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  اإلهداءاإلهداء
  ..إىل ِٓ أحجتو اٌمٌٍة

  ..ًذزفت ٌسريتو اٌدٌِع

  ًتتجّغ أزًع األشٌاق ػند ذوسه

 اهلل  زسٌي اٌجشسٌخ ِؼٍُ إىل
 

  إىل ِٓ جسع اٌىأض فبزغبً ٌٍسمٍين لطسح حت

  سؼبدح إىل ِٓ وٍّت أٔبٍِو ٌٍمدَ ٌنب حلظخ

  ٌٍّيد يل طسٌك اٌؼٍُ ان ػٓ دزثًإىل ِٓ حصد األشٌ

 )ًاٌدي اٌؼصٌص( إىل اٌمٍت اٌىجري
 

  احلت ًاحلنبْ أسمتينإىل ِٓ 

 إىل زِص احلت ًثٍسُ اٌشفبء

 )احلجٍجخ ًاٌدتً) إىل اٌمٍت اٌنبصغ ثبٌجٍبض

 )شًجً) ًزفٍك دزثً اٌسًح اٌيت سىنت زًحً إىل

 )أخٌأً ًأخٌاتً)  حٍبتًاٌطبىسح اٌسلٍمخ ًاٌنفٌض اٌربٌئخ إىل زٌبحني إىل اٌمٌٍة
 

 ًاجلٌاىس اٌىنٌش ِٓ أغٍى سيبًلد ًاحلنبجس اٌمٌٍة بفيحت حتفو إىل األٔجٍبء، ِيدً اٌمداسخ ًطٓ إىل

 .وٍبًٔ، إىل ًطين احلجٍت فٍسطني أػّبق يف اجلرًز اٌضبزثخ إىل ًاٌىٌثس، املسه ًطٓ إىل
 

 ،ًهببؤىب بنيًحس شراىب ِٓ ػًٍ تًفبض ،ىرا ػًٍّ دزة اِتداد ِغ املّتدح اٌٍبمسني شىٌز إىل

 .اٌؼٌْ ٌد يل ِد ِٓ وً إىل صدٌمبتً ً



 ج 

  الشكر والتقديرالشكر والتقدير
 الحمد هلل وتوفيقو وعونو وامتنانو فضمو عمى وتعالى سبحانو لو والثناء والشكر العالميف رب اهلل الحمد

 ،الوجود حيز يا إلىوأخرجت المتواضعة الرسالة ىذه إتماـ مف تمكنت أف إلى والتوفيؽ بالعوف الذي أمدني
 عمـ طالب لكؿ النافع العمـ فيو ويجعؿ الكريـ لوجيو صالحاً  عمبلً  يجعمو أف وجؿ عز المولى داعيتًا 

 .أنو ولي ذلؾ والقادر عميو
 يطيب فإنو )الترمذي رواه)  اهلل يشكر ال الناس يشكر ال مف " وسمـ عميو اهلل صمى النبي قوؿ وامتثاالً 

 واألخبلؽ و أخص العمـ منارة اإلسبلمية لمجامعة والتقدير الشكر بجزيؿ أتقدـ أف المقاـ ىذا في لي
بقسـ المناىج وطرؽ  أساتذتي وخاصة التربية بكمية التدريس ىيئة وأعضاء العميا الدراسات عمادة بالذكر
 .التدريس

 عمى لمشرؼا إلى والعرفاف  الشكر بخالص أتقدـ أف إال يسعني لـ ،أكميا تؤتي ثماري رأيت عندماو 
رشاده األستاذ الدكتور عزو عفانة بنصحو عمي يضف لـالتي و  رسالتي،  .وا 

 :فيوالممثمة  المناقشة لجنة أعضاء إلى والعرفاف الشكر آيات أبث أف فخر، عمى فخراً  ويزيدني كما
رشاداتيـ  مبلحظاتيـعمى  الدكتور/ خالد السر والدكتور/ إبراىيـ األسطؿ   .القيمةوا 

 وحادوا الدراسة، هذه أدوات حكموا الذيف المحكميف إلى العرفافو  الشكر باقات أقدـ أف ويسعدني كما
 .ولقبو باسموكبًل  ،والرعاية بالتوجيو عمي
 قدمتو لما ،لوكالة الغوث منطقة رفح التعميمية امتناني وعميؽ وتقديري، شكري صادؽ توجيو أنسى وال
 .الدراسة  هذه إلجراء تسييبلت مف لي
وطاقـ  اإلداريالشوكة اإلعدادية ممثمة بطاقميا  بنات ةمعمم إلدارة وتقديري شكري أزجي أف تنييفو  وال

 .الدراسة هذه تطبيؽ في ومسانده دعـ مف لي قدمنو لماالمعمميف والمعممات والطالبات 
ي الدكتور عبد هلل عبد المنعـ لما قدمو ل إلى الماس مف طبؽ عمى فأقدمو الخالص بالشكر أديف كذلؾ

 .مف دعـ ومسانده إلتماـ ىذا البحث المتواضع
/ عبد الفتاح وداد محمد واألستاذ /خالد خمؼ اهلل واألستاذة /األستاذ األخ إلى والتقدير بالشكر أتقدـ كما

 .حسناتيـ ميزاف في وجعمو ـفيي اهلل ُلغويًا فبارؾ الرسالة مف جزء بتدقيؽ الذيف ساعدوا أبو شعر
 مف عمي وفاضت مسيرتي، وواكبت سبمي، تضيء ألقمار والتقدير بالمحبة المشوب بالشكر أتقدـ وختاماً 
خوتي وزوجي الغالي، لوالدي الحنونيف، الدراسة، هذه إلتماـ عطائيا  ليـ العزيزات، وأخواتي الطيبيف، وا 
 .وامتناني شكري أقدـ وشجعني ساندني مف ولكؿ جميعاً 
كاف  وما اهلل فمف توفيؽ مف كاف فما الرسالة ىذه في وفقت قد أكوف أف العظيـ العمي اهلل أسأؿ وأخيراً 
 .والشيطاف نفسي فمف نسياف أو خطأ مف

  اهلل من   اء القص                       ال احث  / م  ة محم  خمف اهلل                



 د 

  ممخص ال  ا  ممخص ال  ا  
اليندسي كير فاعمية توظيؼ معمؿ الرياضيات في تنمية التف عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت

بالسؤاؿ الرئيسي الدراسة وقد تحددت مشكمة  ،الصؼ السابع بمحافظة رفح الباتوالتحصيؿ لدى ط
 :التالي

ل فك   الهه  ي  ال حص ل ل ى امها ات ما فاعم     ظ ف معمل ال  اض ات في  هم   
 ؟الصف ال ا ع  محافظ   فح ال اتط

 :وىي ويتفرع مف السؤاؿ السابؽ أسئمة فرعية لمدراسة
ما معمؿ الرياضيات المقترح في تنمية ميارات التفكير اليندسي والتحصيؿ لدى طالبات  -1

 الصؼ السابع بمحافظة رفح؟ "
 ؟الصؼ السابع الباتاليندسي الواجب توافرىا لدى ط ميارات التفكير ما  -2
 طالبات بيف متوسط درجات (α≤0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

 الضابطة في اختبار التفكير اليندسي المجموعة متوسط درجات  و التجريبية عةالمجمو 
 ؟البعدي

بيف متوسط درجات طالبات  (α≤0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
 التحصيميالمجموعة التجريبية و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار 

 ؟البعدي
اختبار تحصيمي يتكوف  وىما لمدراسة أداتيف ببناء ال احث  قامت الدراسة أسئمة عف ولئلجابة

 مف اختيار نوعوكبلىما مف  ،فقرة (20)فقرة واختبار ميارات تفكير ىندسي مكوف مف  (25)مف 
 .والتجريبية قبميًا وبعدياً  الضابطة المجموعتيف عمى ُطبؽ وقد وثباتيما صدقيما مف التأكد وتـ متعدد

حيث اختارت عينة الدراسة والتي  ،في ىذه الدراسة المنيج التجريبي ال احث  تا  خ موقد 
ة بنات الشوكة اإلعدادية التابعة معمم( طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي  مف 75تبمغ )

 ،ـ الفصؿ الدراسي الثاني2012ـ/2011لمعاـ الدراسي . لمنطقة رفح التعميمية بوكالة الغوث
( طالبة واألخرى مجموعة ضابطة 37عتيف إحداىما مجموعة تجريبية وعددىا )موزعيف عمى مجمو 

 .( طالبة36وعددىا )
 برنامج طريؽ عف المناسبة اإلحصائية األساليب باستخداـ وتحميميا البيانات جمع تـ وقد

(SPSS )وىي: 
 في الطالبات درجات متوسطي بيف الفروؽ لقياس مستقمتيف لعينتيف( ت)اختبار

معمؿ الرياضيات في تنمية التحصيؿ  استخداـ في األثر حجـ لقياس إيتا ومربع ،يفالمجموعت
 الدراسي وميارات التفكير اليندسي.



