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 إلى الحبيب املصطفى سيد الخلق أجمعين

 حممد صلى اهلل عليه وسلم
 

 ، إلى حكمتي وعلمي، إلى أدبي وحلميهاالى من جعل هللا الجنة تحت قدميإلى حبيبة القلب، و 

 أمي الغالية
 

 به، إلى صاحب القلب القرآني الطاهر الذي بذل الغالي من أجلي أرفعإلى من 
ً
 رأس ي عاليا افتخارا

 أبي احلبيب
 

، إلى من صبرت وصابرت علي، إلى من ذللت لي الصعاب
ً
 وجسدا

ً
 إلى من رافقتني روحا

 احلبيبةزوجيت 
 

 فلذة كبديلى من رآه قلبي قبل عيناي، إلى إأنقي من البرد وأبيض من الثلج، و إلى من هو 

 ولدي زاهر
 

 إلى سندي وقوتي، إلى أحبة قلبي ونور دربي

 أخي حممد وأخواتي احلبيبات
 

 إلى إخواني وخالني، إلى من تحلوا باإلخاء وتفانوا بالعطاء والوفاء

 أحبيت يف اهلل
 

 إلى من رووا بدمائهم الزكية أرض فلسطين دفاعا عن األمة اإلسالمية جمعاء

 شهداء فلسطني
 

 بدماؤهم وشبابهم عن حياض هذه األمة يذودون إلى من لبوا نداء العزة والكرامة، إلى من 

  يف ل  باا  املسلمنينيواملرابط اجملاهدين
 

 إلى جميع األهل واألقارب.... والى كل من كان له دور في إتمام رسالتي هذه

 إليهم مجيعاً أهدي هذا اجلهد املتواضع
 

 بالل زاهر أمحد/ الباحث



 ث
 

"رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعم  صاحلاً ترضاه وأدخلين 

 .[09اآلية  :النمل ]سورة "برمحتك يف عبادك الصاحلني
مام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، ا  صالة والسالم على سيد المرسلين و الحمد هلل رب العالمين وال

 توفيقهحسانه، الحمد هلل جل في عاله على ا  وامتنانه والشكر له على توفيقه و الحمد هلل على كرمه 
م بجزيل العرفان وعظيم االمتنان وفضله علَي في إتمام هذه الرسالة، واعترافًا بالفضل ألهل الفضل أتقد

بالذكر أعضاء الهيئة التدريسية  لى ذلك الصرح الشامخ جامعتي الغراء الجامعة اإلسالمية، وأخصإ
 خير.م وخبراتهم فجزاهم هللا عني كل كلية التربية الذين نهلت من علمهب

األستاذ الدكتور/ عزو إسماعيل عفانة الذي شرفني بَقبول اإلشراف على  إلىوأوجه شكري الخاص 
لشكر كما وأتقدم با؛ ام هذه الدراسة على الوجه الصحيحدراستي، ولم يبخل علَي بعلمه وفكره من أجل إتم

 :لعضوي لجنة المناقشةالجزيل 
 حفظه هللا ورعاه )مناقشا خارجيًا( خالد خميس السر                           الدكتور/
 حفظه هللا ورعاه )مناقشا داخليًا(             / محمد عبد الفتاح عسقولالدكتوراألستاذ 

كثر قوة وأفضل إثراًء فلهما لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة، وتكرمهما بوضع بصماتهما البارزة لتخرج أ
 مني كل احترام وتقدير.

 بالصحة والعافية، ومتعهما عمريهما هللا أطال الحبيبين ي  اوالد إلى والعرفان الشكر بخالص كما وأتقدم
 أجل تحملت الكثير من التي أم زاهر الغالية/ لزوجتي االمتنان وخالص بالشكر أتقدم أن ويسعدني كما

 وامتنان. حب   كل مني فلها العمل هذا إنجاز
الذي لم يبخل على   أحمد يلإلى عمي العزيز الدكتور الفاضل/ منير إسماع الجزيل كما أتقدم بالشكر

رشاد فله مني كل شكر  وتقدير وأسأل هللا تعالى أن يمن عليه بكامل الصحة والعافية، بالنصح واإل
رشاداتهم،  والى أخي وكذلك الشكر موصول إلى السادة المحكمين الذين استفدت من علمهم ونصائحهم وا 
لى األستاذ الفاضل/ ياسر أبو الخير  الحبيب/ رزق الغرابلي الذي قام بالتدقيق االمالئي لهذه الدراسة، وا 

 العون والمساعدة أثناء تطبيق الدراسة، والى المحاضر في جامعة األقصى األستاذ ديالذي مد لي 
صافي الَذين وقفا معي جنبا  موفق/ عبد هللا الخطيب، وأيضًا الى أخواي الحبيبين/ خليل وأحمد القدير

إخراج الرسالة، حتى وصلت وكذلك كل شكري وتقديري إلى جميع من ساهم في  الى جنب فترة الرسالة
 .، فجزاهم هللا عني جميعا خير الجزاءإلى صورتها البهية

وآخر دعواي أن الحمد هلل رب العالمين، وأسأل هللا أن أكون قد وفقت في تحقيق الهدف المنشود من هذه 
ن من الدراسة، فهذا جهد بشري يعتريه كل ما يعتري أي جهد آخر، فإن أصبت فمن هللا تعالى، وما كا

 خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان.
ليه أنيب(بال إ)وما توفيقي   اهلل عليه توكلت وا 

 بالل زاهر أحمد/  الباحث



 ج
 

 
هدفت الدراسة الحالية الى التعرف على أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة 
على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية واالتجاه نحوها لدى طالب الصف العاشر 

الصورة العامة للمدخل البصري في تنمية القدرة على حل  أوردتوكذلك فقد األساسي بغزة، 
عن تساؤالتها، استخدم الباحث المنهج  واإلجابةولتحقيق أهداف الدراسة ، المسائل الرياضية

التجريبي على عينة ممثلة من طالب الصف العاشر األساسي بمدرسة الجنان الثانوية للبنين في 
، ومجموعة اً ( طالب43تجريبية قوامها)مجموعة مدينة خانيونس، وتم تقسيمها إلى مجموعتين، 

، وقد أعد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة اختباًرا لقياس القدرة على اً لب( طا43ضابطة قوامها )
 ومقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية.ندسية الفراغية اله الرياضية في حل المسائل

 التالية:استخدم الباحث األساليب اإلحصائية قد كما و
 لعينتين مستقلتين. T.test independent sampleت  اختبار -0
 لعينتين مستقلتين في حالة صغر حجم العينة. Mann -whitney testاختبار مان ويتني  -2
 إليجاد حجم التأثير. Zمعامل إيتا،  -4
 

 نتائج الدراسة ما يلي: بعض وقد أظهرت
 بالطالبين متوسط درجات  (α=0.01)عند مستوى داللة  ةإحصائي ذات داللةفروق  وجود -0

القدرة  اختبارالمجموعة الضابطة في أقرانهم في المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات  في
 المجموعة التجريبية. بالمتوسط درجات ط حل المسائل في الهندسة الفراغية لصالح على

( بين متوسط درجات الطالب في α = .0.0وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -2
أقرانهم في  درجاتالمجموعة التجريبية ذوي التحصيل المرتفع في الرياضيات ومتوسط 

متوسط اختبار القدرة على حل المسائل في الهندسة الفراغية لصالح المجموعة الضابطة في 
 المجموعة التجريبية. بالدرجات ط

( بين متوسط درجات الطالب في α = .0.0وى )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست -4
أقرانهم في  درجاتالمجموعة التجريبية ذوي التحصيل المنخفض في الرياضيات ومتوسط 

متوسط اختبار القدرة على حل المسائل في الهندسة الفراغية لصالح المجموعة الضابطة في 
 المجموعة التجريبية. بالدرجات ط

 في بالطالمتوسط درجات  بين( α = .0.0)مستوى داللة فروق دالة إحصائًيا عند  وجود -3
 مقياس االتجاه نحوالمجموعة الضابطة في أقرانهم في المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات 

 المجموعة التجريبية. بالمتوسط درجات ط لصالح الهندسة الفراغية



 ح
 

 وبناًء على تلك النتائج أوصى الباحث باآلتي:

 الهندسة الفراغية خاصةً  تدريس وفي عامةً  الرياضيات تعليم في البصري المدخل استخدام -0

 .الرياضيات تدريس أهداف من العديد تحقيق على تعمل والتي الفعالة التعلم أساليب كأحد

، عمل ورشات عقد طريق عن البصري المدخل استخدام على معلمی الرياضيات تدريب -2
تنمية القدرة على حل المسائل و  الطلبة عند عام بشكل مهارات التفكير تنمية على والعمل

 .خاص بشكل الهندسية

وخاصلللة فلللي الموضلللوعات  مكثفلللة،يفضلللل اسلللتخدام هلللذا الملللدخل فلللي الرياضللليات بصلللورة  -3
 مجردة.الرياضية التي تتضمن رموزًا 

 
 الدراسات التالية: بعض جراءواقترح الباحث إ

 ضوء في فلسطين في األساسي التعليم بمرحلة الرياضيات مناهج لتطوير إجراء دراسات -0

 .التفكير البصري العليا وخاصة التفكير مهارات

وذللك فلي  واالتجلاه نحوهلا دراسات في مجلال التفكيلر البصلري فلي تعلليم الرياضليات إجراء -2
  الجامعية.المراحل التعليمية المختلفة ومنها 

 الرياضيات.تتعلق بأثر استخدام استراتيجية التخيل البصري في تعليم دراسات  إجراء -3

  



 خ
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  :مقدمة 
تغيلرات وتطلورات متسلارعة فلي كلل مجلاالت الحيلاة  ملن حولنلا األيام يشلهد العلالمفي هذه 

العلمية والتكنولوجية واالقتصلادية؛ مملا أدى اللى انتلاج كلم هائلل ملن المعرفلة، للذلك فلان أصلحاب 
درجلللة كبيلللرة إللللى تنظللليم وترتيلللب المعرفلللة لتحقيلللق أقصلللى درجلللات الحضلللارات المتقدملللة يسلللَعون ب

ت العملية التربوية والتعليمية، إذ إن استمرار التطوير والتنمية أصبح سمة من راو االستفادة من تط
 سمات العصر، لمواكبة طرق النجاح والوصول إلى مصاف دول العالم.

وعنلللد الحلللديث علللن تطلللوير العمليلللة التعليميلللة فلللي مدارسلللنا، ال يمكننلللا إغفلللال اللللدور الهلللام 
تنميللة المهللارات العقليللة والحياتيللة فللي  –الرياضلليات  –والفع للال الللذي تقللوم بهللا مللادة النمللو العقلللي 

يجللاد الحلللول المناسللبة لهللا، باإلضللافة إلللى  للمتعلمللين، والقللدرة علللى مواجهللة المشللكالت العلميللة وا 
ضرورتها لفهم صنوف متعددة من المعرفة، كالفيزياء والكيمياء والفلك والهندسة، وكذلك دورها في 

وللللليس هنللللاك علللللم أو فللللن أو ، (2: 2102سللللكران، أبللللو يللللة. )إتمللللام التعللللامالت الحسللللابية الحيات
اتقلان أي منهلا يلرتبط بدرجلة كبيلرة بحجلم  لله،تخصص إال وكانت الرياضيات مفتاحلا  ان ضلبط و  و 
 (2: 2117 ،)رصرص .الرياضيات التي هى أم العلوم وخادمتها

المسللتقبل داد أجيللال لرياضلليات أصللبح مللن األهميللة بمكللان إعللومللع هللذا الللدور المتعللاظم ل
ليكونوا قادرين على مواجهة التحلديات وهلذا يتطللب منلا إعلدادًا قويلا فلي الرياضليات، والبحلث علن 
تاحللة  طلرق تللدريس جديلدة تعتمللد عللى المللتعلم كمحلور أساسللي، وعلدم تهمللي، دوره فلي الفصللل، وا 

 (2: 2102سكران، أبو الفرصة له للمشاركة والتفاعل داخل الفصل وخارجه. )
ضيات لهلا دور هلام فلي إعلداد اللن،ء، فاإللملام بالرياضليات يعلد أحلد عواملل فمناهج الريا

 (45م:  2110 ،لتقدم بالدول المختلفة.  )روفائيل ويوسفا
والتلي تعتملد دراسلتها بالدرجلة األوللى عللى األسلاليب  الرياضليات،فروع  حدأالهندسة ُتعد و 

 .لللذا تعتبللر مللن أفضللل المجللاالت التللي يمكللن اسللتثمارها فللي تنميللة التفكيللر التفكيللر،المتقدمللة فللي 
 (4: 2117 ،)سعدية مقاط

لها أهمية في الحياة، لما توفره من فرص كبيرة للمتعلمين، لكي ٌينظروا، ويقارنوا،  كما وأن
 ويقيسللوا، ويخمنلللوا األفكلللار، ويبنللوا عالقلللات جديلللدة؛ ممللا يسلللاهم فلللي تللوفير مجلللال خصلللب لتنميلللة

 (06: 2112 ،)عيا، .التفكير لديهم
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 National Council) ولهللذا أوصللى المجلللس القللومي لمعلمللي الرياضلليات األمريكيللة
Teachers of Mathematics-NCTM)  إللى ضلرورة زيلادة  0989فلي ملؤتمره المنعقلد سلنة

التركيز على الهندسة في جميع المستويات واعتبارها ملن أبلرز معلايير عقلد التسلعينيات فلي القلرن 
دراك عالقتهللا أمللران مرتبطللان ببيئللة الفللرد وحياتلله اليوميللة،  العشللرين؛ ذلللك ألن المعرفللة الهندسللية وا 

رياضلللية وعلميلللة أخلللرى، مملللا يشلللير إللللى اهتملللام أكبلللر  علللالوة عللللى ارتباطهملللا الوثيلللق بمواضللليع
 (2112 ،)أبو عميرة .بالهندسة وكيفية تدريسها

وحتى تؤدي الهندسة دورها في مواكبلة التطلور والتقلدم العلملي المتسلارع، يجلب أن تتعلدى 
حدود استظهار وفهم المفاهيم والتعميمات والقوانين والنظريات الرياضية، وفهم خصائص األشكال 
دراك العالقات بينها، إلى تطبيق هذه المفاهيم والتعميمات والنظريات فلي حلل المسلائل  الهندسية وا 

 (2: 2102)سكران،  الهندسية.
ميللة مهلللارات حللل المسللائل الرياضلللية مللن خللالل ملللا نللادت بلله تقلللارير نوقللد زاد االهتمللام بت

المجللللللس الللللوطني لمعلملللللي العديللللد مللللن الهيئلللللات المحليللللة واإلقليميلللللة والعالميللللة. فقللللد أكلللللد تقريللللر 
مجللددًا علللى أن تكللون تنميللة مهللارات حللل المسللألة الرياضللية محللورًا أساسلليًا  NCTMالرياضلليات 

 NCTM) ، 2111)الدراسلية لبرنامج تعليم الرياضيات وأحد معايير تعليمها في مختلف المراحلل 
 National Council of Supervisors ofكملا قلدم المجللس اللوطني لمشلرفي الرياضليات)

Mathematics- NCSM ملللا أسلللماه بالمكونلللات األساسلللية للرياضلللية فلللي القلللرن الحلللادي و )
 (2 :2117، ) الشهري. العشرين، وذكر في مقدمتها حل المشكالت

ولمللا كانللت الهندسللة الفراغيللة تتضللمن رمللوًزا وتعميمللات وقللوانين نظريللة فللي معظمهللا فإنهللا 
المعللللم أسلللاليب تلللدريس منطقيلللة فلللي تبسللليط تصلللعب عللللى الكثيلللر ملللن الطلبلللة حتلللى وللللو اسلللتخدم 

ولهللذا فللإن أسللاليب التللدريس لوحللدها غيللر كافيللة للتعامللل مللع المفللاهيم الرياضللية وحللل  ،مضللامينها
إذ ينبغلللي أن تلللرتبط المسلللائل الرياضلللية بتوضللليحات وأشلللكال تُبسلللط ملللن إمكانيلللة إيجلللاد  ،مسلللائلها

قللة فللي مدارسللنا ال تركللز بصللورة كافيللة إال أن المنللاهج الحاليللة المطب ،المطلللوب مللن تلللك المسللائل
على استخدام الصور والرسومات في حل المسائل الرياضية وخاصة تلك المسائل التلي تكلون فلي 

كما أن تدريب المتعلمين عللى كيفيلة التفكيلر فلي األشلكال البصلرية  ،نهاية الموضوعات الرياضية
ات، ممللا يجعللل المسللائل الرياضللية لحللل المسللألة الرياضللية لللم يلللق أي اهتمللام لللدى معلللم الرياضللي

وبالتلللالي يكلللون تحصللليلهم فلللي تللللك الملللادة لللليس عللللى المسلللتوى  ،أكثلللر صلللعوبة عللللى المتعلملللين
ومن هنا أرى أن استخدام المدخل البصري قد يكون مفيلد فلي تخيلل الحلل  .المطلوب أو المرغوب

   (6: 2110 ،)عفانة المعروضة.للمسألة 
تعتبللللر أحللللد فللللروع  األساسلللليعلللللى طللللالب الصللللف العاشللللر المقللللررة  ن الهندسللللة الفراغيللللةإ

لما لهلا ملن تطبيقلات متعلددة فلي الكثيلر ملن مجلاالت الحيلاة، كملا تعتبلر ملادة  الهامة،الرياضيات 
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والمتصلفح لمقلرر ، الجامعلاتأساسية ضمن المواد التلي يدرسلها طلالب تخصلص الرياضليات فلي 
كثيللر مللن المسللائل بحاجللة إلللى توضلليح الرياضلليات فللي الصللف العاشللر األساسللي يجللد أن هنللاك ال

وذللك ملن خلالل وضلع اسلتراتيجية معينلة تقلود  الممكنلة،بصري ُيَمك ن الملتعلم ملن تصلور الحللول 
كما أن اعتملاد المعللم فلي حلل المسلائل الرياضلية فلي الهندسلة الفراغيلة عللى النظريلات  الحل،إلى 

ألشللكال والرسللومات البيانيللة يجعللل مللن ل الكثيللر مللن األحيللان فللي -والرملوز دون األخللذ باالعتبللار 
  وعي.تلك المادة مجرد خطوات نظرية يقوم المتعلم بحفظها دون فهم أو 

، األساسلليمللن خللالل عمللله مدرسللا لمللادة الرياضلليات للصللف العاشللر  قــد الحــظ الباحــثف
ومن خالل لقاءاته مع عدد من معلمي الرياضيات أثناء حضورهم لحلقة نقا، حول صعوبة تعلم 

أن الكثيلر مللن هلؤالء المعلمللين يواجهلون صللعوبة بالغلة فللي جعللل لهندسلة الفراغيللة وحللدة االميلذ لالت
ويسلتطيع معلملو الرياضليات فلي ملدارس قطلاع  مسائل الهندسة الفراغيلة.طلبتهم قادرين على حل 

، وذلللللك مللللن خللللالل الهندسللللة الفراغيللللة غللللزة اكتشللللاف قللللدرات طلبللللتهم الضللللعيفة فللللي حللللل مسللللائل
للحيرة واالرتباك في وجوه طلبتهم، وهم يحلاولون حلل واحلدة ملن المسلائل فلي الهندسلة مالحظاتهم 

الفراغية ، وبالرغم من معرفتهم أن لهذا الضعف أسبابًا عديلدة، إال أنهلم يميللون إللى تقلديم الحللول 
لطلبتهم دون السلعي إللى إكسلابهم طرائلق واسلتراتيجيات تنملي قلدراتهم عللى التفكيلر والحلل، ويقلوم 

لطلبلللة بنسلللخ الحللللول وهلللم يتعجبلللون ملللن اهتلللداء المعللللم إللللى مثلللل هلللذا الحلللل المرتلللب، بينملللا للللم ا
عميمللات والقللوانين أو يسللتطيعوا هللم أن يحلللوا تلللك المسللائل علللى الللرغم مللن معللرفتهم للنظريللات والت

هللي  الفراغيللة والتلليالهندسللة  وحللدةوى الطلبللة وأوليللاء أمللورهم مللن اكمللا تكللررت شللك سللماعهم بهللا.
عللى درجلة عاليلة ملن التجريلد والصلعوبة بالمقارنلة بغيرهلا ملن  حيلث أنهلا الرياضليات فلروع إحدى

المواد الدراسية، ولذا فإن تعلمها يمثل صلعوبة للطلبلة، ويظهلر ذللك جليلًا ملن خلالل تلدني مسلتوى 
 .هندسة الفراغيةالمادة الرياضيات ووحدة في تحصيلهم الدراسي درجاتهم و 

إللى أن بياجيله قلد ركلز عللى الملدخل  (Furth and Wachs, 1974وأشلار كلل ملن )
 إن  إذ  المسلائل،األلعلاب والفعاليلات البصلرية مهملة فلي حلل  إنحيلث  ،البصري في تعليم الهندسة

ولهلذا فلإن بياجيله ركلز  مكوناتهلا،ذلك يزيد من قدرة المتعلم عللى فهلم المسلألة المطروحلة وتبصلر 
  خطواته.ولم يركز على  بصورة مباشرة على أنشطة التفكير البصري

( أن اسللتخدام المللدخل Bennett and Maier, 1996يللرى كللل مللن بينللت ومللاير )و 
وذلللك علللى اعتبللار أن المللدخل  مهًمللا،البصللري فللي تعللديل وتطللوير منللاهج الرياضلليات ُيعللد أمللًرا 

عللرض النمللاذج  إنإذ  الرياضللية فللي الهندسللة الفراغيللة،مللؤثر فللي فهللم المضللامين  مللدخلالبصللري 
مقلللررات الرياضللليات تُيسلللر عللللى و ياضلللية واألشلللكال والرسلللومات بصلللورة مكثفلللة فلللي مضلللامين الر 

نجلازهم فلي تللك  ،فلي الهندسلة الفراغيلة الرياضليةالمتعلمين حل المسلائل  وبالتلالي تحسلين أدائهلم وا 
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أكدا على أن عرض الصورة الواحدة من خالل المقرر الدراسي يغني عن ألف  إنهماحيث  المادة،
نملللا يللرى بياجيلللة أن التفكيلللر البصللري هلللو قللدرة عقليلللة مرتبطلللة بصللورة مباشلللرة بالجوانلللب بي كلمللة.

حيث يحدث هذا النوع من التفكير عندما يكون هناك تنسيق متبادل بين ما يلراه  البصرية،الحسية 
تملدة عللى الرؤيلة المتعلم ملن أشلكال ورسلومات وعالقلات وملا يحلدث ملن ربلط ونتاجلات عقليلة مع

( فلللي دراسلللتهما أن المتعلملللين اللللذين 97: 0998ن )مرعلللي والحيللللة، فكملللا بلللي   وض.والرسلللم المعلللر 
 وحققلوا أفضلل، تعلملاً  حققلوا قلد والخاصلة العقليلة وقلدراتهم ميلولهم ملع يتوافلق يتلقلون تعلملا ذاتيلاً 

 ا.يدرسونه التي المادة نحو إيجابية عالية، واتجاهات نتائج
الدراسللات قللد أظهللرت مللن  الباحــث أن العديــدومــن خــالل مراجعــة البحــوث الســابقة وجــد 

فللي الجبللر والهندسللة بشللكل  أهميللة المللدخل البصللري فللي تنميللة القللدرة علللى حللل المسللائل الرياضللية
واالتجللاه نحللو بعللض المللواد األدبيللة، وفعاليتهللا فللي  وراء المعرفللة تنميللة بعللض مهللارات مللاأو  عللام،

تطلوير عمليللة تعللليم وتعللم المللواد الدراسللية، منهللا الرياضليات والعلللوم، وبللالرغم ملن ذلللك؛ فللإن هللذه 
فلللي تنميلللة القلللدرة عللللى حلللل المسلللائل الدراسلللات للللم تتعلللرض إللللى إسلللتخدام الملللدخل البصلللري فلللي 

لباحلث أن الطلالب يواجهلون صلعوبة بالغلة فلي حلل الهندسة الفراغيلة واالتجلاه نحوهلا، وقلد ظهلر ل
مسائل الهندسة الفراغية، مما حفز الباحث على ضرورة البحث عن طرق تدريس جديلدة يمكلن أن 

أن اسلتخدام الملدخل فهم وحل مسائل الهندسة الفراغية واالتجاه نحوهلا، فوجلد  تسهل على الطالب
ن ملللن قلللدرة الملللتعلم عللللى حلللل المسلللائل البصلللري اللللذي يقلللوم عللللى الرسلللم والرؤيلللة والتخيلللل يحسللل

 وخاصلة إذا تعلرض الملتعلم إللى أشلكال ورسلومات رياضلية متنوعلة في الهندسة الفراغية الرياضية
تقانها ، وتدريبه على رسمLCDوعروض  ية التعاملل ملع ، وتعريفه بكيفتلك األشكال والرسومات وا 

يجللاد طريقللة مناسللبة لتخيللل الحلللول المعلومللات المعطللاة الممكنللة ، فكللل ذلللك قللد يسللاعد المللتعلم ، وا 
فللي حللل المسلللائل الرياضللية فللي الهندسلللة الفراغيللة وكيفيللة مواجهتهلللا ، وذلللك بمللا يتفلللق مللع الثلللورة 

فلي تجريلب اسلتخدام الملدخل  الباحـث رغـبمـن هـ ا المنطلـق ف المعرفية والتكنولوجية المعاصرة ،
يلة القلدرة عللى حلل المسلائل الرياضلية، البصري في تلدريس الهندسلة الفراغيلة، وبيلان أثرهلا فلي تنم

 واالتجاه نحو الهندسة الفراغية لدى طالب الصف العاشر األساسي.
جراءاتها كما يليففي ضوء ما سبق حددت م  :شكلة الدراسة وا 

 

 :مشكلة الدراسة 
 تتحدد مشكلة الدراسة الحالية بطرح السؤال الرئيس التالي: 

تنمية القدرة على حل المسائل الرياضـية فـي الهندسـة ما أثر استخدام المدخل البصري في 
 الفراغية واالتجاه نحوها لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة؟

   ولإلجابة عن السؤال الرئيس تم تحديد األسئلة الفرعية التالية:
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ملللا الصلللورة العاملللة للملللدخل البصلللري فلللي تنميلللة القلللدرة عللللى حلللل المسلللائل الرياضلللية فلللي  .0
 غية؟الهندسة الفرا 

( بلللين متوسلللط درجلللات α < 1.15هلللل توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى ) .2
الطللالب فللي المجموعللة التجريبيللة ومتوسللط درجللات أقللرانهم فللي المجموعللة الضللابطة فللي 

 حل المسائل في الهندسة الفراغية؟  القدرة على اختبار
سلللط درجلللات ( بلللين متو α < 1.15هلللل توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى ) .4

درجلات الطالب في المجموعة التجريبية ذوي التحصيل المرتفلع فلي الرياضليات ومتوسلط 
 حل المسائل في الهندسة الفراغية؟  القدرة على أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار 

( بلللين متوسلللط درجلللات α < 1.15هلللل توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى ) .3
الطللللالب فللللي المجموعللللة التجريبيللللة ذوي التحصلللليل المللللنخفض فللللي الرياضلللليات ومتوسللللط 

حلل المسلائل فلي الهندسلة  القلدرة عللى درجات أقرانهم في المجموعلة الضلابطة فلي اختبلار
 الفراغية؟ 

( بلللين متوسلللط درجلللات α < 1.15هلللل توجلللد فلللروق ذات داللللله إحصلللائية عنلللد مسلللتوى ) .5
أقلرانهم فلي المجموعلة الضلابطة فلي مقيلاس درجلات جموعة التجريبيلة ومتوسلط طالب الم

 االتجاه نحو الهندسة الفراغية؟
 

 :فرضيات الدراسة   
 يسعى البحث الحالي إلى اختبار الفروض التالية: 

( بللللين متوسلللط درجللللات α < 1.15ال توجلللد فلللروق ذات داللللللة إحصلللائية عنللللد مسلللتوى ) .0
الطللالب فللي المجموعللة التجريبيللة ومتوسللط درجللات أقللرانهم فللي المجموعللة الضللابطة فللي 

 حل المسائل في الهندسة الفراغية.  القدرة على اختبار
( بللللين متوسلللط درجللللات α < 1.15ال توجلللد فلللروق ذات داللللللة إحصلللائية عنللللد مسلللتوى ) .2

المرتفلع فلي الرياضليات ومتوسلط درجلات الطالب في المجموعة التجريبية ذوي التحصيل 
 حل المسائل في الهندسة الفراغية.  القدرة على أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار

( بللللين متوسلللط درجللللات α < 1.15ال توجلللد فلللروق ذات داللللللة إحصلللائية عنللللد مسلللتوى ) .4
الطللللالب فللللي المجموعللللة التجريبيللللة ذوي التحصلللليل المللللنخفض فللللي الرياضلللليات ومتوسللللط 

حلل المسلائل فلي الهندسلة  القلدرة عللى ات أقرانهم في المجموعلة الضلابطة فلي اختبلاردرج
 الفراغية. 
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( بللللين متوسلللط درجللللات α < 1.15ال توجلللد فلللروق ذات دالللللله إحصلللائية عنللللد مسلللتوى ) .3
اس أقلرانهم فلي المجموعلة الضلابطة فلي مقيلل درجلات طلالب المجموعلة التجريبيلة ومتوسلط

 .االتجاه نحو الهندسة الفراغية
 

 :أهداف الدراسة 
 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف التالية:

إظهار أثر المدخل البصري في تنمية القدرة على حل المسلائل فلي الهندسلة الفراغيلة للدى  .0
 طالب الصف العاشر األساسي.

وضلللع خطلللوات محلللددة وواضلللحة للملللدخل البصلللري والتلللي يمكلللن اسلللتخدامها فلللي التعلللليم  .2
مللين علللى التفكيللر بصللرًيا فللي مسللائل الهندسللة الفراغيللة، وبالتللالي الصللفي لمسللاعدة المتعل

 تخيل الحل من الشكل أو النموذج المطروح. 
وضع إطار نظري يتضمن أمثلة متعددة عن المدخل البصري وكيلف يقلود هلذا النلوع ملن  .4

التعللليم إلللى حللل المسللائل فللي الهندسللة الفراغيللة والتفكيللر بصللرًيا فللي المضللامين الرياضللية 
 طاة.المع

الملراد تنميتهلا للدى طلالب الصلف  مهلارات حلل المسلائل فلي الهندسلة الفراغيلةبقائمة بناء  .3
 العاشر األساسي.

التجريبيلة  لفلروق بلين الطلالب مرتفعلي ومنخفضلي التحصليل فلي المجموعلةا معرفة داللة .5
  الضابطة في القدرة على حل المسائل في الهندسة الفراغية.أقرانهم في المجموعة و 
تكلوين االتجلاه نحلو الهندسلة الفراغيلة للدى  الملدخل البصلري فلي أثلر ملدى علن الكشلف .6

 األساسي.طالب الصف العاشر 
 

 أهمية الدراسة: 
 تكمن أهمية ه ه الدراسة في أمور عدة، أهمها:

ن هذه إم وتنفيذها بطريقة فاعلة وكذلك فتفيد معلمي الرياضيات في بناء خطط دروسهقد  .0
لى تعريف معلمي الرياضيات بخطلوات وكيفيلة اسلتخدام الملدخل البصلري إالدراسة تسعى 

والتلللي تسلللاعدهم فلللي تلللدريس الهندسلللة الفراغيلللة لتحسلللين قلللدرة طلبلللتهم عللللى حلللل المسلللائل 
 بصرًيا. 
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التغللللب عللللى صلللعوبات حلللل مسلللائل  فلللي الطلللالبتسلللاعد هلللذه الدراسلللة ملللن الممكلللن أن  .2
الهندسللة الفراغيللة باالسللتعانة بأشللكال بصلللرية تُيسللر لهللم الفهللم واإلدراك الللواعي لمكونلللات 

 مسائل الهندسة الفراغية، وكيفية تخيل الحلول الممكنة، والوصول إلى الحل السليم.
صلري، تضع بين أيدي مصممي المناهج وملؤلفي الكتلب المدرسلية اسلتراتيجية الملدخل الب .4

والتللي يمكللن مللن خاللهللا تنميللة قللدرات الطلبللة علللى حللل المسللائل الرياضللية فللي الهندسللة 
 األساسي.الفراغية في الصف العاشر 

تسلللاعد هلللذه االسلللتراتيجية فلللي تعميلللق الفهلللم للللدى المتعلملللين وتصلللور العالقلللات بلللين قلللد  .3
 معطيات المسألة كي يكونوا مهيئين لحلها. 

كساب المتعلم القدرة على التركيلز واالنتبلاه، وخاصلة فيملا ُيعد المدخل البصري مهًما في إ .5
يتعلللق بلللالفجوات الموجللودة فلللي معطيلللات المسللألة الرياضلللية والغمللوض اللللذي يحلللول دون 

 الوصول إلى الحل المطلوب. 
التفكيلر البصلري  قيلاس فلي تسلتخدم أن يمكلن موضلوعية بأدوات الرياضيات معلمي تزود .6

  .ام والهندسة الفراغية بشكل خاصنحو الرياضيات بشكل ع واالتجاه
مسللائل الهندسللة  تللوفر دلللياًل للتللدريس باسللتخدام المللدخل البصللري لتنميللة القللدرة علللى حللل .7

فيلللد معلملللي الرياضللليات والطلبلللة المعلملللين لالسلللتفادة منللله فلللي مكلللن أن يالفراغيلللة، مملللا ي
 تحضير مادة الرياضيات.

 
 :حدود الدراسة 

 :اقتصرت الدراسة على ما يلي
  الحلللدود المكانيلللة: تقتصلللر الدراسلللة الحاليلللة عللللى عينلللة ملللن طلللالب الصلللف العاشلللر فلللي

محافظللة خللانيونس، حيللث سلليتم اختيللار عينللة ممثلللة لمجتمللع الدراسللة مللن جميللع المللدارس 
 الحكومية بمحافظة خانيونس.

 دراسلللللي الثلللللاني للعلللللام الدراسللللليالحلللللدود الزمانيلللللة: سللللليتم تطبيلللللق الدراسلللللة فلللللي الفصلللللل ال 
 م.2103 -م 2104

  تقتصللر الدراسللة علللى تللدريس وحللدة الهندسللة الفراغيللة مللن كتللاب الرياضلليات الجللزء الثللاني
   .)المقرر على طالب الصف العاشر األساسي(
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  :مصطلحات الدراسة 
 يعرف الباحث مصطلحات الدراسة إجرائيا كاآلتي:

  :المدخل البصري 
يتبعهللا المللتعلم، للوصللول لحللل مجموعللة مللن الخطللوات البصللرية المنظمللة التللي يمكللن أن 

 مناسللب عنللد مواجهتلله لمسللألة هندسللية مللا، وذلللك باسللتخدام الصللور واألشللكال والرسللومات
 وغيرها. LCDوعروض 

  في الهندسة الفراغية الرياضيةالمسألة: 
طاللب الصلف العاشلر األساسلي ألول  يواجهموقف جديد يرتبط بمحتوى الهندسة الفراغية 

حل جلاهز لهلذا الموقلف، فيحتلاج ملن الملتعلم اسلتخدام ملا تعلمله مرة، دون أن يكون لديه 
 سابقا ليتمكن من حله. 

 :حل المسائل الرياضية 
نشللاط ذهنللي معرفللي يقللوم بللع المللتعلم لتنظلليم التمثيللل المعرفللي للخبللرات السللابقة ومكونللات 
 الموقلللف الجديللللد، مسللللتخدمًا المعلوملللات المعطللللاة والقللللوانين والمبلللاد  الرياضللللية المناسللللبة

 لصياغة فرضيات الحل واختباراتها.
 :القدرة على حل المسائل الرياضية 

إمكانية المتعلم توظيف العمليات الذهنية لفحص مكونلات موقلف جديلد مسلتخدمًا المعرفلة 
الرياضللية السللابقة، واسللتراتيجيات الحللل المناسللب، للتوصللل إلللى الحلللول المناسللبة بسللرعة 

تقان.  وا 
بالدرجلة التلي يحصلل عليهلا الملتعلم فلي اختبلار القلدرة عللى حلل ويعبر عنهلا فلي الدراسلة 

 المسائل الرياضية.
 :الهندسة الفراغية 

هلللي فللللرع ملللن فللللروع الرياضللليات الللللذي يبحللللث فلللي خللللواص األجسلللام وأشللللكالها ومسللللاحة 
سطوحها دون التعرض إلى خواص المواد المكونة لها وهي التي تهلتم بدراسلة المجسلمات 

 وغيرهما. كالمكعب واالسطوانةفراغ وتتكون من ثالثة أبعاد، التي تشغل حيزًا من ال
 
 
 



 
 ( 01 )  

  

 :االتجاه نحو الهندسة الفراغية 
تجابات تكوين فرض انفعالى يستند إللى بعلد معرفلي، يشلمل أحكاملًا قيميلة، واسلتعدادًا السل

حسلاس بقيمتهلا واالسلتمتاع بتعلمهلا، الفراغيلة، واإلالقبول أو اللرفض نحلو طبيعلة الهندسلة 
 دور المعلم في تدريسها. وتقدير

 ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس االتجاه الذي أعده الباحث.
 :الصف العاشر األساسي 

أ ملللن الصلللف األول حتلللى أحلللد صلللفوف المرحللللة األساسلللية ملللن مراحلللل التعلللليم التلللي تبلللد
 الفلسطينية. حسب السلم التعليمي في وزارة التربية والتعليم الصف العاشر
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  املدخل البصري 

 هاتطبيعة الرياضيات وبني 

 املسألة الرياضية وتنمية القدرة على حلها 

 الهندسة الفراغية 

 االتجاه نحو الهندسة الفراغية   
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 البصري التفكيرأواًل: 
 

وتحمل  أهاًل للتكليف بالعبادات، نسان على التفكير هي التي جعلتهإن قدرة اإل
ختيار واإلرادة، وهذا هو ماجعله أهاًل للخالفة في األرض. وقد دعا القرآن اإلو المسؤولية 

فقد حث هللا تعالى اإلنسان على التفكير والنظر في  الناس دعوة صريحة إلى التفكير،
"أفال ينظرون إىل اإلب  ليف  والتأمل في الظواهر الكونية المختلفة، قال تعالى: الكون

: الغاشية] "ال ليف نصبت وإىل األرض ليف سطحتخلات وإىل السماء ليف رفعت وإىل اجلب

فلينظر اإلنسان مم خلق خلق من ماء دافق خيرج من بني الصلب ا: "أيضً  [، وقال07

 .[7-5: الطارق]" والرتائب
 

 :مفهوم التفكير 
 تالميذه تعريف على تساعده الرياضي الفكر لتطور المسلم المدرس دراسة إن

 ظهرت النيل ضفاف على القديمة مصر ففي وأمجادهم، السابقين بحضارة أجدادهم
 العلمي التقدم جوانب مختلف في إنجازات لها وكان الحضارات اإلنسانيةى أول

 هذا، يومنا حتى الشامخة الحضارة هذه معالم تزال والفني، وال واالقتصادي واالجتماعي
 تاريخ في المعجزات إحدى ويعتبر هذه الحضارة، معالم أحد األكبر الجيزة فهرم

 هذا بناء أن كما لعصرها، بالنسبة تعتبر إعجازاً  رياضية أسس على بني وقد البشرية،
 في فعاالً  إسهاماً  أسهمت قد قدماء المصريين حضارة أن على قوياً  مؤشراً  يعتبر الهرم
 في العلمي التقدم منجزات وغيرها من المعمارية والفنون والعلوم الرياضيات فجر بزوغ
 (27-26: 0989)شوقي،  .عهده

 المعالجة على تقوم ذهنية عملية ( أن التفكير01: 2115ويذكر دياب )
 الحكم أو استداللها أو األفكار السابقة لتكوين بالخبرات وربطها للمعلومات العقلية
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 تعلم أثناء وتدريجي نحو ارتقائي على الطلبة عند وتطويرها تنميتها ويمكن عليها،
 التعليمية. المادة

 معرفية عقلية عملية هو ( أن التفكير9: 2116ويذكر الخزندار وآخرون )
 في وتصورات ومفاهيم من رموز نعرفه ما تنظيم إعادة على تقوم هادفة، ديناميكية
 .الخارجي وفهم الواقع المشكالت وحل القرارات اتخاذ في تستخدم جديدة، أنماط

 معرفة الفرد فيها يستقبل الذهن، رياضة ( أنه24: 2119ويعرفه شعت )
 معرفة أي جذورها فيها تغرس الذهن في تجد أرضية أن المعرفة لهذه بد ال وأنه جديدة،
 .الكلية الجديدة هذه المعرفة حول النتائج إلى للوصول معها تلتئم سابقة

( التفكير بأنه عملية عقلية تستنتج 22: 2102ويعرفه العفون وعبد الصاحب )
لوصول اليه كفهم موضوع من السلوك ويحدث حينما يكون أمام الفرد هدف معين يريد ا

 صدار حكم أو حل مشكلة. إمعين، أو 
 لف من ثالثةيتأ التفكير هو مفهوم معقد( أن 31: 2100ويعرف سعادة )

قل تعقيدا عقدة وعلى رأسها حل المشكالت واأل، تتمثل في العمليات المعرفية المعمليات
كالفهم والتطبيق باإلضافة الى معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع مع توفر 

 االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفة والسيما االتجاهات والميول.
بأنه هو عملية ذهنية منظمة يقود الفرد عند ( 47: 2104عرفه أبو دان )تو 

لى حل المشكلة إفكاره ومعلوماته السابقة للوصول مواجهته لمشكلة ما، فيقوم بتنظيم أ
 بطريقة علمية سليمة هادفة.

حدث حينما يكون أمام الفرد هدف ت بأنه عملية ذهنيةويعرف الباحث التفكير 
 حل عند مواجهته مشكلة ما.لى إتقود للوصول و  معين يريد الوصول اليه،

 

 التفكير خصائص:  
 :التفكير خصائص ( أن22: 2114يرى أبو شمالة )

خبرات  إلى يحتاج بل فيها ينحصر ال ولكنه الحسية، الخبرة من التفكير ينطلق  .0
 سابقة.

 .) شعورية )واعية عملية التفكير .2
 سلوكي نشاط أي مثل ذلك في مثله اإلنساني النشاط مظاهر من مظهر التفكير .4

 .آخر
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 يمكن ال كامن ضمني مضمر نشاط أنه بمعنى العقل في يحدث نشاط التفكير .3
 الفرضية التكوينات شأن ذلك في شأنه أثره، من عليه نستدل ولكن مالحظته مباشرة

 .المضمرة العمليات هذه وصف في كيفية هنا والمشكلة
 نحو نشاطه يوجه مشكل موقف الفرد لدى يكون عندما ينشأ هادف عمل التفكير .5

 الحل.
 :للتفكير المميزة الخصائص أبرز من ( مجموعة215: 2114ويضيف أبو شمالة )

 اة.الحي في أسلوبه يحدد التفكير في الفرد أسلوب ألن وذلك للشخصية دال   التفكير -
 لكل) شكلية ،مكانية ،كمية ،رمزية ،لفظية (مختلفة وأنماط بأشكال التفكير يحدث -

 .خصوصيتها منها
 

 التفكير: أنواع 
: 2104ذكر أبو دان )ترتكز عليها فساس التي تأنماط التفكير وفق األ تختلف

 ( أن بعض أنواع التفكير التي يمكن أن تعود بالفائدة على الطلبة الذين يتلقون تعلماً 48
 وهي: منظماً  صفياً 

 التفكير العلمي. -0
 التفكير المنطقي. -2
 التفكير الناقد. -4
 التفكير االبداعي. -3
 التوفيقي أو المساير.التفكير  -5
 التفكير البصري. -6

وتركز الدراسة على المدخل البصري كمتغير مستقل وسوف يتم شرح وتفسير هذا 
بنوع من التفصيل الحقا، حيث سيتم الحديث اآلن عن بعض  المداخل التربويةالنوع من 

 المصطلحات ذات الصلة بالمدخل البصري.
 

 

 البصري: التفكير مفهوم 
التفكير البصري هو قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب  يرى بياجيه أن

الحسية البصرية، حيث يحدث هذا التفكير عندما يكون هناك تناسق متبادل بين ما يراه 
المتعلم من أشكال ورسومات وعالقات وما يحدث من ربط ونتاجات عقلية معتمدة على 

 (Furth and Wachs ،0973الرؤيا والرسم المعروض )
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درة عقلية تستخدم فيها ( أن التفكير البصري هو ق49: 2104تعرف أبو دان )
لغة مكتوبة أو لى إشكال والرسومات وتفسيرها وتحويلها من لغة بصرية الصور واأل

 الفهم المطلوب عند الطلبة.لى إمنطوقة فيؤدي 
درة عقلية تستخدم فيها ق بأنه( التفكير البصري 43: 2100تعرف طاف، )

شكال الهندسية والجداول البيانية وتحويلها من لغة الرؤية واللغة المرسومة واألالصور 
أجل التواصل  لغة لفظية أو منطوقة أو مكتوبة واستخالص النتائج والمعاني منه منلى إ

 خرين.مع اآل
قدرة الفرد على التعامل  هو ( أن التفكير البصري45: 2100وترى الشوبكي )
ييزها بصريا بحيث تكون له القدرة على إدراك العالقات المكانية مع المواد المحسوسة وتم

 وتفسير المعلومات وتحليليها، كذلك تفسير الغموض واستنتاج المعنى بها.
ما يرد من العين من صور  بأنه( التفكير البصري 24: 2101ويعرف مشتهى )

 .ومن ثم مطابقتها مع صور مختزنة مسبقا في العقل توصل لمعنى المفهوم
 على اإلنسان عقلية تساعد ومهارة نشاط بأنه( 41: 2118ويعرفه شعت )

دراكها وتفسيرها وتمثيلها المعلومات على الحصول  أفكاره وعن التعبير عنها ثم وحفظها وا 
   .اآلخرين مع التواصل تحقيق أجل من وذلك ولفظيًا، بصرياً  الخاصة

( بأنه منظومة من العمليات تترجم قدرة الفرد على 8: 2116ويعرفه مهدي )
لغة لفظية لى إذلك الشكل  ايحمله التيقراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية 
 مكتوبة أو منطوقة، واستخالص المعلومات منه.

 عقلية قدرة أنه على البصري التفكير ( بأن64: 2114) السنكري عرفه كما
 والتخيل والرسم على الرؤية مباشرة بصورة تعتمد

إلى  تؤدي وعقلية بصرية أنشطة عن عبارة أنه (29: 2112ملوح ) أبو وعرفه
  .الهندسية للمسألة حلول تخيل

 بالجوانب مباشرة بصورة مرتبطة عقلية قدرة بأنه (9: 2110وعرفه عفانة )
 متبادل تنسيق هناك يكون عندما التفكير من النوع هذا يحدث البصرية، حيث الحسية

 ونتاجات ربط من يحدث ما وبين وعالقات، أشكال ورسومات من المتعلم يراه ما بين
  .والرسم المعروض الرؤية على معتمدة عقلية
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عقلية تعتمد على تخيل حلول المسألة  هو قدرة البصري ويرى الباحث أن التفكير
البصرية بعد رؤية المتعلم  الحسية بالجوانب مباشرة الهندسية وذلك الرتباطها بصورة

 لمسألة.احل من ال والرسومات والصور التي تقرب لألشك
 

 

 البصري مكونات التفكير 
 هذه وارتباط األبعاد، وثالثية ثنائية لألجسام البصري اإلدراك هي الرؤية إن

 يزودنا أن يمكن نوع ألي البصري فاالستعمال للمشاهد، الماضية التصورات بالتجارب
 .األفكار بين والتواصل واالتصال العالقات رؤية من ويمكننا ملموس للكلمات بمعنى

 تنمية على تساعد التي العوامل من الطالب لدى البصري الجانب تنمية إن
 نظرية ضمن وذلك الطالب لدى التعلم عملية تقوى وبالتالي أداءه لديه وتحسين التفكير

 االستكشاف أهمها من الذكاء لتنمية استراتيجيات ثمانية التي تعتمد المتعددة الذكاءات
 والرسوم األشكال على االعتماد خالل من ويكون Visual Discovery)البصري )
 البصري التصور على باالعتماد داخل الفصل المعلم أسئلة عن واإلجابة المختلفة
 (038: 2114)حسين،  .من الذاكرة الصور واستحضار العقلية التمثيل وعمليات

ثارة االهتمام جذب عوامل من األطفال قصص في الرسوم وتعتبر كما  الخيال وا 
 لألطفال، توصيلها المطلوب والمعاني األفكار نقل في أساسيا اعتمادا عليها حيث يعتمد
 هاما دورا للرسوم أن حيث لألحداث، عقلية صورة تكوين في تساهم إلى أنها باإلضافة

ثرائه النص وا غناء الجمالي الحس اإلدراك وتنمية تعزيز في  .فهمه على والمساعدة وا 
 (62: 2116)خلف، 

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

 أن وبعد لحلها، الرؤية على الدالة المباشرة القرينة اختيار في وربما يوفقون مختلفة زوايا
 عن التعبير يحاولون ثم بديلة حلوال يتخيلون الرياضية بصري للمسألة فهم لديهم يتوافر
 (62: 2110)عفانة،  .بعد فيما لمقارنته وتقويمها سريعة برسوم ذلك

 المكتوبة تينالكلم كلتا نترجم أن نستطيع فنحن ثانية، لغة لها ن الكلماتأكما و 
 فإن ما شخص يتكلم فعندما بالصوت، أيضاً  وندعمها وصور ملونة أفالم إلى والمنطوقة

 تعادل الصورة هل نطرحه، أن يجب سؤال وعليه يوجد فورًا، صور إلى تترجم كلماته
 األدوات أن نجد العلمية االكتشافات، واالختراعات من تاريخية كحسابات كلمة؟ ألف

 (  Rieber ،0995: 032) .إدراكية قوية أدوات هي البصرية
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 ومن الشائعة االستعماالت من فهو إلينا مألوف البصري التعبير فإن وعليه
 األشكال إن العادية، الحياة في العقلية الصورة ومعالجة لتشكيل األساسية الوسائل
 تربط كسمات لكن وتربوية إرشادية كأدوات فقط ليس المعرفة، لتمثيل مهمة البصرية
 .والتعلم التفكير

 حل في والممارسات التعليم أصول علم في مهمة البصرية األدوات اعتبرت وقد
 تستعمل التي اللغوية االعتراضات على مستنده األحيان أغلب في الرياضية المسائل
، 0997الرياضيات ) تعليم في فالبحث ،التفكير المتسلسل في المنطقي االتصال

Diezman ) الرياضيات، تعلم في البياني التفسير الستعمال دعا المثال، سبيل على 
 أنه في األخرى التفكير أنواع من غيره عن يتميز البصرية باألشكال التمثيل أن مؤكداً 
 :التالية الفوائد يدعم

 المعروض. للشكل المكانية الداخلية العالقات رؤية قدرة 
 المعروض الشكل جسم ضمن النسبية العالقات عن الكشف قدرة. 
 مهارات االستدالل تنمية. 

 
 البصري مهارات التفكير 

 من الدراسات السابقة مثل دراسة من خالل االطالع على األدب التربوي وعدد
ودراسة  (2100)طاف، ودراسة  (2101)الشوبكي ودراسة  (2116)مهدي 
 الباحث المهارات اآلتية: ( استخلص2103) ودراسة جندية( 2102الكحلوت)

القراءة البصرية: وتعني القدرة على تحديد أبعاد وطبيعة الشكل أو الصورة مهارة  .0
 المعروضة، وهي أدنى مهارات التفكير البصري.

مهارة التمييز البصري: وتعني القدرة على التعرف إلى الشكل أو الصورة وتمييزهما  .2
 األشكال أو الصور األخرى. عن

رة على رؤية عالقات التأثير والتأثر من مهارة إدراك العالقات المكانية: وتعني القد .4
 بين مواقع الظاهرات المتمثلة في الشكل أو الصورة المعروضة.

مهارة تفسير المعلومات: وتعني القدرة على إيضاح مدلوالت الكلمات والرموز  .3
 العالقات بينها. واألشكال وتقريبواإلشارات، 

يز على التفاصيل الدقيقة، مهارة تحليل المعلومات: وتعني قدرة الفرد في الترك .5
 واالهتمام بالبيانات الكلية والجزئية.



