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 1434 ھـ / م 2013 



   ب 



 ت 

$  #  "       ! 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 8 7  
 W  ]      \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q   PV  
  
  

    )٣٢  (: البقرةسورة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ث 

  
  
  
  
  
  
  

  ِإلى تاج الجبین وقرة العین ونبض الجنان َِ ِ  أبي العطوف ،،،.. ّ
  
 

  ِإلى النبع الذي ال ینضب المتدفق بالحب والعطف والحنان ِ ُ ُ  أمي الحنون ،،،.. ِ
 
 
 ،،، إلى إخواني وأخواتي األعزاء 
 

  
 ،،، إلى أساتذتي األفاضل وزمالئي 
 

  
 ،،، إلى طلبة العلم في كل مكان 
  

  
   ,,, ثمرة جهدي,,,م بهذا العمل المتواضعأتقدم إلیك

ًسائال العلي القدیر أن یجعل عملي خالصا لوجهه الكریم وأن ینفع به كل من احتاجه ًّ,,, 
 
 
  

  
  
 

  

 اإلھــــداء



 ج 

  
  
  
  

ًالحمد هللا الذي تتم بنعمته الصالحات، والحمد هللا حمدا كثیرا طیبـا مباركـا فیـه كمـا ینبغـي لجـالل       ً ً ً
  : فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي محكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم كتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــیم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــلطانه القائـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 W  I  H  G   F  E  D  CB  A  @  ?   >  =V  

ورة  راھیمس   والــــــصالة والــــــسالم علــــــى الرســــــول الكــــــریم محمــــــد صــــــلى اهللا علیــــــه وســــــلم  ،)٧( :إب
َال یشكر الله":القائل  ََّ ُ ُ ْمن ْ َال یشكر الناس َ َّ ُ ُ ْ َ "  

متواضـع مـن إبـداء النـصائح وطـرح نجـاز هـذا العمـل ال إ كل من ساهم فيأتقدم بالشكر والتقدیر        
ْاألفكار، الذین ذللوا الصعاب، وأفاضوا بعلمهم، ولم یبخلوا بنـصحهم، حتـى أثمـر جهـدي، وظهـر هـذا  ُ

  .العمل المتواضع إلى حیز الوجود ومن باب االعتراف بالفضل ألصحاب الفضل 
 حــازم عیــسى /تورعطــا درویــش والــدك / الــدكتورأتقــدم بــأعمق آیــات الــشكر والتقــدیر لكــل مــن     

اللذین تفضال باإلشراف على هذه الرسالة، وأكرمـاني بعلمهمـا، وعملهـم الواسـع، ومنحـاني مـن وقتهمـا 
ٕوجهدهما الشيء الكثیر وقدما لي النصح واإلرشاد والتوجیه البناء ودعـم متواصـل إلتمـام وانجـاح هـذا 

  .العمل فلهم مني كل االحترام والتقدیر 

ــــشك      ــــدكتورر والتقــــدیر لكــــل مــــن وأتقــــدم بجزیــــل ال ــــي نــــصار  /ال ــــدكتوروعل ــــشقر /ةال   ة مهــــا ال
  .ٕعلى تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة وابداء آرائهما القیمة لیخرج هذا العمل بشكل جید 

والشكر الجزیل إلى الصرح الشامخ جامعـة األزهـر ممثلـة فـي رئـیس الجامعـة، وعمـادة الدراسـات      
 كلیــة التربیــة، وقــسم المنــاهج وطــرق التــدریس، وأعــضاء هیئــة التــدریس العلیــا والبحــث العلمــي، وعمیــد

  .بالقسم إلتاحة الفرصة لي لمواصلة مشواري العلمي
هـاتهم عظـیم األثـر فـي تحقیـق أهـداف یوأوجه الـشكر الجزیـل للـسادة المحكمـین الـذین كانـت لتوج     

  .البحث
  .ي من مساعدة والشكر موصول لزمالئي طلبة الماجستیر لما قدموه ل     
 أتقـدم بالـشكر والتقــدیر لكـل مـن مــد لـي یـد العــون والمـساعدة فـي ســبیل إنجـاز هـذا العمــل ًوأخیـرا     

 خیــر الجــزاء وجعلـــه فــي مـــوازین ًالمتواضــع ممــن فاتـــه شــكري علــى كـــریم فــضله، فجــزاهم اهللا جمیعـــا
                                                                                                                                                                        .                                                          حسناتهم 

                                                                  الباحث ،،،
    أحمد أبو عطا                                                         

  

 الشكر والتقدیر



 ح 

  
هــدفت الدراســـة إلــى معرفـــة أثـــر توظیــف دورة الـــتعلم فــي تـــدریس الریاضـــیات لتنمیــة مهـــارات التفكیـــر 

  .اإلبداعي لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة 
  : التالي  مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسوتم تحدید

أثـــر توظیـــف دورة الـــتعلم فـــي تـــدریس الریاضـــیات لتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر اإلبـــداعي لـــدى تالمیـــذ مـــا 
  الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة ؟

  - :تیة تم تحدید األسئلة الفرعیة اآلولإلجابة عن السؤال الرئیس
 ما إستراتیجیة دورة التعلم في تدریس الریاضیات لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي ؟ - 1
 ما مهارات التفكیر اإلبداعي الواجب تنمیتها لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي ؟ - 2
ـــة  - 3 بـــین متوســـط   ) 05. 0(هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الدالل

درجـــات  تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیـــة ومتوســــط درجــــات المجموعـــة الــــضابطة فــــي اختبــــار 
 ؟ التفكیر اإلبداعي البعديمهارات 

حـسب  تنمیة مهارات التفكیـر اإلبـداعي ل یحقق توظیف دورة التعلم في تدریس الریاضیاته - 4
  ؟مربع إیتا وحجم التأثیر 

  ـ : تیةلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صیاغة الفرضیات اآلو
ــــة اتذق ووجــــد فــــریال  - 1 ــــد مــــستوى الدالل ــــة إحــــصائیة عن بــــین متوســــط  )  05. 0( دالل

ــــذ المجموعــــة الت ــــار درجــــات تالمی ــــضابطة فــــي اختب جریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة ال
 . في الریاضیات البعديمهارات التفكیر اإلبداعي

ــــة اتذق ووجــــد فــــریال  - 2 ــــد مــــستوى الدالل ــــة إحــــصائیة عن بــــین متوســــط  )  05. 0( دالل
ــــار  ــــضابطة فــــي اختب ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة ال درجــــات تالمی

 . في الهندسة البعديداعيمهارات التفكیر اإلب
ــــة اتذق ووجــــد فــــریال  - 3 ــــد مــــستوى الدالل ــــة إحــــصائیة عن بــــین متوســــط  )  05. 0( دالل

ــــار  ــــضابطة فــــي اختب ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة ال درجــــات تالمی
 . في الجبر البعديمهارات التفكیر اإلبداعي

 حـسب نمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي تال یحقق توظیـف دورة الـتعلم فـي تـدریس الریاضـیات - 4
 .مربع إیتا وحجم التأثیر

حـــسب تنمیــة مهـــارات التفكیــر اإلبـــداعي ال یحقــق توظیـــف دورة الــتعلم فـــي تــدریس الهندســـة  - 5
 .حجم التأثیرمربع إیتا و

 حـسب مربـع تنمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي ال یحقق توظیف دورة التعلم في تدریس الجبـر - 6
 .إیتا وحجم التأثیر

  

 ُملخص الدراسة



 خ 

 التجریبــــي علــــى عینــــة مــــن طــــالب الــــصف التاســــع مــــن  شــــبهوقــــد اســــتخدم الباحــــث المــــنهج        
  حیــــــث بلــــــغ عــــــددهم "  م 2012 – 2011" للعــــــام الدراســــــي ) بیــــــت دجــــــن  - األوقــــــاف( مدرســــــتي

ــــا  ) 54(  مجموعــــة ضــــابطة ، وتــــم إخــــضاع ًطالبــــا ) 26(مجموعــــه تجریبیــــة وًطالبــــا ) 28(، ًطالب
تنمیـــة مهــارات التفكیـــر " للتجریـــب وقیــاس أثـــره علــى المتغیـــر التــابع " ة الــتعلم دور" المتغیــر المـــستقل 

ولتحقیق هدف الدراسة تم إعـداد اختبـار التفكیـر اإلبـداعي ودلیـل المعلـم وكراسـة الطالـب، " اإلبداعي 
وتــم تطبیــق االختبــار قبــل إجــراء الدراســة، علــى مجمــوعتي الدراســة، وبعــد إجــراء الدراســة تــم تطبیــق 

لحـساب داللـة   " test" T–بار البعدي على مجموعتي الدراسة، واستخدم األسـلوب اإلحـصائي االخت
  .الفروق بین المجموعات، ومربع ایتا للتعرف على داللة حجم التأثیر 

  
    :تیةوتوصلت الدراسة إلى النتائج اآل

جـات بـین متوسـط در )  05. 0( داللة إحصائیة عند مـستوى الداللـة اتذق ووجد فری  - 1
تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة الــــضابطة فــــي اختبــــار مهــــارات 

 . لصالح المجموعة التجریبیةالتفكیر اإلبداعي في الریاضیات
بــــین متوســــط  )   05. 0( داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة اتذق ووجــــد فــــری  - 2

ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجمو ــــار درجــــات تالمی ــــضابطة فــــي اختب عــــة ال
 . لصالح المجموعة التجریبیةمهارات التفكیر اإلبداعي في الهندسة

بـین متوسـط درجـات  )  05. 0( داللة إحصائیة عند مـستوى الداللـة اتذق ووجد فری  - 3
تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة الــــضابطة فــــي اختبــــار مهــــارات 

 .لصالح المجموعة التجریبیة رالتفكیر اإلبداعي في الجب
 تنمیــة مهــارات التفكیـــر اإلبــداعي حـــسب یحقــق توظیــف دورة الـــتعلم فــي تــدریس الریاضـــیات - 4

 .مربع إیتا وحجم التأثیر
حـسب مربـع تنمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي یحقق توظیـف دورة الـتعلم فـي تـدریس الهندسـة  - 5

  .حجم التأثیرإیتا و
داعي حــسب مربــع تنمیــة مهــارات التفكیــر اإلبــ یس الجبــریحقــق توظیــف دورة الــتعلم فــي تــدر - 6

   .إیتا وحجم التأثیر
  
  
  
  
  
  



 د 

  :تیة التوصیات اآل أهموقد توصلت الدراسة إلى
 فــي تــدریس الریاضــیات s’5E تــشجیع معلمــي الریاضــیات علــى توظیــف إســتراتیجیة دورة الــتعلم -1

  . التفكیر اإلبداعيات مهارًنظرا لما كشفت عنه هذه الدراسة من تأثیر لها في تنمیة
  

ًتنظــیم محتواهـــا وفقــا إلســـتراتیجیة دورة    ل دعــوة القــائمین علـــى تخطــیط محتــوى كتـــب الریاضــیات -2 
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  .مهارات التفكیر اإلبداعي
  
ً االهتمام بإعـداد أدلـة لمعلمـي الریاضـیات تتـضمن دروسـا معـدة وفقـا للخطـوات اإلجرائیـة لمراحـل -5 ًُ

  .s’5Eإستراتیجیة 
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  .  في تعلیم وتعلم الریاضیات، وذلك لتنمیة التفكیر اإلبداعيs’5Eدورة التعلم 
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        The present  study aimed at identifying the effect of employing learning cycle in 

teaching Mathematics to develop creative thinking skills for ninth grade pupils  in Gaza 

governorates. 

The problem of the study was identified in the following main question: 

        What is the effect of employing learning cycle in teaching Mathematics to develop 

creative thinking skills for ninth grade in Gaza governorates? 

To answer the main question, the following sub-questions are identified: 

 

1- What  is the strategy of learning cycle in teaching Mathematics for ninth grade 

pupils?  

2- What creative thinking skills must be developed for ninth grade pupils? 

3- Are there statistically differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 

experimental group students and the mean scores of the control group pupils in  the 

creative thinking skills test in Mathematics? 

4-  Does employing learning cycle in teaching Mathematics develop the creative 

thinking skills  via using  Eta and effect size? 

 

To answer the questions of the study the following hypotheses are stated: 

1- There are no statistically differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 

experimental group pupils and the mean scores of the control group pupils in 

creative thinking skills post test in Mathematics. 

2- There are no statistically differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 

experimental group students and the mean scores of the control group pupils in 

creative thinking skills post test in Geometry. 

3-  There are no statistically differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the    

experimental group students and the mean scores of the control group pupils in 

creative thinking skills post test in Algebra. 

4- Employing learning cycle in teaching Mathematics does not develop the creative 

thinking skills  via using Eta and effect size. 
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5- Employing learning cycle in teaching Geometry does not develop the creative 

thinking skills  via using Eta and effect size. 

6- Employing learning cycle in teaching Algebra does not develop the creative thinking 

skills  via using Eta and effect size.  

 

         The researcher used the experimental design on a sample of ninth grade pupils 

from two schools ( Al- Awkaf and Beit Dajan ) for the academic year 2011 - 2012. The 

sample consisted of  (54) students. It was divided into two groups, experimental group 

(28) students and control group (26) students. The independent variable was subjected 

to learning cycle for experimentation and measured its impact on the dependent variable 

development of the creative thinking skills. 

 

        To achieve the aim of the study, the researcher  prepared a creative thinking test,  

teacher's guide and student's guide. The creative thinking test was applied before and 

after the study on the two groups. Also, the statistical techniques were used to calculate 

the significance of differences between groups and Eta Square to identify the significant 

effect size. 

 

The results of the study: 

1- There are statistically differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 

experimental group students and the mean scores of the control group pupils in 

creative thinking skills post test in Mathematics. 

2- There are statistically differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 

experimental group students and the mean scores of the control group pupils in 

creative thinking skills post test in geometry. 

3- There are statistically differences at (α ≤ 0.05) between the mean scores of the 

experimental group students and the mean scores of the control group pupils in 

creative thinking skills post test in algebra. 

4- Employing learning cycle in teaching Mathematics developed the creative thinking 

skills  via using Eta and effect size. 

5- Employing learning cycle in teaching Geometry developed the creative thinking 

skills  via using Eta and effect size. 

6- Employing learning cycle in teaching Algebra developed the creative thinking 

skills  via using Eta and effect size. 
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The study reached to the following recommendations: 

1- Encouraging Mathematics teachers to employ the strategy of learning cycle in 

teaching Mathematics due to its positive impact on the development of creative 

thinking, 

2- Encouraging the decision makers of content planning of Mathematics curriculum to 

organize its content according to the strategy of learning cycle, 

3- Working on training the students in colleges of education how to use the strategy of 

learning cycle in teaching Mathematics to develop the creative thinking skills, 

4- Increasing teachers′ attention to the importance of learning cycle strategy 5Es  to 

develop creative thinking skills through training courses, 

5- Preparing guides for Mathematics teachers including lessons that prepared 

according to procedural steps for  the strategy of 5E's. 

6- Dealing with the curriculum in the way that helps teachers to give more time of 

attention for the creative thinking, 

7- Running continued courses and workshops for  Mathematics teachers to train them 

on how to employ the strategy of teaching cycle in teaching and learning 

Mathematics in order to develop the creative thinking. 
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  الفصل األول 
  خلفیة الدراسة وأھمیتھا 

  
  :مقدمة الدراسة 

  

 عنهـا أي فـرد، فالكـل یـستعمل الریاضــیات ي التــي ال یـستغنالمهمـةتعـد الریاضـیات مـن العلـوم        
 وتعرف بأنها مفتـاح العلـوم، كمـا أنهـا تـساعد ،المواد العلمیة األساسیةفي حیاته الیومیة فهي من أهم 

ــــى طــــرح األســــئلة لنكتــــشف ون ــــدة إلــــى معــــارف جدیــــدة، وباإلضــــافة إلــــى كــــون عل جــــرب أشــــیاء جدی
الریاضــــیات إحــــدى الركــــائز األساســــیة للتطــــور العلمــــي والتكنولــــوجي، فطبیعتهــــا تــــساعد علــــى تنمیــــة 

 اتجــاه تعلــیم الریاضــیات مــن ؛دیثــة المرغوبــة فــي تعلــیم الریاضــیاتومــن أهــم االتجاهــات الح ،التفكیــر
ًأجــل تنمیــة مهــارات التفكیــر وأصــبح اهتمــام المجتمعــات الحدیثــة منــصبا علــى ضــرورة إعــداد العقــول 

  .المفكرة التي تتالءم مع طبیعة العصر
مـا كانـت علیـه  في عالمنا  الیوم أكثـر أهمیـة وضـرورة بحیاتنـا المعاصـرة عوأصبحت الریاضیات     

ً فـــي مجـــال الحیـــاة الیومیـــة، وأن كثیـــرا مـــن العلـــوم عدیـــدة ، وأصـــبحت لهـــا اســـتخداماتفـــي الماضـــي
  .)9: 2007عفانة وآخرون، ( والتكنولوجیا یعتمد على الریاضیات

 لمعلومــات ً وســلبیاًإن تعلــیم وتعلــم الریاضــیات بــدأ یتحــول مــن عملیــة یكــون فیهــا التلمیــذ متلقیــا       
في شكل جزئیات صغیرة یسهل استرجاعها بعد قدر من التدریب والمـران المتكـرر إلـى نـشاط یختزنها 

 وبطریقتــه الخاصــة التــي تكــسبها معنــى یتــواءم مــع بنیتــه ،یبنــي فیــه التلمیــذ بنفــسه المعلومــة الریاضــیة
یطلـــق ً ویعالجهـــا مـــستثمرا كـــل إمكاناتـــه المعرفیـــة واإلبداعیـــة بمـــا یكـــسبه ثقتـــه فـــي قدراتـــه و،المعرفیـــة

   .)5، 1998عبید، ( طاقاته الكامنة
الریاضیات میدان خصب للتدریب على أسالیب التفكیـر الـسلیمة مـن خـالل المواقـف المـشكلة و       

التي یتطلب إدراك العالقات بین عناصرها والتخطیط لحلها، إن هـذه النظـرة لمـادة الریاضـیات تفـرض 
وب التقلیـــدي الـــذي صـــاحب منـــاهج الریاضـــیات  ألنهـــا إذا درســـت بـــنفس األســـل؛علـــى معلمیهـــا ذلـــك

التقلیدیـــة فإنهـــا ال تقـــدم إال القلیـــل فـــي بنـــاء شخـــصیة الطالـــب فهـــذه المـــادة بحاجـــة إلـــى مـــدخل جدیـــد 
  .)73: 2004األسطل والرشید، (لم جدید وأسلوب تع

تنمیــة ویــذكر عبیــد أن الریاضــیات تعــد مــن المجــاالت الدراســیة التــي مــن أهــدافها األساســیة            
اإلبداع، كما یمكن اتخاذها كوسط لتنمیة اإلبداع لدى التالمیذ، فاإلبـداع فـي تعلـیم وتعلـم الریاضـیات 

فیـدة علـى األقـل هو قدرة وسلوك لتولیـد معلومـات وأفكـار ریاضـیة تتـسم بالجـدة واألصـالة، ولـه قیمـة م
 األفكـار واالنــدماج فـي أنــشطة إن تنمیـة اإلبــداع یبـدأ بــأن نـشجع التالمیــذ علـى تولیــدبالنـسبة للتلمیــذ، 

ً ألن النــشاط اإلبــداعي ینــتج عــن میــل للتفكیــر والــسلوك إبــداعیا، إن تعلــم الریاضــیات إذا مــا ؛مبدعــة
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أحــسن تــوفیر البیئــة المناســبة والمعلــم المبــدع، والمنــاخ اإلبــداعي، وطریقــة التــدریس اإلبداعیــة، ینمــي 
                       .)285: 2004عبید، ( األصالة والمرونة طفل ویوجهه نحوالقدرات العقلیة اإلبداعیة عند ال

ًوالریاضـــیات فـــي حـــد ذاتهـــا علـــم یتطـــور ویتجـــدد یومـــا بعـــد یـــوم، مـــن خـــالل القـــدرات اإلبداعیـــة        
 عـن تعـدیل نظریـات ًواالكتشاف والتفسیر والتجریب واالختبار واستخالص القوانین والنظریات، فـضال

قدیمــة فــي ضــوء اكتــشافات حدیثــة، فهــي لــم تــأت مــن فــراغ بــل جــاءت للتطــور الفكــري والعلمــي، فقــد 
نجحـــت فـــي مواجهـــة متطلبـــات الـــصناعة المعاصـــرة وســـاهمت فـــي حـــل الكثیـــر مـــن المـــشكالت فقـــد 

یـــز علـــى اعتمـــدت علـــى أدواتهـــا المعاصـــرة، فـــي إجـــراء العملیـــات، والریاضـــیات نقلـــت االهتمـــام والترك
  .د مجال للتفكیر والكشف واالبتكارسیة وحررت الفكر اإلنساني لكي یجالمبادئ والمفاهیم األسا

  )4: 2006عفانة، (                                                                      
ــــك یــــرى الباحــــث أن الریاضــــیات ًتلعــــب دورا أساســــیا ومهمــــا       فــــي ضــــوء ذل ً ــــةً   التفكیــــر فــــي تنمی

ً بطبیعــة بنائهــا ومحتواهــا یجعــل منهــا میــدانا خــصبا للتــدریب علــى األســالیب الــسلیمة وأنهــا،واإلبــداع ً  
التقــدم العلمــي والتكنولــوجي المعاصــر یعــد والمجتمعــات الحدیثــة  والتفكیــر یعــد ضــرورة فــي  للتفكیــر،

   .ر واإلبداع في رقي المجتمعات اإلنسانیةًشاهدا على دور التفكی
ث تحــول فــي علــم نفــس الــتعلم مــن دًوعلــى مــدار العــشرین عامــا األخیــرة مــن القــرن الماضــي حــ      

النظریــة الــسلوكیة إلــى النظریــة البنائیــة، حیــث یــتم التركیــز علــى كیفیــة بنــاء ومعالجــة المعلومــات فــي 
ه دمـاغ المــتعلم، ومـا یقــوم بـه مــن عملیـات عقلیــة، إذ انعكـس ذلــك علـى مجــال تـصمیم التعلــیم باعتبــار

                                                                 .)48: 2002زیتون، (لى المستویین النظري أو التطبیقي سواء ع یتأثر بذلك التحول، ًمجاال
 علــى أنهــم مفكــرون نــشیطون، یقومــون ببنــاء مفــاهیمهم عــن العــالم والنظریــة البنائیــة تعــد الطلبــة     

  .)Wheatly, 1991: 120( لمعرفة تتولد من خالل تفكیرهم ونشاطهمالطبیعي، وأن ا
ـــه مـــع الموقـــف       وتـــدعو النظریـــة البنائیـــة إلـــى أن یبنـــي المـــتعلم المعرفـــة بنفـــسه مـــن خـــالل تفاعل
التعلیمي بشكل مباشر ومع المعرفة الجدیدة وربطها لما لدیـه مـن معلومـات سـابقة، فـي ضـوء إشـراف 

االســــتراتیجیات والنمـــــاذج ، وهـــــذا ممــــا ولــــد العدیـــــد مــــن )19: 2010ني، الــــشهرا(المعلــــم وتوجیهاتــــه
  التدریــــــسیة التــــــي انطلقــــــت مــــــن الفلــــــسفة البنائیــــــة القائمــــــة علــــــى أفكــــــار بیاجیــــــه فــــــي نظریــــــة النمــــــو 

بشكل عام على الدور النشط للمتعلم أثناء الـتعلم، كمـا وتؤكـد علـى المـشاركة ، وجمیعها تهتم المعرفي
   .)4: 2004أبو عطایا، ( األنشطةالفكریة والفعلیة في 

ومــن هــذه االســتراتیجیات التــي تنطــوي إجراءاتهــا علــى تحفیــز التفكیــر لــدى التالمیــذ، إســتراتیجیة      
ســتراتیجیات التــدریس الحدیثــة التــي تؤكــد علــى التفاعــل بــین المعلــم والمــتعلم إوهــي إحــدى دورة الــتعلم 

استكـــشاف المفهـــوم، تقـــدیم المفهـــوم، تطبیـــق : هـــيًأثنـــاء التـــدریس، وتتكـــون عملیـــا مـــن ثـــالث مراحـــل 
ــــــع هــــــي ــــــضمن مراحــــــل أرب ــــتراتیجیات التــــــدریس عــــــدلت دورة الــــــتعلم لتت : المفهــــــوم  ومــــــع تطــــــور اســ

ــــــــــــــصبح خمــــــــــــــس مراحــــــــــــــل  ــــــــــــــیم، ثــــــــــــــم تطــــــــــــــورت لت   االستكــــــــــــــشاف، التفــــــــــــــسیر، التوســــــــــــــع، والتقی
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 ألن كـــل ؛ )E's5(ـ، وتمـــت اإلشــارة إلیهـــا بـــاالنــشغال، االستكـــشاف، التفــسیر، التوســـع، التقیــیم: وهــي
 هـي E's5وتعتبـر إسـتراتیجیة دورة الـتعلم ، E)(مرحلة من هذه المراحل الخمس تبدأ بـالحرف األجنبـي

  .محور هذه الدراسة
:      وأوصت العدید من الدراسات باستخدام دورة التعلم في تدریس الریاضـیات، ومـن هـذه الدراسـات

ـــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــشطناوي والعبی ـــــــــــــــــــ)2006( دراســـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــــوح، ودراســـــــــــــــــــة عفان    )2006(ة وأب
  .)2007(دراسة العبیدي وأبو دامسو

     وتراعــــي إســــتراتیجیة دورة الــــتعلم القــــدرات العقلیــــة للمتعلمــــین باإلضــــافة إلــــى أنهــــا تــــدفع المــــتعلم 
 وتهـــتم بتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر لـــدى المتعلمـــین والتـــي تعتبـــر مـــن األدوات الـــضروریة لكــــل ،للتفكیـــر

  )391: 1996ون، الخلیلي وآخر. (اكتشاف جدید
 وذلــك مــن خــالل دمــج مهــارات التفكیــر ؛أهــم أهــداف التــدریس تعلــیم التالمیــذ التفكیــرإن مــن         

ًفي محتوى المادة الدراسیة، كما یـرى أصـحاب هـذا االتجـاه أن یـتم تعلـیم عملیـات التفكیـر ضـمنیا فـي 
نــة مثــل تهیئــة البیئــة الــصفیة محتــوى المــواد الدراســیة، وذلــك مــن خــالل القیــام بممارســات تدریــسیة معی

  .  ســـــتراتیجیات تدریـــــسیة وتقویمیـــــة معینـــــة، تنمـــــي هـــــذه العملیـــــات لـــــدى الطـــــالبٕاواســـــتخدام طرائـــــق و
  

  )102 : 2003زیتون،(                                                                                    
تنمیـــــــة التفكیـــــــر هـــــــي مـــــــن أهـــــــم أهـــــــداف تـــــــدریس  أن  )Lithner,2000:166( ویـــــــرى لیثنـــــــر       

ٕ واذا لـــم تـــتم قـــدرة ، ولیـــست مهـــارات عادیـــة،الریاضـــیات، وأن مهـــارات التفكیـــر هـــي مهـــارات جوهریـــة
  مجموعــة مــن اإلجــراءات المقلــدة أو فــإن الریاضــیات تــصبح مــادة مكونــة مــن،الطالــب علــى التفكیــر

  .الصوریة بدون فهم من أین جاءت
 بأنـه یمـنح الفـرد الفرصـة لتنمیـة ( Duffy, 1998: 4-6) ر ما ورد عن دوفـيودلل على أهمیة التفكی

ومواجهــــة التحــــدیات وتلبیــــة ٕقدراتــــه إلــــى أقــــصى حــــد ممكــــن واثبــــات قدرتــــه علــــى التفكیــــر والتواصــــل 
  .االحتیاجات للتغیرات السریعة في العالم

ات مـــن القـــرن یبـــأن التفكیـــر اإلبـــداعي قـــد أصـــبح منـــذ الخمـــسین) 16: 2004(الطیطـــي ویـــشیر     
ص فـي عـدد كبیـر مــن الماضـي مـن المحـاور األساسـیة التــي تناولهـا البحـث العلمـي بالدراسـة والتمحــی

والنامیــة، فالتقــدم العلمــي والتكنولــوجي والحــضاري الــذي نــشهده الیــوم، یتطلــب تفجیــر الــدول المتقدمــة 
التــي تنــتج عــن هــذا التقــدم القــدرات اإلبداعیــة وتطویرهــا عنــد الفــرد، وكــذلك فــإن المــشكالت الحیاتیــة 

تحتـاج إلـى تفكیـر إبـداعي للتغلـب علیهـا، لـذا فإنـه یقـع علـى عـاتق جمیـع صـانعي القـرار والمؤسـسات 
التربویـــة والقــــائمین علــــى عملیــــة التــــدریس العمــــل علـــى رعایــــة مجــــاالت التفكیــــر اإلبــــداعي المختلفــــة 

     .  وتنمیتها عند المتعلمین
وأهمیــة إســتراتیجیة دورة وأهمیــة تطــویر تدریـسها ة الریاضـیات، فـي ضــوء مــا تـم عرضــه لطبیعــ       
ــــــة البنائیــــــةالــــــتعل ــــــة عــــــن النظری ــــــر اإلبــــــداعي ، م المنبثق ــــــدرات المتعلمــــــینودورهوالتفكی ــــــي تنمیــــــة ق    ف
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ونتیجة لشعور الباحث مـن خـالل عملـه كمـدرس لمـادة الریاضـیات وجـود قـصور فـي مهـارات التفكیـر 
لمــا أكــدت بــه دراســات عدیــدة علــى أهمیــة تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي اإلبــداعي لــدى التالمیــذ، ونتیجــة 

ــــداعي ومــــن أهــــم هــــذه  وضــــعف األســــالیب المتبعــــة فــــي تــــدریس الریاضــــیات فــــي تنمیــــة التفكیــــر اإلب
، وتلبیــــة )2001مهنــــي،(، ودراســــة )2002المنــــوفي،(، ودراســــة )2003علــــي، ( دراســــة: الدراســــات

ولـد لـدى الباحـث اإلحـساس بالمـشكلة وبـرزت الحاجـة إلـى للحاجة الماسة لبنـاء جیـل یتمیـز باإلبـداع ت
توظیـــف دورة الـــتعلم فـــي تـــدریس الریاضـــیات لتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر اإلبـــداعي لـــدى تالمیـــذ الـــصف 

  .التاسع األساسي بمحافظات غزة
  

  : مشكلة الدراسة 
  : اآلتي مشكلة الدراسة في السؤال الرئیستتحدد     
 تــدریس الریاضـیات لتنمیــة مهـارات التفكیـر اإلبــداعي لـدى تالمیــذ أثـر توظیــف دورة الـتعلم فـيمـا 

  الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة ؟
  

  - :اآلتیة تم تحدید األسئلة الفرعیة ولإلجابة عن السؤال الرئیس     
 ما إستراتیجیة دورة التعلم في تدریس الریاضیات لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي؟ - 1
 ؟ لدى تالمیذ الصف التاسع األساسياإلبداعي الواجب تنمیتهاما مهارات التفكیر  - 2
بـــین متوســــط  ) 05. 0(هـــل توجــــد فـــروق ذات داللــــة إحـــصائیة عنــــد مـــستوى الداللــــة  - 3

درجــــات  تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة الــــضابطة فــــي اختبــــار 
 ؟مهارات التفكیر اإلبداعي البعدي

لم في تدریس الریاضیات تنمیة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي حـسب هل یحقق توظیف دورة التع - 4
  مربع إیتا وحجم التأثیر؟

  

  : فرضیات الدراسة 
  ـ: لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صیاغة الفرضیات التالیة 

متوســـــط بــــین  ) 05. 0( داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة ذاتق ووجــــد فــــریال  - 1
ــــذ ــــار ة  المجموعــــة التجریبیــــدرجــــات تالمی ــــضابطة فــــي اختب ومتوســــط درجــــات المجموعــــة ال

 . في الریاضیات البعديمهارات التفكیر اإلبداعي
بــــین متوســـــط  ) 05. 0( داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة ذاتق ووجــــد فــــریال  - 2

ــــار  ــــضابطة فــــي اختب ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة ال درجــــات تالمی
 . في الهندسةلبعدي امهارات التفكیر اإلبداعي
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بــــین متوســـــط  ) 05. 0( داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى الداللــــة اتذق ووجــــد فــــریال  - 3
ــــار  ــــضابطة فــــي اختب ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة ال درجــــات تالمی

 . في الجبر البعديمهارات التفكیر اإلبداعي
ت التفكیــر اإلبــداعي حـــسب یحقــق توظیــف دورة الــتعلم فــي تــدریس الریاضــیات تنمیــة مهــارا - 4

 .مربع إیتا وحجم التأثیر
یحقق توظیف دورة الـتعلم فـي تـدریس الهندسـة تنمیـة مهـارات التفكیـر اإلبـداعي حـسب مربـع  - 5

 . إیتا وحجم التأثیر
تنمیــة مهــارات التفكیــر اإلبــداعي حــسب مربــع  یحقــق توظیــف دورة الــتعلم فــي تــدریس الجبــر - 6

  . إیتا وحجم التأثیر 
  

  

  : اسة أهداف الدر
  :تهدف هذه الدراسة إلى 

 دورة الــــتعلم فـــي تــــدریس الریاضـــیات لــــدى تالمیـــذ الــــصف التاســــع  إســـتراتیجیةالتعـــرف إلــــى - 1
 .األساسي 

 .التعرف إلى مهارات التفكیر اإلبداعي الواجب تنمیتها لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي - 2
ـــة  - 3 ـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى الدالل بـــین  ) 05. 0(التعـــرف إلـــى وجـــود فـــروق ذات دالل

متوســـط درجـــات  تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الـــضابطة فـــي 
 .اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي

التعـــرف إلـــى تحقـــق توظیـــف دورة الـــتعلم فـــي تـــدریس الریاضـــیات حـــسب مربـــع إیتـــا وحجـــم  - 4
  .التأثیر في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي

  : أهمیة الدراسة 
  :أهمیة الدراسة فیما یلي تكمن 
 المناهج التعلیمیة في إعادة وتنظـیم المقـررات الدراسـیة فـي ضـوء إسـتراتیجیة طوريقد تفید م - 1

 .دورة التعلم
حــسب إســتراتیجیة معــدة  یم نمــاذج مــن الــدروستفیــد العــاملین فــي الحقــل التربــوي فــي تقــدقــد  - 2

 . في تدریس الریاضیات دورة التعلم
ارات 5E'sیـــة أن توظیـــف إســـتراتیجیة دورة الـــتعلم قـــد تـــضیف للمكتبـــة المعرف - 3 ي مھ د تنم  ق

 .التفكیر اإلبداعي
ي  - 4 احثین ف ق للب د الطری د تمھ  علــى مراحــل تعلیمیــة 5E'sتوظیــف إســتراتیجیة دورة الــتعلم ق

 .أخرى
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  :حدود الدراسة 
بــداعي  مهــارات التفكیــر اإلوعلــى) 5E's( اســتخدام إســتراتیجیة دورة الــتعلم تقتــصر هــذه الدراســة علــى

 بمنهـاج الریاضـیات للـصف التاسـع األساسـي بفلـسطین) األسـس واللوغاریتمـات - الـدائرة(في وحـدتي 
   م2012 / 2011للعام 

  :مصطلحات الدراسة 
  -: ً         تم تعریف مصطلحات الدراسة إجرائیا على النحو اآلتي 

  : دورة التعلم-1
ــــائي، تتــــیح الفرصــــة أمــــام   لكــــي یتقــــصوا ویمارســــوا ویكتــــشفوا، نتیجــــة المیــــذالتإســــتراتیجیة للــــتعلم البن

   :النشاطات والمواقف التعلیمیة التي یقومون بها، ویتم ذلك من خالل خمس مراحل وهي
 االنـــــشغال )Engagement( : امـــــاتهم وانخـــــراطهم ٕ واثـــــارة فـــــضولهم واهتمالتالمیــــذ تحفیـــــز

 .بموضوع الدراسة
  االستكـــشاف )Exploration( : مفهـــوم المـــراد تعلمـــه وفیهـــا یعطـــى  الالتالمیـــذ یستكـــشف

 .الطالب توجیهات یتبعونها لجمع البیانات إلدراك معنى المفهوم الذي یدرسونه
  التفــــــــــسیر  )Explanation( :توضــــــــــیح وشــــــــــرح المفهــــــــــوم المــــــــــراد تعلمــــــــــه وتعریــــــــــف  

 . المصطلحات 
 التوســــع )Elaboration( : التنظــــیم العقلــــي للخبــــرات التــــي حــــصل علیهــــا الطــــالب عــــن 

 .بطها بخبرات سابقة مشابهة حیث تكتشف تطبیقات جدیدة للمفهوم طریق ر
 التقــویم )Evaluation (  : ٕتقیــیم تعلــم التالمیــذ واصــدار حكــم علــى فهــم التالمیــذ للمهــارات

  .والمفاهیم التي تعلموها
 :مهارات التفكیر اإلبداعي -2 

عــدد مــن الحلــول للمــشكالت  قــادرین علــى إنتــاج لجعلهــم، لتالمیــذهــي المهــارات التــي یحتاجهــا ا    
الریاضیة، وتنوع أفكار هذه الحلول بحیث تتجاوز الحلول النمطیة أي إنتـاج عالقـات وأنمـاط ریاضـیة 

 مهــارات التفكیــر اختبــار فــي تلمیــذمــة الكلیــة التــي یحــصل علیهــا ال بالعالًوتقــاس إجرائیــاغیــر مألوفــة، 
  :مهارات التالیةاإلبداعي المستخدم في هذه الدراسة والذي أقتصر على ال

 وهي القدرة على إعطاء أفكار وبدائل وحلول جدیدة، ومترابطـة بموقـف مـا حـول فكـرة معینـة :الطالقة
  .وذلك في فترة زمنیة محددة

ـــة وهـــي القـــدرة علـــى تولیـــد أفكـــار متنوعـــة ومختلفـــة وتوجـــه مـــسار التفكیـــر حـــسب متطلبـــات  :المرون
  .الموقف الجدید
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تـاج أفكـار تتـصف بالجـدة واألصـالة واإلبـداع، أي أن هـذه األفكـار غیـر وهي القـدرة علـى إن :صالةاأل

  .عادیة وال معرفیة وال نمطیة
  :  الصف التاسع األساسيتالمیذ -3

أحــد صــفوف المرحلــة األساســیة مــن مراحــل التعلــیم التــي تبــدأ مــن الــصف الــصف التاســع األساســي 
  .سنة)  16-14 ( الفصل ما بین في هذا تالمیذاألول حتى الصف العاشر وتتراوح أعمار ال
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   لثانيالفصل ا                      

                     الدراسات السابقة
  

             
  .دورة التعلم / المحور األول             

  
   في الریاضیاتالتفكیر اإلبداعي/ المحور الثاني                 
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  فصل الثانيال
  الدراسات السابقة

  
    تعرض الباحـــث لمجموعـــة مــن الدراســـات ذات الـــصلة بموضـــوع الدراســـة الحالیـــةسفــي هـــذا الفـــصل یـــ

  :وقد أمكن تصنیفها إلى محورین هما
  .الدراسات التي تناولت دورة التعلم: المحور األول -
  .لریاضیاتالدراسات التي تناولت تنمیة التفكیر اإلبداعي في ا: المحور الثاني -

  .الدراسات التي تناولت دورة التعلم: المحور األول
 البنائیــة Seven E's إلــى استقــصاء فاعلیــة توظیــف إســتراتیجیة )2012( دراســة األغــا هــدفت      

فـــي تنمیـــة المهـــارات الحیاتیـــة فـــي مبحـــث العلـــوم العامـــة الفلـــسطیني لـــدى طـــالب الـــصف الخــــامس 
لتجریبــي القـــائم علــى تـــصمیم المجموعــة الـــضابطة مــع قیـــاس واســـتخدم الباحــث المـــنهج ا.  األساســي

ًطالبــا مــن طــالب الــصف الخــامس األساســي فــي ) 81(بعــدي، وتكونــت العینــة األساســیة مــن -قبلــي
ـــیم) أ(مدرســـة أحمـــد عبـــد العزیـــز األساســـیة خـــان یـــونس، وتـــم -للبنـــین والتابعـــة لمدیریـــة التربیـــة والتعل

  . م 2011/2012ة العام الدراسي اختیارها بطریقة عشوائیة بسیطة في بدای
 البنائیـــة فـــي تنمیـــة المهـــارات Seven E's     وتوصــلت الدراســـة إلـــى فاعلیـــة توظیـــف إســـتراتیجیة 

  .الحیاتیة في مبحث العلوم العامة الفلسطیني لدى طالب الصف الخامس األساسي
  : وأوصى الباحث بمجموعة من التوصیات أهمها

بـــل المعلمـــین للقیـــام باستكـــشاف المعـــارف العلمیـــة وتوســـیعها فـــي إتاحـــة الفرصـــة أمـــام الطـــالب مـــن ق
ــة مهــــاراتهم الحیاتیــــة مــــن خــــالل اتخــــاذ القــــرار المناســــب، وتوظیــــف مهــــارات  المواقــــف الیومیــــة لتنمیــ
االتصال والتواصل في ضوء األنشطة المقترحة التي یمكن تضمینها فـي الخطـوات اإلجرائیـة لمراحـل 

   .ة البنائیSeven E'sإستراتیجیة 
ًدعــوة القــائمین علــى تخطــیط محتــوى كتــب العلــوم العامــة الفلــسطینیة بــضرورة إعــادة صــیاغتها وفقــا 

  . البنائیةSeven E'sللخطوات اإلجرائیة لمراحل إستراتیجیة 
 7E'sثــر اســتخدام دورة الــتعلم المعدلــة أ إلــى معرفــة )2011( دراســة الجوعــاني هــدفتكمــا و

 ولتحقیـق . الب الصف الثاني المتوسط فـي مـادة الریاضـیاتعلى التحصیل ومستوى الطموح لدى ط
ًطالبـا ) 30(هذا الهدف استخدم الباحث المـنهج التجریبـي وقـد طبقـت الدراسـة علـى عینـة تكونـت مـن 

ًتــم اختیــارهم بــصورة عــشوائیة مــن طــالب متوســطة الــصقالویة للبنــین التــي تــم اختیارهــا قــصدیا لتــوفر 
  تــــم تقــــسیم الطــــالب إلـــى مجمــــوعتین إحــــداهما تجریبیــــة درســــتتـــسهیالت عدیــــدة تخــــدم البحــــث وقـــد 
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ـــة  المـــادة التعلیم ـــتعلم المعدل  واألخـــرى ضـــابطة درســـت المـــادة التعلیمیـــة )7E's(یـــة باســـتخدام دورة ال
  .ذاتها بالطریقة االعتیادیة

ـــــاني للعـــــام الدراســـــي  ـــــة فـــــي بدایـــــة الفـــــصل الدراســـــي الث  2009-2008وقـــــد طبقـــــت التجرب
التحــصیلي ًامال ، وبعــد انتهــاء التجربــة طبــق االختبــار لفــصل الدراســي الثــاني كــواســتغرقت التجربــة ا

ــــى  ــــائج ،طــــالب عینــــة البحــــثواختبــــار مقیــــاس مــــستوى الطمــــوح عل تفــــوق المجموعــــة  وأظهــــرت النت
ــــة  ــــتعلم المعدل ــــضابطة التــــي درســــت )7E's(التجریبیــــة التــــي درســــت وفــــق دورة ال ــــى المجموعــــة ال عل

لثـــــاني المتوســـــط فـــــي مـــــادة یل ومـــــستوى الطمـــــوح لطـــــالب الـــــصف ابالطریقـــــة التقلیدیـــــة فـــــي التحـــــص
  .الریاضیات

 فـي تـدریس )7E's(استخدام دورة التعلم المعدلـة وأوصى الباحث بمجموعة من التوصیات من أهمها 
قیــام مدیریــة اإلعــداد و التــدریب فــي وزارة التربیــة یات لطــالب الــصف الثــاني المتوســط، ومــادة الریاضــ

یجـابي لـدورها اإل) 7E's( مادة الریاضـیات علـى اعتمـاد دورة الـتعلم المعدلـة بحث مدرسي و مدرسات
  .، فضال عن نمو مستوى طموحهملثاني المتوسط في مادة الریاضیاتفي تحصیل طالب الصف ا

 إلــى تقــصى أثــر اســتخدام دورة الــتعلم فــي تنمیــة مهــارات )2011(دراســة الطراونــة      وقــد هــدفت 
طالبــــة ) 98(، وتكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن بــــات الــــصف العاشــــر األساســــيالتفكیــــر الناقــــد لــــدى طال

  .موزعات على شعبتین من شعب الصف العاشر األساسي في مدرسة باب الواد الثانویة للبنات
 فقـرة مـن نـوع االختیــار )34(واسـتخدم الباحـث اختبـار كالیفورینـا لمهــارات التفكیـر الناقـد والمكـون مــن 

بـین المتوسـطات الحـسابیة الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة ، وأظهـرت نتـائج من متعدد
لعالمـــات الطالبـــات فـــي مجمـــوعتي الدراســـة علـــى اختبـــار مهـــارات التفكیـــر الناقـــد تعـــزى إلســـتراتیجیة 
التدریس، ولصالح الطالبات اللـواتي درسـن باسـتخدام دورة الـتعلم المعدلـة، وأوصـت الباحثـة بمجموعـة 

   : من التوصیات أهمها
ٕاســتخدام دورة الــتعلم المعدلــة فــي تنمیــة مهــارات التفكیــر الناقــد لــدى الطلبــة، واجــراء دراســات مماثلــة 

   .على صفوف وموضوعات أخرى
   إلــــى معرفــــة أثــــر توظیــــف نمــــوذج الخطــــوات الخمــــس البنــــائي)2011( دراســــة اللولــــو     وهـــدفت 

) 5E's (بـــــات الـــــصف التاســـــع األساســـــي فـــــي تنمیـــــة مهـــــارات التحلیـــــل والتركیـــــب بـــــالعلوم لـــــدى طال
طالبــة مــن ) 80(واســتخدمت الباحثــة المــنهج شــبه التجریبــي، وتكونــت عینــة الدراســة مــن . بفلــسطین

مدرســة البــریج األساســیة وتــم اختیارهــا بطریقــة قــصدیة وتوزیعهــا بالتــساوي علــى مجمــوعتي الدراســة، 
احثـــة األســـالیب اإلحــــصائیة وتحـــدد األدوات فـــي اختبـــار مهـــارات التحلیـــل والتركیـــب، واســـتخدمت الب

  .حجم التأثیر باستخدام مربع إیتا، و"ت"اختبار : التالیة
  ومــن أهــم النتــائج التــي توصــلت الدراســة إلیهــا تنمیــة مهــارات التحلیــل والتركیــب باســتخدام دورة الــتعلم 

5E's 5 وأوصت الباحثة بضرورة توظیف دورة التعلمE'sفي تدریس العلوم .  
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 إلــى معرفـة أثــر اسـتخدام نمــوذج دورة الـتعلم فــي تــدریس )2010 (ة الــشهرانيدراسـ      وقـد هــدفت 
الریاضــیات علــى تنمیــة التفكیـــر الریاضــي والتحــصیل الدراســي لـــدى طــالب الــصف الثــاني بالمرحلـــة 
المتوســطة، واســتخدم الباحــث المــنهج شــبه التجریبــي، كمــا تــم اســتخدام األدوات اختبــار فــي التحــصیل 

 مـــن طـــالب ًاطالبـــ) 56(طبقـــت الدراســـة علـــى عینیـــة حجمهـــاوفكیـــر الریاضـــي، الدراســـي واختبـــار للت
الــصف الثــاني متوســـط، تــم تقــسیمهم إلـــى مجمــوعتین أحــدهما تجریبیـــة درســت باســتخدام دورة الـــتعلم 
ـــــــاین المـــــــصاحب ـــــــل التب ـــــــة، واســـــــتخدم الباحـــــــث تحلی ـــــــة التقلیدی   واألخـــــــرى ضـــــــابطة درســـــــت بالطریق

 ) ANCOVA( ة علــى تفــوق المجموعــة التجریبیــة التــي درســت باســتخدام ، وقــد دلــت نتــائج الدراســ
اســــتخدام دورة الـــتعلم فــــي تــــدریس : دورة الـــتعلم، وأوصــــت الدراســـة بمجموعــــة مـــن التوصــــیات أهمهـــا

معلمـــي الریاضـــیات بكلیـــات ، وتـــضمین مقـــررات بـــرامج إعـــداد الریاضـــیات لطـــالب المرحلـــة المتوســـط
یــة الحدیثــة فــي تعلــیم وتعلــم الریاضــیات، وتــدریبهم علــى االتجاهــات الحدیثــة والنظریــات التربوالتربیــة 

  .كیفیة التدریس باستخدام نموذج دورة التعلم
 إلـى معرفـة أثـر توظیـف إسـتراتیجیة دورة الـتعلم فـوق المعرفیـة )2010(ر بـدراسـة ج     كما وهدفت 

  .يفي تنمیة المفاهیم ومهارات التفكیر البصري بالعلوم لدى طلبة الصف العاشر األساس
ً طالبــا مــن طــالب الــصف العاشــر 90واســتخدم الباحــث المــنهج التجریبــي وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

  فـــــي مدرســـــة الـــــشهید محمـــــد یوســـــف النجـــــار الثانویـــــة للبنـــــین بـــــرفح فـــــي الفـــــصل الدراســـــي الثــــــاني
 لقیـاس الفـرق بـین متوسـط درجـات الطـالب T-test م ، وقد استخدم الباحث اختبار 2010/ 2009 

 وتوصلت الدراسة إلى فاعلیة إسـتراتیجیة دورة الـتعلم فـوق المعرفیـة علـى تنمیـة تي الدراسةفي مجموع
  : المفاهیم العلمیة ومهارات التفكیر البصري، وأوصى الباحث بمجموعة من التوصیات أهمها

ضرورة توظیف إستراتیجیات حدیثة في التدریس بشكل عام والتأكیـد علـى تنمیـة المفـاهیم لـدى الطلبـة 
  .یر الطریقة التقلیدیة التي تمارس في مدارسنا، والتأكید على تنمیة مهارات التفكیربغ

ـــسفیانيوفـــي دراســـة قـــد أجراهـــا   التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام دورة الـــتعلم فـــي  بهـــدف)2010( ال
ول الدراسـي ومهـارات التفكیـر االبتكـاري لـدى طـالب الـصف األ تدریس الفیزیاء علـى تنمیـة التحـصیل

م اســتخدام تــصمیم المجموعــة الــضابطة غیــر المتكافئــة ذات االختبــارین القبلــي والبعــدي وتــ، الثــانوي
طالـب مـن طـالب الـصف ) ١٠٠(التصمیمات شـبه التجریبیـة، و تكونـت عینـة الدراسـة مـن  وهو أحد

ًمــوزعین علــى مدرســتین مــن مــدارس محافظـة الطــائف وقــد تــم اختیــار فــصلین عــشوائیا  األول الثـانوي
لــصف األول الثــانوي بكــل مدرســة، بعــد ذلــك تــم االختیــار العــشوائي لفــصلي إحــدى ا مــن بــین فــصول

ًطالبـــا، وفـــصلي المدرســـة األخـــرى لیمـــثال المجموعـــة  ) ٥٠( المجموعـــة التجریبیـــة  المدرســـتین لیمـــثال
ًأعد الباحث اختبارا تحصیلیا لقیاس تحـصیل الطـال  وقد،ًطالبا) ٥٠(الضابطة  ب فـي فـصلي خـواص ً

 والـذي تـم تقنینـه علـى) ب(، كما تم استخدام اختبار التفكیر االبتكاري لتورانس الصورة رةالمادة والحرا
  .المنطقة الغربیة من المملكة العربیة السعودیة، وتم التأكد من ثباته
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   .ًوقد حلل الباحث بیانات الدراسة مستخدما اختبار تحلیل التباین المصاحب كأسلوب إحصائي
مجموعــة مــن النتــائج مــن أهمهــا تنمیــة التحــصیل والتفكیــر االبتكــاري وقــد توصــلت الدراســة إلــى  

تــــدریب : وقـــد قــــدم الباحــــث مجموعـــة مــــن التوصــــیات مـــن أهمهــــا. باســـتخدام إســــتراتیجیة دورة الــــتعلم
ـــتعلم فـــي التـــدریس مـــن خـــالل بـــرامج اإلعـــداد قبـــل الخدمـــة وأثناءهـــا المعلمـــین علـــى اســـتخدام دورة   ال

وضـع حـصة فـي الجـدول المدرسـي تتعلـق بتنمیـة  و تـدریس الفیزیـاء م فـياالهتمام بتوظیف دورة التعل
  .جوانب التفكیر لدى الطالب
بهـدف معرفـة أثـر برنـامج محوسـب یوظـف إسـتراتیجیة ) 2009( الخـضري     وفي دراسة قامت بها 

Seven E's   البنائیـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر العلیـــا لمـــادة التكنولوجیـــا لـــدى طالبـــات الـــصف    
، لتحدیـــد مهـــارات )الطاقـــة(ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة قامـــت الباحثـــة بتحلیـــل الوحـــدة الثانیـــة ؛ الـــسابع

ٕالتفكیر العلیا واعداد األدوات، واستخدمت المنهج التجریبي، وتـم تجریـب البرنـامج علـى عینـة الدراسـة 
 اإلعدادیــة طالبــة مــن طالبــات الــصف الــسابع األساســي فــي مدرســة الــسیدة رقیــة) 79(المكونــة مــن 

) 39(طالبــة، والمجموعــة الــضابطة مـــن ) 40(للبنــات بغــزة، حیــث تكونــت المجموعــة التجریبیـــة مــن 
  .طالبة

البنائیــة لــدروس الوحــدة  E’S Sevenًوقــد قامــت الباحثــة بتــصمیم برنــامج محوســب وفقــا إلســتراتیجیة 
ت الباحثـــة اختبـــار مـــن كتـــاب التكنولوجیـــا للـــصف الـــسابع األساســـي، وقـــد اســـتخدم) الطاقـــة(الثانیـــة 

)T.test (لقیاس الفرق بین متوسط درجات مجموعات الدراسة.  
 البنائیــة فــي Seven E'sًوقــد أظهــرت نتــائج الدراســة فاعلیــة البرنــامج المحــسوب وفقــا إلســتراتیجیة 

توجــد فــروق ذات داللــة " تنمیــة مهــارات التفكیــر العلیــا وذلــك مــن خــالل توصــل الدراســة إلــى النتیجــة 
ین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة والـــضابطة فـــي اختبـــار مهـــارات التفكیـــر العلیـــا إحـــصائیة بـــ

  ".البعدي تعزى الستخدام البرنامج المحوسب
ـــــا ضـــــرورة إعـــــداد : وخرجـــــت الباحثـــــة بمجموعـــــة مـــــن التوصـــــیات مـــــن أهمهـــــا ًبـــــرامج الحاســـــوب وفق

وضـرورة . ع المباحـث المختلفـةالبنائیة لتنمیـة مهـارات التفكیـر العلیـا فـي جمیـSeven E's إلستراتیجیة
 فـي تعلـم التكنولوجیـا مـن قبـل المعلمـین والمـوجهین كأحـد األسـالیب Seven E'sاستخدام إسـتراتیجیة 

  .الفعالة في التعلیم
 استقــصاء  إلــى) Devrim, et.al ,2009(  دیفــریم وآخــرون دراســة قــام بهــا هــدفتفــي حــین     

 فــي االبتــدائيعلــى تحــصیل طــالب الــصف الــسادس ) 5E's(فعالیــة التــدریس باســتخدام دورة الــتعلم 
  . مفهوم الخلیة والمعتقدات المعرفیة العلمیة في أنقرة بتركیا

. بعـدي-واستخدم الباحثون المـنهج التجریبـي القـائم علـى تـصمیم المجموعـة الـضابطة مـع قیـاس قبلـي
خدم البـــــاحثون وقـــــد اســـــت. وتحــــددت األدوات فـــــي اختبـــــار تحــــصیلي. ًطالبـــــا) 153(وتكونــــت العینـــــة 
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ومــن أهــم النتــائج التــي توصــلت الدراســة إلیهــا . تحلیــل التبــاین األحــادي: األســالیب اإلحــصائیة التالیــة
  ). 5E's(تنمیة التحصیل لمفاهیم الخلیة والمعتقدات المعرفیة باستخدام دورة التعلم

تعلم فــــي  إلــــى التعــــرف علــــى مــــدى فاعلیــــة اســــتخدام دورة الــــ)2008(دراســــة العتیبــــي      وهــــدفت 
وتنمیـــة مهـــارات )  تطبیـــق – فهـــم –تـــذكر ( تحـــصیل الریاضـــیات عنـــد المـــستویات المعرفیـــة الـــثالث 

لــدى طالبـــات الــصف الثـــاني متوســط بمدینـــة مكــة المكرمـــة، حیــث اســـتخدمت الباحثـــة التفكیــر الناقـــد 
ة المــنهج التجریبــي لعینــة مــن فــصلین اختیــرت بــشكل عــشوائي واقتــصرت الدراســة علــى وحــدة تعلیمیــ

)  تطبیــق– فهــم –تــذكر ( واقتــصرت علــى مــستویات التحــصیل اآلتیــة ) األشــكال الرباعیــة ( تناولــت 
ألداة اختبار تحصیلي لعینة من طالبات مجمـوعتین ضـابطة وتجریبیـة حیـث طبقـت دورة الـتعلم علـى 

لمهـارات كمـا اسـتخدمت الباحثـة اختبـار المجموعة التجریبیة بینمـا درسـت األخـرى بالطریقـة التقلیدیـة، 
  ) . 2005(الذي أعده الشرقي التفكیر الناقد 

وجــود فـروق ذات داللـة إحــصائیة لـصالح المجموعـة التجریبیــة : وتوصـلت الدراسـة إلــى النتـائج التالیـة
بینما ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة )  الفهم –التذكر( في االختبار التحصیلي عند كل مستوى 

ر التحــصیلي، كمــا ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة فــي اختبــار عنــد مــستوى التطبیــق فــي االختبــا
مهـــارات التفكیـــر الناقـــد، كمـــا ال توجـــد عالقـــة ارتباطیـــه بـــین التفكیـــر الناقـــد والتحـــصیل الدراســـي فـــي 

  .درجات المجموعة التجریبیة
ریس فـي تـد) 5E's ( إلى استقـصاء أثـر اسـتخدام دورة الـتعلم)2008 (دراسة إبراهیمهدفت و كما     

ــي تنمیـــة مهـــارات االقتـــصاد المعرفـــي األساســـیة لـــدى طلبـــة كلیـــة العلـــوم التربویـــة  العلـــوم الطبیعیـــة فـ
  .الجامعیة في األردن

فـي كلیـة العلـوم التربویـة ) تخـصص معلـم صـف(وقد تـم اختیـار عینـة أفرادهـا مـن طلبـة الـسنة الثانیـة 
بتین درستا مـساق العلـوم الطبیعیـة لتمثـل ًطالبا وطالبة موزعین شع) 60(لوكالة الغوث الدولیة قوامها 

) 30(واألخـــرى ضـــابطة وعـــددها ) 5E's(إحــداها المجموعـــة التجریبیـــة درســـت باســـتخدام دورة الـــتعلم 
رق اإلحـــصائیة واســـتخدم الباحـــث الطـــ . وطالبـــة درســـت المحتـــوى التعلیمـــي بالطریقـــة التقلیدیـــةًطالبـــا

   . اإلحصائیةللرزم) SPSS(من خالل برنامج الوصفیة والتحلیلیة 
وجــود أثـر لطریقــة التــدریس باســتخدام دورة  :وقـد توصــل الباحــث إلـى مجموعــة مــن النتــائج مـن أهمهــا

ـــــى حـــــل ) 5E's(الـــــتعلم  ـــــة القـــــدرة عل ـــــر العلمـــــي المحـــــددة بالدراســـــة وتنمی ـــارات التفكی ـــــة مهــ فـــــي تنمی
یوصـــى  :وقـــد خلـــصت الدراســة إلـــى عـــدد مــن التوصـــیات والمقترحـــات ذات الــصلة منهـــا .المــشكالت

معلمـو مــساق العلــوم الطبیعیــة للمرحلــة الجامعــة تـدریس طلبــتهم المفــاهیم العلمیــة المتــضمنة فــي مــادة 
ًولــــیس بالطریقــــة التقلیدیــــة فقــــط والمتبعــــة حالیــــا فــــي ) 5E's(العلــــوم الطبیعیــــة باســــتخدام دورة الــــتعلم 

الل قیــامهم بعملیـــة  وكــذلك االهتمــام بــإبراز مهــارات التفكیــر والعمــل علــى تنمیتهــا مــن خــ،الجامعــات
  .التدریس والتقویم
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إلـى تقـصي فاعلیـة تـدریس الهندسـة باسـتخدام  )2008( دراسة العبیدي وأبو دامس هـدفت   بینما  
اســــتخدم . فــــي تحـــصیل طـــالب الــــصف الـــسابع، ومـــستویات تفكیــــرهم الهندســـيالرباعیـــة دورة الـــتعلم 

ًطالبـــا مـــن طــالب الـــصف الـــسابع ) 77( وقـــد تكونـــت عینــة الدراســـة مــن ،الباحثــان المـــنهج التجریبــي
ًجــرى تــوزیعهم عــشوائیا علــى شــعبتین، إذ تــم اختیــار إحــداهما عــشوائیا لتــدرس باســتخدام دورة الــتعلم، 
بینمـــا تـــدرس األخـــرى باســـتخدام اإلســـتراتیجیة االعتیادیـــة، تـــم إعـــداد اختبـــار للتحـــصیل فـــي الهندســـة، 

الحـسابیة المتوسـطات  :سـالیب اإلحـصائیة التالیـةواسـتخدم الباحثـان األ. اختبار في التفكیر الهندسـيو
  .للعینات المستقلة) ت ( اختبار واالنحرافات المعیاریة، تحلیل التباین المتعدد المصاحب، 

أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود فــروق إحــصائیة فــي التحــصیل الكلــي، والتفكیــر الهندســي الكلــي، وهــذه 
  .ة التجریبیةالفروق تعزى لطریقة التدریس، ولصالح المجموع

 ألن ذلـــك یحـــد مـــن تفكیـــرهم ؛عـــدم تقـــدیم الحلـــول الریاضـــیة للطلبـــة بـــصورة جـــاهزةوأوصـــت الدراســـة ب
ل للطلبـة فـي تحمـل ًالریاضي والهندسي، ویضع قیودا على تنمیـة إبـداعاتهم، وضـرورة إسـناد دور فعـا

لمـي الریاضـیات لتـدریبهم عم وزارة التربیـة والتعلـیم بعقـد دورات تدریبیـة لمسؤولیة تعلمهم، كما وأوصت
  .ٕعلى استخدام دورة التعلم واعداد خطط تدریسیة وفقها

