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  يـ     إال وحبـك مقرون بأنفاسـ   تـس وال غربـت شمـما طلع            
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  168  الرسومات التوضيحية



  ح  

  ملخص البحث
تهدف هذه الدراسة إلى إثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسـي    

  : في السؤال الرئيس التاليدراسةوتحددت مشكلة ال، في ضوء مهارات التفكير البصري
  

ما المادة اإلثرائية لمحتوى وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي في 
  ضوء مهارات التفكير البصري؟

  :التالية الفرعية وقد تفرع عن هذا السؤال األسئلة
ية للـصف   وحدة الهندسة الفراغ  الواجب توافرها في    ما مهارات التفكير البصري      . 1

  العاشر األساسي؟
ما مدى توافر مهارات التفكير البصري في محتوى وحـدة الهندسـة الفراغيـة               . 2

  للصف العاشر األساسي؟
المثرى بمهـارات   لصف العاشر األساسي    في منهاج ا  ما محتوى الهندسة الفراغية      . 3

 التفكير البصري؟
 

هندسة الفراغية للصف    حيث قام بتحليل وحدة ال     ،اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي    
 من خالل أداة تحليل تـم  -مركزاً في المقام األول على الرسومات التي فيها      - العاشر األساسي 

هذه  لحساب ثبات    ياستخدم معادلة هولست  حيث  بناؤها باالعتماد على مهارات التفكير البصري       
، تائج تحليل محتوى الوحدة    على ن  دباالعتما  وكذلك المنهج البنائي إلعداد المادة اإلثرائية      األداة،

  . مناقشتهم وجمع آرائهمتحيث تم، صين بالمناهج وطرق التدريستوآراء المخ
  

اشتملت على مهـارات    يل المحتوى إذ    ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث أداة تحل      
سـاليب  اسـتخدم األ  كمـا    ،التفكير البصري لوحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي       

 صورتها النهائية من ثـالث  وقد تكونت أداة التحليل في،  ونسب مئويةات من تكرار اإلحصائية
  .تمثيل المعلومات، تفسير المعلومات، تحليل المعلومات: مهارات وهي

  

وحـدة  الواجب توافرها في    قائمة مهارات التفكير البصري     إلى  وقد توصلت الدراسة    
  ،مهـارات هذه ال دني نسب توافر    لت إلى ت  ي، كما توص  الهندسة الفراغية للصف العاشر األساس    

وفي ضـوء   ،  التفكير البصري مثرى بمهارات   لهندسة الفراغية   لمحتوى  مما ساقها إلى وضع     
قائمة التي توصلت إليها الدراسة الحالية عند تطوير وحدة         الأوصى الباحث باالستفادة من     ذلك  

. اإلثرائية التي قدمتها الدراسة    ةمادواالستفادة من ال  ، الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي    
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  الفصل األول
  خلفیــة الدراســة

 
  :ا قدمة ×

حيث يقوم   ، يتصرف في أي شأن من شئون حياته       قبل أن عمليات عقلية   اإلنسان  يمارس  
هـذه العمليـة   و، غير واعيـة  و أعملية الدراسة هذه قد تكون عملية واعية      و، بدراسة هذا الشأن  

  .سمى التفكيرت
  

ن تدريس التفكير ينبغي أن يكون ضمنيا وغير مباشر من خالل تقديم مهارات مرتبطـة     إ
لمواد الدراسية المختلفة وذلك ألن عملية التفكيـر    وتأتي ضمن تدريس محتوى ا     ،بعملية التدريس 

  )142 :2000 بخيت،( .ال تحدث بشكل منفصل ومستقل عما يحيط بنا
  

 فاإللمام بالرياضيات يعد أحد عوامـل   لها دور هام في إعداد النشء،      تومناهج الرياضيا 
  )35 :2001، روفائيل ويوسف(. قدم بالدول المختلفةتال

  

 ازدحام المنهج الدراسي    نية تتسم بالزخم فكما أوضح بوزامينيتر أن      ولكن المناهج الفلسطي  
يجعل مهمة االستقراءات المكثفة في النمـو  ، لمادة الرياضيات في كل مرحلة من مراحل الثانوية      

  )289: 2004، بوزامينيتر وستيف. (المتعاقب لمادة الرياضيات الدراسي أمرا بالغ الصعوبة
  

 فـي عـالم التربيـة    أدخلت الكثير من المـستحدثات ة الجديدة  بما أن المناهج الفلسطيني   ف
االعتماد على مهـارات التفكيـر فـي        و ،بد من تغيير طريقة التعليم    ، كان ال    والتحصيل العلمي 

لمعرفي الهائل الـذي يقـدم مـن     ذلك ألن الكم ا،الدرجة األولى وليس على مهارات االستظهار    
وهـذا مـا يفـرق      ، دون تعويده حل المشكالت بنفسه     المنهاج ال يمكن أن يجتازه الطالب        خالل

إذ كان في السابق يتم إعطاء الطالب جميع المشاكل         ، عن التعليم الحديث  ) القديم(التعليم التقليدي   
 وكان لكثرة حله ومروره بمشكالت متنوعة يتمكن من حـل هـذه             ،الممكنة السابقة لهذه المسألة   

 وال  ،مادة الرياضيات التي يعتبر العلم فيهـا تراكميـاً        السيما في   في المستقبل،   المشكلة بسهولة   
يمكن فصل جزيئاته عن بعضها ولكن عند أصغر محك يحمل مـشكلة جديـدة يقـف الطالـب               

 معطيـات المـسألة   مع املد التفكير والتعتمألنه لم يع،  ويرجع من المسألة صفر اليدين    ،متسمرا
  .هامنللوصول إلى المطلوب 
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   :إلى المآخذ اآلتية على مناهج الرياضيات التقليدية) 43، 2000 :عقيالن(ويشير 
 .ريب اآللي والحفظدالتركيز على الت •

 .ظهور الحقائق والمفاهيم والقواعد بشكل منفصل عن بعضها •

 . في التعبيرةعدم مراعاة الدق •

 .احتواء المناهج على مواضيع فقدت قيمتها •

 .شويق والكتب إلى عنصر الدافعية والتجاافتقار المنه •

 . والكتب إلى تعليم مهارات التفكير وخاصة العليا منهاجاافتقار المنه •

 . والكتب إلى أساليب تعلم وتعليم المبدعينجاافتقار المنه •
  

 ،فإن برامجا أعدت وما زالت تعد لتنميـة التفكيـر   ولهذه األسباب مجتمعة أو متفرقة،      
 بـالعواطف والمـشاعر والقـيم، وأن        باعتباره مهارة بحاجة إلى أدوات وطرق، وكونه مرتبطًا       

يكات التي تساهم في تنمية     تالتفكير مصدر ينبني عليه مستقبل العالم، فال بد من امتالك بعض التك           
  )71 :1996 سرور، (. دون مللالتفكير وتطويره

  

 تتكلم بلغة الرموز والقوانين النظرية      ألنها مجردة من المواد ال   دوبما أن الرياضيات تع   
 تصعب على الكثير من الطلبة حتى ولو استخدم المعلم أساليب تدريس منطقية             ا فإنه ،في معظمها 

ولهذا فإن أساليب التدريس لوحدها غير كافيـة للتعامـل مـع المفـاهيم              ، في تبسيط مضامينها  
 إذ ينبغي أن ترتبط المسائل الرياضية بتوضيحات وأشكال تبـسط مـن             ،مسائلالالرياضية وحل   

المنـاهج الحاليـة     والتدريبات، ولكن هذا ال يتوافق مع        لوب من تلك المسائل   إمكانية إيجاد المط  
كالـصور  ة على استخدام الوسائل التوضيحية،       ال تركز بصورة كافي    ، والتي المطبقة في مدارسنا  

 فلـيس  اهتمـام إن وجـد بعـض   و، وغيرها من الوسائل التي تساعد في حل المسائل الرياضية   
  .افراً منه، نصيباً ووسائل البصريةلل

  

 يجعـل  الهندسـية، واالعتماد فقط على النظريات دون األخذ باالعتبار األشكال والرسوم  
ـ  الرياضيات ت، ولما كانت    من الرياضيات مادة جامدة يحفظها الطالب من غير فهم         ى عتمـد عل

 حاولت هذه الدراسة طرق بـاب   -وإن كانا ال يفترقان   - عالمين أساسيين وهما الجبر والهندسة    
 الذي يعتمد على الطرق التجريدية فـي        ،ندسة ألن مجاالت التفكير فيها أوسع بخالف الجبر       اله

 ولكن اآلليـة تكـون      ، والتي يصل حل المسألة فيه إلى الصفحتين والثالثة أحياناً         ،حل المسائل 
 يتجـاوز  فهناك مسائل في الهندسة قد تكلف الطالب تفكيراً      ، الهندسة بخالف ذلك  أن   الإ، واحدة
  . ال يتجاوز أسطراً ثالثلة حالًصلتكون المح، ساعةالربع 
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التـدريس   مهنـة  ومزاولة، معلمينالواستطالع آراء السابقة، دراسات نتائج اللى  ناء ع وب
 ،تعرض لموضوع الهندسـة الفراغيـة     ال عدم الحظ الباحث  ،خاصة للصف العاشر لعدة سنوات    

ـ ،لمين أنفسهم أحياناً بل والمع ، أمام الطالب   تشكل عائقاً  اعلى العلم أنه    ة سواء كان ذلك في طريق
  .الشرح أو آلية الرسم أو حتى حل بعض المسائل

  

 وهـذا   ،كثير من المعلمين يحفظون البراهين والقوانين المطبقة في الرياضيات التقليدية         ف 
  )53، 2002: عفانة. (عكس ما تتطلبه الرياضيات الحديثة

  

 يحتمل التأجيل، ويجب أن يكون فـي صـدارة          ويعتبر التفكير وتوجيهه هدف أساسي ال       
 ألنّه وثيق الصلة بكافة المواد الدراسية وما يـصاحبها مـن          ،األهداف التربوية ألي مادة دراسية    

طرق تدريس ونشاط ووسائل تعليمية وعمليات تقويمية، وال شـك أن وضـع التفكيـر بأبعـاده               
م األهداف التربوية هو فـي أغلـب   المختلفة من تفكير منظومي أو بصري أو إبداعي ضمن قوائ  

األحيان أمر نمطي، ومن ثم يكون موقف المعلم منه موقفًا يتّسم بالشكلية أيـضا ،األمـر الـذي                  
 ينعكس على ممارساته في المواقف التعليمية، والتي تأخذ غالبا شكالً يباعد بينه وبـين التفكيـر،               

ق هدف التفكير أو تنميته لدى األطفال؛       وقد ثبت عدم قدرة المدرسة في الوقت الحاضر على تحقي         
لذلك وجب االهتمام بالطرق المبدعة في عرض المعلومات في أثناء التدريس، وإفساح مـساحات   

أسـاليب تحـسين اإلبـداع، وأسـاليب العـصف الـذهني، والمهـارات              : واسعة لموضوعات 
الناقـد اإلبـداعي لـدى      السيكوحركية، وإسهامات الكمبيوتر الناقدة والمبدعة، واستثارة التفكير        

  )15-7 :2003حبيب، . (الطالب
  

 المنـسجمة مـع     -في الكتاب المدرسـي   -إن تزايد االهتمام بتضمين الصور والرسوم       
، يهـدف   )اللغة البصرية (المحتوى التعليمي المقصود عبر الجمع بين اللغة اللفظية وغير اللفظية           

حاً وفاعلية وأبقى أثراً، وذلـك بتفعيـل   إلى الحرص على جعل عمليتي التعليم والتعلم أكثر وضو       
عملية التواصل بين المعلم والمتعلم وبين المتعلمين أنفسهم، وزيادة االتصال المعرفي لديهم وهذا             
يتطلب من المعلم أن يتقن مهارات التعامل مع الوسائل التعليمية وتكنولوجيـا التعلـيم وأسـاليب            

 على قراءة الصورة كما يتعلم قـراءة الكلمـة، ألن   التوظيف السليم بها، كما يجب تدريب المتعلم   
محتوى الصور والرسوم يحمل مفاهيم وأفكار ومعلومات يصعب على الكلمـة لوحـدها حملهـا          

  )15: 2007الفرا، . (أحياناً
  

 أحـد  سـوى  لـيس  المعاصر الحديث التربوي الفكر مظلة تحت المدرسي الكتاب ويعتبر

تـأثيره   فـي  يفوق بعضها إن بل به، المحيطة المؤثرات من رالكثي يتعلم فالفرد التعليم، مصادر
 ال ربمـا  وإمكانيـات  المقومات من لها توافر لما نتيجة ،ذاتها والمدرسة المدرسي الكتاب تأثير
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 نـه أ القـول  يمكن وربما األساس، يمثل يزال ال فهو ذلك ومع الكتاب، أو للمعلم معظمها تتوافر

 معينة، دراسية مرحلة في للتعليم أساسية أنها التربويون يرى تيال المعارف من األدنى الحد يمثل

.  دون نزاعللتعليم األساسي المصدر هو شيء كل من الرغم على يزال ال أنه يدرك أن ويجب بل
  )27 :1990 ،ياللقان(

  

أن المالحظات البصرية والرسومات والوسائل البصرية عمومـاً تزيـد      فيه  ال شك   ومما         
 فإنه يوجد لكل    ،إلبداع، وبالتالي تسعى إلى احتضان الذهن واألفكار وابتكار الحلول        من عملية ا  

 تنفيذ هذه الفكرة علـى أرض الواقـع،      عطينا المالمح األولية ل   يفكرة في أذهاننا تصور بصري      
  .  على أسس حقيقية تعتمد على بيانات ومعلومات مؤكدةتصور اليتكون هذاالمهم أن 

 

 ،وأدواتها المرئية بالمعرفة المدرسية الكتب بإثراء االهتمامات فيه دتتزاي الذي الوقت وفي

 بـين  تبادليـة  عالقة وجود يستلزم، كان المتعلم على المعروضة المعرفة أشكال تنويع خالل من

 من كخطوة والفهم الوضوح لزيادة ،األنواع متعددة بصرية وأشكال معرفة من التعليمي المحتوى

 التخلص على المتكاملة المناهج محتويات تعمل حيث البصري، والشكل توىالمح بين التكامل باب

 والمـتعلم  المعلم على الوقت يوفر بما البصري والشكل المعرفة بين الفجوات وردم، التشويش من

 كانـت  سواء يتجزأ ال كل المعرفة السيما الجهد، في اقتصاداً أكثر ويكون لديهما، الملل يثير وال

   )1: 2007مهدي والعاصي، . (بصرية أو منطوقة أم مكتوبة معرفة
  

 مستوى في السريع والتطور التغير عن الناتج التحدي مواجهة على المتعلم تعين أنها كما

 التغير إن حيث المدرسي، التعليم عالم مقررات في التعليمي والمحتوى البصري الشكل بين التكامل

 المقـاييس  أحـد  التغيـر  هذا متابعة على الفرد رةقد مدى وتعتبر ،الحياة تواكب حتمية عملية هو

  . حياته في تقدمه مدى لبيان المستخدمة
  

 عناصـر  تعلـم  منظومـة  يعكس التعليمي والمحتوى البصري الشكل بين التكامل أن كما

 الوضوح لزيادة العالقات هذه واستغالل عالقات إلبراز ،ببعضها متصلة ما دراسية مادة محتوى

   )42: 2007لعاصي، مهدي وا. (والفهم
  

 أو  المقـيم  إلثراء عملية فردية أو جماعية محدودة يقوم بها الموجه أو المشرف           أن ا  ابمو
 في أثناء تعاملهم مع المنهاج      ،المعلم أو هؤالء مجتمعين بحسب استشعارهم للثغرات والمشكالت       

  )19: 1996، دياب. ( في بيئة معينةومع تالميذهم
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 وذلـك مـن   ،درس أن يسعى جاهدا إلثراء تدريس مادتـه      لذلك أصبح الزما على كل م     
. ات اإلبداعيـة   حتى ينمـي لـديهم بعـض القـدر         ،خالل استخدام األنشطة اإلثرائية المناسبة    

  )366، 1991:السعيد(
  

عملية غالبا على المحتوى الدراسي لها لما له من تأثير كبير فـي تـشكيل              هذه ال وتتركز  
التي تعد وسيلة لتحقيق األهـداف التربويـة        ، لتعليم والتعلم وفي تصميم أنشطة ا   ، خبرات المتعلم 
وإذا ، فالمحتوى الدراسي يحتل مكان القلب من المنهاج في منظـوره الحـديث           ، المرغوب فيها 

كانت أهداف المنهاج تجيب عن التساؤل لماذا نعلّم؟ فإن المحتوى يجيب بدوره علـى التـساؤل                
  )11: 1987، عميرة( نعلم ونتعلم؟ كيف

  

 ،يقتضي أسلوب اإلثراء تطوير محتوى المنهج وتطوير الطرق التقليدية فـي التـدريس    و
وجعل موهبة الطالب هي المحور الذي تنتظم حوله الخبرة ويحتاج ذلك إلى مرونة كبيـرة فـي              

ومن ألوان الخبرة التي استخدمت في هذا األسـلوب الـرحالت           ،  السياسة وفي اإلدارة التربوية   
 دراسة اللغات   ، كتابة القصص  ، حفظ األشعار  ، مشروعات البحث  ،ة الجماعية  المنافس ،األسبوعية
ـ                ،األجنبية .        ات الفـراغ  االعتمـاد علـى الـتعلم الـذاتي وتخـصيص أنـشطة تربويـة ألوق

  )166: 1993، المزيدي(
  

من المهم أن ندخل التكنولوجيا التربوية في تعليم الرياضيات باستخدام الوسائل الحديثة            و
ـ             حيث   ،يوتركالكمب ضطروا من خالل المرئيات نحفز الطالب على إيجاد الحلول من غيـر أن ي

 اسـتخدام  دونيجـاد الحلـول   هم إلزيحفوأيضا يمكن ت   ،الوسائلهذه  تعلم الرياضيات باستخدام    ل
تم التفكير وإيجاد الحلول بصورة داخلية في العقل وذلـك          ي أي أن    ،الوسائل التقليدية في التدوين   

  .عصر السرعة الذي نعيش فيهحتى نواكب 
  

 يرى الباحث أنه بزيادة إثراء كتب الرياضيات بمـواد تعتمـد   ،سبق ما كل إلى اًواستناد
ـ يل فإن ذلك قد يحسن من اسـتيعاب الطل  البصري الذي يعتمد على التخ     مهارات التفكير على    ةب

ة المثـرى بمهـارات   ا محتوى الهندسة الفراغيم لمعرفة الباحث سعى ، لذلك للمادة المعطاة لهم
 ، التغلب على صعوبات الهندسة الفراغيـة في الطلبة دراسة الهساعد هذ، حيث تالبصري التفكير

على التخيل وإيجاد الحلول الممكنة والوصـول إلـى النتـائج    هم  باستعمال أشكال بصرية تساعد   
  . وأسرعهابأسهل الطرق
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  :مشكلة الدراسة ×
  :لرئيس التاليدراسة في السؤال ا مشكلة الحدد    تت

فـي  محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشـر األساسـي           ل ائيةثرما المادة اإل  
  ؟مهارات التفكير البصريضوء 

  

 :أسئلة الدراسة ×
  : السؤال األسئلة الفرعية اآلتيةا    ويتفرع من هذ

نهـاج   في محتوى الهندسة الفراغيـة فـي م        وافرهاما مهارات التفكير البصري الواجب ت     : 1س
  الصف العاشر األساسي؟

ما مدى توفر مهارات التفكير البصري في محتوى الهندسة الفراغية في منهـاج الـصف               : 2س
  العاشر األساسي؟

ما محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسي المثرى بمهارات التفكيـر             : 3س
  البصري؟

  

 :أهداف الدراسة ×
  :وقد جاء أهمها كما يلياألهداف من هذه الدراسة، تعددت 

تحديد مهارات التفكير البصري الواجب تضمنها في محتوى الهندسة الفراغية فـي منهـاج               . 1
  .الصف العاشر األساسي

التعرف على مدى توفر مهارات التفكير البصري في محتوى الهندسة الفراغية في منهـاج               . 2
  .الصف العاشر األساسي

لصف العاشر األساسي مثرى بمهارات التفكيـر       وضع محتوى للهندسة الفراغية في منهاج ا       . 3
 .البصري

 
 :أمهية الدراسة ×

  :، ومن أهمهاةتكمن أهمية هذه الدراسة في أمور عد
توفر الدراسة قائمة بمهارات التفكير البصري للهندسة الفراغيـة، مـن المـأمول أن تفيـد                 . 1

 .مطوري مناهج الرياضيات عند تقويم وتطوير الكتب

ض موضوعات الهندسة الفراغية قد تفيـد معلمـي الـصف العاشـر             تقدم رؤية جديدة لعر    . 2
 .األساسي في تسهيل عملية شرح الدروس للطلبة

 .تقدم الدراسة أداة تحليل للمحتوى قد يستفاد منها في الدراسات التربوية القادمة . 3
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توفر الدراسة تحليل لمحتوى الهندسة الفراغية في ضوء مهارات التفكير البصري يفيد فـي               . 4
 .ق مفاهيم الطالب الرياضيةتعمي

تقدم الدراسة مادة إثرائية لوحدة الهندسة الفراغية تعتمد على مهـارات التفكيـر البـصري                . 5
 .طور قدرة الطالب على التركيز واالنتباهوإثراء بعض جوانب المعرفة العلمية ت

 
  :حدود الدراسة ×

 األساسي الذي   للصف العاشر الفلسطيني  منهاج الرياضيات   محتوى   الدراسة على    قتصرت
 . بمدينة غزة2008/2009طبق في العام الدراسي 

تنحصر الدراسة في الجزء الثاني من مقرر الصف العاشر األساسي ضـمن المنهـاج              و
 صـفحة وسـبعة    31وحدة الهندسة الفراغية والتي تتكون مـن         بالوحدة الثامنة وهي     الفلسطيني
 .دروس

 

  :مصطلحات الدراسة ×
v إثراء المحتوى :  

الصف العاشر األساسي بمهارات التفكيـر      ج  امنهمحتوى الهندسة الفراغية في     ء  إغناهو  
  .البصري لمعالجة النقص بالرسومات التي تتضمنها الوحدة

  

v الھندسة الفراغیة :  
من الفراغ وتتكون    بدراسة المجسمات التي تشغل حيزاً       فرع من فروع الرياضيات يعنى    

  .مايرهغواالسطوانة ومن ثالثة أبعاد، كالمكعب 
  

v البصريمھارات التفكیر  :  
هي المهارات التي استخدمت في إثراء محتـوى الهندسـة الفراغيـة، وتـشمل تمثيـل          

  .وتفسيرها وتحليلها) الرسم(المعلومات 
  

v التفكیر البصري:  
ط ومهارة عقلية تـساعد  عبارة عن نشايتبنى الباحث تعريف عفانة للتفكير البصري وهو   

لمعلومات وتمثيلها وتفسيرها وإدراكها وحفظها ثم التعبير عنهـا         الحصول على ا  اإلنسان في   
  . وذلك من أجل تحقيق التواصل مع اآلخرين، ولفظياًوعن أفكاره الخاصة بصرياً

  )8-9  :2001، عفانة(
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 الفصل الثاني
  اإلطــار   النظـــري

  
  :إثراء احملتوى: أوالً  ×

 فـي   ، وذلك   تعد عملية إثراء المنهاج الدراسي ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة         
 الذي يتـصف بـالتغير الثقـافي والحـضاري          ،أي مجتمع يسعى إلى مواكبة روح هذا العصر       

  .في شتى ميادين المعرفةالمترامي األطراف التراكم المعرفي يتصف بو، كما تواصلالم
  

ï ثراءمفهوم اإل:  
 ،)المنجـد (العلم أثرى أي أغنى أما اإلثراء فيعني البقية من   الفعل  اإلثراء لغة من    يعرف  

أي جهد منظم تتعهده مؤسسة من مؤسسات المجتمع، بهدف توسيع وتعميق خبرات أبنائـه              وهو  
 ممـا يـنعكس     ،التطبيقية، بحيث يؤثر إيجاباً على تحصيلهم وينتقل إلى حياتهم اليومية         وظرية  الن

  )42: 1992، عبد السميع. (على بيئتهم ووطنهم ومجتمعهم
  

إغناء المحتوى أو إحداث زيـادات      ولكنه يعرف اصطالحاً بتعريفات عدة، من أهمها أنه         
 أو تجعله أكثر وضوحاً     ،ون في أي من عناصره    وإضافات فيه تكمل نواقص معينة اكتشفها المرب      

  )13: 1997اللولو، . (أو يسراً أو تقبالً
  

ج بأنه عملية محدودة تهـدف إلـى        اإثراء المنه ) 426: 2001، األستاذ ومطر (ويعرف  
  . التأكد من فاعليته في مجال معينتسهيل حدوثه أو

  

 هوأن،  استجابة لقصور معين   ترى النادي اإلثراء بأنه عملية عالجية محدودة جاءت       بينما  
 وبشكل متـوازن دون أن يطغـى   ر أو أكثر من عناصر المنهج،   يتم بزيادة كمية أو نوعية لعنص     

  )10: 2007، النادي. (أي عنصر على اآلخر
  

ف اإلثراء في عالم األطفال بأنه عبارة عن أنشطة يتم اختيارها بعناية تقدم للطفـل،     ويعر
. قلية ومهاراته الجـسمية واالجتماعيـة وغيرهـا بدرجـة أكبـر           وذلك بهدف تنمية قدراته الع    

)Gallagher, 1998: 77(  
  

يكون نتيجة أو استجابة الكتـشاف فقـر فـي    وأما عن دافع اإلثراء فإن بلقيس يرى أنه        
 أو قصور في طرائق التعليم وأساليب القياس والتقويم، وذلك لـسد هـذه              ،المحتوى أو األساليب  

  )5: 1989بلقيس، . ( مع األهداف التربوية وفلسفتهاأكثر انسجاماً  المنهاجالثغرات لجعل
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هو تقديم غير المعتاد وغير التقليدي، فاإلثراء في المقررات الدراسـية           وبالنسبة لكيفيته ف  
يكون بإعطاء دروس غير عادية وغير المتلقاة في المدرسة، وتتيح دروس اإلثراء التعمـق فـي          

ة، والنقطة المهمة حول اإلثراء هو أنه يجب أن يكـون نوعيـاً             المعطى بصورة أكبر من العادي    
ويجب أن يكون فيه شيء من التوسع والتقدم، وال يجب أن يكون فقط إضافات كمية مـن نفـس             

  )163: 1994، ستوبارد. (الشيء
  

فاإلثراء يتناول المحتوى واألهداف واألنشطة والخبرات بشكل متكامل ومتوازن دون أن           
جانب آخر، ألن المنهاج نظام متكامل والنظام هو الكل المتكامل الذي تتفاعـل        يطغى جانب على    

  )5: 1992، نشوان. (أجزاؤه مع بعضها البعض لتحقيق أهداف هذا النظام
  

 يقوم على تحليل المنهاج ومعرفة نقاط القصور والضعف فيه، ومن ثم غرس             هو أيضا و
 واألنشطة والتقويم، حتى يكون دور اإلثـراء        المهارات واألفكار المناسبة في المحتوى واألهداف     

  )18: 1998، حجي. (فعال في تلبية حاجات المتعلم االجتماعية والنفسية والمعرفية
  

وتعد عملية إثراء المنهاج عملية عالجية محدودة تتناول الجزيئات التي تكتـشف فيهـا              
 المنهج قد يكون بزيـادة أو       وبهذا فإن إثراء  ،  )5: 2004،  واللولو ةعفان(وتظهر فيها المشكالت    

 وتفعيل في األنـشطة وإخـصاب   ، أو كالهما أو كماً  تنمية األهداف أو تحسين في المحتوى نوعاً      
 على اعتبار أن اإلثـراء يؤكـد علـى الـشمول     ،في الخبرات أو دقة وتنوع في القياس والتقويم  

 وأن أي إثراء ألي مـن  ،امالً ومتك مفتوحاًوالتكامل والتوازن بين عناصر المنهاج باعتباره نظاماً 
ويمكن القـول  ، )426: 2001، االستاذ ومطر(عناصره يؤثر في العناصر األخرى كما يتأثر بها  

أن البعض ينظر إلى اإلثراء على أنه عملية تتضمن إدخال برامج أخرى تعزز أهداف المنهـاج                
عمل على أي من عناصـره       وقد يقتصر ذلك ال    ،القائم وإجراء عملية تغيير جذرية للمنهاج الحالي      

  )21: 2001، شلدان (.حسب ما تقتضيه الحاجة أو الضرورة
  

هندسة الفراغيـة   إغناء محتوى ال  إجرائياً بأنه   وفي ضوء ما سبق يعرف الباحث اإلثراء        
 وذلك لسد الفجوات التـي       وإحداث اإلضافات والزيادات عليه،     األساسي عاشرلصف ال امقرر  في  

  .مهارات التفكير البصريلمحتوى في ضوء كشفت عنها عملية تحليل ا
 

ï 432-431: 2001، األستاذ ومطر( :أغراض اإلثراء(  
يهدف اإلثراء إلى تجويد المنهاج وتحسينه وزيادة فاعليته والتقليل من الوقت أو الجهـد              

  :وتتعدد جوانب أغراض اإلثراء لتشمل ما يلي، المبذول في تحقيق أغراضه أو تثبيت آثاره
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  .فكلما كثرت األمثلة إلى حد معين سهل بناء المفهوم، ناء مفهوماإلثراء لب •
  . ساعد ذلك على نمو المفهوم وعمقاًاإلثراء لنمو المفهوم فكلما كثرت األمثلة اتساعاً •
إدخال متطلبات مسبقة لجعـل الموضـوع        اإلثراء للتدرج في التجريد أو التبسيط أو       •

  .أكثر وضوحاً
  .لحياةاإلثراء لتوظيف المعلومات في ا •
  .اإلثراء لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين •
 .اإلثراء لسد فجوة تنظيم المنهاج وتسلسل الخبرات •
  

وتـأتي  ، ن أغراض اإلثراء متعددة وتهدف جميعها إلى تحسين المنهاج وزيادة فاعليتـه  إ
  )10: 2007، النادي( .استجابة لما به من قصور أو فجوات كشفت عنها عملية التحليل

  

يرى الباحث أن الغرض األساسي والرئيس لعملية إثراء الكتاب المدرسي هـو تـسهيل    و
وصول المعلومة إلى ذهن الطالب، لذلك ال بد من األخذ بخصائص المتعلم مـن حيـث الـسن                  

  .واإلدراك واالهتمامات وغيرها عند عملية اإلثراء
  

ï 433-432: 2001، األستاذ ومطر(: مستويات اإلثراء(  
ويتم على مستوى الدولة أو الكيان الشامل نتيجـة الحاجـة الوطنيـة              :اماإلثراء الع  •

لية أو خارجية أو حدة تغيـر طـارئ،          أو لتوصية داخ   ،إلدخال عنصر تربوي جديد   
 . وتوزيع الجهود على المدارس مع تعليمات لتعليمهاء،ويتم بمساعدة الخبرا

  

 وفي هذا النـوع     ،طق معينة ويتم في أقاليم محددة من الدولة أو منا        :اإلثراء المحلي  •
 لتنظيمه من خالل جهود     ،من اإلثراء تقوم مديريات التربية والتعليم المحلية بالتعاون       

وتعـد  ، المشرفين التربويين والنشرات المحلية والدورات التدريبية أثنـاء الخدمـة          
 . توزع على معلمي المادة،مذكرات بسيطة لبيان كيفية اإلثراء

  

 في حجرة الصف دون اتفاق مسبق بين مجموعة من المعلمين           ويتم :اإلثراء الفردي  •
 وهو يتصل بتفريد التعلـيم وتفعيـل الـتعلم          ،ودون استعداد جماعي أو متفق موحد     

 أو بمـشاركة الطـالب أو        وهنا يعد المعلم منفرداً    ،وتقليل الفاقد في العملية التعليمة    
 محاضرة أو موضوع     من خالل فيلم أو    ،الخبراء المتخصصين بإثراء هذا الموضوع    

 .شفوي أو مطبوع
  

ينسجم الباحث مع هذه المستويات، إال أنه يرى ضرورة إشراك المعلم الميداني في أيـة               
 . عملية إثراء كانت وفي أي مستوى، وعدم االكتفاء بالخبراء غير الممارسين للمهنة
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ï 434: 2001، األستاذ ومطر( :شروط اإلثراء الجيد(  
 .أو معالجة جانب به قصور، أو استكمال نقص  لسد ثغرةأن يكون اإلثراء وظيفياً •

األهـداف   ( بين عناصر المنهج األربعـة    ومترابطاً  ومتكامالً أن يكون اإلثراء شامالً    •
 من عناصر المنهج يتطلب     ر وأي تغير في أي عنص     ،)والمحتوى واألنشطة والتقويم  

 . في العناصر التي تأتي بعدهتغييراً

هي تتم من خالل بناء المنهج ومن خالل عمليـة تجريبيـة            اإلثراء عملية مستمرة و    •
 .ومن خالل تنفيذه

 مـن حيـث   ،اإلثراء عملية بنائية جزئية محدودة ينبغي أن تتم في الموقع المناسـب    •
تنظيم المحتوى والخبرات ويمكن أن تكون إضافية وليس من الضروري أن تـزرع             

تـاب والسـيما اإلثـراء      بل من الضروري عدم إضافتها إلى الك       ،يفي كتاب مدرس  
 .المحلي والفردي

  

 حيث يقوم على تحليل المحتوى لمعرفة       ،ن اإلثراء الجيد هو ما استند إلى منهجية علمية        إ
ت  ومن ثم العمل على معالجتها من خـالل الزيـادات واإلضـافا       ،نواحي الضعف والقصور فيه   

زيادات تكمل نواقص فيـه     نهج ب م عند حد إغناء ال     يقف واللعنصر أو أكثر من عناصر المنهج،       
  )12: 2007، النادي( .بل يستمر خالل عمليات المنهج المختلفة من بناء وتجريب وتنفيذ

  

 ومن ثـم غـرس      ،يقوم على تحليل المنهج ومعرفة نقاط القصور والضعف فيه        كما أنه   
ثـراء   حتى يكون دور اإل    ،المهارات واألفكار المناسبة في المحتوى واألهداف واألنشطة والتقويم       

  )18: 1998، حجي. (فعال في تلبية حاجات المتعلم االجتماعية والنفسية والمعرفية
  

ويرى الباحث أنه كلما كانت العقول المجتمعة المفكرة بصوت مرتفع عددها أكبر، ساعد             
  .ذلك في الوصول إلى إثراء جيد بشكل أفضل، وكان نفع الطالب منه أكثر

 
ï جاتطوير المنه: 

ة العربية أن هناك كلمات تحمل في الظاهر معانٍ متماثلـة، إال إنهـا           إن من فصاحة اللغ   
  .تكون مختلفة بعض الشيء، ومن هذه الكلمات اإلثراء والتطوير) وبعد التدقيق اللغوي(

  

 ، وأمـا تطـوير    )المنجـد (فالتطوير لغة يعني التغيير أو التحويل من حالة إلى أخـرى            
هج يتم فيها تدعيم جوانب القـوة ومعالجـة جوانـب           عملية من عمليات هندسة المن    اج فهو   المنه

 وفي كل عامل مؤثر وكـل        وتنفيذاً  وتقويماً تصميماً، الضعف في كل عنصر من عناصر المنهج      
  )218: 2003، السر (.ساس من أسسه في ضوء معايير محددةأ
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ج يعني التغير الكيفي المقصود والمـنظم       اأن تطوير المنه  ) 138: 2006، بطاينة( ويرى
والذي يؤدي إلى تحديث المنهج ورفع مـستوى        ، ذي يحدثه المربون في جميع مكونات المنهج      ال

  . في تحقيق أهداف النظام التعليميكفاءته
  

تغييرات االجتماعية والنفـسية    ل ل فتطوير المناهج التعليمية يعني تحديث هذه المناهج وفقاً       
هـا بـشكل    ئمناهج وتحليلها وإعادة بنا    وهذا يتطلب دراسة ال    ،واالقتصادية التي يمر بها المجتمع    

 كما أن تطوير المناهج يجب أن يستجيب للتغيرات االجتماعية التـي تعـد مـن أبـرز                  ،مستمر
  )12: 2007، النادي( .مبررات التطوير والتغيير للمنهاج

  

إحداث تغييرات فـي عنـصر أو   هو ) Curriculum Development (تطوير المنهجو
 العلمية والتربوية، والتغيرات ائم بقصد تحسينه، ومواكبته للمستجداتمنهج قفي  أكثر من عنصر

مراعـاة    بما يلبي حاجات المجتمع وأفراده، مـع ،ةيالمجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافي ف
  )net.alyaseer.www (.اإلمكانات المتاحة من الوقت والجهد والكلفة

 
ï الفرق بين اإلثراء والتطوير: 

يختلف اإلثراء عن التطوير في المتطلبات السابقة حيث أن اإلثراء يقـوم علـى تحليـل            
ويختلف اإلثراء عـن التطـوير مـن حيـث          كما   ، أما التطوير فيقوم على تقويم المنهج      ،المنهج

 أمـا تطـوير   ،ول حيث أن إثراء المنهج عملية عالجية محدودة بالمقـام األ ،الحدودية والشمولية 
  )20-19: 1997، اللولو (.المنهج فهو عملية عالجية شاملة وجذرية

  

 ،فاإلثراء يتناول الجذور واألسس وبالتالي يؤدي إلى تغيير أساسي فـي بنيـة المنهـاج              
  )20: 1996، دياب (. ومحتوى وطرائق تعلم وتعليم وتقويمأهدافاً

  

لـذا فـإن   ، يقتصر على أحد مكوناتهن التطوير ينصب على جميع عناصر المنهاج وال     إ
بينمـا  ، شمول األهداف التي يتبناها المجتمع ويسعى المنهاج إلى تحقيقهـا         بعملية التطوير شاملة    

 .تعد عملية اإلثراء جزئية من عملية التطوير بحيث تركز على جانب واحد من عناصر المنهـاج    
  )2: 1996، ةعفان(

  

دودة ينبغي أن تتم في الموقع المناسب مـن حيـث   اإلثراء عملية بنائية جزئية محوأيضاً  
  ) 434: 2001، األستاذ ومطر (.تنظيم المحتوى والخبرات

  

