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 االهداء
 
 

 : إلى الشمعتين  اللتين  أضاءتا  طريق حياتي بالعلم والنور 

بطول العمر  ،  وحسن   "  أبي ،  وأمي  "  أسأله  سبحانه  أن يمدهما

 العمل

  إلى  أخوتي  وأخواتي ،  متمنيا  لهم  دوام السعادة  في

 الدنيا  واآلخرة .

 . إلى  زوجتي  وأبنائي  ، متمنيا  لهم  دوان الصحة  والعافية 

   ،  إلى  أستاذي  الدكتور :  عزو  عفانه  ، حفظه هللا  ورعاه

 وادامه  ذخرا  لإلسالم  و المسلمين

 جميعا  ... أهدي  أول ثمرات  حصادي العلمي إليهم

 سائال  المولى  عز وجل الثواب  في دار الجزاء
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 شكر وتقدير 
 

للعلم وطالبه منزلة رفيعة ، ثم  جليل النعم ، باعث الهمم ، ذي الجود والكرم، جعل الحمد هلل
 وصحبه وسلم  أما بعد :  خير البشر سيدنا محمد وعلى آله على الصالة والسالم

بعد شكر هللا  سبحانه وتعالى  على  جزيل  نعمه وكرمه  بأن  وفقني  إلتمام  هذا الجهد 
 المتواضع  الذي أسأله  تعالى  أن  ينفع  به  ويكون  عونا  لي  على حسن  طاعته .

: رواه صحيح ال يشكر هللا  " ) الناس  المصطفى عليه السالم " من ال يشكر وانطالقا من قول
دارتها   أبو داود (  فإنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير من الجامعة االسالمية  ممثلة  برئيسها  وا 

 .وهيئات  التدريس  فيها لعطائها المستمر في خدمة أبنائها الطلبة .
ستاذ الدكتور / عزو عفانه  حفظه  األوكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير ألستاذي ومشرفي  

لتكرمه  باإلشراف  على هذه الرسالة  بكل إخالص  ، حيث  كانت توجيهاته  السديدة   هللا
 وآرائه القيمة  في كل فصل من  فصول  الدراسة ،  فله  كل الشكر والتقدير ، وزاده هللا علما .

إبراهيم الدكتور /  األستاذمتنان ،  لعضوي  لجنة المناقشة إلوكما اتقدم  بجزيل الشكر  وا
 طلاالس

حفظهم هللا  لقبولهما  مناقشة  هذه الرسالة  ، ليضعا  لمساتهما،  عبدالكريم فرج هللا والدكتور :
 مما يجعل  الرسالة  على  أفضل  وجه  فلهما مني كل االحترام والتقدير .

كما   أتوجه  بجزيل الشكر والتقدير  إلى األساتذة  المحكمين  الذين ساهموا  في إنجاز هذا 
كما  يطيب  لي أن  أشكر  االستاذ  / خليل  أبو حجاج  على  ما بذله  من  تدقيق  العمل و 

لغوي  واالستاذ/ سمير صقر  على ترجمة  الملخص باللغة  االنجليزية  فلهم  كل  معاني 
 الشكر  والتقدير .

ائي  ، وأمي الحنونة ،  إخواني  وأخواتي ،  وزوجتي الغالية  وأبن زأما أسرتي ، والدي العزي
الكرام فلهم  مني  كل  الحب  والتقدير  ،  على  ما بذلوه  من  تشجيع  ودعاء  كي  تخرج  

 هذه  الرسالة  إلى  أفضل  وجه .
ولكن   وفي نهاية  هذا العمل المتواضع ال أدعي أنني أحطت بهذا الموضوع من جميع جوانبه ،

أو   عمل  إنساني  ال يخلو من  نقص يإنجازه  ، وهو  كأ مد هللا  العظيم  ان  وفقني  إلىأح
قصور ،  فما  كان  من  صواب  فمن  هللا  سبحانه  وتعالى  وما  كان  من قصور فمن  

 نفسي  والشيطان  .
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 ملخص الدراسة : 

أثر نموذجي التعلم البنائي و ) أدي وشاير (  في تنمية على  هدفت هذه الدراسة التعرف
 . الصف العاشر بغزة طالبمهارات التفكير الرياضي لدى 

 
 حيث حددت مشكلة الدراسة  بالسؤال الرئيس االتي : 

أثر نموذجي التعلم البنائي و ) أدي وشاير (  في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة "ما 
 ؟" الصف العاشر بغزة

 ويتفرع  من  السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية : 
 اضي المراد تنميتها لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة؟ما مهارات التفكير الري .1
 ما اإلطار العام لنموذج  التعلم البنائي  و نموذج ) أدي وشاير ( ؟ .2
هل يوجد اختالف بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث )التجريبية  .3

 ؟ البعدي رياضياألولى ، التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير ال
هل يوجد اختالف بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث ذوي  .4

التحصيل المرتفع ) التجريبية األولى ،التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار مهارات 
 ؟ البعدي  التفكير الرياضي

هل يوجد اختالف بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث ذوي  .5
حصيل المنخفض ) التجريبية األولى ،التجريبية الثانية ،المجموعة الضابطة(في الت

 ؟ البعدي اختبار مهارات  التفكير الرياضي
 

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة والتي 
للبنين ، ثم تم اختيار أخذت بطريقة قصدية من مدرسة أبو عبيدة بن الجراح  الثانوية 

( طالبا  120المجموعتين التجريبيتين  والضابطة بطريقة عشوائية حيث بلغ عدد أفراد العينة ) 
( طالبا تم تدريسهم باستخدام  40ثم تم اختيار المجموعة التجريبية  األولى وعدد أفرادها ) 

( طالبا تم تدريسهم   40) (  وعدد أفرادها 2نموذج التعلم البنائي، والمجموعة التجريبية ) 
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(  درسوا بالطريقة  40باستخدام  نموذج  إدي وشاير أما المجموعة الضابطة  وعدد أفرادها )  
 االعتيادية .

وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار في مهارات التفكير الرياضي ، وقام الباحث  بإعداد دليل  
المعلم الخاص بالنموذجين  وأداة تحليل المحتوى وبعد عرض  أدوات الدراسة  على مجموعة 
من المحكمين  والخبراء تم تطبيق أداة الدراسة  على عينة استطالعية وذلك للتأكد من  صدق  

االختبار ، وتم استخدام االختبارات اإلحصائية للتحقق من صحة الفروض حيث   وثبات
 أظهرت نتائج الدراسة  ما يلي: 

( بين متوسطات درجات  α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -1
طالب مجموعات الدراسة الثالث )التجريبية األولى ، التجريبية الثانية ، الضابطة(  في 

لصالح المجموعة التي تم تدريسها وفق نموذج ) إدي  اختبار مهارات التفكير الرياضي
 وشاير (.

طالب ( بين متوسطات درجات  α =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -2
مجموعات الدراسة الثالث ذوي التحصيل المرتفع ) التجريبية األولى ،التجريبية الثانية ، 

لصالح المجموعة التي تم تدريسها وفق  الضابطة(  في اختبار مهارات التفكير الرياضي
 نموذج إدي وشاير.

( بين متوسطات درجات  α = 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -3
مجموعات الدراسة الثالث ذوي التحصيل المنخفض ) التجريبية األولى ،التجريبية  طالب

لصالح المجموعة التي الثانية ،المجموعة الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير الرياضي 
 إدي وشاير  تم تدريسها وفق نموذج

التعلم  وفي ضوء  ما أسفرت عنه الدراسة من  نتائج  أوصى الباحث  بتوظيف  نموذجي 
البنائي وأدي وشاير في تدريس الطالب لمادة الرياضيات  لقدرتهما  على تنمية  التفكير 

 الرياضي .
باإلضافة العمل على تدريب معلمي الرياضيات على استخدام  استراتيجيات  ونماذج حديثة 

 والتي تساعد  في عملية التعليم ذي  المعنى .
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 قائمة المحتويات 
 أ أية قرآنية

 ب إهداء
 ج شكر وتقدير

 د ملخص الدراسة 
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 الفصل الثاني : اإلطار النظري 

 7 المحور األول : النظرية البنائية  -
 9 نشأة النظرية البنائية 

 9 تعريفات  النظرية البنائية 
 12 افتراضات التعلم المعرفي تبعًا للنظرية البنائية 

 13 األسس التي تقوم عليها النظرية البنائية
 14 النظريات التي تستند  عليها النظرية 

 14 خصائص النظرية البنائية
 بياجيه  والنظرية البنائية 
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 قائمة المحتويات
 16 منطلقات النظرية البنائية المعرفية في اكتساب المعرفة 

 17 التعليم لدى البنائيين 
 17 التعلم  البنائي  في الرياضيات 
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 20 تعريف نموذج  التعلم البنائي 
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 30 نختار أو ال نختار نموذج التعلم البنائيمتي 

 المحور الثالث نموذج  إدي وشاير  -

 31 نموذج إدي وشاير   نشأة 

 32 طبيعة المعرفة في نموذج إدي وشاير
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 األولالفصل 
 خلفية الدراسة وأهميتها 

 مقدمة : 
ن العملية التربوية هي عملية اجتماعية منظمة وهادفة ، فهي تسعى لبناء المواطن إ

جميع المجاالت  الجسمية والمعرفية والعقلية . فهي تسعى إلى  تعديل سلوك  الصالح في
المتعلم من خالل معايير تربوية وأسس منطقية  تقوم عليها من خالل المناهج التعليمية والتي 

حيث تعتبر مهنة التعليم  مهنة   لى المعلم والمتعلم إدراك  أهمية العملية التربويةعمن الواجب 
البشر وأفضل الخلق  سيدنا محمد عليه  السالم ، وأنها رسالة  عظيمة  حيث قال الغزالي  خير

 .( 34:2008جسيما " ) طربية ، " من اشتغل  بالتعليم فقد تقلد أمرا عظيما  وخطرا 
ونظرا للتقدم  العلمي المتطور والمتجدد  وابتكار أنماطا  حديثة في التعليم ، أصبح من  

كيف يتعلم وكيف يفكر ،  ويكون  المعلم منشطا    المتعلمالمعاصرة  تعليم   أولويات التربية
إلى  ويدفعه لديه التفكيرغلب  األحيان، ويسهل  عملية التعليم  وتنمية أ  ومنظما وليس ملقنا في

 بداع  واالبتكار.اإل
 وتدريبهم على كيفية تنميةوحيث يعتبر من أهداف تدريس الرياضيات إكساب المتعلمين 

تها لديهم وهو بشكل أكثر خصوصية في مجال الهندسة الفراغية والتي تكون في ني رالتفكي
 .األساسية على هذا التفكير 

كما تعد مادة الرياضيات من أهم المناهج الدراسية والتي يمكن أن تسهم في تنمية التفكير       
لما تتميز به من طبيعة خاصة في بنائها ومحتواها وطريقة معالجتها للموضوعات مما يجعل 

 (171: 2012منها ميدانا خصبا للتدريب على األساليب السليمة للتفكير.) المصيلحي وعبدهللا 
تحتوي على مفاهيم  لكونها ضيات تحتاج إلى مهارات التفكير العليا في تعلمها فالريا 

مجردة و مسلمات و نظريات و حقائق و قوانين و خوارزميات و مهارات و مسائل رياضية 
مشكالت في الرياضيات لدى اللذلك كان من الواجب غرس أو تحسين طـرق التفكيـر وحل 

   حل  المشكالت  البرهنة وفيب التفكير التي تسـتخدم في الطالب ونقصد بطرق التفكير أسالي
 ) التمارين أو المسائل الرياضية(. .

 خاص كونها أحد فروع علم الرياضيات تحتاج وبشكلإن تدريس الهندسة بشكل         
لبعض المجسمات حيث يتم الحصول على  األولى االدراك يكون في مراحلها أنتدريجي 

خالل المجسمات ورؤيتها أما في المراحل  المتقدمة  فيكون باالنتقال المعرفة وخصائص من 
 المرحلة الحسية إلى المرحلة المجردة وذلك باستخدام أنماط عليا للتفكير  المختلفة  . من
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ويحتل التفكير دورا مهما في عملية التعليم والتعلم ، ومن واجب المؤسسات التربوية أن        
التي تحفز المتعلم على التفكير وممارسته في المواقف الصفية والالصفية  توفر الفرصة المناسبة

المتغيرات المتسارعة واالنفجار المعرفي والتكنولوجي لم يعد الهدف من العملية  ، ففي ضوء
التعليمية قاصراً على إكساب المتعلم المعارف والحقائق والمهارات االساسية بل يجب  أن يتعدى 

 (362 : 2003 التفكير بأنواعه المختلفة ) موافي ، تنمية قدرات المتعلمين علىهذا الهدف إلى 
 

حيث إن التفكير ضروري كضرورة الماء والهواء لإلنسان وعلى أن يتميه من خالل التعرف     
على عليه بشكل أكثر دقة ، ومن خالل  تطبيق برامج تحقق هذا الهدف المهم من أجل رقي 

 ( 362 : 2003 رو ،االنسان وتطوره )  فخ
 

ن الطالب يصبحون أكثر دافعية  وأكثر ارتباطا  في الفصول أؤكد العديد من الدراسات تو       
التي يجدوا فيها إثارة عقلية فهم يحبون هؤالء المعلمون الذين يقومون باستثارة  تفكيرهم ، فهم 

ومعالجة للبيانات ، وتطبيق  التي يطلب منهم فيها  أن يقدموا تفسيرا  وتحليال  يفضلون الدروس
فوظيفة التربية  تأكيد  ، ن المشكالت الغريبة  والمواقف الجديدةموالمهارات المكتسبة المعرفة 

المقولة إننا نربي أبنائنا ليعيشوا زمانهم " أما  إذا استطعنا  أن ننمي  التميز  في التفكير بطريقة  
منظمة ، فإن وظيفة التربية  هو تأكيد  للمقولة إننا نربي  أبنائنا  ال ليعشوا زمانهم فحسب بل  

أن يفكروا  ئح هذه المقولة  مرتبط بتعليم النشذلك كان  مفتالان يكونوا  مبدعين  في ذلك الزمل
 الرياضيات وأساليب تدريسها أن مناهج وتؤكد االتجاهات الحديثة في" حيثبطريقة أكثر فاعلية 

سلوب االكتشاف والمناقشة أالرياضيات أسلوب في التفكير أساسه الفهم والمنطق ويعتمد 
 (Lutfiyya,1998 : 267) "للوصول إلى الحل

 
الطالب على التفكير ليس مهمة المعلمين في المدرسة والمديرين والمشرفين وتشجيع 

التربويين والمرشدين في المدارس فحسب ، بل يأتي ذلك دور أولياء األمور الذين تقع على 
عاتقهم  مسؤولية تشجيع  التفكير لدى أبنائهم الطالب ، وذلك عن طريق  تشجيعهم  على طرح 

عديدة عن العالم الذي يحيط  بهم وضرورة اإلصغاء لهم عندما يتحدثون األسئلة واالستفسارات ال
، واالستجابة  ألسئلتهم  واستفساراتهم  التي يطرحونها من وقت آلخر ، وأنه  عندما يعبر هؤالء 
األبناء عن مشاعرهم الحقيقية نحو موضوعات أو قضايا أو أحداث معينة فإنه من الضروري 

 (. 59:  2003ن أسباب  هذه المشاعر واألحاسيس )  سعادة ،أن يستفسر اآلباء منهم ع
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العديد من مما سبق يتضح أهمية التفكير الرياضي لإلنسان مما أدى إلى ظهور 
(، 2014التي أكدت على ضرورة االهتمام بالتفكير الرياضي  مثل دراسة جربوع ) و الدراسات 

دراسة ( ، و 2011راسة الكبيسي ) ( ، ود2012( ، ودراسة العيلة  ) 2014ودراسة القيسي )
( 2012ودراسة العيلة  )  ( ،2012( ، دراسة نجم ) 2012(،دراسة العتال )2013الشهراني )

حيث أكدت ( 2009ودراسة  اآلغا )( 2010دراسة حمش )  (2011، ودراسة الكبيسي ) 
بالتفكير الرياضي  ، وطرق تنميته للمتعلمين من  خالل االستراتيجيات  الدراسة على االهتمام

 المتنوعة .
  مشكلة الدراسة :

والذي دفع الباحث إلى القيام بهذا الجهد هو أن الباحث بعد اطالعه على األدب 
، فإن الباحث قد الحظ ضعفًا ملحوظًا في  ميالتعلفي ميدان  ةيالعلمالتربوي ، ومن واقع الخبرة 

فالطالب يميل إلى حل األسئلة المباشرة البعيدة عن أي  طالبمهارات التفكير الرياضي لدى ال
هي و  إلى أن رسخت فكرة البحث الحالي أدىاالمر الذي أفكار ذات مهارات عليا في التفكير 

ي مادة الرياضيات للصف العاشر لرياضي فاإجراء دراسة بحثية تساهم في تنمية التفكير 
لتحصيلي بشكل عام ، وتمكنه من تنمية المهارات  الالزمة ااألساسي، ويعمل على رفع مستواه 
ونموذج ) أدي  نموذج التعلم البنائيالتدريس باستخدام  تيفي التفكير من خالل إتباع طريق

أخرى وعلى مواد تعليمية حيث كان لهما االثر في دراسات ومعرفة االثر لكل منهما وشاير( 
مختلفة لذا  شعر الباحث بالحاجة إلى إجراء دراسة  تعمل على تنمية التفكير الرياضي لدى 

 طالب الصف العاشر  والمقارنة بين هذين النموذجين وأي منهما له االثر الواضح .
 

 :ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي
" ما أثر نموذجي التعلم البنائي و ) أدي وشاير (  في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى 

 الصف العاشر بغزة ؟ " طالب
 :ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة؟ .1
 لنموذج  التعلم البنائي  و نموذج ) أدي وشاير ( ؟ما اإلطار العام  .2
هل يوجد اختالف بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث )التجريبية األولى   .3

 ؟ البعدي التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير الرياضي
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ثالث ذوي التحصيل هل يوجد اختالف بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة ال .4
) التجريبية األولى ،التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار مهارات التفكير  المرتفع

 ؟ البعديالرياضي 
هل يوجد اختالف بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث ذوي التحصيل  .5

المنخفض ) التجريبية األولى ،التجريبية الثانية ،المجموعة الضابطة(في اختبار مهارات  
 ؟ البعديالتفكير الرياضي 
 فروض الدراسة :

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرض التالي :
( بين متوسطات درجات  α ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )  ال توجد فروق  -1

طالب مجموعات الدراسة الثالث )التجريبية األولى ، التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار 
 .البعدي مهارات التفكير الرياضي

( بين متوسطات درجات  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -2
طالب مجموعات الدراسة الثالث ذوي التحصيل المرتفع ) التجريبية األولى ،التجريبية الثانية ، 

 .البعدي الضابطة(  في اختبار مهارات  التفكير الرياضي
( بين متوسطات درجات  α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -3

ثالث ذوي التحصيل المنخفض ) التجريبية األولى ،التجريبية الثانية طالب مجموعات الدراسة ال
 . البعدي ،المجموعة الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير الرياضي

 أهداف الدراسة:
  -تسعي الدراسة الحالية إلي تحقيق األهداف التالية :

 األساسي العاشرالتعرف على مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها  لدى طالب الصف  -1
 بغزة.

دي وشاير( وكيفية استخدامه في تدريس إو نموذج )  نموذج التعلم البنائيالتعرف على  -2
 مادة الرياضيات لدى طالب الصف العاشر األساسي .

في تنمية التفكير الرياضي  لدى طالب الصف  كال من النموذجينالتعرف على فعالية  -3
 العاشر األساسي.

البنائي على  نموذج التعلممعرفة الفروق الفردية بين درجات الطالب الذين تعلموا باستخدام  -4
 التفكير الرياضي والطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية . 

دي وشاير( إمعرفة الفروق الفردية بين درجات الطالب الذين تعلموا باستخدام نموذج )  -5
 تعلموا بالطريقة التقليدية .  على التفكير الرياضي والطالب الذين
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 :أهمية الدراسة

 أنها : الدراسة فيتكمن أهمية    
هذه الدراسة معلمي الرياضيات في المرحلة الثانوية في تنمية التفكير الرياضي  تساعدقد  -1

 النموذجين.من خالل استخدام أحد  لدى الطالب
موجهي مادة الرياضيات و تساهم في تحسين طرق  جديدة تفيدهذه الدراسة طريقة  قد توفر -2

 المختلفة.تدريس منهاج الرياضيات للمراحل 
المادة العلمية تدريس  قد تزود المختصين ومخططي المناهج في وزارة التربية والتعليم بدليل -3

ائي وذلك من أجل االهتمام مادة الرياضيات وفق نموذج )ادي وشاير( والنموذج البن في
 وتخطيط المناهج . ند تطويرعجيات التي تنمي التفكير الرياضي النماذج واالستراتي بتطبيق

 
 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة بـــــــــ : 
 . 2014-2015الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  الحد الزماني:

شمال غزة   طالب الصف العاشر في مدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية البشري:الحد 
 ة.يالتعليم

طبعة  الرياضيات الجزء الثاني كتابمن  (هندسة الفراغيةالرابعة )الوحدة ال الحد الموضوعي:
 ساسي بغزة.الصف العاشر األ طلبة المقرر على  2013

 
 مصطلحات الدراسة : التعريفات اإلجرائية ل

 
 نموذج التعلم البنائي:

 

بأنه  أحد نماذج  التدريس القائم على النظرية البنائية ،والتي يكون  فيها المتعلم مركز  
العملية التعليمية والتي يتم تدريسه وحدة الهندسة الفراغية وفق مراحل  أربعة متتالية  وهي : 

مرحلة  االستكشاف واالبتكار ، مرحلة  اقتراح التفسيرات  والحلول ،  مرحلة  ، مرحلة الدعوة
  . طالباتخاذ االجراء وذلك من أجل تنمية التفكير الرياضي لدى ال
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 نموذج ) أدي وشاير(:

يهدف إلى  على مبادئ النظرية البنائية التعاونية والذي ةالقائمنماذج التعلم بأنه هو أحد  
الب الصف العاشر االساسي بغزة في مادة الرياضيات طالتفكير الرياضي لدى  تنمية مهارات

مرحلة الصراع ، مرحلة االعداد  وهيفي وحدة الهندسة الفراغية والمتكون من خطوات متتالية 
 مرحلة التجسير . ،  مرحلة  التفكير في التفكير، المعرفي 

   
 التفكير الرياضي : 

ساسي  على استخدام بعض العالقات الرياضية العاشر األهو قدرة الطالب في الصف 
والمعلومات  في الربط ما بين المواقف العلمية عند تدريسه وحدة الهندسة الفراغية  وايجاد  

عليها  المعلومات والمواقف المعروضة عليه ويتم القياس بالدرجة التي يحصل ما بينعالقة 
 بعاد المحددة .احث ذو األالطالب في اختبار التفكير الذي أعده الب
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري 

 تمهيد :
وفقا لموضوع الدراسة فقد قسم الباحث اإلطار النظري إلى أربعة محاور رئيسية ، حيث 

االول النظرية البنائية ، بينما المحور الثاني نموذج التعلم البنائي ، أما  تناول في المحور
ما المحور الثالث نموذج إدي وشاير فيما كان المحور الرابع  يتحدث عن التفكير الرياضي وفي

 يلي عرض لهذه المحاور :
 المحور األول  : النظرية البنائية 

يشهد البحث التربوي  خالل  األعوام السابقة  تحوالت  رئيسية  في العملية  التعليمية  
التطورات  الحديثة  من  حولها ، لذلك  لى مواكبةع والعملمن  حيث القدرة على زيادة جودتها 

فقد تضمنت الوقوف على مجموعة من التساؤالت  وحول العوامل الخارجية المؤثرة على المتعلم 
، والعوامل الداخلية ، ومدى قدرة الطالب على التذكر ومعالجة المعلومات ، وما يمتلكه من 

 ت دراستها .أنماط للتفكير ، ومعرفته السابقة حول المعارف التي تم
بشكل واضح  في هذا المجال ، من  خالل  تركيزهم  على   لذلك فقد أسهم الباحثون 

العلمية عند المتعلم  ودور المعلومات  السابقة  في المساعدة  يفية تشكيل هذه المعاني للمفاهيمك
 التأكيد  والتوجه  إلى مدرسة تسمى  بالنظرية البنائية . هذا الرأي ، لذا تم  في
 -أة  النظرية البنائية :نش

إلى عهد سقراط ،لكنها تبلورت  في  القديمة لنشأة النظرية البنائيةتمتد الجذور التاريخية 
 من المنظرين مثل أوزوبل  وبياجيه وغيرهما . صياغتها الحالية في ضوء نظريات وأفكار كثير

بنائية ، فهو  الذي  لى للويعتبر معظم منظري البنائية أن بياجيه هو واضع  اللبنات األو 
عملية  المعرفة تكمن  في بناء أو إعادة بناء موضوع المعرفة ، ثم  جاء بعده مجموعة   يرى أن

من منظري البنائية  وقاموا بإعادة  تنسيق أفكارهم  وتعديلها كما يعد ارنست فون جالسرسفليد 
 ( 33:   1992أبرز منظري البنائية المعاصرين )  زيتون وزيتون ،

 تعريفات  النظرية البنائية 
هناك عدة تعريفات للنظرية البنائية فمنهم من  وصف  البنائية  بأنها  كشبكة  عنكبوتية         

تنتشر في نفس مجاالت التعليم المعاصر  فهي بمثابة خريطة تبين المالمح  واألفكار والمعايير  
 للتعلم والتعليم  الفعال .
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( الذي يعتبر  Watzlawik( تعريف واتزلويك)  256:  1995أورد الخليلي )  وحيث 
أحد منظري البنائية المعاصرين أن البنائية تعرف بأنها " ذلك الموقف الفلسفي الذي يزعم أن ما 
تدعى بالحقيقة ما هي إال بناء عقلي عند الذين يعتقدون أنهم تقصوها واكتشفوها . وبتعبير آخر 

ون إليه ويسمونه حقيقة ما هو إال ابتداع يتم من قبلهم دون وعي بأنهم هم الذين فإن الذي يصل
ابتدعوه اعتقادًا منهم بأنه موجود بشكل مستقل عنهم وتصبح هذه االبتداعات ) التصورات 

 الذهنية ( هي أساس نظرتهم إلى العالم من حولهم وتصرفاتهم إزاءه ".
 

ى أنها  "  عملية استقبال  تتضمن إعادة  بناء إال أن بعض منظري البنائية عرفوها عل
  المتعلمين  لمعاني جديدة داخل سياق معرفتهم االنية مع خبرتهم السابقة وبيئة التعلم " 

 (  .16:  2003)شاليل ،
 

أن البنائية هي "  االعتماد  على المعرفة  التي   (Gobren 1993 : 51)ويرى كوبرين 
ركز  على الطالب  حيث يكون  على الطالب  أن يبنوا  معرفتهم  لدى الطالب  والتعلم  فيها ي

 بأنفسهم " .
 

(  عرفوها  بأنها  " توجه  فلسفي  يفترض أن  التعلم 65: 1997أما الخليلي واخرون) 
يحدث داخليا عند  المتعلم  حيث  أنه هو الذي  يبني المعرفة  عن  طريق  إعادة  تشكيل بنيته  

 الفكرية والعرفية ".
 

أما المعجم الدولي للتربية  فيرى أنها "  رؤية  في نظرية  التعلم  ونمو الطفل  قوامها  
أن الطفل  يكون نشيطا  في بناء  أنماط  التفكير لديه  نتيجة  تفاعل قدراته  الفطرية  مع  

 ( .  70:  2003الخبرة  ". ) صبح  ، 
للبنائية وهو : "  Cannela( إلى تعريف كانيال  698: 2004كما أشارت السليم ) 

علم المعرفة أو نظرية التعلم المعرفي التي تقدم شرحًا لطبيعة المعرفة وكيفية تعلمها، والتي تؤكد 
أن األفراد يبنون فهمهم أو معرفتهم الجديدة من خالل التفاعل بين معرفتهم السابقة وبين األفكار 

 واألحداث والمناشط التي هم بصدد تعلمها " . 
 

( أحد المنظرين األوائل للبنائية   Sigle( تعريف سيجل )  18:  2002وأورد اللزام )  
" تشير البنائية إلى عملية البناء المعرفي التي تمت من خالل تفاعل الفرد مع ما حوله من 
أشياء وأشخاص ، وفي أثناء هذه العملية يبين الفرد مفاهيم معينة عن طبيعته، وهذا بالتالي 

 كياته مع كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص وأحداث ".يوجه سلو 
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 Lorsbak and Tobin( إلى تعريف لورسباك وتوبن   23:  2002كما أشار المومني ) 
 للبنائية بأنها " نظرية معرفة استخدمت لشرح عملية " كيف نعرف ما نعرف ".

للبنائية بأنها   Bloom and Burrell( تعريف بلوم وبورل  362:  2004كما أورد إبراهيم )  
"عملية استقبال تحوي إعادة بناء المتعلمين لمعاني جديدة داخل سياق معرفتهم اآلنية مع خبرتهم 

 السابقة وبيئة التعلم". 
 

ومن خالل استعراض تعريفات البنائية السابقة نجد أن منظري البنائية لم يتفقوا على  
( ،  19 – 18:  2003إلى ذلـك زيتـون وزيتـون )تعريف محدد لها ، وقد يعود ذلك كما أشار 

 ( لألسباب التالية : 359-358:  2005عبد الهادي وآخرون ) 

 
ن كان له تاريخ طويل في مجال الفلسفة باعتباره أحد النظريات التي تتناول -أ لفظ البنائية وا 

 المعرفة إال أنه جديد في الكتابة التربوية . 
من مجاالت الدراسة ، منها التعلم ، والتدريس وتكنولوجيا التعليم ،  تدخل البنائية في العديد-ب

 وا عداد المعلم والتوجيه واإلرشاد النفسي ، وغيره من الدراسات.
منظرو وأنصار البنائية ليسوا مجموعة واحدة ولكنهم عدة مجموعات ، كل منهم يعتقد أنه -ج

 أصح من اآلخر . 
 البنائية لها جانبان أحدهما فلسفي واآلخر سيكولوجي ، ولكل منهما أنصاره وتعريفاته المتعددة -د

أنصار البنائية قصدوا أال يعرفوها وتركوا األمر لكل واحد منا ليكون معنى محدد لها في -هـ
 ذهنه . 

 
هو  محور وبالرغم عدم وجود تعريف  واحد إال أنها تتفق  وتؤكد  جميعها أن  المتعلم  

وأساس  العملية  التعليمية ، وأن المتعلم  يبني خبراته  الجديدة من  خالل استخدامهم للخبرات  
: بأنها عبارة منهجية تربوية يقوم فيها   ومن خالل التعريفات السابقة يعرفها الباحثالسابقة 

سابقة وفي وجود المتعلم بتكوين المعارف لديه من  خالل عقله وبنفسه بناء على معرفة لديه 
 المعلم المرشد له .
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 افتراضات التعلم المعرفي تبعًا للنظرية البنائية : 

قدم البنائيون مجموعة من االفتراضات التي تعكس مالمح البنائية بصورة تفصيلية   
بوصفها نظرية في التعلم المعرفي،وهذه االفتراضات أوردها كل من: ويتلي 

(Wheatley,1991, 9-21) ، وساندرز(Saunders,1992, 136-140)  زيتون ، زيتون ،
  (، كما يلي:306: 2003( ، والنجدي وآخرون ) 106 – 96:  2003) 
التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجه : ويقصد بالعملية البنائية أن التعلم   -أ

العالم المحيط به. ويقصد  عملية بناء تراكيب جديدة تنظم وتفسر خبرات الفرد في ضوء معطيات
بأن التعلم عملية نشطة : أن المتعلم يبذل جهدًا عقليًا الكتشاف المعرفة بنفسه  ويقصد بأن 
التعلم عملية غرضية التوجه أن التعلم من وجهة نظر الفلسفة البنائية تعلم غرضي، يسعى 

ب عن أسئلة محيرة خالله الفرد لتحقيق أغراض معينة تسهم في حل مشكلة يواجهها ، أو تجي
لديه، أو ترضي نزعة ذاتية داخلية لديه نحو تعلم موضوع ما ، وهذه األغراض هي التي توجه 

 أنشطة المتعلم وتكون بمثابة قوة الدفع الذاتي له وتجعله مثابرًا في تحيق أهدافه . 

بين معرفة  المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساس لبناء التعلم ذي المعنى : حيث إن التفاعل  -ب
 المتعلم الجديدة ومعرفته القبلية تعد أحد المكونات المهمة في عملية التعلم ذي المعنى . 

مع الضغوط المعرفية  تواءمالهدف من عملية التعلم الجوهري هي : إحداث تكيفات   -ج
الممارسة على خبرة الفرد : والمقصود بالضغوط المعرفية هي عناصر الخبرة التي يمر بها الفرد 
التي ال تتوافق مع توقعاته ، وتؤدي إلى حدوث حالة من االضطراب المعرفي لدى الفرد نتيجة 

التوافق والتكيف مع هذه  مروره بخبرة جديدة عليه ، وهدف التعلم في الفلسفة البنائية هو إحداث
 الضغوط المعرفية لدى المتعلم. 

مواجهة المتعلم بمشكلة أو مهمة حقيقية تهيئ أفضل ظروف للتعلم: فالتعلم القائم على حل   -د
المشكالت يساعد التالميذ على بناء معنى لما يتعلمونه، وينمي الثقة لديهم في قدراتهم على حل 

نفسهم وال ينتظرون أحدًا لكي يخبرهم بحل للمشكلة بصورة المشكالت ، فهم يعتمدون على أ
 جاهزة ، وكذلك يشعر التالميذ أن التعلم هو صناعة المعنى وليس مجرد حفظ معلومات عقيمة 

تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع   -هـ
الظواهر الطبيعية للعالم المحيط به من خالل اآلخرين : أي أن الفرد ال يبني معرفته عن 

نما قد يتم من  أنشطته الذاتية التي يكون من خاللها معاني خاصة بها في عقله فحسب، وا 
 خالل مناقشة ما توصل إليه من معاٍن مع اآلخرين مما يترتب عليه تعديل هذه المعاني. 
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ألهداف المعرفية للتعلم تبعًا للنظرية تتحد األهداف المعرفية تبعًا للنظرية البنائية : تتحدد ا- و
    ( ، همام وسليمان  300:  2000البنائية في ثالثة أهداف أوردها كل من إسماعيـل ) 

 ( كما يلي : 15:  2002( ، شهاب )  113: 2001) 

 االستخدام النشط للمعرفة ومهاراتها .  -فهم المعرفة . ج -االحتفاظ بالمعرفة . ب -أ

وتمثل األهداف الثالثة السابقة األهداف المعرفية ألي نموذج أو طريقة تدريس  
حيث ينبغي أن يسعى هذا  -مجال الدراسة  -قائمة على النظرية البنائية كالنموذج البنائي 

النموذج إلى مساعدة المتعلم على تخزين أساسيات المعرفة في ذاكرته لتكوين ركيزة علمية 
اعده على فهم المعرفة حتى يمكن من استخدامها في فهم الظواهر المحيطة سليمة لديه ، كما يس

 به ، وأيضًا يساعده على استخدام المعرفة في حل المشكالت التي تواجهه في مواقف الحياة . 

 
  األسس التي تقوم عليها النظرية البنائية:

(   50:  2014وحسون ) تقوم النظرية البنائية على األسس التالية كما ذكرها كل من الكبيسي
 ( 201:  2005و القاسم  والشرقي  )

 تبنى على التعلم وليس على التعليم. -1
 تشجع وتقبل استقاللية ومبادرة المتعلمين. -2
 تجعل المتعلمين كمبدعين . -3
 تجعل التعلم كعملية. -4
 تشجع البحث واالستقصاء للمتعلمين. -5
 التعلم.تؤكد على الدور الناقد للخبرة في  -6
 تؤكد على حب االستطالع. -7
 تأخذ النموذج العقلي للمتعلم في الحسبان. -8
 تؤكد األداء والفهم عند تقييم التعلم. -9

 تؤسس على مبادئ النظرية المعرفية. -10
 تأخذ في االعتبار كيف يتعلم الطالب. -12
 بينهم.تشجع المتعلمين على االشتراك في المناقشة مع المعلم أو فيما  -13
 ترتكز على التعلم التعاوني. -14
 تضع المتعلمين في مواقف حقيقية. -15
 تؤكد على المحتوى الذى يحدث التعلم. -16
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 تأخذ في االعتبار المعتقدات واالتجاهات للمتعلمين. -17
 تزود المتعلمين بالفرص المناسبة لبناء المعرفة الجديدة والفهم من الخبرات الواقعية. -18

أن هذه االسس والفروض هامة من أجل تكوين  خالل النقاط السابقة يرى الباحثومن 
التعلم ذي المعنى  والذي يساعد المتعلم في تكوين  فرص مناسبة  لبناء المعرفة الجديدة معتمدا 

 على خبراته السابقة .
 (  49:  2007كما يرى   زيتون ) -النظريات التي تستند  عليها النظرية :

 في التعلم المعرفي والنمو المعرفي . ياجيه :نظرية  ب -1
في معالجة الطالب للمعرفة وتركيزها على العوامل الداخلية المؤثرة    النظرية المعرفية : -2

 في التعلم .
 في التفاعل االجتماعي في غرفة  الصف أو المختبر أو الميدان  النظرية االجتماعية : -3

 أهمية المتعلم ودوره  الفاعل في اكتشاف المعرفة  وبنائها  في إبراز النظرية اإلنسانية : -4

 

 خصائص النظرية البنائية:

 
يمكننا تحديد عدة خصائص بارزة آلراء البنائية والتي يمكن أن يكون لها تأثير في 

 ( : 27:  2012المواقف التعليمية كما ذكرت  الغامدي )  
 

فيه، ولكن ينظر اليه على أنه مسئول مسئولية ال ينظر  إلى المتعلم على انه سلبى ومؤثر  -1
 مطلقة عن تعليمه.

 تستلزم عملية التعلم عمليات نشطة، يكون للمتعلم دور فيها حيث تتطلب بناء المعنى. -2
 المعرفة ليست خارج المتعلم، ولكنها تبنى فرديًا وجماعيًا فهي متغيرة دائمًا. -3
عه مفاهيمه، ليس فقط المعرفة الخاصة بموضوع يأتي المعلم الى المواقف التعليمية وم -4

 معين، ولكن ايضًا آرائه الخاصة بالتدريس والتعلم وذلك بدوره يؤثر في تفاعله داخل الفصل. 
التدريس ليس نقل المعرفة، ولكنه يتطلب تنظيم المواقف داخل الفصل، وتصميم المهام  -5

 بطريقة من شأنها أن تنمى التعلم.
ك الذى يتم تعلمه، ولكنه برنامج مهام التعلم والمواد والمصادر، والتي منها المنهج ليس ذل -6

 يبنى المتعلمين معرفتهم.
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تولد البنائية أراء مختلفة عن طرق التدريس والتعلم، وكيفية تنفيذها في الفصل، حتى تكون  -7
تتغير مع متسقة مع المتطلبات العالمية للمناهج والتي تنص على أن أفكار المتعلمين سوف 

اتساع خبراتهم، وهناك دور جوهري للمعلم في هذه العملية فالمعلم يمكنه ان يتفاعل مع المتعلم، 
 ويثير األسئلة ويستند على التحديات الحالية والخبرات .

 
 بياجيه  والنظرية البنائية :

 
يعتبر  العالم  بياجيه  من  أكبر علماء  النفس في العصر الحديث  ، وواضع  اللبنـات  
االولى  للبنائية  حيث كان  شديد  االهتمام  بمبحث  نظرية  المعرفـة  وهـو القائـل  " أن عمليـة  

 ( . 18:  2003المعرفة تكمن  في بنا أو إعادة  بنا موضوع  المعرفة ". ) شاليل  ، 
(  بـدأ بياجيـه  أبحاثـه  حـول تفكيـر الطفـل ،   1920ة  العقـد  الثالـث  مـن هـذا القـرن  )فمع بداي

والتــي  كشـــفت  عـــن  حـــدوث  النمـــو المعرفـــي  بطريقـــة  تلقائيـــة  بإعـــادة  ذهـــن  الطفـــل  لهيكلـــة  
الواقــع  ودمــج  لتلــك  الهياكــل  الجديــدة  داخليــا  فــي صــور بنيــات  معرفيــة ") ســركز  وخليــل ، 

1993 :49  ) 
لهذا  يقترح  بياجيه  ان  الطفل يتطور معرفيا  مـن  خـالل  تفاعلـه مـع بيئتـه  الطبيعيـة  
ومن  خالل  هذا  التفاعل  يكتسب الطفل  معارف  جديدة  يـدمجها  مـن  اجـل  تطـوير  قدرتـه  

 (  85:  1992على فهم  هذه البيئة  بما فيها  من  أحداث  ومثيرات . ) نشوان ، 
ـــر  مراحـــل محـــددة ،   ـــه أن  االنســـان  تنمـــو لديـــه  مســـتويات  التفكيـــر  عب ـــد بياجي ويعتق
وتتميـــــز  كـــــل مرحلـــــة  بـــــامتالك  مفـــــاهيم  أو تركيبـــــات  عقليـــــه  هـــــي بـــــرامج  أو اســـــتراتيجيات  
يستخدمها الفرد في  تعامله  مـع البيئـة  وبزيـادة  خبـرات  الفـرد تصـبح  المسـتويات  أو التراكيـب  

يــر قــادرة  علــى تفســير  خبراتــه الجديــدة   لــذا  تتكــون تراكيــب فكريــة جديــدة  تســتوعب الفكريــه  غ
هذه الخبرات  الجديدة  ، أي ان  هذه  التركيب الفكرية توسـط بـين  الفـرد  وبيئتـه  ) االغـا وعبـد 

 ( . 240:  1997المنعم  ،  
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 منطلقات النظرية البنائية المعرفية في اكتساب المعرفة :  -

 م النظرية البنائية في تصورها للمعرفة البنائية على منطلقين أساسيين : تقو  

أولهما : يختص باكتساب المعرفة ، وثانيهما يختص بوظيفية المعرفة ) أو غرضيتها ( 
 وصحتها، وقد أورد هذين المنطلقين باتفاق كل من : 

 (Wheatley, 1991)، وويتلي  (Von Glassersefeld, 1990)فون جالسر سفيليد 
، النمـراوي )  (Roychoudhury,1995)، روى شودري (Sanuders ,1992)وساندرز 
 ( كما يلي : 2004

المنطلق األول : يبني الفرد الواعي المعرفة اعتمادًا على خبرته الخاصة ، وال يستقبلها بصورة 
 سلبية من اآلخرين ، فالمتعلم يكون نشطًا وفعااًل أثناء عملية التعلم .

لق الثاني : إن وظيفية العملية المعرفية هي التكيف مع تنظيم العالم التجريبي وخدمته، المنط
وليس اكتشاف الحقيقة الوجودية المطلقة ، ويقصد بالعملية المعرفية العملية العقلية التي يصبح 

لربط الفرد بمقتضاها واعيًا بموضوع المعرفة ، وهي تشمل اإلحساس واإلدراك واالنتباه والتذكر وا
والحكم واالستدالل ، وغيرها ، كما يقصد بالحقيقة الوجودية المطلقة حقيقة األشياء كما هي 

 موجودة عند هللا سبحانه وتعالى . 

فالمتعلم يقوم ببناء أو تكوين المعنى من المعلومات الموجودة واألحداث نتيجة التفاعل 
 بين معرفته السابقة والخبرات ومالحظاته المستمرة . 

وبناء على ما سبق فإن البنائين يؤكدون على التعلم القائم على المعنى، أي التعلم القائم  
على الفهم ، حيث يستخدم التلميذ معلوماته ومعارفه في بناء المعرفة الجديدة التي يقتنع بها . 