 ه 

 
 :ال ال   اله ائر إلى ال  ا     صمت  ق 
 .األساسي السابع الصؼ طالبات لدى تنميتيا المراد بميارات التفكير اليندسي قائمة بناء .1
 طالبات ( بيف متوسط درجات α=  0.05)عند مستوى  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .2

الضابطة في اختبار التفكير اليندسي  المجموعة متوسط درجات  و التجريبية المجموعة
 .البعدي لصالح المجموعة التجريبية

 طالبات ( بيف متوسط درجات α=  0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3
البعدي  التحصيميالضابطة في اختبار  المجموعة درجات متوسط  و التجريبية المجموعة

 .لصالح المجموعة التجريبية
 :أىميا التوصيات مف عدد وضع تـ الدراسة نتائج إلية توصمت ما ضوء في

عادة التدريسية المراحؿ جميع في اليندسة مقررات في النظر إعادة .1  في وتنظيميا بنائيا وا 
 سي في ضوء معمؿ الرياضيات.تتابع طبقًا لميارات التفكير اليند

 ،الصفية البيئة في استخدامو عمى وتدريبيـ بمعمؿ الرياضيات الرياضيات معممي توعية .2
عداد  اليندسة. تدريس المعمميف عمى تطبيؽ معمؿ الرياضيات في لتدريب عمؿ ورش وا 

 عمى والعمؿ الفمسطينية الجامعات في التدريس طرؽ مساقات إلى معمؿ الرياضيات إضافة .3
معمؿ   ضوء في لمطبلب اليندسة تدريس كيفية عمى المدارس في المعمميف الطبلب تدريب

 الرياضيات.
 مجاؿ في المناىج ولمخططي التربوية البحوث مراكز في لمعامميف تدريبية دورات عقد .4

ضوء  في التعميمية المراحؿ لجميع اليندسة محتوى بناء كيفية عمى لتدريبيـ الرياضيات
 طبقا لطبيعة معمؿ الرياضيات. تسمسؿ في األسئمة وضع ت وكيفيةمعمؿ الرياضيا

 الخاصة المختمفة األنشطة إلعداد البلزمة والخامات التعميمية الوسائؿ بتوفير االىتماـ .5
 تعميمية وسائؿ بدوف اليندسة مادة استيعاب يمكف ال الطالب ألف اليندسة مادة بتدريس
 مؿ المعمؿ بدوف تمؾ األدوات واألجيزة.وال يكت ،يقـو بيا الطالب عممية وأنشطة

ضرورة استخداـ معمؿ الرياضيات في تدريس الرياضيات في جميع المراحؿ التعميمية ابتداء  .6
 .مف رياض األطفاؿ إلى المرحمة الجامعية
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  فه س الج ا لفه س الج ا ل


 الصفح    لالج  قم الج  ل
 49 مقارنة بيف المفكر الجيد والمفكر السيئ ( 1-2جدوؿ )
توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبًعا لعدد المدارس، وعدد الشعب، وعدد الطالبات، والمتوسط  ( 1-4جدوؿ )

 الحسابي لعدد الطالبات في الشعبة الواحدة.
100 

 100 توزيع أفراد عينة الدراسة ( 2-4جدوؿ )
 102 جدوؿ الدروس المتضمنة في وحدة القياس ( 3-4جدوؿ )
 104 جدوؿ تحميؿ المحتوى مف قبؿ الباحثة ( 4-4جدوؿ )
 105 نقاط االتفاؽ واالختبلؼ بيف المحمميف  ( 5-4جدوؿ )
النسبة المئوية لكؿ مستوى مف مستويات المعرفة  في الوحدة الثانية مف كتاب الرياضيات  ( 6-4جدوؿ )

 ألساسي الجزء الثاني:لمصؼ السابع ا
105 

 107 جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي  لوحدة القياس (  7–4جدوؿ )
 107 توزيع أسئمة االختبار حسب الوزف النسبي لمستويات األىداؼ ( 8-4جدوؿ )
 110 معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي. (  9-4جدوؿ )
 112 ز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي.معامؿ التميي (  10-4جدوؿ )
 114 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية الختبار التحصيؿ (  11-4جدوؿ )
 115 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التحصيؿ )معرفة مفاىيمية(  (12-4جدوؿ )
 116 كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التحصيؿ )معرفة إجرائية( معامؿ االرتباط بيف  ( 13-4جدوؿ )
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التحصيؿ )حؿ المشكبلت   ( 14-4جدوؿ )

 النمطية(
116 

تحصيؿ )حؿ المشكبلت معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار ال (  15-4جدوؿ )
 غير نمطية(

117 

 118 معامبلت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية الختبار التحصيؿ العممي (  16-4جدوؿ )
معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمفقرات الزوجية وجتماف لمفقرات الفردية لبلختبار  (  17-4جدوؿ )

 التحصيمي.
119 

 120 النيائية لبلختبار التحصيمي. الصورة  ( 18-4جدوؿ )
 122 بنود ميارات التفكير اليندسي، عددىا ونسبتيا المئوية (  19-4جدوؿ )
 124 حساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير اليندسي (  20-4جدوؿ )
 125 يندسيحساب درجة تمييز كؿ فقرة مف فقرات اختبار ميارات التفكير ال ( 21-4جدوؿ )
 127 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لبلختبار التفكير اليندسي ( 22-4جدوؿ )
معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التفكير )ميارة التصور  ( 23-4جدوؿ )

 البصري(
128 

 128 ية لمجاليا في اختبار التفكير )ميارة النقد(معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكم ( 24-4جدوؿ )
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 الصفح    لالج  قم الج  ل
 129 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التفكير )ميارة االستقراء( ( 25-4جدوؿ )
 129 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التفكير )ميارة االستنتاج( ( 26-4جدوؿ )
 130 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التفكير )ميارة التصنيؼ( ( 27-4جدوؿ )
 131 معامؿ التجزئة النصفية الختبار التفكير اليندسي ( 28-4جدوؿ )
 132 الصورة النيائية لبلختبار التفكير اليندسي. (  29-4جدوؿ )
تبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات نتائج استخداـ اخ ( 30-4جدوؿ )

 درجات الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى اختبار التحصيؿ القبمي
133 

نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات  ( 31-4جدوؿ )
 التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكير اليندسي القبمي درجات الطالبات في المجموعتيف

134 

 141 قائمة ميارات التفكير اليندسي ( 1-5جدوؿ )
نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسط درجات  ( 2-5جدوؿ )

 ر اليندسي البعديالطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكي
143 

نتائج اختبار "ت" لمفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ  ( 3-5جدوؿ )
 dالبعدي في اختبار ميارات التفكير اليندسي وحجـ تأثير 

147 

 h2 ،d"" 147الجدوؿ المرجعي لدالالت  ( 4-5جدوؿ )
نتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات نتائج استخداـ اختبار "ت" لعي ( 5-5جدوؿ )

 درجات الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى اختبار التحصيؿ البعدي
149 

نتائج اختبار "ت" لمفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ  ( 6-5جدوؿ )
 dالبعدي في االختبار التحصيمي وحجـ تأثير 

152 

 h2 ،d"" 153الجدوؿ المرجعي لدالالت  ( 7-5جدوؿ )
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  فه س األشكالفه س األشكال


 الصفح  الشكل  قم الشكل

 13 أشكاؿ معمؿ الرياضيات (2-1)رقـ شكؿ 

 16 مكونات معمؿ الرياضيات (1-1شكؿ رقـ )

 17 أىمية معمؿ الرياضيات (3-1شكؿ رقـ )

 36 سية في الطريقة المعمميةالمكونات األسا (4-1شكؿ رقـ )





 ل 

  فه س الم ح فه س الم ح 




 الصفح  الممح   قم الممح 

267 قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة ( 2ممحؽ رقـ )

268 خطاب تحكيـ أداة تحميؿ المحتوى ( 1ممحؽ رقـ )

275 خطاب تحكيـ االختبار التحصيمي في وحدة القياس ( 3ممحؽ رقـ )

289 خطاب تحكيـ اختبار تفكير ىندسي في وحدة القياس (4ممحؽ رقـ )

105 خطاب تحكيـ دليؿ المعمـ في وحدة القياس ( 5ممحؽ رقـ )

151 دليؿ الطالب  أوراؽ عمؿ ألنشطة الوحدة السادسة "القياس" (6ممحؽ رقـ )

180 خطاب تسييؿ ميمة ( 7ممحؽ رقـ )

182 يبية داخؿ معمؿ الرياضياتصور طالبات المجموعة التجر  ( 8ممحؽ رقـ )
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 الفصل األ ل
 ال  ا    أطم  ها خمف  

 :المق م 
 اذ ،اً صالح اً فيي تسعى لبناء مواطن ،العممية التربوية ىي عممية اجتماعية منظمة وىادفة

و التربية  .الروحيةو  ،االجتماعية ،النفسية ،العقمية  ،شخصية متكاممة في شتى المجاالت الجسمية
 تستند إليياالتي  األسس التربويةؿ تعديؿ سموؾ المتعمـ مف خبلغاياتيا كثيرة مف أىـ  غاياتليا 

ولتحقيؽ ىذا اليدؼ  ،لدى المتعمميف كنتائج لتمؾ العممية تتحقؽالغايات التي  تقوـ عميياالمناىج و 
 .وغيره مف أىداؼ التربية البد أف يدرؾ المعمـ والمتعمـ المفيـو الشامؿ لمتربية وأىدافيا

 ىذا ويتحقؽ ،المجاالت جميع في المعرفة توظيؼ ىو لمتعميـ األسمى اليدؼ أف ال احث     ى

فالتبلميذ  ،العميا التفكير ميارات عمى وتركز ،والتخيؿ باألفكار غنية المقدمة التعميمية المواد بأف تكوف
 تستثير النياية مفتوحة بأسئمة أو ،المستوى عالية استجابات تتطمب بأسئمة يواجيوا أف إلى بحاجة

 البحث ولكف ،الحاسوب بو يقـو أف يمكف أمر ىو المشكمة فمثبًل حؿ. النشط واالستكشاؼ االستقصاء

 وىذا المبتكر لمشخص أساسية قدرة وىي ،إنسانية خاصية ىو عمييا وتحديدىا والتعرؼ المشكمة عف

. العصر ىذا في مقبوال يعد لـ أمر واالستظيار والحفظ التمقيف عمى المقتصر التقميدي التعميـ يعني أف
 ،المختمفة الدراسية المواد جميع محتوى خبلؿ مف التفكير تنمية إلى  وجوب وىذا كمو يؤدي

تفكير  أساليب لتنمية خصبا ميدانا تجعميا خاصة طبيعة ليا ألف الرياضيات خبلؿ مف وباألخص
 .متنوعة

دور المعمـ والمتعمـ في ظؿ التطورات التقنية الحديثة ىو عنصر ىاـ في المواقؼ إف 
تدريس  المواد العممية ومنيا  التطورات البد مف االىتماـ بطرؽلمسايرة كؿ ىذه ، ةالتعميمية المختمف

بداع العقؿ البشري وييتـ بتسمسؿ األفكار ، ألف الرياضيات الرياضيات عمـ تجريدي مف خمؽ وا 
كما تعتبر الرياضيات مف أىـ العموـ كما أنيا تعتبر مف أىـ الركائز  ،والطرائؽ وأنماط التفكير

يعتمد عمـ الرياضيات بوجو خاص عمى البنية الرياضية التي يقـو  وية ألي تقدـ عممي،األساس
عمى أساسيا العمـ مف قوانيف وعبلقات وخوارزميات، ومف أىداؼ تدريس الرياضيات إكساب 

لذلؾ البد مف  ،التبلميذ أساليب التفكير المختمفة، وىي أساس لمتعامؿ مع المشكبلت الرياضية
ويعد  .ناء متعمـ يجيد التفكير الرياضيوب يـف عمى كيفية تنمية التفكير لدى طمبتتدريب المعممي