ن عملية اإلثراء تنصب على جانب واحد أو أكثر من جوانب المنهاج وهـو المحتـوى                إ
سواء أكان ذلك بتوفير عمليـات      إذ تجرى له عملية إغناء،      ، التدريسالدراسي الذي تتبعه طريقة     
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 تتيح للمتعلم فرصا لتنمية قـدرات التفكيـر         ،أنشطة وأساليب عرض معينة   بمفاهيم أو   بينة أو   مع
  )24: 2001، شلدان( .والميول

  

 أن  ،لةو من حيث الجهـة المـسئ      ر في مقارنته بين عمليتي اإلثراء والتطوي      بلقيسويرى  
ؤسـسات هامـة    التطوير أعم وأشمل من اإلثراء باعتباره مهمة تربوية كبيرة تتوالهـا عـدة م             

ويؤديها األفراد بتكليـف مـن   ، كمؤسسات التربية والمؤسسة االجتماعية والمؤسسات االقتصادية     
 أو على خلفيـة المعرفـة المنهجيـة أو          مؤسساتهم على ضوء سياسة التربية العامة في المجتمع       

قـوم بهـا   أما اإلثراء فهو عمليـة فرديـة ي   ، أو ذاك استناداً إلى مفهوم اإلنسان في هذا المجتمع        
 وفق تلمسهم لفجوات التربوية أثناء عملية التفاعل مـع          تربويون كأفراد كل في موقع مسئوليته،     ال

  )6: 189، بلقيس( .المنهج
  

هـؤالء    يقوم بها المعلـم أو المـشرف أو الخبيـر أو   ،فاإلثراء عملية فردية أو جماعية  
 مع المنهاج ومـع تالميـذهم    بحسب استشعارهم للثغرات والمشكالت في أثناء تعاملهم   ،مجتمعين

 أما عملية التطوير فهي عملية شاملة وليست فردية فتطـوير المنهـاج التربـوي         ،في بيئة معينة  
 د ويقوم بها األفرا   ة،لية عامة تتوالها المؤسسات التربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادي       ئومس

ى المجتمع أو علـى طبيعـة        طرأت عل  ،والجماعات في ضوء فلسفة تربوية جديدة أو مستحدثة       
  )20: 1996، دياب (.المعرفة واستدعت التطوير

  

  )14: 2007، النادي( :بين اإلثراء والتطوير في التاليتحدد الفروق األساسية و
 حيث يقوم اإلثراء على تحليل المنهاج بينما يقوم التطـوير           :المتطلبات السابقة لكل منهما    •

 .على تقويمه

 .عالجية محدودة بينما التطوير عملية شاملة وجذرية اء عملية فاإلثر:طبيعة كل منهما •

 يقوم به المعلم أو الخبراء       حيث أن اإلثراء قد يكون فردياً      :الجهة المسئولة عن كل منهما     •
 بينما التطـوير عمليـة      ، بمشاركة هؤالء مجتمعين    وقد يكون جماعياً   ،المشرفون أو

 .سسات التربية وغيرهاجماعية شاملة تتوالها المؤسسات المختلفة كمؤ

ناء المنهاج وإحداث الزيـادات      فاإلثراء يتم من خالل إغ     :الطريقة التي يتم بها كل منهما      •
 بينمـا   ، تم اكتشافها بعد تحليـل المنهـاج       ،واإلضافات التي تكمل نواقص معينة فيه     

  .التعديل أو االستبدال وغيرها، الحذف، يب مختلفة منها اإلضافةلالتطوير تم بأسا
  

ستخلص الباحث من هذه اآلراء أن عملية تطوير واحدة في المنهاج، يلزمها عـدد ال               وي
بأس به من عمليات اإلثراء المتنوعة، في شتى جوانب هذا المنهاج، بحيث تضم إلـى بعـضها                 

  . مجتمعة لتكون هذا المنهاج المطور
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  خـصباً  االًوفي مادة الرياضيات يوجد الكثير من الموضوعات الرياضية التي تعتبر مج          
يـشجعهم  م و  وبشكل يثير فكـره    ، حيث تقدم للطالب بطريقة تدعو على الحفز والتحدي        ،لإلثراء

 وذلك من خـالل مـواد إثرائيـة         ، في سبيل االرتقاء بقدراتهم اإلبداعية واالبتكارية      ،على العمل 
  ) Beyer, 1987: 271(. تتناول عمليات التفكير ومهاراته

ات التفكير البصري والتي قامت عليها هـذه الدراسـة،          ومن ضمن هذه المهارات، مهار    
مركزةً على الحقائق والمفاهيم والنظريات والمسائل، والتي تعتبر جزءاً من مكونـات المعرفـة              

  : الرياضية والتي يمكن إجمالها فيما يلي
هي عبارة يعتقد أنها صحيحة ويمكن التحقق منها عن طريق الحواس وتتكـون              :احلقائق •

، شـاهين . ( أو معلومات من أشياء محددة أو أشـخاص أو ظـواهر أو حـوادث             من بيانات 
2006 :129( 

  

 الباحث أنها جمل هندسية تقبل دون برهان، وتتسم باالستقالل واالكتمال والتوافق            ويراها
  .المستقیمان المتوازیان ال یتقاطعان: وعدم التناقض، مثل

  

تستخدم للتصنيف والتمييـز واالتـصال      يرة في الرياضيات، حيث      لها أهمية كب   :املفاهيم •
، وهي تتكون من الخصائص المشتركة لألشياء التي تـرتبط          )13: 2005، برهوم(والتعميم  

مع بعضها البعض ضمن إطار رياضي موحد لبناء األساس المنطقـي لمـصطلح المفهـوم               
، كما أنها مجموعـة مـن األشـياء أو الرمـوز أو             )78: 1981:داوود وآخرون (وقاعدته  

حوادث الخاصة التي تم تجميعها معاً على أساس من الخصائص أو الـصفات المـشتركة،               ال
والتي يمكن اإلشارة إليها برمز أو اسم معين، وهي تصور ذهني مجرد يشير لمجموعة مـن        

، وتعرف بأنها عبـارة     )130: 2006، شاهين(الحقائق أو األفكار ذات الخصائص المتقاربة       
ومات وأفكار مجردة ألشياء أو خبرات معينة ذات صـفات أو           أو رموز لفظية تدل على معل     

 .)124: 2006، إبراهيم(خصائص مشتركة 
  

 ينصرف إليها الذهن     لها مدلول رياضي   األلفاظ التي المصطلحات أو    ويرى الباحث أنها    
  .  الزاویة الزوجیة: عند السماع عنها، دون خلط مع مصطلحات أو ألفاظ أخرى، مثل

  

 جمل خبرية تـربط عـدداً مـن         اه أن )46-45: 2006، أبوزينة(ح  ويوض :النظريات •
 .المفاهيم بعضها ببعض

: وهي تعتبر أعلى درجات التجرد المعرفي وأكثرها بعداً وتتميز بـصفات مـن أهمهـا              
  )132-131: 2006، شاهين(
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o توضح العالقة بين مجموعة المتغيرات والمفاهيم التي تم تحديدها من قبل.  
o   اجياً وتكون منطقية التنسيق، وأن يتم اشتقاق المبادئ المجهولة فيها          تشكل نظاماً استنت

  .من المبادئ المعروفة
o تكون مصدراً للفرضيات القابلة لالختبار.  
o                 تستخدم في مواقف تعليمية متعددة وتساعد الفرد على العلـم بفاعليـة فـي البيئـة

 .المحيطة به، وتساعد على توضيح السلوك اإلنساني والتنبؤ به
  

 مـن خـالل العالقـة بـين         صحتها   ت ثبت يرى الباحث أن النظريات تنظيمات معرفية     و
  .نظریة األعمدة الثالثة :لمفاهيم والتعميمات بالبرهان الرياضي بشتى أنواعه، مثلواحقائق ال

  

أنها مواقف رياضية أو حياتية جديدة يتعرض لها الطالب،         القول ب  ويتبنى الباحث    :املسائل •
 السابقة، ومن الضروري أن تكون المسائل التـي   ةدام المعلومات الرياضي  ويتطلب حلها استخ  

يتعرض لها الطالب متنوعة وشاملة للمواقف التي تتطلـب تطبيقـا للمفـاهيم والتعميمـات               
 .األمثلة والتدریبات والتمارین: ، مثل)46-45: 2006، أبوزينة(والمهارات 

 

حث خالل عمليات التحليل واإلثراء، ويمكـن       هذه هي البيانات األربع التي سيتناولها البا        
  :التنويه إلى بقية مكونات المعرفة الرياضية بما يلي

  

تعرف الخوارزمية بأنها الطرية الروتينية للقيام بعمل ما مثل خوارزميـة    :اخلوارزميات •
 )org.ikibooksw.www. (الضرب والقسمة واستخراج الجذر التربيعي

 

مـع   السرعة والدقة في أداء عمل من األعمـال : تعرف في علم النفس بأنها : املهارات •
ي كتابـات  ، كما وتعرف ف يكون هذا العمل بسيطاً أو مركباً  االقتصاد في الوقت المبذول، وقد    

داء مـن  والنظريات ابت قدرة المتعلم على استخدام المبادئ والقواعد واإلجراءات المناهج بأنها
 )net.alyaseer.www(. التقويم  عملياتتطبيق المباشر، وحتىستخدامها في الا

إجراء الخوارزمية بدقة وسرعة، ولما كان فهم الخوارزمية يساعد فـي           أيضاً  هي  و
إعطاء معنى للمهارة المرتبطة بها لذا كان من الـضروري التركيـز علـى فهـم الطالـب          

طلوبة، ويجب أعطاء أهمية خاصة للمهـارات المرتبطـة         للخوارزمية قبل تثبيت المهارة الم    
  )38، 2001: أبوزينة. (بقراءة الجداول والرسوم البيانية ومهارة رسم خرائط سير العمليات

 

 بمعنى  ،تنظيمات من التعميمات والمفاهيم التي تكون لها عالقة مع بعضها البعض          :املبادئ •
  ) 2006:131، شاهين(. حدة ذات معنىأنها تعمل على تجميع المعرفة التي تشكل معاً و
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وهي أفكار مترابطة ومنتظمة تكشف عن النظام الذي بموجبه تسير الظـواهر             :القوانني •
  أو المدروسة وتحاول معرفة الخصائص األساسية لهذه الظواهر ومنها ما يعنى بطبيعة علـم            

ع ه في كـل فـرو     فلسفي يمكن تطبيق  ومنها   ، وعالقة هذا العلم بالعلوم األخرى     ،موضوع ما 
 )133-132، 2006: شاهين( :وكلمة قانون لها ستة أنواعالمعرفة 

 المثلث القائم الزاوية يكون مجموع مربـع ( جملة أو عبارة ذات منطق رياضي مثل       .1
  ).ضلعي الزاوية القائمة يساوي مربع الوتر

  .عالقة رياضية بين ظاهرتين أو أكثر مثل قوانين نيوتن في الجاذبية .2
  . وتتميز بأنها ليست قطعية،)جلبرت الجغرافي(االجتماعية مثل قانون القوانين  .3
  .اريعالقة تجريبية تعتمد على المشاهدة أو التجربة موضع االخت .4
  . مثل قوانين ملكية األراضي،القوانين االفتراضية صعبة التنبؤ .5
ـ      ، مثل   القوانين التي يطبق عليها اسم مفاهيم ومبادئ       .6  هالبعد عن مكانين يمكـن قياس

 .بالمسافة الفاصلة بينهما
  

 وتسهم في بناء    ،وتساعد المفاهيم على التقليل من إعادة التعلم والتطبيق في مواقف جديدة          
 .المحتوى بشكل مستمر ومتتابع ومتكامل مع التنظيم في الخبرة العقلية المقدمة

  

  من المفاهيم بعضها بـبعض، ويمكـن       اًتعرف بأنها جمل خبرية تربط عدد     : التعميمات •
 أو بمستوى نظريات يبـرهن      ،للتعميمات الرياضية أن تكون بمستوى مسلمات يسلم بصحتها       

على صحتها باالستدالل الرياضي، وترتبط سرعة استنتاج الطالب للتعميمات بألفته للمفـاهيم            
 وألفة الطالب للمفاهيم تعني رؤية معنى لها عنده، سـواء كـان             ،التي تتناولها هذه التعميمات   

 )37، 2001: أبوزينة. ( مستوى فكري أو على مستوى تطبيقيالمعنى على
  

 وتهدف إلـى توضـيح وإبـراز      ، عبارات تربط بين مفهومين أو أكثر      كما تعرف بأنها  و
 )131-130، 2006: شاهين( : من هذه التعميمات أربعة ويمكن تمييز،العالقات بين المفاهيم

 : مثل ،العلوم االجتماعية وهي تلخيص مجموعة من الحقائق أو الظروف ب        :الوصفية .1
  .ري فيهالنهر كل ما يجري وما له منبع وله مصب وله واد يج

وهي التي توضح العالقة بين السبب والنتيجة والتي تظهر من خالل فحص             :السببية .2
 كلما اقتربنا من خط االستواء، ترتفـع        : مثل ،العديد من الظروف والمواقف المختلفة    

  .بحردرجة الحرارة عند مستوى سطح ل
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وهي التي تستخدم كدليل للعمل في المـستقبل فـي ضـوء             ):السلوكية(االجتماعية   .3
يقومـوا بأعمـال تعـرض    على كل زائرين مكة أال     :  مثل ،معايير خلقية واجتماعية  

  .ثعلى كل الطلبة أال يقوموا بسلوكيات تعرض المدرسة للتلو: البيئة للخطر، ومثل
 النظريات الناتجة عن االستقـصاء العلمـي        التي تعبر عن التوافق أو     وهي   :العلمية .4

 وتساعد التعميمات بـشكل     :ا، مثل لبعض جوانب النشاط البشري أو دراسة مشكلة م       
عام على تزويد المتعلمين بأدوات يمكن بموجبها تشكيل الفروض التي تساعد علـى             

  .حل المشكالت وعمل االستنتاجات من بيانات جديدة
  
  
  
  

= = = = = = = = = = = = == = = = = = = =   
= = = = = = = = = = = = = = = = = =  

= = = = = = = = = = = = = =  
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  :التفكري: ثانياًً  ×
ألن مهمـة التفكيـر     ، تحتل عملية التفكير في التربية وفي الحياة بوجه عام مكانة رئيسة          

، وتتجدد باسـتمرار  ، للمشكالت التي يواجهها اإلنسان في المجتمع      حلول مناسبة    دتكمن في إيجا  
المعرفـي الـذي يتملكـه      / لي في البناء العق    أساسياً ويعد التفكير باعتباره عملية معرفية عنصراً     
  .اإلنسان، والذي يميزه عن سائر المخلوقات

  

ï مفهوم التفكير: 
 من أكبر المؤرخين فـي      الذي يعتبر ، جورج سارتون ، جاء على لسان المؤرخ الفيلسوف    

وتراثهم من أعظـم مـآثر   ، إن علماء اإلسالم والعرب هم عباقرة القرون الوسطى     ، تاريخ العلوم 
في الفترة  ، وأكثرها أصالة وعمقا  ، اإلنسانية؛ وذلك بتوليهم كتابة أعظم المؤلفات والدراسات قيمة       

لدرجة أنه كان يتحتم علـى      ، الممتدة بين منتصف القرن الثامن وحتى نهاية القرن الحادي عشر         
اإلنسان المثقف الذي يريد اإللمام بكل جوانب علوم عصره أن يتعلم اللغة العربية، أما عن علماء              
هذه الحضارة من عرب وفرس وترك ونصارى ويهود في الشرق أم في الغـرب، فإنـه رغـم                

والـشرح  ، مـي التبسيط العل : اختالف أصلهم وديانتهم فقد كانت تربطهم سمات وهدف واحد هو         
  )6-5: 1988، شربل. ( وتحقيق األهداف العلمية الحقة بشكل موضوعي مجرد، الوافي

  

إن دراسة المدرس المسلم لتطور الفكر الرياضي تساعده على تعريف تالميذه بحـضارة             
أجدادهم السابقين وأمجادهم، ففي مصر القديمة على ضفاف النيـل ظهـرت أول الحـضارات                

إنجازات في مختلف جوانب التقدم العلمي واالجتماعي واالقتصادي والفنـي،          اإلنسانية وكان لها    
وال تزال معالم هذه الحضارة الشامخة حتى يومنا هذا، فهرم الجيزة األكبـر أحـد معـالم هـذه         
الحضارة، ويعتبر إحدى المعجزات في تاريخ البشرية، وقد بني علـى أسـس رياضـية تعتبـر        

ن بناء هذا الهرم يعتبر مؤشراً قويـاً إلـى أن حـضارة قـدماء               كما أ ، إعجازاً بالنسبة لعصرها  
المصريين قد أسهمت إسهاماً فعاالً في بزوغ فجر الرياضيات والعلوم والفنون المعمارية وغيرها             

  )27-26 :1989، شوق. (من منجزات التقدم العلمي في عهدهم
  

، في عالم لم يعد يقبـل  ومن أجل بناء إنسان عربي مسلم يستطيع أن يجد له وألمته مكاناً    
، ال بد من تفعيل العملية التربوية والعمل        ةإال اإلنسان الفعال المتصف بكل معايير الجودة والكفاء       

: علي تجديد المنهاج التعليمي المدرسي وتطويره، وتحديثه باالستناد إلـى ركيـزتين أساسـيتين             
شري، وذلـك لـشحذ ذكـاءات    طبيعة العصر، وطبيعة المتعلم خاصة ما يتصل بطبيعة العقل الب       

اإلنسان المتعددة، وجعله ينتمي إلى عصره ووطنه وبيئته وثقافته وعقيدته، واستثمار قدرات كـل     
متعلم؛ فكل تلميذ في أي مؤسسة تعليمية لديه جهاز يقع بين ُأذنيه يساوى كمبيوتر بثالثة باليـين                 
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 بليون جهاز استقبال مكبر يستقبل      50دوالر، به ماليين الخاليا العصبية هذه الخاليا تحتوى علي          
كل جهاز مائة ألف من األفكار المترابطة من الخاليا األخرى، وهذا الجهاز يساعد على تخـزين           
معلومات في حياته  يفوق ويتفوق بها كثيراً على أعظم كمبيوتر اخترعه اإلنسان، وفي ظل هذه                 

تعليمية جديدة ومغايرة ومبهرة بقـدر      القراءة لطبيعة العقل البشري، أال يجب أن نفكر في مناهج           
  )3: 2007الفرا، . (هذا العقل المبهر اإللهي الصنع

  )191: آل عمران ( َربََّنا َما َخَلْقَت َھذا َباِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر 
  

، بل يجـب أن تحتـوي     روهذه المناهج الجديدة ال يجب أن تعتمد على الحفظ واالستظها         
  . المتعددةهير على التفكير وأنماطه المتنوعة ومهاراتبشكل كب

  

التفكير عملية ذهنية تقوم على المعالجة العقلية للمعلومات وربطها بـالخبرات الـسابقة      ف
ـ     ، لتكوين األفكار أو استداللها أو الحكم عليها        علـى نحـو     ةويمكن تنميتها وتطويرها عند الطلب

  )10 :2005 ،دياب( .يةميعلتمادة الالارتقائي وتدريجي أثناء تعلم 
  

التفكير هو عملية عقلية معرفية ديناميكية هادفة، تقوم على إعادة تنظيم ما نعرفه مـن               و
 تستخدم في اتخاذ القرارات وحل المـشكالت وفهـم    ،رموز ومفاهيم وتصورات في أنماط جديدة     

 )9 :2006وآخرون،  الخزندار (.الواقع الخارجي

 وأقدرها علـى     وأشدها تعقيداً  ليات المعرفة بأنه األكثر رقياً    ويتميز التفكير عن سائر عم    
 ت مما يمكنه من معالجـة المعلومـا       ،النفاذ إلى عمق األشياء والظواهر والمواقف واإلحاطة بها       

  )24: 2005، دياب(. وإنتاج وإعادة إنتاج معارف ومعلومات جديدة موضوعية دقيقة وشاملة
  

 CORT)تعليم التفكير ( ث المعرفي في برنامج   كما عرفه دي بونو صاحب مؤسسة البح      
وهو عملية يقـوم بهـا الجميـع        ، العملية التي يمارس الذكاء من خاللها نشاطه على الخبرة        "أنه  

 ".حيث أن للعديد منهم قدرات مختلفة في هذا المجـال         ،  على فئة معينة من الناس     وليس مقصوراً 
)43: 1984 De Bono,(  

  

خدام الوظائف النفسية لحل مشكلة مـن المـشكالت حيـث           وبشكل عام فالتفكير هو است    
وهو تجربـة ذهنيـة     ، ثم يفاضل بينها العقل الختيار الحل النهائي      ، يصاغ لها عدة حلول محكمة    

تشمل كل نشاط عقلي يستخدم الرموز مثل الصور الذهنية والمعاني واأللفاظ واألرقام والذكريات             
حل محل األشياء واألشخاص والمواقـف واألحـداث        واإلشارات والتعبيرات واإليحاءات التي ت    

  )6: 1998، عصفور. (شخص بهدف فهم موضوع أو موقف معينالمختلفة التي يفكر فيها ال
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 سلسلة لألنشطة العقلية غير المرئية التي تحدث في العقل عنـدما  عرفه جودت على أنه  و
  )39 :2003 ،سعادة( .يتعرض للمثيرات

 

العملية التي بها يتم توليد األفكار عـن  " بأنه )كيف نفكر(به وقد عرفه جون ديوي في كتا    
وهو أيضا معرفة العالقة التي تربط األشـياء        ، ثم إدخالها في البنية المعرفية للفرد     ، معرفة سابقة 

فالتفكير عنده نشاط ذهني يتمثل في أسلوب حل        ، ببعضها والوصول إلى الحقائق والقواعد العامة     
  )25: 2000، دياب. ("أن يكون من أهم أهداف التربيةوالذي يفترض ، المشكلة

  

نشاط فكري يتميز بخصائص متعددة منها القـدرة         ديفيد بيركنز  من وجهة نظر  التفكير  و
والقدرة على اختيار بديل من عدد كبير مـن   ، على إدراك العالقات األساسية في الموقف المشكل      

والقـدرة علـى إعـادة      ، تنظيم الخبرات السابقة  والقدرة على االستبصار وإعادة     ، البدائل المتاحة 
كما عرفه بأنه قـدرة تتكـون بالممارسـة         ألفكار جديدة،   تنظيم األفكار المتاحة بهدف الوصول      

 ،وتحتاج إلى توجيه وإرشاد حتى تصل إلى أعلى مـستوى       ، وتتطور على نحو ارتقائي وتدريجي    
عفوي أو نتيجة عرضية من خالل محاوالت        ألنه عملية ال تكتسب بشكل       ،والتفكير ال ينمو تلقائياً   
ـ     مستمراً  فنيا وتعليماً   بل هو عمل يتطلب أداء     ،إنجاز أغراض أخرى   تعلم  من أجل تنميته عند الم

 ينطوي على أبعاد ومكونات متشابكة       معقداً مفهوماًه  وهكذا اعتبر إلى أقصى ما تستطيعه قدراته،      
  )Perkins, 1985: 28( :ثالثةن مكونات يتألف مو، تعكس الطبيعة المعقدة للدماغ البشري

) تطبيـق ، اسـتيعاب ، تـذكر ( مثـل    وأقل تعقيـداً   ،)حل المشكالت (عمليات معقدة مثل     •
  .ةوعمليات توجيه وتحكم فوق معرفي

  .معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع •
  ). ميول-اتجاهات(استعدادات وعوامل شخصية  •
  

ناجحة وقد تكون غير ذلك، ونحن نبدأ التفكيـر         إننا عندما نفكر نقوم بمخاطرة قد تكون        
عندما نكون ال نعلم ما الذي نريده، إن عملية التفكير المعقدة تعكس الطبيعـة المعقـدة للـدماغ                  

  )18، 1996: حبيب( .البشري
  

إذن فالتفكير عملية ذهنية نشطة وهو نوع من الحوار الداخلي المستمر مع الذات أثنـاء               
 بالغ التعقيد    وقد يكون أمراً   ،لمثير يتم استقباله عن طريق إحدى الحواس      القيام بعمل أو التعرض     

، وعلى رأسـها حـل المـشكالت      ، يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في العمليات المعرفية المعقدة        
معرفة خاصة بنوع المادة أو الموضوع مع تـوافر         إلى  باإلضافة  ،  كالفهم والتطبيق  واألقل تعقيداً 

  )25: 2005، دياب( .ل النفسية المختلفة والسيما االتجاهات والميولاالستعدادات والعوام
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لسابقة تتفق على أنه عمليـة   معظم التعريفات اه رياضة الذهن، حيث أن    ويرى الباحث أن  
أن تجـد  لهذه المعرفـة  ال بد أنه  ومن وجهة نظر الباحث ،يدةد يستقبل فيها الفرد معرفة ج    ذهنية

معرفة سابقة تلتئم معها للوصول إلى النتائج حول هذه         أي  ورها  أرضية في الذهن تغرس فيها جذ     
  . الجديدة الكليةالمعرفة

  

كالعمليات الحيوية التي يشترك فيها جميع الناس كـالتنفس         التفكير  أن  وعالوة على ذلك ف   
ولكن تتفاوت القدرات بحـسب المعرفـة       ، فهو ال ينفرد به جماعة عن غيرهم      ،  وغيرها والطعام

 -في شتى مناحي الحيـاة   -يمة والفروق الفردية بين األفراد، السيما أن مقام التفكير          دالجديدة والق 
  .هو مقام الملح في الطعام، أي ال غنى عنه بل ويجب التريث في استخدامه للوصول إلى األمثل

  

أن مفهوم التفكير يتـضمن  ) Myer 1992(  مايرعن) 20: 1996 ،حبيب(وقد أوضح 
  :هيوأربع أفكار أساسية 

 فهو يعتمد    إذاً ،يتضمن مجموعة من عمليات المعالجة داخل الجهاز المعرفي       : التفكير عملية  -أ
 وهو من أرقى العمليات العقلية التي يتميز بها اإلنسان عن غيره من             ،الفرد العقلية   قدرة ىعل

  .الكائنات األخرى
ستدل عليـه  لمعرفي ويفإنه يحدث داخل العقل اإلنساني أو النظام ا : التفكير عقلي ومعرفي   -ب

 على العمليات   ؤسس بناء بني وي ن التفكير ي  أ أي   ،من سلوك حل المشكلة بطريقة غير مباشرة      
النفسية األخرى كاإلدراك والتخيل وغيرها من العمليات فهو يتربـع علـى قمـة العمليـات      

  .النفسية والمعرفية والعقلية
 التفكير التباعدي    فمثالً نحو حل مشكلة ما،    شكل سلوك موجه     أي يظهر في  : التفكير موجه  -ج

  .ينحو بالفرد للتفكير في كافة االحتماالت التي تطرح لحل مشكلة ما
س الهارمونيـة   يين التفكير يعتمد على المقا    ، أي أ  تركيبي معقد للمخ  : التفكير نشاط تحليلي   -د

  .الطاقية بين نشاط كل منطقة للمخ اإلنساني
  

ويرى أن هذه األفكار تتداخل فيما بينهـا        ، يف لمفهوم التفكير  يتفق الباحث مع هذا التصن    
بـل يكـون    ، وال يمكن الفصل فيما بينها أو إغفال جانب على حساب جانب آخر           ، بصورة معقدة 

  .التفكير في أعلى درجاته إذا تم التوفيق بينها جميعا وأخذها مجتمعة في عين االعتبار
  

ï أنماط التفكير:  
 ، فهم أيضا مختلفون في تفكيـرهم      ة، لون أو لغة أو ديانة واحد      كما أن الناس ال يجمعهم    

 وإذا  ،فمهما كانت درجة تطابق شخصين من ناحية المظهر كما التوائم فهم مختلفون في التفكيـر              
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 فكل مـنهم سـيفكر فـي      ،رح موضوع معين بين فئة من نفس العمر والقدرة العقلية والمحيط          طُ
 بين الناس،   أنماط التفكير ن، لذلك كان البد من اختالف        وبنمط معي  الموضوع من ناحيته الخاصة   

وإال لكانت الدنيا قالباً واحداً، ولكان ال جدوى من تمايز البضاعة في األسواق، وهـذه األنمـاط                 
  )34: 1999جروان، : (على النحو التالي

  أنماط التفكير): 2.1(جدول 

  

                                         التفكير الفعال
Effective Thinking 

              التفكير غير الفعال                
Ineffective  Thinking  

                      التفكير المتقارب
Convergent Thinking  

                      التفكير المتباعد               
Divergent Thinking  

                                             التفكير الناقد
Critical Thinking  

                                                          التفكير المبدع
Creative Thinking  

                               التفكير المنتج
Productive Thinking  

                                                التفكير المنطقي
  Logical Thinking  

                      يالتفكير االستقرائ
Inductive Thinking 

                               التفكير االستنباطي
Deductive Thinking  

                                       التفكير الجانبي
Lateral Thinking 

                                      التفكير المركز
Vertical Thinking  

                                        التفكير الشامل
Holistic Thinking 

                                                 التفكير التحليلي
Analytic Thinking 

                             التفكير التأملي
Reflective Thinking 

                                                التفكير المتسرع
Impulsive Thinking 

                                      التفكير المجرد
Abstract Thinking 

                                            التفكير المحسوس
Concrete Thinking  

                                  التفكير العملي
Practical Thinking  

                                                    التفكير العلمي
Scientific Thinking  

                 التفكير الرياضي
Mathematical Thinking 

                                                    التفكير اللفظي
Verbal Thinking  

                             التفكير المعرفي
Cognitive Thinking 

             التفكير فوق المعرفي
Metacongnitive Thinking  
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، يالحظ الباحث في الجدول السابق أن كل نمطين متجاورين من أنماط التفكير متضادين            
تقد الباحث وجود التفكير البصري في هذه األنماط إال أنه يمكـن            فكما ي ، ل منهما اآلخر  ويكمل ك 

  .وجهة نظره إدراجه تحت التفكير التأملي فإن التأمل قد يكون من مداخله عملية اإلبصارمن 
 

د إلـى  افروهناك من يضيف التفكير السلبي إلى التصنيفات وهو التفكير الذي يؤدي بـاأل   
أنا غبي، ال أحد يحبني، ال      " اطئة على أنفسهم وعلى العالم وعلى المستقبل منها         إصدار أحكام خ  
  ) 23 :2002 ،همفريز( ".شيء سيتغير

  

 والـذي   ، في التفكيـر الناقـد     كلما ازدادت مهارات الفرد في التفكير كلما ازداد تطوراً        و
، حيـث  )19: 2002 ،بهجـت ( بدوره يعمل على زيادة تفوق الفرد، ويقرر السلوك الذي نمارسه  

التفكير الناقد عبارة عن مجموعة من العمليات أو المهارات التي يمكن أن تـستخدم بـصورة       أن  
  )Ennis, 1995: 81. (معة ودون االلتزام بترتيب معينتمنفردة أو مج

   

ï مكونات التفكير:  
  )35 :1999 ،جروان(: بعدما وضع جروان أنماط التفكير المتنوعة، قسم مكوناته كاآلتي

 كاالسـتيعاب وعمليـات توجيـه       عمليات معرفية معقدة مثل حل المشكالت وأقل تعقيداً        •
 .وتحكم فوق معرفية

 .معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع •

  .استعدادات وعوامل شخصية •
يجب التفريق بين التفكير ومهارات التفكير، فاألولى هي عمليات عقلية غيـر مفهومـة،               •

  . رس عن قصدوالثانية عمليات محددة  تما
  

ï مهارات التفكير: 
هي قدرة المتعلم على شرح وتعريف وفهم وممارسة العمليات العقلية والمطلوبـة منـه              

واكتساب هذه المهارات يعمل على تمكين المتعلم من االحتفاظ بقدرة عالية وثابتة            ، بسرعة وإتقان 
  ),Sternberg 1987 :37 (.في معالجة المعلومات

  

 اميقـس من حيث االرتقاء الذهني، وقد أورد حجاج في مقال له ت          ير  مهارات التفك وتتنوع  
  )www.salahagag.jeeran.com (:هذه المهارات كاآلتيل
   : مهارات التفكير الدنيا-أ
   .عندما يتذكر الفرد معلومة معينة سبق أن احتفظ بها في ذاكرته: التذكر •
 . ألخرى وتحمل نفس المعنىيعيد الفرد صياغة معلومة من صيغة: ًإعادة الصياغة حرفيا •

   

http://www.salahagag.jeeran.com
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  :  مهارات التفكير الوسطية-ب
  . عندما يقوم الفرد بطرح أسئلة حول موضوع ما محل تعلمه: طرح األسئلة •
   .نفسه أو لآلخرين بغرض كشف معناهايقوم الفرد بشرح أو تبسيط معلومة ل: التوضيح •
 بين األشياء أو الظواهر أو      عندما يقوم الفرد بالتعرف على أوجه الشبه واالختالف       : المقارنة •

   .الموضوعات وذلك بناء على عدد من المعايير
  .  سياق متتابع وفقا لمعيار معينهو قيام الفرد بجمع مفردات في: التصنيف •
عملية تكوين المفهوم تحدث عندما يتعامل الفرد مع مجموعة من األشياء           : تكوين المفهومات  •

 طريق المالحظة، ثم يحدد الخـصائص والـصفات         أو المواقف أو الظواهر أو األفكار عن      
 أو رمـزا ثـم      المشتركة بين مجموعة منها ويضعها في فئة تصنيفية ويطلق عليهـا اسـماً            

  .  في تصنيف األشياء أو المواقف أو الظواهر أو األفكار فيما بعدهيستخدم
د مـن   عملية تحدث عندما يستخلص الفرد عبارة عامة تنطبق على عـد          : تكوين التعميمات  •

  . أو المالحظاتالحاالت أو األمثلة
  .يقوم الفرد بنقل خبرة محددة من موقف معين إلى موقف جديد لم يمر به من قبل:  التطبيق •
عندما يقوم الفرد بتعليل أو ذكر أسـباب حـدوث بعـض األحـداث أو               : )التعليل(التفسير   •

   . أو يبرهن على صحة عالقة معينة،الظواهر الطبيعية أو اإلنسانية
عند توصل الفرد إلى معلومة أو نتيجة جديدة غير موجودة مباشرة في الموضوع             : االستنتاج •

  .أو الموقف محل التفكير، بل يستدل عليه من مالحظات مرتبطة بالموضوع أو هذا الموقف
   .يتوصل الفرد إلى معرفة ما سيحدث في المستقبل مستعينا بما لديه من معلومات: التنبؤ •
لفرض تعبير يستخدم لإلشارة إلى أي احتمال مبدئي أو قول غيـر مثبـت             ا: فرض الفروض  •

   .لتوصل إلى إجابة تفسر الغموض الذي يكشف موقفا أو مشكلةليخضع للفحص والتجريب 
عندما يقوم بإعادة صياغة المعلومات و التعبير عنها بصورة تظهر العالقات المهمة            : التمثيل •

  .  مخططات، جداول أو أشكال بيانية،كال تخطيطيةفي عناصرها عن طريق تحويلها إلى أش
 جديـدة  اً تحدث عندما يطلق الفرد عنان خياله ويكون صورا عقلية مبتكرة أو أفكار :التخيـل  •

   .غير موجودة عادة
عندما يقوم الفرد بضم المعلومات بكفاءة في عبارة أو عبارات متماسـكة وهـذا              : التلخيص •

  .  والتعبير عنها بإيجاز ووضوح،همن األفكار الرئيسة يتطلب إيجاد لب الموضوع واستخراج
عندما يقوم الفرد بتجميع األدلة والوقائع أو المالحظات المحـسوسة أو الحـاالت             : االستدالل •

  . الجزئية بقصد التوصل إلى نتيجة عامة
 . نص إلى مكوناته من عناصر أساسيةعندما يقوم الفرد بتجزئة موقف مركب أو: التحليل •
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 : مهارات التفكير العليا  -ج 
متاحة للفرد في موقف    عملية تفكيرية مركبة تهدف إلى اختيار أفضل البدائل ال        : اتخاذ القرار  •

   . على ما لدى هذا الفرد من معايير وقيم معينة تتعلق باختياراتهاًمعين اعتماد
لـشواهد  عملية تفكيرية يتم فيها إخضاع فكـرة للتحقيـق وجمـع األدلـة وا             : التفكير الناقد  •

 علـى   اًمه اعتمـاد  بموضوعية وتجرد عن مدى صحتها ومن ثم إصدار حكم بقبولها من عد           
   .معايير أو قيم معينة

نوع من التفكير المركب يحتوى على سلسلة من الخطوات المنظمـة           :  تفكير حل المشكالت   •
  .التي يسير عليها الفرد بغية التوصل إلى حل للمشكلة 

  

 هـي و جاءت في ثمان فئات      ،تفكيرللحدى وعشرين مهارة    وقد حدد مارزانو وآخرون إ    
  )156: 1996، مارزانو وآخرون( :كاآلتي
 .وتتضمن تحديد المشكلة وتحديد الهدف: مهارات التركيز •

 .وتتضمن المالحظة وصياغة األسئلة: مهارات جمع المعلومات •

 .من االستدعاء والترميزضوتت: مهارات التذكر •

 .مقارنة والتصنيف والترتيب والتمثيلوتتضمن ال: مهارات التنظيم •

 .وتتضمن بيان األفكار الرئيسية: مهارات التحليل •

 .ةوتتضمن االستدالل والتنبؤ واإلضاف: مهارات التوليد •

 .وتتضمن التلخيص وإعادة البناء والتركيب: مهارات التكامل •

 .وتتضمن المعايير والبرهنة: مهارات التقويم •
  

كير شيوعا تلك التي استندت على تصنيف بلـوم لألهـداف           التفمهارات  ومن أكثر قوائم    
 )32: 2005، دياب: (التعليمية  في المجال المعرفي

  .فظ والتذكرلمهارة ال •
  .مهارة الفهم واالستيعاب والتلخيص والترجمة •
  .مهارة التحليل المتضمنة االستدالل واالستقراء وتفسير الدالالت والبيانات •
  ،يد األفكارمهارة التركيب المتضمنة تول •
 .مهارة التقويم المتضمنة إصدار األحكام وإبداء اآلراء •
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  )67: 2000،دياب( :لتحقيق تعلم فعال لمهارات التفكير ال بد من مراعاة ما يليو
 .أن تكون مهارات التفكير متدرجة في صعوبتها .1