( إلى أنه يجب تشجيع التالميذ  499:  1999ولذلك تشير منى شهاب ، وأمنية الجندي ) 
ناء معارفهم بأنفسهم، وعلى المعلم مساعدتهم على أن يجعلوا أفكارهم الخاصة واضحة، على ب

ويقدم لهم أحيانًا أحداثًا تتحدى هذه األفكار ويمدهم بالفرص الستخدام هذه األفكار في مواقف 
متعددة ، وال يقتصر دور المعلم على نقل المعرفة ، ولكن يجب أن يعمل على تنشيطها 

 سهيل وتوجيه عملية التعلم . واستنباطها وت
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 التعلم لدى البنائيين : 
يرى  بياجيه  أن عملية التعلم ذاتية التراكيب  في الفرد  وذلك من أجل مساعدته  على 
التكيف أي أن  الكائن الحي يسعى  للتعلم  من  أجل التكيف  فعند تفاعل  الفرد  مع البيئة  
يقابل فيها مثيرات أو مشكالت  فيلجأ إلى التراكيب المعرفية ، الموجودة لديه  فإذا وجد ما 

ن لم يجد  ما يساعده  على الفهم  وحل يساع ده  على فهمها وحل مشكلة  تكيف واتزن  وا 
ما أن يفكر ، أي  يصبح  في حالة عدم اتزان  فيبحث ويستقصي   مشكلة إما أن ينسحب وا 
ويجري التجارب من خالل  النشاط المناسب للموقف ، ويتم التفاعل الناجح واالمن  حتى يحدث 

خالل عمليتي  التمثيل والمواءمة  فيتم التكيف  مع البيئة ، ويتم  النمو التنظيم المعرفي من 
المعرفي  باإلضافة  التي نتجت عن التفاعل العقلي  مع مثيرات  الموقف الجديد  أو مع مشكلة  
جديدة  ويعود الفرد إلى حالة االتزان  وبذلك يكون  قد أضيف  الى البنية المعرفية  للفرد  

حيث توثر المعرفة القديمة والمعرفة الجديدة التي تم  دمجها ، في تفاعله  مع معرفة جديدة ، 
المثيرات  االخرى  في المواقف  التالية  حتي يتكيف  مع البيئة بصورة منظوميه  متكاملة ، 

 (  2004ويتم االتزان  . وهكذا  يتم البناء والنمو المعرفي عند االنسان ) محمد ، 
( ثالثة أدوار مميزة 13: 2003( ، الخوالدة ) 24-23:  2002ي ) وقد حدد كل من المومن
 هي :  Philips  ( 1995)للبنائية نقاًل عن فيلبس 

إذ تنادي البنائية بأن المعرفة والفهم يكتسبان بنشاط ، حيث يناقش المتعلم ، :المتعلم الفعال -1
داًل من أن يسمع ويقرأ ويحاور ، ويضع فرضيات ويستقصي ، ويأخذ وجهات النظر المختلفة ب

 ويقوم باألعمال الروتينية. 
حيث تنادي البنائية بأن المعرفة والفهم يبنيان اجتماعيًا، فالمتعلم ال يبدأ  :المتعلم االجتماعي -2

نما بشكل اجتماعي بطريق الحوار مع اآلخرين .   ببناء المعرفة بشكل فردي، وا 
 المعرفة والفهم يبتدعان ابتداعا . المتعلم المبدع : حيث تنادي البنائية بأن-3

 التعلم  البنائي  في الرياضيات : 
للرياضيات لها ميزة تميزها عن غيرها من المواد الدراسية ، والذي يدعي  غالبية 
المتعلمين وبكل فخر عجزهم فيها ، وهذا ليس باختيارهم  ولكن عن طريق  العجز الموروث 

البنائية  في التعلم والتعليم تغير مفهوم  الطالب لطبيعة  الذي ال ليس لهم دخل فيه ، والرؤية 
المعرفة الرياضية ، تلك  الرؤية  التي تنسجم  مع القدرة  أو العجز ، وما يقال  من أن الناس  

 (   Lochhead,1992,543ليس لديهم  قدرة  عقلية  لدراسة الرياضيات)
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وللطريقة التي يجب أن تقدم  بها ، كما أن  إن فهم المرء لطبيعة الرياضيات يؤثر على فهمه لها
 (   Capraro ,2001:4طريقة  تقديمها هي إشارة  لما نؤمن  به أنه جوهري بها . ) 

وتوضح  النظرية البنائية أن الطالب يقومون بتطوير الفهم لديهم عن طريق  بذل الجهد في 
، حيث أن  كل طالب  يستخدم  محاولة  لفهم خبراتهم  السابقة فيما يتعلق بالمضمون والنظام

مجموعة  من المفاهيم السابقة ، وهذه الرؤية تختلف مع مفهوم  أن الطالب يتوصلون  إلى 
 (   Martin & Deborah, 1991 : 309الفهم عن طريق  االيضاحات  والشرح الواضح .)

 بعض التوجيهات  للتعلم البنائي في الرياضيات : 
( Martin & Deborah, 1991 : 310ن مارتن ودوبارا  )مكال  بعض التوجيهات التي ذكرها

 وهي على النحو التالي :
تحفيز المتعلمين إليجاد  أفكار رياضية قوية ، ومعرفة  قدرتهم  كمفكرين أو متعلمين   -1

للرياضيات من خالل العمل بنشاط في القيام بدراسة  أولية  ألوضاع  المشكلة  الرياضية ، 
 راضات والتحقق من هذه االفتراضات  واثبات  هذه األفكار.وايجاد أفكار وافت

 تنوع العروض والنماذج  المادية  واالشكال  الهندسية  والتشبيهات  الرياضية . -2
ينظم الطالب أفكارهم الرياضية شفويا مع المعلم أو من خالل النقاش مع بعضهم البعض  -3

 ضمن مجموعات صغيرة .
التي تشجع على استخدام أفكار جديدة في سياقات متنوعة  استخدام المسائل غير الروتينية  -4

 تنمي  التفكير لدى المتعلمين .
من الواجب على المعلم أن ينتقي المسائل التي لها عالقة بحياة الطالب ، ـو أشياء رياضية  -5

 معروفة  ومألوفة  للطالب تمكنهم  من  تشكيل  تراكيبهم  المعرفية .
من المسائل  وا عادة  صياغة  األفكار ويدير المناقشة   حققعن التمسؤول  و المعلم ميسر -6

لى صحة أو قيمة األفكار الخاصة بالطالب ، كما  ع بين الطالب ، ولكن يتجنب التعليق
يشجع  على  اكتشاف االخطاء الكامنة  والمفاهيم  الخاطئة  بهدف تطوير أوسع، وأكثر مرونة  

 للمفاهيم .
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 البنائي :خصائص التعلم  والتعليم 
إن العديد  من  التربويين  وعلما النفس المعرفي  يطبقون  البنائية من  أجل تطوير بيئات  التعليم ، 

يقدمون  نماذج للتدريس  المعرفي ، وفيما يلي  تلخيص  التعليم والتعلم  البنائي  كما وردت  في   
  Jonassen(1991)  ((1996،:Honebeinبعض أدبيات  

 بناء المعرفة  وليس إعادة انتاجها .التأكيد  على  -1
 بناء المعرفة ينبغي أن يتم  في سياقات فردية  ومن  خالل المناقشة  والتعاون والخبرة االجتماعية  -2
 بناء المعرفة واالتجاهات السابقة للمتعلم يجب أن تؤخذ في االعتبار عند بناء عملية المعرفة . -3
 . التأكيد على مهارات التفكير وحل المشكالت -4
 تقديم  الرؤى المتعددة وتمثيالت  المفاهيم والمحتويات  والتشجيع عليها . -5
 اشتقاق األهداف الرئيسية  والفرعية  بواسطة  المتعلم  أو  في مناقشة  مع المعلم. -6
 أن يعمل المعلمون كموجهين ومشرفين وقادة . -7
 رفية توفير األنشطة والفرص واألدوات والبيئات لتعزيز  القدرات فوق  المع -8
 قيام الطالب بالدور المركزي في ضبط عملية  التعلم . -9

 التقويم يكون صادقا ممزوجا بالعملية التعليمية . -11
 

 بعض النماذج  المنبثقة  من النظرية البنائية .
تتعدد نماذج التدريس القائمة على النظرية ويمكن تحديد أهم هذه النماذج كما ذكر زيتون 

 ( في التالي : 783:  1998سعودي ) و (  563:  2003وزيتون )
 ( .   Posner Modelنموذج التغير المفهومي ) بوسنر  -
 (. .Trwobridge and Bybee Mنموذج التعلم البنائي ) تروبردج وبايبي  -
 (.Grayson Wheatly Mنموذج التعلم المرتكز المتمركـز حـول المشكلــة ) جريسون وتيلي -
 ( . .Atkin and Karplus Mبلس نموذج دورة التعلم ) اتكن وكار  -
 ( .  .Appleton Mنموذج التحليل البنائي ) ابلتون  -
 . (.John A Zahoric M)نموذج جون زاهوريك البنائي  -
 النموذج الواقعي . -
 

وجميع النماذج البنائية السابقة ال تخرج عن كونها إجراءات تمكن الطالب من المشاركة الفعالة فيها 
 فسه ، ويحدث عنده التعلم لمستويات متقدمة تؤدي إلى تنظيم البيئة المعرفية له . ليستنتج المعرفة بن
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  المحور الثاني :نموذج التعلم البنائي
ورد هذا النموذج بمسميات مختلفة منها نموذج التعلم البنائي أو نموذج المنحنى البنائي   

وهو نموذج تدريسي قائم على النظرية البنائية، وقد تم تعديله وتطويره  لصورته الحالية  
حيث يقوم هذا النموذج على عدة أسس بنائية أهمها 1990بواسطة  سوزان لوكس وآخرين عام 

لمتعلم بشكل إيجابي فعال في بناء خبرته ، معتمدا في ذلك على معلوماته السابقة . مشاركة  ا
 (75:  2000صبري و تاج الدين  ) 

ويعتبر نموذج التعلم البنائي  مقتبس من أصله  من  نموذج دورة التعلم  والتي ظهرت  
" وكاربلس "  " Atkenفي الواليات المتحدة  االمريكية على يد  أتكن   1962ألول مرة عام 

karplus ثم تم تعديله وتطويره   1974عام تعديالت " ثم أدخل عليها كاربلس واخرون
)  زيتون    1990"  وآخرون عام   susan loucksلصورته الحالية  بواسطة  سوزان  لوكس"

 ،2008  ) 
 . األسس والمبادئ التي يرتكز عليها  نموذج  التعلم البنائي

(  وجود عدة أسس يقوم عليها  نموذج التعلم  البنائي بحيث 785،  1998ذكر السعودي ) 
 تكون هذه األسس األساس العلمي لهذا النموذج  وهي كالتالي : 

إعداد  الدعوة لمشاركة  الطالب  بصورة  فعالة ، وهذه  تكون في بداية  خطوات التعلم ،   .1
 هذه  الظواهر.حيث  يقوم المتعلم  بمناقشة  التفسيرات الخاصة  بهم عن  

 تقبل التصورات والمفاهيم  واألفكار المتعلم وتقبلها ولو كان فيها  الخطأ  وعدم الصواب . .2
 إتاحة الفرصة لجميع المتعلمين ومناقشتهم ما تم تعلمه من معلومات خالل جلسة  الحوار . .3
  إعداد  األسئلة المحفزة  والتي تعمل  حب  االطالع  والبحث  والرجوع إلى  مصادر .4

 لوجود تفسيرات  لها .
 إعطاء وقت كافي  بعد إلقاء األسئلة  وكذلك  تلقي األسئلة . .5
العمل على  تشجيع الطلبة وتحسين  تفسيراتهم  مع  االخذ بعدم الحكم على صحة  وخطأ  .6

 هذه  التفسيرات  .
 اإلصرار على سماع  تنبؤات الطالب  قبل  إجرا ء التجارب أو  االختبارات العلمية . .7
 معالجة المفاهيم  البديلة من  خالل  تصميم  الدروس المناسبة . .8
 مراحل  نموذج  التعلم  البنائي : 

اعتمدت مراحل نموذج التعلم البنائي  على الفلسفة البنائية  في بناء المتعلم  لمفاهيمه ، من  
(  و 55،  2003)مكسيموسخالل العمليات  العقلية التي يقوم بها المتعلم حيث  أكد  كال من  
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( و أبو عطايا  786:  1998( و سعودي )  33: 2000( و بيرم )300 :2000إسماعيل ) 
( على  خطوات  نموذج التعلم  البنائي   75:  2000( و صبري وتاج الدين ) 72:  2004)

 وهو  ما قام  الباحث  بإعتماده  في دراسته وهي على النحو التالي: 
 (  مرحلة  الدعوة : 1
ثارة الدافعية يت م  في هذه المرحلة  دعوة  الطالب إلى التعلم ،  حيث يقوم المعلم  بجذب انتباه  وا 

وزيادة  اهتمام الطالب  إلى  ما يريد عرضها، سواء كان درسا جديدا أو مشكلة معينة  والمطلوب 
ليمان مــن الطــالب الوصــول إلــى حلهــا فــي نهايــة الحصــة ، وقــد تــتم عمليــة  الــدعوة  كمــا يــذكر ســ

(  مــن  خــالل المعلــم  بطــرح  بعــض األســئلة أو المشــكالت 2003( وشــحاته  )  2001وهمــام ) 
التــي  تكــون محيــرة  للمتعلمــين أو ربمــا متناقضــة مــع مــا لــديهم مــن  معلومــات  وخبــرات  ســابقة . 
ممـــا يـــدعو  المـــتعلم  إلـــى التفكـــر  والتأمـــل   والعمـــل  جاهـــدا فـــي وضـــع تفســـيرات  وحلـــول  لتلـــك 

شــكالت ، ومــن  الممكــن أن يلفــت المعلــم  أنظــار المتعلمــين  إلــى أشــياء محسوســة  والتــي  مــن الم
لمـتعلم  كلمـا زادت  اهتمامـات  اشأنها  تساعد  وتخدم ، وكلما كانت  المشـكالت  مرتبطـة  بحيـاة  

 المتعلم واستجاباتهم .
يراد تدريسها  حيث وقد تتم الدعوة منعرض صور أو رسوم لبعض المشكالت أو االحداث  التي 

عند طرح األسئلة على المتعلمين أن تكون األسئلة مرتبطة بمعلوماتهم السابقة ، لما لها األثر 
 الكبير، مما يعزز الدافعية لدى المتعلم في البحث عن تلك المشكلة ووضع جل اهتمامهم فيها .  

 ( مرحلة  االكتشاف واالستكشاف  واإلبداع:2
تقسيم الطالب إلى مجموعات بحيث ال يزيد كل مجموعة عن في هذه المرحلة يتم   

عشر طالب ،كما أن  المعلم في هذه المرحلة يقوم بتشجيع  الطالب وحثهم على روح التعاون   
 وتبادل اآلراء ، وتعزيزهم  بأن  كل  مجموعة سوف تقوم بإيجاد  الحل الصحيح .

ى امكانياتهم العقلية ،حيث يقوم الطالب وتعتبر هذه المرحلة بمثابة  تحد لقدرات الطالب ومد
بإعادة النظر فيما طرح عليه من أسئلة ، والتمعن فيها وا عادة صياغتها  ويتم  ذلك  مع  عملية 
استرجاع ما لديهم من خبرات سابقة وا عادة  ترتيبها حتى تتناسب مع  طبيعة  المشكلة حيث 

ونتائج بخصوص   ى اقتراحات وتفسيراتيعطي المعلم الوقت الكافي لطالبه من أجل التوصل إل
 المشكلة  المطروحة عليهم .

وبعد ذلك يقوم كل طالب بطرح ما توصل  إليه من نتائج  وتفسيرات داخل مجموعته ، حيث 
األفكار ويتم تبادلها داخل المجموعة الواحدة مع إجراء التشاورات  بين طالب  كل  تتالقح

مجموعة من المجموعات التي تم تقسيمها حيث نجد  أن بعض الطالب  ربما كان لديه بعض 
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الفهم الخاطئ ولكن بعد التشاور مع طالب المجموعة  قد يتم تعديل ما لديهم من أفكار أو 
وفي م ترحا وحلوال للمشكلة التي أمامهإلى أفكار صحيحة وتضع  مقتصورات خاطئة لتصبح 

 ختام هذه المرحلة يطلب المعلم من كل مجموعه  كتابة النتائج التي توصلت إليها .
( أنه ليس من الضروري أن تقوم كل المجموعات  باألنشطة والمهام 2001وحيث  يرى البنا ) 

ث لكل مجموعة نشاط أو مهمة  خاصة بها  حيث نفسها ، بل يمكن أن يكون هناك تنوع  بحي
(  أن دور المعلم 2005تسمى المجموعات في هذه الحالة مجتمع األنشطة حيث يرى صيره ) 

يقل بدرجة كبيرة في هذه المرحلة ولكنه ليس منعزال عن المشاركة الجماعية ، بل يكون دوره 
 ط الخاص بهم اإلرشاد  والتوجيه للطلبة في أثناء تنفيذ الطلبة للنشا

 (  مرحلة اقتراح  الحلول والتفسيرات :3
في هذه المرحلة  يقوم المعلم  بعمل جلسة  حوارية عامة بينه  والطالب ، حيث تقوم كل     

مجموعة بتقديم  ما توصلت  إليه  من  حلول  واستنتاجات  وتفسيرات  بشأن األسئلة من  خالل  
جيد  والمتابعة  لجميع  التفسيرات  التي تقدمها المجموعة ، أحد أفراد المجموعة  ويتم االصغاء ال

ن كان فيها غموض وبعد  ن لم تكن صحيحة ، وعدم السخرية من  أراء وأفكار الطالب وا  حتى وا 
أن تقوم  كل المجموعات بتقديم ما توصلت إليه  يفتح  مجال  المناقشة  والحوار ، وا عطاء مجال 

ي طرحتها المجموعات على أن يعزز المعلم األفكار  واالستنتاجات ن األفكار التعلتبرير والدفاع 
الصحيحة  وعمل على تعديل التصورات واألفكار الخاطئة ليحل بدال منها األفكار الصحيحة ، 
حيث يتم التوصل من  خالل  هذه  الجلسة  إلى  معرفة  ووضع  إجراءات  وفي ختامها يطلب 

 تم بناؤها بلغتهم الخاصة .من الطالب  صياغة  المعرفة  التي 
حيث يرى الباحث أن هذه المرحلة من أهم المراحل  حيث  تساعد  المعلم  في الوقوف على  
 أنماط التفكير التي قام الطالب باستخدامها  ومعرفة  األفكار الخاطئة  والعمل على تصويبها .

 (  مرحلة اتخاذ اإلجراءات 4
يم لكل من المعلم والمتعلم ، فمن  خالل هذه  تعد هذه المرحلة بمثابة مرحلة تقو   

المرحلة  يستطيع  المعلم  أن يتأكد  من  أن الطالب  قد استوعبوا ما تم طرحه خالل الدرس ، 
أما من جهة الطالب ، فهي  لطلبة ، والفروق الموجودة بينهموالتعرف على  قدرات  وامكانات  ا

الطالب التعرف على النقاط التي يوجد  فيها تعطي الطالب تقويم لنفسه ،من  حيث قدرة  
 ضعف  من  أجل تقليلها و معرفة  نقاط  القوة  لتعزيزها .



  23 

(  أنه يتم  في مرحلة اتخاذ اإلجراءات تحدي قدرات الطالب  2003وحيث يرى  عبيد وعفانة ) 
طبيقات بإيجاد تطبيقات مناسبة لما درسوه ، وتقديم  حلول  لما يعرض  عليهم من مشكالت  كت

 على  أفكار ومفاهيم  الدرس .
لذا  فإن الباحث يرى أنه ال بد أن يقوم الطالب بتطبيق ما توصل إليه من نتائج  وتفسرات  في 

 إيجاد حلول لمشكالت أخرى .
ويرى الباحث أن خطوات نموذج التعلم البنائي تنتقل في تتابع منتظم  وأن كل مرحلة  من   

لية  والتي يتساعد المتعلم في بناء الطرق الخاصة  بهم ، حيث  المراحل تؤسس للمرحلة التا
تكون غنية بمصادر التعلم ، والتي تساعد في إعطاء استقالل الذاتي لكل  طالب بدال من أن  

 .ينتظر الطالب اإلجابة من  المعلم 
 تعريف نموذج  التعلم البنائي : 

 النحو التالي :هناك عدة تعريفات وضعها مختصو التربية وهي على 
ملية  فردية تتطلب تفاعل  ع(  بأنها  "   Glasersfeld , 2001:121عرفها  كالسيرز فلد ) 

المعرفة  السابقة مع األفكار الحالية  في سياق بيئة  محيطة مناسبة  تساعد  الطالب على بناء 
 المعرفة "

ها  مساعدة  الطالب  ( بأنها " طريقة يتم من  خالل 383:  2003فيما عرفها )زيتون  ، 
على بناء معرفتهم ) المفاهيم  والمبادئ والقوانين ( عن موضوع  الدرس الجديد  من  خالل 
وضعهم  في موقف  ينطوي  على مشكلة ، ثم  يوجهون  إلى إجراء  نشاط استكشافي الختيار 

ا  في صورة  صحة أفكارهم  األولية وعرضها  ما توصلوا  إليه  من  نتائج وتفسيرات  وتلخيصه
 معلومات  أساسية  الستعمالها  في مواقف جديد.

( نموذج التعلم البنائي بأنه " طريقة  تساعد  الطالب  14:  2005وعرف عبد الحافظ ) 
على بناء مفاهيمهم  ومعارفهم  وربطها  بالمفاهيم  والمعارف السابقة ،  ويتم  من  خالل  هذه 

اع  المعلومات  وربط  المعرفة الجديدة  بالمعرفة السابقة ، الطريقة  تنمية  القدرة  على استرج
 وتنمية  مهارات التفكير العليا ، ومهارات حل  المشكالت ".

بأنه  أحد نماذج   يعرف الباحث نموذج التعلم إجرائياومن  خالل التعريفات السابقة  
كز العملية التعليمية ،والتي يتم التدريس القائم على النظرية البنائية ،والتي يكون  فيها المتعلم مر 

الدعوة ،  مرحلة   تدريسه وحدة الهندسة الفراغية وفق مراحل  أربعة متتالية  وهي : مرحلة
االستكشاف واالبتكار ، مرحلة  اقتراح التفسيرات  والحلول ،  مرحلة اتخاذ االجراء وذلك من 

  أجل تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة .
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 مميزات نموذج التعلم البنائي : 
 

لنجاح نموذج التعلم البنائي في العملية التعليمية بما ينعكس إيجابًا على المتعلمين فإن هناك 
مميزات لهذا النموذج ينبغي توظيفها بشكل جيد في العملية التعليمية، حيث يتميز نموذج التعلم 

دي ) ( ، و سعـو 82-79:  1992البنائي بعدة ميزات أوردها باتفاق كل مـن : زيتون وزيتون ) 
(، السيد 58:  2003( ، ومكسيمـوس )  116:  2001( ، وهمـام وسليمـان )  788:  1998

 ( كما يلي : 421-420:  2005( وعبد الهادي وآخرون )95:  2003والدوسري )
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 (1جدول رقم )
 يوضح مقارنة بين الطريقة التقليدية والطريقة البنائية

 الطريقة التقليدية الطريقة البنائية

 المعرفة توجد خارج التلميذ .  - المعرفة توجد بداخل التلميذ نفسه  -
 محورها المعلم .  - محورها التلميذ. -
 التلميذ سلبي من ناحية تلقي المعلومات. - التلميذ إيجابي ونشط .  -
 أنشطة فردية .  - أنشطة تفاعلية .  -
 تعلم تنافسي .  - تعلم تعاوني . -
 يبحث عن اإلجابة الصحيحة .  - يتقبل آراء كل تلميذ " ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  -
 تذكر المعرفة .  - تغير مفاهيم .  -
 االعتماد على الكتاب المدرسي .  - التلميذ يبني معارفه من مصادر مختلفة.  -
 تقوم على الورقة والقلم. اختبارات تحريرية  - توجد بدائل مختلفة لتقويم التالميذ .  -

ويرى الباحث من خالل المقارنة السابقة  بأن المتعلم من  خالل النظرية البنائية  إيجابي  
متفاعل  مع المعلومات وفعال  فهو يستنتج  ويستقرئ بدال من  كونه فقط مستقبال كما في 

وجود نوع من التنافس الذي الطريقة التقليدية  وانه  متعاون مع الطلبة من  حوله  على عكس  
 يؤدي إلى الكره في الطريقة التقليدية .

 تصميم  التعلم البنائي : 
 -تهتم  فلسفة  التعلم البنائي  بجميع  أوجه التعلم المختلفة  ، فهي  تهتم  بالعناصر  التالية : 

 (773:  1998) سعودي ، 
 . األهداف التعليمية 
 . محتوى التعلم 
 استراتيجات التدريس . 
 . دور المعلم 
 .دور المتعلم 
 . التقويم 
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 وسيتم تفصيل  كل من  البنود السابقة  بشيء من التفصيل  وهي على النحو التالي :
 األهداف التعليمية : -1

تصاغ االهداف التعليمية  وفقا للتعلم  البنائي على صورة أهداف عامة وتحدد من  خالل  
بحيث يتوصلوا إلى هدف عام يسعى جميع  الطالب  عملية  حوار ونقاش بين المعلم  وطالبه 

 ( .223:  2002إلى تحقيقه  ) زيتون،
  محتوى التعلم : -2

غالبا ما يكون محتوى التعلم وفقا للتعلم البنائي على صورة مهام أو مشكالت  حقيقية  ذات  
ه يؤدي إلى طابع ومتعلق بحياة الطالب ، بحيث كلما كانت المشكلة محسوسة بالنسبة  لهم  فإن

 ( 22:   2002اهتمام المتعلم وا عطائه فرصه أكبر في البحث عن المعرفة بأنفسهم )أبو جبر ، 
 استراتيجيات  التدريس : – 3

تقوم  استراتيجيات  التدريس  وفقا للتعلم البنائي  على أساس مواجهة  الطالب  بمشكلة  حقيقية  
 (  773:   1998ش  لهذه المشكلة ) سعودي، يحاولون إيجاد حلول لها من خالل البحث والنقا

 دور المعلم : - 4
 ( في التالي :81:  1992يتمثل  دور المعلم  كما يراها سالم  نقال عن زيتون )

 منظما لبيئة التعلم بحيث يشجع فيها جو االنفتاح العقلي . -
 مشجعا للمتعلمين على المشاركة في األنشطة التعليمية . -
 للمعلومات إذا لزم االمر.مصدرا احتياطيا  -
 مشجعا للمناقشات واألسئلة الصفية  يخطط عن وعي وقصد . -
 مراجعا إلجابات الطالب لتشخيص وتصويب إجاباتهم مبتعدا عن الزجر والتوبيخ . -
 مشاركا في عملية إدارة التعلم وتقويمه . -
 بناء المفاهيم مقدما لألسئلة ومعطيا مشكالت من خالل إثارة وتكوين األفكارواختيارها  و  -
 عامال على ربط  المتعلمين بمشاكل حقيقية  واقعيه . -
 موفرا ألدوات  التعلم مثل االجهزة والمواد المطلوبة  الالزمة إلنجاح  مهام التعليم . -
مهتما  بالمتعلمين  ومتابعا لتحصيلهم  ومطورا  لمهاراتهم االدائية  ومساعدا  في تنمية   -

 لمتعلم .اتجاهاتهم االيجابية  نحو ا
 دور المتعلم   -5

 ( دور المتعلم  في النقاط التالية : 204:  2005ذكر القاسم والشرقي )
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  يتحمل المتعلم مسؤولية  تعلمه : أي انه يساهم  ويشارك  بشكل رئيس في فعاليات
 التعلم  ويختار  النشاطات المقدمة إليه ، وهو صاحب حق في اتخاذ القرار.

  التخطيط للتعليم  والتعلم  وتصميم الخبرات  والفرص التعليمية .يشارك المعلم  في 
 ، يتفاعل  نشطا  مع الخبرات والفرص التعليمية 
 . يفكر تأمليا  في ممارساته  التعليمية ، ويقرر كيفية التقويم  والتحسين 

  

 التقويم  :  -6
نما جزء  متكامل  مع  عملية   لم يعد التقويم البنائي اختصارا منفصال  في  نهاية المقرر ، وا 

التي بحوزة   لمعرفةاالتعلم ككل كما يهدف إلى اكتشاف التغيرات الكيفية التي طرأت على 
 ( . 21:   2003المتعلم   )  زيتون ، 

 المشكالت التي تعترض استخدام نموذج التعلم البنائي :

رغم االهمية التربوية لنموذج التعلم البنائي والتي أكدت عليه  عدة دراسات عربية وأخرى أجنبية  
إال أن هناك بعض المشكالت التي تواجه التدريس بهذا النموذج والتي أوردها كل من: زيتون 

( 28 – 27: 2003( و زيتون ) 45-44:  2002( و اللزام )  93 – 83:  1992وزيتون )
 الي : في الت

ليس كل المعرفة يمكن بناؤها بواسطة الطالب مثل بعض أنواع المعرفة  البنائية التقريرية   .1
حيث يصعب أو يستحيل تنميتها من خالل هذا النموذج ؛ فكيف يمكن للطالب بالمرحلة 
اإلعدادية أن يصل بنفسه لمعلومة ؛ مثل : تتكون القشرة األرضية من الصخور النارية ، 

 ، والصخور الرسوبية ؟ والصخور المتحولة 
التعقد المعرفي في مهام التعلم غالبا ما يتضمن موقف التعلم مشكلة  يبذل  فيها المتعلم  .2

جهدا ليصل لحلها ، ويتطلب حل المشكلة أن يكون  المتعلم ممتلكا  لخلفية  معرفية وثيقة 
ال سوف يصبح له مشكلة  معقدة معرفيا ، ويمكن  التغلب ع لى هذه الصله بالمشكلة وا 

المشكلة من خالل  تقديم المعلم ما يعرف بالسقاالت  العقلية والتي تعمل على مساعدة 
المتعلم من خالل تزويده بالمعينات المعرفية، وهي معرفة تقدم للمتعلم لتساعده على عبور 
الفجوة بين ما يعرف وما يحاول معرفته ، وبذلك تقلل هذه المعينات من التعقيد المعرفي 

 ن في بعض المهام . المتضم
كما يذكر بيركنز أيضًا لحل هذه المشكلة أيضًا أن يتبنى النموذج البنائي ما يسمى " بعد 
المعلومات المعطاة " حيث يتم تقديم الخلفية العلمية ذات العالقة بموضوع المشكلة قبل أن يقوم 
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كون من معرفة عند الطالب بحل المشكلة ، وعلى الطالب في هذه الحالة أن يستخدموا ما يمل
 تخطيطهم للحل، وقد يعاونهم المعلم بقدر يسير في ذلك . 

( أنه لحل مشكلة التعقيد المعرفي ينبغي أن تكون مهام 87:  1992ويرى زيتون وزيتون ) 
التعلم ذات درجة معقولة في التعقيد المعرفي ، فال تكون مفرطة في تحدي عقول المتعلمين ، 

ما يملكه من عوامل نمائية كالذاكرة والمهارات والقدرة االستداللية بأن بل تمكن الفرد من خالل 
 يتعامل مع المشكلة ويعمل فكره للوصول لحل مقبول .

مشكلة التقبل االجتماعي للنموذج البنائي في التعليم ؛ فاآلباء والمعلمين يريدون بالدرجة  .3
وهو  –اث الثقافي من جيل آلخر األولى تعليمًا يزود الطالب بأساسيات المعرفة، وينقل التر 

 أمر ال يبدو واضحًا في أساسيات النموذج البنائي في التعليم.
مشكلة التقويم حيث يرفض البنائيون  كل سبل التقويم التقليدية  كالتقويم  مرجعي المحك   .4

ومعياري المحك ، حيث إن هذا النموذج  لم يقدم صيغة  متكاملة  ، ومقبولة  عن التقويم  
ر إطاره الفلسفي والسيكولوجي ، والجدير  بالذكر أن هناك  اجتهادات  واقتراحات  تساي

مطروحة  في االدبيات  التربوية  تتعلق بإجراء  التقويم  طبقا  للنموذج  البنائي  غير انها 
 لم  تشكل  بعد في ذاتها  صيغة كاملة  يعتد بها في  التقويم .

باب عدة لعل من أهمها أنهم غير مؤهلين للقيام باألدوار مقاومة المعلمين للتعلم البنائي ألس .5
الجديدة التي يفرضها عليهم هذا الجديد، لذلك يتطلب التعلم البنائي متعلمًا ناضجًا ليتولى 

 مسؤولية تعلمه .
تقف كثافة الفصول في معظم مدارسنا  عقبة امام التدريس بهذا النموذج  حيث يتطلب  .6

(  طالب مما 6 -4إلى مجموعات صغيرة  يتراوح عددها  ) التدريس وفق هذا النموذج  
 يعد صعبا ويمكن التغلب على هذه المشكلة بذهاب الطالب إلى المختبر .

 مقترحات  لحلول بعض  مشكالت  نموذج  التعلم البنائي :
 ويمكن العمل على مشكالت نموذج التعلم البنائي على النحو التالي :  

بالنسبة لحل مشكلة التعقيد المعرفي ينبغي أن تكون مهام التعلم ذات درجة معقولة في  (1
التعقيد المعرفي ، فال تكون مفرطة في تحدي عقول التالميذ ، وال تكون سهلة ال تثير 
تساؤالتهم وتتحدى عقولهم ، وينبغي أيضًا تقديم الخلفية العلمية للمتعلم ذات العالقة 

ل قيام الطالب بحل المشكلة ، إضافة لتقديم ما يعرف بالجسور العقلية بموضوع المشكلة قب
التي تساعد المتعلم على عبور الفجوة بين ما يعرف وما يحاول معرفته ، وبما سبق يمكن 

 التقليل من التعقيد المعرفي المتضمن في بعض مهام التعلم . 



  30 

التعليم من قبل اآلباء والمعلمين  أما بالنسبة لمشكلة القبول االجتماعي للنموذج البنائي في (2
فينبغي أن يعطوا دورات وندوات علمية لتعريفهم بأهمية هذا النموذج ودوره في عمليتي 
التعليم والتعلم إضافة لدور وسائل اإلعالم التربوية كالدوريات والمجالت التربوية للتعريف 

 بهذا النموذج ودوره في مجال تدريس العلوم . 
ة المعلمين للنموذج البنائي فيمكن حل هذه المشكلة بإعطائهم دورات وهم وبالنسبة لمقاوم (3

على رأس العمل لتعريفهم بهذا النموذج ، وكيفية توظيفه في تدريس العلوم أضف إلى ذلك 
العمل على تخفيض عدد الطالب في الفصول الدراسية ، وهذا يتأتى من خالل االعتماد 

 ن المباني المستأجرة تدريجيًا . على المباني الحكومية واالستغناء ع
وبالنسبة لمشكلة التقويم التي تعترض العمل بالنموذج البنائي في عملية التدريس فيمكن حل  (4

هذه المشكلة بالوصول إلى صيغة توافقية للتقويم مرجعي المحك ومعياري المحك مبدئيًا 
ن هذا النموذج كغيره من الستخدامها في النموذج البنائي عند التدريس وبناء على ما سبق فإ

نماذج التعليم المعرفي ال ينبغي أن نستغنى عنه إذ أنه يمكن أن يكون نموذجًا ناجحًا وهذا رهين 
 أمرين : 

األول : أن يسعى رجال الفكر التربوي إلى حلول للمشكالت سابقة الذكر ، ودرء بعض الشكوك 
 المثارة حولها ، وهو أمر ليس صعب المنال . 

أن نضعه في مكانه الصحيح من التعليم المعرفي ، فنختاره حيث يكون هو أفضل  والثاني :
 بديل ممكن 

 متي نختار أو ال نختار نموذج التعلم البنائي؟
( عدد من الحاالت الختيار أو عدم اختيار نموذج التعلم  173: 2003يقترح  زيتون )  

 : البنائي، لخصها في الحاالت اآلتية
  :ي يتم فيها اختيار نموذج التعلم البنائيأوال: الحاالت الت

 :إذا ارتبطت أهداف التدريس بما يأتي -
 فهم المتعلم للمعلومات األساسية:وتطبيقها في سياقات تعلم جديدة .

 تنمية مهارات البحث العلمي / عمليات العلم: )المالحظة، االستنتاج... الخ
 تنمية أنواع التفكير )حل المشكالت، اإلبداعي، الناقد، اتخاذ القرار،العلمي -
 تنمية االتجاه نحو موضوع الدرس / المادة الدراسية -
 .تنمية مهارات المناقشة والحوار أو العمل الجماعي أو عمل الفريق. -
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 المحور الثالث نموذج  إدي وشاير :

 نشأة نموذج إدي وشاير 

ي منتصف الثمانينات من قبل ادي وشاير وكارولين يايتس وهو نموذج   بدأ هذا النموذج  ف
يعتمد على أفكاربياجيه لمستويات النمو العقلي المعرفي و فيجوتسكي البنائية المعرفية 

(2006Adey,  . )، 
وفي حقيقة األمر أن نظرية بياجيه والتي تركز على أن التعلم عملية بنائية  نشطة ومستمرة ،  

ن عملية التعلم  تتضمن إعادة  بناء الفرد  لمعرفته من خالل تفاوض وغرضية ا لتوجه وا 
اجتماعي مع االخرين وتهيئ للمتعلم أفضل الظروف والتي عندما يواجه بمشكلة أو مهمة  
حقيقية ، وان المعرفة القبلية شرط  أساسي لبناء التعلم ذي المعنى وان الهدف من عملية التعلم  

 (.1992ئم مع الضغوط المعرفية الممارسة مع  خبرة الفرد.)زيتون ،زيتون :إحداث تكيفات توا
حيث البنية المعرفية  للفرد تقاوم  بشدة أي تغيير يتم عليها  وهذا يترتب عليه حاجات    

الفرد بقيام  بجهد كبير لتصحيح  بنيته المعرفية حيث أوضح بياجيه مبدأ بنائية المعرفة بمعنى 
رفته بنفسه ، وليس وعاء فارغا تسكب فيه المعرفة حسب اإلرادة ، من أجل أن الفرد يبني مع

الوصول إلى الهدف من العملية التعليمية لذلك  كان من الواجب تدريب الطالب على النموذج 
يمكن أن ينتقلوا إلى مستويات معرفية أعلى حيث كان الهدف من تصميم هذا النموذج العمل 

ل مستويات التفكير لدى المتعلمين والوصول إلى مستوى أعلى على التسريع المعرفي وتعجي
حتى يتم تحقيق أهداف المنهج المطلوب ،إذ ليس المهم من النموذج هو ماذا يتعلم الطالب ! بل 

 هو كيف يتعلم  الطالب ؟ وكيف يتم تنمية التفكير لديه ؟.
 طبيعة المعرفة في نموذج إدي وشاير 

فالمعرفة وطبيعتها وكيف تأتي لنا لها اعتبارات أساسية عند أصحاب المدرسة البنائية ، فنجد  
أن بياجيه عرف التعلم بأنه ربط المعلومات الجديدة بما لدى الفرد من معرفة سابقة وأن دور 

ذا كان التعليم  يهتم  المعلم  طبقا للنظرية البنائية هو التيسير والمساعدة في بناء المعرفة وا 
بتوصيل األفكار للمتعلمين ،فإنه يجب أن يركز على أفضل الوسائل والطرق الستخدام 
المعلومات ،وال  تأتي الطريقة  االكثر فعالية في إحداث تغيير األفكار من الخارج  ولكن من 
الداخل بتنظيم  المعلومات المتاحة باالستبصار، فالتعلم يؤكد على العمليات وليس على النواتج 
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حداث معنى  لعالم خبرات الفرد ،  ، حيث  إن التعلم  هو عملية بنا تمثيالت  ذات معنى ، وا 
 (72: 2003وفي هذه  العملية ينظر إلى أخطاء الطالب برؤية إيجابية .  ) الكامل ،

 دور المعلم في نموذج إدي وشاير 
يقرر دور التفكير ليس في التعلم فحسب ، بل  في الحياة   هوالذي فالمعلم الكفء  

جميعها ، لذلك فهو يسعى لتدريب الطالب على التفكير وذلك من خالل الطلب منهم أن يفكروا  
ويسترجعوا مادة ، أو يعقدوا  مقارنة ، أو يستخلصوا  نتيجة  ما  من  مقدمات  ما)  عبد 

 ( .3،  1997الحميد وآخرون ، 
حظ أن هناك  فوائد من استخدام النموذج ، وذلك من خالل  تنمية  تفكير المتعلمين ومن المال

في ما وراء التفكير لديهم ، وهذا ما أكدته مدرسة هيرتفورد شاير الثانوية حيث وجد المعلمون 
والطالب أن نموذج  أدي وشاير مختلف عن أساليبهم العادية  في التعليم والتعلم ، حيث أعطت  

 ج  وجود دليل  ملموس لصالحية  هذا النموذج .النتائ
وحتى يتم االستفادة من النموذج البد من تدريب المتعلمين على مثل هذه النماذج واألساليب  
والتي تسهم  في تنمية  قدرات التفكير لدى  المتعلمين ، حيث أن أساليب التدريس التي 

دريب على التفكير ، بدال من التركيز على يستخدمها  المعلم  دور في إشاعة  الجو المناسب للت
 جانب الحفظ .

