


 زةــغ – ة اإلسالميةــــــاجلامع
 

 اــــــعمادة الدراســـــــات العلي
 

 ةــــــــــة الرتبيــــيـــــــــــــــكل
 

 قشــــم املناهج وطرق التدريص

 
 

 
( يف تنمية املفاهيم اهلندسية ومهارات PDEODEأثر استخدام االسرتاتيجية البنائية )

 التفلري البصري يف الرياضيات لدى طالبات الصف الجامن األساسي بغزة 
 

 
 :باحثةإعداد ال

 آية رياض صابر األمسر 
 
 إشراؼ

 ر/ صالح الناقةالدكتو األستاذ
 رئيص قشم املناهج وطرق التدريص باجلامعة االسالمية بغزة

 

 
قدـ ىذا البحث استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في المناىج كطرائؽ تدريس 

 بالجامعة اإلسالمية الرياضيات
 
 

 م4102 -هـ 1435
 





 أ
 

 





 

ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِكلََِمِت َرِّبي َلنَِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأْن ]

 [ نَْفَد َكلََِمُت َرِّبي َوَلْو ِجْئنَا بِِمْثلِِه َمَدًداتَ 

 (109)سورة الكهف  















 ب
 



 اإلىداء





 ج
 

شــكر وتـقـديـر

الحمد هلل الذم أكضح لنا سبيؿ اليداية، كأزاح عف بصائرنا ظممة الغكاية، كالصالة كالسالـ 
عمى النبي المصطفى، كالرسكؿ المجتبى، المبعكث رحمة لمعالميف، كقدكة لمسالكيف، كعمى آلو 

 بو كمف تبعيـ بإحساف إلى يـك الديف .......أما بعد:كصح
 

أشكر اهلل العمي القدير أكالن أف يسر لي طريؽ العمـ، كأنار لي دركب المعرفة، ثـ أثني 
 بشكرم كامتناني لكالدّم الكريميف، اعترافان بفضميما، ككفاءن بحقيما.

العمـ كمكئؿ العمماء ممثمة ثـ أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى الجامعة اإلسالمية صرح 
 في  عمادة الدراسات العميا.

 
كالشكر مكصكؿ لسعادة  الدكتكر/ صالح الناقة المشرؼ عمى ىذه الدراسة عمى ما أبداه 
رشاد، فمو مني جزيؿ الشكر كالعرفاف، كبارؾ اهلل في عممو  لي مف تكجييات، كما قدمو مف نصح كا 

 كعممو، كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو.
 
األسطؿ مناقشان حامد أتقدـ بالشكر كالتقدير لمجنة المناقشة المككنة مف الدكتكر ابراىيـ  كما

مناقشان خارجيان، لتكرميا بالمكافقة عمى مراجعة محمكد اسماعيؿ الحمضيات داخميان، كالدكتكر 
 كتدقيؽ كمناقشة رسالتي ىذه.

مف مى ما قدمو لي سماعيؿ حرب عاألستاذ الفاضؿ: إكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى 
 عداد ىذه الدراسة، فمو مني جزيؿ الشكر.تكجييات كمعمكمات أفادتني في إ

 
إسراء سميماف المشكخي لتكرميا بتدقيؽ الرسالة  /كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلي صديقتي 

 مف الناحية المغكية .
 

المشكخي،  كما أتقدـ بالشكر إلى جميع صديقاتي كزميالتي كأخص بالذكر: براءة سميماف
 عداد ىذه الرسالة.لما قدمكه لي مف عكف كمساعدة في إبراءة كماؿ فكجك، مراـ جماؿ الضبة 

 
كأخيران أشكر كؿ مف أعانني عمى إخراج ىذه الدراسة بيذه الصكرة، ككؿ مف ساىـ بمساعدتي بأم 

 شكؿ كاف كميما كاف بسيطان كأدعك ليـ جميعان بالخير.
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 الدراسة ممخص

(  PDEODEأثر استخداـ االستراتيجية البنائية ) دراسة إلى التعرؼ عمى ىدفت ىذه ال
في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل طالبات الصؼ الثامف 

 األساسي بغزة، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ سعت الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية :
( في تنمية المفاىيـ اليندسية  PDEODEالسؤاؿ الرئيس : ما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية ) 

 كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي ؟
 كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية : 

 ما المفاىيـ اليندسية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي ؟  .1
 ما ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي ؟ .2
 ( ؟ PDEODEما اإلطار العاـ لالستراتيجية البنائية )  .3
ىيـ اليندسية لدل ( في تنمية المفا PDEODEما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية )  .4

 طالبات الصؼ الثامف األساسي ؟
( في تنمية ميارات التفكير البصرم  PDEODEما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية )  .5

 لدم طالبات الصؼ الثامف األساسي ؟ 
استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي المعتمد عمى تصميـ المجمكعتيف التجريبية ك 

لممفاىيـ اليندسية كمكاد بحثية لتحقيؽ األىداؼ تمثمت في: اختبار  كالضابطة، كصممت أدكات
كدليؿ معمـ مصاغة ( فقرة، 32مف ) ( فقرة، كاختبار لميارات التفكير البصرم مككف30مككف مف )

كبعد التأكد مف صدؽ أدكات الدراسة، (،  PDEODEمكضكعاتو كفؽ االستراتيجية البنائية ) 
األساسي  الثامفكثباتيا، تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة القصدية المتمثمة في طالبات الصؼ 

( طالبة في المجمكعة 27( طالبة ، )55كالمككنة مف ) رابعة العدكية األساسية المشتركة،بمدرسة 
كقد ، ( طالبة في المجمكعة الضابطة 28ك) ،تـ اختيارىا عشكائيان مف احدل الشعبتيف  التجريبية 

استخدمت الباحثة عددان مف األساليب كالمعالجات اإلحصائية كصكالن إلى نتائج الدراسة كىي ممثمة 
في: )معادلة ىكلستي، كالمتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة 

كبعد إجراء التحميالت  ،((T-test) كاختبار ت ككدر ريتشاردسكف، كمعادلة سبيرماف براكف،
 :اإلحصائية الالزمة تكصمت الدراسة إلى

  ا  إحصائي دالةكجكد فركؽ ( عند مستكل داللةα ≤0.05    ) الطالبات  درجات يمتكسطفي
لصالح المجمكعة  –في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم 

 التجريبية .




 ه
 

  ا  إحصائي دالةفركؽ كجكد ( عند مستكل الداللةα ≤0.05    ) الطالبات  متكسطي درجاتفي
لصالح  -في  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات التفكير البصرم البعدم

 المجمكعة التجريبية .
 كفي ضكء ما تكّصمت إليو الدراسة مف نتائج، أكصت الباحثة  بضركرة تبني استخداـ 

( في تعميـ محتكل المكاد الدراسية المختمفة في مؤسسات  PDEODEاالستراتيجية البنائية ) 
التعميـ العاـ، كعقد دكرات تدريبية لمعممي كمعممات الرياضيات لتعميميـ كيفية استخداـ استراتيجية 

( ( PDEODEة في تنمية المفاىيـ الرياضية، كذلؾ االىتماـ بطرؽ تنمية المفاىيـ الرياضي
 كميارات التفكير البصرم لدم الطمبة بجميع المراحؿ الدراسية .
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Abstract 
 

This study aimed to investigate  the effect of using the  PDEODE (Predict – 

Discuss - Explain – Observe – Discuss - Explain) strategy in the 

development  geometric concepts and visual thinking skills in Mathematics 

subject for the eighth grade female students in Gaza. To achieve study 

aims, the study sought to answer the following questions; 
 

Main question: 
 

What is the effect of using PDEODE strategy in the development  

geometric concepts and visual thinking skills in Mathematics subject for 

the eighth grade students in Gaza? 
 

Secondary questions: 

1. What are the geometric concepts needed to be developed in the 8
th
 

grade students? 

2. What are the visual thinking skills needed to be developed? 

3. What is the general framework  for PDEODE strategy? 

4. What is the effect of using PDEODE in the development geometric 

concepts in the 8
th

 grade students? 

5. What is the effect of using PDEODE in the development visual 

thinking skills in the 8
th

 grade students? 

The researcher adopted the quasi-experimental approach with two groups' 

pre-post design (experimental and control). The researcher designed the 

following study instruments and tools, geometric concepts test consisting 

of (32) items, visual thinking skills test consisting of (30) items, and a 

prepared teacher’s handbook according to PDEODE. After checking study 

tools validity and reliability, they were applied on the sample, (55) female 

students at Rabaa Al Adawiya COED School, witch one of the classes was 

randomly assigned as  experimental group  (27) student, while others such 

as the control group (28) student. 

To reach her results, the researcher used many statistical methods such as; 

Holisti formula, the arithmetic mean, standard deviation, Pearson 

correlation coefficient, Kuder–Richardson Formula, Spearman-Brown 

formula and T-test. 
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Study results:  

 There are statistical significant differences at (α ≤0.05)  between the 

average scores of the control and the experimental groups in the post 

test of geometric concepts in favor of the experimental group.  

 There are statistical significant differences at (α ≤0.05)  between the 

average scores of the control and the experimental groups in the post 

test of visual thinking skills in favor of the experimental group. 

 Study recommendations: 

  

 Use PDEODE strategy in teaching different subjects in general 

education institutions.  

 Hold training courses for mathematics teachers to training them on 

using PDEODE. 

 Consider developing math and visual thinking skills for all students 

in all grades.   

 

 






























 ح
 

 قائمة المحتكيات
 الصفحة المكضكع

 ب اإلىداء
 ج شكر كتقدير

 د ممخص الدراسة بالمغة العربية
 ك ممخص الدراسة بالمغة األجنبية

 ح قائمة المحتكيات
 ؿ قائمة الجداكؿ
 ف قائمة األشكاؿ
 س قائمة المالحؽ

 الفصؿ األكؿ: اإلطار العاـ لمدراسة
 2 أكالن: المقدمة

 6 ثانيان: تحديد مشكمة الدراسة 
 6 ثالثا: فركض الدراسة
 6 رابعان: أىداؼ الدراسة
 7 خامسان: أىمية الدراسة

 7 : حدكد الدراسةسادسان 
 8 : مصطمحات الدراسةسابعان 

 الفصؿ الثاني: اإلطار النظرم
 10 النظرية البنائية األكؿ:  محكرال
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 11 المبادئ كاالفتراضات التي تقكـ عمييا النظرية البنائية 

 12 مرتكزات النظرية البنائية 
 13 تصميـ التعميـ تبعان لمفكر البنائي 
 15 البنائية كتعميـ كتعمـ الرياضيات

 16 االختالؼ بيف االستراتيجية التقميدية كاالستراتيجية البنائية 
 17 ( PDEODEاالستراتيجية البنائية ) الثاني:  حكرالم
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 20 (  PDEODEمزايا االستراتيجية البنائية ) 
 21 (  PDEODEدكر المعمـ في استراتيجية ) 
 21 (  PDEODEدكر الطالب في استراتيجية ) 

 22  المحكر الثالث : المفاىيـ اليندسية 
 22 تعريؼ المفيـك اليندسي

 23 خصائص المفيكـ 
 24 أىمية تعمـ المفيـك 

 25 العكامؿ التي تؤثر في تعمـ المفيكـ 
 25 استخدامات المفيكـ 

 26 معكقات اكتساب المفيكـ 
 26 قكاعد أساسية في تعمـ المفيـك الرياضي 

 27 لمفيكـ مككنات ا
 27 تصنيفات المفاىيـ الرياضية 

 31 التحركات في تعمـ المفاىيـ الرياضية 
 33 تعمـ المفاىيـ كتعمميا 

 34 المحكر الرابع : التفكير البصرم 
 35 مفيـك التفكير 

 36 خصائص التفكير 
 37 أىمية تعمـ التفكير كمياراتو

 39 عمميات التفكير 
 40 أنماط التفكير

 41 تعريؼ التفكير البصرم
 42 طرائؽ التفكير البصرم
 43 ميارات التفكير البصرم
 44 أدكات التفكير البصرم



 ي
 

 الصفحة المكضكع
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 46 عمميات التفكير البصرم

 48 المفظي –الفرؽ بيف التفكير البصرم كالتفكير السمعي 
 48 مميزات التفكير البصرم
 49 معيقات التفكير البصرم

 49 أساليب تنمية التفكير البصرم
 50 آلية التدريس بالتفكير البصرم
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 53 (  PDEODEتناكلت االستراتيجية البنائية ) الدراسات التي  المحكر األكؿ:
 56 المفاىيـ الدراسات التي تناكلت  المحكر الثاني:

 63 الدراسات التي تناكلت التفكير البصرمالمحكر الثالث: 
 الفصؿ الرابع: إجراءات الدراسة الميدانية

 72 أكالن: منيج الدراسة
 72 تصميـ الدراسةثانيان: 

 73 الدراسةثالثان: مجتمع 
 73 رابعان: عينة الدراسة

 74 خامسان: متغيرات الدراسة 
 74 مكاد الدراسة كأدكاتيا: سادسان 

 74 تحميؿ المحتكل-أ
 75 صدؽ التحميؿ
 76 ثبات التحميؿ

 79 اختبار المفاىيـ اليندسية -ب
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 ؿ األكؿػػػػػػفصػػال
 اإلطار العاـ لمدراسة

 ة:ػػػػػقدمػمػػال 
 تصػكرات ػػػ أحيانػان ػػػػ  تفػكؽ التػي السػريعة التغيػرات عصػر ىػك نعيشػو الػذم العصػريعتبػر 

فػي  اليائػؿ التغيػر العصػر ىػذا فػي المتسػارعة التغيػرات أبػرز كمػف عقػكليـ، كاسػتيعاب البشػر
 .حداثة أكثر ىك ما نحك سريعة بخطى تتبدؿ األشياء مف كثيران  فترل المعمكمات،

 الحياة مناحي معظـشمؿ   السريعإلى اف ىذا التغير 20:1991) كيشير عبد الرحمف )
 فقد كلذلؾ حضارة، كؿ كباني تنمية كؿ مككف كالتعميـ باعتباره التربية المناحي ىذه كمف البشرية،
 .المتقدمة  الدكؿ كخاصة ضخمة ميزانيات كمنحتو المنحى،  بيذا كبيران  اىتمامان  الدكؿ أكلت

( أف تعميـ الرياضيات في ظؿ االنفجار المعرفي لـ يعد مجرد 1997:18كيكضح إبراىيـ )
اكتساب مفاىيـ كميارات كتعميمات، كلكنو عممية اكتساب الفف الراقي، الظاىر كالمستتر في 
الرياضيات ذاتيا مف أجؿ إدراؾ القكة كالجماؿ في الرياضيات، كالقكة المتمثمة في استخداماتيا 

كالجماؿ في االتساؽ كالتراكيب الرياضية، التي تشبو التماثؿ العديدة في شتى مناحي الحياة، 
 كالتكافؽ المكسيقي رفيع المستكل كنبيؿ المقاصد . 

أف مف أىـ ما يميز  (2:2012) المشار إليو في  أبك سمطاف  2010)كيذكر عبد اهلل )
رات العقمية مادة الرياضيات أنيا تعد مف مجاالت المعرفة التي تسيـ بدكر كبير في تنمية القد

لدارسييا، لما ليا مف تطبيقات مباشرة أك غير مباشرة في مكاقؼ الحياة اليكمية، مما أكسبيا مكانةن 
بارزة بيف المكاد الدراسية، كّمما ضاعؼ مف أىمية الرياضيات أّنو " لـ يعد إكساب التالميذ 

جراء العمميات الحسابية ىك اليدؼ األساسي مف ت عميميا، حيث أصبحت المعمكمات الرياضية كا 
اآللة الحاسبة تؤدم ىذه العمميات بدقة كسرعة، كبذلؾ أصبح التركيز عمى الفيـ كتنمية طرؽ 

 التفكير كالقدرة عمى حؿ المشكالت مف أىـ األىداؼ التي تسعى طرؽ التدريس إلى تحقيقيا " 
كلذلؾ يجب أف تتحكؿ عممية تعمـ كتعميـ الرياضيات مف حالة يككف المتعمـ متمقيان 
لممعمكمات كمستظيران ليا، إلى حالة يككف فييا الطالب مستجيبان ليا لتنشيط ذاكرتو كاستقباؿ أم 
ير معمكمة كتفعيميا داخؿ ذىنو، كمف ثـ يقكـ الطالب باستثمار إمكاناتو المعرفية كاإلبداعية كالتعب

 ( .2: 2009عنيا بما يراه مناسبان كمكافقان لقدراتو العقمية )لكرا، 
كتعتبر عممية تمقيف مادة الرياضيات عممية تسمطية، فالمعمكمات التي يتمقاىا الطالب 
دراكو، بؿ ييتـ  بالتمقيف يحفظيا كما ىي، بمعنى أنو ال يتأثر بمكضكع التعمـ، ألنو ال ييتـ بفيمو كا 

كاستنساخو، فتككف المعمكمات عرضة لمفقد بشكؿ سريع، باإلضافة إلى أف تمقيف المعمكمات بحفظو 
 يحـر الطمبة مف المناقشة، كتبادؿ آرائيـ كأفكارىـ، مما يؤثر سمبان عمى المكقؼ التعميمي.
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خالؿ العقديف الماضييف تحكال رئيسان لعمميتي التعميـ كالتعمـ ، كفحكل  شيد البحث التربكمك 
ىك التحكؿ مف التركيز عمى العكامؿ الخارجية التي تؤثر في تعمـ المتعمـ، مثؿ : متغيرات ذلؾ 

المعمـ ) شخصيتو ، حماسو ، تعزيزه ...الخ ( كبيئة التعمـ، كالمنيج، كمخرجات التعمـ، كغير ذلؾ 
ؿ عقؿ مف العكامؿ إلى التركيز عمى العكامؿ الداخمية التي تؤثر في المتعمـ، كخاصة ما يجرم داخ

المتعمـ، مثؿ معرفتو السابقة، سعتو العقمية، نمط معالجتو لممعمكمات، دافعيتو لمتعمـ، أنماط تفكيره، 
أسمكب تعممو كأسمكبو المعرفي. أم أنو تـ االنتقاؿ مف " التعمـ الكاذب أك السطحي " إلى ما يسمى 

كقد كاكب ذلؾ التطكر ظيكر ما بالتعمـ بػ " التعمـ ذم المعني " أك " التكجو الحقيقي لمتعمـ " . 
حالليا محؿ النظرية السمككية   constructivismيسمى بنظرية " البنائية "     behaviorismكا 

 (. 17:2003)زيتكف ، 

عادة بناء  نما تعتبره بناء، كا  كترفض البنائية فكرة أف يككف التعمـ مجرد نقؿ لممعمكمات، كا 
يدة، كيؤكليا عمى أساس المعرفة المكجكدة سمفان، ككذلؾ لممعرفة، فالمتعمـ يفسر المعمكمات الجد

تؤكد عمى دكر التفاعؿ االجتماعي، كالعمؿ التعاكني مع االعتراؼ بأف المغة المشتركة كالثقافة 
يمكف أف تجعؿ المتعمميف يفيمكف األشياء بشكؿ متشابو، أك يككف منظكرىـ لألمكر متشابيان، إال 

مسئكلة عف اختالؼ تأكيالت اإلفراد كنظريتيـ لألمكر ) زيتكف  أف الخبرات الشخصية ربما تككف
،2003 .) 

كلقد نادل البنائيكف بضركرة تدريب المتعمـ لالعتماد عمى ذاتو كالتعاكف مع أقرانو في 
عادة بنائيا في صيغ جديدة حتى يصبح ما تعممو ذا معنى . في حيف يرفض  اكتساب المعرفة كا 

معمكمات جاىزة لممتعمـ كجعمو مستيمكان ليا بؿ مف المفترض أف يقـك  أنصار ىذه المدرسة تقديـ ال
بدكر المنتج  ليا عمى النقيض مف أنصار نظرية نقؿ المعرفة، فالمعمـ البنائي الذم يطمح في بناء 
معنى كفيـ لممفيكـ البد أف يجعؿ المتعمـ يختبر كيحمؿ أمثمة الحقائؽ التي تطبؽ عمى المفيـك 

 (. 18:  2004مات كبالتالي تحقؽ فيمان كمعنى لما يتعممكنو )بكار كاليساـ ، كاستخالص التعمي

كترل الباحثة أف البنائييف يعتبركف المتعمـ مركزان لمعممية التعميمية، فدكره ال يقتصر عمى 
استقباؿ المعمكمات كتخزينيا في الذاكرة كاسترجاعيا كقت الحاجة، إنما يتعدل ذلؾ إلى بحثو عف 

لجديدة بنفسو كتفسيرىا، فالبنائية تركز عمى إيجابية المتعمـ في المكقؼ التعميمي كيتجمى المعرفة ا
 ذلؾ في دمج الطمبة في مجمكعات صغيرة لتعزيز التفاعؿ االجتماعي كالتعمـ التعاكني.

كتتميز الرياضيات بأنيا ليست مجرد عمميات ركتينية منفصمة أك ميارات، بؿ ىي أبنية محكمة 
األساسية ليذا ا البعض اتصاالن كثيقان، يشكؿ في النياية بنيانان متكامالن متينان، كالمبناتتتصؿ ببعضي
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ظريات تعتمد اعتمادان كبيران عمى البناء ىي المفاىيـ الرياضية، إذ أف القكاعد كالتعميمات كالن
( .1990:10المفاىيـ في تككينيا كاكتسابيا ) أبك زينة ، 

( إلى أف المفاىيـ الرياضية تعد المبنات األساسية لمنيج 2010:88كيشير عفانة كآخركف )
الرياضيات، حيث تمثؿ المفاىيـ أحد أربع أساسيات يتشكؿ منيا جسـ الرياضيات المتكامؿ 
 كالمتناسؽ، كىي : المفاىيـ، العالقات، الميارات، الخكارزميات، كاستراتيجيات كطرؽ حؿ المسألة .

يـ في تعمـ الطالب كتنمية القدرة لدييـ عمى مكاجية كلما كانت المفاىيـ ليا دكر م
المشكالت كالمكاقؼ الحياتية، كاف مف الضركرم استخداـ أنماط التعمـ المستندة عمى فعالية 
الطالب كايجابية كؿ كاحد منيـ، كالتي تتيح الفرصة لمطالب لبذؿ الجيد لتحصيؿ تمؾ المفاىيـ، 

بحثكف كيستنتجكف الحقائؽ كالمفاىيـ بأنفسيـ، كتحت فيتعممكف بفيـ كىـ يعممكف، يالحظكف كي
 ( .2009: 26 إشراؼ المعمـ كتكجيياتو، فالمعمـ كظيفتو ميسران كمشجعان كليس ممقنان. )مداح،

تحتؿ مكانان بارزان في  –كجزء مف المفاىيـ الرياضية  –كترم الباحثة أف المفاىيـ اليندسية 
تعميـ كتعمـ الرياضيات في المراحؿ التعميمية المختمفة، كالناظر إلى تعميـ كتعمـ الرياضيات بشكؿ 
عاـ كاليندسة بشكؿ خاص يستشعر بعض الصعكبات كالمشكالت، كمف أىميا عدـ تمّكف الطمبة 

دية المتبعة في تدرس مف ىذه المفاىيـ بشكؿ مرض، كيعكد السبب في ذلؾ إلى الطرؽ التقمي
 المفاىيـ، حيث أف تدريس المفاىيـ يتطمب استراتيجيات تدريسية معينة .

كبالرغـ مف المكانة العظيمة التي تحتميا المفاىيـ اليندسية باعتبارىا المبنة األساسية لمعممية 
لخبرة الرياضية، كىدفان أساسيان مف أىداؼ تعميـ الرياضيات، كليا دكرىا العظيـ في تنظيـ ا

لـ يكتؼ المربكف كخبراء المناىج التعميمية، كىي األساس الذم يبنى عمييا المتعمـ خبراتو السابقة، 
إنما دعكا إلى ضركرة إعطاء الفرصة فقط باالىتماـ بتحصيؿ المفاىيـ اليندسية كتنميتيا لمطالب، ك

 ده .لمطالب لمبحث كالتقصي، كلحدكث ذلؾ البد مف االىتماـ بتنمية التفكير عن

( أف التفكير كتكجييو ىدؼ أساسي ال يحتمؿ التأجيؿ، كيجب أف 7: 2003كيرم حبيب )
يككف في صدارة األىداؼ التربكية ألم مادة دراسية، ألنو كثيؽ الصمة بكافة المكاد الدراسية كما 
يصاحبيا مف طرؽ تدريس كنشاط ككسائؿ تعميمية كعمميات تقكيمية، كال شؾ أف كضع التفكير 

ده المختمفة مف تفكير منظكمي أك بصرم أك إبداعي ضمف قائـ األىداؼ التربكية ىك في بأبعا
أغمب األحياف أمر نمطي، كمف ثـ يككف مكقؼ المعمـ منو مكقفان يّتسـ بالشكمية أيضان، األمر الذم 

كقد  ينعكس عمى ممارساتو في المكاقؼ التعميمية التي تأخذ غالبان شكالن يباعد بينو كبيف التفكير،
ثبت عدـ قدرة المدرسة في الكقت الحاضر عمى تحقيؽ ىدؼ التفكير أك تنميتو لدل األطفاؿ، لذلؾ

فساح مساحات كاسعة  كجب االىتماـ بالطرؽ المبدعة في عرض المعمكمات في أثناء التدريس، كا 
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لمكضكعات : أساليب تحسيف اإلبداع، كأساليب العصؼ الذىني، كالميارات السيككحركية، 
س  كالمبدعة .يامات الكمبيكتر الناقدة كا 

كترل الباحثة أف تنمية التفكير كمياراتو يجب أف يبدأ مف البيت كاألسرة، كذلؾ عف طريؽ 
تشجيع األطفاؿ عمى طرح األسئمة، كاالستماع إلى استفساراتيـ التي يطرحكنيا مف فترة ألخرل، 

دكر المدرسة مكمالن لما بدأت بو  باإلضافة إلى ضركرة اإلصغاء ليـ عندما يتحدثكف، ثـ يأتي
األسرة، كذلؾ مف خالؿ استخداـ الكسائؿ كاألنشطة التي تعمؿ عمى استثارة كتنمية التفكير عف 

 الطمبة .

كمما ال شؾ فيو أف المالحظات البصرية كالرسكمات كالكسائؿ البصرية عمكمان تزيد مف 
كار كابتكار الحمكؿ فإنو يكجد لكؿ فكرة في عممية اإلبداع، كبالتالي تسعى إلى احتضاف الذىف كاألف

أذىاننا تصكران بصريان يعطينا المالمح األكلية لتنفيذ ىذه الفكرة عمى أرض الكاقع ، الميـ أف يككف 
 ( . 55:  2008ىذا التصكر عمى أسس حقيقية تعتمد عمى بيانات كمعمكمات مؤكدة ) شعت ، 

تفكير البصرم كتنميتو : كدراسات أبك زايدة كلقد أكدت العديد مف الدراسات عمى أىمية ال
( ، فالعممية التعميمة بحاجة إلى  2012( كدراسة الكحمكت )  2008( كدراسة شعت )  2013)

شراكو في العممية التعميمة، كعدـ االقتصار فقط  جيكد مضاعفة، ليتـ التخمص مف سمبية المتعمـ، كا 
 عمى حشك األذىاف بالمعمكمات .  

كمف خالؿ دراسة استطالعية قامت بيا الباحثة، أكدت العديد مف المدرسات عمى كجكد 
صعكبات كبيرة في تدريس كحدة اليندسة لطالبات الصؼ الثامف األساسي، حيث أف الطالبات 
يكاجيف صعكبة في استيعاب المفاىيـ الكاردة في الكحدة باستخداـ الطرؽ التقميدية، لذلؾ قررت 

( كالقائمة عمى المنحى البنائي  PDEODEء الدراسة الحالية لمعرفة أثر استراتيجية ) الباحثة  إجرا
في تنمية المفاىيـ اليندسية، كتنمية ميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي، 

 Savander and  Kolari( اقترحيا في البداية سافندر ك ككالرم  )  PDEODEكاستراتيجية )
كىي استراتيجية ميمة في التدريس ألنيا تعطي مناخان يتمتع بالنقاش كتنكع اآلراء كقد  (  2003

 تؤدم ىذه االستراتيجية إلى تككيف اتجاىات إيجابية  نحك الرياضيات .

كفي ضكء ما تقدـ تبدك الحاجة ماسة إلجراء ىذه الدراسة كالتي تيدؼ إلى معرفة أثر 
( البنائية عمى تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم لدم   PDEODEاستراتيجية ) 

 طمبة الصؼ الثامف األساسي . 
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 مشكمة الدراسة: 

 تحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي: 
( في  تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات  PDEODEما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية ) 

 لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ؟التفكير البصرم 
 

   :دراسةأسئمة ال
 ؟ المفاىيـ اليندسية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسيما  .1
 ما ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي؟ .2
 ؟ (  PDEODEما اإلطار العاـ لالستراتيجية البنائية )  .3
في تنمية المفاىيـ اليندسية لدل PDEODE ) ما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية )  .4

 ؟ طالبات الصؼ الثامف األساسي
في تنمية ميارات التفكير البصرم PDEODE) ما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية )  .5

 ؟لدل طالبات الصؼ الثامف االساسي
   

  فركض الدراسة: 
( بيف متكسط درجات    α ≤0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )ال تكجد فركؽ ذات  .1

 طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم . 
( بيف متكسط درجات    α ≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ) .2

طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير البصرم 
 البعدم .

 

 أىداؼ الدراسة:
 : تيدؼ الدراسة إلى

 ( .  PDEODEكضع اطار عاـ لالستراتيجية البنائية )  .1
 األساسي .تحديد المفاىيـ اليندسية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ الثامف  .2
 تحديد ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدم طالبات الصؼ الثامف األساسي. .3
( في تنمية المفاىيـ اليندسية لدل  PDEODEالكشؼ عف أثر االستراتيجية البنائية  )  .4

 طالبات الصؼ الثامف األساسي.
فكير البصرم ( في تنمية ميارات الت PDEODEالكشؼ عف أثر االستراتيجية البنائية )  .5

 .في الرياضيات لدم طالبات الصؼ الثامف األساسي



7 
 

 :الدراسة أىمية
 كتنبع أىمية الدراسة مف ككنيا:

 تتناكؿ كالتي ، غزة محافظات في األكلى الدراسة – الباحثة عمـ حسب – د ىذه الدراسةتع .1
البنائية  االستراتيجية طريؽ عفالثامف األساسي  الصؼ لطالبات المفاىيـ اليندسية تدريس 

(PDEODE . ) 
( في تدريس المفاىيـ  PDEODEتقدـ الدراسة معمكمات عف استخداـ االستراتيجية البنائية )  .2

 اليندسية قد تفيد معممي كمعممات الرياضيات .
قد تفيد الدراسة القائميف عمى برامج إعداد المعمميف بكمية التربية لتزكيد معممي الرياضيات بأىـ  .3

 بنائية . االستراتيجيات ال
قد تفيد الدراسة كاضعي مناىج الرياضيات كالمناىج الدراسية األخرل في إعادة تنظيـ المضاميف  .4

 لممقررات الدراسية في ضكء التعمـ البنائي .
مف  بمزيد الفمسطينية المكتبة ميثر  مما المجاؿ ىذا في البحث في لمراغبيف جديدة آفاقان  تفتحقد  .5

 . كاألبحاث الدراسات
 الدراسة:حدكد 
 الحدكد البشرية:  .1

في  يدرسف الالتيثامف األساسي ال الصؼ طالبات مف عينة عمى الدراسة ىذه اقتصرت
 ـ.2013-2014 الدراسي معاـل  فمسطيف في بمحافظة رفح  كالتعميـ لكزارة التربية التابعة المدارس

 الحدكد المكضكعية: .2
 المكضكعات التالية ى الكحدة الثانية ) اليندسة( كالتي تضمف عم الدراسة ىذه اقتصرت

حاالت  –متى يككف الشكؿ الرباعي متكازم اضالع  –متكازم االضالع  –األشكاؿ الرباعية )
كتاب  مف (تكافؤ األشكاؿ اليندسية  -القطع المتكسطة كالمنصفات -خاصة لمتكازم األضالع 

 ـ.2013-2014 لمعاـ الدراسي لثامفالمقرر عمى الصؼ ا الكزارم الرياضيات
 الحدكد الزمانية: .3

 ـ ( (2013-2014 ي الفصؿ الدراسي الثاني في العاـ الدراس خالؿىذه الدراسة  طبقت
 الحدكد المكانية: .4

 . ة رفحىذه الدراسة عمى المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ بمحافظ اقتصرت
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    مصطمحات الدراسة:
 :PDEODE) الستراتيجية البنائية ) ا .1

( بأنيا استراتيجية تدريس قائمة عمى المنحى البنائي، 245:2012عّرفيا الخطيب )
 -شرح  –مناقشة  –كتتضمف سمسمة مف اإلجراءات المتتابعة تتمخص في ست مراحؿ ىي ) التنبؤ 

 شرح (  –مناقشة  -مالحظة 
 .كتتبني الباحثة في دراستيا التعريؼ السابؽ 

 : المفاىيـ اليندسية .2
" مجمكعة مف األفكار العقمية التي تتككف لدل الفرد نتيجة لمخبرة كالممارسة ك تشير إلى 
مجمكعة مف األشياء أك األحداث التي تتميز بخصائص مشتركة، كالمتضمنة في كحدة اليندسة مف 

التي تحصؿ عمييا  كتاب رياضيات الصؼ الثامف األساسي الجزء الثاني ، كيتـ قياسيا بالدرجة
 الطالبة في االختبار المعد خصيصان لذلؾ". 

 التفكير: .3
عممية شعكرية كاعية ، تنطمؽ مف الخبرات الحسية  ك تحتاج إلى الخبرات السابقة التي  "

 يمتمكيا الفرد، كغايتيا مساعدة الفرد عمى فيـ المكقؼ كالتعامؿ معو بطريقة عممية سميمة"
 :البصرم فكيرلتا .4

مكجو ، يتضمف تصكران ذىنيان عقميان يتـ مف خاللو تنظيـ الصكر الذىنية التي " تفكير 
يتخيميا المتعمـ حكؿ األشكاؿ المختمفة، كتتأثر عممية التنظيـ بشكؿ كبير بالخبرات السابقة التي 

 يمتمكيا الفرد، كيتـ قياسو بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في االختبار المعد خصيصان لذلؾ".

  :لثامفا الصؼبات طال .5
 السابعالطالبات المسجالت في المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ، كأنييف الصؼ "

 ( سنة".13-14)األساسي، كتتراكح أعمارىف في العادة ما بيف
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 الفصؿ الثاني
 رمػار النظػاإلط

 
ظيرت العديد مف االستراتيجيات الحديثة التي غيرت مف أدكار كؿ مف المعمـ كالمتعمـ، 
فالناظر إلى التقدـ الحادث في المجاؿ التربكم سكؼ يجد ما نتج عف ىذا التقدـ مف االستراتيجيات 
الحديثة كالتي أصبح الباحثكف يختبركف مدل تأثيرىا كفاعميتيا في تنمية المفاىيـ بأنكاعيا، 

األخص المفاىيـ المجردة لصعكبة استيعاب الطالب ليا، ككيؼ يمكف ليذه االستراتيجيات أف تنمي ب
نما  الكثير مف ميارات التفكير المختمفة، حتى نرتقي بطالبنا ليس فقط بامتالؾ المعرفة كا 

 باستخداميا في حؿ المشكالت التي تكاجييـ في الحياة . 
 :مفصالن لمحاكر الفصؿ كىي ؿ عرضان كتتناكؿ الباحثة في ىذا الفص

 المحكر األكؿ: النظرية البنائية . 
 ( .PDEODEالمحكر الثاني: االستراتيجية البنائية ) 

 المحكر الثالث: المفاىيـ اليندسية .
 المحكر الرابع: التفكير البصرم.

 

 :النظرية البنائية األكؿ: محكرال
( أف  16: 1992زيتكف كزيتكف  ) لقد نشأت البنائية منذ فترة ليست بقصيرة، حيث يذكر

ليا جذكران عميقة في الماضي، حيث أف أفكار النظرية البنائية لـ تبدأ مف فراغ أك مف نقطة 
ف كانت جديدة إال أف مقاطعيا ليست  الصفر، فيي ليست نبتان نما فجأة في مجاؿ المعرفة، كلكنيا كا 

سيقيا كبنائيا في صيغة جديدة أمثاؿ : جكف غريبة عمى اآلذاف، فقد قاـ مؤلفكف بإعادة تجميعيا كتن
 ديكم، جاف بياجيو، جالسر سفيمد كغيرىـ .

كتعتبر التربية مف أكثر المياديف تأثران بالفمسفة البنائية بتياراتيا المعرفية كاالجتماعية، فيي 
، تنظر إلى المتعمـ بأّنو نشط يبني معارفو مف خالؿ تفاعمو مع المعمكمات كمع خبرات اآلخريف

 ( .31: 2008كليس مف خالؿ تككيف صكر أك نسخ مف الكاقع  )رزؽ، 
 :النظرية البنائيةمفيـك 

إف االتفاؽ عمى تعريؼ كاضح كمحدد لمنظرية البنائية يعد في حد ذاتو إشكالية كقد يرجع 
ذلؾ إلى عدة أسباب منيا أف لفظ البنائية جديد نسبيان في األدبيات الفمسفية كالنفسية كالتربكية، كما 
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حدد ليا. أف منظرم البنائية ليسكا فريقان كاحدان، كمف ثـ ليس ىناؾ إجماع بينيـ عمى تعريؼ م
 ( 18: 2003)زيتكف ك زيتكف، 

يعرؼ المعجـ الدكلي لمتربية النظرية البنائية بأنيا " رؤية في نظرية التعمـ، كنمك الطفؿ، 
فاعؿ قدراتو الفطرية مع قكاميا أف الطفؿ يككف نشطان في بناء أنماط التفكير لديو ، نتيجة ت

 ".الخبرة
النظرية البنائية عممية تفاعؿ بيف ثالثة  أفإلى 339:2003) عفانة ك أبك ممكح )كيشير 

عناصر في المكقؼ التعميمي : الخبرات السابقة، المكاقؼ التعميمية المقدمة لممتعمـ، كالمناخ 
البيئي الذم تحدث فيو عممية التعمـ كذلؾ مف أجؿ بناء ك تطكير تراكيب معرفية جديدة تمتاز 

ة، كاستخداـ ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة بالشمكلية كالعمكمية مقارنة بالمعرفة السابق
  .مكاقؼ بيئية جديدة 

اعتماد المتعمـ عمى خبراتو كمعارفو السابقة :" ا ( بأني2010:16) أبك عاذرة اكيعرفي
لكي يقكـ ببناء المعرفة الجديدة في كجكد معمـ ميسر كمساعد لبناء المعرفة مف خالؿ القياـ 

و مف استراتيجيات في المكقؼ التعميمي كتشجيعيـ عمى إنتاج تفسيرات باألنشطة كما يستخدم
  ".متعددة لكي يصبح التعمـ ذا معنى لدييـ 

نظرية تقكـ عمى أف التعمـ ال يتـ عف طريؽ النقؿ  :" ابأني تعرؼ النظرية البنائية كما  
نما بناء   2003 :الكىر ،" )كلنفسو لمتعمـ لتعممو أم ما يتعممو بنفسو ااآللي لممعرفة مف المعمـ كا 

106). 
النظرية البنائية تركز عمى الخبرات التي يمتمكيا المتعمـ  كمف خالؿ التعريفات السابقة إف

يجابيتو في المكقؼ التعميمي، كالتي تتمثؿ في بناء المعارؼ الجديدة مف خالؿ القياـ باألنشطة  كا 
 مف سمح باالنتقاؿتك  التعمـ المستيدفة،المتعمـ عمى تحقيؽ مخرجات  ساعدالمتنكعة، بحيث ت

إعطاء الفرصة  ف خالؿػػكذلؾ مـ، ػػػػحكؿ المتعمتعمـ المتمركز ركز حكؿ المعمـ إلى المتمال التعمـ
 .لمطالب لمكصكؿ الي المعارؼ الحقيقية بنفسو

 :المبادئ كاالفتراضات التي تقـك عمييا النظرية البنائية
االفتراضات  المبادئ ك أىـ ( إلى 2013، كالخالدم ) (2003)كؿ مف زيتكف  يشير 

 :التي تقـك عمييا النظرية البنائية كىي
 .التعمـ عممية بنائية نشطة، كمستمرة، كغرضية التكجو .1
 ينتج التعمـ المفاىيمي مف خالؿ بناء المعرفة ذاتيان، فالمتعمـ نشط كاجتماعي كمبدع . .2
 ران كىادفان .البناء المفيد لممعرفة يتطمب نشاطان مثم .3
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التعمـ يحدث نتيجة التفسير الشخصي لمخبرة، كاستخداـ الفيـ الحالي في الحاالت الجديدة  .4
 لكي تبنى معرفة جديدة .

يختمؼ المتعممكف فيما بينيـ في بناء المعرفة كؿ عمى حسب ما لديو مف خبرات كمعمكمات  .5
 .سابقة 

 ينبغي أف يحدث التعمـ في بيئة كاقعية. .6
 م يبني المعرفة كال تنقؿ إليو بشكؿ فردم.الفرد ىك الذ .7
اليدؼ مف عممية التعمـ ىك إحداث تكييؼ يتكاءـ مع الضغكط المعرفية، الممارسة عمى  .8

 خبرة الفرد . 
 المعرفة القبمية شرط أساسي لبناء التعمـ ذم المعنى . .9

ي مع تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية التفاكض اإلجتماع .10
 اآلخريف .

يتشكؿ التكيؼ المعتمد عمى التمثؿ كالمكاءمة، غاية العممية المعرفية، فصحة المعرؼ ال  .11
تنبع مف ككنيا تطابؽ الحقيقية الكجكدية، بؿ في ككنيا نفعية ، فالحقيقة مف كجية نظر البنائية 

 نسبية غير مطمقة .
 مرتكزات النظرية البنائية : 

( أف البنائية ترتكز عمى أف يككف المتعمـ ىك محكر  2012: 22-23أشار ميميبارم ) 
العممية التعميمية حيث يبني معرفتو بنفسو مف خالؿ األنشطة التعميمية التي تساعده عمى ذلؾ، 
كىذا ما يشار إليو مف أف التعمـ عممية معرفية اجتماعية نشطة، تبنتيا النظرية البنائية بتكجياتيا 

 تمفة كبيذا تنطمؽ تصكرات النظرية البنائية مف ثالثة مرتكزات كىي :كتياراتيا الفكرية المخ
يبني الفرد الكاعي المعرفة اعتمادان عمى خبرتو كال يستقبميا بصكرة سمبية مف اآلخريف،  .1

يمثؿ ىذا عماد اإلبستمكلكجيا البنائية التي يتكشؼ منيا المضاميف التي مف أىميا ما 
 يمي:

   خبرتو التي مر بيا مف خالؿ البيئة كتفاعمو معيا .معرفة الفرد دالة عمى 
    الفرد يبني معرفتو كمعمكماتو السابقة ألنيا تمثؿ األفكار التي يمكف أف يستخدميا في

 خبراتو الجديدة .
 . المفاىيـ كاألفكار ال تنتقؿ مف فرد آلخر بنفس معناىا فيك يبني معنى آخر مغايران ليا 
قبؿ الجياز المعرفي لممتعمـ نفسو، كال يتـ نقمو مف المعمـ إلى المعنى يبنى ) ذاتيان ( مف  .2

المتعمـ، فإف المعنى يتشكؿ داخؿ عقؿ المتعمـ نتيجة لتفاعؿ ) حكاسو ( مع العالـ 
 الخارجي. 
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البنى المعرفية لممتعمـ تقاكـ التغير، فيتمسؾ المتعمـ بما لديو مف معرفة مع أنيا قد تككف  .3
 تقدـ تفسيرات مقنعة بالنسبة لو. خاطئة، كيتشبث بيا، ألنيا

 
 تصميـ التعميـ تبعان لمفكر البنائي  : 

لقد ساىـ تحميؿ معالـ تصميـ التعميـ في بمكرة العناصر التي تعكس تصميـ التعميـ كفقان 
 لمفكر البنائي، كذلؾ عمى النحك التالي : 

 أكالن: األىداؼ التعميمية : 
ض عامة يتفؽ عمييا المعمـ كالطالب، بحيث تصاغ األىداؼ التعميمية في صكرة أغرا

تشمؿ غرضان عامان يسعى جميع الطالب لتحقيقو كيدؼ لمتعمـ، باإلضافة إلي أغراض شخصية 
 تخص كؿ متعمـ بمفرده . 

 ثانيان: محتكل التعمـ :
بع مف احتياجات التالميذ يككف محتكل التعمـ غالبان عبارة عف مشكالت حقيقية تن

 . كبيئتيـ
 ثالثان: استراتيجيات التدريس : 

تعتمد استراتيجيات التدريس كفقا لمنمكذج البنائي غالبان عمى كضع الطالب في مكاقؼ 
مشكالت حقيقية، يحاكلكف فييا إيجاد حمكؿ لو مف خالؿ البحث كاالستكشاؼ كالتنقيب كالتعاكف 

ات التدريس كفقان لمنمكذج فيما بينيـ كالتفاكض الجماعي ليذه الحمكؿ، بينما تعتمد استراتيجي
المكضكعي عمى استراتيجيات التعمـ الفردم مثؿ التعميـ بالكتب المبرمجة، كالتعميـ بالحاسكب 

 الشخصي، كالتعميـ بأشرطة التسجيؿ الصكتية، كالتعميـ بأشرطة الفيديك التعميمية .
 رابعان: دكر المتعمـ : 

تعممو مف خالؿ ممارستو لمتفكير يتقمص المتعمـ دكر العالـ الصغير المكتشؼ لما ي
العممي، فيك باحث عف معنى لخبراتو مع مياـ التعمـ، باإلضافة إلى أنو باف لمعرفتو كمشارؾ 

 في مسؤكلية إدارة التعمـ كتقكيمو .
 خامسان: دكر المعمـ :

يتمثؿ دكر المعمـ في تنظيـ بيئة التعمـ كتكفير األدكات كالمكاد المطمكبة إلنجاز مياـ  
كما يعتبر مصدران احتياطيان  ،عميـ بالتعاكف مع الطالب، فيك ميسر كمساعد لبناء المعرفةالت

لممعمكمات إذا لـز األمر، كمشاركان في عممية إدارة التعمـ كتقكيمو، فالمعمـ يخطط كينظـ بيئة 
مارس عدة التعمـ كيكجو تالميذه كيرشدىـ لبناء تعمـ ذم معنى لدييـ، فالمعمـ كفقان لمفكر البنائي ي

 أدكار تتمثؿ في : 
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  تنظيـ بيئة التعمـ بحيث يشيع فييا جك االنفتاح العقمي كديمقراطية التعبير عف الرأم
صدار القرارات .  كقبكؿ المخاطرة كا 

 . ككنو مصدران احتياطيان لممعمكمات إذا لـز األمر 
 ي كرشة ككنو نمكذجان يكتسب منو الطالب الخبرة كيككف حالو في ذلؾ كحاؿ المعمـ ف

يتعمـ منو الصبياف بمالحظتو أكالن أك ما يسمى بالتممذة، ثـ يكمفكف بالقياـ ببعض المياـ 
 منو، ثـ ينطمقكف لمعمؿ بمفردىـ معظـ الكقت بعد ذلؾ . أمامو كتحت مالحظة دقيقة 

   يكفر أدكات التعمـTool Kits   مثؿ : األجيزة، ك المكاد المطمكبة إلنجاز مياـ التعميـ
 كف مع الطالب .بالتعا

 . يشارؾ في عممية إدارة التعمـ كتقكيمو 
 سادسان: الكسائؿ التعميمية :

يركز النمكذج البنائي عمى استخداـ الكسائؿ المتعددة التفاعمية كالتي يتـ مف خالليا دمج 
كتكظيؼ كؿ مف عناصر الصكت ك الصكرة كالنص، بما يسمح لممتعمـ بالتفاعؿ كالدخكؿ في 

 لمتعمـ . مسارات متعددة
 سابعان: التقكيـ :

ال يقبؿ البنائيكف نمطي التقكيـ مرجعي المحؾ كمرجعي المعيار، كيككف االعتماد عمى 
التقكيـ الحقيقي أك التقكيـ البديؿ أك التقكيـ الذاتي، كما يكلي البنائيكف دكران لمتقكيـ التككيني        

 ( . 31: 2002) زيتكف ، 
 

كفؽ النظرية البنائية يحرر العممية التعميمية مف النمط التقميدم كترل الباحثة أف التعمـ 
التسمطي، حيث أنو يركز عمى المتعمـ كدكره الريادم في البحث عف المعرفة، كيعمؿ عمى إثارة 
تفكيره كتنمية ميكلو كقدراتو، كتنمية ميارات التعاكف كالعمؿ الجماعي بيف المتعمميف، باإلضافة 

 تعمـ ليككف قادران عمى حؿ المشكالت التي تكاجيو .إلى تنمية شخصية الم
كبالرغـ مف اإليجابيات التي يتمتع بيا التعمـ البنائي إاّل أف الباحثة تشير إلى بعض 

 االنتقادات التي تكجو لو كىي :
تحكـ المعمـ في القرارات التي يصؿ إلييا طمبتو، ميما كاف حجـ الفرص المعطاة ليـ  .1

 لمتعبير عف أنفسيـ .
مف الكقت المخصص لمحصة  تطبيؽ مبادئ التعمـ البنائي يحتاج إلى كقت أكبر .2

 .الدراسية
سمبية بعض الطالب كعدـ مشاركة زمالئيـ في المجمكعات التعاكنية، فالعديد مف الطمبة  .3

 يفضمكف العمؿ الفردم عمى العمؿ الجماعي.
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 البنائية كتعميـ كتعمـ الرياضيات: 
في اآلكنة األخيرة بالمنحى  تأثر تعميـ كتعمـ الرياضيات ( أف14:2008يذكر الركيس ) 

المعرفي أك البنائي في التعميـ، بحيث يكّكف كؿ فرد قكاعد كنماذج ذىنية يستخدميا ليفيـ خبراتو 
السابقة كالخبرات التي يككنيا، فالتعميـ إذف ىك عممية تعديؿ لمنماذج الذىنية لتفسير الخبرات التي 

 يمر بيا الفرد .
يمكف أف نرل بأف لمبنائية تأثيرات كبيرة عمى الرياضيات المدرسية كتشمؿ ىذه التأثيرات 
كالن مف ماىية الرياضيات، كمناىجيا، كتدريسيا كتقكيـ فيـ التالميذ ليا، أما مف حيث ماىية 
الرياضيات فإنو كعمى العكس مف النظرة التقميدية فالرياضيات ليست تجمعان لحقائؽ معزكلة، بؿ 

بداع ى ي نظاـ مترابط مف المعرفة لو بنيتو كأصكلو، كالرياضيات ىي عمـ تجريدم مف خمؽ كا 
العقؿ البشرم كيمكف أف ننظر إلى الرياضيات عمى أنيا : طريقة في التفكير كحؿ المشاكؿ، 

 بحث دائـ عف األنماط كالعالقات، مكضكع مترابط، كلغة عالمية لمتكاصؿ .
ائية بتصميمو بناءن عمى الخبرات السابقة لممتعمميف، كمف حيث المنيج فتنادم البن

كالتركيز عمى التعمـ عف طريؽ العمؿ كحؿ المسائؿ كىذا يعني أف تتخمص مناىج الرياضيات 
جبار التالميذ عمى حفظيا، إلى التركيز عمى ما  التقميدية مف التركيز عمى الحقائؽ المعزكلة كا 

ية بأف يعطى المنيج لمتالميذ فرصان كاسعة لمتعمـ ذم ىك ميـ مف الرياضيات، كما تنادم البنائ
 المعنى لمرياضيات مف خالؿ العمؿ كالتجريب .