 إلــى تعـــرف أثــر بعـــض اســتراتیجیات النظریـــة )2006( عفانـــة وأبـــو ملـــوح دراســةهـــدفت     وقــد  
 فـي تنمیـة التفكیـر المنظـومي لـدى طـالب الـصف التاسـع ) دورة التعلم ونموذج التعلم البنائي( البنائیة

  .األساسي
 بطریقـة قـصدیة، حیـث تـم اختیـار ثالثـة صـفوف مـن طـالب ثان باختیار عینـة الدراسـةقام الباحیث ح

للبنــین، إذ تــم تــدریس الــصف التاســـع " أ" الــصف التاســع األساســي مــن مدرســة النـــصیرات اإلعدادیــة
باســــتخدام ) 2(باســــتخدام إســــتراتیجیة نمــــوذج الــــتعلم البنــــائي، بینمــــا تــــم تــــدریس الــــصف التاســــع ) 1(

  . بالطریقة العادیة) 4( تراتیجیة دورة التعلم، في حین تم تدریس الصف التاسعإس
  .من طالب الصف التاسع األساسيً طالبا 126وقد بلغت عینة البحث 

وقام الباحثان بتدریس المجموعة التجریبیـة األولـى باسـتخدام إسـتراتیجیة دورة الـتعلم، فـي حـین درسـت 
ـــتعلم البنـــائي، أمـــا المجموعـــة الـــضابطة المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة باســـت خدام إســـتراتیجیة نمـــوذج ال

  .درست بالطریقة المعتادة
اختبـــار شـــیفیه للمقارنـــات  ،تحلیـــل التبـــاین األحـــادي :واســـتخدم الباحثـــان األســـالیب اإلحـــصائیة التالیـــة

عـن تــأثیر وكـشفت الدراسـة ، اختبـار دان للمقارنـات البعدیــة، )هــ( ویلــس –اختبـار كروسـكال الثنائیـة، 
ســة إلـى مجموعـة مــن وخلـصت الدرا فعـال فـي تنمیـة التفكیــر المنظـومي مقابـل اإلســتراتیجیة التقلیدیـة،

 لمـا كـشفت عنــه ًاسـتخدام إســتراتیجیة النظریـة البنائیـة فــي تـدریس الریاضـیات نظــرا :التوصـیات أهمهـا
یة التقلیدیــة، إذ أشــارت هــذه الدراســة مــن تــأثیر فعــال فــي تنمیــة التفكیــر المنظــومي مقابــل اإلســتراتیج

ــــائي كــــان لهمــــا األثــــر الفاعــــل فــــي تنمیــــة التفكیــــر  ــــتعلم ونمــــوذج الــــتعلم البن الدراســــة إلــــى أن دورة ال
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ٕالمنظومي لدى طالب الصف التاسع األساسي، واعادة النظر في مقررات الریاضـیات، وذلـك بتنظـیم 
 وذلـك مـن أجـل تنمیـة التفكیـر ؛نائیـةسـتراتیجیات النظریـة البإوترتیب محتواها بما یتناسب ویتوافق مـع 

  .المنظومي لدى الطالب
 إلـى الكـشف عـن فاعلیـة اسـتخدام دورة الـتعلم كنمـوذج مـن )2003(  التودريدراسة وهدفت كما     

نمـاذج النظریـة البنائیـة لتـدریس حـساب المثلثـات فـي التحـصیل والتفـوق الدراسـي لـدى تالمیـذ المرحلــة 
 واختبــــار فــــي ، الباحــــث اختبــــار تحــــصیليّ كمــــا وأعــــد،لمــــنهج التجریبــــيواســــتخدم الباحــــث ا .الثانویــــة

المتـضمنة بوحـدة حـساب المثلثـات، واختبـار فـي )  تقـویم – تركیـب –تحلیـل ( مـستویات التفكیـر العلیـا
ومــن أهــم النتــائج أن نمــوذج دورة الــتعلم لهــا أثــر . التفكیــر االبتكــاري واختبــار ذكــاء إعــداد جــون رافــن

فـــاع بمـــستوى التحـــصیل فـــي وحـــدة حـــساب المثلثـــات، وأن لهـــا أثـــر إیجـــابي علـــى إیجـــابي علـــى االرت
وقـــدمت تلـــك الدراســـة مجموعـــة متنوعـــة مـــن التوصـــیات أهمهـــا . االرتفــاع بمـــستوى التفكیـــر االبتكـــاري

ـــیم وتعلـــم  اســـتخدام دورة الـــتعلم فـــي تـــدریس الریاضـــیات، وأوصـــت بدراســـات مـــستقبلیة فـــي مجـــال تعل
  .ًئج الدراسة واستكماال لهاالریاضیات منبثقة من نتا

فعالیــة نمــوذج دورة الــتعلم فــي تنمیــة  إلــى معرفــة مــدى )2003 ( ســیددراســةهــدفت ًوأیــضا          
 وقــد اســتخدمت هــذه ،التفكیــر االســتداللي والتحــصیل لــدى تالمیــذ المرحلــة اإلعدادیــة فــي الریاضــیات

 فـصول مـن الـصف الثـاني 4 فـي طالـب) 100(الدراسة المنهج شبه التجریبي على عینة تكونـت مـن 
ــــتعلمًمتوســــط قــــسمت عــــشوائیا ــــى مجمــــوعتین تجریبیــــة درســــت بطریقــــة دورة ال  وضــــابطة درســــت ، إل

 فـــي وحـــدة التطـــابق المقـــررة علـــى الـــصف دیـــة، وقـــام الباحـــث بإعـــداد اختبـــار تحـــصیليبالطریقـــة العا
سـة، وكـان مـن أهـم نتـائج هـذه ًالثاني متوسط، واختبارا للتفكیر االستداللي كأدوات لتطبیق تجربـة الدرا

ـــــروق ذات إحـــــصائیة بـــــین متوســـــطات درجـــــات تلمیـــــذات المجمـــــوعتین الـــــضابطة  الدراســـــة وجـــــود ف
ًوالتجریبیة، وأظهرت النتائج أیضا وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـطات درجـات تلمیـذات 

لــك لــصالح المجموعــة المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي التطبیــق البعــدي لالختبــار التحــصیلي وذ
  .ًالتجریبیة التي درست وفقا لنموذج دورة التعلم

إلــى التعــرف علــى أثــر اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم فــي  )2001 (دراســة حــسن فیمــا هــدفت  
تـــدریس المفـــاهیم الریاضـــیة علـــى التحـــصیل وبقـــاء أثـــر الـــتعلم وتنمیـــة التفكیـــر الریاضـــي لـــدى طـــالب 

عــداد دروس لتــدریس المفــاهیم الریاضــیة المتــضمنة فــي وحــدتي حیــث قــام الباحــث بإ. الــصف الثــانوي
النـــــسبة والتناســـــب والتغیـــــر بمقـــــرر الریاضـــــیات للـــــصف األول الثـــــانوي فـــــي الفـــــصل الدراســـــي األول 

وقـد .  واختبـار فـي التفكیـر الریاضـي،م، وقام بإعداد اختبار تحصیلي في هـذه المفـاهیم2000/2001
:  وتــم تقــسمیهم إلــى مجمــوعتین،ًلبــا بالــصف األول الثــانويطا) 140(تــم اختیــار مجموعــة مكونــة مــن 

ًطالبـا وطالبــة ) 70( واألخـرى ضــابطة تكونـت مــن ، وطالبـةًاطالبــ) 70(اهما تجریبیـة تكونــت مـن إحـد
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وقـــد أظهـــرت النتـــائج تفـــوق طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة علـــى . ودرســـت الوحـــدتین بالطریقـــة المعتـــادة
  : مجموعة من التوصیات من أهمهاتم تقدیمة، وطالب المجموعة الضابط

التأكیــد علــى اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم فــي تــدریس المفــاهیم الریاضــیة بالمراحــل التعلیمیــة المختلفــة 
لما لـه مـن أثـر فعـال علـى التحـصیل، تـدریب طـالب شـعبة الریاضـیات بكلیـات التربیـة علـى اسـتخدام 

ربیة العملیة، إعداد كتـب الریاضـیات بطریقـة تـساعد هذا النموذج في تعلیم المفاهیم الریاضیة أثناء الت
  .على اكتساب مكونات التفكیر الریاضي

 معرفـة أثـر  )Barojas and Dehesa,2001 ( ودیهـسا باروجاس      وكان الهدف من دراسـة 
ســـتراتیجیات تدریـــسیة متـــضمنة نمـــوذج دورة الـــتعلم فـــي تـــدریس الریاضـــیات لطـــالب شـــعبة إاســـتخدام 

ماعیة، وكان من نتائجها عالج المشكالت الناتجة عن تعلیم وتعلم الریاضـیات للمبتـدئین العلوم االجت
مــن طــالب علــم االجتمــاع مــن خــالل اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم، ومــا نــتج عنــه مــن بنــاء معرفــي 
للریاضــیات خاصــة المبتــدئین فــي تعلمهــا، وتوضــح هــذه الدراســة أهمیــة نمــوذج دورة الــتعلم فــي بنــاء 

  .لغیر المتخصصین في الریاضیاتالریاضیة وتبسیط تعلمها المعرفة 
 إلـى الكـشف عـن مـدى فاعلیـة Odom and Kelly ) ,2001 ( ادوم وكیلـيدراسـةهـدفت و     

تـساب مفـاهیم االنتـشار واألسـموزیة وخرائط المفـاهیم علـى اك إستراتیجیة مقترحة تجمع بین دورة التعلم
طـــالب قـــسم فـــصول ل) 4(  وتمثلـــت عینـــة الدراســـة ب ،یـــةالثانو لطـــالب قـــسم األحیـــاء فـــي المـــدارس

م، ویــــدرس الثــــاني یــــدرس الفــــصل األول بإســـتراتیجیة دورة الــــتعل ة، بحیــــثاألحیـــاء مــــن مدرســــة ثانویـــ
ة، والفـصل الرابـع باإلسـتراتیجیة المقترحـة بطریقة الـدروس التوضـیحی والفصل الثالث  مبخرائط المفاهی

 لمفـــاهیم االنتـــشار ًیاصیل تحـــًاوطبـــق الباحثـــان اختبـــار. م المفـــاهیوخـــرائط التـــي تجمـــع بـــین دورة الـــتعلم
وكـــشفت نتـــائج الدراســـة عـــن تفـــوق . ةأســـابیع مـــن انتهـــاء التجربـــ) 7( بعـــد  ة، وآخـــر مرجـــأواألســـموزی

  الطریقـــة التـــي جمعـــت بـــین دورة الـــتعلم ومخططـــات المفـــاهیم علـــى الطـــرق األخـــرى التـــي اســـتخدمت
  . في الدراسة 

 إلـــى تقـــصي فاعلیـــة دورة الـــتعلم فـــي تعلـــم ) Billings ,2001 ( بیلینجـــز راســـةدهـــدفت كمـــا و     
 مـن طــالب الــصف ًاالبــط ) 28( سـة مــن وتكونـت عینــة الدرا. الثانویــة الفیزیـاء لــدى طـالب المــدارس

 والدراســـــة المـــــسحیة ،الباحـــــث االختبـــــارات القـــــصیرة واالختبـــــار التحـــــصیلي واســـــتخدم. ياألول الثـــــانو
 وأظهــرت النتــائج ارتفــاع ،ابالمــادة العلمیــة وتمــتعهم بدراســتهاهتمــام الطــالب  وىومقیــاس لقیــاس مــست

د اهتمــامهم بالمــادة مــن الطــالب زا %) 56( ، وأن  %)85( الطــالب بنــسبة  مــستوى التحــصیل لــدى
  كمــــا أشــــارت الدراســــة المــــسحیةم،  تمتعــــوا باســــتخدام دورة الــــتعلالطــــالب مــــن %) 75(ن ، وأةالعلمیــــ
ن وخلــصت الدراســة إلــى أ. من اســتخدام دورة الــتعلم فــي التعلــییفــضلو مــن الطــالب %) 66(ن  إلــى أ

  . التعلم، وأنها تسهل عملیة التعلم بطریقة ممتعةعملیة دورة التعلم تعتبر فاعلة في
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  .دراسات تناولت دورة التعلم: التعقیب على المحور األول 
  :بالنسبة لألهداف التي سعت إلیها الدراسات: ًأوال
 فــي التعلــیم ومــن 5E's دورة التعلــیم عــض الدراســات إلــى التعــرف علــى أثــر إســتراتیجیةهــدفت ب      

  .)2008(ٕوابراهیم ، )Devrim,et.al,2009(، و )2011(اللولو: هذه الدراسات
  Seven E'sم المعدلـة تعـرف علـى أثـر اسـتخدام دورة الـتعلهدفت بعض الدراسات إلـى ال      بینما 

  )2009(، والخـــــــضري )2011(، والجوعـــــــاني)2012(األغــــــا: ه الدراســـــــاتفــــــي التـــــــدریس ومــــــن هـــــــذ
  .)Billings ,2001 (  و

   أثــر بعــض اســتراتیجیات النظریــة البنائیــةمعرفــةإلــى  )2006(دراســة  عفانــة وأبــو ملــوح هــدفت     و
إلــى التعــرف  ) 2001(حــسن  بینمــا هــدفت دراســةفــي التــدریس، )رة الــتعلم ونمــوذج الــتعلم البنــائيدو( 
ى أثر اسـتخدام نمـوذج دورة الـتعلم فـي تـدریس المفـاهیم الریاضـیة علـى التحـصیل وبقـاء أثـر الـتعلم عل

إلـــى تقـــصي فاعلیـــة تـــدریس  )2008(دراســـة العبیـــدي وأبـــو دامـــس هـــدفتو وتنمیـــة التفكیـــر الریاضـــي
فعالیــة نمــوذج إلــى معرفــة مــدى ) 2003( دراســة ســیدت وهــدفالرباعیــةالهندســة باســتخدام دورة الــتعلم 

علــى معرفــة أثــر ) 2010(وهــدفت دراســة جبــر  دورة الــتعلم فــي تنمیــة التفكیــر االســتداللي والتحــصیل
 توظیــف إســتراتیجیة دورة الــتعلم فــوق المعرفیــة فــي تنمیــة  المفــاهیم ومهــارات التفكیــر البــصري بــالعلوم

مهـــارات إلـــى تقــصي أثـــر اســـتخدام دورة الــتعلم المعدلـــة فــي تنمیـــة ) 2011(وهــدفت دراســـة الطراونــة 
  .التفكیر الناقد 

      أمــا الدراســة الحالیــة تهـــدف لمعرفــة أثــر توظیــف دورة الـــتعلم لتنمیــة مهــارات التفكیــر اإلبـــداعي 
  .لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة

  :بالنسبة للمراحل الدراسیة التي أجریت فیها الدراسات السابقة: ًثانیا
  :جریت فیها الدراسات السابقة، منهاتنوعت المراحل الدراسیة التي أ

  )2012(األغا:  الصف الخامس-        
   .)2010(جبر ، و )2011(الطراونة :  العاشر -        
  .)Devrim, et.al,2009(:  السادس-        

 ).2008(العبیدي وأبو دامسو، )2009(الخضري:  السابع -        

  )2008(والعتیبـــــــــــــــــــي، )2010(والـــــــــــــــــــشهراني ،)2011(عـــــــــــــــــــانيالجو: الثـــــــــــــــــــاني المتوســـــــــــــــــــط  -   
 ).2003سید، ( و        

 )2006(، وعفانة وأبو ملوح)2011(ولولال:  التاسع-        

  )2001(، وحـــــــــــــــــــــــسن)3200(التـــــــــــــــــــــــودري، و)2010(الـــــــــــــــــــــــسفیاني:  المرحلـــــــــــــــــــــــة الثانویـــــــــــــــــــــــة-   
  ).Billings ,2001( و،)Odom and Kelly ,2001 ( و

  ).2008(إبراهیم): یم االبتدائيالتعل( المرحلة الجامعة -        
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        وتتــشابه الدراســة الحالیــة مــع الدراســات الــسابقة فــي كونهــا أجریــت علــى طــالب الــصف التاســع 
  ).2006(، وعفانة وأبو ملوح)2011(اللولو: األساسي، ومن هذه الدراسات

  :بالنسبة ألماكن إجراء الدراسات السابقة: ًثالثا
  :الدراسات السابقة، منها        تعددت أماكن إجراء 

)                       2009(الخـــــــــــــــضريو، )2010(وجبـــــــــــــــر ، )2011(اللولـــــــــــــــو، و)2012(األغـــــــــــــــا: فلـــــــــــــــسطین -
  ).2006(وأبو ملوحعفانة و
 ).2001(حسن، و)2003(، والتودري )2003(سید :مصر -

 ).2008(ٕابراهیم، و)2011(الطراونة : األردن -

 ).2008(العتیبي، و)2010(السفیاني، و)2010(الشهراني :السعودیة -

 ).2011(الجوعاني :العراق -

 . )Devrim, et.al,2009( :تركیا -

 ).2008(العبیدي وأبو دامس: البحرین -
 

     تتشابه الدراسة الحالیة مـع الدراسـات الـسابقة فـي كونهـا أجریـت فـي فلـسطین، ومـن هـذه 
  ، )2009(الخــــــــــضري و، )2010(  وجبــــــــــر،)2011(اللولــــــــــو، و)2012(األغــــــــــا: تالدراســــــــــا

  ).2006(وعفانة، وأبو ملوح
  :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة: ًرابعا
ــ      لمناســبته موضــوعات الدراســات مــن ى المــنهج التجریبــي وشــبه التجریبــي اعتمــدت الدراســات عل

   دراســـــة– علـــــى ســـــبیل المثـــــال –ج التجریبـــــي ومـــــن الدراســـــات التـــــي اســـــتخدمت المـــــنههـــــذا النـــــوع، 
 )2006(عفانــة، وأبــو ملــوح، و)2008(ٕابــراهیم، و)2009(الخــضريو ،)2010( وجبــر ،)2012( األغــا

  .)2001حسن، (و
ومــن الدراســات التــي اســتخدمت المــنهج شــبه التجریبــي القــائم علــى تــصمیم المجموعــة الــضابطة مــع 

  ).2003(سید، و)2010(الشهراني و، )2011(اللولو: ، دراسة بعدي–قیاس قبلي 
راســـات الـــسابقة فـــي اســـتخدام المـــنهج شـــبه التجریبـــي القـــائم علــــى وتتفـــق الدراســـة الحالیـــة مـــع الد   

  .مجموعة تجریبیة ومجموعة ضابطة
  :بالنسبة لعینة الدراسة: ًخامسا
 )2011(الجوعـاني، و )2012(األغـا دراسـة  مثـلطبقت بعـض الدراسـات علـى عینـات عـشوائیة      

  )2008(ٕوابــــــــــــــــــــــــــــــراهیم، )2007(العبیــــــــــــــــــــــــــــــدي وأبــــــــــــــــــــــــــــــو دامــــــــــــــــــــــــــــــس، و)2010(الــــــــــــــــــــــــــــــسفیانيو

ومعظـم الدراسـات الـسابقة اختـارت عینـة الدراسـة مـن تالمیـذ المــدارس .  )Devrim, et.al,2009(و
  .وتتفق الدراسة الحالیة مع تلك الدراسات في اختیار عینة الدراسة من تالمیذ المدارس
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  :بالنسبة ألدوات الدراسة: ًسادسا
  -:رات، ومنهاتنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغی

   )Devrim,et.al,2009(و ،)2011(يالجوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: اختبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصیلي -
 Odom and Kelly) ,2001(و

 ).2010(جبر : اختبار التفكیر البصري -

  )  2010(انيسفیالـــــــــــ، و)2010( الـــــــــــشهراني:اختبــــــــــار تحـــــــــــصیلي واختبــــــــــار یقـــــــــــیس التفكیــــــــــر -
  ).2001(حسن، و)2003(، والتودري)2008( دامسالعبیدي وأبوو

  ).2009(الخضري، و)2011(اللولو: مهارات التفكیر العلیااختبار  -

 .)2012(األغا: مقیاس القدرة على اتخاذ القرار -

  ).Billings ,2001 (بیلینجز: اختبار تحصیلي ودراسة مسحیة -
 ).2006(عفانة وأبو ملوح: اختبار یقیس التفكیر المنظومي في الریاضیات -

 ).2008(العتیبي، و)2011( الطراونة :ریاضیاتاختبار یقیس مهارات التفكیر الناقد في ال -

: أما في الدراسة الحالیة فقد تم استخدام اختبار یقیس مهارات التفكیـر اإلبـداعي فـي الریاضـیات وهـي
  .الطالقة، المرونة، األصالة

  :بالنسبة للمعالجات اإلحصائیة: ًسابعا 
ة، ومـن األسـالیب تنوعت األسالیب اإلحصائیة في إجـراء معالجـات الدراسـات الـسابق

 :اإلحصائیة المستخدمة ما یلي

ومن هذه الدراسات على سبیل " ت " استخدمت معظم الدراسات السابقة اختبار ): ت(اختبار   -
 ، )2010(وجبر،  )2011(نةوالطراو، )2011(اللولو، و)2012(األغا: لمثال ال الحصرا
 . )2008(دامس العبیدي وأبوو

 " .ت " ه الدراسات في استخدام اختبار وتتفق الدراسة الحالیة مع هذ

  )2010(الــــــــــــــــــسفیانيو ،)2010(الـــــــــــــــــشهراني :تحلیـــــــــــــــــل التبـــــــــــــــــاین المتعــــــــــــــــــدد المـــــــــــــــــصاحب  -
  .)2008(العبیدي وأبو دامسو

ــــــــــــــــــو ملــــــــــــــــــوح: تحلیــــــــــــــــــل التبــــــــــــــــــاین األحــــــــــــــــــادي  - ــــــــــــــــــراهیم، و)2006(عفانــــــــــــــــــة وأب                  )2008(ٕاب
)Devrim, et.al,2009( . 

ــــــأثیر با - ــــــع إحجــــــم الت ــــــاســــــتخدام مرب ــــــر )2012(األغــــــا: یت                      )2009(الخــــــضري و، )2010(، وجب
 ).2011(اللولوو

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، تتـــشابه الدراســـة الحالیـــة مـــع معظـــم الدراســـات الـــسابقة التـــي اســـتخدمت       
  . ، وحجم التأثیر باستخدام مربع إیتا" ت " اختبار 
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  :ر اإلبداعيالدراسات التي تناولت التفكی: المحور الثاني
 معرفـة أثـر اسـتخدام النمذجـة الریاضـیة فـي تنمیـة مهـارات إلـى  هدفت)2012( دراسة أبو مزید     

التفكیر اإلبداعي في الریاضیات لـدى طـالب الـصف الـسادس بمحافظـات غـزة، وقـد اسـتخدم الباحـث 
مدرســة المــنهج التجریبــي حیــث تــم اختیــار عینــة الدراســة مــن طــالب الــصف الــسادس األساســي مــن 

ـــبلح االبتدائیـــة  ًطالبـــا، ) 83( م، حیـــث بلـــغ عـــددهم 2012 – 2011للعـــام الدراســـي " أ"ذكـــور دیـــر ال
إعــداد اختبــار التفكیــر اإلبــداعي، ًطالبــا، وتــم  )40(ًطالبــا ومجموعــة ضــابطة ) 43(مجموعــة تجریبیــة

ربـع ایتـا  لحـساب داللـة الفـروق بـین المجموعـات، ومT- testواسـتخدم الباحـث األسـلوب اإلحـصائي 
 وأظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى ،للتعــرف علــى داللــة حجــم الـــتأثیر

بین متوسطي درجـات طـالب المجموعـة التجریبیـة والمجموعـة الـضابطة فـي  )  05. 0(الداللة 
  .التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر اإلبداعي 

عمــل المعلمــین علـى اكتــشاف قــدرات الطــالب ومیــولهم : أهمهــاوتوصـلت الدراســة إلــى عــدة توصـیات 
  .وتنمیة حب االستطالع لدیهم والعمل على تنمیة هذه القدرات في االتجاه السلیم

 )قـوم-  خطـط -عبر (إستراتیجیة توظیف أثر معرفة إلى  )2010(أبو عاذرة  دراسة هدفتكما و     
  . بغزة األساسي السابع الصف طلبة لدى عياإلبدا التفكیر تنمیة على تدریس الریاضیات في

وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج التجریبـــي حیـــث تـــم اختیـــار عینـــة الدراســـة مـــن طلبـــة الـــصف الـــسابع 
ًطالبــا وطالبــة، ) 140(هم بلــغ عــدد ) 2010 – 2009(بمدرســتین فــي محافظــة رفــح للعــام الدراســي 

" تحلیـــل التبـــاین أحـــادي االتجـــاه ، "ت  "  اختبـــار:واســـتخدمت الباحثـــة األســـالیب اإلحـــصائیة التالیـــة
One Way ANOVA " ،معامل ارتباط بیرسون ، اختبار شیفیه.  

بــین متوســط )  05. 0(وأظهــرت النتــائج بوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة 
)  قـــوم – خطـــط –عبـــر ( درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة الالتـــي درســـن باســـتخدام إســـتراتیجیة 

ومتوســـط درجـــات طالبـــات المجموعـــة الـــضابطة الالتـــي درســـن بالطریقـــة التقلیدیـــة لـــصالح المجموعـــة 
  -:وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة توصیات أهمها ، التجریبیة في اختبار التفكیر اإلبداعي

عـن األسـالیب  والبعـد ، وأسـالیب التـدریس الحدیثـةالتركیز في تـدریس الریاضـیات علـى اسـتخدام طـرق
عـادة النظـر فـي ٕوا بالمـشاركة الفعالـة مـن قبـل الطلبـة، التي تركز على الحفـظ دون االهتمـام ،تقلیدیةال

 ومـصاغة بطــرق تنــشط القــدرات اإلبداعیــة فــي ،منـاهج الریاضــیات ومحتواهــا وعرضــها بأســلوب شــیق
تظهار الریاضیات لدى الطلبة، وتقوم على البحث والتجریب واالبتعـاد عـن التركیـز علـى الحفـظ واالسـ

  .وتتطلب التفكیر واإلبداع من الطلبة 
ة ى وحـدة الـدائر إلى معرفة أثر تـصمیم مقتـرح لمحتـو)2009( القرشي دراسةهدفت في حین 

 والتفكیـــر الریاضـــي لطـــالب الـــصف ،مهـــارات التفكیـــر االبتكـــاري علـــى التحـــصیل الدراســـي فـــي ضـــوء
لـى عینـة خدم الباحـث المـنهج التجریبـي عاسـت لهدف الدراسة ًایق وتحق،بمدینة الطائف المتوسط الثالث
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 واألخـرى ضــابطة ، ، إحـداهما تجریبیـة:  حیـث تـم تقــسیمهم إلـى مجمـوعتین،ًابـطال ) 56 (مكونـة مـن
 فــي وحــدة الــدائرة ، واختبــار) تطبیــق _ فهــم _ تــذكر (  بمــستویاته ًا تحــصیلیًاواســتخدم الباحــث اختبــار

إلــى  ، وتوصــلت الدراســة) ســتنتاج ، البرهــان الریاضــي االســتقراء ، اال( للتفكیــر الریاضــي بمــستویاته 
  : النتائج التالیة

ـــة إحـــصائیة فـــي اختبـــار التحـــصیلي بمـــستویاته  لـــصالح ) تطبیـــق _  فهـــم_ تـــذكر ( وجـــود فـــروق دال
  الریاضـــــي بمــــــستویاته  وجـــــود فــــــروق دالـــــة إحـــــصائیة فـــــي اختبــــــار التفكیـــــر وة المجموعـــــة التجریبیـــــ

  .التجریبیة  لصالح المجموعة) رهان الریاضياالستقراء ، االستنتاج ،الب(
 إلــى معرفــة أثــر اســتخدام األلعــاب التعلیمیــة فــي تــدریس )2006( دراســة أبــو زایــدةوتهــدف 

الریاضیات على تنمیة التفكیر اإلبـداعي لـدى تالمیـذ الـصف الـسادس األساسـي بمحافظـة شـمال غـزة  
ًتلمیـذا، نـصفهم مجموعــة ) 80(ونـة مـن وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج التجریبـي علـى عینــة قـصدیه مك

تجریبیة والنصف اآلخـر مجموعـة ضـابطة، واسـتخدم الباحـث لتحقیـق غـرض الدراسـة اختبـار التفكیـر 
 وقـــد بلـــغ معامـــل ثباتـــه         ، ثـــم حـــساب معامـــل بیرســـون،اإلبـــداعي الریاضـــي فـــي وحـــدة الكـــسور العادیـــة

وجــــود أثــــر الســــتخدام األلعــــاب :  أهمهــــا، وتوصــــلت الدراســــة إلــــى مجموعــــة مــــن النتــــائج )0.789( 
  . لصالح المجموعة التجریبیةالتفكیر اإلبداعيالتعلیمیة في تنمیة 

 إلـى تحدیـد هـدفت ف)Erdogan ,T and Akkana,2009( كانـاأردوغـان و أ  دراسـةأمـا
اتبــع البـــاحثون المـــنهج و. الــصف الـــسابع  دى طلبـــةن هایـــل علــى التفكیـــر اإلبـــداعي لــأثــر نمـــوذج فــا

ألخــرى  أحــدهما ضــابطة وا،إلــى مجمــوعتین  مقــسمینًابــطال ) 55( لــى عینــة مكونــة مــن ریبــي عالتج
تـورانس للتفكیـر اإلبـداعي ، وتوصـلت الدراسـة إلـى  تجریبیة ، واستخدم الباحثون لهـذا الغـرض اختبـار

باســتخدام نمــوذج فــان هایــل علــى المجموعــة الــضابطة  تفــوق المجموعــة التجریبیــة التــي تــم تدریــسها
  .تي درست بالطریقة العادیة ال

الدراســـة إلـــى معرفـــة أثـــر اســـتخدام إســـتراتیجیتین هـــدفت )2007( الـــشوا وعبـــد اهللا دراســـة     وفـــي 
للوسائط المتعددة المحوسبة في القدرة على حل المشكالت الریاضیة والتفكیـر اإلبـداعي لـدى طالبـات 

ـــة الغـــوث الدولیـــة لمنطقـــة شـــ تكونـــت عینـــة الدراســـة ، مال عمـــانالمرحلـــة األساســـیة فـــي مـــدارس وكال
طالبــة مــن طالبــات الــصف الثــامن األساســي فــي مدرســة إنــاث البقعــة اإلعدادیــة ) 85(القــصدیة مــن 

شـــعبتین  ي منطقـــة شـــمال عمـــان، وقـــد وزعـــت علـــى الثالثـــة التابعـــة لمـــدارس وكالـــة الغـــوث الدولیـــة فـــ
 (ANCOVA)لتبـاین المــشترك تحلیـل ا: ومـن األسـالیب اإلحــصائیة المـستخدمة  ًمختـارتین عـشوائیا

لإلجابـــة عــــن ســــؤالي الدراســــة كـــل علــــى حــــده، كمــــا اســـتخرجت المتوســــطات الحــــسابیة واالنحرافــــات 
المعیاریــة لعالمــات الطالبــات فــي االختبــارین البعــدیین، المعــدین لقیــاس القــدرة علــى حــل المـــشكالت 

وجـــود فـــروق ذات : نتــائج اإلبـــداعي لــدى طالبـــات المجمـــوعتین، وكــان مـــن أهـــم الالریاضــیة والتفكیـــر
 في قدرة طالبات الصف الثامن األساسـي علـى التفكیـر اإلبـداعي تعـزى) α= 0.05 (داللة إحصائیة 
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بـسلوكیات المعلـم التـي تنمـي القـدرة توعیة المعلمـین  الدراسة توصیات إلستراتیجیة التدریس، ومن أهم
  .على حل المشكالت الریاضیة والتفكیر اإلبداعي لدى الطلبة

 إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام إســـتراتیجیة مـــا وراء  فهـــدفت)2007(دراســـة خطـــاب أمـــا        
المعرفــة فــي تــدریس الریاضــیات علــى التحــصیل وتنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى تالمیــذ الحلقــة الثانیــة 
مــن التعلــیم األساســي فــي محافظــة الفیــوم بجمهوریــة مــصر العربیــة، واتبــع الباحــث فــي هــذه الدراســة 

ًتلمیـــذا، حیـــث قـــسمهم عـــشوائیا، إلـــى مجمـــوعتین ) 137( مـــنهج التجریبـــي علـــى عینـــة مكونـــة مـــن ال ً
ًتلمیذا وحـدة األعـداد ) 70( تجریبیة وضابطة، حیث درس تالمیذ المجموعة التجریبیة والبالغ عددهم 

ـــــال بینمـــــا درس تالمیـــــذ المجموعـــــة ا،النـــــسبیة باســـــتخدام إســـــتراتیجیة مـــــا وراء المعرفـــــة غ لـــــضابطة الب
ً بالطریقــة العادیــة، واســتخدم الباحــث لهــذا الغــرض اختبــارا تحــصیلیا، إضــًتلمیــذا) 67(عــددهم افة إلــى ً

حــــساب  ،)ت ( اختبــــار:واســــتخدم الباحــــث األســــالیب اإلحــــصائیة التالیــــةاختبــــار التفكیــــر اإلبــــداعي، 
ـــــى وجـــــود أثـــــر الســـــتخدام توو معامـــــل ارتبـــــاط بیرســـــون، المتوســـــطات الحـــــسابیة، صـــــلت الدراســـــة إل

  .اإلستراتیجیة لصالح المجموعة التجریبیة، في التحصیل والتفكیر اإلبداعي في الریاضیات
التركیـــز فـــي الریاضـــیات علـــى اســـتخدام طـــرق وأســـالیب : بعـــدة توصـــیات أهمهـــاوقـــد أوصـــى الباحـــث 

 والبعــد بقــدر اإلمكــان عــن األســالیب التقلیدیــة التــي تركــز علــى الحفــظ واالســتظهار ،التــدریس الحدیثــة
النظـــر فـــي منـــاهج الریاضـــیات ومحتواهـــا ، إعـــادة االهتمـــام بالمـــشاركة الفعالـــة مـــن قبـــل التالمیـــذدون 

وعرضــــها بأســــلوب شــــیق ومــــصاغة بطــــرق تفجــــر وتنــــشط القــــدرات اإلبداعیــــة فــــي الریاضــــیات لــــدى 
التالمیـــذ، وتقـــوم علـــى المبـــادرة والبحـــث والتجریـــب واالبتعـــاد عـــن التركیـــز علـــى الحفـــظ واالســـتظهار 

   .تفكیر واإلبداع من  التالمیذوتتطلب ال
إلــى هــدفت   )Park and kwon ,2006(ن وبــارك وكــودراســة       وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 

اتبـع  الـصف الـسابع فـي سـیول ، و البر اإلبداعي في الریاضیات لـدى طـوضع برنامج لتنمیة التفكی
 أحــدهما ،إلــى مجمــوعتینین  مقــسمًابــطال) 398( لــى عینــة مكونــة مــن الباحثــان المــنهج التجریبــي ع

 الهدف اختبـار لقیـاس مهـارات التفكیـر اإلبـداعي  ألخرى تجریبیة، واستخدم الباحثان لتحقیقضابطة وا
الطلبــة فــي المجموعــة التجریبیــة أفــضل مــن المجموعــة  أن أداء: وأشـارت الدراســة إلــى النتــائج التالیــة 

  .)األصالة _ المرونة _ قة الطال( الثالث وهي الضابطة في مستویات التفكیر اإلبداعي
ع ة برنـامج فـي تنمیـة اإلبـدا إلـى الكـشف عـن فاعلیـ )Mann,2005( مـاندراسة  هدفتوكما       

دى طلبــة الــصف الــسابع، واتبــع لتحــصیل واالتجــاه نحــو الریاضــیات لــاإلبــداع وا ودراســة العالقــة بــین
 واختبـــار نهاســـتبادم الباحـــث  واســـتخًابـــطال ) 89( لـــى عینـــة مكونـــة مـــن التجریبـــي ع الباحـــث المـــنهج

  .لالتجاه ، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیة في أداء الطلبة في اإلبداع  ومقیاس
ي الحـــر بنـــادي  إلـــى التعـــرف علـــى أثـــر النـــشاط التعلیمـــ)2004 (دراســـة ســـلیمانهـــدفت      بینمـــا 

 لهــدف ًا وتحقیقــ،تفكیــرهم اإلبــداعيلــى تحــصیلهم والفــائقین بالمرحلــة االبتدائیــة ع الریاضــیات للتالمیــذ
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ًتلمیـــذا تـــم تـــوزیعهم إلـــى   )40( لـــى عینـــة مكونـــة مـــن الباحـــث المـــنهج التجریبـــي ع الدراســـة اســـتخدم
 ًایًیبیــة ، واســـتخدم الباحــث لهــذا الغـــرض اختبــارا تحـــصیلضـــابطة واألخــرى تجر  إحــداهما،مجمــوعتین
إلـى وجـود فــروق اعي، وتوصـلت الدراسـة فكیــر إبـدر تواختبـا) تركیـب  - حلیـل ت– تطبیـق( بمـستویاته

لـــصالح المجموعـــة )  تركیـــب-  تحلیــل– تطبیـــق( ًدالــة إحـــصائیا فـــي االختبــار التحـــصیلي بمـــستویات
ًالتجریبیة في التطبیق البعدي، و وجود فروق دالة إحصائیا بین متوسـط درجـات المجموعـة التجریبیـة 

لــصالح المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیــق والمجموعــة الــضابطة فــي االختبــار التحــصیلي بمــستویاته 
ًالبعــدي، وكــذلك وجــود فـــروق دالــة إحــصائیا فـــي اختبــار التفكیــر اإلبـــداعي لــصالح التطبیــق البعـــدي 

  .للمجموعة التجریبیة
  إلى التعـرف علـى فاعلیـة برنـامج مقتـرح لتنمیـة اإلبـداع )2002(دراسة المنوفي ًوأخیرا هدفت       

ًألول الثــــانوي، وأعــــد الباحــــث اختبــــارا فــــي التفكیــــر اإلبــــداعي فــــي الریاضــــي لــــدى طــــالب الــــصف ا
الریاضـــیات یتطلـــب حـــل مـــشكالت ریاضـــیة غیـــر روتینیـــة وتقـــدیم حلـــول متنوعـــة لمـــشكالت ریاضـــیة 
واكتــشاف أنمــاط ریاضــیة واكتــشافات للمغالطــات الریاضــیة وتــصحیحها، وتوصــلت هــذه الدراســة إلــى 

ي درجـات طـالب مجمـوعتي البحـث علـى اختبـار ولیـامز  داللة إحصائیة بین متوسـطذاتوجود فرق 
  .للقدرات االبتكاریة بالنسبة للبرنامج ككل 

  
  .دراسات تناولت التفكیر اإلبداعي في الریاضیات: التعقیب على المحور الثاني 

  
  :بالنسبة لألهداف التي سعت إلیها الدراسات: ًأوال

 مـــن ومنهـــالتفكیـــر اإلبـــداعي فـــي الریاضـــیات،  مهـــارات اتنمیـــةالدراســـات الـــسابقة إلـــى هـــدفت       
   فـــــــــــــــي الریاضـــــــــــــــیات مهـــــــــــــــارات التفكیـــــــــــــــر اإلبـــــــــــــــداعيیـــــــــــــــة ســـــــــــــــتراتیجیات فـــــــــــــــي تنمإاســـــــــــــــتخدم 

  )2007(خطــــــــــــــابو) 2010(أبـــــــــــــو عـــــــــــــاذرة، و)2012(أبــــــــــــــو مزیـــــــــــــد: ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه الدراســـــــــــــات 
ات  فــي الریاضــیالتفكیــر اإلبــداعيســتراتیجیات إلــى تنمیــة وقــد أدت هــذه اإل، )2007(الــشوا وعبــد اهللاو

هـذا مـا ) التفكیـر اإلبـداعيتنمیـة (إلى نفس النتیجـة ) E’S5دورة التعلم (فهل تؤدي هذه اإلستراتیجیة 
  .تسعى إلیه هذه الدراسة الختباره

ــــــــــــة اإلبــــــــــــداع ومــــــــــــن هــــــــــــذه الدراســــــــــــات ــــــــــــامج لتنمی    :      وبعــــــــــــض الدراســــــــــــات اســــــــــــتخدمت برن
)Park and kwon ,2006( و ،)Mann,2005( المنوفي، و)2002.(  

ـــــــــــــــا   ك مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتخدم نمـــــــــــــــاذج مثـــــــــــــــل نمـــــــــــــــوذج فـــــــــــــــان هیـــــــــــــــل وذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــي دراســـــــــــــــةوهن
 )Erdogan,T and Akkana,2009( .   

ــــسابقة فــــي هــــدفها ــــة مــــع الدراســــات ال ــــداعي     وتتفــــق الدراســــة الحالی    لتنمیــــة مهــــارات التفكیــــر اإلب
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  .5E's ولكنها تختلف معها في استخدمها إلستراتیجیة دورة التعلم 
  :دراسیة التي أجریت فیها الدراسات السابقةبالنسبة للمراحل ال: ًثانیا
  :تنوعت المراحل الدراسیة التي أجریت فیها الدراسات السابقة، منها    

  ). 2004(سلیمان، و)2007(خطاب، و)2007(الشوا وعبد اهللا : المرحلة األساسیة -   
  .)2006(أبو زایدة، و)2012(أبو مزید:  السادس-   
   )Mann ,2005(و،  )Park and kwon ,2006(، و)2010(أبو عاذرة:  السابع-   

  .)Erdogan ,T and Akkana,2009(و       
 ).2009(القرشي:  الثالث المتوسط-   

  ).2002(المنوفي:  األول ثانوي-   
ـــــــــصف                 ـــــــــى طـــــــــالب ال ـــــــــت عل ـــــــــث أجری ـــــــــة مـــــــــع الدراســـــــــات الـــــــــسابقة حی وتختلـــــــــف الدراســـــــــة الحالی

  .التاسع األساسي
  : بالنسبة ألماكن إجراء الدراسات السابقة:ًثالثا

  :     تعددت أماكن إجراء الدراسات السابقة، منها
  ).2006(أبو زایدة، و)2010(أبو عاذرة، و)2012(أبو مزید: فلسطین -
 ).2009(القرشي: السعودیة -

 ).2007(الشوا وعبد اهللا: عمان -

 ).2002(المنوفي، و )2004(سلیمان، و)2007(خطاب :مصر -

 . )Park and kwon ,2006(: لجنوبیةكوریا ا -

     تتشابه الدراسة الحالیة مـع الدراسـات الـسابقة فـي كونهـا أجریـت فـي فلـسطین، ومـن هـذه 
   ).2006أبو زایدة، (، و)2010أبو عاذرة، (، و)2012أبو مزید، ( :تالدراسا
  :بالنسبة لمنهج الدراسات السابقة: ًرابعا
ــ      علــى ســبیل المثــال ال الحــصر الدراســات هــذه ومــن  التجریبــي،ى المــنهج اعتمــدت الدراســات عل

  )2007(خطـــــــــــــاب، و)2009(القرشــــــــــــي و،)2010(أبـــــــــــــو عــــــــــــاذرة، و)2012(أبــــــــــــو مزیــــــــــــددراســــــــــــة 
  . )Park and kwon ,2006(و

  :بالنسبة لعینة الدراسة: ًخامسا
       ّ، أمـــا فـــي دراســـة    )2007(خطـــاب مثـــل دراســـة  الدراســـات علـــى عینـــات عـــشوائیة معظـــمطبقـــت     

ومعظـم الدراســات الــسابقة اختــارت عینـة الدراســة مــن تالمیــذ  فكانــت قــصدیه،) 2007(الـشوا وعبــد اهللا
   .المدارس كعینة للدراسة

  .أما الدراسة الحالیة فكانت عینة الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي 
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  :بالنسبة ألدوات الدراسة: ًسادسا
  -:راسات السابقة باختالف المتغیرات، ومنهاتنوعت األدوات المستخدمة في الد      

  ).2010(، وأبو عاذرة)2010(أبو مزید: كیر اإلبداعي  اختبار في مهارات التف-   
         ویتفق الباحث مع هذه الدراسات في استخدام اختبار یقیس مهارات التفكیر اإلبداعي في

  .الطالقة، المرونة، األصالة:    الریاضیات وهي
 . )Erdogan ,T and Akkana,2009(: رانس لإلبداعاختبار تو -

 ).2009(القرشي:  اختبار في التفكیر الریاضي -

 ).2004(سلیمان، و)2007(خطاب: اختبار تحصیلي واختبار في التفكیر اإلبداعي -

   )Mann,2005(: استبانه ومقیاس لالتجاه -
  :بالنسبة للمعالجات اإلحصائیة: ًسابعا 

 فـــــي إجـــــراء معالجـــــات الدراســـــات الـــــسابقة، ومـــــن األســـــالیب تنوعـــــت األســـــالیب اإلحـــــصائیة
 :اإلحصائیة المستخدمة ما یلي

ومـن هـذه الدراسـات علـى " ت " اسـتخدمت معظـم الدراسـات الـسابقة اختبـار ): ت(اختبـار  -
ـــــــــــــــــال ال ال ـــــــــــــــــو مزیـــــــــــــــــد: حـــــــــــــــــصرســـــــــــــــــبیل المث ـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــاذرة، و)2012(أب    )2010(أب

 ).2007(خطابو

  " .ت " سات في استخدام اختبار وتتفق الدراسة الحالیة مع هذه الدرا
 

 ).2010(أبو عاذرة: تحلیل التباین أحادي االتجاه -

 ).2007(الشوا وعبد اهللا: تحلیل التباین المشترك -

  ." ت " تتشابه الدراسة الحالیة مع معظم الدراسات السابقة التي استخدمت اختبار و      
  :تعقیب عام على الدراسات السابقة

 الـــــسابقة التـــــي تناولــــت التفكیـــــر اإلبـــــداعي عـــــن فاعلیـــــة بعـــــض كــــشفت معظـــــم الدراســـــات - 1
ـــــــــــــتراتیجیات التدریــــــــــــــــــــسیة فــــــــــــــــــــي تنمیـــــــــــــــــــة     مهــــــــــــــــــــارات التفكیــــــــــــــــــــر اإلبــــــــــــــــــــداعياالســــــ

  .في الریاضیات) الطالقة، المرونة، األصالة(
 . والمنهج شبه التجریبياعتمدت معظم الدراسات على المنهج التجریبي  - 2
  7E's م المعدلــــــــةن اســـــــتخدم دورة الـــــــتعلمـــــــ التـــــــي تناولـــــــت دورة الـــــــتعلم منهـــــــا الدراســـــــات  - 3

 . في التعلیم5E'sم استخدم دورة التعل وهناك من ، في التعلیم
ـــتعلم أثبتـــت الدراســـات تحـــسن مـــستوى الطـــالب الـــذین درســـوا ب - 4  اســـتخدام إســـتراتیجیات دورة ال

ـــــت تنمیـــــــــــــة مهــــــــــــارات التفكیـــــــــــــر اإلبـــــــــــــداعي لــــــــــــد   ى الطـــــــــــــالب باســـــــــــــتخدامكمــــــــــــا أثبتــــــــ
 .النماذجالبرامج،  االستراتیجیات، 
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  :وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في أشیاء عدیدة منھا

 .إثراء اإلطار النظري بما یخدم الدراسة -

 .إعداد أداة الدراسة -

 .إعداد دلیل المعلم -

 ).الطالقة، المرونة، األصالة(تحدید مهارات التفكیر اإلبداعي التي نالت اهتمام الباحثین  -

مـــن الدراســـات فـــي اإلطـــالع علـــى نوعیـــة األســـئلة وكیفیـــة صـــیاغتها واســـتفادت الدراســـة الحالیـــة  -
 .ٕواعدادها

 .تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة -
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  ثالثالفصل ال                        
                  اإلطار النظري للدراسة

  
  

  الریاضیات: ً                أوال
  

  دورة التعلم: ً                ثانیا
  
  التفكیر اإلبداعي: ً              ثالثا  
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  الفصل الثالث
  اإلطار النظري للدراسة 

  
 والقــیم التربویــة ،اف تدریــسها وأهــد، وخصائــصها،تنــاول الباحــث فــي هــذا الفــصل تعریــف الریاضــیات

 واالنعكاســـات ، فیهـــا ومبادئهـــا وخـــصائص عناصـــر العملیـــة التعلیمیـــة،النظریـــة البنائیـــةوتعریـــف  ،لهــا
ٕالتربویة لها، والتعلم البنائي في الریاضیات، وكـذلك تـم تنـاول دورة الـتعلم تعریفهـا ومبادئهـا وایجابیاتهـا 
ًوسـلبیاتها وتخطــیط الــدروس طبقــا لهـا وتطــور مراحلهــا وخطواتهــا وممیزاتهـا، وأیــضا تــم تنــاول التفكیــر  ً

 وكذلك التفكیـر اإلبـداعي فـي الریاضـیات ،تراضاته وخصائصه وسماته وافوالتفكیر اإلبداعي ومهاراته
  .وخصائص المبدعین في الریاضیات ودور المعلم في تنمیة التفكیر اإلبداعي

  :الریاضیات : ًأوال
عدیـــدة فـــي مجـــال الحیـــاة الیومیـــة، فهـــي تـــساعد علـــى التعـــرف علـــى  اســـتخدامات لریاضـــیاتل       

شكالت، وهـي طریقـة للبحـث تعتمـد علـى المنطـق  وتـسهم فـي وضـع حلـول لهـذه المـ،مـشكالت األفـراد
 مستخدمة سرعة البدیهة وسعة الخیال ودقة المالحظـة، وتـساعد فـي تطـویر القـدرات ،والتفكیر العقلي

  . كما وتطور التفكیر وحل المشكالت واإلبداع،العقلیة من خالل المسائل والمشكالت
ـــم تعـــد النظـــرة لعلـــم ٕ      وللریاضـــیات دورهـــا واســـهامها الممیـــز فـــي ألـــوان الح یـــاة المختلفـــة، حیـــث ل

 بل ینظر إلیها كأصـل للعلـوم األخـرى فهـي ،فحسب فرع من فروع العلوم الطبیعیة الریاضیات كمجرد
  .)9: 2005عطوان، (معظم العلوم الطبیعة واإلنسانیة تستخدم في 

هــا توجــد فــي الریاضــیات فــي التــرابط الواضــح فیهــا، وهــي خاصــیة مــن المؤكــد إنویكمــن جــوهر       
نظم معرفیة أخرى كثیـرة، لكنهـا توجـد فـي الریاضـیات بـشكل أساسـي، فالمعرفـة بجـزء واحـد مـن البنـاء 

 نتــائج ال محیــد عنهــا، وال یمكــن التوصــل إلیهــا إال عــن طریــق العقــل وحــده، إنهــا القــدرة یتبــعالمنطقــي 
ظــة الــشاقة والخبــرات علــى اســتنتاج نتــائج مــا كــان مــن الممكــن التوصــل إلیهــا إال مــن خــالل المالح

  .المتفرقة من أجل االستكشاف، هذه القدرة هي ما تجعل الریاضیات قیمة للغایة في الممارسة
                              )    19: 2008بدوي،  (                                                                          

   منــــــاط الثقــــــة والیقــــــین عنــــــد معظــــــم المفكــــــرین بمــــــا تمتــــــاز بــــــه مــــــن دقــــــة الریاضــــــیاتوال تـــــزال      
ُوصرامة، فأصبحت بمنهجها االستنباطي، مثال یحتذى لكل تفكیـر ضـروري، ولكـل مف كـر یبغـي الدقـة ً

  .)19: 2012عفانة وزمالؤه، (والثقة في تفكیره 
ات التفكیـر واالسـتنتاج مـن الوقـائع والمقـدمات  طریقـة لتنظـیم وترسـیخ وتنمیـة قـدروتعد الریاضیات    

  .یـــــــــــــر واالســـــــــــــتدالل والبرهـــــــــــــان قـــــــــــــوى التفكوتهـــــــــــــدف إلـــــــــــــى تنمیـــــــــــــة وتطـــــــــــــویرإلـــــــــــــى النتـــــــــــــائج، 
  )165: 2001الصادق، (                                                                      
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قــدم وحتــى وقتنــا الحاضــر فــي دراســـة  بفروعهــا المختلفــة اإلنــسان منــذ الكمــا ســاعدت الریاضــیات   
وتحلیــل العالقــات بــین الظــواهر الطبیعیــة المختلفــة، وبالتــالي فــي التعــرف علــى بعــض القــوانین التــي 

  .تحكم الكون المليء باألسرار التي یكشف عنها التقدم العلمي من وقت آلخر
  )13: 2006سعید، (                                                                         

ـــم الریاضـــیات طبیعتهـــا، ألن وعیـــه بطبیعـــة الریاضـــیات ومعرفتـــه بهـــا     ومـــن المنطـــق أن یعـــي معل
  .)15: 2000عبید وآخرون، (عده في اختیار أنسب طرق التدریس یسا

  :تعریف الریاضیات
 البــسیط إلــى الریاضــیات بأنهــا علــم ذو طبیعــة تركیبیــة تبــدأ مــن) 9: 1995(المفتــي یعــرف          

المركب، فمن مجموعة من المسلمات تشتق النظریات عـن طریـق الـسیر بخطـوات اسـتداللیة تحكمهـا 
قوانین المنطـق، والریاضـیات بهـذه الطریقـة یعتبـر بنـاء اسـتداللي فـي جوهرهـا، كمـا أن التجریـد یـصبغ 

 الجــزء الــذي الریاضــیات بطابعــه، أي أن المــسلمات ال تحتمــل معنــى معــین، بــل تكتــسب معناهــا مــن
  . تستخدم فیه

بأنها بنـاء اسـتداللي تـساعد علـى تنظـیم وتطـویر أسـالیب ) 26: 2003(المشهراوي  وتعرفها         
  .   التفكیر العلمي كما توظف كأداة لفهم البیئة المحیطة والتعامل معها 

نـــه علـــم الدراســــة  األشــــیاء وكیفهـــا وترابطهـــا، كمــــا أریاضـــیات علـــم الدراســــة المنطقیـــة لكـــم        وال
                                                             .)15: 2010أبو أسعد، (ّة للقضایا واألنظمة الریاضیة المجردة البحتة التسلسلی

بأنهـــا التجریـــد مـــن القیـــود والمحـــسوسات واالتجـــاه نحـــو التجریـــد ) 4: 1995 (ویعرفهـــا عفانـــة        
  .الفكر الریاضي منشئ النظریات الحدیثةوالعمل على انطالق 

  :وفي ضوء التعریفات السابقة یرى الباحث أنه یمكن النظر إلى الریاضیات بأنها        
 . لغة تتعامل مع الكمیات المجردة و تستخدم تعابیر ورموز محددة -
  .تستخدم المنطق والتدوین الریاضي -
 .اطریقة في التفكیر وتقرر نسبة احتمال صحة فرضیة م -
 .تساعد على تنمیة التفكیر  -
 .تتصف بالدقة والموضوعیة -

  :الریاضیات المعاصرة
 حیــث ،تــدریس الریاضــیات المعاصــرة أصــبح ضــرورة مــن ضــروریات عــصر ثــورة المعلومــات       

تنوعـــت المهـــارات والمعـــارف بعـــد أن تـــداخلت الریاضـــیات فـــي جمیـــع العلـــوم الطبیعیـــة وحتـــى العلـــوم 
ة واإلبـداع فــي الریاضـیات وكفاءتهـا الهائلــة لـم تــصل العلـوم إلـى مــا وصـلت إلیــه اإلنـسانیة، فلـوال الدقــ

  . اآلن



 31

 هـي ،      وكانت النظرة التقلیدیة للریاضیات تقوم على أساس أنها مقـسمة إلـى أربعـة فـروع منفـصلة
الحساب، الجبر، الهندسة، التحلیل، ثم ظهـرت مجموعـة مـن العلمـاء نـادت بوضـع دراسـة شـاملة عـن 

یاضیات، وأن الریاضیات من الحساب البـسیط إلـى أعلـى المـستویات المجـردة فـي الجبـر والهندسـة الر
وبـــذلك ) المجموعـــة والبنیـــة(والتحلیـــل ویمكـــن تكاملهـــا ووضـــعها بإیجـــاز بأنهـــا دراســـة الثنـــائي المرتـــب

فكـرا أصبح ینظر إلى الریاضیات ككیـان متكامـل وأن النظـرة المعاصـرة نحـو الریاضـیات تعتبرهـا بنـاء 
ًواحــــدا تناســــقا یــــشد بعــــضه بعــــضا أساســــه مفهــــوم المجموعــــة وحجــــر البنــــاء فیــــه هــــو مفهــــوم البنیــــة ً .