كما أن  المنهج  والمحتوى المعد باستخدام النموذج المعد يتطلب الكثير من المناقشات  الصفية  
على عكس المحتوى المعد بالطريقة التقليدية  حيث تتاح  الفرصة  لكل طالب  فهو يساعد  

التفكير التأملي من  خالل تفكيره وتأمله فيما يقول ،ومن   ويساهم  في التعلم التعاوني، وتنمية
ثم يكتسب الطالب المنافسة  والثقة بالنفس من  خالل استخدامهم  للمواقف  التي تتطلب  تنمية 

 ( Adey & shyer،(91 :1992 التفكير الشكلي التي يعدها المعلم ويساعدهم فيها .
أدي وشاير يؤدي إلى زيادة القدرة العقلية   حيث تعلم المحتوى المعد باستخدام نموذج  

للمتعلمين  للتغلب على المشكالت التي يواجهونها  بسهولة ، ألن  المتعلمين  يتعلمون من  
خالل هذا النموذج  كيف يمكنهم مواجهة المشكلة واإلعداد  لها  مع بعضهم البعض من خالل 

أنه في تبني نموذج أدي وشاير  مجموعة من الخطوات المتضمنه في هذا النموذج ، حيث 
يؤدي إلى تنمية قدرات الطالب على التعلم من خالل تنمية مهارات التفكير العليا إلى مراحل 

 (.  Jones & Gott, 1998:767أعلى.) 
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 ريجوتسكي في نشأة نموذج إدي وشايدور النظرية البنائية ونظرية ف
المعرفي  الكامل يتطلب  تفاعاَل اجتماعيَا  ، أما نظرية فيجوتسكي والتي ركزت على أن النمو 

حيث أنها ركزت على االوجه الثقافية  واالجتماعية للتعلم ،لذا أطلق عليه  مصطلح  البنائية 
التعاونية ، لما يحظى به  من  روابط  متشابكة  بين الفرد  وثقافته ، حيث تؤكد على أن النمو 

ن به ، ولذلك تنمو معلومات الطفل وأفكاره واتجاهاته المعرفي  للطفل يعتمد على الناس المحيطي
وقيمه عبر تفاعله مع االخرين فاللغة والثقافة  تلعبان دورا  مهما في  نمو الطفل المعرفي ، وانه 
يجب على المعلم والطالب  أن يلعبا أدوارا  غير تقليدية ، حيث يجب على المعلم  أن  يتعاون  

بأن  يعلم  بعضهم بعضا، من أجل  أن يكونوا قادرين  على خلق  مع طالبه ، وان يعلم طالبهم 
معاني جديدة بطرقهم الخاصة ،ومن ثم يصبح التعليم تجربة متبادلة لكل منهما 

 (194: 2002.)عبدالرازق،
فالتفاعل االجتماعي يتضمن عمليتي التأثير والتأثر المتبادل  بين فردين  بحيث يؤثر كل منهما 

ثر به ، وبذلك تصبح  استجابة احدهما  مثير لآلخر ، ويتوالى  التبادل بين على االخر ، ويتأ
المثير  واالستجابة  إلى أن ينتهي التفاعل القائم  بينهما كذلك هو العملية  التي يؤثر  بها 
الناس  على بعضهم البعض من خالل التبادل المشترك لألفكار و األفعال )  شحاته والنجار  ، 

2003  :123  ) 
أن التدريس وفق البنائية االجتماعية  تمكن  المتعلم من  بناء المعرفة  وتقوية  لذلك يرى الباحث

 العالقات االجتماعية فيما بينهم .
حيث أن لتعلم في سياق اجتماعي يعتبر أحد الطرق االيجابية في زيادة دافعية لطالب وقدرتهم 

خالل ارتباط المحتوى بخبراتهم إذ يسمح  على اتخاذ القرارات وتنمية مفهوم الذات لديهم من
للمتعلم بالتعلم من االخرين الذين يفوقونه في مستواهم ، والعمل على موازنة  ما بين  اراءه واراء 
المجموعة من حوله مما يدفع المتعلم نحوالتفكير الواعي والذي بدوره يؤدي إلى استثارة 

 (2002:70)عمارة ، لى المشكالت ن حولهإ والوصول والعمل على تفسير المعلومات التي لديه
من خالل ما سبق تتضح أهمية النظرية البنائية ، ونظرية فيجوتسكي في التعلم  واللتان    

مهدتا لظهور نموذج أدي وشاير حيث أن النظرية البنائية  المعرفية  تجعل المتعلم يبني معرفته 
بنفسه في ضوء خبرته السابقة عند استثارته بنياته المعرفية ، وذلك  من  خالل مواجهة  مواقف 
تعليمية  تنطوي على مشكالت أو متناقضات  مما يؤدي إلى ظهور فجوة  معرفيه تدفعه لبذل  
نشاط هادف  في تفاعل اجتماعي لسد تلك الفجوة  بتوجيه المعلم  ووجود  الدعائم التعليمية  
ليتمكن من  توليد الحلول وانتقائها  للوصول  إلى حلول المشكالت أو المتناقضات فتؤدي إلى 
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ة  تشكيل  البنية المعرفية  بالمواءمة  بين المعرفة  الجديدة  والسابقة لسد الفجوة المعرفية ، إعاد
ثم استخدام  البنية المعرفية  الجديدة  في تطبيقات المواقف الحياتية  مما يجعل  التعلم  ذا 

 ( 188:  2006المعنى . )  عوض  ، 
وطالما  ان الفرد يبني  معرفته بنفسه ، وطالمـا وهذه الخطوات السابقة متوفرة  في هذا النموذج  

أن  كل  فرد  يختلف عن االخر في بنائـه العقلـي ، وطالمـا  أن الفـرد نشـط وفعـال  فـي الموقـف  
فإن  دور المعلـم  يتمثـل فـي ترتيـب المواقـف وا عـداد وتجهيـز المـواد والوسـائط  المتعـددة المالئمـة  

 (   9:   2003عقلية  . )  حسن ، للموقف  والمناسبة  لمختلف البنيات ال
فــالمعلم الكــفء هــو المعلــم الــذي يبتعــد عــن الطــرق التقليديــة  فــي التــدريس ألن التــدريس   

بــــالطرق  التقليديــــة  الســــائدة  ال يمكــــن علــــى االطــــالق أن تحقــــق تنميــــة التفكيــــر ومهاراتــــه لــــدى 
عليـه توجيـه الطـالب إلـى  الطـالب، فـالمعلم الفعـال ال يمكـن  أن يكـون وعـاء للمعلومـات فقـط بـل

 توليد المعلومات وتقديم  يد المساعدة  إال  عند الحاجة دون التدخل الواضح  .
وهذا الدور يتضح من خالل التعلم البنائي والنموذج الذي يشجع المتعلمين على بناء    

فسيرات خبراتهم  بأنفسهم  ويطرح المشكالت والمواقف التي تتحدى أفكارهم  وتشجع على انتاج ت
متعددة  وتمدهم بالفرص  المناسبة الستخدام هذه األفكار في مواقف  متعددة والعمل على إعادة 
التفكير تارة أخرى الستثارة التفكير لديهم من خالل توفير منظم  لبيئة التعلم  بحيث تكون 

له معنى  مناسبة  لممارسة األنشطة  فالطالب  يكون في بيئة مفتوحة  التفكير، والتعلم فيها 
وظيفي  لدى  الطالب فال يقتصر دور المعلم  هنا على نقل المعرفة ولكن  يجب أن يعمل 
على تنشيطها واستنباطها ، وتوجيه عملية التعلم وتشجيع الطالب على عملية التفكير والنظر 

 فيما فكروا فيه .
يث إن  هذه  أما نظرية فيجوتسكي للتفاعل االجتماعي والتي مهدت  لظهور النموذج  ح  

النظرية أكدت على أهمية التفاعل بين المتعلمين  مع بعضهم البعض  في المواقف  التعليمية  
 المختلفة  لمساعدتهم على التخلص من الذاتية والتأكيد على الفريق بدال من االنعزالية الفردية .

اعل بين المعلم  ومن  هنا يجب  التركيز على أساليب التدريس  التي تؤكد  على أهمية  التف
والمتعلم ، فالمتعلم ال يمكنه الفهم من خالل الحديث إليه ، لذلك  يجب  أن  توفر  العملية  
التعليمية  الناجحة  مواقف  تعليمية  تمكن  المتعلم  من  أن  يجرب ويضع  تساؤالت  ويخطط 

مالؤه وهذا  ما تنادي  لإلجابة  عليها بنفسه ، ثم يقارن بين ما توصل  إليه  بما توصل إليه  وز 
به نظرية فيجوتسكي البنائية االجتماعية والتي تدعو إلى التفاعل  االيجابي  بين المتعلمين  
داخل مجموعات  العمل ، حيث  يظهر كل  متعلم  كعضو  نشيط  يؤثر ويتأثر بآراء اآلخرين 
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بداء الرأي  للقيام  بن شاط ما ، مما يؤدي إلى  ، وبذلك  يتاح  للمتعلمين  الفرصة للمناقشة وا 
زيادة  دافعيتهم  نحو إنجاز المهام المطلوبة  ، وبالتالي  اكتساب  الثقة بالنفس وتنمية  مهارات 

يث إن الطالب يصنعون أفكارهم  بأنفسهم  من  خالل  المواقف واألفكار التي حالتفكير لديهم  
لى إعادة  تنظيم  أفكارهم ، تضع فيهم نوع من التحدي يستثيرهم  بدرجة تجعلهم  يعملون ع

والوصول إلى حالة التوازن ، وهذا  ما يحدث عند استخدام  النموذج  حيث يتم  تقسيم  الطالب  
إلى مجموعات ويطرح  المعلم عليهم األسئلة  التفكيرية والتي  تركز على استثارة  انتباههم  

ة  منهم  مما يؤدي  إلى  تنمية  الل المشاركة الفعالخودفعهم إلى التفكير المنظم، وذلك من  
علم بطرح  هذه األسئلة  مقرارات المناسبة  حيث يقوم  الالقدرة  على النقد  واالبتكار، واتخاذا ال

أثناء تفاعله المستمر مع المتعلمين حيث يستفيد المتعلمون من هذه األسئلة  ويقوموا ببناء 
ومحاولة التفكير في حلول  المشكلة  معرفتهم بأنفسهم من خالل تفاعلهم  مع بعضهم البعض

وتعديل  األفكار والوصول إلى الحلول المناسبة  وذلك من  خالل  التفاوض مع  االخرين من 
الل عرض خأجل الوصول إلى لغة  تفاهم  مشتركة ، والحل  الحقيقي  للمشكلة وذلك من  

مناقشات والحوارات بين  النتائج  والتفسيرات حول المشكلة من كل مجموعة ووجود حلقة من ال
 الطالب  من أجل التوصل إلى أفضل  الحلول .

 

 فلسفة  التدريس بنموذج أدي وشاير.
تعتمد فلسفة التدريس في هذا لنموذج جوهريا على أن الفرد يقع تحت تأثير مواقف أو   

الحميد ، مفاهيم متعارضة مع ما يعرفه وما في حوزته عن العالم الطبيعي الذي يعيش فيه )عبد 
1991 :466. ) 

حيث إن الدروس المعدة وفق النموذج  صممت من أجل تشجيع  تنمية التفكير  من المرحلة 
الحسية إلى المرحلة الشكلية  من  مراحل النمو العقلي لبياجيه ، وأن المنهج طبقا  لهذا النموذج  

يكونوا غير قادرين   صمم بطريقة  تتحدى  تصورات المتعلمين ، حيث تقدم لهم مشكالت  التي
على حلها مستخدمين  استراتيجياتهم الحالية في حالها ، حيث يتم من خالل هذا النموذج  وجود 
إدارة خاصة وفعالة  للفصل من خالل  المشاركة من الطالب والمناقشات بين المعلم والمتعلم ، 

ع التفكير لديهم .) وابتكار مجموعة من األنشطة وأوراق العمل ، حيث كان الهدف منها تسري
College London , 1999 ’ King) 

وكان من نتائج  تبني هذا النموذج  من قبل  المعلمين تنمية  ما يسمى التفكير الشكلي لدى  
المتعلمين  ، وذلك من  خالل  استخدام  المعلم المناقشة  المنظمة  داخل الفصل  والمتضمنة 

 adeyوظ في تنمية التحصيل االكاديمي لدى الطلبة .) في هذا النموذج ، وكان له  األثر الملح



  36 

(  واالثر الواضح في تحسين  مستوى قدرات  المتعلمين  التفكيرية لذوي صعوبات  1997,
  .Simon and Shirley (2002)التعلم وهذا ما  أكده سيمون وشيرتي   

 الهدف من  نموذج  أدي وشاير :
يعتبر نموذج أدي وشاير من أحد النماذج الفعالة والتي تهدف إلى  تسريع  النمو   

المعرفي  لدى المتعلم ، باإلضافة إلى زيادة وتنمية التفكير إلى مراحل متقدمة ، والعمل على 
رفع  مستويات التفكير المجرد حتى يتناسب مع المرحلة العمرية للمتعلمين وحيث يسعى هذا 

المهام التي يتدرب عليها الطلبة كي يتعلموا كيف يفكرون من حولهم ، أيضا   النموذج تخطيط
يعتبر مدخل للتعليم االبتكاري المنبثق من النمو العقلي القائم على أساس  أفكار بياجيه 
واساسيات نظريات التعلم لفيجوتسكي ، وبالتالي نجد أنه ومن خالل التعامل مع النموذج 

المنهج المعد ، يقدم صعوبات معينة  ألغلب الطالب  تتحدى  أصبحت المعرفة في نطاق 
تفكيرهم  أفضل من كونه يقدم منهج تقليدي مرتكز على الحفظ حيث من خالل  قيام  الطالب 
باألنشطة المتضمنة  نموذجا قائم  على الفلسفة البنائية  يؤدي إلى قدرتهم على بناء المعرفة من 

م أعمق للمادة الدراسية وتنشيط عملية  التفكير ، وبالتالي خالل أنفسهم ، مما يمكنهم من فه
 (   Sirochman ,1997تسريع  قدراتهم التفكيرية وتنمية  قدراتهم على توليد  أفكار جديدة .)

 خطوات نموذج أدي وشاير:
 ( الخطوات االجرائية  والذي تكون من :Adey& shayer,1990قدم  أدي وشاير ) 

 مرحلة  االعداد . .1
 لة الصراع المعرفي .مرح .2
 مرحلة  التفكير في التفكير. .3
 مرحلة التجسير. .4

وعند قيام الباحث بإعداد الدروس الخاصة بوحدة الهندسة الفراغية  للصف العاشر قام بالتعديل 
على النموذج لما يساعد الباحث في االنتقال من  مرحلة ألخرى  على الترتيب حيث كان 

 الي :الخطوات النموذج على النحو الت
 أوال : مرحلة  ما قبل النشاط وتشمل :

 مرحلة االعداد. -1
 ثانيا : مرحلة أثناء النشاط وتشمل على :

 مرحلة الصراع  المعرفي . -2
 . _ مرحلة التفكير في التفكير3
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 ثالثا: مرحلة ما بعد النشاط وتشمل على :
 مرحلة التجسير . -4

 حيث سيتم شرح  وتفصيل كل  مرحلة  من  المراحل على النحو التالي : 
 أوال : مرحلة ما قبل النشاط وتشمل على :

 مرحلة االعداد: -1
وتكوين  المعنى  تعتبرهذه المرحلة خطوة تمهيدية  لتأكد  الفهم االولي للمشكلة  لدى المتعلم ،

، ومعرفة  المفاهيم   وذلك بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات للمشكلة  الواضح
 والمصطلحات الضرورية حيث  تشمل  هذه المرحلة على :

  . طرح المعلم المشكلة على الطالب بصورة واضحة 
 . تقسيم الطالب إلى مجموعات وذلك لضمان التعاون وتكون المناقشة فعالة 
   يكون المعلم  أكثر من مجرد مصدر للمعلومات ، وأكثر من مسهل  وميسر للعملية

 التعليمية  ، بل يكون موجها  لألنشطة والتي تساعد في عملية التفكير .
  طرح األسئلة الفردية أو الجماعيةوالتي تساعد في وجود حلقة تفاهم بين المعلم والمتعلم 
 . اعطاء الفرصة للتعبير عن ما توصل إليه من  معلومات 

 ثانيا :  مرحلة  أثناء النشاط :
 مرحلة الصراع المعرفي : -2

( ،على أنه  في 2002(  و الجندي)  shayer ,1999  حيث يؤكد كال من شاير ) 
هذه المرحلة يكون الطالب واقع تحت تأثر مواقف أو مفاهيم  متعارضة مع ما يوجد  في بنيته 
المعرفية  من  مفاهيم  عن  بيئته  الطبيعية ، وفي العادة يكون هذا التناقض بين تصورين 

سابق في البنية المعرفية للمتعلم واالخر  جديد يمثل  التصور العلمي  لمفهوم واحد ، أحدهما
السليم ، ويتم حل هذا التناقض ندما يدرك  الطالب  خطأ التصور  الموجود لديه ، فيتم إحالل  
المفهوم العلمي السليم في البنية المعرفية  للمتعلم  مما ينتج  عنه تغير للمفهوم  والذي يطلق 

 لمفاهيمي .وتشمل هذه المرحلة  على :عليه التغير ا
تعرض الطالب على أنشطة ومسائل ومفاهيم  تكون بمثابة  مفاجأة لكونها  متعارضة  مع   -

توقعاتهم أو خبراتهم ، مما يتولد  نتيجة هذه المفاجأة  حالة من االندهاش  تدعو  المتعلم 
 دلة التجريبية  الجديدة .إلعادة  النظر في بنيته المعرفية  لكي يتم التكيف  مع األ
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من  خالل تعرض المتعلم لحالة االندهاش يتم  زيادة الحماس للمتعلم  لحل التضارب  والصراع 
المعرفي وذلك من خالل العمل على حل األنشطة والتي يقدمها  المعلم والتي تتميز بالصعوبة  

 ة من التوازن حتى يتم إستثارة أقصى ما يصل  إليه من التفكير والوصول إلى مرحل
 مرحلة التفكير في التفكير : -3

  ( و برايس(Parker, 1998 ( و باركر 33، 1999حيث أكد كال من الحارثي )  
(Price,1997 بأن التفكير في التفكير هو وعي الفرد بالتفك ) ير والقدرة على أن نعرف ما

تخطيط  االستراتيجيات  حيث تهدف هذه المرحلة إلى تنمية قدرة الفرد على وما ال نعرفه نعرفه
إلى انتاج المعلومات المطلوبة ، وتتطلب هذه العمليات  من أجل استخدام عمليات فكرية تؤدي

بالخطوات واالستراتيجيات المتبعة أثناء حل المشكالت  وأن  من ألفراد أن يكونوا على وعي تام
                          سفكارهم وتقويم إنتاجية تفكيرهم فيما عرفه بالك وسبان يقوموا بتأمل

 ((Balkey & Spence,1990  بأنها التفكير،ومعرفة ماذا نعرف وماذا ال نعرف يشير بورش
 ( Borich,1996 إلى أنها العمليات العقلية التي يستخدمها المتعلم لفهم واستدعاء محتوى )

 التعلم .

المتعلقة  بعملياته المعرفية  واألنشطة  (  بأنها معرفة الفرد  329: 1999ويعرفها عبد الحميد ) 
الذهنية  واساليب التعلم والتحكم الذاتي المستخدم في عمليات  التذكر والفهم  واالدارة  والتخطيط  

 وحل  المشكالت .
( و ويلسون وكالرك 2006)  Desoete& Roeyersوربط  كال من ديسوتو و رويرز 

Wilson & Clarke  (2004   بين  مهارة  )  التفكير في التفكير في الرياضيات  واالداء فيها
حيث أن النجاح  أو الفشل في حل مشكلة التفكير في التفكير يمكن إرجاعه  إلى مهارة التفكير 

 وعدم استخدام الطالب  استراتيجات  وافتقارهم  إلى مهارات التفكير في التفكير .
 حيث تتضمن هذه المرحلة :

التي دعت إلى التفكير في المشكلة  بطريقة  معينه ،  وتهدف  دعوة الطالب في االسباب  -
هذه  المرحلة  إلى إيجاد مرحلة من الوعي عند المتعلم ، تجعله يدرك  معنى ما يقول ولماذا  
يعمل بهذه الطريقة ولما يفكر بها؟ وذلك من خالل األسئلة التي يوجهها لهم والتي تستخدم  حل 

ي هذا الحل ؟ وكيف فكرت بهذا الحل ، ولماذا فعلته ؟ حيث  المشكلة ومنها لماذا فكرت ف
 تكون هذه األسئلة بمثابه  خطوات  لتنمية  التفكير في التفكير 
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توفير الوسائل الالزمة، واألنشطة  الفعالة  والسماح لهم  بالحديث مع بعضهم البعض حيث  -
يساعد على تنمية المهارات إن وعي الطالب وادراكه بما يقومه بنفسه  أثناء األنشطة والحل 

 التفكيرية لديهم ، ويساعد في توليد  األفكار االبداعية  إلنتاج  خبرات جديدة .
 ثالثا :  ما بعد النشاط  وتشمل :

 مرحلة التجسير : -4
بأنه عبارة  عن بناء  جسور بين  الخبرات التي حصل   Fisher ( 1998)عرفه  فشر  

المنهج  الذي يدرسه وخبراته في حياته  اليومية  مما  في عليها الطالب من األنشطة المتضمنه
 يجعل  ما يتعلمه وثيق الصلة بحياتهم  وذو معنى  .

في تكامل المعلومة  في مادة أخرى أو  في  و الذي يثير تفكير الطالبهحيث أن المعلم الناجح 
يمية جديدة ويرى جانب من حياة الطالب اليومي وكيفية االستفادة مما تعلموه  في مواقف تعل

الباحث من خالل الحديث عن النموذج أن له نتائج  فعالة في تنمية  التفكير ،ويزيد من  كسب 
 الثقة للمتعلم من خالل مناقشته وافصاح عما يدور في خاطره من أفكار وكيفية التعامل معها 

 تعريف  نموذج إدي وشاير :
 و التالي :هناك عدة تعريفات لنموج إدي وشاير وهي على النح

(  بأنه نموذج  يساعد  في وصول التالميذ لمرحلة التفكير مبكرا  59:  2002عرفه موسى  )
 بدال من االنتظار لوصولهم  لهذه المرحلة  تدريجيا  ،  ويتضمن  أربع  خطوات  وهي  :  

تجسير  ال –ما وراء المعرفة ) التفكير في التفكير ( –التعارض المعرفي  -االعداد والمناقشة  
 وربط ما تعلمه  الطالب  البيئة 

(  " بأنه نموذج   Monifieth High school , 2007 : 37وعرفته مدرسة مونفيث الثانوية ) 
 إلسراع التفكير من  مستوى التفكير الحسي إلى مستويات  أعلى  وهو التفكير الشكلي .

(  بأنه  استراتيجية   Kings College London 2004فيما عرفه كلية لندن الملكية  ) 
تدريسية  تهدف إلى تنمية  قدرات  الطالب  على التفكير  من خالل  العمل  في مجموعات  

 صغيرة  ومفتوحة  والمناقشات الصفيه المتاحة .
النموذج تعريفا إجرائيا  بأنه هو  أحد نماذج التعلم القائم على مبادئ  النظرية   ويعرف الباحث

الذي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف العاشر البنائية التعاونية و 
االساسي بغزة  في مادة الرياضيات  في وحدة الهندسة الفراغية  والمتكون  من خطوات متتالية 
 وهي مرحلة  االعداد ، مرحلة الصراع المعرفي ، مرحلة  التفكير في التفكير ، مرحلة التجسير .
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 لتفكيرالمحور الرابع : ا
 تمهيد

كرم  هللا االنسان وفضله  بنعمة العقل  ،  حيث  أمر االنسان  بالتدبر والتفكير  فيما  حوله  ، 
 ( ، 8أو لم يتفكروا في أنفسهم ( الروم )(قال تعالى 

فالتفكيرسمة من السمات التي تميز اإلنسان عن غيره من الكائنات الحية ، فنتيجة  للتقدم  
صبح العالم  أكثر تعقيدا  نتيجة  التحديات  التي  فرضتها الثورة الهائلة  في المعرفي الهائل ، أ

مجال تكنولوجيا المعلومات ، وعدم قدرة الطالب  على  تخزين  كل المعلومات في ذاكرته  فإن 
التربية الحديثة  تسعى  لتعليم الفرد كيف يتعلم  وكيف يفكر  حيث لم يعد كافيا  االهتمام 

لم  بأكبر  قدر من  المعلومات فحسب ، بل ال بد  من  تعليم  المتعلم والسعي على بتزويد المتع
امتالكه مهارات التفكير والتي تكون  من خالل مجموعات خطوات واضحة  تالئم  مرحلة  نموه  

 وقدرة استيعابه .
، ويالحظ أن الكثير من العلماء على اختالف تخصصاتهم اهتموا بقضية  بمهارات التفكير  

فهي في غاية االهمية ، فنحن بحاجة  لدفع  أنفسنا في  هذا المجال  لكي نكون  على 
استطاعة  للقيام بالتفكير ولنتذكر أننا نستخدم جزء من هذا  الكمبيوتر  الرائع الذي هو عقولنا 
والتفكير عبارة عن صورة من الدماغ تتبدل مع الوقت للوصول إلى حالة الكمال المحتملة 

(Ruggiero , 1993:269  . ) 
 مفهوم التفكير :

ونتيجة لالهتمام بالتفكير حاول الكثير من العلماء مع اختالف تخصصاتهم من وضع تعريفات 
 تحدد مفهوم التفكير من أجل التعرف عليه ودراسته ومن هذه التعريفات:

قوم بها  ( :"التفكير بأنه عمليات  النشاط العقلي  التي ي 608:  1990حيث يعرف قطامي ) 
الفرد من أجل الحصول على حلول دائمة أو مؤقته  لمشكلة ما  وهي عملية مستمرة  في الدماغ 

 ال تتوقف او تنتهي  طالما االنسان  في حالة يقظة "
( : بأن " التفكير من  عمليات  النشاط العقلي  التي يقوم بها  78:  1990ويرى  الحسن ) 

دائمة أو مؤقته  لمشكلة ما وهي عملية  مستمرة في الدماغ  الفرد من أجل الحصول على حلول  
 ال تتوقف أو تنتهي  طالما  أن االنسان  في حالة اليقظة "

معرفية  تعبر عن  ملية عقليةع( : "التفكير على أنه  205:  2003ويعرف أبو شمالة ) 
وم بها  دماغ االنسان  العالقات بين االشياء وهو عبارة عن سلسلة  من النشاطات العقلية التي يق
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ل مشكلة ، وأهم  مهارات حأو  ربهدف  الحصول على  نتيجة أو قراما  عند التعرض مثير
 هو التفكير الستداللي بشقيه االستقرائي واالستنتاجي " رالتفكي

( :" بأنه العملية الذهنية التي يتم بواسطتها الحكم على واقع 23:  2003ويعرف عبيد وعفانة ) 
، من خالل الربط  بين واقع الشيء والمعلومات السابقة عنه ، مما يجعل  التفكير األشياء 

 عامال مهما في  حل المشكالت . 
( : "التفكير نشاط  عقلي غير مباشر  يرتبط  بالنشاط   16:  2007ويرى أبو جاللة ) 

لظواهر ابين  المعرفي لإلنسان وينطلق من الخبرة الحسية الحية ، ومن خالله تنعكس العالقات 
 واالحداث واالشياء  في شكل لفظي رمزي ".

(  " بأنه  مفهوم  مجرد ينطوي  على نشاطات غير  16:  2008كما أشار عامر، محمد )  
مرئية  وغير ملموسة ، وما نالحظه ، أو نلمسه هو في الواقع  نواتج فعل  التفكير  سواء كانت 

 مرئية ".  أو حركية  ، أو ،بصورة مكتوبة أو منطوقه 
من خالل التعريفات السابقة  بأن التفكير  هو عمليه عقليه معقدة ، يتميز به  حيث  يرى الباحث

االنسان عن غيره من الكائنات االخرى، والتي تمكنه  من الحكم أو البحث عن مواضيع أو حل 
واقع مشاكل معينه ، وهذا السلوك له  خصائص محددة أهمها الربط ما بين المعلومات بال

 والعمل على إعادة تنظيمها واالستبصار بها  في حياته العملية .
 خصائص  التفكير :

 ( أن خصائص التفكير كما يلي:22: 2000يرى المجبر)   
 يحتاج إلى خبرات سابقة لدى لتفكيرمن الخبرة الحسية ولكنه ال ينحصر فيها بلاينطلق  -1

 الفرد 
 التفكيرعملية شعورية ) واعية ( . -2
ر مظهر  من مظاهر النشاط االنساني مثله  في ذلك  أي نشاط  سلوكي  أخر التفكي -3

 يمارسه الفرد االنساني .
التفكير نشاط يحدث في العقل بمعنى أنه نشاط مضمر ضمني كامن ال يمكن  مالحظته   -4

مباشرة  ولكن نستدل عليه  من  أثره ، شأنه  في ذلك شأن  التكوينات  الفرضية  ، والمشكلة 
 في كيفية وصف  هذه  العمليات المضمرة .هنا  
 التفكيرعمل هادف ، ينشأ عندما يكون  لدى الفرد موقف مشكل ، فيوجه نشاطه نحو الحل  -5

(  إلى أن التفكير الجيد  هو التفكير   56،   2007حيث أشار  عبيدات  وأبو السميد )  
 ائصه :الذي يحكم  عليه من خالل  النتائج التي تدل عليه ومن أبرز خص
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 نتائج موثقة  قابلة للتصديق  بسب وضوحها ودقتها . (1
 يطرح الطالب آراء أكثر انفتاحا ، واكثر شموال ،وأكثر عموما . (2
 يقود الطالب إلى قرارات أكثر  نضجا ورشدا  لتحسين الحياة . (3
 يؤدي عند الطالب إلى فكر نقدي دقيق وأحكام نقدية تتسم بالقوة والصواب. (4

 أهمية التفكير :
 (  أن من أهمية تعليم التفكير ما يلي : 271، 2000ترى السرور ) 

يتيح للطالب  رؤيه االشياء بشكل أوضح وأوسع  وتطوير نظرة  أكثر ابداعا  في حل   -1
 المشكلة  بشكل  أوضح وأوسع .

إتاحة  الفرصة للطلبة  لكي يفكروا  تفكيرا إيجابيا  وهو التفكير  الذي يوصل  إلى أفكار  -2
 جديدة .

 تحويل الطلبة إلى مفكرين منطقيين. -3
 إعادة الطلبة  للتنافس على الفرص التعليمية  والوظائف واالمتيازات . -4
 االسهام في تحسين الحالة  النفسية للطلبة . -5
 اكتساب المعرفة الجديدة واستبدال المعرفة القديمة . -6
يفها  في استقصاء مساعدة الطلبة في االنتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى  مرحلة توظ -7

 معالجة  المشكالت الحقيقية في العالم الواقع .
 تنمية مفهوم الذات وتقوية  مشاعر االنتماء  واالحساس بالمسئولية  نحو المجتمع . -8

 مفهوم التفكير الرياضي :
يعد التفكير الرياضي أحد مجاالت التفكير  المختلفة ، وقد اوضح  أبو زينة  )   

التفكير الرياضي  عملية يتم بها البحث عن معنى  في موقف أو خبرة   ( على أن38: جـ2010
مرتبط بسياق  رياضي ، فهو تفكير في مجاالت  الرياضيات  حيث تتمثل  عناصر  أو 
مكونات الموقف أو الخبرة في أعداد أو رموز أو أشكال أو مفاهيم رياضية  وهو يعد  أوسع 

يل العديد  من المواقف والمشكالت من خالل نماذج أنواع  التفكير حيث يمكن النمذجة وتمث
 وتمثيالت  رياضية لذا يعتبر التفكير الرياضي شامال لجميع أشكال وأنماط التفكير المختلفة .

( "مجموعة من  العمليات  العقلية  المنظمة  التي  يقوم  109:  2003وعرفه عفانة ونبهان ) 
لة  أو  مسألة  تتحدى  قدراته ، وال توجد  إجابة  بها  الطالب  عندما يواجه موقفا او  مشك

جاهزة  لها  ، مما  يدفع الطالب إلى مراجعتها  ، مما يساعده على  ترتيب  خبراته الماضية 
 السابقة  للقيام بعملية  البحث  والتنقيب  عن الحل النهائي "
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ستراتيجيات  والعمليات  ( " عملية إبداعية تشمل على تخيل اال 2003فيما يعرفه عبيد وعفانة ) 
التي  تثير  عقل  الفرد  مثل ، الترميز ، الشرح ، الوصف ،المناقشة ،االفتراض ،  التعميم ، 

 التصنيف ، التفسير "
لنشاط العقلي  ا(  بأنه " شكل من  اشكال التفكير أو  7،  1991فيما يضيف الطويل ) 

اهر  الخاصة بالتفكير االستداللي ) الخاص بالرياضيات الذي يعتمد على مجموعة  من المظ
االستقرائي ، االستنباطي ( والتفكير الرمزي واالحتمالي  والعالقي  والتصور  البصري المكاني  

 واالدراك  المكاني  والبرهان الرياضي "
في ضوء اآلراء السابقة  بأن التفكير الرياضي هو قدرة الطالب في الصف  حيث يرى الباحث

العاشر االساسي على استخدام بعض العالقات الرياضية والمعلومات في الربط ما بين المواقف 
العلمية عند تدريسه وحدة الهندسة الفراغية وايجاد عالقة ما بين المعلومات والمواقف المعروضة 

س بالدرجة التي يحصل  عليها الطالب في اختبار التفكير الذي أعده الباحث ذو عليه  ويتم القيا
 االبعاد المحددة .

 
 مهارات  التفكير الرياضي :

هناك  عدة مهارات  مختلفة  للتفكير في الرياضيات  منها فمنها ما حددها أبو زينة  )   
تعبير بالرموز  ، المنطق الشكلي (  وهي " التعميم  ، االستقراء ، االستدالل ، ال151، أ 1986

 ، البرهان الرياضي ".
( فقد حدد سبعة مهارات للتفكير الرياضي  لدى طالب الصف االول   7: 1991أما الطويل )

الثانوي بدولة قطر كالتالي )التفكير االستقرائي ، التفكير االستنباطي ، التفكير الرمزي ، التفكير 
 االدراك  المكاني ، والتصور البصري ، البرهان الرياضي (.االحتمالي ، التفكير العالقي ، 

التربوي والنظر في الدراسات التي تناولت  مهارات التفكير  الرياضي  ومن خالل مراجعة االدب
يعرف الباحث  مهارات التفكير الرياضي هو قدرة اتقان طالب الصف العاشر االساسي على  

التفكير البصري ، التفكير االستقرائي ، التفكير االستنتاجي  أداء المهارات الفرعية للتفكير وهي )
، التفكير العالقي ، البرهان الرياضي ( بدقة واتقان حيث سيوضح الباحث كل مهارة  من  

 المهارات بالتفصيل كالتالي :
 أ. التفكير البصري:

على  (  التفكير البصري بأنه " تفكير يعتمد  180 :1995)    Campbellيعرف كامبل
االشكال والرسومات  والصور المعروضة  في الموقف  والعالقات  الحقيقية  المتضمنة  فيها  
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حيث تقع تلك االشكال والرسومات والصوربين يدي المتعلم ، ويحاول أن يجد معنى  للمضامين  
 التي أمامه ".

أن استخدام  المدخل البصري في    Bent & maire  (1996) فيما يرى كل من بينت وماير
التعليم الصفي يعد أمرا  مهما ، وذلك على اعتبار  أن المدخل البصري استراتيجية  مؤثرة  في 
فهم  المضامين العلمية إذ أن عرض النماذج واالشكال والرسومات بصورة مكثفة ضمن  

نجازهم  ف ي  تلك المقررات  حيث إنهما المقررات تيسرعلى المتعلمين وبالتالي تحسن أداءهم ، وا 
يريان أن عرض الصورة الواحدة من خالل المقرر الدراسي يغني عن ألف كلمة  )  عبيد وعفانة 

 ،2003. ) 
( التفكير البصري  بأنه منظومة  من  العمليات  تترجم  قدرة  25،  2006ويعرف مهدي )  

يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية  الفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية التي
 )  مكتوبة  أو منطوقه (  واستخالص المعلومات منه.

هو قدرة الطالب العقلية من خالل توظيفه لحاسة البصر إلدراك  ويرى الباحث  التفكير البصري 
المعاني من خالل االشكال والرسومات  وبيان صدقها والقدرة على استخالص المعاني وتفسير 

 الغموض . 
 عمليات التفكير البصري :

 ( :2003وعفانة )  عبيد البصري على عمليتين هما كما ذكرها ويعتمد التفكير
االبصار :  باستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان االشياء وفهمها  وتوجيه  الفرد   -1

 لما حوله  في العالم المحيط .
ريق  تدوير وا عادة   استخدام الخبرات التخيل : وهي عملية  تكوين  الصور الجديدة عن ط -2

الماضية  والتخيالت العقلية ، وذلك في غياب المؤثرات البصريه وحفظها  في عين العقل ، 
فاالبصار والتخيل هما اساس العمليات المعرفية  وباستخدام  مهارات خاصة  في المخ  تعتمد 

عين (  والعقل بتحويل  االشارات  على  ذاكرتنا للخبرة السابقة حيث يقوم جهاز االبصار ) ال
 من  العين إلى ثالثة  مكونات  للتخيل  : النمذجة  ، اللون ، الحركة .   

 ب . التفكير االستقرائي:
هو من أهم أنواع التفكير الخاصة بمادة الرياضيات  واكتشافها ، ألن الرياضيات  تعتمد أساسا  

الوصول منها إلى الخصائص المشتركة العامة  على تحليل لحاالت المختلفة إلدراك خصائصها و 
 (.94: 1986الستخالص قاعدة معينة  أو حالة عامة محددة ) العباس ،العطروني ،
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( بأنه "عملية عقلية يتم بها استنتاج الحالة العامة من  150: 1986حيث يعرفه أبو زينة ) 
 الحاالت الخاصة .

( أن التفكير االستقرائي في الرياضيات  يقوم على االنتقال    ,1999Russelويرى روسيل )
من  عدد محدود من  المشاهدات  أو الحاالت الخاصة إلى قاعدة أو  تعميم  إلى  أن 
التعميمات  التي يتم بها الوصول إلى باالستقراء ال يمكن الوثوق من صحتها  بناء على 

حة التعميم ، لذا فإن االستقراءال يعتمد عليه في المشاهدة فقط ، إذا أن هناك  احتمال  بعدم ص
 براهين الرياضية للنظريات .

(  ان التفكير  االستقرائي يكون باالنتقال  بالحقائق والمفاهيم   18،  2007ويؤكد أبو جاللة ) 
 العلمية  من  العام إلى الخاص  أو من  الكل إلى الجزء أو من  حقائق مفردة  إلى قواعد عامة 

 
 ويتبنى الباحث تعريف أبو زينة  لتعريف التفكير االستقرائي .

 (  على ما يلي : 206،  2006ولنجاح  عملية  االستقراء  يؤكد الهويدي ) 
 عرض أمثلة جزئية  متعدد كالمقدمات .- أ
 تشجيع الطلبة  على مالحظة  االشياء المشتركة  بين المقدمات .- ب
 مرتبطة  بالمقدمات .تشجيع الطلبة على استخالص  النتائج ال- ت
 التعبير عن النتائج  بلغة المتعلم .- ث

(  إلى   47،  2003(  وعبيد  وعفانة )  309،  2002وينقسم االستقراء كما ذكره جروان )
 نوعين :

استقراء تام :  ويكون بسرد  كل أفراد المجموعة  فردا فردا  ثم الوصول غلى القاعة العامة  -
 أو  التعميم 

اقص :  وهو الوصول إلى القاعدة العامة بفحص عدد من الحاالت  الفردية  وليس استقراء  ن -
 كل الحاالت حيث يالحظ  أن االستقراء الناقص هو الشائع  استخدامه في مجال التعليم .

( عدم الثقة , Mafelid 1991( ومافيلد ) , 1999Gromلذلك يؤكد كلمن جروم )   
بار  القاعدة التي نحصل عليها  من  هذا  االستقراء  فرض في نتائج االستقراء الناقص ، واعت

 يجب  التأكد  صحته ،  حيث حدد  مهارات االستقراء كالتالي : 
 استخراج االحكام  أو القواعد  المتعلقة  لمجموعة من االشياء .  -1
 فهم وتحليل  كل حالة فردية . -2
 تحديد  العالقة بين  مقدمات ونواتج  كل حالة  على  حدة . -3
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 استنتاج  الخاصية المشتركة  بين الحاالت . -4
 اكتشاف  العالقات  التي توجد  بين المتغيرات أو األفكار . -5
 تطبيق  العالقات  التي تم التوصل  إليها  على متغيرات  جديدة . -6
 صياغة  القاعدة  أو القانون . -7

 التحقق من  صحة  القانون . -8
لوصول إلى المعرفة ، حيث يستخدمه العلماء حيث يعد التفكير االستقرائي االساس االول  ل 

 في بحوثهم ومشاهداتهم .
 
 التفكير االستنتاجي :  -جـ 
هو مكون آخر من مكونات التفكير االستداللي ، كما أنه مهارة  تفكير مهمة  جدا   

 لدراسة  الرياضيات  وتطبيق  النظريات والتعميمات .
قلي يتميز بالقدرة على اشتقاقا االجزاء من ع( بأنه أداء  359:  1997ويعرفه  السيد وعبيد  ) 

 القاعدة  العامة .
ملية  نستنتج  من  خاللها  أن  ما يصدق  على ع( بأنه  18،  2007كما يعرفه أبو جاللة ) 

ان  ، إذا  الكل  يصدق أيضا على الجزء، كأن نقول بأن كل إنسان يتنفس ، ومحمود إنس
 محمود يتنفس .
( بأنه التفكير  الذي يعتمد على انتقال الفرد من  العموميات  أو  43،  1996ويعرفه حبيب )

 الكليات أو المفاهيم  أو النظريات إلى الخصوصيات أو الجزئيات  أو المالحظات  والتجارب .
 
عقل  فيها العقل  من  (  بانه  العملية التي يتقدم ال32،  2004فيما  يرى المفتي )   

 القضية العامة  إلى القضية الخاصة .
  

ومن  خالل  العرض السابق يمكن  تعريف التفكير االستنتاجي  بأنه العملية الذهنية التي يتم 
من خاللها الوصول إلى الجزئيات من  خالل مبادئ عامة ،أو مبدأ أو قاعدة أو قانون أو تعميم 

 متضمنًا فيه.ليستخلص منه أمرًا جزئيًا 
 
(  على أن التفكير االستنتاجي  هو تفكير قياسي ، تطبق  20:  1985ويؤكد  الشعراوي )  

 فيه القواعد العامة  على الحاالت الخاصة  ، ويعتبرونه  مكمال للتفكير االستقرائي.
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( أن  نتائج  عمل االستنتاج  أنها أكثر تأكيدا   150:  1986فيما أشار أبو زينة )    
صدقا  منطقيا عن نتائج عملية االستقراء غير المؤكدة ، وذلك ألن نتائج االستنتاج تبنى على و 

 المقدمات  الموجودة المثبتة ،إال أن هذه  الميزة  تجعل نتائجه  بسيطة .
 ويمكن تحديد مهارات االستنتاج في :

 

 . فهم القاعدة العامة أو القانون 
 . فهم  الحالة الخاصة  أو المثال 
 راك  العالقة  بين القاعدة  العامة  والحالة  الخاصة .إد 
 . تطبيق  القاعدة  العامة على الحالة الخاصة 
 
 التفكير الترابطي : -د 
(  بأنه إدراك  العالقات بين العوامل المختلفة في الموقف 14: 1982يعرفه هندام )  

 الذي يجابه الفرد .
قي يستخدمه المتعلم  في معرفة العالقات الكامنة  الع( بأنه تفكير  39: 2006ويعرفه عفانة ) 

 بين  جزيئات  معطاة  لحل المسألة .
ويعرفه الباحث بانه أحد انواع التفكير الرياضي والتي من خاللها يتم  إيجاد العالقات بين 

 مفهومين ، أو فكرتين رياضيتين .
العناصر المشتركة في المشكلة ويعتبر التفكير الترابطي هام لمساعدة المتعلم في الوصول إلى 

الرياضية وبالتالي تحديد العقبة التي تمنعه من اختراق حاجز الغموض وااللتباس في حل تلك 
 المشكلة .

 البرهان الرياضي :  -ه
(  بأنه  عبارة عن معالجات لفظية  أو رمزية   129،  2000عرفه  عبيد  وآخرون )  

تتمثل  في متتالية  من  العبارات  تستنبط كل منها من  سابقتها استنادا إلى شواهد  معترف 
 بصحتها ) مسلمات  ونظريات  ومعطيات (  واستنباطا بأساليب  يقرها االمنطق .

 
أنه طريقة لإلقناع  تبين صحة  وصدق  نظرية  Zachari   (2009) فيما يرى زاكريا   

معينة باستخدام  متتالية  من الخطوات المنظمة  والمتسلسلة  والتي تستند إلى تعريفات  
 والعبارات .



  48 

بأن   Wilson   ( 1993 )( ويلسون   151،  1986وحيث يرى كل من أبو زينة )   
الرياضية المترابطة  والموجهة  إلثبات  صحة نتيجة  البرهان الرياضي سلسلة  من  العبارات  

 معينة عن طريق االستدالل  والمنطق  واستخدام مجموعة من التعاريف  والمسلمات والبراهين .
 
( بأنه  أي  مناقشة  أو تقديم  لشواهد  تقنع  شخصا ما 1994 :141) Bellوكما  عرفه  بل  

 بقضية معينة .
 