أما مف حيث التدريس فالمعممكف البنائيكف يعممكف عمى أف يفيـ طمبتيـ الحقائؽ 
كالترابطات فيما بينيا، كذلؾ فيـ يغيركف طرؽ تدريسيـ بناءن عمى استجابات الطمبة، كيشجعكف 

ـ عمى تحميؿ المعمكمات كتفسيرىا كالتنبؤ بيا، مثؿ ىؤالء المعمميف يركزكف عمى األسئمة طمبتي
المفتكحة كيشجعكف الحكار بيف الطمبة، كىـ كذلؾ يخمقكف بيئة صفية تشجع عمى االستقصاء 
 كاالكتشاؼ كحؿ المشكالت، كالمعممكف البنائيكف يربطكف الرياضيات بالمكاد الدراسية األخرل

 بشكؿ عاـ . كبالحياة
 بعض التكجييات لمتعمـ البنائي في الرياضيات :

إلى أىـ التكجييات  ( Martin and Debora,1991:310يشير مارتف كديبكرا ) 
 لمتعمـ البنائي في الرياضيات :

  العركض كالنماذج المادية كاألشكاؿ اليندسية كالتشبييات الرياضية .تنكع 
  شفكيان مع المعمـ أك مف خالؿ النقاش مع بعضيـ ضمف ينظـ الطالب أفكارىـ الرياضية

 مجمكعات صغيرة.
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  عادة صياغة األفكار كيدير المناقشة المعمـ ميسر كمسؤكؿ عف التحقؽ مف المسائؿ كا 
بيف الطالب، كلكف يتجنب التعميؽ عمى صحة أك قيمة األفكار الخاصة بالطالب، كما 

 بيدؼ تطكير أكسع ك أكثر مركنة لممفاىيـ .يشجع األخطاء الكامنة كالمفاىيـ الخطأ 
  استخداـ المسائؿ غير الركتينية التي تشجع عمى استخداـ أفكار جديدة في سياقات

 متنكعة تنمي التفكير لدل الطالب .
 االختالؼ بيف االستراتيجية التقميدية كاالستراتيجية البنائية : 

تختمؼ االستراتيجية البنائية عف االستراتيجية التقميدية في احداث تغيرات معرفية في 
 (  53:  2005الرياضيات عند المتعمميف ، كالجدكؿ يكضح ذلؾ : ) اليكيدم ، 

 (1-2جدكؿ ) 
 مقارنة بيف الصفكؼ التقميدية كالصفكؼ البنائية 

 الصفكؼ البنائية الصفكؼ التقميدية كجو المقارنة
يقدـ مف الجزء الى الكؿ ، يؤكد فيو   المنياج

 عمى الميارات األساسية .
 منياج ثابت.

يعتمد عمى الكتاب المدرسي ككتاب 
 النشاط العممي .

يقدـ مف الكؿ إلى الجزء، يتـ التأكيد فيو 
 عمى المفاىيـ الكبيرة كميارات التفكير.
 يستجيب الىتمامات كميكؿ الطالب . 

المصادر األكلية كالمكاد يعتمد كثيران عمى 
 التي سيجرل التعامؿ معيا .

 سمبي يتمقى المعمكمات. دكر الطالب
 يعمؿ بشكؿ منفرد .

، كيبني نظريات عف إيجابي نشيط ، يفكر
 العالـ .

 يعمؿ ضمف مجمكعة.
 ممقف كناقؿ لممعمكمات . دكر المعمـ

يبحث عف الجكاب الصحيح لكي يثبت 
 تعمـ الطالب .

 

لمعممية التعميمة بحيث مكجو كمرشد 
يتفاعؿ مع الطالب ، كيييئ البيئة 

 المناسبة لمتعمـ .
يبحث عف كجيات نظر الطالب لكي 
يستكعب  مفاىيـ حالية الستخداميا في 

 دركس الحقة .

يتـ مف خالؿ مالحظة أداء الطالب  يتـ مف خالؿ االختبار . التقكيـ
أثناء العمؿ ، تقييـ مشاريع ، مالحظة 

 مف خالؿ  األدكار ، اختبار.الطالب 
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مف الجدكؿ السابؽ نالحظ أف التعمـ كفؽ النظرية البنائية يتميز عف الصفكؼ التقميدية، 
فإيجابية المتعمـ كنشاطو كدافعيتو لمتعمـ تظير في الصفكؼ البنائية بشكؿ أفضؿ مف الصفكؼ 

إليو المادة المعرفية دكف أم التقميدية التي تظير  فييا سمبية المتعمـ ككأنو مجرد كعاء تنقؿ 
 نشاط  منو فتككف المعارؼ معرضة لمفقد بشكؿ كبير.

 
 : (PDEODEالمحكر الثاني: االستراتيجية البنائية )

لقد سعى المنظركف التربكيكف إلى تطبيؽ أفكار النظرية البنائية في التعميـ، كتكليؼ 
ج كاستراتيجيات تدريسية كثيرة بيئات تعمـ تتناسب كالمنظكر البنائي، فتمخض عف ذلؾ نماذ

ركزت عمييا الدراسات التربكية بشكؿ كاضح، كمف بيف ىذه النماذج المنبثقة عف النظرية البنائية 
   2003(، كتنطمؽ ىذه االستراتيجية التي اقترحيا ككالرم كسافندر عاـ PDEODEاستراتيجية )

Savaender and Kolari.2003)  مف منظكر الفمسفة البنائية، كىي استراتيجية جديدة في )
تدريس الرياضيات قائمة عمى المنحى البنائي، يمكنيا تحقيؽ مجمكعة مف مبادئ الفمسفة 
البنائية، لحدكث التعمـ عندما يكاجو المتعمـ بمشكمة أك ميمة حقيقية تتحدل أفكاره، كتشجيعو 

 ( . Savender and Kolari.2003عمى إنتاج تفسيرات متعددة ) 
كلقد قاـ العالماف سافندر كككالرم بتطكير عدد مف االستراتيجيات لمكصكؿ إلى 

( أف أصؿ استراتيجية (Costu et al.2008( حيث ذكر PDEODEاستراتيجية ) 
(PDEODE  ( ىي استراتيجية )POE  ( كالتي تقتصر خطكاتيا عمى التنبؤ ) تنبؤ الطالب

ما يالحظو (، الشرح بإجابات األسئمة المتعمقة بالمفيكـ (، ك المالحظة ) يصؼ الطالب 
لتتطكر  POEتصحيح أم تعارض بيف التنبؤ كالمالحظة ( ، ثـ تـ إضافة خطكة الستراتيجية )

اقشة فاعمة كىادفة بيف المتعمميف لذلؾ ، كأخيرا انتبو العالماف لضركرة كجكد من PEOEإلى 
ة ( كخطكة أساسية مف خطكات االستراتيجية البنائيDicussاقترحا إضافة النقاش )

(PDEODE). 
( عمى المجمكعات التعاكنية حيث يتـ تقسيـ الطمبة  PDEODEكتعتمد استراتيجية ) 

ى المعرفة الصحيحة، إلى مجمكعات صغيرة، يعمؿ أفراد كؿ مجمكعة كفريؽ متكامؿ لمكصكؿ إل
كعمؿ الطمبة في مجمكعات يثير الجدؿ كالتعارض فيما بينيـ كىذا يؤدم إلى فيـ أفضؿ، فعندما 
يعمؿ الطمبة معان في مجمكعات صغيرة يحدث تنقية ألفكارىـ كىذا يتطمب أف يككف لكؿ طالب 

اآلخريف في  تأثير داخؿ المجمكعة الكاحدة، فيتـ التخمص مف سمبية بعض الطمبة بدمجيـ مع
 مجمكعات العمؿ . 
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كما أف العمؿ مف خالؿ المجمكعات كما يرل منتتزر كآخركف  يساعد التالميذ مف خالؿ 
جراء التجارب كتفسيرىا لمكصكؿ إلى حمكؿ  تحدم أفكار بعضيـ البعض أثناء جمع المعمكمات كا 

 . ( Mintzer et al.1998:226)لممشكالت  
 

 (: PDEODEالبنائية )تعريؼ االستراتيجية 
( لـ تجد  PDEODEنظران لندرة الدراسات السابقة المتعمقة باالستراتيجية البنائية ) 

( حيث إف العديد مف الدراسات تبنت  PDEODEالباحثة تعريفات كافية لالستراتيجية البنائية ) 
 ( بأنيا " PDEODE( كالذم عرؼ استراتيجية  )   2046: 2012تعريؼ السالمات ) 

استراتيجية قائمة عمى المنحنى البنائي كتتضمف سمسمة مف اإلجراءات المتتابعة تتمخص في 
التفسير  –(  Discussالمناقشة )  –(  Predictionالمراحؿ الست التالية : التنبؤ ) 

(Explain )– ( المالحظةObserve  )–  ( المناقشةDiscuss  )–  ( التفسيرExplain  ،)
تتـ مف خالؿ إثارة سؤاؿ مكجو أك مشكمة كاقعية أك ظاىرة مف الظكاىر ، يقكـ الطالب عمى أثرىا 
بعمؿ تنبؤات ثـ يبررىا، كيقكـ بعدىا بمجمكعة مف األنشطة فيصمـ كينفذ األنشطة، كيجمع 

 البيانات، كيحمميا، كيفسرىا.
عمى المنحى البنائي ، ( بأنيا استراتيجية تدريس قائمة 245:2012كعّرفيا الخطيب )

 كتتضمف سمسمة مف اإلجراءات المتتابعة تتمخص في المراحؿ الست اآلتية : 
( : في ىذه المرحمة يقدـ المعمـ ظاىرة حكؿ المفيـك المراد تعميمو   Predictionأكالن: التنبؤ )

ؿ فردم، لمطالب، ثـ يتيح ليـ الفرصة لكي يتنبأكا بنتيجة الظاىرة أك المشكمة المطركحة بشك
 كتبرير تمؾ التنبؤات قبؿ أف تبدأ أية فعاليات أك أنشطة تعميمية . 

( : في ىذه المرحمة يتـ إتاحة الفرصة لمطالب لكي يعممكا في  Discussثانيان: المناقشة ) 
 مجمكعات صغيرة مف أجؿ مناقشة أفكارىـ، كتبادؿ الخبرات، كالتأمؿ معان . 

ي ىذه المرحمة  يصؿ الطالب إلى حؿ تعاكني حكؿ الظاىرة ، ( : ف  Explainثالثان: التفسير )
 كتبادؿ نتائجيـ مع المجمكعات األخرل مف خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ بأكممو . 

( : في ىذه المرحمة يختبر الطالب أفكارىـ كآراءىـ حكؿ الظاىرة  Observeرابعان: المالحظة ) 
 مف خالؿ إجراء األنشطة كالتجارب عمى شكؿ مجمكعات ، كتسجيؿ المالحظات . 

( : في ىذه المرحمة يقكـ الطالب بتعديؿ تنبؤاتيـ مف خالؿ  Discussخامسان: المناقشة ) 
تطمب مف الطمبة ممارسة ميارات التحميؿ المالحظات الفعمية في الخطكة السابقة ، كىذا ي

 كالمقارنة كنقد زمالئيـ في المجمكعات . 
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( : في ىذه المرحمة يكاجو الطالب جميع التناقضات المكجكدة بيف   Explainسادسان: التفسير )
د ضمف معتقداتيـ ) تغيير المالحظات كالتنبؤات ، مف خالؿ حؿ التناقضات التي تكج

 .مفاىيمي(

 ( لشمكليتو كمالءمتو لطبيعة الدراسة . 2012كتتبني الباحثة تعريؼ الخطيب ) 

 ( :  PDEODEخطكات استراتيجية ) 
 ( : PDEODE( خطكات استراتيجية ) (1-2يكضح الشكؿ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (1-2)  شكؿ
 ( PDEODEخطكات االستراتيجية البنائية ) 

Predict 

Discuss 

Explain 

Observe 

Discuss 
 

Explain 
 

يتنبأ الطمبة بإجابات 
األسئمة المتعمقة 

 بالمفيـك

يتناقش الصؼ 
بأكممو بإجابات 
األسئمة المتعمقة 

يناقش الطمبة 
أفكارىـ في 

 مجمكعات صغيرة

يقـك الطمبة بإجراء 
األنشطة في 

تعديؿ الطمبة لتنبؤاتيـ 
مف خالؿ المالحظات 

تحقيؽ التكازف بيف 
 المالحظات كالتنبؤات 
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نالحظ مف الشكؿ السابؽ أف عممية التدريس تبدأ باستنباط األفكار السابقة كالمتعمقة 
بالمفيـك المراد تنميتو لدل الطمبة ، كيعد ىذا األمر بالغ األىمية مف أجؿ فيـ المفيكـ بشكؿ 
جيد، تمييا إعادة النظر في أفكارىـ في مجمكعات، كأخيران تسمسؿ ينتيي بمحاكلة حؿ أم 

 يف المعتقدات السابقة كالمالحظات . تناقضات ب
كتؤكد الباحثة عمى أنو يجب أف تككف األسئمة كالمشكالت التي يتـ اختيارىا في البداية 
تثير النقاش كالتفاعؿ بيف الطمبة، كتشجعيـ عمى طرح أسئمة جديدة، لرؤية الحمكؿ مف منظكرات 

مب استدعاء معمكمات بسيطة مف مختمفة، كأف تككف مثيرة لمتفكير كليست مف النكع الذم يتط
 الذاكرة .

 
 ( : PDEODEمزايا االستراتيجية البنائية )

 ( كالتي تتمثؿ فيما يمي  :  PDEODEتشير الباحثة إلى أىـ مزايا استراتيجية ) 
 تعطي مناخان يتمتع بالنقاش كتنكع اآلراء . .1
 تشجع العمؿ التعاكني بيف المتعمميف . .2
 الكشؼ عف المعرفة السابقة لدل المتعمميف .تحسف عممية التعمـ مف خالؿ  .3
 تساعد في تعديؿ المفاىيـ الخطأ عند المتعمميف . .4
 تجعؿ الطالب محكر العممية التعميمية . .5
 تثير فضكؿ الطمبة في التفكير . .6
 بقاء أثر التعمـ عند المتعمميف . .7
 تجمع بيف العمؿ الفردم كالجماعي . .8

 
 .Kolariet et al( اال أف ) PDEODEية ) بالرغـ مف المزايا المتعددة الستراتيج

 ( يكجيكف بعض االنتقادات لالستراتيجية كىي : 2004:58
 ( يعد صعبان كيحتاج إلى جيد مف المعمـ. PDEODEالتدريس باستخداـ استراتيجية )  .1
 الشكاكل المتكررة مف الطالب لعدـ حصكليـ عمى اإلجابات الصحيحة بشكؿ فكرم . .2

 كتضيؼ الباحثة :
( يحتاج إلى كقت أكبر مف الكقت  PDEODEالتدريس باستخداـ استراتيجية )  .1

 المخصص لمحصة الدراسية .
( ال تصمح لتدريس كافة المفاىيـ الرياضية، بؿ تقتصر عمى  PDEODEاستراتيجية )  .2

 المفاىيـ التي يمكف أف يضع ليا المعمـ أسئمة تنبؤ تعمؿ عمى إثارة تفكير الطالب. 
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 ( :  PDEODEدكر المعمـ في استراتيجية ) 
( إلى أىـ األدكار التي يمعبيا المعمـ عند  et al. 2012 )    Cousiيشير ككسي

 ( كالتي تتمثؿ فيما يمي : PDEODEالتدريس باستخداـ استراتيجية ) 
 تشجيع ركح التحدم عند المتعمميف . .1
 تسييؿ المناقشات التي تحدث بيف المتعمميف . .2
 مف أف المتعمميف أتقنكا مرحمة المالحظة بشكؿ جيد .التأكد  .3
 التأكد مف أف المفيـك كصؿ إلى المتعمميف . .4

 
 ( : PDEODEدكر الطالب في استراتيجية ) 

 ( بالمحاكر التالية :  PDEODEتحدد الباحثة دكر الطالب في استراتيجية ) 
يمقييا المعمـ في بداية عممية يحاكؿ الطالب اإلجابة عف األسئمة المتعمقة بالمفيكـ كالتي  .1

 التدريس .
 تبرير الطالب إلجابتو عف األسئمة المتعمقة بالمفيكـ، لمعرفة مدل اقتناعو بيا . .2
 يناقش الطالب زمالءه في إجاباتيـ لألسئمة المتعمقة بالمفيـك . .3
 يحاكؿ الطالب بمساعدة زمالئو استبعاد اإلجابات الخاطئة .  .4
ألسئمة المتعمقة بالمفيـك مع مالحظاتو مف خالؿ إجرائو يقارف الطالب بيف اجابتو ل .5

 لألنشطة المككمة اليو مف المعمـ .
 

( البنائية ىي استراتيجية متكاممة المراحؿ، اذ  PDEODEكترل الباحثة أف استراتيجية ) 
قمية اف كؿ مرحمة تنتيي بإعداد المتعمـ لممرحمة التي تمييا، كما أنيا تمتاز بمراعاتيا لمقدرات الع

لممتعمميف، حيث أنيا تقدـ ليـ المفيكـ بطريقة مبسطة كمثيرة لتفكيرىـ، ك تعطي لممتعمـ الفرصة 
لمتكصؿ إلى المفيكـ بنفسو كبطريقة مباشرة مما يساعده عمى تطبيؽ ما تعممو عند الحاجة، كما 

حة بأنفسيـ أنيا تككف أكثر نجاحان حيف يمبي المعمـ طمكحات طمبتو في اكتشافيـ لممعرفة الصحي
 كذلؾ مف خالؿ إرشادىـ إلى المسار الصحيح لممعرفة الصحيحة.
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 المحكر الثالث : المفاىيـ اليندسية :
مف أىـ ما تتميز بو الرياضيات الحديثة أنيا ليست مجرد عمميات ركتينية منفصمة أك 
ميارات، بؿ ىي أبنية محكمة يتصؿ بعضيا ببعض اتصاالن كثيقان مشكمة في النياية بنيانان 

يستخدـ الكثيركف  كمنيـ  ، كمتكامالن متينان كالمبنات األساسية ليذا البناء ىي المفاىيـ الرياضية 
عممكف، كممة المفيكـ بشكؿ غير محدد أك كاضح، بحيث ال يستطيع المرء أف يتبيف المقصد الم

مف كراء استخداميـ ليذا المصطمح سكل ككنو " شيئان مف المعرفة يراد اإلشارة إليو " . فالمعمـ 
الذم يضمف خطتو التدريسية " تعميـ العدد األكلي " يرل أف اليدؼ يتحقؽ عندما يميز الطمبة 

ف العدد األكلي كالعدد غير األكلي، بينما يرل آخر أف اليدؼ يتعدل ذلؾ إلى تعريؼ العدد بي
  .تحميؿ العدد إلى عكاممو األكلية كيرل غيرىما أف اليدؼ يتحقؽ عندما يتمكف الطمبة مف ،األكلي

كيعتبر المفيكـ الرياضي األساس لكؿ مككنات المعرفة الرياضية حيث تعتمد باقي 
المعرفة الرياضية عمى المفاىيـ اعتمادان كبيران في تككينيا كاستيعابيا كاكتسابيا، أما مككنات 

، كقد  بخصكص تعريؼ المفيكـ " مفيكـ المفيكـ " فال يكجد تعريؼ جامع أك متفؽ عميو لممفيـك
عف تككيف المفاىيـ  اختمؼ العمماء في تعريفاتيـ لممفيكـ لعدـ كجكد معمكمات كافية

 .كاستخداماتيا
كالمفيكـ ليس شيئا محسكسان قائمان في الكاقع ، فاألشياء المحسكسة التي تدؿ عمييا 

 المفاىيـ ليست سكل نماذج أك أمثمة تطبؽ عميو كتتمثؿ فييا سماتو األساسية .
 كىناؾ تعريفات متعددة لممفيـك منيا : 

بالحكاس أك ( المفيكـ بأنو " مجمكعة مف األشياء المدركة 2000:159يعرؼ عقيالف ) 
األحداث، التي يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس مف الخصائص المشتركة أك 

 المميزة.
( بأنو "مجمكعة مف الخصائص المشتركة لممضاميف  10:  1995كيعرفو عفانة ) 

الرياضية التي ترتبط مع بعضيا في إطار رياضي مكحد لبناء األساس المنطقي لمصطمح 
 ". المفيـك أك قاعدتو

( المفيكـ بأنو" فكرة مجردة تشير إلى شىء لو  24:  2006كما كيعرؼ اليكيدم ) 
 صكرة في الذىف، كقد تعطي الفكرة المجردة اسمان يدؿ عمييا ".

كما تعرؼ المفاىيـ الرياضية بأنيا "بناء عقمي أك صكرة عقمية تتككف مف تجريد 
كاس ، كيعبر عنيا برمز أك اسـ لو داللة الخصائص المشتركة بيف مجمكعة األشياء المدركة بالح

 ( . 34:  2009معينة" ) مداح ، 
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( المفيكـ بأنو "مجمكعة مف  Merril  et al .1992:39كيعرؼ ميرؿ كآخركف )  
األشياء المدركة بالحكاس أك األحداث التي يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس 

 أك رمز خاص" . الخصائص المشتركة كيمكف أف يشار الييا باسـ


بأف المفيكـ عبارة عف "بناء عقمي أك تجريد 84:2006 ) كيرم أبك زينة كعباينة )
ذىني، أم أنو الصكرة الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة تعميـ صفات أك خصائص استنتجت 

."  مف أشياء متشابية ىي أمثمة ذلؾ المفيـك
تعريؼ اجرائي لممفيكـ اليندسي كىك "  مف خالؿ التعريفات السابقة تكصمت الباحثة إلى

مجمكعة مف األفكار العقمية التي تتككف لدل الفرد نتيجة لمخبرة كالممارسة ك تشير إلى مجمكعة 
مف األشياء أك األحداث التي تتميز بخصائص مشتركة ، كالمتضمنة في كحدة اليندسة مف كتاب 

 الطالبة عمييا تحصؿ التي بالدرجة سياقيا كيتـرياضيات الصؼ الثامف األساسي الجزء الثاني 
 ". لذلؾ خصيصان  المعد االختبار في

 : خصائص المفيكـ 
إلى بعض الخصائص التي يتصؼ بيا المفيكـ كىي  :35 ) 2008يشير األسمر )

أذىاف المتعمميف كمف ىذه تعطي داللة كاضحة عف طبيعة المفيـك كطريقة نمائو في 
 : الخصائص

 باستمرار، كتتدرج في الصعكبة مف مرحمة إلى أخرل أكثر تعقيد . تتككف المفاىيـ كتنمك 
 . أف العمـ ينمك بنمك المفاىيـ 
 . المفاىيـ ىي أدكات الفكر الرئيسية 
 . المدرسة تقـك بدكر ميـ في تشكيؿ المفاىيـ 
  . المفاىيـ تتكلد بالخبرة كبدكنيا تككف ناقصة 
  ذلؾ الختالؼ مستكل الخبرة .تختمؼ مدلكالت المفاىيـ الكاحدة مف شخص آلخر ك 
 . أف المفاىيـ تعتمد عمى الخبرات السابقة 

 
 ( بعض الخصائص لممفاىيـ الرياضية منيا : 2012:38كيذكر أبك ىالؿ )

 . يتككف المفيـك مف فكرة أك مجمكعة أفكار عقمية تككف لؾ المفيـك 
 . المفاىيـ ىي البنية األساسية لممعرفة 
 تمثيمو بأكثر مف طريقة سكاء لفظيان أك رمزيان أك بالصكرة أك يمكف التعبير عف المفيكـ ب

 بالرسـ .
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  تتكلد المفاىيـ عف طريؽ الخبرة كالممارسة، كبدكنيا يككف المفيكـ ناقصان في أذىاف
 المتعمميف .

 . تعتمد المفاىيـ عمى الخبرات السابقة لمطالب 
  ،كربطو بمفاىيـ كتطبيقات أخرل كمما استطاع المتعمـ التعبير عف المفيكـ بمغتو الخاصة

 كمما ترسخ المفيـك في بنيتو المعرفية .


 :أىمية تعمـ المفيكـ 
إلى أىمية تعمـ المفاىيـ الرياضية بالنسبة لممتعمـ في 70 )  :  2010كيشير حمداف ) 

 النقاط التالية  : 
 . إف المفاىيـ تساعد عمى تجميع الحقائؽ كتصنيفيا كالتقميؿ مف تعقدىا 
  المتعمـ الذم يمارس عممية التعمـ كيكتسب خالليا بعض المفاىيـ يؤدم ذلؾ إلى إف

 تنمية مياراتو العقمية مثؿ التنظيـ كالربط كالتمييز كتحديد الخصائص المشتركة كالتجريد .
  إف تعمـ المفاىيـ يساعد عمى التفسير كالتطبيؽ كىذا بدكره يساعد عمى تفسير المكاقؼ

ليا الفرد سكاء كانت جديدة أك غير مألكفة بالنسبة لو، كمعنى كاألحداث التي يتعرض 
 ذلؾ أف تعمـ المفاىيـ يساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ .

  إف المفاىيـ تساعد عمى التكجيو كالتنبؤ كالتخطيط ألم نشاط، فعندما يككف لدل المتعمـ
التنبؤ لما إدراؾ بالشركط الخاصة لعمؿ مسألة حسابية مثال فذلؾ يجعمو قادران عمى 

 سكؼ تنتيي إليو ىذه المسألة .
  اختزاؿ الحاجة إلى التعمـ المستمر، إذ أنو حيف يتعمـ الفرد المفيكـ فإنو يطبقو في كؿ

 مرة دكف الحاجة إلى تعمـ جديد .
  تسييؿ االتصاؿ، كذلؾ عف طريؽ تبسيط الكاقع في صكرة مفاىيـ عامة يتفؽ عمييا

 الجميع.
 فرد، تمؾ التككينات الشاممة العامة كما بينيما مف ارتباطات فرضية إثراء البناء المعرفي لم

في البناء المعرفي لمفرد، تمؾ التككينات تساعد بدكرىا عمى اكتساب معاني اشتقاقية 
 جديدة كاالحتفاظ بيا كجزء مف البناء المعرفي لمفرد .

  عادة تنظيميا أثناء كضع الفركض حؿ المشكالت باستخداـ المفاىيـ كالربط بينيا كا 
كاختبارىا، كبذلؾ يمكف الكصكؿ إلى حمكؿ ذات معنى كمغزل لممشكالت التي يكاجييا  

 الفرد .
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كفي ضكء ذلؾ ترل الباحثة أف عممية تعمـ المفاىيـ ىي عممية تراكمية تحتاج إلى بنية 
 معرفية سابقة، كلكي تتفاعؿ البنية المعرفية بما تحتكيو مف معمكمات سابقة مع المعمكمات
الجديدة البد أف تككف المعمكمات السابقة صحيحة، كالمعمكمات الجديدة كاضحة كسيمة الفيـ 
بحيث يمكف استيعابيا مف قبؿ الطمبة، كلذا فعمى المعمـ أف يراعي خالؿ تعميمو لمطمبة أمريف 

 ىاميف ىما: المعرفة السابقة، كالمعرفة الجديدة.
 

 : العكامؿ التي تؤثر في تعمـ المفيـك 
 : أف تؤثر في تعمـ المفيـك كىي( ثالثة عكامؿ يمكف 13:2001 د قطامي كقطامي ) حد

 خصائص التعمـ . .1
 خصائص المكقؼ التعميمي . .2
 خصائص المفيـك المراد تعميمو . .3

( عكامؿ ترتبط بدكر المعمـ في إكساب الطمبة لممفيـك كمف  Turnerكقد حدد تيرنر ) 
 ( 13:  2001ىذه العكامؿ : ) قطامي ك قطامي ، 

خبار المتعمـ بيا . .1  تحديد المثيرات الالزمة كا 
خبار المتعمـ بيا . .2  تحديد االستجابة المرغكبة كا 
خبار المتعمـ بيا . .3  تحديد اإلستراتيجية المالئمة كا 
 تييئة المعمكمات الضركرية لممفيكـ . .4
 اعداد الطمبة السترجاع المعمكمات المناسبة .  .5
 مـ .زيادة مستكل الدافعية عند المتع .6

 :استخدامات المفيكـ 
 ( أف لممفيكـ ثالثة استخدامات ىي :  1998:77يرل  عبيد ك آخركف ) 

استخداـ داللي : كىك يستخدـ لتمييز المفيكـ عف غيره مف المفاىيـ أم أنو استخداـ  .1
 تصنيفي كأف يستخدـ مفيـك العدد الطبيعي في تمييزه عف غيره مف األعداد .

الحديث عف خصائص األشياء التي تدخؿ ضمف حدكد  استخداـ اصطالحي : يككف .2
 المفيكـ كأف يتناكؿ صفات األعداد الطبيعية .

استخداـ تضميني : كفيو يستخدـ مصطمح المفيكـ أكثر مف األشياء المسماة بو ،  .3
 كمثاؿ ذلؾ تعريؼ العدد الطبيعي .

 ( أف لممفاىيـ استخدامات أخرل حيث يمكف 164:  2010كيضيؼ أبك أسعد ) 
 استخداـ المفاىيـ فيما يأتي : 
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 يمكف تصنيؼ األشكاؿ ك األعداد .التصنيؼ : حيث  .1
ان التمييز بيف األشياء : الطالب الذم لديو مفيكـ العدد الطبيعي يمكنو أف يميز عدد .2

 طبيعيان مف بيف أعداد أخرل . 
االتصاؿ كالتفاىـ : عند تدريس جمع الكسكر ذات المقامات المختمفة ال يستطيع  .3

المعمـ التفاىـ مع الطالب الذيف لدييـ أم معرفة بالمصطمحات التي سيتطرؽ إلييا 
 المعمـ مثؿ )كسكر متجانسة ، مقامات ، مضاعؼ مشترؾ ( 

التعميـ مف خالؿ معرفتنا بالمفاىيـ : مثؿ مفيكـ المساحة يمكف تعميمو عمى جميع  .4
 األشكاؿ .

 
 :معكقات اكتساب المفيكـ

ىناؾ العديد مف المعكقات كالصعكبات التي تعكؽ اكتساب المفاىيـ، كذكر بعضيا 
 ( في التالي: 139: 2001قطامي كقطامي ) 

 تكقؼ المعنى عمى الخبرة أم أف الكممة ال تعني أكثر مما تمثؿ في خبراتنا. .1
 صعكبة فيـ المعنكيات . .2
 .زدحاـ المفاىيـ الجديدة كزيادتياا .3
 السياؽ .اعتماد المعنى عمى  .4
 تداخؿ خصائص المفيـك مع آخر مشابو لو . .5
 غياب التحديد المفاىيمي المترتب عمى عمميات التحميؿ المفاىيمي لممفيـك . .6
 كجكد مفاىيـ غامضة في ذىف المتعمـ أك خبراتو تتعمؽ بالمفيـك الجديد . .7

 
 أساسية في تعميـ المفيـك الرياضي:  قكاعد

ض االعتبارات أك القكاعد التي ينبغي أخذىا بعيف ( إلى بع26: 2006يشير  اليكيدم )
 االعتبار عند تقديـ المفيكـ كىي :

 يجب عمى المتعمـ أف يقـك بإضافة المفاىيـ إلى بنائو المعرفي . .1
إف أم مفيكـ يقدـ لممتعمـ يصبح أكثر معنىن عندما يرتبط بخبرات المتعمـ  .2

 المتنكعة.
 تعرض لخبرات متنكعة . إف المفاىيـ تنمك كتتطكر لدل المتعمـ إذا .3
إف تشكؿ المفاىيـ في البناء المعرفي لدل المتعمـ يككف أسيؿ إذا جاءت ىذه  .4

 المفاىيـ مف كاقع حياة المتعمـ، كشارؾ فييا بفعالية .
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يفضؿ عند تعمـ المفيكـ أف يستخدـ المتعمـ ذلؾ المفيـك أكالن ثـ يقكـ بالتعبير  .5
 عنو بالرمكز ك الكتابة .

 يـ المفيكـ استعداد المتعمـ كدافعيتو نحك تعمـ المفيـك .يراعى عند تقد .6
 

 مككنات المفيكـ : 
مجمكعة عناصر ( إلى أف المفيكـ يتككف مف  667:  2000أشار قطامي كآخركف ) 

 تميزه عف غيره كىي:
 اسـ المفيكـ كيشير إلى ما ينتمي إليو المفيكـ كما يدؿ عميو . .1
 األمثمة كالالأمثمة  . .2
 زة كغير المميزة .الصفات الممي .3
 . ءالخصائص العامة حكؿ الشي .4
 قاعدة المفيـك . .5

 فيـك يتألؼ مف ثالثة عناصر كىي :( أف الم 1997:27كما كيرل الشارؼ ) 
 فراغ المفيكـ : كيشمؿ جميع الحاالت التي ليا صفات ك خصائص المفيكـ . .1
 مصطمح المفيكـ : كىك االسـ أك الرمز الذم يطمؽ عمى المفيكـ في ضكء .2

 الخكاص المشتركة بيف عناصر فراغو .
لشركط الضركرية كالكافية محتكل المفيكـ : كىك تمؾ العبارة التي تحدد ا .3

، أم تمخص ك تجمع الخكاص المتكفرة في عناصر الفراغ التي تميزىا لممفيكـ
عف غيرىا ، كصياغتيا في جممة تعطي معنى ، كتعكس الصكرة العامة لتمؾ 

 الخكاص .
 

 فاىيـ الرياضية : تصنيفات الم
 ىناؾ عدة تصنيفات لممفاىيـ الرياضية، نذكر منيا التصنيفات التالية : 

 أكالن : تصنيؼ عبيد ك آخركف: 
 ( المفاىيـ الرياضية إلى :  79: 1998صنؼ عبيد كآخركف ) 

 مفاىيـ حسية : تدؿ عمى أشياء يمكف مالحظتيا . .1
مالحظتيا مثؿ مفيكـ االقتراف مفاىيـ مجردة : كىي تدؿ عمى أشياء ال يمكف  .2

 كالنسبة التقريبية .
 ، ... 3،  2، 1مفاىيـ مفردة : مثؿ األعداد :  .3
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 مفاىيـ عامة : مثؿ مجمكعات األعداد المكجبة كاألعداد الصحيحة . .4
 ثانيان: تصنيؼ عقيالف:  

 المفاىيـ إلى : 2000 : 110 ) صنؼ عقيالف) 
المفاىيـ الحسية تنتمي إلى مجمكعة األشياء المفاىيـ الحسية كالمجردة : حيث إف  .1

المادية كالتي يمكف مالحظتيا كقياسيا مثؿ : مفيكـ المسطرة ، كالحاسبة ، كالمنقمة ،

كالفرجار ، أما المفيكـ المجرد فيك مفيكـ داللي غير حسي كينتمي إلى مجمكعة 
النسبي ، االقتراف ،  األشياء المجردة ، كالتي ال يمكف مالحظتيا كقياسيا كمفيكـ : العدد

 .ي مف نكع المفاىيـ المجردة النسبة التقريبية ، كمعظـ المفاىيـ الرياضية ى

المفاىيـ المفردة كالمفاىيـ العامة : المفاىيـ المفردة ىي المفاىيـ التي تنتمي إلى  .2
دد مجمكعات أحادية أم تتككف مف عنصر كاحد مثؿ : مفيكـ العدد الطبيعي ، كالع

 .القتراف التربيعي الزكجي ، كا

عمؿ كمفيـك : جمع األعداد مفاىيـ متعمقة باإلجراءات : كىي مفاىيـ تركز عمى طرؽ ال .3
 ، كقسمتيا ، كضربيا .كطرحيا

مفاىيـ عالئقية : كىي مفاىيـ تشتمؿ عمى عالقة بيف مفيكميف أك أكثر مثؿ جيب  .4
 الزاكية.

 رة تحدد ذلؾ المفيكـ .مفاىيـ معرفة : كىي مفاىيـ قابمة لمتعريؼ مف خالؿ عبا .5

مفاىيـ غير معرفة : كىي مفاىيـ غير قابمة لمتعريؼ حيث ال يمكف إيجاد عبارة تصؼ  .6
المفيـك كصفا محددا مثؿ : النقطة ، المستقيـ.

 ثالثان: تصنيؼ اليكيدم:
 ( :25: 2006ىناؾ أربعة أنكاع لممفاىيـ الرياضية ذكرىا اليكيدم ) 

 المجردة .المفاىيـ الحسية كالمفاىيـ  .1
 مفاىيـ متعمقة باإلجراءات . .2
 مفاىيـ أكلية أك مشتقة . .3
 مفاىيـ معرفة أك غير معرفة . .4

 رابعان: تصنيؼ بركنر كمعاكنيو : 
:  2007صنؼ بركنر كمعاكنكه المفاىيـ الرياضية إلى ثالثة أنكاع  أشار إلييا سالمة ) 

 ( كىي :  80-79
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أداة الربط )ك( أم يجب أف تتكفر أكثر مف المفاىيـ الربطية : كىي التي تستخدـ فييا  .1
 خاصية كاحدة في إطار المفيـك .

المفاىيـ التحيزية : كىي التي يككف فييا لممفيكـ أكثر مف خاصية ، ثـ نقكـ باختيار  .2
 إحدل الخكاص دكف غيرىا لمتعبير عف ىذا المفيـك .

المفيكـ الكاحد ، كما المفاىيـ العالقية : كىي التي تشكؿ عمى عالقة معينة بيف مككنات  .3
 ىك الحاؿ في مفيـك : أكبر مف ، أك أقؿ مف ، أك المساكاة .

 
 خامسان: تصنيؼ أبك زينة : 

( أف المفاىيـ الرياضية تنقسـ إلى خمسة أقساـ  203-205:  2011يرل أبك زينة ) 
 كىي: 
 المفاىيـ الداللية : .1

تستخدـ لمداللة عمى شيء ما ، مثؿ مفيكـ " عبارة صائبة " كىناؾ الكثير مف العبارات  
الصائبة مثؿ : تحدد أم نقطتيف في المستكل خطان مستقيمان كحيدان ، كمجمكعة األشياء التي 
يحددىا مفيكـ ما تسمى مجمكعة اإلسناد أك مجمكعة المرجع لممفيكـ ، كالمفيكـ الداللي 

 1 {ه ليست مجمكعة خالية مثؿ مفيـك العدد الطبيعي الذم مجمكعة اإلسناد لو = مجمكعة إسناد
   {π}، كمفيـك النسبة التقريبية الذم مجمكعة اإلسناد لو ىي المجمكعة األحادية }....  3،  2، 

 :  مفاىيـ كصفية ) غير داللية ( .2
االتصاؿ  ىي مفاىيـ تحدد خصائص معينة تتصؼ بيا مجمكعة مف األشياء ، كمفيكـ

في الدكاؿ الرياضية ، كال كجكد مجمكعة إسناد لممفاىيـ الكصفية ، أم أف مجمكعة اإلسناد ليا 
 ىي المجمكعة الخالية .

 المفاىيـ الحسية كالمفاىيـ المجردة : .3
حيث إف المفاىيـ الحسية ىي المفاىيـ التي يمكف مالحظتيا كقياسيا مثؿ مفيـك  

اىيـ المجردة ىي تمؾ المفاىيـ التي ال يمكف مالحظتيا أك قياسيا المسطرة ، كالحاسبة ، أما المف
 مثؿ مفيـك االقتراف .

  المفاىيـ المفردة كالمفاىيـ العامة : .4
حيث إف المفاىيـ المفردة ىي التي تككف مجمكعة اإلسناد ليا مجمكعة أحادية مثؿ 

مجمكعة إسنادىا عمى اكثر مف مفيكـ النسبة التقريبية ، أما المفاىيـ العامة ىي التي تحتكل 
 عنصر مثؿ مفيـك العدد الطبيعي .

 
 



31 
 

 المفاىيـ البسيطة كالمفاىيـ المركبة : .5
فالمفاىيـ البسيطة ىي التي تعتمد عمى مفيكـ كاحد مثؿ مفيكـ العالقة ، أما المفاىيـ  

 المركبة فيي التي تعتمد عمى أكثر مف مفيكـ بسيط مثؿ عالقة التكافؤ. 
 ؼ دينز لممفاىيـ : سادسان: تصني

 ( : 96-97:  2001صنؼ دينز المفاىيـ الرياضية إلى ثالثة أنكاع كىي : األميف ) 
 المفاىيـ الرياضية البحتة :  .1

كتتعمؽ ىذه المفاىيـ بتصنيؼ األعداد كالعالقات بينيا كىذه المفاىيـ مستقمة كال ترتبط 
الذم يكتب بالحركؼ 12كالعدد  ، 8بالطريقة التي يكتب بيا العدد ، كمثاؿ ذلؾ : ستة ، 

، ككميا أمثمة لمفيـك العدد الزكجي كذلؾ 2 لألساس  1100( كيكتب  x11الركمانية ىكذا ) 
رغـ أف كؿ كاحد مف تمؾ األمثمة تختمؼ كتابتو عف اآلخر ، كمف ىنا فإف المفاىيـ الرياضية 

 البحتة تعبر عف خصائص األعداد كليس طريقة كتابتيا .
 الرمزية :المفاىيـ  .2

تعتبر الرمكز بداية لمعرفة األطفاؿ لمخكاص العامة كتقكدىـ إلى تفكير إبداعي، 
كالمفاىيـ الرمزية ىي خكاص األعداد التي تعد نتيجة مباشرة لمطريقة التي تمثؿ بيا تمؾ األعداد، 

خانة ( مثالن في النظاـ ذم األساس العشرم يعني مئتيف ، باإلضافة إلى سبعة في  275فالعدد )
العشرات كخمسة في خانة اآلحاد ، كيعد اختيار النظاـ الرمزم المناسب في مختمؼ فركع 
الرياضيات عامالن ىاما في نمك كتطكر مادة الرياضيات ، كال يخفى أف التطكر الشديد البطيء 
لعمـ الحساب يرجع في المقاـ األكؿ إلى الطريقة المعقدة التي استخدميا األقدمكف في تمثيؿ 

عداد ، كمف الجدير بالذكر أف المشاكؿ التي حدثت في تطكير التحميؿ الرياضي في انجمترا قد األ
نجمت عف إصرار الرياضييف البريطانييف عمى استخداـ النظاـ الرمزم الصعب الذم كضعو 

 نيكتف في عمـ التفاضؿ كالتكامؿ بدالن مف نظاـ ليبنز األكثر فعالية . 
 :المفاىيـ التطبيقية  .3

طبيقات المفاىيـ الرياضية البحتة كالرمزية في حؿ المشكالت في عمـ الرياضيات ىي ت
كيعد كؿ مف الطكؿ كالمساحة كالحجـ مفاىيـ رياضية  –كفي المجاالت األخرل المتصمة بو 

تطبيقية ، كيجب تدريس ىذه المفاىيـ التطبيقية لمتالميذ بعد تدريبيـ عمى المفاىيـ الرياضية 
كما أنو يجب تدريس المفاىيـ البحتة قبؿ الرمزية خكفان مف أف يمجأ التالميذ  –البحتة كالرمزية 

إلى حفظ المفاىيـ الرياضية الرمزية ، بدالن مف محاكلة فيـ المفاىيـ الرياضية البحتة المتضمنة 
 فييا.
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كيرم دينز أف المفاىيـ فنان ابتكاريان ال يمكف شرحو عف طريؽ المثير كاالستجابة كما في 
حؿ التعمـ عند جانييو ، فيك يعتقد أف كؿ أنكاع التجريد مبنية عمى الحدث كالتجارب الحسية ، مرا

 كتبعا لذلؾ تبرز أىمية المعامؿ الرياضية ، كالمعالجة اليدكية ، كاأللعاب في تعميـ الرياضيات .
 كيؤكد دينز عمى أنو لكي يتعمـ التالميذ الرياضيات البد أف يككنكا قادريف عمى : 

  . دراؾ العالقات بينيا  تحميؿ البنيات الرياضية ، كا 
  استخراج الخكاص المشتركة بيف عدة بنيات رياضية ، كتصنيفيا إلى مجمكعات

 . تجانسةم
  . تعميـ البنيات الرياضية التي سبؽ تعمميا 
 . استخداـ المجردات البسيطة في بناء مجردات أكثر تعقيدان 

عدة تصنيفات لممفاىيـ الرياضية إال أنيا مترابطة  كترل الباحثة أنو بالرغـ مف كجكد
كمتداخمة بشكؿ كبير، فعمى سبيؿ المثاؿ نالحظ أف المفاىيـ الحسية اتفؽ عمييا تصنيؼ كؿ

مف:عبيد ك عقيالف ك اليكيدم كأبك زينة، كمثاؿ ذلؾ أيضان المفاىيـ المجردة حيث اتفؽ عمييا 
كنالحظ أف دينز دمجيا ضمف المفاىيـ الرياضية كؿ مف : عبيد ك عقيالف ك اليكيدم ك دينز، 

البحتة، كنالحظ أيضان كؿ مف عبيد ك عقيالف كأبك زينة اتفقكا في تصنيؼ المفاىيـ إلى مفاىيـ 
مفردة كعامة، في حيف تميز تصنيؼ اليكيدم كعقيالف في تقسيـ المفاىيـ إلى مفاىيـ معرفة ك 

 مفاىيـ غير معرفة.
 ـ الرياضية : التحركات في تعمـ المفاىي

ىناؾ تحركات مختمفة يمكف لممعمـ استخداميا في تعميـ المفاىيـ الرياضية، ، كأجمؿ أبك 
 ( التحركات في تعميـ المفاىيـ بالتالي :  206:2011-212زينة ) 
 : نذكر منيا ما يمي :  التحركات االصطالحية- أ

مجمكعة اإلسناد تحرؾ الخاصية الكاحدة : كأف نذكر خاصية كاحدة فقط مف عناصر  .1
، مثاؿ: المثمث لو ثالثة  )مجمكعة العناصر أك األشياء التي تحدد مفيكـ ما ( لممفيـك

 أضالع ، فالمفيكـ ىك المثمث كالخاصية ىي : أّف لو ثالثة أضالع.
تحرؾ الشرط الكافي : يتـ التحرؾ ىنا بمناقشة خاصية كاحدة أك أكثر مف عناصر  .2

كفايتيا، كىنا نستخدـ أداة الشرط الكافي :  مجمكعة اإلسناد لممفيكـ مف حيث
إذا......فإف، مثاؿ : إذا حقؽ عدد ما معادلة فإنو يككف جذران ليا، فالمفيكـ ىك : الجذر 

 كالخاصية ىي : إذا حقؽ معادلة ما.
تحرؾ الشرط الضركرم : يتـ التحرؾ ىنا بمناقشة الشرط أك الشركط الالـز تكافرىا في  .3

في مجمكعة إسناد المفيكـ، كىذا التحرؾ يحكل كممة يجب، مثاؿ: الشيء ليككف عنصران 
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حتي تككف الدالة قابمة لالشتقاؽ عند نقطة، يجب أف تككف متصمة عند تمؾ النقطة، 
: ىك قابمية الدالة لالشتقاؽ عند نقطة، كالشرط الضركرم ىك االتصاؿ عند تمؾ  فالمفيـك

 النقطة.
مجمكعة أشمؿ تحكل إسناد المفيكـ، كىك عادة تحرؾ التصنيؼ : نناقش في ىذا التحرؾ  .4

يقدـ المفيكـ كتعريؼ، مثاؿ: دالة الدرجة الثانية ىي دالة كثيرة حدكد، فالمفيـك ىك دالة 
 الدرجة الثانية، كالمجمكعة األشمؿ ىي دالة كثيرة الحدكد.

، عف طريؽ ذكر  .5 تحرؾ التحديد: كمف خاللو يتـ تحديد الشيء الذم يطمؽ عميو المفيـك
خصائصو الكافية كالضركرية، مثاؿ: المربع شكؿ متساكم األضالع زكاياه قكائـ، 
فالمفيكـ ىك: المربع، كخصائصو الكافية كالضركرية ىي: متساكم االضالع كزكاياه 

 قكائـ.
تحرؾ التحميؿ: ىنا نسمي مجمكعة جزئية أك أكثر مف مجمكعة إسناد ذلؾ المفيكـ،  .6

: قطكع مخركطية مثاؿ: الدائرة كالقطع المكافئ  كالقطع ىي قطكع مخركطية، فالمفيـك
 كمجمكعة األشياء الجزئية ىي: الدائرة كالقطع المكافئ كالقطع الناقص .

