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 اإلهداء
تتراءى مع امتّك بزتان المجد أطجاف من نخب َ فجختار المرء لمن يقطف أزهاره 

منوم زاقجى َ ومنوم راعجى َ َ ولمن يودي أغاريد أطجاره َ وهو الذي يؤمن أن 

ومنوم من علّم شاخبى كجف يعتلً شووه ويزيّن بووه ؟ ثم يدرك أنوا ثمرة عطاء 

 جاد بى األخباب َ وناجاه بالدعاء األشخاب َ فزطع  علمًا يُودى بى ويُنتفع .

 إلٍ روح جدتً الػالجٌ طجب هللا ثراها.

 إلٍ بلزم الخجاة وزر الوجود

 ك عن دربً لجمودواإلٍ من َخشدوا األسوا

 لً طريق العلم .....................والداي .  

 إلٍ جزور المخبٌ والعطاء ...........والشدق والوفاء

 إذوانً األعزاء وأذواتً الكريمات .

 إلٍ من ضخوا بأرواخوم ........من اجل عزة اإلزّم والمزلمجن .

 السوداء أكرم منّا جمجعا

 ابع العطاء ....... وخملٌ القرءان إلٍ رواد الفكر ..... ومن

 ......وورثٌ األنبجاء ............أزاتذتً .

 إلٍ هؤِء جمجعًا اهدي رزالتً

 



 د 

 شكر وعرفان

 

 ( 7القاُل : " لَُِن سكرتم ألزيدنُكم " )إبراهجم: اآليٌ  َالخمد هلل الذي بنعمتى تتم الشالخات 

القاُل " من ِ يسكر الناس ِ يسكر هللا  َوالشّة والزّم علٍ ذجر ذلق هللا دمحم بن عبد هللا 
 "........ وبعد 

 

وأذجرا هلل عز وجل علٍ عظجم نعمى ووافر فضلى وتمام كرمى ....لى الخمد والسكر  فالسكر أوِ
 .علٍ أن وهبنً الشبر والعزيمٌ وذلل لً الشعاب إلتمام هذه الدرازٌ 

 

 األخرف أخلٍ كلجماٍت وأخلٍ              أبخرت فً بخر الكّم ألقتفً                 

 فتخطمت ذجًّ جمجع مجادفً   أردت قاربً                لكنما األمواج  

 لوجدتوا فً خقكم ِ لن تفً       أنسدت ألف قشجدة            لو أننً                 

 

ولكلجٌ التربجٌ  َأتقدم بالسكر الجزيل للشرح السامر الجامعٌ اإلزّمجٌ  المقام أنيطجب لً فً هذا 

ولقزم مناهح وطرق التدريس ممثًّ فً أعضاء هجٌُ التدريس لما قاموا بى من جود متواشل ومتابعٌ 

 دءوبٌ من اجل توفجر كل الوزاُل الممكنٌ لطّب الماجزتجر .

سقجر. الذي تفضل باإلسراف علٍ هذه زلجمان أبو  / دمحم كما أتقدم بالسكر والعرفان للدكتور

الرزالٌ وما منخنً بى من تسججع متواشل وتوججوات بناءة ومّخظات قجمٌ عملت علٍ تذلجل 

 الشعاب فجزاه هللا عنً كل ذجر وبركٌ .

علً نشار  والدكتور / ابراهجم األزطل أتقدم بفاُض السكر واِخترام إلٍ الدكتور / ويطجب لً أن

 علٍ تفضلوما بقبول مناقسٌ هذه الدرازٌ فجزاهما هللا عنً ذجر الجزاء .َ

كان لوا  َوكل السكر والتقدير لألزاتذة المخكمجن ألدوات الدرازٌ علٍ ما أبدوه من مّخظات قجمٌ 

 األثر فً أثراء هذه الدرازٌ .

 َزتاذ الفاضل اخمد الكفارنٌ كما أتقدم بذالص السكر والتقدير لألزتاذ / فايق أبو عودة واأل

أدوات الدرازٌ والسكر موشول لألزتاذ دمحم المشري لمراجعتى  لمزاندتً ونشخً فً إعداد

 للدرازٌ لُػويا وتدقجقوا والسكر والتقدير لألزتاذ اخمد المدهون لترجمتى لملذص الدرازٌ .



 ق 

فبفضلوما تعلمت  َل العظجم ولعل السكر األزمٍ والتقدير األوفٍ موشول إلٍ من أدين لوما بالفض

أطال هللا فً عمرهما ومتعوما  َأبً الخبجب وأمً الػالجٌ  َوبتسججعوما واشلت وبدعاُوما ُوفقت 

 وذتم بالشالخات أعمالوما . َبالشخٌ والعافجٌ 

وأذجرا السكر والتقدير موشول لكل من مد يد العون والنشد والتوججى والمزاعدة وزاهم فً انجاز 

 زٌ .هذه الدرا

 

 

                                    

 

                                                   

 الباحث                                                                                    

 دمحم عوض العثمانً
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 ملخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية بعض        
كقد تحددت مشكمة الدراسة في  ،ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ السادس األساسي بغزة 

 -السؤاؿ الرئيسي اآلتي :
تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدى طالب  عمىما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي 

 ؟الصؼ السادس األساسي بغزة
 -ويتفرع عف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية :

 ما ميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا لدل طبلب الصؼ السادس األساسي بغزة ؟. .1
المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في  طبلب ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات .2

 المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي ؟.
 يىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية مرتفع .3

 عة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي ؟.ك التحصيؿ كأقرانيـ في المجم
 يبيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية منخفض ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا .4

 التحصيؿ كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي ؟.
كالتي تمثمت في أداة تحميؿ المحتكل  ،كلئلجابة عف ىذه األسئمة قاـ الباحث ببناء أدكات الدراسة 

الصؼ السادس األساسي الجزء ياضيات لدل طبلب مف كتاب الر  ( )الكحدة األكلى كالكحدة الثالثة
كتـ إعداد دليؿ المعمـ  اختياريا( بندان 44مف ) ذم تككفال ،ميارات التفكير الرياضي  اركاختب األكؿ

ثـ تـ عرض األدكات عمى مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف سبلمتيا  ،لمكحدتيف المستيدفتيف 
 كصبلحيتيا لمتطبيؽ .
باختيار مدرسة ذككر بيت حانكف االعدادية " ج " بصكرة قصدية ، الباحث  قاـكإلجراء ىذه الدراسة 

نظران لعمؿ الباحث فييا ، ثـ اختار الباحث شعبتيف مف شعب الصؼ السادس االساسي بصكرة 
عشكائية ، كتـ تحديد مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة بصكرة عشكائية ، حيث بمغ عدد طبلب 

( طالبا تتعمـ كفؽ استراتيجية التعمـ التكليدم كعدد طبلب المجمكعة الضابطة 45جمكعة التجريبية )الم
 ( طالبا تتعمـ كفؽ الطريقة العادية .45)
  

مف حيث العمر الزمني كالتحصيؿ  الضابطة ( ،) التجريبية  يفكقد تأكد الباحث مف تكافؤ المجمكعت
 العاـ في مادة الرياضيات .
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 -الباحث كفقان لطبيعة الدراسة المناىج التالية :استخدـ 
 حيث قاـ الباحث بتحميؿ محتكل كحدتيف مف كتاب الصؼ  -: المنيج الوصفي التحميمي

كذلؾ الستخراج قائمة بميارات  ،ك" اليندسة "  ،" الكسكر العادية "  ،السادس األساسي
 التفكير الرياضي الكاردة فييا .

 كالمتمثمة في  حيث قاـ الباحث بتطبيؽ أدكات الدراسة القبمية كالبعدية -: المنيج التجريبي
حيث تـ تدريس  ،) التجريبية كالضابطة (  عمى المجمكعتيف اختبار ميارات التفكير الرياضي 

في حيف درستيا المجمكعة  ،العادية الكحدتيف ألفراد عينة المجمكعة الضابطة بالطريقة
 التعمـ التكليدم . يجيةالستراتالتجريبية كفقان 

 -أظيرت النتائج ما يمي :الطبلب كبعد تطبيؽ المعالجات اإلحصائية عمى درجات       
(  بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة  α= 0.01تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ) -1

التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي لصالح 
 المجمكعة التجريبية .

(  بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة α= 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل )  -2
التجريبية مرتفعي التحصيؿ كاقرأنيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير 

 الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية .
ف متكسط درجات طبلب المجمكعة (  بي(α= 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل  -3

التجريبية منخفضي التحصيؿ كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير 
 الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية .

األخذ بيذه لقائميف عمى برامج التعميـ بكفي ضكء نتائج الدراسة أكصى الباحث بأىمية تنكير ا
 طبلب مف قبؿ المعمميف كالمعممات .االستراتيجية كالتدريس بيا لم
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 الفصؿ األوؿ
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 ة الدراسة:مقدم
فالجميع يستخدـ الرياضيات  ،يمة التي ال يستغني عنيا اإلنسافتعد الرياضيات مف العمكـ الم         

كيشيد العالـ اليكـ حركة تغيير متسارع في كافة مجاالت الحياة العممية  ،في حياتو اليكمية 
إذ إف استمرار التطكير كالتنمية أصبح سمة مف  ،كالتكنكلكجية مما أدل إلى إنتاج كـ كبير مف المعرفة 

 سمات العصر.

 كعند الحديث عف تطكير العممية التعميمية في مدارسنا لمكاكبة التطكر الحاصؿ عند الدكؿ
ال يمكننا إغفاؿ الدكر الياـ كالفعاؿ الذم تقكـ فيو مادة الرياضيات في تنمية الميارات  ،المتقدمة 

التفكير المختمفة مثؿ التفكير االستداللي  ساليبالعقمية لممتعمميف كتكظيؼ العقؿ لدل الطمبة بممارسة أ
ىذا التطكر التكنكلكجي الذم كالتأممي كاإلبداعي كالناقد كالقدرة عمى حؿ المشكبلت الرياضية كمع 

 ،أسمفنا عنو بالحديث أصبح مف األىمية إعداد أجياؿ المستقبؿ ليككنكا قادريف عمى مكاجية التحديات 
كىذا يتطمب مف إعدادا قكيا في الرياضيات كالبحث عف االستراتيجيات كطرؽ تدريس جديدة تعتمد 

تاحة الفرصة لو لممشارك ،عمى المتعمـ كمحكر أساسي   ة كالتفاعؿ داخؿ الفصؿ كخارجو.كا 

 كما يمكف  ،إف الرياضيات تعد مف المجاالت الدراسة التي مف أىدافيا األساسية تنمية اإلبداع 
فاإلبداع في تعميـ كتعمـ الرياضيات ىك قدرة الفرد لتكليد  ، طبلباتخاذىا ككسط لتنمية اإلبداع لدل ال

األفكار عمى تكليد  طبلبإف تنمية اإلبداع يبدأ باف تشجع ال ،أفكار رياضية تتسـ بالجدة كاألصالة 
بداعي كطريقة كاالندماج في أنشطة مبدعة كتكفير البيئة المناسبة لئلبداع مثؿ المعمـ المبدع كالمناخ اإل

 (.285: 2444 ،. )عبيد التدريس اإلبداعية

فقد  ،الكتشاؼ كاإلبداع مف خبلؿ ا ،يا عمـ متطكر كيتجدد يكـ بعد يكـكالرياضيات في حد ذات
كساىمت في حؿ كثير مف المشكبلت  ،مكاجية متطمبات الصناعة المعاصرةنجحت الرياضيات في 
كالرياضيات نقمت االىتماـ كالتركيز عمى  ،اتيا المعاصرة في إجراء العممياتفقد اعتمدت عمى أدك 

 شؼ كاالبتكار .المبادئ األساسية كحررت الفكر اإلنساني لكي يجد مجاؿ لمتفكير كالك
 (.4: 2446 ،)عفانة 
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فالطالب  ،كاف التعمـ عممية بنائية نشطة  ،يككف المتعمـ محكر عممية التعمـ  أفالبنائية تؤكد عؿ  إف
كبالتالي امتبلكيا بحيث تصبح جزءا مف  ،التي تساعده عمى تككيف المعرفة  األنشطةيتعمـ مف خبلؿ 

 . تمقيف كالحفظ كاسترجاع المعمكماتمككناتو الفكرية كالكجدانية كيبتعد بذلؾ عف ال
 (.63:  2446 ،) عبد السبلـ 

بناء المتعمميف  إعادة" عممية استقباؿ تحكم  بأنيا( البنائية  212:  2442) زيتكف   كيرل
تمثؿ كؿ مف خبرات  إذ ،مع خبراتيـ السابقة كبيئة التعمـ  اآلنية لمعاني جديدة داخؿ سياؽ معرفتيـ

 الفقرية البنائية " . األعمدةالحياة الحقيقية كالمعمكمات السابقة بجانب مناخ التعميـ 
 -ىما : أساسيف مبدأيفتقكـ عمى  أنياالنظرية البنائية عمى  إلى( 9:  2441 ،عفانة ) كأشار
ككاقعيتو بصكرة العمـ الطبيعي الذم ندركو مف خبلؿ خبراتنا ال نستطيع الجـز بحقائقو  إف -:األكؿ

( معينة تككف قابمة لمتطبيؽ في ضكء بنى بكاسطة عقكؿ مبدعة تفسيرات )تخميناتبؿ ي ،كاضحة
 تكقعاتنا .

 اإلطار المعرفة تبنى بفاعمية مف قبؿ التعمـ النشط الذم يكيؼ المعرفة الجديدة مع إف -:الثاني
 بإطارمفاىيميا يستطيع كسره في أم كقت كاستبدالو  إطاراكؿ فرد يمتمؾ  أفحيث  ،المفاىيمي لديو 
 مفاىيمي جديد . إطار إلىجديد يقكد بدكره 

كتدعك النظرية البنائية إلى أف يبني المتعمـ المعرفة بنفسو مف خبلؿ تفاعمو مع المكقؼ 
.       في ضكء إشراؼ المعمـ كتكجيياتو  كربطيا مع المعرفة السابقة التعميمي المباشر كمع المعرفة الجديدة

 (.19: 2412،)الشيراني 

عممية التعمـ البنائي ىي عممية بناء معرفي نابغ مف دافعية ممحة لممتعمـ كيرل الباحث أف  
معرفية جديدة التي تتكلد عنو بنية ،  الميارات كالخبرات السابقة لديو تتفاعؿ فيو الميارات الجديدة مع

 كمتطكرة .

كىناؾ العديد مف االستراتيجيات كالنماذج التي اقترحت لتكظيؼ المدخؿ البنائي في التدريس 
استراتيجية دكرة  ،منيا استراتيجية التعمـ التكليدمككؿ منيا لو قيمة كبيرة في عممية التعميـ كالتعمـ 

كنمكذج التعميـ المعرفي  ،استراتيجية التعمـ البنائي ،راتيجية المراحؿ البنائية السبعةاست ،التعمـ الخماسي
 (.3:  2447 ،. ) العيسى يرىما مف االستراتيجيات كالنماذجكغ

برز النماذج البنائية في تدريس العمكـ استراتيجية التعمـ التكليدم كالذم يتضمف عمميات أكمف 
 ( .48:  2443 ،بقة . ) محمد تكليدية يقكـ بيا الطالب لربط المعمكمات الجديدة بالمعرفة السا
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مرحمة ما  إلىالكصكؿ بالطالب  إلىاستراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس العمـك  أىميةكتعكد 
عبلقات  إيجادفي المعرفة كالتعمؽ في فيميا كيفسرىا مف خبلؿ  التأمؿكراء المعرفة كالمتمثمة في 

حقيقية تزيد مف قدرة الطالب عمى الفيـ  أسسمنطقية كمتشعبة لبناء المعرفة في بنية الدماغ عمى 
حبلؿ ،جديدة تحؿ المتناقضات في المناىج  أفكاركاالستيعاب لممكاقؼ التعميمية كتكليد  المفاىيـ  كا 

 (. 254:  2448 ،) عفانة كالجيش  الصحيحة محؿ المفاىيـ الخاطئة .

خاصة لمطالب مف فجكىر استراتيجية التعمـ التكليدم ىك استخداـ العقؿ لبناء تفسيرات 
المعمكمات المخزنة لديو كتككيف استدالالت مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية بيف المتعمميف كالمعمـ 

التي تتيح لمطبلب ربط تكليدم ال بد مف تكفير المكاقؼ التعميمية اللذلؾ عند استخداـ استراتيجية التعمـ 
تاحةالتعمـ السابؽ بالتعمـ البلحؽ   ،األفكارفيما بينيـ كنقد  اآلراءكتبادؿ  ، ئمةاألسالمجاؿ لطرح  كا 

يجاد  (.163:  2446 ،) عبد السبلـ  طرؽ متنكعة كجسكر متعددة .  كا 

استراتيجية التعمـ التكليدم تتمتع بمراحؿ يمكف تطبيقيا في الميداف التربكم دكف عناء  أفكما 
 ،راحؿ ىي ) الطكر التمييدم م أربعغزير حيث اشتممت مراحؿ التعمـ التكليدم عمى  كبإنتاجكبير 

كفي ىذه المراحؿ تستخدـ لغة الحكار بحيث  ،( طكر التطبيؽ ،الطكر المتعارض  ، الطكر التركيزم
نفسية لمتفكير كبيا يتعمـ الطبلب في مجمكعات تعاكنية تفاعمية يركز فييا عمى الميارات  أداةتصبح 

تاحة ،المستيدفة  تيـ ثـ تكظيؼ ما تعممكه في حياتيـ اليكمية . الفرصة لمطبلب لممساىمة بمبلحظا كا 
 ( .134:  2441 ،) مصطفى 

نتج كمف خبرة الباحث العممية الحظ كجكد قصكر كضعؼ في ميارات التفكير الرياضي كذلؾ 
الطبلب في حياتيـ  مف عدـ ربط الطبلب الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة ، كعدـ تطبيؽ ما يتعممكه

اليكمية ، فجاءت استراتيجية التعمـ التكليدم لتعالج ىذه المشكمة حيث تتضمف استراتيجية التعمـ 
التكليدم في اطكارىا ، طكر التمييدم الذم ُيعنى بربط الخبرات الجديدة بالخبرات السابقة ، كطكر 

ت في حياتيـ اليكمية كىذا يؤدم بدكره التطبيؽ الذم ُيعنى بتطبيؽ ما تعممو الطبلب مف ميارات كخبرا
الى تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل الطبلب كينعكس ذلؾ بدكره عمى بقاء أثر التعمـ لمدة اطكؿ 

 كزيادة التحصيؿ الدراسي .

كتأتي ىذه الدراسة لتككف إضافة متكاضعة إلى الدراسات كالبحكث التي تطرقت إلى تنمية 
 باستراتيجيةحيث يتناكؿ ىذا البحث تنمية ىذه الميارات مف خبلؿ التعمـ  ،ميارات التفكير الرياضي 

 . ميارات التفكير لدل الطبلبقائمة عمى التعمـ البنائي كىي استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية 
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أثر استخداـ  استراتيجية التعمـ التكليدم  لتقصيكمف ىذا المنطمؽ كانت أىمية ىذه الدراسة 
 ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ السادس األساسي بغزة .بعض تنمية  عمى

 
 مشكمة الدراسة :

 : تتحدد مشكمة الدراسة في طرح السؤاؿ الرئيسي التالي
ميارات التفكير الرياضي لدى طالب  بعض تنمية عمىما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي 

 الصؼ السادس بغزة ؟
 ولإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي تـ تحديد األسئمة الفرعية التالية :      

 ما ميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا لدل طبلب الصؼ السادس بغزة ؟ -1
( بيف متكسط درجات طبلب  α≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -2

 المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي ؟
( بيف متكسط درجات  طبلب α≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  عند مستكل )  -3

ارات المجمكعة التجريبية مرتفعي التحصيؿ كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار مي
 التفكير الرياضي ؟

(  بيف متكسط درجات طبلب α≤0.05ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -4
المجمكعة التجريبية منخفضي التحصيؿ كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات 

 التفكير الرياضي ؟

 فرضيات الدراسة :
( بيف متكسط درجات طبلب α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -1

 المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي .
( بيف متكسط درجات طبلب  α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -2

مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة الضابطة كمتكسط درجات طبلب مرتفعي التحصيؿ في 
 طة في اختبار ميارات التفكير الرياضي .المجمكعة الضاب

( بيف متكسط درجات طبلب  α≤0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -3
منخفضي التحصيؿ في المجمكعة الضابطة كمتكسط درجات طبلب منخفضي التحصيؿ في 

 المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي .
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 أىداؼ الدراسة :
 الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :تسعى 
تنمية ميارات التفكير الرياضي عند عمى  خداـ استراتيجية التعمـ التكليدممعرفة أثر است .1

 الطبلب .
تحديد ميارات التفكير الرياضي المتكفرة في الكحدتيف اليندسة كالكسكر العادية مف محتكل  .2

 الرياضيات لطبلب الصؼ السادس األساسي .
مى مدل كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية الكقكؼ ع .3

 مرتفعي التحصيؿ كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي .
الكقكؼ عمى مدل كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية  .4

 المجكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي .منخفضي التحصيؿ كأقرانيـ في 

 أىمية الدراسة :
 يمكف ليذه الدراسة أف تحقؽ ما يمي :

تفيد في تقديـ استراتيجية قد تسيـ في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ  .1
 السادس في مادة الرياضيات .

في  لزيادة التحصيؿ التعميمية العممية في حديثة تدريسية استراتيجيات استخداـ تجريب .2
 الرياضيات كتنمية أساليب التفكير كاالرتقاء بمستكل القدرة العقمية استجابة كمسايرة لبلتجاىات

 المعاصرة .التربكية 
مف  كؿ كدكر تطبيقيا ككيفية حديثة تدريسية استراتيجيات عمى الرياضيات مدرسي إطبلع .3

 لدييـ. التدريس أساليب لتطكير فييا كالطالب المدرس
يمكف أف تفيد ىذه الدراسة المسئكليف عف برامج تأىيؿ المعمميف بتزكيد معممي الرياضيات  .4

 باالستراتيجيات الحديثة التي يمكف مف خبلليا تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل الطبلب .

 الدراسة : حدود
 :-المكاني  الحد

ديرية منطقة بيت طبلب الصؼ السادس األساسي في ماقتصرت الدراسة الحالية عمى عينة مف 
كتـ اختيار عينة قصدية ممثمة لمجتمع الدراسة كالذم يشتمؿ عمى بعض مدارس األكنركا حانكف 

 بمديرية بيت حانكف ) مدرسة ذككر بيت حانكف االعدادية  "ج"(التابعة لككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف 

 :-الحد الزماني 
 ـ .2415-2414بداية الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  تـ تطبيؽ الدراسة في
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 -الحد األكاديمي :

  -اقتصر العمؿ في ىذه الدراسة عمى بعض ميارات التفكير في الرياضيات كىذه الميارات ىي :   
 ) االستقراء ، االستنتاج ، التعبير بالرمكز ، البرىاف ( .

 
 

 -الحد الموضوعي :
اقتصرت الدراسة عمى الكحدتيف األكلى " الكسكر العادية " ، كالثالثة " اليندسة " مف كتاب   

 الرياضيات الجزء األكؿ .
  

 مصطمحات الدراسة :

 : االستراتيجية 
 الصؼ داخؿ المعمـ يتبعيا أف المخطط كالتعمـ التعميـ طريقة : بأنيا (6: 2223زيتوف ) عرفيا

محتكم مكضكع دراسي معيف بغية تحقيؽ أىداؼ محددة سمفان كينضكم ىذا لدراسي أك خارجو لتدريس 
 اإلجراءات المتتابعة كالمتناسقة فيما بينيا –األسمكب عمى مجمكعتيف مف المراحؿ ىي الخطكات 

  المحتكل . ذلؾ تدريس في السير أثناء في بيا القياـ كالطبلب لممعمـ المنكط
 : التعمـ التوليدي 

ييدؼ إلى تنمية التفكير كالمفاىيـ لدل الطبلب مف خبلؿ تكليد نكعيف مف العبلقات نمكذج تعميمي 
يتفاعؿ معيا  ، (ء المعرفة الجديدة المراد تعمميا)عبلقة بيف خبرة المتعمـ السابقة كالجديدة كبيف أجزا

سمة المتعمـ في حياتو اليكمية حينما يتعرض لمشكمة غير مألكفة لديو مف خبلؿ أربع خطكات متسم
 الطكر التطبيقي ( . ،الطكر المتعارض  ،الطكر التركيزم  ،)الطكر التمييدم 

 : التفكير الرياضي 
مجردة  فكرة أك ذىنية صكرة تككيف إلى يؤدم عقمي نشاط عف  :بأنو (2222 ،مموح أبوعرفو )

 أك لمجمكعة مف العناصر أك الخبرات ليا سمات كخصائص محكية فاصمة كيمكف أف يشار إليو برمز
كالشمكلية كاالصطبلح التجريد  خبلؿ مف إجرائيا تحديده األلفاظ ،كيمكف مف مجمكعة أك كاحدة بمفظة

 .  أك الرمزية 
 المعمكمات الرياضية بعض استخداـ عمى الصؼ السادس األساسي طالب قدرة التعريؼ اإلجرائي :

،كيقاس بالدرجة التي يحصؿ  بالمقدمات عبلقة ذات نتيجة كاستخبلص عميو المعركضة المكاقؼ فيربط
 عمييا في االختبار الذم أعده الباحث.
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 : ميارات التفكير الرياضي 
مكب مف أساليب "قدرة المتعمـ عمى إتقاف تنفيذ العمميات العقمية المعرفية الخاصة بكؿ أس

البرىاف  ،استخداـ الرمكز  ،المنطؽ الرياضي ،التعميـ ،نباطاالست ،التفكير الرياضي )االستقراء
 ( .49: 2442 ،التفكير العبلئقي( ".) ىبلؿ  ،التفكير االحتمالي  ،الرياضي 

 
 التعريؼ اإلجرائي :

إتقاف ميارات التفكير الرياضي كقياسيا مف خبلؿ االختبار  عمىقدرة طبلب الصؼ السادس األساسي 
 البعدم.

 : يمي امكيحدد الباحث ميارات التفكير الرياضي كىي ك
  االستقراء. 
 . االستنتاج 
 التعبير بالرموز . 
 . البرىاف الرياضي 

 
 

 : الصؼ السادس األساسي- 
في  الصؼ العاشر حتى األكؿ الصؼ مف تبدأ التي التعميـ مراحؿ مف األساسية المرحمة صفكؼ أحد
  التابعة لنظاـ التعميـ العاـ لدكلة فمسطيف . مدارسال
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 انفصم انثانٍ

 اإلطار اننظرٌ
 

 استراتيجية التعمـ التكليدم . :األوؿالمحور 

 ميارات التفكير الرياضي . :المحور الثاني
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظري

 

تناكؿ ىذا الفصؿ النظرية البنائية مف حيث التفسير كالمنظكر البنائي كاالساس الفمسفي لمبنائية ، 
كحيث تعتبر النظرية البنائية القاعدة الركيزة لنظرية فيجكتسكي كاستراتيجية التعمـ التكليدم الذم تناكلو 

احث أىمية استراتيجية التعمـ يث تعريفو كخطكاتو كمراحمو كأطكاره كأىدافو ، كبّيف البحالباحث مف 
التكليدم ، كما تناكؿ الباحث التفكير كمياراتو كخصائص التفكير كأىداؼ كأىمية تعميـ التفكير كدكر 

 المدرسة كالبيئة في تنمية عممية التفكير  ك معيقات التفكير .

 -تفسير النظرية البنائية :

كلي لمتربية حدد معنى البنائية عمى انيا " ( الى اف المعجـ التربكم الد16:  1999يشير أبك جبر )
رؤية في نظرية التعمـ كنمك الطفؿ ، قكاميا أف الطفؿ بككف نشيطا في بناء أنماط التفكير لديو ، نتيجة 

 تفاعؿ قدراتو الفطرية مع الخبرة ، كبتعبير فمسفي فاف البنائية تمثؿ تفاعبل بيت التجريبية كالجيمية ".

أف البنائية تؤكد عمى أف يككف المتعمـ محكر عممية التعمـ ، ك أف التعمـ عممية كيذكر أبك جبر أيضا " 
بنائية نشطة فالطالب يتعمـ مف خبلؿ االنشطة التي تساعده عمى تككيف المعرفة ، كبالتالي امتبلكيا 
بحيث تصبح جزءا مف مككناتو الفكرية كالكجدانية ، كيبتعد بذلؾ عف التمقيف كالحفظ كاسترجاع 

 عمكمات " .الم

( البنائية بأنيا " عممية استقباؿ تحكم اعادة بناء المتعمميف 212:  2442كيرل زيتكف ) كماؿ ، 
لمعاني جديدة داخؿ سياؽ معرفتيـ االنية مع خبرتيـ السابقة كبيئة التعمـ ، اذ تمثؿ كؿ مف الخبرات 

 الفقرية البنائية ".كالحياة الحقيقية كالمعمكمات السابقة بجانب مناخ التعميـ االعمدة 

 -المنظور البنائي :

( أف المنظكر البنائي يمثؿ تكليفا أك تزاكجا بيف عدد مف االفكار  213:  2442يرل زيتكف ) كماؿ ، 
 -المنتقاة مف مجاالت ثبلثة ىي :

 اف العقؿ يككف نشطا في بناء تفسيراتو لممعرفة كيككف استداللو منيا . -عمـ النفس المعرفي :

 يسيـ بفكرة تبايف تركيبات الفرد في مقدرتو عمى التنبؤ تبعا لنمكه المعرفي . -فس النمو :عمـ الن
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 -االنثروبولوجيا ) البنائية االجتماعية ( :

يسيـ بفكرة أف التعمـ يحدث بصكرة طبيعية باعتباره عممية ثقافية مجتمعية يدخؿ فييا االفراد كممارسيف 
اـ ذات مغزل ، كيمثؿ استخداـ االفكار التي تستحكذ عمى لب مي إلنجازاجتماعيف اذ يعممكف سكيا 

 المتعمـ لتككيف خبرات جديدة كالتكصؿ الى معمكمات جديدة .

 
 . استراتيجية التعمـ التوليدي -: المحور األوؿ

 
  تسكي وتطور المفاىيـنظرية فيجو : 

االجتماعية ، أف فيجك تسكي يتبيف مف خبلؿ القراءات كالدراسات المتكفرة عف نظرية الثقافة 
تطرؽ إلى ىذه النظرية ككتب في كيفية اكتساب المفاىيـ كتعمميا عند األفراد ، ككذلؾ كيفية تعمـ 
األطفاؿ لممفاىيـ كمراحؿ تطكرىا عندىـ كجاء في كتاباتو أنو : عندما يبدأ األطفاؿ باكتساب الكممات 

يا باالنطباع لدييـ عف تمؾ الكممات ، كىذا فيـ يميمكف إلى كضعيا في سمسمة عناصر كتتصؿ خارج
االنطباع ال يككف بنفس الصكرة عند جميع األطفاؿ في الفئة العمرية نفسيا كقد يتزامف كبلـ الطفؿ مع 
كبلـ البالغ أحيانان ، فيذا التقاطع ىك الذم يؤسس لمطفؿ تفاعبل اجتماعيا مف خبلؿ تمؾ الكممات التي 

بطريقة ك ، إلى أف الطفؿ عنده صكرة تكفيقية ؼ معاني الطفؿ عف البالغ ،ليا معنى ، بالرغـ مف اختبل
ما أك بأخرل تجمعت ىذه الصكرة في مزيج كاحد في فيـ كتمثيؿ الطفؿ المذاف يتطابقاف في ىذه 

 ( Vygotsky , 1987, A : 134-135المرحمة مع معنى الكممة. )

ن ( أف المفاىيـ ال تظير78: 2448 ) كيرل عفانة كالجيش ما تتطكر بشكؿ مفاجئ ، كا 
 .، مع كجكد الخبرة المناسبة كالنضج كالنمك العقمي بالتدريج كعمى نحك عادم

كيبيف فيجك تسكي بالشرح مراحؿ تطكر المفاىيـ عند األطفاؿ حتى تصبح في الصكرة  
 الناضجة لدل الشخص البالغ كما يمي :

 :  مرحمة األكواـ -1
دما يصبح لو القدرة نبعضيا البعض ، فالطفؿ الرضيع ع كفييا يحب الطفؿ تجميع األشياء مع

 ،، يككف لو القدرة عمى استكشاؼ ىذه األشياء كمعرفة ىكيتياشياء التي يقع عمييا بصرهعمى متابعة األ
، فالطفؿ يتعمـ تصنيؼ كفرز األشخاص حسب مظاىرىـ كصفيا حسب الصفات التي تمتاز بياك 

كات كتصرفات خاصة بأبكيو ، كىذا الربط يككف ممتعا كأعماليـ ، كىك يستطيع ربط سمات كحر 
كمميزا جدا بالنسبة لمطفؿ ، فمثبل عندما يبلقي أحد أبكيو فإنو يبلقيو بابتسامة كأحيانا بمحاكلة 
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الكصكؿ إليو ، كىذا يدؿ عمى أنو يميزه عف باقي األشياء المكجكدة حكلو كالتي تحيط بو ، كأيضا 
محيطيف بو كالمكجكديف مف حكلو كالقريبيف منو ، كالقائميف عمى يمكنو التعرؼ عمى األشخاص ال

رعايتو كاالىتماـ  بو كتقديـ ما يحتاجو ، كؿ ىذه االرتباطات األكلية تتراكـ لتككف قاعدة مف الخبرات 
لتككيف مفاىيـ في المستقبؿ كتعتبر المادة الخاـ لممفاىيـ ، كأف ىذه التراكمات المبكرة تمثؿ خبرة 

ني عمى الرغـ مف ككنيا بسيطة كغير متميزة كقد تككف غامضة ، كفيما بعد يتعمـ الطفؿ كمخزكف غ
 كالبساطة في تككيف المفاىيـ لديو. السيكلة كيفية فرز كرص األشياء بدقة أكثر ، كؿ ذلؾ يؤدم إلى

 :  العقد الترابطية -2
أكثر مكضكعية كيتطكر أسمكب الطفؿ في التصنيؼ كالفرز كيككف تصنيفو كفرزه لؤلشياء 

كأكثر كاقعية حيث يككف تصنيفو عمى أساس كجكد أكجو شبو أك تقارب ، كفي الغالب تككف عمميات 
التصنيؼ غير دقيقة ، فقد ينخدع الطفؿ ببعض األشياء عمى أنيا تنتمي إلى فئة معينو يكجد بينيا 

 كبيف ىذا الشيء كجو شبو .
 : تكويف المجاميع -3

مجمكعات المتقاربة كالمتشابية ، حيث يقكـ بكضع األشياء معا كفييا يبدأ الطفؿ بتككيف ال
عمى اختبلؼ أشكاليا  بي لنفس الفئة أك تقكـ بالكظيفة نفسيا ، مثؿ األككامعمى أساس أنيا تنت

بلؼ في تكمظيرىا كألكانيا أك الحقائب المكجكدة لدل أفراد العائمة كالمحيطيف مف حكلو رغـ االخ
 الشكؿ كالمظير.

 : المتسمسمةالعقود  -4
كفي ىذه المرحمة يبدأ الطفؿ تصنيؼ األشياء عمى أساس صفة أك ميزة معينة ، ثـ يشرد 
بذىنو إلى صفة أخرل ، كيعتبر ذلؾ تطكر ىاـ في حياة الطفؿ يجعمو يدرؾ أف لمشيء الكاحد عددا 

يكتسبيا مف الصفات كالخصائص كالمميزات كأف كؿ منيا يصمح أساسا لمتصنيؼ ، كىذا يعتبر مركنة 
 الطفؿ.

 : العقد االنتشارية -5
كىنا يبدأ الطفؿ بصقؿ طرؽ التصنيؼ كالتجميع ، فتزداد المركنة المكجكدة لدل الطفؿ كىنا 

يجب عمينا  ذانرل إبداع كتميز الطفؿ ألف ذىنو غير محدد بمعايير الكبار في عمميات التصنيؼ ، كل
 تشجيع ىذه االستجابات .

 : أشباه المفاىيـ -6
يقكـ الطفؿ بتككيف تجمعات لممفاىيـ ، كفي الغالب ال يككف متأكدا تماما مف طبيعة كفييا 

ميمتو بالضبط ، فقد يقكـ بتجميع األشكاؿ المطمكبة كفي نفس الكقت قد ال يككف قادرا عمى تحديد 
 األسس كالضكابط التي يستند إلييا عممو .
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 : تكويف المفاىيـ -7
ز المستمر كالمطرد ، ىي تطكر طبيعي لئلحساس بحيث نتيجة عمؿ المراحؿ السابقة كالتعزي

ف  يشعر الطفؿ بأف لكؿ شيء في ىذا العالـ خصائص كصفات كسمات مشتركة مع أشياء أخرل ، كا 
لـ تكف متشابية ليا ، كليذا فإف عممية االبتعاد عف االعتماد عمى اإلدراؾ كاالنتقاؿ إلى القدرة عمى 

ة كمضنية كلكنيا مثيرة ، حيث ينتقؿ الطفؿ مف التفكير الحسي تحديد صفات األشياء ىي عممية طكيم
 إلى التفكير المجرد .

 

 )نظرية الثقافة االجتماعية لفيجو تسكي )تنمية المنطقة المركزية 
Social cultural vygotsky's Theory: 

إف التفاعؿ الثقافي االجتماعي ىك العامؿ الرئيس في تطكير اإلدراؾ ، كيظير مدل تطكر 
لطفؿ الثقافي عمى المستكل االجتماعي أكال كالحقا عمى المستكل الفردم ، فيبدأ أكال بيف الناس كبعد ا

ذلؾ يظير داخؿ الطفؿ ، كىذا ينطبؽ عمى حد سكاء عمى االنتباه الطكعي كالذاكرة المنطقية كتشكيؿ 
لنظرية فيجك تسكي ىي أف  ةالمفاىيـ ، ككؿ الكظائؼ العميا التي تنشأ كعبلقات فردية ، كالسمة الثاني

التطكر اإلدراكي يعتمد عمى منطقة النمك القريبة المركزية ، فمستكل التطكير يتقدـ عندما يندمج الطفؿ 
في السمكؾ االجتماعي ، فالتطكير يمزمو تفاعؿ اجتماعي كامؿ ، كمدل الميارة التي تنجز لتكجيو بالغ 

 ( .kearsley , ( 1 : 1996.  أك تعاكف أقراف تتجاكز ما يمكف أف ينجز لكحده
 فالكعي ال يكجد في الدماغ بؿ في الممارسة اليكمية ، ىذه الفرضية ىي قاعدة عمؿ فيجك تسكي .

Ryder , 1998 : 1 )) 

كيتضح مما سبؽ أف التفاعؿ االجتماعي لو دكر ميـ في اكتساب الفرد لممعرفة ، كمما يؤكد 
القريبة المركزية كالتي يمكف تنميتيا بالتفاعؿ االجتماعي ذلؾ أف فيجك تسكي ركز عمى منطقة النمك 

مع شخص بالغ أك قريف أكثر خبرة ، كليذا يجب إلقاء الضكء عمى منطقة النمك القريبة المركزية ككنيا 
 ىي ما يسعى إلييا فيجك تسكي إلى إيجاده كتحقيقو مف خبلؿ نظريتو .

 
 منطقة النمو القريبة المركزية ( :Zone Of proximal development) 

( مف قبؿ فيجك تسكي ألنيا تحمؿ تطكيرا كليست كنقطة  Zoneلقد تـ اختيار كممة المنطقة )
نما استمرارية السمكؾ أك درجات النضج ، ككممة القريبة ) تعني بأف  (Proximalعمى مقياس ، كا 

أف السمكؾ أقرب إلى المنطقة تحدد بتمؾ السمككيات التي ستتطكر في المستقؿ القريب ، فيي تعني 
ر في أم كقت ، فميس كؿ سمكؾ محتمؿ يجب أف يظير في النياية ، كيرل فيجك تسكي أيضا ك الظي
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ث عمى مستكييف كىما يشكبلف حدكد منطقة النمك القريبة المركزية ، فالمستكل األدنى دأف السمكؾ يح
تكل األعمى الحد األعمى الذم ىك أداء الطفؿ المستقؿ الذم يعرفو الطفؿ كيعمؿ لكحده ، كيمثؿ المس

يشمؿ المساعدة أك  رل فيجك تسكي أف مستكل األداءيمكف أف يصؿ إليو الطفؿ بالمساعدة ، كي
التفاعؿ مع شخص  آخر فقد تككف المساعدة عبارة عف تمميحات أك أفكار أك إعادة إجابة سؤاؿ أك 

  ميمة أك الميمة كاممة كىكذا .إعادة صياغة ما قيؿ أك سؤاؿ الطفؿ ماذا يفيـ أك يكمؿ جزء مف 
Leong & Bodrova , 1995 : 1-2 ).) 

منطقة النمك القريبة المركزية بأنيا المسافة بيف مستكل التطكير الفعمي  فيجو تسكيكعرؼ 
الذم ينشأ مف حؿ المشكمة بصكرة مستقمة كبيف مستكل التطكر كالمحتمؿ حدكثو خبلؿ حؿ المشكمة 

األقراف أك ىي ما ينجزه الطفؿ اليكـ بمساعدة اآلخريف كيتمكف مف فعمو غدا بتكجيو بالغ أك تعاكف مع 
 (Vygotsky , 1987,B : 211 بشكؿ مستقؿ. )

 مراحؿ منطقة النمو القريبة المركزية األربعة : 
 عمى أربعة مراحؿ أساسية كىي : عتمدمنطقة النمك القريبة المركزية ت

 : األداء المساعد مف اآلخريف األكثر قدرة -1
يعتمد األطفاؿ عمى البالغيف أك األقراف أك األصحاب األكثر قدرة ألداء الميمة قبؿ االنشغاؿ بيا 
بمفردىـ ، كىنا تعتمد كمية كنكع المساعدة عمى عمر الطفؿ كطبيعة الميمة ، كبيذا يككف تنشيط 

 اتساع كتعاقب النمك القريبة المركزية في المتناكؿ.
 
 : األداء المساعد الذاتي -2

ينتقؿ الطفؿ في ىذه المرحمة إلى معرفة القكاعد البلزمة ، فالمسؤكليات التي قسمت سابقا بيف الطفؿ 
كالبالغ أصبح اآلف بإمكاف الطفؿ السيطرة عمييا كاممة لكحده ، فالنشاط الذم كاف يستعيف باآلخريف 

ذا ال يعني أنو تـ إنجازه يمكف أف ينجزه لكحده ، أم ينجز المياـ بدكف مساعدة اآلخريف ، كىفي 
 .تطكير أداء الطفؿ بشكؿ كامؿ 

 :تمقائيا حتطور األداء ليصب -3
حيث يتطكر أداءه كينتقؿ إلى مرحمة متطكرة لتمؾ الميمة ، فيستطيع أدائيا بشكؿ كامؿ كمتناغـ كدكف 
مساعدة ، بؿ فإف المساعدة تعتبر معرقمة كمزعجة ، كاألداء لـ يعد يطكر بؿ يتطكر حيث كصفو 

تسكي بثمار التطكير ، ككصفو أيضا بأنو تحجر داللة عمى ثباتو كبعده عف التغيير بفعؿ القكل فيجك 
 العقمية كاالجتماعية .
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 : إزالة تمقائية األداء يؤدي إلى العودة لمخمؼ مف خالؿ منطقة النمو القريبة المركزية -4
 ة لمنطقة النمك القريبةإف عممية التعمـ عند الطفؿ تتككف مف نفس الخطكات المتسمسمة كالمنظم

إلى مساعدة الذات ، كبتكرار ىذه الخطكات مرة تمك األخرل  المركزية ، كاالنتقاؿ مف مساعدة اآلخريف
بلؾ الميارة كتطكر قدرتو عمى متتؤدم إلى نمك قدرات جديدة عند الطفؿ ، كبيذا يؤدم بالطفؿ إلى ا

القريبة المركزية يعكد الستمبلؾ ميارة جديدة ، كىكذا أدائيا بآلية كتمقائية ، كمف خبلؿ منطقة النمك 
 تستمر دكرة منطقة النمك القريبة المركزية الستمبلؾ الميارات كاكتساب المعرفة المتراكمة.

 

 مميزات الفيـ الموسع لمنطقة النمو القريبة المركزية : 
 القريبة المركزية كىي :( عف مميزات الفيـ المكسع لمنطقة النمك 31:2446كلقد تحدث )الدكاىيدم ،

تقاف ميارة أك استيعاب  -1 يمكف تطبيقيا عمى أم حالة فييا مشاركة األفراد في عممية تطكير كا 
 مكضكع معيف 

 ىي مبنية عمى التفاعؿ بيف المشاركيف أثناء ارتباطيـ بنشاط معيف مشترؾ . -2
المتعمـ كمع  حتى يتـ التعميـ فييا يجب التماشي مع األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا في -3

مرحمة التطكر ، كذلؾ بتزكيد الفرد بالتكجيو كالمساعدة الذيف يمكنانو مف تحقيؽ تمؾ األىداؼ 
 كزيادة إمكانية مشاركتو المستقبمية . 

التعمـ فييا ال يتطمب تعييف معمـ ، فكؿ كاحد يساعد اآلخريف كيتعمـ كؿ كاحد مف مساىمات  -4
 اآلخريف.

عنيا مصنكعات يدكية يمكف استعماليا الحقا كأداة في بعض النشاطات كاألعماؿ ينتج  -5
 نشاطات أخرل .

