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Abstract 

 

Objectives of the study: 

This study aims at identifying the impact of employing the problem-centered Learn-

ing strategy on developing the mathematical thinking skills of the ninth primary 

grade students in Gaza.  

Study tool: 

Mathematical thinking test. 

Study sample: 

The study was applied on a sample that consisted of (64) fifth grade male pupils from 

the UNRWA School named Bani Suhaila Prep Boys’ School (b).Two classes were randomly 

selected, one of them was for the experimental group (32) and the other was for the control 

group (32). During the first semester (2015/2016). 

Research methodology: 

The researcher used the experimental method to conduct the study. 

The most important findings of the study: 

There are statistically significant differences at the significance level (α≤0.05) be-

tween the mean scores of the experimental group students and the mean scores of 

their peers in the control group in the mathematical thinking skills test results in fa-

vor of the experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

The researcher stressed the need to use the problem-centered learning strategy in the 

teaching mathematics at all levels of education. She also recommended holding train-

ing courses for mathematics teachers to teach them how to use problem-centered 

learning strategy for the development of mathematical thinking. 

Keywords: 

 problem-centered learning strategy, mathematical thinking skills.

 

 

 



 
 

 
 

 ث
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 وتقديرٌ شكٌر 
الحمد هلل رب  العالميف ، كالصالة كالسالـ عمى النبي المصطفى ، كالرسكؿ المجتبى ، المبعكث  

 رحمةن لمعالميف أما بعد: 
 انجاز ىذا البحث العممي المتكاضع . الشكر أكالن كآخران هلل العمي القدير أف يسر لي 

كما أتقدـ بجزيؿ الشكر لمشرفي الدكتكر/ عزك اسماعيؿ عفانو،  كالذم منحني مف كقتو ، 
 فأساؿ اهلل العظيـ أف يجعمو في ميزاف حسناتو. كعممو كخبرتو الكثير،

عبد الدكتكر ك  ة االستاذ الدكتكر ابراىيـ األسطؿكالشكر مكصكؿ إلى عضكم لجنة المناقش
 لقبكليما مناقشة رسالتي فميـ مني جزيؿ الشكر ك االمتناف .  الكريـ فرج اهلل

مدرسة ذككر بني سييال االعدادية "ب" بنيف كعمى رأسيـ ادارة كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى 
 االستاذ سميماف ابك طير لما بذلكه مف جيد لتسييؿ تطبيؽ الدراسة.

مى إخراج ىذه الدراسة في ىذه الصكرة ، ككؿ مف ساىـ كأخيران اشكر كؿ مف أعانني ع 
 بمساعدتي بأم شكؿو كاف.
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 :الدراسة مقدمة 1.1
ف التقدـ  إنساف ، حيث جميع جكانب حياة اإل يشيد العالـ اليكـ ثكرة معمكماتية كتكنكلكجية شممت

 تربكية كاسعة ليا أثرىا الكاضح عمى سير العممية نعكاساتا ىذا العصر لو بوكالتطكر الذم تميز 
، كاستيعاب الكـ ان لمنظاـ التربكم بضركرة إصالحوالتعميمية برمتيا كقد شكمت ىذه الثكرة تحدي

تأخذ دكرىا  التي، اليائؿ مف المعرفة كاالستفادة منو عف طريؽ إعداد الككادر العممية كالتربكية
تؤكد عمى الفعاؿ في التنمية بجميع أبعادىا،فظيرت النظرة الجديدة لمتعميـ حيث كانت سابقان 

العكامؿ الخارجية المؤثرة بالتعمـ مثؿ شخصية المعمـ كنبرة صكتو كحماستو داخؿ الصؼ أما 
اآلف فقد اصبح دكر المعمـ مكجيان كميسران لعممية تعمـ المتعمميف، ككيفية الحصكؿ عمى المعرفة 

كء ذلؾ كبنائيا كمعالجتيا، بحيث تصبح عنصران رئيسيان مف عناصر شخصيتو المعرفية. كفي ض
نشطة مف خالؿ سياقات فردية يمارس األ يبحث كينقب كيفكر ك صبحأف تغير دكر المتعمـ،

بينى معرفية تقـك عمى أساس يبحث عف المعرفة كيعالجيا ليككف كما أنو  ،جتماعيةا كأخرل
فييا عناصر المعرفة مف مفاىيـ كقكاعد كقكانيف بعالقات تكسبيا قكةن بط تمنظكمات مفاىيمية تر 

)أبك الالحؽالتعمـ السابؽ بالتعمـ الحالي كالتعمـ الحالي يميد لمتعمـ نى، تربط كمع
 .(5ـ،ص2003زينة،

تنمية  كمف أىـ ما يميز مادة الرياضيات أنيا تعد مف مجاالت المعرفة التي تسيـ بدكر كبير في
، حياة اليكميةمباشرة في مكاقؼ ال ، لما ليا مف تطبيقات مباشرة أك غيرالقدرات العقمية لدارسييا

كمما ضاعؼ مف أىمية الرياضيات أنو لـ يعد  ،مما أكسبيا مكانة بارزة بيف المكاد الدراسية
جراء العمميات الحسابية ساسي مف كىك اليدؼ األ ،اكتساب التالميذ المعمكمات الرياضية كا 

لتركيز ، كبذلؾ أصبح ابة تؤدم ىذه العمميات بدقة كسرعةتعميميا ، حيث أصبحت اآللة الحاس
عمى الفيـ كتنمية طريؽ التفكير كالقدرة عمى حؿ المشكالت مف أىـ األىداؼ التى تسعى طرؽ 

 .(2،صم6101عبد اهلل ، ).لى تحقيقياإالتدريس 

( بأنو " قد أصبح تعميـ الرياضيات ييدؼ إلى المساىمة فى 01،صم6110أبك زينة ) كيضيؼ
كالميارات ، مف خالؿ تزكيده بالمعمكمات ياة  العمميةقادر عمى مكاجية الحإعداد الفرد المتعمـ ال

  .، كتنمية االتجاىات اإليجابية نحكىا"األساسية في الرياضيات
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ؽ ، كطر ـ بمساعدة كسائؿ تكنكلكجية حديثةكمف البدييي أف تحقيؽ ىذا الغرض البد أف يت
كاسعة  ةؽ تعممي، فنحف اليـك بحاجة إلى استراتيجيات تدريس حديثة تمدنا بآفاتدريس حديثة

  .كتنمية مياراتيـ العقمية كتدريبيـ عمى اإلبداع ،كمتنكعة ، تساعد طالبنا عمى إثراء معمكماتيـ 

( إلى أف " عممية التجديد كالتحديث في مجاؿ طرائؽ التدريس  60،صم6101كيشير العبسي )
مقطكع بأىميتيا ة ال، لـ تعد مجاؿ نقاش بؿ أصبحت مف األمكر الممحستراتيجيات التدريساك 

، مف أجؿ إحداث التكازف بيف الحياة السريعة كعصر كمطمبان حيكيان ممحان  بيف المختصيف،
 .العكلمة "

 كمف أشير تمؾ اإلستراتيجيات كأىميا في تدريس الرياضيات استراتيجيات النظرية البنائية،
 مفاىيميـ الخاصة ناءبب يقكمكف كنشيطكف مفكركف أنيـ عمى المتعمميف تقدـ البنائية فالنظرية

 ىك المعمـ دكر فإف النشط .كليذا كتفاعميـ تفكيرىـ خالؿ مف لدييـ تتكلد المعرفة كأف بيـ،
 كيعرؼ خبير كىك النظر، كجيات تبادؿ عمى كمشجع كمحفز ،ـالتعم لعممية كمسيؿ مشرؼ

 .(5ـ، ص2003أبك زينة،)التعمـ لدييـ استقاللية كيعزز طالبو، مستكيات

 مف أجريت العديد فعاؿ؛ تعمـ لتنظيـ فكرية منطمقات مف تتضمنو لنظرية كماطار اإكفي 
 مستكل الطالب لتحسيف ية؛البنائ الفمسفة عمى كأثر استراتيجيات قائمة فاعمية الختبار الدراسات

 التي حكؿ المشكمة المتمركز التعمـ ستراتيجيات استراتيجيةاال ىذه بيف كمف مختمفة، مباحث في
ـ، 2010)اليعقكبي،ر.التفكي أنكاع كبعض التحصيؿ تنمية في فاعميتيا دراساتبعض ال كشفت
 .(3ص

 التعمـ المتمركز ستراتيجيةاأف  إلى أشارت ( التيـ2008) برغكث دراسةالدراسات  ىذه كمف
 كدراسة السادس، الصؼ لطالب التكنكلكجية الميارات بعض عمى تنمية المشكمة تعمؿ حكؿ

 المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةال اإليجابي األثر عف فتكش ( التيـ2007) السعدم
 كدراسة اليعقكبي، العاشر الصؼ طالب لدل الناقد التفكير ممارسة التدني في معالجة في
 ميارات تنمية في المشكمة حكؿ المتمركز ستراتيجية التعمـا فاعمية ىإل أشارت ( التيـ2010)

 .الصؼ التاسع طالبات لدل العمـك في المنظكمي التفكير

 ستراتيجية التعمـاأف  إال المشكالت حؿ تستخدـ التي ستراتيجياتمف اال العديد كجكد مف كبالرغـ
 ىذه حيث تقترح ،المنشكدة األىداؼ لتحقيؽ فاعمية أكثر بأنيا تتميز المشكمة حكؿ المتمركز

المتعاكنة كالمشاركة  مكعاتالمج المياـ، :كىي أال ليا مككنة أساسية مراحؿ ستراتيجية ثالثاال
 لمتفكير مثيرة تككف مياـ تعميمية صكرة في المحتكل تقدـ بأنيا ستراتيجيةىذه اال تميزت حيث ،
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التفكير ك  عمى بالنفس كالقدرة الثقة الطمبة إكساب عمى كتعمؿ ،األساسية المفاىيـ كتعكس
 .(53 ـ، ص 2007، )زيتكف النقاش

 التي الرياضيات فيـ مف الطالب بتمكيف لمرياضيات عمؽاأل الفيـ تدعـ التفكير كعممية
 ،الرياضي الحدس كبناء ,األفكار كتطكير ,الظكاىر استكشاؼ العممية كتتضمف. يتعممكنيا
 التفكير تعمـ عمى لمساعدتيـ لمتفكير الطبيعية الطالب قدرة المعممكف كيثير ج.النتائ كتبرير

 .رياضيال

 ،ستنتاجاال االستقراء، : اآلتية المظاىر منيا نذكر عدة بمظاىر يتحدد الرياضي كالتفكير
 (154ـ،ص2005،كعباينةةزين أبك (النمذجة،التخميف ،البرىاف ،المنطقي التفكير ،التعبيربالرمكز

 المؤسسات مف عدد ظيكر في ذلؾ يتضح عالميان  اىتمامان  الرياضيات كتعمـ تعميـ أخذ كما
 هىذ كمف المتعمميف أداء مستكل كتحسيف ،ياضياتالر  تدريس عمى تطكير القائمة التربكية

 تالرياضيا لمعممي األمريكي الكطني سالمجم الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى المؤسسات

National Council of Teachers of Mathematics  (NCTM)معايير في . حيث نجد 
 عمى العمؿ ضركرة عمى يؤكد ما ـ2000ك ـ1989 لسنتي الرياضيات لمعممي الكطني المجمس
 ك االستنتاجي، التفكير االستقرائي الرياضي، الناقد،البرىاف التفكير الرياضي، التفكير تنمية
ال  مفكريف جعميـ عمى المتعمميف تساعد كاالتصاؿ لمتفكير أداة بصفتيا الرياضيات مادة كتقديـ
 .(494ـ، ص2012 )نجـ، فقط لممعارؼ متمقيف

 يتـ خاللو مف ألف الرياضيات تطكر في األساس حجر يعتبر الرياضي التفكير أف الباحثة كترل
 المستكيات ألعمى كالكصكؿ ،الرياضية التطبيقات كفيـ،المجردة الرياضية العالقات ؾراإد

 الرياضي التفكير تاميار  تنمية عمى يعتمد الطالب لدل الرياضية القدارت نمك أفك  دان،تجري
 .لدييـ

 فيستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة اأثر تكظيؼ كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتبحث 
 .الصؼ التاسع األساسي بغزة طالبتنمية ميارات التفكير الرياضي لدل 

كاقع  كمف التربكم، األدب عمى اإلطالعبعد أف ىك الجيد بيذا القياـ إلى ةالباحث دفع كالذم
 التفكير ميارات في ممحكظنا عفان ض تالحظ قدة الباحث فإف التعميـ، ميداف في العممية الخبرة

 نكع فييا أسئمة الدراسية الحصص خالؿ مفبة الطم إعطاء عند أنو حيث ،الطمبة الرياضي لدل
 إلى إضافة معيا، التعامؿ في كبيرة صعكبة يجدكف الطمبة فإف ،الرياضي ميارات التفكير مف
عممية  تككف قد أنو ة ترلحثالبا فإف ذلؾ أجؿ مفك  ،المعمميف بتنمية ىذا الجانب اىتماـ عدـ
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 ميارات لتنمية ستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة عامالن ميمان اخالؿ  مف الرياضيات تعميـ
 . الطمبة لدل الرياضي التفكير

 يدرؾ حيث المناىج ككاضعي المعمميف لكؿ ميمة الدراسة تككف أف أمؿتة الباحث فإف ىنا كمف
 التفكير ميارات عمى بالتركيز قمنا ما إذا ،أجيالنا في يجنييا سكؼ التي الثمرة منيـ كؿ كاحد
 مادة حيكية إدراؾ الطمبة يستطيع ككذلؾ ،الدركس إعداد كفي مناىجنا في كضع الرياضي

 . كالمستقبمية العممية في الحياة كأىميتيا الرياضيات

 :الدراسة مشكمة 1.2
 :التالي الرئيس السؤاؿ في الدراسة مشكمة تتحدد     

 لدل الرياضي التفكير ميارات تنمية في المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةا تكظيؼ أثر ما
 ؟بغزة  األساسي التاسع الصؼ طالب

 - :التالية الفرعية األسئمة السابؽ الرئيس السؤاؿ عف ينبثؽ

 التعمـ ستراتيجيةا تطبيؽ خالؿ مف تنميتيا الكاجب الرياضي التفكير ميارات ما -
 ؟ التاسع الصؼ طالب لدل المشكمة حكؿ المتمركز

 ؟ المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةال العامة المالمح ما -
 درجات متكسط بيف (α1015≤) لمستك  عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -

 ميارات اختبار في الضابطة المجمكعة مف أقرانيـ كمتكسط التجريبية المجمكعة طالب
 الرياضي؟ التفكير

 :الدراسة رضف 1.3
 :تسعى الدراسة الى اختبارالفرضية التالية     

 طالب درجات متكسط بيف  (α 1015≤) مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال
 التفكير ميارات ختبارا في الضابطة المجمكعة مف أقرانيـ كمتكسط التجريبية المجمكعة
 . الرياضي

 :الدراسة أىداف 1.4
 : تحقيؽ األىداؼ التاليةتيدؼ الدراسة إلى      

 تحديد مالمح العامة الستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة. -
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  .األساسي التاسع الصؼ طالب لدل تنميتيا المراد الرياضي التفكير ميارات تحديد -
 التفكير ميارات تنمية في المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةا تطبيؽ أثر معرفة -

 . بغزة األساسي التاسع لصؼا طالب لدل الرياضي

 :الدراسة أىمية1.5
  :ما يميفي الدراسة أىمية تتحدد         

 في حديثة ستراتيجياتاك  نماذج تطبيؽ في الحديثة العممية االتجاىات الدراسة تكاكب •
 أجؿ مف كالتعميـ التربية كزارة في المناىج كاضعي يساعد مما ، الرياضيات تدريس
  .الرياضيات مناىج كخاصة ينيةالفمسط المناىج تطكير

 حكؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةا الستخداـ الرياضيات لمعممي جديدة رؤية تقدـ •
 . الطمبة لدل الرياضي التفكير ميارات تنمية في  المشكمة

 . التفكير الرياضي مستكيات مف ستراتيجيةاال ىذه استخداـ يرفع •

 كتجريب الرياضيات تدريس ميداف في أخرل دراسات أماـ المجاؿ الدراسة ىذه تفتح •
  . جديدة استراتيجيات

لمتفكير الرياضي كدليالن لممعمـ في كحدة )المعادالت  تكفر ىذه الدراسة اختباران  •
مما قد يفيد طمبة البحث العممي كالدراسات ، كالمتباينات( لمصؼ التاسع االساسي 

 .العميا عند إعداد أدكات البحث 

 : الدراسة حدود 1.5
 الرياضيات كتاب )المعادالت كالمتباينات( مف ثالثةال المكضكعية : الكحدة الحدكد 00

 .األساسي التاسع الصؼطالب  عمى المقرر األكؿ الدراسي لمفصؿ
ستراتيجيات استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة كىي إحدل االحدكد العممية :  60

 .النظرية البنائية 
 . يكنس الحدكد المكانية : محافظة خاف 30
 . ـ 2016 - 2015الحدكد الزمانية : الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  00
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 : الدراسة مصطمحات 1.6
، قامت بتعريؼ المصطمحات إجرائيان كىي اطالع الباحثة عمى األدب التربكممف خالؿ      

 كما يمي:
 :التدريس ستراتيجيةا

 كمرنة شاممة تككف بحيث سمةكمتسم منتظمة إجرائية خطكات: "ىي التدريس ستراتيجيةا     
 استغالؿ مف الصؼ داخؿ يحدث لما الحقيقي الكاقع تمثؿ كالتي ،المتعمميف لطبيعة كمراعية

 .فييا مرغكب تعميمية مخرجات لتحقيؽ ،المتاحة اإلمكانات
 : المشكمة حول المتمركز التعمم ستراتيجيةا

 ،المشاركة المياـ : مراحؿ الثث فييا يتحقؽ ستراتيجيات النظرية البنائيةاحدل إىي      
 الئوزم مع كالمشاركة المناقشة خالؿ مف معارفو بالطال بنيي المتعاكنة ، بحيث كالمجمكعات

 يسكده جك حياتية ، في بمكاقؼ المرتبطة كالمشكالت لممياـ حؿ إليجاد كمع المعمـ الفصؿ في
 اإلثارة لتحقيؽ بؿ فقط الحؿ إلى الكصكؿ بيدؼ ، ليس اإلجابات بكؿ كالترحيب االطمئناف
 . العممي  التفكير ممارسة عمى كالقدرة التعمـ في كالمتعة
 : التفكير

 أم معيف، شيء كاقع الحكـ عمى أك معيف مكضكع لبحث الفرد بيا يقـك عقمية، عممية     
 كىذه داخمية، عمميات كيشير إلى تقدمان، الدماغية النشاطات أكثر مف كىك معينة، مشكمة لحؿ
 الربط، خاصة كجكد محددة أىميا خصائص لو السمكؾ كىذا اإلنساف، عند إال مكجكدة ليست
عادة االستبصار عمى كالقدرة بالكاقع المعمكمات ربط كىي  . التنظيـ كاالختيار كا 

 : التفكير الرياضي

، التعممية  -التعميمية العممية أثناء كمستمر منظـ ، بالرياضيات خاص عقمي نشاط ىك     
كيقاس  ، كحؿ المسألة( النمذجة التصكر البصرم المكاني ،االستنتاج ، )بالميارات التالية يتحدد

 بالدرجة التي يأخذىا الطالب في اختبار ميارات التفكير الرياضي.
  :األساسي التاسع الصف طالب

.( عاـ05 -00 (بيف أعمارىـ تتراكح كالتي العميا األساسية المرحمة ـ طالبكى
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 ،ميكلوك  ،استعداداتوك  ،عمرهك  ،شى مع جيد الطالبالقد عنيت التربية الحديثة بالتفكير الذم  يتم
ميمية داخؿ الفصؿ التع ت، كتدريبو عمى حؿ المشكالعمميةالت -خبراتو التعميميةك  ،اتجاىاتوك 

طرح المناىج عمى شكؿ ، بحيث تي ة عممية سميمة، كذلؾ بمساعدة معمميوبطريق الدراسي كخارجو
مع ليا  الكصكؿ إلى حمكؿو كيحاكؿ جاىدان ، كدافعيتو لمتعمـ مشكالت تثير تفكير الطالب

 .مف الطالب مجمكعة

مف خالؿ الصؼ التاسع  طالبلدل  تسعى الى تنمية التفكير الرياضي كلما كانت الدراسة
ىـ أحدل إ تعتبر تيكال ،التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ستراتيجيةإلدركس معدة كفقان 

طارىا الفكرماالستراتيجيات التي تنطمؽ منيا  ؿ ف ىذا الفصؿ سيتناك إف ،النظرية البنائية كا 
 التفكير الرياضي.ك التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة  استراتيجية، الحديث عف النظرية البنائية

    بنائيةالمحور األول : النظرية ال 2.1
ف المستقرئ ألدبيات البحث التربكم كخاصة نظريات التعمـ التربكم يجد العديد مف إ     

 النظريات التي اىتمت بالتعمـ  كالتدريس .

 ،السمككية: تمؾ النظريات أشير كمف ،كبيرة في عمميات العمـ المختمفة ىميةأمف  كذلؾ لما ليا 
قبكالن  كثر النظرياتأكانت مف التي ك  ،ا النظرية البنائيةىميا كأحدثيأ ك لعمو كاف مف ،كالمعرفية

كثر الممارسات مصداقية أالممارسات المشتقة منيا  كأصبحت، لدل المشتغميف بالتربية كالتعميـ
 . (6ص،م6113، كآخركفكفعالية في بناء المعرفة )النجدم 

ف الطفؿ أالطفؿ، قكاميا  نمكنيا رؤية في نظرية التعمـ ك أ" فقد عرفيا المعجـ الدكلي لمتربية 
، كبتعبير فمسفي تفاعؿ قدراتو الفطرية مع الخبرة نتيجة ؛نماط التفكير لديوأفي بناء  يككف نشطان 

 "،برات الحسيةمذىب ينسب المعرفة لمخ"التجريبية  :بيف كؿ مف ك لقاءن أف البنائية تمثؿ تفاعالن إف
 . (5،صم6113،زيتكف كزيتكف)"مف قبؿمذىب يرل اف االفكار مكجكدة في العقؿ " كالجبمية

يطالي لى الفيمسكؼ اإلإكلى لمبنائية ترجع ف الفكرة األأ( 20، صم6112) يذكر زيتكف
مف القرف  عديدكف، كما كضع فالسفة ي ظيرت في مطمع القرف الثامف عشرالت ،جيمباتستافيكي

ف أالتي تؤكد عمى اتيـ البنائييف كنظريأراء سيمت في تككيف أالمعرفية التي سس األ العشريف



 
 

 
 

01 
 

ربط ما يتمقاه مف معمكمات  عمى تككيف بيئة معرفية مف خالؿ ركقاد ،الطالب متعمـ نشط بطبعو
 بما لديو مف معرفة سابقة. ،جديدة

ال أف االلتفات ليا كمنيج إ كلعبت دكران في العمـك الطبيعية، قديمان البنائية كمفيكـ ظيرت 
ؿ غزتو البنائية ىك حدث مجاأككاف  ،ديثال في عصرنا الحإر لمتطبيؽ في كافة العمكـ لـ يتبمك 

كاالستراتيجيات التدريسية  ،جديد يتمثؿ في التطبيؽ العممي، حيث برزت فيو بثكب مجاؿ التربية
 (9ص ،م6110 ،)ناصر. ؼ الى بناء المعرفة لدل المتعمـالتي تيد
 : افتراضات التعمم المعرفي عند البنائيين 2.1.1

، كمف  تعكس مالمح البنائية كنظرية في التعمـ المعرفي  مف االفتراضات ىناؾ مجمكعة     
 (222-221ـ ،ص ص2003)زيتكف، :ىذه االفتراضات ما يمي

، كىذا االفتراض يتضمف المفاىيـ أك  التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة كغرضية التكجو -0
 : المضاميف التالية

 المتعمـ مف بناء أفكار كابتكاراتلمنظكر البنائي ييمكف التعمـ مف ا : التعمـ عممية بنائية  -أ
جديدة مف خالؿ خبراتو السابقة، كما لديو مف تراكيب في بنيتو المعرفية، حيث تتفاعؿ خبراتو 

أك الكاقع المحيط بو، فالتعمـ في ضكء  ،ـ كيفسر خبراتو مع العالـ، فينظالسابقة مع الجديدة
نما ىك عممية ابتكار لممعرفةالنظرية البنائية ليس عممية تراك  . مية آلية لكحدات المعرفة، كا 

: الشؾ أف ىذه الفكرة ترتبط بسابقتيا، فالتعمـ ال يككف بنائيان ما لـ  التعمـ عممية نشطة -ب 
ية نشطة كيؿ المعاني عند المتعمـ عممية نفسيكف نشطان، كمعنى أف التعمـ نشطه، أم أف تش

التعمـ مسؤكلية المتعمـ كليس مسؤكلية المعمـ، كلكف نشاط التعمـ  تتطمب جيدان عقميان، بمعنى أف
( لو معنى خاص، حيث إف ىناؾ صكران 98ـ، ص2003زيتكف كزيتكف) لدل البنائيف كما يشير

مف التعمـ قد يككف المتعمـ فييا نشطان كالتعميـ المبرمج، كلكف البنائييف ال يعتبركف ىذا النشاط 
ف نشاط المتعمـ ىنا يكصمو إلى معرفة محددة لو أ، إذ ىذا النكعف مبنشاط التعمـ كال يعنكف 

 . مسبقان في البرنامج

 ،لكي يككف التعمـ بنائيان كنشطان البد أف يككف ىناؾ أغراض  : التعمـ عممية غرضية التكجو -جػ
أك تجيب عمى أسئمة محيرة ، ، تساعده في حؿ مشكمة يكاجييا أك أىداؼ يسعى المتعمـ لتحقيقيا

أك ترضي نزعة ذاتية داخمية لديو نحك تعمـ مكضكع ما، كتتضح مف مبدأ غرضية التعمـ  ، لديو
 . لدل البنائييف أىمية تحديد أغراض كأىداؼ التعمـ مف كاقع حياة المتعمـ كاىتماماتو كاحتياجاتو

 : مكاجية المتعمـ بمشكمة أك ميمة حقيقية تييئ أفضؿ ظركؼ لمتعمـ -6
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( أف ىذا النكع مف التعمـ يساعد التالميذ عمى بناء Wheatley,1991,p.13)كيتمي يرل     
كينمي لدييـ الثقة في قدرتيـ عمى حؿ المشكالت، كيتضح أف ىذا  ، معنى لما يتعممكنو

باعتباره أحد أنكاع التعمـ الذم  ، االفتراض يؤكد عمى أىمية التعمـ القائـ عمى حؿ المشكالت
 يتعممكنو، كأف يككف لو معنى بالنسبة ليـ، كيؤكد البنائيكف أيضان  يساعد المتعمميف عمى فيـ ما

أك مشكالت التعمـ حقيقية أم ذات عالقة بخبرات المتعمـ  ،عمى أىمية أف تككف مياـ التعمـ
 . الحياتية بحيث يرل المتعممكف عالقة ىذه المعرفة بحياتيـ

عممية تفاكض اجتماعي مع  تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ -3
 : اآلخريف

ف لديو مف خالليا معافو ك شطتو الذاتية فقط كالتي يتكالمتعمـ ال يبني معرفتو عف طريؽ أن     
خاصة بيا في عقمو، كلكنو يبنييا أيضان مف خالؿ عمميات مناقشة كتفاكض حكؿ ىذه المعاني 

كتفاكض المتعمميف فيما بينيـ قد  مع آخريف في بيئة تعاكنية، كبالرغـ مف أف عممية مناقشة
تؤدم إلى الكصكؿ إلى معنى مشترؾ لدل الجميع، إال أف ىذا ال يمغي الفركؽ الفردية فيما 

، فاشتراؾ التالميذ في بناء معنى محدد لدل كؿ منيـ ال يعني بالضركرة أف ىذا المعنى  بينيـ
ـ تعديمو لدل كؿ منيـ مف خالؿ مكجكد بالتساكم لدييـ جميعان، ثـ إف ىذا المعنى المشترؾ يت

 . ممارستو لألنشطة كالمياـ

 : أساسي لبناء التعمـ ذم المعنى ان المعرفة القبمية لممتعمـ شرط -0

تؤكد الفمسفة البنائية عمى معرفة المتعمـ القبمية كتعتبرىا شرطان أساسيان لبناء المعنى،      
ابقة يعد أحد المككنات الميمة في عممية التعمـ كمعرفتو الس ،فالتفاعؿ بيف معرفة المتعمـ الجديدة

ذم المعنى، كىذه المعرفة تعتبر بمثابة الجسر الذم تعبر مف خاللو المعرفة الجديدة إلى عقؿ 
أك الحاجز الذم يمنع مركر  ،لعكس مف ذلؾ فتككف بمثابة العقبةالمتعمـ، كلكنيا قد تككف عمى ا

عقؿ المتعمـ، كتككف كذلؾ في حالة عدـ امتالؾ كيحكؿ دكف كصكليا إلى  ،المعرفة الجديدة
المتعمـ لممعرفة السابقة التي يستطيع مف خالليا ربط المعرفة الجديدة بيا، أك في حالة كجكد 

  . بالمفاىيـ الخاطئة  معرفة قبمية غير صحيحة، كتعرؼ ىذه الظاىرة

المعرفية الممارسة ات تتكاءـ مع الضغكط فكىرم مف عممية التعمـ إحداث تكياليدؼ الج -5
 : عمى خبرة الفرد

لتتكاءـ مع الضغكط ؛ ية التي تقـك بيا الكائنات الحيةفات العضك يشبو ىذا االفتراض التكي     
الضغكط يتكٌيؼ مع  يجب أفأف الفرد )المتعمـ(  يركف ف أجؿ بقائيا، فالبنائيكفالبيئية م
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 ،ـ2003)زيتكف كزيتكف اكالضغكط المعرفية كما يعرفي ليا، ضالمعرفية التي يتعر 
"كؿ ما يحدث حالة مف االضطراب المعرفي لدل الفرد نتيجة مركره بخبرة يى (105ص

  .جديدة عميو"

كأف يطٌكرىا أك  ،كيحدث التكيؼ لدل الفرد مف خالؿ إحداث تغييرات في التراكيب المعرفية
  . يكسعيا أك يستبدليا لتتكاءـ مع ىذه الضغكط المعرفية

كبير  عمييا، مما يتطمب قياـ الفرد بجيدو  لمعرفية لمفرد بشدة أم تغيير يتـنية اتقاكـ الب -2
 : لتصحيح بنيتو المعرفية

، فالمتعمـ يتمسؾ بمعرفتو ربيالبنية المعرفية المتككنة لدل المتعمـ تقاكـ التغيير بشكؿ ك"     
ات تبدك مقنعة لو فيما السابقة مع أنيا أحيانان قد تككف غير صحيحة، كذلؾ ألنيا تقٌدـ تفسير 

يتصؿ بمعطيات الخبرة، كىذه المقاكمة تتطمب مف المعمـ االىتماـ باختيار العديد مف األنشطة 
 "كتبٌيف الخطأ في الفيـ إذا كاف ذلؾ مكجكدان لدل المتعمـ ،التي تؤكد عمى صحة معطيات الخبرة

  .(299ـ،ص2000)اسماعيؿ،
     : نائيةنماذج التدريس القائمة عمى النظرية الب 2.1.2

تتعدد نماذج التدريس القائمة عمى البنائية نظران لما تتضمنو تمؾ الفمسفة مف أفكار كرؤل،       
حدده النجدم كآخركف كمف أىـ استراتيجيات كنماذج التدريس القائمة عمى النظرية البنائية ما

  :يمي فيما  (45ـ،ص2003)

 Problem Centered Learning Model : حكؿ المشكمة نمكذج التعمـ المتمركز -0
 كسكؼ تعتمد الباحثة عمى ىذا النمكذج في تطبيؽ الدراسة.

    cycle learning model: نمكذج دكرة التعمـ -6

  conceptual  change modelنمكذج التغير المفيكمي :  -3

 v  :vee shape modelنمكذج الشكؿ  -0

  . constructive learning model:  نمكذج التعمـ البنائي -5
 :  البنائية وتدريس الرياضيات 2.1.3

فكانكا يحكلكف  ،كنماذجيا في الفصؿ الدراسيالرياضيات مف النظرية البنائية  معممك استفاد     
ف البنائية تدعـ التدريس الفعاؿ في أل ،ية الي الفصؿ الدراسي بكؿ سيكلةاعتقاداتيـ عف البنائ

ؿ الدراسي مف خالؿ االكتشاؼ كالمناقشة كالتفاكض في فيتعمـ الطالب داخؿ الفص الرياضيات ،
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تحقؽ .ك كفي التعمـ القائـ عمى الفيـ ،بنائية تساعد في التكاصؿ الرياضيكسط اجتماعي ، فال
ـ النشط كالتفاكض في حؿ التعم مف خالؿمميف في مادة الرياضيات البنائية بيئة مضمكنة لممتع

 ( ,p.5292002Danne ,)ة أك صغيرة.سكاء أكاف ذلؾ في مجمكعات كبير  المشكالت

 ( نكاتج  متكقعة الستخداـ البنائية في تدريس الرياضيات :012،صم6110ضاؼ عبيد )أك 

 . تنمية الثقة بالنفس -

 . تنمية الكعي بالتعمـ الذاتي كالتعمـ المستمر -

 . تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت -

 . خريفدارة الكقت كالحكار مع األإميارات  اكتساب -

، ؿ التفاعؿ بيف الخبرات الحياتيةتساعد كؿ متعمـ عمى بناء المعرفة الرياضية مف خال -
 كالمناقشات داخؿ الفصؿ الدراسي .

 . تنمي المفاىيـ الرياضية كاليندسية كمفاىيـ القيمة المكانية -

 . ك زيادة قدرة المتعمميف التحميمية ،تساعد عمى زيادة الدافعية لدل المتعمميف -

ستراتيجيات امنيا  انطمقت، فقد ة لمنظرية البنائيةساسيان مف الفكر البنائي كالمبادئ األكانطالق
كستقـك  ستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة كاحدة مف ىذه االستراتيجياتا، ك تدريسية عديدة

طالب  اضي لدلثرىا في تنمية ميارات التفكير الريبتطبيؽ ىذه االستراتيجية لمعرفة أالباحثة 
 .الصؼ التاسع االساسي

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

00 
 

نموذج جريسون ) مشكمةالتعمم المتمركز حول ال ستراتيجيةا :المحور الثاني 2.2
 :(ويتمي
تمركز حكؿ المشكمة مف حيث سكؼ تتناكؿ الباحثة في ىذا المحكر استراتيجية التعمـ الم     

في تدريس الرياضيات ، ككيفية  ياأىميت ،خصائصيا ،خطكات تنفيذىا ،مبادئيا، نشأتيا ،جذكرىا
 تطبيقيا.
 : جذور استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة  2.2.1

الذم يجد  (جكف ديكم) العالـ ة إلىتعكد جذكر استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكم     
ف ىمية اكتساب المتعمميأالى  باإلضافة ،ثارة دافعية البحث لممتعمميفإدكر المعمـ يتمثؿ في 

 حكؿ بتمميحات تزكيدىـ عمى تعمؿ الخبرات ىذه مثؿ حيث إف .خبرات تفيدىـ خارج المدرسة
 .مشكالت  ما يتعرضكف لو في حياتيـ مفى الدركس بناءانعمكتعديؿ  مكاءمة

 المشكالت معالجة كيفية عمى األطباء لتدريب األصؿ في كضع قد  التعمـ مف النكع ىذا أف كما
يجاد حؿ ،الطبية  حفظ عمى الطب طمبة تجبر الطب في التقميدية الطريقة أف حيث ليا، كا 

 التعمـ أف غير ،ةسريري ك مرضية مكاقؼ في ىذه المعمكمات تطبيؽ ثـ كمف الطبية، المعمكمات
 يتمكنكف ال قد المرضى أف بعض حيث الطب، لمينة الحقيقي لمعالـ األطباء عديي  لـ التقميدم

 طمبة الطب حفظ ك األعراض، مف مجمكعة لدييـ ككفي قد أك، المرضية ـتيحاال كصؼ مف
      . النسياف لعكامؿ صعبة الطب مينة ممارسة جعؿ ةيحقيق مكاقؼ في كتطبيقيا ،لممعمكمات

 كمية في أستاذ "باركز كىك ىكارد أدرؾ الطب كميات في الجامعي الكضع لمتعميـ ىذا ظؿ كفي
تعميـ  في تطبيقو كيمكف كصحيح مفيد ديكم جكف مبدأ أف ،" كندا ماؾ ماستر في بجامعة الطب
 .(Goodnough,2003,p.5)الطب

 كىك الحديث العصر في البنائية مؤيدم مف كيتمي كىك جريسكف بنمكذج الدراسة ىذه تـتيك
 كلو الرياضيات، تعميـ بحكث في عامنا ثالثيف أمضى فمكريدا، بجامعة الرياضيات تعميـ أستاذ
 مف العديد كلو كمقالة، كتاب مئة مف أكثر إلى تصؿ كالتي ،ذلؾ في المؤلفات مف العديد

 التيك  ،المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج كفؽ الرياضيات دركس تخطيط في المؤلفات
 في البنائي التعمـ تطبيؽ عمى كيتمي طريقة كتقـك الرياضيات، كتعميـ تعمـ تحسيف في ساىمت
  :ىيعناصر  ثالثة مف النمكذج كيتككف البنائييف، ارأفك بذلؾ مترجمنا كالرياضيات العمـك تدريس

  Sharing.ك المشاركةCooperative Groupsالمتعاكنة  المجمكعات ، Tasks ـلمياا
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 كىك كفيجكتسكي، ، بياجيو ،بركنر أعماؿ مف نابع لكيتمي المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج
 . ااستقالالن ذاتين  مستقميف ليصبحكا المتعمميف يساعد

 مف البنائية بركنر نظرية :مف كالن  يحقؽ خطكاتو بكؿ المشكمة عمى القائـ التعمـ نمكذج فإ 
 في العمؿ خالؿ مف ك كالمياـ، لممشكالت بالتعرض كتشاؼاال القائـ عمى التعمـ خالؿ

 العمؿ في تتكاجد فيي البنائية بياجيو نظرية أما. لفيجكتسكي البنائية النظرية يحقؽ مكعاتلمجا
 في كما كذلؾ ،المكاءمة  ك التمثيؿ عمميتي خالؿ مف ، متعمـ كؿ مف المعرفة بناء عمى اتيناذ

 .(Goodnough,2003,p.5 :) (2.1)الشكؿ

 
 . المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ كنمكذج البنائية النظريات بيف العالقة(: 2.2 شكل )

 

 : شكمةالم المتمركز حول التعمم نموذج مفيوم  2.2.2
 التعمـ لنمكذج التعاريؼ مف عددنا (696-690ص ،ـ6117 (نكفؿ ك جادك أبك أكرد لقد

 منيا:  المشكمة المتمركز حكؿ

 ميارات ليطكركا الالزمة كالمصادر باإلرشادات المتعمميف يزكد تربكم نمكذج بأنو"مايك  تعريؼ
بقضايا  المتعمميف مكاجية ـالتعم مف النكع ىذا مثؿ في يتـ حيث تكاجييـ، التي المشكالت حؿ

 يجرم الذم التقميدم األمر خالؼ عمى ، ليا فعالة حمكؿ خمؽ في سبيؿ يجاىدكف كمشكالت
 . "التقميدية الدركس في األحياف أغمب في

 أكاديمي لمبحث المقررة الدراسية الكحدات تصميـ إلى يستند تعميمي نمكذج بأنو "ىكلي تعريؼ
 الكاقعية، الطمبة بحياة المرتبطة المشكالت مف مجمكعة اتالكحد ىذه تتضمف بحيث ، معيف

 برونر

 التعمم بالكتشاف

 بناء التعمم القائم عمى المشكمة    

 قيجوتسكي بياجيو

 التعمم في مجموعات معرفةبناء المتعمم لم



 
 

 
 

02 
 

 حؿ إلى كتقكدىـ ـ،لديي التفكير عمميات كتستثير ،جذب انتباىيـ عمى تعمؿ نفسو الكقت كفي
  " . المشكمة

 العممية التعميمية ربط إلى ييدؼ فيك تعممي – تعميمي نمكذج ىك"ىمينجر  ك بيدجز تعريؼ
 خالؿ كمف ،الطمبة كخبرات بكاقع تتصؿ مشكمة مف المعمـ يبدأ حيث ،ةلمطمب الكاقعية بالحياة
 إلى بدكرىا تؤدم التي الذىنية العمميات مف بمجمكعة تتـ المشكمة ليذه إيجاد حؿ عمى العمؿ

 . "كالميارات المعارؼ مف مجمكعة اكسابيـ

 التفكير تعمـ عمى الطمبة يساعد حيث ،البنائية إلى يستند تعممي  -تعميمي نمكذج "درش تعريؼ
 خالؿ مف التقميدية كالجامعات المدارس في تكتسب ال ميارات كاكتساب ،كحؿ المشكالت

 نفسو الكقت كفي التعمـ، عمى الطمبة لدل الدافعية تخمؽ حقيقية كمعقدة مشكالت استخداـ
 محيرة مشكمة المعمـ يقدـ حيث ،حؿ المشكالت كميارات المعرفة اكتساب عمى تشجعيـ
  . "العالقة بالمشكمة ذات القضايا مف كالتحقؽ البحث إلى تقكد لنيايةا كمفتكحة

 مكقفنا تتضمف بمياـ يبدأ االستراتيجية ليذه كفقنا التعمـ"( 056ـ، ص2006) عيدك  سعيد عرفو
 ليذه حمكؿ عف المتعمميف بحث ذلؾ يمي ثـ ما، مشكمة بكجكد يشعركف يجعؿ المتعمميف مشكالن 
 المجمكعات بمشاركة التعمـ كيختتـ حدة، عمى صغيرة  كؿ تمجمكعا خالؿ مف المشكمة
 ."إليو التكصؿ تـ ما مناقشة في البعض بعضيا

 مكقؼ تقديـ إلى يستند تعممي -تعميمي نمكذج "" بأنو( (Delise, 2001, p.15ديميسؿ  كعرفو
 ليسك  ليا، حؿ إليجاد بخطكات التفكير عمييـ يتعيف ثـ كمف مشكمة يقكدىـ إلى الطمبة إلى

 إجابة ليا يككف ال المشكالت مف كثير أف إذ كاحد صحيح حؿ لممشكمة يككف أف بالضركرة
 كجمع األسئمة مف مجمكعة في طرح التفكير الطمبة مف اإلستراتيجية ىذه تتطمب كما صحيحة
 البدائؿ إليجاد تقييـ عمى العمؿ ثـ كمف محتممة، حمكؿ كتكليد متنكعة مصادر مف معمكمات
 ." البحث قيد المشكمة حكؿ الخاصة ـتياستنتاجا يقدمكف أخيرنا ك ،حؿ أفضؿ

 تفكيره تغيير عمى الطالب يساعد تربكم نشاط ىك" (Biller, 1994, p.4) بيمر عرفو كما
 كالمشكالت، المياـ في التحدم مف نكع مكاجية خالؿ مف كذلؾ ،مادة الرياضيات نحك كاتجاىو
 .  "كفاعميتو التعمـ إيجابية نحك الفصؿ يئةبتغيير ب يقـك خاللو الرياضيات فمعمـ
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 :  اآلتي يحقؽ المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج أف الباحثة ترل السابقة التعاريؼ كمف

 كالمناقشة البحث خالؿ مف المتعمـ فاعمية عمى يقـك كتعممي تعميمي بنائي نمكذج -
 . كالتفكير

 .  ةالدراسي الحصص خالؿ تطبيقو يمكف تدريسي نمكذج -
 .  لممتعمميف كمكجينا لمبيئة كمنظمنا لمتعمـ مخططنا ظمو في المعمـ يصبح -
 .  كاقعية كمشكالت مكاقؼ بناء عمى يعتمد -
 . كاحد آف في الذاتي كالتعمـ االجتماعي التعمـ عمى يعتمد -
 . التقميدية الطريقة في تظير التي التعمـ سمبيات كؿ يمحك -

 ثالث في يتحقؽ بنائي نمكذج "بأنو المشكمة المتمركز حكؿ ـالتعم نمكذج الباحثة تعرؼ كبالتالي
 خالؿ مف معارفيا الطالبة تبني بحيث ، المتعاكنة لمجمكعات،ا ،المشاركة المياـ : مراحؿ

 المرتبطة كالمشكالت لممياـ حؿ إليجاد كمع المعممة الفصؿ في اتيزميال مع كالمشاركة المناقشة
 إلى الكصكؿ بيدؼ ليس ، اإلجابات بكؿ كالترحيب طمئنافاال يسكده جك في ، حياتية بمكاقؼ
  .  "العممي التفكير ممارسة عمى كالقدرة التعمـ في كالمتعة اإلثارة لتحقيؽ بؿ فقط الحؿ

 المبادئ مف مجمكعة تكفر مف فالبد ، فاعميتو المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج يحقؽ كلكي
 :  آلتيا في تتضح كىذه المبادئ ، تنفيذه عند

 :المشكمة المتمركز حول التعمم نموذج مبادئ  2.2.3

 المبادئ مف مجمكعة يتضمف التدريس في المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج تطبيؽ إف     
  ـ،2003سالمة ) حددىا كما المبادئ ، كىذهتحقيقيا المعمـ كالمعممة عمى يجب كالتي
 : التالي في تتمثؿ (44–43صص 

 . كلممعمـ عمـلممت األىداؼ تحديد -
 المرحمة ىذه كيعتبر  ،دراستيا المراد الظاىرة حكؿ التساؤؿ تثير قضايا أك مياـ عرض -

  .المبادئ أىـ مف
 عقمية عمميات كفؽ عممي بأسمكب لممشكالت الحمكؿ اقتراح المتعمميف تكميؼ -