تحرؾ المقارنة: ىنا نقـك بعمؿ مقارنة بيف عناصر إسناد المفيـك مع عناصر ال تنتمي  .7
لو بؤرتيف بدالن ليذه المجمكعة، مثاؿ: يختمؼ القطع الناقص عف القطع المكافئ في أّف 

 مف بؤرة كاحدة، فالمفيكـ ىك القطع الناقص كالمقارنة ىي : بؤرتاف بدالن مف كاحدة.
كترل الباحثة أف في كؿ تحرؾ مف التحركات السابقة يحتاج المعمـ إلى عرض أمثمة 
كنماذج لممفاىيـ اليندسية تكضح العالقات بينيا كتكضح الفركؽ أيضان، كيمكف لممعمـ استخداـ 

رؾ كاحد مف التحركات السابقة أك عدة تحركات مع بعضيا البعض لتحقيؽ فيـ الطمبة تح
 لممفيكـ بشكؿ مناسب .

كىي التي تيتـ بإيراد األمثمة عمى المفيكـ كالالأمثمة عميو كىذه  التحركات الداللية:- ب
 التحركات مقصكرة عمى المفاىيـ الداللية، مف أمثمة ىذه التحركات:

مة االنتماء(: حيث يعطى مثاؿ أك أكثر عمى المفيكـ مثؿ: األعداد تحرؾ المثاؿ ) أمث .1
 ىي أعداد أكلية . 17,5,3

تحرؾ الالمثاؿ ) أمثمة عدـ االنتماء ( : حيث يعطى مثاؿ غير منتمي إلى مجمكعة  .2
 ليس عددان نسبيان. πإسناد المفيـك مثؿ 

عدد أكلي  19ؿ : تحرؾ المثاؿ مع التبرير: كفيو يعطى مثاؿ انتماء مع التبرير مث .3
 .19,1ألّف عكاممو 

: ىناؾ الكثير مف المفاىيـ الرياضية تحتاج إلى استخداـ تحركات الرسـ كالتمثيؿ البياني- ت
ىذا النكع مف التحركات لتكضيحيا مثؿ : المفاىيـ اليندسية كالمربع كالقطع الناقص 



33 
 

فاىيـ أخرل يككف فنحتاج إلى رسميا بيانيان، لكي يستكعبيا الطمبة كيدرككىا، كىناؾ م
 التمثيؿ البياني ليا جزءن مكمالن لتحركات أخرل مثؿ شرح دالة الدرجة األكلى.

كىذا مف أكثر التحركات أك االتجاىات شيكعان كاستخدامان في تدريس  تحرؾ التعريؼ:- ث
المفاىيـ الرياضية، ألنو يعتبر سيالن كأكثر دقة كتحديدان لممفيكـ، ثـ تقديـ أمثمة عميو 

معو، ثـ أمثمة ال تتكافؽ معو، إلزالة سكء الفيـ الذم يحدث لدل الطمبة نتيجة تتكافؽ 
 عدـ قدرتيـ عمى تمييز الخصائص األساسية لممفيكـ.

مثاؿ: تعريؼ القطع الزائد عمى أّنو مسار نقطة تتحرؾ في المستكل بحيث يبقى الفرؽ 
 ان.المكجب بيف بعدييا عف نقطتيف ثابتتيف في المستكل مقداران ثابت

 المفيكـ: ىك القطع الزائد، التعريؼ ىك: مسار نقطة كنكمؿ التعريؼ.
 تعمـ المفاىيـ كتعميميا:

يختمؼ تعمـ المفاىيـ الرياضية كتعميميا باختالؼ الطرؽ كاألساليب التي يستخدميا 
المعممكف في تدريس المفاىيـ الرياضية داخؿ غرفة الصؼ مف معمـ آلخر، حتى إف التبايف قد 

 يحدث لدل نفس المعمـ في عرض مفيكميف مختمفيف لصؼ كاحد. 
 المفاىيـ كتعميميا يمر بالمراحؿ التالية:( بأف تعمـ 1994:235كيرل األغا كعبد المنعـ )

 تقديـ المعمكمات كالتعرؼ عمى المفيكـ:  المرحمة االكلى:
 يقدـ المعمـ أمثمة محددة .  -
يقارف التالميذ بيف األمثمة )التي تتكفر بيا خصائص المفيكـ ( كالالأمثمة ) التي ال  -

 تتكفر فييا خصائص المفيكـ(.
 ختبارىا.كايقكـ التالميذ بفرض الفركض  -
  األساسية.يحدد التالميذ تعريفان بّناءن يحتكل عمى الخصائص  -

 اختبار التكصؿ إلى المفيكـ: المرحمة الثانية: 
المفيكـ أك ال تنتمي إلى يتعرؼ التالميذ عمى أمثمة أخرل ثـ يحددكف إف كانت تنتمي إلى  -

 ، أم إف كانت ايجابية أك سمبية.المفيكـ
 يؤكد المعمـ االفتراضات كيعطي أسماء لممفاىيـ كيعيد صياغتيا تبعان لمخصائص.  -
 . بأمثمة مف عندىـيأتي التالميذ  -

 تحميؿ استراتيجيات التفكير:  :المرحمة الثالثة
كيقصد باالستراتيجية في تعميـ المفاىيـ ترتيب القرارات التي يتخذىا الناس عندما 

 يكاجيكف كؿ مثاؿ جديد لممفيكـ ، كيتـ تحميؿ التفكير عندما يقكـ التالميذ باألعماؿ التالية : 
 كصؼ األفكار التي تراكده في تنظيـ المعمكمات كأسس التصنيؼ. -
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 مناقشة دكر الفركض كالخصائص .  -
 اقشة نكع الفركض كعدد الفركض .من -

 ( أف المعمميف يتبنكف طريقتيف لتدريس المفاىيـ ىما :31: 1998كقد كشفت دراسة دحالف )
 الطريقة االستنتاجية: .1

تتككف الطريقة االستنتاجية مف إعطاء تعريؼ لممفيكـ ثـ إتباع ذلؾ باألمثمة التفصيمية ، 
عمى المفيكـ مف التالميذ أك يقـك ىك بإعطائيا فالمعمـ يعطى التعريؼ كبعد ذلؾ يطمب أمثمة 

 بنفسو.
مثاؿ : أف يعطي المعمـ قاعدتو لتعريؼ مفيـك النسبة كبعد ذلؾ يعطي أمثمة عمييا كيطمب مف 

 التالميذ ذكر أمثمة مشابية قياسان عمى القاعدة . 
 :ريقة االستقرائيةالط .2

استقراء أك استخراج المفيـك تتككف الطريقة االستقرائية مف إعطاء األمثمة أكالن ثـ 
  ذلؾ.كيساعدىـ عمى ذلؾ المعمـ بإعطاء المزيد مف األمثمة إذا طمبكا 

مثاؿ :أف يذكر المعمـ عدة أمثمة كمف خالؿ ىذه األمثمة يككف التالميذ كبتكجيو المعمـ مفيـك 
 النسبة.

 ( "أنو مف الممكف التفاعؿ بيف األسمكبيف االستنتاجي98: 1994كيشير مينا )
كاالستقرائي عف طريؽ البدء بإعطاء أمثمة قميمة ثـ تقديـ التعريؼ ثـ تطبيؽ ذلؾ عمى أمثمة 
متنكعة جديدة ، كيضيؼ أنو يغمب استخداـ األسمكب االستقرائي في المراحؿ األكلى مف تعميـ 

بيف  الرياضيات ، بينما يستخدـ األسمكب االستنتاجي في المراحؿ األعمى منيا ، كأحيانان بالتفاعؿ
 األسمكبيف".
( PDEODEالباحثة بأف التسمسؿ كالتتابع المنظـ لخطكات االستراتيجية البنائية ) لكتر 

يسيـ في تنمية المفيكـ المراد تعممو، كما أف مشاركة الطالبات في استنتاج المفيكـ يؤدم إلى 
دكر في تنمية المفيـك  التعمؽ في فيـ المفيكـ، كالتعارض كالجدؿ البّناء بيف الطالبات لو

 كاكتسابو.
 :المحكر الرابع: التفكير البصرم

خمؽ اهلل سبحانو كتعالى اإلنساف كميزه عف بقية الكائنات الحية بالعقؿ كالقدرة عمى        
التفكير، فال تستقيـ حياتو بدكف تفكير، كال يمكف التخمي عنو إال في حالة غياب الذىف، فاإلنساف 

 يحتاج إلى التفكير في جميع مراحؿ حياتو لتدبير شؤكنو . 
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فكير كمياراتو ضمف المنياج المدرسي لمكاكبة متطمبات لقد اتجو التربكيكف إلى تعميـ الت
العصر، كالتكيؼ مع الكاقع، كلتطكير العممية التعممية التعميمية، كلتذليؿ الصعاب، كمكاجية 

 المشكالت، كما أف تعميـ التفكير كسيمة لتحقيؽ الذات .
 :مفيـك التفكير

حيث اختمفت كجيات نظر التفكير كالعديد مف المفاىيـ يصعب كجكد تعريؼ جامع لو، 
 العمماء كالتربكييف حكؿ تعريؼ التفكير، إذ قدمكا تعريفات متعددة منيا :

( التفكير بأنو " العممية الذىنية التي يتـ بكاسطتيا  23: 2003تعريؼ عبيد كعفانة ) 
الحكـ عمى كاقع األشياء كذلؾ بالربط بيف كاقع الشيء كالمعمكمات السابقة عف ذلؾ الشيء مما 

 يجعؿ التفكير عامالن ىامان في حؿ المشكالت "
( التفكير عبارة عف " سمسمة مف النشاطات  28:  2010كيعّرؼ طعيمو كالحالؽ ) 

العقمية التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة أك أكثر مف 
، كغير مممكسة ، كما  الحكاس الخمس ، كىك مفيكـ مجرد ينطكم عمى نشاطات غير مرئية

نممسو ىك في الكاقع نكاتج فعؿ التفكير سكاء أكانت بصكرة مكتكبة ، أـ منطكقة أـ  نالحظو أك
 حركية أـ مرئية".

( إلى أف التفكير عبارة عف " عممية عقمية يكظؼ  19:  2000كيشير الكثيرم كالنذير )
تقصاء ما يكاجيو مف يقابمو مف مكاقؼ أك فييا الفرد خبراتو كتجاربو السابقة كقدراتو الذىنية، الس

مشكالت، بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج أك قرارات مألكفة، كتتطكر ىذه العممية بناءن عمى ما يتمقاه 
 مف تعميـ أك تدريب  ".
( أف التفكير " عممية عقمية خفية مستمرة كدائمة ، إلشباع  13:  2013كذكر صياـ ) 

 ة عف التساؤالت التي يكاجييا في حياتو ". حاجات كرغبات اإلنساف ، أك اإلجاب
( التفكير عمى أنو " النشاط العقمي الذم يقكـ بو التمميذ  48:  2003كيعرؼ السنكرم ) 

عندما تكاجيو مشكمة أك مسألة ال يتمكف مف حميا بسيكلة ، مما يدفعو إلى تحميؿ ىذه المشكمة 
معالميا الرئيسية ، كتحديد العالقات بيف إلى عناصرىا ، كدراسة مككناتيا األساسية ، كتحديد 

ىذه المككنات ، ثـ يقكـ بتنظيـ الخبرات السابقة لديو بما يتناسب كظركؼ المشكمة التي يكاجييا 
كشركطيا ، كذلؾ بيدؼ التغمب عمى الصعكبات التي أمامو كالتكصؿ إلى حؿ سميـ كمقنع 

 لممشكمة" . 
أف تعرؼ التفكير عمى أنو "عممية شعكرية  كمف خالؿ التعريفات السابقة يمكف لمباحثة

كاعية، تنطمؽ مف الخبرات الحسية  ك تحتاج إلى الخبرات السابقة التي يمتمكيا الفرد، كغايتيا 
 مساعدة الفرد عمى فيـ المكقؼ كالتعامؿ معو بطريقة عممية سميمة ". 
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 : خصائص التفكير
 ( خصائص لمتفكير منيا : 80: 2009ذكرت يكسؼ ) 

عممية التفكير كالكالـ تؤلؼ كحدة معقدة ، كلقد عبر " كارؿ ماركس " عف ذلؾ بقكلو أف  .1
 " أف المغة ىي الكاقع المباشر لمفكر" .

أف تفكير اإلنساف لو طبيعة تعميمية ، فيك دكمان يفكر بكاسطة المغة ، أم أنو يفكر  .2
 بشكؿ معمـ .

مشخصة ، أك في أية ظاىرة أف التفكير باإلشكالية أم بتقصي العالقات في كؿ حالة  .3
 تؤلؼ مكضكع المعرفة كما التفكير سكل حؿ مسألة محددة صيغت بقالب سؤاؿ .

 يعتبر التفكير محكران لكؿ نشاط عقمي يقكـ بو اإلنساف .  .4
تتـ عممية التفكير عمى أساس الخبرة التي جمعيا اإلنساف ، كعمى أساس ما يحممو  مف  .5

 النشاط الذىني . تصكرات كمفاىيـ كقدرات كطرائؽ في 
يمكف أف يتحقؽ التفكير عمى مستكل األفعاؿ العممية أك عمى مستكل التصكرات أك  .6

الكممات ، كتشتمؿ العممية الذىنية عمى عمميات مختمفة كالمقارنة كالتجريد ، ككؿ كاحدة 
مف ىذه العمميات ىي تعبير خاص عف عمميتي التحميؿ كالتركيب األساسيتيف ، كنجاح 

 ؼ عمى امتالؾ االنساف لياتيف القدرتيف العقميتيف . الحؿ يتكق
 أف عممية التفكير ال تنفصؿ عف نشاط الشخصية بأكمميا .  .7

 أىـ خصائص التفكير كىي كالتالي :(  60:  2012كتمخص أبك سمطاف ) 
 التفكير كحدة معقدة . .1
 التفكير سمكؾ ىادؼ كال يحدث مف فراغ أك بال ىدؼ . .2
 بنشاط شخصية الفرد كال ينفصؿ عنيا .التفكير ذك صمة مرتبطة  .3
 يعتبر التفكير محكران لمنشاط العقمي لإلنساف . .4
 تتـ عممية التفكير عمى أساس الخبرة التي جمعيا اإلنساف كتجاربو السابقة .  .5
 يعتبر التفكير سمككان تطكريان مف حيث الكـ كالنكع . .6
 مباشرة .التفكير ىك نشاط ضمني يحدث في العقؿ ال يمكف مالحظتو  .7

( بيف المفكر الجيد كالمفكر السيئ كما ىك مكضح في 35: 2003كيقارف عفانة كعبيد )
 الجدكؿ التالي: 
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 ( مقارنة بيف المفكر الجيد كالمفكر السيئ 2-2جدكؿ ) 

 
  كمياراتو:أىمية تعمـ التفكير 

النسبة لممتعمـ ألىميتو الحاجة لتعميـ ميارات التفكير ب26 )  2004:كيذكر  طافش ) 
 اآلتية :
يعد كسيمة اإلنساف الصالح لمتكاصؿ مع اهلل عز كجؿ الذم أبدع كؿ شيء خمقو، فتسمك  .1

ركحو كتتطكر ممارساتو ، لذلؾ حث القرآف الكريـ عمى التفكير كالتبصر كالتدبر في 

 المفكر السيئ  المفكر الجيد  العنصر 
الخصائص 

 العامة 
 يرحب بالمكاقؼ المشكمة كيتحمؿ الغمكض. -
بما فيو الكفاية ، ينظر في  ناقد لمذات -

 احتماالت بديمة .
متأمؿ كمتأف يبحث بتكسع كمما كاف ذلؾ  -

 مناسبان .
  

يسعى إلى اليقيف كال يتحمؿ  -
 الغمكض .

ليس ناقدان لمذات ، كيرضى  -
 بالمحاكلة األكلى .

مندفع ، ييأس بسرعة كقبؿ األكاف  -
كيتمتع بثقة زائدة في صحة األفكار 

 المبكرة .
 متأف في استكشاؼ األىداؼ . - األىداؼ 

 يراجع األىداؼ كمما كاف ذلؾ ضركريان . -
 مندفع في استكشاؼ األىداؼ. -
 ال يراجع األىداؼ . -

منفتح عمى االحتماالت المتعددة كيأخذ  - االحتماالت
 البدائؿ في عيف االعتبار .

 متأف في تحميؿ االحتماالت . -

يفضؿ التعامؿ مع احتماالت محددة  -
بدائؿ لالحتماالت كال يبحث عف 

 األكلى.
 مندفع في اختيار االحتماالت .  -
 

يستخدـ األدلة التي تتحدل االحتماالت  - األدلة 
 المفضمة . 

يبحث عف أدلة مضادة لالحتماالت القكية  -
 كأدلة مؤيدة لالحتماالت الضعيفة .

يتجاىؿ األدلة التي تتحدل  -
 االحتماالت المفضمة .

لالحتماالت يبحث عف أدلة مؤيدة  -
 القكية فقط .
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بَّنا " العديد مف اآليات البّينات ، كقكلو تعالى ْمِؽ السَّماكاِت ك اأْل ْرِض ر  ي ت ف كَُّركف  ِفي خ  ما ك 
م ْقت  ىذا باِطالن ُسْبحان ؾ  ف ِقنا ع ذاب  النَّارِ   ( 191" آؿ عمراف )خ 

التفكير أداة صالحة لتحقيؽ األىداؼ كجمب المنافع كدرء المفاسد، كال تستقيـ حياة  .2
 اإلنساف بدكف تفكير .

التفكير السميـ يمّكف اإلنساف مف التكيؼ مع الظركؼ المحيطة بو، كالتعامؿ مع  .3
 الصعكبات التي تكاجيو .المشكالت ك 

التفكير يساعد اإلنساف عمى تكظيؼ المعمكمات كالميارات التي يحصؿ عمييا في تحقيؽ  .4
 النجاح الذم يصبك إليو .

ممارسة التفكير تشيع في ثنايا المكقؼ الصفي دفئان كتجعمو أكثر حيكية، كتزيد مف  .5
 بإيجابية عالية .  حماس المتعمميف لممشاركة في األنشطة، كفي المشاغؿ التربكية

 ( أف تعميـ التفكير كمياراتو ميـ لكؿ مف :  43: 2012ك تبيف الجدبة ) 
الفرد نفسو ) طالب ، معمـ ( سكاء أكاف مف ناحية نفسية أك اجتماعية أك ايمانية أك  .1

 اقتصادية . 
 مف الناحية النفسية : رفع مستكل الثقة بالنفس كتقدير الذات . -
مف الناحية اإليمانية : تكجيو الفرد إلعماؿ العقؿ كالتفكر كالتدبر كالتأمؿ في  -

 خمؽ اهلل . 
مف الناحية االجتماعية : احتراـ كجيات النظر كاآلراء المختمفة ، تمحيص  -

 األفكار كاالختالفات المتعددة ، االستعداد لمحياة المستقبمية ، جعمو مكاطنان صالحان . 
ادية : تكجيو عقؿ الفرد كتفكيره في كيفية إدارة ما يمتمكو مف الناحية االقتص -

 لتحقيؽ حياة أفضؿ كرفاىية . 
 المؤسسة التي يعمؿ فييا الفرد . .2
 المجتمع الذم ينتمي لو الفرد .  .3

 :  كتضيؼ الباحثة عمى ما سبؽ
 . يزيد مف ثقة المتعمـ في اختياراتو 
 .  يساعد المتعمـ عمى حؿ رمكز المكقؼ المشكؿ 
  . يساعد المتعمـ عمى اختيار الحؿ المثالي كالمناسب بيف مجمكعة الحمكؿ المقترحة 
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 عمميات التفكير :
تشكؿ عمميات التفكير مجمكعة مف العمميات الذىنية كىي عمميات متعددة كمعقدة ، 

بعضيا عمميات إدراكية بسيطة كالمالحظة كاالستنتاج كاالستدالؿ، كبعضيا مركب كأكسع إطاران 
 :(102-103: 2006كتتطمب كقتا كجيدان أكبر كمف أبرز تمؾ العمميات كما يحددىا) محمكد ، 

  تككيف المفاىيـConcept Formation 
  تككيف المبادئPrinciple Formation 
  الفيـ كاالستيعابComprehension  
  حؿ المشكالتProblem Solving   
  صناعة القرارDecision Making   
    البحكثResearch   
  الصياغة كاإلنشاءComposition 
  التعبير الشفكم أك الخطاب المفظيDiscourse 

 ( :2-2كيمكف تكضيح ىذه العمميات في شكؿ ) 

 
 (  2-2شكؿ ) 

 مخطط عمميات التفكير 
كتالحظ الباحثة أف عمميات التفكير متداخمة بشكؿ كبير، فالعمميات الثالثة األكلى كىي 
الفيـ، كتككيف المفيكـ كالمبادئ تعتبر حجر األساس لمعمميات األخرل، فاكتساب المعرفة يعتبر 

 شيئان ضركريان ك أساسيان إلنتاج معرفة جديدة كتطبيقيا . 
 
 

عمميات التفكير 

انتاج كتطبيؽ المعرفة 

االستيعاب ، حؿ المشكالت ، 
صناعة القرار ، البحث ، 

الصياغة كاإلنشاء ، التعبير 

اكتساب المعرفة 

الفيـ ، تككيف المفيـك ، تككيف 
المبدأ
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 أنماط التفكير: 
نمط التفكير بأنو " الكيفية التي يستقبؿ بيا الفرد  60:2013 )تعرؼ خمؼ اهلل )

، ثـ ينظميا كيسجميا في مخزكنو المعرفي ، ثـ يسترجعيا بالصكرة التي تمثؿ طريقتو براتالخ
 في التعبير".

 ( أنماط التفكير إلى : 376:  2002صنفت السركر ) 
 التفكير الشخصي . .1
 التفكير العممي . .2
 التفكير التأممي . .3
 التفكير في حؿ المشكالت باستخداـ االستبصار . .4
  التفكير التنبؤم . .5
 التفكير التعميمي السمككي . .6
 التفكير مف خالؿ التعمـ بالمالحظة . .7

 ( التفكير إلى عدة أنماط كىي عمى النحك التالي :  34: 1999كصنؼ جركاف ) 
 (3-2جدكؿ ) 
 التفكيرأنماط 

 التفكير الفعاؿ 
Effective Thinking 

 التفكير غير الفعاؿ
Ineffective Thinking 

 التفكير المتقارب
Convergent Thinking 

 التفكير المتباعد
Divergent Thinking 

 التفكير الناقد
Critical Thinking 

 التفكير المبدع 
Creative Thinking 

 التفكير المنتج 
Productive Thinking 

 التفكير المنطقي 
Logical Thinking 

 التفكير االستقرائي 
Inductive Thinking 

 التفكير االستنباطي 
Deductive Thinking 

 التفكير الجانبي 
Lateral Thinking 

 التفكير المركز
Vertical Thinking 

 التفكير الشامؿ 
Holistic Thinking  

 التفكير التحميمي
Analytic Thinking 

 التفكير التأممي 
Reflective Thinking 

 التفكير المتسرع 
Impulsive Thinking 
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 التفكير المجرد
Abstract Thinking 

 التفكير المحسكس
Concrete Thinking 

 التفكير العممي 
Practical Thinking 

 التفكير العممي 
Scientific Thinking  

 التفكير الرياضي 
Mathematical Thinking 

 التفكير المفظي
Verbal Thinking 

 التفكير المعرفي 
Cognitive Thinking  

 التفكير فكؽ المعرفي 
Metacongnitive Thinking 



تفتقد الباحثة كجكد التفكير البصرم في التصنيؼ السابؽ ، إال أنو مف كجية نظر الباحثة 
 يمكف إدراجو تحت التفكير التأممي ، لكجكد ارتباط كثيؽ بيف التأمؿ كالبصر . 

 :التفكير البصرم 
إف التأمؿ كالتفكر في ىذا الككف عبادة نتقرب بيا مف اهلل عز كجؿ ، كليذا حثنا القرآف 
الكريـ في مكاضع متعددة إلى النظر كالتدبر كالتفكير فيما حكلنا ، كىناؾ الكثير مف اآليات 
الكريمة كاألحاديث النبكية التي تدعكنا إلى النظر كالتدبر في عظمة الخالؽ ، حيث قاؿ سبحانو 

م ؽ  المَُّو ِمْف ش ْيٍء ك أ ْف ع س ٰى في كتابو العزيز  م ا خ  م ُككِت السَّم اك اِت ك اأْل ْرِض ك  ـْ ي ْنُظُركا ِفي م  ل  " أ ك 
ـْ " ُمُي  ( .185سكرة األعراؼ ) أ ْف ي ُككف  ق ِد اْقت ر ب  أ ج 

 :تعريؼ التفكير البصرم 
( التفكير البصرم بأنو " منظكمة مف العمميات تترجـ قدرة  25:  2006عّرؼ ميدم ) 

الفرد عمى قراءة الشكؿ البصرم كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة لفظية 
 )مكتكبة أك منطكقة ( ، كاستخالص المعمكمات منو ".

( التفكير البصرم بأنو " نشاط أك ميارة عقمية تساعد  30:  2008كعّرؼ شعت ) 
دراكيا كحفظيا ، ثـ التعبير عنيا كعف  اإلنساف في الحصكؿ عمى المعمكمات كتمثيميا كتفسيرىا كا 

 أفكاره الخاصة بصريان كلفظيان ، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ التكاصؿ مع اآلخريف ".
بصرم بأنو " ميارة الفرد عمى ( التفكير ال Wileman,1993بينما يعّرؼ كيمماف ) 

تخيؿ كعرض فكرة أك معمكمة ما باستخداـ الصكر كالرسكـ بدالن مف الكثير مف الحشك الذم 
 نستخدمو في االتصاؿ مع اآلخريف ".

التفكير البصرم سمسمة مف العمميات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ البشرم عند تعريضو 
بصر، حيث تساعد ىذه العمميات الفرد في الكصكؿ إلى لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ حاسة ال
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" ذاكرة كاسترجاعو منيا عند الحاجةالمعنى الذم يحممو ىذا المثير، كاالستجابة لو، كتخزينو في ال
 ( . 58: 2013) أبك زايدة ، 

( التفكير البصرم بأنو " ما يرد مف العيف مف صكر كمف  23 : 2011يعّرؼ مشتيى ) 
 صكر مختزنة مسبقان في العقؿ تكصؿ لمعنى المفيكـ ".ثـ مطابقتيا مع 

( التفكير البصرم بأنو " منظكمة مف العمميات  90: 2010كيعّرؼ ) عبد المكال ، 
تترجـ قدرة المتعمـ في فصؿ الدراسة عمى قراءة الشكؿ البصرم ، كتحكيؿ المغة البصرية التي 

 كمات منو " .يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة مكتكبة ، كاستخالص المعم
كعرؼ بياجيو التفكير البصرم بأنو " قدرة عقمية مرتبطة بصكرة مباشرة بالجكانب الحسية 

البصرية ، حيث يحدث ىذا التفكير عندما يككف ىناؾ تناسؽ متبادؿ بيف ما يراه المتعمـ مف 
أشكاؿ كرسكمات كعالقات كما يحدث مف ربط كنتاجات عقمية معتمدة عمى الرؤيا كالرسـ 

 معركض " . ال
   Furth and Wachs,1974)  ) 

كيتضح مما سبؽ بعض العناصر المشتركة بيف التعريفات السابقة لمتفكير البصرم ،    
 كىي كما يمي :

 . منظكمة مف العمميات 
 . قدرة عقمية كذىنية 
 . مرتبط بالجكانب الحسية البصرية 
 . قائـ عمى ترجمة الشكؿ البصرم 

البصرم بأنو : تفكير مكجو ، يتضمف تصكران ذىنيان عقميان يتـ مف كتعرؼ الباحثة التفكير 
خاللو تنظيـ الصكر الذىنية التي يتخيميا المتعمـ حكؿ األشكاؿ المختمفة ، كتتأثر عممية التنظيـ 

 الطالبة عمييا تحصؿ التي بالدرجة قياسو كيتـ، بشكؿ كبير بالخبرات السابقة التي يمتمكيا الفرد
 .   ". لذلؾ خصيصان  لمعدا االختبار في

 طرائؽ التفكير البصرم : 
 ( : 26:  2006ىناؾ ثالث طرائؽ لمتفكير البصرم يحددىا  ميدم ) 

 . التفكير مف خالؿ رؤية األجساـ مف حكلنا 
 . التفكير بالتخيؿ مف خالؿ قراءة كتاب 
 . التفكير بالكتابة اك الرسـ 

فالبشر غير فاقدم البصر، عندىـ الكثير مف الميارات المختمفة ، ترتبط بمككنات 
التفكير البصرم كىي الرؤية كالرسـ كالتخيؿ ، فعمى سبيؿ المثاؿ : قد يككف المصكر فعاالن في 
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تمثيؿ رأيو عمى شكؿ تخطيطي ، بينما يككف الفناف أكثر قدرة عمى ترجمة ممخص يتخيمو إلى 
 عنى عمى نحك رمزم . نقاش يحمؿ الم

 ميارات التفكير البصرم : 
لقد تعددت كتنكعت ميارات التفكير البصرم ، فيي تختمؼ مف دراسة إلى أخرل ، كمف مادة 

(  Mckim,1999:6تعميمية إلى مادة أخرل ، كلمتفكير البصرم ثالث ميارات رئيسية ذكرىا ) 
لميارات الثالث الرئيسية ميارات فرعية ، كىي : اإلبصار، كالتخيؿ، ك الرسـ ، كيتفرع مف ىذه ا

( ، حيث أف الميارات الثالث الرئيسية ىي أصؿ جميع  Grandin,2006كىذا ما أكد عميو ) 
الميارات كالميارات الفرعية تتغير تبعا ألنكاع العمـك التي تنتمي الييا .

اصة دراسة كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى األدب التربكم الخاص بالتفكير البصرم ، خ
( ، كدراسة  2010( ، كدراسة مشتيى )  2012( ، كدراسة الكحمكت )  2013كؿ أبك زايدة )

( ، قامت الباحثة باقتراح مجمكعة مف ميارات التفكير البصرم كالتي رأت  2006ميدم ) 
  ( كىي: PDEODEمناسبتيا لمكحدة المختارة ، كيمكف تنميتيا باستخداـ االستراتيجية البنائية ) 

 ككصفو الشكؿ عمى التعرؼ ميارة : 
 .أبعاده كتحديد المعركض اليندسي الشكؿ معرفة عمى القدرة 

 الشكؿ تحميؿ ميارة : 
 كتحديد العالقات كرؤية ، اليندسي الشكؿ في الدقيقة التفاصيؿ في التركيز عمى القدرة
 . خصائصيا

 العالقات إدراؾ ميارة: 
 اليندسي الشكؿ كربط ، الكاحد اليندسي الشكؿ داخؿ العالقات بيف الربط عمى القدرة 
 . األخرل اليندسية باألشكاؿ

 الغمكض تفسير ميارة: 
 . بينيا كالتقريب العالقات في الفجكات تكضيح عمى القدرة 
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 مدخالت                                                               مخرجات        

                      
 
 
 

 عمميات
 (  3-2شكؿ رقـ ) 

 ميارات التفكير البصرم


 أدكات التفكير البصرم : 
يمكف اعتبار كؿ شيء يمكف رؤيتو بالعيف المجردة كيككف لو داللة كمعنى عند اإلنساف 

 أنو مف أدكات التفكير البصرم مثؿ : 
 الصكر :  .1

تعتبر الصكر مف أىـ سمات ىذا العصر، فمقد ىيمنت الصكرة عمى جميع المجاالت 
نما تحكلت المعرفية كالثقافية كاإلعالمية ، كالصكرة ليست أمران مستجدان في  التاريخ اإلنساني، كا 

مف اليامش إلى المركز، كمف الحضكر الجزئي إلى مكقع الييمنة كالسيادة عمى غيرىا مف 
 العناصر كاألدكات المعرفية كالثقافية كاإلعالمية .

 الرمكز كاإلشارات : .2
فالحركؼ المغكية ، كالرمكز الرياضية كالكيميائية كغيرىا ، باإلضافة إلى اإلشارات 

 لمختمفة تمثؿ أدكاتان لمتفكير البصرم .ا
 
 

 الشكل البصري
لغة منطوقة أو 

 مكتوبة 

ميارة التعرؼ عمى 
 الشكؿ ككصفو

 ميارة تحميؿ الشكؿ

 ميارة ادراؾ العالقات

 ميارة تفسير الغمكض
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 الرسكمات التخطيطية كالبيانية :  .3
إف مف أىـ الطرؽ إليصاؿ المعمكمات الكمية كالتعبير عنيا ، كالمقارنة بينيا ىك 
استخداـ الرسكمات التخطيطية كالبيانية ، فيي تنقؿ مقداران كبيران مف المعمكمات إلى اإلنساف 

 لو تمثيؿ المقادير الكمية المختمفة دكف إيجاد أم صعكبة في ذلؾ . بسيكلة كّيسر ، كتتيح 
 األشكاؿ اليندسية :  .4

حيث تتجمع الخطكط المستقيمة أك المنحنية مع بعضيا البعض لتككف الشكؿ اليندسي ، 
كيخضع بناء الشكؿ لعمميات مف التفكير الذىني كالبصرم لتنظيـ مفرداتو مف خطكط كمساحات 

 بشكؿ يصنع نسقان ذا معنى يمكف لمدماغ ترجمتو كالتعرؼ عمى مدلكالتو .كألكاف كفراغات 
 :المجسمات ثالثية األبعاد  .5

فاألشياء غير المرسكمة كالتي يراىا اإلنساف باألبعاد الثالثة ) الطكؿ ، كالعرض ، 
تعتبر أحد أدكات التفكير البصرم ، كىي مف أكثر  3Dكاالرتفاع ( كالتي تسمى ثالثية األبعاد 

األدكات البصرية انتشاران ، فأغمب ما يحيط باإلنساف يراه مجسما كىك ذك معنى كيحمؿ داللة 
 ( . 61:  2013عنده. ) ابك زايدة ، 
 ( الرسـك التخطيطية إلى : 27 : 2006كيصنؼ ميدم ) 

كتككف ذات اعتراضات سيمة التمييز لجسـ أك فكرة ، كاستعماؿ  رسـك متعمقة بالصكر : .1
ىذه األشياء كصكرة ظمية يكتب عمييا لمحة عف الجسـ بالتفصيؿ باستخداـ قصاصات 

 مطبكعة أك بالحاسكب . 
تزيؿ نفس قدر التفصيؿ كالتجديد في أغمب األحياف لجسـ ما  رسـك متعمقة بالمفيـك : .2

 سيؿ التمييز . 
كىي رمكز مجردة حممت في خياؿ مدرب كطريؽ ترل منو العالقات  ة :رسـك اعتباطي .3

بيف األفكار، كتسمى المخططات االعتباطية بالصكر المفظية التي تمخص األفكار 
 الرئيسية لفقرة ما، كتتضمف أشكاؿ ىندسية كمخططات انسيابية كخرائط شبكية . 

 
 : فكير البصرممككنات الت

طات كالميارات العقمية الي تساعد المتعمـ في الحصكؿ يعد التفكير البصرم مف النشا
عمى المعمكمات كتمثيميا ك إدراكيا كحفظيا، ثـ التعبير عنيا كعف أفكاره الخاصة بصريان كلفظيان، 
كليذا فإف التفكير البصرم يحدث بشكؿ تاـ عندما تندمج الرؤية كالتخيؿ كالرسـ في تفاعؿ نشط 

 مطابقة كؿ صنفيف عمى حدة ، كيمكف تكضيحيا في شكؿ، كلتكضيح العالقة بينيا نأخذ 
  (2-4 :) 
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عندما تتطابؽ الرؤيا مع الرسـ، فإنيا تساعد عمى تيسير كتسييؿ عممية الرسـ ، بينما  .1
 يؤدم الرسـ دكران ىامان في تقكية عممية الرؤية كتنشيطيا . 

أما التخيؿ فيكفر عندما يتطابؽ الرسـ مع التخيؿ، فإف الرسـ يثير التخيؿ كيعبر عنو،  .2
 قكة دافعة لمرسـ كمادة لو .

عندما يتطابؽ التخيؿ مع الرؤية، فإف التخيؿ يكجو الرؤية كينقييا، بينما تكفر الرؤية  .3
 المادة األكلية لمتخيؿ .

فالذيف يفكركف بصريان كيكظفكف الرؤية كالتخيؿ كالرسـ بطريقة نشطة كرشيقة، كينتقمكف 
أثناء تفكيرىـ مف تخيؿ إلى آخر، فيـ ينظركف إلى المكقؼ أك المشكمة مف زكايا مختمفة، كبعد 
أف يتكفر لدييـ فيـ بصرم لممكقؼ أك المشكمة يتخيمكف حمكالن بديمة، ثـ يحاكلكف التعبير عف ذلؾ 

 ( . 42-43: 2003برسكـ سريعة لمقارنتيا كتقكيميا فيما بعد ) عفانة ، 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 (4-2شكؿ رقـ ) 

 مككنات التفكير البصرم
 

 عمميات التفكير البصرم: 
: 2001يعتمد التفكير البصرم عمى عمميتيف أساسيتيف يحددىما أحمد كعبد الكريـ )

542 :) 
لتعريؼ كتحديد مكاف األشياء كفيميا كتكجيو الفرد لما : باستخداـ حاسة البصر اإلبصار  .1

 حكلو في العالـ المحيط .
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عادة استخداـ الخبرات  التخيؿ .2 : كىي عممية تككيف الصكر الجديدة عف طريؽ تدكير كا 
الماضية كالتخيالت العقمية، كذلؾ في غياب المثيرات البصرية كحفظيا في عيف العقؿ، 

لعمميات المعرفية باستخداـ ميارات خاصة في المخ تعتمد فاإلبصار كالتخيؿ ىما أساس ا
عمى ذاكرتنا لمخبرة السابقة، حيث يقـك جياز اإلبصار ) العيف ( كالعقؿ بتحكيؿ اإلشارات 

 مف العيف إلى ثالثة مككنات لمتخيؿ ىي : النمذجة ، المكف ، كالحركة . 
لبصرم يقتصر عمى ( أف دكر المعمـ في التفكير ا 46:  2012كتؤكد الكحمكت ) 

ثارة المتعمـ، لتدكير العالقات كالرمكز في المثير الحسي، مف خالؿ  تكفير المثيرات الحسية، كا 
 .اإلبصار مع عممية التخيؿ العقمي الربط بيف الخبرات السابقة كالتخيالت العقمية ، لتتكامؿ عممية

 : التفكير البصرمبعض األدكار التي يجب أف يقكـ بيا المعمـ في كتضيؼ الباحثة 
ند المتعمـ ، تقديـ مثيرات بصرية التنكيع في االستراتيجيات المستخدمة لتنمية التفكير البصرم ع

صادقة كدقيقة خالية مف التحريؼ، التنكيع كاإلبداع في المثيرات البصرية المقدمة 
يركز باإلضافة إلى جذب تركيز المتعمـ عمى المثير البصرم بشكؿ كمي حتى ال لممتعمـ،

 بالتفاصيؿ التي ال داعي ليا. 
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 المفظي :  –الفرؽ بيف التفكير البصرم كالتفكير السمعي 
( بعض الفكارؽ بيف التفكير البصرم كبيف  Silverman,2002ذكرت سيمفرماف ) 

 المفظي كمف ىذه الفركؽ : /التفكير السمعي 
 

 (4-2جدكؿ )
 كالتفكير السمعيالفرؽ بيف التفكير البصرم 

 البصرم /التفكير السمعي  التفكير البصرم
 يفكر المتعمـ بالدرجة األكلى بالكممات . يفكر المتعمـ بالدرجة األكلى في الصكر. 
 يتطمب قكة حاسة السمع لدل المتعمـ . يتطمب قكة حاسة البصر لدل المتعمـ. 

 المتعمـ بشكؿ ّكمي .يتعمـ  يتعمـ المتعمـ خطكة خطكة أم بشكؿ جزئي .
 عممية التعمـ ليا ارتباط بالزماف . عممية التعمـ ليا ارتباط بالمكاف .

 يحدث التعمـ مف السيؿ إلى الصعب . يمكف لممتعمـ إدراؾ المفاىيـ المعقدة بسيكلة.
 ييتـ المتعمـ بالتفاصيؿ الدقيقة . ال ييتـ المتعمـ بالتفاصيؿ كيرل الصكرة بالكمية .

 يتبع التكجييات الشفيية بشكؿ جيد . لممتعمـ قراءة الخرائط بشكؿ جيد .يمكف 
 يحب المتعمـ مادتي الجبر كالكيمياء . يحب المتعمـ مادتي اليندسة كالفيزياء .

لتيجئة الكممات عمى المتعمـ سماعيا كربما محاكلة  لتيجئة الكممات عمى المتعمـ رؤيتيا أك تخيميا .
 نطقيا .

 يستطيع الكتابة بالقمـ بسرعة . الكتابة بالحاسكب أك باآللة الكاتبة .يفضؿ 
يصؿ إلى المشكالت باتباع خطكات حؿ المشكالت  يصؿ إلى حؿ المشكالت بطريقة حدسية .

 المعركفة.
ال يقبؿ المتعمـ الكصكؿ لحمكؿ المشكالت بالطرؽ 

 المألكفة . 
 كاالكتفاء بيا .يكتفي المتعمـ بإحراز اإلجابة الصحيحة 

 المتعمـ يتقبؿ التمقيف كيستطيع تذكره بسيكلة . المتعمـ يحتاج إلى رؤية العالقات كي يتعمـ .
 يخزف المتعمـ ما يسمعو في الذاكرة قصيرة المدل. يخزف المتعمـ ما يراه في الذاكرة طكيمة المدل .

ال يحتاج المتعمـ الستمرارية تكرار المفاىيـ لكي 
 يدركيا.

 تاج المتعمـ لتكرار ما يسمعو لتعزيز عممية التعمـ .يح

قد يصبح مبدعان ، أك مخترعان ، أك تقنيان مكىكبان في 
 مجاؿ التكنكلكجيا .

 قد يصبح أكاديميان جيدان . 

 مميزات التفكير البصرم : 
 ( أف ىناؾ عدة مميزات لمتفكير البصرم كىي:  49:  2010ترل الشكبكي ) 

 الكسائؿ المستخدمة في التفكير البصرم آمنة كغير مكمفة .  .1
 يدعـ طرؽ التدريس المختمفة . .2
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 يساعد في حؿ المسائؿ الفيزيائية .  .3
 ينمي عمميات العمـ المختمفة مثؿ : المالحظة ، التحميؿ ، التفسير ، االستنتاج . .4
 يساعد المعمـ عمى تكصيؿ المعمكمات . .5
 ، كالتفسير ، كالتنبؤ . يحقؽ أىداؼ العمـ مثؿ : الكصؼ .6
 يساعد التمميذ عمى اكتساب قدرة التعمـ الذاتي . .7

 ( :  48:  2012كتضيؼ الكحمكت ) 
 يناسب كافة المراحؿ الدراسية مف رياض األطفاؿ كحتى التعميـ الجامعي .  .1
 قد يعكس البنية أك الحصيمة المعرفية لدل المتعمـ . .2
 لفترة أطكؿ . يعمؿ عمى بقاء أثر المعمكمات في الذاكرة .3
 يساعد عمى إدراؾ البيئة المحيطة بسيكلة كيسر . .4

تيسر عمى  ناسبةالنماذج كاألشكاؿ كالرسكمات بصكرة معرض أف  كتؤكد الباحثة
نجازاتيـ في ءالمتعمميف الفيـ، بالتالي يحسف أدا   .  المقررات الدراسيةىـ كا 

 
 معيقات تنمية التفكير البصرم : 

 مف معيقات تنمية التفكير البصرم :تشير الباحثة إلى عدد 
ليتمكف المعمـ مف تنمية ميارات التفكير البصرم عند الطمبة يتكجب عميو التنكيع في  .1

 المثيرات البصرية كىذا يشكؿ عبئان عميو.
تكظيؼ مثير بصرم في غير مكانو يؤدم إلى تشتت االنتباه لدل المتعمميف فال يحقؽ  .2

 ار المثير البصرم ليس باألمر السيؿ عمى المعمـ .اليدؼ المرجك منو، ليذا يعد اختي
 

 أساليب تنمية التفكير البصرم :
مف خالؿ اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير البصرم ، تشير 

 ض أساليب تنمية التفكير البصرم :إلى بع
كالخرائط تنكيع الكسائؿ التعميمية المستخدمة في التدريس، كبشكؿ خاص الصكر  .1

 كاألشكاؿ البيانية كأفالـ الفيديك كالكسائط التعميمية المختمفة.
استخداـ طرائؽ تدريس تنمي الخياؿ كالتفكير البصرم لدل التالميذ مثؿ العصؼ  .2

 كغيرىا. ، خرائط المفاىيـ ، الخرائط الذىنية الذىني، التخيؿ العممي
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 التي مشكالتالتضميف المناىج الدراسية مكضكعات لتنمية التفكير البصرم، مثؿ  .3
تتطمب إعماؿ الخياؿ، كالمكاضيع ذات النياية المفتكحة، كأف تحتكم الكتب الدراسية عمى 

 .العديد مف الصكر العممية كاألشكاؿ كالرسكـ تكضيحية
 التركيز عمى المثيرات البصرية عند تقكيـ أداء الطالب .  .4
 .خمؽ بيئة تعميمية تساعد عمى تنمية التفكير البصرم عند الطالب  .5

 
 آلية التدريس بالتفكير البصرم: 

يتطمب مف المتعمـ عند استخداـ التدريس بالتفكير البصرم القياـ ببعض الخطكات منيا 
 ( :  2006: 34)ميدم ، 

 يأخذ نظرة صامتة في الشكؿ إلمعاف التفكير . .1
 العناصر المختمفة في الخريطة .تكضيح العالقات بيف  .2
 تحكيؿ المفاىيـ المعزكلة إلى قطع مف المعمكمات ذات معنى .  .3
 تركيب المعمكمات إلى الجمؿ التي يمكف أف تؤدم إلى الخالصة .  .4

 لتدريس بالتفكير البصرم مف خالؿ:( بأنو يمكف ا 47: 2010كتشير الشكبكي ) 

 في بداية الحصة .عرض المنظكمة المتكاممة أك الشكؿ البصرم  .1
 تتمعف الطالبة بالمنظكمة أك الشكؿ البصرم كتميز بيف مككناتيا . .2
 تدرؾ العالقات المكجكدة بيف المككنات . .3
تبدأ بتحميؿ المنظكمة أك الشكؿ البصرم إلى مككناتو األساسية ، كتفسر كؿ معمكمة  .4

 عمييا .
 تتكصؿ إلى استنتاج لما تحتكيو المنظكمة أك الشكؿ البصرم . .5

 
كخالصة القكؿ كبعد عرض محاكر الدراسة األربعة، كىي النظرية البنائية، مفيكميا، 
كالمبادئ التي تقكـ عمييا، كمرتكزاتيا، كتصميـ التعميـ تبعان لمفكر البنائي، باإلضافة إلى البنائية 

( تعريفيا، خطكاتيا، مزاياىا، عيكبيا، كالدكر الكاقع PDEODEكتعميـ الرياضيات، كاستراتيجية ) 
عمى كالن مف المعمـ كالطالب في ضكئيا ، كالمفاىيـ اليندسية، خصائصيا، أنكاعيا، أىميتيا، 
استخداماتيا، معكقات اكتسابيا، كميارات التفكير البصرم كنشأتو، مياراتو، أدكاتو، مككناتو، 

ف لمباحثة أف ىناؾ عالقة تربط بيف تمؾ المحاكر بعضيا كعممياتو، كمميزاتو، كعيكبو،  يتبي
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( البنائية تسيـ في تكضيح المفاىيـ اليندسية، بؿ كتعمؿ  PDEODEببعض، فاستراتيجية ) 
عمى تنميتيا كذلؾ مف خالؿ أدكات التفكير البصرم المستخدمة مف صكر، كأشكاؿ ىندسية 

ير البصرم كذلؾ مف خالؿ تعامؿ الطمبة مع كرقية، كىذه األدكات تعمؿ عمى تنمية ميارات التفك
ىذه الصكر كاألشكاؿ اليندسية بشكؿ مباشر، كما أف ىناؾ عالقة بيف ىذه االستراتيجية كأىداؼ 
تدريس الرياضيات كذلؾ لككنيا تحث عمى غرس القيـ كاالتجاىات االيجابية مف خالؿ العمؿ 

إلضافة إلى أنيا تشجع الطمبة عمى التفكير، التعاكني، كتبادؿ األفكار كالمعمكمات بيف الطمبة، با
 كتخمصيـ مف السمبية في المكقؼ التعميمي.
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 الفصل الثالث

 ابقةـات الســـالدراس

 
 

 تناكلت المحكر األكؿ: الدراسات التي  ( االستراتيجية البنائيةPDEODE . ) 
  المفاىيـالمحكر الثاني: الدراسات التي تناكلت . 
 . المحكر الثالث : الدراسات التي تناكلت التفكير البصرم   
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 بقة، تـ تقسيميا إلى ثالثة محاكر كىي:لدراسات ساا لبعض يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 
 ( .PDEODE: االستراتيجية البنائية ) أكالن 

 : المفاىيـ .ثانيان 
 البصرم.ان: التفكير ثالث

 

 ( : PDEODEالدراسات التي تناكلت االستراتيجية البنائية ) األكؿ: ر المحك 
 :(2013) طنكسدراسة  .1

( قائمة  PDEODEاستراتيجية تدريسية ) أثر استخداـ معرفة إلى الدراسة  ىذه ىدفت
عمى المنحى البنائي في فيـ كاحتفاظ المفاىيـ العممية كاكتساب العمميات العممية لدل طمبة 

، كإلجراء الدراسة المرحمة األساسية في ضكء مكقع الضبط لدييـ مقارنة بالطريقة االعتيادية
ثامف طالبات الصؼ المف  ة( طالب69عينة شممت ) تالمنيج التجريبي، كاختار  ةالباحث تاتبع

حيث  األساسي تـ اختيارىف قصديان مف مدرسة مف مدارس مديرية التربية كالتعميـ لمحافظة مأدبا،
بتكزيع العينة عشكائيان إلى مجمكعتيف ىما المجمكعة التجريبية كالتي تككنت  ةالباحث تقام
، كالمجمكعة ( PDEODEاالستراتيجية البنائية ) ، تـ تدريسيا باستخداـ ةب( طال34مف)
 تبالطريقة االعتيادية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامتـ تدريسيا  بة( طال35لضابطة تككنت مف )ا

لممفاىيـ العممية ك اختبار لعمميات العمـ، ككاف مف أىـ النتائج التي بإعداد اختبار  ةالباحث
كاختبار نتائج اختبار المفاىيـ العممية كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  في تكصمت الييا الدراسة 

 .تعزل إلى طريقة التدريس، لصالح المجمكعة التجريبية عمميات العمـ 
 

 (: 2012)سالمات دراسة ال .2
( لطمبة المرحمة  PDEODEفاعمية استخداـ استراتيجية ) معرفة  الدراسة إلى ىذه ىدفت

 االساسية العميا في تحصيميـ لممفاىيـ الفيزيائية كتفكيرىـ العممي، كإلجراء الدراسة اتبع الباحث
مف طمبة الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة  ( طالبان 48) كاختار عينة شممت لتجريبي،المنيج ا

كالتي تككنت مف  ريبيةتجالمجمكعة ىما ال مكزعيف عمى مجمكعتيف ،أبك نصير الثانكية لمبنيف 
 ، كمجمكعة ضابطة(PDEODEتـ تدريسيا باستخداـ االستراتيجية البنائية ) ،ن طالبا(  24)

الباحث  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ، تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية طالبان  24 )تككنت مف ) 
ك مف أىـ  باإلضافة الى اختبار لمتفكير العممي،  ،بإعداد اختبار تحصيؿ لممفاىيـ الفيزيائية
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فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى طريقة التدريس النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد
 لصالح المجمكعة التجريبية.(  PDEODEاالستراتيجية البنائية )باستخداـ 

 :2012 ) الخطيب ) دراسة  .3
( قائمة عمى   PDEODEراتيجية تدريسية )إلى معرفة أثر استالدراسة  ىذه ىدفت

المنحى البنائي في التفكير الرياضي كاستيعاب المفاىيـ الرياضية كاالحتفاظ بيا لدل طالب 
كاختار عينة شممت الباحث المنيج التجريبي،  كإلجراء الدراسة اتبع، الصؼ العاشر األساسي

( طالبان مف طالب الصؼ العاشر األساسي مف مدرسة الشييد أحمد الزيكد الثانكية لمبنيف  100)
، (PDEODEدرست باالستراتيجية البنائية )مجمكعتيف األكلى تجريبية  عمىعشكائيان  مكزعيف ، 

 كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد الكحدة بالطريقة التقميدية، درستكالثانية ضابطة 
كمف أىـ النتائج ، لممفاىيـ الرياضية كاختبار لمتفكير الرياضيكات الدراسة التي شممت اختباران أد

نتائج اختبار المفاىيـ الرياضية،  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  في  التي تكصمت الييا الدراسة
 .تعزل إلى طريقة التدريس، لصالح المجمكعة التجريبية كاختباران لمتفكير الرياضي 

 

 (:Costi,2008)ككستي دراسة  .4
في مساعدة الطمبة عمى PDEODE ) معرفة فاعمية االستراتيجية ) دراسة إلى الىدفت 

فيـ األحداث اليكمية التي تكاجييـ، ليذا تـ اختيار مفاىيـ معينة مف مفاىيـ العمـك كالتي تتعمؽ 
( 48)شممت عينة، كاختار الباحث المنيج التجريبي، كاختار بأحداث كثيرة في الحياة اليكمية 

كلتحقيؽ  كضابطة، ةمجمكعتيف تجريبي مكزعيف عمى، مف طالب الصؼ الحادم عشرطالبان 
قبميان كبعديان يحتكياف عمى  ان اختبار التي شممت أدكات الدراسة الباحث  أىداؼ الدراسة أعد 

لتعميـ المفاىيـ PDEODE ) ـ ميمتيف مف مياـ ) مشكمتيف مف مشاكؿ الحياة اليكمية ، كاستخد
( إما أف تساعد الطمبة عمى  PDEODEأف استراتيجية )  كقد أظيرت الدراسة العممية،

 اإلحساس بمكاقؼ الحياة اليكمية اك تساعدىـ عمى تحقيؽ فيـ أفضؿ لممفاىيـ العممية . 
 ( : Kolari et al ,2005)دراسة ككالرم كآخريف  .5

(  PDEODEفت الدراسة إلى معرفة مدل مالءمة استراتيجية التدريس البنائية ) ىد
لتعميـ ىندسة البيئة ، حيث طبقت ىذه الدراسة في تدريس مساؽ المياه كالتربة لطمبة السنة الثالثة 
كالرابعة تخصص ىندسة البيئة ، كقد تـ تقييـ الطمبة أثناء التطبيؽ، كدكف امتحانات تقميدية، كقد 

يرت النتائج تحسنان إيجابيان في ميارات الطمبة االجتماعية، كتحسنان في اتجاىات الطمبة نحك أظ
المساؽ، كتعممكا تحمؿ المسؤكلية كبالتالي حفزىـ عمى العمؿ الشاؽ، كما أعطت نتائج ممتازة في 
التعميـ أيضان، حيث أدل رؤية الطالب لعممو في سياؽ العالـ الحقيقي إلى تحسف مشاركتو 

 كتعممو.
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 ( :  PDEODEاالستراتيجية البنائية ) الدراسات التي تناكلت  عمى تعقيب
 أكالن: بالنسبة لألىداؼ:

استخداميـ لالستراتيجية البنائية الباحثيف في  كافؽاتضح مف الدراسات المستعرضة ت
(PDEODE  ،) ىدؼ تكظيؼ االستراتيجية البنائية ) تباينت الدراسات في ك ( PDEODE  إذ

( في  PDEODEعمى معرفة أثر استخداـ االستراتيجية البنائية )  (2013) طنكسركزت دراسة 
الى معرفة أثر  (2012)السالمات سعت دراسة في حيف  ،تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ

( في تحصيؿ الطالب لممفاىيـ الفيزيائية كتفكيرىـ  PDEODEاستخداـ اإلستراتيجية البنائية ) 
( في   PDEODE( ىدفت لمعرفة أثر استراتيجية ) 2012مي، بينما دراسة الخطيب ) العم

 costu      (2008) التفكير الرياضي كاستيعاب المفاىيـ الرياضية كاالحتفاظ بيا، أما دراسة
 ىدفت إلى مساعدة الطمبة عمى فيـ األحداث اليكمية التي تكاجييـ .