ينظر العمماء إلى ىذا القرف عمى أنو ثورة في و القرف العشروف العصر الذىبي لمرياضيات 
 .(2 السر: نقبًل عفالرياضيات )
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 ،لحديثةمناىج الرياضيات أكبر األثر في إنشاء جيؿ ممـ بعوامؿ التقدـ اولقد كاف ل
واليندسة تعتبر فرعًا ىامًا مف أفرع الرياضيات فيي تساعد عمى تنمية الخياؿ كما أنيا تساعد عمى 
تنمية تفكير المتعمميف مف خبلؿ التدريب عمى اكتشاؼ العبلقات والربط بينيما وبيف الحقائؽ 

التفكير اليندسي المعروفة واستخراج النتائج فاليدؼ األساسي لتدريس اليندسة ىو تنمية ميارات 
 .لدى المتعمـ

 ،برز أىمية تعمـ اليندسةتُ متعددة  ىناؾ أسبابٌ  وأنعمى  وقد أجمع الكثير مف التربوييف
وىذه الميارات تنمي قدرات أخرى  .ولعؿ أىـ ىذه األسباب تنمية الميارات الفراغية لدى التبلميذ

 مثؿ القدرة عمى التحميؿ والقدرة عمى التخميف.
فيتـ تدريسيا في المراحؿ األولى مف الدراسة عف طريؽ  بشكؿ تدريجي ةتدريس اليندس

األجساـ الطبيعية واإلدراؾ الحسي، حيث يحصؿ عمى معرفة مناسبة باألشكاؿ اليندسية المختمفة 
ويدرس الحقائؽ اليندسية البسيطة، وفي نياية  ،وخواصيا بمبلحظتيا ورؤية ىذه األشكاؿ في الواقع

لتفكير االستداللي البسيط لبعض الخواص التي تعمميا مسبقًا حدسيًا أو عمميًا، ومف المرحمة التالية ا
واستخداـ طرؽ وأساليب  ،ثـ إدراؾ العبلقات بيف خواص ىذه األشكاؿ والمفاىيـ اليندسية المختمقة

 البرىاف اليندسي في إثبات صحة ىذه العبلقات. 
ضعؼ في محتوى النقاط أف ( إلى Mayberry(، وماييبري )Hofferوأشار ىوفر )

ألنو  ،أسباب ضعؼ يعود إلى المحتوىومنيا  ،مقررات اليندسة تؤدي إلى صعوبة في تعميمياال
وعدـ ،مرتكز عمى المعارؼ والمصطمحات دوف االىتماـ  بتعمـ أنواع مختمفة مف األشكاؿ اليندسية 

واستخداـ أساليب وطرؽ  . المقرر بالبيئة الخارجية لممتعمـفي ي الموجود ربط المحتوى اليندس
تدريس في اليندسة تعتمد عمى جعؿ الطالب يحفظ القوانيف والنظريات اليندسية دوف االىتماـ 

وعدـ االىتماـ واالرتقاء بالمستويات العميا لمتفكير  ،بمدى استيعاب وفيـ النظريات ومدى تطبيقيا
ليندسة عف بقية فروع الرياضيات و نقص دافعية المتعمـ التي تنشأ نتيجة انفصاؿ ا ،لدى الطمبة

التركيب التراكمي لمحتوى اليندسة يتطمب أف  وعزؿ المحتوى عف أنشطة الطمبة وأخيراً  ،األخرى
يكوف الطالب مستعدًا في أية لحظة لتطبيؽ معرفتو السابقة بالبديييات، والحقائؽ، والمبرىنات 

 (.264-263: 1007، )عبد القوي0
مف  اً أف كثير  الحظت ال احث  ،بالمدارس اإلعدادية بوكالة الغوثمف خبلؿ العمؿ الميداني و 

يتـ تحديد المعطيات  صحيح ومنظـ الذيالطمبة غير قادريف عمى حؿ المسألة اليندسية بشكؿ 
إلى األسموب العشوائي عند حميـ  وأغمب الطمبة يمجئوف ،ائج المطموبةوالمطموب لمتوصؿ إلى النت

مشكمة تتعمؽ بطريقة التفكير اليندسي عند طمبة المرحمة اإلعدادية  وىذا ناتج عف .لتمؾ المسائؿ



 4 

 ضيات لمصؼ السابع األساسي بمدارسوخاصة طمبة الصؼ السابع وىذا رأي أغمب معممي الريا
 .ويرجع ذلؾ لمطبيعة المجردة الصعبة لميندسة ،الغوث

اليندسة عامة مثؿ تعميـ طرؽ عمى العديد مف الدراسات التي تناولت  أطمعت ال احث  وقد 
(،  أبو 1003السنكري ) ،(1003الحربي ) ،(1001(، عياش )1002السر ) ،(1002مداح )

(، إسحاؽ 1009شعت ) ،(1007دراسة عبد القوي ) ،(1007)(، عبد السميع 1007طاحوف )
(1009). 

إلى أف ىناؾ صعوبات    صمت ال احث ومف تحميؿ نتائج الدراسات السابقة وغيرىا    
 .فيـ الطمبة لطبيعة مادة اليندسة عند حؿ مسائؿ اليندسةتعوؽ 

يتضح مما سبؽ أف ىناؾ حاجة ماسة لدراسة ىادفة تسعى لتنمية التفكير اليندسي وتنمية  
وذلؾ مف خبلؿ استراتيجيات  ،المرحمة اإلعداديةعند طمبة اليندسة  مادةمستوى التحصيؿ في 

وبالتالي تزيد مف  ،الطبيعة المجردة لذلؾ العمـ وبةصعحديثة و مختمفة لتدريس اليندسة تقمؿ مف 
 دافعية الطالب لدراسة الموضوعات اليندسية المختمفة.

في تدريس  نجاحيا ثبت التي التدريسية االستراتيجيات إحدى المعممي التدريس يمثؿ و 
 و المعارؼ باكتسا يوفِّر لممتعمـ حيث ،العمؿ طريؽ عف التعمـ مبدأ يتحّقؽ خبللو فمف ،الرياضيات
 ما وىو ،المختمفة التعميمية والتقنيات النماذج الحسية مع والتعامؿ الممارسة طريؽ عف الميارات

 عب يستو المعممي التدريس أف كما .التعميـ و التعمـ مف نظريات الكثير إليو تدعو ما مع يتوافؽ

الدرس  أىداؼ يحقؽ تكاممي بشكؿ الواحد التدريسي الموقؼ في المختمفة الطرائؽ التدريسية استخداـ
 .عالية بكفاءة

جاء التأكيد عمى الناحية العممية والمشاركة الفعالة  بميبلد معامؿ  وبناًء عمى ما تقدـ 
 التعميمية والتقنيات التجييزات فييا كافة تتوافرالتي  Mathematics Laboratoriesالرياضيات 

 عف نفسو الدراسي الصؼ في المعممي التدريس تـي أف يمكف  كما،المعممية األنشطة لتنفيذ البلزمة

 ليتعمـ ،التعميمية والتقنيات المواد مف توفيره يمكف وتوفير ما ،المتاحة اإلمكانات استثمار طريؽ

 توّفر بيئة في عممياً  يتعمموف ما ويطبقوف ،جماعية أو فردية عممية خبلؿ أنشطة مف بأنفسيـ التبلميذ

 األىداؼ المرجوة تثمر و ،يجابياإل التفاعؿ وتحقؽ ،الفردية روؽالف وتراعي ،التشويؽ و الجذب

 .وجدانياً  و ،ميارياً  و ،معرفياً 

 عمى لمتعود جيدة فرصاً  لمتبلميذ يوّفر المعممي التدريس أف( 236: 1004) عبيد يرى كما 

 يدوتحد األىداؼ وضوح مف بدًءا ،معيف لعمؿ والتخطيط المشكبلت حؿ وأساليب ،العممي التفكير

 .صحتيا مف التحقؽ ثـ نتائج إلى الوصوؿ وحتى ،عممياتال إجراء إلى المطموب



 5 

 في التدريس أىـ استراتيجيات مف يعد المعممي التدريس أف( 188 :1006) صالح تضيؼ و 

 عمى يساعدىـ الذي العممي لممنظور المرحمة في ىذه التبلميذ لحاجة ،خاصة بصفة االبتدائية المرحمة

 التي و ،الحسي التفكير مرحمة في مازالوا التبلميذ ىؤالء ألف نظًرا ،المجردة الرياضية األفكار تصور

 ،المعرفية لتحقيؽ األىداؼ ،بالحواس والممارسة العممية األنشطة و التعميمية التقنيات تتطمب استخداـ
 اقعيةو  بصورة المشكبلت وحؿ التعمـ يعينيـ  عمى الذي األمر ،نشط عممي بشكؿ ليـ والميارية

 .المختمفة بمكوناتيا بيئتيـ مع التفاعؿ عمى مواطنيف قادريف يثمر مما بحياتيـ مرتبطة

نيا تحقؽ األىداؼ وتتيح لمتبلميذ فرص التعمـ أكما يمكف تمخيص مزايا ىذه الطريقة في 
ا الذاتي وتطبيؽ طرؽ العمـ في البحث والتفكير وتنمي لدييـ الثقة بالنفس ؛فالتعمـ ىنا تعمما نشط

يتـ  وىكذا .التحصيؿ قائما عمى الخبرة ويكوف ،يستخدـ فيو المتعمـ حواسو والممارسة العممية
 .االحتفاظ بالتعمـ حيث تدعـ المعرفة العممية المعرفة النظرية

بكؿ العمؿ معتمدا عمى ما لديو مف مادة مكتوبة  بالقياـ بنفسوويتمثؿ دور المتعمـ 
وف النتائج ويتفحص العبلقات ويعالج المعمومات ويصيغ ونشاطات مقررة حيث ينفذ العمؿ ويد

 .أسئمة جديدة ويتنبأ بأوضاع جديدة

يقوـ بالتحضير والمتابعة واإلشراؼ عمى التنفيذ وتقويـ عمؿ الطبلب فأما دور المعمـ 
 وتحديد نقاط الضعؼ لتبلشييا في دروس تالية.