  )22: 2000عقیالن، (
  :      إن إدخال الریاضیات المعاصرة في المناهج الدراسیة الجدیدة عملت على

    )16: 1999أبــــــــو ســــــــل، (                                                                   
  . تكامل المعرفة في مجال الریاضیات-1
  .تلبیة احتیاجات الصناعة المعاصرة وحل كثیر من مشكالتها - 2
 .المساعدة في تطویر البحوث العلمیة والتربویة في مختلف المجاالت - 3
فـــي إجـــراء ) لكترونیـــة، وغیرهـــاكـــاآلالت الحاســـبة، والحاســـبات اإل( اســـتخدام اآللـــة  - 4

 .العملیات الریاضیة
 .تحقیق األهداف التربویة بصورة أفضل - 5
 .فیه من تطورات علمیة وتقنیةمسایرة روح العصر وفهم ما یحدث  - 6
 .استخدام المفاهیم والمبادئ العامة في مجال الریاضیات بصورة متكاملة - 7
تحسین أسالیب التدریس لتـوفیر الجهـد والوقـت فـي مـساعدة المعلمـین علـى اكتـساب  - 8

 .ي الریاضیاتالمفاهیم والمبادئ العامة ف
                                                                .التركیز على الفهم واستثارة التفكیر وحب االكتشاف - 9

  :خصائص الریاضیات المعاصرة
  ) 21: 1995المفتـــــــــــــــي، : (تمیـــــــــــــــزت الریاضـــــــــــــــیات المعاصـــــــــــــــرة بعـــــــــــــــدة مظـــــــــــــــاهر هـــــــــــــــي       

  )15: 1997أبو زینة، (و
ئة، والزمرة، والمجـال، مفـاهیم جوهریـة تـستقطب حولهـا فـروع الریاضـیات فـي تمثل مفاهیم الف - 1

  .أنظمة ریاضیة
ًتعد الریاضیات معرفة منظمة في بنیة لها أصـولها وتنظیمهـا، وتسلـسلها، بـدءا بمـصطلحات  - 2 ّ

ّمعرفــة منظمــة فــي بنیــة لهــا أصــولها وتنظیمهــا، وتسلــسلها، بــدءا بمــصطلحات معرفــة وغیــر  ًّ
 .تتكامل وتصل إلى نظریات وتعمیمات ونتائجّمعرفة، إلى أن 
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تمثل الریاضیات طریقة في التفكیر، تقوم علـى تطبیـق االسـتنتاج العقلـي علـى مجموعـة مـن  - 3
هـو نمـط التفكیـر ) االسـتداللي(البدیهیات للوصول إلى قاعدة أو تعمیم، فـالتفكیر االسـتنتاجي
 . قضیة ما المقبول في الریاضیات، والذي یدلنا على صحة فرضیة ما أو

تتجـــه الریاضـــیات المعاصـــرة نحـــو التجریـــد، والـــتخلص مـــن قیـــود المحـــسوسات، التـــي تعیـــق  - 4
انطــالق الفكــر الریاضــي، أي أنهــا ال تــرتبط بعناصــر حــسیة، فالمــسلمات والمــصطلحات ال 
ــل تكتــــسب معناهــــا مــــن الجــــزء الــــذي تــــستخدم فیــــه، فــــالخط المــــستقیم فــــي  تحمــــل معنــــى، بــ

ب أن یتــضمن الخیــوط المــشدودة، وحافــات المــسطرة، وحــدود الریاضــیات كمفهــوم مجــرد یجــ
الحقــول، وكــذلك خیــوط األشــعة الــضوئیة، إن خاصــیة التجریــد أكــسبت الریاضــیات قــوة إلــى 

 .قوتها
تـستخدم الریاضــیات لغــة عالمیــة، یفهمهــا الریاضــیون فـي جمیــع أنحــاء العــالم، فهــي تــستخدم  - 5

هل التواصـل الفكــري بــین الریاضــیین، إذن ًتعبیـرات ورمــوزا محــددة ومعرفـة بدقــة ومــوجزة، تــس
ــــــة الریاضــــــیات  ــــــسبب دق ــــــسها، وب ــــــسها، ویفكــــــرون بالطریقــــــة نف ــــــستخدمون اللغــــــة نف إنهــــــم ی
واختــصارها، فإنهــا نــوع رائــع مــن الكتابــة المختــصرة، والمنطــق الریاضــي، یــسمح لنــا بــالتعبیر 

 .عن األفكار المنطقیة بأقصر طریقة ممكنة وأوضحها
 العلـوم، وهــي جــدیرة باالهتمــام فـي كــل وقــت وفـي كــل حــضارة، فهــي تمثـل الریاضــیات ملكــة - 6

ًتمثــل جــزءا رئیــسا مــن فكــر العــصر، بــل هــي اللغــة األساســیة فــي كــل حــضارة، فــال یــستطیع  ً
 .ًشخص ما أن یمثل حضارتنا حقا إذا أخفق في فهم المعنى الكامن للعلم والریاضیات

واسـعة مـن المعرفـة الریاضـیة ابتكـرت تناسب الریاضـیات الطریقـة العلمیـة، حیـث إن جوانـب  - 7
لخدمـة أغـراض علمیـة، فقـد احتـاج نیـوتن علـم التفاضـل والتكامـل لحـل مـشكالت المیكانیـك، 
وقـد تـم اكتــشاف نظریـة علــم التفاضـل والتكامـل علــى یـد نیــوتن فـي بریطانیـا، ویــد لیبنیـز فــي 

حــل المعــادالت ًألمانیــا فــي وقــت واحــد، مــستقال أحــدهما عــن اآلخــر، كــذلك اكتــشفت طریقــة 
م، وقــد نـــشرت فـــي 1935الجبریــة اآلنیـــة لحــل مـــشكالت هندســة المالحـــة الجویـــة فــي عـــام 

 .مجلة إنجلترا ومجلة أخرى في الوالیات المتحدة في نفس العام
تتمتـــع الریاضــــیات بجمـــال فــــي تناســــقها، وترتیـــب وتسلــــسل أفكارهــــا، لـــذلك فــــإن الریاضــــیین  - 8

یاضـیات إذا مـا فـتح لهـم كـشف جدیـد، وهـذا التمتـع المحترفین المهرة یشعرون بسرور في الر
إذا نظرنـا إلـى الریاضـیات نظـرة " هو شعور بالجمال، یقول الریاضي المعاصـر برترانـد راسـل

ًحقــــة، نجـــــدها ال تــــشتمل علـــــى الــــصدق فحـــــسب، إنمـــــا علــــى الجمـــــال أیــــضا، وتوجـــــد فـــــي 
 ".لنجاحالریاضیات كما توجد في الشعر، روح السرور الصادقة، ولذة الشعور با

أحـب : " كذلك تتمتع الریاضـیات بأنهـا فـن، والریاضـیون فنـانون، وكمـا یقـول أحـد الریاضـیین - 9
النظـــر إلـــى الریاضـــیات علـــى أنهـــا فـــن أكثـــر منهـــا علـــم، ألن نـــشاط الریاضـــي الـــذي یبتكـــر 
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فالتعلیـــل االســـتنتاجي فـــي الریاضـــیات هـــو ". ًباســـتمرار، یحمـــل تـــشابها ألوجـــه نـــشاط الفنـــان
 . ًال یمكن ألي فرد أن یصبح ریاضیا دون القدرة على التعلیل الدقیقمهارة فنیة، و

  
  :ة لتدریس الریاضیاتاألهداف العام

خطـــة المنهـــاج " لقـــد جـــاءت األهـــداف العامـــة لتـــدریس الریاضـــیات حـــسب مـــا اشـــتملت علیـــه        
   :م كما یلي2000 تنفیذه في العام الذي بدأ العمل على" الفلسطیني األول 

   )61-60: 2012عفانة وزمالؤه، (                                                             
  .اكتساب معارف ومهارات أساسیة في فروع الریاضیات - 1
 .اكتساب معارف ریاضیة كافیة لمتابعة دراسته المستقبلیة - 2
المجتمـع اكتساب معارف ومهارات تساعد اإلنـسان فـي احتیاجاتـه فـي الحیـاة العملیـة وتنمیـة  - 3

 : وتشمل
  .تطویر الحس العددي والقدرة على إجراء الحسابات بوسائل مختلفة وفهم أهمیة النتائج -
اكتـــساب معـــارف ومهـــارات تـــساعد اإلنـــسان فـــي احتیاجاتـــه فـــي حیاتـــه العامـــة، وتفهـــم بیئتـــه  -

 .المادیة واالجتماعیة، وتواصله مع المجتمع
  .ة أخرى مثل العلوم والتكنولوجیااكتساب معرفة ریاضیة ضروریة لفهم أنظمة معرفی - 4
 :تعرف الطبیعة البنیویة للریاضیات وتكوینها وتشمل - 5
  .تعرف الحدس الریاضي، وأهمیته في تكوین الریاضیات -
 .ممارسة االكتشاف الریاضي من خالل نماذج مالئمة في مجاالت المحتوى  -
 .مة بینهاتعرف بعض البنى الریاضیة، وتجسیدها بصورة متعددة، والعالقات القائ -
ــــى  - تنمیــــة القــــدرة علــــى التخیــــل مــــن خــــالل خبــــرات حــــسیة، وأخــــرى مجــــردة، مثــــل العمــــل عل

 .المجسمات والتحویالت
 .تنمیة الفهم لطبیعة الریاضیات التجریدیة -
  :تنمیة التفكیر المنطقي وتشمل - 6
اكتـــساب القــــدرة علــــى التفكیــــر االســــتقرائي، والتعمـــیم، ومالحظــــة األنمــــاط، واكتــــشاف قاعــــدة  -

  .النمط
 .اكتساب القدرة على التفكیر االستنتاجي -
 .اكتساب القدرة على استعمال أسالیب البرهان المختلفة -
 .اكتساب الدقة في التفكیر -
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  :تنمیة القدرة على حل المشكالت وتشمل - 7
اكتساب أسلوب معالجة المشكالت بصورة عامة، بما فـي ذلـك أسـلوب التجریـب، والمالحظـة  -

  . الفرضیاتالعملیة، وعمل التخمینات أو
تنمیـــة القـــدرة علـــى حـــل المـــسائل الكالمیـــة، والمـــشكالت غیـــر الروتینیـــة، ضـــمن موضـــوعات  -

 .المحتوى المختلفة
 .اكتساب استراتیجیات متنوعة لحل المشكالت -
تنمیــة التفكیــر اإلبـــداعي، مــن خـــالل أنــشطة غیــر مألوفـــة، وصــیاغة مـــشكالت مــن أوضـــاع  -

 .واقعیة، والتعبیر عنها بنماذج ریاضیة
  :تساب مهارات استخدام الحاسبات والحاسوب وتشملاك - 8
اكتــساب مهــارة اســتخدام الحاســبة فــي إجــراء العملیــات الحــسابیة وخاصــة المعقــدة منهــا، لحــل  -

  .مسائل الریاضیات والعلوم
 .استخدام برمجیات حاسوب جاهزة في تعلیم الریاضیات -
 :تنمیة قیم واتجاهات إیجابیة وتشمل  - 9
  .موضوع الریاضیات، وتطویر اتجاهات إیجابیة نحو الموضوعاكتساب الثقة بالنفس في  -
 .تذوق القضایا الجمالیة في الریاضیات، مثل األنماط والتماثالت واالستدالل -
اكتـــساب قـــیم واتجاهـــات إیجابیـــة مثـــل اســـتقاللیة التفكیـــر، وعـــدم التـــسرع، والمثـــابرة، والمبـــادرة  -

 .للبحث وتثمین اإلجابة الصحیحة وتحقیق الذات
 .ن دور الریاضیات في التقدم العملي، والتطور االجتماعي، واتخاذ القرارات في الحیاةتثمی -
 .تثمین دور العلماء العرب والمسلمین في تطویر الریاضیات -

  :القیم التربویة للریاضیات
 بــالقیم التربویــة للریاضــیات وعمقهــا وتأثیرهــا ً ومعلــم ریاضــیات مقتنعــاتلمیــذ      یجــب أن یكــون كــل 

  )168 -164: 2001الصادق، : (وي، وتتمثل القیم التربویة للریاضیات فیما یليالترب
ـــة - 1 ً وثیقـــا بحیاتنـــا ً وتعـــرف بالقیمـــة المنفعیـــة حیـــث تـــرتبط الریاضـــیات ارتباطـــا:القیمـــة العملی

العملیـــة، ویـــستخدم كـــل فـــرد الریاضـــیات بـــصورة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرة مـــن خـــالل حیاتـــه 
  .الیومیة

إن الریاضــــیات هــــي طریقـــــة لتنظــــیم وترســــیخ وتنمیـــــة قــــدرات التفكیـــــر  :القیمــــة التنظیمیـــــة - 2
 .واالستنتاج من الوقائع والمقدمات إلى النتائج

 تمتلــك الریاضــیات قیمــة ثقافیــة هائلــة، وهــذه القیمــة تتزایــد بــاطراد یومــا بعــد :القیمــة الثقافیــة - 3
  ریاضــــیات وقــــد قــــدمت ال" تعــــد الریاضــــیات مــــرآة الحــــضارة والتحــــضر: " یــــوم، فقــــد قیــــل إنــــه
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إســهاما ذا معنــى فــي أن یقــف اإلنــسان علــى مثــل هــذه المرحلــة المتقدمــة مــن التطــور، وقــد 
 .اعتمد نجاح البشریة وتقدمها الثقافي إلى حد بعید على تقدم الریاضیات

 الهندســة، المحاســبة(  متنوعــة مثــل  تعــدنا دراســة الریاضــیات لمهــن وحــرف:القیمــة المهنیــة - 4
، ویــــدین تطــــور هــــذه الوظــــائف )الــــخ.....  مراجعــــة الحــــسابات، التجــــارة، واألعمــــال الحــــرة،
 ألن المعلومــــات والمعرفــــة الریاضــــیة مفیــــدة فــــي تحقیــــق الكفــــاءة ؛بــــصورة كبیــــرة للریاضــــیات

 .المهنیة في العدید من المجاالت
 تمثـــل الریاضـــیات أهمیـــة اجتماعیـــة جوهریـــة، وهـــي أیـــضا تعـــد العمـــود :القیمـــة االجتماعیـــة - 5

جتمــاعي، وتــساعد فــي تنظــیم هـــذا البنــاء والحفــاظ علیــه، وهــي تــساعد فـــي الفقــري للبنــاء اال
 .تكوین المعدالت اإلحصائیة االجتماعیة وتنفیذها

تساعد دراسـة الریاضـیات فـي تطـویر وتنمیـة العدیـد مـن الـسمات : القیمة الفكریة أو العقلیة - 6
ــــداع وأصــــالة قــــوة التفكیــــر واالســــتدالل والبرهــــان، االســــتقراء، االســــتنباط: العقلیــــة مثــــل ، اإلب

، فتحتــوي كــل مــسألة ریاضـیة علــى تحــد فكــري، الـخ .. كتــشافواالالتفكیـر، التخیــل، التعمــیم 
 .ُوهذا یعد تمرینا جیدا للعقل

 یعتقــد النــاس عمومــا أن الریاضــیات لیــست فنیــة أو بهــا آیــة قــیم :القیمــة الجمالیــة أو الفنیــة - 7
هـــا جمـــال، وتـــشابه، وتماثـــل، وتنـــاغم جمالیـــة، ولكـــن بالنـــسبة لطالـــب الریاضـــیات الحقیقـــي كل

وفن، فیتمتع الفرد بسعادة غـامرة بعـد حـل مـسألة ریاضـیة بنجـاح، كمـا أن الریاضـیات تمتعنـا 
وتــسلینا بألعابهــا وألغازهــا الخاصــة بهــا، وهــذه الوجهــة الجمالیــة للریاضــیات یمكــن مالحظتهــا 

 .من خالل مربعاتها السحریة  واأللعاب باألرقام واألشكال
تعـد الریاضــیات مــادة عالمیـة، وتــساعد فــي خلـق تفــاهم عــالمي : أو الدولیــةة العالمیــة لقیمــا - 8

ــة، وتاریخهــــــــا یقــــــــدم صــــــــورة جیــــــــدة عــــــــن تطــــــــور حــــــــضارتنا    ٕواخــــــــاء بــــــــین الــــــــدول المختلفــــــ
ككل، وما نمتلكـه مـن ریاضـیات الیـوم هـو الثمـرة لمجمـوع الجهـود المبذولـة مـن العلمـاء علـى 

المــشترك لإلنــسانیة جمعــاء، ولیــست ملكیــة مقــصورة مــر العــصور، والریاضــیات هــي التــراث 
علــى أمــة أو جــنس أو دولــة بعینهــا وكــل علمــاء الریاضــیات، عملــوا ویعملــوا بــإخالص لحــل 

 .آیة مشكلة أو قضیة فكریة مشتركة
وفــي مجمــل مــا ســبق یــرى الباحــث أن الریاضــیات تمتــاز عــن العدیــد مــن العلــوم كونهــا      

ًوثیقا لهذا كان البد البحث عـن اسـتراتیجیات تناسـب تدریـسها ومـن ًترتبط بحیاة الفرد ارتباطا 
  .E's5هذه االستراتیجیات دورة التعلم 
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  :دورة التعلم: ًثانیا
ـــــتعلم التـــــي         ـــــةانطلقـــــت مـــــنوقبـــــل الحـــــدیث عـــــن دورة ال   بنائیـــــة القائمـــــة علـــــى أفكـــــار ال النظری

  .إلى النظریة البنائیةیفضل الباحث التعرف  في نظریة النمو المعرفي) بیاجیه(
  

  :ّالنظریة البنائیة 
ــــة ونماذجهــــا مــــن أعمــــال كــــ تــــشكلت النظر      ــــة البنائی ــــه(ٍّل مــــن ی   وأظهرهــــا)فیجوتــــسكي( و)بیاجی

وبعلــم الریاضــیات بــصفة خاصــة تمحــورت علــى  لــوم والریاضــیات، فــي أبحاثــه فــي الع)جالســرزفیلد(
  . باإلضافة إلى برونرعهاجمی أفكارهم
لنظریــة البنائیــة مــن االتجاهــات الحدیثــة فــي تعلــیم وتعلــم الریاضــیات، ویمكــن االســتعانة تعــد او      

ًبهـــا عنـــد تـــصمیم منـــاهج الریاضــــیات، ومقرراتهـــا الدراســـیة نظـــرا لــــدورها الفاعـــل فـــي تنـــشیط التلمیــــذ 
ومعاونتــه فــي اســتخدام قدراتــه الذهنیــة التــي تــؤدي إلــى إدراك المفــاهیم ومعالجــة المعلومــات، وتكــوین 
ًبنیتــه المعرفیــة بإرشــاد مــن المــدرس بــدال مــن تلقــي المعلومــات بطریقــة جــاهزة، وحفظهــا واســترجاعها 

ًفــي التعلـیم عمومــا، ّإحـدى النظریــات المعاصـرة الفعالـة "  فـإن النظریــة البنائیـة اكلمـا تطلـب األمــر، لـذ
 )                                                              3: 2003عبید، "(وجاءت للتوائم مع فسیولوجیة العقل البشري، وتجسید مفهوم التعلم كعملیة بناء 

 في رؤیته لعملیتـي التعلـیم والـتعلم حیـث تـم االنتقـال ًارئیسًل العقدین الماضیین شهد تحوال خالو      
ب ذلـــك  أو التوجــه الحقیقــي للــتعلم وقــد واكــ،مــن الــتعلم الــسطحي إلــى مــا یــسمى بـــالتعلم ذي المعنــي

    .التحول ظهور ما سمى بالنظریة البنائیة 
ّالنظریــة البنائیــةف  ّ الحدیثــة فــي عملیــة التعلــیم والــتعلم، حیــث تلقــى ة اآلن مــن أهــم االتجاهــات التربویــّ

ًرواجــا واســعا فـــي الفكــر التربــوي الحـــدیث ّلــذلك أصــبح مـــن الــضروري أن یكــون المعلـــم علــى درایـــة ، ً
ّكافیة بهذه النظریة وعالقت   .  ّها بعملیة التعلیم والتعلمّ

تعــود النظریــة البنائیــة بكــل نماذجهــا إلــى فلــسفة الفكــر البنــائي والتــي تمحــورت حــول مــنهج فكــري     
ًوتعتبـــر التربیـــة مـــن أكثـــر المیـــادین تـــأثرا . ّیعـــالج تكـــوین المعلومـــات ویـــدمج بـــین التقنیـــة والتكنولوجیـــا ُ

ّتماعیـة، فهـي تنظـر إلـى المـتعلم بأنـه نـشط یبنـي معارفـه مـن ّبتیاراتهـا المعرفیـة واالج بالفلـسفة البنائیـة ّ ّ
        خــــالل تفاعلــــه مــــع المعلومــــات ومـــــع خبــــرات اآلخــــرین، ولــــیس مـــــن خــــالل تكــــوین صــــور أو نـــــسخ 

  )2008:رزق ( .من الواقع
  :لقد تعددت تعریفات النظریة البنائیة فمنها :  النظریة البنائیة تعریف

ـــومـــا ورد فـــي          صـــفة تطلـــق علـــى كـــل ) "52: 1994( م التربیـــة الفـــارابي وآخـــرون معجـــم عل
النظریـــات والتـــصورات التـــي تنطلـــق فـــي تفـــسیرها للـــتعلم مـــن مبـــدأ التفاعـــل بـــین الـــذات والمحـــیط مـــن 

  ".الذات العارفة وموضوع المعرفة خالل العالقة التبادلیة بین 
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تـي تمكــن الطالـب مــن القیـام بالعدیــد اإلجــراءات ال: " بأنهـا ) 15: 2003 (المیهــيعرفهـا ویكمـا       
، وتؤكــد علــى مــشاركته الفعلیــة فــي تلــك المناشــط، بحیــث یــستنتج شــط التعلیمیــة أثنــاء تعلیمــهمــن المنا

المعرفــة بنفــسه ، ویحــدث عنــده الــتعلم القــائم عــن الفهــم وبمــستویات متقدمــة تــؤدي إلــى إعــادة تنظــیم 
  ".للطالب وما فیها من معلومات البنیة المعرفیة 

عملیــة تفاعــل بــین ثالثــة " النظریــة البنائیــة أنهــا ) 339: 2006 (عفانــة وأبــو ملــوحف ویعــر         
الخبـرات الــسابقة، المواقـف التعلیمیــة المقدمـة للمــتعلم، والمنـاخ البیئــي : عناصـر فــي الموقـف التعلیمــي
متـاز بالـشمولیة  وذلـك مـن أجـل بنـاء وتطـویر تراكیـب معرفیـة جدیـدة، ت؛الذي تحدث فیه عملیـة الـتعلم

ًوالعمومیة مقارنة بالمعرفة السابقة، واستخدام هذه التراكیب المعرفیة الجدیدة في معالجـة مواقـف بیئیـة 
  ".جدیدة 

نظریــة الـتعلم الـذي یعنــي " فقـد عــرف البنائیـة بأنهـا ) Wheatly,1991: 9-21(أمـا ویتلـي          
 للفــرد مــن أجــل معادلــة التناقــضات الناشــئة مــن التكیفــات الحادثــة فــي المنظومــات المعرفیــة الوظیفیــة

  " . تفاعله مع معطیات العالم التجریبي 

نظریــة تقــوم علــى أن الــتعلم ال یــتم عــن طریــق " البنائیــة أنهــا ) 106: 2002(وعــرف الــوهر          
  . "ٕالنقل اآللي للمعرفة من المعلم، وانما بناء المتعلم لتعلمه، أي ما یتعلمه بنفسه ولنفسه

 أن المتعلم یعتمد على خبراتـه ومعارفـه الـسابقة لكـي یقـوم ببنـاء  ")2010 (أبو عاذرة وتعرفها        
المعرفـــة الجدیـــدة، فـــي وجـــود معلـــم میـــسر ومـــساعد لبنـــاء المعرفـــة، مـــن خـــالل القیـــام باألنـــشطة ومـــا 

كـي یـصبح یستخدمه من استراتیجیات في الموقف التعلیمي، وتشجیعهم على إنتاج تفـسیرات متعـددة ل
   . " التعلم ذا معنى لدیهم

  

ـــیـــرى الباحـــثوبـــالنظر إلـــى التعـــاریف الـــسابقة    تتفـــق التعریفـــات الـــسابقة علـــى أن الفكـــر  ه أن
 وأن الـتعلم یحـدث ،ًالبنائي یشمل كال من البنیة المعرفیـة والعملیـات العقلیـة التـي تـتم داخـل المتعلمـین

نظـــیم مـــا هـــو  إضــافة معلومـــات جدیـــدة، أو إعـــادة ت أو،نتیجــة تعـــدیل األفكـــار التـــي بحـــوزة المتعلمـــین
كمــا وتتفــق علــى أن المتعلمــین هــم محــور العملیــة التعلیمیــة، وأنهــم یعملــون  ،موجــود مــن أفكــار لــدیهم

  .یتفق الباحث مع التعریفات السابقة بذلك وعلى بناء معرفتهم الجدیدة بشكل جماعي، 
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  :ة للتعلم البنائيالمبادئ الرئیس
لبنائي صورة مخصوصة به تمیزه عن التعلم فـي ظـل النظریـات األخـرى فتظهـر یأخذ التعلم ا

 )351: 2006 (وري والقــضاةالترتــو ،)20-19: 2003(زیتــون ددهاالعدیــد مــن المبــادئ والتــي حــ فیــه
  :)371: 2004(ٕابراهیم، و)13-12: 2002(الطناويو ،)134 -133: 2003(عبید وعفانةو

 . التوجه وغرضیه التعلم عملیة بنائیة نشطة ومستمرة -1

 .المعرفة القبلیة للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى -2

الهـــدف مـــن عملیـــة الـــتعلم هـــو إحـــداث تكیفـــات تتـــواءم مـــع الـــضغوط المعرفیـــة  -3
 .خبرة الفرد الممارسة على

 . أفضل ظروف للتعلمتهیئمواجهة المتعلم بمشكلة أو مهمة حقیقیة  -4

فــــرد لمعرفتـــه مــــن خـــالل عملیــــة تفــــاوض تتـــضمن عملیــــة الـــتعلم إعــــادة بنـــاء ال -5
 .اآلخرین اجتماعي مع

 .إن فعل بناء المعنى هو فعل عقلي یحدث داخل الدماغ -6

   .التعلم عملیة تحتاج لوقت -7
  :خصائص عناصر العملیة التعلیمیة في النظریة البنائیة

ة  إلــى فهــم الطلبــ تهــدف التعلیمیــة حیــث أصــبحتالعملیــةســة أثــرت النظریــة البنائیــة فــي ممار
. ل المـتعلم ، فـي جـو نـشاطي اجتمـاعيوللعملیات المفاهیمیة وذلك من خالل أبنیة داخل عقـ للمعرفة

،المعلم، ٍّل مــن األهــداف وبالتــالي تغییــر خــصائص وأدوار كــ،)119: 2005( خطــابيذلــك  كمــا أكــد
   .المتعلم، المنهج، إستراتیجیات التدریس، التقویم، المدرسة وبیئة التعلم

  : ي ضوء النظریة البنائیة تتحدد في أصبحت األهداف ف:لمعرفیة  األهداف ا-أ 
  .اراتهااالحتفاظ بالمعرفة ، فهم المعرفة ، االستخدام النشط للمعرفة ومه

ممــا یعنــي أن أي إســتراتیجیة أو نمــوذج قــائم علــى النظریــة البنائیــة یجــب أن یــساعد المــتعلم   
اس علمي یساعده في فهم الظـواهر المحیطـة بـه على تخزین أساسیات المعرفة في ذاكرته لتكوین أس

فالمتعلم یتعلم من خـالل البنـاء الفعـال للمعرفـة ومقارنـة . التي یتعرض لها في حیاته وحل المشكالت 
  أن المعرفــة ال تــستقبل بــشكل رئــیسالــسابقة ، فــأهم مــا یمیــز النظریــة البنائیــة معلوماتــه الجدیــدة مــع

 مــن خــالل تنظــیم الفــرد للخبــرات التــي یتعامــل معهــا تكیفیــهیــة عمل  وهــي،ولكنهــا تبنــى بــشكل إیجــابي
  .)14-13:  2002الطناوي ، ( من البیئة وهي تتكون لدى الفرد من خالل تعلمه

 جعــل المفــاهیم الموجــودة عنــد التالمیــذ هــو  فــي ضــوء النظریــة البنائیــة المعلــمإن دور : المعلــم –ب 
ًا و مرشـــداًواضــحة ، فهــو لــیس ملقنـــا بــل موجهــ  كمــا أنــه مــنظم لبیئـــة الــتعلم ومــوفر ألدوات التعلـــیم ،ً

ًمعلمـا یقـوم بتقلیـد االسـتطالع وعمـل نمـوذج لـه فـي  والبنائیـة تتطلـب ومشارك في إدارة التعلم وتقویمـه
  .)426: 2001، ناصر( ًدال من عمله كمصدر للمعلوماتالبحث ب
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 تـــوفیر بیئـــات محفـــزة ن دور المعلمـــین فـــي الـــصف البنـــائي هـــوأ )٩٥:  ٢٠٠٤ (وأضـــاف الـــسواعي
  .لیحلها المتعلمون ، و یجب تفادي إعطاء مسائل جاهزة  تؤدي لمشكالت أو مسائل ریاضیة

  ):, 81999Nelson :(وأضاف نیلسون 
  . المعلم یستخدم التكنولوجیا بكفاءة ، من أقراص مدمجة وبرمجیات ومواقع إنترنت وغیرها -
  .ات المتعلمین  المعلم مربي یتفهم حاجات واتجاهات ومعتقد-
  . یقوم المعلم بدور المدرب -

ضوء النظریة البنائیة یساعد علـى بنـاء المعنـى بـصورة صـحیحة ویرى الباحث أن المعلم في 
ً ویكــون المعلـــم میــسرا ومــساعدا ولـــیس ملقنــا،وبــشكل ســلیم ً ســـتراتیجیات إ وذلــك مـــن خــالل اســتخدام ،ً

  .تدریسیة مختلفة
  :ة یقوم بها المتعلم البنائيثالثة أدوار رئیس) Perkins, 1999: 6(بریكنس  حدد : المتعلم-ج 
إذ تنـادي البنائیـة بـأن المعرفـة والفهـم یكتـسبان بنـشاط حیـث ینـاقش المـتعلم ویــضع :  المـتعلم فعـال-1

ً ویستقــــصي ویأخــــذ وجهــــات النظــــر المختلفــــة بــــدال مــــن أن یــــسمع ویقــــرأ ویقــــوم باألعمــــال ،فرضــــیات
  .الروتینیة

 فــالمتعلم ال یبــدأ ،ًحیــث تنــادي البنائیــة بــأن المعرفــة والفهــم یبنیــان اجتماعیــا: مــاعيجت المــتعلم اال-2
  .ٕ وانما بشكل اجتماعي بطریق الحوار مع اآلخرین؛ببناء المعرفة بشكل فردي

ًحیــث تنــادي البنائیــة بــأن المعرفــة والفهــم یبتــدعان ابتــداعا، فــالمعلمون یحتــاجون :  المــتعلم المبــدع-3 ُ
  .لمعرفة ألنفسهم وال یكفي افتراض دورهم النشط فقطألن یبتدعوا ا؛

 یكون نشط من خـالل خبراتـه الـسابقة والتفـاوض االجتمـاعي  أن المتعلم البنائيویرى الباحث
  .مع األقران 

  : أن المنهج البنائي تتوفر فیه العدید من الخصائص منها) 427: 2001(یرى ناصر: المنهج -د
   .م األساسیة یركز على مجموعة من المفاهی-1
ً یتطلب استخداما شامال لمصادر التعلم وتقنیاته-2 ً.  
  .ً یستخدم االختبارات المكتوبة مؤكدا على حل المسألة-3

 وهـي  مراعاتهـا عنـد تـصمیم وبنـاء المـنهج البنـائيیجـب كما أن هناك مجموعة مـن األساسـیات التـي 
 :في اآلتي) 294-293: 2004(كما أشار إلیها الخوالدة 

 خـالل الـسیاقات التـي تـرد فیهـا مـن عرض المفاهیم والمعاني بـصورة متبادلـة ومتوالیـة مـن   -
 .أجل التوكید على تكامل المعاني للمفاهیم

تخطــیط المــنهج بحیــث یــساعد علــى التفكیــر الحدســي والتحلیلــي للمتعلمــین، والقــدرة علــى    -   
 .رؤیة العالقات والدالالت المنطقیة بین التراكیب والسیاق
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تدعیم المنـاهج عنـد بنائهـا بالمفـاهیم الدینیـة والقـیم الدینیـة التـي تـؤدي إلـى حیـاة اجتماعیـة    -
 .ًأكثر وضوحا

ــــار الخبــــرات    - ـــاهج الدراســــیة وفقــــا لخــــصائص النمــــو المعرفــــي للمتعلمــــین، واختی ــــاء المنـ ًبن
  .ّواألنشطة التعلمیة لتحقق ذلك

ًبنـــاء علـــى الخبـــرات الـــسابقة للتالمیـــذ، ویركـــز علـــى        ویــرى الباحـــث أن المـــنهج البنـــائي یـــصمم 
 وهــذا یعنــي أن تــتخلص المنــاهج التقلیدیــة مــن التركیــز علــى ،الــتعلم عــن طریــق العمــل وحــل المــسائل

ٕالحقــائق المعزولــة واجبــار التالمیــذ علــى حفظهــا، إلــى التركیــز علــى مــا هــو مهــم مــن ، كمــا تنــادي 
  . واسعة للتعلم ذي المعنى من خالل العمل والتجریبًالبنائیة بأن یعطى المنهج للتالمیذ فرصا

ســتراتجیات التــدریس بنــاء علــى النظریــة البنائیــة علــى مواجهــة إتعتمــد : ســتراتیجیات التــدریسإ -ه 
المتعلمین بمشكالت ذات عالقة بحیاتهم وبیئتهم، حیث یعمل المتعلمـون بطریقـة جماعیـة فـي البحـث 

  )136 :2002:الحذیفي والعتیبي( .ن بعضهم البعضوالتجریب ووضع الفروض والمفاوضات بی
  .ن المعرفة وبنائها لدى المتعلمینستراتیجیات في تكویإیعتمد التعلم البنائي على عدة  و    

  : ومن أهم هذه اإلستراتیجیات
  دورة التعلم. 

  4دورة التعلم المعدلةE’s.  

  5  دورة التعلم المعدلةE’s. 

  7النموذج البنائيE’s.  

 التعلم المتمركز حول المشكلةنموذج . 

  نموذج التدریس بخریطة الشكلV.  

  نموذج التعلم البنائي. 

  نموذج التحلیل البنائي. 

 نموذج بوسنر وزمالئه. 

 إستراتیجیة األحداث المتناقضة. 

 نموذج التعلم الواقعي. 

 نموذج البنائیة اإلنسانیة. 

 إستراتیجیة التعلم التعاوني. 

 خرائط المفاهیم.  
 تیجیة المتشابهات والمعاییر التشابهیةإسترا. 
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وظیفة التقویم البنائي قیاس المعارف التي اكتسبها المتعلمـون وطبیعـة االسـتطالع الـذي : التقویم -و
ینخــرط بــه المتعلمــون، والتركیـــب المفهــومي للمحتــوى الـــذي یــتم تدریــسه، وهــو یـــتم فــي عملیــة الـــتعلم 

 )427 :2001ناصر،(. عنهًولیس منعزال

ّ تبحـث عـن الطـرق التـي تـساعد كـل مـتعلم علـى أن المدرسة البنائیـة  على:ّمدرسة وبیئة التعلمال -ز
  )196: 2004ٕسعادة وابراهیم، (. اكتساب أكبر قدر من المعرفة كلما أمكنه ذلك

  ّالـــــتعلم أكثــــر مـــــن التعلـــــیم ّتؤكــــد علـــــى   "ّیئــــة الـــــتعلم البنـــــائي،  بأن) 148: 2004(  الكیالنـــــيویــــرى
ـــتعلم التعـــاوني، وتأكیـــد المواقـــف وتـــشجع الدارســـ ّین علـــى االنخـــراط فـــي نقـــاش مـــع األنـــداد وتـــدعیم ال

ًالحیاتیة التي یحدث فیها الـتعلم ، وتجنـب التعلـیم النظـري أو المطلـق الـذي لـیس لـه قرینـة، وبـدال مـن  ّ
لــى ّذلـك التركیــز علـى الخبــرة المیدانیـة كمــصدر مــن مـصادر الــتعلم حیـث أن الخبــرة الـسابقة بالنــسبة إ

ّبیئة التعلم البنائي تعد مصدرا مهما للنشاط التعلیمي، وتلعب دورا فعاال في عملیة التعلم ًّ ً ًّ."  
، إال أن هــذه الدافعیــة دافعیــة للــدرسیكــون لدیــه  بطبیعتــه التلمیــذممــا ســبق یــرى الباحــث أن و  

تخدام أســالیب  مـن خــالل اسـلتلمیــذتحتـاج إلــى مزیـد مــن التحفیـز مــن قبـل المعلــم، وهـذا یتطلــب إثـارة ا
 ینخرطـــون بعـــد ذلـــك فـــي العملیـــة التعلیمیـــة، ثـــم یقومـــوا بتقـــدیم تالمیـــذ، ممـــا یجعـــل التالمیـــذالجـــذب لل

تفـسیرات مـن وجهــات نظـرهم المختلفــة مـن خــالل األنـشطة المختلفــة، ثـم یقــدموا بعـد ذلــك حلـول أكثــر 
نجاحهـا علـى مـستوى هـذا ًتفـسیرا وفهمـا، حیـث نجـد أن هـذه العملیـة عملیـة تبادلیـة مـع المعلـم یتوقـف 

  .التفاعل
  : االنعكاسات التربویة للنظریة البنائیة 

ٕترفض البنائیـة فكـرة أن یكـون الـتعلم مجـرد نقـل للمعلومـات، وانمـا تعتبـره عملیـة بنـاء، واعـادة    ٕ
ٕ واذا أخــذنا مبـــادئ الفكـــر البنـــائي ووضـــعناها فـــي ،  التفاعـــل االجتمـــاعي علـــىو تؤكـــداء للمعرفـــة، بنــ

ٕ نجــد أنهــا تحــدث تغیــرا كبیــرا بــدء مــن النظــرة للــتعلم باعتبــاره عملیــة بنــاء واعــادة بنــاء ،حقــل التطبیــق ً ً ً
  .  بالممارسات وانتهاء بالتقویم ًللمعرفة ومرورا

        وترى البنائیة أن المتعلم یتعلم من خالل البنـاء الفعـال للمعرفـة ومقارنـة معلوماتـه الجدیـدة مـع 
ط فـي النقـاش ُ ولكنها تبنى بـشكل فعـال، وتؤكـد علـى االنخـرابشكل رئیسة، فالمعرفة ال تستقبل السابق

  .)60: 2003زیتون وزیتون، (والحوار مع األقران 
  : أن التضمینات التربویة للبنائیة هي الباحث ویرى

 لخبرات، والمعتقداتاالهتمام بالمعرفة القبلیة للمتعلم، بما في ذلك ا. 

 ال العمل الجماعي التركیز على التفاوض وغیرها من أشك. 

  استخدام تمثیالت متعددة للمفاهیم والمعلومات. 
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  : التعلم البنائي في الریاضیات 
لقــد تــأثر تعلــیم وتعلــم الریاضــیات فــي اآلونــة األخیــرة بــالمنحى المعرفــي أو البنــائي فــي التعلــیم       

  .الخبرات التي یكونها ّبحیث یكون كل فرد قواعد ونماذج ذهنیة یستخدمها لیفهم خبراته السابقة و
 فــي تعلــیم وتعلــم الریاضــیات المهمــةتعتبــر الرؤیــة البنائیــة للــتعلم واحــدة مــن العناصــر النظریــة       و

وجوهر البنائیـة هـي أن ینـشئ المتعلمـون فهمهـم الخـاص بنـشاط، باإلضـافة إلـى تـشرب وفهـم األفكـار 
قــف الـذي یمثــل مـشكلة، ممــا یــؤدي الخاصـة بــاآلخرین، حیـث یــتم إنـشاء أفكــار جدیـدة مــن خـالل المو

ُإلـى حالــة عــدم اتـزان یحــدث مــن إجــراءات معرفیـة ال تحــل أو تــشرح أو تـسمح بــالخوض فــي الموقــف 
ًالذي یمثل المشكلة، ویؤدي عدم االتزان إلى نشاط عقلي وتعدیل لألفكار، وتزامنـا مـع إنـشاء المعرفـة 

  .)60 : 2004أبو عطایا، (ل بالفرد سطة المجموعة التي تتصیحدث تركیب اجتماعي للمعرفة بوا
ًال      ویمكن أن نرى بأن للبنائیة تأثیرات كبیـرة علـى الریاضـیات المدرسـیة، وتـشمل هـذه التـأثیرات كـ

وتدریسها وتقویم فهم التالمیذ لهـا، أمـا مـن حیـث ماهیـة الریاضـیات فإنـه وعلـى من ماهیة الریاضیات 
  . ٕتجریدي من خلق وابداع العقل البشريعكس النظرة التقلیدیة فالریاضیات هي علم 

المعلمون البنائیون یعملون على أن یفهم طلبـتهم الحقـائق والترابطـات فیمـا بینهمـا كـذلك فهـم و        
ًیغیـــرون طـــرق تدریـــسهم بنـــاء علـــى اســـتجابات الطلبـــة، ویـــشجعون طلبـــتهم علـــى تحلیـــل المعلومـــات 

ن علـــى األســـئلة المفتوحـــة ویـــشجعون الحـــوار بـــین وتفـــسیرها والتنبـــؤ بهـــا مثـــل هـــؤالء المعلمـــین یركـــزو
ــــى االستقــــصاء واالكتــــشاف وحــــل المــــشكالت،  الطلبــــة، وهــــم كــــذلك یخلقــــون بیئــــة صــــفیة تــــشجع عل

  . والمعلمون البنائیون یربطون الریاضیات بالمواد الدراسیة األخرى وبالحیاة بشكل عام 
              )6 -4: 2004السواعي، (                                                                     

  :توظیف البنائیة في تدریس الریاضیاتمزایا 
نــــــواتج  )22: 2008 (، ورزق)262: 2005 (، وعلـــــي)183: 2004 (عبیـــــد كـــــل مــــــنیـــــذكر       

  :منها البنائیة في تدریس الریاضیات لتوظیفمتوقعة 
 .تنمیة القدرة على حل المشكالت -

  .لنفس تنمیة الثقة با -
 .تنمیة الوعي بالتعلم الذاتي والتعلم المستمر  -

 .تنمي مهارات حل المشكالت واالتصال في الریاضیات -

 .اكتساب مهارات إدارة الوقت والحوار مع اآلخرین -

تـــساعد كـــل مـــتعلم علـــى بنـــاء المعرفـــة الریاضـــیة مـــن خـــالل التفاعـــل بـــین الخبـــرات الحیاتیـــة  -
  .والمناقشات داخل الفصل الدراسي 

ـــــة ت - ـــــشاط الـــــذاتي للمـــــتعلم، والمهـــــارات االجتماعی ـــــة فـــــي تـــــدریس الریاضـــــیات الن حقـــــق البنائی
 .لمجموعة المتعلمین
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 .تنمي المفاهیم الریاضیة والهندسیة ومفاهیم القیمة المكانیة -

 .تساعد في زیادة دافعیة واهتمام المعلمین -

 .تساهم في زیادة تحسین قدرات المتعلمین التحلیلیة -

  . تعلم الحقائق والمفاهیم والتعمیمات والنظریات والمهارات الدراسیةتساعد على إتقان -
  االختالف بین اإلستراتیجیة التقلیدیة واإلستراتیجیة البنائیة

      تختلــــف اإلســـــتراتیجیة البنائیـــــة عــــن اإلســـــتراتیجیة التقلیدیـــــة فـــــي إحــــداث تغیـــــرات معرفیـــــة فـــــي 
 )135: 2003عفانـــــــة،  عبیـــــــد و: (لـــــــكالریاضــــــیات لـــــــدى المتعلمـــــــین، والجـــــــدول التــــــالي یوضـــــــح ذ

  ).Schulte, 1996( ، و)306: 2005الهویدي، (و
  اإلستراتیجیة التقلیدیة  اإلستراتیجیة البنائیة  الرقم

یعتمد المنهـاج علـى مـصادر متنوعـة للقیـاس   .1
  والتقویم مثل المالحظة وغیرها

یعتمـــــــد علـــــــى مـــــــصدر واحـــــــد أساســـــــي وهـــــــو 
  تقویماستخدام االختبارات في القیاس وال

  .المعرفة الریاضیة توجد خارج المتعلم  .المعرفة الریاضیة توجد داخل المتعلم نفسه  .2
  

  .محورها المعلم   .محور المعرفة الریاضیة التلمیذ  .3
المـــتعلم إیجـــابي نـــشط فـــي اكتـــساب المعرفـــة   .4

  .الریاضیة
  .المتعلم سلبي في تلقي المعرفة الریاضیة

  .األنشطة الریاضیة فردیة  .ةاألنشطة الریاضیة تفاعلی  .5
  .التعلم الریاضي تنافسي  .التعلم الریاضي تعاوني  .6
تعتمـــــــــــد علـــــــــــى مـــــــــــصادر مختلفـــــــــــة لـــــــــــتعلم   .7

  .الریاضیات
ـــــــم  ـــــــاب المدرســـــــي فـــــــي تعل تعتمـــــــد علـــــــى الكت

  .الریاضیات
         
ــــة الــــسابقة یتــــضح          أن اإلســــتراتیجیة البنائیــــة لهــــا خــــصائص تختلــــف عــــن مــــن خــــالل المقارن

خــصائص الــتعلم التقلیــدي وخاصــة فــي إعــادة تــشكیل المفــاهیم الریاضــیة فــي البنیــة العقلیــة للمــتعلم، 
حیــث أنــه فــي اإلســتراتیجیة البنائیــة یــستطیع المــتعلم بنــاء معارفــه الریاضــیة بنفــسه ویكــون دوره نــشط 

  .ومتفاعل مع اآلخرین 
ئي فــي الریاضـیات یــساعد المــتعلم        وفـي مجمــل الحـدیث عمــا سـبق یــرى الباحـث أن الــتعلم البنـا

علــى بنــاء المعرفــة الریاضــیة ویحقــق النــشاط الــذاتي للمــتعلم ویــساهم فــي زیــادة تحــسین قدراتــه وینمــي 
  زیــــد مــــن دافعیــــة واهتمــــام المعلمــــین مهــــارات حــــل المــــشكالت واالتــــصال فــــي الریاضــــیات كمــــا أنــــه ی
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 وجـد الباحـث أن دورة الـتعلم التـي تتكـون ،یـةستراتیجیات التي تنبثـق عـن النظریـة البنائًونظرا لتعدد اإل
  . هي األنسب لطبیعة تعلم الریاضیات وتعلیمها)5E's(من خمس مراحل 

  -: دورة التعلم : ًثانیا
ـــتعلم إحـــدى  وهـــي تـــستند فـــي ، التـــي انبثقـــت مـــن النظریـــة البنائیـــة اإلســـتراتیجیاتتعـــد دورة ال

فــي، الســیما فــي التوظیــف العقلــي للمعرفــة فــي  فــي النمــو المعر)بیاجیــه( تــدریس المفــاهیم إلــى نظریــة
     حـــث وتفكیــر وتـــدفع الطالـــب للتفكیـــردورة الــتعلم العلـــم كطریقـــة بإســـتراتیجیة  تقـــدم و، مجــال التـــدریس

كیفیــة التــي یــتعلم بهــا ال عات العملیــة لــدى المــتعلم وتنــسجم مــوبالتــالي تهــتم بتنمیــة التفكیــر والمهــار 
 بعملیــة التحــري واالستقــصاء والتنقیـــب الطلبــة أنفـــسهم یقــوم اتیجیةاإلســتر ومــن خــالل هـــذه ، التالمیــذ

فیمـــا بینهـــا، ومتتابعـــة   مراحـــل متكاملـــة هـــذه اإلســـتراتیجیةمراحـــل ، ووالبحـــث التـــي تـــؤدي إلـــى الـــتعلم
تمهـد للمرحلـة  الخطوات، بحیث تؤدي كل مرحلة فیهـا وظیفـة معینـة فـي عملیـة تعلـم المفـاهیم، بحیـث

  .التي تلیها
  : رة التعلمدو تعریف
ـــــــــف        ـــــــــدورة الـــــــــتعلم، فكـــــــــان منهـــــــــا تعری   ًنقـــــــــال عـــــــــن  أبراهـــــــــامتعـــــــــددت التعـــــــــاریف المتعلقـــــــــة ب

إن دورة الـتعلم عبـارة عـن نمـوذج تدریـسي یمكـن أن یـستخدمه المعلـم  )20: 2006(عفانة وأبو ملـوح 
 دورة الــتعلم فــي التــدریس الــصفي كطریقــة تدریــسیة، لتقــدیم المفــاهیم والمــضامین العلمیــة، وقــام بتقــسیم

ًإلــى ثالثــة أقــسام كــل قــسم یــرتبط بالقــسم اآلخــر ارتباطــا وثیقــا، حتــى تــشكل هــذه األقــسام الثالثــة دورة  ً
ـــم تـــؤدي إلـــى بنـــاء تراكیـــب معرفیـــة جدیـــدة، اعتمـــادا علـــى الخبـــرات الـــسابقة والخبـــرات المتقدمـــة،  ًتعل

یم العلمیة فـي الـدروس المتالحقـة وتستمر هذه الدورة في تولید دورة تعلم أخرى من خالل تقدیم المفاه
ممــا یــؤدي إلــى توســیع المفــاهیم وتعمیماتهــا وانتقــال أثرهــا وتوظیفهــا فــي حــل المــشكالت والتطبیقــات 

  : الحیاتیة، ویمكن تقسیم األقسام الثالث التي أشار إلیها أبراهام على النحو التالي
  .االستكشاف: القسم األول
  .اختراع المفهوم: القسم الثاني

  .اتساع المفهوم: سم الثانيالق
 هي مراحل طبیعیة فاإلنسان بطبیعته یقوم باكتشاف األشیاء األقسامویرى الباحث أن هذه 

من خالل المحسوسات التي یتعرض لها، ثم یحاول تفسیر تلك األشیاء، بعد ذلك یتوصل إلى 
  .دیدةتوسع عام في المعلومات والمفاهیم لیستطیع مجابهة مواقف أخرى مشابهة أو ج

نمـــوذج معرفـــي للتـــدریس وتنظـــیم " دورة الـــتعلم بأنهـــا ) 158 : 2002 ( حـــسام الـــدینن تعـــرففـــي حـــی
المحتوى الدراسـي، یؤكـد علـى التفاعـل بـین المعلـم والمـتعلم فـي أثنـاء الموقـف التعلیمـي، ویعتمـد علـى 

 المفهــومة هــي طــور االستكــشاف، تقــدیم تم ذلــك مــن خــالل ثالثــة أطــوار رئیــساألنــشطة العلمیــة، ویــ

  " .تطبیق المفهوم
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أنها إستراتیجیة معرفیة تدریسیة تستمد حقیقتها من النظریة ) 13: 2004 (      ویعرفها أبو عطایا
   خالل المواقف التعلیمیة التعلمیةالبنائیة، وهي في جوهرها تقوم على التفاعل النشط للمتعلم من 

االستكشاف ومرحلة اإلبداع المفاهیمي، إذ یتم هذا التفاعل النشط عبر ثالث مراحل هي مرحلة 
  .ومرحلة تطبیق المفهوم لتنمیة الجوانب المعرفیة الریاضیة

ُبأن دورة التعلم إستراتیجیة تمكن المتعلم من بناء معرفته ) 7: 2006 (عفانة وأبو ملوح     ویرى 
سابقة للمتعلم من خالل تفاعله النشط مع بیئة التعلم، بما تتضمنه من متغیرات مثل الخبرات ال

والمواقف التعلیمیة المقدمة له وطبیعة مادة الهندسة وخصائصها وأدوار المعلم أثناء عملیة التعلم، 
ویتم التفاعل النشط في تعلیم وتعلم الهندسة وخصائصها وأدوار المعلم أثناء عملیة التعلم، وبتم 

األولى تقوم على استكشاف : التفاعل النشط في تعلیم وتعلم الهندسة من خالل ثالث عملیات 
المفاهیم الهندسیة والثانیة على اإلبداع لهذه المفاهیم وبنائها والثالثة على تكوین وبناء المفاهیم 

  .الواسعة وتطویرها واستخدامها وتطبیقها في المواقف التعلیمیة التعلمیة
لبنـــائي الجمعـــي یمـــارس یعـــرف دورة الــتعلم بأنهـــا إســـتراتیجیة للــتعلم ا) 23: 2008(األســـمرأمــا       

ـــم والمـــتعلم  ًالمـــتعلم فیهـــا دورا إیجابیـــا أثنـــاء المواقـــف التعلیمیـــة مـــن خـــالل التفاعـــل النـــشط بـــین المعل ً
باالعتمــاد علــى األنــشطة العلمیــة، وذلــك لتقــدیم المفــاهیم والمــضامین العلمیــة، ویــتم ذلــك مــن خــالل 

  .مرحلة تطبیق المفهومثالث مراحل هي مرحلة االستكشاف، ومرحلة تقدیم المفهوم، و
  

   دورة الــــــــتعلم فــــــــي هــــــــذه الدراســــــــةفــــــــإن الباحــــــــث یمكــــــــن أن یعــــــــرفوفــــــــي ضــــــــوء مــــــــا ســــــــبق      
تتــــیح الفرصــــة أمــــام ًیجابیــــا حیــــث إإســــتراتیجیة للــــتعلم البنــــائي، یمــــارس فیهــــا المــــتعلم دوراً  : "  بأنهــــا

 التـي یقومـون بهـا، ویـتم الطالب لكي یتقصوا ویمارسوا ویكتشفوا، نتیجة النشاطات والمواقف التعلیمیة
ـــــل هـــــــي مرحلــــــة االستكـــــــشاف، ومرحلــــــة تقـــــــدیم المفهــــــوم، ومرحلـــــــة    ذلــــــك مـــــــن خــــــالل ثـــــــالث مراحـ

  . "تطبیق المفهوم
  :المبادئ األساسیة لدورة التعلم

 علــى )76: 1994 (، وكامــل)202: 2003 ( وزیتــون،)338: 2005 (خطابیــةاتفــق كــل مــن       
دئ والفــروض األساســیة المنبثقــة مــن نظریــة بیاجیــه فــي النمــو دورة الــتعلم تــستند إلــى بعــض المبــاأن 

  :یلي المعرفي، ولعل من أبرز هذه المبادئ ما
سر علـــى كـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم إنجـــاز َیـــُإن تـــضمین الموقـــف التعلیمـــي خبـــرات حـــسیة ی -1

ـــیم التلمیـــذ بطریقـــة جیـــدة دون إحاطتـــه بمواقـــف حقیقیـــة  أهـــداف الـــتعلم، أي أنـــه ال یمكـــن تعل
   ویــــــــــرى مــــــــــا یحــــــــــدث ویتــــــــــساءل ،ع مــــــــــن خاللهــــــــــا أن یجــــــــــرب بنفــــــــــسه ویحــــــــــاولیــــــــــستطی

ویــضع بنفــسه اإلجابــات الخاطئــة بأســئلته، ویقــارن بـــین مــا یجــده فــي موقــف آخــر، وینـــاقش 
ًزمالءه فیما وصل إلیه ویتفق معهم أحیانا ویختلف معهم أحیانا أخرى ً. 



 46

م القــدرة علـى التــذكر، وأخــرى الموازنـة بــین مـا یوجهــه المعلـم لتالمیــذه مــن أسـئلة تــستثیر لـدیه -2
  . وثالثة تستثیر قدرتهم على التخلیق والتقویم،تستثیر قدرتهم على التطبیق والتحلیل

ًأن الخبرات التي تتضمن تحدیا لتفكیر المتعلم بدرجة معقولة، تعكس لدیـه اعتقـاد عـن العـالم  -3
 .المحیط به، وتعمل تلك االعتقادات كدوافع تالزم المتعلم باستمرار

  .جه تالمیذه إلى تطبیق ما تعلموه داخل المدرسة من خبرات جدیدة في حیاتهم العملیةیو -4
  :المبادئ التالیة لدورة التعلم) 43-42: 2001 (ویضیف األمین

أنه من األفضل أن نضع التلمیذ في موقف یحتوي على مشكلة تتحـدى فكـره بطریقـة معقولـة  -1
ً مستخدما في ذلك مواد تعلیمیـة حقیقیـة كلمـا وتثیر لدیه الدافع للبحث من حل لهذه المشكلة،

  .أمكن
أنه یجب على المعلم أن یوازن بین تزوید التالمیذ بالمعلومـات العلمیـة وبـین إعطـاء التالمیـذ  -2

 .الفرصة لممارسة األنشطة التي یكشفون فیها بعض هذه المعلومات بأنفسهم

مــیم خبــرات الفــرد، ولكــي یحــدث أن التعلــیم یكــون ذا فاعلیــة عنــدما یتنقــل أثــره ویــؤدي إلــى تع -3
 .هذا االنتقال في أثر التعلم فإن التلمیذ ینبغي أن یطبق ما یتعلم في مواقف جدیدة ومتنوعة

ً جـدا مـن أجـل اكتمـال دورة الـتعلم، حیـث مهمـةویرى الباحث أن المبادئ السابقة هـي مبـادئ 
 یقـــوم التالمیـــذ ومــن ثـــمأنــه یجـــب علـــى المعلــم أن یقـــوم بعمـــل تــوازن للمعلومـــات التـــي یــزود بهـــا 

  .باالستماع على المعلومات التي تم التوصل إلیها من قبل التالمیذ
 ة الــتعلم مــن مجموعــة مــن األســس التــي ترتكــز علــى نظریــة بیاجیــه فــي النمــوتنطلــق دورو 

  ):5 :1999عبد النبي، (المعرفي أهمها ما یلي 
وشـبه  نشطة الصفیة بصورة حـسیةتتحقق أهداف التعلیم والتعلم من خالل تقدیم الخبرات واأل -1

  .حسیة
الرغبـة  تقدیم المضامین والمفاهیم العلمیة من خالل مشكالت تتحدى فكر المتعلم، تولـد لدیـه -2

والخبـرات المعرفیـة  قب خـالل تفحـص البنـاء المعرفـي الـساوالدافعیة للبحث عن حلول لها مـن
وصــیاغتها فــي ضـــوء  تــشكیلهإالجدیــدة، وذلــك باالســتفادة مــن األبنیــة المعرفیــة لدیــه واعــادة 

  .حلول لتلك المشكالت المعرفة الجدیدة، بحیث یتمكن من خالل ذلك من الوصول إلى
ـــتعالمواقـــف التعلیمیـــة التعلمیـــة تكـــون أكثـــر فاعلیـــة إذا أت -3  لماحـــت الفرصـــة إلـــى انتقـــال أثـــر ال

  .والتدریب إلى مواقف تعلیمیة أخرى
  مــن خــالل المــشاركة فــي األنــشطة الــصفیةالتفاعــل االجتمــاعي بــین التالمیــذ، والــذي یظهــر -4

تعلـم  التعلیمیة التعلمیة، وتبادل األفكار والبحث والتنقیب عن المعرفة، مما یـؤدي إلـى ظهـور
  .فعال یبعد التالمیذ عن التعلم الفردي الضیق
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اعتقــادات  طة التعلیمیــة التعلمیــة التــي تتحــدى تفكیــر المــتعلم تــضع بــین یدیــهالخبــرات واألنــش -5
  . به من أشیاء، هذه االعتقادات تكون بمثابة دوافع للتعلمعما یحیط

ـــم أن یهیـــئ الفـــرص التعلیمیـــة التعلمیـــة التـــي تحـــث وتـــدفع الطـــالب علـــى -6  ینبغـــي علـــى المعل
  .ار والمعتقدات بأنفسهم وتوظیفهاممارسة اكتشاف واستقصاء المعارف واألفك

  

  :إیجابیات وسلبیات دورة التعلم
  :یزات دورة التعلم مم) 352: 2005 (خطابیة حدد

تحــث علــى تعلــم التفكیــر، وعلــى البحــث فــي الوصــول إلــى المعرفــة ممــا یجعــل دور  -1
 . التعلیمیة العملیة  فيًاالَالمتعلم فع

یجابیــة إ اتجاهــات ن، ممــا یوســع مداركــه ویكــوم العلمیــة بنفــسهیبنــي المــتعلم المفــاهی -2
 .لدیه

 .ة و المتكاملة تساعد المتعلمین على استخدام عملیات التعلم األساسی -3

ٕتجعل المتعلم أكثر تفاعال وایجابیة في المختبرات الدراسیة  -4 ً. 