 التعميـ فييا يحتكم عمى سمات المتعمـ كيؤدم إلى تطكير اليكية كالميارات كالمعرفة. -6
التعمـ فييا يحتكم عمى تغييرات متعددة في مدل إمكانية مساىمة المشاركيف في العمؿ  -7

جية تنظيميا كاألدكات كالممارسات التي تتكسط النشاط ، المستقبمي ، كالتراكيب اإلدراكية مف 
 كالعمـ االجتماعي ىك الذم يحدث في ىذا النشاط .

ال يكجد لمتطكير نياية محددة ، بالرغـ ما يتميز بو تطكير مف زيادة تعقيد التنظيمات المعرفية  -8
ماكف الخاصة الذيف كىذا يعتمد عمى القيـ السائدة في األكقات كاأل ،، فيذا في حد ذاتو تقدما 

 يتغيراف بشكؿ ثابت .
 الركائز األساسية لمنطقة النمو القريبة المركزية : 

تسكي لمنطقة النمك القريبة المركزية ىي عممية ك ( إف مفتاح نظرية فيج2444)الكريـ  ككرد عند عبد
 التدريس كالتعمـ في الفصؿ الدراسي تعتمد عمى أربعة ركائز ىي :



16 

 االجتماعي لمتعمـ.طبيعة التفاعؿ  -1
 دكر األدكات النفسية كالفنية. -2
 دكر التفاعبلت االجتماعية ككسيط لتفكير المتعمـ كالممارسة الثقافة. -3
 الدكر المتبادؿ بيف المفاىيـ اليكمية كالعممية . -4

 
 -كسنتناكؿ ىنا كؿ ركيزة بالتفصيؿ :

 : طبيعة التفاعؿ االجتماعي لمتعمـ:  أوال
ييتـ فيجك تسكي اىتماما مميزا لمغة ألنيا أداة لنقؿ الخبرة االجتماعية كىي تشكؿ الجك 

أف الكبلـ عند الطفؿ في بداية حياتو  كتعتبر كسيط لمفكر ، كيعتقد فيجكتسكيالمناسب لبنية الفصؿ، 
 -التفكير –ي يككف اجتماعيا في البداية ، ثـ يتبعو الكبلـ المتمركز حكؿ الذات ، كيعد الكبلـ الداخم

د النطؽ الصكتي لمكممات أك الجمؿ كما يرل كاطسكف ، ر كالكبلـ الداخمي عند فيجك تسكي ليس مج
بؿ ىك صكرة أك شكؿ خاص مف أشكاؿ الكبلـ يقع بيف التفكير كالكبلـ المنطكؽ ، فالتفكير يكلد 

 بالكممات كالكممة الخالية مف التفكير تعتبر شيئا ليس لو معنى.

تسكي تكضح أف الكممات تتغير مع المجتمع كأف الكممات التي كتابات فيجك كقد جاءت 
تحمؿ المعنى كالمدلكؿ الكامؿ  ىي التي يستخدميا الراشد في الحديث ، كلكنيا ال يستخدميا الطفؿ

 وختمؼ اختبلفا كبيرا عف األكبر منييستخدميا الراشد ، فمثبل كممة )أخ( ليا معنى عند الطفؿ  التي
تسكي ىي الترادؼ الكظيفي الذم يمد بأرضية دارجة يجك تمؼ عف الراشد ، فالنقطة الرئيس لفسنا أك تخ

شائعة لعمؽ المكاجية كالعمؿ تجاه التفاعؿ القريب لفيـ المعنى ، كىذه األرضية الشائعة تسمح 
  افي .لمطبلب بتنمية الفيـ الكامؿ لممفاىيـ تدريجيا فيي عممية ثنائية لممعنى مف خبلؿ المدخؿ الثق

855 ) :1997 , Varelas ) 

تتـ مف خبلؿ المناقشة  رياضياتإف بناء المعرفة كفقا لنظرية فيجك تسكي في فصكؿ ال
االجتماعية كالتفاكض بيف المعمـ كالطبلب كبيف الطبلب كبعضيـ كعممية اجتماعية ثقافية لتكجيو 

 تفكير الطبلب كتككيف المعنى .

عدـ فصؿ الفرد عف المجتمع في بناء السياؽ المعرفي إف التفاعؿ االجتماعي لمتعمـ ىي 
كتشجيع التعمـ مف خبلؿ األنشطة الجماعية التعاكنية بيف الطالب كالمعمـ كبيف الطالب كزمبلئو ، كأف 
                 التعمـ الحقيقي يخمؽ مف خبلؿ االشتراؾ في العمؿ كتكليد الكظائؼ النفسية الفردية.

How , 1996 : 43) ) 
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 : دور األدوات النفسية والفنية:  انياث
تعتبر الكسائط الرمزية مفتاح لبناء المعرفة ، كلفيجك تسكي طرؽ رمزية مف ضمنيا األدكات 
النفسية التي تتكسط بيف األعماؿ االجتماعية كاألعماؿ الفردية ، كتعمؿ عمى إيصاؿ داخؿ الفرد 

المغة، ، كالفردم بالجماعي كجاء فيجك تسكي بمجمكعة مف األمثمة لمكسائؿ الرمزية مثؿ بخارجو
، ككؿ أنكاع اإلشارات الخرائط كالرسـ ،طع الفنية، الكتابة، المخططات، القاألنظمة المختمفة لمحساب

( كجية نظر فيجك تسكي لدكر الكسائؿ الرمزية ككما أظيرىا Jerome bruner) التقميدية ككصؼ
فيجك تسكي في مقدمة كتاب المغة كالتفكير بأف في إتقاف الطبيعة نتقف أنفسنا ، كالمغة ىي األداة القكية 

، فاألدكات النفسية ال تنتج في العزلة الداخمية مف خبلؿ الحكار الخارجيالتي تعمؿ عمى جمب األفكار 
 يف في مجتمعاتيـ .كلكنيا منتجات التطكر الثقافي االجتماعي لؤلفراد الذيف يككنكف فاعم

، اإلشارات ، األفكار الرسـ ، الحكار الشفيي ، الرمكز كاألدكات النفسية )المغة ، الكتابة ،
كالمعتقدات كغيرىا( يمكف لممتعمـ بكاسطتيا أف يتحدث عف الظاىرة كمف خبلؿ ما تـ اكتسابو مف 

ة ، كىي غير مكجكدة بالشكؿ مفاىيـ يكمية نتيجة التفاعبلت االجتماعية كاألنشطة النفسية الخارجي
العممي في الظاىرة ، كتمتاز بأنيا ىي نقطة البداية التي تنبع مف المتعمـ كتعتبر تحفيز داخمي كتييئة 
لو لممعمـ ، كتعمؿ عمى إيضاح مدل فيـ المتعمـ لممفيكـ ، كتعد األجيزة كالمقاييس الميكركسككب مف 

فكير تجاه المفيكـ ، فاألدكات النفسية مف كجية نظر األدكات الكسيطة لمرؤية كالعمؿ كالتحدث كالت
 المتعمـ تمده بطرؽ المعرفة ، كاألدكات الفنية تمده بكيفية الحصكؿ عمى المعرفة .

 

 :  دور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتفكير المتعمـ والممارسة الثقافية: ثالثا
معمـ كالمتعمـ ، كليذا يعد الحديث إف الحديث في البداية يعمؿ عمى تثبيت نقطة المرجع بيف ال

ـ االجتماعي مف كسائؿ المتعمـ ككأداة تتكسط تفكير المتعمـ فالمعمـ منو تصدر األسئمة ، كالمتعم
، كالسؤاؿ يتبعو نقطة مرجعية لمدخكؿ كالمشاركة في التفاعؿ المفظي يستجيب ليا باإليجاب أك بالرفض

ستمرار المناقشة يكجو المعمـ انتباه كنظر المتعمـ ، كالمعمـ يستجيب ليكسب حديثو الذاتي كمع ا
 لممبلمح المرتبطة بالظاىرة كتحميميا .

فعممية تعمـ العمكـ يتطمب نكعا مف المشاركة االجتماعية مف قبؿ المتعمـ مع شخص أك أكثر 
معرفة أك دراية مع مصدر المعرفة سكاء كاف مف الكتاب أك المدرس أك الحاسكب كغيرىما ، كمف 

ؿ كسائؿ االتصاؿ يكتسب المتعمـ لغة االتصاؿ العممي كطريقة لمرؤية كالتفكير في الظكاىر خبل
كالمفاىيـ ، كبيذا يككف المعمـ مدعما كمكجيا كأداة كسيطة لعمؿ كصمة بيف المفاىيـ كالمعرفة الخارجية 

 (Scott , 1998 : 48 - 71اليكمية لممتعمـ كبيف المفاىيـ العممية .)
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 : الدور المتبادؿ بيف المفاىيـ اليومية والمفاىيـ العممية: رابعا 
لقد قاـ فيجك تسكي بتصنيؼ مفاىيـ المتعمميف إلى قسميف ىما المفاىيـ اليكمية كالمفاىيـ 
العممية ، أما المفاىيـ اليكمية فإنيا تتككف نتيجة التفاعبلت كالخبرات خارج المدرسة أم في البيت أك 

ت كالخبرات داخؿ الشارع أك األقراف أك المجتمع مف حكلو كالمفاىيـ العممية  تتككف مف خبلؿ التفاعبل
المفاىيـ اليكمية تتمركز كتتجمع في الظكاىر كتبنى عمى المظير المادم كالسمات  أفالمدرسة ، كما 

الشكمية لمظكاىر كما أنيا تعتمد عمى الخبرات اليكمية ، كلكف المناىج العممية تتككف مف خبلؿ 
لعمكمية ، كالمفاىيـ العممية تتجو عمميات عقمية ، كالمفاىيـ اليكمية تتجو صعكدا مف الظكاىر إلى ا

 ىبكطا اتجاه الظكاىر.

كالمتبلؾ كاكتساب المفيـك البد أف تبدأ مف المفيـك في حد ذاتو كما صكرتو عند المتعمـ مف 
، ثـ تككينو عف المتعمـ ذاتو ، كالمعمـ يحاكؿ أف مغة ثـ المفيكـ لآلخريف اجتماعياخبلؿ العبلمات، ال

، كيمد يد المساعدة كالعكف إلى المتعمـ لمدخكؿ إلى كمية كالمفاىيـ العمميةفاىيـ الييكامؿ بيف الم
 المفاىيـ العممية .

المجرد ، أما المفاىيـ  إلىفالمفاىيـ اليكمية التمقائية عند فيجك تسكي تنمى مف المحسكس 
 العممية فإنيا تنمى في االتجاه العكسي أم مف المجرد إلى المحسكس .

ثة اتجاىات مختمفة لتقريب المفاىيـ العممية بداية مف المفاىيـ اليكمية كأكرد فيجك تسكي ثبل
 التمقائية كىي :

 االرتباط الكثيؽ بيف المفيكـ المستيدؼ كالخبرة اليكمية . -1
 المفاىيـ المستيدفة أقؿ درجة في االستخداـ اليكمي كليذا عمى المعمـ أف يحاكؿ اختيار -2

 يدؼ كبداية لمفيـ.المفاىيـ اليكمية القريبة مما ىك مست
ال يكجد ارتباط بيف المفاىيـ المستيدفة كالمفاىيـ اليكمية فيحاكؿ المعمـ استخداـ كسائؿ كطرؽ  -3

 كمدعمات لتثبيت المفاىيـ العممية في غياب المفاىيـ اليكمية .

، كاالقتداء بيا في عممية فيجك تسكيكيمكف االستفادة مف النظرية الثقافية االجتماعية ؿ 
، فقد كجد ألدبيات المتكفرة في ىذا االتجاهكالتدريس كمف خبلؿ ما تكفر لدل الباحث في ا التعميـ

 استراتيجية التعمـ التكليدم كتطبيؽ كتسييد لتمؾ النظرية كتطبيقا ليا.
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 استراتيجية التعمـ التوليدي كتطبيؽ لنظرية فيجو تسكي: 
 :تعريفو

  -: االستراتيجية
( بأنيا عبارة عف مجمكعة مف اإلجراءات كاألنشطة كاألساليب التي يختارىا المعمـ 2443) لحيمةيرل ا
، كبشكؿ متسمسؿ مستخدمان اإلمكانات المتاحة ، لمساعدة طمبتو خطط إلتباعيا الكاحدة تمك األخرلأك ي

 عمى إتقاف األىداؼ المتكخاة.
كممة االستراتيجية عند ( إلى معنييف عامييف ل284-279: 2442حسف ، كيشير زيتكف )

 استخداميا في المجاؿ التربكم ىما :
: كفيو ينظر إلى االستراتيجية عمى أنيا فف استخداـ اإلمكانات كالكسائؿ  المعنى األوؿ -

 المتاحة بطريقة مثمى لتحقيؽ األىداؼ المتكخاة بدرجة عالية مف اإلتقاف
: كفيو ينظر إلى االستراتيجية عمى أنيا خطة محكمة البناء كمرنة التطبيؽ  المعنى الثاني -

سائؿ المتاحة بطريقة مثمى إلتقاف األىداؼ ك يتـ خبلليا استخداـ كافة اإلمكانات كال
 المتكخاه .

 
 التعمـ التوليدي :- 
 التعمـ التكليدم :بلقد تعددت التعريفات التي تتعمؽ         
( بأنو نمكذج لتدريس الفيـ كتعمـ أنكاع العبلقات التي 161: 2446) ـعبد السالحيث يعرفو  -

يجب عمى الطبلب أف يبنكىا بيف المعرفة المخزكنة كتذكر الخبرة كالمعمكمات الجديدة لكي 
كاستخداـ العقؿ لبناء تفسيرات خاصة ليـ مف خبلؿ التفاعبلت االجتماعية بيف  ،يحدث الفيـ 

 المتعمميف كالمعمـ .
( بأنو " نمكذج كظيفي لمتدريس ييدؼ إلى إكساب الطالب القدرة 23 :2449)صالح كيعرفو  -

عمى تكليد نكعيف مف العبلقات األكؿ تكليد عبلقة بيف خبرة المتعمـ السابقة كخبراتو البلحقة 
 كالثاني ىك تكليد عبلقات بيف أجزاء المعرفة أك الخبرات البلحقة المراد اكتسابيا ".

بأنو قدرة الطالب عمى تكليد إجابات لمشكمة ما ليس لدييـ حؿ جاىز ليا  ف وبراوفشايكيعرفو  -
كليس لدييـ المقدرة عمى استدعاء  ،كخاصة إذا كانت المشكمة غير مألكفة بالنسبة ليـ 

 (.Chin & Brown , 2000 :119 الحقائؽ المتصمة بيا . )
القدرة عمى استخداـ األفكار ( أف التفكير التكليدم ىك 696:2444) الجندي وحسفكيرل  -

 السابقة لتكليد أفكار جديدة .
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بالتعمـ التكليدم التعمـ مف خبلؿ أف المقصكد ( 375 : 2449) اآلغا والمولومف  كبل رلكي -
الحكار كالتفاكض كتكليد المعنى مع المعمـ ك مف خبلؿ التعمـ في مجمكعات صغيرة فالمعمـ 

 الظكاىر . يستخدـ المغة كالكتابة كالرمكز لتكضيح
عمى تكليد الحمكؿ كاإلجابات لممشكمة التي تكاجيو  لطالب( يعتبر أف قدرة ا2444) شحاتوأما  -

 كخاصة غير المألكفة منيا في حالة الجاىزية الحؿ ليا .

 -: وفي ضوء ما سبؽ يعرفو الباحث بأنو
نمكذج تعميمي ييدؼ إلى تنمية التفكير لدل الطبلب مف خبلؿ تكليد عبلقة بيف خبرة المتعمـ 

يتفاعؿ معيا المتعمـ في خبراتو اليكمية  ،كخبرة المتعمـ الجديدة كتككف عبلقة ذات اتجاىيف  ،السابقة 
الطكر  ،الطكر المتعارض ، التركيزم الطكر ،ع مراحؿ متسمسمة )الطكر التمييدممف خبلؿ أرب
 التطبيقي (.

 أىداؼ استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي :- 
التعمـ التكليدم في تدريس الرياضيات يحقؽ عددا مف األىداؼ أكردىا  استراتيجيةإف استخداـ 

 -( في ما يمي :244-139: 2448 (كبل مف عفانة كالجيش 
كجيو أسئمة ألنفسيـ تزكيد الطبلب بمكاقؼ تعميمية تمكنيـ مف تككيف خبرات جديدة كت (1

 كتككيف أفكار ترتبط بمظاىر معينة لمظاىرة مكضع الدراسة . ، ،كلآلخريف عف ىذه الخبرات 
تنشيط جانبي الدماغ مف خبلؿ إيجاد عبلقات منطقية كمتشعبة لبناء المعرفة في بنية الدماغ  (2

مية كتكليد أفكار عمى أسس حقيقية تزيد مف قدرة الطالب عمى الفيـ كاالستيعاب لممكاقؼ التعمي
جديدة تحؿ المتناقضات في المفاىيـ كتكليد أفكار جديدة تحؿ المتناقضات في المفاىيـ 

حبلؿ المفاىيـ الصحيحة محؿ المفاىيـ الخاطئة .  كا 
كمف ثـ  ،كىك مف نتاج تكالد األفكار عند الطبلب  ،العمؿ عمى تنمية التفكير فكؽ المعرفي  (3

كا عطاء اآلخريف الفرصة لتحديد أفكارىـ  ،النشاط كالفاعمية جعؿ الدماغ بكميتو في حالة مف 
 مف خبلؿ النقد كالدليؿ التجريبي .

إحداث تغير مفاىيمي في بنية الطالب لزيادة قدرتو عمى التعامؿ مع المكاقؼ الحياتية بصكرة  (4
 كيزيد مف كضكح األفكار المعرفية . ،أفضؿ 

 

  التعمـ التوليدي الستراتيجيةالمالمح األساسية :- 
 -( إلى المبلمح التالية :464 ، 2446أشار النجدم كآخركف )

  كلذلؾ يقكـ الطبلب  ،إف األفكار المكجكدة في بنية الطبلب تؤثر عمى استفادتيـ مف حكاسيـ
 باستخداـ األفكار المكجكدة في بنيتيـ المعرفية في االختبار الفعاؿ لممدخبلت المحسكسة .
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  لذلؾ فاف  ،إف المدخؿ المحسكس الذم يختاره الطالب كييتـ بو ليس لو معنى محدد بذاتو
نو ليس شيئا يقكـ أك  ،ف المعنى شيء يقكمكف بتككينو أف يككنكا عمى دراية بالطبلب بحاجة ال

 بكضعو المعمـ في أذىانيـ .
 بنيتو المعرفية . يقـك الطالب بعمؿ ركابط بيف المدخبلت المحسكسة كالمعرفة المكجكدة في 
 . يستخدـ الطالب الركابط التي تـ تكليدىا كالمدخؿ المحسكس لكي يقـك بتككيف المعنى 
  يقكـ الطالب باختيار المعنى الذم تكصؿ إليو مف خبلؿ مقارنتو بالمعاني المكجكدة في بنيتو

 .أك بالمعاني التي تـ التكصؿ إلييا كنتيجة لممدخبلت الحسية األخرل  ،المعرفية 
  أك بالمعاني التي تـ التكصؿ إلييا كنتيجة  ،قد يقكـ الطالب بتخزيف المعاني في بنيتو المعرفية

 لممدخبلت الحسية األخرل .
  كذلؾ عندما يككف المعنى الذم يتـ  ،قد يقكـ الطالب بتخزيف المعاني في بنيتو المعرفية

كبالتالي فانو يتـ إدخالو في  ،تككينو ذا معنى في ضكء تقكيمو مع المعاني المكجكدة لديو 
ككمما زاد عدد  ،كما انو يعمؿ عمى تغيرىا  ،بنيتو المعرفية كيؤثر في المعاني المكجكدة بيا 

الركابط التي يتـ تكليدىا مع المعاني المكجكدة لدل الطالب زادت احتمالية تذكر تمؾ الفكرة 
 ككنيا ذات معنى بالنسبة لو .

 فكؿ  ،المعرفية لمطالب يتطمب أف يتحمؿ الطبلب مسؤكلية تعمميـ  إف تكليد الركابط في البنية
 األنشطة التي يقكـ بيا الطالب لتحقيؽ التعمـ كالفيـ تتطمب مجيكدا ذىنيا مف قبمو .

 

 عناصر استراتيجية التعمـ التوليدي :- 
 -( في التالي :2446 )كيحددىا  عبد السبلـ  لبلستراتيجيةىناؾ أربعة عناصر 

فيدؼ التذكر أف  ،: كيككف باسترجاع المعمكمات مف ذاكرة الطالب البعيدة المدل  االستدعاء (1
 يتعمـ المعمكمات المستندة عمى الحقيقة .

فيدؼ التكامؿ ىك تحكيؿ  ،التكامؿ : كفيو يكامؿ الطالب المعرفة الجديدة مع المعرفة المسبقة  (2
 المعمكمات في شكؿ يمكف مف تذكره بشكؿ أكثر سيكلة .

 التنظيـ : كتضمف ربط المعرفة المسبقة باألفكار الجديدة بطرؽ ذات معنى . (3
فيدؼ  ،اإلسياب : يتضمف ارتباط المادة الجديدة بالمعمكمات المكجكدة في عقؿ الطالب  (4

 التكسع ىك إضافة أفكار إلى المعمكمات الجديدة .
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 خطوات استراتيجية التعمـ التوليدي :- 
 (.2448عفانة كالجيش ،) تتضمف استراتيجية التعمـ التكليدم عمى خمس خطكات ىي 

 
 تصورات المعرفة والخبرة:  الخطوة األولى . 

لمتعرؼ إلى كجيات  ،يتـ الكشؼ عف تصكرات المتعمميف كخبراتيـ السابقة حكؿ مكضكع ما 
ئمة كاستقباؿ إجابات لتصحيح تصكراتيـ مف خبلؿ طرح األس ،نظر المتعمميف حكؿ ىذا المكضكع 

 المتعمميف .
قراءة السمبية كتذكر عمى المعمـ التكضيح لممتعمميف أف عممية الفيـ ىي تكليدية كتختمؼ عف ال

 ما تعممكه .
عمى المعمـ تعريؼ المتعمميف بالخطكات البلزمة لتعمـ المفاىيـ كمساعدتيـ عمى اقتراح أنشطة 

 كشؼ عف التفسير العممي الصحيح كالدقيؽ حكؿ األحداث كالمكاقؼ .صفية ت
 

 الخطوة الثانية: الدافعية . 
يعمؿ المعمـ عمى تحفيز المتعمميف لمتعمـ مف األنشطة الصفية كالتي تؤدم بيـ إلى التعارض 

 المعرفي في فيـ المكاقؼ كالمفاىيـ .

اح في فيـ المفاىيـ كاكتسابيـ الفيـ كىذا التحفيز يؤدم إلى تعزيز ثقة المتعمميف في النج
 العميؽ حكؿ خبرات الحياة اليكمية المعقدة .

 ؿ مكضكع ما .فسو عندما يكتشؼ تصكرات بديمة حك تعزيز ثقة المتعمـ بن
 االنتباه :  الخطوة الثالثة. 

يكجو المعمـ في ىذه الخطكة انتباه المتعمميف مف خبلؿ طرح األسئمة إلى التركيز عمى بناء 
 كشرح كتفسير المعنى الذم يتـ التكصؿ إليو .

يكجو المعمـ المتعمميف إلى المفاىيـ كاألحداث لتكليد بنية المعمكمات كعمى المشكبلت المرتبطة 
 مفيكـ كما عندىـ مف خبرات سابقة .بال

 التوليد : الخطوة الرابعة . 
بحيث يترؾ المعمـ المتعمميف لكي يكلدكا المعنى ثـ  ،تعتبر ىذه الخطكة ميمة في االستراتيجية 

 كىذا يؤدم إلى بذؿ جيد ىك ابعد مف التعمـ كالمعرفة . ،التكصؿ إلى المفاىيـ 

أكليا العبلقات بيف  ،مف العبلقات لفيـ المادة العمميةيكجو المعمـ المتعمميف إلى نكعيف 
كذلؾ مف خبلؿ  ،المفاىيـ كخبراتيـ السابقة كثانيا العبلقات بيف ىذه  ،المفاىيـ التي تـ تعمميا 

 مخططات المفاىيـ كالرسكـ كالصكر كاألشكاؿ كالعركض كالبراىيف كغيرىا لتسييؿ التعمـ التكليدم .
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 يستطيع المعمـ االستعانة باألمثمة كالبلأمثمة في تكليد العبلقات بيف المفاىيـ أك التشابيات أك  غيرىا .
 

 المعرفة . ما وراء:  الخطوة الخامسة 
يستخدـ المعمـ في ىذه الخطكة استراتيجيات تعميـ لمساعدة المتعمميف عمى استخداـ عممياتيـ الدماغية 

 لفيـ كتطبيؽ كاستخداـ المفاىيـ التي تـ تعمميا ليككنكا أكثر قدرة عمى حؿ المشكبلت .
 

 أطوار استراتيجية التعمـ التوليدي :- 
 -مـ التكليدم كىي :التع الستراتيجيةىناؾ أربعة أطكار 

 : الطور التمييدي- 
ثارة األسئمة كيستجيب الطبلب إما  كفييا يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ المناقشة الحكارية كا 
باإلجابة المفظية أك الكتابية في دفاترىـ اليكمية فالمغة بيف المعمـ كالطبلب تصبح أداة نفسية لمتفكير 

المرحمة تتضح المفاىيـ اليكمية التي لدل المعمميف مف خبلؿ المغة كالتحدث كالعمؿ كالرؤية كفي ىذه 
 كالكتابة كالعمؿ كمحكرىا التفكير الفردم لمطبلب تجاه المفيـك .

كفي ىذا الطكر يقـك المعمـ بالتعرؼ عمى افكار الطبلب المكجكدة في بنيتيـ المعرفية كيقسميا 
ثارتو لمجمكعة مف االسئمة حكؿ الميارة المراد كمعرفة الشكاىد التي تعرض ىذه االفكار مف خبلؿ ا

 تعميميا .

لذلؾ يجب عميو  ،كالمعمـ ىنا يكشؼ القصكر كالخمؿ في معمكمات الطبلب كبنيتيـ المعرفية 
حيا حكؿ المعمكمات اك حية كتقبؿ افكارىـ الخاطئة كتصحيافكار كتساؤالت الطبلب بكؿ اري اف يتقبؿ

 تعمميا . دالميارات المرا
 التركيزي : الطور- 

كمف ثـ تكجيييـ  ،في ىذا الطكر يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب الى مجمكعات صغيرة متعاكنة 
مع التنبيو  ،عقمية اك عممية ثـ يطرح اسئمة تثيرىـ كتحفزىـ نحك القياـ بيذه االنشطة  بأنشطةلمقياـ 

فدكر  ،الخاص لما يتكصمكا اليو مف معمكمات  بأسمكبيـعمى اىمية المبلحظة كاالستنتاج كالتفسير 
كمف الممكف اف  ،المعمـ ىنا مكجو لمتعمـ يساعد طبلبو عمى التفكير كالتفاعؿ المغكم كاالجتماعي 

يستخدـ االسئمة التتابعية كالمكجية كالتمميحات لمساعدتيـ عمى تكليد المعنى كربط ما لدييـ مف 
مفاىيـ العممية المستيدفة لكمساعدتيـ عمى ربط ا ،تقصاءقة كبيف ما يقكمكا بو مف اسمعارؼ ساب

 بالمفاىيـ اليكمية لدييـ .
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كتقبؿ افكار  ،كيجب عمى المعمـ اف يحفزىـ كيشجعيـ عمى الحكار داخؿ المجمكعة الكاحدة 
كذلؾ لمكصكؿ لمعنى  ،بعضيـ البعض التي قد تككف نقطة انطبلقة تكسيع مداركيـ كبنيتيـ المعرفية 

 رؾ لممعمكمات المراد تعمميا .كفيـ مشت
 الطور المتعارض :- 

بعد مناقشة الفصؿ بالكامؿ  ،في ىذا الطكر يسمح المعمـ لمطبلب بتغيير كجيات نظرىـ 
مناقشة حكارية جماعية كالسماع الى ما تكصؿ اليو كؿ مجمكعة مف المجمكعات مف افكار 

كاثارة التحدم بيف ما كاف يعرفو الطبلب في طكرم التمييد كالتركيز  ،كمبلحظات كالمعمكمات الجديدة 
 كما عرفو اثناء التعمـ .

كيجب عمى المعمـ اف يساعد الطبلب عمى مكاجية الصعكبات التي يتعرض ليا الطبلب 
لمكصكؿ لممعمكمات مف خبلؿ تقديـ الدعائـ التعميمية المناسبة كعرض الفبلشات التعميمية كالصكر 

 يحية اك التمميح المفظي ليـ .التكض
 طور التطبيؽ :- 

في ىذا الطكر يقكـ المعمـ بعرض المشكبلت التي تتطمب تطبيؽ لممفاىيـ الجديدة لتي تكصؿ 
 كأدكاتأم استخداـ المفاىيـ كالمعارؼ الجديدة  ،كالتفكير  لمتأمؿالييا الطبلب كاعطائيـ الكقت الكافي 

مما يساعد في  ،تائج كتطبيقات في مكاقؼ حياتية جديدة كظيفية لحؿ المشكبلت كالكصكؿ الى ن
 تكسيع نطاؽ المفاىيـ كالميارات كالفيـ العميؽ ليا .

التعمـ التكليدم عمى انيا عممية  ألطكاركبناء عمى ما سبؽ يتبيف لمباحث مف خبلؿ المطالعة 
 -بنائية ذات :

استراتيجية ميمة في تنمية ميارات التفكير الرياضي كاتساع المجاؿ المعرفي لدل الطبلب 
كىذا يتطمب اف يككف  ،كمكاكبة الميارات الحياتية اليكمية التي يكاجيكنيا في البيئة كالحياة العادية 

تماعي فيي ذىف الطالب كاعيا متنبيا لما يدكر حكلو كما انيا عمميات عقمية كبحاجة الى تفاعؿ اج
 جسـ لنظرية فيجك تسكي .

فالطكر التمييدم ىك المدخؿ لمكضكع الدرس فيعتمد ىذا الدكر عمى مناقشة ما بيف المعمـ 
المفظية كفي تمؾ المرحمة يتـ اكتشاؼ الميارات  باإلجاباتكالطبلب فيستجيبكف لممعمـ اما بالكتابة اك 

كفي  ،دة لدييـ كما يكاجيكنو في حياتيـ المدرسية كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف المعرفة كالميارات المكجك 
ابداء الرام الطكر المتعارض يتـ فيو  فأما ،الطكر التركيزم يركز عمى المشاركة بيف المتعمميف 

كالمبلحظات اما طكر التطبيؽ فيك الميـ الذم يتـ مف خبلؿ التجسير لممفاىيـ كالقدرة عمى حؿ 
 مشكبلتيـ اليكمية .
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 المحور الثاني
 ميارات التفكير الرياضي

 مفيـو التفكير :- 
كىذا  ،كىناؾ تبايف في التعريفات حكؿ مفيكـ التفكير  ،ىناؾ عدة تعريفات لمفيكـ التفكير 

 االختبلؼ يعكد إلى استناد العمماء إلى أسس نظرية مختمفة عف اآلخريف .

كىك مفيـك  ،التفكير سمة مف السمات التي ُتميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات األخرل 
 ،بشرم كتشعب البشرم كتشعب عممياتوتعددت أبعاده كاختمفت حكلو  اآلراء لما يعكس تعقد العقؿ ال

تـ كيتـ التفكير مف خبلؿ سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير ي
كيتضمف التفكير البحث عف معنى  ،استقبالو مف خبلؿ كاحدة أك أكثر مف الحكاس الخمس المعركفة 

معاف النظر في مككنات المكقؼ أك الخبرة التي يمر بيا الفرد .   كيتطمب التكصؿ إليو تأمبل كا 
 (.2447 ،البكرم)

 أك رمزية . ( بأنو نكع مف السمكؾ الذم يستخدـ عمميات تمثيمية1999) جروافعرفو  -
بأنو عممية عقمية يستطيع الفرد مف خبلليا عمؿ شيء ذم معنى ناتج  (Bayer) بايركعرفو  -

 عف الخبرة التي يمر بيا 
بأنو معالجة عقمية لممدخبلت الحسية بيدؼ (Kosta &  Kaleik)  كوستا وكاليؾكيعرفو  -

 تشكيؿ األفكار مف اجؿ إدراؾ المثيرات كالحكـ عمييا .
( التفكير بأنو العممية الذىنية التي يتـ بكاسطتيا الحكـ عمى كاقع 2443) وعفانةعبيد كيعرؼ  -

األشياء كذلؾ بالربط بيف كاقع لمشيء كالمعمكمات السابقة عف ذلؾ الشيء ما يجعؿ التفكير 
 عامبل ىاما في حؿ المشكبلت .

ف معنى في ( أف التفكير بمعناه الكاسع عممية بحث ع26: 2447) أبو زينة وعباينةكيرل  -
المكقؼ أك الخبرة سكاء كاف ىذا المعنى ظاىرا أك غامضا حيث يتطمب التكصؿ إليو المزيد 

 مف التأمؿ كالتمعف كاالستقصاء في مككنات المكقؼ أك الخبرة .

عبارة عف مفيكـ معقد يتألؼ مف ثبلثة عناصر تتمثؿ في العمميات المعرفية المعقدة كعمى  والتفكير
باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتكل المادة أك  ،كاألقؿ تعقيدا كالفيـ كالتطبيؽ  ، رأسيا حؿ المشكبلت

      المكضكع مع تكفر االستعدادات كالعكامؿ الشخصية المختمفة كال سيما االتجاىات كالميكؿ .
 (.2446 ،)سعادة 
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 -العمميات العقمية في التفكير :
مف مجمكعة مف  –عقمية معقدة   – اإلنسانيعممية التفكير  تتألؼ(  35:  1996)حبيب   أشارفقد 

 -العمميات العقمية التي يتـ بيا نشاط التفكير ىي :
 كالظكاىر كالعبلقات . األشياءالشبو كاالختبلؼ بيف  أكجوكىي الكقكؼ عمى  -المقارنة :

كة تحت مفاىيـ ما يميزىا مف معالـ مشتر  أساسالظكاىر عمى  أك األشياءكىي تجميع  -التصنيؼ :
 عامة تعني فئات معينة .

الظكاىر في نظاـ معيف كفقا  أك األشياءتنسيؽ فئات  أككىي العممية التي يتـ بيا ترتيب  -التنظيـ :
 ، أعمؽكىذا التنظيـ يمّكف مف فيـ العبلقات المتبادلة بصكرة  ،لما يكجد بيف ىذه الفئات مف عبلقات 
 . ؽأدكمف استخداـ ىذه المعارؼ بصكرة 

 . أساسيةما يميز المكضكع مف خصائص اك معالـ عامة  أساسالفكر عمى  إعماؿكيعني  -التجريد :
الظاىرة كىي االنتقاؿ مرة  أكالعاـ لمشئ  المبدأ أككيقـك عمى استخبلص الخاصية العامة  -التعميـ :

 الكاقع الحسي . إلىمف التجريد كالتعميـ  أخرل
 إلى ،مركبة مف عناصرىا المككنة ليا  أككىي العممية العقمية التي يتـ بيا فؾ ظاىرة كمية  -التحميؿ :

 مككناتو الجزئية .
تكحيد الظاىرة  إعادةكيقصد بيا العممية العقمية التي يتـ بيا  ،كىك عكس عممية التحميؿ  -التركيب :

كتمكننا عممية التركيب مف الحصكؿ عمى  ،المركبة مف عناصره التي تحددت في عممية التحميؿ 
 مترابطة . أجزاءمف  تتألؼ إنيامفيـك كمي عف الظاىرة مف حيث 

كىك  ، أخرل أحكاـيقكـ االستدالؿ العقمي عمى استنتاج صحة حكـ معيف مف صحة  -االستدالؿ :
 نكعاف االستنباط كاالستقراء .

 -تعميـ التفكير :
التعميـ المعتمد عمى التفكير يقكـ عمى الدمج بيف ميارات التفكير كمحتكل المادة الدراسية  إف

 (  45:  2445 ،بحيث يتـ تعميـ المحتكل كميارات التفكير في كقت كاحد . ) جمؿ 

مف حؿ  أفضؿالرياضية  المشكمةعممية تعميـ الطبلب كيفية التفكير في حؿ  أفكيرل الباحث 
لذلؾ يتكجب عمى المعمميف تعميـ طبلبيـ كيفية التفكير كذلؾ مف خبلؿ تكفير بنية  ،المشكمة ذاتيا 

مف خبلؿ استخداـ الكسائؿ المناسبة مع مراعاة ميارات  األفكارتعميمية خبلقة تساعد عمى تكليد 
 التفكير لدل طبلبيـ .
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 -تعميـ التفكير : أىمية
حيث  ،بالغة نظرا لممتغيرات المتبلحقة كالسريعة في عصرنا الحالي  أىميةلتعميـ التفكير  إف

كيكيؼ حاجاتو كظركفو مع  أسبابويكاكب ما يحدث مف حكلو كيعرؼ  أفالفرد المفكر قادرا عمى  أف
 متطمبات ىذا العصر .

تنمية قدرات  أف(  عمى MC Cran & others , 1992:  333 ) زمبلءهكراف ك ما كيؤكد
لمتعمـ في القرف الحادم  األكلية األىداؼالطبلب عمى التفكير كتشجيعيـ عمى ذلؾ يعتبر مف 

ىذا اليدؼ ليس بجديد كلكنو ظير مف خبلؿ الكتابات كالبحكث التربكية مف  أفكالعشريف كيضيؼ 
 عف مئة عاـ كلكنو لـ يجد االىتماـ الكافي في المناىج المدرسية . أكثر
 : اآلتيتعميـ ميارات التفكير لمطبلب تتمثؿ في  أىمية أف( 77:  2446 ،) سعادة  حأكضكقد 

 . اآلخريفالقضايا المختمفة مف كجيات نظر  إلىمساعدة الطبلب في النظر 
 في مكاقؼ كثيرة كالحكـ عمييا بنكع كاضح مف الدقة . اآلخريف آراءتقييـ 

 . كأفكارىـ كآرائيـ اآلخريفاحتراـ كجيات نظر 
 . كأفكارىـالناس  آراءالتحقؽ مف االختبلفات المتعددة بيف 

 كاالستمتاع بيا .تعزيز عممية التعميـ 
 رفع مستكل الثقة بالنفس لدل التبلميذ كتقدير الذات لدييـ .

الصعبة كالحمكؿ المقترحة  األسئمةعمى  اإلجابةتحرير عقكؿ الطبلب كتفكيرىـ مف القيكد عمى 
 . األقؿالتخفيؼ مف حدتيا عمى  أكلممشكبلت العديدة التي يناقشكنيا كيعممكف عمى حميا 

 بكيفية التعمـ كبالطرؽ كالكسائؿ التي تدعمو . اإللماـ
 كتنشئة المكاطنة الصالحة لدييـ . ،االستعداد لمحياة العممية بعد المدرسة 

 -مبررات تعميـ التفكير :
( انو مف خبلؿ التفكير نتعامؿ مع ما يحيط بنا 22:  2414 )مصطفى  اليادم ك أشارقد 

كليذا ال بد مف كجكد  ،كال بد مف اخذ ذلؾ بعيف االعتبار  ،نفسية  أكاجتماعية  أكمف مشكبلت بيئية 
 -مبررات لتعميـ التفكير كىي عمى النحك التالي 

 -مشكبلت نفسية كبيكلكجية :
 حمكؿ ليا . إلىمكصكؿ لىذه المشكبلت تستدعي عممية التفكير  إف

 -مشكبلت اجتماعية :
كلذلؾ تتطمب منا التفكير بشكؿ  اإلنسافالمشكبلت االجتماعية تعد مف الجكانب الميمة في حياة  إف

 في تخمصنا منيا . أىميةحمكؿ ذات  إلىجدم لمكصكؿ 
 ممي .مشكبلت تتعمؽ بالظكاىر الطبيعية كالتفسير الع
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 إلىالباحث تفسيرا ليا بشكؿ منطقي متسمسؿ مستندا  أككىذه المشكبلت تتطمب مف الفرد 
حمكؿ تستند عمى التفسير  إلىالتفكير لمكصكؿ  إتباعكلذلؾ ال بد مف  ،الفرضيات كالتحميؿ المنطقي 
 كالتحميؿ الصحيح المنطقي .

 -مشكبلت تتعمؽ بالخكؼ كالقمؽ :
 . اإلنسافالتفكير لدل  إثارةفي  أىميةكىذه المشكبلت ليا 

 -الغيبية : األمكرمشكبلت تتعمؽ بتفسير 
بيا عف طريؽ  اإليمافكلكف يكف  ،تفسيرىا بشكؿ دقيؽ  أكحمكؿ ليا  إلىكالتي ال يمكف التكصؿ 

 التسميـ بيا .
 -كيرل الباحث مجمكعة مف المبررات التي تعدك لتعميـ التفكير كىي :

 مممكءة بالحيكية كالنشاط كينعكس ذلؾ عمى المستكل التحصيمي لمطبلب .يجعؿ الحصة الدراسية 
 . إمكانياتويعمؿ عمى تنمية ثقة الطالب بنفسو كتحسيف مفيكمو عف 

 بتنمية القدرة عمى التفكير  إالكال يتحقؽ  ،تعميـ منظـ ىادؼ  إلىالتفكير ال ينمك تمقائيا بؿ ىك بحاجة 

 خصائص التفكير :- 
 -( قد لخص خصائص التفكير فيما يمي :36: 1999)نجد أف جركاف 

o . التفكير سمكؾ ىادؼ ال يحدث في فراغ أك ببل ىدؼ 
o . التفكير سمكؾ تطكرم يزداد تعقيدا مع نمك الفرد كتراكـ خبراتو 
o  كيسترشد باألساليب  ،التفكير الفعاؿ ىك الذم يستند إلى أفضؿ المعمكمات الممكف تكافرىا

 . كاالستراتيجيات الصحيحة
o  كالتفكير الفعاؿ غاية يمكف بمكغيا بالتدريب  ،الكماؿ في التفكير أمر غير ممكف في الكاقع

 كالمراف .
o  المكقؼ أك المناسبة  ،يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماف، 

 المكضكع الذم يجرم حكلو التفكير .
o  شكمية (كلكؿ منيا  ،مكانية  ،كمية  ،رمزية  ،يحدث التفكير بأشكاؿ كأنماط مختمفة ) لفظية

 خصكصيتو .
 

 عوامؿ تنمية التفكير :- 
كتسمى تمؾ العكامؿ أحيانا بعمميات  ،التفكير عممية يمكف تنميتيا مف خبلؿ مجمكعة مف العكامؿ 

 العمـ الستخداميا في البحث عف المعرفة كتكليدىا .
 -برز تمؾ العكامؿ :أ( أف مف 19:  2412 )سي يرل  العتك 
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 المالحظة  -: أوال. 
 ،تعد أكثر عمميات تنمية التفكير أىمية . كتعني اخذ االنطباعات عف الشيء أك األشياء 

دراؾ المتغيرات التي تحدث أثناء عرض مكقؼ ما حكؿ  حيث تتطمب مف الفرد االنتباه بشكؿ كبير كا 
المبلحظة لدل الطمبة مف  كىذا يعني أف لممعمـ دكرا كبيرا في تنمية عممية ،معرفة أك قضية جديدة 

 خبلؿ تشجيعيـ عمى استخداـ حكاسيـ بشكؿ فعاؿ .
 التصنيؼ -: ثانيا . 

يجب عمى المعمـ تدريب الطمبة عمى عممية التصنيؼ لؤلشياء المختمفة كفؽ نمط معيف 
ثـ  ،حيث يبدأ الطمبة بتصنيؼ األشياء كفؽ خاصية كاحدة مثؿ المكف أك الشكؿ  ،ككاضح لدل الطمبة 

 كر تمؾ الميارة فيستطيع عندىا الطالب تصنيؼ الشيء الكاحد إلى أكثر مف مجاؿ أك مجمكعة .تتط
 القياس -: ثالثا . 

يتعمـ الطفؿ في المراحؿ المبكرة مف عمره عممية المقارنة بيف األشياء كفؽ خاصية محددة مثؿ 
ثـ تتطكر تمؾ العممية مف خبلؿ تقديـ كحدات  ،المقارنة بيف طكلي شخصيف كاقفيف بجكار بعضيما 

فيصبح الطالب عندىا قادرا عمى  ،القياس كتدريب الطمبة عمى استخداـ تمؾ الكحدات في القياس 
صدار الحكـ عمى أم مف الشيئيف يحتكم عمى  قياس مدل تكفر السمة في الشيئيف المراد قياسيما كا 

 كمية اكبر مف الشيء اآلخر.
 االتصاؿ -: رابعا . 

مف خبلؿ عمميات المقارنة كالتصنيؼ كالقياس  ،عند قياـ الفرد بجمع معمكمات حكؿ قضية ما 
بحيث يمكف لآلخريف  ،فانو يجب اف يككف قادرا عمى استخداـ لغة كاضحة لكصؼ األشياء لآلخريف 

مة التي تمثؿ كىنا يبرز دكر المعمـ في طرح مجمكعة مف األسئ ،استيعاب كفيـ ما قاـ الفرد بكصفو 
 عممية تكاصؿ بيف المعمـ كالطالب كبيف الطالب كزمبلءه اآلخريف .

 التنبؤ -: خامسا . 
كيتـ  ،االستنتاج ىك تفسير أك استخبلص معمكمات مف البيانات التي تـ جمعيا كعرضيا 
 كمف ،تدريب الطمبة عمى االستنتاج مف خبلؿ إعطائيـ الفرصة لتسجيؿ البيانات كقراءتيا بتمعف 
 خبلؿ تدريب الطمبة عمى المبلحظة الجيدة كعمؿ تنبؤات مبنية عمى البيانات التي تـ جمعيا .