الرياضيات واألنشطة المعممية معمؿ  :فإذف المكونات األساسية في الطريقة المعممية ىي
 .في تفاعبلت متبادلة منتظماً وجميعيا مترابطة ترابطا  والمعمـ. طالبوال

 فيما متمثؿذاتي  أساس عمى يقـو لمرياضيات المعممي التدريس أف القوؿ يمكف فإنو وبالتالي

 نجاحيا أثبتت تيال التجريبيةالتربوية  الدراسات في متمثؿ تربوي أساس و ،التعمـ نظريات إليو دعت

الطرائؽ  بيف الصدارة مكانة تحتؿ المعممية يجعؿ الطريقة الذي األمر ،المرجوة األىداؼ تحقيؽ في
 .المختمفة لتدريس الرياضيات

ومف الدراسات التي أثبتت مزايا وفاعمية الطريقة المعممية في تدريس الرياضيات دراسة 
(، دراسة 1009دراسة الو عاني ) ،(1005ر )دراسة بد ،(1003)دراسة الخديجي  ،(1002مداح )

Manjunath (1009)،   دراسةOkigbo and Osuafor (1008). 

 :مشكم  ال حث
مف خبلؿ عمميا بميداف التدريس أنو يتـ التركيز بشكؿ كبير عمى  ال احث  الحظتقد 

تعميمية وىذا اإللقاء مف قبؿ المعمـ وعمى الحفظ واالستظيار مف قبؿ الطمبة في أغمب المواقؼ ال
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بحد ذاتو يعطؿ عممية نمو التفكير عند الطمبة واالرتقاء بو إلى مستويات أعمى، وخاصة إذا كاف 
 ،األمر متعمؽ باليندسة فينا يكوف األمر أخطر ألنيـ حتى ال يستطيعوف التمييز بيف المعطيات

وؿ إلى حؿ المسألة النظريات والنتائج البلزمة لمحؿ وكيفية توظيفيا بشكؿ منظـ لموص ،المطموب
وقد يرجع  ،اليندسية كما أف ىناؾ صعوبات تواجو التبلميذ في الصؼ السابع عند دراستيـ لميندسة

ذلؾ إلى أف عمميات التفكير اليندسي تتطمب مستويات تفكير عميا والتي ال يمتمكيا أغمب الطمبة 
التفكير  مياراتوف استخداـ والذيف يعتمدوف في األصؿ عمى الحفظ واستذكار النظريات اليندسية د

وقد يرجع السبب في ىذا كمو إلى طبيعة عمـ اليندسة التجريدي لذلؾ  العميا التي تتطمبيا اليندسة.
انو لو تـ توظيؼ طريقة تدريس بالمحسوسات لتقريب األفكار الموجودة في مادة    ىال احث  فإف 

وكذلؾ سوؼ  ،المتعمميف ر اليندسي لدىتأثيرًا كبيرًا في مستوى التفكياليندسة فذلؾ سوؼ يؤثر 
 .يزيد مف تحصيميـ في اليندسة

وبالرغـ مف وجود دراسات اىتمت بتنمية التفكير اليندسي تبعًا لنظرية " فاف ىيؿ " إال أف   
ولـ تتطرؽ أي دراسة لمجمع بيف تنمية التفكير  ،ىذه الدراسات استخدمت طرؽ تدريس مختمفة

 .لرياضياتاليندسي وبيف توظيؼ معمؿ ا

أشرنا سابقًا أنو تـ مبلحظة تدني مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ السابع  و 
   -والتي تتمخص في السؤاؿ التالي: مشكم  ال  ا  األساسي ومف ىنا جاءت 

 ال اتال فك   الهه  ي  ال حص ل ل ى ط ما فاعم     ظ ف معمل ال  اض ات في  هم  
 ؟حالصف ال ا ع  محافظ   ف

 :أ ئم  ال حث

 :ال ال  ف ع   ال ئم  األ    ف ع من ال ؤال ال ئ  ي

تنمية ميارات التفكير اليندسي والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ ما معمؿ الرياضيات المقترح ل -2
 ؟األساسي في الرياضياتالسابع 

طالبات الصؼ السابع األساسي في لدى  المراد تنميتياما ىي ميارات التفكير اليندسي  -1
 ؟رياضياتال

 طالبات ( بيف متوسط درجات a ≤ 0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3

 الضابطة في اختبار التفكير اليندسي المجموعة متوسط درجات طالبات و التجريبية المجموعة
 ؟البعدي 
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بيف متوسط درجات طالبات  (a ≤ 0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
 التحصيميموعة التجريبية و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار المج

 ؟البعدي

 :ف ض ات ال حث
 طالبات بيف متوسط درجات  (a  ≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

متفكير البعدي ل ختباراال عمىالضابطة  المجموعة متوسط درجات  و التجريبية المجموعة
 .دسيالين

بيف متوسط درجات طالبات ( a  ≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1
عمى االختبار التحصيؿ المجموعة التجريبية و متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة 

 .البعدي

 :أط اف ال  ا  
  :تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

اليندسة لدى  في التفكير ميارات تنمية في ياضياتاستخداـ معمؿ الر  كيفية إلىالتعرؼ  -2
 الصؼ السابع طالبات

 .التعرؼ عمى ميارات التفكير اليندسي الواجب توافرىا لدى طمبة الصؼ السابع -1

لدى اليندسي  التفكير ميارات تنمية في بتوظيؼ معمؿ الرياضيات اليندسة تدريس فاعمية معرفة -3
 الضابطة. مجموعةال مقابؿ التجريبية المجموعة طالبات 

 لدى طالبات  التحصيؿ تنمية في بتوظيؼ معمؿ الرياضيات اليندسة تدريس فاعمية معرفة -4

 الضابطة. المجموعة مقابؿ التجريبية المجموعة

 :أطم   ال حث
 :تكمف أىمية الدراسة في النقاط التالية

لمصؼ السابع عف تقدـ ىذه الدراسة نموذجًا لتجربة تبيف كيفية إعداد وتدريس وحدة القياس  -2
 .طريؽ توظيؼ معمؿ الرياضيات

 أساليب لتبني وتوجيييـ ،وتحسينيا التدريس طرؽ تطوير في المعمميف ىذه التجربة  تفيد قد -1

 .التدريس الحديثة
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 مناىج بناء وتخطيط في اليندسي التفكير مستويات مراعاة عمى وتشجيعيـ المسئوليف قد تساعد -3

 لصؼ معيف أو لسف المبلئمة اليندسي التفكير ميارات جالمناى تمؾ تتضمف بحيث ،اليندسة

 . محدد دراسي

الدراسية  الصفوؼ في اليندسة مضاميف لتدريس ةمبلئم كبيئةمعمؿ الرياضيات   اعتماد -4
مف  الميارات تمؾ تدرج مراعيا اليندسي التفكير ميارات ينمي النموذج ىذا أف ثبت إذ ،المختمفة
 ى.أخر  إلى معينة عمرية مرحمة

 .قد تنبثؽ عف ىذه الدراسة دراسات أخرى مفيدة في نفس المجاؿ -5

 لممعرفة. اً جديد قد تضيؼ ىذه الدراسة شيئاً  -6

  :ح    ال حث
تقتصر الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ السابع األساسي فقط في إحدى مدارس الغوث  -2

 والتي سيتـ اختيارىا بالطريقة القصدية. ،بمحافظة رفح
مف كتاب  (القياس)ط عمى المعمومات الموجودة في الوحدة السادسة تقتصر الدراسة فق -1

 .لمادة الرياضيات 1021/  1022الرياضيات لمصؼ السابع الفصؿ الثاني لعاـ 

 اليندسة. كبيئة مناسبة لتدريسمعمؿ الرياضيات  الدراسة تتناوؿ  -3

 -:تضمف الدراسة تنمية كبًل مف -4

ميارة  –ميارة االستنتاج  –ر البصري ميارة التصو ميارات التفكير اليندسي وىي  -أ 
 .ميارة التصنيؼ –ميارة النقد  –االستقراء 

 التحصيؿ لجوانب المتعمـ المرتبطة بوحدة القياس. -ب 

 :مصطمحات ال  ا  
 :  فاعم 

لقياس التي تـ تدريسيا بواسطة معمؿ ا مدى تحقيؽ األىداؼ المنشودة والمرجوة مف وحدة
الطالبات، وتقاس مف خبلؿ  يارات التفكير اليندسي  لدىفي تنمية التحصيؿ وم الرياضيات 

التعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختباريف البعديف التفكير 
 .التحصيمياليندسي و 
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   :معمل ال  اض ات 

تقنية اليدوية ووسائؿ وال حجرة خاصة تمثؿ بيئة تعميمية مزودة باألدوات والمواد التعميمة
 تمثيبل الرياضية مف خبلؿ تمثيؿ المفاىيـ الرياضية لتعمـ المفاىيـ وتوظيفيا الحديثة اإللكترونية

 .الرياضية محسوسا بواسطة التعامؿ مع أمثمة محسوسة ليذه الخبرات

 ال فك   الهه  ي:-  

نيف مف نظريات و مسممات وقوا ،لممعارؼ اليندسية رة عقمية تتمثؿ في امتبلؾ التبلميذميا
عممية تتمثؿ في تطبيؽ تمؾ المعارؼ اليندسية  راتباإلضافة إلى ميا ،ومصطمحات ىندسية

 .لموصوؿ إلى حؿ عند مواجيو مشكمة ىندسية ما

 الهه  ي: ال فك   مها ات-  

 بسرعة اليندسة في منو العقمية المطموبة العمميات وممارسة وفيـ شرح عمى المتعمـ قدرة

تقاف  معالجة في وثابتة عالية بقدرة مف االحتفاظ المتعمـ تمكيف عمى يعمؿ اراتالمي ىذه واكتساب ،وا 

كما تقاس  ،التصور البصري، االستقراء ،التصنيؼ ،النقد ،االستنتاج: الميارات ىذه ومف المعمومات
 .أع  ه ال احث ىذه الميارات باختبار التفكير اليندسي الذي 

 ال حص ل: 

 .لبعديا التحصيمي االختبار في في وحدة القياسالطالبة  عمييا تحصؿ التي الدرجة
 ال ا ع طال ات الصف:- 

درسف ست سنوات في المرحمة  البلتيعامًا و  21ىف طالبات متوسط أعمارىف    
 .، وتقع في المرحمة األساسية ضمف سمـ التعميـ الفمسطينياالبتدائية
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  انثانيانثاني  انفصمانفصم
  ريريــاننظاننظ  ارارــاإلطاإلط

 