 
 ( 08 )  

  

مهارة استنتاج المعنى: وتعنى القدرة على استخالص معان  جديدة، والتوصل إلى  .6
مفاهيم ومباد  علمية من خالل الشكل أو الصورة، مع مراعاة تضمن هذه الخطوة 

 للخطوات السابقة، إذ إنها محصلة للخطوات السابقة.
 

 يزات التفكير البصري:مم 
 نه:إ( مميزات للتفكير البصري، حيث 27: 2116يذكر مهدي )

 يحسن من نوعية التعلم ويسرع من التفاعل بين الطلبة. -
 من االلتزام بين الطلبة. يقو  ي -
 يدعم طرق جديدة لتبادل األفكار. -
 يسهل من إدارة الموقف التعليمي. -
 العديد من خيارات الحل لها.يساهم في حل القضايا العالقة بتوفير  -
 اء منظومات جديدة.نيعمق التفكير وب -
 نمي مهارات حل المشكالت لدى الطالب.ي -
 
 البصري التفكير أدوات: 

 أدوات وهي: بثالث البصري التفكير تمثيل ( أنه يمكن055: 0994يذكر عبيد )
  :أنها رغم االتصال في واستعماالً  شيوعاً  األكثر وهي فقط بالكلمات مثلتالرموز 

 .تجريداً  تكون أكثر
  :الغالي  النوع هي األحيان أغلب في ولكن االتصال في دقة األكثر الطريقالصور

 .عليها الحصول في صعوبة واألكثر للوقت والمضيع
  :المثالي وتشمل الحل وتصور األفكار لتصور التخطيطي الفنان ويستخدمهاالرسوم 

 .اعتباطية ورسوم ما بمفهوم متعلقة ورسومات بالصورة متعلقة رسومات
 

 البصري التفكير عمليات:  
 (532: 2110 الكريم، وعبد أحمد) :اهم عمليتين على البصري التفكير يعتمد

 الفرد وتوجيه وفهمها األشياء مكان وتحديد لتعريف البصر حاسة باستخدام :اإلبصار .0
 .المحيط العالم في حوله لما

 الخبرات استخدام ا عادةو  تدوير طريق عن الجديدة الصور تكوين عملية هي :التخيل .2
 عين في وحفظها البصرية المثيرات غياب في وذلك والتخيالت العقلية، الماضية
 .العقل
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 في خاصة مهارات باستخدام المعرفية ياتلمالع هما أساس والتخيل فاإلبصار  
 بتحويل والعقل) العين (اإلبصار جهاز يقوم السابقة، حيث للخبرة ذاكرتنا على تعتمد المخ

 م،ي)أحمد وعبد الكر  .الحركة اللون، النمذجة، :مكونات ثالثة إلى العين اإلشارات من
2110 :532) 

 

 

 كير البصريالفرق بين التخيل البصري والتف: 
يعتمد التخيل البصري على قوانين منطقية مجردة مرتبطة بالموقف التعليمي، إذ 

المتعلم إلى موقف آني وقتي، فالتخيل البصري  ال يحدث التخيل البصري إذا تعرض
يتطلب من المتعلم إيجاد عالقات رمزية مجردة للموقف والقيام بالربط بين تلك الرموز 

عرض على المتعلم مفهوم المثلث، فإنه يتخيل لتحقيق أهداف محددة فمثاًل: عندما يُ 
ا، فقد يتخيل أن صورة خاصة لشكل المثلث في بنيته العقلية كما تعرف عليه سابقً 

 (01: 2110 ،)عفانة .المثلث له ثالثة أضالع وثالث زوايا
بينما يسبق التفكير البصري التخيل البصري، حيث يعتمد التفكير البصري على 
األشكال والرسومات والصور المعروضة في الموقف والعالقات الحقيقية المتضمنة فيها، 
حيث تقع تلك األشكال والرسومات والصور بين يدي المتعلم ويحاول أن يجد معنى 

وع من التصور للموقف، ووضع افتراضات لسد للمضامين التي أمامه، أما التخيل هو ن
الفجوات والتخلص من الغموض الذي يحيط بالموقف، مستخدًما المتعلم إمكاناته المتوافرة 
لديه من نظريات وقوانين ومفاهيم رياضية لتحقيق أهداف الموقف أو التخلص من 

ن التخيل الغموض أو حل المسألة المعروضة. فالصور العقلية عن األشياء هي نوع م
 Modelsوتكوين نماذج  Visual Modesالبصري القائم على إدراك القوالب البصرية 

علم من تلك الصور في تعقلية تكون مخزنة في البنية العقلية للمتعلم، حيث يستفيد الم
عالج مواقف مستقبلية سيتعرض لها، إذ ينتقل المتعلم في عمليات التفكير من الصور 

تخيل تلك الصور بصورة رمزية مجردة، وبالتالي فإن التفكير الحسية البصرية إلى 
البصري ُيدعم التخيل البصري وُيعد خطوة مهمة لوضع افتراضات معينة لحل مشكلة 

 (01: 2110)عفانة،  .من موقف معضل معينة أو التخلص
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 والرياضيات البصري التفكير: 
 والرسومات واألشكال النماذج عرض أن إلى (33: 2114وعفانة ) عبيد يشير

 الفهم، المتعلمين على تيسر الرياضيات في الدراسية المقررات ضمن مكثفة بصورة
انجازهم أداءهم، تحسن وبالتالي  من الواحدة الصورة عرض أن يريان إنهما حيث فيها، و 
 .كلمة ألف عن يغني الرياضيات مقرر خالل

 حصص معظم في يمارس أن يجب البصري التفكير أن الباحث ويرى
 والرسومات األشكال من تخلو ال التي الهندسة الفراغية حصص وبخاصة الرياضيات

 كوحدة الفراغية الهندسة وحدة على الباحث لذلك اعتمد والصور والمجسمات البيانية
 القدرة على حل المسائل الهندسية. لتنمية جداً  مناسبة

 

 

 البصري:ن المدخل البصري والتفكير الفرق بي 
( أن استخدام المدخل البصري في تعديل وتطوير مناهج 9 ،2110يرى عفانة )

الرياضيات ُيعد أمًرا مهًما، وذلك على اعتبار أن المدخل البصري استراتيجية مؤثرة في 
فهم المضامين الرياضية، إذ أن عرض النماذج الرياضية واألشكال والرسومات بصورة 

رياضيات تُيسر على المتعلمين حل المسائل الرياضية، مكثفة في مضامين مقررات ال
نجازهم في تلك المادةوبالتالي تحسي  . ن أدائهم وا 

 وبين التفكير البصري الذي ُيعد خطوة أساسية في المدخل البصري كاستراتيجية
ث ، إال أن التفكير البصري ال يمكن االعتماد عليه بصورة مباشرة في إحداتعليمية

، وذلك العتماده بصورة مباشرة على األشكال لمسائل الرياضيةنجاحات في حل ا
والرسومات ومكونات العالقة بين الخصائص المتضمنة فيها ، فإذا كانت تلك 
الخصائص والمكونات غير واضحة فإن ذلك بال شك يؤثر على نتاجات التفكير 

، بينما المدخل البصري يتعدى التفكير البصري لبصري من ربط ورؤية ورسم لألشكالا
لًيا في ضوء المعطيات محتملة للحل عق فرضياتإلى تخيل الحل بصرًيا بعد وضع 

 (9: 2110)عفانة،  .المطروحة
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 في التدريس: المداخل التربوية ثانيًا:
فرضت نفسها على ت الحديثة قد تعددت وتنوعت و ن مداخل التربية واالتجاهاإ 

المناهج التعليمية وتدريسها بمراحل التعليم العام نظًرا للتطورات السريعة والمتالحقة التي 
 يشهدها عصرنا الحالي.

ولقد تنوعت هذه المداخل في التربية لتشمل المدخل المنظومي، والمدخل البيئي،  
العلم والمدخل المفهومي، والمدخل الجمالي، ومدخل التنور العلمي، ومدخل التفاعل بين 

والتكنولوجيا والمجتمع، والمدخل الجمالي، والمدخل التاريخي، والمدخل الكشفي، ومدخل حل 
المشكالت، ومدخل الطرائف العلمية، ومدخل األحداث المتناقضة، إضافة إلى المدخل 
البصري الذي يركز على استخدام األنشطة البصرية المختلفة من صور ومقاطع فيديو 

يجابية من ا  يجعل عملية التعلم أكثر متعة و  لمتشابهات والمجسمات، مماوخرائط المفاهيم وا
 حيث اشتراك أكثر من حاسة عند إيصال المعلومة.

 

 (22: 1622جندية، ) التربوية ما يلي:ومن المداخل 
  المفهومي المدخل: 

 قدمه وما المتعددة، الظواهر اكتشاف في المفاهيم أهمية من المدخل هذا وينطلق
 فالمفاهيم وتعلمها، وتنظيمها العلمية المعرفة تصنيف مجال في اقتصادية وظيفةمن 

 من صغير عدد في والمتعددة المختلفة والظواهر واألحداث األشياء تنظم عالم مجردات
 أن الكبرى العلمية المفاهيم من نسبياً  محدد لعدد يمكن بحيث مراتب متسلسلة في األقسام
 .العلمية المعرفةمن  كبيًرا قدًرا يتضمن

  والمجتمع والتكنولوجيا العلم بين التفاعل مدخل: 
 والتنور العلمية التربية بتطوير اهتمت التي االتجاهات أحد المدخل هذا يعد

 التطبيقات إبراز خالل من العلوم مناهج وتطوير لبناء كاتجاه للفرد، واستخدمه العلمي
 على المتعلمين مساعدة بهدف المجتمع، في لها والدور الوظيفي والتكنولوجية العلمية
 السليمة القرارات واتخاذ اليومية، المشكالت في حل والتكنولوجية العلمية المفاهيم توظيف

 .الحياة مواقف مواجهة في
 الجمالي المدخل: 

 العلمية، التربية أهداف يحقق بما الرياضيات مناهج وتنفيذ لبناء اقتراح وهو
 العلم مسارات مختلف في والفنية الجمالية بالنواحي االستمتاع إلى نفس الوقت في ويؤدي
 باإلضافة ويحقق العلم، تميز التي والعمليات الموضوعية يخل بالنواحي ال بما وظواهره
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 على أهملت ما كثيًرا التي المتعددة التقدير الوجدانية ونواحي النواحي تأكيد ذلك إلى
 .أهميتها من الرغم

 العلمي التنور مدخل: 
 .المختلفة ومداخلها العلمية التربية عناصر معظم تناول جامع مدخل وهو

ومهارات  العلمية، والمفاهيم المعارف من بقدر اإللمام بأنه (62:2009) جودة عرفه ولقد
 القدر هذا وتوظيف وتطبيقاتها، العلوم نحو اإليجابية االتجاهات وتكوين العلمي، التفكير

 واإلسهام وبيئته، حياته في تواجهه التي العلمية والمشكالت والظواهر فهم الحوادث في
 .حلها في بفاعلية

 

 (21: 1622جندية، ) التدريسية ما يلي: المداخل ومن

 أو قضايا أو لموضوعات التاريخي التطور دراسة عن عبارة وهو :التاريخي المدخل -0
 التاريخي التطور ويفيد ،تاريخياً  قاً تحقي العلمية الحاالت تحقيق أي أفكار علمية،
 ألهم ومعرفتنا العلم لمعنى فهمنا تنمية في علمية أفكار أو أو قضايا لموضوعات
 .والمجتمع العلم بين العالقة الديناميكية وطبيعة خصائصه

 بنفسه التلميذ يكتشف بأن تهتم التدريس في طريقة أو مدخل وهو :الكشفي المدخل -2
 .العلمية والنظريات والقوانين والمباد  الحقائق والمفاهيم

 تساعد األنشطة من مجموعة استخدام على تعتمد طريقة بأنه إليه ينظر ولذا
 وعملياته العلم أسلوب إلى والتعرف جهة، من بنفسه المعرفة إلى في التوصل التلميذ

 التلميذ نشاط على يركز وهو أخرى، جهة من المتضمنة مهارات البحث واكتساب
جابيته  .التعليمية العملية في العامل الرئيس باعتباره واي 

 المنهج صور من اً دواح المشكالت حل أسلوب مدخل : يعدالمشكالت حل مدخل -4
 المعرفية المجاالت من وغيرها الرياضيات تدريس في استخدامه االستقصائي المرغوب

 المعارف على بالحصول المتعلم قيام على المدخل هذا األخرى، ويعتمد الدراسية
 وتتحدى التالميذ، اهتمام تثير مشكلة وصياغة من تحديد وينطلق بنفسه، والمعلومات

 ويتطلب معين، بدرس المشكلة هذه لها وتتعلق الحلول إيجاد بهدف وقدراتهم، تفكيرهم
 التي الثانية الخطوة تأتي ثم اكتسبها التالميذ، التي والخبرات المعلومات توظيف حلها

 البيانات وجمع مختلفة للمشكلة حلول القتراح بفرصة المتعلمين تزويد تتضمن
 يقوم حيث الخطوة األخيرة تأتي ثم الحلول، هذه صحة مدى الختبار الالزمة والمعلومات
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 حل بأفضل المتعلقة النتائج واستخالص معلومات من جمعه تم ما بتحليل التالميذ
 .الدرس موضوع للمشكلة

فعل  أو قول من المعلم عن يصدر ما كل هي العلمية الطريفةالعلمية:  الطرائف مدخل -3
 الدرس، موضوع نحو ودهشة عجب لهم ويحدث المتعلمين اهتمام يثير أن شأنه من

 الطرائف وتعد الفعل، ذلك وراء الكامن والسر القول، هذا حقيقة عن إلى التساؤل ويدعو
 دعت كلما تالميذه اهتمام إلثارة المعلم يستخدمها التي والمداخل أكفأ الطرق من العلمية
 وجذب التشويق على عام بوجه الطريفة العلمية فلسفة تقوم إذ ذلك، إلى الحاجة
 .االهتمام

 لما مغاير بشكل نتائجها تأتيية تعليم مواقف : عبارة عنالمتناقضة األحداث مدخل -5
اثارة االستطالع حب تحريك ثم لديه، ومن الدهشة يثير الذي األمر المتعلم، يتوقعه  و 
 المتناقض الحدث يقدم أن المهم ومن .التناقض هذا تحل التي المعلومات لمعرفة الدافعية

 والمباد  المفاهيم إلى المتعلم للوصول يثير الذي األمر لغز، أو مشكلة صورة في
 الموقف التعليمي. نهاية في وذلك الحدث، وراء الكامنة

 :مدخلين هما( 227، 1661) حسانين ويضيف
 فيها تتضح متكاملة منظومة خالل من المفاهيم تقديم عملية هوالمنظومي:  المدخل -

 ما ربط على قادًرا المتعلم يجعل مما األخرى، والمفاهيم مفهوم أى بين كافة العالقات
 .ومنظمة واضحة خطة خالل من تالية مفاهيم من يدرسه سوف دراسته بما سبق

التخيل  :التخيل من أنواع ثالثة على قائم التدريس في مدخل هوالبصري:  المدخل -
 ،Metaphoric Imaginationالمجازي  والتخيل ،Visual Imagination البصري
 .Thematic Imagination الرئيس الموضوع وتخيل

 وتعديل امتداد على تساعد التي اإلسكيمات على يعتمد المدخل هذا ضوء في والتعلم
 الخبرة بناء إلعادة والمواءمة الجديدة، للمعلومات التمثيل عمليتي خالل من البنية المعرفية

 (Mathewson, 1999: 37) .السابقة
 بما وذلك التعليم في التربوية التكنولوجيا استخدام أهمية على المدخل هذا ويؤكد

 خالل من الفيديو ومقاطعور والص الرسومات عرض يتم حيث المعرفية، مع الثورة يتناسب
 .التكنولوجية الوسائل من وغيره كالحاسوب، المعاصرة التكنولوجيةالوسائل 

 المعارف مع والربط والمكانية البصرية القدرات توظيف في المدخل هذا وألهمية
 توضيح يأتي وفيما ،القدرة على حل المسائل في الهندسة الفراغية لتنمية تم اختياره السابقة،

 .المدخل لهذا
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 المدخل البصري ثالثًا: 
 :تعريف المدخل البصري 

 يبصره، هل إليه وتبصره: نظر وأبصره وبصارة، بصًرا به بصر العين، حسلغًة:  البصر
 .بالشيء والبصر: العلم وأبصرت الشيء: رأيته،

  1418: 65) منظور، ابن. (المبصرات الجارحة به تدرك الذي النور هواصطالحًا: 
 البصلرية التلي يمكلن األنشلطة ملن مجموعلة بأنله (2001: 8) عفانلة يعرفله

 لتيسلير فهلم المنظملة الخطلوات ملن العديد تتضمن تعليمية استراتيجية خالل من توظيفها
 .لحلها الرياضية توطئة للمسائل المتعلم

 عللى يعتملد التلدريس فلي ملدخل بأنله (2001: 543) الكلريم وعبلد أحملد وتعرفه
 والمواءملة التمثيلل عمليتلا لهلا تحلدث يوالتل المعرفيلة البنيلة فلي السلابقة الموجلودة الخبلرة

 هلذه لتوضيح المعينة التعليمية والمواد الوسائل بعض خالل من الخبرة الجديدة الستيعاب
 وبنلاء والتخطيطيلة البيانيلة والرسلوم المفلاهيم وخلرائط المتشلابهات مثلل اسلتخدام الخبلرة،
 .النماذج

 االستراتيجيات من مجموعة يتضمن مدخل ( بأنهSword، 2112) سورد وعرفه
 التصلور عللى باالعتملاد المتعلملين للدى البصلرية القلدرات إللى توظيلف تهلدف التلي

 والخبلرات المصلورة واأللغلاز والرسلوم بالصلور التوضليح مثلل اسلتراتيجيات البصلري،
 ( 2007: 174المنير، (الملموسة

 خالله من يمكن والتعلم للتعليم مدخل بأنه فيعرفه (2010: 157) الملك عبد أما
بلالتعليم  المقدملة البصلرية الوسلائط خلالل ملن بصلرية صلورة في واألفكار تقديم المعلومات

بعملل  والقيلام وتحليلهلا ووصلفها المعلوملات تللك إلى التعرف للمتعلم يتيح مما اإللكتروني،
  .المعرفية بنيته في السابقة بخبراته وربطها لها، وذهنية بصرية تمثيالت

 التخيلل عللى يعتملد واللتعلم للتعلليم ملدخل بأنله  (2007: 174)المنيلر وتعرفله
 اتجاهين في المتعلمين لدى المكانية البصرية القدرات لتوظيف ويهدف ،يوالتصور البصر 
 قيلام وثانيهملا بصلريًا ، الممثللة المعلوملات وتفسلير بتمييلز الملتعلم قيلام متلوازيين أولهملا

 الخبلرة دملج فيله يلتم وبشلكل واألفكلار للمعلوملات، مكانيلة بصلرية بعملل تمثليالت الملتعلم
 اسلتراتيجيات وباسلتخدام للملتعلم، المعرفيلة البنيلة فلي الموجلودة والخبلرات السلابقة الجديلدة
 واأللغاز والرسوم الصور استخدام مثل الربط هذا لتحقيق كأدوات الوسائط البصرية توظف

 كالرسم البصرية الفنون أنشطة في( الفني التعبير ومواد المصورة، المصورة، والمتشابهات
 .)والتشكيل والتلوين والتركيب
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 القدرات توظف تعلمية تعليمية أنشطة ( بأنه مجموعة05، 2103وتعرفه جندية )
 والقيام بصريًا، الممثلة واألفكار المعلومات بتمييز المتعلم قيام من خالل المكانية البصرية
 المعرفيلة البنيلة فلي الموجلودة السلابقة واألفكلار وملاتمكانيلة للمعل بصلرية تمثليالت بعملل
 التعليمية والمواد الوسائل بعض خالل من الخبرة الجديدة استيعاب يتم بحيث المتعلم، لدى

 المفلاهيم وخلرائط الفيلديو ومقلاطع الصلور التوضليحية اسلتخدام مثلل الخبلرة هلذه لتوضليح
 .والمتشابهات

بعض العناصر المشتركة، وهي  للمدخل البصري ويتضح من خالل التعريفات السابقة
 كاآلتي:
  .مدخل للتعليم والتعلم 
  .يعتمد على الخبرة السابقة الموجودة في البنية المعرفية 
  .يوظف القدرات البصرية لدى المتعلمين 
 .يتم من خالله استخدام مجموعة من األنشطة البصرية كالصور والرسوم والمتشابهات 

ــا الباحــث  ــا:ويعرف مجموعللة مللن الخطللوات البصللرية المنظمللة التللي يمكللن أن  بأن
يتبعهللا المللتعلم، للوصللول لحللل مناسللب عنللد مواجهتلله لمسللألة هندسللية مللا، وذلللك باسللتخدام 

 وغيرها. LCDوعروض  الصور واألشكال والرسومات
 

 البصري المدخل أسس: 
 األطفال لدى البصري التفكير على القدرة تنمية أساسيات بياجيه لنا أعطى لقد

 :Mathewson)التعلم  في البصري المدخل ومؤسس رائد فهو ( عامًا،51منذ )
 والتي العقلية التراكيب من بمجموعة اً مزود يولد الطفل أن ، ويرى بياجيه(37 :1999

 العامة اإلجمالية المخططات أو الصور لفظة عليها أطلق االنعكاسات الفطرية تشبه
 في تكون دائمًا ما أنها ويرى والبكاء، المص أسكيما مثل Schemesاألسكيمات( )

 إلى يؤدي مما والمراهقة، الطفولة مرحلتي أثناء وبخاصة مستمر، وتعديل تغيير حالة
 (087: 2112زيتون، . (جديدة عقلية تراكيب تكوين

 الجديدة المعلومات دمج يعني الذاتي التنظيم عملية أيضًا أن بياجيه يرى كما
 عن المسؤولة العوامل أهم من وأنه للمتعلم، المعرفية البنية في الموجودة مع المعلومات

 ويرى المعرفية، التراكيب وتعديل نمو في أساسياً  دوًرا يلعب حيث المعرفي للطفل، التعلم
 :وهما الذاتي، التنظيم عملية أثناء تحدثان نان أساسيتاعمليت هناك أن بياجيه
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 ووضعها المعلومات استقبال عن مسؤولة عقلية عملية : وهيAssimilationالتمثل  -
 .الفرد لدى الموجودة المعرفية في التراكيب

 البنيات تعديل عن مسؤولة عقلية عملية : وهيAccommodationالمواءمة  -
 .مثيرات من يستجد ما مع لتتناسب المعرفية

 تصحيح وهو واحد، والناتج األخرى منهما كل تكمل عمليتان والمواءمة والتمثل
اثرائها البنيات المعرفية المفاهيم )زيتون،  وتكوين التعميم على قدرة أكثر وجعلها و 

2112 :088) 
 للمدخل األساسية المالمح أن (Mathewson: 1999:36- 46)ويضيف 

، Challengesللتحدي  استجابة ذاتية كأنشطة التعلم عملية وصف هو البصري
  .الخبرة إيجابية من أكثر Discrepancyأو التناقض  Dissonanceواالختالف 

 ما مهارات وتنمية الذاتي اإلدراك بتنمية يبدأ المكاني البصري بالمدخل والتعلم
 العمليات بعض خالل من Metacognitie Visual Skillsالمعرفة البصرية  وراء

 .البصر خداع اللون، المحيطية، الرؤية التحليل، التركيز، مثل الفسيولوجية البصرية
(Mathewson: 1999:36- 46) 

 ( بالشكل التالي:36: 2102وقد وضحتها الكحلوت )

 
 (1.2شكل رقم )
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  2006: 23) بركات،) :يأتي كما وهي البصري، للمدخل رئيسة أسس ثالثة بركات حدد كما
 الرسم، اإلبصار، التخيل

 The Drowالرسم:  -2
ما حولنا في البيئة هو مجموعة خطوط مرتبة ومشكلة بطريقة معينة لغرض تجسيد 

من عناصر أو مجسمات أو كائنات، وتعد الرسوم عائلة ذات أربعة أفرع كما حددها 
 ( كاآلتي:69، 2100الشنطي )

 مجسم، أو عنصر ألي وحقيقي كامل مفصل تجسيد : وهيالتقليدية الرسوم -
 الواقع يمثل اآلخر وبعضها الواقع، مع اً متما يتطابق الرسوم التقليدية وبعض

 .المجردة بصورته نولك
 إنتاجها بسهولة تتميز لألشياء سهل تقريبي تمثيل وهي :التخطيطية الرسوم -

 وقدرتها لطرافتها المناهج وتخدم واإلعالم التعليم في استخدامها، وتستخدم وتنوع
 .تحملها التي الرسالة وفهم تتبعها على يقبلون تجعل التالميذ والتي التعبير، على

 أو العالقات عرض إلى تهدف التي الرسوم وهي :التوضيحية الرسوم -
 إلنجاز المطلوبة الخطوات لعرض أو معينة، رموز مفاهيم أو بين االرتباطات

 .ما عملية
 األكثر وهي حقيقيين، ألحداث أو ألفراد تقريبية رسوم هي :الكارتونية الرسوم -

 وراء من األغراض وتتنوع المطبوعة، المرئيات أنواع بباقي وانتشارًا مقارنة شهرة
 أو اجتماعية ألهداف مرسومة أو التسلية أجل من تكون مرسومة فقد الرسوم تلك

 .جادة سياسية
 الهرمي التسلسل مثل مجردة وارتباطات لعالقات مرئي تمثيل وهي ت:المخططا -

 توضيحات شكل على المخططات وتتوفر الرقمية، والجداول والتسلسل الزمني
 شكل على اً ضوأي والمذكرات، التخصصية والمجالتالكتب  في مبسطة علمية
 من كبيرة مجموعات على محتوياتها تعرض كي الحجم كبيرة ورقية معلقات

 (.014: 2114القضاة، )المتعلمين 
 كما اآلتية، العشر الصفات يراعي أن بد ال جيد بشكل مصمماً  الرسم يكون وحتى

 ( 2011: 61الشنطي،(وضحتها 
 هذه ضمن عناصره وتنظيم خارجية، بحدود المحدد الرسم منظر الشكل: وهو .0

 .الشكل ضمن يدخل الحدود داخل يقع وكل ما الحدود،
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 المهمة العناصر وعلى فقط واحدة فكرة على الرسم يركز أن البساطة: ويعني .2
 .االنتباه تشتت قد والتي الالزمة غير التفاصيل فيها، وتستبعد

 لجميع واضحة المرسومة والعناصر المثيرات جميع تكون أن الوضوح: وتعني .4
ربع مساحة  عن مساحته تقل كبيرًا وال الرسم يكون أن يتطلب المتعلمين، وهذا

 وطريقة الرسم طبيعة مع وتتناسب كبير بخط الكتابة حروف اللوحة، كما تكون
 .العرض

التركيب: ويقصد به تركيب عناصر الرسم وترتيبها بشكل مؤثر يجذب االنتباه  .3
 نحو العناصر الرئيسة والمهمة.

التنظيم أو الترتيب: وهو ترتيب عناصر الرسم بطريقة منطقية مناسبة تساعد  .5
على تتبع الفكرة وتحقيق األهداف التربوية المطلوبة، وذلك باستخدام األسهم 

 واألشكال الهندسية.
التوازن: ويقصد به توزيع جميع عناصر الرسم في منطقة الرسم اآلمنة بشكل  .6

موزون، يشعر المتعلم بالراحة عند مشاهدته، بحيث إذا قسم الرسم إلى أربعة 
 أقسام متساوية يكون ما في كل قسم من عناصر الرسم يساوي القسم اآلخر.

الوحدة أو الكلية: ويقصد بها وضع العناصر المترابطة بشكل متجاور ليسهل  .7
 إدراكها كوحدة واحدة.

صر الرسم وألوانها متناسقة مع بعضها التناسق: ويعني أن تكون جميع عنا .8
 البعض، وذلك لتأكيد األفكار األساسية المعروضة، فال يوجد بينها عنصر شاذ.

بنجاح، وظف توظيف األلوان: فاللون عنصر مهم في العروض البصرية إذا  .9
 واالستخدام غير الجيد له يفسد العرض بأكمله.

ًا من بشكل واضح تمامجميع عناصر الرسم التباين: ويقصد به أن تظهر  .01
مسافة المشاهدة المطلوبة سواء أكان التباين بين العناصر بعضها البعض أم 
بين العناصر والخلفية )األرضية( المعروضة عليها، فإذا كانت العناصر أو 

 الظالل داكنة األلوان تكون الخلفية فاتحة، والعكس صحيح.
يعمل على تذكر  أن هناك أهمية كبيرة للرسم حيث أنه ويرى الباحث

المجردات وعلى ترابط المعلومات والمعارف والمسلمات في الهندسة الفراغية، كما 
وتسهل من عمليات التذكر والتخيل: وتعمل أيضا على رفع قدرة التالميذ على 

 المالحظة.
 

 Visionاإلبصار:  -1
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 الفرد وتوجيه وفهمها، األشياء وتفكر الموضع لتحديد العين باستخدام الرؤية وهو
 للتحقق العينين فيها تستخدم أساسية معرفية عملية والرؤية المحيط، العالم في حوله لما
 (Mathewson، 35 :1999األشياء )من 

 هي التعليم في البصر حاسة إسهام نسبة أن (1997: 79) الفرجاني ويشير
 البصرية المعلومات الفرد يتلقى أن بعد يتم الذي البصري اإلدراك نسبة وهي ،%75
 طريق عن الخارجي العالم معرفة هي البصري اإلدراك أن عملية كما العين، طريق عن

ن   العين،  هما أو والفهم الرؤية هما عمليتين محصلة ذاتها هي في اإلدراك عمليةوا 
 يعد ال العين شبكية على المرئية سقوط األشياء فمجرد واعية، رؤية ثم واعية يةقبل رؤية

انما  ذلك فإن ونفهمها معينة على أشياء نركز وحينما واعية، قبل رؤية مجرد هو إدراكًا و 
 كل من وأبلغ أصوب وأدق بصياغة العمليتين على القرآن دل وقد اإلدراك، على يدل

 أي تقع يبصر فاإلنسان رؤية والثانية إبصار األولى العملية أن يبين إذ الصياغات
 تعالى: قوله ذلك مثال واعيًا، إدراكاً  يدرك أى يرى ثم العين شبكية على األشياء
 فَارْجِعِ تَفَاوُتٍ  مِنْ الرَّحْمَنِ  خَلْقِ فِي تَرَى مَا طبِاقًا سَمَاوَاتٍ خَلَقَ سَبْعَ )الَّذِي

 )حَسِريٌ وَهُوَ  خَاسِئًا الْبَصَرُ  إليك يَنْاَلب لَرَّتَيْنِ  الْبَصَرَ ثُمَّ ارْجِعِ * فُطُورٍ مِنْ تَرَى هَ ْ  الْبَصَرَ
 .[3-4الملك: ]

لمعلومات ويرى الباحث أن حاسة البصر تفيد بشكل كبير في عملية فهم وتذكر ا
و قريبة من الواقع، وهذه الخبرة أنسان خبرة حسية واقعية فالتعلم البصري يكسب اإل

ى الفهم والثبات في الذهن وتزيد من قدرتهم على من قدرة المتعلمين علالحسية ترفع 
 المعلومات أكثر قدرة على مواجهة النسيان.تذكر 

 
 Imaginationالتخيل:  -7

اعادة تدوير طريق عن الجديدة الصور تكوين عملية هي: التخيل عملية استخدام  و 
 عين في وحفظها البصرية المثيرات غياب في وذلك العقلية والتخيالت الماضية الخبرات
 (.532: 2110الكريم،  وعبد أحمد) العقل

 ( أنا يمكن حصر أنواع التخيل في أربعة أنواع، هي:5: 1665عمار )ويرى 
 شكلين وهناكلصورة، ا بعد ما إدراك بظاهرة التخيل هذا ُيعرفالبعدي:  التخيل .0

ادراك الصورة، بعد لما سلبي إدراك وهما الصورة بعد إدراك ما لظاهرة  لما موجب و 
 .الصورة بعد
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 من نوع وهو الفوتوغرافي، أو االستحواذي التخيل عليه يطلقاالرتسامي:  التخيل .2
 أطول، لفترة استمراره خالل من البعدي التخيل عن ويختلف يشبه اإلدراك التخيل
 .يتكون كي المكثف واالنتباه تركيز النظر، يتطلب أنه كما

 وتذكر استرجاع ويعني االسترجاعي، التخيل أيضاً  عليه يطلقال اكرة:  تخيل .4
 والشائع المألوف، التخيل من نوع وهو فيها، تعديل أو تغيير الذهنية بدون الصور

 التفكير عمليات أو الماضية، لألحداث استدعاء وقد يصاحبه اليومية، حياتنا في
 .المستقبل في توقع األحداث أو الحاضر، في تحدث التي

 لم التي واألشياء والمواقف، الموضوعات، تخيل يعنيالخيالية:  الصور تخيل .3
 أن إلى الخيالية الصور وتميل لديه، حدوثها يندر التي أو قبل للفرد، من تحدث
 .االبتكارى عليه التخيل يطلق لذا ؛جديدة تكون

 
 من أنواع ثالثة على يعتمد المكاني البصري المدخل أن ماثيسون يرى كما

 (Mathewson، 37 :1999) :هي التخيل،
 العلمية الظاهرة توضيح في التخيل : وهوVisual Imagination البصري التخيل .0

 استخدم الذي أنيشتين مثل حقيقية إدراكات على مبنية علمية تخيالت يعتمد الذي
 التوفيقي(. اللعب (العقلي نموذجه ويشرح ليكشف أفكاره العقلي تصوره

 المتشابهات استخدام : وهوMetaphoric Imagination المجازي التخيل .2
 .للمتعلم لتقريبه المجرد المفهوم أو الظاهرة لتوضيح

 في المفاهيم على التركيز وهو Imagination Thematic: الموضوع تخيل فكرة .4
 ظواهر لها والتي الموضوع، محاور المتعلم يتخيل خاللها من والتي الموضوع
 والوظيفة. الشكل النظام، البقاء، التماثل، منطقية مثل طبيعية

 :هي عدة، بمزايا يتصف البصري التخيل أن (2008: 8) عمار ويرى
 ثم المختلفة، البصرية التخيلية الصور استرجاع في بالتذكر البصري التخيل يستعين -0

 أن سبق ما استرجاع الطالب يستطيع وبالتالي الصور؛ لهذه جديدة بناء تنظيمات
 سوف ما تيسير إمكانية مع يدرسها، التي والمعلومات المعارف والتكيف مع تعلمه،
 .الفعلية ممارسته أو في تعلمه سواء مستقبالً  يتعلمه

 العلمي والتقدم العقلي، واالبتكار اإلبداع، في أساسي دور البصري للتخيل -2
 مجتمع ظل في الطالب يحتاجه ما وهو البيئة، مع عامة والتكيف بصفة والحضاري،

 .والتطور التغير سريع
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 العمليات من مهمة عملية التخيل وُيعد التفكير، حدوث في أساسي البصري التخيل -4
 .جديد كل في السابقة الخبرات عناصر بتركيب يقوم حيث التفكير، يقوم عليها التي

يسهم التخيل البصري في ابتكار العديد من الممارسات غير المكتوبة، مثل:  -3
الرسومات والصور، والنماذج البيانية، والخرائط المفاهيمية، والتعبير عن النصوص 

 البصرية، واستخدام التخيل البصري كلغة لالتصال. المكتوبة بالصور التخيلية
جدا في عملية التفكير وتجميع األفكار  ةأن للتخيل أهمية كبير  ويرى الباحث

وظهور المخترعات والمكتشفات الحديثة ويعمل أيضا على فهم واستيعاب المجردات، 
والوصول تؤدي إلى تنمية اإلبداع وذلك من خالل تخيل الموضوعات والمواقف والتي 

 لى الحلول لدى المتعلمين.إ
إن هذه األسس الثالثة )الرسم واإلبصار والتخيل( تكمل كل منها األخرى وتعمل 

ف المرجوة من في ترابط وتماسك على تيسير العملية التعليمية وتقويتها وتحقيق األهدا
 العملية التعليمية.

 
 الرياضيات مادة تدريس في البصري المدخل أهمية: 

 االهتمام ويعد والتعلم، التعليم عملية في ورئيساً  مهما دوًرا البصري المدخل يلعب
 وكيف يفكرون وكيف يتعلمون كيف المتعلمين لتعليم الطرق أهم من بالتعلم البصري

 البصري التمثيل على تعتمد متنوعة بطرق المشكالت حل عن المعرفة، ويعبرون يبنون
 .اآلخرين مع يتواصلون كيف والمعلومات، وكذلك لألفكار

 النقاط من خالل المكاني البصري المدخل ( أهمية20: 2103جندية ) وتلخص
 :اآلتية

 تذكر تسهل البصرية والتي اللغة استخدام على يعتمد البصري بالمدخل التدريس 
 .طويلة لفترة وبقائها المعلومات

 على حل  القدرة تنمية على يساعد البصري المدخل باستخدام الرياضيات تدريس
 ·المسائل الهندسية

 التمثيل على تعتمد متنوعة بطرق المشكالت حل عن التعبير في الطلبة يساعد 
 .اآلخرين مع يتواصلون كيف وكذلك والمعلومات، لألفكار البصري

 البصري  االتصال مهارات تنمية في يساعد البصري المدخل باستخدام التدريس
 .اآلخرين مع المباشر
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 البصرية القدرة تنمية على يعمل البصري بالمدخل التدريس فإن ذلك إلى باإلضافة 
ما  وهذا للمتعلمين، وتنميتها توظيفها يجب التي األساسية القدرات إحدى تعد والتي

 .الكريم عبد وسحر أحمد نعيمة أثبتته دراسة
التعليم في  تحسين وتطوير عملية على يعمل البصري المدخل أن الباحث ويرى

حاجة ضرورية لرسم من  لها، وفي الهندسة الفراغية بشكل خاص لما ياضيات عامةالر 
 بينهم، التفاعل حاجة لتخيل وتصور تلك االشكال وكذلك زيادة من شكال ولما للطالباأل

 بالمعلومات بشكل االحتفاظ على ويعمل مجرد، هو لما ياً إدراكًا بصر  يقدم نهإحيث 
 العلمية الحقائق فهم من ويحسن سهولة، أكثر التعليم ويجعل الذاكرة،ي يقو  إنه كما أكبر،

 تسهيل إلى ويؤدي التعلم، نحو دافعيتهم زيادة ثم ومن الطالب اهتمام استثارة من خالل
 . الدراسية المراحل لجميع مناسب وأنه كما الموقف التعليمي، إدارة

 
 :خطوات التدريس بالمدخل البصري 

وقد  ،البصري يتطلب من المعلم القيام بخطوات عديدةعند التدريس بواسطة المدخل 
 كالتالي:ي ( وه12: 1622حددتها جندية )

 المعلومات استرجاع خالل من وهذا للمتعلمين، السابق والتعلم السابقة الخلفية تحديد .0
 .الدرس بموضوع صلة لها والتي المتعلمين السابقة لدى

 على تكون قد األنشطة وهذه المتعلمين، لدى البصرية األنشطة من مجموعة تقديم يتم .2
 أو متشابهات تقديم أو فيديو مقاطع أو مفاهيم خرائط أو رسومات أو هيئة صور

 .عملية تجارب
 مفاهيم على تحتوي بحيث السبورة، على البصرية األنشطة هذه من المطلوب تحديد .4

 .مجردة علمية علمية ومفاهيم
 في تساعدهم بحيث البصرية األنشطة هذه عن المعلومات ببعض المتعلمين تزويد .3

 للمعلومات يحدث بحيث البصرية، الذاكرة لديهم وتنشط السابقة، استرجاع خبرتهم
 .المتعلمين ذهن في مواءمة ثم عملية تمثيل عملية

 المجردة العلمية المفاهيم بين مشتركة عالقة واستنتاج بإيجاد المتعلمين مشاركة .5
 .الشكل في الموجودة المكانية والمفاهيم في الشكل الموجودة

قيام المتعلمين بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جديدة من الشكل بحيث تكون مبنية  .6
 على عالقات سابقة توجد بين المفهوم العلمي المجرد والمفهوم المكاني.

 .المجردة العلمية المفاهيم لفهم التوصل .7
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أنه يمكن التدريس بالمدخل البصري من خالل الخطوات  (13: 1660كما يرى بركات )
 اآلتية:

 من المطلوب تحديد ثم المجردة العلمية المفاهيم عن المعبر النموذج أو الشكل عرض .0
 .النموذج عرض

 أو زائدة تكون قد والتي النموذج أو الشكل عن المعلومات ببعض المتعلم تزويد .2
 .ناقصة

التي  المكانية المفاهيم وبين العلمية المفاهيم أو النموذج مكونات بين العالقات إظهار .4
 .المجردة العلمية المفاهيم هذه لفهم الالزم النموذج يتضمنها

 .السابقة العالقات على بناء النموذج، أو الشكل من جديدة عالقات استنتاج .3
ادراك المجردة، العلمية المفاهيم لفهم التوصل .5  النموذج أو الشكل من المطلوب و 

  البصري المدخل خطوات يوضح اآلتي والشكل

 
 (1.1شكل رقم )

 (27: 2116خطوات المدخل البصري كما حددها بركات )
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 ( كما يأتي:827:1662وقد حددتها أحمد وعبد الكريم )
 تحديد خلفية المتعلم. .0
توضيح المفاهيم باستخدام أنشطة التخيل البصري والتخيل المجازي من خالل استخدام  .2

 المتشابهات، الرسوم البيانية، رسوم تخطيطية، نمذجة، رسم خرائط مفاهيم، بناء نماذج.
 التطبيق في مواقف جديدة. .4

 

 ( فإنا يحدد خطوات التدريس بالمدخل البصري كما يأتي:0: 1662أما عفانة )
عرض الشكل أو النموذج الرياضي المعبر عن المسألة الرياضية ومضامينها وذلك بعد  .0

 عطيات المسألة والمطلوب إيجاده أو إثباته. تحديد م
رؤية العالقات في النموذج أو الشكل الرياضي وتحديد خصائص تلك العالقات سواء  .2

مكانية االستفادة منها.   كانت منطقية أو سببية بحيث يمكن حصرها وا 
ربط العالقات القائمة من خالل الشكل واستنتاج عالقات جديدة في ضوء العالقات أو  .4

معطيات المحددة في الشكل مع مراعاة أن هناك بعض المعلومات المعطاة قد تكون ال
 زائدة أو ناقصة.  

إدراك الغموض أو الفجوات من خالل الشكل، وذلك بعد دراسة العالقات القائمة  .3
والمستنتجة مسبًقا في الخطوتين الثانية والثالثة من هذه اإلستراتيجية، ووضع مواطن 

 ت موضع الدراسة والتفحص. الغموض أو الفجوا
في الشكل في ضوء مواطن الغموض أو الفجوات  Thinking Visuallyالتفكير بصرًيا  .5

التي تم تحديدها، ومحاولة استخدام مفاهيم أو قوانين أو نظريات أو براهين سابقة 
 للتخلص من الغموض أو الفجوات المحددة، وذلك لمد جسًرا بين المسألة وحلها. 

من خالل الشكل المعروض مع مراعاة  Imagination of Solutionتخيل الحل  .6
ن هذه الخطوة هي محصلة الخطوات الخمس إهذه الخطوة الخطوات السابقة، إذ تضمن 

 السابقة، ويكون التخيل للحل عقلًيا من خالل الشكل المعروض. 
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 (1.7شكل رقم )

 (7: 2110خطوات المدخل البصري كما حددها عفانة )
، حيث يرى الباحث بأن خطوات ريتبنى الباحث خطوات عفانة للتدريس بالمدخل البصوقد 

 عفانة هي األنسب له ه الدراسة.
 

 البصري للمدخل البصرية األدوات  
 

 البصري وتمثل بعضها في اآلتي: المستخدمة في المدخل األدوات تعددت ولقد
 مثل بها االتصال يصعب التي واألشكال للظاهرات دقيق تسجيل هيالصور:  -

 عندما المعلم إليها ويلجأ النادرة، المعادن وبعض والزالزل والبراكين الشالالت والسدود
 :2113بدوي، إليها ) الوصول يصعب أو البيئة في الدرس موضع الظاهرة توجد ال
7.) 

 المفاهيم، بين العالقات على تدل تخطيطية رسوم عن عبارة : هيالمفاهيم خرائط -
 بتحديد تهتم وهي المعرفة، فروع من كفرع المفاهيمي التنظيم تعكس أن وهي تحاول
 االنتقال فيه ويتم المعنى على يدل وترابطاً  تناسقاً  تعطي بحيث وترتيبها مفاهيم المادة

 نوعية وأكثر شمولية األقل المفاهيم إلى نوعية وأقل شمولية المفاهيم األكثر من
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 شكل أو وأفقياً  رأسياً  المفاهيم من ومتشعبة متشابكة شكل سلسلة تأخذ بحيث وهكذا،
 (.031: 2119عادل،)الحياة  دورات في الحال هو كما دائرية سلسلة

التي  المفاهيم من قاعدة على للفرد المعرفة بناء عملية تسهل فعالة : أداةالمتشابهات -
 وهي مراعاتها يجب المتغيرات من مجموعة وهناك السابقة، ببنيته والمتاحة يعلمها

 به، المشبه التشبيه، موضوع التشبيه، مكونات (255: 2112زيتون ) كما بينها
 . ) المشتركة غير (الموضوع خارج السمات السمات المشتركة،

الصور  مجموعة من األدوات البصرية تمثلت في كل منالباحث  استخدم وقد  
 وبعض المجسمات الهندسية.LCD مقاطع الفيديو والرسومات وعروض و 
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لقد كانت الرياضيات والتزال مناط الثقة واليقين عند معظم المفكرين لما تمتاز به من 
دقة، فأصبحت بمنهجها االستنباطي، مثاًل يحتذى به لكل تفكير ضروري، ولكل مفكر يبحث عن 

أكثر أهمية وضرورة لحياتنا الدقة والثقة في تفكيره. ولقد أصبحت الرياضيات في عالمنا اليوم 
المعاصرة عما كانت عليه الرياضيات في الماضي، وذلك الستخداماتها العديدة في مجال الحياة 
اليومية واالعتماد عليها في كثير من العلوم، وهذا يعني بالتأكيد وجود قوة خفية لها تتعلق بطبيعة 

 (.09 /ب:2102الرياضيات وما تميزت به )عفانة وزمالئه، 
 
 ت:الرياضيا ماهية  

 البشري العقل من إبداع تجريدي علم " الرياضيات أن (00: 2112) عقيالن يذكر 
 إلى النظر ويمكن التفكير والطرائق وأنماط األفكار تسلسل به تهتم ما ضمن وتهتم من
 معرفة أنها أو بدقة محددة ورموز تعابير تستخدم لغة أنها أو طريقة أنها على الرياضيات

 ." األنماط بدارسة تعني أنها أو تناسقها في بجمال يتمتع فن أنها أو بنية في منظمة
ورموزا  بدقة مختارة ألفاظاً  تستخدم " الرياضيات أن (9: 0997براهيم )إكما أشار 

 ". والفهم اإلفهام في فعالة ووسيلة التعبير في قوية لغة يجعلها مما المعاني محددة
 بأنها الرياضيات رؤية على الطالب مساعدة الملحة الضرورةأنه من  الباحث ويرى

 لتقريب الحديثة التقنيات استخدام على والمعلمات المعلمين وتشجع ومفيد مثير موضوع
 الطالب. أذهان الرياضية إلى المفاهيم

 الفعلية الرياضيات بين اختالفات هناك أن (21 – 09: 0993ويذكر مينا )
 :يلي فيما ويحصرها المدرسية والرياضيات

 في االستقرائي األسلوب على المبكرة المراحل في وخاصة المدرسية الرياضيات تعتمد 
 وهذا .الرياضية العالقات بعض صحة على الحكم وفي ،الرياضية المعرفة إلى التوصل

 أحكام إلصدار االستداللي األسلوب على يعتمد التي الفعلية في الرياضيات ممكن غير
 .صحتها ثبت سابقةعالقات  على بناء

 اهتماماً  أيضاً  وتعطي عام بوجه الشكلية النظم دراسة تتناول ال المدرسية الرياضيات 
 .الفيزيائية المفاهيم لبعض
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 وجود ال وذلك والقياس الرسم مثل المهارات العملية بعض تتضمن المدرسية الرياضيات 
 .الفعلية الرياضيات في له

 

 الرياضيات تدريس: 
 المدرس بين تواصل عملية " نهأ على (24 :2112الحيلة ) فيعرفه التدريس أما
لى حالة عقلية أخرى حيث يتم نمو المعلم من لحظة إويعني االنتقال من حالة عقلية  والمتعلم

 .ألخرى نتيجة تفاعله مع مجموعة من الحوادث التعليمية التي تؤثر فيه "
 المدرس مهارة هما بعدين على يقوم الفعال التدريس (29 :2112فيما يرى الهويدي )

 .والتالميذ المدرس بين يجابيةاإل والصلة التالميذ لدى الفكرية اإلثارة خلق في
 وتوجه تخطط هادف تربوي اتصال وسيلة التدريس نأ (65 :0983ويذكر حمدان )

 .المتعلم لدى والتعليم التعلم أهداف لتحقيق المعلم
بأنه عملية التواصل التي يبذلها معلم الرياضيات  الرياضيات تدريس الباحث ويعرف

في توصيل محتوى مادة الرياضيات، وما يشملها من خطط تربوية، ووسائل متاحة وأساليب 
 تقويم، وكل ما يمكن أن يوجد تفاعل بين معلم الرياضيات وتالميذه.