 .أن تكون متناسبة في مستواها لمعظم الطالب .2

 .أن تعكس خبرات الطالب السابقة .3

 .أن تكون ذات صلة وعالقة بالمحتوى الدراسي المقرر .4

، أن تتبع إجراءات متسلسلة في تدريسها بحيث تحدد المهارة عند بدء النـشاط التعليمـي            .5
، وبأمثلة متعددة ومتدرجة  ، وتقدم للطلبة بأسلوب يتفق وقدراتهم العقلية وخبراتهم السابقة       

 .ثناء تعلمهاوأن تعطى للطلبة فرصة كافية للتأمل والتفكير أ

  
 ولكنـه   ،وينسجم الباحث مع الرأي القائل بتقسيم مهارات التفكير إلى دنيا ومتوسط وعليا           

 الفـصل   و وال يمكن تقـسيمها أ     ،ا ال بد من استخدام جميع هذه المراتب فيه        يرى أن هناك مواقفاً   
 أن كل   ثويرى الباح ، ن المهارات منها ما هو مكتسب ومنها ما هو موروث         أ عالوة على    ،بينها

 وأن المتعلم ال يجب أن يقف فيها عنـد حـد            ،فرد بمقدوره تنمية هذه المهارات بوسائل متنوعة      
 . بذلك لالرتقاء والوصول إلى األمثل ساعياً،معين

  
  
  
  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
= = = = = = = = = = = = = = = = = =  

= = = = = = = = = = = = = =  
= = = == = = = = =   

= = = = = =  
=        
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  : البصريالتفكري: ثالثاًً  ×
 وارتباط هذه التصورات    ،ن الرؤية هي اإلدراك البصري لألجسام ثنائية وثالثية األبعاد        إ

الستعمال البصري ألي نوع يمكن أن يزودنـا بمعنـى ملمـوس            افبالتجارب الماضية للمشاهد،    
  .بين األفكار لوالتواصت واالتصال للكلمات ويمكننا من رؤية العالقا

  

من المعرفة التي تصل اإلنسان تأتى عن طريق البصر؛         % 75وانطالقاً من أن أكثر من      
فـي مجـال الرؤيـة    Artificial intelligence لهذا بدأ التفكير في تطبيق الذكاء االصطناعي 

 ولكن بقي الكثيـر الـذي       وتحليل المناظر والتعرف إلي األشكال، وقد تم التقدم في هذا المجال،          
يصعب عمله لتعقيداته، أي أن دماغ اإلنسان يستطيع استقبال كم هائل من المعلومات ومعالجتهـا         

  )4: 2007الفرا، . (علي التوازي
  

إن تنمية الجانب البصري لدى الطالب من العوامل التي تساعد على تنمية التفكير لديـه               
م لدى الطالب وذلك ضمن نظرية الذكاءات المتعددة التي         وتحسين أداءه وبالتالي تقوى عملية التعل     

  )Visual Discovery(االستكشاف البصري  تعتمد ثمانية استراتيجيات لتنمية الذكاء من أهمها
من خالل االعتماد على األشكال والرسوم المختلفة واإلجابة على أسـئلة المعلـم داخـل             ويكون  
ر مـن   يات التمثيل العقليـة واستحـضار الـصو       االعتماد على التصور البصري وعمل    بالفصل  
  )148: 2003، حسين. (الذاكرة

  

تعتبر الرسوم في قصص األطفال من عوامل جذب االهتمام وإثارة الخيـال حيـث   كما و 
باإلضافة إلـى   ، يعتمد عليها اعتمادا أساسيا في نقل األفكار والمعاني المطلوب توصيلها لألطفال          

 أن للرسوم دورا هاما فـي تعزيـز اإلدراك          حيث ،ية لألحداث أنها تساهم في تكوين صورة عقل     
  )62: 2006، خلف. (وتنمية الحس الجمالي وإغناء النص وإثرائه والمساعدة على فهمه

  

 يوظفون الرؤية والتخيل والرسم بطريقة نشطة ورشيقة وينتقلـون         فالذين يفكرون بصرياً  
 المسألة الرياضية من زوايا مختلفة وربما        فهم ينظرون إلى   ،في أثناء تفكيرهم من تخيل إلى آخر      

 وبعد أن يتوافر لديهم فهم بـصري        ،يوفقون في اختيار القرينة المباشرة الدالة على الرؤية لحلها        
للمسألة الرياضية يتخيلون حلوال بديلة ثم يحاولون التعبير عن ذلك برسـوم سـريعة لمقارنتهـا              

  )62: 2001، عفانة. (وتقويمها فيما بعد
  

 من أنماط التفكير الذي ينشأ نتيجة استثارة العقـل بمثيـرات            اًنمطفكير البصري يعد    فالت
. بصرية، يترتب على ذلك إدراك عالقة أو أكثر تساعد على حل المشكلة أو االقتراب من حلهـا                

  )28: 2004عطية، (
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وقد فسره عفانة، بأنه قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحـسية البـصرية،     
يث يحدث هذا النوع من التفكير عندما يكون هناك تنسيق متبادل بين ما يراه المتعلم من أشكال                 ح

ورسومات وعالقات، وبين ما يحدث من ربط ونتاجات عقلية معتمـدة علـى الرؤيـة والرسـم         
  )9: 2001، عفانة. (المعروض

  

ـ             رة علـى   كما عرف السنكري التفكير البصري على أنه قدرة عقلية تعتمد بصورة مباش
  )63: 2003السنكري، . (الرؤية والرسم والتخيل

  

وعرفه أبو ملوح في رسالته للدكتوراة، أنه عبارة عن أنشطة بصرية وعقلية تؤدي إلـى           
  ) 2002:29أبوملوح، . (تخيل حلول للمسألة الهندسية

  

 ط ومهارة عقليـة عبارة عن نشاويتبنى الباحث تعريف عفانة للتفكير البصري القائل بأنه     
الحصول على المعلومات وتمثيلها وتفسيرها وإدراكها وحفظها ثم التعبير         تساعد اإلنسان في    

 . وذلك من أجل تحقيق التواصـل مـع اآلخـرين         ، ولفظياً عنها وعن أفكاره الخاصة بصرياً    
  ) 9-8 :2001، عفانة(

 

ï مهارات التفكير البصري:  
 تأويل أو تفسير على المثيـر       نه إضفاء داللة أو معنى أو     أ البصري على    التفكيرويعرف  

  )162: 2002، سليمان: ( ويتكون من العديد من المهارات، البصرييالحاس
  تنظيماً القدرة على إعادة تنظيم مفردات المجال البيئي الذي يتم إدراكه بصرياً           :المطابقة •

  . للوصول إلى ذات المجالمختلفاً
تعـرف علـى الحـدود الفارقـة        وهو مفهوم يشير إلى القدرة على ال       :التمييز البصري  •

الحجـم  ، الـنمط ، الشكل، والمميزة للشكل عن بقية األشكال المشابهة له من ناحية اللون         
  .درجة النصوعو

، أو عمقاً    ولوناً  وحجماً عدم تغير طبيعة المدرك البصري وماهيته شكالً       :الثبات الحركي  •
  .أو مسافة النظر إليهمهما اختلفت المسافة بين أبعاد مكوناته أو مساحة أو عدداً، 

قدرة على التعرف على وضع األشـياء   اليشير هذا المفهوم إلى      :إدراك العالقات المكانية   •
  .في الفراغ

يعني هذا المفهوم عدم القـدرة أو ضـعفها فـي            :صعوبة التمييز بين الشكل واألرضية     •
ة عنـد   التركيز على اختيار المثيرات المطلوبة من بين مجموعة من المثيرات المنافـس           

  . وهي مشكلة ترتبط باالنتباه االنتقائي وسرعة اإلدراك،حدوثها في وقت واحد
تعرف على األشياء الناقصة    العلى  القدرة  هو مكون إدراكي يشير إلى       :اإلغالق البصري  •

  .باعتبارها كاملة
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يتفق الباحث مع سليمان في هذه المهارات ويرى أن هذه المهارات متفاوتـة بـين كـل                
 أي أنه ليس من الضروري مـن      ، ، وأنه يمكن الفصل بينها في التقييم      ه واحد على حد   األفراد كل 

 . والعكس صحيح، هذه المهارات مرتفعة أن تكون جميعها مرتفعةىه أحديدلكانت 
  

 ، التفكير البصري من أهم أنماط التفكير التي تستخدم في تـدريس الهندسـة             يعتبرلذلك  
 حتـى يتـسنى للطالـب أن    ،ية وإمعان النظر فيها   سل الهند والتي توجه الطالب إلى رؤية األشكا     

 بين هذه األشكال أو التوصل إلى إكمال شكل ناقص مـن خـالل              اً أو متشابه  اً مختلف اًيتخيل أمر 
  )30: 2007، مقاط. (المعطيات
  

ولكننا نجد من يفرق بين بعض المصطلحات المتعلقة بالتفكير البصري، من وجهة نظـر     
  :ث كانت الفروق كما يأتيشخصية أو علمية، حي

مجموعة من األنشطة البـصرية التـي يمكـن    : Visual Approachالمدخل البصري  ≅
توظيفها من خالل إستراتيجية تعليمية، تتضمن العديد من الخطوات المنظمة لتيـسير فهـم            

 )41، 1996: عفانة. (المتعلم للمسائل الرياضية توطئة لحلها

 الرئيـسة  واألفكار المفاهيم من مكونة تخطيطية رةصو Visual Figure: البصري الشكل ≅

 فـي  أهمية األكثر والمفاهيم والعبارات الدليلة والكلمات المحاضرة تنظيم أنماط من المشتقة

  )3، 2007: مهدي والعاصي. (ثمينة راًكاأف وتعطي أوالحوارات، الكتب
 تعـرف علـى األشـكال      القدرة على تحديد وتفسير المثير المكتـوب، وال        :البصري اإلدراك  ≅

العالقات واالختالفات والتشابه واألشياء المتماثلة والتمييز بين الشكل واألرضية، وهـى           و
 فثبات الشكل هو األساس فى التعرف على الحروف والصورة الكلية           ،قدرات مهمة للقراءة  

  )www.aljobran.net (.للكلمة
على الصيغة الكلية لشيء ما مـن  القدرة على التعرف  :Visual closerاإلغالق البصري   ≅

   .أو معرفة الكل حينما يفقد جزء أو أكثر من هذا الكل، خالل صيغة جزيئية له
  )7، 2004: شلبي(

 لقدرة على تعرف الكلمة فوراً دون اللجوء إلـى تجزئتهـا إلـى          ا :عرف البصري للكلمات  الت  ≅
الشكل العام حيـث يـتم      مكوناتها وأجزائها الصرفية والصوتية، وتعرف الكلمة من خالل         

تعرف الكلمة عن طريق االنتباه إلى شكلها وطولها وأجزائها الواقعة تحت السطر وفـوق              
 البـصري السطر، وعدد النقط والحروف، ويعتمد ذلك كله على قدرة التلميذ على التمييـز   

  )www.aljobran.net( .بين الكلمات
رجاع الخبرات البصرية الحديثة مثل القدرة على است: Visual Memoryالذاكرة البصرية   ≅

 )7: 2004، شلبي( .األشكال واللغة المكتوبة والتهجياستدعاء الحروف واألرقام و

http://www.aljobran.net
http://www.aljobran.net
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، هو استخدام الوسائل البصرية التي تـساعد المعلمـة علـى الروايـة        :   الديكور البصري   ≅
 السرد  مما يكسب فعل  ، والتعريف بالشخصيات والمواقع واألزمنة التي يدور فيها الحدث       

: 2002حـسين،   . (ويساعد على إثارة خيال الطفل    ، الدرامي جمالياته وإبهاره وتشويقه   
126(  

،  يواجههـا الفـرد أثنـاء التعلـيم        التياستكمال المثيرات الحسية البصرية     : البصريالغلق    ≅
 من مكوناتها مثل اسـتكمال الجمـل الناقـصة        معنى حتى لو فقد أجزاء     ذي شكل   فيوصياغتها  

  )www.aljobran.net( .ن الكلمة من سياق العبارةبتخمي
  
وهو القدرة على إدراك المكان المرئـي والقـدرة علـى التفكيـر              :الذكاء المكاني البصري    ≅

ـ البصري من خالل الصور والخرائط وال      صميمات والمخططـات والرسـوم واألشـكال       ت
 وعلـى إدراك    ،لـوان  واستخدام األ  ، وكذلك القدرة على التخيل والتصور الذهني      ،والنماذج

ولتنمية هذا النوع من الذكاء يستخدم المعلـم        كانية بين وداخل الرسوم واألشكال،      عالقات م 
الوسائط التعليمية المتعددة وشجرة المفاهيم وخرائط التدفق والمجسمات وزيـارة المتـاحف    
 واستخدام شاشات الحاسوب وعروض الشرائط البصرية وحل ألغاز المتاهات والتمثـيالت          
البيانية وطلب عمل تصميمات هندسية ورسـم الخـرائط واسـتخدام ألعـاب الكترونيـة               

  )281: 2004عبيد،  (.وبرمجيات الرسم الحاسوبية
 

وجد أن عدداً من    ،  الخاصة بالتفكير البصري    على الدراسات العلمية    الباحث اطالعوبعد  
ت التفكير البصري إلى    قسم مهارا ، قد   )2005عفانة  (و  ) 2006مهدي  (الدراسات مثل دراستي    

  :ثالث، وهيمهارات 
  .)مهارة الرؤية (حولناالتي التفكير من خالل األجسام  •
  .)مهارة التصور (التفكير بالتخيل خالل قراءة كتاب •
 .)مهارة الرسم (التفكير بالكتابة أو الرسم •
 

ر وهذه المهارات جميعها تتعلق بالطالب، إذ أنه هو الذي يقوم بعملية الرؤيـة والتـصو              
ومن ثم الرسم، ولكننا في هذه الدراسة بصدد تحليل المهارات الخاصة بالتفكير البصري والتـي               
يقدمها الكتاب للطالب، لذلك تعين على الباحث إيجاد مهارات أخرى تخدم صلب الدراسة فكانت               

  : على النحو اآلتي
علومات التي رسم   والمقصود بها أن الرسم يمثل الم      :ممهارة تمثيل المعلومات على الرس    _ 1

وفي الحقيقة إن جميع الرسومات في الكتب الممنهجـة تحقـق           ،  ويبرز أهم خصائصها   من أجلها 

http://www.aljobran.net
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مهارة التمثيل وذلك أن ال حاجة للرسم خالل الدرس ما لم يكن يمثل المعلومـات التـي تخـدم                   
  .الدرس وقد رسم من أجلها

  

، لرسم يحتـوي علـى أشـكال   والمقصود بها أن ا  : مهارة تفسير المعلومات على الرسم    _ 2
عالمات تعمل على توضيح المعلومات المرسـومة وتفـسيرها وذلـك مثـل        إشارات أو ، رموز

  :ةلتاليألشكال اكا التعامد على المتعامدين وأ  مثالإشارات التوازي على المستقيمين المتوازيين
  

  
  
  

  
  إشارة التعامد على المستقيمين): 2.2(رقمالشكل        إشارة التوازي على المستقيمين   ): 2.1(الشكل رقم
  

إلى نهاية العالمات الدالـة  ...  أو الزاوية المنعكسة، أو القطع المستقيمة المتساوية وهكذا       
  .الموضحة المفسرة للرسومات في الهندسة

  

والمقصود بها هو تركيز الرسم علـى التفاصـيل         : مهارة تحليل المعلومات على الرسم    _ 3
ه بالبيانات الجزئية والكلية، وأنه يمكِّن الطالب عند النظر إلى الرسم مـن الـربط         الدقيقة واهتمام 

 الرسم، وما هو المراد أصالً من هـذا       بين تمثيل المعلومات وتفسيرها، للوصول إلى النتيجة من         
  .الرسم

سأضرب مثال قد يقرب ألذهان القراء      ، وهنا؛ وألهمية التعرف على ماهية هذه المهارات      
لمطلوب، وهو أن جميعنا يعلم أن جهاز الحاسوب يحتوي على وحدات عدة منها وحـدة               المعنى ا 

 والتي يعتمد جل عملها علـى ثـالث   )  CPUControl Process Unit(المعالجة المركزية 
  :خطوات وهي

        المخرجات   المدخالت              العمليات       
  

نا على مهارة التمثيـل،     زنا أننا رك  بلومة يؤدي   فإن مجرد الرسم الذي يمثل المع     ، وبالمثل
وإذا اقترن هذا الرسم برموز وعالمات توضيحية نكون قد اجتزنا مهارة التفسير بـسالم، فـإذا                

إلى الوصول للمعنى المطلوب    ) وباإلضافة للتركيز على الجزيئات في الرسم     (أدت المهارتان معاً    
ويمكن تمثيـل ذلـك     ،  مان إلى بر مهارة التحليل    نكون قد وصلنا بأ   ، من الرسم إلى ذهن الطالب    

  :بالشكل التالي
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  العمليات   
  لمخرجات      ا            المدخالت            

  
  

  
  

  المعادلة الخاصة بإتمام مهارات التفكير البصري): 2.3( الشكل رقم
  

 أنـه  )2006مهـدي  (كما جاء فـي دراسـة   التفكير البصري وعليه يمكن الحديث عن     
منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية التـي         

 ، واستخالص المعلومات منه وتتضمن هذه     )مكتوبة أو منطوقة  (يحملها ذلك الشكل إلى لغة لفظية       
  )25، 2006: مهدي( )):5(، شكل )4( نظر شكلا(المنظومات المهارات التالية 

  .القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل المعروض :على الشكل ووصفه مهارة التعرف -1
القدرة على رؤية العالقات في الشكل وتحديد خصائص تلك العالقـات            : مهارة تحليل الشكل   -2

  .وتصنيفها
القدرة على الربط بين عناصر العالقات في الشكل وإيجـاد           : مهارة ربط العالقات في الشكل     -3

  .لمغالطات فيهاالتوافقات بينها وا
القدرة على توضيح الفجوات والمغالطـات فـي العالقـات     : مهارة إدراك وتفسير الغموض   -4

  .والتقريب بينها
القدرة على استنتاج معاني جديدة والتوصل إلى مفـاهيم ومبـادئ            : مهارة استنتاج المعاني   -5

ـ             سابقة، إذ إن علمية من خالل الشكل المعروض مع مراعاة تضمن هذه الخطوة الخطوات ال
  .هذه الخطوة هي محصلة الخطوات الخمس السابقة

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  منظومة التفكير البصري): 2.4( الشكل رقم

 :البصري منظومة عمليات التفكير مخرجات مدخالت 
  .التعرف والوصف .1
  .التحليل .2
  .الربط .3
  .التفسير .4
 الشكل البصري اللغة اللفظیة  .استخالص المعاني .5

 التفسیـــــر       التحلیــــــــــل= +      التمــــــــثیل 

  العمليــــــات
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  منظومة عمليات التفكير البصري): 2.5( شكل رقمال  
  

لبـصرية فـي طـرق      يستعان بالوسائل ا  ويوضح فهر في حديثه عن التعلم الحسي، أنه         
 لكن بالرغم من استخدام األفالم      ،التدريس التي تقوم على خبرات التالميذ أو على أساس تجريبي         

 نرى أي تحسن في تعلم هـذه         فإننا ال  ، في تدريس الرياضيات    كبيراً وشرائحها قد انتشر انتشاراً   
سس التـي تراعـى فـي    وإلى األ، لمي لماذا؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال تتجه إلى نوع الف       المادة؛

فـاألثر  ، استخدام األفالم التعليمية وأول هذه األسس أن يقوم الفلم على مادة رياضـية صـحيحة      
  :لذلك ينبغي، ذالبصري قوي وأي مفهوم خاطئ يمكن أن يثبت بسهولة في عقل التلمي

  .لم الميليأن يثير الف •
 .لوجية سليمة للتعلموأن ينمي المادة في ضوء سيك •

 .لم المعلومات الهامةيأن يلخص الف •

 .أن يحفز إلى مزيد من التعلم •
 

وهناك  وسائل حسية أخرى غير األفالم يمكن استخدامها استخداما نافعا فـي تـدريس               
  )20-19: 1976، فهر( .الرياضيات في المدرسة الثانوية

  
  
  

 التعرف على الشكل ووصفه

 تحليل الشكل

 ربط العالقات

 تفسير الفجوات

  

 استخالص المعاني

 عرض الشكل أو النموذج البصري
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ï مميزات التفكير البصري:  
  :ذكرت منهاولميزات،  من ااً أن اللغة البصرية لها عديد)2004 محمد(دراسة بين ت

  .تحمل الكثير من المعاني التي قد يحتاج التعبير عنها استخدام العديد من الكلمات •
لفترة طويلة جدا فلقـد ثبـت علميـا أن          يسهل تذكر المعلومات المتضمنة بها واستقبالها        •

 ، مما يقولـه   %50، مما يراه % 40، مما يسمعه % 30، مما يقرأه   % 20اإلنسان يتذكر   
 .ا يراه اإلنسان يكون أدوم في الذاكرة مما يقرأهأي إن م

 .اللغة البصرية لغة عالمية يفهمها اإلنسان باختالف لغته أو لهجته •

 .تساعد على فهم النص المكتوب المصاحب لهذه اللغة •

 .تنمي قدرة الفرد على التفكير وإدراك العالقات المتضمنة بها •

البد أن يمـارس العديـد مـن األنـشطة          يذ  إن هذه اللغة البصرية كي يتمكن منها التلم         
  .)19، 2004: محمد(البصرية 
ويرى الباحث أنه عند ممارسة هذه األنشطة البصرية وجـوب التنويـع بينهـا وعـدم                  

  .االقتصار على نمط واحد منها
 

 وتضيف  ةالسابقالتفكير البصري    مميزاتأموراً، توافق   ) 27،  2006: مهدي(وهنا يرى       
  :  أنهاعليه

• يحسع من التفاعل بين الطلبةن من نوعية التعلم ويسر. 

 .يزيد من االلتزام بين الطلبة •

 .يسهل من إدارة الموقف التعليمي •

 .يساهم في حل القضايا العالقة بتوفير العديد من خيارات الحل بها •

 .يعمق التفكير وبناء منظورات جديدة •

 .ينمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة •
  

ï ر البصريسلبيات التفكي:  
  :نقاطاً قد ال تصب في كفة التفكير البصري، منها أنه يرى الباحث ،كن على النقيضلو    

 .ح مع األشخاص فاقدي البصرلال يص •

 .يعمل على تعويد المخ البحث عن الشكل البصري وعدم التفكير بشكل تجريدي •

ولكن حتـى  ، تبلغوإن ألفاظ بأي  ال يمكن استبدالها ، تكون صورة خاطئة في الذهن    عند •
، وعند االستحضار ستبرز كلتـا الـصورتين ليـرجح          تأتي صورة صحيحة تحل محلها    

 .بينهما
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  أدوات
  التفكير البصري

 

ï أدوات التفكير البصري:  
وتندرج تحت كل أداة عدة أدوات فرعيـة،         ،يمكن تمثيل الشكل البصري بثالثة أدوات     و  

  )28-27، 2006: مهدي: (لتخدم هذه األداة
صال ولكن أغلب األحيان هي النوع الغالي والمضيع        الطريق األكثر دقة في االت    : الصور •

 .للوقت واألكثر صعوبة في الحصول عليها مثل الصور الفوتوغرافية

مثلت بالكلمات فقط وقد يكون لأللوان تدخل فيها وهي األكثر شيوعا واستعماال            : الرموز •
 .في االتصال رغم أنها تكون أكثر تجريدا مثل إشارات المرور

 ،ويستخدمها الفنان التخطيطي لتصور األفكار وتصور الحل المثالي       : يةالرسوم التخطيط  •
 ورسوم اعتباطية مثـل     ، ورسومات متعلقة بمفهوم ما    ،وتشمل رسومات متعلقة بالصورة   

تكون ذات اعتراضات سهلة التمييز      فالرسومات المتعلقة بالصور  ،  الكاريكاتير والكروكي 
 ظلية يكتب عليهـا لمحـة عـن الجـسم            واستعمال هذه األشياء كصور    ،لجسم أو فكرة  

الرسومات المتعلقـة  اسوب، بينما  بالتفصيل باستخدام قصاصات مطبوعة أو باستخدام الح      
، بالمفهوم تزيل نفس قدر التفصيل والتجديد في أغلب األحيان لجسم مـا سـهل التمييـز       

 كطريـق تـرى منـه       ،رموز مجردة حملت في خيال مـدرب      عبارة عن   واالعتباطية  
ت بين األفكار وتسمى التخطيطات االعتباطية بالـصور اللفظيـة التـي تلخـص         العالقا

 وتتضمن أشكال هندسـية ومخططـات انـسيابية وخـرائط           ،األفكار الرئيسية لفقرة ما   
 .الخ...شبكة

  
  
  

  
  
  

  

                       
  أدوات التفكير البصري:  )2.6(شكل 

  
  
  
  
  

 الصور الرسوم التخطیطیة الرموز
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 صار في التعلم من وجهة نظرهم، كل علـى حـده، وقـد            وقد ذكر التربويين أهمية اإلب    
  :أورداها الباحث بتصرف كاآلتي

الفكر والذاكرة هما جزء ال يتجزأ عن عملية اإلبصار بالعين ولهمـا نفـس األهميـة فـي                   . 1
  . العين على القيام بتلك العملياتومن الضروري تدريب، التسجيل والمقارنة والترتيب

 فهو يكون فكرة عن األشكال الهندسية المحيطة بـه وهـذه            أن الطفل وقبل دخوله للمدرسة     . 2
يـه  الفكرة عادة ما تكون عامة مما يؤدي إلى خلط المفاهيم لديـه وهنـا يبـرز دور التوج                 

 .البصري لتصحيح المفاهيم لديه

ضرورة التدريب البصري للتالميذ كتبيين االختالف بين األشكال الهندسـية عـن طريـق               . 3
 .عرض تلك األشكال أمامهم

الطفل يستطيع في البداية تكوين مخطط بصري لألشكال ثم ينمو هـذا المخطـط إلـى أن                  . 4
 .يستطيع الطفل التفريق بين األشكال

 .تعلم الرياضيات مثل شبكة المربعات الكبرى في ةللوسائل البصرية األهمي . 5

 .أهمية الرياضيات في دراسة الفن المرئي وذلك إلدراك البعد الخلفي لألشياء . 6
 

ï التفكير البصرياتجيإستراتي :  
مجموعة من األنشطة البـصرية التـي يمكـن         على أنه    البصري   تفكيرالسبق تعريف   

، عفانـة : ( تكـون كـاآلتي  خطوات هذه اإلسـتراتيجية و ،توظيفها من خالل إستراتيجية تعليمية   
1996 :41(  

 وذلـك بعـد تحديـد      ،عرض النموذج الرياضي المعبر عن المسألة الرياضية ومـضامينها         . 1
 .طيات المسألة والمطلوب إيجاده أو إثباتهمع

رؤية العالقات في النموذج أو الشكل الرياضي وتحديد خصائص تلك العالقات سواء كانـت          . 2
 .منطقية أو سببية بحيث يمكن حصرها وإمكانية االستفادة منها

ربط العالقات القائمة من خالل الشكل واستنتاج عالقات جديدة فـي ضـوء العالقـات أو                 . 3
 المحددة في الشكل مع مراعاة أن هناك بعض المعلومات المعطاة قد تكون زائـدة               تياالمعط

 .أو ناقصة

إدراك الغموض أو الفجوات من خالل الشكل وذلك بعد دراسة العالقات القائمة والمـستنتجة       . 4
ض أو   ووضـع مـواطن الغمـو      ،مسبقا في الخطوتين الثانية والثالثة من هذه اإلستراتيجية       

 .حيص الدراسة والتمالفجوات مواضع
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في الشكل في ضوء مواطن الغموض أو الفجوات  (Thinking Visually) التفكير بصريا  . 5
 ومحاولة استخدام مفاهيم وقوانين أو نظريات أو براهين سابقة للتخلص من            ،التي تم تحديدها  

 . وذلك لمد جسر بين المسألة وحلها،الغموض أو الفجوات المحددة

 من خالل الشكل المعروض مع مراعاة تـضمن  )(Imagination of Solutionتخيل الحل  . 6
  هي محصلة الخطوات الخمـس الـسابقة،   إذ أن هذه الخطوة   ، هذه الخطوة الخطوات السابقة   

شـكل  ، وذلك كما هو موضـح فـي         ويكون التخيل للحل عقليا من خالل الشكل المعروض       
)2.7:( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
  إستراتيجيات التفكير البصري): 2.7(شكل 

  
كما ينمـي القـدرة علـى       ، ويرتبط هذا النوع من التفكير بالقدرة على اإلدراك المكاني        

كثير من العلماء كانوا يتعاملون مع المـشاكل        ف، التخيل والعمل العقلي والصور الذهنية للمواقف     
 تفكيرهم الذهني المركز في أوقـات وسـياقات         التي يواجهونها ذهنيا ويصلون إلى الحلول أثناء      

 ثم التحقق بطرق    ،وتوصل آخرون إلى اكتشاف عالقات من خالل تفكيرهم الذهني أوال         ، مختلفة
 هذه القدرة هي التي تتطلب من اإلنسان أن يفكـر           ،علمية أو منطقية على صحة ما توصلوا إليه       
  . ذهنيا فيما يرغب القيام به قبل أن يقوم بالتنفيذ

  

  
وح
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وذ

نم
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 أو
كل

لش
ا

  

رؤیة العالقات في 
 النموذج أو الشكل

ربط العالقات من 
 خالل الشكل

إدراك الغموض 
 والفجوات من الشكل

التفكیر بصریًا في 
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في األساس يعتمد على    ، وهو   التفكير البصري هو خطوة من خطوات المدخل البصري       ف
 أي  ،األشكال والرسومات وإذا كان هناك خطأ ما في المعطيات سيؤثر وبشكل كبير على الحـل              

  . مباشراًأن التفكير البصري هو عملية عقلية مرتبطة بالصور ارتباطاً
  

 بالحل المحتمل في ضـوء المعطيـات         بصرياً بينما المدخل البصري يعتمد على التفكير     
  .أي أنه ال يتعدى أن يكون عملية تخيل للحل فحسب، المطروحة

  

وهناك فرق بين عملية التخيل البصري والتفكير البصري فالتخيل البصري يعتمد علـى             
له المعرفة السابقة أي أنه إذا عرضنا مثال على الطالب مفهوم المثلث فإنه يتخيل الشكل المسبق                

 بينما التفكير البصري ال بد وأن يكون قـد  ،)Johnson, 1987: 155(وهو أنه له ثالثة أضلع 
 بينمـا التخيـل     ،سبق بعرض صورة له فيجد المتعلم حل لما هو معروض أمامه من المـسائل             

  .يء قد رسمت له صورة في العقللشالبصري فهو البحث عن الحلول 
  

 فالمعلم بالربط بـين التفكيـر       ،ة ببعضهما في الحل   وهذان المفهومان السابقان لهما عالق    
فـي محاولـة    البصري وبين التخيل البصري يستطيع أن يساعد الطالب بعرضه لبعض الصور      

 وعند التعـرض للمـسائل يقومـون        ،االستعانة بهذه الصور في المستقبل بتخزينها في ذاكرتهم       
تقل بالطالب من الحـسي     كون قد ان   وبذلك ي  ،بالتفكير في المسألة وتخيل الصور السابق عرضها      

أي أن التفكير البصري يساعد التخيل البـصري ويعتبـر خطـوة مهمـة لوضـع      إلى المجرد،  
  )Compbell, 1995: 180 (.االفتراضات والتخلص من المشاكل

  

 ويذكر مهدي عن إستراتيجية التفكير البصري أنها طُورت في الواليات المتحدة بدءاً من            
 Philip ومربـي الفـن   Abigail Housenعلى يد عالم النفس اإلدراكي منتصف السبعينيات 

Yenawine  ،            ًوتشتمل هذه اإلستراتيجية على سلسلة من اإلجراءات المنظومية التي تحـدد دورا
 بغية تطوير مهارات االتصال ومهارات التفكير اإلبداعي والمنطقي  بما           ،لكل من المعلم والمتعلم   

 كما أن إستراتيجية التفكير     ،التعامل مع التعقيد والغموض وتنوع اآلراء     يكسب المتعلمين الثقة في     
 ويركز على تنميـة  ،البصري تستند على البحث التجريبي المعتمد على طرق التفكير لدى األفراد  

 ، قدراتهم في ترجمة اللغة البصرية التي يحملها الشكل البصري إلى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة              
 لتنمية الممارسـة الجماليـة لقاعـة الـدروس، حيـث أن      Abigail Housenوتستخدم نظرية 

إلستراتيجية التفكير البصري قاعدة للتطوير تُستخدم إلدارة المناقشات واسـتراتيجيات األسـئلة            
ويمر ذلك التطوير بخمس مراحل تطويرية يتحدد من خاللها دور كل من المعلم والمتعلم بهـدف      

إحـداث  ، تنمية مهارات االتـصال ، ية المالحظة والمشاركة النشطةتحقيق أهداف عديدة منها تنم   
  )31، 2006: مهدي (.التفاعل بين المتعلمين وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم
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 أساسـها   ،ستراتيجيات تعليمية للمعلم والمتعلم   إوإن إستراتيجية التفكير البصري تتضمن      
على استعمال أسئلة غير محددة يتم إعـادة        االكتشاف النشط المتمركز حول المتعلمين باالعتماد       

، وبإمعـان النظـر فـي المثيـرات         بخلق جو آمن للمناقشة   صياغتها بالمناقشة وإبداء الرأي، و    
  .البصرية المعروضة وتجربة كل اتصال وتبرير األفكار بإعطاء الدليل

  

كل شق  وقد دلت الدراسات والبحوث الميدانية في مجال تعلم المهارات العملية على أن ل            
: المعلومات الرياضـية التاليـة    فيها   يدرك الشق األيمن من الدماغ البشري        ،مخصصات إدراكية 

  )62: 2002،  ب عفانة(
  .األشكال الهندسية العالقات والمقاطع، الفراغية: اللغة الرياضية_ 1
  .اإليماءاتوالرموز التصويرية _ 2
  .الفصول، الزمن الدوري_ 3

  

ï ألعاب التفكير البصري: 
لى الرغم من استخدام األلعاب في كثير من حصص الرياضـيات إال أن اسـتخدامها               ع

. ا لها بـل عفويـة   االستخدام غالباً ال يكون مخطط   ةكما أن طريق  ، مازال يختلف من معلم آلخر    
  )108: 1994، بل(

  

والنشاط الفني لأللعاب يبعث على التذوق الجمالي وينمي اإلحساسات الراقية فالـصورة            
ينبغي علـى المعلـم أن      كما   ،)72: 2005الجبالي،  . (تمام الصغير وكذلك بالنسبة للرسم    تثير اه 

 إذ إن Maintenance Gamesوألعاب التثبيت Teaching Games يفرق بين ألعاب التدريس 
، مساعدة المتعلمين على تعلم الحقائق والمهارات التي تتـضمنها األلعـاب          به  النوع األول يراد    

اني يستعان به عندما يراد تذكير المتعلمين بالحقائق والمهارات للتـدريب عليهـا             بينما النوع الث  
  )27: 2002، ا عفانة. (والتمكن منها

  

 عبة تنمي التفكيـر البـصري     لمثاال ل ويذكر وليم أن هناك ألعابا لتنمية التفكير أورد فيها          
  )132: 2004عبيد،  (:كاآلتي

  

يمكن أو أكثر،   ل هذه األشكال ما عدا واحدا        ك ،أمامك مجموعة من األشكال على اليمين     
  :والمطلوب، أن تنضم معا لتكون الشكل الذي في اليسار

  .حوط حول الحرف الذي ال تستخدمه .1
 .ضع الحروف الدالة على األشكال التي تستخدمها في الشكل الكلي .2
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            ب                    حـ                       د                      أ          

                   أ              ب                  حـ               د                ھـ

                أ                     ب                   حـ               د              ھـ

       أ          ب            حـ             د              ھـ                و    
 

  
  
  

    
  
  

    
  
  

  

     
  
  
  
  

  
  لعبة لتنمية التفكير البصري):  2.8(شكل 

  
  : مالحظات

 .يمكن إضافة أشكال أخرى •

• ركبيمكن أن تصنع األشياء من ورق مقوى أو بالستيك ويطلب تكوين الشكل الم ،
 .وأقول أن هذا أحوج في حالة التالميذ صغيري السن

 .يمكن أن يتوزع العمل على مجموعة صغيرة •

 ث وتحد،على كل أفراد الفصل) لزمند ادحوي(يمكن أن توزع ورقة بكل األشكال  •
 .مسابقة ويحدد الفائز بأكبر عدد من النجاحات

 .يمكن أن تعرض األشكال بواسطة شفافيات •
  

سلوب األلغاز الصورية بأنه يمكن استخدامه كنقطة جيـدة لالبتـداء بتـدريس             أتميز  وي
التالميـذ لتكـوين    وبخاصة أنه ال يتطلب وقتا أو مجهودا  من المعلـم أو            ،الموضوعات العلمية 

األلغاز الصورية كما أنه يبعث الحيوية والنشاط في الدروس العلمية وبالتالي يجعل التعلم أكثـر               
  )29: 1998، حجي. (ة لدى التالميذمتعة ورغب
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وفي هذا الموضوع تعرض صورتان أو أكثر لشيء أو ظاهرة ما ويحـور شـيء فـي        
 هذا التحوير أو يعرض المعلم صورة تمثـل         إحدى الصورتين تحويرا بسيطا ويسأل التالميذ عن      

حدثا غير متوقع أو ظاهرة غير مألوفة، ثم يسأل التالميذ عن أسباب هذه الظـاهرة أو يعـرض                  
المعلم صورتين مختلفتين مثل صورة طائر وأخرى خفاش ويطلب من التالميذ معرفة واكتـشاف    

  )126: 1987، زيتون. (بين الصورتين و التشابه فاالختال
  

ï النبويةوالسنة الكريم القرآن في سائل البصرية الو: 
ويعرف اإلدراك البصري بأنه معرفة العـالم       % 75تسهم حاسة البصر في التعليم بنسبة       

الفهم والرؤية وهي قسمان    : الخارجي عن طريق العين وعملية اإلدراك تعد محصلة عمليتين هما         
َالـذي خلـق سـبع    فـي سـورة الملـك   رؤية واعية ورؤية غير واعية وقد أشار القرآن إلى ذلك  ْ َ َ َ ََّ ِ