  ًلهشطال عمم ا :أ ال. 
 :معمل ال  اض ات  الط  ق  المعمم   ثاه ًا. 
  ًم    ا ه  عهاص ه  مها ا ه  أه اعه ال فك   :ثالثا . 
  ًال  ا يال حص ل  : ا عا. 
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 الثاهي الفصل
  يةالهظ ا ةا ط

 ال عمم الهشط: :أ الً 

  :مق م 

، وتشمؿ  لتعميمياالموقؼ  فيىو فمسفة تربوية تعتمد عمى ايجابية المتعمـ التعمـ النشط 
المتعمـ وتعظيمو ، حث  تفعيؿ دور إلىتيدؼ  التيجميع الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية 

عمى  الحصوؿ فيعمى ذاتو  يتـ التعمـ مف خبلؿ العمؿ والبحث والتجريب ، واعتماد المتعمـ
نما عمى  فالتعمـ النشط ال يركز عمى  . المعمومات واكتساب الميارات وتكويف القيـ الحفظ والتمقيف وا 

 . التعاوني الجماعيالمشكبلت والعمؿ  تنمية التفكير والقدرة عمى حؿ

  ع  ف ال عمم الهشط: 

ويعد مصطمح التعمـ النشط مف المصطمحات التربوية التي ورد فييا العديد مف التعريفات 
 وفيما يمى نستعرض عددا مف التعريفات لمتعمـ النشط:

( " بأنو التعمـ الذي يعنى باستخداـ األنشطة التعميمية المتنوعة 21 :1008)الزرابي  تعرفو
وخبرات تعمـ مفتوحة  ،والتحكـ ،والخصوصية ،درجة عالية مف الحرية طالبلم روالتي توف ،ةمعممبال

ويكوف فييا الطالب قادرا عمى  ،النياية وغير محددة مسبقا بشكؿ صاـر كالخبرات التقميدية
 .تكويف خبرات التعمـ المناسبة"وفعالية ويستطيع المشاركة بنشاط 

  :أط اف ال عمم الهشط

 ( اف أىداؼ التعمـ النشط تتمثؿ فيما يمي:38-33 :1006يرى سعادة )

 تشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات التفكير المتعددة. .2

 تشجيع الطمبة عمى القراءة الناقدة. .1

 ؛لتحقيؽ األىداؼ التربوية المنشودة. التنويع في األنشطة التعميمية المبلئمة لمطمبة .3

 دعـ الثقة بالنفس لدى المتعمميف نحو مياديف المعرفة المتنوعة. .4

 مساعدة المتعمميف عمى اكتشاؼ القضايا الميمة. .5

 تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة المختمفة. .6

 تشجيع الطمبة عمى حؿ المشكبلت. .7
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 ة.تحديد كيفية تعمـ الطمبة لممواد الدراسية المختمف .8

 قياس قدرة الطمبة عمى بناء األفكار الجديدة وتنظيميا. .9

 تشجيع الطمبة وتدريبيـ عمى أف يعمموا أنفسيـ بأنفسيـ. .20

 تمكيف الطمبة مف اكتساب ميارات التعاوف والتفاعؿ والتواصؿ مع اآلخروف. .22

 زيادة األعماؿ اإلبداعية لدى الطمبة وتمكينيـ مف العمؿ بشكؿ إبداعي. .21

 ممعارؼ والميارات واالتجاىات المرغوب فييا.اكتساب الطمبة ل .23

 تشجيع الطمبة عمى اكتساب خبرات تعميمية وحياتية حقيقية. .24

والتقويـ( وميارات حؿ  ،والتركيب ،تشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات التفكير العميا)التحميؿ .25
 وتمكينيـ مف تطبيقيا في التعمـ والحياة. ،المشكبلت

 مك هات ال عمم الهشط:

تتحقؽ فرص النجاح لمتعمـ النشط ال بد مف توافر مجموعة أساسية مف المكونات حتى 
 ( وىى:48 :1021العممية كما ذكرتيا بدر )

 ومبلئمة لسف المتعمـ. ،المواد والمصادر: والتي يجب أف تكوف متوفرة .2

 الممارسة: والتي يجب أف تتوفر؛ لكي توفر لممتعمـ فرص االستكشاؼ والتجريب والتركيب. .1

 ختيار: حيث يختار المعمـ ما يريد عممو، ميما يمزمو مف مواد.اال .3

يصؼ المتعمـ بمغتو ما يقوـ بعممو، ويتواصؿ مع اآلخريف، وتتكامؿ الخبرة  :لغة المتعمـ .4
 الجديدة بالسابقة باستخداـ المغة.

 ،ويشجعونو عمى التفكير دعـ الكبار: اعتراؼ الكبار مثؿ )المعمـ واألىؿ( بقدرة المتعمـ، .5
 واإلبداع، وحؿ المشكبلت.

ومما سبؽ نبلحظ أف مكونات التعمـ النشط مرتبطة بمكونات معمؿ الرياضيات ، وذلؾ مف خبلؿ 
االتفاؽ بيف التعمـ النشط وعمؿ الرياضيات في اف الطالب ىو محور العممية التعميمية وأف المواد 

 والمصادر يجب أف تتوفر لنجاح الموقؼ التعميمي.
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 الهشط: خصائص ال عمم

يعد التعمـ النشط في جوىره أساسا لما يعرؼ بالتعمـ األصيؿ؛ الذي يعتبر أحد االتجاىات 
الحديثة اآلف حيث يستيدؼ تحقيؽ أقصى نمو يمكف أف يصؿ إليو كؿ متعمـ في كؿ جانب مف 

 جوانب النمو)العقمية، النفسية، االجتماعية، الجسمية(.

 ـ النشط تتمثؿ في التالي:( إف خصائص التعم1006:285ويرى سعادة)

 التعمـ موجو لصالح الطمبة: .2

يمعب المتعمـ دورا رئيسا وفاعبل في العممية التعميمية ؛حيث أف مبادرة المتعمـ في عممية 
وتجعمو يكتشؼ كثيرا مف المعارؼ والمعمومات ويكتسب  ،التعمـ تجعمو يمر بخبرات تعميمية مباشرة

وما يجب أف  ،يا فالمتعمموف بحاجة إلى أف يتأمموا فيما تعمموهويطبقيا عمم ،ميارة تحمؿ المسئولية
لى تقييـ ما تعمموه كما أنو يعزز قدرة الطبلب عمى االحتفاظ بالمعمومات وتنمية ميارات  يتعمموه، وا 

 التفكير العميا ؛مما يجعؿ دافعية المتعمـ مرتفعة وخاصة البالغيف منيـ.

 توصؿ إلى نتائج تعميمية ىادفة: األنشطة تتمركز حوؿ حؿ المشكبلت والتي .1

يتـ تصميـ المادة واألنشطة التعميمية بحيث تتمحور حوؿ مشكبلت حقيقية مرتبطة 
 حيث يحصموف عمى نتائج تعميمية قيمة. ومشكبلت تعميمية وحياتية مختمفة؛ باألىداؼ،

 وليس مصدرا ليا: اعتبار المعمـ ميسر وموجو ودليؿ لممعارؼ، .3

والمكتشؼ لممزيد منيا، والمتفاعؿ  ،ف المتعمـ ىو الباحث عف المعرفةفي التعمـ النشط يكو 
مع السيؿ والصعب فييا، في الوقت الذي ييسر لو المعمـ السبؿ والوسائؿ التي يصؿ فييا إلى 

ويزود  ،المعارؼ بشتى أنواعيا، والتي تركز عمى المصادر والمحتويات التعميمية الصحيحة والموثقة
 المبلئمة لمبحث عنيا والتعامؿ معيا. المتعمـ باإلرشادات

 األنشطة الطبلبية:  .4

 ،يتـ تشجيعيـ واالستماع إلى آرائيـ ،يتوقع مف المتعمميف أف يكونوا متعمميف نشطيف
والتي تكوف فورية مف المعمـ ؛فيشترؾ الطبلب في أنشطة صفية متنوعة  وتزويدىـ بتغذية راجعة،
 شاركة في الكتابة مع اآلخريف.والم والتقييـ، مثؿ المناقشة والقراءة،

 مع وجود دعـ مناسب وتوقعات عالية: التركيز عمى مبدأ التحدي القابؿ لمتنفيذ، .5

يطرح المعمـ المواضيع واألحداث عمى شكؿ مشكبلت، تثير اىتماـ المتعمـ، وتولد لديو 
 وعدـ االستسبلـ لممواقؼ الصعبة. الشجاعة في مواجية الصعاب،
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 :لراجعة المستمدة مف الخبرات التعميميةاالىتماـ بالتغذية ا .6

يحرص التعمـ النشط عمى وجود التغذية الراجعة عندما يمر الطمبة بخبرات تعميمية عديدة 
ويجب أف يكوف التقويـ شامبل ويركز عمى التعمـ الحقيقي  بعد قياميـ بإنجاز أنشطة متنوعة،
 المرتبط بحاجات الطمبة واىتماماتيـ.

 ع واإللياـ:التركيز عمى اإلبدا .7

يسعى التعمـ النشط إلى إنجاز أكبر عدد ممكف مف المشاريع واألعماؿ والفعاليات، ويبحث 
 الذي يؤكد عمى حدوث اإلبداع بعينو. عف المستوى الرفيع ليا،

 البناء المعرفي لمطالب: .8

ضافة المزيد منيا؛ مف أجؿ التعمؽ ،يتـ في التعمـ النشط االعتماد عمى الخبرات السابقة  ،وا 
أو مف خبلؿ الطمب مباشرة  ويتـ اإللماـ بيا عف طريؽ توجيو أسئمة متعددة ىادفة لمتعرؼ عمييا،

بأف يتحدث عف نفسو لفترة كافية ؛ لتحديد الميمات أو األنشطة أو المشاريع البحثية التي يقوـ بيا 
 منفردًا أو مع مجموعة.

 :ـ عمى ميارات حقيقية وواقعيةاالعتماد عمى استراتيجيات تقييـ موثوؽ بيا مف أجؿ الحك .9

يركز التعمـ النشط عمى التنوع الكبير في المشاريع واألعماؿ والواجبات ؛ولذا فإنو ال بد مف 
اختيار أساليب التقييـ التي تتناسب مع كؿ نمط مف أنماط ىذه األنشطة حتى يتـ الحصوؿ عمى 

 النتائج األكثر دقة.