 
 الرياضيات علم أهمية  

 كان أو ثقافته كانت مهما فرد أي عنها يستغني ال التي الهامة العلوم من الرياضيات
 .رقيها درجة كانت مهما ، وألنها جزء من أي حضارةالحياة في مهما حيزا تشغل عمره ألنها
 تقدم ألي األساسية الدعائم أهم هو الرياضيات علم أن) 2117 (سالمة وضح كما

 المعلومات ثورة عصر ضروريات من ضرورة أصبح المعاصرة وتدريس الرياضيات علمي
 وحتى الطبيعية العلوم جميع في الرياضيات تداخلت أن بعد المهارات والمعارف تنوعت حيث
 على يداوم وكيف الطالب يتعلم كي عصرنا في التعليم وأصبحت مهمة اإلنسانية العلوم
 تصل لم الهائلة وكفاءتها الرياضيات في واإلبداع فلوال الدقة حياته فترات طوال التعلم عملية
 [.39القمر، آية: ]" بادر خلاناه شيء ل  إنا "تعالى قال اآلن إليه وصلت ما إلى العلوم
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 :بنية الرياضيات 
أساسيات يتشكل منها جسم الرياضيات المتكامل  ةلى أربعإتصنف المعرفة الرياضية 

 والمتناسق، وهي المفاهيم، التعميمات، المهارات، حل المسألة، ويمكن توضيحها كاآلتي:
 المفاهيم: .أ

وتمثل اللبنات األساسية في المعرفة الرياضية، ويعرف المفهوم الرياضي بأنه 
صورة ذهنية تتكون لدى الفرد نتيجة تعميم صفات وخصائص استنتجت من أشياء 

(. ويشير المجلس القومي 210: 2100متشابهة هي أمثلة ذلك المفهوم )أبو زينة، 
أن المفاهيم هي لى إ( NCTMية )لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريك

جوهر العملية الرياضية، وأن الرياضيات تصبح ذات معنى وأكثر فهمًا ووضوحًا إذا 
 (.76: 0998أدرك المتعلمون المفاهيم الرياضية ومعناها وتفسيرها )عبيد، وآخرون، 

 التعميمات: .ب
تعميمات وتشكل أحد الجوانب الهامة المكَونة لبنية الرياضيات، وتكمن أهمية ال

الرياضية في كونها حلقة الوصل بين أجزاء المادة، ويعَرف التعميم الرياضي بأنه عبارة 
رياضية تحدد العالقة بين مفهومين أو أكثر من المفاهيم الرياضية والتعميمات الرياضية 
في معظمها عبارات رياضية يتم برهنتها واستنباطها، وبعضها اآلخر عبارات يسلم 

(، ويأتي التعميم الرياضي 244، 2110مسلمات والبديهيات )أبو زينة، بصحتها مثل ال
أعلى المفاهيم في السلم الهرمي لنتاجات التعلم وهذه نتيجة منطقية، حيث يبدأ الطالب 
بتعلم المفهوم ثم يتعلم العالقة بين هذا المفهوم ومفاهيم أخرى ضمن عالقة ثابتة، تربط 

 (.051، 2101وسليمان،  هذا المفهوم بمفاهيم أخرى )عريفج
 المهارات: .ت

ن من أهم أهداف تدريس الرياضيات أن يكتسب الطالب السرعة والدقة واالتقان إ
تقان"  بالعمليةالنتائج، لذا فإن المهارة تعني "القيام لى إفي الوصول    بسرعة ودقة وا 
مباشر (، وتجدر اإلشارة الى أن تدريس المهارات يرتبط بشكل 265: 2100)أبو زينة، 

بالمكونات األخرى للمعرفة الرياضية، فالمفاهيم ينصب االهتمام في تدريسها على 
جراء الحسابات، والتعميمات تدرس لغرض استخداماتها المباشرة ا  مها و المهارة في استخدا

      وتطبيقاتها، واستخدام هذه التعميمات بشكل مباشر أو في مواقف نمطية أخرى
وعندما نتحدث عن المهارات الرياضية كجزء ال يتجزأ من ، (278: 2100)أبو زينة،

مكونات المعرفة الرياضية، فإننا نتحدث عن معنيين مختلفين للمهارة الرياضية، فهو 
يستخدم ليعني محتوى رياضي أو معرفة رياضية في المنهاج، ويعني أيضا استخدام 

ل متعلم مثقف عنها إذا المعرفة بسرعة ودقة واتقان. وهناك مهارات أساسية ال غنى لك
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أراد أن يتعامل مع غيره بسهولة ويسر وخصوصًا في حياة الحاضر والمستقبل، وقد 
( هذه NCTMحدد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية )
-268: 2100المهارات األساسية في عشرة موضوعات رياضية كما يلي )أبو زينة، 

270:) 
 األعداد.األرقام و  -0
 العمليات الحسابية وخصائصها. -2
 الجمل والعبارات الرياضية. -4
 الهندسة. -3
 القياس. -5
 العالقات واالقترانات. -6
 اإلحصاء واإلحتماالت. -7
 الرسم. -8
 التعديل الرياضي. -9

 الرياضيات المالية والمعيشية. -01
 

 المسألة الرياضية: .ث
تشغل يعتبر حل المسألة الرياضية من أهم الموضوعات التي شغلت والزالت 

العاملين والمختصين في مجال تدريس الرياضيات والمهتمين بها وبطرق تدريسها، 
والمسألة عبارة عن "موقف جديد ومميز يواجه المتعلم وال يكون له حل جاهز لدى 

 (، ويرتبط حل المسألة بشكل مباشر287: 2100)أبو زينة،  المتعلم في حينه "
إن حل المسألة الرياضية إجراء يتم من  بمكونات المعرفة الرياضية األخرى، حيث

خالله اختيار المفاهيم والتعميمات المناسبة ورسم الخطط واستخدام المهارات المكتسبة 
هدف محدد، قد يتمثل في الوصول الى إثبات أو برهان لى إسابقًا في محاولة الوصول 

 (.033: 2111رياضي )إبراهيم، 
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  (:26-3من )أهداف تدريس الرياضيات في الصفوف 
( 01-7في مرحلة التعليم من )الصفوف من  ياضيات بشكل عاميهدف منهاج الر 

 (63: /ب2102، وآخرون)عفانة  :تحقيق ما يلي للمتعلملى إ
 تعزيز المهارات الحسابية والهندسية المكتسبة في المرحلة االبتدائية. -0
 لكل منها. عداد والعمليات عليها والتمثيل الهندسيالتعرف على مجموعات األ -2
استيعاب المفاهيم والتعميمات الرياضية الهندسية التي تعين الفرد على فهم المحيط  -4

 المادي حوله وعلى تمثيل هذا المحيط بنماذج رياضية وأشكال هندسية.
 .على تقدير اإلجابات والتحقق منهااكتساب المقدرة على اجراء الحسابات ذهنيا و  -3
 ياسات المتعلقة بالمجسمات واألشكال المستوية.تعميق الفهم للقياس خاصة تلك الق -5
 التعرف على مجاالت تطبيقات الرياضيات في الحياة اليومية. -6
 ممارسة االستقراء واالستنتاج واالستدالل المنطقي كما في الهندسة وغيرها. -7
 تقدير جهود علماء العرب والمسلمين وأثرهم في تطوير العلوم الرياضية. -8
لم الذاتي والمحافظة على استمراريته مما يدفع الفرد الى المتابعة اكتساب القدر على التع -9

 المستمرة والمواكبة للمستجدات والتطورات.
ئل الكالمية والمشكالت غير الروتينية وتنمية قدرات التفكير اتطوير مهارة حل المس -01

 اإلبداعي واالبتكاري.
خدام البرهان لبيان تعميق المعرفة باالشكال الهندسية وخصائصها وعالقاتها واست -00

 صحة هذه الخواص والعالقات.
 تنمية اتجاهات وعادات سليمة مثل: النظام، الترتيب، الثقة بالنفس، المثابرة. -02
انب الجمال والتناسق في تنمية اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات وفروعها وتذوق جو  -04

 سلوبها ومحتواها.أبنائها و 
 كساب الطالب القدرة على حل المسألة:إ -03

 تمييز المعطيات من المطلوب واالستشعار بوجود معلومات زائدة أو ناقصة. -
تعويد الطالب على تمثيل البيانات المعطاه بأشكال مالئمة تساعد على فهم  -

 .المسألة
 تنمية مهارة جمع المعلومات حول ظاهرة معينة وتمثيلها وتحليلها وتفسير النتائج. -
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فالمشللكلة فللي  واألنشللطة الرياضللية،إن حللل المشللكالت هللو الشللغل الشللاغل لكللل األعمللال 
مشلكلة  وما يمثلل واهتمام الشخص،بؤرة  ويصبح حلهحد ذاتها تعني موقفًا محيرًا يجذب الشخص 

لللليس فقلللط ملللن ناحيلللة إمكانيلللة حلهلللا بلللل ملللن حيلللث  آخلللر،لشلللخص قلللد ال يمثلللل مشلللكلة لشلللخص 
 (67: 2113لحلها )عبيد،  وبذل جهداالهتمام 

كمللا أن مبللدأ برونللر الشللهير الللذي يللنص علللى أن "المهللم فللي عمليللة الللتعلم للليس النتيجللة 
بل إن األهم سلسلة العمليات المؤدية إلى هذه النتيجة" يتفلق تماملًا ملع عمليلة حلل  فقط،المكتشفة 
هللو إلمللام المدرسللين  الجيللد،أمللا وللليم برونللل فيؤكللد علللى أن أحللد أهللم عوامللل التعللليم  ،المشللكالت

: 2110 ،مألوفللة لللديهم )الصللادق ومشللكالت غيللربكيفيللة تفكيللر التالميللذ عنللدما يواجهللون مواقللف 
مشللكالت يجللب أن يكللون (. ولللذلك بللدأت اآلراء فللي اآلونللة األخيللرة باالتفللاق علللى أن حللل ال234

 دريس الرياضيات.لت الهدف األساس
( بلأن NCTMمعايير المجلس القلومي لمعلملي الرياضليات فلي الواليلات المتحلدة ) وتشير

ملللن ريلللاض  وخاصلللة الطلبلللة الرياضلللية،دراسلللة الرياضللليات ينبغلللي أن تؤكلللد عللللى حلللل المسلللائل 
 (67: 2113عبيد، ) :اآلتيتنمو لديهم القدرة على  حيث ،الثامن وحتى الصفاألطفال 

 )ومهارات( حل المسائل لفهم وفحص المحتوى الرياضي. استخدام مداخل -0
 .وحياتيةصياغة مشكالت منبثقة عن مواقف رياضية  -2
 مواقف جديدة. المسائل، وتطبيقها فيلحل  وتطبيق استراتيجياتتنمية  -4
 ضوء المشكلة األصلية. وتفسيرها فيالتحقق من صحة النتائج  -3
 الثقة في الرياضيات بما يجعلها ذات معنى. -5
 لمواقف مختلفة. واستراتيجيات الحلم طرق تعمي -6

 

 الرياضية ماهية المسألة: 
( How to solve it( المسلألة فلي كتابله )البحلث علن الحلل Polyaعلَرف بوليلا )

 وفللي اسللتطاعتهبقوللله "يكللون الفللرد فللي موقللف مشللكل إذا كللان لديلله هللدف يريللد الوصللول إليلله 
 واالسلتمرار فيلهاللدوافع ملا يمَكنله ملن البحلث اللواعي للوصلول إللى هلذا الهلدف  ولديه منذلك 
ويجللب بعللض العوائللق التللي تمنعلله مللن الوصللول بسللرعة إلللى الهللدف  توجللد-ولللو مؤقتللاً –ولكللن 
 (.1985: 85عليها" )سالمة،  التغلب
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( بأنهلا "موقلف يواجله الفلرد أو مجموعلة ملن األفلراد 2011: 285زينلة ) ويعرفهلا أبلو
 حيث ال يرى الفرد طريقًا واضجًا للتوصل إلى الحل المنشود". حل، حتاج إلىوي

 شلروط،حتى يتصف الموقف بالنسبة للمتعلم بأنه مشلكلة يجلب أن تتلوفر فيله ثالثلة و 
 ( 2011: 285،)أبو زينة :هي
 ويسللعى لتحقيقلله،بوجللوده  ومحللدد يشللعرالقبللول: ينبغللي أن يكللون للشللخص هللدف واضللح  -0

 لحلها. ويسعى جاهداً  ويتفاعل معهافالمتعلم يتقبل المشكلة باهتمام 
فيفشل في محاولته األولي فلي التوصلل إللى  هدفه،الحاجز: أَي ما يمنع الفرد من تحقيق  -2

 حيث ال تسعفه عادات الشخص وردود أفعاله في حل المشكلة. الحل،
يلث يقلوم بتحديلد المشلكلة ح المحلاوالت،االستقصاء: يحاول الفرد الوصول للهدف ببعض  -4

 فيتضح الموقف أمامه. ومعالمها،
"موقلللف رياضلللي أو حيلللاتي جديلللد يتعلللرض لللله  أنهلللا( 29: 2115ويعرفهلللا حملللدان )

 السابقة". والمعلومات الرياضيةالخبرات  ويستخدم فيهحل مسبق عنده  وليس لهالطالب 
تعللددت التعريفللات التللي تناولللت المسللألة الرياضللية، وقللد تشللابهت فللي معظمهللا، حيللث 
ُتعللَرف بأنهللا "سللؤال يطللرح بطريقللة مللا، ومللن شللأنه أن يثيللر نوعللا مللا مللن التحللدي الللذي يقبللله 

 (032ب: \2102، وآخرونالمتعلم" )عفانة، 
ســـة فـــي الهند الرياضـــيةالتعريفـــات الســـابقة ياعـــر ف الباحـــث المســـألة  وفـــي ضـــوء

 العاشللريواجهلله طالللب الصللف  الفراغيللة موقللف جديللد يللرتبط بمحتللوى الهندسللة بأنهــا: الفراغيــة
م فيحتاج من المتعلم اسلتخدا الموقف،دون أن يكون لديه حل جاهز لهذا  مرة،األساسي ألول 

مسلألة، ومن الجدير بالذكر أنه ال ُيعتبر كل سؤال أو تمرين  ،ما تعلمه سابقًا ليتمكن من حله
 ال يعتبر كل موقف مشكلة، فذلك يعتمد على نظرة المتعلم المواَجه بالموقف. كما

 

 الفرق بين المسألة والسؤال والتمرين 
يخلط بعض المعلمين بين مفهوم المسألة والسؤال والتمرين، ولكن هناك اخلتالف بلين 

 ;288: 2100 ،هللذه المصللطلحات الثالثللة، وهللذا مللا يللراه كثيللر مللن التربللويين مللنهم )أبللو زينللة
 (:267: 2119 ،الخطيب

هللي فللي  وهللذه االسلتجابة الملتعلم،: هللو مثيللر أو موقلف يحتللاج إللى اسللتجابة مللن السـؤال -أ
 مثل: السابقة،العادة تذكر للمعلومات 

 متى يكون الشكل الرباعي معين؟ -
 ما مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي؟ -
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ـــرين -ب : موقلللف يهلللدف اللللى إكسلللاب الملللتعلم مهلللارة فلللي إجلللراء العمليلللات الحسلللابية أو التم
 مثل: والمفاهيم،التدريب على استخدام القوانين 

 أوجد قياس الزاوية المجهولة في الشكل الرباعي؟ -
 أوجد طول القطعة المنصفة للضلعين غير المتوازيين في شبه المنحرف؟ -

ويتطلب هذا  الموقف،لهذا  حللديه  ال يوجدو  الطالب،: موقف جديد يتعرض له المسألة -ت
 مثل: للحل،تعلمه سابقًا للوصول  واستخدام ماالموقف التفكير فيه 

د  وطلول ب سلم،06إذا كان طول القطلر أ ج   م،أ ب ج د معين تقاطع قطره في  -
 فما طول ضلع المعين؟ سم،02  

طللالء  أجلرةوكانللت  م،0.2إذا أردت طلالء خلزان مللاء عللى شلكل كللرة نصلف قطرهلا  -
 المتر المربع الواحد دينارين. أحسب تكلفة طالء الخزان؟

إن كلللاًل ملللن المسلللألتين السلللابقتين ُتعلللدان بمثابلللة موقفلللًا جديلللدًا لطلللالب الصلللف الثلللامن 
 .الصف العاشر األساسيلكن ال يمكن اعتبارها موقفًا جديدًا لطالب  األساسي،

لطالب انتباهله عللى إيجلاد طريقلة يتضح لنا بأن المسألة تتطلب أن يركز ا ومما سبق
 .وقوانين سابقة وتطبيق حقائقمنه تذكر  والسؤال فيتطلبأما في التمرين  للحل،مناسبة 

الرياضللية عللن التمللرين فللي أن األخيللر يقللدم كتطبيقللات مباشللرة لمللا تللم  وتتميللز المسللألة
ملا  وتعتملد عللى عليلا،بينما تتطلب المسألة من الطلبلة اسلتخدام عمليلات تفكيلر  حديثًا،تعلمه 

عليلله فللإن اعتبللار سللؤال أو تمللرين مللا . و والمهللارات وتنظيمهللالمفللاهيم تعلملله سللابقًا مللن معرفللة ل
فما هو مسألة عند فلرد قلد ال  المتعلم، والمعرفة لدىمسألة رياضية يعتمد على مستوى الخبرة 

الموقللف مسللألة يجلللب أن يتصللف بالخصللائص السلللابق  ولكللي يكلللون آخللر،يكللون كللذلك عنلللد 
 ذكرها.

مستويات من المسائل  ثالث( أن هناك Hildebrandtهيلدبرانت ) وقد أورد
 (92: 0996 ،)عفانة :الرياضية هي

قبل أن يقتنع الفرد بأن هناك  وجمع البيانات والمالحظة،موقف يتطلب قدرًا من التجريب  -0
 حاًل ممكنًا للموقف.

 لم يتعرض له الفرد. ويمثل موقفاً  تعميمًا،مفهومًا رياضيًا أو  نوع يستخدم -2
تتطلب صياغة  والمشكالت التيالمسائل  والمواقف أونوع ثالث يرتبط بالظروف  -4

 .براهين على الحل وأدلة أوقترحة م وتقديم حلولفرضيات 
 
 



 
 ( 45 )  

  

 حل المسألة الرياضية 
األمر الذي  أعقدها،تعتبر عملية حل المسألة من أعقد األنشطة العقلية إن لم تكن 

 عاليًا،حل المسألة "نشاطًا عقليًا  ولذلك يعتبر للمشكالت،جعل الذكاء ُيعَرف أحيانًا بأنه حل 
والتصَور والتذَكر والتجديد من العمليات العقلية المتداخلة مثل التخَيل  ويتضمن العديد

والعمليات  والمهارات والقدرات العامةإلى المعلومات  والتعميم والتحليل والتركيب باإلضافة
 (2110:234 الصادق،) ."والدافع والملل مثل الرغبة االنفعالية

( بأنها "إجراءات عملية يقوم بها المتعلم من أجل 00: 2110) ويعرفها عفانةكما 
مستعينا بقوانين رياضية صحيحة تمكنه من  فيه،إيجاد مخرج للموقف المحير الذي هو 

 الوصول للحل المطلوب"
لمواجهة  وخبراته السابقةبأنها "عملية يوظف فيها المتعلم معلوماته  وتعَرف أيضاً 

ويطبقه يفرض على المتعلم أن يعيد تنظيم تعلمه السابق  وهذا الموقف مألوف،موقف غير 
ب التأمل في الموقف الجديد بحيث يتمكن المسألة تتطل ومهارة حل الجديد،الموقف  على

: 2117عبابنة،  زينة،بينها" )أبو  ويدرك الروابطالمتعلم من تحليل الموقف إلى عناصره 
257-258.) 

( حل المسألة الرياضية بأنه "عملية يكشف المتعلم من 20، 0989ويعرفها مشايخ )
ستطيع تطبيقها على مسائل خاللها مركبات القوانين والمباد  التي سبق وأن تعلمها، وي

جديدة، وهذا يتطلب دمج المباد  التي تعلمها مع مباد  أخرى ذات مراتب عليا لم يسبق له 
 تعلمها، مما يؤدي إلى إنتاج تعلم جديد".

"عملية قبول تحد،  ا( حل المسألة الرياضية بأنه212، 0982وُيعرف أبو زينة )
( إلى أن حل المسألة 079، 0987ير بل )والعمل على حلة أو التغلب عليه". بينما يش

الرياضية عبارة عن "موقف في الرياضيات ينظر إليه الشخص الذي يقوم بالحل على أنه 
 مشكلة". 

نشلاط ذهنلي  " اوفي ضوء التعريفات السابقة يعرف الباحث حل المسألة الرياضـية بأنهـ
معرفللللي يقللللوم بللللع المللللتعلم لتنظلللليم التمثيللللل المعرفللللي للخبللللرات السللللابقة ومكونللللات الموقللللف 
الجديلللد، مسلللتخدمًا المعلوملللات المعطلللاة والقلللوانين والمبلللاد  الرياضلللية المناسلللبة لصلللياغة 

 ".فرضيات الحل واختباراتها
 السابقة، الخبرات والمفاهيم أوالمسألة ليست ببساطة تطبيق المعارف  وعملية حل
تنسيق أو تطوير معظم أو كل العوامل السابقة لينتج  فهي تتضمن بكثير،فهو أبعد من ذلك 

 بالحل،موجودًا من قبل لدى الشخص الذي يقوم  يكن والذي لم اإلبداع،لك شيء من عن ذ
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العديد  ويؤثر فيهاألن لها العديد من الجوانب  معقدة،وبذلك يتضح أن حل المسألة عملية 
 (233: 2110)الصادق،  ومنها المعرفي.من العوامل منها السلوكي 

 

 الرياضية: العوامل المؤثرة في عملية حل المسألة 
 (233: 2110)الصادق،  يمكن تحديد العوامل المؤثرة في عملية حل المسألة فيما يلي:

 واالستراتيجيات والمقترحات العامة.ضعف حصيلة الطلبة من الخطط  -0
 ات الطلبة عن مدى قدرتهم على حل المسائل.معتقد -2
 .والقدرات الفعلية واألسلوب المعرفيالفروق الفردية  -4
 .وعرض المشكلةطريقة تقديم  -3
 .وفهمها واستيعاب المسألةالكفاءة في اللغة  -5
 االتجاه نحو التفاعل مع المسألة. -6
 الخلفية المعرفية للطلبة. -7
 .الالمباالة القلق، الملل، الدافع، االنفعالية،العمليات  -8

 

  الرياضية الجيدة:خصائص المسألة 
افوا عددًا من المحددات للمسألة إال أن بعض الباحثين أض المسألةعلى الرغم من عمومية مفهوم 

 (86-85: 0985 ،)سالمة :منها الرياضية، والتي
ثم يمكن الوصول  شمولية، ومنإمكانية تعميمها لمواقف أكثر  المسألةيجب أن تتضمن  -0

 .المراد حلهاالمسألة إلى تكوينات رياضية أكثر عمومية من 
أن تتضمن معلومات رياضية ت داللة رياضية، فال بد للمسألة يجب أن تكون المسألة ذا -2

وتخدم هدفًا في تدريس الرياضيات وتحقق نتيجة للمتعلم تبرر الجهد والوقت في الوصول 
 إلى حلها.

ومن ثم فإنها تتيح فرصًا متعددة  الحل،ر من طريقة للوصول إلى أكثللمسألة أن يكون  -4
يجاد الحل كٌل حسب قدراته. للبحث،لمستويات الطالب المختلفة   وا 

ال فسوففي حدود إمكانية المتعلم المسألة يجب أن تكون  -3 ُيصاب المتعلم باإلحباط من  وا 
 محاوالته التي ال تصل به إلى مكان قريب من الحل.

 حتى تدفعه للبحث عن حلها. المتعلم،ن المسألة مثيرة الهتمام يجب أن تكو  -5
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  هل يقود التخيل البصري إلى حل المسائل الرياضية؟ 
( على أن هناك أساليًبا مختلفة للتخيل أو التصور 01 ،2110يؤكد عفانة )

يستخدمها المتعلم لتحقيق أهدافه ، حيث تتفاعل تلك األساليب فيما بينها طبًقا لخصائص 
ن نظريات التعلم إالموقف الُمشكل والمستوى العقلي والبيولوجي الذي وصل إليه المتعلم ، إذ 

 Iconicلوب التوضيح بالصلور قد ركزت على أس Brunerومنها نظرية برونر 
Representation Style  ن الطفلل يستطيلع أن يتعلم بهلذا األسللوب بعد أن يتلعلم إ، إذ

، إال أن  Active Representation Styleبأسللوب آخر وهو التوضيح الفعلال للملاديات 
مية سهلة أو استخدام أسلوب التوضيح بالصور لم يكن مرتبًطا بصورة مباشرة بمواقف تعلي

نما قد يستخدم هذا األسلوب في مواقف تعليمية تحتاج إلى استنتاجات منطقية  محسوسة ، وا 
فعندما ، ذات طابع رمزي ، مما يزيد من قدرة المتعلم على تخيل الحلول الممكنة للموقف

يفكر المتعلم في المواقف الرياضية بصرًيا ثم يبدأ بوضع تصورات أو تخيالت 
Imaginations  فإنه بذلك يمر بعدة مراحل للوصول  المواقف،معينة للحلول المختلفة لتلك

ثم  االختبار،حيث يبدأ بوضع اقتراحات أو افتراضات قابلة للتجريب أو  المطلوب،إلى الحل 
ثم تدوين الحل المطلوب  المتوقعة،تصور خطوات منظمة تؤدي منطقًيا إلى الحل أو الحلول 

ومن هنا فإن التصور البصري للنماذج أو القوالب عقلًيا ُيعد  ،إجرائًياوالتأكد من صحته 
 مدخاًل مفيًدا لحل المسائل الرياضية ذوات المجهول الواحد أو المجهولين أو أكثر.

ويرى الباحث أن هناك العديد من األساليب المختلفة مثل التخيل البصري ما يمكنها 
أن تقود المتعلمين الى حل المسائل الرياضية، فعلى المعلمين االكثار من التنوع في 
استخدام مثل ه ه األساليب من التخيل البصري، والتوضيح بالرصور والمجسمات، 

 .LCDوعروض الفيديو، وعروض ال 
 
  هل تنمي المسألة الرياضية التخيل البصري لدى المتعلمين؟ 

توجد عالقة وطيدة بين حل المسائل الرياضية الممكن ترجمتها إلى رسوم وأشكال 
المسألة "( إلى أن 2110معنية والقدرة على التخيل البصري ، حيث أشارت دراسة عفانة )

كنة بصورة أفضل فيما لو كانت الرياضية المرسومة تساعد المتعلمين على تصور حلول مم
غير مرسومة، ولكن هناك الكثير من المسائل الرمزية التي يصعب على المتعلمين رسمها أو 
ترجمتها إلى أشكال رياضية يمكن االستعانة بها في إيجاد العالقة والخصائص الموجودة في 

ها ، فالمسائل الرسومات أو األشكال وتحديد مواطن الغموض التي تحول بين المسألة وحل
الجبرية الموجودة في مقررات الرياضيات المطبقة في مدارسنا ال تتضمن أشكااًل ورسومات 
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دراك خصائصها ، األمر الذي يجعل المتعلمين غير  تساعد المتعلمين على فهم المسألة وا 
، دسةنما إذ نظرنا إلى مقررات الهنقادرين على التعامل مع المسائل الجبرية بصورة فعالة ، بي

فإننا نجد أن هناك بعض األشكال البصرية التي تيسر إلى حد  ما من فهم المسألة، وبالتالي 
استخدام تلك األشكال لتخيل الحلول المطلوبة ، ولكن عدم اهتمام المعلمين بهذا الجانب 
واستخدام الوسائل التعليمية الممكنة نظًرا لكبر حجم المقرر كما يدعي العديد من المعلمين 

إن كل ذلك يحول دون رسم األشكال الهندسية أو ترجمة المسائل الهندسية إلى رسومات في ف
البيئة الصفية أو استخدام الكتاب المدرسي في تنمية التفكير والتخيل البصريين لدى 
المتعلمين ، كما أن عدم تدريب المتعلمين على رسم األشكال ووضع المعطيات وتحديد 

القات القائمة بين مكونات المسألة ، وتحديد مواطن الغموض في خصائص المسألة وربط الع
جد و ، ومن هنا فقدان القدرة على التخيل البصري المسألة من خالل الرسم يؤدي ذلك كله إلى

ن المتعلم إ، إذ والقدرة على التخيل البصريأن هناك عالقة تبادلية بين حل المسألة الرياضية 
لتخيل البصري إذا تعرض إلى العديد من المسائل الرياضية يستطيع أن يكتسب القدرة على ا

، كما أنه يستطيع أن يحل المسائل الرياضية بصورة ميسرة إذا اكتسب القدرة على التخيل 
 ."البصري وتمكنه من ترجمة المسألة الرياضية إلى أشكال ورسومات يمكن التعامل معها

 
 في الهندسة الفراغية أهمية حل المسائل الرياضية: 

 ال والثانوية األساسية للمرحلتين الرياضيات تدريس بأهداف الحديثة الدراسات اهتمت
أهمية  تبين التي الجوانب بعض هي فما ،الرياضية المسألة حل على الطلبة قدرة سيما تطوير

 الطلبلة تلدريس تواجله التلي المعوقلات بعلض هلي وملا ؟الرياضلية المسلائل حللل الطلبلة تلدريس
 ؟في الهندسة الفراغية المسائل حلفي 

 مجلال فلي العلاملين شلغلت التلي الموضلوعات أهلم ملن الرياضلية المسلألة حلل نإ
 فلي القلومي المركلز مثلل المتخصصلة والمراكلز المؤسساالت مستوى على الرياضيات تدريس

 ،المتحلدة الواليلات فلي والعللوم الرياضليات مجللس وهيئلة ،بريطانيلا فلي العللوم والرياضليات
 رفلع عللى أثلر ملن الرياضلية المسلألة لحلل لملا يعلود االهتملام هلذا ولعللالتربويين.  والباحثين
   (NCTM ,1989) المختلفة. المشكالت حل على قدرته وزيادة المتعلم لدى التفكير مستوى

( وعفانلة 2102( وأبلو سلكران )2103مثلل دراسلة عكلة ) البلاحثين ملن علدد ويلرى
 الطلبلة قلدرات مسلتوى ملن يزيلدفلي الهندسلة الفراغيلة  الرياضلية المسلألة حلل أن ( 2110)

 المسلألة حلل أن كملا ،الحياتيلة القلرارات اتخلاذ مواقلف فلي إليهلا يحتلاجون التحليليلة التلي
 .الرياضيات تعلم وصلب الرياضي التفكير يشكل قوام الرياضية
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كللل درس أو وحللدة  تللليالمسللائل والتمرينللات  علللى تضللمنت مناهجنللا الدراسللية لقللد
 :كونها من األهمية هذه وتأتي ،أهمية من لما لها وذلكدراسية، 

 .جديدة مفاهيم تعلم يمكن بوساطتها التي العملية -0
 المهارات على للتدريب معنى ذات وسيلة في الهندسة الفراغية الرياضية المسائل تكون قد -2

كسابها الحسابية  .معنى وا 
 .جديدة ومواقف أوضاع إلى والمهارات المفاهيم تنقل أن يمكن -4
 .جديدة معارف تكشف الهندسة الفراغية في الرياضية المسائل خالل من -3
 .االستطالع وحب الفكري الفضول إلثارة وسيلةالهندسية  المسألة حل -5
 حل المسائل في الهندسة الفراغية تنمي قوة التخيل لدى الطالب. -6
الهندسلللة الفراغيلللة بالتخيلللل البصلللري يعلللزز قلللدرات كثلللرة الممارسلللة عللللى حلللل المسلللائل فلللي  -7

 الطالب في إيجاد العديد من الحلول للمشاكل الحياتية المستقبلية.
تتجللللى أهميلللة حللل المسلللألة الرياضلللية فللي درجلللة االهتملللام العللالمي بهلللذا المكلللون كمللا و 

  فقد أوصى المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في وثيقة المعايير العالمية الرياضي،المعرفي 
(2111 ،NCTMمعيلللارًا خاصلللًا لحلللل المسلللألة الرياضلللية ضلللمن معلللايير العمليلللات )،  بحيلللث

 (203: 2115 ،)عرم ما يلي:تساعد المتعلم في
 بناء رياضيات جديدة من خالل حل المسألة. .0
 .والسياقات األخرى حل المسائل التي تظهر في الرياضيات .2
 من االستراتيجيات المناسبة لحل المسألة. وتطويع عدداً تطبيق  .4
 مراقبة ومالحظة عملية حل المسألة الرياضية والتأمل فيها. .3

ديوي أن خطلوات  ويرى جون بالتفكير،تستمد مهارة حل المسألة أهميتها من عالقتها و 
 وعبلللَرت مقلللرراتحلللل المسلللألة عللللى صللللة بخطلللوات عمليلللات التفكيلللر المنلللتج أو الفعلللال. كملللا 

تاحلة الفرصلةملؤتمر كمبلردج علن اهتمامهلا بتطلوير المسلألة الحسلابية  للطاللب للتعلرف عللى  وا 
 (290: 2100 ،)أبو زينة .االكتشاف مسائل رياضية متنوعة تعينه على

ياضية على أنها عنصر مهم في البناء المعرفي الرياضي نظرًا المسألة الر  وينظر لحل
؛ أبللو 034 ب:\2102 ،وآخللرون عفانللة،) :ألهميتهللا فللي تعللليم وتعلللم الرياضلليات لعللدة أسللباب

 (071: 2100 والبالونة،؛ 292: 2100زينة،
والجبريللة الحسللابية  تكسللب المللتعلم معنللى مللن خللالل التللدريب علللى المهللارات حللل المسللألة .0

 .والهندسية
 .ومهارات جديدةيعتبر حل المسألة وسيلة لتعلم مفاهيم وتعميمات  .2
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 مواقف جديدة. والتعميمات فيالقوانين  يتم تطبيقعن طريق حل المسألة  .4
 وتنمية اإلبداع. وحب االستطالع،حل المسألة وسيلة إلثارة الفضول الفكري  .3
 المسألة الرياضية.من خالل المشاركة الجماعية في حل  التعاون،تنمية روح  .5
 .وبالرياضياتتزداد ثقة المتعلم بنفسه  .6
 نحو الرياضيات. واتجاهات إيجابيةتنمو لدى المتعلم ميول  .7
 حل المسألة يساعد على تعميق فهم الطلبة لطبيعة الرياضيات. .8
ثارة الدافعيةاستخدام مسائل رياضية مناسبة تحفز الطلبة على التعلم  .9  .وا 

وبذلك يكتسب الطاللب اسلتراتيجيات جديلدة يمكلن  مختلفة،فكير ينمي حل المسألة أنماط ت .01
 أن ينقلها إلى مواقف أخرى.

 

  الرياضية في حل المسألة الطالبالصعوبات التي تواجا أسباب: 
 اتالصللعوب وترجللع هللذه الرياضللية،صللعوبات فللي حللل المسللألة  بيواجلله معظللم الطللال

 (089: 2101 ،عريفج. وسليمان؛ 417: 2100 ،أبو زينة) :هي األسباب،لعديد من الى ا
ووجلللود عللادات سللليئة فللي القلللراءة  التفسللير، وقلللدرتهم علللىالقرائيللة الطلللالب ضللعف قللدرات  .0

 باإلضافة إلى ضعف المفردات اللغوية ذات الصلة بالمسألة لدى الطالب.
 .والقوانين والمفاهيم والعمليات والمهارات األساسيةضعف التمكن من المباد   .2
والعالقللللات علللللى تمييللللز الحقللللائق الكميللللة  وعللللدم القللللدرة المسللللألة،ب اإلخفللللاق فللللي اسللللتيعا .4

 أي ضعف القدرة على تحليل المسألة. وتفسيرها،في المسألة  المتضمنة
 أجل الحصول على جواب سريع. والتقدير منضعف القدرة على التخمين  .3
 الصعوبة في اختيار الخطوات التي ستتبع في حل المسألة. .5
 المسألة إلى رسم تخطيطي.عدم القدرة على تحويل  .6
 المسألة. والمطلوب فيعدم القدرة على تحديد المعطيات  .7
 عدم القدرة على اختيار األساليب المناسبة للحل. .8
 .وعدم تنظيمها المسألة،ضعف خطة حل  .9
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 الرياضية خطوات حل المسألة: 
أربلع  " How to solve it الحلل( فلي كتابله المشلهور" البحلث علن polyaلقلد وضلع بوليلا)
 (294-292: 2100 ،أبو زينة) :هي المسألة،خطوات لحل 

 :وفهمهاقراءة المسألة  .أ
ويجلب  مهلم،هلو أملر  ومسلتوى الطلالبإن عرض المسألة بلغة واضحة ومفهومة تلتالءم 

 :طلب من المتعلمين وسؤالهمالطلبة للمسألة من خالل ال المعلم التأكد من فهم على
 المسألة بلغة الطالب.إعادة صياغة  -
 كفاية؟ وهل هيما المعطيات في المسألة؟  -
 معلومات زائدة؟ وهل هناكما المطلوب إيجاده؟  -
 رسم شكل توضيحي للمسألة. -

 ابتكار خطة الحل: .ب
إن واجللللب المعلللللم فللللي هللللذه الخطللللوات أن يعللللرض بعللللض األسللللئلة علللللى طلبتلللله التللللي قللللد 

 من طالبه في هذه الخطوة: ويطلب المعلم الحل،توصلهم إلى فكرة 
 تنظيم المعلومات المعطاة بشكل يوضح الترابط بينها. -
 ربط المسألة بمسألة سابقة ذات صلة. -
 اختيار خطة مناسبة لحل المسألة. -

 تنفي  الحل: .ت
وتللوفرت لديلله  صللحيحًا،إذا أدركهللا الطالللب إدراكللًا  سللهلة،إن تنفيللذ خطللة الحللل هللو خطللوة 

 المعلم من طالبه: يطلبوهنا  لذلك،المهارة الالزمة 
 استعمال خطة الحل. -
 اختيار خطة حل بديلة إذا لم تنجح الخطة األولى. -

 مراجعة الحل: .ث
أو ملن خلالل  عكسيًا،السير بخطوات الحل  منها،يتم التحقق من صحة الحل بعدة طرق 

على الطالب  وهنا يجب أخرى،أو باللجوء إلى طرق حل  بالتعويض،التحقق من الجواب 
 حلول بديلة. والبحث عن المسألة،التأكد من موافقة اإلجابة لمعطيات 

 ومنها: أخرى،وقد القت استراتيجية بوليا قبواًل واسعًا فاعُتمدت كأساس الستراتيجيات   
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 (:Kurlik & Rudnikاستراتيجية كروليك ورودنيك )
 وخطلللوات هلللذه الرياضلللية،لتلللدريب المعلملللين عللللى تلللدريس حلللل المسلللألة  والتلللي اسلللتخدمت

 (295-293: 2100)أبو زينة،  هي: تيجيةاالسترا
 تتمثل هذه الخطوة في:  :وفهمهاقراءة المسألة  -0

 إبراز الكلمات الرئيسية في المسألة. -
 فيه. وتمثل األفعالوصف الموقف  -
 صياغة المسألة بلغة الطالبة الخاصة. -
 المعطيات في المسألة.تحديد  -
 تحديد المطلوب إيجاده في المسألة -

 تتمثل هذه الخطوة في: مرحلة االستكشاف "االستقصاء": -2
 .وتنظيمهاتسجيل المعلومات  -
 رسم تخطيطي للمسألة أو نموذج لها. -
 هل تتوفر معلومات كافية لحل المسألة؟ -
 هل هناك معلومات غير ضرورية لحل المسألة؟ -

 تتمثل هذه الخطوة في: الحل "خطة الحل":اختيار استراتيجية  -4
 اكتشاف النمط. -
 السير عكسيًا )افترض أن المسألة محلولة(. -
 .واختبرخَمن الحل  -
 .واالختبارتمثل المسألة  -
 .واختبارها فردياً عرض الحاالت  -
 الفروض. -

 تتمثل هذه الخطوة في: تنفي  الحل: -3
 استخدام االستراتيجية المختارة للحل. -
 .والهندسية والجبريةاستعمال المهارات الحسابية  -

 تتمثل هذه الخطوة في: مراجعة الحل: -5
 تحقق من صحة الجواب. -
 هل استخدمت جميع المعلومات في المسألة؟ الحل،ناق،  -
 النظر في االختالفات الهامة في المسألة األصلية. -
 "....؟ اسأل أسئلة من نوع "ماذا لو -
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 & Kurlikأن اسلتراتيجية كروليلك ورودنيلك ) ( إللى52: 0995) ويشلير عفانلة
Rudnik هلذه الخطلوات عمليلات جزئيلة  وتنبثق من رئيسية،( تشتمل على عشر خطوات

كملا أنهلا تشلتمل عللى التغذيلة الراجعلة  التاليلة،يمكن االستعانة بهاا للوصول إللى الخطلوة 
مملا يضلمن  الحقلة،التي تعيد المتعلم إلى خطوات سابقة إذا فشل في التقدم إلى خطلوات 

 ( يوضح هذه الخطوات.2.3والشكل رقم ) جية المرونة والتعديل المستمرينلهذه االستراتي
 

 
 (1.2شكل رقم )

 (52: 0995 ،عفانة) خطوات استراتيجية كروليك ورودنيك لحل المسألة الرياضية
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 الهندسية مهارات حل المسألة: 
تناولت تنمية مهارات حل المسألة الهندسية لما هناك العديد من الدراسات التربوية قد 

للهندسلة مللن أهميلة بالغللة، فهلي تعتبللر أساسلا هامللًا ملن فللروع الرياضليات وجللذورها، وسللنتناول 
 هنا مهارات حل المسألة الهندسية بإيجاز يعبر عن الُمراد.

 إن دراسللة الهندسللة تعتمللد بالدرجللة األولللى علللى األسللاليب المتقدمللة فللي التفكيللر، فهللي
 ي، والتللالهندسلليةبالتللالي تعللد مللن أحسللن المجللاالت التللي يمكللن اسللتثمارها فللي تنميللة المهللارات 

 (.225: 2111تهتم باألهداف المرتبطة بالعمليات العقلية العليا )أبو عميرة، 
( إلللى أن الهندسللة ُتعللد وسلليلة بالغللة الفعاليللة فللي 06-05: 2114) ويشللير المصللري

 وتبللدو فعاليللة والناقللد واالسللتداللي واإلبللداعي،تنميللة مهللارات التفكيللر بأنواعلله المختلفللة التللأملي 
 .والتنظيم واالستنتاج ونموذجا للدقةالهندسة بوصفها لغة للكشف 

ا " قللللدرة المللللتعلم علللللى ( مهللللارات حللللل المسللللألة بأنهلللل75ب: 2110) وُيعللللرف عفانللللة
والهندسللللية مثللللل إجللللراء العمليللللات الحسللللابية  والذهنيللللة،اسللللتخدام الطللللرق الرياضللللية اإلجرائيللللة 
جلراء البرهنلة الرياضللية  والمتباينلات وتفسلير البيانلات واالسلتقراء واالسلتدالل وحلل المعلادالت وا 

 "وغيرها
فإنلله  الرياضللية،أن مهللارات حللل المسللألة الهندسللية جللزء مللن المهللارات  وعلللى اعتبللار

يمكلللن تعريلللف مهلللارات حلللل المسلللألة الهندسلللية عللللى أنهلللا "قلللدرة التلميلللذ عللللى إدراك عناصلللر 
دراك العالقللة بللين المعطيللات  العناصللر،بللين تلللك  والعالقللات الموجللودة المسللألة،  والمطلللوب،وا 

وترجمة األلفاظ إللى رملوز بحيلث يصلل فلي النهايلة إللى خطلة محكملة لحلل المسلألة الهندسلية 
" )الرباط، ومالءمتهمدة دقة الحل  ويتأكد منومن ثم يقوم بتنفيذها ليصل لحلها  تواجهه،تي ال

2115 :043.) 
( بأنها "قدرة التلميذ على تحديلد عناصلر المسلألة 612: 2115كما عَرفتها أبو ستة )

دراك أبعادهلللاالهندسلللية   ا،دراسلللته والقلللوانين السلللابقثلللم اسلللترجاع النظريلللات  والعالقلللة بينهلللا، وا 
عللادة تشللكيلها بعالقللات اسللتنتاجية بمللا يسللهم فللي الوصللول إلللى حللل المسللألة أو  وربطهللا معللاً  وا 

 "ومالئمةالوصول للبرهان بطريقة صحيحة 
( بأنهللللا "مجموعللللة مللللن اإلجللللراءات الُمنظمللللة التللللي 62: 2102سللللكران ) أبللللو وعرفهللللا

تقللان عنللدينفللذها طللالب الصللف الثللامن األساسللي بسللرعة ودقللة  قيللامهم بحللل مسللألة هندسللية  وا 
ملنهم القيلام بمجموعلة ملن الخطلوات تتمثلل فلي تحديلد المعطيلات  وهذا يتطللب لها،يتعرضون 

مهلارات(  نظريات، تعميمات، مفاهيم،تم تعلمه سابقًا ) استرجاع ماثم  المسألة، والمطلوب في
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سلللألة بملللا يسلللهم فلللي الوصلللول إللللى الحلللل الصلللحيح للم المسلللألة،لوضلللع خطلللة مناسلللبة لحلللل 
 .الهندسية"

فــي الهندســة يمكــن تعريــف مهــارات حــل المســألة  الســابقة،التعريفــات  وفــي ضــوء
تقللان التللي يتبعهللا طللالب الصللف العاشللر األساسللي بسللرعة ودقللة  الخطللوات بأنهــا: الفراغيــة وا 

منهم تحديد المعطيات  وهذا يتطلب يواجهونها،قيامهم بحل مسألة الهندسية الفراغية التي  عند
المسألة وكذلك فرض الفروض واتباع االستراتيجية المناسلبة قبلل المباشلرة بحلل  في والمطلوب

 المسألة بالخطة المناسبة.
 

 ويمكن اإلشارة إلى مهارات حل المسألة الهندسية التي تناولتها بعض األدبيات التربوية:
( مهلللارات البرهلللان الهندسلللي الُملللراد تنميتهلللا للللدى طلللالب 7: 2110فقلللد حلللدد عفانلللة )
 :وهيالصف السابع األساسي 

 مهارة رسم المسألة. -0
 .والمطلوبمهارة تحديد المعطيات  -2
 مهارة استنتاج مضامين هندسية. -4
 مهارة إثبات صحة أو خطأ برهان هندسي. -3
 ء المطلوب.صياغة برهان هندسي في ضوء الفكرة العامة وا عطا -5
 ار فكرة الحل المناسبة للوصول إلى المطلوب.باخت -6
 التأكد من الحل -7

 

( فقللد حلددت خطللوات حللل المشلكلة الهندسللية الُمللراد تنميتهللا 495: 2112أملا مللوافي )
 وهي: المتوسطة،لدى طالبات المرحلة 

 مرحلة التعرف على المشكلة. -1
 .والتحليلمرحلة عمل الخطة  -2
 مرحلة تنفيذ خطة البرهان. -3
 مرحلة المرجعة. -4

 

( فمللن أهللم المهللارات التللي يؤمللل تنميتهللا عنللد المللتعلم بعللد 2114أَمللا عنللد المصللري )
 مروره بخبرات حل المسألة الهندسية ما يلي:

 ثم قراءتها قراءة متمنعة. سريعة،قراءة المسألة قراءة  -0
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 رسم شكل أو مخطط للمسألة. -2
 المسألة. والمطلوب فيتحديد كل من المعطيات  -4
 خطة الحل.وضع  -3
 تنفيذ خطة الحل. -5
 التحقق من صحة الحل. -6

 

( استراتيجية في تدريس الهندسة لتنمية مهارات 061: 2117وقد اقترحت هالل )
الُمراد تنميتها في خمسة  وتمثلت المهارات الرباعية،البرهان الهندسي في وحدة األشكال 

 محاور:
 مهارة تحليل المسألة. -0
 مهارة استنتاج عالقات. -2
 التوصل لفكرة الحل.مهارة  -4
 تطبيق فكرة الحل(.)البرهان مهارة كتابة  -3
 مهارة مراجعة )تقويم( الحل. -5

 

( إللللى أن الطلللالب يواجهلللون صلللعوبة فلللي حلللل المسلللائل 022: 2100ويشلللير ديلللاب )
ملن خلالل الحيلرة واالرتبلاك التلي  ويتضلح ذللك الهندسلية،في المسائل  وبشكل خاصالرياضية 

هللم يحللاولون حللل المسللألة تهم علللى تحديللد النظريللات الالزمللة و وعللدم قللدر  الطلبللة،تظهللر علللى 
 الهندسية.
 

فلي تلتلخص خطواتهلا  الهندسلية،( استراتيجية لحلل المسلألة 2100دياب ) ولهذا وضع
 :اآلتي

 أواًل: مرحلة التكيف:
 يقوم المعلم في هذه المرحلة بعرض المسألة على طالبه ويطلب منهم:

 أسئلة تدور حول المفاهيم الواردة في المسألة. هالمسألة، وتوجيقراءة  -0
 .واإلشارات الدالةمع وضع الرموز  المسألة،رسم الشكل الذي يمثل معطيات  -2
 .والمطلوبتحديد المعطيات  -4
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 ثانيًا: مرحلة استحضار المادة العلمية:
ا أو المعلوملات التلي لهل وتحديلد النظريلات المعطيلات،يطلب المعلم من طالبه التفكير في  -0

 عالقة بالمعطيات )استحضار المادة الفكرية المتعلقة بها(.
 يحدد الطالب أكثر النظريات ارتباطًا بالمعطيات مع ذكر أسباب هذا االعتقاد. -2

 ثالثًا: مرحلة اختبار وفحص الفرضيات:
رشادهويبدؤون باختبارها تحت مراقبة المعلم  متعددة،يضع الطالب فرضيات  -0  .وا 
 لتبادل الحلول من أجل توسيع تعلمهم وزيادة قدراتهم.ُيعطى الطالب فرصة  -2
خالل سؤال الطالب عن إمكانية إيجاد النتيجة بطريقة  وذلك من ومراجعته،محاكمة الحل  -4

 أو التأكد من معقولية الحل. أخرى،
 

( فقللد حللدد مهللارات حللل المسللألة الهندسللية المللاد تنميتهللا 63: 2102سللكران )أبللو أمللا 
 خرائط التفكير وهي: األساسي باستخدامن لدى طالب الصف الثام

 تحديد المعطيات من مسألة لفظية أو شكل مرسوم. -0
 تحديد المطلوب من المسألة. -2
 رسم شكل هندسي موضحًا عليه معطيات المسألة. -4
 وضع خطة الحل )اختيار االستراتيجية "القانون" المناسب(. -3
 تنفيذ خطة الحل )إجراء المسألة(. -5
 التحقق من صحة الحل. -6

 

كما وقد قام الباحلث بلاالطالع عللى مهلارات حلل المسلألة الرياضلية التلي حلددها بوليلا 
( 1622( ودياب)1621سكران)أبو وكروليك، وبعض الدراسات األخرى مثل دراسة كل ملن: 

، ثلم قلام بتحديلد قائملة (1662( وعفانة)1661( وموافي) 1667( والمصري)1663وهالل)
التللي ينبغللي تنميتهللا لللدى طللالب الصللف العاشللر الفراغيللة حللل المسللائل فللي الهندسللة بمهللارات 

قائملة عللى بعلض المحكملين المختصلين فلي المنلاهج وطلرق الاألساسي، وبعد ذللك تلم علرض 
، وتم الخروج بالقائمة النهائية والتي تتفق مع (0ملحق رقم ) (01تدريس الرياضيات وعددهم )

( والتللي أوصللي 2110وقائمللة عفانللة)(، 2100(، واسللتراتيجية ديللاب)2102سللكران)أبللو قائمللة 
الباحلللث بتوظيفهلللا فلللي حلللل المسلللائل الرياضلللية فلللي الهندسلللة الفراغيلللة وتشلللجيع المعلملللين عللللى 

 استخدامها، وكانت القائمة كالتالي:
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 (1.2جدول رقم )
 قائمة مهارات حل المسائل في الهندسة الفراغية

 مهارات حل المسائل في الهندسة الفراغية رقم
 المعطيات من مسألة لفظية أو شكل هندسي.تحديد  0
 تحديد المطلوب حله في المسألة. 2
 رسم المسألة موضحًا عليها المعطيات. 4
 فرض الفروض 3
 االستراتيجية المستخدمة في الحلتحديد  5
 وضع خطة حل مناسبة. 6
 طة الحل.ختنفيذ  7

 
  الرياضية على حل المسألة الطالبتنمية قدرة: 

( القلدرة عللى حلل المسلائل الرياضلية بأنهلا "مهلارة يمتلكهلا 0: 0989بطشون )يعرف 
تقلان، وذللك ملن خلالل التغللب عللى العلا ئق المتعلم في حل المسائل الرياضلية بسلرعة ودقلة وا 

 .وتحقيق الهدف الذي يسعى إليه"
 

إمكانيلة الملتعلم توظيلف  " ويعرف الباحث القـدرة علـى حـل المسـائل الرياضـية بأنهـا     
العمليلللللات الذهنيلللللة لفحلللللص مكونلللللات موقلللللف جديلللللد مسلللللتخدمًا المعرفلللللة الرياضلللللية السلللللابقة، 

تقان.  واستراتيجيات الحل المناسب، للتوصل إلى الحلول المناسبة بسرعة وا 
ويعبلللر عنهلللا فلللي الدراسلللة بالدرجلللة التلللي يحصلللل عليهلللا الملللتعلم فلللي اختبلللار القلللدرة عللللى حلللل 

 ".ضيةالمسائل الريا
 

هلللو تللللدريب مناسلللب للمللللتعلم  الفراغيللللة فللللي الهندسلللةن حلللل المسللللائل الرياضلللية أكملللا 
فلي شلؤون حياتله المختلفلة فلي  المسلائل التلي تتعللق بحاضلره ومسلتقبلهليصبح قادرا على حل 

تسلاعد المعللم عللى تنميلة القلدرة للدى المتعلملين عللى  واإلرشلادات التاليلة والمستقبل،الحاضر 
 (400-418: 2100 ،)أبو زينة في الهندسة: حل المسائل الرياضية

 وتمثيلها. وتوضيحها باألشكال بالكالم،تشجيع الطالب على إعادة المسألة  -0
 مساعدة الطالب على التخلص من "حكم العادة" أو التشبث بنموذج حل فاشل. -2
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: فحللل المسللائل يعتمللد واألفكللارعلللى استحضللار المزيللد مللن المعلومللات مسللاعدة الطللالب  -4
 .ومعارف ومهاراتحصيلة الفرد من تجارب 

المضلي فلي  وتشلجيعهم عللىمساعدة الطالب على تحسين قدراتهم في اختبلار الفرضليات  -3
أجزاء المسلألة؛ زادت  والعالقات بينوكلما أكد المعلم على الروابط  واالستقصاء،االستقراء 

 رص الطالب لتكوين الفرضيات وتخمين الحلول.ف
تشللجيع الطللالب علللى حللل المسللألة بللأكثر مللن طريقللة: فيستحسللن أن ُيعللَود الطالللب علللى  -5

 التقليدي. والتفكير اآلليفهذا يساعد على تجنب الطريقة اآللية  المختلفة،تجربة الطرق 
ن المسألة موقف أو مساعدة الطالب على التكَيف للمسائل: فيجب على الطالب أن يفهم أ -6

المفلروض أن َيجابله الطاللب بصلعوبة فلي حلهلا  وأن ملن جاهز،غامض ال يتوفر لها حل 
 .والتروي والتأملويحتاج الموقف منه التفكير 

كما أن هناك مجموعلة ملن النصلائح يمكلن أن يسلتعين بهلا الطلبلة عنلد حلهلم للمسلألة 
 (264-262: 2117 وعبابنة، زينة، )أبو :منها الرياضية الهندسية

 حل المسألة الرياضية. والتحدي فيأن يبدي الطالب الرغبة  -0
 أن يختار الطالب المسألة التي يرغب بحلها أواًل. -2
 أن يعيد الطالب صياغة المسألة بلغته الخاصة. -4
 يتسرع في التفكير بل يأخذ الوقت الكافي للتفكير بالحل. أال -3
 الرياضية التي بين يديه.أن يبحث الطالب عن مسائل مماثلة للمسألة  -5
 يحاول الطريقة التي يعتقد أنها ال تقود إلى الحل الصحيح. أال -6
 أن ُيعَود على حل عدد كاف من المسائل الرياضية ألن ذلك يرسخ المعرفة الرياضية. -7

أن القلللدرة عللللى حلللل المسلللائل الرياضلللية فلللي الهندسلللية الفراغيلللة يمكلللن  ويـــرى الباحـــث
اشللللر األساسللللي مللللن خللللالل تللللدريس وحللللدة الهندسللللة الفراغيللللة تنميتهللللا لللللدى طللللالب الصللللف الع
ذللللك ملللن خلللالل اختبلللار القلللدرة عللللى حلللل المسلللائل  ويلللتم قيلللاسباسلللتخدام الملللدخل البصلللري، 
 الهندسية الُمعد لهذا الغرض.
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 كبيرة في وال صغيرة تترك ال فهي أنواعها، بشتى العلوم أمهات من أماً  الرياضيات تعتبر

فلي  أو معقلدة، قلوانين فلي ذللك كلان سلواء بسلهم، فيله وضلربت إال سفسلافها وفلي األملور جسلام
 .البسيطة اليومية الحياة شئون في حتى أو مثبتة، نظريات

والمقلادير  والكميلات بالقيلاس المخلتص العللم هلي أو والفلراغ األعلداد عللم هي فالرياضيات
 عللم أنهلا كملا التفكيلر. وأنملاط الحلل بطرائلق ويهلتم البشلري العقلل إبلداع ملن تجريلدي عللم وهلي

 :تعني قد وهي التفكير، وأنماط والطرائق األفكار بتسلسل يهتم تجريدي
 ر.التفكي في الفرد طريقة 
 منظمة معرفية بنية. 
 وواضحة محددة وتعبيرات رموزا تستخدم لغة. 
 ورموز وأشكال أعداد من تضمنته بما األنماط دراسة. 
 العناصلر ملن مجموعلة علن عبلارة البنيلة إن حيلث البنلى، هلذه بلين والعالقلات البنلى دراسلة. 