تزید من التفاعل بین المتعلمین وبین المعلمین، مما یؤدي إلـى دور إیجـابي للمـتعلم  -5
  .في العملیة التعلیمیة

  :)352: 2005( السلبیات فهي كما حددها خطابیةأما
واألجهــــزة المــــستخدمة فیهــــا أثنــــاء تنفیــــذ ، بــــسبب احتیاجهــــا لــــألدوات ًمكلفــــة مادیــــا -1

 .سیما إذا لم تتوفر تلك األدوات واألجهزة في معامل المدرسة أنشطتها، وال

تحتاج إلى وقت كبیر عندما نقارنها بالطرق األخرى فـي التـدریس، وكمـا هـو معلـوم  -2
 .مقیدین بفترة زمنیة معینة في إنهاء مقرراتهم فإن المعلمین

  .ن المعلم لإلعداد والتخطیط لهاتحتاج إلى جهد كبیر م -3
 وعرضـهما علـى تلمیـذولهذا حاول الباحث أن یعالج ذلك حیث تم إعـداد دلیـل المعلـم وكراسـة ال      

  .محكمین لمناقشتهما حیث یحتوي دلیل المعلم على النشاطات للمفاهیم المراد تعلمها
 التعلمیــة –یــع النــشاطات التعلیمیــة ًوأیــضا تــم تحــضیر األدوات الهندســیة واألدوات الالزمــة لتنفیــذ جم

  . والتي تحتوي هذه النشاطاتتلمیذوتم توفیر كراسة ال
  :طبقاً  لدورة التعلم تخطیط التدریس 

توجد مجموعة من الخطوات التي یمكن أن یسترشد بها المعلم عنـد التخطـیط للتـدریس بـدورة   
  :التعلم وهي على النحو التالي

وقــــد یــــشترك تالمیــــذه فــــي ذلــــك مــــن خــــالل عملیــــة مفاوضــــة ( یحـــدد المعلــــم أهــــداف الــــتعلم  -1
  ).اجتماعیة بینه وبینهم

 .یحدد المعلم المفهوم أو المبدأ المراد تعلمه -2
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) مواقـف الـتعلم ذات الطـابع المـشكل بالنـسبة للتالمیـذ( یصوغ المعلم بعـض مـشكالت الـتعلم  -3
الــسابقة بالمعرفــة التــي ستــشملها كــل مرحلــة مــن مراحــل دورة الــتعلم، وذلــك فــي ضــوء خبرتــه 

القبلیة لتالمیذه، بحیـث ال تكـون تلـك المـشكالت المثـارة أكبـر مـن مـستوى تفكیـرهم، فتـصیبهم 
 )110: 1992، وزیتونزیتون( .باإلحباط، أو أقل من مستواهم المعرفي فال تستثیرهم

 .یجیب المعلم عن األسئلة ذات العالقة بالموضوع مدعمة بالفیدیو والفالشات والصور -4

 . المعلم المعلومات اإلثرائیة ذات العالقة بالموضوعیحدد -5

 .یحدد المعلم المفاهیم ذات العالقة بالموضوع أو المفهوم وبیان العالقات بین المفاهیم -6

ـــــــــــتم عرضـــــــــــها بعـــــــــــد -7 ـــــــــــم األنـــــــــــشطة وأســـــــــــئلة التقـــــــــــویم وی ـــــــــــصوغ المعل   : ة طـــــــــــرق منهـــــــــــای
 للطالــــب أكمــــل الفــــراغ، أو اختــــر مــــن متعــــدد، أو ضــــع عالمــــة صــــح أو خطــــأ، وهــــي تتــــیح

 .المشاركة الفعالة في اإلجابة عن األسئلة مدعومة بالتعزیز

ویـــرى الباحـــث أنـــه لكـــي یقـــوم المعلـــم بـــدوره فـــي تیـــسیر التفاعـــل داخـــل الـــصف ســـواء بینـــه وبـــین 
 ومــا یقــدم لهــم مــن خبــرات ســواء كانــت التالمیــذ وبعــضهم الــبعض، أو بــین التالمیــذ أو بــین التالمیــذ

  .خطیط أنشطة دورة التعلم في كل مراحلها تقع على عاتق المعلمحسیة أم منطقیة، فإن عبء ت
  :دور المعلم

ًهنالك مجموعة من الخطوات التي ینبغي على المعلـم أن یتبعهـا أثنـاء تخطـیط الـدروس وفقـا 
ل  علـى كاهـل المعلـم، ولهـذا یكـون جـألن مسؤولیة تخطیط األنشطة فـي دورة الـتعلم یقـع؛ التعلم لدورة
 تنظـیم المواقـف التعلیمیـة: هـو) 378 :2003 (زیتـون م كمـا یـشیر إلـى ذلـكورة الـتعلالمعلم في د دور

 للطــالب، والتــي تــساعدهم علــى الــتعلم، و تــوفیر للمــصادر التعلیمیــة المطلوبــة، وكــذلك تــوفیر المــواد
  . الفیزیقیة والبیئة الصفیة اإلنسانیة ة إلى تهیئة كل من البیئة الصفیة، إلضافتواألجهزة واألدوا

  :تنفیذ طریقة دورة التعلم، وهي وضیح دور المعلم قبل وأثناء وبعد على ذلك فیمكن تًوبناء
  )37- 36: 2007 (الحربي                                                                  

  : دورة التعلم قبل تنفیذ-أوال 
 .رة صحیحةإعداد دلیل للمعلم یستطیع من خالله تنفیذ دورة التعلم بصو -1

 . یستطیع من خالله متابعة وتطبیق خطوات دورة التعلم بكل وضوحتلمیذإعداد دلیل لل -2

  إســــــتراتیجیة فــــــي تنفیــــــذ تالمیــــــذهتجهیــــــز األدوات والمــــــواد التــــــي یــــــستخدمها المعلــــــم مــــــع  -3
 . دورة التعلم

 . داخل المجموعةتالمیذ إلى مجموعات، وتحدید األدوار لللتالمیذتقسیم ا -4

 .التي سوف یستخدمها المعلم لكي یصل بهم إلى المفهوم المطلوبإعداد األسئلة  -5

  
  



 49

  :دورة التعلم أثناء تنفیذ -ًثانیا 
 . على كل مجموعة من المجموعاتالتلمیذ كراسةتوزیع  -1

 . أثناء إجراء األنشطةتالمیذالمتابعة لل -2

 باالكتـــشاف  الفرصــة الكافیــة لكــي یقومــواتالمیــذبأنــه یمكــن إعطــاء ال) 53 :2002 (الطنــاوي ویــذكر
  .مستخدمین في ذلك مواد تعلیمیة حقیقیة 

  : بعد تنفیذ طریقة دورة التعلم-ً ثالثا 
  . تقدیم عدد من التدریبات-١
والتـي   أن یعمل على تقویم نتائج الدورة التي قام بها، وذلك مـن خـالل تقـدیم عـدد مـن التـدریبات،-٢

الكتـشاف  م لكـل طالـب، وكیفیـة أدائـه، وذلـكیقوم فیها كل طالب بالحل بمفرده، مع متابعـة مـن المعلـ
  .نقاط الضعف، والعمل على معالجتها

  :أدوار معلم الریاضیات في دورة التعلم
 دورة الــتعلم فــي التــدریس الــصفي فــي مــادة الریاضــیات ینبغــي علــى المعلــم إســتراتیجیةعنــد اســتخدام 

  )Marek, 1991(، و )Weatly,1991(، و)578: 1996إسماعیل، : (یلي مراعاة ما
  .تحدید أهداف الدرس من خالل عملیة تفاوضیة بین معلم الریاضیات وطلبته -1
 .وصف معلم الریاضیات للمفاهیم والمبادئ والقوانین المراد تعلمها -2

تمكــن معلــم الریاضــیات مــن تحدیــد قــدرات المتعلمــین العقلیــة قبــل عــرض بعــض المــشكالت  -3
 .التي تعالج المفاهیم الریاضیة

لمفاهیم الریاضیة أو المبـادئ األساسـیة الالزمـة لـتعلم المفـاهیم الجدیـدة وربطهـا كتابة قائمة با -4
 .بالمحسوسات

إتاحــة الوقــت الكــافي الكتــشاف المفــاهیم والمبــادئ الریاضــیة مــع مــساعدتهم وتــوجیههم أثنــاء  -5
 .عملیة االكتشاف

 .بناء أنشطة ریاضیة تساعد على تطبیق المفاهیم المتعلمة -6

 المتعلمـون بمـساعدة مباشـرة مـن معلـم الریاضـیات، وخاصـة بمـا یتعلـق تبریر ما یتوصل إلیـه -7
 .باستنتاج المفاهیم والمبادئ الریاضیة، ویتم ذلك عن طریق المناقشة والحوار

تمكــن معلــم الریاضــیات مــن تخطــیط أنــشطة إبداعیــة تجعــل المتعلمــین قــادرین علــى صــیاغة  -8
  .وبناء المفاهیم والمبادئ الریاضیة المختلفة

  : في دورة التعلمتلمیذلدور ا
في هذا الجزء ینبغي أن یتم التعـرف علـى مـا هـي األدوار المطلوبـة التـي ینبغـي أن یقـوم بهـا 

 یقـوم ببنـاء تلمیـذحتى یـتم نجـاح هـذه الـدورة، و قبـل ذلـك فـإن المتأمـل لـدورة الـتعلم لیجـد أن ال ،تلمیذال
  تلمیــــــذ المعرفــــــة بالنــــــسبة لل، ففــــــي بدایــــــة األمــــــر تكــــــونالخمــــــس لهــــــاخــــــالل المراحــــــل  معرفتــــــه مــــــن
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یوجـد هنالـك صـعوبة فـي إدراك أبعادهــا، لكـن مـن خـالل التـدرج فــي   إمـا غیـر واضـحة فـي ذهنــه، أو
تــم  تیجـة لمــا یقــوم بـه مــن أنـشطة تعلیمیــة، وخاصـة إذا مــان معرفتــه، هـذه المراحــل یتـسنى لــه أن یبنـي

تلمیـذ إذا وجـد المعلـم الـذي یقـدم لـه فال، األدواتوتـوفیر  ٕتوفیر كل مـا تحتـاج إلیـه مـن تخطـیط واعـداد
  .المساعدة والتوجیه، فإنه یستطیع أن یبني معرفته بنفسه

ً دورة الـتعلم، یعتبـر دورا  فـيالتلمیـذالمعلـم و دورأن   یرى الباحـث على ما تم استعراضهًوبناء
 تلمیــذلكــن اعتمــاد كــل مرحلــة مــن مراحلهــا علــى كــل مــن المعلــم وال ،فعــاال فــي إنجــاح مراحلهــاًمهمــا و

جمیـع مراحــل دورة   فـيتلمیــذًن هنــا یتـضح جلیـا دور كــل مـن المعلـم والمـ ،ألخـرىیتفـاوت مـن مرحلــة 
تجاهــل دور   هـو محــور العملیــة التعلیمیــة، مــع األخـذ فــي االعتبــار عــدمتلمیــذالـتعلم، إذ إنهــا تجعــل ال

 ي الــسابق مــن أن دور المعلــم هنــا قــد تغیــر عمــا كــان علیــه فــ أوالمعلــم فــي كــل مرحلــة مــن مراحلــه
ٕإهمال القیام باألنشطة الكشفیة، وعما كان علیه أیضا مـن التلقـین والحفـظ واعطـاء المعلومـات جـاهزة ً 

   .مال عقولهم وتفكیرهم فیما یأخذونللطالب دون إع
  :  هيدورة التعلملًالدروس وفقا ن خطوات تنفیذ أ )فولر(یرى       و

  .تحدید مفهوم الدرس -1
  . التي یرید المعلم أن یحققها من خالل تنفیذ الدرستحدید األهداف السلوكیة -2
     تحدیـــــد المتطلبـــــات األساســـــیة الالزمـــــة لـــــتعلم مفهـــــوم الـــــدرس، والكـــــشف عنهـــــا مـــــن خـــــالل -3

  .التقویم المبدئي
اللغــوي  تحــضیر مجموعــة مــن األنــشطة والخبــرات الحــسیة التــي تــتالءم مــع مــستوى التالمیــذ -4

           وفـــــــي ضـــــــوء خبـــــــرات(اه والرغبـــــــة فـــــــي الـــــــتعلم  وتثیـــــــر لـــــــدیهم الدافعیـــــــة واالنتبـــــــ،والعقلـــــــي
   )التالمیذ السابقة

 إعـــداد مـــشكالت لكـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل دورة الـــتعلم بحیـــث یكـــون هـــذا اإلعـــداد فـــي ضـــوء -5
  .ٕ وامكاناتهم وقدراتهم العقلیة ونموهم المعرفي،خبرات التالمیذ السابقة

  .كتشافیة بحریةإتاحة المجال أمام التالمیذ لكي یقوموا باألنشطة اال -6
  )23: 2006عفانة وأبو ملوح،  (                                                               
وســـالمة ، تالمیـــذً كبیـــرا فـــي مفـــاهیم الً أن هنـــاك اهتمامـــافـــإن الباحـــث یـــرى، مـــن كـــل مـــا تقـــدم       

أكثـر مـن  تالمیـذ اللعلمیـة كـان علـىالتربیـة ا اثأبحـ وأن معظـم تركیـز، ا واالحتفـاظ بهـاتكوینها وبقائه
. نرى أن التعلم هـو العملیـة الفعالـة التـي تحـدث فـي المـتعلم، ومع هذا التركیز على المتعلم. المعلمین

هـي نتیجـة للتفاعـل بـین بقـدر مـا ، فإن نواتج التعلم ال تعتمد على ما یقدمه المعلم، ومن هذا المنطلق
  . ونشاطاتهتلمیذمعلومات ال

  
  



 51

  : دورة التعلمأنشطةحكم على معاییر ال
ًإلى أنه أیا كانت ) Marek and Methven, 1991: 45(یشیر كل من ماریك ومیثفن        

المداخل المستخدمة في دورة التعلم فإن الحكم على األنشطة المتضمنة داخلها یمكن أن یستند إلى 
  :األبعاد التالیة

  .ل التالمیذ لمفهوم حقیقيمدى مالئمة األنشطة المستخدمة وكفاءتها في توص -1
ً والذي یتحدد حجمه وطبیعته وفقا لما یتطلبه ،دور المعلم أثناء إنجاز األنشطة التعلیمیة -2

التوجیه األمثل للتلمیذ أثناء الموقف التعلیمي، وبشكل یكفل التوصل لمفهوم حقیقي عن 
 .ماهیة العلم وطبیعته

ً حجمه وطبیعته وفقا لما یتطلبه األداء  والذي یتحدد،التلمیذ أثناء القیام باألنشطةدور  -3
األمثل للتلمیذ أثناء الموقف التعلیمي، وبشكل یكفل التوصل إلى مفهوم حقیقي لماهیة العلم 

 .وطبیعته

ترتیب األنشطة داخل الوحدات التعلمیة بصورة تتالءم وطبیعة السیر داخل مراحل دورة  -4
  .التعلم

  :تطور مراحل إستراتیجیة دورة التعلم
 دائــرة أنمــوذج : یــسمىًیا تدریــسًأنموذجــا 1974 عــام ؤه وزمــال )Robert Karblus(كــرابت

والتــي تــستمد  والــذي یعــد احــد تطبیقــات النظریــة البنائیــة ، (Learning Cycle Model)الــتعلم
 مجـال فـي للمعرفـة العقلـي التوظیـف فـي السـیما يالنمـو المعرفـ فـي )بیاجیـه( مـن نظریـة إطارهـا

 النظریـة مـن المنبثقـة الـتعلم دائـرة خـالل یتحـسن ویتطـور الـتعلم أن (Karblus ) رى  ویـالتـدریس

 فـي الـرئیس االفتـراض إن إذ ،المعرفـة إلـى للوصـول ًونـشاطا التفكیـر فـي طریقـة تمثـل التـي البنائیـة،

  )Grayson , 2002: 212(. بنفسه معرفته یبني المتعلم أن هو البنائیة النظریة
ذج التعلیمیـــة التـــي تجمـــع بـــین العمـــل الیـــدوي واالستقـــصاء فـــي دورة الـــتعلم هـــي إحـــدى النمـــا

  :عملیة التعلم، وقد اكتسبت أهمیتها كونها في بدایتها إستراتیجیة استقرائیة ثالثیة المراحل
  االستكشاف: المرحلة األولى -
 .تقدیم المفهوم: المرحلة الثانیة -

  .تطبیق المفهوم: المرحلة الثالثة -
 الــتعلم لتــصبح أربعــة مراحــل دورة تطــورت مراحــل یات تدریــسها، ســتراتیجٕاالمنــاهج ووبتطــویر 

ـــــــــر خطیـــــــــة وســـــــــمیت ـــــــــة غی ـــــــــالحرف االن؛)E'S4(دائری ـــــــــع تبـــــــــدأ ب   )E(لیـــــــــزيج ألن مراحلهـــــــــا األرب
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  -):426: 2007زیتون،( وهي كما یوضحها 
  Explorationمرحلة االستكشاف  -1
  Explanationمرحلة التفسیر  -2

  Expansion phaseمرحلة التوسع  -3

  Evaluation phaseلة التقویم مرح -4

  
  :والشكل التالي یوضح هذه المراحل 

  
 
 
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

  )4E'S( یوضح مراحل دورة التعلمشكل
    )3.1( الشكل     

  )447: 2007زیتون، (                                                                        
 )5E’s-Model( لتــصبح خمـسة مراحــل )Roger Bybee (بعـدها تـم تهــذیب دائـرة الــتعلم مـن قبــل

ـــــــــــ  ــــــــــدأ ؛)5E’s(وتمــــــــــت اإلشــــــــــارة إلیهــــــــــا بـ ــــــــــة مــــــــــن هــــــــــذه المراحــــــــــل الخمــــــــــس تب    ألن كــــــــــل مرحل
   .)E (يبالحرف االنجلیز

 ّتعلـم بعملیـة علـى االنخـراطالطلبـة  یـساعد الطالـب، محـوره یكـونوهـو نمـوذج تدریـسي 

  الــــــسابقة خبــــــراتهم مــــــن ًانطالقــــــا ئل الریاضــــــیة،المــــــسا وحــــــل والخوارزمیــــــات المفــــــاهیم والتعمیمــــــات
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 والتفـسیر، واالستكـشاف،  ،االنـشغالمرحلـة  :هـي أطـوار خمـسة مـن الموضوع، ویتكون أو للمفهوم 

   )Bybee, R.W.,et.1989: p209 (مویوالتوسع والتق
  

  :ویوضحها الشكل اآلتي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   
  
  
  

  )5E’s( یوضح مراحل دورة التعلمشكل 
                                       )3.2(الشكل                                           

 (Eisencraft، Arther،2003: 57 )        

 حیــث تــم إعــداد الوحــدتین المختــارتین بــدورة ،وهــي المراحــل التــي اعتمــدها الباحــث فــي هــذه الدراســة
  . ذات الخمس مراحل 5E’sالتعلم الخماسیة 

  
  
  

 وكل خطوة تبدأ ،لتصبح سبع خطوات إجرائیة الخماسیة مالتعل ةالتربویون دورثم وسع 
 ،التبادل ، التمدید، التوسیع،التفسیر االستكشاف،،" اإلثارة  " االنشغال(:  وهي "E" بالحرف 

  :، ویبینها الشكل اآلتي " )الختبارا "تقویمال
  
  

Engage
االنشغال

Explore
االستكشاف

Explain
التفسیر

Extend
التوسع

Evaluate
التقویم  5 E’s

دورة التعلم
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                                                  E'S 7                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )3.3( الشكل 
  )E's7( شكل یوضح مراحل دورة التعلم

  ) 426: 2007زیتون،(                                                                               
تعلم التـــي اســـتخدمت فـــي هـــذه الدراســـة هـــي دورة الـــتعلم ذات الخمـــس مراحـــل ًونظــرا ألن دورة الـــ     
5E's 5 سیقتـــــصر الحـــــدیث عـــــن مراحـــــل دورة الـــــتعلم الخماســـــیةE's  كونهـــــا األنـــــسب لطبیعـــــة تعلـــــم

  .الریاضیات وتعلیمها
  
  
  

  اإلثارة 
Excitement 

  شافاالستك
Exploration 

  التفسیر
Explanation 

  توسعال
Expansion 

  التمدید
Exptension 

  لتبادلا
Exchange 

  الختبارا
Examination 
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  :5E's دورة التعلم المعدلة الخطوات اإلجرائیة إلستراتیجیة
ًبأنهــا خطــوات یمــارس فیهــا المــتعلم دورا ایجابیــا حیــث تتــیح  5E'sُ     تعــرف إســتراتیجیة دورة الــتعلم  ً

الفرصــة أمــام الطـــالب لكــي یتقـــصوا ویمارســوا ویكتــشفوا، نتیجـــة النــشاطات والمواقـــف التعلیمیــة التـــي 
اف، التفـــسیر، التوســـیع  یقومـــون بهـــا، ویـــتم ذلـــك مـــن خـــالل خمـــسة مراحـــل هـــي االنـــشغال، االستكـــش

  . التقویم

  .اإلستراتیجیةي توضیح مختصر لما یتم في كل مرحلة من مراحل وفیما یأت       

  : Engagement مرحلة االنشغال -1

 ویتم ، أو موضوع معینمشكلة أو حدث أو حالة  في هذه المرحلة إلىلتالمیذیوجه اهتمام ا
علم،  ویعتمد الربط على مهام الت،ربط أنشطة هذه المرحلة مع األنشطة السابقة واألنشطة المستقبلیة

، وتعد عملیة طرح األسئلة، وتحدید المشكالت، ً أو سلوكیاً أو إجرائیاًاّمیووقد یكون الربط مفه
ٕواظهار التباین بین األحداث، والتفاعل مع المواقف المشكلة من الطرق التي تؤدي إلى انخراط 

عن تقدیم المواقف  ًمسئوال ویكون المعلم ا،الطلبة في مهام التعلم وتوجیه اهتمامهم نحوه) انغماس(
  .التعلیمیة، وتحدید مهام التعلم

تولید الفضول، وتشجیع التنبؤ، واستخراج االستجابات التي تكشف عما لدى : ویتمثل دور المعلم
  .المتعلمین من معلومات وخبرات سابقة

 وأن یسأل ،االهتمام حول الموضوع عن طریق التساؤل الذاتيإظهار  : ویتمثل دور التالمیذ
    ماذا أعرف بالفعل عن هذا ؟ - :   میذ أنفسهم التال

   أكتشف حول هذا المفهوم أو الموضوع؟أن  ماذا استطیع -                    

   :Exploration مرحلة االستكشاف -2

 بقاعدة أساسیة تمكنهم من التالمیذتصمم أنشطة مرحلة االستكشاف بهدف تزوید 
 وتهدف أنشطة مرحلة االستكشاف إلى تكوین ، والمهاراتاالستمرار في بناء المفاهیم والعملیات

 ویكون المعلم ، لمناقشة المفاهیم، والعملیات، والمهاراتًالحقا خبرات یستخدمها الطلبة والمعلمون
، ویتعاون الطالب فیما بینهم لبناء  عن إعطاء توجیهات كافیة ومواد مناسبة تتعلق بالنشاطًمسئوال

  .كهإالمعارف والمهارات وادرا

ومتابعة ًتشجیع التالمیذ للعمل معا والتحقق من مشاركتهم في االستكشاف : ویتمثل دور المعلم
ً ویعطي الفرصة للعمل خالل المشاركة ویكون مرشدا ومساعدا ،وتسجیل مالحظات التالمیذ ً

  .للتالمیذ أثناء إجرائهم التجارب وقیامهم باألنشطة
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واالستقصاء؛ لتحقیق فضولهم نحو المفهوم أو الموضوع، استخدام البحث  : ویتمثل دور التالمیذ
  .وتبادل المناقشات مع بعضهم البعض وتسجیل المالحظات واألفكار وتعلیق األحكام

  

   :Explanation مرحلة التفسیر -3

وجه خاصة من أنشطة مرحلتي االنشغال أ إلى التالمیذفي هذه المرحلة یوجه المعلم اهتمام        
 ویقوم بعد ذلك بتقدیم التفسیرات المناسبة لوضع الخبرات االستكشافیة في وضعها واالستكشاف،

وفي فهذه المرحلة تهدف إلى توضیح وشرح المفهوم المراد تعلمه، وتعریف المصطلحات،  ،الصحیح
ویصبح الطلبة قادرین على تفسیر خبراتهم السابقة ، هذه المرحلة تستمر عملیة التنظیم العقلي

  .التالیةومن ثم یتم التحرك نحو المرحلة  مةبعبارات عا

تشجیع التالمیذ لتوضیح المفاهیم والتعریفات وتفسیر المالحظات، وتزوید : ویتمثل دور المعلم
 لدى التالمیذ بالتعریفات والتفسیرات والعبارات التوضیحیة، وتوظیف الخبرات السابقة التالمیذ

  .دیدة وتوضیحهاكأساس لتفسیر وبناء المعارف والمهارات الج

استخدام مصادر متنوعة للمعلومات والمناقشات الجماعیة، وتفاعلهم مع  : ویتمثل دور التالمیذ
المعلم للتوصل إلى تعریفات وتفسیرات للمفهوم المراد تعلمه، وكذلك االستماع لبعضهم البعض 

  .ن ومناقشتها ونقدهاومحاولة فهم التفسیرات التي یقدمها المعلم، واالستفادة من تفسیرات اآلخری

   :Elaboration مرحلة التوسیع - 4

من المهم في هذه المرحلة أن یستخدم الطلبة التفسیرات التي تم تطویرها في مواقف جدیدة، من 
نه في بعض الحاالت أجل تطویر وتوسیع مدى فهمهم للمفاهیم والعملیات والمهارات، حیث وجد أ

لخاطئ، أو یقتصر فهمهم للمفاهیم في نطاق خبرات مرحلة  في احتفاظهم بفهمهم االتالمیذیستمر 
  .المرحلة وضع الطلبة في مواقف جدیدة وتقتضي هذه ،االستكشاف

  . تشجیع التالمیذ على تطبیق المعارف والمهارات وتوسیعها في مواقف جدیدة:ویتمثل دور المعلم

المهارات المتعلمة في مواقف  تطبیق المصطلحات والتعریفات والتفسیرات و :ویتمثل دور التالمیذ
  .أخرى جدیدة ومشابهة

   :Evaluationمرحلة التقویم  -5

 ویجب أن ، تفسیراتهممالئمةعند نقاط معینة ینبغي أن یتلقى الطلبة تغذیة راجعة حول 
 ویجب أن تتخذ إجراءات ،ًیكون التقویم مستمرا، وال یقتصر على التقویم في نهایة الفصل أو الوحدة

.  ولتشجیع البناء المعرفي للمفهوم والمهارات العملیة؛جراء تقویم مستمر ومتكامل للتعلممتعددة إل
  .ومن الممكن أن یتم التقویم خالل كل مرحلة من مراحل دورة التعلم بدال من أن یقع في نهایتها
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یم معرفتهم والسماح للتالمیذ بتقی مالحظة التالمیذ في تطبیق المهارات والمفاهیم، :ویتمثل دور المعلم
  .ومهاراتهم العملیة والجماعیة

  .إظهار الفهم أو المعرفة للمفهوم أو المهارة واإلجابة على التساؤالت  :ویتمثل دور التالمیذ

   :5E'sممیزات دورة التعلم المعدلة 

   :باآلتي 5E'sممیزات دورة التعلم ) 264: 2006 (أحمدت حدد     

  .المتعلمین للتعلم من خالل البیئةٕیحقق التشویق وجذب االنتباه واثارة  -1

یقوم النموذج على أسلوب التعلم التعاوني بین المتعلمین من خالل التفسیر والمناقشة بین  -2
 .المجوعات وبین المعلم والمجموعات

 .یعمل النموذج على تعدیل المفاهیم الخطأ وتنمیة مهارات البحث وعملیات العلم -3

 .فكیر المرن والتفكیر المبدع، فهو ینمي مهارات التفكیریسمح النموذج للمتعلمین بممارسة الت -4

 .یزود هذا النموذج بوسائل التقویم المختلفة المقننة من خالل مرحلة التقویم -5

یجعـــل التـــدریس یـــتم بـــشكل أفـــضل بحیـــث یهـــتم بمـــاذا یعـــرف المتعلمـــون، وكیـــف یتعلمـــون، ممـــا  -6
 .یجعل التعلم ذا معنى 

 للمتعلمــین خــالل مــراحلهم المختلفــة مــن خــالل المفــاهیم دور المعلــم فــي النمــوذج موجــه ومرشــد -7
 .ویصرح بالنتائج ویخبر التالمیذ عند خطئهم كما یثیر التفكیر

ذي یعتبــر بمثابــة الــدافع یــدفع المــتعلم للتفكیــر وذلــك مــن خــالل اســتخدام مفهــوم فقــدان االتــزان الــ -8
  . نحو البحث عن المزید من المعرفة العلمیةالرئیس

  ممتـــازلیـــرى الباحـــث بأنهـــا مجـــا) 5E's(مـــا تـــم عرضـــه إلســـتراتیجیة دورة الـــتعلم وفـــي ضـــوء       
 فــال یقــدم للمــتعلم ،تراعــي القــدرات العقلیـة للمتعلمــین فهــي ،للتخطـیط والتــدریس الفعــال للمــواد الدراسـیة

 لـتعلم فیهـا مـن الجـزءتقـدم العلـم كطریقـة بحـث إذ یـسیر ا كما و،من مفاهیم إال ما یستطیع أن یتعلمها
تعلــم مفـــاهیم  عنـــد االســتقرائیة مـــع طبیعــة المـــتعلم الــذي یعتمـــد علــى الطریقـــة  وهـــذا یتوافــقإلــى الكــل

المــتعلم  تــدفعو تمهــد للخطــوة التــي تلیهــا متكاملــة بحیــث تــؤدي كــل منهــا وظیفــة وخطواتهــا جدیــدة
نحـو البحـث  یعتبـر بمثابـة الـدافع الـرئیس  الذياالتزان وذلك من خالل استخدام مفهوم فقدان ،للتفكیر

تهــتم بتنمیــة مهــارات التفكیــر لــدى المتعلمــین ومهــارة العمــل تتناســب  وعــن المزیــد مــن المعرفــة العلمیــة
  .الطلبةمع الكیفیة التي یتعلم بها 

ــــسؤال األول ــــة عــــن ال ــــم اإلجاب ــــد ت ــــىوبهــــذا یكــــون ق ــــنص عل ــــذي ی   : مــــن أســــئلة الدراســــة وال
  " لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي ؟ما إستراتیجیة دورة التعلم في تدریس الریاضیات  " 
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  التفكیر اإلبداعي: ًثالثا
  

اتفـــق معظـــم البـــاحثین والمـــربین علـــى أن تنمیـــة التفكیـــر تعـــد مـــن األهـــداف الرئیـــسة للتربیـــة 
والتعلیم، وأن حفظ المبحـث الدراسـي ال یـؤدي بالـضرورة إلـى تطـور مهـارات التفكیـر كمـا أكـدوا أهمیـة 

 ألن الخبــرات المبكــرة فــي التفكیــر اإلبــداعي تــساعد علــى كیفیــة ؛المبكــرةرعایــة اإلبــداع فــي المرحلــة 
  .اســـــــــتخدام القـــــــــدرات العقلیـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال التفكیـــــــــر المتمـــــــــایز، والحـــــــــل اإلبـــــــــداعي للمــــــــــشكالت

وقــد حــث القــرآن الكــریم علــى التفكیــر بأنواعــه، وجعلــه فریــضة علــى المــسلمین وجعــل عقــولهم منــاط 
  .بحانه وتعالى عباده بالبحث والتدبیر والتفكر والتساؤلالتكلیف في مسؤولیاتهم، كما أمر س

 8 7  W  IH  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >  =<  ;  :  9
  Q  P  O  N    M  L          K  JVورة W 8 7      Z  Y و    )٨: (الـــــروم  س

  g  f  e  d  c  b     a  `  _  ^  ]  \  [
    p  o  n   m  l  k  j      i  h  u  t  s  r  q 

   z       y  x  w  vVورة فقــــد جعــــل القــــرآن الكــــریم ،  )١٩١ –١٩٠: ( آل عمــــران  س
العقل الذي یفكر ویستخلص من تفكیره زبدة الـرأي؛ فهـو الفكـر والتـدبر واالعتبـار والعلـم وكلهـا قـدرات 

ألولیــات فــي العـــصر یعــد االهتمــام باإلبــداع مـــن أبــرز او واإلبــداع، والتأمـــل عقلیــة تقــود إلــى التفكیــر
 كونــــه األداة التــــي تعمــــل علــــى حــــل المــــشكالت المختلفــــة التــــي تتحــــدى حاضــــر اإلنــــسانیة ،الحــــدیث

  .ومستقبلها 
 بـــل یجـــب أن یكـــون فـــي صـــدارة ؛     إن تعلـــیم التفكیـــر وتوجیهـــه هـــدف أساســـي ال یحتمـــل التأجیـــل

دراســیة ومــا یــصاحبها مــن طــرق أهــدافنا التربویــة ألي مــادة دراســیة، فهــو وثیــق الــصلة بكافــة المــواد ال
تــدریس ونـــشاط ووســـائل تعلیمیـــة وعملیـــات تقویمیـــة، وال شـــك أن وضـــع التفكیـــر ضـــمن قـــوائم أهـــدافنا 

ً أمــر شــكلي، ومــن ثــم نجــد أن موقــف المعلــم منــه موقفــا یتــسم – فــي أغلــب األحیــان –التربویــة هــو 
ًمیــة، التــي تأخــذ غالبــا شــكال  األمــر الــذي یعكــس علــى ممارســاته فــي المواقــف التعلی،ًبالــشكلیة أیــضا ً

   ).15 : 2003حبیب، ( یباعد بینه وبین التفكیر
     ومع تقدم المعرفة وتزایدها بدأ اهتمام الدول بتنظـیم تفكیـر المتعلمـین یـزداد وذلـك لالسـتفادة  مـن 
 طــاقتهم اإلبداعیــة واســتثمارها، لــذلك بــدأت بإعــداد البــرامج التــي تلبــي حاجــات وتنمــي التفكیــر بــشكل

  .عام والتفكیر اإلبداعي بشكل خاص عند المتعلمین 
التفكیـــر بـــشكل عـــام، ثـــم ســـیناقش بنـــوع مـــن عـــن  بالحـــدیث ســـیقوم الباحـــث حـــور      وفـــي هـــذا الم

  .التفصیل التفكیر اإلبداعي 
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   التفكیرتعریف
ُالفكر، الفكر : التفكیر في اللغة ُِ في هذا یقال لیس لي : " إعمال الخاطر في الشيء وقال یعقوب : ُ

ًاألمر فكر أي لیس لي فیه حاجة وأردف یعقوب قائال   .والفتح فیه أفصح من الكسر: " ُ
      ) 77 – 76 : 1979ابن منظور، (                                                           

ـــم یـــذكر األدب التربـــوي تعریفـــا جامعـــا للتفكیـــر، ولكـــن یوجـــد ال: التفكیـــر فـــي االصـــطالح ًل عدیـــد مـــن ً
  :التعریفات یمكن أن یستخلص مفهوم التفكیر بعد عرضها 

التفكیـــر بأنـــه العملیـــة التـــي یـــنظم بهـــا العقـــل خبراتـــه بطریقـــة ) 316 : 1993(     یعـــرف أبـــو عـــالم
  .جدیدة كحل مشكلة معینة أو إدراك عالقة جدیدة بین أمرین أو عدة أمور 

سلـسلة مـن األنــشطة العقلیـة غیـر المرئیـة التــي " إلـى التفكیــر أنـه ) 424 : 1999(    وینظـر جـروان
یقـوم بهـا الـدماغ عنـدما یتعـرض لمثیـر یـتم اسـتقباله عـن طریـق واحـدة أو أكثـر مـن الحـواس الخمــس، 
ًبحثــا عـــن معنـــى فـــي الموقــف أو الخبـــرة، وهـــو ســـلوك هـــادف وتطــوري، یتـــشكل مـــن داخـــل القابلیـــات 

عــرفین، والمعرفــة الخاصــة بالموضــوع الــذي یجــري والعوامــل الشخــصیة، والعملیــات المعرفیــة وفــوق الم
  " .حوله التفكیر 

التفكیــر بأنــه طریقــة یــستخدمها الفــرد فــي مــا یواجهــه ) 339 : 2000 (     ویعــرف قطــامي وقطــامي
  .من مواقف، ومثیرات كان قد استخدمها في مواقف سابقة متشابهة وثبت صحتها وفعالیتها

سلــسلة مــن النــشاطات العقلیــة التــي یقــوم "كیــر أنــه عبــارة عــن التف) 401 : 2002 (     ویــرى الحیلــة
  بهــــــا الــــــدماغ عنــــــدما یتعــــــرض لمثیــــــر یــــــتم اســــــتقباله عــــــن طریــــــق واحــــــدة أو أكثــــــر مــــــن الحــــــواس 

  ".اللمس والبصر والسمع والشم والتذوق : الخمس
ات أنه إدراك عالقات بین عناصر موقف معـین مثـل إدراك العالقـ)" 16 : 2002 (     وعرفه البكر

 أو الــسبب والنتیجــة أو إدراك العالقــة ،بــین المقــدمات والنتــائج، أو إدراك العالقــة بــین العلــة والمعلــول
  .. "بین شيء غیر معلوم، أو إدراك العالقة بین العام والخاص 

مفهــــوم معقــــد یتــــألف مــــن ثــــالث "عــــرف التفكیــــر بأنــــه عبــــارة عــــن ) 40 : 2003 (     بینمـــا ســــعادة
ًلیــات المعرفیـــة المعقـــدة وعلــى رأســـها حـــل المــشكالت، واألقـــل تعقیـــدا كـــالفهم عناصــر تتمثـــل فـــي العم

والتطبیــق، باإلضــافة إلــى معرفــة خاصــة بمحتــوى المــادة والموضــوع مــع تــوفر االســتعدادات والعوامــل 
  " .الشخصیة المختلفة والسیما االتجاهات والمیول

ل كــل نــشاط عقلــي یــستخدم الرمــز تجربــة ذهنیــة تــشم"أنــه ) 22 : 2003 (عبیــد وعفانــة     ویعرفــه 
مثل الصور الذهنیة والمعاني واأللفاظ واألرقـام والـذكریات واإلشـارات والتعبیـرات واإلیمـاءات والتعامـل 

  ."مع األشیاء، والمواقف واألحداث التي یبحث فیها الشخص بهدف فهم موضوع معین
 وهــو نــوع مــن الحــوار الــداخلي عملیــة ذهنیــة نــشطة،" التفكیــر بأنــه ) 54 : 2005 (    وتــرى دجــاني

ـــذات أثنـــاء القیـــام بعمـــل، أو نـــشاط ذهنـــي بـــس    یط كمـــا هـــو الحـــال فـــي أحـــالم الیقظـــةالمـــستمر مـــع ال
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  .ًوقد یكون أمرا بالغ التعقید كما هو الحال عند حل المشكالت واتخاذ القرارات 
اغ عنـدما یتعـرض لمثیـر      والتفكیر هو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلیة التي یقوم بهـا الـدم

  .عن طریق الحواس الخمسة والتفكیر بمعناه الواسع عملیة بحث عن معنى الموقف أو الخبرة
  )285: 2011سلیمان،                                                                         (

اط عقلـي ومعرفـي یـستخدمه لباحـث بـأن التفكیـر هـو نـشیتـضح لما سبق من تعریفـات للتفكیـر وم     
  . الفرد عندما یواجه مشكلة أو موقف معین من أجل تحقیق هدف معین 

  :مبادئ تنمیة التفكیر
ـــــــــد مبـــــــــادئ تنمیـــــــــة التفكیـــــــــر       ـــــــــوي والبحـــــــــوث یمكـــــــــن تحدی                     بعـــــــــد االطـــــــــالع علـــــــــى األدب الترب

  : فیما یلي) 55-54: 2003(البكرو، )278: 1999(و جراون) 144-143: 2003(زیتون
 المنهـــاج الطلبـــة فـــي یدرســـها الدراســـیة التـــي خـــالل محتـــوى المـــادة التفكیـــر مـــنتـــتم تنمیـــة قـــدرات  -1

  .المقرر
لمـــادة ایحـــدث نمـــو تـــدریجي فـــي قـــدرات التفكیـــر؛ نتیجـــة انخـــراط الطلبـــة فـــي التفكیـــر فـــي محتـــوى  -2

 خـالل قیـامًمـو تـدریجیا مـن  تنًمـثال یمكـن أن فمهـارة المقارنـة. من الـدروس الدراسیة وخالل الكثیر 
  .في عدد من الدروس ألشیاء واألفكار بعقد مقارنات بین االطالب 

  .في الدرس الواحد) الخأصالة، ومرونة، وطالقة، (یمكن أن یمارس الطلبة أكثر من مهارة  تفكیر -3
توظـــف فـــي الـــدرس طرائـــق أو أســـالیب تدریـــسیة معینـــة  تعمـــل علـــى حـــث  الطلبـــة  علـــى التفكیـــر  -4

ـــــق ومـــــن هـــــذه اادة  الدراســـــیةالمـــــن بعمـــــق  فـــــي التفكیـــــر حـــــول محتـــــوى م ینخرطـــــووتجعلهـــــ   لطرائ
  .واألسئلة  المفتوحة  والتعلیم التعاوني  وغیرها  أو األسالیب طریقة العصف الذهني 

سـنوات الدراســة وفـي كافــة  المـواد الدراســیة، فهـي ال تقتــصر  طــوال تنمیـة  التفكیـر عملیــة مـستمرة   -5
تمتــد لمــواد أخــرى  مثــل العلــوم الــشرعیة   ا ٕالعلــوم وانمــ عینهــا مثــل الریاضــیات أوعلــى مــادة دراســیة ب

 .لخ إ.... والفنون والدراسات االجتماعیة  ) الدینیة(

  :عوامل تنمیة التفكیر 
  ) :210-205: 2007(الهویديلتي تعمل على تنمیة التفكیر یذكر من العوامل ا     
میـــة التفكیـــر وتعنـــي االنتبـــاه أو إدراك األشـــیاء وهـــي أول عامـــل مـــن عوامـــل تن: المالحظـــة  -1

المحیطـــة باســــتخدام الحــــواس حیــــث تعتبــــر الحــــواس وســــائل المالحظــــة، وبواســــطة الحــــواس 
یالحـــظ الفـــرد الخـــصائص والـــصفات المـــشتركة بـــین األشـــیاء أو االختالفـــات فیمـــا بینهـــا مـــن 

  الخ.. حیث اللون والشكل والحجم والرائحة 
عـــــة مــــن األشـــــیاء المتــــشابهة فـــــي مجموعــــة واحـــــدة وذلـــــك ویعنـــــي وضــــع مجمو: التــــصنیف -2

 . لبعض الخواص مثل اللون والشكل والحجمًباالعتماد على الحواس ووفقا

 .وهو مقارنة شيء بشيء آخر من نفس الخاصیة : القیاس -3
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ویعني تجمیع المعلومات أو وضـعها فـي جـداول أو تمثیلهـا برسـوم بحیـث : تنظیم المعلومات -4
 .مها واستیعابهایسهل على القارئ فه

 .الوصول إلى خالصة أو تفسیر لما نالحظه : االستنتاج -5

قدرة الفرد على فعل شـيء، ویمكـن للفـرد القیـام بالتجریـب عـن طریـق تغییـر بعـض : التجریب -6
العوامــل لمالحظـــة أثـــر ذلـــك علــى متغیـــرات أخـــرى، والتجریـــب مهــارة متكاملـــة ألنهـــا تتطلـــب 

 .المالحظة، التصنیف، القیاس :  بعضها مثلاستخدام المهارات السابقة مجتمعة أو

حیـث یـساعد المعلـم الطلبـة علـى وضـع الفـروض ویمكـن صـیاغة الفـروض : وضع الفـروض -7
 .باستخدام السؤال أو باستخدام الصیغة التقریریة

ویعنــي ضــبط المتغیــرات أنــه یــصبح بإمكــان الطالــب أو المجــرب أن یغیــر : ضــبط المتغیــرات -8
 .جربة ما ویبقى بقیة العوامل األخرى ثابتةمتغیرا واحدا عند إجراء ت

وهي إحـدى مهـارات التفكیـر األساسـیة وتعنـي التعـرف إلـى أوجـه الـشبه واالخـتالف : المقارنة -9
بـــین الـــشیئین المطلـــوب المقارنـــة بینهمـــا، وتـــوفر المقارنـــة الفرصـــة للمـــتعلم إلـــى االرتقـــاء فـــي 

شـیاء ومقارنتهـا، كمـا تـوفر عنـصر تفكیره إلى مستوى التحلیل وذلك بالتعرف إلى عناصر األ
  .ٕالتشویق واثارة الدافعیة نحو التعلم 

  :أنواع التفكیر 
  :للتفكیر أنواع عدیدة یمكن أن یستخدمها الفرد عندما یسعى لحل مشكله تعترضه ومنها 

  : التفكیر البصري-1
یة البـــصریة،      ویعــرف التفكیــر البــصري بأنــه قــدرة عقلیــة مرتبطــة بــصورة مباشــرة بالجوانــب الحــس

حیث یحدث هذا النوع مـن التفكیـر عنـدما یكـون هنـاك تنـسیق متبـادل بـین مـا یـراه المـتعلم مـن أشـكال 
  .عتمــدة علــى الرؤیــة والرســم المعــروضورســومات وعالقــات ومــا یحــدث مــن ربــط و نتاجــات عقلیــة م

                                                                 )9: 2001عفانة، (                                                                            
  :  التفكیر االستداللي-2

          هو تفكیر منطقي قیاسي یعتمد على االنتقال من القضایا الكلیة على القضایا الجزئیة
  )38: 1995عفانة، (                                                                           

  : التفكیر التأملي -3
      ویقـصد بــه تأمـل الفــرد للموقـف الــذي أمامــه وتحلیلـه إلــى عناصـره ورســم الخطـط الالزمــة لفهمــه 

ثم تقویم النتائج في ضوء الخطط، فالتفكیر التـأملي تفكیـر موجـه، حیـث یوجـه  حتى یصل إلى النتائج
حــددة، فمجموعــة معینــة مــن الظــروف التــي نــسمیها بالمــشكلة تتطلــب العملیــات العقلیــة إلــى أهــداف م

نـــشاط العقلـــي مجموعـــة معینـــة مـــن اســـتجابات هـــدفها الوصـــول إلـــى حـــل معـــین وبهـــذا یعـــرف بأنـــه ال
  ).50: 2003عبید وعفانة، (الهادف لحل المشكالت 
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  : التفكیر المنظومي-4
الل منظومــات متكاملـة تتـضح فیهــا      هـو التفكیـر الـذي یركــز علـى مـضامین علمیــة مركبـة مـن خـ

ًكافــــة العالقــــات بــــین المفــــاهیم والموضــــوعات ممــــا یجعــــل المــــتعلم قــــادرا علــــى إدراك الــــصورة الكلیــــة 
  . )63: 2003عفانة، عبید و( لمضامین المنظومات المعروضة 

  : التفكیر الناقد-5
ع إبــداء األســباب ختلفــة، مـ     هـو قــدرة الفـرد علــى إبـداء الــرأي المؤیــد أو المعـارض فــي المواقـف الم

   . )156: 2005الخلیلي، ( المقنعة لكل رأي
  
  

  :  التفكیر اإلبداعي-6
  اإلبداعمفهوم 

أنشأه علـى غیـر مثـال سـابق فهـو بـدیع واإلبـداع عنـد :  بدعا–اإلبداع لغة تبدعه : اإلبداع في اللغة 
  " بدیع السموات واألرض" زیل بدیع المبدع وفي التن: ًالفالسفة هو إیجاد الشيء من عدم وأیضا بدع

 )43: 1972المعجـــــــم الوســـــــیط، (                                                                 
ًلـــم یـــذكر األدب التربـــوي تعریفـــا جامعـــا لإلبـــداع، ولكـــن یوجـــد العدیـــد مـــن :  فـــي االصـــطالحاإلبـــداع ً

  :التعریفات یمكن أن یستخلص مفهوم اإلبداع  بعد عرضها 
قـدرة الفـرد علـى اإلنتـاج الـذي یتمیـز بـأكبر قـدر مـن " ، اإلبـداع أنـه )5: 1975 (خیـر اهللا     یعرف 

 وذلـك كاسـتجابات لمـشكلة أو موقـف ،ةالطالقة الفكریة والمرونة التلقائیـة واألصـالة والتـداعیات البعیـد
  .مثیر

المعرفـــي یـــضم ســـمات مفهـــوم مـــن مفـــاهیم علـــم الـــنفس " اإلبـــداع بأنـــه )84: 1999 (جـــروان ویعـــرف
ًاســـتعدادات معرفیـــة وخـــصائص انفعالیـــة تتفاعـــل مـــع متغیـــرات بیئـــة لتثمـــر ناتجـــا غیـــر عـــادي تتقبلـــه 

  . "جماعة ما، في عصر ما لفائدته أو تلبیة لحاجة قائمة
ـــــسرور نقـــــال عـــــن دیفـــــز       ـــــداع (Davis,1989)ًوتعرفـــــه ال ـــــه عـــــن اإلب   إن اإلبـــــداع نمـــــط "  حدیث

تطـــویر لمواهـــب الفـــرد واســـتخدم : یقـــة إلدراك العـــالم، فالحیـــاة اإلبداعیـــةحیـــاة، وســـمة شخـــصیة، وطر
  ." وتطـــــــــــویر حـــــــــــساسیته لمـــــــــــشاكل اآلخـــــــــــرینلقدراتــــــــــه، وهـــــــــــذا یعنـــــــــــي اســـــــــــتنباط أفكـــــــــــار جدیـــــــــــدة

           )247 – 246: 2000الــــــــــــسرور، (                                                               
ـــــه )15: 2000 (حبیـــــبویعـــــرف  الوحـــــدة المتكاملـــــة لمجموعـــــة مـــــن العوامـــــل الذاتیـــــة، " اإلبـــــداع بأن

  ، واألصـــــالة، والقیمــــة مـــــن قبـــــل فـــــردوالموضــــوعیة التـــــي تـــــؤدي إلــــى تحقیـــــق إنتـــــاج یتــــصف بالجـــــدة
                                     .                                                                 "أو الجماعة

 ویعــرف اإلبــداع بأنــه القــدرة علــى التفكیــر الحــر الــذي یمكنــه مــن اكتــشاف المــشكالت والمواقــف     
ومـن إعـادة صـیاغة عناصـر الخبـرة فـي أنمـاط جدیـدة عـن طریـق تقـدیم أكبـر عـدد ممكـن مـن البـدائل 

 بحیــث تتمیــز هــذه ،إلعــادة صــیاغة هــذه الخبــرة بأســالیب متنوعــة ومالئمــة للموقــف الــذي یواجــه الفــرد
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نمـــاط الجدیـــدة بأســـالیب متنوعـــة ومالئمـــة للموقـــف الـــذي یواجـــه الفـــرد بحیـــث تتمیـــز هـــذه األنمـــاط األ
رة یمكــن التــدریب  وهــذه القــد،الجدیــدة الناتجــة بالحداثــة بالنــسبة للفــرد نفــسه وللمجتمــع الــذي یعــیش فیــه

  .)17: 2003منسي، (علیها وتنمیتها 
قــات أصــیلة باالعتمــاد علــى معطیــات محــددة، أنــه التوصــل إلــى حلــول وعال" )تــورانس(      ویعرفــه 

ًوذلــك بعــد أن یتحــسس الفــرد مــشكلة أو نقــصا أو ضــعفا فــي المعلومــات والفكــرة، ویــضیف أن عملیــة  ً
اإلبـــداع تـــشمل البحـــث عـــن إمكانیـــات مختلفـــة، والتنبـــؤ بتبعـــات هـــذه اإلمكانیـــات ونتائجهـــا، واختبـــار 

  .)33 : 2004جبر، ("األفضلٕفرضیات واعادة صیاغتها حتى یتم التوصل إلى الحل 
     واإلبــداع هــو عملیــة تــساعد المــتعلم علــى أن یــصبح أكثــر حــساسیة للمــشكالت وجوانــب الــنقص 
والثغــرات فــي المعلومــات واخــتالل االنــسجام ، وتحدیــد مــواطن الــصعوبة والبحــث عــن حلــول وتكهــن 

لـى نتــائج جدیــدة ینقلهــا ٕوصـیاغة فرضــیات واختبارهــا واعـادة صــیاغتها أو تعــدیلها مـن أجــل التوصــل إ
   .)285: 2011سلیمان، ( المتعلم لآلخرین

 أن اإلبـــداع مـــن أرقـــى األنـــشطة المعرفیـــة التـــي یمتلكهـــا الفـــرد ویظهـــر ذلـــك فـــي :     ویـــرى الباحـــث
  .ٕإحداث وانتاج شيء جدید وهذا اإلنتاج یتمیز بالجدة واألصالة مستخدما في ذلك خبراته السابقة 

  :مكونات اإلبداع 
مراجعــة البحــوث والدراســات التربویــة والنفــسیة أظهــرت أن اإلبــداع یمكــن النظــر إلیــه مــن خــالل بعــد 

  : أربعة محاور هي 
  .العملیة اإلبداعیة  )1
 .الشخص المبدع  )2

 .اإلنتاج اإلبداعي )3

 .البیئة اإلبداعیة )4

  : العملیة اإلبداعیة ) 1
عملیــة یــصبح فیهــا " بأنــه  اإلبــداع) (Torrance  عــن تــورانسًنقــال) 25: 2007(یعــرف خطــاب     

ًالتلمیـــذ حـــساسا للمـــشكالت، وبالتـــالي هـــو عملیــــة إدراك الثغـــرات والخلـــل فـــي المعلومـــات والعناصــــر 
المفقــودة وعــدم االتــساق بینهــا، ثــم البحــث عــن دالئــل ومؤشــرات فــي الموقــف وفیمــا لــدى التلمیــذ مــن 

 النتــائج، وربمــا إجــراء معلومــات، ووضــع الفــروض حولهــا، واختبــار صــحة هــذه الفــروض والــربط بــین
  " .ٕالتعدیالت واعادة اختبار الفروض

ــــة ) Ehrenzweing(      ویــــرى  ــــة اإلبداعی ــــة معقــــدة مــــن الطــــرق : العملی ــــى أنهــــا شــــبكة ملتوی عل
   .ومعرفة المسار األفضل غیرها دون امتالء جمیع المعلومات الكاملة لالختیار

  )13 : 1987زیتون، (
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 : الشخص المبدع)2

المبـــادأة  التـــي یبـــدیها الفـــرد فـــي  قدرتـــه علـــى "   أن اإلبـــداع هـــو Simpsonسیمبـــسون یـــرى       
  " . نمط جدید من التفكیر ٕواتباعالتخلص من السیاق  العادي  للتفكیر 

  ) 13: 1992أبو سماحة وآخرون، (                                                                 
رة  البحث عن العقول المبدعة التي تستقـضى  وتكتـشف  وتحلـل  دعا سیمبسون إلى ضروو

 .وتركــب وعنــدها حــب االســتطالع والتخیــل واالختــراع لمفــاهیم أساســیة فــي مناقــشة اإلبــداع وتفــسیره 
  .)12 -11: 1987زیتون، (و، )162: 1982الدریني، (

عة ومن السمات أما جیلفورد فیعرف اإلبداع بأنه تفكیر مفتوح ویتمیز بإنتاج إجابات متنو
  .)84: 2003الجمل والهویدي، (دع هي الطالقة والمرونة واألصالةالتي یتصف بها الطالب المب

    
  : اإلنتاج اإلبداعي)3

بأنه االستعداد والقدرة على إنتاج شيء جدیـد أو أنـه عملیـة یتحقـق  ) 19 : 1989( روشكا     عرفه
و أنـــه تحقیـــق إنتــاج جدیـــد وذي قیمــة مـــن أجـــل اإلنتــاج مـــن خاللهــا أو أنـــه حـــل جدیــد لمـــشكلة مــا، أ

  .المجتمع 
تفكیـــر فـــي نـــسق مفتـــوح : " بأنـــه)2006 (الـــسمیري كمـــا ذكـــر ) Guilford ( یعرفـــه جیلفـــورد      و

ــدة  وهــــــــــي تنـــــــــوع اإلجابـــــــــات المنتجـــــــــة التـــــــــي ال تحــــــــــددها    یتمیـــــــــز اإلنتـــــــــاج فیـــــــــه بخاصـــــــــیة مزیـــــــ
  " .المعطاة المعلومات 

 أســس تعتمــد علــى األفــراد المبــدعین اإلنتاجیــة اإلبداعیــة عنــدأن  Sternbergویــرى ســتیرنبرج       
   . الذكاء، والمعرفة، وأسالیب التفكیر، والشخصیة، والدافعیة، ومحتوى البیئة:رئیسة هي

  )213: 1998السرور، (                                                                    
أنــه إنتــاج جدیــد وهــادف وموجــه نحــو هــدف معــین وهــذا اإلنتــاج ) 427: 2005 (دیــابویعرفــه      

  .یتمیز بالجدة واألصالة
  
  :البیئة اإلبداعیة) 4

ون یقصد بالبیئة اإلبداعیة الظـروف أو المواقـف المختلفـة التـي تیـسر ظهـور اإلبـداع أو تحـول د     
   .)86: 2003الهویدي وآخرون، (ظهور قدرات األفراد اإلبداعیة 

  : المهتمون باإلبداع الظروف البیئیة إلى قسمین هماوقد قسم
  .ترتبط بالمجتمع وثقافته: ظروف عامة 
  .ترتبط بالمناخ المدرسي: ظروف خاصة
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   :الشخصیة المبدعةخصائص 
  : أن خصائص المبدعین هي )37 – 36: 2004 (الهویديیرى 

  .حب االستطالع واالستفسار -1
 .الرغبة في التقصي واالستكشاف  -2

 .المهمات والواجبات العلمیة الصعبةتفضیل  -3

 .مرونة التفكیر  -4

 .الثقة في النفس  -5

 .تعدد األفكار وتنوع اإلجابات -6

 .القدرة على التحلیل والتركیب -7

 .المبادأة في مجال عمله -8

 .قد یمیل إلى االنعزالیة واالنطواء -9

  .متحرر وثائر ولكنه یجاري المعاییر االجتماعیة وال یخرج عنها-10
لطیطــي أن أكثــر مــا یمیــز األشــخاص المبــدعین خصائــصهم العقلیــة، فهــم یمتلكــون  ویــرى ا     

قـــدرة عالیـــة، تظهــــر علـــى شــــكل أداء مرتفـــع، علـــى اختبــــارات الـــذكاء الفردیــــة، كاختبـــار وكــــسلر 
، كمــا أن تحــصیلهم مرتفــع فــي المــواد الدراســیة فــي واحــد 130وبینیــه، حیــث تــصل درجــة ذكــائهم 

 عن ما یظهرونه من إبداع وتفكیر منـتج، ولـدیهم قـدرة مرتفعـة مـع أو أكثر أو فیها جمیعا، فضال
التعامــل مــع األفكــار، وتحمــل المخــاطر واإلصــرار علــى االســتمرار فــي المهمــة، وحــل المــشكالت 

  .   ٕبطرق غیر مألوفة تتمیز باالبتكار والحداثة وانتاج حلول متعددة للمواقف التي تواجههم 
 )68: 2001الطیطي، (                                                                         

  : سمات اإلنسان المبدع
  ) 95: 2002(  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرور، )44: 2008( یحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهري         

 ) Van Tassel , 1998: 205( و )Coombs,2001: 41(و ،)450: 2002( ي والطـوابمنـسو
  : سمات اإلنسان المبدع فیما یلي 

  .ًة لما یدور حوله عموما، والتفكیر في كل شيء قبل اإلقدام علیهقوة المالحظ -1
االســتفادة بأقـــصى درجـــة ممكنـــة مـــن خبراتـــه فــي مواجهـــة المواقـــف الجدیـــدة وكیفیـــة التعامـــل  -2

 .معها 

 .االهتمام الواضح باألمور التي قد تبدو عادیة ومألوفة لآلخرین -3

قــت والجهــد لتحقیــق أكبــر الــشغف لمعرفــة كــل مــا هــو جدیــد فــي مجــال تخصــصه، وبــذل الو -4
 .استفادة

 . دون إظهار كلل أو ملل –ً أحیانا –التحلي بروح اإلصرار والمثابرة والتقصي والمغامرة  -5
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 .التواضع وتقبل أفكار وأعمال اآلخرین، بهدف االستفادة الشاملة مما عنده ومما لیس عنده -6

 .اس وترهقهمالحساسیة العلمیة الزائدة لألمور والمشكالت التي تحف حیاة الن -7

قلـــة االهتمـــام بـــاألمور الـــشكلیة، والتركیـــز أكثـــر علـــى اإلجـــراءات التـــي توصـــل إلـــى النتـــائج  -8
 .العلمیة المفیدة

االمتعـــاض أو عــــدم الرضـــا مــــن القواعــــد والتعقیـــدات الروتینیــــة الجامــــدة التـــي تحكــــم العمــــل  -9
 .المدرسي

    إلسـراع بتـدوین أي فكـرةًغالبا ما یصطحب معه أدوات علمه وبحثـه مـن أقـالم ومـذكرات، ل -10
ـــا أو یـــــسمعها أو یـــــشاهدها مـــــستكینا فـــــي حیاتـــــه وتعاملـــــه مـــــع النـــــاس   وأ ًمعلومـــــة جدیـــــدة یقرؤهــ

ًویوصف بأنه زاهد في مباهج الحیاة، ومنعزل ولیس متمیزا اجتماعیا  ً.  
  .الرغبة العارمة في تفضیل المواقف الصعبة،  والمعقدة على السهلة، والبسیطة -11
  .اتصال كبیر بالالشعور، أي الحیاة غیر الواعیةلدیهم  -12
  .عدم لوم وتأنیب الذات، واالستعداد، والتهیؤ للمخاطرة -13

  :مفهوم التفكیر اإلبداعي
بأنه عملیة عقلیة یمـر بهـا الطالـب بمراحـل متتابعـة بهـدف ) 79: 1996 (اللقاني والجمل       یعرفه

ن خــالل تفاعلــه مــع المواقــف التعلیمیــة المتعمقــة فــي إنتـاج أفكــار جدیــدة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، مــ
  .المناهج وتتم في مناخ یسوده االتساق والتآلف بین مكوناته 

ــــول اإلبــــداعي نــــشاط عقلــــي مركــــب وهــــادف      والتفكیــــر ــــة قویــــة فــــي البحــــث عــــن حل         توجهــــه رغب
ًأو التوصـــــل إلـــــى نــــــواتج أصـــــیلة لـــــم تكــــــن معروفـــــا مـــــسبقا، ویتمیــــــز التفك   داعي بالــــــشمولیة یـــــر اإلبـــــً

   .ألنه ینطوي على عناصر معرفیة وانفعالیة وأخالقیة متداخلة، تشكل حالة ذهنیة فریدة  ؛والتعقید
                                            )82: 1999جروان، (                                                                               

والتفكیــر اإلبــداعي هــو قــدرة الفــرد علــى اإلنتــاج، والــذي یتمیــز بــأكبر قــدر مــن الطالقــة الفكریــة       
والمرونة واألصالة والتداعیات البعیدة كاسـتجابة الفـرد لمـشكلة أو موقـف مثیـر والتفكیـر اإلبـداعي هـو 

دة تــؤدي إلــى حلــول جدیــالتفكیــر فیمــا وراء األشــیاء المألوفــة أو الواضــحة وینــتج عنــه إضــافة أفكــار و
    .)96: 2000الشریف، (إنتاج جدید 

    ویــذكر یــونس أن التفكیــر اإلبــداعي هــو تفكیــر مــصاغ بطریقــة تمیــل إلــى نتــائج إبداعیــة، فالمحــك 
ًاألساســـي والنهـــائي لإلبـــداع هـــو النـــاتج، ونحـــن نـــسمي شخـــصا مبـــدعا عنـــدما یحقـــق نتـــائج إبداعیـــة 

  ) 79: 1997یونس، (.كات المجال موضوع النظرباستمرار، أي نتائج أصیلة ومناسبة وفقا لمح
علـى أنـه نـشاط عقلـي مركـب، وهـادف توجهـه رغبـة قویــة  )97 :2004 (موسـى وسـالمة     ویعرفـه 

  .ًفي البحث عن حلول، أو التوصل إلى نواتج أصیلة لم تكن معروفة مسبقا
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األفكـار والـرؤى الجدیـدة، أو      والتفكیر اإلبداعي هو العملیة الذهنیة التي نستخدمها للوصـول إلـى 
  .ًالتي تؤدي إلى الدمج والتألیف بین األفكار، أو األشیاء التي یعتبر سابقا أنها غیر مترابطة

 )286: 2011ســـــــــــلیمان،                                                                         (
 بـأن التفكیـر اإلبـداعي یعـد عملیـة عقلیـة :القـولوفي ضوء التعریفات السابقة للتفكیر اإلبـداعي یمكـن 

 حیـــث ینـــتج الفـــرد أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن ،تتـــصف هـــذه العملیـــة بخروجهـــا عـــن المـــألوف مـــن التفكیـــر
  .الطالقة والمرونة واألصالة، التي تساعد على حل المشكالت 

  :العالقة بین التفكیر اإلبداعي والذكاء 
 ذكــي یكــون مبــدع، بــل بالــضرورة لكــل مبــدع أن یتمیــز      ویــشیر الــسرور أنــه لــیس بالــضرورة كــل

مـن  % 70 عـن مـا نـسبته اختبـارات الـذكاء ال تكـشف إال" توراثان " بالحد األدنى من الذكاء، ویؤكد 
  .)220: 1998السرور، (المبدعین 

 .     والــذكاء طاقــة كامنــة، أمــا التفكیــر فهــو المهــارة التــي مــن خاللهــا تــستخدم تلــك الطاقــة الكامنــة
   )13 : 2005حبیب، (

هـو المهـارة الفعالـة التـي تـدفع بالـذكاء إلـى العمـل، وقـد یتحـد الـذكاء الرفیـع بدرجـة عالیـة مـن والتفكیر 
 إذ قـد یكـون األمـر علـى العكـس مـن ذلـك یترافـق  إال أنـه مـن الـضروري أن یحـدث ذلـكمهارة التفكیر

  .)11: 2000علي، ( مع درجة عالیة من مهارة التفكیر الذكاء المتواضع
  

  : مهارات التفكیر اإلبداعي 
بعـــد إطـــالع الباحـــث علـــى العدیـــد مـــن البحـــوث والكتـــب التـــي تناولـــت التفكیـــر اإلبـــداعي، ســـوف یـــتم 
ًاالقتـــصار علـــى عـــرض المهـــارات األكثـــر شـــیوعا والتـــي اســـتخدمها الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة وهـــي 

  .الطالقة والمرونة واألصالة
  
  :الطالقة-1

ة العقلیــة التــي تــستخدم مــن أجــل تولیــد فكــر ینــساب بحریــة تامــة فــي ضــوء عــدد مــن تلــك المهــار      
 هـــذا مــن وجهـــة نظـــر البــاحثین والمتخصـــصین، أمـــا مــن وجهـــة نظـــر الطلبـــة، ،األفكــار ذات العالقـــة

فمهـــارة الطالقـــة فـــي التفكیـــر هـــي تلـــك المهـــارة التـــي تجعـــل أفكـــار الطلبـــة تنـــساب بحریـــة مـــن أجـــل 
  .)278 : 2006سعادة، ( ة وبأسرع وقت ممكنالحصول على أفكار كثیر

   والبـــدائل، والمترادفـــات، والحلـــول     وتعـــرف بأنهـــا قـــدرة الفـــرد علـــى إنتـــاج أكبـــر قـــدر مـــن األفكـــار،
  .)43: 2006السلیتي، (  أو االستجابات لمثیر معین

شكالت أو وتعنـــي القـــدرة علـــى تولیـــد عـــدد كبیـــر مـــن البـــدائل أو المترادفـــات أو األفكـــار أو المـــ      
   .)82: 1999جروان، (ن، والسرعة والسهولة في تولیدها االستعماالت عند االستجابة لمثیر معی
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  : الطالقة إلى خمسة أنواع هي)53-52: 2004 (الطیطي     ویقسم 
 وتعنـــي القـــدرة علـــى ســـرعة إنتـــاج أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن كلمـــات محـــدودة تـــؤدي : طالقـــة لفظیـــة-1

  .معنى
هــي إنتــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن أفكــار متسلــسلة فــي موقــف مــن المواقــف التــي  و: طالقــة فكریــة-2

  .تثیر المفحوص
ـــة-3  وهـــي القـــدرة علـــى التعبیـــر عـــن التفكیـــر الـــسریع فـــي الكلمـــات وصـــیاغتها فـــي : طالقـــة تعبیری

  .عبارات مفیدة
 وتعنـــــي القـــــدرة علـــــى إنتـــــاج أكبـــــر عـــــدد ممكـــــن مـــــن الوحـــــدات األولیـــــة ذات : طالقـــــة التـــــداعي-4

  .ائص المعینةالخص
ـــة األشـــكال-5  وتعنـــي إضـــافة بعـــض الجزئیـــات المناســـبة لألشـــكال لتكـــوین رســـومات یمكـــن : طالق

  .االستفادة منها في المجاالت المختلفة
القــدرة علــى إعطــاء أفكــار وبــدائل وحلــول جدیــدة، ومترابطــة       ویتــضح للباحــث أن الطالقــة تعنــي 

   .یة محددةبموقف ما حول فكرة معینة وذلك في فترة زمن
  : المرونة-2

  هــي القــدرة علــى تولیــد أفكــار متنوعــة لیــست مــن نــوع األفكــار المتوقعــة عــادة، وتوجیــه         
  .)84: 1999جروان، ( تغیر المثیر أو متطلبات الموقف  أو تحویل مسار التفكیر مع

 التفكیـر بطـرق هي تغیر الحالة الذهنیة لدى الشخص بتغیر الموقـف، أي هـي القـدرة علـى           
   .)56 – 55 : 2001الطیطي، (مختلفة ورؤیة المشكلة من زوایا متعددة 

ویعرفهــا ســعادة بأنهــا تلــك المهــارة التــي یــتم اســتخدامها، لتولیــد أنمــاط أو أصــناف متنوعــة            
اك ٕمـــن التكفیــــر، واالنتقـــال مــــن عملیـــات التفكیــــر العـــادي أو المعتــــاد إلـــى االســــتجابة ورد الفعــــل وادر

 المهـارة األمور بطرق متفاوتة أو متنوعة، أما تعریفها من وجهة نظر الطلبة فتـتلخص فـي كونهـا تلـك
  )291: 2006سعادة، (  . األشیاء أو فهمها بطرق مختلفةالتي یتم من خاللها فعل

القــدرة علــى تولیــد أفكــار متنوعــة ومختلفــة وتوجــه مــسار التفكیــر  ویتــضح للباحــث أن المرونــة        
  .سب متطلبات الموقف الجدیدح
  :  األصالة-3

اإلبـداعي  وتعني الجدة والتفرد وتعتمد علـى نوعیـة النـاتج التفكیر اإلبداعيوهي من أهم قدرات       
 درجـة شـیوع الفكـرة  زادت درجـة أصـالتها  وتقـاس األصـالة الواحدة وكلمـا قلـت أفراد المجموعة ضمن

ألوفـــة والتــي تعـــد اســتجابة مقبولـــة ألســئلة علـــى اختبـــار مــن خـــالل معرفــة عـــدد االســتجابات غیـــر الم
  یدة ـج البعـــائــود النتــرة بالنسبة لبنــر مباشــٍإعطاء ارتباطات ومعان بعیدة أو غی تداعي الكلمات أو
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ـــــــــــار ـــــــضا بدرجـــــــــــة  المهـــــــــــارة  أو البراعـــــــــــة فـــــــــــي اختی ــــ ـــــــــــصص ًوتقـــــــــــاس أی ـــــــــــاوین بعـــــــــــض الق   .عن
 )55 : 2001الطیطـــــــــــــــــــــــي، (                                                                     

القائلــة باعتمــاد الخبــرة    اإلشــارة هنــا إلــى أن االتجاهــات اإلنــسانیة والبیئیــة تتبنــى وجهــة النظــرروتجــد
ًالشخــصیة الــسابقة للفــرد أساســا للحكــم علــى نوعیـــة نواتجــه بمعنــى أن األصــالة لیــست صــفة مطلقـــة 