 التعمـ النشط:استخداـ طرؽ تدريس فعالة عديدة لنجاح  .20

يعد المتعمـ في التعمـ النشط محور العممية التعميمية؛ حيث يكوف التعمـ مسئولية المتعمـ 
ال  إال أف المعمـ ىو مف يقوـ باختيار طرائؽ التدريس في التعمـ النشط وأساليبو، ،بالدرجة األولى

النشط حسبما تتطمبو مواقؼ سيما التي تجعؿ المسئولية الكبرى عمى المتعمـ، وتتنوع أساليب التعمـ 
 التعمـ النشط المختمفة.
واستطبلعييا  ،معمؿ الرياضياتأنو مف خبلؿ توظيفيا لمتعمـ النشط داخؿ     ى ال احث 

وكذلؾ مف خبلؿ الخصائص السابقة الذكر لمتعمـ  ،عمى التفاصيؿ الدقيقة ليذا النوع مف التعمـ
، أنو يوجد نتائج إيجابية كثيرة ليذا يقة مفيدةوتوظيفيا في استخداـ  معمؿ رياضيات بطر  النشط

 النوع مف التعمـ ومف ىذه النتائج:
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تقاف ميارات التفكير العميا  .2 بقاء أثر التعمـ لدى المتعمـ حيث أف نسبة احتفاظ الطمبة لممعرفة وا 
وبناء اتجاىات إيجابية ودافعية أكبر لمتعمـ في المستقبؿ تكوف ىذه النسبة أعمي بكثير في 

 عمـ النشط مقارنة بالتعمـ التقميدي.الت

زيادة التفاعؿ داخؿ الفصؿ وذلؾ ألف الطمبة عندما يندمجوف في األنشطة التعميمية الصفية  .1
 نبلحظ أنيـ يستجيبوف لؤلنشطة بطرؽ مختمفة ؛وذلؾ وفقا لتنوع ميوليـ.

لية الشخصية تطوير اتجاىات إيجابية نحو المادة التعميمية حيث يبدأ الطمبة في تقبؿ المسئو  .3
 ويقوموف بأعماؿ وأنشطة تساعدىـ عمى التمكف مف المحتوى. عف التعمـ،

التحميؿ  :تنمية ميارات التفكير العميا حيث ييتـ التعمـ النشط بميارات التفكير العميا مثؿ .4
والتركيب والتقويـ، ويركز عمييا ؛لذلؾ تخاطب العديد مف أنشطتو ىذه الميارات في مواقؼ 

 د في تحسيف تعمـ المحتوى العممي.مختمفة فيساع

زيادة اىتماـ الطمبة وانتباىيـ حيث أف تركيز الطمبة وانتباىيـ في صفوؼ التعمـ التقميدي  .5
 يتضاءؿ بشكؿ كبير بعد مرور أوؿ عشرة دقائؽ مف وقت الحصة، وذلؾ عكس التعمـ النشط.

 ناتج مف اإليجابيات السابقة.زيادة تحصيؿ الطمبة وىذا نتيجة التأثير االيجابي لمتعمـ النشط ال .6

 :الش  ط األ ا    لهجاح ا   ا  ج ات ال عمم الهشط

أف الشروط األساسية لنجاح استراتيجيات التعمـ النشط تتمثؿ  :(200: 1021وترى بدر )
 :في اآلتي

البدء باستخداـ التعمـ النشط في مرحمة مبكرة؛ حتى يعطى المتعمميف الفرصة لبناء فريؽ  .2
 مـ منظمة.ومجموعات تع

 وبساطتيا. ودقتيا، وضوح األىداؼ، .1

 مناسبة األنشطة والتجارب لممحتوى، ولمستوى المتعمميف. .3

 أف يركز العمؿ أو النشاط عمى الناتج. .4

 أف تكوف معايير الناتج المرتبطة بالنشاط واضحة لممتعمميف. .5

 قة واقعية.بحيث يشعر المتعمموف بأنيا حقي الحداثة والتنوع في بناء المياـ واألنشطة؛ .6

مف الضروري أف يفكر المعمـ في الكيفية التي سيؤدى بيا المتعمموف النشاط ؛ بحيث يتـ  .7
 تصميـ العمؿ بشكؿ يشجع ويدعـ االندماج مع اآلخريف.
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األخذ في االعتبار أنماط التعمـ لدى التبلميذ سواء التعمـ مف خبلؿ البصر أو السمع أو مف  .8
 خبلؿ الحركة والعمؿ.

 :في ال عمم الهشط    المعمم 

أف ىذا الدور يتبمور في مجموعة مف النقاط    ع ق  ال احث  ،ال شؾ إف لممعمـ دور أساسي
 ىي: 

 ال عمى التعميـ، مع دعـ التعمـ التعاوني. ،التأكيد عمى التعمـ .2

 تشجيع وقبوؿ ذاتية المتعمميف، وتييئة الفرص التي تسمح ليـ ببناء معرفة جديدة وفيـ عميؽ. .1

 وتساؤالتيـ. وتشجيع استفساراتيـ، الستقصاء لدى المتعمميف،تشجيع ا .3

 تدعيـ الفضوؿ الطبيعي لدى المتعمميف بتشجيع المناقشة والحوار بيف المتعمميف. .4

 أف يصبح المعمـ أحد المصادر التي يتعمـ منيا المتعمـ وليس المصدر الوحيد. .5
لنوع مف التعمـ بكثرة مف خبلؿ النقاط السابقة نتيجة لتطبيقيا ىذا ا ا  خمصت ال احث وقد 

 عمميا كمعممة ومف خبلؿ قرأتيا لكتب استفاضت في ىذا الموضوع.

  :    الم عمم في ال عمم الهشط

والذي يقوـ عمى مشاركة المتعمـ  ،يعتبر التعمـ النشط المتعمـ محور العممية التعميمية
 ما بيف الطرفيف وبشكؿ مشترؾ.وأف يكوف تعمـ الموقؼ التعميمي قائ ،والمعمـ في عممية التعمـ

 :( بعض أدوار المتعمـ في التعمـ النشط ومنيا أف144: 1004وقد أوضح زيتوف)

 يشارؾ في تصميـ التعمـ وبيئتو. -2

 بحيث يتواصؿ ويتفاعؿ ويدعـ )الدعـ المتبادؿ(. يعمؿ مستقبل أو ضمف مجموعة متعاونة؛ -1

بحيث يقدـ حموال ذكية لممشكبلت  ؛يمارس التفكير والتحميؿ في حؿ المشكبلت التي تواجيو -3
 التي تواجيو في الحياة.

 ونوعيتو. ،وجودة ىذا التعمـ يفكر تفكيرا تأمميًا إيجابيًا في طريقة تعممو، -4

 ويصؿ إلييا، ويتواصؿ معيا بفاعمية وكفاءة. يبحث عف مصادر المعرفة، -5

 يبادر ويناقش ويطرح أسئمة ذكية ناقدة تطور التعمـ، وترتقي بنوعيو. -6
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فسوؼ  ،مما سبؽ نبلحظ انو إذا قاـ المعمـ والمتعمـ باألدوار السابقة بطريقة متكاممةو 
 نحصد  فائدة التعمـ النشط بأكمميا.

 ف ائ  ال عمم الهشط:

 وقد أجمع الكثير مف التربوييف عمى أف أىـ فوائد التعمـ النشط قد نجمعيا في النقاط التالية:

ألنيـ  إلى حموؿ ذات معنى عندىـ لممشكبلت؛يتوصؿ المتعمموف خبلؿ التعمـ النشط  -2
 يربطوف بيف المعارؼ الجديدة التي تعمموىا بأفكار مألوفة لدييـ.

 يحصؿ المتعمموف خبلؿ التعمـ النشط عمى تعزيزات حوؿ فيميـ لممعارؼ الجديدة. -1

الحاجة إلى التوصؿ إلى نتائج خبلؿ التعمـ النشط تجبر المتعمميف عمى استرجاع معمومات  -3
 بقة ثـ ربطيا يبعضيا.سا

وىذا يعزز  بدوف مساعدة سمطة عميا، يبيف التعمـ النشط لممتعمميف قدراتيـ عمى التعمـ؛ -4
 واالعتماد عمى الذات. ،ثقتيـ بأنفسيـ

 يمكف التعمـ النشط المتعمميف مف العمؿ بنشاط وفاعمية. -5

ت قيمة أكبر مف ينجز المتعمـ المياـ بنفسو خبلؿ التعمـ النشط أو يشترؾ فييا وتكوف ذا -6
 الميمة التي ينجزىا لو شخص أخر.

 يعتبر المعمـ في ظؿ التعمـ النشط ليس لمصدر الوحيد لممعرفة. -7

 :مع قات ال عمم الهشط

فبلبد مف  ،نظرًا ألىمية التعمـ النشط وضرورة تطبيقو في مدارسنا لضماف تعمـ أفضؿ
 :1006) وقد ذكر سعادة المعوقات. معرفة معوقات ىذا النوع مف التعمـ حتى نستطيع مقاومة ىذه

 ( مجموعة مف المعوقات التي تواجو التعمـ النشط ىي:403

 مقا م  ال غ   : :أ الً 

يتطمب تبنى التعمـ النشط وتطبيقو إحداث تغييرات تنقؿ المتعمـ مف التعمـ التقميدي السمبي 
 ميسر لمتعمـ.وينقؿ المعمـ مف دور الممقف إلى دور ال ،إلى التعمـ النشط اإليجابي

 :مع قات م   ط    ط    ال عمم الهشط :ثاه اً 

 :قد يعترض تطبيؽ التعمـ النشط داخؿ الصؼ واحد أو أكثر مف المعوقات التالية

 ضيؽ الوقت المخصص لمتطبيؽ والحاجة إلى وقت لمتخطيط واإلعداد. -2
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 صعوبة التطبيؽ في الصفوؼ ذات األعداد الكثيرة مف الطمبة. -1

 لمواد والوسائؿ المساعدة.نقص المصادر وا -3

 يعتبر استخداـ أساليب التعمـ النشط عمى نوع مف المجازفة. -4
 :مع قات م   ط   المعمم :ثالثاً 

 ألف في ذلؾ راحة. التعود عمى األساليب التقميدية وعدـ الرغبة في التغيير، -2

 نقص أو ضعؼ الميارات البلزمة لمتعميـ في إطار التعمـ النشط. -1

 لسيطرة عمى الصؼ.الخوؼ مف فقداف ا -3

 الخوؼ مف عدـ تغطية المناىج. -4

 اعتقاد المعمـ بأنو معمـ جيد وأف تعميمو التقميدي يعطى نتائج أفضؿ. -5
 :: مع قات م   ط   الم عمم ا عاً 

التعود عمى أساليب التعمـ التقميدية وعدـ الرغبة في التغيير وبالتالي عدـ المشاركة في  -2
 التعمـ النشط.