 2001: 163) الصادق،(
فلي  كبيلراً  دوراً  تلعلب الرياضليات فلإن اليلوم أملا الطبيعلة، لعلماء أداة الرياضيات كانت لقد

 (24: 2006 وغيرها. )الهويدي، واإلنسانية واإللكترونية الطبيعية الفروع جميع
يشلاهدها  ، حيلث) المحسوسلة (الواقعيلة الرياضليات ملن األكبلر الجلزء الهندسلة وتحتلل

والتي  األخرى الرياضية المواضيع بعض من العكس على بها اإلحساس الطالب ويستطيع الجميع
المفلاهيم  فمعظلم للذا منها، الجبرية وخاصة معها التعامل الطالب على وليس بالكامل تجريدية تعد

 اسلتخدام المعللم أحسلن إذا وسلهولة بيسلر وتعليمهلا معهلا التعاملل يسلهل فيزيائية مفاهيم الهندسية
تقانها. )أبولوم، لفهمها الالزمة التعليمية الوسائل  (05: 2007 وا 

يسر  الكثيرين قبل من واستخدامها الحياة في الهندسية والمجسمات األشكال وجود إنكما 
المعملاري  الفلن المصلريين قلدماء وعنلد والروملاني اإلسالمي العمارة فن فمثال تعلمها الطالب على

جلدًا،  عاليلة وبنسلبة وململوس واضلح وبشلكل فيله الهندسلة باسلتخدام ويلزدان يزهلوا أيضلا والحلديث
 ،)أبولوم :لكونها رياضيا إليها ينظر أنها العلماء ذكر فقد الرياضيات، عن بمعزل الهندسة وليست
2007 :09-20) 

ضلم  خلالل ملن بله خاصلة اسلتنتاجات بعملل الطاللب يقلوم حيلث :التفكيـر إثـارة فـي طريقـة -0
 .الناتج الشكل ومعرفة البعض لبعضها هندسية أشكال
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في  وتصل المعرفة غير التعابير من أصالً  فتتكون: والتسلسل بالتنظيم تتسم منظمة معرفة  -2
 .الهندسية الرياضية والمهارات التعميمات إلى النهاية

ومشلاهدتها،  عملهلا فلي واالسلتمتاع أفكارهلا، وتسلسلل والتناسلق بالجملال تتسلم فإنهلا ن:فـ -4
 الفنلان الرياضلي فلن وبوضلوح يظهلر متميلزا راقيا فنا يعد مجسماتها وعمل أشكالها فرسومات

 .ذلك في
 :التاليلة واألساسليات الركلائز عللى تنظيمله فلي اعتملد الهندسلة عللم أن أبوللوم وأوضلح

 (23: 2117)أبولوم، 
 المعرفية غير الهندسية والمصطلحات التعابير. 
 الهندسية البديهيات أو المسلمات. 
 الهندسية التعريفات. 
 وبراهينها الهندسية النظريات. 

 عللى تعتملد التلي العللوم أهلم ملن فراغيلة أم مسلتوية كانلت سلواء الهندسلة ملادة وتعتبلر
 أو تلدريب أي يوجلد وال للبرهلان، كلأداة األصلل فلي تستخدم أشكالها غالبية ألن البصري، التفكير
 (64 2003: سنكري،  (البصري. التفكير إلى يحتاج ال هندسي تمرين

مواقيلت  معرفلة فلي قلديماً  اسلتخدمت حيلث فعلااًل، دوراً  اليوميلة حياتنلا فلي الهندسلة وتلعلب
أملور  تسليير وفلي والتلرع والقنلوات األفلالج وشلق والبنايلات القصلور تصلميم وفلي واألهللة الصلالة
 ، الحياة المعاصرة مواقف من كثير في بارزاً  دوراً  تلعب هذا يومنا حتى زالت وال ، اليومية حياتهم
 وفلي ، التفكيلر للديهم وأسلاليب مهلاراتهم لتنميلة ضلرورياً  أملراً  الطلالب ألبنائنلا تعليمهلا كلان للذلك

 فلي الطاللبيتعلرف  حيلث العلام التعلليم مراحلل عللى الهندسلة مواضليع قسلمت التعليملي نظامنلا
 وحجومهلا بطريقلة مسلاحاتها ويلدرك هندسلية ومجسلمات نملاذج عللى اللدنيا األساسلية المرحللة
 المثللث وهندسلة كهندسلة العليلا األساسلية المرحللة فلي أخلرى هندسلة جرعلات يعطلى ثلم ملموسلة
 التحويالتكهندسة  متنوعة هندسية موضوعات خاللها يتناول الثانوية المرحلة إلى وينتقل الدائرة

 من الغالبية العظمى يستصعب والتي الفراغ في والمجسمات األشكال تعالج التي الفراغية والهندسة
 (37: 2119)شعت،  .تعلمها الطالب أبنائنا

الهندسلة  تخلص التلي األملور بعلض عللى الضلوء لتسللط الدراسلة، هلذه فكلرة أتلت للذلك
تدريسلها بشلكل يناسلب الطلالب وذللك باسللتخدام وطريقلة  تدريسلها وأهلداف كمفهومهلا الفراغيلة،

شللللكال والرسللللومات اسللللتراتيجية المللللدخل البصللللري كاسللللتراتيجية تعتمللللد علللللى التخيللللل البصللللري واأل
 البصرية.
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 :ماهية الهندسة الفراغية 
 بلالخط، المتعلقلة الرياضلية والتعميملات المفلاهيم فلي يبحلث الهندسلة هلي العللم اللذي

 النلواحي فلي العالقلات هلذه تطبيلق فلي تبحلث كملا ، إللخ ...تكلافؤ تطلابق، السلطح، المربلع،
 .الحياة في التي تعرض العملية

 الناقصلية، الهندسلة اإلقليديلة، الهندسلة منهلا فلروع، علدة إللى الهندسلة عللم وينقسلم
 مسميات من الهندسة علم ويبدأ كما التحليلية، الهندسة اإلسقاطية، الهندسة الهندسة الكروية،

 .)المستوى المستقيم، معرفة حسيا هي )النقطة،غير  أولية
 عبلارات ولتكلوين أخلرى، هندسلية لتعريلف مفلاهيم كأسلاس المسلميات هلذه وتسلتخدم

 المسلميات هلذه وتسلتخدم وتسلمى المسللمات، برهلان دون بصلحتها يقبل بينها العالقة توضح
 إثبلات يجلب عبلارات وهي) نظريات (تسمى جديدة معلومات إيجاد في والمسلمات والتعاريف
 ( www.forum.nailidz.comصحتها. )

ذي  الفراغ في والمجسمات األشكال تعالج التي الهندسة هي الفراغية بالهندسة ويقصد
 فيدوروفا عرفه حيث الفضائي، التفكير على األول المقام في تعتمد وهي أبعاد، الثالثة

(2115، Fyodorova) والخطوط واأللوان والفراغ النماذج إحساس على القدرة أنه على 
 :وهي أساسية قدرات أربعة يتضمن وهو واألشكال،

 بيانيا مرسومة بطريقة الفضائية األفكار أو البصرية األشكال تمثيل على القدرة· 
 والمالحظات التعديالت إلعطاء دقيقة بصورة البصري العالم إدراك على القدرة  
 المرئية التجارب في المشهد تكوين إعادة على القدرة  
 من أو الكلي مجموعها في الحركة لتخيل زوايا عدة من المشاهد الشكل تمييز على القدرة 

 .الشكل أجزاء خالل
ومساحتها  وحجومها وأشكالها األجسام خواص في يبحث الذي العلم بأنها وتعرف

 (270: 2117 ،)أبولوم .الفضائية بالهندسة وتسمى وسطوحها
 تمثيله تمثيال يتم ال ما كل بدراسة يعنى الذي العلم هي الفراغية الهندسة كما وأن

 (51: 2119 ،شعت) .التصور لتمام ثالث بعد تخيل فيه يجب بل بعدين، على كامال
 أفراد بين درجاتها في تختلف التصور على القدرة أن االختصاص أهل ويرى

 الدرجة ناحية من يكون ما غالباً  االختالف هذا أن غير القدرات، كافة شأن المجتمع، شأنها
 (53: 0993)عمر،  .النوع من ناحية وليس
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هي فرع من فروع الرياضيات الذي يبحث  ويري الباحث أن الهندسة الفراغية هي:
في خواص األجسام وأشكالها ومساحة سطوحها دون التعرض إلى خواص المواد المكونة لها 

حيزًا من الفراغ وتتكون من ثالثة أبعاد،  وهي التي تهتم بدراسة المجسمات التي تشغل
 كالمكعب واالسطوانة وغيرهما.
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 والنفسية،تعتبر االتجاهات من المواضيع التي حظيت بأهمية كبيرة في العلوم التربوية 
حيث ترى كثير من الدراسات بأن  يوم،وأصبحت مساحة البحوث التربوية حولها تزداد يوما بعد 

 (036: 2101)علي،  .ليه كهدف وقيمةيجب أن ينظر إ تحسين االتجاهات اآلن
 

  ماهية االتجاه  
ففللي  اتجللاه،والمصللدر  اتجلله،واالشللتقاق  وجلله،صللل الثالثللي تعللود كلمللة اتجللاه إلللى األ

 (0998 )ذوابي، .سنح الرأي،اتجه  للمسعودي،الصحاح 
 هما:وقد اكتفى الباحث بتعريفين  كثيرة،وتعريفات االتجاهات 

 نحلو للفلرد االنفعاليلة أو الوجدانيلة الحاللة علن عبلارة " أنهلا:( 0996) ةفليخل عرفله
 هلذا وخبلرات علن ومعتقلدات معلارف ملن لديله يوجلد ملا عللى بنلاء تتكلون والتلي ملا، موضوع

 األفعلال أو االسلتجابات بلبعض القيلام إللى بلالفرد الوجدانيلة الحاللة تلؤدي هلذه وقد الموضوع،
 لموضلوع قبولله أو الفلرد رفلض درجلة االسلتجابات هلذه ملن خلالل ويتحلدد معلين موقلف فلي

 ."االتجاه
 والعصلبي النفسلي االسلتعداد ملن حاللة بأنله االتجلاه ( فيعلرف0985النيلل ) أبلو أملا

 االستجابة توجيه على وتعمل ،اإلنسان بها مر التي السابقة والتجاربالخبرات نتيجة  تكونت
 .به ترتبط التي الموضوعات والمواقف نحو

 من أما األلفاظ في هو االختالف فان ،التعاريف هذه اختلفت مهما أنه الباحث ويرى
 دراستها من بد ال التي للسلوك كموجهات االتجاهات أهمية على تتفق الجوهر فجميعها حيث
 .المختلفة والخطط المقترحات وتطبيق التمهيد لتنفيذ أجل من

 

 )االتجاه نحو الرياضيات )الهندسة الفراغية 
 ( االتجللللاه نحللللو الرياضلللليات بأنلللله "اسللللتعداد وجللللداني218: 0998يعللللرف التللللودري )

فتجعلله يقبلل عليهلا بشلغف )اتجلاه  للى دراسلة الرياضلياتإمكتسب ثابلت نسلبيا يسلتجيب الفلرد 
 .يجابي( أو ينفر منها )اتجاه سلبي("إ

( االتجللاه نحللو الرياضلليات بأنلله "نللوع مللن 001: 2114كمللا ويعللرف عفانللة ونبهللان )
االسلللتعداد العقللللي والمعرفلللي لتوليلللد االسلللتجابات للللدى الطلللالب والتلللي تسلللاعدهم عللللى البحلللث 
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والتنقيب عن حلول للمشكالت الرياضية التي تواجههم أثناء تعلم الرياضيات سواء كانلت هلذه 
 تكون تلك االستجابات ايجابية أو سلبية ". وقد خطأ،الحلول صحيحة أم 
( االتجلاه نحلو الهندسلة بأنله "مجملوع درجلات اسلتجابات 032: 2101) علىويعرف 

بحللللب الهندسللللة وقيمتهللللا  حساسلللله،وا  الطللللالب االيجابيللللة أو السلللللبية التللللي تعبللللر عللللن شللللعوره 
أعللى والرغبلة جهلد أكبلر وتحصليل للى إمملا يلؤدي  الرياضلي،واالهتمام بهلا وثقتله فلي مسلتواه 

 في مواصلة دراسة الهندسة".
االتجللاه نحللو الهندسللة  يمكــن للباحــث أن يعــرفنلله إوفللي ضللوء مللا سللبق مللن تعريفللات ف

تكوين فرض انفعالى يستند إلى بعد معرفي، يشمل أحكاملًا قيميلة، واسلتعدادًا  بأنه لفراغيةا
بقيمتهللللللا  السللللللتجابات القبللللللول أو الللللللرفض نحللللللو طبيعللللللة الهندسللللللة الفراغيللللللة، واإلحسللللللاس

 واالستمتاع بتعلمها، وتقدير دور المعلم في تدريسها.
 ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس االتجاه الذي أعده الباحث.

 

 أهمية االتجاهات 
 تتمتع التي األهمية من تنبع االتجاهات قياس أهمية أن ( إلى0985لقد أشار عقل )

 نها: إ حيث من كبيرة أهمية لها فاالتجاهات ،نفسها بها االتجاهات
أن  أي ،لالتجلاه) يمكلن حيلث (حكمهلا وصلف يكلون قياسلها ن  إفل للسللوك كمفسلر تعملل .0

ملن  االتجلاه سلمات يحملل القيلاس موضلوع السللوك أن بمعنلى اللدافع عللى محمول االتجاه
 .وجهته ،موضوعه ،شدته ،ضعفه حيث

 .والمدة الشدة درجة حيث من للدوافع تكميم قياسهاإن  ف للسلوك كدوافع تعمل .2
الللتعلم وتعللديل السلللوك أو تغييللره وبنللاء بللرامج إن  فلل االتجللاه،هنللاك الفائللدة التطبيقيللة لقيللاس  .4

هللذا التعللديل والتغيللر ال يمكللن أن تكللون فعالللة وذات جللدوى بللدون القيللاس العلمللي والللدقيق 
   والواقعية.لالتجاهات الفعلية 

 

  االتجاه:مكونات 
 هي:لى أن االتجاهات تتضمن ثالثة مكونات متكاملة إ( 0988أشار زيتون )

وهللللو يللللدل علللللى مجموعللللة المعللللارف والمعتقللللدات المرتبطللللة بموضللللوع  المعرفــــي:المكــــون  .2
 االتجاه.

 الكراهيلة،لى الشعور باالرتيلاح أو علدم االرتيلاح بالحلب أو إوهو يشير  الوجداني:المكون  .1
 االتجاه.بالتأكيد أو الرفض لموضوع 
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وهللو يتضللمن مجموعللة أنمللاط التهيللؤ أو االسللتعدادات التللي تتفللق مللع  النزوعــي:المكــون  .7
 االتجاه.المعارف واالنفعاالت المتعلقة بموضوع 

 

  االتجاه:خصائص 
بالخصللائص اآلتيللة كمللا وردت  –ن االتجاهللات تتميللز ف بصللفة عامللة إويمكللن القللول 

 (:0998، في )جامعة القدس المفتوحة
 .ويتعلمونهااألفراد  يكتسبها االتجاهات .0
 .البيئة في ما موضوع أو موقف أو وشيء ،ما فرد بين عالقة تتضمن االتجاهات .2
 .الموضوع أو الموقف أو والشيء ،الفرد بين العالقة نوع تعكس االتجاهات .4
 أو المواقلف أو األشلياء بلاختالف الواحلد الفلرد للدى وتتنلوع تتعلدد قلد االتجاهلات .3

 .وتعددها الموضوعات،
تكلون  وقلد ،دقيلق بشلكل محلدد ملا شليء أو ،موضلوع أو موقلف نحلو تتحلدد قد االتجاهات .5

 .مواقف أو أشياء أو ،موضوعات عدة من أوسع مجال نحو عامة
 .األفراد لدى الموضوعية طابع من أكثر الذاتية طابع عليها يغلب االتجاهات .6
أو  ،اللرفض يمثلل خلرواآل ،القبلول يمثلل أحلدهما ،طرفلان لله ملدى عللى تقلع االتجاهلات .7

   .سالب خرواآل موجب أحدهما
ظلروف  تحلت والتطلور للتغيلر قابللة ولكنها النسبي واالستمرار الثبات صفة لها االتجاهات .8

 .معينة وشروط
الشلخص  للدى وتغيرهلا ثباتهلا درجلة وفلي ،وضلعفها قوتهلا درجلة فلي االتجاهلات تختللف .9

عليله  هلي ملا عللى وثابتلة قويلة االتجاهلات بعلض تظلل فبينملا ،آخلر إللى زملن ملن الواحلد
 .بسهولة تغيرها يمكن ضعيفة آخرين لدى تكون فإنها ،طويلة فترة األشخاص بعض لدى

 

  االتجاهات:مراحل تكوين 
( الللى أن تكللوين االتجاهللات يجللب أن يمللر فللي ثللالث مراحللل 0998ويشللير ذوابللي )

 هي:رئيسية 
 بلين – تفاعليلة أي – جدليلة عالقلة بالضلرورة تتطللب المرحللة وهلذه: اإلدراكيـة المرحلـة .0

 والمسلتوى االقتصلادي والمسلتوى والمنلزل كالمدرسلة المحيطلة البيئلة بعناصلر الفرد مباشرة
 وغيلر معله االحتكاكيلة بملواقفهم األشلخاص أو األخلرى االجتماعيلة والمؤسسلات ،العمللي
 .ذلك
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 تسلمى ملا وهلي ،ملا شليء نحلو االتجلاه بنملو المرحللة هلذه وتتميلز: التقييميـة المرحلـة .2
 أن يمكلن فملثال ،االتجلاه موضلوع تمثلل التلي والطبيعلة البيئلة لعناصلر الفلرد بمرحلة تقيليم

 الدراسة. فترة أثناء القراءة إلى ميله من أكثر اللهو طالب إلى يميل
 اختيلار للفلرد أتليح فللو االتجلاه ثبلات مرحللة وهلي: الحكـم إصـدار أو القـرار اتخـا  مرحلـة .4

 فلي مهملا اً دوار  تلعلب االجتماعيلة التنشلئة عواملل فلإن ،األكلاديمي تخصصه مهنته حسب
 والسياسية واالقتصادية االجتماعية الظروف وليدة تعتبر والتي ،ونموها تكوين االتجاهات

 .االجتماعية التنشئة على انعكاسها لها أخرى أو عوامل
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  والتفكير البصري  املحور األول: دراسات تناولت املدخل البصري 

o  التعليق على دراسات املحور األول 

  املحور الثاني: دراسات تناولت حل املسائل الهندسية 

o ثانيالتعليق على دراسات املحور ال 

 املحور الثالث: دراسات تناولت االتجاه نحو الهندسة الفراغية 

o  ثالثاملحور الالتعليق على دراسات 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة 

 
 

 



 
 ( 69 )  

  

 

القدرة  ةيإلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنم ةيتسعى الدراسة الحال
األساسي، ولذلك قام  العاشرالصف  طالبلدى  على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية

السابقة في هذا المجال لالستفادة منها في إعداد اإلطار  الدراسات باالطالع على الباحث
المناسبة، وبعد مراجعة الدراسات  ةياألدوات اإلحصائ فيوتوظ أدوات الدراسة، ديالنظري، وتحد

، ومن خالل متابعة واستعراض الباحث لهذه الدراسات، وتسهيال السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة
إلى ثالثة  وذلك سة فإن الباحث صنفها حسب عالقتها بمتغيرات الدراسةلعرض نتائج هذه الدرا

 عام على هذه المحاور؛ إلبراز مدى االتفاق بيتعقثم ، ومن ، وتعليق على كل محورمحاور
 والدراسات السابقة، وقد صنفت محاور الدراسة على النحو اآلتي: ةيالدراسة الحال نيب واالختالف

  والتفكير البصري تناولت المدخل البصريالمحور األول: دراسات 
  الهندسيةالمحور الثاني: دراسات تناولت حل المسائل  
 المحور الثالث: دراسات تناولت االتجاه نحو الهندسة الفراغية 

 والتفكير البصري المحور األول: دراسات تناولت المدخل البصري 
ويندرج ضمنه التفكير  ،البصرييتناول الباحث في هذا المحور دراسات تتعلق بالمدخل 

، ونظرًا الستعانة الباحث بتلك الدراسات أثناء البصري والذي هو من أساسيات المدخل البصري
 الدراسات:ومن هذه  ،اعداد اإلطار النظري؛ فقد تم اضافتها ضمن محور المدخل البصري

 

 أواًل: الدراسات العربية
 

 (1622دراسة جندية ) .2
التعرف على أثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنمية إلى هدفت الدراسة 

بعض مهارات ما وراء المعرفة بالعلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي. ولتحقيق 
أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مهارات ما وراء المعرفة، حيث تكون 

الدراسة تم تطبيق الدراسة على عينة ( بندًا اختباريا، ولتحقيق أغراض 51االختبار من )
( طالبة من طالبات الصف الثامن األساسي من مدرسة العباس األساسية 81مكونة من )

)أ(، وقد تم اختيار المدرسة بطريقة قصدية، وتم اختيار عينة الدراسة منها، والمكونة من 
، واألخرى تمثل ( طالبة31شعبتين؛ إحداهما تمثل المجموعة التجريبية وعدد طالباتها )

 المنهج دراستها في الباحثة اعتمدت ( طالبة، وقد31المجموعة الضابطة وعدد طالباتها )
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 على المكاني البصري المدخل المستقل وهو المتغير أثر لدراسة وذلك التجريبي شبه
المعرفة، وللتحقق من صحة فرضيات الدراسة  وراء ما مهارات وهو التابع المتغير

الباحثة اختبار)ت( لعينتين مستقلتين. واختبار مان وتيني للفروق بين استخدمت 
مجموعتين مستقلتين، ومربع إيتا لقياس حجم األثر. وقد توصلت الدراسة إلى وجود 

طالبات  متوسط درجات بين (α  1.15داللة ) مستوى إحصائية عند داللة ذات فروق
بطة في االختبار البعدي لمهارات ما المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضا

 وراء المعرفة لصالح المجموعة التجريبية.
 

 (1627دراسة أبو دان ) .1
معرفة أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة إلى هدفت الدراسة 

لبصري لدى طالبات الصف الرابع الكسور على تنمية التحصيل ومهارات التفكير ا
الدراسة استخدمت الباحثة المنهج  التجريبي .وتكونت ساسي بغزة. ولتحقيق هدف األ

ساسي تم رابع األ( طالبة موزعين على فصلين دراسيين للصف ال61عينة الدراسة  من )
اختيارهما عشوائيا ليمثل أحدهما المجموعة التجريبية واآلخر المجموعة الضابطة وبعد 

لنماذج المحسوسة" للتجريب ضبط أدوات الدراسة تم اخضاع المتغير المستقل " توظيف ا
ول " التحصيل" وعلى المتغير الثاني " مهارات التفكير قياس أثره على المتغير التابع األو 

النتائج التالية: وجود فروق ذات داللة إلى البصري"، وتم تنفيذ الدراسة وتوصلت الباحثة 
 ( بين متوسط درجات الطالبات في المجموعةα  1.15إحصائية عند مستوى )

التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي لصالح المجموعة التجريبية، 
( بين متوسط درجات α  1.15ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير 
 لتجريبية.البصري البعدي لصالح طالبات المجموعة ا

 

 (1627دراسة أبو زيادة ) .7
التعرق على فاعلية استخدام كتاب تفاعلي محوسب في إلى هدفت هذه الدراسة 

ساسي نولوجيا لدى طالب الصف الخامس األتنمية مهارات التفكير البصري في التك
وتكونت عينة الدراسة من المنهج التجريبي. الباحث  استخدمولتحقيق هدف الدراسة  بغزة،
شعب دراسية للصف  على أربعموزعين  طالبا،( 021عدد طالبها ) شعب بلغأربع 

التجريبية والشعبتين  لتمثال المجموعةساسي تم اختيار شعبتين عشوائيا الخامس األ
وتم تنفيذ الدراسة وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات  الضابطة،الباقيتين المجموعة 
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( بين متوسط درجات الطالبات في المجموعة α  1.10ائية عند مستوى )داللة إحص
التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري لصالح طالبات 

 المجموعة التجريبية.
 

 (1627دراسة العشي ) .2
الكشف عن مدى فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة  إلى هدفت هذه الدراسة

ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف السادس األساسي  لتنمية المباد  العلمية
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي  في مادة العلوم بغزة، وقد

طالب الصف السادس، ( طالبًا من 92التي بلغ عددها ) حيث اختارت عينة الدراسة
( طالبًا واألخرى 37إحداهما تجريبية وعددها ) حيث وزعت العينة على مجموعتين

( طالبًا، واستخدمت الباحثة اختباًرا للمباد  العلمية وآخر 35ضابطة يبلغ عددها )
لمهارات التفكير البصري، كما قامت بإعداد برنامج بالوسائط المتعددة متضمنًا مهارات 

لبصري والمباد  العلمية. وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المستخدم التفكير ا
في تنمية المباد  العلمية ومهارات التفكير البصري، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين 

ي ر لبات المجموعة الضابطة في اختبامتوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطا
 كير البصري لصالح طالبات المجموعة التجريبية.المباد  العلمية ومهارات التف

 

 (1621دراسة الكحلوت ) .8
بيت الدائري في هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية توظيف استراتيجية ال

ى طالبات الصف الحادي عشر مهارات التفكير البصري في الجغرافيا لدتنمية المفاهيم و 
 ،المنهج الوصفي لتحليل المحتوى: هجينستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنابغزة و 

ت الدائري (على المتغير استراتيجية البييبي لقياس أثر المتغير المستقل )المنهج التجر و 
المفاهيم الجغرافية ومهارات التفكير البصري(، حيث تم تطبيق الدراسة على عينة التابع )

فهد األحمد ( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة 76مكونة من )
/ 2100التعليم شرق غزة للعام الدراسي )لبنات التابعة لمديرية التربية و الصباح الثانوية ل

شعبة ضابطة عددها ، موزعين على شعبتين دراسيتين تم اختيارهما عشوائيا م(2102
 ( طالبة.48عددها )عبة تجريبية و شو  ،( طالبة48)

ولبلوغ أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها، والتحقيق من فروضها، أعدت الباحثة ثالث 
أدوات، وهي: أداة تحليل، ودليل المعلم، وقائمة بالمفاهيم الجغرافية، واختبارًا للمفاهيم 

(، واختبارا لمهارات التفكير البصري، وتم التأكد من صدق 51الجغرافية وعدد فقراته )
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( طالبة من طالبات الصف 35وثباتهما على عينة استطالعية بلغ عددها )االختبارين 
 الحادي عشر في مدرسة شعبان عبد القادر الريس الثانوية للبنات.

قد أثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائيا في اختبار مهارات التفكير و 
 البصري لصالح المجموعة التجريبية.

 ( 1622دراسة طافش ) .0
ت هذه الدراسة إلى التعرف على " أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل هدف

الرياضي على تنمية التحصيل الدراسي ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف 
الثامن األساسي بغزة"، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي. 

بطريقة عشوائية من طالبات الصف ( طالبة اختيروا 73)عينة الدراسة من  وتكونت
الثامن األساسي. واقتصرت الدراسة على الوحدة السادسة من كتاب الرياضيات المقرر 
للصف الثامن األساسي وقد استخدمت الباحثة اختباري التحصيل ومهارات التفكير 
البصري للوصول إلى نتائج الدراسة، وذلك بتوظيف األساليب اإلحصائية المناسبة 

في المعالجات اإلحصائية وجمع بيانات الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى  SPSSمج وبرنا
وجود أثر البرنامج المقترح في مهارات التواصل الرياضي على وحدة الهندسة لتنمية 

البصري عند تطبيقه على الطالبات، وجود فروق  ومهارات التفكيرالتحصيل الدراسي 
( بين متوسط درجات الطالبات في α  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى )

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار تحصيل الهندسة واختبار مهارات 
 التجريبية.التفكير البصري في التطبيق البعدي لصالح المجموعة 

 

 (1626دراسة عبد الملك ) .3
المدخل  هدفت هذه الدراسة إلى إعداد برنامج تعلم إلكتروني مدمج قائم على

البصري لتنمية التحصيل في العلوم ومهارات قراءة البصريات وتقدير الذات لدى تالميذ 
قد استخدم الباحث المنهج التجريبي حيث تم اختيار حلة اإلعدادية المعاقين سمعيا، و المر 

ًا بمدارس األمل للصم سمعيعينة الدراسة من تالميذ الصف األول اإلعدادي المعاقين 
ستخدمت عددًا من األدوات تمثلت في اختبار التحصيل المعرفي واختبار في مصر، وا

مهارات قراءة البصريات واختبار تقدير الذات. وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلية برنامج 
التعلم اإللكتروني المدمج والذي أدى إلى ارتفاع التحصيل المعرفي لصالح التالميذ في 

 المجموعة التجريبية.
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 ( 1626بر )دراسة ج .5
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية 
في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري بالعلوم لدى طالبات الصف العاشر 
األساسي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، وقد اختار الباحث عينة من طالب الصف 

( من مدينة غزة وقسمت إلى مجموعتين إحداهما 91)العاشر األساسي وعددهم  
مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية، واختيرت العينة بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحث 
اختبار المفاهيم ، واختبار مهارات التفكير البصري وقامت بإعداد دليل المعلم والطالب ، 

( بين متوسطي α < 1.15وقد أسفرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم ، وجود فروق ذات 

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية α < 1.15داللة إحصائية عند مستوى )
توظيف بوقد أوصت الدراسة  والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري.

  خاص.دريس العلوم بشكل عام وتدريس العلوم بشكل استراتيجيات حديثة في ت
 

 (1626دراسة إبراهيم ) .6
التعرف إلى أثر استخدام المدخل البصري المكاني في  على هدفت هذه الدراسة

الجغرافيا على التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير الجغرافي لدى طالب الصف 
المنهج شبه التجريبي والمنهج األول من المرحلة الثانوية، ولقد استخدمت الباحثة 

الوصفي التحليلي حيث اختارت عينة من طالبات الصف األول من المرحلة الثانوية في 
ختبارا لقياس مهارات  جمهورية مصر العربية، واستخدمت الباحثة اختبارا تحصيليًا وا 
 التفكير البصري. وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي
درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة في 

 االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
  

 (1626دراسة الشوبكي ) .26
هدفت إلى معرفة أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات 

بغزة، واستخدمت الباحثة التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر 
المنهج التجريبي ألنه المنهج المناسب لدارسة الظاهرة، وقد اختارت الباحثة عينة من 

وقسمت إلى مجموعتين إحداهما مجموعة ( 68بات الصف الحادي عشر وعددهم)طال
ضابطة وأخرى تجريبية ،واختيرت العينة بطريقة عشوائية، واستخدمت الباحثة اختبار 

واختبار مهارات التفكير البصري وقامت بإعداد  دليل المعلم والطالب ، وقد  المفاهيم ،
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( بين متوسطي α  1.15أسفرت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم ، وجود فروق 

طي درجات المجموعة ( بين متوسα  1.15ذات داللة إحصائية عند مستوى )
وقد أوصت الدراسة  التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير البصري.

باعتباره أحداألساليب الفعالة  التعليم،ضرورة األخذ بالمدخل المنظومي كأحد مداخل ب
لتدريس  وتنمية قدرات الطالبات في التفكير البصري كأهداف مهمة المفاهيم،في تنمية 
 العلوم.

 

 (1666راسة حمادة )د .22
معرفه فاعلية شبكات التفكير البصري في تنمية إلى هدفت هذه الدراسة 

المشكالت اللفظية في الرياضيات طرح البصري والقدرة على حل و  مهارات التفكير
وقد ، االتجاه نحو حلها لتالميذ الصف الخامس االبتدائي على وحدة التقريب والقسمةو 

التجريبي ذو المجموعتين ، وقد اختار الباحث عينة الدراسة استخدم الباحث المنهج 
 43لتا المجموعتين من ) ( من تالميذ الصف الخامس حيث تمثل ك 68مكونة من ) 

سة نجيب الريحاني االبتدائية، ، وكانت المجموعة التجريبية من مدر ( تلميذة
خدم الباحث أدوات وقد است، المجموعة الضابطة من مدرسة الفتح بإدارة حدائق القبةو 

حصيلي، وقام بإعداد دليل الدراسة اختبار لمهارات التفكير البصري ، واختبار الت
وقد أسفرت نتائج ، ، واختبار حل وطرح المشكالت اللفظية في الرياضياتللمعلم

نمية مهارات التفكير الدراسة على أن شبكات التفكير البصري قد أسهمت في ت
شكالت اللفظية في الرياضيات إلي جانب تحسن اتجاه التحصيل وطرح المالبصري و 

 التالميذ نحو حل المشكالت اللفظية في الرياضيات .
 

 (1666دراسة شعت ) .21
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مهارات التفكير البصري في 
ثراء منهاج الصف  محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسي بغزة وا 

عاشر األساسي، وقد اختار الباحث المنهج الوصفي التحليلي البنائي، وكانت عينة ال
واستخدم الباحث في  األساسي،الدراسة هي محتوى كتاب الرياضيات للصف العاشر 

وقد  البصري،جمع بياناته أداة تحليل المحتوى والتي اشتملت على مهارات التفكير 
ارات التفكير البصري في منهاج الصف أسفرت النتائج إلى تدني نسبة توافر مه

االستفادة من قائمة بالعاشر األساسي في وحدة الهندسة الفراغية. وقد أوصت الدراسة 
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مهارات التفكير البصري عند تطوير وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي 
 .واالستفادة من المادة االثرائية التي قدمتها الدراسة

 

 (1663)دراسة المنير  .27
هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج على المدخل البصري في تنمية 
مهارات ما وراء المعرفة لدى الفائقين من أطفال الرياض، ولقد استخدمت الباحثة 

( طفل وطفلة من أطفال  211المنهج التجريبي، حيث اختارت عينة مكونة من ) 
غير  76فائقين،  20مقسمة إلى )  غير فائقين( 057فائقين،  34الرياض بمصر، ) 

التجريبية، ( بالمجموعة غير فائقين 80فائقين،  20ابطة، )فائقين(، بالمجموعة الض
ًا من األدوات تمثلت في اختبار رسم الرجل لجود واستخدمت الباحثة عدد

انففهاريس، واستمارة العامل االجتماعي، واختبار تورانس للتفكير االبتكاري، 
ئص السلوكية لألطفال، واختبار مهارات ما وراء المعرفة لطفل ومقياس الخصا

الروضة. وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات ما 
 وراء المعرفة لدى الفائقين من أطفال الرياض.

 

 ( 1660دراسة الخزندار ومهدي ) .22
على التفكير  وجاءت هذه الدراسة للتعرف على فاعلية موقع إلكتروني

والمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة األقصى  البصري
الباحثان نوعين من األدوات وهما: اختبار مهارات التفكير البصري،  بغزة، واستخدم

المنظومي، حيث تم تطبيقهما على عينة الدراسة المكونة من  واختبار مهارات التفكير
لمساق استراتيجيات التدريب المحوسب حيث بلغ  ت المسجالتشعبة من الطالبا
قصديا من بين الشعب التي تمثل المجتمع  ( طالبة تم اختيارهن45عددهن حوالي )
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين متوسط  األصلي للدراسة.

بصري ومتوسط درجاتهن في درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار التفكير ال
اختبار التفكير المنظومي، مما يدل على أن الزيادة في متوسط درجاتهن في اختبار 
التفكير البصري يؤدي إلى زيادة في متوسط درجاتهن في اختبار التفكير المنظومي 
وأن الزيادة في متوسط درجاتهن في اختبار التفكير المنظومي يؤدي إلى زيادة في 

 تهن في اختبار التفكير البصري.متوسط درجا
 



 
 ( 76 )  

  

 (1660دراسة مهدى ) .28
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام برمجيات تعلمية على 

البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة،  التفكير
الباحث مستخدمًا المنهج البنائي والتجريبي ووصواًل لتحقيق أهداف الدراسة صمم 

مطبًقا أدوات  )اختبار تحصيلي –أداتين، وهما:  )اختبار مهارات التفكير البصري 
( طالبة 84الدراسة على عينة تم اختيارها من مدرسة كفر قاسم الثانوية للبنات من )

( طالبة والثانية ضابطة من 30) تم توزعيهن على مجموعتين األولى تجريبية من
البرمجيات على التفكير   تائج الدراسة إلى فاعلية( طالبة وقد أشارت أهم ن32)

 البصري والتحصيل في التكنولوجيا.
 

 (1660) بركات دراسة .20
 تنمية في المكاني البصري المدخل فاعلية على التعرف إلى الدراسة هدفت

 واستخدم بالعلوم، اإلعدادية المرحلة لتالميذ والتحصيل القدرة المكانية أبعاد بعض
 من عينة اختار حيث الدراسة، لهذه المالئم وهو المنهج التجريبي المنهج الباحث
 المدخل أثر حجم أن الدراسة نتائج أهم من بمصر، وكان اإلعدادية المرحلة طالب
 اإلدراك البصري، التصور( القدرة المكانية أبعاد بعض تنمية في كبيراً  البصري
 تنمية في كبير المكاني البصريالمدخل  أثر حجم ، وأن )اإلدراكية السرعة المكاني،
 بين موجبة وجود عالقة إلى باإلضافة العلوم، مادة في التالميذ لدى التحصيل
 .المكانية القدرة وأبعاد التحصيل
 

 (1668دراسة الجابري ) .23
تهدف الدراسة إلى التوصل إلى عدد العناصر المناسب التي ينبغي أن توجد 
في الرسومات التوضيحية، وكذلك التعرف إلى أثر الخلفية على درجة نمو اإلدراك 
البصري للمفاهيم البيئية لدى أطفال ما قبل المدرسة، وقد تكونت عينة البحث من أربع 

 سنوات(،6-5أطفال المستوى الثاني )وهم  مجموعات تجريبية ألربع معالجات تجريبية
طفل وطفلة، وتم استخدام مجموعة اللوحات التعليمية والتي تضم  81بلغ عددهم 

 )المستقلة(.متغيرات البحث التجريبية 
أسفرت  وبعديًا( وقدوتم تطبيق )اختبار نمو اإلدراك البصري للمفاهيم البيئية قبليًا 

نتائج البحث عن وجود عالقة عكسية بين كثافة العناصر في الرسومات التوضيحية 
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ونمو اإلدراك البصري نتيجة الختالف الخلفية مع تثبيت عدد العناصر في الرسومات 
التوضيحية، كما أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 

صري للمفاهيم البيئية قبل عرض الرسومات وبعد األطفال على اختبار نمو اإلدراك الب
لثة وغير دالة عرضها لصالح التطبيق البعدي وذلك للمجموعة األولى والثانية والثا

 للمجموعة الرابعة.
 

 (1662دراسة شلبي ) .25
لتعرف على مدى اإلدراك البصري لدى ذوي صعوبات لجاءت هذه الدراسة 

دائية، وتكونت عينة الدراسة المبدئية من تعلم الرياضيات من تالميذ المرحلة االبت
( تلميذًا وتلميذة، من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدرسة خالد بن الوليد بمركز 207)

ووصل  سنة، 00 – 8وتراوحت أعمارهم الزمنية من  الدقهلية،ميت غمرة بمحافظة 
وكانت أهم نتائج هذه  الدراسة.تطبيق جميع أدوات  بعد (030)إلى عدد أفراد العينة 

الدراسة في ضوء الفروض التي قامت عليها، وفي ضوء األساليب اإلحصائية 
( للتحقق من هذه الفروض هي وجود SPSSالمستخدمة )ببرنامج الحزم االحصائية 

فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة من التالميذ ذوي 
ين فيها على اختبار التمييز البصري لصالح صعوبات تعلم الرياضيات والعادي

العاديين، وجود فروق ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة من 
التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات والعاديين فيها على اختبار اإلغالق البصري 

 لصالح العاديين.
 

 (1662دراسة محمد ) .26
الرياضيات لتنمية التفكير البصري لدى  هدفت الدراسة إلى اقتراح برنامج في

التلميذ األصم في المرحلة االبتدائية، ولقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي، حيث 
ناث في مصر، حيت بلغ عدد ًا من الذكور واإل( تلميذ02ختارت عينة الدراسة من)ا

بارات ( إناث، واستخدمت الباحثة عددًا من االخت8( ذكور، وعدد اإلناث )3الذكور)
وهي اختبار التماثل واختبار االختالف  واختبار النمط، وكان من أهم نتائج الدراسة 
فاعلية البرنامج المقترح في تنمية التفكير البصري لدى عينة البحث، ونمو قدرة 
التالميذ على استخدام التفكير البصري في إدراك كل من التماثل واالختالف والنمط 

 لدرجات متقاربة.
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 (1662أحمد وعبد الكريم )دراسة  .16
أثر المنطق الرياضي والتدريس بالمدخل  علىالتعرف  إلى هدفت الدراسة

البصري في أنماط التعلم والتفكير وتنمية القدرة المكانية وتحصيل تالميذ الصف 
الثاني اإلعدادي في مادة العلوم. ولقد اتبعت الباحثتان المنهج التجريبي حيث تكونت 

تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرستي عبد العزيز جاوي، وطابا  عينة الدراسة من
( تلميذة، تم تقسيمها إلى مجموعتين إحداهما 68)اإلعدادية للبنات بمصر بلغ عددها 

تلميذة، حيث  (43)تلميذة واألخرى ضابطة وعدد أفرادها  (43)تجريبية وعدد أفراها 
قدرة استخدمت الباحثتان اختبار أنماط التعلم والتفكير لدى األطفال، واختبار ال

ًا في المفاهيم العلمية، واختبار المنطق الرياضي. وكان من المكانية، واختبارًا تحصيلي
أهم نتائج الدراسة فاعلية التدريس بالمدخل البصري المكاني في تنشيط النمط األيمن 

للنمط المتكامل، حيث ساعدت كثير من الوسائل البصرية المكانية على والوصول 
تعديل النمط السائد في التعلم والتفكير لتالميذ المجموعة التجريبية وسيادة وظائف 

 النمط األيسر لدى التالميذ ذو المنطق الرياضي المرتفع.
 

 (1662دراسة عفانة ) .12
البصري في تنمية القدرة على  هدفت هذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام المدخل

حل المسائل الرياضية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة، وقد 
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي، وتم اختيار عينة قصدية من 
مدرستين إعداديتين بمنطقة المغازي بغزة إحداهما للذكور واألخرى لإلناث وهما مدرسة 

اإلعدادية للبنات، وقد استخدم الباحث  اإلعدادية للبنين ومدرسة المغازيزي المغا
أداتين؛ األولى: اختبار لقياس القدرة على حل المسائل الرياضية في موضوعي 

والثانية دليل  الصف الثامن األساسي في فلسطين، المساحة والتحليل المقررين على
عليم الرياضيات كإستراتيجية تدريسية في تللمعلم يبين كيفية استخدام المدخل البصري 

وكان من أهم نتائج الدراسة أنه توجد فروق جوهرية في القدرة  لطلبة نفس الصف.
على حل المسائل الرياضية بين طلبة المجموعتين التجريبية الذين تعلموا الرياضيات 

ية المدخل بإستراتيجية المدخل البصري والضابطة الذين تعلموا الرياضيات بإستراتيج
 التقليدي، لصالح المجموعة التجريبية.
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 (1666دراسة قنديل ) .11
معرفة أثر التفاعل بين استراتيجية بنائية ومستوى التصور لهدفت الدراسة 

البصري على التفكير الهندسي وتحصيل الهندسة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي 
ًا وتلميذة من تالميذ ( تلميذ 298سة التي بلغ عددها ) بمصر، حيث اختار عينة الدرا

إحداهما تجريبية وعددها الصف األول اإلعدادي، حيث وزعت العينة على مجموعتين 
( 038يبلغ عددها ) ( تلميذة تم تدريسهم وفق المدخل البنائي، واألخرى ضابطة051)

مستوى  تلميذة، واستخدم الباحث اختبار مستوى التفكير الهندسي واختبا ا ًر لقياس
تحصيليًا، وكان من أهم نتائج الدراسة تفوق المدخل البنائي  ًراالتصور البصري واختبا

 المقترح على المدخل المعتاد من حيث األثر على تنمية التفكير الهندسي والتحصيل.
 

 :ثانيا: الدراسات االجنبية
 

 Haciomeroglu & Chicken, 2012)دراسة هاسيومير وأوجلو وتشيكن ) .2
الدراسة إلى التعرف على مستوى األداء الرياضي لدى طالب مقرر سعت هذه 

لتعليم اشتقاق  التفاضل والتكامل من خالل التفكير البصري باستخدام العروض البصرية
( من طلبة خمس مدارس ثانوية، 084ولقد تكونت عينة الدراسة من ) الدوال الرياضية.

لطلبة للتفكير البصري تعزى وقد كشفت الدراسة عن عدم وجود فروق في تفضيل ا
للجنس، وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية في تفضيل الطلبة للتفكير البصري بين 

عن وجود الطلبة مرتفعي التحصيل والطلبة منخفضي التحصيل، وكما كشفت الدراسة 
بين الطلبة الذين يفضلون التفكير البصري وأداءهم الرياضي في التفاضل  قوي   ارتباط  
 امل.والتك

 

 (Genovesi, 2011دراسة جينوفيسي ) .1
استراتيجيات التفكير  ىحدإاسة إلى التعرف على أثر استخدام هدفت هذه الدر 

البصري على خبرات المتعلمين، ولقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، 
وكان السؤال الرئيس للدراسة: بماذا تتسم خبرات المتعلمين عند استخدام استراتيجيات 

 التفكير البصري؟
( شخصا من زوار المتحف تم اختيارهم 20وقد تكونت عينة الدراسة من )

بطريقة قصدية، وقام الباحث بجمع البيانات من خالل الخرائط التي قام المشاركون 
 برسمها، باإلضافة للمالحظة وتسجيالت الفيديو ومجموعات النقا، البؤرية.
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 وكان من أهم نتائج الدراسة:  
 جراء العروض البصرية.إاستراتيجية التفكير البصري عند  وجود فاعلية الستخدام 
  لدى الفئة التي استخدمت استراتيجية التفكير البصري نحوها.وجود توجه 
 .كما ساعدت هذه االستراتيجية على تنمية مهارات المالحظة لدى المشاركين 
 .ساهمت هذه الدراسة في توضيح كيفية تفعيل مشاركة اليافعين في المتاحف 
 .وفرت هذه الدراسة إطارا نظريا للدراسات المستقبلية في هذا اإلطار 

 

 Dilek, 2010)دراسة ديليك ) .7
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مهارات التفكير البصري لدى طلبة الصف 

( سنة، والذين ينشئون تفسيرات 04-02السادس االبتدائي والذين تتراوح أعمارهم من )
بصرية خالل دراستهم لمقررات التاريخ المدرسية، حيث قام الطلبة برسم صور تصف 

ولقد أظهرت نتائج هذه  اث التاريخية باالعتماد على المصادر البصرية.المشاهد واألحد
الدراسة أن الرسومات البصرية تعتبر وسيلة فعالة لوصول المتعلمين إلى التفكير في 
التاريخ، وأن األعمال الفنية التى تعرض مشاهد بصرية تساهم في حل المشكالت 

 المرتبطة بفهم التاريخ.
 

 Lee & Bednar, 2009)وبيدنرز )دراسة لي  .2
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير نظم المعلومات الجغرافية على 

لقد قام الباحثان بإعداد اختبار مهارات التفكير و  ،كير المكاني لدى طالب الجامعةالتف
( طالبا من 85المكاني واستخدامها في ذلك المنهج التجريبي على عينة تكونت من )

افية على مهارات قد أثبتت الدراسة فاعلية نظم المعلومات الجغر و  ،طالب الجامعة
كما أن استخدام نظم المعلومات الجغرافية ساهم في زيادة قدرة الطالب ، التفكير المكاني

على التفكير المكاني كما أثبتت الدراسة عدم وجود عالقة بين استخدام نظم المعلومات 
 تعزى لمتغيرات الجنس أو التخصص األكاديمي. مهارات التفكير المكانيو  ،الجغرافية

 

 (Woolner، 1662دراسة ويلنر ) .8
تهدف هذه الدراسة إلى البحث على االرتباطات اإليجابية للقدرة البصرية وأثرها 

تدريس مادة الرياضيات، ولقد استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، حيث تكونت  على
األول الثانوي تم تقسيمهما إلى  من مجموعتين من طالب الصف عينة الدراسة
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ًا، ( طالب07خرى ضابطة وعددها )( طالبًا واأل07وعددها ) مجموعتين إحداهما تجريبية
واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة اختبارًا للقدرة البصرية المكانية. وكان من أهم نتائج 

القدرة البصرية الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في اختبار 
 لصالح المجموعة التجريبية.

 

 (Jean، 1662دراسة جين ) .0
 ببيئة المصمم البصري التفكير استخدام أثر إلى للتعرف الدراسة هذه وهدفت
 موقع وبناء لتصميم البنائي المنهج الباحث استخدم حيث العلوم، تعلم اإلنترنت على

 وصوال التجريبي المنهج استخدم ثم البصري التفكير على التعليمي المعتمد اإلنترنت
 عشوائية بطريقة اختيروا طالباً  (15) ب ممثلة عينة الدراسة على تساؤالت على لإلجابة

 استمرت تجربة في الرابع الصف من فيالدلفيا في شمال االبتدائية إيمرسن مدرسة من
 واختبار الطالب، لتقييم المقابلة على هذه الدراسة في الباحث اعتمد وقد أسابيع، خمسة
 اإلنترنت خالل من البصري التفكي أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد .العلمية المفاهيم

 تراكيب وبنا العالقات وربط المعرفة فهم حيث من العلمية، المفاهيم الطلبة تعلم لدى نمى
 .علمية

 

 (Longo، 1662دراسة لونجو ) .3
المضاف على استراتيجيات تمثيل أثر اللون  إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت

المعرفة كناتج من ربط الشبكات بالتفكير البصري، حيث استخدم المنهج التجريبي على 
( طالبا وطالبة تخصص علوم االرض وقد صمم الباحث اختبار 56عينة مكونة من )

مهارات التفكير البصري، مرتكزا على دراسة تنظيم المعرفة والفهم والتصور باختالف 
رض، وكان من ات المفاهيمية في علم الفضاء واألنسين وقد استخدم الباحث الشبكالج
هم نتائج الدراسة أن استخدام اللون المضاف على استراتيجيات تمثيل المعرفة زادت من أ 

 قدرة الطالب على التفكير البصري.
 