  التجريب -:سادسا . 
كيتطمب التجريب مف الفرد القياـ ببعض  ،كيعني التجريب فعؿ شيء معيف الرؤية ماذا يحدث 

ميارة الفرد في القياـ  لذا فالتجريب عممية متكاممة تستند إلى ،الميارات السابقة أك حتى جميعيا 
 بالعمؿ.
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  وضع الفروض -:سابعا . 
كتحديد أم الفركض أكثر  االختباريةفي ىذه العممية يقكـ الفرد بكضع مجمكعة مف الفركض 

كيفترض في المعمـ عند تدريب طمبتو عمى كضع الفركض أف ينبو الطمبة إلى إف تمؾ  ،صحة 
ي عمى مجمكعة البيانات كالمعمكمات التي تـ الفركض ىي عممية تخميف ذكي مبني بشكؿ أساس

 جمعيا مف خبلؿ عمميات المبلحظة كالقياس كالتجريب .

 معيقات التفكير :- 
 -ىناؾ مجمكعة مف األمكر التي تعمؿ عمى إعاقة تعميـ التفكير لدل الطمبة كمف ىذه المعيقات :

مما يجعؿ  ،ف المعمـ ىك صاحب الكممة األكلى كاألخيرة داخؿ غرفة الصؼ أاعتقاد الكثيريف ب .1
 بينما يككف دكر الطالب ىامشيا . ،معظـ التفاعؿ المفظي يأتي مف جانبو 

 ،إيماف الكثيريف باف الكتاب المدرسي المقرر ىك المرجع الكحيد لمطالب كالمعمـ في آف كاحد  .2
كىذا يعمؿ عمى حصر تفكير  ،ر المعرفي المؤىؿ مما يضعؼ االستفادة البلزمة مف االنفجا

 دكف االطبلع عمى مصادر أخرل لممعرفة . ،الطمبة في محتكل الكتاب المقرر 
 ،اعتماد الكثير مف المعمميف عمى السبكرة فقط في غالب األحياف لتكضيح جكانب الدرس  .3

 ،ثارة تفكير الطمبة كندرة استخداـ الكسائؿ التعميمية الحديثة كالمتنكعة التي تعمؿ عمى إ
 كا عطائيـ الفرص لتبادؿ اآلراء .

اقتصار الكثير مف المعمميف في التفاعؿ الصفي كفي تكجيو األسئمة كتمقي األجكبة عمى عدد  .4
مما يحـر البقية كىـ يمثمكف األغمبية مف طرح آرائيـ كأفكارىـ  ،محدكد مف الطمبة 

 كاستفساراتيـ .
مما يجعؿ  ،سئمة التي ال تقيس سكل ميارات التفكير الدنيا تمسؾ الكثير مف المعمميف عمى األ .5

الطمبة ييتمكف بتمؾ الميارات فقط لمحصكؿ عمى العبلمات المرتفعة في ظؿ تشجيع المعمـ 
 لذلؾ .

ندرة تقبؿ المعمـ لمعمكمات أك أفكار أك أسئمة تخرج عف مكضكع الدرس أك عناصره المختمفة  .6
. 

 ،السخرية أك االستيزاء مف سؤاؿ ذكي أك طرح جديد لممكضكع لجكء العديد مف المعمميف إلى  .7
ىماؿ ىؤالء الطمبة  أكأحيانا يمج كبالتالي يشعركف بالعزلة عف باقي أفراد  ،المعمـ إلغفاؿ كا 
 الصؼ.

قياـ الكثير مف المعمميف بمكافأة الطمبة الذيف يتصفكف بالطاعة كاليدكء كالتقيد بالتعميمات  .8
مما يساىـ في تنشئة جيؿ يميؿ إلى الرضكخ لؤلكامر كقبكؿ األفكار  ،يا كاآلراء التي يؤمنكف ب

 (2443 ،سعادة  ) كما تعرض عمييـ دكف مناقشة أك معارضة أك تفكير عميؽ .
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تجنب العديد مف المعمميف طرح أسئمة تثير التفكير الحقيقي مثؿ األسئمة العميقة التي تتطمب  .9
 مف الطالب إبداء رأيو في قضية ما .

تفضيؿ المعمميف لمطالب الذكي مف كجية نظرىـ كالذم يجيب عمى األسئمة إجابة  .14
 كذلؾ عمى حساب الطالب الذم يقدـ أفكارا مبتكرة جديدة . ،كاممة 

اعتماد العديد مف المعمميف عمى طرؽ التدريس التقميدية مثؿ اإللقاء أك طريقة  .11
خداـ طرؽ أخرل فاعمة مثؿ مع ندرة است ،المناقشة التي يككف ىك فييا سيد المكقؼ 

 االستقصاء كحؿ المشكبلت .
 

 التفكير الرياضي :- 
إف الرياضيات عمى عبلقة كثيقة بميارات التفكير مف حيث ككنيا تنطكم عمى تركيب األفكار 

كما يمكف النظر إلى الرياضيات عمى أنيا في ذاتيا طريقة  ،كتنظيـ المعمكمات كا عادة شرحيا كترتيبيا 
 في التفكير.

كتنطكم أىداؼ تدريس  الرياضيات في مختمؼ دكؿ العالـ عمى تنمية ميارات التفكير 
حيث ييدؼ تدريس الرياضيات إلى تنمية القدرة عمى الكشؼ كاالبتكار ك تعكيد الطالب   ،المختمفة 

ؿ عمى عممية التجريد كالتعميـ كاف يمتمؾ  الطالب اتجاىات ايجابية لمكاجية المشكبلت كاختيار الحمك 
 ( 65:  2412 ،سي يالمناسبة . )الع

كيتطمب االرتقاء بميارات التفكير لدل التبلميذ العمؿ عمى كضع استراتيجية تيدؼ إلى 
كضركرة  ،إكسابيـ تمؾ الميارات كذلؾ بدال مف التركيز عمى تمقيف التبلميذ لممعمكمات كالحقائؽ 

نظرا لما تتميز بو ىذه النكعية مف األسئمة مف إتاحة  ،االىتماـ باألسئمة التباعدية كالمعرفية العميا 
كما أنيا تتيح مداخؿ عديدة لئلجابة عمييا  ،حرية كبيرة أماـ التبلميذ في البحث عف حمكؿ ليا 

كتستثير ىذه األسئمة تفكيرا تباعديا يبدأ مف مشكمة تتيح بدائؿ حؿ متنكعة كتؤدم إلى حمكؿ مختمفة 
 اسي .تثرم التدريس كالمنيج الدر 

 دور المناىج في تنمية ميارات التفكير :- 
إف التحدم الحقيقي لممنيج في عصر العكلمة بالنسبة إلدارة التفكير يتمثؿ في أف القكل التي 
كضعتيا التكنكلكجيا بيف أيدينا اآلف تتطمب درجة مف الدراسة كالتبصر لـ تكف مطمكبة منا مف قبؿ 

قرف الحادم كالعشريف بتفعيؿ عمميات تعمـ ميارات التفكير كعمى الخصكص تمؾ التي تيتـ بمناىج ال
عادة صياغة كىيكمة ىذه المناىج في صكرة جديدة يتكامؿ فييا المحتكل  في المناىج الدراسية كا 
التعميمي كطرائؽ التدريس مع ميارات التفكير كالتركيز في التطبيقات العممية ليذه الميارات مثؿ 
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كتكفير المكاقؼ التي يكظؼ  ،يؿ كالدفاع عف اآلراء كالمعتقدات الشخصية االستكشاؼ كالمناقشة كالتحم
 (16: 1999 ، خميفةلعقمية المعرفية .)فييا الطمبة العمميات ا

ت ( أف تركيز المناىج الدراسية ييتـ بعممية التفكير كذلؾ بتفاك 32:2441) نبيافكقد أشار  
كلكف مناىج الرياضيات تعتبر كسطا بيف تنمية التفكير  ،مستخدما طرؽ كاستراتيجيات مختمفة  ،المعيف

 كالقدرة عمى حؿ المشكبلت .

كاف مف يستعرض أم  ،كأم نظاـ تربكم تركز عمى تنمية التفكير  ،كما أف أىدافنا التربكية 
كلكف مع األسؼ فاف ما يجرم في  ،فمسفة تربكية يبلحظ أنيا تركز عمى تنمية ميارات المتعمـ العقمية 

دارس يركز عمى ابسط ىذه الميارات بصكرة أساسية كىي الحفظ كالتخزيف كاسترجاع المعمكمات الم
 ( 145:  2445 ،كنادرا ما يركز عمى ميارات التفكير األخرل .)عبيدات كأبك سعيد 

فالقدرة عمى تنمية التفكير مف أكثر القدرات العقمية القابمة لمتطبيؽ إزاء المشكبلت الحياتية 
حيث أف تقديـ المعارؼ كالمعمكمات لمطبلب مف خبلؿ  ،ييا المعمـ في الحاضر كالمستقبؿ التي يكاج

محتكل المناىج ليس ميما بقدر ككف محتكل المنيج مف حيث المستكل كالتنظيـ كسيمة لتنمية ميارات 
 .(2:  2449 ،التفكير لدل الطبلب. )عمار 

 كيردور البيئة المدرسية والصفية في تنمية ميارات التف  :- 
( أف عممية تنمية ميارات التفكير ليست عمبل سيبل يمكف تحقيقو في عدد 2412 )ترل العيمة 

فميارات التفكير ال تنمك تمقائيا بؿ ىي بحاجة إلى تعميـ منتظـ كىادؼ  ،مف الحصص الدراسية 
 عمى تنميتيا .فالممارسة المستمرة لعمميات كميارات التفكير تعمؿ  ،باإلضافة إلى التدريب كالمراف 

كما أف التعميـ الكاضح المباشر لعمميات كميارات التفكير المتنكعة يساعد عمى رفع مستكل 
كتنمي لديو شعكر الثقة  ،التحصيؿ الدراسي لمطالب كيعطيو إحساسا بالسيطرة الكاعية عمى تفكيره 

يـ التفكير كالتعميـ مف كما يرفع تعم ،بالنفس الذم ينعكس ايجابيا عمى انجازه في التحصيؿ الدراسي 
كذلؾ يجعؿ دكر الطبلب ايجابيا كفاعبل مما يرفع  ،اجؿ التفكير درجة اإلثارة كالجذب لمخبرات الصفية 

كيحقؽ األىداؼ التعميمية ما يعكد بالنفع عمى  ،كالنجاح في االمتحانات المدرسية مف مستكل التحصيؿ
 . (88:  2445 ،المعمـ كالمدرسة كالمجتمع. )إبراىيـ 

جؿ تنمية ميارات التفكير في مدارسنا فإننا بحاجة لتكفير المناخ المناسب ككضع أكمف 
األىداؼ التعميمية التي تدعـ عمميات التفكير كطرح األسئمة السابرة كالتي تحتاج إلى مستكيات عميا 

صدار األحكاـ المنطقية .  مف التفكير كا عطاء التبلميذ الكقت الكافي لمتفكير كا 
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( إلى بعض الشركط الكاجب تكفرىا في البيئة التعميمية التي تشجع 312: 2449 )كقد أشارت حمادة 
 -عمى التفكير الرياضي :

 تشجيع التبلميذ عمى الحكار كالمناقشة . (1
 أف يككف المحتكل مرتبط بحاجات كميكؿ التبلميذ كقدراتيـ . (2
 .ممارسة األنشطة المختمفة كاليادفة كالمناسبة لمتبلميذ  (3
 إتاحة الفرصة أماـ التبلميذ لمعمؿ داخؿ مجمكعات مع أقرانيـ مع متابعة عمؿ كؿ تمميذ . (4

 

 ميارات التفكير الرياضي :- 
لمتفكير الرياضي عدة ميارات يختمؼ التربكيكف في عددىا فمنيـ مف يحصرىا في ميارتيف 

لذا نجد أف عدد مف  ،بكثير ىما االستقراء كاالستنتاج كمنيـ مف يرل أف تمؾ الميارات أكثر مف ذلؾ 
الباحثيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس الرياضيات قامكا بتحديد ميارات التفكير الرياضي حتى 

 يسيؿ تنمية ىذه الميارات لدل الطمبة عند تدريس الرياضيات .

كيشترط ذلؾ التمريف كالتدريب كيصاحبو  ،كتعرؼ الميارة بأنيا إتقاف أداء معيف لمكقؼ ما 
 .(77: 2414،معظـ األحياف تغيرات سمككية في مستكل األداء .)اليادم كمصطفى  في

 -( أف ميارات التفكير الرياضي تشتمؿ عمى :46-28: 2446) الخطيبكقد أشار 
  -: االستقراء -
أك ىك  ،كاالستدالؿ ىك استخبلص قضية مف قضية أك عدة قضايا أخرل  ،حد نكعي االستدالؿ أىك 

كىك عممية منطقية تمكننا مف استخراج  ،الكصكؿ إلى نتيجة ما مف نتيجة ما أك عدة نتائج أخرل 
 مبادئ عامة أك أحكاـ عامة مف فحص أك قراءة حاالت جزئية .

  -: التعميـ والتجريد -
 كىك جممة إخبارية تنطبؽ عمى مجمكعة مف األشياء أك العناصر أك ىك تكسيع لعبارة بسيطة لتصبح

 عبارة اعـ كاشمؿ .
  -: االستنتاج -

كىك الكصكؿ إلى نتيجة خاصة اعتمادا عمى مبدأ عاـ أك ىك تطبيؽ لمبدأ أك قاعدة عامة عمى حالة 
 (1994 ،أك حاالت خاصة مف الحاالت التي تنطبؽ عمييا لقاعدة أك لمبدأ .)أبك زينة 

 -: التعبير بالرموز -
عطى لممفيكـ الذم يحدد مجمكعة مف األشياء تشترؾ كاالسـ ي ،كتستعمؿ غالبا بدال مف االسـ  

 ببعض الخصائص .
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 -: التفكير المنطقي -
ىك قدرة عقمية تمكف الفرد مف االنتقاؿ المقصكد مف المعمـك إلى غير المعمكـ مسترشدا بقكاعد كمبادئ  

 مكضكعية .
  -: البرىاف الرياضي -

 إلى قبكؿ صحة قضية معينة .كىك محاكلة أك عرض لؤلدلة التي تقنع أك تدفع الشخص 
 -: النمذجة -

تعتبر النمذجة الرياضية لمظكاىر احد أقكل استخدامات الرياضيات لذا يجب أف تتاح الفرصة لجميع  
 الطبلب في جميع المستكيات لنمذجة العديد مف الظكاىر رياضيا بطرؽ تككف مناسبة لمستكاىـ .

 -: التخميف -
 لبلستكشاؼ . كىك طريؽ رئيسي ،ىك الحرز الكاعي  

 -( أف ميارات التفكير الرياضي تشتمؿ عمى :14: 2449)كقد أشار عمي 
 -االستقراء:

 كيشتمؿ عمى قدرة الطالب عمى استنتاج أك استخبلص خاصية مف عدة حاالت .
 -االستنباط :

 كيتمثؿ في قدرة الطالب عمى الكصكؿ لحاالت خاصة اعتمادا عمى مبدأ عاـ .
 -التعبير بالرمكز :

 كيتمثؿ في قدرة الطالب عمى استخداـ الرمكز لمتعبير عف المعطيات المفظية .
 -النمذجة :

 كالتمثيبلت البيانية كالمخططات اليندسية . ،كيتضمف ذلؾ استخداـ الجداكؿ كالصكر 
  -االستدالؿ :

 كيتضمف الكصكؿ إلى تعميمات .
 التجريد .

 الكصكؿ إلى الحؿ األفضؿ .
 -( ميارات التفكير الرياضي كاآلتي :Wilson  , 1993 :  96 كحدد كلسف )

 التقدير . -
 الحساب الذىني . -
 دراسة بنية الرياضيات . -
 حؿ المسالة . -
 التعبير بالرمكز . -
 التعميؿ الرياضي . -
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 -( ميارات التفكير الرياضي كما يمي :23:  2447 )بينما حدد أبك زينة كعباينة 
 التعميـ . -
 االستقراء . -
 االستنتاج . -
 التعبير بالرمكز . -
 النمذجة . -
 البرىاف الرياضي . -

انو مف رغـ تعدد كجيات النظر حكؿ ميارات التفكير الرياضي إال أف  ،كيبلحظ مما سبؽ
الباحث حدد أربع ميارات أساسية كمناسبة لممستكل العقمي لطبلب الصؼ السادس األساسي كذلؾ بعد 
االطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت ميارات التفكير الرياضي باإلضافة إلى قابميتيا لمقياس 

 -انيا كتعريفيا :كفيما يمي بي
 -: الستقراءا

عممية تفكيرية يتـ فييا االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ )مف الجزيئات إلى الكميات ( حيث يتـ التكصؿ 
 إلى قاعدة عامة مف خبلؿ حقائؽ مفردة .

 -( إلى :47:  2443 )كينقسـ االستقراء مف حيث الكصكؿ إلى النتيجة كما ذكره عبيد كعفانة 
: كىك الكصكؿ إلى القاعدة أك الحكـ الكمي مف استعراض جميع الحاالت الفردية  استقراء تاـ -

 التي يمكف أف تصدؽ عمييا قاعدة كاحدة .
: كيتـ ذلؾ عندما تدرس بعض الحاالت أك األحكاـ الجزئية كنصؿ فييا إلى  استقراء ناقص -

 قاعدة عامة نعمميا عمى الحاالت المماثمة .
 كىك الكصكؿ إلى نتيجة ما . ،ستدالؿ كاالستقراء ىك احد نكعي اال

كاالستقراء يتككف مف قضية أصمية التي ىي أساس االستدالؿ بالمقدمة كتسمى القضية الجديدة 
 -المستخمصة مف ىذه المقدمات بالنتيجة كال بد مف كجكد ثبلثة عناصر في أم استبلؿ منطقي :

 مقدمة أك مقدمات يستدؿ بيا . (1
 مات .نتيجة الزمة عف ىذه المقد (2
 (2412 ،سي يعبلقة منطقية بيف المقدمات كالنتيجة . ) الع (3
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 -( أف مف أىـ مككنات االستقراء ما يمي :75-74:  1999 )كقد أشار جركاف 
 تحديد العبلقة المسببة أك ربط السبب بالمسبب . (1
 تحميؿ المشكبلت المفتكحة . (2
 االستدالؿ التمثيمي . (3
 التكصؿ إلى استنتاجات . (4
 المعمكمات ذات العبلقة بالمكضكع .تحرم  (5
 كيقصد بيا إدراؾ عناصر المشكمة كفيميا . ،التعرؼ عمى العبلقات  (6

 -: االستنتاج
ى عممية تفكيرية يتـ مف خبلليا الكصكؿ إلى جزيئات مف خبلؿ مبادئ عامة )مف الكميات إل

صدار (الجزيئات  األحكاـ عمييا . كذلؾ مف خبلؿ الربط بيف المبلحظات كالمعمكمات السابقة كا 
كباالستنتاج ننتقؿ مف المجرد  ،كىك عممية اشتقاؽ لمحقائؽ مف قكاعد عامة كالنتائج كمسبباتيا 

كىك االنتقاؿ مف الحكـ الكمي إلى الحكـ عمى الجزيئات حيث أف كؿ جزء مف عممية  ،إلى المحسكس 
ككؿ عمؿ تقكـ بو كتفكر بو يجب أف يتبعو  ،التفكير التي تقكـ بيا يمكف أف يككف ليا استنتاج 

ذا لـ تستطع الكصكؿ إلى ىذا االستنتاج فاف تفكيره يصبح مضيعة لمكقت ،استنتاج محدد  كينتيي  ،كا 
فكؿ شخص ال يصؿ إلى استنتاج محدد يجب عميو أف يعترؼ بأنو  ،بؾ المطاؼ دكف انجاز أيشيء 

 (194: 2442،يضيع كقتو .)حسيف 
 -: التعبير بالرموز

حيث أف الرياضيات  ،مكز لمتعبير عف األفكار الرياضيةكيتمثؿ بقردة الطالب عمى استخداـ الر 
 عمـ يعتمد عمى التجريد كاستخداـ رمكز محددة تسيؿ تداكليا كفيميا .

كيقصد بالتعبير بالرمكز عممية ترجمة كتحكيؿ المفاىيـ كالقضايا الرياضية المعطاة في الصكر 
كالرياضيات تتميز  ،مف اجؿ تسييؿ العمميات الرياضية كتيسير التفكير الرياضي  الكبلمية إلى رمكز

كىك  ،كتضع ىدفا لتدريسيا  ،فيي تستخدـ الرمكز بديبل عف الكممات  ،بالمستكل العالي في التجريد 
 ( 94: 1991 ،عباس الالقدرة عمى فيـ الرمكز الرياضية .)أبك 

الف الرمكز عمى درجة عميا مف درجات التجريد الفكرم كالرمزية تمعب دكرا ىاما في المنطؽ 
 ،فيمكف عف طريؽ تحكيؿ الصكرة المغكية لمقضية المنطقية إلى صكرة رياضية بحتة يسيؿ استخداميا 

إضافة إلى أف مف أىـ خصائص الرمكز أنيا قابمة لمتداكؿ العالمي بما يقضي عمى صعكبة التفاىـ 
 (92:  1999 ،الرياضيات .)المشيراكم  كيسيؿ فيـ ،بيف المغات المختمفة 

 -: البرىاف
ىك الدليؿ الصادؽ الذم يعتمد عمى المسممات كىك عبارة عف مجمكعة مف الخطكات المتسمسمة 

 كالمنطقية لمكصكؿ إلى صحة العبارة أك نفييا .
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 انفصم انثانث

 انذراصات انضابقة
 
 
 

 .التعمـ التوليدياولت استراتيجية الدراسات التي تن :المحور األوؿ -

 الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي . :المحور الثاني -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 

 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

ميارات الرياضي كمكانتيا التي تحتميا في تدريس الرياضيات كضركرة تعمميا  ألىميةنظرا         
دراسة ميارات التفكير الرياضي ككاقعيا في  إلىنجد الكثير مف التربكييف تكجيكا  ،بطريقة سميمة 

األثر الكثير مف الدراسات عمى  أّكدتكقد  ،تعمميا كأساليباستراتيجيات  كأيضا ،المتعمميف  أذىاف
كتيتـ الدراسة الحالية  ،االستراتيجيات التدريسية في تنمية ميارات التفكير الرياضي التي تتركو ىذه 

التعمـ التكليدم في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ  بمعرفة اثر استخداـ استراتيجية
 .    األساسيالسادس 

قد قاـ الباحث باستعراض بعض الدراسات التي ليا عبلقة مباشرة بمكضكع الدراسة عميو فك 
 إلىكتسييبل لعرض نتائج ىذه الدراسات جرل تقسيميا حسب عبلقتيا بمكضكع الدراسة  ،الحالية 
 -قسميف :
 الدراسات التي تناكلت استراتيجية التعمـ التكليدم . -: األكؿالمحكر   -1
 . ت التفكير الرياضيالدراسات التي تناكلت ميارا-المحكر الثاني :  -2
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 مـ التوليديالدراسات التي تناولت استراتيجية التع المحور األوؿ :

 (2203النواجحة )
استراتيجية التعمـ التكليدم عمى التحصيؿ المعرفي كالتفكير ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ 

 التأممي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة .
كاختارت منيا عينة دراسة  ،حيث اختارت الباحثة مجتمع الدراسة طالبات الصؼ التاسع األساسي 

 غزة .( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي بإحدل مدارس مدينة 84تككنت مف )
كاعدت الباحثة اختبار التحصيمي  ،كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي نظرا لمبلئمتو طبيعة الدراسة 

كاعدت اختبار لقياس أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم عمى  ،لقياس القدرات المعرفية لمطالبات 
 التفكير التأممي .

إحصائيا بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة 
 الضابطة في اختبار التفكير التأممي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .

 (2202سمماف )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية التفكير االستداللي في مادة 

حيث استخدمت الباحثة المنيج شبو  ،األكؿ الثانكم بمكة المكرمة  الكيمياء لدل طالبات الصؼ
( طالبة كتنقسـ العينة إلى مجمكعتيف 58التجريبي كاختارت الباحثة عينة الدراسة كالتي تككنت مف )

( طالبة مف طالبات 29( طالبة كاألخرل ضابطة كيبمغ عددىا )29إحداىما تجريبية كيبمغ عددىا )
كبعد تطبيؽ الدراسة ،كاعدت الباحثة مقياسا لمتفكير االستداللي كأداة لمدراسة  ، الصؼ األكؿ الثانكم

أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مقياس التفكير االستداللي لصالح المجمكعة التجريبية 
 التي درست كفؽ استراتيجية التعمـ التكليدم .

 (2202فنونو )
ـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية المفاىيـ كاالتجاه في نحك ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدا

كأعد  ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي  ،مادة األحياء لدل طبلب الصؼ الحادم عشر بمدينة غزة 
 : اآلتيالباحث أدكات الدراسة كىي تتمثؿ في 

 . أداة تحميؿ المحتكل 
 . اختبار لممفاىيـ العممية 
 مادة األحياء . مقياس اتجاه نحك 

( 95كطبؽ تمؾ األدكات عمى عينة الدراسة التي تـ اختيارىا بصكرة قصديو حيث تككنت العينة مف )
طالبا تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف األكلى مجمكعة تجريبية درست المحتكل المقصكد كفؽ استراتيجية 
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 ،كد بالطريقة التقميدية كالمجمكعة األخرل ضابطة التي درست المحتكل المقص ،التعمـ التكليدم 
التي  ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا في تنمية المفاىيـ لصالح المجمكعة التجريبية 

 التعمـ التكليدم . الستراتيجيةدرست كفقا 

 (2229أحمد )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس الجغرافيا عمى التحصيؿ 

كاتبع الباحث المنيج  ،المعرفي كتنمية الكعي بالككارث الطبيعية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم 
 التجريبي نظرا لمبلئمتو طبيعة الدراسة .

محافظة  ،ف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة جيينة كقد أجرل الباحث دراستو عمى مجمكعة م
ة مف طالبات الصؼ األكؿ ( طالب62شممت فصميف اختيرا بطريقة عشكائية بمغ عددىما ) ،سكىاج 
 ، كتـ اعداد اختبار تحصيمي معرفي كأداة لمدراسة .الثانكم 

التجريبية كمتكسط  كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات المجمكعة
 درجات المجمكعة الضابطة في تطبيؽ االختبار البعدم لصالح المجمكعة التجريبية . 

 (2229صالح )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية بعض عمميات العمـ 

كاستخدـ  ،العربية السعكدية  كالتحصيؿ في مادة الفيزياء لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم بالمممكة
حيث تككنت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ األكؿ الثانكم كالبالغ عددىـ  ،الباحث المنيج التجريبي 

كقاـ الباحث بإعداد  ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة  ،( طالبا 94)
كبعد إجراء التجربة األساسية  أظيرت  ،سة اختبار عمميات العمـ كاالختبار التحصيمي كأدكات لمدرا

نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف في اختبارم عمميات العمـ كاالختبار 
التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية التي درست الكحدتيف المستيدفتيف كفؽ استراتيجية التعمـ 

 التكليدم .

 (2229ضيير )
فة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في عبلج التصكرات البديمة لبعض ىدفت الدراسة إلى معر 

 لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي . ،المفاىيـ الرياضية في مادة الرياضيات 
كما كتـ اختيار العينة الفعمية بصكرة  ،استخدـ الباحث المنيج التجريبي نظرا لمبلئمتو لطبيعة البحث 

( طالبا مف طبلب الصؼ الثامف األساسي كتـ تقسيـ 72نة الدراسة مف )حيث تككنت عي ،قصديو 
( طالبا كمجمكعة ضابطة حيث بمغ عددىا 36العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كبمغ عددىا )

كبعد  ،كاستخدـ الباحث اختبار لتشخيص التصكرات البديمة مف إعداده كأداة لمدراسة  ،( طالبا 36)



41 

ساسية أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا في عبلج التصكرات البديمة لصالح إجراء التجربة األ
 المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية التعمـ التكليدم .

 (2226الدواىيدي )
تسكي في اكتساب بعض المفاىيـ البيئية فة أثر التدريس كفقا لنظرية فيجك ىدفت ىذه الدراسة إلى معر 

كتـ اختيار العينة بصكرة  ،امعة األقصى بغزة . استخدـ الباحث المنيج التجريبي لدل طالبات ج
( طالبة 42كقسمت إلى مجمكعتيف ضابطة كبمغ عددىا ) ،قصديو مف طالبات جامعة األقصى 

كبعد تطبيؽ  ،كاستخدـ الباحث اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة  ،( طالبة 44كتجريبية كبمغ عددىا )
الدراسة أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة 

 التجريبية كالضابطة في اكتساب الداللة المفظية لبعض المفاىيـ البيئية .

 ( 2225رياف ) 
ات كبقاء تسكي في تدريس الرياضيفاعمية استخداـ استراتيجية فيجك  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى

كقد طبقت الباحثة  ،كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي  ،أثر التعمـ لدل طالبات الصؼ السادس بغزة 
( طالبة مف طالبات الصؼ السادس األساسي بمدرسة 73مى عينة الدراسة التي تككنت مف )الدراسة ع

ف اختبار تحصيمي في كقامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة كىك عبارة ع ،جباليا المشتركة " ج " 
الرياضيات ييدؼ إلى قياس مدل تأثير استراتيجية فيجك تسكي في تدريس الرياضيات كبقاء أثر التعمـ 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات  ،لدل طالبات الصؼ السادس 
 لمجمكعة التجريبية .المجمكعة التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم لصالح ا

 (2222الخولي )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تصحيح التصكرات البديمة لبعض 

حيث  ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي  ،المفاىيـ الكيربية لدل طبلب الصؼ األكؿ الثاني الثانكم 
كاعد الباحث أداتيف لمدراسة  ،( طالبا مف طبلب الصؼ الثاني الثانكم 45تككنت عينة الدراسة مف )

كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة  ،كىما اختبار تحصيمي كمقياس لبلتجاىات نحك مادة العمكـ 
 ة التعمـ التكليدم .إحصائيا بيف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجي

 (2222عبد الكريـ )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر نمكذجي التعمـ التكليدم كدكرة التعمـ في تحصيؿ بعض المفاىيـ 

 الفيزيائية كالقدرة عمى التفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم .
( طالبة تـ تقسيميما إلى 62ف )كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي كاختارت عينة قصديو تككنت م

كاستخدمت اختبار  ،كاستخدمت الباحثة اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة  ،مجمكعتيف ضابطة كتجريبية 
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كبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة  ،معد لقياس خمسة أنماط مف التفكير االستداللي 
درة عمى التفكير االستداللي لصالح المجمكعة إحصائيا في تحصيؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية كالق

 التجريبية .

 : التعقيب عمى الدراسات السابقة التي تناولت التعمـ التوليدي- 
 . األىداؼ -:أوال 

 اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في بياف أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم .
تنمية المفاىيـ  ،ىناؾ دراسات تناكلت استراتيجية التعمـ التكليدم عمى ) تنمية التفكير االستداللي 

اكتساب بعض المفاىيـ  ،تنمية بعض عمميات العمـ كالتحصيؿ  ،تعديؿ التصكرات البديمة  ،كاالتجاه 
 دراسة سمماف ،(2413)النكاجحة  بقاء أثر التعمـ ( مثؿ  دراسة ،تنمية التفكير التأممي  ،البيئية 

رياف  ،( 2446الدكاىيدم )،( 2449صالح ) ، (2449ضيير ) ،( 2412) فنكنة ،( 2202)
 .( 2444عبد الكريـ ) ،(2222) الخكلي،( 2445)

 . منيج الدراسة -: ثانيا
 ، (2413النكاجحة ) جميع الدراسات السابقة اتفقت مع الدراسة في ككنيا استخدمت المنيج التجريبي

 عبد الكريـ ،( 2442الخكلي )،( 2445رياف ) ،( 2449احمد ) ،( 2449ضيير ) ،( 2412فنكنة )
 حيث استخدمت المنيج شبو التجريبي .( 2412سمماف ) ما عدا دراسة ،(2222)

 . عينة الدراسة -:ثالثا 
راسة بيف تمؾ كتقع ىذه الد ،( طالبا 95كأكثرىا ) ،( طالبا 45اختمفت عينات الدراسة حيث كاف اقميا )

 ( طالبا .92األعداد حيث اختار الباحث عينة دراسة تككنت مف )
 ،( 2412الدراسات التي اتفقت معيا مف حيث الجنس كالتي كانت عمى الطبلب الذككر دراسة فنكنة )

 (.2442الخكلي ) ،( 2449احمد ) ،( 2449صالح ) ،(2449كضيير )
  ،( 2412سمماف ) ، (2413النكاجحة ) ت كدراسةاختمفت مع الدراسات التي طبقت عمى الطالبا

 (.2444عبد الكريـ ) ،( 2446الدكاىيدم )،( 2445) رياف
 كما اختمفت المستكيات العمرية كالمراحؿ الدراسية التي طبقت عمييا الدراسات السابقة فدراسة سمماف

المرحمة الثانكية  طبقت عمى ، (2444عبد الكريـ ) ،( 2446كالدكاىيدم )،( 2449احمد )،( 2412)
رياف  ، (2449ضيير ) ، (2413. أما الدراسات التي طبقت عمى المراحؿ اإلعدادية فيي النكاجحة )

 (.2446الدكاىيدم ) كأما المراحؿ الجامعية (2445)
 األدوات . -رابعا :

ضيير  ،( 2449صالح ) ،( 2449احمد ) ،( 2412فنكنة ) ،( 2412سمماف ) ،( 2413النكاجحة )
 ( .2444عبد الكريـ ) ،( 2442الخكلي ) ،( 2445رياف ) ،( 2446الدكاىيدم ) ،( 2449)
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( في أداة تحميؿ المحتكل كإحدل أدكات الدراسة كاختمفت مع 2412اتفقت الدراسة الحالية مع فنكنة )
مقياس  (2412كاعدت سمماف ) ،( اختبار التفكير التأممي 2413في حيف أعدت النكاجحة ) ،اآلخريف 

 ،( اختبار تحصيمي2444( كعبد الكريـ )2449( كصالح )2449كدراسة احمد ) ،التفكير االستداللي 
 ( اختبار لتشخيص التصكرات البديمة كأداة لمدراسة .2449بينما اعد ضيير )

 النتائج . -خامسا :
ضيير  ،( 2449صالح ) ،( 2449احمد ) ،( 2412فنكنة ) ،( 2412سمماف ) ،( 2413النكاجحة )

 ( .2444عبد الكريـ ) ،( 2442الخكلي ) ،( 2445رياف ) ،( 2446الدكاىيدم ) ،( 2449)
اتفقت جميع الدراسات مع الدراسة الحالية في كجكد اثر لمتدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم 

الدكاىيدم  في حيف اختمفت فقط مع دراسة ،عمى المتغيرات التابعة لصالح المجمكعات التجريبية 
لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ  إحصائيا( حيث لـ يتكصؿ الى كجكد فركؽ دالة 2446)

 استراتيجية التعمـ التكليدم .
ستخدـ فييا الباحث استراتيجية االدراسة الكحيدة التي  بأنياتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 

 لتفكير الرياضي .لتنمية ميارات االتعمـ التكليدم 
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 .سات التي تناولت التفكير الرياضيالمحور الثاني: الدرا

 ( 2203ياميف )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي كعبلقتو ببعض الذكاءات لدل طمبة الصؼ العاشر 

كطبقت الباحثة الدراسة  ،كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي  ،األساسي في محافظة طكلكـر 
كقد بمغ عددىـ  ،عمى العينة القصدية المككنة مف طبلب الصؼ العاشر األساسي في المحافظة 

 كقد استخدمت الباحثة األدكات التالية : ،( طالبا كطالبة 359)
  إبداعي ( . ،ناقد ،استداللي  ،اختبار أنماط التفكير الرياضي ) بصرم 
  اجتماعي ( . ،لغكم  ،منطقي  ،اختبار الذكاءات المتعددة ) مكاني 
 عمكـ إنسانية (. ،لتحديد رغبة طمبة الصؼ العاشر األساسي في التفريع ) عممي  استبانة 

كبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف بعض أنماط التفكير الرياضي 
 نماط التفكير الرياضي كالتحصيؿ في مادة الرياضيات .كالذكاءات المتعددة ك كبيف أ

 ( 2202أبو رومية )
سكماف في تنمية بعض ميارات التفكير  التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية ىدفت الدراسة إلى

كتككف مجتمع  ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي  ،الرياضي لدل طبلب الصؼ الحادم عشر آداب 
الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الحادم عشر الفرع العمكـ اإلنسانية التابع لممدارس الحككمية بمحافظة 

كاعد  ،( طالبا 66كبمغت عينة الدراسة )  ،( طالبا كطالبة 4647حيث بمغ عددىـ )  ،خاف يكنس 
 الباحث اختبار لميارات التفكير الرياضي كأداة لمدراسة .

اسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة كتكصمت الدر 
 الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدم لصالح التجريبية .

 (2202العيمة )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ لتنمية ميارات التفكير الرياضي 

 ت الصؼ الرابع األساسي بمحافظات غزة .لدل طالبا
( 75كاختارت الباحثة عينة الدراسة التي تككنت مف ) ،كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي 

كاألخرل ضابطة حيث  ،( طالبة37ة بمغ عددىف )تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف األكلى تجريبي ،طالبة 
 ر العينة بصكرة قصديو حيث تـ اختيا ،( طالبة 38بمغ عدد الطالبات )

 -كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة األدكات التالية : 
 ( .سمعي ،بصرم  ،ماط التعمـ )حركي أن استبانة 
 . اختبار ميارات التفكير الرياضي 
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كبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف في تنمية ميارات 
 الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ البرنامج المقترح .التفكير 

 (2202سميـ )
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية الخطكات السبع عمى تنمية بعض ميارات 

كإلجراء ىذه الدراسة ،التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة 
مدرسة بنات ( طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي مف 85ختارت الباحثة عينة مككنة مف )ا

كبعد تطبيؽ المعالجات  ،اختبارا لميارات التفكير الرياضيكاعدت الباحثة  ،البريج اإلعدادية "أ"
اإلحصائية أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات الطبلب لصالح 

 لمجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية الخطكات السبع .ا

 ( 2202نجـ )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ 

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي كاختار عينة قصديو لمدراسة حيث تككنت مف  ،السابع األساسي 
شعبتاف لمذككر  ،كالمكزعيف عمى أربع شعب  ،البا كطالبة مف طمبة الصؼ السابع األساسي ( ط182)

كاعد الباحث  ،كشعبتاف لئلناث احدىما تجريبية كاألخرل ضابطة  ،إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة 
ئج إلى كبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتا ،أداة لمدراسة كىي عبارة عف اختبار تحصيمي في الرياضيات 

كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعات التجريبية كالمجمكعات الضابطة في تنمية ميارات التفكير 
 الرياضي لصالح المجمكعات التجريبية .

 ( 2200أبو اليطؿ ) 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج تدريسي محكسب في تدريس الرياضيات عمى 

 ،كاتجاىاتيف نحكىا   ،كير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسيتنمية بعض ميارات التف
كاختار مجتمع الدراسة مككنا مف جميع طالبات الصؼ الثامف  ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي 

األساسي بمنطقة غرب غزة التعميمية التابعة لككالة الغكث الدكلية ؟ كطبقت الدراسة عمى عينة حجميا 
كاعد الباحث اختبارا لميارات التفكير  ،( طالبة بمدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية بغرب غزة 84)

كتكصمت الدراسة إلى كجكد  ،اىات نحك تعمـ الرياضيات كأدكات لمدراسة الرياضي كمقياسا لبلتج
فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار ميارات 

 التفكير الرياضي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .
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 (2200الكبيسي )
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات التفكير 

كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي  ،الرياضي لطمبة الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات 
 ( طالبا 24ىا )تجريبية كعدد ،يف ( طالبا تقسمكا إلى مجمكعت42ككانت عينة الدراسة قد تككنت مف )

كاعد الباحث أداتيف لمدراسة كىما اختبار تحصيمي كالثاني  ،( طالبا 22كمجمكعة ضابطة كعددىا )
كبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا في  ،اختبار لميارات التفكير الرياضي 

 ميارات التفكير الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية .

 (2229اآلغا )
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية بعض ميارات التفكير 
الرياضي في جانبي الدماغ لدل طبلب الصؼ الحادم عشر عممي ك حيث استخدـ الباحث المنيج 

عة ( كمجمك 34منيـ ) ،( طالبا 64التجريبي كاختار الباحث عينة الدراسة بصكرة قصديو كبمغت )
 ( كمجمكعة ضابطة .34ك) ،تجريبية 

 كأعد الباحث أدكات الدراسة التالية :
 . اختبار مف تصميـ الباحث يتعمؽ ببعض ميارات التفكير الرياضي 
 . اختبار السيطرة الدماغية 

كبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا في اختبار تنمية ميارات التفكير 
 المجمكعة التجريبية . الرياضي لصالح

 (2229عيد )
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج قائـ عمى جانبي الدماغ عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي 

اختار الباحث مدرسة سعد بف أبي كقاص   ،لدل طبلب الصؼ الخامس األساسي بمحافظة شماؿ غزة 
كتـ  ،( طالبا  77احث عينة الدراسة التي تككنت مف )األساسية الدنيا "أ" كميداف لمدراسة  كاختار الب

كالمجمكعة  ،( طالبا 38األكلى تجريبية خضعت لمبرنامج كبمغ عددىا ) ،تقسيميا إلى مجمكعتيف 
كاختار الباحث اختبار السيطرة الدماغية مف ترجمة عفانة  ،( طالبا 39األخرل ضابطة كبمغ عددىا )

كؽ دالة إحصائيا بيف كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فر  ،دراسة ( كطبقو عمى عينة ال2448كالجيش )
التي درست كفؽ البرنامج  ت الطبلب في االختبار لصالح المجمكعة التجريبيةا  متكسطات درج

 .المقترح
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 (2224مطر )
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية مخططات المفاىيـ في تنمية بعض ميارات التفكير 

 الرياضي لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي بغزة .
حيث بمغ عدد  ،اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف شعبتيف ذككر 

كاعد  ،مف طبلب الصؼ الثامف األساسي بمدرسة ذككر جباليا اإلعدادية " ج"  ،( طالبا 84الطمبة )
 طات المفاىيـ مف إعداد الباحث .الباحث دليؿ المعمـ كاختبار لمخط

إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة في  ةكتكصمت الدراس
 بعدم لصالح المجمكعة التجريبية .اختبار مخططات المفاىيـ ال

 (2223التودري )
ت لمصؼ الثالث األساسي عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية مقترحة لتدريس الرياضيا

كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ك كتككنت عينة الدراسة مف  ،تنمية ميارات التفكير الرياضي 
طالبا مف طبلب الصؼ الثالث االبتدائي بمحافظة أسيكط بمصر كانقسمت العينة إلى  (84)

 -راسة التالية :كقد اعد الباحث أدكات الد ،( 42( كتجريبية )42مجمكعتيف ضابطة )
 . اختبار تحصيمي في الرياضيات لمصؼ الثالث االبتدائي 
 . اختبار في ميارات التفكير الرياضي 

كبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مجمكعة اختبارات ميارات التفكير 
 الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية.

 (2220حسف )
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج دكرة التعمـ في تدريس المفاىيـ الرياضية عمى 

حيث  ،التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم 
( طالبا كطالبة مف مدرستيف 144استخدـ الباحث المنيج التجريبي كقد تككنت عينة الدراسة مف )

  ،بمدينة أسيكط بمصر 
 -كقد أعد الباحث أدكات الدراسة التالية :

 اختبار تحصيمي في مادة الرياضيات . -
 اختبار ميارات التفكير الرياضي . -

دالة إحصائيا في اختبار ميارات التفكير الرياضي لصالح كقد أظيرت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ 
 المجمكعة التجريبية .
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 : التعقيب عمى المحور الثاني مف الدراسات السابقة
 محكر ميارات التفكير الرياضي :

 . األىداؼ -أوال :
إلى معرفة أنماط التفكير (2203ياميف )فيدفت دراسة  ،اختمفت الدراسات مع بعضيا في اليدؼ 

 ،إلى معرفة أثر برنامج مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ (2202العيمة )بينما ىدفت دراسة  ،لرياضي ا
سميـ بينما ىدفت دراسة  ،إلى معرفة أثر برنامج تدريسي مقترح (2202نجـ )كىدفت دراسة 

أبو رومية إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية الخطكات السبع كىدفت دراسة (2202)
إلى (2200الكبيسي )لى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية سكماف كىدفت دراسة إ(.2202)

 (.2200أبو اليطؿ )كىدفت دراسة  ،معرفة أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي 
إلى معرفة أثر (2229اآلغا )كىدفت دراسة  ،لمتعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج تدريس محكسب  

( إلى معرفة أثر برنامج قائـ عمى 2449صؼ الذىني كىدفت دراسة عيد )استخداـ استراتيجية الع
 ( إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية مخططات المفاىيـ .2444جانبي الدماغ كىدفت دراسة مطر)

كلكف اتفقت جميعيا في دراسة أثر  ،اختمفت جميع الدراسات السابقة في المتغير المستقؿ لمدراسة 
 المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع كىك تنمية ميارات التفكير الرياضي .