 .كأكاديمية
 .كتصنيفيا،  المتعمميف إلجابات محددة نماذج كضع -
 .النمكذج لتطبيؽ (...تعمـ، مصادر مراكز مختبرات، عامؿ،م (معممية بيئة اختيار -
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 (ويتمي نموذج)  المشكمة المتمركز حول التعمم نموذج مراحل  2.2.4

المتمركز  التعمـ نمكذج بناء (  أفp.3 ,19950 Wheatley et al,كآخركف ) كيتمي ذكر     
 البنائي العالـ بأفكار ككذلؾ،  NCTMالرياضيات  تدريس بمعايير كثيرنا تأثر قد المشكمة حكؿ

 فمكؿ المتعمـ، قبؿ مف كتبنى تتككف كلكنيا تنقؿ ال كيتمي عند الرياضية فالمعرفة جالسرزفيمد،
 الفريدة تجاربو متعمـ كلكؿ ،التككيف ك البناء عممية في عمييا يعتمد شخصية خبرة متعمـ

 فقط عممية فردية ليس فالتعمـ اآلخريف، خبرات تتضمف خبرات متعمـ لكؿ ذلؾ كمع بو، الخاصة
 عناصر ثالثة مف المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج يتككف ك ،كتعاكني فردم تعمـ بؿ

 . كالمشاركة ، المتعاكنة المجمكعات المياـ، : ىي أساسية

 

 

 

 

 

 

 
 المشكمة ؿالتعمـ المتمركز حك  نمكذج مراحؿ(: 2.1 شكل )

 

 :المشكمة المتمركز حول التعمم نموذج مراحل

 مياـ في يتمثؿ ة ،الحيا مف حقيقي سيناريك خالؿ مف المكضكع عرض يتـ حيث : الميام -1
 ىذه حدد (الميمة) المشكمة تصميـ عند تكافرىا يجب شركط كىناؾ،  إنجازىا المتعمميف عمى

 : تيآلبا (143–142ص ص ـ،2002 (العتيبي ك الحذيفي الشركط

 . معقدة كليست بسيطة تككف أف - 

 .   متعددة كحمكؿ افتراضات لكضع الحر البحث عمى المتعمميف تحث أف - 

 .   القرارات صنع عمى المتعمميف تشجع أف  -

 لك؟ ماذا المسمى النكع مف أسئمة طرح عمى المتعمميف تشجع أف - 

 مهام 

tasks 

 مجموعات متعاونه

Cooperative 

groups 

 

 مشاركة

sharing 
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 .  كاالتصاؿ كالحكار بالمناقشة تسمح أف - 

 .  المفاجأة عنصر فييا كيتكفر كممتعة شيقة ككفت أف  -

 :   لمميمة الشركط مف خرلأ ( مجمكعة150-149 صص  ـ،2004) اليادم عبد ككضع

 .   لمتعمـ كمثيرة ككاقعية جديدة تككف أف  -

 .  ككسائؿ طرؽ مف المشكمة لحؿ األساسية المتطمبات المتعمـ لدل تتكفر أف  -

ا المتعمـ يككف أف  -  . المشكمة حؿ تكفؿ التي المختمفة كالطرؽ كاالستراتيجيات المبادئب مممن

 .  التعمـ في المتعمـ رغبة المشكمة تثير أف  -

 . المشكمة لحؿ متسمسمة بصكرة األفكار تظـ أف  -

 :  التالية ( الشركط,p.Ben ,0112001)بييف أضاؼ ك

 .  لحميا مدخؿ مف أكثر كيكجد ، ممتدة المياـ تككف أف  -

 .  ذاتو عف بالتعبير لو كتسمح،  المتعمـ لدل الفيـ تعمؽ أف  -

 .  المتعمميف بيف كالتفاكض كالتعاكف كاالتصاؿ لممناقشة تدعك أف  -

 :  الشركط مف ( مجمكعة5-0صص ،  ـ6110السكاعي ) حدد الرياضيات مجاؿ كفي

 . مميفالمتع لدل الرياضية الميارات فيـ كتنمي ؿ المتعمميف،عقك  تجذب أف - 

 .   الرياضية لألفكار مترابط إطار كتنمية  الترابطات لعمؿ المتعمميف تستثير أف - 

 .   الرياضي لالستدالؿ المسائؿ كحؿ تككيف تستدعي أف -

 .  الرياضيات حكؿ التكاصؿ تشجع أف  -

 .  مستمر إنساني كنشاط الرياضيات تمثؿ - 

 . الرياضيات نحك كاالتجاىات كالميكؿ خمفياتال في المتعمميف بيف االختالفات تراعي أف - 

 .  التعمـ نحك أساسي دافع المشكمة تككف أف - 

 .  لممتعمميف الرياضيات نحك إيجابية اتجاىات تنمية تشجيع - 

 :  المياـ آخركف خصائص ك كيتمي كحدد

 . الميمة الستكشاؼ المناسب الكقت يتكفر أف -
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  . المياـ بناء في فياكتكظي التكنكلكجيا استخداـ يتـ أف -

 .  لزمالئيـ تفسيرات تقديـ عمى ـتيبقدر مرىكف الميمة في المتعمميف نجاح إف -

 ىذه عف أعرؼ ماذا: مثؿ األسئمة بعض المتعممكف يسأؿ أف يتكقع المياـ مرحمة خالؿ كفي
 إلى أصؿ لكي أحتاجيا التي المصادر ىي ما ك معيا؟ أتعامؿ لكي أحتاج ماذا ك المشكمة؟
 المناسبة؟ الحمكؿ

 المناقشات خالؿ مف المتعمميف بيف التعاكف يحدث المرحمة ىذه في: المتعاونة المجموعات -2
 المعمـ يقـك ك صغيرة، مجمكعات إلى المتعمميف تقسيـ يتـ حيث ،المجمكعة بيف تتـ التي

 تككيف ك ءاآلرا ك األفكار تبادؿ خالؿ مف تعمؿ  فالمجمكعة بينيـ، فيما التعاكف عمى بتشجيعيـ
 بتقديـ ىنا المعمـ يمتـز ك حرية التفكير، ك الثقة ينمي مما لبعض بعضيـ بمساعدة لممشكمة فيـ

 أف المتعمميف كما تسمط أك ديدتي بدكف حرية بكؿ أرائيـ إلى يستمع ك التكجيو، ك اإلرشاد
 طريؽ عف أخرل بمجمكعات المجمكعات ىذه تفعيؿ يمكف أنو كما، بعضيـ أراء يقكُّمكف
 .إلكتركنينا تعميمينا جكنا يييئ مما كاإلنترنت عف بعد االتصاؿ

 ينجح لكي اتيمراعا يجب التي األسس (158 -156 صص  ـ،2003) الحارثي أكرد كقد
 :  المتعاكنةالمجمكعات  في العمؿ

 .الحؿ نحك الحاصؿ التقدـ كمدلالمجمكعة  نشاطات لتسجيؿ معيف ترتيب كجكد ضركرة  -

 لتحقيؽ اتيتجييزا ك كمكادىا كنظاميا المدرسة مستكل عمى ترتيبات ىناؾ يككف أف يجب - 
 . مجمكعات في العمؿ

 العمؿ أثناء في مجمكعة كؿ مع كالتحدث بينيا كالتحرؾ المجمكعات مراقبة المعمـ عمى  -
 .  كالنصح كالتكجيو المعكنة كتقديـ

 عمى كالتعرؼ كاآلراء األفكار تقاسـ ليتـ بالمشاركة المجمكعات في العمؿ يكمؿ أف يجب - 
 .  اإلنجازات كمناقشتيا

 يحقؽ المتعاكنة المجمكعات في العمؿ ( أف166-156 صص  ـ،2003) الحارثي كيؤكد
 :أىميا المميزات مف عددنا

 كمشكالت مسائؿ يكاجو عندما المتعمـ منو يعاني الذم كالعصبي النفسي الضغط مف يقمؿ  -
 .  حميا تتطمب
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 نحك السريع التحرؾ في طاقتو حسب كؿ المجمكعة أفراد يقدميا التي اىمةالمس تساعد  -
 .  خطكات الحؿ كتكضيح الحؿ،

 في ميارية أك أكاديمية مشكالت لدييـ الذيف لممتعمميف الفرص المجمكعات في العمؿ يعطي -
 .  بأنفسيـ عمييا كالثقة التغمب

 .  اتالمجمكع كؿ ليالئـ كتعديمو العمؿ في التحكـ يمكف  -

 :  كىي المجمكعات في العمؿ في تؤثر التي العكامؿ مف العديد ىناؾ    

 أىداؼ تحقيؽ تجاه المسؤكلية مقابؿ المجمكعة بأفراد ثقتو تجاه الفردية المسؤكلية مستكل - 
 . المجمكعة

 .  المجمكعة في الحكافز نظاـ طبيعة  -

 .  ؿكك المدرسة نظاـ مع المجمكعات في العمؿ تالـؤ مدل - 
 حيث المشكمة، المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج مف األخيرة المرحمة ىذه تمثؿ : المشاركة 3- 
 كقد األخرل، المجمكعات عمى الحمكؿ في المستخدمة حمكليا كالطرؽ مجمكعة كؿ تعرض
 المناقشات تدكر لذلؾ فييا، الطرؽ المستخدمة أك الحمكؿ حكؿ المجمكعات بيف اختالؼ يحدث
 عمى تعمؿ إنما تمؾ المناقشات أف إذ  ؛ممكننا ذلؾ كاف إف بينيـ فيما االتفاؽ مف لنكع كصكالن 
 أف يجب المشكالت ك لحؿ الكصكؿ في المستخدمة كاألساليب الحمكؿ مف لكؿ فيميـ تعميؽ
 المعمـ يقـك ك كأفكارىـ كآرائيـ حمكليـ لتقديـ الكافي بالكقت المرحمة ىذه في مجمكعة كؿ تحظى
 رأم إلى لمكصكؿ المفاكضات المعمـ كيكجو ،المجمكعات بيف المناقشات عمميةل المكجو بدكر
 إدارة كيفية مف الجماعي العمؿ ميارات المتعممكف يتعمـ ىذه المناقشات كخالؿ عميو متفؽ
 ،م6113، الصحيح )الجندم الفيـ عمى تعميؽ أنيا تعمؿ كما اآلخريف مع المناقشة أك الحكار
 .(00 ص

 ىارمف حددىا المشاركة مرحمة عند اتيمراعا يجب التي كالمعايير القكاعد فم العديد ىناؾ ك
 : كالتالي (27، ص م6111)

 .  المتعمميف بيف االتصاؿ تسييؿ ميمة يزاكؿ أف المعمـ عمى -

 . العقمي االستقالؿ عمى كتشجيعيـ المتعمميف بيف التجكؿ المعمـ عمى -

 عمى بناء المعمـ قبؿ مف مجمكعتو إليو تكصمت مالذ الحؿ يكضح طالب أكؿ اختيار يتـ أف - 
 .   المشكمة حؿ عمى تعمؿ كىي الدقيقة لممجمكعات مالحظتو
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 بعضيـ مف المتعمميف تعمـ المرحمة ىذه مف األساسي اليدؼ أف لممتعمميف المعمـ يكضح  -
 . البعض

 لالستعداد ليـ عطيوي الذم لالنتظار المتاح الكقت مف االستفادة عمى طالبو المعمـ يعكد أف  -
 . المشكمة لحؿ ـتيتقديـ تفسيرا قبؿ

 الفصؿ  . داخؿ المناقشة في لممشاركة الفرصة الطالب معظـ إعطاء -

 التغيير مف النابعة المميزات ك الخصائص مف العديد المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ كيحقؽ 
 .  المتعمـك  المعمـ كدكر التعمـ، كطريقة تككيف المعمكمات، طبيعة الحادث

 مرحمة في الرياضيات معمـ دكر( 7ص ـ،6110) السكاعي حدد الرياضيات مجاؿ كفي
 :المشاركة

 .  المتعمميف ألفكار بعناية االستماع  -

 . كتابنة أك شفيينا أفكارىـ تكضيح المتعمميف مف الطمب - 

 .  النقاش في المتعمميف كمشاركة مراقبة - 

 يضع النشاط كىذا ، المتعمـ نشاط عمى يقـك المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ نمكذج أف كبما
 جديدة أدكار عميو كتفرض التقميدم المعمـ دكر تغير كالتي لممعمـ الخطكات العممية مف مجمكعة
 كسكؼ ، األدبيات مف مجمكعة في تحددت األدكار كطبيعتو كىذه النمكذج خطكات مع تتناسب
 : يمي فيما الباحثة تعرضيا
 : المشكمة المتمركز حول التعمم في المعمم دور 2.2.5
 في يقكـ بيا المعمـ التي األدكار مف عدد (00-0صم،6110كآخركف ) جكنسكف حدد     
 :  كاآلتي كىي المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج

 مف يتطمب المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ لنمكذج المعمـ استخداـ إف: لممنيج مصمـ المعمـ 00
 :  التالية الخطكات في السير المعمـ

 .  كالمحتكل األىداؼ حيث مف مستفيضة مراجعة المتعمميف عمى المقررة المادة مراجعة  -

 يستند التي المعايير إلى الرجكع أك ،فأمك إف المتكافر المحتكل طبيعة مف المشكمة صياغة - 
 صكغ لممعمـ كفيم كىنا المتعمميف، قبؿ مف بمكغو المطمكب مستكل اإلتقاف أك المنيج إلييا
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 عممية أثناء مشكالت صكغ أك المقررة، المادة مف محتكل الدراسي العاـ بدء قبؿ مشكالت
 .  مسبؽ تحضير دكف الطمبة تثير اىتماـ التي المشكالت بعض خالؿ مف كالتعمـ التعميـ
 كتكفير ،المشكمة حؿ خطكات في لمسير المناسب الجك يئةتي خالؿ مف كذلؾ: مكجو المعمـ 60

 كتحديد المقترحة الحمكؿ حكؿ المتعمميف كتكجيو المعمكمات مف مصادر ممكف عدد أكبر
 .ذلؾ مف يتمكنكف ال عندما اقتراحات كيمكف تقديـ ، يعرفكه أف عمييـ يتعيف كما يعرفكنو ما

 التي كالبدائؿ المتعمميف إنتاج كجكدة لممشكمة، الفعالة المراقبة المعمـ عمى : مقيـ المعمـ 30
 المشكمة فاعمية يقيـ أف المعمـ عمى حيث الجماعي، العمؿ المشكمة كمستكل ؿلح يقترحكىا
 . المعمـ أداء المتعمميف، أداء المتعمميف، ميارات لتنمية

 المعرفة كاستخداـ ت،المعمكما لبحث الدراسي كالفصؿ المتعمميف إدارة عمى يعمؿ المعمـ 00
  . التطبيقية

 عمى المتعمميف كيساعد االستكشاؼ ميةعم يقكد فيك:  طالب لكؿ خاص مدرب المعمـ 50
 .  كالتعمـ االكتشاؼ

 التعمـ تحقؽ ناجحة نظامية دراسية بيئة يئةتي في يساعد فيك:  التعمـ لبيئة منظـ المعمـ 20
 .  الذاتي كاالستقالؿ التعاكني

 : المشكمة المتمركز حول التعمم في التعمم بيئة بناء أسس  2.2.6

 مناسبة كبيئة كمياـ مكاقؼ إلى يحتاج المشكمة كز حكؿالمتمر  التعمـ نمكذج تطبيؽ إف     
 ،ساألس مف مجمكعة عمى تعتمد كالبيئة كالمياـ المكاقؼ كىذه أىدافو ، كتحقيؽ مراحمو لتطبيؽ

 : بالتالي الرياضيات مادة في لتطبيقيا األسس ىذه كآخركف كيتمي حدد كقد

 . بينيا عالقاتكال األساسية المفاىيـ كتحديد الرياضيات منيج تحميؿ  -

 . لمتفكير كنماذج مياـ بناء - 

 . العممية بالحياة عالقة كليا معنى ذات األنشطة تككف أف - 

 تمقي في السمبي الدكر ممارسة عدـك  ،المتعمميف عند المعرفة كبناء تككيف مف البد  -
 .  المعمكمات

 .  الفصؿ داخؿ كالحكار النقاش عممية بتسييؿ المعمـ يقـك أف - 

 .  الدراسية الحصة طكاؿ السابقة الخطكات تكرار - 
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 تتمثؿ كالمكاقؼ المياـ األسس لبناء مف مجمكعة ( فحددكا66صم،6117كالخزندار ) عفانة أما
 :  التالي في

 ىدؼ المتعمـ لدل يكجد أف تقتضي التي التعمـ عممية طبيعة مع المكقؼ يتناسب أف  -
 .  لمدرس محكرنا تعد التي المشكمة ثارةكا   النشاط كيحدد اتجاه إليو يسعى كغرض

 .  المشكمة حؿ ليحقؽ كظيفي بشكؿ المكاقؼ بناء يتـ أف - 

 العممي البحث ميارات عمى التدرب خالؿ مف ، العممي البحث ميارات المكقؼ يحقؽ أف - 
 . كالتفكير

 .  المتاحة المعمكمات مف أكثر معمكمات كالمشكالت المياـ تتطمب أف - 

 .  التذكر عمى تقتصر كال حؿ طريقة مف أكثر كاستدعاء التعاكف المياـ طمبتت أف - 

المتمركز  التعمـ كنظاـ بيئة بناء أسس ( فيحددكف000ص ،م6116العتيبي )ك  الحذيفيأما  
 : بالتالي المشكمة حكؿ

 .  كالمركنة بالديمقراطية المدرسية كاإلدارة الصفية البيئة تتسـ أف - 

 .  المياـ أك المشكمة قبؿ الدرس أك لممكضكع مسبؽ تقديـ ؾىنا يككف ال أف - 

 اإلدارة مستكل عمى الحاصؿ التقدـ كمدل ،المجمكعة نشاطات لتسجيؿ معيف ترتيب كجكد -
 .  كالمكاد كالتجييزات المدرسية

 في مجمكعة كؿ مع التحدث ك ،بينيا كالتحرؾ المجمكعات أعماؿ بمراقبة المعمـ يقـك أف  -
 .  كاإلرشاد النصح أك المعكنة كتقديـ الستجالء المكقؼ مؿالع أثناء

 كتقاسـ المجمكعات أعماؿ لمناقشة الصؼ أفراد لجميع عامة جمسات المعمـ يكفر أف - 
 . كمناقشتيا اإلنجازات عمى كالتعرؼ كاآلراء األفكار

 .  ةاألنشط ىذه لممارسة الكافي الكقت يكفر ك البنائية، أدكاره المعمـ يمارس أف  -

 . التعمـ  مياـ في المتضمنة األنشطة لممارسة الالزمة كاألجيزة األدكات تكفر - 

 كليست تعميمية فرص األخطاء تعتبر بحيث المناسب، التعميمي الجك المعمـ يييئ أف  -
 .   الذىني العصؼ ممارسة عمى طالبو يساعد كأف ضعؼ القدرة، عمى مؤشرات

 .  المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ بيئة لتككيف كالطاقة تالكق مف كمية المعمـ يبذؿ أف - 
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 . المعمكمات لبحث مصادر المعمـ يحدد أف - 

 :  التالية األسس( 144ـ، ص2004) طافش كأضاؼ

 .  ككافينا مناسبنا النمكذج لمتعمـ بيذا المتاح الكقت يككف أف - 

 إلى اإلعداد ىذا يؤدم بحيث النمكذج، بيذا لمعمؿ كافينا تدريبنا كتدريبو المعمـ إعداد يتـ أف - 
 .  إداراتو ك الصفي عمى التفاعؿ المعمـ قدرة

 .  التعمـ مف النكع ىذا لممارسة كالتقدير باالحتراـ تتسـ آمنة بيئة تكفير  -

 تدريس في المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ نمكذج تطبيؽ فاعمية مدل ما .. ىنا السؤاؿ كيبقى
 ؟ مادة الرياضيات

 : المشكمة عمى القائم التعمم بنموذج الرياضيات تدريس ميةفاع  2.2.7

 تدريس في المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ ( مالءمة053صـ، 0999) جابر حدد     
 المشكالت كىي ،المشكالت بحؿ العالقة ذات الرياضية التعمـ مع مياـ يتناسب ألنو الرياضيات
 .  حؿ مف أكثر ليا كيككف طريقة مف بأكثر حميا يمكف التي المفتكحة

 في يساعد الرياضيات في التعمـ مف النكع ىذا ( بأف174ص ـ،2000) حبيب أضاؼ ك
 التفكير مستكل تحسيف في كيساعد ، الرياضيات في العميا لمطالب التفكير ميارات تحسيف

 .  كاليندسي االستداللي

 بالحياة الرياضيات مادة ربط في النمكذج ىذا يساعد"( p.6 Biller ,1994,بيمر ) أضاؼ ك
 .  "المادة نحك المتعمميف اتجاىات كتحسيف مستكل الفيـ رفع ك العممية

 : (p.6-10 NASA, 2002,ناسا ) ككالة كأضافت

 . المشكالت حؿ ميارات تنمية في يساعد  -

 .  الحياتية المشكالت تحميؿ في الناقد كالتفكير النقدية القدرات تعميـ - 

 .  جديدة مكاقؼ في المعارؼ تطبيؽ عمى القدرة زيادة - 

 :p.4-7 (Franz et al ,2007,آخركف )ك  فرانز كأضاؼ

 .  التعمـ في كالنكعية الجكدة مبادئ يحقؽ -
 .  كلممعمـ الرياضيات لتعميـ NCTMمبادئ  جميع تحقؽ  -
 . المتعمميف احتياجات يحقؽ  -
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 .  الرياضية لممفاىيـ عميؽ فيـ تأسيس  -
 .  كأقرانيـ المتعمميف بيف ضيالريا التكاصؿ في يساعد -
 .  ـتيقدرا تطكير عمى تساعدىـ لممتعمميف مكاقؼ تكفير  -

بمادة  التعمـ مف النكع ىذا في الباحثة تجد (68،صـ 2002أكرده )الحيمة، ما عمى كبناءن 
 داخؿ الطالبات كبيف ، كالطالبة المعممة بيف المستمر التفاعؿ تحقيؽ عمى قدرة الرياضيات

 : الشكؿ التالي في كما دالكاح الفصؿ

 
 المشكمة التعمـ المتمركز حكؿ نمكذج كفؽ الدراسي الفصؿ داخؿ المستمر التفاعؿ(: 2.2 شكل )

  :  اآلتي النمكذج كيحقؽ

 المادة مع اإليجابي التفاعؿ خالؿ مف الرياضيات، مادة نحك اإليجابية االتجاىات تنمية - 
 .  الءكالزمالمعمـ  كمع العممية

 . كالمياـ لممشكالت حمكؿ عف كالبحث ،العمؿ في البالط حماس زيادة - 

 .  البعض ـلبعضي الكجداني الدعـ فيـ ساعدىتك  ،ـبأنفسي البالط ثقة زيادة - 

 تنظيـ ، البحث طرؽ ، الكقت تنظيـ : مثؿ السمككيات مف العديد تعديؿ عمى النمكذج يعمؿ -
 خالؿ مف الفعاؿ التعمـ النمكذج ىذا في بالطال مارسي يثح ، األفكار ،عرض األفكار
 :  التالي الشكؿ كما في دكر مف ألكثرو ممارست

اجملموعة 
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2  
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 المشكمة التعمـ المتمركز حكؿ في الطالب أدكار(: 2.2 شكل ) 

 كحؿ باالكتشاؼ كتعمـ كذاتي، تعاكني مف التعمـ أنماط مف مجمكعة النمكذج يحقؽ -
 .  المستقبؿ مدرسة بيئة فيك يحقؽ كبالتالي ؛تالمشكال

 الطريقة بعكس ،ركالتفكي كالتفاعؿ ةالفعال لممشاركة تدعك الفصؿ داخؿ الطالب تنظيـ طريقة  -
 .  البالط أذىاف لحشك التي تدعك المعتادة

 ميـكالتع التعمـ في المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ نمكذج في كالفاعمية المميزات ىذه أف كالبد
 .  الرياضيات تدريس في المعتادة الطريقة كبيف الفركؽ بينو مف مجمكعة تكجد
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تـدريس  فـي التقميديـة والطريقـة المشـكمة عمـى القـائم الـتعمم بـين مقارنـة  2.2.8
 :الرياضيات

 حكؿ المتمركز التعمـ بيف االختالفات مف ( مجمكعةRoh ,2003, p.8) ركه كضع     
 :  أدناه الجدكؿ في مكضحة الرياضيات، تدريس دم فيالتقمي التعمـ ك  المشكمة

 الرياضيات تدريس في التقميدية كالطريقة المشكمة عمى القائـ التعمـ بيف مقارنة(: 2 .1جدول )

 التقميدية الطريقة المشكمة المتمركز حول التعمم

كاستخالص  ،معمكماتال تككيف طرؽ المتعممكف يطكر
 معرفتيـ خالؿ مف كالميارات الرياضية المفاىيـ
 .اإلجرائية

كالمعرفة  ،المعمـ تعميمات عمى بناءن  التعمـ يتـ
 .  الجاىزة الرياضية

 . لممعمكمات كمتمقي سمبي المتعمـ دكر . كفعاؿ إيجابي المتعمـ دكر

عند  الرياضية لممفاىيـ العميؽ الفيـ تككيف عمى يساعد
 . لمتعمميفا

 عف طريؽ الرياضية المفاىيـ مع المتعممكف يتعامؿ
 .  فيـ بدكف لإلجراءات التقميد

 لممتعمميف فرص تكفر المشكمة التعمـ المتمركز حكؿ بيئة
 . ـتيقدرا في تطكير

 المفاىيـ المناسبة تعمـ في تساعد التقميدم التعمـ بيئة
 . الرياضيات لطبيعة

مجاالت  في المشكالت حؿ تطبيؽ المتعممكف يتعمـ
 .  عديدة مفتكحة

 كلكف بمحدكدية،المشكالت حؿ المتعممكف يتعمـ 
 . معتادة مكاقؼ كفي

 :المشكمة المتمركز حول التعمم نموذج وسمبيات إيجابيات  2.2.9
 المتمركز حكؿ التعمـ لنمكذج كالمميزات االيجابيات فيناؾ البنائية النماذج جميع كمثؿ

 : ا بالتاليحصرى يمكف كالتي المشكمة

 :  اإليجابيات 00

 القائـ التعمـ مميزات مف مجمكعة (295-294صص ـ، 2007) نكفؿ ك جادك أبك حدد
 :  كىي المشكمة عمى
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 عمى فيو تعتمد المناىج ألف ؛المتعمميف ميارات المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ يطكر  -
 .  أساسية ككحدات المشكالت

 .  كالدراسة كالبحث التفكير عمى القدرة التعمـ مف النكع ىذا ينمي  -

 كاإلرشاد التكجيو عمى دكره يقتصر المعمـ، ك التعميمية العممية محكر المتعمـ التعمـ ىذا يجعؿ  -
 .  العمؿ كتيسير

 آراء يطكركف دقيؽ، بشكؿ المشكمة يعرفكف يجعميـ فيك ،المتعمميف ميارات التعمـ ىذا يطكر - 
 لتعطي الفرضيات يعدلكف ، مصادر عدة مف عمكماتالم عمى يحصمكف ، بديمة فرضيات ك

 . المعطاة المعمكمات مف يشتقكنيا كاضحة كدائمة حمكالن  يطكركف جديدة، معمكمات

 كالمراكز المناصب تكلي في تساعدىـ خصائص المتعمميف في التعمـ مف النكع ىذا يكفر - 
 .  كالمستمرة السريعة يةالمعرف التطكرات لمكاكبة كيككنكف مييئيف ،المجتمع في الفعالة

 :  أخرل كمميزات ( خصائص037-032صصم،0999جابر ) أضاؼ كما

 الرغـ فعمى الدراسية كالمكاد المكضكعات بيف الدمج كيحقؽ ،التخصصات متعدد محكر لو - 
، مثؿ معينة دراسية مادة في يتمركز قد مشكمة المتمركز حكؿ الدرس أف مف  الرياضيات، العمـك

 المكضكعات بيف الدمج في تساعد بحيث يتـ اختيارىا البحث قيد الفعمية المشكمة أف إال ...
 .  المختمفة

 مف العممي البحث كميارات مياـ بكؿ يقـك المتعمـ يجعؿ المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ إف  -
 .  لمنتائج كالتكصؿ ،كاختبارىا الفركض فرض ، مشكمة تحديد

 الطالب يصنع أف التعميـ مف النكع ىذا يتطمب فقد معارض كعمؿ برامج أك منتجات إنتاج  -
 .  كتصكيرىا إلييا تكصمكا التي لمحمكؿ كشرح كيعرضكىا نكاتج كينتجكا أشياء

 البحث في المشاركة خالؿ مف اآلخريف مع التعامؿ عمى كالقدرة ،االجتماعية الميارات تنمية - 
 .كالحكار كاالستقصاء

 أدكار كأداء تعمـ عمى المتعمميف يساعد المشكمة المتمركز حكؿ ـفالتعم الراشد دكر نمذجة - 
 . ذاتينا مستقميف يصبحكا أف عمى يساعدىـ كما، الحياة في اليامة الراشديف

 (:005م،ص6116العتيبي ) ك الحذيفي أضاؼ كما

ا ينمي مما التعمـ، في المسئكلية تحمؿ عمى القدرة ينمي  -  .  الذاتي التعمـ مفيـك أيضن
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 . ليـ كاالستماع آرائيـ كاحتراـ اآلخريف مع االتصاؿ ميارات ينمي - 

 مف تسمط دكف التعبير في بحرية يشعر بؿ آرائو أك أفكاره عمى بتقييد المتعمـ يشعر ال - 
  .المعمـ

 لمحماس نتيجة ؛  العممية المكاد نحك السمبية االتجاىات تعديؿ اإلستراتيجية ىذه شأف مف إف -
 .  الخطأ بالخجؿ مف الشعكر كعدـ

 (:144-143صص ـ، 2004)طافش  أضاؼ كما

 .  المتعمميف عف كالتجديد االبتكار ركح ك ر التفكي تنمية  -

 . التعميـ تكنكلكجيا تكظيؼ عمى المتعمميف تدريب  -

 البناء في يساعد كما ، لممتعمـ المفاىيمي االستيعاب في يؤثر المجمكعات مناقشة عممية إف
 .  المحيطة بيـ كالظكاىر لمقضايا النظرية المتعمميف كتصكرات رفةلممع الشخصي

 كالتي لممعمـ المتجددة األدكار مع يتفؽ النمكذج ىذا (  إف07م،ص6115المفتي ) أضاؼ كما
 المشكمة تحديد في المتعمـ كمساعدة كالمشكالت المكاقؼ أساس المناىج عمى بناء في تتمثؿ
 .  عمى الحمكؿ لمحصكؿ لمسارا نحك التكجو ك أبعادىا كتحديد

 خالؿ مف االستقصاء ميارات عمى المتعممكف ( يتدرب10ص ـ،2003) الجندم أضافت كما
 االستنتاجات إلى كالكصكؿ بالتجارب كالقياـ المعمكمات كجمع الفركض كفرض المشكمة تحديد

 .  كالتعميمات

 في الرغبة تثير مشكالت صكرة في المنيج صياغة ( إف650م،ص6113)محمكد أضاؼ ك
 .  كالتعمـ الدراسة عمى يشجعو مما لممتعمـ الدكافع كتزيد مف ليا حؿ إلى الكصكؿ

 ليس المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ مف اليدؼ ( أفp.2 Delisel,2001,ديميسؿ) حدد كما
 كالبحث الحؿ خطكات ك التفكير خالؿ مف التعمـ بؿ إجابة نيائية لممشكمة، إلى التكصؿ

يجاد ، مصادر متعددة مف العالقة ذات المعمكمات عف اءكاالستقص  المتعمميف بيف ركابط كا 
 كما الكبير، مييئيف لممجتمع المتعمميف جعؿ عمى العمؿ بالتالي ك ، فيو يعيشكف الذم المجتمعك 
مف بدالن  الفاعؿ مف كيزيد الصؼ غرفة في المعمـ مكاف يغير المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ أف

 .المعمكمة عمى كىيمنتو معمـال مركزية

 :  كالمميزات الخصائص مف العديد( 027م،ص6112) أحمد تكأضاف
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 يعمؿ فكرم محيط تنظيـ في المتعمـ تساعد كالتي المحتكل لتنظيـ شيقة بكسيمة المتعمـ يمد - 
 .  عميا مستكيات ليشمؿ المحيط ىذا باتساع لألفكار كيسمح كمفاتيح

 .  كاالستنتاجية االستقرائية الطرؽ مستخدمنا التفكير يف بالحركة المتعمـ يمد - 

 .  ـتيكاستجابا أفعاليـ ردكد بتقييـ لممتعمميف يسمح - 
 :  السمبيات -6

 :  بالتالي المشكمة المتمركز حكؿ التعمـ سمبيات( 178ـ، ص6112) أحمد تحدد

ا مككننا النمكذج ىذا يتضمف لـ -  يطكر أف يستخدمو مف عمى يجب لذا التقكيـ لعممية خاصن
ا نظامنا  . البنائية مع يتناسب بما بعممية التقكيـ خاصن

 .  جاىزة حمكالن  تقدـ كتب تكفر مع النمكذج ىذا استخداـ يصمح ال  -

 كىي: (43ـ، ص2007) سمبيات ليذا النمكذج الخزندار ك عفانة أضاؼ كما

 .  الحجـ كبيرة الصفكؼ في النمكذج بيذا التدريس يناسب ال - 

 .  المعمـ مف خاص كتخطيط إعداد إلى النمكذج بيذا التدريس يحتاج - 

 .  المقررات جميع مع النمكذج ىذا يصمح ال قد  -

 .التفكير الرياضيالمحور الثالث:   2.3
 بناء مست جذرية تحكالت عدة العشريف القرف مف الثاني النصؼ في التربكم الحقؿ شيد     

 مراجعة الضركرم مف بات ، المتسارعة الكتيرة ىذه فأماـ ،الكالسيكية الطرؽ كتحسيف المناىج
 كالتجارب كالخبرات التربكية البحكث عمى حصائؿ اعتمادان  ، التعممية التعميمية العممية آليات

 الصدفة عكامؿ عف بعيدان  المتقدمة، البمداف في الجديدة المناىج منيا استفادت التي المتنكعة
 لمتحديات استجابة ىذا جاء كلقد الزمف، مف حقبة التربكية سةالممار  الزمت كالتي،  كالحدس

ة المعرف لمجتمع جديد شكؿ أفرز الذم كالتقني العممي كالتطكر الحالي العصر التي فرضيا
 عمى قادران  المتعمـ ليصبح مياراتو، كصقؿ التفكير بتعميـ الحديثة التربية التكنكلكجيا فاىتمتك 

 ألف ذلؾ إليو، يصبك الذم النجاح تحقيؽ في كمعمكمات مف معارؼ عميو يحصؿ ما تكظيؼ
 إذ نامية، أـ كانت متقدمة الشعكب كالمجتمعات، حياة في عنيا غنى ال ضركرة أضحى التفكير

 يستفاد عقكؿ حكزتيا مف في بما بؿ فحسب، طبيعية ثركات مف تممكو بما رصيدىا يقاس يعد لـ
المذىمة  كالمعمكماتية التكنكلكجية لمتغيرات ابيااستيع كمدل كىندستيا، المعرفة صياغة في ياب
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 التي العممية المستجدات مع التكيؼ بإمكانيـ خاصة سمات ذكم أفراد إعداد فرض ما الحاصمة،
 لو جديدة فمسفة كضع طريؽ عف التعميـ تطكير خالؿ مف إال يتأتى كىذا لف ،مستقبالن  تحدث
 . السميـ العممي التفكير درا عمىقا ليككف المتعمـ تفكير طريقة تغيير إلى تيدؼ

 أصبحت العالـ دكؿ مف كثير "أنو إلى يشير حيف( 161ص ـ،2001  (الحيمة يؤكده ما كىك
 األىداؼ مف كيدؼ كتصفو ،رلمتفكي كبيران  ااىتمامن  تعطي الحديثة كمناىجيا التربكية اتجاىاتيا

 إلى تيدؼ التي العديدة برامجطكرت ال كقد كالتعمـ، التعميـ عممية إلييا تنتيي أف يجب التي
 العقمية أصبح قدراتو كتنمية المفكر اإلنساف بناء بأف يكحي ما التفكير، عمى المتعمميف تدريب
 عمى قدرتيا بمقدار يقاس فتقدميا ، الدكؿ ىذه مف دكلة أية في التعميمية لمعممية الرئيسي اليدؼ
 مع البناء اإليجابي كالتعامؿ التفاعؿ مف لتتمكف استثمارىا عمى أبنائيا كالعمؿ عقكؿ تنمية

  ".التكجيات التنمكية يخدـ كما العصر متغيرات

 التفكير، إلدارة بالنسبة العصر ىذا في الدراسية لممناىج الحقيقي فالتحدم" المقاطي كتضيؼ
 كالتبصر الدراية مف درجة تتطمب اآلف، أيدينا بيف التكنكلكجيا كضعتيا القكل التي أف في يتمثؿ

 كالعشريف، الحادم القرف بمناىج تيتـ التي تمؾ كعمى الخصكص ،سابقان  منا مطمكبة تكف لـ
عادة المناىج في التفكير ميارات تعمـ عمميات بتفعيؿ  المناىج ىذه كىيكمة صياغة الدراسية، كا 
 كالتركيز ميارات التفكير، مع التدريس كطرائؽ التعميمي المحتكل فييا يتكامؿ جديدة صكرة في
 العصر فرضيا متطمبات نتيجة منياال مفر  حتمية ذلؾ أضحى إذ عمييا العممية التطبيقات في

 بؿ فحسب، البشر بني عمى مقصكرة فيو قدرة المتعمـ تعد لـ الذم المعمكمات، كمجتمع الحالي
 الذكاء بفضؿ ىذا المجتمع كائنات مف كغيرىا كاألدكات كاآلالت النظـ ذلؾ في زاحمتيا

يجرم  كما الكاقع مف مباشرة بصكرة كالخبرات المعارؼ استخالص مف مكنيا الذم االصطناعي
 العقؿ تشكيؿ التربكية المؤسسات عاتؽ عمى يقع كبالتالي، كمتغيرات ظكاىر مف حكليا مف

 التنشئة كتنشئتيا األجياؿ إعداد عف اليامة كالمسؤكلة المؤسسات مف باعتبارىا المفكر، اإلنساني
 كمكادىا في مناىجيا كمضاميف كبرامج أىداؼ مف تسطره ما الؿخ مف كذلؾ ، السميمة
 متناىية، حديثة مفاىيـ مف تتضمنو بما الدراسية المكاد ىذه كإحدل الرياضيات سيما الدراسية،

 التطكر كمكاكبة المجتمعات تطكير في كمتنكعة، متعددة أىداؼ مف تحقيقو إلى كبما تسعى
 معالجتو كطرؽ محتكاىا طبيعة أف كما التكنكلكجيا، عالـ في عمى القيادة الحصكؿ كفي العممي،
 مجاالن  جعميا التعبير، في كاإليجاز كالمنطقية كالمكضكعية الدقة مف بو تتميز كما كتدريسو،
 (10ص ـ،2008 ،)المقاطي.كتنميتيا المختمفة التفكير ميارات كتسابإل خصبان 
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 التفكير أساليب عمى لمتدريب صبخ ميداف الرياضيات "أف إلى كآخركف األسطؿ يشير حيث
حميا ل كالتخطيط عناصرىا بيف العالقات إدراؾ تتطمب التي المشكمة المكاقؼ مف خالؿ السميمة،

 .(73ص ـ،2004، )االسطؿ كالرشيد

 المميزات مف ليا الرياضيات" بأف يقركف حيف المقاطي حسب الباحثيف مف عدد ذلؾ في كيؤيده
  .السميـ التفكير أنماط عمى التالميذ لتدريب ممتازان  مجاالن  يجعميا ما كالطريقة، حيث المحتكل مف

 ألنو لمرياضيات، المميزة السمات أحد يعد التفكير"( 7ص ـ،2008) مبدك  يذكر جيتو كمف
 تدريس أف كما ببعض، بعضيا الرياضيات أجزاء الذم يربط البنائي التنظيـ يكظؼ بدكره

 التفكير خالليا مف التالميذ يتعمـ التي األساسية اراتالمي تدريس جؿأ مف ضركرم الرياضيات
 ".الرياضي التفكير ميارات كاستخداـ منظمة بطريقة

 أبنية ىي بؿ ميارات، أك منفصمة ركتينية عمميات مجرد ليست الرياضيات"بأف ذلؾ كيبرر
 الرياضية نىفالب ، متكامالن  بنيانان  النياية في مككنة ،كثيقان  إيصاالن  البعض تصؿ بعضيا محكمة
 الستطاع الكؼء، كالمعمـ المالئـ المنياج تكافر كلك لمرياضيات، الفكرية السمات إحدل ىي

ذا أكلت تعميـ، أفضؿ التفكير ميارات يتعممكا أف التالميذ  األمر ىذا المربكف كأكلى المدارس كا 
 بشرية ردبمكا مركز يزخر التعميمية المؤسسات ألصبحت كمتابعة، كبحث عناية مف يستحؽ ما

صنع  مجاالت في النشء قدرات كتعزيز المختمفة، كأشكالو بأنكاعو التفكير ممارسة عمى قادرة
 تضمنت كلذلؾ مشكالت، دكف تفكير كال تفكير دكف رياضيات فال المشكالت، كحؿ القرار
كساب المختمفة التفكير بأنماط االىتماـ الدكؿ في معظـ الرياضيات تدريس أىداؼ  التالميذ كا 

 مناىج تطكير في الرياضية الجديدة  لممشاريع تجاىاتاإل مف تنميتو كباتت الرياضي، لتفكيرا
 .(105ص ـ،2008، )الزغبي" كتدريسيا الرياضيات

 العالمية تجاىاتاإل ضكء في الرياضيات تدريس مف لميدؼ الحديثة النظرة أك الرؤية ىذه كتأتي
 كالتي كالمتسارعة، العديدة كالعشريف لحادما القرف كمستجدات تغيرات التي فرضتيا الحديثة
 أف اليكـ، الفرد عمى حتـ ما تصاالت،كاإل التقنيات المعمكماتي كثكرة المعرفي االنفجار أفرزىا
 الرياضيات، تدريس مف اليدؼ كبالتالي،  الحاصمة المستجدات مع لمتكيؼ يفكر كيؼ يتعمـ
 معالجة ميارة عمى اكتساب ان قادر  المتعمـ تجعؿ التي مناىجيا خالؿ مف كالتفكير العقؿ تنمية

 كتقييميا كالتعرؼ تفسيرىا، تحميميا، كتنظيميا، عمييا الحصكؿ كمصادر البيانات تحديد المعرفة،
 إلى كالتكصؿ كاختبارىا الفرضيات صكغ ميارة كاكتسابو منيا، المناسب كغير المناسب عمى

 التي( 639ص ـ،6110 ،دياب (المختمفة رالتفكي عمميات ممارسة مف تمكينو التعميمات ككذلؾ
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 يككف كبيذا ،اتوحي في السميمة كاتخاذ القرارات ليا، كالتصدم المشكالت حؿ عمى تساعده
  .ما حدو  إلىثقافي،  كاآلخر نفعي حدىماأ اثنيف بعديف تحقيؽ الرياضيات تدريس مف القصد

 تنمية كيحقؽ يسمح بشكؿ كتحسينيا، الرياضيات مناىج بتطكير الدكؿ مف الكثير قامت لذا
كسابيـ لدل التفكير  كسميـ، دقيؽ رياضي بناء عمى ذلؾ في معتمدة التفكير، في طريقة أبنائيا كا 
 ما المميزات مف كليا التفكير، في كنمط طريقة عمى أنيا الرياضيات إلى النظرة مف انطالقان 
كسابيـ اإلبداع عمى قدرتيـشخصيتيـ ك  بناء في كاإلسياـ عميو لتدريبيـ خصبان  مجاالن  يجعميا  كا 
 تدريس مف ينتظر كاف ما عكس عمى(090ـ، ص6106، نجـ) العميؽ كالفيـ الرياضية البصيرة

جراء العد كحفظ تعمـ في محصكران  السابؽ الرياضيات في  . األساسية العمميات كا 

 ساتالمؤس مف عدد ظيكر في ذلؾ يتضح عالميان  اىتمامان  الرياضيات كتعمـ تعميـ أخذ كما
 ىذه كمف المتعمميف أداء مستكل كتحسيف الرياضيات تدريس عمى تطكير القائمة التربكية

الرياضيات   لمعممي األمريكي الكطني المجمس الحصر ال المثاؿ سبيؿ عمى المؤسسات
NCTM)المدرسية  كالرياضيات لمعمـك األمريكية الجمعية ( ككذلؾSSMA)أىـ مف ( كالتي 
 .(208ـ، ص2004 ،خركفآك العجمي ) اإلبداعي يرالتفك تنمية معاييرىا

  ةلسن (NCTM) الرياضيات لمعممي الكطني المجمس معايير في نجد أخرل جية كمف
 ،البرىاف الناقد التفكير الرياضي، التفكير تنمية عمى العمؿ ضركرة عمى يؤكد ما ،ـ1989

 لمتفكير أداة بصفتيا تالرياضيا مادة كتقديـ ،كاالستنتاجي االستقرائيالتفكير  ،الرياضي
 ـ،2012 ،نجـ) .فقط لممعارؼ ال متمقيف مفكريف جعميـ عمى المتعمميف تساعد كاالتصاؿ

 .(494ص

 كتضعو بأنكاعو لمتفكير فائقيف كاىتماـ عناية تكلي أصبحت اليـك العالـ دكؿ جؿ أف يعني كىذا
 االىتماـ ىذا جاء كقد كالتعمـ، التعميـ عممية إلييا تنتيي أف يجب التي مصاؼ األىداؼ في