 (Stokes، 1662دراسة ستوكس ) .5
أثر استخدام التصور في التعليم باعتباره أحد  إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت

أبعاد التفكير البصري، لما له من دور عظيم في تحقيق أهداف التعلم، وتوفر هذه 
الدراسة أداة الدراسة هي عبارة عن مقدمة الى معرفة القراءة والكتابة البصرية، وتتضمن 

جات المختلفة من مراجعة الدراسات التي تتحرى التأثيرات، وبذلك دمجت بين الدر 
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تضمين المكونات البصرية في التعليم. واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وكانت 
نتائج الدراسة تبين أن غرض مراجعة األدب تحفز االهتمام الستعمال التحسينات 

 .البصرية بالتمازح مع تطوير المتعلمين شفويا قراءة ومهارات رياضية
 

 ( Presmeg & others، 1662وآخرون ) برسمج دراسة .6
حل  بأسلوب المدعمة العاطفية الحالة أثر على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 طرق البحث هذا درس حيث الخريجين، الطالب لدى البصري التفكير على المشكالت
 والتقرير بالرسم، تمثلت والتي طالب، أربعة قبل من كلمات لثالث حل المشكالت

 واستعانوا التجريبي المنهج الباحثون واستخدم البصرية، للصورة الشفوي، واإلشارات
 من كل أن إلى الدراسة نتائج أشارت وقد .للدراسة كأدوات وأسلوب المقابلة باالختبار
 بالحالة تأثروا وقد الثالث المشكالت البصرية لحل الصورة استعمل األربعة الطالب
: وهي الحل عملية من رئيسةمراحل  أربعة في التصور دور تحقق حيث العاطفية،
 البصرية األدوات أن وجد وأخيراً  المتأخر(. اإلدراك – الخاتمة – الحل –)التحضير
 أو مفهوما لتصبح الصورة، بين استعمال التفرقة من الباحثين مكنت قد المختلفة بأنواعها

 أو تمكن قد التي هي االستعارة األساسية المعرفة وأن للتصور، متميزين كهدفين حالً 
 .البصري التفكير تعيق

 

 (Zazkis، 1666دراسة زازكيس ) .26
التفكير البصري في حل  كيفية تنمية على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

طالبا في فصل الجبر للصف  (42المشكالت الرياضية، وقام الباحث بعمل مقابلة مع )
يمكن أن تحل ووجد أن المشكالت التي تواجه الطالب في الجبر ، الحادي عشر

باستعمال النظرة البصرية أو النظرة التحليلية، واقترحت الدراسة نموذجا جديدا للمحلل أو 
المتبصر حيث فرض أن التبصر والتحليل الذين سيكونان تابع بشكل متبادل في المشكلة 

وكانت أهم  ،الرياضية يمكن أن يؤدي الى حلها بشكل أكبر من النظرة غير المرتبطة
دراسة ضرورة تصميم النظريات التربوية بنموذج التبصر والتحليل يعمل على نتائج ال

 مساعدة الطالب في التفكير البصري.
 

  



 
 ( 83 )  

  

  :تعليق على دراسات المحور األول 
بعد استعراض الباحث للدراسات السابقة في المحور األول، وجد الباحث أنها 

 كاآلتي:استهدفت جميع المراحل الدراسية، ويمكن تصنيفها 
 ماه تينالدراس اتينبمرحلة ما قبل المدرسة، وه دراستيناهتمت  مرحلة ما قبل المدرسة: -

 .(2117(، )المنير، 2115)الجابري، 
اهتمت العديد من الدراسات بالمرحلة االبتدائية، وهذه الدراسات هي  المرحلة االبتدائية: -

(، )ديليك، 2113(، )شلبي، 2119(، )حمادة، 2104(، )أبو زيادة، 2104)أبو دان، 
 .(2104(، )العشي، 2113(، )جين، 2101

اهتمت العديد من الدراسات بالمرحلة المتوسطة، وهذه  المرحلة المتوسطة )االعدادية(: -
(، 2103(، )جندية، 2110(، )عفانة، 2101(، )جبر، 2100سات هي )طاف،، الدرا

 .(2110(، )أحمد وعبد الكريم، 2116(، )بركات، 2101)عبد الملك، 
اهتمت العديد من الدراسات بالمرحلة الثانوية، وهذه الدراسات هي المرحلة الثانوية:  -

(، 2116 (، )مهدى،2119(، )شعت، 2101(، )الشوبكي، 2102)الكحلوت، 
(، )ويلنر، 2101(، )إبراهيم 2111(، )زازكيس، 2102)هاسيوميروأوجلو وتشيكن، 

2113). 
بالمرحلة الجامعية، وهذه الدراسات هي  عدة دراساتاهتمت  المرحلة الجامعية: -

 .(2119، وبيدنرز(، )لي 2116)الخزندار ومهدي، 
 

اهتماما كبيرا من قبل مخل البصري في التفكير قد القى دوهذا يوضح أن استخدام ال
الباحثين في جميع المراحل التعليمية المتنوعة والمستويات العمرية المختلفة، وهذا يؤكد بدوره 
على أن المدخل البصري يصلح لجميع الفئات العمرية ولمعظم المواد التعليمية مثل 

 الرياضيات والعلوم والجغرافيا وغيرها.
 فت هذه الدراسات لتنميتها، رات التابعة التي هدتنوعت الدراسات من حيث نوعية المتغي

طرح القدرة على حل و -تنمية المفاهيم-يضاحها في اآلتي: )التحصيل الدراسيإيمكن 
 تنمية القدرة على حل المسائل الرياضية( - اإلدراك البصري نمو -اللفظية المشكالت 

 مية القدرة المكانية هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري في تن
 (.2116) وبركات (2110الكريم )مثل دراسة أحمد وعبد 
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  هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري على تنمية بعض
 (.2103( وجندية )2118مهارات ما وراء المعرفة بالعلوم مثل دراسة المنير )

  قائم على المدخل البصري هدفت بعض الدراسات إلى إعداد برنامج تعلم إلكتروني
 (.2101)( وعبد الملك 2118المكاني مثل دراسة المنير )

  تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل
 .(2110)المسائل الرياضية وهي تتفق مع دراسة عفانة 

 سيم عينة الدراسة إلى معظم الدراسات السابقة اتبعت المنهج التجريبي حيث تم تق
مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وكذلك اتبعت بعض الدراسات المنهج 

 الوصفي والتحليلي وشبه التجريبي، بينما استخدمت الدراسة الحالية المنهج التجريبي.
  تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة حسب هدف الدراسة حيث تم استخدام

ت بمختلف أنواعها في جميع الدراسات، بينما استخدمت الدراسة الحالية اختبارًا االختبارا
 لقياس القدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية.

  أثبتت جميع الدراسات السابقة فاعلية المدخل البصري في تحقيق األهداف المرجوة وأثره
رات التفكير المختلفة، اتفقت الدراسة في تنمية القدرة على حل المسائل الرياضية ومها

 الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام المدخل البصري.
  في النقاط التالية: األولاستفاد الباحث من دراسات المحور 

 التعرف على خطوات المدخل البصري. -
 عداد دليل المعلم وكراسة األنشطة.إ  -
 في التدريس.بناء المدخل البصري وكيفية استخدامه وتوظيفه  -
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 رياضيةالمحور الثاني: دراسات تناولت حل المسائل ال  
 

جراء العديد من الدراسات بهدف الكشف إفقد تم  الرياضية،نظرا ألهمية حل المسألة 
عن أنسب الطرق التي تساعد في تنمية القدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة 

 الدراسات:ومن هذه  الفراغية،
 

 الدراسات العربيةأوال: 
 

 (1622دراسة العكة ) .2
التعرف على فاعلية التدريس بدورة التعلم الخماسية وقبعات إلى هدفت الدراسة 

التفكير الست في تنمية مهارات حل المسائل الهندسية لدى طالب الصف الثامن بغزة. 
 ( طالبا جرى توزيعهم عشوائيا على ثالث مجموعات018وتكونت عينة الدراسة من )

ولى تم تدريس المجموعة التجريبية األ اثنتان منهما تجريبية والثالثة ضابطة، وقد
باستخدام دورة التعلم الخماسية، وتدريس المجموعة التجريبية الثانية باستخدام قبعات 
التفكير الست، وتدريس المجموعة الضابطة بالطرق التقليدية. وأظهرت النتائج وجود 

وتفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في  فروق ذات داللة احصائية،
المهارات: تحديد المطلوب، وضع خطة للحل، تنفيذ خطة الحل، التحقق من صحة الحل 

حصائية بين متوسطات درجات المجموعات إلم تظهر النتائج وجود فروق دالة في حين 
تفوق مجموعة القبعات إلى ة الثالث في مهارة رسم المسألة الهندسية، كما توصلت الدراس

 الست على مجموعة دورة التعلم الخماسية في المهارات السابقة.
 

 (1627دراسة السلمي ) .1
سهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات حل إ على التعرف إلى الدراسة هدفت

المشكلة الرياضية لدى طالب المرحلة االبتدائية ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث 
( 28نهج الوصفي المسحي وأعد بطاقة مالحظة كأداة للدراسة، وتكونت البطاقة من )الم

مهارة موزعة على خطوات حل المشكلة الرياضية: فهم المشكلة، وضع خطة للحل، 
( 25تنفيذ خطة الحل، التحقق من صحة الحل. وطبقت األداة على عينة عدد أفرادها )

طالب الصف الرابع االبتدائي في المدارس  معلما من معلمي الرياضيات الذين يدرسون
ة بالطريقة الطبقية ولإلجابة عن الحكومية بمدينة مكة المكرمة، حيث تم اختيار العين

 صائية من خالل تطبيق )اختبار مانسئلة الدراسة استخدمت بعض المقاييس االحأ
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وتوصلت الدراسة وينتي، والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والتكرارات والنسب المئوية( 
 الى النتائج التالية:
لة كان بمستوى سهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات فهم المشكإدرجة 

 الحل،سهامهم في تنمية مهارات: وضع خطة للحل، تنفيذ خطة إمتوسط بينما درجة 
 التحقق من صحة الحلكان بمستوى منخفض.

المشكلة الرياضية ككل سهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات حل إدرجة 
 كان بمستوى منخفض.

سهام معلمي الرياضيات في تنمية إحصائية في إال توجد فروق ذات داللة 
 متغير سنوات الخدمة.إلى مهارات حل المشكلة الرياضية تعزى 

 

 (1621دراسة أبو سكران ) .7
الكشف عن فاعلية استخدام خرائط التفكير في تنمية مهارات إلى هدفت الدراسة 

 االساسي،ل المسألة الهندسية واالتجاه نحو الهندسة لدى طالب الصف الثامن ح
استخدم الباحث المنهج التجريبي على  تساؤالتها،جابة عن ولتحقيق أهداف الدراسة واإل

ساسية في مدينة الثامن األساسي في مدرسة حطين األعينة ممثلة من طالب الصف 
ومجموعة ضابطة قوامها  ،اً طالب( 48جريبية قوامها )ت مجموعتين،إلى وتم تقسيمها  غزة،
وقد أعد الباحث لتحقيق أهداف الدراسة اختبارا لقياس مهارات حل المسألة  ،اً طالب( 46)

 الهندسة.الهندسية ومقياس االتجاه نحو 
( α  1.10 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) النتائج:وقد أظهرت 

بين متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق 
وجود  التجريبية،وذلك لصالح المجموعة  الهندسية،البعدي الختبار مهارات حل المسألة 

( بين متوسطي درجات الطالب في α   1.10فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
موعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو المجموعة التجريبية والمج

 وذلك لصالح المجموعة التجريبية. الهندسة،
ضرورة تدريب الطالب على مهارات حل المسألة الرياضية بوقد أوصت الدراسة 

واالبتعاد عن الطرق التقليدية في تدريس الهندسة واستخدام االستراتيجيات والطرق 
 تنمية مهارات حل المسائل الهندسية. الحديثة التي تساعد على
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 (1622دراسة دياب ) .2
معرفة أثر إستراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية إلى هدفت الدراسة 

 الرياضيات،الهندسية على تحصيل طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو 
 وضابطة، وقدمقسمين على مجموعتين تجريبية  اً ( طالب96وتكونت عينة الدراسة من )

مقياس اتجاه( لمعرفة أثر اإلستراتيجية على التحصيل  –صمم الباحث )اختبار تحصيلي 
 النتائج: واالتجاه، وأظهرت

حصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجربيبة إوجود فروق ذات داللة 
والضابطة في كل من التحصيل ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية في كل 

هذا وقد أوصى الباحث بتوظيف هذه االستراتيجية في حل المسائل الهندسية  .منهما
 التعليمية.وتشجيع المعلمين على استخدامها في ممارساتهم 

 

 (1626دراسة الزهيمي ) .8
لى معرفة فعالية تدريس استراتيجية مبنية على بعض مباد  إهدفت الدراسة 
لهندسية لدى على حل المشكالت افي تنمية القدرة  (TRIZنظرية الحل االبتكاري )
وأعد الباحث اختبار حل المشكالت الهندسية لهذه  ،ساسيطالب الصف التاسع األ

مجموعتين إلى وطالبة مقسمين بالتساوي  اً ( طالب042وتكونت عينة الدراسة من ) الغاية،
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي : وأظهرت النتائج وضابطة،تجريبية 
طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار حل  درجات

 .المشكالت الهندسية لصالح المجموعة التجريبية
 

 (1626دراسة الشافعي ) .0
التعرف على تأثير برنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية إلى هدفت الدراسة 

وتكونت عينة الدراسة  بغزة،مهارات حل المسألة الهندسية لدى طالبات الصف التاسع 
واختارت الباحثة وحدة  وضابطة،( طالبة موزعين على مجموعتين تجريبية 61من )

وأظهرت  الهندسية،ت حل المسألة وقامت الباحثة باعداد اختبار مهارا التحليلية،الهندسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالبات في المجموعة التجريبية : النتائج

والمجموعة الضابطة على اختبار مهارات حل المسألة الرياضية لصالح طالبات 
 .المجموعة التجريبية
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 (1666دراسة عبد هللا ) .3
المسائل في الهندسة الفراغية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مهارات حل 

لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي وأسبابها، ووضع تصور مقترح لعالجها. واتبعت 
الدراسة المنهج الوصفي، وقد اختار الباحث عينة الدراسة بطريقة عشوائية، حيث بلغت 

 الب( ط0101الدراسة البالغ عدده ) ( طالًبا وطالبة من مجتمع051عينة الدراسة )
من طلبة الصف الحادي عشر العلمي في محافظة شمال غزة في الفصل  اتوطالب

 .( م2119-2118الدراسي األول من العام )
وقد تمثلت أدوات الدراسة في: االختبار التشخيصي والمقابلة الشخصية مع عينة 
ية من طلبة الصف الحادي عشر العلمي الذين أنهوا دراسة وحدة الهندسة التحليلية الفراغ

 بغرض التعرف إلى األسباب الكامنة وراء صعوبات تعلم هذه الوحدة.
وقد تم التحقق من صالحية هذه األدوات بالطرق المناسبة، كما استعان الباحث 
باألسلوب اإلحصائي المناسب لهذه الدراسة وهو أسلوب التكرار والنسبة المئوية. كما 

بات تعلم الهندسة التحليلية الفراغية توصلت الدراسة إلى األسباب التي تؤدي إلى صعو 
وهي أسباب ناجمة عن طبيعة المادة الدراسية مثل: عدم ارتباط المادة الدراسية بالحياة 
العملية، تشابه موضوعات الهندسة التحليلية الفراغية باإلضافة إلى أن موضوعات 

 ها من النتائج.الهندسة التحليلية الفراغية تعتمد على غيرها من مواد الرياضيات وغير 
 

 (1663دراسة البنا ) .5
التعرف على أثر برنامج تدريبي لتنمية القدرة على حل إلى هدفت الدراسة 

ساسي التحصيل لدى طلبة الصف العاشر األالمسألة الهندسية والتفكير الرياضي و 
مجموعتين تجريبية إلى وطالبة موزعين  أ( طالب059ردن وتكونت عينة الداسة من )باأل
وأعد الباحث االختبارات التالية   ،وطالبة اً ( طالب79وضابطة ) ،وطالبة اً طالب( 81)

( اختبار تفكير رياضي –بار تحصيلي اخت –لدراسته )اختبارحل المسألة الهندسية 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة : وأظهرت النتائج

الثالثة ولصالح طلبة المجموعة التجريبية يعزى التجربيبة والضابطة في االختبارات 
 الستخدام البرنامج التدريبي.
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 (1663دراسة هالل ) .6
هدفت الدراسة للتعرف على فعالية استراتيجية مقترحة في تدريس الهندسة لتنمية 

شكال الرباعية لدى طالبات المرحلة ارات البرهان الهندسي في وحدة األحل المسألة ومه
وقد حدد الباحث مهارات البرهان الهندسي في )مهارة رسم شكل هندسي  ،المتوسطة
 –مهارة االستنتاج من المعطى والشكل  –مهارات تحديد المعطيات والمطلوب  –للمسألة 

وبلغ حجم  ،مهاة تقويم البرهان ( –مهارة كتابة البرهان  –مهارة التوصل لفكرة الحل 
( طالبة 06لبة كمجموعة تجريبية و )( طا24( طالبة منهن )49عينة الدراسة )

وأعد الباحث اختبار مهارات البرهان الهندسي في وحدة االشكال  ،كمجموعة  ضابطة
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات  ،الرباعية

 المجموعة المجموعة التجربيبة والضابطة في اختبار مهارات البرهان الهندسي لصالح
 .التجريبية

 

 (1668دراسة أبو ستة ) .26
استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في  فعالية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة

 االعدادية،تنمية مهارات حل المشكالت الهندسية غير النمطية لدى طالب المرحلة 
وأعد  عدادي،اإلطلبة الصف الثاني  وطالبة من اً ( طالب57وتكونت عينة الدراسة من )

وأظهرت النتائج  الغاية،الباحث اختبار اختبار المشكالت الهندسية غير النمطية لهذه 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي المجموعة التجربيبة والضابطة في 

 .التجريبية التطبيق البعدي الختبار المشكالت الهندسية لصالح المجموعة
 

 ثانيا: الدراسات االجنبية
 (Marge، 1667مارج )دراسة  .2

تناول أثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة على إلى هدفت هذه الدراسة 
تنمية مهارات حل المشكالت اللفظية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية وقدتم تطبيق الدراسة 
على عينة من تالميذ ثالثة فصول يخضعون لبرنامج عالجي في جال تعليم الرياضيات 

واعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي وتمثلت أدوات  ًا،( تلميذ62االجمالي )وعددهم 
الدراسة في اختبار لحل المشكالت وتحليل محتوى دفاتر تمارين التلميذات، وأظهرت 
نتائج الدراسة تفوق تالميذ المجموعة التجريبية التي تم تدريسها باستخدام ما وراء المعرفة 

 –شكلة لرياضية اللفظية والتي تمثلت في اعادة صياغة المفي مهارات حل المشكالت ا
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جابة )وذلك مقارنة بتالميذ تقويم اإل -حل المشكلة -جابةالتنبؤ باإل -وصف المشكلة
 المجموعة الضابطة(.

 

 (Shahan، 1662دراسة شان ) .1
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية التعاون بين المعلمين في 

وتم  الوصفي،المنهج المستخدم هو المنهج  الرياضية، وكانئل تدريس حل المسا
على عينة من معلمي الصف الثالث في المدارس االبتدائية العامة الموجودة  استخدامه

واألنشطة وكانت األداة المستخدم هي االستبيانات  تكساس،في جنوب شرق والية 
وينظرون إلى أن المعلمين يتعاونون  وتوصلت الدراسة والمالحظات الصفية، التعاونية

 الرياضية.أن التعاون مفيد في عملية حل المسائل  إلى
 

 (,Montague and other 1666دراسة منتيجو وزميلا ) .7
 هدفت الدراسة لبحث أداء طلبة المرحلة المتوسطة واستمراريتهم في حل المسائل

. حل واستراتيجياته المتعددةاللفظية حسب مستوياتهم التحصيلية وحسب طرق ال الرياضية
دراسته من طلبة الصفين السابع والثامن من إحدى مدارس جنوب لعينة  اختار الباحث

طالًبا وطالبة موزعين حسب معدلهم التحصيلي إلى  (53)عينته  والية فلوردا، وبلغ عدد
 تعلم(. صعوباتذوي  –متوسطي التحصيل  – )متميزينثالث مجموعات 

مسائل كالمية مصممة بعناية بشكل انفرادي  (6)استخدم الباحث اختباًرا مكون من 
 علني(.تفكير  –صامت  )تفكيرنوعين  وعلى

في معدالت  )المتميزون(أظهرت دراسة الباحث تفوق طلبة المجموعة األولى 
باإلضافة إلى ذلك أتضح أن المتميزين وصلوا لتلك  الخطأ،وزمن الحل ونسبة  الحل
كما ثبت عدم وجود  الكالمية،بإتباعهم أساليب حل متعددة حسب نمط المسألة  عدالتالم

 الصامت.بين طريقة الحل الكالمية بالتفكير المسموع والتفكير  فروق ذات داللة
 

 (Lewis and other, 1994دراسة لويس وزميلا ) .2
خالل هدفت الدراسة إلى الكشف عن القدرة على فهم العالقات الرياضية من 

 الطلبة.في المسائل الرياضية اللفظية الحسابية لدى  الجمل الواردة
 سانتاباربارا،طالًبا وطالبة من طلبة جامعة  (022)تكونت عينة الدراسة من 

. وقد استخدم الباحث في دراسته اختباًرا مكوًنا عاًما (09)أعمار العينة  وكان متوسط
اكل الدراسة أن الطلبة يعانون من مش ئجوأظهرت نتا حسابية،لفظية  مسائل (01)من 
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ترجع المشاكل إلى فهم الجمل الواردة في المسائل  اللفظية،المسائل  يواجهونها عند حلهم
 المسألة.الطلبة على ترتيب وتنظيم الجمل الواردة في  وقدرة اللفظية،الرياضية 
 

 (Thomas and others, 1993وآخرون ) توماس دراسة .8
ية حل المسألة الرياضية فالوصول إلطار محدد حول كية إلى هدفت الدراس

ومسائل أخرى غير  القسمة(، –الضرب  –الطرح  – )الجمعبالعمليات األربع  المتعلقة
 المبكرة.أطفال الصفوف االبتدائية  روتينية لدى

طالًبا وطالبة من هذه المرحلة وأعد الباحث  (71)اختار الباحث عينته من 
إلى مقابالت فة باإلضا بحثه،بتطبيقه بشكل منفرد على أفراد عينة  وقاملذلك، اختباًرا 

اًل طف (42)ولقد أسفرت دراسة الباحث إلى أن  الطلبة.مع  منفردة أجراها الباحث
أجابوا بدقة اًل طف (42) االختبار،مسائل من  (9)حل  استعملوا استراتيجية واضحة في

أطفال لم يكونوا قادرين على إجابة األسئلة  (5) مسائل من مسائل االختبار، (7)عن 
استطاعوا حل معدل كبير من المسائل التي  باإلضافة إلى أن الكثير من األطفال بدقة،

 .كان يفترض تتعلق بحاالت الضرب والقسمة بطريقة أسرع مما
وتوصل الباحث في دراسته إلى أن استراتيجيات األطفال في حل المسائل يمكن 

عمل موحد في كيفية التفكير في حل المسائل في الصفوف االبتدائية إطار  أن توفر
 .القى القبول من الطلبة والمدرسين وهذا اإلطار المبكرة،

 

 (Willie, 1991) دراسة ولي .0
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريب على استخدام اآلالت الحاسبة في القدرة 

لطالب المدن في الصف الثامن في لتحصيلي االمسائل الرياضية والمستوى  على حل
واتجاهاتهم نحو حل  األمريكية،والية متشقن في الواليات المتحدة  مقاطعة أوكلند في

طالًبا وطالبة من طلبة الصف  (029)تكونت عينة الدراسة من  الرياضية.المسائل 
أعد  تجريبية.الدراسة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى  ووزعت عينة الثامن،

 ثم قام بتطبيق قبلي الرياضية،الباحث في دراسته اختباًرا مكوًنا من عدد من المسائل 
ومن ثم قام بتدريب المجموعة التجريبية  والتجريبية،لالختبار على المجموعتين الضابطة 

وقام بعدها بالتطبيق البعدي لالختبار  أسابيع،استخدام اآلالت الحاسبة لمدة تسعة  على
 يلي:وقد أسفرت نتائج الدراسة إلى ما  والتجريبية.الضابطة  المجموعتين على
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي بين الطالبات في المجموعة  -

 التجريبية.والمجموعة الضابطة لصالح  التجريبية
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي بين الطالب في المجموعة  -
 الضابطة.والمجموعة  بيةالتجري

 وجود فروق ذات داللة إحصائية في التطبيق البعدي بين طلبة المجموعة التجريبية -
 التجريبية.والمجموعة الضابطة لصالح 

وجود فروق جوهرية في اتجاهات الطالبات نحو حل المسائل الرياضية بين  -
 التجريبية.الضابطة والتجريبية لصالح  المجموعتين

ذلك أوصى الباحث بضرورة االهتمام بتدريب الطلبة على اآلالت وفي ضوء 
 الرياضية.واالهتمام بتنمية اتجاهات الطالب نحو حل المسائل  الحاسبة

 

 (Emery، 2666دراسة امري ) .3
رياضية باستخدام التعلم هدفت هذه الدراسة إلى تنمية مهارات حل المسائل ال

( طالبا من 55الدراسة ) وكانت عينةلتحقيق ذلك تم استخدام المنهج التجريبي الذاتي و 
وقسمت اختبارا قبليا وبعديا في المسائل الهندسية  وكانت أداة الدراسة الثامن،الصف 

 مجموعات:الدراسة إلى ثالث  عينة
 وكيف ومتى مسألة محددةالمجموعة األولى: تعلمت أساليب تعلم ذاتي خاصة بحل 

. المجموعة الثانية: أعطيت مسائل بأنواع متعددة ولكنها لم تعط دمها الطالبيستخ
 الذاتي.أساليب التعلم 

أساليب التعلم  ولم تعطفقد أعطيت مسائل بنوع واحد  الثالثة(أما المجموعة الضابطة )
 والثالثة.الدراسة تفوق المجموعة األولى على المجموعتين الثانية  وكانت نتيجةالذاتي 

 

 (Malloy، 2666)دراسة مالوي  .5
 ين استخدام الطالب اإلجراءات لحلهدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة ب

التحقق من و  ،وتنفيذ الحل الحل،ووضع خطة  ،المطلوبديد المعطيات و المسألة )تح
وبين النجاح في حل المسألة من جهة . واستراتيجيات حل المسألة من جهة ،الحل(

لتحقيق الهدف تم و  ،هذه الدراسة في كيفية حل المسألة الرياضيةأخرى كما بحثت 
طالبة أمريكيا من طلبة ( طالبا و 23استخدام المنهج الوصفي على عينة الدراسة من )

جمعت البيانات من خالل مقابالت مع الطلبة بشكل  ،الصف الثامن تم اختيارهم عشوائيا
ولة حل خمس مسائل رياضية وجمعت لتحديد األفعال التي استخدموها عند محا، فردي

بيانات أخرى من خالل مقابالت مع الطلبة لتحديد الطرق المفضلة لديهم في حل 
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هناك ارتباطا قويا بين  أظهرت النتائج، المسألة الرياضية واتجاههم نحو الرياضيات
وأن النجاح في حل المسألة كان مرتبطا ، استخدام استراتيجيات حل المسألة الرياضية

دامهم الستراتيجيات حل و استخ ،وقدراتهم االستداللية، مترافقا مع مهاراتهم األساسيةو 
التحقق من صحة الحل،كما أظهرت النتائج كذلك أن أفعال الطلبة المسألة و 

واستراتيجياتهم كانت مؤثرة في النجاح في حل المسألة أكثر من تأثير مستواهم 
الطلبة في حل المسألة كان أكبر للطلبة الذين بينت النتائج أيضا أن نجاح و  ،التحصيلي

أو أكثر من طريقة للتحقق من الحل في المسألة  ،استخدموا أكثر من استراتيجية واحدة
 الواحدة . 

 

  :تعليق على دراسات المحور الثاني 
بعد استعراض الباحث للدراسات السابقة في المحور الثاني، وجد أنها استهدفت 

 ية االبتدائية واإلعدادية والثانوية، ويمكن تصنيفها كاآلتي:الثالث مراحل الدراس
هذه الدراسات من المرحلة االبتدائية: اهتمت العديد من الدراسات بالمرحلة االبتدائية، و  -

 .(2110(، )شان، 2114(، )مارج، 2104)السلمي، 
ومن المرحلة المتوسطة )االعدادية(: اهتمت العديد من الدراسات بالمرحلة المتوسطة،  -

(، )الزهري، 2100(، )دياب، 2102(، )أبو سكران، 2103)العكة،  هذه الدراسات
(، 0991(، )امري، 2115(، )أبو ستة، 2117(، )هالل، 2101(، )الشافعي، 2101

 .(0991)مالوي، 
)عبد ومن هذه الدراسات العديد من الدراسات بالمرحلة الثانوية، المرحلة الثانوية: اهتمت  -

وهذا يوضح أن مهارات حل المسألة الهندسية قد القت (، 2117(، )البنا، 2119هللا، 
 .اهتماما كبيرا من قبل الباحثين في مراحل التعليم االبتدائية واالعدادية والثانوية

  تنوعت الدراسات من حيث نوعية المتغير المستقل المستخدم في تنمية مهارات حل
المسألة فنجد أن بعض الدراسات ركزت على استخدام استراتيجيات وبرامج مقترحة لحل 

ما وراء -خرائط التفكير-المسألة الهندسية، ودراسات أخرى ركزت على )المدخل البصري
 -تدريبي برنامج-التعلم الخماسية  دورة-تعلم الذاتي ال –التفكيرالست  قبعات-المعرفة 

التعلم التعاوني( في تنمية مهارات حل المسألة  –" TRIZنظرية الحل االبتكاري"
 الهندسية.

  الدراسات السابقة اتبعت المنهج التجريبي الذي يعتمد مجموعتين متكافئتين وكذلك المنهج
 الوصفي.
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  مهارات حل المسألة الهندسية اعتمدت على متغيرات جميع الدراسات التي اهتمت بتنمية
أثر استخدام المدخل البصري في  مستقلة متنوعة، في حين أن هذه الدراسة ستبحث في

 تنمية القدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الهدف من الدراسة والمتمثل في 

 تنمية القدرة على حل المسألة الهندسية.
 

 :استفاد الباحث من دراسات المحور الثاني في النقاط التالية 
 تحديد مفهوم المسألة الهندسية، والمهارات الالزمة لحلها. -
المراد تنميتها عند طالب الصف  ائل في الهندسة الفراغيةاعداد قائمة بمهارات حل المس -

 العاشر.
 .المسائل في الهندسة الفراغيةحل  لقياس القدرة علىار اعداد وبناء اختب -
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  الرياضيات( الهندسة الفراغيةالمحور الثالث: دراسات تناولت االتجاه نحو( 

نظرًا ألهمية تكوين اتجاهات إيجابية نحو الهندسة الفراغية، فقد أجريت العديد من 
االتجاه نحو الهندسة  الدراسات بهدف الكشف عن أنسب الطرق التي تساعد على تنمية

 الفراغية، وقد رصد الباحث العديد من الدراسات التي اهتمت بذلك، ومن أهمها: 
 

 :أوال: الدراسات العربية
 

 (1622دراسة الهطل ) .2
تدريس  في محوسب تعليمي برنامج استخدام أثر على التعرف إلى البحث هدف
 األساسي الثامن الصف طالبات لدى الرياضي التفكير تنمية على الرياضيات
 تكون حيث التجريبي المنهج الباحث استخدم البحث أهداف نحوها ولتحقيق واتجاهاتهن

 التابعة التعليمية غزة غرب بمنطقة الثامن الصف جميع طالبات الدراسة من مجتمع
 حجمها عينة الدراسة على طبقتقد و  ،طالبة  (977) عددهم البالغ الدولية الغوث لوكالة

 وتم ،بغزة) ب(اإلعدادية الشاطئ بنات بمدرسة الثامن الصف طالبات من طالبة) 81 (
 الثانية الوحدة (الهندسة وحدة محتوى تجريبية درست إحداهما مجموعتين إلى العينة تقسيم
 العادية بالطريقة درست ضابطة واألخرى محوسب تعليمي برنامج باستخدام) األول الجزء
الدراسة  عينة على طبق وقد( 2100-2101) العام من األولالدراسي  الفصل في وذلك

 وذلك الرياضيات تعلم نحو االتجاه الرياضي ومقياس التفكير اختبار :التالية األدوات
 وأظهرت النتائج: وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات، وبعديا قبليا

 المجموعة وطالبات ريبيةالتج المجموعة طالبات بين مادة الرياضيات نحو االتجاه
 .التجريبية المجموعة لصالح طالبات البعدي القياس في الضابطة

 

 (1626دراسة علي ) .1
ثر استخدام التدريس التبادلي في تدريس أالتعرف على لى إهدفت الدراسة 

نحو الهندسة لدى طالب الهندسة على تنمية بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه 
مقسمين  اً ( طالب92حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،وبقاء أثر تعلمهم عداديةالمرحلة اإل

واتبع الباحث المنهج  ،اً ( طالب37وضابطة ) اً ( طالب53الى مجموعتين تجريبية )
وأعد الباحث أدوات  ،التجريبي )التصميم القبلي البعدي لمجموعتين تجيبية وضابطة(

اختبار التفكير  –االتجاه نحو الهندسة  ومقياس –الدراسة التالية )االختبار التحصيلي 
حصائية بين متوسطي إت النتائج: وجود فروق ذات داللة وأظهر ، الناقد( لهذه الغاية
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درجات المجموعة التجربيبة والضابطة في التطبيق البعدي البعدي لمقياس االتجاه نحو 
 ،أبعاده البعديواختبار التفكير الناقد ككل و  ،واالختبار التحصيلي البعدي ،الهندسة

 .ب المجموعة التجريبية في كل منهملصالح طال
 

 (1626دراسة العصالني ) .7
التعرف على فعالية استراتيجية عالجية في ضوء نظرية إلى هدفت الدراسة 

الذكاءات المتعددة لتنمية التحصيل الهندسي واالتجاه نحو الهندسة لدى بطيئات التعلم 
الدراسة )منهج هج شبه التجريبي في منالباحثة الثاني المتوسط واتبعت بالصف ال

تحصيليا ومقياس االتجاه نحو الهندسة(  اً بار تخإوأعدت الباحثة ) ،المجموعة الواحدة(
وأظهرت النتائج: وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي  للدراسة.كأدوات 

ل وأبعاده )التذكر درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي في اختبار التحصيل كك
الح االختبار البعدي التطبيق( ومقياس االتجاه نحو الهندسة ككل وأبعاده لص –الفهم  –

 .في كل منهما
 

 (1668دراسة اإلبراهيم ) .2
 في الحاسوب باستخدام المدعمة التدريس طريقة أثر استقصاء إلى هدفت

 من كل نحو واتجاهاتهم الرياضيات في األساسي الصف الثامن طلبة تحصيل
 طريقة أثر ما: الرئيسان الدراسة سؤاال وكان في تدريسها، الحاسوب واستخدام الرياضيات
 في األساسي الثامن الصف طلبة تحصيل الحاسوب في باستخدام المدعمة التدريس

استخدام و  الرياضيات نحو الثامن األساسي الصف طلبة اتجاهات وما الرياضيات؟
 تدريسها؟ في الحاسوب

 في وطالبة طالبا) 005 (من وتكونت قصديه بطريقة الدراسة عينة اختيرت
 التابعتين للبنات الثانوية النعيمة و للبنين األساسية زيتون ابن في مدرستي الثامن الصف
 ،وتجريبية ضابطه مجموعتين إلي عشوائيا العينة وقسمت ،في األردن الثانية اربد لمديرية
 بالطريقة والضابطة ،الباحث قبل من المعدة باستخدام البرمجية التجريبية درست

 وتحليل الدراسة أدوات تطبيق وبعد ،شهرين تقريبا لمدة الدراسة واستمرت االعتيادية
( 1015)  الداللة مستوي عند داله إحصائيا فروق وجود عن الدراسة كشفت، البيانات

 في المدعمة التدريس لطريقة األساسي تعزى الثامن الصف طلبة تحصيل متوسطات بين
 نفس عند إحصائيا دال وجود تفاعل عن وكشفت التجريبية المجموعة ولصالح الحاسوب
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 األساسي الثامن طلبة الصف تحصيل في والجنس التدريس طريقة بين الداللة مستوي
 . الرياضيات في
 

 (1662دراسة الشمراني ) .8
الكشف عن فعالية استخدام برمجية الوسائط المتعددة في إلى هدفت الدراسة 

تدريس الهندسة الفراغية على التحصيل واالتجاه نحو الهندسة الفراغية لدى طالب 
، واستخدم الباحث لتحقيق اً ( طالب83سة من )االثاني الثانوي وتكونت عينة الدر الصف 

الهندسة الفراغية( كأدوات للدراسة مقياس االتجاه نحو  – اً تحصيلي اً أهداف الدراسة )اختبار 
 وأظهرت النتائج: 

حصائية بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث في إوجود فروق ذات داللة  -
التحصيل البعدي، والتحصيل المؤجل لصالح المجموعة التجريبية في كال 

 التحصيلين.
في حصائية بين متوسطي درجات طالب مجموعتي البحث إوجود فروق ذات داللة  -

مقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية بعد تطبيق التجربة مباشرة، وبعد تطبيق التجربة 
 صالح المجموعة التجريبية في كال التطبيقين.لأسابيع  بعد ثالثة

 

 ( 1667دراسة اسماعيل ) .0
 الصف لتالميذ الرياضيات تدريس في مقترح برنامج أثر تقصيى إل هدفت

 نحو واتجاهاتهم الدراسي تحصيلهم علي الحاسوب االبتدائي باستخدام الخامس
 االبتدائي الخامس الصف لتالميذ المقررة الوحدات محوسب في برنامج أعد، الرياضيات

 م ٢٠٠٢ عام الثاني الدراسي للفصل كتاب الرياضيات من العربية مصر جمهورية في
 جمع وبعد ،الرياضيات نحو مقاييس االتجاه أحد واستخدم ًا،تحصيلي اً اختبار  وأعد

 درجات متوسطي بين دالة إحصائياً  فروق وجود إلي الباحث توصل ،وتحليلها البيانات
 المجموعة ولصالح لالختبار التحصيلي البعديو   القبلي القياس في البحث عينةراد أف

 .بالحاسوب درست التي التجريبية
 

 (1661دراسة موافي ) .3
هدفت الدراسة الى بحث تأثير مستويات السعة العقلية لطالبات المرحلة 

وتكونت  نحوها،المتوسطة بمكة المكرمة وأثرها على حل المشكالت الهندسية واالتجاه 
( طالبة من مدرستين مصنفين لثالث مستويات للسعة العقلية 021عينة الدراسة من )
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( وقامت الباحثة باعداد وتطبيق أدوات الدراسة )اختبار حل المشكالت 5 ،3 ،4وهي )
مقياس االتجاه نحو الهندسة( وذلك لقياس قدرتهن على حل المشكالت  –الهندسية 
 وأظهرت النتائج:   واتجاهاتهن،الهندسية 

أن السعة العقلية هي إحدى العوامل التي تؤثر في قدرة الطالبات على حل  -
ندسية وأن عدم وصولها لحل المشكلة قد يرجع لمحدودية سعتها المشكالت اله

العقلية، وأن الطالبات ذوات السعة العقلية األعلى لديهن اتجاه قوي نحو الهندسة 
 أكبر من اتجاه الطالبات ذوات السعة العقلية األقل.

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات الصف الثاني  -
متوسط في اختبار حل المشكالت الهندسية ودرجاتهن في مقياس االتجاه نحو ال

 الهندسة
 

 :ثانيا: الدراسات االجنبية
 (Mohamed & Waheed, 2011دراسة محمد ووحيد ) .2

هلللللدفت الدراسلللللة اللللللى التعلللللرف عللللللى اتجاهلللللات طلبلللللة الملللللدارس الثانويلللللة نحلللللو 
الوصلفي. وتكونلت العينلة ملن  الرياضيات في جزر الماللديف. واسلتخدم الباحثلان الملنهج

( طاللللللب وطالبلللللة. وتحلللللددت األدوات فلللللي مقيلللللاس االتجاهلللللات نحلللللو الرياضللللليات 211)
المكونة من الثقة الشخصية نحلو الرياضليات، وتصلورات الطلبلة تجلاه فائلدة الرياضليات. 
واسلللتخدم الباحثللللان المتوسلللطات الحسللللابية واالنحرافللللات المعياريلللة واختبللللار "ت" لعينتللللين 

. وتوصللللت الدراسلللة إللللى أن اتجاهلللات الطلبلللة نحلللو الرياضللليات جلللاءت بدرجلللة مسلللتقلتين
متوسللللطة؛ أي يمكللللن القللللول بللللأن الطلبللللة يمتلكللللون اتجاهللللات إيجابيللللة نحللللو الرياضلللليات. 
وأوصللللى الباحثللللان بضللللرورة تحسللللين االتجاهللللات نحللللو الرياضلللليات مللللن خللللالل اسللللتخدام 

 استراتيجيات تدريس حديثة.
 

 

 (Farooq & Shah, 2008دراسة فاروق وشاة ) .1
هللدفت الدراسللة الللى التعللرف علللى اتجاهللات طلبللة المرحلللة الثانويللة فللي باكسللتان 

( 685نحللو الرياضلليات. واسللتخدم الباحثللان الدراسللة االستقصللائية. وتكونللت العينللة مللن )
( طالبة من الصف العاشلر. وتحلددت األدوات فلي مقيلاس االتجاهلات نحلو 416طالبا و)

ة الشخصللية نحللو الرياضلليات، وفائللدة الرياضلليات، والتصللور الرياضلليات المكللون مللن الثقلل
نحو معلم الرياضيات. واستخدم الباحثان اختيار"ت" لعينتين مستقلتين. وتوصلت الدراسلة 

 الى أن كل من الطالب والطالبات في باكستان لديهم نفس التجاه نحو الرياضيات.
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 (Gunnarsson, 2001دراسة جاننارسون ) .7
للى و تهدف هذه الدراسة لتصميم محتوى علمي لمقرر اإلحصلاء عللى االنترنلت،  ا 

لى المقارنلة بلين تحصليل الطلالب  تحليل اتجاهات الطالب على االنترنت نحو المقرر، وا 
 مقابل طالب قاعة التدريس التقليدي.الذين أخذوا الفصل على االنترنت 

( طالبللللًا، 32الدراسللللة مللللن)واتبعللللت الدراسللللة المللللنهج التجريبللللي، وتكونللللت عينللللة 
 وجاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:

 اتجاهات الطالب نحو التعلم في بيئة اإلنترنت كانت في عمومها مناسبة. -0
تسللاوي تحصلليل الطللالب الللذين تعلمللوا فللي بيئللة اإلنترنللت مللع تحصلليل الطللالب فللي  -2

 قاعة الدروس التقليدية.
 

 (MAWATA، 1666دراسة ماواتا ) .2
الدراسللللة إلللللى معرفللللة أثللللر اسللللتخدام الحاسللللوب علللللى تحصلللليل طلبللللة هللللدفت هللللذه 

المرحلللة الثانويللة واتجاهللاتهم نحللو الرياضلليات وأرادت الدراسللة تحديللدًا اإلجابللة عللن السللؤال 
الرئيسي التالي: ما أثر اسلتخدام الحاسلوب عللى تحصليل طلبلة المرحللة الثانويلة وملا هلي 

لباحث باإلشراف على سلسلة من الدروس اتجاهاتهم نحو الرياضيات؟ لهذا الغرض، قام ا
في هندسة التحويالت عن طريق المعلمين الذين يدرسون هذا المقلرر وقلام كلذلك بتلدريب 

فللي صللفحات الويللب  JAVA APPLET)المعلمللين علللى تطللوير برمجيللات جافللا أبلللت )
واسلللتخدام برمجيلللات باسلللتخدام لغلللة جافلللا لجعلللل اللللتعلم ملللن صلللفحات ويلللب أكثلللر تفلللاعاًل 

طالبللًا و طالبللة مللن ثللالث مللدارس ثانويللة بواليللة بلتيمللور  064عينللة الدراسللة مللن  تكونللت
األمريكيلللة وأشلللارت نتلللائج الدراسلللة إللللى أن تحصللليل الطلللالب كلللان عاليلللًا طبقلللًا لالختبلللار 
التحصللليلي المعلللد وأشلللارت النتلللائج أيضلللًا إللللى وجلللود نملللو موجلللب فلللي االتجاهلللات نحلللو 

 الرياضيات لدى عينة الدراسة.
 

 (hazel baker, 1998ازلبيكر)دراسة ه .8
هدفت إلى معرفة أثلر الحاسلوب فلي تلدريس الرياضليات عللى التحصليل واالتجلاه 
مقارنللة مللع طريقللة المحاضللرة، وكانللت عينللة الدراسللة صللفين مللن صللفوف الرياضلليات فللي 
المللدارس االبتدائيللة فللي كليللة فللي فلوريللدا وتللم تللدريس المجموعللة األولللى باسللتخدام طريقللة 

المجموعلة الثانيلة فدرسلت باسلتخدام الحاسلوب، وأشلارت النتلائج إللى وجلود  المحاضلرة أملا
فروق ذات داللة إحصائية في عالمات االختبلار لصلالح المجموعلة التلي درسلت بواسلطة 
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المحاضللرة، وحصلللت مجموعللة المحاضللرة أيضللًا علللى اتجاهللات محسللنة نحللو الرياضلليات 
 أفضل من أقرانهم.

علملي لمقلرر اإلحصلاء عللى االنترنلت، إللى  تهدف هذه الدراسلة لتصلميم محتلوى
لى المقارنة بين تحصيل الطلالب  تحليل اتجاهات الطالب على االنترنت نحو المقرر، وا 

، واللللى المقارنلللة بلللين اإلحصلللاء عللللى ا الفصلللل عللللى االنترنلللت نحلللو المقلللرراللللذين أخلللذو 
 .االنترنت

 

  :تعليق على دراسات المحور الثالث 
بعد استعراض الباحث للدراسات السابقة والتي ركزت على االتجاه نحو الهندسة 

االبتدائية واإلعدادية الثالث مراحل الدراسية الالفراغية، وجد الباحث أنها استهدفت 
 والثانوية، ويمكن تصنيفها كاآلتي:

هي )اسماعيل، ة هذه الدراسبالمرحلة االبتدائية، و  دراسة واحدةالمرحلة االبتدائية: اهتمت  -
2114). 

عدادية(: اهتمت العديد من الدراسات بالمرحلة المتوسطة، وهذه المرحلة المتوسطة )اإل -
)البراهمة، (، 2101(، )العصالني، 2101(، )علي، 2100الدراسات هي )الهطل، 

 .(2112(، )موافي، 2113(، )عبد هللا، 2115براهيم، (، )اإل2116
د من الدراسات بالمرحلة الثانوية، وهذه الدراسات هي المرحلة الثانوية: اهتمت العدي -

 .(2111(، )مواتا، 2113)الشمراني، 
  تنوعت الدراسات من حيث نوعية المتغير المستقل المستخدم في تنمية االتجاه نحو

 –فنجد أنها استخدمت المتغيرات المستقلة التالية )التدريس التبادلي  الفراغية الهندسة
برمجية الوسائط المتعددة  –في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة  استراتيجية عالجية

 مستويات السعة العقلية( لبحث تأثيرها على اتجاهات الطلبة نحو الهندسة –
 ، واختزال القلق نحوها.الفراغية

  اتفقت الدراسات السابقة على ضرورة العمل على تنمية اتجاهات الطالب نحو
 .الفراغية الهندسة

 ة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث الهدف من الدراسة والمتمثل اتفقت الدراس
 .الفراغية في تنمية االتجاه نحو الهندسة
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  في النقاط التالية: الثالثاستفاد الباحث من دراسات المحور 
 تحديد مفهوم االتجاه، وأهمية تنميته عند الطلبة. -
 .الفراغية تحديد أبعاد مقياس االتجاه نحو الهندسة -
 .الفراغية صياغة فقرات مقياس االتجاه نحو الهندسة -
 تحديد األساليب اإلحصائية المناسبة للتأكد من صدق وثبات مقياس االتجاه. -
 

 عام على الدراسات السابقةالتعقيب ال: 
الحالية راسة السابقة المتصلة بموضوع الدراسات وتحليل الدراض من خالل استع

من حيث أوجه التشابه أو راسة بالنسبة إلى هذه الد الباحث أهمية كل منها والتي أوضح
 الباحث إلي التعقيب التالي: يخلصالحالية، ولذا راسة الد االختالف مع

أجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة وهذا يؤكد على أهمية استخدام  -
 استراتيجية حديثة في التدريس كاستراتيجية المدخل البصري.

دراسات السابقة فاعلية االستراتيجيات المستخدمة في تنمية القدرة على حل أثبتت معظم ال -
 المسائل الرياضية في الهدسة الفراغية.

 مجموعتين على القائم التجريبي المنهج استخدام على السابقة الدراساتمعظم  اتفقت -
 بجعل الجانب هذا في الباحث أفاد وقد ،) ضابطة ومجموعة تجريبية مجموعة (متكافئتين
 تدرس تجريبية مجموعة ،متكافئتين مجموعتين على قائم الحالي للبحث التجريبي المنهج

الهندسة الفراغية  تدرس ضابطة ومجموعة ،الهندسة الفراغية باستخدام المدخل البصري
 .العادية بالطريقة

 .مختلفة تعليميةمراحل  في السابقةالدراسات  أجريت -
 .عينتها حجم متوسط حيث من السابقةدراسات ال معظم مع الحاليةالدراسة  تشابهت -
 في أن الباحث قام بإعداد أداتين دراسات السابقة،الالحالية مع بعض الدراسة تشابهت  -

الهندسة ومقياس االتجاه نحو  القدرة على حل مسائل الهندسة الفراغيةوهما اختبار 
الحالية الدراسة الدارسات السابقة في إعداد اختبار  ولقد استفاد الباحث من الفراغية،

 الهندسة الفراغية.ومقياس االتجاه 
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 من الدراسات السابقة: أوجا اإلفادة
 يمكن تلخيص أوجه إفادة الباحث في دراسته الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي:

 واالتجاه الفراغيةوحل مسائل الهندسة  المدخل البصري من كل عن فكري إطار تطوير -
 .نحوها

 الدراسة. لمصطلحات اإلجرائي التعريف تحديد -
 تحديد قائمة مهارات حل المسائل الهندسية. -
 وهو التصميم التجريبي القائم على الدراسةاختيار التصميم التجريبي المناسب لهذه  -

 مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة(.)مجموعتين متكافئتين 
 ينة.معرفة طريقة اختيار الع -
 االتجاه ومقياس الرياضيات في التفكير اختبار في متمثالً  الحالية الدراسة أدوات إعداد -

 الهندسة الفراغية. نحو
 بناء دليل المعلم. -
 االطالع على الخطوات التي اتبعتها تلك الدراسات وتصميم أدوات الدراسة. -
 وتحليل الفرضيات اختبار في تستخدم التي المناسبة اإلحصائية المعالجات تحديد  -

 البيانات
 .يرًا علميًا وموضوعياً تفس الحالية الدراسة إليها توصلت التي النتائج تفسير في المساهمة -
الدراسة التي تخدم وتثري  والمراجعالتعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية  -

 الحالية.
 