                                                                  .)157 : 2002جروان، (د رة  الذاتیة  للفرفي إطار الخبولكنها محددة 
  :وتختلف األصالة  عن عاملي  الطالقة  والمرونة بما یلي       

      ةبـــل تعتمـــد علـــى قیمـــ) المـــتعلم(األصـــالة ال تـــشیر إلـــى كمیـــة األفكـــار اإلبداعیـــة التـــي یعطیهـــا الفـــرد 
  .ونوعیة  وخبرة  تلك األفكار وهذا ما یمیزها عن الطالقة

ًالفرد من تكرار أفكاره وتـصوراته هـو شخـصیا كمـا فـي المرونـة، بـل یـشیر  األصالة ال تشیر إلى نفور
 . یفعله اآلخرون، وهذا ما یمیزها عن المرونةماإلى النفور من تكرار 

  )186 – 185 : 2000ایطة والبوالیز،المع(                                                         
 ویقـصد باألصــالة القــدرة علــى إنتـاج اســتجابات معینــة غیــر مألوفـة وغیــر مباشــرة، وأفكــار متمیــزة     

 وغیـــر شـــائعة، ویمكـــن تقـــدیر األصـــالة وســـبر أغوارهـــا مـــن خـــالل التفكیـــر فـــي المتابعـــات المـــستقبلیة
  .)293: 2011سلیمان، ( ترتبة ما وتولید األفكار الملحدث 

القدرة على إنتاج أفكار تتصف بالجدة واألصالة واإلبداع، أي أن ویتضح للباحث أن األصالة 
  .نمطیة  وال  وغیر شائعةهذه األفكار غیر عادیة

  :وبهــــذا یكــــون قــــد تــــم اإلجابــــة عــــن الــــسؤال الثــــاني مــــن أســــئلة الدراســــة والــــذي یــــنص علــــى
  "داعي الواجب تنمیتها لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي ؟ما مهارات التفكیر اإلب " 

 خصائص التفكیر اإلبداعي 
    )2003المنـــسي، (، و)2005دیـــاب، (       بمراجعـــة بعـــض البحـــوث واألدبیـــات التربویـــة والنفـــسیة 

   . )2003سعادة، ( ، و)2000حبیب، (، و)2000 ،سویف(و، )1999: جروان ( و
   -:فكیر اإلبداعي فیما یلي یمكن تحدید أهم خصائص الت

 .یثیر الفكر، وینمي مهارات ومیول، واتجاهات جدیدة -1

عملیة تؤدي إلى إنتاج أشیاء جدیدة مختلفة ومتمایزة، وبالتالي تكون فریدة بالنسبة   -2
للشخص المبدع سواء كانت هذه األشیاء في صورة لفظیة أو غیر لفظیة حسیة أو عیانیة، 

 . واألشیاء المألوفةأي إنتاج جدید من األفكار

 .عملیة عقلیة هادفة إلى تحقیق صالح الفرد أو صالح المجتمع  -3

 .الحرص على الجدید من األفكار واآلراء والمفاهیم والتجارب والوسائل  -4

 .االستعداد لتحمل المخاطر واستكشاف الجدید  -5

 .االستقاللیة في الرأي والمواقف  -6
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 .ل مع القضایا واألمور كلهاتنمیة روح المبادرة والمبادأة في التعام  -7

تفكیر نوعي أي أنه یرتبط بمجالت مختلفة فاختالف أنماط النشاط اإلنساني فهناك   -8
 الخ .. اإلبداع اللفظي، الفني، والموسیقي، والریاضي 

 موجود عند جمیع الناس بدرجات –اإلبداع سواء كان قدرات عقلیة أو سمة شخصیة  -9
 بل یظهر في أعمال كثیرة یقوم بها ًعقلیالمتفوقین  وال یقتصر وجوده على ا–متفاوتة 

 .أشخاص عادیون في الذكاء

 .یحقق المزید من النفع والفائدة بقدرته على االنتقال والتطبیق  -10

 .یتسم بالنظر إلى األمور من زوایا مختلفة -11

   عملیة التفكیر اإلبداعي تعتبر عملیة غیر تقلیدیة أي ال یتبع الطرق المعتادة الثابتة،  -12
 وتتضمن خاصیة الجدة

الحساسیة المرهفة إلدراك ما تنطوي علیه مواقف الحیاة المختلفة من ثغرات، وتعد هذه  -13
 . المبدعرالحقیقة نقطة االنطالق للتفكی

 .ًعملیة تحقق نتائج متمیزة كما أنها تقدم حلوال مبتكرة وغیر مألوفة -14

د بمهارات إبداعیة فحسب، بل ًإن التنمیة اإلبداعیة لیس مقصودا بها الوصول إلى التزو -15
 .المقصود هو تحویل الفرد إلى إنسان إبداعي مستمرة اإلبداع

 بل ،حد ممن یحیطون بهأعلى هذا النحو قد ال یشاركه فیها أن رؤیة المبدع للثغرات  -16
 . كذلكاألمر یكون أنالغالب 

  :سمات التفكیر اإلبداعي
لیدي وغیـر مـألوف، بمعنـى انـه یتطلـب إن من أهم سمات التفكیر اإلبداعي أن یكون غیر تق

 وان التفكیـــر اإلبـــداعي یتطلـــب درجـــة عالیـــة مـــن ،ً لألفكـــار المقبولـــة مـــسبقاً أو رفـــضاًویـــشترط تعـــدیال
  ن التفكیـــر اإلبـــداعي یحـــدث عبـــر مـــدة طویلـــة مـــن الـــزمن ســـواء بـــشكل مـــستمرأالدافعیـــة والمثـــابرة، و

، وانــه یمــر عبــر مراحــل متعــددة مــن اإلعــداد و التركیــز المرتفــعأ أو متقطــع أو مــن خــالل التكثیــف، 
واالختمـــار واإلشـــراق والتحقـــق، أي خـــروج المنـــتج إلـــى الوجـــود، أن كـــل هـــذه الـــسمات تلـــح علـــى أن 

نجـــاز المنـــتج ًالمتطلـــب الرئیـــسي لهـــا هـــو الحریـــة بـــدءا مـــن حریـــة التفكیـــر، وانتهـــاء بحریـــة الفعـــل، إل
  .)210: 2002: مدحت( اإلبداعي

  

  :اإلبداعي افتراضات التفكیر 
 التفكیر اإلبداعي یقوم على أن إلى 2002 أشار المجلس العربي للموهوبین والمتفوقین عام لقد

  : عدد من االفتراضات األساسیة اآلتیة وهي 
 تدریبیة مثال أو یتعلمها من خالل مادة تعلیمیة أن اإلبداع مهارة یمكن لكل فرد لدیه االستعداد -1

  ........ درس أونص  موقف
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 األشخاص ذوي الذكاء العالي كما أنها تعتمد على أو على الطلبة المتفوقین ً اإلبداع لیس حكرا-2
   .الذهنیة وخبراته وخصائصه الشخصیةأهداف الفرد وعملیاته 

ن إیجاد الفرد المبدع یعتمد على الوسط البیئي إ اإلبداع یعني التحرر من الخوف والمنع لذلك ف-3
  المناسب والمعلم الجید

 ً سریعاً أصدرت علیها حكمإواذا الفكرة المبدعة فكرة ضعیفة هشة ال تصمد للنقد في بدایتها -4
  .فانك ستقتلها 

  .)2007العتوم وآخرون ،( اآلخرین مبدعون أن الفرد المبدع یفترض - 5
  :االفتراضات التالیة  )141 : 2005 (قطاميویضیف 

  .عي عبر أي وسیطكل فرد لدیه االستعداد لممارسة التفكیر اإلبدا -
تختلف درجات االستعداد لممارسة التفكیر اإلبداعي باختالف أهداف الفرد، وعملیاته  -

 .الذهنیة وخبراته وخصائصه الشخصیة

 . مثل الهواء على أن یكون ذا فائدة للفرد والمجتمع،ممارسة التفكیر اإلبداعي حق لكل فرد -

ًأن أي وسیط مهما كان سیئا یمكن أن یكون وسیطا  - ًجیدا للتدریب لممارسة التفكیر ً
 .ًاإلبداعي على أن یتوفر المعلم الذي یبذل جهدا إلیجاد المتعلم المبدع

التفكیر اإلبداعي متغیر بیئي یمكن أن یورث لألفراد الذین یتعایشون في وسط بیئي یشجع  -
  .فیه ممارسة التفكیر اإلبداعي

  :برامج تنمیة التفكیر اإلبداعي
  :ن البرامج التي صممت لتنمیة التفكیر ومن هذه البرامج      یوجد العدید م
   : برنامج التفكیر المنتج

االبتــدائیین  لتالمیــذ الــصفین الخــامس والــسادس  خصیــصاصــمم ، التعلــیم المبــرمجوهــو نــوع مــن
  عــن لغــز واحــد منهــا صــورة  محاولــة الكــشف ، یتخــذ  كــلً أو كتیبــاًایتــضمن خمــسة عــشر درســوهــو 

التفكیـــر  لمـــشكالت المقدمـــة للطالـــب تتطلـــب ن بعـــض اأبـــ، ویتمیـــز ص الخیالیـــةویأخـــذ  طـــابع القـــص
   .)268 : 1998السرور، ( المتشعب

  : إلى ویهدف البرنامج 
  .تعلیم مهارة حل المشكالت وبالتالي تحسین القدرات اإلبداعیة للتالمیذ -
    )74 : 1987زیتون،  (.تكوین اتجاهات إیجابیة نحو حل المشكالت -

  :بارنزبرنامج  -2

والتالمیـــذ  إلبـــداع أهمهـــا أســـلوب العـــصف الـــذهني اعلـــى عـــدة أســـالیب فنیـــة فـــي تنمیـــة  اعتمـــد
عــن نوعیــة هــذه  ن لتقــدیم أكبــر عــدد مــن األفكــار بغــض النظــرالمــشاركون فــي هــذا البرنــامج یــشجعو

  .إلى خطوات الحقة  وتأجیل الحكم على األفكار ،األفكار
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 :عي للمشكالت  الحل اإلبدا التدریب علىبرنامج - 3

 وهـــو مهـــارات الحـــل المبـــدع ، ألنـــه یأخـــذ مـــستوى أعلـــى؛هـــذا البرنـــامج أعـــد لطلبـــة الجامعـــات      
  . والحیــــــــاة مجــــــــال مــــــــن مجـــــــاالت العمــــــــل، والدراســــــــةللمـــــــشكالت لإلفــــــــادة منهــــــــا فــــــــي أكثـــــــر مــــــــن

 )61: 2005سي، العبــــــــــــــــ(                                                                        
  :برنامج التدریب على حل مشكالت المستقبل-4

قــــام بتــــصمیم هـــــذا البرنــــامج التعلیمــــي تـــــورانس وزمــــالؤه بجامعــــة جورجیـــــا بالوالیــــات المتحـــــدة       
  . األمریكیة

ُ       صــمم هــذا البرنــامج لطلبــة المــدارس مــن مختلــف مراحــل التعلــیم، ویتــضمن البرنــامج مجموعــة 
لتالمیــذ علــى اكتــساب المهــارات المتنوعــة، واالتجاهــات اإلبداعیــة التــي مــن التعلیمــات التــي تــساعد ا
      .)83: 1987زیتون، (الحلول المبدعة یمكن أن تؤدي للوصول إلى 

هناك بعض المبادئ یمكـن مراعاتهـا فـي تـدریب المعلمـین علـى االبتكـار، واإلبـداع وحـل المـشكالت و
  .میذ بكل حریة عن آرائهمٕمن توجیه خیالهم نحو موضوع معین، واجابة التال

ن أجزائهـا یوجد من بین برامج تعلم التفكیر بشكل عام بعض البرامج التي تركـز فـي جـزء مـ     كما 
  .مثل برنامج الكورت وبرنامج القبعات الست  ،على التفكیر اإلبداعي

   :برنامج  الكورت -1
  كـــــــل جـــــــزء مقـــــــسمة إلـــــــى ســـــــتة أجـــــــزاء  فـــــــي تعلـــــــیم التفكیـــــــر ًادرســـــــ ) 60 ( یـــــــضم البرنـــــــامج

كــورت ســنوات إذا تــم تــدریس )  3-2( ل  خــالدروس یــتم تــدریس هــذه الــدروس ) 10( یحتــوي علــى
  .واحد كل أسبوع 

فكــار جدیـــدة  أ جوانتهــا اإلبـــداعيالتفكیــر علــى تعلــیم  والجــزء الرابــع مــن أجـــزاء برنــامج الكــورت یركـــز
  : هي )274 – 270: 1998السرور، (العشرة التي یتضمنها هذا الجزء  والدروس

 الفكــرة -5 تحــدي المفهــوم  -4 مــدخالت عــشوائیة -3 الحجــر المتــدحرج -2وال إبــداعي    نعــم -1
  . التقییم  – 10 المتطلبات  -9 الربط  -8 إزالة الخطأ   -7 تعریف المشكلة  -6الرئیسة  

   : برنامج القبعات الست للتفكیر -2
  :أهداف هذا البرنامج وهي ) 269: 1998 (ذكرت السرور

  . حتى تزداد فاعلیته یح وتبسیط التفكیرتوض -1
  .أو بتغییر نمط تفكیره سماح للمفكر باالنتقال ال -2

تم اســتخدام هــذه القبعــات ویــ أنمــاط التفكیــر لهــدف األول مــن خــالل التفریــق بـینویمكـن توضــیح ا
ود ز تـــياإلبــداعي وهـــ فكیربـــالتة الخـــضراء هـــي القبعــة المتعلقـــة لعـــب األدوار، والقبعــمــن خـــالل 

  .التفكیر اإلبداعي مناخ یساعد على تنمیة  لهم رالجدیدة وتوف ة باألفكارالطلب
  :ومن العرض السابق لبرامج التفكیر یرى الباحث أن
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 معظــم بــرامج تنمیــة اإلبــداع تهــدف إلــى تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي بجانبیــه المعرفــي والوجــداني -
  .تربویةوهي بذلك تؤكد على أهمیة الجوانب الوجدانیة في العملیة ال

مــشجع علــى اإلبــداع عــن منــاخ  ضــرورة وجــود علــىتــشترط معظــم بــرامج تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي  -
  .طریق توفیر األمن النفسي والبعد عن االنتقاد

 الجـو الــذي یــسود تطبیـق هــذه البــرامج یــسمح للطالـب بــالتعبیر عــن أفكـاره دون خــوف أو تــردد ممــا -
  .یسهم في تولید أكبر قدر من األفكار 

  :التفكیر اإلبداعي في الریاضیات
هــو إنتــاج حلــول جدیــدة لمــشكالت فــي "  ) Barron( التفكیــر اإلبــداعي فــي الریاضــیات كمــا عرفــه 

   .الریاضیات، هذه الحلول تتمیز باألصالة والصدق ومالئمتها في مواجهة حاجة ما
                                       )24: 1999النجــــــــــــار،       (                                                                    

.  " هو القدرة على إنتـاج طـرق متنوعـة وأصـیلة لحـل المـشكالت الریاضـیة "Sparkerویعرفه سباركر 
   ) .50: 2006أبو زایدة، ( 

شاف حلــول أصــلیة      ویعــرف التفكیــر اإلبــداعي فــي الریاضــیات بأنــه نــشاط عقلــي موجــه نحــو اكتــ
للمشكالت الریاضیة، وتكوین عالقات جدیدة تتجـاوز العالقـات المعروفـة للطالـب فـي موقـف ریاضـي 

  .)179: 1995حسن، (غیر نمطي وفي مدة زمنیة محددة 
 إنتاج عالقات وحلول متنوعـة وجدیـدة ومتعـددة للمـشكالت هوالتفكیر اإلبداعي في الریاضیات      و

ًبــشكل مــستقل وغیــر معــروف مــسبقا، بحیــث تتجــاوز الحلــول النمطیــة فــي ضــوء والتمرینــات الریاضــیة 
ًالمعرفة والخبرات الریاضیة، والتي تكون معبـرا إلـى القـدرات اإلبداعیـة، شـریطة أال یكـون هنـاك اتفـا ق َ

  .)28: 2002أبو عمیرة، (مسبق على محكات الصواب والخطأ 
  :نه ویعرف الباحث التفكیر اإلبداعي في الریاضیات بأ

     القدرة على إنتاج عدد من الحلول للمشكالت الریاضیة، وتنوع أفكـار هـذه الحلـول بحیـث تتجـاوز 
  .الحلول النمطیة أي إنتاج عالقات وأنماط ریاضیة غیر مألوفة

  : دور الریاضیات في تنمیة التفكیر اإلبداعي 
ـــة فـــي تنمیـــة      إن الریاضـــیات المدرســـیة مـــن المـــواد الدراســـیة التـــي یمكـــن أن تـــس اهم بـــصورة فعال

قــدرات التالمیــذ علــى التفكیــر اإلبــداعي، ویرجــع ذلــك لطبیعــة هــذه المــادة، فالریاضــیات تعــد مــن أهــم 
  .المجاالت التي یمكن أن تساهم في تنمیة أسالیب التفكیر

علــى أن الریاضــیات بهــا مــن المواقــف المــشكلة ممــا یجعــل  )38: 2000 (عبیــد وآخــرون      ویؤكــد
 أن یتـــدربوا علـــى إدراك العالقـــات بـــین عناصــــرها والتخطـــیط لهـــا واكتـــساب البـــصیرة والفهــــم دارســـیها

العمیق الذي یقودهم إلى حل مثل هذه المواقف المشكلة، ولعل ذلك من شأنه یـسهم فـي تنمیـة قـدرات 
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التفكیــــــر المتنوعـــــــة وأن یكــــــسب التالمیـــــــذ الموضــــــوعیة فـــــــي التفكیــــــر وفـــــــي الحكــــــم علـــــــى األشـــــــیاء  
  . الخارجیةوالموضوعات
ـــــي      یـــــرى  ـــــي مـــــن أهـــــدافها  )209-208: 1995(المفت أن الریاضـــــیات مـــــن المـــــواد الدراســـــیة الت

األساسـیة تنمیـة اإلبـداع، كمـا یمكـن اتخاذهـا كوسـط لتنمیـة اإلبـداع لـدى التالمیـذ، فالبنیـة االســتداللیة 
 تنظیمهــا مــن  فــیمكن،للریاضــیات تعطــي المرونــة فــي أســلوب تنظــیم المحتــوى فــي الكتــاب المدرســي

ــات أو مــــن الجزئیـــات إلــــى الكلیـــات، وكمــــا أن الریاضـــیات كمــــادة دراســـیة غنیــــة  الكلیـــات إلــــى الجزئیـ
 متعـددة ومتنوعـة وجدیـدة، ًبالمواقف والمشكالت التـي یمكـن أن توجـه التالمیـذ لیجـدوا لكـل منهـا حلـوال
  .لمواقفّوعالوة على ذلك فدراسة الریاضیات تعود التالمیذ على النقد الموضوعي ل

 وذلــك إذا كانــت تالمیــذ     ویــرى الباحــث أن الریاضــیات تــسهم فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى ال
ًالمــسائل الریاضــیة المقدمــة لهــم تتطلــب نــشاطا عقلیــا ولــیس مجــرد الحفــظ، فیجــب االهتمــام باألنــشطة 

ي صـورتها النهائیـة التي تمكـن اإلبـداع فـي الریاضـیات، وتـوفیر لهـا الوقـت، وعـدم تقـدیم المعلومـات فـ
  .ًللتالمیذ ألن ذلك یحد من تفكیرهم ویضع قیودا على العملیة اإلبداعیة لدیهم

  :خصائص المبدعین في الریاضیات
   )162: 1991(خــــــــــــــــضر لتربــــــــــــــــوي والبحــــــــــــــــوثمـــــــــــــــن خــــــــــــــــالل االطــــــــــــــــالع علــــــــــــــــى األدب ا     
ص یمكــن تحدیــد أهــم خــصائ   )Mann,2005: 82( و مــان ،  )28-27: 2002 (أبــو عمیــرة، و

  :ًالمبدعین ریاضیا حیث یتصفون باآلتي
  .یحل مشكالت ریاضیة بطرق جدیدة ویصل إلى تنظیمات وتعمیمات بأسالیب مبسطة وجدیدة -1
  . حل تمرینات ومشكالت ریاضیة غیر نمطیة وغیر مألوفة -2
  . النظر إلى المشكلة الریاضیة من زوایا مختلفة-3
  . تكوین مشكالت ریاضیة غیر مطروحة-4
ــن مبــــررات ومــــسببات خطــــوات البــــراهین والحــــل ومــــدى المعقولیــــة فــــي الحلــــول ًالبحــــث دائمــــا -5  عــ

  .والبراهین الریاضیة وفي فهم التراكیب الریاضیة
  . حل المشكالت بأكثر من طریقة-6
  . القدرة على االتصال الریاضي مع اآلخرین-7
  .یة ما یحتاجهُ السعادة من العمل بالرموز الریاضیة ویكون من الرموز الریاض-8
  

  : دور المعلم في تنمیة التفكیر اإلبداعي
إن للمعلم دوراً  ال یستهان به في تنمیة اإلبداع لدى الطلبة، ولذا فإن سـلوكیات المعلـم داخـل الفـصل 

  .لها إسهام في تنمیة إبداع الطلبةالدراسي وفي حصة الریاضیات 
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ي یجـــب أن یتــسم بهـــا المعلـــم لكـــي  بعــض الـــصفات التـــ)262- 261: 2002 (أبـــو عمیـــرة  وأوجــزت
  :یؤدي دوره وهي 

  .متحمس لتدریس مادته  -1
 .متفوق في مهنته -2

 .مشجع لتنمیة التفكیر اإلبداعي -3

 .مرونته في حل المشكالت -4

 .یعمل على إشباع حاجات التالمیذ للمعرفة وطرح األسئلة المفتوحة -5

 .ًمراعیا لقدرات األفراد ومیولهم واهتماماتهم  -6

  .واسع األفق  -7
 إلـــى مــستوى اإلبـــداع یجـــب علـــى المعلـــم أن ینمــي بعـــض المقـــدرات لدیـــه والتـــي تلمیـــذتــى یـــصل الوح

  :فیما یلي   )204: 1995 (المفتيأوجزها 
  .تحدید أبعاد مشكلة معینة بدقة  -1
 .ًالتركیز على أكثر عناصر الموقف ارتباطا بالمشكلة  -2

 .إعادة صیاغة المشكلة -3

 .إدراك عالقات جدیدة بین األجزاء  -4

 .دة تنظیم خبراتهإعا -5

 .إصدار العدید من الحلول المرتبطة بالمشكلة -6

 .تقدیم الحلول متنوعة المشكلة -7

 .الوصول إلى حلول جدیدة وغیر روتینیة للمشكلة -8

  .نقد وتقویم هذه الحلول -9
وتؤكـــد النعیمــــي أن مــــن أهــــم الــــسمات التــــي تبلـــغ المعلــــم أهدافــــه الــــسامیة فــــي تطــــویر القــــدرات      

  : هي  )53: 2000(النعیمي بتهاإلبداعیة لدى طل
 . تقدیم عدد كبیر من األنشطة المنوعة التي تشجع على التفكیر اإلبداعي  - أ

ن الطالـب قـد أاستخدامه التقویم بهدف التشخیص ولیس بهدف إصـدار حكـم نهـائي، وحیـث   -  ب
    الجیـــدًیـــضعف فـــي بعـــض األحیـــان إال أنـــه ال یكـــون مؤشـــرا علـــى تراجـــع مـــستوى الطالـــب 

جــــرى لــــبعض مـــن أصــــبحوا مبــــدعین فــــي بعـــض ســــنوات دراســــتهم، أنــــشتاین الحظنـــا مــــا ( 
ومن هنا فإن المعلم الناجح هـو الـذي یـتفهم هـذه الـصور، ویحـاول ) وباستور، وغیرهم الكثیر

 . أن یصنع الفرص الحقیقیة التي تساهم في تقدیم المستوى الحقیقي لطالبهًجاهدا

  غالل المعرفـــــــة بـــــــصورة مبدعـــــــةمـــــــن اســـــــتیتــــــیح الفرصـــــــة المناســـــــبة التـــــــي تمكـــــــن الطلبـــــــة   - ج
  وذلــــــــــــك ألن إتاحـــــــــــــة الفـــــــــــــرص الحقیقیـــــــــــــة أمــــــــــــام المـــــــــــــتعلم تـــــــــــــشحذ عقلـــــــــــــة الموهـــــــــــــوب
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 . وتحرضه على اكتشاف المعرفة من مصادرها المتاحة

لقـــد أثبتــت الدراســـات أن مـــن عالمـــات النبــوغ المبكـــر القـــدرة علـــى : یــشجع التعبیـــر التلقـــائي   -  د
ـــ ـــم النـــاجح هـــو ال ذي یتـــیح المجـــال لطالبـــه للحـــدیث الـــشفوي التعبیـــر بطالقـــة وثبـــات، والمعل

 .والتعبیر التلقائي في أجواء یسودها االحترام والقبول

 . تهیئة األجواء المناسبة داخل الفصل تسهل التواصل اإلیجابي بین المعلم وتالمیذه-ه

 .یطرح أسئلة مثیرة للجدل تعمل على استثارة الفكر وتحفز العقل للبحث واالكتشاف  - ح

إلثـــارة األفكـــار الجدیـــدة وال یلجـــأ إلـــى تـــسخیف أي فكـــرة مهمـــا كانـــت عفویـــة   یفـــتح المجـــال   - ط
 .وبسیطة

صــــالة والطالقــــة والمرونـــة وطریقــــة إیجــــاد : یعلـــم التالمیــــذ مهـــارات التفكیــــر اإلبــــداعي مثـــل - ك
 .األفكار الجدیدة، ویحفزهم على التساؤل الذي یدفعهم إلى إیجاد حلول ذاتیة مبتكرة

 المجــال للــصواب ًه الذاتیــة، ویحفــزه علــى إطالقهــا وتجریبهــا فاتحــایعــزز فــي الطالــب إمكانیاتــ  -  ل
 علـــى الجانـــب التجریبـــي الـــذي یفــسحه میـــدان الممارســـة للموهبـــة والطاقـــة فـــي ًوالخطــأ مركـــزا

أجــواء تتمتــع بالحریــة والمرونــة، وتزدهــر فیهــا معــاني إثبــات الــذات، والتــشجیع التلقــائي الــذي 
أفـــضل مـــن قبـــل التالمیـــذ المتمتعـــین بمثـــل هـــذه الفـــرص  ألداء أقـــوى و؛ً مـــستمراًیـــشكل دافعـــا

 ألنــه أكثــر قــدرة علــى ،الجیــدة والمــشجعة، وحتــى یكــون ذلــك ال بــد مــن وجــود المعلــم المبــدع
 .تعلیم اإلبداع ورسم خطوطه على أرض الواقع من المعلم التقلیدي غیر المبدع

  
ا لتنمیـة التفكیـر اإلبــداعي بعـض النـشاطات التــي یمكـن إتباعهـ )286 : 2004 (عبیـد      ویـضیف 

  :لدى التالمیذ 
إتاحة فرص ألن یجیب الطالب بنفسه على سؤال یتطلب معلومات جدیـدة مبنیـة علـى شـيء  -1

  .سبق أن تعلمه الطالب
ًإعطاء أسئلة تتطلب تفكیرا عمیقا ومشكالت مفتوحة النهایة -2 ً. 

 .إتاحة فرص للعمل في مجموعات صغیرة یتعاون أعضاؤها في الحل -3

 .قدیم حلول نهائیة وكاملة لیتلقاها التالمیذعدم ت -4

 .ًتشجیع حب االستطالع وأن یسأل التالمیذ أسئلة ویتركوا لزمالئهم اإلجابة عنها فورا -5

 .عدم اندفاع المعلم لإلجابة عن كل األسئلة وحل كل المسائل -6

 .تشجیع الحوار بین الطالب مع بعضهم للبحث عن حلول أخرى یأتي بها الطالب أنفسهم  -7

 .عدم إجبار التلمیذ على استخدام أسلوب محدد في حل المشكالت التي تواجهه -8
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  :بأن المعلمین المدعمین لإلبداع البد أن یعملوا على  )Cropley, 2001 : 126(  ویرى كروبلي
  .على البحث عن حلول أصیلةحث الطالب  -1
  .االهتمام الواعي بأسئلة الطالب واقتراحاتهم -2
  .األفكار التي یقدمها الطالبعدم الحكم السریع على  -3
 .تنمیة التقییم الذاتي لدى الطالب -4

  
ـــم مـــن أكثـــر األشـــخاص داعمـــا للبیئـــة التعلیمیـــة،  یـــرى الباحـــثمـــا ســـبقفـــي ضـــوء         ً أن المعل

 ملیئــة تالمیــذعلــى المعلــم جعــل المواقــف التعلیمیــة التــي یمــر بهــا الو ،والمــشجع لتــوفیر منــاخ إبــداعي
 وأن یبحـــــث عـــــن المواقـــــف ،االســـــتراتیجیات المختلفـــــةنتبـــــاههم، واســـــتخدام بـــــالمثیرات التـــــي تجـــــذب ا

الحوار والمناقشة ألن ذلك یـساعد علـى تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي لتربویة التي تحفزهم على التعلیمیة وا
 لیجعــل ؛لـدیهم، وعلــى المعلــم أن یكــون قــدوه فــي تفكیــره أمـام تالمیــذه علیــه أن یفكــر بأســلوب إبــداعي

ألن إبـداع المعلـم وحبـه للتفكیـر اإلبـداعي یـنعكس علـى ؛ شوقین إلى القیام به واإلقتـداء بـهالتالمیذ مت
ًتالمیــــذه، وأیــــضا علــــى المعلــــم أن یــــساعد التالمیــــذ علــــى تقــــدیم أكثــــر مــــن طریقــــة لحــــل المــــشكالت 

یثــة التـــي تعمــل علـــى تنمیــة التفكیـــر ســـتراتیجیات التــدریس الحدإً، وعلیــه أیـــضا أن یــستخدم الریاضــیة
  . التالمیذلدى

التـي إسـتراتیجیة دورة الـتعلم  تهـتم بتنمیـة مهـارات التفكیـر لـدى التالمیـذسـتراتیجیات التـي من هـذه اإلو
بعكـــس الطریقـــة تعمـــل علـــى إشـــراك التالمیـــذ فـــي العملیـــة التعلیمیـــة   فهـــي،دراســـةهـــي محـــور هـــذه ال

ً نــشیطا فیهــا، ویكــون دور یــذ التلمًالــتعلم یكــون متمركــزا حــول التلمیــذ فــي هــذه الــدورة ویكــونالعادیــة و
ًالمعلـم موجهــا للتلمیــذ ولعملیـة الــتعلم، لكنــه ال یعطـیهم نتــائج الــتعلم، أو مـا ینبغــي أن یتعلمــه التلمیــذ، 

وتطــویر تعمــل علـى بنــاء ومراحـل هــذه اإلسـتراتیجیة مراحــل متكاملـة فیمــا بینهـا، ومتتابعــة الخطـوات، 
  .البنیة المفاهیمیة لدیهم



 78

  
  

  

   الرابع الفصل                               
                      الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة : ًأوال                
  

  مجتمع الدراسة: ً                         ثانیا
  

  عینة الدراسة : ً                         ثالثا
  

  الدلیل : ً                         رابعا
  

  أداة الدراسة: ً              خامسا           
  

  تكافؤ مجموعتي الدراسة: ً                         سادسا
  

                                                   خطوات الدراسة: ً                         سابعا
  

  األسالیب اإلحصائیة: ً                         ثامنا
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  عالفصل الراب
  الطریقة واإلجراءات

  
إلجـراءات الدراسـة التـي اتبعهـا الباحـث، حیـث إن الدراسـة الحالیـة  ًیتناول هـذا الفـصل عرضـا

تهــدف إلــى تقــصي أثــر توظیــف دورة الــتعلم فــي تــدریس الریاضــیات لتنمیــة مهــارات التفكیــر اإلبــداعي 
للمـنهج البحثـي  ً عرضـازة، لـذا فـإن الفـصل یتنـاوللدى تالمیذ الـصف التاسـع األساسـي بمحافظـات غـ

ًالمتبــع، ووصــفا لمجتمــع الدراســة وعینتهــا وآلیــة اختیارهــا، ومتغیــرات الدراســة، ودلیــل المعلــم، وأدوات 
الدراسة وتطبیقهـا، وخطـوات تنفیـذ الدراسـة، وكـذلك المعالجـات اإلحـصائیة المـستخدمة، وذلـك للتحقـق 

  .من فرضیات الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها
  الدراسة منهج : ًأوال

التجریبـــي، وذلـــك الستقـــصاء أثـــر توظیـــف دورة شـــبه اتبـــع الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة المـــنهج 
الـتعلم فــي تـدریس الریاضــیات لتنمیـة مهــارات التفكیـر اإلبــداعي لـدى تالمیــذ الـصف التاســع األساســي 

  . بعدي– تجریبیة مع اختبار قبلي بمحافظات غزة، والقائم على تصمیم مجموعة ضابطة ومجموعة
للتطبیـق لقیـاس أثـره علـى ) دورة الـتعلم ( خضع الباحث المتغیر المـستقل فـي الدراسـة وهـو أو

 ویعتبـــر ،علـــى تالمیـــذ الـــصف التاســـع األساســـي" مهـــارات التفكیـــر اإلبـــداعي " المتغیـــر التـــابع وهـــو 
  .ًالمنهج التجریبي أكثر توافقا للدراسة الحالیة

  مجتمع الدراسة: ًثانیا
 غـــزة للعـــام بمحافظـــات الـــصف التاســـع األساســـي تالمیـــذســـة مـــن جمیـــع یتكـــون مجتمـــع الدرا

ًتلمیـــــذ، وفقـــــا إلحـــــصائیة اإلدارة العامـــــة للتخطـــــیط ) 7706( ، والبــــالغ عـــــددهم   م2012 – 2011
  .م 2012 -2011التربوي بوزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة للعام الدراسي 

  عینة الدراسة : ًثالثا
  : عینتین، همالف عینیة الدراسة من تتأ

  : العینة االستطالعیة
، وذلـك بهـدف التحقـق مـن مـن مدرسـة األوقـاف ًتلمیـذا) 30(تم اختیار الصف العاشر بواقع 

  .صالحیة اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي المراد تطبیقه
  :العینیة األساسیة

ا تجریبیـة  فـي صـورة مجمـوعتین إحـداهمًطالبـا ) 54( تمثلت عینیة الدراسة التي تكونت من 
 المعتـادة، واألخـرى ضـابطة درسـت بالطریقـة ًطالبـا ) 28(وعـددها " ة الـتعلم دور" طبـق علـى طالبهـا 

  الــــشرعیة، وقــــد تــــم اختیــــار الــــشعبتین بطریقـــة قــــصدیه مــــن مدرســــة األوقــــافًطالبــــا ) 26( وعـــددها 
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  ومدرســـــــــــــــــــة بیـــــــــــــــــــت دجـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد التأكـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــــافؤ هـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــصفوف فـــــــــــــــــــي 
وتــم اختیــار المجموعــة التجریبیــة مــن مدرســة ) الریاضــیات التحــصیل فــي العمــر، التحــصیل العــام ،( 

 واإلدارة ســـــهلت للباحـــــث جمیــــــع ، للـــــصف التاســـــع بالمدرســـــةًا ألن الباحـــــث یعمـــــل معلمـــــ؛األوقـــــاف
  : مستلزمات التطبیق، والجدول التالي یوضح عینة الدراسة 

   "4.1"جدول رقم 
  یوضح عینة الدراسة 

  عدد الطالب  بط ضا/ تجریبي   الفصل  المدرسة
  28  تجریبیة   التاسع  األوقاف للبنین 

  26  ضابطة   2/ التاسع   بیت دجن األساسیة العلیا 
  54  ضابطة  تجریبیة  شعبتین   المجموع

  
  یات للــصف التاســع األساســي، وهمــا وحــدة مــن كتــاب الریاضــوتــم اختیــار وحــدتین دراســیتین 

ــــــــدائرة (    ذلــــــــك إلعــــــــادة صــــــــیاغتهما وفقــــــــا لخطــــــــوات و؛)األســــــــس واللوغاریتمــــــــات ( وحــــــــدة و ) ال
   "  .5E's"  دورة التعلم 

  : دلیل المعلم : رابعاً  
یعرف بأنـه حلقـة الوصـل بـین المخطـط لفعالیـات الـدلیل والمنفـذ لهـا، إذ یـتم عـرض تـصورات 
الخطـــط لتحقیـــق األهـــداف المرتبطـــة بـــالموقف التعلیمـــي مـــن خـــالل عرضـــه لمجموعـــة مـــن النـــصائح 

  . جیهـــــــــــــــــات للمعلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــشأن تنفیـــــــــــــــــذ األنـــــــــــــــــشطة والفعالیـــــــــــــــــات المعــــــــــــــــــدةواإلرشـــــــــــــــــادات والتو
  )139: 1999اللقـــــاني والجمـــــل، (                                                               

ٕواعــادة صــیاغتهما ) األســس واللوغاریتمــات (وحــدة  و) الــدائرة ( وفــي هــذا الــسیاق تــم اختیــار وحــدة 
  .)5E's(وفقا لخطوات دورة التعلم 
  :ویتضمن الدلیل ما یلي 

  .المقدمة  - 1
  .5E'sنبذة عن دورة التعلم  - 2
 .توجیهات عامة  - 3
 .أهداف تدریس الوحدتین التي تم إعادة صیاغتهما - 4
 :خطة السیر في تدریس الوحدتین  - 5
  .األهداف اإلجرائیة   - أ

 .المصادر والوسائل التعلیمیة  -  ب
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 مرحلــة -  مرحلــة االستكــشاف - مرحلــة االنــشغال ( 5E'sدورة الــتعلم إســتراتیجیة خطــوات   -  ت
  )  مرحلة التقویم  -  مرحلة التوسع - التفسیر

ـــم     تـــم عرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین )5ملحـــق ( وبعـــد االنتهـــاء مـــن إعـــداد دلیـــل المعل
   ).4ملحق ( 

  .والشكل التالي یوضح الموضوعات التي تناولتها الوحدتین 
  

   "4.2" جدول رقم 
 نتها الوحدتین یوضح الموضوعات التي تضم

عدد   الدرس  الوحدة
  الحصص

  الموضوع

  
  األول
  

3  
  الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیة   -  
  لمحیطیة المنشأة على نفسالزوایا ا  – 

  القوس     

  الشكل الرباعي الدائري  -    3  الثاني
  الزاویة الخارجة  -  

  
  الثالث
  

3  
  أوتار الدائرة  -  

  وي أوتار الدائرة حالة تسا -
  األوتار المتقاطعة  -

  
  
  
  

  )الدائرة (

  مماس الدائرة    -    4  الرابع
    الزاویة المماسیة -  

  األسس  -  4  األول
   ) األسس واللوغاریتمات (  المعادالت األسیة  -

  اللوغاریتمات -  4  الثاني
  المعادالت اللوغاریتمیة -

    21  المجموع  
  

   : تلمیذكراسة ال
 والمرتبطـة بموضـوعات الوحـدتین 5E'sة بأنـشطة خطـوات دورة الـتعلم  الخاصـتلمیذالتم إعداد كراسة 
  ) .7(ملحق رقم  . "األسس واللوغاریتمات " وحدة  و" الدائرة " الدراسیتین وحدة 
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  أداة الدراسة : ًخامسا
تــم إعــداد أداة الدراســة  المتمثلــة فــي اختبــار التفكیــر اإلبــداعي بــصورتها : اختبــار التفكیــر اإلبــداعي 

 أعـد وقـد  أسـئلة لوحـدة األسـس واللوغریتمـاتتة لوحدة الدائرة، وسستة أسئلةئیة حیث تكونت من النها
  :  لما یلي ًاالباحث بنود االختبار وفق

حیـث یهـدف االختبـار إلـى قیـاس مـدى امـتالك طـالب الـصف التاسـع : الهدف مـن االختبـار - 1
 .األساسي لمهارات التفكیر اإلبداعي 

 : بداعي التي یقیسها االختبار تحدید مهارات التفكیر اإل - 2
  ) 2012( أبـــو مزیـــدقة، مثـــل دراســـةمـــن خـــالل االطـــالع علـــى األدب التربـــوي والدراســـات الـــساب  
، تـــم تحدیـــد المهـــارات التـــي یقیـــسها )2000(عـــودة و، )2006 (أبـــو زایـــدة و،)2010( أبـــو عـــاذرةو

  : اختبار التفكیر اإلبداعي في الریاضیات وهي 
ى تولیـــد أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن االســـتجابات فـــي فتـــرة زمنیـــة محـــددة للمـــشكلة  القـــدرة علـــ:الطالقـــة 
  ) .وتحسب الدرجة بعدد األفكار ( الریاضیة 
   تعنــي القــدرة علــى تولیــد أفكــار متنوعــة تجــاه أي مــشكلة ریاضــیة، تغییــر مــداخل الحلــول  :المرونــة 

  ) .وتحسب الدرجة بعدد المداخل ( 
لـول نـادرة وغیـر موجـودة لـدى المجموعـة التـي ینتمـي إلیهـا، وكلمـا  قدرة الفرد على إنتاج ح:األصالة

  .قلت درجة شیوعها زادت أصالتها 
 :إعداد الصورة األولیة لالختبار -3

 األساسـي لقیـاس التفكیـر اإلبـداعي التاسـع الـصف تالمیـذمن األسئلة في مستوى  ًأعد الباحث عددا
  : في الریاضیات، وتم إعداد االختبار بحیث 

  . األسئلة مناسبة لمستوى الطالب تكون    - أ
 .وضوح األسئلة والمطلوب منها  -  ب
 . في الریاضیات اإلبداعيمناسبة األسئلة لتعریف التفكیر   -  ت
 :كتابة تعلیمات االختبار -4

وذلــك بإعــداد صــفحة فــي مقدمــة االختبــار تناولــت التعلیمــات الموجهــة للطــالب والهــدف مــن طبیعــة 
  :تأكید على ما یلي االختبار وكیفیة اإلجابة عنها، مع ال

  ) .طالقة ( احرص على تقدیم أكبر عدد ممكن من الحلول  -
 ) .مرونة ( احرص على تنوع مداخل الحلول  -
 ) .أصالة ( تخطر ببال غیرك  احرص على األفكار التي ال -
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  :تصحیح االختبار -5
بالنـسبة ) ى حـده لكـل طالـب علـ(  لعدد االستجابات التي یكتبها الطالب ً الدرجة طبقا تعطى:الطالقة

 والتــــي لــــیس لهــــا عالقــــة المكــــررةللـــسؤال، وذلــــك بواقــــع درجــــة لكــــل اســــتجابة بعــــد حــــذف االســــتجابة 
  .بالمطلوب 
ــــة             تعطــــى الدرجــــة لعــــدد مــــداخل الحــــل المختلفــــة مــــن االســــتجابات التــــي یعطیهــــا الطالــــب:المرون

  .جة  المكررة أكثر من درالفكرة إعطاء وعدم ،)لكل طالب على حده ( 
  : جـ األصالة

وتقــاس بالقــدرة علــى ذكــر إجابــات غیــر شــائعة فــي الجماعــة التــي ینتمــي إلیهــا الطالــب، وعلــى هــذا 
ًتكـون درجــة أصــالة الفكــرة مرتفعــة إذا كــان تكــرا رهــا اإلحــصائي قلــیال، أمــا إذا زاد تكرارهــا فــإن درجــة 

لتقــدیر  ) 13: 1981 (ر اهللاخیــأصــالتها تقــل، وقــد اتبــع الباحــث فــي تقــدیره لدرجــة األصــالة معیــار 
  "4.3" األصالة في التفكیر اإلبداعي، وذلك كما في جدول رقم 

  
   "4.3" جدول رقم 

  كیر اإلبداعيیبین معیار تقدیر األصالة في اختبار التف 

  
  :تطبیق االختبار على عینة استطالعیة  -6

 من طالب الصف ًاطالب) 30(تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة مكونة من 
  : العاشر غیر عینة الدراسة، بهدف 

  . التحقق من وضوح األسئلة والتعلیمات الخاصة باالختبار-أ
ار المناسب قام الباحث بحساب متوسط زمن  زمن االختبار وذلك من أجل تحدید زمن االختب- ب

استجابة أول خمس طالب تم تسلیم أوراقهم وآخر خمس طالب تم تسیلم أوراقهم فوجد الباحث أن 
  .دقیقة  ) 90( زمن االختبار هو 

  . التحقق من االتساق الداخلي والثبات لالختبار - ت
  :  صدق االختبار -7
  :  صدق المحكمین – 1

في صورته األولیة على مجموعة من المختصین في مجال المناهج تم عرض االختبار 
وطرق تدریس الریاضیات، كما تم عرضه على مجموعة من المعلمین ذوي الخبرة وذلك إلبداء 

  :آرائهم حول أسئلة االختبار وذلك من حیث 
  . صیاغة األسئلة ومدى وضوحها للطالب -أ

 تكرار الفكرة
  )النسبة (

  
1- 9%  

  

  
10- %  

  
20-%  30-%  40-%  50-%  60-%  70-%  80-%  90-%  

درجة 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  األصالة
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  . مناسبة األسئلة لمستوى الطالب - ب
  .یة الحذف واإلضافة  إمكان-ج

ًوفي ضوء مالحظات المحكمین تم تعدیل صیاغة بعض األسئلة ، بحیث بقى االختبار مكونا من 
  .ً عشر سؤاال اثني

  : صدق االتساق الداخلي -2
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة 

مل ارتباط بیرسون بین كل مهارات كل سؤال من أسئلة ًطالبا، وتم حساب معا) 30(مكونة من 
  .االختبار مع درجته الكلیة 

  : وهي كما في الجدولین التالیین 
   "4.4" جدول رقم 

   للمهارة االرتباط بین المهارات الفرعیة لكل سؤال والمجموع الكلي معامالت
  معامل ارتباط

  أصالة  مرونة  طالقة  السؤال
 0.781** 0.775** 0.766**  السؤال األول 

 0.655** 0.720** 0.723**  السؤال الثاني

 0.616** 0.732** 0.698**  السؤال الثالث 

 0.694** 0.764** 0.741**  السؤال الرابع

 0.695** 0.764** 0.709**  السؤال الخامس

 0.607** 0.709** 0.676**  السؤال السادس

 0.656** 0.786** 0.752**  السؤال السابع

 0.764** 0.751** 0.764**  ؤال الثامنالس

 0.742** 0.756** 0.758**  السؤال التاسع 

 0.789** 0.778** 0.775**  السؤال العاشر

** 0.779** 0.772**  السؤال الحادي عشر 0.464 

 0.533** 0.775** 0.754**  السؤال الثاني عشر
   0.463 = )0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة **
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *  

عنــــد مــــستوى داللــــة ًالــــسابق أن جمیــــع الفقــــرات دالــــة إحــــصائیا ) 4.4(یتــــضح مــــن الجــــدول 
  .مما یطمئن الباحث إلى تطبیقه على عینة الدراسة) 0.01(

ساب معـامالت االرتبـاط بـین قـام الباحـث بحـ ،هـارات االتساق الـداخلي للمللتحقق من صدقو
  .یوضح ذلك) 4.5(والجدول ختبار  بالدرجة الكلیة لالختبار االهاراتم من مهارةدرجة كل 
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   "4.5" جدول رقم 
  مهارات االختبار من مهارةمصفوفة معامالت ارتباط كل 

 المهارة
الدرجة الكلیة 

  لالختبار
 األصالة المرونة  الطالقة

   1 0.795**  الطالقة

  1 0.792** 0.797** رونةالم

 1 0.792** 0.784** 0.796** األصالة
   0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة **
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *  

 لالختبـارالكلیـة بالدرجـة ً دالة إحـصائیا المجاالت السابق أن جمیع )4.5(لویتضح من الجد
  تمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي ی االختباروهذا یؤكد أن ) 0.01(عند مستوى داللة 

  
  : االختبارثبات 

 التجزئـــة وذلـــك باســـتخدام طریقـــة ،أفـــراد العینـــة االســـتطالعیة علـــى االختبـــارتـــم تقـــدیر ثبـــات 
  . النصفیة

  
  :طریقة التجزئة النصفیة

بطریقة التجزئة النصفیة  االختباراالستطالعیة لحساب ثبات تم استخدام درجات العینة   
 وكذلك درجة النصف الثاني ،مهارات االختبار من مهارةحیث احتسبت درجة النصف األول لكل 

من الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بین النصفین ثم جرى تعدیل الطول باستخدام معادلة 
  سبیرمان براون 

  
   )   173 : 1997عفانة، (       ر  2  =  ث 

  ر   + 1        
  

  ثبات االختبار : حیث أن ث 
  :یوضح ذلك) 4.6(والجدول معامل االرتباط لبیرسون :  ر         
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   "4.6" جدول رقم 

 ككل قبل التعدیل االختبار وكذلك مهارة من مهارات االختبار معامالت االرتباط بین نصفي كل 
  یلومعامل الثبات بعد التعد

عدد  المهارة
 الفقرات

  معامل 
  االرتباط

  معامل 
 الثبات

 0.854 0.745  12 الطالقة

 0.865 0.762 12 المرونة

 0.830 0.708 12 األصالة
 0.862 0.758 12   ككلاالختبار

  
تمتع  یاالختبارل على أن لوهذا ید) 0.862(أن معامل الثبات الكلي ) 4.6(یتضح من الجدول 

  . على عینة الدراسة الثبات طمئن الباحث إلى تطبیقه منًبدرجة عالیة جدا
  

  :الضابطة والتجریبیةتكافؤ مجموعتي الدراسة : سادساً  
  :تأكد الباحث من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة في المتغیرات التالیة 

   : التحصیل -1
 الـدرجات فـي التحـصیل العــام وحـساب متوسـطات ،تالمیــذوذلـك بـالرجوع إلـى كـشوف درجـات ال      

  .والتحصیل في الریاضیات
  
  :  العمر الزمني  -2

  .حیث تم الرجوع إلى سجل األحوال وحساب متوسطات األعمار وداللة الفروق       
  
  :  المستوى الثقافي واالقتصادي واالجتماعي -3

  .عیة وثقافیة متقاربةحیث تم اختیار العینة التجریبیة والضابطة من بیئة اقتصادیة واجتما     
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   "4.7" جدول رقم 
  تكافؤ مجموعتي الدراسة في 

  ) التحصیل العام، التحصیل في الریاضیات، العمر( 

 المتوسط العدد المجموعة التحصیل
االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التكافؤ في  2.529 13.702 28 قبليتجریبیة 
 3.264 13.307 26 يقبلضابطة   التحصیل العام

0.498 
 

0.620 
 

غیر دالة 
 إحصائیا

التحصیل في  3.532 13.429 28 قبليتجریبیة 
 3.491 12.769 26  يقبلضابطة  الریاضیات

0.689 
 

0.494 
 

غیر دالة 
 إحصائیا

 0.292 15.488 28 قبليتجریبیة 
 العمر

 0.308 15.369 26  يقبلضابطة 
1.457 

 
0.151 

 
غیر دالة 
 إحصائیا

  
أن قیمة ت المحسوبة أقل من قیمة ت الجدولیة، مما یدل على أن ) 4.7 (یتضح من الجدول

   ) .التحصیل العام، التحصیل في الریاضیات، العمر ( المجموعتین متكافئتین في 
  
  :  مستوى التفكیر اإلبداعي -4

 أعـــده الباحـــث قبـــل إجـــراء التجربـــة علـــى تـــم تطبیـــق اختبـــار التفكیـــر اإلبـــداعي فـــي الریاضـــیات الـــذي
 باســتخدام اختبــار ًطــالب المجموعــة التجریبیــة والــضابطة ، وتــم رصــد درجــاتهم، ومعالجتهــا إحــصائیا

  .ت لبحث الفرق بین متوسطي المجموعتین المستقلتین 
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   "4.8" جدول رقم 
  یر اإلبداعي القبلي  التفك مهارات المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبارتكافؤ

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعیاري

 "ت"قیمة 
قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 2.798 5.857 28 قبليتجریبیة 
 الطالقة

 3.398 6.115 26 يقبلضابطة 
0.306 

 
0.761 

 
غیر دالة 
 إحصائیا

 0.793 0.464 28 قبليتجریبیة 
 المرونة

 1.421 0.500 26 يقبلضابطة 
0.115 

 
0.909 

 
یر دالة غ

 إحصائیا

 2.240 1.143 28 قبليتجریبیة 
 األصالة

 2.331 0.923 26 يقبلضابطة 
0.353 

 
0.725 

 
غیر دالة 
 إحصائیا

 4.168 7.464 28 قبليتجریبیة 
 الدرجة الكلیة

 4.760 7.538 26 يقبلضابطة 
0.061 

 
0.952 

 
غیر دالة 
 إحصائیا

  
والمتوســط ) 5.857( كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق للعینــة التجریبیــة یــساوي :رة الطالقــةمهــا

ـــــضابطة یـــــساوي  ـــــق للعینـــــة ال ـــــت قیمـــــة ت المحـــــسوبة تـــــساوي ) 6.115(الحـــــسابي فـــــي التطبی   وكان
  .ًوهي غیر دالة إحصائیا) 0.306(

والمتوســط ) 0.464(اوي  كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق للعینــة التجریبیــة یــس:مرونــةمهــارة ال
ـــــضابطة یـــــساوي  ـــــق للعینـــــة ال ـــــت قیمـــــة ت المحـــــسوبة تـــــساوي ) 0.500(الحـــــسابي فـــــي التطبی   وكان

  .ًوهي غیر دالة إحصائیا) 0.115(
والمتوســط ) 1.143( كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق للعینــة التجریبیــة یــساوي :صــالةمهــارة األ

ـــــضابطة یـــــساوي  ـــــق للعینـــــة ال ـــــت قیمـــــة ت المحـــــسوبة تـــــساوي ) 0.923(الحـــــسابي فـــــي التطبی   وكان
  .ًوهي غیر دالة إحصائیا) 0.353(

) 7.464(كــان المتوســـط الحــسابي فـــي التطبیــق للعینـــة التجریبیــة یـــساوي : الدرجــة الكلیـــة لالختبـــار
وكانــــت قیمــــة ت المحــــسوبة ) 7.538(والمتوســــط الحــــسابي فــــي التطبیــــق للعینــــة الــــضابطة یــــساوي 

  .ًلة إحصائیاوهي غیر دا) 0.061(تساوي 
  

  .یتضح من الجدول السابق أن مجموعتي الدراسة متكافئتان في اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي
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  خطوات الدراسة: ًسابعا
             ومهـــــــــارات 5E's االطـــــــــالع علـــــــــى الدراســـــــــات والبحـــــــــوث التربویـــــــــة المتعلقـــــــــة بـــــــــدورة الـــــــــتعلم -1

  .التفكیر اإلبداعي
   5E's لدورة التعلم الخماسیة  إعداد دلیل المعلم وفقا-2
  .إعداد اختبار التفكیر اإلبداعي لطالب الصف التاسع  -3
  . وذلك للتحقق من الصدق والثباتتالمیذعلى مجموعة من ال ً تطبیق االختبار استطالعیا-4
 اختبــار عینــة الدراســة التجریبیــة والــضابطة وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن تكــافؤ مجمــوعتي الدراســة -5

  ). T –test(بدء في التدریس، ودراسة الفروق بین المجموعتین باستخدام اختبار قبل ال
موعـة الـضابطة بالطریقـة ستخدام دورة التعلم للمجموعة التجریبیة، وتدریس المجاالبدء بالتدریس ب -6

م حتــى  2011/11/19، حیــث بــدأ الباحــث بتطبیــق الدراســة علــى عینــة البحــث مــن تــاریخالمعتــادة
) 21(م بمعـــــدل 2012/2011م مــــن الفـــصـل الدراســــي األول للعــــام الدراســــي 2011/12/21تـــاریخ

  .ًحصــة وبواقــع خمس حصص أسبوعیـا 
ً تطبیق اختبار التفكیر اإلبداعي في الریاضیات بعد االنتهاء من التدریس لكـال مـن المجمـوعتین - 7

  .م  2011/12/22وقد تم ذلك بتاریخ 
  یة األسالیب اإلحصائ: ًثامنا 

  :للتأكد من صدق وثبات األداة تم استخدام
معامـــل ارتبـــاط بیرســـون لحـــساب صـــدق االتـــساق الـــداخلین ولحـــساب ثبـــات االختبـــار عـــن طریـــق  -

  .التجزئة النصفیة
  : وتم استخدام المعالجات اإلحصائیة لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  .  لعینتین مستقلتینT–test"  ت "   اختبار -1
  .  لعینتین مرتبطتین لحساب قبلي وبعدي T- test"  ت "  اختبار  - 2
  قیاس قوة حجم تأثیر دورة التعلم الخماسیة على مهارات التفكیر اإلبداعي باستخدام معادلة - 3

  . حجم التأثیر من خالل مربع ایتا
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   اخلامسالفصل      
      نتائج الدراسة ومناقشتها

  
  .الدراسة وتفسیرهاعرض نتائج : ًأوال                    

 نتائج الفرض األول 
 نتائج الفرض الثاني 
 نتائج الفرض الثالث 
  نتائج الفرض الرابع 
  نتائج الفرض الخامس 
 نتائج الفرض السادس 

                        
  .توصیات الدراسة: ًثانیا                       

  
  .مقترحات الدراسة: ًثالثا                       
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  
  عرض نتائج الدراسة وتفسیرها : ًأوال

ــــة مهــــارات التفكیــــر        ــــتعلم لتنمی ــــة إلــــى الكــــشف عــــن أثــــر توظیــــف دورة ال هــــدفت الدراســــة الحالی
  .اإلبداعي لدى تالمیذ الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة

ـــــار التفكیـــــ ـــــق هـــــذا الهـــــدف تـــــم تطبیـــــق اختب ـــــداعي الـــــذي أعـــــده الباحـــــث علـــــى طـــــالب ولتحقی   ر اإلب
ًالدراسـة، وبعـد االنتهـاء مـن التطبیــق تـم جمـع البیانـات وتفریغهـا إحــصائیا، للتحقـق مـن صـحة فــروض  ً

  .الدراسة

  .وفیما یلي عرض وتفسیر لنتائج الدراسة ومناقشتها

ــى مــا یلــي ــذي یــنص عل مــا إســتراتیجیة دورة الــتعلم فــي تــدریس  " : لإلجابــة عــن الــسؤال األول وال
   "دى تالمیذ الصف التاسع األساسي؟ الریاضیات ل

   .)56 – 54( قام الباحث باإلجابة على هذا السؤال في الفصل الثالث صفحة 

  نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة

 التفكیــر اإلبــداعي الالزمــة مــا مهــارات ": لإلجابــة عــن الــسؤال الثــاني والــذي یــنص علــى مــا یلــي 
   " لتالمیذ الصف التاسع األساسي بالریاضیات ؟

  )68 – 66(قام الباحث باإلجابة على هذا السؤال في الفصل الثالث صفحة 

ي مجـــال مهـــارات التفكیـــر  خـــالل اإلطـــالع علـــى األدب التربـــوي، والدراســـات، والبحـــوث فـــحیـــث مـــن
  : ًاإلبداعي األكثر شیوعا هياإلبداعي یرى الباحث بأن مهارات التفكیر 

القدرة على إعطاء أفكار وبدائل وحلول جدیدة، ومترابطة بموقف مـا حـول فكـرة معینـة  تعني :الطالقة
   .وذلك في فترة زمنیة محددة

        القــــدرة علــــى تولیــــد أفكــــار متنوعــــة ومختلفــــة وتوجــــه مــــسار التفكیــــر حــــسب متطلبــــات وهــــي:المرونــــة
  .الموقف الجدید

القدرة على إنتـاج أفكـار تتـصف بالجـدة واألصـالة واإلبـداع، أي أن هـذه األفكـار غیـر هي  :األصالة
  .عادیة وغیر شائعة وال نمطیة 
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   من أسئلة الدراسةالثالثنتائج اإلجابة عن السؤال 

ي  ا یل ى م ث عل سؤال الثال نص ال   هـــل توجــــد فـــروق ذات داللـــة إحــــصائیة عنـــد مـــستوى الداللــــة: " ی

 ) 05. 0( ن متوســـــط درجـــــات  تالمیـــــذ المجموعـــــة التجریبیـــــة ومتوســـــط درجـــــات المجموعـــــة بــــی
  ." الضابطة في اختبار التفكیر اإلبداعي البعدي

  :الفرضیات التالیة ولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من 
  :  الفرض األولجنتائ

ــــــرض األول  ــــــىیــــــنص الف ــــــه عل ــــــد مــــــستوى الدذاتال یوجــــــد فــــــروق :  أن ــــــة إحــــــصائیة عن ــــــة  دالل   الل
) 05. 0(  ـــــة ومتوســـــط درجـــــات المجموعـــــة ـــــذ المجموعـــــة التجریبی ـــــین متوســـــط درجـــــات تالمی ب

   . في الریاضیات البعديالضابطة في اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي
 T. test independent" لعینتین مـستقلتین " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

sample"  یوضح ذلك) 5.1( والجدول. 
  )5.1(الجدول 

 بین متوسـطات إلى الفروقومستوى الداللة للتعرف " ت"توسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة الم
  الختبــار الریاضــیاتدرجــات الطــالب فــي المجمــوعتین الــضابطة والتجریبیــة فــي التطبیــق البعــدي 

   
  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة ) 52(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *   
  α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 52( الجدولیة عند درجة حریة "ت"قیمة ** 

) 44.429( كـــان المتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق البعـــدي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي :مهـــارة الطالقـــة
وكانـــت قیمـــة ت المحـــسوبة ) 21.231(والمتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق البعـــدي للـــضابطة یـــساوي 

 اتیوجـد فـروق ذوهـذا یعنـي أنـه  .  0.01  ًصائیا عند مـستوى داللـةوهي دالة إح) 19.954(تساوي 
ـــین متوســــط درجـــــات تالمیــــذ المجموعـــــة التجریبیــــة ومتوســـــط درجــــات المجموعـــــة  داللــــة إحــــصائیة بــ

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة "ت"قیمة 

 5.385 44.429 28 بعديتجریبیة 
 الطالقة

 2.566 21.231 26 بعديضابطة 

 
19.954 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 3.524 28.750 28 بعديتجریبیة 
 المرونة

 3.359 9.192 26 بعديضابطة 

 
20.842 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 11.726 45.643 28 بعديتجریبیة 
 األصالة

 8.682 10.769 26 بعديضابطة 

 
12.342 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 18.237 118.821 28  بعديتجریبیة 
 الدرجة الكلیة

 13.411 41.192 26 بعديضابطة 

 
17.706 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 
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 عنـد مهـارة الطالقـة لـصالح المجموعـة الضابطة في اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي فـي الریاضـیات
  .التجریبیة
) 28.750(المتوســـط الحـــسابي فــي التطبیـــق البعـــدي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي  كـــان :مرونـــةمهـــارة ال