 الصعيديف عمى كالمعاصرة، الحديثة الرياضيات أىداؼ  تدريس أىـ بيف مف كجعمو بالتفكير
 لجعؿ الممحة الحاجة أدرككا قد الرياضيات بتطكير الميتميف بأف يكحي ما كالعربي، العالمي
 التفكير راتميا بتضميف كذلؾ لمرياضيات، ستخداـ اليكمياإل مع امتفقن  الدراسي المنياج
 تعميميان  اىدفن  امتالكو الذم بات الذىني األداء تنمية قصد فيو كثابتة أساسية كعناصر الرياضي
فيو  تتزايد عصر في المتعمميف، لدل كتنميتو تحقيقو إلى المربكف يسعى تربكيان  اكمطمبن  ،ضركريان 
 الكـ باكتساب تككف لف التي المستقبؿ متطمبات مكاجية مف يتمكنكا حتى العممية، التطكرات
 التفكير طريقة يجادكا   كتفسيرىا األفكار استنتاج في بؿ فحسب، المعمكمات كالحقائؽ مف اليائؿ
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 في تبحث التي الدراسة ىذه فكرة تبمكرت كعميو كاتخاذ القرارات، المشكالت حؿ عمى تساعد التي
 التفكير الرياضي لدل  تنمية ميارات فيثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة أ
   . بغزة ساسيالصؼ التاسع األ البط

 : مفيوم التفكير 2.3.1
 اسـ كالتفكر الشيء، في الخاطر إعماؿ كىك (فكر)مادة  مف مشتؽ المغة في التفكير     

  . "  مجيكؿ معرفة إلى لمكصكؿ المعمـك في العقؿ إعماؿ " كالتفكير التأمؿ، التفكير كىك
بطريقة  خبراتو العقؿ بيا ينظـ التي العممية " ىك التفكير ( أف35ص ـ،2006) يكيرل الف
 عدة مكضكعات، بيف أك مكضكعيف، بيف جديدة عالقة إدراؾ ىك أك ، معينة مشكمة لحؿ جديدة
 . "  العالقة نكع عف النظر بغض

 الكجكد بحقائؽ كالتبصر اهلل مخمكقات في كالتدبر كالتفكير العقؿ إعماؿ أف في شؾ ىناؾ كليس

 الككف  سنف اكتشاؼ أجؿ مف اإلنساف كسائؿ ألنيا اإلسالمي، الديف عظميا التي األمكر مف

 .  لسعادتو كتطكيعيا كفيميا الطبيعة كنكاميس

ديني  ككاجب فييا تأكيؿ ال كصريحة مباشرة دعكة العقمي النظر إلى الكريـ القرآف دعا كقد
مشتقات  فييا كردت التي القرآنية تاآليا عدد نعرؼ أف كيكفي مسؤكليتو، اإلنساف يتحمؿ

حياة  في التفكير أىمية حكؿ حتمية نتيجة إلى نتكصؿ حتى الستخدامو، كالدعكة العقؿ ككظائؼ
 : كمنيا بركالتد كالبصيرة كالفكر العقؿ عف كثيرة آيات اهلل أكرد كلقد اإلنساف

لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثٹٱٹٱُّٱ

 [11: النحؿ]"  َّاميلىلمليكىكمك
ىنننمنزنرنمماميلىلملٱُّٱ :كجؿ عز كقكلو
اؿ عمراف: ]"َّمئخئحئجئييىينيميزيريٰىين

191]. 
مخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتُّٱ: كتعالى سبحانو كقكلو

مظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجس

حلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجع

 [24:يكنس] َّجمهلملخل
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نشاط  كؿ تشمؿ ذىنية جربةت " أنو عمى ( التفكير23ـ، ص2002) كعبيد أيضان عفانة كيعرؼ
كاإلشارات  كالذكريات كاألرقاـ كاأللفاظ كالمعاني الذىنية الصكر مثؿ الرمز يستخدـ عقمي

الشخص  فييا يبحث التي كاألحداث كالمكاقؼ األشياء، مع كالتعامؿ كاإليماءات كالتعبيرات
 . "معيف شيء أك مكضكع فيـ بيدؼ

 عمى كتتطكر بالممارسة تتككف قدرة " أنو مىع التفكير ( إلى19ص ـ،2000) ذياب كيشير
 .   ل"مستك  أعمى إلى تصؿ حتى كالتكجيو اإلرشاد إلى كتحتاج كتدريجي نحك ارتقائي

عبارة عف" سمسمة مف النشاطات العقمية  أنو ( التفكير28ص ـ،2010كيعرؼ طعيمة كالحالؽ )
حكاس كثر مف الأ أك ؽ كاحدةيتـ استقبالو عف طري التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير

ك أر مرئية كغير مممكسة كما نالحظو عمى نشاطات غي كىك مفيـك مجرد ينطكم، الخمس
ـ أـ حركية أكانت بصكرة مكتكبة أـ منطكقة أالكاقع نكاتج فعؿ التفكير سكاء  نممسو ىك في

 مرئية"

 عقمي أك نيذى نشاط "كىك العاـ بمعناه ( التفكيرDebono,1992/2001)بكنك دم كيعرؼ
 تدفؽ كؿ ىك أنو أم المجردة، األفكار إلى معان  ثنيفاال كيتجاكز كاإلدراؾ عف اإلحساس يختمؼ

 .  "حؿ تتطمب مسألة أك مشكمة األفكار تحركو مف

شباع حاجات إل "عممية عقمية خفية مستمرة كدائمة ف التفكيرأ( 13ـ، ص2013كذكر صياـ )
 . الت التي يكاجييا في حياتو"جابة عف التساؤ ك اإلأنساف كرغبات اإل

الحكـ  أك معيف مكضكع لبحث الفرد بيا يقـك ، عقمية عممية": وأن عمى التفكير الباحث كيعرؼ
 كيشير ،ان تقدم الدماغية النشاطات أكثر مف كىك معينة، مشكمة لحؿ أم ، معيف شيء كاقع عمى
 محددة خصائص لو السمكؾ كىذا اإلنساف، عند إال مكجكدة ليست كىذه داخمية، عمميات إلى

 ختياركاال ستبصاراال عمى كالقدرة بالكاقع المعمكمات ربط كىي الربط، خاصة كجكد أىميا
عادة  ". التنظيـ كا 

 :خصائص االتفكير 2.3.2

 :كاآلتي التفكير خصائص أف (22ص ـ،2003) شمالة أبك يرل     

 . خبرات سابقة إلى يحتاج بؿ فييا ينحصر ال كلكنو الحسية الخبرة مف التفكير ينطمؽ -0
 . كاعية شعكرية عممية التفكير -6
 . اإلنساني النشاط مظاىر مف مظير التفكير -3
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مالحظتو  يمكف ال كامف ضمني مضمر نشاط أنو بمعنى العقؿ في يحدث نشاط التفكير -0
في  ىنا كالمشكمة الفرضية التككينات شأف ذلؾ في شأنوك  هأثر  مف عميو نستدؿ كلكف ة ،مباشر 
 . المضمرة العمميات ىذه كصؼ فيةكي

 . نحكه نشاطو يكجو مشكؿ مكقؼ الفرد لدل يككف عندما ىادؼ عمؿ التفكير -5

 خصائص التفكير: ىـأ( 60ص ـ،2012سمطاف )بك ألخصت ك 

 . التفكير كحدة معقدة -0

 . التفكير ذك صمة مرتبطة بنشاط شخصية الفرد كال ينفصؿ عنيا -6

 . نسافنشاط العقمي لإلر التفكير محكر اليعتب -3

 .ساس الخبرة التي جمعيا االنساف كتجاربو السابقةأتتـ عممية التفكير عمى  -0

 . يعتبر التفكير سمكؾ تطكرم مف حيث الكـ كالنكع -5

 .التفكير ىك نشاط ضمني يحدث في العقؿ ال يمكف مالحظتو مباشرة -2

 كافية كىي التفكير لعممية ميزةم خصائص ىي السابقة الخصائص أف إلى الباحثة خمصت كقد
 يكجينا ذلؾ ككؿ، عالمجتم نيضة في أساسيان  عامالن  كنوكك الحياة في أىميتو مدل عمى لتدؿ

 .التفكير تعميـ أىمية عمى لمتعرؼ
 :ىمية تعميم التفكيرأ 2.3.3
 حيث، الحالي عصرنا في كالسريعة المتالحقة لمتغيرات نظران  بالغة أىمية التفكير لتعميـ إف     
 حاجاتو كيكيؼ أسبابو كيعرؼ و،حكل مف يحدث ما يكاكب أف عمى قادران  المفكر الفرد أف

 .العصر ىذا متطمبات  مع كظركفو

 :اآلتي في تتمثؿ لمتالميذ التفكير ميارات تعميـ أىمية ( أف77ص ـ،2003) سعادة أكضح كقد

 . يفاآلخر  نظر كجيات مف المختمفة القضايا إلى النظر في التالميذ مساعدة -0
 . الدقة مف كاضح بنكع عمييا كالحكـ كثيرة مكاقؼ في اآلخريف أراء تقييـ -6
 .  كأفكارىـ كأرائيـ اآلخريف نظر كجيات احتراـ -3
 .كأفكارىـ الناس أراء بيف المتعددة ختالفاتاال مف التحقؽ -0
 .  بيا ستمتاعكاال التعميـ ةعممي تعزيز  -5
 . لدييـ لذاتا كتقدير التالميذ لدل بالنفس الثقة مستكل رفع -2
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 كالحمكؿ الصعبة األسئمة عمى اإلجابة عمى القيكد مف كتفكيرىـ التالميذ عقكؿ رتحري -7
 عمى حدتيا مف التخفيؼ أك حميا عمى كيعممكف يناقشكنيا التي العديدة المقترحة لممشكالت

 . األقؿ
ثارة التالميذ بيف الجماعي العمؿ بأىمية اإللماـ -2  .لدييـ التفكير كا 
 .لدييـ الصالحة المكاطنة نشئةكت المدرسة بعد العممية محياةل ستعداداال -9

 : المعمم لميارات التفكير متالكىمية اأ 2.3.4
 : تيآلا ( ذلؾ مف خالؿ62ص ـ،2003مخص زيتكف )ي

 التعممية. –مراعاة ذلؾ في العممية التعميميةنماط التعمـ ك ألماـ بمختمؼ مساعدتيـ في اإل -0

 . حيكية لدل المعمميفزيادة الدافعية كالنشاط  كال -6

 . ثارة كالمشاركة كالتعاكف بينيـ كبيف الطمبةـ باإلجعؿ عممية التدريس عممية تتس -3

ف الطمبة يستمتعكف ، أللقاء لممادة الدراسيةالتخفيؼ مف عممية التركيز عمى اإل -0
يا اكتساب المعارؼ كالميارات باألنشطة التعممية المختمفة التي يستطيعكف عف طريق

 المرغكب فييا. تجاىاتالكا
 :تفكيرلا أنماط 2.3.5

 أنماط مف ، ك اخصائصي حسبك  نيا،م اليدؼ بحسب رالتفكي ماطنأ تعددتك  تنكعت     
 ما (26ـ،ص2015ـ( كالمشار الييا في)يكنس ،1978كما ذكرىا )عثماف كأبكحطب ،التفكير 
 :يمي

 . التداعي الحر )الطالقة( -0

 . المركنة() المقيد التداعي -6

 . التفكير الحدسي  -3

 . التفكير االستداللي -0

 . التفكير االبتكارم -5

 . التفكير الناقد -2

 ىي: (41-38 ص ـ،2009) عفانةأنماط التفكير السميمة في الرياضيات كما أكضحيا كمف  
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 لى القضايا الكمية.إمف القضايا الجزئية  نتقاؿاال: كىك االستقرائيالتفكير  -0
لى إمف القضايا  الكمية  االنتقاؿتفكير منطقي قياسي يعتمد عمى  ىك: ك االستدالليالتفكير  -6

 القضايا الجزئية.
كىك تفكير عالقي يستخدمو المتعمـ في معرفة العالقات الكامنة بيف  التفكير الربطي: -3

 . جزيئات معطاة لحؿ المسألة
تعددة لى رسـ خطط مإذ يمجأ المتعمـ إالتفحصي: كىك تفكير تجريبي لممكقؼ الرياضي،  -0

 . لى النتائج المرغكبةإلمكصكؿ 
 . التفكير الناقد: كىك عممية تقكيمية تحدد بمعايير متفؽ عمييا  -5
 . التفكير الحدسي: كىك تفكير تخميني لمحؿ دكف معرفة السبب  -2
كيركز ىذا النكع عمى المعرفة التي تؤدم الى اكتساب معرفة : الفكؽ معرفي التفكير  -7

 جديدة.
ىك مف النشاطات كالميارات العقمية التي تساعد المتعمـ في الحصكؿ التفكير البصرم: ك   -2

دراكيا كحفظياعمى المعمكمات كت ، ثـ التعبير عنيا كعف أفكاره الخاصة مثيميا كتفسيرىا كا 
 . بصريان كلفظيان 

 :دور المناىج في تنمية التفكير 2.3.6
 يتـ تنمية ميارات التفكير في مدارسنا مف خالؿ :     
النقاش الصفي كالدفاع عف كجيات النظر لتعميـ الطالب ميارات تسخير الجدؿ ك  -

كالتاريخ  ،ة التي تحتمؿ الرأم كالرأم اآلخرالتفكير الناقد خالؿ المكاد الدراسية كخاص
 . كالتربية الكطنية ك الصحة كالبيئة

 . جابةطكؿ لسماع اإلأتاحة فترة زمنية إت العميا ك تكجيو األسئمة ذات المستكيا -
ا يعرؼ بما كراء المعرفة كتعديؿ ك مأتفكيرنا كالتخطيط ليا كتنظيميا  في طريقة التفكير -

 . ىدافنا التعميمية كمناىجنا بناءن عمى ذلؾأ
ثراء المادة  حتكلتقميؿ م - الدراسية كالبعد عف التفاصيؿ المممة كبث ركح االستمتاع كا 

 الكتاب المدرسي بأنشطة كاقعية.
كتنمية ركح التسامح  ،المدرسةـ لمتفكير الناقد كاإلبداع في تكفير المناخ التعميمي  المالئ -

، كتكفير كالتعمـ المستمر العستطكاالكالحكـ المنطقي كتشجيع البحث  عتداؿكاال
 .(55ص ـ،2012بك ركمية، أ) زمة لذلؾالمكانيات المادية الاإل
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 :أدوات التفكير 2.3.7
 دكات التفكير فيما يمي:أ( 39ص ـ،2012 )سميـ، خصتل     

ك يدؿ أفي غيابو  ك يحؿ محموأ: الرمز ىك كؿ ما ينكب عف الشيء الرمكز كاالشارات  -0
ما يفكر كيستدؿ مف خالليا شارات التي يستخدميا االنساف عندإلكتعني الرمكز كا ،عميو

 شياء كالمعاني.لى األإ
ك لفظية أك حسية أاف مف مدركات حركية نسكؿ ما يبقى في ذىف اإل ر الذىنية :الصك  -6

كلي خطكات أيحاء لمصكر عند غياب المنبيات الحسية كىي إ، فالتصكر ىك سابقة
 عممية التفكير.

 ك بصكت مرتفع.أالمحادثة الباطنية مع النفس بصكرة صامتة  -3
شياء المدركو حسيان المتصمة لألفكار العامة الشاممة : تعني تصكر األ المعاني الكمية -0

 كزف.معنى الطكؿ كال ؿلمفردات الحسية مباشرة مثبا
 )المدركات الكمية(. الكممة بأنكاعيا المقركءة كالمسمكعة كالمكتكبة -5
 المفاىيـ كالمبادئ. -2

 :الميارة 2.3.8
( الميارة " بأنيا نمط معقد مف النشاط اليادؼ يتطمب 258ـ، ص6100يعرؼ الخطيب )     
 معالجة كتدبر  كتنسيؽ معمكمات كتدريبات سبؽ تعمميا". أداؤه

، كيصاحبو التمريف كالتدريبا ، كيشترط ذلؾ تقاف أداء معيف لمكقؼ مإ "كما ٌتعرؼ الميارة بأنيا
 .(77ص ـ،2007 ،)اليادم كمصطفى "في معظـ االحياف تغيرات سمككية في مستكل األداء

 : التفكير ميارات 2.3.9

 ميارات يعمـ أف األجدر مف طالبو تعميـ بغرض المدرس بو يقـك تعميمي مكقؼ كؿ      
 . كالمسائؿ التدريبات حؿ في الطمبة تفكير مف أصيالن  ان جزء الميارات ؾتم كأف تككف التفكير

 : التفكير ميارات مف مجمكعة إلى (206ـ، ص2003) شمالة أبك رأشا كقد

 الترتيب كتنظيـ التصنيؼ، المقارنة، ،المالحظ كتشمؿ :كتنظيميا المعمكمات جمع ميارات -0
 . المعمكمات

عمى  كالتعرؼ التمخيص التفسير، التطبيؽ، كتشمؿ: ميمياكتح المعمكمات معالجة ميارات -6
 .  كاألنماط العالقات
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الفرضيات  إيجاد الفرضيات، كضع المركنة، الطالقة، كتشمؿ: لمعمكمات تكليد ميارات -3
 . المعطيات ضكء في كالتنبؤ

كميارات  كالمغالطات األخطاء عمى التعرؼ النقد، كتشمؿ: المعمكمات تقييـ ميارات -0
 . التمثيمي( ستدالؿاال ،ستنتاجياال ستدالؿكاال االستقرائي، ستدالؿاال) ستدالؿالا

 .كالتقييـ كالمراقبة التخطيط كيشمؿ: المعرفي فكؽ التفكير ميارات -5
 :الرياضي التفكيرمفيوم  2.3.10

 كمستمر منظـ بالرياضيات، خاص عقمي نشاط "( بأنو173ص ،ـ6100)قاسي تعرفو      
 مف العديد حسب الميارات أك المظاىر مف مجمكعة ، يتضمفالتعممية -عميميةالت العممية أثناء

 المنطؽ ،ستنتاجاال ،ستقراءاال التعميـ، التعبير بالرمكز،) في بالرياضيات كالميتميف الدراسات
 مف مجمكعة عمى ىذه المظاىر مف مظير كؿ كيعتمد الرياضي( البرىاف النمذجة، الرياضي،
 ."رياضيةال كالميارات القدرات

بيا  يقـك التي المنظمة العقمية العمميات مف ةمجمكع" (109ص ـ،2003) كنبياف عفانو عرفوك 
مما  ليا، جاىزة إجابة تكجد كال ،قدراتو تتحدل مسألة أك مشكمة أك امكقفن  يكاجو عندما الطالب
بعممية  ـلمقيا السابقة الرياضية خبراتو ترتيب عمى يساعده مما ،مراجعتيا إلى الطالب يدفع

 . "النيائي الحؿ عف كالتنقيب البحث

 اإلنساف بو يقـك الذم التفكير أنماط مف ىك ذلؾ النمط " (6ص ،ـ6101) كيعرفو البالكنو
 كيتحدد التفكير اختبار عمى الطالب التي يأخذىا بالدرجة كيقاس رياضي لمكقؼ يتعرض عندما
 التعبير -النمذجة -التخميف -االستنتاج -االستقراء:منيا نذكر عدة بميارات الرياضي التفكير
 ."المنطقي التفكير -بالرمكز

 خالؿ ذىنيان مف حالن  الرياضية حؿ المشكالت أسمكب "( أنو8ص ـ،2009) األغا عرفو ابينم
 -العالئقي المنحني -االستنتاج -االستقراء-)االستقصاء :مظاىره أىـ كمف السؤاؿ في المقدمات
 ."لة(المسأ حؿ -بالرمكز التعبير

اط العقمي الخاص ك النشأشكاؿ التفكير أبأنو شكؿ مف  "(46ص ـ،2012) سميـ كما تعرفو
، االستنتاج، االستقراء) كالذم يعتمد عمى مجمكعة مف الميارات تتمثؿ في: ،بمادة الرياضيات
 الرسـ( كيحدث ىذا النكع مف  التفكير عندما يكاجو الفرد مشكمة يصعب، القياس،التعبير بالرمكز

 ."حميا بالطرؽ البسيطة اك المباشرة
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 -التعميمية العممية أثناء كمستمر منظـ بالرياضيات، خاص عقمي نشاطكقد عرفتو الباحثة بأنو "
 كالميتميف الدراسات مف العديد حسب الميارات أك المظاىر مف مجمكعة التعممية، يتضمف

 كؿ كيعتمد جة، كحؿ المسألة(النمذ التصكر البصرم المكاني،االستنتاج، ) يكى بالرياضيات
 ."الرياضية كالميارات القدرات مف مجمكعة عمى ىذه المظاىر مف مظير

 :ميارات التفكير الرياضي 2.3.11
 معمـ كمف إلى معمـ مف تختمؼ كمياراتو كأنماطو الرياضي التفكير إلى الرياضييف نظرة إف

 أف لذا نجدك  لمشخص ينيةكالم األكاديمية كالخبرة التعميمية المرحمة حسب كذلؾ آلخر باحث
 التفكير ميارات بتحديد قامكا الرياضيات تدريس كطرؽ المناىج مجاؿ في الباحثيف مف عددان 

 .الرياضيات تدريس عند الطمبة لدل الميارات ىذه تنمية يسيؿ حتى الرياضي

 ( تصنيفات لميارات التفكير الرياضي عمى النحك التالي:28ـ،ص2011يذكر )الخطيب ،

 كيتضمف ذلؾ استخداـ الجداكؿ كالصكر كالتمثيالت البيانية.النمذجة، 
 .االستدالؿ كالذم يتضمف الكصكؿ الى التعميمات 
 .التعبير بالرمكز 
 .التجريد 
 .التحميؿ المنطقي كالذم يتضمف مقارنة النتائج 

 :عمى تشتمؿ الرياضي التفكير ( أف ميارات 79صـ،2009،عمي( أشار كقد

 .عاـ مبدأ عمى اعتمادان  خاصةت لحاال الكصكؿ عمى الطالب رةقد في كيتمثؿ :االستنباط

 .تحاال عدة مف خاصية استخالص أك استنتاج عمى الطالب قدرة عمى كيشتمؿاالستقراء: 

 .المفظية المعطيات عف لمتعبير الرمكز استخداـ عمى الطالب قدرة في كيتمثؿ :بالرمكز التعبير

 ( بتحديد ميارات التفكير الرياضي بما يمي:30ص ـ،2003بك زينة ،أىذا الصدد قاـ ) كفي 

 التعميـ ، االستقراء، االستنتاج، التعبير بالرمكز، التفكير المنطقي، كالبرىاف الرياضي.
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كجيات النظر حكؿ ميارات التفكير الرياضي إال أف الباحثة حددت أربع كبالرغـ مف تعدد      
كىي )االستنتاج ، التصكر  تكل العقمي لمطالبميارات أساسية كمناسبة لميارات الكحدة كلممس

كذلؾ بعد اإلطالع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت  البصرم المكاني، النمذجة، حؿ المسألة(
 بالتفصيؿ: الرياضي التفكير لميارات عرض يمي كفيماميارات التفكير الرياضي. 

 :الستنتاج يارةم -1

 القضية إلى العامة القضية مف العقؿ فييا ـيتقد التي مميةالع"بأنو (ـ2005) المفتي كيعرفو     
 . (32ـ، ص2005، المفتي ("ةالخاص

؛ المؤكدة  االستقراء غير عممية نتائج مف منطقيان  تأكيدان كصدقان  أكثر تاجاالستن عممية نتائج فإ
 ونتائج تجعؿ الميزة ىذه إف إال ،المثبتة المكجكدة المقدمات عمى تبنى تاجاالستن نتائج ألف كذلؾ
 .بسيطة

 :التاليك تاجاالستن ميارات (150ـ، ص1986، زينة أبك (حدديك 

 .القانكف أك  العامة القاعدة فيـ -0

 مثاؿ.ال أك الخاصة الحالة فيـ -6

 .الخاصة الحالةك  العامة القاعدة بيف العالقة ؾدراإ -3

 .الخاصة الحالة عمى العامة القاعدة تطبيؽ -0

  :كالتالي تاجاالستن ميارات أىمية (88، صـ2005 ،إبراىيـذكر)

 . أفضؿ القرارات اتخاذ  عمى قدرتنا تجعؿ -
 . اليكمية حياتنا في تكاجينا التي المشكالت حؿ في فاعمية أكثر تفكيرنا تجعؿ -

  . االنسانية ـكالعمك  الطبيعية لمعمـك كتعميمنا تعممنا في ميمة ميارة تعتبر -
 :يالمكان البصري التصور ميارات -2 

 مرتبطة عقمية قدرة" بأنو التصكر البصرم المكاني (12ص ـ،6113)عفانو  يعرؼ      
 ىناؾ يككف عندما التفكير مف ذا النكعى يحدث حيث "البصرية الحسية بالجكانب مباشرة بصكرة
 نتاجاتك  ربط مف ما يحدثك  كعالقات، رسكماتؿ ك أشكا مف عمـالمت يراه ما ؿ بيفمتباد تنسيؽ
  . المعركضة ـك الرسك  الرؤية عمى دةمعتم عقمية
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ف، Spatial Ability المكانية القدرة عكامؿ أحد الميارة ىذه تمثؿ  األساسية األبحاث كانت كا 
 ،المكاني البصرم التصكر عمى القدرة نفسيا المكانية القدرة تعتبر المكانية مجاؿ القدرة  في
 في تمفةالمخ األجزاء عالقةك  ،دسيةنالي ؿاألشكا لحركة كانيالبصرم الم التصكر في تمثؿكت

 إثبات نريد عندما ندسةالي تمرينات حؿ في كاني كماالم ضعياك  يتغير أف بعد ندسيالي الشكؿ
 لينطبؽ األكؿ ضعك  تغير األخر نتصكر عمى أحدىما ينطبؽ مرسـك شكؿ يتضمنيما مثمثيف أف

 (.49ص ـ،6112، بدكم)الثاني عمى
 مف جمكعةبم ـالقيا الفرد استطاعة في يتمثؿ "كانيالم رمالبص التصكر أف يـابراى كيرل 

 ذهى تصكر أك ،األشياء مف بيف مجمكعة العالقاتؾ إدرا تتضمف البصرية التي األنشطة
 أبعاد ثالثة أك بعديف في إداراتيا أك تثبيتيا أك تمفةمخجكانب  مف إلييا النظر عند األشياء

 (35ص،م0929 )ابراىيـ،"
 الفرد قدرة ـتترج العمميات مف منظكمة" البصرم بأنو التفكير (15ص ـ،2006) كيعرؼ ميدم

 لفظية لغة إلى الشكؿ ذلؾ يحمميا التي البصرية المغة كتحكيؿ البصرمالشكؿ  قراءة عمى
 : ياراتالم نظكمةالم ذهى تتضمفك  ، منو عمكماتالماستخالص ك  منطكقة كأ مكتكبة

 . ككصفو الشكؿ عمىؼ التعر  ميارة -0
 . الشكؿ تحميؿ يارةم -6
 .الشكؿ في العالقات ربط ميارة -3
 .الغمكض كتفسير إدراؾ ميارة -0
 .المعاني استخالص ميارة -5
 كالرسكمات األشكاؿ عمى يعتمد تفكير ىككمف ىنا ترل الباحثة أف التصكر البصرم المكاني  

األشكاؿ  تمؾ عتق حيث، فييا المتضمنة الحقيقية كالعالقات المكقؼ في المعركضة كالصكر
 أمامو. التي اميفلممض يجد معنى  أف ، كيحاكؿالمتعمـ يدم بيف كالصكر كالرسكمات

 : البصري التفكير عمميات
 ىما : عمميتيف عمى الكريـ كعبد أحمد حددىما كما البصرم التفكير يعتمد
 لما لفردا كتكجيو كفيميما األشياء مكاف كتحديد لتعريؼ البصر حاسة باستخداـ : اإلبصار -0

 .العالـ المحيط في حكلو
عادةك  تدكير طريؽ عف الجديدة الصكر تككيف عممية كىى  :التخيؿ  -2  الخبرات استخداـ ا 
العقؿ،  عيف في حفظياك  البصرية المثيرات غياب في ذلؾك  ،العقمية تالتخيالك  اضيةالم

 عمى تعتمد خالم يف خاصة ميارات ـباستخدا عرفيةالمالعمميات  أساس ىما ؿكالتخي فاإلبصار
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 ثالثة إلى العيف مف اإلشارات بتحكيؿ العقؿك اإلبصار  جياز ـيقك  حيث، السابقة لمخبرة ذاكرتنا
 (542ص ـ،2001 ،كعبد الكريـأحمد ( ةلحرك، االمكف ،النمذجة :لمتخيؿ مككنات

 يحدث ال إذ، التعميمي كقؼبالم مرتبطة مجردة منطقية قكانيف عمى البصرم التخيؿ يعتمدك 
 تعمـالم مف يتطمب البصرم فالتخيؿ ،قتيك  نيآ مكقؼ إلى تعمـالم إذا تعرض البصرم التخيؿ
، المثمث ـمفيك  عمـالمت عمى يعرض عندما فمثالن  ،ددةمحلممكقؼ  مجردة رمزية عالقات إيجاد
 أف يتخيؿ فقد سابقان  عميو ؼتعر  العقمية كما بنيتو في مثالمث لشكؿ خاصة صكرة يتخيؿ فإنو 
 .(03ص ـ، 6113، عفانة) ايازك  ثالثك  أضالع ثالثة لو ثمثالم
 مف بتكاريةاإل أعماليـ أعظـ بإنتاج قامكا كالفنييف العمماء مف الكثير ىناؾ أف العنزم بيف كما 

 فاعمية ذك البصرم فالتفكير ،البصرم التفكير قكة دليالن عمى ىذا كيعتبر ،التفكير البصرم خالؿ
 .(30م،ص6101 )العنزم، كالرياضيات ياءالفيز : مثؿ مجاالت في كبيرة
 التي Kosslyn ككسيالف نظرية طريؽ عف كانيالم البصرم التصكر عممية تفسير كيمكف

 ،البصرم التصكر عمميات خمؼ تقؼ التي عرفيةالم العممياتك  المعرفية العقمية يبتتناكؿ التراك
 ميدم،) يى لمتصكر فيةعر الم العقمية العمميات مف فئات أربع النظرية ىذه ضتفتر  حيث
 :(20 ص ـ،6112

 عمى اعتمادان  البصرم لمتصكر صياغات بتككيفImage Generation التصكر تكليد -0
 .المدل طكيمة الذاكرة في المعمكمات المختزنة

 شارالم ؿالسؤا عف لإلجابة العقمي التصكر سحبم Image Inspection التصكر فحص -6
 . ناقدة بصكر قارنةالم ك سحالم ك التحميؿ عف طريؽ حكلو
 صكرة إلى يةذىن صكرة مف التصكر بتغيير Image Transformation التصكر تحكيؿ -3

  .تداعيات منيا كؿ يصاحب أخرل
 في استخدامو بما يعني التصكر بتكظيؼ Utilization Image التصكر مف االستفادة -0

 عمكماتالم معالجة أك تجييز أك عقمية عممية
 :النمذجة -3
المشكمة  أك المكقؼ تحكيؿ فييا يتـ حيث لمرياضيات، تطبيقات إال ىي ما الرياضية لنمذجةا

  .الحمكؿ أفضؿ كاختيار الحياتي المكقؼ عمى الحمكؿ كاختبار كحميا رياضية لةأمس إلى الحياتية
 كثيران  أنيا إال رياضية، مشكالت حكؿ تدكر أف يمكف أنيا مف بالرغـ البحثية األسئمة فاف كذلؾ

 في خاصة أىمية تكتسب األسئمة ىذه إف .رياضية نماذج أك حياتية تطبيقات حكؿ ما تدكر
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 إلبداعاتنمية  أجؿ مف بحثية، بمكاقؼ الطالب يمر أف كمحاكلة النمطية، عف محاكالت البعد
 . (27ـ، ص2012 )ابك مزيد،
إلى  الكاقعي العالـ مف مشكمة ترجمة" بأنيا الرياضية النمذجة كايؿ كجكزيؼ كاف بيتر  كيعرؼ
 سياؽ في الرياضي الحؿ يترجـ ذلؾ كبعد ،الرياضية الصياغة ىذه حؿ ثـ رياضيان  يعد تمثيؿ

 (Kahn & Kyle, 2002, p. 162)."العالـ الكاقعي
لة أمس إلى الحياتية المشكمة تحكيؿ تتضمف التي العممية "بأنيا الرياضية النمذجة الجراح كتعرؼ
يتيح  مما الحياتي، المكقؼ في الحؿ نتائج كاختبار كحميا لةأالمس ىذه مع التعامؿ ثـ رياضية،
 .(7صم،6111الجراح ، ) "جديدة كتعميمات تنبؤات إلى التكصؿ
 العالقات، كتخميف ، الظاىرة مالحظة تتضمف رياضية عممية "بأنيا كآخركف جراندجنت كيعرفيا
رياضية  نتائج إلى كالتكصؿ (الخ -- رمزية، تراكيب معادالت،) الرياضية التحميالت كتطبيؽ
عادة    الرياضي  النمكذج يحاكؿ حيث منظمة، تعميـ عممية تعد أساسان  فيي النمكذج، تفسير كا 
كتنقيةالنمكذج  تنقيح استمرار مع المكاقؼ أك المشكالت مف لمجمكعة الرياضية العالقات كصؼ

 Grandgenett et al, 2000 ,p. 35)) .متكررة بصكره كاختباره الرياضي
 رياضية مسألة إلي الحياتية المشكمة تحكيؿ ىي الرياضية النمذجة أف ةالباحث ستنجت سبؽ مما

 المكقؼ في الحؿ اختبار ثـ كمف الرياضي الحؿ كتفسير كحميا المسألة ىذه مع ثـ التعامؿ
 .الحياتي
 (90ص ـ،2000 ،الجراح: (يمي ما النماذج في يتكفر أف يجب أنو الجراح كترل
 .    المتغيرات مف عدد كدكج -
 .  كدقيؽ كاضح بشكؿ المتغيرات ىذه تعريؼ -
 .  بدقة مالحظتيا أك المتغيرات ىذه قياس -
 .  المتغيرات ىذه تضـ ما عنك  مف رياضية عالقة تككيف يمكف -
 .  المتغيرات ىذه بيف العالقة نالحظ أف -
 شكؿ عمى تككف ما عادة رياضية عالقة ضياالري النمكذج بأف ةالباحث رلت سبؽ ما ضكء في 

 . بيا المرتبطة كالعكامؿ الكاقع مف ظاىرة بيف بيانية كرسـك أشكاؿ أك متباينة أك معادلة
 كقياسيا مالحظتيا يمكف التي المتغيرات مف عدد عمى يحتكم الرياضي النمكذج أف كيرل

 . المتغيرات ىذه تضـ عالقة كيحتكم عمى
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 : الرياضية النماذج استخدام من الغرض
 كتسييؿ منيا المعقدة السيما كالظكاىر العمميات تكضيح في جيدة النمكذج خدمة لنا يقدـ      
 .عمييا بني التي النظرية كفحص لتصكره جاء الذم الشيء في دراسة بذلؾ كيسيـ صكرىا،
 أثناء الفجكة ىذه عمى بالعبكر تسمح كجسكر النماذج اعتبرت الكاقع كالنظرية بيف لمفجكة كنظران 
 كتمثيمو الكاقع، مع المتفاعمة المفاىيـ كتصكير التعبير عمى كتعمؿ النماذج اإلجرائي، البحث
 الرياضية النماذج ، كتيدؼالمدركسة لمظكاىر أفضؿ كضبط في فيـ تساعد لمكاقع مبسط كجزء
 في كاقعية مكاقؼ مف االنتقاؿ خالؿ مف الرياضية فيـ المكضكعات عمى التمميذ مساعدة إلى

 استخداـ عمى الطالب تساعد الرياضية النماذج أف كما مجردة، رياضية نماذج إلى الحياة
 . (53ص ـ،2008 حمد،أ) الحياة في التي تصادفو المشكالت مف كثير حؿ في الرياضيات

عف  بدالن  الكاقع، فيـ محاكلةل استخداميا يمكف الرياضية النماذج أف الباحث يرم فإنو عميو ك
عف  تنتج التي المخاطر تجنب إلى باإلضافة كالجيد، الكقت تكفير عميو تبكيتر  كالخطأ التجربة
 .  بالكاقع كالتالعب كالخطأ المحاكلة

 : حل المسألةميارة   -4

 : مفيـك المسألة الرياضية
 " ىنوذ  في جاىز حؿ لديو يككف كال المتعمـ، لو ضر يتع جديد تعميميؼ مكق" الرياضية المسألة

 .(257ص ـ،2007 كعباينة ، زينةابك )
 سؤاؿ أك حؿ، ىإل ةكبحاج ردالف تكاجو مشكمة " ( بأنيا060ـ، ص6116عقيالف ) يعرفيا

 كال ،فردال يايكاجي كمميزاتان جديد ان مكقف المسألة كفتك الحالتيف كمتا كفي ب، جكا بحاجةإلى
 . "جاىز في حينو حؿ عند الفرد لو يككف

ص6100) دياب يعرؼ ك  أم في جديد مكقؼ" بأنيا اليندسية ضيةالريا ( المسألة126م،
 جاىزة استجابة لديو يككف أف دكف مرة ألكؿ المتعمـ يكاجو اليندسة، مكضكعات مف مكضكع

 . الحؿ" إلى لمكصكؿ عقمية عميا ت راميا كيتطمب ليذا المكقؼ،
 كحدة في جديد "مكقؼ :الرياضية بأنيا المسألة الباحثة تعرؼ ةالسابق التعريفات ضكء كفي
 مف فيحتاج ،حينو في ىزجا حؿـ كليس لديي ،األساسي التاسع الصؼ طالب يكاجو الجبر

 " .لمحؿ لمكصكؿ السابقة الخبرات كاستخداـ ،كيرالتفطالب ال
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 : الرياضية حل المسألة أىمية
 يذكرىا كما منيا أسباب لعدة الرياضيات ـتعم في عظمى أىمية الرياضية المسألة لحؿ     

صـ،2007 بك زينة كعباينة،أ، 170ص ـ،2011 ، البالكنة،122ص ـ،2002 ،عقيالف)

659:) 
 .  جديدة مفاىيـ تعمـ بكاسطتيا التي العممية أنيا 00
 معنى كسابياإ ك ، الميارات الحسابية عمى لمتدرب معنى ذات كسيمة المسائؿ حؿ 60

 .كتنكيعيا
 . ديدةج مكاقؼ في كالتعميمات يفالقكان تطبيؽ يتـ المسائؿ حؿ ؽيطر  عف 30
 .بتكاركاال ،االبداع  كتنمية ، ستطالعاال كحب ،الفكرية  الفضكؿ إلثارة كسيمة المسألة حؿ 00
 . أخرل مكاقؼ إلى تنتقؿ أف يمكف كالتي ، الطمبة لدل التفكير تنمية أنماط 50
 .قبؿ مف الطالب ليا يتعرض لـ ، جديدة ؼمكاق في الرياضية المفاىيـ تطبيؽ 20
 . ؽعمي بشكؿ تناقش كتخمينات ترضياف كضع ، كالمالحظة التجربة 70

 : لرياضيةا لمسألةا حل  ةطريق
 ،معقدكبعضيا  منتظـ فبعضيا ، منتظـ تتابع في أك مباشرة جميعيا ليست الرياضية المسائؿ إف
 الطالب للد القدرة تنمي  التي تيجياتراستاال تراعش ىناؾ، اآلف إلى يحؿ لـ اآلخر ضعكالب
 مناسبة كفتك االستراتيجيات فبعض محددة، خطكات تيجيةرااست ؿكلك الرياضية، ؿالمسائ لحؿ

 تنبيو الضركرم مفك  ضيالريا ميارة تكمف كىنا معينة، رياضية مسائؿ حؿ في غيرىا أكثر مف
 فمف ،كالتفكير لمتعمـ أسمكب كلكنيا ذاتيا، حد   في غايةن  ليست الرياضية ئؿالمساأف  الطمبة
 المبادئ ؽبيتط عمى كتشجعنا ، رياضية كاستنتاجات تعميمات إلى المزيد كنتكصؿ نتعمـ خالليا
 .(16ص ـ،6105)جمعة،  مكاقؼ جديدة في تعممناىا التي

كما  كمنيا الرياضية، كالمسائؿ تالمشكال حؿ في العامة االستراتيجيات مف ريالكث كىنالؾ
 :(185م،ص6100)الخطيب يعرضيا 

      .ديكم جكف تيجيةراستا 00

 .ليابك  تيجيةراستا .6

 .ليستر نؾراف تيجيةراستا. 3

 .ميتس تيجيةراستا. 0

 .ركفال استراتيجية. 5
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 .باربا تيجيةراستا. 2

 أبرزىا مف ب،األسبا مف لعدد كذلؾ (بكليا جكرج) تيجيةرااست يمي فيما الباحثة ضر تع كسكؼ
 .(289ص ـ،2011 )الخطيب، :كما يعرضيا

 .فعاليتيا كثبتت ، رياضياتال مجاؿ في تطبيقيا تـ تيجيةراستاال ىذه أف -0

 . تبالرياضيا أساسان  خاصة تيجيةراستاال ىذه أف -6

 .كيسيؿ تطبيقيا عمييا، المعمميف يبتدر  يسيؿ بسيطة،مراحؿ  ليا تيجيةراستاال ىذه أف -3

 . محددة رئيسية حؿرام ليا تيجيةراستاال ىذه أف -0
د تساع التي االستراتيجيات مف بكلياة تعد استراتيجي لرياضية:ا لمسائلا حلل ولياب تيجيةرااست
عقيالف، )يكضحيا كما خطكات أربع في كتتـ المسألة الرياضية، حؿ   تنظيـ عمى بالطال

  ـ،2002 سالمة، ،291-289ص ص ـ،2011 ،، الخطيب123ص ـ،2002
 .(10-108ص ص

 :ألة الرياضيةحل المس

 
 ضيةخطكات حؿ المسألة الريا(: 2.2 شكل )

 

 :الطالب لدى الرياضي التفكير ميارات تنمية في المعمم دور 2.3.12

 مف عدد في تحقيقو فيمك سيالن  عمالن  الرياضي التفكير ميارات تنمية عممية تعد ال     
 منتظـ تعميـ إلى بحاجة يى بؿ تمقائيان  تنمك الرياضي التفكير الدراسية فميارات صالحص

 فيم المسألة

 بتكار خطة الحلإ

 تنفيذ خطة الحل

 مراجعة الحل والتحقق من صحتو
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 تعمؿ الرياضي التفكير لعمميات ستمرةالم مارسة، فالمسةمار كالمالتدريب  إلى باإلضافةكىادؼ 
 .تنميتيا عمى
 الدراسي التحصيؿ مستكل رفع عمى الرياضي التفكير مياراتك  باشرالم الكاضح التعميـ يساعدك 

 الذم بالنفس الثقة شعكر لديو ينميك   تفكيره عمى الكاعية بالسيطرة إحساسان كيعطيو لمطالب 
 التفكير تعميـ ؿخال مف عمـالم ؼيتعر  كما ،الدراسي التحصيؿ في زهاإنجعمى  يجابان إ ينعكس

الطالب  دكر يجعؿ كذلؾ الصفية لمخبرات كالجذب اإلثارة درجةعمى  التفكير أجؿ مف التعميـك 
 يحقؽك  درسيةالم االمتحانات في النجاحك  التحصيؿ مستكل مف يرفع مما يجابي كفاعالن إ

 (63ـ، ص6115 ،ابراىيـ). مجتمعكالدرسة كالم عمـالم عمى عبالنف يعكد مما التعميمية األىداؼ
 التفكير ميارات تنمية في المعمـ لدكر رحاتالمقت مف مجمكعة ىناؾ أف إلى عفانو أشار كقد

 :(613صم،6117)عفانة، االعتبار كىي عيف في تأخذ أف يجب الرياضي 
 إذا ما ميارة إجراء في أداؤه سفيتح الطالب أف بو سمـالمي  مف  :يارةالم قبؿ الفيـ تنمية -0

 آليان  كتنفيذىا ،جامدة قكاعد تصميـ مف أفضؿ ؿاألحكا جميع في كىك ،يقكـ بو لما الفيـ تحقؽ
 .معنى أك فيـ دكف
 نمط عمى تككف بحيث متنكعة تماريف عمـالم يكفر الركتيني : أف التدريب عف االبتعاد -6
 . الفردية كؽالفر  تراعيك  التفكير تشجع عمى كبحيث  ،احدك 
 ؽطر  ابتكارك  ، جديدة بحمكؿ التفكير عمى الطمبة عمـالم يشجع أف يجب ير :التفك أصالة -3

 الطريؽ يفسح أف يجب يارةالم بناء فأك  ،بعينيا بطريقة الحؿ عمى كيجبرىـ ،بيـ خاصة
 .التفكير في متعددة ساراتلم
 خطاءأ تتبع يستمـز كىذا خاطئةال ليسك  الصائبة اإلجراءاتك  ؿالحمك  عمى التدريب يتـ أف -0

 . عالجيا أكؿ بأكؿ العمؿ عمىك  الطمبة
 االحتياجات مراعاة عمى العمؿك  استعداداتيـك  الطالب قدرات حسب التدريب تفريد يتـ أف -5

  . الفردية
 .إسراؼ بال مكزعة فترات عمى التدريب يتـف أ -2
  .تحسينان كتطكيران  بؿ عقابان  التدريب يككف أال يجب  -7
 . السميـ كالتكجيو  النفسي الدعـك  التنكيعك  التشجيعمف خالؿ  لمتعمـ الدافعيةك  الحماس إثارة -8
 يتـ التي اتألدك ا مف ألنيا العممية عمى الرياضي التفكير عمى التدريب في عادة التركيز يتـك 

 إلى ترقى أف إلى باستخداميا أدائو مستكل رفعك  استخداميا عمى كتدريبو عمـالمت لدل تطكيرىا
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 استخداـ  مف اليدؼ يتحقؽ بذلؾ فإنو ،اآللية مستكل إلى الميارة تصؿ عندماك  ، يارةالم مستكل
 (30صم،6115 ،)قطامي.التفكير السابر عمى التدريبي النمكذج
  ككضع مناسب مناخ تكفير فيجب المدرسة في الرياضي التفكير ميارات تنمية أجؿ كمف

 إلى تحتاج  كالتي السابقة االسئمة كطرح التفكير الرياضي عمميات تدعـ األىداؼ التعميمية التي
عطاء مف عميا مستكيات صدار الكافي الكقت الطمبة التفكير كا   ة .المنطقي األحكاـ كا 

 كما الرياضي التفكير عمى تشجع كالتي البيئة التعميمية تكافرىا في الكاجب الشركط ىناؾ بعض
  :-(05م،ص6119 )حماده،كاآلتي كىي  هحماد بينتيا
 . المناقشة ك الحكار عمى الطالب تشجيع  -0
  .كقدراتيـ الطمبة بحاجات كميكؿ مرتبط المحتكل يككف أف -6
 .لمطمبة ناسبةالمك  ادفةكالي ختمفةالم األنشطة ممارسة -3
 .طالب كؿ عمؿ متابعة مع أقرانيـ مع مكعاتمج داخؿ لمعمؿ الطمبة اـأم الفرصة إتاحة -0
 في يكمف الطمبة لدل الرياضي التفكير ميارات تنمية في عمـالم ردك  أف ةالباحث رلت سبؽ مما
 العمؿك  ،الفكرية كاالتجاىات الميكؿ فيـك  ،الطمبة عند ختمفةالتفكير الم ألنماط عمـالم ؾإدرا مدل
 حسب الرياضي التفكير ميارات كممارسة رياضي مكقؼ كؿ عند الطالب فاأذى استثارة عمى
 . كقؼالم ذلؾ يناسب ما

كخالصة القكؿ كبعد عرض محاكر الدراسة الثالث النظرية البنائية،مفيكميا، كالمبادئ التي تقـك 
عمييا باالضافة الى البنائية كتدريس الرياضيات كاستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة، 

لرياضي كمياراتو تعريفيا،كخطكاتيا كالدكر الكاقع عمى المعمـ كالطالب في ضكئيا كالتفكير ا
الرياضي، يتبيف لمباحثة ،أف ىناؾ عالقة تربط بيف تمؾ المحاكر  ككيفية تنمية ميارات التفكير

بعضيا ببعض، فاستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة تسيـ في تنمية التفكير الرياضي  
يا تشجع كالمسائؿ بشكؿ مباشر كما ان كذلؾ مف خالؿ تعامؿ الطمبة مع الصكر كاالشكاؿ

 الطمبة عمى التفكير كتخمصيـ مف السمبية في المكقؼ التعميمي.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 فيأثر تكظيؼ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة التعرؼ إلى ىدفت الدراسة الحالية 
باالطالع  ةالباحث تكلذلؾ قام ،بغزةالصؼ التاسع طالب رياضي لدل تنمية ميارات التفكير ال

عمى مجمكعة مف الدراسات السابقة في ىذا الميداف، كتسييالن لإلفادة مف ىذه الدراسات فقد 
إستراتيجية ، المحكر األكؿ تناكؿ محكريف أساسييفبتصنيؼ ىذه الدراسات إلى  ةالباحث تقام

 : كالتالي، الرياضيأما المحكر الثاني تناكؿ ميارات التفكير  ،التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة

 :المحــور األول : دراسات تناولت إستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة 3.1
 (:2113،شقورة  )دراسة -0

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر تكظيؼ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في      
العمـك لدل طالبات الصؼ  ( فيTIMSS) التفكير المتضمنة في اختبارتنمية بعض ميارات 

األساسي بغزة كتـ استخداـ المنيج شبيو التجريبي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة  الثامف
طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي تـ تقسيميف إلى  72كتككنت عينة الدراسة مف 

طالبة كقامت الباحثة  38بة كاألخرل ضابطة كتضـ طال 32مجمكعتيف األكلى تجريبية كتضـ 
(  كأظيرت TIMSSبتصميـ أداة الدراسة كىي اختبار ميارات التفكير المتضمنة في اختبار)

( بيف متكسطي درجات α≤1010داللة إحصائية عند مستكل )ممنتائج الدراسة  فركؽ ذات 
لصالح المجمكعة التجريبية ك طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم 

كأكصت الباحثة  بضركرة  استخداـ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة كمدخؿ لتدريس 
 إحدل االستراتيجيات الفعالة في تنمية التفكير. العمكـ العامة باعتبارىا

 (:2113،مصمح  )دراسة -2
مركز حكؿ المشكمة في تنمية ميارات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر إستراتيجية التعمـ المت

نحك الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع في  تجاهكاالمعادالت كالمتباينات الجبرية حؿ ال
المحافظة الكسطى كتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع 

كالمتباينات الجبرية في اختبار حؿ المعادالت ة بعدم كتحددت أدكات الدراس -قياس قبمي
فركؽ ذات داللة إحصائية عند لرياضيات. كأظيرت نتائج الدراسة كمقياس االتجاه نحك ا

بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ  (α≤ 1015)مستكل
يات البعدم لصالح المجمكعة التجريبية كأكصت الباحثة بضركرة تشجيع كتدريب مشرفي الرياض
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عمى تكظيؼ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة لما ليا مف اثر في تنمية ميارات حؿ 
 المعادالت كالمتباينات الجبرية كاالتجاه نحك الرياضيات.