ِساموات طباقا ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجِع البرص هل ترى من فطـور ثـم ارجـِع البـرص كـرتني  ِ ِ ِْ َّ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ ًٍ ُ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ٍِ ْ ِ
ٌينقلب إليك البرص خاسئا وهو حسري ُِ ِ َِ َ ُ َ َ ًْ ْ َ ََ َْ ْ ََ  ) 4-3: امللك( " ِ

  

  :البيان العملي أو العرض التوضيحي: أوال
  :أمثلة من القرآن ©

َّ فلام سمعت بمكـرهن أرسـلت إلـيهن وأعتـدت  هلـن متكـأ وآتـت كـل "المتلقي يشترك في التجربة     . 1 َ َ َُ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َْ َّ ْ َ َّ َّ ًَ َ ُْ ْ َ ْ َ ََُ َ ِ َِ ِ ِِ ِ َّ َ
َّواحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلام َ َ َ َ ًَ َّ َ ْ َ َّ َِ ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ ٍ ِِّ َ رأينه أكربنه وقطعن أيدهين وقلن حاش هللاَِِّ ما هذا برشا إن هذا ُ ََ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ ُْ ِ ً َ ْ ُ ََ ْ ْ ََ ُ َ ِ َ َ ََّ َ ْ ْ َ

ٌإال ملك كريم  َِ َ ٌ َ َّ   )31:يوسف( "ِ
ُ وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتى قـال أومل تـ"المتلقي يشترك في إجراء التجربة  . 2 َ َْ َ ََْ ْ ِّ ْ ََ ََ ََ َ ِْ ْ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ َؤمن قـال ِ َ ْ ِ ْ

َّبىل ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطـري فـرصهن إليـك ثـم اجعـل عـىل كـل جبـل مـنهن جـزءا ثـم  َّ ْ ُ ْ ْ َ َُ ً ِّ َ ْ ُ َ ً َ ْ َ َ َْ ْ ُ ُُ َّ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ َ َ َّ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ ِْ َ َِ َّ َْ ْ َ
ًادعهن يأتينك سعيا  ْ َّ ُ َْ ََ َ ِ ْ ُ")260:البقرة( 

َ أو كالذي مر عىل قرية وهي خاوية عىل عروشـها قـال "المتلقي يشاهد دون أن يشترك في التجربة        . 3 َ َ ٌ َ َ ََّ ِ ِ ٍ ُِ َ َ َ ْ َّ َُ َ َ َ ِْ َ َ َ
ْأنى حييي هذه اهللاَُّ بعد موهتا فأماته اهللاَُّ مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قـال لبثـت يومـا أو بعـض يـوم قـال بـل  َ ً ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َ َ َْ َ ٍَ َ ٍ ََّ َ ْ َّ َ ََ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ ُ

ِلبثت م َ ْ ِائة عام فانظر إىل طعامك ورشابك مل يتسنه وانظر إىل محارك ولنجعلك آيـة للنـاس وانظـر إىل العظـام َِ ْ ْ ْ ٍَ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ً َ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َِ َّ َ َّ َ ََ َ ََ ِ ْ َ ِ َ َ
ًكيف ننشزها ثم نكسوها حلام  َْ َ َُ َّ ْْ َ ُ َُ ُ ْ   )259:البقرة( "َِ
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ْ وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظـر " المشاهدة الكاملة للتجربة وأثرها في التلقي     . 4 َ َ َ َ ُُ ْ َ َِ ِ ِّ ُ ُّ ُ َ َ ََ َ َّ ََ َ ِ ِِ َ ََّ
َّإليك قال لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين فلام جتىل ربه للجبـل جعلـه دكـا وخـر َ َ َ َ َّ ْ ْ َ َْ ّ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ ُ ُّ ْ ُ َ َ ًْ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ِِ َِ َّ َ َ َِ ِ َِ َ ِْ ِ َِْ ُ َ َ 

َموسى صعقا فلام أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني  ِ ِ ِْ ُْ ُ ََّ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ََ َْ ُ َ َُ َ َ َ ًِ ُ ُ َ ََّ")143:ألعراف(  
  

  :أمثلة من السنة ©
  .  األحاديث التي بينت كيفية الوضوء. 1
  .األحاديث التي بينت كيفية الصالة. 2
  .األحاديث التي بينت حرمة ارتداء الحرير. 3

  

  :غة اإلشارات كوسيلة تعليميةل: ثانيا
  :، منها أنهاهي المنبهات الجسمية التي تترجم األلفاظ، ولها وظائف عدةاإلشارات 

  .تجعل الحديث أكثر تأثيرا في اآلخرين. 1
  .تحسن تقديم المعلومات لآلخرين. 2
  .تعمق التفاعل بين طرفي االتصال. 3
  .خلية، عن طريق لغة الجسدللتعبير عن صدق العواطف الداالوسيلة الوحيدة . 4
  

  :أمثلة من القرآن ©
ً قال آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا"موزرإشارات باستخدام  .1 َ َ َ ِّ َْ َ َّ َ ََّ َِّ ٍ ََ ََ َّ ُ َُ َ)41:آل عمران(  
  

ِ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صب": مثلإشارات يدوية. 2 َِ ِْ ِْ َْ ِ ََ َ َ َْ ُ ْ ْ َِّ ُ َ ََ ُ َ َ ًيا َ   ) 29:مريم( "ّ
وا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم  " ْ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضُّ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُْ َ َ َ ُِ ِ ِ ِِ ُ َ َّ ُْ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َُ َ َ ْ َ ََ ْ ِ ِ)119:آل عمران(  
  

َ إذ رأى نارا فقال ألهله امكثوا إين آن"إشارات ضوئية عن طريق إشعال النار       . 3 ُ َِّ ِ ُِ َ ً ْْ َِ ِ ْ َ ِ َ ْست نارا لعيل آتـيكم َ ُْ َِ ِّ َ ًَ ُ
ًمنها بقبس أو أجد عىل النار هدى  ُ َ ْ َِ َّ ُ َْ َِ َ َ ٍ ِ َ ِ")10:طـه(  

 

ِ سنسمه عىل اخلرطوم "الوسم . 4 ُ ْ ُ َُْ َ َ ُ ِ َ")16:القلم(  
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  : أمثلة من السنة ©
 ات، وهي تحتـاج لمهـار      والرسم واإلشارات  هناك أحاديث كثيرة جاءت بضرب األمثلة     

  :لالستدالل على المغزى من الحديث، وعلى سبيل المثال منهاالمتنوعة، بصري  الريفكالت
  

جيفـة   ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون ا فيـه، إال قـاموا علـى مثـل     "- $ -قال رسول اهللا  •
 )158: 1995، أاأللباني ". (محار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة

 

 قاال حدثنا يحيـى بـن       ،بكر بن خالد الباهلي    ي بشر بكر بن خلف وأب     يأبوقد ورد عن     •
سفيان حدثني أبي عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد اهللا بن مـسعود   سعيد حدثنا
أنه خط خطا مربعا وخطا وسط الخط المربع وخطوطا إلى جانـب         ،- $ -عن النبي   
 " ؟ هـذا أتـدرون مـا  " :وسط الخط المربع وخطا خارجا من الخط المربـع فقـال          الخط الذي 

 وهذه اخلطوط إىل جنبه األعراض تنهشه ،هذا اإلنسان اخلط األوسط" قال :أعلم  اهللا ورسوله:قالوا
"  فإن أخطأه هذا أصابه هـذا واخلـط املربـع األجـل احملـيط واخلـط اخلـارج األمـل        ،كل مكان أو تنهسه من

 )414: 1988، داأللباني (
 

القمر ليلـة   فنظر إلى  ،- $ -ول اهللا  كنا جلوسا عند رس:عن جرير بن عبد اهللا قالو •
اسـتطعتم أن ال تغلبـوا     فـإن ،إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيتـه "قال ثم  ،البدر

بحم د رب ك قب ل طل وع      وس بح ﴿ثم قرأ ، "على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فـافعلوا 

 )147: 1988، داأللباني ( ﴾الشمس وقبل الغروب
 

شار بالـسبابة والوسـطى   وأ - "أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا "- $ -قال رسول اهللا   كما   •

 )165: 1995، باأللباني . (-ا وفرج بينهم
 

 - "والذي نفـسي بيـده للـدنيا أهـون علـى ا مـن هـذه علـى أهلـها            : " أنه قال  - $ -وروي عنه    •

  )630: 1991، جاأللباني . (- يعني شاة ميتة
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  :ندسة الفراغيةاهل: رابعاًً  ×
تعتبر الرياضيات أماً من أمهات العلوم بشتى أنواعها، فهي ال تترك صغيرة وال كبيـرة               
في جسام األمور وفي سفسافها إال وضربت فيه بسهم، سواء كان ذلك في قوانين معقدة، أو فـي                 

  .نظريات مثبتة، أو حتى في شئون الحياة اليومية البسيطة
  

 د والفراغ أو هي العلم المختص بالقياس والكميات والمقـادير الرياضيات هي علم األعدا ف
، الـصادق  (.وهي علم تجريدي من إبداع العقل البشري ويهتم بطرائق الحل وأنمـاط التفكيـر             

2001 :163(  
  

  :قد تعنيهي  و،علم تجريدي يهتم بتسلسل األفكار والطرائق وأنماط التفكيركما أنها 
 .طريقة الفرد في التفكير •

 .عرفية منظمةبنية م •

 .ة وواضحةدلغة تستخدم رموزا وتعبيرات محد •

 .دراسة األنماط بما تضمنته من أعداد وأشكال ورموز •

 .حيث إن البنية عبارة عن مجموعة من العناصر، دراسة البنى والعالقات بين هذه البنى •
  

 في  كبيراً أما اليوم فإن الرياضيات تلعب دوراً     ، لقد كانت الرياضيات أداة لعلماء الطبيعة     
  )23: 2006، الهويدي. (جميع الفروع الطبيعية واإللكترونية واإلنسانية وغيرها

  

 حيـث يـشاهدها     ،)المحـسوسة (تحتل الهندسة الجزء األكبر من الرياضيات الواقعية        و
الجميع ويستطيع الطالب اإلحساس بها على العكس من بعض المواضيع الرياضية األخرى والتي             

لذا فمعظم المفـاهيم  ، مل وليس على الطالب التعامل معها وخاصة الجبرية منها    تعد تجريدية بالكا  
الهندسية مفاهيم فيزيائية يسهل التعامل معها وتعليمها بيسر وسهولة إذا أحسن المعلـم اسـتخدام               

  )15: 2007، أبولوم(. الوسائل التعليمية الالزمة لفهمها وإتقانها
  

 في الحياة واستخدامها من قبل الكثيـرين يـسر          إن وجود األشكال والمجسمات الهندسية    
على الطالب تعلمها فمثال فن العمارة اإلسالمي والروماني وعند قدماء المصريين الفن المعماري             
، والحديث أيضا يزهوا ويزدان باستخدام الهندسة فيه وبشكل واضح وملموس وبنسبة عالية جـداً            

: هـا لكونينظـر إليهـا رياضـيا       العلماء أنها   قد ذكر   ف، ليست الهندسة بمعزل عن الرياضيات    و
  )21-19: 2007، أبولوم(
 حيث يقوم الطالب بعمل استنتاجات خاصة به مـن خـالل ضـم            :طريقة في إثارة التفكير    _ 1

  .أشكال هندسية لبعضها البعض ومعرفة ما هو الشكل الناتج



   
 

 
 

47

 غير المعرفة وتصل في      من التعابير   فتتكون أصالً  :معرفة منظمة تتسم بالتنظيم والتسلسل      _2
  .النهاية إلى التعميمات والمهارات الرياضية الهندسية

 ،اواالستمتاع فـي عملهـا ومـشاهدته      ، تتسم بالجمال والتناسق وتسلسل أفكارها    فإنها   :فن  _3
ظهـر وبوضـوح فـن الفنـان        شكالها وعمل مجسماتها يعد فنا راقيا متميزا ي       أفرسومات  

  .الرياضي في ذلك
  

 :الركـائز واألساسـيات التاليـة       علم الهندسة اعتمد في تنظيمه على      وم أن أوضح أبول و
  )24: 2007، أبولوم(

  .التعابير والمصطلحات الهندسية غير المعرفية •
  .لمسلمات أو البديهيات الهندسيةا •
  .التعريفات الهندسية •
  .النظريات الهندسية وبراهينها •

  

 من أهم العلوم التـي تعتمـد علـى          وتعتبر مادة الهندسة سواء كانت مستوية أم فراغية       
وال يوجد أي تـدريب أو  ،  ألن غالبية أشكالها تستخدم في األصل كأداة للبرهان       ،التفكير البصري 

  )63: 2003، سنكري (.تمرين هندسي ال يحتاج إلى التفكير البصري
  

يـت   حيث استخدمت قديماً في معرفة مواق      ،تلعب الهندسة في حياتنا اليومية دوراً فعاالً      و
الصالة واألهلة وفي تصميم القصور والبنايات وشق األفالج والقنوات والترع وفي تسيير أمـور            
حياتهم اليومية ، وال زالت حتى يومنا هذا تلعب دوراً بارزاً فـي كثيـر مـن مواقـف الحيـاة                  

كيـر  المعاصرة ، لذلك كان تعليمها ألبنائنا الطالب أمراً ضرورياً لتنمية مهاراتهم وأسـاليب التف             
لديهم ، وفي نظامنا التعليمي قسمت مواضيع الهندسة على مراحل التعليم العام حيـث يتعـرف                
الطالب في المرحلة األساسية الدنيا على نماذج ومجسمات هندسية ويدرك مساحاتها وحجومهـا             
بطريقة ملموسة ثم يعطى جرعات هندسة أخرى في المرحلة األساسية العليا كهندسـة المثلـث               

لدائرة وينتقل إلى المرحلة الثانوية يتناول خاللها موضوعات هندسية متنوعة كهندسـة            وهندسة ا 
التحويالت والهندسة الفراغية التي تعالج األشكال والمجسمات في الفراغ والتي يستصعب الغالبية            

  .العظمى من أبنائنا الطالب تعلمها
  

الهندسـة  لتـي تخـص   بعض األمور ا  سلط الضوء على    ت ل دراسة، ال هلذلك أتت فكرة هذ   
 والطرائـق   ، كمفهومها وأهداف تدريسها ومعرفة صعوبات تعلم الطالب لمواضـيعها         ،الفراغية

المقترحة للتغلب على تلك الصعوبات، ومعرفة المهارات المتطلبة لدراسـة الهندسـة الفراغيـة              
  .وبعض المصطلحات المتعلقة بها
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  :نبذة تاريخية   ∈
ى موقع آفاق الرياضيات، معلومات هامـة حـول         وقد أوضح الحواسري في مقال له عل      

 ارتبطت بالناحيـة    هانشأتالهندسة بشكل عام، والهندسة الفراغية بشكل خاص، كان من أهمها أن            
ن فـي تحديـد مـساحات    استخدمها المصريو العملية فضالعملية فكان الهدف منها خدمة األغرا   

 األشكال الهندسية وحجـوم بعـض       األراضي وبناء األهرامات والمعابد فأوجدوا مساحات بعض      
حيـث  ) π = 3.14= ط  (يون إيجاد النسبة التقديرية     المجسمات، كما أستطاع المصريون والبابل    

  . م.ق1600وجدت في أوراق بردى موسكو وأوراق أحمس 
  

) م. ق 546 – 640(طـوراً جديـداً عنـد طـاليس          تأخذ وعند اإلغريق بدأت الهندسة   
ثم جـاء بعـد     ،  اللذان يعتبران من مؤسسي الهندسة اإلغريقية      ،)م. ق 507 – 582(وفيثاغورث  
 وهو كتاب ينقسم إلى ثالثـة       ،)األصول(فألف كتاب    -القرن الثالث قبل الميالد   في  –ذلك إقليدس   

عشر مقالة تختص األولى منها بالهندسة المستوية من مثلثات ومتوازيات ومـا يـسمى بـالجبر                
نتظمة الكثيرة األضالع، ثم ترجمه العـرب إلـى اللغـة           الهندسي وهندسة الدوائر واألشكال الم    

إلسالمي ترجم الحجـاج    العربية وألفوا كتباً أخرى طبقوا فيها الهندسة على المنطق ففي العصر ا           
كتاب األصول إلى العربية ثـم ترجمـه بعـد ذلـك حنـين بـن                ) هـ220 – 170(بن مطر   
ضيات إقليدس فـي هـذا الكتـاب        ، وناقش عمر الخيام وابن الهيثم فر      )هـ259 – 194( أسحق

  ).القواعد المفروضة(وساهم ابن الهيثم في إدخال علم المنطق في الدراسة الهندسية وألف كتاب 
  

 -371(ومن العلماء الذين ساهموا في تطور علم الهندسة الشيخ الـرئيس ابـن سـينا                
تحـديات  ( ومن كتبه فـي الهندسـة     ) هـ440 - 362(والعالم الفلكي محمد الباروني     ) هـ428

  ).استخراج األوتار في الدائرة(و) نهايات األماكن لتصحيح مسافات المساكن
  

 فعرفوا األشـكال الهندسـية مثـل        ،واهتم الهنود بالهندسة التي ارتبطت بحياتهم اليومية      
 األوربيون مـن العـرب فـألف        هاوعرف،  المربع والمستطيل و العالقة بين األقطار واألضالع      

الذي ضم معلومات كبيرة عن الهندسة واكتـشفوا بعـد ذلـك            ) ندسة العملية اله(لفيوناس كتابه   
الهندسة اإلسقاطية كجزء من الهندسة اإلقليدية ثم ظهرت الهندسة اإلسقاطية على يـد ديكـارت               

- 1777(العـالم األلمـاني جـاوس        :م وتطورت الهندسة اإلقليدية على أيدي كل مـن        1627
 الـذي  )1856 - 1793( والعالم الروسي لوبا تشفـسكي ، ةأول من أبتكر الهندسة الزائد  )1855

ثم اكتشف العالم األلمـاني     ،  -الهندسة الزائدة -نشر أول أبحاثه عن ابتكار نوع الهندسة اإلقليدية         
  .-الهندسة الناقصية-جورج ريمان هندسة ريمان 
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 يمالتـصام  لوضـع  ،المعاصـرة  حياتنا كل في الهندسة مبادئ نستخدم نناويرى الباحث أ

 التي األدوات من الكثير أن إلى باإلضافة هذا ،والحدائق الطبيعية والمناظر المعمار في والديكورات

  . بالهندسة عالقة لها وغيرها والمزولة البوصلة مثل المساحون يستخدمها
  

  :ماهية الهندسة الفراغية  ∈
قة بالخط، السطح،   الهندسة هي العلم الذي يبحث في المفاهيم والتعميمات الرياضية المتعل         

حي العمليـة التـي   لخ ، كما تبحث في تطبيق هذه العالقات في النـوا       إ... المربع، تطابق، تكافؤ  
  .تعرض في الحياة

  

 الهندسـة   ،الهندسة الناقصية ،  الهندسة اإلقليدية  علم الهندسة إلى عدة فروع، منها        وينقسم
دأ علم الهندسة من مسميات أولية غيـر        ويبة اإلسقاطية، الهندسة التحليلية، كما       الهندس ،الكروية
 وتستخدم هذه المـسميات كــأساس لتعريـف         ،)النقطة، المستقيم، المستوى  ( هي  حسياً  معرفة  

 ولتكوين عبارات توضح العالقة بينها يقبل بصحتها دون برهان وتـسمى            ،ة أخرى يمفاهيم هندس 
جاد معلومـات جديـدة تـسمى       وتستخدم هذه المسميات والتعاريف والمسلمات في إي      ،  المسلمات

  )www.forum.nailidz.com( .وهي عبارات يجب إثبات صحتها) نظريات(
  

ويقصد بالهندسة الفراغية هي الهندسة التي تعالج األشكال والمجسمات فـي الفـراغ ذي               
 2005(التفكيـر الفـضائي، حيـث عرفـه         الثالثة أبعاد، وهي تعتمد في المقـام األول علـى           

Fyodorova, (  أنه القدرة على إحساس النماذج والفراغ واأللوان والخطـوط واألشـكال          على، 
  : قدرات أساسية وهيأربعةوهو يتضمن 

   .القدرة على تمثيل األشكال البصرية أو األفكار الفضائية بطريقة مرسومة بيانيا •
  .المالحظاتوالقدرة على إدراك العالم البصري بصورة دقيقة إلعطاء التعديالت  •
  .  إعادة تكوين المشهد في التجارب المرئية القدرة على •
القدرة على تمييز الشكل المشاهد من عدة زوايا لتخيل الحركة في مجموعهـا الكلـي أو           •

 . من خالل أجزاء الشكل
 

وهي علم دراسة الفراغ والمقدار، وتهتم بموضع وشـكل ومـساحة وحجـم األشـكال               
  )net.afaqmath.www. (ائيةوالمجسمات دون أن تتناول خواصها المادية والفيزي

  

لعلم الذي يبحث في خواص األجـسام وأشـكالها وحجومهـا ومـساحتها      وتعرف بأنها ا  
  )271: 2007، أبولوم. (الهندسة الفضائيةبسمى وتوسطوحها 

http://www.forum.nailidz.com
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ال يـتم تمثيلـه    هي العلم الذي يعنى بدراسة كل مـا       الهندسة الفراغية أن  ويرى الباحث     
  .تمثيال كامال على بعدين، بل يجب فيه تخيل بعد ثالث لتمام التصور

  

، في درجاتها بين أفراد المجتمع    تختلف   القدرة على التصور     يرى أهل االختصاص أن     و
 ما يكون من ناحية الدرجـة ولـيس مـن    غير أن هذا االختالف غالباً    ، شأنها شأن كافة القدرات   

  )54: 1994، عمر. (ناحية النوع
  

  )www.forum.nailidz.com( :أهمية تدريس الهندسية الفراغية  ∈
تحسين طريقة تفكيرهم، وتـساعدهم علـى ربـط         في  تساعد الهندسة الفراغية الطالب     

التفكير التأملي، التفكيـر    : الحقائق واستنباط النتائج، وتكسب الطالب أساليب التفكير السليمة مثل        
 وتنمي لديهم إدراكهم لخواص األشكال والمجسمات ومعرفـة الخـواص           قي، التفكير الناقد  ئالعال

إلدراك الفراغـي   االمناسبة والعالقات الداخلة في المجسمات البسيطة الشائعة وتنمي لديهم كذلك           
  . ثالثة أبعادالوالقدرة على رؤية األشكال في الفراغ ذي 

  

لتربوية إال إنها تعتبـر مـن      تساهم الهندسة الفراغية في تحقيق كثير من األهداف ا        كما و 
   .تعلمهافي لطالب صعوبة اواجه يأكثر أنواع الهندسات التي 

  

  )www.afaqmath.net( :أهداف تدريس الهندسة الفراغية∈  
  .على تنمية القدرات االستداللية المنطقية في جميع مجاالت التفكيرعمل ت •

   .تساعد التالميذ على تنمية ملكة التصور •
 المعلومات المناسبة عن األشكال الهندسية في المستوى والفـراغ عـن             إكساب في همتس •

  . طريق دراسة المجسمات الحقيقية وعمل نماذج لها
   .تساعد التالميذ على اكتساب القدرة على رسم األشكال الهندسية وفهم خواصها •
نهـا   اكتساب التالميذ أساليب التفكير السليمة التي تسهم في بناء شخصيتهم وم           رك في اشت •

   .التفكير االستدالليوالتفكير الدقيق، التفكير التأملي، التفكير االستقرائي 
   . التالميذ على معرفة طبيعة البرهان الرياضينمي عندت •
 ،األعمال الهندسـية  : تساعد على معرفة أهمية الهندسة في كثير من مجاالت الحياة مثل           •

 .  الديكور وغيرها، الصناعة، التشييد،هندسة البناء
  
 

http://www.forum.nailidz.com
http://www.afaqmath.net
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  )com.alwazer.www( :يةهندسة الفراغالالمهارات في   ∈
  :تحتوي الهندسة الفراغية أنماط عدة من المهارات، ومن أهمها

 : المهارات البصرية ©

وهنـاك أبحـاث    ،  - تعتمد على حاسة البـصر     - بصرية   الهندسة الفضائية مادة دراسية   
 وأوضـحت أن   ،خ في تعلم الرياضيات    للم  الكرويان حددت األدوات المختلفة التي يلعبها النصفان     

النصف الكروي األيمن يتعامل بكثرة مع الفراغ والدوال التركيبية، لذلك فأن في مقرر الهندسـة               
ـ                دماغ، حيـث   الفراغية يكون من المهم تزويد الطالب بخبرات كافية لتنمية كل مـن جـانبي ال

 ،التحليل والتفكير ، الكتابة، سابالح، المنطق، اللغة، النصف األيسر هو مركز التحكم في الذاكرة      
، الـشعور ، المواقف، الالوعي، اإلدراك، مركز التحكم بالعمليات العقلية البديهية    فهو  أما األيمن   

عمليـات التفكيـر    و التنسيق الفيزيائي ، الرقص، يقاعالموسيقى، اإل ، العالقات البصرية والفراغية  
  )64: 2004، كمال. (التباعدية

  

  : المهارات اللفظية  ©
، ايا تصف خواص األشكال    دقيقة وفروض وقض   فمقرر الهندسة الفراغية يتضمن تعاري    

طالب الطالب بقراءة أجزاء من المادة وكيفية براهينهاوقد ي .  
    :مهارات الرسم ©

 واألنشطة كثيراً مـا تـساعد   ،إن مهارات الرسم يجب أن تنمى في مقرر هندسة الفضاء       
 واسـتيعاب  ،سـية وفهـم خـواص األشـكال والمجـسمات       الطالب على معرفة العالقات الهند    

  .والمجسمات ذات الثالثة أبعاد ورسمها بدقة األشكال
  

   :المهارات المنطقية ©
لتنمية المهارات المنطقية لدى الطالب يجب مساعدتهم على التعامل بطريقة شكلية مـع              

ن يكونوا علـى    أ و ،أفكار أو معارف لفظية وتصويرية قبل أن تقدم لهم قواعد المنطق الرياضي           
  .علم في استخدام بعض المصطلحات من الناحية اللغوية

  

ومهارة إنماء البرهان المنطقي في موقف هندسي يمكن أن تتركز على الرسم التخطيطي             
مع معطيات، وعلى المعلمين تشجيع الطالب على دراسـة المعطيـات واسـتنتاج المعلومـات               

  . لةاإلضافية عن الشكل الهندسي ثم حل المسأ
  

  : المهارات التطبيقية ©
التي تزود الطـالب بكثيـر مـن        و ،يجب تخصيص وقت أطول لتنمية مهارات التطبيق      

  .المعرفة بالتطبيقات العملية التي تستخدم في العمارة والفلك والهندسة
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 ) com.alwazer.www( :مستويات النمو العقلي في هندسة الفراغ  ∈
  : التعرف :المستوى األول ©

م الطالب بعض المفردات في هندسة الفضاء ويعبر عنها مثل المـستوى، الفـضاء،              يتعل    
  . الزاوية بين مستقيمين متخالفين، الزاوية الزوجية

  

   :التحليل: المستوى الثاني ©
 المنـشور   والمجسمات ، فيدرك مثالً أن قاعـدتي      ألشكال  اأي أن الطالب يحلل خواص      

ة إذا كانـت أحرفـه الجانبيـة        ية تكون سطوحاً مستطيل   وجهه الجانب متوازيتان ومتطابقتان وأن أ   
سطح متوازيات أضالع إذا كانت األحـرف الجانبيـة   األ وتكون   ،عمودية على مستوى القاعدتين   
  . مائلة على مستوى القاعدتين

  

  :التنظيم أو الترتيب: المستوى الثالث ©
والمجسمات وأهمية  فالطالب ينظم األشكال بطريقة منطقية ويفهم التداخالت بين األشكال          

  .التعاريف الدقيقة
  

   :االستدالل: المستوى الرابع ©
الطالب الذي يفهم كل المسلمات والنظريات والبرهان سيكون قادراً إلى استخدامها فـي             

  .والتمارينوالتدريبات حل األمثلة 
  

    :التدقيق المحكم: المستوى الخامس ©
مل مع البنـاء الرياضـي      قة في التعا  فالطالب في هذا المستوى البد وأن يدرك أهمية الد        

  .المعامالت بين األبنية المختلفة ولكن نادراً ما يمتد إلى طالب المرحلة الثانويةو
  

 إال أنه يؤكد علـى أن الهندسـة         ، في هذه المستويات    علمياً  مقبوالً ويرى الباحث تدرجاً  
سـالمة الخبـرات الـسابقة     لذلك فال بد التأكد مـن  ،الفراغية بناء كان أساسه الهندسة المستوية     

 ليتم البناء عليها وفـق هـذه   ،الخاصة بالهندسة المستوية قبل الخوض في أي من هذه المستويات    
 .المستويات بشكل متين
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  )www.afaqmath.net( :صعوبات تعلم الهندسة الفراغية  ∈

 .عدم فهم التالميذ لطبيعة الهندسة مفهومها وأهدافها •

طريق استظهار البراهين وبرهنة كثير من النظريات الهندسية        دراسة مقرر الهندسة عن      •
  . الوحدة الدراسيةدى على م

  . عدم االهتمام بالمهارات األساسية التي يجب أن يكتسبها الطالب من خالل الهندسة •
عدم وضوح أهداف تدريس الهندسة الفراغية لدى بعض المعلمين مما يترتب عليه عـدم         •

  . الهندسة الفراغيةمعرفة التلميذ لماذا تدرس
  .عدم قدرة الطالب على تخيل األشكال والرسومات الخاصة بالهندسة الفراغية •
 مما قد يشكل    ،عدم االهتمام بتمثيل األجزاء المختفية من الشكل الهندسي بخطوط متقطعة          •

  .لدى بعض التالميذ صعوبة في تمييز وإدراك أبعاد الشكل الهندسي
  .خطوة من خطوات البرهان المنطقيعدم اهتمام الطالب بتفسير كل  •
  .تعامل معظم الطالب مع رسومات الهندسة الفراغية على أنها رسومات للمستوية •
  .عدم االهتمام بالنماذج والوسائل المعينة التي توضح األشكال الهندسية والمجسمات •
  . على حل تمارين الهندسة الفراغيةعدم قدرة الطالب •
  .ة البدء في البرهانعدم قدرة الطالب على معرفة نقط •
  .للشكل الهندسي) الطول والعرض واالرتفاع(عدم إدراك األبعاد المكانية الثالثة  •
  . عدم القدرة على قراءة الرموز المعبرة عن شكل هندسي معين •
  . عدم إدراك مكونات النظرية الهندسية •
  . عدم التمييز في التعبير هندسياً بين المجسمات الشهيرة •
 .  المستويات المختلفةعدم التمييز بين •

 

ويرى الباحث أن من صعوبات تعلم الهندسة الفراغية التي تواجه الطالب في غزة هـي               
 عـن    عوضـاً  ، كأجهزة العرض والمجسمات الشفافة والبرامج الحاسوبية      ،قلة اإلمكانيات المادية  

الهندسـة  لى ذلك فـإن وحـدة     وإضافة إ ،  وجدت إحدى هذه األدوات    انقطاع التيار الكهربائي إن   
 والتي عند تدريسها تزدحم هـذه األيـام         ،الفراغية هي الوحدة األخيرة  في مقرر الصف العاشر        

حرص المدرسين على إنهاء المنهـاج بـأي طريقـة          يزداد   و ،بالمراجعات ويكثر غياب الطالب   
 وذلك أن االمتحانات توضع من قبل الوزارة أي أنها تشمل جميع المنهج وال بد من إنهائه               ، كانت

  .في الموعد المحدد
 

http://www.afaqmath.net
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  )com.alwazer.www( :غارمصطلحات في هندسة الف  ∈
  . هما مستقيمان ال يمكن أن يحتويهما مستوى واحد وال يتقاطعان:المستقيمان المتخالفان •
 تسمى نقطة تالقي العمود النـازل مـن نقطـة           :)لنقطة على مستوى  ( المسقط العمودي  •

  .عمودي للنقطة على المستوىخارج مستوى على هذا المستوى بالمسقط ال
  .قبل صحتها دون برهان هي عبارة تُ:المسلمة •
 هي كلمات غير معرفة مثل النقطة والمستقيم والمـستوى وتـستخدم            :المسميات األولية  •

  .لتعريف بعض المفاهيم أو وصف أشياء معينة
عي  سطح يمتد إلى ما ال نهاية في جميع االتجاهات ويمثل هندسياً بشكل ربـا              :المستوى •

 أو ، ...ع ، صـص ،  سـس  الكبيرة مثل  أي منحنى مغلق ويرمز له بأحد األحرف     أو
 أ ، ب ، جـ ويسمى المستوى أ ب جــ ،             بثالث نقاط عليه ليست على استقامة واحدة      

  . ر منتهية من النقاطـوهو يضم مجموعة غي
تكـون  و) ف( هو مجموعة غير منتهية من النقاط ويرمز له بـالرمز            :)الفراغ(الفضاء   •

  . الخطوط والمستقيمات والمستويات والسطوح واألجسام مجموع جزئية منه
  .  هي نقاط تقع على مستقيم واحد:النقاط المستقيمة •
  .  هي نقاط على مستوى واحد:النقاط المستوية •
 هي الزاوية التي يصنعها أحدهما مع أي مستقيم قاطع          :الزاوية بين مستقيمين متخالفين    •

  . له وموازٍ آلخر
  .تحاد نصفي مستويين مشتركين في مستقيماهي الزاوية الناتجة من : الزاوية الزوجية •
 هي الزاوية التي تنشأ من تقاطع الزاوية الزوجية مـع         :ةالزاوية المستوية لزاوية زوجي    •

  . مستوى عمودي على حرفها
  هو قياس أي زاوية من زواياها المستوية الناتجة مـن تقـاطع            :قياس الزاوية الزوجية   •

  . الزاوية الزوجية مع مستوى عمودي على حرفها
  . مستوى هي الزاوية بين مستقيم ومسقطه العمودي على :الزاوية بين مستقيم ومستوى •
 قيل أن المستقيم عمـودي علـى         في المستوى   على كل مستقيم   مستقيم عمودياً إذا كان    •

  . المستوى أو المستوى عمودي على المستقيم
  .  معلوم وقاطع له هو المستقيم غير العمودي على مستوٍ:توىالمستقيم المائل على مس •
 .إذا كانت الزاوية الزوجية بينهما قائمةمستويان لاتعامد ي :متعامدانالن المستويا •
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  :راغمتطلبات سابقة لهندسة الف  ∈
  متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع؟ •

  .  فيه كل ضلعين متقابلين متوازيينإذا كان   -1
  . تطابق وتوازى فيه ضلعان متقابالنا إذ   -2
  . إذا نصف كل من قطريه القطر اآلخر   -3
  . إذا تطابق فيه كل ضلعين متقابلين   -4
  .إذا كانت كل زاويتين فيه متطابقتين   -5

  

  متى يتوازى مستقيمان؟ •
  :مستقيم ثالث ونتج عن ذلكب إذا قطعا يتوازى مستقيمان

  . تانزاويتان متبادلتان متطابق   -1
  .زاويتان متناظرتان متطابقتان   -2
  . ْ 180= زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع مجموع قياسهما    -3

  

  :نظريات هندسة المثلث •
  . مجموع مربعي طولي ساقيهلفي المثلث القائم الزاوية يكون مربع طول الوتر مساوياً   -1
مساوياً لمجمـوع مربعـي طـولي ضـلعيه         إذا كان مربع طول الضلع األطول في مثلث           -2

  . اآلخرين فإن الزاوية المقابلة لهذا الضلع تكون قائمة
القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالـث وطولهـا                -3

  . يساوي نصف طوله
ف الـضلع  إنه ينص ف،إذا رسم مستقيم من منتصف أحد أضالع مثلث موازياً ضلعاً آخر فيه             -4

  . الثالث
طول القطعة المستقيمة الواصلة من رأس الزاوية القائمة في المثلث القـائم الزاويـة إلـى                  -5

  . منتصف الوتر تساوي نصف طول الوتر
 30ْ في المثلث الثالثيني الستيني يكون طول الضلع المقابل للزاوية التي قياسها             :1نتيجة  

  . مساوياً نصف طول الوتر
 كان طول أحد ضلعي القائمة في المثلث القائم الزاوية مساوياً نصف طـول   إذا:2نتيجة  

  .  وكان المثلث ثالثينياً ستينياًْ 30الوتر كان قياس الزاوية المقابلة لهذا الضلع 
  . األعمدة المقامة على أضالع المثلث من منتصفاتها تتقاطع في نقطة واحدة  -6

  .ضالع المثلث على أبعاد متساوية من رؤوسه نقطة تقاطع األعمدة المنصفة أل:نتيجة
  . منصفات زوايا المثلث تتقاطع في نقطة واحدة  -7



   
 

 
 

56

  .  نقطة تقاطع منصفات زوايا المثلث تقع على أبعاد متساوية من أضالعه الثالثة:نتيجة
  .األعمدة المرسومة من رؤوس المثلث على أضالعه أو امتداداتها تتقاطع في نقطة واحدة  -8
  . من جهة الرأس1:2سم كالً منها بنسبة قطع المتوسطة للمثلث تتقاطع في نقطة واحدة تقال  -9
  

  ؟ متى يتشابه مثلثان •
  .إذا تطابقت زواياهما المتناظرة

  .اسبت أطوال أضالعهما المتناظرةإذا تن
  .ضلعين المحددين لهماإذا طابقت زاوية في أحدهما زاوية في المثلث اآلخر وتناسب طوال ال

  

     يتطابق مثلثان؟متى •
  ).ض. ض . ض ( إذا تطابق كل ضلع في أحدهما مع نظائرها في المثلث اآلخر

  ). ض. ز . ض (إذا تطابق ضلعان والزاوية المشتركة معهما في الرأس مع نظائرها في اآلخر 
   ).ز. ض . ز (  مع نظائرها في اآلخرضلع الواصل بين رأسيهماإذا تطابقت زاويتان وال

  .  اآلخرمع نظائرهما في المثلثطابق المثلثان القائما الزاوية إذا تطابق ضلع ووتر  يت:نتيجة
  

  )com.alwazer.www( :بعض مسلمات ونظريات في الهندسة الفراغية  ∈
 .أي نقطتين في الفراغ يمر بهما مستقيم واحد فقط •
مستقيم ب أو نين متقاطعيمستقيمبنقاط ليست على استقامة واحدة أو  تعين المستوى بثالثي •