سبق ذكره ، أن  التعريفات السابقة كانت تحمل دالالت  ويرى الباحث في ضوء ما  
: بأنه القدرة  المنطقية  يعرفه الباحثواضحة حول تعريف البرهان الرياضي والذي من خالله 

 والمترابطة من خالل استخدام النظريات والمسلمات في بيان صحة السؤال.
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة 
 

 
  المحور األول :  دراسات تتعلق  بنموذج التعلم البنائي 

 تعليق على دراسات المحور األول .ال      
 
  المحور الثاني : دراسات تتعلق بنموذج إدي وشاير 

 التعليق على دراسات المحور الثاني     
 
 . تعليق عام على  فصل الدراسات السابقة 
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 الفصل الثالث
 السابقةالدراسات 

 تمهيد:
تسعى هذه الدراسة  إلى  تنمية التفكير الرياضي في  مادة الرياضيات لدى طلبة الصف       

العاشر االساسي  بغزة  من  خالل  استخدام  نموذجي  التعلم البنائي  ونموذج ) ادي وشاير ( 
، لذا قام الباحث باالطالع على الدراسات السابقة  ذات العالقة  بموضوع  دراسته الحالية ، 
وذلك من أجل  التعرف على موضوعاتها  وأهدافها  وأدواتها  والمنهج المتبع  وخطوات دراستها  
لإلفادة من الجهود السابقة حيث استعان الباحث بالمجالت والدوريات التربوية والرسائل العلمية 

راسات العربية واالجنبية ،مما مكن الباحث من الحصول على العديد من الدراسات وتم ترتيب الد
 بشكل تنازلي من األحدث إلى االقدم وقد صنفها الباحث إلى المحاور التالية :

 المحور االول : دراسات تناولت نموذج التعلم البنائي :
 (:  2014دراسة عامر )  .1

هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر استخدام نموذج تعلم بنائي في تنمية  تحصيل  طلبة 
كنولوجيا واتجاهاتهم نحوه في المدارس الحكومية  في محافظة الصف التاسع  في منهاج الت

( 60نابلس حيث استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي وتم اختيار عينة وقد بلغ  قوامها )
طالبا موزعين على مجموعتين تجريبيتين وأخرى  ضابطة  وتكونت  أدوات الدراسة  من اختبار 

ستخدام النموذج البنائي لدى طلبة الصف التاسع ال تحصيلي ومقياس لالتجاه ودليل المعلم
االساسي وتم التحقق من صدق االدوات وثباتها وأظهرت النتائج أن طريقة التدريس باستخدام 
نموذج التعلم البنائي يعمل على زيادة التحصيل الدراسي للطلبة  في منهاج التكنولوجيا وتنمية 

عة التجريبية أعلى من متوسط درجات المجموعة اتجاهاتهم حيث كانت متوسط عالمات المجمو 
 الضابطة 

 ( 2014دراسة مسعف )   .2
هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر استخدام نموذج التعلم البنائي على تعديل المفاهيم البديلة 
تحصيل طالبات الصف السابع في موضوع الكثافة وتحديد  المفاهيم البديلة  الموجودة لدى  
طالبات عينة الدراسة حول موضوع  الكثافة ، حيث اعتمدت الباحثة على المنهج  شبه 

( طالبة من طالبات الصف السابع االساسي  وتم 56يث كان قوام عينة الدراسة) التجريبي ح
تعيين المجموعتين الضابطة والتجريبية  بالطريقة  العشوائية البسيطة  وقد درست  المجموعة 
التجريبية باستخدام النموذج وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار يتضمن فقرات تقيس التحصيل 
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وثبات االداة حيث أظهرت النتائج إلى امتالك الطالبات  مفاهيم بديلة   وتم التاكد من صدق
حول الكثافة كما أثبتت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 
التجريبية والضابطة في الختبار التحصيلي  البعدي لموضوع  الكثافة  تعود لصالح المجموعة 

 م تحديد المقترحات والتوصيات التجريبية وفي ضوء النتائج  ت
 (2013دراسة العبالي ) .3
هدف هذا البحث إلى معرفة أثر نموذج التعلم البنائي من منظور بايبي في تنمية المهارات  

أمانة العاصمة حيث تم بناء  قائمة بمهارات  النحوية لدى تالميذ الصف الثامن األساسي في
وتم إعداد أداة االختباروالتحقق من الصدق النحو الالزمة لطالب الصف الثامن االساسي 

والثبات من ثم تطبيقه على عينة الدراسة  المكونة من مجموعتين أحدهما ضابطة واالخرى 
تجريبية حيث وصل البحث إلى وجود أثر واضح بطريقة التعلم البنائي من منظور بايبي في 

ن متوسط درجات تالميذ حيث كا لدى تالميذ الصف الثامن األساسي لنحواتنمية مهارات 
من متوسط المجموعة الضابطة وفي ضوءالنتائج تم تحديد المقترحات  المجموعة التجريبية أكبر

 والتوصيات 
 (2012دراسة الغامدي )  .4

هدفت هذه الدراسة التعرف على فاعلية التدريس وفقا للنظرية البنائية االجتماعية في تنمية 
بعض عمليات العلم ومهارات التفكير فوق المعرفي والتحصيل في مادة  االحياء لدى طالبات  
 المرحلة الثانوية بمنطقة الباحة حيث استخدمت  الباحثة المنهج التجريبي  القائم  على التصميم
شبه التجريبي وتألفت عينة الدراسة من طالبات الصف الثاني ثانوي العلمي في بمنطقة الباحة 

(  طالبة والمجموعة الضابطة وعدد 49حيث تضمنت مجموعتين االولى تجريبية وعددها )
( طالبة حيث أعدت الباحثة ادوات لقياس االداء فكان هناك اختبارفي مهارات 51طالباتها )

ومقياس مهارات التفكير فوق المعرفي واختبار تحصيلي معرفي حيث أظهرت  عمليات العلم
النتائج  وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات  المجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية في التطبيق البعدي الختبارمهارات عمليات العلم لصالح  المجموعة التجريبية  وكذلك 

ئية بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة  والتجريبية  ذات داللة إحصا وجود فروق 
للتطبيق البعدي لالختبارالتحصيلي  لصالح المجموعة التجريبية حيث تم في ضوء هذه النتائج 

 تقديم مجموعة  من التوصيات .
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 (2011دراسة حسانين  ) .5

علىالتحصيلهدفتالدراسةالتعرففاعليةنموذجالتعلمالبنائيفيتدريسالرياضيات

والتفكيراَّلبتكاريلدىتالميذالصفالخامساَّلبتدائيحيثأعدالباحثاختبارتحصيلي

(طالباواستخدمالباحث68وآخراختبارفيالتفكيراَّلبتكاريوكانتعينةالدراسة)

طيالمنهجشبهالتجريبيحثأسفرتالدراسةوجودفروقدالةإحصائيابينمتوس

دراجاتالطالبفيالمجموعتينفيالتطبيقالبعديَّلختبارالتفكيراَّلبتكاريولصالح

المجموعةالتجريبيةوفيضوءالنتائجتموضعالتوصيات.

 (2009دراسة صالح  ) .6
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية نمـوذج الـتعلم البنـائي فـي تنميـة مهـارات التفكيـر العلمـي واكتسـاب 

نت عينة الدراسـة مـن ) م التغذية لدى طالبات الصف األول الثانوي مفاهي ( طالبـة مـن 70حيث َتَكوَّ
بمحافظـــة إب خـــالل العـــام  -طالبـــات الصـــف األول الثـــانوي ، مـــن مدرســـة مجمـــع بلقـــيس التربـــوي 

( طالبــــة درســــت 34م ،ُقســــمت إلــــى مجمــــوعتين: تجريبيــــة تكونــــت مــــن )2008/ 2007الدراســــي 
( طالبــة درســت بالطريقــة المعتــادة حيــث 36لم البنــائي، وضــابطة تكونــت مــن)باســتخدام نمــوذج الــتع

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ولتحقيق أهـداف الدراسـة، واإلجابـة عـن أسـئلتها أعـدت الباحثـة: 
اختبار لقياس اكتسـاب مفـاهيم وحـدة التغذيـة وتـم معالجـة البيانـات إحصـائيًا بعـد التطبيـق باسـتخدام 

ـــامج اإل ـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا الدراســـة أن متوســـط spssحصـــائي )البرن ـــرز النت (؛ وكـــان مـــن أب
درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة أعلــى مــن متوســط درجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة، فــي 
التطبيق البعدي الختبـار اكتسـاب مفـاهيم التغذيـة وفـي ضـوء هـذه النتـائج خرجـت الباحثـة بعـدد مـن 

 التوصيات والمقترحات 
 ( 2009)   دراسة الناقة و شيخ العيد .7

هدف البحث إلي معرفة فاعلية التدريس القائم على إستراتيجية  النموذج البنائي) دورة التعلم 
وخريطة المفاهيم ( على تحصيل طلبة الصف التاسع في مبحث العلوم  حيث استخدم الباحثان 

ة من  طالبات الصف التاسع  ( طالب90المنهج التجريبي مستخدما عينة الدراسة وعددها )
االساسي بمدرسة بنات الشاطئ موزعين على ثالثة مجموعات متساوية اثنتان تجريبيتان  
واالخرى  ضابطة  واستخدم الباحثان اختبار تحصيلي  حيث تم التأكد من صدق وثبات أدوات 

ا في تحصيل الدراسة  و تم الحصول على النتائج والتي كانت تؤكد  وجود فروق دالة إحصائي
طلبة الصف التاسع في العلوم تعزى إلستراتيجية التدريس ، وذلك لصالح كل من دورة التعلم 
وخريطة المفاهيم مقابل الطريقة التقليدية ، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة 
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ريطة إحصائيا في التحصيل بين الطلبة الذين تعلموا بدورة التعلم والطلبة الذين تعلموا بخ
 المفاهيم وفي ضوء النتائج  قدم الباحثان مجموعة من  التوصيات .

 

 (2008دراسة جياش) .8
هدف البحث إلي معرفة أثر نموذج التعلم البنائي في التحصيل وعمليات العلم لدى طلبة الصف 

مدرستين هما ابن ماجد للبنين ومدرسة خولة  الثاني الثانوي بأمانة العاصمة، حيث تم اختيار
طالبًا،  60( طالبًا وطالبًه؛ منهم )213للبنات بطريقة العينة المرحلية. وقد بلغ عدد أفراد العينة )

طالبًة( في المجموعة التجريبية؛ وقد  45طالبًا، و  60طالبًة( في المجموعة الضابطة و ) 48و
ذج التعلم البنائي، وتم إعداد اختبار تحصيلي ومقياس تم تطوير وحدتين دراسيتين وفقًا لنمو 

لعمليات العلم حيث استخدمت الباحثة المنهج التجريبي  وتوصلت إلى وجود فروق دالة 
إحصائيًا بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية للتحصيل في 

دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات مستويات بلوم ولصالح المجموعة التجريبية ووجود فروق 
المجموعتين التجريبية والضابطة على مستوى المقياس ككل ولصالح المجموعة التجريبية في 
مهارات عمليات العلم وجود عالقة ارتباطية موجبة بين تحصيل طلبة المجموعة التجريبية 

 التوصيات والمقترحات  وعمليات العلم بشكل كلي، وبناًء على نتائج البحث تم اقتراح عدد من
 
 ( 2008دراسة الجميل )  .9

هدفت  الدراسة على التعرف  إلى أثر استخدام  أنموذج  التعلم البنائي لتدريس مادة االحياء في 
تنمية التفكير العلمي لدى طالبات  الصف الرابع  لذا وضعت الباحثة فرضيتان  االولى  عدم 

عة التجريبية والمجموعة الضابطة  في التفكير وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمو 
العلمي واالخرى عدم وجود فروق بين متوسطات  النمو  للمجموعتان في التفكير العلمي  حيث 

  38تكونت  عينة البحث من مجموعتان متكافئتان  االولى  مجموعة ضابطة وعدد أفرادها 
اعتمدت الباحثة  المنهج التجريبي و طالبة  حيث   36طالبة واالخرى  تجريبية وعدد أفرادها 

اختبار  استراتيجيات  التفكير العلمي  والتحقق من  صدقها  وثباتها وبعد االنتهاء من التجربة  
ومعالجة البيانات  أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين المجموعة التجريبية  

لعلمي  ولصالح المجموعة  التجريبية  كما   والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي  للتفكير ا
 تبين وجود فوق  دالة في تنمية التفكير العلمي  ولصالح المجموعة  التجريبية .
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 ( 2007دراسة عبدهللا )  .10
هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في اكتساب تالميذ الحلقة 

المفاهيم النحوية واتجاهاتهم نحو استخدام النموذج من خالل  الثانية من التعليم األساسي بعض 
استخدام  مجموعتين  االولى  المجموعة الضابطة من الصف الثاني االعدادي بالفصل الدراسي 
الثاني والتي تم  تعليمها بالطريقة  العادية و االخرى مجموعة تجريبية  تم  تدريسها باستخدام  

يس كال من المجموعتين المحتوى  المطلوب حيث استخدم  الباحث النموذج البنائي حيث تم تدر 
المنهج التجريبي حيث توصلت الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 
درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل 

 ئج بعدة وصايا.الدراسي حيث أوصت الدراسة في ضوء  النتا
 

  ( 2007دراسة  أبو طاحون )  .11
هدفت هذه الدراسة التعرف على أثر برنامج  مقترح  بالنموذج  البنائي في إكساب مهارة  الرسم 
الهندسي بمنهج التكنولوجيا  للصف التاسع االساسي بمحافظة غزة وذلك من خالل  تصميم  

، وقام الباحث  بتصميم  أداتين  للوصول إلى برنامج بالنموذج البنائي في وحدة الرسم الهندسي 
مدى اكتساب الطالب لهذه المهارة  وهما  اختبار تحصيلي  وبطاقة مالحظة  وتم التحقق  من 

(  طالب في 80صدق وثبات  االدوات  وتم  تطبيق الدراسة على عينة الدراسة  والمكونة  من )
كانت النتائج بأنه توجد فروق ذات داللة  مجموعتين متساويتان في العدد وبعد تطبيق التجربة 

إحصائية  بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي في جميع 
المهارات والدرجة الكلية لالختبار وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية وكذلك توجد فروق ذات 

ريبية والضابطة في مهارات والتي تقيسها داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التج
 بطاقة المالحظة وذلك لصالح المجموعة التجريبية، في ضوء لنتائج تمت التوصيات والمقترحات

 ( 2006دراسة  أبو عودة )  .12
هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضيات  على تنمية  

واالحتفاظ  بها لدى طلبة الصف  السابع االساسي بغزة  وذلك من مهارات  التفكير المنظومي  
أجل الوصول إلى االجابة عن مجموعة من االسئلة الفرعية حيث عمل استخدم الباحث المنهج 

الصف السابع االساسي بمدرسة دار االرقم   التجريبي ، وكانت عينة دراسته فصلين من
(  طالبا  واالخرى  مجموعة 33جريبية  وعددها  ) النموذجية للبنين  لتكون إحداها مجموعة ت

(  طالبا ، وقام  بإعداد أداة الدراسة وتتمثل  في اختبار في مهارات 34ضابطة وعددها ) 
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ه وثباته وبعد  أجراء التجربة  وتطبيق االختبار البعدي  تالتفكير المنظومي والتحقق من دق
ومعالجتها إحصائيا  أشارت إلى وجود فرق ذات لمهارات التفكير واستخالص النتائج  وتحليلها 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والضابطة  في مهارات التفكير 
المنظومي لصالح  المجموعة التجريبية . وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطي  

ختبار البعدي المؤجل لقياس  احتفاهم  درجات  طالب المجموعة التجريبية والضابطة  في  اال
 بمهارات التفكير المنظومي .

 ( 2005دراسة الشطناوي و العبيدي )  .13
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر التدريس وفق نموذجين للتعلم البنائي في  تحصيل طالب 

(  105 الصف التاسع في الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية .حيث كانت  العينة مكونة  من)
طالب موزعين على ثالثة شعب متكافئة  تم  تخصيصها  عشوائيا  على مجموعتين  تجريبيتين 
وفق  النموذجين ومجموعة ضابطة  درست وفق  الطريقة  التقليدية  وقد تم تدريس المحتوى 
للطالب بالطرق الثالثة ثم  تم بناء اختبار تحصيلي  بناء على أبعاد  المحتوى الرياضي : 

يم تعميمات خوارزميات حل مسائل  حيث طبق  االختبار قبل وبعد انتهاء التجربة  حيث مفاه
 كشفت النتائج  وجود فروق ذات  داللة إحصائية في تحصيل  الطالب  .

 (2003دراسةمحمد) .14

هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام نموذج التعلم البنائي  في تدريس المسائل الهندسية 
ل  بالمرحلة االعدادية  على تنمية التفكير االبتكاري وبقاء أثر التعلم حيث  أعد متعددة الحلو 

الباحث دليل للمعلم  وفق نموذج التعلم البنائي وكانت اداة الدراسة اختبار تحصيلي وتم استخدام  
  اختبار تورانس للتفكير االبتكاري واستخدم الباحث المنهج التجريبي  وتكونت  عينة الدراسة  من

( طالبا حيث أسفرت الدراسة عن تفوق  المجموعة التجريبية والتي تم تدريسها وفق  60)
للتفكيراَّلبتكاري.النموذج في اختبار التحصيل  وكذلك  في اختبارتورانس

 (  Chang, 2000دراسة تشانج )  .15

هـدفت الدراسـة  الكشـف عــن مـدى فاعليـة نمــوذج الـتعلم البنـائي فــي التحصـيل الدراسـي وتكــوين 
الــروابط الرياضــية لــتعلم عمليــة الضــرب وحقائقهــا لــدى طــالب الصــف الثالــث، لــذا تكونــت عينــة 
الدراســـة مــــن المجموعــــة التجريبيــــة التــــي درســـت باســــتخدام نمــــوذج الــــتعلم البنــــائي، والمجموعــــة 

درست باستخدام الطريقة العادية، وأسفرت نتائج  الدراسة  عن عدم وجود فـروق الضابطة التي 
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إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التحصيل وتكوين الروابط الرياضية 
 وفهم حقائق الضرب.

 ( 2000دراسة إسماعيل )  .16

ي علـى تحصـيل المفـاهيم هدفت هذه الدراسة  التعرف علـى أثـر اسـتخدام نمـوذج الـتعلم البنـائ
الرياضــية وبقــاء أثــر التــدريب والتفكيــر اإلبــداعي فــي الرياضــيات لــدى تالميــذ الصــف األول 
ــذا تكونــت عينــة الدراســة مــن مجموعــة تجريبيــة درســت باســتخدام نمــوذج الــتعلم  اإلعــدادي، ل
البنـــائي، ومجموعـــة ضـــابطة درســـت باســـتخدام الطريقـــة العاديـــة وأســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن 
وجـــود فـــروق إحصـــائية فـــي تحصـــيل المفـــاهيم الرياضـــية وبقـــاء أثـــر التـــدريب وتنميـــة التفكيـــر 

 اإلبداعي لصالح أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بأقرانهم أفراد المجموعة الضابطة.
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 التعليق  على دراسات المحور االول :
 
  : من  حيث أغراض الدراسة  وأهدافها 

تنوعت  أهداف الدراسات السابقة  التعرف على فاعلية نموذج التعلم البنائي فهناك دراسات 
تناولت أثر استخدام  نموذج  التعلم البنائي  في تنمية التحصيل  مثل دراسة الشطناوي والعبيد 

( في تنمية التحصيل 2014(  وكانت دراسة عامر ) 2009( ودراسة الناقة وعيد ) 2014) 
( في التحصيل وتكوين المفاهيم  2009ه فيما كانت دراسة الخطيب واخرون )واالتجا

 واالتجاهات 
 (2011حسانين )بينما تناولت  بعض الدراسات  تنمية بعض  المهارات المختلفة مثل     

 (  .2012(  و الغامدي  ) 2007(،  أـبو طاحون ) 2014دراسة العبالي ) 
( ودراسات أخرى 2014فيما تناولت بعض الدراسات تعديل المفاهيم مثل دراسة  مسعف ) 

وعمليات العلم  مثل دراسة الجميل )  (2000( ودراسة اسماعيل ) 2003محمد ) تناولت التفكير 
 ( . 2009( صالح )  2008

توظيف  نموذج بالنسبة للدراسة الحالية فقد  توافقت  مع الدراسات االخرى  في معرفة  أثر  
التعلم البنائي  ، ولكنها  اختلفت مع الدراسات  السابقة  في المتغير التابع  وهو  مهارات 

 الرياضي . التفكير
  : من حيث المنهج 

استخدمت جميع الدراسات السابقة  المنهج  البنائي  والمنهج التجريبي  أو شبه التجريبي لتطبيق  
 ة  استخدمت  المنهج  التجريبي  كمعظم الدراسات السابقة .أدوات الدراسة أما الدراسة الحالي

 : من  حيث العينة 
غالبية  الدراسات السابقة  تناولت  عينة من  طلبة المدارس  حيث كانت  دراسة كال من  

 ( من  طلبة المرحلة االبتدائية .  2008(  ، الجميل ) 2011محمد وحسن ) 
( و  2007( ، عبدهللا )  2005( ، الشطناوي وعبيد ) 2014أما  الدراسات  كال من  عامر )

(   2014( و مسعف ) 2007( و أبو طاحون )  2013( والعبالي )  2009الناقة وعبيد ) 
 جميعها  على عينة من طلبة المرحلة االعدادية .

(  جميعها  2009و صالح ) ( 2008(  والجياش ) 2012أما  دراسة كال من  الغامدي ) 
 كانت  على عينة من  طلبة المرحلة الثانوية  .

 (  فكانت على عينة من طلبة الجامعة . 2009أما دراسة الخطيب واخرون )  
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 أما  الدراسة الحالية  فتكونت  عينتها  من  طالب الصف العاشر  األساسي بغزة .
 

 : من  حيث االدوات 
ابقة  في المحور االول تبعا  لتعدد المتغيرات  فيها  حيث كانت تنوعت  أدوات  الدراسات الس

 على النحو التالي : 
( استخدمت اداة اختبار في التحصيل  2014( و دراسة مسعف )  2009دراسة الناقة و عيد ) 

(  استخدمت  اختبار تحصيلي  2011( ومحمد و حسن ) 2014أما دراسة كال من  عامر ) 
ما  زاد عدد  أدوات القياس وذلك من خالل  اضافة أداة اكتساب المفاهيم  ومقياس  لالتجاه  في

 ( .2009كما في دراسة صالح ) 
 ( استخدمت أداه اختبار تحصيلي وبطاقة مالحظة  2007في حين  كانت دراسة أبو طاحون ) 

 .(  قد استخدمت  اختبار استراتيجيات التفكير العلمي  2008فيما كانت  دراسة الجميل ) 
 وفي هذه الدراسة  استخدم الباحث أداة اختبار في التفكير الرياضي . 

 
 : من حيث  النتائج 

أظهرت جميع الدراسات السابقة إلى  تفوق المجموعة التجريبية ووجود فروق ذات داللة 
إحصائية بين عينة الدراسة والتي تم تدريسها وفق نموذج التعلم البنائي في مواد تعليمية  

 .مختلفة  
أما في هذه الدراسة تؤكد  وتتفق مع الدراسات السابقة على تفوق المجموعة التجريبة 

 والتي تم تدريسها وفق نموذج التعلم البنائي في مادة الرياضيات .
 

 ماذا استفاد الباحث  من  دراسات  المحور االول ؟
 بناء دليل المعلم وفق النموذج المستخدم. -
 المناسبة للدراسة .اختيار االساليب االحصائية   -
 مقارنة النتائج  التي توصلت إليها  هذه الدراسة  مع الدراسات السابقة . -
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 المحور الثاني   : الدراسات التي تناولت نموذج ) ادي وشاير( :

 (2012دراسة محمد )  .1
هدفت الدراسة الكشف عن مدى فاعلية برنامج  ) أدي وشاير ( في تنمية  مهارات التفكير 

كاري في الرياضيات  لدى طالب الصف  الثاني اعدادي حيث تكونت  مجموعة الدراسة  االبت
من  طالب من مدرسة الغرفة التجارية وطالبات  من  مدرسة  المسجد االقصى  االعدادية 

(  46للبنات وتم اختيار فصلين  بكل مدرسة  أي فصلين ليكونا مجموعة ضابطة  وعددها )
(  طالب وطالبة  واستخدم الباحث المنهج 46التجريبية  وعددها) طالب وطالبة  والمجموعة 

اختبار مراجل النمو المعرفي واختبار في التفكير  االبتكاري  التجريبي وكانت أدوات الدراسة هي
وكانت توصلت النتائج أن استخدام البرنامج له أثر كبير على  تنمية التفكير االبتكاري لدى 

 المجموع التجريبية .
 ( 2008دراسة محمد )  .2

هدفت الدراسة للكشف عن مدى فاعلية نموذج ) أدي وشاير ( في تسريع النمو المعرفي وتنمية 
التحصيل  لدى طالب المرحلة الثانوية  في مادة االحياء وقامت الباحثة  باختيار عينة عشوائية 

إدارة  غرب المنصورة  من طالبات الصف  االول الثانوي بمدرسة  الثانوية الجديدة  للبنات  ب
وتكونت  العينة من  فصلين  أحدهما  يمثل مجموعة  2007/  2006من العام الدراسي 

( طالبة 26( طالبة واالخرى  تمثل المجموعة الضابطة وبلغ عددها ) 27تجريبية  بلغ عددها ) 
بار حيث  استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وطبقت الباحثة  اختبار تحصيلي  واخر اخت

مراحل بياجيه للنمو العقلي المعرفي حيث بينت الدراسة فاعلية نموذج ووجود فروق ذات داللة 
بين متوسطي كال من  طالبات المجموعة التجريبية الالتي  0.01احصائية عند مستوى داللة 

درسن باستخدام النموذج  والطالبات المجموعة الضابطة  الالتي درسن بالطريقة  المعتادة  
لح  المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي وكذلك وجود ذات داللة  لصا

بين متوسطي درجات  كل من الطالبات  المجموعة التجريبية  0.01احصائية عند مستوى  
والضابطة  في التطبيق البعدي  الختبار  مراحل بياجيه  للنمو العقلي لصالح  المجموعة 

 التجريبية . 
 ( 2007ة عطية ) دراس .3

هدفت  هذه الدراسة إلى بناء برنامج مقترح  قائم على إسراع النمو المعرفي في علوم الفضاء  
لطالب المرحلة االعدادية وقياس أثر تجريب إحدى وحداته بعنوان النظام الشمسي  واستكشافه 

لصف االول في تنمية التحصيل المعرفي والخيال العلمي والتفكير االستداللي لدى طالب ا
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(  طالبة   تم تقسيمها إلى  مجموعتين  50االعدادي حيث تكونت مجموعة الدراسة  من  )
(  طالبة 23(  طالبة  واالخرى  ضابطة  وقوامها  ) 27إحداهما  مجموعة تجريبية  وعددها )

وتم استخدام  اختبار  التحصيل المعرفي  واخر للخيال العلمي  واختبار  مهارات التفكير  
الستداللي حيث كانت النتائج التي توصلت لها الباحثة  بأن  هناك  فروق ات داللة احصائية  ا

بين متوسط  درجات المجموعة التجريبية  والتي درست  الوحدة باستخدام نموذج ادي وشاير في 
 التطبيق القبلي والبعدي  لكل من  اختبار التحصيل المعرفي  واختبار  الخيال العلمي  واختبار

التفكير االستداللي لصالح التطبيق البعدي وكذلك وجود فروق ذات داللة احصائية  بين متوسط  
الوحدة باستخدام نموذج ادي وشاير   درجات كل من المجموعة التجريبية والتي درست

 والمجموعة الضابطة  في التطبيق البعدي  وذلك لصالح  المجموعة التجريبية . 
 (   simon & Shirley 2002دراسة سيمون وشيرلي )  .4

"  في تحسين    CASEهدفت  هذه الدراسة التعرف إلى  معرفة  أثر نموذج  أدي وشاير "
مستوى  قدرات  التالميذ التفكيرية  ذوي صعوبات التعلم  في مادة العلوم  بانجلترا  ،  وقد  

تدريس مادة  العلوم    أشارت  النتائج  إلى  أن استخدام  نموذج  إسراع النمو العقلي من  خالل
يمكن أن  يستخدم  لتحسين  جميع مستويات  قدرات الطالب  وله االثر الفعال  في تسريع 

 عملية  التفكير من  خالل  أنشطة  التعلم  التفكيرية  المتضمنه فيه .
 ( Lin &Adey،  2003دراسة  لن وأدي )  .5

هدفت هذه الدراسة وصف أثر نموذج ادي وشاير على االبتكارية  العلمية  لدى طالب المدارس  
عاما  وقد تكونت  عينة البحث  من    16 – 15الثانوية بانجلترا وقد تراوحت اعمارهم  بين 

(  طالبا  وقد  أشارت النتائج  47مجموعتين  إحداهما تجريبية  واالخرى  ضابطة  قوامها  )
أن استخدام  نموذج ادي وشاير لدى طالب المدارس الثانوية  ،  أدى  إلى ارتقاء  ونمو إلى 

 االبتكارية  العلمية  لديهم  بصفة عامة . 
 (  Adey , 2002bدراسة  أدي )   .6

هدفت  هذه  الدراسة التعرف إلى أثر نموذج  أدي وشاير على النمو العقلي  المعرفي  لطالب 
سنوات   6-5المدارس االبتدائية ، حيث طبق هذا  النموذج على عينة  من  الطالب  أعمارهم  

(  طالب  في  300في السنة  االولى  من  التعليم  االساسي  وكانت العينة  حوالي ) 
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نشاطا و       29لتجريبية الذين  تم اختيارهم على مجموعة من  االنشطة تتضمن المجموعة ا
( طالبا  في المجموعة الضابطة وقد أشارت النتائج إلى أن  طالب المجموعة التجريبية  170) 

 أبدوا اتقانا وتفوقا  عاليا  وذو داللة على طالب المجموعة  الضابطة  وذلك في النمو العقلي 
 (  Mbano ,Nellie،  2003نو نيللي ،) دراسة مابا .6

هدفت  هذه الدراسة بحث فاعلية  نموذج  ادي وشاير  في االنتقال  المعرفي  من  المرحلة  
االجرائية  الحسية  إلى  مرحلة  العمليات الشكلية  وكذلك  أثر  النموذج على التحصيل  

عام  وقد  14 -12ن  سن  االكاديمي  لدى  طالب  الصف الثالث  االعدادي في مالوي  م
( طالب وطالبة  52تكونت  عينة الدراسة  في  مجموعتين  احادهما تجريبية  مكونة من  )

(  طالب وطالبة  وقد توصلت  الدراسة  إلى  أن  النموذج  55واخرى  ضابطة مكونة من ) 
حصيل  االكاديمي  له أثر في االنتقال  مبكرا  إلى  مرحلة العمليات  الشكلية  وكذلك  زيادة الت

 من  خالل التدريس  العلوم باستخدام نموذج ادي وشاير .
 ( 2002دراسة موسى)  .7

هدفت  هذه الدراسة التعرف إلى بحث فاعلية  نموذج أدي وشاير في تحصيل  الفيزياء وتسريع 
النمو العقلي  لطالب الصف االول  الثانوي  في سلطنة عمان  وتكونت عينة الدراسة  من     

(  طالبا  واخرى  مجموعة   40(  طالبا  قسموا  الى  مجموعة تجريبية   قدرها ) 81 )
(  وقد اعتمدت الدراسة على اختبار تحصيلي في مادة  الفيزياء في وحدة الطاقة 41ضابطة  ) 

الكهربائية من إعداد الباحث  واختبار مراحل بياجيه  للنمو العقلي المعرفي وقد أشارت  نتائج 
دراسة  إلى فاعلية نموذج ادي وشاير في تسريع  النمو العقلي  المعرفي  وكذلك له  هذه ال

 فاعلية  في زيادة التحصيل الدراسي  في مادة الفيزياء لدى طالب العينة .
 ( 2002دراسة   الجنيدي )  .8

إسراع  النمو المعرفي من خالل تدريس  العلوم وأثره  على هدفت هذه الدراسة التعرف  على 
وقد تكونت  مية  التحصيل  والتفكير االستداللي  والناقد  لدى تالميذ  الصف الثالث االعداديتن

عينة الدراسة  من  طالب  من  طالب الصف  الثالث االعدادي قسموا  إلى  مجموعة تجريبية  
(  طالب  وقد اعتمدت  الدراسة في  40( طالب  واخرى ضابطة  مكونة من  )  40عددها  ) 

ا  على اختبار تحصيلي في العلوم  واختبار التفكير الناقد  واختبار التفكير  االستداللي اجرائه
في وحدة  األصوات والضوء من عمل الباحثة  واختبار  مراحل  بياجيه للنمو  العقلي  وقد 
اشارت  نتائج هذه  الدراسة  إلى أن استخدام  نموذج أدي  وشاير كان له نتائج ايجابية  في 
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النمو العقلي المعرفي وزيادة التحصيل  وتنمية قدرات التفكير االستداللي  والتفكير الناقد    اسراع
 لدى طالب الصف  الثالث االعدادي .

 (  John L .Backwell . 2001دراسة جون باكويل )  .9
هدفت  هذه الدراسة  التعرف على أثر نموذج إدي وشاير  على إسراع  النمو العقلي  والمعرفي  

عام بمدينة لندن  من  خالل  14 -11صحيح  المفاهيم الخاطئة  لدى طالب من  السن وت
تدريس  التكنولوجيا  ، وقد أشارت النتائج  إلى تحسين  قدرات  الطالب التفكيرية ، واسراع  
النمو العقلي  والمعرفي لديهم  في التكنولوجيا  وتحسن  القدرات  العقلية  للطالب  في معالجة  

 ومات  العامة  وتصحيح  المفاهيم الخاطئة .المعل
 (  Endler& Bond ,2001دراسة إندلر، بوند )  .10

( في إسراع  النمو   CASEاستهدفت هذه الدراسة  التعرف على فاعلية  نموذج إدي وشاير ) 
العقلي  والمعرفي  وتنمية التحصيل  لدى  طالب   التعليم الثانوي  بالمدارس الخاصة بأستراليا  

(  طالبا وطالبة  تم تقسيمهم  إلى مجموعتين  إحداهما   141 )حيث تكونت عينة الدراسة من 
(  طالب وطالبة  وقد أشارت  النتائج  إلى أن  هذا  70( طالبا واال خرى  )  71تجريبية  ) 

نموذج  لتعليم التفكير  رالنموذج له فعالية  في إسراع  النمو العقلي المعرفي للطالب باعتبا
النمو العقلي المعرفي والتحصيل الدراسي لدى هؤالء الطالب القة دالة  بين عوكذلك وجود 

حيث أن إسراع النمو العقلي المعرفي  لديهم  أدى إلى زيادة  تحصيلهم الدراسي  وذلك  بالنسبة 
( مما أدى    CASEللطالب الذين  درسوا باستخدام  نموذج  إسراع  النمو العقلي المعرفي ) 

 ن التفكيرمقارنة  بالطالب الذين درسوا  بالطريقة  التقليدية .إلى وصولهم إلى مستويات أعلى م
 (  Adey ,a1999دراسة آدي) .10

استهدفت هذه الدراسة إسراع النمو العقلي من خالل تدريس العلوم وذلك باستخدام  نموذج ادي 
من وشاير ، واثره  في تنمية  قدرات  الطالب العقلية في فهم  المفاهيم  العلمية  لدى  الطالب 

عاما بالواليات  المتحدة االمريكية  وتكونت  عينة الدراسة  في مجموعتين  14-11سن  
(  وقد أشارت  النتائج  على 72(  طالب وطالبة  وأخرى  ضابطة  )  64إحداهما تجريبية  ) 

"  في  تدريس  من  قبل المعلم  لطالبه  أدى إلى تحسين    CASEان نموذج  ادي وشاير " 
 تفكير لدى  الطالب  ، واسراع  النمو العقلي المعرفي  لديهم . عمليات  ال
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  : الثاني التعليق  على دراسات المحور 
 من  حيث أغراض الدراسة  وأهدافها : 

تنوعت  أهداف الدراسات السابقة  التعرف على فاعلية نموذج التعلم البنائي فهناك دراسات 
تنمية مهارات التفكير االبتكاري كما في دراسة محمد    تناولت فاعلية برنامج ادي وشاير في 

( والتي هدفت التعرف على فاعلية نموذج إدي وشاير في 2008( ودراسة محمد ) 2012) 
Adey   (2002 ) ( ودراسة ادي 2007التسريع المعرفي وتنمية التحصيل كما دراسة عطية )

(  ، دراسة 2002موسى )   (  ، دراسة2003)  Mbano Nellieودراسة  مابانونيللي 
(  ودراسة  ادي 2001)  John L .Backwell ( ودراسة  جون ماكويل2002الجنيدي ) 

Adey  (1999  بالنسبة للدراسة الحالية فقد  توافقت  مع الدراسات االخرى  في معرفة  أثر  )
تابع  وهو  توظيف  نموذج ادي وشاير ولكنها  اختلفت مع الدراسات  السابقة  في المتغير ال

 مهارات التفكير الرياضي .
  : من حيث المنهج 

استخدمت  جميع الدراسات السابقة  المنهج  البنائي  والمنهج التجريبي  أو شبه التجريبي 
لتطبيق  أدوات الدراسة أما الدراسة الحالية  استخدمت  المنهج  التجريبي  كمعظم الدراسات 

 السابقة .
 : من  حيث العينة 

الدراسات السابقة  تناولت  عينة من  طلبة المدارس  من المرحلة االعدادية كما في غالبية  
(أما  دراسة 1999( ، ادي ) 2002(، الجنيدي ) 2007( ، عطية )  2012دراسة محمد  )  

) ومابانو نيللي  simon & Shirley  (2002) ( و سيمون وشيرلي2008كال من  محمد   ) 
2003  ) Mbano Nellie  ( جميعها كانت  على عينة من طلبة المرحلة 2002موسى )  و
 الثانوية.

 أما  الدراسة الحالية  فتكونت  عينتها  من  طلبة للصف العاشر  االساسي بغزة 
 : من  حيث االدوات 

تنوعت  أدوات  الدراسات السابقة  في المحور الثاني  تبعا  لتعدد المتغيرات  فيها حيث كانت 
(  اختبار مراحل بياجيه  و اختبار في التفكير الرياضي  كما 2012محمد )  االداة في دراسة
 في دراسة محمد 

(  فقد  استخدمت  اختبار  2007( أما  دراسة  عطية )  2002(  ودراسة موسى ) 2008)
في التحصيل  المعرفي واخر للخيال العلمي واخر في مهارات التفكير االستداللي في حين  
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( استخدمت اداه اختبار تحصيلي في العلوم واخر في التفكير  2002نيدي  ) كانت دراسة الج
االستداللي واخر في التفكير الناقد وفي هذه الدراسة  استخدم الباحث أداة اختبار في التفكير 

 الرياضي . 
 :  من  حيث النتائج 

ت داللة أظهرت جميع الدراسات السابقة إلى  تفوق المجموعة التجريبية ووجود فروق ذا
إحصائية بين مجموعات الدراسة  والتي تم تدريسها وفق نموذج إدي وشاير  في مواد تعليمية  

 مختلفة  .
أما في هذه الدراسة تؤكد  وتتفق مع الدراسات السابقة على تفوق المجموعة التجريبة والتي تم 

 تدريسها وفق نموذج إدي وشاير في مادة الرياضيات .
 ما ذا استفاد الباحث  من  دراسات المحور الثاني ؟ 

 بناء  دليل المعلم وفق نموذج  إدي وشاير . -
 اختيار االساليب االحصائية وأدوات الدراسة . -
 مقارنة نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه الدراسات االخرى . -
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 التعليق العام على فصل الدراسات السابقة : 

اتفقت هذه الدراسة  مع بعض الدراسات السابقة  التي تم ذكرها  في استخدام  النماذج  ، . 1
ولكنها اختلفت عن سابقاتها في أن هذه الدراسة تناولت توظيف نموذجين في مادة الرياضيات 

 لطالب الصف العاشر االساسي بغزة .

على مجموعتين متكافئتين )  . اتفقت معظم الدراسات على استخدام المنهج التجريبي القائم 2
تجريبية وضابطة ( . وتتفق هذه الدراسة مع الدراسات  السابقة في استخدام المنهج التجريبي 
 –وتختلف في أنها اعتمدت المنهج ذو المجموعتين التجريبيتين وأخرى ضابطة مع مقياس قبلي 

ة االخرى وفق نموذج  بعدي حيث تم تدريس المجموعة االولى وفق نموذج إدي وشاير والمجموع
 التعلم البنائي أما المجموعة الضابطة تم تدريسها وفق الطريقة التقليدية .

.  تنوعت أدوات  الدراسات السابقة  ولكنها اتفق عظمها على اداة االختبار التحصيلي ، أما  3
 ى .في هذه الدراسة تم استخدام اختبار في مهارات التفكير الرياضي وأداة  تحليل المحتو 

السابقة على عينات مختلفة ومتنوعة ما بين طالب المراحل االساسية   . شملت الدراسات4
والثانوية وحتى الجامعية أما هذه الدراسة  تكونت عينتها من طلبة الصف العاشر االساسي بغزة 

 ( طالبا . 120والبالغ عددها ) 

فاعلية  نموذج التعلم البنائي   . توصلت معظم  الدراسات السابقة  العربية واالجنبية  إلى4
ونموذج إدي وشاير في مواد مختلفة ، ونظرا لقلة  هذه الدراسات  في مجال  الرياضيات وعدم 

هدفت  هذه  الدراسة  إلى التحقق   -على حد علم الباحث  –وجودها على مستوى  فلسطين 
دي وشاير في تنمية التفكير الرياض ي لدى طالب الصف العاشر من أثر نموذج التعلم البنائي وا 

 األساسي بغزة .
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 الفصل الرابع
 الطريقة واالجراءات

 تمهيد
إلجراءات الدراسة  التي اتبعها الباحث ، حيث هدفت هذه الدراسة   يتناول هذا الفصل عرضا

إلى  التعرف على  أثر نموذجي التعلم البنائي و  ) أدي وشاير  ( في تنمية  مهارات التفكير 
الرياضي لدى طالب الصف العاشر بغزة ، وبالتالي فإن هذا  الفصل يتناول  منهج الدراسة 

وكيفية اختيارها  وأدوات الدراسة وتطبيقها ، وكذلك المعالجات   المتبع  ووصفا لعينة الدراسة
االحصائية المستخدمة  من أجل التحقق من  فروض الدراسة واالجابة عن  أسئلتها  وهي على 

 النحو التالي :
 منهج الدراسة  :

ويشير اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج  التجريبي ، وهو المنهج الذي يناسب هذه الدراسة ، 
( إلى تعريف المنهج التجريبي على أنه  " تغير عمدي ومضبوط  359:  2000ملحم )

للشروط المحددة لحدث ما مع مالحظة  التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرها " وذلك لبيان 
والتعرف على أثر نموذجي التعلم البنائي وأدي وشاير  في تنمية  مهارات التفكير الرياضي لدى 

الصف العاشر بغزة ولتسهيل اجراءات  تطبيق الدراسة  الحالية تم اختيار تصميم  طالب
المجموعات الثالث التجريبية االولى " والذين درسوا باستخدام نموذج التعلم البنائي "والتجريبية 
الثانية " والذين درسوا باستخدام نموذج أدي وشاير والمجوعة الضابطة والذين درسوا بالطريقة 

 ية وحيث تم التأكد من تكافؤ المجموعات في االختبار القبلي والشكل التالي يوضح ذلك :لعاد
 
 
 
 تعين عشوائي 
 
 
 
 
 

 ( 1 – 4شكل ) 
 تصميم المنهج  التجريبي المتبع من الباحث

 اختيار 

 عشوائي

 لعينة 

 البحث

 

التطبيق 

البعدي  

الختبار 

التفكير في 

 الرياضيات

 مقارنة 

 النتائج 

 

التطبيق 

القبلي  

لالختبار 

وضبط 

بعض 

 المتغيرات 

 تجريبية

1 

 تجريبية

2 

 ضابطة

 معالجة

1 

 معالجة

2 

 معالجة

3 
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 عينة الدراسة :
(  طالبا من  طالب الصف العاشر االساسي بمدرسة  120تكونت عينة الدراسة  من )

وتم اختيار المدرسة بطريقة  2015/  2014أبو عبيدة بن الجراح الثانوية  للسنة الدراسي 
صفوف من الصف الثامن ،  6قصدية ، لعمل الباحث فيها كمعلم ، حيث يوجد بالمدرسة 

وجرى اختيار ثالثة صفوف  باالختيار العشوائي وتم  تعيين صفين  ليمثل  كل منهما مجموعة 
موعة الضابطة (  أما الصف الثالث فيمثل المج2( واالخر مجموعة تجريبية )  1تجريبية )

 ويوضح الجدول التالي عدد أفراد العينة :
 ( 1 – 4جدول ) 

 عدد أفراد  عينة الدراسة  للمجموعات الثالثة

 المجموعة التجريبية الطالب
1 

 المجموعة التجريبية
 المجموعة الضابطة 2

 40 40 40 العدد
 (2عاشر)  (5عاشر ) (6عاشر)  الصف

 
أن  عدد الطالب  في المجموعات الثالث متساو ، واختار (  1 – 4حيث يتضح من الجدول )

(  ليتم تدريسها وفق نموذج التعلم البنائي أما المجموعة التجريبية 1الباحث المجموعة التجريبية )
(  يتم تدريسها وفق نموذج )أدي وشاير(  أما المجموعة  الضابطة  فيتم تدريسها بالطريقة 2)

 التقليدية .
 