اختمفت الدراسة التي يقكـ بيا الباحث مع الدراسات السابقة في المتغير المستقؿ حيث قاـ الباحث 
السابقة في المتغير التابع كىك تنمية بدراسة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم كاتفؽ مع الدراسات 

 ميارات التفكير الرياضي .
 -المنيج :ثانيا :  

اختارت المنيج ( 2203ياميف ) اختمفت الدراسات السابقة في اختيارىا لمنيج الدراسة حيث نرل
( 2223( والتودري )2202( والعيمة )2200الكبيسي )الكصفي التحميمي بينما اختار كبل مف 

( 2202(مف نجـ )2202رومية )كاتفؽ كبل أبك  ، إلجراء دراستيـمنيج شبو التجريبي اختاركا ال
في اختيار ( 2229( ومطر )2229( وعيد )2229( واآلغا )2200(وأبو اليطؿ )2202وسميـ )

 . المنيج التجريبي إلجراء الدراسة
في اختيار  (2202الكبيسي ) ،( 2202العيمة ) ،( 2203ياميف ) اختمؼ الباحث مع كبل مف

وأبو اليطؿ  2202( ونجـ ) 2202( وسميـ )2202أبو رومية ) المنيج لمدراسة كاتفؽ مع كبل مف
حيث اختار  ،في اختيار منيج الدراسة ( 2229( ومطر )2229( وعيد )2229( واآلغا )2200")

 . الباحث المنيج التجريبي إلجراء الدراسة نظرا لمبلئمتو لطبيعة الدراسة
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 -: لعينةا :ثالثا
 مف حيث الجنس :

 كاآلغا( 2200) كالكبيسي (2412كأبك ركمية ) (2412كنجـ ) ، (2413ياميف ) أجرل كبل مف
بينما  ،دراستيـ عمى الطمبة الذككر  ، (2443كالتكدرم ) (2444كمطر ) (2449( كعيد )2449)

 .اإلناثدراستيـ عمى الطمبة  (22000)أبك اليطؿ  ، (2412سميـ ) ، (2412) أجرل كبل مف العيمة
( 2411( كالكبيسي )2412( كأبك ركمية )2412( كنجـ )2413اتفقت الدراسة مع كبل مف ياميف )

 ،بإجرائيا عمى الطبلب الذككر ، (2443( كالتكدرم )2444( كمطر )2449( كعيد )2449) كاآلغا
 (.2200) اليطؿ أبك ، (2412سميـ ) ،( 2412كاختمفت مع الدراسات التالية العيمة )

 األدوات . -رابعا :
 ،( 2411اليطؿ ) أبك ،( 2412سميـ ) ،( 2412العيمة ) ،( 2412ركمية ) أبك ،( 2413ياميف )

حسف  ،( 2443التكدرم ) ، ،( 2444مطر ) ،( 2449عيد ) ،( 2449) األغا ،( 2411الكبيسي )
(2441. ) 

سميـ  ،( 2412العيمة ) ،( 2412ركمية ) أبك ،( 2413اتفقت الدراسة الحالية مع كبل مف ياميف )
حسف  ،( 2444التكدرم ) ،( 2449) األغا ،( 2411الكبيسي ) ،( 2411اليطؿ ) أبك ،( 2412)
 لمدراسة . كأداةاختبار ميارات التفكير الرياضي  إعداد( في 2441)

( في إعداد أداة الدراسة حيث اختار 2444مطر ) ،( 2412اختمفت الدراسة الحالية مع كبل مف نجـ )
( اختبار مخططات المفاىيـ كأداة 2444مطر ) ،( اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة 2412نجـ )

 لمدراسة .
 . النتائج-خامسا :

الكبيسي  ،( 2202العيمة ) ،( 2202نجـ ) ،( 2202أبو رومية ) اتفقت جميع الدراسات السابقة
التودري  ،( 2224مطر ) ،( 2229عيد ) ،( 2229اآلغا ) ،( 2200أبو اليطؿ ) ،( 2200)
 باحث .كىذا ما تكصؿ إلييا ال ،في تنمية ميارات التفكير الرياضي ( 2223)

 -أوجو اإلفادة مف الدراسات السابقة :
 -: يأتييمكف تمخيص اكجو افادة الباحث في دراستو الحالية مف الدراسات السابقة فيما 

 تطكير إطار فكرم عف كؿ مف التعمـ التكليدم كميارات التفكير الرياضي .
 تحديد التعريؼ اإلجرائي لمصمحات الدراسة كالمتمثمة في التعمـ التكليدم كميارات التفكير الرياضي .

اختيار التصميـ التجريبي المناسب ليذه الدراسة كىك التصميـ التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف 
 )مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة ( . متكافئتيف

 تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي تستخدـ في اختبار الفرضيات كتحميؿ البيانات .
إعداد أدكات الدراسة الحالية متمثمة في اختبار ميارات التفكير الرياضي كتحميؿ المحتكل لكحدتيف 

 دراستيف .
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 انفصم انرابع

 انطرَقة واإلجراءات

 
 . منيج الدراسة 

 . مجتمع الدراسة 

 . عينة الدراسة 

 . أدوات الدراسة 

 . ضبط المتغيرات 

 . إجراءات الدراسة 

 . األساليب اإلحصائية 
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة واإلجراءات

تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ كصفَا لمنيجية البحث الميداني التي يتبعيا كذلؾ لمكشؼ عف 
التعمـ التكليدم عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ أثر استخداـ استراتيجية 

السادس األساسي في ضكء ما تـ تحديده مف اإلجراءات التي اتبعيا الباحث لئلجابة عف أسئمة 
كعينة  ،كمجتمع الدراسة  ،كالتي شممت منيج الدراسة  ،كلمتحقؽ مف مدل صحة فركضيا  ،الدراسة
جراءىا ككذلؾ عرضا لمخطكات التي مرت بيا عممية ،الدراسة  كما يحتكم عمى كيفية تنفيذ الدراسة كا 

يجاد صدقيا كثباتيا  ،إعداد أدكات الدراسة  كضبط المتغيرات كالمعالجات اإلحصائية المستخدمة  ،كا 
 كالبلزمة لتحميؿ البيانات .

 أوال : منيج الدراسة .
 -اتبع الباحث في ىذه الدراسة :

 -: ج الوصفي التحميميالمني -
يمكف الحصكؿ منيا عمى معمكمات  ،كىك المنيج الذم يدرس الظاىرة أك حدثا أك قضية مكجكدة حاليا 

 .كذلؾ لكصؼ كتفسير نتائج الدراسة  ،تجيب عف أسئمة الدراسة دكف تدخؿ الباحث فييا 
 (83: 1999 ،) اآلغا كاألستاذ 

كلى كالثالثة مف كتاب الصؼ السادس األساسي كذلؾ حيث قاـ الباحث بتحميؿ محتكل الكحدتيف األ
 لبناء قائمة بميارات التفكير الرياضي الكاردة فييا .

 -: المنيج التجريبي -
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي لبياف أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في 

س األساسي بمدارس قطاع غزة التابعة لككالة تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ الساد
حيث يعتبر المنيج التجريبي  ،" األكنركا " في مادة الرياضيات مقابؿ الطريقة التقميدية  الغكث الدكلية

 مبلئما لمكضكع الدراسة.

)اليندسة( الثالثة كحدة ال( ك األكلى )كحدة الكسكر العادية ،الكحدتيف دريسحيث قاـ الباحث بت
التعمـ  الستراتيجيةمف كحدات الفصؿ األكؿ مف مادة الرياضيات لمصؼ السادس األساسي كفقا 

بحيث تضمنت األىداؼ كالمتطمبات السابقة  ،كمبادئ كمعايير تمؾ االستراتيجيةالتكليدم مراعيا أسس 
لتقكيـ بأنكاعيا كقاـ كا كاالجراءات كالخبرات كاالنشطة كعرض المحتكل كالكسائؿ التعميمية كالخطكات
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بتجريبيا عمى عينة الدراسة )طبلب الصؼ السادس األساسي ( لمعرفة أثرىا في تنمية ميارات التفكير 
 الرياضي لدييـ .

 -يمي :كما  ،كضابطة (  ،كاتبع الباحث التصميـ التجريبي المعتمد عمى مجمكعتيف )تجريبية 
 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 

 (1شكؿ رقـ )
 التصميـ التجريبي لمجمكعتيف

 ثانيا: مجتمع الدراسة :
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طبلب الصؼ السادس األساسي في المدارس التابعة لككالة  

كالذيف يدرسكف مادة الرياضيات في الفصؿ الدراسي األكؿ غكث كتشغيؿ البلجئيف الدكلية " األكنركا" 
( 861( سنة كالبالغ عددىـ )12-11كالذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف ) ، 2415-2414لمعاـ الدراسي 

 منطقة بيت حانكف .كفقا لمديرية  طالبا

  -ثالثا : عينة الدراسة :
بصكرة قصدية نظرا لعمؿ الباحث فييا ، ثـ اختار الباحث مدرسة ذككر بيت حانكف االعدادية " ج " ، 

اختار الباحث شعبتيف مف شعب طبلب الصؼ السادس االساسي بطريقة عشكائية ، حيث بمغت عينة 
( طالبا ، ُمقسمة الى مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ  94الدراسة )

 (1 .) 
 
 
 

مجموعات  التطبٌك البعدي

 الدراسة

 التطبٌك المبلً تالمعالجا

 

 

اختبار مهارات 

التفكٌر الرٌاضً 

)الوحدة األولى , 

 الوحدة الثالثة (

 

المجموعة 

 التجرٌبٌة

المجموعة 

 الضابطة

تدرٌس بطرٌمة 

 التعلم التولٌدي

تدرٌس بالطرٌمة 

 العادٌة

 

 

اختبار مهارات 

التفكٌر الرٌاضً 

)الوحدة األولى , 

 الثالثة (الوحدة 
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 (0جدوؿ رقـ )

 حجـ العينة عةالمجمو  الشعبة
 طالبا 45 التجريبية )التعمـ التكليدم( (7السادس )

 طالبا 45 الضابطة (8السادس )

 
كحيث أف الشعبتيف متكافئتيف إلى حد مقبكؿ مف حيث المتكسط الزمني ألعمار الطبلب في المدرسة 

كما أف البيئة االجتماعية  ،ستكل األكاديمي كالتحصيمي لمطبلبككذلؾ في متكسط الم ،المذككرة 
 -كيتضح مما سبؽ ما يمي : ،كالتعميمية لمطبلب مف نفس البيئة 

مف حيث المتكسط الزمني ألعمار الطبلب مف خبلؿ سجبلت األحكاؿ المدرسية لمطبلب حيث بمغت 
 ( سنة .12-11أعمارىـ مف سف )

 كذلؾ مف خبلؿ كشكفات درجات الطبلب . ،متكسط المستكل األكاديمي 
 البيئة االجتماعية : جميع الطبلب مف مدينة بيت حانكف . -
 . منطقة بيت حانكفالبيئة التعميمية : مديرية  -

 -: متغيرات الدراسة
 -تككنت متغيرات الدراسة مف متغيريف :

 كيمثؿ استراتيجية التعمـ التكليدم . -المتغير المستقؿ :
 كيمثؿ ميارات التفكير الرياضي . -المتغير التابع :

 أدوات الدراسة . -رابعا:
 قاـ الباحث ببناء األدكات البحثية ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة لئلجابة عف أسئمتيا كالتحقؽ مف فرضياتيا 

 -التالية : 
 . أداة تحميؿ المحتوى -1
 (.ادية(،والوحدة الثالثة )اليندسةاختبار ميارات التفكير الرياضي لموحدة األولى )الكسور الع -2

 -لخطكات إعداد كؿ أداة :كفيما يمي عرض 
 أداة تحميؿ المحتكل . -: أوال

أك  ،المقصكد بتحميؿ المحتكل الدراسي كما جاء عند حمس " الكصكؿ إلى مفردات المقرر الدراسي 
            أم تجزئة المحتكل إلى مككناتو "  ،إحصاء المعمكمات األساسية في المقرر الدراسي 

 (98: 2448 ،)حمس 
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 -ث بتحميؿ المحتكل كفقا لمخطكات التالية :كقاـ الباح

 األكلى  ،تحديد قائمة بميارات التفكير الرياضي المتضمنة في كحدتيف  -: اليدؼ مف التحميؿ
كالثالثة "اليندسة" مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ لمصؼ السادس  ،" الكسكر العادية"

 األساسي .
 تـ اختيار عينة التحميؿ بطريقة قصدية كىي دركس كحدتيف األكلى "  -: عينة التحميؿ

الكسكر العادية " كالثالثة " اليندسة "مف كتاب الرياضيات المقرر عمى طمبة الصؼ السادس 
 األساسي الجزء األكؿ .

 تـ اعتماد الفقرة كمعيار لكحدة التحميؿ في ىذه الدراسة . -: وحدة التحميؿ 
 االستنتاج  ،تـ تحديد ميارات التفكير الرياضي كفئات لمتحميؿ ) االستقراء  -: فئات التحميؿ، 

 . ( التعبير بالرمكز،البرىاف 
 : ضوابط عممية التحميؿ- 

ىناؾ عدة ضكابط ال بد مف كضعيا لعممية التحميؿ ال بد أف تككف كاضحة كي تؤدم إلى تحديد دقيؽ 
بناء عميو فقد كضعت الدراسة الحالية ضكابط معينة ك  ،كالفئات المستيدفة مف التحميؿ  ،لمعبارات 

 -لتحميؿ المحتكل كالتي تتمثؿ في التالي :
  األكلى " الكسكر العادية" كالكحدة الثالثة "اليندسة "  ،يتـ التحميؿ في إطار المحتكل لمكحدتيف

 ،مف كتاب الرياضيات لطبلب الصؼ السادس األساسي بككالة غكث كتشغيؿ البلجئيف 
 . 2415- 2414المقرر لمعاـ 

 . يتـ استبعاد أسئمة التقكيـ الكاردة في نياية كؿ كحدة مف الكحدتيف 
 موضوعية عممية التحميؿ :- 
 -التحميؿ : أداة صدؽ -

حيث تـ عرضيا عمى نخبة مف  ،لمتأكد مف صدؽ التحميؿ تـ عرض أداة التحميؿ عمى المحكميف  
عات كمجمكعة مف المدرسيف لمادة الرياضيات كتـ عرض قائمة ميارات التفكير الرياضي مأساتذة الجا

 كأجرل الباحث التعديبلت التي أشار إلييا المحكمكف . ،عمييـ 
  -التحميؿ :أداة ثبات  -

كيقصد بيا ثبات نتائج التحميؿ عند إعادة التحميؿ أكثر مف مرة مع تكافر نفس الظركؼ  
 (168:  2441 ،تحميمية ميما اختمؼ القائمكف بالتحميؿ .)خطاب كالفئات كالكحدات ال
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حيث قاـ الباحث بتحميؿ محتكل كحدتيف األكلى كالثالثة مف كتاب الرياضيات لمصؼ  
السادس األساسي الجزء األكؿ كتـ تكميؼ معمـ صؼ سادس آخر بتحميؿ الكحدتيف كىذا النكع مف 

 الثبات يسمى الثبات عبر األشخاص .
 -اب معامؿ الثبات كتـ التكصؿ إلى النتائج التالية :كتـ حس

 جدكؿ التحميؿ لمكحدة األكلى " الكسكر العادية "

 الميارات الناتجة
 نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ المحمؿ الثاني المحمؿ األوؿ

25 28 25 3 
 (34: 1999 ،)عفانة  -كتـ حساب معامؿ الثبات كفؽ لممعادلة التالية :

                   الثبات =                                    نقاط االتفاؽمعامؿ 
 نقاط االختبلؼ + نقاط االتفاؽ                                             

 =  

  
 100   =89.28  

 كىذا يدؿ عمى ثبات عممية التحميؿ.

 الكحدة الثالثة " اليندسة "

 الميارات الناتجة
 نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ المحمؿ الثاني األوؿالمحمؿ 
44 39 38 2 

 
 كلحساب معامؿ الثبات نستخدـ نفس المعادلة .
                           معامؿ الثبات =                  نقاط االتفاؽ

 نقاط االختبلؼ + نقاط االتفاؽ                          
 

=       38      =92.68  
38+3      

 تـ الخركج بقائمة نيائية مف ميارات التفكير الرياضي المتضمنة في -نتائج التحميؿ :
كحدتيف األكلى كالثالثة مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي الجزء األكؿ بعد إجراء الباحث  

 لتعديبلت المحكميف .

 . اختبار ميارات التفكير الرياضي -ثانيا :
 -ميارات التفكير الرياضي بعدة مراحؿ كىي : إعداد اختباركلقد مر 
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 ،حيث تـ اختيار كحدتيف  ،تحديد المكضكعات التي سكؼ تدرس باستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم 
كالثالثة "اليندسة" مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ لمصؼ السادس  ،األكلى "الكسكر العادية" 

 األساسي .
 االختبارلميارات التفكير الرياضي في كحدتي الكسكر العادية كاليندسة كتضمف  باراعد الباحث اخت

 -:ت التالية المكضكعا
 -كحدة الكسكر العادية :

 ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر . .1
 ضرب عدد كسرم في كسر عادم . .2
 ضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر . .3
 قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر . .4
 عمى عدد كسرم .قسمة كسر عادم  .5
 قسمة عدد كسرم عمى عدد كسرم آخر . .6
 خكاص العمميات عمى الكسكر العادية . .7

 -كحدة اليندسة :
 المضمع المنتظـ . .1
 مجمكع قياسات زكايا المضمع . .2
 الزاكية الداخمية لممضمع المنتظـ . .3
 مساحة المثمث . .4
 مساحة متكازم األضبلع . .5
 المعيف . .6
 شبو المنحرؼ . .7
 األشكاؿ اليندسية .العبلقات بيف  .8

 -: تحديد اليدؼ مف االختبار
لما كانت الدراسة تسعى إلى تنمية ميارات التفكير الرياضي مف خبلؿ االستراتيجية  
فقد تحدد اليدؼ مف ىذا االختبار بإمكانية االستدالؿ مف إجابات المفحكصيف عمى أسئمة  ،المقترحة 

 ميارات التفكير الرياضي .

 -: بارتحديد محاور االخت -
تـ تحديد محاكر االختبار مف بعض ميارات التفكير الرياضي كذلؾ بعد االطبلع عمى الكتب كالمراجع 

كمشاكرة أىؿ االختصاص في مجاؿ  ،كالدراسات السابقة كالتي تناكلت ميارات التفكير الرياضي 
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التكصؿ كقد أسفر ذلؾ عف  ،كمجاؿ تخصص مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات  ،تدريس الرياضيات 
 -إلى اختيار أربع ميارات مف ميارات التفكير الرياضي كذلؾ لتطبيؽ الدراسة عمييـ :

 االستقراء . -
 االستنتاج . -
 التعبير بالرمكز . -
 البرىاف . -
 إعداد جدوؿ المواصفات :- 

لتحديد عدد أسئمة االختبار كتكزيعيا عمى الكحدتيف قاـ الباحث بإعداد جدكؿ لتكزيع ميارات  
ىاتيف  كذلؾ بعد تحميؿ لمحتكل ،"ك "اليندسة"  الرياضي المكجكدة في كحدتي "الكسكر العاديةالتفكير 

كاستخراج األىداؼ المتعمقة بالدراسة كالتركيز عمى ميارات التفكير الرياضي المستخدمة ،الكحدتيف 
 كجدكؿ تكزيع ميارات التفكير الرياضي عمى الكحدتيف . ،كأكلكية لمدراسة 

 (2جدوؿ رقـ )
 ( الوحدة األولى -) أختبار الجدوؿ مواصفات ا

 الميارات                 
 

 الدرس

 االستقراء
46% 

 االستنتاج
44% 

 التعبير بالرموز
02% 

 المجموع
022% 

 5 1 2 2 %24 الدرس األكؿ
 2 ػػػػػ 1 1 %14 الدرس الثاني
 2 ػػػػػ 1 1 %14 الدرس الثالث
 2 ػػػػػ 1 1 %14 الدرس الرابع

 3 1 1 1 %15 الدرس الخامس
 2 ػػػػػ 1 1 %14 الدرس السادس
 2 1 ػػػػػ 1 %14 الدرس السابع
 2 ػػػػػ 1 1 %15 الدرس الثامف

 24 3 8 9 %144 المجمكع

 البرىاف ميارات مف  ةعادية لعدـ تضمف الكحدة ألم ميار كتـ استثناء محكر البرىاف مف كحدة الكسكر ال
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 (3جدوؿ رقـ )

 (الوحدة الثالثة  -) بختبارالمواصفات اجدوؿ 
 الميارات

 
 الدرس

 االستقراء
35% 

 االستنتاج
48% 

 التعبير بالرموز
02% 

 البرىاف
7% 

 المجموع
022% 

 1 ػػػػػ ػػػػػ 1 ػػػػػ %7 الدرس األكؿ
 2 ػػػػػ ػػػػػ 1 1 %12 الدرس الثاني
 2 ػػػػػ ػػػػػ 1 1 %14 الدرس الثالث
 7 1 1 3 2 %26 الدرس الرابع

 3 ػػػػػ 1 1 1 %13 الدرس الخامس
 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ %5 الدرس السادس
 2 ػػػػػ ػػػػػ 1 1 %12 الدرس السابع
 3 1 ػػػػػ 1 1 %13 الدرس الثامف
 ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ ػػػػػ %2 الدرس التاسع

 24 2 2 9 7 %144 المجمكع
 
 
 

 -: صياغة بنود االختبار
قبؿ صياغة الباحث لبنكد اختبار ميارات التفكير الرياضي قاـ باالطبلع عمى مجمكعة مف اختبارات 

 -ميارات التفكير الرياضي لمتعرؼ عمى كيفية بناء اختبار ميارات التفكير الرياضي  نذكر منيا :
 (.2412اختبار ميارات التفكير الرياضي مف إعداد ىبة العيمة )

 (.2412التفكير الرياضي مف إعداد معزز سميـ )اختبار ميارات 
 (2449اختبار ميارات التفكير الرياضي مف إعداد أيمف عبيد ) 

 (2448اختبار ميارات التفكير الرياضي مف إعداد تيسير القيسي ) 

كضع  ،كتحديد الميارات المراد قياسيا مف خبلؿ االختبار  ،كبعد تحديد اليدؼ مف االختبار  
( فقرة 24الباحث مجمكعة مف فقرات اختيار متعدد لما تتمتع بو مف شمكلية كمكضكعية حدد فيو )

ثالثة اليندسة فقرة لمكحدة ال 24 ،لمكحدة األكلى الكسكر العادية مكزعة عمى ميارات التفكير الرياضي 
عة مف عمى مجمكعة مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس كمجمك  كتـ عرض االختبار

مة ءالمعمميف أصحاب الخبرة الطكيمة كمجمكعة مف المشرفيف لمادة الرياضيات كذلؾ لتحديد مدل مبل
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فقرات االختباريف لقياس ميارات التفكير الرياضي كقاـ الباحث بإجراء التعديبلت في ضكء آراء 
 المحكميف .

 -كقد راعى الباحث في صياغة مفردات االختبار األسس التالية :
 يا بشكؿ كاضح كمحدد .صياغت -
 عمى اإلجابة الصحيحة .تدؿ صياغة السؤاؿ بحيث يخمك مف أم إشارة  -
 التنكع في الفقرات بحيث تشمؿ المحاكر األربعة مف ميارات التفكير الرياضي . -
 . طبلبسئمة لمفركؽ الفردية بيف المراعاة فقرات األ -

 -: تصحيح االختبار
 االختبار .حددت درجة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات 

 -: التطبيؽ االستطالعي لالختبار
لتنمية ميارات التفكير الرياضي في كحدتيف الكسكر العادية كاليندسة لدل طبلب  يحدد االختبار

كعدـ معرفة الطبلب لمحتكل ىذه الكحدة سيجعميـ يجيبكا عمى األسئمة  ،الصؼ السادس األساسي 
 قيقية تساعده في تقنيف االختباركؿ عمى نتائج حبطريقة عشكائية كىذا ال يمكف الباحث مف الحص

عمى عينة استطبلعية الباحث إلى تطبيؽ االختبار  ألجليذا  ،كتحديد الزمف المناسب لئلجابة عميو 
انيكا دراسة الكحدتيف بيدؼ ( طالبا ممف انيكا دراسة الصؼ السادس األساسي ك 35بمغ عددىا )

 -:معرفة
 بار .مدل كضكح معاني كتعميمات االخت .1
 تحديد الزمف المناسب ألداء االختبار . .2
 ضبط االختبار إحصائيا ) تحديد الثبات كالصدؽ( .3
 إيجاد تمييز الفقرات . .4
 -كقد دلت نتائج التطبيؽ االستطبلعي عمى ما يمي : .5
 األلفاظ كالتعميمات كاضحة . .6

كالزمف المناسب ألداء اختبار الكحدة  ،( دقيقة 45الزمف المناسب ألداء االختبار لمكحدة األكلى ىك )
 -كذلؾ مف خبلؿ حساب زمف االختبار مف خبلؿ المعادلة التالية : ،( دقيقة 64الثالثة ىك )

 زمف االختبار = زمف إجابة الطالب األكؿ + زمف إجابة الطالب األخير  
          2    

  : صدؽ االختبارTest validity 
 (.36:  2442 ،يقصد بصدؽ االختبار صبلحية االختبار في قياس ما كضع لقياسو . )جابر 

 -كقد تـ قياس صدؽ االختبار بالطرؽ التالية :
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 -صدؽ المحتكل :
 كيقصد بصدؽ المحتكل معرفة مدل تمثيؿ فقرات االختبار لممكضكع الدراسي الذم ييدؼ إلى قياسو .

 (37:  1997 ، مبكر ال)الزكبعي ك 
كقد تحقؽ الباحث مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى 
مجمكعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس كمتخصصيف يعممكف في 

كمدل  ،حيث قامكا بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ مناسبة فقرات االختبار  ،الميداف بمحافظات غزة 
كفي ضكء  ،قرات إلى كؿ بعد مف األبعاد األربعة لبلختبار ككذلؾ كضكح صياغتيا المغكية انتماء الف

 ( فقرة .44تمؾ اآلراء أصبح عدد فقراتو )

كقد تحقؽ ىذا النكع مف الصدؽ مف خبلؿ إجراءات بناء االختبار كىي تحميؿ محتكل المادة 
ككضع فقرات االختبار  ،التعميمية  كتحديد األىداؼ ،الدراسية في ضكء ميارات التفكير الرياضي 
 ممثمة لميارات التفكير الرياضي كاألىداؼ .

 -: التجربة االستطالعية لالختبار
تـ القياـ بالتجربة  ،السادة المحكميف  آلراءبعد إجراء التعديبلت البلزمة لبلختبار كفقا 

س األساسي  بمدرسة االستطبلعية لبلختبار عف طريؽ تطبيقو عمى مجمكعة مف طبلب الصؼ الساد
قرب إلى نفس البيئة التي أجريت عمييا أكىـ  ،أ " التابعة لؤلكنركا  ذككر بيت حانكف اإلعدادية "

 -( طالبا كسجمت النتائج بغرض :34الدراسة  كبمغ عددىـ )
 التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو . -
 حساب معامبلت التمييز ألسئمة االختبار . -
 تحديد زمف االختبار . -
  تأكد مف كضكح تعميمات االختبار .ال -
 : صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار -ثانيا :

كيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قكة االرتباط بيف درجات كؿ بعد مف أبعاد ميارات التفكير 
الرياضي كدرجة االختبار الكمية ككذلؾ درجة ارتباط كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ببعد الميارات الكمي 

العينة كقد تـ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار  بتطبيؽ االختبار عمى  ،الذم تنتمي إليو 
مف خارج أفراد عينة الدراسة كتـ حساب معامبلت االتساؽ  ،( طالبا 34االستطبلعية مككنة مف )

الداخمي لبلختبار كذلؾ بحساب معامؿ ارتباط درجة كؿ بعد مع الدرجة الكمية لبلختبار ككذلؾ درجة 
 ( يبيف ذلؾ .4رقـ ) كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية باستخداـ معادلة بيرسكف كالجدكؿ
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 (4الجدوؿ رقـ )
 معامؿ ارتباط أبعاد اختبار تنمية ميارات التفكير الرياضي مع الدرجة الكمية لالختبار

 مستوى الداللة معامؿ بيرسوف البعد
 4.41 4.64 االستقراء
 4.41 4.75 االستنتاج

 4.41 4.66 التعبير بالرمكز
 4.41 4.55 البرىاف

 :يبلحظ مف الجدكؿ 
( مما يدلؿ عمى أف جميع أبعاد 29( كدرجة حرية )α =4.41( عند )4.47إف قيمة )ر( الجدكلية = )
 مع االختبار ككؿ . االختبار مرتبطة إحصائيا
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 (5جدوؿ رقـ )
 يظير معامؿ ارتباط فقرات اختبار الميارات مع الدرجة الكمية لالختبار

 مستوى الداللة معامؿ بيرسوف الفقرةرقـ  مستوى الداللة معامؿ بيرسوف رقـ الفقرة
1 4.55 4.41 21 4.55 4.41 
2 4.66 4.41 22 4.65 4.41 
3 4.68 4.41 23 4.57 4.41 
4 4.63 4.41 24 4.53 4.41 
5 4.52 4.41 25 4.41 4.45 
6 4.37 4.45 26 4.44 4.45 
7 4.62 4.41 27 4.71 4.41 
8 4.58 4.41 28 4.59 4.41 
9 4.65 4.41 29 4.44 4.45 
14 4.76 4.41 34 4.44 4.45 
11 4.35 4.45 31 4.36 4.45 
12 4.44 4.45 32 4.64 4.41 
13 4.45 4.45 33 4.54 4.41 
14 4.54 4.41 34 4.68 4.41 
15 4.64 4.41 35 4.42 4.45 
16 4.63 4.41 36 4.45 4.45 
17 4.52 4.41 37 4.44 4.45 
18 4.47 4.41 38 4.43 4.45 
19 4.42 4.45 39 4.43 4.45 
24 4.41 4.45 44 4.54 4.45 

 (.29( كدرجة حرية )α  =4.45( عند )4.36حيث قيمة )ر( الجدكلية = )
 ( .29( كدرجة حرية )α =4.41( عند ) 4.47كقيمة )ر ( الجدكلية = )

 جميع فقرات االختبار مرتبطة ارتباطا دالة احصائيا . أف( 5كيبلحظ مف الجدكؿ )
 : ثبات االختبار- 

كيقصد بو الحصكؿ عمى النتائج نفسيا تقريبا عند تكرار القياس في الظركؼ نفسيا باستخداـ المقياس 
 (.146: 1999 ،نفسو . )االغا كاالستاذ 

 -لقد تـ التأكد مف ثبات االختبار عف طريؽ :
 التجزئة النصفية . -
 ( .24ككدرريتشادسكف ) دلةمعا -
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 -التجزئة النصفية : -: أوال
ثـ حسب معامؿ  ،نصفيف مف الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزكجية  إلىحيث تـ تجزئة االختبار 

كالجدكؿ رقـ  ،االختبار  أبعادكلكؿ بعد مف  ،بيف النصفيف عمى االختبار ككؿ  سبيرماف براكفارتباط 
 ( يكضح ذلؾ .6)

 (6جدوؿ رقـ )
 الختبار ميارات التفكير الرياضيثبات التجزئة النصفية 

 معامؿ الثبات عدد الفقرات البعد
 4.85 16 االستقراء
 4.88 17 االستنتاج

 4.82 5 التعبير بالرمكز
 4.81 2 البرىاف

 4.87 44 االختبار ككؿ

جثماف في بعد االستنتاج كالتعبير بالرمكز )الفقرات الفردية ( لعدـ تساكم  دلةتـ استخداـ معا
تقراء كالبرىاف )الفقرات في بعد االسبراكف  –سبيرماف  دلةبينما تـ استخداـ معا ،نصفي فقرات االختبار 

قيـ معامبلت الثبات الختبار ميارات التفكير الرياضي يشير  أف( 6( كيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )الزكجية
 الى اف االختبار يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة تؤكد صبلحيتو لبلستخداـ .

 -( :22كودرريتشادسوف ) ةلدثانيا : معا
قيمة  أفحيث كجد  ،( 24قاـ الباحث بحساب الثبات لبلختبار باستخداـ معادلة ككدرريتشادسكف )

 ( كىي قيمة مقبكلة تربكيا تؤكد ثبات االختبار .4.86معامؿ الثبات )
 -مبررات االستخداـ :

 ( في االختبار لكؿ فقرة .4( أك )1إذا كانت الدرجة المعطاة )

إذ تعتمد  ،تعد ىذه الطريقة مف أفضؿ الطرؽ في إيجاد معامؿ االتساؽ الداخمي لبلختبار 
 Analysisكليذا فإنيا تنتمي إلى أساليب تحميؿ التبايف  ،ار عمى قياس تجانس فقرات االختب

variance  ،  كما أف ىذه الطريقة تتعامؿ مع نسبة عدد المفحكصيف الذيف أصابكا في إجاباتيـ عف
 (.1999 ،كؿ سؤاؿ كالذيف لـ يجيبكا عف تمؾ االسئمة . )عفانة 

 . الصعوبة معامؿ
  -معامؿ الصعكبة :
 .  طأالطبلب الذيف أجابكا إجابة خ كيقصد بو نسبة

 -كتحسب بالمعادلة التالية :
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       أعدد الذيف أجابكا إجابة خط       معامؿ الصعكبة =  
 عدد أفراد العينة              

 كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة .
 (7جدوؿ رقـ )
 ( الوحدة االولى -) أختباراالمعامالت الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات 

 معامالت الصعوبة ـ معامالت الصعوبة ـ
1 4.44 11 4.42 
2 4.25 12 4.45 
3 4.44 13 4.37 
4 4.35 14 4.34 
5 4.54 15 4.45 
6 4.48 16 4.68 
7 4.54 17 4.64 
8 4.64 18 4.34 
9 4.44 19 4.25 
14 4.52 24 4.35 

( بمتكسط بمغ 4.68-4.25يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الصعكبة تراكحت بيف )
ات االختبار مقبكلة ألنيا تقع في الحد المعقكؿ لمصعكبة الذم ُيقّره ر كعميو إف جميع فق ،( 43.65)

 المختصكف في القياس كالتقكيـ .

 (8جدوؿ رقـ )
 ( الثالثةالوحدة  -) برختبااالالصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات معامالت 

 معامالت الصعوبة ـ معامالت الصعوبة ـ
1 4.35 11 4.54 
2 4.27 12 4.55 
3 4.62 13 4.35 
4 4.34 14 4.62 
5 4.47 15 4.56 
6 4.52 16 4.67 
7 4.72 17 4.69 
8 4.45 18 4.27 
9 4.27 19 4.65 
14 4.74 24 4.27 
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( بمتكسط بمغ  4.72 ، 4.27يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الصعكبة تتراكح بيف ) 

كعميو أف جميع فقرات االختبار مقبكلة ألنيا  تقع في الحد المعقكؿ لمصعكبة الذم يقرره  ،( 4.49)
 المختصكف في القياس كالتقكيـ .

 -معامؿ التمييز :
 الطبلب الممتازيف كالطبلب الضعاؼ .كيقصد بو قدرة االختبار عمى التمييز بيف 

 تـ حساب معامؿ التمييز حسب المعادلة التالية :
عدد الطمبة المجيبيف بشكؿ   عدد الطمبة المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة العميا _ =معامؿ التمييز

 صحيح مف الفئة الدنيا
 عدد أفراد الفئة الدنيا       عدد أفراد الفئة العميا             

كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كالجدكؿ يكضح 
 ييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار .معامؿ التم

 (9جدوؿ رقـ )
 ( لموحدة األولى -) أمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار

 معامالت التمييز ـ معامالت التمييز ـ
1 4.54 11 4.65 
2 4.28 12 4.55 
3 4.34 13 4.44 
4 4.44 14 4.34 
5 4.34 15 4.34 
6 4.45 16 4.77 
7 4.44 17 4.55 
8 4.65 18 4.28 
9 4.29 19 4.44 
14 4.64 24 4.34 

        ( بمتكسط  بمغ 4.77  ،4.28يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت التمييز تراكحت بيف )  
كعميو تـ قبكؿ جميع فقرات االختبار  حيث كانت في الحد المعقكؿ لمعامبلت التمييز كما  ،( 4.45) 

 يقرره المختصكف في القياس كالتقكيـ .
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 (02جدوؿ رقـ )
 (لوحدة الثالثةا -) ب ختباراللتمييز لكؿ فقرة مف فقرات امعامالت ا

 معامالت التمييز ـ معامالت التمييز ـ
1 4.56 11 4.25 
2 4.33 12 4.32 
3 4.44 13 4.27 
4 4.64 14 4.72 
5 4.65 15 4.69 
6 475 16 4.34 
7 4.34 17 4.55 
8 4.28 18 4.42 
9 4.33 19 4.42 
14 4.25 24 4.58 

( 4.54( بمتكسط بمغ ) 4.75-4.25معامبلت التمييز تراكحت بيف ) أفيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
حيث كانت في الحد المعقكؿ لمعامبلت التمييز كما يقرره  االختباركعميو تـ قبكؿ جميع فقرات 
 المختصكف في القياس كالتقكيـ

 -اجراءات الدراسة :

كاالستراتيجيات المستخدمة لتحسيف تدريس  باألساليبمسح الدراسات كالبحكث السابقة المتعمقة  (1
 خاص .الرياضيات كالدراسات المتعمقة باستراتيجية التعمـ التكليدم بشكؿ 

كالنظريات التي يستند عمييا كطبيعة مادة  كاألسستحديد طبيعة استراتيجية التعمـ التكليدم  (2
 الرياضيات كاىداؼ تدريسيا كتحديد ميارات التفكير الرياضي ككيفية اكتسابيا كتنميتيا .

اعداد قائمة ميارات التفكير كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف لتحديد صبلحيتيا كتحديد  (3
 اد ميارات التفكير الرياضي لمتطبيؽ عمييا في الدراسة .ابع

تدريس الكحدتيف المعدتيف باستخداـ استراتيجية التعمـ  بإجراءاتاعداد دليؿ المعمـ الخاص  (4
 التكليدم .

 ئية لمطبلب المتعمقة بدركس الكحدتيف .اعداد تدريبات اثرا (5
 أدكات الدراسة االزمة . بإعدادقاـ الباحث  (6
 صدؽ كثبات اختبار ميارات التفكير الرياضي .التأكد مف  (7
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استأذف الباحث مف مدير مدرسة ذككر بيت حانكف االعدادية " ج " التي يعمؿ بيا لتطبيؽ  (8
 الدراسة كتمت المكافقة عمى ذلؾ .

 ـ . 2414 \ 9 \23تـ تنفيذ االختبار القبمي عمى عينة الدراسة يـك الثبلثاء المكافؽ  (9
س الكحدتيف الدراسيتيف ، الكحدة االكلى " قاـ الباحث بنفسو بتدري (14

سة " ، كتـ تأجيؿ دراسة الكحدة الثانية " الكسكر دية " ، كالكحدة الثالثة " اليندالكسكر العا
العشرية " الى حيف انتياء التجربة عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ، ابتداء مف يـك 

ميـ دركس الكحدتيف كفؽ االستراتيجية ـ ، حيث تـ تص 2414 \ 9 \ 24االربعاء المكافؽ 
 المتبعة في ىذه الدراسة .

ست حصص حصة دراسية كذلؾ بمعدؿ  (44التجربة ) استغرقت (11
 ـ . 2414 \ 11 \9، حيث انتيت يـك االحد المكافؽ  اسبكعيا

طبؽ االختبار البعدم عمى طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة يـك  (12
 ـ . 2414 \ 11 \ 11الثبلثاء المكافؽ 

استخدـ الباحث المعالجات االحصائية لمعالجة النتائج بكاسطة البرنامج  (13
 .  spssاالحصائي 

 رصد النتائج كمعالجتيا احصائيا كتفسيرىا . (14
 تقديـ التكصيات كالمقترحات بناء عمى نتائج الدراسة . (15

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :- 

 -استخدـ الباحث :لمتحقؽ مف صحة فركض الدراسة 
اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف الختبار صحة الفركض المتعمقة لمفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية 

 كالضابطة بعد تطبيؽ البرنامج المقترح .
 2ـ – 1قيمة  ت  =         ـ

                
 

 ( 82: 1998 ،) عفانة 
 (. 1-)ف2درجات الحرية = 

 -حيث أف :
 متكسط كؿ عينة .    :    2ـ ، 1ـ
 :     تبايف كؿ عينة .  2ع ، 1ع

 عدد أفراد  كؿ عينة . ف     :         

 2+ ع 1ع
2 2 

 ن
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( الختبار صحة الفركض المتعمؽ بالفركؽ بيف المجمكعات بيف المجمكعات Uاختبار ماف كيتني )

 المقترح .الفرعية مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تطبيؽ البرنامج 
U1  1مج ت –( 1+ 1)ف 1+ ف 2ف1=   ف . 

U2  2مج ت -(1+ 2) ف 2+ ف 2ف1=  ف . 
 (125: 1998 ،)عفانة                                                 

 -حيث أف :
 الثانية . : حجـ العينة      2ف                             :    حجـ العينة األكلى .  1ف

      . المجمكعة الثانية: مجمكع رتب  2مج ت                . المجمكعة االكلىرتب  :مجمكع 1مج ت
U1     ىاألكل تب المجمكعة: فركؽ ر .                          U2:  رتب المجمكعة الثانيةفركؽ 
. 

 في حالة اإلحصائي )ت(
 2ت           اإلحصائي )ت (ايتا  =     التأثير حجـ

 + د.ح 2ت                                             
 (42: 2444 ،)  عفانة 

 .2- 2+ف 1بدرجات حرية د.ح = ف
 حيث أف ت ىي قيمتيا المحسكبة عند االختبار .

  

 

 

 

2 

2 
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 انفصم اخلايش

 نتائج انذراصة ويناقشتها

 
 

 . نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ومناقشتو 

  اإلجابة عف السؤاؿ الثاني ومناقشتو .نتائج 

 . نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث ومناقشتو 

 . نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع ومناقشتو 

 . توصيات الدراسة 

 . مقترحات الدراسة 
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا

ثـ  ،النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة كتفسيرىا  عرضييدؼ ىذا الفصؿ إلى 
حيث تناكلت ىذه الدراسة  ،كضع التكصيات كالمقترحات في ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا

حيث قاـ الباحث  ،كسيقكـ الباحث بعرض ىذه النتائج  ،مجمكعة مف األسئمة تمت اإلجابة عمييا 
كما تـ تفريغ البيانات  ،راد العينة مف طبلب الصؼ السادس األساسي بتطبيؽ أدكات الدراسة عمى أف

كقد استخدـ الباحث  SPSSالتي تـ جمعيا مف أفراد عينة الدراسة باستخداـ البرنامج اإلحصائي
لمعالجة البيانات كالكصكؿ إلى النتائج عددا مف األساليب اإلحصائية منيا المتكسطات كاالنحرافات 

كأيضا حجـ التأثير كذلؾ لمتأكد مف حجـ الفركؽ فيما إذا كانت فركؽ حقيقية  ،"ت"  المعيارية كاختبار
 -كفيما يمي يعرض الباحث النتائج التي تكصؿ إلييا : ،تعكد لمتغير استراتيجية التعمـ التكليدم 

 -السؤاؿ األوؿ :عف جابة نتائج اإل
التفكير الرياضي المراد تنميتيا لدى ما ميارات ينص السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة عمى التالي "

 طالب الصؼ السادس بغزة ؟"
قاـ الباحث بتحديد قائمة لميارات التفكير الرياضي المتضمنة في الكحدة  ، لإلجابة عف ىذا السؤاؿ

 ،األكلى  " الكسكر العادية "كالكحدة الثالثة "اليندسة" مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسي 
مف  مجمكعة مف المحكميفبعد ذلؾ تـ عرض ميارات التفكير الرياضي لمكحدتيف عمى ك الجزء األكؿ 

  . كضبطيا كمراجعة القائمةءة لممساىمة في ذكم الخبرة كالكفا

 -:  الثاني السؤاؿ عف اإلجابة نتائج
 -: التالي عمى السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة  ينص
درجات طالب المجموعة  ي( بيف متوسط α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى ) وجد فروؽ ذايىؿ 

 التجريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدي ؟
 -كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية :
( بيف متكسط درجات الطبلب في  α≤0.05" ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

 المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدم "

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب متكسط درجات الطبلب كاالنحراؼ المعيارم لكؿ 
 T- Test"مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كتـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف 

independent sample " . 
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نتائج  (11) لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف متكسط درجات الطبلب في كؿ مف المجمكعتيف كيكضح الجدكؿ
 ىذا الفرض.