 
 

 ثانيان: بالنسبة لممنيج:
 .المنيج التجريبيبمنيجان كاحدان ممثالن الدراسات اتبعت 

 

 ثالثان: بالنسبة لمجتمع كعينة الدراسات السابقة:
الطالبات؛ إال أنيا تتبايف في  كأعينتيا مف الطالب  ككف فيالدراسات السابقة اتفقت 
كدراسة  (،2013) طنكسمثؿ: دراسة  ساسيةاسية؛ فمنيا ما تناكؿ المرحمة األالمرحمة الدر 
، كدراسة  (2012)الخطيب كمنيا ما تناكؿ المرحمة الثانكية مثؿ: دراسة  ((2012السالمات 

Couse (2008 ) ،  كمنيا مف تناكؿ المرحمة الجامعية مثؿ دراسةKolari,Viskari  and 
Ranne   ( 2005) ، حسب ما ىك مناسب عمى اختالؼ أماكف تطبيقيا، كتباينت في العدد
 سة .لطبيعة الدرا

 

 :دكاتلأل رابعان: بالنسبة
كأداة  لممفاىيـ ) فيزيائية، عممية، رياضية (  ان ختبار ا معظـ الدراسات فقد استخدمت 

اختبار المفاىيـ استخدمت الدراسات أداة أخرل، ، إضافة إلى تحصيؿ الطمبة ليالقياس مستكل 
 (2012)  كدراسة السالمات  ( استخدمت اختباران لعمميات العمـ ، 2013كدراسة طنكس) 

( استخدمت اختباران لمتفكير  2012استخدمت اختباران لمتفكير العممي، كدراسة الخطيب ) 
اختباران يتضمف عمى مشكمتيف Couse  ( ( 2008 الرياضي، في حيف استخدمت دراسة

 حقيقيتيف مف مشاكؿ الحياة اليكمية.
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 خامسان: فيما يتعمؽ بالنتائج:
( في تنمية  PDEODEاتفقت الدراسات السابقة في فعالية االستراتيجية البنائية ) 

(، كالخطيب 2012المفاىيـ ، كفيما يتعمؽ باختبار التفكير ، فقد خمصت دراستا السالمات )
 ( إلى فعالية االستراتيجية في تنمية التفكير .2012)

 ة:أكجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابق
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تناكليا لدراسة المفاىيـ، 

اسة أثر االستراتيجية البنائية كاستخداميا لممنيج  التجريبي، كتميزت الدراسة الحالية بدر 
(PDEODE . عمى ميارات التفكير البصرم حيث لـ تتطرؽ الدراسات السابقة لذلؾ ) 
 

 دراسات السابقة:أكجو االستفادة مف ال
 بناء اإلطار النظرم. -
 تحديد اإلجراءات المناسبة لمدراسة. -
 اختيار المنيج المناسب لمدراسة. -
 اختيار األدكات الالزمة لجمع بيانات الدراسة. -

   

 :المفاىيـ تناكلت الدراسات التي المحكر الثاني:
 

 (:2013.دراسة األشقر )1
استخداـ الرسكـ الكرتكنية في تصكيب الكشؼ عف فاعمية  ىدفت ىذه الدراسة إلى

كإلجراء ، التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ اليندسية لدل طالب الصؼ السادس االساسي
حيث طبقت الدراسة عمى عينتيف :  ،يالتجريب الكصفي التحميمي ك يفالباحث المنيج تبعاالدراسة 

األساسي تـ اختيارىـ مف طالب الصؼ السادس  طالبان  ( 102األكلى كصفية مككنة مف ) 
عشكائيان مف مدرستي عكني الحرتاني )أ( كبربر األساسية )ب( لمبنيف، لرصد التصكرات البديمة 

مف  طالبان (  64لبعض المفاىيـ اليندسية األكثر شيكعا لدييـ، كالثانية تجريبية  مككنة مف ) 
تاني األساسية لمبنيف طالب الصؼ السادس األساسي تـ اختيارىـ عشكائيا مف مدرسة عكني الحر 

، كالثانية درست باستخداـ الرسكـ الكرتكنية إلى مجمكعتيف: األكلى تجريبية يـ ، تـ تكزيع) أ (
درست بالطريقة التقميدية ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعد الباحث أدكات الدراسة كالمتمثمة ضابطة 

ـ النتائج التي تكصمت إلييا ىذه كمف أى، في اختبار لمتصكرات البديمة لبعض المفاىيـ اليندسية
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ الدراسة 

 في اختبار التصكرات البديمة لممفاىيـ اليندسية . عمى حساب الطريقة التقميدية الرسـك الكرتكنية 
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 (:2013) اسة مينادر .2
استراتيجية البيت الدائرم في تنمية المفاىيـ إلى معرفة أثر استخداـ الدراسة  ىذه ىدفت

العممية كميارات التفكير المنظكمي في العمكـ الحياتية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر في 
، كطبقت الدراسة عمى عينة كالمنيج الكصفيالمنيج التجريبي  كإلجراء الدراسة تـ استخداـ، غزة

، الصؼ الحادم عشر بمدرسة بشير الريس الثانكية لمبنات ) أ ( مف طالب  ة( طالب68بمغت)
مكزعيف عمى شعبتيف دراسيتيف تـ اختيارىما عشكائيان مف خمس شعب، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
، تـ بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار لممفاىيـ العممية، كاختبار لميارات التفكير المنظكمي

بيف متكسطات درجات  ةكجكد فركؽ دالة إحصائي ائج التي تكصمت إلييا الدراسةكمف أىـ النت
لصالح المجمكعة  ختبار المفاىيـ العممية المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ال

التجريبية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية 
 لصالح المجمكعة التجريبية. الختبار ميارات التفكير المنظكمي ؽ البعدم كالضابطة في التطبي

 

 (:2012.دراسة أبك سمطاف)3
في تنمية المفاىيـ الرياضية   K.W.Lاستخداـ استراتيجية أثر معرفة ىدفت الدراسة إلى 

كالتفكير المنطقي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ، كإلجراء الدراسة 
مف شعبتيف دراسيتيف بمغ عددىا  اتبعت الباحثة المنيج التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة

تـ اختيار أحد ىاتيف  ( طالبة تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف مدرسة الشيخ عجميف، حيث76)
كاألخرل   K.W.Lالشعبتيف عشكائيان لتككف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية 

ضابطة درست بالطريقة التقميدية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء  أدكات الدراسة 
كمف أىـ النتائج التي ، طقيكالمتمثمة في  اختبار المفاىيـ الرياضية، كاختبار التفكير المن

بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية  ةفركؽ دالة إحصائيتكصمت إلييا الدراسة كجكد 
لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد  ختبار المفاىيـ الرياضيةكالضابطة في التطبيؽ البعدم ال

الضابطة في التطبيؽ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية ك 
 جريبية.لصالح المجمكعة الت الختبار ميارات التفكير المنطقي البعدم 

 

 (:2012.دراسة أبك ىالؿ )4
الدراسة إلى معرفة أثر التمثيالت الرياضية  عمى اكتساب المفاىيـ كالميؿ  ىذه ىدفت
كإلجراء الدراسة اتبع الباحث المنيج  ،ات لدل طالب الصؼ السادس األساسينحك الرياضي

مكزعيف عمى فصميف دراسييف مف مدرسة  ( طالبان 80حيث تككنت عينة الدراسة مف ) التجريبي،
 أدكات الدراسةكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء ، ككر مصطفي حافظ االبتدائية ) ب (ذ

، ضافة إلى مقياس الميؿ نحك الرياضياتاختبار الكتساب المفاىيـ الرياضية باإل في كالمتمثمة 
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بيف متكسطات درجات  ةفركؽ دالة إحصائيكجكد الدراسة  مف أىـ النتائج التي تكصمت إليياك 
لصالح  ختبار المفاىيـ الرياضيةالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ال

المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف 
 لصالح المجمكعة التجريبية. لمقياس الميؿ التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم 

 

 (:2011.دراسة أبك مصطفى )5
أثر نمكذج بايبي في اكتساب المفاىيـ الرياضية لدل  معرفةالي الدراسة  ىذه ىدفت

جراء الدراسة اتبع الباحث المنيج ، كإلفي مادة الرياضيات كميكليـ نحكىاطالب الصؼ السابع 
تـ اختيارىـ بصكرة قصدية مف مدرسة  ان ( طالب65، حيث تككنت عينة الدراسة مف )التجريبي

يبية  درست عينة الى مجمكعتيف ، مجمكعة تجر ذككر خزاعة االعدادية لالجئيف، حيث قسمت ال
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ ، ك قميدية، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التباستخداـ نمكذج بايبي

ية، كمقياس في اختبار تحصيمي لقياس المفاىيـ الرياض كالمتمثمة  أدكات الدراسة الباحث ببناء 
بيف متكسطات درجات  ةفركؽ دالة إحصائيكجكد  كخمصت الدراسة إلى، الميكؿ نحك الرياضيات

لصالح  ختبار المفاىيـ الرياضيةالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ال
المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف 

 المجمكعة التجريبية.لصالح  لمقياس الميؿ التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم 
 

 (:2011)سالـ دراسة .6
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ مخططات المفاىيـ في عالج المفاىيـ الرياضية 

تخداـ المنيجيف الكصفي الدراسة تـ اس كإلجراء، طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزةالخاطئة لدل 
حيث  شعب 4تـ تكزيعيما عمى  طالبة كطالبان ( 207، كما كتككنت عينة الدراسة مف ) كالتجريبي

ر إحداىما ذكك لمشعبتيف  تـ سحبيـ بشكؿ عنقكدم مف عدة مدارس بمحافظة شماؿ غزة ،
كلتحقيؽ أىداؼ  إحداىما ضابطة كاالخرل تجريبية، ، كشعبتيف لإلناثضابطة كاألخرل تجريبية

اطئة في كحدة المنطؽ لمصؼ اختبار تشخيصي لتحديد المفاىيـ الرياضية الخ الدراسة تـ بناء
بيف متكسطات ية فركؽ دالة إحصائكجكد الدراسة  مف أىـ النتائج التي تكصمت إليياك  ،العاشر

لصالح  الختبار الرياضيةدرجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ل
  .المجمكعة التجريبية

 
 

 (:2010.دراسة محمد كعبيدات )7
إلى معرفة  أثر استخداـ األلعاب التربكية في تحصيؿ بعض  ىدفت ىذه  الدراسة

راسة تـ الد كإلجراء ، ساسي مقارنة بالطريقة التقميديةالمفاىيـ الرياضية لتالميذ الصؼ الثالث األ
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إلى  تـ تقسيميـ كطالبةن  ( طالبان 68، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) استخداـ المنيج التجريبي
كلتحقيؽ أىداؼ  رست كحدات الضرب كالقسمة كالكسكر،ضابطة دمجمكعات تجريبية ك  أربع

ت لقياس في اختبار تحصيمي في مبحث الرياضياكالمتمثمة أدكات الدراسة  الدراسة تـ بناء
كجكد فركؽ دالة  الدراسةإلييا ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ

إلى طريقة التدريس لصالح المجمكعة التجريبية، إحصائية في التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ تعزل 
   كعدـ كجكد فركؽ في التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ تعزل لمجنس كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس .

 

 (:2009.دراسة ظيير )8
ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة أثر استخداـ التعمـ التكليدم في عالج التصكرات البديمة 
لبعض المفاىيـ الرياضية لدل طالب الصؼ الثامف األساسي، كإلجراء الدراسة اتبع الباحث 

( طالبان مف طالب الصؼ الثامف  72المنيج التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) 
أس الناقكرة لمبنيف، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف احداىما تجريبية درست األساسي مف مدرسة ر 

باستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم  كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية، كلتحقيؽ أىداؼ 
الدراسة تـ بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار لتشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ الرياضية 

كمف أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف ، ةعند الطمب
متكسط درجات الطالب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التصكرات البديمة 

 .البعدم لصالح المجمكعة التجريبية
 (: 2009.دراسة لكرا )9

جية دينز في اكتساب المفاىيـ الرياضية ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتي
كاالحتفاظ بيا لدل طالب الصؼ السادس األساسي بغزة، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ المنيج 

( طالبان مف طالب الصؼ السادس األساسي في  81التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) 
يمثؿ المجمكعة التجريبية كالتي مدرسة النقب األساسية ، مكزعيف عمى فصميف دراسييف أحدىما 

درست باستخداـ استراتيجية دينز، كاآلخر يمثؿ المجمكعة الضابطة كالتي درست بالطريقة 
 التقميدية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار لممفاىيـ الرياضية،
كمف أىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسط درجات 
الطالب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اكتساب المفاىيـ الرياضية لصالح المجمكعة 

 .التجريبية  
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 (:2009)سركردراسة .10
يـ المنظكمي في تدريس بعض المفاىمعرفة أثر استخداـ المدخؿ  ىدفت ىذه الدراسة إلى

دل تالميذ ، كتنمية ميارات التفكير اليندسي لالرياضية عمى التحصيؿ المعرفي، كبقاء أثر التعمـ
استخداـ المنيج التجريبي، حيث تككنت عينة  كإلجراء الدراسة تـ، الصؼ الخامس االبتدائي

كىبي االبتدائية  ة عبد اهللمدرسمف فصكؿ الصؼ الخامس االبتدائي مف  الدراسة مف فصميف
في اختبار لقياس  كالمتمثمة  أدكات الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء، بمحافظة سكىاج

التي نتائج ال، كمف أىـ الطمبة لممفاىيـ الرياضية ، كاختبار لقياس التفكير اليندسي تحصيؿ
ت المجمكعتيف التجريبية بيف متكسطات درجا ةفركؽ دالة إحصائيكجكد   الدراسةتكصمت ليا 

لصالح المجمكعة التجريبية،  ختبار تحصيؿ المفاىيـ الرياضيةكالضابطة في التطبيؽ البعدم ال
ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

 التجريبية. لصالح المجمكعة الختبار التفكير اليندسيالتطبيؽ البعدم 
 

 :(2007)جكدة دراسة .11
ثراء بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر االسالمي عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر إ    

استخداـ  تـ الدراسة إلجراء ، ك ر األساسي بغزة كاتجاىاتيـ نحكىاتحصيؿ طمبة الصؼ العاش
، ضابطةث لـ تتضمف الدراسة مجمكعة ، حيتجريبي قبمي كبعدم لمجمكعة كاحدةالمنيج ال

، مف مدرستيف برفح كطالبة مف الصؼ العاشر األساسي ( طالبان 92كتككنت عينة الدراسة مف )
بكاقع فصؿ كاحد مف كؿ مدرسة ، حيث تـ التعامؿ مع العينة بنظاـ المجمكعة الكاحدة 

ة في الدراسة بالطريقة باعتبارىا الصؼ األعمى الذم سبؽ لو كأف تمقى المفاىيـ المختار 
في اختبار تحصيمي  كالمتمثمة  أدكات الدراسةلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء ، ك التقميدية

أثر كبير  كجكدنتائج التي تكصمت الييا الدراسة  كمقياس لالتجاه نحك الرياضيات، كمف أىـ ال
ر ك االناث في تحصيميـ لممادة اإلثرائية التي أعدىا الباحث عمى أفراد العينة مف الذكك 

في  كدت الدراسة عمى كجكد فركؽأ، كبالنسبة لمتغير الجنس فقد جاىاتيـ نحكىالمرياضيات، كات
، كليس ىناؾ فركؽ ذات داللة في االتجاه نحك الرياضيات التحصيؿ البعدم لصالح الذككر

 تعزل لمتغير الجنس .
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 : (Mehryar,2003).دراسة مييار12
استخداـ أساليب مبتكرة لتنمية خمفية الطالب عف المفاىيـ  ىدفت ىذه الدراسة إلى

الي معرفة ما اذا كاف  الرياضية كالقدرة عمى التعمـ كاستخداـ التقنيات المتقدمة ، كىدفت أيضان 
ي تعمـ الطالب استخداـ أساليب التدريس المبتكرة ) الكسائط المتعددة كشبكة االنترنت ( يسيـ ف

، كقد درسة تكمبا الثانكية في استرالياتككنت عينة الدراسة مف طالب م، كقد لممفاىيـ الرياضية
جمع الباحث عالمات الطالب في مبحث الرياضيات ، كأجرل مقابالت شخصية مع عينة 

% مف الطالب يتمتعكف بحصص الرياضيات ، كبعد استخداـ  73الدراسة فكجد أّف أكثر مف 
، كأّف عالمات بحصص الرياضيات أكثر اىتمامان  األساليب المبتكرة كجد أّف الطالب أصبحكا

، كذلؾ يثبت أّف استخداـ الكسائط نكات السابقة% عف الس15الطالب أصبحت مرضية بزيادة 
 . ـ الرياضيةالمتعددة كسيمة فّعالة في تعزيز عممية تعمـ المفاىي

 

  المفاىيـ:الدراسات التي تناكلت تعقيب عمى 
 

 :أكالن: بالنسبة لألىداؼ
كساب المفاىيـ الرياضية، كدراسة أبك سمطاف  ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى تنمية كا 

(، كدراسة لكرا 2011(، كدراسة أبك مصطفى ) 2012(، كدراسة أبك ىالؿ )  2012)
في حيف ىدفت كؿ Mehryar,2003) (، ك دراسة مييار )  2009(، كدراسة سركر ) 2009)

(، إلى تصكيب التصكرات البديمة  2009ظيير )  ، كدراسة2013 ) مف  دراسة األشقر ) 
( إلى معرفة أثر إثراء بعض  2007لبعض المفاىيـ الرياضية، بينما ىدفت دراسة جكدة ) 
 المفاىيـ الرياضية بالفكر التربكم عمى تحصيؿ الطمبة . 

 ثانيان: بالنسبة لممنيج:
المنيج التجريبي، اتفقت جميعيا في اتباع  اتضح مف الدراسات المستعرضة أنيا قد

ت المنيج الكصفي كدراسة األشقر كبعض الدراسات باإلضافة إلى اتباعيا لممنيج التجريبي اتبع
 ( .  2011، كدراسة سالـ ) 2013 ) ( ، كدراسة مينا )  2013)

 

  ثالثان: بالنسبة لمعينة: 
 2013) فقط كدراسة األشقر) في أف عينتيا مف الطالب الدراسات السابقة  بعض اتفقت

(،  2009(، كدراسة ظيير )  2011، كدراسة أبك مصطفى )2012 ) كدراسة أبك ىالؿ ) 
، كدراسة أبك سمطاف 2013 ) (، في حيف أف دراسة كؿ مف  مينا )  2009كدراسة لكرا ) 

( اتفقت في أف عينتيا مف الطالبات، كبعض الدراسات جمعت عينتيا بيف الطالب  2012)
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في المرحمة  ، كتباينت الدراسات 2007)، كدراسة جكدة )2011 )لـ )كالطالبات كدراسة سا
كدارسة أبك سمطاف  (،2013) األشقرمثؿ: دراسة  ساسيةاسية؛ فمنيا ما تناكؿ المرحمة األالدر 
(، 2009، كدراسة ظيير )2011)، كدراسة أبك مصطفى )2012)(، كدراسة أبك ىالؿ )2012)

كدراسة جكدة  ،(2011)سالـ(، كدراسة 2013)مينا ثؿ: دراسة كمنيا ما تناكؿ المرحمة الثانكية م
 حسب ما ىك مناسب لطبيعة الدراسة.عمى اختالؼ أماكف تطبيقيا، كتباينت في العدد (، 2007)
 

 :دكاتلأل رابعان: بالنسبة 
، كدراسػػة: اختبػػار لمتصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ الرياضػػية الدراسػػات العديػػد مػػف اسػػتخدمت 

 اختبػػار الدراسػػات بعػػض (، بينمػػا اسػػتخدمت2009) ظييػػر(، ك 2011) كسػػالـ(، 2013)األشػػقر
(، 2012)أبك ىالؿ (، كدراسة 2012)أبك سمطافكدراسة  المفاىيـ الرياضية أداة لقياس متغيراتيا

 بعضان  إال أف (  2009، كدراسة سركر )2009) كدراسة لكرا )  (،2011)أبك مصطفى كدراسة 
ك أبػػك  (،2012) أبػػك ىػػالؿكدراسػػة  إلػػى اختبػػار المفػػاىيـ إضػػافة  ميػػؿقػػد اسػػتخدـ مقيػػاس المنيػػا 

( اختبػػػاران لمتفكيػػػر المنطقػػػي ،  2012كاسػػػتخدمت دراسػػػة أبػػػك سػػػمطاف )  ( ،  2011مصػػػطفى ) 
 ( اختباران لمتفكير اليندسي . 2009بينما استخدمت دراسة سركر ) 

 

 النتائج: خامسان:
االستراتيجيات التدريسية كالبرامج المقترحة في تنمية كاكتساب بعض الدراسات أثبتت فعالية 

المفاىيـ الرياضية، في حيف تـ التعرؼ عمى المفاىيـ الخاطئة ك الكشؼ عف التصكرات البديمة 
 . 2009)(، كدراسة ظيير ) 2013في بعض الدراسات  كدراسة األشقر )

 

 السابقة:أكجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية كالدراسات 
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراستيا لممفاىيـ الرياضية ، كاستخداميا 

كاف فييا اختبار الدراسات السابقة التي بعض كاتفقت دراسة الباحثة الحالية مع المنيج التجريبي، 
 مف طمبة المدارس .المفاىيـ الرياضية أداة لمدراسة ، كاتفقت مع عينات الدراسات السابقة ككنيا 

 
 

 أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
 الحصكؿ عمى مراجع ذات عالقة بمكضكع الدراسة الحالية. -
 استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة. -
 بناء االطار النظرم . -
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 : الدراسات التي تناكلت التفكير البصرم:المحكر الثالث
 (: 2013دراسة أبك داف )  .1

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ النماذج المحسكسة في تدريس كحدة الكسكر 
عمى تنمية التحصيؿ كميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزة، كإلجراء 

( طالبة مكزعيف   60الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) 
عمي فصميف دراسييف لمصؼ الرابع األساسي مف مدرسة الرافديف األساسية ) أ (، أحدىما مثؿ 
المجمكعة التجريبية كدرس الكحدة باستخداـ النماذج المحسكسة، كاآلخر مثؿ المجمكعة الضابطة 

دراسة كالمتمثمة في كدرس الكحدة بالطريقة التقميدية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدكات ال
  كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسةاختبار تحصيمي، كاختبار ميارات التفكير البصرم، 

متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ  بيف ةفركؽ دالة إحصائيكجكد 
إحصائية بيف  لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ ذات داللةختبار التحصيؿ البعدم ال

الختبار ميارات  التفكير متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم 
 التجريبية. لصالح المجمكعة البصرم

 ( : 2013دراسة أبك زايدة )  .2

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ كتاب تفاعمي محكسب في تنمية 
ي التكنكلكجيا لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة، كإلجراء ميارات التفكير البصرم ف

طالبان مف مدرسة بيت 120 ) الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة ) 
الىيا األساسية، مكزعيف عمى أربع شعب، حيث تـ اختيار شعبتيف بطريقة عشكائية لتمثال معان 

درست باستخداـ الكتاب التفاعمي المحكسب، بينما درس طالب المجمكعة التجريبية كالتي 
المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة  
في اختبار لمتفكير البصرم، كمف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة 

طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير  احصائية بيف متكسطي درجات
 البصرم لصالح المجمكعة التجريبية .
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 ( :  2011دراسة طافش )  .3

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح  في ميارات التكاصؿ الرياضي 
امف األساسي عمى تنمية التحصيؿ الدراسي كميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الث

(   74بغزة، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) 
طالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف طالبات الصؼ الثامف األساسي مف مدرسة عيف جالكت 

تحصيمي  ك  األساسية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة  في اختبار
اختبار لميارات التفكير البصرم، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات 
داللة احصائية بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير 

 البصرم لصالح المجمكعة التجريبية .

 ( :  2010دراسة  الشكبكي )  .4

سة إلى معرفة أثر تكظيؼ المدخؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ كميارات ىدفت ىذه الدرا
التفكير البصرم بالفيزياء لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ 

( طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر مف  68المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )
ية ) أ (  ، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف أحداىما تجريبية درست مدرسة زىرة المدائف الثانك 

بالمدخؿ المنظكمي، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء 
أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار المفاىيـ الفيزيائية ، كاختبار ميارات التفكير البصرم، كمف 

ت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أىـ النتائج التي تكصم
طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ ، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

 بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات التفكير البصرم . 

 ( :  2010دراسة جبر )  .5

فت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية في ىد  
تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم بالعمكـ لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي، كإلجراء 

( طالبان مف طالب الصؼ 90الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف  )
ي مف مدرسة يكسؼ النجار الثانكية لمبنيف ، حيث تككنت المجمكعة التجريبية مف العاشر األساس
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( طالبان، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء أدكات 45( طالبان، كالمجمكعة الضابطة مف )45)
الدراسة كالمتمثمة في اختبار لممفاىيـ، كاختبار لميارات التفكير البصرم، كمف أىـ النتائج التي 

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف يا الدراسة تكصمت إلي
 التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية .

 ( :  2009دراسة حمادة )  .6

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية شبكات التفكير البصرم في تنمية ميارات التفكير 
البصرم كالقدرة عمى حؿ كطرح المشكالت المفظية في الرياضيات كاالتجاه نحك حميا لتالميذ 
الصؼ الخامس االبتدائي، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة 

( طالبةن مكزعات عمى مجمكعتيف احداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، كلتحقيؽ أىداؼ  68 (مف 
أدكات الدراسة كالمتمثمة  في اختبار ميارات التفكير البصرم، ك اختبار  الدراسة تـ بناء

تحصيمي، كاختبار القدرة عمى حؿ كطرح المشكالت المفظية في الرياضيات، كمقياس لالتجاه 
لمفظية في الرياضيات، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف  نحك حؿ المشكالت ا

كالقدرة عمى حؿ  يارات التفكير البصرم، كالتحصيؿ،شبكات التفكير البصرم ليا دكر في تنمية م
التجاه نحك دكرىا االيجابي في تنمية ا لمفظية في الرياضيات باإلضافة إلىكطرح المشكالت ا

 .الرياضيات لدل الطمبة

 ( :  2009شعت ) دراسة  .7

إثراء محتكل اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي في ضكء  ىدفت ىذه الدراسة إلى
المنيج الكصفي التحميمي حيث قاـ بتحميؿ كإلجراء الدراسة تـ استخداـ ميارات التفكير البصرم ، 

، ت التفكير البصرممياراكحدة اليندسة الفراغية مف خالؿ أداة تحميؿ تـ بناؤىا باالعتماد عمى 
لتحميؿ محتكل  في أداة تحميؿ المحتكل كالمتمثمة  أدكات الدراسة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناءك 

بناء قائمة بميارات التفكير  الدراسة التي تكصمت إلييا نتائجال، كمف أىـ الكحدة الدراسية 
ر األساسي، كتدني نسب تكافر البصرم الكاجب تكافرىا في كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاش

 ىذه الميارات .

 



66 
 

 ( :  2008رياف ) دراسة  .8

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر متغيرات الجنس كالعمر كالمعدؿ التراكمي كالتفاعؿ 
بينيما عمى القدرة المكانية البصرية لدل طمبة جامعة القدس المفتكحة في تخصص التربية 
االبتدائية بالخميؿ، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي باعتباره المنيج المناسب في 

( طالبان كطالبةن تـ  132التي تيدؼ إلى كصؼ ظاىرة ما، كتككنت عينة الدراسة مف ) الدراسات 
اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية مف طمبة جامعة القدس المفتكحة في تخصص التربية االبتدائية 
مستكل السنة الرابعة، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار القدرة المكانية المعد مف قبؿ الباحثيف 

تس كىرزماف ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية تي
تبعان لمتغير المعدؿ التراكمي لصالح فئة المعدؿ التراكمي المرتفع، ككما كتكجد فركؽ ذات داللة 

 ( سنة .  24-30احصائية تبعان لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية الثانية ما بيف ) 

 ( : 2008دراسة الخزندار )  .9

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ كتب الرياضيات لممرحمة االساسية العميا في ضكء ميارات 
التفكير البصرم، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كاختارت الباحثة عينة 

الدراسة استخدمت الباحثة  الدراسة مف كتب الرياضيات لممرحمة األساسية العميا، كلتحقيؽ أىداؼ
أداة تحميؿ المحتكل في ضكء ميارات التفكير البصرم، كمف أىـ النتائج التي تكصمت الييا 
الدراسة اىتماـ محتكل كتب الرياضيات لممرحمة األساسية العميا بميارات التفكير في جميع 

 %.12لبصرم بنسب صفكؼ المرحمة األساسية، كقد تدنت نسبة احتكائيا عمى ميارات التفكير ا

 ( :  2006دراسة ميدم )  .10

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ برمجيات تعميمية عمى التفكير البصرم ، 
كالتحصيؿ في التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ 

( طالبةن مف طالبات مدرسة كفر قاسـ  83المنيج  التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة مف ) 
الثانكية لمبنات، حيث تـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 
بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار ميارات التفكير البصرم، كاختبار التحصيؿ، كمف أىـ 

اللة احصائية  بيف متكسطي درجات طالب النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة كجكد فركؽ ذات د
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المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية ، ككجكد 
فركؽ ذات داللة احصائية  بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 

 االختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية .

 ( :  Jean,2004ف ) دراسة جي .11

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ التفكير البصرم المصمـ ببيئة 
اإلنترنت عمى تعمـ العمـك ، كإلجراء الدراسة تـ استخداـ المنيج البنائي كالمنيج التجريبي، 

راسة تـ ( طالبان، كلتحقيؽ ألىداؼ الد15كاختيرت عينة الدراسة بطريقة عشكائية يبمغ عددىا )
بناء أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار المفاىيـ العممية كالمقابمة لتقييـ الطالب، كمف أىـ النتائج 

البصرم  التي تكصمت إلييا الدراسة ىناؾ اكتساب لممفاىيـ العممية مف خالؿ استخداـ التفكير
 المصمـ ببيئة االنترنت. 

 ( : Stokes,2001دراسة ستككس ).12   

عتباره أحد أبعاد التفكير الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ التصكر في التعميـ باىدفت   
، كتكفر ىذه الدراسة مقدمة إلي معرفة دكر عظيـ في تحقيؽ أىداؼ التعمـ ، لما لو مفالبصرم

، كبذلؾ دمجت بيف ة الدراسات التي تتحرل التأثيراتالقراءة كالكتابة البصرية ، كتتضمف مراجع
كإلجراء الدراسة تـ استخداـ المنيج  ،ميف المككنات البصرية في التعميـمختمفة مف تضالدرجات ال
دب تحفز االىتماـ الستعماؿ ئج الدراسة تبيف أف غرض مراجعة األ، ككانت نتاالتجريبي

 .  قراءة كميارات رياضية التحسينات البصرية بالتمازج مع تطكير المتعمميف شفكيان 

 : ميارات التفكير البصرم الدراسات التي تناكلت تعقيب عمى 
 

 :أكالن: بالنسبة لألىداؼ
ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى تنمية ميارات التفكير البصرم، كدراسة أبك داف 

(، (2010(، كدراسة الشكبكي 2011(، كدراسة طافش ) 2013(، كدراسة أبك زايدة )  2013)
الى  (2009) ، في حيف ىدفت  دراسة شعت 2009)) (، ك دراسة حمادة2010كدراسة جبر )

إثراء محتكل اليندسة لمصؼ العاشر األساسي في ضكء ميارات التفكير البصرم ، كىدفت دراسة 
إلى معرفة أثر استخداـ التفكير البصرم المصمـ ببيئة االنترنت عمى تعميـ العمكـ، 2004)جيف )
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ثر متغير الجنس كالعمر ك المعدؿ كالتفاعؿ ( الى معرفة أ 2008بينما ىدفت دراسة رياف ) 
 بينيما عمى القدرة المكانية . 

 
 ثانيان: بالنسبة لممنيج:

اتفقت جميعيا في اتباع المنيج التجريبي ،  اتضح مف الدراسات المستعرضة أنيا قد
( 2004الكصفي التحميمي ، كدراسة جيف ) ( كالتي اتبعت المنيج 2009باستثناء دراسة شعت ) 

 المنيج البنائي . ضافة الي اتباعيا لممنيج التجريبي اتبعتباإل

  ثالثان: بالنسبة لمعينة: 
 فقط كدراسة أبك زايدة عينتيا مف الطالب في اختيار الدراسات السابقة  بعض اتفقت

( ، في حيف أف دراسة كؿ مف أبك  2004، كدراسة جيف )2010 ) ، كدراسة جبر ) (2013)
 (، كدراسة حمادة  2010(، كدراسة الشكبكي )  2011، كدراسة طافش ) 2013 ) داف ) 

اتفقت في اختيار عينتيا مف الطالبات فقط ، كبعض 2006 ) ، كدراسة ميدم ) (2009)
في  ، كتباينت الدراسات 2008 )الدراسات جمعت عينتيا بيف الطالب كالطالبات كدراسة رياف )

كدراسة أبك  (،2013) أبك داف مثؿ: دراسة  ساسيةلمرحمة االالمرحمة الدراسية؛ فمنيا ما تناكؿ ا
كمنيا ما تناكؿ المرحمة ، 2009 )، كدراسة حمادة )2011 )، كدراسة طافش ) ( 2013زايدة ) 

( ،  2006كدراسة ميدم ) ، ( 2010)جبر، كدراسة  (2010)الشكبكي  الثانكية مثؿ: دراسة 
عمى طمبة الجامعة ، كاختمفت الدراسات السابقة في طبقت (   2008في حيف أف دراسة رياف ) 

 أماكف تطبيقيا، كتباينت في العدد حسب ما ىك مناسب لطبيعة الدراسة .
 :دكاتلأل رابعان: بالنسبة 

، كدراسػة اختبار لقياس ميارات التفكير البصػرم  السابقة  الدراساتالعديد مف استخدمت 
كدراسػػػة الشػػػكبكي  ،(2011) دراسػػػة طػػػافش(، ك 2013)كدراسػػػة أبػػػك زايػػػدة (، 2013)أبػػػك داف 

بينما ، 2006) ( ، كدراسة ميدم ) 2009، كدراسة حمادة ) 2010 )(، كدراسة جبر ) 2010)
 الدراسػات السػابقة مػف ( اختبار لقيػاس القػدرة المكانيػة ، كالػبعض 2008دراسة رياف )  استخدمت

 الشػػكبكي  كدراسػػة ر لتنميػػة المفػػاىيـ اختبػػا إلػػى اختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػرم اسػػتخدـ إضػػافة 
  (، كدراسػػة ميػػدم  2013كاسػػتخدمت دراسػػة أبػػك داف )  (،  2010ك دراسػػة جبػػر ) (،2010)

( اختبػػار لمتكاصػػؿ  2011اختبػػار لقيػػاس التحصػػيؿ، بينمػػا اسػػتخدمت دراسػػة طػػافش )  (2006)
 الرياضي .
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 النتائج: خامسان:
بعض الدراسات أثبتت فعالية االستراتيجيات التدريسية كالبرامج المقترحة في تنمية ميارات التفكير 
البصرم ، في حيف تـ التكصؿ إلى تدني نسبة ميارات التفكير البصرم المتكاجدة في كحدة 

 . 2009)اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر حسب النتائج التي تـ التكصؿ الييا مف دراسة شعت ) 
 

 سادسان: أكجو االتفاؽ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دراستيا لميارات التفكير البصرم ، 

كاف الدراسات السابقة التي بعض كاتفقت دراسة الباحثة الحالية مع كاستخداميا المنيج التجريبي، 
فييا اختبار التفكير البصرم أداة لمدراسة ، كاتفقت مع عينات الدراسات السابقة ككنيا مف طمبة 

 ( ألف عينتيا مف طمبة الجامعة . 2008المدارس ، كاختمفت مع دراسة رياف ) 

 أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة:
 الحصكؿ عمى مراجع ذات عالقة بمكضكع الدراسة الحالية. 
 ـ األساليب اإلحصائية المناسبة.استخدا 
 بناء االطار النظرم . 
 بناء أدكات الدراسة . 

 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة:
  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي تـ عرضيا في استخداـ االستراتيجية

 حثت أثر االستراتيجية البنائية(، كتميزت عنيا في أنيا ب (PDEODEالبنائية  
(PDEODE . في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم ) 

  القائـ عمى مجمكعتيف متكافئتيف اتفقت معظـ الدراسات عمى استخداـ المنيج التجريبي
ضابطة كتجريبية (، كاستخدمت الباحثة أيضان المنيج التجريبي في ىذه الدراسة ، حيث )

ـ اليندسية باستخداـ االستراتيجية البنائية  كانت المجمكعة التجريبية تدرس المفاىي
PDEODE)). كالمجمكعة الضابطة تدرس المفاىيـ اليندسية بالطريقة التقميدية ، 

  تنكعت أدكات الدراسة في الدراسات السابقة، بالرغـ مف ذلؾ اتفؽ معظميا عمى أداة
مت الباحثة في ىذه االختبار باختالؼ نكعيتو بناءن عمى المتغيرات المراد قياسيا، كاستخد
 الدراسة اختبار لممفاىيـ اليندسية كاختبار لميارات التفكير البصرم .

  شممت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنكعت ما بيف المرحمة االساسية كالمرحمة
الثانكية كالتعميـ العالي ، بينما تككنت عينة الدراسة الحالية مف طالبات الصؼ الثامف 

 ( طالبة . 55ف )االساسي كمككنة م
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كمساعدة الباحثة في القكؿ: إف الدراسات السابقة ليا دكر ميـ في تعزيز الدراسة الحالية،  فيمكك  
إال أف  ،تككيف خمفية كاضحة عف مكضكع الدراسة، كذلؾ مف خالؿ المنيج كالنتائج كالتكصيات

تنمية المفاىيـ اليندسية ( في PDEODEباستخداـ االستراتيجية البنائية )الدراسة الحالية تفردت 
فإنيا  كحسب عمـ الباحثة ،كميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي

( كدراسة أثرىا عمى PDEODEاالستراتيجية البنائية )الدراسة األكلى في غزة التي استخدمت 
 المفاىيـ اليندسية ك ميارات التفكير البصرم.

 
 
 

 








































71 
 









 رابعالالفصؿ 
 الطريقة كاإلجراءات 

 
 
 .منيج الدراسة 
 . تصميـ الدراسة 
 .مجتمع الدراسة 
  .عينة الدراسة 
  . متغيرات الدراسة 
 . أدكات الدراسة كمكادىا البحثية 
 . ضبط متغيرات الدراسة 
 . اجراءات تطبيؽ الدراسة 
 . األساليب االحصائية المستخدمة 
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 الرابعؿ ػػػػفصػػال
 :ةػػػػػراءات الدراسػػػػػإج

تضمف ىذا الفصؿ كصفان شامالن لمنيج الدراسة، كمجتمعيا، كعينتيا، كما كصؼ أدكات     
  الدراسة، كاإلجراءات التي تـ القياـ بيا، كطريقة تحميؿ النتائج إحصائيان.

 

  أكالن: منيج الدراسة:
بعد تحديد مشكمة الدراسة، كاالطالع عمى الدراسات السابقة، كمراجعة العديد مف المناىج 

التجريبي، حيث يعد ىذا المنيج أنسب المناىج شبو البحثية، اتبعت الباحثة في دراستيا المنيج 
 . البحثية لبحكث العمـك اإلنسانية

الستراتيجية البنائية                               أثر استخداـ ا كبما أف الدراسة الحالية سعت إلى الكشؼ عف
 (PDEODE في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل )

تحقيؽ أىداؼ ل نسبالتجريبي ىك األشبو ، فإف المنيج طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة
 يف( في المتغير PDEODEاالستراتيجية البنائية ) الدراسة، كذلؾ لمعرفة أثر العامؿ المستقؿ

 (.المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم)يف التابع
 

 ثانيان: تصميـ الدراسة:
المجمكعة  الختبار فركض الدراسة اعتمدت الباحثة تصميـ المجمكعات المتكافئة )   

تيف، كتطبيؽ العامؿ التجريبية، المجمكعة الضابطة(، مف خالؿ اختيار مجمكعتيف متماثم
)المتغير المستقؿ( عمى المجمكعة التجريبية، كحجبو عف المجمكعة الضابطة، ثـ  التجريبي

(: " أف الباحثيف 320:2005ف)ك مالحظة الفرؽ بيف المجمكعتيف، حيث يرل عبيدات كآخر 
ندخؿ اعتمدكا ىذا التصميـ لتالفي عيكب المجمكعة الكاحدة، كذلؾ باستخداـ أكثر مف مجمكعة، 

، كبذلؾ يككف  ا، كنترؾ المجمكعة األخرل في ظركفيا الطبيعيةمالعامؿ التجريبي عمى إحداى
الفرؽ ناتجان عف تأثر المجمكعة التجريبية بالعامؿ التجريبي، كلكف يشترط أف تككف المجمكعات 

جريبية"، متكافئة تمامان في جميع ظركفيا، ما عدا المتغير التجريبي الذم يؤثر عمى المجمكعة الت
 (:4-1رقـ) شكؿكعميو فقد اعتمدت الباحثة التصميـ التالي الختبار فركض الدراسة، 
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 :ة: مجتمع الدراسثالثان 
جميع األفراد أك العناصر الذيف ليـ ( المجتمع بأنو:" 160: 2010 )أبك عالـ يعرؼ   

 ".خصائص كاحدة يمكف مالحظتيا 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الثامف األساسي في المدارس الحككمية كعميو فقد 

 في محافظة رفح، كالالتي يدرسف مادة الرياضيات في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 
2014 . 

 :  عينة الدراسة :رابعان 
كآخركف يعد اختيار عينة الدراسة مف الخطكات الميمة لمبحث، كيعرفيا عبيدات     
" جزء مف مجتمع البحث األصمي، يختارىا الباحث بأساليب مختمفة،  ( بأنيا:2005:132)

  كتضـ عددان مف األفراد مف المجتمع األصمي".
حيث تـ  اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدرسة رابعة العدكية 

مف شعبتيف دراسيتيف بمغ عددىما راسة االساسية المشتركة  بصكرة قصدية، كتككنت عينة الد
( طالبة، حيث تـ اختيار أحد ىاتيف الشعبتيف عشكائيان لتككف المجمكعة التجريبية كالتي  55)

( طالبة، كاألخرل  27( كبمغ عددىا )  PDEODEدرست باستخداـ االستراتيجية البنائية ) 
 ( طالبة . 28ضابطة درست بالطريقة التقميدية كبمغ عددىا ) 

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 ( 1-4جدكؿ رقـ )   
 تكزيع أفراد عينة الدراسة    

 المجمكع المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
 العدد الفصؿ العدد الفصؿ

  ( 2الثامف )  55
  

 28 ( 1الثامف )  27

 

اختبار 

 قبلي

 المجموعة التجريبية

 المجموعة الضابطة

 

اختبار 

 بعدي

           االستراتيجية البنائية

 ( PDEODE ) 

طرائق تعليم الرياضيات 

 التقليدية

 ( التصميـ التجريبي لمدراسة4-1)رقـ  شكؿ
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 : : متغيرات الدراسةخامسان 
 المتغير المستقؿ:  -1

ىك مكقؼ يتعرض لو أفراد ( المتغير المستقؿ بأنو:"  2010:198)أبك عالـ يعرؼ  
العينة كلكنو   في نفس الكقت مستقؿ عف أم سمكؾ ألم فرد منيا، كلكنو تحت السيطرة 

 المباشرة لمباحث". 
 ( . PDEODEاالستراتيجية البنائية ) كيتمثؿ المتغير المستقؿ )العامؿ التجريبي( في: 

 المتغير التابع:  -2
يقيس أثر أك المتغير الذم  " ( المتغير التابع بأنو: 199: 2010)أبك عالـ يعرؼ  

نتائج المعالجة التي يتعرض ليا المتغير المستقؿ، كيتغير المتغير التابع كفقان ألثر المتغير 
 المستقؿ".

 كقد تضمنت الدراسة متغيريف تابعيف كىما : 
 المفاىيـ اليندسية .