 (:2111،المساعدي) دراسة  -3

ىدفت الدراسة إلي التعرؼ عمى أثر إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تحصيؿ      
ة الرياضيات لدل طالب الصؼ الخامس األساسي كاتجاىاتيـ نحكىا. كتـ استخداـ المنيج  ماد

طالبنا تـ اختيارىا بطريقة عشكائية  كتكزيعيا عمى  (59التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف )
طالبنا كتحددت  69( طالبان كاألخرل ضابطة كتضـ 31مجمكعتي الدراسة تجريبية كتضـ )

ار تحصيمي كمقياس اتجاه نحك الرياضيات. كتكصمت الدراسة إلى تنمية األدكات في اختب
التحصيؿ كاالتجاىات باستخداـ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة. كأكصى الباحث 
بضركرة إعادة صياغة محتكل الرياضيات بما يتالءـ كخطكات إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ 

 مية االتجاىات االيجابية نحك الرياضيات.المشكمة لما ليا مف أثر في تن

 :(Yurick,2011)  يورك دراسة -4

 المشكمة باستخداـ حكؿ المتمركز التعمـ استراتيجية تكظيؼ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت     
 في اتجاىات الطالب كمعرفة العمـك مفاىيـ اكتساب عمى "النانك تكنكلكجيا" تعميـ في اإلنترنت
 عمى التجريبي القائـ المنيج الباحثة استخدمت كقد العامة، العمـك مادة نحك ائيةاالبتد المرحمة
 المفاىيـ في اختبار أدكات الدراسة كتحددت ،بعدم قبمي اختبار مع الضابطة المجمكعة تصميـ
 داللة فركؽ ذات كجكد إلييا الدراسة تكصمت التي النتائج أىـ اتجاه كمف كمقياس العممية،
 التجريبية كالضابطة المجمكعتيف درجات متكسطي (α≤1015) ستكل بيفم عند إحصائية
 حكؿ التعمـ المتمركز استراتيجية استخداـ بضركرة الدراسة التجريبية كأكصت المجمكعة لصالح
  .المفاىيـ تنمية في الفعالة األساليب أحد باعتبارىا المشكمة

 ( :2111،بمجون )دراسة  -5

 نمكذج (إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة فاعمية عف شؼالك إلى الدراسة ىدفت     
 العمكـ بالمممكة مادة في المتكسطة المرحمة تمميذات لدل الناقد ميارات التفكير تنمية في (كيتمى
  ضابطةمجمكعة  تصميـ عمى القائـ التجريبي المنيج الدراسة استخدمت كقد السعكدية العربية

األكؿ  الصؼ تمميذات مف تمميذة (037مف) العينة كتككنت بعدل_يقبم اختبار معكتجريبية 
 أىـ النتائج كمف العمـك مادة في لمتفكيرالناقد اختبار في أدكات الدراسة كتحددت المتكسط كالثالث
 بيف  (α≤ 1015)مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلييا الدراسة تكصمت التي
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 لصالح المجمكعة الناقد التفكير اختبار في كالضابطة يبيةالتجر  المجمكعتيف درجات متكسطي
 استخداـ نمكذج عمى الخدمة أثناء العمـك معممي تدريب بضركرة الدراسة كأكصت التجريبية ،

 .العمـك تدريس في كيتمى

 (:2111،الشيراني  )دراسة -6

نمكذج ) ؿ المشكمةإستراتيجية التعمـ المتمركز حك  ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ     
في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحكىا لدل تالميذ الصؼ ( كيتمى

عمى المنيج التجريبي كطبقت  ت الدراسةكقد اعتمد بالمممكة العربية السعكدية السادس االبتدائي
يميان شمؿ تحص طالبان كطبؽ عمى عينة الدراسة اختبارا ن  (21)الدراسة عمى عينة بمغ عددىا 

المستكييف األكلييف )التذكر كالفيـ(حسب تصنيؼ بمـك لألىداؼ المعرفية  باإلضافة مقياس 
المقكشي لالتجاه نحك الرياضيات المدرسية ، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة 

( بيف متكسطات درجات المجمكعتيف  الضابطة α≤ 1015إحصائية عند مستكل داللة )
ة في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي ك مقياس االتجاه  لصالح المجمكعة كالتجريبي

بأىمية استخداـ نمكذج كيتمي في تدريس الرياضيات  كتدريب  الدراسة تالتجريبية كأكصى
 المعمميف عمى استخدامو كتضمينو ضمف الخطط  المخصصة لمكاد إعداد المعمـ في  التربية.

 (:2111، اليعقوبي) دراسة -7

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج تقني يكظؼ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة      
أدكات  تمثمتلتنمية ميارات التفكير المنظكمي في العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة حيث 

ر الدراسة في االختبار التحصيمي كبناء البرنامج التقني لتنمية ميارات التفكير المنظكمي كاختا
كفقا  كاستخدـ الباحثطالبة مف طالبات الصؼ التاسع  (77)الباحث عينة قصديو بمغ عددىا 

كجكد فركؽ ذات  كأظيرت النتائج المنيج التجريبيك المنيج البنائي  :لطبيعة الدراسة منيجيف ىما
داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسطات درجات 

 .لمجمكعة الضابطة الختبار التفكير المنظكمي لصالح المجمكعة التجريبيةطالبات ا
 :(Needham,2010) ندىامدراسة  -2

 بالطريقة التعميـ تتمقى التي الصفكؼ اختبارات نتائج بيف مقارنة إلى إجراء الدراسة ىدفت     
 طمبة لدل المشكمة حكؿ المتمركز بإستراتيجية التعمـ التعميـ تتمقى التي كالصفكؼ االعتيادية
 لمنتائج النظر كعند ،التجريبي شبو المنيج مت الدراسةاستخد كقد ،االبتدائي السادس الصؼ

 كتأثير جدكل نفس لو المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ باستخداـ التعميـ كيجد أف لمكىمة األكلى
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 الصحيحة جاباتاإل مقارنة عند المكحدة كلكف االمتحانات في االعتيادية بالطريقة التعميـ
 باستخداـ تدريسيا تمقت كالتي التجريبية المجمكعة أف نجد كتحميميا كاإلجابات الخاطئة

 تتطمب ميارات التي لألسئمة صحيحة إجابات أجابت المشكمة حكؿ التعمـ المتمركز استراتيجية
 أجابت نجدىا االعتيادية بالطريقة تعميميا تمقت التي الضابطة بينما المجمكعة عميا تفكير
 فركؽ ىناؾ تككف كبذلؾ دنيا ، تفكير ميارات تتطمب التي األسئمة عمى أغمب صحيحة إجابات

  .التجريبية المجمكعة لصالح البعدم االختبار في كالتجريبية المجمكعة الضابطة درجات بيف
 (:2118،برغوت )دراسة -9

 عمى المشكمة حكؿ المتمركز ـالتعم إستراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت     
 أسئمة عف بغزة كلإلجابة األساسي السادس الصؼ لطالب التكنكلكجيا في الميارات تنمية بعض

 تـ حيث ،طالبان ( 80مف) الدراسة عينة تككنت كقد التجريبي، المنيج الباحث استخدـ الدراسة
 الدراسة أداتي بتصميـ الباحث قاـ .ضابطة كاألخرل األكلى تجريبية مجمكعتيف إلى تقسيميـ

كثباتيما  مف صدقيما مالحظة كتـ التحقؽ بطاقة ككذلؾ المعرفي، الجانب اختبار ا:كىم
 :التالية النتائج إلى كتكصمت  الدراسة

طالب  أداء متكسط بيف  (α≤ 1015)داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
التكنكلكجية  الميارات بعض في الضابطة المجمكعة طالب أداء كمتكسط ، التجريبية المجمكعة
 التكنكلكجيا لمعممي تدريبية دكرات الباحث عقد كأكصى.التجريبية المجمكعة طالب لصالح
 الميارات تدريس في المشكمة حكؿ التعمـ  المتمركز إستراتيجية تكظيؼ آلية عمى لتدريبيـ

 .التكنكلكجية
 :(Wesolowski,2008)  ولكسي دراسة -01

نمكذج ت ىذه الدراسة الى تعرؼ فاعمية إستراتيجية التعميـ المتمركز حكؿ المشكمة "ىدف     
كيتمى" بمساعدة االنترنت عمى تسييؿ العمؿ المخبرم في مادة عمـ االحياء كذلؾ في المناطؽ 

. جرت الدراسة في سي كتنمية ميارات التفكير الناقدالمتباعدة جغرافيا كأثرىا في التحصيؿ الدرا
ديميكير(  عمى طمبة الجامعة في كمية العمـك قسـ االحياء كقد تكصمت الدراسة الى )جامعة 

فاعمية إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة عمى االنترنت في تحسيف إنجاز الطمبة إضافة 
 إلى تنمية ميارات التفكير الناقد .
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 (:2117،مقاط )دراسة   -00

إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ  ي ضكءفبرنامج مقترح  اسة الى معرفة أثرىدفت الدر      
عمى كؿ مف التحصيؿ الدراسي لمطالبات كتنمية التفكير اليندسي (نمكذج كيتمى البنائي)المشكمة

بغضة طالباثالصفالثامه عمى مجمكعتيف طالبة  (90البالغة ) تـ تكزيع عينة الدراسة لذى
كنت أدكات الدراسة مف اختباريف أحدىما في التحصيؿ إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة ، كتك

 بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكدالدراسي  كاألخر في التفكير اليندسي ككشفت الدراسة عف 
م إلستراتيجية تعز   الضابطة كتالميذ المجمكعة التجريبية المجمكعة تالميذ درجات متكسطات

ة بضركرة االىتماـ بالتعمـ دراسبية. كأكصت ال، كلصالح المجمكعة التجريالتدريس المستخدمة
 البنائي كخاصة استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة  تكظيفيا في المكاقؼ التدريسية. 

 (:2115، هحماد (دراسة  -06

إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ  استخداـ فاعمية عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت     
 في اإلبداعي كالتفكير المشكالت حؿ تنمية ميارة في (المعدؿ البنائيكيتمى  نمكذج (المشكمة

 تككنت كقد ،التجريبي المنيج الباحثة كاستخدمت االبتدائية، المرحمة تالميذ لدل الرياضيات
المتمثمة في اختبار حؿ المشكالت  الدراسة أدكات بإعداد كقامت طالبان ( 96مف) الدراسة عينة

 لصالح إحصائية داللة ذات فركؽ إلى كجكد الدراسة كتكصمت ،عيكاختيار التفكير االبدا
 ميارة تنمية في كبيرة أىمية لو كيتمى البنائي نمكذج استخداـ أف بمعنى ،التجريبية المجمكعة

 الرياضيات. في اإلبداعي كالتفكير المشكالت حؿ
 :(2113،الجندي)دراسة  -03

 ي(كيتم نمكذج)ية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمةإستراتيج أثر عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت     
 الخامس الصؼ لتالميذ العممي كالتفكير األساسية عمميات العمـ كميارات التحصيؿ تنمية في

 ،تحصيمي اختبار ببناء كقامت ،التجريبي المنيج دراسةكاستخدمت ال ،العمكـ مادة في االبتدائي
 طالبان (64)مف  الدراسة عينة كتككنت العممي فكيركاختبار الت ،األساسية العمـ عمميات كاختبار
 المجمكعة تالميذ درجات متكسطات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة إلى كتكصمت
 المجمكعة لصالح البعدية الثالث االختبارات في الضابطة كتالميذ المجمكعة التجريبية
 .التجريبية
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 يجية التعمم المتمركز حول المشكمة:تعقيب عمى الدراسات التي تناولت استرات

  اوًل: بالنسبة لألىداف:

لى معرفة أثر استراتيجية التعمـ المتمركز إالدراسات السابقة فمعظميا ىدفت  تنكعت أىداؼ     
دراسة (، 6103مصمح )دراسة كمف ىذه الدراسات  حكؿ المشكمة في تدريس الرياضيات،

( كىناؾ دراسات ىدفت 6112رزؽ)دراسة ك  Yurick(6100) دراسة ك  (،6100المساعدم)
( كفي 6115( كحماده)6101لى معرفة فاعمية استخداـ نمكذج كيتمى البنائي كدراسة الشيراني )إ

ستراتيجية التعمـ إفة أثر ضكء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في معر 
 المتمركز حكؿ المشكمة في تدريس مادة الرياضيات.

 يًا: بالنسبة لممنيج:ثان

 المنيج كىك المنيج في الحالية الدراسة مع المحكر ىذا في الكاردة الدراسات تتشابو     
دراسة  (،2011التجريبي كمنيج يناسب طبيعة ىذه الدراسة مثؿ دراسة المساعدم)

Yurick(6100(دراسة الشيراني ،)6101( ، دراسة بمجكف)6101 ) كىناؾ دراسة اليعقكبي
كذلؾ مف أجؿ بناء المنيج البنائي لى اتباعيا المنيج التجريبي اتبعت  إباإلضافة  (6101)

البرنامج التقني الذم يعتمد عمى إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة كىناؾ دراسات 
 .Needham(6101) دراسةك  (،6103)نيج شبو التجريبي مثؿ دراسة مصمحاعتمدت عمى الم

 مع وعينة الدراسة:ثالثًا: بالنسبة لمجت

انيا تتبايف في  إال، كف عينتيا مف الطالب اك الطالباتاتفقت الدراسات السابقة في ك     
(، دراسة 6103دراسة مصمح) المرحمة الدراسية، فمنيا ما تناكؿ المرحمة االساسية مثؿ

حمة كمنيا ما تناكؿ المر .(6101دراسة الشيراني)ك (، 6101(، دراسة اليعقكبي)6103شقكرة)
 .Wesolowski (6112)دراسة الجامعية مثؿ

 رابعًا: بالنسبة لألدوات :

تنكعت األدكات المستخدمة في جمع المعمكمات ما بيف الدراسات السابقة تبعان لنكعية      
غمب الدراسات السابقة في أداة الدراسة كىي أت ىذه الدراسة مع فقد اشترك ، المتغير التابع

دراسة  ( ك6100(، دراسة المساعدم)6103) ، دراسة شقكرة(6103االختبار كدراسة مصمح)
( 6113الجندم)دراسة  ( ك6117دراسة مقاط) ( ك6101) ( ، دراسة الشيراني6101اليعقكبي)
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(  6112، كذلؾ مع دراسة برغكث )( فقد استخدـ مقياس االتجاه6100)Yurickما دراسة أ
 كالتي استخدمت بطاقة مالحظة.

 تعمق بالنتائج:خامسًا :  فيما ي

ستراتيجيات التدريسية كالبرامج المقترحة في ميارات حؿ ثبتت فعالية اإلأجميع الدراسات       
المعادالت كالمتباينات الجبرية كاالتجاه نحك الرياضيات كأكصت بضركرة تضميف مقرر طرؽ 

 . ز حكؿ المشكمةالتدريس بكميات التربية ككميات التعميـ الصناعي إلستراتيجية التعمـ المتمرك
 سادسًا : أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

جية التعمـ المتمركز حكؿ اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراستيا إلستراتي     
 ككذلؾ عينة الدراسات السابقة ختباراالأداة الدراسة كىي ، كاستخداميا لممنيج التجريبي ك المشكمة

 ككنيا مف طمبة المدارس.

 سابعًا: الستفادة من الدراسات السابقة:

 طار النظرم بناء اإل.  
 جراءات المناسبة لمدراسة تحديد اإل. 
  اختيار المنيج المناسب لمدراسة. 
  دكات الدراسة .أبناء 

 المحــور الثاني : دراسات تناولت إستراتيجية التفكير الرياضي: 3.2
 (:2114،جربوع )دراسة  -0

تنمية التفكير فاعمية تكظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي في  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
تجاه نحكىا لدل طالب الصؼ الثامف االساسي بغزة كتككنت عينة الدراسة في الرياضيات ك اإل

( طالبان مف طالب الصؼ الثامف االساسي بغزة كقسمت العينة الى مجمكعتيف مجمكعة 21مف)
31( طالبان كمجمكعة ضابطة تككنت مف )31ككنت مف )تجريبية كت كتمثمت أدكات طالبان (
 .اختبار لقياس ميارات التفكير قي الرياضيات كمقياس االتجاه نحك الرياضيات فيالدراسة 

بيف متكسط درجات  ( α≤1015)كأظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل
لصالح طالب  الضابطة الختبار التفكير في الرياضياتطالب المجمكعتيف التجريبية ك 

المجمكعة التجريبية كأكصت الدراسة بإعادة تنظيـ محتكل الرياضيات بحيث يكظؼ نماذج مثؿ 
 .استراتيجية التدريس التبادلي
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 (:2114،الرشيدي)دراسة  -6

ميارات ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة امتالؾ معممي الرياضيات في المرحمة المتكسطة ل
التفكير الرياضي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي المسحي كتمثمت أداة 

معمـ مف معممي الرياضيات  (25)الدراسة في تصميـ بطاقة مالحظة طبقت عمى عينة قكاميا 
 1015)لممرحمة المتكسطة كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكم داللة 

≥α)   في اتجاىات أفراد عينة الدراسة حكؿ ميارات التفكير الرياضي تعزم إلى متغير الخبرة
في التدريس كأكصت الدراسة بأىمية إعداد البرامج التدريبية لتطكير الميارات الداعمة لمتفكير 

 الرياضي لدل معممي الرياضيات .
 (:2114،صبح ) دراسة -3

ر تكظيؼ أنماط التفكير الرياضي عمى تحصيؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أث
( 60كاتجاىات طمبة الصؼ الثامف األساسي  في الرياضيات  ككانت عينة الدراسة مؤلفة مف )

( طالبان تـ 30طالبان مف طمبة الصؼ الثامف األساسي ، ككاف عدد أفراد المجمكعة التجريبية )
رياضي ، ككاف عدد أفراد المجمكعة الضابطة تدريسيـ المادة التدريبية مدعمة بأنماط التفكير ال

 التجريبي المنيج دراسةاستخدـ ال ( طالبان درست المحتكل  الرياضي بالطريقة التقميدية.30)
أداتاف : اختبار أنماط التفكير الرياضي كاختبار التكافؤ بيف المجمكعتيف  دراسةكاستخدمت ال

: كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند النتائج  كمقياس االتجاه نحك الرياضيات. كأظيرت
( بيف متكسطي التحصيؿ في الرياضيات لطالب الصؼ الثامف α≤ 0.05مستكل داللة )

االساسي بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية لصالح المجمكعة التجريبية كفي ضكء النتائج 
ـ كمحاكلة اقناع بالتركيز عمى تدريب الطمبة ميارة التبرير في عممية التعم دراسةأكصت ال

 االخريف بصحة إجابتو كالتركيز عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل الطمبة.

  (:2114،العيثاوي) دراسة -0

ميارات التفكير تنمية أثر استخداـ معمؿ الرياضيات في  إلىىدفت الدراسة التعرؼ 
تألفت عينة الدراسة / العراؽ ك البات الصؼ األكؿ متكسط في بغدادالرياضي كالتحصيؿ  لدل ط

( طالبة مف طالبات الصؼ االكؿ المتكسط تـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف ،المجمكعة 51مف )
 كتمثمت أدكات الدراسة في( طالبة 61( طالبة كالمجمكعة الضابطة كتضـ )31التجريبية كتضـ )

صائية اختبار تحصيمي  كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احاختبار التفكير الرياضي ك 
 لصالح المجمكعة التجريبية داء البعدم ألفراد عينة الدراسةفي ميارات التفكير الرياضي في األ
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 لدراسةحيث اف ىناؾ اثران الستخداـ معمؿ الرياضيات  فيما يتعمؽ بالتحصيؿ أيضان. كأكصت ا
ياضي بأىمية تفعيؿ استخداـ معمؿ الرياضيات لما لو مف أثر عمى تنمية ميارات التفكير الر 

كالتحصيؿ مع ضركرة اىتماـ المعمميف بإستراتيجيات التدريس المستخدمة في رياضيات المرحمة 
 الثانكية .

 (:2113،السيد  )دراسة -5

ثر استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية عمى ميارات التفكير أ دراسةىدفت الدراسة إلى      
 تكقد استخدم .بسمطنة عماف ساسىلدل تالميذ الصؼ الخامس األ الرياضى كالتحصيؿ

( طالبان 26اختيار عينة البحث بطريقة عشكائية كبمغ عددىا )المنيج التجريبيى حيث تـ  دراسةال
كمقياس االتجاه نحك  اختبار التفكير الرياضي :أداتاف لدراسةا تاؼ الدراسة استخدمكلتحقيؽ أىد

تكسطى درجات طالب المجمكعتيف الرياضيات ك تكصمت الدراسة الى كجكد فرؽ جكىرم بيف م
أبعاده ، كاالتجاه نحك الرياضيات بكؿ فى التفكير الرياضى بكؿ مياراتو التجريبية كالضابطة

، سكاء لمتالميذ مرتفعى التحصيؿ أك منخفضى التحصيؿ أك لصالح المجمكعة التجريبية
تيجيات السقاالت االىتماـ بممارسة التالميذ إلستراكأكصت الدراسة بضركرة مجتمعيف معان. 
عادة تنظيـ محتكل مناىج الرياضيات ك ، ة بما يتناسب مع قدراتيـ كميكليـالتعميمية المختمف ا 

بمرحمة التعميـ األساسى بشكؿ يسمح بتنمية االتجاه كميارات التفكير الرياضى المختمفة 
 .لمتالميذ

 (:2113،يامين )دراسة  -2

المتعددة  ر الرياضي كعالقتيا ببعض الذكاءاتأنماط التفكي ىدفت الدراسة إلى معرفة     
كاستخدمت  في فمسطيفلدل طمبة الصؼ العاشر االساسي  كالرغبة في التخصص كالتحصيؿ

حيث تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالب كطالبات الصؼ  التحميمي المنيج الكصفي دراسةال
( طالبان كطالبة 359ف )العاشر االساسي كطيبقت الدراسة عمى العينة القصدية كالمككنة م

كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار أنماط التفكير الرياضي كاختبار الذكاءات المتعددة ك إستبانة 
لتحديد رغبة طمبة الصؼ العاشر في التفريغ كأشارت النتائج الى كجكد عالقة دالة احصائيان بيف 

ة بأف يتـ تصميـ المقررات بعض أنماط التفكير الرياضي كالذكاءات المتعددة كأكصت الدراس
راتو بما يناسب الدراسية بطريقة تضمف أنشطة كألغاز كتدريبات لتنمية التفكير الرياضي كميا

 .طالب كؿ صؼ دراسي
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 (:2112،بو رومية أ )دراسة -7

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اثر استخداـ إستراتيجية سكماف في تنمية ميارات التفكير      
المنيج التجريبي كتمثمت  ت الدراسةالب الصؼ الحادم عشر آداب كاستخدمالرياضى لدل ط

ارات التفكير الرياضي )االستقراء، االستقصاء، أداة الدراسة في إعداد اختبار يتعمؽ ببعض مي
( 33( طالبان )22، حؿ المسألة كالتعبير بالرمكز( كتككنت عينة الدراسة مف )المنحى العالقى

كمجمكعة ضابطة كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة  (33ك) منيـ كمجمكعة تجريبية
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية ك   (α≤ 1015)إحصائية عند مستكل 

الضابطة  الختبار تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لصالح طالب المجمكعة التجريبية 
رات التفكير الرياضي كالعمؿ عمى تنميتيا كأكصت الدراسة باستخداـ ميارات أخرل مف ميا

 باستخداـ إستراتيجية سكماف كتطبيقيا عمى فصكؿ مختمفة. 
 (:2112،العتال )دراسة  -2

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية  برنامج مقترح قائـ عمى التكاصؿ الرياضي لتنمية بعض       
تككنت عينة الدراسة مف جميع ميارات التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ السابع االساسي ك 

( 21طالب الصؼ السابع االساسي الذيف يدرسكف في مدرسة عبد اهلل صياـ كالمككنة مف )
طالبان مكزعيف عمى مجمكعتيف بالتساكم إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة . كقد طبؽ الباحث 

اظير برنامج نتائج  أداة الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير الرياضي عمى عينة الدراسة كقد
الدراسة فعالية البرنامج المقترح القائـ عمى التكاصؿ الرياضي  في تنمية بعض ميارات التفكير 

بيف  ( α≤ 1015)الرياضي كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 
 ير الرياضيمتكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار التفك

بضركرة االىتماـ باألنشطة الصفية القائمة عمى  ت الدراسةلصالح المجمكعة التجريبية. كأكص
 . التكاصؿ الرياضي كذلؾ مف ًقبؿ كاضعى المناىج كالمشرفيف التربكييف كالمعمميف أيضان 

 : (2112،العابد) دراسة -9

 التفكير كممات " في تنمية بدكف البرىاف" أسمكب استخداـ أثر إلى معرفة ىدفت الدراسة
 اختبار ا:ىم أداتاف الدراسة في كاستخدمت الثانكية المرحمة طمبة لدل كالتحصيؿ الرياضي
 طمبة مف كطالبة طالبان  (053(مف الدراسة أفراد تككف. التحصيؿ كاختبار الرياضي التفكير
 في الدراسة أفراد زعتك  كقد نابمس في كالتعميـ التربية مدارس في العممي الثانكم األكؿ الصؼ

 أسفرت كطالبة ( طالبان 77 (ضابطة كطالبة كاألخرل ( طالبان 72) تجريبية أحداىما مجمكعتيف
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 التفكير اختبار في سكاء الطمبة درجات متكسطات بيف إحصائينا دالة فركؽ عف الدراسة نتائج
 إلى الدراسة صتكخم مرة كؿ في التجريبية المجمكعة كلصالح ،التحصيمي االختبار أك الرياضي

  . نتائج مف عنو أسفرت ما ضكء في التكصيات مف عدد

 (:2112 ،العيمة) دراسة -01

 التفكير ميارات لتنمية التعمـ أنماط عمى قائـ مقترح برنامج أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت     
 المنيجدراسة ال استخدمت كقد غزة بمحافظات االساسي الرابع الصؼ طالبات لدل الرياضي

 كاختبار التعمـ أنماط استبانة أداتاف الباحثة استخدمت الدراسة أىداؼ لتحقيؽك  التجريبيى شبو
 ،ضابطة مجمكعة منيـ ( طالبة37( طالبة ،)75 (الدراسة عينة بمغت الرياضي التفكير ميارات

 إلى الدراسة كتكصمت  قصديو بطريقة العينة اختيار كتـ تجريبية مجمكعة منيـ ( طالبة32) 
 طالبات درجات متكسط ( بيفα ≤ 1.15) داللة مستكل عند احصائية داللة  ذات فركؽ جكدك 

 البعدم التطبيؽ في الضابطة المجمكعة في أقرانيف درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة
 مناىج تركيز بضركرة الدراسة كأكصت التجريبية المجمكعة لصالح الرياضي التفكير الختبار

 الطمبة كذلؾ لدل الرياضي التفكير  ميارات تنمية عمى االساسية مةالمرح في الرياضيات
 .التفكير عمى تحث التي كاألنشطة  التفكير إلثارة مكاقؼ  عمى بتضمينيا

  ( :2112،بو زينة أعبد و ) دراسة -00

عبر  األردنييف ىدفت ىذه الدراسة استقصاء تطكر القدرة عمى التفكير الرياضي لدل الطمبة
المنيج  دراسةال تكاستخدم. كعالقة ذلؾ بنمط تعمميـالثامف  كحتى العاشر الصفكؼ مف 

تمثمت كطالبة في مديرية عماف االكلى ك  طالبان  (0002التجريبي ك بمغ عدد أفراد الدراسة )
اختبار التفكير الرياضي  كمقياس فارؾ لمكشؼ عف أنماط التعمـ المفضمة لدل أدكات الدراسة 

الدراسة عف نمك في القدرة عمى التفكير الرياضي بانتقاؿ الطالب مف الطمبة . كشفت نتائج 
 دل الطمبة يتغير  مع اختالؼ الصؼ،صؼ إلى صؼ أعمى . كأف  نمط التعمـ المفضؿ  ل

كخمصت الدراسة إلى  جممة مف التكصيات تدعك إلى االىتماـ بتفعيؿ دكر المناىج كتبني 
  .مع انماط تعمـ الطمبة كتتماشىإستراتيجيات تدريس تدعـ التفكير الرياضي 

 (:2111،أبو اليطل )دراسة  -06

أثر استخداـ برنامج تعميمي محكسب في تدريس الرياضيات  إلى ىدفت الدراسة التعرؼ     
لدل طالبات الصؼ الثامف االساسي  كاالتجاه نحكىا عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي

( طالبة مف طالبات 21الدراسة عمى عينة حجميا)المنيج التجريبي  طبقت  كاستخدـ الباحث
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الصؼ الثامف االساسي قيسمت إلى مجمكعتيف احدىما تجريبية كاألخرل ضابطة كتمثمت أدكات 
الدراسة باختبار التفكير الرياضي كمقياس االتجاه نحك تعمـ الرياضيات كتكصمت الدراسة إلى 

بيف متكسط درجات طالبات  (α≤ 1015)كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 
المجمكعة التجريبية ك متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي 
في القياس البعدل ككذلؾ في مقياس االتجاه لصالح المجمكعة التجريبيةكأكصت الدراسة 

المعمميف بضركرة تصميـ كتنظيـ كتب الرياضيات في ضكء ميارات التفكير الرياضي.كتزكيد 
 بقائمة المكاقع االلكتركنية التي تعرض برامج تعميمية محكسبة.

 ( :2111،الخطيب وعباينة  )دراسة -03

ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ إستراتيجية تدريسية قائمة عمى حؿ المشكالت       
ي في عمى التفكير الرياضي كاالتجاىات نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ السابع األساس

مف طالب  ان طالب (010)كتككنت عينة الدراسة مف المنيج التجريبي  دراسةال تكاستخدماألردف 
الصؼ السابع األساسي قسمكا إلى مجمكعتيف عشكائيا تجريبية درست باستخداـ إستراتيجية 
تدريسية قائمة عمى حؿ المشكالت كضابطة درست بالطريقة االعتيادية كقد أظيرت النتائج 

ة بالتفكير الرياضي تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية عمى طالب المجمكعة الضابطة المتعمق
بيف استراتيجية  كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في التفكير الرياضي تعزل لمتفاعؿ

التحصيمي كأف اتجاىات طالب المجمكعة التجريبية كانت أفضؿ مف  لالتدريس كالمستك 
خرل تتناكؿ أ، كأكصت الدراسة بإجراء دراسات  الضابطة اتجاىات أقرانيـ مف المجمكعة

 متغيرات أخرل مثؿ التفكير االبداعي أك التفكير الناقد كقمؽ الرياضيات .
      ( :2111،البالونة ) دراسة -00

 التفكير تنمية في األداء عمى القائـ التقكيـ استراتيجية فاعمية استقصاء إلى الدراسة ىدفت     
المنيج  دراسةال تكاستخدم الثانكية المرحمة طمبة لدل المشكالت حؿ عمى قدرةالرياضي كال

 تعييف تـ. العممي الثانكم األكؿ مف طالبات ( طالبة70مف ) الدراسة عينة تككنت. التجريبي
كتمثمت أدكات الدراسة  ضابطة كمجمكعة الثانية كالمجمكعة تجريبية، كمجمكعة األكلى الشعبة

 احصائيان  دالة فركؽ كجكد النتائج كأظيرت المشكالت حؿ كاختبار الرياضي التفكير اختبار في
 المجمكعة لصالح المشكالت كحؿ الرياضي التفكير اختبارم في الحسابية المتكسطات بيف

 البديؿ التقكيـ إستراتيجية حكؿ الدراسات مف المزيد إجراء بضركرة ت الدراسةأكص كقد التجريبية
صدار  كما لممعمميف تدريب برامج ككضع لمرياضيات الطمبة تحصيؿ تقكيـ في ليا خاصة أدلة كا 
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 في الطمبة تضع أدائية ميمات لتشمؿ المنزلية كالكاجبات الصفية التدريبات في التنكيع إلى دعا
  .منطقي بشكؿ التفكير عمى تحفزىـ حياتية كمشكالت مكاقؼ
 (:2111،حمش )دراسة  -05

ض أنماط التفكير الرياضي كعالقتيا بجانبي الدماغ لدل طمبة ىدفت الدراسة إلى دراسة بع     
كتمثمت أدكات المنيج الكصفي التحميمي  دراسةالصؼ التاسع االساسي بغزة ك قد استخدمت ال

اختبار السيطرة الدماغية كاختبار أنماط التفكير كتـ التأكد مف صدقيما كثباتيما    الدراسة في
( طالبة ككاف مف نتائج 26( طالبان ك )76طالبان كطالبة )( 030كتككنت عينة الدراسة مف )

(  في أنماط التفكير α≤ 1015 (الدراسة أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل
الرياضي لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي تعزل لمتغير الجنس كجانبي الدماغ لصالح اإلناث  

ختمؼ المراحؿ كالمستكيات التعميمية باألنشطة كأكصت الدراسة بإثراء المناىج الدراسية في م
 .التربكية  المناسبة التي تساعد عمى تنشيط كال مف جانبي الدماغ 

 (:2111،الدىش )دراسة -02

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية برنامج لألنشطة التعميمية قائـ عمى نظرية      
الرياضي كاالتجاه نحك الرياضيات لدل طالب لمذكاءات المتعددة في تنمية التفكير   جاردنر

 ت الدراسةاستخدمك . ض بالمممكة العربية السعكديةالصؼ الثاني المتكسط بمدارس منطقة الريا
طالبانحيث قسمت العينةإلى ( 60) تجريبي كقد تككنت عينة البحث مفالمنيج ال
: اختبار التفكير رل ضابطة. كتمثمت أدكات البحث فياحدىما تجريبية ، كاألخ مجمكعتيف

: كجكد فرؽ ذك نتائج منياالرياضي ك مقياس االتجاه نحك الرياضيات كقد تـ التكصؿ إلى عدة 
التجريبية   ( بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيفα≤ 1015عند مستكل )  إحصائية  داللة

صت في اختبار التفكير الرياضي كذلؾ لصالح طالب المجمكعة التجريبية. كأك   كالضابطة
الدراسة بضركرة تحسيف الممارسات التعميمية كالتقكيمية في مناىج الرياضيات بمرحمة التعميـ 

 عاـ . المتكسط بشكؿ خاص كبقية المراحؿ بكجو
 (:2119،الغا ) دراسة -07 

 بعض تنمية في الذىني العصؼ استراتيجية استخداـ أثر إلى التعرؼ الدراسة ىدفت     
  العممى لمفرع عشر الحادم الصؼ طالب لدل الدماغ ىبجان في يالرياض التفكير ميارات
 :التالية األدكات الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ التجريبيى المنيج مت الدراسةكاستخد
 اختيار كتـ ( طالبة60الدراسة) عينة بمغت الرياضى  التفكير كاختبار الدماغية السيطرة اختبار
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 الدراسة تكصمت ك كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف تكافؤ مف التأكد كتـ قصديو بطريقة العينة
 درجات متكسطي بيف  ((α≤ 0.05 مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو إلى

 التفكير الميارات بعض تنمية الختبار البعدم التطبيؽ في كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف
 الرياضي التفكير ميارات تنمي التي التدريس راتيجياتاست بتعزيز الدراسة كأكصت  ،الرياضي

  .الطمبة لدل
 :((Aunio,2005 اونيو دراسة -18

كتنمية التفكير   Number Senseىدفت الدراسة إلى تحسيف مستكل اإلحساس العددم     
الرياضي لدل طمبة  رياض االطفاؿ كذلؾ مف خالؿ اعداد برنامج أيعد خصيصان لذلؾ ، 

باحث المنيج التجريبي ، كطيبؽ البرنامج عمى عينة مف طمبة رياض االطفاؿ كقد كاستخدـ ال
أشارت نتائج الدراسة إلى نجاح البرنامج في تحسيف اإلحساس العددم لدل الطمبة كذلؾ بعد 

( أشير مف تنفيذ الدراسة أخذ ىذا التحسف 6إلنتياء مف تنفيذ الدراسة مباشرة ، كبعد مركر)ا
باإلنخفاض ، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد أثر  لمبرنامج في تنمية التفكير الرياضي لدل طمبة 

 رياض االطفاؿ.
 :((Kathleen & Ann,2001 كاتمن واخرون دراسة -09

تحسيف ميارات التفكير الرياضي لمطالب مف خالؿ تحسيف  ىدفت ىذه الدراسة إلى     
كقد تككنت عينة  كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي المفردات الرياضية كالعمميات العددية ،

الدراسة مف مجمكعتيف مف الطالب المجمكعة االكلى مف طالب المرحمة االعدادية في التعميـ 
ريفية كالمجمكعة الثانية مف طالب الصؼ التاسع مف العاـ بمدرسة ضمف طبقة متكسطة لجالية 

المرحمة الثانكية مف التعميـ الخاص بمدرسة ضمف طبقة متكسطة لجالية حضرية. كتمثمت 
أدكات الدراسة في اختبار لمتفكير الرياضي ك قامكس لممفردات الرياضية كمشكالت القصة 

الستخداـ الصحيح لممفردات الرياضية كأسفرت نتائج الدراسة عف زيادة في قدرات الطالب عمى ا
ثبات أجزاء المعادالت الرياضية.  كا 

 تعقيب عمى الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي:
 : بالنسبة لألىداف: اولً 

التفكير الرياضي ك التحصيؿ مثؿ دراسة   السابقة إلى تنمية ميارات الدراسات ىدفت     
 (،6106(، العتاؿ )6106(، ابك ركمية )6100)جربكع (،6100)صبح (،6100العيثاكم)
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 (6101البالكنة ) ما دراسةأ، (6101البالكنة )  (،6100الخطيب كعباينة )  (،6106 (العيمة
الرياضي  التفكير تنمية في األداء عمى القائـ التقكيـ استراتيجية فاعمية استقصاء فيدفت إلى

ت إلى دراسة بعض أنماط التفكير ( ىدف6101اما دراسة حمش ) المشكالت حؿ عمى كالقدرة
 . الرياضي كعالقتيا بجانبي الدماغ

 ثانيًا: بالنسبة لممنيج:

السيد  (،6100جربكع ) ،(6100العيثاكم)بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي مثؿ      
 & Kathleen ،(6101الدىش) ،(6106زينة  ) كأبكعبد  ،(6106بك ركمية )أ ،(6103)

Ann(2001) كىناؾ ( 2012 )عيمةال ؾ دراسات استخدمت المنيج شبة التجريبي مثؿكىنا
 .( 6101حمش ) ،(6103) ، ياميف(6100الرشيدم) دراسات استخدمت المنيج الكصفي مثؿ

  ثالثًا: بالنسبة لمجتمع وعينة الدراسة:

 ،(6100صبح ) اتفقت بعض الدراسات السابقة في اختيار عينتيا مف الطالب كدراسة     
كىناؾ دراسات اتفقت في اختيار عينتيا مف الطالبات فقط  (6106العتاؿ )(، 6100كع )جرب
كبعض الدراسات جمعت عينتيا بيف الطالب  (6100بك اليطؿ )، أ(6100العيثاكم) مثؿ

ىناؾ دراسات كانت عينتيا مف ( 6106)عبد كابك زينة، (6103) كالطالبات كدراسة ياميف
( كتباينت الدراسات في المرحمة الدراسية فمنيا ما تناكؿ 6100الرشيدم) المعمميف مثؿ دراسة

 Aunio(2005) ك(6103السيد )(، 6100جربكع ) ،(6100صبح ) المرحمة االساسية كدراسة
دراسات كاختمفت ال.(6106د)العاب (،6106ابك ركمية ) كمنيا ما تناكؿ المرحمة الثانكية كدراسة

 ي العدد حسب ما ىك مناسب لطبيعة الدراسة.، كتباينت فالسابقة في أماكف تطبيقيا
 رابعًا: بالنسبة لألدوات :

تنكعت األدكات المستخدمة في جمع المعمكمات ما بيف الدراسات السابقة تبعان لنكعية       
فقد اشتركت ىذه الدراسة مع اغمب الدراسات السابقة في أداة الدراسة كىي  المتغير التابع،
الخطيب  ،(6103)السيد، (6103)، ياميف(6100صبح ) ،(6100كم)العيثا االختبار كدراسة

( كىناؾ 6100الرشيدم) كىناؾ دراسات استخدمت بطاقة مالحظة مثؿ دراسة ( 6106)كبرىـ
 .(6106) عيمةالدرسات استخدمت استبانة مثؿ دراسة 
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 خامسًا :  فيما يتعمق بالنتائج:

التدريسية  كالبرامج المقترحة في تنمية ميارات  بعض الدراسات اثبتت فعالية االستراتيجيات     
العتاؿ ، (6106ابك ركمية ) ،(6103السيد ) ،(6100جربكع ) -التفكير الرياضي كدراسة

ىمية استخداـ معمؿ الرياضيات فى تنمية أ( اتبتت 6100ما دراسة العيثاكم )، أ(6106)
كشفت نتائج الدراسة عف نمك  (6106بك زينة  )أعبد ك ما دراسة أالتفكير الرياضي كالتحصيؿ 

 . عمىأى صؼ إلفي القدرة عمى التفكير الرياضي بانتقاؿ الطالب مف صؼ 

 سادسًا : أوجو التفاق بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة:

، لميارات التفكير الرياضي اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراستيا     
تجريبي كأداة الدراسة كىي االختبار ككذلؾ عينة الدراسات السابقة ككنيا كاستخداميا لممنيج ال
 مف طمبة المدارس.