 (00جدوؿ رقـ )
 الى الفروؽ بيف وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ ،المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

 التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير الرياضي .المجموعتيف الضابطة والتجريبية في 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارات
 المعياري

قيمة " ت 
 الداللة مستوى "

 االستقراء
 4.41دالة عند  7.562 2.6 12.625 45 تجريبية
   2.612 8.511  ضابطة

 االستنتاج
 تجريبية

45 
13.991 3.289 

5.57 
 4.41دالة عند 

  3.369 14.488 ضابطة
 التعبير
 بالرموز

 تجريبية
45 

3.883 1.224 
5.936 

 4.41دالة عند 
  4.833 2.577 ضابطة

 البرىاف
 تجريبية

45 
1.3642 4.646 

14.8 
 4.41دالة عند 

  4.542 4.499 ضابطة

 المجموع
 تجريبية

45 
45 

31.9 6.4 
7.226 

 4.41دالة عند 

  7.1 21.71  ضابطة
 1.99( = 4.45كعند مستكل داللة ) 88قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 
 . 2.63(= 4.41كعند مستكل داللة ) 88قيمة "ت" الجدكلية عند درجة حرية 

كىذا يدؿ  ،يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة اكبر مف قيمة "ت" الجدكلية 
( بيف متكسطات درجات الطبلب في 4.41)عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل داللة 
التعمـ التكليدم لصالح المجمكعة  باستراتيجيةالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة بعد التدريس 

مما يعني رفض الفرض الصفرم الذم ينص عمى انو " ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ،التجريبية 
( بيف متكسطي درجات الطبلب في المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في  α≤0.05عند مستكل )

 كقبكؿ الفرض البديؿ . ،اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدم " 

 -ويمكف تفسير ذلؾ مف منطمؽ األسباب التالية:
أثارت استراتيجية التعمـ التكليدم دافعية الطبلب لمتعميـ كذلؾ ألنو أزاؿ الفجكة التي بيف  -

طبلب كالمعمـ كما حرر الطبلب مف القيكد التي يشعركف بيا داخؿ الفصؿ حيث تترؾ حرية ال
 النقاش كالحكار داخؿ المجمكعات.
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مف المكضكعات الجديدة بالنسبة لمطبلب كما  أف تعمـ ميارات التفكير الرياضي باإلضافة إلى -
 ساعد التعمـ التكليدم الطبلب عؿ اكتشاؼ قدرات مكجكدة لدييـ .

باعتبارىا طريقة تعميمية جديدة ليا خطكاتيا  ،تجاكب الطبلب مع استراتيجية التعمـ التكليدم  -
 . عاديةالتي تختمؼ عف الطريقة التعميمية ال

تعطي استراتيجية التعمـ التكليدم دكرا لكؿ طالب في المجمكعة كؿ حسب تفكيره كقدرتو عؿ  -
 التفاعؿ مع أفراد مجمكعتو .

تبر تعمما ذا معنى مما يزيد مف قدرة المتعمـ عمى التحصيؿ الدراسي كذلؾ التعمـ التكليدم يع -
 عند تكظيؼ ما تعممو في حياتو اليكمية .

الف ىناؾ تفاعؿ ايجابي بيف المتعمـ كالمعمـ كالمادة  ،لممعمـ دكر ايجابي في التعمـ التكليدم  -
 التعميمية كىذا يرفع مف زيادة التحصيؿ .

كتكلد لديو المقدرة عمى التعمـ الذاتي  ،ي جعؿ المتعمـ يقيـ نفسو بنفسو يسيـ التعمـ التكليدم ف -
مف خبلؿ ربط العبلقات التي تربط بيف المفاىيـ كبيف ما تكصؿ إليو مما يساىـ في اتساع 

 المفيـك لديو .
ى عم التعمـ التكليدم ةاستراتيجيلتجريبية التي درست كفؽ ا المجمكعة لذلؾ أظيرت النتائج تفكؽ

  المجمكعة الضابطة التي درست كفؽ الطريقة التقميدية.
مف خبلؿ حساب مربع ايتا باستخداـ  المستخدمة لبلستراتيجية كلقد قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير

 المعادلة التالية
 2مربع ايتا   =     ت
 + د.ح 2ت                 

 (2444 ،) عفانة 
 (02جدوؿ رقـ )

المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ الجدوؿ المرجعي 
 التأثير

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير متوسط ضعيؼ
 4.14 4.46 4.41 مربع ايتا
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 (03جدوؿ رقـ )
 حجـ التأثير لكؿ ميارة مف ميارات التفكير الرياضيمستويات  

 حجـ التأثير مربع ايتا ت الميارات
 كبير 4.39 7.562 االستقراء
 كبير 4.26 5.57 االستنتاج

 كبير 4.28 5.936 التعبير بالرموز
 كبير 4.56 14.8 البرىاف

 كبير 4.37 7.226 المجموع
أف حجـ تأثير استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية بعض ميارات  السابؽيتضح مف جدكؿ 

 التفكير الرياضي كاف كبيران .
 -: نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث

 -الدراسة عمى التالي : أسئمةينص السؤاؿ الثالث مف 
ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية مرتفعي 

 التحصيؿ وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدي؟
 -لسؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية :كلئلجابة عف ىذا ا

( بيف متكسط درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ α≤0.05"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
 في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدم ؟ ".

 (Mann-Whitney Testكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار ) 
قاـ الباحث بترتيب درجات الطبلب كأخذ اعمى ربع مف المجمكعتيف حيث كاف عددىـ عشر طبلب ، 

 كذلؾ االمر نفسو مع الطبلب منخفضي التحصيؿ .
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 (04جدوؿ رقـ )
ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ في االختبار  ،( Uمة )متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقي

 البعدي المعد لمدراسة بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة ذوي التحصيؿ المرتفع .

متوسط  العدد المجموعة الميارات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة  Uقيمة 
 الداللة

 داللة الفروؽ

 االستقراء
 131 13.14 14 مرتفعي تجريبية

24 4.42 
دالة عند غير 

 79 7.94 14 مرتفعي ضابطة 4.45

 االستنتاج
 144 14.44 14 مرتفعي تجريبية

15 4.446 
 4.41دالة عند 

 74 744 14 مرتفعي ضابطة
 التعبير
  بالرموز

 13.2 14 مرتفعي تجريبية
 

 4.45دالة عند  4.422 23 132
 78 7.84 14 مرتفعي ضابطة

 البرىاف
 131.5 13.15 14 مرتفعي تجريبية

23.54 4.424 
دالة عند غير 

 78.5 7.85 14 مرتفعي ضابطة 4.45

 المجموع
 141.5 14.44 14 مرتفعي تجريبية

11 4.443 
 4.41دالة عند 

 64.58 6.64 14 مرتفعي ضابطة
كىذا يعني رفض  ،( 4.41" دالة احصائيا عند مستكل داللة ) " Uأف قيمة  السابؽيتضح مف الجدكؿ 
( بيف 4.41كقبكؿ الفرض البديؿ بمعني كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ) ،الفرض الصفرم 

متكسط درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كمتكسط طبلب مرتفعي التحصيؿ 
 عزل الستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم . في المجمكعة الضابطة في االختبار تُ 

 -تفسير النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث :
أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ في 

الضابطة ( لصالح طبلب مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية في كؿ  ،المجمكعتيف ) التجريبية 
البرىاف ( كفي كؿ  ،التعبير بالرمكز  ،االستنتاج  ،االستقراء مف ميارات التفكير الرياضي ) ارةمي

ميارة عمى حدة  حيث أف طبلب مرتفعي التحصيؿ كانكا أكثر ايجابية في تعمـ ميارات التفكير 
التعمـ التكليدم نظران ألىمية استراتيجية  ،البرىاف (  ،التعبير بالرمكز ،االستنتاج ،الرياضي ) االستقراء

كذلؾ دكرىا في بناء المعمكمات كالمفاىيـ بشكؿ  ،في تكضيح كربط المفاىيـ كالمعمكمات عند الطبلب 
عبلكة عمى ارتفاع القدرات العقمية لدل طبلب مرتفعي التحصيؿ في التركيز  ،سمس كتسمسمي 

كخاصة أف  ،ر الرياضي لدييـ كاالستيعاب كتكظيؼ استراتيجية التعمـ التكليدم في تنمية ميارات التفكي
استراتيجية التعمـ التكليدم تتضمف في مراحميا إتاحة كا عطاء الفرصة لطبلب مرتفعي التحصيؿ 

كمناقشتيا  لممعمـ ما أتاح الفرصة لطبلب مرتفعي  ،لمناقشة المفاىيـ كالميارات الرياضية فيما بينيـ 
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ك ىذا ما يميزىا عف الطريقة  ،المفيكـ الصحيحالتحصيؿ النقاش كالحكار مع المعمـ لمكصكؿ إلى 
 العادية التي يتمقى فييا الطبلب المعمكمات دكف النقاش كالمحاكرة فييا كالمساىمة في الكصكؿ إلييا .

 -:نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع 
 -ينص السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة عمى التالي :

متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية منخفضي  ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف"
 التحصيؿ وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدي ؟"

 -كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية التالية :
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طبلب منخفضي التحصيؿ في المجمكعة 

 التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي البعدم ".
 ( .Mann – Whitney Testكلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار )

(05جدوؿ رقـ )  

 الفروؽ في ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى ،  Uمتوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
 .ية والضابطة ذوي التحصيؿ المنخفضالبعدي المعد لمدراسة بيف أفراد المجموعتيف التجريباالختبار 

مستوى  Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة الميارات
 داللة الفروؽ الداللة

 االستقراء
 133 13.34 14 منخفضي تجريبية

22 4.427 
 4.45دالة عند 

 77 7.74 14 منخفضي ضابطة

 4.41دالة عند  4.443 11 144 14.44 14 منخفضي تجريبية االستنتاج
 66 6.64 14 منخفضي ضابطة

 4.45دالة عند  4.414 24 135 13.54 14 منخفضي تجريبية التعبير
 75 7.54 14 منخفضي ضابطة بالرموز

 البرىاف
 134 13 14 منخفضي تجريبية

25 4.428 
دالة عند غير 

ضابطةمنخفضي  4.45  14 8 84 

 المجموع
 147.5 14.75 14 منخفضي تجريبية

17.5 4.441  
 4.45دالة عند 

 62.5 6.25 14 منخفضي ضابطة

كىذا يعني  ،( 4.41دالة إحصائيا عند مستكل داللة ) Uكجكد أف قيمة  السابؽيتضح مف الجدكؿ 
( 4.41كقبكؿ الفرض البديؿ بمعنى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ) ،رفض الفرض الصفرم 

بيف متكسط درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كمتكسط طبلب منخفضي 
 التحصيؿ في المجمكعة الضابطة في االختبار ُتعزل الستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم .
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 -: ؤاؿ الرابعتفسير النتائج المتعمقة بالس
أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات الطبلب منخفضي التحصيؿ في  

في  ،الضابطة( لصالح طبلب منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية  ،المجمكعتيف )التجريبية
 ،التعبير بالرمكز  ،االستنتاج  ،كؿ ميارة مف ميارات التفكير الرياضي عمى حدة ) االستقراء 

حيث أف طبلب منخفضي التحصيؿ كانكا بحاجة إلى اإلجابة عف األسئمة التي كانت تدكر  ،البرىاف(
كىذا ما كفرتو استراتيجية التعمـ ،في أذىانيـ لرفع الغشاكة عف أعينيـ لكي يتفاعمكا مع المكضكع 

حصيؿ لكي يتفاعمكا كيشارككا حيث أنيا فتحت المجاؿ إلى الطمبة كخاصة منخفضي الت ،التكليدم 
فيذا ما ميز استراتيجية التعمـ التكليدم عف غيرىا مف خبلؿ  ،بأسئمتيـ التي يعتقدكف أنيا بسيطة 

حيث تتضمف مراحميا تقسيـ الطبلب فيما بينيـ إلى مجمكعات غير متجانسة كمناقشة  ،مراحميا 
دارة ،الميارة كالمفيكـ فيما بينيـ  ما أتاح ليؤالء  ،النقاش في المجمكعات  قبؿ مشاركة المعمـ كا 

الطبلب االستفادة مف الخبرات كالمعمكمات التي يقدميا الطبلب مرتفعي كمتكسطي التحصيؿ داخؿ 
كىذه  ،عبلكة عمى ذلؾ زيادة حماس كاإلقباؿ مف قبؿ ىذه الفئة مف الطبلب  ،المجمكعة الكاحدة 

كىذا الذم أدل إلى  ،لرياضي عند ىؤالء الطمبة األمكر تزيد مف التحصيؿ كتنمي ميارات التفكير ا
لعدـ كجكد تمؾ الميزات في  ،كجكد فركؽ دالة إحصائيا في المتكسطات لصالح المجمكعة التجريبية 

 . عاديةالطريقة ال

 -كيمكف اإلشارة ىنا إلى ما أسفرت عنو بعض الدراسات السابقة :
( حيث أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية 2413دراسة النكاجحة )

( نتائج منيا كجكد فركؽ 2412كأظيرت دراسة سمماف ) ،التي درست كفؽ استراتيجية التعمـ التكليدم 
ككذلؾ  ،كليدم دالة إحصائيا كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ استراتيجية التعمـ الت

( حيث أظيرت كجكد فركؽ دالة إحصائيا لصالح المجمكعة التجريبية التي درست 2412دراسة فنكنة )
 كفؽ استراتيجية التعمـ التكليدم .

رياف  ،( 2446الدكاىيدم ) ،( 2449احمد ) ،( 2449صالح ) ،( 2449ككذلؾ دراسة ضيير )
التي أظيرت في نتائجيا كجكد فركؽ دالة ( ك 2444عبد الكريـ ) ،( 2442الخكلي ) ،( 2445)

التعمـ  الستراتيجيةكالمجمكعة التي درست كفقا ن  ، عاديةإحصائيا بيف المجمكعة التي درست بالطريقة ال
 التعمـ التكليدم . الستراتيجيةلصالح المجمكعة التي درست كفقان  ،التكليدم 
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 : توصيات الدراسة- 
 -تـ كضع عدد مف التكصيات كىي : ،بناء عمى النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة 

تكظيؼ استراتيجية التعمـ التكليدم في تدريس الرياضيات لمطبلب لقدرتيا عمى إثارة  (1
 التفكير لدييـ .

ضركرة تركيز مناىج الرياضيات في المرحمة األساسية عمى تنمية ميارات التفكير  (2
 بة.الرياضي لدل الطم

تدريب معممي الرياضيات عمى كيفية تطكير ميارات التفكير الرياضي لد الطمبة مف خبلؿ  (3
 عقد دكرات تدريبية ليـ .

العمؿ عؿ تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ استراتيجيات التدريس الحديث القائمة  (4
 كالتي منيا استراتيجية التعمـ التكليدم . ،عمى أفكار النظرية البنائية 

 العمؿ عمى ربط منيج الرياضيات بالحياة اليكمية كالخبرات الذاتية لمطمبة . (5
 
 
 
 

 : مقترحات الدراسة- 
 فصكؿ أخرل في التعميـ األساسي كالثانكم . ىإجراء دراسات مشابية عم -1
إجراء دراسات حكؿ إمكانية تنمية التفكير الرياضي كالميؿ نحك مادة الرياضيات باستخداـ  -2

 س مختمفة .استراتيجيات تدري
باستخداـ  ،استخداـ ميارات أخرل مف ميارات التفكير الرياضي كالعمؿ عمى تنميتيا  -3

 كتطبيقيا عمى فصكؿ مختمفة . ،استراتيجية التعمـ التكليدم 
االىتماـ بعمؿ المزيد مف البحكث العممية في تنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير  -4

 .الرياضي بشكؿ خاص 
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املراجع املصادر و قائًة  
 
 

 المصادر . -: اوالً       
 -المراجع : -: ثانياً      

 المراجع العربية . 

 المراجع األجنبية . 
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 . المراجع بالعربيةالمصادر و  -أوال :
 القراف الكريـ .

( : " فعالية استخداـ خرائط المفاىيـ عمى تحصيؿ طمبة الجامعة 2442أبك جبر ، محمد )
االسبلمية بغزة في مادة الجراحة كالباطنة كاتجاىاتيـ نحكىا ".رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية 

 التربية ، الجامعة االسبلمية ، غزة . 
.دار العمـ ،  االبتدائية رة بالمرحمةتدريس الرياضيات المعاص( : 1991أبك العباس ، احمد )

 الككيت .
( :" اثر استخداـ استراتيجية سكماف عمى تنمية بعض ميارات التفكير 2412أبك ركمية ، )

لدل طبلب الصؼ الحادم عشر ". رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الرياضي 
 الجامعة االسبلمية ، غزة .

 عماف . ،دار الفرقاف  ، 4ط ، الرياضيات مناىجيا وأصوؿ تدريسيا( : 1994فريد ) ،أبك زينة 
 . األردف،  المسيرة دار،  الرياضيات تدريس منياج( : 2447) هللا عبد،  كعباينة فريد،  زينة بكأ

 البحوث بيانات تحميؿ في واالستداللية االحصائية ساليباأل( : 2444) الديف صبلح،  عبلـ ابك
 . القاىرة،  العربي الفكر دار،  البارامترية واالجتماعية والتربوية النفسية

( :" اثر استخداـ برنامج محكسب في تدريس الرياضيات عمى تنمية 2411ابك اليطؿ ، ماىر )
التفكير الرياضي كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ الثامف االساسي ". رسالة ماجستير غير 

 مية ، غزة .منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة االسبل
 وتنمية الخاطئة المفاىيـ تصحيح عمى الميكانيكا تدريس ثرأ( : 2442) الكريـ عبد،  احمد

،  شمس عيف جامعة،  التربية كمية،  الفيزياء بقسـ المعمميف الطمبة لدى نحوىا االتجاىات
 .القاىرة
 فمسطيف . –غزة  ، 2ط ، تصميـ البحث التربوي( : 1999) محمكد ،كاألستاذ إحساف ،اآلغا 
التفكير  أثر استخداـ استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية ميارات( :" 2449) مراد ،اآلغا 

 ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،" الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصؼ الحادي عشر
 فمسطيف . –غزة  ،الجامعة اإلسبلمية 

،  افاؽ مطبعة،  2ط،  العاـ التعميـ في العمـو ستدري( : 2449) فتحية،  كالمكلك احساف،  االغا
 .غزة

. مكتبة االنجمك  تدريس الرياضيات في التعميـ ما قبؿ الجامعي( : 2445ابراىيـ ، مجدم )
 المصرية ، القاىرة .

 .الرياض،  الرشيد مكتبة ، المدرسي المنيج خالؿ مف التفكير تنمية( : 2447) رشيد،  البكرم
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 واثرىا االبتدائي الثالث الصؼ رياضيات لتدريس مقترحة استراتيجية( : 2443) عكض،  التكدرم
         مج،  العممية المجمة.  بالتعمـ كاالحتفاظ المفظية التماريف كترجمة الرياضي التفكير عمى
 . مصر،  اسيكط جامعة،  349-245ص،  (2) العدد(  19 )

 دار،  والمعمـ التمميذ اداء تقويـ في معاصرة وتجارب اتجاىات( : 2442) الحميد عبد،  جابر
 . القاىرة،  العربي الفكر
 .القاىرة،  الكتب عالـ،  وتطبيقات مفاىيـ،  التفكير تعميـ( : 1999) فتحي،  جركاف
 ، والتعميـ التعمـ عمميتي خالؿ مف التفكير وميارات الذىنية العمميات( : 2445) محمد ، جمؿ
 اإلمارات – العيف ، الجامعي الكتاب دار

القرار  فاعمية استخداـ نموذج ابعاد التعمـ في تنمية التحصيؿ واتخاذ( :" 1996)حبيب ، ايماف 
". رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية البنات ،  واالتجاه نحو العمـو لتالميذ الصؼ االوؿ االعدادي

 مصر . –جامعة عيف شمس 
التالميذ في التعميـ االساسي لمصؼ السابع لبعض تقويـ تحصيؿ ( : " 2441) حسف ، محمكد

" ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية بقنا  المفاىيـ المتضمنة بمقرر الرياضيات المطورة
 ، مصر .
 مصر . –المنكفية  ،مطبعة التقدـ  ، أساليب التفكير الرياضي( : 2442) حسف ،حسيف 

( : " استخداـ التدريس التبادلي لتنمية التفكير الرياضي كالتكاصؿ الكتابي 2449حمادة ، فايزة )
 المجمة العمميةبالمرحمة االعدادية في ضكء بعض معايير الرياضيات المدرسية . جامعة أسيكط ، 

 332 -299، ص ص  1، ع  25، مج  لكمية التربية
 ، مكتبة افاؽ ، غزة . مبادئ التدريس العامةرؤية معاصرة في ( : 2448) حمس ، داككد

مكتبة  ، 1ط ، عمـ النفس التربوي نظرة معاصرة( : 1999محمد كفائي "عبلكم سعيد " ) ،الحمك 
 غزة . ،األمؿ 

 ، دار المسيرة ، عماف . تصميـ التعميـ نظرية وممارسة( : 2442) الحيمة ، محمد
، مكتبة  العمـو النفسية والتربوية واالجتماعيةالقياس والتقويـ في ( : 2441) خطاب ، ماىر

 االنجمك ، القاىرة .
اثر استخداـ استراتيجية قائمة عمى حؿ المشكالت في تنمية ( : 2446الخطيب ، محمد )

،  التفكير الرياضي واالتجاىات نحو الرياضيات لدى طالب الصؼ السابع االساسي في االردف
 االردف .–رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ، عماف 

 . مكتبة االنجمك ، مصر . تدريس الرياضيات في التعميـ االساسي( : 1999خميفة ، خميفة )
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 فعالية التدريس وفقا لنظرية فيجو تسكي في اكتساب بعض( :" 2446) الدكاىيدم ، عزمي
"، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة االسبلمية  ية لدى طالبات جامعة االقصىالمفاىيـ البيئ

 ، غزة .
( : فعالية استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم في تصحيح التصكرات البديمة 2444الخكلي ، عبادة )

افاؽ المؤتمر العممي ) لبعض المفاىيـ الكيربائية كتنمية االتجاه نحك العمكـ الفنية الكيربية ، 
 ، جامعة طنطا ، مصر 544-463ص ص  االصالح التربوي ....وتطوير التعميـ المصري (
( : االختبارات كالمقاييس النفسية ، كزارة 1997الزكبعي ، عبدالجميؿ كمحمد الياس ، البكرم )

 التعميـ العالي كالبحث العممي ، جامعة المكصؿ ، العراؽ .
استراتيجية فيجكتسكي في تدريس الرياضيات عمى بقاء اثر ( : اثر استخداـ 2445رياف ، ىبة )

التعمـ لدل طالبات الصؼ السادس بغزة . رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة االسبلمية ، 
 غزة .

 . دار الكتب ، القاىرة. تدريس العمـو رؤية بنائية( : 2442زيتكف ، كماؿ )
 ، القاىرة .عالـ الكتب  ، 2ط ، تصميـ التدريس( : 2442حسف ) ،زيتكف 

، عالـ  التعميـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية( : 2443زيتكف ، حسف كزيتكف ، كماؿ )
 الكتب ، القاىرة .

االستداللي  أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تنمية التفكير(:" 2412) سماح ،سمماف 
رسالة ماجستير  ،" األوؿ الثانوي بمكة المكرمةوالتحصيؿ في مادة الكيمياء لدى طالبات الصؼ 

 السعكدية . ،جامعة أـ القرل  ،كمية التربية  ،غير منشكرة 
 أثر استخداـ استراتيجية الخطوات السبع في تنمية بعض ميارات( :" 2412) زمعز  ،سميـ 

 ،" غزة الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي في محافظاتالتفكير 
 فمسطيف . –غزة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة 

 ،لمطباعة كالنشردار القاىرة  ، أساسيات وتطبيقات في عمـ المناىج( : 2446) نجكل ،شاىيف 
 القاىرة .
مكتبة الدار العربية  ، مفاىيـ جديدة لتطوير التعميـ في الوطف العربي( : 2444حسف ) ،شحاتة 
 مصر . –القاىرة  ،لمكتاب 

أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تنمية بعض عمميات العمـ ( :2449) صالح ، مدحت 
.  السعودية والتحصيؿ في مادة الفيزياء لدى طالب الصؼ االوؿ الثانوي بالمممكة العربية

 ، تطكير المناىج الدراسية بيف االصالة كالمعاصرة ، السعكدية  والعشروف المؤتمر العممي الحادي
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البديمة  أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي في عالج التصورات( :" 2449) خالد ،ضيير 
 –غزة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،"لدى طالب الصؼ الثامف األساسي 

 فمسطيف .
، دار الفكر العربي ،  االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو( : 2446السبلـ ) عبد السبلـ ، عبد

 القاىرة .
فعالية التدريس وفقًا لنظريتي بياجيو وفيجو تسكي في تحصيؿ ( : "2444عبد الكريـ ، سحر )

وؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية والقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي لدى طالبات الصؼ األ 
". الجمعية المصرية لمتربية العممية ، المؤتمر العممي الرابع " التربية العممية لمجميع "،  الثانوي

 المجمد االكؿ ، القرية الرياضية باإلسماعيمية .
       ،مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع  ، التفكير والمنياج المدرسي( : 2443عزك) ،كليـ كعفانة  ،عبيد     
 الككيت . ، 1ط

، ، ديبكنك لمطباعة  2. ط الدماغ والتعمـ والتفكير( : 2445ذكقاف ك أبك سعيد ، سييمة ) عبيدات ،
 كالنشر كالتكزيع ، االردف .

، مكتبة افاؽ ،  التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف( : 2448عفانة ، عزك كالجيش ، يكسؼ )
 غزة .
المؤتمر التربكم االكؿ  ، الصفي تنمية التفكير اإلبداعي في التعميـ( : 2443عزك ) ،عفانة 

 فمسطيف . –غزة  ، 2443لممعمميف يكليك 
 ،االصدار الثاني  ، 1ط ، التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة( : 2442) ، عزكعفانة 

 مصر . ،مكتبة الفبلح 
البحوث  حجـ التأثير واستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في( : 2444عفانة ، عزك )

 ، مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية ، جمعية البحكث . لتربوية والنفسيةا
 ، 1ط ، الجزء الثاني : اإلحصاء االستداللي –اإلحصاء التربوي ( : 1998عزك ) ،عفانة 

 فمسطيف . –غزة  ،مطابع المقداد 
 غزة . –الجامعة اإلسبلمية  ،كمية التربية  ، 1ط ، اإلحصاء التربوي( : 1997) ، عزكعفانة 
 ،كمية التربية  ، 1ط ، أسموب األلعاب في تعميـ وتعمـ الرياضيات(: 1996عزك ) ،عفانة 

 فمسطيف . –غزة  ،مطبعة مقداد  ،الجامعة اإلسبلمية 
في تحصيؿ  فعالية استخداـ نموذج سوشماف االستقصائي( : " 2449عمار ، أحمد )

". رسالة ماجستير غير  ياضي لدى طالب المرحمة الثانوية االزىريةوتنمية التفكير الر  الرياضيات
 منشكرة ، جامعة أسيكط ، القاىرة .

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . التربية العممية وتدريس العمـو( : 2442عمي ، محمد )    
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التفكير برنامج مقترح قائـ عمى جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات ( :" 2449أيمف ) ،عيد 
الجامعة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،" الرياضي لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة

 فمسطيف . –غزة  ،اإلسبلمية 
فاعمية نموذج المراحؿ البنائية السبعة في تدريس العمـو عمى ( :" 2412)العيسى ،ىنادم

الصؼ  لدى تمميذات ةسيساممي وبعض ميارات عمميات العمـ األالتحصيؿ الدراسي والتفكر الع
. رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة اـ "المكرمة  الثالث االساسي بمدينة مكة

 القرل ، مكة المكرمة .
التفكير  أثر برنامج مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ لتنمية ميارات( : " 2412ىبة ) ،العيمة 

رسالة ماجستير غير منشكرة ، ،" بمحافظات غزةالرياضي لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي 
 فمسطيف . –غزة  ،جامعة األزىر  كمية التربية ،

أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي والعصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ (:" 2412) زاىر ،فنكنة 
رسالة ماجستير غير  ،"  واالتجاه نحو األحياء لدى طالب الصؼ الحادي عشر بمحافظات غزة

 فمسطيف . –غزة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،منشكرة 
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  ، تعميـ التفكير لممرحمة األساسية( : 2441نايفة ) ،قطامي 

 األردف . –عماف  ، 1ط ،
التفكير  ( :" اثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات2411الكبيسي ، احمد )

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية الرياضي لطمبة الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات 
 التربية ، جامعة اسيكط .

 طمبة الصؼ الثامف برنامج مقترح لتنمية التفكير الرياضي لدى ":( 1999المشيراكم ، احمد )
برنامج الدراسات العميا  –". رسالة دكتكراه غير منشكرة ، جامعة عيف شمس  االساسي بغزة

 المشترؾ مع كمية التربية بغزة ، فمسطيف .
 أثر برنامج مقترح لتحسيف اداء الطالب المعمـ بالفرقة( : 2446مصطفى ، نجكل نكر الديف )

مجمة التربية ،  يثة كالمستقبميةالرابعة التعميـ االساسي الحمقة االبتدائية في ضكء االتجاىات الحد
 ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة . العدد األكؿ،  المجمد الثامف،  العممية

 برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالب الصؼ( :" 2441نبياف ، سعد )
 ".رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس ، القاىرة  التاسع بمحافظة غزة
 اتجاىات حديثة لتعميـ العمـو في ضوء المعايير العالمية وتنمية( . 2446النجدم كاخركف )

 ، دار الفكر العربي ، القاىرة . 1، ط التفكير والنظرية البنائية
 الرياضي وعالقتو ببعض الذكاوات لدى طمبةمستوى التفكير ( :" 2447ىاني فتحي ) ،نجـ 

 فمسطيف –غزة  ،الجامعة اإلسبلمية  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،" الصؼ الحادي عشر بغزة
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 اثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي عمى التحصيؿ المعرفي( :" 2413النكاجحة ، مناؿ )
". رسالة ماجستير غير منشكرة ،  بغزةوالتفكير التأممي لدى طالبات الصؼ التاسع االساسي 

 الجامعة االسبلمية ، غزة .
( :" أثر أنماط التعمـ المفضمة عمى فعالية الذات 2414اليادم ، عبد اليادم كمصطفى ، نادية )

 11، مج  1، ع  مجمة العمـو التربويةلدل طالبات قسـ العمكـ التربكية في كمية االميرة عالية ". 
 .112-61،ص ص 

كعبلقتو بالذكاءات المتعددة كالرغبة في ( : أنماط التفكير الرياضي 2413ف ، كرده )يامي
التخصص كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ العاشر االساسي في فمسطيف .رسالة ماجستير غير 

 منشكرة ، جامعة النجاح الكطنية ، نابمس .
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 (6ملحك رلم )

 لائمة بأسماء السادة المحكمٌن الختبار مهارات التفكٌر الرٌاضً

 التخصص والعمل االسم م

 دكتوراه مناهج وطرق التدرٌس , دمحم عسمولأ.د.   .1
 الجامعة اإلسالمٌة غزة

 دكتوراه مناهج وطرق التدرٌس , د. جمال الزعانٌن  .2
 جامعة األلصى بغزة

 دكتوراه مناهج وطرق التدرٌس , د.جالل رومٌة  .3
 جامعة المدس المفتوحة

 دكتوراه مناهج وطرق التدرٌس , د. حازم عٌسى   .4
 بكلٌة الدعوة اإلسالمٌةرئٌس لسم الجودة 

بكالورٌوس رٌاضٌات, موجه رٌاضٌات فً  فتحً أبو عودة   .5
 وكالة الغوث الدولٌة

بكالورٌوس رٌاضٌات, موجه رٌاضٌات فً  جمٌل أبو عمشة   .6
 وكالة الغوث الدولٌة

ماجستٌر مناهج وطرق تدرٌس, معلم  دمحم صٌام  .7
 رٌاضٌات لدى وكالة الغوث

 عٌسى جربوع  .8
 

 مناهج وطرق التدرٌسماجستٌر 

معلم رٌاضٌات  –بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌات  فاٌك أبو عودة   .9
 لدى وكالة الغوث الدولٌة

ماجستٌر علوم رٌاضٌات, معلم رٌاضٌات لدى  أٌمن فرٌد   .11
 وكالة الغوث الدولٌة

بكالورٌوس رٌاضٌات, معلم رٌاضٌات لدى  نضال أبو عودة  .11
 وكالة الغوث الدولٌة

ماجستٌر رٌاضٌات , معلم رٌاضٌات لدى  عودةالحسٌن أبو   .12
 وزارة التربٌة والتعلٌم العالً 

رٌاضٌات , معلم رٌاضٌات لدى  سبكالورٌو حمزة العاجز  .13
 وكالة الغوث الدولٌة "االونروا"

رٌاضٌات , معلم رٌاضٌات لدى  سبكالورٌو حسام الددح  .14
 وكالة الغوث الدولٌة "االونروا"

رٌاضٌات , معلم رٌاضٌات لدى  سبكالورٌو أحمد الكفارنة  .15
 وكالة الغوث الدولٌة "االونروا"

رٌاضٌات , معلم رٌاضٌات لدى  سبكالورٌو دمحم شمورة  .16
 وكالة الغوث الدولٌة "االونروا"
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 (2ممحؽ رقـ )
 قائمة بأسماء السادة محكميف دليؿ المعمـ 

 الشيادة كالعمؿ  االسـ ـ
 مناىج كطرؽ التدريس ،جامعة االقصىدكتكراه  جبلؿ ركمية 1
 دكتكراه مناىج كطرؽ التدريس ، جامعة االقصى جماؿ الزعانيف 2
بكالكريس رياضيات ، مشرؼ تربكم لدل ككالة  فتحي أبك عكدة 3

 الغكث ، " االكنركا"
بكالكريس رياضيات ، مشرؼ تربكم لدل ككالة  جميؿ أبك عمشة 4

 الغكث "االكنركا" 
 ماجستير مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات جربكععيسى  5
ماجستير رياضيات ، معمـ لدل كزارة التربية كالتعميـ  الحسيف أبك عكدة 6

 العالي 
بكالكريس رياضيات ، معمـ لدل ككالة الغكث       أحمد الكفارنة 7

 " االنركا "
بكالكريس رياضيات ، معمـ لدل ككالة الغكث  محمد شقكرة  8

 "االكنركا"
بكالكريس رياضيات ، معمـ لدل ككالة الغكث  حساـ العاجز 9

 "االكنركا "
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 (3ممحؽ رقـ )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 غزة . –الجامعة اإلسالمٌة 

 عمادة الدراسات العلٌا .

 لسم المناهج وطرق التدرٌس .

 ....................................................../حفظه هللا ورعاه .السٌد : 

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته .   

 الموضوع : تحكٌم اختبار مهارات التفكٌر الرٌاضً .

تحٌة طٌبة وبعد ٌشرفنً دعوة سٌادتكم للمشاركة فً تحكٌم اختبار مهارات التفكٌر الرٌاضً والذي 

مهارات ) االستمراء , االستنتاج ,و التعبٌر بالرموز , البرهان ( ,من اجل تطبٌمه على ٌضم أربع 

طلبة الصف السادس األساسً وذلن ضمن دراسة بعنوان اثر استراتٌجٌة التعلم التولٌدي على تنمٌة 

مهارات التفكٌر الرٌاضً لدى طلبة الصف السادس األساسً . للحصول على درجة الماجستٌر من 

 معة اإلسالمٌة بغزة .الجا

 سؤاال .  21ٌتكون االختبار من 

 

 الرجاء لراءة االختبار وتحكٌمه من حٌث :

 . ًمراعاة فمرات االختبار لمهارات التفكٌر الرٌاض 

 . مراعاة فمرات األسئلة للفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ 

 . صٌاغة فمرات االختبار 

 . مراعاة زمن االختبار 

 ا مناسبة .مالحظات أخرى ترونه أي 

وأخٌرا ٌسعد الباحث أن ٌتوجه لكم بخالص الشكر والتمدٌر لصدق تعاونكم لخدمة البحث العلمً       

 والمساهمة فً تحسٌن تدرٌس الرٌاضٌات .

                 مع خالص شكري وتمدٌر,,,

 الباحث : دمحم عوض العثمانً .
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 (3ملحك رلم )

 

 لائمة بمهارات التفكٌر الرٌاضً

 الوحدة االولى " الكسور العادٌة " –أ 

 

 

 

 المهارة             
 الدرس

 

 االستمراء
 البرهان التعبٌر بالرموز االستنتاج

ضرب كسر عادي 
 فً كسر عادي اخر

 2ص 6لاعدة  2ص  6نشاط 
تمارٌن  6س 

 4ومسائل ص 

  

ضرب عدد كسري 
 فً كسر عادي

تمارٌن  6س
 1ومسائل ص 

 5لاعدة ص 
 1, ص  2س 

  

ضرب عدد كسري 
 فً عدد كسري 

 8لاعدة ص  
 9, ص 6س

  

لسمة كسر عادي 
على كسر عادي 

 اخر

 61لاعدة ص 
 66ص  2س 

   

لسمة كسر عادي 
 على عدد كسري 

 62لاعدة ص 
 64, ص  4س

 64, ص 1س
  

لسمة عدد كسري 
 على كسر عادي

 63لاعدة ص 
, تمارٌن  6س

 65ومسائل ص 

, تمارٌن  3س
 65ومسائل ص

 65ص,  7س

, تمارٌن  2س
 65ومسائل ص 

 

لسمة عدد كسري 
 على عدد كسري

 61لاعدة ص 
 61نشاط ص 

 61, ص 8س
  

خواص العملٌات 
على الكسور 

 العادٌة 

 68ص  6خاصٌة 
 69ص 2خاصٌة 

 25نشاط ص
 21نشاط ص
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 الوحدة الثالثة " الهندسة " –ب  

 

 

 المهارة
 

 الدرس

 
 االستمراء

 البرهان بالرموز التعببٌر االستنتاج

 51, ص  6نشاط  المثلث
 51, ص  2نشاط 

   57تعرٌف , ص 

 58, ص  6مثال  59نشاط  , ص  المضلع المنتطم
 59تعرٌف , ص 

  

مجموع لٌاسات 
 زواٌا المضلع

 11, ص  6نشاط 
, تمارٌن  6س 

 12ومسائل ص 

 11, ص  6لاعدة 
 16, ص  6مثال 
 14, ص  6نشاط 

  

الزاوٌة الداخلٌة 
 للمضلع ىالمنتطم

 13تعرٌف , ص 
, تمارٌن  6س 

 15ومسائل ص 

  

 رسم المثلث

 11, ص  6مثال 
تمارٌن  8س 

 18ومسائل , ص 
 71نشاط , ص 

 17نشاط , ص 
 17, ص  2نشاط 
 76, ص  6نشاط 

  

رسم متوازي 
 االضالع

 72, ص  2نشاط 
 75, ص  2س 

 72, ص  6نشاط 
 74نشاط , ص 

 رمز التوازي
 رمز التعامد

 

 78نشاط , ص  مساحة المثلث
 79نشاط , ص 

 81نشاط , ص 
 86نشاط  , ص  

 85, ص  6نشاط  المعٌن
 85, ص  4نشاط 

 81, ص 6نشاط 
 87نشاط , ص  

   89نشاط , ص  91, ص  6نشاط  شبه المنحرف

العاللات بٌن 
 االشكال الهندسٌة

 92, ص 6نشاط 
 95, ص  6نشاط  94, ص 6نشاط 
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 (5ملحك رلم )

 بسـ هللا الرحمف الرحيـ
 الوحدة األولى( -أ)  اختبار ميارات التفكير الرياضي

 
 الصؼ:  السادس األساسي )        ( االسـ:..............................             

 -عزيزي الطالب:
االستنتاج، التعبير بالرمكز، ييدؼ االختبار إلى قياس بعض ميارات التفكير الرياضي: االستقراء، 

 ( فقرة مف اختيار متعدد.24كيتككف االختبار مف )
 

رشادات:  -نصائح كا 
 دقيقة. 45زمف االختبار  -
 يجب فيـ السؤاؿ جيدان لكي تسيؿ اإلجابة عميؾ. -

 لكؿ سؤاؿ جكاب كاحد صحيح. -

 ال تترؾ سؤاالن بدكف إجابة. -

 -المناسبة بكضع خط تحتيا:يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية ثـ حدد اإلجابة 
 

 -مثاؿ لمتدريب:
 ×       =  ناتج  -1

 

 أ(              ب(              ج(             د(    
 

 

نما ييدؼ لبلستفادة كأخيران تأكد أف نتيجة االختبار لف تؤثر عمى درجاتؾ في  التحصيؿ الدراسي، كا 
 منيا في أغراض البحث العممي بما يعكد بالنفع عميؾ كعمى زمبلئؾ.

 

 -اختار اإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ مف بيف البدائؿ المتقرحة فيما يمي:
 
 

 -الكسكر فيما يمي:ضع دائرة حكؿ أصغر  (1
 ×ج(       د(      ×        أ(           ب(       

 
 

 -أكمؿ النمط التالي: (2
     ،       ،       ، ........ ،        ، 

 

6      
21   

6      
11   

5      
9   

3      
21   

1      
5     

3 
7   

1       
2   

1      
5     

2 
7   

2 
5   

2 
7   

1      
4  

1      
8   

1  
2 3  

1         
8          

1      
16   

1      
9   

3      
4   

2      
5   
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1=      ×   ، فإف        1×      = إذا كاف        

    7ب(        ج(        د(             أ( 
 

 -ضع دائرة حكؿ الكسر الممثؿ بأبسط صكرة: (4
 ب(        ج(        د(     أ(         

 

 =        ×   ناتج ضرب       (5
 ج(         د(  ب(         أ(         

 

 -الكسر غير الحقيقي مف بيف الكسكر التالية ىك: (6
 د(  ج(          ب(          أ(         

 
 -يساكم:÷        ناتج قسمة        (7

 

 ب(          ج(        د(        ( أ

 
 =  3  ف ، فإ 1=       ×   3   إذا كاف  (8

        7ب(         ج(            د(              ( أ
 

 ـ، كعرضيا       ـ فإنيا مساحتيا =        نافذة عمى شكؿ مستطيؿ طكليا  (9

 د(    ج(           ب(                  ( أ
 

  ج فإف× ب + أ × )ب + ج ( = أ × إذا كاف أ  (14

   )    +    (  × = 
 

 ×  ×           ب(+ )    ×    (                             ( أ

 
 ×  +    ×   د(                                      +(     ×   )  ج(            

2  
5    

5 
2

      
3 
7   

3 
7   

2    
7   

7 
15   

3 
5   

2 
4   

6 
9   

8 
11   

3 
5   

2 
3   

6 
8     

5 
8  

6 
15  

7 
3   

1       
2   

3 
4   

5 
8  

7 
5   

6 
15     

3 
5   

2 
3   

18 
45   

9    
45   

31 
45   

1 
9   

9    
28  

1    
9   

16 
7   

36 
9   

28 
9   

2 
7   

3 
5   

4 
4   

36 
9   

7 
9
   

12 
21 

1 
9   

1 
2
   

1   
4   

1 
8
   
1 
2   

1 
8
   

6 
8   

1
4
  

1 
4   

1 
2   

1 
2   

1 
2
   

1 

8   
1 
4   

1 
3
   

1 
4
   

1 
8   
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 إذا كانت خاصية التجميع تتحقؽ في جمع الكسكر العادية فإف: (11

=   + )    +    ( 

 × )     +   ( ب(    )   +   ( ×                 ( أ

 

 ×            د(  )   +    (   +    (           + )        ج( 

 ما العدد المناسب في كبلن مف الفراغات التالية: (12

1+1+1 =1   

 5د(           4ج(         3ب(           2أ( 
إذا كاف  (13

ب

× أ
ج

= ب
ج

   -فإف: أ

...... =    × 
 ج(          د(   ب(               ( أ

 

 إذا كانت خاصية التجميع تتحقؽ في عممية ضرب الكسكر فإف: (14

=    × )   ×    ( 
 ×)   +    ( +                  ب(  )    +   (  ( أ

 ×  )    ×    (د(                           ×     +  ج(    +   

 
رل اء، فإذا اشتمف قيمة الشر     قاـ تاجر بعرض تخفيضي عمى أسعار المبيعات بنسبة   (15

 الخصـ التي حصؿ عمييا أحمد؟ماش، فما قيمة مف القـ        احمد
 

  -+       د(        ج(         ÷     ب(        ×      أ(      
 

  
 = في أبسط صكرة  ÷        3    ناتج   (16

 

 د(         4ج(   ب(              أ(        
 

 = 3×      2   ( ناتج8 (17
 

 د(    ج (            ب(             أ(      
 

  

2

6 

1 
3   

1 
5
   1 
5   

1 
3   

2

6 
2

6 

2

6 
2

6 

1 
3
   

1 
5   

1 
5
   

1 
3
   

1 
5
   

1 
3   

5

7 

3

5 

15

7 

8 
35   

15 
12   

3

7 

1 
3
   

1 
2
   

1 
8
   1 
3   
1 
2
   

1 
3
   1 

3
   

1 
2
   

1 
2   
1 
2   

1 
2   

1 
8
   1 
8
   

1 
8
   

25 
111   

3
4 
3   

25 
111   

25 
111   

25 
111   

25 
111   

3
4 
3

3

4 

3

4 

5
6 
4

1 
8
   

1 
3
   25 

111   
51 
11   

1 
4   

1 
4
   

1 
4
   
16 
8   

63 
8   

117 
6 1  

63 
6   

1 
3
   

3

4 
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 يصبح مع أحمد؟أمسؾ أحمد سكينان، كأراد أف ُيقسـ كعكة كنصؼ إلى أرباع، كـ ربعان  (18

                
 

 5د(         6ج(        3ب(        4 ( أ

 

( )    دائرة(، تحتاج لتغطية الرسـ المبيف أدناه كالمككف مف دائرة       كـ قطعة مثؿ ) (19
   كثمثيف:

           
 

 6د(         5ج(          4ب(            3 ( أ

 
 في                                    كـ (24

 
                5د(         4ج(           2ب(                3

1 
3   
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة الثالثة(-ب) اختبار ميارات التفكير الرياضي
 

 االسـ:..............................             الصؼ:  السادس األساسي )        (

 -عزيزي الطالب:

 ييدؼ االختبار إلى قياس بعض ميارات التفكير الرياضي: االستقراء، االستنتاج، التعبير بالرمكز،
 ( فقرة مف اختيار متعدد.24البرىاف كيتككف االختبار مف )

رشادات:  -نصائح كا 

 دقيقة. 44زمف االختبار  -
 يجب فيـ السؤاؿ جيدان لكي تسيؿ اإلجابة عميؾ. -

 كاب كاحد صحيح.لكؿ سؤاالن ج -

 ال تترؾ سؤاالن بدكف إجابة. -

 -يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية ثـ حدد اإلجابة المناسبة بكضع خط تحتيا:

 -مثاؿ لمتدريب:

 -متكازم أضبلع قطراه متعامداف :

 أ(المعيف       ب( المستطيؿ     ج( المربع          د( أ + ج معا 

 

نما ييدؼ لبلستفادة كأخيران تأكد أف نتيجة االختبار لف  تؤثر عمى درجاتؾ في التحصيؿ الدراسي، كا 
 منيا في أغراض البحث العممي بما يعكد بالنفع عميؾ كعمى زمبلئؾ.
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 -اختار اإلجابة الصحيحة :

( إذا علمت أن المضلع المنتظم هو الشكل الهندسً المغلك الذي جمٌع أضالعه متساوٌة فً الطول , وزواٌاه 1

 من األشكال التالٌة ٌمثل مضلع منتظم ؟ أيالمٌاس , متساوٌة ف

 أ(                   ب(                      ج(                   د(

فما مجموع لٌاس الزواٌا  181(× 2-( إذا علمت أن مجموع لٌاسات الزواٌا الداخلٌة للمضلع ٌعطى بالماعدة ) عدد األضالع 2

 الداخلٌة للشكل الخماسً ؟ 

 1121د(              961ج(             541ب(             361أ(     

 ضلعٌن فً المثلث اكبر من طول الضلع الثالث , فأي من األرلام التالٌة ٌصلح الن ٌكون مثلث ؟ أي( إذا علمت أن مجموع 3

 8,  6,  4(  د          14,  5,  4ج(                 11,  5,  4ب(        12, 8,  3أ(       

 ما أصغر لٌمة عددٌة لطول الضلع المجهول ؟  4,س ,12( مثلث أطوال أضالعه  4

     15د(              11ج(                9ب(                   8أ(     

 ( فً متوازي األضالع لطراه ٌنصف كل منهما اآلخر , فً الشكل الممابل اوجد لٌمة س ؟ 5

  8ج(               4ج(              3ب(                     6أ(        

 من األشكال التالٌة هو شبه منحرف  أي( شبه المنحرف هو شكل رباعً مغلك , فٌه ضلعان متمابالن متوازٌان , 6

 أ(                  ب(                    ج(                 د(                               

 -( هً على الشكل اآلتً :13-11األسئلة من )

 المعٌن : هو متوازي أضالع لطراه متعامدان وجمٌع أضالعه متساوٌة .