 ضعؼ الثقة بالنفس. -1

 عدـ وجود خبرة لممتعمـ في أساليب التعمـ النشط. -3

 :مق  حات لم غمب عمى مع قات ال عمم الهشط

يمكف التغمب عمى معوقات التعمـ النشط كما يرى المصدر السابؽ عف طريؽ الخطوات 
 :التالية

 عف طريؽ التقميؿ مف الوقت الذي يحتاجو استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط عف طريؽ: -2

 ليتعود عمييا كؿ مف المعمـ والمتعمـ. ،خداـ ىذه االستراتيجيات بشكؿ منتظـاست - أ

ف المتعمميف قد تعمموا المحتوى سائؿ أخرى خارج الصؼ لمتأكد مف أاستخداـ طرؽ وو  - ب
 .مثؿ القراءات الخارجية

يستطيع المعمـ تقسيـ  ،عندما يعود المعوؽ إلى ازدحاـ الصفوؼ بأعداد كبيرة مف المتعمميف -1
الصؼ إلى مجموعات صفية يكمفيا بميمات محددة تقوـ بتنفيذ بعضيا داخؿ الصؼ 

 وبعضيا خارج الصؼ.
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فيما يتعمؽ بالنقص في المواد واألجيزة البلزمة لدعـ التعمـ النشط، يمكف لممعمـ استخداـ  -3
ولعب  مثؿ أساليب المناقشة، استراتيجيات أخرى و التي ال تحتاج إلى مواد أو أجيزة،

 والعصؼ الذىني. ر،األدوا
دراكيـ لمنتائج االيجابية التي تنعكس عمى تعمميـ مف خبلؿ  -4 إف إحساس المتعمميف وا 

التفاعؿ والمشاركة داخؿ الصؼ، باإلضافة إلى تشجيعيـ واالحتفاؿ بنجاحيـ وتوفير المناخ 
 الدافئ والداعـ ليـ.

تبارات تجعؿ بعض اف أساليب التقويـ التقميدية المعموؿ بيا والتي ترتكز عمى االخ -5
المعمميف يقاوموف التغيير، ويشعروف أف أساليبيـ التقميدية تجعؿ المتعمميف يحصموف عمى 

 نتائج أفضؿ في ىذه االختبارات.

 :عمل ال  اض ات  الط  ق  المعمم  م :ثاه اً 

 :معمل ال  اض ات - أ

 :مق م 

ي وقتنا ة فة يعد مف الضروريات الممحة خاصمعممإف توفر معمؿ خاص لمرياضيات بال
ومعممات الرياضيات مف تطبيؽ استراتيجيات التعميـ والتعمـ التي  الحاضر وذلؾ ليتمكف معممو

فيناؾ الكثير مف األفكار الجيدة يمكف لممعمميف تطبيقيا في معمؿ الرياضيات مف  ،تثري عمميـ
ة في حصص المعممية لتقديـ دروس أكثر إثارة ونشاطا مف جانب الطمب الرياضيةخبلؿ األنشطة 

حدى ف األنشطة المعممية ىي إإفعندما نخطط لمدروس ونفكر في االستراتيجيات ف ،الرياضيات
 .اإلمكانات المناسبة

 ؟. ؟وما ىي مكوناتو وفوائده ،لذلؾ البد أف يتعرؼ المعمـ عمى ماىية معمؿ الرياضيات
 :هشأة   ط   معمل ال  اض ات

 لرياضيات قد استخدـ مع بداية ىذا القرف،ف معمؿ ا( أPerry &Moorيرى ببري ومور )  
ـ أف البعض مف 2901في معرض كتاباتو عف الرياضيات في أمريكا عاـ   moorتوقد أشار 

المربيف قد استخدموا معمؿ الرياضيات في التدريس لمبلئمتو لعناصر التدريس الفردي ، الذي 
خدـ بيدؼ تحقيؽ نظاـ التدريس ومعمؿ الرياضيات يمكف أف يست ،اعتبر آنذاؾ أمثؿ طرؽ التعميـ

 (.73 :1000أو مجموعات صغيرة )مداح  ،استخداـ المعمؿ فراديبفيو يسمح لمتبلميذ  ،الفردي
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نجميزي األصؿ حيث أشار ( أف معمؿ الرياضيات ربما يكوف إ11 :2996ويذكر الثقفي ) 
أكثر مف تعمميـ  وذلؾ خبلؿ تجاربيـ في الرياضيات ،بياجيو  إلى أف األطفاؿ يتعمموف بالعمؿ

 .ليا مف الكتاب فقط

( أف معمؿ الرياضيات مف حيث شكمو كمكاف مزود بمصادر 23 :2995ويشير عسيري ) 
تعميمية مف أدوات ووسائؿ  ترجع نشأتو إلى بداية القرف التاسع عشر الميبلدي عمى يد اإلنجميزي 

ـ الموجو ذاتيا لتعميـ حينما شرع في استخداـ التعمي  josephlan casterجوزيفبلف كاستر 
عتمد ىذا التعميـ عمى التعزيز واستخداـ وسائؿ امجموعات متباينة األعمار مف الطبلب حيث 

دائمة الوجود في قاعة التدريس كباعث لدافعية الطبلب نحو  ،محسوسة تساعد عمى التدريس
ـ 2964ف انجمترا د جاءت مالتعمـ ويرى كوىف أف قوة الدفع لتعميـ المعامؿ في فترة الستينات ق

وىو أحد البرامج   Naffield mathematics progectمشروع "نافيمد لمرياضيات"  حيث بدأ
العامة التي يستفيد مف اتجاه المعامؿ في تعميـ الرياضيات، ومف أوائؿ المشروعات الرائدة في ىذا 

بس الكثير وقد اقت ،في الواليات المتحدة  The Modisan projectالمجاؿ مشروع ماديسوف 
مف مميزات وخصائص مشروع "نافيمد" وقاـ باستخداـ المستشاريف اإلنجميز لعمؿ دورات مكثفة 

 .(11 :2996 ،الثقفي) يفمعمملتدريب ال

 maria( أنو في أوائؿ القرف العشريف رأت ماريا منتسوري )75 :1000مداح ) وتضيؼ 
montessori) تعمـ مف المحسوس إلى المجردأف أفضؿ طريقة لتعمـ الحساب ىو أف يبدأ ال. 

وفي منتصؼ القرف العشريف ظيرت نظريات عمـ النفس التي ال تزاؿ تدافع حتى اآلف عف الحاجة 
إلى استخداـ المحسوسات في عممية التعمـ ، وأف االىتماـ زاد باستخداـ معمؿ الرياضيات في 

ظيرت بعد ذلؾ العديد ف وظائؼ معمؿ الرياضيات ثـ و معممريس الرياضيات بعد أف طور التد
ية التي خصصت لتطوير معمؿ الرياضيات التي أصبح مف خبلليا بيئة معمممف المشاريع ال

 .أحد أدواتو تعميمية متعددة الوسائط ثرية بمصادر التعمـ وكما أصبح الحاسوب

 :مفه م معمل ال  اض ات

 أف مف بد فبل ،لتعميميا الموقؼ في المتعمـ مف يجابياً إ تفاعبلً  يتطمب الرياضيات تدريس إف

 ،لمممؿ طرًدا و ،لمدافعية بالرضا زيادةً  ويشعر ،ويستمتع ،يناقش و ،ويكتشؼ ،يسأؿ و ،طالبال يعمؿ
 ذلؾ طالبلم يتاح ولكي .المنشودة التربوية األىداؼ تحقيؽ إلى وصوالً  ،الرياضية لمتجريدات وتسييبلً 

 )معمؿ يسمى ما وىو لمعداتا افةبك مجيز خاص مكاف في تدريس الرياضيات يكوف أف البد

 .الرياضيات(
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يرى  حيث التربوية األدبيات في الرياضيات لمعمؿ التعريفات مف العديد وردت وقد ىذا
( أف معمؿ الرياضيات  ىو عبارة عف بيئة يتعمـ فييا الطبلب 286 :2994بؿ ) فريدرؾ

ب إليو الطبلب ليدرسوا الميارات وقد يكوف المعمؿ مكانًا يذى الرياضيات مف خبلؿ دراسة المفاىيـ،
مف خبلؿ تمثيميا بأشياء فيزيائية ونماذج رياضية أو أنشطة عممية  الرياضيةوالمفاىيـ والمبادئ 

مثؿ األلعاب التعميمية وفي معمؿ الرياضيات يصيغ الطبلب المفاىيـ والمبادئ المجردة ويطبقونيا 
  .الرياضيةبرات عف طريؽ التعامؿ العممي مع أمثمة محسوسة ليذه الخ

( بأنو حجرة خاصة تمثؿ بيئة تعميمية مزودة باألدوات والمواد 77 :1000وتعرفو سامية مداح ) 
 الرياضية، ويرتادىا التبلميذ لتمثيؿ المفاىيـ والمبادئ الرياضيةالتعميمية البلزمة لتعمـ المفاىيـ 

ة بتعامميـ مع الخبرات المباشرة تمثيبل محسوسا وتنميتيا لدييـ مف خبلؿ ممارسة األنشطة المعممي
 في مواقؼ عممية وبأمثمة محسوسة.

ًا إعداد ومعد مريح و متسع مكاف " ىو الرياضيات معمؿ أف (236 :1003) سبلمة يرى
 ". اليدوي والعقمي معاً  العمؿ خبلؿ مف الرياضيات التبلميذ فيو يتعمـ بحيث كامبلً 

 في تكمف الرياضيات معامؿ عمييا تقـو التي الفمسفة " أف (236 :1003) سبلمة ويضيؼ

 .أعمؿ فأفيـ " إني ،فأتذكر أرى إني ،فأنسى أسمع إني) الشييرة الصينية المقولة
بأنو ىو مكاف بو أدوات ومواد يدوية وتجييزات أخرى،  ( "2: 1005بدر ) وتعرفو

العبلقات يستخدميا التبلميذ لمتجريب، والتحقؽ مف صحة بعض المفاىيـ والحقائؽ، واكتشاؼ 
ي معممة، ويمكف أف يكوف في الفصؿ المعممالرياضية. وقد يكوف ىذا المكاف غرفة خاصة في ال

مكانات ال ة، وحسب ظروؼ العمؿ المعممي الذي يمارسو معممنفسو، وذلؾ حسب ظروؼ وا 
 التبلميذ".