 سابعًا: الستفادة من الدراسات السابقة:

  الحصكؿ عمى مراجع ذات عالقة بمكضكع الدراسة.  
 المناسبة  ساليب االحصائيةتحديد اال. 
 . بناء ادكات الدراسة 
 الدراسات السابقةمقارنة نتائج الدراسة الحالية ب. 
 بناء االطار النظرم. 

 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة: 3.3
  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي عرضيا في استخداـ االستراتيجية

، كتميزت كتميزت عنيا في انيا بحثت اثر ية)التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة(البنائ
مـ المتمركز حكؿ المشكمة( في تنمية ميارات التفكير استخداـ االستراتيجية البنائية)التع

 .الرياضي
   اتفقت معظـ الدراسات عمى استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف متكافئتيف

، حيت المنيج التجريبي في ىذه الدراسة )ضابطة كتجريبية(، كاستخدمت الباحثة ايضان 
تراتيجية البنائية)التعمـ المتمركز حكؿ كانت المجمكعة التجريبية تدرس باستخداـ االس

 .المشكمة( ، كالمجمكعة الضابطة تدرس بالطريقة التقميدية
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  تنكعت أدكات الدراسة في الدراسات السابقة ،بالرغـ مف ذلؾ اتفؽ معظميا عمى أداة
االختبار باختالؼ نكعيتو بناءن عمى المتغيرات المراد قياسيا، كاستخدمت الباحثة في 

 .سة اختبار التفكير الرياضيىذه الدرا
  شممت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنكعت ما بيف المرحمة االساسية كالمرحمة

الصؼ التاسع  البليـ الجامعي، بينما تككنت عينة الدراسة الحالية مف ط1الثانكية كالتع
 االساسي .

 :ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 

لحالية عف الدراسات السابقة بمعرفة أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز تميزت الدراسة ا
حكؿ المشكمة في مادة الجبر كبناء دليؿ معمـ كفقأ لالستراتيجية. كذلؾ شممت الدراسة عينة 

 مف طالب الصؼ التاسع األساسي مف مدارس ككالة الغكث.

زيز الدراسة الحالية، كمساعدة ك يمكف القكؿ: أف الدراسات السابقة ليا دكر ميـ في تع
الباحثة في تككيف خمفية كاضحة عف مكضكع الدراسة، كذلؾ مف خالؿ المنيج كالنتائج 

 كالتكصيات .

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الرابع 4
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الرابع
 واإلجراءات الطريقة

ىدؼ تـ اتخاذىا لتحقيؽ يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان مفصالن إلجراءات الدراسة التي 
الدراسة كالمتمثؿ في  معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية 

حيث يتناكؿ منيجية الدراسة  ،ميارات التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ التاسع األساسي
 ،إعدادىا الدراسة كطريقة اةكما يشمؿ أيضان كصؼ ألد ،كتحديد مجتمعيا كاختيار عينتيا

الدراسة كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة لمكصكؿ إلي نتائج  اإلجرائية لتطبيؽ كالخطكات
 كفيما يمي كصفان لمعناصر السابقة مف إجراءات الدراسة: ،الدراسة كتحميميا

 :ةـــــج الدراســــمني 4.1
 راتالمتغي يف التحكـ فيو يتـ الذم المنيج" كىك قامت الباحثة باستخداـ المنيج التجريبي

 كقياس تحديد بيدؼ كتغييره بتطكيعو الباحث يقـك كاحد متغير باستثناء ما ظاىرة في المؤثرة
 التجريبي المنيج يعتبر حيث ، 175)ص ،ـ 2009عطية،) الدراسة مكضع الظاىرة عمى تأثيره
 كىك الدراسة ىذه في المستقؿ المتغير الباحثة أخضعت حيث ،الدراسة  لمكضكع مةءمال األكثر

كىك التفكير   التابع المتغير عمى أثره لقياس لمتجربةاستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة  
 ىي المالئـ التجريبي التصميـ اختيار عممية تعد، األساسي التاسع الصؼ البط لدلالرياضي 
 طمكبةالم المعمكمات لجمع الباحث يضعيا التي الخطة تعد إذ عممي، بحث ألم األكلى الخطكة
جراء فييا، المؤثرة المتغيرات كضبط  شاممة بصكرة البحث فرضيات الختيار المناسب التحميؿ كا 

 .12)ص ـ، 1992 كممكاكم، عكدة(

 تصميم الدراسة: 4.2
 خضعت حيث المتكافئتيف، كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف تصميـ أسمكب اتباع تـ حيث

 كالمجمكعة ية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة()استراتيج المستقؿ لممتغير التجريبية المجمكعة
استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ  أثر عمى التعرؼ أجؿ مف المعتادة، بالطريقة الضابطة
لمدراسة  التجريبي التصميـ يكضح التالي كالشكؿ ، عمى تنمية ميارات التفكير الرياضيالمشكمة
 :المقترحة
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 صميـ التجريبي لمدارسةتال(: 4.4 شكل )

 :عينة الدراسة 4.3
األساسي بمدرسة ذككر  الصؼ التاسع طالب مف طالبان (  (64مف الدراسة عينة تككنت     

اختيارىا  تـ حيث (م2015-2016بني سييمة االعدادية ب التابعة لككالة الغكث لمعاـ الدراسي)
 عينة كتككنت ،اءات الدراسةإجر  لتسييؿ كذلؾ الباحثة مف قريبة ألنيا كذلؾ قصدية بطريقة
 إلى ـتقسيمي تـ تـ اختيارىما بطريقة عشكائية. المدرسة فصكؿ مف فصميف مف الدراسة

 الباحثة بتعييف قامت حيث فصؿ، كؿ في ان طالب (32)بكاقع كضابطة تجريبية مجمكعتيف
يبية التجر  المجمكعة تدرس بحيث ،)القرعة) عشكائية بطريقة كالضابطة التجريبية المجمكعة
 بالطريقة تدرس الضابطة كالمجمكعة استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة باستخداـ
  :الدراسة عينة تكزيع يبيف (000) رقـ كالجدكؿ التالي المعتادة،

 تكزيع عينة الدراسة(: 4 .1جدول )

 حجم العينة بعدد الطال الفصل المجموعة المدرسة

 ذكور بني سييال اإلعدادية ب
 طالبان  9/036التجشيبيت

20
 طالبان  9/636الضابطت

 

 

 

 

 التطبيؽ القبمي

 

إلختبار 

ميارات 
 التفكير

 الرياضي

 

 التجريبية

 التدريس طريقة

التعمـ  استراتيجية
المتمركز حمكؿ 

 المشكمة

 الطريقة المعتادة

 المجمكعة

 الضابطة

 

 دمالتطبيؽ البع

 

 

ميارات إلختبار 
 التفكير

 الرياضي



 
 

 
 

73 
 

  :الدراسة تاو أدمواد و  4.4
معرفة أثر تكظيؼ إستراتيجية التعمـ المتمركز  في تتمثؿ كالتي الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

 بغزة، األساسي التاسع الصؼطالب تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل  فيالمشكمة ؿ حك 
 :يمي فيما تمثمت التي ،الدراسة كأدكات مكاد بإعداد قامت الباحثة

 كفقان الستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة. المعمـ لدليؿ العاـ اإلطار أكالن:

 .ثانيان:اختبار ميارات التفكير الرياضي

 كفيما يمي تكضيح ليذه العناصر

 لستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة: وفقا   المعلم لدليل العام اإلطار أوًل:
 دليؿ المعمـ:

يعرؼ دليؿ المعمـ بأنو كتيب يرجع إليو المعمـ كيسترشد بو في تدريس كحدة ما، كتستيدؼ 
الدراسة الحالية أثر استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية بعض ميارات التفكير 

 ؼ التاسع في كحدة المعادالت كالمتباينات.الرياضي لدل طالب الص

كيفية إعداد دليؿ المعمـ، بحيث ينمي ميارات التفكير الرياضي باستخداـ استراتيجية التعمـ 
 المتمركز حكؿ المشكمة في مكضكعات كحدة المعادالت كالمتباينات.

 كقد قامت الباحثة باشتقاؽ مضاميف الدركس التعميمية مف المصادر التالية:

اب الرياضيات المقررعمى طمبة الصؼ التاسع األساسي كبعض المراجع كت -
 المتعمقة بمحتكل الكتاب.

معطيات اإلطار النظرم، حيث قامت الباحثة باالطالع عمى الدراسات المتماثمة  -
كذلؾ لمتعرؼ عمى األسس كالمبادئ كالشركط الالـز تكافرىا في الدركس المعدة 

 كفقان لتمؾ االستراتيجية.

د الدليؿ كعرضو عمى بعض المتخصصييف، إلبداء آرائيـ مع انسجامو مع اعدا -
 خطكات االستراتيجية.

 :يمي ما الدليؿ تضمف كقد المعمـ، دليؿ إعدادتـ      
 مقدمة. 00
 استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة. عف نبذة 60
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 الرياضي المراد تنميتيا. التفكير عف ميارات نبذة 30
 المعادالت كالمتباينات. لكحدة العامة األىداؼ 00
 لكحدة المعادالت كالمتباينات. الزمني التكزيع 50
 .المشكمةؿ إستراتيجية التعمـ المتمركز حك  باستخداـ الكحدة تدريس عند لممعمـ تكجييات 20

 كؿ اشتمؿ كقد المشكمةؿ إستراتيجية التعمـ المتمركز حك  باستخداـ الكحدة دركس عرض 70

 :يمي ما عمى درس

 الدرس عنكاف. 

 المخصصة الحصص ددع. 

 لمدرس العاـ اليدؼ. 

 درس لكؿ السمككية األىداؼ. 

 االختبارية كالبنكد األساسية المتطمبات. 

 المستخدمة التعميمية كاألدكات الكسائؿ. 

 المعمـ، دكر التعميمية، األنشطة الدرس، عرض التييئة، :كتشمؿ الدرس في السير خطة 
 .البيتي النشاط التقكيـ، الطالب، دكر

 في المتخصصيف مف مجمكعة عمى بعرضو الباحثة قامت األكلية بصكرتو الدليؿ إعداد دكبع
 كمالحظاتيـآرائيـ  كابداء تحكيميا بغرض (1) رقـ ممحؽ الرياضيات تدريس كطرؽ مناىج

 :ضكء في كمقترحاتيـ
 ستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمةا مة كتمشي دليؿ المعمـ مع خطكاتمدل مالء. 
 ياغة األىداؼ السمككية لمدركس المتضمنة بالدليؿ.دقة ص 
 .دقة كسالمة الصياغة المغكية كالعممية لمدليؿ 
 .كجكد تنظيـ كتسمسؿ جيد لممادة التعميمية خالؿ الدرس الكاحد  كبيف الدركس المختمفة 
 مة األنشطة  كأكراؽ العمؿ الكاردة بالدركس لمستكل الطالب.مالء 
 (7)انظر ممحؽ رقـستخدمة لما يتضمنة الدرس.مة أساليب التقكيـ الممالء 

 :الرياضياختبار ميارات التفكير ثانيًا:
التاسع لقياس مدل اكتساب طالب الصؼ  (5ممحؽ رقـ ) بإعداد اختبار ةالباحث تقام     

" كقد مر االختبار  المعادالت كالمتبايناتفي كحدة  "  الرياضيلميارات التفكير  األساسي
 ة:بالمراحؿ التالي
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: ييدؼ االختبار إلى التعرؼ عمى مدل اكتساب طالب من الختبار العام تحديد اليدف -1
الصؼ التاسع األساسي لميارات التفكير الرياضي في مادة الرياضيات لمصؼ التاسع 

 .األساسي

المراد الكشؼ عف ميارات التفكير الرياضي مكضكع الدراسة  تحديد وحدة الدراسة -6
مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع  المعادالت كالمتباينات()الثةثالمتضمنة في الكحدة ال

 .األساسي

 تحديد قائمة ميارات التفكير الرياضي:  -3

 ،(2014دراسة جربكع ) حيث قامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف الدراسات السابقة مثؿ
 (2012 (يمةالع دراسةك ( 2012أبك ركمية ) ،(2013دراسة ياميف ) ،(2014دراسة الرشيدم)

، كتـ عرضيا )االستنتاج،التصكر البصريالمكاني، النمذجة، حؿ المسألة( كتـ تحديد أربع ميارات
 عمى المحكميف لمتأكد مف مالئمتيا لمستكل الطالب كالكحدة مكضكع الدراسة.

 الصورة األولية لالختبار:-4

تـ  ( فقرة30ية المككف مف )في صكرتو األكل الرياضيبإعداد اختبار التفكير  ةالباحث تقام     
كبعد كتابة الفقرات تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف  اختيارىا عف طريقتحميؿ المحتكل،

كتـ  ،(1ممحؽ رقـ ) رياضياتذكم الخبرة كاالختصاص مف أساتذة جامعات كمكجيي كمعممي ال
جراء التعديالت المناسبة  ئيـ المحكميف فييا كىي: كأىـ النقاط التي تـ أخذ آرا ،األخذ بآرائيـ كا 

 عدد بنكد االختبار. -

 مدل تمثيؿ فقرات االختبار لألىداؼ المراد قياسيا. -

 مدل تغطية فقرات االختبار لمحتكل الكحدة. -

 مدل صحة فقرات االختبار المغكية كالعممية. -

 مدل دقة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. -

 مدل مناسبة فقرات االختبار لمستكل الطالب. -

 إمكانية الحذؼ كاإلضافة. -
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عادة صياغتيا لتصبح أكثر كضكحا كتـ  ،كقد أشار بعض المحكميف إلى تعديؿ بعض الفقرات كا 
 المكاصفات يكضحو جدكؿكما  الرياضيتحديد الكزف النسبي لكؿ ميارة مف ميارات التفكير 

(2.4 .) 

دىما تحميؿ محتكل (: "عبارة عف جدكؿ لو بعديف يمثؿ اح353،ص 2010كيعرفو )ابك زينة ،
 الكحدة الى عناصرىا، كالبعد الثاني يمثؿ االىداؼ التعميمية".

حيث قامت الباحثة بعد تحميؿ المحتكل بإعداد اختبار لميارات التفكير الرياضي ، حيث تـ 
 نحديد االكزاف النسبية ألجزاء المحتكل بناءان عمى األمثمة كالتماريف كعدد الصفحات لكؿ درس 

 التاسعجدكؿ مكاصفات اختبار التفكير الرياضي لكحدة المعادالت كالمتباينات لمصؼ (: 4 .2جدول )

 الميارات
 الستنتاج

(12)% 
التصور البصري 

 %(20المكاني)
 النمذجة

(17)% 

 حل المسألة

(51)% 

 المجموع

(100)% 

 الدرس
 النسبة

 المئوية
عدد 

 السئمة
النسبة 
 المئوية

عدد 
 السئمة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 السئمة

النسبة 
 المئوية

عدد 
 السئمة

مجموع 
 السئمة

 الدرس الول

(11)% 
0.396 - 0.66 1 0.561 1 1.686 2 4 

 الدرس الثاني

(39)% 
1.585 2 1.308 1 1.887 2 5.967 5 10 

 الدرس  الثالث

(11%) 
0.264 - .0.66 1 0.561 1 1.686 2 4 

 الدرس الرابع

(11%) 
0.264 - 0.66 1 0.561 1 1.686 2 4 

 الدرس الخامس

(28%) 
0.672 1 1.68 2 1.428 1 4.284 4 8 

 30 15 6 6 3 المجموع
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: قامت الباحثة بدراسة لبعض الدراسات التي تناكلت التفكير صياغة فقرات الختبار-5
تبار استعانت الباحثة باألساليب العممية الرياضي ككيفية قياس مياراتو، كلصياغة فقرات االخ

البصرم المكاني،  ( ميارات تتمثؿ في )االستنتاج، التصكر4في بناء االختبار حيث تككف مف )
حيث تمت مراعاة القكاعد التالية أثناء كتابة فقرات االختبار بحيث  ،(النمذجة، حؿ المسألة

 كانت:

كقائمة مف البدائؿ عددىا  ،شكمة في السؤاؿتتككف كؿ فقرة مف جزيئيف: المقدمة كتطرح الم -
 أربعة مف بينيا بديؿ كاحد صحيح فقط.

 .الصؼ التاسع األساسي تراعي الدقة العممية كالمغكية كمناسبة لمستكل طالب -

 كاألىداؼ العممية المرجك قياسيا.الرياضي ممثمة لميارات التفكير  -

 ة.تـ كضع العناصر المشتركة في البدائؿ في مقدمة الفقر  -

 تكازف البدائؿ األربعة مف حيث الطكؿ كدرجة التعقيد. -

 البنكد كاضحة كمحددة كخالية مف الغمكض. -

 مناسبة البند االختبارم لممستكل الزمني كالعقمي لمطالب. -

 :وضع تعميمات الختبار-6
بكضع تعميمات االختبار التي تيدؼ  ةالباحث تبعد تحديد عدد الفقرات كصياغتيا قام

عند كضع تعميمات  ةالباحث تجابة عمى االختبار في أبسط صكرة ممكنة كقد راعشرح فكرة اإل
 االختبار ما يمي:

 .بيانات خاصة بالطالب كىي االسـ كالشعبة كالمدرسة 

 .تعميمات خاصة بكصؼ االختبار كىي: عدد الفقرات كعدد البدائؿ 

 مكاف المناسب.تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ككضع البديؿ الصحيح في ال 

 ( 2إعداد مفتاح اإلجابة لالسترشاد بو عند تصحيح االختبار ممحؽ رقـ.)  

  :الختبار تجريب -7
االختبار عمى عينة استطالعية  ةالباحث تاالختبار بصكرتو األكلية طبق اددبعد إع     

حيث تـ اختيارىـ مف خارج عينة  ،العاشر األساسيمف طالب الصؼ ( طالبا ن 31) قكاميا
 :لدراسة كقد أجريت التجربة االستطالعية لالختبار بيدؼا
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 التأكد مف الصدؽ الداخمي لالختبار كثباتو. -0

 تحديد الزمف الذم تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينو البحث األساسية. -6

 تحميؿ فقرات االختبار إليجاد معامؿ الصعكبة كالتمييز.  -3

 :حساب زمن الختبار -2
ـ حساب زمف تأدية الطالب لالختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف تقديـ طالب ت     

( دقيقة 05المجمكعة االستطالعية، فكاف زمف المدة الزمنية التي استغرقو الطالب يساكم )
 :كذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية

 زمف إجابة أكؿ ثالث طالب+ زمف إجابة ٌاخر ثالث طالب زمف إجابة االختبار=
2

 :تصحيح أسئمة الختبار -9
الطالب عمى درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ في حاؿ ككف اإلجابة  يحصؿتصحيح بحيث  تـ     

 ( درجة.31 -عمييا الطالب محصكرة بيف )صفر يحصؿالدرجة التي  فكبذلؾ تكك  ،صحيحة

 :الختبار صدق
 ريؽ:عف ط الرياضيالتفكير  تاختبار ميارا دؽبالتحقؽ مف ص ةالباحث تقام     

  المحكمين:  صدق - أ

بالتحقؽ مف صدؽ  ةالباحث تكقام ،بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو يقصد
االختبار عف طريؽ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف كمجمكعة مف مكجيي 

حيث تـ إجراء التعديالت الالزمة  ،(0إلبداء آراءىـ كمقترحاتيـ ممحؽ ) الرياضياتكمعممي 
  .كبقى عدد فقرات االختبار كما ىك ما تـ تكضيحو سابقان في ضكء ذلؾ ك

 Internal Consistency Validity :صدق التساق الداخمي   -ب
كالدرجة الكمية  ميارةبصدؽ االتساؽ الداخمي قكة االرتباط بيف درجات كؿ  يقصد     

 درجةالك  ختبار،بالدرجة الكمية لال كؿ فقرة مف فقرات االختبار ارتباطلالختبار، ككذلؾ درجة 
 كسيتـ عرض كؿ كاحدة عمى حدة. ،اإليي نتميتالكمية لمميارة التي 

 



 
 

 
 

79 
 

 :رياضيالتفكير ال ميارات لختبار الرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية معامل -1

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية  بحساب ةالباحث تلقد قام
 .(304)حيا الجدكؿ كىي كما يكض لالختبار

 الرياضيميارات التفكير الختبار االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية  معامؿ(: 4.4 ) جدول

الرتباط معامل الرقم الدللة مستوى الرتباط معامل الرقم  الدللة مستوى 

 1010عند  دالة 0.51 02 0.05عند  دالة 0.79 1

 1010عند  دالة 0.61 07 1015عند  دالة 0.77 2

 1010عند  دالة 0.91 02 1010عند  دالة 0.71 3

 1010عند  دالة 0.64 09 1010عند  دالة 0.51 4

 1010عند  دالة 0.78 61 1015عند  دالة 0.43 5

 1010عند  دالة 600.71 1010عند  دالة 0.64 6

 1010عند  دالة 0.74 22 1010عند  دالة 0.91 7

 1015عند  دالة 630.43 1010عند  ةدال 0.61 8

 1010عند  دالة 0.63 24 1010عند  دالة 0.62 9

 1010عند  دالة1002 25 1010عند  دالة 0.89 10

 1010عند  دالة 1072 26 1010عند  دالة 0.56 11

 1010عند  دالة 1022 27 1010عند  دالة 0.61 12

 1010عند  دالة 1072 28 1010عند  دالة 0.81 13

 1010عند  دالة 1071 29 1010عند  دالة 0.59 14

 1010عند  دالة 1020 30 1010عند  دالة 0.41 15

 ،0.296 =  (62كدرجة حرية ) ( 1015)عند مستكل داللةالجدكلية  (ر) قيمة     

 0.383( = 28درجة حرية ) ك (1010)عند مستكل داللة الجدكلية  قيمة )ر(     

ارتباطان داالن داللة لالختبار الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية  يعجممف الجدكؿ أف  يتضح
1010)داللة  لإحصائية عند مستك  يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ  كىذا ،(1015،

 .الداخمي
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 اختبارفي  يارة التي تنتمي إليياموالدرجة الكمية لمالرتباط بين كل فقرة  معامل -0
   رياضيالتفكير ال ميارات

معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية  بحساب ةالباحث تقد قامل
 .(000)كىي كما يكضحيا الجدكؿ  مميارة التي تنتمي إلييا،ل

 الرياضيلتفكير ميارات االختبار االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية  معامؿ(: 4.3 ) جدول

  0.296 =  (28كدرجة حرية ) ( 0.05)عند مستكل داللةالجدكلية  (رقيمة )    

 0.383( = 28كدرجة حرية ) (0.01)عند مستكل داللة الجدكلية  قيمة )ر(     

 معامل الُبعد الرقم
الرتباط معامل الُبعد الرقم الدللة مستوى الرتباط  الدللة مستوى 

1 

تاج
ستن

 ال

 02 0.05عند  دالة 0.84

ألة
مس

ل ال
 ح

 1010عند  دالة 0.56

 1010عند  دالة 0.66 07 1.15عند  دالة 0.90 2

 1010عند  دالة 0.92 02 1.10عند  دالة 0.75 3

4 

ني
مكا

ي ال
صر

 الب
ور

تص
 ال

 1010عند  دالة 0.68 09 1.10عند  دالة 0.63

 1010عند  دالة 0.79 61 1.10عند  دالة 0.45 5

 1010عند  دالة 600.74 1.10عند  دالة 0.67 6

 1010عند  دالة 0.78 22 1.10عند  دالة 0.92 7

 1010عند  دالة 630.46 1.10عند  دالة 0.73 8

 1010عند  دالة 0.68 24 1.10عند  دالة 0.66 9

10 

جة
نمذ

 اال

 1010عند  دالة 1056 25 1.10عند  دالة 0.91

 1010عند  دالة 1020 26 1.10عند  دالة 0.71 11

 1010عند  دالة 1076 27 1.10عند  دالة 0.68 12

 1010عند  دالة 1026 28 1.10عند  دالة 0.83 13

 1010عند  دالة 1073 29 1.10عند  دالة 0.63 14

 1010عند  دالة 1067 30 1010عند  دالة 0.49 15
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ارتباطان لمميارة التي تنتمي إلييا ع الدرجة الكمية الفقرات مرتبطة م جميعمف الجدكؿ أف  يتضح
يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ  كىذا ،(1010إحصائية عند مستكم داللة ) داالن داللة
 . الداخمي

 :الرياضيميارات التفكير  لختباروالدرجة الكمية  ميارةالرتباط بين كل  معامل -2

االختبار مع الدرجة الكمية  مياراتمف  ميارةكؿ معامؿ ارتباط  بحسابلقد قامت الباحثة  
 .(.54يكضحيا الجدكؿ ) مالالختبار كىي ك

 الرياضيالختبار ميارات التفكير  ةالدرجة الكمي مع يارةبيف كؿ م باطاالرت معامالت(: 4 .4جدول )

 جةاالرتباط مع الدر  معامؿ الميارة
 الداللة مستكل ميةالك

 1010عند  دالة 1090 االستنتاج

 1010عند  دالة 1090 التصكر البصرم

 1010عند  دالة 1090 النمذجة

 1010عند  دالة 1097 حؿ المسألة

  0.296 =  (62كدرجة حرية ) ( 1015)عند مستكل داللةالجدكلية  (رقيمة )    

 0.383( = 28كدرجة حرية ) (1010)عند مستكل داللة الجدكلية  قيمة )ر(     

كالدرجة الكمية  يارةمعامالت االرتباط بيف كؿ م جميع( أف 005مف الجدكؿ رقـ ) كيتضح
 (.1010دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) لالختبار

 Test Reliability :رثبات الختبا حساب

بتطبيؽ االختبار  ةالباحث تمبعد إعداد االختبار قا االختبارالتأكد بطريقتيف لثبات  ـلقد ت       
كاختيركا مف خارج  العاشر األساسيالصؼ  البمف ط طالبان  (31عمى عينة استطالعية قكاميا)

 .عينة الدراسة

  النصفية: التجزئة ةطريق -1

عينة  ىعم ريبوثبات االختبار بعد تج لحسابالنصفية  التجزئة يقةاستخداـ طر  تـ
التجزئة حساب  كتـ ،العاشر األساسيف طالب الصؼ م ( طالبان 31استطالعية بمغ عددىا )

 تـ حسابيا بكاسطة معادلة سبيرماف براكف (1090) تساكمالثبات معامؿ  قيمةككانت  النصفية
 تدؿ عمى أف االختبار يتميز بثبات مرتفع. ةكىذه القيم
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 Richardson and Kuder:  21 شاردسونريت -طريقة كودر –2
االختبار، حيث حصؿ عمى  بات، كذلؾ إليجاد معامؿ ث 21رد ريتشا دراستخدمت طريقة كك  

 لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ طبقان لممعادلة التالية:  21قيمة معامؿ ككدر ريتشاردسكف

*  
 ̅    ̅ 

   
+ (

 

   
)  kuder- richardson 21 =  (7ص ـ،6106،عفانة). 

 أف:         حيث 

 920236:  التبايف =         31: عدد الفقرات =      02.0 : المتكسط =̅ 

 .kuder- richardson 21  =1.95 معامؿ

( كىي قيمة 1095لالختبار ككؿ كانت ) 21 سكفمما سبؽ أف معامؿ ككدر ريتشارد يتضح
 إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.  ةتطمئف الباحث

كأصبح االختبار في  ،لرياضيار ميارات التفكير مف صدؽ كثبات اختبا تـ التأكد كبذلؾ
 فقرة.  (31)مف  كنان صكرتو النيائية مك

 : والتمييز معامل الصعوبة -9
 :الرياضيمعامالت الصعوبة والتمييز لختبار ميارات التفكير  حساب

 معامل الصعوبة:

صعكبة لفقرات كيقاس بالنسبة لمف أجابكا عمى السؤاؿ اجابة خاطئة، ككاف اليدؼ مف حساب ال
( كيحسب 0.80( أك تزيد عف )0.20االختبارىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف )

 (:170ـ، 2008بالمعادلة التالية)أبك دقة،
 عدد المفحكصيف ÷الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة خاطئة  درجة صعكبة الفقرة  = عدد

 معامل التمييز:

بيف الطمبة مف حيث الفركؽ الفردية بينيـ، كقدرتيا  كيقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز  
أيضان عمى التمييز بيف الفئة العميا كالفئة الدنيا، ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات 

 ( النيا ضعيفة.0.20االختبار ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف) 

 كيحسب بالمعادلة التالية:
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عدد االجابات الصحيحة في المجمكعة  -االجابات الصحيحة في المجمكعة العميا عدد )معامؿ التمييز =  
 .نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف ÷( ادنيال

 الرياضيالتفكير  مياراتاختبار  راتكتمييز كؿ فقرة مف فق كبةدرجة صع حساب(: 4 .5جدول )

 التمييز معامل الصعوبة معامل السؤال رقم التمييز معامل الصعوبة لمعام السؤال رقم
0 0.62 0.75 02 0.62 0.75 

6 0.62 0.75 07 0.68 0.63 

3 0.56 0.88 02 0.50 1.00 

0 0.50 0.75 09 0.62 0.75 

5 0.50 0.25 61 0.62 0.75 

2 0.62 0.75 60 0.56 0.88 

7 0.50 1.00 66 0.50 0.75 

2 0.75 0.50 63 0.62 0.50 

9 0.68 0.63 60 0.62 0.50 

01 0.50 1.00 65 0.62 0.75 

00 0.56 0.63 62 0.50 1.00 

06 0.75 0.50 67 0.62 0.75 

03 0.56 0.88 62 0.62 0.75 

000.62 0.75 690.68 0.63 

053701.501316201.751

 10591025 التصور البصري 10211079 الستنتاج

 1070 1021 حل المسألة 1070 1052 النمذجة

الدرجة الكمية 
    1076 1059 لالختبار

الفقرات كعميو  لجميعأف معامؿ الصعكبة كمعامؿ التمييز كاف مناسبان  (002)اتضح مف الجدكؿ 
، ككاف (1021 -1061التي تراكحت معامالت صعكبتيا ما بيف )الفقرات حيث جميع تـ قبكؿ 

  .1061معامؿ التمييز يزيد عف 
 :( وقد اشتممت عمى5ممحق رقم) الرياضيالنيائية لختبار التفكير  الصورة

 تعميمات االختبار كتضمنت: -1
 مكاف كتابة اسـ الطالب كالشعبة. -
 الغرض مف االختبار. -
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 عدد االسئمة التي يتككف منيا االختبار كزمف االجابة. -
ميارة اسئمة ل 6استنتاج ك يارةلم اسئمة 3)اسئمة االختبار كتككنت مف أربع محاكر -2
     حؿ المسألة.لميارة  سؤاؿ 15لنمذجة كميارة ااسئمة ل 6لتصكر البصرم المكاني كا

 ضبط بعض العوامل المؤثرة عمى التجربة:
حرصان مف الباحثة عمى سالمة نتائج الدراسة، كلمتحقؽ مف تجانس كتكافؤ المجمكعتيف التجريبية 

ة . كتجنبان آلثار العكامؿ الدخيمة التي يتكجب ضبطيا، كالحد مف كالضابطة قبؿ تطبيؽ التجرب
 )ت( باستخداـ اختبارآثارىا لمكصكؿ الى نتائج قابمة لإلستعماؿ كالتعميـ ، قامت الباحثة 

طة كالتجريبية في العمر كالتحصيؿ في الرياضيات ك لممقارنة بيف متكسطي المجمكعتيف الضاب
كير الرياضي حتى يمكف الحكـ عمى أم فركؽ تظير بيف االختبار القبمي لميارات التف

المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽ االستراتيجية ، ترجع لصالح االستراتيجية 
 كليس تأثير أم متغير آخر.
 راسةالد يف تُأثيرىا لمتوقعا العوامل عضب ضبط(: 4 .6جدول )

درجات  العدد المجموعة المجال
 الحرية

النحراف  المتوسط
 المعياري

قيمة  قيمة )ت(
 الدللة

مستوى 
 الدللة

ليست دالة  21481 21248 21362 141148 53 32 التجريبية العمر
 21448 141142 32 الضابطة احصائياً 

التحصيل 
في 

 الرياضيات

ليست دالة  21353 21379 121711 751274 53 32 التجريبية
 احصائياً 

 171142 731392 32 الضابطة

 ..60(= 0.5.( كمستكل داللة )66حساب )ت( عند درجة حرية )

 6066 (=0.0.) ( كمستكل داللة66) حساب )ت( عند درجة حرية

دالة احصائيان  حيث أف قيمة ت الجدكلية عند ف حميع قيـ ت غير (: أ4.7يتضح مف الجدكؿ )
( أكبر مف 66(  كبدرجة حرية ).α = 0.0( ك عند مستكل داللة )..α = 5.لة )مستكل دال

كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات  ،حميع قيـ ت المحسكبة
كىذا مؤشر التحصيؿ في الرياضيات .درجات كؿ مف المجمكعة الضابطة كالتجريبية في العمر ك 

   جريبية كالضابطة متكافئتاف.مكعتي الطالب التمجف قكم عمى أ
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 -:الرياضيالختبار القبمي لميارات التفكير عتي الدراسة في تكافؤ مجمو 
 الرياضيمف ميارات التفكير  ميارةمكجز لتكافؤ المجمكعتيف في كؿ  رضيمي ع كفيما
 ت(( يبيف المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كداللة الفركؽ باستخداـ اختبار )002كالجدكؿ )

التعمـ )باستراتيجية كالذيف درسكا (الضابطة)الذيف درسكا بالطريؽ التقميديةالمجمكعتيف  بيف
  المتمركز حكؿ المشكمة(.

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف نتائج استخداـ اختبار(: 4 .7جدول )
 في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى االختبار القبمي لميارات التفكير الرياضي بالالط

 المتوسط العدد العينة المتغير
النحراف 

 المعياري
 قيمة

 (ت)
الدللة 
 اإلحصائية

 الستنتاج
 69. 81. 32 المجمكعة الضابطة

0.545 
 ةدالغير 
 68. 72. 32 المجمكعة التجريبية 1015عند 

البصري ر التصو 
 المكاني

 1.17 1.72 32 المجمكعة الضابطة
0.00 

 ةدالغير 
 1.09 1.72 32 المجمكعة التجريبية 1015عند 

 النمذجة
 91. 1.56 32 المجمكعة الضابطة

0.946 
 ةدالغير 
 94. 1.34 32 المجمكعة التجريبية 1015عند 

 حل المسألة
 1.34 3.78 32 المجمكعة الضابطة

0.08 
 ةلداغير 
 1.73 3.81 32 المجمكعة التجريبية 1015عند 

 الكمية الدرجة
 2.06 7.88 32 المجمكعة الضابطة

10509
 ةدالغير 
 2.27 7.59 32 المجمكعة التجريبية 1015عند 

 6011(= 1015) ( كمستكل داللة26حساب )ت( عند درجة حرية )
 6022 (=1010) ( كمستكل داللة26) حساب )ت( عند درجة حرية

أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية الختبار ميارات التفكير  (4.8كيالحظ مف الجدكؿ )
كالتي تساكم  0.05كىي أقؿ مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة  0.519الرياضي تساكم 

، أم انو ال يكجد فركؽ ذات الفرضية البديمةكعميو تـ قبكؿ الفرضية الصفرية كرفض  2.00
بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة  (α≤ 0.05ئية عند مستكل داللة )داللة احصا

 كالتجريبية في االختبار البعدم لميارات التفكير الرياضي.
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 :من الجدول ما يمي يتضح

 :ميارات التفكير الرياضيكأحد  لميارة الستنتاجأوًل / بالنسبة 

المتكسط ك ( 811.ضابطة يساكم )اللمعينة القبمي كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ 
قيمة " ت " المحسكبة تساكم  ( ككانت721.الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

تكجد فركؽ ذات داللة ال ، كىذا يعني أنو 1015دالة إحصائيا عند غير ( كىي 10505)
التجريبية  المجمكعة طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل داللة 

 ميارة االستنتاج في اختبار ميارات التفكير الرياضي.كالمجمكعة الضابطة في 

 :ميارات التفكير الرياضيكأحد  لميارة التصور البصري المكانيثانيًا / بالنسبة 

المتكسط ك ( 1.72الضابطة يساكم )لمعينة القبمي كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ      
قيمة " ت " المحسكبة تساكم  ( ككانت1.72لمعينة التجريبية الذم يساكم )الحسابي في التطبيؽ 

تكجد فركؽ ذات داللة ال ، كىذا يعني أنو  1015دالة إحصائيا عند غير ( كىي 10111)
المجمكعة التجريبية  طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل داللة 

 لبصرم المكاني في اختبار ميارات التفكير الرياضي.ميارة التصكر اكالمجمكعة الضابطة في 

 :ميارات التفكير الرياضيكأحد  النمذجة لميارةًا / بالنسبة لثثا

المتكسط الحسابي ك ( 1.56الضابطة يساكم )لمعينة القبمي كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ 
( 10902حسكبة تساكم )قيمة "ت" الم ( ككانت1.34في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ال ، كىذا يعني أنو 1015دالة إحصائيا عند غير كىي 
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة  طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)مستكل داللة 
 ميارة النمذجة في اختبار ميارات التفكير الرياضي.الضابطة في 

 -:ميارات التفكير الرياضيكأحد  حل المسألةة لميار ًا / بالنسبة رابع

المتكسط ك ( 3.78الضابطة يساكم )لمعينة القبمي كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ      
قيمة " ت " المحسكبة تساكم  ( ككانت3.81الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

تكجد فركؽ ذات داللة ال ي أنو ، كىذا يعن 1015دالة إحصائيا عند غير ( كىي 1012)
المجمكعة التجريبية  طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل داللة 

 ميارة حؿ المسألة في اختبار ميارات التفكير الرياضي.كالمجمكعة الضابطة في 
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 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

المتكسط الحسابي ( ك 7.88طة يساكم )كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضاب 
( ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم 7.59في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

تكجد فركؽ ذات داللة ال ، كىذا يعني أنو 1015دالة إحصائيا عند غير ( كىي 10509)
بية تجريالمجمكعة ال الببيف متكسطات درجات ط ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل داللة 

 .ميارات التفكير الرياضي كالمجمكعة الضابطة في اختبار

 الدراسة:  خطوات 4.5
 الخطكات التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:  ةالباحث تاتبع لقد

تناكلت  ياالطالع عمى االدب التربكم في مجاؿ تربكيات الرياضيات، كدراسة االبحاث الت -
 .مـ المتمركزة حكؿ المشكمةاالستراتيجيات الحديثة، خاصة استراتيجية التع

االستنتاج، التفكير البصرم المكاني، النمذجة، حؿ ) تحديد ميارات التفكير الرياضي -
 .(المسألة

إعداد المادة كتنظيميا كفؽ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة لكحدة المعادالت  -
 كالمتباينات في كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع.

ميارات التفكير في كحدة المعادالت كالمتباينات كىي )االستنتاج، إعداد اختبار لقياس  -
 .(التفكير البصرم المكاني، النمذجة، حؿ المسألة

 تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية لمتأكد مف صدؽ كثبات األداة. -

 تطبيؽ االختبار قبمي عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية. -

بالطريقة التقميدية لممجمكعة الضابطة كتدريس الكحدة  تدريس كحدة المعادالت كالمتباينات -
 ية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة.نفسيا باستراتيج

 تطبيؽ االختبار بعد االنتياء مف تدريس الكحدة عمى المجمكعتيف. -

 رصد نتائج االختبار لتحديد أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة. -

 صائية لمحصكؿ عمى النتائج.إجراء المعالجات اإلح -

 تحميؿ النتائج كتفسيرىا كتقديـ التكصيات كالمقترحات. -
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 :اإلحصائية ساليباأل 4.6
 األساليب اإلحصائية التالية: جرل استخداـىذه الدراسة  في     
االسترايجية  ءالختبار الفركؽ بيف أدا  T- test independent sample)ت(  اختبار -

 .كالمجمكعة الضابطة
الفركؽ الحادثة بيف المجمكعتيف ىي فركؽ حقيقية كلـ تأت نتيجة  لمكشؼ عف إيتا مربع -

 الصدفة.
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 الفصل الخامس
 امناقشتينتائج الدراسة و 

 تمييد:
راسة المتمثؿ ، كالمتعمقة بيدؼ الدتكصمت إلييا الباحثةيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي 

 الرياضي التفكير ميارات تنمية عمى المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجية استخداـ أثرفي " 
"  في SPSS"، حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي "األساسي التاسع الصؼ البط لدل

ائج معالجة بيانات الدراسة كسيتـ عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ككذلؾ مناقشة النت
 كتفسيرىا. 

 :وتفسيرىا نتائج الدراسة ومناقشتيا 5.1

 تنميتيا الكاجب الرياضي التفكير ميارات ما" :نص السؤال عمى ما يمي :ولنتائج السؤال ال 
 "؟ التاسع الصؼ طالب لدل المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجية تطبيؽ خالؿ مف

 مف خالؿ الرياضيمة ميارات التفكير بإعداد قائ قامت الباحثةكلإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
 .لرياضيميارات التفكير ايبيف  (500)، كالجدكؿ اطالعيا عمى بعض الدراسات السابقة
 الرياضي ميارات التفكير(: 5 .1جدول )

 دللتيا المفظية الميارة م

0ةالخاص القضية إلى العامة القضية مف العقؿ فييا ـيتقد التي العممية الستنتاج 1

2 
التصور البصري 

 المكاني

يعتمد عمى األشكاؿ كالرسكمات كالصكر المعركضة في المكقؼ كالعالقات الحقيقية 
المتضمنة فييا، حيث تقع تمؾ األشكاؿ كالرسكمات كالصكر بيف يدم المتعمـ، كيحالكؿ 

 اف يجد معنى لممضاميف التي أمامو.