 اوجد طول ب ج ؟ -

 9د(            3ج(               6ب(                 5أ(      

 اوجد لٌاس الزاوٌة ه ؟ -

 91د(              35ج(             31ب(              45أ(   

 اوجد طول أ ج ؟ -

 9د(                  8ج(              4ب(                 6أ(     

مثلثات , فما العاللة بٌن عدد األضالع  6مثلثات , والثمانً  5مثلثات , والسباعً  3إذا علمت أن الشكل الخماسً ٌنتج عنه  -

 وعدد المثلثات الناتجة عنه ؟

 3-ن2د(         2-ن2ج(                  2-ب( ن            3-أ(   ن 

أضالعه كما فً الشكل التالً                                , فإذا زادت أطوال    361فً الشكل الرباعً مجموع لٌاسات زواٌاه الداخلٌة           -

 كم ٌصبح مجموع لٌاسات زواٌاه الداخلٌة ؟

 د(  لٌس مما سبك           361ج(          361ب( الل من     361أ( اكبر من  

 ه

 أ

 ب

 ج

 د

 سم 5

 س 3

4 
ه

 ـ



98 

 س

انً خمسة ألطار , فما العاللة فً الشكل الخماسً عدد األلطار المارة بأحد رؤوسه لطران , والسداسً ثالثة ألطار , والثم -

 التً تربط عدد األلطار , وعدد الرؤوس ؟

 2د( ن+              3ج(  ن+                2-ب(  ن             3-أ( ن   

 -من العبارات التالٌة صحٌحة : أي -

 أ( كل متوازي أضالع هو معٌن             ب( كل مربع هو متوازي أضالع  

 ج( كل معٌن هو مربع                         د( كل مستطٌل هو معٌن .  

 مثلثات كما فً الشكل , فما العاللة بٌن مساحتهما ؟ 8مثلثات , والمستطٌل  4إذا كانت مساحة معٌن تساوي  -

 أ( مساحة المعٌن = مساحة المستطٌل .                    ب(    مساحة المعٌن ضعف مساحة المستطٌل .         

 ج( مساحة المستطٌل ضعف مساحة المعٌن .               د(    مساحة المستطٌل الل من مساحة المعٌن .        

 ٌمكن رسم مثلث أخر ٌحمل نفس لٌاسات الزواٌا ؟                                                                              فً المثلث                 هل -

 أ(  نعم              ب(  ال              ج(   المعلومات غٌر كافٌة          د(   ب+ج معا 

 نفس الماعدة واالرتفاع , فما العاللة بٌن مساحتهما ؟إذا اشترن مثلث ومستطٌل فً  -

 أ( مساحة المثلث = مساحة المستطٌل                   ب(  مساحة المثلث نصف مساحة المستطٌل . 

 ج( مساحة المستطٌل نصف مساحة المثلث .            د(  مساحة المستطٌل الل من مساحة المثلث . 

 البرهـان

 ب أ  فان مساحة المثلث فً الشكل تساوي × فً الشكل التالً                       مساحة المستطٌل = ب ج  

أ(  
 

 
 ب ج× ا ب .                 ب(  ا ب × ب ج × 

 ج( نصف مساحة المستطٌل            د(  ا + ج معا 

ب ج وإذا علمت أن وي, هـ ل هما لطرا معٌن × الشكل المجاور وي = ا ب , هـ ل = ب ج , ومساحة المستطٌل = ا ب فً  -

 فان مساحة المعٌن =

 - أ
 

 
 طول المطر الثانً .× طول المطر االول ×  

 مساحة المعٌن = مساحة المستطٌل . - ب

 نصف مساحة المستطٌل . - ت

 أ+ج معا . - ث

 -صل بٌنهما بخط مستمٌم فان المطعة المستمٌمة أ ب ٌعبر عنها بالرمز :أ , ب نمطتان و

 أ ب                    أ ب                 أ ب                أ ب

 -المستمٌم س ص , والمستمٌم ل ع , هما مستمٌمان متوازٌان , فانه ٌعبر عنهما بالرمز :

 ل ع         أ , ب معا          لٌس مما سبك  س ص      ل ع       س ص   

 

  

 أ

 ج ب

 أ

 ج ب

ه د

 

 د أ

ه

 

 ي

 ل

41 
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 (1ملحك رلم )

 مفتاح اإلجابة الختبار مهارات التفكٌر الرٌاضً

 الوحدة األولى "الكسور العادٌة" - أ

 البدائل م 

 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 11
 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 21
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 مفتاح اإلجابة الختبار مهارات التفكٌر الرٌاضً

 الوحدة الثالثة "الهندسة" - ب

 البدائل م 

 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 11
 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 21
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 (7ممحؽ رقـ )
 بطالات تفوق لطالب الصف السادس

 (6بطالة رلم )

 

 الممام فما هو الكسر ؟   3, والبسط    41كسر عادي مجموع حدٌه 

 

 ساعة ؟ 3لتر كل        ساعة , فكم لتراً من الماء ٌتسرب كل  2ٌتسرب الماء بمعدل 

 

 متر , اوجد محٌطها ؟ نافذة على شكل مستطٌل مساحتها        مترا مربعا وطولها       
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 (2بطاقة رقـ )
 -أكمل الفراغ :

           ................ ,  ..............,            ,           ,           , 

 

          ................, ..............  ,             , 

 

            =........1.25 . 

 

  ........  211  =24. 

 

(64    ).......-           =64. 
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 (4بطالة رلم )

 

 

 فمن انا ؟ 9, كان خارج المسمة  111لسم الناتج على , ثم  4أنا عدد إذا أضٌف نصفً إلى العدد         

 

 -لارن بٌن الكمٌتٌن :

. )             (      ,   )        +          ( 

 

 كم ثمناً فً           , وضح ذلن هندسٌاً ؟

 

 الكسرٌن           ,            .اكتب أربعة كسور عادٌة تمع بٌن 

 

 على نصف ربعه ؟ 6ما حاصل لسمة نصف ضعف العدد 
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 (3بطالة رلم )

 

دونم , تبرع بـ         األرض لبناء مسجد وأعطى نصف المطعة البالٌة لبناء  4عند الشٌخ إسماعٌل لطعة ارض مساحتها        

 ثم أعطى ما بمً عنده ألوالده .جمعٌة خٌرٌة , 

 جد مساحة المسجد ؟ 
 

 جد مساحة المطعة التً حصلت علٌها الجمعٌة الخٌرٌة ؟ 

 

 ما النسبة بٌن مساحة المطعة التً حصل علٌها أوالده , ومساحة المطعة الكلٌة ؟ 
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 ( 5 بطالة رلم )

 

الثالثة فً الصف نفسه أو العمود نفسه , أو المطر نفسه لها نفس أكمل المربع السحري األتً بحٌث أن الكسور 

 -ناتج الضرب :
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 ( 1بطالة رلم ) 

 

 

 فً             الصحٌح ؟, × , ÷ (  -ضع إحدى اإلشارات ) + , 

 

                                 .        = 

                                            =3. 

 

                                               =1 . 

                                               =1 
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 ( 7بطالة رلم ) 

 

  16, س ,  6تصاعدٌا  مثلث أطوال أضالعه مرتبة . 
 

 اكتب ثالث لٌم ممكنة لطول الضلع المجهول ؟ 
 

 ما اصغر لٌمة عددٌة صحٌحة لطول الضلع المجهول ؟ 
 

 ما اكبر لٌمة عددٌة صحٌحة لطول الضلع المجهول ؟ 
 

  سم ؟ 15سم ,  11سم ,  5هل ٌمكن تشكٌل مثلث من لطع أطوالها 
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 ( 8بطالة رلم ) 

 

 -مثلثات , جد : 61مضلع منتظم عدد المثلثات داخله 

 

 عدد ألطاره ؟ 
 

 عدد األضالع ؟ 
 

 عدد الرؤوس ؟ 
 

 مجموع لٌاسات زواٌاه الداخلٌة ؟ 
 

 لٌاس الزاوٌة الداخلٌة ؟ 

 

  سم , كٌف ٌمكن صناعة مثلث بالمطعتٌن مع  91سم , والثانٌة  111إذا كان لدٌن لطعتان طول المطعة األولى

 بإحداهما كاملة ولطع الثانٌة ؟االحتفاظ 
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 ( 9بطالة رلم ) 

 

 -ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحٌحة :

  : فً متوازي األضالع ٌكون- 

 المطران متعامدان . -بالمطران متساوٌان فً الطول .                           -أ

 المطران ٌنصف زاوٌة الرأس . -دالمطران ٌنصف كل منهما اآلخر .                      -ج

 : شكل هندسً فٌه المطران متعامدان ومتساوٌان فً الطول- 

 المعٌن . -دمتوازي األضالع                 -جالمستطٌل                 -بالمربع              - أ

 

 من المثلثات ٌعتبر مضلعاً منتظماً : أي- 

 المثلث منفرج الزاوٌة . -بالمثلث حاد الزواٌا                                      - أ

 61مثلث به زاوٌتان كل منهما تساوي  -دالمثلث لائم الزاوٌة                                     -ج

 

 : ٌمكن تسمٌة المضلع حسب عدد- 

 جمٌع ما سبك . -دأضالعه                 -جرؤوسه                   -ب       زواٌاه        - أ
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 (8ممحؽ رقـ )

 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 السيد الدكتور/االستاذ: .......................   حفظو هللا،،،

 السالـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو،،،

 الموضوع/ تحكيـ دليؿ المعمـ

استراتيجية  أثر استخداـيقـك الباحث بإجراء بعض ميارات التفكير الرياضي لبحث تربكم بعنكاف: 
 .التعمـ التوليدي في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدى طالب الصؼ االساسي

كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات بالجامعة اإلسبلمية 
 غزة. –

 -االستنتاج-)االستقراء -كقد كضع الباحث اختبار في تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي كىي:
كحدتي الكسكر العادية  -الجزء األكؿ –البرىاف( كذلؾ في )مادة الرياضيات  –التعبير بالرمكز 

 كاليندسة( لمصؼ السادس األساسي.

 -خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث: كلذا نرجك مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا الدليؿ في ضكء

 صياغة أىداؼ كؿ درس في ضكء الزمف المخصص لو. -
 تحديد المعرفة القبمية كالخبرات السابقة لكؿ درس. -
 صياغة عبارات الدركس لغكيان. -
 تحديد الكسائؿ التعميمية/ التعممية المستخدمة في كؿ درس. -
 كالطالب أثناء الدرس.تحديد األنشطة التعميمية التي يقـك بيا كؿ مف المعمـ  -
 كما تركنو مناسبان. -

 

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ وداعيًا المولى عز وجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ،،،
         

 الباحػػػػػث              
 محمد عوض العثماني                                                    
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 (9ممحؽ رقـ )
 دليؿ المعمـ

لتدريس الرياضيات باستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم في مادة الرياضيات لدل طبلب  دليؿ المعمـ
 الصؼ السادس األساسي الكحدة األكلى "الكسكر العادية"، كالكحدة الثالثة "اليندسة".

 -مقدمة:
 عزيزي المعمـ/ عزيزتي المعممة،،،

معمـ الرياضيات الذم يقـك بتدريس ىذا الدليؿ يتضمف دكرؾ كمعمـ رياضيات كقد خصص ىذا الدليؿ ل
 -كحدتي الكسكر العادية كاليندسة لمصؼ السادس األساسي كالتي تشمؿ عمى:

 -وحدة الكسور العادية:
 ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر. -1
 ضرب عدد كسرم في كسر عادم. -2
 ضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر. -3
 قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر. -4
 عدد كسرم. قسمة كسر عادم عمى -5
 قسمة عدد كسرم عمى كسر عادم. -6
 قسمة عدد كسرم عمى عدد كسرم آخر. -7
 خكاص العمميات عمى الكسكر العادية. -8

 -وحدة اليندسة:
 المثمث. -1
 المضمع المنتظـ. -2
 مجمكع قياسات زكايا المضمع. -3
 الزاكية الداخمية لممضمع المنتظـ. -4
 رسـ المثمث. -5
 رسـ متكازم األضبلع. -6
 مساحة المثمث. -7
 .المعيف -8
 شبو المنحرؼ. -9
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 العبلقات بيف األشكاؿ اليندسية.-14
 -ويتكوف ىذا الدليؿ مف جزأيف ىما:

: مقدمة الدليؿ كيتضمف تعريفان باالطار العاـ الستراتيجية التعمـ التكليدم، كيشمؿ شرحان الجزء األوؿ
 كافيان لمعناصر المككنة لمنشاط التربكم المبني عمى ىذه االستراتيجية.

: كيتضمف تحضير دركس كحدتي األكلى "الكسكر العادية"، كالثالثة "اليندسة" مف كتاب الثانيالجزء 
 الرياضيات لمصؼ السادس.

اقرأ المقدمة بعناية، اذ أنيا تساعدؾ عمى تحقيؽ األىداؼ، كاإلفادة مف الدليؿ تعتمد عمى حد كبير 
 عمى معرفتؾ لما كرد فيو،

 
 أتمنى االستفادة لمجميع.

 
 

 شكر عمى حسف تعاونكـ،،،لكـ ال
 
 

 
 الباحػػػػث                                                                            

 محمد عوض العثماني
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 -دليؿ المعمـ لمصؼ السادس االساسي:
 -المقدمة:

األخرل، سكاء أثناء تحضير يعتبر دليؿ المعمـ مف الكتب اليامة جدا بالنسبة لمعمـ الرياضيات كالمكاد 
الدركس أك التنفيذ، كما كيختمؼ دليؿ المعمـ عف الكتاب المدرسي فيك يحتكم عمى اإلجراءات التي 
سيقكـ بيا المعمـ مف أجؿ تطكير المنياج كايصاؿ المعمكمات لطبلبو مما يزيد دافعية الطبلب نحك 

مميز، أُِعدَّ ىذا الدليؿ لطبلب الصؼ السادس التعمـ، كلما لو دكر كبير في اإلعداد الجيد لتخريج جيؿ 
االساسي، حيث يحتكم دليؿ المعمـ عمى شرح مبسط ألسس استراتيجية التعمـ التكليدم، الذم يعرفو 

(Shepardson,1999) 
 عمى أنو تطبيؽ لنظرية فيجك تسكي كىي نظرية التطكر االجتماعي كىك أحد البنائيف.

 رؤية فيجك تسكي كيتككف مف أربع مراحؿ أك أطكار تعميمية. يعكس استراتيجية التعمـ التكليدم

الطكر التمييدم، الطكر التركيزم، الطكر المتعارض "التحدم"، طكر التطبيؽ، ثـ يتناكؿ الدليؿ كيفية 
عداد أكراؽ العمؿ الخاصة بالطبلب ىذه  إعداد الخطة كتطبيقيا، كما يحتكم الدليؿ عمى الميارات، كا 

في الكتاب المدرسي كفي نياية النشاط الدليؿ طريقة التقكيـ في نياية التطبيؽ يتـ  النقاط غير متكفرة
 إجراء اختبار لمطبلب.

 توجييات عامة لخطة السير في الدرس قبؿ البدء بالدرس:
 تحضير الدرس كتصميمو. -
التأكد مف أف االستراتيجية مناسبة لمطبلب كمفيدة كتحقؽ أىدافيا كال تككف عمى حساب بقية  -

 المنيج الذم سيختبر فيو الطبلب.
تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات بحيث تشمؿ كؿ مجمكعة أربعة طبلب أك حسب عدد طبلب  -

الفصؿ أك كما يراه المعمـ مناسبان لبيئتو الصفية، كيخصص لكؿ مجمكعة قائد لمنشاط كاحد في 
إلجابات لعرضيا فيما المجمكعة التجريبية كآخر مساعد لو يككف بمثابة أميف السر يقكـ بكتابة ا

 بعد، كذلؾ لمعينة التجريبية التي ستدرس كفقان الستخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم.
 يتأكد المعمـ مف تكافر أكراؽ العمؿ لدل الطبلب، كتككف جاىزة كذات طباعة جيدة ككاضحة. -
فكير لدييـ اشعار الطبلب بطرؽ التدريس الحديثة كبياف أىميتيا في تحصيميـ كتنمية طرؽ الت -

 كاكسابيـ ميارات كمعارؼ جديدة.
ىذا النكع مف التعمـ يستخدـ فيو طريقة التعمـ التعاكني، أك التفاعمي بيف األقراف كما يمكف أف  -

 يستخدـ المعمـ الممخصات السبكرية كالمقارنات كاألسئمة االبتكارية مف أجؿ تكليد الميارات.
 يات كغيرىا.التأكد مف تجانس المجمكعات مف حيث المستك  -
 يتطمب مف المعمـ أف يعد أسئمة تثير التفكير كتحدم عقكؿ الطبلب. -
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 -مبررات الدليؿ:
االنساف ىك جكىر العممية التعميمية كلبنة البناء لمنيكض بحضارات األمـ كخصو بالعمـ دكف غيره، 

الطيبات كفضمناىـ حيث كـر هللا بني آدـ "كلقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف 
 (74عمى كثير ممف خمقنا تفضيبل"  )االسراء: 

العقؿ البشرم أشرؼ مخمكقات هللا عز كجؿ كما جاء في القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كفييما  -1
 الدعكة لمتفكير.

بناء المتعمـ لمتكيؼ مع المجتمع العصرم متطكر كمتغيراتو باستمرار كمنفتح عمى العالـ عمى  -2
 بصيرة.

ـ األبناء باستخداـ أساليب كاستراتيجيات حديثة كميارات الحصكؿ عمى معمكمات كميارات تعمي -3
 التعامؿ السميـ مع مصادر المعرفة كالتكاصؿ مع اآلخريف كالثقافات األخرل.

أف يعيد المعمـ النظر في دكره في العممية التعميمية التعممية بحيث يتحكؿ مف دكر الممقف الى  -4
مـ كالمرشد إلى مصادر المعرفة كتسييؿ اكتساب الميارات كتييئة الكسائؿ الميسر لعممية التع

كأدكات إجراء األنشطة كتكفير بيئة تعميمية آمنة مف التيديد الجسدم أك الضغكط الفكرية أك 
 النفسية أك العاطفية.

 تكفير بيئة غنية بالمثيرات كالمحفزات كالمشكقات لمتعمـ كالمشاركة في النجاح كالفشؿ. -5

 -داؼ الدليؿ:أى
مساندة المعمـ عمى االستفادة مف دليؿ المعمـ في طريقة التدريس كفقا الستراتيجية التعمـ  -1

 التكليدم.
 انتاج نشاطات لتنمية ميارات التفكير بما كىب هللا كؿ فرد مف ممكات كقدرات. -2
 الدركس.أداة قد يمجأ إلييا المعمـ الستخداـ األسئمة التي تثير التفكير أك نمكذج لتحضير  -3

 -الطريقة المتبعة لمتدريس:
 -تستند الطريقة إلى جيد المتدربيف أنفسيـ كيستخدـ األسمكب التالي:

 العمؿ في مجمكعات صغيرة.. -1
 المناقشة العامة كالحكار الفكرم المفتكح. -2
 استخداـ أكراؽ عمؿ. -3
 عرض أعماؿ المجمكعات كتقكيميا. -4
 استخداـ الممخصات السبكرية. -5
 المكاضيع ذات الصمة.المقارنة بيف  -6
 الدكر األكبر لمطبلب كالمعمـ مسير كميسر. -7
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 طرح أسئمة تثير التفكير كتنمي مياراتو. -8
 عدـ االعتراض عمى اجابات الطبلب كالتدخؿ بيدكء لنفي العبارات غير المناسبة. -9
 استخداـ استراتيجية التعمـ التكليدم إلثارة التفكير كالتشكيؽ لدل الطبلب.-14
 المشكبلت.طرح -11    

 -نصائح لممعمميف:
تـ اقتباس بعض النصائح لممعمميف مف كتاب التربية االسبلمية بيف األصالة كالمعاصرة لمدكتكر سعيد 

 -( كىي:2444اسماعيؿ القاضي )
 .مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف 
 ؿ الكالد لكلده"الشفقة عمى المتعمميف، قاؿ رسكؿ هللا عميو الصبلة كالسبلـ "إنما أنا لكـ مث 
 .تقكية الصمة بيف المعمميف كالمتعمميف 
 .التشكيؽ كجذب اىتماـ المتعمميف، التركيح عف الدرس حاؿ الدرس 
 .التدرج مف السيؿ إلى الصعب في التعميـ 
 .التنكيع في طرؽ التربية كالتعميـ 
 .التقكيـ الشامؿ كالمستمر لمعممية التعميمية التربكية 

)العمايرة، عمييا النبي محمد صمى هللا عميو وسمـ في منيجو التربوي بعض المبادئ التي سار 
1998 :112-113) 

 .الترحيب بالمتعمـ كالبشاشة ليـ 
 .الرفؽ بالمتعمـ كالحنك عميو 
 .العناية بالعمؿ كالتنكيو بقدره 
 .التدرج في التعميـ 
  المزح بمقدار ما تعطي االعتداؿ كعدـ االمبلؿ )عف عمي رضي هللا عنو يقكؿ: اعِط الكبلـ مف

 الطعاـ مف الممح(.
 .مراعاة الفركؽ الفردية 

 -الخطوات المتعبة الستراتيجية التعمـ التوليدي:
 -استراتيجية التعمـ التوليدي:

استراتيجية التعمـ التكليدم كتطبيؽ لنظرية فيجك تسكي كىي نظرية التطكر االجتماعي كىك أحد 
 البنائيف.

أطوار تعميمية التكليدم رؤية فيجك تسكي لمتعمـ كيتككف مف أربع مراحؿ أك تعكس استراتيجية التعمـ 
 -وىي:
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                 الطكر التمييدمpreliminary 
                   الطكر التركيزمfocus 
                الطكر المتعارضchallenge 
                 الطكر التطبيقيapplication 

يعتمد عمى المعالجات العقمية النشطة لمتصكرات كيؤدم إلى الفيـ الذم ينتج مف إف بناء المعرفة 
المعالجات التكليدية الربط بيف المعمكمات الجديدة كحؿ المشكبلت كيتصؼ التعمـ التكليدم بعمؽ 

 مستكل المعالجة لممعمكمات.

ف قبؿ المتعمـ بدال مف كفي الحقيقة فإف المادة يتـ تذكرىا بشكؿ أفضؿ في حالة التعمـ التكليدم م
 تقديميا مجردة لممتعمـ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 الوحدة األولى

 الكسػور العاديػػػػة

 -جدوؿ توزيع الدروس والجدوؿ الزمني لمتنفيذ:

 عدد الحصص الدرس ـ
 2 ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر 0
 2 ضرب عدد كسرم في كسر عادم 2
 2 ضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر 3
 2 قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر 4
 2 قسمة كسر عادم عمى عدد كسرم 5
 0 قسمة عدد كسرم عمى كسر عادم 6
 0 قسمة عدد كسرم عمى عدد كسرم 7
 2 خكاص العمميات عمى الكسكر العادية  8
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 الوحدة الثالثة

 اليندسة

 -جدوؿ توزيع الدروس والجدوؿ الزمني ليا:

 الحصصعدد  الدرس ـ
 0 المثمث 1
 2 المضمع المنتظـ  2
 3 مجمكع قياسات زكايا المضمع 3
 2 الزاكية الداخمية لممضمع المنتظـ 4
 4 رسـ المثمث 5
 3 رسـ متكازم األضبلع 6
 3 مساحة المثمث 7
 2 المعيف 8
 2 شبو المنحرؼ 9

 2 العبلقات بيف األشكاؿ اليندسية 14
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 الوحدة األولى )الكسور العادية( وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليديتحضير دروس 
 

 الوحدة األولى: الكسور العادية-أ
 :  ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر.الدرس األوؿ

 زمف الحصة:                     2الصؼ:  السادس )  (         عدد الحصص:  

 كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.مراحؿ تعمـ ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر، 
 -األىداؼ السموكية:

 يجد ناتج ضرب كسر عادم في كسر عادم اخر . -
 -المتطمبات السابقة :

 يجد ناتج ضرب عدد صحيح في عدد صحيح اخر . -
 يضع الكسر في ابسط صكرة. -

 -مصادر التعمـ:
 المعمـ. لكحة تعميمية، طباشير ممكف، أكراؽ عمؿ، لعبة تعميمية أك حسب رغبة

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

 الطكر التمييدم

 -اطرح االسئمة التالية : -
3  ×5                  =6  ×7 = 
4  ×8                  =3  ×9 = 

 بحيث يجيب عنيا الطبلب بشكؿ شفيي .
يقـك المعمـ بطرح االسئمة التالية عمى الطبلب  -

 السابقة بمفيـك الكسكر العادية .الختبار معرفتيـ 
 عبر عف االشكاؿ المظممة التالية بصكرة كسر عادم -
 
 
 

 
اطمب مف الطبلب كتابة الكسكر التالية بأبسط صكرة  -

 مع تحديد كبلن مف البسط كالمقاـ؟
  ( أ

 
              

  
           

  
 

 

 -ضع دائرة حوؿ الكسر المكتوب بأبسط صورة: -
  ( أ

 
         

  
     

 
        

 
     

  
 

يقكـ 
الطبلب 

باإلجابة عف 
االسئمة 
بصكرة 
 فردية .
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 الطكر التركيزم

بعد عرض المقدمة عف الكسكر العادية ككيفية  -
كتابتيا كالتعبير عنيا كتبسيطيا، يقكـ المعمـ بتقسيـ 

( 5-4الطبلب إلى مجمكعات صغيرة تتراكح مف )
التكزيع حركة المعمـ بيف طبلب بحيث تسمح طريقة 

 طبلبو.
يقـك المعمـ بدكر الكسيط حتى يتمكف الطبلب مف  -

الكصكؿ إلى المعنى الصحيح أثناء القياـ باألنشطة 
مف خبلؿ طرح األسئمة المكجية أك تقديـ التمميحات 

 ليـ لمتغمب عمى ما يكاجيكنو مف صعكبات.
يشجع المعمـ الطبلب عمى التفاعؿ االجتماعي  -

 كالتعاكف داخؿ المجمكعاتكالمغكم 

يقكـ 
الطبلب 

باإلجابة عف 
األسئمة 
بصكرة 
جماعية 
داخؿ 

المجمكعة 
 الكاحدة
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يكضح المعمـ معنى الضرب عمى الكسكر العادية  - 
كذلؾ مف خبلؿ أمثمة محسكسة يستطيع جميع 

 الطمبة عمميا.
  -:0نشاط رقـ 

 إليجاد ناتج 

 
   × 

 
أطمب مف الطمبة أف يطككا كرقة   

يف متساكيتيف ثـ ادعيـ يطككنيا مرة ثانية طيتيف طيت
متساكيتيف آخرتيف ثـ يبسطكنيا كيدكنكف مبلحظاتيـ عف 
طريؽ طرح بعض األسئمة كما ىك مكضح مف عممية 

 الطي.
 :2نشاط رقـ 

أكضح لمطمبة كيفية إجراء الضرب عمى الكسكر بالرسـك 
 التكضيحية مستخدما السبكرة كالطباشير الممكف

 إليجاد ناتج 

 
  × 

 
 

 -اتبع الخطوات اآلتية:
ارسـ مستطيبل يمثؿ الكاحد الصحيح، كما في الشكؿ  -

 المقابؿ، ثـ ظمؿ 

 
 المستطيؿ 

 
 
 
 
 أجزاء متساكية، خطط   4اقسـ الشكؿ أفقيان إلى  -

 
   

 الشكؿ 
 
 
 
 

 الحظ الجزء المشترؾ مف التخطيط كالتظميؿ 
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 الطور التحدي
 "المتعارض"

أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات بحيث نتكصؿ -
معان إلى استنتاج القاعدة العامة لضرب كسر عادم في 

 كسر عادم آخر.
 أتيح الفرصة لمطبلب بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ. -
ادعـ اإلجابات الصحيحة كأعززىا كأحسف اإلجابات  -

 التي بيا نقص أك شائبة.
 -تي تنص عمى:ثـ نتكصؿ إلى القاعدة ال -

لضرب كسر عادم في كسر عادم آخر: نضرب بسط 
الكسر األكؿ في بسط الكسر الثاني كمقاـ الكسر األكؿ 

 في مقاـ الكسر الثاني.
 دوالب الضرب . -نشاط:

: قطعتاف مف الكرتكف عمى شكؿ قرص أدوات المعبة
دائرم كذات مقاسات متساكية مكتكب عمى القطعة 

 األكلى.
ر العادية، القطعة الثانية بيا فتحتاف، مجمكعة مف الكسك 

 فقط تظيراف كسريف عادييف.
 قكاعد كطريقة سير المعبة. 

 يعرض المعمـ عمى السبكرة المعبة. -
يقكـ أحد الطبلب بدكراف الدائرة فيظير في الفتحتيف  -

األكلى كسر عادم، كيظير في الفتحة الثانية كسر 
 .عادم آخر

بحساب حاصؿ ضرب  يقكـ أفراد المجمكعة الكاحدة -
 الكسريف ككتابة الناتج.

 
 
 
 يتـ النقاش بشكؿ جماعي. -

يبدم رأيو 
لمتكصؿ 

لمميارة مف 
خبلؿ نقاش 
 عاـ كمفتكح

 

 طور التطبيؽ
اطرح بعض األسئمة التي يمكف مف خبلليا تكسيع -

 امتبلؾ الطبلب لمميارة.
حاكؿ مساعدة أحمد في الحصكؿ عمى ميراثو، كرث  -

الطالب  
العزيز 
اعمـ أف 

 
3

4
 

1

2
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 أبك أحمد 

 
 ثركة أبيو، ككرث أحمد   

 
ثركة أبيو، ما  

مقدار ما يرثو أحمد مف جده؟ كىؿ بإمكانؾ أف 
 تعرؼ عدد اإلخكة كاألخكات ألحمد ؟

 ( إذا عممت أف     ك     تدؿ عمى كسكر عادية ككاف  2
      X       = 

 
 

        Xفإف      
 
 X____ = 

 
 التالية: ( الكسر الخامس في السمسمة3

      

 
   ، 

 
  ، 

 
  ، 

 
 ....... ، 

ديننا 
االسبلمي 
قد فصؿ 
لنا عمـ 
ميـ في 
حياتنا أال 
كىك عمـ 
الميراث 
في ىذا 

العمـ يككف 
الذكر 
ضعفي 
 األنثى

 

  -تقويـ ختامي:

1.  

 
 ×  

  
 (         ........... =  

  
  ، 

  
  ،  

  
 ) 

2.  

 
 ×  

 
 (          ...........  = 

  
  ، 

  
  ، 

 
 ) 

3.  

 
 ×  

 
 (          ........... = 

  
  ، 

  
  ،  

  
 ) 

4.  

 
 ×  

 
 (          ........... = 

  
  ، 

  
  ،  

  
 ) 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة األولى:  الكسور العادية

 الدرس الثاني:  ضرب عدد كسري في كسر عادي

 زمف الحصة:            2)  (              عدد الحصص:   الصؼ:  السادس
 

 -مراحؿ تعمـ ضرب عدد كسرم في كسر عادم، كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم:

 -األىداؼ السموكية:

 يجد ناتج ضرب عدد كسرم في كسر عادم.

 -المتطمبات السابقة:

 يذكر أمثمة عمى كسكر حقيقية كأخرل غير حقيقية. -
 لعدد الكسرم إلى كسر غير حقيقي.تحكيؿ ا -
 يعدد مككنات العدد الكسرم. -
 ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر. -

 -مصادر التعمـ:

 لكحة تعميمية، طباشير ممكف، أكراؽ عـ أك حسب رغبة المعمـ.

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

الطور 
 التمييدي

الحقيقية اطمب مف الطبلب التمييز بيف الكسكر  -
كالكسكر غير الحقيقية بكضع خط تحت الكسر 
الحقيقي كخطيف تحت الكسكر غير الحقيقية لما 

 -يمي:
- 

 

 
   ، 

 
   ،  

 
  ، 

 
  ، 

 
 

يقكـ المعمـ بكتابة أعداد كسرية عمى السبكرة كيطمب  -
  3مف الطبلب قراءتيا 

 
  ،4  

 
  ،11  

 
 

يقكـ 
الطبلب 

باإلجابة عف 
األسئمة 
بشكؿ 
 فردم.
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أكضح لمطبلب مما يتككف العدد الكسرم مف عدد  -
 ككسر عادم.صحيح 

  -اطمب مف الطبلب حؿ التدريب التالي: -
  

 
  × 

 
 ......... = 

 

 
  × 

 
 .......... = 

اطمب مف الطبلب تحكيؿ األعداد الكسرية إلى كسكر 
 -غير حقيقية :

3  
 

 .........= 

5  
 

 ........ = 

8  
 

 ........ = 

 الطور التركيزي

بعد عرض المقدمة عف األعداد الكسرية ككيفية  -
كتابتيا كالتعبير عنيا، يقـك المعمـ بتقسيـ الطبلب 

( أفراد كيقـك 5-4إلى مجمكعات صغيرة تتراكح مف )
المعمـ بدكر الكسيط حتى يتمكف الطبلب لمكصكؿ 
إلى الميارة الصحيحة، كيشجع المعمـ طبلبو عمى 

 المجمكعات. التفاعؿ االجتماعي كالتعاكف داخؿ
يكضح المعمـ معنى ضرب عدد كسرم في كسر  -

 -عادم مف خبلؿ النشاط التالي:
 -: 0نشاط 

  2عند عائشة  -
 

رغيؼ خبز، اطمب مف الطبلب  
 رسـ قرصيف كنصؼ عمى شكؿ أرغفة خبز.

 
 
 

 أكؿ ابنيا كسيـ نصؼ كمية الخبز.
اطمب مف الطبلب تقسيـ األقراص إلى أنصاؼ  -

 كتظميؿ نصؼ كؿ قرص.

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي 
داخؿ 

المجمكعة 
الكاحدة بعد 
التفاكض 
 فيما بينيـ
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 -اطمب مف الطبلب ايجاد مف خبلؿ الرسـ: -

2  
 

  × 

 
 = 

 الطور التحدي
 "المتعارض"

تاحة الفرصة - أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات، كا 
لمطبلب بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ كادعـ اإلجابات 
الصحيحة كأعززىا كأحسف اإلجابات التي بيا نقص أك 
شائبة كمف نثـ نتكصؿ إلى القاعدة العامة لضرب عدد 
كسرم في كسر عادم عمى كسيمة تعميمية كعرضيا عمى 

عند ضرب عدد كسرم   -السبكرة كالتي تنص عمى:
بكسر عادم، نحكؿ العدد الكسرم إلى كسر عادم غير 

 حقيقي ثـ نضرب الكسريف.

رأيو  يبدم
ثـ نتكصؿ 
لمميارة مف 

خبلؿ 
النقاش العاـ 

 كالمفتكح

 

 طور التطبيؽ

أعطي الطبلب بعض األسئمة التي يتـ مف خبلليا تمكيف 
 الطبلب لمميارة المطمكبة.

 -:0نشاط رقـ 
  1نافذة عمى شكؿ مستطيؿ، طكليا  -

 
 ، كعرضيا   

 
 

 احسب مساحتيا؟
 
 
 
 

 -:2نشاط رقـ 
  7لدل أـ خالد قطعة أرض مساحتيا  

 
دكنمان، تبرعت  

 بػػػػػػػ 

 
األرض لمجمعية الخيرية في بمدتيا، كتبرعت  

 بالقطعة الباقية لبناء مدرسة فييا.
 ما مساحة األرض المخصصة لمجمعية؟ (1
 ما مساحة األرض المخصصة لممدرسة؟ (2

 -:3نشاط رقـ 

مساحة  
المستطيؿ
= الطكؿ 

 العرض× 
 
 
 
 
 

يبيف 
المعمـ 

لمطبلب 
ضركرة 
كأىمية 
التعاكف 

في حياتنا 
 اليكمية 
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كاف يعمؿ أحمد مع كالده في األرض، كفي يكـ الحصاد 
حبة تفاح كضعيا كالده في صناديؽ  144المحصكؿ 

 تفاحة. 24سعة الكاحدة منيا 
 كـ صندكؽ تفاح أصبح لديو؟ (1
ذا باع  (2  كا 

 
الصناديؽ التي لديو، فكـ صندكقان  

 باع؟ ككـ حبة تفاح بقي لديو؟
 

كاجب 
بيتي حؿ 

، 2س
، 7س
 8س

 

  -تقويـ ختامي:

1. 3  
 

  × 

 
 ........... = 

2. 5  
 

  × 

 
 ........... = 

3. 12  
 

  × 

 
 ........... = 

4. 6  
 

  × 

 
 ........... = 

 -اكتشؼ الخطأ في عممية الضرب :

1. 5  
 

  × 

 
  =5  

  
. 

2. 3  
 

  × 

 
  =3  

  
 . 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة األولى:  الكسور العادية

 الدرس الثالث:  ضرب عدد كسري في عدد كسري آخر.

 -زمف الحصة:           2الصؼ:  السادس )  (             عدد الحصص:  
 

 مراحؿ تعمـ ضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.

 -األىداؼ السموكية:

 يجد ناتج ضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر. -
 -المتطمبات السابقة:

 تحكيؿ العدد الكسرم إلى كسر غير حقيقي. -
 يجد ناتج ضرب عدد كسرم في كسر عادم. -

 -مصادر التعمـ:

 لكحة تعميمية، طباشير ممكف، لعبة تعميمية، أك حسب رغبة المعمـ.

 مبلحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

الطور 
 التمييدي

اطمب مف الطبلب تحكيؿ األعداد الكسرية التالية إلى -
كسكر غير حقيقية، مف خبلؿ كتابتيا عمى السبكرة 

 -كاإلجابة عمييا مف قبؿ الطبلب بشكؿ شفيي:
1. 3  

 
       2  .9  

 
      3   .11  

 
          

 
اطمب مف الطبلب حؿ التدريب التالي عمى كراساتيـ  -

  -المدرسية:
1. 2  

 
  × 

 
 ............ = 

2. 3  
 

  × 

 
 ............ = 

يقكـ 
الطبلب 

باإلجابة عف 
األسئمة 
بصكرة 
 فردية

أّنكه لمطبلب 
أف بعد عممية 
تحكيؿ العدد 
الكسرم إلى 

ر كسر غي
حقيقي يمكف 
أف يختصر 
قبؿ عممية 

 الضرب



129 

3. 6  
 

  × 

 
 ............ = 

4. 5  
 

  × 

 
 ........... = 

 الطور التركيزي

بعد عرض المقدمة، يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى  -
( طبلب في كؿ مجمكعة، 5-4مجمكعات )

كيقسميـ بطريقة تسمح لو بالتحرؾ بيف المجمكعات، 
كيشجع المعمـ الطبلب عمى التعاكف فيما بينيـ 

الطبلب كينمي كتنمية ركح العمؿ الجماعي بيف 
 التفاعؿ االجتماعي بيف األقراف.

 -:0نشاط رقـ 
طمب كالد مف ابنو أحمد الذم ىك في الصؼ  -

السادس ايجاد مساحة غرفة مستطيمة الشكؿ ككانت 
  4طكؿ الغرفة  

 
  3متران، كعرضيا   

 
 متران  

 -جد مساحة تمؾ الغرفة:
 × ______= ______مساحة الغرفة = _____ 

 

يتناقش 
ب الطبل
داخؿ 

المجمكعة 
الكاحدة فيما 

بينيـ 
لمكصكؿ 

إلى الميارة 
 المطمكبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطور التحدي
 "المتعارض"

أدير النقاش كالحكار بيف الطبلب بشكؿ جماعي،  -
كأشجع الطبلب عمى المشاركة كاإلجابة عف األسئمة، 
كعدـ تكبيخ الطبلب عمى إجاباتيـ ألف الميارة لـ 

المعمـ بتدعيـ اإلجابات تتككف عندىـ كيقكـ 
الصحيحة كيعززىا، كيخمص الطبلب مف األفكار 
الخاطئة عندىـ في حاؿ كجكدىا كذلؾ مف خبلؿ 

 -شرح المعمـ لممثاؿ التالي:
  3حديقة مربعة الشكؿ، طكؿ ضمعيا  -

 
ـ، ما  

 مساحتيا؟
 نفسو.× : مساحة المربع = طكؿ الضمع  الحؿ

                       =3  
 

  ×3  
 

 

                       = 

 
     × 

 
 

  
 
 

مساحة 
المربع= طكؿ 

× الضمع 
 نفسو
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                       =  

  
 ـ . 

كبعد عرض المثاؿ يتكصؿ المعمـ مع طبلبو إلى القاعدة 
العامة لضرب عدد كسرم في عدد كسرم آخر كيقـك 

 بعرض القاعدة عمى لكحة تعميمية أماـ الطبلب.

 التطبيؽطور 

أعطي الطبلب بعض المسائؿ التي تكسع مف  -
 امتبلؾ الميارة عند الطبلب.

 
  -:0نشاط رقـ 

عزيزم الطالب تأمؿ ىذا الجدكؿ كالحظ المستطيبلت 
 المظممة.

 
2

5
 5

2
 3

4
 2

4
 4

2
 

6

4
 3

5
 5 8 9

4
 

4

6
 1

5
 1  8

5
 4

9
 

8

3
 3

6
 4

5
 5

4
 3

4
 

7

5
 4

3
 3

2
 2 4 

 
 

المستطيبلت ىؿ الحظت أف حاصؿ ضرب الكسكر في 
 صحيح . 1المظممة = أعداد صحيحة = 

اآلف ابحث كظمؿ مستطيبلت متجاكرة بحيث يككف 
 -حاصؿ ضرب الكسكر فييا حسب اآلتي:

 صحيح. 1ضربيا =  (1
 صحيح. 2ضربيا=  (2
 صحيح. 3ضربيا =  (3
 صحيح. 4ضربيا=  (4

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بياف أىمية 
احقاؽ العدؿ 

 بيف الناس

2 
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 -(:2نشاط رقـ )
 ساعد القاضي في إحكاـ العدؿ  -
الميزاف بحيث تككف اكمؿ كتابة الكسكر في كفة  -

 مساكية لمكفة األخرل

 

 
 

  -:3نشاط رقـ 
لتر،  1محؿ لمدىانات، يكجد فيو عمب دىانات سعتيا:  

لتر، أراد شخص أف يدىف سقؼ غرفة طكليا  5لتر،  2
4  

 
  3ـ ك عرضيا  

 
ـ تحتاج إلى لتر 14ـ ، ككاف كؿ 

 ؟ فكـ لترًا يحتاج دىاف سقؼ الغرفةكاحد مف الدىاف، 
 

 -تقويـ ختامي:

1. 7  
 

  ×3  
 
  ............ = 

2. 3  
 

  ×6  
 
  ............ = 

3. 4  
 

  ×7  
 
  ............ = 

4. 2  
 

  ×9  
 
  ............ = 

2 
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 -اكتشؼ الخطأ :

1. 3  
 

  ×2  
 
   =6  

  
 . 