 دراسة :مواد وأدوات  ال
 إعداد دليل المعلم :

قام الباحث بإعداد دليل معلم وفق نموذج التعلم البنائي ودليل  آخر وفق نموذج أدي وشاير  
ليسترشد به  ’ وذلك في مادة الرياضيات للصف العاشر االساسي في وحدة الهندسة الفراغية 

 عند عملية التدريس للمادة العلمية .
 التالية عند بنائه لكل من الدليلين :حيث  اتبع الباحث الخطوات 

خالل االطالع  على  تحديد االهداف العامة لتدريس وحدة الهندسة الفراغية ، ومن- أ
موضوعات  الوحدة  في كتاب الطالب وأهداف التدريس الرياضيات في الصف الثامن 

 كما وردت في كتاب المعلم
 تحليل محتوى  وحدة الهندسة .- ب
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 ات والبحوث السابقة  من أجل االستفادة  .االطالع على بعض الدراس- ت
 وتضمن  كال من الدليلين المكونات التالية :

 مقدمة تضمنت التحدث عن الدليل وأهدافه . -
 نبذه مختصرة عن كل من النموذج المتبع . -
 قائمة بالدروس المتضمنه  في الوحدة . -
 االهداف السلوكية لكل درس. -
 الهداف .الوسائل واالنشطة المستخدمة لتحقيق ا -
 أساليب التقويم . -

 وتم عمل تخطيط الدروس في كل نموذج حسب الخطوات المتبعة والتي تشمل :
 .عنوان الدرس 
 .عدد الحصص 
 . االهداف المتوقعة من التدريس 
  الوسائل واالدوات  التعليمية : تضمن كل درس مجموعة  من الوسائل واالدوات

 الهندسية .
 

 أدوات الدراسة :
اعتمد  الباحث في هذه الدراسة على  اختبار في التفكير الرياضي وذلك  من أجل  قياس  مدى 
تنمية  بعض المهارات  التفكير الرياضي  لطالب الصف العاشر االساسي وفقا للخطوات 

 التالية : 
 تحديد أهداف االختبار:  -1

 المقترحةوهو قياس التفكير الرياضي لطالب مجموعات الدراسة في الوحدة 
 تحليل  المحتوى  لوحدة الهندسة : -2

اختار الباحث  الوحدة الرابعة )الهندسة الفراغية( من كتاب الرياضيات الجزء الثاني طبعة 
 في هذه الدراسة لألسباب التالية :  2013

 .وجود  االفكار الهندسية والبراهين الرياضية والتي تعمل على اثارة تفكير الطالب 
 وضوعات الهندسة الفراغية  وشكوى المعلمين  منها من خالل صعوبة  تدريس  م

 ( 2006دراسة االشقر ) 
  :حيث تتضمن  عملية  التحليل  ما يلي 
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 أهداف التحليل :- أ
 تهدف  عملية التحليل إلى تحديد مهارات التفكير الرياضي في وحدة الهندسة المتضمنة

 م . 2015/ 2014ي للعام في كتاب الرياضيات للصف العاشر االساسي الفصل الثان
 عينة  التحليل :  - ب

تم تحديد الوحدة الرابعة "  الهندسة الفراغية "  من  كتاب الرياضيات للصف  العاشر 
 م . 2015/  2014االساسي للفصل الثاني للعام 

 وحدة التحليل : - ج
ويقصد بوحدة التحليل: "أصغر  جزء في المحتوى  ويختاره الباحث ويضعه  للعد 
والقياس حيث يعتبر ظهوره  او غيابه  أو تكراره  ذو داللة معينة في رسم نتائج التحليل  وقد 

( 104: 1987تكون  وحدة  التحليل  كلمة  أو موضوع  أو الشخصية المفردة ) طعيمة ، 
 أو العبارة كوحدة للتحليل  .واختار الباحث الفقرة 

 ضوابط  عملية التحليل : -ه
 للوصول إلى تحليل دقيق تم وضع ضوابط لعملية التحليل تتمثل في التالي :

 . تم  التحليل في إطار المحتوى العلمي والتعريف  االجرائي لمهارات التفكير 
 ني وحدة الهندسة التحليل في ضوء  كتاب الرياضيات  للصف العاشر االساسي للفصل الثا

 الفراغية 
 نتائج عملية التحليل : -و

       نتج عن تحليل وحدة الهندسة الفراغية مجموعة من مهارات التفكير الرياضي ملحق رقم
  (يوضح المهارات الناتجة  . 1)

 صدق أداة التحليل :
صدق المحكمين ، حيث  تم تقدير االداة باالعتماد على  وهو أن تقيس االداة ما وضعت لقياسه

(  3، حيث تم عرضها  في صورتها األولية على مجموعة  من المختصين . أنظر ملحق  رقم )
وذلك للتأكد من صدق أداة التحليل وفي ضوء ذلك قام الباحث بتعديل ما طلب منه  بحسب 

 اتفاق المحكمين 
 ثبات  أداة التحليل : -و

 وعين من الثبات وهما :لتحديد  ثبات التحليل  قام الباحث  باستخدام ن
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 : ثبات عبر الزمن 
حيث قام الباحث بإعادة تحليل وحدة الهندسة الفراغية  مرة أخرى وذلك بعد مرور  شهر 

 من  عملية التحليل االولى  والجدول  يوضح ذلك .
 (  2  - 4جدول  ) 

  يبين االتفاق واالختالف بين تحليل المحلل  تحليل المحتوى 

 التحليل
 التحليل
 االول

التحليل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

99 102 99 3 
 ( 58: 1998وتم حساب  معامل  الثبات باستخدام  معادلة هولستي بالمعادلة التالية :)عفانة،

 
2Rمعامل الثبات = 

𝑁1+𝑁2
 حيث أن:  

 
 :  يشير إلى فئات  التي تم االتفاق عليها من قبل الباحث مع نفسه  Rالرمز 
N1  . التحليل االول : 

N2  .  التحليل الثاني : 
% ( وهذا يدل على ثبات  98ويتضح من خالل ثبات أداة التحليل أن معامل الثبات  بلغ  ) 

 عال للتحليل .
 : ثبات التحليل  عبر االفراد  

ويقصد  به مدى االتفاق  بين نتائج  التحليل  التي توصل إليه الباحث وبين التحليل  التي 
توصل إليه  مختصون  في مجال التدريس حيث اختار الباحث زميال له  يدرس الصف 

 العاشر االساسي وطلب منه القيام بعملية التحليل
وأسفرت النتائج عن وجود  اتفاق كبير في عملية  التحليل  وهذا يدلل  على صدق  عملية  

 التحليل  والجدول التالي  يوضح ذلك:
 (  3  - 4جدول  ) 

  يبين االتفاق واالختالف بين تحليل المحللين   ل المحتوى تحلي

 التحليل
تحليل 
 الباحث

تحليل 
 الثاني

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

99 90 90 9 
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 ( 58: 1998وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي بالمعادلة التالية :)عفانة،
2Rمعامل الثبات = 

𝑁1+𝑁2
 حيث أن: 

 يشير إلى فئات  التي تم االتفاق عليها من قبل الباحث مع نفسه  :  Rالرمز 
N1  .  تحليل الباحث : 
N2  .   محلل ثاني : 

% ( وهذا يدل على ثبات   95ويتضح من خالل ثبات أداة التحليل أن معامل الثبات  بلغ  )
 عال للتحليل .

 صياغة  مفردات  االختبار : -3
 االسس التالية :روعي في صياغة مفردات االختبار 

 .صياغتها بشكل واضح ومحدد .1
 . صياغة أسئلة االختيار المتعدد بحيث ال تحتمل أكثر من إجابة واحدة . 2
 . صياغة  السؤال  بحيث  ال يحتوي  على أي إشارة  إلى االجابة الصحيحة .3
 . التنوع  في االسئلة  حيث تشمل االبعاد الخمسة . 4

 : تحديد  مهارات  التفكير  -4
قام الباحث بحصر مهارات التفكير الرياضي المتضمنة وفق الوحدة  وتحديد  مخرجات  

رى صياغة ج( مهارات ثم   5التعلم الخاصة  بالمهارات  حيث تكونت  القائمة من ) 
 أسئلة  االختبار لتلك المهارات .
  ( سؤاال موزعة على دروس الوحدة والجدول التالي22حيث يتكون االختبار من ) 

 (  4 -4جدول  رقم )                     يوضح ذلك
 جدول توزيع الفقرات  حسب المهارات على أسئلة االختبار

 عدد االسئلة رقم االسئلة مهارة التفكير
 5 5، 4، 3، 2،  1 التفكير البصري 

 5 ،10،  9،  8،  7، 6 التفكير  االستقرائي
 5 ،11و12,13,14,15 التفكير االستنتاجي
 4 19، 18، 17، 16 التفكير الترابطي
 3 22،  21،  20 البرهان الرياضي

 22 22 المجموع
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 صياغة تعليمات االختبار : -5
بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها ، قام الباحث بصياغة تعليمات االختبار ، والتي تساعد  في 
 فهم وشرح كيفية االجابة عن االختبار حيث راعى الباحث عند وضع تعليمات االختبارما يلي: 

 بيانات خاصة باسم الطالب  وشعبته .  -1
 البدائل ،  عدد الصفحات ( . تعليمات خاصة بوصف االختبار ) عدد الفقرات، عدد -2
 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع  االسئلة ، وضع  البديل الصحيح في المكان المناسب  – 3

 تصحيح  االختبار:
 ( درجة 22حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصيح الدرجة الكلية  الختبار ) 

 تجريب االختبار :
االولية ، قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة  استطالعية بعد إعداد االختبار بصورته  

 طالب من الطالب الذين سبق دراستهم للوحدة  ، حيث أجريت الدراسة  بهدف :  40قوامها 
 حساب معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات. .1
 حساب صدق وثبات االختبار . .2
 على عينة البحث .تحديد الزمن  الذي تستغرقه  اجابة االختبار عند تطبيقه   .3
 طريقة التصحيح االختبار . .4

 :صدق االختبار  -8
ويقصد بصدق االختبار: قدرته على قياس ما وضع لقياسه ، وقد تأكد الباحث من صدق 

 االختبار  بالطرق التالية :
 صدق المحكمين :- أ

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي 
االختصاص في مناهج وطرق التدريس ، ومشرفي  ومعلمي الرياضيات من  ذوي الخبرة  وذلك  

 إلبداء آرائهم  ومالحظاتهم  حول النقاط التالية :
 مدى  صحة الصياغة  فقرات االختبار . -
 السالمة ودقة  البيانات . -
 ما ترونه مناسبا .. -

 بعض المالحظات  أهمها  ما يلي  وقد  أبدى  المحكمون 
 . استبدال  بعض االسئلة .1
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 . تعديل  بعض االشكال الهندسية .2
 . إعادة صياغة  اللغوية  لبعض االسئلة .3

وفي ضوء  مالحظات المحكمون  تم تعديل  الالزم  بحيث  بقي االختبار  في صورته النهائية 
 . ( 4ملحق رقم )  سؤال 22مكونا من 

 صدق االتساق الداخلي :  -ب
ن صدق االتساق الداخلي  لالختبار  بتطبيق  االختبار على عينة  استطالعية جرى التحقق  م
(  طالبا ، من  خارج  افراد  عينة الدراسة  وتم احتساب  معامل  ارتباط   30مكونة من ) 

بيرسون بين  درجات  كل فقرة  من  فقرات  والدرجة  الكلية  لالختبار الذي  تنتمي  إليه  وذلك  
 والجداول التالية  توضح  ذلك :  (spss)رنامج  االحصائي باستخدام  الب

 . معامل  االرتباط  بين  كل فقرة  والدرجة  الكلية  الختبار  مهارات التفكير :
لقد قام الباحث بحساب معامل ارتباط  كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية  لالختبار   

 -وهي موضحة كما في الجدول التالي :
 ( 5-4رقم  )  جدول

 معامل  ارتباط  كل فقرة  من  فقرات  االختبار مع  الدرجة الكلية  لالختبار

 معامل االرتباط رقم السؤال
 رقم

 السؤال
 معامل االرتباط

1 .402* 12 .415* 
2 .482** 13 .446* 
3 .509** 14 .642 ** 
4 .450* 15 .475** 
5 .374* 16 .511** 
6 .415* 17 .490** 
7 .462* 18 .421* 
8 .595** 19 .462* 
9 .429* 20 .433* 
10 .585** 21 .413* 
11 .534** 22 .493** 

 0,05*  قيمة  ) ر ( الحرجة دالة عند مستوى  داللة = 
 0,01**  قيمة  ) ر ( الحرجة دالة  عند مستوى  داللة = 
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الكلية  لالختبار ارتباطا   ( أن  جميع الفقرات مرتبطة  مع الدرجة 7 – 4يتضح من  الجدول)
(  وهذا يدل  على أن جميع     0,05،     0,01داال داللة إحصائية  عند مستوى  داللة  )  

فقرات  االختبار  تمتاز باالتساق الداخلي  مما يطمن  الباحث  إلى  تطبيقه  على عينة 
 الدراسة .

 . معامل االرتباط  لكل  من  أبعاد  االختبار والدرجة  الكلية  لإلختبار :2
لقد  قام الباحث  بحساب معامل  ارتباط  كل بعد من أبعاد  االختبار  وع الدرجة  الكلية   

 لإلختبار وهي  موضحة  كما  الجدول التالي :
 

 (  6-4جدول رقم ) 
 االختبار والدرجة  الكلية  لالختبار :معامل االرتباط  لكل  من  أبعاد  

 
 معامل االرتباط البعد

 **758. التفكير البصري 
 **876. التفكير االستقرائي
 **756. التفكير االستنتاجي
 **787. التفكير الترابطي
 **543. البرهان الرياضي

 
الكلية دالة  (  ان معامالت ارتباط  أبعاد االختبار مع الدرجة 8 – 4يتضح من الجدول ) 

 (  مما يدل على  التناسق الداخلي لمجاالت االختبار . 0.01إحصائيا  عند  مستوى داللة  ) 
 
 . معامل االرتباط  بين كل فقرة  من  فقرات  االختبار  والبعد  الذي تنتمي إليه :3

مي إليه   لقد قام الباحث  بحساب معامل ارتباط  كل فقرة  من فقرات االختبار والبعد الذي تنت
 وهي موضحة كما في الجدول التالي :
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 ( 7  - 4جدول رقم ) 
 معامل االرتباط لكل فقرة من  فقرات االختبار والبعد الذي تنتمي إليه :

 

 معامل االرتباط رقم السؤال المهارة معامل االرتباط رقم السؤال المهارة

ي  ر
بص

ر ال
فكي

الت
 

1 .686** 

ئي
تقرا

الس
ر ا

فكي
الت

 

6 .436* 

2 .568** 7 .558** 

3 .421* 8 .622** 

4 .592** 9 .605** 

5 .661** 10 .612** 

جي
تنتا

الس
ر ا

فكي
الت

 

11 .695** 

طي
تراب

ر ال
فكي

الت
 

16 .369* 

12 .757** 17 .622** 

13 .585** 18 .740** 

14 .619** 19 .668** 

15 .666** 

 

  

 االرتباطمعامل  رقم السؤال المهارة

 البرهان الرياضي

20 .802** 

21 .816** 

22 .847** 
 

( أن  جميع  معامالت  االرتباط  في جميع االبعاد  دالة إحصائيا   9 – 4يتضح  من الجدول )
(  وهذا يدل  على ان االختبار  التشخيصي  يمتاز  0,05،   0,01عند مستوى داللة ) 

 باالتساق الداخلي 
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  :ثبات االختبار 
أن يعطي االختبار النتائج  نفسها  تقريبا  إذا  أعيد تطبيقه على  ويقصد بثبات االختبار 

 الطالب أنفسهم، مرة ثانية ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقتين هما  : 
 
 طريقة التجزئة النصفية :  -أ 

قام الفردية  حيث تم  تجزئة  فقرات االختبار إلى جزئين  :  االسئلة  ذات االر  
واالسئلة  ذات االرقام  الزوجية  ، ثم  حساب معامل  ارتباط  بيرسون بين النصف  االول من 

(  وبعد  أن تم  تصحيح   0.720االختبار  والنصف الثاني من االختبار ، فوجد  أنه ) 
لك من (   وذ0.837معامل  معامل االرتباط  بمعادلة  سبيرمان  براون  فوجد أنها تساوي  )  

 خالل  استخدام المعادلة التالية :
 
 

 (3،  2012الثبات =                                          ) عفانة  ، 
 
 
 

 Kuder and Richard ):  20)    20ريتشارد سون  -ثانيًا: طريقة كودر-ب  
استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ، وذلك  إليجاد معامل  ثبات  االختبار 

للدرجة  الكلية   20ريتشارد سون  -ككل  ، حيث حصل  الباحث  على قيمة  معامل  كودر
 (7: 2012لإلختبار  ككل  طبقا  للمعادلة  التالية : ) عفانة  ، 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1+R 

 2R 
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 ( 8 – 4جدول  رقم  ) 
 الرياضي التفكير مهارات الختبار 20 ريتشاردسون  كودر معادلة  بطريقة الثبات معامل

 الكلية الدرجة

 لالختبار
 كودر معامل (1-)ن ن/ التباين ن

 20 ريتشاردسون 
22 26.116 1.047 0.8421 

 
لالختبار ككل كانت  20(  أن معامل كودر ريتشاردسون  10 -4حيث يتضح من الجدول )

 (وهي قيمة تطمئن الباحث إلى تطبيق  االختبار على عينة الدراسة .0.842قيمته )
وبذلك  يكون الباحث  تأكد من  صدق وثبات االختبار المعد  خصيصا لقياس مهارات التفكير 

 الرياضي
 تصحيح  االختبار :

تم اعتمد الباحث عند تصحيحه لالختبار بأن لكل  فقرة درجة واحدة أما االسئلة  المقالية  
التعامل معها كما  االسئلة الموضوعية وتأخذ إما  صفر أو درجة واحدة فيكون الدرجة الكلية 

  درجة 22لإلختبار من  
 ضبط  متغيرات الدراسة   :

انطالقا من الحرص على سالمة  النتائج  ، وتجنبا  آلثار  العوامل  الدخيلة  التي يتوجب   
ضبطها والحد من آثارها  للوصول  إلى نتائج  صالحة  قابلة لالستعمال والتعميم  قام الباحث  

 بضبط  تكافؤ  المجموعات الثالثة  من  خالل المتغيرات التالية : 
 .  العمر الزمني .1 
 التحصيل  العام . .2
 . التحصيل  السابق  في مادة الرياضيات .3
 .  االختبار القبلي  للمجموعات  في اختبار مهارات التفكير الرياضي .4

 أوال :  ضبط  متغير  العمر  الزمني :
تم رصد  أعمار  الطالب  من  خالل  السجل المدرسي  ، قبل  بدء التجريب  واستخرجت     

 م . 2015ار ابتداء من  أول يناير متوسطات  االعم
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 ( 9  - 4جدول ) 
 ضبط  متغير العمر الزمني

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F sig  مستوى

 الداللة

 العمر
 الزمني

بين 
 المجموعات

225.8 
 2 112.9 

0.34 0.25 

غير دالة 
إحصائيا  

عند 
0.05 

داخل 
 445.18 117 52086.5 المجموعات

  119 52312.5 المجموع
(  غير دالة  إحصائيا عند مستوى داللة )  F(  أن  قيمة  ) 11 – 4يتضح من الجدول )  

( وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية  بين المجموعتين  التجريبيتين  0.05
 واالخرى الضابطة ، وهذا يعني تكافؤ  المجموعات الثالث  في متغير العمر الزمني  

 ثانيا  :   ضبط  متغير  التحصيل العام :
ل  العام  للطالب  من  خالل  السجل المدرسي  قبل البدء بالتجريب  تم  رصد  مجموع التحصي

واستخرجت مجاميعهم من السجالت المدرسية  للعام الماضي واستخدام  تحليل التباين  األحادي  
 وكانت النتائج وفق  الجدول التالي :

 ( 10 - 4جدول ) 
 ضبط  متغير التحصيل العام

 

 

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F sig  مستوى

 الداللة

التحصيل


 العام

بين 
 المجموعات

331.550

 
2 165.77 

0.004 0.99 
دالةغير

إحصائيا

 0.05عند
داخل 

 المجموعات
4489467.775 117 38371.51 

  119 4489799.325 المجموع
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( 0.05( غيردالة  إحصائيا عند مستوى داللة )  Fقيمة  )( أن  12 – 4يتضح من الجدول ) 
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية  بين المجموعتين  التجريبيتين  واالخرى 

 الضابطة ، وهذا يعني تكافؤ  المجموعات الثالث  في متغير التحصيل العام   
 

 ضيات :ثالثا :  ضبط  متغير التحصيل  السابق  في مادة  الريا
 – 2014تم رصد  درجات  الطالب في مادة الرياضيات  في الفصل االول  من  عام   

 قبل  بدء التجريب  واستخرجت  الدرجات  لضبط  متغير  التحصيل  في الرياضيات    2015
وللتعرف  على الفروق  بين المجموعات  الثالث   تم استخدام تحليل التباين االحادي  وكانت 

 فق  الجدول التالي :النتائج  و 
 

 (  11 - 4جدول ) 
 ضبط  متغير التحصيل السابق في مادة الرياضيات 

 

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
F sig  مستوى

 الداللة

 التحصيل 
السابق في 
 الرياضيات

بين 
 المجموعات

68.450 2 34.225 

.077 0.926 

غير دالة 
إحصائيا  

عند 
0.05 

داخل 
 المجموعات

52086.750 117 445.186 

  119 52155.200 المجموع
(  غير دالة  إحصائيا عند مستوى داللة )  F(  أن  قيمة  ) 13 – 4يتضح  من  الجدول )  

( وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين المجموعات الثالث  ) التجريبية 0.05
، الضابطة ( وهذا يعني تكافؤ  المجموعات الثالث  في التحصيل السابق في  2، التجريبية  1

 مادة الرياضيات  .
كير في االختبار القبلي المعد لهذه  الدراسة :رابعا  : ضبط  متغير مهارات التف  

تم رصد درجات الطالب في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة، قبل بدء التجريب واستخرجت 
 الدرجات لضبط متغير مهارات التفكير في االختبار التفكير الرياضي القبلي .

، تم استخدام  اختبار تحليل    وللتعرف  على الفروق  في المجموعات  قبل  البدء في التجربة
 التباين االحادي  حيث الجدول التالي يوضح  ذلك :
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(  12 - 4جدول )   
 ضبط  متغير مهارات التفكير  في االختبار القبلي  المعد لهذه  الدراسة

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
مستوى  F sigقيمة  المربعات

 الداللة

 االختبار
 القبلي

بين 
 المجموعات

5.417 2 2.708 

.489 0.615 

غير دالة 
إحصائيا  

عند 
0.05 

داخل 
 المجموعات

648.450 117 5.542 

  119 653.867 المجموع
 
 

(  غير دالة  إحصائيا عند مستوى داللة )  F(  أن  قيمة  ) 14 – 4يتضح  من  الجدول )  
( وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة  إحصائية  بين المجموعات الثالث  ) التجريبية 0.05

، الضابطة ( وهذا يعني تكافؤ المجموعات الثالث  في متغير  مهارات التفكير  2، التجريبية  1
 السابق في مادة الرياضيات  .

 
 
 

 ة :إجراءات الدراس
 لإلجابة  عن تساؤالت  الدراسة والتحقق من فرضياتها  اتبع الباحث  الخطوات التالية :

االطالع على الدراسات السابقة واالدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة والبحوث التي  -1
 تناولت موضوع الدراسة بشكل مدقق.

قرر على طلبة  الصف تحليل الوحدة الرابعة الهندسة الفراغية في كتاب الرياضيات الم -2
 العاشر االساسي لتحديد مهارات التفكير الرياضي المتضمنة  في هذه الوحدة .

اعداد أداة البحث وهو اختبار في مهارات التفكير الرياضي في وحدة الهندسة الفراغية  -3
 للصف العاشر .

 .(5ملحق رقم ) وفق  النماذج المستخدمة  المعلم   دليلإعداد   -4
علم  وأداة االختبار من  قبل خبراء  في الرياضيات  ومشرفين تربويين  تحكيم دليل الم -5

 (2ملحق ) ومعلمين
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 . 2015/  4/  1تطبيق االختبار على عينة  استطالعية  بتاريخ   -6
 التأكد من  صدق وثبات االختبار  واجراء  التعديالت الالزمة  . -7
 . إعداد اختبار في مهارات التفكير الرياضي بصورته النهائية -8
توجه الباحث  بطلب من الدراسات العليا بالجامعة  للموافقة  على توجيه  كتاب للتطبيق   -9

 الميداني  للدراسة لوزارة التربية والتعليم العالي .
توجه الباحث  إلى الوزارة  للحصول  على  خطاب  موجه إلى  مديرية  التربية والتعليم  -10

 شمال غزة .
التربية والتعليم  شمال غزة   التعليمية  للتوجه  إلى الحصول على إذن من  مديرية  -11

 المدرسة  المراد  إجراء التطبيق الميداني  فيها .
 تطبيق  االختبار على عينة الدراسة الفعلية  قبل البدء بالتجربة . -12
تدريس  الوحدة بالطريقة التقليدية  وذلك للمجموعة الضابطة  أما التجريبية  االولى يتم  -13

وفق نموذج التعلم البنائي أما التجريبية الثانية  وفق نموذج  ) أدي وشاير  (حيث تدريسها 
 أسابع ونصف . 3استمرت لفترة 

/ 5/5التدريس بتاريخعلى الطالب بعد االنتهاء من  مهارات التفكير تطبيق اختبار -14
2015  

 رصد  نتائج االختبار  لتحديد أثر  النموذجين على عينة الطالب. -15
 لجات االحصائية  للحصول  على النتائج .إجراء المعا -16
 تحليل النتائج  وتفسيرها وتقديم التوصيات  المقترحة . -17
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 المعالجات االحصائية :
 قام الباحث  باختيار اإلحصائيات  التالية وذلك لتوافقها مع  الدراسة الحالية .

للتعرف على داللة  الفروق بين  مجموعات   (  One – Way ANOVAاختبار )   -1
 الدراسة الثالث.

للتعرف على داللة الفروق بين المجموعات  الثنائية  بعد   (  Scheffeاختبار )  -2
 One – Wayاختبار ) االستدالل على وجود  فروق بين المجموعات  الثالث من خالل 

ANOVA   ). 
للتعرف على داللة   ( Kruskal – Wallis Testويلس )  –اختبار كروسكال     -3

 الفروق بين مجموعات الدراسة الثالث لذوي التحصيل المرتفع وذوي التحصيل المنخفض .
للتعرف على داللة الفروق بين المجموعات  الثنائية  بعد  ( Dunne اختبار دان )  -4

) س ويل –االستدالل على وجود  فروق بين المجموعات  الثالث من خالل اختبار كروسكال 
Kruskal – Wallis Test  . 

نما  حجم التأثير: -5 للتأكد من أن النتائج  التي تم الحصول عليها لم تأت نتيجة الصدفة  وا 
 جاءت  من أثر النموذجين المستخدمين .
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 الفصل الخامس

 ومناقشته وتفسيرها نتائج الدراسة 
 
 

 أوال  :  نتائج الدراسة وتشمل :
 

   و تفسيره ناقشتهمو ول  األالسؤال النتائج . 
  و تفسيره ومناقشته  الثانيالنتائج  السؤال . 
  و تفسيره ومناقشته  الثالثالنتائج  السؤال. 
  وتفسيره  ومناقشته  الرابعالنتائج  السؤال. 
  وتفسيره  ومناقشته  الخامسالنتائج  السؤال . 

 
 ثانيا :  توصيات الدراسة .

 
 الدراسة .ثالثا: مقترحات 
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 الفصل الخامس
 ومناقشتهانتائج الدراسة  

 تمهيد 
يعبر هذا الفصل عن اهم  النتائج التي توصل  إليها  الباحث بناء على المعالجات  االحصائية 

وذلك من أجل  ،االختبار تحليله من بيانات من خاللو التي أجريت  على ما تم جمعه ، و 
الوصول إلى إجابة  عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة الفروض ، وكذلك مناقشة تلك النتائج 

تلك الخاصة بت تم استخالصها والمقترحاالتي  وتفسيرها، وكما يحتوى الفصل على التوصيات
 وفيما يلي عرضا لنتائج الدراسة . الدراسة

  :و تفسيره ومناقشته األولنتائج  السؤال 
نص السؤال األول "ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طالب الصف العاشر 

 ؟  األساسي بغزة
ولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باالطالع على االدب التربوي والدراسات السابقة  المتعلقة 
بموضوع الدارسة الحالية ، وبالتالي قام ببناء مهارات التفكير الرياضي الواجب تنميتها لدى 

حيث تم تحديدها  ضمنن االطار النظري و قد خلص  ،طالب الصف العاشر االساسي 
نظر االطار  (دراسته الحالية إلى خمس مهارات  للتفكير الرياضي وهي كالتالي بالباحث ب

 (44-40النظري صفحة 
 :  التفكير البصري 

االشكال  لإلدراك المعاني من خال خالل توظيفه لحاسة البصر هو قدرة الطالب العقلية من
 والرسومات  وبيان  صدقها  والقدرة على  استخالص المعاني وتفسير الغموض .

  : التفكير االستقرائي 
 عملية عقلية يتم بها استنتاج  الحالة العامة من  الحاالت الخاصة

 التفكير االستنتاجي: 
ئ عامة ،أو بأنه العملية الذهنية التي يتم من خاللها الوصول إلى الجزئيات من  خالل مباد

 مبدأ أو قاعدة أو قانون أو تعميم ليستخلص منه أمرًا جزئيًا متضمنًا فيه
 :التفكير الترابطي 

 أو فكرتين رياضيتين  قات بين مفهومين ،أحد ـانواع التفكير والتي من خاللها يتم  إيجاد العال
 :البرهان الرياضي 

 النظريات والمسلمات في بيان صحة السؤال.بأنه القدرة  المنطقية والمترابطة من خالل استخدام 
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 .و تفسيره نتائج  السؤال الثاني ومناقشته
ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على " ما اإلطار العام لنموذج  التعلم البنائي  و 

 ) أدي وشاير ( ؟"   نموذج
ات السابقة  المتعلقة لى االدب التربوي والدراسعولإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحث باالطالع 

حيث تم التحدث عن االطار العام لكال من النموذجين وذلك  في بموضع الدراسة الحالية 
 (  34-27الصفحات   )  ص 

 :مناقشته  و نتائج  السؤال الثالث  
ينص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على :" هل يوجد فروق ذات داللة احصائية عند 

.𝟎)مستوى داللة  𝟎𝟓 ≥ 𝛂)  بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث
 )التجريبية األولى ، التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير الرياضي ؟

: ال يوجد فروق ذات  داللة  بصياغة الفرض التاليولإلجابة  عن هذا السؤال  قام الباحث 
0.01)احصائية عند مستوى داللة  ≥ α)  بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة

 الثالث )التجريبية األولى ، التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير الرياضي.
 SPSSوللتحقق من صحة  هذا الفرض تم استخدام  اختبار التباين االحادي باستخدام برنامج

في  جوانب  كل مهارة  من   الثالثعات  التعرف  على الفروق بين المجمو  وذلك  من أجل
 مهارة التفكير الرياضي  والدرجة  الكلية الختبار التفكير الرياضي  وذلك وفق الجدول التالي:

 البعد  االول :  التفكير البصري 
  الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

(  one- way-ANOVAاالحادي للتفكير الرياضي ) تحليل التباين راختبااستخدم الباحث  
 في مهارة التفكير البصري  كما في الجدول التالي :

 ( 1 – 5جدول ) 
 نتائج اختبار   تحليل  التباين  االحادي للتفكير الرياضي في مهارة التفكير البصري 

0.01)(  عند مستوى داللة 117،   3الجدولية عند درجتي الحرية )    Fقيمة    = α)  =3.949 
0.05)(  عند مستوى داللة 117،   3الجدولية عند درجتي الحرية )    Fقيمة   = α)  =2.680 

 مصدر التباين مهارة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

 التفكير
 البصري 

 12.4 2 24.80 بين المجموعات
16.26 

دال عند 
0.01 

 0.762 117 89.20 داخل المجموعات كبير 0.21
 119 114 المجموع
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"  الجدولية   F" المحسوبة  أكبر من  قيمة  "    Fان  قيمة  "   (1-5)يتضح  من  الجدول  
0.01)في بعد التفكير البصري   عند  مستوى  داللة   = α) . 

ثم تم  حساب  حجم التأثير ) مربع  إ يتا ( في بعد  التفكير البصري من  خالل  المعادلة 
 التالية :

 
 

 
(  أن  حجم  التأثير بالنسبة لقيمة مربع  إيتا هي على  38:  2000حيث يرى ) عفانة  ، 

 النحو التالي  

 
مما يدلل  على أن   0.21يتضح أن  القيمة الكلية لمربع إيتا =   (1-5)وبالرجوع إلى الجدول 

 االختبار. حجم التأثير  كبير في درجات  االسئلة  التي تقيس  مهارات التفكير البصري في
(      Scheffe Testومن أجل تحديد مصدر هذه الفروق  ، استخدم الباحث  اختبار شيفيه ) 

0.05)للمقارنات البعدية  عند مستوى  داللة   = α)  حيث يستخدم  هذا االختبار  لتوضيح
الفروق بين المجموعات  في االختبار ، ومن  خالله يتم ضبط  معدل خطأ  التجربة  بإجراء  

وفيق بين  متوسطات  مجموعات التجربة  ، االمر  الذي يزيد  من كفاءته االحصائية  ويعزز  ت
   الثنائيةاستخدامه  في البحوث التربوية  والجدول التالي يوضح  هذه  الفروق بين المجموعات 

 ( 2 – 5جدول ) 
 التفكير البصري نتائج اختبار  شيفيه لمعرفة الفروق بين المجموعات الثنائية   في مهارة 

الجانب
المجموعات
لحسابي()المتوسط

ضابطة

3.90

(1)تجريبية
4.60

(2)تجريبية
5.00

التفكير
البصري

ضابطة

3.90
- 0.70 * 1.10 * 

(1)تجريبية
4.60

 - 0.40 * 

(2)تجريبية
5.00

  - 

 

 ( 49- 47:  2000عفانة ، )
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الثنائية ، حيث يمكن  أن هناك  فروق دالة بين  المجموعات    ( 2-5)يتضح  من  الجدول 
  توضيح  داللة الفروق بين المجموعات كما يلي :

0.05)ند مستوى داللة عتوجد فروق ذات داللة إحصائية    -1   = α)    بين متوسطي
( ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الضابطة  1درجات طالب المجموعة التجريبية )

في بعد التفكير البصري  وذلك لصالح  المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج 
 التعلم البنائي.

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   متوسطي  درجات بين
( ) نموذج إدي وشاير (  وطالب المجموعة  الضابطة  في بعد 2طالب المجموعة التجريبية ) 

التفكير البصري وذلك لصالح  المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج 
 نموذج إدي وشاير .

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -3 = α)  متوسطي  درجات  بين
طالب المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي ( وطالب المجموعة  الثانية  ) نموذج 
إدي وشاير( في بعد التفكير البصري  وذلك لصالح  المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  

 بواسطة  نموذج إدي وشاير .
  البعد  الثاني  :  التفكير االستقرائي 

  الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  
(  one- way-ANOVAاستخدام  الباحث اختبار تحليل  التباين  االحادي للتفكير الرياضي )

 في مهارة التفكير االستقرائي كما في الجدول التالي :
 ( 3 – 5جدول ) 

( في مهارة التفكير  one- way-ANOVAالتباين  االحادي للتفكير الرياضي )نتائج اختبار   تحليل  
 االستقرائي

 
أكبر من    16.90" المحسوبة  والتي تساوي    Fان  قيمة  "   ( 3-5)يتضح  من  الجدول  

0.01)عند  مستوى  داللة   لية  في بعد التفكير االستقرائي"  الجدو  Fقيمة  "   = α) . 

 مصدر التباين مهارة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

 التفكير
 االستقرائي

 26.41 2 52.81 بين المجموعات
16.90 

دال عند 
0.01 

 1.56 117 182.77 داخل المجموعات كبير 0.22
 119 235.59 المجموع
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ولبيان حجم  تأثير االسئلة  التي تقيس  مهارة التفكير االستقرائي  قام  الباحث بحساب مربع 
مما يدل على أن  0.22يتا  إليجاد حجم  االثر وكما يتضح  أن قيمة  الكلية لمربع  إيتا =   إ

 رائي  حجم  التأثير كبير في متوسطات  درجات األسئلة التي تقيس  جانب  مهارة  التفكير االستق
(      Scheffe Testومن أجل تحديد مصدر هذه الفروق  ، استخدم الباحث  اختبار شيفيه ) 

0.05)للمقارنات البعدية  عند مستوى  داللة   = α)  وفق الجدول التالي   الثالثللمجموعات 
لألسئلة التي تقيس  جانب   الثالثداللة الفروق بين المتوسطات  الحسابية  للمجموعات  

0.05)فكير االستقرائي  في اختبار مهارات التفكير الرياضي عن مستوى داللة الت = α) 
 حسب اختبار شيفيه 

 ( 4 – 5جدول ) 
 اختبار  شيفيه لمعرفة الفروق بين المجموعات الثنائية   في مهارة التفكير االستقرائينتائج 

 

الجانب
المجموعات
)المتوسط

الحسابي(

ضابطة
2.30

(1)تجريبية
3.10

(2)تجريبية
3.93

التفكير

اَّلستقرائي

ضابطة
2.30

-0.80*1.62*

(1)تجريبية
3.10

-0.82*

(2)تجريبية
3.93

-

 
  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   4-5) الجدول  منيتضح  
 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  حتوضي

0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية   عند مستوى داللة   -1  = α)    بين متوسطي
وطالب المجموعة  الضابطة  في  ( نموذج التعلم البنائي1درجات طالب المجموعة التجريبية )

وذلك لصالح  المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم  االستقرائيبعد التفكير 
 البنائي.

0.05)عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة  إحصائية  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب المجموعة  الضابطة  في 2طالب المجموعة التجريبية ) 

وذلك لصالح  المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام  االستقرائيبعد التفكير 
 نموذج إدي وشاير .
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0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)    بين متوسطي
درجات طالب المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي ( وطالب المجموعة  

وذلك لصالح المجموعة   االستقرائيالثانية  ) نموذج إدي وشاير( في بعد التفكير 
 التجريبية الثانية والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير

 
 البعد  الثالث  :  التفكير االستنتاجي   

  الثالثاشتمل هذا البعد على خمسة فقرات وللتعرف على نتائج الطالب في المجموعات 
(في  one- way-ANOVAاستخدام الباحث اختبار تحليل التباين االحادي للتفكير الرياضي )

 مهارة  التفكير االستنتاجي كما هو موضح بالجدول التالي :
 

 ( 5 – 5جدول ) 
 (في مهارة  التفكير one- way-ANOVAنتائج اختبار تحليل  التباين  االحادي للتفكير الرياضي )
 االستنتاجي

 
أكبر من    57.20" المحسوبة  والتي تساوي    Fان  قيمة  "   (5-5)يتضح  من  الجدول  

0.01)"  الجدولية  في بعد التفكير االستنتاجي  عند  مستوى  داللة   F"    قيمة  = α)  
ولبيان حجم  تأثير  االسئلة  التي تقيس  مهارة التفكير االستنتاجي  قام  الباحث بحساب مربع 

مما يدل على أن  0.49إيتا  إليجاد حجم  االثر وكما يتضح  أن قيمة  الكلية لمربع  إيتا =   
حجم  التأثير  كبير في متوسطات درجات األسئلة التي تقيس  جانب  مهارة  التفكير 

 نتاجي  االست
 

 Scheffeومن أجل تحديد مصدر هذه الفروق  ، استخدم الباحث  اختبار شيفيه ) 
Test      0.05)(  للمقارنات البعدية  عند مستوى  داللة = α)  وفق   الثالثللمجموعات

 الجدول التالي 

 مصدر التباين مهارة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

 التفكير
 االستنتاجي

 51.90 2 103.8 بين المجموعات
57.20 

دال عند 
0.01 

 0.90 117 106.17 داخل المجموعات كبير 0.49
 119 209.99 المجموع
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 ( 6 – 5جدول ) 
 التفكير االستنتاجي نتائج اختبار  شيفيه لمعرفة الفروق بين المجموعات الثنائية   في مهارة

 

 المجموعات الجانب
 الحسابي( )المتوسط

 ضابطة
2.48 

 (1 ) تجريبية
4.15 

 (2) تجريبية
4.65 

  التفكير
 االستنتاجي

 ضابطة
2.48 - 1.67 * 2.17* 

 (1 ) تجريبية
4.15 

 - 0.50 * 

 (2) تجريبية
4.65   - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   6-5) الجدول  من  تضحي
 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  حتوضي

0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية  عند مستوى داللة   -1 = α)    بين متوسطي
( ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الضابطة  1درجات طالب المجموعة التجريبية )

في بعد التفكير االستنتاجي  وذلك لصالح  المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج 
 التعلم البنائي.

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
( ) نموذج إدي وشاير (  وطالب المجموعة  الضابطة  في بعد 2طالب المجموعة التجريبية ) 

التفكير االستنتاجي  وذلك لصالح  المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج 
 إدي وشاير .

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -4 = α)  ن متوسطي  درجات بي
طالب المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الثانية  ) 
نموذج إدي وشاير(  في بعد التفكير االستنتاجي  وذلك لصالح  المجموعة  التجريبية  

 الثانية  والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير .
 

 ترابطي   البعد  الرابع   :  التفكير ال
  الثالثاشتمل  هذا البعد على أربعة  فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

( في  one- way-ANOVAاستخدام الباحث  تحليل  التباين  االحادي للتفكير الرياضي )
 مهارة التفكير الترابطي كما هو موضح بالجدول  :
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 ( 7 – 5جدول ) 
( في مهارة التفكير  one- way-ANOVAالتباين  االحادي للتفكير الرياضي )نتائج اختبار تحليل  

 الترابطي

أكبر من    18.76" المحسوبة  والتي تساوي    Fان  قيمة  "   (7-5)يتضح  من  الجدول  
0.01)"  الجدولية  في بعد التفكير الترابطي عند  مستوى  داللة   Fقيمة  "   = α) . 