وكانــــت قیمــــة ت المحــــسوبة ) 9.192(والمتوســــط الحــــسابي فــــي التطبیــــق البعــــدي للــــضابطة یــــساوي 
 اتیوجــد فــروق ذوهــذا یعنــي أنــه .  0.01 ًوهــي دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى داللــة) 20.842(تــساوي 

ات تالمیــــذ المجموعـــــة التجریبیــــة ومتوســـــط درجــــات المجموعـــــة داللــــة إحــــصائیة بـــــین متوســــط درجـــــ
 عنـد مهـارة المرونـة لـصالح المجموعـة الضابطة في اختبار مهارات التفكیر اإلبـداعي فـي الریاضـیات

  .التجریبیة
) 45.643(البعــدي للعینــة التجریبیــة یــساوي  كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق :صــالةمهــارة األ

وكانـــت قیمـــة ت المحـــسوبة ) 10.769(لتطبیـــق البعـــدي للـــضابطة یـــساوي والمتوســـط الحـــسابي فـــي ا
 اتیوجــد فــروق ذوهــذا یعنــي أنـه .  0.01 داللـةًوهــي دالــة إحـصائیا عنــد مــستوى ) 12.342(تـساوي 

ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة  ــــین متوســــط درجــــات تالمی ــــة إحــــصائیة ب دالل
 عنـــــد مهــــارة األصـــــالة لـــــصالح بـــــداعي فــــي الریاضـــــیاتالــــضابطة فـــــي اختبـــــار مهــــارات التفكیـــــر اإل

  .المجموعة التجریبیة

 كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق البعــدي للعینــة التجریبیــة :الدرجــة الكلیــة الختبــار الریاضــیات
وكانــت ) 41.192(والمتوســط الحــسابي فــي التطبیــق البعــدي للــضابطة یــساوي ) 118.821(یــساوي 

وهـذا یعنـي أنـه .  0.01 داللـةًوهي دالة إحصائیا عند مـستوى ) 17.706(قیمة ت المحسوبة تساوي 
 داللــة إحــصائیة بـین متوســط درجــات تالمیــذ المجموعـة التجریبیــة ومتوســط درجــات اتیوجـد فــروق ذ

 ككـل فـي التطبیـق البعـدي  المجموعة الضابطة فـي اختبـار مهـارات التفكیـر اإلبـداعي فـي الریاضـیات
  .، ولذلك یرفض الفرض الصفري ویقبل الفرض البدیللصالح المجموعة التجریبیة

 داللــة إحــصائیة ذاتیوجــد فــروق وتتفــق نتــائج الفــرض األول التــي توصــلت نتائجــه إلــى أنــه         
بین متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة ومتوسـط درجـات  ) 05. 0(عند مستوى الداللة 

  مــع نتــائج دراســة ،  فــي الریاضـیات البعــديكیــر اإلبـداعيت التفالمجموعـة الــضابطة فــي اختبـار مهــارا
، فــــــــي اســــــــتخدام بعــــــــض )2007خطــــــــاب، (، و)2010أبــــــــو عــــــــاذرة، ( ، و)2012أبــــــــو مزیــــــــد، ( 

  .االستراتیجیات التي تعمل على تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي في مجال الریاضیات
أتاحــت للتالمیــذ المــشاركة ) 5E's( إســتراتیجیة دورة الــتعلم ویمكــن أن یفــسر الباحــث ذلــك بــأن       

الفعالــة واستكــشاف المعلومــات وأن مراحلهــا أدت إلــى تــسابق التالمیــذ فــي إیجــاد حلــول لألســئلة ممــا 
  .داعي لدیهمساهم في تنمیة مهارات التفكیر اإلب
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ٕعملـــت علـــى إثـــارة دافعیـــة التالمیـــذ، واثـــارة اهتمـــامهم ) 5E's(       كمـــا أن إســـتراتیجیة دورة الـــتعلم 
ًوزیادة قدرتهم على تولید أفكار جدیدة، وابتكـار حلـول إبداعیـة خارجـة عـن المـألوف ممـا سـاهم أیـضا 

  .في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي

  :  الفرض الثانيجنتائ
   داللــــــة إحــــــصائیة عنــــــد مــــــستوى الداللــــــة اتال یوجــــــد فــــــروق ذ:  أنــــــه علــــــىثــــــانيیــــــنص الفــــــرض ال

) 05. 0( المجموعـــــة التجریبیـــــة ومتوســـــط درجـــــات المجموعـــــة بـــــین متوســـــط درجـــــات تالمیـــــذ 
  .الهندسة في  البعديالضابطة في اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي

 T. test independent" لعینتین مستقلتین " ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

sample"  یوضح ذلك) 5.2( والجدول. 
  )5.2(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بین " ت" المعیاریة وقیمة المتوسطات واالنحرافات
  للهندسةمتوسطات درجات الطالب في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق البعدي 

  
  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة ) 52(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *   
  α  ≤= ( 2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 52(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة ** 

  

) 19.893( كـــان المتوســط الحـــسابي فـــي التطبیــق البعـــدي للعینــة التجریبیـــة یـــساوي :مهــارة الطالقـــة
وكانـــت قیمـــة ت المحـــسوبة ) 11.308(والمتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق البعـــدي للـــضابطة یـــساوي 

 تایوجـد فـروق ذوهـذا یعنـي أنـه  .  0.01  داللةًوهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 12.948(تساوي 
ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة  ــــین متوســــط درجــــات تالمی ــــة إحــــصائیة ب دالل

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة "ت"قیمة 

 2.961 19.893 28 بعديتجریبیة 
 الطالقة

 1.692 11.308 26 بعديضابطة 

 
12.948 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 2.470 13.107 28 بعديتجریبیة 
 المرونة

 2.672 4.538 26 بعديضابطة 

 
12.248 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 7.921 24.071 28 بعديتجریبیة 
 األصالة

 7.008 6.346 26 بعديضابطة 

 
8.682 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 11.528 57.071 28  بعديتجریبیة 
 لدرجة الكلیةا

 10.365 22.192 26 بعديضابطة 

 
11.659 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 
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الهندســة عنــد مهــارة الطالقــة لــصالح المجموعــة الــضابطة فــي اختبــار مهــارات التفكیــر اإلبــداعي فــي 
  .التجریبیة

) 13.107( كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق البعــدي للعینــة التجریبیــة یـــساوي :مرونــةمهــارة ال
وكانــــت قیمـــة ت المحــــسوبة ) 4.538(والمتوســـط الحـــسابي فــــي التطبیـــق البعــــدي للـــضابطة یـــساوي 

 اتیوجـد فـروق ذوهـذا یعنـي أنـه  .  0.01  داللةًوهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 12.248(تساوي 
ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة  ــــین متوســــط درجــــات تالمی ــــة إحــــصائیة ب دالل

الهندســة عنــد مهــارة المرونــة لــصالح المجموعــة  فــي اختبــار مهــارات التفكیــر اإلبــداعي فــي الــضابطة
  .التجریبیة

) 24.071( كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق البعــدي للعینــة التجریبیــة یــساوي :صــالةمهــارة األ
وكانــــت قیمـــة ت المحــــسوبة ) 6.346(والمتوســـط الحـــسابي فــــي التطبیـــق البعــــدي للـــضابطة یـــساوي 

 اتیوجـد فــروق ذوهـذا یعنــي أنـه  .  0.01  داللـةًوهـي دالــة إحـصائیا عنـد مــستوى ) 8.682(اوي تـس
ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة  ــــین متوســــط درجــــات تالمی ــــة إحــــصائیة ب دالل

الهندســة عنــد مهــارة األصــالة لــصالح المجموعــة الـضابطة فــي اختبــار مهــارات التفكیــر اإلبــداعي فـي 
  .التجریبیة

ة ل ة الكلی ةالدرج كـــان المتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق البعـــدي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي  :لھندس
وكانـت قیمــة ت ) 22.192(والمتوسـط الحـسابي فــي التطبیـق البعـدي للــضابطة یـساوي ) 57.071(

یوجـد وهـذا یعنـي أنـه  .  0.01  داللـةًوهي دالة إحصائیا عنـد مـستوى ) 11.659(المحسوبة تساوي 
 داللــــة إحــــصائیة بــــین متوســــط درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات ات ذفــــروق

الهندسـة لـصالح المجموعـة التجریبیـة، المجموعة الضابطة في اختبار مهـارات التفكیـر اإلبـداعي فـي 
  .ولذلك یرفض الفرض الصفري ویقبل البدیل

 داللـة إحـصائیة عنـد ذاتیوجـد فـروق  التـي توصـلت نتائجـه إلـى أنـه الثـاني     وتتفق نتائج الفرض 
بـــین متوســـط درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط درجـــات  ) 05. 0(مـــستوى الداللـــة 

  لهندســة، مـــع نتـــائج دراســـة  فـــي ا البعـــديت التفكیـــر اإلبــداعيالمجموعــة الـــضابطة فـــي اختبــار مهـــارا
ي اســــــــتخدام بعــــــــض ، فــــــــ)2007خطــــــــاب، (، و)2010أبــــــــو عــــــــاذرة، ( ، و)2012أبــــــــو مزیــــــــد، ( 

  .االستراتیجیات التي تعمل على تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي في مجال الریاضیات
عمــل علــى جــذب ) 5E's( توظیــف إســتراتیجیة دورة الــتعلم ویمكــن أن یفــسر الباحــث ذلــك بــأن       

  .الخروج عن طریقة التدریس العادیةانتباه التالمیذ من خالل 
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أجواء ایجابیـة ومریحـة مـن الناحیـة النفـسیة للتالمیـذ ممـا ) 5E's(ورة التعلم كما و وفرت إستراتیجیة د
أدى إلــى تــوفیر حریــة التفكیــر لــدیهم والقــدرة علــى التعبیــر عــن األفكــار ممــا كــان لــه األثــر فــي تنمیــة 

  .مهارات التفكیر اإلبداعي
  :  الفرض الثالثجنتائ

ــــىثالــــثیــــنص الفــــرض ال ــــه عل ــــة اتال یوجــــد فــــروق ذ:  أن ــــد مــــستوى الداللــــة  دالل   إحــــصائیة عن
) 05,0(  بـــین متوســـط درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة 

  .الجبر في  البعديالضابطة في اختبار مهارات التفكیر اإلبداعي
 T. test" لعینتـــین مـــستقلتین " ت"وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض تـــم اســـتخدام اختبـــار  -

independent sample " یوضح ذلك) 5.3( والجدول. 
  )5.3(الجدول 

   بــــینتوى الداللــــة للتعــــرف إلــــى الفــــروقومــــس" ت"المتوســــطات واالنحرافــــات المعیاریــــة وقیمــــة 
  للجبــر متوســطات درجــات الطــالب فــي المجمــوعتین الــضابطة والتجریبیــة فــي التطبیــق البعــدي 

  
  α ≤ = (2.00 0.05( وعند مستوى داللة ) 52(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة *   
  α  ≤ = (2.66 0.01(وعند مستوى داللة ) 52(لجدولیة عند درجة حریة ا" ت"قیمة ** 

  

) 24.536( كـــان المتوســط الحـــسابي فـــي التطبیــق البعـــدي للعینــة التجریبیـــة یـــساوي :مهــارة الطالقـــة
وكانــــت قیمـــة ت المحــــسوبة ) 9.923(والمتوســـط الحـــسابي فــــي التطبیـــق البعــــدي للـــضابطة یـــساوي 

 اتیوجـد فـروق ذوهـذا یعنـي أنـه  .  0.01  داللةًئیا عند مستوى وهي دالة إحصا) 16.082(تساوي 
ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة  ــــین متوســــط درجــــات تالمی ــــة إحــــصائیة ب دالل

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة "ت"قیمة 

 4.401 24.536 28 بعديتجریبیة 
 الطالقة

 1.495 9.923 26 بعديضابطة 

 
16.082 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 2.360 15.643 28 بعديتجریبیة 
 المرونة

 1.832 4.654 26 بعديضابطة 

 
19.008 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 7.594 21.571 28 بعديتجریبیة 
 األصالة

 4.545 4.423 26 بعديضابطة 

 
9.972 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 

 12.489 61.750 28  بعديتجریبیة 
 الدرجة الكلیة

 6.928 19.000 26 بعديضابطة 

 
15.387 

 

  ًدالة إحصائیا
 0.01عند 
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الجبـــر عنــد مهــارة الطالقـــة لــصالح المجموعـــة الــضابطة فــي اختبـــار مهــارات التفكیــر اإلبـــداعي فــي 
  .التجریبیة

) 15.643(ط الحــسابي فــي التطبیــق البعــدي للعینــة التجریبیــة یـــساوي  كــان المتوســ:مرونــةمهــارة ال
وكانــــت قیمـــة ت المحــــسوبة ) 4.654(والمتوســـط الحـــسابي فــــي التطبیـــق البعــــدي للـــضابطة یـــساوي 

 اتیوجـد فـروق ذوهـذا یعنـي أنـه  .  0.01  داللةًوهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 19.008(تساوي 
ــــین متوســــط درجــــات ت ــــة إحــــصائیة ب ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة دالل المی

الجبـــر عنـــد مهــارة المرونـــة لـــصالح المجموعـــة الــضابطة فـــي اختبـــار مهــارات التفكیـــر اإلبـــداعي فــي 
  .التجریبیة

) 21.571( كــان المتوســط الحــسابي فــي التطبیــق البعــدي للعینــة التجریبیــة یــساوي :صــالةمهــارة األ
وكانــــت قیمـــة ت المحــــسوبة ) 4.423(لبعــــدي للـــضابطة یـــساوي والمتوســـط الحـــسابي فــــي التطبیـــق ا

 اتیوجـد فــروق ذوهـذا یعنــي أنـه  .  0.01  داللـةًوهـي دالــة إحـصائیا عنـد مــستوى ) 9.972(تـساوي 
ــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات المجموعــــة  ــــین متوســــط درجــــات تالمی ــــة إحــــصائیة ب دالل

الجبــر عنــد مهــارة األصــالة لــصالح المجموعــة ي الــضابطة فــي اختبــار مهــارات التفكیــر اإلبــداعي فــ
  .التجریبیة

ــــة ل ــــرالدرجــــة الكلی ــــة یــــساوي :لجب ــــة التجریبی  كــــان المتوســــط الحــــسابي فــــي التطبیــــق البعــــدي للعین
وكانــت قیمــة ت ) 19.000(والمتوســط الحــسابي فــي التطبیــق البعــدي للــضابطة یــساوي ) 61.750(

یوجـد وهـذا یعنـي أنـه  .  0.01  داللـةعنـد مـستوى ًوهـي دالـة إحـصائیا ) 15.387(المحسوبة تساوي 
 داللــــة إحــــصائیة بــــین متوســــط درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة ومتوســــط درجــــات اتفــــروق ذ

الجبــر لــصالح المجموعــة التجریبیــة، المجموعــة الــضابطة فــي اختبــار مهــارات التفكیــر اإلبــداعي فــي 
   .ولذلك یرفض الفرض الصفري ویقبل الفرض البدیل

 داللــة إحــصائیة ذاتیوجــد فــروق     وتتفــق نتــائج الفــرض الثالــث التــي توصــلت نتائجــه إلــى أنــه    
بین متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة ومتوسـط درجـات  ) 05. 0(عند مستوى الداللة 

  لجبـــر، مـــع نتـــائج دراســـة  فـــي ا البعـــديت التفكیـــر اإلبـــداعيالمجموعـــة الـــضابطة فـــي اختبـــار مهـــارا
، فــــــــي اســــــــتخدام بعــــــــض )2007خطــــــــاب، (، و)2010أبــــــــو عــــــــاذرة، ( ، و)2012بــــــــو مزیــــــــد، أ( 

  .االستراتیجیات التي تعمل على تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي في مجال الریاضیات
تقـــوم علـــى دور المعلــــم ) 5E's( إســـتراتیجیة دورة الـــتعلم ویمكـــن أن یفـــسر الباحـــث ذلـــك بـــأن       

وتفاعــل التالمیـــذ مــع بعــضهم الـــبعض مــن أجـــل حلــول متعـــددة ر األكبـــر، والتلمیــذ، والتلمیــذ لـــه الــدو
   .ومتنوعة وجدیدة للمشكالت أتاح الفرصة إلطالق طاقات اإلبداع 
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  نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة

 تنمیـة الریاضـیاتهـل یحقـق توظیـف دورة الـتعلم فـي تـدریس ": ینص السؤال الرابع على مـا یلـي
  . " حسب مربع ایتا وحجم التأثیر  التفكیر اإلبداعيمهارات

  : التالیةاتولإلجابة عن هذا السؤال تحقق الباحث من الفرضی
  :  الرابع الفرضجنتائ
  

 تنمیـــة الریاضــیاتال یحقــق توظیــف دورة الـــتعلم فــي تـــدریس  : أنـــه  علــىرابـــعیــنص الفــرض ال      
  .تأثیر حسب مربع ایتا وحجم المهارات التفكیر اإلبداعي

م  رض ت ذا الف حة ھ ن ص ق م ا وللتحق ع إیت ساب مرب η 2"ح
ة"    ة التالی تخدام المعادل     :باس

 )Kiess, 1989: 446(  
  

t2 
t2 + df = η 2 

   
        
 التي تعبـر عـن حجـم التـأثیر  )d ) Kiess, 1989: 445أمكن إیجاد قیمة "  η 2"وعن طریق       

  :ة التالیةلدورة التعلم باستخدام المعادل
  

2   η 2 
   

1- η 2 
  

  
  
  

  )5.4(جدول 
الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم 

  التأثیر
 األداة المستخدمة حجم التأثیر

 كبیر متوسط صغیر
d 0.2 0.5 0.8 

η 2 0.01 0.06 0.14 
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یوضـح حجـم  ) 5.5(تأثیر باستخدام المعـادالت الـسابقة والجـدول ولقد قام الباحث بحساب حجم ال
   " .η 2   " ،"d"ٍالتأثیر بواسطة كل من 

  )5.5 (الجدول 
   في الریاضیاتوحجم التأثیر" d"و "  η 2"و " ت"قیمة 

  
) 5.857( كـــان المتوســــط الحـــسابي فـــي التطبیــــق القبلـــي للعینــــة التجریبیـــة یــــساوي :مهـــارة الطالقــــة

وكانــــت قیمـــــة ت ) 44.429(عــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق الب
   ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 39.777(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

وهـذا یـدل علـى حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة ) 15.310( dوقیمة ) η 2 )  0.214قیمةوبلغت 
  . المهارةالتعلم في تنمیة

  
) 0.464(ســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق القبلـــي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي  كـــان المتو:لمرونـــةمهـــارة ا

وكانــــت قیمـــــة ت ) 28.750(والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي 
   ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 42.447(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

 یـدل علـى حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة وهـذا) 16.338( dوقیمة ) η 2 )  0.212قیمةوبلغت 
  .التعلم في تنمیة المهارة

  
) 1.143( كـــان المتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق القبلـــي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي :صـــالةمهـــارة األ

وكانــــت قیمـــــة ت ) 45.643(والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي 
   ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد وهــــــــــ) 20.037(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعیاري

  dقیمة   η 2قیمة  "ت"قیمة 
 

  حجم
 التأثیر

 2.798 5.857 28 قبليتجریبیة 
 الطالقة

 5.385 44.429 28 تجریبیة بعدي

 
39.777 

 
 كبیر 15.310 0.214

 0.793 0.464 28 قبليتجریبیة 
 المرونة

 3.524 28.750 28 تجریبیة بعدي
  كبیر 16.338 0.212 42.447

 2.240 1.143 28 قبليتجریبیة 
 األصالة

 11.726 45.643 28 بیة بعدي تجری

 
20.037 

 
 كبیر 7.712 0.937

الدرجة  4.168 7.464 28  قبليتجریبیة 
 18.237 118.821 28 تجریبیة بعدي  الكلیة

34.408 
 كبیر 13.244 0.978 
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وهـذا یـدل علـى حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة ) 7.712( dوقیمـة ) η 2 )  0.937قیمـةوبلغـت 
  .التعلم في تنمیة المهارة

 كـــان المتوســط الحـــسابي فـــي التطبیـــق القبلـــي للعینـــة التجریبیـــة : الختبـــار الریاضـــیاتالدرجـــة الكلیـــة

) 118.821(والمتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق البعـــدي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي ) 7.464(یـــساوي 

  ) 01. 0( مـستوى داللـةًوهـي دالـة إحـصائیا عنـد ) 34.408(وكانت قیمة ت المحـسوبة تـساوي

وهــذا یــدل علــى حجــم تــأثیر كبیــر إلســتراتیجیة ) 13.244( dوقیمــة ) η 2 )  0.978قیمــةوبلغــت  

ـــــة  ـــــر اإلبـــــداعيدورة الـــــتعلم فـــــي تنمی ـــــدریس  ، إذنمهـــــارات التفكی ـــــتعلم فـــــي ت ـــــف دورة ال یحقـــــق توظی

  .، ولذلك یرفض الفرض الصفري ویقبل الفرض البدیل تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعيالریاضیات

      وتتفق نتائج الفرض الرابع التـي توصـلت نتائجـه إلـى أنـه یحقـق توظیـف دورة الـتعلم فـي تـدریس 

ـــــــة مهـــــــاراالریاضـــــــیات ـــــــداعي  تنمی ـــــــر اإلب ـــــــائج ت التفكی ـــــــأثیر مـــــــع نت ـــــــا وحجـــــــم الت   حـــــــسب مربـــــــع ایت

، فــــي اســــتخدام بعــــض )2007خطــــاب، (، و)2010أبــــو عــــاذرة، ( ، و)2012أبــــو مزیــــد، ( دراســــة 

  .االستراتیجیات التي تعمل على تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي في مجال الریاضیات

دورة الــتعلم تـــدفع التالمیـــذ للتفكیــر وذلـــك مـــن  إســـتراتیجیة ویمكــن أن یفـــسر الباحـــث ذلــك بـــأن       

 نحــو البحــث عــن المزیــد مــن الــذي یعتبــر بمثابــة الــدافع الــرئیسخــالل اســتخدام مفهــوم فقــدان االتــزان 

ى تنمیـة مهــارات تفكیـرهم اإلبـداعي، وأن انــدماج التالمیـذ فـي هــذه المعرفـة العلمیـة وبالتـالي تعمــل علـ

ً وعملــت أیــضا  الخمــس عملــت علــى تنمیـة تفكیــرهم اإلبــداعيبمــا تتــضمنه مــن خطواتهـااإلسـتراتیجیة 

 للمشكالت التـي یـتم طرحهـا ممـا نمـى لـدیهم طالقـة الحلـول ومرونـة المـداخل التالمیذ زیادة فهم على

تعتبــر إســتراتیجیة دورة الــتعلم مثیــرة للتفكیــر وذلــك مــن ة حلهــا ممــا نمــى تفكیــرهم اإلبــداعي، ووأصــال

 .ت وبین المعلم والمجموعاتخالل المناقشة بین المجموعا
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  : الخامس  الفرضجنتائ
تنمیــة مهــارات ال یحقــق توظیــف دورة الــتعلم فــي تــدریس الهندســة  : أنــه  علــىخــامسیــنص الفــرض ال

  .حسب مربع ایتا وحجم التأثیرالتفكیر اإلبداعي 

η 2"وللتحقق من صـحة هـذا الفـرض تـم حـساب مربـع إیتـا 
η 2"  وعـن طریـق " 

یمـة  أمكـن إیجـاد ق" 
dیوضـــح حجـــم التـــأثیر ) 5.6(والجـــدول ،  فـــي الهندســـة التـــي تعبـــر عـــن حجـــم التـــأثیر لـــدورة الـــتعلم 

  " .η 2   " ،"d"ٍبواسطة كل من 
  )5.6 (الجدول 

   في الهندسةوحجم التأثیر" d"و "  η 2"و " ت"قیمة  

  
) 2.607( كـــان المتوســــط الحـــسابي فـــي التطبیــــق القبلـــي للعینــــة التجریبیـــة یــــساوي :مهـــارة الطالقــــة

وكانــــت قیمـــــة ت ) 19.893( فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي والمتوســــط الحـــــسابي
  ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 27.094(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

وهــذا یــدل علــى حجــم تــأثیر كبیــر إلســتراتیجیة ) 10.429( dوقیمــة ) η 2 )  0.178قیمــةوبلغـت  
  .دورة التعلم في تنمیة المهارة

  
) 0.179( كـــان المتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق القبلـــي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي :رونـــةلممهـــارة ا

وكانــــت قیمـــــة ت ) 13.107(والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي 
   ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 26.960(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعیاري

  dقیمة   η 2قیمة  "ت"قیمة 
 

حجم 
 التأثیر

 1.812 2.607 28 قبليتجریبیة 
 الطالقة

 2.961 19.893 28 تجریبیة بعدي
 كبیر 10.429 0.178 27.094

 0.476 0.179 28 قبليتجریبیة 
 المرونة

 2.470 13.107 28 تجریبیة بعدي

 
26.960 

 
 كبیر 10.377 0.253

 1.311 0.357 28 قبليتجریبیة 
 األصالة

 7.921 24.071 28 تجریبیة بعدي
 كبیر 5.848 0.241 15.194

الدرجة  2.621 3.143 28  قبليتجریبیة 
 11.528 57.071 28 تجریبیة بعدي  الكلیة

 
24.417 

 
 كبیر 9.398 0.957
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وهذا یدل على حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة ) 10.377( dوقیمة ) η 2 )  0.253قیمةوبلغت 
  .التعلم في تنمیة المهارة

  
) 0.357( كـــان المتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق القبلـــي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي :صـــالةمهـــارة األ

وكانــــت قیمـــــة ت ) 24.071(والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي 
  ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 15.194(ساويالمحــــــــــسوبة تــــــــــ

وهـذا یـدل علـى حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة ) 5.848( dوقیمة ) η 2 )  0.241قیمةوبلغت  
  .التعلم في تنمیة المهارة

  
 كــــان المتوســــط الحــــسابي فــــي التطبیــــق القبلــــي للعینــــة التجریبیــــة یــــساوي : للهندســــةالدرجــــة الكلیــــة

وكانـت قیمـة ) 57.071(والمتوسط الحسابي في التطبیق البعـدي للعینـة التجریبیـة یـساوي ) 3.143(
 وبلغــــت ) 01. 0( مــــستوى داللــــةًوهــــي دالــــة إحــــصائیا عنــــد ) 24.417(ت المحــــسوبة تــــساوي

وهـذا یـدل علـى حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة الـتعلم ) 9.398( dوقیمـة ) η 2 )  0.957قیمـة
یحقـــق توظیـــف دورة الــــتعلم فـــي تــــدریس الهندســـة تنمیــــة  ، إذنمهــــارات التفكیـــر اإلبــــداعيیـــة فـــي تنم

  .، ولذلك یرفض الفرض الصفري ویقبل الفرض البدیلمهارات التفكیر اإلبداعي
  

ویمكــن أن یفـــسر الباحـــث ذلـــك بــأن تقـــدیم المـــادة التعلیمیـــة مــن خـــالل إســـتراتیجیة دورة الـــتعلم        
ل تحتوي على نـشاطات متسلـسلة ومنتظمـة، وتفعیـل دور الطـالب والتعـاون بـین التي تتكون من مراح

المجموعـة الواحـدة، خلـق جــو تعلیمـي مناسـب أدى إلــى تنمیـة مهـارات التفكیــر اإلبـداعي فـي الهندســة 
وتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا توصــلت إلیــه عــدة دراســات كــشفت نتائجهــا عــن أثــر إیجــابي لــدورة الــتعلم 

    فـــــــــــــي الریاضــــــــــــــیات، دریس فــــــــــــــي تنمیـــــــــــــة مهــــــــــــــارات التفكیـــــــــــــر اإلبــــــــــــــداعيواســـــــــــــتراتیجیات التـــــــــــــ
  ).2007(خطاب و،)2010 (وأبو عاذرة، )2012( أبو مزیددراسة

  

كمــا وتتفــق هــذه الدراســة مــع التوجهــات الحدیثــة فــي أســالیب تــدریس الهندســة التــي دعــا إلیهــا        
) NCTM,1989 : 2000(ة المجلــس القــومي لمعلمـــي الریاضــیات فــي الوالیـــات المتحــدة األمریكیـــ

ســتراتیجیات تــدریس حدیثــة، كمــا وتتفــق هــذه النتیجــة مــع وجهــة نظــر إالتــي تنــادي بــضرورة اســتخدام 
التـي یـرون فیهـا أن النجـاح  ) Swafford,Jones, and Thorntoon, 1997( سـوافورد وزمالئـه 

 اســتخدام اإلســتراتیجیة ســتراتیجیات تدریــسیة فعالــة، واالبتعــاد عــنإفــي تعلــم الهندســة یكــون باســتخدام 
  .االعتیادیة التي قد تؤدي إلى ضعف الطالب فیها وكراهیتهم لها 
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  : سادس الفرض الجنتائ
تنمیـة مهــارات  الجبــرال یحقـق توظیــف دورة الـتعلم فــي تـدریس  : علـى أنــه سادسیـنص الفـرض الــ
  . حسب مربع ایتا وحجم التأثیرالتفكیر اإلبداعي

η 2"م حـساب مربـع إیتـا وللتحقق من صـحة هـذا الفـرض تـ
η 2"  وعـن طریـق " 

 أمكـن إیجـاد قیمـة " 
dیوضـــح حجـــم التـــأثیر ) 5.7(والجـــدول ،  فـــي الهندســـة التـــي تعبـــر عـــن حجـــم التـــأثیر لـــدورة الـــتعلم 

  " .η 2   " ،"d"ٍبواسطة كل من 
  

  )5.7 (الجدول 
  جبر في الوحجم التأثیر" d"و "  η 2"و " ت"قیمة 

  

) 3.250( القبلـــي للعینــــة التجریبیـــة یــــساوي  كـــان المتوســــط الحـــسابي فـــي التطبیــــق:مهـــارة الطالقــــة
وكانــــت قیمـــــة ت ) 24.536(والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي 

  ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 27.296(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي
ر إلسـتراتیجیة دورة وهذا یدل على حجـم تـأثیر كبیـ) 10.506( dوقیمة ) η 2 )  0.202قیمةوبلغت 

  .التعلم في تنمیة المهارة
  

) 0.286( كـــان المتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق القبلـــي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي :لمرونـــةمهـــارة ا
وكانــــت قیمـــــة ت ) 15.643(والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي 

  ) 01. 0( توى داللــــــــــةمــــــــــسًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 34.428(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

 المتوسط العدد المجموعة المهارة
االنحراف 
 المعیاري

  dة قیم  η 2قیمة  "ت"قیمة 
 

حجم 
 التأثیر

 1.578 3.250 28 قبليتجریبیة 
 الطالقة

 4.401 24.536 28 تجریبیة بعدي

 
27.296 

 
 كبیر 10.506 0.202

 0.713 0.286 28 قبليتجریبیة 
 المرونة

 2.360 15.643 28 تجریبیة بعدي

 
34.428 

 
 كبیر 13.251 0.223

 1.969 0.786 28 قبليتجریبیة 
 األصالة

 7.594 21.571 28 تجریبیة بعدي

 
14.249 
 

 كبیر  5.484 0.296

الدرجة  2.982 4.321 28  قبليتجریبیة 
 12.489 61.750 28 تجریبیة بعدي  الكلیة

 
25.121 

 
 كبیر 9.669 0.959



 104

وهذا یدل على حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة ) 13.251( dوقیمة ) η 2 )  0.223قیمةوبلغت 
  .التعلم في تنمیة المهارة

  
) 0.786( كـــان المتوســـط الحـــسابي فـــي التطبیـــق القبلـــي للعینـــة التجریبیـــة یـــساوي :صـــالةمهـــارة األ

وكانــــت قیمـــــة ت ) 21.571(عینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي لل

  ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 14.249(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

وهـذا یـدل علـى حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة ) 5.484( dوقیمة ) η 2 )  0.296قیمة وبلغت 

  .التعلم في تنمیة المهارة

  

) 4.321(ط الحـسابي فـي التطبیـق القبلـي للعینـة التجریبیـة یـساوي  كـان المتوسـ: للجبرالدرجة الكلیة

وكانــــت قیمـــــة ت ) 61.750(والمتوســــط الحـــــسابي فــــي التطبیـــــق البعــــدي للعینـــــة التجریبیــــة یـــــساوي 

  ) 01. 0( مــــــــــستوى داللــــــــــةًوهــــــــــي دالــــــــــة إحــــــــــصائیا عنــــــــــد ) 25.121(المحــــــــــسوبة تــــــــــساوي

دل علـى حجـم تـأثیر كبیـر إلسـتراتیجیة دورة وهـذا یـ) 9.669( dوقیمة ) η 2 )  0.959قیمةوبلغت  

یحقــق توظیــف دورة الــتعلم فــي تــدریس الجبــر تنمیــة  ، إذنمهــارات التفكیــر اإلبــداعيالــتعلم فــي تنمیــة 

  .، ولذلك یرفض الفرض الصفري ویقبل الفرض البدیلمهارات التفكیر اإلبداعي

  

علــــى زیــــادة إدراك المـــــتعلم توظیـــــف دورة الــــتعلم عمــــل ویمكــــن أن یفــــسر الباحــــث ذلــــك بــــأن        

واهتمامه بالمسألة الریاضیة واألنشطة المتنوعة والمثیرة للتفكـر فـي كـل مرحلـة مـن مرحلـة دورة الـتعلم 

وتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا توصــلت إلیــه عملـت علــى تنمیــة مهــارات التفكیــر لــدى التالمیــذ فــي الجبــر 

التـــدریس فـــي تنمیـــة مهـــارات التفكیـــر ســـتراتیجیات العـــدة دراســـات كـــشفت نتائجهـــا عـــن أثـــر إیجـــابي 

).2007خطــــــــــــاب، (و) 2010أبـــــــــــو عـــــــــــاذرة، ( ، و)2012أبـــــــــــو مزیـــــــــــد، ( اإلبـــــــــــداعي دراســـــــــــة 
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   توصیات الدراسة: ًثانیا

  :في ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث بما یلي
 فــي تــدریس الریاضــیات s’5E تــشجیع معلمــي الریاضــیات علــى توظیــف إســتراتیجیة دورة الــتعلم -1

  .ما كشفت عنه هذه الدراسة من تأثیر لها في تنمیة مهارات التفكیر اإلبداعيًنظرا ل
ً دعـــوة القـــائمین علـــى تخطـــیط محتـــوى كتـــب الریاضـــیات تنظـــیم محتواهـــا وفقـــا إلســـتراتیجیة دورة    -2 

   .s’5Eالتعلم 
 فـــي تـــدریس s’5E العمـــل علـــى تـــدریب المعلمـــین علـــى كیفیـــة اســـتخدام إســـتراتیجیة دورة الـــتعلم -3

  .الریاضیات لتنمیة مهارات التفكیر اإلبداعي
 لتنمیــة s’5E توجیــه نظــر المعلمــین خــالل الــدورات التدریبیــة إلــى أهمیــة إســتراتیجیة دورة الــتعلم -4

  .مهارات التفكیر اإلبداعي
ً االهتمام بإعـداد أدلـة لمعلمـي الریاضـیات تتـضمن دروسـا معـدة وفقـا للخطـوات اإلجرائیـة لمراحـل -5 ًُ

   .s’5Eیة إستراتیج
 التعامل مع المنهج الدراسي بطریقة تـساعد المعلمـین علـى إعطـاء وقـت أطـول لالهتمـام بـالتفكیر -6

  .اإلبداعي
 عقـــد دورات وورش عمـــل مـــستمرة لمعلمـــي الریاضـــیات لتـــدریبهم علـــى كیفیـــة توظیـــف إســـتراتیجیة -7

  .بداعي  في تعلیم وتعلم الریاضیات، وذلك لتنمیة التفكیر اإلs’5Eدورة التعلم 
  

  مقترحات الدراسة: ًثالثا
  :في ضوء أهداف الدراسة الحالیة ونتائجها یمكن اقتراح الدراسات والبحوث التالیة

  . في مراحل تعلیمیة أخرىs’5E دراسة أثر توظیف إستراتیجیة دورة التعلم -1
فـي تـدریس المـواد   s’5E دراسة فعالیة برامج تدریبیة للمعلمـین السـتخدام إسـتراتیجیة دورة الـتعلم -3

  .الدراسیة المختلفة
  .ستراتیجیات تدریسیة أخرى منبثقة من الفكر البنائي على تنمیة التفكیر اإلبداعيإ دراسة فاعلیة -4
ســتراتیجیات إ فــي تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي ومقارنتهــا بs’5E أثــر توظیــف إســتراتیجیة دورة الــتعلم  -5

  .ئیةتدریسیة حدیثة منبثقة من النظریة البنا
  . في تنمیة التفكیر الریاضي في الریاضیاتs’5E دراسة أثر توظیف دورة التعلم -6
  . في تنمیة أنماط التفكیر المختلفة في الریاضیاتs’4E دراسة أثر توظیف دورة التعلم -7
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  :المصادر
  .  القرآن الكریم -
  .، القاهرة )2 – 1( ، المعاجم العربیة، الجزء  )1972(   المعجم الوسیط، -

 :المراجع
 تنمیــــة فــــي E's5 أثــــر تــــدریس العلــــوم الطبیعیــــة باســــتخدام دورة الــــتعلم. )2008(إبـــراهیم ، بــــسام - 1

مجلـة .  العلـوم التربویـة الجامعیـة فـي األردنكلیـةاألساسیة لدى طلبة  مهارات االقتصاد المعرفي
  .1351-1332، )4(23. )العلوم اإلنسانیة(جامعة النجاح لألبحاث 

 .دار المسیرة: ، األردن1الجزء األول، ط. موسوعة التدریس). 2004(إبراهیم، مجدي - 2
ـــدین  - 3 ـــسان العـــرب ). 1979( ، محمـــدل الفـــضوأبـــوابـــن منظـــور، جمـــال ال . المجلـــد الخـــامس. ل

 .دار الكتب المعارف: القاهرة . الطبعة األولى 
أثـــر اســـتخدام دائـــرة الـــتعلم فـــي تـــدریس المفـــاهیم العلمیـــة المتــــضمنة ). 1996(إســـماعیل، تمـــام - 4

 ،2، الجـزءمجلة كلیة التربیة، جامعة أسـیوط. بموضوع الضوء لتالمیذ الصف األول اإلعـدادي
 .12العدد

أثــر اســتخدام نمــوذج بــایبي البنــائي فــي تــدریس العلــوم لتعــدیل التــصورات ). 2006(أحمــد، أمــال -5
البدیلة حـول بعـض المفـاهیم العلمیـة وتنمیـة عملیـات الـتعلم األساسـیة لـدى تالمیـذ الـصف األول 

مجلـة التربیة العلمیة تحدیات الحاضر ورؤى المستقبل، : المؤتمر العلمي العاشر . اإلعدادي
: ، الجمعیــة المــصریة للتربیــة العلمیــة، جامعــة عــین شــمس، المجلــد األول، ص التربیــة العلمیــة

251 – 296.  

دار الــشروق للنــشر :  رام اهللا. 1ط. أســالیب تــدریس الریاضــیات). 2010(أبــو أســعد، صــالح -6
 .والتوزیع

یات علـى تنمیـة أثر استخدام األلعـاب التعلیمیـة فـي تـدریس الریاضـ). 2006(أبو زایدة، یاسر - 7
. التفكیــر اإلبــداعي لــدى تالمیــذ الــصف الــسادس مــن التعلــیم األساســي بمحافظــة شــمال غــزة

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزهر، غزة، فلسطین
 .دار الفرقان: عمان. 4ط. الریاضیات مناهجها وأصول تدریسها). 1997(أبو زینه، فرید - 8
منهــاج الریاضـــیات وأســـالیب تدریــسها فـــي الــصفوف األولـــى مـــن ). 1999(أبــو ســل، محمـــد - 9

 .دار الفرقان للنشر: عمان. 1ط. المرحلة االبتدائیة
 .، دار الفكر 1ط.  تربیة الموهوبین والتطویر التربوي .)1992(وآخرونكمال  ، سماحةأبو -10
فــــي تــــدریس " قــــوم- خطــــط  –عبــــر  " إســــتراتیجیةأثــــر توظیــــف  .)2010(أبـــو عــــاذرة، كــــرم -11

 رســالة .لــدى طلبــة الــصف الــسابع األساســي بغــزة یاضــیات علــى تنمیــة التفكیــر اإلبــداعيالر
 ماجستیر، قسم المناهج وأسالیب تدریس الریاضیات، الجامعة اإلسالمیة ، غزة
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برنــامج مقتــرح قــائم علــى النظریــة البنائیــة لتنمیــة الجوانـــب ).  2004(  عطایــا، أشــرفأبــو -12
 رسالة دكتوراه غیـر منـشورة، . بغزةاألساسيلصف الثامن المعرفیة في الریاضیات لدى طالب ا

 .جامعة عین شمس 
 .الكویت:  ، دار القلم6، طعلم النفس التربوي .)1993(أبو عالم، رجاء -13
، مكتبــــة الــــدار العربیــــة  1ط . اإلبــــداع فــــي تعلــــیم الریاضــــیات). 2002(أبــــو عمیــــرة، محبــــات -14

 .القاهرة
ـــر اســـتخدام ال). 2012(أبـــو مزیـــد، مبـــارك -15 ـــة مهـــارات التفكیـــر أث نمذجـــة الریاضـــیة فـــي تنمی

ـــسادس األساســـي بمحافظـــات غـــزة ـــدى طـــالب الـــصف ال رســـالة ماجـــستیر غیـــر . اإلبـــداعي ل
 . غزة –منشورة، جامعة األزهر 

. كفایـــة التخطــیط الدرســي لــدى معلمــي الریاضـــیات). 2004(األســطل، إبــراهیم والرشــید، ســمیر -16
 .70، العدد 18، المجلد المجلة التربویة

أثــر دورة الــتعلم فــي تعــدیل التــصورات البدیلــة للمفــاهیم العلمیــة لــدى ). 2008(ألســمر، رائــدا -17
رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، الجامعــة اإلســالمیة . طلبــة الــصف الــسادس واتجاهــاتهم نحوهــا

 .غزة
 البنائیة في تنمیة المهـارات E’S Sevenفاعلیة توظیف إستراتیجیة ). 2012(ألغا، حمدانا -18

رســالة  .فـي مبحـث العلـوم العامـة الفلـسطیني لـدى طـالب الـصف الخـامس األساسـيالحیاتیـة 
 .، فلسطین، غزةجامعة األزهر، كلیة التربیة،  غیر منشورةماجستیر

دار الفكـر : القـاهرة .طرق تـدریس الریاضـیات، نظریـات وتطبیقـات). 2001(األمین، إسماعیل -19
 .العربي

ــر الریاضــ). 2008(بــدوي، رمــضان -20 ــرامج الریاضــیات المدرســیةتــضمین التفكی . 1ط. ي فــي ب
 .دار الفكر: عمان، األردن

ــر  . )2002( بكــر، رشــید النــوري ال -21 ــداعيتنمیــة التفكی  1، ط مــن خــالل المــنهج الدراســياإلب
 .الریاض: مكتبة الرشید

دلیـــل المعلـــم فـــي اإلدارة الـــصفیة : المعلـــم الجدیـــد). 2006(الترتــوري، محمـــد والقـــضاة، محمـــد -22
 .دار الحامد للنشر والتوزیع:  عمان.ّالفعالة

فعالیــة اســتخدام دورة الــتعلم كنمــوذج مــن نمــاذج النظریــة البنائیــة ). 2003(التــودري، عــوض -23
بحـث . لتدریس حساب المثلثات في التحصیل والتفوق الدراسي لـدى تالمیـذ المرحلـة الثانویـة

 .، جامعة أسیوطمجلة كلیة التربیةمنشور، 
  " تنمیـــة مهــارات التفكیـــر الناقــد واإلبـــداعي لــدى األطفـــال "ر یاغــ تفكیـــر م.)2004(جبــر، دعــاء -24

 .، فلسطینمركز القطان للبحث والتطویر التربوي ،  1ط
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 .دار الكتاب الجامعي:  األردن .تعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات .)1999(جروان، فتحي  -25
 .دار الفكر: عمان، األردن. الطبعة األولى . اإلبداع). 2002(جروان، فتحي -26
أســالیب الكــشف عــن المبــدعین والمتفــوقین وتنمیــة  .)2003(لجمــل، محمــد والهویــدي، زیــد ا -27

 .دار الكتاب الجامعي: العین. 1ط .التفكیر
 علــى التحـــصیل ومـــستوى E’S 7 ثـــر اســتخدام دورة الـــتعلم المعدلـــةأ.)2011(الجوعــاني، مجبـــل -28

اجــــستیر غیــــر  رســــالة م.المتوســــط فــــي مــــادة الریاضــــیات الطمــــوح لــــدى طــــالب الــــصف الثــــاني
  .390 – 157، )49(، مجلة جامعة دیالي للعلوم اإلنسانیة، منشورة

أثر توظیف إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة علـى تنمیـة المفـاهیم ). 2010(جبر، یحیـى -29
 رســالة ماجــستیر .ومهــارات التفكیــر البــصري فــي العلــوم لــدى طلبــة الــصف العاشــر األساســي

  .، فلسطین، غزةالجامعة اإلسالمیة ،كلیة التربیة، غیر منشورة
ــنفس) 2000(حبیــب، مجــدي -30 ــم ال ــة وعل ــاس فــي التربی مكتبــة : ، القــاهرة، مــصر التقــویم والقی

 .النهضة المصریة
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة1ط. اتجاهات حدیثة في تعلیم التفكیر). 2003( مجدي،حبیب -31
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة1ط. علم طفلك كیف یفكر). 2005(حبیب، مجدي -32
ـــــي، مـــــشاعل -33 ـــــى  ). 2002( الحـــــذیفي، خالـــــد و العتیب فاعلیـــــة إســـــتراتیجیة التعلـــــیم المتمركـــــز عل

المـــــشكلة فـــــي تنمیـــــة التحـــــصیل الدراســـــي واالتجـــــاه نحـــــو مـــــادة العلـــــوم لـــــدى تلمیـــــذات المرحلـــــة 
، الجمعیــة المــصریة للمنــاهج وطــرق مجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدریس، "المتوســطة

 .169-123 ،ص 91 عین شمس، العدد تدریس، جامعةال

 دورة الـتعلم فـي تنمیـة المفـاهیم الریاضـیة وبقـاء إسـتراتیجیةأثر  .) م٢٠٠٧( الحربي، شروق -34
كلیـة التربیــة . الـتعلم لـدى طالبـات الـصف األول المتوســط، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة أثـر

 .جامعة طیبة: اإلنسانیة بالمدینة المنورة والعلوم

ـــوق المعرفیـــة  .)2002(سام الـــدین، لیلـــي حـــ -35  دورة الـــتعلم العادیـــة فـــي –أثـــر دورة الـــتعلم ف
 دراســـات فـــي .االبتـــدائيالتحـــصیل وعملیـــات العلـــم وبقـــاء أثـــر الـــتعلم لتالمیـــذ الـــصف الرابـــع 

 ) .2002(، السنة )81(المناهج وطرق التدریس، العدد 

ـــتعلم فـــي.)2001(حـــسن، رزق  -36  تـــدریس المفـــاهیم الریاضـــیة علـــى  أثـــر اســـتخدام نمـــوذج دورة ال
الجمعیـة .التحصیل وبقـاء أثـر الـتعلم وتنمیـة التفكیـر الریاضـي لـدى طـالب الـصف األول الثـانوي

 ).٢( ، العدد)٢( ، جامعة عین شمس، المجلد مجلة التربیة العلمیةالمصریة للتربیة العلمیة، 
ــــسمیع -37 ــــد ال ــــ). 1995(حــــسن، عب ــــة لت ــــأثیر اســــتخدام األنــــشطة التعلیمی دریس األعــــداد الكــــسریة ت

 مجلـة كلیـة التربیــة. والعـشریة فـي تنمیـة اإلبـداع الریاضـي بالحلقـة األولـى مـن التعلـیم األساسـي
 .جامعة الزقازیق
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دار الكتــاب : الطبعــة الثانیــة، األردن. طرائــق التــدریس واســتراتیجیاته .)2002(الحیلــة، محمــد  -38
 .الجامعي

 فاعلیــة الحكایــات واأللغــاز الریاضــیة مندمجــة دراســة استكــشافیة حــول). 1991( خــضر، نظلــة  -39
ًمعـــا فـــي تنمیـــة التفكیـــر الریاضـــي االبتكـــاري للتلمیـــذ المتفـــوق والتلمیـــذ مـــنخفض التحـــصیل فـــي 

 – 159، ) 97( ، مجلة التربیة اللجنة الوطنیة القطریـة للتربیـة والثقافـة والعلـوم. الریاضـیات
167.  

 البنائیـة فـي Seven E'sظـف إسـتراتیجیة أثـر برنـامج محوسـب یو .)2009(الخضري، ندى  -40
، بغـزة، تنمیة مهارات التفكیـر العلیـا لمـادة التكنولوجیـا لـدى طالبـات الـصف الـسابع األساسـي

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة ، غزة
 مــا وراء المعرفــة فــي تــدریس الریاضــیات إســتراتیجیةأثــر اســتخدام  .)2007(خطــاب، أحمــد  -41

. صیل وتنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى تالمیــذ الحلقــة الثانیــة مــن التعلــیم األساســيعلــى التحــ
 .، مصر كلیة التربیة ، جامعة الفیومرسالة ماجستیر غیر منشورة،

دار المــسیرة للنــشر : عمــان. الطبعــة األولــى. تعلــیم العلــوم للجمیــع). 2005(خطابیــة، عبــد اهللا -42
 .والتوزیع

 .دار الصفاء للنشر والتوزیع: ، عمان 1ط .مهارات التفكیرالطفل و .)2005(الخلیلي، أمل  -43
،دبـــي، اإلمـــارات 1 ط.تـــدریس العلـــوم فـــي مراحـــل التعلـــیم العـــام .)1996(وآخـــرون الخلیلـــي،  -44

 .دار القلم للنشر: العربیة المتحدة
ــاب التعلیمــي). 2004.(، محمــد محمــودالخوالــده -45 ــة وتــصمیم الكت ــاء المنــاهج التربوی   أســس بن

 .لمسیرة للنشر والتوزیعدار ا: عمان
 .، عالم الكتب، القاهرةبحوث نفسیة وتربویة): 1975(خیر اهللا، سید -46
: القـــاهرة. عـــالم الكتـــب. 1ط. اختبـــار القـــدرة علـــى التفكیـــر اإلبـــداعي). 1981(، ســـید خیـــر اهللا -47

 .  عالم الكتب
 دار : ، عمـــــان ، األردن1 ط.ســـــیكولوجیة اإلبـــــداع والشخـــــصیة .)2008( الــــداهري، صـــــالح -48

 .صفاء
ـــة. لألطفـــال رعایـــة تعلـــیم التفكیـــر .)2005( دجـــاني، دعـــاء -49 ـــة رؤى تربوی ، مركـــز القطـــان مجل

 .للبحث والتطویر التربوي، غزة 
معوقـات تنمیـة اإلبـداع لـدى طلبـة المرحلـة األساسـیة فـي مـدراس قطـاع ). 2005( دیاب، سهیل -50

ـــاني . غـــزة لواقـــع وطموحـــات حـــول الطفـــل الفلـــسطیني بـــین تحـــدیات ا" المـــؤتمر التربـــوي الث
 . فبرایر، غزة، فلسطین22- 23الجامعة اإلسالمیة، . "المستقبل
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، كلیة قطـر، جامعـة قطـر، العـدد األول ص االبتكار تعریفه وتنمیته). 1982( الدریني، حسین -51
161-180. 

أثــر توظیــف الـتعلم البنــائي فــي برمجیــة مـادة الریاضــیات علــى تحــصیل ). 2008(رزق، حنـان -52
  رسـالة دكتـوراه غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة.ّول المتوسط بمدینة مكة المكرمـةطالبات الصف األ

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمةقسم المناهج وطرق التدریس، 

 سلـسلة عـالم .)غـسان عبـد الحـي: ترجمة. (اإلبداع العام والخاص). 1989( ألكسندرروشكا،  -53
 ) .144( المعرفة ، الكویت، العدد 

            . البنائیــــــــة منظــــــــور ابــــــــستمولوجي وتربــــــــوي .)1992(، كمــــــــال ونوزیتــــــــزیتــــــــون ، حــــــــسن  -54
 .، اإلسكندریة 1ط

جمعیـة : األردن .تنمیة اإلبداع والتفكیر اإلبداعي فـي تـدریس العلـوم .)1987( زیتون، عـایش -55
 .المطابع

  .الشروق :  عمان.النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم .)2007( زیتون، عایش -56
. المـؤتمر الخـامس عـشر .تـصمیم التعلـیم مـن منظـور النظریـة البنائیـة. )2003(، كمـال زیتون -57

 .یولیو ) 22 – 21( ،جامعة عین شمس  ،مناهج التعلیم واإلعداد للحیاة المعاصرة
 .عالم الكتب: القاهرة .1ط ). رؤیة بنائیة(تدریس العلوم للفهم  .)2002(زیتون، كمال  -58
 1، طالــتعلم والتــدریس مــن منظــور النظریــة البنائیــة). 2003( زیتــون، حــسن وزیتــون، كمــال -59

  .عالم الكتب: القاهرة
 .ار الفكر د: عمان.مدخل على تربیة المتمیزین والموهوبین. )2000(  االسرور، نادی -60
 .دار الفكر: األردن ، تربیة المتمیزین والموهوبین.)1998( االسرور، نادی -61
  .دار وائل للنشر: ، عمان، األردن1ط. عمقدمة في اإلبدا). 2002( السرور، نادیا -62
         . مـــــع مئـــــات األمثلـــــة التطبیقیـــــة–تـــــدریس مهـــــارات التفكیـــــر  .)2003(ســـــعادة، جـــــودت  -63

 .دار الشروق : األردن  عمان،1ط
ــــــة). 2006( ســــــعادة، جــــــودت -64 ــــــة التطبیقی ــــــات األمثل ــــــع مئ ــــــر م ــــــدریس مهــــــارات التفكی .               ت

 .دار الشروق: ، األردن1ط
دار : عمـــان. 4ط. المـــنهج المدرســـي المعاصـــر). 2004( ٕ، جـــودت وابـــراهیم، عبـــد اهللاســـعادة -65

 .الفكر
 .دار الحامد: عمان. 1ط. الریاضیات بین النظریة والتطبیق). 2006( سعید، سهیلة -66
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أثر استخدام دورة التعلم فـي تـدریس الفیزیـاء  .)2010( السفیاني، نایف بن عتیق بن عبد اهللا -67
 الدراســي ومهـارات التفكیــر االبتكـاري لــدى طـالب الــصف األول الثــانويعلـى تنمیــة التحـصیل 
 .القرى، جامعة أم ة، كلیة التربیةشوررسالة ماجستیر غیر من

 التفكیــر الناقــد واإلبــداعي إســتراتیجیة الــتعلم التعــاوني فــي تــدریس .)2006( الــسلیتي، فــراس -68
 .عالم الكتب الحدیث: ، عمان1 ط.المطالعة والنصوص األدبیة

أثـــر النـــشاط التعلیمـــي الحـــر بنـــادي الریاضـــیات للتالمیـــذ الفـــائقین . )2004( رمـــضان مان،ســـلی -69
المـؤتمر العلمـي الـسادس حـول التنمیـة .بالمرحلة االبتدائیة على تحصیلهم وتفكیرهم اإلبداعي 

 .، مصرالفیومأبریل ، كلیة التربیة ، جامعة )  24 -23(  ،المهنیة المستدیمة للمعلم العربي
: ، القـاهرة1ط. تعلیمـه وتنمیـة مهاراتـه.. أساسیاته وأنواعـه: التفكیر). 2011(ان، سناء سلیم -70

 .عالم الكتب
 .دار القلم للنشر والتوزیع: دبي . معلم الریاضیات الفعال). 2004( السواعي، عثمان -71
أثر استخدام طریقة العصف الذهني لتـدریس التعبیـر فـي تنمیـة ). 2006( السمیري، عبد ربـه -72

رســالة ماجــستیر غیــر . یــر اإلبــداعي لــدى طالبــات الــصف الثــامن األساســي بمدینــة غــزةالتفك
 . غزة–منشورة، كلیة التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس، الجامعة اإلسالمیة 

 ، السلـسلة الرابعـة، دار 1 ط .علم النفس فـي حیاتنـا االجتماعیـة .)2000( سویف، مـصطفى -73
 .المصریة اللبنانیة

فعالیــــة نمــــوذج دورة الــــتعلم فــــي تنمیــــة التفكیــــر االســــتداللي ). 2003(اصــــرســــید، عبــــد الن -74
 دراسـة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة .والتحصیل لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة فـي الریاضـیات

 .التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس، جامعة حلوان
الجمعیـــــة المـــــصریة .  تنمیـــــة التفكیـــــر ورعایـــــة الموهـــــوبین والمتفـــــوقین.)2000(الـــــشریف، كـــــوثر -75

 .المؤتمر العلمي الثاني عشر مناهج التعلیم وتنمیة التفكیرللمناهج وطرق التدریس، 
أثــر التــدریس وفــق نمــوذجین للــتعلم البنــائي فــي ). 2006(الــشطناوي، عــصام، والعبیــدي، هــاني  -76

        المجلـــــة األردنیـــــة فـــــي العلـــــوم التربویـــــة. تحـــــصیل طـــــالب الـــــصف التاســـــع فـــــي الریاضـــــیات
 .4 عدد2مجلد

ــر الریاضــي ). 2010( الــشهراني، ســعود -77 ــة التفكی ــى تنمی ــتعلم عل ــر اســتخدام نمــوذج دورة ال أث
رسـالة . والتحصیل الدراسي في مادة الریاضیات لدى طالب الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة

 .دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، قسم المناهج وطرق التدریس، جامعة أم القرى
أثر استخدام نموذج ویتلي في تدریس الریاضـیات علـى التحـصیل ). 2010(، محمـد الشهراني -78

رسـالة دكتـوراه غیـر منـشورة، . الدراسي واالتجاه نحوهـا لـدى تالمیـذ الـصف الـسادس االبتـدائي
 .كلیة التربیة، جامعة أم القرى
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دة المحوسـبة  للوسـائط المتعـدإسـتراتیجیتینأثـر اسـتخدام . )2007( هبهعبد اهللا،  ولشوا، هالا -79
في القـدرة علـى حـل المـشكالت الریاضـیة والتفكیـر اإلبـداعي لـدى طالبـات المرحلـة األساسـیة 

الجامعــــة  رســــالة ماجــــستیر غیــــر منــــشورة، كلیــــة التربیــــة .فــــي مــــدارس وكالــــة الغــــوث الدولیــــة
 .اإلسالمیة، غزة

دار : رةالقـاه. 1ط. طرق تدریس الریاضیات نظریـات وتطبیقـات). 2001( الصادق، إسـماعیل -80
 .الفكر العربي

ــــاوي، عفــــت -81 ــــة .)٢٠٠٢(  الطن ــــي البحــــوث التربوی ــــتعلم وتطبیقاتهــــا ف ــــیم وال .        أســــالیب التعل
 .مكتبة األنجلو المصریة: القاهرة، 1ط

دار المــــسیرة للنـــــشر :  األردن.تنمیــــة قـــــدرات التفكیـــــر اإلبـــــداعي .)2001( الطیطــــي، محمـــــد -82
 .والتوزیع

 .دار المسیرة: ، عمان2ط. درات التفكیر اإلبداعيتنمیة ق). 2004( الطیطي، محمد -83

العلمیـة و بقـاء أثـر  أثـر اسـتخدام دائـرة الـتعلم علـى اكتـساب المفـاهیم. )1999( عبد النبي، رزق -84
، جامعــة عــین مجلــة التربیــة العلمیــة. دى تالمیــذ الــصف األول اإلعــداديواالتجاهــات لــ الــتعلم

 19-1، )2 (، العدد2شمس، المجلد 

أثـر برنـامج مقتـرح لتـدریب معلمـي التـاریخ بمرحلـة الـتعلم األساسـي ). 2005(یرالعبسي، سم -85
ــر اإلبــداعي لــدى  ــى تنمیــة التفكی ــذ العل ــر منــشورة. تالمی جامعــة الــدول . رســالة دكتــوراه غی

 .كلیة التربیة. العربیة، معهد البحوث والدراسات العربیة
 .مكتبة الفالح: الكویت،1، طرسيالتفكیر والمنهاج المد .)2003(عفانة، عزو عبید، ولیم و -86
تعلــیم الریاضــیات لجمیــع األطفــال فــي ضــوء متطلبــات المعــاییر وثقافــة ). 2004( عبیـد، ولــیم -87

 .دار المسیرة للنشر : ، األردن1ط . التفكیر
، المـؤتمر العلمـي الثـانيالتوجیهـات المـستقبلیة لمنـاهج المرحلـة الثانویـة، ). 1998( عبید، ولـیم -88

 .مارس ) 10 – 7( التدریس، الكویت، قسم المناهج وطرق
 .مكتبة اإلنجلو المصریة: القاهرة. تربویات الریاضیات). 2000( وآخرونولیمعبید، -89
 دورة إسـتراتیجیة باسـتخدام الهندسـة تـدریس ثـرأ ).2008(  دامـس، حـسینوأبـوهـاني  العبیـدي، -90

مجلـة العلـوم . يالهندسـ تفكیـرهم ومـستویات الـسابع الـصف طـالب فـي تحـصیل الرباعیـة ّالـتعلم
 ).4(9المجلد  جامعة البحرین، ،التربویة والنفسیة

تنمیـة مهـارات التفكیـر نمـاذج ). 2007(العتوم، عدنان والجراح، عبد الناصـر و بـشارة، موفـق  -91
 .، عمان، األردننظریة وتطبیقات عملیة
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ـــة). 2008( العتیبـــي، نـــوال -92 ـــتعلم فـــي تحـــصیل الریاضـــیات وتنمی ـــة ال ـــة اســـتخدام طریق  فاعلی
ــة مكــة المكرمــة ــاني المتوســط بمدین ــات الــصف الث ــدى طالب ــد ل ــر الناق رســالة . مهــارات التفكی

 .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، السعودیة
ــة ). 2005( عطــوان، أســعد -93 ــروابط الریاضــیة لتنمی ــائم علــى ال ــامج مقتــرح ق مــدى فاعلیــة برن

، رسـالة ء لـدى طلبـة الـصف العاشـر بمحافظـات غـزةالمهارات الریاضیة الالزمـة لـتعلم الفیزیـا
 .دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر

 أثـر اسـتخدام بعـض اسـتراتیجیات النظریـة البنائیـة فـي .)2006( ملـوح، محمـدأبـو وعفانة، عزو  -94
لمـؤتمر وقـائع ا .سة لدى طالب الصف التاسع األساسـي بغـزةتنمیة التفكیر المنظومي في الهند

 )الوقــائع والتطلعـــات(، العلمــي األول لكیــة التربیـــة، التجربــة الفلـــسطینیة فــي إعـــداد المنــاهج
 ).1(المجلد 