3 

 

 نمذجةال

 

 المسألة ىذه مع ثـ التعامؿ رياضية مسألة إلي الحياتية المشكمة تحكيؿ

.الحياتي المكقؼ في الحؿ اختبار ثـ كمف الرياضي الحؿ كتفسير كحميا 

4 

 

 حل المسألة

 

 حؿ لدييف كليس األساسي ، التاسع الصؼ البط يكاجو الجبر كحدة في جديد مكقؼ  
 كاستخداـ ،كيرالتف لبالطا مف فيحتاج حينو ، في ىزجا
 " .لمحؿ لمكصكؿ السابقة الخبرات 
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 تطبيؽأف ميارات التفكير الرياضي االربعة مناسبة عند استخداـ  (5.1) يتضح مف جدكؿك 
 .التاسع الصؼطالب  لدل المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجية

 التعمـ ستراتيجيةإل ةالعام المالمح ام: ينص السؤال عمى ما يمي " الثانينتائج السؤال 
 "المشكمة؟ حكؿ المتمركز

 حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةلقد قامت الباحثة باالطالع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت  
دراسة بمجكف ك ، (2013شقكرة ) ، دراسة (2013مصمح ) كدراسة تدريسالالمشكمة في 

 :كما يمي  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ ستراتيجيةحيث قامت الباحثة بتعريؼ ا (2010)

 ،المشاركة المياـ : مراحؿ ثالث فييا يتحقؽ ستراتيجيات النظرية البنائيةاحدل إىي "
 الئوزم مع كالمشاركة المناقشة خالؿ مف معارفو بالطال بنيي المتعاكنة ، بحيث كالمجمكعات

 يسكده جك حياتية ، في ؼبمكاق المرتبطة كالمشكالت لممياـ حؿ إليجاد كمع المعمـ الفصؿ في
 اإلثارة لتحقيؽ بؿ فقط الحؿ إلى الكصكؿ بيدؼ ، ليس اإلجابات بكؿ كالترحيب االطمئناف
 .  "العممي التفكير ممارسة عمى كالقدرة التعمـ في كالمتعة

 الرياضي التفكير ميارات تنمية عمى المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ الستراتيجية كىناؾ تكضيح
 (.8الكاردة في دليؿ المعمـ ممحؽ رقـ ) األساسي التاسع صؼال البط لدل

 عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿنص السؤال عمى ما يمي "  ثلثانتائج السؤال ال
 مف أقرانيـ كمتكسط التجريبية المجمكعة طالب درجات متكسط بيف (α1015≤) لمستك 

 الرياضي؟ التفكير ميارات اختبار في الضابطة المجمكعة
 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ "ال تكجد :بالسؤاؿ عمى ما يمي نص الفرض المتعمؽيك 
 المجمكعة درجات كمتكسط التجريبية المجمكعةطالب  درجات متكسط بيف (α 1015≤)لةدال

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ  ". ميارات التفكير الرياضي اختبار في الضابطة
ميارات ينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متكسطي األداء في اختبار اختبار " ت " لع
( 506البعدم لكؿ مف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة التجريبية، كالجدكؿ ) التفكير الرياضي

 يكضح ذلؾ.
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درجات داللة الفركؽ بيف متكسطات مستقمتيف لمكشؼ عف  نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف(: 5 .2جدول )
 .االختبار البعدم لميارات التفكير الرياضي فيالطالب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

النحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة
 (ت)

الدللة 
 اإلحصائية

 الستنتاج
 91. 2.63 32 المجمكعة الضابطة

60339
ؿ عند دا

 00. 3.00 32 المجمكعة التجريبية 1010

التصور 
 البصري المكاني

 69. 2.09 32 المجمكعة الضابطة
060902 

داؿ عند 
 39. 3.91 32 المجمكعة التجريبية 1010

 النمذجة
 1.40 4.31 32 المجمكعة الضابطة

00550
داؿ عند 
 67. 5.56 32 المجمكعة التجريبية 1010

 ةحل المسأل
 2.89 10.13 32 المجمكعة الضابطة

20615
داؿ عند 
 1.05 13.50 32 المجمكعة التجريبية 1010

 الكميةالدرجة
 4.84 19.16 32 المجمكعة الضابطة

70702
داؿ عند 
 1.23 25.97 32 المجمكعة التجريبية 1010

 6011(= 1015( كمستكل داللة)26حساب )ت( عند درجة حرية )

 6.22 (=1.10( كمستكل داللة)26) درجة حرية حساب )ت( عند

ميارات التفكير ( أف قيمة ت المحسكبة لمدرجة الكمية الختبار 506كيالحظ مف الجدكؿ )
كالتي تساكم  1010كىي أكبر مف قيمة ت الجدكلية عند مستكل داللة  70702تساكم  الرياضي
، أم انو يكجد فركؽ ذات داللة  كعميو تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة 6022

بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية  (α≤1010احصائية عند مستكل داللة )
 لصالح المجمكعة التجريبية .  لميارات التفكير الرياضيفي االختبار البعدم 

 يتضح من الجدول ما يمي:

 -:ر الرياضيميارات التفكيكأحد  الستنتاجلميارة أوًل / بالنسبة 

( كىك أقؿ مف المتكسط 2.63الضابطة يساكم )كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة      
قيمة " ت " المحسكبة تساكم  ( ككانت3.00الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

ة عند ، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي1010( كىي دالة إحصائيا عند 60339)
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة  طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)مستكل داللة 
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لصالح المجمكعة  البعدم ميارة االستنتاج في اختبار ميارات التفكير الرياضيالضابطة في 
  .التجريبية

 -:ميارات التفكير الرياضيكأحد  لميارة التصور البصري المكاني/ بالنسبة ثانياً 

( كىك أقؿ مف 2.09الضابطة يساكم )كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة       
قيمة "ت" المحسكبة  ( ككانت3.91المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة 1010( كىي دالة إحصائيا عند 060902تساكم )
المجمكعة التجريبية  طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)إحصائية عند مستكل داللة 
 ميارة التصكر البصرم المكاني في اختبار ميارات التفكير الرياضيكالمجمكعة الضابطة في 

  .لصالح المجمكعة التجريبية البعدم
  -:ميارات التفكير الرياضيكأحد  النمذجةلميارة / بالنسبة اً لثثا

( كىك أقؿ مف 4.31الضابطة يساكم )في التطبيؽ لمعينة كاف المتكسط الحسابي      
قيمة " ت "  ( ككانت5.56المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات 1010( كىي دالة إحصائيا عند 00550المحسكبة تساكم )
المجمكعة  طالبطات درجات بيف متكس ( ≤ 0.01)داللة إحصائية عند مستكل داللة 
 البعدم ميارة النمذجة في اختبار ميارات التفكير الرياضيالتجريبية كالمجمكعة الضابطة في 

  .لصالح المجمكعة التجريبية
 -:ميارات التفكير الرياضيكأحد  حل المسألةلميارة / بالنسبة اً رابع

( كىك أقؿ مف 10.13) الضابطة يساكمكاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة      
قيمة " ت "  ( ككانت13.50المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذم يساكم )

، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات 1010( كىي دالة إحصائيا عند 20615المحسكبة تساكم )
المجمكعة  طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستكل داللة 

 ميارة حؿ المسألة في اختبار ميارات التفكير الرياضييبية كالمجمكعة الضابطة في التجر 
  .لصالح المجمكعة التجريبية البعدم

 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار:

( كىك أقؿ مف 19.16كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساكم )     
( ككانت قيمة "ت" 25.97جريبية الذم يساكم )المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الت
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، كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات 1010( كىي دالة إحصائيا عند 70702المحسكبة تساكم )
المجمكعة  طالببيف متكسطات درجات  ( ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستكل داللة 

لصالح المجمكعة  عدمالب ميارات التفكير الرياضي بية كالمجمكعة الضابطة في اختبارالتجري
 . التجريبية
 المشكمة( عمى المتغير التابع حكؿ المتمركز التعمـ حجـ التأثير لممتغير المستقؿ )إستراتيجية(: 5 .3جدول )

 (ميارات التفكير الرياضي)

 "tقيمة " البعد المتغير التابع المتغير المستقل
 مربع

"
2" 

 حجم التأثير

استراتيجية التعمـ 
المتمركز حكؿ 
 المشكمة 

ميارات التفكير 
 الرياضي

 كبير جدان  0.92 2.339 االستىتاج

التصوس

البصشي

 المكاوي

 جدان  كبير 0.76 12.948

 جدان  كبير 0.93 4.554الىمزجت

 جدان  كبير 0.96 6.205حلالمسألت

الذسجتالكليت

لإلختباس
 جدان  كبير1092 7.716

 2الجدكؿ المرجعي لدالالت (: 5 .4جدول )

 حجم التأثير البيان

 كبير جدان  كبير متكسط صغير 


2 101010210001061

)كفيما يتعمؽ بحجـ التأثير قامت الباحثة باستخداـ مربع ايتا
 ( لمعرفة حجـ التأثير التي2

 أحدثتيا استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة باستخداـ المعادلة التالية:

=   
  

     
                                        

2
(06ص،6111،عفانة)

المحسوبتعىذاستخذاماالختباس"ث"t0":قيمت  "tحيجإن/

df               :الحشيتدسجاث(df=6-6ن+0ن)
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كاف لو تأثيرات  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةكترجع الباحثة ذلؾ إلى أف استخداـ 
 إيجابية عمى الطالب كىي : 

سمبي إلى بافو تخرج المتعمـ مف ككنو متمقي  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةأف  00
 لممعرفة.

أتاحت لمطمبة المشاركة الفاعمة كاستكشاؼ  المشكمة حكؿ تمركزالم التعمـ إستراتيجية أف 60
 المعمكمات مما ساىـ في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدييـ.

عمى إثارة دافعية الطمبة، كجذب انتباه  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةعممت  30
ثارة اىتماميـ كزيادة قدرتيـ عمى تكليد أفكار جديدة، مما ساىـ في تنمية ميارات  الطمبة، كا 

 التفكير الرياضي لدل الطمبة.

أجكاء ايجابية كمريحة مف الناحية النفسية  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةكفرت  00
 لمطمبة مما أدل إلى تكفير حرية التفكير لدييـ كالقدرة عمى اكتساب ميارات جديدة.

عمى دكر المتعمـ بالدرجة األكلى، كتفاعؿ  مةالمشك حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةتقـك  50
المتعمميف مع بعضيـ البعض مف أجؿ حمكؿ متعددة كمتنكعة كجديدة لكضع حمكؿ 

 المشكالت التي تكاجييـ.

مف خالؿ دراسة الرياضيات ساعد  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةاستخداـ  20
استثمار طاقاتيـ الفعمية كشجعيـ عمى المتعمميف في إعطائيـ حيزان مف الحرية سمح ليـ ب

 كضع أىدافيـ، كالقدرة عمى تنظيـ معارفيـ.

 التعمـ إستراتيجيةكبذلؾ تككف الدراسة الحالية اتفقت مع أغمب الدراسات التي بحثت تأثير 
  كدراسة العممية عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي بمختمؼ أنكاعو المشكمة حكؿ المتمركز
 .(2010دراسة بمجكف )ك  ،(2013شقكرة )
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 :التوصيات 5.2
في تدريس الرياضيات في  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةضركرة استخداـ  .1

 جميع المراحؿ التعميمية.
في  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةضركرة تدريب المتعمميف عمى استخداـ  .2

 ارشادم.الرياضيات مف خالؿ برامج تدريبية كاعداد دليؿ 
تكجيو القائميف عمى إعداد مناىج الرياضيات إلى أىمية تضميف ميارات التفكير  .3

 الرياضي في المناىج.
 المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةإعداد دكرات تدريبية ككرش عمؿ لمتعريؼ بػػػػ  .4

 كمعرفة خطكاتيا ككيفية تطبيقيا داخؿ البيئة الصفية.
 حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةالمراحؿ المختمفة كفؽ  تصميـ مناىج الرياضيات في .5

 .المشكمة
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 :المقترحات 5.3
 :ما يمي تقترح الباحثة

في أنكاع أخرل مف  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةإجراء دراسة لمعرفة أثر  .1
 التفكير لتنمية  الميارات بمختمؼ مستكياتيا.

في مكضكعات  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةمف إجراء دراسة مماثمة تتض .2
 رياضية أخرل كلمراحؿ دراسية مختمفة.

كاستراتيجيات  المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجيةإجراء دراسات مقارنة بيف أثر  .3
 أخرل عمى نكاتج تعمـ في مادة الرياضيات.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المراجعالمصادر و  6
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

99 
 

 والمراجع المصادر
 :العربية أوًل: المصادروالمراجع

 . القراف الكريـ

أثر استخداـ إستراتيجية العصؼ الذىني في تنمية بعض ميارات . (ـ6119). مراد، األغا
رسالة ماجستير غير )رالتفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدل طالب الصؼ الحادم عش

 . غزة، الجامعة االسالمية(. منشكرة

 الرياضيات معممي لدل سياالدر  التخطيط كفاية. (ـ(2004. ك الرشيد، سمير اىيـإبر ، األسطؿ
 . 20-1، (71)02، الككيت جامعة -التربكية المجمة. تقكيمية دراسة ظبي أبك إمارة في

، تنميتو، مياراتو، طبيعتو، تعريفو، متربك  منظكر مف التفكير. (ـ6115). مجدم، إبراىيـ
 . كالتكزيع لمنشر الكتب عالـ: القاىرة. 0ط. أنماطو

 دار النيضة: القاىرة. 1ط. الرياضيات تعميـ في إسترايجيات. (ـ0929). مجدم، إبراىيـ
 . المصرية

عماف: . 1ط. كالتطبيؽ التفكير: النظرية تعميـ. (ـ2007)كفؿ، محمد. ك ن جادك، صالح أبك
 كالتكزيع. لمنشر المسيرة دار

 المصرية. األنجمك . القاىرة: مكتبة5ط. القدرات. (ـ1996حطب، فؤاد. ) أبك

: أساسيات ك إجراءات لعممية تقكيـ صفي  كالتقكيـ الصفيالقياس ـ(. 2008أبك دقة، سناء.)
 لمنشر كالتكزيع. آفاؽ  . غزة:1.طفعاؿ

أثر استخداـ استراتيجية سكماف في تنمية بعض ميارات . (ـ2012). ركمية، مصطفى أبك
رسالة ماجستير غير )صؼ الحادم عشر آدابالتفكير الرياضي لدل طالب ال

 الجامعة االسالمية، غزة..(منشكرة

الدراسة  مرحمة في الطمبة عند الرياضي التفكير عمى القدرة نمك. (ـ1986). زينة، فريد أبك
 .  130 -150، (21)6ة، اإلنساني لمعمـك العربية المجمةكمابعدىا.   الثانكية

عماف: دار الفرقاف . 5ط. يات مناىجيا كأصكؿ تدريسياالرياض. (ـ2001. )أبك زينة، فريد
 . لمنشر كالتكزيع

 . عماف: مكتبة الفالح. 1. طمناىج الرياضيات كطرؽ تدريسيا. (ـ2003). أبك زينة، فريد
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. 1ط. لمصفكؼ األكلى الرياضياتس اتدري مناىج. (ـ2007اهلل. ) كعباينة، عبد زينة، فريد أبك
 التكزيع.ك  لمنشر المسيرة عماف: دار

في  تنمية المفاىيـ كالتفكير  K. W. Lأثر استخداـ استراتيجية . (ـ2012). أبك سمطاف، كميميا
الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشكرة)المنطقي في الرياضيات لدل طمبة الصؼ التاسع

 .االسالمية، غزة

 لدل طالب ضيةالريا البنية اكتساب في مقترح برنامج فاعمية. (ـ. (2003شمالة، فرج أبك
 ، مصر.شمس جامعة عيف(. منشكرة غير دكتكراة رسالة)غزة بمحافظة التاسع الصؼ

أثر استخداـ النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير الرياضي . (ـ2012). بك مزيد، مبارؾأ
(. رسالة ماجستير غير منشكرة)لدل طالب الصؼ السادس األساسي بمحافظات غزة

 ة.جامعة األزىر، غز 

 أسمكب عمى قائـ مقترح مدخؿ استخداـ فعاليةك(. يكلي 26 -25ـ، 2000). ، حبيبىاشـ أبك
. اإلعدادم األكؿ الصؼ تالميذ لدل اليندسي التفكير تنمية في الميمة المناقشة كتحميؿ
 جامعةمصر: التفكير،  كتنمية التعميـ مناىج عشر الثاني العممي المؤتمر كرقة مقدمة إلى

 .شمس عيف

أثر استخداـ برنامج تعميمي محكسب في تدريس الرياضيات . (ـ2001. )ك اليطؿ، ماىرأب
عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ الثامف االساسي 

 الجامعة االسالمية، غزة.(. رسالة ماجستير غير منشكرة)  بغزة

 بالمدخؿ البصرم كالتدريس  الرياضي لمنطؽا أثر. (م6110(. سحر، عبد الكريـنعيمو ك ، أحمد
 اإلعدادم الثاني الصؼ تالميذ كتحصيؿ  المكانية القدرة كتنمية كالتفكير التعمـ أنماط في
 . 35-15، (6)2، مجمة التربية العممية. ـمادة العمك  في

كرات التص لتعديؿ العمـك تدريس في البنائي بايبي نمكذج استخداـ أثر. (م6112 (. ؿأما، أحمد
 الصؼ تالميذ لدل األساسية العمـ عمميات كتنمية العممية المفاىيـ بعض حكؿ البديمة
 . 296 – 251، (2)1، العممية التربية مجمة. اإلعدادم األكؿ

في  التطبيقية المشكالت حؿ في الرياضية النمذجة استخداــ(. 6112. )كريمة، أحمد
(. منشكرة غير ماجستير رسالة) األساسي عميـالت مف الثانية الحمقة تالميذ لدل الرياضيات

 . مصر، شمس عيف جامعة
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ـ(.العالقة بيف أبعاد التعمـ المنظـ ذاتينا، دافعية التعمـ، كالتحصيؿ (2000كماؿ. إسماعيؿ،
-286، 15)2، )مجمة البحوث النفسية والتربوية .الدراسي لدل طالبات كمية التربية

.251 

. 1. طالمدرسية الرياضيات برامج في الرياضي لتفكيرا تضميف. (م6112). مسعد، بدكم
 . الفكر دار: االردف

تنمية  عمى المشكمة حكؿ المتمركز التعمـ إستراتيجية استخداـ أثر. (م6112). محمكد، برغكت
 غير ماجستير رسالة)بغزة األساسي السادس الصؼ لطالب التكنكلكجيا في الميارات بعض
 . غزة ،الجامعة اإلسالمية(. منشكرة

الرياضي  التفكير تنمية في األداء عمى القائـ التقكيـ استراتيجية أثر. (م6101). فيمي، البالكنة
، لألبحاث النجاح جامعة مجمة. الثانكية المرحمة طمبة لدل المشكالت حؿ عمى كالقدرة
600(2) ،605-319 . 

 تنمية في ؿ المشكالتحك  المتمركز لمتعميـ( كيتمى) نمكذج فاعمية. (م6101). ككثر، بمجكف
 العربية العمكـ بالمممكة مادة في المتكسطة المرحمة تمميذات لدل الناقد ميارات التفكير

 . 159-109، (164)10، مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس. السعكدية

0999د. )عبدالحمي جابر، رجاب  الفكر دار: القاىرة. 0ط. كالتعميـ التدريس استراتيجياتم(0
 . ربيالع

المممكة  في العاـ التعميـ مرحمة في الرياضيات مناىج تطكير. (م6111(. ضياء، الجراح
 عيف جامعة(. منشكرة غير دكتكراه رسالة)الرياضية النمذجة ضكء في الياشمية األردنية
 . مصر، شمس

ي فاعمية تكظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير ف. (ـ6100). عيسى، جربكع
 غير ماجستير رسالة)الرياضيات ك االتجاه نحكىا لدل طالب الصؼ الثامف االساسي بغزة

 . غزة، الجامعة اإلسالمية(. منشكرة

 األحمد مركز صباح: الككيت. 1ط. كالعميا األساسية التفكير ميارات. (م6106). فتحي، جركاف
 . كاإلبداع لممكىبة
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مي محكسب بالتمثيالت الرياضية في تنمية ميارة فاعمية برنامج تعمي. (م6105). عبير، جمعة
رسالة ماجستير غير ) حؿ المسألة الرياضية لدل طالبات الصؼ الخامس الألساسي بغزة

 . غزة، الجامعة االسالمية(. منشكرة

 عمميات العمـ كميارات التحصيؿ تنمية في كيتمى نمكذج أثر تدريس. (م6113). أمنية، الجندم
مجمة التربية . العمكـ مادة في االبتدائي الخامس الصؼ لتالميذ العممي كالتفكير األساسية
 . 32-0، (3) 5، العممية

. 2ط. كالتطبيؽ النظرية: المشكالت حؿ بأسمكب العمـك تدريس. (م6113. )إبراىيـ، الحارثي
 . الشقيرم مكتبة: الرياض

 المناقشة أسمكب عمى قائـ مقترح مدخؿ استخداـ فعالية  (.ـ(2000.عبدالعزيز ، حبيب

  .اإلعدادم األكؿ الصؼ تالميذ لدل اليندسي التفكير تنمية في الميمة كتحميؿ

 .193-171(،6)5،شمس عيف مجمة جامعة

 عمى المشكمة المتمركز التعميـ إستراتيجية فاعمية. )م6116). مشاعؿ، العتيبي، خالد ك الحذيفي
. المتكسطة المرحمة تمميذات لدل ـالعمك  مادة نحك كاالتجاه الدراسي التحصيؿ تنمية في

 . 063-029، (90)5، شمس عيف جامعة -التدريس كطرؽ المناىج دراسات في مجمة

 حؿ تنمية ميارة في المعدؿ كيتمى البنائي نمكذج استخداـ فاعمية. (ـ6115). فايز، حماده
مة  كمية مج. االبتدائية المرحمة تالميذ لدل الرياضيات في اإلبداعي كالتفكير المشكالت

 . 55-35، (00)2، جامعة اسيكط -التربية

 التعمـ أسمكب عمى القائمتيف كاالستقصاء الفكر استراتيجية فعالية. (ـ6115). محمد، حماده
 تالميذ لدل الرياضي التفكير ميارات تنمية في المدرسية الرياضيات نكادم النشط في
 . 55 -05، (00) 1، حمكاف مجمة جامعة. اإلعدادية المرحمة

بعض أنماط التفكير الرياضي كعالقتيا بجانبي الدماغ لدل طمبة . (ـ6101). نسريف، حمش
 . غزة، الجامعة االسالمية(. رسالة ماجستير غير منشكرة)الصؼ التاسع االساسي بغزة

)محمد، الحيمة . 0ط. كالممارسة القكؿ بيف التفكير تنمية أجؿ مف التعميـ تكنكلكجيا. (م06116
 . كالتكزيع لمنشر المسيرة ردا: عماف

ـ(2003). محمد، الحيمة  لمنشر المسيرة دار: عماف. 0ط. كممارسة نظرية: التعميـ تصميـ0
 . كالتكزيع
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أثر استخداـ إستراتيجية تدريسية قائمة عمى حؿ . (م6100). عبابنو، عبداهلل، محمد، الخطيب
ت لدل طالب الصؼ السابع المشكالت عمى التفكير الرياضي كاالتجاىات نحك الرياضيا

 . 610 -029، (0)32، مجمة دراسات العمـك التربكية. األساسي في األردف

دار الحامد لمنشر : عماف. 0ط. مناىج الرياضيات الحديثة. (م6100). محمد، الخطيب
 . كالتكزيع

ذكاءات لم  فاعمية برنامج لألنشطة التعميمية قائـ عمى نظرية جاردنر. (ـ6101. )عبداهلل،الدىش
المتعددة في تنمية التفكير الرياضي كاالتجاه نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ الثاني 

(. رسالة ماجستير غير منشكرة)المتكسط بمدارس منطقة الرياض بالمممكة العربية السعكدية
 . المممكة العربية السعكدية، جامعة المجمعة

 . دار المنارة: غزة. 0ط. الرياضيات في اكتعممي التفكير ميارات تعميـ(. ـ2000. )سييؿ، دياب

 الخامس الصؼ لطمبة المنطؽ لتعميـ مقترحة دراسية كحدة إعداد. (م6110). سييؿ، دياب
 سمسمة - اإلسالمية الجامعة مجمة. في الرياضيات تحصيميـ عمى أثرىا كقياس ابتدائي

 . 639 -200، (6)06، اإلنسانية الدراسات

 عمى تحصيؿ اليندسية المسائؿ لحؿ مقترحة إستراتيجية استخداـ أثر. (ـ2011). سييؿ، دياب
 القدس المفتكحة جامعة مجمة. الرياضيات نحك كاتجاىاتيـ األساسي الثامف الصؼ طالب

 . 002 – 007، (60)0، كالدراسات  لألبحاث

 دارت: . الككي(كآخركف ياسيف عادؿ ترجمة، )التفكير تعميـ. (ـ 0929. )دكاردإ، بكنك دم
 (1982)العمؿ األصمي نشر في عاـ. لنشرا

درجة امتالؾ معممي الرياضيات في المرحمة المتكسطة لميارات . (م6100). محمد، الرشيدم
 العربية المممكة، جامعة أـ القرل(. منشكرة غير رماجستي رسالة) التفكير الرياضي

 . السعكدية

 مجاؿ معمـ لطمبة تفكيرال في تعممي تعميمي أنمكذج تصميـ. (م6112). عمي، الزغبي
 الجامعات اتحاد مجمة. لدييـ التفكير الناقد تنمية عمى كأثره مؤتة جامعة في الرياضيات

 . 015 -90(، 6)2، دمشؽ جامعة -العربية

 . عالـ الكتب: القاىرة. 0ط. تعميـ التفكير. (ـ6113). حسف، زيتكف
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. 0ط. منظكر النظرية البنائية التعمـ كالتدريس مف. (م6113). كماؿ، حسف ك زيتكف، زيتكف
 . عالـ الكتب: القاىرة

ستراتيجيات تدريس العمكـ. (م6117). عايش، زيتكف دار : عماف. 0ط. النظرية البنائية كا 
 . الشركؽ لمنشر كالتكزيع

  . دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع: القاىرة. 0ط. أساليب تدريس العمكـ. (م6112). حسف، زيتكف

 . كالتكزيع لمنشر الشركؽ دار: عماف. 1ط. التفكير ميارات تدريس). ـ2003). جكدة، سعادة

ـ(2006ء. )رجا، عيد ؼ كعاط، سعيد في  النشط التعمـ استراتيجيات بعض استخداـ أثر0
 تالميذ لدل المشكالت حؿ ميارات كتنمية التحصيؿ عمى االجتماعية الدراسات تدريس
، شمسف عي جامعة-التدريس كطرؽ ىجالمنا في دراساتة مجم. اإلعدادية المرحمة

2(000) ،010-000 . 

مكتبة ف: األرد. 6ط. أساليب تدريس العمكـ كالرياضياتـ(. 2003عبد الحافظ. )ة، سالم
 . اليازكرم

اليازكرم  رداف: عما. 0ط. كالرياضيات تدريس العمـك أساليب. (ـ2002ظ. )الحاف عبد، سالمة
 . كالتكزيع لمنشر

أثر استخداـ إستراتيجية الخطكات السبع في تنمية بعض ميارات . (م6106). معزز، سميـ 
التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدل طالب الصؼ الثامف االساسي في محافظات 

 . غزة، الجامعة االسالمية(. رسالة ماجستير غير منشكرة)غزة

 . كالتكزيع لمنشر القمـ دار: دبي. 0ط. الفعاؿ الرياضيات معمـ(. ـ6110. )عثماف، السكاعي

أثر استخداـ استراتيجية السقاالت التعميمية عمى ميارات التفكير . (م6103). عبدالقادر، السيد
مجمة دراسات . الرياضى  كالتحصيؿ  لدل تالميذ الصؼ الخامس األساسى بسمطنة عماف

 . 005-063، (03) 3، عربية في التربية كعمـ النفس

يؼ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية بعض أثر تكظ. (م6103). نياد، شقكرة
( في العمكـ لدل طالبات الصؼ الثامف  TIMSSميارات التفكير المتضمنة في اختبار)

 . غزة، األزىر جامعة(. منشكرة غير ماجستير رسالة)األساسي بغزة
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ت عمى التحصيؿ أثر استخداـ نمكذج كيتمى في تدريس الرياضيا. (م6101). محمد، الشيراني
 غير رماجستي رسالة)الدراسي كاالتجاه نحكىا لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي

 . السعكدية العربية المممكة، جامعة أـ القرل(. منشكرة

أثر تكظيؼ أنماط التفكير الرياضي عمى تحصيؿ كاتجاىات طمبة . (ـ2014). كجيية، صبح
رسالة  )مدارس الحككمية في محافظة نابمسفي الالصؼ الثامف األساسي  في الرياضيات 

 . فمسطيف، جامعة النجاح الكطنيةة(. ماجستير غير منشكر 

لتنمية التفكير  TRIZفاعمية برنامج مقترح في ضكء مبادئ نظرية . (م6103). ميند، صياـ
رسالة ماجستير غير )االبداعي في مادة التكنكلكجيا لدل طمبة الصؼ السابع االساسي

 . السالمية، غزةلجامعة اا(. منشكرة

 جيينة دار: عماف. 0ط. مياراتو، أساليبو، مفيكمو: التفكير تعميـ. ـ(2004د. )، محمك طافش
 . لمنشر كالتكزيع

المغة كالتفكير الناقد اسس نظرية كاستراتيجيات . (م6101). عمي، كالحالؽ رشدم، طعيمة
 . عةدار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطبا: عماف. 2ط. تدريسية

منياج الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي في ضكء   لتحميؿ محتك . (م6106). رباب، الطنة
، الجامعة االسالمية(. رسالة ماجستير غير منشكرة)مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ

 . غزة

 التفكير كممات " في تنمية بدكف البرىاف" أسمكب استخداـ أثر. (م6106). عدناف، العابد
، (3)62، مجمة جامعة النجاح لألبحاث. الثانكية المرحمة طمبة لدل كالتحصيؿ الرياضي

393-002 . 

تطكر القدرة عمى التفكير الرياضي لدل الطمبة  . (م6106)فريد. ، بك زينةأ ك إيماف، عبد
مجمة جامعة . األردنييف عبر الصفكؼ مف الثامف  كحتى العاشر كعالقة ذلؾ بنمط تعمميـ

 . 0266-0797، (2)62، النجاح لألبحاث

ستراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس اليندسة عمى إأثر استخداـ . (م6101). منى، عبداهلل
رسالة ماجستير غير )التحصيؿ كالتفكير اليندسي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم

 . مصر، جامعة سكىاج(. منشكرة
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لمنشر  كائؿ دار: عماف. 6 ط. معاصرة تعميمية تربكية نماذج. (م6110). نبيؿ، اليادم عبد
 . كالتكزيع

 . دار المسيرة: عماف. 1ط. التقكيـ الكاقعي في العممية التدريسية. (م6101). محمد، العبسي

 كثقافة المعايير متطمبات ضكء في األطفاؿ لجميع الرياضيات تعميـ. (م6110). كليـ، عبيد
 . عكالتكزي لمنشر المسيرة دار: عماف. 0ط. التفكير

فاعمية  برنامج مقترح قائـ عمى التكاصؿ الرياضي لتنمية بعض . (م6106). حسني، العتاؿ
رسالة ماجستير غير )ميارات التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ السابع االساسي

 . غزة، الجامعة االسالمية(. منشكرة

. اإلبداعي التفكير ىعم القدرة تنمية في التعاكني التعمـ أثر. (م6110). كآخركف محمد، العجمي
 . 208-200(، 37)1، شمس عيف جامعة -كالمعرفة القراءة مجمة

. اإلحصائية ككسائمو كأدكاتو مناىجو التربية في العممي البحثـ(. 2009. )عطية، محسف

 كالتكزيع.  لمنشر المناىج عماف: دار

 البحكث في تائجالن مصداقية عف الكشؼ في كاستخداماتو التأثير حجـ. )ـ (2000عزك، عفانة
 . 87-59، ((3ع، الفمسطينية التربكية كالدراسات البحكث مجمة. كالنفسية التربكية

. ـالتقكي عمميات في اإلحصاء لتكظيؼ الفمسطيني المعمـ إعداد. ـ(2012). كعز ، عفانة
 . اإلسالمية الجامعةفمسطيف: ، التربية مؤتمر كميةكرقة عمؿ مقدمة إلى 

مكتبة : فمسطيف. 0ط. التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة .(م6119). عزك، عفانة
 . المقداد

: عماف. 0ط. المتعددة بالذكاءات الصفي التدريس. (م2007). نائمة، الخزندارك  عزك، عفانة
 . كالتكزيع لمنشر المسيرة دار

مالعا التعميـ مراحؿ في الرياضيات تدريس إستراتيجيات. (م6117). عزك، عفانو . 0ط0
 . الجامعي الطالب مكتبة: فمسطيف

 مكتبة الفالح: الككيت. 0ط. المدرسي كالمنياج التفكير(. ـ2003). كليـ، كعبيد عزك، عفانة
 . كالتكزيع لمنشر
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 في التفكير في تنمية بالبحث التعمـ أسمكب أثر. (م6113). سعد، نبياف ك عزك، عفانة
. بغزة التاسع األساسي الصؼ طالب للد بيا كاالحتفاظ تعمميا نحك كاالتجاه الرياضيات

 0190-95(، 3 2(، العممية التربية مجمة

6ط. تدريسيا كأساليب الرياضيات مناىج. (م6116). إبراىيـ، عقيالف  دار المسيرة: مصر0
 . كالتكزيع لمنشر

 لطالب االحتماالت تدريس في المنظكمي المدخؿ استخداـ أثر(.2009.)أشرؼ ،عمي

 .لدييـ الرياضي القمؽ كخفض الرياضي كالتفكير التحصيؿ زيادة عمى ةاإلعدادي المرحمة
 مصر، )كالمعاصرة األصالة بيف الدراسية المناىج تطكير( كالعشركف الحادم المؤتمرالعممي

،  764-810 . 

الرياضيات  معممي مقترح إلكساب تدريبي برنامج فاعميةـ(. 2010. )متعب، العنزم
 أك التفكير المشكالت حؿ عمى القدرة تنمية عمى لرياضيةا المشكالت حؿ استراتيجيات
 غير دكتكراه أطركحة)عرعر مدينة في طالبيـ لدل الرياضيات نحك كاالتجاه  الرياضي
 . المممكة العربية السعكدية، أـ القرمة جامع(. منشكرة

 كالعمـك التربية في العممي البحث أساسيات. (ـ1999ي. )كممكاكم، فتح عكدة، أحمد
 الكناني.  أربد: مكتبة. مبياناتل اإلحصائي كالتحميؿ كمناىجو إلنسانية عناصرها

أثر استخداـ معمؿ الرياضيات في ميارات التفكير الرياضي . (م6100). منتيى، العيثاكم
رسالة  ماجستير غير )كالتحصيؿ  لدل طالبات الصؼ األكؿ متكسط في بغداد / العراؽ

 . المممكة العربية السعكدية ،جامعة الشرؽ األكسط(. منشكرة

التفكير  ميارات لتنمية التعمـ أنماط عمى قائـ مقترح برنامج أثر. (م6106). ىبة، العيمة
 غير ماجستير رسالة)غزة بمحافظات األساسي الرابع الصؼ طالبات لدل الرياضي
 . غزة، األزىر جامعة(. منشكرة

لخامس االبتدائي لميارات التفكير مدل اكتساب تالميذ الصؼ ا. (م6100). سميمة، قاسي
، (00)9، مجمةالعمكـ االنسانية كاالجتماعية. الرياضي الكاردة في منياج الرياضيات الجديد

029- 026 . 

 . كالتكزيع لمنشر الفكر دار: عماف. 0ط. لألطفاؿ التفكير تعميـ. (م6115). نايفو، قطامي

 . الكتب عالـ مكتبة: القاىرة00ط. رالتفكي كتنمية القراءة. (م6112). سعيد، الفي
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 المعرفة دار: القاىرة. 0ط. كتطبيقاتو كنظرياتو أسسو: التعمـ. (م6113). إبراىيـ، محمكد
 . الجامعية

أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في . (ـ2011). عمار، المساعدم
مجمة . تجاىاتيـ نحكىاتحصيؿ مادة الرياضيات لدل طالب الصؼ الخامس األساسي كا

 . 243 – 220، (3)1، جامعة األنبار لمعمـك اإلنسانية

أثر إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في تنمية ميارات . (م6103). صابريف، مصمح
حؿ المعادالت كالمتباينات الجبرية كاالتجاه نحك الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع 

 . غزة، األزىر جامعة(. منشكرة غير ماجستير رسالة)في المحافظة الكسطى

، سالتدري كطرؽ المناىج في دراسات مجمة. لممعمـ المتجددة األدكار. (م6115 (.محمد، المفتي
2(27) ،05- 09 . 

أثر برنامج مقترح قي ضكء نمكذج كيتمى البنائي عمى التحصيؿ . (ـ6117). سعدية، مقاط
(. منشكرة غير ماجستير رسالة)لصؼ الثامف بغزةكتنمية التفكير اليندسي لدل طالبات ا

 . غزة، جامعة األزىر

 األكؿ الصؼ رياضيات لطالبات الالزمة الرياضي التفكير ميارات. (ـ6112). بتكؿ، المقاطي
 . السعكدية العربية المممكة، القرل أـ جامعة(. منشكرة ماجستير رسالة)المتكسط

كالتحصيؿ  البصرم التفكير عمى تعميمية مجياتبر  استخداـ فاعمية. (م6112(. حسف، ميدم
 الجامعة(. منشكرة ماجستير غير رسالة)رعش الحادم الصؼ طالبات لدل التكنكلكجيا في

 . غزة، اإلسالمية

 . دار كائؿ: عماف. 0ط. فمسفات التربية. (م6110). ابراىيـ، صرنا 

استراتيجيات حديثة في طرؽ كأساليب ك . (م6113). سعكدل،منى ك راشد،عمي، أحمد ك النجدم
 . ىدار الفكر العرب: القاىرة. 0ط. تدريس العمكـ

 الصؼ طمبة تحصيؿ في الرياضي التفكير لتنمية تدريبي برنامج أثر. (م6106). خميس، نجـ
 0910-470، (6)62، كالنفسية التربكية مجمة العمـك. الرياضيات في األساسي السابع

دار : عماف. 0ط. التفكير عند االطفاؿ. (م6101). ةنادي، عبد اليادم ك مصطفى، اليادم
 . صفا لمنشر كالتكزيع
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مدارس  ترجمة (، لممعمميف دليؿ: الصفي التعمـ لتنشيط إستراتيجيات. (ـ6111ـ. )، ىارمف
 . كالتكزيع لمنشر التربكم الكتاب دار: الدماـ. (األىمية الظيراف

القتيا ببعض الذكاءات المتعددة كالرغبة في أنماط التفكير الرياضي كع. (6103). كرده، ياميف
ماجستير رسالة )التخصص كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ العاشر االساسي في فمسطيف

 . فمسطيف، جامعة النجاح الكطنية(. غير منشكرة

بناء برنامج تقني يكظؼ إستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ . (م6101). عبد الحميد، اليعقكبي
 رات التفكير المنظكمي في العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع بغزةالمشكمة لتنمية ميا

 . غزة، الجامعة اإلسالمية(. منشكرة غير ماجستير رسالة)

 في التفكير ميارات بعض تنمية في التربكية األلعاب استخداـ أثر ـ(.2015يكنس، بشرل.)
 غير ستيرماج رسالة)األساسي الصؼ الثالث تالمذة لدل نحكىا كالميكؿ الرياضيات

 الجامعة اإلسالمية، غزة.(. منشكرة
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 (1ممحق رقم )
 لختبار التفكير الرياضي ودليل المعمم قائمة أسماء السادة المحكمين

 مكان العمل الدرجة العممية السم الرقم

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارؾ بكمية التربية محمد سميماف ابك شقيرد.0

 الجامعة اإلسالمية التربية أستاذ مشارؾ بكمية إبراىيـ حامد األسطؿد.6

 الجامعة اإلسالمية أستاذ بكمية التربية عزك إسماعيؿ عفانةد.3

 جامعة األزىر أستاذ مساعد بكمية التربية عمي محمد نصارد.0

 الجامعة اإلسالمية أستاذ مشارؾ بكاية التربية فتحية المكلكد.5

 عة اإلسالميةالجام أستاذ مشارؾ بكمية التربية صالح الناقةد.2

 جامعة األقصى أستاذ مساعد بكمية التربية خالد فايز عبد القادرد.

 بكالكريس رياضيات سميماف ابك طيرأ.7
معمـ في مدرسة ذككر 
 بني سييال اإلعدادية ب

 بكالكريس رياضيات طبش فلايرأ.2
معممة في مدرسة طيبة 

 األساسية لمبنات
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 (2ممحق رقم )
 :ت المتضمنة في وحدة الجبر)المعادلت والمتباينات(ودللتيا المفظيةائمة المياراق

 دللتيا المفظية الميارة م

0ةالخاص القضية إلى العامة القضية مف العقؿ فييا ـيتقد التي العممية الستنتاج 1

2 

التصور 
البصري 
 المكاني

ات يعتمد عمى األشكاؿ كالرسكمات كالصكر المعركضة في المكقؼ كالعالق
الحقيقية المتضمنة فييا، حيث تقع تمؾ األشكاؿ كالرسكمات كالصكر بيف 

 يدم المتعمـ، كيحالكؿ اف يجد معنى لممضاميف التي أمامو.

3 

 

 النمذجة

 

 المسألة ىذه مع ثـ التعامؿ رياضية مسألة إلي الحياتية المشكمة تحكيؿ

.الحياتي المكقؼ في الحؿ اختبار ثـ كمف الرياضي الحؿ كتفسير كحميا 

4 

 

 حل المسألة

 

         كليس  األساسي ، التاسع الصؼ البط يكاجو الجبر كحدة في جديد مكقؼ  
 كاستخداـ ،كيرالتف لبالطا مف فيحتاج حينو ، في ىزجا حؿ ـلديي

 " .لمحؿ لمكصكؿ السابقة الخبرات 
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 (3ممحق رقم )
مف كتاب  المعادالت كالمتباينات() يؿ المعمـ لتدريس الكحدة السابعةبطاقة تحكيـ دل

الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ التاسع األساسي كفقان الستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ 
 .المشكمة

 

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                            

 المحتـر.........................................................:السيد الدكتكر/ األستاذ

 ............................:مكاف العمؿ...... .........................:الدرجة العممية

 ،،،السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 وفق استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة المعمم دليلكيم حالموضوع: ت

محصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية ل
أثر توظيف  تدريس الرياضيات مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة كىي بعنكاف"

طالب تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى  فيستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة ا
الستراتيجية التعمـ المتمركز  معمـ كفقان كاستمـز ذلؾ اعداد دليالن لم" بغزةاألساسي الصف التاسع 
 .مف  كتاب الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ التاسع األساسيلكحدة الجبر  حكؿ المشكمة

 لذا نرجك مف سيادتكـ بتحكيـ الدليؿ في ضكء خبرتكـ، مف حيث:

 ستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمةا مدل مالئمة كتمشي دليؿ المعمـ مع خطكات. 
 ياغة األىداؼ السمككية لمدركس المتضمنة بالدليؿ.دقة ص 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of  Education 

Master of curriculum and Teaching 

Methods 

                                                                                                                              زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 تالتربيـــــــــــــــــــــت                                                       ـــــــــــــــليـــــك

 مبجستير منبهـــج وطرق التدريـــــس
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 .دقة كسالمة الصياغة المغكية كالعممية لمدليؿ 
 .كجكد تنظيـ كتسمسؿ جيد لممادة التعميمية خالؿ الدرس الكاحد  كبيف الدركس المختمفة 
 .مالئمة األنشطة  كأكراؽ العمؿ الكاردة بالدركس لمستكل الطالب 
 ستخدمة لما يتضمنة الدرس.مالئمة أساليب التقكيـ الم 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم                                         
     
 

 الباحثة                                                                
 بك حمدأ يكنس خمكد 
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 (4ممحق رقم )
 بطاقة تحكيم اختبار التفكير الرياضي

 
 
 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                               

 المحتـر.........................................................:السيد الدكتكر/ األستاذ

 .............................:مكاف العمؿممية:...............................الدرجة الع

 ،،،كاتوالسالـ عميكـ كرحمة اهلل كبر 

 الموضوع: تحكيم اختبار التفكير الرياضي.