 ميارات التفكير البصرم . 
 اد الدراسة كأدكاتيا : سادسان : مك 

استخداـ االستراتيجية البنائية  عمى أثرلتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتي تمثمت في التعرؼ  
(PDEODE في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل طالبات )

 : التالية بإعداد المكاد ك األدكاتقامت الباحثة  الصؼ الثامف األساسي بغزة ،
المكاد التعميمية : كتشمؿ دليؿ المعمـ لتدريس مفاىيـ كحدة اليندسة المقررة عمى طالبات  - أ

الصؼ الثامف األساسي ) الفصؿ الدراسي الثاني ( مصاغة في ضكء االستراتيجية 
 ( . PDEODEالبنائية  )

 أدكات بحثية لجمع البيانات كتشمؿ ما يمي : - ب
 اختبار المفاىيـ اليندسية .

 اختبار ميارات التفكير البصرم .
اليندسة ( ، كفيما يمي عرض تفصيمي عف تحميؿ عداد أدكات الدراسة تحميؿ كحدة )كقد استمـز إ
 المحتكل: 

 تحميؿ المحتكل :
أسمكب ييدؼ إلى كصؼ المحتكل التعميمي كصفان كيقصد بتحميؿ المحتكل أنو "

 (.60 2003 :  األساسية لمتعمـ"  ) بدكم،مكضكعيان كمنيجيان، مما يؤدم إلى تحديد العناصر 
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 كتضمنت أداة التحميؿ ما يمي: 
 : ىدؼ التحميؿ 

اليدؼ مف التحميؿ في ىذه الدراسة تحديد قائمة المفاىيـ اليندسية ك ميارات التفكير  
 . مصؼ الثامف االساسي الجزء الثانيالبصرم المتضمنة في كحدة اليندسة مف كتاب الرياضيات ل

  التحميؿ :عينة  
ىي كحدة اليندسة مف كتاب الرياضيات الجزء الثاني المقرر عمى طالبات الصؼ 

 الثامف األساسي في المدارس الحككمية برفح . 
 : كحدة التحميؿ 

 تـ اعتماد الفقرة ككحدة لمتحميؿ . 
 : ضكابط عممية التحميؿ 

 ذه الضكابط :قامت الباحثة بمراعاة عدد مف الضكابط خالؿ عممية التحميؿ كمف ى 
  . يتـ التحميؿ في ضكء التعريؼ االجرائي لممفيـك اليندسي 
 . يقتصر التحميؿ عمى كحدة اليندسة لمصؼ الثامف باستثناء الدرس السابع 
 . تـ استبعاد المفاىيـ الثانكية التي تعبر عف معرفة سابقة بالنسبة لمطالبة 
 رفقة أثناء العاـ .ال يشمؿ التحميؿ دليؿ المعمـ أك أم نشاطات كزارية م 
  : إجراءات التحميؿ 
  تـ تحديد الصفحات التي خضعت لعممية التحميؿ في الكتاب كقراءتيا لتحديد المفاىيـ

 اليندسية التي تضمنتيا الكحدة . 
  . تحديد قائمة بالمفاىيـ اليندسية المكجكدة في الكحدة 
 . تحكيـ قائمة المفاىيـ مف قبؿ عدد مف المختصيف 
  : نتائج التحميؿ 

( يكضح المفاىيـ 2 ( مفيكمان ىندسيان، كالممحؽ رقـ )  11نتج عف تحميؿ الكحدة ) 
 اليندسية الكاردة في الكحدة . 

  : التحقؽ مف صدؽ كثبات التحميؿ 
 صدؽ التحميؿ : 

قامت الباحثة بعرض قائمة المفاىيـ عمي مجمكعة مف المختصيف في الرياضيات مف 
 -تربكييف ، إلبداء رأييـ في طريقة التحميؿ كنتائجو ، كفي ضكء آراء المحكميفمعمميف كمشرفيف 

قامت الباحثة بإضافة بعض التعديالت كحذؼ بعض المفاىيـ اليندسية  -( 1ممحؽ رقـ )
 الرتباطيا بالنظريات .
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 ثبات التحميؿ : 
 ثبات التحميؿ عبر الزمف : 

،  2014قامت الباحثة بإجراء تحميؿ المحتكل لمكحدة السادسة " اليندسة " في شير يناير 
ـ ، أم بعد شير مف التحميؿ األكؿ، ثـ  2014ثـ أعادت التحميؿ مرة أخرل في شير فبرايؿ 

قامت بحساب معامؿ الثبات بيف التحميميف باستخداـ معادلة ىكستي التالية المشار إلييا في 
 ( : 226: 2004طعيمة ) 

 
 معامؿ االتفاؽ =     

 
 حيث : 
m. مجمكع الفقرات التي اتفؽ عمى أف تندرج تحت نفس الفئة : 
n1 . المجمكع الكمي لمفقرات التي تـ تحميميا في المرة األكلى : 
n2 . المجمكع الكمي لمفقرات التي تـ تحميميا في المرة الثانية : 

 ( يكضح ذلؾ : 2-4كقد أسفرت نتائج التحميؿ عف كجكد اتفاؽ كبير بيف التحميميف ،  الجدكؿ ) 
 (  2-4جدكؿ )                                  

 جدكؿ ثبات تحميؿ المحتكل عبر الزمف مكضحان نقاط االتفاؽ كاالختالؼ كمعامؿ الثبات
المفاىيـ الناتجة عف 

 التحميؿ 
 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األكؿ

13 11 11 2 0.92 

( كىذا يدؿ عمى أف التحميؿ يتمتع  0.92( أف معامؿ الثبات بمغ )  2-4كيتضح مف جدكؿ ) 
 بثبات عالي .

 حساب الثبات عبر األفراد :
كيقصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي تكصمت إلييا الباحثة كبيف نتائج التحميؿ 
التي تكصؿ إلييا أحد المختصيف في مجاؿ تدريس الرياضيات، حيث قامت الباحثة بتحميؿ 
محتكل الكحدة كذلؾ لتحديد المفاىيـ اليندسية الكاردة فييا، كقامت إحدل مدرسات المادة بتحميؿ 

كاستخراج المفاىيـ المتكاجدة فييا بشكؿ مستقؿ، كمف ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ  الكحدة
االتفاؽ بيف التحميميف مستخدمة معادلة ىكلستي، كقد أسفرت نتائج التحميؿ عف كجكد اتفاؽ كبير 

 ( يكضح ذلؾ : 3-4بيف التحميميف، كالجدكؿ  ) 
 
 
 

2M 
n1+n2 
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 ( 3-4جدكؿ ) 
 جدكؿ ثبات تحميؿ المحتكل عبر األفراد مكضحان نقاط االتفاؽ كاالختالؼ كمعامؿ الثبات              

( كىذا يدؿ عمى ثبات عممية   0.95( أف معامؿ الثبات بمغ )  3-4كيتضح مف الجدكؿ ) 
 مما يجعؿ الباحثة تطمئف إلستخداـ األداة .التحميؿ ، 

(  11كبناءان عمى نتائج التحميؿ السابقة تـ تحديد قائمة المفاىيـ اليندسية كعددىا ) 
في كحدة اليندسة مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي  -(   2ممحؽ رقـ ) –مفيكـ 

 الفصؿ الدراسي الثاني .
إعداد مكاد ك أدكات الدراسة ) دليؿ المعمـ ، اختبار المفاىيـ اليندسية ، ك اختبار التفكير 

 البصرم ( : 
في ضكء االستراتيجية البنائية  إعداد دليؿ المعمـ لتدريس كحدة اليندسة .1

(PDEODE)  : 
بعد اطالع الباحثة عمى األدب التربكم الخاص بالمفاىيـ اليندسية كاستراتيجيات تدريسيا، 

(، قامت  PDEODEكذلؾ األدب الخاص باستراتيجيات النظرية البنائية  خاصة استراتيجية ) 
الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ، حيث يعتبر دليؿ المعمـ اعادة صياغة لممادة التعميمية في ضكء 

 ( .  PDEODEستراتيجية البنائية )اال
 كإلعداد دليؿ المعمـ قامت الباحثة باتباع الخطكات التالية : 

  تحديد األىداؼ العامة لتدريس كحدة اليندسة، كذلؾ مف خالؿ االطالع عمى مكضكعات
الكحدة في كتاب الطالب، كأىداؼ تدريس الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي كما كردت 

 .  في كتاب المعمـ
 . تحميؿ محتكل كحدة اليندسة حسب ما تـ عرضو سابقان 
  ( االطالع عمى الدراسات السابقة التي استخدمت االستراتيجية البنائيةPDEODE  )

( ك  2012في تدريس المفاىيـ الرياضية لالستفادة منيا مثؿ دراسة الخطيب ) 
 .2012 ) السالمات ) 

 كقد تضمف دليؿ المعمـ المككنات التالية : 
مقدمة الدليؿ : تحدثت عف أىمية الدليؿ لممعمـ كي يتمكف مف تطبيؽ االستراتيجية  .1

( في تدريس مفاىيـ كحدة اليندسة لمصؼ الثامف باإلضافة الى  PDEODEالبنائية )
 أىداؼ الدليؿ . 

 أىداؼ الكحدة الخاصة كالعامة .  .2

المفاىيـ الناتجة عف 
 التحميؿ

 معامؿ الثبات نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ تحميؿ المعممة تحميؿ الباحثة

10 11 10 1 0.95 
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 االستراتيجية البنائية .نبذة مختصرة عف  .3
 قائمة بالدركس المتضمنة في الكحدة . .4
 قائمة المفاىيـ اليندسية المتضمنة في الكحدة .  .5
 الكسائؿ كاألدكات التعميمة . .6
 ( . PDEODEخطة دركس الكحدة في ضكء االستراتيجية البنائية )  .7

 
 تخطيط الدركس بدليؿ المعمـ : 

تضمف كؿ درس  ( كقد PDEODEتيجية البنائية ) تـ إعادة صياغة الدركس كفقان لالسترا
 العناصر التالية : 

 . عنكاف الدرس 
 . عدد الحصص 
 . الخبرات المنتمية لكؿ درس 
 . األىداؼ المتكقعة مف تدريس المفاىيـ اليندسية 
  الكسائؿ كاألدكات التعميمة : حيث احتكل كؿ درس عمى عدد مف الكسائؿ كاألدكات

 المناسبة لطبيعة الدرس . 
  . المفاىيـ اليندسية التي يتضمنيا كؿ درس 
  خطكات السير في الدرس : قامت الباحثة بتحديد خطكات السير  في كؿ درس بما

 ف الخطكات التالية : ( كتضم PDEODEيتالءـ مع االستراتيجية البنائية ) 
بداية عممية التدريس : تقـك المعممة بطرح مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ المراد  .1

تنميتو لدل الطالبات، كتستمع إلى إجابات الطالبات كمناقشتيف في اإلجابات، بحيث 
 تركز المعممة عمى تبرير الطالبة إلجابة معينة دكف غيرىا .

الطالبات باإلجابة عمى األسئمة التي تـ طرحيا في بداية الدرس  أثناء التدريس : تقـك .2
بشكؿ تعاكني ، كمف ثـ يتـ مناقشتيا بيف جميع الطالبات داخؿ الفصؿ، كبعد االنتياء 
مف النقاش تقكـ المعممة بتكزيع أكراؽ عمؿ عمى الطالبات تساعدىف في الكصكؿ إلي 

 االجابة الصحيحة بأنفسيف.
 ت الباحثة بمراعاة أنكاع التقكيـ التالية عند بناء  دليؿ المعمـ : تقكيـ الدركس : قام .3

التقكيـ القبمي : يتمثؿ في مناقشة الطالبات في المعارؼ السابقة التي ترتبط بالمفيـك المراد 
 تنميتو لمطالبات .

 . التقكيـ التككيني : يتمثؿ في مالحظة الباحثة ألداء الطالبات أثناء االجابة عمى كرؽ العمؿ
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التقكيـ النيائي : يتمثؿ في تطبيؽ أدكات الدراسة ) اختبار المفاىيـ اليندسية ، اختبار 
 ( . PDEODEالتفكير البصرم ( عمى الطالبات بعد نياية فترة تطبيؽ االستراتيجية ) 

 -كبعد إعداد الدليؿ في صكرتو األكلية قامت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف المختصيف 
 بيدؼ تحكيمو كمف ضمف االقتراحات التي أدلى بيا السادة المحكمكف :  - 1 ) ممحؽ رقـ )

  . التنكيع في األنشطة كالكسائؿ التعميمية 
  . تعديؿ بعض األىداؼ التعميمة لعدـ مناسبتيا 

( يكضح بطاقة تحكيـ دليؿ المعمـ المصاغ كفقان لالستراتيجية البنائية  4كالممحؽ رقـ ) 
(PDEODE  كبعد إضافة التعديالت المشار الييا مف قبؿ المحكميف أصبح الدليؿ جاىزان ،)

 . 13)لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة ممحؽ رقـ ) 
 

 اختبار المفاىيـ اليندسية : 
قامت الباحثة باالطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كاالختبارات التحصيمية 

 دة منيا في كضع اختبار لتنمية المفاىيـ اليندسية .كاختبارات المفاىيـ، بيدؼ االستفا
 كلقد مر اعداد اختبار المفاىيـ اليندسية  بالخطكات التالية : 

 تحديد المادة الدراسية :  .1
الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي كىي الكحدة الدراسية التي تـ اختيارىا مف كتاب 

دركسيا في ) األشكاؿ الرباعية ، متكازم كحدة اليندسة ( باستثناء الدرس السابع، كتتمثؿ )
األضالع ، متى يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع ، حاالت خاصة لمتكازم األضالع ، 

 المنصفات كالقطع المتكسطة ، تكافؤ األشكاؿ اليندسية ( .
 تحديد اليدؼ مف االختبار :  .2

بات الصؼ الثامف ىدؼ االختبار إلى معرفة مستكل تنمية المفاىيـ اليندسية لدل طال
 األساسي في كحدة اليندسة لممجمكعتيف : التجريبية كالضابطة . 

 إعداد جدكؿ المكاصفات لالختبار : .3
( : " عبارة عف جدكؿ لو بعديف يمثؿ أحدىما تحميؿ 353:  2010كيعرفو أبك زينة )

 محتكل الكحدة إلى عناصرىا ، كالبعد الثاني يمثؿ األىداؼ التعميمية )النكاتج (" . 
قامت الباحثة بعد تحميؿ المحتكل بإعداد جدكؿ مكاصفات الختبار المفاىيـ اليندسية ، 

مى األمثمة كالتماريف كعدد الصفحات لكؿ حيث تـ تحديد األكزاف النسبية ألجزاء المحتكل بناءن ع
درس، أّما بالنسبة لألكزاف الخاصة بمستكيات األىداؼ تـ تحديدىا بناءن عمى األىداؼ المتكقعة 

 (  يكضح ذلؾ : 4-4مف تدريس الكحدة، كالجدكؿ التالي )
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 (4-4جدكؿ )
 مكاصفات اختبار المفاىيـ اليندسيةجدكؿ 

 
 الصيغة األكلية إلعداد االختبار:  .4

 –( فقرة35استعانت الباحثة بقائمة المفاىيـ اليندسية في بناء االختبار المككف مف )
كتتككف جميع أسئمة االختبار مف أسئمة االختيار مف متعدد، مككنة مف أربعة  -(2ممحؽ رقـ )

  صحيح.بدائؿ، بديؿ كاحد منيا 
كتشمؿ فقرات االختبار ثالثة مستكيات مف مستكيات بمكـ المعرفية كىي )التذكر، الفيـ، 
التطبيؽ(، كىي األنسب لمكضكع الدراسة مف حيث مالءمتيا لطبيعة محتكل الكحدة الدراسية 

 كأىدافيا. 
 كتابة تعميمات االختبار:  .5

  عمى:ألكلى، ك اشتممت قامت الباحثة بتقديـ عدة تعميمات لمطالبات في الصفحة ا
  كالتاريخ.: االسـ ك الصؼ بالطالبات كىيبيانات خاصة 
  . عدد فقرات االختبار 
 . طريقة االجابة عف فقرات االختبار 

 
 

 المجمكع تطبيؽ فيـ تذكر التصنيؼ المكضكع
 %100 %50 %25 %25 الكزف النسبي

 4 2 1 1 %10 الشكؿ الرباعي
 5 3 1 1 %15 متكازم األضالع
متى يككف الشكؿ 

 الرباعي متكازم أضالع
15% 1 1 3 5 

حاالت خاصة لمتكازم 
 األضالع

15% 1 1 3 5 

المنصفات كالقطع 
 المتكسطة

21% 2 2 4 8 

 8 4 2 2 %24 تكافؤ األشكاؿ اليندسية
 35 19 8 8 %100 المجمكع
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 : االختبارتحكيـ  .6
، قامت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف إعداد االختبار في صكرتو األكليةبعد 
 –كمدرسي رياضيات  تربكييف،كمشرفيف  الجامعات،ىيئة التدريس في  مف أعضاءالمختصيف 
 االختبار.كذلؾ إلبداء مالحظاتيـ حكؿ  –( 1ممحؽ رقـ )

كلقد كاف لمسادة المحكميف عدة  اليندسية،( يكضح بطاقة تحكيـ اختبار المفاىيـ 5كالممحؽ رقـ )
  منيا:اقتراحات 

  البدائؿ.استبداؿ بعض  
  المغكية.تعديؿ بعض األخطاء 
  . التركيز عمى المفيكـ فقط دكف التطرؽ الي التعميمات 

 كبعد اجراء التعديالت أصبح االختبار جاىزان  لمتطبيؽ االستطالعي .
 التطبيؽ االستطالعي لالختبار :  .7

طالبة مف ( 39)تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية تككنت مف قامت الباحثة ب  
كقد درست ،  12-3-2014بتاريخ  بنات نافع االساسيةعقبة بف مف مدرسة  تيفدراسي تيفشعب

 : ، كىدفت العينة االستطالعية إلى كحدة اليندسة مسبقان 
 . حساب معامالت الصعكبة ألسئمة االختبار 
 . حساب معامالت التمييز ألسئمة االختبار 
  االختبارتحديد زمف. 
 .حساب معامؿ ثبات االختبار 
 .معرفة مدل كضكح تعميمات االختبار 

 تحديد زمف االختبار:  .8
تـ حساب زمف تأدية الطالبات لالختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف تقديـ طالبات 

( دقيقة كذلؾ 40التجربة االستطالعية، فكانت المدة الزمنية التي استغرقتيا الطالبات تساكم )
 بتطبيؽ المعادلة التالية:
 + زمف إجابة آخر خمس طالبات زمف إجابة أكؿ خمس طالبات زمف إجابة االختبار=

10 
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 تصحيح أسئمة االختبار:  .9
بعد إجابة طالبات العينة االستطالعية عمى أسئمة اختبار المفاىيـ اليندسية قامت الباحثة 

 .ة لكؿ فقرةبتصحيح االختبار، حيث حددت درجة كاحد
 .التحقؽ مف صدؽ االختبار: 10

أف تقيس األداة ما كضعت لقياسو فقط  ( "ىك110:2003يعرفو األغا كاألستاذ )
 دكف زيادة أك نقصاف".

 كقد استخدمت الباحثة طريقتيف لمتأكد مف صدؽ االختبار:
 صدؽ المحكميف :  -

، مف  -(1ممحؽ رقـ ) -قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف 
تربكييف لمبحث ، كمف المشرفيف الالرياضياتالمتخصصيف في المناىج كأساليب تدريس 

كالمعمميف، كقد طمبت الباحثة مف السادة المحكميف إبداء الرأم كالمالحظات  الرياضيات
 كالمقترحات حكؿ االختبار. 

بإضافة كقد حصمت عمى بعض اآلراء كالمقترحات مف السادة المحكميف، كقامت في ضكئيا 
 التعديالت المناسبة .

 : صدؽ االتساؽ الداخمي -
اتساؽ األداء عبر جميع  صدؽ االتساؽ الداخمي بأنو" ( 161:2000كيعرؼ عالـ )

 مفردات االختبار"
عف طريؽ حساب معامؿ  الختبار المفاىيـ اليندسيةتـ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي  حيث

كذلؾ لمتعرؼ عمى  بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار،بيرسكف رتباط ا
عند مستكل  كاف معامؿ االرتباط بيف الفقرات كالمجمكع العاـ داالن ك ، باط الناتجقكة معامؿ االرت

في أغمب الفقرات كتـ حذؼ الفقرات التالية لعدـ داللتيا اإلحصائية كىي  (0.01،)(0.05)
(  ( 5-4، كالجدكؿ ( فقرة30(، كقد تككف االختبار في صكرتو النيائية مف )5،8،9،21،30)

 يكضح ذلؾ :
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 (5-4جدكؿ )
 .معامؿ ارتباط كؿ درجة مف درجات االختبار مع الدرجة الكمية الختبار المفاىيـ اليندسة       

 الفقرة معامؿ االرتباط قيمة الداللة الفقرة معامؿ االرتباط قيمة الداللة

.000 .687 16 .001 .383 1 

.047 .272 17 .002 .403 2 

.004 .420 18 .007 .455 3 

.003 .437 19 .003 .438 4 

.022 .324 20 .021 .326 5 

.022 .324 21 .026 .314 6 

.001 .479 22 .000 .550 7 

.009 .378 23 .005 .405 8 

.033 .298 24 .001 .405 9 

.010 .374 25 .000 .591 10 

.002 .452 26 .016 .345 11 

.011 .369 27 .004 .423 12 

.005 .407 28 .025 .315 13 

.002 .461 29 .002 .446 14 

.002 .445 30 .001 .505 15 

 

كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي ألبعاد االختبار قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط 
بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار كاألبعاد األخرل، ككذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لالختبار 

 ( يكضح ذلؾ :6-4كالجدكؿ  )
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 (6-4جدكؿ ) 
 مصفكفة معامالت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد االختبار كاألبعاد األخرل ككذلؾ مع الدرجة الكمية

 

المجمكع  التذكر الفيـ التطبيؽ قيمة الداللة
 المجاؿ العاـ

0.000   1 
0. 

710** 
 التذكر

 الفيـ **0.830 **0.732 1  0.010
 التطبيؽ **0.891 **0.654 **0.674 1 0.000

 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط ببعضيا البعض كبالدرجة الكمية لالختبار 
( كىذا يؤكد أف االختبار  0.05( ، )  0.01ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

 يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي .

 ثبات االختبار:.التحقؽ مف 11
الثابت النتائج نفسيا، أك مقاربة ليا إذا أعيد تطبيقو مرة أخرل في ظركؼ  يعطي االختبار

 تـ حساب معامؿ ثبات اختبار المفاىيـ اليندسية باستخداـ : ، كمشابية
 (:K-R20)ككدر ريتشاردسكفطريقة  -

ريتشاردسكف عمى حساب نسب اإلجابات الصحيحة في فقرات  كتعتمد معادلة ككدر
 االختبار كتبايف اإلجابات عف كؿ فقرة، كتأخذ ىذه المعادلة الصيغة التالية:

 
 

 ( . 0.82يساوي )  20ريشاردسون  -وبالتعويض في المعادلة تنتج قيمة معامل كودر

 : ( Spilt-halfالنصفية )التجزئة  -
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار الى جزئيف : األسئمة ذات األرقاـ الزكجية كاألسئمة ذات 
األرقاـ الفردية، ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف النصؼ األكؿ كالنصؼ الثاني مف 

( كبعد أف تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف  0.703االختبار، فكجد أنو ) 
 ( . 0.825اكم )كجد أنيا تس

 ( يكضح قيـ معامؿ الثبات :  7-4كالجدكؿ ) 
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 ( (7-4جدكؿ 
 .لعينة الدراسة االستطالعية ( كالتجزئة النصفية ككدر ريتشاردسكفبطريقة ) اختبار المفاىيـقيـ ثبات 

-  

 20ككدر ريتشاردسكف  التجزئة النصفية

 الفقراتعدد   20ككدر ريتشاردسكف يفأارتباط الجز  سبيرماف براكف

0.825 0.703 0.82 30 

 الثبات، يتمتع بدرجة عالية مفختبار المفاىيـ ا فأ7-4 ) ) كيتضح مف الجدكؿ 
 لمدراسة .ساسية تطمئف الباحثة الستخدامو في التجربة األ

 
 .حساب معامالت الصعكبة كالتمييز لالختبار : 12
 معامؿ الصعكبة :  .1

كيقاس بالنسبة لمف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة خاطئة، ككاف اليدؼ مف حساب درجة 
( أك تزيد  ( 0.20الصعكبة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف 

 ( :  170:  2008كيحسب بالمعادلة التالية ) أبك دقة ،  0.80)عف )
 
 

 درجة صعكبة الفقرة = 
 

 معامؿ التمييز :  .2
كيقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفركؽ الفردية بينيـ ، كقدرتيا 

 أيضان عمى التمييز بيف الفئة العميا كالفئة الدنيا .
 كيحسب بالمعادلة التالية :

 
 معامؿ التمييز = 

 
 
 
 
 
 

 عدد الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة خاطئة
 عدد المفحكصيف

 عدد االجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا  –عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا 
 نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف
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كلقد قامت الباحثة بحساب معامؿ الصعكبة  كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار 

 ( يكضح ذلؾ . 8-4جدكؿ )المفاىيـ اليندسية  

 
 في اختبار المفاىيـ أف نسبة معامالت الصعكبة لمفقرات ( 8-4نالحظ مف الجدكؿ ) 

، بينما تراكحت نسبة معامالت التمييز (0.58بمتكسط حسابي قدره ) %(77-%26تراكحت بيف )
 ، كبذلؾ تككف معامالت الصعكبة كالتمييز0.57) بمتكسط حسابي قدره ) %(77-%46) بيف

 لفقرات االختبار مقبكلة كضمف المدل السميـ.
فقرة  30مف  -( 8ممحؽ رقـ )  -كتككف اختبار المفاىيـ اليندسية في صكرتو النيائية

 مكزعة عمى المستكيات التالية:
  (.1،2،6،7،8،15،30فقرات كيشمؿ الفقرة رقـ )  7مستكل التذكر كعدد فقراتو 
  فقرات كيشمؿ الفقرة رقـ  7مستكل الفيـ كعدد فقراتو

(4،9،10،12،16،25،26.) 
  فقرة كيشمؿ الفقرة رقـ  16مستكل التطبيؽ كعدد فقراتو

3)،5،11،13،14،17،18،19،20 ، 21،22، 23،24،27،28،29.) 
 

 ( (8-4جدول  

 معامل الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المفاهيم

معامؿ  رقـ الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ  رقـ الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ  رقـ الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

1 0.26 0.46 11 0.77 0.62 21 0.70 0.54 
2 0.26   0.54 12 0.56 0.46 22 0.62 0.46 
3 0.39 0.46 13 0.77 0.77 23 0.70 0.62 
4 0.70 0.46 14 0.77 0.54 24 0.56 0.62 
5 0.62 0.46 15 0.30 0.62 25 0.63 0.62 
6 0.77 0.54 16 0.69 0.77 26 0.50 0.54 
7 0.50 0.54 17 0.62 0.62 27 0.70 0.62 
8 0.69 0.46 18 0.44 0.69 28 0.39 0.69 
9 0.39 0.54 19 0.77 0.62 29 0.50 0.62 
10 0.62 0.62 20 0.81 0.54 30 0.39 0.69 
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 اختبار التفكير البصرم : 
 خطكات بناء اختبار  ميارات التفكير البصرم : 

 تحديد قائمة ميارات التفكير البصرم :  .1
بقة مثؿ دراسة كؿ مف : أبك داف حيث قامت الباحثة بالرجكع إلى عدد مف الدراسات السا

( ميارات مف  4 (( ، كتـ استخالص  2006( ، كميدم )  2010( الشكبكي )  2013)
ميارات التفكير البصرم كىي ) ميارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو ، ميارة تحميؿ الشكؿ ، 

دراؾ الغمكض ( .ميارة إدراؾ العالقات ، ميا  رة التفسير كا 
 صياغة فقرات االختبار :  .2

 كقد صيغت بنكد االختبار بحيث كانت : 
 ممثمة لميارات التفكير البصرم . -
 ممثمة لألىداؼ المرجك تحقيقيا . -
 محددة كخالية مف الغمكض . -
 مناسبة لمستكل الطالبات . -

 الصكرة األكلية لالختبار :  .3
( فقرة مف  35قامت الباحثة بإعداد اختبار التفكير البصرم في صكرتو األكلية مككف مف ) 

نكع االختيار المتعدد، كبعد كتابة فقرات االختبار تـ عرضيا عمى لجنة مف المحكميف إلبداء 
آرائيـ كتعميقاتيـ ، ك بناء عمى تعميمات المحكميف قامت الباحثة باستبداؿ بعض الفقرات ألنيا 

 ارات التفكير البصرم المختارة. تنتمي إلى أم ميارة مف ميال
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 ( 9-4جدكؿ ) 
 األكزاف النسبية الختبار ميارات التفكير البصرم

 
 تصحيح االختبار :  .4

قامت الباحثة بتصحيح إجابة طالبات العينة االستطالعية، حيث حددت درجة كاحدة لكؿ 
 فقرة .

 تحديد زمف االختبار :  .5
تـ حساب زمف تأدية الطالبات لالختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف تقديـ طالبات 

( دقيقة كذلؾ  50ا الطالبات تساكم ) التجربة االستطالعية، فكانت المدة الزمنية التي استغرقتي
 بتطبيؽ المعادلة التالية :
 زمف إجابة أكؿ خمس طالبات + زمف إجابة آخر خمس طالبات زمف إجابة االختبار=

10 
 تحميؿ اجابات االختبار :    .6

 تـ تحميؿ نتائج إجابات العينة االستطالعية عمى أسئمة االختبار كذلؾ بيدؼ: 

التعرؼ عمى  التصنيؼ المكضكع
 الشكؿ ككصفو

تحميؿ 
 الشكؿ

ادراؾ 
 العالقة

ادراؾ 
 الغمكض

 المجمكع

 %100 %20 %35 %20 %25 الكزف النسبي

 4 1 1 1 1 %10 الشكؿ الرباعي
 5 1 2 1 1 %15 متكازم األضالع
متى يككف الشكؿ 
الرباعي متكازم 

 أضالع

15% 1 1 2 1 5 

حاالت خاصة 
 لمتكازم األضالع

15% 1 1 2 1 5 

المنصفات كالقطع 
 المتكسطة

21% 2 2 3 2 9 

تكافؤ األشكاؿ 
 اليندسية

24% 2 1 3 1 8 

 35 7 13 7 8 %100 المجمكع
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  االختبار .التحقؽ مف صدؽ 
 .التحقؽ مف ثبات االختبار 
 . ايجاد معامؿ الصعكبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار 
 . ايجاد معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار 
 التحقؽ مف صدؽ االختبار :  .7

 كقد استخدمت الباحثة طريقتيف لمتأكد مف صدؽ االختبار:
 صدؽ المحكميف :  -

مف 1 ) - (ممحؽ رقـ -قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف 
، كمف المشرفيف التربكييف لمبحث الرياضياتالمتخصصيف في المناىج كأساليب تدريس 

، كقد طمبت الباحثة مف السادة المحكميف إبداء الرأم كالمالحظات كالمقترحات حكؿ الرياضيات
 االختبار كمدل مالءمتو لقياس الميارات التي يتناكليا البحث. 

بإضافة كقد حصمت عمى بعض اآلراء كالمقترحات مف السادة المحكميف، كقامت في ضكئيا 
 التعديالت المناسبة .

 : صدؽ االتساؽ الداخمي -
عف طريؽ حساب معامؿ  الختبار التفكير البصرم ـ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي ت

بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار، كذلؾ لمتعرؼ عمى بيرسكف رتباط ا
 عند مستكل  كاف معامؿ االرتباط بيف الفقرات كالمجمكع العاـ داالن ك ،  قكة معامؿ االرتباط الناتج

في أغمب الفقرات كتـ حذؼ الفقرات التالية لعدـ داللتيا  ( 0.01، ك مستكل ) ((0.05
،  ( فقرة32(، كقد تككف االختبار في صكرتو النيائية مف )5،20،30اإلحصائية كىي )

 ( يكضح ذلؾ : ( 10-4كالجدكؿ
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 ( 10-4جدكؿ )
 معامؿ ارتباط الفقرة بدرجة االختبار الكمية

 

الداخمي ألبعاد االختبار قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط كلمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ 
بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار كاألبعاد األخرل، ككذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لالختبار 

 ( يكضح ذلؾ :11-4كالجدكؿ    )

 

 
 
 

 الفقرة معامؿ االرتباط قيمة الداللة الفقرة معامؿ االرتباط قيمة الداللة

.000 .677 17 .001 .472 1 

.000 .589 18 .002 .449 2 

.010 .371 19 .000 .646 3 

.026 .314 20 .014 .360 4 

.012 .359 21 .028 .377 5 

.000 .523 22 .023 .412 6 

.000 .684 23 .000 .566 7 

.007 .387 24 .008 .545 8 

.004 .415 25 .000 .524 9 

.004 .415 26 .000 .518 10 

.000 .569 27 .000 .545 11 

.001 503 28 .000 .505 12 

.003 .428 29 .000 .551 13 

.011 .368 30 .025 .303 14 

.019 .335 31 .010 .674 15 

.009 .375 32 .038 .303 16 
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 (11-4جدكؿ ) 

 األخرل ككذلؾ مع الدرجة الكميةمصفكفة معامالت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد االختبار كاألبعاد 
 

قيمة 
 الداللة

 تخيؿ الشكؿ إدراؾ العالقة إدراؾ الغمكض
التعرؼ 
عمى 
 الشكؿ

المجمكع 
 المجاؿ العاـ

0.000    1 
0. 

899** 
التعرؼ عمى 

 الشكؿ
 تخيؿ الشكؿ **0.820 **0.683 1   0.000
 إدراؾ العالقة **0.962 **0.809 **0.740 1  0.000
 إدراؾ الغمكض **0.845 **0.661 **0.560 **0.794 1 0.000

 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط ببعضيا البعض كبالدرجة الكمية 
( كىذا يؤكد أف  0.05( ، )  0.01لالختبار ارتباطان ذا داللة إحصائية عند مستكل داللة ) 

 االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي .
 ثبات االختبار:التحقؽ مف  .8

 تـ حساب معامؿ ثبات اختبار التفكير البصرم باستخداـ : ك
 (:K-R20)ككدر ريتشاردسكفطريقة  -

كتعتمد معادلة ككدر ريتشاردسكف عمى حساب نسب اإلجابات الصحيحة في فقرات 
 االختبار كتبايف اإلجابات عف كؿ فقرة، كتأخذ ىذه المعادلة الصيغة التالية:

 
 

 ( . 0.93تساوي )  20ريشاردسون  -وقد بينت النتائج أن  قيمة معامل كودر

 : ( Spilt-halfالنصفية )التجزئة  -
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلى جزئيف : األسئمة ذات األرقاـ الزكجية كاألسئمة ذات 

بيرسكف بيف النصؼ األكؿ كالنصؼ الثاني مف  ارتباطاألرقاـ الفردية، ثـ تـ حساب معامؿ 
( كبعد أف تـ تصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف كجد  0.731االختبار ، فكجد أنو )

 ( . 0.845أنيا تساكم ) 
 ( يكضح قيـ معامؿ الثبات :  12-4كالجدكؿ ) 
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 ( (12-4جدكؿ 
 .( كالتجزئة النصفية لعينة الدراسة االستطالعيةريتشاردسكف ككدربطريقة ) اختبار التفكير البصرمقيـ ثبات 

 20ككدر ريتشاردسكف  التجزئة النصفية

 عدد الفقرات 20ككدر ريتشاردسكف  يفأارتباط الجز  سبيرماف براكف

0.845 0.731 0.93 32 

 
-  

 مما يجعؿ الباحثة الثبات، يتمتع بدرجة عالية مفختبار التفكير ا فأكيتضح مف الجدكؿ 
 لمدراسة .ساسية الستخدامو في التجربة األ تطمئف

 
 حساب معامالت الصعكبة كالتمييز لالختبار :  .9

 معامؿ الصعكبة : 
كيقاس بالنسبة لمف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة خاطئة، ككاف اليدؼ مف حساب درجة 

( أك تزيد  ( 0.20الصعكبة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف 
 ( : 170:  2008كيحسب بالمعادلة التالية ) أبك دقة ،  0.80)عف )

 
 

 درجة صعكبة الفقرة  =    
 

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

 ( ألنيا ضعيفة . 0.20االختبار ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف ) 
  بالمعادلة التالية :كيحسب 

 
 

 التمييز=معامؿ 
 
 

 
 

 عدد الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة خاطئة
 عدد المفحكصيف

 
 عدد االجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا  –عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا 

 نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف
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 ( 13-4جدكؿ ) 
 معامؿ الصعكبة كالتمييز لفقرات اختبار ميارات التفكير البصرم

 
في اختبار التفكير  أف نسبة معامالت الصعكبة لمفقرات (  13-4نالحظ مف الجدكؿ )

، بينما تراكحت نسبة معامالت 0.60) بمتكسط قدره ) %(77-%44تراكحت بيف ) البصرم
، كبذلؾ تككف معامالت الصعكبة كالتمييز 0.60) بمتكسط قدره ) %(85-%38) التمييز بيف

 لسميـ.كضمف المدل الفقرات االختبار مقبكلة 
 32مف  -(10ممحؽ رقـ ) –كتككف اختبار ميارات التفكير البصرم في صكرتو النيائية 

 فقرة مكزعة عمى الميارات  التالية:
 فقرات كتضـ الفقرة رقـ  7 ميارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو كعدد فقراتيا

(1،6،17،26،28،30،31.) 
  فقرات كتضـ الفقرة رقـ   7ميارة تحميؿ الشكؿ  كعدد فقراتيا

(2،3،4،5،7،22،25.) 
  فقرة كتضـ الفقرة رقـ  12ميارة ادراؾ العالقات  كعدد فقراتيا

(8،9،10،11،12،13،14،15،20،21،29،32.) 
  فقرات كتضـ الفقرات رقـ  6ميارة تفسير الغمكض كعدد فقراتيا

(16،18،19،23،24،27.) 
 

معامؿ  رقـ الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ  رقـ الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

معامؿ  رقـ الفقرة
 الصعكبة

معامؿ 
 التمييز

1 0.56 0.50 12 0.50 0.54 23 0.77 0.50 
2 0.56 0.69 13 0.44 0.62 24 0.63 0.62 
3 0.56 0.69 14 0.50 0.60 25 0.56 0.46 
4 0.63 0.69 15 0.56 0.46 26 0.63 0.62 
5 0.77 0.69 16 0.63 0.69 27 0.77 0.62 
6 0.63 0.69 17 0.63 0.62 28 0.44 0.62 
7 0.70 0.45 18 0.50 0.85 29 0.56 0.50 
8 0.77 0.54 19 0.44 0.69 30 0.77 0.60 
9 0.63 0.38 20 0.50 0.77 31 0.63 0.54 
10 0.50 0.54 21 0.63 0.60 32 0.63 0.80 
11 0.44 0.54 22 0.70 0.70    
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 تكافؤ المجمكعات:سابعان: 
 تأثيرىا عمى التجربة، كىذه المتغيرات ىي:قامت الباحثة بضبط بعض المتغيرات المتكقع 

عمار الطالبات مف ممفات المدرسة مع بداية العاـ أقامت الباحثة بتسجيؿ : متغير العمر-1
حصائيان. إفركقات دالة الكقد استخدمت الباحثة اختبار )ت( لقياس أم  .2013-2014الدراسي
( بيف 0.05حصائيان عند مستكل داللة )إلى عدـ كجكد أم فركؽ دالة إيشير  (14-4)كالجدكؿ 

، حيث أف قيمة ) ت ( المحسكبة أقؿ لعمراطالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة تعزل لمتغير 
 .مف قيمة ) ت( الجدكلية كىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف في متغير العمر قبؿ تطبيؽ الدراسة

  (14-4)الجدكؿ 

 نتائج اختبار )ت( لضبط متغير العمر

مستكل 
 الداللة

قيمة 
االنحراؼ  قيمة )ت( الداللة

درجات  المتكسط المعيارم
 المجمكعة العدد الحرية

ليست دالة  
 0.048 0.481 حصائيان إ

0.362 14.148 
53 

 التجريبية 27
 الضابطة 28 14.142 0.448

   

 1.684( = 0.05( كعند مستكل داللة )53حرية )قيمة "ت" الجدكلية عند درجة        

 2.423= ( 0.01( كعند مستكل داللة )(53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية        

قامت الباحثة بتسجيؿ معدؿ الطالبات في الصؼ الثامف:  متغير التحصيؿ الدراسي العاـ .1
كقد استخدمت . 2014- 2013لمعاـ األكؿفي جميع المباحث لمفصؿ الدراسي  العاـ

لى عدـ إيشير  (15-4)حصائيان. كالجدكؿ إالباحثة اختبار )ت( لقياس أم فركقات دالة 
( بيف طالبات المجمكعة 0.05حصائيان عند مستكل داللة )إكجكد أم فركؽ دالة 

حيث أف قيمة ) ت ( المحسكبة أقؿ  التجريبية كالضابطة تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي
كلية في التحصيؿ العاـ ، كىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف في مف قيمة ) ت ( الجد

 .التحصيؿ العاـ قبؿ تطبيؽ الدراسة 
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 (15-4)الجدكؿ 

 التحصيؿ الدراسي العاـ متغير نتائج اختبار )ت( لضبط 

مستكل 
 الداللة

قيمة 
االنحراؼ  قيمة )ت( الداللة

درجات  المتكسط المعيارم
 المجمكعة العدد الحرية

ليست دالة  
 0.379 0.353 حصائياإ

12.711 75.074 
53 

 التجريبية 27
 الضابطة 28 73.392 17.140

 1.684( = 0.05( كعند مستكل داللة )53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )      

 2.423= ( 0.01( كعند مستكل داللة )(53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية       
 

متغير التحصيؿ الدراسي في الرياضيات في اختبار نياية الفصؿ الدراسي األكؿ لمصؼ 3.
نياية الفصؿ  الرياضياتقامت الباحثة بتسجيؿ معدؿ الطالبات في امتحاف الثامف األساسي: 

حصائيان. إكتـ استخداـ اختبار )ت( لقياس أم فركقات دالة  .2014- 2013كؿ لمعاـألالدراسي ا
( بيف 0.05حصائيان عند مستكل داللة )إلى عدـ كجكد أم فركؽ دالة إيشير  ((16-4كالجدكؿ

، حيث أف قيمة ) طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي العاـ
ت ( المحسكبة أقؿ مف قيمة ) ت ( الجدكلية في تحصيؿ الرياضيات قبؿ تطبيؽ الدراسة، كىذا 

 .التجريبية كالضابطة في تحصيؿ الرياضيات  يعني تكافؤ المجمكعتيف

 ( 16-4)الجدكؿ 

 الرياضياتالتحصيؿ الدراسي العاـ في متغير نتائج اختبار )ت( لضبط 

قيمة  مستكل الداللة
 الداللة

االنحراؼ  قيمة )ت(
 المعيارم

درجات  المتكسط
 الحرية

 المجمكعة العدد

ليست دالة  
 حصائياإ

0.4355 0.163 
22.469 62.148 

53 
 التجريبية 27

 الضابطة 28 61.142 23.364

 1.684( = 0.05( كعند مستكل داللة )53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 2.423= ( 0.01( كعند مستكل داللة )(53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 
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كلمتأكد مف تكافؤ عناصر العينتيف : متغير التحصيؿ في االختبار القبمي لممفاىيـ 4
كتـ  ان،قبمي ان طبقت الباحثة اختبار  لممفاىيـ اليندسيةالتجريبية كالضابطة في تعمميـ القبمي 

لقياس أم فركقات دالة  ؛باستخداـ اختبار)ت( حصائيان إالطالبات كتحميميا  درجات رصد
لى عدـ كجكد أم إيشير  (17-4حصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. كالجدكؿ )إ

( بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة 0.05حصائيان عند مستكل داللة )إفركؽ دالة 
الختبار المفاىيـ اليندسية، حيث أف قيمة ) ت ( المحسكبة أقؿ تعزل لمتغير التعمـ القبمي 

مية المفاىيـ مف قيمة ) ت ( الجدكلية في أبعاد االختبار، كالدرجة الكمية لالختبار لتن
اليندسية التي تتضمنيا المادة قبؿ تطبيؽ الطريقة، كىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف التجريبية 

 كالضابطة في تنمية المفاىيـ اليندسية قبؿ التطبيؽ.

 ( (17-4جدكؿ

 لممفاىيـ اليندسية في االختبار القبميالتحصيؿ نتائج اختبار )ت( لضبط متغير  

مستكل 
 الداللة

قيمة 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراؼ 
درجات  المتكسط المعيارم

 المجاؿ المجمكعة العدد الحرية

ليست دالة  
 160. 437. ان حصائيإ

1.577 2.777 
53 

 التجريبية 27
 التذكر

 الضابطة 28 2.714 1.356

ليست دالة  
 249.- 400. ان حصائيإ

1.677 3.740 
53 

 التجريبية 27
 الفيـ

 الضابطة 28 2.714 1.778

ليست دالة  
 -970. 168. ان حصائيإ

2.801 6.000 
53 

 التجريبية 27
 التطبيؽ

 الضابطة 28 6.750 2.926

ليست دالة  
 0.186- 0.4265 ان حصائيإ

4.733 13.444 
53 

الدرجة  التجريبية 27
 الضابطة 28 13.678 4.595 الكمية

 1.684( = 0.05( كعند مستكل داللة )53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )     

 2.423= ( 0.01( كعند مستكل داللة )(53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية       

كلمتأكد مف تكافؤ عناصر : متغير التحصيؿ في االختبار القبمي لميارات التفكير5.
طبقت الباحثة  لميارات التفكير البصرمالعينتيف التجريبية كالضابطة في تعمميـ القبمي 

 حصائيان إالطالبات كتحميميا  درجات كتـ رصد ان لميارات التفكير البصرم،قبمياختباران 
حصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية إفركقات دالة اللقياس أم  ؛باستخداـ اختبار)ت(
حصائيان عند مستكل إلى عدـ كجكد أم فركؽ دالة إ( يشير  (18-4كالضابطة. كالجدكؿ

( بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة تعزل لمتغير التعمـ القبمي 0.05داللة )
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أقؿ مف قيمة ) ت ( الجدكلية  حيث أف قيمة ) ت ( المحسكبة لميارات التفكير البصرم ،
في أبعاد االختبار ، كالدرجة الكمية لالختبار لتنمية ميارات التفكير البصرم التي تتضمنيا 

راسة، كىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في تنمية المادة قبؿ تطبيؽ الد
 ميارات التفكير البصرم قبؿ التطبيؽ .