ولبيان حجم  تأثير  االسئلة  التي تقيس  مهارة التفكير الترابطي  قام  الباحث بحساب مربع 
مما يدل على أن  0.24غيتا  إليجاد حجم  االثر وكما يتضح  أن قيمة  الكلية لمربع  إيتا =   

حجم  التأثير  كبير في  متوسطات  درجات األسئلة التي تقيس  جانب  مهارة  التفكير 
 Scheffeبطي  ومن أجل تحديد مصدر هذه الفروق  ، استخدم الباحث  اختبار شيفيه ) الترا

Test      0.05)(  للمقارنات البعدية  عند مستوى  داللة = α)  وفق   الثالثللمجموعات
 الجدول التالي

 ( 8 – 5جدول ) 
 التفكير الترابطي في مهارة  الثنائيةنتائج اختبار شيفيه البعدي لمعرفة الفروق بين المجموعات 

 

 المجموعات الجانب
 الحسابي( )المتوسط

 ضابطة
2.50 

 (1 ) تجريبية
3.25 

 (2) تجريبية
3.68 

  التفكير
 الترابطي

 ضابطة
2.50 - 0.75* 0.42* 

 (1 ) تجريبية
3.25  - 0.42 * 

 (2) تجريبية
3.68   - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات بين دالة فروق   هناك أن(  8-5) الجدول  من  تضحي
   :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  حتوضي

 مصدر التباين مهارة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

 التفكير
 الترابطي

 14.15 2 28.31 بين المجموعات
18.76 

دال عند 
0.01 

 0.75 117 88.27 داخل المجموعات كبير 0.24
 119 116.59 المجموع
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0.05)عند مستوى داللة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الضابطة  في 1طالب المجموعة التجريبية )

بعد التفكير الترابطي وذلك لصالح  المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم 
 البنائي.

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -2 = α)  ين متوسطي  درجات ب
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب المجموعة  الضابطة  في 2طالب المجموعة التجريبية ) 

بعد التفكير الترابطي وذلك لصالح  المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج 
 إدي وشاير .

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -3 = α)  متوسطي  درجات  بين
طالب المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الثانية  ) 
نموذج إدي وشاير(  في بعد التفكير الترابطي   وذلك لصالح  المجموعة  التجريبية  الثانية  

 والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير .
 البعد  الخامس  :  التفكير بالبرهان الرياضي  

  الثالثهذا البعد على ثالثة   فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات   اشتمل  
( في  one- way-ANOVA)لتباين  االحادي للتفكير الرياضياستخدام الباحث  تحليل  ا

 مهارة البرهان الرياضي  كما هو موضح بالجدول  :
 ( 9 – 5جدول ) 

( في مهارة البرهان  one- way-ANOVAنتائج اختبار تحليل  التباين  االحادي للتفكير الرياضي )
 الرياضي

أكبر من   19.07ي تساوي  " المحسوبة  والت  Fان  قيمة  "   (9-5)يتضح  من  الجدول  
0.01)عند  مستوى  داللة   البرهان الرياضي "  الجدولية  في بعد  Fقيمة  " = α) . 

البرهان الرياضي   قام  الباحث بحساب مربع  مهارةولبيان حجم  تأثير  االسئلة  التي تقيس  
مما يدل على أن  0.24إيتا  إليجاد حجم  االثر وكما يتضح  أن قيمة  الكلية لمربع  إيتا =   

نما نتيجة المتغيرين المستقلينحجم  التأثير  كبير      . أي أن الفروق لم تأت نتيجة الصدفة وا 

 مصدر التباين مهارة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

البرهان  
 الرياضي 

 10.00 2 20.00 بين المجموعات
19.07 

دال عند 
0.01 

 0.52 117 61.32 داخل المجموعات كبير 0.24
 119 81.32 المجموع
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(      Scheffe Testومن أجل تحديد مصدر هذه الفروق استخدم الباحث  اختبار شيفيه ) 
0.05)للمقارنات البعدية  عند مستوى  داللة   = α)  وفق الجدول التالي   الثالثللمجموعات 

 ( 10 – 5جدول ) 
 البرهان الرياضي  في مهارة الثنائية نتائج اختبار شيفيه البعدي لمعرفة الفروق بين المجموعات 

 

 الجانب
 المجموعات
 )المتوسط

 الحسابي(

 ضابطة
1.30 

 (1 ) تجريبية
1.83 

 (2) تجريبية
2.33 

 البرهان
 الرياضي

 ضابطة
1.30 - 4.02* 6.30* 

 (1 ) تجريبية
1.83  - 2.27* 

 (2) تجريبية
2.33   - 

 
  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   10-5) الجدول  من  تضحي

 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  حتوضي
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية  عند مستوى داللة   -1 = α)    بين متوسطي

( ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الضابطة  1درجات طالب المجموعة التجريبية )
في بعد البرهان الرياضي وذلك لصالح  المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج 

 التعلم البنائي.
0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   متوسطي  درجات بين

( ) نموذج إدي وشاير (  وطالب المجموعة  الضابطة  في بعد 2طالب المجموعة التجريبية ) 
البرهان الرياضي وذلك لصالح  المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي 

 وشاير 
0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)  درجات   بين متوسطي

طالب المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الثانية  ) 
نموذج إدي وشاير(   في بعد البرهان الرياضي  وذلك لصالح  المجموعة  التجريبية  الثانية  

 والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير .
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 التفكير الرياضي :البعد  النهائي : الدرجة الكلية الختبار 
كانت  الدرجة الكلية في اختبار التفكير الرياضي بعد استخدام الباحث  تحليل  التباين  االحادي 

 ( للدرجة الكلية كما هو موضح بالجدول  : one- way-ANOVAللتفكير الرياضي )
 ( 11 – 5جدول ) 

 ( للدرجة الكلية one- way-ANOVAنتائج اختبار تحليل  التباين  االحادي للتفكير الرياضي )

 "F"أكبر من  قيمة  41.10تساوي  " المحسوبة والتي  Fيتضح من الجدول السابق ان قيمة  " 
0.01)الجدولية  في  الدرجة  الكلية الختبار التفكير الرياضي عند  مستوى  داللة   = α) . 

قام  الباحث  الختبارمهارات التفكير الرياضيولبيان حجم تأثير االسئلة التي تقيس الدرجة الكلية 
مما  0.41بحساب مربع إيتا إليجاد حجم االثر وكما يتضح  أن قيمة  الكلية لمربع إيتا =   

 متوسطات درجات األسئلة التي تقيس  االختبار ككل . كبير في يدل على أن حجم التأثير
(     Scheffe  Testومن أجل تحديد مصدر هذه الفروق ، استخدم الباحث  اختبار شيفيه ) 

0.05)للمقارنات البعدية  عند مستوى  داللة   = α)  وفق الجدول التالي  الثنائيةللمجموعات 
 ( 12 – 5جدول ) 

 كلية .في الدرجة ال الثنائيةنتائج اختبار شيفيه البعدي لمعرفة الفروق بين المجموعات 
 

 الجانب
 المجموعات
 الحسابي( )المتوسط

 ضابطة
12.55 

 (1 ) تجريبية
16.57 

 (2) تجريبية
18.85 

 الدرجة
 الكلية

 ضابطة
12.55 

- 4.02* 6.30* 

 (1 ) تجريبية
16.57 

 - 2.27* 

 (2) تجريبية
18.85 

  - 

 مصدر التباين مهارة
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

مربع 
 إيتا 

حجم 
 التأثير 

 الدرجة 
 الكلية 

 407.10 2 814.21 بين المجموعات
41.10 

دال عند 
0.01 

 9.904 117 1158.77 داخل المجموعات كبير 0.41
 119 1972.99 المجموع
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  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   11-5) الجدول  من  تضحي

 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  حتوضي
 
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية  عند مستوى داللة   -1 = α)    بين متوسطي

( ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الضابطة  1درجات طالب المجموعة التجريبية )
في الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الرياضي  وذلك لصالح  المجموعة التجريبية  والتي 

 تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.
0.05)ند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية  ع -2 = α)   بين متوسطي  درجات

( ) نموذج إدي وشاير (  وطالب المجموعة  الضابطة  في 2طالب المجموعة التجريبية ) 
الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الرياضي  وذلك لصالح  المجموعة التجريبية الثانية  

 والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير .
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات

طالب المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب المجموعة  الثانية  ) 
نموذج إدي وشاير في الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير وذلك لصالح  المجموعة  

 تي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير .التجريبية  الثانية  وال
 

 إلى االسباب التالية : ويعزو  الباحث  هذه النتائج 
 

ان نموذج  أدي وشاير  قد أدى  إلى االسراع في النمو المعرفى والعقلي  للطالب  الذين   .1
درسوا هذه  الوحدة بواسطة  النموذج  والتي كانت تتضمن  انشطة  ومهام لحل الصراع 

أجل الوصول  إلى أقصى مرحلة من  مراحل التفكير وبالتالي إلى مرحلة  الفكري من
وهذه النتيجة توافقت مع التوازن ، بالتالي  فإن المتعلم  يعتمد على نفسه  في عملية التعليم 

 (. 2002)دراسة سيمون وشيرلي  ( و2008( ودراسة محمد ) 2012دراسة دراسة محمد) 
وكما ترجع  إلى المناقشات  والمشاركات االيجابية  للطالب  مع بعضهم  وضمن  .2

فيما  يفكرواارشادات المعلم  وطريقة تشجيعهم لهم  وتوفير الجو المناسب  وحثهم  على أن 
  الطالبفكروا فيه مما ساعد على انتاج أفكار جديدة عملت على الرقي بفكر كل واحد من 
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خدام نموذج أدي وشاير  قائم على  تقديم محتوى المادة التعليمية إن  طبيعة التدريس باست .3
على في صورة مهام  تعليمية ، مما ساعد الطالب على  بناء معنى فالمتعلم  يبذل  جهدا  

التي   التقليدية كس  في الطريقةالععقليا للوصول إلى وضع حلول تجاه  المشكالت على  
 تتميز بسلبية المتعلم على االغلب .

إن التدريس باستخدام نموذج ) أدي وشاير(   يأخذ بعين االعتبار المعلومات السابقة  لدى  .4
المتعلم ، وا عادة هيكلتها وتنظيمها  وفق  قدرات  المتعلم  من  خالل  طرح  مجموعة  من  
 االسئلة  والتي تجعل المتعلم  في حيرة  ، وتولد  التشويق  في إيجاد  حلول  مناسبة للمهام 

لية  نموذج التعلم البنائي والذي ساعد  الطالب  على تكامل  المعرفة  فهو يجمع  بين فاع .5
الطريقة التي تم بها التعلم والمحتوى الذي تعلمه في شكل تعلم ذي معنى على عكس 

 الطريقة التقليدية .
 إن التعلم وفقا  لنموذج ) إدي وشاير(  كان له االثر في تنظيم  المتعلم  ألفكاره  مما .6

 ساعده على  تنمية  التفكير لديه .
 

 : وتفسيره ومناقشتهالرابع نتائج  السؤال  .2
من أسئلة الدراسة على :" هل يوجد فروق ذات  داللة احصائية عند  الرابع ينص السؤال 
.𝟎)مستوى داللة  𝟎𝟓 ≥ 𝛂)  بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث ذوي

التحصيل المرتفع )التجريبية األولى التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير 
 الرياضي ؟

ولإلجابة  عن هذا السؤال  قام الباحث بتحويل السؤال إلى  الفرض الصفري التالي : ال يوجد 
0.05)ية عند مستوى داللة فروق ذات  داللة احصائ ≥ α)  بين متوسطات درجات طالب

مجموعات الدراسة الثالث ذوي التحصيل المرتفع  )التجريبية األولى ، التجريبية الثانية ، 
حيث تم  ترتيب الدرجات ترتيبا تصاعديا   الضابطة( في اختبار مهارات  التفكير الرياضي

لدرجات عدد الطالب الذين حصلوا على درجات  % من أعلى الدرجات وبالتالي تمثل ا27وأخذ 
باستخدام  ويلس( –اختبار كروسكال )للتحقق من صحة  هذا الفرض تم  استخدام مرتفعة و 

لتعرف  على الفروق بين المجموعات  الثالث في  جوانب  ا وذلك  من أجل SPSSبرنامج
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كما كل مهارة  من  مهارة التفكير الرياضي والدرجة  الكلية الختبار التفكير الرياضي  وذلك 
 يلي :

  البعد  االول :  التفكير البصري 
استخدام   الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

 : الجدول التاليصري كما في للتفكير البويلس   –كروسكالالباحث  اختبار  
 ( 13 – 5جدول ) 

في مهارة  التفكير  الثالثللمجموعات  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 البصري 

0.01)الجدولية عند مستوى داللة  2كاقيمة   = α)  = 24.725 
0.05)الجدولية عند عند مستوى داللة 2كاقيمة   = α)  =19.675 

بعد وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات في  (13-5)يتضح من الجدول 
قام  التفكير البصري إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات  الثالث

والجدول التالي  ( 1998(  ) عفانة ،  Post Danne ) الباحث باستخدام اختبار دان  البعدي 
 يوضح  ذلك 

 ( 14 – 5جدول ) 
 في مهارة  التفكير البصري  الثنائيةنتائج اختبار دان البعدي  للتعرف على داللة الفروق  للمجموعات 

  رتب متوسط  الجانب
 تالمجموعا

 ضابطة
7.14 

 (1 ) تجريبية
18.08 

 (2) تجريبية
25.00 

 التفكير
  البصري 

 * 1.54 * 1.09 - 7.14 ضابطة
 (1 ) تجريبية
18.08  - 0.45 * 

 (2) تجريبية
25.00   - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   14-5) الجدول  من  يتضح
  يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

 التفكير
 البصري 

 7.14 11 المجموعة الضابطة
23.34 0.001 

دال عند 
 18.08 11 (1المجموعة التجريبية )  0.01

 25 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية )

المجموعة مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد التفكير البصري   وذلك لصالح 
 ائي.مرتفعي التحصيل في  المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البن

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
( ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

المجموعة مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد التفكير البصري   وذلك لصالح 
 . مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 

مرتفعي التحصيل في المجموعة  الثانية  ) نموذج إدي وشاير(   في بعد التفكير البصري   
ي التحصيل في  المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  بواسطة  وذلك لصالح مرتفع
 نموذج إدي وشاير .

 البعد  الثاني  :  التفكير االستقرائي  
  الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

 هو موضح بالجدول التالي  قرائي كمااالستللتفكير ويلس   –كروسكالاستخدام الباحث  اختبار  
 ( 15 – 5جدول ) 

الثالث في مهارة  التفكير لمجموعات  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 االستقرائي

وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 15-5) يتضح من الجدول 
بعد التفكير االستقرائي إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات  في 

 (  والجدول التالي يوضح   Post Danneالبعدي ) باستخدام اختبار دانقام الباحث  الثالث
 ذلك
 

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

 التفكير
 االستقرائي

 7.68 11 المجموعة الضابطة 
25.90 0.001 

دال عند 
 15.82 11 ( 1جموعة التجريبية ) الم 0.01

 27.50 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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 ( 16 – 5جدول ) 
 في مهارة  التفكير االستقرائي الثنائيةنتائج اختبار دان البعدي  لمعرفة داللة الفروق بين المجموعات 

 

 الجانب
  رتب متوسط 

 تالمجموعا
 ضابطة
7.68 

 (1تجريبية ) 
15.82 

 (2تجريبية )
27.50 

 التفكير
 االستقرائي

 ضابطة
7.68 - 0.90 * 2.09 * 

 (1تجريبية ) 
15.82  - 1.18* 

 (2تجريبية )
27.50   - 

 
  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   16-5) الجدول  من  يتضح
  يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية )

مرتفعي التحصيل في المجموعة  الضابطة  في بعد التفكير االستقرائي  وذلك لصالح الطالب  
 بنائي.مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم ال

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

مرتفعي التحصيل في  المجموعة  الضابطة  في بعد التفكير االستقرائي  وذلك لصالح الطالب 
 المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير .  مرتفعي التحصيل في

0.05)ند مستوى داللة عتوجد فروق ذات داللة إحصائية   -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 

   االستقرائيثانية  ) نموذج إدي وشاير(   في بعد التفكير مرتفعي التحصيل في  المجموعة  ال
 وذلك لصالح المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير .
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 البعد  الثالث  :  التفكير االستنتاجي   
  الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

كما  هو موضح  في الجدول  ويلس   –كروسكالاختبار  باستخدامفي هذا الجانب قام الباحث 
 التالي :

 
 ( 17 – 5جدول ) 

الثالث في مهارة  التفكير للمجموعات  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 االستنتاجي

وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  (  17-5)يتضح من الجدول 
بعد التفكير االستنتاجي إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة الفروق بين المجموعات  في 

 والجدول التالي يوضح  ذلك ( Post Danne)البعدي باستخدام اختبار دانقام الباحث  الثالث
 ( 18 – 5جدول ) 

لألسئلة التي تقيس  جانب التفكير   الثنائيةنتائج اختبار دان البعدي لمعرفة داللة الفروق بين  المجموعات  
 االستنتاجي

  رتب متوسط  الجانب
 تالمجموعا

 ضابطة
8.55 

 (1تجريبية ) 
15.95 

 (2تجريبية )
26.50 

 التفكير
 االستنتاجي

 ضابطة
8.55 - 0.63 * 1.36 * 

 (1تجريبية ) 
15.95  - 0.72* 

 (2تجريبية )
26.50   - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   18-5) الجدول  من  يتضح
 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
( ) نموذج التعلم البنائي ( وطالب مرتفعي 1طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية )

 2كاقيمة  متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

 التفكير
 االستنتاجي

 8.55 11 المجموعة الضابطة 
23.11 0.00 

دال عند 
 15.95 11 ( 1جموعة التجريبية ) الم 0.01

 26.50 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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التحصيل في المجموعة الضابطة في بعد التفكير االستنتاجي وذلك لصالح مرتفعي التحصيل 
 (  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.1يبية )في  المجموعة التجر 

0.05)ند مستوى داللة عتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة في بعد التفكير االستنتاجي  وذلك لصالح  المجموعة 
 التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير .

0.05)لة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات دال -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 

مرتفعي التحصيل في المجموعة الثانية  ) نموذج إدي وشاير(   في بعد التفكير االستنتاجي   
التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  بواسطة  نموذج   وذلك لصالح مرتفعي التحصيل في المجموعة

 إدي وشاير .
 البعد  الرابع   :  التفكير الترابطي   :

  الثالثاشتمل  هذا البعد على أربعة  فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  
كما هو  موضح ويلس  للتفكير الترابطي  –استخدم الباحث  اختبار  كروسكال في هذا الجانب

 بالشكل :
 ( 19 – 5جدول ) 

في مهارة  التفكير  الثالثللمجموعات  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 الترابطي

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب  (  19 -5) يتضح من الجدول 

بعد التفكير الترابطي إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات في 
والجدول  (  Post Danne)  قام الباحث باستخدام اختبار دان  البعدي   المجموعات  الثالث
 التالي يوضح  ذلك 

 

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

 التفكير
 الترابطي

 8.82 11 المجموعة الضابطة 
18.42 0.00 

دال عند 
 17.68 11 ( 1المجموعة التجريبية )  0.01

 24.50 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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 ( 20– 5جدول ) 
لألسئلة التي تقيس مهارة التفكير  الثنائيةنتائج اختبار دان البعدي لمعرفة داللة الفروق بين المجموعات 

 الترابطي

  رتب متوسط  الجانب
 تالمجموعا

 ضابطة
8.82 

 (1تجريبية ) 
17.68 

 (2تجريبية )
24.50 

 التفكير
 الترابطي

 ضابطة
8.82 - 1.09 * 1.54 * 

 (1تجريبية ) 
17.68 

 - 0.45* 

 (2تجريبية )
24.50   - 

 
  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   20-5) الجدول  من  يتضح
 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

 
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)    بين متوسطي

(  ) نموذج التعلم البنائي (  1درجات طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية )
وطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة  الضابطة  في بعد التفكير الترابطي   وذلك لصالح 

 مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات

(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 
مرتفعي التحصيل في المجموعة  الضابطة  في بعد التفكير الترابطي   وذلك لصالح مرتفعي 

 ة الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير .التحصيل في المجموعة التجريبي
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات

طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 
ير(   في بعد التفكير الترابطي وذلك مرتفعي التحصيل في المجموعة الثانية ) نموذج إدي وشا

 لصالح  المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير .
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 لبعد  الخامس   :  التفكير بالبرهان الرياضي    ا
  الثالثاشتمل  هذا البعد على ثالثة   فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

 للتفكير الترابطي :ويلس   –كروسكالاستخدم الباحث  اختبار   في هذا الجانب
 ( 21 – 5جدول ) 

في مهارة  البرهان  الثالثللمجموعات  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 الرياضي

 

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 21-5)تضح من الجدول 

بعد التفكير بالبرهان الرياضي في إختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين في 
 :المجموعات  الثالث قام الباحث باستخدام اختبار دان  البعدي  والجدول التالي يوضح  ذلك 

 
 ( 22 – 5جدول ) 

 في مهارة  البرهان الرياضي الثنائية نتائج اختبار دان البعدي للتعرف على داللة   الفروق بين المجموعات 
 

  رتب متوسط  الجانب
 تالمجموعا

 ضابطة
9.50 

 (1تجريبية ) 
16.14 

 (2تجريبية )
25.36 

البرهان 
 الرياضي

 ضابطة
9.50 - 0.54 * 1.18 * 

 (1تجريبية ) 
16.14  - 0.63* 

 (2تجريبية )
25.36   - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   22-5) الجدول  من  يتضح
 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
( ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية )

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

البرهان 
 الرياضي 

 9.50 11 المجموعة الضابطة 
18.67 0.00 

دال عند 
 16.14 11 ( 1المجموعة التجريبية )  0.01

 25.36 11 (2المجموعة التجريبية ) 

 



  105 

بعد البرهان الرياضي وذلك لصالح مرتفعي  المجموعة الضابطة فيمرتفعي التحصيل في 
 التحصيل في المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.

0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

مرتفعي التحصيل في المجموعة  الضابطة  في بعد البرهان الرياضي  وذلك لصالح مرتفعي 
 التحصيل في المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير .

0.05)وجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة ت -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 
مرتفعي التحصيل في المجموعة  الثانية ) نموذج إدي وشاير(  في بعد البرهان الرياضي  وذلك 

في المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي  لصالح مرتفعي التحصيل
 وشاير .

 
 البعد  النهائي : الدرجة الكلية الختبار التفكير الرياضي :

 –الباحث  اختبار  كروسكالكانت  الدرجة الكلية في اختبار التفكير الرياضي بعد استخدم 
 كما هو موضح بالجدول التالي: لالختبارللدرجة الكلية   ويلس

 
 ( 23 – 5جدول ) 

في الدرجة الكلية  الثالثللمجموعات  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 لالختبار

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 23-5)يتضح من الجدول 

الثالث   في الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات
 :والجدول التالي يوضح  ذلك   (  Post Danne)   قام الباحث باستخدام اختبار دان  البعدي

 

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

الدرجة 
 الكلية 

 7.45 11 المجموعة الضابطة 
18.67 0.00 

دال عند 
 17.14 11 ( 1المجموعة التجريبية )  0.01

 25.41 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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 ( 24– 5جدول ) 
 لالختبارفي الدرجة الكلية  الثنائيةالبعدي  للتعرف على  الفروق بين المجموعات  –نتائج اختبار دان 

 

 الجانب
 رتب متوسط

 المجموعات
 ضابطة
7.45 

 (1 ) تجريبية
17.14 

 (2) تجريبية
25.41 

الدرجة 
 الكلية

 ضابطة
7.45 - 2.34 * 4.18 * 

 (1تجريبية ) 
17.14  - 1.81* 

 (2تجريبية )
25.41   - 

 
  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   24-5) الجدول  من  يتضح
 :يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية )

مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة في الدرجة الكلية في اختبار  التفكير الرياضي  
ي المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج وذلك لصالح مرتفعي التحصيل ف

 التعلم البنائي.
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات

(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 
مرتفعي التحصيل في المجموعة الضابطة في الدرجة الكلية في اختبار  التفكير الرياضي  وذلك 

ذج إدي لصالح مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نمو 
 وشاير .

0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 
مرتفعي التحصيل في المجموعة  الثانية  ) نموذج إدي وشاير(   في الدرجة الكلية في اختبار  
التفكير الرياضي وذلك لصالح مرتفعي التحصيل في  المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي 

 تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير 
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 ويعزو  الباحث  هذه النتائج  إلى االسباب التالية :
 

أتاح التعلم باستخدام نموذج  أدي وشاير  المعدل  اتاحة الفرصة  للطالب  مرتفعي  -1
ن تم تدريسهم وفق هذا النموذج  من  العمل على إعادة  فرصة  التفكير  التحصيل  والذي

فيما قاموا بالتفكير فيه بأنفسهم مما أدى إلى زيادة  الفهم العام تجاه  المادة العلمية وتفوقهم 
 على المجموعات االخرى 

سهيل  وجود أوراق العمل المنظمة  والتي كانت  وفق النموذج كان لها  االثر البالغ في ت -2
 مع  المشكلة  المطروحة خالل الحصة .المهام للطالب على التعامل 

مراعاة  نموذج  أدي وشاير المقترح  للفروق  الفردية  والسرعة الذاتية للمتعلم  مما  -3
 .ساعد في توفير فرص أكبر للتفكير 

في استخدام  كال من النموذجين يستنتج الطالب مما يالحظ ، وهي بذلك  تكون  على   -4
 رب  من  مهارات التفكير الرياضي ق
أظهرت  هذه  النتيجة وجود أثر إيجابي  لنموذج  أدي وشاير  ونموذج  التعلم البنائي   -5

وله  ارتباط  بالتفكير  الرياضي عند  تعلم مادة الرياضيات وتوافقها مع دراسة محمد ) 
 ( .2008( ودراسة محمد )2012

بخبرات تعليمية استكشافية متنوعة ومروره  من خالل نموذج إدي وشايرالطالب تعلم  -6
من خالل االستنتاج ساعده على تنمية التفكير  يكتشف من  خاللها المفهوم المراد تعليمه

 لديه وجعل التعلم ذي المعنى .
التعلم البنائي أتاحت  تفوق طالب المجموعة التجريبية والتي درست من  خالل نموذج  -7

فعي التحصيل للقيام بالعديد من االنشطة  من  خالل  فرصة في توفير مجال للطالب مرت
المجموعات حيث تقوم هذه  االنشطة  على أساس تفاعل هذه المجموعة مع ما لديها من 
خبرات والسعي إلى بناء المعرفة الجديدة  سواء كانت باالستقراء او االستنتاج  االمر الذي 

يجاد  ال عالقات بينها االمر الذي ساعد على أدى  إلى  تكوين والتوصل إلى مفاهيم  وا 
 تنمية التفكير الرياضي لديهم .

 ومناقشته : الخامس السؤال  نتائج
من أسئلة الدراسة  على :" هل توجد فروق ذات  داللة احصائية  الخامسينص السؤال 

.𝟎)عند مستوى داللة  𝟎𝟓 ≥ 𝛂)  بين متوسطات درجات طالب مجموعات الدراسة الثالث
ذوي التحصيل المنخفض )التجريبية األولى ، التجريبية الثانية ، الضابطة( في اختبار 

 مهارات  التفكير الرياضي ؟
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% من أدنى الدرجات  وبالتالي تمثل 27حيث تم ترتيب الدرجات ترتيبا تصاعديا أخذ 

وللتحقق من صحة  هذا الفرض الدرجات  عدد الطالب الذين حصلوا على درجات  منخفضة 
وذلك من أجل التعرف   SPSSباستخدام برنامج( ويلس –كروسكال )اختبارتم  استخدام  

في جوانب كل مهارة من مهارة التفكير الرياضي  والدرجة   الثالثعلى الفروق بين المجموعات 
 الكلية الختبار التفكير الرياضي كما هو موضح :

 لبعد  االول :  التفكير البصري ا
  الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

 هو موضح في الجدول التالي: البصري كماللتفكير  ويلس  –كروسكال استخدام الباحث  اختبار
 ( 25 – 5جدول ) 

لمنخفضي التحصيل  في مهارة  التفكير  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 البصري 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 25-5)يتضح من الجدول 
بعد التفكير البصري إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات  في 

 والجدول التالي يوضح  ذلك(  Post Danne) الثالث قام باحث باستخدام اختبار دان البعدي 
 ( 26 – 5جدول ) 

 التفكير البصري نتائج اختبار دان البعدي للتعرف على داللة الفروق لمنخفضي التحصيل في جانب 

  رتب متوسط  الجانب
 تالمجموعا

 ضابطة
7.14 

 (1 ) تجريبية
18.08 

 (2) تجريبية
25.00 

 التفكير
 البصري 

 ضابطة
7.14 

- 1.09 * 1.54 * 

 (1 ) تجريبية
18.08  - 0.45 * 

 (2) تجريبية
25.00   - 

 قيمة  رتب متوسط  العدد  الطريقة مهارة
 2كا

 قيمة
 الداللة

 مستوى 
   الداللة

 التفكير
 البصري 

 7.14 11  الضابطة المجموعة
23.34 0.001 

 دال
 عند

0.01 
 18.08 11  (1 ) التجريبية جموعةالم

 25 11 (2 ) التجريبية المجموعة
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  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   26-5) الجدول  من  يتضح
 : يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية )

ضابطة  في بعد التفكير البصري   وذلك لصالح المجموعة منخفضي التحصيل في المجموعة ال
 منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
ي وشاير (  وطالب (  ) نموذج إد2طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

المجموعة منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد التفكير البصري   وذلك لصالح 
منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير 

. 
0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية  عند مستوى داللة  -3 = α)    بين متوسطي

ت طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  درجا
وطالب منخفضي التحصيل في  المجموعة  الثانية  ) نموذج إدي وشاير(   في بعد التفكير 
البصري   وذلك لصالح منخفضي التحصيل في  المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  

 وشاير . بواسطة  نموذج إدي
 البعد  الثاني  :  التفكير االستقرائي  

  الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  
للتفكير االستقرائي وكانت النتائج كما في ويلس   –كروسكالفي هذا استخدام الباحث  اختبار  

  الجدول التالي :
 ( 27 – 5جدول ) 

لمنخفضي التحصيل  في مهارة  التفكير  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 االستقرائي

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

 التفكير
 االستقرائي

 7.68 11 المجموعة الضابطة 
25.90 0.001 

دال عند 
 15.82 11 ( 1جموعة التجريبية ) الم 0.01

 27.50 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 27-5)يتضح من الجدول 
بعد التفكير البصري إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات  في 

 :الثالث قام الباحث باستخدام اختبار دان  البعدي  والجدول التالي يوضح  ذلك 
لألسئلة التي تقيس  جانب التفكير االستقرائي  في اختبار  الثالثداللة الفروق بين المجموعات 

0.05)مهارات التفكير الرياضي عن مستوى داللة  = α) .  حسب اختبار دان 
 (28 – 5جدول ) 

 المعرفي للتعرف على داللة  الفروق لمنخفضي التحصيل في مهارة  التفكير االستقرائي -نتائج اختبار دان 

 رتب متوسط الجانب
 تالمجموعا

 ضابطة
7.68 

 (1 ) تجريبية
15.82 

 (2) تجريبية
27.50 

 التفكير
 االستقرائي

 ضابطة
7.68 - 0.90 * 2.09 * 

 (1تجريبية ) 
15.82  - 1.18* 

 (2تجريبية )
27.50   - 

 
  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   28-5) الجدول  من  يتضح
 : يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية )

ح الطالب منخفضي التحصيل في  المجموعة الضابطة  في بعد التفكير االستقرائي  وذلك لصال
 منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد التفكير االستقرائي  وذلك لصالح الطالب 
 ير منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشا

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 
منخفضي التحصيل في المجموعة الثانية ) نموذج إدي وشاير( في بعد التفكير البصري  وذلك 

 التجريبية  الثانية والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير . لصالح  المجموعة 
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 البعد  الثالث  :  التفكير االستنتاجي   
في   الثالثاشتمل  هذا البعد على خمسة فقرات وللتعرف على نتائج الطالب  في المجموعات  

 كما هو موضح  في الجدول التالي  ويلس  –كروسكالاختبار  باستخدامهذا الجانب قام الباحث 
 ( 29 – 5جدول ) 

ويلس لمعرفة الفروق بين  متوسط رتب  لمنخفضي التحصيل  في مهارة  التفكير –نتائج اختبار كروسكال 
 االستنتاجي

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  (29-5)يتضح من الجدول 

بعد التفكير االستنتاجي إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات  في 
 :والجدول التالي   (  Post Danne)   باستخدام اختبار دان  البعديالثالث قام الباحث 

 
 ( 30 – 5جدول ) 

 نتائج اختبار دان البعدي للتعرف على داللة  الفروق  لمنخفضي التحصيل  في مهارة  التفكير االستنتاجي

 رتب متوسط الجانب
 تالمجموعا

 ضابطة
8.55 

 (1 ) تجريبية
15.95 

 (2) تجريبية
26.50 

 التفكير
 االستنتاجي

 ضابطة
8.55 

- 0.63 * 1.36 * 

 (1 ) تجريبية
15.95 

 - 0.72* 

 (2) تجريبية
26.50 

  - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   30-5) الجدول  من  يتضح
 : يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

 التفكير
 االستنتاجي

 8.55 11 المجموعة الضابطة 
23.11 0.00 

دال عند 
 15.95 11 ( 1جموعة التجريبية ) الم 0.01

 26.50 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية )

وذلك لصالح    منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد التفكير االستنتاجي
 المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي. منخفضي التحصيل في

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب منخفضي التحصيل في  المجموعة التجريبية ) 
التفكير االستنتاجي   وذلك لصالح   منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد

 المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير .
0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات

طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 
منخفضي التحصيل في  المجموعة الثانية  ) نموذج إدي وشاير(   في بعد التفكير االستنتاجي   
وذلك لصالح منخفضي التحصيل في المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي تعلمت  بواسطة  

 نموذج إدي وشاير .
 

 البعد  الرابع   :  التفكير الترابطي   :
 

  الثالثرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  اشتمل  هذا البعد على أربعة  فق
 للتفكير الترابطي :ويلس   –كروسكالاستخدم الباحث  اختبار   في هذا الجانب

 
 (31 – 5جدول ) 

لمنخفضي التحصيل  في مهارة  التفكير  متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 
 الترابطي

 

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

 التفكير
 الترابطي

 8.82 11 المجموعة الضابطة 
18.42 0.00 

دال عند 
 17.68 11 ( 1جموعة التجريبية ) الم 0.01

 24.50 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 31 -5) يتضح من الجدول 
بعد التفكير الترابطي إلختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين المجموعات  في 

والجدول التالي   (  Post Danne)  قام الباحث باستخدام اختبار دان  البعدي   الثالث
  :يوضح  ذلك

 
 (32 – 5جدول ) 

 نتائج اختبار دان البعدي للتعرف على داللة الفروق  لمنخفضي التحصيل  في مهارة  التفكير الترابطي

 الجانب
 متوسط رتب
 المجموعات

 ضابطة
8.82 

 (1 ) تجريبية
17.68 

 (2) تجريبية
24.50 

 التفكير
 الترابطي

 ضابطة
8.82 - 1.09 * 1.54 * 

 (1تجريبية ) 
17.68  - 0.45* 

 (2تجريبية )
24.50   - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(   32-5) الجدول  من  يتضح
 : يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)عند مستوى داللة توجد فروق ذات داللة إحصائية   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية )

منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد التفكير الترابطي   وذلك لصالح منخفضي 
 التحصيل في المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.

0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد التفكير الترابطي   وذلك لصالح منخفضي 
 الثانية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير التحصيل في المجموعة التجريبية 

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 

في بعد التفكير الترابطي   منخفضي التحصيل في المجموعة الثانية ) نموذج إدي وشاير( 
  .الثانية والتي تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير وذلك لصالح  المجموعة  التجريبية
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 لبعد  الخامس  :  التفكير بالبرهان الرياضي    ا
في   الثالثاشتمل هذا البعد على ثالثة فقرات  وللتعرف على نتائج  الطالب  في المجموعات  

 للتفكير الترابطي كما هو موضح بالشكل ويلس   –كروسكالاستخدم الباحث اختبار  هذا الجانب
 ( 33 – 5جدول ) 

 ويلس لمعرفة الفروق بين  متوسط رتب  لمنخفضي التحصيل  في مهارة البرهان الرياضي–نتائج اختبار كروسكال 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 33-5)يتضح من الجدول 
بعد التفكير بالبرهان الرياضي في إختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين  في

 قام الباحث باستخدام اختباردان البعدي والجدول التالي يوضح  ذلك  المجموعات الثالث
 ( 34 – 5جدول ) 

 نتائج اختبار دان البعدي للتعرف على داللة الفروق  لمنخفضي التحصيل  في البرهان الرياضي

  رتب متوسط  الجانب
 المجموعات

 ضابطة
9.50 

 (1تجريبية ) 
16.14 

 (2تجريبية )
25.36 

 البرهان
 الرياضي

 ضابطة
9.50 - 0.54 * 1.18 * 

 (1 ) تجريبية
16.14  - 0.63* 

 (2) تجريبية
25.36 

  - 

  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن(  34-5) الجدول  من  تضح
 : يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة   -1 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 1طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية )

منخفضي التحصيل في المجموعة  الضابطة  في بعد البرهان الرياضي وذلك لصالح منخفضي 
 التحصيل في المجموعة التجريبية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج التعلم البنائي.

0.05)جد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة تو  -2 = α)   بين متوسطي  درجات
(  ) نموذج إدي وشاير (  وطالب 2طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية ) 

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

البرهان 
 الرياضي 

 9.50 11 المجموعة الضابطة 
18.67 0.00 

دال عند 
 16.14 11 ( 1جموعة التجريبية ) الم 0.01

 25.36 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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منخفضي التحصيل في المجموعة الضابطة  في بعد البرهان الرياضي  وذلك لصالح منخفضي 
 نية  والتي تعلمت  باستخدام نموذج إدي وشاير التحصيل في المجموعة التجريبية الثا

0.05)توجد فروق ذات داللة  إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 

ي بعد البرهان الرياضي  منخفضي التحصيل في المجموعة الثانية ) نموذج إدي وشاير(   ف
وذلك لصالح منخفضي لتحصيل في المجموعة  التجريبية الثانية والتي تعلمت  بواسطة  نموذج 

 إدي وشاير .
 البعد  النهائي : الدرجة الكلية الختبار التفكير الرياضي :

 –كروسكالكانت  الدرجة الكلية في اختبار التفكير الرياضي بعد استخدم الباحث  اختبار  
 كما هو موضح بالشكل  : لالختبارللدرجة الكلية  ويلس

 ( 35 – 5جدول ) 
 لمنخفضي التحصيل  في الدرجة الكلية متوسط رتب  ويلس لمعرفة الفروق بين –نتائج اختبار كروسكال 

 
وجود فروق ذات داللة إحصائية  في متوسط  رتب المجموعات  ( 35-5) يتضح من الجدول 

بعد التفكير بالبرهان الرياضي في إختبار مهارات التفكير الرياضي ولمعرفة  الفروق بين في 
 والجدول التالي يوضح  ذلك  قام الباحث باستخدام اختبار دان  البعديالمجموعات  الثالث 

 ( 36 – 5جدول ) 
 لالختبارنتائج اختبار دان البعدي للتعرف على داللة الفروق لمنخفضي التحصيل  في الدرجة الكلية 

 متوسط رتب   الجانب
 المجموعات

 ضابطة
7.45 

 (1 ) تجريبية
17.14 

 (2) تجريبية
25.41 

 الدرجة الكلية

 ضابطة
7.45 

- 2.34 * 4.18 * 

 (1تجريبية ) 
17.14  - 1.81* 

 (2تجريبية )
25.41   - 

 2قيمة كا متوسط رتب   العدد الطريقة  مهارة
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة  

الدرجة 
 الكلية  

 7.45 11 المجموعة الضابطة 
18.67 0.00 

دال عند 
 17.14 11 ( 1جموعة التجريبية ) الم 0.01

 25.41 11 (2المجموعة التجريبية ) 
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  يمكن حيث،  الثنائية  المجموعات  بين دالة فروق   هناك أن( 36-5) الجدول من يتضح
 : يلي كما المجموعات بين الفروق  داللة  توضيح

0.05)داللة  داللة عندمستوى  توجد فروق ذات  -1 = α)   بين متوسطي  درجات طالب
(  ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب منخفضي 1منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية )

لتفكير الرياضي  وذلك لصالح اختبار االتحصيل في المجموعة  لضابطة في الدرجة الكلية في 
 باستخدام نموذج التعلم البنائي.منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية والتي تعلمت 

0.05)ند مستوى داللة عتوجد فروق ذات داللة إحصائية   -2 = α)   بين متوسطي  درجات
( وطالب منخفضي التحصيل في 2لمجموعة التجريبية) اي فطالب منخفضي التحصيل 

 المجموعة  الضابطة  في الدرجة الكلية في اختبار  التفكير الرياضي  وذلك لصالح منخفضي
 التحصيل في المجموعة التجريبية الثانية  والتي تعلمت باستخدام نموذج إدي وشاير .

0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3 = α)   بين متوسطي  درجات
طالب منخفضي التحصيل في المجموعة التجريبية االولى ) نموذج التعلم البنائي (  وطالب 

وعة الثانية ) نموذج إدي وشاير(   في الدرجة الكلية في اختبار  منخفضي التحصيل في المجم
التفكير الرياضي  وذلك لصالح منخفضي التحصيل في  المجموعة  التجريبية  الثانية  والتي 

 تعلمت  بواسطة  نموذج إدي وشاير 
 ويعزو الباحث  النتائج  السابقة  إلى االسباب التالية : 

  المتعاونة  والتي  من  بنية  كال من  النموذجين  ساعد  طلبة  مجموعات العمل
بشكل أفضل مما  ساعد  على تنمية التفكير  المشكلةمنخفضي التحصيل  من  فهم 

 لديهم .
   ساعد نموذج إدي وشاير  لذوي التحصيل المنخفض في توفير  المادة  التعليمية

الفرد التعليمية   دللقدرات  واستعدا  ليدرسوها  بأسلوب يوفر عمليات عقلية متسلسلة تبعا
 مما ساعد على تنمية التفكير لديهم  وبشكل  جيد .

   المناقشات  العلنية عند  اتخاذ القرارات ساعد الطالب منخفضي التحصيل  على سماع
أكثر من  رأي  والتي من  شأنه  ساعد على وضع  حلول  مختلفة  والتي ساعدت في 

 .إيجاد  حلول
 موذج المستخدم وتكاملها مع االنشطة  التي يقوم بها الطالب ساعد على خطوات الن

بناء المفاهيم الجديدة بطريقة تدريجية االمر الذي ساعدهم على االنتقال من الجزئيات 
 إلى الكليات مما زاد مستوى التفكير لديهم 
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 ثانيا : التوصيات : 
 ئج يضع التوصيات التالية : في ضوء ما توصل إليه الباحث  في هذه الدراسة  من نتا

 

  توظيف نموذجي التعلم البنائي وأدي وشاير في تدريس الطالب لمادة الرياضيات لقدرتهما
 على  تنمية التفكير الرياضي .