 .مستقيمين متوازيينب ونقطة خارجة عنه أو
 .واحدة المستوى يحوي ثالث نقط على األقل ليست على استقامة •
 .في نقطتين فالمستقيم يقع بكامله في المستوى ذا اشترك مستقيم ومستوىإ •
 .بخط تقاطعهما المشترك يتقاطع المستويان في مستقيم يعرف •
تقاطعهمـا وال بـد مـن أنهمـا       بد أن تقع على خـط إذا اشترك مستويان في نقطة فال •

 .متقطعان
كونا متوازيين إذا جمعهما مستوى واحـد وإال فإنهمـا    يالمستقيمان اللذان ال يلتقيا أما أن    •

 .نيمتخالف
بين المستقيمين المتخالفين برسم مستقيم يوازي أحدهما مـن نقطـة علـى     تقاس الزاوية •

 .اآلخر
 .فإنهما منطبقان نقط ليست على استقامة واحدةإذا اشترك مستويان في ثالث  •
 . فإنه يقطعه في نقطةالمستقيم يوازي المستوىإن لم يكن  •
 .انمتوازي  تقاطعه معهمايطن فإن خين متوازييإذا قطع مستوى مستوي •
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ـ  • مـستويهما أو    علـى اًالمستقيم العمودي على مستقيمين في مستوى واحد يكون عمودي
 .نقطة تقاطعهما على مستقيمين عند اًعمودي

 .مستوى واحد متوازيان ان علىيالمستقيمان العمود •
 .فاآلخر عمودي عليه المستقيمان المتوازيان إذا كان أحدهما عمودي على مستوى •
المحـصورة   إذا قطعت ثالثة مستويات متوازية بمستقيمين فإن أطوال القطع المـستقيمة  •

 .بينهما تكون متناسبة
 .متوازيان  في الفراغالمستقيمان الموازيان لثالث •
كـالً مـن    إن خط تقـاطع المـستويان يـوازي   ، فإذا مر مستويان بمستقيمين متوازيين •

 .المستقيمين المتوازيين
 فالزاويـة بـين المـستقيمين    ،نيمتقاطع نين آخريا وازى مستقيمان متقاطعان مستقيمإذ •

 .لها األوليين مساوية للزاوية بين اآلخرين أو مكملة
عمودياً على   فكل مستوى يمر بهذا المستقيم يكون، على مستوىاًاً عموديإذا كان مستقيم •

 .المستوىذلك 
تقاطعهمـا فإنـه يكـون     إذا تعامد مستويان ووجد مستقيم في أحدهما عمودي على خط •

 .عمودي على المستوى اآلخر
 خط تقاطعهما يكون عمـودي      يكونث  على مستوى ثال   انيدوالمستويان المتقاطعان وعم   •

 .مستوى الثالثعلى ال
 .قائمة كان المستويان متعامدين، والعكس صحيح إذا كانت الزاوية الزوجية بين مستويين •
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 الفصل الثالث

  الدراســات  السابقــة
  

غية المقررة علـى طـالب الـصف        اتسعى هذه الدراسة إلى إثراء محتوى الهندسة الفر       
 لذا قام الباحث باالطالع على الدراسات السابقة ذات         ، األساسي بمهارات التفكير البصري    العاشر

 وذلك من أجل التعرف على موضوعاتها وأهـدافها وأدواتهـا           ،العالقة بموضوع دراسته الحالية   
  .، ومن ثم تحديد مكانة دراستهوالمنهج المتبع فيها وخطوات دراستها لإلفادة من الجهود السابقة

  
 ،ا استعان الباحث بالمجالت والدوريات التربوية والرسائل العلمية العربيـة واألجنبيـة       لذ

  :وقد صنفها إلى محورين كالتالي ،عديد من الدراساتالمما مكن الباحث من الحصول على 

 
 :دراسات تناولت إثراء احملتوى: احملور األول ×

 

  ): 2007(دراسة النادي  ¶
وى مقرر التكنولوجيا للصف الـسابع األساسـي فـي          هدفت هذه الدراسة إلى إثراء محت     

وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي حيث قامت بتحليل محتـوى           ، ضوء المعايير العالمية  
 على المعـايير  دمقرر التكنولوجيا للصف السابع األساسي من خالل أداة تحليل تم بناؤها باالعتما       

 دك المنهج البنائي إلعداد المادة اإلثرائية وذلـك باالعتمـا       وكذل، العالمية لوالية أوهايو األمريكية   
  . التعليماوآراء المختصين بالمناهج وطرق التدريس وتكنولوجي، على نتائج تحليل محتوى المقرر

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة أداة لتحليل المحتوى كأداة رئيـسية للدراسـة            
اج التكنولوجيا للصف السابع األساسي كما وضـعتها واليـة   واشتملت على المعايير العالمية لمنه  

كمـا  ، واستخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية من تكرارات ونسب مئويـة        ، أوهايو األمريكية 
   . معادلة هولستي لحساب ثبات التحليلتاستخدم

التكنولوجيا للصف السابع األساسي فـي ضـوء         تم إعداد المادة اإلثرائية لمحتوى مقرر     
والتي توفر فيهـا  ) الطاقة( حيث تم اختيار الوحدة الثانية من المقرر وهي وحدة     ،معايير العالمية ال

، يطور حلول تكنولوجيـة للمـشكالت      :معايير) 7(معظم المعايير التي تحتاج إلى اإلثراء وهي        
، لوماتيستخدم أدوات القياس المختلفة لجمع المع     ،  المتبادل بين التقنيات   ييوضح االعتماد الوظيف  

  .يصنع منتجاً، يذكر استخدامات الطاقة، يعرف الطاقة، يصف ويختبر خصائص مواد مختلفة
تدني نسب توفر المعايير العالمية في محتوى مقرر التكنولوجيا          وقد توصلت الدراسة إلى   

   .للصف السابع األساسي
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  ):2001(دراسة عفانة والزعانني  ¶
ت والعلوم للصف الـسادس األساسـي فـي         هدفت الدراسة إلى إثراء مقرري الرياضيا     

 وتكونت عينـة  ، وقد اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي    ،فلسطين في ضوء االتجاه المنظومي    
الدراسة من كل من الجزء األول من كتاب الرياضيات والجزء األول من كتاب العلـوم للـصف       

ى مقرر الرياضيات وأداة أخـرى      الباحثان أداة لتحليل محتو    اكم، السادس للفصل الدراسي األول   
  :وتوصلت الدراسة إلى، لتحليل محتوى مقرر العلوم

عدم وجود توازن في عدد المفاهيم الموجودة في المقررين اذ اشتمل مقرر الرياضـيات               §
مفهوما بينما اشتمل مقرر العلوم في نفـس الجـزء علـى            ) 62(في الجزء األول على     

 .مفهوما) 163(

عددا من المنظومات األساسية إال أنها غير مترابطة في المقرر          تضمن كل من المقررين      §
 .الدراسي الواحد وكذلك غير مترابطة في المقررين

تم وضع منظومات مطورة لكل وحدة دراسية في المقررين في ضوء المفاهيم الرابطـة               §
 لسد الفجوات في المنظومة الواحدة أو في الوحدة الدراسية الواحدة دون النظر إلى وضع             
مفاهيم واسعة تعمل على ربط المنظومات المختلفة في كل مقرر على حده مع بعـضها               

  .البعض
 

  ):1998(دراسة شلدان  ¶
ثراء منهاج العلوم بعمليات العلم وأثره على مستوى النمو العقلـي           إلالدراسة  جاءت هذه   

ف عـن   استهدفت الدراسة الكـش   و ، الخامس وميولهم نحو العلم في محافظة غزة       فلتالميذ الص 
الفروق في مستوى النمو العقلي ومستوى النمو نحو العلوم بين التالميذ الذين يدرسـون منهـاج                

 وطبيعة العالقة بـين  ، وأقرانهم الذين يدرسون منهاج العلوم المقرر   ،العلوم المثرى بعمليات العلم   
  .مستوى النمو العقلي والميول نحو العلوم لدى تالميذ عينة الدراسة

عـد مقياسـا    أ كما   ،يات الدراسة طبق الباحث اختبار النمو العقلي لبياجيه       والختبار فرض 
حيث طبق االختبار والمقياس علـى عينـة        ، ى من صدقه وثباته    وتحر ملتحديد الميول نحو العلو   

قبل وبعد تنفيـذ    )  تلميذاً 36ضابطة  الو،  تلميذاً 45تجريبية  ال(الدراسة الموزعة على مجموعتين     
  .التجربة

نتهاء من تطبيق األدوات السابقة تم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة مـن            وبعد اال 
النسبة ، االنحراف المعياري ، المتوسط الحسابي (  مثل   SPSSخالل البرنامج اإلحصائي الجاهز     

  ).وحجم التأثير، وناومعامل ارتباط  سيبرمان بر، معامل ارتباط بيرسون، " ت"اختبار ، المئوية



   

 61

  :يف األساليب اإلحصائية تم تحليل البيانات والوصول إلى النتائج التاليةوفي ضوء توظ
بين متوسطات درجـات   )α = 0.05(وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة  §

تالميذ المجموعة التجريبية وأقرانهم تالميذ المجموعة الضابطة في مستوى النمـو العقلـي             
 .ولصالح المجموعة التجريبية

الضابطة في مستوى الميول نحو     و فروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية        وجود §
 .ولصالح المجموعة التجريبية العلوم

بين مستوى النمو العقلي ومستوى الميول نحو العلـوم لـدى تالميـذ            ة  وجود عالقة ارتباطي   §
 ).0.6(الصف الخامس األساسي وقيمة معامل االرتباط تساوي 

 

 :)1998(دراسة حجي  ¶

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء منهج العلوم بمهارات التفكير اإلبـداعي علـى               
وتكونت العينة من أربـع شـعب   اإلبداعي في الصف الثامن األساسي،   تحصيل الطلبة وتفكيرهم    

  : واستخدمت الباحثة ثالث أدوات لجمع المعلومات هي، دير البلحة من مدرستين فيمنتظم
 ).0.89(ار من متعدد بلغ ثباته  فقرة من نوع االختي44 ويتكون من :ياالختبار التحصيل . 1

وهو اختبار مقالي يتكون من أربعة أسئلة رئيسة وكل سؤال من ثـالث             : االختبار اإلبداعي  . 2
 ).0.81(فروع وقد بلغ ثباته 

 وقـد  ،)0.92(وقد شملت على مهارات التفكير اإلبداعي وقد بلغ ثبات التحليل          : أداة التحليل  . 3
م تطبيق منهج العلوم المثرى بمهارات التفكير اإلبداعي على العينة المختـارة مـن العـام               ت

 وطبق االختبار التحصيلي واالختبار اإلبداعي على عينة الدراسـة          1996/1997الدراسي  
وتحليـل التبـاين المـصاحب      ) ت( واستخدم اختبار    ؛ وبعد االنتهاء منها   ،عند بداية التجربة  
 .فحص فرضيات الدراسةومعامل االرتباط ل

 استخدم فيها التصميم التجريبي المعروف باسـم تـصميم          ،وتعتبر هذه الدراسة تجريبية   
  :كما يليها وكانت النتائج فيعينتين متكافئتين تجريبية وضابطة، االختبار القبلي والبعدي ل

 . البعديينتوجد فروق لصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي واالختبار اإلبداعي §

توجد فروق لصالح المجموعة التجريبية لدى كل من مرتفعي التحصيل ومتدني التحصيل في              §
  .االختبار التحصيلي البعدي

توجد فروق لصالح المجموعة التجريبية لدى كل من مرتفعي التحـصيل ومتـدني التفكيـر                §
  .اإلبداعي على اختبار التفكير اإلبداعي البعدي

  .ور واإلناث في كل من االختبارين التحصيلي واإلبداعي البعديينال توجد فروق بين الذك §
 .توجد عالقة ارتباطية متوسطة موجبة بين التحصيل واإلبداع §
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  ):1997(دراسة اللولو  ¶
رات تفكير علمي في تحصيل     هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء منهج العلوم بمها         

 الدراسي وتحديد   ىمادة اإلثرائية بعد تحليل المحتو    والختبار فرضيات الدراسة تم إعداد ال     الطلبة،  
وذلـك لـسد هـذه      ،  وبعد التعرف على نسبة تركيزه على مهارات التفكير العلمي        ، الثغرات فيه 
حيث تم اختيار أربعة فـصول  ، ثم اختيرت عينة الدراسة من مدرستين بمعسكر البريج      ، الفجوات

فصالن دراسيان من كـل     ،  السابع األساسي  من الصف )  طالبا وطالبة  167(دراسية عدد طلبتها    
  .مدرسة إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة

علـى  ، وقد تم تطبيق منهاج العلوم المثرى بمهارات تفكير علمي في كل من المدرستين            
حيث استغرقت التجربة ثالثة أشهر خالل الفـصل األول         ، المجموعة التجريبية من ذكور وإناث    

 وطبق اختبار تحصيل واختبار مهارات تفكير علمي من إعـداد         1996/1997من العام الدراسي    
 ،وبعد انتهاء التجربة طبق نفـس االختبـارين       ، الباحثة قبل التجربة للتأكد من تكافؤ المجموعتين      

  . وحللت الختبار صحة الفرضياتبياناتوجمعت ال
لعينتين غير مرتبطتين وتم اختبـار داللـة الفـروق عنـد            ) ت(وقد تم استخدام اختبار     

 للعينـات الكبيـرة ثـم       Mann-Whitney كما تم استخدام اختبار مان ويتني        ،)0.05(مستوى  
  :فكانت النتائج كما يلي) 0.05( لمستوى Zاختبار قيمة 

الح توجد فروق دالة إحصائيا بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة لص            §
   .المجموعة التجريبية في مستوى التحصيل

توجد فروق دالة إحصائيا لصالح تحصيل كل من مرتفعي التحصيل ومتدني التحصيل فـي     §
المجموعة التجريبية مقارنة بتحصيل كل من مرتفعي التحصيل ومتـدني التحـصيل فـي              

  .المجموعة الضابطة
في المجموعة التجريبية لـصالح  فروق دالة إحصائيا بين تحصيل الطالب والطالبات      توجد   §

 .الطالبات وهذه الفروق تعزى إلى الجنس
  

  ):1996(دراسة دياب  ¶
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إثراء منهاج الرياضيات للصف الخـامس االبتـدائي              

علـى  ) إلى جنب مع الكتاب الدراسي المقـرر       لتوظف جنباً (بمادة تعليمية تتضمن مهارات التفكير    
  .ذا الصف واتجاهاتهم نحو الرياضياتتحصيل طلبة ه

وبعد ، وقد تم إعداد هذه المادة اإلثرائية بعد تحليل المحتوى الدراسي وتحديد الثغرات فيه            
ـ  وذلك لسد هذه الفجـوات     ،التعرف على نسبة تركيزه على مهارات التفكير       ـ ، ت ر عينـة  ام اختي



   

 63

 طالباً )190(ية عدد طالبها    الدراسة من مدرستين من مدينة غزة حيث اختير أربعة فصول دراس          
ينة إلـى   وتم تقسيم الع  ) فصالن دراسيان من كل مدرسة     (، من الصف الخامس االبتدائي    ،وطالبة

وقد تم تطبيق المادة المثراة في كل من المدرستين على المجموعة           مجموعتين تجريبية وضابطة،    
لعـام  لالفـصل الثـاني      حيث استغرقت التجربة ثالثة أشهر خـالل         ، من ذكور وإناث   ةالتجريبي

  .1995/1996الدراسي 
ق اختبار تحصيلي ومقياس لالتجاه نحو الرياضيات على طالب وطالبات الفـصول            بِّوطُ

 وحللت لمعرفـة مـا إذا   بيانات ثم جمعت ال   ، وذلك بعد االنتهاء من تطبيق المادة المثراة       ،األربعة
 بين متوسط   ،جاه نحو الرياضيات  كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في كل من التحصيل واالت          

  .درجات طلبة كل من المجموعتين التجريبية والضابطة يعزى لتطبيق هذه المادة المثراة
ر داللة الفروق وكانت الختبا )α  ≤  0.05 (ةبمستوى الدالل) ت(وقد تم استخدام اختبار 

ضابطة فـي التحـصيل   تفوق طلبة المجموعة التجريبية على أقرانهم في المجموعة ال   النتائج بأن   
  .الدراسي وفي االتجاه نحو الرياضيات

 

  ):1996(دراسة الطناوي  ¶
 ضوء التفاعل   فيهدفت هذه الدراسة إلى تطوير منهج الكيمياء بالمرحلة الثانوية العامة             

 واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي فـي بعـض مراحـل            ،بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع   
محتوى كتابي الكيمياء لطالب المرحلة الثانوية العامـة، كمـا اسـتخدمت            البحث، ومنها تحليل    

بعض طـالب  ة على حثاالبواعتمدت  ريب الوحدة المفتوحة في الكيمياء،   المنهج التجريبي عند تج   
  : التاليةتباألدوا ةفي هذه الدراسن ياستعو.الصف األول الثانوي بمحافظة دمياط كعينة للبحث

  .ي الكيمياء للمرحلة الثانوية العامةأداة لتحليل محتوى كتاب . 1
اختبار تحصيلي في الوحدة المفتوحة في الكيمياء علـى ضـوء التفاعـل بـين الكيميـاء                 . 2

 .والتكنولوجيا والمجتمع

مقياس االتجاه نحو بعض القضايا العالمية الناشئة عن التفاعل بـين العلـم والتكنولوجيـا                . 3
 .والمجتمع

  :لتحليل والتجريب ما يليوكان من أهم توصيات الباحثة بعد ا
عادة النظر في مناهج العلوم بجميع فروعها في جميع المراحل التعليمية بحيـث تعكـس               إ §

  .التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع

 العلوم على اختالف تخصصاتهم بالمواقف واألمثلة التي تزيد من          اضرورة أن يعنى معلمو    §
ـ    الربط بين المحتوى األكاديمي وبين ا      ين العلـم و التكنولوجيـا    لمظاهر المختلفة للتفاعل ب

 .والمجتمع
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  :دراسات تناولت التفكري البصري: احملور الثاين ×
  

  ):2006(دراسة اخلزندار ومهدي  ¶
 علـى التفكيـر البـصري    لكترونـي موقـع إ فاعلية لتعرف على   ل دراسةهذه ال جاءت  و

بجامعة األقـصى بغـزة، واسـتخدم       كلية التربية    طالبات لدى   وسائط المتعددة  في ال  منظوميوال
 واختبار مهـارات التفكيـر    ،اختبار مهارات التفكير البصري   : الباحثان نوعين من األدوات وهما    

 حيث تم تطبيقهما على عينة الدراسة المكونة من شعبة مـن الطالبـات المـسجالت                ،المنظومي
ـ ) 35(عددهن حوالي   اق استراتيجيات التدريب المحوسب حيث بلغ       لمس ة  تـم اختيـارهن      طالب

  . قصديا من بين الشعب التي تمثل المجتمع األصلي للدراسة
 بين متوسط درجـات طالبـات   وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائياً 

المجموعة التجريبية في اختبار التفكير البـصري ومتوسـط درجـاتهن فـي اختبـار التفكيـر            
في متوسط درجاتهن في اختبار التفكير البصري يؤدي إلـى   المنظومي، مما يدل على أن الزيادة       

زيادة في متوسط درجاتهن في اختبار التفكير المنظومي وأن الزيادة في متوسط درجـاتهن فـي           
  .اختبار التفكير المنظومي يؤدي إلى زيادة في متوسط درجاتهن في اختبار التفكير البصري

  

  ):2006(دراسة مهدي  ¶
لتعرف على فاعلية استخدام برمجيات تعلميـة علـى التفكيـر         مهدي إلى ا   هدفت دراسة 

 المـنهج    مـستخدماً  ،البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة         
اختبار مهارات  : (داف الدراسة صمم الباحث أداتين، وهما     البنائي والتجريبي ووصوالً لتحقيق أه    

ـ        مطبقً)  اختبار تحصيلي  –التفكير البصري    ن مدرسـة   ا أدوات الدراسة على عينة تم اختيارها م
األولـى تجريبيـة مـن    (طالبة تم توزعيهن على مجموعتين  ) 83( من   كفر قاسم الثانوية للبنات   

وقد أشارت أهم نتـائج الدراسـة إلـى فاعليـة           ) طالبة) 42(طالبة والثانية ضابطة من     ) 41(
  .وجياالبرمجيات على التفكير البصري والتحصيل في التكنول

 

  ):2006(دراسة عسقول ومهدي  ¶
 تـضمينها  الواجب الفرعية ومهاراتها التفكير أنماط أهم على التعرف إلى الدراسة هدفت

 العاشـر  الـصف  إلـى  الخامس الصف من األساسية المرحلة على المقررة التكنولوجيا كتب في

 لمهارات أنموذج بناء ثم ومن المقررات تلك في توافرها مستويات على التعرف ثم ومن ،األساسي

 مـن  تطلـب  وقـد  البنـائي،  والمنهج الوصفي المنهج خدمستُ اذلك ولتحقيق التكنولوجي، التفكير

  .الفرعية ومهاراتها التفكير أنماط ضوء في التكنولوجيا كتب محتوى لتحليل أداة بناء الباحثين
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 الخـامس  فللـصفو  التكنولوجيـا  منهاج محتوى أن :إلى البحث نتائج أهم أشارت وقد 

، 854، 722، 751، 504(بالترتيـب  تـضمن  قـد  والعاشر والتاسع والثامن والسابع والسادس
 مهارات :التالية التكنولوجي لتفكيرا مهارات الباحثان اقترح كما التفكير، في مهارة )532، 810

 خـاذ وات التقييم مهارات، والتواصل التحليل مهارات، والتأليف التصميم مهارات، المشكالت حل
  . والضبط التحكم ومهارات القرارات
  

  ):2005(دراسة اجلابري  ¶
 إلى التوصل إلى عدد العناصر المناسـب التـي ينبغـي أن توجـد فـي      دراسةهدف ال ت

 أثر الخلفية علـى درجـة نمـو اإلدراك البـصري            إلى وكذلك التعرف    ،الرسومات التوضيحية 
ونت عينة البحث من أربع مجموعات تجريبية       وقد تك ، للمفاهيم البيئية لدى أطفال ما قبل المدرسة      

 طفـل  80 بلـغ عـددهم   ،) سـنوات 6-5(بية وهم أطفال المستوى الثاني   ألربع معالجات تجري  
) المستقلة( وتم استخدام مجموعة اللوحات التعليمية والتي تضم متغيرات البحث التجريبية            ،وطفلة

  ). وبعدياًية قبلياًختبار نمو اإلدراك البصري للمفاهيم البيئا(وتم تطبيق 
وقد أسفرت نتائج البحث عن وجود عالقة عكسية بين كثافة العناصر فـي الرسـومات               
التوضيحية ونمو اإلدراك البصري نتيجة الختالف الخلفية مـع تثبيـت عـدد العناصـر فـي                 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات          عن   أسفرتكما   ،الرسومات التوضيحية 
 اختبار نمو اإلدراك البصري للمفاهيم البيئية قبل عرض الرسومات وبعد عرضـها            األطفال على 

  .لصالح التطبيق البعدي وذلك للمجموعة األولى والثانية والثالثة وغير دالة للمجموعة الرابعة
  
  ):Jean) 2004دراسة جني   ¶

نترنـت  ة اإل ئدراسة للتعرف إلى أثر استخدام التفكير البصري المصمم ببي        هذه ال وهدفت  
حيث استخدم الباحث المنهج البنائي لتصميم وبناء موقع اإلنترنـت التعليمـي            ، على تعلم العلوم  

المعتمد على التفكير البصري ثم استخدم المنهج التجريبي وصوال لإلجابة على تساؤالت الدراسة             
يـة فـي     اختيروا بطريقة عشوائية من مدرسة إيمرسـن االبتدائ        طالباً) 15(على عينة ممثلة ب     

وقد اعتمد الباحث في هـذه      ، شمال فيالدلفيا من الصف الرابع في تجربة استمرت خمسة أسابيع         
  .، واختبار المفاهيم العلميةالدراسة على المقابلة لتقييم الطالب

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن التفكير البصري من خالل اإلنترنت نمى لدى الطلبـة               
  .  حيث فهم المعرفة وربط العالقات وبنا تراكيب علميةتعلم المفاهيم العلمية، من 
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 ):2004(دراسة شليب  ¶

 صـعوبات تعلـم     يوجاءت هذه الدراسة لتعرف على مدى اإلدراك البصري لـدى ذو          
تلميـذاً  ) 217(،وتكونت عينة الدراسـة المبدئيـة مـن    الرياضيات من تالميذ المرحلة االبتدائية   

دائية بمدرسة خالد بن الوليد بمركـز ميـت غمـرة بمحافظـة             وتلميذة، من تالميذ المرحلة االبت    
 بعـد   141 سنة، ووصل عدد أفراد العينة إلى        11-8الدقهلية، وتراوحت أعمارهم الزمنية من      

  .تطبيق جميع أدوات الدراسة
  :وقد قسمت األدوات المستخدمة في الدراسة إلى ثالث أقسام

  :التعلمفيما يتعلق بمرحلة الفرز األولى لحاالت صعوبة  §
o اختبار المصفوفات المتتابعة الملونة لرافن. 

o مقياس تقدير الخصائص السلوكية لذوي صعوبات التعلم. 

  :فيما يتعلق بمرحلة تشخيص صعوبات اإلدراك البصري §
o       اإلغالق البصري  ،التمييز البصري ( اختبار تشخيص صعوبات اإلدراك البصري  ،

  .)يز بين الشكل واألرضية التمي، العالقات المكانية،الذاكرة البصرية
  :فيما يتعلق بمرحلة التطبيقات التربوية §

o    بعض صعوبات اإلدراك البصري المرتبطة بـصعوبات        جأنشطة حقيبة تعليمية لعال 
  . تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 وفي ضوء األساليب    ،في ضوء الفروض التي قامت عليها      الدراسةوكانت أهم نتائج هذه     
 :هي من هذه الفروض قللتحق) SPSSزم اإلحصائية ببرنامج الح(حصائية المستخدمة اإل
وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينـة مـن التالميـذ ذوي                 •

  .صعوبات تعلم الرياضيات والعاديين فيها على اختبار التمييز البصري لصالح العاديين
 بين متوسطات درجات أفراد العينـة مـن التالميـذ ذوي            وجود فروق ذات دالله إحصائية     •

  . صعوبات تعلم الرياضيات والعاديين فيها على اختبار اإلغالق البصري لصالح العاديين
  

  ):2003(دراسة العبود  ¶
بحثت هذه الدراسة تأثير توقيت تقديم العروض البصرية للمهارة الحركية علـى عمليـة              

 هـذه النظريـة     وتنبئ ،صري للتعلم الحركي عن طريق المالحظة     التعلم وفقا لنظرية اإلدراك الب    
 ألنها توجه عملية بحث المتعلمين عـن     ،بأهمية مشاهدة النموذج من خالل المراحل األولى للتعلم       

ن المالحظات اإلضافية المتكررة من العروض البـصرية فـي          إو، الحل األمثل للتوافق الحركي   
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دي إلى تعلم أفضل مقارنة بالعلوم البـصرية فـي المراحـل    المراحل األخيرة من التعلم قد ال تؤ  
  . األولى فقط
  :  مشاركين عشوائيا إلى مجموعتينعشرالختبار هذا التنبؤ تم تقسيم و
  . مجموعة مشاهدة النموذج قبل وأثناء التدريب §
  .  مجموعة مشاهدة النموذج قبل التدريب §

فيديو قبل التدريب وبعـد كـل       شاهد المشاركون في المجموعة األولى عرضا بصريا بال       
 بينما شاهد المشاركون في المجموعة الثانية نفس العرض مـرة           ، محاوالت تدريبية متتالية   عشرة

  .واحدة قبل التدريب فقط
 كبيرا بـين أنمـاط   بينت النتائج تحسن أداء المجموعتين من حيث دقة التصويب وتشابهاً   

 مـع   ،قارنتهما بنمط التوافق الحركي للنموذج    التوافق الحركي للمشاركين في المجموعتين عند م      
  . وذلك نتيجة التدريب فقط،زيادة زمن اقتراب زمن حركة المشاركين من زمن حركة النموذج

لم تكن هناك أي فروق ذات دالئل إحصائية بين المجمـوعتين علـى الـرغم مـن أن                  
فق والـتحكم الحركـي     مجموعة النموذج قبل وأثناء التدريب أظهرت اقترابا أكثر من نمط التوا          

 تنسجم نتائج هذه الدراسة مع تنبؤ نظرية اإلدراك البصري للتعلم بالمالحظة وتشير إلى              ،للنموذج
  .أن مشاهدة النموذج أكثر فعالية في المرحلة األولى للتعلم منها في المراحل األخيرة

  

 ):2003(دراسة عبداهلادي  ¶

لمنـاهج العلـوم بالمرحلـة      " ألنـشطة التدريبات وا "وجاءت هذه الدراسة لتقويم كراسة      
االبتدائية في ضوء أساليب االتصال البصرية وعمليات العلم األساسية، واتبع الباحث فـي هـذه               

 وتمثلت أدوات البحـث فـي       ،الدراسة المنهج التحليلي، حيث اعتمد على أسلوب تحليل المحتوى        
ية والتي ينبغي توافرها في كراسة      قائمة بأساليب االتصال البصرية، وقائمة بعمليات العلم األساس       

، األساسـي األنشطة والتدريبات المصاحبة لكتاب العلوم لكل من الصف الرابع والصف الخامس            
وكان من أهم نتائج الدراسة أن محتوى كراسة التدريبات واألنشطة الخاصـة بالـصف الرابـع                

ـ   % 53.25االبتدائي تتضمن الرسوم التوضيحية بنـسبة قـدرها          ار وتنظيمهـا   وعـرض األفك
بينما انعدمت األنشطة والتدريبات المتضمنة للرسـوم البيانيـة،         % 11.69والجداول  % 35.06

ضمن عـرض  ت تألساسيحيث أن محتوى كراسة التدريبات واألنشطة الخاصة بالصف الخامس ا    
والجـداول  % 22.05والرسـوم التوضـيحية بنـسبة       % 65.35األفكار وتنظيمها بنسبة قدرها     

  %.0.97 تقريبا انعدمت األنشطة والرسوم البيانية وكانت بنسبة بينما% 3.94
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  ):2002(دراسة سليمان  ¶
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي فاعلية برنامج في عـالج صـعوبات اإلدراك البـصري        

  :وتحسين مستوى القراءة لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم، وتفرعت أدوات البحث كالتالي
 : األطفال ذوي صعوبات التعلم وتتمثل فيأدوات خاصة بانتقاء: أوال §

 .اختبار القراءة الصامتة . 1

 .اختبار الذكاء المصور . 2

 . جشطلتراختبار بند . 3

 :أدوات خاصة بتشخيص وعالج صعوبات اإلدراك البصري: ثانيا §

  .بطارية تشخيص صعوبات اإلدراك البصري . 1
 .برنامج عالج صعوبات اإلدراك البصري . 2

  :وكشفت النتائج عن
  . دال إحصائي للبرنامج في عالج قصور اإلدراك البصريوجود تأثير . 1
تأثير دال إحصائي للبرنامج في عالج القصور في مهارة المطابقة البـصرية لـدى أطفـال          . 2

 .العينة التجريبية

 .فاعلية ذات داللة إحصائية في عالج القصور في التمييز اإلدراكي . 3

 .ك المكاني في عالج القصور في اإلدراجتأثير دال إحصائي للبرنام . 4

 .األرضية_ فاعلية البرنامج بصورة دالة إحصائيا في عالج القصور في تمييز الشكل  . 5

 .وجود تأثير دال إحصائي للبرنامج في عالج القصور في مهارة اإلغالق البصري . 6

 .تأثير دال إحصائي للبرنامج في عالج القصور في مهارة التآزر البصري الحركي . 7
  

 ):others& meg  Pres)2001  دراسة برمسج وآخرون ¶

لى التعرف على أثر الحالة العاطفيـة المدعمـة بأسـلوب حـل             إدراسة  هذه ال هدفت    
المشكالت على التفكير البصري لدى الطالب الخريجين، حيث درس هذا البحـث طـرق حـل                

لـشفوي،  المشكالت لثالث كلمات من قبل أربعة طالب، والتـي تمثلـت بالرسـم، والتقريـر ا               
واستخدم الباحثون المنهج التجريبي واستعانوا باالختبار وأسـلوب        ورة البصرية،   واإلشارات للص 

  . المقابلة كأدوات للدراسة
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن كل من الطالب األربعة استعمل الـصورة البـصرية               
 لحل المشكالت الثالث وقد تأثروا بالحالة العاطفية، حيث تحقق دور التصور في أربعة مراحـل              

  ).  اإلدراك المتأخر– الخاتمة – الحل –التحضير: ( رئيسة من عملية الحل وهي
وأخيراً وجد أن األدوات البصرية بأنواعها المختلفة قد مكنت الباحثين من التفرقـة بـين    

 لتصبح مفهوما أو حالً كهدفين متميزين للتصور، وأن المعرفة األساسية هـي             ،استعمال الصورة 
  .تمكن أو تعيق التفكير البصري االستعارة التي قد 

 

  ):2001(دراسة عفانة  ¶
وقُدمت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة علـى حـل               

 في   وقد استخدم الباحث   ،المسائل الرياضية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة         
ة قصدية من مدرستين إعداديتين بمنطقة المغـازي  عين ، وتم اختيارهذه الدراسة المنهج التجريبي 

بغزة إحداهما للذكور واألخرى لإلناث وهما مدرسة المغازي اإلعدادية للبنين ومدرسة المغـازي    
اختبار لقياس القدرة علـى حـل المـسائل    :  األولى؛ وقد استخدم الباحث أداتين  ،اإلعدادية للبنات 

قررين على الصف الثامن األساسي في فلـسطين،        الرياضية في موضوعي المساحة والتحليل الم     
والثانية دليل للمعلم يبين كيفية استخدام المدخل البـصري كإسـتراتيجية تدريـسية فـي تعلـيم                 

  .الرياضيات لطلبة نفس الصف
المـسائل  خـل  وكان من أهم نتائج الدراسة أنه توجد فروق جوهرية في القـدرة علـى    

يبية الذين تعلموا الرياضيات بإستراتيجية المدخل البصري       الرياضية بين طلبة المجموعتين التجر    
  .والضابطة الذين تعلموا الرياضيات بإستراتيجية المدخل التقليدي، لصالح المجموعة التجريبية

 

  ):2001(دراسة حممد  ¶
قامت الباحثة باقتراح برنامج في الرياضيات لتنمية التفكير البصري لدى الطالب األصم            

 تلميذاً، واسـتخدمت طريقـة التواصـل      12 وطبق البحث على عينة من       ،تدائيةفي المرحلة االب  
الكلي التي تجمع بين أكثر من طريقة اتصال مثل لغة اإلشارة وقراءة الـشفاه وقـدمت أنـشطة           

طي الورق، أنشطة المكعب، أنشطة قطع دينز، أنـشطة أعـواد الثقـاب،             : بصرية متنوعة مثل  
  :  النتائج ما يلي باستخدام الكمبيوتر وأنشطة فنية وأظهرتأنشطة رسوم بيانية، أنشطة تتعلق

  .فعالية البرنامج المقترح في تنمية التفكير البصري لدى عينة الدراسة §
  .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في التفكير البصري بعد التجريب §
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 صم تماماً، ومتوسط درجـات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب ال  §
 .الطالب الذين لديهم بقايا سمع في اختبار التفكير البصري لصالح الذين لديهم بقايا سمع

  : والحظت الباحثة في أثناء التجريب ما يلي    
  . طلب الطالب الدائم لممارسة العديد من األنشطة •
 .سرور الطالب لحضور الباحثة ممارستهم للبرنامج •
 

  ):Zyryanova )1998  ادراسة زيريانوف ¶
ثر الجينات والعوامل البيئية على الذكاء والتفكيـر البـصري   أهذه الدراسة قامت لدراسة   

 سـنوات أن الـذكاء   10 - 6 النتائج التي خرجت بعد تطبيق الدراسة على أطفال ما بين         دتكأو
 وذلك ألنهـا    ،حلةيزداد مع زيادة العمر بينما يقل تأثير العمر على التفكير البصري في هذه المر             

 ولهذا تبرز دائما الحاجـات إلـى اقتـراح برنـامج     ،ال تنمو بنمو العمر وإنما بالبرامج التعليمية  
 وأظهرت النتائج أن هناك ارتباط      ،التفكير البصري بشكل عام وللصم بشكل خاص       تعليمي لتنمية 

  .ما بين التفكير البصري والذكاء

  ):Russell) 1998 دراسة راشيل  ¶
سـتراتيجيات التفكيـر    ت إلى فهم ووصف التصور الرياضي وإ      دراسة هدف ذه ال هإال أن   

حيث ،  قبل الخدمة والذين سيقومون بتدريس طلبة المرحلة الثانوية        ،البصري لمعلمي الرياضيات  
مما يقـود إلـى فهـم المـسألة         ، أن التصور الرياضي يعد عملية أساسية لتمثيل األشياء بصريا        

  .ي هي عمليات ضبط للتخيل الرياضيتراتيجيات التفكير البصرسإف، الرياضية وتخيل حلها
) Case study(وللتحقق من هدف هذه الدراسة استخدم الباحث أسلوب دراسـة الحالـة   

حيث تضمنت الدراسة ثالث حاالت للتعرف على التعميمات النظرية حول التـصور الرياضـي              
خدم الباحث في كل حالـة إسـتراتيجية        إذ است ،  وأثره في حل المسائل الرياضية     ،لدى المتعلمين 

وأن ،  فالحظ أن التفكير البصري له عالقة وطيدة بالتصور الرياضـي          ،مختلفة للتفكير البصري  
البرهنـة الرياضـية    ،  البصرية القدرة، التفكير البصري تأثر بعدة عوامل منها المعرفة الرياضية       

 مثـل   Representationsمثـيالت   كما أن المعرفة الرياضية ترتبط بالعديد مـن الت        ، القياسو
هذا فضال عن ارتباط القدرة البصرية بخـصائص        ، المنظومات المختلفة لألداء    ، مكونات األداء 

  . مما يؤثر على فهم المسألة الرياضية ومن ثم القدرة على حلها،األداء وطريقة تنظيمها
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  ):Rusevic ) 1997دراسة رسيفيك  ¶
ع اختبار لقياس القـدرة علـى اسـتخدام التفكيـر          كان من أهم أهداف هذه الدراسة وض      