 (18-4)الجدكؿ 

 لممفاىيـ لميارات التفكير في االختبار القبميالتحصيؿ نتائج اختبار )ت( لضبط متغير  

مستكل 
 الداللة

قيمة 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراؼ 
درجات  المتكسط المعيارم

 المجاؿ المجمكعة العدد الحرية

ليست دالة  
 429. 427. حصائيان إ

1.268 4.074 
53 

التعرؼ  التجريبية 27
عمى 
 الضابطة 28 3.928 1.245 الشكؿ

ليست دالة  
 128. 335. ان حصائيإ

1.091 2.037 
53 

تحميؿ  التجريبية 27
 الضابطة 28 2.000 1.054 الشكؿ

ليست دالة  
 -744. 449. ان حصائيإ

2.467 4.370 
53 

إدراؾ  التجريبية 27
 الضابطة 28 4.892 2.726 العالقة

ليست دالة  
 209. 418. ان حصائيإ

1.315 2.963 
53 

إدراؾ  التجريبية 27
 الضابطة 28 2.892 1.165 الغمكض

ليست دالة  
 0.643- 0.261 ان حصائيإ

4.543 12.518 
53 

الدرجة  التجريبية 27
 الضابطة 28 13.285 4.310 الكمية

 1.684( = 0.05( كعند مستكل داللة )53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 2.423= ( 0.01( كعند مستكل داللة )(53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 

 إجراءات تطبيؽ الدراسة:ثامنان: 
عينة الدراسة تضمنت إجراءات التطبيؽ بعد التأكد مف جاىزية األدكات لمتطبيؽ عمى 

 قياـ الباحثة بالخطكات التالية:
 ة ػػدراسػػػينة الػػػؽ األداة عمى عػػػالحصكؿ عمى مكافقة كمية التربية بالجامعة اإلسالمية، لتطبي

  .(15ـ) ػػػؽ رقػػػممح
 الثاني مف ؿ الفصؿ الدراسي قامت الباحثة بتطبيؽ األدكات عمى عينة الدراسة، كذلؾ خال

حيث تـ اتباع الخطكات  رابعة العدكية األساسية المختمطة،في مدرسة ـ  2013-2014  العاـ
 التالية: 
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 المجمكعتيف التجريبية  طالباتعمى  ر المفاىيـ اليندسية  القبميقامت الباحثة بتطبيؽ اختبا
 ػـ  15/3/2014كالضابطة يـك السبت المكافؽ 

  قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم القبمي عمى طالبات المجمكعتيف
 ـ . 2014/3/16التجريبية كالضابطة يـك األحد المكافؽ 

  بدأت الباحثة في تدريس ( المكضكعات باستخداـ االستراتيجية البنائيةPDEODE  )
يس المكضكعات بالطريقة التقميدية ، كتدر 2014/3/17االثنيف المكافؽ لممجمكعة التجريبية في 

( 45سبكع لكؿ مجمكعة، مدة كؿ حصة )األ فيدراسية  صحص 5لممجمكعة الضابطة، بكاقع 
أسابيع، كتـ االنتياء مف تدريس  أربعةدقيقة، حيث استغرؽ تدريس المكضكعات المختارة 

 ـ . 2014/4/17 يـك الخميس المكافؽ  المجمكعتيف
 البعدم ، كاختبار ميارات التفكير  المفاىيـ اليندسية  ؽ اختبارقامت الباحثة بإعادة تطبي

 ، 2014/4/19المكافؽ   السبت يالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة يكم طالباتعمى البعدم  
االستراتيجية البنائية كذلؾ بيدؼ معرفة أثر المتغير المستقؿ ) 20//2014/4كاألحد المكافؽ 

PDEODE( عمى المتغير التابع ،)ثـ قامت لمفاىيـ اليندسية / ميارات التفكير البصرما ،)
 .بتصحيح أكراؽ االختبار كرصد درجاتيا

  جمع البيانات كتنظيميا بيدؼ إخضاعيا لممعالجة اإلحصائية، كقد تبيف لمباحثة عدـ تغيب
 طالبة مف طالبات الصؼ الثامف .أم 

 

 المعالجات كاألساليب اإلحصائية:تاسعان: 
عددان مف األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة الدراسة بعد التحقؽ مف  استخدمت الباحثة -

 (، كىي كالتالي:SPSSمناسبتيا، كتكافر شركطيا، كقد تـ تنفيذىا باستخداـ برنامج )
بيف مجمكعتي الدراسة في  المقارنة (: إلجراءArithmetic mean)الحسابي المتكسط  -

 .االستراتيجية أثرلقياس ك االختبار التحصيمي؛ 
  : لحساب االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار.معامؿ ارتباط بيرسكف -
بناءن عمى العالقة بيف  االختبار،معامؿ ثبات  لحساب ككدر ريتشاردسكف:معادلة  -

 .المتغيرات
 : لحساب معامؿ ثبات االختبار باستخداـ أسمكب التجزئة النصفية.معادلة سبيرماف براكف -
 لمتعرؼ عمى مدل صعكبة فقرات االختبار. : معادلة الصعكبة -
لمتعرؼ عمى أم المتغيرات التي يمكف عمى أساسيا التمييز بيف مجمكعتي  معادلة التمييز: -

 .الدراسة
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لممقارنة بيف أداء المجمكعة التجريبية كالضابطة في  المستقمةلمعينات  (:T-testاختبار ت) -
 البعدم. االختبار التحصيمي

المفاىيـ في  االستراتيجية )المتغير المستقؿ(،: لمتعرؼ عمى حجـ تأثير (dحجـ األثر) -
(، كيمكف حسابو عف dاألثر)حجـ ثـ استخراج )المتغير التابع(،  اليندسية كميارات التفكير

 طريؽ مربع إيتا، الذم يحدد قكة العالقة بيف المتغير المستقؿ كالمتغير التابع، كيحدد حجـ تأثير
 المستقؿ. المتغير
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 الخامسؿ ػػػفصػػػلا
 نػػػتػػػػػائػػػج الػػػػػدراسػػػػػػػػة كتفسيرىا 

 
 . اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا 
 . االجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كتفسيرىا 
 . االجابات المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا 
  بالسؤاؿ الرابع كتفسيرىا .االجابات المتعمقة 
 . االجابات المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كتفسيرىا 
 . التعقيب العاـ عمى نتائج الدراسة 
 . تكصيات الدراسة 
  . مقترحات الدراسة 
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 الخامسؿ ػػػػػػالفص

 نتائج الدراسة كمناقشتيا كتفسيرىا :

( عمى تنمية المفاىيـ   PDEODEأثر االستراتيجية البنائية ) لى معرفة إىدفت الدراسة 
كلتحقيؽ ذلؾ تـ ، اليندسية كميارات التفكير البصرم لدم طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة 

، اختبار المفاىيـ اليندسية  ك اختبار التفكير البصرمالدراسة المتمثمة في  كاتدأتطبيؽ 
كقد تـ تطبيؽ  ، ي باعتباره المنيج المالئـ لمدراسة الحاليةالتجريب  المنيجالباحثة  كاستخدمت 

االختباريف  بشكؿ قبمي عمى مجمكعتي الدراسة ) المجمكعة التجريبية كالضابطة (، كمف ثـ تـ 
جريبية باالستراتيجية البنائية تدريس المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية، كالمجمكعة الت

(PDEODE كمف ثـ أعيد تطبي ، ) ،ؽ االختباريف  عمى مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة
كتـ جمع البيانات كتحميميا إحصائيان لإلجابة عف النتائج بحسب أسئمة الدراسة كفركضيا، كيتناكؿ 
ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة حيث تـ استخداـ البرنامج 

ة، كقد جرل عرض النتائج التي تـ التكصؿ ( في معالجة البيانات الدراسيSPSSاإلحصائي)
 إلييا ككذلؾ مناقشة النتائج كتفسيرىا.

  

 النتائج المتعمقة بأسئمة كفرضيات الدراسة كمناقشتيا:
 

 المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ كتفسيرىا :جابة إلاأكالن: 
الثامف ينص السؤاؿ عمى ما يمي " ما المفاىيـ اليندسية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ 

 األساسي ؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باالطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة المتعمقة 
بالمفاىيـ اليندسية، كمف ثـ قامت بتحميؿ كحدة " اليندسة " مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف 

ات الصؼ الثامف األساسي، األساسي، كتحديد قائمة بالمفاىيـ اليندسية المراد تنميتيا لدل طالب
لمتأكد مف صحتيا كشمكليتيا،  -(  1ممحؽ رقـ )  –ثـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف 

كبعد إضافة التعديالت المشار الييا مف قبؿ المحكميف تكصمت الباحثة لمجمكعة مف المفاىيـ 
 اليندسية كىي :
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 (1-5جدكؿ ) 

 الثامف األساسي الجزء الثاني المفاىيـ المتضمنة في كحدة اليندسة لمصؼ

 داللتو المفظية  المفيـك  الرقـ 

 مضمع مغمؽ لو أربعة أضالع. الشكؿ الرباعي (1)

 ىي الزكايا التي تقع رؤكسيا عمى تمؾ النقطة. الزكايا المتجمعة حكؿ نقطة (2)

 شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف متقابميف متكازياف. متكازم األضالع (3)

 مجمكع أطكاؿ أضالعو. محيط متكازم االضالع  (4)

 متكازم أضالع فيو ضمعاف متقابالف متساكياف في الطكؿ. المعيف  (5)

 متكازم أضالع احدل زكاياه قائمة. المستطيؿ  (6)

متكازم أضالع جميع أضالعو متساكية في الطكؿ كاحدل  المربع  (7)
 زكاياه قائمة.

منتصفي القطعة الكاصمة بيف  (8)
 ضمعيف في مثمث

قطعة مستقيمة تصؿ بيف منتصفي أم ضمعيف في مثمث 
 كتكازم الضمع الثالث.

شكؿ رباعي فيو ضمعاف متكازياف، كالضمعاف اآلخراف غير  شبو المنحرؼ (9)
 متكازييف.

ىي قطعة مستقيمة تصؿ بيف رأس المثمث كمنتصؼ  القطعة المتكسطة  (10)
 الضمع المقابؿ. 

 ىما شكالف متساكياف في المساحة. الشكالف المتكافئاف (11)
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 ثانيان: اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كتفسيرىا : 

كينص السؤاؿ عمى ما يمي " ما ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ 
 الثامف األساسي ؟ 

األدب التربكم كالدراسات السابقة في مجاؿ لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باالطالع عمى 
(، 2006( كدراسة ميدم )2008كدراسة شعت )2010) التفكير البصرم مثؿ دراسة الشكبكي )

بعد االنتياء مف البحث كالتقصي عف ميارات التفكير البصرم المناسبة لمكحدة ، استخمصت 
الشكؿ ، إدراؾ العالقات ، الباحثة أربع ميارات كىي ) التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو ، تحميؿ 

تفسير الغمكض( كذلؾ لمالءمتيا لطبيعة محتكل الكحدة الدراسية ، ثـ قامت الباحثة بعرضيا 
كقد أكدكا عمى مناسبتيا لمكحدة الدراسية ،  –(  1ممحؽ رقـ )  -عمى مجمكعة مف المحكميف 

 . ( 2-5كقامت الباحثة بتعريفيا إجرائيان كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ ) 
 (  2-5جدكؿ ) 

 ميارات التفكير البصرم

 التعريؼ اإلجرائي لمميارة  الميارة 
ميارة التعرؼ عمى 
 الشكؿ ككصفو .

 القدرة عمى معرفة الشكؿ اليندسي المعركض كتحديد أبعاده .

ميارة تحميؿ 
 الشكؿ.

القدرة عمى التركيز في التفاصيؿ الدقيقة في الشكؿ اليندسي ، كرؤية 
 كتحديد خصائصيا .العالقات 

ميارة إدراؾ 
 العالقات .

القدرة عمى الربط بيف العالقات داخؿ الشكؿ اليندسي الكاحد ، كربط الشكؿ 
 اليندسي باألشكاؿ اليندسية األخرل .

ميارة تفسير 
 الغمكض.

 القدرة عمى تكضيح الفجكات في العالقات كالتقريب بينيا .

 
 ثالثان : اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كتفسيرىا : 

 ( ؟ PDEODEكينص السؤاؿ عمى ما يمي " ما اإلطار العاـ لالستراتيجية البنائية ) 
قامت الباحثة بتكضيح االطار العاـ لالستراتيجية مف خالؿ االطار النظرم الذم تـ 

 ( . 14في ممحؽ رقـ )عرضو سابقان، كيتـ تمخيص االطار العاـ  لالستراتيجية 
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 رابعان : اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كتفسيرىا : 
( في تنمية PDEODEكينص السؤاؿ عمى ما يمي "ما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية )

 المفاىيـ اليندسية في الرياضيات لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة؟ "
ال تكجد فركؽ ذات  "الباحثة باختبار الفرضية األكلى كنصيا :كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت 

( بيف متكسط  درجات طالبات المجمكعة التجريبية   α ≤0.05داللة إحصائية عند مستكل داللة )
 ".كالمجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ اليندسية 

االنحراؼ المعيارم لدرجات طالبات  ك  تـ حساب المتكسطكلمتحقؽ مف صحة الفرضية 
كما تـ استخداـ اختبار )ت( لقياس داللة الفركؽ. كيبيف  كالضابطة،المجمكعتيف التجريبية 

 . ( النتائج3-5الجدكؿ )
 

 (3-5)الجدكؿ
درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في متكسطي بيف  عينتيف مستقمتيف لدراسة الفركؽنتائج اختبار )ت( ل 

 لممفاىيـ اليندسية البعدم االختبار
مستكل 

 الداللة
قيمة 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحراؼ 
درجات  المتكسط المعيارم

 المجاؿ المجمكعة العدد الحرية

داؿ عند 
0.01 0.000 2.754 

1.783 5.481 
53 

 التجريبية 27
 التذكر

 الضابطة 28 4.142 1.819

داؿ عند 
0.01 0.000 5.073 

1.961 5.814 
53 

 التجريبية 27
 الفيـ

 الضابطة 28 3.535 1.318

داؿ عند 
0.01 0.000 5.442 

3.297 10.555 
53 

 التجريبية 27
 التطبيؽ

 الضابطة 28 6.571 1.932

داؿ عند 
0.01 0.000 5.570 

6.310 21.851 
53 

الدرجة  التجريبية 27
 الضابطة 28 14.250 3.295 الكمية

 

 1.648( = 0.05( كعند مستكل داللة )53عند درجة حرية ) قيمة "ت" الجدكلية

 2.423= ( 0.01( كعند مستكل داللة )(53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 

 ما يمي : ( 3-5كيتبيف مف الجدكؿ )
 أكال : بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد االختبار : 
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لمعينة  5.481المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم ) 

( كىي دالة  2.754(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )  4.142الضابطة كالذم يساكم ) 
(، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  0.01إحصائيان عند مستكل داللة ) 
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تجريبية كالمجمكعة الضابطة ( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة ال 0.01مستكل داللة ) 
 في بعد التذكر الختبار المفاىيـ اليندسية البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .

 
 ثانيان : بالنسبة لمفيـ كأحد أبعاد االختبار : 
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لمعينة  5.814المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم ) 

( كىي دالة 5.073( ، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم ) 3.535الضابطة كالذم يساكم ) 
( ، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  0.01إحصائيان عند مستكل داللة ) 

( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  0.01مستكل داللة ) 
 ة البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .الفيـ الختبار المفاىيـ اليندسي في بعد

 
 ثالثان: بالنسبة لمتطبيؽ كأحد أبعاد االختبار :
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لمعينة 10.555المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم )

( كىي دالة 5.442( ، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )6.571الضابطة كالذم يساكم )
( ، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند  0.01مستكل داللة ) إحصائيان عند 
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  0.01مستكل داللة )

 في بعد التطبيؽ الختبار المفاىيـ اليندسية البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .
 ر الكمية :: بالنسبة لدرجة االختبا رابعان 

( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي لمعينة 21.851المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم )
( كىي دالة 5.570( ، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )14.25الضابطة كالذم يساكم )

( ، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  0.01إحصائيان عند مستكل داللة ) 
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  0.01مستكل داللة )

 في اختبار المفاىيـ اليندسية البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .
 كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية .  
 

قامت الباحثة باستخداـ المعادلة  ( ، PDEODEية البنائية )لالستراتيجثر كلحساب حجـ األ
 :                                       التالية 

2η  مربع إيتا
 (  57-75:  1997) منصكر :       ة+ درجات الحري2/ ت2ت ( = (
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 ( 4-5الجدكؿ )
 الجدكؿ المقترح لمتعرؼ عمى مستكل حجـ األثر 

 

 االختبار حجـ االثر
 قميؿ متكسط مرتفع
0.14 0.06 0.01 η

2 
 
 
 

  (5-5الجدكؿ )
 ( الختبار المفاىيـ اليندسية  PDEODEاألثر لالستراتيجية البنائية )قيمة )ت( كحجـ 

 

 المجاؿ درجة الحرية  قيمة )ت( مربع إيتا حجـ األثر
 تذكر  53 2.754 0.125 متكسط
 فيـ  53 5.073 0.327 مرتفع
 تطبيؽ  53 5.442 0.358 مرتفع
 المجمكع 53 5.570 0.369 مرتفع

 

 ( ما يمي : 5-5يتضح مف الجدكؿ ) 
 أكالن : بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد االختبار :

يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لمدرجة الكمية لمجاؿ التذكر في اختبار المفاىيـ 
( كىي قيمة متكسطة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح ، كذلؾ  0.125اليندسية يساكم ) 

 ( . (0.06ألف قيمة مربع ايتا أكبر مف 
 ثانيان : بالنسبة لمفيـ كأحد أبعاد االختبار : 

يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لمدرجة الكمية لمجاؿ الفيـ في اختبار المفاىيـ 
تفعة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح ، كذلؾ ألف ( كىي قيمة مر  0.327اليندسية يساكم ) 

 ( . (0.14قيمة مربع ايتا أكبر مف 
 ثالثان: بالنسبة لمتطبيؽ كأحد أبعاد االختبار : 

يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لمدرجة الكمية لمجاؿ التطبيؽ في اختبار المفاىيـ 
( كىي قيمة مرتفعة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح ، كذلؾ ألف 0.358اليندسية يساكم )

 ( . (0.14قيمة مربع ايتا أكبر مف 
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 رابعان: بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار : 
يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لمدرجة الكمية لمجاؿ التطبيؽ في اختبار المفاىيـ 

( كىي قيمة مرتفعة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح ، كذلؾ ألف 0.369اليندسية يساكم )
 ( . (0.14قيمة مربع ايتا أكبر مف 

( في عممية تدريس المفاىيـ  PDEODEكىذا يدلؿ عمى أف االستراتيجية البنائية ) 
 اليندسية أفضؿ مف الطريقة التقميدية ، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى : 

( بشكؿ منظـ كمتسمسؿ، ساعد في  PDEODEالبنائية ) تتابع خطكات االستراتيجية  -
 تنمية    المفاىيـ اليندسية لدل المتعمـ .

تكزيع الطالبات عمى شكؿ مجمكعات، كمساعدة بعضيف البعض في الكصكؿ الي  -
 المعرفة الصحيحة عمؿ عمى تعزيز ركح المشاركة كالتعاكف  عند الطالبات . 

 اعتادت عميو الطالبات . خركج الشرح عف النمط التقميدم الذم -
 تكصؿ الطالبات لممفيـك اليندسي بأنفسيف لو دكر كبير في استيعابيا . -
- .  التركيز عمى المفيـك ، كحؿ العديد مف األنشطة لو دكر كبير في التعمؽ في المفيـك

 
كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية، حيث أف 

( أثرت ايجابيان عمى المتغيرات التابعة في ىذه الدراسات :  PDEODEاتيجية البنائية ) االستر 
( حيث كانت الفركؽ لصالح  2012( ، الخطيب )  2012( ، السالمات )  2013طنكس ) 

 المجمكعة التجريبية .
ك ( ، أب 2012كذلؾ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بالمفاىيـ الرياضية مع دراسة ) 

 ( حيث كانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية . 2011( ، أبك مصطفى ) 2012ىالؿ ) 
 

 اإلجابة المتعمقة بالسؤاؿ الخامس كتفسيرىا :  :خامسان 
( في  PDEODEكينص السؤاؿ عمى ما يمي " ما أثر استخداـ االستراتيجية البنائية ) 

 تنمية ميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي ؟
 كلإلجابة عف السؤاؿ قامت الباحثة باختبار الفرضية الثانية :

 :ةالثاني يةاختبار الفرض
 

ال تكجد  "كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باختبار الفرضية الثانية  كنصيا :
( بيف متكسط  درجات طالبات   α ≤0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة )

 ".المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار التفكير البصرم 
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االنحراؼ المعيارم لدرجات طالبات  ك  تـ حساب المتكسطكلمتحقؽ مف صحة الفرضية 
ا تـ استخداـ اختبار )ت( لقياس داللة الفركؽ. كيبيف كم كالضابطة،المجمكعتيف التجريبية 

 . ( النتائج6-5الجدكؿ )
 

 (6-5)الجدكؿ
درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في متكسطي بيف  عينتيف مستقمتيف لدراسة الفركؽنتائج اختبار )ت( ل

 لمتفكير البصرم االختبار البعدم
مستكل 

 الداللة
قيمة 

 الداللة
قيمة 

 )ت(
االنحراؼ 

درجات  المتكسط المعيارم
 المجاؿ المجمكعة العدد الحرية

 داؿ عند
0.01 0.000 5.295 

1.359 6.185 
53 

التعرؼ  التجريبية 27
عمى 
 الضابطة 28 4.000 1.677 الشكؿ

 داؿ عند
0.01 0.000 3.664 

1. 308 3.407 
53 

تحميؿ  التجريبية 27
 الضابطة 28 2.214 1.100 الشكؿ

 داؿ عند
0.01 0.000 3.341 

3.449 7.851 
53 

إدراؾ  التجريبية 27
 الضابطة 28 5.357 1.809 العالقة

 داؿ عند
0.01 0.000 4.491 

1.261 4.148 
53 

إدراؾ  التجريبية 27
 الضابطة 28 2.642 1.223 الغمكض

 داؿ عند
0.01 0.000 5.169 

6.284 21.481 
53 

الدرجة  التجريبية 27
 الضابطة 28 14.214 3.794 الكمية

 1.684( = 0.05( كعند مستكل داللة )53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية )

 2.423= ( 0.01( كعند مستكل داللة )(53قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 

 ( ما يمي :  6-5يتضح مف جدكؿ ) 

 :   كأحد ميارات التفكير البصرمأكالن : بالنسبة لميارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو 

( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 6.185المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم )       
( كىي 5.295( ، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )4.000لمعينة الضابطة كالذم يساكم )

ؽ ذات داللة إحصائية ( ، كىذا يعني أنو "تكجد فرك  0.01دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) 
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 0.01عند مستكل داللة )

الضابطة في ميارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو  باختبار ميارات التفكير البصرم البعدم لصالح 
 المجمكعة التجريبية .
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 ثانيان : بالنسبة لميارة تحميؿ الشكؿ كأحد ميارات التفكير البصرم: 
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 3.407المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم )

( كىي 3.664(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )2.214لمعينة الضابطة كالذم يساكم )
، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ( 0.01دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) 

( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  0.01) مستكل داللة
 في ميارة تحميؿ الشكؿ  باختبار ميارات التفكير البصرم البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .

 أحد ميارات التفكير البصرم :ثالثان : بالنسبة لميارة ادراؾ العالقات ك
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 7.851المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم )

( كىي 3.341( ، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )5.357لمعينة الضابطة كالذم يساكم )
(، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  0.01دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) 

( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  0.01مستكل داللة )
 في ميارة ادراؾ العالقات  باختبار ميارات التفكير البصرم البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .

 ض كأحد ميارات التفكير البصرم : رابعان : بالنسبة لميارة تفسير الغمك 

( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 4.148المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية يساكم )      
كىي ( 4.491( ، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )2.642)لمعينة الضابطة كالذم يساكم 

ذات داللة إحصائية عند  (، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ 0.01دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) 
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  0.01مستكل داللة )

 .البعدم لصالح المجمكعة التجريبيةفي ميارة تفسير الغمكض  باختبار ميارات التفكير البصرم 

 خامسان : بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار :

( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 21.481لتجريبية يساكم )المتكسط الحسابي لمعينة ا
كىي ( 5.169(، ككانت قيمة "ت" المحسكبة تساكم )14.214)لمعينة الضابطة كالذم يساكم 

(، كىذا يعني أنو "تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  0.01دالة إحصائيان عند مستكل داللة ) 
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  0.01مستكل داللة ) 

 في اختبار ميارات التفكير البصرم البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .
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 كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية .

 ( : 7-5كلقد قامت الباحثة بحساب حجـ األثر كيكضحو جدكؿ )

 

 ( 7-5جدكؿ ) 

 ( الختبار التفكير البصرم PDEODEلالستراتيجية البنائية )األثر قيمة )ت( كحجـ 
 المجاؿ درجة الحرية  قيمة )ت( مربع إيتا حجـ األثر

التعرؼ عمى الشكؿ  53 5.295 0.346 مرتفع
 ككصفو 

 تحميؿ الشكؿ  53 3.664 0.202 مرتفع
 ادراؾ العالقات   53 3.341 0.174 مرتفع
 الغمكضتفسير  53 4.491 0.275 مرتفع
 الدرجة الكمية  53 5.169 0.335 مرتفع 

 ( ما يمي : 7-5يتضح مف الجدكؿ ) 
 أكالن : بالنسبة لمتعرؼ عمى الشكؿ ككصفو كأحد ميارات التفكير البصرم :

التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو تساكم  يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لميارة
( كىي قيمة مرتفعة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح سابقان، كذلؾ ألف قيمة مربع ايتا 0.346)

 ( . (0.14أكبر مف 
 ثانيان: بالنسبة لتحميؿ الشكؿ كأحد ميارات التفكير البصرم :

( كىي قيمة 0.202يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لميارة تحميؿ الشكؿ تساكم ) 
 .( (0.14حجـ األثر المقترح سابقان، كذلؾ ألف قيمة مربع ايتا أكبر مف  مرتفعة بناءن عمى جدكؿ

 ثالثان: بالنسبة إلدراؾ العالقات كأحد ميارات التفكير البصرم :
( كىي 0.174يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لميارة إدراؾ العالقات تساكم ) 

كذلؾ ألف قيمة مربع ايتا أكبر مف قيمة مرتفعة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح سابقان، 
0.14) . ) 

 رابعان: بالنسبة لتفسير الغمكض كأحد ميارات التفكير البصرم :
( كىي 0.275يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لميارة تفسير الغمكض تساكم ) 

أكبر مف  قيمة مرتفعة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح سابقان ، كذلؾ ألف قيمة مربع ايتا
0.14) . ) 
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 خامسان: بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار :
( كىي 0.335يتضح مف الجدكؿ أف قيمة مربع ايتا لميارة تفسير الغمكض تساكم ) 

قيمة مرتفعة بناءن عمى جدكؿ حجـ األثر المقترح سابقان، كذلؾ ألف قيمة مربع ايتا أكبر مف 
0.14) . ) 

 
( ليا تأثير كبير عمى ميارات  PDEODEالبنائية )  كىذا يدؿ عمى أف االستراتيجية

 التفكير البصرم .
كتعزك الباحثة تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار 

 التفكير البصرم البعدم إلى عدة عكامؿ كىي : 
  . تكفر نمكذج مرئي يزيد مف فيـ الطالبة لألشكاؿ اليندسية كالعالقات بينيا 
  تسيـ في إيجاد بيئة صفية محفزة لمتفكير البصرم، كذلؾ مف خالؿ تعامؿ الطالبة مع

 األشكاؿ اليندسية بشكؿ مباشر .
 استخداـ الطالبة لألدكات اليندسية عند تعامميا مع الشكؿ اليندسي لو دكر ايجابي في 

 بقاء المعارؼ التي تكصمت ليا الطالبة .
 

( ،   2013كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة اإليجابية فيما يتعمؽ بالتفكير البصرم مع دراسة أبك داف ) 
( حيث  2011( ، أبك مصطفى ) 2010( ، كجبر )  2011، طافش ) 2013) أبك زايدة ) 

عة الضابطة في تنمية ميارات أكدت ىذه الدراسات تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمك 
 التفكير البصرم كذلؾ حسب االستراتيجية أك النمكذج المستخدـ .

 التعقيب العاـ عمى نتائج الدراسة : سادسان: 
( في تنمية  PDEODEىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ االستراتيجية البنائية ) 

رياضيات لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي، المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في ال
كفي ضكء ما تـ عرضو أظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في 

 كؿ مف اختبار المفاىيـ اليندسية كاختبار ميارات التفكير البصرم .
 كمف أبرز النتائج التي تكصمت الييا الدراسة :

  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية( عند مستكل داللةα ≤0.05    بيف متكسطي درجات )
طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ البعدم لصالح المجمكعة 

 التجريبية .
 ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللةα ≤0.05    بيف متكسطي درجات )

طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات التفكير البصرم البعدم 
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 . لصالح المجمكعة التجريبية
 

 : تكصيات الدراسة : سابعان 
  ( أثبتت الدراسة أىمية االستراتيجية البنائيةPDEODE  في تنمية المفاىيـ )

اليندسية كميارات التفكير البصرم، لذا تكصي الباحثة باستخداميا في تعميـ بقية 
 محتكم الرياضيات، كالمقررات الدراسية األخرل .

  عقد دكرات تدريبية لمعممي كمعممات الرياضيات، لتعريفيـ عمى كيفية تطبيؽ
 ( في المكقؼ التعميمي . PDEODEاالستراتيجية البنائية ) 

  التأكيد عمى ضركرة اىتماـ المعمميف كالمعممات بأنكاع التفكير بشكؿ عاـ خاصة
 التفكير البصرم .

  ضركرة اىتماـ المعمميف باالستراتيجيات التي تعمؿ عمى تنمية المفاىيـ ، لما ليا مف
 دكر كبير في تمّكف المتعمـ مف ىذه المفاىيـ كاالحتفاظ بيا .

 : مقترحات الدراسة : ثامنان 
 

  ( تقصى أثر االستراتيجية البنائيةPDEODE  في تعديؿ التصكرات البديمة )
 لممفاىيـ الرياضية عند المتعمميف .

 . تقصي أثر االستراتيجية البنائية في تنمية ميارات التفكير العميا في مادة الرياضيات 
  ( تقصى أثر االستراتيجية البنائيةPDEODE في تنمي ) ة عادات العقؿ في مادة

 الرياضيات .
 ( تقصي أثر االستراتيجية البنائيةPDEODE  في تنمية التكاصؿ الرياضي ك )

 الترابط الرياضي .
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 :المصػػػادر كالمراجػػػػع

 أكالن: المصػػػػادر:

.القرآف الكريـ  

 ثانيان: المراجع العربية:

القاىرة : مكتبة  . أساليب حديثة في تعميـ الرياضيات .1997) ابراىيـ، مجدم عزيز ) .1
 االنجمك المصرية .

. عماف : دار  أساليب تدريس الرياضيات( . 2010أبك أسعد، صالح عبد المطيؼ ) .2
 الشركؽ .

أثر تكظيؼ النماذج المحكسبة في تدريس كحدة ( . 2013أبك داف، مريـ عبد محمكد ) .3
الكسكر عمى تنمية التحصيؿ كميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الرابع 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة.األساسي بغزة 
فاعمية كتاب تفاعمي محكسب في تنمية ميارات ( .  2013زايدة، أحمد عمي ) أبك  .4

. رسالة التفكير البصرم في التكنكلكجيا لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة 
 ماجستير غير منشكرة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة . 

.  اتطكير مناىج الرياضيات المدرسية كتدريسي(.  2010أبك زينة، فريد كامؿ )  .5
 عماف: دار كائؿ لمنشر .

مناىج تدريس الرياضيات لمصفكؼ ( . 2006أبك زينة، فريد ك عباينة، عبد اهلل )  .6
 . عماف: دار المسيرة لمنشر.األكلى

،  4. ط الرياضيات مناىجيا كأصكؿ تدريسيا( .  1990أبك زينة ، فريد كامؿ )  .7
 عماف : دار الفرقاف .

في تنمية  k.w.l. أثر استخداـ استراتيجية ( 2012أبك سمطاف، كميميا كماؿ حسيف )  .8
.  المفاىيـ كالتفكير المنطقي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي

 رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة االسالمية ، غزة.
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قـك ( في  –خطط  –أثر تكظيؼ استراتيجية ) عبر ( .  2010أبك عاذرة ، كـر )  .9
عمى تنمية التفكير االبداعي لدل طمبة الصؼ السابع األساسي  تدريس الرياضيات

 . رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة . بغزة

. مصر: مناىج البحث في العمـك النفسية كالتربكية(. 2010أبك عالـ، رجاء محمكد) .10
 دار النشر لمجامعات.

أثر استخداـ نمكذج بايبي في اكتساب ( .  2011أبك مصطفى ، أيمف عبد اهلل )  .11
المفاىيـ في الرياضيات كميكليـ نحكىا لدل طالب الصؼ السابع األساسي بغزة . 

 ، غزة . رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة االسالمية
أثر استخداـ التمثيالت الرياضية عمى اكتساب المفاىيـ ( .  2012أبك ىالؿ )  .12

. رسالة ماجستير غير  الرياضيات لدل طالب الصؼ السادس األساسيكالميؿ نحك 
 منشكرة ، الجامعة اإلسالمية ، غزة.

. أثر المنطؽ الرياضي (  2001أحمد، نعيمة حسف كعبد الكريـ، سحر محمد ) .13
كالتدريس بالمدخؿ البصرم المكاني في أنماط التعمـ كالتفكير كتنمية القدرة المكانية 

المؤتمر العممي الخامس،  صؼ الثاني االعدادم في مادة العمـك .كتحصيؿ تالميذ ال
التربية العممية لممكاطنة، المجمد الثاني، الجمعية المصرية لمتربية العممية، كمية التربية، 

 جامعة عيف شمس .
أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة ( .  2008األسمر ، رائد يكسؼ )  .14

. رسالة ماجستير غير  طمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىالممفاىيـ العممية لدل 
 منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة . 

 في الكرتكنية الرسـك استخداـ فاعمية( .  2013)  أحمد حسف محمد ، األشقر .15
 السادس الصؼ طالب لدل اليندسية المفاىيـ لبعض البديمة التصكرات تصكيب

 .  غزة ، اإلسالمية الجامعة ، منشكرة غير ماجستير رسالة.  بغزة األساسي

. فاعمية تكظيؼ استراتيجية البيت الدائرم في (  2012األغا، آماؿ عبد القادر ) .16
تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم بالجغرافيا لدل طالبات الصؼ الحادم عشر 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االسالمية، غزة. بغزة
، 3.ط مقدمة في تصميـ البحث التربكم(. 2003ألغا، إحساف كاألستاذ، محمكد ) ا .17

 .غزة : مطبعة الرنتيسي لمطباعة كالنشر 
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. . التربية العممية كطرؽ تدريسيا(1994األغا ، إحساف ك عبد المنعـ ، عبد اهلل ) .18
 ليازجي .، غزة : مكتبة ا3ط

(. المعمـ كمطكر لمحتكل الكتب 2004بكار، نادية أحمد ك منيرة، محمد البساـ ) .19
 مجمة رسالة الخميج العربي،المدرسية: دراسة بيف الكاقع كالتطكير مف منظكر البنائييف، 

 .13-63 (،91الرياض، )

 .استراتيجيات في تعميـ كتقكيـ تعمـ الرياضيات( .2003بدكم، رمضاف مسعد )  .20
 عماف : دار الفكر.

أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى ( . 2010جبر، يحيى سعيد )  .21
تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم في العمـك لدل طمبة الصؼ العاشر 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة االسالمية ، غزة .األساسي
. فاعمية تكظيؼ استراتيجية التخيؿ المكجو ( 2012الجدبة ، صفية أحمد محمكد ) .22

في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير التأممي في العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع 
 .، غزة، الجامعة االسالميةجستير غير منشكرة، كمية التربية. رسالة ما األساسي

لمنشر  عماف : دار الفكر .. تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات(1999جركاف، فتحي ) .23
 كالطباعة .

أثر إثراء بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر اإلسالمي (. 2007جكدة، مكسى محمد ) .24
عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ 

 ، غزة. غير منشكرة ، الجامعة االسالمية . رسالة ماجستيرنحكىا

. القاىرة : دار الفكر مـ التفكيراتجاىات حديثة في تع(. 2003حبيب، مجدم ) .25
 العربي.

. فاعمية شبكات التفكير البصرم في تنمية ميارات (2009حمادة، محمد محمكد ) .26
التفكير البصرم كالقدرة عمى حؿ المشكالت المفظية في الرياضيات كاالتجاه نحك حميا 

 . رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة حمكاف، مصر .لتالميذ الصؼ الخامس

مدل مطابقة المفاىيـ الرياضية المتضمنة في (. 2010حمداف ، عماد الديف عكني ) .27
.  في فمسطيف NCTMكتب الرياضيات في المرحمة األساسية العميا لممعايير الدكلية 

 ، جامعة األزىر، غزة .، كمية التربيةرسالة ماجستير غير منشكرة
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.عمَّاف: دار 3، طتصميـ التعميـ نظرية كممارسة (.2005الحيمة، محمد محمكد) .28
 المسيرة.

( . درجة ممارسة معممي التربية االسالمية كمعمماتيا  2013الخالدم ، جماؿ خميؿ )  .29
 . 304 -289( ،  1)  21،  مجمة جامعة بابؿلمتدريس البنائي. 

 ( قائمة عمى PDEODE( . أثر إستراتيجية تدريسية )  2012الخطيب ، محمد )  .30
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 .  257-241( ، 1) 39،  مجمة العمـك التربكيةطالب الصؼ العاشر األساسي . 
تقكيـ محتكل كتب الرياضيات لممرحمة االساسية العميا ( . 2008الخزندار، نائمة )  .31
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، المجمد األكؿ العدد المجمة الفمسطينية لمتربية المفتكحة عف بعد التربية االبتدائية . 

 الثاني.
.  التعمـ كالتدريس مف منظكر البنائية( . 2003زيتكف، كماؿ )زيتكف، حسف ك  .36

 القاىرة: عالـ الكتب.
.  البنائية منظكر أبستمكلكجي كتربكم( . 1992زيتكف، حسف ك زيتكف ، كماؿ ) .37

 االسكندرية : دار المعارؼ .
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 غزة .. رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ،  محافظة غزة
أثر استخداـ المدخؿ المنظكمي في تدريس بعض ( .  2009سركر، أماني محمد )  .41
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 االسالمية ، غزة .
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، جامعة السابع مف  المدخؿ لتدريس الرياضيات( . 1997الشارؼ ، أحمد العريؼ )  .44
 ابريؿ، ليبيا .
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. رسالة  المفاىيـ كميارات التفكير البصرم بالفيزياء لدل طالبات الصؼ الحادم عشر
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 المجيد، بثينة أحمدالشيخ، تاج السر عبد اهلل، كعبد الرحمف، نائؿ محمد عبد، كعبد  .47
 ، الرياض: مكتبة الرشد.2. طالقياس كالتقكيـ التربكم(. 2005)
فاعمية برنامج مقترح في ضكء مبادئ ( .  2013صياـ ، ميند يكسؼ عبد القادر )  .48
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 المية ، غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة االس

. عماف :  مياراتو-أساليبو  -تعميـ التفكير مفيكمو ( .  2004طافش ، محمكد )  .50
 دار جيينة لمنشر كالتكزيع .

(. تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية، مفيكمو ، 2004طعيمة، رشدم أحمد )  .51
 . القاىرة: درا الفكر العربي.أسسو، استخداماتو

أسس نظرية  لمغة كالتفكير الناقدا2010 ) . طعيمو، رشدم كالحالؽ ، عمي ) .52
 ، عماف : دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة . 2.ط كاستراتيجيات تدريسية

تعميـ المغة العربية كالديف بيف (. 2000طعيمة، رشدم أحمد، كمناع، محمد السيد) .53
 . القاىرة: دار الفكر العربي.العمـ كالفف
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 الجامعة األردنية ، األردف .

المدينة  ـك الكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجية.مفي(. 1991عبد الرحمف، مصطفى) .55
  .المنكرة: دار إحياء التراث اإلسالمي

. أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في (  2010عبد اهلل ، منى محمكد )  .56
 تدريس اليندسة عمى التحصيؿ كالتفكير اليندسي لدل تالميذ الصؼ الثاني االعدادم
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فاعمية برنامج قائـ عمى البنائية االجتماعية ( . 2010عبد المكال ، أسامة )  .57
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 دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة سكىاج .
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 (1ممحؽ رقـ )

 قائمة أسماء السادة المحكميف

 مكاف العمؿ  الدرجة العممية  االسـ  الرقـ 

 الجامعة اإلسالمية غزة  أستاذ مشارؾ بكمية التربية محمد سميماف أبك شقير    (1)

 جامعة األزىر  أستاذ مشارؾ بكمية التربية  عطا حسف دركيش  (2)

 الجامعة االسالمية غزة  أستاذ مشارؾ بكمية التربية إبراىيـ حامد األسطؿ  (3)

 جامعة األقصى  أستاذ مساعد بكمية التربية خالد فايز عبد القادر  (4)

 جامعة األقصى  أستاذ مساعد بكمية التربية  أسعد حسف عطكاف   (5)

 جامعة األزىر   أستاذ مساعد بكمية التربية  عمي محمد نصار  (6)

ماجستير مناىج كطرؽ  زياد أبك الكفا   (7)
 تدريس رياضيات

مشرؼ تربكم في ككالة 
 الغكث الدكلية 

 قناة األنركا ماجستير ادارة تربكية  يكسؼ الزاممي   (8)

ماجستير مناىج كطرؽ  عمرك قنف  (9)
 تدريس رياضيات

مدرس في مدرسة أحمد 
 عبد العزيز اإلعدادية 

بكالكريكس عمكـ + دبمكـ  عدناف محمد شعت   (10)
 خاص تعميـ رياضيات 

 مشرؼ تربكم برفح 

 مشرؼ تربكم برفح  بكالكريكس رياضيات  عزيزة عيسي ع (11)
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 (2ممحؽ )
 المتضمنة في كحدة اليندسة كداللتيا المفظيةقائمة المفاىيـ 

 داللتو المفظية  المفيـك  الرقـ 

 مضمع مغمؽ لو أربعة أضالع. الشكؿ الرباعي (1)

 ىي الزكايا التي تقع رؤكسيا عمى تمؾ النقطة. الزكايا المتجمعة حكؿ نقطة (2)

 شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف متقابميف متكازياف. متكازم األضالع (3)

 مجمكع أطكاؿ أضالعو. محيط متكازم االضالع  (4)

 متكازم أضالع فيو ضمعاف متقابالف متساكياف في الطكؿ. المعيف  (5)

 متكازم أضالع احدل زكاياه قائمة. المستطيؿ  (6)

متكازم أضالع جميع أضالعو متساكية في الطكؿ كاحدل  المربع  (7)
 زكاياه قائمة.

منتصفي القطعة الكاصمة بيف  (8)
 ضمعيف في مثمث

قطعة مستقيمة تصؿ بيف منتصفي أم ضمعيف في مثمث 
 كتكازم الضمع الثالث.

شكؿ رباعي فيو ضمعاف متكازياف، كالضمعاف اآلخراف غير  شبو المنحرؼ (9)
 متكازياف.

ىي قطعة مستقيمة تصؿ بيف رأس المثمث كمنتصؼ  القطعة المتكسطة  (10)
 الضمع المقابؿ. 

 ىما شكالف متساكياف في المساحة. الشكالف المتكافئاف (11)
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 ( 3ممحؽ ) 

 قائمة ميارات التفكير البصرم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعريؼ اإلجرائي لمميارة  الميارة 
ميارة التعرؼ عمى 

 الشكؿ ككصفو .
 القدرة عمى معرفة الشكؿ اليندسي المعركض كتحديد أبعاده .

في التفاصيؿ الدقيقة في الشكؿ اليندسي ، كرؤية القدرة عمى التركيز  ميارة تحميؿ الشكؿ.
 العالقات كتحديد خصائصيا .

القدرة عمى الربط بيف العالقات داخؿ الشكؿ اليندسي الكاحد ، كربط  ميارة إدراؾ العالقات.
 الشكؿ اليندسي باألشكاؿ اليندسية األخرل .

 كالتقريب بينيا .القدرة عمى تكضيح الفجكات في العالقات  ميارة تفسير الغمكض.
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 ( 4ممحؽ رقـ ) 

بطاقة تحكيـ دليؿ المعمـ لتدريس مفاىيـ الكحدة الثانية ) اليندسة ( مف كتاب الرياضيات 
 ( PDEODEالجزء الثاني لمصؼ الثامف االساسي كفقان لالستراتيجية البنائية ) 

السيد الدكتكر/ األستاذ.................................................................... 
 المحتـر    

 ...............................         مكاف العمؿالدرجة العممية .........................

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو:

 (  PDEODE خداـ استراتيجية )المكضكع: تحكيـ الدليؿ كفؽ است

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج 
أثر استخداـ بغزة كىي بعنكاف " كطرؽ تدريس الرياضيات مف كمية التربية بالجامعة االسالمية 

 التفكير البصرم ( في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات PDEODE االستراتيجية البنائية )
اعداد دليالن لممعمـ كفقان "، كاستمـز ذلؾ  ساسي بغزةلدم طالبات الصؼ الثامف األ في الرياضيات

( البنائية لكحدة اليندسة مف كتاب  PDEODEالستراتيجية                          ) 
 الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ الثامف األساسي.

 حيث:لذا نرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ الدليؿ في ضكء خبرتكـ، كذلؾ مف 

  ( مدل مالئمة كتمشي دليؿ المعمـ مع خطكات استراتيجيةPDEODE . ) 

 . دقة الصياغة السمككية ألىداؼ الدركس المتضمنة  بالدليؿ 

 . دقة كسالمة الصياغة المغكية كالعممية لمدليؿ 

 ادة التعميمية خالؿ الدرس الكاحد كبيف الدركس المختمفة .كجكد تنظيـ كتسمسؿ جيد لمم 

 .مالءمة األنشطة الكاردة في الدركس، ككذلؾ أكراؽ العمؿ بالنسبة لمستكل الطمبة 

 .مالءمة أساليب التقكيـ المستخدمة لما يتضمنو الدرس 

           شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ  داعيف المكلي أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ              

 الباحثة: آية رياض األسمر    
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 (  5ممحؽ رقـ ) 

 بطاقة تحكيـ اختبار المفاىيـ اليندسية .

السيد الدكتكر/ األستاذ.................................................................... 
 المحتـر    

 مكاف العمؿ ...............................    .........................   الدرجة العممية ...

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو:

 المكضكع: تحكيـ اختبار المفاىيـ اليندسية.

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج 
أثر استخداـ بغزة كىي بعنكاف " كطرؽ تدريس الرياضيات مف كمية التربية بالجامعة االسالمية 

 ( في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم PDEODE االستراتيجية البنائية )
"، كاستمـز ذلؾ اعداد اختبار لممفاىيـ  ساسي بغزةلدم طالبات الصؼ الثامف األ في الرياضيات

السابع ( مف كتاب الرياضيات الجزء المتضّمنة في كحدة اليندسة ) باستثناء الدرس اليندسية 
 الثاني لمصؼ الثامف األساسي.

 لذا نرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ االختبار في ضكء خبرتكـ، كذلؾ مف حيث :

 . صياغة عبارات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية 

 .مناسبة أسئمة االختبار لمستكل طالبات الصؼ الثامف األساسي 

 لكؿ فقرة مف فقرات االختبار. مناسبة البدائؿ 

 .مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار لممستكل المعرفي الذم تقيسو 

 .ما تركنو مناسبان لمحذؼ كاإلضافة 

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ  داعيف المكلي أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ.                        

 الباحثة: آية رياض األسمر   
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 ( 6ممحؽ ) 
 بطاقة تحكيـ اختبار ميارات التفكير البصرم.

 المحتـر    ........................السيد الدكتكر/ األستاذ.....................................

 مكاف العمؿ ...............................    ...............   .الدرجة العممية ............

 اهلل كبركاتو:السالـ عميكـ كرحمة 

 تحكيـ اختبار التفكير البصرم. المكضكع:

تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج 
أثر استخداـ بغزة كىي بعنكاف " كطرؽ تدريس الرياضيات مف كمية التربية بالجامعة االسالمية 

 المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم( في تنمية  PDEODE االستراتيجية البنائية )
 لميارات "، كاستمـز ذلؾ اعداد اختبار ساسي بغزةلدم طالبات الصؼ الثامف األ في الرياضيات
المتضمّنة في كحدة اليندسة ) باستثناء الدرس السابع ( مف كتاب الرياضيات  التفكير البصرم

 الجزء الثاني لمصؼ الثامف األساسي .

 ف سيادتكـ التكـر بتحكيـ االختبار في ضكء خبرتكـ، كذلؾ مف حيث :لذا نرجك م

 . صياغة عبارات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية 

 .مناسبة أسئمة االختبار لمستكل طالبات الصؼ الثامف األساسي 

 .مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار 

 ة اليندسة .مناسبة ميارات التفكير البصرم المختارة لكحد 

 .مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمميارة التي تقيس التفكير البصرم 

 .ما تركنو مناسبان لمحذؼ كاإلضافة 

 شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ  داعيف المكلي أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ.                        

 الباحثة: آية رياض األسمر   
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 (  7ممحؽ ) 
 األكلية الختبار المفاىيـ اليندسية قبؿ حذؼ الفقرات .الصكرة 

اسـ الطالبة : .....................    الشعبة:.................   الدرجة 
.....................: 

__________________________________________________________ 
 

استخداـ االستراتيجية البنائية تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة أثر 
(PDEODE  في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل )

طالبات الصؼ الثامف األساسي، كيتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار في المفاىيـ اليندسية المتضمنة في 
 الكحدة.