  العمل على  تدريب  معلمي الرياضيات  على  استخدام استراتيجيات ونماذج  حديثة قائمة
 عملية  التعليم ذي المعنى .على النظرية البنائية  والتي تساعد في 

 ي التفكير لدى مالعمل على عقد ورشات عمل وذلك من أجل االهتمام  بالطرق التي تن
  الطالب

  إعداد الكتب المدرسية بطريقة تزيد من  دافعية  المتعلمين  وتساعدهم على الرقي بمستويات
 التفكير لديهم .

 هارات التفكير الرياضي بشكل خاص.التأكيد  على تنمية مهارات  التفكير بشكل عام وم 
   ضرورة  االسترشاد بدليلي المعلم  واالستفادة منهما قدر الحاجة وذلك  من أجل  إعداد أدلة

 رى في مواد تعليمية  مختلفة .خأ
 ثالثا : مقترحات الدراسة : 

 استكماال  لما انتهت  إليه هذه الدراسة  يقترح الباحث  إجراء الدراسات التالية : 
 

التفكير  في مراحل  تنمية انواع  مختلفة من المستخدمة في دراسة مدى فاعلية النماذج -
 تعليمية مختلفة 

دراسة  فاعلية  نموذج أدي وشاير  في انتقال  أثر  تعلم بعض الموضوعات  في مادة  -
 الرياضيات 

دة فاعلية نموذج أدي وشاير في االسراع المعرفي لدى الطالب في ما عن اجراء دراسة  -
 الرياضيات 

االتجاه نحو فاعلية نموذج التعلم البنائي في متغيرات  أخرى مثل )  عنإجراء دراسة  -
 الرياضيات ، التحصيل في الرياضيات ، إثارة الدافعية نحو الرياضيات ( 

فاعلية نموذج أدي وشاير في تعديل التصورات الخاطئة لدى الطالب في عن إجراء دراسة  -
 مادة الرياضيات .
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 المصادر والمراجع
 أوال  المصادر 

 القرآن الكريم . -
 السنة النبوية . -

 ثانيا المراجع
 المراجع العربية

(    1. ) ط   المنطق والبرهان في تدريس الرياضيات (2002إبراهيم ، مجدي عزيز ) -1
 دار  نهضة الشرق ،القاهرة .

 عمان   ،، دار المسيرة  1،الجزء األول ، ط موسوعة التدريس( 2004)ا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2
. دار  يمناهج  العلوم وتنمية التفكير االبداع(  2007) ب صبحي  ،أبو جاللة  -3

 الشروق ، عجمان 
استراتيجيات  التدريس الشائعة  لدى معلمي  الرياضيات  ( 1986)  أبو زينة ، فريد -4

 . 30- 16( ، 2مجلة  ابحاث اليرموك ، ع ) في المرحلة االعدادية
على التفكير الرياضي عند الطلبة  في المرحلة   (نمو لقدرة/أ1986ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)  -5

 – 146المجلة العربية للعلوم االنسانية ، المجلد السادس الدراسية الثانوية  وما بعدها . 
165 . 

استراتيجيات  التدريس الشائعة  لدى معلمي  (  /ب ـ1986ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) ــــــــــــ -6
 . 30 – 16،  2"  مجلة  أبحاث   اليرموك ، ع الرياضيات  في المرحلة  االعدادية 

ا. الطبعة الرياضيات المدرسية وتعليمه مناهج طويرت( /جـ 2010) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -7
 االردن . –االولى ، دار وائل للنشر . عمان 

مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها  في الصفوف االولى  ( 1999أبو سل ، محمد )  -8
 . دار الفرقان  ،عمان . من  المرحلة االبتدائية

فاعلية  برنامج  مقترح  في اكتساب البنية  الرياضية  لدى ( 2003أبو شمالة ، فرج )  -9
 رسالة دكتوراه غير منشورة ، عين شمس  .طالب  الصف التاسع بمحافظة غزة 

أثر  برنامج  مقترح  بالنموذج البنائي في إكساب  (  2007أبو طاحون ، أحمد )  -10
،  االساسي  بمحافظة  غزةمهارة  الرسم الهندسي  بمنهج التكنولوجيا  للصف التاسع  

 رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية ،غزة .
برنامج  مقترح قائم على النظرية البنائية لتنمية الجوانب ( 2004أبو عطايا ، أشرف )  -11
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، رسالة  دكتوراه غير المعرفية في الرياضيات لدى طالب الصف الثامن االساسي بغزة 
 . رة القاه -منشورة ، عين شمس

أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس الرياضيات  على (  2014أبو عودة ، سليم )  -12
تنمية  مهارات  التفكير المنظومي  واالحتفاظ  بها لدى طلبة الصف  السابع االساسي 

 رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية ،غزة .،  بغزة
أثر استخدام استراتيجية  سكمان  في تنمية بعض  (  2012أبورومية ، مصطفى )  -13

رسالة ماجستير ،   مهارات التفكير الرياضي  لدى طالب الصف الحادي عشر اداب
 .  غير منشورة ، الجامعة االسالمية  ، غزة

"تدريس الرياضيات المعاصرة في ( 1986أحمد أبوالعباس ومحمد علي العطروني، ) -14
 القلم، الكويت. ، دار1"، طالمرحلة االبتدائية

، تصور مقترح لمناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في  (2000إسماعيل ، مجدي رجب ) -15
المؤتمر ضوء مستحدثات التربية العلمية وتدريس العلوم للقرن الحادي والعشرين ، 

أغسطس ، المجلد الثاني ،  3 –يوليو  31العلمي الرابع التربية العلمية للجميع من 
  ية للتربية ، القاهرة  جامعة عين شمس .الجمعية المصر 

استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس المفاهيم  أثر( 2000إسماعيل، محمد ربيع ) -16
الرياضية على التحصيل وبقاء أثر التعلم والتفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ 

، جامعة 3، العدد 13د مجلة البحث في التربية وعلم النفس، المجل الصف األول اإلعدادي"
 المنيا. 

، غزة  ،  التربية العملية وطرق التدريس(  1997االغا، إحسان وعبدالمنعم ، عبدهللا )  -17
 . 4مطبعة منصور  ، ط 

( أثر استخدام  استراتيجية  العصف الذهني في تنمية بعض  2010االغا، مراد  )  -18
الصف الحادي عشر للفرع  مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى  طالب 

 رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية  ، غزة  .،  العلمي
المعلم كمطور لمحتوى الكتب  (2004بكار ، نادية أحمد ، البسام ، منيرة محمد ) -19

البنائين ، مجلة رسالة الخليج العربي   المدرسية  دراسة بين الواقع والتطوير من منظور 
  ( .91التربية لدول الخليج العربي ، العدد )الرياض  مكتب 
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ترجمة  محمد المفتي وممدوح سليمان  . الرياضيات تدريس طرق (١٩٩٤  )فريدريك بل، -20
 ، الدار العربية للنشر والتوزيع ، القاهرة 

تنمية مهارات عمليات العلم التكاملية والتفكير الناقد ( 2001البنا ، حمدي عبد العظيم ) -21
مجلة باستخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ، 

 ( . 45كلية التربية  جامعة المنصورة ، العدد )
(، دراسة تحليلية للمستويات المعرفية في امتحانات 2001البنا ، حمدي عبد العظيم ) -22

، مجلة التربية العلمية ، الجمعية المصرية للتربية الكيمياء للشهادة الثانوية العامة 
 ( . 1( ، العدد )4جامعة عين شمس ، القاهرة ، كلية التربية  المجلد )،  العلمية

فعالية التدريس باستخدام المتشابهات في ( ، 2001البنا ، حمدي عبدالعظيم ) -23
ئية لدى طالب المرحلة الثانوية في ضوء بعض التحصيل وحل المشكالت الكيميا

 3 –يوليو  31، المؤتمر العلمي الرابع  التربية العلمية للجميع من  المتغيرات العقلية
 أغسطس ، المجلد الثاني ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، القاهرة  جامعة عين شمس

الية استراتيجية مقترحة فع( 2000تاج الدين إبراهيم محمد ، صبري ماهر إسماعيل ) -24
قائمة على بعض نماذج التعلم البنائي وأساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة حول 
مفاهيم الكم وأثرها على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية 

الخليج ، ، مجلة رسالة الخليج العربي ، الرياض  مكتب التربية العربي لدول  السعودية
 ( . 77العدد )

(فاعلية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير  2014جربوع ، يسى )  -25
، رسالة  في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة

 ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية ،غزة .
". دار  نشر  الكتاب الجامعي تعليم  التفكير مفاهيم  وتقنيات ( 1999جروان ، فتحي ) -26

 ، عمان 
أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي لتدريس مادة االحياء في ( 2008الجميل ، غادة ) -27

، مجلة التربية والعلم ، العراق ، كلية  تنمية التفكير العلمي لدى طالبات  الصف الرابع
 ( . 2( ، العدد )17د )التربية  جامعة الموصل، المجل

إسراع  النمو المعرفي من  خالل تدريس  العلوم وأثره  على   (2002الجندي ،أمينة )  -28
،  تنمية  التحصيل  والتفكير االستداللي  والناقد  لدى تالميذ  الصف الثالث االعدادي

 . 609-563المؤتمر  العلمي السادس ) التربية العلمية وثقافة المجتمع ( يوليو ، ص 
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أثر نموذج التعلم البنائي في التحصيل وعمليات العلم  ( 2008جياش  ، عاتقة   )  -29
، رسالة ماجستير غير منشورة ،  لدى طلبة الصف الثاني الثانوي بأمانة العاصمة

 اليمن  . –جامعة صنعاء  
 تدريس  العلوم بأسلوب  حل  المشكالت النظرية  والتطبيق( 1999الحارثي ، إبراهيم ) -30

 مكتبة  القري ،  الرياض .،  
. مكتبة النهضة   التفكير ، االسس النظرية واالستراتيجيات( 1996حبيب ، مجدي ) -31

 المصرية ، القاهرة .
للنشر والتوزيع ،  " ، دار الفكر تطور  التفكير عند الطفل(   1990الحسن ، هشام )  -32

 عمان 
بجانبي الدماغ لدى بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها ( 2010حمش. نسرين ) -33

 -. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية طلبة الصف التاسع األساسي بغزة
 غزة.

وعالقتها بجانبي الدماغ الرياضي  ( دراسة بعض أنماط التفكير 2010حمش، نسرين )  -34
، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة .  لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

 االسالمية ، غزة  .
فعاليةاستخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس الرياضيات  (2011حسانبن .حسن ) -35

مجلة البحوث على التحصيل والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي .
  302-269( ص2)24جامعة المنيا–كلية التربية  –في التربية وعلم النفس 

أثر التدريس باستخدام نموذج في التعلم (  2009الزعبي، طالل  ) الخطيب ، عمر و  -36
البنائي في التحصيل و تكوين بنية مفاهيمية متكاملة و في اتجاهات بعض طلبة 

، مجلة الدراسات التربوية والنفسية   جامعة الحسين بن طالل نحو مادة الثقافة اإلسالمية
 عمان   . –، جامعة السلطان قابوس   

. 2( ط2)   العلوم والصحة  وطرائق تدريسها(   1997ي ، خليل  وآخرون  ) الخليل  -37
 عمان  منشورات  جامعة القدس المفتوحة .

م ، مجلة مضامين الفلسفة البنائية في تدريس العلو( ، 1995الخليلي ، خليل يوسف ) -38
 التربية ، قطر  اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم . 

 ، األردن  دار الشروق .  1ط( ، نظريات التعلم ، 2003الزغلول ، عماد ) -39
،  ( النظرية البنائية  واستراتيجيات تدريس العلوم 2007زيتون ، عايش محمود )  -40
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 االردن  ، دار  الشروق للنشر .
استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم ( ، 2003زيتون ، حسن حسين ) -41

 لكتب .، القاهرة  عالم ا 1، ط والتعلم
البنائية منظور ( 1992زيتون ، حسن حسين ، زيتون ، كمال عبد الحميد ،) -42

 ، اإلسكندرية ، منشأة دار المعارف . 1، ط ابستمولوجي وتربوي 
التعلم والتدريس من منظور ( ، 2003زيتون ، حسن حسين ، زيتون كمال عبدالحميد ) -43

 ، القاهرة  عالم الكتب . 1، ط البنائية
 القاهرة  عالم الكتب . ، تدريس العلوم للفهم ،  (2002عبدالحميد )زيتون ، كمال  -44
أثر  استخدام استراتيجية التعلم  البنائي في (   2009سالم ، أحمد علي حيدرة  )  -45

تدريس الكيمياء على التحصيل الدراسي لدى طالب  المرحلة الثانوية  بالجمهورية 
 أم القرى  ، مكة .، رسالة دكتوراه غير مشورة  ، جامعة  ةاليمني

 ، القاهرة . 1، ط   نظريات التعلم( 1993سركز ، العجيلي و خليل ، ناجي )  -46
" الطبعة الثانية ،  مدخل  إلى تربية المتميزين والموهوبين(  " 2000السرور ، نادية )  -47

 االردن . –دار الفكر  عمان 
البنائي في تدريس ، فعالية استخدام نموذج التعلم ( 1998سعودي ، منى عبدالهادي ) -48

، المؤتمر  العلوم على تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
أغسطس ، المجلد  5 – 2العلمي الثاني  إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين من 

 الثاني ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، القاهرة  جامعة عين شمس .
فاعلية نموذج مقترح لتعليم البنائية في تنمية ( ، 2004محمد )السليم ، مالك  -49

ممارسات التدريس البنائي لدى معلمات العلوم وأثرها في تعديل التصورات البديلة 
لمفاهيم التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة 

كلية التربية  جامعة الملك سعود ،  ، مجلة جامعة الملك سعود ،  الرياض  ، الرياض
 . ( 16المجلد )

أثر  استخدام  استراتيجية  الخطوات السبع في تنمية  بعض  ( 2012سليم، معزز  )  -50
رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة ،  مهارات  التفكير الرياضي في جانبي الدماغ

 االسالمية  ، غزة  .
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تطوير تنظيم  في مقررات  الرياضيات  ( ."  1997السيد  ،  جمال و  عبيد  ، دان )  -51
ي ". مجلة  دراسات  بالمحلة  الثانوية  وأثره على  تحصيل  الطالب  وتفكيرهم الرياض

 . 26- 22’  1، ع  24عمادة  البحث العلمي بالجامعة االردنية .م 
فاعلية نموذج التعلم البنائي ( ، 2003السيد ، جيهان كمال ، الدوسري ، فوزية محمد ) -52

في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تلميذات 
الصف األول من المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية ، مجلة دراسات في 

، القاهرة ، كلية جمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس المناهج وطرق التدريس ، ال
 ( . 91التربية  جامعة عين شمس ، العدد )

، الدار  معجم المصطلحات التربوية النفسية(  2003شحاته، حسن و النجار ، زينب )  -53
 المصرية اللبنانية  ، القاهرة .

جين للتعلم البنائي أثر التدريس وفق نموذ( ، 2005الشطناوي،عصام والعبيدي، هاني ) -54
، المجلة االردنية في العلوم التربوية   في  تحصيل طالب الصف التاسع في الرياضيات

 ( 4( ، العدد )2،  المجلد )
( . " الرياضيات  أهدافها  واستراتيجيات  1985الشعراوي ، أحسان مصطفى  ) -55

 . ، دار النهضة  العربية  ،  القاهرة 1" ط تدريسها 
أثر دورة التعلم في تدريس العلوم علي التحصيل وبقاء أثر  ( 2003)  شاليل ، أيمن  -56

رسالة ماجستير غير منشورة ،  التعلم واكتساب عمليات العلم لدي طالب الصف السابع،
 غزة . –الجامعة اإلسالمية 

" فعالية استخدام استراتيجية التعلم البنائي مقارنة (2002شهاب ، رنا محمد ) -57
باستراتيجية االستقراء في اكتساب المفاهيم الهندسية لطلبة الصف الثامن من التعليم 

  رسالة ماجستير غير منشورة ، اليمن  جامعة صنعاءاألساسي في الجمهورية اليمنية ، 
تصحيح التصورات ( ، 1999شهاب ، منى عبد الصبور ، الجندي ، أمنية السيد ) -58

لطالب  Vالبديلة لبعض المفاهيم العلمية باستخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل 
 ، المؤتمر العلمي الثالث. الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء واتجاهاتهم نحوها

اثر استخدام  نموذج دورة التعلم على تنمية التفكير ( على 2010الشهراني ، سعود )  -59
ضي والتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات  لدى طالب الصف الثاني بالمرحلة الريا

 طة  ، رسالة دكتورا غير منشورة ، جامعة أم القرى مكة  .المتوس
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أثراستخدام نموذج دورة التعلم على تنمية التفكير الرياضي (. 2010الشهراني، سعود ) -60
الثاني بالمرحلة والتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالب الصف 

 جامعة أم القرى  –رسالة ماجستير غير منشورة المتوسطة.
فاعلية التدريس القائم على استراتيجية ( ، 2009شيخ العيد ، إبراهيم والناقة، صالح ) -61

النموذج البنائي ) دورة التعلم وخريطة المفاهيم ( على تحصيل طلبة الصف التاسع في 
والمعرفة الصادرة عن الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، ، مجلة القراءة . مبحث العلوم

 ( .95جامعة عين شمس  ، العدد )
فاعلية نموذج التعلم البنائي في تنمية مهارات التفكير العلمي (  2009صالح، افتكار )  -62

.، رسالة ماجستير غير منشورة واكتساب مفاهيم التغذية لدى طالبات الصف األول الثانوي 
 اليمن  . –اء  ، جامعة صنع

فاعلية  منهج النشاط ألطفال الرياض بغزة على تنمية  (   2003صبح ، فاطمة )  -63
. رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بعض جوانب نموهم في ضوء الفلسفة البنائية 

 االقصى بغزة 
أثر توظيف أنماط التفكير الرياضي على التحصيل  (  2014صبح ، وجيهة  )  -64

غير منشورة  رسالة ماجستير، واتجاهات الطلبة الصف الثامن االساسي في الرياضيات 
 ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين .

. عمان  دار حمورابي للنشر  أساليب وطرق التدريس الحديثة(. 2008طربية . محمد ) -65
 والتوزيع.

. رسالة دكتوراه   تحليل  المحتوى في العلوم االنسانية(  .1987طعيمه ، رشدي )  -66
 غير منشورة ، جامعة بنها ، القاهرة ، دار الفكر العربي .

فعالية  استخدام  أسلوب دورة  التعليم  في تنمية  ( 1991الطويل  ، غالب محمد )  -67
توراه . تربية " . رسالة دك التحصيل  والتفكير الرياضي لدى طالب  المرحلة  الثانوية

 طنطا 
.  دار   . علم طفلك كيف يفكر(  2008عامر ، طارق عبد الرؤوف و محمد ، ربيع )  -68

 اليازوري  العلمية  للنشر والتوزيع  ، عمان 
أثر استخدام نموذج تعلم بنائي في تنمية  تحصيل (  2014عامر، رهام إبراهيم خليل )  -69

طلبة الصف التاسع في منهاج  التكنولوجيا واتجاهاتهم نحوه في المدارس الحكومية 
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 فلسطين  . –رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح  ،  في محافظة نابلس
رات  أطفال دور الصراع  المعرفي في  تغيير تصو  ( 1991عايدة  عبد الحميد سرور )  -70

، مؤتمر الطفل المصري  الصف الخامس االبتدائي عن  بعض المفاهيم العلمية
وتحديات  القرن الحادي والعشرين  المنعقد بمستشفى  عين شمس التخصصي بالقاهرة  

 . 466أبريل  ص   30 – 27بالفترة 
ة أثر نموذج التعلم البنائي من منظور بايبي في تنمي(  2013العبالي ، فهد )  -71

، رسالة  المهارات النحوية لدى تالميذ الصف الثامن األساسي في أمانة العاصمة
 اليمن  . –ماجستير غير منشورة ، جامعة صنعاء  

فاعلية أنموذج التعلم البنائي في اكتساب طالب (  2005عبد الحافظ ، فؤاد عبدهللا ، )  -72
المعرفة ،الجمعية  المصرية .مجلة  القراءة و  المرحلة الثانوية  لبعض مفاهيم  النحوية

 للقراءة والمعرفة  ، القاهرة .
، دار الفكر العربي  ،    استراتيجيات  التدريس والتعلم( 1991عبد الحميد ،جابر )  -73

 القاهرة .
( ، اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء المعايير 2005عبد الهادي ، منى وآخرون ) -74

  ، القاهرة  دار الفكر العربي . 1طالعالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية ، 
، دار  (  قراءات في  تعليم التفكير والمنهج 1997عبدالحميد ، جابر وآخرون  )  -75

 النهضة العربية ، القاهرة .
استخدام نموذج التعلم البنائي في اكتساب تالميذ أثر  ( 2007عبدهللا ، سامية )  -76

الحلقة الثانية من التعليم األساسي بعض المفاهيم النحوية واتجاهاتهم نحو استخدام 
 .  مصر –، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الفيوم   النموذج

" . مكتبة الفالح  " التفكير  والمنهاج المدرسي( . 2003عبيد  وليم ، وعفانة  عزو )  -77
 للنشر والتوزيع ، االمارات.

(  تربويات الرياضيات  ) طبعة 2000)  عبيد ، وليم ،والمفتي ، محمد وألياء ، سمير -78
 . مكتبة  االنجلو المصرية ، القاهرةمنقحة (  

 الدماغ  والتعليم  والتفكير .( .  2007عبيدات ، ذوقان و أبو السميد ، سهيلة )   -79
 كر عمان  دار الف
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فاعليــة برنــامج مقتــرح قــائم علــي التواصــل فــي تنمية  ( 2012العتال ، حسني )  -80
رسالة .  ، بعــض مهــارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي

 ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية  ، غزة  .
ى التواصل في تنمية بعض فاعلية برنامج مقترح قائم عل(. 2012العتال، حسني؛. ) -81

. رسالة ماجستير غير مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي
 غزة  -منشورة الجامعة االسالمية

في علوم  برنامج مقترح قائم على إسراع النمو المعرفى ( 2007عطية ، عفاف )  -82
الفضاء لتنمية التحصيل و الخيال العلمي والتفكير االستداللي لدى تالميذ المرحلة 

 ، مصر  - كلية التربية -رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة قناة السويس ،   اإلعدادية
 "مكتبة آفاق  ، غزة " التدريس  االستراتيجي  للرياضيات الحديثة ( 2009عفانة ، عزو)  -83
، 1، ط االحصاء التربوي الجزء الثاني  االحصاء االستداللي( . 1998عفانة ، عزو )  -84

 كلية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة .
حجم التأثير  واستخدامه في الكشف عن مصداقية  النتائج ( ." 2000عفانة ، عزو )  -85

لفلسطينية  العدد ) . مجلة البحوث والدراسات التربوية  ا في البحوث التربوية والنفسية
 ( 42(  ص ) 3

إعداد المعلم الفلسطيني  لتوظيف االحصاء في عمليات ( .2012عفانة ، عزو )  -86
 " كلية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة .التقويم 

أثر أسلوب  التعلم بالبحث في تنمية  (  ." 2003عفانة ، عزو ونبهان ، سعد )  -87
حو تعلمها واالحتفاظ بها لدى  طالب  الصف التاسع  التفكير في الرياضيات واالتجاه ن

ة " ، مجلة  التربية العلمية ، الجمعية المصرية  للتربية العلمية  ، جامعة  االساسي بغز
 عين شمس 

أثر استخدام  بعض استراتيجيات  النظرية ( " 2006عفانة ،عزو ، أبوملوح ، محمد )  -88
لهندسة لدى  طالب الصف التاسع االساسي البنائية في تنمية التفكير المنظومي في ا

 غزة  -"المؤتمر االول كلية التربية ، جامعة االقصى  بغزة
فاعلية نموذج  للتعليم البنيوي  في تنمية التحصيل والتفكير  (  2006عوض، جيهان )  -89

، مجلة   االبتكاري  في مادة  البيع والترويج  لدى  طالب  المدارس الثانوية  التجارية
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 ( 76كلية التربية ، باإلسماعيلية ، العدد ) 
فاعلية التدريس وفقا للنظرية البنائية  ( 2012الغامدي ، فوزية  خميس سعيد )  -90

االجتماعية في تنمية  بعض عمليات العلم  ومهارات  التفكير فوق المعرفي والتحصيل 
رسالة دكتورا غير ، في مادة االحياء  لدى طالبات  المرحلة الثانوية  بمنطقة الباحة 

 منشورة ، جامعة أم القرى مكة  .
( المنهج المدرسي المفاهيم المكونات الفلسفات هـ1426القاسم ،وجيه والشرقي ،محمد )  -91

 الرياض ، مكتبة الملك فهد الوطنية .، 
( التعرف على مستوى التفكير الهندسي لدى  طالبات 2010القرشي ، أحمد )  -92

ى ، والمقارنة  بين مستويات التفكير الهندسي لدى الطالب، الرياضيات  بجامعة أم القر 
 رسالة دكتورا غير منشورة ، جامعة أم القرى مكة  .

"  الطبعة  " تفكير  االطفال ، تطوره  وطرق تعليمه(   1990قطامي ، يوسف )  -93
 االردن  -االولى . دار  النشر االهلية للنشر  والتوزيع ، عمان  

تدريس الرياضيات وفق  ( 2014الكبيسي ، عبد الواحد حميد ، وحسون  إفاقة حجيل )  -94
 ، االردن  ، دار  االعصار العلمي  للنشر والتوزيع 1، ط استراتيجيات النظرية البنائية 

( ، فاعلة نموذج التعلم البنائي في تعليم العلوم وتعلمها 2002اللزام ، إبراهيم محمد ) -95
ة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، الرياض ، جامعة الملك بالمرحلة المتوسط

 سعود .
مستوى  مهارات التفكير العلمي  لدى  طلبة الصف  (   " 2000المجبر ، محمد  )  -96

" رسالة  ماجستير غير منشورة .  الثامن  وعالقتها  باستطالعاتهم  وميولهم العلمية
 . كلية التربية ، الجامعة االسالمية

أثر التعلم البنائي في تحصيل  طالب الصف  (  2011محمد ، نبيل  وآخرون   )  -97
. المجلة  الدراسات   الخامس االعدادي  واتجاهاتهم  نحو مادة  الفلسفة  وعلم النفس

 184 - 129(  ، ص    17التربوية  ، المجلد   ) 
ريع النمو مدى فاعلية نموذج ) أدي وشاير ( في تس ( 2008محمد ، إيمان )  -98

وتنمية التحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية  في مادة االحياء ، رسالة  المعرفي
 جامعة المنصورة ، مصر . ماجستير غير منشورة ،

المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس م ( ، 2004محمد ، منى عبد الصبور ) -99
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نظومي في التدريس والتعلم المؤتمر العربي الرابع  المدخل المالقائم على الفكر البنائي ، 
 ، القاهرة جامعة عين شمس .  

المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس م ( ، 2004محمد ، منى عبد الصبور ) -100
القائم على الفكر البنائي ، المؤتمر العربي الرابع  المدخل المنظومي في التدريس 

 م ، القاهرة  جامعة عين شمس .  والتعل
فاعلية برنامج  ) أدي وشاير ( في تنمية  مهارات التفكير (  2012محمد، هبة    )  -101

ي  . مجلة كلية التربية  االبتكاري في الرياضيات  لدى طالب الصف  الثاني االعداد
 . 620-591(  ص 12،جامعة بورسعيد، مصر العدد ) 

أثر استخدام نموذج التعلم البنائي على تعديل  ( 2014مسعف ، نادية إبراهيم  )  -102
رسالة ، فاهيم البديلة و تحصيل طالبات الصف السابع األساسي في موضوع الكثافةالم

 فلسطين  . –ماجستير غير منشورة ، جامعة بيرزيت  
" المؤتمر  الدكاوات المتعددة  النظرية  والتطبيق(  . 2004المفتي ، محمد أمين  )   -103

للمناهج  وطرق ، الجمعية  المصرية   1العلمي  السادس عشر لتكوين معلم ، م 
 التدريس ، القاهرة 

التعرف على مهارات  التفكير الرياضي  لطالبات  الصف  ( 2007المقاطي، بتول  )  -401
 .  ، رسالة ماجستير غير منشورة ،، جامعة أم القرى مكة  االول المتوسط

، المؤتمر  البنائية في عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات( ، 2003مكسيموس ، وديع ) -105
 العربي الثالث ، المدخل المنظومي في التدريس والتعلم  ، القاهرة  جامعة عين شمس . 

دار المسيرة القياس والتقويم في التربية وعلم النفس .( .2000ملحم ، سامي محمد )  -106
 للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن .

تعليمية  على التفكير  فاعلية  استخدام  برمجيات( " 2006مهدي ، حسن  )  -107
" ، رسالة  البصري والتحصيل  في التكنولوجيا لدى طالبات  الصف الحادي عشر

 فلسطين . –ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة 
فعالية  برنامج  أدي وشاير في تحصيل  الفيزياء (  2002موسى ، منير صادق  )  -108

، المؤتمر العلمي  لطالب الصف االول الثانوي في سلطنة عمانوتسريع  النمو العقلي 
السادس " التربية العلمية وثقافة المجتمع ، المجمعية المصرية للتربية العملية ،فندق 

 يوليو. 31- 28بالمها، كلية التربية جامعة عين شمس ، القاهرة ، في الفترة من 
طبيق نموذج بنائي في تدريس فاعلية المعلمين في ت( 2002المومني ، إبراهيم ) -109
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، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،  العلوم للصف الثالث األساسي في األردن
 ( . 1( ، العدد )24األردن ، كلية التربية  الجامعة األردنية ، المجلد )

طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس ( 2003النجدي أحمد ، وآخرون ) -110
 قاهرة  دار الفكر العربي .، ال 1، ط العلوم

أثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير الرياضي في تحصيل طلبة (. 2012نجم ،خميس ) -111
 .525 - 491. مجلة جامعة دمشق، الصفحات الصف السابع األساسي في الرياضيات

أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير الرياضي في (  2012نجم ، خميس  )  -112
والمؤجل )االحتفاظ( في الرياضيات لدى طلبة الـصف الـسابع التحصيل المباشر 

 (  .2( العدد )  28المجلد )  –ي ، مجلة جامعة  دمشق األساس
، عمان ، دار الفرقان  للطباعة   الجديد في تعليم العلوم(  1992نشوان ، يعقوب )  -113

  2والنشر، ط 
مدى تقبل معلمي الرياضيات في مرحلة التعليم   (2004النمراوي ، زياد محمد ) -114

رسالة دكتوراه غير منشورة األساسي في األردن للمنحى البنائي في تدريس الرياضيات ، 
 ، كلية التربية ، الجامعة األردنية 

أثر استخدام نموذج ( ، 2001همام ، عبدالرزاق سويلم ، سليمان ، خليل رضوان ) -115
علوم على تنمية بعض المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى التعلم البنائي في تدريس ال

، مجلة كلية التربية ، كلية التربية  جامعة المنيا، تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 
 ( 2( ، العدد )15المجلد)

أثر استخدام نموذج ( ، 2001همام ، عبدالرزاق سويلم ، سليمان ، خليل رضوان ) -116
علوم على تنمية بعض المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لدى التعلم البنائي في تدريس ال

، مجلة كلية التربية ، كلية التربية  جامعة المنيا، تالميذ الصف الثاني اإلعدادي 
 (  2( ، العدد )15المجلد)

، دار النهضة  العربية ، ( ، تدريس الرياضيات  1982هندام ، يحيى  حامد  )  -117
 القاهرة.

كتاب الجامعي دار ال تالرياضيايب واستراتيجيات  تدريس أسال( 2006) الهويدي، زيد -118
 ن، العي
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 ( 1ملحق  رقم  ) 

تحليل المحتوى الوحدة الرابعة ) الهندسة الفراغية ( للصف العاشر األساسي  الجزء الثاني 
 مهارات التفكير الرياضيوفق 

 

 

 

 

 

 

 اسمالدرس م
التفكير
 البصري

التفكير
 اَّلستقرائي

التفكير
 اَّلستنتاجي

البرهان التفكير
 الترابطي الرياضي

1 
مفاهيم ومسلمات في 

 الهندسة الفراغية
 

,(1مثال)
2س
 5س

(3مثال)
 1,س

(2مثال)
3,4,س
 6س

 

2 
أوضاع المستقيمات 

 والمستويات في الفراغ

4
(1مثال

 

1تدريب
,2 

 
,2سؤال
4.6 

2,3مثال
 5’1,3سؤال

 توازي مستقيم ومستوى 3
(+1مثال)
 1س

 2تدريب
(3مثال)
 5,4سؤال

 1تدريب
(2مثال)
 2.3سؤال

4 
تقاطع مستوى مع 
 مستويين متوازيين

(2مثال)
 3+2.س

(1مثال)
 1س

(,3مثال)
5,4س
 6س

 فرعب6س 1.3نتيجة

5 
مع  تعامد مستقيم

 مستوى

1,3مثال
2,4سؤال
’6 

2,4مثال
,1سؤال
3’7 

1,2نظرية
 1تدريب

 2تدريب
مثال3نظرية

 )ب(7+س5

 اإلسقاط العمودي 6
4مثال
1تدريب
 3و2,نظرية

3,5مثال
 6و1.2س

 1.2نتيجة
2و1مثال

تدريب
4.5.6 

 5س

 الزاوية بين مستويين 7
2و1,مثال
 2+5س

1.2نظرية
 1.3س

نتيجة
1.2.3.4 

فرع5س
 بد(’)أ

 4س
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تحليل المحتوى الوحدة الرابعة ) الهندسة الفراغية ( للصف العاشر األساسي  الجزء الثاني 
 حسب عدد مهارات كل مهارة  في المحتوى 

 اسم الدرس م
التفكير 
 البصري

التفكير 
 االستقرائي

التفكير 
 االستنتاجي

البرهان  التفكير
 الرياضي

 المجموع
 الترابطي

1 

مفاهيم 
ومسلمات 

في الهندسة 
 الفراغية

 3 2 4  9 

2 

أوضاع 
المستقيمات 
والمستويات 

 في الفراغ

4 2  3 5 14 

3 
توازي 
مستقيم 

 ومستوى
2 1 3 1 3 10 

4 

تقاطع 
مستوى مع 

مستويين 
 متوازيين

3 2 5 2 2 14 

5 
تعامد 

مستقيم مع 
 مستوى

6 5 4 1 4 19 

6 
اإلسقاط 
 العمودي

3 5 2 5 1 14 

7 
الزاوية بين 

 مستويين
4 4 4 3 1 19 

 99 16 19 20 22 22 المجموع
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 ة على مهارات التفكير الرياضيعجدول مواصفات االختبار موز

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

l اسم الدرس 
التفكير 
 البصري

 التفكير
 االستقرائي

التفكير 
 االستنتاجي

التفكير 
 الترابطي

البرهان 
 الرياضي

المجمو
 ع

1 
مفاهيم ومسلمات في 

 الهندسة الفراغية
1 1 1 0 0 

14
% 

2 
أوضاع المستقيمات 

 والمستويات في الفراغ
1 0 1 1 1 

18
% 

 1 1 0 1 0 مستقيم ومستوى توازي 3
14
% 

4 
تقاطع مستوى مع 

 مستويين متوازيين
0 1 0 1 0 9% 

 1 1 1 1 1 تعامد مستقيم مع مستوى 5
23
% 

 %9 0 0 1 0 1 اإلسقاط العمودي 6

 0 0 1 1 1 الزاوية بين مستويين 7
14
% 

 3 4 5 5 5 المجموع 
100
% 

ئوية لكل مهارة من  مالنسبة ال
 مهارات التفكير  

23% 23% 23% 18% 14% 
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 ( 2ملحق  رقم  ) 
 خطاب التحكيم 

 ورعاه ،،السيد  الدكتور / االستاذ : ..................................... حفظه هللا 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

  يقوم الباحث / أحمد محمد الوالي ببحث تربوي بعنوان :
أثر نموذجي  التعلم البنائي و) إدي وشاير(  في تنمية مهارات التفكير  الرياضي لدى طلبة الصف ) 

  العاشر االساسي بغزة (

وطرق التدريس  من كلية التربية وذلك للحصول على درجة الماجستير من  قسم مناهج 
 بغزة . -بالجامعة االسالمية  

 وقد وضع  اختبار  في تنمية بعض مهارات  التفكير  الرياضي وهي :
هو قدرة الطالب العقلية  من  خالل  توظيفه لحاسة البصر  إلدراك المعاني من  التفكير البصري  :

 على  استخالص المعاني وتفسير الغموض . خالل  االشكال والرسومات  وبيان  صدقها  والقدرة
 عملية عقلية يتم بها استنتاج  الحالة العامة من  الحاالت الخاصةالتفكير االستقرائي : 
بأنه العملية الذهنية التي يتم من خاللها الوصول إلى الجزئيات من  خالل مبادئ التفكير االستنتاجي :

 ليستخلص منه أمرًا جزئيًا متضمنًا فيه عامة ،أو مبدأ أو قاعدة أو قانون أو تعميم
أحد ـانواع التفكير والتي من خاللها يتم  إيجاد العالقات بين مفهومين ،  أو فكرتين  التفكير الترابطي:

 رياضيتين .
بأنه القدرة  المنطقية والمترابطة من خالل استخدام النظريات والمسلمات في بيان : البرهان الرياضي

 .صحة السؤال
 نرجو من  سيادتكم  التكرم بتحكيم  هذا االختبار في ضوء خبرتكم : لذا 

 

 . مدى انتماء السؤال  لمهارة التفكير المخصص لها 
  الصياغة اللغوية 
 . وضوح االسئلة 

 شاكرين  لكم  حسن  تعاونكم  وداعين المولى  عز وجل أن  يجعله في ميزان حسناتكم 
 والتقدير .وتفضلوا  بقبول فائق االحترام 

 الباحث                                                                          
 أحمد محمد الوالي 
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 ( 3ملحق  رقم  ) 
 قائمة  بأسماء السادة  المحكمين  ألدوات  الدراسة 

 
 
 

 
 
 

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم م
 

الجامعة  –وطرق التدريس قسم مناهج   أستاذ دكتور أ . د . عزو  عفانة 1
 االسالمية

جامعة  –قسم مناهج  وطرق التدريس  دكتوراه د . عبدالكريم فرج هللا 2
 االقصى

 جامعة االزهر –قسم مناهج  وطرق التدريس  دكتوراه د. علي نصار 3
 جامعة االزهر –قسم مناهج  وطرق التدريس  دكتوراه د. عبدالكريم لبد 4

 دكتوراة د. جالل رومية 5
موظف  –قسم المناهج وطرق  التدريس 

 حكومي
 موظف حكومي –قسم مناهج وطرق التدريس  دكتوراه د . إيهاب نصار 6
 مدرس حكومي –تعليم رياضيات  ماجستير أ . محمد االشقر 7
 مدرس حكومي –تعليم رياضيات  ماجستير أ. أمجد الراعي 8
 محافظة الشمال –مشرف تربوي  ماجستير أ. رفيق الصيفي 9
 محافظة الشمال –مشرف تربوي  بكالوريوس أ. سامي بدر 10
 مدرس حكومي –تعليم الرياضيات  بكالوريوس أ . معتز أبو الجديان 11
 مدرس حكومي –تعليم الرياضيات  بكالوريوس أ . ناصر أبو حالوب 12
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 ( 4ملحق  رقم  ) 

 اختبار التفكير الرياضي بصورة نهائية
 ـزةـــــــــغــ –ـة ــــــــالميـــة اإلســـــعــــــامــالجــ  

 ســـــاهج وطرق تدريـــمن –كلية التربية 

 شئون البحث العلمي والدراسات العليــــا

 اختبار مهارات التفكير الرياضي 

...............................................الصفالعاشراسمالطالب:



عزيزيالطالب:

يهدف هذا االختبار  إلى قياس مستويات التفكير الرياضي )  البصري ،  االستنتاجي ،  
االستقرائي  ، الترابطي  ، والبرهان الرياضي (  لدى طالب الصف العاشر االساسي  حيث 

( فقرة  بعضها موضوعي واالخر يحتاج إلى إجابات قصيرة   22يتكون هذا االختبار من) 
جى  قراءة كل  فقرة بعناية  ، ووضع  االجابة المناسبة  في المكان المخصص  لها على ير 

 ورقة االسئلة .
 نصائح وارشادات : 

 دقيقة . 60زمن االختبار  -

 قراءة البيانات  المعطاة  بدقة يسهل عيك  االجابة . -

 لكل سؤال موضوعي إجابة واحدة فقط . -

 . ال تترك سؤال بدون إجابة . -
نما بهدف  وأخير  تأكد  من أن نتيجتك في االختبار لن تؤثر  على درجتك  في التحصيل  وا 

 االستفادة  منها في أغراض البحث العلمي .
 شاكرين  لكم حسن  تعاونكم ،،،                                         
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                             فيالشكلالمقابل: (1

 وىص=المست∩المستوىس

 القطعةالمستقيمةأب.-أ

 القطعةالمستقيمةهـو.-ب

 القطعةالمستقيمةجـد.-ج

 القطعةالمستقيمةهـجـ. -د 

فيالشكلالمقابل: (2

 أبجـدأبجـدمتوازيمستطيالت,

سمفإنقياسمسقطدبعلى8سم,بجـ=6فيهأب=

المستوىأبجـد=.............

 سم.6-أ

 سم8-ب

 سم.10-ج

سم.14-د

فيالشكلالمقابل: (3
سم10سمدد=6سم,أد=8أب=متوازيمستطيالت,أبجـدأبجـد

طولمسقطدبعلىالوجهأبجـد=....................
 سم.10-أ
 سم.7-ب
 سم.8-ج
 سم.13-د




 فيالشكلالمقابل: (4
عددالمستويات=..................