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ 
أثر توظيف  تدريس الرياضيات مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة كىي بعنكاف"

طالب رات التفكير الرياضي لدى تنمية ميا فيإستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة 
اختبار لميارات التفكير الرياضي المتضمنة  كاستمـز ذلؾ اعداد" بغزةاألساسي الصف التاسع 

   .مف  كتاب الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ التاسع األساسيكحدة الجبر  في

 لذا نرجك مف سيادتكـ بتحكيـ الدليؿ في ضكء خبرتكـ، مف حيث:

 بار مف التاحية العممية كالمغكية.صياغة فقرات االخت 
 .مناسبة أسئمة االختبار لمستكل طالب الصؼ التاسع االساسي 

 
 
 

                                                                                                                              زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

 تالتربيـــــــــــــــــــــت                                                       ـــــــــــــــليـــــك

 مبجستير منبهـــج وطرق التدريـــــس
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 .مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 
 .مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمميارة التي تقيسيا 
 .ما تركنو مناسبان لمحذؼ أك اإلضافة 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم                                             

 
  الباحثة                                                                 

 بك حمدأ خمكد
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 (5ممحق رقم )
 الصورة النيائية لختبار التفكير الرياضي

 فيالمتمركز حكؿ المشكمة  أثر تكظيؼ إستراتيجية التعمـ تقكـ الباحثة بإجراء دراسة الى معرفة
األساسي بغزة كاستمـز ذلؾ اعداد الصؼ التاسع طالب تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل 
ييدؼ االختبار إلى قياس بعض ميارات التفكير ك اختبار لميارات التفكير الرياضي 

حثة عمى . كتؤكد البا (، حؿ المسألةستنتاج، التصكر البصرم المكاني،  النمذجةالرياضي)اال
نما  لمبحث  العممي فقط .   أف ىذا االختبار ليس لو عالقة بدرجتؾ في المدرسة  كا 

رشػػػػػػػػػػػادات:  نصػػػػػػػػػػائح كا 

 ( دقيقة.45زمف االختبار ) -
 ، كاحدة  د كلكؿ فقرة أربعة بدائؿ لإلجابة(  فقرة اختيار مف متعد30يتككف االختبار مف ) -

    .ئة ككؿ فقرة ليا درجة كاحدةمنيا فقط صحيحة كالباقي خاط
 .ؤاؿ جيدان لكي تسيؿ عميؾ اإلجابةيجب فيـ الس -
 .ال تترؾ سؤاؿ بدكف إجابة -
 .عبة صفؾ كاسـ مدرستؾ أعمى الصفحةتأكدم مف كتابة اسمؾ كش -

  .كمشاكرين لكم حسن تعاون                                  

 الباحثة                                                                         

 بك حمدأ خمكد  
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 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

  -المعادلة الخطية فيما يمي ىي :(1

 7ص=3-2سب(                     4+ ص =  س√  (أ

 4س =  –ص 2 (د                   51ج( س ص = 

فإف  0ى الصكرة  أ س + ب ص + ج = = ص عم 7س +  3( عند كتابة المعادلة الخطية 2
 -القيـ المناظرة لكؿ مف أ ، ب ، ج عمى الترتيب :

  7 -،  1 -،  3 –ب(                 ،  7 -،   1 -،  3  (أ 

  7،  1 -،  3د(                    1،  7،  3 – (ج

 فإف ص تساكم:  10ص= –مكضكعان لمقانكف في المعادلة س "ص"( لجعؿ المتغير 3

  10 -س – (ب                س  – 10 (أ

 س  – 10 – (د                + س  10 – (ج

(النظاـ المككف مف معادلتيف خطيتيف كليما حؿ كاحد يككف الخطاف المستقيماف الممثالف 4
 ليما:  

 متطابقاف  (ب               متكازياف  (أ

 تخالفافم  (د  ج( متقاطعاف                              

ذا كاف لدينا نظاـ مف معادلتيف خطيتيف كعند تمثيميما بيانيان تكازم الخطاف المستقيماف إ( 5
  -الممثالف لياتيف المعادلتيف معنى ذلؾ أنو :

 ال يكجد حؿ لياتيف المعادلتيف معان . (ب    يكجد حؿ كاحد لياتيف المعادلتيف معان.  (أ

 يكجد حالف فقط. (د          ج( يكجد عدد ال نيائي مف الحمكؿ .
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تظير المنطقة المظممة في  1-(عند تمثيؿ منطقة الحؿ في المستكم الديكارتي لممتباينة س < 6
 الشكؿ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3≥، س +ص 2- ≤، ص  3- ≤(المنطقة التي تحقؽ النظاـ االتي مف المتباينات س 7

                                               ( أ (  ب

 

 

 

                                                             ج(   د(

  

 

ب(

 

 د(

أ(

ج(
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 -مجمكعة المتباينات التي تمثؿ المناطؽ الغير مظممو ىي :(8

  3 ≥، ص  2-، س <  1 - ≤، ص  3س < (أ

  2 -، س <  1 -، ص >  2 -، ص <  3س > (ب

  3، ص<  1 - ≥، س 3 ≥، س  2 - ≤ص  (ج

 3، ص >  2 - ≤، س  1 - ≤، ص    3س >  (د

( المتباينة التي حميا المنطقة المظممة كالمكضحة فى 9
 -الشكؿ المقابؿ :  

                                                         2≥> س  3 – (ب   2س >  ≥ 3 – (أ

 3 ≥> ص  2 (د   2> ص > 3- (ج

 

 5قرشا ككاف مجمكع ثمف  صمف القمـ الكاحد قرشا كث س( اذا كاف ثمف الدفتر الكاحد 10
  -قرشا . فإف المعادلة الخطية بداللة س ، ص لمتعبير عف ذلؾ : 240أقالـ يساكم  8دفاتر ك 

 240س = 8ص +  5-ب(            240س + ص =  5 (أ

 240 –س = ص  5 (د           240ص = 8س +  5 (ج

شكاقؿ .ككاف  10ىك  (ف)كغـ مف المكز  1ك  (ؿ)كغـ مف التفاح  1( إذا كاف مجمكع ثمف 11
 :لتيف خطيتيف الذل يعبر عف ذلؾ ىكشكاقؿ. فإف النظاـ المككف مف معاد 6الفرؽ بينيما 

  6ف =  –، ؿ  10ؿ + ف =  (ب          10ف =  –، ؿ  10 -ؿ + ف =  (أ

 6-ؿ + ف =  -،  10ؿ + ف = (د          6ع =  –، س  10ؿ + ف =  2 (ج
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دينارا بينما  11كغـ مف سمؾ البكرم ىك  2كغـ مف سمؾ السرديف ك  5ذا كاف مجمكع ( إ12
دينارا فإف ثمف  15كغـ مف سمؾ البكرم ىك  4كغـ مف سمؾ السرديف ك  3يبمغ مجمكع ثمف 

  -الكيمك غراـ الكاحد لكؿ نكع ىك : 

 دينار  3،  1 (ب                  دينار  3 -،  1 – (أ

 دينار 1،  3 (د                   ار دين 1،  3 – (ج

( اذا كاف س ىك عدد الركاب المسمكح بنقميـ في حافمة . فإف المتباينة التى تعبر عف 13
  -ىي : (راكبا   30الحد األعمى المسمكح بنقمو في حافة )الجممة التالية 

 30 ≤س  (ب                            30 ≥س  (أ

  30س < (د                            30س >  (ج

سـ فإف بعدل المستطيؿ  26سـ ككاف محيطة  7( مستطيؿ طكلو يزيد عف عرضو بمقدار 14
  -ىما  :

 10،  7 (ب                    17،  10 (أ

 12،  5 (د                     3،  10 (ج

عدديف عمى فإف ال 6ككاف الفرؽ بينيما  20( إذا كاف  مجمكع عدديف س ، ص يساكم 15
 الترتيب ىما: 

  7 -،  13 – (ب                    7،  13 (أ

  7،  13 (د                      13،  7 (ج
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بكاسطة التمثيؿ   1س + 2، ص=  7ص =  –( عند حؿ المعادلتيف الخطيتيف  س 16
 -البياني فإف قيمة س ، ص  عمى الترتيب :

 15،  8 (ب   15 -،  8- (أ

  8 -،  15 – (د    8،  15- (ج

 

 12ص= 2 –س 3،  8س +ص = 2( عند البدء بحؿ المعادلتيف اآلتيتيف بطريقة الحذؼ 17
 -فمف األفضؿ أف نقكـ بضرب طرفي المعادلة في العدد : 

  2- (ب                        3   (أ

 2 (د                        8- (ج

 ،  5لمككف مف المعادلتيف س + ص = ا ( عند استخداـ طريقة الحذؼ لحؿ النظاـ18

 -فإف مجمكعة الحؿ ىي : 1 -ص =   –س 

  }  (2،  3-)  {  (ب                     }  (2،  3)  { (أ 

  }  (3 -،    2 -)  { (د                     }  (3، 2)  { (ج

 نتج :عند التعكيض عف ص في المعادلة الثانية ي 7ص=2س ، س+3( في النظاـ ص = 19

 7=  (س  3) 2س +  (ب            7=  (+ س 3) 2س +  (أ

 7س  =   3س +  (د            3=  (س  3) 2س +  (ج

 -( حؿ النظاـ السابؽ ىك : 20

 }  (1،  3 -)  { (ب                  }  (1،  3)  { (أ

 } ( 3 -،  1 -)  {د(                    }  (3،  1)  { (ج
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كيجد أف نقطة تقاطع  6 -س + ص = 2،  1ص =  –س  3المعادلتيف  ( عند تمثيؿ21 بيانيا ن
 -س :  4فإف قيمة  (4 -،  1 -)المستقيميف الممثميف لياتيف المعادلتيف ىي 

  16 – (ب                     1 – (أ

 4 (د             4 – (ج

 عداد نستخدـ :عمى خط اال( لتكضيح عدـ إنتماء العدد لمجمكعة حؿ المتباينة 22

 ب( دائرة مغمقة                               نقطة  (أ

 دائرة نصؼ مفتكحة (د                             دائرة مفتكحة  (ج

 فى ح =  5>  3 –س  2( مجمكعة حؿ المتباينة 23

 } ح ، س  4 ≥س : س   { (ب   } ح  ، س  4س : س >   { (أ

 } ح ، س  8س : س >   { (د   } ح  ، س  4 ≤س 2س :   { (ج

  -ىي : 5< 1< س +  2( مجمكعة الحؿ التي تحقؽ المتباينة 24

 } ح ، س  4<  س <  1س :   { (ب  }   ح ، س  4س >  ->  1 -س :   { (أ

 } ح ، س  4س <  1<2س :   { (د    }  ح، س  4س >  ->  1س =   { (ج

 خيارات التالية تنتمي الى منطقة الحؿ: ( في السؤاؿ السابؽ أم مف ال25

 ( 2،0) (ب                   (4،  3) (أ

 .(2،  4 -) (د                  ( 1-،  1) (ج
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 ىك :  3س >  – 1( التمثيؿ الصحيح لحؿ المتباينة 26

 

ف الممثمتا 3-ص =  –س  3ك  1-ص =  3( حؿ النظاـ المككف مف المعادلتيف س +27
 -بيانيا كما في الشكؿ ىك : 

 }   (3،  0)  { (ب }   ( 1 -،  2)  { (أ

 }   ( 2،  1-)  {د(   }  ( 0،  1 -)  { (ج

 -:ىك 2-< س  1س + 2<   5المتباينة ( مجمكعة حؿ 28

 } ح   ، س  2< س <  3-س :   { (أ

 } ح   ، س 2> س >  3-س :   { (ب

 } ح   ، س  2< س >  3-س :   { (ج

 .} ح  ، س   3 -> س > 2س :   { (د

 

 

 

 

 

ص

 فر

ص

ص

 
 صفر
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  فانيا تككف :   4≤س+ ص 2( عند تمثيؿ منطقة الحؿ لممتباينة  29

                                                     (أ ب(

       

               

                                                                                                                       (ج    د(
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 (6ممحق رقم )
 :جابة الصحيحة لحتبار التفكير الرياضيمفتاح ال

 رمز الجابة رقم السؤال
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 (7ممحق رقم )
( من كتاب الرياضيات الجزء )المعادلت والمتباينات السابعةليل المعمم لتدريس الوحدة د

 لمصف التاسع األساسي وفقًا لستراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة. الول
 مقدمة الدليل:

عزيزم المعمـ يعتبر دليؿ المعمـ المرشد الذم يستعيف بو المعمـ في تدريس مادتو، كفؽ      
حيث يعتبر دليؿ المعمـ أداة تساعد المعمـ عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية،  راتيجية معينة،است

كيجعمو عمى بصيرة أثناء سيره في تنفيذ  كتجييزاألدكات، كالكسائؿ الالزمة لتنفيذ األنشطة،
 الدرس.

تاب كأقدـ لؾ ىذا الدليؿ،ليساعدؾ في تدريس الكحدة السابعة )المعادالت كالمتباينات( مف ك
التعمـ المتمركز حكؿ  الستراتيجيةالرياضيات الجزء الثاني لمصؼ التاسع األساسي كفقان 

 .المشكمة

كيشمؿ ىذا الدليؿ عمى:أىداؼ الدليؿ، األىداؼ العامة لمكحدة، نبذة مختصرة عف استراتيجية 
لمتمركز حكؿ التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة، الدركس التي تـ إعدادىا كفقان الستراتيجية التعمـ ا

، المتطمبات ؼ السمككية، مصادر ككسائؿ التعمـالمشكمة بحيث يتضمف كؿ درس األىدا
 السابقة، اإلجراءات التعميمية التعممية كأكراؽ العمؿ كالتقكيـ .

 أىداؼ الدليؿ:

 يمكف أف يساعد ىذا الدليؿ المعمـ ليككف قادران عمى:

 تحديد األىداؼ التعميمية المرجك تحقيقيا. 
 ديد المادة التعميمية المراد تعميميا لمطمبة.تح  
 تحديد األنشطة التعميمية المناسبة لمكضكعات الكحدة. 
 تحديد الكسائؿ التعميمية االزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة. 
 تحديد أساليب التقكيـ المناسبة لمعرفة مدل تحقؽ األىداؼ التعميمية. 
 ة التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة.السير في الدرس كفقان الستراتيجي 
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 األىداف العامة لموحدة:

 إلى المعادلة الخطية في متغيريف التعرؼ .1
 حؿ معادلتيف خطيتيف بطريقة التمثيؿ البياني 60
 .حؿ معادلتيف خطيتيف بطريقة الحذؼ .3
 .حؿ معادلتيف خطيتيف بطريؽ التعكيض .4
 حؿ تطبيقات عممية عمى المعادلة الخطية. .5
 .غير اك متغيريفحؿ متباينات في مت .6
 .المتباينات في متغيريفحؿ تطبيقات عممية عمى  .7

 استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:نبذة عن 

استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة إحدل االستراتيجيات التي تنطمؽ مف فكر  تعد     
كر المبدع لو لبناء المعرفة كالدكر االجتماعي، كالد ،، التي تؤكد الدكر النشط لممتعمـالبنائية
كىي:المياـ)طرح مياـ التعمـ(، كالمجمكعات  كتتككف ىذه االستراتيجية مف ثالث مراحؿ بنفسو.

 المتعاكنة، كالمشاركة.

 :Tasks مرحمة الميام)طرح ميام التعمم(أوًل: 

في طالب تمثؿ مياـ التعمـ المحكر االساسي لمتعمـ المتمركز حكؿ المشكمة، حيث يكاجو ال     
ىذه المرحمة بمياـ أك مشكالت حقيقية يتطمب إنجازىا أك حميا،كأف يطرح لمطالب مشكمة مف 

كفي ىذا تسأؿ الطالبات بعض األسئمة االساسية مثؿ  .لحياة  كأف يطمب منيف كيفية حمياكاقع ا
كما الذم احتاجة لكي اتعامؿ مع ىذة المشكمة ؟ كفي ىذا  ماذا اعرؼ عف ىذة المشكمة ؟

حتاج الطالب الى صياغة المشكمة في عبارات كاضحة أكثر تحديدا . كعمى المعمـ في ىذا ي
 الصدد ، أف يستعيف بفركع المعرفة المختمفة المتصمة بالمشكمة المقدمة الييـ .
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 Cooperative Groups : ثانيا : مرحمة المجموعات المتعاونة 

متجانسة ، كيحدث التعاكف بيف الطالب كفييا يقسـ الطالب الى مجمكعات صغيرة غير      
بشكؿ طبيعي في اثناء مناقشات المجمكعة فيما بينيـ كعمى المعمـ تشجيع الطالب عمى التعاكف 
كتكزيع االدكار بالتكجية كاالرشاد إذ أف ىذة االستراتيجية تتبني التعمـ التعاكني ، كالعمؿ 

، التعمـ كإليجاد الحمكؿ لممشكالت لىؿ اىمية في الكصكؿ االتعاكني ربما يككف أكثر المراح
أكثر عمقا فالطالب يساعدكا بعضيـ بعضا مف خالؿ تبادؿ االراء كاالفكار كتككيف فيـ 

مة عمى الصؼ دكف . كيسمح ىذا التعاكف بتنمية الثقة ، كحرية التفكير ، كتطرح االسئلممشكمة
 .ا يقكمكا اراء كأفكار بعضيـ بعضا، كمتيديد أك تسمطية

 :Sharingمرحمة المشاركة ثالثا:

ييمثؿ ىذا المككف المرحمة األخيرة مف مراحؿ التدريس بيذه االستراتيجية، كفييا يعرض      
 .طالب كؿ مجمكعة حمكليـ عمى الصؼ ك األساليب التي تـ استخداميا كصكالي لتمؾ الحمكؿ

مكؿ المقدمة؛  كليذا دكر مناقشات حكؿ الحمكؿ المختمفة اذ أنو يتكقع اف تختمؼ كتتبايف الحكت
اذ أف  البد مف إجراء الحكارات كالمناقشات بيف المجمكعات كصكالنلنكع مف االتفاقفيما بينيف؛

تمؾ المناقشات تعمؿ عمى تعميؽ فيميف لكؿ مف الحمكؿ كاألساليب المستخدمة في حؿ 
قديـ كلعؿ ىذا النكع مف التعمميحتاج الى الكقت الكافي لطالب كؿ مجمكعة لت المشكمة.

دارتو لمحكار كالمناقشة  الذم يتطمب مف أرائيـ،كأفكارىـ، كحمكليـ بتكجيو مف المعمـ كارشاده كا 
عطاء فرصة  المعمـ اف يؤدم دكر الميسر كالمسيؿ كالمكجو لالتصاؿ كالتكاصؿ بيف الطالب، كا 

 كافية لمطالب لممناقشة كالتعمـ مف بعضيـ بعضان.
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 فق استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة:توجييات عامة تتعمق بالتدريس و 

 (5-0)متجانسة غير الكاحدة المجمكعة متجانسة، مجمكعات في البالط تكزيع ىمع التأكيد 00
 .ألخرل حصة مف األدكار كتغيير مييـع األدكار كتكزيع ،البط

 فيذتن أثناء المجمكعات بيف كالتجكؿ طالبال كمتابعة المجمكعات، عمى العمؿ أكراؽ تكزيع 60
 .األنشطة

 .التعاكنية ـمالتع مجمكعات في كالمشاركة التعاكف ىمعالبو لط الرياضيات ـممع تشجيع 30
 طرح البيتي، النشاط حؿ التمييدم، النشاط :التالية األنشطة خالؿ مف البالط ئةييت 00

 كاثارة الجديد، ـمالتع في تساعد كالتي ـيلدي يةمالقب المعرفة عف كشؼمل كذلؾ معينة؛ تساؤالت
 .الجديد ـمالتع نحك ـيفضكل

 مةممع قبؿ مفيـ كمناقشات تيـكمقترحا ء بآرائيـلإلدال مطالبل كافية فرصة إعطاء 50
 .الرياضيات

  في الكاقعية يـحيات في طالبال وتكاج التي)الحقيقية(ةماألصي ـمالتع اـيم بعض تضميف 20
 أك قصة، شكؿ ىمع ـمالتع مةيم كطرح ة،مالمشك حكؿ المتمركز ـمالتعمراحؿ استراتيجية 

 .عمؿ كرقة أك حياتية، ةممشك أك حكار،
 بمراحميا ةمالمشك حكؿ المتمركز ـمالتعاستراتيجية  كفؽ كاإلجراءات لألنشطة التخطيط 70

 .المشاركة ةممرح المتعاكنة، المجمكعات ةحممر  ،) اـيالم ةممرح :الثالث
 ة،مالمشك حكؿ المتمركز ـمالتع مراحؿ استراتيجية  في ةممتداخ يةمكعم التقكيـ في االستمرارية 20

 .ء مراحؿ االستراتيجيةايإن بعد الختامي بالتقكيـ تماـىاال ك
 األنشطة خالؿ مف البالط قبؿ مف رئيسية نقاط فيو خيصمكت الدرس ؽمغ ىمع التأكيد 90

 سؤاؿ ىمع تحتكم كرقة سحب األدكار، تقمص ،رالصغي المذيع ،يرالصغ ـمالمع :التالية
 .الدرس في مموعت تـ ما ـىأ خصمي
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 الدرس األول

 

 2 :عدد الحصص المعادلة الخطية في متغيرين

 

 .أن ٌتعرف إلى المعادلة الخطٌة فً متغٌرٌن  : الهدف العام

 :االهداف السلوكية

  .متغيريف في الخطية المعادلة ستقرئي –  1
 .متغيريف في خطية معادلة في ج ، ب أ، قيـ يعيف 2- 
 .غيرىا عف الخطية ةالمعادل يميز 3- 
 .خطية معادلة في القانكف مكضكع ص يجعؿ 4- 
مف  مجمكعة عف لمتعبير متغيريف في خطية معادلة تككيف في مجمكعتو أفراد مع بفاعمية يشارؾ  5-

 .المعطيات

 والوسائل: المصادر
 ( 2،5،0،3،6،0  (عمؿ أكراؽ ، المدرسي الكتاب ، ممكف طباشير ، السبكرة

 التقويم البند الختباري قالمتطمب الساب

 الخطية المعادلة الطالب ذكرستي
 جبريان  حميا ككيفية كاحد متغير في

 :(1كرقة عمؿ)

 الصكرة عمى التي المعادلة نسمي ماذا
 7=4س+

 فييا؟ المتغيرات عدد ما

 الحؿ؟ مجمكعة عنصران في كـ

 حميا؟ يمكف كيؼ

 ليا؟ العامة الصكرة ما ىي

مالحظة عدد االجابات 
صحيحة ك مدل امتالؾ ال

 الطالب لمميارات االساسية
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 التقويم جراءات التعميمية التعمميةاإل ىداف السموكيةاأل

 يستقرئ– 1
 الخطية المعادلة

 في

 .متغيريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:1التعمم) ميمة طرح

 في التفكير الطالب مف طمبيك  ، الميمة بعرض المعمـ قكـي
 .احمي

 (:2ورقة عمل )

 ةمالمرح إلى ننتقؿ لمميمة البالط ـيف مف التأكد بعد
 .التالية

 :المتعاونة المجموعات

 المجمكعة ، متجانسة مجمكعات في البالط عيكز   -
 بداية في ذلؾطالب كيتـ  (5-4) متجانسة غير الكاحدة

 .الحصة

 ؿممث تعييف كيتـ مجمكعة كؿ طالب ىمع األدكار تيكزع -
ؿ التكص تـ التي النتائج تدكيف مةيم تكلىيل كعةمجم لكؿ

 .الييا

 كبةمالمط مةيالم مناقشة مجمكعة كؿ طالب مف بمييط -
 .تعاكني بشكؿ "2 "عمؿ رقة ك داخؿ كالمكجكدة

  الطالب بيف تدكر التي النشاطات بمراقبة  ـمالمع قـكي -
 ىمع الطالب  شجعيك  والمكج ك المرشد بدكر قكـي حيت

 

 

 

االستماع الى اجابات 

الطلبة ومناقشتهم فً 

 اجاباتهم
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ٌعٌن قٌم أ ،  -6

ب،ج فً معادلة 

خطٌة فً 

 متغٌرٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجابات إعطاء دكف الحاجة عند المساعدة تقديـ مع التفكير
.ـيل جاىزة

 مشاركة :ال

 يطمب مف ممثؿ كؿ مجمكعة عرض النتائج التي تكصؿ-
 أفراد مجمكعتو.الييا 

مف خالؿ النقاش الجماعي بيف الطالب يحاكؿ المعمـ  -
لى التعمـ الصحيح بتعريؼ المعادلة الخطية الكصكؿ بيـ إ

: أ ، ب ،ج  0ص+ج = أس +ب  التي عمى الصكرة 
تنتمي الى ح ، ك أ، ب ال تساكياف صفران معان . كىذه ىي 

معادلة  الصكرة العامة لمخط المستقيـ ، التي تمثؿ ايضان 
ف حؿ ىذه المعادلة ىك مجمكعة خطية في متغيريف ، فإ

االزكاج المرتبة )س، ص( التي تحقؽ المعادلة كبالتالي تقع 
 عمى الخط المستقيـ.

 (:2التعمم )طرح ميمة 

 التفكير الطالب مف بمطيك  ، مةميال بعرض ـمالمع كـيق
 .في حميا

 ":2 "ميمة  ،"3 "عمؿ كرقة(

 ةمالمرح إلى ننتقؿ ، مةلممي الطالب  ـيف مف التأكد بعد
 .التالية

 المجموعات المتعاونة

 كالمكجكدة كبةمالمط مةيالم مجمكعة كؿ  طالب اقشين
 .تعاكني بشكؿ "3 "عمؿ كرقة داخؿ

 ،  الطالب بيف يدكر الذم كالحكار التفاعؿ  ـمالمع شجعي
 إعطاء دكف الحاجة عند المساعدة تقديـ مع ـيييبتكج قكـيك 

 

 

 

ٌقوم الطلبة بمناقشة 

افكارهم وإجاباتهم فً 

 مجموعات

 

 

 تعزٌز مشاركة الطلبة

 ومناقشتهم فً إجاباتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة تفاعل الطلبة 

 ومشاركتهم.
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 المعادلة يميز  -3
 عف يةالخط

 .غيرىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميحاتمت المجمكعات بعض تحتاج فقد ،ليـ اىزةج إجابات
 الصكرة كاعض : المجمكعة طالبل ـمالمع قكؿي كأف) بسيطة
 ب، أ، ـقي كاحدد ثـ ـأعينك نصب الخطية معادلةمل العامة

 ج .

 

 المشاركة

 ايإلي ؿتكص التي النتائج مجمكعة كؿ ؿممث عرضي
 .المجمكعات جميع أماـ  كعتومجم

 مـالمع حاكؿي الطالب  بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 الخطية المعادالت بتمييز الصحيح ـمالتع إلى ـيب الكصكؿ

 مالحظاتمل االنتباه ضركرة ىمع ـمالمع ؤكديك  ، اىغير  عف
 يا .إلي التكصؿ ـت التي

 ( :3م)ميمة التعمح طر 

 التفكير الطالب مف بمطيك  ، مةيالم بعرض ـمالمع كـيق
 ("3" مةيم ، 4"ؿعم كرقة(اميح في

 " 3ميمة "  "4 " عمؿ كرقة(

 ص قيمة إيجاد الممكف مف ؿى 6  =ص+س3 كاف إذا
 س؟ بداللة

 ؟ ذلؾ يمكف كيؼ نعـ، اإلجابة كانت إذا

 ةمالمرح إلى ننتقؿ ، ةيممل  البالط ـيف مف التأكد بعد
 .التالية

 :المتعاكنة المجمكعات

 كبةمالمط مةيالم مناقشة في مجمكعة كؿ طالب تعاكفي
4"ؿعم رقة ك داخؿ كالمكجكدة

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشة افكارهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة الطلبة وتقدٌم التغذٌة 

 الراجعة لهم.
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 ص يجعؿ -4
 القانكف مكضكع

 .خطية معادلة في

 

 

 

 

 

 يشارؾ  -5
 أفراد مع بفاعمية

 في مجمكعتو
 معادلة تككيف

 ايبين كالتجكؿ ، المجمكعات كمتابعة بمراقبة  ـمالمع قكـي
 البسيطة التمميحات بعض عطيي كقد ، الطالب وكجي حيث

 :البطمل ـمالمع قكؿي كأف( مساعدة حتاجت التي مجمكعاتمل
 في ص المتغير نجعؿ أف معناه س بداللةص قيمة إيجاد

الطرؼ في كالثابت س المتغير يصبح كبالتالي طرؼ،

(.اآلخر



 :المشاركة

 ؿكصت التي النتائج عرض مجمكعة كؿ ؿممث مف يطمب
 .أفراد مجمكعتو  اييإل

 ـمالمع ؿحاك ي البالط بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 يةمعم أف ـمالمع ذكريك  ، الصحيح ـمالتع إلى يـب الكصكؿ
 إلى القانكف مكضكع تغيير(تيسمى س بداللة ص قيمة إيجاد
 مكضكع تغيير(تيسمى ص بداللة س قيمةإيجاد يةمكعم)ص

 س إلى القانكف

  "4طرح مهمة التعلم"

 التفكير البالط مف بمطيك  ، مةيالم بعرض ـمالمع قكـي
 ":4 " مهمة  "5 " عمل رقةو(اميح في

 ةمالمرح إلى ننتقؿ ، لمميمة  البالط فيـ  مف التأكد بعد
 .التالية

 المجموعات المتعاونة :

 كالمكجكدة كبةمالمط مةيالم مجمكعة كؿ البط ناقشي
.االجتماعي التفاكض يسكده جك في "5 "عمؿ كرقة داخؿ

 تالكق في تدخؿيك  ايتابعيك  المجمكعات عمؿ ـمالمع راقبي
 بعض حتاجت فقد بسيطة اتيتنبي بإعطاء المناسب
 إلى البالط ـمالمع ونبي كأف(بسيطة ميحاتمت المجمكعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة تفاعل الطلبة 

 ومشاركتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 .ومناقشة افكارهم 
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 متغيريف في خطية
 عف لمتعبير
مف  مجمكعة

 .المعطيات

 

 إلى الكالمية الجمؿ كترجمة ، المعطياتـيف ضركرة
)جبرية معادالت

 :المشاركة

 النتائج عرضيل مجمكعة كؿ لممثؿ الفرصة المعمـ عطيي
 مف .مكعاتالمج جميع أماـ مجمكعتو إلييا تكصمت التي
 الكصكؿالمعمـ  حاكؿي البالط بيف الجماعي النقاش خالؿ
 عف الخطية المعادالت بتمييز الصحيح التعمـ إلى يـب

 المفظية  المسائؿ ترجمة أىمية ىمع المعمـ ؤكديك  غيرىا ،
 .جبرية معادالت إلى

 :غمق الدرس 

 تحدثيك  متغيريف في الخطية المعادلة دكر طالب تقمصي
 .ونفس عف

 في الخطية المعادلة ىمع الحياة مف مثاؿ طالب عطيي -
 .متغيريف

 الكتاب مف كمسائؿ تماريف 3، 2النشاط البيتي حؿ س 
 55ص  المدرسي

 

 

 

متابعة الطلبة وتقدٌم التغذٌة 

 الراجعة لهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقكيـ

يتـ تقكيـ مدم تحقؽ 
اىداؼ الدرس مف خالؿ 

(المكجكدة 4،3،2،1التمريف)
في كرقة العمؿ التقكيمية 

وٌتم من خاللها رصد  (6)

 االجابات الصحٌحة
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 "1 " ميمة ،"2 " عمل ورقة

 ، شيقؿ س الكاحد الدفتر ثمف كاف فإذا ، شيقؿ 18 ثمنييا مجمكع ككاف أقالـ 8 ك اتردف 5 شراء أحمد أراد
 .شيقؿ ص الكاحد لقمـ كثمف

 ؟شرائو  أحمد ما أراد عف لمتعبير معادلة تككيف تستطيع ىؿ -
  شرائو ما أراد عف لمتعبير ص س، بداللة معادلة ككف -
 المتغيرات فييا؟ عدد ما -
 ؟ الحؿ مجمكعة في عنصرا  كـ -
 ؟حميا  يمكف كيؼ -
  ؟ ليا العامة الصكرة ىي ما -
 0=4-ص7س+3 المعادلة في  ج ب، أ، الثكابت قيـ ما ىي -

 ص 5=   9س +   2ج في المعادلة   ب، أ، الثكابت قيـ ما ىي

  

 " 2 " ميمة  ،"3 " عمل ورقة

 الخطية المعادالت في ج ب، أ، القيـ كعيف يأتي، مما كؿ في اىغير  عف الخطية المعادلة زميٌ 

 0= 1ص + –س 4 ( أ
 0= 6س + 2 ( ب
 2س = 3+  2س ( ت

 6+ س =ص√ ( ث

 ( ج
 

س
 ؟ تالحظ ماذا سبؽ مما _4+ ص= 

 ----ك------ك -----الشركط مف مجمكعة ابي يتكفر أف يجب خطية المعادلة تككف لكي

 

 

 



 
 

 
 

001 
 

 " 3ميمة "  "4 " عمل ورقة

 س؟ بداللة ص قيمة إيجاد الممكف مف ىؿ 6 = ص +س3كاف إذا

 

 ؟ ذلؾ يمكف كيؼ نعـ، جابةاإل كانت إذا

 

 

 

 :(6)ورقة عمل 

 : 1تمرين 

 5 ك حذائيف ثمف مجمكع ككاف شيكؿ ، ف الكاحد القميص كثمف شيكؿ ، الحذاء الكاحد ـ  ثمف كاف إذا
 .خطية بمعادلة ذلؾ عف عبر .شيكالن   70ىك قمصاف

 :2تمرين 

 مف المناظرة لكؿ القيـ جد ثـ ،0=  ج + ص ب + أس الصكرة عمى اآلتيتيف الخطيتيف المعادلتيف أكتب
 : منيا كؿ في ،ج ب ، أ

 0=  2س + 7ب( )= ص            5ص + 4 (أ

 : 3تمرين 

 :الصحيحة اإلجابة رمز حكؿ دائرة ضع 

 المعادلة الخطية فيما يمي ىي :  -1

 5+ص =س√   (ب)      4س =  –ص 2 (أ

  15س  ص =  (د)   0=6س + 5- 2س ( ح
 ف ص =إف 7ا لمقانكف في المعادلة ع +ص =لجعؿ المتغير ص مكضكع  -2
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 ع -7)ب(       7ع +  ( أ

 7 (د)ع         7 (ج

 ف س =إف 1ص =3 –س  2لجعؿ المتغير س مكضكعا لمقانكف في المعادلة  -3

 1/2ص+3 (ب)        1ص +3 (ا)

 1ص +  (د )ص        3 -1 (ج)   

 : (4تمرين ) 

ككف معادلة خطية مف  20م معادلتو أس +ب ص = تقع عمى المستقيـ الذ ( 7،2 )اذا كانت النقطة 
 ىذه المعمكمات .
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 الدرس الثاني

 حل نظام من معادلتين خطيتين

 الطريقة الولى الحل بطريقة التمثيل البياني
 2عدد الحصص :

 

 .أف يحؿ معادلتيف خطيتيف بطريقة التمثيؿ البياني :  اليدف العام

 :الىداف السموكية

 .خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ رؼتعي  -1
 .البياني التمثيؿ بطريقة خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿي  -2
 .العممية الحياة في خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ تكظيؼ أىمية  في ورأي بدمي  -3

 المصادر والوسائل :

 نية ، أقالـ ممكنة المكحة البيا (10،9،8،7)السبكرة ، طباشير ممكف ، الكتاب المدرسي ، أكراؽ عمؿ 

 التقويم بند اختباري المتطمب السابق

 

تمثيؿ مستقيميف في  -1
 المستكل اإلحداثي.

 

أكضاع المستقيمات  -2
 في المستكل اإلحداثي.

 :7كرقة عمؿ 

 حداثي؟اإل المستكل في مستقيميف مثؿ المسطرة ستخداـبا

 المستقيميف؟ مف كؿ عمييا سيككف التي األكضاع ما ىي

 ،________الثانية الحالة ، ________ األكلى الحالة
 _______الثالثة الحالة

 تقاطع نقاط ىي ما السابقة ، الحاالت مف حالة كؿ في
 المستقيميف؟

 السابقة؟ المستقيمة الخطكط مف خط كؿ يمثؿ ماذا

 ؟ معان( معادلتيف لكؿ(حالة كؿ في الحمكؿ عدد ما إذف

 

مالحظة االجابات 
 الصحيحة
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 التقويم النشطة والجراءات التعميمية التعممية سموكيةالىداف ال

 مف نظاـ حؿ تعرؼي -1
 .خطيتيف معادلتيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(1)طرح ميمة التعمم 

 البالط مف طمبيك  الميمة، بعرض المعمـ قكـي
 (1ميمة  8كرقة عمؿ )في حميا  التفكير

 المرحمة إلى ننتقؿ الميمة ، البالط فيـ مف التأكد بعد
 .التالية

 المجموعات التعاونية:

مجمكعات متجانسة المجمكعة  الب عمىكزع الطي
كيتـ ذلؾ في  البط (5-4 )الكاحدة غير المتجانسة 

 بداية الحصة .

 مف رقمان  المجمكعة البط مف طالب كؿ إعطاء يتـ
 مف عشكائيان  المجمكعة ممثؿ اختيار كيتـ األرقاـ،
 كؿ البط تعاكفي. مثالن  نرد حجر رمي خالؿ
 كالمكجكدة المطمكبة الميمة كحؿ مناقشة في مجمكعة

 . 8عمؿ  كرقة داخؿ

 كمتابعة راقبة ـك بميقك  المجمكعات بيف المعمـ تجكؿي
 .التفكير عمىالب الط تشجيع مع المجمكعات، عمؿ

 المشاركة

 عرضيل مجمكعة كؿ لممثؿ الكافي الكقت تكفير يتـ
 جميع أماـ مجمكعتو إلييا تتكصم التي النتائج

 .البالط

 المعمـ حاكؿي البالط بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 تـ التي الطريقة كأف الصحيح التعمـ إلى ـبي الكصكؿ

 

االستماع الى اجابات 

الطلبة ومناقشتهم فً 

 اجاباتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌقوم الطلبة بمناقشة 

افكارهم وإجاباتهم فً 

 مجموعات
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 معادلتيف مف نظاـ حؿي  -2
 التمثيؿ بطريقة خطيتيف

 .البياني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ"تسمى بيا الميمة حؿ
 خالؿ مف تتـ الطريقة ،كىذه"البياني التمثيؿ بطريقة
 كنقطة كاحد، مستكل عمى لمعادلتيف البياني التمثيؿ

 . الحؿ مرتب ىك زكج عمى شكؿ التي التقاطع

 : (2)طرح ميمة التعمم 

 البالط مف طمبيك  ، الميمة بعرض المعمـ قكـي
 (2" ميمة ،"9 "عمؿ كرقة(حميا في يرالتفك

لمميمة ، ننتقؿ الى المرحمة  الببعد التأكد مف فيـ الط
 التالية.

 : المجموعات المتعاونة

 الميمة مناقشة مجمكعة كؿ البط مف ييطمب
 بشكؿ "9 "عمؿ كرقة داخؿ كالمكجكدة المطمكبة

 .تعاكني

 البالط بيف تدكر التي النشاطات بمراقبة  المعمـ قكـي
 عمى البالط شجعيك  كالمكجو المرشد بدكر كـيق حيت

 إعطاء دكف الحاجة عند المساعدة تقديـ مع التفكير،
 .ـلي جاىزة إجابات

 المشاركة :

 التي النتائج عرض مجمكعة كؿ ممثؿ مف ييطمب
 .البالط مجمكعة إلييا تكصمت

 المعمـ حاكؿي البالط بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 لحؿ أنو ـنبييك  الصحيح، عمـالت إلى ـيب الكصكؿ

 كمف ، أكالن  السؤاؿ حؿ يجب متعدد مف االختيار أسئمة
 . الصحيحة اإلجابة اختيار ثـ

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

ومناقشتهم فً 

 إجاباتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

لطلبة مالحظة تفاعل ا

 ومشاركتهم.
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 أىمية  في رأيو دميب-3
 مف نظاـ حؿ تكظيؼ
 الحياة في خطيتيف معادلتيف

 .العممية

 غمق الدرس :

 ىمع التساؤؿ كقراءة  ، كرقة بسحب البالط أحد قكـي
 ذاى يتضمف حيث ، اإلجابة منيـ بمطيك  الئوزم

 حصة مف البالط هاستفاد لما خيصان مت التساؤؿ
 )كرقة اسحبي نشاط(.اليـك

 النشاط البيتي

 مف الكتاب المدرسي 57ص  2حؿ السؤاؿ 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

ومناقشة افكارهم 

.متابعة الطلبة وتقدٌم 

 التغذٌة الراجعة لهم.

 

 

 

 

يتـ تقكيـ مدل تحقؽ 
أىداؼ الدرس مف 
خالؿ التمرينات 

المكجكدة  (3،2،1)
في كرقة العمؿ 

 (10)التقكيمية 
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 : "1 "" ميمة 8ورقة عمل " 

 كعزة، أسماء صديقتييا فكجدت كاحدة، عصير كعمبة كاحدة حمكل  قطعة لتشترم لبقالةا محؿ إلى سارة ذىبت 
 قطع ثالث عزة اشترت كقد شكاقؿ، 8 ثمنيا مجمكع ككاف كعمبتيف عصير حمكل قطعة اشترت قد أسماء ككانت

 ةقطع ثمف سيككف كـ نفسيا كتسأؿ تفكر أسماء فكقفت شكاقؿ، 9 ثمنيا مجمكع ككاف عصير حمكل كعمبة
 الكاحدة؟ العصير عمبة كثمف الحمكل الكاحدة،

 .الكاحدة عمبة العصير كثمف الكاحدة، الحمكل قطعة ثمف معرفة في سارة لنساعد بنا ىيا

  تشترم؟ أف سارة ردت ا أ ماذا

  أسماء؟ اشترت ماذا

 العالقة ما ، شيقالن  ص الكاحدة العصير عمبة  كثمف شيقالن،  س الكاحدة الحمكل قطعة ثمف أف فرضنا إذا
 كثمنو؟ اشترتو أسماء ما بيف تربط التي)المعادلة(الجبرية

  عزة؟ اشترت ماذا

  كثمنو؟ عزة اشترتو  ما بيف تربط التي( المعادلة (الجبرية العالقة ما

 .المعادلة االكلى يمثؿ الذم المستقيـ الخط البيانية الشبكة عمى مثؿ

  .الثانية المعادلة ؿيمث الذم المستقيـ الخط مثؿ الشبكة نفس عمى

 .)التقاطع نقطة( المشتركة النقطة إحداثيات اكتب

الثانية  المستقيـ الخط معادلة في ككذلؾ األكلى المستقيـ الخط معادلة في المشتركة النقطة إحداثيات في عكض
 المشتركة؟ النقطة نسمي أف يمكف ماذا

 = __________الكاحدة صيرالع عمبة كثمف ، =________ الكاحدة الحمكل قطعة ثمف إذف
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 :"2"ميمة " 9 "ورقة عمل

  :يمي فيما الصحيحة اإلجابة راخت

 البياني التمثيؿ بكاسطة اآلتيتيف لمعادلتيف الحؿ مجمكعة إيجاد عند -

 :ىي الحؿ مجمكعة فإف  1ص =  2 –س  3،  1ص =  –س 2 

 } (1،1) {د( }    (3،3   {((ج  } (1،2    {(ب(        )} 2، 2  {(أ(

 

 

 :10ورقة العمل التقويمية 

 :1تمرين 

 ، المكز مف كغـ 1 شراء يريد ككاف أحمد وصديق موفقاب ، التفاح مف كغـ 1 ليشترم السكؽ إلى محمد ذىب 
 فكـ شيقؿ، 2 كى مايبين كالفرؽ ، شكاقؿ 10 ىك المكز مف كغـ 1 ك التفاح مف كغـ1 ثمف مجمكع كاف فإذا

 المكز؟ مف الكاحد كغـلم ثمنان  أحمد سيدفع شيقالن   ككـ ، التفاح مف الكاحد مكغـل ناثم محمد سيدفع شيقالن 

 :2تمرين 

 :يمي فيما الصحيحة اإلجابة اختار

ف قيمة س إبطريقة التمثيؿ البياني ف 2ص = س + 2،  7ص =  –عند ايجاد مجمكعة الحؿ لممعادلتيف س 
 تساكم:

 6د(       2ج(       3ب(         5 ( أ
 المعادالت التالية بكاسطة التمثيؿ البياني : : حؿ أنظمة 3تمرين 

 6ص = –س 2،         4ص = 2س+ ( أ
 12ص =2 –س 3،   6ص = 2س + 3 ( ب
 4س =2-، ص        1-س= ص  ( ت
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 الدرس الثالث
حل نظام من معادلتين خطيتين الطريقة الثانية : 

 الحل بطريقة الحذف
 2عدد الحصص :

 .تيف خطيتيف بطريقة الحذؼأف يحؿ معادل :  اليدف العام

 :الىداف السموكية

 .خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ في الحذؼ طريقة ستخدـي -0
 .اليكمية الحياة في خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ في الحذؼ طريقة أىمية قدريي  -6
 .خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ في كالتعكيض الحذؼ طريقتي بيف فاضؿيي  -3

 المصادر والوسائل:

 .أقالـ ممكنة ،المكحة البيانية (14،  13،  12،  11)، طباشير ممكف، الكتاب المدرسي، أكراؽ عمؿ السبكرة 

 التقويم البند الختباري المتطمب السابق

عف مسألة لفظية بمعادلة  يعبر -0
 خطية.

 

 

 

 يحؿ معادلة خطية -6

 :11كرقة عمؿ 

( ع)مقدارىا مسافة أحمد قطع
 مقدارىا افةمس محمد كقطع متر،
 مجمكع ككاف مترا ، (ؿ)

 مترا عبر911 تساكم المسافتيف
 بمعادلة السابقة المعطيات عف

 .خطية

 قطعيا التي المسافة كانت إذا
 متر فكـ مترا  511 تساكم محمد

 أحمد؟ قطع

 

 مالحظة عدد االجابات الصحيحة
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 التقويم الجراءات التعميمية التعممية الىداف السموكية

 الحذؼ طريقة ستخدـي  -1
 معادلتيف مف نظاـ حؿ في

 .خطيتيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :1طرح ميمة التعمم 

ة الحكار الذم يمثؿ قراء يفالبالمعمـ مف ط طمبي
التفكير في حميا  البطمب مف الطيالميمة ، ثـ 

 (1) ميمة (12)كرقة عمؿ 

 كماذا ؟ الميمة حؿ طريقة اعتمدت ماذا عمى
 الطريقة؟ ىذه نسمي

ننتقؿ الى  لمميمة الببعد التأكد مف فيـ الط
 المرحمة التالية

 :المتعاونة المجموعات

 المطمكبة يمةالم مجمكعة كؿ البط ناقشي
بشكؿ  "  12عمؿ " كرقة داخؿ كالمكجكدة

 تعاكني

داخؿ  تدكر التي التفاعالت كالحكار شجع المعمـي
قـك بتكجيو يكؿ مجمكعة مف المجمكعات ، ك 

 عمى التفكير . ـكتشجيعي البالط

 :المشاركة

 النتائج عرض مجمكعة كؿ ممثؿ مف يطمب
 .البالط مجمكعة إلييا تكصمت التي

 حاكؿي البالط بيف الجماعي نقاشال خالؿ مف
 كمف ثـ الصحيح، التعمـ إلى ـبي الكصكؿ المعمـ

 معادلتيف مف نظاـ حؿ طريقة البالط مخصي

 

االستماع الى اجابات 

الطلبة ومناقشتهم فً 

 اجاباتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شة ٌقوم الطلبة بمناق

افكارهم وإجاباتهم فً 

 مجموعات
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 الحذؼ طريقة أىمية قدري -2
 معادلتيف مف نظاـ حؿ في

 .اليكمية الحياة في خطيتيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقتي بيف فاضؿي -3
 حؿ في كالتعكيض الحذؼ
 .خطيتيف معادلتيف مف نظاـ

 .الحذؼ بطريقة خطيتيف

 ( :2طرح ميمة التعمم )

 مف طمبيك  ، الميمة بعرض المعمـ قكـي
" 12)ورقة عمل " حميا في التفكير البالط

 "(2ميمة "

 إلى ننتقؿ ، لمميمة البالط فيـ مف التأكد بعد
 .التالية المرحمة

 :المتعاونة المجموعات

 الميمة مناقشة مجمكعة كؿ البط مف طمبي
  "13"عمؿ كرقة داخؿ كالمكجكدة المطمكبة

 بشكؿ تعاكني.

 في تدخؿيك  المجمكعات، عمؿ المعمـ راقبي
 .المناسب الكقت

 :لمشاركةا

 النتائج عرض مجمكعة كؿ ممثؿ مف طمبيي 
 .البالط أماـ جميع إلييا تكصؿ التي

 حاكؿي طالبال بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 كمف ثـ الصحيح، التعمـ إلى ـبي الكصكؿ المعمـ
 معادلتيف مف نظاـ حؿ طريقة البالط خصيم

نو يجب اختيار أالحذؼ، ك  بطريقة خطيتيف
 أسيؿ الطرؽ لحذؼ أحد المتغيريف

 غلق الدرس :

برنامج  في مذيع دكر الطالب أحد يتقمص

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشتهم فً إجاباتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة تفاعل الطلبة 

 ومشاركتهم.

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشة افكارهم .
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 بحؿ مرتبطة تساؤالت كيطرح مسابقات، 

 يجيب كالذم الحذؼ، بطريقة خطيتيف معادلتيف

 عمى التساؤؿ يحصؿ عمى جائزة ؟

  58ص  ، كمسائؿ تماريف النشاط البيتي:حؿ
 .المدرسي الكتاب مف

 

 

 

متابعة الطلبة وتقدٌم 

 التغذٌة الراجعة لهم.

 

 

 تحقؽ مدل تقكيـ يتـ
 خالؿ مف الدرس أىداؼ
 الموجود فً(6(،)0) تمريف

ورقة العمل التقوٌمٌة 

(04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

056 
 

 ("1ميمة " ،" 12 " عمل )ورقة

 نستمع إلى ىذا الحكار بيف ىبة ككالدىا

 ىبة : السالـ عميؾ يا أبي.

 الكالد: كعميكـ السالـ كرحمة اهلل.