فمن خالل الدراسة األدبية تـم      البصري لطالب موهوبين في الدراسة األدبية للمرحلة المتوسطة         
 والـذاكرة  Visual Strategyاإلسـتراتيجية البـصرية   : تحديد عمليات التفكير البصري وهي

 Visual والنمط البـصري  Mental Rotation والتنوير العقلي Visual Memoryالبصرية 

Patterning واالستنتاج البصري أو البراهين البصرية Visual Reasoning .  
وقد سـبق   طُبق هذا االختبار على عينة من طالب الصفوف الرابع والخامس والسادس،            

  .االختبار تدريب خمسة من المعلمين في استخدام االختبار وتصحيحه
  

  ):Schonberger )1997دراسة شونربجر   ¶
ثر القدرات البصرية في القدرة على حـل المـسائل الرياضـية            لمعرفة أ دراسة  هدفت ال 

وللتحقق من ذلك اختار الباحث عينة من       ،  ناثواإلذكور   وتحديد الفروق بين ال    الرمزية والفراغية 
طلبة الصف السابع حيث طبق على كل طالب خمسة اختبارات بصرية تتعلـق بحـل المـسائل                 

مكعبات وأشكال مختلفة ذات بعـدين      ، كانت االختبارات البصرية عبارة عن بطاقات     و، الرياضية
  .وثالثة أبعاد كما أنه تم رصد مستوى الذكاء والمستوى الصفي في الرياضيات لكل طالب

 استخدم اختبارات   كما، ثم استخدم الباحث تحليل التغاير إلثبات تكافؤ مجموعات التجربة        
وبعد إجـراء   ،  األداء بين الذكور واإلناث في حل المسائل الرياضية        للتعرف على االختالفات في   

ل البصرية ورسم األشكال الهندسـية،  الحظ الباحث أن هناك عالقة قوية بين حل المسائ   ، التجربة
وهذا يـشير إلـى أن      ، وكذلك وجد عالقة بين المسائل الرياضية الرمزية وحل المسائل البصرية         

مشاكل البصرية أن يوظف ما فهمه من تلك المسائل في حل المـسائل   المتعلم الذي يستطيع حل ال    
  .الرمزية

  

 ):others  &  Inman  )1997دراسة إمنان وآخرون ¶

كتحـسين  :  لتقدم تصوراً حول تخطيط المفهوم المعتمد على الحاسـوب   تهموجاءت دراس 
 الحاسـوب  أدبي باألدوات للتفكير البصري، حيث حددت بؤر استعمال التخطيط المعتمـد علـى         

لتحسين معرفة القراءة والكتابة، وتمثيل العالقات البصرية بين األفكـار الرئيـسة فـي مجـال                
ومناقـشة بعـض    ، المعرفة، وتحديات بناء خارطة مفاهيم، وتسهيل تخطيط المفهوم بالحاسـوب         

هذه االستعماالت العملية المتعلقة بتخطيط المفهوم المعتمد على الحاسوب، واستخدم الباحثون في            
   .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بعد االطالع على األدب التربوي المرتبط بموضوع الدراسة

  



   

 72

  ):Campbell) 1995دراسة كامب بيل  ¶
الفروق الفردية بين مائة طالب من طالب الصف العاشر والتـي           لتقصي  دراسة  هدفت ال   

ها في حل مشاكل الرياضـيات  تمثلت في اختالف قدراتهم في استخدام التفكير البصري واستخدام    
وتوصلت الدراسة أن قدرة الطالب في حل مشاكل الرياضيات تكمن في القـدرة علـى إجـراء                 

  .رة البد من استخدام التفكير البصري معهاد وهذه الق،ليات المنطقيةمالع
  

  ):Melancon) 1985دراسة ميالنكون   ¶
تيجية تقـوم علـى التمـارين       لى تنمية التفكير البصري باستخدام إسترا     إدراسة  هدفت ال 

حيث أظهرت اإلستراتيجية تفوقا لـدى الطـالب الـذين    ، البصرية في إطار الرياضيات التقليدية  
كما أشار الباحث إلى أن القدرات البصرية تزيد من فهم          ، درسوا الهندسة والكسور وحل المسائل    

فاعليـة للمفـاهيم    موضوعات الرياضية وتعطيهم قدرة على استبـصار العالقـات الت         لالطالب ل 
  .الرياضية
  

  ):Moses) 1980دراسة موسز  ¶
دراسة على أهمية العالقة بين التفكير البـصري وأداء حـل المـسائل            هذه ال بينما أكدت   

حيث اختار الباحث عينة بحثه مـن طـالب الـصف    ، الرياضية لدى فئات مختلفة من المتعلمين    
 رسـم ورؤيـة األشـكال والرسـومات         وذلك لتدريبهم على كيفيـة    ، الخامس والتاسع والجامعة  

ثم طبق الباحث أربعة اختبـارات لقيـاس   ،  أسبوعا12الرياضية ذات البعدين والثالثة أبعاد لمدة       
  .التفكير البصري والتبرير البصري وحل المسائل الرياضية

وتوصل الباحث إلى أن حل المسائل الرياضية يرتبط بدرجة كبيرة بكل مـن المهـارات            
 حيث كان أداء الطلبة األكبر سنا أفـضل         ؛رير البصري ودرجة الوضوح البصري    التب، البصرية

بينما كان أداء الـذكور فـي اختبـارات         ، من أداء الطلبة األصغر في جميع االختبارات المطبقة       
وكان أداء اإلناث أفضل من أداء الذكور فـي اختبـار           ، التفكير البصري أفضل من أداء اإلناث     

إال أن أثر التـدريب علـى القـدرات    ، مع ازدياد السن )Visual reasoning(التبرير البصري 
والتبريرية كان أفضل من التدريب على حل المسائل الرياضية ولذلك كـان أداء حـل            ، البصرية

  .المسائل الرياضية لدى الجنسين متقارب
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  :التعليق العام على الدراسات السابقة  
  

  :ن السابقين اتضح ما يليمن خالل استعراض دراسات وبحوث المحوري
  

  Mosesموسـز  (أجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة فكانت أولهـا دراسـة             ) 1
 أن معظـم الدراسـات الـسابقة        وقد اتضح جليـاً   ، )2007النادي  ( وآخرها دراسة    )1980

ي نفس   بينما الدراسات العربية ف    ،2000األجنبية المتعلقة بالتفكير البصري كانت ما قبل سنة         
وإثبـات وجـوده بـين    ، المحور كانت بعدها مما يؤكد على أهمية التفكير البصري وفاعليته      

 . مما دفع العرب للخوض فيه واالنتفاع من مهاراته المتنوعة،تلفةخأنماط التفكير الم
 
أظهرت معظم دراسات المحور األول أهمية إثراء المحتوى، وكيفيته وآلية بناء أداته وطرق              ) 2

 )2001عفانـة والزعـانين     (وخاصة كما ورد في دراستي      ،  األداة والحكم عليها   تحليل هذه 
 . ألنهما في تخصص الرياضيات)1996دياب (و

 
جاءت معظم دراسات المحور الثاني لتضع تصوراً للتفكير البـصري وعملياتـه ومهاراتـه             ) 3

سـمج  بر( و )2006مهـدي   (كما ورد في دراسات كل من       ، وأدواته المتنوعة وكيفية قياسه   
 Inman & othersخـرون  آنمـان و إ( و)Presemeg & others 2001خـرون  آو

عفانـة  (و )2004 شلبي(وقد احتكت بالرياضيات في هذا المحور دراسات كل من           )1997
ــيل (و )2001 ــونبرجر ( و)Russell 1998راش ــز (و) Schonberger  1997ش موس

Moses  1980(،    بينما دراسة)   كامب بيلCampbell 1995( في منهاج الـصف     نت كا
 .العاشر باإلضافة إلى أنها في الرياضيات، وذلك كما هو الحال في هذه الدراسة

 

أكدت بعض الدراسات السابقة على ضرورة إثراء المحتوى من الفينة إلى األخـرى، مثـل                ) 4
 وغيرهما من الدراسات، وذلـك لمواكبـة         )1998شلدان  ( ودراسة   )2007النادي  (دراسة  

ة الجديدة، وللسعي إلى مناهج أكمل نسبياً، وخصوصاً الجديـدة منهـا مثـل              األبحاث العلمي 
 .المنهاج الفلسطيني

 

وقد انقسمت الدراسات السابقة من حيث منهج الدراسات إلى سبعة دراسات وصفية وعشرين               ) 5
عفانة (دراسة  و )2006مهدي  (دراسة  منها ما تمت تجربته داخل البلد مثل        ، دراسة تجريبية 

ريانوفا يز(دراسة   و )2005الجابري  (دراسة  ا ما تمت تجربته خارج البلد مثل         ومنه )2001
Zyryanova  1998(،            ويتضح من هذا التصنيف أن معظم الدراسات الـسابقة اعتمـدت 

 .على التصميم التجريبي القائم على مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية
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المراحل التعليميـة المختلفـة،   شملت الدراسات السابقة عينات مختلفة من الطلبة تنوعت بين     ) 6
 :والجدول التالي يوضح ذلك

  

  تصنيف الدراسات السابقة حسب المراحل التعليمية): 3.1(جدول 
 

   

ما قبل   1
  )2005 الجابري(  االبتدائیة

  االبتدائیة  2

 )2001 محمد( ، )1998شلدان ( ، )1996دياب (

      )Jean 2004 نيج ( ،)2002 سليمان( ، )2004 شلبي(

 )Zyryanova  1998زيريانوفا ( ، )Rusevic  1997ريسيفيك (
  

  اإلعدادیة  3
 )2001 عفانة( ، )1997اللولو ( ، )1998حجي (

  )Schonberger  1997شونبرجر (

  الثانویة  4
 )Campbell 1995كامب بيل (

   )2006مهدي (

  )2006الخزندار ومهدي (  الجامعیة  5

  )Presemeg & others 2001برسمج واخرون (  ما بعد الجامعیة  6

  )2003 العبود( ، )Moses  1980وسز م(  منوع  7
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 على أدوات متنوعة اختلفت باختالف هـدف الدراسـة والمنهـاج            ةاحتوت الدراسات السابق   ) 7
 :المبين فيها والجدول التالي يوضح أنماط هذه األدوات

  

  دوات المستخدمة األتصنيف الدراسات السابقة حسب): 3.2(جدول 
  

  الدراسات  األداة  م

  تحلیل المحتوى  1

  )2007النادي (، ) 2001عفانة والزعانين (

 )1998حجي  (،) 2003عبد الهادي (

 )1996دياب  (،) 1996الطناوي (

  )2006عسقول ومهدي (

  )Inman & others 1997أنمان واخرون (  االستبانة  2

االختبارات   3
  بأنواعھا

  )1998شلدان (  ،)2001 عفانة(  ،)1997ولو  الل ،)1998حجي (
    )Moses  1980وسز م(،  )Campbell 1995كامب بيل (
 )2006مهدي ( ، )2006الخزندار ومهدي (،  )1996دياب (

  )2005 الجابري(،  )Schonberger  1997شونبرجر (
  )2002 سليمان(  ،)Zyryanova  1998زيريانوفا (
   )Jean 2004ن يج(  ،)Rusevic  1997ريسيفيك (
  )Presemeg & others 2001برسمج واخرون (
 )2004 شلبي ( ،)Melancon 1985يالنكون م(
  

  )1998شلدان (،  )1996دياب ( ، )1996الطناوي (  مقیاس االتجاه  4

  )2003 العبود(  المالحظة  5

التواصل   6
  )2001 محمد(  باإلشارات

  )Russell 1998راشيل (  دراسة الحالة  7

  )Jean 2004ن يج(  ابلةالمق  8
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 الحالية عن الدراسات السابقة في إثراء محتوى الهندسة الفراغية في منهـاج          ةاختلفت الدراس  ) 8
 وهذا الموضوع لم يتم التطرق إليه فـي         ،الصف العاشر األساسي بمهارات التفكير البصري     

 غيـر أنـه   ،أي من الدراسات السابقة على المستوى اإلقليمي والمحلي في حدود علم الباحث   
 .الحظ ندرة واضحة في شتى المجاالت العلمية على الدراسات المقامة على الهندسة الفراغية

 
اتفقت مجموعة من الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث الهـدف مـن الدراسـة                 ) 9

عفانـة  (دراسـة    كمـا ورد فـي       ،مرتبط بمادة الرياضـيات   المحتوى  التمثل في إثراء    المو
 .)1996دياب (دراسة و )2001والزعانين 

 
من الدراسات السابقة مع الحالية من حيـث الفئـة المـستهدفة            أخرى  اتفقت مجموعة   وقد   ) 10

مهـدي  (دراسة  و)Campbell 1995كامب بيل  (دراسة  ك ،والمتمثلة في المرحلة الثانوية   
2006(. 

 
 دف أيضاً كما اتفقت مجموعة أخرى من الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث اله             ) 11

برسـمج  (دراسة   و )2001محمد  ( كما جاء في دراسة    ،والمرتبط بمهارات التفكير البصري   
 .)Presemeg & others 2001خرون آو

 
 :استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور كان من أهمها ) 12

  .كيفية بناء أداة الدراسة الرئيسة وهي أداة تحليل المحتوى •
 . مهارات التفكير البصريإظهار أوجه االختالف بين •

كيفية تحليل محتوى الوحدة الدراسية المستهدفة في ضـوء مهـارات التفكيـر              •
  .البصري

االطالع على مراجع الدراسات السابقة لتوسيع رقعـة البحـث عـن اإلطـار               •
  .النظري

 .طرق تحليل أدوات الدراسة واستخالص النتائج منها ألسئلة الدراسة •
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 :ية عن الدراسات السابقة في النقاط التاليةاختلفت الدراسة الحال ) 13

تخصصت الدراسة في جزئية من فرع من فروع الرياضـيات، وذلـك لزيـادة           •
 .التركيز

خاطبـت   الدراسـة هـذه   البصري أنه لألطفال والمعاقين، و     هر عن التفكير  اشتُ •
 .البالغين العقالء

اتجهـت  انصبت الدراسات السابقة في مهارات التفكير علـى الطالـب، بينمـا              •
 . ومفرداتهنحو الكتابالدراسة الحالية 

البصري وحده، متجـاوزة مفـاهيم أخـرى         إلى التفكير الحالية  نظرت الدراسة    •
 .ماوغيرهالبصري والتمييز  البصري كاإلدراك

الدراسة على إثراء الرسومات واألشكال التوضـيحية فـي المقـام           هذه  ركزت   •
المعرفـة العلميـة، واعتبـروا      األول، ولكن سابقيها من الدراسات ركزت على        

 .الرسم أمراً ثانوياً
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 الفصل الرابع

  الطريقــة  واإلجــراءات
  
 

هذا الفصل يتكلم عن المنهج الذي اتبعه الباحث في هـذه الدراسـة ويتـضمن مجتمـع                

 سـاليب  واأل،ها تطبيق هـذه الدراسـة  قُفْم وِالدراسة وعينتها ووصفها ألدواتها وإجراءاتها التي ت   

:، واآلتي هو وصف للعناصر السابقةاإلحصائية المستخدمة والالزمة لتحليل البيانات 
  
 

  :منهج الدراسة ×
 من خـالل وصـف الظـاهرة        ، في هذه الدراسة    البنائي تباع المنهج الوصفي التحليلي   اتم  

  .للتأثير على الظاهرة دون التدخل أو إدخال أي عوامل أخرى  دقيقاًوصفاً
  

وال يقتصر المنهج الوصفي على وصف الظاهرة وجمع البيانات فيهـا، بـل البـد مـن               
ثم تحليل تلك المعلومات واألدلة بعمق فـي        ، تصنيف هذه المعلومات وتنظيمها وتلخيصها بعناية     

  )48: 2002، بابطين. (محاولة الستخالص تعميمات ذات معنى ومغزى تؤدي إلى تقدم المعرفة
  

 لمهارات التفكير البصري في منهاج الصف العاشـر         ن هذه الدراسة تتناول وصفاً    أوحيث  
  .األساسي وكيفية إثرائه فإن هذا المنهج كان األنسب التباعه في هذه الدراسة

  
  

 : جمتمع الدراسة ×
 الوطني الفلسطيني للصف العاشـر، فـي        ت من منهاج الرياضيا    مجتمع الدراسة  يتكون
  .2008 / 2007ي العام الدراس

 
  :عينة الدراسة ×

 الجزء   من كتاب الرياضيات   ) وحدة الهندسة الفراغية   -الثامنة   (تم تحديد الوحدة األخيرة   
  :  التاليجدولالفي  كما  ووصف الوحدة لتشكيل عينة الدراسة، للصف العاشر األساسيالثاني 
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  توصيف لوحدة الهندسة الفراغية): 4.1(جدول 
  

 الصفحة الــــــــــــــــــــــــدرس م

 85 .مفاهيم ومسلمات في الهندسة الفراغية 1 - 8

 91 .أوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغ  2 - 8

 96 .توازي مستقيم ومستوى  3 - 8

 97 .تقاطع مستوى مع مستويين متوازيين  4 - 8

 100 .ستوىتعامد مستقيم مع م  5 - 8

 105 .اإلسقاط العمودي 6 - 8

ـدة
حـ

ــو
الـ

ــة
نـــ

امـ
ـثــ

 الـ
  

 110 ).الزاوية الزوجية(الزاوية بين مستويين  7 - 8

  
 
  : أدوات الدراسة ×

 أداة تحليل المحتوى،  ) الهندسة الفراغية (استخدم الباحث لتحليل محتوى الوحدة الدراسية       
اب الرياضيات الجـزء  والتي اشتملت على قائمة مهارات التفكير البصري الواجب توافرها في كت  

، كما اشتملت على الهدف من عمليـة التحليـل     ،   )2( ملحق رقم   الثاني للصف العاشر األساسي     
اسـتمارة  وضوابط عمليـة التحليـل   ، وحدة التسجيل ، فئات التحليل ، وحدة التحليل ، عينة التحليل 

  .فكير البصري في الوحدةمعدالت تكرار مهارات التلمتضمنة 
  

  : للخطوات التاليةداة تبعاًوتم بناء هذه األ
  :تحديد مهارات التفكير البصري_ 1

 الهندسة الفراغيـة    تم تحديد قائمة مهارات التفكير البصري الواجب توافرها في محتوى         
  :باالعتماد على المصادر التالية  كتاب الرياضيات للصف العاشر،من

  . المجالاإلطار النظري وما تضمنه من مصادر علمية متخصصة في هذا  .أ
   .)2006مهدي (راسة كد الدراسات السابقة وما توصلت إليه من نتائج .ب
 المنـاهج وطـرق     يات العاملين في التدريس، ومدرسـي     استطالع آراء معلمي الرياض    .ج

ين فـي   متخصـص الخاصـة   ) المحليـة والخارجيـة   (في الجامعات المختلفة    التدريس،  
  .الرياضيات منهم
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  :قائمةالصورة األولية لل_ 2
فكيـر  في ضوء اإلجراءات السابقة تم التوصل إلى الصورة األولية لقائمـة مهـارات الت      

وتعيـين أربعـة      للتفكيـر،   مهارات حيث تم اختيار ثالث   ، محتوى المعرفة الرياضية  و البصري
  :، واعتمد الباحث التعريفات اإلجرائية لها كالتالي محتوى المعرفة الرياضيةبيانات لتحليل

  :لتفكير البصريمهارات ا .1
تحويل المعرفة الهندسية المتضمنة في وحـدة الهندسـة       والمقصود بها    :تمثيل المعلومات . أ

  .الفراغية إلى رسوم وأشكال بصرية
الرؤية البصرية التفسيرية للعالقات الهندسية القائمـة       والمقصود بها    :تفسير المعلومات . ب

أن اغية المقررة على الصف العاشـر، أي        بين أجزاء الشكل الهندسي في وحدة الهندسة الفر       
عالمات تعمل علـى توضـيح المعلومـات         إشارات أو ، رموز، الرسم يحتوي على أشكال   

 التعامد  وأ  مثال المرسومة وتفسيرها وذلك مثل إشارات التوازي على المستقيمين المتوازيين        
  .وهكذا. . . على المتعامدين 

ركيز الرسم على التفاصـيل الدقيقـة واهتمامـه         والمقصود بها هو ت   : تحليل المعلومات . ج
 يمكِّن الطالب عند النظر إلى الرسم من الربط بـين تمثيـل            بحيثبالبيانات الجزئية والكلية،    

  .ما هو المراد أصال من هذا الرسمالمعلومات وتفسيرها، للوصول إلى النتيجة من الرسم، و
  

 :محتوى المعرفة الرياضية .2

فة الرياضية في اإلطار النظري، ولكنه اكتفى بأربعة منهـا          وضح الباحث مكونات المعر   
  :، وقد أورد تعريفها اإلجرائي باألمثلة كاآلتيلعملية التحليل

 

، التناقض التوافق وعدم و وتتسم باالستقالل واالكتمال  ،جمل هندسية تقبل دون برهان    :احلقـائق 
 .المستقیمان المتوازیان ال یتقاطعان: مثل

  

  ينـصرف إليهـا     لها مدلول رياضي   األلفاظ التي المصطلحات أو   بارة عن   عهي  و: املفـاهيم 
 .  الزاویة الزوجیة: الذهن عند السماع عنها، دون خلط مع مصطلحات أو ألفاظ أخرى، مثل

  

 لمفـاهيم واحقـائق    ال من خـالل العالقـة بـين         صحتها   ت ثبت تنظيمات معرفية  :النظريـات 
  .األعمدة الثالثةنظریة عه، مثل أنواشتى لبرهان الرياضي بوالتعميمات با

  

ويتبنى الباحث أنها مواقف رياضياتية أو حياتية جديدة يتعرض لها الطالب، ويتطلب            :املـسائل 
حلها استخدام المعلومات الرياضياتية السابقة، ومن الضروري أن تكون المسائل التي يتعـرض              
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، أبوزينة(هيم والتعميمات والمهارات    لها الطالب متنوعة وشاملة للمواقف التي تتطلب تطبيقا للمفا        
  .األمثلة والتدریبات والتمارین: مثل، )45-46: 2006

 

  :ضبط القائمة_ 3
تم عرض الصورة األولية من القائمة على مجموعة من المحكمين تضمنت المتخصصين            

أسـتاذ  و، متخصـصي المنـاهج وطـرق التـدريس       و، ربية العلمية وتدريس الرياضيات   في الت 
 وذلك إلبداء   ، )1( رقم  ملحق  ومدراء مدارس    رياضيات   يأصول التربية وموجه  متخصص في   

  .الرأي حول مفردات القائمة ومدى شموليتها ومدى دقة التعريفات فيها
  

  .وقد أسفرت العملية عن بعض التعديالت مثل إضافة أو حذف أو حتى إعادة صياغة
  

  :الصورة النهائية_ 4
 إليها المحكمون تم وضع القائمة في صـورتها النهائيـة           بعد إجراء التعديالت التي أشار    

 ، حيث تضمنت ثالثة مهارات من مهـارات التفكيـر البـصري            )2( ملحق رقم   الموضحة في   
نسب تكرار المهارات في الدرس الواحد باإلضافة إلى التكرار النسبي والكلي، مع توضـيح أي          و

  .إثراؤه من عدمهمن البيانات مرسومة أم ال، وبيان أي منها سيتم 
  

  :تحديد الهدف من التحليل_ 5
وحـدة  فـي   تهدف عملية تحليل المحتوى إلى تحديد مهارات التفكير البصري المتضمنة           

 وتحديد المواطن األكثـر     ،هاات ومعرفة مدى تركيز الوحدة عليها ورصد تكرار       ،الهندسة الفراغية 
  .حاجة لإلثراء فيها

  

  :تحديد عينة التحليل _ 6
لعينة بطريقة مقصودة وهي عبارة عن الوحدة الثامنة من كتـاب الرياضـيات             اختيرت ا 

  .للصف العاشر األساسي وهي وحدة الهندسة الفراغية) الجزء الثاني(
  

  :تحديد وحدة التحليل وفئاته_ 7
 وفئة التحليل   ،اختيرت الفقرة أو المحور الذي تدور حوله فكرة هذه الفقرة كوحدة للتحليل           

  .التفكير البصريت مهاراهي قائمة 
  

  :وحدة التسجيل_  8
  .الوحدة التي يظهر من خاللها تكرار المهارات المراد تحليل المحتوى في ضوئها
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  :ضوابط عملية التحليل_ 9
ال شك في أن وضع ضوابط محددة وواضحة تؤدي إلى تحليل دقيق للعبارة، فذلك يؤدي               

عت الدراسة األسس التالية لتحليـل المحتـوى    وبناء عليه فقد وض،إلى ارتفاع نسبة ثبات التحليل   
  :والتي تتمثل في

  .والتعريف اإلجرائي للمهارةالهندسة الفراغية محتوى  إطار يتم التحليل في •
للـصف العاشـر    ) الجزء الثـاني  (يشمل التحليل الوحدة الثامنة من كتاب الرياضيات         •

  .األساسي وهي وحدة الهندسة الفراغية
 .ثلة والتدريبات الواردة في كل درس األميحتوي التحليل على •

 . التمارين والمسائل في نهاية كل درسيتضمن التحليل •

  .الرسومات واألشكال الموجودة في الوحدة برمتهاالتحليل يشمل  •
 .استخدام االستمارة المعدة لرصد النتائج وتكرار كل فئة تحليل وتكرار كل وحدة •

 

  :إجراءات عملية التحليل_ 10
 ومن ثم قراءتها جيـدا لتحديـد مهـارات          ، المراد إجراء التحليل لها    تحديد الصفحات  •

  .التفكير البصري التي تضمنت في الوحدة
  .تم تقسيم الصفحات إلى عدد من الفقرات بحيث تشمل الفقرة الواحدة فكرة واحدة •
 .حساب عدد الفقرات وتكرارها في كل فئة من فئات التحليل •

  
  :التحليلأداة صدق _ 11

 من صدق التحليل من خالل التأكد من صدق األداة وتم االعتماد في ذلك علـى                تم التأكد 
حيث عرضت األداة على مجموعـة مـن        ، )قائمة مهارات التفكير البصري   (تحكيم أداة التحليل    

، كما اشـتملت األداة علـى        )1( المحكمين المختصين في المناهج وطرق التدريس، ملحق رقم         
 وحـدة التـسجيل    مـع    ريفات اإلجرائية ووحدات وعينات التحليـل     والتع، وفئاته، هدف التحليل 

باإلضافة إلى جدول لتفصيل الحقائق، المفاهيم، النظريات والمسائل لكل          وضوابط عملية التحليل،  
  .درس على حدة، وجاء بعدها بطاقة لرصد مشاهدات التحليل

  

، كما عـدلت  ) البصريقائمة مهارات التفكير (وقد تم االتفاق على شمولية فئات التحليل         
  .بعض التعريفات اإلجرائية وفق آراء المحكمين
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  :التحليلأداة ثبات _ 12
 مجال  على اتصال مع    للحكم على ثبات عينة التحليل قام الباحث باالستعانة بباحث آخر           

 ثم بعد ذلك قام الباحث بحساب نقاط االتفـاق واالخـتالف بـين              ،الرياضيات لتحليل نفس العينة   
عادلة هولستي لحساب معامـل االتفـاق        وتم استخدام م   ين،وهو ما يعرف بثبات المقدر     ،لينالمحل

  :لحساب ثبات التحليل كالتالي) 177 :1985طعيمة، (
  

   M                                                               2    
     =   CR            ــــــــــــ

                                                N2 + N1       
  

  118                                                             ×  2     
    =   CR              ــــــــــــ0.93    =     
                                              124  +  130  

  : حيث
CRمعامل ثبات التحليل  .  
M    محلالنعدد الفئات التي اتفق عليها الهي.  
N1األول هي مجموع الفئات التي حللت من قبل المحلل .  
N2 الثانيهي مجموع الفئات التي حللت من قبل المحلل .  

  

 مما يؤكـد ثبـات      ، هو نسبة عالية دالة إحصائية     ) 0.93 (أي أن معامل الثبات للتحليل      
  :االتفاق واالختالف بين المحلليننقاط  التالي يوضح والجدول،  التحليلأداة

  
  نقاط االتفاق واالختالف بين المحللين): 4.2(جدول 

  

                                
       المھارة

                              
  المحلل

  المجموع  التحليل  التفسري  التمثيل

  130  47  30  53  احمللل األول

  124  39  36  49  احمللل الثاين

  18  8  6  4  اط االختالفنق

  118  39  30  49  نقاط االتفاق



   

 85

  :  الدراسةخطوات ×
استهدف الباحث من دراسته التوصل إلى محتوى الهندسة الفراغية المثـرى بمهـارات             

ليكون بمثابة مادة تعليميـة     ، والذي هو جزء من مقرر الصف العاشر األساسي       ، التفكير البصري 
  .اسيتوظف جنباً إلى جنب مع المنهاج الدر

  

  :ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اتبع الباحث الخطوات التالية
االطّالع على جميع الدراسات المتعلقة بالتفكير البصري أو الهندسـة الفراغيـة ودراسـات           . 1

كما تم التمحيص في أنواع التفكير باالستعانة       ) العربية و اإلنجليزية  (اإلثراء المتاحة باللغتين    
وصول إلى مهارات التفكير البصري التـي يمكـن أن يقـدمها            بأساتذة جامعات مختصين لل   

  .الكتاب للطالب
 

تحليل وحدة الهندسة الفراغية من حيث األهداف والمحتوى واألنشطة والفعاليات والتقـويم،             . 2
 . مع بعض مدرسي الرياضيات األكْفاء بالتنسيق مع مركز القطان التربويكباالشترا

  

ومن ثم عرضها على مجموعة     ، ذه الوحدة في صورتها األولية    إعداد أداة التحليل الخاصة به      .3
من المحكمين المختصين بمجال التحكيم وطرق التدريس ومجال الميـدان التعليمـي وذلـك              

  .للوصول إلى الصورة النهائية لألداة
  

الهندسـة  (تحليل الوحدة الثامنة من محتوى منهاج الرياضيات للـصف العاشـر األساسـي              . 4
 حيث مهارات التفكير البصري التي تسعى إلكسابها للطلبة، وتحديد المهارات           ، من )الفراغية

الواجب تركيز عملية اإلثراء عليها، باستخدام بطاقة الرصد التـي أعـدها الباحـث لهـذا                
  . )2( ملحق رقم  الموجودة ضمن أداة تحليل المحتوىالغرض، 

  

 وحاصل على درجة الـدكتوراه،      استعان الباحث بمدرس آخر على اتصال بمادة الرياضيات       . 5
وذلك لتحليل المنهاج وصوالً إلى ثبات أداة التحليل، وقد اختلف الباحثان في بعض المواضع              

  ).0.93(ولكن امتازت أداة التحليل بثبات عاٍل بلغ ، )4.2(كما هو موضح في الجدول رقم 
  

ـ   . 6 يم وذلـك فـي محاولـة    أعد المدرس لقاء مع مدير قسم المناهج في وزارة التربيـة والتعل
الحصول على نسخة الكترونية لمحتوى الهندسة الفراغية ضـمن مقـرر الـصف العاشـر               

  .األساسي، ولالنتفاع بتوجيهاته حول المناهج الدراسية
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عقد لقاءات مع مختصين في الحاسوب لالستفسار عن كيفية الوصول إلى بعض الرسـومات            . 7
  .مجسمات وتوضيح تفاصيلهاوأي البرامج أفضل لرسم ال، على الحاسوب

  

تنظيم ورشة عمل مع أحد مختصي الرسم الهندسي على الحاسوب وذلك ليوصـل الباحـث               . 8
  .أفكاره حول الرسومات وكيفية إثرائها، ويقوم هذا المختص بترجمة هذه األفكار وتطبيقها

  

  :استخدام برامج حاسوبية متنوعة لرسم األشكال في المحتوى المثرى كان أهمها. 9
( Corel Draw  –  Photo Shop  –  Word  –  Auto CAD  )  

  

تفسير النتائج التي حصل عليها الباحث ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات مـن أجـل               . 10
  . المساعدة في إثراء محتوى الهندسة الفراغية

  
  

  : األساليب اإلحصائية ×
ـ          كال الهندسـية فـي     استخدم الباحث النسب المئوية للتوصل إلى نسب الرسومات واألش
  .االمنهاج، ونسب مهارات التفكير البصري المتوفرة فيه وأيضاً التي سيتم إثراؤه

  
  
  
  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
= = = = = = = = = = = = = = = = = =  

= = = = = = = = = = = = = =  
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= = = = = =  
=        
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 الفصل اخلامس

 نـتــائــج  الـدراســة

يتضمن هذا الفصل عرضا لإلجابات عن أسئلة الدراسة والنتـائج التـي توصـل إليهـا      
ت والمقترحـات مـن   ويليه توضيحا ألهم التوصيا، سيرهاالباحث ومن ثم مناقشة هذه النتائج وتف  

  : وجاءت اإلجابة على أسئلة الدراسة كالتاليوجهة نظر الباحث،
  
 :إجابة السؤال األول والذي ينص على ×

ما مهارات التفكير البصري الواجب تضمنها في محتوى الهندسة الفراغية فـي منهـاج        
  الصف العاشر األساسي؟

  

وقـد تـم    ، مهارات التفكيـر البـصري    ؤال قام الباحث ببناء قائمة ب      عن هذا الس   ولإلجابة
، فمنها ما كان يعتمد على الطالب في المقـام األول    ،  إلى مهارات عديدة وبفروع متنوعة     التوصل
نها من قسمها إلى خمسة ومنها من قـسمها         ثال م فمتلفت تقسيمات الكتب في هذا الفرع،       حيث اخ 

ة يمكن االستغناء عنها وضمها إلى بعضها الـبعض         ركرمتات  إلى ثالثة في ضوء أن هناك مهار      
  .الختصار التصنيف

  

 وهـي   ،أما النوع األخر فكان يعتمد على المهارات التي يقدمها الكتاب المدرسي للطالـب            
وهـذا الـنهج الـذي      ، قائمة على تحليل محتوى الكتاب المدرسي وأيضا على المنهاج الوصفي         

ولكـن الباحـث وباالسـتعانة    ،  أيضا اختلفت التصنيفات وتعددتانوهسارت عليه هذه الدراسة،   
  :جاء تعريفها كالتالي ثالثة مهارات تم تحديد)  1 (بمجموعة من المحكمين ملحق رقم 

  

والمقصود بها أن الرسم يمثل المعلومات التـي        :ممهارة تمثيل المعلومات على الرس    _ 1
  . ويبرز أهم خصائصهارسم من أجلها

  

، والمقصود بها أن الرسم يحتوي على أشـكال  : سير المعلومات على الرسم   مهارة تف _ 2
  .عالمات تعمل على توضيح المعلومات المرسومة وتفسيرها إشارات أو، رموز

  

والمقصود بها هو تركيز الرسم على التفاصيل       : مهارة تحليل المعلومات على الرسم    _ 3
ه يمكِّن الطالب عند النظر إلى الرسم مـن         الدقيقة واهتمامه بالبيانات الجزئية والكلية، وأن     

الرسم، وما هو المـراد     الربط بين تمثيل المعلومات وتفسيرها، للوصول إلى النتيجة من          
  . الرسمأصالً من هذا
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وعند مقارنة هذه المهارات مع بعض نتائج الدراسات السابقة وجد الباحـث أن دراسـة               
مقرونة بالطالب  ، ولكنها كانت    هذه المهارات قد احتوت على    في مادة الرياضيات     )2001عفانه(

هـذه المهـارات بالنـسبة       وتختلف هذه الدراسة في أنها تلقي الضوء على          ،ومدى استخدامه لها  
الدراسة أنـه   هذه  ويعزى هذا االختالف إلى طبيعة منهج       ليها،  لكتاب المدرسي ومدى احتوائه ع    ل

  . كتلك الدراسةاًوصفي وليس تجريبي
  

المهارات مرة أخرى ولكن      لتطرق أبواب هذه   )2006مهدي  ( دراسة   وجاءت من بعدها  
 ،أنها كامتداد لمـادة الرياضـيات     ) معلمون وطالب ( والتي يعتبرها البعض     ،افي مادة التكنولوجي  

  . كانت أيضا دراسة تجريبية)2006مهدي (علما بأن دراسة 
  
 : إجابة السؤال الثاين والذي ينص على ×

محتوى الهندسة الفراغيـة فـي منهـاج    لتفكير البصري في   ما هو مدى توفر مهارات ا     
  الصف العاشر األساسي؟

  

 بتحليل محتوى الهندسـة الفراغيـة للـصف         -في حدود علم الباحث   -لم تقم أي دراسة     
 مما جعل هذه الدراسة فريدة مـن نوعهـا          ،العاشر األساسي في ضوء مهارات التفكير البصري      

محتـوى الهندسـة    الباحث لإلجابة على هذا السؤال بتحليل      وهذا األمر الذي دفع      ،وغير مسبوقة 
 في ضوء مهارات التفكيـر  ،الفراغية من كتاب الصف العاشر األساسي ضمن المنهاج الفلسطيني 

 والتي تم عرضها علـى     ،ة من قبل الباحث    التحليل الخاصة المعد   ، وذلك عن طريق أداة    البصري
فـي صـورتها   هـذه األداة   وقد وضـعت  ،) 1 (من المحكمين ملحق رقم  متخصصة  مجموعة  

  .) 2 ( في ملحق رقم حالنهائية كما هو موض
  

ارتأى الباحث بعد االنتهاء من عملية التحليل أن يفـرغ نتـائج التحليـل باسـتخدام                قد  و
  :التكرارات والنسب المئوية في ثالثة اتجاهات

  

v  ة نتائج التحليل لكل درس على حد:االتجاه األول:  
 وفي هـذا    دروس، ةهندسة الفراغية في كتاب الصف العاشر األساسي لسبع       تنقسم وحدة ال  

 وذلك للتعـرف    دروس األخرى، عن ال كاملة  االتجاه حاول الباحث أن يعطي كل درس استقاللية         
  .على نسب مدى توافر مهارات التفكير البصري في كل درس على حدة

 