، اســتراتیجیات تـــدریس الریاضـــیات فـــي مراحـــل التعلـــیم العـــام). 2007(  وآخـــرونعزوعفانــة، -95
 .مكتبة الطالب الجامعي، خانیونس

ــدریس الری). 2012( عفانــة، وزمــالؤه -96 ــیم العــاماســتراتیجیات ت . 1ط. اضــیات فــي مراحــل التعل
 .دار الثقافة: عمان، األردن

 الجامعـة اإلسـالمیة .1ط.  التـدریس اإلسـتراتیجي للریاضـیات الحدیثـة. )1995( عفانة، عـزو -97
 . غزة –

أثــــر اســــتخدام المــــدخل البــــصري فــــي تنمیــــة القــــدرة علــــى حــــل المــــسائل ). 2001(عفانــــة، عــــزو -98
  الثالــــث عــــشر. المــــؤتمر العلمــــي. امن األساســــي بغــــزةواالحتفـــاظ بهــــا لـــدى طلبــــة الــــصف الثـــ

 جامعــة عــین شــمس -الجــزء الثــاني) منــاهج التعلــیم، والثــورة المعرفیــة، والتكنولوجیــة المعاصــرة(
  . یولیو25 – 24

، الجامعــة اإلســالمیة 2ط. التــدریس االســتراتیجي للریاضــیات الحدیثــة). 2006( عفانــة، عــزو -99
 .مطبعة المقداد: غزة

الجامعــــــــة . الطبعــــــــة األولــــــــى. الجــــــــزء األول.اإلحــــــــصاء التربــــــــوي). 1997( عفانــــــــة، عــــــــزو -100
 .مطبعة مقداد: غزة.اإلسالمیة

 .دار المسیرة: عمان . 1ط. مناهج الریاضیات وأسالیب تدریسها). 2000( عقیالن، إبراهیم -101
أثر اسـتخدام الـتعلم التعـاوني فـي تـدریس الهندسـة لتالمیـذ الـصف الثـاني ). 2003( علي،أشرف -102

المــؤتمر . ادي علــى التحــصیل والتفكیــر اإلبــداعي وخفــضي مــستوى القلــق الهندســي لــدیهماإلعــد
العلمــي الثالــث حــول تعلــیم وتعلــم الریاضــیات وتنمیــة اإلبــداع، الجمعیــة المــصریة التربویــات 

 .دار الضیافة: أكتوبر، جامعة عین شمس)9-8(، الریاضیات
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 الجمعیــة المــصریة .ى مــصل التفكیــر جــسم التعلــیم وحاجتــه إلــ.)2000(  ســعید إســماعیل،علــي -103
 . المؤتمر العلمي الثاني عشر، مناهج التعلیم وتنمیة التفكیرللمناهج وطرق التدریس،

 نمـــوذج بنـــائي لتنمیـــة الحـــس العـــددي وتـــأثیره علـــى تحـــصیل الریاضـــیات .)2005(  وائـــل،علـــي -104
 فـي المنـاهج مجلـة دراسـات .والذكاء المنطقي الریاضـي لـدى تالمیـذ الـصف الـسادس االبتـدائي

 . 87: التدریس، جامعة عین شمس، ع ، الجمعیة المصریة للمناهج وطرق وطرق التدریس
أثر تدریس برنامج مقترح في الهندسـة علـى تنمیـة التفكیـر اإلبـداعي ). 2000( عودة، رحمـة -105

رســالة ماجـستیر غیــر منـشورة، كلیــة التربیـة، جامعــة . لـدى طلبــة الـصف الثــامن األساســي بغـزة
 .، مصرعین شمس

، دار الخطـــابي للنــــشر 1 ط.معجــــم علـــوم التربیـــة .)1994(زمـــالؤه بي، عبـــد اللطیـــف واالفـــار -106
 .والتوزیع

أثـر تـصمیم مقتـرح لمحتـوى وحـدة الـدائرة فـي ضـوء مهـارات التفكیـر . )2009( القرشـي، خالـد -107
 علـى التحـصیل الدراسـي والتفكیـر الریاضـي لطـالب الـصف الثالـث المتوسـط بمدنیـة االبتكاري

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة أم القرى ، السعودیة . طائفال
ـــر). 2005( قطـــامي، نایفـــة -108 ـــوي والتفكی ـــنفس الترب ـــم ال دار حنـــین للنـــشر : عمـــان، األردن. عل

 .والتوزیع
 .، دار الشروق ، عمانسیكولوجیة التعلم الصفي ): 2000(  قطامي، یوسف وقطامي، نایفة -109
ة اســتخدام كـل مـن مــدخل دورة الـتعلم والطرائـف العلمیــة مـدى فاعلیـ). 1994( كامـل، رشـدي -110

والمعتاد على اكتساب المفاهیم البیولوجیة وعملیات العلم والمیول العلمیة لدى تالمیذ الحلقة 
 .رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة المنیا، مصر . األولى من التعلیم األساسي

مكتبــة :  لبنــان. اإللیكترونــي عــن بعــد المباشــر واالفتراضــيالتعلــیم). 2004( الكیالنــي، تیــسیر -111
 .لبنان

عــالم :  القــاهرة. معجــم المــصطلحات التربویــة المعرفیــة.)1996(  علــي،الجمــلو أحمــد ،اللقــاني -112
 .الكتب

معجـــم المــصطلحات التربویـــة المعرفــة فـــي المنـــاهج ). 1999( اللقــاني، أحمــد والجمـــل، علــي -113
 .عالم الكتب: القاهرة. الطبعة الثانیة. وطرق التدریس

أثــــر توظیــــف نمــــوذج الخطـــوات الخمــــس البنــــائي فــــي تنمیــــة مهــــارات ). 2011( اللولـــو، فتحیــــة -114
 جامعـة –المجلـة التربویـة . التحلیل والتركیب في العلـوم لـدى طالبـات الـصف التاسـع األساسـي

 ).35(، عین شمس
ت التفكیــــر الناقـــد لــــدى أثــــر اســـتخدام دورة الــــتعلم فـــي تنمیــــة مهـــارا). 2011(الطراونـــة، محمـــد  -115

 ).9 (25، مجلد مجلة جامعة النجاح لألبحاث. طالبات الصف العاشر األساسي في األردن
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 )17-11(  تنمیــة التفكیــر اإلبــداعي لــدى األطفــال المرحلــة العمریــة .)2002(مــدحت، محمــود -116
 . المجلد الثاني، العدد السابع، جامعة قطر،مجلة الطفولة والتنمیة .سنة

فاعلیة برنامج مقتـرح لتنمیـة القـدرة علـى حـل المـسائل اللفظیـة ). 2003(  عفـافالمشهراوي، -117
ــــزة  ــــصف التاســــع األساســــي بغ ــــات ال ــــدى طالب ــــة، الجامعــــة . ل ــــة التربی رســــالة ماجــــستیر، كلی

 .اإلسالمیة، غزة
 .دار الفكر: ،األردن1ط. الموهبة والتفوق). 2000( المعایطة، خلیل والبوالیز، محمد -118
قــراءات . دور الریاضــیات المدرسـیة فـي تنمیــة اإلبـداع لــدى المـتعلم). 1995( المفتـي، محمـد -119

 .مكتبة األنجلو المصریة: القاهرة . في تعلیم الریاضیات
: ، مـصراإلسـكندریة.مدخل إلـى علـم الـنفس التربـوي). 2002( منسي، محمود والطواب، سـید -120

 .مكتبة األنجلو المصریة
 .دار المعرفة: اإلسكندریة. ي التعلیماإلبداع والموهبة ف). 2003( منسي، محمود -121
برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي لـــدى طـــالب الـــصف األول ). 2002( المنـــوفي، ســـعید -122

ــة . الثانویــة  ــاني حــول البحــث فــي تربویــات الریاضــیات، الجمعی المــؤتمر العلمــي الــسنوي الث
 .2002أغسطس ) 5-4(، جامعة عین شمس، المصریة لتربویات الریاضیات

فعالیـــة اســـتخدام نمـــوذج تـــورانس فـــي تنمیـــة التفكیـــر اإلبـــداعي ). 2001(مهنـــي، عواطـــف  -123
رسـالة ماجـستیر، كلیـة . والتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة في مادة الریاضیات

 .التربیة، جامعة حلوان
  فاعلیـــة األلعـــاب اللغویـــة فـــي تنمیـــة مهـــارات التحـــدث.)2004( موســـى، محمـــد وســـالمة، وفـــاء -124

                   مجلــــــة القــــــراءة والمعرفــــــة .والتفكیــــــر اإلبــــــداعي لــــــدى طفــــــل مــــــا قبــــــل المدرســــــة االبتدائیــــــة
  .125-85، ص 36العدد 

أثــر اخــتالف نمــط ممارســة األنــشطة البنائیــة علــى التحــصیل وتنمیــة ). 2003(المیهــي، رجــب  -125
لــة الثانویــة ذوي مركـــز مهــارات قــراءة الــصور والتفكیــر االبتكــاري فــي العلــوم لــدى طــالب المرح

 .3، المجلد السادس، العدد مجلة التربیة العلمیة. التحكم الداخلي والخارجي
 .دار وائل للطباعة والنشر:  عمان.فلسفات التربیة). 2001(  ناصر، إبراهیم -126

أثـــر اســـتخدام أســـلوب حـــل المـــشكالت علـــى التفكیـــر االبتكـــاري فـــي ). 1999( النجــار، أكـــرم -127
رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، جامعـة .  الصف الحادي عشر علوم بغزةالریاضیات لدى طالب

 .عین شمس المشتركة مع كلیة التربیة الحكومیة، غزة

، جمعیـة المعلمـین 100 العدد مجلة المعلم . صناعة الطلبة المبدعین.)2000( النعیمي، مریم -128
 .بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، الشارقة
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  أسالیب الكـشف عـن المبـدعین والمتفـوقین وتنمیـة التفكیـر ). 2003( زید وآخـرون، الهویدي  -129
 .دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزیع :  اإلمارات العربیة المتحدة،1ط. واإلبداع

اإلمـــارات العربیـــة   ، 1ط ." تنمیتـــه– اكتـــشافه –ماهیتـــه " اإلبـــداع  .)2004( الهویـــدي، زیـــد  -130
 .دار الكتاب الجامعي: المتحدة

دار : اإلمـارات العربیـة المتحـدة. األسالیب الحدیثـة فـي تـدریس العلـوم). 2005( یدالهویدي، ز -131
 .الكتاب الجامعي

دار الكتـاب : ، اإلمـارات2ط ،" تنمیتـه – اكتـشافه –ماهیته "اإلبداع  .)2007( یدالهویدي، ز  -132
 .الجامعي

لهم األكــادیمي درجــة معرفــة معلمــي العلــوم للنظریــة البنائیــة وأثــر تــأهی). 2002( الــوهر، محمــود -133
 .طرجامعة ق) 22(العدد، مجلة مركز البحوث التربویة. والتربوي وجنسهم علیها

 .قـــراءات فـــي مهـــارات التفكیـــر وتعلـــیم التفكیـــر الناقـــد واإلبـــداعي .)1997( یـــونس، فیـــصل  -134
  .دار النهضة العربیة: القاهرة
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  )1(ملحق رقم 
 ائمة بأسماء السادة أعضاء لجنة التحكیمق

  االسم
  

  الدرجة العلمیة ومكان العمل 
  

  االختبار 
دلیل المعلم 
وكراسة 

  تلمیذال

 تـــــــــــــــــدریس الریاضــــــــــــــــــیاتأســـــــــــــــــتاذ المنـــــــــــــــــاهج وطــــــــــــــــــرق   عزو عفانة. د.أ
  الجامعة اإلسالمیة غزة

    

ــــــــــــــــاهج وطــــــــــــــــرق   علي نصار. د ــــــــــــــــدریس الریاضــــــــــــــــیاتدكتــــــــــــــــوراه المن   ت
  )رئیس قسم المناهج ( جامعة األزهر بغزة 

    

ــــــــــــــــاهج وطــــــــــــــــرق  علي خلیفة. د ــــــــــــــــدریس الریاضــــــــــــــــیاتدكتــــــــــــــــوراه المن    ت
   .)مدیر عام التخطیط التربوي  (وزارة التربیة والتعلیم

   

ــــــــــــــــاهج وطــــــــــــــــرق   سمیة النخالة. د ــــــــــــــــدریس الریاضــــــــــــــــیاتدكتــــــــــــــــوراه المن  ت
  ) مدیر عام المناهج (العاليوزارة التربیة والتعلیم 

    

      مركز القطان - تدریس الریاضیاتوراه المناهج وطرق دكت  رحمة عودة. د

ــــــــستیر منـــــــــــــــاهج وطــــــــــــــــرق تـــــــــــــــدریس الریاضــــــــــــــــیات  عایش صالح.أ   ماجـــــــ
  )وكالة الغوث الدولیة بغزة(مدیر مدرسة 

    

      ماجستیر مناهج وطرق تدریس الریاضیات   نعیم أبو غلوه .أ

  ستیر منـــــــــــــــاهج وطــــــــــــــــرق تـــــــــــــــدریس الریاضــــــــــــــــیاتماجـــــــــــــــ  وائل شبالق .أ
  العاليتربیة والتعلیم وزارة ال

    

     غزة شرق مدرس ریاضیات مدیریة – ریاضیاتماجستیر   عبد الرحمن فروانة. أ
       مدیریة التربیة والتعلیم شرق غزة–مدرس ریاضیات   أدهم شبیر. أ
       مدیریة التربیة والتعلیم شرق غزة –مدرس ریاضیات   محمد عطا هللا. أ
       مدیریة التربیة والتعلیم شرق غزة– ریاضیات مدرس  عبد الرحمن فروانه. أ

       مدیریة التربیة والتعلیم شرق غزة–مدرس ریاضیات   دیاب شویدح .أ
      مدیریة التربیة والتعلیم شرق غزة–مدرس ریاضیات   رعد شقورة. أ
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  )2(ملحق رقم 
  خطاب تحكیم التفكیر اإلبداعي في الریاضیات

  
  ـــــــزة            غــــــــــــ- ة األزهــــــــــــــــرـــــــــــعـجامــــــ

  عمــادة الدراســات العـلیـا والبحث العلمي 
  كـلیــــــــــــــــــــــــــــــة التــربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  قســـــــــــــم المناهــــــــج وطــــــــرق التدریس

  
  ،،،علیكم ورحمة اهللا وبركاته السالم 
  ،،، اهللا ـــا/ حفظه ،،، -------------------ة / السید

  ،،، تحیة طیبة وبعد 
  تحكیم اختبار: الموضوع

 

أثـر توظیـف دورة الـتعلم : " بإجراء دراسة بعنـوان أحمد عبد القادر أبو عطا  / باحثیقوم ال
ــر اإلبــداعي لــدى تالمیــذ الــصف التاســع األساســي فــي تــدریس الری اضــیات لتنمیــة مهــارات التفكی
  . غزة- وذلك للحصول على درجة الماجستیر من كلیة التربیة بجامعة األزهر، "بمحافظات غزة 

  
 تـــم ذيالــ بنــود اختبـــار التفكیــر اإلبـــداعي  ولــذا أرجــو مـــن ســیادتكم التكـــرم بإبــداء آرائكـــم فــي

  ) الــــــــــــــــــــــــــــــــــدائرة(وحــــــــــــــــــــــــــــــــــدة ب تبط والمــــــــــــــــــــــــــــــــــرباحــــــــــــــــــــــــــــــــــثإعــــــــــــــــــــــــــــــــــداده مــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــــــــــل ال
  : األساسي من حیثلتاسع  للصف اریاضیاتمن كتاب ال) األسس واللوغاریتمات ( وحدة و 

  .مدى وضوح ودقة تعلیمات االختبار  .1
 الـصف التاسـع فــي مهـارات التفكیـر اإلبـداعي فــي تالمیـذمـدى مناسـبة المفـردات لقیـاس قــدرة  .2

 .الریاضیات 

 .  رونه من مفردات االختبار إضافة أو حذف أو تعدیل ما ت .3

                              
  

  ولسیادتكم جزیل الشكر                                                                
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  )3(ملحق رقم 
  اختبار التفكیر اإلبداعي في الریاضیات

  
  بیانات الطالب

  / االسم 
  /الفصل 

  
  هدف االختبار 

   :تلمیذعزیزي ال
  . یهدف االختبار إلى قیاس قدرتك على التفكیر اإلبداعي في الریاضیات 

  .ًعلما بأن الدرجة التي ستحصل علیها في االختبار لن تؤثر على نتیجة مادة الریاضیات 
  
  

  "حصتان "  دقیقة 90: زمن االختبار                            تعلیمات االختبار
  
  .تمام  اقرأ كل سؤال بعنایة واه-1
  . احرص على تنوع مداخل الحلول -2
  . احرص علي األفكار التي ال تخطر ببال غیرك -3
  . اجعل كل محاولة  منفصلة في سطر جدید مع ترقیم كل محاولة -4
  . ال تبدأ اإلجابة قبل أن یؤذن لك-5
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  یطیتان أرسم أكبر عدد ممكن من األمثلة على تساوي زاویتین مح..   أمامك دوائر - 1
  ) .اكتب الزاویتان ( 

                       
                                  

                                         
                                             

  
                                                                                              

                                   
              

  أ جـ د< =  أ ب د   <              
              

  
  
  

                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                             
  
  
  

                                                                                                                                                                       
  یمكنك رسم دوائر أخرى    / مالحظة 
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   مماس للدائرة م عند أ جـ د - 2
                          ْ                            140= جـ أ ب <      قیاس 

  .            أ م ب  <      أوجد قیاس 
       بأكبر عدد من

  .المختلفة  الطرق     
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                         /                    في الشكل المقابل   - 3

  30                        ْ                        30= م ب جـ <      قیاس 
  ْ  20= م أ جـ  <      قیاس 

                           م                     أوجد بأكبر عدد من الطرق المختلفة                  
          جـ                   20                                                .أ م ب <      قیاس  

                  أ                                                                 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                                

                                                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
 ؟

 ب   
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  . ارسم أكبر عدد ممكن من األمثلة على تساوي زاویة مماسیة وزاویة محیطیة - 4
  .    ارسم الشكل واكتب الزاویتین 

  
   ب                     
   ×          أ         

                        
  
  

      د×     جـ                       
  

  ب د جـ المحیطیة                              < = أ ب جـ المماسیة      < 
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یمكنك رسم دوائر أخرى/ مالحظة    
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  : في الشكل المقابل - 5
  ْ  64= أ <  أ ب ، أ جـ  مماسان لدائرة مركزها م  ، قیاس  

  " بأكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة  " ساویة  جد قیاس الز
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  ْ 20= د ب جـ <  دائرة مركزها م ، م د  یوازي ب جـ ، قیاس - 6
  أ م د <    أوجد قیاس 

                                .    بأكبر عدد من الطرق المختلفة
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  .  بأكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة 64استخدم األسس للحصول على العدد  )  7   
  

  64  =  62/         مثال 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................  
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  ، اكتب أكبر عدد ممكن من 9استخدم الجذور التربیعیة و التكعیبیة للحصول على العدد  ) 8
  . الحلول 

   
  9 =        81/                      مثال 

  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................... 
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     2على العدد    ب أكبر عدد ممكن من الطرق للحصولاكت)  9
  .ً     مستخدما األسس وصورة البسط والمقام 

  

  2    =  20  ×     42  /         مثال 

                          
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 1 2 1 
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  .   بأكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة 1  استخدم األقواس للحصول على العدد   )  10 
                                                4  

 )  =       2-6 ×  4- 2  )  (  26 ×  22/   ( مثال 
1

  

                                                          
4  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
...............................................................................................  
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  .  ، كون أكبر عدد ممكن من الحلول 4استخدم اللوغاریتمات في الحصول على العدد   ) 11
  

   4   =   81    لو  /      مثال 
  
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3      
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  .  اكتب أكبر عدد من الطرق المختلفة 2  )49(        _   2  )81  (  جد ناتج   ) 12
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
  

  
                          ــــ  انتهت األسئلة  ـــ                                
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  )4(ملحق رقم 
  ُخطاب تحكیم دلیل معلم الریاضیات

  
  ـــــــزة            غــــــــــــ- ـــــــــــعة األزهــــــــــــــــرـجامــــــ

  عمــادة الدراســات العـلیـا والبحث العلمي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــةكـلیــــــــــــــــــــــــــــــة التــربیــــــــــــ

  قســـــــــــــم المناهــــــــج وطــــــــرق التدریس
  

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 
  ،،، اهللا ـــا/ حفظه ،،، -------------------ة / السید

  ،،، تحیة طیبة وبعد 
 

 

 

أثـر توظیـف دورة الـتعلم : " بإجراء دراسة بعنـوان أحمد عبد القادر أبو عطا  / باحثیقوم ال
ــر اإلبــداعي لــدى تالمیــذ الــصف التاســع األساســي  فــي تــدریس الریاضــیات لتنمیــة مهــارات التفكی

  . غزة-زهر وذلك للحصول على درجة الماجستیر من كلیة التربیة بجامعة األ، "بمحافظات غزة 
ــــــذا أرجــــــو مــــــن ســــــیادتكم التكــــــرم بإبــــــداء آرائكــــــم فــــــي   ) الــــــدائرة(وحــــــدة ب الــــــدلیل المــــــرتبط ول

  : األساسي من حیثلتاسع  للصف اریاضیاتمن كتاب ال) األسس واللوغاریتمات ( و وحدة 
  .الدقة العلمیة واللغویة -1
    s’5Eوضوح الخطوات اإلجرائیة لمراحل إستراتیجیة دورة التعلم  -2

 .األهداف العامة واإلجرائیةصیاغة  -3

 s’5Eمالئمة توزیع األنشطة على الخطوات اإلجرائیة لمراحل إستراتیجیة دورة التعلم  -4

 .التنوع في أسالیب التقویم -5

 .                            ًما ترونه مناسبا -6

  
     الشكرولسیادتكم جزیل                                                                
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  )5(ملحق رقم 
  ُالصورة النهایة لدلیل معلم الریاضیات

  /مقدمة 
تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر توظیــف دورة الــتعلم فــي تــدریس الریاضــیات لتنمیــة مهــارات      

  . دورة التعلم ومراحلها  بإستراتیجیةالتفكیر اإلبداعي، وفیما یلي عرض موجز للتعریف
ً للنظریـة البنائیـة وتطبیقـا عملیـا لنظریـة جـان بیاجیـه فـي النمـو المعرفـي، ویقـوم تعد دورة الـتعلم ترجمـة

الطلبة فیها بأنفسهم بعملیة االستقصاء التي تؤدي إلى التعلم وتجعل الطلبة منهمكـین فـي سلـسلة مـن 
 باالستكـــــشاف لألفكـــــار والخوارزمیـــــات ومنهـــــا إلـــــى تفـــــسیر ثـــــم) التهیئـــــة (  باالنـــــشغالاألنـــــشطة تبـــــدأ

اتهم لهذه األفكار والخوارزمیات، ثم إلى بلـوغ القمـة فـي االتـساع المفـاهیمي مـن خـالل االنخـراط إبداع
 وأخیـــرا تقیـــیم بعملیـــة تعلـــم المفـــاهیم والتعمیمـــات انطالقـــا مـــن خبـــراتهم الـــسابقة  للمفهـــوم أو الموضـــوع

  .الطلبة 
 بــشكل كبیــر بــأن دورة ویتــضح مــن خــالل دورة الــتعلم التــي تــم تطبیقهــا فــي مجــاالت العلــوم المختلفــة

الــتعلم التـــي تتكـــون مـــن أربعــة مراحـــل وخمـــسة مراحـــل هـــي األكثــر مالئمـــة لطبیعـــة تعلـــم الریاضـــیات 
  .وتعلیمها

 بفعالیــة، وتقــدم العلــم التلمیــذفهــي تمــنح الفرصــة للمــتعلم لكــي یبنــي المفــاهیم العلمیــة بنفــسه، وتــشرك 
  .كطریقة للبحث وتعلم التفكیر

  :وهي  )s’5E( دورة التعلم التي تتكون من خمسة مراحل الدراسةواستخدم الباحث في هذه 
  .االنشغال، واالستكشاف، والتفسیر، والتوسع، والتقویم

ٕ تحفیز الطالب واثـارة فـضولهم واهتمامـاتهم وانخـراطهم بموضـوع : )Engagement( االنشغال -1
  ).المفهوم ( الدراسة 

المفهـوم المـراد تعلمـه وفیهـا یعطـى الطـالب  یستكشف الطالب : )Exploration( االستكشاف -2
  .توجیهات یتبعونها لجمع البیانات إلدراك معنى المفهوم الذي یدرسونه

  . توضیح وشرح المفهوم المراد تعلمه وتعریف المصطلحات : )Explanation(  التفسیر  -3
عــن طریــق  التنظــیم العقلــي للخبــرات التــي حــصل علیهــا الطــالب :  )Elaboration( التوســع -4

  .ربطها بخبرات سابقة مشابهة حیث تكتشف تطبیقات جدیدة للمفهوم 
ــــیم تعلــــم الطلبــــة واصــــدار حكــــم علــــى فهــــم الطــــالب للمهــــارات : ) Evaluation( التقــــویم -5 ٕ تقی

  .والمفاهیم التي تعلمها
لطـــالب ) األســـس واللوغاریتمـــات(و )الـــدائرة( إن هـــذا الـــدلیل صـــمم لمـــساعدتك علـــى تـــدریس وحـــدتي

  . دورة التعلمبتوظیف إستراتیجیةف التاسع األساسي الص
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  :ویتضمن
لـذي تـم صـیاغته وفقـا لـدورة المحتوى التعلیمـي ا، األهداف، الخطة الزمنیة للتدریس -

ــمإرشــادات عامــة لل، الــتعلم  خطــة ســیر الــدرس، ویتــضمن كــل درس األهــداف، معل
 .هدافعلى تحقیق تلك األ الخاصة به، والوسائل التعلیمیة التي تساعد

 
  /یوضح الجدول التالي التوزیع الزمني لموضوعات الوحدتین 

  
 )ـــ األسس واللوغاریتماتالدائرة ( الخطة الزمنیة لتدریس وحدتي 

        

عدد   الدرس  الوحدة
  الحصص

  الموضوع

  
  األول
  

3  
  الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیة   -  
   على نفسلمحیطیة المنشأةالزوایا ا  – 

  القوس     

  الشكل الرباعي الدائري  -    3  الثاني
  الزاویة الخارجة  -  

  
  الثالث
  

3  
  أوتار الدائرة  -  

  حالة تساوي أوتار الدائرة  -
  األوتار المتقاطعة  -

  
  
  
  

  )الدائرة (

  مماس الدائرة    -    4  الرابع
    الزاویة المماسیة -  

  األسس  -  4  األول
   ) األسس واللوغاریتمات (  األسیة المعادالت  -

  اللوغاریتمات -  4  الثاني
  المعادالت اللوغاریتمیة -

    21  المجموع  
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  :وحدة الدائرة : ًأوال
  ) :الدائرة  ( لوحدةاألهداف اإلجرائیة 

ً قادرا على أن یحقق التلمیذ لهذه الوحدة یتوقع أن یكون تلمیذعند االنتهاء من دراسة ال     
  : األهداف التالیة

  
  . الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیةیتعرف - 1
 یحدد العالقة بین الزاویة المركزیة والزاویة  المحیطیة المشتركتین في نفس القوس  - 2
 .تان المرسومتان على نفس القوس المحیطیناتالزاوییحدد العالقة بین  - 3
 . یستنتج قیاس الزاویة المحیطیة المرسومة على قطر الدائرة  - 4
ي نفس القوس في حل وایا المركزیة والزوایا المحیطیة المشتركة فیوظف العالقة بین الز - 5

  .مسائل منتمیة 
 .الشكل الرباعي الدائري یتعرف  - 6
 .العالقة بین كل زاویتین متقابلتین في الشكل الرباعي الدائري یحدد  - 7
 .یتعرف الزاویة الخارجیة في الشكل الرباعي الدائري - 8
لشكل الرباعي الدائري والزاویة الداخلیة المقابلة یحدد العالقة بین الزاویة الخارجة في ا - 9

 .لمجاورتها 
 .یحدد العالقة بین العمود النازل من مركز الدائرة وأي وتر فیها ینزل علیه هذا العمود -10
العالقة بین القطعة المستقیمة الواصلة من مركز الدائرة إلى أي وتر وعالقتها بهذا یحدد  -11

 .الوتر
 .المنصف ألي وتر وعالقته بمركز الدائرة العالقة بین العمود یحدد  -12
 .العالقة بین أبعاد األوتار المتساویة في دائرة یستنتج  -13
 .مماس الدائرة یتعرف  -14
 .العالقة بین مماس الدائرة ونصف القطر المشترك معه في نقطة التماس یحدد  -15
 .العالقة بین المماسین المرسومین لدائرة من نقطة خارجها یستنتج  -16
 .ویة المماسیة یتعرف الزا -17
یستنتج العالقة بین الزاویة المماسیة لدائرة والزاویة المحیطیة المرسومة على الوتر من       -18

 .الجهة األخرى 
 
  

  



 139

  
  
  
  

  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: أهداف الدرس 
  .یتعرف الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیة - 1
 اویة المركزیة والزاویة  المحیطیة المشتركتین في نفس القوس یحدد العالقة بین الز - 2
 یحدد العالقة بین الزوایا المحیطیة المشتركة في نفس القوس - 3
 . یستنتج قیاس الزاویة المحیطیة المرسومة على قطر الدائرة  - 4
ي نفس القوس في حل یوظف العالقة بین الزوایا المركزیة والزوایا المحیطیة المشتركة ف - 5

 . منتمیة مسائل
  

  خطوات السیر في الدرس
  الوسائل التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضوع 

  
  )سبورة، أقالم( وسائل تقلیدیة  - 1
 .رسومات للدائرة مرسومة على ورق مقوى  - 2
 ).مسطرة، منقلة، فرجار( أدوات هندسیة  - 3
  كراسة التلمیذ - 4

  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًوالأ
  

 واخلق الفضول لدیهم من خالل رسم دائرة على السبورة، یذتالم اعرض موقف مثیر لل-1
                                                                           :وتحدید زاویة محیطیة وأخرى مركزیة

                                                                    : اطرح السؤال التالي-2
                                    .................... ب أ ج زاویة   <تسمى

                                                                               ...................            ب م ج زاویة <تسمى 
                                                                                                        

                    الزاویتین                     ولیتعرف التالمیذ على العالقة بین قیاس
            .ننتقل إلى المرحلة التالیة مرحلة االستكشاف

                                                           

                                           

 الدرس األول            الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیة                                              
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  / الستكشاف مرحلة ا: ثانیا
   .تالمیذ) 6-5(  إلى مجموعات تضم تالمیذ قسم ال-1
   / تالمیذ وزع النشاطات التالیة على ال-2

                                                                                         أ                                                          )1(نشاط 
                                                            في الشكل المقابل 

                                         المركزیة  ـهل هناك عالقة بین قیاس الزاویة ب م ج
  م                                               . المحیطیة ـوالزاویة ب أ ج

                                                    ج          ب                       ماذا تالحظ ؟؟    .  قم بقیاس الزاویتین 
  /إذن 

  .....................................     تساوي ـالزاویة المركزیة ب م ج
  )2(نشاط 

  الحظ الشكل المقابل 
 لذا فإن الزاویة المحیطیة 180ة حیث الزاویة المركزی

  المشتركة 
                                                      ........... .معها في القوس تساوي 

الزاویة المحیطیة المرسومة على قطر الدائرة / إذن 
  .........تساوي 
   )3(نشاط 

                                                                                        :قابلالحظ الشكل الم
 زاویتین محیطیتین مشتركتان في نفس 2<  ، 1< الحظ 

  القوس، 
  :تینالزاویقم بقیاس 

                                                   = .......................   1زاویة 
                                                                                                        = .......................          2زاویة 

  ماذا تالحظ ؟؟
  ................ .الزاویتان المحیطیتان المرسومتان على قوس واحد / إذن 

  .اطلب منهم تدوین المالحظات التي توصلوا إلیها -3
  . عن النشاطات السابقة اإلجابة اطلب منهم -4
 النشاطات دون توجیهات مباشرة وتأكد أنه حصل ٕواجراءً على العمل معا لتالمیذ شجع ا-5

  .بینهم تفاوض اجتماعي
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  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  . الزاویة المركزیة ب م ج تساوي ضعفي الزاویة المحیطیة ب أ ج المشتركة معها في نفس القوس 

  )2(جابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم إ
  /الحظ الشكل المقابل 
   لذا فإن الزاویة المحیطیة المشتركة 180حیث الزاویة المركزیة 

   90معها في القوس تساوي  
  )3(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

                          )                                 حسب الرسم (متفاوتة  = 1زاویة 
                                                                                                                1نفس قیاس زاویة  =  2زاویة 
  .  متساویتان واحد  الزاویتان المحیطیتان المرسومتان على قوس/ إذن 
  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
  .مفهوم الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیة بكلماتهم الخاصة على شرح تالمیذع الشج - 1
 .إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل  - 2
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذ مع الواإلجاباتناقش الحلول  - 3

  .تالمیذالخاطئة التي قد تسمعها من بعض ال
  .قم بصیاغة المفهوم على السبورة  - 4

هي الزاویة التي یقع رأسها في مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرین في / ویة المركزیة للدائرة الزا
  .الدائرة
  

  .هي الزاویة التي یقع رأسها على الدائرة وضلعاها وتران في الدائرة/ الزاویة المحیطیة 
  

  .الزاویة المركزیة تساوي ضعف الزاویة المحیطیة المشتركة معها في نفس القوس 
  
  / مرحلة التوسع : ًابعا ر

  :األسئلة التالیة اطرح على الطالب 
                                    أ :أوجد قیاس الزاویة المطلوبة  ) 1

                                                                         

                              م             = ................... . ب جـ أ <    قیاس 
                           .ْ  30= ب أ جـ <     حیث قیاس 

                                                                      ب            ج                                   
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  : في الشكل المقابل ) 2
                                                                  

    
                                             130= أ م ب < قیاس إذا كان 

  أ جـ ب                                                                        < قیاس : أوجد 
                                                                                                                                                                                                                      

  : في الشكل المقابل ) 3
  

  أب قطر في الدائرة   م   
                                                                           115= أ جـ د < 

  . ب أ د < أوجد 
                                     )                                     صل ب ج : إرشاد   ( 

                 
                                                                      

  : في مرحلة التوسع ة المتضمنلةسئ األاتإجاب
  ْ  60    =أ جـ ب  < قیاس ) 1
  
  أ جـ ب محیطیة مشتركتان في القوس أ ب < أ م ب مركزیة ،  < : بما أن ) 2

  ْ   65=   ْ  130  ×   1=  أ م ب     <  1= أ جـ ب < إذا  
                 2                   2  

  
  نصل  ب ج : العمل ) 3

  أ جـ ب محیطیة مرسومة على قطر الدائرة  < :بما أن 
  ْ 90= أ جـ ب < : إذا 
  ْ  25=  ْ 90  –ْ  115= ب جـ د < 

  ب أ د محیطیتان مشتركتان في القوس ب د < ب جـ د ، < : بما أن 
  ْ 25= ب أ د < = ب جـ د < : إذا 
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  /مرحلة التقویم : خامساً 
  . ومشاركتهمتالمیذمالحظة مدى انتباه ال) أ

  : مرحلة التقویم وهينشاطات تنفیذ تالمیذاطلب من ال) ب
  )1 (نشاط 

   /ما المقصود بكل من ) 1
   ....................................................................:الزاویة المركزیة )  أ 
  ............. ......................................................:الزاویة المحیطیة)  ب

  :أكمل الفراغ بما یناسب كل عبارة مما یلي) 2    
  ..........الزاویتان المحیطیتان المرسومتان على قوس واحد في الدائرة ) أ

  ...........قیاس الزاویة المحیطیة المرسومة على قطر الدائرة تساوي ) ب
 قیاس الزاویة المحیطیة المشتركة ْ  فإن100إذا كان قیاس الزاویة المركزیة في دائرة یساوي ) ج

  ................                                                         معها في نفس القوس یساوي 
                                                                         

                                                                    )2 (نشاط
                                                                                 

  ْ  ،                          20= ب أ م < في الشكل المقابل ، إذا كان 
                                                   جـ أ م                                        < ب م د ،  <  ، جد قیاس  70= جـ م د < 

                                                                                    
                                                                                       

                
  ) 3(نشاط 

  
  .                            ة  المقابل ، م مركز الدائرفي الشكل

                                 س  ،   ص        /  أوجد قیمة كل من  
     

                                                                                
  ) 4(نشاط 

  ائرة أ ب جـ مثلث متساوي األضالع مرسوم داخل د
  . مركزها م، رسم القطر جـ د، ثم وصل ب م 

  .جـ ب م < = أ ب د < : أثبت أن  
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  )5(نشاط 
أ ب قطر في دائرة مركزها م ، جـ نقطة على الدائرة، وصل جـ أ ، جـ ب، ثم مد ب أ على 

، أجـ ، أقیم من د عمود على أ د ، القى امتداد جـ أ في هـ = استقامته إلى نقطة د بحیث كان أ د 
  .أ ب = أهـ : أثبت أن 

  نشاط بیتي 
أ م د < أخذت النقطة د على الدائرة بحیث أن . أ م ب زاویة مركزیة قائمة في دائرة مركزها م < 
 )بأكبر عدد ممكن من الطرق المختلفة( احسب قیاس كل من زوایا المثلث أ ب د . ْ  140= 

   :قویم  في مرحلة التة المتضمنسئلة األاتإجاب
  ) 1(نشاط 
  :ما المقصود بكل من )1

هي الزاویة التي یقع رأسها في مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرین في / الزاویة المركزیة للدائرة 
  .الدائرة

  .هي الزاویة التي یقع رأسها على الدائرة وضلعاها وتران في الدائرة/ الزاویة المحیطیة 
  :أكمل الفراغ بما یناسب كل عبارة مما یلي) 2
  متساویتانیتان المحیطیتان المرسومتان على قوس واحد في الدائرة الزاو) أ

  ْ 90قیاس الزاویة المحیطیة المرسومة على قطر الدائرة تساوي ) ب
ْ  فإن قیاس الزاویة المحیطیة المشتركة 100إذا كان قیاس الزاویة المركزیة في دائرة یساوي ) ج

                                                          ْ 50معها في نفس القوس یساوي 
  ) 2(نشاط 

  ْ 40= ْ  20 × 2) = ب أ م<  ( 2= ب م د < 
  . ْ  35= جـ أ م < 

   ) 3(نشاط 
  ) محیطیتان مشتركتان في القوس ( ْ   40= س 
   ) 90 + 40 ( – 180= ص 
  ْ    50= ص 

  أ                                                                  )4(نشاط 
  ْ  د90= د ب جـ محیطیة مرسومة على قطر الدائرة إذا < : بما أن 

  المثلث أ ب جـ متساوي األضالع         
  ْ                               م60= أ جـ ب < = أ ب جـ < = ب أ جـ < إذا 
  جب                         ْ                             30 = 60 – 90= د ب أ < إذا 
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  د جـ أ محیطیتان ومشتركتان في القوس أ د< د ب أ ، < : بما أن 
  ْ  30= د جـ أ < = د ب أ < إذا 
  ْ  30 = 30 – 60= د جـ ب < 

  جـ م أنصاف أقطار = في المثلث ب م جـ ، ب م 
  .ْ  30= م جـ ب < = م ب جـ < : إذا 
   .ْ 30= م ب جـ < = د أ ب  < : إذا 

                                                                                              )5(نشاط 
  أ جـ ب محیطیة مرسومة على قطر الدائرة                     ـ            : بما أن 

  ْ  90= أ جـ ب < : ًإذا 
               د            أ                          بأ د هـ ، أ جـ ب        : نطبق المثلثان 

  أ جـ = أ د :  فیهما 
  أ د هـ < = أ جـ ب < 
  )              بالتقابل بالرأس ( جـ أ ب <  = د أ ه < 
  ه         :                     ینطبق المثلثان وینتج أن : إذا 

  . أ ب =  أ هـ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جـ
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  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: ف الدرس أهدا
  .الشكل الرباعي الدائري یتعرف  - 1
  .العالقة بین كل زاویتین متقابلتین في الشكل الرباعي الدائري یحدد  - 2
 .  یتعرف الزاویة الخارجیة في الشكل الرباعي الدائري- 3
ي الشكل الرباعي الدائري والزاویة الداخلیة المقابلة  یحدد العالقة بین الزاویة الخارجة ف- 4

  .لمجاورتها 
  خطوات السیر في الدرس

  الوسائل التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضوع 
  

  )سبورة، أقالم( وسائل تقلیدیة   - 1
 .رسومات للدائرة مرسومة على ورق مقوى  - 2
 ).مسطرة، منقلة، فرجار( أدوات هندسیة  - 3
  كراسة التلمیذ– 4
  

  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال
  واخلق الفضول لدیهم من خالل رسم دائرة على السبورة، وتحدیدتالمیذاعرض موقف مثیر لل
  .شكل رباعي داخلها 

                         أ                   د                                             
                                                :اطرح السؤال التالي 

  ...................  الشكل أ  ب جـ د  سمى ی
        

                                                                         ب            ج
  
  

  

                                           

  الثانيالدرس             الشكل الرباعي الدائري                                              
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  / مرحلة االستكشاف : ثانیا
   ویقــــــوم الطــــــالب فیمــــــا بیــــــنهم ،تالمیـــــذ) 6-5(  إلــــــى مجموعــــــات تــــــضم تالمیــــــذ قـــــسم ال-1

  .بتوزیع األدوار 
  / وزع النشاطات التالیة على الطالب -2

                                                                                 )1(نشاط 
          د                                   أ                               :في الشكل المقابل

                                                         هل هناك عالقة بین كل زاویتین متقابلتین فیه ؟
  .درجة =   ........... جـ  < قیاس + أ  < قیاس 
  ب                  جـ.                        درجة = .............د  < قیاس + ب < قیاس 
                                                                                /إذن 

  . ْ  = ..... مجموع الزاویتین المتقابلتین في الشكل الرباعي الدائري 
                                                                      )2(نشاط 

                                                        الحظ الشكل المقابل 
  .............. .       تسمى زاویة س زاویة 

  =  ................ .                                                      ص < 
 >1 . ............... =   
  = ................. .  س < 

  =   ري الزاویة الخارجة في الشكل الرباعي الدائ/ إذن 
...........................................................  

  .اطلب منهم تدوین المالحظات التي توصلوا إلیها -3
  . عن النشاطات السابقة اإلجابة اطلب منهم -4
 النشاطات دون توجیهات مباشرة وتأكد أنه حصل ٕواجراءً على العمل معا تالمیذ شجع ال-5

  .عيبینهم تفاوض اجتما
  

  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  . درجة 360=   جـ  < قیاس + أ  < قیاس 
                                  . درجة 360= د  < قیاس + ب < قیاس 
                                                                                /إذن 

  .ْ   360= قابلتین في الشكل الرباعي الدائري مجموع الزاویتین المت
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  )2(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
                                                                     الحظ الشكل المقابل 

   .       خارجة عن الشكل الرباعي الدائريتسمى زاویة س زاویة  
  ْ 001= ْ  80 -ْ 180=  ص < 
 >1 = 180 ْ – 105 ْ = 75 ْ    
    ْ 105= ْ  75 –ْ  180= س < 

   .الزاویة الداخلیة المقابلة لمجاورتها=   الزاویة الخارجة في الشكل الرباعي الدائري / إذن 
  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
 . بكلماتهم الخاصة لخاصیة والنتیجة على شرح اتالمیذشجع ال - 1
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذمع ال واإلجاباتناقش الحلول  - 2

  .تالمیذالخاطئة التي قد تسمعها من بعض ال
  .إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل  - 3
 . على السبورة التعمیمقم بصیاغة  - 4
  

  ) متكاملتان ( ْ   180= مجموع الزاویتین المتقابلتین في الشكل الرباعي الدائري 
  

  . الزاویة الداخلیة المقابلة لمجاورتها = الرباعي الدائري الزاویة الخارجة في الشكل 
  / مرحلة التوسع : ًرابعا 

  :األسئلة التالیة  تالمیذاطرح على ال
  هل الشكل التالي رباعي دائري ؟ ولماذا ؟)  1

   أ                                                   
         د40         100                                                       

   
                                                  40                             100  

                              جـ  ب                                                 
                                                               : في الشكل المقابل ) 2

                                                                 
  )                                                س  <  ( قیاس :  أوجد 
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                                                                         د  
  :في الشكل المقابل ) 3

    جـ           25                                                                             
  

  ْ 25= جـ د ب <  ، 115= د أ ه < 
  ْ  ، 40= ج ب د < 

                      115.                   الشكل  أ ب جـ د رباعي دائري : برهن أن 
                                                  ه                أ                       ب

  
  :ي مرحلة التوسع  فة المتضمنسئلة األاتإجاب

  . د جـ س خارجیة عن المثلث ب د جـ < : بما أن  ) 1
  ْ  100= ب د جـ < + د ب جـ < =  د جـ س < :     إذا 
  أ د = أب : بما أن 

  ْ  40= أ د ب < = أ ب د < : إذا 
  ْ 180 =  40 + 100 + 40= أ د جـ  < +  أ ب جـ < : إذا 
   .الشكل  أ ب جـ د رباعي دائري : إذا 
     
  .ْ  75= س < قیاس ) 2
  
  في المثلث جـ د ب  ) 3
   115 ) = 40 + 25 ( – 180= جـ < 

  جـ وهي خارجیة عن الشكل الرباعي أ ب جـ د  < = د أ ه < : بما أن 
  . الشكل  أ ب جـ د  رباعي دائري : إذا 

  /مرحلة التقویم : خامساً 
  . ومشاركتهمتالمیذمالحظة مدى انتباه ال) أ

  : مرحلة التقویم وهينشاطات تنفیذ تالمیذ من الاطلب) ب
  : أكمل )1 (نشاط 
  . الدائرة ................ الشكل الرباعي هو الشكل الذي تقع جمیع رؤوسه )  أ 
  ............. . مجموع الزاویتین المتقابلتین في الشكل الرباعي الدائري ) ب
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  ............. الزاویة الداخلیة ........... دائري قیاس الزاویة الخارجة عن الشكل الرباعي ال) ج 
   

                                                                                                                                                                                                           
    ) 2(نشاط 

                                                                        
في الشكل المجاور ، م مركز الدائرة ، م 

  جـ یوازي ب د                       
                                           :           احسب قیمة 

.                                                                                  ب د جـ < م ب د ، < م أ جـ ،  < 
                                                               

  
  نشاط بیتي 

  .)32-4(، و الشكل )31-4(  الشكل 1سؤال 
   :قویم  في مرحلة التة المتضمنسئلة األاتإجاب

  : أكمل  )1(نشاط 
  .   الدائرة  علىالشكل الرباعي هو الشكل الذي تقع جمیع رؤوسه )  أ 
   )متكاملتان ( ْ  180مجموع الزاویتین المتقابلتین في الشكل الرباعي الدائري تساوي ) ب
  الزاویة الداخلیة المقابلة یساويدائري قیاس الزاویة الخارجة عن الشكل الرباعي ال) ج 

  .لمجاورتها 
   ) 3(نشاط 
  م جـ  أنصاف أقطار = م أ : بما أن 

  م أ جـ < = أ جـ م < : إذا 
  جـ م ب خارجیة عن المثلث أ م جـ < : بما أن 

  أ م جـ < + أ جـ م < = جـ م ب < : إذا 
  ْ  65= م أ جـ < = أ جـ م < : إذا 
  ْ  50 = 130 – 180= أ م جـ < 

  ) بالتناظر  ( 50= أ م جـ < =  م ب د < جـ م یوازي دب ، إذا : بما أن 
  بما أن الشكل أ جـ د ب رباعي  دائري 

  ْ 115 = 65 – 180= د < إذا 
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  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: أهداف الدرس 
  . الدائرة وأي وتر فیها ینزل علیه هذا العمود یحدد العالقة بین العمود النازل من مركز– 1
  العالقـــة بـــین القطعـــة المـــستقیمة الواصـــلة مـــن مركـــز الـــدائرة إلـــى أي وتـــر وعالقتهـــا یحــدد  - 2

  .الوتر   بهذا 
 .العالقة بین العمود المنصف ألي وتر وعالقته بمركز الدائرة یحدد  - 3
  .ئرة العالقة بین أبعاد األوتار المتساویة في دایستنتج  - 4
  

  خطوات السیر في الدرس
  الوسائل التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضوع 

  
  )سبورة، أقالم( وسائل تقلیدیة - 1
 .رسومات للدائرة مرسومة على ورق مقوى - 2
  ).مسطرة، منقلة، فرجار( أدوات هندسیة - 3
   كراسة التلمیذ- 4
  

  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال
ورسم عمود  واخلق الفضول لدیهم من خالل رسم دائرة على السبورة، المیذتاعرض موقف مثیر لل

  . نازل من مركز الدائرة على وتر فیها 
                                                                                                            

                                                                                                                    
                                                                   هل المثلث أ م ب تنطبق علیه خصائص -

                                     المثلث المتساوي الساقین؟      
           

  
      

  

                                           

  الثالثالدرس                      أوتار الدائرة                                             
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  / مرحلة االستكشاف : ثانیا
   .تالمیذ) 6-5(  إلى مجموعات تضم تالمیذ قسم ال-1
   / تالمیذوزع النشاطات التالیة على ال -2

                                                                                                              )1(نشاط 
                                                            /في الشكل المقابل 

  العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر فیها                       ) أ
  . الوتر ............ 

  منتصف                     رة والقطعة المستقیمة الواصلة بین مركز الدائ  ) ب
  .على ذلك الوتر ............    أي وتر فیها تكون 

    . المركز ....... العمود المنصف ألي وتر في دائرة  )    ج
                                                                                                      

       )2(نشاط 
  / ل التالي في الشك

 وحدات ، في دائرة مركزها م ونصف قطرها 8أ ب ، جـ د وتران متساویان ، طول كل منهما 
  . وحدات 5

  . أوجد بعد كل منهما عن مركز الدائرة 
                                                                               

                                                                    
  

                                                
                                                                 

             
                                                       

  
  / من السؤال السابق نتوصل إلى 

  
  ........................................... )  في دائرة فإن إذا تساوى وتران( 
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     )3(نشاط 
  في الشكل التالي، أ ب ، جـ د وتران متقاطعان داخل دائرة 

  .في النقطة ه 
  هل هناك عالقة بین جزئي الوتر األول وحاصل

  ضرب جزئي الوتر الثاني ؟
               أ                                 د/                                    أكمل

  2                       1:                  في المثلثین أ جـ ه ، د ب ه یكون 
  / ...................  السبب 2< = 1< 
  / ................... السبب 4<  = 3< 
  6    5   / ...................                   السبب 6<  = 5<

  4      ه      3              ه د   =     ه أیتشابه المثلثان وینتج أن  
                           ه جـ        ه ب 

                                                      جـ                    ب
  /                   وبالضرب التبادلي  نحصل على 

  ه د   × ه جـ  = ه ب× ه أ 
  / مما سبق نتوصل إلى 

حاصل ............... إذا تقاطع وتران داخل دائرة، فإن حاصل ضرب جزئي الوتر األول 
  . ضرب جزئي الوتر الثاني 

                                                                                                     
  .وین المالحظات التي توصلوا إلیها اطلب منهم تد-3
  . عن النشاطات السابقة اإلجابة اطلب منهم -4
 النشاطات دون توجیهات مباشرة وتأكد أنه حصل ٕواجراءً على العمل معا تالمیذ شجع ال-5

  .بینهم تفاوض اجتماعي
  

  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
                                                            /في الشكل المقابل 

  .     الوتر  ینصفالعمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر فیها ) أ 
 على عمودیة القطعة المستقیمة الواصلة بین مركز الدائرة ومنتصف أي وتر فیها تكون  ) ب 

  .ذلك الوتر 
                                            .   بالمركز یمرالعمود المنصف ألي وتر في دائرة )    ج
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  )2(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  : بتطبیق نظریة فیثاغورس على المثلث أ م ه فإن  

   2)ه م  + ( 2)أ ه  = ( 2) أ م ( 
   2)ه م   +  ( 16  =   25
   2)ه م  = ( 16 – 25
  2) ه م  = ( 9
   . 3= یة فیثاغورس على المثلث ه م و ینتج أن و م ه م  وبالمثل عند تطبیق نظر = 3

  / من السؤال السابق نتوصل إلى 
   ) بعدیهما عن مركز الدائرة متساویانإذا تساوى وتران في دائرة فإن ( 

  )3(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  :                      في المثلثین أ جـ ه ، د ب ه یكون 

   محیطیتان مشتركتان في نفس القوس/بب   الس2< = 1< 
  محیطیتان مشتركتان في نفس القوس /  السبب 4<  = 3< 
                            بالتقابل بالرأس /    السبب 6<  = 5<

                       ه د   =     ه أیتشابه المثلثان وینتج أن  
                           ه جـ        ه ب 

  /                               لضرب التبادلي  نحصل على وبا
  ه د   × ه جـ = ه ب × ه أ 

  / مما سبق نتوصل إلى 
حاصل ضرب    یساوي  إذا تقاطع وتران داخل دائرة، فإن حاصل ضرب جزئي الوتر األول   

  . جزئي الوتر الثاني 
  
  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 

 .لخواص والنتائج والنظریة بكلماتهم الخاصةا على شرح تالمیذشجع ال -1
 . إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل -2
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذ مع الواإلجاباتناقش الحلول  -3

 .الخاطئة التي قد تسمعها من بعض الطالب 
  . على السبورة خواص والنتیجة والنظریة قم بصیاغة ال-4
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  :الخواص
  . النازل من مركز الدائرة على أي وتر فیها ینصف ذلك الوتر العمود -
  القطعة المستقیمة الواصلة بین مركز الدائرة ومنتصف أي وتر فیها تكون عمودیة على  -

  .ذلك الوتر    
  . العمود المنصف ألي وتر في دائرة یمر بالمركز -

  .رة متساویان إذا تساوى وتران في دائرة فإن بعدیهما عن مركز الدائ/ نتیجة
إذا تقاطع وتران داخل دائرة ، فإن حاصل ضرب جزئي الوتر األول یساوي حاصل ضرب / نظریة

  . جزئي الوتر الثاني 
  / مرحلة التوسع : ًرابعا 

  :األسئلة التالیة  تالمیذاطرح على ال
  د                                                        : في الشكل التالي  ) 1  

                                                                      ؟؟
 سم                                                                                                      8                 جـ                                                     

  م/                                                                  أوجد   
   سم        6                                   = ................... .طول جـ د      

   سم           ب            12                                                     أ                
  
   د                                       :            في الشكل المقابل ) 2

                                                                                    
  م أ ، م د نصفا قطرین متعامدان في دائرة مركزها م ،

   سم ، فما طول نصف   أ                    م10= إذا كان طول الوتر أ د 
  قطر الدائرة ؟                                                   نق ؟؟

                                                                   
                                                                                                                        

                                                                                    أ                                     :            في الشكل المقابل ) 3
   سم7    سم ،                                                 5= جـ ه 

                  ب            سم    5 سم ،                 جـ     7=   سم  ، أ ه 19=  جـ ب 
                  ه                                                 

  د.                                        أوجد طول أ د 
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  : في مرحلة التوسع ة المتضمنسئلة األاتإجاب
  نصل أ م ، جـ م : العمل  )1

  المثلث ب ه م قائم الزاویة في ه 
  . سم 10= غورس  ب م باستخدام نظریة فیثا

  كمثل المثلث د م و قائم الزاویة في و 
   سم 6= دو 

  و منتصف جـ د : بما أن 
  .  سم 12 = 6 × 2=  د و 2= إذا جـ د 

  
  نق = م د = أ م  )2

  المثلث أ م د قائم الزاویة في م 
   2) أ د  = ( 2) م د  + ( 2) أ م ( 
   

   50 = 2ها  نق  ومن100 = 2 نق 2   ومنها   100 = 2نق + 2نق
  

  .    سم 2      5    =   50  =   نق 
  
   جـ ه - جـ ب  = ه ب  )3

 =          19 – 5 = 14   
  س = نفرض أن ه د 

  ه ب × جـ ه = ه د × أ ه :  إذن 
    14   × 5= س    ×   7       

   10=                  س 
   

  . سم 17 = 10 + 7= ه د + أ ه =  أ د       
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  /مرحلة التقویم : ًمساخا
  . ومشاركتهمتالمیذمالحظة مدى انتباه ال) أ

  : مرحلة التقویم وهينشاطات تنفیذ تالمیذاطلب من ال) ب
                                                                            د      )1 (نشاط 

    24أ ب وتر في دائرة طوله 
  م ، جـ د وتر آخر في الدائرة     جـ س5وبعده عن المركز 
  .  ، أوجد طول جـ د 12بعده عن المركز 

                                                                       م
  

                                                                                              أ               ه               ب                  
                                                                             )2 (نشاط

 سم ، وأن 6=   أب وتر في دائرة مركزها م ، فإذا علم أن طول العمود النازل من م على أب 
  .    سم ، احسب طول الوتر أ ب 10نصف قطر الدائرة  

  شاط بیتي ن
 .                                                                                                                                                                 86 صفحة 3سؤال 
   :قویم  في مرحلة التة المتضمنسئلة األاتإجاب

  ) 1(نشاط 
   سم 12= ه ب = أ ه ه منتصف أ ب ، 

  : المثلث م ه ب قائم الزاویة في ه 
   سم 13= باستخدام نظریة فیثاغورس   م ب : إذن 

  : والمثلث و م د قائم الزاویة في و 
  باستخدام نظریة فیثاغورس 

  .  سم 5= دو 
  .  سم 10 = 5 × 2=  د و 2= جـ د : إذا و منتصف جـ د ، : بما أن 
  ) 2(نشاط 

  قائم الزاویة في د المثلث أ م د 
  باستخدام نظریة فیثاغورث 

  .  سم 8= أ د 
  د منتصف أ ب : بما أن 

  .  سم 16 = 8 × 2=  أ د 2= إذن  أب 
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  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: أهداف الدرس 
  . مماس الدائرة یتعرف  - 1
  .لمشترك معه في نقطة التماس العالقة بین مماس الدائرة ونصف القطر ایحدد  - 2
   .العالقة بین المماسین المرسومین لدائرة من نقطة خارجها یستنتج  - 3
 . یتعرف الزاویة المماسیة – 4
 یستنتج العالقة بین الزاویة المماسیة لدائرة والزاویة المحیطیة المرسومة على الوتر من      – 5

 .الجهة األخرى
  

  خطوات السیر في الدرس
  التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضوع الوسائل 

  
  )سبورة، أقالم( وسائل تقلیدیة  - 1
 .رسومات للدائرة مرسومة على ورق مقوى  - 2
 ).مسطرة، منقلة، فرجار( أدوات هندسیة  - 3
 كراسة التلمیذ - 4

  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال
  .  واخلق الفضول لدیهمتالمیذاعرض موقف مثیر لل

  ستقیمات الثالث                                ب               د    ال حظ الم
  أ                                جـ:               المرسومة للدائرة من النقطة أ  الواقعة خارجها 

  المستقیم ا ب ال یقطع الدائرة في أیة نقطة  - 1
                                م...................       یسمى أ ب في هذه الحالة 

  
  المستقیم أ جـ یقطع الدائرة في نقطتین یسمى أ ب في هذه  - 2

  ......................    الحالة  
المستقیم  أ د یقطع الدائرة في نقطة واحدة هي د یسمى المستقیم في هذه الحالة  - 3

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

                                           

  الرابعالدرس    مماس الدائرة
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  / مرحلة االستكشاف : انیاث
   .تالمیذ) 6-5(  إلى مجموعات تضم تالمیذ قسم ال-1
   / تالمیذ وزع النشاطات التالیة على ال-2

                                                                                 )1(نشاط 
                                                                                

                                                            في الشكل المقابل 
  الحظ أن م د أقصر بعد بین  م                                    م

  . والقطعة المستقیمة  ب جـ 
  .م د عمودي على ب جـ : ًإذا 

                ب             د                    جـ/                    نتوصل إلى 
  . على نصف القطر عند نقطة التماس ............ مماس الدائرة یكون 

  ب                                                          )2(نشاط 
  /                                                   الحظ الشكل المقابل 

  . أ ب ، أ جـ مماسان لدائرة مركزها م  
  المثلثان م ب أ ، م جـ أ 

  القائما الزاویة متطابقان                                                       
  :ینتج أن 

  =  ...........                                               أ ب 
                                 /                    ًإذا نتوصل إلى 

  ................. . المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها 
  
  

                                         أ )3(نشاط 
                                         أ                                      / في الشكل المجاور 

  : اس للدائرة من النقطة جـ د ه  مم
  .................. تسمى الزاویة أ جـ د زاویة - 1
  ................. تسمى الزاویة أ ب جـ زاویة - 2

                                                 د                    جـ               ه
ویة أ ب جـ المحیطیة المرسومة على الوتر في  العالقة بین الزاویتین أ جـ د المماسیة والزا–3

  .................. .الجهة األخرى هي 

 ب
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   / ًاإذ
  . الزاویة المحیطیة المرسومة على الوتر في الجهة األخرى ........... الزاویة المماسیة 

  
  .اطلب منهم تدوین المالحظات التي توصلوا إلیها -3
  .ابقة  عن النشاطات الساإلجابة اطلب منهم -4
 النشاطات دون توجیهات مباشرة وتأكد أنه حصل ٕواجراءً على العمل معا تالمیذ شجع ال-5

  .بینهم تفاوض اجتماعي
  

  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  .  على نصف القطر عند نقطة التماس  عمودیا  مماس الدائرة یكون  

  )2(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
    أ ج =  أ ب  

  /                                                              ًإذا نتوصل إلى 
    متساویان المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها 

  )3(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  . مماسیة  تسمى الزاویة أ جـ د زاویة - 1
                                                                                   .محیطیة  تسمى الزاویة أ ب جـ زاویة- 2
 العالقة بین الزاویتین أ جـ د المماسیة والزاویة أ ب جـ المحیطیة المرسومة على الوتر في –3

   .متساویتانالجهة األخرى هي 
   / ًاإذ

  . ة المرسومة على الوتر في الجهة األخرى  الزاویة المحیطی تساوي الزاویة المماسیة 
  
  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
الخاصیة والنظریات ومفهوم الزاویة المماسیة بكلماتهم  على شرح تالمیذشجع ال -1

 .الخاصة
 .إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل  -2
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذ مع الواإلجاباتناقش الحلول  -3

  .التالمیذالتي قد تسمعها من بعض الخاطئة 
   . على السبورةالخاصیة والنظریات والمفهومقم بصیاغة  - 4
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80 

30 

 ل 65

  .المماس لدائرة یكون عمودیا على نصف القطر عند نقطة التماس : خاصیة
  

  .المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساویان : النظریة
  

 بین مماس الدائرة وأي وتر في الدائرة مار الزاویة المماسیة هي الزاویة المحصورة: تعریف
  .بنقطة التماس 

  
  . الزاویة المماسیة تساوي الزاویة المحیطیة المرسومة على الوتر في الجهة األخرى :  نظریة

  
  / مرحلة التوسع : ًرابعا 

  :األسئلة التالیة  تالمیذاطرح على ال
  

اس جمیع الزوایا المشار إلیها بالرموز في األشكال التالیة ، أب مماس للدائرة ، أوجد قی ) 1
  .علما أن م تدل  على مركز الدائرة 

                           ب             أ                                               ب        أ    
                                                    ع   و                                     س     

                                                                                               
                                                                                                     

                                      ص               
                                                                                     

                    )ب)                                                  (أ(            
      

                                 ب          أ
                                      45  

  
                                            هـ     م

  
                                     ج            

                                                   ن
  )جـ                                          ( 
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                                                                :تاليفي الشكل ال) 2
  أ ب ، أ جـ مماسان لدائرة مركزها م ، 

  . ب أ جـ < احسب قیاس . ْ  95= جـ م ب < 
                                                               

           ب                                                               
                                                                               

                                              
    م95                      أ                                            

  
                                                                            

                                                                  جـ           
  
  : في الشكل المقابل ) 3

                                 أ                  بأ ، ب ، جـ ثالث نقط على الدائرة م ،
  ة عند أ ، جـ فتقاطعا في س ، رسم المماسان للدائر

  .ورسم المماسان عند جـ ، ب فتقاطعا في ص 
  س           جـ              ص                                                    :أثبت أن 

    .ص ب + س أ = س ص       
  : في مرحلة التوسع ة المتضمنسئلة األاتإجاب

    ْ 70    = ص <قیاس = س < قیاس ) أ )    (1
  المثلث متساوي الساقین: بما أن ) ب        (

  ْ 65= ل :              إذا 
  ْ 50 ) = 65 + 65 ( – 180=          و 
  ْ 65= ل =          ع 

  ْ 45= ن )  ج        (
  ْ   90 = 45 × 2=              ه  

  
  أب مماس للدائرة ، ب م نصف قطر: بما أن ) 2

  ْ 90=  م أ ب< : إذا 
  أجـ مماس للدائرة ، م جـ نصف قطر : وبما أن 
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  ْ  90= أ جـ م < : إذا 
  .ْ  85)= 95 + 90 + 90 ( – 360= ب أ جـ < فتكون 

  
  س أ ، س جـ مماسان للدائرة : بما أن ) 3

  ) 1....... (س أ = س جـ : إذا 
  بما أن ص جـ ، ص ب مماسان للدائرة 

  )2....(ص ب  = ص جـ : إذا 
  .ص ب + س أ = س ص : ینتج أن ) 2(مع ) 1(ع بجم

  
  /مرحلة التقویم : خامساً 

  . ومشاركتهمتالمیذمالحظة مدى انتباه ال) أ
  : مرحلة التقویم وهينشاطات تنفیذ تالمیذاطلب من ال) ب
  

  )1 (نشاط 
  : أكمل 

مماسیة هي الزاویة الزاویة ال
................................................. ........................  