دة اليندسة الرجاء االطالع : بيف يديؾ اختبار لممفاىيـ اليندسية في كح عزيزتي الطالبة
عمى االختبار كتعميماتو جيدان قبؿ الشركع باإلجابة، عممان بأف درجتؾ فيو لف تؤثر عمى تحصيمؾ 

 العممي، كأّف النتائج ستستخدـ ألغراض البحث التربكم .
 تعميمات االختبار: 

 يرجى قراءة التعميمات التالية قبؿ البدء باإلجابة :
 ي المكاف المخصص .شعبتؾ ف ك اكتبي اسمؾ 
  ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، لكؿ سؤاؿ  35يتككف ىذا االختبار مف )

 أربع إجابات كاحدة منيا صحيحة. 
 .تأممي السؤاؿ جيدان قبؿ البدء باإلجابة، ثـ ضعي دائرة حكؿ االجابة الصحيحة 
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 تذكر المضمع المغمؽ الذم لو أربعة أضالع : .1
 شكؿ رباعي. –ب  شكؿ ىندسي. –أ 
 مثمث. -د شكؿ رباعي دائرم. -ج

 تذكر  المثمثاف المتساكياف في المساحة  :  .2
 متشابييف . -ب متباعديف . -أ

 متكافئيف  . -د متعامديف  . -ج
 تطبيؽ في الشكؿ المقابؿ طكؿ القطعة س ص يساكم : .3

 سـ .                         4 -ب سـ.  12 -أ

 

 سـ . 2 -د سـ.   8-ج

 فيـ جميع العبارات التالية صحيحة ماعدا :  .4
 كؿ شكؿ رباعي مضمع . -ب كؿ مضمع شكؿ رباعي . -أ

 زكايا. 4الشكؿ الرباعي مضمع لو  -د أضالع .  4الشكؿ الرباعي مضمع لو  -ج
 تطبيؽ في متكازم األضالع أ ب جػ د الضمع أد // الضمع  : .5

 ب جػ  . -ب أب.-أ

 

 د جػ .-ج
 
 

 د أ . -د

 تطبيؽ  في الشكؿ المقابؿ قياس زاكية  س يساكم : .6
 درجة .   50-ب درجة .  60-أ

 

 درجة . 120 -د درجة . 85 -ج

 تذكر : نقطة التقاء القطع المتكسطة في المثمث تقسـ كؿ قطعة مف جية الرأس بنسبة  .7
 . 3: 1 -ب . 3: 2 -أ

 . 4: 3  -د . 2: 1-ج



133 
 

 تذكر القطعة المتكسطة ىي :  .8
قطعػػػػػة مسػػػػػتقيمة تصػػػػػػؿ مػػػػػف رأس المثمػػػػػث الػػػػػػى  -أ

 منتصؼ الضمع المقابؿ لو .
قطعػػػػػة مسػػػػػتقيمة تصػػػػػؿ بػػػػػيف نقطػػػػػة عمػػػػػى قاعػػػػػدة -ب

 المثمث الي منتصؼ رأسو .
 قطعة مستقيمة تصؿ بيف ضمعيف في مثمث .-د قطعة مستقيمة تصؿ بيف زاكيتيف في مثمث .-ج

، فػػػػإف 2سػػػـ 6كانػػػت مسػػػػاحة المثمػػػث أ ب جػػػػ تسػػػاكم فػػػي الشػػػكؿ المقابػػػؿ اذا  .9
 مساحة المثمث أ ب د تساكم :

 تطبيؽ

 .2سـ 3-ب .2سـ 6-أ

 

 .2سـ 2 -د .2سـ 12-ج

 تذكر متكازم األضالع ىك شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف متقابميف   .10
 متقاطعاف . -ب متعامداف . -أ 
 متكازياف . -د ينصؼ كؿ منيما اآلخر . -ج

 تذكر اذا تساكت مساحة شكميف ىندسييف فإنو يقاؿ ليما بأنيما:  .11
 متكافئاف . -ب متطابقاف . -أ

 متشابياف . -د متعامداف . -ج
س ص ع مثمػػػػػػث فيػػػػػػو ـ منتصػػػػػػؼ الضػػػػػػمع س ص ، كالنقطػػػػػػة ف منتصػػػػػػؼ  .12

الضػػػػػمع ص ع ، الضػػػػػمع ـ ف يػػػػػكازم الضػػػػػمع س ع ، فػػػػػاف طػػػػػكؿ الضػػػػػمع ـ ف 
 يساكم : 

 فيـ

 ربع الضمع س ع . -ب ع . خمس  الضمع س -أ

 

 نصؼ الضمع س ع . -د ثمث الضمع س ع . -ج

 فيـ كؿ شكميف متكافئيف :  .13
 متساكييف في المساحة . -ب متشابييف . -أ

 متطابقيف . - ج
 
 

 متعامديف .-د
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 تطبيؽ أ ب ج  :  >في الشكؿ المقابؿ قياس   .14
 درجة .  80-ب درجة . 100 -أ

 

 .درجة  40-د درجة . 360-ج

 فيـ متكازم االضالع ىك :   .15
شػػػػػػػػكؿ ربػػػػػػػػاعي فيػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػمعيف متقػػػػػػػػابميف  -أ

 متساكياف. 
 شكؿ رباعي جميع أضالعو غير متساكية . -ب

 شكؿ رباعي فيو ضمعاف متكازياف . -د مضمع لو أربعة أضالع . -ج
 تطبيؽ محيط متكازم االضالع  أ ب جػ د يساكم :   .16

 سـ . 15-ب سـ .2 -أ

 

 سـ . 8-د سـ . 16-ج

 تطبيؽ ب تساكم :  >في متكازم األضالع أ ب ج د قياس   .17
 درجة. 115 -ب درجة . 65 -أ

 

 درجة . 100 -د درجة . 105 -ج

 تذكر الشكؿ الرباعي الذم فيو قطراف متعامداف كينصؼ كؿ منيما اآلخر :   .18
 المعيف . -ب متكازم األضالع .  -أ

 المثمث . -د المستطيؿ . -ج
 فيـ   طكؿ القطعة الكاصمة مف رأس القائمة الى منتصؼ الكتر تساكم :   .19

 ثمث الكتر . -ب ربع الكتر . -أ

 خمس الكتر . -د نصؼ الكتر . -ج
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أ ب ج مثمػػػػث ، أس ص ب ص ص ج ع ىػػػػي القطػػػػػع المتكسػػػػطة فػػػػي المثمػػػػػث   .20
 سـ فطكؿ ـ س يساكم :   6كالتي تمتقي في ـ فإف كاف أ ـ = 

 تطبيؽ

 سـ . 2 -ب سـ . 3  -أ

 
 سـ . 12-د سـ .6 -ج

 
 
 

سػػػػـ ، فػػػػإف طػػػػكؿ  4سػػػػـ كطػػػػكؿ ـ د يسػػػػاكم  3اذا كػػػػاف طػػػػكؿ أـ يسػػػػاكم   .21
 الضمع ب جػ يساكم : 

 تطبيؽ 

 سـ . 5-ب سـ . 3-أ

 

 سـ . 12-د سـ  . 7-ج

سػػػػػـ، فػػػػػإف طػػػػػكؿ جػػػػػػ د  6أ ب جػػػػػػ د مربػػػػػع فػػػػػإذا كػػػػػاف طػػػػػكؿ أ ب يسػػػػػاكم   .22
 يساكم : 

 تطبيؽ

 سـ. 12 -ب سـ . 6-أ

 سـ . 8  -د سـ . 4 -ج
 تطبيؽ  في شبو المنحرؼ س ص ع ؿ طكؿ القطعة ـ ف تساكم :  .23

 سـ. 8-ب سـ . 3 -أ

 

 سـ . 6-د سـ . 4-ج
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اذا كػػػػػاف الشػػػػػكؿ أ ب جػػػػػػ د متػػػػػكازم أضػػػػػالع كالشػػػػػكؿ أ ب ص س مسػػػػػتطيؿ   .24
 فإف : 

 تطبيؽ

 أ ب جػ د يساكم          -ب    أ ب جػ د يكافئ        أ ب ص س.         -أ  
 أ ب ص س .      

 

 أ ب ص س.       أ ب جػ د ال يكافئ        -ج
 
  

أ ب جػػػ د يشػػابو    -د
 أ ب ص س .   

سػػػػـ مربػػػػع ، مسػػػػاحة  3فػػػػي الشػػػػكؿ المقابػػػػؿ مسػػػػاحة المثمػػػػث أ ب د تسػػػػاكم   .25
 المثمث أ ب جػ تساكم  : 

 تطبيؽ

 سـ .  4 -ب سـ . 8 -أ

 
 سـ . 20 -د  سـ . 15-ج

 تطبيؽ في الشكؿ المقابؿ مساحة س ف ـ ؿ تساكم :   .26
 .2سـ 6-ب .2سـ 24 -أ

 .2سـ 7 -د .2سـ 35-ج 

 2سػػػػـ 20فػػػػي الشػػػػكؿ المقابػػػػؿ اذا كانػػػػت مسػػػػاحة المثمػػػػث ص ع ؿ تسػػػػاكم   .27
 فإف مساحة المثمث س ؿ ع  تساكم :

 تطبيؽ

 .2سـ 20-ب . 2سـ 10-أ

 

 .2سـ 25-ج
 
 
 
 
 

 .2سـ 40-د
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فػػػػي الشػػػػكؿ المقابػػػػؿ أ ب جػػػػػ مثمػػػػث قػػػػائـ الزاكيػػػػة فػػػػي ب فػػػػإذا كػػػػاف  طػػػػكؿ   .28
 سـ فإف طكؿ الضمع أ جػ يساكم :  5القطعة د ب تساكم

 تطبيؽ

 سـ . 25 -ب سـ . 5 -أ

 

 سـ . 10-د سـ . 2-ج
 

 فيـ  احدل العبارات التالية غير صحيحة :   .29
 معيف .كؿ مربع ىك  -ب كؿ مستطيؿ ىك مربع . -أ

 كؿ متكازم أضالع ىك مضمع مغمؽ . -د كؿ مستطيؿ ىك متكازم أضالع .  -ج
 تطبيؽ سـ، محيطو يساكم :  5معيف طكؿ ضمعو   .30

 سـ . 25 -ب سـ . 10 -أ
 سـ . 8 -د سـ. 20 -ج

 فيـ يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع :  .31
 كؿ زاكيتيف متقابمتيف . تساكت فيو قياس -ب اذا تساكل كتكازم ضمعاف متقابالف . -أ

 جميع ما ذكر .  -د اذا تكازم فيو كؿ ضمعيف متقابميف . -ج
فػػػػػي الشػػػػػكؿ التػػػػػالي أ ب ج د ، أ ب س ص متكازيػػػػػا أضػػػػػالع مشػػػػػتركاف فػػػػػي   .32

الضػػػػمع أ ب كمرسػػػػكماف مػػػػف جيتػػػػيف مختمفتػػػػيف منػػػػو ، فػػػػإف الشػػػػكؿ د ص س 
 جػ ىك : 

 تطبيؽ

 معيف . -ب مربع . -أ

 

 مستطيؿ . -ج
 
 
 
 
 

 متكازم أضالع . -د
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فػػػي الشػػػكؿ اآلتػػػي أ ب جػػػػ د متػػػكازم أضػػػالع ، س نقطػػػة عمػػػى امتػػػداد ب جػػػػ   .33
 بحيث أف : ب ج = جػ س ، فإف الشكؿ أ جػ س د :

 تطبيؽ

 مربع . -ب متكازم أضالع . -أ

 
 معيف . -د مستطيؿ . -ج

ػػػػػؼ الضػػػػػمع ج د فػػػػػي ـ ، ثػػػػػـ كصػػػػػؿ أ ـ ،   .34 أ ب ج د متػػػػػكازم أضػػػػػالع ، نص 
 كمد  عمى استقامتو حتى القى امتداد ب جػ في ق . فإف ب جػ يساكم : 

 تطبيؽ

 جػ ق . -ب دجػ . -أ

 
 د ـ . -ج
 

 أىػ . -د

 تذكر مضمع مغمؽ لو أربعة أضالع فيو كؿ ضمعيف متقابميف متكازياف:   .35
 متكازم األضالع . -ب المثمث . -أ

 الدائرة .-د الشكؿ الرباعي . -ج
 
 

 
 







 انتهتاألسئلة
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 (  8ممحؽ ) 
 الصكرة النيائية الختبار المفاىيـ الرياضية في كحدة اليندسة .

اسـ الطالبة : .....................    الشعبة:.................   الدرجة 
.....................: 

__________________________________________________________ 
 

استخداـ االستراتيجية البنائية تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة أثر 
(PDEODE  في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل )

طالبات الصؼ الثامف األساسي، كيتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار في المفاىيـ اليندسية المتضمنة في 
 الكحدة.

: بيف يديؾ اختبار لممفاىيـ اليندسية في كحدة اليندسة الرجاء االطالع  عزيزتي الطالبة
ر كتعميماتو جيدان قبؿ الشركع باإلجابة، عممان بأف درجتؾ فيو لف تؤثر عمى تحصيمؾ عمى االختبا

 العممي، كأّف النتائج ستستخدـ ألغراض البحث التربكم .
 تعميمات االختبار: 

 يرجى قراءة التعميمات التالية قبؿ البدء باإلجابة :
 . اكتبي اسمؾ شعبتؾ في المكاف المخصص 
 ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، لكؿ سؤاؿ  30)  يتككف ىذا االختبار مف

 أربع إجابات كاحدة منيا صحيحة. 
 .تأممي السؤاؿ جيدان قبؿ البدء باإلجابة، ثـ ضعي دائرة حكؿ االجابة الصحيحة 
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 تذكر المضمع المغمؽ الذم لو أربعة أضالع : .1
 شكؿ رباعي. –ب  شكؿ ىندسي. –أ 
 مثمث. -د شكؿ رباعي دائرم. -ج

 تذكر  المثمثاف المتساكياف في المساحة  :  .2
 متشابييف . -ب متباعديف . -أ

 متكافئيف  . -د متعامديف  . -ج
 تطبيؽ في الشكؿ المقابؿ طكؿ القطعة س ص يساكم : .3

 سـ .                         4 -ب سـ.  12 -أ

 

 سـ . 2 -د سـ.   8-ج

 فيـ جميع العبارات التالية صحيحة ماعدا :  .4
 كؿ شكؿ رباعي مضمع . -ب كؿ مضمع شكؿ رباعي . -أ

 زكايا. 4الشكؿ الرباعي مضمع لو  -د أضالع .  4الشكؿ الرباعي مضمع لو  -ج
 تطبيؽ  في الشكؿ المقابؿ قياس زاكية  س يساكم : .5

 درجة .   50-ب درجة .  60-أ

 

 درجة . 120 -د درجة . 85 -ج

 تذكر : نقطة التقاء القطع المتكسطة في المثمث تقسـ كؿ قطعة مف جية الرأس بنسبة  .6
 . 3: 1 -ب . 3: 2 -أ

 . 4: 3  -د . 2: 1-ج
 تذكر متكازم األضالع ىك شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف متقابميف   .7

 متقاطعاف . -ب متعامداف . -أ 
 متكازياف . -د ينصؼ كؿ منيما اآلخر . -ج

 تذكر اذا تساكت مساحة شكميف ىندسييف فإنو يقاؿ ليما بأنيما:  .8
 متكافئاف . -ب متطابقاف . -أ

 متشابياف . -د متعامداف . -ج
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س ص ع مثمػػػػػػػث فيػػػػػػػو ـ منتصػػػػػػػؼ الضػػػػػػػمع س ص ، كالنقطػػػػػػػة ف منتصػػػػػػػؼ  .9
الضػػػػػمع ص ع ، الضػػػػػمع ـ ف يػػػػػكازم الضػػػػػمع س ع ، فػػػػػاف طػػػػػكؿ الضػػػػػمع ـ ف 

 يساكم : 

 فيـ

 ربع الضمع س ع . -ب س ع . خمس  الضمع -أ

 

 نصؼ الضمع س ع . -د ثمث الضمع س ع . -ج

 فيـ كؿ شكميف متكافئيف :  .10
 متساكييف في المساحة . -ب متشابييف . -أ

 متعامديف . -د متطابقيف . -ج
 تطبيؽ أ ب ج  :  >في الشكؿ المقابؿ قياس   .11

 درجة .  80-ب درجة . 100 -أ

 

 درجة . 40-د درجة . 360-ج
 

 فيـ متكازم االضالع ىك :   .12
شػػػػػػػػكؿ ربػػػػػػػػاعي فيػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػػمعيف متقػػػػػػػػابميف  -أ

 متساكياف. 
 شكؿ رباعي جميع أضالعو غير متساكية . -ب

 شكؿ رباعي فيو ضمعاف متكازياف . -د مضمع لو أربعة أضالع . -ج
 تطبيؽ محيط متكازم االضالع  أ ب جػ د يساكم :   .13

 سـ . 15-ب سـ .2 -أ

 سـ . 8-د سـ . 16-ج 
 تطبيؽ ب تساكم :  >في متكازم األضالع أ ب ج د قياس   .14

 درجة. 115 -ب درجة . 65 -أ

 
 درجة . 100 -د درجة . 105 -ج
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 تذكر الشكؿ الرباعي الذم فيو قطراف متعامداف كينصؼ كؿ منيما اآلخر :   .15
 المعيف . -ب متكازم األضالع .  -أ

 المثمث . -د المستطيؿ . -ج
 فيـ   طكؿ القطعة الكاصمة مف رأس القائمة الى منتصؼ الكتر تساكم :   .16

 ثمث الكتر . -ب ربع الكتر . -أ
 خمس الكتر . -د نصؼ الكتر . -ج

أ ب ج مثمػػػػث ، أس ص ب ص ص ج ع ىػػػػي القطػػػػػع المتكسػػػػطة فػػػػي المثمػػػػػث   .17
 سـ فطكؿ ـ س يساكم :   6كالتي تمتقي في ـ فإف كاف أ ـ = 

 تطبيؽ

 سـ . 2 -ب سـ . 3  -أ

 
 سـ . 12-د سـ .6 -ج

 
سػػػػػـ، فػػػػػإف طػػػػػكؿ جػػػػػػ د  6أ ب جػػػػػػ د مربػػػػػع فػػػػػإذا كػػػػػاف طػػػػػكؿ أ ب يسػػػػػاكم   .18

 يساكم : 
 تطبيؽ

 سـ. 12 -ب سـ . 6-أ

 سـ . 8  -د سـ . 4 -ج
 تطبيؽ  في شبو المنحرؼ س ص ع ؿ طكؿ القطعة ـ ف تساكم :  .19

 سـ. 8-ب سـ . 3 -أ

 

 سـ . 6-د سـ . 4-ج

اذا كػػػػػاف الشػػػػػكؿ أ ب جػػػػػػ د متػػػػػكازم أضػػػػػالع كالشػػػػػكؿ أ ب ص س مسػػػػػتطيؿ   .20
 فإف : 

 تطبيؽ

 أ ب جػ د يساكم          -ب    أ ب جػ د يكافئ        أ ب ص س.         -أ  
 أ ب ص س .      

 أ ب ص س.       أ ب جػ د ال يكافئ        -ج 
 
 

أ ب جػػػػػ د يشػػػػابو   -د
 أ ب ص س .   
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سػػػػـ مربػػػػع ، مسػػػػاحة  3فػػػػي الشػػػػكؿ المقابػػػػؿ مسػػػػاحة المثمػػػػث أ ب د تسػػػػاكم   .21
 المثمث أ ب جػ تساكم  : 

 تطبيؽ

 سـ .  4 -ب سـ. 8 -أ

 
 سـ . 20 -د  سـ . 15-ج

 تطبيؽ في الشكؿ المقابؿ مساحة س ف ـ ؿ تساكم :   .22
 .2سـ 6-ب .2سـ 24 -أ

 .2سـ 7 -د .2سـ 35-ج 

 2سػػػػـ 20فػػػػي الشػػػػكؿ المقابػػػػؿ اذا كانػػػػت مسػػػػاحة المثمػػػػث ص ع ؿ تسػػػػاكم   .23
 فإف مساحة المثمث س ؿ ع  تساكم :

 تطبيؽ

 .2سـ 20-ب . 2سـ 10-أ

 

 .2سـ 40-د .2سـ 25-ج

فػػػػي الشػػػػكؿ المقابػػػػؿ أ ب جػػػػػ مثمػػػػث قػػػػائـ الزاكيػػػػة فػػػػي ب فػػػػإذا كػػػػاف  طػػػػكؿ   .24
 سـ فإف طكؿ الضمع أ جػ يساكم :  5القطعة د ب تساكم

 تطبيؽ

 سـ . 25 -ب سـ . 5 -أ

 

 سـ . 2-ج
 

 سـ . 10-د
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 فيـ  احدل العبارات التالية غير صحيحة :   .25
 كؿ مربع ىك معيف . -ب كؿ مستطيؿ ىك مربع . -أ

 كؿ متكازم أضالع ىك مضمع مغمؽ . -د كؿ مستطيؿ ىك متكازم أضالع .  -ج
 فيـ يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع :  .26

 تساكت فيو قياس كؿ زاكيتيف متقابمتيف . -ب اذا تساكل كتكازم ضمعاف متقابالف . -أ
 جميع ما ذكر .  -د اذا تكازم فيو كؿ ضمعيف متقابميف . -ج

فػػػػػي الشػػػػػكؿ التػػػػػالي أ ب ج د ، أ ب س ص متكازيػػػػػا أضػػػػػالع مشػػػػػتركاف فػػػػػي   .27
الضػػػػمع أ ب كمرسػػػػكماف مػػػػف جيتػػػػيف مختمفتػػػػيف منػػػػو ، فػػػػإف الشػػػػكؿ د ص س 

 جػ ىك : 

 تطبيؽ

 معيف . -ب مربع . -أ

 
 متكازم أضالع . -د مستطيؿ . -ج

فػػػي الشػػػكؿ اآلتػػػي أ ب جػػػػ د متػػػكازم أضػػػالع ، س نقطػػػة عمػػػى امتػػػداد ب جػػػػ   .28
 بحيث أف : ب ج = جػ س ، فإف الشكؿ أ جػ س د :

 تطبيؽ

 مربع . -ب متكازم أضالع . -أ

 

 معيف . -د مستطيؿ . -ج

ػػػػػؼ الضػػػػػمع ج د فػػػػػي ـ ، ثػػػػػـ كصػػػػػؿ أ ـ ،   .29 أ ب ج د متػػػػػكازم أضػػػػػالع ، نص 
 كمد  عمى استقامتو حتى القى امتداد ب جػ في ق . فإف ب جػ يساكم : 

 تطبيؽ

 جػ ق . -ب دجػ . -أ

 
 د ـ . -ج
 

 أىػ . -د

 تذكر مضمع مغمؽ لو أربعة أضالع فيو كؿ ضمعيف متقابميف متكازياف:   .30
 متكازم األضالع . -ب المثمث . -أ

 الدائرة .-د الشكؿ الرباعي . -ج
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 (9ممحؽ رقـ )
 الصكرة األكلية الختبار ميارات التفكير البصرم قبؿ الحذؼ.

 اسـ الطالبة : ...................    الشعبة:................   الدرجة:.....................
__________________________________________________________ 

 
استخداـ االستراتيجية البنائية تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة أثر 

(PDEODE في تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل )
 اختبار في ميارات التفكير البصرم.طالبات الصؼ الثامف األساسي، كيتطمب ذلؾ تطبيؽ 

: بيف يديؾ اختبار لميارات التفكير البصرم في كحدة اليندسة الرجاء  عزيزتي الطالبة
االطالع عمى االختبار كتعميماتو جيدان قبؿ الشركع باإلجابة، عممان بأف درجتؾ فيو لف تؤثر عمى 

 كم.تحصيمؾ العممي، كأّف النتائج ستستخدـ ألغراض البحث الترب
 تعميمات االختبار: 

 يرجى قراءة التعميمات التالية قبؿ البدء باإلجابة:
  المخصص.اكتبي اسمؾ شعبتؾ في المكاف 
 ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، لكؿ سؤاؿ أربع 35يتككف ىذا االختبار مف )

 إجابات كاحدة منيا صحيحة. 
 حكؿ االجابة الصحيحة. تأممي السؤاؿ جيدان قبؿ البدء باإلجابة، ثـ ضعي دائرة 
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 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو أم األشكاؿ التالية يعتبر شكالن رباعيان :  .1
 أ

 

 ب

 
 ج

 

 د

 
 تحميؿ الشكؿ  أم مف األشكاؿ التالية يعبر عف متكازم أضالع :  .2

 أ

 

 ب

 
 ج

 

 د

 
 تحميؿ الشكؿ  درجة :   360مضمع مجمكع قياسات زكاياه  .3

 أ

 

 ب

 
 ج

 

  د

 تحميؿ الشكؿ شكؿ رباعي فيو ضمعاف متقابالف متساكياف كمتكازياف :  .4
 أ

 

 ب

 
 ج

 
 
 

 د
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 تحميؿ الشكؿ  متكازم أضالع قطراه متساكياف في الطكؿ كمتعامداف: .5
 أ

 

 ب

 

 ج

 

 د

 
 تحميؿ الشكؿ ........  في الشكؿ المقابؿ س ؿ  = .6

 ؿ ص . ب س ـ . أ

 
 .ـ ع  د ص ع . ج

د تقسـ المثمث أ ب جػ الى في الشكؿ المقابؿ القطعة المستقيمة  أ  .7
 : مثمثيف

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو

 متطابقيف .  ب متشابييف . أ

 

 متباعديف . د متكافئيف . ج

في الشكؿ المقابؿ نقطة تالقي القطع المتكسطة في المثمث تقسميا  .8
 مف جية الرأس بنسبة: 

 تحميؿ الشكؿ 

 3:  2 ب 3 :1 أ

 
 4 : 1 ج

 
 3:  4 د
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 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ قيمة س تساكم :  .9
 درجة . 60 ب درجة. 80 أ

 

 درجة . 20 د درجة . 40 ج

في الشكؿ المقابؿ اذا كانت مساحة متكازم األضالع أ ب جػ د  .10
 ، فإف مساحة المثمث أ ب جػ  تساكم : 2سـ 30تساكم 

 ادراؾ عالقات

 .2سـ 30 ب .2سـ15 أ

 
 .2سـ 80 د .2سـ 60 ج

في الشكؿ المقابؿ اذا كاف  أ ب ، جػ د قطراف في دائرة مركزىا ـ ،  .11
 فإف الشكؿ أ جػ ب  د ىك: 

 ادراؾ عالقات 

 معيف . ب مربع . أ

 
 متكازم أضالع . د مستطيؿ . ج

 عالقات ادراؾ في الشكؿ المقابؿ محيط متكازم األضالع أ ب جػ د يساكم :  .12
 سـ .22 ب سـ . 33 أ

 

 سـ . 30 ج
 

 سـ .11  د

في الشكؿ المقابؿ أ ب جػ د متكازم أضالع . ـ منتصؼ أ ب ، ف  .13
 منتصؼ جػ د ، الشكؿ ـ ب ف د ىك :

 ادراؾ عالقات

 مستطيؿ. ب مربع . أ

 

 شبو منحرؼ . ج
 

 متكازم أضالع . د
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 عالقاتادراؾ  في الشكؿ المقابؿ طكؿ ب جػ يساكم :  .14
 سـ. 2 ب سـ . 5 أ

 

 سـ .20  د سـ . 10 ج

 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ طكؿ أ د يساكم :  .15
 سـ . 10 ب سـ . 2 أ

 
 

 

 سـ .16  د سـ . 7 ج
 
 

 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ مساحة المثمث ب ق جػ تساكم :  .16
 .2سـ20  ب .2سـ 40 أ

 

 .2سـ10  د .2سـ 15 ج

 تفسير الغمكض مساحة متكازم األضالع أ ب جػ د تساكم :  .17
 .2سـ 26 ب .2سـ 13 أ

 

 .2سـ 36  ج
 

 .2سـ 9 د
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 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو أم األشكاؿ التالية يعتبر معينان :  .18
 أ

 

 ب

 
 ج

 

 د

 
سـ ، الشكؿ  9في الشكؿ المقابؿ أ ب جػ د مربع  طكؿ ضمعو =  .19

 ق ك س ص ىك : 
 العالقاتادراؾ 

 معيف . ب مستطيؿ . أ

 

 متكازم أضالع . د مربع . ج

 تفسير الغمكض في الشكؿ المقابؿ أ ب جػ د مربع ، طكؿ أ ق يساكم طكؿ  :  .20
 ب ك. ب ق ب . أ

 

 جػ د. د جػ ك . ج

سـ  15في الشكؿ المقابؿ اذا كانت  مساحة المثمث أ ب جػ =  .21
 مربع ، فإف مساحة المثمث أ ب د تساكم : 

 تفسير الغمكض

 .2سـ 7 ب .2سـ 15  أ

 
 .2سـ 3 ج

 
 .2سـ 75 د
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 ادراؾ العالقات في الشكؿ المقابؿ مساحة  متكازم األضالع أ ب ـ ف تساكم :  .22
 .2سـ  15 ب .2سـ  5 أ

 
 .2سـ 30 د .2سـ 25 ج

، 2سـ10في الشكؿ المقابؿ اذا كانت مساحة المثمث أ ب جػ تساكم  .23
 فإف مساحة المثمث د ب جػ تساكم :

 ادراؾ العالقات

 .2سـ 15 ب .2سـ 20 أ

 
 . 2سـ 40 د .2سـ 10 ج

 تحميؿ الشكؿ  المستطيؿ ق ب جػ ك كمتكازم األضالع أ ب جػ د : .24
 متكافئاف . ب متكازياف . أ

 

 متشابياف . د متطابقاف . ج

 تفسير الغمكض في الشكؿ المقابؿ قياس زاكية ب يساكم :  .25
 درجة . 90 ب درجة .  140 أ

 

 درجة . 270 د درجة . 105 ج

درجة،  65 أ ب جػ د متكازم أضالع اذا كاف قياس زاكية أ يساكم  .26
 فإف قياس زاكية جػ يساكم :

 تفسير الغمكض

 درجة . 40 ب درجة .  65 أ

 
 درجة . 115 د درجة . 55 ج
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 تحميؿ الشكؿ  شكؿ رباعي تتساكم فيو قياسا كؿ زاكيتيف متقابمتيف :  .27

 أ
 

 ب
 

 ج
 

 د
 

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو في الشكؿ المقابؿ ، الشكؿ س ص جػ ع :  .28
 مستطيؿ . ب مثمث . أ

 

 متكازم أضالع . د مربع . ج

 تفسير الغمكض في الشكؿ المقابؿ ، الشكؿ س ص ؿ ع ىك :  .29
 متكازم أضالع . ب مربع . أ

 

 مستطيؿ . د معيف . ج

في الشكؿ المقابؿ دائرة مركزىا ـ فإذا كاف طكؿ نصؼ قطرىا يساكم   .30
 سـ ، فإف طكؿ جػ ـ يساكم : 5سـ ، ك ب جػ يساكم5,6

 تفسير الغمكض 

 سـ . 5,6 ب سـ . 13 أ

 

 سـ. 3 ج
 
 

 سـ .10 د

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو في الشكؿ  المقابؿ ، المثمث أ ب د ك المثمث جػ ب د :  .31
 متعامداف . ب متكافئاف . أ

 
 متكازياف . ج

 
 

 جميع ما ذكر . د
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 5في الشكؿ المقابؿ اذا كانت  مساحة المثمث د ق جػ تساكم  .32
، فإف مساحة متكازم 2سـ 20، كمساحة المثمث أ ب د تساكم 2سـ

 االضالع أ ب ج د تساكم : 

 ادراؾ العالقات

 .2سـ 40 ب .2سـ 20 أ

 
 .2سـ 55 د .2سـ 15 ج

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو في الشكؿ المقابؿ  قياس زاكية ـ ف ص تساكم :  .33
 درجة . 80 ب درجة . 143 أ

 
 درجة . 53 د درجة .  37 ج

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو ف يساكم : في الشكؿ المقابؿ طكؿ الضمع ص .34
 سـ . 5 ب سـ . 20 أ

 

 سـ . 4 د سـ . 3 ج

 ادراؾ العالقات في الشكؿ المقابؿ طكؿ الضمع ك جػ يساكم :  .35
 سـ . 3 ب سـ . 6 أ

 

 سـ . 9 د سـ . 12 ج

 
 
 
 

 انتيت األسئمة 
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 (  10ممحؽ ) 
 الصكرة النيائية الختبار التفكير البصرم.

الطالبة : .....................    الشعبة:.................   الدرجة اسـ 
.....................: 

__________________________________________________________ 
 

استخداـ االستراتيجية البنائية تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة أثر 
(PDEODE في تنمية المفاىيـ ا ) ليندسية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل

 طالبات الصؼ الثامف األساسي، كيتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار في ميارات التفكير البصرم.
: بيف يديؾ اختبار لميارات التفكير البصرم في كحدة اليندسة الرجاء  عزيزتي الطالبة

جابة، عممان بأف درجتؾ فيو لف تؤثر عمى االطالع عمى االختبار كتعميماتو جيدان قبؿ الشركع باإل
 تحصيمؾ العممي، كأّف النتائج ستستخدـ ألغراض البحث التربكم .

 تعميمات االختبار: 
 يرجى قراءة التعميمات التالية قبؿ البدء باإلجابة :

  شعبتؾ في المكاف المخصص .ك اكتبي اسمؾ 
  ( فقرة مف نكع االختيار م 32يتككف ىذا االختبار مف ) ف متعدد، لكؿ سؤاؿ

 أربع إجابات كاحدة منيا صحيحة. 
 .تأممي السؤاؿ جيدان قبؿ البدء باإلجابة، ثـ ضعي دائرة حكؿ االجابة الصحيحة 
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 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو أم األشكاؿ التالية يعتبر شكالن رباعيان :  .1
 أ

 

 ب

 
 ج

 

 د

 
 تحميؿ الشكؿ  أم مف األشكاؿ التالية يعبر عف متكازم أضالع :  .2

 أ

 

 ب

 
 ج

 

 د

 
 تحميؿ الشكؿ  درجة :   360مضمع مجمكع قياسات زكاياه  .3

 أ

 

 ب

 
 ج

 

  د

 تحميؿ الشكؿ شكؿ رباعي فيو ضمعاف متقابالف متساكياف كمتكازياف :  .4
 أ

 

 ب

 
 ج

 

 د
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 تحميؿ الشكؿ في الشكؿ المقابؿ س ؿ  =........  .5
 ؿ ص . ب س ـ . أ

 
 ـ ع . د ص ع . ج

في الشكؿ المقابؿ القطعة المستقيمة  أ د تقسـ المثمث أ ب جػ الى  .6
 مثمثيف : 

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو

 متطابقيف .  ب متشابييف . أ

 

 متباعديف . د متكافئيف . ج

في الشكؿ المقابؿ نقطة تالقي القطع المتكسطة في المثمث تقسميا  .7
 مف جية الرأس بنسبة: 

 تحميؿ الشكؿ 

 3:  2 ب 3: 1 أ

 
 4 : 1 ج

 
 3:  4 د

 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ قيمة س تساكم :  .8
 درجة . 60 ب درجة. 80 أ

 

 درجة . 20 د درجة . 40 ج

مساحة متكازم األضالع أ ب جػ د تساكم  في الشكؿ المقابؿ اذا كانت .9
 ، فإف مساحة المثمث أ ب جػ  تساكم :  2سـ 30

 ادراؾ عالقات

 . 2سـ 30 ب . 2سـ15 أ

 

 . 2سـ 80 د . 2سـ 60 ج
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في الشكؿ المقابؿ اذا كاف  أ ب ، جػ د قطراف في دائرة مركزىا ـ ،  .10
 فإف الشكؿ أ جػ ب  د ىك: 

 ادراؾ عالقات 

 معيف . ب مربع . أ

 

 متكازم أضالع . د مستطيؿ . ج

 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ محيط متكازم األضالع أ ب جػ د يساكم :  .11
 سـ .22 ب سـ . 33 أ

 

 سـ . 30 ج
 

 سـ .11  د

في الشكؿ المقابؿ أ ب جػ د متكازم أضالع . ـ منتصؼ أ ب ، ف  .12
 منتصؼ جػ د ، الشكؿ ـ ب ف د ىك :

 ادراؾ عالقات

 مستطيؿ. ب مربع . أ

 

 شبو منحرؼ . ج
 

 متكازم أضالع . د

 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ طكؿ ب جػ يساكم :  .13
 سـ. 2 ب سـ . 5 أ

 

 سـ .20  د سـ . 10 ج

 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ طكؿ أ د يساكم :  .14
 سـ . 10 ب سـ . 2 أ

 
 

 سـ .16  د سـ . 7 ج
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 ادراؾ عالقات في الشكؿ المقابؿ مساحة المثمث ب ق جػ تساكم :  .15
 . 2سـ20  ب . 2سـ 40 أ

 

 . 2سـ10  د . 2سـ 15 ج

 تفسير الغمكض مساحة متكازم األضالع أ ب جػ د تساكم :  .16
 . 2سـ 26 ب . 2سـ 13 أ

 

 . 2سـ 9 د . 2سـ 36  ج
 

 عمى الشكؿ ككصفوالتعرؼ  أم األشكاؿ التالية يعتبر معينان :  .17
 أ

 

 ب

 
 ج

 

 د

 

سـ ، الشكؿ  9في الشكؿ المقابؿ أ ب جػ د مربع  طكؿ ضمعو =  .18
 ق ك س ص ىك : 

 ادراؾ العالقات

 معيف . ب مستطيؿ . أ

 
 مربع . ج

 
 متكازم أضالع . د
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في الشكؿ المقابؿ اذا كانت مساحة المثمث أ ب جػ تساكم  .19
 ، فإف مساحة المثمث أ ب د تساكم  : 2سـ15

 تفسير الغمكض

 .2سـ7 ب . 2سـ15 أ

 
 .2سـ75 د . 2سـ 3 ج

 ادراؾ العالقات في الشكؿ المقابؿ مساحة  متكازم األضالع أ ب ـ ف تساكم :  .20
 . 2سـ  15 ب . 2سـ  5 أ

 
 . 2سـ 30 د . 2سـ 25 ج

جػ تساكم في الشكؿ المقابؿ اذا كانت مساحة المثمث أ ب  .21
 ، فإف مساحة المثمث د ب جػ تساكم :2سـ10

 ادراؾ العالقات

 . 2سـ 15 ب . 2سـ 20 أ

 
 . 2سـ 40 د . 2سـ 10 ج

 تحميؿ الشكؿ  المستطيؿ ق ب جػ ك كمتكازم األضالع أ ب جػ د : .22
 متكافئاف . ب متكازياف . أ

 

 متشابياف . د متطابقاف . ج

 تفسير الغمكض في الشكؿ المقابؿ قياس زاكية ب يساكم :  .23
 درجة . 90 ب درجة .  140 أ

 

 درجة . 105 ج
 
 
 

 درجة . 270 د
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درجة،  65 أ ب جػ د متكازم أضالع اذا كاف قياس زاكية أ يساكم  .24
 فإف قياس زاكية جػ يساكم :

 تفسير الغمكض

 درجة . 40 ب درجة .  65 أ

 
 درجة . 115 د درجة . 55 ج

 
 تحميؿ الشكؿ  شكؿ رباعي تتساكم فيو قياسا كؿ زاكيتيف متقابمتيف :  .25

 أ
 

 ب
 

 ج
 

 د
 

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو في الشكؿ المقابؿ ، الشكؿ س ص جػ ع :  .26
 مستطيؿ . ب مثمث . أ

 

 متكازم أضالع . د مربع . ج

 الغمكضتفسير  في الشكؿ المقابؿ ، الشكؿ س ص ؿ ع ىك :  .27
 متكازم أضالع . ب مربع . أ

 
 مستطيؿ . د معيف . ج

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو في الشكؿ  المقابؿ ، المثمث أ ب د ك المثمث جػ ب د :  .28
 متعامداف . ب متكافئاف . أ

 متكازياف . ج 
 
 
 
 

 جميع ما ذكر . د
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، 2سـ 5في الشكؿ المقابؿ اذا كانت مساحة المثمث د ق جػ تساكم  .29
، فإف مساحة متكازم  2سـ 20كمساحة المثمث أ ب د تساكم 

 األضالع أ ب جػ د تساكم : 

 ادراؾ العالقات

 . 2سـ 20 أ
 

 . 2سـ40 ب

 
 . 2سـ15 ب

 
 .2سـ55 د

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو في الشكؿ المقابؿ  قياس زاكية ـ ف ص تساكم :  .30
 درجة . 80 ب درجة . 143 أ

 
 درجة . 53 د درجة .  37 ج

 التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو في الشكؿ المقابؿ طكؿ الضمع ص ف يساكم : .31
 سـ . 5 ب سـ . 20 أ

 

 سـ . 4 د سـ . 3 ج

 ادراؾ العالقات في الشكؿ المقابؿ طكؿ الضمع ك جػ يساكم :  .32
 سـ . 3 ب سـ . 6 أ

 

 سـ . 9 د سـ . 12 ج
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 (  11ممحؽ رقـ ) 
 الصحيحة الختبار المفاىيـ الرياضية النيائي.مفتاح اإلجابة 

 البدائؿ  رقـ السؤاؿ 
 د ج ب أ  (1)
 د ج ب أ  (2)
 د ج ب أ  (3)
 د ج ب أ  (4)
 د ج ب أ  (5)
 د ج ب أ  (6)
 د ج ب أ  (7)
 د ج ب أ  (8)
 د ج ب أ  (9)
 د ج ب أ  (10)
 د ج ب أ  (11)
 د ج ب أ  (12)
 د ج ب أ  (13)
 د ج ب أ  (14)
 د ج ب أ  (15)
 د ج ب أ  (16)
 د ج ب أ  (17)
 د ج ب أ  (18)
 د ج ب أ  (19)
 د ج ب أ  (20)
 د ج ب أ  (21)
 د ج ب أ  (22)
 د ج ب أ  (23)
 د ج ب أ  (24)
 د ج ب أ  (25)
 د ج ب أ  (26)
 د ج ب أ  (27)
 د ج ب أ  (28)
 د ج ب أ  (29)
 د ج ب أ  (30)
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 (12ممحؽ رقـ ) 
 مفتاح االجابة الصحيحة الختبار التفكير البصرم النيائي .

 البدائؿ  رقـ السؤاؿ 
 د ج ب أ  (1)
 د ج ب أ  (2)
 د ج ب أ  (3)
 د ج ب أ  (4)
 د ج ب أ  (5)
 د ج ب أ  (6)
 د ج ب أ  (7)
 د ج ب أ  (8)
 د ج ب أ  (9)
 د ج ب أ  (10)
 د ج ب أ  (11)
 د ج ب أ  (12)
 د ج ب أ  (13)
 د ج ب أ  (14)
 د ج ب أ  (15)
 د ج ب أ  (16)
 د ج ب أ  (17)
 د ج ب أ  (18)
 د ج ب أ  (19)
 د ج ب أ  (20)
 د ج ب أ  (21)
 د ج ب أ  (22)
 د ج ب أ  (23)
 د ج ب أ  (24)
 د ج ب أ  (25)
 د ج ب أ  (26)
 د ج ب أ  (27)
 د ج ب أ  (28)
 د ج ب أ  (29)
 د ج ب أ  (30)
 د ج ب أ  (31)
 د ج ب أ أ (32)
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 ( 13ممحؽ رقـ ) 
دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة الثانية ) اليندسة ( مف كتاب الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ 

 ( : PDEODEالثامف األساسي كفقان الستراتيجية ) 
 مقدمة الدليؿ :

عزيزم المعمـ يعتبر دليؿ المعمـ المرشد الذم يستعيف بو المعمـ في تدريس مادتو، كفؽ 
استراتيجية معينة، حيث يعتبر دليؿ المعمـ أداة تساعد المعمـ عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية، 
كتجييز األدكات، كالكسائؿ الالزمة لتنفيذ األنشطة، كيجعمو عمى بصيرة أثناء سيره في تنفيذ 

 الدرس.
تاب كأقدـ لؾ ىذا الدليؿ، ليساعدؾ في تدريس مفاىيـ الكحدة الثانية ) اليندسة ( مف ك

(  PDEODEالرياضيات الجزء الثاني مف مقرر الصؼ الثامف األساسي، كفقان الستراتيجية ) 
 البنائية.

كيشمؿ ىذا الدليؿ عمى : أىداؼ الدليؿ، األىداؼ العاّمة لمكحدة، نبذة مختصرة عف 
( PDEODE(، الدركس التي تـ إعدادىا كفقان الستراتيجية )  PDEODEاالستراتيجية البنائية ) 

بحيث يتضمف كؿ درس : األىداؼ المتكقعة مف تدريس المفاىيـ، الخبرات المنتمية، مصادر 
 . التعمـ ، المفاىيـ الخاصة بالدرس، كاإلجراءات التدريسية كاالنشطة ، أكراؽ عمؿ

 
 أىداؼ الدليؿ :

 يمكف أف يساعد ىذا الدليؿ المعمـ ليككف قادران عمى :
 حقيقيا . تحديد األىداؼ التعميمية المرجك ت 
 تحديد المادة التعميمية المراد تعميميا لمطمبة. 
 تحديد األنشطة التعميمية المناسبة لمكضكعات الكحدة. 
 تحديد الكسائؿ التعميمية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة. 
 تحديد أساليب التقكيـ المناسبة لمعرفة مدل تحقؽ األىداؼ التعميمية. 
 ( . PDEODEان الستراتيجية ) السير في الدرس كفق 

 
 األىداؼ العامة لمكحدة :

 التعرؼ إلي األشكاؿ الرباعية . .1
 التعرؼ إلى متكازم األضالع . .2
 استنتاج خصائص متكازم األضالع. .3
 التعرؼ إلى بعض الحاالت الخاصة لمتكازم األضالع . .4
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 . المربع ( –المعيف -استنتاج خصائص كؿ مف  ) المستطيؿ  .5
 المنتصفات كالقطع المتكسطة.تكظيؼ نظريات  .6
 التعرؼ إلى الشكالف المتكافئاف. .7
 تنمية قدرة الطالب عمى البرىاف . .8
 اكساب الطالب المزيد مف المفاىيـ المرتبطة باألشكاؿ الرباعية . .9

 
 ( : PDEODEاالستراتيجية البنائية ) 

، حيث تيدؼ إلى ( ىي إحدل االستراتيجيات التابعة لمنظرية البنائية  PDEODEاستراتيجية ) 
ربط معرفة التالميذ السابقة كجعميا نقطة انطالؽ لممعمكمات الجديدة، كتدعـ ىذه االستراتيجية 

 العمؿ الفردم كالعمؿ الجماعي كىي تشمؿ عدة مراحؿ كىي :
( : في ىذه المرحمة يقدـ المعمـ ظاىرة حكؿ المفيكـ المراد تعميمو لمطالب،   Predictالتنبؤ ) 

ثـ يتيح ليـ الفرصة لكي يتنبؤكا بنتيجة الظاىرة أك المشكمة المطركحة بشكؿ فردم، كتبرير تمؾ 
 التنبؤات قبؿ أف تبدأ أية فعاليات أك أنشطة تعميمية . 

مة يتـ إتاحة الفرصة لمطالب لكي يعممكا في ( : في ىذه المرح Discussثانيان: المناقشة ) 
 مجمكعات صغيرة مف أجؿ مناقشة أفكارىـ، كتبادؿ الخبرات، كالتأمؿ معان . 

( : في ىذه المرحمة  يصؿ الطالب إلى حؿ تعاكني حكؿ الظاىرة ،   Explainثالثان: التفسير ) 
 لمصؼ بأكممو .  كتبادؿ نتائجيـ مع المجمكعات األخرل مف خالؿ المناقشة الجماعية

( : في ىذه المرحمة يختبر الطالب أفكارىـ كآراءىـ حكؿ   Observeرابعان: المالحظة ) 
 الظاىرة مف خالؿ إجراء األنشطة كالتجارب عمى شكؿ مجمكعات ، كتسجيؿ المالحظات . 

( : في ىذه المرحمة يقكـ الطالب بتعديؿ تنبؤاتيـ مف خالؿ  Discussخامسان: المناقشة ) 
المالحظات الفعمية في الخطكة السابقة، كىذا يتطمب مف الطمبة ممارسة ميارات التحميؿ كالمقارنة 

 كنقد زمالئيـ في المجمكعات . 

ة بيف ( : في ىذه المرحمة يكاجو الطالب جميع التناقضات المكجكد  Explainسادسان: التفسير ) 
د ضمف معتقداتيـ ) تغيير المالحظات كالتنبؤات ، مف خالؿ حؿ التناقضات التي تكج

 .مفاىيمي(
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 كالشكؿ التالي يكضح خطكات سير االستراتيجية : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Predict 

Discuss 

Explain 

Observe 

Discuss 
 

Explain 
 

يتنبأ الطمبة بإجابات 
األسئمة المتعمقة 

 بالمفيـك

يتناقش الصؼ 
بأكممو بإجابات 
األسئمة المتعمقة 

يناقش الطمبة 
أفكارىـ في 

 مجمكعات صغيرة

يقـك الطمبة بإجراء 
األنشطة في 

تعديؿ الطمبة لتنبؤاتيـ 
مف خالؿ المالحظات 

تحقيؽ التكازف بيف 
 المالحظات كالتنبؤات 
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 عدد الحصص : حصتاف.            .                       الدرس األكؿ : األشكاؿ الرباعية
 

 األىداؼ السمككية : 
 أف يتعّرؼ الطالب عمى مفيكـ الشكؿ الرباعي. .1
 أف يتعّرؼ الطالب عمى مفيكـ الزكايا المتجمعة حكؿ نقطة. .2
 درجة . 360الشكؿ الرباعي أف يستنتج الطالب أف مجمكع زكايا  .3
 أف يحؿ الطالب بعض التماريف عمى األشكاؿ الرباعية . .4

 :  الخبرات المنتمية

 المضمع المغمؽ ، عدد أضالع المثمث ، عدد زكايا المثمث .                     

 البنكد االختبارية : 

 ضعي خطأ تحت المضمع المغمؽ :  .1
                                                              

 يتككف المثمث مف ......... اضالع ك ......... زكايا . .2
 مصادر التعمـ :

       LCD  ، أكراؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، كتاب مدرسي  ،
 طباشير ممكف .

 

 

 
 
 
 
 
 

 المفاىيـ : 

 الزكايا المتجمعة حكؿ نقطة . –الشكؿ الرباعي 
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

 يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة 
المرتبطة بالمفاىيـ المراد تنميتيا عند الطالب 
كىي ) الشكؿ الرباعي ، الزكايا المتجمعة 

 حكؿ نقطة ( .
 مثاؿ: 
 متى يككف الشكؿ اليندسي شكؿ رباعي؟ 
 ماذا نعني بالزكايا المتجمعة حكؿ نقطة؟ 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي  

المعمـ في ىذه المرحمة أال يقدـ لمطمبة أم 
 إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا.

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ  
 التنبؤات بشكؿ فردم .

يقكـ الطالب باإلجابة عمى  
األسئمة التي قدميا المعمـ 
)األسئمة المرتبطة بالمفاىيـ(  
كمحاكلة تبرير االجابات بشكؿ 

 فردم.

االستماع إلى  
اجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 

 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
sc

us
sio

n)
 

) 

يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة  
 مف أجؿ مناقشة إجاباتيـ بشكؿ جماعي .

 

يقـك الطمبة بمناقشة  
أفكارىـ كاجاباتيـ في 
مجمكعات كاستبعاد التنبؤات 

 الخاطئة .

تعزيز مشاركة  
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ.
سير

التف
 

(
Ex

pla
na

tio
n

) 
يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ  

التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة مع 
المجمكعات األخرل، مف خالؿ المناقشة 

 الجماعية لمصؼ بأكممو.

يصؿ الطمبة لحؿ األسئمة  
بشكؿ تعاكني في مجمكعات 
صغيرة ثـ مناقشة أفكارىـ مع 

 المجمكعات األخرل.

مالحظة تفاعؿ  
الطمبة 

 كمشاركتيـ.
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ظة
الح

الم
 

(
Ob

se
rv

ati
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) 

يقدـ المعمـ لطمبتو أشكاؿ رباعية متنكعة  
حيث يتـ استثارة تفكير الطمبة لمبحث عف 

 تعريؼ الشكؿ الرباعي.
إلى يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة  

ككف الشكؿ الذم بيف أيدييـ مضمع مغمؽ، 
لى عدد أضالع الشكؿ، كعدد زكاياه.  كا 

يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة   
 (.1( مف كرقة العمؿ رقـ ) 1نشاط رقـ ) 

يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة  
 (.1( مف كرقة العمؿ رقـ ) 2نشاط رقـ ) 

لزكايا يكجو المعمـ الطمبة إلى تقطيع ا 
األربعة لمشكؿ الرباعي الذم بيف 
أيدييـ كتجميعيا كما في الشكؿ 
المقابؿ، ليتكصؿ الطمبة إلى 
مفيكـ الزكايا المتجمعة حكؿ نقطة 

 كمجمكعيا .

 
يتعامؿ الطمبة مع الشكؿ  

اليندسي، كايجاد عدد 
 أضالعو كعدد زكاياه.

 
( 1اإلجابة عف نشاط رقـ ) 

 مف كرقة العمؿ .
نشاط رقـ    اإلجابة عف  

 ( مف كرقة العمؿ .2) 
تقطيع زكايا الشكؿ  

الرباعي كتجميعيا في 
 نقطة كاحدة .

 

مالحظة تفاعؿ  
الطمبة 

 كمشاركتيـ.