2. 8  
 

  ×4  
 
   =32  

  
 . 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة األولى:  الكسور العادية

 الدرس الرابع: قسمة كسر عادي عمى كسر عادي آخر

 زمف الحصة:                        2الصؼ:  السادس )  (     عدد الحصص:  
 كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدممراحؿ تعمـ قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر 

 -األىداؼ السموكية:

 يجد ناتج قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر. -
 -المتطمبات السابقة:

 ضرب كسر عادم في كسر عادم آخر. -
 إيجاد مقمكب كسر معطى. -
 قسمة أعداد صحيحة.  -

 -المصادر والوسائؿ:

تعميمية، أشياء محسكسة  التفاح، أك حسب رغبة لكحة تعميمية، طباشير ممكف، الكتاب المدرسي ،لعبة 
 المعمـ .

 مبلحظات دكر الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

الطور 
 التمييدي

 -ما مقمكب الكسكر اآلتية : -
 

 
   ، 

 
   ، 

  
   ، 

  
  . 

 -أكجد ناتج ما يمي: -
 

 
   × 

 
  ......... = 

 

 
   × 

 
  ......... = 

 

 
   × 

 
  ......... = 

 

 
   × 

 
  ......... = 

 

يقـك الطالب 
باإلجابة عف 

األسئمة 
 بشكؿ فردم
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شيقؿ عمى أكالده الحمسة بالتساكم جد  64كّزع أب  -
 -ما يمي :

 المقسكـ ..............
 المقسـك عميو ............

 نصيب كؿ كاحد ............

 الطور التركيزي

في كؿ يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات  -
( طبلب، كيشجع ركح العمؿ 5-4مجمكعة مف )

 الجماعي بيف الطبلب .
يقدـ المعمـ ميارة قسمة كسر عادم عمى كسر  -

 عادم آخر مف خبلؿ أمثمة محسكسة لدل الطبلب.
 -:0نشاط رقـ 
 إليجاد ناتج 

 
    

 
 . 

 ُيكزع المعمـ التفاح عمى الطمبة. -
فيف يطمب المعمـ مف الطبلب تقسيـ التفاحة إلى نص -

 متساكييف.
يطمب المعمـ تقسيـ النصؼ إلى نصفيف متساكييف،  -

 ليككنا عبارة عف ربعيف.
يسػأؿ المعمـ الطبلب كـ ربعان في النصؼ، كيكضح  -

 لمطبلب أف 

 
    

 
 تعني كـ ربعان في النصؼ؟ 

 -الحؿ جبريًا:
اطمب مف الطبلب ابقاء الكسر األكؿ كما ىك، كتحكيؿ 

الكسر الثاني، اطمب عممية القسمة إلى ضرب كقمب 
منيـ مقارنة الحميف، جبريان كباستخداـ الكسيمة المحسكسة 

 "التفاح".
 -:2نشاط رقـ 

اطمب مف الطبلب رسـ مستطيؿ كتقسيمو إلى ثبلثة 
 أجزاء متساكية، يمثؿ كؿ جزء منيا  

 
، كاطمب مف  

 الطبلب تظميمو بخطكط أفقية.
 
 

يتناقش 
الطبلب 
داخؿ 

المجمكعة 
الكاحدة فيما 

بينيـ 
لمكصكؿ 

إلى الميارة 
 المطمكبة

ضركرة 
انتباه 
المعمـ 
لعممية 
تقسيـ 

التفاح كي 
يحافظ 
عمى 

سبلمة 
 التبلميذ
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ستة أجزاء اطمب مف الطبلب تقسيـ المستطيؿ إلى  -
 متساكية برسـ خط أفقي في الكسط.

اطمب مف الطبلب تقسيـ المستطيؿ إلى ستة أجزاء  -
 متساكية برسـ خط أفقي في الكسط.

 اطمب مف الطبلب إيجاد كـ  -

 
 في المثمث.  

 يككف ناتج 

 
    

 
 . 

 
 

 -الحؿ جبريان:
اطمب مف الطبلب ابقاء الكسر األكؿ كما ىك مع تحكيؿ 

 إلى ضرب كقمب الكسر الثاني لتصبح   عممية القسمة

 
 

 ×6 ....... = 
كيقارف الطبلب بيف الحميف، مف خبلؿ الرسـ كالحؿ 

 جبريان.

 الطور التحدي
 "المتعارض"

يدير المعمـ نقاشان كحكاران جماعيان بيف الطبلب، بحيث 
تعرض كؿ مجمكعة الفكرة التي تكصمت إلييا كيقـك 
المعمـ بتصحيح أفكار الطبلب إذا كاف فييا أخطاء كعمى 
المعمـ تقبؿ أفكار الطبلب كتحسينيا كتعزيز اإلجابات 

المعمـ مع الطبلب إلى قاعدة الصحيحة منيا، ثـ يتكصؿ 
قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر كىي عند 
قسيمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر، نضرب 

 الكسر األكؿ في مقمكب الكسر الثاني.
 : 0نشاط 

يحضر المعمـ بالكنات يككف بداخميا أكراؽ مكتكب  
عمييا تدريبات تتضمف قسمة كسر عادم عمى كسر 

 عادم آخر.
 مثؿ:

1.  
 

  ÷  
 
 .......... = 
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2.  
 

  ÷  
 
 .......... = 

3.  
 

  ÷  
 
 .......... = 

كيخرج بعض الطبلب، كيقكـ الطالب بنفخ البالكف 
كفجره، فيأخذ الكرقة التي بداخميا كيقكـ باإلجابة عنيا 

 أماـ التبلميذ، كيعززه المعمـ بجائزة.

 طور التطبيؽ

التي يقكـ المعمـ بطرح بعض المكاقؼ أك المشكبلت  -
تتحدل الطبلب لتطبيؽ المعمكمات التي تـ التكصؿ 

 إلييا.
 

 -:0نشاط رقـ 
 

أراد حكيـ أف يسدم نصيحة إلى محمكد، كلكنو أراد 
أيضان أف يتأكد معرفة محمكد بعممية قسمة كسر عادم 
عمى كسر عادم آخر، ىؿ مف الممكف مساعدة محمكد 

 في الحصكؿ عمى النصيحة؟
الطالب حؿ التمريف في الجدكؿ المطمكب منؾ عزيزم 

اآلتي، كمف ثـ نقؿ الحرؼ المرفؽ إلى مكاف أعمى 
 -اإلجابة الصحيحة كما في المثاؿ األكؿ:
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 النصيحة ىي ................................

 
 
 

 

 
  ÷  

 
 .... = 

 
 

 

 
  ÷  

 
 .... = 

 

 

 
  ÷  

 
 .... = 

 

 

 
  ÷  

 
 .... = 

 
 

 

 
  ÷  

 
 .... = 

 

 

 
  ÷  

 
 .... = 

 

 

 
  ÷  

 
 .... = 

 
 

       ؾ
1

2
 3

5
 4

7
 8

9
 3

8
 7

14
 4

5
 

 

 

 -تقويـ ختامي:

1.  
 
 ÷  

 
  ( ................. =  

   
  ، 

  
  ،  

  
 . ) 

2.  
 
 ÷  

 
  ( ................. =  

   
  ، 

  
  ،  

  
 . ) 

3.  

  
 ÷  

 
  ( ................. =  

   
  ، 

  
  ،1 . ) 

 -اكتشؼ الخطأ في المسائؿ التالية :

1.  

  
 ÷  

 
  = 

  
 ×  

 
 . 

2.  

  
 ÷  

 
  = 

  
 ÷  

 
 

 

 ب ن
 ن

 اً  ص ر

 و
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة األولى:  الكسور العادية

 الدرس الخامس:  قسمة كسر عادي عمى عدد كسري.

 زمف الحصة:              2  الصؼ:  السادس )  (           عدد الحصص:
 مراحؿ تعمـ قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.

 -األىداؼ السموكية:

 يجد ناتج قسمة كسر عادم عمى عدد كسرم. -
 -المتطمبات السابقة:

 قسمة كسر عادم عمى كسر عادم آخر. -
 -المصادر والوسائؿ:

 لكتاب المدرسي، أك حسب رغبة المعمـ.السبكرة، طباشير ممكف، ا

 مبلحظات دكر الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

الطور 
 التمييدي

 -أعطي الطبلب التدريب التالي: -
 -أوجد ناتج ما يمي:

1.  
 

  ÷  
 
 .......... = 

2.  
 

  ÷  
 
 .......... = 

3.  
 

  ÷  
 
 .......... = 

4.  
 

  ÷  
 
 .......... = 

يجيب عنيا 
الطالب 
بصكرة 
 فردية

 
 
 
 
 
 
 

 الطور التركيزي

بعد عرض المقدمة، يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى  -
( طبلب كيتـ تكزيع المجمكعات 5-4مجمكعات )

بحيث يستطيع المعمـ التحرؾ بيف المجمكعات، 
 كيشجع المعمـ ركح التعاكف كالعمؿ الجماعي.

يقـك المعمـ بدكر الكسيط في كؿ نشاط مف األنشطة  -
حتى يتمكف الطبلب مف الكصكؿ إلى المعنى 

صياغة 
الميارة 
داخؿ 

المجمكعة 
 الكاحدة 
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الصحيح مف خبلؿ طرح األسئمة المكجية كتقديـ 
 التمميحات ليـ عمى ما يكاجيكنو مف صعكبات. 

يقدـ المعمـ الميارة قسمة كسر عادم عمى عدد  -
 -كسرم مف خبلؿ النشاط التالي:

 -نشاط:
باألشكاؿ المقابمة، أجيب عف األسئمة  باالستعانة
 -التالية:

 ما الكسر الذم يمثمو الجزء المظمؿ مف الشكؿ:........
 
 
 

ما العدد الكسرم الذم يمثمو الجزء المخطط مف الشكؿ 
 المقابؿ.............

 
 
 
 
 

 -أجد ناتج ما يمي:
 

 
  ÷  

 
 مف خبلؿ تحكيؿ  1  

 
الى كسر غير  1  

 حقيقي ............... كمف ثـ ايجاد 

 
  ÷ ....... 

        = 

 
  × ......... = ......... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطور التحدي
 "المتعارض"

تاحة الفرصة - أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات كا 
كمبلحظاتيـ كادعـ اإلجابات التي لمطبلب بإبداء آرائيـ 

بيا نقص أك شائبة، كمف ثـ نتكصؿ إلى قاعدة قسمة 
 -كسر عادم عمى عدد كسريف التي تنص عمى ما يمي:

لقسمة كسر عادم عمى عدد كسرم، نحكؿ العدد 
 الكسرم إلى كسر كمف ثـ نجرم عممية القسمة 

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي بعد 
النقاش 

كالتفاكض 
 بمع الطبل

 
 
 
 



144 

 طور التطبيؽ

اطرح بعض األسئمة التي مف شأنيا تكسيع إدراؾ  -
 الطبلب لمميارة.

 -(:0نشاط رقـ )  
 جرار زراعي يقطع مساحة  (1

 
كـ ، في زمف   

 قدره  

 
 دقيقة، كـ تبمغ سرعة ىذا الجرار؟1

 
 
 
 

 -:2نشاط رقـ      
 إذا عممت أف    يدؿ عمى كسر عادم،

 ، 14=    ×     ×    ×ككاف      

 فإف قيمة   مكتكبة بأبسط صكرة؟

 

  
 
 
 
 

السرعة = 
المسافة / 

 الزمف
 

كاجب 
 بيتي
، 1س
 2س
 ض13ص

 -تقويـ ختامي :

1.  
 
 ÷ 2  

 
 ....... = 

2.  
 
 ÷ 6  

 
 ....... = 

3.  
 
 ÷ 3  

 
 ....... = 

4.  

  
 ÷ 8  

 
 ....... = 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الكسور العادية. -األولى:الوحدة 

 الدرس السادس:  قسمة عدد كسري عمى كسر عادي.

 زمف الحصة:               0الصؼ: السادس  ) (           عدد الحصص: 
 

 مراحؿ تعمـ قسمة عدد كسريف عمى كسر عادي وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي.

 -األىداؼ السموكية:

 يقسـ عدد كسرم عمى كسر عادم. -
 -المتطمبات السابقة:

 إيجاد مقمكب الكسر. -
 تحكيؿ العدد الكسرم إلى كسر عادم غير حقيقي. -

 المصادر والوسائؿ:

 الكتاب المدرسي، طباشير ممكف، السبكرة التعميمية، لكحة تعميمية أك حسب رغبة المعمـ.

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

 الطور التمييدي

 الكسكر التالية : اكجد مقمكب -

                   
 
 ( أ   

 
 ج(          

 
 

 
 أحكؿ االعداد الكسرية الى كسكر عشرية :-

  ( أ
 

 ب(      

 
 ج(  4 

 
 ء(   2 

 
7 

يقـك الطالب 
باإلجابة عف 

االسئمة 
بشكؿ فردم 

. 
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 الطور التركيزي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب الى  -
 مجمكعات 

أراد أحمد تكزيع كعكتيف  :0 نشاط رقـ -
كنصؼ الى ارباع ، أم حاكؿ اف 

 يحسب كـ ربعا يكجد في 

 
 كعكة   2 

 
 
 
 ساعد احمد في معرفة كـ ربعا في   -

 
 2 

 كعكة 
قسـ كؿ كعكة الى أرباع ، ككذلؾ قسـ  -

 النصؼ الى ارباع .
 
 

 ايجاد   المطموب

 
 2 ÷ 

 
 

قـ بعد كـ ربعان ينتج عف الكعكتيف  -
 كالنصؼ .

صياغة 
الميارة بشكؿ 

جماعي 
داخؿ 

المجمكعة 
 الكاحدة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

طور التحدي او 
 التعارض

ُأدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات ،  -
كاتاحة الفرصة لمطبلب بإبداء أراءىـ 
كمبلحظتيـ كأدعـ االجابات الصحيحة 
كأعززىا ، كأحسف االجابات التي بيا 
نقص اك شائبة كمف ثـ نتكصؿ الى 

  القاعدة :
عند قسمة عدد كسرم عمى كسر عادم 
نحكؿ العدد الكسرم الى كسر كنجرم عممية 

  القسمة.

صياغة 
الميارة بشكؿ 
جماعي بعد 
التفاكض 
كالنقاش 
 الجماعي 

 

 طور التطبيؽ

أطرح بعض االسئمة كاألنشطة التي  -
 تعزز امتبلؾ الطبلب لمميارة .

 :  0نشاط رقـ  -
تشارؾ عدد مف االخكة كاالخكات في شراء 

  
كاجب 
 بيتي:
،  1س
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 قطعة ارض مساحتيا 

 
دكنـ فإذا كاف  4 

 نصيب كؿ منيـ 

 
دكنـ ، فما عدد االخكة   

 كاالخكات ؟ 

،  2س
 3س

صفحة 
19  

 

 تقويـ ختامي :

1)  
 

4÷  
 
 = 

2)  
 

5÷   

 
 = 

3)  
 

6÷   

  
 = 

4)  
 

5÷   

 
 = 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الكسور العادية. -الوحدة األولى:

 الدرس السابع:  قسمة عدد كسري عمى عدد كسري أخر

 زمف الحصة:                 1(      عدد الحصص:  الصؼ: السادس  ) 
 

 مراحؿ تعمـ قسمة عدد كسريف عمى عدد كسرم اخر كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.

 -األىداؼ السموكية:

 يجد ناتج قسمة عدد كسرم عمى عدد كسرم اخر  -
 -المتطمبات السابقة:

 قسمة عدد كسرم عمى كسر عادم  -
 عدد كسرمقسمة كسر عادم عمى  -

 المصادر والوسائؿ:

 الكتاب المدرسي، طباشير ممكف، السبكرة التعميمية، لكحة تعميمية أك حسب رغبة المعمـ.
 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

الطور 
 التمييدي

 أجد ناتج العمميات االتية :
1)  

 
÷   

 
 2 = 

 
2)  

 
÷   

 
 3 = 

 
 

3)  
 

3÷   

 
 = 

 
4)  

 
5÷   

 
 = 

يقـك الطالب 
باإلجابة عف االسئمة 

 بشكؿ فردم. 

 

الطور 
 التركيزي

يقسـ المعمـ الطبلب الى مجمكعات تتراكح مف  -
(4- 5 . ) 
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يشجع المعمـ ركح التعاكف كالتفاعؿ االجتماعي  -
 بيف الطبلب .

 :  0نشاط رقـ 
 أراد أب أف يكزع عمى أكالده 

 
كعكات كأراد أف  5

 يعطي كؿ كاحد منيـ 

 
 كعكة ، فكـ عدد األكالد ؟  1

 يتطمب منؾ إيجاد  -

 
5÷   

 
 1 = 

 يعني كـ 

 
 في    1

 
 5 = 

 ارسـ  -

 
 عمى شكؿ دكائر : 5 

 
 
 
 
 قـ بتقسيـ كؿ كعكة الى ثبلثة أقساـ : -
 
 
 
 
 لكف كؿ  -

 
 بمكف مميز عف األخر : 1

 
 
 
أعطي كؿ كاحد مف ابنائو لكف مميز ، كـ لكف  -

 ينتج عندؾ ؟ 
 

5)  
 

5÷   

 
 1 = 

 
 

طور 
 التحدي

ادير النقاش بشكؿ جماعي بيف الطبلب كأسمح  -
لمطبلب باإلجابة كالتعبير عف أفكارىـ كينبغي 
عمى المعمـ احتراـ أراءىـ كيصححيا كيدعـ 

صياغة الميارة 
بشكؿ جماعي بعد 
 التفاكض كالمناقشة 
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 اإلجابات الصحيحة .
يتكصؿ المعمـ مع طبلبو الى قاعدة قسمة عدد  -

 -كسرم عمى عدد كسرم اخر كىي : 
عند قسمة عدد كسرم عمى عدد كسرم اخر نحكؿ 
كؿ منيما الى كسكر غير حقيقية كنجرم عممية 

 القسمة . 

طور 
 التطبيؽ

أطرح عمى الطبلب بعض المسائؿ كاألنشطة  -
 التي مف شأنيا تعزز امتبلؾ الطبلب لمميارة .

 : 0نشاط رقـ 
ساعد العـ أحمد أراد الخباز أحمد أف يصنع خبزا ، 

 ككاف كؿ كيمك غراـ دقيؽ ينتج 

 
كيمك غراـ خبز ،  1

 فما كزف الدقيؽ البلـز إلنتاج 

 
 كغـ مف الخبز ؟  14

 :2نشاط رقـ 
متر في  1544قطع العداء الفمسطيني نادر المصرم 

 

 
 دقيقة جد سرعتو ؟ 3

 : 3نشاط رقـ 
 وأكمؿ :تفحص النمط اآلتي 

 

 
9 ، 

 
11 ،  

 
13 ، 

  
15  .....  ،   .... ، 

كاجب بيتي :  
  22ص 3س
 
 2، س 1س
  22ص

 التقويـ الختامي : 

 أوجد ناتج ما يمي : 
1)  

 
4÷   

 
 1 = 

2)  
 

7÷   

 
 3 = 

 

3)  
 

5÷   

 
 4 = 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة األولى: الكسور العادية.

 الكسور العادية.الدرس الثامف:  خواص العمميات عمى 

 زمف الحصة:               3الصؼ:  السادس                 عدد الحصص: 
 مراحؿ تعمـ خكاص العمميات عمى الكسكر العادية كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.

 األىداؼ السموكية:

 يتحقؽ أف عممية جمع الكسكر العادية تتمتع بخاصية التبديؿ. -
 الكسكر العادية تتمتع بخاصية التبديؿ. يتحقؽ أف عممية ضرب -
 يتحقؽ أف عممية جمع الكسكر العادية تتمتع بخاصية التجميع. -
 يكظؼ خاصية تكزيع الضرب عمى جمع كطرح الكسكر العادية. -

 -المتطمبات السابقة:

 يحؿ الطالب تماريف عمى خاصية التبديؿ عمى جمع كضرب األعداد الصحيحة. -
 صية التكزيع الضرب عمى جمع كطرح األعداد الصحيحة.يحؿ الطالب تماريف عمى خا -

 -المصادر والوسائؿ:

 الكتاب المدرسي، لكحة تعميمية، السبكرة، طباشير ممكف أك حسب رغبة المعمـ.

دور  االجراءات واالنشطة المرحمة
 الطالب

 مالحظات

 الطور التمييدي

 -ما اسـ الخاصية الكاردة فيما يمي: -
1( )3 +4+ )5  =3 ( + 4  +5 . ) 

 خاصية ............. في عممية ................
 (3  ×4  × )5  =3  ( ×4  ×5 . ) 

 خاصية ........... في عممية ............
 خاصية ........... 5×  6=  6×  5
 خاصية ............ 4+  5=  5+  4

يقكـ 
الطالب 
باإلجابة 
عنيا 

بصكرة 
 فردية .
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 الطور التركيزي

المعمـ الطبلب الى مجمكعات تتراكح مف يقسـ  -
( طبلب في المجمكعة الكاحدة، كيتـ 4-5)

 تقسيميـ بطريقة تسمح لممعمـ بالتحرؾ بينيـ.
يقكـ المعمـ بدكر الكسيط بيف الطمبة، كي يسيؿ  -

 العقبات التي قد تكاجو الطبلب.
يشجع الطبلب عمى التعاكف كركح المشاركة في  -

 العمؿ الجماعي بيف الطبلب.
 -يقدـ المعمـ الميارة مف خبلؿ النشاط التالي: -

 -:0نشاط رقـ 
انظر إلى األشكاؿ الضاحكة المظممة كعبر عنيا  -

 -بصكرة كسر:
 
 
 
 
 اجمع الكسريف الناتجيف : -

........... = ............ + ............. 
انظر إلى األشكاؿ الضاحكة كعبر عنيا بصكرة  -

 كسر.
 
 
 

 تبلحظ في ناتج جمع الكسريف أنيما _______ ماذا
 -نصؿ إلى :

_______ + ______ = ______ + _____ 
 

 -:2نشاط رقـ 
 كاف أحمد يجرم  -

 

 
كـ في الساعة ، فما المسافة  

 التي يقطعيا أحمد في 
 

 
 السرعة؟ 

 × ______= ______الحؿ _____ 

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي 
داخؿ 

المجمكعة 
 الكاحدة
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 كاف محمد يجرم  -

 
كـ في الساعة فما المسافة  
 التي كاف يقطعيا في 

 
 الساعة  

 _____× ______= ______الحؿ 
 ماذا تبلحظ بالنسبة لممسافتيف -

 ____× ____= ____ ×_____أم أف 
 

 -:3نشاط رقـ 
 إذا كاف      يمثؿ         

 
 ،       يمثؿ  

 
  ، 

 يمثؿ 

 
 -، فأكجد ناتج جمع ما يمي : 

     + )        +    ( = 
......... = .......+ )...... +.... ( = 

 -ثـ أوجد ناتج جمع ما يمي :
    )        +       (+ 

....... =).......+.... ( +....= 
 ماذا تبلحظ ..................

 -:4نشاط رقـ 
 إذا كانت س تمثؿ الكسر العادم    

 
ك ص تمثؿ   

 الكسر العادم 

 
 ك ع تمثؿ الكسر العادم  ،  

 
   ،

 -فأكجد ناتج ما يمي:
 ع = ........× ص ( × ) س 
 ع ( = .........× ص × ) س 

 ماذا تبلحظ .......................
 

 -:5نشاط رقـ 
  2كاف مصنع لمكعؾ، ينتج     

 
كعكة في الدقيقة،   

 دقائؽ؟ 6فكـ ينتج المصنع في 
 -الحؿ :  
6  ×2  

 
 

 =6  ( ×2  +)....... 
 =6  ×2  +6 ....... × 



154 

........ =............ +........ = 
 ىؿ تتحقؽ عممية تكزيع الضرب عمى الجمع؟  
 -:6نشاط   
 -أراد محمد أف يجرم العممية الحسابية التالية:  
4  ×3  

 
 .......... = 

4  ×  

 
  .......... = 

 -لكف فكر يكسؼ بطريقة أخرل في الحؿ:   
 =4  ×3  

 
 ....... = 

 =4  ( ×4 -  
 
 ) 

 =4  ×4 – 4  × 

 
 . 

...... =-........ =.......... 
 ىؿ تكافؽ يكسؼ في فكرتو ؟..........  
 ىؿ يتكزع الضرب عمى عممية الطرح؟ ......  

 طور التحدي

 أدير نقاشا كحكارا جماعيا بيف الطالب، بحيث -
يسمح لمطبلب، لمتعبير عف آرائيـ كأفكارىـ، 
كعمى المعمـ أف يتقبؿ ىذه األفكار، كيقكـ المعمـ 

 بتعزيز اإلجابات الصحيحة.
 -يتكصؿ المعمـ مع طبلبو إلى ما يمي: -
عممية جمع الكسكر العادية تتمتع بخاصية  (1

 التبديؿ.
عممية ضرب الكسكر العادية تتمتع بخاصية  (2

 التجميع.
سكر العادية تتمتع بخاصية عممية جمع الك (3

 التجميع.
عممية ضرب الكسكر العادية تتمتع بخاصية  (4

 التجميع.
عممية الضرب تتكزع عمى جمع كطرح الكسكر  (5

العادية كيكتب المعمـ ىذه الخكاص عمى لكحة 
 تعميمية كيعرضيا اماـ الطبلب.

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي 
بعد 

التفاكض 
 كالمناقشة 

 



151 

 طور التطبيؽ

يعرض المعمـ مجمكعة مف المسائؿ التي مف شأنيا   
 تثبيت الميارة لدل الطبلب.

 -:0مسألة رقـ  
 أكمت ىبة    

 
رغيؼ مف الخبز عمى كجبة الفطكر،   

 كأكمت 

 
رغيؼ مف الخبز عمى كجبة الغداء، كاكؿ   
 أخكىا أحمد 

 
 رغيؼ عمى كجبة الفطكر ك   

 
رغيؼ   

اف نفس الكمية مف عمى كجبة الغداء، ىؿ أكؿ األخك 
 الخبز؟

 -:2مسألة رقـ     
 مشى أحمد مسافة    

 
كـ في طريقو مف المدرسة   

إلى البيت كعند عكدتو لمبيت سمؾ طريقان آخر، فمشى 
 مسافة أخرل مقدارىا 

 
كـ حتى كصؿ إلى البيت   

 كمشيت أختو نادية مسافة 

 
كـ لزيارة صديقتيا،  

 كسمكت طريقان عند عكدتيا، فمشت مسافة 

 
كـ حتى   
 كصمت إلى البيت، أييما مشا مسافة أكبر؟

 -:3مسألة رقـ   
يعتبر الفيد أسرع حيكاف برم، إذ تبمغ سرعتو        
2  

 
مرة قدر سرعة أسرع انساف، كبمغت سرعة أسرع  
 كـ/ساعة استخدـ خاصية التكزيع في 44انساف

 حساب سرعة الفيد؟
 

 

 -:4مسألة رقـ   
تنكة زيت  24استخدـ خاصية التكزيع لحساب ثمف   

  69بسعر 
 

 دينار لمتنكة؟ 
  69اعتبر   مالحظة:

 
  =74 -  

 
 . 

 

 -:5مسألة رقـ    
 جرل حسف في الساعة األكلى    

 
كـ كفي الساعة  

 الثانية 

 
 كـ، كفي الساعة الثالثة   

 
كـ، أكجد مجمكع  

 المسافات التي قطعيا حسف؟

كاجب بيتي  
 3: س
  22ص
 
 2، س 1س
  22ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كاجب بيتي 
2،س1س  
ص  3س
27 
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 -:6مسألة رقـ     
 إذا كانت س=       

 
 ، ص=   

 
 ، ع=   

 
، فأكجد  

 ع(×ص×)ع   ك س×ص(× )س
 

 -تقويـ ختامي:   

 -ما اسـ الخاصية الكاردة في كبل مما يأتي:    

 )  ( أ

 
  + 

 
  + ) 

 
  = 

 
 ( + 

 
 + 

 
 .) 
 خاصية ........... في عممية ...........

 

 
  ( × 

 
  × 

 
 ( = ) 

 
  × 

 
  × ) 

 
 . 

 خاصية .........في عممية .............
 

 
  ( × 

 
  + 

 
   = ) 

 
  × 

 
  + 

 
  × 

 
 . 

 عممية ...........خاصية ......... في 
 -أكجد ناتج كبلن مما يمي :

 

 
  ( + 

 
  + 

 
 ........ =) 

 

 
  ( × 

 
  × 

 
 ...... = ). 

 

 
  ( × 

 
  + 

 
 ...... = ). 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 تحضير دروس الوحدة الثالثة )اليندسة( وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي

 الوحدة الثالثة: اليندسة-ب

 مراجعة المثمث  الدرس:

 زمف الحصة:              1الصؼ: السادس )  (              عدد الحصص: 
 

 مراحؿ تعمـ )المثمث( كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم

 -األىداؼ السموكية:

 .184يتحقؽ مف أف مجمكع قياسات زكايا المثمث  -
 يحسب قياس زكايا مجيكلة في المثمث. -

 -المتطمبات السابقة:

 مفيكـ المثمث. -
 تصنيؼ المثمث حسب قياسات زكاياه، كأحكاؿ اضبلعو. -

 -المصادر والوسائؿ:

 لكحة تعميمية، طباشير ممكف، الكتاب المدرسي، المسطرة اليندسية، كرؽ مقكل مقص.

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

 الطور التمييدي

 -اطرح األسئمة التالية عمى الطالب:
 تعريؼ المثمث؟ما  -
 كـ رأس لممثمث؟ -
 كـ ضمع في المثمث؟ -
 ما ىي أنكاع المثمثات حسب أطكاؿ أضبلعو؟ -
 ؟184ما اسـ الزاكية التي قياسيا  -

يقـك الطالب 
باإلجابة 

عنيا بشكؿ 
 فردم.

 



154 

 الطور التركيزي

يتـ تقسيـ الطبلب إلى مجمكعات صغيرة تتراكح  -
( طبلب، كيتـ تقسيـ الطبلب إلى 5-4مف )
 ات بحيث يسيؿ حركة المعمـ بينيـ.مجمكع

 يقـك المعمـ بدكر الكسيط -
 يعرض المعمـ النشاط التالي عمى الطبلب. -
 

 نشاط :
 ارسـ مثمثان عمى كرؽ مقكل. -
 قص المثمث مف الكرقة كما في الشكؿ التالي -
 
 
 
 اقص زكاياه الثبلث -
 
ضع الزكايا المقطكعة الثبلث بجانب بعضيا  -

 البعض كما ىك مبيف
 
 
أف الزكايا الثبلث ككنت شكؿ زاكية   نجد  -

 ________ كقياسيا________
 نصؿ الى أف مجمكع قياسات زكايا المثمث تساكم -

._______ 

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي 
داخؿ 

المجمكعة 
 الكاحدة

 

 طور التحدي
 أو التعارض

 أدير نقاشا كحكارا جماعيا بيف الطبلب. -
 كمبلحظاتيـ.أتيح الفرصة لمطبلب بإبداء أراءىـ  -
أدعـ اإلجابات السميمة كأعززىا، كأحسف  -

 اإلجابات التي بيا نقص اك شائبة.
نتكصؿ مع الطبلب إلى مجمكع قياسات زكايا  -

 .184المثمث تساكم 
 

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي بعد 
التفاكض 
 الجماعي

 

   اطرح بعض األسئمة التي يمكف مف خبلليا  - طور التطبيؽ
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 عند الطبلب.تكسيع نطاؽ الميارة 
كاف أحمد يقؼ بجكار عمكد لئلنارة فإذا  :0نشاط 

 فجد قياس زاكية أ ؟ 55كانت قياس زاكية  ج=

 
 -:2نشاط 

شاىد يكسؼ شجرة ككاف ليا ظبلن، كما في الشكؿ 
المجاكر، ساعد يكسؼ في إيجاد قياس الزاكية 

 المجيكلة
 
 
 

  -:3نشاط 
رأسي، فإذا كاف السمـ يميؿ سمـ يرتكز عمى حائط 

، كما مكضح 34عمى سطح األرض بزاكية قياسيا 
 في الشكؿ، أكجد قياس الزاكية المجيكلة؟

 

 
 
 
 

كاجب 
 بيتي
ص  2س
57 
 

 

 -تقويـ ختامي:

 -احسب الزاكية التالية المجيكلة مف زكايا المثمث فيما يمي:( 0
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 ، ____  ( 74، 35أ( )

 ، ____(44، 144ب( )

 ، _____ (64، 64ج( )

 ، قياس زاكية ب = قياس زاكية ج.44( أ ب ج مثمث فيو قياس أ = 2

 -جد:

 قياس زاكية ب= ( أ
 قياس زاكية ج= ( ب
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 تحضير دروس الوحدة الثالثة )اليندسة( وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي

 الوحدة الثالثة: اليندسة

 الدرس األوؿ: المضمع المنتظـ

 زمف الحصة:              2الصؼ: السادس )  (            عدد الحصص: 
 

 مراحؿ تعمـ )المضمع المنتظـ( كفقان الستراتيجية التعمـ التكليدم.

 -األىداؼ السموكية:

 يسمى المضمع باالعتماد عمى عدد أضبلعو. -
 مفيـك المضمع المنتظـ.  -

 مف المضمعات إلى منتظمة كغير منتظمة.تصنيؼ مجمكعة  -

 -المتطمبات السابقة:

 مفيكـ المثمث كخكاصو. -
 -المصادر والوسائؿ:

 لكحة تعميمية، السبكرة، طباشير ممكف، بركجكتكر أك حسب رغبة المعمـ.

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

  

 -اطرح عمى الطبلب األسئمة التالية: -
 المثمث؟ما مفيـك  ( أ
 ما أنكاع المثمث حسب أطكاؿ أضبلعو. ( ب
 ما ىي أنكاع المثمث حسب قياسات زكاياه ( ت
 كـ زاكية لممثمث. ( ث
 كـ عدد اضبلع المثمث ( ج

يقـك الطالب 
باإلجابة 

عنيا بصكرة 
 فردم
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 الطور التركيزي

يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات صغيرة  -
( طبلب بحيث تسمح طريقة 5-4تتراكح مف )

 يع بالتنقؿ بينيـ.التكز 
يقكـ المعمـ بدكر الكسيط حتى يتمكف الطبلب مف  -

تكليد المعنى الصحيح أثناء القياـ باألنشطة مف 
خبلؿ طرح أسئمة مكجية أك تقديـ التمميحات ليـ 

 لمتغمب عمى ما يكاجيكنو مف صعكبات.
يشجع المعمـ الطبلب عمى التفاعؿ االجتماعي  -

 المجمكعات.كالمغكم كالتعاكف داخؿ 
 -:0نشاط 

يعرض المعمـ الجدكؿ المكجكد في الكتاب  -
بكاسطة البركجكتكر، كيطمب  58المدرسي ص 

 مف الطبلب التأمؿ كالتركيز في ىذا الجدكؿ؟
 -كمف ثـ يعرض عمييـ مجمكعة األسئمة التالية:

 المضمع ىك شكؿ ىندسي )مغمؽ، مفتكح(           
            

 ة أضبلع لذا نطمؽ عميو ثبلثي.مضمع لو ثبلث       
مضمع لو أربعة اضبلع لذا نطمؽ عميو             
 _ _ _ _ 
مضمع لو خمسة أضبلع، لذا نطمؽ عميو           
........ 

 
              
 مضمع لو ستة اضبلع لذا نطمؽ عميو             

   .......... 
 .................إذ يرتبط اسـ المضمع بػػػػ 

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي 
داخؿ ىك 
المجمكعة 

 الكاحدة

 

 طور التحدي
 أو المتعارض

 أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات. -
 أتيح الفرصة لمطبلب بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ. -
أدعـ اإلجابات السميمة كأعززىا، كاحسف  -

 اإلجابات التي بيا نقص اك شائبة.

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي بعد 
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الطبلب لتعريؼ صحيح كشامؿ نتكصؿ مع  -
لمميارة بأف المضمع المنتظـ ىك شكؿ ىندسي 
مغمؽ كفيو جميع أضبلعو كزكاياه متساكية في 
الطكؿ كجميع زكاياه الداخمية متساكية في 

 القياس.

النقاش 
كالتفاكض 
 الجماعي 

 طور التطبيؽ

شأنيا اطرح بعض األسئمة كالنشاطات التي مف  -
 تعزيز امتبلؾ الميارة لدل الطبلب.

، 59يعرض المعمـ عمى البركجكتكر نشاط ص  -
كيقكـ الطبلب بتصنيؼ األشكاؿ اليندسية إلى 

 أشكاؿ منتظمة كغير منتظمة.

كاجب بيتي :  
تكميؼ الطبلب 
برسـ مضمعان 
منتظـ عمى 
كرؽ مقكل 
كتحديد 
 خكاصيا.
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 -التقويـ الختامي:

 -مضمعات منتظمة سـ كؿ منيا:أمامؾ 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 تحضير دروس الوحدة الثالثة )اليندسة( وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي

 الوحدة الثالثة: اليندسة

 مجموع قياسات زوايا المضمع -الدرس الثاني:

 الحصة:زمف               3الصؼ:  السادس )  (               عدد الحصص: 
 مراحؿ تعمـ )مجموع قياسات زوايا المضمع( وفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي

 -األىداؼ السموكية:

يستنتج العبلقة بيف عدد اضبلع المضمع كعدد المثمثات الناتجة مف تقسيـ المضمع بقطع مستقيمة  -
 مف أحد رؤكسو إلى بقية الرؤكس.

 يجد مجمكع قياسات زكايا المضمع بالدرجات. -
 يستنتج قاعدة تربط بيف عدد الرؤكس )عدد االضبلع( كعدد األقطار بأحد رؤكس المضمع. -
 أف يربط بعبلقة بيف عدد المثمثات كعدد األقطار المارة بأحد رؤكس المضمع. -

 -المتطمبات السابقة:

 المثمث عدد أضبلعو كرؤكسو. -
 المضمع مفيكمو كخكاصو. -
 المضمع المنتظـ. -

 -المصادر والوسائؿ:

 تعميمية، سبكرة تعميمية، بركجكتكر، شفافيات، طباشير ممكف حسب رغبة المعمـ. لكحة
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 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

الطور 
 التمييدي

يعرض المعمـ شفافيات معدة مسبقان مف خبلؿ جياز العرض  -
 -ألشكاؿ:

مضمع خماسي    ب( مضمع سداسي  كيطمب المعمـ مف  ( أ
 ىذه األشكاؿ كيناقشيـ في خكاصيا.الطبلب تسمية 

 ما مفيكمؾ لممثمث؟ -
 كـ عدد أضبلع المثمث؟ -
 كـ زاكية لممثمث؟ -
 ما مجمكع قياسات زكايا المثمث؟ -
 ما مفيكمؾ لممضمع المنتظـ؟ -

يقـك الطالب 
باإلجابة 

عنيا بصكرة 
 فردية

 

الطور 
 التركيزي

( 5-4يقـك المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات صغيرة مف ) -
 طبلب، بحيث تسمح طريقة التكزيع تنقؿ المعمـ فيما بينيـ.

يقـك المعمـ بدكر الكسيط حتى يتمكف الطبلب مف تكليد المعنى  -
الصحيح، أثناء القياـ بأنشطة مف خبلؿ طرح األسئمة المكجية 
أك تقديـ التمميحات ليـ لمتغمب عمى ما يكاجيكنو مف 

 صعكبات.
 لمغكم كاالجتماعي.يشجع المعمـ الطبلب عمى التفاعؿ ا -
يعرض المعمـ الميارات لمطبلب مف خبلؿ عرض األنشطة  -

 -التالية:
 -(:0نشاط رقـ ) 
 أمامؾ مضمع خماسي سمي أ ب ج د ىػ -
 
 
 
 
 كصؿ أحد رؤكسو بالرؤكس األخرل بقطع مستقيمة  -
 مف النقطة أ كصؿ إلى النقطة د. -
 مف نفس النقطة أ كصؿ إلى ج -

غة صيا
الميارة 
بشكؿ 

جماعي 
داخؿ 

المجمكعة 
 الكاحدة
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 كـ عدد المثمثات الناتجة بعد التكصيؿ؟ -
اختر النقطة ىػ ككصميا بالنقطة ب، كالنقطة جػػ بقطع مستقيمة  -

 الناتجة؟كـ عدد المثمثات 
عندما تغيرت النقطة مف أ إلى ىػػ، ىؿ تغير عدد المثمثات  -

 الناتجة؟
 

 -(:2نشاط رقـ )
اقسـ كبل مف المضمعات اآلتية إلى مثمثات برسـ قطع مستقيمة  -

 مف أحد رؤكسو إلى بقية الرؤكس ثـ أكمؿ الجدكؿ اآلتي

 
 

 ما العبلقة بيف عدد األضبلع كالمضمع كعدد المثمثات الناتجة.
 -:3نشاط رقـ 

 -بناًء عمى النشاط السابؽ:
مجمكع زكاياه = مجمكع قياسات الزكايا الداخمية × عدد المثمثات 

 لممضمع
 ينتج عف المضمع الخماسي _____________
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 ينتج عف المضمع السداسي______________
 ينتج عف المضمع السباعي______________
 ينتج عف المضمع الثماني_____________

طور 
التحدي او 
 التعارض

 أدير النقاش كالحكار بيف الطبلب. -
 أتيح الفرصة لمطبلب بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ كتقبميا. -
أدعـ اإلجابات السميمة كأعززىا كأحسف اإلجابات التي بيا  -

 نقص اك شائبة.
 نتكصؿ مع الطبلب إلى قاعدة  -

 2 –عدد المثمثات = عدد األضبلع 
 184× مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لممضمع = عدد المثمثات  

 184( × 2 –= )عدد أضبلع المضمع 
كيعرض المعمـ ىذه العبلقات كالقكاعد عمى لكحة تعميمية أماـ 

 التبلميذ.

صياغة 
الميارة 
بشكؿ 

جماعي بعد 
التفاكض 
كالنقاش 
 الجماعي

 

طور 
 التطبيؽ

أكمؼ الطبلب ببعض األنشطة التي مف شأنيا تعزيز امتبلؾ  -
 الميارة لدل الطبلب.

 

 -(:0نشاط )
 يكمؼ المعمـ الطبلب برسـ مضمع خماسي عمى كرؽ مقكل. -
يكمؼ المعمـ الطبلب بقص المضمع الخماسي فينتج الشكؿ  -

 كالتالي:
 
 
 
 
 

 
 يختار أحد الرؤكس، كيرسـ منيا قطع مستقيمة. -
 ت الناتجة.يجد عدد المثمثا -
 يجد مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لممضمع الخماسي. -

 -(:2نشاط رقـ )

كاجب بيتي  
 3: س
  22ص
 
 2، س 1س
  22ص
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بكاسطة  62يعرض المعمـ عمى الطبلب الجدكؿ في ص  -
 البركجكتكر كيكمؼ الطبلب بحمو.

 

 -(:3نشاط رقـ )
 -جد مجموع قياسات الزوايا لكؿ مف األشكاؿ الرباعية اآلتية:

 مجمكع قياسات الزكايا الداخمة لمشكؿ أ  ( أ
     ______________ 

  
مجمكع قياسات الزكايا الداخمية  ( ب

 لمشكؿ 
 ب = _____________ 

 
 

مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لمشكؿ 
 جػ = ________

 
 
 
 
ىؿ يختمؼ مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لمشكؿ الرباعي،  -

 حيف تكبر أطكاؿ اضبلعو؟
 نستنتج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماذا 

كاجب بيتي 
ص  2س 

62 

 -تقويـ ختامي:
 جد مجمكع قياسات زكايا مضمع عدد أضبلعو؟ (1
 ؟1264ما ىك المضمع الذم مجمكع قياسات زكاياه الداخمية  (2
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 دروس الوحدة الثالثة )اليندسة( وفقا الستراتيجية التعمـ التوليديتحضير 

 الوحدة الثالثة:  اليندسة

 الدرس الثالث:  الزاوية الداخمية لممضمع المنتظـ

 زمف الحصة:             2الصؼ:  السادس )  (             عدد الحصص:    
 

 -األىداؼ السموكية:

 ضمع المنتظـ.يحسب قياس الزاكية الداخمية لمم -
 يستنتج القاعدة العامة لتحديد صبلحية المضمع المنتظـ لمتبميط. -
 يميز بيف مضمعات منتظمة يمكف التبميط بيا كأخرل ال تصمح لمتبميط. -

 

 -المتطمبات السابقة:

 تقسيـ المضمع إلى مثمثات مف أحد رؤكسو. -
 مجمكع قياسات زكايا المضمع الداخمية. -

 -المصادر والوسائؿ:

 المدرسيف طباشير ممكف، السبكرة التعميمية، لكحة تعميمية، أك حسب رغبة المعمـ. الكتاب
 

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحمة

الطور 
 التمييدي

 مف أحد رؤكس المضمع الخماسي ينتج عنو _____   مثمثات. -
 مف أحد رؤكس المضمع السداسي ينتج عنو ______  مثمثات. -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -مف أحد رؤكس المضمع = عدد األضبلع عدد المثمثات  -
 مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لممضمع =  -

 × _____عدد المثمثات 
: ىك المضمع الذم جميع أضبلعو _____ في المضمع المنتظـ -

 الطكؿ كزكاياه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ في القياس.

يقـك الطالب 
باإلجابة عنيا 
 بصكرة فردية
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الطور 
 التركيزي

( 5-4يقكـ المعمـ بتقسيـ الطبلب إلى مجمكعات صغيرة مف ) -
 طبلب، بحيث تسمح طريقة التكزيع تنقؿ المعمـ فيما بينيـ.

يقـك المعمـ بدكر الكسيط حتى يتمكف الطبلب مف تكليد المعنى  -
الصحيح، أثناء القياـ بأنشطة مف خبلؿ طرح األسئمة المكجية أك 

 ليـ لمتغمب عمى ما يكاجيكنو مف صعكبات.تقديـ التمميحات 
يشجع المعمـ الطبلب عمى التفاعؿ المغكم كاالجتماعي كالتعاكف  -

 داخؿ المجمكعات.
 