 ىبة : ماذا بؾ يا أبي؟

 الكالد : عندم مشكمة 

 في حميا ؟ ىي ، ىؿ أستطيع مساعدتؾ ىبة : كما

 سمؾ مف كغـ 2 ك السرديف سمؾ مف كغـ 5 ثمف مجمكع الكالد : أريد أف اشترم سمؾ ، كقاؿ لي البائع أف
دينارا ،  15كغـ مف سمؾ البكرم ىك   4كغـ مف سمؾ السرديف ك 4يبمغ مجمكع ثمف  ينارا ،بينما11البكرم ىك

 بإمكانؾ مساعدتي يا ابنتي ؟ كلكني ال أعرؼ ما ىك ثمف الكيمك غراـ الكاحد لكؿ نكع ، ىؿ

 ما المشكمة التي كقع بيا كالد ىبة ؟ 

 كيؼ يمكف ليبة أف تساعد كالدىا ؟ 

 أف نساعد ىبة ككالدىا ؟ ـما رأيك 

  إذا فرضنا أف ثمف كغـ السرديف = س ، كثمف كغـ البكرم = ص 

 دىا؟ككال ىبة بيف دار الذم لمحكار فيمنا خالؿ مف نككف أف نستطيع جبرية معادلة كـ 

 المعادلتيف؟ كمتا في المتغيريف أحد حذؼ يمكف ىؿ المككنتيف، المعادلتيف إلى نظرنا لك 

 ذلؾ؟ يمكف كيؼ بسيكلة؟ حذفو يمكننا الذم المتغير ما 

 اآلخر؟ المتغير قيمة إيجاد يمكننا كيؼ 

 ىذا المتغيرات يمكننا معرفة ثمف الكيمك غراـ الكاحد مف كؿ نكع مف أنكاع السمؾ  قيمة بمعرفة ،
 . _______ البكرم = سمؾ مف كغـ1 كثمف  _______ السرديف = مف كغـ 1يعني أف ثمف 
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 "  :2ميمة "، 13"عمل ورقة

 :يمي فيما الصحيحة اإلجابة راخت

 فاف مجمكعة الحؿ 13أ + ب = 4،  9ب = 3أ + 2عند استخداـ طريقة الحذؼ لحؿ معادلتيف :  -

 ىي : } ()أ، ب { 

 }(5 ،4){د(       }(3،6){)ج    }(1،3){ب(         }(2،7){أ( 

 

 

 :(14 (عمل تقويمية ورقة

 :(1تمرين ) 

 

  فما هما ؟ 9والفرق بٌنهما  7عددان صحٌحان مجموعهما 

 

 : (2تمرين )

 

 طرٌقة الحذف لحل أنظمة المعادالت الخطٌة اآلتٌة : استخدم 

 5،    س + ص =       03ص =  –س  - أ

 03=  ص+ س 4،       9ص =  6س + 6 - ب

 5أ = ب + 6،                 0 -ب = أ  -ج

 0ب =  –،  أ             4ب = 6أ +   -د
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 الدرس الرابع

 

 خطيتين معادلتين من نظام حل

 بطريقة الحل :الثالثة الطريقة

 التعويض

 2 :الحصص عدد

   .أف يحؿ معادلتيف خطيتيف بطريؽ التعكيض :  اليدف العام

 :ىداف السموكيةاأل

 .خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ في التعكيض طريقة ظؼك ي .1

 . خطيتيف معادلتيف مف نظاـ حؿ طرؽ بيف اضؿيف .2

 . العممية الحياة في الخطية المعادالت أنظمة حؿ تكظيؼفً أهمٌة  أٌهر بدمي .3

 المصادر والوسائل :

 )08،  07،  06،  05)السبورة ، طباشٌر ملون ، الكتاب المدرسً ، أوراق عمل 

 

 التقويم البند االختباري هداف السلوكيةاال

ٌجعل ص موضوعاً للقانون فً 

 المعادلة الخطٌة

 " 15ورقة عمل ")

اجعؿ ص مكضكع القانكف في 
 7س + ص = 2المعادلة 

 

 مالحظة إجابات الطلبة

 

 التقويم االجراءات التعليمية التعلمية االهداف السلوكية

 التعكيض طريقة يكظؼ -1
 مف نظاـ حؿ في
 .خطيتيف دلتيفمعا

 

 

 

 

 

 

 (1طرح مهمة التعلم )

 قصة"بعرض الميمةالمعمـ  قكـي
التفكير الب طمب مف الطكي ،"فادم
مهمة  ،"06 " عمل )ورقة حميافي 

"0") 

 ، للمهمة البالط فهم من التأكد بعد

 .التالٌة ةلالمرح إلى ننتقل

 :المتعاونة المجموعات

 في مجمكعة كؿ البط تعاكفي
 كالمكجكدة المطمكبة الميمة مناقشة

 

 

االستماع الى اجابات الطلبة 

 ومناقشتهم فً اجاباتهم
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 . 16عمؿ  كرقة داخؿ

 التي النشاطات بمراقبة المعمـ قكـي
 بدكر كـيق حيت الطالب بيف تدكر

 الطالب شجعكي المرشد كالمكجو
 المساعدة تقديـ مع التفكير، عمى
 إجابات إعطاء دكف الحاجة عند

 .ليـ جاىزة

 :المشاركة

 مجمكعة كؿ ممثؿ مف مبيط
 إلييا تكصمت التي النتائج عرض

 .الطالب  مجمكعة

 بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 بيـ الكصكؿ المعمـ اكؿيح البالط

 ثـ كمف الصحيح، مـالتع إلى
 نظاـ حؿ طريقة الطالب مخصي

 بطريقة خطيتيف معادلتيف مف
 .التعكيض

 (:2طرح مهمة التعلم )

 قصة" بعرض الميمة المعمـ كـيق
التفكير  كيطمب مف الطالب ،"فادم

 مهمة  "07 " عمل )ورقة في حميا

 "6  "( 

 

 ، للمهمة البالط فهم من التأكد بعد

 .ٌةالتال ةلالمرح إلى ننتقل

 :المتعاونة المجموعات

 مجموعة كل البط ٌطلب من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌقوم الطلبة بمناقشة افكارهم 

 وإجاباتهم فً مجموعات

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة ومناقشتهم 

 فً إجاباتهم.
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 حؿ طرؽ بيف يفاضؿ -2
 معادلتيف مف نظاـ

 .خطيتيف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والموجودة المطلوبة المهمة مناقشة

بشكل "  07عمل " ورقة داخل

 تعاونً 

عمل المجموعات  المعلم راقبٌ

قوم بتوجٌه ٌ، وتجول بٌنها وٌ

 على التفكٌر . موتشجٌعه البالط

 :المشاركة

 كؿ لممثؿ الفرصة يعطي المعمـ
 التي النتائج عرض مجمكعة

 أماـ جميع مجمكعتو إلييا تكصمت
 .الطالب

 بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 بيـ الكصكؿ المعمـ حاكؿي البالط

 .الصحيح التعمـ إلى

 

 

 

 الدرس غلق

، درس في منامتع ماذا -  ما اليـك
 ؟ اليـك درس في عجبؾ شي أكثر

 ومتمتع ما تكظؼ أف يمكف كيؼ -
 اليكمية؟ حياتؾ في اليـك

 تيالبي النشاط

 ص صفية، تدريبات مف 2 س حؿ
 المدرسي الكتاب مف 59

 

 

 

 مالحظة تفاعل الطلبة ومشاركتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة ومناقشة 

 افكارهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة الطلبة وتقدٌم التغذٌة 

 الراجعة لهم.
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 حؿ تكظيؼفً أهمٌة  أٌهر بدمي
 الحياة في الخطية المعادالت أنظمة

 . العممية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرس أىداؼ تحقؽ مدل تقكيـ يتـ
( الموجود 6و 0) تمريف خالؿ مف

 (08فً ورقة العمل التقوٌمٌة )
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 ("1مهمة " ،" 16 " عمل )ورقة

 قطعة فأعجبتو أرض، قطعة يشترم أف فقرر األراضي تجارة إلى اىتدل رة،التجا ةمين يحب نشيط رجؿ فادم
 يعرؼ ال بأنو البائع فأجابو ،)كعرضيا طكليا(أبعادىا عف سألو ،اببائعي فادم التقى كعندما صغيرة، أرض
 ـ7 بمقدار عرضو عف يزيد طكلو مستطيؿ شكؿ عمى ىذه األرض قطعة أف يعرفو ما تماما ، كلكف أبعادىا
 .ـ 26 ىك طوكمحي

 األرض قطعة أبعاد معرفة في فادم نساعد بنا ىيا 

 األرض؟ قطعة شكؿ ما 

 ب كعرضيا أ، األرض قطعة طكؿ أف فرضنا إذا 

 كعرضيا؟ األرض قطعة طكؿ بيف تربط التي)المعادلة(الجبرية العالقة ما 

 المعطى؟ األرض محيط مف باالستفادة معادلة نككف أف يمكف ىؿ 

 القانكف؟ مكضكع أ كضعنا لك ينتج ماذا األكلى، المعادلة في 

 الثانية؟ المعادلة في أ قيمة عف عكضنا لك ينتج ماذا 

 ب؟ قيمة إيجاد يمكف كيؼ 

 كعرضيا ،____األرض=  قطعة طكؿ إذف______=  

 السابقة؟ الحؿ طريقة اعتمدت ماذا عمى 

 السابقة؟ الحؿ طريقة نسمي أف يمكف ماذا 
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 ) " 2"  مهمة  ،"17 " عمل )ورقة

 

 يمي فيما الصحيحة اإلجابة اختر : 

 اآلتيتيف لممعادلتيف التعكيض بطريقة الحؿ مجمكعة إيجاد عند: 

 

  :فان قٌمة ص تساوي .=  6ص + 6-ص ،  س  – 3س =       

 

 0د(                       5ج(                3ب(              6أ(          

 

 

 

 

 :18تقويمية عمل ورقة(

 

 :(1 (تمرين

  3ثمف يساكم الكاحدة الطاكلة ثمف كاف فإذا كاحد ، ككرسي كاحدة طاكلة لو ليصنع النجار إلى سامر بىذ

 طاكلةمل ثمنان  سامر سيدفع فكـ ،ديناران  40 ىك الكاحدة كالطاكلة الكاحد الكرسي ثمف مجمكع بينما يبمغ كراسي
 الكاحد؟ كرسيمل ثمنان  سيدفع ككـ الكاحدة،

 

 

   (2(تمرين

 : اآلتية المعادالت أنظمة لحؿ التعكيض طريقة استخدـ

 3 + ص2 = س 3 ،             ص = س)أ

 



 
 

 
 

021 
 

 0 + ص = س  ،        1= ص + س)ب

 

 0ص=2،  س+        0ص=3+ س)ج

 

 .= ص2 + س   ،     5 = ص + س3)ء
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 الدرس الخامس
تطبيقات عمى حل المعادلت 

 الخطية
 2عدد الحصص:

 

 .أف يحؿ تطبيقات عممية عمى المعادلة الخطية:ف العاماليد

 ىداف السموكية:األ

  .خطية في متغيريف بالطريقة الصحيحةكٌكف معادلة ي .1
  .كظؼ حؿ المعادالت الخطية في حؿ المسائؿ المفظيةي .2
 .ستمع بيقظة إلى النقاش بيف المجمكعات المتعاكنة في مرحمة المشاركة ي .3
 .ة المعادالت في الحياة اليكميةدر أىمية  تعمـ حؿ أنظميق .4

 
 المصادر كالكسائؿ:

 (21،20،19السبكرة، طباشير ممكف ، الكتاب المدرسي، أكراؽ عمؿ )

 التقويم البند الختباري المتطمب السابق

 

تمثيؿ المتغيرات في السؤاؿ برمكز 
 س ، ص

 إلى الكالمية الجمؿ ترجمة
 جبرية معادالت

 "19كرقة عمؿ "

الحسابي لعدديف إذا كاف الكسط 
 6، ككاف الفرؽ بينيما = 5ىك

مف المعمكمات السابقة، ككني نظاـ 
 مف معادلتيف خطيتيف

 

 مالحظة عدد االجابات الصحيحة
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 التقويم الجراءات التعميمية التعممية الىداف السموكية

كٌكف المعادلة الخطية في ي -1
متغيريف بالطريقة 

 الصحيحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :1طرح ميمة التعمم )

طمب مف يعمـ بعرض الميمة ، ك قـك المي
التفكير في حميا )كرقة عمؿ  البالط

 "1"،ميمة "20"

لمميمة  الببعد التأكد مف فيـ  الط
 ،ننتقؿ إلى المرحمة التالية .

 المجموعات  المتعاونة :

في مجمكعات متجانسة ،  البكزع الطي
( 5-4لكاحدة غير متجانسة )المجمكعة ا

 ة، كيتـ ذلؾ في بداية الحص البط

كؿ مجمكعة  البتيكزع األدكار  عمى ط
لكؿ مجمكعة لتتكلى   كيتـ تعييف ممثؿ

 يف النتائج كالتي تـ التكصؿ لياميمة تدك 

كؿ مجمكعة مناقشة  البمف طب طميي 
كرقة عمؿ  ة فيالميمة المطمكبة كالمكجكد

 "بشكؿ تعاكني .20"

ة النشاطات التي تدكر بمراقب قـك المعمـي
دكر المرشد ـك بيقحث  الببيف الط
عمى التفكير مف الب شجع الطيكالمكجو ك 

حاجة دكف إعطاء تقديـ المساعدة عند ال
فقد  تجد بعض  ـإجابات جاىزة  لي

تحكيؿ الجمؿ المجمكعات صعكبة أثناء 
الكالمية الى معادالت جبرية فيقدـ ليـ 

 المعمـ ارشادات كتمميحات بسيطة

 

 

االستماع الى اجابات الطلبة 

 ومناقشتهم فً اجاباتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افكارهم  ٌقوم الطلبة بمناقشة

 وإجاباتهم فً مجموعات
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كظؼ حؿ المعادالت الخطية ي -2
 في حؿ المسائؿ المفظية

 

 

 المشاركة :

 كؿ مجمكعة  عرض ممثؿمف  ييطمب 
النتائج التي  تكصمت إلييا مجمكعة 

 . البالط

 البمف خالؿ النقاش الجماعي بيف الط
إلى التعمـ  ـيالكصكؿ ب حاكؿ المعمـي

عمى  ؤكد المعمـيالصحيح ، كمف ثـ  
ضركرة تعمـ حؿ أنظمة المعادالت ، ألننا 
نتعرض في حياتنا اليكمية إلى العديد مف 

المسائؿ التي يمكف حميا بتككيف 
 .ت كحؿ تمؾ المعادالت معادال

 (.2طرح ميمة التعمم )

طمب مف يقـك المعمـ بعرض الميمة ، ك ي
كرقة عمؿ )التفكير في حميا  البالط

 "(.2" ، ميمة "21"

لمميمة ،  البكد مف فيـ الطبعد التأ
 قؿ إلى المرحمة التالية .تنن

 المتعاونة: اتالمجموع

كؿ مجمكعة الميمة   البناقش طي
جكدة داخؿ كرقة عمؿ المطمكبة كالمك 

 " بشكؿ تعاكني .21"

التفاعالت كالحكار الذم  راقب المعمـي
كعة مف المجمكعات ، يدكر بيف كؿ مجم

، مع تقديـ  البقـك بتكجيو الطيك 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشتهم فً إجاباتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة تفاعل الطلبة 

 ومشاركتهم.
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المساعدة عند الحاجة دكف إعطاء 
 ، فقد تحتاج بعض ـجابات جاىزة ليإ
كأف )جمكعات إلى تمميحات بسيطة الم
جاد الزاكية الكبرل ، : بأنو إليممح المعمـي

يجب إيجاد الزاكيتيف المجيكلتيف ، كمف 
ثـ نحدد الزاكية األكبر ، كحسب درسنا 

، ماذا يفيدنا في حؿ تمؾ اليـك 
 ؟(.المسألة

 المشاركة :

كؿ مجمكعة عرض  ييطمب مف ممثؿ
لتي تكصؿ إلييا مجمكعة النتائج ا

 .البالط

 :(3طرح ميمة التعمم )

 الببيف الط خالؿ النقاش الجماعيمف 
الى التعمـ  ـحاكؿ المعمـ الكصكؿ بيي

 الصحيح

 

لمميمة ،  الببعد التأكد مف فيـ الط
 تقؿ إلى المرحمة التالية .نن

 المتعاونة: اتالمجموع

كؿ مجمكعة الميمة   البناقش طي
المطمكبة كالمكجكدة داخؿ كرقة عمؿ 

 " بشكؿ تعاكني .21"

التفاعالت كالحكار الذم  راقب المعمـي
بيف كؿ مجمكعة مف المجمكعات ،  دكري

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشة افكارهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة الطلبة وتقدٌم التغذٌة 

 الراجعة لهم.
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ستمع بيقظة إلى النقاش بيف ي -3
المجمكعات المتعاكنة في مرحمة 

 المشاركة

 

 

 

 

 

 

، مع تقديـ  البقـك بتكجيو الطيك 
طاء المساعدة عند الحاجة دكف إع

، فقد تحتاج بعض  ـإجابات جاىزة لي
كأف )جمكعات إلى تمميحات بسيطة الم
: بأنو إليجاد الزاكية الكبرل  ممح المعمـي

، يجب إيجاد الزاكيتيف المجيكلتيف ، كمف 
األكبر ، كحسب درسنا ثـ نحدد الزاكية 

  ؟اليـك ، ماذا يفيدنا في حؿ تمؾ المسألة

 المشاركة :

كؿ مجمكعة عرض  طمب مف ممثؿيي 
التي تكصمت إلييا مجمكعة النتائج 

 . البالط

 البخالؿ النقاش الجماعي بيف الطمف 
الى التعمـ  ـحاكؿ المعمـ الكصكؿ بيي

 الصحيح

 غمق الدرس:

ؿ ىؿ كجدت متعة كانت تفكريف في ح
؟  المياـ التي قمنا بحميا اليـك

ىؿ ستستخدـ حؿ أنظمة المعادالت -
عندما تتعرض لمشكمة يتطمب حميا 
 تككيف معادالت كحؿ تمؾ المعادالت؟

مف  62ص 8النشاط البيتي: حؿ س 
 الكتاب المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بة تعزيز مشاركة الطم
 كمناقشة افكارىـ .
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تقدر أىمية  تعمـ حؿ أنظمة  -4
 المعادالت في الحياة اليكمية

 

 

 

يتـ تقكيـ مدل تحقيؽ أىداؼ 
الدرس مف خالؿ حؿ أسئمة 

( مف تماريف 5،4،3،2،1)
مف  62كمسائؿ ، ص 

 الكتاب المدرسي .

 

 

 

 

 

 ("1ميمة " ،"20ورقة عمل "

  شيقؿ ، كعندما  800شيقؿ ، كدفع ثمنيا  100شيقؿ ك  50بطاقة جكاؿ مف فئة  12حمداف  لاشتر
 بيت سألتو زكجتو عف عدد بطاقات كؿ فئة ، فمـ يتذكر عددىا .عاد الى ال

 كيؼ يمكف لحمداف أف يعرؼ عدد بطاقات كؿ فئة ، بدكف أف يعدىا ؟ 

  ىؿ بإمكانؾ مساعدة حمداف في معرفة ما يريد ؟ 

 مساعدة حمداف ؟ بكـ طريقة تستطيع 

  في حياتنا اليكمية ؟مف خالؿ الميـ السابقة ، ما أىمية تعمـ حؿ أنظمة العادالت الخطية 
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 "2" ، ميمة "21ورقة عمل "

 أكجدم قياس 45، ككاف الفرؽ بيف قياسي الزاكيتيف األخرييف 60إذا كاف قياس إحدل زكايا مثمث .
 الزاكية الكبرل في المثمث ؟

 

 بكـ طريقة يمكنؾ إيجاد قياس الزاكية الكبرل في المثمث ؟ 
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 الدرس السادس
 المتباينات

 أوًل : المتباينة في متغير واحد
 2عدد الحصص: 

 
 حؿ متباينات في متغير اك متغيريف.أف ي اليدف العام:

 :الىداف السموكية

 عرؼ المتباينة خطية في متغير كاحد يي  .1
 كٌكف متباينة خطية في متغير كاحد تعبر عف جممة معينة .ي .2
 جد مجمكعة الحؿ لمتباينة خطية في متغير كاحد .ي .3
 ؿ مجمكعة الحؿ لمتباينة خطية في متغير كاحد عمى خط األعداد .مثيي  .4
 جد مجمكعة الحؿ لمتباينتيف في متغير كاحد .ي .5
في تمثيؿ مجمكعة حؿ متباينتيف خطيتيف في متغير كاحد عمى  مجمكعتو طالبشارؾ بفاعمية مع ي .6

 خط األعداد.
 . ةفي أىمية تعمـ المتباينة الخطية في الحياة الكاقعي دم رأيويب .7

 المصادر كالكسائؿ :
 ، مسطرة.(، لكحة بيانية27،26،25،24،23،22،21السبكرة ،طباشير ممكف،الكتاب المدرسي ،أكراؽ عمؿ )

 

 التقويم البند الختباري المتطمب السابق

الخاصيتيف )عند ضرب  البتعرؼ الطي
طرفي المتباينة في عدد سالب ، أك قسمتيا 

 التبايف(عمى عدد سالب فإننا نعكس إشارة 

نكه المعممةإلى أىمية ىاتيف الخاصيتيف في ي
 حؿ المتباينة الذم سنتعممو فيما بعد

 "(22)كرقة عمؿ "

 4>8في المتباينة 

 "عند ضرب طرفي المتباينة في عدد مكجب
 ------" فإنيا تصبح  مثالن 2

 ىؿ تتغير إشارة التبايف ؟ لماذا؟

عند ضرب طرفي المتباينة في عدد سالب 
 ------" فإنيا تصبح مثالن  2-"

 ؟ىؿ تتغير إشارة التبايف ؟ كلماذا

عند قسمة طرفي المتباينة عمى عدد مكجب  

مالحظة عدد االجابات 
 الصحيحة
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 ------مثالن فإنيا تصبح   4"

 ؟ىؿ تتغير إشارة  التبايف؟ كلماذا

مثالن  4-"عند قسمة المتباينة عمى عدد سالب
 ------" فإنيا تصبح 

 ؟ىؿ تتغير إشارة  التبايف؟ كلماذا

 السابؽ ماذا نالحظ ؟ مف النشاط

 

 التقويم الجراءات التعميمية التعممية الىداف السموكية

عرؼ المتباينة يي  -1
متغير  خطية في
 كاحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :1طرح ميمة التعمم )

 البطمب مف الطي، ك  ةقـك المعمـ بعرض الميمي
 "1"، ميمة "23كرقة عمؿ ")التفكير في حميا 

 إلى ننتقؿ مةيممل البالط ـيف مف التأكد بعد
 .التالية ةمالمرح

 المجموعات المتعاونة :

في مجمكعات متجانسة ، المجمكعة  البكزع الطيي 
، كيتـ ذلؾ  الب( ط5-4الكاحدة غير متجانسة )

 في بداية الحصة .

كؿ مجمكعة كيتـ تعييف  البتيكزع األدكار عمى ط
تكلى  ميمة تدكيف النتائج التي يممثؿ لكؿ مجمكعة ل

 الييا.تـ التكصؿ 

كؿ مجمكعة الميمة المطمكبة الب ناقش طي
 " بشكؿ تعاكني .23داخؿ كرقة عمؿ " كالمكجكدة

ت كالحكار الذم يدكر بيف التفاعال المعمـ شجعي

 

االستماع الى اجابات 

الطلبة ومناقشتهم فً 

 اجاباتهم
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كٌكف متباينة خطية ي -2
في متغير كاحد 
تعبر عف جممة 

 معينة .

 

 

 

، مع تقديـ المساعدة عند  يييـقـك بتكجي، ك  البالط
 . ـلحاجة دكف إعطاء إجابات جاىزة ليا

 المشاركة :

 مجمكعة بعرض النتائج التي تكصؿ كؿ قـك ممثؿي
 .البإلييا مجمكعة الط

حاكؿ ي الباعي بيف الطخالؿ النقاش الجممف 
الى التعمـ الصحيح ، مع التنكيو  ـالكصكؿ بي المعمـ

الى كيفية التعبير بإشارات التبايف عف معاني اخرل 
مثؿ )فكؽ ، تحت ، الحد االعمى ، الحد األقصى ، 

 الحد االدنى(

 (2طرح ميمة التعمم )

الب طمب مف الطيقـك المعمـ بعرض الميمة ، ك ي
 "(.2"،ميمة "24رقة عمؿ ")ك  االتفكير في حمي

 إلى ننتقؿ ، مةيممل البالط ـيف مف التأكد بعد

 .التالية ةمالمرح

 المجموعات المتعاونة :

 مةيالم كحؿ مناقشة في مجمكعة كؿ البط تعاكفي
 تابعي  "24"العمؿ كرقة داخؿ كالمكجكدة كبةمالمط

 الكقت في تدخؿيك  المجمكعات، عمؿ ـمالمع
 كعات التيممجمل بسيطة اتيتنبي بإعطاء المناسب
 إلى االنتباه ضركرة إلى ـمالمع نكهي كأف (ذلؾ تحتاج
 .األعداد خط مىع المتباينة تمثيؿ أثناء التبايف إشارة

 المشاركة:

 رضيعل مجمكعة كؿ ؿلممث ةالفرص ـمالمع عطيي

 

 

 

ٌقوم الطلبة بمناقشة 

افكارهم وإجاباتهم فً 

 مجموعات

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

ومناقشتهم فً 

 إجاباتهم.

 

 

 

 

 

الطلبة  مالحظة تفاعل

 ومشاركتهم.
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جد مجمكعة الحؿ ي -3
خطية في  لمتباينة

 متغير كاحد .

 

 

 

 

 

 

 

 جميع أماـ ومجمكعت ايإلي تمتكص التي النتائج
 بيف الجماعي النقاش خالؿ مف .المجمكعات

 ـمالتع إلى ـيب الكصكؿ ـمالمع حاكؿي البالط
 . الصحيح

 (:3 (التعمم ميمة طرح

 البالط مف طمبيك  الميمة، بعرض ـالمعم قكـي
 ".3 " ميمة ،25" عمؿ كرقة(اميح في التفكير

 إلى ننتقؿ لمميمة، البالط فيـ مف التأكد بعد_
 التالية المرحمة

 :المتعاونة المجموعات

 الميمة مناقشة عةمجمك  كؿ البط مف ييطمب
بشكؿ   " 25 " عمؿ كرقة داخؿ كالمكجكدة المطمكبة

 .تعاكني

 بيف تدكر التي النشاطات بمراقبة ـالمعم قكـي
شجع يك  كالمكجو المرشد بدكر قكـي حيت البالط
 عند المساعدة تقديـ مع التفكير، عمى البالط
 فقد تحتاج ،ـلي جاىزة إجابات إعطاء دكف الحاجة
 تذكر كأف(بسيطة تمميحات إلى المجمكعات بعض
 حؿ أثناء عدد سالب، عمى القسمة بخاصية البالط

 )المتباينة

 إلى ننتقؿ ، لمميمة البالط فيـ مف التأكد بعد _
 .التالية المرحمة

 :المشاركة

 التي النتائج عرض مجمكعة كؿ ممثؿ مف ييطمب
 النقاش خالؿ مف .طالبال مجمكعة إلييا تكصمت

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشة افكارهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة الطلبة وتقدٌم 

 التغذٌة الراجعة لهم.
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مثؿ مجمكعة الحؿ يي  -4
لمتباينة خطية في 
متغير كاحد عمى 
 خط األعداد .

 

 

 

 

 

 

جد مجمكعة الحؿ ي -5

 ـبي الكصكؿ المعمـ حاكؿي بالالط بيف الجماعي
 تمثيؿ عند أنو مع مالحظة الصحيح، التعمـ إلى

 الدائرة نرسـ الحقيقية، األعداد خط عمى الحؿ
 مجمكعة إلى العدد عدـ انتماء لتكضيح المفتكحة
 إلى العدد انتماء لتكضيح المظممة كالدائرة الحؿ،

 . الحؿ مجمكعة

 (:4طرح ميمة التعمم )

 البالط مف طمبيك  ة،لميما بعرض ـالمعم قكـي
 ".4 ميمة" ،" 26 " عمل ورقة(حميا في التفكير

لمميمة ، ننتقؿ إلى   طالبفيـ ال بعد التأكد مف
 المرحمة التالية .

 .المجموعات المتعاونة

يمة كؿ مجمكعة في مناقشة الم البتعاكف طي
 ".26ة عمؿ "المطمكبة كالمكجكدة داخؿ كرق

 ـتجكؿ بينييجمكعات ك عمـ التفاعؿ بيف المراقب المي
 البقـك بدكر المرشد كالمكجو مع تشجيع الطيحيث 

دكف عمى التفكير ، كتقديـ المساعدة عند الحاجة 
 بعض تحتاج فقد ،ـيل زةىجا إجابات إعطاء

 ـمالمع كهين كأف(بسيطة ميحاتمت إلى المجمكعات
المتباينة المركبة إلى  تجزئة استطعنا طالما وأن إلى

مف كؿ متباينة عمى حدة ك  تطيع حؿمتباينتيف ، نس
 --------ثـ حؿ المتباينة المركبة  ىك

 .(كعتي حؿ المتباينتيف المككنيف ليماملمج

 المشاركة :

كؿ مجمكعة عرض النتائج التي  ممثؿ فييطمب م

 

تعزيز مشاركة الطمبة 
 كمناقشة افكارىـ .
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لمتباينتيف في متغير 
 كاحد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارؾ بفاعمية مع ي -6
مجمكعتو في  طالب

تمثيؿ مجمكعة حؿ 
متباينتيف خطيتيف 

في متغير كاحد عمى 
 خط األعداد

 

 

 

 . البتكصؿ إلييا مجمكعة الط

اكؿ حي البمف خالؿ النقاش الجماعي بيف الط
لصحيح ، كأف إلى التعمـ ا ـالمعمـ الكصكؿ بي

مجمكعة حؿ المتباينة المركبة ىك تقاطع مجمكعتي 
 حؿ المتباينتيف المككنيف ليا؟

لك طمب منؾ كتابة لكحة عف  غمؽ الدرس :
 ب؟في متغير كاحد، ماذا ستكتمكضكع "المتباينة 

 

 

و ىؿ تعتقد أنؾ تستطيع تكظيؼ ما تعممت -
في مكضكع "المتباينة الخطية في متغير 

 ة منو في حياتؾ ؟كاحد "كاالستفاد

 النشاط البيتي :

  مف الكتاب المدرسي 66تماريف كمسائؿ ص. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيز مشاركة الطمبة 
 كمناقشة افكارىـ .
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دم رأيو في أىمية يب -7
تعمـ المتباينة 

الخطية في الحياة 
 . الكاقعية

 

 

 

يتـ تقكيـ درجة تحقؽ 
ىداؼ الدرس مف أ

خالؿ التمرينات 
( المكجكدة 4،3،2،1)

في )كرقة العمؿ 
 "(27التقكيمية "

 

 "(.1"، ميمة "23)ورقة عمل "

 6قى درجات الحرارة ىذا اليـك فكؽ شاىدت نشرة األخبار الجكية ، فسمعت مقدـ النشرة يقكؿ : تب  
 درجات مئكية ، فمـ تفيـ أمؿ ما قالو المذيع .

  ؟ماذا شاىدت أمؿ 

 مساعدة امؿ في فيـ ما قالو المذيع ؟ ىؿ تستطيع 

 كيؼ يمكف  التعبير عف ما قالو المذيع ايضان ؟ 

 

 

 "(.2ميمة " "،24)ورقة عمل "

 التعبيرات اآلتية :  الحظ 

  5  ≤ 1 -س3،          5<   3 ، س +    2 >س 

 ماذا  تيسمى كؿ مف التعبيرات السابقة ؟ 

 كاحد ؟ رلة الخطية في متغيا كبيف المعادما الفرؽ بيني 
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  ؟كيؼ يمكف حميا 

 5 < 3حؿ المتباينة س +  دلة الخطية في متغير كاحد ، حاكؿباالستفادة مف طريقة حؿ المعا. 

 مجمكعة الحؿ عمى خط األعداد . مثؿ 

 بمالحظة خط األعداد الذم تـ رسمو ، ما أكبر عدد صحيح يحقؽ المتباينة السابقة ؟ 

 

 

 :"3""،ميمة25ورقة عمل "

 الحؿ عمى خط األعداد : تية في ح ، ثـ مثؿمجمكعة حؿ المتباينات اآل أكجد 

 

 3 ≥1س +  ( أ

 

 8 -س > 2- ( ب

 

 

 "4مهمة"  ،" 22 " عمل ورقة

 2 >س2 >4-  المتباينة

 ؟ المتباينة ذهى ىمع نالحظ ماذا

 ؟ السابقة المتباينة تجزئة نستطيع متباينة كـ إلى

 ؟ السابقة ينةالمتبا حؿ مجمكعة إيجاد يمكف كيؼ

 ؟ األعداد خط ىمع السابقة المتباينة حؿ مجمكعة مثؿ 
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 :"27ورقة العمل التقويمية "

 (: 1تمرين ) 

 ككف متباينة لمتعبير عف كؿ جممة مف الجممتيف التاليتيف :

 كغـ"(12محؿ جممة ىك " ف)الحد األدنى لكمية األرز الذم يمكف شراؤه م -

 (درجة سيميزية 35درجة سميزية كتقؿ عف  20في درجة حرارة تزيد عف )يجب حفظ أحد أنكاع األدكية  -

 

 (:2تمرين )  

 مجمكعة الحؿ عمى خط األعداد : أكجد مجمكعة حؿ المتباينات التالية ، ثـ مثؿ 

 7 > 2-س أ(   

 5 <س  4-س ب(  

 س4- ≤ 2 –س 3ج(  

 س – 2 ≤  12د(   

 8  ≤ىػ( س   

 

 ( : 3تمرين )

 يحة فيما يمي :اإلجابة الصح راخت

 ىك 3>   5–س  2أكبر عدد صحيح يحقؽ المتباينة  -1

 5 ق(            3ج(       4ب(         2أ(  

 ىك   4 ≤ + س 7أصغر عدد صحيح يحقؽ المتباينة  -2

  3    (ق           2- ج(      3 -ب(      1-أ( 
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 التالية : الحؿ التي تحقؽ كالن مف المتباينات ةأكجد مجمكع ( :4تمرين ) 

 4  <ك س  3 ≤س  ( أ

 6 >  3س +  ≤1  ( ب

 5 ≥س  – 4  <  7 ( ت

 +س5 < 1س +2 <+س 1 ( ث
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 2:صعدد الحص تطبيقات عمى حل المعادلت الخطية السابعالدرس 

 

 أف يحؿ تطبيقات عممية عمى المعادلة الخطية :اليدف العام

 :ىداف السموكيةاأل

 .يف تعرؼ المتباينة الخطية في متغير ي -1
 .مثؿ منطقة الحؿ لمتباينة خطية في متغير كاحد بيانيان يي  -2
 .مستكل الديكارتي الكتب المتباينات الخطية التي حميا منطقة مكضحة في ي -3
 .مثؿ منطقة حؿ لمتباينتيف خطيتيف في متغير كاحد بيانيان يي  -4
 .غيريف بيانيان تمثؿ منطقة الحؿ لمتباينة خطية في ميي -5
 في تمثيؿ منطقة الحؿ لنظاـ مف متباينتيف خطيتيف بيانيان . مجمكعتو الببمساعدة طبادر يي -6

 : المصادر والوسائل

 ( لكحة بيانية ، مسطرة.33،32،31،30،29،28، طباشير ممكف ، الكتاب المدرسي ، أكراؽ عمؿ ) السبكرة

 التقويم البند الختباري المتطمب السابق

ة في المعادلة الخطي تذكر الطالبيس
 متغير كاحد ككيفية إيجاد حميا

 

متغيريف  تعرؼ المعادلة الخطية فيي
. 

 

 "(28)ورقة عمل "

 مجمكعة حؿ المتباينة : جد-أ

 5 < 2س + 3

 التعبيرات التالية : الحظ -ب

 5 > 2، س +    1 ≤س

-----مى التعبيرات السابقة تحتكم ع
 ----متغير فنسمييا  ----

 التعبيرات التالية : الحظ -ج

مالحظة عدد االجابات 
 الصحيحة
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 التقويم الجراءات التعميمية التعممية الىداف السموكية

تعرؼ المتباينة الخطية ي -1
مثؿ منطقة يي . في متغيريف
اينة خطية في الحؿ لمتب

 .متغير كاحد بيانيان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :1طرح ميمة التعمم )

مب مف يطقـك المعمـ بعرض الميمة، ك ي
"، 29كرقة عمؿ ")التفكير في حميا البالط

 "(1ميمة "

لمميمة ، ننتقؿ  الببعد التأكد مف فيـ الط
 إلى المرحمة التالية .

 المجموعات المتعاونة :

مجمكعات متجانسة،  يف البكزع الطيي 
-4المجمكعة الكاحدة غير متجانسة)

 الب(ط5

مجمكعة كيتـ  كؿ البكزع األدكار عمى طتي 
تكلى ميمة تدكيف يتعييف ممثؿ لكؿ مجمكعة ل

 .التي تـ التكصؿ ليا  النتائج

كؿ مجمكعة مناقشة  البطمب مف طين 
الميمة المطمكبة كالمكجكدة داخؿ كرقة عمؿ 

 .تعاكني " بشكؿ29"

النشاطات التي تدكر بيف  بمراقبة ـ المعمـقك ي
 وقـك بدكر المرشد كالمكجيحيت  البالط
عمى التفكير، مع تقديـ  البشجع الطيك 

 

االستماع الى اجابات الطلبة 

 ومناقشتهم فً اجاباتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص ، ≥ 3، س+ 1 <س + ص

 

-----عمى التعبيرات السابقة تحتكم 
 -----متغير فنسمييا  --
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كتب المتباينات الخطية ي -2
التي حميا منطقة 

مستكل المكضحة في 
 .الديكارتي

 

 

 

 

 

 

المساعدة عند الحاجة دكف إعطاء إجابات 
 .ـلي  جاىزة

 المشاركة :

كؿ مجمكعة عرض النتائج  يطمب مف ممثؿ
 توالتي تكصمت إلييا مجمكع

الب ف الطالنقاش الجماعي بي خالؿمف 
إلى التعمـ  ـاكؿ المعمـ الكصكؿ بيحي

منطقة الحؿ لمتباينة خطية  الصحيح بتمثيؿ
 .في متغير كاحد بيانيان 

 (.2طرح ميمة التعمم )

قـك المعمـ بعرض الميمة عمى السبكرة ، ي
التفكير في حميا )كرقة  البمف الط طمبيك 

 . "2"ميمة "30عمؿ "

ننتقؿ لمميمة ،  البعد التأكد مف فيـ الطب
 إلى المرحمة التالية .

 

 المجموعات المتعاونة:

كؿ مجمكعة الميمة المطمكبة  البناقش طي
" بشكؿ 30كالمكجكدة داخؿ كرؽ عمؿ"

 تعاكني

تابعيا ، يعمؿ المجمكعات ك  راقب المعمـي
قدـ المساعدة يتدخؿ في الكقت المناسب ، ليك 

 عند الحاجة دكف إعطاء إجابات جاىزة.

 المشاركة :

كؿ مجمكعة عرض النتائج  مف ممثؿ ييطمب

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌقوم الطلبة بمناقشة افكارهم 

 وإجاباتهم فً مجموعات

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشتهم فً إجاباتهم.
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مثؿ منطقة حؿ يي  -3
لمتباينتيف خطيتيف في 

 .متغير كاحد بيانيان 

مثؿ منطقة الحؿ لمتباينة خطية يي 
 .غيريف بيانيان تفي م

 

 

 

 

 

 

 

 . البالتي تكصمت إلييا مجمكعة الط

 البخالؿ النقاش الجماعي بيف الطمف 
الى التعمـ  ـحاكؿ المعمـ الكصكؿ بيي

 الصحيح

 (:3طرح ميم التعمم )

طمب مف يـك المعمـ بعرض الميمة ، ك يق
" ، 31التفكير في حميا )كرقة عمؿ " طالب

 "(.3ميمة 

لمميمة ، ننتقؿ  البفيـ الط بعد التأكد مف
 . إلى المرحمة  التالية

 المجموعات المتعاونة

كؿ مجمكعة مناقشة  البينطمب مف ط
الميمة المطمكبة كالمكجكدة داخؿ كرقة عمؿ 

 .تعاكني " بشكؿ31"

ت كالحكار الذم يدكر التفاعال شجع المعمـي
، مع تقديـ المساعدة عند الحاجة الببيف الط
، فقد تحتاج ـجاىزة لي إعطاء إجابات دكف

،  بعض المجمكعات إلى تمميحات بسيطة
 : )ما مفتاح حؿ ىذا السؤاؿ المعمـ قكؿيكأف 

، ك كيؼ سنعرؼ إذا ما كانت النقطة تنتمي 
 ال( ؟ إلى منطقة الحؿ أـ

 المشاركة :

يتـ اعطاء فرصة لممثؿ كؿ مجمكعة 
 لنتائج التي تكصمت إلييا مجمكعتوعرض ايل

 .بالالط أماـ جميع

 البخالؿ النقاش الجماعي بيف الطمف 
إلى الحؿ  ـحاكؿ المعمـ الكصكؿ بيي

 

 

مالحظة تفاعل الطلبة 

 ومشاركتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزٌز مشاركة الطلبة 

 ومناقشة افكارهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متابعة الطلبة وتقدٌم التغذٌة 

 الراجعة لهم.
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 الببادر بمساعدة طيي  -4
تمثيؿ  مجمكعتو في

منطقة الحؿ لنظاـ مف 
 متباينتيف خطيتيف بيانيان .

 .الصحيح

 (.4)طرح ميمة التعمم

 بعرض الميمة عمى السبكرة، قـك المعمـي
كرقة (التفكير في حميا البطمب مف الطيك 

 ("4"ميمة  "32" عمؿ

 ، لمميمة طالبال فيـ مف التأكد بعد
 التالية المرحمة إلى ننتقؿ

 المتعاونة موعاتالمج

 مناقشة مجمكعة كؿ البط مف ييطمب
 كرقة داخؿ كالمكجكدة المطمكبة الميمة

 .بشكؿ تعاكني " 32 " عمؿ

 تدكر التي النشاطات بمراقبة ـالمعم قكـي
 المرشد بدكر كـيق حيت البالط بيف

 التفكير، عمى البالط شجعيك  كالمكجو
 دكف الحاجة عند المساعدة تقديـ مع

 .ـلي جاىزة تإجابا إعطاء

 :المشاركة

 عرض مجمكعة كؿ ممثؿ مف ييطمب
 مجمكعة إلييا تكصؿ التي النتائج

 .البالط

 البالط بيف الجماعي النقاش خالؿ مف
 التعمـ إلى ـبي الكصكؿ ـالمعم حاكؿي

 البالط أحد مخصيي  كمف ثـ ، الصحيح
 خطية لمتباينة الحؿ منطقة إيجاد طريقة

 .متغيريف في
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 :الدرس غمق

؟ تعممناه الذم لجديدا ما  اليـك

 72  ةصفي تدريبات حؿ :البيتي النشاط
 .المدرسي الكتاب مف

 

 

 

 

 أىداؼ تحقؽ درجة تقكيـ يتـ
 خالؿ مف الدرس

( المكجكدة 3،2،1التمرينات)
 33في كرقة العمؿ التقكيمية 

 

 

 "(1"، ميمة "29رقة عمل "و )

 

  إذا ما أردنا تمثيؿ منطقة الحؿ لكؿ متباينة مف المتباينتيف التاليتيف في المستكل الديكارتي -

: 

 3≤ص  )ب             2- ≥أ( س 

 فإننا يمكننا تمثيؿ كؿ مف ىاتيف المتباينتيف عمى حدة في المستكل الديكارتي، بتغيير إشارة التبايف بإشارة -

 -------------، كتحدد منطقة الحؿ تبعا إلشارة  ---------ثـ ينتج لدينا -------- 

 

 ىيا بنا لنمثؿ منطقة الحؿ لكؿ مف المتباينتيف السابقتيف عمى المستكل الديكارتي . -
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 "(.2"ميمة "30ورقة عمل ")

 

 المتباينة الخطية التي حميا امنطقة المظممة في  أكتب
  المستكل الديكارتي :

 

 "(.3" ، ميمة "31)ورقة عمل "

 ( تنتمي لمنطقة حؿ المتباينة 3-،3ىؿ النقطة )؟ كلماذا ؟ 5 <س  < 2 

 

 (تنتمي لمنطقة حؿ المتباينة 5،1ىؿ النقطة )  -؟ كلماذا ؟  4 <ص  ≤1 

 

 

 ("4"ميمة  "32" ورقة عمل)

 4 ≤س + ص 2إذا ما أردنا تمثيؿ منطقة الحؿ لممتباينة 

 

  بإشارة التبايف إشارة بتغيير الديكارتي، المستكل في حدة ىمع المتباينتيف ىاتيف مف كؿ تمثيؿ يمكننا فإننا

 ------ب الحؿ منطقة كتتحدد ------------ لدينا ينتج ثـ ---  ---- 

 

 .الديكارتي المستكل ىمع السابقة متباينةمل الحؿ منطقة لنمثؿ بنا ياى
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 :"(33 "تقويمية عمل ورقة(

( 1، 2-)كانت  النقطة إذا فيما بيف ثـ التالية، المتباينات مف كؿ حؿ الديكارتي ستكلمال عمى ـارس :(1) تمريف
 الحؿ: منطقة إلى يتنتم

 3-س <  )أ

  6< س  <2ب( 

 3 ≥> ص 4-ج( 

 :الديكارتي المستكل في المظممة المنطقة تمثميا التي المتباينة اكتب:(2)تمريف

 

 

 

 

 

 

 المتباينات مف كؿ نظاـ حؿ مجمكعة تمثؿ التي المناطؽ الديكارتي المستكل ىعم الرسـ بكاسطة جد (:3)تمريف
 : اآلتية

  2> ص > 1 -،      3س >   ≥ 0أ( 

  4< ص <   2 -س       ،    ≥2ب( 

 2-< ص <  2،     3س >   ≥ 1ج(
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 اإلطار العام إلستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة.

 سير االستراتيجية: والشكل التالي يوضح خطوات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهام

tasks 

 مجموعات متعاونة

Cooperative 

group 

 مشاركة

sharing 
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 (8ممحق رقم )
 تسييل ميمة باحث

 