   
   

   
   

   
   

   
شة 

مناق
ال

 
Di

sc
us

sio
n)

) 

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات  
 التي تـ التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

( كنشاط  1نشاط رقـ )يقكـ المعمـ بحؿ  
 ( مع طمبتو. 2رقـ ) 

يقـك الطمبة بتعديؿ تنبؤاتيـ  
في حالة كاف ىناؾ تعارض 
بينيا كبيف المالحظات أما في 
حالة تطابؽ التنبؤات مع 
المالحظات يقكـ الطمبة بتأكيد 

 اليو. اما تكصمك 

 
رصد عدد  

اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

تعميقات الطمبة، كطرح عدد يتابع المعمـ  
مف األسئمة عمييـ لمتأكد مف أف المفيـك 

 كصؿ إليو بالشكؿ المطمكب.

يكاجو الطمبة أية تناقضات  
بيف المالحظات كالتنبؤات، 
بحيث يصبح المفيكـ كاضحان 

 لدم الطمبة .

متابعة  
الطمبة،كتقديـ 

التغذية الراجعة 
 ليـ .

 
 



171 
 

 ( 1ورقة عمل رقم ) 

 األشكال الرباعية  

الية ثـ أكمؿ الجدكؿ حسب " : عزيزم  الطالب تأمؿ  األشكاؿ الرباعية الت1نشاط رقـ "
 : المطمكب

                   
                   
                   
                   
                   
                   
   1      2     3     
                   
                   
 

 عدد زكاياه  عدد أضالعو  مضمع  الشكؿ 
1    

2    

3    

 

  
 

 نستنتج أف :                      

لو.............. أضالع  الشكؿ الرباعي ىك مضمع
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 د                           أ     ( :                                  2نشاط رقـ ) 

 الشكؿ أ ب ج  د ىك شكؿ .................                                                    

 ج                     . السبب ................ ب   مجمكع زكايا الشكؿ أ ب ج ...............

 .. السبب ...................                              مجمكع زكايا الشكؿ أ ج  د .............

 مجمكع زكايا الشكؿ أ ب ج د = مجمكع زكيا الشكؿ أ ب ج + مجمكع زكايا الشكؿ أ ج د

                             ......................... + .......................... = 

                              .. =.................................................. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نستنتج أف : 

 مجمكع زكايا الشكؿ الرباعي يساكم ............................ درجة .
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 عدد الحصص : حصتاف                           الدرس الثاني : متكازم األضالع          
 األهداف السلوكية : 

 يّعرؼ الطالب عمى مفيكـ متكازم األضالع. أف .1
 أف يحدد الطالب متكازم األضالع بيف مجمكعة مف األشكاؿ الرباعية المعطاة  .2
 أف يستنتج الطالب خصائص متكازم األضالع .  .3
 أف يكظؼ الخصائص في حؿ أسئمة منتمية. .4

 الخبرات المنتمية :

 تعريؼ الشكؿ الرباعي _ مجمكع  زكايا الشكؿ الرباعي .                     

 : البنود االختبارية

 الشكؿ الرباعي ىك مضمع ............ لو ............ أضالع ك ........ زكايا .  .1
 مجمكع قياسات زكايا الشكؿ الرباعي يساكم ................ .2

 
 مصادر التعلم :

      LCDؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ، أكرا
 ممكف.

 
 
 

 
 
 
 
 

 المفاىيـ 

 متكازم األضالع
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ  
تنميتو عند الطالب كىك مفيكـ متكازم المراد 

 األضالع .
 مثاؿ: 
  أم مف األشكاؿ التالية يعد متكازم أضالع كلماذا؟ 

 
 ما ىي خصائص متكازم األضالع ؟ 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه  

المرحمة أال يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك 
 صحتيا.عدـ 
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ  

 فردم .

 أ

 

 ب
 

 ج

 

 د

 

يقـك الطالب  
باإلجابة عمى األسئمة 
التي قدميا المعمـ 
)األسئمة المرتبطة 
بمفيـك متكازم 

االضالع (  كمحاكلة 
تبرير االجابات بشكؿ 

 فردم.

االستماع إلى  
اجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
sc

us
sio

n)
 

) 

يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ  
 مناقشة إجاباتيـ بشكؿ جماعي .

 

يقـك الطمبة  
بمناقشة أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 

مجمكعات كاستبعاد 
 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز مشاركة  
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ.
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سير
التف

 
(

Ex
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na
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n
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نتائجيـ التي تـ التكصؿ يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ  
إلييا في المرحمة السابقة مع المجمكعات األخرل، مف 

 خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ بأكممو.

يصؿ الطمبة لحؿ  
األسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل.

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

ظة
الح

الم
 

(
Ob

se
rv

ati
on

) 

يقدـ المعمـ لطمبتو أشكاؿ رباعية متنكعة حيث يتـ  
استثارة تفكير الطمبة لمبحث عف تعريؼ متكازم 

 األضالع.
يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى ككف متكازم  

األضالع شكؿ رباعي، كيكجو انتباىيـ إلى العالقة بيف 
كؿ  ضمعيف متقابميف مف أضالعو ليتكصؿ الطمبة إلي 

 زم األضالع. تعريؼ متكا
(  1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ)  

 (.2مف كرقة العمؿ رقـ )
( 2يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ )  

( لمتكصؿ إلى 2( مف كرقة العمؿ رقـ ) 3كنشاط رقـ ) 
 خصائص متكازم األضالع.

 

يتعامؿ الطمب مع 
األشكاؿ الرباعية 

المقدمة ليـ  
الحظة، كالعالقة كم

بيف كؿ ضمعيف 
 متقابميف فيو.

اإلجابة عف نشاط  
( مف كرقة 1رقـ )

 العمؿ .
اإلجابة عف نشاط  

( كنشاط 2رقـ ) 
(  مف  3رقـ ) 

 كرقة العمؿ .

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

   
   

   
   

   
   

   
شة 

مناق
ال

 
Di

sc
us
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n)

) 
التي تـ يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات  

 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.
(  2( كنشاط رقـ )  1يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 

 ( مع طمبتو. 3كنشاط رقـ ) 

يقـك الطمبة بتعديؿ  
تنبؤاتيـ في حالة كاف 
ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 

المالحظات يقكـ 
الطمبة بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.
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سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف األسئمة  
عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ إليو بالشكؿ 

 المطمكب.

يكاجو الطمبة أية  
تناقضات بيف 

المالحظات كالتنبؤات، 
بحيث يصبح المفيكـ 
 كاضحان لدم الطمبة .

الطمبة، متابعة  
كتقديـ التغذية 
 الراجعة ليـ .
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 (  2كرقة عمؿ رقـ ) 
 متكازم األضالع 

 " :  1نشاط رقـ "

 عزيزم الطالب تأمؿ متكازم األضالع  أ ب ج د ثـ أجب عف األسئمة التالية :  

الشكؿ أ ب ج د مضمع مغمؽ لو .......  .1
 أضالع .

 الضمع أ ب يقابؿ الضمع .......  .2

 ..........                 //الضمع أ ب  .3

 الضمع أ د يقابؿ الضمع ........  .4

 ..........  //الضمع أ د  .5

 
 













 
 
 
 
 
 
 

 // مما سبؽ نستنتج  أف

متكازم األضالع  ىك  
..................................................... 
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 ( : 2نشاط ) 

باستخداـ  التالية األسئمة عف أجب ثـ د ج ب أ  األضالع متكازم عزيزم الطالب تأمؿ
 :  أدكاتؾ اليندسية 

o  طكؿ الضمع أ ب
....................= 

o  طكؿ الضمع د ج
......................= 

  ما العالقة بيف الضمعيف المتقابميف أب ك دج؟ 
o .......................= طكؿ الضمع أ د 
o ...................= طكؿ الضمع ب ج 
 ما العالقة بيف الضمعيف المتقابميف أد ك ب ج ؟ 

 ماذا نالحظ  : ....................................................................

  أ = ................ >قياس 
  ج =............... >قياس 
o  ما العالقة بيف قياس زاكية أ كقياس زاكية ج ؟ 
  ب =.............. >قياس 
  د=............... >قياس 
o  ما العالقة بيف قياس زاكية ب كقياس زاكية د ؟ 

 ماذا نالحظ : 

.......................................................................... 
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  ( : 3نشاط ) 

في متكازم األضالع المجاكر ، 
القطراف أج ، ب ج يتقاطعاف في ـ ، 
باستخداـ المسطرة ثـ أكمؿ الفراغات 

 التالية : 

o أـ..........................= 
o ....................... =ج ـ 
 .............................. ما العالقة بيف أـ ك ج ـ ؟ 
o .......................= ب ـ 
o  دـ........................= 
  ما العالقة بيف ب ـ ك دـ ؟ 

         ........................... 

          

 ( نستنتج :  3( ك )  2مف نشاط )    

 

 

 

 

 

 
 

 : متوازي األضالع  خصائص  

1................................................................................ 
2................................................................................. 
3................................................................................. 
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 عدد الحصص : حصتاف     لرباعي متكازم اضالع ؟     الدرس الثالث : متى يككف الشكؿ ا
 األهداف السلوكية : 

 أف يتّعرؼ الطالب عمى مفيكـ متكازم األضالع. .1
 أف يستنتج الطالب خصائص متكازم األضالع .  .2
 أف يكظؼ الخصائص في حؿ أسئمة منتمية. .3

 الخبرات المنتمية :

 مجمكع  زكايا الشكؿ الرباعي .

 : البنود االختبارية

 ................مجمكع قياسات زكايا الشكؿ الرباعي يساكم  .1
 

 مصادر التعلم :

      LCD أكراؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ،
 ممكف.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 المفاىيـ 

 متكازم األضالع
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ يقدـ  
المراد تنميتو عند الطالب كىك مفيكـ متكازم 

 األضالع .
 مثاؿ: 
  ىؿ تساكم كؿ ضمعيف متقابميف في شكؿ رباعي

 يجعمو متكازم أضالع؟
  ىؿ تساكم كؿ زاكيتيف متقابمتيف في شكؿ رباعي

 يجعمو متكازم أضالع؟
  ينصؼ كؿ منيما ىؿ الشكؿ الرباعي الذم قطراه

 اآلخر يككف متكازم أضالع؟
  ىؿ تساكم كتكازم ضمعيف في شكؿ رباعي يجعمو

 متكازم أضالع؟ 
 

يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه  
المرحمة أال يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك 

 عدـ صحتيا.
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ  

 فردم .

يقـك الطالب  
باإلجابة عمى األسئمة 
التي قدميا المعمـ 
)األسئمة المرتبطة 
بمفيـك متكازم 

االضالع (  كمحاكلة 
تبرير االجابات بشكؿ 

 فردم.

االستماع إلى  
اجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
sc

us
sio

n)
 

) 

يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ  
 مناقشة إجاباتيـ بشكؿ جماعي .

 

يقـك الطمبة  
بمناقشة أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 

مجمكعات كاستبعاد 
 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز مشاركة  
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ.
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سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ التكصؿ  
األخرل، مف إلييا في المرحمة السابقة مع المجمكعات 
 خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ بأكممو.

يصؿ الطمبة لحؿ  
األسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل.

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

ظة
الح

الم
 

(
Ob

se
rv

ati
on

) 

يقدـ المعمـ لطمبتو أشكاؿ رباعية متنكعة حيث يتـ  
الطمبة لتمييز متكازم األضالع عف غيره استثارة تفكير 

 مف األشكاؿ الرباعية .
(  1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ) 

 (.3مف كرقة العمؿ رقـ )
(، 2يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ ) 

 ( مف كرقة العمؿ . 3كنشاط رقـ )

يتعامؿ الطمبة مع 
األشكاؿ الرباعية 

ـ  المقدمة لي
كمالحظة، كالعالقة 
بيف كؿ ضمعيف 

 متقابميف فيو.
اإلجابة عف نشاط  

( مف كرقة 1رقـ )
 العمؿ .

اإلجابة عف نشاط  
( كنشاط 2رقـ ) 
( مف كرقة 3رقـ ) 
 العمؿ.

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

   
   

   
   

   
   

   
شة 

مناق
ال

 
Di

sc
us

sio
n)

) 
التي تـ  يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات 

 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.
(  2( كنشاط رقـ )  1يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 

 ( مع طمبتو. 3كنشاط رقـ ) 

يقـك الطمبة بتعديؿ  
تنبؤاتيـ في حالة كاف 
ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 

المالحظات يقكـ 
الطمبة بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.
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سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف األسئمة  
عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ إليو بالشكؿ 

 المطمكب.

يكاجو الطمبة أية  
تناقضات بيف 

المالحظات كالتنبؤات، 
بحيث يصبح المفيكـ 
 كاضحان لدم الطمبة .

الطمبة، متابعة  
كتقديـ التغذية 
 الراجعة ليـ .
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 ( 3ورقة عمل رقم ) 

 متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع ؟

 ( :  1نشاط ) 

 في الشكؿ المجاكر أ ب جػ د،  باستخداـ أدكاتؾ اليندسية أكجدم كؿ مف : 

 ................. الشكؿ أ ب جػ د شكؿ 
  = طكؿ أ ب.......................... 
 ...........................= طكؿ د جػ 
  ماذا تالحظ ؟

             ..................................... 
 ............................= طكؿ أ د 
 .........................= طكؿ ب جػ 
 .................................. ماذا تالحظ ؟ 
  1 >قياس ..................... = 
  3 >قياس ..................... = 
 .................................. ماذا تالحظ ؟ 
  نستنتج  أف  أ ب// ............. 
  4>قياس ................... = 
  2 >قياس ................. = 
 ................................ ماذا تالحظ ؟ 
 ب جػ  نستنتج أف// .......... 
 ............................ أم اف الشكؿ أ ب جػ د ىك 

 
 
 

 :نستنتج أف 

 الشكؿ الرباعي يككف متكازم أضالع اذا ............................................
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 ( : 2نشاط ) 

 في الشكؿ المجاكر أ ب جػ د شكؿ رباعي :

 فاذا كاف :  

  جػ كلتكف س  >أ = قياس  >قياس
 درجة .                              

  د كلتكف ص  >ب = قياس  >قياس
 درجة .

  : أجب عف األسئمة التالية 
 ........... = مجمكع زكايا الشكؿ الرباعي = س + ص + س + ص 
 ............ = أم أف س + ص 
 أم أف  نالحظ أف الزاكيتيف أ ، ب ................... الف مجمكعيما يساكم .........

 ...... //أد 
  كالزاكيتيف ب ، د .......................... ألف مجمكعيما يساكم .......... أم أف أ

 ..... //ب 
 

 نستنتج أف الشكؿ أ ب جػ د ىك ...................
 

 

 

 

 

 

 

 

 نستنتج أف

 ................. اذا الشكؿ الرباعي يككف متكازم أضالع
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 ( :  3نشاط رقـ ) 

 برىني كؿ مف : 

 يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع اذا نصؼ قطراه كؿ منيما اآلخر .  .1
 يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع اذا تساكم كتكازل ضمعاف متقابالف . .2
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 عدد الحصص : حصة     ازم األضالع ) المعيف (         الرابع : حاالت خاصة لمتك الدرس 
 األهداف السلوكية : 

 أف يتّعرؼ الطالب عمى مفيكـ المعيف. .1
 أف يحدد الطالب المعيف بيف مجمكعة مف األشكاؿ الرباعية المعطاة . .2
 أف يستنتج الطالب خصائص المعيف .  .3
 منتمية.أف يكظؼ الخصائص في حؿ أسئمة  .4

 الخبرات المنتمية :

 متكازم األضالع  .                    

 : البنود االختبارية

 متكازم األضالع ىك .................................  .1
 خصائص متكازم األضالع :  .2

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
 

 مصادر التعلم :

      LCD أكراؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ،
 ممكف.

 
 
 
 

 

 المفاىيـ 

 المعيف
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 المرحمة
 كاإلجراءاتاالنشطة 

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ  
 المراد تنميتو عند الطالب كىك مفيـك المعيف.

 مثاؿ: 
  أم مف األشكاؿ التالية يعد معينان كلماذا؟ 

 
 ما ىي خصائص المعيف ؟ 
المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه يستمع  

المرحمة أال يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك 
 عدـ صحتيا.

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ  
 فردم .

 أ

 

 ب

 

 
 

 ج
 

 
 

يقـك الطالب  
باإلجابة عمى األسئمة 
التي قدميا المعمـ 
)األسئمة المرتبطة 
بمفيـك المعيف(  

رير كمحاكلة تب
 االجابات بشكؿ فردم.

االستماع إلى  
اجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
sc

us
sio

n)
 

) 

يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ  
 مناقشة إجاباتيـ بشكؿ جماعي .

 

يقـك الطمبة  
بمناقشة أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 

مجمكعات كاستبعاد 
 التنبؤات الخاطئة .

مشاركة  تعزيز 
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ.
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التف

 
(
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n
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يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ التكصؿ  
إلييا في المرحمة السابقة مع المجمكعات األخرل، مف 

 خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ بأكممو.

يصؿ الطمبة لحؿ  
األسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 

أفكارىـ مع ثـ مناقشة 
 المجمكعات األخرل.

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

ظة
الح

الم
 

(
Ob

se
rv

ati
on

) 

يقدـ المعمـ لطمبتو أشكاؿ رباعية متنكعة حيث يتـ  
 استثارة تفكير الطمبة لمبحث عف المعيف .

يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى ككف المعيف   
حالة خاصة مف متكازم األضالع، كيكجو انتباىيـ إلى 
العالقة بيف كؿ  ضمعيف متجاكيف مف أضالعو 

 ليتكصؿ الطمبة إلي تعريؼ المعيف. 
(  1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ)  

 ( . 4مف كرقة العمؿ رقـ ) 
( 2عمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ ) يكجو الم 

( لمتكصؿ إلى 4( مف كرقة العمؿ رقـ ) 3كنشاط رقـ ) 
 خصائص متكازم األضالع.

 

يتعامؿ الطمبة مع 
األشكاؿ الرباعية 

المقدمة ليـ  
كمالحظةالعالقة  بيف 
كؿ ضمعيف متجاكريف 

 فيو.
اإلجابة عف نشاط رقـ 

 ( مف كرقة العمؿ1)
ط رقـ اإلجابة عف نشا

 3( كنشاط رقـ ) 2) 
 (  مف كرقة العمؿ .

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

   
   

   
   

   
   

   
شة 

مناق
ال

 
Di

sc
us

sio
n)

) 

يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي تـ  
 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

(  2( كنشاط رقـ )  1يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 
 ( مع طمبتو. 3 كنشاط رقـ )

يقـك الطمبة بتعديؿ  
تنبؤاتيـ في حالة كاف 
ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 

المالحظات يقكـ 
الطمبة بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.
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األسئمة يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف  
عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ إليو بالشكؿ 

 المطمكب.

يكاجو الطمبة أية  
تناقضات بيف 

المالحظات كالتنبؤات، 
بحيث يصبح المفيكـ 
 كاضحان لدم الطمبة .

متابعة الطمبة،  
كتقديـ التغذية 
 الراجعة ليـ .
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( 4ورقة عمل رقم )   

األضالعحاالت خاصة لمتوازي   

 " المعين "

 ( :  1نشاط رقـ )

 عزيزم الطالب تأمؿ المعيف أ ب ج د ثـ أجب عف األسئمة التالية باستخداـ أدكاتؾ اليندسية : 

  أ ب ج د شكؿ ............. فيو كؿ ضمعيف
 متقابميف ........ 

 ............... أم أف الشكؿ أ ب ج د ىك 
  = طكؿ الضمع أ ب..................... 
 ....................= طكؿ الضمع ب ج 
o ما العالقة بيف الضمعيف المتجاكريف أ ب ك ب ج ؟ 
     ................................................... 

 نستنتج أف : المعيف ىك ...................................................

 .....= طكؿ الضمع ج د............... 
 ......................= طكؿ الضمع أد 
o  ما العالقة بيف الضمعيف المتجاكريف ج د ك أ د ؟ 
    ................................................... 

o  ما العالقة بيف األضالع أ ب ، ب ج ، ج د ، أ د ؟ 
................................................... 

 

 

 نستنتج أف 

 ...........................جميع أضالع المعيف 
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 ( :  2نشاط )

تأمؿ المعيف  أ ب ج د ثـ أجب عف األسئمة التالية باستخداـ 
 أدكاتؾ اليندسية . 

القطر أ ج يصنع مع القطر د ب  زاكية 
 قياسيا..........

 ....................أم أف  القطراف .......          

 قياس أ ـ = ............   
 قياس ـ ج =............ 

 ما العالقة بيف أـ ك ـ ج ؟ ....................................
 قياس ـ ب = ..........
 قياس د ـ = ..........

 ما العالقة بيف ـ ب ك د ـ ؟..................................
 اف .............................أم أف القطر     

 ( :   3نشاط رقـ ) 

 باستخداـ التالية األسئمة عف أجب ثـ د ج ب أ  المعيف تأمؿ
 اليندسية :  أدكاتؾ

 =................ 2 >=...............     قياس 1 >قياس 

 ماذا تالحظ :...............................................

 =................ 4 >=...............    قياس  3 >قياس 

 ماذا تالحظ :...............................................

 =...................6 >=..............     قياس  5 >قياس 

 



192 
 

 ماذا تالحظ :.......................................................

 =................. 8 >=.............     قياس 7 >قياس 

 ماذا تالحظ : ...................................................

 

 نستنتج أف :            

 قطرا المعيف ....................................             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في أي من الحاالت اآلتية :  يكون الشكل الرباعي معينا  

 اذا كاف جميع أطكاؿ أضالعو متساكية ..1
 اذا كاف قطراه متعامداف كينصؼ كؿ منيما اآلخر ..2
 اذا كاف قطراه ينصفاف زكاياه ..3
 اذا كاف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع ككاف قطراه متعامداف ..4
 تساكياف  . اذا كاف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع ككاف فيو ضمعاف متجاكراف م.5
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 تأمؿ األشكاؿ التالية كبيف أم منيا معيف أـ ال مع  ذكر السبب : 

 
 الشكؿ : ..................
 السبب : ..................

  
 
 

 الشكؿ:..................

 السبب:..................
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 المستطيؿ (          عدد الحصص : حصةالدرس الرابع : حاالت خاصة لمتكازم األضالع ) 
 األهداف السلوكية : 

 أف يتّعرؼ الطالب عمى مفيكـ المستطيؿ. .1
 أف يحدد الطالب المستطيؿ بيف مجمكعة مف األشكاؿ الرباعية المعطاة . .2
 أف يستنتج الطالب خصائص المستطيؿ.  .3
 أف يكظؼ الخصائص في حؿ أسئمة منتمية. .4

 الخبرات المنتمية :

 المعيف .  -متكازم األضالع                    

 : البنود االختبارية

 في متكازم األضالع كؿ زاكيتيف متقابمتيف ...................  .1
 قطرا المعيف ................................................ .2

 مصادر التعلم :

      LCDمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ، أكراؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مخت
 ممكف.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المفاىيـ 

 المستطيؿ
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ المراد تنميتو  
 عند الطالب كىك مفيـك المستطيؿ.

 مثاؿ: 
  أم مف األشكاؿ التالية يعد مستطيالن كلماذا؟ 

 
 ما ىي خصائص المستطيؿ ؟ 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه المرحمة أال  

 يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا.
 يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ فردم . 

 أ

 

 ب

 

 
 

 ج

 

 

 

يقـك الطالب  
باإلجابة عمى 
األسئمة التي 
قدميا المعمـ 
)األسئمة 
المرتبطة 
بمفيكـ 

المستطيؿ(  
كمحاكلة تبرير 
االجابات بشكؿ 

 فردم.

االستماع  
إلى اجابات 
الطمبة 

كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
sc

us
sio

n)
 

) 

 يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ مناقشة إجاباتيـ 
 بشكؿ جماعي .

 

يقـك الطمبة  
بمناقشة أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 
مجمكعات 
كاستبعاد 
التنبؤات 
 الخاطئة .

تعزيز  
مشاركة 

الطمبة كمراقبة 
 تفاعميـ.
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يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ التكصؿ إلييا في  
المناقشة المرحمة السابقة مع المجمكعات األخرل، مف خالؿ 

 الجماعية لمصؼ بأكممو.

يصؿ  
الطمبة لحؿ 
األسئمة بشكؿ 
تعاكني في 

مجمكعات 
صغيرة ثـ 
مناقشة أفكارىـ 
مع المجمكعات 

 األخرل.

مالحظة  
تفاعؿ الطمبة 

 كمشاركتيـ.

ظة
الح

الم
 

(
Ob

se
rv

ati
on

) 

يقدـ المعمـ لطمبتو أشكاؿ رباعية متنكعة حيث يتـ استثارة تفكير  
 المستطيؿ .الطمبة لمبحث عف 

يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى ككف المستطيؿ  حالة  
خاصة مف متكازم األضالع، كيكجو انتباىيـ إلى العالقة بيف كؿ  
ضمعيف متقابميف مف أضالعو ليتكصؿ الطمبة إلي تعريؼ مناسب 

 لممستطيؿ. 
( مف كرقة  1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ)  

 ( . 5ؿ رقـ ) العم
( مف كرقة 2يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ )  

 ( لمتكصؿ إلى خصائص المستطيؿ.5العمؿ رقـ )
 

يتعامؿ الطمبة 
مع األشكاؿ 

الرباعية 
المقدمة ليـ  
كمالحظة 

العالقة  بيف 
كؿ ضمعيف 
 متقابميف فيو.
اإلجابة عف 
( 1نشاط رقـ )
مف كرقة 
 العمؿ.

االجابة عمى 
(  2نشاط رقـ )
مف كرقة 
 العمؿ.

 

مالحظة  
تفاعؿ الطمبة 

 كمشاركتيـ.
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شة 

مناق
ال

 
Di

sc
us

sio
n)

) 

يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي تـ التكصؿ إلييا في  
 المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو. 2( كنشاط رقـ )  1يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 

يقـك الطمبة  
بتعديؿ تنبؤاتيـ 
في حالة كاف 
ىناؾ تعارض 
بينيا كبيف 

المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 
المالحظات 
يقـك الطمبة 
بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف األسئمة عمييـ لمتأكد  
 المفيـك كصؿ إليو بالشكؿ المطمكب.مف أف 

يكاجو  
الطمبة أية 

تناقضات بيف 
المالحظات 
كالتنبؤات، 
بحيث يصبح 
المفيكـ كاضحان 
 لدم الطمبة .

متابعة  
الطمبة، كتقديـ 

التغذية 
 الراجعة ليـ .
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 (  5كرقة عمؿ رقـ ) 
 حاالت خاصة لمتوازي األضالع

 " المستطيل "

 ( :  1نشاط رقـ ) 

أ ب ج د شكؿ ............. فيو كؿ ضمعيف 
 متقابميف ............ ك ............ 

 الشكؿ أ ب ج د ىك ..................... 

 أ = ................. >ؽ 

 ب = ............... >ؽ 

 ج = ................ >ؽ 

 د = ................. >ؽ 

 .......................الشكؿ أ ب ج د ىك 

 

 نستنتج أف :

 المستطيؿ ىك ................................................................
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 ( : 2نشاط ) 

يقدـ لمطالب كرقتيف متطابقتيف كؿ منيما مستطيمة الشكؿ كما في الشكؿ المقابؿ كيطمب منو 
قمب المستطيؿ األكؿ ككضعو عمى اآلخر ، يجد أف القطر أ ج يقع عمى القطر اآلخر  س ص 

 كالذم يساكم  ب د . ماذا نستنتج ؟ 

 

                                              

 اتؾ اليندسية أجب عما يمي : باستخداـ أدك 

                           .............. = طكؿ أ ـ 
                         .............= طكؿ ـ ج 
 ...........= طكؿ ب ـ 
 ........... = طكؿ ـ د 

 نستنتج أف :

 قطرا المستطيؿ ....................... ك ...................

( :  1تدريب )   

أ ب ، جػ د قطراف في دائرة مركزىا ـ ، أثبت 
 أف الشكؿ

أ جػ ب د مستطيؿ .   
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 الدرس الرابع : حاالت خاصة لمتكازم األضالع ) المربع (          عدد الحصص : حصة
 األهداف السلوكية : 

 المربع.أف يتّعرؼ الطالب عمى مفيكـ  .1
 أف يحدد الطالب المربع بيف مجمكعة مف األشكاؿ الرباعية المعطاة . .2
 أف يستنتج الطالب خصائص المربع.  .3
 أف يكظؼ الخصائص في حؿ أسئمة منتمية. .4

 الخبرات المنتمية :

 المستطيؿ . -المعيف –متكازم األضالع                    

 : البنود االختبارية

 في متكازم األضالع كؿ ضمعيف متقابميف ...................  .1
 قطرا المستطيؿ ................................................ .2

 مصادر التعلم :

      LCD أكراؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ،
 ممكف.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المفاىيـ 

 المربع
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ المراد تنميتو  
 عند الطالب كىك مفيـك المربع.

 مثاؿ: 
  أم مف األشكاؿ التالية يعد مربعان كلماذا؟ 

 
 المربع ؟ ما ىي خصائص 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه المرحمة أال  

 يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك عدـ صحتيا.
 يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ فردم . 

 أ

 

 ب

 

 
 

 ج

 

 
 

يقكـ  
الطالب 

باإلجابة عمى 
األسئمة التي 
قدميا المعمـ 
)األسئمة 
المرتبطة 
ربع(  بمفيـك الم

كمحاكلة تبرير 
االجابات 
 بشكؿ فردم.

االستماع  
إلى اجابات 
الطمبة 

كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
sc

us
sio

n)
 

) 

يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ مناقشة إجاباتيـ  
 بشكؿ جماعي .

 

يقكـ  
الطمبة بمناقشة 

أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 
مجمكعات 
كاستبعاد 
 التنبؤات
 الخاطئة .

تعزيز  
مشاركة 
الطمبة 
كمراقبة 
 تفاعميـ.
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سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ التكصؿ إلييا في المرحمة  
السابقة مع المجمكعات األخرل، مف خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ 

 بأكممو.

يصؿ  
الطمبة لحؿ 
األسئمة بشكؿ 
تعاكني في 

مجمكعات 
ثـ  صغيرة

مناقشة أفكارىـ 
مع 

المجمكعات 
 األخرل.

مالحظة  
تفاعؿ الطمبة 
 كمشاركتيـ.

ظة
الح

الم
 

(
Ob

se
rv

ati
on

) 

يقدـ المعمـ لطمبتو أشكاؿ رباعية متنكعة حيث يتـ استثارة تفكير  
 الطمبة لمبحث عف مفيـك المربع .

يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى ككف المربع  حالة خاصة  
مف متكازم األضالع، كيكجو انتباىيـ إلى العالقة بيف كؿ  ضمعيف 
متقابميف ككؿ ضعمعيف متجاكريف مف أضالعو ليتكصؿ الطمبة إلي 

 تعريؼ مناسب لممربع. 
 ( مف كرقة 1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ)  

 ( لمتكصؿ إلى تعريؼ مناسب لممربع . 6العمؿ رقـ ) 
  

يتعامؿ الطمبة 
مع األشكاؿ 

الرباعية 
المقدمة ليـ  
كمالحظة 

العالقة  بيف 
كؿ ضمعيف 
متقابميف فيو 
كالعالقة بيف 
كؿ ضمعيف 
 متجاكريف.

اإلجابة عف 
( 1نشاط رقـ )
مف كرقة 
 العمؿ.

 

مالحظة  
تفاعؿ الطمبة 
 كمشاركتيـ.
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شة 

مناق
ال

 
Di

sc
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sio
n)

) 

يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي تـ التكصؿ إلييا في  
 المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو. 1يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 

يقكـ  
الطمبة بتعديؿ 
تنبؤاتيـ في 
حالة كاف 

ىناؾ تعارض 
بينيا كبيف 
المالحظات 
أما في حالة 

التنبؤات تطابؽ 
مع 

المالحظات 
يقـك الطمبة 
بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف األسئمة عمييـ لمتأكد مف  
 أف المفيكـ كصؿ إليو بالشكؿ المطمكب.

يكاجو  
الطمبة أية 

تناقضات بيف 
المالحظات 
كالتنبؤات، 
بحيث يصبح 
المفيـك 

كاضحان لدم 
 الطمبة .

متابعة  
الطمبة، 
كتقديـ 
التغذية 

 الراجعة ليـ .
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(  6ورقة عمل رقم )   

عحاالت خاصة لمتوازي االضال  

"" المربع    

 ( : 1نشاط ) 

 عزيزم الطالب تأمؿ المربع أ ب جػ د ثـ أجب عف األسئمة التالية باستخداـ أدكاتؾ اليندسية : 

  = طكؿ الضمع أ ب
....................... 

 ..................... = طكؿ الضمع ب جػ 
 ..................... = طكؿ الضمع جػ د 
             ...................... = طكؿ الضمع أ د        
  ما العالقة بيف أطكاؿ األضالع السابقة ؟

........................................ 
  أ = .............................. >قياس 

 
 نستنتج أف :

 المربع ىك متكازم أضالع .......................................              
 

 ................. = طكؿ القطر أ جػ 
 ................ = طكؿ القطر ب د 
 ما العالقة بيف طكؿ القطر أ جػ ك القطر ب د ؟ 
  ب ـ جػ =.................... >قياس 

 نستنتج أف :
 قطرا المربع .......................ك ......................
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 عدد الحصص : حصة   (        1فات كالقطع المتكسطة )الدرس الخامس : نظريات المنتص
 األهداف السلوكية : 

 أف يتّعرؼ الطالب عمى مفيكـ المنتصفات. .1
 أف يكظؼ المفيـك في حؿ أسئمة منتمية. .2

 الخبرات المنتمية :

 منتصؼ قطعة مستقيمة   –الزكايا المنتاظرة                    

 : البنود االختبارية

 استخرج مف الشكؿ المرسكـ الزكايا المتناظرة ؟      .1
 

 

 مصادر التعلم :

      LCD أكراؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ،
 ممكف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المفاىيـ 

 المنتصفات
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ  
المراد تنميتو عند الطالب كىك مفيـك 

 المنتصفات.
 مثاؿ: 
 ماذا نعني بمنتصؼ القطعة المستقيمة ؟ 
  ما العالقة بيف القطعة المستقيمة التي تصؿ بيف

منتصفي ضمعيف في مثمث كالضمع المقابؿ ليذه 
 القطعة ؟

يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه  
المرحمة أال يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك 

 عدـ صحتيا.
يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ  

 فردم .

    
    

يقـك الطالب  
باإلجابة عمى األسئمة 
التي قدميا المعمـ 
)األسئمة المرتبطة 

المنتصفات(  بمفيـك 
كمحاكلة تبرير 

 االجابات بشكؿ فردم.

االستماع إلى  
اجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
sc

us
sio

n)
 

) 
يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ  

 مناقشة إجاباتيـ بشكؿ جماعي .
 

يقـك الطمبة  
بمناقشة أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 

مجمكعات كاستبعاد 
 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز مشاركة  
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ.

سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ التكصؿ  
إلييا في المرحمة السابقة مع المجمكعات األخرل، مف 

 خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ بأكممو.
 

يصؿ الطمبة لحؿ  
األسئمة بشكؿ تعاكني 

مجمكعات صغيرة في 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل.

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.
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ظة
الح

الم
 

(
Ob

se
rv

ati
on

) 

(  1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ) 
( لمتكصؿ إلى تعريؼ مناسب  7مف كرقة العمؿ رقـ ) 

 لممنتصؼ.

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.1)
 
 

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

   
   

   
   

   
   

   
شة 

مناق
ال

 
Di

sc
us

sio
n)

) 

يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي تـ  
 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو. 1يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 

يقـك الطمبة بتعديؿ  
تنبؤاتيـ في حالة كاف 
ىناؾ تعارض بينيا 

المالحظات أما  كبيف
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 

المالحظات يقكـ 
الطمبة بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف األسئمة  
عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ إليو بالشكؿ 

 المطمكب.

يكاجو الطمبة أية  
تناقضات بيف 

المالحظات كالتنبؤات، 
بحيث يصبح المفيكـ 
 كاضحان لدم الطمبة .

متابعة الطمبة،  
كتقديـ التغذية 
 الراجعة ليـ .
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 (  7كرقة عمؿ رقـ ) 
  نظريات المنتصف ات والقطع المتوسطة

 ( : 1نشاط رقـ )

 في المثمث المقابؿ أ ب ج : 

س تنصؼ الضمع أ ب ، ص تنصؼ الضمع أ 
 ج . 

 أكمؿ حسب المطمكب :

 س ص ........  ب ج . .1
 طكؿ القطعة س ص = .............. كحدات . .2
 طكؿ الضمع ب ج = ............... كحدات .  .3
 طكؿ القطعة س ص =............. طكؿ الضمع ب ج . .4

 
 

 

                                                         

  

 

 

 
 
 
 

 

 نستنتج أف :

ضمعيف في مثمث القطعة المستقيمة الكاصمة بيف منتصفي 
......................... الضمع الثالث ، كطكليا 

 .......... طكلو .ميساك 
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 عدد الحصص : حصتيف   (      2ات كالقطع المتكسطة ) الدرس الخامس: نظريات المنتصف
 األهداف السلوكية : 

 يتّعرؼ الطالب عمى مفيكـ القطعة المتكسطة في المثمث.أف  .1
 أف يتّعرؼ الطالب عمى خصائص القطعة المتكسطة في المثمث. .2
 أف يكظؼ الخصائص في حؿ أسئمة منتمية. .3

 الخبرات المنتمية :

 تصنيؼ المثمث حسب زكاياه كأضالعو.                    

 : البنود االختبارية

 ...........ك.............ك............. أنكاع المثمث حسب زكاياه .1
 أنكاع المثمث حسب زكاياه ...........ك.............ك............. .2

 مصادر التعلم :

      LCD أكراؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ،
 ممكف.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 المفاىيـ 

 القطعة المتكسطة في المثمث
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ  
المراد تنميتو عند الطالب كىك مفيكـ القطعة 

 المتكسطة.
 مثاؿ: 
  ماذا نقصد بالقطعة المتكسطة في المثمث ؟ 
  القطعة المتكسطة الكاصمة مف ما العالقة بيف طكؿ

 رأس القائمة إلى منتصؼ الكتر ؟
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه  

المرحمة أال يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة تنبؤاتيـ أك 
 عدـ صحتيا.

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ  
 فردم .

يقـك الطالب  
 باإلجابة عمى األسئمة
التي قدميا المعمـ 
)األسئمة المرتبطة 
بمفيـك القطعة 

المتكسطة في المثمث(  
كمحاكلة تبرير 

 االجابات بشكؿ فردم.

االستماع إلى  
اجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
ال

Di
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sio

n)
 

) 

يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ  
 مناقشة إجاباتيـ بشكؿ جماعي .

 

يقـك الطمبة  
بمناقشة أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 

مجمكعات كاستبعاد 
 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز مشاركة  
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ.

سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يكجو المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ التكصؿ  
إلييا في المرحمة السابقة مع المجمكعات األخرل، مف 

 الجماعية لمصؼ بأكممو.خالؿ المناقشة 
 

يصؿ الطمبة لحؿ  
األسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل.

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.
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يقدـ المعمـ لطمبتو مثمثات تحتكم عمى قطعة متكسطة  
المتكسطة كيحاكؿ تكجيو الطمبة إلى تأمؿ القطع 

 كالتكصؿ إلى تعريؼ مناسب ليا.
يركز المعمـ عمى تكجيو تفكير الطمبة إلى نقطة التقاء  

القطع المتكسطة في المثمث كنسبة القطعة مف جية 
 الرأس كمف جية القاعدة . 

(  1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ)  
 ( . 8مف كرقة العمؿ رقـ ) 

( 2جابة عف أسئمة نشاط رقـ ) يكجو المعمـ الطمبة لإل 
 ( .8مف كرقة العمؿ رقـ )

يتعامؿ الطمبة مع 
المثمثات المقدمة ليـ  
كمالحظة النسبة بيف 
طرفي نقطة التقاء 

القطع ) جية الرأس 
 كجية القاعدة ( 

اإلجابة عف نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ.1)

االجابة عمى نشاط رقـ 
 ( مف كرقة العمؿ. 2)
 

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.

   
   

   
   

   
   

   
شة 

مناق
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يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي تـ  
 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

(  2( كنشاط رقـ )  1يقكـ المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 
 مع طمبتو.

يقـك الطمبة بتعديؿ  
تنبؤاتيـ في حالة كاف 
ىناؾ تعارض بينيا 
كبيف المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 

المالحظات يقكـ 
الطمبة بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(

Ex
pla

na
tio

n
) 

يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف األسئمة  
عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ إليو بالشكؿ 

 المطمكب.

أية يكاجو الطمبة  
تناقضات بيف 

المالحظات كالتنبؤات، 
بحيث يصبح المفيكـ 
 كاضحان لدم الطمبة .

متابعة الطمبة،  
كتقديـ التغذية 
 الراجعة ليـ .
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 ( 8ورقة عمل رقم ) 

 القطع المتوسطة في المثلث

 ( :1نشاط ) 

 عزيزم الطالب تأمؿ الشكؿ المقابؿ ثـ أجب عف األسئمة التالية باستخداـ أدكاتؾ اليندسية : 

 طكؿ أـ = ...................... .1
 طكؿ ـ د =..................... .2
ما العالقة بيف طكؿ أ ـ & طكؿ ـ د ؟                              .3

....................................... 
 ب ـ = .................طكؿ  .4
 طكؿ ـ ق = ................. .5
ما العالقة بيف طكؿ ب ـ  & طكؿ ـ ق ؟                            .6

..................................... 
 طكؿ ك ـ = ................ .7
 طكؿ ـ جػ =............... .8
                 ما العالقة بيف طكؿ ك ـ & طكؿ ـ جػ ؟                 .9

.................................... 
 

 ماذا نستنتج : 

............................................................................ 
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 ( : 2نشاط ) 

في الشكؿ المجاكر ، أ ب جػ مثمث قائـ الزاكية في ب ، ـ منتصؼ الكتر أ جػ ، باستخداـ 
 سية أجب عف األسئمة التالية : أدكاتؾ اليند

 طكؿ أ ـ = .....................

 طكؿ ـ جػ = ...................                                      

 طكؿ أ جػ = ..................

 نالحظ أف أـ = ........... أجػ .

 ـ جػ =.........أ جػ .          

 طكؿ ب ـ = .................

 حظ  أف ب ـ = ............... =..............=................نال

 

 

 نستنتج أف :

 طكؿ القطعة الكاصمة مف رأس القائمة الى منتصؼ الكتي تساكم .....................
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 حصص 4الدرس السادس: تكافؤ األشكاؿ اليندسية                         عدد الحصص : 
 األهداف السلوكية : 

 أف يتّعرؼ الطالب عمى مفيكـ األشكاؿ اليندسية المتكافئة. .1
 أف يطبؽ الطالب مفيـك التكافؤ عمى عدة أشكاؿ ىندسية . .2

 الخبرات المنتمية :

 مساحة األشكاؿ اليندسية                     

 : البنود االختبارية

 =............................................مساحة المستطيؿ  .1
 مساحة المثمث=............................................... .2
 مساحة المربع=............................................... .3
 مساحة متكازم األضالع=..................................... .4

 مصادر التعلم :

      LCD اؽ عمؿ ، أدكات ىندسية ، أشكاؿ ىندسية مختمفة ، الكتاب المدرسي ، طباشير ، أكر
 ممكف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 المفاىيـ 

 الشكالف المتكافئاف
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 المرحمة
 االنشطة كاإلجراءات

 التقكيـ
 دكر الطالب دكر المعمـ 

نبؤ
الت

 
  

Pr
od

uc
tio

n 
) 

) 

يقدـ المعمـ مجمكعة مف األسئمة المرتبطة بالمفيكـ  
المراد تنميتو عند الطالب كىك مفيكـ الشكالف 

 المتكافئاف.
 مثاؿ: 
  متى يككف الشكالف اليندسياف متكافئاف ؟ 
 ىؿ الشكالف المتطابقاف متكافئاف ؟ 
 ىؿ الشكالف المتكافئاف متطابقاف ؟ 
يستمع المعمـ لتنبؤات الطمبة كيراعي المعمـ في ىذه  

تنبؤاتيـ أك المرحمة أال يقدـ لمطمبة أم إيحاءات بصحة 
 عدـ صحتيا.

يركز المعمـ عمى تبرير الطمبة لتمؾ التنبؤات بشكؿ  
 فردم .

يقـك الطالب  
باإلجابة عمى األسئمة 
التي قدميا المعمـ 
)األسئمة المرتبطة 
بمفيـك الشكالف 

المتكافئاف(  كمحاكلة 
تبرير االجابات بشكؿ 

 فردم.

االستماع إلى  
اجابات الطمبة 
كمناقشتيـ في 
 اجاباتيـ .

ة  
قش

منا
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يقسـ المعمـ الطمبة إلى مجمكعات صغيرة مف أجؿ  
 مناقشة إجاباتيـ بشكؿ جماعي .

 

يقـك الطمبة  
بمناقشة أفكارىـ 
كاجاباتيـ في 

مجمكعات كاستبعاد 
 التنبؤات الخاطئة .

تعزيز مشاركة  
الطمبة كمراقبة 

 تفاعميـ.

سير
التف

 
(
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tio

n
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المعمـ الطمبة لتبادؿ نتائجيـ التي تـ التكصؿ يكجو  
إلييا في المرحمة السابقة مع المجمكعات األخرل، مف 

 خالؿ المناقشة الجماعية لمصؼ بأكممو.

يصؿ الطمبة لحؿ  
األسئمة بشكؿ تعاكني 
في مجمكعات صغيرة 
ثـ مناقشة أفكارىـ مع 
 المجمكعات األخرل.

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.
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يقدـ المعمـ لطمبتو مجمكعة مف األشكاؿ اليندسية  
المتكافئة كيطمب منيـ ايجاد مساحة ىذه األشكاؿ 

 لمتكصؿ إلى مفيـك مناسب لمشكالف المتكافئاف. 
يكجو المعمـ انتباه الطمبة إلى تكافؤ بعض األشكاؿ  

اليندسية المشتركة في القاعدة كالمحصكرة بيف 
 متكازييف.

يكجو انتباه الطمبة إلى العالقة بيف المستطيؿ كالمثمث  
 المشتركاف في القاعدة .

(  1يكجو المعمـ الطمبة لإلجابة عف أسئمة نشاط رقـ ) 
 ( . 9مف كرقة العمؿ رقـ ) 

 

يتعامؿ الطمبة مع 
األشكاؿ اليندسية 
المقدمة لو كيكجد 

 مساحتيا .
اإلجابة عف نشاط رقـ 

 لعمؿ.( مف كرقة ا1)

مالحظة تفاعؿ  
 الطمبة كمشاركتيـ.
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يقكـ المعمـ بمناقشة الطمبة بالمالحظات التي تـ  
 التكصؿ إلييا في المرحمة السابقة.

 ( مع طمبتو. 1يقـك المعمـ بحؿ نشاط رقـ ) 

يقـك الطمبة بتعديؿ  
تنبؤاتيـ في حالة كاف 

بينيا ىناؾ تعارض 
كبيف المالحظات أما 
في حالة تطابؽ 
التنبؤات مع 

المالحظات يقكـ 
الطمبة بتأكيد ما 

 اليو. اتكصمك 

 
 

رصد عدد  
اإلجابات 
 الصحيحة.

سير
التف

 
(
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يتابع المعمـ تعميقات الطمبة، كطرح عدد مف األسئمة  
عمييـ لمتأكد مف أف المفيكـ كصؿ إليو بالشكؿ 

 المطمكب.

الطمبة أية يكاجو  
تناقضات بيف 

المالحظات كالتنبؤات، 
بحيث يصبح المفيكـ 
 كاضحان لدم الطمبة .

متابعة الطمبة،  
كتقديـ التغذية 
 الراجعة ليـ .
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 ( 9كرقة عمؿ رقـ ) 
 تكافؤ األشكال الهندسية  

 ( : 1نشاط )

 عزيزم الطالب تأمؿ األشكاؿ المتكافئة التالية ، ثـ أجب عف األسئمة :

 

 مساحة الشكؿ ) أ  ( =....................................................... .1
 مساحة الشكؿ ) ب ( =....................................................... .2
 مساحة الشكؿ ) جػ ( =....................................................... .3
 كمساحة الشكؿ ب كمساحة الشكؿ جػػ ؟ ما العالقة بيف مساحة الشكؿ أ  .4

 نستنج أف : الشكالف المتكافئاف ىما شكالف ................. في المساحة .
  ىؿ الشكؿ أ كالشكؿ جػ متطابقاف ؟ 

 في الشكؿ المقابؿ : 

       ىؿ المثمثاف  أ ب د ك أ جػ  د متطابقاف ؟ 
  ىؿ المثمثاف أ ب د ك أ جػ د متكافئاف ؟ 
  نستنتج  أف : 
 كؿ شكميف متطابقيف يككناف ............ .1
 ليس كؿ شكميف متكافئيف ............... .2
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 ( : 1تدريب ) 

سـ ىؿ ىما متكافئاف  3سـ كعرضو  10سـ كمستطيؿ طكلو  7مربع طكؿ ضمعو  .1
 كلماذا ؟ 

 

 ىؿ متكازرم األضالع أ ب ج د ك المستطيؿ س ص ع ؿ متكافئاف مع  ذكر السبب ؟  .2
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 ( 14ممحؽ رقـ ) 
 ( PDEODEاالطار العاـ لالستراتيجية البنائية ) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Predict 

Discuss 

Explain 

Observe 

Discuss 
 

Explain 
 

يتنبأ الطمبة بإجابات 
األسئمة المتعمقة 

 بالمفيـك

يتناقش الصؼ 
بأكممو بإجابات 
األسئمة المتعمقة 

يناقش الطمبة 
أفكارىـ في 

 مجمكعات صغيرة

يقـك الطمبة بإجراء 
األنشطة في 

تعديؿ الطمبة لتنبؤاتيـ 
مف خالؿ المالحظات 

تحقيؽ التكازف بيف 
 المالحظات كالتنبؤات 
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 (15ممحؽ رقـ ) 

 مكافقة الدراسات العميا
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 (16ممحؽ رقـ )
 تسييؿ ميمة الباحثة 
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