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: تميز ت  اماب
 :التالية بالنقاط السابقة تلدراساا عن الحاليةالدراسة  تميزت

تتميز الدراسة الحالية باستخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل مسائل الهندسة  -
الفراغية لدى طالب الصف العاشر األساسي، حيث ال توجد أي دراسة استخدمت المدخل 

 فراغيةالبصري في تنمية القدرة على حل مسائل الهندسة ال
األساسي  العاشرالصف  طالبوهي  ةينيالفلسط ئةيالدراسة على الب قيالباحث بتطب قام -

 بغزة. ميوالتعل ةيالتابعة لوزارة الترب المدارس في
 إعداد وبناء اختبار القدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية. -
 الفراغية.إعداد مقياس خماسي االستجابة لالتجاه نحو الهندسة  -

 

 



 
 ( 013 )  

  

 
  الدراسةمنهج 

 عينة الدراسة 

 الدراسة واتأد 

 املعالجة اإلحصائية 

 خطوات الدراسة 

 
 
 
 



 
 ( 014 )  

  

 

التللي اتبعهللا الباحللث لإلجابللة عللن أسللئلة الدراسللة  الطريقللة واإلجللراءاتيتنللاول هللذا الفصللل 
واختبار فروضها ثم الحديث عن منهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع وعينة الدراسة 
وأسلوب اختيارها، وبيان بناء أداة الدراسة، واستخراج صلدقها وثباتهلا، واتسلاقها اللداخلي والتصلميم 

جرائهللا، والمعالجللة  التجريبللي، وضللبط المتغيللرات، كمللا يحتللوي الفصللل علللى كيفيللة تنفيللذ الدراسللة وا 
 اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.

 

  الدراسةمنهج: 
أثللر اسللتخدام المللدخل البصللري فللي تنميللة القللدرة هللدفت الدراسللة الحاليللة الللى التعللرف علللى 

صلللف العاشلللر علللى حلللل المسلللائل الرياضللية فلللي الهندسلللة الفراغيللة واالتجلللاه نحوهلللا لللدى طلللالب ال
اللللذي يقلللوم عللللى وجلللود ، ولتحقيلللق هلللدف الدراسلللة، اتبلللع الباحلللث الملللنهج التجريبلللي األساسلللي بغلللزة

 الدراسة.وذلك الختبار فروض  ضابطة،مجموعة تجريبية وأخرى 
ملللة للموضلللوع قيلللد الدراسلللة، حيلللث تلللم اتبلللاع الملللنهج التجريبلللي هلللو األكثلللر مالء ن  حيلللث إ

تتعلرض المجموعلة التجريبيلة سلوب تصلميم المجملوعتين التجريبيلة والضلابطة المتكلافئتين بحيلث أ
وحللدة الهندسللة الفراغيللة مللن كتللاب الرياضلليات الجللزء الثللاني المقللرر علللى طللالب الصللف لتدريسللًا 
بينملا تتلقلى المجموعلة الضلابطة  الباحلث،الذي أعده  المدخل البصريخالل  مناألساسي العاشر 
 االعتيادية.بالطريقة نفسها  للموضوعات تدريساً 

 

 :متغيرات الدراسة 
 المتغير المستقل: .أ

 .هو طريقة التدريس وفقًا للمدخل البصري للمجموعة التجريبية
 المتغير التابع: .ب

 تشتمل الدراسة الحالية على متغيرين تابعيين هما:
 مللن خللالل  القللدرة علللى حللل المسللائل الرياضللية فللي الهندسللة الفراغيللة ويللتم قياسللها

 اختبار القدرة على حل المسائل الهندسية.
 .االتجاه نحو الهندسة الفراغية، ويتم قياسه من خالل مقياس االتجاه المعد لذلك 
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حيللث قللام الباحللث بقيللاس أثللر المتغيللر المسللتقل )المللدخل البصللري( علللى المتغيللرين 
ندسللة االتجللاه نحللو اله -القللدرة علللى حللل المسللائل الرياضللية فللي الهندسللة الفراغيللة )التللابعيين 

 .ة والضابطة في التطبيق البعدي لألداتينالفراغية(. بالمقارنة بين المجموعتين التجريبي
   
 :عينة الدراسة 

بمدرسللة  مللن طللالب الصللف العاشللر األساسللي اً ( طالبلل68تكونللت عينللة الدراسللة مللن )
حيللث تلم اختيللار  (2014/2013للسللنة الدراسلية ) فلي مدينللة خلانيونس نللينللب الجنلان الثانويلة
مللن  دراسللية صللفوف عشللرة، حيللث يوجللد بالمدرسللة لقربهللا مللن سللكن الباحللثًً  المدرسللة قصللديا

هما حلللدأية وتلللم تعيلللين ا بطريقلللة عشلللوائ، جلللرى اختيلللار صلللفين منهلللالعاشلللر األساسللليالصلللف 
وحلدة الهندسلة الفراغيلة ملن كتلاب الرياضليات الجلزء الثلاني  عشوائيًا كمجموعة تجريبيلة تلدرس

، والمجموعللللة الملللدخل البصلللريملللن خلللالل  للللى طلللالب الصلللف العاشلللر األساسلللي المقلللرر ع
يوضللح أفللراد  1-4)األخللرى ضللابطة تللدرس نفللس الوحللدة بالطريقللة االعتياديللة، والجللدول رقللم )

 :العينة
 (1-4جدول )

 عدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة
 النسبة المئوية العدد المجموعة الصف المدرسة

 الجنان الثانوية للبنين
 50% 43 تجريبية )3الصف العاشر )

 50% 43 ضابطة (8الصف العاشر )

 100% 68 المجموع 
 

 :أدوات الدراسة 
اختبللللاًرا لقيللللاس القللللدرة علللللى حللللل المسللللائل  األولللللى: ،اشللللتملت الدراسللللة علللللى أداتللللين

والثانيللة:  فلسللطين،األساسللي فلي  لعاشلرعلللى الصللف ا ةالمقلرر  الهندسلة الفراغيللة الرياضلية فللي
  :وفيما يلي تفصيل ذلك مقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية،
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 :الهندسيةالقدرة على حل المسائل  أواًل: اختبار
 :الهدف من االختبار 

لللى قيللاس مللدى قللدرة الطللالب الرياضللية إحللل المسللألة القللدرة علللى هللدف اختبللار 
كتللاب الرياضلليات مللن نتيجللة دراسللتهم لوحللدة الهندسللة الفراغيللة ، الرياضللية لحللل المسللائل

أعللد خصيصللًا  ،الجللزء الثللاني المقللرر علللى طللالب الصللف العاشللر األساسللي فللي فلسللطين
  أسئلة.( 8)من ولية وقد تكون االختبار في صورته األ ،لهذا الغرض

 :أبعاد االختبار 
تم وضع أبعلاد االختبلار بحيلث يلدور حلول مهلارات حلل المسلألة الهندسلية، وهلي 

رسلللم  –تحديلللد المطللللوب  –سلللتة مهلللارات، حلللددها الباحلللث كملللا يللللي )تحديلللد المعطيلللات 
وضع خطة حل  -تحديد االستراتيجية المستخدمة في الحل  -فرض الفروض  –المسألة 
 تنفيذ خطة الحل( – مناسبة

 ار:صياغة مفردات االختب 
أسللئلة المقللال المقللنن فللي كتابللة المفللردات حيللث أنهللا أنسللب  اسللتخدم الباحللث نمللط

األسلللئلة لتقلللويم كثيلللر ملللن األهلللداف التعليميلللة مثلللل: تحليلللل األفكلللار وصلللياغة المشلللكالت 
(، وظهلور تمكلن الطلالب ملن هلذه 005: 2119علالم، )وفرض الفروض وحل المسلائل 

 وقد روعي عند صياغة أسئلة االختبار ما يلي: المهارات الالزمة لحل المسائل الهندسية،
 شمولية االختبار للمحتوى العلمي المحدد. 
  واللبس.وبعيدة عن الغموض  ضوح األسئلة والمطلوبو 
 .مناسبة األسئلة لمهارات حل المسائل الهندسية 
  لالختبار.ممثلة بجدول مواصفات 
  الطالبسليمة لغويًا وسهلة ومالئمة لمستوى. 
  إجرائية.مصاغة بصورة 

 :تجريب االختبار 
ًا ملن نفلس ( طالب30تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها )

مجتمع الدراسة الذين سبق لهم دراسة هذه الوحدة وكان الهلدف ملن التجربلة االسلتطالعية 
 ما يلي:

 حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار. -0
 اب معامالت الصعوبة والتمييز.تحليل فقرات االختبار لحس -2
 حساب ثبات االختبار. -4
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 االختبار: صدق 
الباحلللث عللللى  ويقصلللد بللله أن يقللليس االختبلللار ملللا وضلللع لقياسللله فعلللاًل، واقتصلللر

نهمللا يفيللان بللالغرض وهمللا صللدق المحكمللين وصللدق االتسللاق نللوعين مللن الصللدق حيللث إ
 الداخلي.
 

 صدق المحكمين: -2
إعللللداد االختبللللار فللللي صللللورته األوليللللة تللللم عرضلللله علللللى مجموعللللة مللللن  بعللللد

ومشللرفي  الرياضلليات،المحكمللين مللن ذوي االختصللاص فللي المنللاهج وطللرق تللدريس 
( وذللللك 0( ملحلللق رقلللم )01ملللن ذوي الخبلللرة وقلللد بللللغ علللددهم )الرياضللليات ومعلملللي 

 الستطالع آرائهم حول مدى:
o  لوحدة الهندسة الفراغيةتمثيل فقرات االختبار. 
o .صحة فقرات االختبار لغويًا وعلميًا 
o  العاشر.الصف  طالبمناسبة فقرات االختبار لمستوى 
o .مدى انتماء الفقرات إلى االختبار 
o .صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسه 

 

 وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها:
o  الطالبتبسيط اللغة بحيث تناسب مستويات. 
o .اختصار بعض األسئلة 
o .تعديل وحذف بعض الصياغات في المسألة 

االختبللللار فللللي  األخللللذ بمالحظللللات المحكمللللين وأصللللبحفللللي ضللللوء تلللللك اآلراء تللللم 
 ( يوضلح االختبلار فلي صلورته النهائيلة،2والملحلق رقلم ) ة،أسئل (6صورته النهائية من )

خطللوة حلددت درجللة واحللدة لكللل حيللث  ( درجللة،51صللحح االختبللار مللن درجلة كليللة ) وقلد
، ويحصلللل الطاللللب عللللى درجلللة إذا أجلللاب إجابلللة االختبلللار ملللن خطلللوات الحلللل فلللي أسلللئلة

كاملللة، أو نصللف درجللة إذا أجللاب إجابللة منقوصللة، وال يحصللل علللى أي درجللة إذا أجللاب 
 7موزعللة كالتللالي: السللؤال األول ) إجابللة خاطئللة، ومللن ثللم درجللة كليللة لكللل سللؤال رئلليس

 9درجللللات(، السللللؤال الرابللللع ) 8)درجللللات(، السللللؤال الثالللللث  8)الثللللاني  درجلللات(، السللللؤال
لتصلللبح الدرجلللة  درجلللات(، 9درجلللات(، السلللؤال السلللادس ) 9درجلللات(، السلللؤال الخلللامس )

 (.( درجة والدرجة الدنيا لالختبار )صفر50النهائية لالختبار)
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 صدق االتساق الداخلي: .1
ن أسلئلة االختبلار والدرجلة ويقصد به قوة االرتباط بين درجة كل سؤال رئيس مل

 الكلية لالختبار وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون، والجدول التالي يوضح ذلك.
 (2-4جدول )

 معامل ارتباط درجة كل سؤال رئيس من أسئلة االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم السؤال

1.10دالة عند  0.554 1  

1.10دالة عند  0.612 2  

1.10دالة عند  0.792 3  

1.10دالة عند  0.770 4  

1.10دالة عند  0.811 5  

1.10دالة عند  0.844 6  

 0.456(   0.01( وعند مستوى داللة )29ر الجدولية عند درجة حرية )

- 0.554أن جميع معامالت االرتبلاط تتلراوح بلين ) (2-4)يتضح من الجدول 
سلللئلة داللللة إحصلللائيًا عنلللد مسلللتوى مصلللداقية االختبلللار وأن جميلللع األكلللد ( مملللا يؤ 0.844
وأنللله عللللى درجلللة عاليلللة ملللن االتسلللاق اللللداخلي، حيلللث تعبلللر أسلللئلته علللن ، ((0.01دالللللة 

 فعال. القدرة على حل المسألة الهندسية
وفلللي ضلللوء مالحظلللات السلللادة المحكملللين، ونتلللائج صلللدق االتسلللاق اللللداخلي، تلللم 

( 6ار القللدرة علللى حللل المسللائل الهندسللية كمللا هللي وعللددها )االسللتقرار علللى أسللئلة اختبلل
 أسئلة رئيسة.

 

  والتمييز لفقرات االختبار. الصعوبةحساب معامالت 
 :الصعوبة معامل- ١

 علن الخاطئلةمجملوع اإلجابلات لقد تم حسلاب معاملل صلعوبة السلؤال بإيجلاد 
 ،الزيلود). السلؤال نفلس علنبقسلمة هلذا العلدد عللى علدد األفلراد اللذين أجلابوا و  السؤال
 (070: 0998عليان، 

 
 السؤال  معامل صعوبة  

  السؤال عن الخاطئةمجموع اإلجابات   
 السؤال نفس عدد األفراد ال ين أجابوا عن
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 أسلئلة ملن سلؤال لكلل الصلعوبةمعاملل  وايجلاد السلابقة المعادللة وبتطبيلق
 ( وكان(0.28 -0.61بينتراوحت ما  الصعوبة معامالتأن  الباحث وجد ،االختبار
 جميلع عللى الباحلث بقليي النتلائج وبهلذه ،(0.43)الكلليالصلعوبة  معاملل متوسلط
األسلئلة، حيلث كانلت معلامالت  صعوبة درجة مستوىمناسبة ل وذلك االختبار، فقرات

 .0.80من  وأقل0.20 الصعوبة أكثر من 
 

 :زييالتم معامل- ٢
 (070: 0998 عليان، ،الزيود) التالية:وفقًا للمعادلة  لألسئلةالتمييز  تتم حساب معامال

 =معامل تمييز الفقرة 
عدد اإلجابات  –في المجموعة العليا  للسؤالعدد اإلجابات الصحيحة 

 في المجموعة الدنيا لنفس السؤال الصحيحة
 عدد أفراد إحدى المجموعتين

 المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حيث
 متوسط بلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز0.78-0.42) بين السابقة
 ،(0.20) حيث الحد المقبول لمعامل تمييز السؤال أكثر من 0.57)) الكلي التمييز معامل
( يوضح معامالت 3-4والجدول رقم ) االختبار جميع فقرات على الباحث بقيي وبذلك

 الصعوبة والتمييز.
 (3-4جدول )

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
 

 
 

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
1 0.61 0.57 

2 0.58 0.59 

3 0.30 0.61 

4 0.28 0.42 

5 0.53 0.78 

6 0.28 0.44 

معامل الصعوبة الكلي   0.43 
معامل التمييز الكلي   0.57 



 
 ( 001 )  

  

 االختبار:ثبات 
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة 

وقد قام الباحث بإيجاد معامل  عديدة،ويحسب معامل الثبات بطرق  في نفس الظروف"
 التالي:على النحو  21سون  ريتشارد-وكودرالثبات بطريقتي التجزئة النصفية 

 

 طريقة التجزئة النصفية:  -2

بطريقة  االختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات 
إلى نصفين، الفقرات الفردية  االختبارحيث قام الباحث بتجزئة  ،التجزئة النصفية

وذلك بحساب معامل  مستوى من مستويات االختبار،لكل مقابل الفقرات الزوجية 
  سبيرمان بروانم معادلة ثم جرى تعديل الطول باستخدا ،االرتباط بين النصفين

𝟐 ر=  الثبات المعدل                         

𝟏+ر
 (3: 2102)عفانة،     

 

 :( يوضح معامالت ثبات االختبار4-4والجدول ) 
 (4-4جدول)

 معامالت ثبات االختبار
 معامل الثبات بعد التعديل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات 

 0.848 0.736 6 الدرجة الكلية

وهذا يدل على أن  ،(0040.أن معامل الثبات الكلي ) (4-4)يتضح من الجدول 
 طمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.مما يالثبات بتمتع ي االختبار

 

 Kuder-Richardson :21سون  ريتشارد-كودرطريقة  -1

استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل 
للدرجة الكلية  20سونريتشارد ثبات االختبار، حيث حصل على قيمة معامل كودر

  ذلك:( يوضح 5-4) التالية: والجدوللالختبار ككل طبقًا للمعادلة 

 
   /حيث أن
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   المتوسط :م
   الفقرات دن: عد

  : التباين1ع
 (5-4جدول )

 21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 
 21معامل كودر ريتشارد شون  م 1ع ن 

 0.953 17.517 172.043 6 الدرجة الكلية

 
لالختبلللار ككلللل كانلللت  21ون سللل ريتشلللارد أن معاملللل كلللودر (5-4)يتضلللح ملللن الجلللدول 

 ( وهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة. 0.953)
 

 نحو الهندسة الفراغية ثانيا: مقياس االتجاه
المتعلقلة بمشلكلة الدراسلة ، وفلي ضلوء الدراسلات السلابقة بعد االطالع على األدب التربوي

علن طريلق المقلابالت المتخصصلين اسلتطالع رأي عينلة ملن التي تم االطالع عليها، وفلي ضلوء 
لصلللف وتصلللميم مقيلللاس االتجلللاه نحلللو الهندسلللة الفراغيلللة لطلللالب اقلللام الباحلللث ببنلللاء ، الشخصلللية

 العاشر وفقا للخطوات التالية:
 ( فقرة..0في صورته األولية التي شملت ) المقياسإعداد  -

، بعضللهم أعضللاء هيئللة تللدريس فللي المختصللين،المحكمللين  ن( ملل.0علللى ) المقيللاسعللرض  -
والملحللق رقللم  ووكالللة الغللوث، ،ووزارة التربيللة والتعللليموجامعللة األقصللى، اإلسللالمية، الجامعللة 

 يبين أعضاء لجنة التحكيم. (0)

 ،ل وصلياغة بعلض الفقلراتوتعلدي تلم حلذف بعد إجراء التعديالت التي أوصى بها المحكمون -
( يوضللح 3رقللم ) والملحللق ( فقللرة،30بعللد صللياغتها النهائيللة ) المقيللاسوقللد بلللغ عللدد فقللرات 

 .النهائية في صورته المقياس

 

 الهدف من مقياس االتجاه: -0

اه نحو الهندسلة الفراغيلة بهلدف اسلتخدامه للتعلرف عللى أعد الباحث مقياس االتج
، والكشلللف علللن أثلللر شلللر األساسلللي نحلللو الهندسلللة الفراغيلللةاتجاهلللات طلللالب الصلللف العا

 المدخل البصري في االتجاه نحو الهندسة الفراغية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.
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 تحديد أبعاد المقياس -2

االتجاهللات التللي تللم تجريبهللا علللى مراحللل تللم االطللالع علللى العديللد مللن مقللاييس 
ت التعليم المختلفة، وكذلك االطالع على العديد من الدراسات السابقة والمراجع التي تناولل

ومنها كل من:  مقاييس االتجاه نحو الرياضيات بشكل عام أو نحو الهندسة بشكل خاص
؛ 4..2، ؛ الشلمراني2..2؛ جلودة، .2.0؛ العصالني، .2.0؛ علي، 2.02)سكران، 
(، وقد تم تحديد أبعاد مقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية في أربعة أبعاد 2..2موافي، 
 هي:
 االتجاه نحو طبيعة الهندسة الفراغية. 

 االتجاه نحو قيمة الهندسة الفراغية. 

  تعلم الهندسة الفراغية.االتجاه نحو 

  الفراغية. الهندسة معلماالتجاه نحو 
 

 سصياغة عبارات المقيا -3

تم صياغة عبلارات المقيلاس فلي صلورة جملل واضلحة ومحلددة وعللى الطاللب أن 
( أملام االختيلار ×يحدد درجة موافقتة أو عدم موافقته عللى هلذه العبلارات بوضلع عالملة )

اللللذي يلللراه معبلللرًا علللن اتجاهللله، وقلللد تلللم إعلللداد المقيلللاس وفقلللا لطريقلللة ليكلللرت ذات التلللدرج 
اع درجة ثباتهلا وصلدقها باإلضلافة استعمالها واعدادها وارتفالخماسي، وذلك نظرا لسهولة 

فللي كللل عبللارة باختيلللار واحللدة مللن االسلللتجابات  اتجاهلللهلللى سللهولة تعبيللر كلللل فللرد عللن إ
 ، معارض، معارض بشدة(مترددوافق، )موافق بشدة، م الخمسة وهي

 تصحيح المقياس -4

الباحث عند صياغة فقرات المقياس أن تكون موزعة بين فقرات موجبة  ىراع
 عطي الدرجة حسب استجابة الطالب لفقرات المقياس، الجدول التاليوفقرات سالبة، وتُ 

 يوضح ذلك.
 (6-4جدول )
 لالستجابات على فقرات المقياس يبين توزيع الدرجات التي تعطى

 معارض بشدة معارض متردد موافق موافق بشدة العبارة الموجبة
 0 2 3 4 5 درجة التصحيح

 معارض بشدة معارض متردد موافق موافق بشدة العبارة السالبة
 5 4 3 2 0 درجة التصحيح

 (.09-30اد عينة الدراسة ما بين )وبذلك تنحصر درجات أفر 
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 المقياس:صدق  -5
ويقصد بصدق المقياس: أن تقيس فقرات المقياس ما وضعت لقياسه وقام 

 الباحث بالتأكد من صدق المقياس بطريقتين:
 

 صدق المحكمين: 
عرضه على مجموعة من ثم في صورته األولية  المقياسإعداد  بعد

ومشرفي  الرياضيات،المحكمين من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس 
 ،(0ملحق رقم ) محكمين (01من ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )الرياضيات ومعلمي 

، ومدى انتماء المقياسحيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات 
الفقرات للمقياس، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد 

، وقد ( فقرة30) المقياس بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات
 أبدى المحكمون آراؤهم فيما يلي:

 فقرات المقياس بإيجابيتها أو سلبيتها. صياغة -

 مدى صالحية العبارة لما وضعت من أجلها. -

 مدى شمول العبارات لألبعاد والجوانب المكونة للمقياس. -

 مدى مناسبة المقياس لطالب الصف العاشر األساسي. -
 

  الداخلي:صدق االتساق 

على  المقياسمن صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق جرى التحقق 
 تم حساب معامل ارتباط بيرسون بينو ، طالباً ( .3عينة استطالعية مكونة من )

تم حساب معامل للمقياس، وكذلك و كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية  درجة
الذي  مع الدرجة الكلية للمقياس المقياس أبعادمن درجة كل بعد  ارتباط بيرسون بين

 (.SPSSرنامج اإلحصائي )وذلك باستخدام الب ،تنتمي إليه
تم التأكد من ارتباط كل فقرة مع فقرات المقياس مع درجة البعد الذي كما و 

ينتمي اليه من خالل المحكمين الذين قاموا بتحكيم مقياس االتجاه، حيث عبروا عن 
 ليه. ناسبة كل فقرة للبعد الذي تنتمي إقوة االرتباط وم

س، عن طريق إيجاد معامالت وتم إيجاد صدق االتساق الداخلي للمقيا
 (.0992ارتباط بيرسون من خالل المعادلة )عفانة، 
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( توضح نتائج حساب االتساق الداخلي لمقياس 4-0(، )4-2والجداول التالية )

 االتجاه نحو الهندسة الفراغية
 (7-4جدول )
 والدرجة الكلية للمقياس المقياسمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 معامل م البعد
معامل  م البعد االرتباط

معامل  م البعد االرتباط
معامل  م البعد االرتباط

 االرتباط

غية
لفرا

ة ا
دس

لهن
ة ا

بيع
 ط

حو
ه ن

تجا
 اال

ول:
 األ

بعد
ال

 

1 **0.726 

غية
لفرا

ة ا
دس

لهن
ة ا

قيم
حو 

ه ن
تجا

 اال
ي:

لثان
د ا

لبع
ا

 

12 **0.706 

سة 
هند

م ال
تعل

حو 
ه ن

تجا
 اال

ث:
لثال

د ا
لبع

ا
غية

لفرا
ا

 

21 *0.392 

غية
لفرا

ة ا
دس

لهن
س ا

دري
و ت

 نح
جاه

االت
ع: 

لراب
د ا

لبع
ا

 

28 **0.705 
2 **0.706 13 **0.494 22 **0.661 29 **0.701 
3 **0.581 14 **0.706 23 **0.660 30 **0.842 
4 **0.770 15 **0.697 24 *0.400 31 **0.823 
5 **0.773 16 **0.786 25 **0.878 32 **0.596 
6 **0.793 17 **0.837 26 **0.822 33 **0.848 
7 *0.432 18 **0.817 27 **0.643 34 **0.480 
8 **0.643 19 **0.755 

 
35 **0.837 

9 **0.671 20 **0.726 36 **0.648 
10 **0.747 

 
37 **0.801 

11 *0.443 38 *0.440 

 0.456(   0.01مستوى داللة )( وعند 29**ر الجدولية عند درجة حرية )
 0.355(   0.05( وعند مستوى داللة )29*ر الجدولية عند درجة حرية )

 ،0.05( أن جميع الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )4-2يتضح من الجدول )
0.01 .) 

وللتأكد من التناسق الداخلي ألبعاد المقياس تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد 
 (:8-4مقياس كما هو موضح في جدول رقم )من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية لل
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 (8-4جدول )
 للمقياس المقياس مع الدرجة الكلية أبعادمن  بعدمعامالت ارتباط كل 

معامل  البعد
 مستوى الداللة االرتباط

1.10عند دالة إحصائيًا  0.768 البعد األول: االتجاه نحو طبيعة الهندسة الفراغية  

1.10دالة إحصائيًا عند  0.877 البعد الثاني: االتجاه نحو قيمة الهندسة الفراغية  

1.10دالة إحصائيًا عند  0.869 البعد الثالث: االتجاه نحو تعلم الهندسة الفراغية  

1.10دالة إحصائيًا عند  0.835 البعد الرابع: االتجاه نحو تدريس الهندسة الفراغية  
 

داللة  اترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتباطًا ذ األبعادأن جميع  (8-4الجدول )يتضح من 
تمتع بدرجة عالية من يوهذا يؤكد أن المقياس  ،(0.0.إحصائية عند مستوى داللة )

 واالتساق الداخلي.المصداقية 
 

 المقياس:  ثبات -6
أفراد أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات المقياس وذلك بعد تطبيقها على 

  .بطريقتين، وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخالعينة االستطالعية 
 

 طريقة التجزئة النصفية Split-Half Method : 
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة 

حيث قام الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات  ،النصفية
وذلك بحساب معامل  المقياس وللمقياس ككل، مجاالتمن  مجاللكل الزوجية 
تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفين غير وقد  ،بين النصفين بيرسون االرتباط
( 4-9) والجدول بيرمان براونسثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة  ،متساويين

 يوضح ذلك:

𝟐 ر=  هي: ثمعادلة سبيرمان براون 

𝟏+ر
   

 ر: معامل االرتباط بين نصفي المقياس الثبات،معامل : حيث ث
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 (9-4جدول )

 يوضح معامل االرتباط بين نصفي المقياس ككل ومعامل الثبات لألبعاد وللمقياس
 معامل الثبات معامل االرتباط  عدد الفقرات البعد

 0.733 - 11* البعد األول: االتجاه نحو طبيعة الهندسة الفراغية

 0.854 - 9* البعد الثاني: االتجاه نحو قيمة الهندسة الفراغية

 0.662 - 7* البعد الثالث: االتجاه نحو تعلم الهندسة الفراغية

 0.855 - 11* البعد الرابع: االتجاه نحو تدريس الهندسة الفراغية

 0.847 0.735 38 الدرجة الكلية

 *تم استخدام معادلة جتمان ألن النصفين غير متساويين

 - 1) 2معامل جتمان   
ع 

2

2
ع+  

1

2
  

2ع  
 (4: 2.02)عفانة،   ( 

ع
1

2

    تباين النصف األول  

ع
2

2

     تباين النصف الثاني 

    تباين االختبار أو المجال 2ع

وهذا يدل على  ،(0042.معامل الثبات الكلي )( السابق أن 9-4يتضح من الجدول )
طمئن الباحث لتطبيقه على عينة يمن الثبات  عاليةتمتع بدرجة يأن المقياس 

 الدراسة.
 

  كرونباخ:طريقة ألفا 
، وذلك وهي طريقة ألفا كرونباخ استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات

 أبعادمن  بعدإليجاد معامل ثبات المقياس، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل 
 يوضح ذلك:  (4-.0ككل والجدول ) للمقياسوكذلك  المقياس،
 هي:  ألفا كرونباخمعادلة 

   
 (6: 2.02)عفانة، 
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 إن:حيث 
α.معامل الثبات : 

 ن: عدد أبعاد المقياس أو الفقرات.
 الكلي أو البعد.: تباين المقياس 2ع
 : مجموع تباين األبعاد أو الفقرات في البعد.ج 2ع مج

 

 (10-4جدول )
 يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك للمقياس ككل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

 0.867 11 البعد األول: االتجاه نحو طبيعة الهندسة الفراغية

 0.886 9 الثاني: االتجاه نحو قيمة الهندسة الفراغيةالبعد 

 0.759 7 البعد الثالث: االتجاه نحو تعلم الهندسة الفراغية

 0.889 11 البعد الرابع: االتجاه نحو تدريس الهندسة الفراغية

 0.942 38 الدرجة الكلية

وهذا يدل على أن  ،(0942.أن معامل الثبات الكلي ) (10-4لجدول )ايتضح من 
، ويعني ذلك تطبيقه على عينة الدراسةل طمئن الباحثيتمتع بدرجة عالية من الثبات يالمقياس 

أن هذه األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانت النتائج مطابقة 
 .بشكل كامل تقريبًا ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة

 

  البصري:دليل المعلم الستخدام المدخل  
المقللرر  الهندسللة الفراغيللة تللم إعللداد دليللل للمعلللم السللتخدام المللدخل البصللري فللي موضللوع

األساسلللي فلللي فلسلللطين، حيلللث يعلللد هلللذا اللللدليل مرشلللًدا للمعللللم فلللي كيفيلللة  لعاشلللرعللللى الصلللف ا
إرشلادات  المعللم دليل تعليم الرياضيات ، إذ تضمن هذااستخدام استراتيجية المدخل البصري في 

، وذللك بعلد إعلادة صلياغة  الهندسلة الفراغيلة موضلوع ة والالصفية الالزملة لتعلليملألنشطة الصفي
، حيللللث تللللم توضلللليح خطللللوات تلللللك مللللدخل البصللللريالموضللللوع بمللللا يتفللللق مللللع اسللللتراتيجية ال هللللذا

، كمللا أنهللا ة في  م المعلللم بتنفيللذها فللي البيئللة الصللاالسللتراتيجية ضللمن مللذكرات الللدروس التللي سلليقو 
 .(4خطوة من خطواتها )ملحق رقم  ح أدوات كل من المعلم والمتعلم في كلتوض

كما أنه تم تدريب معلم رياضيات ل قبلل إجلراء التجربلة ل عللى كيفيلة اسلتخدام اسلتراتيجية 
المللللدخل البصللللري والمتطلبللللات الالزمللللة لهللللذا المللللدخل مللللن تحضللللير الرسللللومات أو األشللللكال أو 
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استخدام السلاقط فلوق اللرأس أو لوحلات مغناطيسلية أو غيرهلا ، وذللك لملدة أسلبوع ، حيلث للوحظ 
أن أداء معلللم الرياضلليات فللي تنفيللذ بعللض جوانللب التجربللة علللى عينللة خللارج عينللة الدراسللة كللان 

معلللم بتللدريس صللفين أحللدهما تجريبللي الجيللًدا ومتفقًللا مللع مللا تسللعى إليلله الدراسللة الحاليللة ، إذ قللام 
، حيلث ال يوجلد تفاعلل المعللم فلي نتلائج التجربلة معلدوماً ر ضابط ، األمر الذي يجعلل أثلر واآلخ

 ألداء المعلم في فروض الدراسة ، وبالتالي يكون أداء المعلم مستقاًل ال أثر له على التجربة . 
 

 التجريب:ضبط المتغيرات قبل بدء 

وتجنبللًا آلثللار العواملل الدخيلللة التللي يتوجللب  النتللائج،انطالقلًا مللن الحللرص علللى سلالمة 
الباحللث  ى، َتبَنللوالتنبللؤضللبطها والحللد مللن آثارهللا للوصللول إلللى نتللائج صللالحة قابلللة لالسللتعمال 

علللللللى تكللللللافؤ وتطللللللابق  هللللللذه الطريقللللللة عتمللللللدتو  ،طريقللللللة " المجموعتللللللان التجريبيللللللة والضللللللابطة
ومقارنللة المتوسللطات  العينللة،المجمللوعتين مللن خللالل االعتمللاد علللى االختيللار العشللوائي ألفللراد 

 لذا قام الباحث بضبط المتغيرات التالية: ،الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل
 

 

   :مبحث الرياضيات فيالتجريب تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل  -2
 (11-4جدول )

الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في  لمعرفة داللة"ت"  اختبارنتائج 
 بدء التجربةقبل  مبحث الرياضيات

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراف 
 "ت " المعياري

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحصيل في مبحث 
 الرياضيات

 0.291 18.012 70.235 34 تجريبية
 

0.772 
 

غير دالة 
 17.767 68.971 34 ضابطة إحصائياً 

 2.00( = α=0.05( وعند مستوى داللة )66*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )

( علللللدم وجلللللود فلللللروق ذات دالللللللة إحصلللللائية بلللللين 11-4يتضلللللح ملللللن الجلللللدول )
بللدء  قبــلمبحللث الرياضلليات المجمللوعتين التجريبيللة والضللابطة فللي متغيللر التحصلليل فللي 

 .مبحث الرياضيات في متكافئتانوهذا يعني أن المجموعتين  ،التجربة
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اختبـار القـدرة علـى حـل مسـائل الهندسـية في التجريب قبل  الدراسةتكافؤ مجموعتي  -1
 :الفراغية

 (12-4جدول )
 في اختبار حل المسائلالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  لمعرفة داللة"ت"  نتائج اختبار

 القبلي

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  " ت " المعياري

 الداللة
مستوى 

 الداللة

 الدرجة الكلية
 0.704 7.279 10.588 34 تجريبية 

 
0.484 

 
غير دالة 

 7.015 9.368 34 ضابطة  إحصائياً 
 2.00( = α=0.05( وعند مستوى داللة )66*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )

فللروق ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتوى داللللة عللدم وجللود ( 12-4يتضللح مللن الجللدول )
(α=0.05 بلللين طلللالب المجموعلللة الضلللابطة وطلللالب المجموعلللة التجريبيلللة فلللي أبعلللاد االختبلللار )

 االختبار.ن في اوالدرجة الكلية لالختبار، وعليه فإن المجموعتين متكافئت
 

 ختبار المعد للدراسة:االفي مرتفعي التحصيل  الطالبتكافؤ مجموعتي  -7
 ( 13-4جدول )

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في االختبار  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
 المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوي التحصيل المرتفع

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 

 الداللة

الدرجة 
 الكلية

 20.000 106.000 11.778 9 مرتفعي التحصيل تجريبية 
 

1.840 
 

0.066 
 

غير دالة 
 65.000 7.222 9 مرتفعي التحصيل ضابطة  إحصائياً 

  1.96( = α=0.05عند مستوى داللة ) z*قيمة 

ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى دالللللة ( أنللله ال توجلللد فلللروق 13-4يتضلللح ملللن الجلللدول )
(α=0.05بين ط )المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لالختبلار،  البالمجموعة الضابطة وط الب

 القبلي. وعليه فإن المجموعتين متكافئتين في االختبار
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 ختبار المعد للدراسة:االفي منخفضي التحصيل  الطالبتكافؤ مجموعتي  -2
 ( 14-4جدول )

ومستوى الداللة للتعرف إلى داللة الفروق في  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
 االختبار المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوي التحصيل المنخفض

متوسط  العدد المجموعة البعد
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 

 ةالدالل

الدرجة 
 الكلية

 34.000 79.000 8.778 9 منخفضي التحصيل تجريبية 
 

0.579 
 

0.563 
 

غير دالة 
 92.000 10.222 9 منخفضي التحصيل ضابطة  إحصائياً 

ال توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد مسلللتوى دالللللة  ( أنللله14-4الجلللدول )يتضلللح ملللن 
(α=0.05 بين طالب المجموعة الضابطة وطالب ) ،المجموعة التجريبية في الدرجة الكلية لالختبلار

 القبلي. ن في االختباراوعليه فإن المجموعتين متكافئت
 

 :مقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية الدراسة فيتكافؤ مجموعتي  -8
 ( 15-4جدول )

 القبلي لالتجاهفي المقياس الضابطة و المجموعة التجريبية  بللمقارنة بين طال T.testنتائج اختبار "ت" 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة البعد
قيمة  " ت " المعياري

 الداللة
مستوى 

 الداللة

البعد األول: االتجاه نحو 
 طبيعة الهندسة الفراغية

 0.486 7.053 32.882 34 تجريبية 
 

0.629 
 

غير دالة 
 7.420 32.029 34 ضابطة  إحصائياً 

البعد الثاني: االتجاه نحو 
 قيمة الهندسة الفراغية

 1.125 5.573 28.824 34 تجريبية 
 

0.265 
 

غير دالة 
 7.258 30.588 34 ضابطة  إحصائياً 

البعد الثالث: االتجاه نحو 
 تعلم الهندسة الفراغية

 0.387 3.756 21.324 34 تجريبية 
 

0.700 
 

غير دالة 
 4.373 21.706 34 ضابطة  إحصائياً 

االتجاه نحو البعد الرابع: 
 تدريس الهندسة الفراغية

 0.752 9.156 34.912 34 تجريبية 
 

0.455 
 

غير دالة 
 6.405 36.353 34 ضابطة  إحصائياً 

 الدرجة الكلية
 0.549 19.582 117.941 34 تجريبية 

 
0.585 

 
غير دالة 

 21.430 120.676 34 ضابطة  إحصائياً 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة عدم وجود ( 15-4يتضح من الجدول )

(α=0.05 بين )جميع المجاالت  المجموعة التجريبية في بالالمجموعة الضابطة وط طالب
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مقياس االتجاه نحو الهندسة ن في ا، وعليه فإن المجموعتين متكافئتالمقياسالدرجة الكلية و 
 .الفراغية

 
 

 الدراسة: خطوات 
 جراءات التالية:يد من صحة فروضها اتبع الباحث اإلالتأكلإلجابة عن تساؤالت الدراسة و  
 بموضوع الدراسة.  المتعلقة السابقة والدراسات التربوي األدب على اإلطالع .0
 .للدراسة النظري اإلطار إعداد .2
 دليل المعلم.عداد إ  .4
باستشارة المشرف على الدراسة وعدد من المتخصصين في مناهج الرياضيات تم تحديد  .3

 .القدرة على حل المسائل الهندسيةمهارات 
 .بناء اختبار القدرة على حل المسائل الهندسية، ومقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية .5
 .لدراسةلتطبيق ا والمدرسة وافقة من المشرف والجامعةالحصول على م .6
من طالب الصف  اً طالب 41تطبيق أداتي الدراسة على عينة استطالعية قوامها  .7

 .بمدرسة الجنان الثانوية للبنين في مدينة خانيونس 2العاشر
دراسة قبليا على المجموعتين التجريبية والضابطة بغرض الحصول على ال أداتي تطبيق .8

 درجات الطالب التي تساعد في بيان تكافؤ المجموعتين.
أبو الخير وهو حيث قام األستاذ ياسر التدريس للمجموعتين التجريبية والضابطة،  .9

المجموعة التجريبية وحدة الهندسة  بتدريس مدرس مادة الرياضيات في مدرسة الجنان
 موعة الضابطة بالطريقة المعتادة.الفراغية باستخدام المدخل البصري، والمج

على المجموعتين التجريبية والضابطة بغرض الحصول على  بعدياً تطبيق أداتي الدراسة  .01
 درجات الطالب التي تساعد في بيان تكافؤ المجموعتين.

 تصحيح االختبار ومقياس االتجاه ورصد الدرجات وتحليل النتائج. .00
 تفسير النتائج ومناقشتها. .02
 وضع التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة. .04
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  اإلحصائية:المعالجة 
 SPSSاسللللتخدم الباحللللث فللللي هللللذه الدراسللللة الرزمللللة اإلحصللللائية للعلللللوم االجتماعيللللة 

فللي إجللراء التحللليالت  Statistics Package For Social Scienceوالمعروفللة باسللم 
 التالية:اإلحصائية التي تم استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية 

 لعينتين مستقلتين. T.test independent sampleت  اختبار (0
لعينتين مستقلتين في حالة صغر حجم  Mann – whitney testاختبار مان ويتني  (2

 العينة.
 إليجاد حجم التأثير. Zمعامل إيتا،   (4
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: نتائج الدراسة ومناقشتها

ً
 أوال

  السؤال األول ومناقشتها.نتائج اإلجابة عن 

  ولى ومناقشتها.نتائج الفرضية األ 

 الثانية ومناقشتها. الفرضية نتائج 

 الثالثة ومناقشتها. الفرضية نتائج 

 الرابعة ومناقشتها. الفرضية نتائج 

 

 ثانيا: التوصيات واملقترحات

 .توصيات الدراسة 

 .مقترحات الدراسة   
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قوم الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل يس
تطبيق أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل 

 :ضياتهاالدراسة والتحقق من فر  عن سؤالاإلجابة 
 

  اومناقشته السؤال األولنتائج: 
الصورة العامة للمدخل البصري في تنمية ما  ": األول من أسئلة الدراسة على ينص السؤال

 ؟القدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية
الدراسللللات السللللابقة  بعللللض قللللام الباحللللث بللللاالطالع علللللى السللللؤالولإلجابللللة عللللن هللللذا 

ة للملدخل البصلري بأنله الصورة العام الباحث ذكروبالتالي  الحالية،ع الدراسة و المتعلقة بموض
التلللي يمكلللن توظيفهلللا ملللن خللللالل  Visual Activitiesالبصلللرية مجموعلللة ملللن األنشلللطة 

هللللم المللللتعلم للمسللللائل اسللللتراتيجية تعليميللللة تتضللللمن العديللللد مللللن الخطللللوات المنظمللللة لتيسللللير ف
 (6ص ،0..2 عفانة،) هي:وخطوات هذه االستراتيجية  لحلها،ة ئالرياضية توط

ومضلامينها وذلللك بعللد  المسللألة الرياضلليةلل عللرض الشللكل أو النملوذج الرياضللي المعبللر علن 0
  إثباته.تحديد معطيات المسألة والمطلوب إيجاده أو 

رؤيللة العالقللات فللي النمللوذج أو الشللكل الرياضللي وتحديللد خصللائص تلللك العالقللات سللواء  .2
مكانية االستفا   منها.دة كانت منطقية أو سببية بحيث يمكن حصرها وا 

ربللط العالقللات القائمللة مللن خللالل الشللكل واسللتنتاج عالقللات جديللدة فللي ضللوء العالقللات أو  .3
المعطيللات المحللددة فللي الشللكل مللع مراعللاة أن هنللاك بعللض المعلومللات المعطللاة قللد تكللون 

   ناقصة.زائدة أو 
وذللللللك بعلللللد دراسلللللة العالقلللللات القائملللللة  الشلللللكل،إدراك الغملللللوض أو الفجلللللوات ملللللن خلللللالل  .4

ووضلللع ملللواطن  االسلللتراتيجية،المسلللتنتجة مسلللبًقا فلللي الخطلللوتين الثانيلللة والثالثلللة ملللن هلللذه و 
  والتفحص.الغموض أو الفجوات موضع الدراسة 

فللللي الشللللكل فللللي ضللللوء مللللواطن الغمللللوض أو  Thinking Visuallyالتفكيللللر بصللللرًيا  .0
ومحاولة استخدام مفاهيم أو قوانين أو نظريات أو براهين سابقة  تحديدها،الفجوات التي تم 

  وحلها.وذلك لمد جسًرا بين المسألة  المحددة،للتخلص من الغموض أو الفجوات 
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مللن خللالل الشللكل المعللروض مللع مراعللاة  Imagination of Solutionتخيللل الحللل  .6
صللة الخطلوات الخملس ن هلذه الخطلوة هلي محإإذ  السابقة،تضمن هذه الخطوة الخطوات 

  المعروض.ويكون التخيل للحل عقلًيا من خالل الشكل  السابقة،
 الرياضلليات،ويؤكللد هللذا المللدخل علللى أهميللة اسللتخدام التكنولوجيللا التربويللة فللي تعللليم 

إذ يمكلللن أن تعلللرض الرسلللومات واألشلللكال والصلللور  المعرفيلللة،وذللللك بملللا يتناسلللب ملللع الثلللورة 
الل الوسلائل التكنولوجيلة المعاصلرة مثلل الكمبيلوتر واإلنترنلت الرياضية على المتعلمين ملن خل

دون أن يلللدون الرياضللية حيللث يفكللر المللتعلم بصللرًيا فلللي الحلللول الممكنللة للمسللائل  وغيرهمللا،
فتكون الحلول للمسائل بصورة عقلية مباشرة، وهذا ما يتفق مع الثورة المعرفية  يكتبه،الحل أو 

 لسرعة واإلتقان.والتقدم التكنولوجي الذي يتسم با
 

  ولى ومناقشتها:نتائج الفرضية األ 
ال توجد فروق  ات داللة إحصائية عند مستوى "وتنص هذا الفرضية على ما يللي: 

(α < 6.68 بـــين متوســـط درجـــات الطـــالب فـــي المجموعـــة التجريبيـــة ومتوســـط درجـــات )
 ".القدرة على حل المسائل في الهندسة الفراغية أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار
لتحقق من صحة هذا الفرضية باسلتخدام اختبلار باوالختبار هذه الفرضية قام الباحث 

 ( يوضح ذلك.1-5"والجدول ) T. test independent sample"ت" لعينتين مستقلتين " 
 (1-5جدول )

الداللة للتعرف إلى داللة الفروق بين متوسطي المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى 
 درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

قيمة  قيمة "ت"
 الداللة

 مستوى الداللة

 5.628 11.637 30.029 34 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

دالة إحصائيًا عند 
 11.505 14.235 34 ضابطة بعدي 1.10

   2.66(  α=0.01( وعند مستوى داللة )66*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 ( أن:5-0يتضح من الجدول )
الدرجة الكلية لالختبار عند بر من قيمة "ت" الجدولية في قيمة "ت" المحسوبة أك

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط α=0.01مستوى داللة )
اختبار مسائل الهندسة درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 

أي أنا توجد فروق وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة،  الفراغية البعدي،
بين متوسط درجات الطالب في المجموعة  (،α=0.01دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
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التجريبية، ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار حل المسائل في 
 الهندسة الفراغية، و لك لصالح المجموعة التجريبية.

" باستخدام المعادلة التالية:  η 2ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا "
 (2111)عفانة،

2t 
= 2 η 

+ df 2t 
التي تعبر عن حجم التأثير باستخدام المعادللة التاليلة:  Zحساب قيمة  يمكننا"  2ηوعن طريق "

 (2111)عفانة،

 η2√2  الدرجة المعيارية

√1−η2 
 Z= 

 
 :Z ،2 η( حجم كل من قيمة 5-2ويوضح الجدول المرجعي )

 2-5)جدول )
 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

 المتغيرالمستقل )االستراتيجية المقترحة( على  المتغيرقد قام الباحث بحساب حجم تأثير و 
 ". η " ،"z 2( يوضح حجم التأثير بواسطة كل  من "5-4التابع )االختبار( والجدول )

 3-5)جدول )

 " وحجم التأثير في االختبار الكلي z" و " η 2قيمة "ت" و "
 حجم التأثير zقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" 
 كبير جداً  1.385 0.324 5.628

نالحظ أن حجم التأثير كان كبيرًا   3-5)من الجدول ) 2-5)وبناًء على الجدول المرجعي ) 
جدًا ، وهذا يدل على أن المدخل البصري أثر في القدرة على حل مسائل الهندسة الفراغية 

 بشكل كبير جدًا.

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
Z 0.2 0.5 0.8 1.1 

2 η 0.01 0.06 0.14 0.20 
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 ويعزو الباحث  لك إلى األسباب التالية:
 مطلوب استخدام المدخل البصري في تحليل جزئيات المسألة الهندسية من خالل تحديد ال

 والمعطيات في المسألة، وبالتالي تحقيق فهم أعمق للمسألة.
  لى شكل هندسي، إالصيغ اللفظية للمسألة الهندسية استخدام المدخل البصري في ترجمة

 معطيات(.-صيغ لفظية )مسألة لى إوأيضا تحويل الشكل الهندسي 
 د الطالب على مساهمة المدخل البصري في تنظيم وترتيب المعرفة الرياضية مما ساع

دراك ، والتالي من عالقات بينها وبين المعرفة الجديدة ما استدعاء الخبرات السابقة وا 
 القدرة على اختيار خطة الحل المناسبة للمسألة الهندسية.

  ساعد المدخل البصري في تحليل المسألة الهندسية الى معطيات ونتائج، والتنبؤ بالنتائج
ى توليد نوع من الكتابة المقنعة" إذا كان ... فإن" من خالل المعطيات، مما أدى ال
 وأسهم ذلك في تجنب األخطاء.

  مثل المدخل البصري مرآة عاكسة لتفكير الطالب بوضوح فسار بهم ذلك نحو القدرة
 تقييم هذه البدائل.لى إعلى طرح بدائل متعددة أثناء حل المسألة، باإلضافة 

  سَهل المدخل البصري على الطالب التفكير خارج النطاق التقليدي باستخدام العصف
 فهم أكبر للمفاهيم الهندسية وتحديد خصائصها دون تقييد.لى إالذهني، مما أدى 

  ساعد المدخل البصري الطالب على تنظيم خطوات حل المسألة الهندسية بشكل تتابعي
 حل المسائل الهندسية لديهم. منطقي، مما أدى الى تنمية القدرة على

  تدريب الطالب على استخدام المدخل البصري ساعد على ممارسة الطالب لمهارات
 التفكير البصري، والتي بدورها عملت على تنمية القدرة على حل المسائل الهندسية.

 

تتفق نتائج هذه الفرضية مع نتائج العديد من الدراسات التي أوصت باستخدام المدخل 
( وتتفق أيضا مع العديد من الدراسات 2103( وجندية)2110البصري، منها: دراسة عفانة)

التي أثبتت فعالية استخدام المدخل البصري في تدريس موضوعات الرياضيات والعلوم 
( وعبد 2118( والمنير )2116وغيرها من المواد ومن هذه الدراسات بركات)

تخدام المدخل البصري في تنمية القدرة على حل ( والتي أشارت الى فعالية اس2101الملك)
 المسائل الرياضيات والعلوم.
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 الثانية ومناقشتها الفرضية نتائج: 
ال توجد فروق  ات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى " تنص هذه الفرضية على ما يلي:

(α < 6.68 بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية  وي التحصيل المرتفـع )
القدرة علـى حـل  في الرياضيات ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار

 ."المسائل في الهندسة الفراغية
-Mannوللتحقللللللق مللللللن صللللللحة هللللللذه الفرضللللللية قللللللام الباحللللللث باسللللللتخدام اختبللللللار)  

WhitneyTest للمقارنللة بللين متوسللط درجللات تحصلليل الطللالب ذوي التحصلليل المرتفللع فللي )
 ( يوضح نتائج هذه الفرضية:5-3والجدول ) االختبار،المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 

 4-5)جدول )

الفروق في  داللة ومستوى الداللة للتعرف إلى (Z)وقيمة  (U)الرتب ومجموع الرتب وقيمة  متوسط
 دي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوي التحصيل المرتفعاالختبار البع

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 

 الداللة
 125.000 13.889 9 مرتفعي التحصيل تجريبية 

1.000 3.528 0.000 
دالة عند 
 46.000 5.111 9 مرتفعي التحصيل ضابطة  1.10

( 1.10" دالللة إحصللائيًا عنللد مسللتوى داللللة )Z( أن قيمللة "5-3يتضللح مللن الجللدول )
توجــد فــروق  ات وهللذا يعنللي رفللض الفرضللية الصللفرية، وقبللول الفرضللية البديلللة، بمعنللى أنلله 

( بــين متوســط درجــات الطــالب فــي المجموعــة α = 6.62داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )
التجريبية  وي التحصـيل المرتفـع فـي الرياضـيات ومتوسـط تحصـيل أقـرانهم فـي المجموعـة 

 الضابطة في اختبار حل المسائل الهندسة الفراغية لصالح طالب المجموعة التجريبية.
 عفانلة،م المعادللة التاليلة: )" باسلتخدا η 2وإليجاد حجم التأثير قام الباحث بحساب مربلع إيتلا "

2111) 
 

 
  
 
 
 
 

2Z 
= 2 η 

+ 4  2Z 
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 ( يوضح حجم التأثير للدرجة الكلية لالختبار:5-5والجدول ) 
 5-5)جدول )

 " للدرجة الكلية لالختبار إليجاد حجم التأثير η 2" و "Zقيمة "
Z Z2 Z2  + 4 2 η حجم التأثير 

 كبير جداً  0.757 16.448 12.448 3.528

 جدًا في الدرجة الكلية لالختبار. اً ( أن حجم التأثير كان كبير 5-5يتضح من الجدول )
 

 ويعزو الباحث  لك إلى األسباب التالية:
 نشطة البصرية المختلفة من عرض للصور البصرة واستخدام مقاطع الفيديو استخدام األ

باستخدام المدخل البصري النماذج  واستخدام الخارطة المفاهيمية والمتشابهات وبناء
 والذي كان له األثر األكبر في تنمية القدرة على حل المسائل الهندسية.