طرح جزء من جـدول     تم  ل ذكرها    ولكن قب  ،جداول سبع توضح هذه النسب بالتفصيل     فيما يلي   و
ـ       رشت  ليكون مثاالً  الدرس األول     إليجـاد هـذه     خاللهـا  ار الباحـث  ح عليه آلية العمل التـي س
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فإنـه   ) } – uالخانات الدائرية المرقمة من  ( وما ينطبق على هذه الفرعية من المثال       ،النسب
ل فهـو ينطبـق علـى        وبالمثل فإن ما ينطبق على هذا الجدو       ،ينطبق على جميع أجزاء الجدول    

  .الجداول السبعة
  

  مثال لشرح آلية حساب نسب االتجاه األول) : 5.1(جدول 

 
 

 حتليـل تفسيـر متثيـل

 
 

ت
انا

لبی
د ا

عد
 % # % # % # % # النسبة التكرار 

 9 12 الـحــقــائــق

  
75  
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9 

  
75  
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         0  0 النظــریــــات

         100  8 الـمـســائـــــل
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  :التاليكأعاله في الخانات المرقمة وتم حساب البيانات المدونة 
u عدد البيانات/  ومعدد المرس= ( نسبة المرسوم من الحقائق في الدرس األول( X 100  

                 ) =9 / 12(X  100  =75 %  
  

vعدد البيانات/  مس الرفيل يمثتالعدد = ( نسبة التمثيل من الحقائق في الدرس األول( X 100      
              = )9 / 12(  X100=  75%   

wدد البياناتع/   الرسمفير يفسلتعدد ا= ( نسبة التفسير من الحقائق في الدرس األول(X  100   
    = )7 / 12(  X100=  58.33%  

xعدد البيانات/   المرسومفيل يحلتعدد ال= ( نسبة التحليل من الحقائق في الدرس األول( X 100        
                                  = )4 / 12( X 100=  33.33%   
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yعدد البيانات/  ىالمثرعدد = ( نسبة ما تم إثراؤه من الحقائق في الدرس األول(  X100             
                                             = )9 / 12(  X100  =75  %  

 

zالبيانات في الحقائق والمفاهيم والنظريات والمسائل مجموع = انات الكلي للدرس األول عدد البي   
                                       =12 + 2 + 0 + 8 = 22  

 

مجموع نسب المرسوم في عدد البيانات لكل من الحقائق  (=النسبة الكلية للمرسوم في الدرس األول }
   )مجموع عدد البيانات الكلي في الدرس األول /والمفاهيم والنظريات والمسائل 

 =)))75/100( X12 + )50/100(X 2 + )0/100( X0 + )100/100( X8( / 22( X 100 = 81.8 %  
 

 برنـامج  م، علما بأنه تم اسـتخدا الجداول السبعة الممثلة لجميع الدروس  هي   اآلن فهذه    أما
  :لحساب النسب المذكورة فيها) Excel(اإلكسل 
  

 ملخص بطاقة الرصد للدرس األول : )5.2(جدول 

 
 

 حتليـل تفسيـر متثيـل
 

 
ت

انا
لبی

د ا
عد

 # % # % # % # % # % 

 75 9 33.3 4 58.3 7 75 9 75 9 12 الـحــقــائــق

 100 2 50 1 50 1 50 1 50 1 2 المفـاھـیــــم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النظــریــــات

 0 0 87.5 7 62.5 5 100 8 100 8 8 الـمـســائـــــل

  المجموع 
 50.0 11 54.5 12 59.1 13 81.8 18 81.8 18 22 الكلیة  والنسب

  

خاصة وأنها جميعها مذكورة فـي   ،  أن عدد الحقائق مرتفع جد     قيتضح من الجدول الساب   
مفـاهيم ومـسلمات فـي الهندسـة         ألن عنوان الدرس هو   ، وذلك غير مستغرب  ، درس واحد 

الدرس األول الذي سيبنى أرضية يتم مـن خاللهـا الـشرح فـي      وغير ذلك فهنا هو   ، الفراغية
مبررات لكان من الصعب تجاوز احتواء درس واحد علـى اثنـي            ولوال هذه ال  ، الدروس المقبلة 

  .عشر حقيقة
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 لثانيملخص بطاقة الرصد للدرس ا : )5.3(جدول 

 
 

 حتليـل تفسيـر متثيـل
 

 

ت
انا

لبی
د ا

عد
 # % # % # % # % # % 

 100 10 80 8 50 5 80 8 80 8 10 الـحــقــائــق

 100 1 100 1 0 0 100 1 100 1 1 مفـاھـیــــمال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النظــریــــات

 0 0 25 2 25 2 37.5 3 37.5 3 8 الـمـســائـــــل

  المجموع 
 57.9 11 57.9 11 36.8 7 63.2 12 63.2 12 19 الكلیة  والنسب

  

تبار أن الدرس الثـاني      وذلك على اع   ، نسبة الحقائق  ع ارتفا يالحظ في هذا الجدول أيضاً    
أوضاع المستقيمات والمـستويات فـي       وهو بعنوان    ،هو مكمل للدرس األول من ناحية التمهيد      

  .، كما يالحظ فقر الدرس بالمفاهيم وافتقاره بالنظريات، ولكنه عوض ذلك بعدد المسائلالفراغ
  
  

 ثالثملخص بطاقة الرصد للدرس ال : )5.4(جدول 

 
 

 حتليـل تفسيـر متثيـل
 

 یان
 الب

دد
ع

ت
ا

 # % # % # % # % # % 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 الـحــقــائــق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المفـاھـیــــم

 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 النظــریــــات

 0 0 33.3 1 0 0 33.3 1 33.3 1 3 الـمـســائـــــل

  المجموع 
 20.0 1 20.0 1 0.0 0 20.0 1 20.0 1 5 الكلیة  نسبوال

  

 هو الدرس األول الـذي يحتـوي   توازي مستقيم ومستوىدرس هذا الجدول يوضح أن    
 إذ أنه ال يحتوي إال على نظريـة       ، ولكن يرى الباحث أن هذا الدرس صغير جداً       ، على نظريات 

  .فقط مرسومها حدأ، لبالرغم من ذلك فهو يحتوي على ثالث مسائفقط،  وحقيقة واحدة
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  رابعملخص بطاقة الرصد للدرس ال : )5.5(جدول 
 

 
 حتليـل تفسيـر متثيـل

 
 

ت
انا

لبی
د ا

عد
 # % # % # % # % # % 

 100 2 50 1 0 0 100 2 100 2 2 الـحــقــائــق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المفـاھـیــــم

 100 1 0 0 100 1 100 1 100 1 1 ـــاتالنظــریـ

 0 0 16.7 1 33.3 2 50 3 50 3 6 الـمـســائـــــل

  المجموع 
 33.3 3 22.2 2 33.3 3 66.7 6 66.7 6 9 الكلیة  والنسب

  

بتقاطع مستوى مـع  يوضح هذا الجدول ارتفاع نسبة الرسومات في هذا الدرس المعنون     
 باإلضافة إلى نـصف     ةجميع النظريات والحقائق مرسوم   إذ إن   ، مستويين متوازيين في الفراغ   

  . وبالرغم من ذلك قد تم إثراء جميع الرسومات التي فيه،المسائل
  
  

 خامسملخص بطاقة الرصد للدرس ال : )5.6(جدول 

 
 

 حتليـل تفسيـر متثيـل
 

 

ت
انا

لبی
د ا

عد
 # % # % # % # % # % 

 90 9 60 6 20 2 60 6 60 6 10 لـحــقــائــقا

 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 المفـاھـیــــم

 100 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 النظــریــــات

 0 0 57.1 4 28.6 2 57.1 4 57.1 4 7 الـمـســائـــــل

  المجموع 
 61.9 13 47.6 10 19.1 4 47.6 10 47.6 10 21 الكلیة  والنسب

  

 علـى عـشر حقـائق       تعامد مستقيم مع مستوى   ول على احتواء درس     يكشف هذا الجد  
 ولكن المستغرب أن معظم الحقـائق     ،  وعدد ال بأس به من المسائل      ومفهوم واحد وثالثة نظريات   

كانت مهضومة الحق من ناحيـة      جميعها  النظريات  و غير أن المفهوم الوحيد      ، مرسومة والمسائل
  .ثراء قد قام برسمها جميعاًن اإلأكما يالحظ و ،الرسم في هذا الدرس
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 سادسملخص بطاقة الرصد للدرس ال : )5.7(جدول 

 
 

 حتليـل تفسيـر متثيـل
 

 

ت
انا

لبی
د ا

عد
 # % # % # % # % # % 

 100 9 77.8 7 77.8 7 77.8 7 77.8 7 9 الـحــقــائــق

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 المفـاھـیــــم

 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النظــریــــات

 0 0 100 6 66.7 4 100 6 100 6 6 الـمـســائـــــل

  المجموع 
 61.1 11 72.2 13 61.1 11 72.2 13 72.2 13 18 الكلیة  والنسب

  

ولكن هذه المرة    ، مأساة كثرة الحقائق   اإلسقاط العمودي يكرر هذا الجدول الخاص بدرس      
ويبـدو أنـه   ، النظريات بالرغم من ندرتها   المفاهيم و انعدام رسم    إلى   ةباإلضاف، رسم غالبيتها مع  

  .%100 لذلك كانت نسبة المسائل المرسومة تعويضاً
  

  
  

 لسابعملخص بطاقة الرصد للدرس ا : )5.8(جدول 

 
 

 حتليـل تفسيـر متثيـل
 

 

ت
انا

لبی
د ا

عد
 # % # % # % # % # % 

 100 6 50 3 33.3 2 50 3 50 3 6 الـحــقــائــق

 100 2 50 1 50 1 50 1 50 1 2 المفـاھـیــــم

 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 النظــریــــات

 0 0 71.4 5 14.3 1 100 7 100 7 7 الـمـســائـــــل

  المجموع 
 56.3 9 56.2 9 25.0 4 68.8 11 68.8 11 16 الكلیة  والنسب

  

، نـتج  )الزاوية الزوجيـة (الزاوية بين مستويين ليالً لدرس  يرى الباحث في الجدول تح    
 ولكن كالدرسين السابقين فإن نسبة رسم النظريات فيـه  ،%50للمفاهيم بنسبة ولحقائق عنه رسم ل 

  %.100الذروة أيضاً بنسبة  مع العلم أن المسائل لها نصيب األسد من الرسم أن بلغت ،0%



   

 95

ï ى نتائج االتجاه األولالتعقيب عل:  
 نتائج تحليل وحدة الهندسة الفراغية من حيث الحقائق والمفاهيم          ةوضحت الجداول السابق  

 في هذه   ث انتباه الباح  ت ولقد لفت  ، وذلك في ضوء مهارات التفكير البصري      ،والنظريات والمسائل 
ها، كان من أهم عدةالجداول أمور:  

 حيث وصل عددها في الدرس      ، إلى قلة الدروس   ارتفاع عدد الحقائق بشكل ملحوظ نسبة      . 1
عـشر  وفي كل من الدرسين الثاني والخامس كان هنـاك        ،  اثنتي عشرة حقيقة  األول إلى   

  . في الدرس السادس وغيرهمحقائق باإلضافة إلى تسع
 حيث بلـغ    ،المسائلوين  مارالتويحتوي كل درس على عدد كبير من األمثلة والتدريبات           . 2

ما ال شك فيه أن هذا يصب فـي      مو،  ي الدرس الواحد سبعة أسئلة    متوسط عدد المسائل ف   
  .مصلحة الطالب

 حيث احتوت وحدة الهندسة الفراغيـة  ،تدني عدد رسومات النظريات بشكل يثير التساؤل   . 3
 وتوضح خانة اإلثراء أن جميـع هـذه          فقط، على ثمان نظريات لم ترسم منها إال واحدة       

  .االنظريات قد تم رسمه
نه تم اسـتبعادها    أوداء في خانة اإلثراء المتقابلة مع المسائل تدل على          وجود مربعات س   . 4

 وذلك ألن الباحث اعتبر أن مهمة رسم المسألة تـسند إلـى الطالـب      ،من عملية اإلثراء  
  .وليس إلى الكتاب المدرسي

 ويعزى هذا إلى أن أي رسم قد تم رسمه          ،اتفاق خانة التمثيل مع خانة البيانات المرسومة       . 5
  .نقص في مهارتي التفسير والتحليل  وإن اعتراه،ما رسم من أجلهوإبراز لتمثيل 

 بأن هذه المهارة التي توضح المعلومـات علـى           علماً ،انخفاض النسب في خانة التفسير     . 6
  .تساعد الطالب على تحليلهو ،الرسم

  
v ة على حدبياننتائج التحليل لكل : ثانياالتجاه ال:  

ة بشكل أفقي على حسب الرسـومات والمهـارات         من الواضح أن بطاقات التحليل مقسم     
 أما الشكل الرأسي فقد كان للبيانات الموجودة في الوحدة من حقائق ومفاهيم ونظريـات      ،واإلثراء
 وقد تفرعت الحقائق إلى المسلمات والتعريفات غير المعنونة باإلضـافة إلـى بعـض               ،ومسائل

 رت المفاهيم على كل تعريف حمـل عنوانـاً     بينما اقتص  ،المالحظاتوالنتائج والمتطلبات السابقة    
عكـس  بنظريـة أو  في الكتـاب المدرسـي ب  ي  بالمثل فهي لم تتجاوز ما سم    توالنظريامستقالً،  
 والتـدريبات باإلضـافة إلـى    األمثلةالتي حوت بين طياتها  وبخالف المسائل   كان   وذلك   ،نظرية

ـ    يوضح مدى توافر هذه ال     )5.9(والجدول  ،  والمسائلالتمارين    لكـل  ةبيانات في الدروس مجتمع
  .ه، مع العلم أنه تم أيضا استعمال نفس البرنامج السابق لحساب النسب على حدبيان



   

 96

  مدى توافر مهارات التفكير البصري لكل بيان على حدة) : 5.9(جدول 
  

    التحليـل  التفسيـر  التمثيـل

ات
يان
الب

د 
عد



#  %  #  %  #  %  

النسبة 
  الكلية

%  

 58 58 29 46 23  70  35  50  ـقــائــقالــحـ

 38.1 42 3 28.6 2 42.9 3  7  ا فاهيـم

 8.3 0 0 12.5 1 12.5 1  8  النظريـات

 54.8 57.8 26 35.6 6 71.1 32  45  الـمـسـائـل

  
 ملحوظ في مهارات التفكير البصري المتضمنة في بيانات وحدة          يكشف الجدول عن تدنٍ   

 وهـي نـسبة   ،%8.3 في النظريات كانت ن نسبة هذه المهاراتحيث يالحظ أ ،  الهندسة الفراغية 
وهي أيضا تحتاج لكثير من التعـديل وأمـا        ، %38.1 بينما كانت النسبة في المفاهيم       ،متدنية جداً 

 وقد يعزى هذا التحسن إلى العدد الهائـل   ، أحسن حاالً  الحقائق والمسائل فقد كانت   لكل من ا  بالنسبة  
  . والمفاهيملكل منهما مقارنة بالنظريات

  

تجتز نـسبة النجـاح     لم  كما ويجب أن توضع عالمة استفهام حول مهارة التفسير والتي           
  . إذا ما قورنت بالتمثيل والتحليل ملحوظاً مسجلة تدنياً،في أي من بيانات هذه الوحدة %)50(

  

  من فروع الهندسة ال     والتي تعتبر فرعاً   ،ويرى الباحث أن وحدة كوحدة الهندسة الفراغية      
ويجب أن تتجاوز نسبة تـوافر مهـارات        بل   ،ن تحتوي على عدد رسومات أكبر لكل بيان       وأبد  

  .مهارة% 70التفكير البصري
  

 تبخانـا ) 5.10(ولبيان كيفية حساب هذه النسب، أورد الباحث المثال اآلتي في جـدول        
ألرقام لكـل  بهذا الشكل، موضحاً بعده العمليات الحسابية بالكالم واu – xمرقمة دائرياً من 

 .خانة منهم
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  مثال لشرح آلية حساب نسب االتجاه الثاني) : 5.10(جدول 
  

    التحليـل  التفسيـر  التمثيـل

ات
يان
الب

د 
عد



#  %  #  %  #  %  

النسبة 
  الكلية

%  

  50  الــحــقــائــق
u  

35  
v  

70  
w      58  

x 

           ا فاهيـم
           النظريـات

           الـمـسـائـل

  
 مـن      والمأخوذة من الجداول   كلها،   د الحقائق في دروس وحدة الهندسة الفراغية      اعدأمجموع   . 1

  50=  6 + 9 + 10 + 2 + 1 + 10 + 12 ويساوي ) 5.8(إلى ) 5.2(
  
  

     والمـأخوذة مـن     كلها،   من الحقائق في دروس وحدة الهندسة الفراغية      أعداد الممثل   مجموع   . 2
  35 = 3 + 7 + 6 + 2 + 0 + 8 + 9 ويساوي) 5.8(لى إ) 5.2( من الجداول

  
  

   كلها نسبة الممثل من الحقائق في دروس وحدة الهندسة الفراغية . 3
    100× ) مجموع الحقائق في كل الدروس÷ مجموع الممثل من الحقائق في كل الدروس  = (   
    ) =35 ÷ 50( × 100  =70%  

  
  

   في دروس وحدة الهندسة الفراغية نسبة الممثل والمفسر والمحللمعدل . 4
  )البصريعدد مهارات التفكير÷  كل الدروس مجموع نسب الممثل والمفسر والمحلل في(  =   

    ) =70 + 46 + 58( ÷ 3  =58%  
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v التحليلرصد الكلية لبطاقة نتائج ال :ثالثاالتجاه ال:  
أي كـل  ( وحدة واحـدة  أما في هذا االتجاه فقد تم النظر لجميع بطاقات الرصد على أنها      

 وبالتالي تم حساب جميع النسب والتكرارات لجميع الـدروس لتكـون فـي              ،) تجزئة متكامل بال 
باسـتخدام البرنـامج    ) 5.12 ( وذلك موضح في الجدول    ،%100المحصلة النهائية النسبة الكلية     

النـسب، أورده   فهو كمثال لبيان كيفية حساب هذه       ) 5.11(وأما الجدول التالي     اآلنف الذكر ذاته،  
بهذا الشكل، موضحاً بعده العمليات الحسابية بـالكالم      |– u مرقمة دائرياً من     تالباحث بخانا 

 .واألرقام لكل خانة منهم
  

  مثال لشرح آلية حساب نسب االتجاه الثالث) : 5.11(جدول 
  

 السابعمن الثاني إلى  األول الدرسرقم 

النسبة  دالعد البند
  النسبة العدد %

%  


 


 

% 

 18 
u 

5.3 
y   

71 
v 

42.3 
z  

 13 7.7   40 23.8 

 12 7.1   57 33.9 

 43 المجموع
w 

25.6 
{   

168 
x 

100 
| 

  

  :)5.2(الجدول المأخوذة من  و،د الممثل من البيانات في الدرس األولاعدأ . 1
  اهيم ونظريات ومسائل الدرس األولمجموع التمثيل في كل من حقائق ومف= 
 =9 + 1 + 0 + 8 = 18  

  : كلهامجموع الممثل من البيانات في دروس وحدة الهندسة الفراغية  . 2
    = 18 + 12 + 1 + 6 + 10 + 13 + 11 = 71  
 
  :عدد البيانات الكلي الخاضع لمهارات التفكير البصري في الدرس األول  . 3

   البيانات في الدرس األولعدد الممثل والمفسر والمحلل من= 
= 18 + 13 + 12 = 43 
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  : كلهاد الممثل والمفسر والمحلل من البيانات في دروس وحدة الهندسة الفراغيةاعدأمجموع   .4
= 43 + 30 + 2 + 10 + 22 + 37 + 24 = 168  
  168 = 57 + 40 + 71 = ) ويمكن حسابها عمودياً(
  

  :فقط نسبة الممثل من البيانات في الدرس األول  . 5
د الممثل والمفسر والمحلل مـن  اعدأ مجموع ÷عدد الممثل من البيانات في الدرس األول   = (

   100 ×  ) كلهاالبيانات في دروس وحدة الهندسة الفراغية
) =18 ÷ 168( × 100  =10.7 %  

  

  :كلها حدة الهندسة الفراغيةومجموع نسب الممثل من البيانات في دروس   . 6
 =10.6 + 71 + 0.6 + 3.6 + 6.0 + 7.75 + 6.55 = 42.3 %   

  

  :محلل من البيانات في الدرس األولنسبة عدد الممثل والمفسر وال  . 7
   مجموع عدد الممثل ÷عدد الممثل والمفسر والمحلل من البيانات في الدرس األول = (

 100)* كلهاوالمفسر والمحلل من البيانات في دروس وحدة الهندسة الفراغية

) =43  ÷168(  × 100 = 25.6%   
  

  : كلها بيانات وحدة الهندسة الفراغيةلجميعمجموع نسب كل من الممثل والمفسر والمحلل   . 8
= 42.3 + 23.8 + 33.9 = 100%   

  

هو األم في نتائج عمليات تحليل مدى تـوافر         أنه   )5.12( التالي   الجدولالباحث  يعتبر  و
سواء معاً،  ه يشمل االتجاهين السابقين      إذ إن  ،مهارات التفكير البصري في وحدة الهندسة الفراغية      

 ويوضح في هذا الجدول أن أقـل مهـارة تـم            ة، أو كل بيان على حد     ة،كان كل درس على حد    
 ويأتي بعدها مهارة التحليـل      ،%23.8استخدامها في هذه الوحدة هي التفسير والتي بلغت نسبتها          

  .%42.3 ومن ثم مهارة التمثيل بنسبة ،%33.9ونسبتها 
  

 السـيما   ،الذكر أن جميع المهارات وإن تفاوتت نسبها فهي بحاجة إلـى إثـراء            وجدير ب 
  .مهارة التفسير لما لها من فوائد في تسهيل عملية تحليل الرسم بالنسبة للطالب

  

وهذه النتائج جميعها هي التي دفعت الباحث إلى تعديل أكثر من عـشرين رسـمة مـن                 
 ة ومن ثم إضافة أكثر من أربعـين رسـم         ،صري لسد خلل مهارات التفكير الب     ،رسومات الكتاب 

البـرامج الحاسـوبية    الرسومات المجسمة و  مستخدما في ذلك    هذه المهارات   جديدة تحتوي على    
  . األبعادةالمختلفة لتوضيح األشكال ثالثي
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 : إجابة السؤال الثالث والذي ينص على ×
ـ            رى بمهـارات   ما محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسـي المث

  البصري؟ التفكير
  

 الرياضيات بمركز القطـان  ي مشرفورش عمل شملت  ولإلجابة على هذا السؤال تم عقد       
 والـذي   ،معلمين مختصين في منهاج الـصف العاشـر       مدراء مدارس و   باإلضافة إلى    ،التربوي

المهارات  لمناقشة أمور عدة تتعلق بتحليل المحتوى وتحديد         ،يحتوي على مقرر الهندسة الفراغية    
   . حاجة لإلثراءاألكثر

  

  :ية بعد ورش العمل ملخصاً فيما يليثرائتصوراً حول المادة اإل الباحث حددو
 كان يعتمد على مهـارة       من اإلثراء   كبيراً وذلك ألن جزءاً  ، استبعاد إثراء رسومات المسائل    . 1

ء الطالـب  ويرى واضعوا المنهاج تغييب هذه المهارة في رسومات المسائل إلعطـا   ، التفسير
 .فرصة على حسن التفكير وزيادة اإلبداع

 

 استخدام رسم جديد لتوصيل المحتوى بشكل       في حال ت  يتم اعتبار أن جميع المهارات قد أثر       . 2
 بخالف في حال تعديل رسم موجود فعال فتـذكر المهـارات            ،أفضل من وجهة نظر الباحث    

  .المثراة في التعديل فقط
 

والرسومات واألشـكال   ة العلمية والنشاطات والتدريبات     المعرفالتعديالت على   تعرض جميع    . 3
، يوجد  الحاجة إذا دعت    جدول اإلثراء ب في ملحق خاص  عند ضيق المكان    المثراة  التوضيحية  

 .الخاص بالمادة اإلثرائية ) 4( بعد ملحق رقم 
 

 وذلك أن هذا ما يسير عليه نهـج       ، يعتمد إثراء الرسومات على اللونين األسود واألزرق فقط        . 4
علما بأن استخدام   ،  الخاص بالصف العاشر األساسي في المنهاج الفلسطيني       الكتاب المدرسي 

 ويعطيه قدرة على توصيل المحتـوى بـصورة أدق          ، أكبر األلوان يضفي على الرسم جماالً    
، كما تم اعتماد اللون األزرق لتوضيح مهارتي التفسير والتحليـل قـدر المـستطاع   ،  وأسرع

 . في الكتابموجودة أصالًولتعديل الرسومات ال
  

 

 وذلك  ،نسج الحقائق والنظريات بصورة رمزية بعد التفصيل بالكالم وقبل االنتقال إلى الرسم            . 5
لتعويد الطلبة على استعمال صيغة     أيضاً   و دريس ونقل المفاهيم للطالب،   للتدرج في عملية الت   

يغة بعـد الرسـم   ويمكن عرض هذه الـص دية في الرياضيات،  لرفع قدراتهم التجري  ،الرموز
 :والشكل التالي يوضح ذلك، ه الحالةذ الطالب في هللتناسب مع قدراتهذا يكون و، أحيانا
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  آلية شرح الحقائق والنظريات: ) 5.1(الشكل رقم
  

 مـن  التركيز في المقام األول خالل عملية التحليل على الرسم الموجود فـي الكتـاب لكـل            . 6
المقوم األساسي للتفكير البصري هـو الرسـم أو         باعتبار أن   ، ظرياتالحقائق والمفاهيم والن  

اإلثراء في الصفحة التالية يمثل عينة توضيحية لجدول        ) 5.13(الشكل التوضيحي، والجدول    
  .) 4 (ملحق رقم المذكور في 

  

أنه تم اإلثراء بالتعديل في الرسم الموجود ضمن الكتـاب المدرسـي            وقد الحظ الباحث    
رين رسمة، كما تم اإلثراء بإنشاء رسم جديد ألكثر من أربعين رسـمة، وضـعت               ألكثر من عش  

، وللتأكد من صـدق محتـوى المـادة         ) 4 (ملحق رقم   جميعها في المادة اإلثرائية المذكور في       
 على  هاتم عرض  المقترحة لمحتوى الهندسة الفراغية المتضمن في منهاج الصف العاشر         اإلثرائية

ضمنهم مختصون في المناهج وطـرق      من   حيث كان    ،) 3 (حق رقم   مجموعة من المحكمين مل   
ومدراء مدارس وذلك للتأكـد مـن   داخل البالد وخارجها،  ومشرفون لمادة الرياضيات     ،التدريس

 وقد أسفر هذا التحكيم عـن       ، ومدى الصحة اللغوية لها    ،مدى مالئمة هذه المادة لمستوى التالميذ     
 رسومات وتغيير في صيغ األهداف وإضـافة أرقـام          ةف التعديالت المقترحة كإضا   ضإجراء بع 

  .الصفحات وغير ذلك من التعديالت

 بدایة الشرح  

الرسم واألشكال 
 التوضیحیة

  الكالم
 المفصــل

  الصیغة الرمزیة 
 )یةالصورة التجرید(
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 :توصيات الدراسة ×
  

 يوصي الباحث بأمور عدة كـان مـن         ،في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج        
  :أهمها

  
Ã       ـ ،االستناد إلى مهارات التفكير المتنوعة عند تطوير المناهج التدريسية الفلـسطينية يما  الس

 .الرياضيات منهامناهج 
 
Ã               تفعيل مهارة التفسير بشكل كبير في جميع رسومات مناهج الرياضيات المختلفـة، سـواء

 .كانت في الهندسة الفراغية أو في غيرها من فروع الرياضيات
 
Ã                تركيز إثراء محتويات الهندسة في مختلف المراحل التعليميـة علـى التفكيـر البـصري

 . لما له من أهميةالمتنوعةواالعتماد على مهاراته 
 
Ã       االستفادة من البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال التفكيـر البـصري لتغييـر

 .الطرق التقليدية في شرح المناهج
 
Ã        وعدم قـصرها علـى وحـدة        ،إعطاء الهندسة الفراغية نصيبا أكبر في المناهج الدراسية 

بل يجب أن يكون لهـا  ،  األساسياشرواحدة في مستوى دراسي واحد فقط وهو الصف الع    
 .مقدمات في الصفوف السابقة ويكون لها تطبيقات في الصفوف الالحقة

  
Ã      عن طريـق ورش العمـل والـدورات        للمعلمين  البصري  االهتمام بتعليم مهارات التفكير

التدريبية، وذلك لصقل معلوماتهم وتجديدها من حين آلخر، وأيضا لتبادل الخبـرات بـين              
 .المعلمين
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 : مقترحات الدراسة ×
  

دراسات يمكن إجراؤها لنفـع العمليـة        عدة   هذا المجال بعد اطِّالعه على     الباحث   يقترح
  :من أهمهاو ،التعليمية
  

Ã               االستفادة من المادة اإلثرائية التي أعدتها هذه الدراسة في تحسين وتطوير منهاج الـصف
 . وخاصة وحدة الهندسة الفراغية،العاشر األساسي

  

Ã           حيـث أن كـل     (إثراء كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني بمهارات التفكير البصري
 ).كتاب أو وحدة يمكن اعتباره دراسة مستقلة

 
Ã   فاعلية المادة اإلثرائية المقترحة على تنمية التحصيل لدى طلبـة الـصف العاشـر           دراسة

 .األساسي
 
Ã مهـارات  تفكير البصري في تنمية      فاعلية إثراء وحدة الهندسة الفراغية بمهارات ال       دراسة

 . لدى المتعلمينتفكير متنوعة، واالتجاهات
 
Ã برنامج محوسب في الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسـي فـي ضـوء             أثر   دراسة

 .مهارات التفكير البصري
 
Ã صعوبات تعليم وتعلم الهندسة الفراغية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين. 
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 :ةا راجع العربي ×
  :المراجع الشرعیة واللغویة: أوًال

 .القرآن الكريم •
 :السنة النبوية •

 ،بقـسميه   المجلـد األول   ،"سلسلة األحاديث الـصحيحة   ) "1995 (محمداأللباني،   -أ 
 .الرياض ، المملكة العربية السعودية،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

 

 ،3ط ،" ل والح رام  غای ة الم رام ف ي تخ ریج أحادی ث الح ال           ) "1995 (محمداأللباني،   -ب 
 .المكتب اإلسالمي

 

مكتبـة   ،خامس المجلد ال  ،"سلسلة األحاديث الصحيحة  ) "1991 (محمداأللباني،    -ج 
 .الرياض المملكة العربية السعودية، ،المعارف للنشر والتوزيع

  

مكتـب  ،  3ط ،"ص حیح س نن اب ن ماج ة باخت صار ال سند             ) "1988 (محمـد األلباني،   -د 
 .الرياض المملكة العربية السعودية، ،التربية العربي لدول الخليج

  
 المنجد •

  
  :الكتب والدراسات العلمیة: ثانیاًً

 تدريس الرياضيات للتالميذ دوي صعوبات التعلم الموهوبين ) "2006(مجدي ، إبراهيم .1
  .1سلسلة تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة، ط" والعاديين

  
مكتبة الفالح للنشر " مدرسية وتدريسهامناهج الرياضيات ال) "2003(فريد ، أبوزينة .2

 . األردن-والتوزيع، عمان 

  
 دار الفرقان للنشر، 5 ط"الرياضيات مناهجها وأصول تدريسها) "2001(فريد  ،أبوزينة .3

  . األردن- والتوزيع
  
الدار العربية للكتاب، " تعليم الهندسة الفراغية واإلقليدية") 2000(أبوعميرة، محبات  .4

  .لقاهرةالطبعة األولى، ا
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، دار المسيرة للنشر 2ط" الهندسة طرق واستراتيجيات تدريسها) "2007(أبولوم، خالد  .5
 .األردن - عمان، والتوزيع والطباعة

  
تنمية التفكير في الهندسة واختزال القلق نحوهـا لـدى طلبـة           ) "2002(محمد   ،أبوملوح . 6

ـ            " اتالصف الثامن األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخلي فان هايل ومخطط
ــالة ( ــورس ــشورةاهردكت ــر من ــة ) غي ــين جامع ــشترك ب ــامج الم   ، البرن

  .غزة ب الجامعة اإلسالميةعين شمس بالقاهرة، و
  
  " المعلّم في الجبـر والهندسـة الفراغيـة للمرحلـة الثانويـة      ")2002(إثناسيوس، ماهر    . 7

 . المؤسسة العربية الحديثة، القاهرة

  
المفهوم، البنية، التنظيمـات،    (سيات المناهج   أسا" )2001(ماجد  ، مطر محمود و ، األستاذ . 8

  . فلسطين- غزة، 1ط" )األسس، المتابعة
 
العالقة بين كثافة العناصر في الرسومات التوضيحية وخلفياتها        ) "2005(أميرة  ، الجابري . 9

مجلـة  " ونمو اإلدراك البصري للمفاهيم البيئية لدى أطفال مـا قبـل المدرسـة            
ــة  ــة واجتماعي ــات تربوي ــ، دراس ــةكلي ــوان - ة التربي ــة حل   ،  جامع

  .القاهرة، 2005أكتوبر ، العدد الرابع، المجلد الحادي عشر
  

، عمان، دار صفاء للطباعة 1ط "المشاكل النفسية عند األطفال") 2005(الجبالي، حمزة  .10
  .والنشر والتوزيع

  
 على التفكير البصري موقع الكترونيفاعلية  ")2006(حسن الخزندار، نائلة ومهدي،  .11

" كلية التربية بجامعة األقصى طالبات لدى وسائط المتعددة في المنظوميوال
، جامعة عين ]مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي[المؤتمر العلمي الثامن عشر 

  .شمس، جمهورية مصر العربية
 

كتاب جامعي، جامعة األقصى، مكتبة " تنمية التفكير") 2006 (الخزندار، نائلة وآخرون .12
  .آفاق، غزة
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" المنهج اإلثرائي رؤية مـستقبلية لتطـوير منـاهج الرياضـيات          ) "1991(رضا  ، السعيد . 13
 الجمعيـة   ]رؤى مستقبلية للمنهاج في الـوطن العربـي       [المؤتمر العلمي الثالث    

  .المصرية لمناهج وطرق التدريس، المجلد األول

  
مكتبـة  " )ةأسسه، عناصره، تنظيماتـه المـستقبلي     (المنهج التربوي   " )2003(خالد  ، سرال . 14

  .فلسطين -غزة ، القادسية
  

أثر نموذج فان هايل فـي تنميـة مهـارات التفكيـر الهندسـي            ) "2003(بدر  ، السنكري . 15
رسالة ماجستير غيـر    " (واالحتفاظ بها لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة       

  . فلسطين-غزة ، الجامعة اإلسالمية) منشورة
  

ء بالمرحلة الثانوية العامـة علـى ضـوء         منهج الكيميا  تطوير) "1996(عفت  ، الطناوي . 16
كلية ، مجلة دراسات تربوية واجتماعية   " التفاعل بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع    

   ين العــدد،المجلــد الثــاني ، جامعــة حلــوان، القــاهرة  ، التربيــة
  .الثالث والرابع

  
ريـة  نظ: أثر توقيت تقديم العروض البصرية على التعلم الحركي       ) "2004(صالح  ، العبود . 17

الرياضـة نمـوذج    [ مؤتمر التربية الرياضية  : مجلة دراسات " اإلدراك البصري 
   عـدد خـاص، جامعـة الملـك سـعود، المملكـة العربيـة          ]للحياة المعاصرة 

  .السعودية
  

مهارات قراءة الصورة لدى األطفال بوصفها وسـيلة تعليميـة          ) "2007(الفرا، إسماعيل    . 18
ي الـدولي الثـاني عـشر لكليـة اآلداب           المؤتمر العلم  )"دراسة ميدانية (تعلمية  

  . نيسان26-24 جامعة فيالدلفيا ]ثقافة الصورة[والفنون 
  

  .الكتب، القاهرة عالم "االجتماعية المواد تدريس " )1990( وآخرون  أحمد اللقاني، . 19
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أثر إثراء منهج العلوم بمهارات التفكير العلمـي علـى تحـصيل            ) "1997(فتحية  ، اللولو . 20
  الجامعـة  ) رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة       " (الـسابع الطلبة في الـصف     

  . غزة-اإلسالمية 
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المـؤتمر  " راسي لدى تلميذات المرحلـة اإلعداديـة      التفكير الناقد والتحصيل الد   
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 . األردن-عمان 

  



   

 111
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  . األردن- عمان، عالم الكتب الحديث" )التطوير
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 .والنشر والتوزيع
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  . غزة - اإلسالمية
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  .للنشر
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  . يوليو الجزء الثاني، جامعة عين شمس25
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 . البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، العدد السادس
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  .غزة -جامعة األزهر )  غير منشورة
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 جامعة ] والتطلعات  الواقع-المناهج  إعداد في الفلسطينية التجربة[لكلية التربية 
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الدرجة   مــــاحملك  م
  الوظيفة احلالية  العلمية

  عزو إسماعيل عفانة. د.أ  1
  أستاذ

  دكتور 
  محاضر متفرغ

  بالجامعة اإلسالمية 

  مشاركأستاذ   للولـواصبحي فتحيـة . د  2
نائب عميد القبول والتسجيل 

  بالجامعة اإلسالمية

  ابـسهيـل رزق ديـ. د  3
  أستـاذ
  مشارك

أستاذ المناهج وطرق تدريس 
  الرياضيات بجامعة القدس المفتوحة

  بــد الديـد حمـماج. د  4
  أستـاذ
  مساعـد

  رئيس وحدة الجودة
  جامعـة األقصـى كليـة التربيـةب

 ودةــد عـة محمـرحم. د  5
  أستـاذ
  مساعـد

  مديرة مدرسة ومحاضرة
  غير متفرغة بالجامعة اإلسالمية

 مهـا محمـد الشـقــرة. د  6
  أستـاذ
  مساعـد

  مديرة مدرسة 
  غير متفرغةوأستاذة جامعية 

  سـف أبوملـوحمحمـد يو. د  7
  أستـاذ
  مساعـد

  مدير مركز القطان 
  للبحث والتطوير التربوي

  ودةـوعـرب أبـوزي حـف. د  8
  أستـاذ
  مساعـد

  محاضر غير متفرغ
  جامعـة األقصـى كليـة التربيـةب

 إبراهيم عبدالكريم المشهراوي. د  9
  أستـاذ
  مساعـد

  أستاذ تدريس الرياضيات 
  ةــة القدس المفتوحــبجامع
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     غزة–الجامعة اإلسالمية 
   كلية التربية–عمادة الدراسات العليا 