ماسیة تساوي الزاویة الزاویة الم
 .........................................................................  

                              
                                                                 

                                                         )2 (نشاط
                                                                                

  ب مماس عند ب                   في الشكل المقابل ،م مركز الدائرة ، أ 
  ْ 60= أ ب جـ < ب جـ وتر في الدائرة ، 

                                 .          جـ ب م < ب د جـ ، < أوجد 
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                                            ب                      

                                                  أ)3 (نشاط
  جـ:                                                                في الشكل المقابل

  ْ                               م50= ب أ جـ < أ ب مماس للدائرة، 
  أ م جـ                                                      < : وجدأ
  

  )4 (نشاط
ْ  ، رسم عند ب ، جـ مماسان للدائرة تقاطعا في 60= ب أ جـ < أ ب ، أ جـ وتران في دائرة حیث 

  .د 
  ب.                                         المثلث ب جـ د متساوي األضالع: أثبت أن 

  
                                                 د                                          أ

     
                                                                          

  
  

   :قویم  في مرحلة التة المتضمنسئلة األاتإجاب
  ) 1(نشاط

المحصورة بین مماس الدائرة وأي وتر في الدائرة مار بنقطة  الزاویة المماسیة هي الزاویة
   .التماس

  . المحیطیة المرسومة على الوتر في الجهة األخرى    الزاویة المماسیة تساوي الزاویة 

  
  ) 2(نشاط 

  )من النظریة ( أ ب جـ   < = ب د جـ < 
  ْ  60= ب د جـ < 
  ) ركة مع المحیطیة في القوس مركزیة مشت)  ... ( ب د جـ <  (  2= ب م جـ < 
  ْ  120 ) =  60 ( 2= ب م جـ < : ًإذا 
  
  

 جـ
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  )3(نشاط 
  ب أ جـ مماسیة، أ م جـ مركزیة : بما أن 

  . ْ  100= ْ  50 × 2= ب أ جـ  < 2= أ م جـ < 
  

  )4(نشاط 
  ب مماس ، جـ ب وتر : بما أن 

  ْ 60= أ < = د ب جـ < 
  د جـ مماس، جـ ب وتر : بما أن 

  ْ 60= أ < = د ب جـ < 
  .ْ  60) = ْ  60+ ْ  60 ( – ْ  180= د < : ًإذا 
  .المثلث ب جـ د متساوي األضالع : ًإذا 
  

  :نشاط بیتي
  )فكر في أكثر من طریقة للحل. ( أثبت أن المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساویان
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  :األسس واللوغاریتماتوحدة : ًثانیا
  ) :األسس واللوغاریتمات  (لوحدةف اإلجرائیة األهدا
ً قادرا على أن یحقق تلمیذ لهذه الوحدة یتوقع أن یكون التلمیذعند االنتهاء من دراسة ال     

  :األهداف التالیة
  یتعرف قوانین األسس - 1
  .توظیف قوانین األسس في حساب مقادیر أسیة -2
  .التعرف إلى كیفیة حل المعادالت األسیة -3
 . المعادالت األسیةیتعرف على -4
 .یوظف قوانین األسس في حل المعادالت األسیة  -5
 .مجموعة الحل للمعادلة األسیة حسب المطلوبیوجد  -6
 .یتعرف إلى اللوغاریتمات -7
 .من الصورة األسیة إلى الصورة اللوغاریتمیةیحول  -8
 .من الصورة اللوغاریتمیة إلى الصورة األسیةیحول  -9
 .معطى  القیمة العددیة للوغاریتم یحسب - 10
 .إلى بعض قوانین اللوغاریتماتیتعرف  - 11
 .قوانین اللوغاریتمات في إیجاد القیمة العددیة للوغاریتم المعطىیوظف  - 12
 .المعادالت اللوغاریتمیةیتعرف  - 13
 . قوانین اللوغاریتمات في حل المعادالت اللوغاریتمیةیوظف - 14
  .مجموعة الحل للمعادلة اللوغاریتمیة حسب المطلوبیوجد  - 15
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  األسس: ًأوال
  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: أهداف الدرس 

  .  یتعرف قوانین األسس- 1
 .  توظیف قوانین األسس في حساب مقادیر أسیة- 2
  .  التعرف إلى كیفیة حل المعادالت األسیة- 3
  

  خطوات السیر في الدرس
  ع الوسائل التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضو

  
   ملونةسبورة، أقالم - 1
   كراسة التلمیذ- 2

  ) / التهیئة  ( مرحلة: ًأوال

    52العدد   
   ............. 2یسمى العدد 

                                                                                                                     ............5ویسمى العدد 
  / مرحلة االستكشاف : ثانیا

  .طالب ) 6-5(  إلى مجموعات تضم تالمیذ قسم ال-1
   / تالمیذ وزع النشاطات التالیة على ال-2

                                                                                                                                                             )1(نشاط 
  :احسب قیمة كل مما یأتي 

  ) أ
32....................... =   

  =  ......................52)       ب

   ...................... =3)2-)  (    ج

   = .............................ن ً    إذا  أ

                                           

 الدرس األول           والمعادالت األسیة  األسـس                                                   
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  )2(نشاط 
  /    أوجد قیمة كل من   

32  ×  22.......................... =    
52 .................................... =   

  /  ...........................................   ماذا تالحظ 

أ  ×  م ً إذا  أ
ن 

  ................ =   
   )3(نشاط 

  /   أوجد قیمة كل من   

 43  ÷ 23....................... =    
23.................... =   
  

  /  .............................................ماذا تالحظ 

أ  ÷  م ًإذا  أ
ن 

  ................ =   
   )4(نشاط 

     /أوجد قیمة كل من   

 )35(
2

 =   
65 =   

  /  .............................................ماذا تالحظ 

أ ( ًإذا 
م

( 
ن

  ................ =     
   )5(نشاط 

  /   أوجد قیمة كل من   

 )2 × 5( 3............................................ =   
32 × 35...................................... = .......  

  /  .............................................ماذا تالحظ 
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5 

) ب × أ ( ًإذا 
م

.........................................=  
   )6(نشاط 

  / أكمل ما یلي 

      22   =             2 × 2         .....................   =    ...........  =  

      52             2×2×2×2×2            

     22     =      2 × 2       =              1         =  ..................        

     52         2×2×2×2×2              2×2×2  
  / ..............................ماذا تالحظ 

ًإذا أ 
م –

 ............................... =    
   )7(نشاط 

         22      =    2    2  ظ  أن     الح

                                  
25 

  

     أ   ًإذا      
م

.............  =      
            ب

   )8(نشاط 

  20  = 5-5 2      =  25  الحظ أن     

               52          

   = ............ 20 ،   إذن  1  =  25وأیضا   

         52  

     =   .............صفرأ /   نستنتج أن 
   )9(نشاط 

                  1               1  

     5  = 2 )25  =  ( 2 )25(  الحظ أن  
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                                         1  

         25  =     2 )25(    إذن   5    =  25كذلك       
  / نستنتج أن 

    ن                                        1      

     أ
م 

،    أ =   .........................    
 م

...............................  =    
  

  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

     2   ×2    × 2      =        23)      أ
  

   2 ×2 × 2 × 2 × 2 =        25)     ب
  

   2- × 2- × 2-      =   3)2-(   ) ج

  أ × ....... × أ × أ  = ن ًإذا  أ
                     ن مرة 

  )2(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

     23  ×  22 =  2 × 2 × 2   ×   2× 2 =   25 = 2 3+2  
  

    25  = 2 × 2 × 2 × 2× 2  
     

  25  =  22  ×  23/    ماذا تالحظ 
  

أ  ×  م   أًإذا
ن 

أ  =      
ن+م

  
  

  )3(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

   34  ÷ 32 =  81  ÷  9 =  9  
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32 =  9   
  

  32  =  32 ÷  34 /   ماذا تالحظ 
  

أ  ÷  م ًإذا  أ
ن 

 أ   =   
 ن–م 

  
  )4(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

  /   أوجد قیمة كل من   

 )53(
2

 = 53  ×  53  =   5 
3 + 3

  

56 =  )53(
2

  

)53 = ( 56/ ماذا تالحظ 
2

  

أ ( ً    إذا 
م

( 
ن

 أ    =  
ن× م 

    
  )5(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

  /   أوجد قیمة كل من   

 )2 × 5( 3  = 10 
3

 = 1000  
  

23 × 53 = 8 × 125 = 1000  
  

  35 × 32   =   3 )5 × 2/  ( ماذا تالحظ 

) ب × أ ( ًإذا 
م

أ =  
م

ب   × 
م
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  )6(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  / أكمل ما یلي 

            22 =            2 × 2          =  2 2-5   =    2  -3  

             52          2×2×2×2×2           
  

      22   =          2 × 2         =           1           =  1    

              52           2×2×2×2×2               2×2×2          32       
  

       1    =     3-  2/ ماذا تالحظ 

                                 
3
2  

ًإذا أ 
م –

  =    1   

                أ 
ن

    
  )7(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

 =   2   2 الحظ  أن      
   22         

               
  

               

     أ   ًإذا      
م

 أ    =   
م

  

                             
  

  )8(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

  20  = 5- 5 2      =  25  الحظ أن    

               52          
  
  

5 25
 

 مب  ب
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        1   =   20 ،   إذن  1  =  25وأیضا   

         52  

   1  =  صفرأ /   نستنتج أن 
  

  )9(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
                  1               1  

     5  = 2 )25  =  ( 2 )25(  الحظ أن  
                                         1  

         25  =    2 )25(    إذن   5    =  25كذلك       
  

  / نستنتج أن 
    ن                         1       

  =     م     أ 
م

    ،    أ أ      
م

      =  
م

  أ 
ن

       
  
   

  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
 . بكلماتهم الخاصة لتعمیمات على شرح اتالمیذشجع ال - 1
 . إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل - 2
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذع ال مواإلجاباتناقش الحلول  - 3

  .تالمیذالخاطئة التي قد تسمعها من بعض ال
  . قم بصیاغة التعمیم على السبورة - 4
  

   = ..........................ن أ

 أ
م

أ  ×  
ن 

  .................. =   

 أ
م

أ  ÷  
ن 

  .................. =   
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أ ( 
م

( 
ن

............... =     .....  

) ب × أ ( 
م

...................=  

       أ 
م –

.................... =    

     أ   ًإذا       
م

.............  =     
             ب

     =   ......صفر   أ 
  

  / مرحلة التوسع : ًرابعا 
  :األسئلة التالیة  تالمیذاطرح على ال

   :احسب قیمة كل من  ) 1

 32     ،        ) -2(3     ،    25     ،      ) -7( 2  
                

  : احسب كال من القیم اآلتیة)2

  =  .....................   3 )4س(  )   أ

 )3أ )   ( ب
3

 .....................  =     
  
  : اكتب كال من المقادیر األتیة بأبسط صورة)3 

   )   =    3 ص5-س ) ( 3- ص2س) ( أ 
  

    =9 × 2-3) ب
  

    =24  ×  35) ج

    23  ×  32     
                                            )اكتب اكبر عدد ممكن من الحلول(  من خالل األسس 100احصل على العدد  ) 4  
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  : في مرحلة التوسع ة المتضمنسئلة األاتإجاب

1   (23 =  9   ،      ) -2( 3  =   -8   ،   )-7( 2  = 49  
  

  12س   =     3 )4س )    (    أ )2

 )3أ )    (       ب 
3

  9أ    =   
  

   3- س  )   =  3 ص5-س ) ( 3- ص2س) ( أ) 3

  1 = 0 3 = 9 × 2-3) ب
  

  54 = 2 × 27 = 21 × 32  =  24  ×  35) ج

    23  ×  32                                                    
  /مرحلة التقویم : خامساً 

  . ومشاركتهمتالمیذظة مدى انتباه المالح) أ
  : مرحلة التقویم وهينشاطات تنفیذ تالمیذاطلب من ال) ب
  

  )1 (نشاط 
  :اكتب المقادیر اآلتیة بصورة جذور 

          1  

    =  32)     أ  
  

           3   

     =47)      ب
   

            -1  

    = 2 3)       ج
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                                                                      )2 (نشاط
  :ًاكتب كال من المقادیر اآلتیة بحیث یكون األس موجبا 

    = 1-س  × 2س )  أ

   = 7س ÷ 3س) ب

   =1-)ب+ أ ) ( ج
                                                    .بر عدد ممكن من الطرق بأك16احصل على العدد  : نشاط بیتي 

   :قویم  في مرحلة التة المتضمنسئلة األاتإجاب
  ) 1(نشاط 

  :اكتب المقادیر اآلتیة بصورة جذور 
          1  

  2    3  =      32)     أ  
           3   

   37   4   =     47)      ب
            -1  

     1    =   2 3)       ج
                      3  

  ) 2(نشاط 
  :ًاكتب كال من المقادیر اآلتیة بحیث یكون األس موجبا 

  س  =  1-س  × 2س )  أ
  

  1 =  4- س =  7س ÷ 3س) ب

  4                               س

             1    =     1-)ب+ أ ) ( ج
  ب+    أ                      
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  المعادالت األسیة  : ًثانیا
  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: أهداف الدرس 

  . یتعرف على المعادالت األسیة- 1
  . یوظف قوانین األسس في حل المعادالت األسیة - 2
  . مجموعة الحل للمعادلة األسیة حسب المطلوب یوجد - 3
  

  خطوات السیر في الدرس
  الوسائل التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضوع 

  
   ملونةسبورة، أقالم - 1
   كراسة التلمیذ- 2

  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال
  /  تسمى المعادلة  

................................                                                معادلة 16 = س 2                     
  / مرحلة االستكشاف : ثانیا

  .طالب ) 6-5(  قسم الطالب إلى مجموعات تضم - 1
  /  وزع النشاطات التالیة على الطالب - 2
  )1(نشاط 

   5= ومنها   س     5 2  = 32 = س 2

  1=  ،  حیث أ  = .......... س  :        فإن جـ أ  = س    أ / ًإذا 
                                                                                 )2(نشاط 

 5:   حل المعادلة 
س

 =  125   
  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

  1=     ،  حیث أ  جـ=  س  :     فإن    جـ أ  = سأ 
  

  ) 2(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

 5    ، إذن    35 = 5 × 5 × 5 = 125        
س

  =  5 
3

   3=       ومنها   س 
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  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
 .المعادلة األسیة بكلماتهم الخاصة على شرح تالمیذشجع ال - 1
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذع ال مواإلجاباتناقش الحلول  - 2

  .التالمیذالخاطئة التي قد تسمعها من بعض 
  .إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل  - 3

  
  / مرحلة التوسع : ًرابعا 

  :األسئلة التالیة اطرح على الطالب 
  :   حل  كل من المعادالت األسیة اآلتیة

  

 2)       أ
1-س3

  =   1   
                         16        

  1=  5+س3)      ب
  

         6 -س 2 7 = 6- س 7)      ج

  
  243    =     1-س2 3     ) د

                                                      
                                                                  

   : في مرحلة التوسعة المتضمنسئلة األاتإجاب

 2   )أ
1-س3

  =   1   
                     16    

 2: الحل 
1-س3

 =  2  -4  
   1- =   ومنها س 3- = 1 +4-= س 3  ومنها  4- = 1 –س 3ومنها  

      

  1=  5+س3)  ب
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  0 3   =  5+س3: الحل 
  5- =   ومنها  س 0 = 5+ ومنها  س 

  

                                                                6 -س 2 7 = 6-س 7)   ج
   0=  ، ومنها س 6 +6- =  س –س 2 ومنها 6 –س 2 = 6 –س :  الحل 

  

    53  = 1- س2 3)   د
    6 = 1 + 5=  س 2  ،  ومنها  5 = 1 – س 2:       إذاً  

  3=     ومنها س 
  /مرحلة التقویم : خامساً 

  . ومشاركتهمتالمیذمالحظة مدى انتباه ال) أ
  : مرحلة التقویم وهينشاطات تنفیذ تالمیذ الاطلب من) ب

  : نشاط 

        9+س  5 = س2 25) أ
                                                                         

   س   - 6 2 =  س2 4) ب

    
   .128 صفحة 1سؤال : نشاط بیتي

                                                                                                                                                                                                                                                                               :إجابات األسئلة المتضمنة في مرحلة التقویم
  :نشاط  

                                                                               9+س  5 = س2 25)     أ

                                                                               9+س  5 = س2)25: (الحل 
  3=   إذن س 9=  س 3  ومنها 9=  س –س 4  ومنها  9+ س =  س 4      

   س  -  6 2 =  س2 4)      ب

                                                    س                                                            - 6 2  = س2)22(:   الحل 
  6=  إذن س 6=  س 5 س   ومنها  – 6=  س 4       ومنها
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  اللوغاریتمات: ًأوال
  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: أهداف الدرس 

  . یتعرف إلى اللوغاریتمات- 1
  .من الصورة األسیة إلى الصورة اللوغاریتمیة یحول - 2
  .سیةمن الصورة اللوغاریتمیة إلى الصورة األ یحول - 3
  . القیمة العددیة للوغاریتم معطى  یحسب - 4
   یتعرف بعض قوانین اللوغاریتمات - 5
  . قوانین اللوغاریتمات في إیجاد القیمة العددیة للوغاریتم المعطى یوظف- 6
  

  خطوات السیر في الدرس
  الوسائل التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضوع 

  
   ملونةسبورة، أقالم - 1
   كراسة التلمیذ- 2

  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال
        ........  هو 9 لیعطي 3األس الذي یرفع إلیه العدد  -

  2 = 9لو :    یمكن التعبیر عن ذلك باستخدام اللوغاریتمات
                                                                                                                                                                         

  / مرحلة االستكشاف : ثانیا
   . تالمیذ)6-5(  إلى مجموعات تضم تالمیذ قسم ال-1
   / تالمیذ وزع النشاطات التالیة على ال-2
                                                                                 )1(نشاط 

   5 = 32    یمكن كتابتها على الصورة   لو 32 = 52:   الحظ 
   
  

3 

3 

                                           

  الثانيالدرس                      اللوغاریتمات                                             
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  : ًإذا بصورة عامة

   = .....سس ، بحیث  أ =  ، فإن  لو ب  1= إذا كان أ، ب عددین حقیقیین موجبین، حیث أ  
  )2(نشاط 

    .1 = 100  ،   كذلك  لو 1  = 10  ، كذلك  لو 4  =  4   حیث  1 = 4لو :  الحظ) أ
  
  = ..............لو أ  :  ًإذا
  
      ....0 = 1  ،   كذلك  لو 0  = 1   ، كذلك  لو 0 = 1لو :  الحظ) ب
  
   = ......1لو: ًإذا
  

   .4 = 4 12   ،  كذلك   لو 5  = 5 10   ،  كذلك   لو  3 = 3 5لو  :  الحظ) ج
  

   = .......نلو  أ : ًإذا
   

  ) 1(تضمنة في النشاط رقم إجابات األسئلة الم

  ب = سس  ، بحیث  أ =  ، فإن  لو ب  1= إذا كان أ، ب عددین حقیقیین موجبین، حیث أ  
  

  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

   ن = ن             ،          لو أ صفر  = 1        ،            لو 1= لو أ  
  

   /مرحلة التفسیر : ًثالثا 
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذ مع الواإلجاباتناقش الحلول  -1

  .لتالمیذالخاطئة التي قد تسمعها من بعض ا
  .إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل  -2
 . على السبورة  القوانینقم بصیاغة -3
  
  

 أ

 أ 

4 10 100 

 أ 

4 15 20 

 أ 

5 10 12 

 أ أ أ

 أ
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  : التعمیم 
لعدد الحقیقي س بحیث  فإن ،   لو ب  هو ا1= إذا كان أ، ب عددین حقیقیین موجبین، حیث أ  

  .ب  = سیكون   أ
  :القوانین

    ن =ن            ،          لو أ صفر   = 1        ،            لو 1= لو أ  
  
  / مرحلة التوسع : ًرابعا 

  :األسئلة التالیة  تالمیذاطرح على ال
  :عبر عن كل ما یأتي بالصیغة اللوغاریتمیة )1(نشاط  
  

  64 = 34   ) أ

 7 =17  ) ب

 1=صفر3)   ج

   1 =   3- 3)   د
                27    

         2   

  8  = 5 32)  هـ
                                                             :  عبر عن كل ما یأتي بالصورة األسیة)2(نشاط 

  4 = 16لو)     أ
     

 2 = 49لو   ) ب
  

  3  = 125لو )    ج
  

   2-    =  1لو   )     د
          9           

     

 أ 

2
  

7  

  3 

  5 

 أ أ أ
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  )3(نشاط 
  -:احسب قیمة كل من المقادیر اآلتیة

   = .......7 لو   ) أ
  

    = .....1 لو   ) ب
  

   = ........ .3 8لو )  ج
  

  ) 1(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

   3 = 64لو :               ، الحل64 = 34)   أ
  

  1 = 7  لو:                  ، الحل7 =17)  ب
  

   0 = 1لو :               ، الحل1=صفر3)  ج
  

  3-  =  1لو    :             ، الحل 1 = 3- 3)   د
               27                          27  

          2   

   2  =  8لو :           ، الحل8  = 5 32)   هـ
                                               5  

  ) 2(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 

  16 = 42:          ، الحل4 = 16لو)  أ
                               

   49 = 27:         ، الحل2 = 49لو ) ب
  

   125 = 35:      ،  الحل3  = 125لو ) ج
        5 

  3 

32 

7
    

3
    

4
    

2
  

3     

7
    

10    

8
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  1 = 2-3:     ، الحل2-   =  1لو )  د
    9                              9    

  ) 3(إجابات األسئلة المتضمنة في النشاط رقم 
  1:          ،  الحل7لو    ) أ

 
 صفر:        ،  الحل1 لو    ) ب

  

  3:     ،  الحل3 8لو  )      ج
  

  /مرحلة التقویم : خامساً 
  . ومشاركتهمتالمیذمالحظة مدى انتباه ال) أ

  :م وهي مرحلة التقوینشاطات تنفیذ تالمیذاطلب من ال) ب
  : نشاط 

  :أوجد قیمة كل من المقادیر اآلتیة 
   16لو )   أ
  
  1000لو  ) ب
  
  5لو )   ج

                                                                             
  :السابقإجابات األسئلة المتضمنة في النشاط   
  : األسیة فینتج أ، س ، ثم نحوله إلى الصورة   = 16نفرض أن لو ) أ

  .                                                                                                                                                               4=    ، ومنها س 4=س5      ومنها 24 = س5 2  ومنها  16  = س32
                                                                          5  

   .3=    ومنها س 3 10 = س 10    ومنها  1000 = س 10)  ب
                                                                        

   2=   إذن  س 2   ) 5 =(    س   )5(           ومنها5       =   5)          ج
   .131 صفحة 3سؤال : نشاط بیتي

32 

10 

  5 

  3 

32 

7
    

10    

8
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  المعادالت اللوغاریتمیة: ًثانیا
  : ً قادرا على أن تلمیذبانتهاء الدرس یتوقع أن یكون ال: أهداف الدرس 

  .  یتعرف المعادالت اللوغاریتمیة- 1
 .  یوظف قوانین اللوغاریتمات في حل المعادالت اللوغاریتمیة- 2
  .للمعادلة اللوغاریتمیة حسب المطلوب  یوجد مجموعة الحل - 3
  

  خطوات السیر في الدرس
  الوسائل التعلیمیة الالزمة لتدریس الموضوع 

  
   ملونةسبورة، أقالم - 1
   كراسة التلمیذ- 2

  ) / التهیئة  ( مرحلة: ًأوال
        معادلة أسیة 27  = 3یسمى التعبیر  س 

  
  .........       معادلة 3 = 27یسمى التعبیر  لو 

  
  / مرحلة االستكشاف : ثانیا

  
  الحظ عند حل المعادلة اللوغاریتمیة یمكن تحویلها إلى معادلة أسیة وبعد ذلك إیجاد قیمة س

  : نشاط 
  

  )من أسیة إلى للوغاریتمیة ..................  (    یمكن تحویلها إلى 16 = 4      س 
  

  )من الصورة اللوغاریتمیة إلى أسیة ........  ( ..........    یمكن تحویلها إلى 3 = 27     لو 
  
یعتمد حل المعادالت اللوغاریتمیة على تحویل صیغة اللوغاریتم بما یكافئه على صیغة :  ًإذا

...........  
  : ومن ثم الحل على التعمیم

   .1=  ،  حیث أ = .......... س  :        فإن جـ أ  = سأ 

 س

 س
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  ) 1(نشاط رقم إجابات األسئلة المتضمنة في ال

  )من أسیة إلى لوغاریتمیة    ( 4 =  16   یمكن تحویلها إلى  لو 16 = 4س 
  

  )من الصورة اللوغاریتمیة إلى أسیة    ( 27 = 3    یمكن تحویلها إلى  س 3 = 27  لو 
  
یعتمد حل المعادالت اللوغاریتمیة على تحویل صیغة اللوغاریتم بما یكافئه على صیغة :  ًإذا

  ساألس
  

   .1=  ـ ،  حیث أ  ج=  س  :        فإن جـ أ  = سأ :     التعمیم
  

  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
 للوصول للحل الصحیح وصحح بعض التفسیرات تالمیذ مع الواإلجاباتناقش الحلول  -1

  .لتالمیذالخاطئة التي قد تسمعها من بعض ا
 .إعطاء فرصة لكل مجموعة للحل  -2

  
  / سع مرحلة التو: ًرابعا 

  :السؤال التالياطرح على الطالب 
  :أوجد قیمة كل مما یأتي

    سلو أ )   أ
  
   32لو ) ب
  

   5 9لو ) ج
  

  : مرحلة التوسعإجابات األسئلة المتضمنة في 

  س    =   سلو أ :           ، الحلسلو أ )   أ 
  

 س

 س

 س

2 

3 

 س س
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   5 = 5 2لو  = 32لو :            ، الحل32لو )  ب
  

   10 = 10 3لو   =  5 )2 3(لو  = 5 9لو :          ، الحل5 9لو )   ج
  

  /مرحلة التقویم : خامساً 
  . ومشاركتهمتالمیذمالحظة مدى انتباه ال) أ

  : تنفیذ نشاط مرحلة التقویم وهيتالمیذاطلب من ال) ب
  : نشاط 

   1 ) =  5 –س 4(لو )  أ
                        2  

  
   1=   لو    س    ) ب

                      2  
  : التقویمإجابات األسئلة المتضمنة في 

   1 ) =  5 –س 4(لو )  أ
                        2  

  : الحل

    1  

   2=    ومنها س 8 = 3 + 5= س 4  ومنها  5 –س 4   = 2 9 
  
   1=   لو    س    ) ب

                      2  

    1           1  

   .4= س :  ً          إذا2س    =  2 4 
  
  

   .134 صفحة 1سؤال : نشاط بیتي
  
  

2 2 

3 3 3 

2 

3 

9 

4 

9 

4 
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  )6(ملحق رقم 
  تلمیذخطاب تحكیم دلیل كراسة ال

  
  ـــــــزة            غــــــــــــ- ـــــــــــعة األزهــــــــــــــــرـجامــــــ

  عمــادة الدراســات العـلیـا والبحث العلمي 
  ـــــــــة التــربیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةكـلیـــــــــــــــــــــ

  قســـــــــــــم المناهــــــــج وطــــــــرق التدریس
  

  ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته 
  ،،، اهللا ـــا/ حفظه ،،، -------------------ة / السید

  ،،، تحیة طیبة وبعد 
 

 

 

أثـر توظیـف دورة الـتعلم : " بإجراء دراسة بعنـوان أحمد عبد القادر أبو عطا  / باحثیقوم ال
ــر اإلبــداعي لــدى تالمیــذ الــصف التاســع األساســي  فــي تــدریس الریاضــیات لتنمیــة مهــارات التفكی

  . غزة- كلیة التربیة بجامعة األزهر وذلك للحصول على درجة الماجستیر من، "بمحافظات غزة 
  ) الـــدائرة(بالوحـــدة المرتبطـــة تلمیـــذ كراســـة الولـــذا أرجـــو مـــن ســـیادتكم التكـــرم بإبـــداء آرائكـــم فـــي

  : األساسي من حیثلتاسع  للصف اریاضیاتمن كتاب ال) األسس واللوغاریتمات ( وحدة و 
  .الدقة العلمیة واللغویة -1
 .s’5Eطوات اإلجرائیة لمراحل إستراتیجیة دورة التعلم مالئمة توزیع األنشطة على الخ -2

 . الصف التاسع األساسيتالمیذمناسبتها لمستوى  -3

 .                            ًما ترونه مناسبا -4

  
   ولسیادتكم جزیل الشكر                                                                
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  )7(ملحق رقم 
  

  تلمیذلنهائیة لكراسة الالصورة ا
  
  

   ...تلمیذعزیزي ال
  

نــضع بــین یــدیك هــذه الكراســة، وقــد تــم إعــدادها مــن قبــل معلــم الریاضــیات وقــد خصــصت لــك      
  وحـــدة م بـــه مـــن أعمـــال وأنـــشطة ذات صـــلة بلالسترشـــاد بهـــا أثنـــاء تـــسجیل مالحظاتـــك، وكـــل مـــا تقـــو

ــــدائرة (  الریاضــــیات الفلــــسطیني للــــصف التاســــع مــــن كتــــاب ) األســــس واللوغاریتمــــات( وحــــدة و ) ال
  .األساسي

   
  :وتتضمن الكراسة ما یلي 

  
 .بیانات خاصة باسمك، واسم مجموعتك -
  .خطوات دورة التعلم -
 .األنشطة الالزم تنفیذها -

  
  
  

  مع خالص أمنیاتي بالتوفیق 
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  :...........ة                                اسم المجموع: ..........................االسم 
  : ..................                                                                  التاریخ

  الزاویة المركزیة والزاویة المحیطیة: لدرس األول ا
  

  
  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال ) نشاط ( : ًأوال

      
                                                                                                         

                                                         : السؤال التاليأجب عن
                                    .................... ب أ ج زاویة  < تسمى

                                                                  ...................      ب م ج زاویة <تسمى 
                                                                                                            

                                                                                       
                                                                

  / مرحلة االستكشاف ) نشاطات( : ثانیا
   -:أجب عن النشاطات التالیة

                                                                أ                                                     )1(نشاط 
                                                            في الشكل المقابل 

  هل هناك عالقة بین قیاس الزاویة ب م ج                                          
     م                                                     .والزاویة ب أ ج 

                                                    ج         ب                  .                         قم بقیاس الزاویتین 
  /إذن 

  .....................................   الزاویة المركزیة ب م ج  تساوي 
  

  )2(نشاط 
  الحظ الشكل المقابل 
   لذا فإن الزاویة المحیطیة المشتركة 180حیث الزاویة المركزیة 

  ... .........معها في القوس تساوي 
الزاویة المحیطیة المرسومة على قطر الدائرة تساوي / إذن 

..........  
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   )3(نشاط 

                                                 قابل                        الحظ الشكل الم
                                     4 ، 3 ، 2 ، 1قم بقیاس الزوایا 

                                        = .......................              1زاویة 
                                                                                    = .......................                              2زاویة 

   
  

  //دون مالحظاتك 
..............................................................................................
..............................................................................................

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

  ................ .الزاویتان المحیطیتان المرسومتان على قوس واحد / إذن 
  

  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
   // ما یلي بكلماتك الخاصةاشرح 

  
 هيالزاویة المركزیة للدائرة 

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

  
هي الزاویة المحیطیة 

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

  
  ....................................................................الزاویة المركزیة تساوي 
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   / مرحلة التوسع) نشاطات ( : ًرابعا 

   -:أجب عن النشاطات التالیة
  

                                    أ :أوجد قیاس الزاویة المطلوبة  ) 1
            

                     م    = ...............ب جـ أ < قیاس  ، 30= ب أ جـ <    
                            // ..............................................السبب     
                                                         ب            ج                                          

  : في الشكل المقابل ) 2
                                                                    

                                             130=  أ م ب <قیاس إذا كان 
  أ جـ ب                                                                         <  قیاس :أوجد 

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

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

  : في الشكل المقابل ) 3
  

  أب قطر في الدائرة  م   
                                                                         115= أ جـ د < 

  . ب أ د < أوجد 
  )                                                                          صل ب ج : إرشاد   ( 

                                                                                 
  
  

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

...............................................................................................  
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  / مرحلة التقویم )نشاطات  ( :خامساً 
  :أجب عن األسئلة التالیة

  )1 (نشاط 
  / ما المقصود بكل من 

 :زاویة المركزیة ال
...............................................................................................
...............................................................................................  

 :الزاویة المحیطیة
...............................................................................................

...............................................................................................  
  
  :أكمل الفراغ بما یناسب كل عبارة مما یلي) 2
  ..........الدائرة الزاویتان المحیطیتان المرسومتان على قوس واحد في ) أ

  ...........قیاس الزاویة المحیطیة المرسومة على قطر الدائرة تساوي ) ب
ْ  فإن قیاس الزاویة المحیطیة المشتركة 100إذا كان قیاس الزاویة المركزیة في دائرة یساوي ) ج

  .........معها في نفس القوس یساوي 
                                                                                                                     

                                                                    )2 (نشاط
                                                                                 

  ْ  ،                           20=  ب أ م <في الشكل المقابل ، إذا كان 
                                                                       .                 جـ أ م < ،  ب م د <  ، جد قیاس  70= جـ م د < 

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

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

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

....................................................  
....................................................  
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  ) 3(نشاط 
    

  .                                ز الدائرة في الشكل المقابل ، م مرك
  ص                              س  ،   /  أوجد قیمة كل من  

                                                                         
  
  

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

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

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

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

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

  ) 4(نشاط 
  . أ ب جـ مثلث متساوي األضالع مرسوم داخل دائرة مركزها م، رسم القطر جـ د، ثم وصل ب م 

  .جـ ب م < = أ ب د < : أثبت أن  
...............................................................................................  

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

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

  
...............................................................................................  
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  )5(ط نشا
أ ب قطر في دائرة مركزها م ، جـ نقطة على الدائرة، وصل جـ أ ، جـ ب، ثم مد ب أ على 

أجـ ، أقیم من د عمود على أ د ، القى امتداد جـ أ في هـ ، = استقامته إلى نقطة د بحیث كان أ د 
  .أ ب = أهـ : أثبت أن 

 
  
  
  
  
  
  

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

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

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

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

  نشاط بیتي 
أ م د < أخذت النقطة د على الدائرة بحیث أن . أ م ب زاویة مركزیة قائمة في دائرة مركزها م < 
  )ختلفةبأكبر عدد ممكن من الطرق الم( احسب قیاس كل من زوایا المثلث أ ب د . ْ  140= 
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  :...........                                اسم المجموعة: ..........................االسم 
  : .................                                                                   التاریخ

  الشكل الرباعي الدائري : الثانيالدرس 
  

  
  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال ) نشاط ( : ًأوال
  

                         أ                 د                       : أجب عن السؤال التالي
  
  ...................  الشكل أ  ب جـ د  سمى ی

        
                                                                         ج                                                                       ب        

   /   مرحلة االستكشاف )نشاطات (  :ثانیا
   -:أجب عن النشاطات التالیة

                                                                                 )1(نشاط 
                                        أ                  د              في الشكل المقابل 

                                                         هل هناك عالقة بین كل زاویتین متقابلتین فیه ؟
  .درجة =   ........... جـ  < قیاس + أ  < قیاس 
                      ب                  جـ.درجة = .............د  < قیاس + ب < قیاس 
                                                                                /إذن 

  . ْ  = ..... مجموع الزاویتین المتقابلتین في الشكل الرباعي الدائري 
                                                                      )2(نشاط 

                                                               الحظ الشكل المقابل 
  .............. .       تسمى زاویة س زاویة 

                                          =  ................ .       ص < 
 >1 . ................... =   
  ........ .  = .........س < 

=   الزاویة الخارجة في الشكل الرباعي الدائري / إذن 
.......................................................................................  
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  // دون مالحظاتك 
...............................................................................................

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

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

  
  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 

  /// بكلماتك الخاصة تعمیماشرح ال
...............................................................................................

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

  
   /  مرحلة التوسع)نشاطات  ( :ًرابعا 

   -:أجب عن النشاطات التالیة
  هل الشكل التالي رباعي دائري ؟ ولماذا ؟)  1 

   أ                                                   
         د40         100 ...........................................           

........................................ ...  
       ...........................................40                             100  

                              جـ  ب   ...........................................   
  
                                                      : في الشكل المقابل ) 2

                                                                
  )                                                س  <  ( قیاس :  أوجد 

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

..........................................  
........................................                                ..  
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                                                                           د  
  : في الشكل المقابل  )3

               جـ25                                                                             
  : في الشكل المجاور

  ْ 25= جـ د ب <  ، 115= د أ ه < 
  ْ  ، 40= ج ب د < 

                      115.                    الشكل  أ ب جـ د رباعي دائري : برهن أن 
                                                  ه                أ                       ب

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

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

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

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

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

  
  / مرحلة التقویم )نشاطات  ( :خامساً 

  
  : أكمل  )1 (نشاط 
  . الدائرة ................ الشكل الرباعي هو الشكل الذي تقع جمیع رؤوسه )  أ 
  
  ............. . عي الدائري مجموع الزاویتین المتقابلتین في الشكل الربا) ب
 

  الزاویة الداخلیة ........... قیاس الزاویة الخارجة عن الشكل الرباعي الدائري ) ج 
  

 .............  
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         ) 2(نشاط 

  :                                                                      في الشكل المجاور
                                     م جـ یوازي ب د        م مركز الدائرة ، 

                            :                         احسب قیاس 
.                                                                                  ب د جـ < م ب د ، < م أ جـ ،  < 

                                                                                 
  
  

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

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

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

  نشاط بیتي 
  ).32-4(، و الشكل )31-4(  الشكل 1سؤال 
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  :...........                                اسم المجموعة: ..........................االسم 
  : .................                                                            التاریخ       

  أوتار الدائرة : ثالثالدرس ال
  

  
   ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال
                                               هل المثلث أ م ب تنطبق علیه خصائص المثلث المتساوي الساقین؟ -

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

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

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

                           
  / مرحلة االستكشاف ) نشاطات ( : ثانیا

   : أجب عن النشاطات التالیة 
       )1(نشاط 

                                                                                                                                                     
                                                            /في الشكل المقابل 

  العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر فیها                       ) ت
  . الوتر ............ 

   بین مركز الدائرة ومنتصف                     القطعة المستقیمة الواصلة  ) ث
  .على ذلك الوتر ............    أي وتر فیها تكون 

               . بالمركز ....... رة  العمود المنصف ألي وتر في دائ)    ج
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  / في الشكل المقابل      )2(نشاط 
  أ ب ، جـ د وتران متساویان ، طول كل منهما 

  . أوجد بعد كل منهما عن مركز الدائرة .  وحدات 5وحدات ، في دائرة مركزها م ونصف قطرها  8
                                                                                

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

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

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

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

  ............................. ) إذا تساوى وتران في دائرة فإن / ( من السؤال السابق نتوصل إلى 
  

     )3(نشاط 
  في الشكل المجاور، أ ب ، جـ د وتران متقاطعان داخل دائرة 

  .في النقطة ه 
  هل هناك عالقة بین جزئي الوتر األول وحاصل

  زئي الوتر الثاني ؟ضرب ج
  أ                                 د/                                            أكمل

  2                       1:                  في المثلثین أ جـ ه ، د ب ه یكون 
  / ...................  السبب 2< = 1< 
  ..../ ............... السبب 4<  = 3< 
  6    5/ ...................                      السبب 6<  = 5<

  4      ه      3              ه د   =     ه أیتشابه المثلثان وینتج أن  
                           ه جـ        ه ب 

   ب                                                     جـ                   
  /                   وبالضرب التبادلي  نحصل على 

  ه د   × ه جـ = ه ب × ه أ 
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  / مما سبق نتوصل إلى 
حاصل ............... إذا تقاطع وتران داخل دائرة، فإن حاصل ضرب جزئي الوتر األول 

                                                                                                   . ضرب جزئي الوتر الثاني 
  // دون مالحظاتك 

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

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

  
  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
   // ما یلي أكمل

  ................................العمود النازل من مركز الدائرة على أي وتر 
ها تكون القطعة المستقیمة الواصلة بین مركز الدائرة ومنتصف أي وتر فی

............................................................................  
  ......................................... العمود المنصف ألي وتر في دائرة 

  .....................إذا تساوى وتران في دائرة فإن بعدیهما عن مركز الدائرة 
ائرة ، فإن حاصل ضرب جزئي الوتر إذا تقاطع وتران داخل د

  ......................................................................................األول
  / مرحلة التوسع : ًرابعا 

  :األسئلة التالیة  أجب عن
  د                                                         : في الشكل التالي  ) 1 

                                                                      ؟؟
 سم                                                                                                          8                 جـ                                                     

  م/                                                                  أوجد   
   سم        6                                   = ................... .طول جـ د      

   سم           ب    12                                                     أ                
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   د          :                                            في الشكل المقابل ) 2
                                                                                    

  م أ ، م د نصفا قطرین متعامدان في دائرة مركزها م ،
   سم ، فما طول نصف   أ                    م10= إذا كان طول الوتر أ د 

  قطر الدائرة ؟                                                   نق ؟؟
  
  
  

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

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

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

  أ:                                               في الشكل المقابل ) 3
                                                                                    

   سم7 سم ،                                                  5= جـ ه 
   سم    هـ                       ب        5 سم ،             جـ   7=   سم  ، أ ه 19=  جـ ب 

                                                   
  . أوجد طول أ د 

                                                      د          
  

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

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

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

...............................................................................................  
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  /مرحلة التقویم : خامساً 
  :جب عن األسئلة التالیةأ

  )1 (نشاط 
                                                                                    د

    24أ ب وتر في دائرة طوله 
   سم ، جـ د وتر آخر في الدائرة     جـ5وبعده عن المركز 
  .  ، أوجد طول جـ د 12بعده عن المركز 
                                                        م               

.................................................  
                                                           أ               ه               ب

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

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

                                                                       ...............................................................................................
                                                                             )2 (نشاط

 سم ، وأن 6=   أب وتر في دائرة مركزها م ، فإذا علم أن طول العمود النازل من م على أب 
                                           .                                   سم ، احسب طول الوتر أ ب 10نصف قطر الدائرة  

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

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

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

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

  
  نشاط بیتي 

 .                                                                                                                       86 صفحة 2سؤال 
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  :...........                                اسم المجموعة: ..........................االسم 
  : .................                                                                   التاریخ

  ائرةمماس الد : رابع الدرس ال
  

  
  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال ) نشاط ( :ًأوال
  

  ال حظ المستقیمات الثالث                                   ب               د
  المرسومة للدائرة من النقطة أ  الواقعة خارجها               أ                                جـ

  :ة وأجب عن األسئلة التالی
   المستقیم ا ب ال یقطع الدائرة في أیة نقطة                                      م- 1

  ...................                                     یسمى أ ب في هذه الحالة 
  
   المستقیم أ جـ یقطع الدائرة في نقطتین یسمى أ ب في هذه - 2

  .. ....................   الحالة  
     
المستقیم  أ د یقطع الدائرة في نقطة واحدة هي د یسمى المستقیم في هذه الحالة - 3

. ....................                                                            
  /  مرحلة االستكشاف )نشاطات  ( :ثانیا

  : أجب عن النشاطات التالیة 
                                                                                 )1(نشاط 

                                                                                
                                                            في الشكل المقابل 

                             مالحظ أن م د أقصر بعد بین  م         
  . والقطعة المستقیمة  ب جـ 

  .م د عمودي على ب جـ : إذن 
  ب                د                  جـ/                                  نتوصل إلى 

  
  . على نصف القطر عند نقطة التماس ............ مماس الدائرة یكون 
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  )2(نشاط 
  /                                                   لمقابل الحظ الشكل ا

  . أ ب ، أ جـ مماسان لدائرة مركزها م  
  المثلثان م ب أ ، م جـ أ 

  القائما الزاویة متطابقان                                                         
  :ینتج أن 

                           =  ...........                       أ ب 
  /                                                   ًإذا نتوصل إلى 

  
  ..................... . المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها 

  
  

                                         أ )3(نشاط 
                      أ                                                         / في الشكل المجاور 

  : د ه  مماس للدائرة من النقطة جـ 
  ............ویة أ جـ د زاویة  تسمى الزا- 1
  ...........ى الزاویة أ ب جـ زاویة  تسم- 2

         ه                                               د                    جـ        
 العالقة بین الزاویتین أ جـ د المماسیة والزاویة أ ب جـ المحیطیة المرسومة على الوتر في الجهة –3

  .................. .األخرى هي 
   / ًإذا

  . الزاویة المحیطیة المرسومة على الوتر في الجهة األخرى .... ..........الزاویة المماسیة 
  
  

/// دون مالحظاتك 
...............................................................................................

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

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

 ب
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  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
   /// أكمل ما یلي 

  ..........................................................................المماس لدائرة یكون 
  

  ..................................................المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها 
  

  .............................................................................الزاویة المماسیة  
..............................................................................................  

  .....................................................  الزاویة المماسیة تساوي الزاویة المحیطیة 
  

  / مرحلة التوسع : ًرابعا 
  : أجب عن األسئلة التالیة 

بالرموز في األشكال التالیة ، أب مماس للدائرة ، أوجد قیاس جمیع الزوایا المشار إلیها  ) 1
  .علما أن م تدل  على مركز الدائرة 

  
                           ب             أ                                               ب        أ    

                        ع   و                                                         30       س   
                                                                                               

             ل                            65                                                            
      ص                                     80       

                                                                                     
                    )ب)                                                  (أ(            

      
  =   .......ل < قیاس =   ........                              س < قیاس     

  =  ........       و  < قیاس =  ........                             ص <     قیاس  
  =  ........ع  <                                                            قیاس 
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                                 ب          أ
                                      45  

  
                                    هـ     م        

  
                                     ج            

                                                   ن
  )جـ                                          ( 
  = .......ن <                                       قیاس 

  = ......ه  <                                 قیاس       
  
                                                                 : تاليفي الشكل ال) 2

  أ ب ، أ جـ مماسان لدائرة مركزها م ، 
  . ب أ جـ < احسب قیاس . ْ  95= جـ م ب < 

                                                               
                                                               ب             
                                                                               

                                              
    م95                                                             أ     

  
                                                                            

                                                                  جـ             
           

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

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

...............................................................................................
...............................................................................................  
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  : في الشكل المقابل ) 3
                                 أ                  بأ ، ب ، جـ ثالث نقط على الدائرة م ،

  رسم المماسان للدائرة عند أ ، جـ فتقاطعا في س ، 
  .ان عند جـ ، ب فتقاطعا في ص ورسم المماس

  س           جـ              ص                                                    :أثبت أن 
    .ص ب + س أ = س ص       

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

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

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

  /مرحلة التقویم : خامساً 
  : أجب عن األسئلة التالیة

  )1 (نشاط 
  : أكمل 

  ....................................................................مماسیة هي الزاویة الزاویة ال
...............................................................................................  

  .................................................................ماسیة تساوي الزاویة الزاویة الم
                            ..............................................................................................

                                                                  
                                                      )2 (نشاط

                                                                                
                     في الشكل المقابل ،م مركز الدائرة ، أ ب مماس عند ب

  ْ 60= أ ب جـ < ب جـ وتر في الدائرة ، 
                 .                          جـ ب م < ب د جـ ، < أوجد 

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

  
...............................................................................................  
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                                                  ب                

                                                  أ)3 (نشاط
  جـ:                                                                في الشكل المقابل

     مْ                            50= ب أ جـ < أ ب مماس للدائرة، 
  أ م جـ < : أوجد

  
  

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

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

...............................................................................................  
  
  )4 (نشاط 

ْ  ، رسم عند ب ، جـ مماسان للدائرة تقاطعا في 60= ب أ جـ < أ ب ، أ جـ وتران في دائرة حیث 
  .د 

  ب.                                         المثلث ب جـ د متساوي األضالع: أثبت أن 
  

                                          د                                          أ       
     

                                                                          
  

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

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

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

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

 جـ
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  :نشاط بیتي
  )فكر في أكثر من طریقة للحل. ( أثبت أن المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساویان

  
  
  

                                              
                                         

  
                                                         

     
  
  

                                             
  
  

  .أ جـ = أب :    أثبت أن
  
  

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

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

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

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

...............................................................................................  
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  وحدة األسس والمعادالت األسیة
  :...........                                اسم المجموعة: ..........................االسم 

  : .................             التاریخ                                                      
  األسس والمعادالت األسیة: الدرس األول 

  

   األسس : ًأوال
  ) / التهیئة  ( مرحلة) نشاط (  ًأوال

    52العدد   
   ............. 2یسمى العدد 

                                                                                                                                  ............5ویسمى العدد 
                                                                                    

  / مرحلة االستكشاف ) نشاطات ( : ثانیا
   :أجب عن النشاطات التالیة 

                                                                                                                                                             )1(اط نش
  :احسب قیمة كل مما یأتي 

  ) ت
32....................... =   

  =  ......................52)       ب

   = .....................  3)2-)  (   ج 

   = .............................ن     إذن  أ
  )2(نشاط 

  /    أوجد قیمة كل من   
32  ×  22.......................... =    
52 .................................... =   

  .   /  ..........................................ماذا تالحظ 

أ  ×  م ً إذا  أ
ن 

................ =   
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   )3(نشاط 
  /   أوجد قیمة كل من   

 43  ÷ 23....................... =    
23.................... =   

  /  .............................................ماذا تالحظ 

أ  ÷  م إذن  أ
ن 

  ................ =   
   )4(نشاط 
  /   مة كل من   أوجد قی

 )35(
2

 =   
65 =   

  /  .............................................ماذا تالحظ 

أ ( ًإذا 
م

( 
ن

  ................ =     
   )5(نشاط 

  /   أوجد قیمة كل من   

 )2 × 5( 3............................................ =   
32 × 35.......................... = ...................  

  /  .............................................ماذا تالحظ 

) ب × أ ( ًإذا 
م

.........................................=  
   )6(نشاط 

  / أكمل ما یلي 

      22 =                2 × 2       .....................   =    ...........  =  

      52             2×2×2×2×2            

     22 =              2 × 2         =           1         =  ..................        

     52            2×2×2×2×2                2×2×2  
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  / ..............................ماذا تالحظ 

إذن أ 
م –

.............................. =   .  
   )7(نشاط 

         22         2    2 الحظ  أن      

                
5

              
25 

  

     أ   ًإذا      
م

.............  =      
            ب

   )8(نشاط 

  20  = 5- 5 2      =  25  الحظ أن    

               52          

  ......  = ......20 ،   إذن  1  =  25وأیضا   

         52  

     =   .............صفرأ /   نستنتج أن 
   )9(نشاط 

                  1               1  

     5  = 2 )25  =  ( 2 )25(  الحظ أن  
                                         1  

         25  =     2 )25(    إذن   5    =  25كذلك       
  / ن نستنتج أ

    ن                                        1      

     أ
م 

،    أ =   .........................    
 م

...............................  =    
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  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
  : اشرح ما یلي بكلماتك الخاصة 

  أ  × ....... × أ × أ  = ن أ
  

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

 أ
م

أ  ×  
ن 

 أ   = 
ن+م

   
  

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

 أ
م

أ  ÷  
ن 

   أ  =
 ن–م 

    
  

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

أ ( 
م

( 
ن

أ    = 
ن× م 

    
  

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

) ب × أ ( 
م

أ =  
م

ب   × 
م

  
  

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

       أ 
م –

  =    1  

               أ 
ن

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

  



 216

     أ   ًإذا       
م

 أ    =   
م

  

                            
  

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

  1     =   صفر   أ 
  

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

  / مرحلة التوسع : ًرابعا 
  :األسئلة التالیة  أجب عن

  : احسب قیمة كل من  ) 1

 32     ،        ) -2(3     ،    25     ،      ) -7( 2  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

                
  : احسب كال من القیم اآلتیة)2

  ................=  .....   3 )4س(  )   أ

 )3أ )   ( ب
3

 .....................  =     
  
  : اكتب كال من المقادیر األتیة بأبسط صورة)3 
  

  ..……………………………………………… )   = 3 ص5-س ) ( 3- ص2س) ( أ 
………………………………………………………………………………………..  

 م ب   ب
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  ……………………………………………………………………… = 9 × 2-3) ب
………………………………………………………………………………….…….  

  

  .……………………………………………………………………  = 24  ×  35) ج

    23  ×  32      
  
   )اكتب اكبر عدد ممكن من الحلول(  من خالل األسس 100احصل على العدد  ) 4 
  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................  
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  /مرحلة التقویم : خامساً 
  :أجب عن النشاطات التالیة 

  )1 (نشاط 
  :اكتب المقادیر اآلتیة بصورة جذور 

          1  

  .………………………………………………………………………  =  32)     أ  
  

           3   

  ...……………………………………………………………………   = 47)      ب
  

            -1  

  ………………………………………………………………………     = 2 3)       ج
                                                                                

                                                                      )2 (نشاط
   :ًاكتب كال من المقادیر اآلتیة بحیث یكون األس موجبا

  …………………………………………………………………  = 1-س  × 2س )  أ

  .…………………………………………………………………… = 7س ÷ 3س) ب

  .…………………………………………………………………… = 1-)ب+ أ ) ( ج
           

  . بأكبر عدد ممكن من الطرق16احصل على العدد  : نشاط بیتي
  

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

...............................................................................................
...............................................................................................
..............................................................................................   
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  المعادالت األسیة :ثانیاً  
  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال

  /  تسمى المعادلة  

................................                                                          معادلة 16 = س 2                     
  / مرحلة االستكشاف ) نشاطات(: ثانیا

   : أجب عن النشاطات التالیة
  )1(نشاط 

   5=     ومنها   س 5 2  = 32 = س 2:   إذا كان

  1=  ،  حیث أ = .......... س  :  إن       فجـ أ  = س    أ / ًإذا 
  

                                                                                 )2(نشاط 

 5:   حل المعادلة 
س

 =  125   
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
  : ي بكلماتك الخاصة اشرح ما یل

  1=  جـ          حیث أ = س  :        فإن جـ أ  = سأ 
  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

  / مرحلة التوسع : ًرابعا 
  

  :   حل  كل من المعادالت األسیة اآلتیة

 2)       أ
1-س3

  =   1   
                         16        

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  
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  1=  5+س3)      ب
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

      6 -س 2 7 = 6- س 7)      ج

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………                   

  /مرحلة التقویم : خامساً 
  :أجب عن النشاطات التالیة 

  : نشاط 

        9+س  5 = س2 25  ) أ
  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

                       ………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                      س                                                                   - 6 2 =  س2 4) ب
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  
  

   .128 صفحة 1سؤال : نشاط بیتي
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  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال

  :أجب عما یأتي 
        ........  هو 9 لیعطي 3األس الذي یرفع إلیه العدد  -
  2 = 9یمكن التعبیر عن ذلك باستخدام اللوغاریتمات  لو  -

                                                                                                                                                                          
  / مرحلة االستكشاف : ثانیا

   :أجب عن النشاطات التالیة
                                                                                 )1(نشاط 

    5 = 32على الصورة   لو     یمكن كتابتها 32 = 52:   الحظ 
  : ًإذا بصورة عامة

   = .....سس ، بحیث  أ =  ، فإن  لو ب  1= إذا كان أ، ب عددین حقیقیین موجبین، حیث أ  
                                                                            )2(نشاط 

    .1 = 100  ،   كذلك  لو 1  = 10 لو   ، كذلك 4  =  4   حیث  1 = 4لو :  الحظ) أ
  
  = ..............لو أ  :  ًإذا
  
      ....0 = 1  ،   كذلك  لو 0  = 1   ، كذلك  لو 0 = 1لو :  الحظ) ب
  
   = ......1لو: ًإذا
  

   .4 = 4 12   ،  كذلك   لو 5  = 5 10   ،  كذلك   لو  3 = 3 5لو  :  الحظ) ج
  

   ....... =نلو  أ : ًإذا

  :...........                                اسم المجموعة: ..........................االسم 
  : .................                                                                   التاریخ

  ماتاللوغاریت : انيثالدرس ال
  

3 

3 

 أ

4 10 100 

 أ 

4 15 20 

 أ 

5 10 12 

 أ
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  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 
  : اشرح ما یلي بكلماتك الخاصة 

     .................................................................................                1= لو أ  
  

.............                     ................................................................صفر   = 1 لو 
  

   ................................................................................ ن =ن لو أ 
  
  / مرحلة التوسع : ًرابعا 

  :األسئلة التالیة  أجب عن
  :عبر عن كل ما یأتي بالصیغة اللوغاریتمیة) 1

 ......................................................        ..................64 = 34  ) ت

            ........................................................................7 =17  ) ث

         ........................................................................1=صفر3)   ج

  .......................................................................     1 =   3- 3)   د
                27    

         2   

         .....................................................................8  = 5 32)  هـ
                                                                

  : عبر عن كل ما یأتي بالصورة األسیة)2
                                                                

       .....................................................................4 = 16لو)      أ
     

 ...........................     ..........................................2 = 49لو   ) ث
  

     ....................................................................3  = 125لو )    ج
  

  

 أ

 أ

 أ

2
  

7  

  5 
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      ...................................................................2-    =  1لو   )     د
          9   

  
  )3(نشاط  

  -:لمقادیر اآلتیةاحسب قیمة كل من ا
   = .......7لو   ) ت

  
    = .....1لو   ) ث
  

   = ........ .3 8لو )  ج
                                                    

  /مرحلة التقویم : خامساً 
  

  : نشاط 
  :أوجد قیمة كل من المقادیر اآلتیة 

   16لو )   أ
  

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

  
  
  1000لو  ) ب
  
...............................................................................................

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

  
  

32 

10 

  3 

7
    

10    

8
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  5لو )   ج
       

                                                                                
  

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

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

   .131 صفحة 3سؤال :  نشاط بیتي
                                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5 
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  المعادالت اللوغاریتمیة :ثانیاً  
  ) / التهیئة ( مرحلة االنشغال : ًأوال

     معادلة أسیة    27  = 3یسمى التعبیر  س 
  

  .........       معادلة 3 = 27یسمى التعبیر  لو 
  

  / مرحلة االستكشاف ) نشاطات(: ثانیا
   : أجب عن النشاط التالیة

  : نشاط 
  

  )لوغاریتمیة من أسیة إلى ...............  ( ...   یمكن تحویلها إلى 16 = 4 س 
  

  )من الصورة اللوغاریتمیة إلى أسیة ......  ( ............    یمكن تحویلها إلى 3 = 27 لو 
  
یعتمد حل المعادالت اللوغاریتمیة على تحویل صیغة اللوغاریتم بما یكافئه على صیغة :  ًإذا

...........  
  : ومن ثم الحل على التعمیم

   .1=  ،  حیث أ = .......... س  :        فإن جـ أ  = سأ 
  / مرحلة التفسیر : ًثالثا 

  : تم حل المعادلة اللوغاریتمیةكیف ی
  

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

  / مرحلة التوسع : ًرابعا 
  :أوجد قیمة كل مما یأتي

     ..............................................................................سلو أ )   أ
  
  ............................................................................    ..32لو ) ب
  

 س

 س

 س

2 
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    .................................................................................5 9لو ) ج
  

  /مرحلة التقویم : خامساً 
  :أجب عن النشاطات التالیة 

  : نشاط 
  
   1 ) =  5 –س 4(لو )  أ

                        2  
  

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

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

  
   1=   لو    س    ) ب

                      2  
  

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

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

                           
  
  
  
  
  
  

                             

3 

9 

4 



 227

  
Al- Azhar University - Gaza 

Deanship of Postgraduate Studies &  

Scientific Research  

Faculty of Education 

Master of Curricula & Teaching Methods 

  
 
 
 

  
The Effect of Using  Learning Cycle in Teaching Mathematics  for 

Developing Ninth Graders' Creative Thinking Skills in Gaza  

Governorates 

  

 Thesis Submitted by 

Ahmed A. Abu Atta 
 

Supervised by 

  

Dr. Ata hassan Darweesh                                  Dr. Hazem Zaki  Issa  
Assistant Prof. of Curriculum                            Part- Time Assistant Prof. of Curriculum 

and Teaching Methods                                              and Teaching Methods of Maths      

Al – Azhar University                                                        Al - Azhar University  

  

  

A Thesis  Submitted to Department of Curricula & Teaching Methods in Partial 

Fulfillment of the Requirements for  the Degree of Master of Education 

 

1434 / 2013 