لديؾ مضمع خماسي منتظـ، كىذا يعني أف جميع أطكالو  نشاط:
  متساكية في الطكؿ، كجميع زكاياه متساكية  في القياس.

 
 
 

 184× ضمع = عدد المثمثات مجمكع قياسات الزكايا الداخمية لمم
الحظ الناتج ىك مجمكع الزكايا الداخمية الخمسة كالمتساكية داخؿ  -

 المضمع.
 فكر مجمكع خمس زكايا متساكية ىك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -
 

  -كيؼ يمكف ايجاد قياس الزاوية الداخمية:
 -(:2نشاط رقـ )  

التالية أف المربع كالسداسي يراد تبميط مساحة كاسعة، كتبيف الرسكـ 
 يمكف استخداميا لمتبميط.

 أكالن: ىؿ يمكف استخداـ المثمث المتساكم االضبلع لمتبميط؟
 ثانيان: ىؿ يمكف استخداـ الثماني لمتبميط؟

  

طور 
التحدي 

او 
 التعارض

 أدير النقاش كالحكار بيف المجمكعات. -
 كتقبؿ افكارىـ.أتيح الفرصة لمطبلب بإبداء آرائيـ كمبلحظاتيـ  -
 أدعـ اإلجابات الصحيحة كأعززىا. -

 كنتكصؿ مع الطبلب كنتكصؿ مع الطبلب إلى القاعدة التالية.
 قياس الزاكية الداخمية لممضمع المنتظـ = 

 مجمكع قياسات زكايا المضمع الداخمية=    

صياغة 
الميارة بشكؿ 
جماعي بعد 
التفاكض 
 كالنقاش 
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 عدد زكايا المضمع        
ـ الزاكية : لكي يصمح أم شكؿ ىندسي لمتبميط، يجب أف تقس2قاعدة 
 .364الداخمية 

طور 
 التطبيؽ

اطرح بعض األسئمة التي مف شأنيا تكسيع إدراؾ الميارات لدل  -
 الطبلب.

 

 -:0نشاط رقـ  
 أرض عمى شكؿ مضمع خماسي منتظـ، أكجد قياس الزاكية الداخمية ليا؟

 

 -:2نشاط رقـ  
تكميؼ الطالب برسـ مضمع سداسي عمى كرؽ مقكل كمف ثـ قصو،  

 كايجاد قياس الزاكية الداخمية ليذا المضمع؟
 
 
 
 
 
 

  
 
 
كاجب 

بيتي حؿ 
النشاط 
64ص   

 -تقويـ ختامي:
 احسب قياس الزاكية الداخمية لمشكؿ الثماني المنتظـ؟ (1
 احسب قياس الزاكية الداخمية لمشكؿ الرباعي المنتظـ؟ (2
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 هللا الرحمف الرحيـبسـ 

 تحضير دروس الوحدة الثالثة )اليندسة( موفقًا الستراتيجية التعمـ التوليدي

 الوحدة الثالثة: اليندسة

 الدرس الرابع: رسـ المثمث

 زمف الحصة:                3الصؼ: السادس )  (               عدد الحصص: 
 

 -األىداؼ السموكية:

 -دكات اليندسية بمعمكمية:اف يرسـ المثمث مستخدما األ -
 أطكاؿ أضبلع المثمث. - أ
 طكلي ضمعيف كزاكية محصكرة بينيما. - ب
 طكؿ الضمع كزاكيتيف. - ت

أف يستنتج حقيقة أنو يمكف رسـ المثمث إذا كاف مجمكع طكلي أم ضمعيف اكبر مف طكؿ الضمع  -
 الثالث.

 أف يتكصؿ أنو ال تكفي معرفة الزكايا الثبلث لرسـ مثمث كحيد. -
 

  -الخبرات السابمة:

 مفهوم المثلث وخصائصه. -

 -المصادر والوسائل:

األدوات الهندسٌة )فرجار, منملة هندسٌة, المسطرة الهندسٌة(, طباشٌر ملون, الكتاب المدرسً, 

 السبورة, او حسب رغبة المعلم.

 االجراءات واالنشطة المرحلة
دور 
 الطالب

 مالحظات

الطور 
 التمهٌدي

 -التالٌة على الطالب :اطرح بعض االسئلة 
 ما مفهومن للمثلث ؟

 ما هً انواع المثلثات حسب :
 أطوال اضالعه .
 لٌاسات زواٌاه .

ٌموم 
الطالب 
باإلجابة 
عن 

االسئلة 
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, باستخدام  61ارسم زاوٌة ممدارها  -
 المنملة والمسطرة .

 . 91ارسم زاوٌة ممدارها  -

بشكل 
 فردي .

الطور 
 التركٌزي

مجموعات  ٌتم تمسٌم الطالب الى -
( طالب , بحٌث 5-4تتراوح من )

تسمح طرٌمة التوزٌع بتدخل المعلم 
 فٌما بٌنهم .

ٌموم المعلم بدور الوسٌط حتى ٌتمكن  -
الطالب من تولٌد المعنى الصحٌح 
أثناء المٌام باألنشطة من خالل طرح 
االسئلة الموجهة او تمدٌم التلمٌحات 
لهم للتغلب على ما ٌواجهونه من 

 صعوبات 

ع المعلم الطالب على التفاعل ٌشج -
اللغوي واالجتماعً والتعاون داخل 

 المجموعات .
 

 ج

 (6نشاط رلم )    

 احضر ثالثة عٌدان من المثلجات.  -

ثبت هذه العٌدان مثنى مثنى عند  -
 الرؤوس. 

 ثبت الرؤوس بمسامٌر صغٌرة .  -

 ما المضلع الناتج امامن ؟ -
 
 (2نشاط رلم )  

اضالعه رسم مثلث اذا علمت اطوال  -
 الثالثة .

ارسم المثلث أ ب ج , الذي أطوال  -
 سم. 6سم ,  5سم ,  4أضالعه 

 
 -طرٌمة الرسم : 

 4ارسم لطعة مستمٌمة طولها أ ب =  -
 سم . 

 
 
 

سم ثبت رأس  6افتح الفرجار ممدار -
 الفرجار على النمطة أ ونرسم لوساً .

 
 

صٌاغة 
المهارة 
بشكل 
جماعً 
بعد 

التنالش 
داخل 

المجموعة 
 الواحدة
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سم , ونركزه فً ب ,  5ٌفتح الفرجار بممدار 
 لوساً ٌمطع الموس األول فً ج .ونرسم 
 
 
 
 
 
    
 
 

نصل نمطة تماطع الموسٌن ج مع كل من أ , 
 ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4نشاط رلم ) 

سم  5الطع أشرطة من الورق المموى أطوالها 
 سم  25سم ,  21سم ,  15سم ,  11, 
 

 
 
 

 -حاول تشكٌل مثلث فً كل حالة مما ٌأتً :
 

 بوضع النمط عند النهاٌات 
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 سم  15سم ,  11سم ,  5من المطع  -:أوال 
 هل تمكنت من تشكٌل مثلث ؟ ..................

 
 سم  25سم ,  15سم ,  5من المطع  -:ثانٌا 

 هل تمكنت من تشكٌل مثلث ؟ ..................
 

 سم  21سم ,  15سم ,  11من المطع  -:ثالثا 
 هل تمكنت من تشكٌل مثلث ؟ .................

 
حالة اخرى تستطٌع بها تشكٌل  ابحث عن

 مثلث من ثالثة لطع من االشرطة االربعة ؟
 ؟.......................... ماذا تستنتج

 
 (3نشاط رلم )

رسم مثلث اذا علم منه طول ضلعان ولٌاس 
 الزاوٌة المحصورة بٌنهما .

ارسم المثلث أ ب ج الذي فٌه طول أ ب = 
سم , ولٌاس  8سم , وطول ا ج =  11
 . 95اوٌة أ ب ج = الز
 

 -طرٌمة الرسم :
ارسم بواسطة المسطرة والملم احدى المطعتٌن 

سم  11المعلومتٌن ولٌكن المطعة ا ب وطولها 
. 

 
 
 

من النمطة أ نرسم باستعمال المنملة زاوٌة 
,وأحد أضالعها أ ب , ونعٌن  65لٌاسها 

 شعاع الزاوٌة . 

 
 

بواسطة المسطرة نعٌن النمطة ج على ضلع 
 سم  8الزاوٌة حٌث طول أ ج = 



173 

 
نصل ج ب , فٌكن المثلث المطلوب هو أ ب 

 ج 

 
 

 (5نشاط رلم )
 رسم المثلث اذا علم منه ضلع وزاوٌتان .

 5ارسم المثلث أ ب ج الذي فٌه طول أ ب = 
 سم . 

 .61لٌاس زاوٌة أ ب ج = 
 . 81لٌاس زاوٌة ب أ ج = 

 سم . 5م المطعة المستمٌمة أ ب وطولها ارس
 

 
استخدم المنملة لرسم زاوٌة رأسها ب ولٌاسها 

 , وضلعها ب أ61

 
 

استخدم المنملة لرسم زاوٌة راسها رأسها أ 
 , وضلعها أ ب . 81ولٌاسها 

 
 

نمطة تماطع الشعاعٌن هً النمطة ج , والمثلث 
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 أ ب جـ هو المثلث المطلوب 

 
 
 

 -:1نشاط رلم 
 81,61,41حاول رسم مثلث زاوٌاه  (1
هل ٌمكن رسم مثلث آخر له نفس  (2

 لٌاسات الزواٌا؟
هل تكفً معرفة الزواٌا الثالثة لرسم  (3

 مثلث وحٌد؟
 
 -:7نشاط رلم  

ارسم انت وزمالئن فً المجموعة, كل على 
ً زواٌاه,  , ولس اطوال 45,55,81حدة, مثلثا

 أضالعه.

اكتب أطوال اضالع مثلثات ـــــــ  -
 ,ــــــ,ـــــــ

اكتب أطوال أضالع مثلث زمٌلن ــــــــ,  -
 ــــــــــ , ــــــــــــــــ

كم مثلث ٌمكن رسمه بحٌث تكون زواٌاه  -
45,55,81 ________. 

 

طور التحدي أو 
 التعارض

ٌموم المعلم بتمسٌم الطالب إلى  -
( طالب, 5-4مجموعات تتراوح من )

بحٌث ٌسمح بحرٌة التنمل بٌن 
 المجموعات.

ٌموم المعلم بدور وسٌط لتولٌد المعنى  -
 المطلوب

ٌموم المعلم بتنمٌة روح العمل  -
 الجماعً والتعاون بٌن الطالب

ٌصل المعلم مع طالبه إلى مجموعة  -
ة وٌعرضها أمامهم االستنتاجات التالٌ
 بوسٌلة تعلٌمٌة.

مجموع أي ضلعٌن فً المثلث أكبر  (1

  



175 

 من الضلع الثالث.
إذا كان مجموع طولً لطعتٌن  (2

مستمٌمٌن أصغر أو ٌساوي طول 
الضلع الثالث فإنه ال ٌمكن تشكٌل 

 المثلث
 -نرسم المثلث بمعلومٌة: (3

 أطوال أضالعه. - أ
ضلعٌن وزاوٌة محصورة  - ب

 بٌنهما.
 زاوٌتٌن.طول ضلع ولٌاس  - ت

ٌمكن ألكثر من مثلث أن ٌحمل نفس  (4
 لٌاسات الزواٌا.

 طور التطبٌك

اطرح بعض المسائل واألنشطة التً توسع  -
 ادران الطالب للمهارة.

 
 -:6نشاط رلم 

أحضر نجار لطعتٌن من الخشب طول األولى 
سم, أراد صنع 91سم, وطول الثانٌة 111

مثلث باستخدام إحدى المطعتٌن كاملة كضلع 
للمثلث ولص الثانٌة إلى جزأٌن لٌشكال 
الضلعٌن اآلخرٌن للمثلث نفسهن أي المطعتٌن 
 تنصح ان ٌمسمها إلى جزأٌن لصناعة مثلث؟

 
أي هل ٌمسم المطعة األولى التً طولها 

سم, 91سم, أم ٌمسم المطعة التً طولها 111
 ولماذا؟

 
 -:2نشاط رلم 

إذا كانت لدٌن لطعتان من الخشب, طول 
سم, أٌهما 91سم, وطول األخرى 31إحداهما 

 تمطع إلى جزأٌن لتصنع مثلث؟ولماذا؟
وكم ٌجب أن ٌكون الحد األدنى لطول كل من 

 الجزأٌن؟
 

 -:4نشاط رلم 
ثالث لطع خشبٌة تشكل مثلثاً, فإذا علمنا أن 

سم , أي المٌم 8سم, 5طولً لطعتٌن منها هً 
 اآلتٌة ٌمكن أن تكون طوالً للمطعة الثالثة

 ؟16,8,4,2
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واجب بٌتً 
 17ص1س

 71نشاط ص 
ص  3,4,5س
68 

 



176 

 -تموٌم ختامً:

 16,؟,6مثلث أطوال اضالعه مرتبة تصاعدٌاً  (1

 اكتب ثالث لٌم ممكنة لطول الضلع المجهول. ( أ

 ما أصغر لٌمة عددٌة صحٌحة طول المجهول؟ ( ب

 ما أكبر لٌمة عددٌة صحٌحة لطول الضلع المجهول؟ ( ت

 سم 8سم, وطول أجـ= 7ارسم المثلث أب ج الذي فٌه طول أب=  (2

 ثم جد بالمٌاس طول ب جـ؟ 81ولٌاس ب أ جـ = 

 سم.11سم, أ جـ ==  9سم, ب جـ =  7ارسم المثلث أب ج الذي فٌه أ ب =  (3
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة الثالثة: الهندسة

 الدرس الخامس: رسم متوازي األضالع

 زمن الحصة:                         4الصف: السادس  )  (             عدد الحصص: 

 

 مراحل تعلم )رسم متوازي األضالع( وفماً الستراتٌجٌة التعلم التولٌدي

 -األهداف السلوكٌة:

 ٌمٌز متوازي األضالع من أشكال أخرى معطاه. -

 الشكل المطلوب لبل تنفٌذ الرسم الدلٌك.ٌمثل معطٌات السؤال بمخطط تمرٌبً ٌعطً فكرة عن  -

 -رسم متوازي االضالع باستخدام األدوات الهندسٌة بمعلومٌة: -

 طولً ضلعٌن والزاوٌة المحصورة بٌنهما. - أ

 طولً ضلعٌن متجاورٌن وطول احد لطرٌه. - ب

 -المتطلبات السابمة:

 تعرٌف متوازي االضالع. -

 خواص متوازي االضالع. -

 -المصادر والوسائل:

المسطرة, الفرجار, أشرطة الصمة , السبورة التعلٌمٌة, لوحة تعلٌمٌة, طباشٌر ملون, أو حسب رغبة 

 المعلم.

 االجراءات واالنشطة المرحلة
دور 
 الطالب

 مالحظات

الطور 
 التمهٌدي

 ما مفهومن لمتوازي األضالع؟ -

 متى ٌكون الشكل الرباعً متوازي اضالع؟ -

متمابلٌن ـــــــ و فً متوازي االضالع كل ضلعٌن  -
 ـــــــــ والمطران ــــــــــــ كل منهما اآلخر

 كل زاوٌتٌن متمابلتٌن ـــــــــــ -

ٌموم 
الطالب 
باالجابة 
عن 

االسئلة 
بشكل 
 فردي .

 

الطور 
 التركٌزي

ٌتم تمسٌم الطالب الى مجموعات صغٌرة  -
ومتعاونة, ومن ثم ٌوجههم المعلم للمٌام بأنشطة 

ثم ٌطرح المعلم أسئلة تثٌرهم عملٌة أو عملٌة, 
 وتحفزهم نحو المٌام بهذه األنشطة.

ٌموم المعلم  بدور الوسٌط الذي ٌساعد الطالب  -
على التفكٌر والتفاعل اللغوي واالجتماعً 

صٌاغة 
المهارة 
بشكل 
جماعً 
داخل 

المجموعة 
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وٌستخدم االسئلة المتتابعة والتوضٌحٌة, 
والتلمٌحات لمساعدتهم على تولٌدي المعانً وربط 

 دٌدة.المفاهٌم وبمهارات السابمة بالج
 

 -:6نشاط رلم 

ً لترسم مع أحد  - ً الصما استخدم الخٌطان أو شرٌطا
زمالءن فً الصف على بالط الغرفة متوازي 

 اضالع؟
 

 -:2نشاط رلم 

ارسم متوازي األضالع أ ب ج د باستخدام  -
سم, ب 6المسطرة والفرجار والمنملة حٌث أ ب = 

 .61سم لٌاس الزاوٌة أ ب جـ =  5ج = 

 سم6وطولها نرسم المطعة أ ب  -
 
 
 
 

 ؟61نرسم زاوٌة رأسها ب أ وضلعها أب ولٌاسها  (1
 
 
 
 
 
 

 سم 5نعٌن جـ حٌث ب جـ =  ثالثاً:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من النمطة أ باستخدام الفرجار وبفتحة ممدارها  رابعاً:
ً  5مسار لطول ب جـ أي   سم, ونرسم لوسا

 
 
 

 الواحدة
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من النمطة  -خامساً:
جـ وباستخدام الفرجار وفتحة ممدارها مساوي لطول ب أ 

 سم, نرسم لوساً ٌمطع الموس األول6أي 

 
 

تكون د نمطة تماطع الموسٌن وٌكون الشكل أ ب  سادساً:
 جـ د هو متوازي األضالع المطلوب

 

 
 
 
 
 
 

 -:2نشاط رلم 
سم , ب  6ارسم متوازي األضالع أ ب جـ د حٌث أب= 

 سم.7سم, أ جـ = 11جـ = 
 ارسم المثلث أب جـ  (1
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من النمطة أ ارسم لوساً بالفرجار بفتحة ممدارها  (2
 سم  11

 
 

ة جـ ارسم لوساً بالفرجار بفتحة ممدارها من النمط (3
 سم.6

 
 

نمطة تماطع الموسٌن تكون هً النمطة د, وٌكون  (4
 الشكل أ ب جـ د هو متوازي االضالع المطلوب

 

طور 
التحدي 

أو 
 التعارض

 أدٌر نماشاً, وحواراً جماعٌاً للطالب. -

استمع ألفكار وآراء الطالب واتمبلها وأعزز اإلجابات  -
 السلٌمة, واصحح اإلجابات التً بها نمص أو شائبة 

أتوصل مع الطالب انه ٌمكن رسم متوازي األضالع,  -
 -ة معرفة ما ٌلً:فً حال

صٌاغة 
المهارة 
بشكل 
جماعً 
بعد 

التفاوض 
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 طولً ضلعٌن والزاوٌة المحصورة بٌنهما. ( أ
 طولً ضلعٌن متجاورٌن وطول احد لطرٌه. ( ب

 والنماش

طور 
 التطبٌك

اطرح بعض األنشطة والمسائل التً تعزز امتالن  -
 الطالب للمهارة 

 -(:6نشاط رلم )
بالبالط, وكان علٌها أرادت سعاد تغطٌة الشكل أ ب جـ د 

 -تختار من بٌن أربعة أنواع من البالط المبٌن أدناه:
 
 
 
 
 
 
 

( على نوع البالط الذي ٌمكن أن تشترٌه √ضع إشارة )
 سعاد لتبلٌط الشكل دون زٌادة أو نمصان

 بٌن السبب, وجد كم بالطة تحتاج بٌن النوع الذي تختاره؟

 
 

 
 -(:2نشاط رلم )

 -ساعد العم خالد:
العم خالد لطعة أرض على هٌئة متوازي أضالع, كما  لدى

هو فً الشكل الموضح, أراد العم خالد معرفة محٌط 
 أرضه, هل تستطٌع مساعدته؟

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واجب 
بٌتً 
, 2س
 4س
 77ص 

 -التموٌم الختامً:

 سم.9سم, أ جـ = 11سم, ب جـ =  8ارسم متوازي االضالع أ ب ج د إذا علمت أن أب =  (1

سم, وطول  8ٌمكن رسم أكثر من متوازي أضالع واحد بحٌث ٌكون طول أحد اضالعه هل  (2

 سم؟12أحد لطرٌه 

 



182 

 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة الثالثة: الهندسة

 الدرس السادس:  مساحة المثلث

 زمن الحصة:                   4الصف:  السادس )  (                  عدد الحصص:

 

 )مساحة المثلث( وفماً الستراتٌجٌة التعلم التولٌديمراحل تعلم 

 -األهداف السلوكٌة:

 ٌُعرف مفهوم لاعدة المثلث واالرتفاع المرافك لها. -

 ٌستنتج العاللة بٌن مساحة المثلث ومساحة المستطٌل المشترن معه فً الماعدة واالرتفاع. -

 االرتفاع.× ٌتحمك ان مساحة المثلث = الماعدة  -

 تتضمن مساحة المثلث.ٌحل مسائل  -

 -المتطلبات السابمة:

 مفهوم المثلث. -

 إلامة عمود على لطعة مستمٌمة. -

 انواع المثلث. -

 -المصادر والوسائل:

 الكتاب المدرسً, لوحة تعلٌمٌة, طباشٌر ملون, المسطرة.

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحلة

الطور 
 التمهٌدي

 ما مفهومن للمثلث؟ -

 أنواع المثلثات حسب لٌاسات زواٌاه؟ما هً  -

ارسم عمودي على المطعة المستمٌمة أ ب التً  -
 سم؟ 5طولها 

ٌموم الطالب 
عن  باإلجابة

االسئلة بشكل 
 فردي .

 

الطور 
 التركٌزي

-4ٌتم تمسٌم الطالب الى مجموعات تتراوح من ) -
( طالب , بحٌث تسمح طرٌمة التوزٌع بتدخل 5

 المعلم فٌما بٌنهم .

لتولٌد المعلومات الجدٌدة ٌموم المعلم بدور الوسٌط  -
 لدى الطالب.

روح التعاون وروح التفاعل ٌشجع المعلم  -
  االجتماعً واللغوي بٌن الطالب.

 
 (6نشاط رلم )

فً كل من المثلثات األربعة أنزل عموداً من الرأس 

صٌاغةالمهارة 
بشكل جماعً 

داخل 
المجموعة 
 الواحدة
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المحدد على الضلع الممابل للرأس أو على امتداد ذلن 
 الضلع.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 -(:2نشاط رلم )

أحضر مستطٌالً من الورق المموى وسّمه أ ب جـ  -
د , خذ نمطة مثل هـ على الضلع جـ د, وصل هـ 

 ب , هـ أ.

ثم لص المثلث هـ ب جـ, هـ أ د ثم ألصمهما على  -
 المثلث أب جـ بحٌث ٌنطبمان تماماً. 

 ماذا تالحظ اكتب؟ ـــــــــــــــــ

 
 

مستطٌل هً مثالً هل نستطٌع المول أن مساحة ال
 مساحة المثلث ا ب هـ؟

 
 -(:4نشاط رلم )

كل مثلث فً األشكال التالٌة مشترن مع مستطٌل حول 
فً الماعدة واالرتفاع, أوجد مساحة كل مثلث وذلن 
بعدّ الوحدات المربعة ثم امأل الفراغات تحت كل شكل 

 باإلجابة الصحٌحة.
أي الحظ أن لاعدة المستطٌل وارتفاعه هما بعداه, 
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 الطول والعرض

 
 

 

 
 

تفحص اإلجابات السابمة: ما العاللة بٌن مساحة  -
المثلث ومساحة المستطٌل المشترن معه فً 

 الماعدة واالرتفاع؟____________
 

طور التحدي 
 أو التعارض

ً مع الطالب ٌستمع المعلم إلى أفكار  - أدٌر نماشا
الطالب وٌعزز اإلجابات السلٌمة منها, وٌعالج 

 اإلجابات التً بها نمص أو شائبة
 -سٌتوصل المعلم مع الطالب إلى ما ٌلً:

مساحة المثلث تساوي نصف مساحة  (1
المستطٌل المشترن معه فً الماعدة واالرتفاع 

. 

مساحة المثلث=   (2
 

 
 مساحة المستطٌل. 

مساحة المثلث=   (3
 

 
 االرتفاع.×الماعدة×  

مساحة مثلث لائم الزاوٌة=  (4
 

 
طول ضلع × 

صٌاغة 
المهارة بشكل 

 جماعً
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 طول ضلع المائمة الثانً× المائمة األولى

طور 
 التطبٌك

للطالب لكً اطرح بعض المسائل واألنشطة  -
 تعزز امتالكهم للمهارة.

(أمام أحمد سلم للصعود إلى الفوز, وكانت كل درجة 1
حمد كلها ما سلم عبارة عن مساحة مثلث, أوجدها أ

عدا الدرجة األخٌرة, هل تستطٌع مساعدة أحمد 
للوصول إلى الفوز؟

 
 

لدى سمٌر لطعة أرض على شكل مثلث كما هو مبٌن 
 أدناه, اوجد مساحتها؟

 

  
 
 
 
 
 

واجب بٌتً 
 5,س3س
  82ص 
ص  3س
83 

 

 -التموٌم الختامً:

 سم, جد مساحته؟ 5النازل من جـ على أ ب طوله سم, والعمود 6(المثلث أ ب جـ فٌه أ ب = 1

سم, أي ضلع من أضالع المثلث تستطٌع  4سم, وارتفاعه ب جـ = 16( أ ب جـ مثلث مساحته  2

 إٌجاده من هذه المعلومات وما طوله؟
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة الثالثة: الهندسة

 الدرس السادس: المعٌن

 زمن الحصة:          2الصف:  السادس )  (                عدد الحصص:  
 

 مراحل تعلم )المعٌن ( وفماً الستراتٌجٌة التعلم التولٌدي

 -األهداف السلوكٌة:

 ٌرسم معٌن داخل مستطٌل من منتصفات أضالعه. (1

 ٌمارن بٌن مساحة المستطٌل والمعٌن المرسوم بداخله. (2

ٌستنتج مساحة المعٌن =   (3
 

 
 المطر الثانً .× المطر األول×   

 

 -المصادر والوسائل:

 الكتاب المدرسً, لوحة تعلٌمٌة, طباشٌر ملون, المسطرة أو حسب رغبة المعلم.

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحلة

الطور 
 التمهٌدي

 ما مفهومن لمتوازي األضالع؟ -

 ما مفهومن للمعٌن؟ -

 هل لطر المعٌن متعامدان؟ -

 هل لطر المعٌن متساوٌان؟ -

ٌموم الطالب 
عن  باإلجابة
االسئلة 

بشكل فردي 
. 

 

الطور 
 التركٌزي

ٌتم تمسٌم الطالب الى مجموعات  -
, وٌتم 2( طالب5-4متعاونة من )

تمسٌمهم بحٌث ٌسمح للمعلم بالتحرن 
 فٌما بٌنهم .

ٌموم المعلم بدور الوسٌط الذي ٌساعد  -
على التفكٌر والتفاعل اللغوي طالبه 

 والتفاعل االجتماعً .

ٌحفز وٌشجع المعلم طالبه على الحوار  -
 والتفاوض داخل المجموعة الواحدة .

ٌطرح المعلم االنشطة والمسائل  -
المحسوسة وشبه المحسوسة لمساعدة 

 الطالب للوصول للمهارة .
 -(:6نشاط رلم )

سم على 6سم, 8ارسم مستطٌالً بعداه  -
 الورق المموى. لطعة من

ارسم بداخله معٌن هـ و ل ي, ثم صل  -

صٌاغة 
 المهارة
بشكل 
جماعً 
داخل 

المجموعة 
 الواحدة
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 لطرٌه ٌتماطعان فً م.

لص المثلث هـ ب و, وضعه على  -
 المثلث و م هـ.

 
هل مساحة المثلث وب ل تساوي مساحة  -

 المثلث و م ل؟

 تأكد بالمص والتطبٌك. -

هل مساحة المثلث ل وي تساوي مساحة  -
 المثلث ل م ي؟ تأكد بالمص والتطبٌك.

ة المثلث ي أهـ تساوي مساحة هل مساح -
 المثلث ي م هـ؟
 تأكد بالمص والتطبٌك.

 
 -(:2نشاط رلم )

ٌمكن رسم معٌن داخل مستطٌل باتباع 
 -الخطوات اآلتٌة:

 نرسم المستطٌل أ ب ج د (1

 
 

نجد منتصف كل ضلع من أضالعه  (2
األربعة هـ , و, ل , ي الذي ٌكون 

 معٌن
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ارسم لطري الشكل هـ و ل ي وتأكد  (3
 بالمٌاس توافر خصائص المعٌن.

 
 -(:3نشاط رلم )

أحضر مجموعة من األسالن, وخذ  -
سلكٌن بأي طول تشاء, إذا وضعتهما 
بحٌث ٌكونان متعامدٌن, وٌنصف كل 
منهما اآلخر, فسوف ٌكون الشكل الناتج 

 من وصل الرؤوس االربعة معٌناً.
 
 
 
 

 -ما الشكل الناتج إذا وضع السلكٌن بحٌث:
ٌنصف كل منهما اآلخر, والسلكان  (1

غٌر متساوٌان الطول وغٌر 
 متعامدان؟ـــــــــــــــــــــ

ٌنصف كل  منهما اآلخر والسلكان  (2
غٌر متساوٌٌن فً الطول 

 ومتعامدان؟ــــــــــــــــــــ
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ٌنصف كل منهما اآلخر والسلكان  (3
طول وغٌر متساوٌٌن فً ال
 متعامدان؟ـــــــــــــــ

ٌنصف كل منهما اآلخر, والسلكان  (4
متساوٌان فً الطول 

 ومتعامدان؟ـــــــــــــــــــ
 

 -(:3نشاط رلم )
الحظ فً الشكل المجاور أن طول وي 
ٌساوي طول أب, واٌضا طول هـ ل ٌساوي 

 طول ب جـ 
 تأكد من ذلن بالمٌاس

 
 ب جـ× مساحة المستطٌل = أب 
 و ل× = ي و                     

مساحة المعٌن =  
 

 
  _____ ×____× 

حاصل ضرب =___× فإن مساحة المعٌن 
 لطرٌه . 

 

طور التحدي أو 
 التعارض

ً بٌن الطالب,  - أدٌر نماشاً وحواراً جماعٌا
بحٌث ٌستمع المعلم على افكار الطالب 
وٌعززها, وٌصححها فً حال وجود 

 أخطاء.

 -ٌتوصل المعلم مع الطالب إلى ما ٌلً: -
مساحة المعٌن تساوي نصف مساحة 
المستطٌل المشترن معه فً الماعدة 

 واالرتفاع.

مساحة المعٌن =نصف مساحة  -
 المستطٌل.

  -نصل إلى الماعدة التالٌة: -

مساحة المعٌن = 
 

 
حاصل ضرب ×   

 لطرٌه.

ل مستطٌل, وكانت معٌن مرسوم داخ -

صٌاغة 
المهارة بعد 
التفاوض 
والنماش 
 الجماعً
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سم, أوجد  36مساحة المستطٌل = 
 مساحة المعٌن؟

ٌعرض المعلم على الطالب بواسطة  -
, وٌطلب من 81البروجكتور نشاط ص 

 الطالب حله.

 طور التطبٌك

ٌعرض المعلم على الطالب مجموعة من  -
 المسائل واالنشطة التً من شأنها تعزز
 امتالن الطالب للمهارات المطلوبة .

 
 (6سؤال رلم ) 
 

طٌارة أطفال ورلٌة , تعامد لطراها لكن  -
أحدهما ال ٌنصف االخر , كما فً الشكل 

 المجاور .
 
 
 
 
 
 هل الشكل معٌن ؟     

 جد مساحة الشكل ؟
هل مساحة الشكل = نصف حاصل ضرب 

 لطرٌه ؟
 :6نشاط  رلم 

أكلف كل مجموعة من الطالب برسم معٌن  
على أرضٌة الصف , واطلب من كل 
مجموعة اٌجاد مساحة المعٌن على افتراض 
انهم نسوا لانون اٌجاد مساحة المعٌن وذلن 

 من خالل عد البالطات ؟
 :2نشاط  رلم 

كان لدى العم خالد لطعة أرض على شكل 
,وطول لطرها 2 م251معٌن وكانت مساحتها

 م , فما طول لطرها الثانً ؟ 25االول 

  
 
 
 
 
 
 

 -تموٌم ختامً:

 سم؟12سم,  11ما مساحة معٌن لطراه  (1

 سم6سم,  11ما مساحة معٌن طول لطرٌه  (2
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة الثالثة: الهندسة

 الدرس السابع: شبه المنحرف

 زمن الحصة:                  2الصف: السادس )  (                     عدد الحصص: 

 مراحل تعلم )مساحة شبه المنحرف( وفماً الستراتٌجٌة التعلم التولٌدي

 -األهداف السلوكٌة:

 ٌتمٌز شبه المنحرف متساوي السالٌن, وشبه المنحرف غٌر متساوي السالٌن. -

 ٌستنتج لانون مساحة شبه المنحرف. -

 ٌحل مسائل تتضمن مساحة شبه المنحرف. -

 -المتطلبات السابمة:

 خواص متوازي االضالع. -

 الخصائص العامة تشبه المنحرف. -

 التوازي. -

 -المصادر والوسائل:

 طباشٌر ملون, كتاب مدرسً, بروجكتور, المسطرة.

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحلة

الطور 
 التمهٌدي

 ما مفهومن لمتوازي األضالع؟ -

 ما نمصد بمستمٌمٌن متوازٌٌن؟ -

المنحرف عن متوازي بماذا ٌختلف شبه  -
 األضالع؟

ٌموم الطالب 
باالجابة عن 
االسئلة 

بشكل فردي 
. 

 

الطور 
 التركٌزي

ٌتم تمسٌم الطالب الى مجموعات  -
( طالب , وٌتم 5-4متعاونة من )

تمسٌمهم بحٌث ٌسمح للمعلم بالتحرن 
 فٌما بٌنهم .

ٌموم المعلم بدور الوسٌط لتولٌد معنى  -
جدٌد لدى الطالب, عن طرٌك 

 التلمٌحات.
 

 -(:6نشاط رلم )

اكتب شبه منحرف تحت االشكال التً  -
 تمثل شبه منحرف.

 

صٌاغة 
 المهارة
بشكل 
جماعً 
داخل 

المجموعة 
 الواحدة
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 -(:2نشاط رلم )
متى ٌكون شبه المنحرف )متساوي السالٌن, 

 باألشكالأو غٌر متساوي السالٌن( بالتأمل 
 -التالٌة:
 
 
 
 
 

 -ماذا تالحظ:
 ماذا أسمً الشكل األول؟ ولماذا؟

 الشكل الثانً ولماذا؟ماذا أسمً 
 -نستنتج:

ٌكون شبه منحرف متساوي السالٌن إذا كان 
 ضلعاه غٌر المتوازٌٌن ــــــــــــــــ.

 
 -(:4نشاط رلم )

أحضر ورلة ممواه, وارسم علٌها شبه 
المنحرف أ ب جـ د, ثم لص الشكل واعمل 

 ما ٌلً.
عٌن منتصف أ ب ولتكن النمطة هـ  (1

 ثم وصل د هـ.
 هـ د.لص المثلث أ  (2
دّور المثلث حتى تنطبك نمطة أ على  (3

 نمطة ب.
 وسٌبمى نمطة هـ مكانها.

الحظ تحول شبه المنحرف إلى  (4
 مثلث.

لارن بٌن لاعدة المثلث المتكون  (5
ومجموع الماعدتٌن المتوازٌتٌن لشبه 

 المنحرف.
لارن ارتفاع المثلث وارتفاع شبه  (6

 المنحرف هل هما متساوٌان.

ومن معرفتن السابمة أن مساحة المثلث =  
 

 
  

 االرتفاع.× الماعدة × 
وبما أن مساحة المثلث المتكون هً مجموع 

 -الماعدتٌن المتوازٌتٌن فإن:

مساحة المثلث =  
 

 
)مجموع الماعدتٌن ×   
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 االرتفاع× المتوازٌتٌن( 
وبهذا نستنتج أن مساحة شبه المنحرف = 

                                                                                                                                                                                             ــــــــــــــــــــــ.    

طور التحدي أو 
 التعارض

أدٌر نماشاً وحواراً جماعٌاً بٌن الطالب,  -
 بحٌث ٌستمع المعلم إلى افكارهم.

ٌتوصل المعلم مع الطالب إلى الماعدة  -
التالٌة وٌموم المعلم بكتابتها على لوحة 

 تعلٌمٌة وٌعرضها أمام الطالب.

مساحة شبه المنحرف=   -
 

 
)مجموع ×  

 االرتفاع× طولً الماعدتٌن المتوازٌتٌن( 

غة صٌا
المهارة بعد 
التفاوض 
والنماش 
 الجماعً

 

 طور التطبٌك

ٌعرض المعلم على طالبه مجموعة من  -
 األسئلة لتعزٌز امتالن الطالب للمهارة .

 -(:6نشاط رلم )

ارسم شبه منحرف على ورق مموى  -
وارسم شبه منحرف مطابماً له تماماً على 

 الورق المموى نفسه.

 الطع الشكلٌن. -

بحٌث ٌتكون منها كٌف تضع الشكلٌن  -
 متوازي أضالع.

ما العاللة بٌن مساحة متوازي األضالع  -
 المتكون ومساحة شبه المنحرف؟

استنتج لانون مساحة شبه المنحرف من  -
 العاللة السابمة.

ٌعرض المعلم على الطالب بواسطة  -
 .91البروجكتور نشاط ص 

  
 
 
 
 
 
 
 

واجب بٌتً 
 4, س  3س
 91ص 
 
 
 

 -تموٌم ختامً:

سم, 6سم, 5شبه المنحرف الذي طوال لاعدتٌه المتوازٌتٌن هما على التوالً  جد مساحة (1

 سم؟8وارتفاعه 

سم 12سم, 8جد مساحة شبه المنحرف الذي طوال لاعدتٌه المتوازٌتٌن هما على التوالً  (2

 سم؟6وارتفاعه 
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 بسـ هللا الرحمف الرحيـ

 الوحدة الثالثة: الهندسة

 األشكال الهندسٌةالدرس الثامن: العاللات بٌن 

 زمن الحصة:                           4الصف: السادس )  (                عدد الحصص: 

 

 مراحل تعلم )العاللات بٌن األشكال الهندسٌة وفماً الستراتٌجٌة التولٌدي(.

 -األهداف السلوكٌة:

 أن ٌتعرف على مفهوم عاللة )حالة خاصٌة من ( -

 -الممٌزة لكل من:أن ٌذكر الخصائص  -

 كعاللة خاصة من متوازي االضالع. -المعٌن -المربع -المستطٌل

 

 -المتطلبات السابمة:

 مفهوم متوازي االضالع. -

 مفهوم المربع. -

 مفهوم المعٌن. -

 مفهوم المستطٌل. -

 -المصادر والوسائل:

 المعلم.الكتاب المدرسً, البروجكتور, طباشٌر ملون, السبورة التعلٌمٌة, أو حسب رغبة 

 مالحظات دور الطالب االجراءات واالنشطة المرحلة

الطور 
 التمهٌدي

 ما مفهومن لمتوازي األضالع؟ -

 ما هً خصائص متوازي األضالع؟ -

 ما مفهومن للمستطٌل؟ -

 ما هً خواص المستطٌل؟ -

 ما هو مفهومن للمعٌن؟ -

 ما هً خواص المعٌن؟ -

 ما هو مفهومن للمربع؟ -

 ما هً خواص المربع؟ -
 

نمول أن الخماسً حالة خاصة من  -
المضلع, والكرة حالة خاصة من 
المجسم وهذا النوع من العاللات 

ٌموم الطالب 
عن  باإلجابة

االسئلة بشكل 
 فردي .
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مألوف فً حٌاتنا فنمول أن التفاح فاكهة 
)أي أن حالة خاصة من الفاكهة(, كما 
نمول أن الحدٌد معدن أي أنه حالة 

 خاصة من المعدن.
 -الحظ االصناف التالٌة:

 نبات شجرة زٌتونة
كائن 
 حً

 
نمول الزٌتون حالة خاصة من الشجرة, 
والشجرة حالة خاصة من النبات, والنبات 

 حالة خاصة من الكائن الحً.
فً كل مما ٌلً مجموعة من  سؤال:

األشٌاء, لسمها بعاللات من الخاص إلى 
 العام
 

 سائل, مادة, ماء  

   

 
 حشرة, حٌوان, كائن حً, ذبابة 

 

    

 
 شكل هندسً, مثمن, مضلع 

   

 
 شكل رباعً, مستطٌل, شكل هندسً

 

   

 

الطور 
 التركٌزي

 -نشاط:   
ٌعرض المعلم التعرٌفات التالٌة على -

 الطالب.
هو شكل رباعً فٌه  متوازي األضالع: -

 كل ضلعٌن متمابلٌن متوازٌٌن.
هو شكل رباعً فٌه كل  المستطٌل: -

ضلعٌن متمابلٌن متوازٌٌن وجمٌع زواٌاه 
 لائمة.
هو شكل رباعً جمٌع أضالعه   المعٌن: -

 متساوٌة.

صٌاغة 
بشكل  المهارة

جماعً داخل 
المجموعة 
 الواحدة
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هو شكل رباعً جمٌع أضالعه  المربع:
 متساوٌة وجمٌع زواٌاه لوائم.

بالرجوع إلى التعرٌفات السابمة, بٌن فٌما 
إذا كانت العاللات التالٌة صحٌحة وبٌن 

 السبب؟

لمربع حالة خاصة من المستطٌل ا -
 ــــــــــ.

المستطٌل حالة خاصة من المعٌن  -
 ـــــــــــ.

المعٌن حالة خاصة من متوازي  -
 االضالع ــــــــــــــ.

 -نشاط:
رتب األشكال التالٌة حسب عاللة )حالة 
خاصة من      ( المعٌن, المربع, متوازي 

 االضالع.
المستطٌل, الشكل الرباعً, متوازي 

 االضالع.         

طور التحدي أو 
 التعارض

أدٌر نماشاً وحواراً جماعٌاً بٌن  -
الطالب, بحٌث ٌستمع المعلم على 

افكار الطالب وٌعززها, وٌصححها فً 
 حال وجود أخطاء.

 -إلى ما ٌلً:ٌتوصل المعلم مع الطالب  -

 المربع حالة خاصة من المعٌن. -

 المربع حالة خاصة من المستطٌل. -

المستطٌل والمربع والمعٌن حاالت  -
 خاصة من متوازي األضالع.

صٌاغة 
المهارة بعد 
التفاوض 
والنماش 
 الجماعً

 

 طور التطبٌك
ٌعرض المعلم بواسطة البروجكتور  -

وٌموم الطالب  95, ص 94نشاط ص 
 بحله

 واجب بٌتً 
ص  2,س1س
96 

 -التموٌم الختامً:

 ما العاللة بٌن المربع والمستطٌل, هل ٌمكن اعتبار المربع مستطٌالً؟ ولماذا؟ (1

 ما العاللة بٌن المربع والمعٌن, هل ٌمكن اعتبار المربع معٌناً ولماذا؟ (2
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Abstract 

This study aimed to determine the impact of using the strategy of Generative 

learning strategy on the improving some of the mathematical thinking skills for the sixth 

grade students in Gaza. The problem of the study has been identified in the main following 

question:- 

What is the effect of using the strategy of the Generative learning strategy on the 

improving some of the mathematical thinking skills? 

The following sub – questions were derived from the main question:- 

- What are the mathematical thinking skills to be improved for the sixth grade 

students in Gaza? 

- Are there any statistically significant differences between the average degrees 

of the students in the experimental group and the average degrees of the 

control group students in the subsequent test of the mathematical thinking 

skills? 

- Are there any statically significant differences between the average degree of 

high achieving students in the experimental group and the average degrees of 

the control group students in the subsequent test of the mathematical thinking 

skills? 

- Are there any statistically significant differences between the average of low 

achieving students in the experimental group and the average degrees of the 

control group students in the posttest of the mathematical thinking skills? 

To answer all of these questions the researcher has designed the study tools، which 

are the content analyses tool (units one and three of the sixth grade mathematics book first 

part). Moreover، the two mathematical thinking skills test which consisted of (fourty 

testing items). In addition، the teacher guide for the two units was prepared. The tools have 

been presented before a group of judges to confirm their rightness and validity for 

application. 

For the purpose of this study، the researcher chose two classes from Bait Hanoun 

Boys School C. The student's number is (90)، 45 students of them was the experimental 
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group and the other (45) students kept learning by the traditional way and the researcher 

has been sure of the equality of groups  

(experimental & control) in age and general score in the mathematics subject. 

The researcher has used the following approaches according to the nature of the study:  

 Descriptive & analytical approach: 

The researcher has analyzed the content of the two units of the sixth grade book 

(fractions and engineering) in order to extracting a list of mathematical thinking 

skills. 

 Experimental approach:- 

The researcher has applied the tools of the study for both groups (experimental 

& control) the control group has been taught using the usual way in the same 

time، the experimental group has been taught according to the obstetrical 

learning strategy. 

After the application of statically treatments on the degrees، the results were as follows:- 

There are statistically significant differences at (0.05) between the average of 

experimental group degrees and the control group in the subsequent test of the 

mathematical thinking skills for the experimental group. 

There are statistically significant differences at (0.05) between the average of the 

experimental group high achieving students and their counterparts in the control group in 

the subsequent test of the mathematical thinking skills for the experimental group. 

There are statistically significant differences at (0.05) between the average of 

experimental group low achieving students and their counterparts in the control group in 

the subsequent test of the mathematical thinking skills for the experimental group. 

In the light of the results، the researcher has advised of the importance of 

illuminating the leaders of teaching programs of the importance of adopting this strategy 

by teachers. 
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