  استخدام المدخل البصري يسهم في استرجاع المعلومات من الذاكرة بعيدة المدى، حيث
 تربط الطالب المفهوم بالصورة مما يسهل استرجاعها وسرعة استجابتها للتعلم.

  التحصيل بالقدرة على الفهم واالدراك للمفاهيم والمهارات مما تمتع الطالب مرتفعي
تمتع هذه الفئة من الطالب بروح التحدي والفضول لى إضافة ، باإلم من الطالبسواه

المدخل البصري يوفر لهم و المعرفة الرياضية وخاصة في الهندسة الفراغية لى إللوصول 
ى استثارة تفكيرهم ودافعيتهم عل والتي عملتالعناصر المشوقة من أدوات ووسائل 

وجذب انتباههم للوصول إلى المعرفة في مجال الهندسة الفراغية وغيرها من فروع 
 الرياضيات.

براهيم)2101( وعبد الملك)2118وهذا يتفق مع دراسة المنير ) ( 2101( وا 
 (.2110( وعفانة)2103جندية)
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 الفرضية الثالثة ومناقشتها نتائج: 
ال توجد فروق  ات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى " على ما يلي:تنص هذه الفرضية 

(α < 6.68 بــــين متوســــط درجــــات الطــــالب فــــي المجموعــــة التجريبيــــة  وي التحصــــيل )
 المــنخفض فــي الرياضــيات ومتوســط درجــات أقــرانهم فــي المجموعــة الضــابطة فــي اختبــار

 ".القدرة على حل المسائل في الهندسة الفراغية
-Mannاختبلللللللار)وللتحقلللللللق ملللللللن صلللللللحة هلللللللذه الفرضلللللللية قلللللللام الباحلللللللث باسلللللللتخدام 

WhitneyTest للمقارنللة بللين متوسللط درجللات تحصلليل الطللالب ذوي التحصلليل المللنخفض )
( يوضللللح نتللللائج هللللذا 5-6والجللللدول ) االختبللللار،فللللي المجمللللوعتين التجريبيللللة والضللللابطة فللللي 

 الفرضية:
 6-5)جدول )

الفروق في  داللة ومستوى الداللة للتعرف إلى (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
 االختبار البعدي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوي التحصيل المنخفض

متوسط  العدد المجموعة
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 

 الداللة
 115.000 12.778 9 منخفضي التحصيل تجريبية 

دالة عند  0.009 2.624 11.000
 56.000 6.222 9 منخفضي التحصيل ضابطة  1.10

( وهللذا 1.10" دالللة إحصللائيًا عنللد مسللتوى داللللة )Z( أن قيمللة "5-6يتضللح مللن الجللدول )
ـــة يعنلللي رفلللض الفرضلللية الصلللفرية، وقبلللول الفرضلللية البديللللة، بمعنلللى أنللله  ـــروق  ات دالل توجـــد ف

( بين متوسط درجات الطالب في المجموعـة التجريبيـة  وي α = 6.62إحصائية عند مستوى )
مجموعة الضابطة في اختبار التحصيل المنخفض في الرياضيات ومتوسط تحصيل أقرانهم في ال

 .حل المسائل الهندسة الفراغية لصالح طالب المجموعة التجريبية
 

 ( يوضح حجم التأثير للدرجة الكلية لالختبار.5-7والجدول )
 7-5)جدول )

 " للدرجة الكلية لالختبار إليجاد حجم التأثير η 2" و "Zقيمة "
Z Z2 Z2  + 4 2 η حجم التأثير 

 كبير جداً  0.633 10.885 6.885 2.624

  جدًا في الدرجة الكلية لالختبار. اً ( أن حجم التأثير كان كبير 5-7يتضح من الجدول )
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 ويعزو الباحث  لك إلى األسباب التالية:
  استخدام األنشطة البصرية المختلفة من خالل استخدام استراتيجية المدخل البصري والتي

منخفضي التحصيل ومنحهم الفرصة للتركيز في مكونات عملت على جذب انتباه الطالب 
هذه األنشطة البصرية من صور ونماذج ومقاطع فيديو وتشبيهات األمر الذي أدى إلى تفوقم 

 على أقرانهم من طالب المجموعة الضابطة في اختبار القدرة على حل المسائل الهندسية.
 لم ويسهم في االرتقاء بمستويات التعلم باستخدام المدخل البصري يقلل من صعوبات التع

الطلبة منخفضي التحصيل نظرًا لما يقدمه من عناصر مشوقة تضفي على البيئة الصفية 
المتعة والنشاط، ويظهر ذلك أثناء تقديم مقاطع الفيديو والتي تندمج فيها الصورة والحركة 

 والصوت معًا.
 ادراكهم لما يتعلموه، وذلك استخدام المدخل البصري يعمل على زيادة وعي الطالب وفهمه م و 

من خالل استخدام األنشطة البصرية المختلفة التي تثير انتباه الطالب وتزيد من ثقتهن 
 بأنفسهن.

 .العرض البصري يسهل عمليات التخزين واالستدعاء للمعلومات 
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 الفرضية الرابعة ومناقشتها نتائج: 
ال توجد فروق  ات داللا إحصـائية عنـد مسـتوى "تنص هذه الفرضية على ما يلي: 

(α < 6.68بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط )  درجات أقـرانهم فـي
 ."المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية

 T. testوللتحقللق مللن صللحة هللذه الفرضللية تللم اسللتخدام اختبللار "ت" لعينتللين مسللتقلتين " 
independent sample " ( يوضح نتائج هذه الفرضية.8-5والجدول ) 

 (8-5جدول )

 يبين متوسطالفروق  داللة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى
  لمقياس االتجاه في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الطالبدرجات 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

البعد األول: االتجاه نحو 
 طبيعة الهندسة الفراغية

 3.903 4.918 40.147 34 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

 1.10دالة إحصائيًا عند 
 8.980 33.294 34 ضابطة بعدي

البعد الثاني: االتجاه نحو 
 الفراغيةقيمة الهندسة 

 3.806 5.117 38.765 34 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

 1.10دالة إحصائيًا عند 
 6.975 33.118 34 ضابطة بعدي

البعد الثالث: االتجاه نحو 
 تعلم الهندسة الفراغية

 5.275 4.217 27.971 34 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

 1.10دالة إحصائيًا عند 
 4.863 22.147 34 ضابطة بعدي

البعد الرابع: االتجاه نحو 
 تدريس الهندسة الفراغية

 4.817 6.016 43.471 34 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

 1.10دالة إحصائيًا عند 
 6.016 36.441 34 ضابطة بعدي

 الدرجة الكلية
 6.083 15.142 150.353 34 تجريبية بعدي

 
0.000 

 
 1.10دالة إحصائيًا عند 

 19.007 125.000 34 ضابطة بعدي

   2.66(  α=0.01( وعند مستوى داللة )66*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 

 ( أن:5-8يتضح من الجدول )
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع األبعاد والدرجة الكلية 

(، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين α=0.01للمقياس عند مستوى داللة )
، مقياس االتجاهمتوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 

توجد فروق دالة إحصائًيا  أي أنا وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة،
في المجموعة التجريبية،  ( بين متوسط درجات الطالب α=0.01عند مستوى داللة )
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 ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو الهندسة الفراغية
 .لصالح المجموعة التجريبية

( يوضح 5-9" والجدول ) η 2مربع إيتا " ،Zقيمة  ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب
 ذلك:

 (9-5جدول )

 الكسب لبالك وحجم التأثير في مقياس االتجاه الكلي " ومعدل Z" و " η 2قيمة "ت" و "
 حجم التأثير Zقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت"  البعد

البعد األول: االتجاه نحو طبيعة الهندسة 
 كبير جداً  0.961 0.188 3.903 الفراغية

البعد الثاني: االتجاه نحو قيمة الهندسة 
 كبير جداً  0.937 0.180 3.806 الفراغية

الثالث: االتجاه نحو تعلم الهندسة البعد 
 كبير جداً  1.299 0.297 5.275 الفراغية

البعد الرابع: االتجاه نحو تدريس 
 كبير جداً  1.186 0.260 4.817 الهندسة الفراغية

 كبير جداً  1.498 0.359 6.083 الدرجة الكلية

التأثير كان كبيرًا  أن حجم  9-5)يتضح من الجدول )2-5) )وبناًء على الجدول المرجعي  
بشكل كبير  ري عمل على تحسين اتجاهات الطالب، وهذا يدل على أن المدخل البصجداً 
 جدًا.
 

 ويعزو الباحث  لك إلى األسباب التالية:
  الحرية التي يتيحها المدخل البصري لطالب المجموعة التجريبية في تحديد وترتيب

بالمسألة الهندسية، مما ساعد على زيادة األفكار والمعلومات الرياضية المتعلقة 
 االتجاه اإليجابي نحو الهندسة.

  مشاركة الطالب في اختيار المدخل البصري، أتاح لطالب المجموعة التجريبية
 المشاركة الفاعلة في حل المسألة الهندسة، وبالتالي زيادة االتجاه اإليجابي نحوها.

 ب رسم وتخيل الحل بأكثر من طريقة المدخل البصري أشكاله مرنة، مما سمح للطال
 حسب رؤية الطالب للسؤال.
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  مرونة المدخل البصري الذي سمح للطالب باختيار الطريقة المناسبة وتوسيعها
 وبناؤها حسب رؤية الطالب لحل المسألة الهندسية.

  ساعد المدخل البصري على التغلب على الطابع الجاف للهندسة الذي يشعر به
ستهم للهندسة، وبالتالي أصبحت الهندسة باستخدام المدخل البصري الطالب أثناء درا
 أكثر سالسة.

وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات اهتمت بتنمية االتجاه نحو الهندسة مثل 
( 2113( والشمراني)2101( والعصالني)2101( وعلي)2102دراسة كل من سكران)

 (. 2112) وموافى
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 الدراسة نتائج على عام تعقيب 
تنمية القدرة على حل المسائل  البصري المدخل استخدام أثر الدراسة نتائج أظهرت

 على النتائج دلت حيث العاشر األساسي، الصف طالب الرياضية في الهندسة الفراغية لدى
 على البصري المدخل استراتيجية باستخدام يدرسون والذين المجموعة التجريبية طالب تفوق
للقدرة على حل المسائل الرياضية  البعدي االختبار في الضابطة المجموعةطالب  من أقرانهم

 .في الهندسة الفراغية
 (2008) المنير ( ودراسة2103دراسة جندية) أثبتته ما مع الدراسة هذه نتائج وتتفق
 :التالي النتائج أظهرت حيث( 2110ودراسة عفانة)

  ( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىα 1.10 بين متوسط درجات الطالب )
في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة، في االختبار 

 البعدي تعزى الستخدام المدخل البصري لصالح طالب المجموعة التجريبية. 
  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α 1.10)  بين متوسط درجات الطالب

لتجريبية ذوي التحصيل المرتفع في الرياضيات ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة ا
في المجموعة الضابطة، في االختبار البعدي تعزى الستخدام المدخل البصري لصالح 

 طالب المجموعة التجريبية.
  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى(α 1.10)  بين متوسط درجات الطالب

ي التحصيل المنخفض في الرياضيات ومتوسط درجات في المجموعة التجريبية ذو 
أقرانهم في المجموعة الضابطة، في االختبار البعدي تعزى الستخدام المدخل البصري 

 لصالح طالب المجموعة التجريبية.
  توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى(α 1.10)  بين متوسط درجات طالب

المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو المجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهم في 
 الهندسة الفراغية تعزى الستخدام المدخل البصري لصالح طالب المجموعة التجريبية.

 

 توجد وقبول الفرضيات البديلة، أي أنه الفرضيات الصفرية رفض النتائج أثبتت حيث
 درست والتي التجريبية المجموعة لصالح  (α 1.10)عند مستوى  إحصئياً  فروق دالة
تنمية القدرة  في البصري المدخل استخدام أهمية على والذي يدلل ، البصري المدخل باستخدام

 الملحوظ االرتفاع في جلياً  ظهر ذلك حيث على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية،
 البعدي األداء بمتوسط الدراسة مقارنة عينة من التجريبية للمجموعة البعدي األداء متوسط في
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 ( 2008 ) المنير (، ودراسة2103دراسة جندية ) مع يتفق ما وهذا الضابطة، للمجموعة
 . (2001 )عفانة ودراسة ( 2006 ) ودراسة بركات

 

 :اآلتي إلى النتائج تلك ظهور إلى أدت التي األسباب الباحث ويعزو
ورسومات  ومقاطع الفيديو ونماذج صور من المختلفة البصرية األنشطة استخدام .0

 البنية داخل المعلومات وتنظيم التعلم أثر بقاء إلى والتي أدت جميعها LCDوعروض 
 األنشطة من العديد مشاهدة خالل من المتعلم معرفته يبني حيث للطالب، المعرفية
 استخدام إن حيث المهارات، من لديه العديد وتنمي لديه، المعرفة ترسخ والتي البصرية

 .والمتنوعة المختلفة المهارات للموضوع وامتالك الشاملة الرؤية إلى أدى البصرية األنشطة
واللمس  والبصر السمع على التركيز تم حيث التعليمية العملية في توظف التي الحواس تنوع .2

 .متنوعة مهارات امتالك على الطلبة ساعد مما

ادراكهم وفهمهم الطالب وعي زيادة على يعمل البصري المدخل استخدام .3  يتعلموه، وذلك لما و 

ثقتهم  من وتزيد الطالب، انتباه تثير التي المختلفة البصرية األنشطة استخدام خالل من
 .بأنفسهن

تنمي  والتي البصرية، والتخيالت األنشطة من بالعديد قيامه خالل من معرفته يبني المتعلم إن .4
 البصرية العروض باستخدامالقدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية وذلك 

(، 2014دراسة جندية ) مع يتفق ما إليها وهذا الحاجة عند المعلومات استدعاء التي تسهل
 أحمد ودراسة (2010) إبراهيم ودراسة (2010) الملك عبد ودراسة (2008) المنير ودراسة

 . (2006) بركات ودراسة (2001) عفانة ودراسة (2001) الكريم وعبد
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 :بما يليالباحث  يوصي الحالية الدراسة نتائج عنا أسفرت ما ضوء في
 كأحد الهندسة الفراغية خاصةً  تدريس وفي عامةً  الرياضيات تعليم في البصري المدخل استخدام -

إذ أن استخدام  الرياضيات، تدريس أهداف من العديد تحقيق على تعمل والتي الفعالة التعلم أساليب
األنشطة البصرية من خالل استراتيجية تتضمن خطوات منظمة يحسن من قدرات المتعلمين في 

 .حل المسائل الرياضية

ضرورة تدريب الطالب على مهارات حل المسائل الهندسية، واالبتعاد عن الطرق التقليدية في  -
والمداخل الحديثة التي تساعد على تدريس الهندسة الفراغية واستخدام االستراتيجيات والطرق 

 ل الرياضية في الهندسة الفراغية، واعطاؤهم مسائل مرسومة.تنمية القدرة على حل المسائ

الحديثة  واالستراتيجيات المداخل استخدام كيفية لتوضيح ومعلومات بنماذج المعلم أدلة تضمين  -
الهندسية القدرة على حل المسائل تنمية  في ألهميته الرياضيات تدريس في البصري المدخل ومنها
 .عليها لتدريبهم للمعلمين تدريبية دورات عقد وضرورة الطلبة لدى

ضرورة االهتمام بأدوات التفكير البصري ومنها المدخل البصري في تدريس الهندسة الفراغية،  -
 التفكيرالة والتعبير عن وذلك للتحول من ثقافة االستماع السلبي، الى ثقافة المشاركة الفع  

  بصريا.

ضرورة االهتمام بالمدخل البصري لما له من أثر بالغ في رفع مستوى الطالب منخفضي  -
 التحصيل.

وخاصلة فلي الموضلوعات الرياضلية  مكثفلة،يفضل اسلتخدام هلذا الملدخل فلي الرياضليات بصلورة  -
وذلللك لتجسلليد المضللامين الرياضللية وفهمهللا وبالتللالي التعامللل معهللا  مجللردة،التللي تتضللمن رمللوزًا 

األملللر اللللذي يسلللاعد المتعلملللين عللللى التفكيلللر بصلللرًيا فلللي الرسلللومات واألشلللكال  ميسلللرة،بصلللور 
 خاللها.ثم تخيل الحلول الممكنة من  حلها،والصور المعبرة عن المسائل الرياضية المراد 

 استراتيجية المدخل ضوء في فلسطين في المختلفة عليمالت مراحل في الرياضيات مناهج تطوير  -

 في تنفيذه تم ما يماثل بشكل والتدريبات األنشطة تنفيذ في الحالية الدراسة من البصري، واالستفادة

 .هذه الدراسة

طيئي لدى الطالب منخفضي التحصيل وب الرياضيةاالهتمام بتنمية القدرة على حل المسائل  -
 اعطاؤهم مسائل مرسومة في الهندسة الفراغية وغيرها.التعلم، وذلك عن طريق 

، االهتمام بتنمية اتجاهات الطالب نحو الرياضيات بشكل عام والهندسة الفراغية بشكل خاص -
من خالل استخدام المدخل البصري، حيث ثبت من خالل الدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية 
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لك منخفضي التحصيل لصالح التجريبية، بين مرتفعي التحصيل في الضابطة والتجريبية وكذ
 وهذا يدل على أن المدخل البصري له تأثير فع ال في اتجاهات الطالب نحو الهندسة الفراغية.

 
 

  
 

 :ما يلي الباحث يقترح الحالية للدراسة امتداداً 

 مثل التفكير المختلفة التفكير مهارات تنمية على البصري المدخل باستخدام التدريس أثر معرفة -

 .االستداللي والتفكير االبتكاري والتفكير اإلبداعي

 ضوء في فلسطين في األساسي التعليم بمرحلة الرياضيات مناهج لتطويرإجراء دراسات  -

 .التفكير البصري العليا وخاصة التفكير مهارات

فللي مجللال التفكيللر البصللري فللي تعللليم الرياضلليات وذلللك فللي المراحللل التعليميللة إجللراء دراسللات  -
وينبغلي أن  االبتدائية،إذ يعد التفكير البصري مهمًا لتالميذ المرحلة  الجامعية،المختلفة ومنها 

كمللا أن طلبللة  الرياضللية،يؤسلس هللؤالء التالميللذ علللى كيفيللة التفكيللر بصلرًيا عنللد حللل المسللائل 
للللى هلللذا النلللوع ملللن التفكيلللر وخاصلللة طلبلللة الهندسلللة المدنيلللة اللللذين يدرسلللون الجامعلللة بحاجلللة إ

  تحتية.المساقات الرياضية لرسم أشكال أو عمل نماذج لمشروعات 
إذ أن  الرياضيات،تتعلق بأثر استخدام استراتيجية التخيل البصري في تعليم إجراء دراسات  -

إذ يستطيع المتعلم التعامل مع  ،الرياضيةهذا الموضوع ُيعد مهًما في مجال حل المسائل 
مما يؤدي ذلك إلى  الممكنة،افتراضات قابلة للتجريب والمحاولة والخطأ قبل تدوين الحلول 

تنمية الخيال العلمي الذي ُيعد إحدى األهداف األساسية والهامة في تعليم المواد الدراسية 
  غيرهما.سواء أكان ذلك في مجال الرياضيات أو العلوم أو 

أو بين التخيل  البصري،تتعلق بتحديد العالقة بين التخيل البصري والتفكير اء دراسات إجر  -
أو بين التفكير البصري وأسلوب حل المسائل  الرياضية،البصري وأسلوب حل المسائل 

  الرياضية.
تتعلق بأثر أسلوب حل المسائل الرياضية في تنمية التفكير البصري لدى إجراء دراسات  -

  المختلفة.المتعلمين في الصفوف الدراسية 
وتنمية التفكير  الدماغ جانبي تنمية وتنشيط على البصري المدخل باستخدام التدريس أثر دراسة -

 .مختلفة تدريسية مراحل في الطالب لدى البصري

برنامج محوسب قائم على المدخل البصري تنمية التفكير  فاعلية عنتجريبية  إجراء دراسة -
 الرياضي.
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 أواًل: المصادر
 القرآن الكريم 
 السنة النبوية 

 

 ثانًيا: المراجع العربية
"توظيف أسلوب حل المشكالت في حل المشكالت الرياضية ( 2111إبراهيم، أسامة إسماعيل ) .2

، ص 2، ج23مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، ع المتضمنة في مقرر الرياضيات"
047. 

أثر استخدام المدخل البصري المكاني في الجغرافيا على التحصيل ( "2101إبراهيم، لبنى ) .1
رسالة  التفكير الجغرافي لدى طالب الصف األول من المرحلة الثانوية"وتنمية بعض مهارات 

   ماجستير غير منشورة، جامعة الزقازيق، جمهورية مصر العربية.
األنجلو  " القاهرة: مكتبةالرياضيات تعليم في حديثة أساليب( "0997) عزيز مجدي إبراهيم، .7

 المصرية.
 طلبة في تحصيل الحاسوب باستخدام المدعمة التدريس طريقة "أثر (2115 (االبراهيم، محمد .2

 في واستخدام الحاسوب الرياضيات نحو واتجاهاتهم الرياضيات في األساسية المرحلة
 .األردن العليا، عمان، للدراسات العربية عمان جامعة منشورة، دكتوراه، غير رسالة "تدريسها

 ، غزة.3ط "تصميم البحث التربوي"األغا، إحسان، واألستاذ، محمود  .8
 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.2، ج 2ط  لسان العرب،ه(  0308ابن منظور ) .0
دار  وعالمية، بيروت: عربية دراسات االجتماعي" النفس "علم (0985 (محمود النيل، أبو .3

 العربية. النهضة
أثر توظيف النما ج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور على تنمية ( "2104أبو دان، مريم ) .5

رسالة ماجستير التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع األساسي بغزة" 
 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة. 

التفكير البصري فاعلية كتاب تفاعلي محوسب في تنمية مهارات ( "2104أبو زيادة، أحمد ) .6
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  في التكنولوجيا لدى طالب الصف الخامس االساسي بغزة"

 التربية، الجامعة االسالمية، غزة. 
، الفرقان للنشر 5ط "وأصول تدريسها"الرياضيات مناهجها ( 2110أبو زينة، فريد كامل ) .26

 .األردن ،والتوزيع
، مكتبة الفالح 4" طمناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها( "2100أبو زينة، فريد كامل ) .22

 للنشر والتوزيع، عمان.
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مناهج تدريس الرياضيات للصفوف ( "2117أبو زينة، فريد كامل، وعبابنة، عبد هللا يوسف ) .21
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عماناألولى" 

فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات ( "2115عبده ) فلايرأبو ستة،  .27
المؤتمر العلمي الخامس، حل المشكالت الهندسية غير النمطية لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية" 

 .633-592 الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، ص ص
مية مهارات حل فاعلية استخدام خرائط التفكير في تن( "2102أبو سكران، محمد نعيم ) .22

رسالة ماجستير المسألة الهندسية واالتجاه نحو الهندسة لدى طالب الصف الثامن األساسي" 
 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.

طالب  لدى الرياضية البنية اكتساب في مقترح برنامج فاعلية") 2114 (فرج شمالة، أبو .28
شمس،  عين جامعة التربية، كلية دكتوراه غير منشورة، رسالة " غزة بمحافظة التاسع الصف

  .جمهورية مصر العربية
 "spss"التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج ( 2119أبو عالم، رجاء محمود ) .20

 .القاهرة، دار النشر للجامعات
القاهرة، الدار العربية  " تعليم الرياضيات بين النظرية والتطبيق"( 2112أبو عميرة، محب ات ) .23

 للكتاب.
"أثر توظيف النما ج المحوسبة في تدريس وحدة الكسور على تنمية ( 2104أبودان، مريم ) .25

رسالة ماجستير  التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالبات الصف الرابع االساسي بغزة "
 غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة.

للنشر  المسيرة دار ، عمان:2ط تدريسها" واستراتيجيات طرق "الهندسة (2007) خالد أبولوم، .26
 .والطباعة والتوزيع

 طلبة الصف لدى نحوها القلق واختزال الهندسة في التفكير تنمية" (2002) محمد أبوملوح، .16
 غير دكتوراه رسالةومخططات"  هايل فان مدخلي ضوء في غزة بمحافظة األساسي الثامن

 .بغزة اإلسالمية والجامعة بالقاهرة، شمس جامعة عين بين المشترك البرنامجمنشورة، 
"أثر المنطق الرياضي والتدريس ( 2110أحمد، نعيمة حسن وعبد الكريم، سحر محمد ) .12

بالمدخل البصري في أنماط التعلم والتفكير وتنمية القدرة المكانية وتحصيل تالمي  الصف 
المؤتمر العلمي الخامس، التربية العلمية للمواطنة، الجمعية الثاني اإلعدادي في مادة العلوم" 
جامعة  التربية، كلية ،577-525أغسطس، 0 –يوليو  29(، 2المصرية للتربية العلمية، المجلد)

 .شمس عين
 الخامس االبتدائي الصف لتالمي  الرياضيات لتدريس مقترح "برنامج( ٢٠٠٢ (عماد إسماعيل، .11

نحو الرياضيات"  واتجاهاتهم الدراسي تحصيلهم على ودراسة أثرها اآللي الحاسب باستخدام
 .جمهورية مصر العربية سوهاج، فرع الوادي، جنوب جامعة منشورة، ماجستيرغير رسالة
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فعالية المدخل البصري المكاني في تنمية بعض أبعاد القدرة ( "2116بركات، أحمد السيد ) .17
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المكانية والتحصيل لتالمي  المرحلة اإلعدادية بالعلوم" 

 عين شمس. القاهرة، جمهورية مصر العربية.
ر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة الهندسية في تنمية أث( "2117البنا، جبر عبد هللا ) .12

القدرة على حل المسألة الهندسية والتفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر 
 رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االردنية، عمان.االساسي في األردن" 

أسلوب التدريس المعملي في أداء تالمي   أثر استخدام( "0998التودري، عوض حسين ) .18
الصف الثالث االبتدائي بمنطقة الباحة للمهارات الهندسية وتنمية االتجاه نحو الرياضيات" 

 .0، ج3مجلة كلية التربية، جامعة اسيوط، ع
 وخلفياتها ونمو التوضيحية الرسومات في العناصر كثافة بين العالقة" (2005) أميرة الجابري، .10

 واجتماعية، تربوية مجلة دراسات المدرسة" قبل ما أطفال لدى البيئية للمفاهيم البصري اإلدراك
 .القاهرة ،2005أكتوبر الرابع، العدد عشر، الحادي حلوان، المجلد جامعة التربية، كلية

 رقم المقرر .التعليم في الحاسوب المفتوح التعليم برنامج (:0998المفتوحة ) القدس جامعة .13
 .فلسطين القدس: ،٨٢١١

أثر توظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية على تنمية المفاهيم ( "2101جبر، يحيى ) .15
" رسالة ماجستير غير ومهارات التفكير البصري في العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة. 
" أثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنمية بعض مهارات ما وراء ( 2103جندية، نانا ) .16

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية المعرفة بالعلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي " 
 التربية، الجامعة االسالمية، غزة. 

( في web questsالويب ) عبر المعرفية الرحالت توظيف أثر( "2119جودة، وجدي) .76
" رسالة غزة بمحافظات األساسي التاسع الصف لطالب العلمي التنور تنمية على لعلوما تدريس

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة. 
في  وأثره المنظومي المدخل باستخدام العلوم في برنامج إعداد (2002) "محمد بدرية حسانين، .72

المناهج  في دراسات مجلة بسوهاج" التربية كلية طالب لدى والتركيب التحليل عمليتي تنمية
 .يناير الوادي، جنوب جامعة بسوهاج، كليةالتربية، ،(77) العدد التدريس، وطرق

 للطباعة الفكر األردن: دار" المتعددة ال كاءات قدرات وتقييم "قياس (2003) محمد حسين، .71
 .والنشر والتوزيع

التفكير البصري في تنمية مهارات التفكير البصري فاعلية شبكات ( "2119حمادة، محمد )  .77
والقدرة على حل طرح المشكالت اللفظية في الرياضيات واالتجاه نحو حلها لتالمي  الصف 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، مصر. الخامس"
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 دار المناهج للنشر "مفاهيم أساسية في العلوم والرياضيات"( 2115حمدان، فتحي خليل ) .72
 والتوزيع، عمان.

 التعلم في وتطبيقاتها مبادئها ،التعليم وتكنولوجيا وسائل( "0983) زياد محمد حمدان، .78
 .2طوالتدريس" 

 "والممارسة القول بين التفكير تنمية أجل من التعليم "تكنولوجيا (2112) محمود محمد الحيلة، .70
 .والطباعة والتوزيع للنشر المسيرة عمان: دار

 مكتبة آفاق: األقصى، جامعة جامعي، كتاب" التفكير "تنمية (2006) وآخرون نائلة الخزندار، .73
 .غزة

"فاعلية موقع الكتروني على التفكير البصري ( 2116الخزندار، نائلة ومهدي، حسن ) .75
المؤتمر العلمي  والمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة األقصى"

 يم وبناء اإلنسان العربي[، جامعة عين شمس، جمهورية مصر العربية.الثامن عشر ]مناهج التعل
 "الرياضيات المدرسية منهاجًا، تدريسا، والتفكير الرياضي"( 2119الخطيب، خالد محمد ) .76

 مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.
 والتوزيع للنشر الكتب " القاهرة: عالمروايتها وفن األطفال قصص" (2006) أمل خلف، .26

 العربية. مصر جمهورية والطباعة،
 طالب من عينة لدى الجنسيين بين االختالط نحو االتجاه) "0996 (محمد اللطيف عبد خليفة، .22

 .229-088(، 0)٨١ للتربية، العربية المجلة الكويت" جامعة
 القاهرة: دار االتجاهات" "سيكولوجية( 0994) شحادة المنعم عبد ومحمود المطلب، عبد خليفة، .21

   .والتوزيع والنشر للطباعة غريب
أثر إستراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية الهندسية على تحصيل ( "2100دياب، سهيل ) .27

مجلة جامعة القدس المفتوحة  طالب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات"
 .048-043، ص ص 23لألبحاث والدراسات، عدد

با  واالحتفاظ العلوم في التفكير تنمية في العمل حقائب استخدام "أثر (2005) ميادة دياب، .22
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة  "األساسي السابع الصف طلبة لدى

  االسالمية، غزة.
 لدى طلبة ال ات بتقدير وعالقاتها الحاسوب نحو االتجاهات) "0998 (مصطفي أحمد ذوابي، .28

 منشورة، جامعة غير ماجستير رسالة الغربية" الضفة مدارس في العليا األساسية المرحلة
 .ديس أبو القدس،

"فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني لإلتقان في تنمية مهارات حل ( 2115الرباط، بهيرة شفيق ) .20
المؤتمر العلمي الخامس، الجمعية المصرية  المشكالت الهندسية لدى تالمي  المرحلة اإلعدادية"

 .048-043لتربويات الرياضيات، ص ص 



 
 ( 044 )  

  

برنامج مقترح لعالج االخطاء الشائعة في حل المسالة "( 2117رصرص، حسن رشاد ) .23
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  "الرياضية لدى طلبة الصف االول الثانوي االدبي بغزة

 ة.التربية، الجامعة االسالمية، غز 
 القرن في اتياضيوتعلم الر  مي"تعل( ٢٠٠٨)محمد أحمد  ويوسف،عصام وصفي  روفائيل، .25

 والتوزيع.للنشر  خيدار المر  الرياض: الحادي والعشرون"
فعالية تدريس استراتيجية الحل االبتكاري ( "2101الزهيمي، حمد بن سليمان بن محمد ) .26

رسالة  الهندسية لدى طالب الصف التاسع"في تنمية القدرة على حل المشكالت  للمشكالت
 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة مؤتة، سلطنة عمان.

 جمعية عمال العلوم" تدريس في العلمية والميول التجاهاتا"( 0988) محمود عاي، زيتون، .86
 .األردن عمان: التعاونية، المطابع

 "واالتصاالت المعلومات عصر في التعليم تكنولوجيا" (2002) الحميد عبد كمال زيتون، .82
 .الكتب عالم :القاهرة

، 2ط "مبادئ القياس والتقويم في التربية"( 0998الزيود، نادر فهمي وعليان، هشام عامر ) .81
 عمان، دار الفكر.

 القاهرة: دار الشروق. "تدريس مهارات التفكير"( 2100سعادة، جودت ) .87
 والتطوير ملتقى التخطيط في مقالة المعارف" رأي وزير "ما (2117) الخالق عبد أحمد سالمة، .82

  الموقع على متوفرة التربوي،
"http://www.ta٩weer.com/vb/archive/index.php/t-٨٢١١.htm  

"اتجاهات حديثة في بحوث استراتيجيات حل المشكلة في تدريس ( 0985سالمة، حسن علي) .88
 .97-84مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد األول ص ص  الرياضيات"

درجة اسهام معلمي الرياضيات في تنمية مهارات ( "2104السلمي، تركي بن حميد سعيدان ) .80
منشورة، جامعة ام  غير ماجستير رسالة حل المشكلة الرياضية لدى طالب المرحلة االبتدائية"

 القرى، السعودية.
 الهندسي واالحتفاظ التفكير مهارات تنمية في هايل فان نمو ج "أثر (2003) بدر السنكري، .83

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،  بغزة" األساسي التاسع الصف طالب لدى بها
  الجامعة االسالمية، غزة.

 الهندسي واالحتفاظ التفكير مهارات تنمية في هايل فان نمو ج أثر (2003) "بدر السنكري، .85
" رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، بغزة األساسي التاسع الصف طالب لدى بها

  الجامعة االسالمية، غزة.
برنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية مهارات حل ( "2101الشافعي، لمياء رسمي ) .86

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،  المسألة الهندسية لدى طالبات الصف التاسع بغزة"
 الجامعة االسالمية، غزة.
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 لبنان. برس، طرابلس، جروس "اإلسالمية الحضارة في "الرياضيات (1988) موريس شربل، .06
إثراء محتوى الهندسة الفراغية في منهاج الصف العاشر األساسي ( " 2119شعت، ناهل ) .02

  غير منشورة، كلية التربية، الجامعة االسالمية، غزة. " رسالة ماجستيربمهارات التفكير البصري
 تالمي  المرحلة من الرياضيات تعلم صعوبات  وي لدى البصري "اإلدراك (2004) أمينة شلبي، .01

 جامعة مطبعة الجزء الثاني، مايو، ،55 العدد المنصورة، جامعة التربية، كلية مجلة "االبتدائية
 .المنصورة

فعالية استخدام برمجية الوسائط المتعددة في تدريس ( "2113)الشمراني، محمد حسن  .07
الهندسة الفراغية على التحصيل واالتجاه نحو الهندسة الفراغية لدى طالب الصف الثاني 

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر، مصر.الثانوي" 
مة كمعيار للجودة في محتوى "التوافق بين ثقافتي الصورة والكل( 2100الشنطي، عفاف ) .02

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  كتاب العلوم الفلسطيني بجزأية للصف الرابع األساسي"
 األزهر، غزة.

"استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات لتنمية ( 2117الشهري، محمد ) .08
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الدرجة  االسم م
 مكان العمل الوظيفة التخصص العلمية

 أستاذ دكتور عزو عفانة 0
مناهج وطرق 

 تدريس الرياضيات 
أستاذ مناهج وطرق 
 تدريس الرياضيات

الجامعة 
 اإلسالمية

 أستاذ مشارك خالد السر 2
مناهج وطرق 

 تدريس الرياضيات 
أستاذ مناهج وطرق 
 تدريس الرياضيات

 جامعة األقصى

 مساعدأستاذ   أحمد منير إسماعيل 4
مناهج وطرق 

 تدريس الرياضيات 
أستاذ مناهج وطرق 
 تدريس الرياضيات

 جامعة األقصى

 أستاذ مشارك صالح الناقة 3
مناهج وطرق 
 تدريس علوم 

أستاذ مناهج وطرق 
 تدريس علوم

الجامعة 
 اإلسالمية

 دكتوراة محمود حمدان 5
مناهج وطرق 

 تدريس الرياضيات 
 وكالة الغوث مدير مدرسة

 دكتوراة يحيى ماضي 6
مناهج وطرق 

 تدريس رياضيات
 وكالة الغوث مشرف تربوي

 ماجستير زياد أبوالوفا 7
مناهج وطرق 

 وكالة الغوث مشرف تربوي تدريس رياضيات

 جامعة األقصى محاضر جامعي علم نفس  ماجستير عبد هللا الخطيب 8

مناهج وطرق  ماجستير حسني محمد العتال 9
 تدريس رياضيات

 التربية وزارة معلم رياضيات
 والتعليم

ياسر حسين أبو  01
 الخير

 رياضياتمعلم  تربية رياضيات بكالوريوس
 التربية وزارة

 والتعليم
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 اختبار القدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية

 ف: ..........................الص  ...........................االسم: 

 التاريخ: ...........................  المدرسة: .......................

 

لى قياس القدرة على حل المسائل الرياضية إهدف هذا االختبار الذي بين يديك عزيزي الطالب ي
فرض  –رسم المسألة  –تحديد المطلوب  –)تحديد المعطيات  في الهندسة الفراغية لديك، وهي

تنفيذ خطة  –وضع خطة حل مناسبة  -تحديد االستراتيجية المستخدمة في الحل  -الفروض 
 أسئة رئيسية، والمطلوب منك: 6تكون االختبار من يو الحل( 

 قراءة األسئلة جيدا قبل اإلجابة. -
 اإلجابة عن المطلوب كما في السؤال فقط. -
  تترك أي سؤال دون إجابة.ال -
 درجاتك في هذا االختبار ليس لها عالقة بدرجاتك في المدرسة. -
 ( دقيقة.81زمن االختبار ) -

 
 
 

 بالتوفيق والنجاح ،،
 

 

 

 

 



 
 ( 056 )  

  

 درجات( 3)                                                             السؤال األول: 
 القطعة المستقيمة أ َأ  ج،في الشكل الموضح: القطعة المستقيمة أ ب تقطع المستوى س في 

 س َب  ،س حيث أن النقطتين َأ  ب َب  ، القطعة المستقيمةس 
 

 
 المعطيات: ..............................

 أكمل التالي:
 مسقط أ ج على المستوى س هو ....... (1
 هو ......مسقط ب ج على المستوى س  (0
 مسقط أ ب على المستوى س هو ...... (3

 

  درجات( 5الثاني:                                                             )السؤال 
 سئلة التالية:عن األتأمل الشكل المقابل، وأجب 

 

  عين المستويات المكونة للشكل مع التسمية. (0
............،  ........... ،............ ،......... ،............. 

 يوازي المستوى أ ب ج. ىً سم مستو  (2
.............................................................. 

 كم عددها؟ واذكرها ج؟يحوي النقطة ب ويقطع المستوى أ ب  هل يوجد مستوىً  (4
..................................      ،............................ 
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 درجات( 6)                                                             الثالث: السؤال 
 رؤوسه،وعلى أبعاد متساوية من  مستواه،لى إم نقطة ال تنتمي  ب،أ ب ج مثلث قائم الزاوية في 

 ج.أثبت أن م ل عمودي على المستوى أ ب  ج،فاذا كانت ل منتصف أ 
 -------------------------------------------الشكل المطلوب: رسم أ
 
 
 
 
 

 ----------------------------------------------المعطيات: حدد 
 -----------------------------------------------المطلوب: حدد 
 ----------------------------------------------الفروض: فرض 
 -------------------------------- االستراتيجية المستخدمة في الحل:حدد 

 ------------------------------------------: ضع خطة حل مناسبة
-------------------------------------------حل المسألة: نفذ خطة 

-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 

 
 

 درجات( 5)                                                             السؤال الرابع: 
درجة، رسم  91الزاوية أ ب ج    سم، قياس 4ب ج    سم، 3أ ب ج سطح مثلث فيه أ ب   

   .ء ج القطعة أوجد طول سم، 4أ ء عمودي على المثلث أ ب ج بحيث أ ء   

   
 ----------------------------------------------المعطيات: حدد 
 -----------------------------------------------المطلوب: حدد 



 
 ( 058 )  

  

 ----------------------------------------------الفروض: فرض 
 -------------------------------- حدد االستراتيجية المستخدمة في الحل:

 ------------------------------------------: ضع خطة حل مناسبة
-------------------------------------------حل المسألة: نفذ خطة 

------------------------------------------------------- 
 
 
 

 ---------------------طول ء ج   
 

 درجات( 6)                                                             السؤال الخامس: 
  سم،4ء ج    سم، 3و ز ح متوازي مستطيالت فيه ء أ    ھأ ب ج ء  المقابل:في الشكل 

 سم أوجد طول القطر ب ح. 5ءح   

   
 

 ----------------------------------------------المعطيات: حدد 
 -----------------------------------------------المطلوب: حدد 
 ----------------------------------------------الفروض: فرض 

 -------------------------------- حدد االستراتيجية المستخدمة في الحل:
 ------------------------------------------: ضع خطة حل مناسبة

-------------------------------------------حل المسألة: نفذ خطة 
-------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------- 
 

 ---------------------طول ب ح   
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 درجات( 6)                                                             : السؤال السادس

، نثم أخذت أي نقطة على هذا العمود مثل  أ النقطة مثلث أقيم عمود على مستواه من أ ب ج
 ن ج، ن ب هي رؤوس مستطيل. أ ج، بين أن منتصفات أ ب،

 
 -------------------------------------------رسم الشكل المطلوب: أ
 
 
 
 
 
 
 

 ----------------------------------------------المعطيات: حدد 
 -----------------------------------------------المطلوب: حدد 
 ----------------------------------------------الفروض: فرض 

 -------------------------------- حدد االستراتيجية المستخدمة في الحل:
 ------------------------------------------: ضع خطة حل مناسبة

------------------------------------------- حل المسألة:نفذ خطة 
-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 انتهت األسئلة ،،
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 االتجاه نحو الهندسة الفراغيةمقياس 
 الصف: .......................  االسم: ............................

 اليوم: .........................  المدرسة: ........................
 عزيزي الطالب:

الهندسة يهدف هذا المقياس الذي وضع ألجل البحث العلمي فقط لقياس اتجاهك الشخصي نحو 
الفراغية. لذلك سوف تجد أمامك مجموعة من العبارات التي تتعلق بالهندسة الفراغية وتعلمها، 

 والتي قد توافق على بعضها، وقد ال توافق على البعض اآلخر منها.
قراءة كل عبارة بدقة، ثم اسأل نفسك هل ينطبق مضمونها عليك؟ وما مدى  نأمل منكلذا 

تحت اإلجابة التي تراها مناسبة من وجهة )×( عليها؟ ثم ضع عالمة موافقتك أو عدم موافقتك 
 نظرك.
 مثال:

 معارض بشدة معارض متردد موافق موافق بشدة العبارة

أشعر أن ثقتي بنفسي تزداد عندما 
 أتفوق في الهندسة الفراغية

×     
 

تدل على أنه متأكد تمامًا من أن  )موافق بشدة(الحظ أن إجابة الطالب على هذه العبارة بأنه 
 تفوقه في الهندسة الفراغية يزيد من ثقته بنفسه.

 تعليمات:
 .جابات خاطئة، ما دام أنها تعبر عن رأيك  ال توجد إجابات صحيحة وا 
 .تأكد من اإلجابة على جميع العبارات 
 .درجاتك في هذا المقياس ليس لها عالقة بدرجاتك في المدرسة 
  دقيقة فقط. 35المقياس هي مدة اإلجابة على 

 
 اآلن اقرأ العبارات في الصفحات التالية جيدا وأجب عنها.
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 تحت اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك)×( ضع عالمة 

 م
 الفقرة

موافق 
 بشدة

 معارض متردد موافق
معارض 

 بشدة
 البعد االول: االتجاه نحو طبيعة الهندسة الفراغية  

      أسهل فروغ الرياضيات أعتقد أن الهندسة الفراغية 0
      أشعر بأن دراسة الهندسة الفراغية تمثل مشكلة لي 2
      أعتقد أن الهندسة الفراغية تساعدني في حالل المشكالت 3
      أعتقد أنه يمكنني النجاح والتفوق في الهندسة الفراغية 4

5 
تعتمد على أشعر بالقلق عند التعامل مع الهندسة الفراغية ألنها 

 الخيال
     

      أرى أن أنشطة دروس الهندسة الفراغية مشوقة 6
      أجد صعوبة في اختيار النظرية المناسبة لحل المسألة الهندسية  7
      أحب الهندسة الفراغية ألنها ممتعة وتجذب االنتباه 8
      أعاني من صعوبة في فهم موضوعات الهندسة الفراغية 9
      أن الهندسة الفراغية أكثر تشويقا من الفروع االخرى أرى 01
      أشعر بعدم االرتياح أثناء أداء اختبار الهندسة الفراغية 00

 البعد الثاني: االتجاه نحو قيمة الهندسة الفراغية
      أعتقد أن الهندسة الفراغية أساس العمران الحضاري 02
      عديمة الفائدة ومضيعة للوقتأعتقد أن الهندسة الفراغية  03
      أعتقد أن الهندسة الفراغية ال تفيدنا في حياتنا العملية  04
      أرى أن الهندسة الفراغية يحتاج اليها كل الناس 05
      أشعر أن الهندسة الفراغية مجال جيد لالبتكار واالبداع  06
      خرىالفراغية أقل قيمة من الفروع األ أرى أن الهندسة 07
      أرى أن الهندسة الفراغية تعلمنا الدقة والتنظيم والترتيب 08

09 
اعتقد أن للهندسة الفراغية دور كبير في االكتشافات واالختراعات 

 العلمية
     

      أعتقد أن الهندسة الفراغية تطور كثير من العلوم األخرى 21
 الثالث: االتجاه نحو تعلم الهندسة الفراغيةالبعد 

20 
أدرس الهندسة الفراغية بتردد خوفا من عدم القدرة على حل 

 مسائلها
     

      أحاول دائما حل المسائل الهندسية الصعبة 22
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 انتهت الفقرات ،،

 
 
 
 
 

      أهتم باكتساب معلومات ومفاهيم جديدة في الهندسة الفراغية 23
      دراسة الهندسة الفراغيةأشعر بالتوتر والتعب عند  24
      أشعر بالضيق عند فشلي في حل مسألة في الهندسة الفراغية 25
      أرى أن الهندسة الفراغية تنمي مهاراتي الرياضية 26

27 
أرغب في التعرف على إنجازات العلماء المسلمين في الهندسة 

 الفراغية
     

 في تدريس الهندسة الفراغيةالبعد الرابع: االتجاه نحو دور المعلم 
      أقدر وأحترم معلم الرياضيات 28

29 
أرغب في االجابة عن االسئلة التي يطرحها المعلم في الهندسة 

 الفراغية
     

      أرى أن معلم الهندسة الفراغية يجعلها مادة حية ومثيرة 31

30 
تساعدني أرى أن طريقة المعلم في تدريس الهندسة الفراغية ال 

 على التفكير
     

32 
أعتقد أن تغيير المعلم لطريقة التدريس يساعدنا على فهم الهندسة 

 الفراغية
     

33 
أرى أن المعلم يعطينا فرصة كافية لإلجابة عن أسئلة الهندسة 

 الفراغية
     

      أتجنب طرح أسئلة في الهندسة الفراغية على المعلم 34

35 
تدريس المعلم ال تناسب تعلم موضوعات الهندسة أشعر أن طريقة 

 الفراغية
     

      أصغي باهتمام لشرح المعلم طوال حصة الهندسة  36
      أشعر أن معلم الهندسة الفراغية قريب مني 37
      أحب ان أكون معلم رياضيات في المستقبل 38
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ء الثاني باستخدام دليل المعلم لتدريس وحدة الهندسة الفراغية من كتاب الرياضيات الجز 

 المدخل البصري
 

 :المقدمة 
 ضوئه كل في نبصر الذي المصباح وهو الحياة، أبواب به نفتح الذي المفتاح هو العلم يعتبر
 الذي والجسر األساسي الركن هو المعلم إن   وحيث المستقبل، آمال لنحقق الحاضر عيوب

 يحيط أن به الجدير من نهإف لذلك األجيال إلى والمهارات والقيم المعرفة تعبر عليه
 من الحالي عصرنا يشهده لما وذلك البصري المدخل مثل الحديثة باالستراتيجيات والمداخل

 المعلومات جعل مما واالتصاالت والمعلومات التكنولوجيا مجال هائلة في تطورات
 عن المتعلم عقل والسيما البشري العقل يعجز سريعا تتالحق تالحقا الحديثة واالكتشافات

 (2103)جندية،  .كافة العلوم في وحديث جديد كل مسايرة
الفراغية تدريس وحدة الهندسة  في الرياضيات معلم مساعدة إلى المعلم دليل إعداد ويهدف
 كالمدخل الحديثة؛ المداخل الثاني( وفقا إلحدى الفصل الرياضيات من كتاب الثامنة )الوحدة
 سعى وقد االستراتيجية، وفقًا لهذه مناسب بأسلوب التعليمية المادة تم تصميم بحيث البصري
 استخدام أثر معرفة إلى البصري المدخل وفق الوحدة هذه إعداد دروس خالل من الباحث

تنمية القدرة على حل المسائل الرياضية في الهندسة الفراغية واالتجاه  على المدخل هذا
 .نحوها لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة

 
 البصري المدخل باستخدام المعلم دليل إعداد  

 للصف الرياضيات كتاب من وحدة الهندسة الفراغية لتدريس المعلم دليل بإعداد قام الباحث
 :ضوء في وذلك البصري المدخل باستخدام الجزء الثاني األساسيالعاشر 

 البصري المدخل بموضوع الصلة ذات التربوية واألدبيات الكتابات مراجعة. 
 البصري المدخل بموضوع المتعلقة السابقة والبحوث الدراسات استطالع. 
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 :ويتكون دليل المعلم مما يلي 
 مقدمة للمعلم. -
 أهداف دليل المعلم. -
 عن المدخل البصري.نبذة  -
 .البصري المدخل خطوات -
 .الدراسة موضوع للوحدة العامة األهداف -
 .درس لكل السلوكية األهداف تحديد -
 .الدراسة موضوع الوحدة لتدريس الزمنية الخطة -
 .الدروس خطط -
 

 :مقدمة للمعلم 
المكانية تهدف إستراتيجية المدخل البصري المكاني إلى رفع قدرة المتعلم على فهم المفاهيم 

ابصار من  وتذكر المعلومات وفهم المفاهيم العلمية المجردة التي تحتاج إلى عمليات تخيل و 
المتعلم، حيث يعتمد على الخبرة السابقة الموجودة في البنية المعرفية والتي يحدث لها عمليتا 

 التمثيل والمواءمة.
 

 :أهداف دليل المعلم 
 ة المعلم فيما يلي:يرى الباحث أن بإمكان هذا الدليل إفاد

 تحديد األهداف التعليمية السلوكية المراد تحقيقها وصياغتها بشكل صحيح. –
 تحديد األنشطة التعليمية التعلمية المناسبة للمحتوى العلمي مع مراعاة الزمن والجانب –
 العقلي للطالب. –
وفقا مساعدة المعلم في توجيه الطالب نحو حل المسائل الهندسية بطريقة علمية منظمة  –

بدًء بتحديد المعطيات والمطلوب وانتهاًء بالتحقق من -للخطوات التي اقترحتها الدراسة
سعيا نحو الهدف المنشود والمتمثل في تنمية مهارات حل المسائل -صحة الحل
 الهندسية.