 مستويات.3-أ
 مستويات.5-ب
 مستويات.6-ج
مستويات7-د
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فيالشكلالمقابل: (5

 يوازيالمستوىسصعلمهو:المستوىالذي

 المستوىأبجدهـ.-أ

  المستوىأببأ.-ب

 المستوىلدهـم.-ج

المستوىأبسص.-د

ص , س المستوى   2لالمستوى س ,   1, ل 2ل  المستقيم  //  1ل  المستقيم  .6

 أي أن   ص =  ل   

ل1ل-أ

ل2ل-ب

2ل1ل-ج

//ل1ل-د

 :  فإن االجابة الصحيحة هي المستقيم ل عموديا على المستوى س   .7
عموديعلىأيمستقيميقعفيالمستوى.-أ

المستقيمليوازيكلالمستقيماتالتيتقعفيالمستوى.-ب

 تقاطعالمستقيملمعالمستوىسهو}{. -ج 

 المستقيمليقعبأكملهفيالمستوىس. -د 
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 فإن : ∅ =     ∩ م وكان  ل في الفراغ ل  ,  م  مستقيمان      .8

المستقيمل//المستقيمم-أ
مستقيمانمتخالفان.المستقيمانل,م-ب
المستقيملعموديعلىالمستقيمم-ج
 المستقيمل//المستقيممأوالمستقيمانل,ممتخالفان. -د 

 المستقيمات  المتوازيه في الفراغ :  .9

تكونمساقطهامتعامدةعلىبعضهاالبعض-أ

تكونمساقطهامتوازيةمعبعضهاالبعض-ب

تكونمساقطهامتخالفة-ج

جميعماسبق.-د

 إذا تقاطعت ثالثة مستويات فإنها تتقاطع في :   .10

نقطة-أ

مستقيم-ب

مستوى-ج

شعاع-د

 التي تمر بثالث نقاط على استقامة واحدة   المستويات عدد  .11

مستوىواحدفقط-أ

مستويان-ب

ثالثةمستوياتفقط-ج

عددَّلنهائيمنالمستويات.-د
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ج د   , ع  مستوى ثالث قاطع  لهما في أب  ,  إذا كان المستوى  س // المستوى ص  .12

  على الترتيب فإن 

أب//جد-أ

أد//جب-ب

جدأب-ج

 جبأد-د





 المستوى ص فإن قياس الزاوية الزوجية =  إذا  كان  المستوى  س    .11

درجة90-أ

درجة180-ب

درجة30-ج

درجة270-د

 إذا  اشترك  مستقيم مع  مستوى في نقطتين نستنتج أن :  .14

المستقيميوازيالمستوى.-أ

المستقيميكونعمودياعلىالمستوى.-ب

المستقيميقعبأكملهفيالمستوى.-ج

المستقيميقطعالمستوى-د

 إذا كان المستقيمان   ل  ,  م  متعامدان  على مستوى واحد  فإن  .15

المستقيمانمتوازيان.-أ
المستقيمانمتخالفان.-ب
المستقيمانمتقاطعانفينقطة.-ج
 المستقيمانمتعامدانعلىبعضهماالبعض -د 
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 المستقيمان اللذان يجمعهما مستوى وواحد يكونان:  .16

 متوازيان.-أ

 متقاطعان-ب

 متخالفان-ج

متوازيانأومتقاطعان-د



 العالقة بين طول القطعة المستقيمة  وطول مسقطها هي : .17

 لقطعةالمستقيمة.طول≤طولمسقطالقطعةالمستقيمة-أ

 طولالقطعةالمستقيمة.≥طولمسقطالقطعةالمستقيمة-ب

طولمسقطالقطعةالمستقيمة=طولالقطعةالمستقيمة-ج



2:1بنسبة-د

أن الزاوية  العالقة بين  قياس الزاوية الزوجية  وقياس  الزاوية المستوية هي  .18

 الزوجية 

 أكبرمنقياسأيزاويةمنزواياهاالمستوية.-أ

 أصغرمنقياسأيزاويةمنزواياهاالمستوية.-ب

تساويقياسأيزاويةمنزواياهاالمستوية-ج



منمضاعفاتقياسالزاويةالمستوية-د

يتعين المستوى في الفراغ  في أحد الحاالت التالية .19

 مستقيمونقطةَّلتنتميإليه-أ

 نقطتانعلىاستقامةواحده.-ب

 ثالثةنقاطعلىاستقامةواحدة.-ج

ليسمماذكر.-د
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إذاكانس,صمستويانمتوازيان.عمستوىثالثقاطعلهمافيأبجـدعلى (20

الترتيبأثبتأنأب//جـد

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

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

16درجة.أب=30إذاكانتأبتميلعلىالقطعةالمستقيمةبزاويةقياسها (21

سمأوجد5سم,وبعدأعنالمستوىس=

طولأب

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

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

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

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

 في الشكل الموضح :  (22

المستوىأبجـحيثأد=سمأد20أجـ=

30قياسالزاويةأجـب=بجـسمدب10

درجة.أوجدطولدب.



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

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

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

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



  148 

 مفتاح االجابة رقم السؤال
 د ج ب أ 1
 د ج ب أ 2
 د ج ب أ 3
 د ج ب أ 4
 د ج ب أ 5
 د ج ب أ 6
 د ج ب أ 7
 د ج ب أ 8
 د ج ب أ 9
 د ج ب أ 10
 د ج ب أ 11
 د ج ب أ 12
 د ج ب أ 13
 د ج ب أ 14
 د ج ب أ 15
 د ج ب أ 16
 د ج ب أ 17
 د ج ب أ 18
 د ج ب أ 19
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 ( 5ملحق  رقم  ) 

 

 دليل  المعلم وفقا لنموذج التعلم البنائي 

 في مادة الرياضيات الفصل الثاني للصف العاشر االساسي 

 في وحدة  الهندسة الفراغية 

 

 

 

 إعداد الباحث  : 

 أحمد  محمد  الوالي 

 م    2015 – 2014

 

 



بسمهللاالرحمنالرحيم


(2الموضوع:............................الوحدة:الثامنةعددالحصص)
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 أهداف الدرس : 
.أنيتعرفالطالبعلىمفهومالهندسةالفراغية.1

.أنيستنتجالطالبعلىمسلماتالهندسةالفراغية.2

البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

أنيذكرالطالبتعريفالمستقيم. .1
أنيذكرالطالبتعريفالمستوى .2

ماالمقصودبالمفاهيمالتالية:المستقيمالمستوى؟

مجسمات)كراتصغيرة(–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

اَّلهداف
السلوكية

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلمية

 الطالب  يتعرفأن 
مفهوم الهندسة  على 

 الفراغية


منخاللمناقشةالطالبفيالمفاهيموالمتطلباتالسايقة

(منالكتابالمدرسيواستخدامالمجسماتيستنتج1ومثال)

الطالببأنالهندسةالفراغيةعبارةعنجزءمنمادة
الهندسةالعامةوالتيتختصفيالحديثعناَّلجسام

لتيلهابعدثالث.والمجسماتا

مالمقصودبالهندسةالفراغية

الطالب  يستنتج أن 
مسلمات الهندسة 

 الفراغية
 

 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
يناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقةاْلسئلة
بموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمعالمعلم
 .الدرس

 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح
:التاليةالبطاقة

 مرحلة االكتشاف واالبداع :
.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مجموعتهإليهتوصلتمامبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,
.وإجراءاتها

والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*
عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون

اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهبتطبيقماتمالتوصلإليالطالبيقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من98(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي





كيفيتمتعينالمستوىفي
الفراغ؟


ماالعالقةببنالمستقيم

والمستوى؟




مناقشةالطالب

(1ورقةعمل)




أنيطرحالطالبحلوَّل -

 تتعلقبالموضوع.


يقومالطالببحلسؤالرقم
(منالكتابالمدرسي.1)



 مفاهيمومسلماتفيالهندسةالفراغية



بسمهللاالرحمنالرحيم


(2الموضوع:............................الوحدة:الثامنةعددالحصص)
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 أهداف الدرس : 
.أنيكتشفالطالبعلىاَّلوضاعالمختلفةللمستقيمينفيالفراغ.1

الطالباْلوضاعالمختلفةلمستويينفيالفراغ..أنيقرر2

البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

أنيذكرالطالبتوازيالمستقيمانفيالمستوى. .1
أنيذكرالطالبتعامدالمستقيمانفيالمستوى .2

أكملالفراغ:
إذاكانالمستقيمانمتوازيانفإنقياسالزاويةيساوي............
إذاكانالمستقيمانمتعادانفإنقياسالزاوية=................

مكعب–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

اَّلهداف
السلوكية

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلمية

ن 
أ

ف 
ش

كت
ي

 
  
غ
را

لف
 ا
ي

 ف
ن
مي

قي
ست

لم
 ل
فة

تل
خ
لم

 ا
ع
ضا

الو
 ا
ى
عل

ب 
طال

ال
 



 مرحلة الدعوة :

 اْلسئلةمنخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
الطالبمعالمعلميناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقة

 .الدرسبموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلومات
 البطاقةعلىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح

:التالية
 مرحلة االكتشاف واالبداع :

.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
.مجموعتهداخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
المتبعةواإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
.واإلجراءاتالنتائجتلكمبرراً
المطروحة,واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*

مبرراًممثلهافيتدخل
.وإجراءاتهامجموعتهإليهتوصلتما
ويتوصلونوالنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*

عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلى
اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتفينتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهامواقفأخرىمتشابهةقد
(منالكتاب100(صفحة)3:سؤال)الواجب المدرسي

المدرسي






ماهياَّلوضاعالمختلفة
للمستقيمينفيالفراغ؟






الجزء)أ((2ورقةعمل)







مناقشةالطالب -




يقومالطالببحلسؤالرقم
(منالكتابالمدرسي.5)



 أوضاعالمستقيماتوالمستوياتفيالفراغ



بسمهللاالرحمنالرحيم


(2الموضوع:............................الوحدة:الثامنةعددالحصص)
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التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية

ن 
أ

رر
يق

 
. 
غ
را

لف
 ا
ي

 ف
ن
يي
تو

س
لم

ة 
لف

خت
لم

 ا
ع
ضا

ألو
 ا
ى
عل

ب 
طال

ال
 

 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
يناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقةاْلسئلة
بموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمعالمعلم
 .الدرس

 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح
:التاليةالبطاقة

 مرحلة االكتشاف واالبداع :
.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,

.وإجراءاتهامجموعتهإليهتوصلتما
والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*

عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون
اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من94(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

 ما هي االوضاع المختلفة  
 لمستويين في الفراغ .

 
 
 
 
الجزء)ب((2)ورقة عمل 





مناقشةالطالب



أنيضعالطالبحلوَّلأخرى.
يقومالطالببحلسؤالرقم

(منالكتاب3,4)

المدرسي.




لطالببحلسؤالرقميقوما
(منالكتابالمدرسي.6)

















 أوضاعالمستقيماتوالمستوياتفيالفراغ
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 توازيمستقيمومستوى 

 أهداف الدرس : 
.أنيبرهنالطالبنظريةتوازيمستقيممعمستوى1

البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 .تقاطعمستقيممعمستوى 
 .مناقشةالواجبالبيتي

أكملالفراغ:
تقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................إذا

–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
يناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقةاْلسئلة
بموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمعالمعلم
 .الدرس

 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح
:التاليةالبطاقة

 مرحلة االكتشاف واالبداع :
.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,

.وإجراءاتهامجموعتهإليهتوصلتما
والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*

عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون
اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من94(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

ما هي العالقة بين المستقيم 
إلذي يوازي مستقيما في 

المستوى  والمستوى الذي 
 . يحوي ذلك المستقيم 

 
 
 
 
(3)ورقة عمل 



هليمكنكبرهانالنظرية
السابقة؟






يقومالطالببحلالسؤالالتالي:
إذاكانسمستوىمعلوم,
أبمستقيمخارجالمستوى

بحيثأب//المستوىس,
رسمتأجـ//بدفقطعتا

المستوىسفيجـ,دعلى
الترتيب.أثبتان:



 أب=جـد 
 أجـ=بد




.
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 تقاطعمستوىمعمستويينمتوازيين 

 أهداف الدرس : 
.أنيستنتجالطالبالعالقةبينالمستويانالمتوازيانوخطيالمستوىالقاطعلهما.1



البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 تقاطعمستوىمعمستوى 
 .مناقشةالواجبالبيتي

اختراَّلجابةالصحيحة:
إذاتقاطعمستويانفإنهمايتقاطعانب

نقطتان(–خطمستقيم–)نقطة



–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
المعلميناقشوالبحثإلىالتفكيرتدعوهمالتيالمشوقةاْلسئلة

 .الدرسبموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمع
 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح

:التاليةالبطاقة
 مرحلة االكتشاف واالبداع :

.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مجموعتهإليهتوصلتمامبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,
.وإجراءاتها

والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*
عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون

اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من99(صفحة)4:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

ما هي العالقة بين المستويان 
المتوازيان وخطي تقاطع 

 مستوى ثالث معهما .
 
 
 
 

(4)ورقة عمل 



(2يقومالطالببحلسؤال)
منالكتابالمدرسي99صفحة





 المستوىس,والمستوى
صمتقاطعانفيأب,

المستوىعيقطعهمافيجـد
,هـوعلىالترتيبفإذاكان
أب//المستوىعفأثبتأن

:جـد//هـو



.
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الدرسأهداف 

.أنيتعرفالطالبعلىوضعالمستقيمالعموديعلىالمستوى


البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

أذكراَّلوضاعالمختلفةلمستقيمومستوىفيالفراغ؟مراجعةالطالباَّلوضاعالمختلفةلمستقيمومستوىعلىالفراغ



–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
يناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقةاْلسئلة
بموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمعالمعلم
 .الدرس

 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح
:التاليةالبطاقة

 مرحلة االكتشاف واالبداع :
.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,

.وإجراءاتهامجموعتهإليهتوصلتما
والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*

عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون
اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من105(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

المستقيم عموديا  متى  يكون 
 على المستوى ؟

 
 
 
 
((5)ورقة عمل 










.







 تعامدمستقيممعمستوى
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 هداف الدرس : أ
أنيستنتجالطالبمسقطكلمنالنقطة,المستقيمعلىالمستوى.-1

البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 .تقاطعمستقيممعمستوى 
 مناقشةالواجبالبيتي.

أكملالفراغ:
إذاتقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................



مسطرة–ورقةعمل-كرةصغيرة–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
يناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقةاْلسئلة
بموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمعالمعلم
 .الدرس

 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح
:التاليةالبطاقة

 مرحلة االكتشاف واالبداع :
.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,

.وإجراءاتهامجموعتهإليهتوصلتما
والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*

عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون
اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من109(صفحة)3:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

كيف تحدد مسقط كل من  النقطة  
,  القطعة المستقيمة  على 

 المستوى ؟
 
 
 
 
(6)ورقة عمل 




هليمكنكاستنتاجمساقطكل
منالنقطة,المستقيمعلى

المستوى؟







 التدريب:سؤالالرابع
منالكتابالمدرسي

109صفحة




.





 اَّلسقاطالعمودي
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 أهداف الدرس : 
أنيستنتجالطالبالعالقةبينالمستقيمالمائلعلىالمستوىوعمودياعلىمستقيمفيالمستوىومسقطه,-1



البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 مستقيممعمستوى.تقاطع 
 .مناقشةالواجبالبيتي

أكملالفراغ:
إذاتقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................



–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمةالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلمياَّلهدافالسلوكية
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 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
يناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقةاْلسئلة
بموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمعالمعلم
 .الدرس

 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح
:التاليةالبطاقة

 مرحلة االكتشاف واالبداع :
.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,

.وإجراءاتهامجموعتهإليهتوصلتما
والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*

عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون
اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من109(صفحة)1:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

ماهيالعالقةبينالمستقيمالمائلعلى
المستوىوعمودياعلىمستقيمفي

 .ومسقطه,المستوى
 
 
 
 

(7)ورقة عمل 




قمباَّلجابةعلىالتساؤَّلتفي

(2ورقةالعملسؤال)


.







 اَّلسقاطالعمودي
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 أهداف الدرس : 
أنيتعرفالطالبعلىمفهومالزاويةالزوجية.

أنيحددقياسالزاويةالزوجية

البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 مستقيممعمستوى.تقاطع 
 .مناقشةالواجبالبيتي

أكملالفراغ:
إذاتقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................

–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية




أنيتعرفالطالب
علىمفهومالزاوية

 الزوجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن  يقرر الطالب كيفية 
 قياس الزاوية الزوجية 

 
 مرحلة الدعوة :

 منخاللمجموعةمنالطالبانتباهبجذبالمعلميقوم
يناقشوالبحثإلىالتفكيرهمتدعوالتيالمشوقةاْلسئلة
بموضوعالصلةالسابقةذاتالمعلوماتالطالبمعالمعلم
 .الدرس

 علىالمعدفيالسؤالتتمثلوالتيالمشكلةالمعلميطرح
:التاليةالبطاقة

 مرحلة االكتشاف واالبداع :
.مجموعاتإلىالطالبيقسم
.المشكلةتمثلالتيالسابقةالبطاقةمجموعةكلعلىيوزع*
اقتراحاتإلىالتوصلأجلمنالكافيالوقتالطالبيعطي*

.عليهمالمطروحةالمشكلةبخصوصونتائجوتفسيرات
داخلوتفسيراتنتائجمنإليهتوصلماطالبكليطرح*

.مجموعته
.إليهاالتوصلتمالتيالنتائجمجموعةكلتسجل*

والتفسيرات الحلول اقتراح
واإلجراءاتإليهالتوصلتمماالمجموعاتإحدىممثليطرح
ًالمتبعة .واإلجراءاتالنتائجتلكمبررا

واإلجراءاتالمعلوماتالمجموعاتإحدىتعارضقد*
مبرراًممثلهافيتدخلالمطروحة,

.وإجراءاتهامجموعتهإليهتوصلتما
والنقاشالمفاوضةجلسةخاللمنالحلمنالطالبيتحقق*

عليهامتفقإجراءاتمعرفةإلىويتوصلون
اإلجراءاتاتخاذ
وتفسيراتنتائجمنهالطالببتطبيقماتمالتوصلإلييقوم

يتعرضونلهافيمواقفأخرىمتشابهةقد
(من94(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

مانوعالزاويةالمحصورةبينالمستويين
المتقاطعينفيالفراغ؟

 الزاوية ؟كيف يمكن قياس 
 
 
 
 
(8)ورقة عمل 








.









 الزاويةالزوجية
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 إدي وشايردليل  المعلم وفقا لنموذج 

 في مادة الرياضيات الفصل الثاني للصف العاشر االساسي 

 في وحدة  الهندسة الفراغية 

 

 

 إعداد الباحث  :

 أحمد  محمد  الوالي 

 م    2015 – 2014
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 أهداف الدرس : 
.أنيتعرفالطالبعلىمفهومالهندسةالفراغية.1

.أنيستنتجالطالبعلىمسلماتالهندسةالفراغية.2



البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

أنيذكرالطالبتعريفالمستقيم. .3
أنيذكرالطالبتعريفالمستوى .4

ماالمقصودبالمفاهيمالتالية:المستقيمالمستوى؟



مجسمات)كراتصغيرة(–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 



التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية

 الطالب  يتعرفأن 
مفهوم الهندسة  على 

 الفراغية


منخاللمناقشةالطالبفيالمفاهيموالمتطلباتالسايقة
(منالكتابالمدرسيواستخدامالمجسماتيستنتج1ومثال)

الطالببأنالهندسةالفراغيةعبارةعنجزءمنمادة
الهندسةالعامةوالتيتختصفيالحديثعناَّلجسام

لتيلهابعدثالث.والمجسماتا

مالمقصودبالهندسةالفراغية

الطالب  يستنتج أن 
مسلمات الهندسة 

 الفراغية
 

 أوال : ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
 يقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعاتويطرح

عليهمالمعلمالدرسفيصورةمشكلةكمايلي:
بمسلماتالهندسةالفراغية؟هليمكنكإعطاءمالمقصود-

 بعضالتفسيراتحولها؟

 

 ثانيا : أثناء النشاط :

مرحلة التضارب المعرفي:

فيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامناَّلسئلةوالتي-

تسببلهمالحيرةفمثال:

هلتوجدعالقةبينالمستقيموالمستوى؟هليمكنك

القة؟تحديدهذهالع

كيفيمكنكتحديدالمستوىوتعينهفيالفراغ؟



 

 مرحلة التفكير في التفكير :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة

بعدإجابتكعلىاَّلسئلةالسابقةأعدتفكيركمرةأخرىمع

عنْلعطاءتفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخاللاَّلجابة

(.1ورقةالعمل)






كيفيتمتعينالمستوىفي
الفراغ؟


ماالعالقةببنالمستقيم

والمستوى؟


هلكلنقطتانفيالمستوى
يمربهمامستقيمواحد؟

أعدالتفكيرهليوجدحلوَّل
أخرى!!؟




البمناقشةالط


(1ورقةعمل)




أنيطرحالطالبحلوَّل -

 تتعلقبالموضوع.

 مفاهيمومسلماتفيالهندسةالفراغية
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التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية





ثالثا :ما بعد  النشاط :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:كيفيمكنكربط

ماتعلمتهمنالدرسبحياتكاليومية؟اعطأمثلةعلىذلك

تدريب:فيالشكلالمقابل:

 سمثالثةمستويات. -
 سمثالثةمستقيمات. -
النقطةد.سمالمستوياتالتيتحوي -




(من98(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي


















يقومالطالببحلسؤالرقم
(منالكتابالمدرسي.1)
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 أهداف الدرس : 
المختلفةللمستقيمينفيالفراغ..أنيكتشفالطالبعلىاَّلوضاع1

.أنيقررالطالباْلوضاعالمختلفةلمستويينفيالفراغ.2

البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

أنيذكرالطالبتوازيالمستقيمانفيالمستوى. .3
أنيذكرالطالبتعامدالمستقيمانفيالمستوى .4

أكملالفراغ:
زيانفإنقياسالزاويةيساوي............إذاكانالمستقيمانمتوا

إذاكانالمستقيمانمتعادانفإنقياسالزاوية=................

مكعب–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

اَّلهداف
السلوكية

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلمية

ن 
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ف 
ش
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ي
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لف
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ى
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ب 
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 أوال : ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
 يقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعاتويطرحعليهم

المعلمالدرسفيصورةمشكلةكمايلي:
 اَّلوضاعالمختلفةللمستقيمينفيالفراغ؟هليمكنكاستنتاج

 ثانيا : أثناء النشاط :

مرحلة التضارب المعرفي:

فيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامناَّلسئلةوالتيتسببلهم-

الحيرةفمثال:

؟هليمكنأنيكونانمستقيمانمتوازيانفيالفراغ؟متقاطعان

هلتوجدحاَّلتأخرى؟

 

 

 ة التفكير في التفكير :مرحل

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة
بعدإجابتكعلىاَّلسئلةالسابقةأعدتفكيركمرةأخرىمعْلعطاء
(.1تفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخاللاَّلجابةعنورقةالعمل)

تصوراتوتفسيراتأخرىعناَّلسئلةفيورقةهليمكنكأقتراح

العمل؟

ثالثا :ما بعد  النشاط :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:كيفيمكنكربطما

تعلمتهمنالدرسبحياتكاليومية؟اعطأمثلةعلىذلك




(منالكتاب100(صفحة)3:سؤال)الواجب المدرسي

مدرسيال






ماهياَّلوضاعالمختلفة
للمستقيمينفيالفراغ؟






الجزء)أ((2ورقةعمل)







مناقشةالطالب -




يقومالطالببحلسؤالرقم
(منالكتابالمدرسي.5)

 أوضاعالمستقيماتوالمستوياتفيالفراغ
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 توازيمستقيمومستوى 

 أهداف الدرس : 
.أنيبرهنالطالبنظريةتوازيمستقيممعمستوى1

البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 .تقاطعمستقيممعمستوى 
 .مناقشةالواجبالبيتي

أكملالفراغ:
إذاتقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................

–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
 ويطرحيقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعات

عليهمالمعلمالدرسفيصورةمشكلةكمايلي:
هليمكنكأنتستنجاَّلوضاعالمختلفةللمستقيمينفيالفراغ

 ؟
 ثانيا : أثناء النشاط :

مرحلة التضارب المعرفي:

فيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامناَّلسئلةوالتي-

تسببلهمالحيرةفمثال:

هليمكنأنيكونمستويانمتوازيانفيالفراغ؟

؟متقاطعان

هلتوجدحاَّلتأخرى؟

كيفيمكنانيتقاطعالمستويانفيالفراغ؟

 

 مرحلة التفكير في التفكير :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة
تفكيركمرةأخرىمعبعدإجابتكعلىاَّلسئلةالسابقةأعد

ْلعطاءتفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخاللاَّلجابةعن
(.1ورقةالعمل)

هليمكنكأقتراحتصوراتوتفسيراتأخرىعناَّلسئلة

فيورقةالعمل؟

(2أجبعنسؤالرقم)

ثالثا :ما بعد  النشاط :

كيفيمكنكربطفيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:
ماتعلمتهمنالدرسبحياتكاليومية؟اعطأمثلةعلىذلك

(من102(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

ما هي العالقة بين المستقيم 
إلذي يوازي مستقيما في 

المستوى  والمستوى الذي 
 . يحوي ذلك المستقيم 

 
 
 
 
(3)ورقة عمل 



هليمكنكبرهانالنظرية
السابقة؟




(2سؤالرقم)


يقومالطالببحلالسؤالالتالي:
إذاكانسمستوىمعلوم,
أبمستقيمخارجالمستوى

بحيثأب//المستوىس,
رسمتأجـ//بدفقطعتا

المستوىسفيجـ,دعلى
الترتيب.أثبتان:



 أب=جـد 
 أجـ=بد




.
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 تقاطعمستوىمعمستويينمتوازيين 

 أهداف الدرس : 
.أنيستنتجالطالبالعالقةبينالمستويانالمتوازيانوخطيالمستوىالقاطعلهما.1



البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 تقاطعمستوىمعمستوى 
 .مناقشةالواجبالبيتي

اختراَّلجابةالصحيحة:
إذاتقاطعمستويانفإنهمايتقاطعانب

نقطتان(–خطمستقيم–)نقطة

–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
يقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعاتويطرحعليهم

المعلمالدرسفيصورةمشكلةكمايلي:

العالقةبينالمستويانالمتوازيانهليمكنكأنتستنج

 مستوىثالثمعهماوخطيتقاطع

 ثانيا : أثناء النشاط : 

مرحلة التضارب المعرفي:

فيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامناَّلسئلةوالتي-

تسببلهمالحيرةفمثال:

العالقةبينالمستويانالمتوازيانهليمكنأنتكون

متوازيان؟متخالفان؟وخطيتقاطعمستوىثالث

؟هلتوجدحاَّلتأخرى

 

 مرحلة التفكير في التفكير :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة
بعدإجابتكعلىاَّلسئلةالسابقةأعدتفكيركمرةأخرىمع
ْلعطاءتفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخاللاَّلجابةعن

(.1ورقةالعمل)

تصوراتوتفسيراتأخرىعناَّلسئلةهليمكنكأقتراح

فيورقةالعمل؟

(1أجبعنتدريب)

(2أجبعنسؤالرقم)

ثالثا :ما بعد  النشاط :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:كيفيمكنكربط
ماتعلمتهمنالدرسبحياتكاليومية؟اعطأمثلةعلىذلك

 
(من104(صفحة)4سؤال):الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.



ما هي العالقة بين المستويان 
المتوازيان وخطي تقاطع 

 مستوى ثالث معهما .
 
 
 مناقشة  الطالب   

 
(4)ورقة عمل 



(1يقومالطالببحلتدريب)
منالكتابالمدرسي99صفحة




(:2سؤالرقم)

 المستوىس,والمستوى
صمتقاطعانفيأب,

المستوىعيقطعهمافيجـد
,هـوعلىالترتيبفإذاكان
أب//المستوىعفأثبتأن

:جـد//هـو



.
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أهداف الدرس

.أنيستنتجالطالبوضعالمستقيمالعموديعلىالمستوى


البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

أذكراَّلوضاعالمختلفةلمستقيمومستوىفيالفراغ؟مراجعةالطالباَّلوضاعالمختلفةلمستقيمومستوىعلىالفراغ



–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
يقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعاتويطرحعليهم

المعلمالدرسفيصورةمشكلةكمايلي:

المستقيمعمدياعلىمتىيكونهليمكنكأنتستنج

 مستوى.

 ثانيا : أثناء النشاط : 

مرحلة التضارب المعرفي:

فيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامناَّلسئلةوالتي-

تسببلهمالحيرةفمثال:

متىيكونالمستقيمعمودياعلىالمستوى؟هليمكنقياس

الزاويةالمحصورةبينالمستقيم؟إذاكانالمستقيم

عمودياعلىالمستوىهليكونالمستقيمالعموديعلى

المستوىعمودياعلىأيمستقيمفيالمستوى؟

 

 مرحلة التفكير في التفكير :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة
بعدإجابتكعلىاَّلسئلةالسابقةأعدتفكيركمرةأخرىمع

تفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخاللاَّلجابةعنْلعطاء
(.1ورقةالعمل)

هليمكنكأقتراحتصوراتوتفسيراتأخرىعناَّلسئلة

فيورقةالعمل؟

ثالثا :ما بعد  النشاط :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:كيفيمكنكربط
؟اعطأمثلةعلىذلكماتعلمتهمنالدرسبحياتكاليومية




(من107(صفحة)2:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.



متى  يكون المستقيم عموديا  
 على المستوى ؟

 
 
 
 
((5)ورقة عمل 





مناقشةالطالب



(صفحة1أجبعنتدريب)

منالكتابالمدرسي.107



.

 تعامدمستقيممعمستوى



بسمهللاالرحمنالرحيم


(2الموضوع:............................الوحدة:الثامنةعددالحصص)
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 هداف الدرس : أ
أنيستنتجالطالبمسقطكلمنالنقطة,المستقيمعلىالمستوى.-1



البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 .تقاطعمستقيممعمستوى 
 .مناقشةالواجبالبيتي

أكملالفراغ:
إذاتقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................



مسطرة–ورقةعمل-كرةصغيرة–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية

.
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 ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
يقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعاتويطرحعليهم

المعلمالدرسفيصورةمشكلةكمايلي:

هليمكنكأنتستنتجمسقطكلمنالنقطة,القطعة

 المستقيمةعلىالمستوى؟

 ثانيا : أثناء النشاط : 

مرحلة التضارب المعرفي:

والتيفيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامناَّلسئلة-

تسببلهمالحيرةفمثال:

ماهومسقطالنقطةعلىالمستوى؟

ماهومسقطالقطعةالمستقيمةالموازيةللمستوى؟



 

 مرحلة التفكير في التفكير :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة
ىمعبعدإجابتكعلىاَّلسئلةالسابقةأعدتفكيركمرةأخر

ْلعطاءتفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخاللاَّلجابةعن
ورقةالعمل.

هليمكنكاقتراحتصوراتوتفسيراتأخرىعناَّلسئلة

فيورقةالعمل؟

ثالثا :ما بعد  النشاط :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:كيفيمكنكربط
ليومية؟اعطأمثلةعلىذلكماتعلمتهمنالدرسبحياتكا

(من109(صفحة)3:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

كيف يمكنك استنتاج  مسقط كل 
من  النقطة  ,  القطعة 

 المستقيمة  على المستوى ؟
 
 
 
 
(6)ورقة عمل 




مناقشةالطالبوطرحأسئلة
تتعلقبالمساقطلكلمنالنقطة

والقطعةالمستقيمة.







 التدريب:سؤالالرابع
منالكتابالمدرسي

109صفحة




.







 اَّلسقاطالعمودي



بسمهللاالرحمنالرحيم


(2الموضوع:............................الوحدة:الثامنةعددالحصص)
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 أهداف الدرس : 
أنيستنتجالطالبالعالقةبينالمستقيمالمائلعلىالمستوىوعمودياعلىمستقيمفيالمستوىومسقطه,-1



البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 .تقاطعمستقيممعمستوى 
 .مناقشةالواجبالبيتي

أكملالفراغ:
إذاتقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................



–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية
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 ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
يقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعاتويطرحعليهمالمعلم

كمايلي:الدرسفيصورةمشكلة
ماهيالعالقةبينالمستقيمالمائلعلىالمستوىوعمودياعلىمستقيمفي

 .المستوىومسقطه,
 

 ثانيا : أثناء النشاط : 

مرحلة التضارب المعرفي:

فيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامناَّلسئلةوالتي-

تسببلهمالحيرةفمثال:

ماهومسقطالنقطةعلىالمستوى؟

ماهومسقطالقطعةالمستقيمةالموازيةللمستوى؟

 مالعالقة بين  طول القطعة المستقيمة  وطول مسقطها ؟

 هل يمكنك  استخدام البرهان الرياضي لبيان ذلك ؟

 مرحلة التفكير في التفكير :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة
السابقةأعدتفكيركمرةأخرىمعبعدإجابتكعلىاَّلسئلة

ْلعطاءتفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخاللاَّلجابةعن
ورقةالعمل.

هليمكنكأيجادطريقةأخرىلبرهانالعالقةبينبين
طولالقطعةالمستقيمةوطولمسقطها؟

هليمكنكاقتراحتصوراتوتفسيراتأخرىعناَّلسئلة

لعمل؟فيورقةا

ثالثا :ما بعد  النشاط :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:كيفيمكنكربط
ماتعلمتهمنالدرسبحياتكاليومية؟اعطأمثلةعلىذلك

(من111(صفحة)4:سؤال)الواجب المدرسي

الكتابالمدرسي.

ماهيالعالقةبينالمستقيمالمائلعلى
المستوىوعمودياعلىمستقيمفي

 .المستوىومسقطه,
 
 
 
 
(7)ورقة عمل 

مناقشةالطالبفيالحلوَّللتي

توصلواإليها.


قمباَّلجابةعلىالتساؤَّلتفي

(2ورقةالعملسؤال)



منالكتاب1,2تدريب

المدرسي
.





 اَّلسقاطالعمودي



بسمهللاالرحمنالرحيم


(2الموضوع:............................الوحدة:الثامنةعددالحصص)
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 أهداف الدرس : 
يتعرفالطالبعلىمفهومالزاويةالزوجية.أن

أنيحددقياسالزاويةالزوجية


البنوداَّلختباريةالمتطلبالسابق

 .تقاطعمستقيممعمستوى 
 .مناقشةالواجبالبيتي

أكملالفراغ:
إذاتقاطعمستقيممعمستوىفإنهيتقاطعفي...................

–ورقةعمل-ورقمقوى–السبورةالطباشير–الكتابالمدرسيالوسائل التعليمية : 

التقويمالخبراتواَّلنشطةالتعليميةالتعلميةاَّلهدافالسلوكية




أنيتعرفالطالب
علىمفهومالزاوية

 الزوجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن  يقرر الطالب كيفية 
 قياس الزاوية الزوجية 

 
 ما قبل النشاط 

 :مرحلة االعداد 
يقومالمعلمبتقسيمالطالبإلىمجموعاتويطرحعليهمالمعلم

الدرسفيصورةمشكلةكمايلي:
 ماهيالزاويةالزوجية؟كيفيمكنقياسها

 

 ثانيا : أثناء النشاط : 

مرحلة التضارب المعرفي:

اَّلسئلةوالتيفيهذهالمرحلةيوجهالمعلمعددامن-

تسببلهمالحيرةفمثال:

 كيفيمكنقياسالزاويةالزوجية؟

 مرحلة التفكير في التفكير :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبتوجيهاَّلسئلةالتاليةعلىالطلبة
بعدإجابتكعلىاَّلسئلةالسابقةأعدتفكيركمرةأخرىمع

اللاَّلجابةعنْلعطاءتفسيراتغيرالتيتمذكرهامنخ
ورقةالعمل.

هليمكنإيجادطرقأخرىلقياسالزاويةبينالمستويين
غيرالتيتمدراستها؟


ثالثا :ما بعد  النشاط :

فيهذهالمرحلةيقومالمعلمبطرحالسؤال:كيفيمكنكربط
ماتعلمتهمنالدرسبحياتكاليومية؟اعطأمثلةعلىذلك




(من117(صفحة)2:سؤال)مدرسيالواجب ال

الكتابالمدرسي.




ما نوع الزاوية المحصورة بين 
المستويين المتقاطعين في 

 الفراغ ؟
 كيف يمكن قياس الزاوية ؟

 
 
 
 
 (  8)   ورقة عمل 

 
 

مناقشة الطالب فيما توصلوا  
 إليه من  نتائج .

 
 
 

(  من  الكتاب  1تدريب  ) 

 المدرسي 
 
 
 
  

 
 متابعة الواجب المنزلي

 الزاويةالزوجية
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 ( 6ملحق  رقم  ) 

 أوراق العمل
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 ( 1ورقة عمل ) 

 الطالب مسلمات الهندسة الفراغية يستنتج أن ف : الهد



X

 السؤال األول:  ارسم  جميع المستقيمات الممكنة  التي يمكن أن تمر بالنقطتين . 



X 

...................................................نستنتجمنالسؤالالسابقأن...............................................

 السؤال الثاني  قم بالنشاط التالي :

 ضع  أمامك على الطاولة  التي أمامك  كرة     . كم عدد المستويات التي  يمكن أن تقع فيها الكرة  ................... .1
 ويات التي  يمكن أن تقع فيها الكرتان ................... ضع  أمامك على الطاولة  التي أمامك  كرتان   . كم عدد المست .2
ضع  أمامك على الطاولة  التي أمامك  ثالثة كرات على استقامة واحدة     . كم عدد المستويات التي  يمكن أن تقع فيها  .1

 الكرات الثالثة  ...................
ى استقامة واحدة  . كم عدد المستويات التي  يمكن أن تقع فيها ضع  أمامك على الطاولة  التي أمامك  ثالثة كرات ليست عل .4

 الكرات الثالثة ................ ...................
ضع  كرة  ومسطرة أمامك  على الطاولة . كم عدد المستويات  التي يمكن أن تمر  بها كال من الكرة والمسطرة  .5

............................ 
 ا بشكل  متقاطع  .  كم عدد المستويات التي تمر بها  المسطرتان .............................خذ  مسطرتان وضعهم .6
 خذ  مسطرتان وضعهما بشكل  متوازي   .  كم عدد المستويات التي تمر بها  المسطرتان ............................. .7

 

 فراغ بأحد الطرق التالية : من  النشاط السابق  نستنتج أنه  : يمكن تعيين المستوى في ال
 

1.  2.  

1.  4.  

  

 في الشكل المقابل:  يشترك المستقيم مع المستوى  في نقطتين .إذا  نستنتج أن 
............................................................................... 

 

 في  الشكل  المقابل :  المستوى  س  تقاطع  المستوى  ص في .................
 

 

  .........................................................أذا  نستتنتج أن :
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 (2ورقة عمل  ) 

 

أنيكتشفالطالباَّلوضاعالمختلفةللمستقيمينفيالفراغ.-1.الهدف : 

.أنيحددالطالبعلىاْلوضاعالمختلفةلمستويينفيالفراغ.-2



الجزءاَّلول:استعنباَّلشكالالتاليةفيالتعرفعلىعلىاَّلوضاع

المختلفةللمستقيمينفيالفراغ.



 

 

 

في الشكل االول :  المستقيمان  

 .............................. ويجمعهما  مستوى  واحد .

في الشكل الثاني :  المستقيمان  ............................. ويجمعهما مستوى 

 واحد .

يجمعهما  مستوى   الوفي الشكل الثالث :  المستقيمان  ............................  

 واحد 

  

 

 سؤال  :  تأمل  الشكل المقابل  وسمي  ثالثة أزواج من  المستقيمات   المتوازية  والمتقاطعة  والمتخالفة . 
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 الجزء  الثاني :   استعن باألشكال التالية  في التعرف على  األوضاع المختلفة لمستويين في الفراغ .

.





















:  2.........................................              في الشكل رقم  :   1في الشكل رقم  

............................................... 
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 (1ورقة  عمل  ) 

 . :أنيبرهنالطالبنظريةتوازيمستقيممعمستوىالهدف 

 في  الشكل  المقابل : 
 س  مستوى  معلوم  ، أ ب  مستقيم معلوم  خارج المستوى  س  ،  جـ   ،  د  ينتمي للمستوى س  

 رسم  المستقيم  أجـ  بموازاة  المستقيم   ب د  بحيث  أ جـ  =  ب د  .     

 ما  العالقة بين   المستقيم   أ ب  ،  والمستوى  س   .  وضح ذلك   

 

 البرهان :

 



/.................فهمايعينانبماأنأجـ/

المستوى.......

وحيثأجـ=..............بالفرض.

الشكلأبجـد..........................................

أب//.......................

أب//جـدالواقعفيالمستوىس

أب....المستوىس

نستنتجمنالبرهانالسابقأنه:

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

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

:2سؤال
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 (4ورقة  عمل  ) 



 أهداف الدرس : 
 

. أن يتعرف الطالب على العالقة بين  المستويان المتوازيان   و خطي المستوى القاطع لهما .1




في  الشكل  المقابل :  س  و  ص مستويان 
 متوازيان  , ع  مستوى ثالث قاطع  
 لهما  في  أ ب , جـ د على الترتيب .

 
 أثبت  أن    أب  //  جـ د  


البرهان:

بماأنالمستوىس//المستوىصبالفرض

فإنأبتقاطعجـد=........................

1)

جـديجمعهماالمستوى...........ولكنأب,

2)

(ينتجان:2(,1من

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

 

 (  1سؤال  :  

 

 

 

البرهان:

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

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

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

............................................................
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 (5ورقة  عمل  ) 



 أهداف الدرس : 
الطالبعلىوضعالمستقيمالعموديعلىالمستوىيستنتج.أن1






 ( 1سؤال : 

 

 

فيالشكلالمقابل:

المستقيملتقاطعالمستوىس=..................

المستقيملعموديعلىجميعالمستقيمات

م,ن,ك......الواقعةفيالمستوىس

 والمارةبالنقطةأ.

..........................نإذانستنتجأ



(2سؤال
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 (6ورقة  عمل  ) 

 هداف الدرس : أ
أ×أنيتعرفالطالبعلىمسقطكلمنالنقطة,المستقيمعلىالمستوى.-1


تأملالشكلالتالي:


مسقطالعموديللنقطةأعلىالمستوىسهو.........................




 

 

 

 

 ثانيا  :    مسقط  قطعة  مستقيمة  على  مستوى  معلوم  :  

:فيكلشكلمناَّلشكالالتاليةارسممسقطالقطعةالمستقيمةعلىالمستوى

















ماذاتالحظ؟
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 ( 7ملحق  رقم  ) 

 كتاب تسهيل المهمة 
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group, the control one ) in the test of  mathematical thinking skills in favor of the model of 

"Ady and Shire". 

2. There are statistically significant differences at (α = 0.05) between the mean scores of the 

high achievers' students of the three study groups (the first experimental group , the second 

experimental group, the control one ) in the test of  mathematical thinking skillsin favor of 

the model of "Ady and Shire". 

3. There are statistically significant differences at (α = 0.05) between the mean scores of the 

low achievers' students of the three study groups (the first experimental group , the second 

experimental group, the control one  in the test of  mathematical thinking skills in favor of the 

model of "Ady and Shire". 

In light of the findings of the study , the recommendations and suggestions were determined 

In the light of those findings of the study , the researcher recommended the necessity of 

implementing  the models of "constructivist learning" and "Ady and Shire " in teaching 

mathematics because of  their abilities in   the development of mathematical thinking and 

working on training the mathematics teachers on the use of new strategies and methods that 

help in the process of meaningful learning. 
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of the models of "constructivist  learning and  Ady 

and Shire" in the development of mathematical thinking skills to the tenth grade students in 

Gaza 

The study problem was identified with the following main question: What is the impact of 

two models of "constructivist learning" and "Ady - Shire "on developing of 

mathematical thinking skills to the tenth grade students in Gaza? 

    The following sub-questions emerge from main question:  

 

1. What mathematical thinking skills will be  developed with the  tenth grade students in 

Gaza? 

2. What is the general framework of the models of "constructivist learning" and "Ady and 

Shire"? 

3. Are there statistically significant differences at (α = 0.05) between the mean scores of 

students of the three study groups (the first experimental group , the second experimental 

group, the control one ) in the test of  mathematical thinking skills? 

4. Are there statistically significant differences at (α = 0.05) between the mean scores of the 

high achievers' students of the three study groups (the first experimental group , the second 

experimental group, the control one ) in the test of  mathematical thinking skills? 

5. Are there statistically significant differences at (α =0.05) between the mean scores of the 

low achievers' students of the three study groups (the first experimental group , the second 

experimental group, the control one ) in the test of  mathematical thinking skills? 

 

For answering the study questions, the researcher used the experimental approach where the 

study was applied on  a sample of (120)  students of  the tenth grade which have been selected 

purposively from Abu Obaida secondary School . 

 

The sample was divided into three groups, where  the first one (the first experimental group  ) 

consisting of (40) students was  taught using the model of "constructivist learning", the 

second one (the second experimental group  ) consisting of (40) students was  taught by using 

the modelof "Ady and Shire"and the traditional method was used in teaching  the third group  

( the control one) consisting of (40) students. The researcher prepared the teacher guide for 

both models and a content analysis tool .The study tools were presented to a panel of referees 

and experts ,then the study tools were applied on the exploratory sample so as to make sure of 

the validity and reliability of the test. Statistical tests were used to validate the assumptions 

where the results of the study showed the following 

1. There are statistically significant differences at (α = 0.05) between the mean scores of 

students of the three study groups (the first experimental group , the second experimental
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