          قسم المناهج وطرق تدريس الرياضيات
  

  .المحترم...............................................................       ..................................//الدكتور / األستاذ 

  ............................................................................................  ...//الوظیفة الحالیة ...................   .......................... ..................................//الدرجة العلمیة 

 
  

 ≈ ≈  حتكيم أداة لتحليل حمتوى/املوضوع  ≈ ≈   
    

إثراء محتوى الهندسة الفراغية فـي منهـاج        "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان      
ج وطـرق تـدريس     هفي تخصص المنا  " الصف العاشر األساسي بمهارات التفكير البصري     

  .يات للحصول على درجة الماجستيرالرياض
 يعد الباحث أداة لتحليل محتوى الرسومات في وحـدة الهندسـة            سةراد ال ه هذ غراضوأل

باستخدام مهارات التفكير البصري التي ينقلهـا الكتـاب للطالـب    ) كل درس على حدة  (الفراغية  
  :حيث يرى الباحث مهارات ثالثة، وهي

1  
2  
3  

ولثقتي بخبرتكم، أرجو من سيادتكم التكرم بإعطائي النزر اليسير من وقتكم الثمـين،             ، وعليه
  :لتحكيم هذه األداة من حيث

  )الصورة النهائية، املهارات املستخدمة، الصياغة، مفردات التحليل(

لرسـالة،  وأشكر تعاونكم بأي مالحظات أخرى أو نصائح أو توجيهات حـول األداة أو ا             
  .وأسأل اهللا أن ينفع بكم اإلسالم والمسلمين

 
 

      059 9709888  / ج
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õ õ  أداة تحلیل المحتوى  õ õ  
  

  :هدف التحليل ©
وحـدة  فـي   تهدف عملية تحليل المحتوى إلى تحديد مهارات التفكير البصري المتضمنة           

دة عليها ورصد تكرارها وتحديد المـواطن األكثـر          ومعرفة مدى تركيز الوح    ،الهندسة الفراغية 
  .حاجة لإلثراء فيها

  

  : عينة التحليل ©
اختيرت العينة بطريقة مقصودة وهي عبارة عن الوحدة الثامنة من كتـاب الرياضـيات              

  . للصف العاشر األساسي وهي وحدة الهندسة الفراغية)الجزء الثاني(
  

  :وحدة التحليل وفئاته ©
ـ ،لمحور الذي تدور حوله فكرة هذه الفقرة كوحـدة للتحليـل  اختيرت الفقرة أو ا      ات وفئ

  .التفكير البصريمهارات التحليل هي قائمة 
  

  :وحدة التسجيل ©
  .الوحدة التي يظهر من خاللها تكرار المهارات المراد تحليل المحتوى في ضوئها

  

  :ضوابط عملية التحليل ©
يل دقيق للعبارة، فذلك يؤدي     ال شك في أن وضع ضوابط محددة وواضحة تؤدي إلى تحل          

 وبناء عليه فقد وضعت الدراسة األسس التالية لتحليـل المحتـوى   ،إلى ارتفاع نسبة ثبات التحليل   
  :والتي تتمثل في

  .يتم التحليل في إطار المحتوى والتعريف اإلجرائي للمهارة •
ـ   ) الجزء الثـاني  (يشمل التحليل الوحدة الثامنة من كتاب الرياضيات         • ر للـصف العاش

  .األساسي وهي وحدة الهندسة الفراغية
 . األمثلة والتدريبات الواردة في كل درسيحتوي التحليل على •

 . التمارين والمسائل في نهاية كل درسيتضمن التحليل •

  .مات واألشكال الموجودة في الوحدةالرسوالتحليل يشمل  •
 .ر كل وحدةاستخدام االستمارة المعدة لرصد النتائج وتكرار كل فئة تحليل وتكرا •
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õ õõ õ 
  

  :مهارات التفكري البصري ©
، مـن أجلهـا     المعلومات التي رسم   عرضوالمقصود بها أن الرسم ي     :تمثی ل المعلوم ات    .1

حاجة  ال   نأل ،ة تحقق مهارة التمثيل   يالمنهجالرياضيات  جميع الرسومات في كتب     ؛  وحقيقةً
  .ل المعلومات التي تخدم الدرس وقد رسم من أجلهاللرسم خالل الدرس ما لم يكن يمث

  

 إشـارات أو ، رمـوز ، والمقصود بها أن الرسم يحتوي على أشكال   :تف سیر المعلوم ات    .2
عالمات تعمل على توضيح المعلومات المرسومة وتفسيرها وذلك مثل إشارات التـوازي علـى              

  :ةلتاليألشكال اكاتعامدين  المالمستقيمين التعامد على وأ  مثالالمستقيمين المتوازيين
  

  
  

  

 واهتمامـه  ،والمقصود بها هو تركيز الرسم على التفاصيل الدقيقـة        :تحلی ل المعلوم ات    .3
بالبيانات الجزئية والكلية، وأنه يمكِّن الطالب عند النظر إلى الرسـم مـن الـربط بـين تمثيـل                  

  .د أصال من هذا الرسمما هو المراالمعلومات وتفسيرها، للوصول إلى النتيجة من الرسم، و
  

 :حمتوى املعرفة الرياضية ©
      التوافـق وعـدم    و وتتسم باالسـتقالل واالكتمـال  ،جمل هندسية تقبل دون برهان  :الحقائق .1

  .المستقيمان المتوازيان ال يتقاطعان: ، مثلالتناقض
  

لسماع  ينصرف إليها الذهن عند ا      لها مدلول رياضي   األلفاظ التي المصطلحات أو     :المف اھیم  .2
  .  الزاوية الزوجية: عنها، دون خلط مع مصطلحات أو ألفاظ أخرى، مثل

  

 من خالل البرهان الرياضـي    ،لمفاهيمواحقائق   صحتها باستخدام ال   تتقارير ثبت   :النظریات .3
 .، مثل نظرية فيثاغورثبأنواعه

  

ـ              :الم سائل  .4 ر مجموعة الخبرات التي تقدم للطالب في المحتوى، من خـالل عمليـات التفكي
 .األمثلة والتدريبات والتمارين: المتنوعة في أماكن مختلفة، مثل

: في وحدة الهندسة الفراغية بأكملها     محتوى المعرفة الرياضية   اآلتي يوضح    والجدول       
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   ) 1( مثال . 1  )لمستقیم مع مستوىأوضاع ا(تذكیر . 1

   ) 2( مثال . 2  )تعامد مستقیم مع مستوى(تعریف .  2

   ) 3( مثال . 3   )100ص ( مالحظة . 3

   ) 1( تمارین ومسائل . 4  100ص  )  1( نتیجة . 4

   )2( تمارین ومسائل . 5  101ص  )  2( نتیجة . 5

   )3( تمارین ومسائل . 6  101ص  )  3( نتیجة . 6

   )4( تمارین ومسائل . 7  103ص  )  1( نتیجة . 7

   103ص  )  2( نتیجة . 8

   103ص  )  3( نتیجة . 9
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الدرجة   مــــاحملك  م
  الوظيفة احلالية  العلمية

  مشاركأستاذ   للولـواصبحي فتحيـة . د  1
نائب عميد القبول والتسجيل 

  بالجامعة اإلسالمية

  محمـد صالـح أبوملـوح. د  2
  أستـاذ
  مساعـد

  مدرس في  مدراس 
  وكالة الغوث

  ابـسهيـل رزق ديـ. د  3
  أستـاذ
  مشارك

أستاذ المناهج وطرق تدريس 
  قدس المفتوحةالرياضيات بجامعة ال

  بــد الديـد حمـماج. د  4
  أستـاذ
  مساعـد

  رئيس وحدة الجودة
  جامعـة األقصـى كليـة التربيـةب

 ودةــد عـة محمـرحم. د  5
  أستـاذ
  مساعـد

  مديرة مدرسة ومحاضرة
  غير متفرغة بالجامعة اإلسالمية

  سبكالوريو  محمـد أحمـد مطــر. أ  6
  موجه رياضيات 

  )سابقاً(بدولة الكويت 

  مدير مدرسة   سبكالوريو عطـا أحمــد مطــر. أ  7
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  : العلمیةالتعدیالت ×

  تعديـلالعلماء:  
v مؤيـد  ولقبـه   وكنيته أبو الفضل،محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثي: احلارثي 

وهـو أيـضا    ،تقانه علم الهندسة التي اشتهر فيهـا الدين، والمعروف بالمهندس لمهارته وإ
الثـاني  (في القرن الـسادس الهجـري    عاش ،الطبيب والمهندس والفلكي والنحات والشاعر    

  .)الميالدي عشر
 

 م ونشأ بها، وسافر إلى مصر وسـمع الحـديث  1134/هـ529عام  بدمشق ولد الحارثي
ن بن أبي الثناء، والسلفي وغيرهم، ثم عاد        من شيوخها األجالء ومن بينهم رشيد الدي      باإلسكندرية  

  . م، وهو في السبعين من عمره1202/هـ599دمشق واستقر بها إلى حين وفاته عام  إلى
  

 الحارثي على الكتب األصول في علم الهندسة، وأول تلك الكتب وأهمها بالنسبة له واطلع

كان كل غداة ال يـصل       قدكتاب إقليدس، وكان في وقتها يعمل في مسجد خاتون بغرب دمشق ف           
  ويحل منه عند فراغه من العمل إلـى أن حـل كتـاب   ،ذلك الموضع إال وقد حفظ شيئا منه إلى

وقـرأ   إقليدس بأسره وحفظه جيدا وفهمه فهما عميقا، واهتم كذلك بحفظ وفهم كتاب المجـسطي، 
الحكـم   الهندسة والعلوم الرياضية على الشرف الطوسي، وقرأ الطب على أبي المجد محمد بـن          

عـشر كتابـا     ونسخ الحارثي كتبا كثيرة في العلوم الحكمية والطب من بينها ستة   ،والزمه طويال 
   .ويحفظها ، وكان ذلك ليتقنهالجالينوس، قرأها على أبي المجد

  

 ومـن   ،مثله وقد اشتهر الحارثي في علمي الهندسة والرياضيات ولم يكن في زمانه عالم             
، وأنـه  فيهوعمل طبيبا  بدمشق الكبير النوري البيمارستان بواب صمم وصنع أهأنعنه المعروف 

معالجا فذا، واشتهر بين أطباء  كان طبيبا وقد بدمشق، األموي بالمسجد أصلح الساعات التي كانت
ـ    عصره بهذا الفضل فذاعت شهرته بين أهل دمشق فكان يأتيه          رهم بنفـسه وال    المرضـى ليباش

وألف فيها كتابا مرتبـا ترتيبـا    المفردة، األدوية ارثي بدراسةاهتم الحلذلك  يبغون غيره للعالج،
  .ومقالة في رؤية الهالل رسالة في معرفة رمز التقويم : وله كتب في علم الفلك هي،أبجديا

  

وعمـل مختـصرا لكتـاب     ،الفلكيـة  األزياج وحركاتها، واشتهر بعمل بالنجوم وقد اهتم  
 وله كتاب في الـسياسة  المسجد األموي، بدمشق فياألغاني لألصفهاني في عشر مجلدات وقفها 

    (www.yabeyrouth.com) في السياسة والحروب :بعنوان
 

http://www.yabeyrouth.com)
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v  185(عاش فـي الفتـرة مـا بـين     أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندي  هو  : الكنـدي-
 كان يلقب بفيلسوف العرب فقد خلف وراءه مجموعة من المصنفات تبلغ مـائتين              ،)هـ252

يعـد  " وقد وصفه بعض المستـشرقين بقولـه         ، كتاب و رسالة و مقالة     وأربعين مصنفاً بين  
 ذلك بسبب ذهاب الكنـدي      ،"الكندي واحد من اثني عشرة شخصية تمثل قمة الفكر اإلنساني         

 )net.meshkat.www. (للقول بنسبية الحواس
  
v   370 (عاش في الفترة مـا بـين   بن سينا،هو أبو علي الحسين بن عبد اهللا     :ابن سـينا-

 ألف ما يقارب مائتين و خمسين مؤلفاً بين كتاب و رسالة و مقالة في كـل مـن                   ،)هـ428
 في الطبيعيـات  ه و أهم إنجازات ،الرياضيات والمنطق واألخالق والطبيعيات والطب والفلسفة     

حركة ومقاومة الوسـط   حيث بين ابن سينا أنواع القوى، وعناصر ال،هو في مجال الميكانيكا   
  )www.meshkat.net( .المنفوذ فيه

 
v  محمد بن أحمد بيروني ولد في ضاحية كـاث عاصـمة خـوارزم     أبوالريحان:الـبريوين   

رحل إلى جرجان في سن ثم  ،)م973 (هـ326سنة  في شهر سبتمبر حوالي، )بالد فارس(
 وشـمجير شـمس   السلطان أبوالحسن قـابوس بـن     حيث التحق ببالط  خامسة والعشرين،   ال

 وحين عاد إلـى     ،)الباقية عن القرون الخالية    اآلثار( كتبه وهو    أولى و نشر هناك     ،المعالي
 إليـه  الـذي عهـد   ،أمون بن مأمون خوارزمشاه    م العباس أبي األميرحق بحاشية   تموطنه ال 

 بيد محمود بـن سـبكتكين       اإلمارة وعند سقوط    ،ببعض المهام السياسية نظرا لطالقة لسانه     
ته الكبـرى  ا ونشر ثاني مؤلفة،العلماء إلى بالط  مع طائفة منألحقه ،هـ407عزنةعامحاكم 

 في مجـال الـصيدلة   اهتمامات وكان له ،رب الع عليه المستشرقون تسمية بطليموسأطلقو
 إلى  باسمهلى سطح القمر     ع سميت فوهة بركانية  وقد   ،تابة الموسوعية و الفلك والتاريخ    والك

درس و ، منهم الخـوارزمي و أرسـطو وابـن سـينا          ا،اختيارهم   المعا ت  اسما 300جانب  
 - 980( وعاصر ابن سـينا      ،)1036 - 970(على يد العالم منصور بن عراق        الرياضيات

الفيلسوفين من مدينة الري الواقعة في محافظـة        ) 1030 - 932(مسكوويه   و ابن ) 1037
،  وكتب باللغة العربية والفارسـية  ،اللغة اليونانية والسنسكريتية خالل رحالته تعلمو ،طهران

ــي   و ــوارزم تعن ــة خ ــي بلغ ــب أو البيرون ــدة  الغري ــارج البل ــن خ ــي م  .اآلت
)(www.maktoob.com 

v ابن اهليثم ،هــ،  430البصري المتوفى عام  لمھن دس ا هو أبو علي الحسن بن الهيثم 
 ، وقد انتقل إلى مصر حيث أقام بها حتى وفاته،على األرجح  هـ354سنة ولد في البصرة 

لو كنت بمصر لعملت بنيلها     ": للقفطي على لسان ابن الهيثم    ) الحكماء أخبار(جاء في كتاب    و

http://www.meshkat.net
http://www.maktoob.com
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 فوصـل قولـه هـذا إلـى         ،"في كل حالة من حاالته من زيادة ونقصان        عمالً يحصل النفع  
، فأرسل إليه بعض األمـوال سـراً، وطلـب منـه     اهللا الفاطمي صاحب مصر، الحاكم بأمر 

الهيثم الطلب وارتحل إلى مصر حيث كلفه الحاكم بـأمر اهللا    فلبى ابن،الحضور إلى مصر
الهيثم دراسة النهر على طول مجراه، ولما وصل إلـى قـرب          فباشر ابن . إنجاز ما وعد به   

ان واهماً متسرعاً في مـا  تفحصه في جوانبه كافة، أدرك أنه ك أسوان تنحدر مياه النيل منه
 حينئذ عاد إلى الحاكم باهللا معتذراً، فقبـل         ،عاجز على البر بوعده    ادعى المقدرة عليه، وأنه   

 غير أن ابن الهيثم ظن رضى الحاكم باهللا تظـاهراً بالرضـى،             ،المناصب عذره وواله أحد  
 ،كم الفـاطمي وتظاهر بالجنون، وثابر على التظاهر به حتى وفـاة الحـا   فخشي أن يكيد له،

التظاهر بالجنون، وخرج من داره، وسكن قبـة علـى بـاب الجـامع      وبعد وفاته عاد على
حياته مؤلفاً ومحققاً وباحثاً في حقول العلم، فكانت له إنجـازات   األزهر، وطوى ما تبقى من

 .هائلة
  

كان ابـن  ": فيقول) األنباء في طبقات األطباء عيون(في كتابه  اب ن أب ي أص یبعة    ويصفه 
في العلوم، لم يماثله أحد من أهـل زمانـه فـي العلـم      الهيثم فاضل النفس، قوي الذكاء، متفنناً

  ."االشتغال، كثير التصنيف، وافر التزهد وكان دائم. الرياضي، وال يقرب منه
 

: وأهم هذه المؤلفات، مختلف أغراض العلومالمؤلفات شملت  البن الهيثم عدد كبير من و
كتـاب شـرح    ، كتاب في حساب المعـامالت، الح ساب  في أصول كتاب المناظر، كتاب الجامع

الهاللية،  ، كتاب في األشكالالھندس یة  المسائل لعدد، كتاب في تحليلوا الھندس ة  أصول إقليدس في
خواص المثلث من جهـة   مقالة في التحليل والتركيب، مقالة في بركار الدوائر العظام، مقالة في

مقالة في المرايا المحرقة بالدوائر،   بالقطوع،العمود، مقالة في الضوء، مقالة في المرايا المحرقة
الهندي، مسألة في المـساحة،   الح ساب  الظالل، مقالة في مقالة في الكرة المحرقة، مقالة في كيفية

ف منـاظر القمـر،   صورة الكسوف، اختال مسألة في الكرة، كتاب في الهالة وقوس قزح، كتاب
. في هيئـة العـالم   ، ارتفاعات الكواكب، كتاببالحساب رؤية الكواكب ومنظر القمر، سمت القبلة

 .وغيرها والفلسفة والطب ويرى البعض أن ابن الهيثم ترك مؤلفات في اإللهيات
  

انعكاس الضوء، وظاهرة انعطاف الضوء أي انحراف الصورة  اكتشف ابن الهيثم ظاهرة
 كمـا  ،الضوئية في وسط معين إلى وسط غير متجانس معـه  عن مكانها في حال مرور األشعة

إذا مرت األشعة الضوئية وفقاً لزاوية قائمة من وسـط إلـى     االنعطاف يكون معدوماًاكتشف أن
رح العين تشريحاً كامالً، وبـين   شمن أهم منجزات ابن الهيثم أنه، ووسط آخر غير متجانس معه   

 . (www.alnoor.info)وظيفة كل قسم منها

http://www.alnoor.info)


   

 157

  تعديـل1:  
  ) 225: 1999، سويد( :النقطة
v رأس القلم على مكان ماالنقطة ترسم بوضع .  
v النقطة تحدد مواقع متالصقة أو متباعدة.  
v ليس للنقطة أبعاد نرمز إليها بالحرف األبجدي.  
v نمثل النقطة الهندسية بتقاطع خطين. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  تعديـل2:  
  )229: 1999، سويد(  :المستقيم
v و مجموعة نقاط الخط المستقيم ه.  
v أقل عدد للنقاط المكونة لمستقيم هو اثنان. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  تعديـل3:  
  )234: 1999، سويد ( :المستوى
v ليس للمستوى حدود.  
v طالمستوى مجموعة نقا.  
v المستوى مجموعة خطوط أو مستقيمات.  
v المستوى مجموعة خطوط ونقاط.  
v المستقيم يقسم المستوى إلى جزأين كل جزء يسمى نصف المستوى.  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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  تعديـل4:  

v    ُوالمارة   ك ، ن ،  م كل من المستقيمات    عم ودي عل ى   ل  المستقيم  كر أن   في شرح المالحظة ذ
 .تبعا للرسم المرافق  ا  ال يمر بالنقطة  ك المستقيم  في حين أن  ،ا في النقطة 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = =   

  تعديـل5:  

v          ذكـر  الكتاب يعتمـد  أن  حيث  ،ال حاجة للقوس أسفل الرسم من الجهة اليسرى في المستوى
 . وليس الداخلاسم المستوى في الخارج

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

v تنويه الطالب إلى أن التعريف والمالحظة يشكالن عبارة منطقية ثنائية الشرط.  
v  جميـع    ل  عمودي على  ، فإن المستقيم }  ا{   = س ∩    ل و    س ⊥ل  إذا كان

  عمودي علـى  ل ومنه فإن المستقيم   ،س والمنتمية للمستوى   أمارة بالنقطة   المستقيمات ال 
حيث أن هذا المستقيم ال بد أن يوازي أحد المـستقيمات المـارة              ،    س ∋أي مستقيم آخر    

ـ  مما يعني أن هذا المستقيم أيضا ،  ل والعمودية على المستقيم   ابالنقطة    ( لى عمـودي عل
  .)من تعريف المستقيمين المتخالفين المتعامدين

v      وذلك تبعا للشرح المرافق للرسـم،    3ليجب تسميته     س المستوىالمستقيم ل المنتمي إلى ، 
   . سالمستوى العمودي على لوكي ال يتناقض مع المستقيم 

v  التاليكيمكن كتابة النتيجة بالرموز : 

  س ∋  3ل ، 2ل ، 1لإذا كان   
  ل  ⊥  3ل ، 2ل ، 1ل        و 
  }  ا { = ل    ∩ 3ل ، 2ل ، 1ل        و 
  }  ا { =   س   ∩ل          و

   س   ⊥ل         فإن
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  تعديـل6:  

v 3(نظرية ال مستقل ألنها ليست إحدى نتائج يرى الباحث اعتبار النتيجة أنها تعريف(. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  تعديـل7:  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  تعديـل8:  

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =  

  تعديـل9:  
v   أسماء القطع اللواتي بدون إشارات، وذلـك         القطعة المستقيمة على   )إشارة (يجب وضع رمز 

 .توحيداً لمنهاج الكتاب

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

v    يمكن شرح هذه النتيجة باستخدام نظرية فيثاغورث، من مالحظة أن جميع القطع المـستقيمة
جميعـا  ضلع القائمة فيها و ،مثلثات قائمة الزاويةفي هي أوتار   س والمستوى االنقطة بين  
  .أقصر من الوتريكون والذي بالضرورة ،  باهو 

v  ب ، اأي مسقطي   (ب ،ا  هي عبارة عن  ن النقطة  نأتوضيح( 

v   أسماء القطع اللواتي بدون إشـارات، وذلـك         القطعة المستقيمة على   )إشارة (يجب وضع رمز 
  .بتوحيدا لمنهاج الكتا

v  ا   هي مسقطاتوضيح أن.  
v   أسماء القطع اللواتي بدون إشارات، وذلـك         القطعة المستقيمة على   )إشارة (يجب وضع رمز 

 .توحيدا لمنهاج الكتاب
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  تعديـل01:  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  تعديـل11:  

v  ك  //  م  //  ل    إذا كان:   ويمكن كتابتها بالرموز //.......   

    ....... //  ك //  م  // ل             فإن          
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  تعديـل12:  
     س مائل على المستوىاب     :تالمعطیا

  س   الواقع في المستوى جء عاب                          
   سالمستوى   ع   اه                       
  

  جء    ع ب ه:        المطلوب
  

    س عمودي على أي مستقيم في المستوى اه  ♣      :البرھان
  جء عاه     ∴ 
   اب  ،  اه عمودي على كل من  جء ∴   جء عاب      ♣

    ا ب  ه المستوى  جء   ع∴ 
    ا ب  ه أي مستقيم في المستوى  جء   ع∴ 
  وھو المطلوب     جء ع ه    ب ∴ 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

v      مـسقط    بخالف حاالت    ،حاالتث  معلوم له ثال  مستقيم على مستوى    الالتنويه إلى أن مسقط
  . وذلك أن المستقيم ممتد من الطرفين،قطعة مستقيمة على مستوى أنها أربعة

v  فتصبح كالتاليفي نهاية المالحظة) طابقةتأو م(إضافة عبارة ،:  
  . أو متطابقةكون مساقطها على مستوى معلوم متوازيةتية القطع المستقيمة المتواز    



   

 161

  تعديـل13:  
     س مائل على المستوىاب      :المعطیات

    س عمودي على أي المستوى اه                      
     س الواقع في المستوىجء عه     ب 

  
  جء عاب            :المطلوب

  
  سالمستوى ع   اه   ♣       :البرھان

   س  أي مستقيم في المستوى ع اه   ∴ 
  جء عاه     ∴ 
  جء عه      ب♣

  اب  ،  اهن   عمودي على كل مجء ∴ 
  ا ه ب عمودي على مستويهما جء♣ 
  وھو المطلوب      جء ع اب    ∴ 
  

v    سودان، وآخـرون،   ( هناك بعض الكتب تسميها نظرية األعمدة الثالثة        ) 4(بالنسبة لنظرية
وذلك ألنه ال يمكن تطبيق هذه النظرية إال في حالة وجود ثالثة زوايا قائمـة               ،  )93: 1987

  .لفي الشكل على األق
v                إن تسمية النظريات يساعد الطالب على فهم النظرية باإلضافة إلى سهولة ربـط النظريـة

  .على حفظ النظرية وسهولة استرجاعهايساعد  والسيما ،بالشكل الهندسي المرسوم لها
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  تعديـل14:  
v      هذا يؤدي إلـى  ف، ْ 90= ى الزوايا الزوجية لمستويين متعامدين    ينوه الطالب إلى أن كون إحد

   . جميعها قائمةةايا الزوجية الثالثوي الزاقأن ب
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  
ج
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  :األنشطة اإلثرائیة ×
    

  : مثل،للقيام بالنشاطات اإلثرائية التالية سيلزمنا توفير بعض األدوات
  

v لتمثيل المستوى [) أو الورق المقوى(ة من الكرتون قطع [. 

v  لتمثيل النقطة [) بها رأس مدبب حاد(ثالثة أقالم رصاص مبرية جيدا [.  
v لتمثيل المستقيم [) أو أي حافتين مستقيمتين لهما جانب رفيع (مسطرتين [.  
v  لتمثيل المستقيم [) مثل سيخ الشواء(عودا صلبا مدببا من أي مادة [.  
v لتمثيل النقطة [) مثل كرة تنس الطاولة(غيرة معتمة كرة ص [.  
v لتمثيل المستقيم [افة مستقيمة غير منفذة للضوء ح [.  
v  لتمثيل العين والنظر بشكل عمودي [مصباح كهربائي يدوي [.  
v  لتمثيل مستوى اإلسقاط [سطح مستو معتم [.  
v  نايلون مثالً(خيط رفيع شفاف( 

 = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = =  

 نشاط 1:  

  : دفـــاهل
  . بثالث نقاط تعيين المستوى في الفراغةقيطر   أن يستنتج الطالب     

  

  :اخلطوات
 وحـاول   ،)رأسـي (أصدقائك أن يمسك قلمين من الرصاص بشكل عمودي         أحد   أطلب من   

  .ى ذلك سبيالبنفسك تثبيت الورقة الكرتونية على رأسي القلمين فلن تستطيع إل
  

  ؟كيف لهذه الورقة أن تقف بشكل أفقيعليك أن تسأل نفسك  وهنا
 ليمنـع سـقوط   ،يجب وجود قلم ثالث ليس على نفس خط القلمين : ستالحظ أن اإلجابة هي   

وهذا ما يعرف بأنه يمكن تعيين المستوى في الفراغ عن طريق ثالثـة نقـاط                من جهته،    الورقة
  .ليست على استقامة واحدة

 = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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 نشاط 2:  

  : دفـــاهل
  . بمستقيم ونقطة خارجة عنه تعيين المستوى في الفراغةقيطر   أن يستنتج الطالب     

  

  :اخلطوات
 ،رصـاص الحاول تكرار العملية اآلنفة الذكر باستخدام حافة مسطرة بدال مـن قلمـي              

ممكن تعيين المستوى في الفراغ بواسطة مستقيم ونقطـة خارجـة عـن هـذا              لتستنتج أنه من ال   
  .المستقيم أي ال تنتمي إليه

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

  نشاط3:  
  : دفـــاهل 

  .بمستقيمين متقاطعين  تعيين المستوى في الفراغةقيطر   أن يستنتج الطالب     
  

  :اخلطوات
وأن ، كرر الحالة السابقة بوضع الحافتين بشكل متقاطع لتجـد أن المحـصلة واحـدة                 

  .االستنتاج السابق يمكن أن يشمل المستقيمات المتقاطعة أيضاً
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 نشاط 4:  

  : دفـــاهل
  .وازيينوى في الفراغ بمستقيمين مت       أن يستنتج الطالب طريقة تعيين المست

  

  :اخلطوات
 ومن ثم اطلب من زميلـك أن يـضع الورقـة            ،اول أن تضع الحافتين بشكل متواز       ح   

ن ين المتـوازي ن عناء مما يؤدي إلـى أن المـستقيمي    عليهما لتجد أن الورقة قد وقفت بسهولة دو       
  .يمكنهما أن يعينا مستوى في الفراغ
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 نشاط 5:  

  : دفـــاهل
  .   أن يستنتج الطالب العالقة بين مستقيم ومستو معلوم في الفراغ   

  

  :اخلطوات
بيـدك  ) أو قطعة الورق المقوى   (  أمسك العود الصلب بإحدى يديك، ثم أمسك الكرتونة         

األخرى، أترك لعقلك وليديك كامل الحرية لمحاولة التغيير بين أوضاع كل منهمـا فـي جميـع                 
قة بينهما وحاول أن تستنتج ما هي أوضاع مستقيم مـع مـستوى فـي               االتجاهات ثم أوجد العال   

  .الفراغ
 

  :ستجد أنك مهما حاولت في ذلك ومهما طال الوقت فإنك لن تتجاوز حاالت ثالث 
 

 )ف  =س  ط  ا ،مستوىالمستقيم يوازي الأي ( للكرتونة إما يكون العود الصلب موازياً . 1

أي المـستقيم   ( على الكرتونة دون أن تمسك به         بكل ثقله  أو يكون العود الصلب موجوداً     . 2
   )ا = س  ط   ا ، يقع بتمامه في المستوى

 في جهة واآلخر في الجهة األخـرى   فجزء منهةوقد يكون العود الصلب مخترقا الكرتون  . 3
 ) }  ا{ = س  ط   ا ،  يقطع المستوى في نقطةقيمأي المست(

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = =  

 نشاط 6:  

  : دفـــاهل
  .  أن يستنتج الطالب المسقط العمودي للنقطة    

  

  :اخلطوات
 فـي اتجـاه تـراه     عليه   بشكل عمودي    ي السطح المستو  أمامثبت المصباح الكهربائي      

 باسـتخدام   المـصباح والـسطح  بينالمعتمة ضع الكرة مناسبا بحسب اإلمكانيات المحيطة، ثم      
  .رفيع الشفاف لتتبين الظل الناجم عنهاالخيط ال

  ؟  تالحظوانظر ماذا



   

 165

  .واحدة فقطأن المسقط العمودي لنقطة هو عبارة عن نقطة الحظ ست
ية أن نقطة الظل أكبر من النقطة األصلية أو أصغر منها وذلك ألنك تعلم أن               ضمتجاوزا ق (

  .)الضوء يسير في خطوط مستقيمة
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =   

 نشاط 7:  

  : دفـــاهل
 .على مستوى معلومعمودية أن يستنتج الطالب المسقط العمودي لقطعة مستقيمة   

  

  :اخلطوات
، وحاول أن تغير وضعيتها بين الضوء       بحافة مستقيمة في النشاط السابق    استبدل الكرة     
  : في عدة اتجاهات فمثاليالمستووالسطح 

  

 ستجد أن الظل انحصر في نقطة       طح المستوي ها في االتجاه العمودي على الس     عند وضع   )  أ
واحدة أي أن المسقط العمودي لقطعة مستقيمة على مستوى معلوم إذا كانـت عموديـة               

 .عليه هو نقطة واحدة فقط
 

طح المستوي فإننا نجـد أن هنـاك حافـة أخـرى     لس لأما إذا كانت في الوضع الموازي    )  ب
ح بالظل، ويفترض أن تكون هذه الحافة مساوية لألصلية تمامـا،  طالسمرسومة على هذا  

ولكنها قد تكبر عنها قليال أو تصغر في هذه الحالة لما ذكرناه آنفا أن الضوء يسير فـي                  
 .خطوط مستقيمة فقط

  
 ت  ) ت
  تم  ) ث

المائل على المستوى فإنها سـتخلف وراءهـا قطعـة          في الوضع   الحافة  إذا كانت   بينما    ) ج
 على السطح المستوي، ولكنك ستالحظ يقينا أن القطعة الظليـة           مستقيمة مرسومة بالظل  

 .البد أن تكون أقصر من الحافة
  

  تنبيـــه :  

أن تستعمل حافة مستقيمة منفذة للضوء      ) إذا أتيحت لك الفرصة   ( في النشاط السابق     حاول  
، )بحيث كل واحد لحافـة    (ماعدا عند الحافتين، وكذلك يفضل استعمال مصباحين كهربائيين         

 .لمحاولة ضمان أن يكون المسقط عموديا لكل حافة على حدة، وستحصل على نتائج أفضل

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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  : المرافقةالتدریبات ×

  تدريـب1:  
  :أنظر إلى الشكل المجاور ثم أجب  

v  ؟ع كيف يمكن تعيين المستوى   

 
v  ؟سمستوى كيف يمكن تعيين ال   
 
v   ؟صكيف يمكن تعيين المستوى       
 
v  ص  ،  س اذكر ثالثة طرق يمكن فيها تحديد المستويين .   

  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 بيـرتد 2:  
  :أنظر إلى الشكل المجاور ثم أجب

v  عضما عالقة كل من المستقيمات التالية ببعضها الب:  
  م،   ك 
  ك،    ن
  ل،    م

  ن،   ل 
v   ؟ ص  مع المستوىسأين يتقاطع المستوى   
v  بها؟ صحدد طريقتين يمكن تعيين المستوى   

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 ك
 ل

 ن

 م

 س
 ص

 ج

 د

 و

 ھـ
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 بيـرتد 3:  
  ، حيثنظر إلى الشكل المجاورأ
  :ثم أجب  ص   // ن  ، س  // ن

  =   ص ط   ل
  =  س  ط   ن 
  =   ن    ط  م 
  =ص  ط    م 
  =ح  ص   م  

    

  تنبيـــه للمدرس :  

  .    من الجيد وضع جميع األوضاع في شكل واحد، وذلك لتفعيل النظرة الشمولية لدى الطالب

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 بيـرتد 4:  
   يحددان المستوى 2ل،  1قيمان لليكن المست

  في   ع، ص ، س الذي يقطع المستويات 
  على التوالي ،  و ج،   ه ب ،  د ا

  مستويات متوازية   ع، ص ، س    مب  
   وج   //   هب  //   د ا   إ  

  : وباستخدام نظرية
  إذا قطع مستقيمان عدة مستقيمات متوازية 

  تناسبة سم المستقيمين إلى قطع متقفإنها 
   ه ء         ب ا     إ

     ـــ=      ـــ   
   و  ه        ج      ب 

   وهو المطلوب                                
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 ق

  
    ل

  
 م

  
    ن

 س

 ص
 ك
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  :لرسومات التوضیحیةا   ×

 رســـــم 1:  

  

  

  

  

ة تكوين المستوى من خالل المستقيمين المتقـاطعين، وذلـك      التوضيح بالتدريج كيفي     

  .بطريقة مخالفة للتي وردت في جدول اإلثراء

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

   رســـــم 2:  

 
 
 
 
 
 
 

   ل∋أ ، ب 
  ∌ Σ ، أ Σ ∋ب 
  ⊅ Σ ل ⇐

 } ب{ = ∩ Σ ل     

   ل∋أ ، ب 
  ∌ Σ ، أ Σ ∋ب 
  ⊅ Σ ل ⇐

 } ب{ = ∩ Σ ل     
  

   ل∋أ ، ب 
   Σ ∋أ ، ب 

  ⊂ Σ ل ⇐
 أ ب =  ∩ Σ ل     

  
    ل

 أ

 ب

  
 أ    ل

 ب
  

  ب أ    ل

Σ Σ Σ 
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   رســـــم 3:  

  

  

  

  

 وذلـك لبيـا ن أن       ا نفس الشكل متوازيان،   يالحظ في الشكل أن كل مستقيمين لهم         

المستقيم العمودي على هذه المستقيمات في نقطة تقاطعها هـو عمـودي علـى جميـع                

  .المستقيمات في المستوى

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

   رســـــم 4:  

  

  

  

  
  

  

قيمات متوازية في الفـراغ علـى       وهذا رسم توضيحي آخر، يبين أن المساقط لمست          

  .مستوى معلوم، يجب أن تكون متوازية أيضا
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Abstract 
This study aimed at enriching the content of the 10th grade spatial geometry unit 

in the light of the visual thinking skills. The problem of study was identified in the 
following question: 

 
What is the enrichment material for the content of the 10th grade spatial 

geometry unit in the light of the visual thinking skills? 
 
The following questions were generated from the main question: 

1. What are the visual thinking skills for the content of the 10th grade spatial 
geometry unit? 

2. how much are the visual thinking skills were extended for the content of the 10th 
grade spatial geometry unit? 

3. What is the enrichment material for the content of the 10th grade spatial 
geometry unit in the light of the visual thinking skills? 

 
The researcher followed the analytical descriptive approach. He analyzed the 

content of the 10th grade spatial geometry unit by analyzing tool which had been built 
in the light of the visual thinking skills. 

 
The construction approach was also followed for the enrichment material. The 

enrichment material was based on the results of the of the analysis of the content, and 
the viewpoints of  specialists in curriculum, teaching methods. 

 
To achieve the objectives of the study, the researcher used the content analyzing 

tool as the main tool for the study. It includes the visual thinking skills for the 10th 
grade spatial geometry unit. The final list contents three main skills of visual thinking 
skills. Frequencies and percentages had been used to analyze the data statically and 
Holiste equation had been used to calculate analysis stability. 

 
This research explored the low percentages of availability of the visual thinking 

skills in the content of 10th grade spatial geometry unit.  
 
In the light of findings of this study the researcher recommended that it is 

necessary to benefit from the list of the visual thinking skills which had presented in 
the current study in developing the 10th grade spatial geometry unit, and to benefit from 
the enrichment material that provided by the study. 

  