 تحديد األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة المتعددة. –
 حقق األهداف التعليمية.تحديد أساليب التقويم المناسبة للتعرف على مدى ت –
 تدريس موضوعات الوحدة بإتباع خطوات المدخل البصري المكاني. –
 تحديد الخطة الزمنية المناسبة لتنفيذ الدروس. –
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 :نب ة عن المدخل البصري 
المدخل البصري هو مجموعة من الخطوات البصرية المنظمة التي يمكن أن يتبعها المتعلم، 

لمسألة هندسية ما، وذلك باستخدام الصور واألشكال للوصول لحل مناسب عند مواجهته 
 والرسومات وغيرها.

 

 التخيل من أنواع ثالثة على البصري المدخل ويعتمد: 
 .العلمية الظاهرة توضيح في التخيل وهو ي:البصر  التخيل .0
يتخيل  خاللها من والتي الموضوع في المفاهيم على التركيز وهوالموضوع:  فكرة تخيل .2

 .الموضوع محاور المتعلم
 المجرد المفهوم أو الظاهرة لتوضيح المتشابهات استخدام وهو المجازي: التخيل .4

 .لتوضيحه
 

 :آلية التدريس بالمدخل البصري 
 المعبر عن المسألة الرياضية. عرض الشكل الرياضي .0
 رؤية العالقات في الشكل الرياضي. .2
 ربط العالقات القائمة من خالل الشكل واستنتاج عالقات جديدة. .4
 إدراك الغموض من خالل الشكل، ووضع مواطن الغموض موضع الدراسة والتفحص.  .3
 التفكير بصرًيا في الشكل في ضوء مواطن الغموض. .5
 تخيل الحل من خالل الشكل المعروض.  .6
 
 الدراسة موضوع للوحدة العامة األهداف: 

 لى مفهوم الهندسة الفراغية.إيتعرف  -
 مفهوم الفراغ.لى إيتعرف  -
 مسلمات الهندسة الفراغية.لى إيتعرف  -
 النقاط المستقيمة.لى إيتعرف  -
 يتعرف النقاط المستوية. -
 أن يتعرف الى حاالت تعيين مستوى في الفراغ. -
 األوضاع المختلفة للمستقيمات في الفراغ.لى إيتعرف  -
 األوضاع المختلفة لمستقيم ومستوى في الفراغ.لى إيتعرف  -
 في الفراغ.األوضاع المختلفة لمستويين لى إيتعرف  -
 يتعرف الطالب على نظرية توازي مستقيم من مستوى. -
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 يوظف نظرية توازي مستقيم من مستوى في حل مسائل مرتبطة. -
 يتعرف وضع المستقيم العمودي على مستوى. -
 يحل مسائل تتعلق بالتعامد. -
 .4يتعرف على نظرية  -
 .0نتيجة لى إيتعرف  -
 .2نتيجة لى إيتعرف  -
 .4نتيجة لى إيتعرف  -
 بعض النتائج المرتبطة بتعامد مستقيم مع مستوى. يستنتج -
 يوظف نظريات ونتائج التعامد في حل تمارين منتمية. -
 االسقاط العمودي.لى إيتعرف  -
 يحدد مسقط كل من النقطة والمستقيم على المستوى. -
 يميز بين المسقط والمائل. -
 يتعرف على زاوية ميل المستقيم على مستوى. -
 ى مستوى.يوجد زاوية ميل مستقيم عل -
 .3نظرية لى إيتعرف  -
 في حل مسائل منتمية. 3يوظف نظرية  -
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دروس دليل المعلم باستخدام المدخل البصري الوحدة الثامنة )الهندسة الفراغية( للصف 
 العاشر األساسي.

 

 1الحصص:  الفراغية عددالدرس األول: مفاهيم ومسلمات في الهندسة 
 

 :األهداف السلوكية 
 مفهوم الهندسة الفراغية.لى إأن يتعرف الطالب  .0
 مفهوم الفراغ.لى إأن يتعرف الطالب  .2
 مسلمات الهندسة الفراغية.لى إأن يتعرف الطالب  .4

 

 :المتطلبات األساسية 
 أن يسم الطالب المستويات. .0
 أن يسم الطالب مستقيمين يمران بنقطة. .2
 أن يذكر الطالب عدد المستقيمات التي تمر بنقطتين. .4
 يسم الطالب مستقيم يقع في مستويين مختلفين.أن  .3

 

  :البنود االختبارية 

 
   سم ثالث نقاط. .0
 سم ثالثة مستقيمات. .2
 مستويات. ةسم ثالث .4
 سم مستقيمين يمران بالنقطة ج. .3
 اذكر عدد المستقيمات التي تمر بالنقطتين د،ج معا. .5
 سم مستقيما يقع في مستويين مختلفين، ثم يذكر المستويين. .6
 

 :الوسائل التعليمية 
، السبورة، الكتاب الوزاري، الطباشير الملون،  بطاقات LCDصور توضيحية، جهاز عرض 

 صفية، بعض المجسمات الهندسية.
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 نتائجا التقويم الخبرات واألنشطة التعليمية التعلمية األهداف السلوكية
أن يتعرف الطالب 
الى مفهوم الهندسة 

 الفراغية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يتعرف الطالب 
 الى مفهوم الفراغ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LCDأن يعرض المعلم من خالل جهاز عرض  .0
وكذلك من خالل مجسمات جاهزة بعض األشكال 

 الهندسية التالية:

 
يعطي المعلم طلبته فرصة لرؤية األشكال المعروضة  .2

وذلك من أجل معرفة ما هو معطى، وما العالقات 
 الموجودة في تلك األشكال.

يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض المفاهيم  .4
الهندسية التي تعلموها في المراحل السابقة كالنقطة 
والمستقيم والمستوى الديكارتي وتقريب هذه المفاهيم 
 من خالل عرض صفي لها وليس تعاريف رياضية.

طالب الى مجموعات وتوزيع المجسمات ثم تقسيم ال
السابقة عليهم وتكليفهم بدراسة خصائصها كمقدمة 

 ليتعرفوا على مفهوم الهندسة الفراغية والفراغ.
ثم عرض أمثلة توضيحية للنقطة والمستقيم والمستوى 

 من خالل النماذج المجسمة.
 LCDثم يتم عرض الشكل التالي عبر جهاز عرض 

 وتكليف الطالب بحل التمرين التالي:

 
 .سِم ثالثة مستقيمات 
 .سِم ثالثة مستويات 
 .سِم ثالثة مستقيمات تمر بالنقطة ب 
 .اذكر المستويين الذين يقع بهما المستقيم أ ب 
ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير بصرًيا في  .3

األشكال المرسومة واكتشاف استراتيجية للحل، مع 
البه في االفتراضات التي يفترضها، مناقشة المعلم ط

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 

واإلرشاد جماعًيا 
وفردًيا على 

 السبورة.
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخطاء كثيرة 
.… 

أخطاء قليلة 
.… 

ال توجد 
 ….أخطاء
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أن يتعرف الطالب 
الى مسلمات 
 الهندسة الفراغية.

 
 

وكل ذلك يتم بعد إدراك مواطن الغموض في األشكال 
 المطروحة.

تدوين الحلول المقترحة للطلبة بعد تخيلهم للحلول  .5
الممكنة من خالل األشكال المعروضة عليهم، ثم 

 مناقشتهم في تلك الحلول رياضًيا، وذلك كما يلي:
ويختار الحل يعرض المعلم الحلول على السبورة 

 الصحيح من خالل أفكار الطلبة.
 

التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة: من خالل اجراء 
الخطوات السابقة سيصل المعلم مع الطالب الى تعريف 

 المستوى والفراغ والمسلمة.
بعد الخطوات السابقة يتوصل المعلم مع طالبه الى أن 

ه نقطتين تعريف المستوى: هو السطح الذي لو أخذت في
مختلفتين ووصل بينهما بمستقيم لوقع المستقيم بأكمله 

 على هذا السطح.
 

تعريف الفراغ )الفضاء(: هو مجموعة غير منتهية من 
النقاط وهو الذي يحوي جميع األجسام أو المستويات أو 

 األشكال الهندسية.
 

ثم يقوم المعلم بتوضيح مفهوم المسلمة من خالل أمثلة 
( وتدوينها على 2،  0ومناقشة المسلمات )تقريبية، 
 السبورة.
(: أي نقطتين مختلفتين في الفراغ يمر بهما 0مسلمة)

 مستقيم وحيد.
(: يحوي المستوى ثالث نقاط مختلفة على األقل 2مسلمة)

 ليست على استقامة واحدة.
 

تعرف المسلمة أحيانا بأنها قضية بلغت في ذاتها حدا من 
عن االهتداء الى قضايا أشد منها البداهة يجعلنا نعجز 

بداهة لتبرهن بها عليها، واشترط باسكال أن تكون المسلمة 
 واضحة بذاتها.

 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 

 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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 نشاط بيتي )تقويم ختامي(
 

 وأجب عن األسئلة التالية: الشكل،تأمل 

 
 سِم ثالثة مستقيمات. -أ
 سِم ثالثة مستويات. -ب
 سِم ثالثة مستقيمات تمر بالنقطة ب. -ت
 اذكر المستويين الذين يقع بهما المستقيم أ ب. -ث
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 1عدد الحصص:      : مفاهيم ومسلمات في الهندسة الفراغية الثانيالدرس 
 

 :األهداف السلوكية 
 النقاط المستقيمة.لى إأن يتعرف الطالب  .0
 النقاط المستوية.لى إأن يتعرف الطالب  .2
 حاالت تعيين مستوى في الفراغ.لى إأن يتعرف الطالب  .4

 

 :المتطلبات األساسية 
 أن يحدد المستويات المكونة لمكعب. .0
 مستقيمات متقاطعة في المكعب. ةأن يذكر الطالب ثالث .2
 مستويات متقاطعة في المكعب. ةأن يذكر الطالب ثالث .4

 
 :البنود االختبارية  

 في الشكل التالي

 
 

 حدد المستويات المكونة للشكل السابق. .0
 اذكر ثالثة مستقيمات متقاطعة في الشكل السابق. .2
 اذكر ثالثة مستويات متقاطعة في الشكل السابق. .4
 اذكر مستقيمات تقاطع المستويات الثالث السابقة. .3
 الشكل السابق أ ب ج د تقع في مستوى واحد.اثبت أن نقاط  .5
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 :الوسائل التعليمية 
، السبورة، الكتاب الوزاري، الطباشير الملون، بطاقات LCDصور توضيحية، جهاز عرض 

 صفية، بعض المجسمات الهندسية، كتب وكراسات الطالب.
 

 نتائجا التقويم الخبرات واألنشطة التعليمية التعلمية األهداف السلوكية
أن يتعرف الطالب 

الى النقاط 
 المستقيمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يتعرف الطالب 
الى النقاط 
 المستوية.

 
 
 
 
 
 
 

 LCDأن يعرض المعلم من خالل جهاز عرض  .0
وكذلك من خالل مجسم جاهز الشكل الهندسي 

 التالي: 

 
يعطي المعلم طالبه فرصة لرؤية الشكل المعروض  .2

وذلك من أجل معرفة ما هو معطى، وما العالقات 
 الموجودة في تلك األشكال.

يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض المفاهيم  .4
الهندسية التي تعلموها في المراحل السابقة كالنقطة 
والمستقيم والمستوى ويتم التركيز على المسلمتين 

دراستهما المحاضرة السابقة وتقريب هذه اللتين تمت 
المفاهيم من خالل عرض صفي لها وليس تعاريف 

 رياضية.
في استنتاج  2ثم باالعتماد على مدلوله مسلمة 

حاالت تعيين مستوى في الفراغ وذلك من خالل 
االستعانة باألشكال والرسومات والتي يمكن عرضها 
ع من العرض التقدمي الخاص بالوحدة والمرفق م

 الدليل.
 

، 5، 3، 4ثم مناقشة نصوص ومدلوالت المسلمات )
( ويتم بعدها تقسيم الطالب الى مجموعات 7، 6

عمل تعاوني، وتقوم كل مجموعة بدراسة مسلمة، 
ومناقشة النص مع شرح نموذج معتمد على 

 األشكال والرسومات لتمثيل هذه المسلمات.

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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أن يتعرف الطالب 
الى حاالت تعيين 

 مستوى في الفراغ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من الكتاب الوزاري 88صفحة  2يتم مناقشة مثال 
ويتم عرض أمثلة توضيحية للمسلمات السابقة من 

وتكليف الطالب بحل  LCDخالل جهاز عرض 
 التمرين التالي:

 
 :استخدم الشكل الموضح بالرسم وعِين 
 .المستويات المكونة للشكل مع التسمية 
 .مستويًا يوازي المستوى أ ب ج د 
 .المستقيمات الموازية للحرف أ َأ 
  ل م مع خطوط تقاطع المستوى س ص ع

 األوجه الجانبية للشكل.
 

ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير بصرًيا في  .3
األشكال المرسومة واكتشاف استراتيجية للحل، مع 
مناقشة المعلم طالبه في االفتراضات التي 
يفترضها، وكل ذلك يتم بعد إدراك مواطن الغموض 

 في األشكال المطروحة.
خيلهم للحلول تدوين الحلول المقترحة للطالب بعد ت .5

الممكنة من خالل األشكال المعروضة عليهم، ثم 
 مناقشتهم في تلك الحلول رياضًيا، وذلك كما يلي:

يعرض المعلم الحلول على السبورة ويختار الحل 
 الصحيح من خالل أفكار الطلبة.

التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة: من خالل  .6
الطالب  اجراء الخطوات السابقة سيصل المعلم مع

أن يتعرفوا الى النقاط المستقيمة، وأن يتعرفوا الى 
أيضا الى النقاط المستوية، ويتعرفوا كذلك الى 

 حاالت تعيين مستوى في الفراغ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 

التوجيه خالل 
واإلرشاد 

جماعًيا وفردًيا 
 على السبورة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخطاء كثيرة 
.… 

أخطاء قليلة 
.… 

ال توجد 
 ….أخطاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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 نشاط بيتي )تقويم ختامي(
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 2الحصص:  الفراغ                  عدد: أوضاع المستقيمات والمستويات في الثالثالدرس 
 

 :األهداف السلوكية 
 أن يتعرف الطالب الى األوضاع المختلفة للمستقيمات في الفراغ. .0
 ومستوى في الفراغ.أن يتعرف الطالب الى األوضاع المختلفة لمستقيم  .2
 أن يتعرف الطالب الى األوضاع المختلفة لمستويين في الفراغ. .4

 

 :المتطلبات األساسية 
 أن يحدد الطالب المستقيمات المتوازية. .0
 مستويات. ةأن يذكر الطالب ثالث .2

 

 :البنود االختبارية  
 نماذج من العالم المحيط بك لبيان ما يأتي: ةأذكر ثالث

 مستقيمان متوازيان. .0
 مستويان متوازيان. .2
 مستقيمان غير متوازيان. .4
 مستويان غير متوازيان. .3

، السبورة، الكتاب الوزاري، LCDصور توضيحية، جهاز عرض  الوسائل التعليمية:
 الطباشير الملون، بطاقات صفية، بعض المجسمات الهندسية، كتب وكراسات الطالب.

 نتائجا التقويم التعلميةالخبرات واألنشطة التعليمية  األهداف السلوكية

أن يتعرف الطالب 
الى األوضاع 

المختلفة للمستقيمات 
 في الفراغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LCDأن يعرض المعلم من خالل جهاز عرض  .0
وكذلك من خالل مجسم جاهز الشكل الهندسي 

 التالي: 

 
يعطي المعلم طالبه فرصة لرؤية الشكل المعروض  .2

وذلك من أجل معرفة ما هو معطى، وما العالقات 
 الموجودة في هذا الشكل.

مالحظة: 
استنتاجات الطلبة 

للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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أن يتعرف الطالب 
الى األوضاع 
المختلفة لمستقيم 
 ومستوى في الفراغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يتعرف الطالب 
الى األوضاع 

المختلفة لمستويين 
 في الفراغ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض المفاهيم  .4
في المراحل السابقة الهندسية التي تعلموها 

كالمستقيمان المتوازيان والمتخالفان والمتقاطعان 
وكذلك تذكيرهم بالمسلمات التي تعلمومها في 
الحصة السابقة وتقريب هذه المفاهيم من خالل 

 عرض صفي لها وليس تعاريف رياضية.
ثم وباالعتماد على نموذج المكعب السابق يتم 

ين مستقيمين استخدامه كوسيلة الكتشاف العالقة ب
 في الفراغ )التقاطع، التوازي، التخالف( 

ثم تصميم وسيلة لتوضيح كيفية قياس الزاوية بين 
 مستقيمين متخالفين وتقديم امثلة على ذلك.

يتم عرض الشكل  LCDبواسطة جهاز عرض 
 التالي

 
 وبمشاركة الطالب يتم حل التدريب التالي:

رسي الشكل السابق يمثل تخطيط هندسي لقاعة مد
 على شكل متوازي مستطيالت.

 الحرف أ ب يوازي الحرف د ج -أ
 أذكر األحرف األخرى التي توازي الحرف د ج.  

 الحرف د َد يوازي الحرف أ َأ -ب
 أذكر األحرف األخرى التي توازي الحرف أ َأ.  

المستوى أ ب ج د يحوي الحرفين د أ،  ج ب  -ت
 أذكر المستوى الذي يحوي الحرفين أ َأ، د َد.

الحرف ج د يتقاطع مع الحرف أ د في النقطة  -ث
د أذكر األحرف األخرى المتقاطعة مع الحرف 
 أد، وأذكر األحرف المتقاطعة مع الحرف َأ َب.

د ج، َد َأ حرفان متخالفان، أذكر أربعة أزواج  -ج
 من األحرف المتخالفة.

ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير بصرًيا في الشكل  .3
اتيجية للحل، مع مناقشة المرسوم واكتشاف استر 

المعلم طالبه في االفتراضات التي يفترضها، وكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 
واإلرشاد جماعًيا 
وفردًيا على 

 السبورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات الطلبة 

للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخطاء كثيرة 
.… 

أخطاء قليلة 
.… 

ال توجد 
 ….أخطاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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ذلك يتم بعد إدراك مواطن الغموض في الشكل 
 المطروح.

تدوين الحلول المقترحة للطالب بعد تخيلهم للحلول  .5
الممكنة من خالل الشكل المعروض عليهم، ثم 

 مناقشتهم في تلك الحلول رياضًيا، وذلك كما يلي:
المعلم الحلول على السبورة ويختار الحل يعرض 

 الصحيح من خالل أفكار الطلبة.
التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة: من خالل  .6

اجراء الخطوات السابقة سيصل المعلم مع الطالب 
أن يتعرفوا الى األوضاع المختلفة للمستقيمات الى 

في الفراغ، ويتعرفوا أيضا الى األوضاع المختلفة 
م ومستوى في الفراغ، ويتعرفوا كذلك الى لمستقي

 األوضاع المختلفة لمستويين في الفراغ.

 المرسومة.
 

 نشاط بيتي )تقويم ختامي(
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 1عدد الحصص:                               مستقيم ومستوى: توازي الرابعالدرس 
 

 :األهداف السلوكية 
 أن يتعرف الطالب على نظرية توازي مستقيم مع مستوى. .0
 أن يوظف النظرية في حل مسائل مرتبطة. .2

 

 :المتطلبات األساسية 
 أن يحدد الطالب المستقيمات المتوازية. .0
 مستقيمات متخالفة. ةأن يذكر الطالب ثالث .2
 أن يذكر الطالب مستقيم يقطع مستوى. .4
 أن يذكر الطالب مستقيم يقع بتمامه في المستوى. .3

 

 :البنود االختبارية  
 أذكر ثالث نماذج من غرفة الفصل لبيان ما يأتي:

 مستقيمان متوازيان. .0
 مستقيمان متخالفان. .2
 مستقيم يقطع مستوى. .4
 مستقيم يقع بتمامه في المستوى. .3

 

  :الوسائل التعليمية 
، السبورة، الكتاب الوزاري، الطباشير الملون، بطاقات LCDصور توضيحية، جهاز عرض 

 صفية، بعض المجسمات الهندسية، كتب وكراسات الطالب.
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 نتائجا التقويم الخبرات واألنشطة التعليمية التعلمية األهداف السلوكية
أن يتعرف الطالب 
على نظرية توازي 

مستقيم مع 
 مستوى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يوظف النظرية 
في حل مسائل 

 مرتبطة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشكل  LCDأن يعرض المعلم من خالل جهاز عرض  .0
الهندسي التالي ويطلب منهم اذا كان المستقيم أ ب يقع 
خارج المستوى س ويوازي المستقيم ج د الذي يقع بتمامه 
 داخل المستوى س فان المستقيم أب يوازي المستوى س: 

 
يعطي المعلم طالبه فرصة لرؤية الشكل المعروض وذلك  .2

من أجل معرفة ما هو معطى، وما العالقات الموجودة 
 في هذا الشكل.

يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض المفاهيم الهندسية  .4
التي تعلموها في المراحل السابقة كالمستقيمان المتوازيان 

قيم الذي والمتخالفان والمتقاطعان وكذلك تذكيرهم بالمست
يقع بتمامه في المستوى وكذلك ما تعلمومه في الحصة 
السابقة وتقريب هذه المفاهيم من خالل عرض صفي لها 

 وليس تعاريف رياضية.
ثم تصميم وسيلة بواسطة سطح الطاولة كمستوى وبعض 

 األقالم لتوضيح وتسهيل عملية االثبات 
ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير بصرًيا في الشكل  .3

المرسوم واكتشاف استراتيجية للحل، مع مناقشة المعلم 
طالبه في االفتراضات التي يفترضها، وكل ذلك يتم بعد 

 إدراك مواطن الغموض في الشكل المطروح.
تدوين الحلول المقترحة للطالب بعد تخيلهم للحلول  .5

الممكنة من خالل الشكل المعروض عليهم، ثم مناقشتهم 
 وذلك كما يلي:في تلك الحلول رياضًيا، 

يعرض المعلم الحلول على السبورة ويختار الحل الصحيح 
 من خالل أفكار الطلبة.

التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة: من خالل اجراء  .6
أن يثبتوا الخطوات السابقة سيصل المعلم مع الطالب الى 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 
واإلرشاد جماعًيا 
وفردًيا على 

 السبورة.
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخطاء كثيرة 
.… 

أخطاء قليلة 
.… 

ال توجد 
 ….أخطاء
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النظرية األولى والتي تنص على أنه اذا وازى مستقيم 
ًا في المستوى فانه يوازي ذلك خارج مستوى مستقيم

 المستوى.
 

 تدريبات صفي/
س ص ع، س ص ل مثلثان في مستويين  (0

مختلفين، فاذا كانت النقط أ، ب، ج، د منتصفات 
 س ع، ص ع، ص ل، سل على الترتيب أثبت أن:

 أوال: أ ب يوازي المستوى س ص ل
 ثانيا: الشكل أ ب ج د متوازي أضالع

خارج المستوى س س مستوى معلوم، أ ب مستقيم  (2
ج بحيث أ ب يوازي المستوى س، رسم المستقيم أ 

، د جيوازي المستقيم ب د فقطعتا المستوى س في 
 على الترتيب.

 ب د. ج   د، أ ج أثبت أن أ ب   

 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 

 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 

 

 
 نشاط بيتي )تقويم ختامي(

 
ج أ ب، د أ ب مثلثان في مستويين مختلفين أخذت النقط ل، م، ك، ن منتصفات ج أ،  (0

 د أ، د ب على الترتيب أثبت أن:
 أوال: ل م يوازي ك ن

 .ثانيا: أ ب يوازي المستوى ل م ن ك
 

 .96من الكتاب الوزاري ص  2السؤال  (2
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 7عدد الحصص:                    مع مستويين متوازيين: تقاطع مستوى الخامسالدرس 
 
 :األهداف السلوكية 

 أن يتعرف الطالب على نظرية تقاطع مستوى مع مستويين متوازيين. .0
 أن يوظف النظرية في حل مسائل مرتبطة. .2
 أن يوظف النتائج في حل بعض المسائل. .4

 
 :المتطلبات األساسية 

 المتوازية.أن يحدد الطالب المستقيمات  .0
 أن يحدد الطالب المستويات المتوازية. .2
 أن يذكر الطالب مستويان متقاطعان. .4
 أن يذكر الطالب مستقيمان يقعان بتمامهما في مستوى. .3

  
 :البنود االختبارية  

   من الشكل التالي أذكر وحدد ما يأتي:

 
 مستقيمان متوازيان. .0
 مستويان متقاطعان. .2
 مستويان متوازيان. .4
 يقعان بتمامهما في مستوى.مستقيمان  .3

 
 :الوسائل التعليمية 

، السبورة، الكتاب الوزاري، الطباشير الملون، بطاقات LCDصور توضيحية، جهاز عرض  
 صفية، بعض المجسمات الهندسية، كتب وكراسات الطالب.
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 نتائجا التقويم الخبرات واألنشطة التعليمية التعلمية األهداف السلوكية
 أن يتعرف الطالب
على نظرية تقاطع 
مستوى مع مستويين 

 متوازيين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشكل  LCDأن يعرض المعلم من خالل جهاز عرض  .0
مستويان  ص، سالهندسي التالي ويطلب منهم إذا كان 

ج مستوى ثالث قاطع لهما في المستقيمين أب،  عمتوازيان، 
د على الترتيب، فالمطلوب اثباته أن: المستقيم أب يوازي 

 د ج المستقيم 

 
يعطي المعلم طالبه فرصة لرؤية الشكل المعروض وذلك من  .2

القات الموجودة في هذا أجل معرفة ما هو معطى، وما الع
 الشكل.

يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض المفاهيم الهندسية التي  .4
تعلموها في المراحل السابقة كالمستقيمان المتوازيان 
والمستويات المتوازية والمتقاطعة وكذلك تذكيرهم بالمستقيم 
الذي يقع بتمامه في المستوى وكذلك ما تعلمومه في الحصة 

هذه المفاهيم من خالل عرض صفي لها السابقة وتقريب 
 وليس تعاريف رياضية.

ثم تصميم وسيلة بواسطة الورق المقوى لتوضيح وتسهيل 
 عملية االثبات 

ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير بصرًيا في الشكل المرسوم  .3
واكتشاف استراتيجية للحل، مع مناقشة المعلم طالبه في 

يتم بعد إدراك مواطن  االفتراضات التي يفترضها، وكل ذلك
 الغموض في الشكل المطروح.

تدوين الحلول المقترحة للطالب بعد تخيلهم للحلول الممكنة  .5
من خالل الشكل المعروض عليهم، ثم مناقشتهم في تلك 

 الحلول رياضًيا، وذلك كما يلي:
يعرض المعلم الحلول على السبورة ويختار الحل الصحيح من 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخطاء كثيرة 
.… 

أخطاء قليلة 
.… 

ال توجد 
 ….أخطاء
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أن يوظف النظرية 
في حل مسائل 

 مرتبطة.
 
 

 خالل أفكار الطلبة.
 

التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة: من خالل اجراء  .6
أن يثبتوا الخطوات السابقة سيصل المعلم مع الطالب الى 

النظرية الثانية والتي تنص على أنه إذا قطع مستوى مستويين 
 متوازيين فان خطي تقاطعه معهما يكونان متوازيين.

  على ومن ثم يتم التوصل الى النتيجة األولى والتي تنص
 أن المستقيمان الموازيان لثالث في الفراغ متوازيان.

 
 

  وكذلك يتم التوصل الى النتيجة الثانية والتي تنص على
أنه إذا توازى مستقيمان ومر بهما مستويان متقاطعان فإن 
خط تقاطعهما يوازي كاًل من هذين المستقيمين. كما هو 

 موضح في الشكل.

 
 

 من  98صفحة  0ليتم مناقشة الطالب في حل مثا
 الكتاب الوزاري.

 تدريبات صفي/
مستويان متقاطعان في المستقيم أ ب فاذا كان  ص، س (0

ويوازي المستوى  سد محتوى في المستوى ج المستقيم 
 صو محتوى في المستوى  ھ، وكان المستقيم ص

د يوازي ج فأثبت أن المستقيم  سويوازي المستوى 
 و.  ھالمستقيم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 

واإلرشاد 
جماعًيا وفردًيا 

 على السبورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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أن يوظف النتائج 
في حل بعض 

 المسائل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أضالع وفي مستويين ومتوازيا  ھد، أ ب ج أ ب  (2
مختلفين فاذا كانت م هي نقطة تقاطع قطري متوازي 
األضالع األول وكانت ن هي نقطة تقاطع قطري 
 متوازي االضالع الثاني وباالعتماد على الشكل التالي 

 
 

 أثبت أن:
 متوازي أضالع. ھد و ج الشكل  -0
 .ھد و ج المستقيم م ن يوازي المستوى  -2

بدء بحل السؤال يتم تقسيم الطالب الى )قبل المالحظة 
مجموعات مع مراعاة الفروق الفردية ثم يطلب منهم 

 تمثيل السؤال بورق مقوى والعيدان(
 من  98صفحة  2يتم مناقشة الطالب في حل مثال

 الكتاب الوزاري.

واإلرشاد 
جماعًيا وفردًيا 

 على السبورة.
 

 
 نشاط بيتي )تقويم ختامي(

 .98من الكتاب الوزاري ص  3وسؤال  4سؤال  -
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 7عدد الحصص:                           : تعامد مستقيم مع مستوىالسادسالدرس 
 

 :األهداف السلوكية 
 أن يتعرف الطالب على وضع المستقيم العمودي على مستوى. .0
 .4أن يتعرف الطالب على نظرية  .2
 أن يستنتج الطالب بعض النتائج المرتبطة بتعامد مستقيم مع مستوى. .4
 أن يوظف نظرية ونتائج التعامد في حل مسائل منتمية. .3

 

 بات األساسية:المتطل 
 أن يحدد الطالب المستقيمات المتعامدة. .0
 أن يذكر الطالب المستويات المتوازية. .2
 أن يذكر الطالب مستقيم يقطع مستوى. .4
 أن يذكر الطالب مستقيم يقع بتمامه في المستوى. .3

 

 :البنود االختبارية  
   من الشكل التالي أذكر وحدد ما يأتي:

   
 مستقيمان متعامدان. .0
 متوازيان.مستويان  .2
 مستقيم يقطع مستوى. .4
 مستقيم يقع بتمامه في المستوى. .3

 

 :الوسائل التعليمية  
، السبورة، الكتاب الوزاري، الطباشير الملون، بطاقات LCDصور توضيحية، جهاز عرض 

 صفية، بعض المجسمات الهندسية، كتب وكراسات الطالب.
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 نتائجا التقويم التعلميةالخبرات واألنشطة التعليمية  األهداف السلوكية
أن يتعرف الطالب 
على وضع المستقيم 
العمودي على 

 مستوى.
 
 
 
 
 
 
 

أن يتعرف الطالب 
 .4على نظرية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يذكر المعلم لطالبه التعريف التالي:
يقال لمستقيم أنه عمودي على مستوى إذا كان المستقيم عموديا 

 على جميع المستقيمات الواقعة في ذلك المستوى.
، حيث ل هو ونعبر عن ذلك بالرموز كالتالي: 

 هو المستوى. سالمستقيم ، 
مالحظة: يتضح من هذا التعريف أنه اذا كان المستقيم ل 

فإنه يكون عموديا على أي مستقيم  سعموديًا على المستوى 
 .سيقع في المستوى 

 

الشكل  LCDأن يعرض المعلم من خالل جهاز عرض  .0
الهندسي التالي ويطلب منهم إذا كان المستقيم ل يقطع 

، ل عمودي على  المستوى س في النقطة أ 
المستقيمات م، ن، ك، .... الواقعة في المستوى س والمارة 

 (؟بالنقطة أ فهل ل عمودي على س ) 

 
يعطي المعلم طالبه فرصة لرؤية الشكل المعروض وذلك  .2

من أجل معرفة ما هو معطى، وما العالقات الموجودة في 
 هذا الشكل.

ندسية التي يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض المفاهيم اله .4
تعلموها في المراحل السابقة كالمستقيمان المتعامدان 
والمتقاطعان وكذلك تذكيرهم بالمستقيم الذي يقع بتمامه في 
المستوى وكذلك ما تعلموه في الحصة السابقة وتقريب هذه 
المفاهيم من خالل عرض صفي لها وليس تعاريف 

 رياضية.
ى وبعض ثم تصميم وسيلة بواسطة سطح الطاولة كمستو 

 األقالم لتوضيح وتسهيل عملية االثبات 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 

واإلرشاد 
جماعًيا وفردًيا 

 على السبورة.
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخطاء كثيرة 
.… 

أخطاء قليلة 
.… 

ال توجد 
 ….أخطاء
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أن يستنتج الطالب 
بعض النتائج 
المرتبطة بتعامد 
 مستقيم مع مستوى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير بصرًيا في الشكل  .3
المرسوم واكتشاف استراتيجية للحل، مع مناقشة المعلم 
طالبه في االفتراضات التي يفترضها، وكل ذلك يتم بعد 

 إدراك مواطن الغموض في الشكل المطروح.
ب بعد تخيلهم للحلول الممكنة تدوين الحلول المقترحة للطال .5

من خالل الشكل المعروض عليهم، ثم مناقشتهم في تلك 
 الحلول رياضًيا، وذلك كما يلي:

يعرض المعلم الحلول على السبورة ويختار الحل واالثبات 
 الصحيح من خالل أفكار الطلبة.

 
التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة: من خالل اجراء  .6

أن يثبتوا الخطوات السابقة سيصل المعلم مع الطالب الى 
النظرية الثالثة والتي تنص على أن المستقيم العمودي على 
مستقيمين متقاطعين عند نقطة تقاطعهما يكون عموديا على 

 مستويهما.
 والتي تنص  ومن ثم يتم التوصل الى النتيجة األولى

على أن جميع المستقيمات العمودية على مستقيم معلوم 
من نقطة تنتمي لهذا المستقيم تقع جميعها في مستو  

 واحد عمودي على المستقيم المعلوم.

 
 

  وكذلك يتم التوصل الى النتيجة الثانية والتي تنص على
أن هناك مستقيم واحد يمر بنقطة معلومة ويكون عموديا 

 معلوم.على مستوًى 
  أما النتيجة الثالثة فتنص على أنه اذا كان مستقيم

عموديًا على كل من مستويين فانهما يكونان متوازيين 
كما أنه: اذا كان مستقيم عموديًا على أحد مستويين 

 متوازيين فانه يكون عموديا على المستوى اآلخر.

 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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أن يوظف نظرية 
التعامد في ونتائج 

 حل مسائل منتمية.
 
 
 
 
 
 
 

 
 من  012صفحة  2يتم مناقشة الطالب في حل مثال

 الكتاب الوزاري.
 تدريب صفي/

متقاطعان  ص، سفي الشكل الموضح التالي: المستويان 
و، المستقيم أ ب  ھو، ب تنتمي للمستقيم  ھفي المستقيم 

ج ، س، د تنتمي للمستوى سعمودي على المستوى 
 .صتنتمي للمستوى 

 
 

 هل أ ب عمودي على ب د؟ لماذا -أ
 و؟ لماذا ھهل أ ب عمودي على  -ب
 لماذا؟ جهل أ ب عمودي على ب  -ت

  بواسطة جهاز عرضLCD  وبعض األقالم وطاولة
 المدرس يتم مناقشة النتائج التالية

 المستقيمان العموديان على مستوى متوازيان. -
إذا توازى مستقيمان وكان أحدهما عموديًا على  -

 مستوى كان اآلخر عموديًا عليه أيضًا.
هو  سأقصر مسافة بين نقطة أ والمستوى  -

أ ب العمودية على  طول القطعة المستقيمة
 من النقطة أ. سالمستوى 

واإلرشاد 
جماعًيا وفردًيا 

 على السبورة.
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.
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 تدريب صفي/
من الكتاب  013صفحة  4، 2يتم مناقشة تمارين  (0

 الوزاري ومتابعة حل الطالب
)قبل البدء بحل السؤال يتم تقسيم الطالب الى مالحظة 

مجموعات مع مراعاة الفروق الفردية ثم يطلب منهم 
 تمثيل السؤال بورق مقوى والعيدان(

 
 نشاط بيتي )تقويم ختامي(

 من الكتاب الوزاري. 013صفحة  3السؤال  -
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 7عدد الحصص:                        : اإلسقاط العموديالسابعالدرس 
 

 :األهداف السلوكية 
 أن يتعرف الطالب إلى االسقاط العمودي. .0
 من النقطة والمستقيم على المستوى. أن يحدد الطالب مسقط كل .2
 .أن يميز الطالب بين المسقط والمائل .4
 أن يتعرف الطالب على زاوية ميل المستقيم على المستوى. .3
 أن يوجد الطالب زاوية ميل مستقيم على مستوى. .5
 .3أن يتعرف الطالب الى نظرية  .6
 في حل مسائل منتمية. 3أن يوظف الطالب نظرية  .7

 

 :المتطلبات األساسية 
 أن يحدد الطالب المستقيمات المتعامدة. .0
 أن يذكر الطالب المستقيمات المائلة على مستوى. .2
 أن يذكر الطالب مستقيم عمودي على مستوى. .4
 أن يذكر الطالب مستقيم يقع بتمامه في المستوى. .3

 

 :البنود االختبارية  
   من الشكل التالي أذكر وحدد ما يأتي:

   
 مستقيمان متعامدان. .0
 مائل على المستوى أ ب ج د.مستقيم  .2
 مستقيم عمودي على المستوى ب و ج. .4
 مستقيم يقع بتمامه في المستوى أ ب ج د. .3

 

 :الوسائل التعليمية 
، السبورة، الكتاب الوزاري، الطباشير الملون، بطاقات LCDصور توضيحية، جهاز عرض  

 صفية، بعض المجسمات الهندسية، كتب وكراسات الطالب.
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ب أن يتعرف الطال
إلى االسقاط 

 العمودي.
 
 
 

أن يحدد الطالب 
مسقط كل من 
النقطة والمستقيم 

 على المستوى.
 
 
 

أن يميز الطالب 
بين المسقط 

 .والمائل
 

أن يتعرف الطالب 
على زاوية ميل 
المستقيم على 

 المستوى.
 
 
 

أن يوجد الطالب 
زاوية ميل مستقيم 

 على مستوى.
 

 :باستخدام استراتيجية الحوار والمناقشة 
يقوم المعلم بمناقشة الطالب في مفهوم 
المسقط العمودي والذي ينص على أن 
المسقط العمودي لنقطة معلومة على مستوى 
معلوم هو موقع القطعة المستقيمة العمودية 
المرسومة من النقطة على ذلك المستوى، 
ومحاولة توضيحه باستخدام الوسائل المتاحة 
من سطح الطاولة كمستوى، واحضار بعض 
األقالم ومسطرة لتوضيح المستقيم بأوضاعه 
المختلفة ومسقطه في كل وضع، وباإلضافة 
الى ذلك يتم عرض االشكال بواسطة جهاز 

 .LCDعرض 

 

 
  مناقشة الطالب في مفهوم زاوية ميل

المستقيم والذي ينص على أن زاوية 
ميل مستقيم على مستوى هي الزاوية 
بين هذا المستقيم ومسقطه على 

 المستوى.

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة 
للعالقات 

الرياضية في 
األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أخطاء كثيرة 
.… 

أخطاء قليلة 
.… 

ال توجد 
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  0مناقشة الطالب في حل مثال 
 017صفحة 

  ثم مناقشتهم في حل التدريب صفحة
016 

 
  2خطوات اثبات نظرية 

أن يعرض المعلم من خالل جهاز  .0
الشكل الهندسي التالي  LCDعرض 

ويطلب منهم إذا رسم مستقيم مائل على 
مستوى وكان عموديا على مستقيم في 
المستوى فهل مسقط المستقيم المائل 
على المستوى يكون عموديا هذا 

 المستقيم؟

 
يعطي المعلم طالبه فرصة لرؤية الشكل  .2

المعروض وذلك من أجل معرفة ما هو 

 
تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 

واإلرشاد 
جماعًيا وفردًيا 
 على السبورة.

 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة 
للعالقات 

الرياضية في 
األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 

 ….أخطاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
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يستنتج الطالب  أن

بعض النتائج 
المرتبطة بتعامد 

مستقيم مع 
 مستوى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في هذا  معطى، وما العالقات الموجودة
 الشكل.

يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض  .4
المفاهيم الهندسية التي تعلموها في 
المراحل السابقة كالمستقيم العمودي 
والمستقيم المائل على المستوى وكذلك 
تذكيرهم بالمستقيم الذي يقع بتمامه في 
المستوى وكذلك ما تعلموه في الحصة 
السابقة وتقريب هذه المفاهيم من خالل 

ض صفي لها وليس تعاريف عر 
 رياضية.

ثم تصميم وسيلة بواسطة سطح الطاولة 
كمستوى وبعض األقالم كمستقيمات 
وكذلك تصميم مجسم بواسطة الورق 
 المقوى لتوضيح وتسهيل عملية االثبات 

ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير  .3
بصرًيا في الشكل المرسوم واكتشاف 
م استراتيجية للحل، مع مناقشة المعل

طالبه في االفتراضات التي يفترضها، 
وكل ذلك يتم بعد إدراك مواطن 

 الغموض في الشكل المطروح.
تدوين الحلول المقترحة للطالب بعد  .5

تخيلهم للحلول الممكنة من خالل الشكل 
المعروض عليهم، ثم مناقشتهم في تلك 

 الحلول رياضًيا، وذلك كما يلي:
يعرض المعلم الحلول على السبورة 

تار الحل واالثبات الصحيح من خالل ويخ
 أفكار الطلبة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 

واإلرشاد 
جماعًيا وفردًيا 
 على السبورة.

 …جزئية: 
 …سلبية: 
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أن يوظف نظرية 
ونتائج التعامد في 

حل مسائل 
 منتمية.

التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة:  .6
من خالل اجراء الخطوات السابقة 

أن يثبتوا سيصل المعلم مع الطالب الى 
النظرية الرابعة والتي تنص على أنه إذا 
رسم مستقيم مائل على مستوى وكان 
عموديا على مستقيم في المستوى فإن 

قط المستقيم المائل على المستوى مس
 يكون عموديا هذا المستقيم؟

  ثم التركيز على أن عكس النظرية
أيضا صحيح أي أنه اذا رسم مستقيم 
مائل مستوى وكان مسقطه على 
المستوى عموديا على مستقيم فيه كان 
هذا المستقيم المائل عموديا على ذلك 

 المستقيم.
  مناقشة متابعة الطالب في حل مثال

 من الكتاب الوزاري. 018صفحة  2
 

 تدريب صفي/
من الكتاب  019صفحة  2سؤال 
 الوزاري.

 
 

 نشاط بيتي )تقويم ختامي(
 

 من الكتاب الوزاري. 019صفحة  4السؤال  -
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 7عدد الحصص:                              : الزاوية الزوجيةالثامنالدرس 
 

 :األهداف السلوكية 
 أن يتعرف الطالب إلى مفهوم الزاوية الزوجية. .2
 الطالب عناصر الزاوية الزوجية.أن يعدد  .1
 أن يتعرف الطالب الى الزاويتين الزوجيتين المتقابلتين بالحرف. .7
 أن يحدد الطالب الزاوية المستوية لزاوية زوجية. .2
 أن يجد الطالب قياس الزاوية الزوجية بمعلومية زاويتها المستوية. .8
 أن يحل الطالب تمارين منتمية للموضوع. .0

 

 :المتطلبات األساسية 
 أن يسترجع الطالب تعريف الزاوية. .0
 يذكر الطالب أنواع الزوايا التي يعرفها. .2

 
 :البنود االختبارية   

 عرف الزاوية؟ .0
 ما أنواع الزوايا التي تعرفها؟ .2

 

 :الوسائل التعليمية 
، السبورة، الكتاب الوزاري، الطباشير الملون، بطاقات LCDصور توضيحية، جهاز عرض  

 الهندسية، كتب وكراسات الطالب.صفية، بعض المجسمات 
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 نتائجا التقويم الخبرات واألنشطة التعليمية التعلمية األهداف السلوكية

أن يتعرف الطالب 
إلى مفهوم الزاوية 

 الزوجية.
 
 

أن يعدد الطالب 
عناصر الزاوية 

 الزوجية.
 
 
 

أن يتعرف الطالب 
الى الزاويتين 

الزوجيتين 
 المتقابلتين بالحرف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LCDأن يعرض المعلم من خالل جهاز عرض  .0
الشكل الهندسي التالي ويطلب منهم اإلجابة عن 

 األسئلة التالية:
 ما الشكل الناتج؟

 هل يمكن تسميته زاوية؟
 اقترح اسما لهذه الزاوية.

 ما هو تعريف الزاوية الزوجية؟
 ثم يناق، مع الطالب عناصر الزاوية الزوجية:

 ويوضح لهم وجهي الزاوية الزوجية:
 ما هما ضلعي الزاوية؟

 مي كل منهما؟ماذا نس
 ما هو رأس الزاوية؟

 

 

 
يعطي المعلم طالبه فرصة لرؤية الشكل المعروض  .2

وذلك من أجل معرفة ما هو معطى، وما العالقات 
 الموجودة في هذا الشكل.

يطلب المعلم من طالبه تذكر بعض المفاهيم  .4
الهندسية التي تعلموها في المراحل السابقة كتعريف 

الزوايا وكذلك ما تعلموه في الزاوية وذكر أنواع 
الحصة السابقة وتقريب هذه المفاهيم من خالل 

 عرض صفي لها وليس تعاريف رياضية.

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 
واإلرشاد جماعًيا 
وفردًيا على 

 السبورة.
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ….أخطاء كثيرة 
 ….أخطاء قليلة 

 ….ال توجد أخطاء
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أن يحدد الطالب 
الزاوية المستوية 

 لزاوية زوجية.
 
 

ثم تصميم وسيلة بواسطة الورق المقوى لتوضيح 
 وتسهيل عملية شرح الزاوية الزوجية. 

ُيعطي المعلم طالبه فرصة للتفكير بصرًيا في الشكل  .3
ل، مع مناقشة المرسوم واكتشاف استراتيجية للح

المعلم طالبه في االفتراضات التي يفترضها، وكل 
ذلك يتم بعد إدراك مواطن الغموض في الشكل 

 المطروح.
تدوين الحلول المقترحة للطالب بعد تخيلهم للحلول  .5

الممكنة من خالل الشكل المعروض عليهم، ثم 
 مناقشتهم في تلك الحلول رياضًيا، وذلك كما يلي:

ول على السبورة ويختار الحل يعرض المعلم الحل
 واالثبات الصحيح من خالل أفكار الطلبة.

التوصل لفهم المفاهيم العلمية المجردة: من خالل  .6
اجراء الخطوات السابقة سيصل المعلم مع الطالب 

أن يعرف الزاوية الزوجية والتي تنص على أنها الى 
 هي اتحاد نصفي مستويين مشتركين في الحرف.

المشترك "حرف الزاوية الزوجية" يسمى الفاصل 
ويسمى كل من نصفي المستويين "وجه الزاوية 

 الزوجية"
 

  نستنتج مفهوم الزاويتين المتقابلتين بالحرف
 ومناقشة مع الطالب كالتالي:

 مستقيمان تقاطعا ينتج عن تقاطعهما.... -
 ؟4، 0ما العالقة بين الزاويتين -
 ؟0،4بالنسبة للمستويين ماذا نسمي الزاويتين  -
-  
 كيف نقيس الزاوية بشكل عام؟ -
 برأيك كيف نقيس الزاوية الزوجية؟ -
يوضح المعلم للطالب كيفية تحديد الزاوية  -

المستوية للزاوية الزوجية، وذلك برسم مستوى 
 عمودي على حرف الزاوية الزوجية.

يتم تعريف الزاوية المستوية والتي تنص على  -
التي  الزاوية المستوية لزاوية زوجية هي الزاوية

تنشأ من تقاطع الزاوية الزوجية مع مستوى 
 عمودي على حرفها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: 
استنتاجات 

الطلبة للعالقات 
الرياضية في 

األشكال 
 المرسومة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …إيجابية: 
 …جزئية: 
 …سلبية: 
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أن يجد الطالب 
قياس الزاوية 
الزوجية بمعلومية 

 زاويتها المستوية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أن يحل الطالب 
تمارين منتمية 

 للموضوع.
 

  صفحة  0مناقشة متابعة الطالب في حل مثال
 من الكتاب الوزاري. 000
 تدريب صفي/

  طول أ ب   41مثلث قياس الزاوية أ   ج أ ب ،
سم، رسم ب د عمودي على المستوى أ ب ج  01

سم، ثم رسم ب ه يقطع أج  5بحيث كان ب د   
 في ه، أثبت أن:

د ه عمودي على أ ج، ثم أوجد طول كل من 
ب ه، د ه وقياس الزاوية الزوجية )ب، أ ج، 

 د(
 التقويم الختامي/

 :أكمل الفراغ بما هو مناسب 
 الزاوية الزوجية هي............... .0
الحد الفاصل بين المستويين يسمى  .2

.........بينما كل من نصفي المستويين يسمى 
........... 

جميع الزوايا المستوية للزاوية الزوجية  .4
 ........في القياس

تسمى الزاوية الزوجية بين المستويين ع، ل  .3
 والحد الفاصل بينهما ج د ومزيا بالشكل

)....... ،...... ،.....( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصحيح أخطاء 
الطالب من 
خالل التوجيه 
واإلرشاد جماعًيا 
وفردًيا على 

 السبورة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ….أخطاء كثيرة 
 ….أخطاء قليلة 

 ….ال توجد أخطاء

 
 نشاط بيتي )تقويم ختامي(

 الوزاري.من الكتاب  003صفحة  4، والسؤال 0السؤال  -

 



 

 
 ( 202 )  

  

3. There are statistically significant differences at (α = 0.01) between 

the scores average of low achievement students in mathematics in 

the experimental group, and scores average of their peers in the 

control group in the ability test to resolve problems in spatial 

geometry for the sake of experimental group. 
4. There are statistically significant differences at (α = 0.01) between 

the students scores average of in the experimental group, and the 

scores average of their peers in the control group in the attitude scale 

towards the spatial geometry. 
 

Based on these results, the researcher recommended the following: 
1. The importance of using visual approach in teaching mathmatics 

generally , and in teaching spatial geometry especially, as an effective 

learning method, that  achieve many of the goals of teaching 

mathematics. 
2. Training mathematics teacher on using visual approach by holding 

workshops, and doing on developing thinking skills of the students in 

general, and developing of the ability to solve geometry problems 

spatially. 

3. Its se this approach in math intensively, especially in the 

mathematical topics that include abstract symbols. 
 

The researcher suggested conducting some of the following studies: 
1. Studies to develop the mathematics curriculum to basic education in 

Palestine in the light of the higher-order thinking skills, especially 

visual thinking. 
2. Studies in the field of visual thinking in teaching mathematics and the 

attitude towards it, in various stages of education, including 

university stage. 
3. Carry out studies on the impact of usingse visual imagination in 

mathematics education strategy. 
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Abstract 
 

The present study aimed to identify the impact of using visual approach 

on the Development of the ability to solve mathematical problems in 

spatial geometry and the attitude towards it for the students of the 

tenth grade in Gaza. 
 

The study also reports the public image of the visual input on 

development of the ability to solve mathematical problems. 
 

To achieve the objectives of the study and answer its questions, the 

researcher used the experimental method on a representative sample of 

the students of the tenth grade of Al-Jinan Secondary Boys School in 

Khan Younis. 
 

The sample was divided into two groups, experimental group (34 

students), and a control group (34 student). The researcher has 

prepared, to achieve the objectives of the study,  a test to measure the 

ability to solve mathematical problems in spatial geometry and the 

attitude scale towards spatial geometry. 
 

The researcher has used the following statistical methods: 
1. (T.test independent sample) on two independent samples. 
2. (Mann-Whitney test), on two independent samples, in the case of 

small sample size. 
3. ETA coefficient, Z , to find the size of the effect. 
 

Some results of the study showed the following: 
1. There are statistically significant differences at the level of 

significance (0.01 = α) between the students scores average in the 
experimental group, and the scores average of their peers in the 
control group, in the ability to resolve problems in spatial geometry, 

for the sake of the experimental group. 
2. There are statistically significant differences at (α = 0.01) between 

the scores average of high achievement students in mathematics in 
the experimental group, and scores average of their peers in the 
control group in the ability to resolve problems in spatial geometry 

for the sake of the experimental group. 
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