 .زمةالبل التعميمية والمواد واألجيزة بالوسائؿ مزود مكاف " بأنو (9 :1006) السيد ويعرفو
 التجريدات تطبيؽ أو المبادئ اكتشاؼ المفاىيـ و ارتياد خبلؿ مف الرياضيات التبلميذ فيو يتعمـ

  " .عممية مواقؼ في الرياضية
بأنو " بيئة يتعمـ فييا الطمبة الرياضيات مف خبلؿ  (272 :1021)وآخروف  ةعفانويعرفو 

ت الرياضية في مواقؼ عممية، مف التعرؼ عمى المفاىيـ واكتشاؼ المبادئ أو تطبيؽ التجريدا
أو أنشطة عممية مثؿ األلعاب بحيث يصيغ الطالب  ،ونماذج رياضية ،خبلؿ تمثيميا بأشياء فيزيائية

 .عف طريؽ التعامؿ العممي مع أمثمة محسوسة ويطبقيا ،فاىيـ والمبادئ المجردةالم

زودة باألدوات حجرة خاصة تمثؿ بيئة تعميمية م معمؿ الرياضيات بأنو    ى ال احث 
مف خبلؿ  ضيةالتقنية الحديثة اإللكترونية  لتعمـ المفاىيـ الرياة اليدوية ووسائؿ يوالمواد التعميم
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بواسطة التعامؿ مع أمثمة محسوسة ليذه الخبرات  محسوساً  تمثيبلً  الرياضيةتمثيؿ المفاىيـ 
 .الرياضية

 فمف ،الرياضيات تدريس ؼأىدا لتحقيؽ ممحة ضرورة يعد الرياضيات معمؿ فإف وبالتالي

 التي لمجردةا الرياضية لممفاىيـ الحسية التمثيبلت و مع النماذج التعامؿ مف التبلميذ يتمكف خبللو

 ،التعمـ ألثر انتقاؿ و ،لمتعمـ وثبات ،التعمـ في وجودة ،التعمـ إلى ميؿ مما يحقؽ ،يدرسونيا  نظرياً 
 .الرياضيات تدريس في ةإستراتيجي وىي غايات

 ،االبتدائية بالمرحمة الرياضيات تعمـ العوامؿ في أىـ مف ىو لمتعمـ مناسبة بيئة توفير أف كما
األساسية  التصورات أف إلى مشيًرا .الرياضيات خاصة لتدريس حجرة تخصيص ضرورة عمى والتأكيد
 الدارسة فحجرة .ظروؼ أي وتحت ،مكاف أي في تطبؽ أف يمكف الرياضيات لتعميـ كمدخؿ لممعمؿ

 جانباف لو الرياضيات ألف معمؿ ،األمر لـز إذا لمرياضيات معمبلً  لتصبح تييئتيا يمكف عاديةال

 والنماذج المواد مف لمجموعة بالمعالجة اليدوية الرياضيات تعمـ عمى ويؤكد ،مادي أحدىما

 ،والتشويؽ الجذب عمى يؤكد نفسي وآخر .لمجردةلممفاىيـ ا الحسي اإلدراؾ تحقؽ التي لمجسماتوا
 .التعميمية المواقؼ في النشط لممتعمـ والتفاعؿ ،الذاتي والتعمـ

 مف خبللو والذي ،الحقيقية لمحياة مصغًرا نموذجاً  الرياضيات معمؿ اعتبار ويمكف ىذا

 ويبلحظ ،النماذج الرياضية ببناء يقـو حيث ،حقيقتيا عمى الرياضيات يمارس أف طالبال يستطيع

 عممية بطريقة الرياضية القوانيف والتعميمات بعض مف يتحقؽ كما ،الرياضية وخصائصيا صفاتيا

 .الواقعية الحياة مف وقريبة

 :أشكال معمل ال  اض ات

 :كما يمي (81 :1005)مداح سامية  أوردتيا مختمفة أشكاالً  الرياضيات معمؿ يأخذ أف يمكف
 :ال  ا   حج ة في ال  اض ات معمل

 يتمكف الصؼ بحيث في األثاث ترتيب يعاد وفيو ،العادي الدراسي الصؼ في ينشأ النوع وىذا

 ،المعممية لؤلنشطة البلزمة والتقنيات التعميمية األدوات باستخداـ مجموعات في العمؿ مف التبلميذ
 .نفسو خاص بالصؼ ركف في والتقنيات األدوات حفظ ويتـ

 :خاص  حج ة في ال  اض ات معمل

 قسـ مختمفة مثؿ أقساـ عمى تشتمؿ بحيث تنظـ ةمعممبال خاصة حجرة في يتـ النوع وىذا

 لمحاسب خاص وقسـ ،المعمؿ لمكتبة وقسـ ،التعميمية لمتقنيات وقسـ ،المعممية األنشطة إلجراء

 واالنترنت.
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 :معمل ال  اض ات عمى شكل ف   

 الطبلب عمى شكؿ فريؽ لمبحث عف حؿ لممشكمة موضع الدراسة. تجييز يتـ النوع ىذا وفي
 الم هقل ال  اض ات معمل

 في األنشطة المعممية إلجراء البلزمة التعميمية والتقنيات األدوات تجييز يتـ النوع ىذا وفي

 إليو يمجأ النوع وىذا .يدرسيا التي الصفوؼ لكافة التنقؿ بيا  مف المعمـ يتمكف بحيث ،عربة أو حقيبة

 .دراسي صؼ لكؿ كافية تعميمية و تقنيات أدوات توفر عدـ حالة في المعمـ

 ( أشكاؿ معمؿ الرياضيات في الشكؿ التالي :81: 1005توضح مداح )



 ( أشكال معمل ال  اض ات1-2)شكل 

 وتنفيذ، ،تخطيط مف المياري والتمّكف النفسي، االستعداد أف ال احث    ى ذلؾ ضوء وفي

 تدريس في الطريقة المعممية استخداـ في المعمـ لنجاح الجوانب أىـ مف المعممية األنشطة وتقويـ

 يمكف قصوره حالة في المادي في أي نوع مف أنواع معمؿ الرياضيات الجانب أف ذلؾ الرياضيات،

 تامة قناعة عمى المعمـ كاف إذا خاصة ،المتاحة اإلمكانات ضوء في بالعمؿ كمعوؽ التغمب عميو

 والميارات النفسية، القدرة ؾوامتبل ،الرياضيات تدريس أىداؼ تحقيؽ في المعممية الطريقة بدور

 .المعممية األنشطة إلدارة البلزمة
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 :مك هات معمل ال  اض ات

ة االبتدائية تختمؼ عف مكونات معمؿ الرياضيات معمممكونات معمؿ الرياضيات في ال إف
وكذلؾ تختمؼ عف مكونات معمؿ الرياضيات في المرحمة  ،في مدارس التعميـ المتوسط والثانوي

تحقيؽ أىداؼ تدريس  معمؿ الرياضيات في ىذه المراحؿ عمىالجامعية وتتفؽ جميع مكونات 
 .الرياضيات في كؿ مرحمة

وممتعة  ،يمكف أف تكوف أنشطة مثيرة ،المبنية عمى أنشطة الورقة والقمـ واألنشطة الرياضية
و ومثمرة، بنفس القدر الذي يمكف أف يحدث مف خبلؿ استخداـ أجيزة وأدوات باىظة التكاليؼ، 

 .الجيدة أفضؿ مف األجيزة المكمفة فإف استخداـ األفكار الرياضية ،الطريقة المعمميةوعند استخداـ 

( بعض األدوات المكونة لممعمؿ منيا وحدات الطوؿ 19 :2996ذكر الثقفي ) كما
والعداد الذي يساعد في  ،والبوصة المكعبة ،والبوصة المربعة ،مثؿ البوصة ،والحجـ ،والمساحة

ومقياس السرعة  ،إظيار معنى جديد لآلحاد والعشرات والمئات واأللوؼالحساب االبتدائي عمى 
 ليساعد الطمبة عمى تفيـ الكسور العشرية.

 مدارس في الرياضيات لمعمؿ األساسية أف المكونات (54 :1009كما ذكر الوعاني )

 :المرحمة االبتدائية يمكف تحديدىا كما يمي

 التعميمية، األدوات والتقنيات لنقؿ متحرؾ امؿح الكتب، وحفظ األدوات لتخزيف وأرفؼ خزائف

 أعواد تربيط، أدوات ،لمجسماتا أدوات عمؿ رسـ، أدوات المغناطيسية، السبورة التقميدية، السبورة

 نماذج ىندسية، أدوات سميكة، وأخرى شفافة تربيع، أوراؽ شبكات متنوعة، وببلستيكية خشبية

 لمطوؿ مختمفة مقاييس بالرياضيات، تيتـ كتب تعميمية، برمجيات ألعاب تعميمية، شفافيات، ىندسية،

 المكعبات المتداخمة، الحسابي، الميزاف الدائرية، الموحة اليندسية، الموحة والمساحة، والحجـ والسعة

 األعداد دومينو عدادات مختمفة، الكسور، شرائح اليندسية، القطع كوزينير، قطع ديتر، قطع

 اآللة العموي، العرض جياز عرض البيانات، جياز آلي، حاسب جياز العمميات، وخصائص

 اليوـ. عالمنا يشيدىا التي المستجدات التقنية مف وغيرىا ،.....الحاسبة.

 :( أف مكونات معمؿ الرياضيات ىي1005:1بدر ) كما ترى

أدوات قياس، موازيف مختمفة األحجاـ واألنواع كالمتر الخشبي والمتر الشريطي، ميزاف  -
 كفتيف،..... ويزاف  ذزنبركي، م

 مساطر مدرجة وغير مدرجة  -
ألواح خشبية، مقصات، مطاطات،  ،ورؽ مقوى، ألواح فميف ،أشياء عامة مثؿ: أوراؽ ممونة -

 ....،خيوط، مسامير
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فرجارات، مثمثات مختمفة األنواع، شبكات التربيع،  ،أدوات ىندسية بأعداد مناسبة:  منقبلت -
 ....ية،الموحة اليندسية، الموحة الدائر 

، مخروط، اسطوانة، ،مجسمات مختمفة: مكعب، متوازي مستطيبلت -  .....ىـر
المكعبات المتداخمة، شرائح الكسور، قطع النماذج،  ،اليدويات المصنعة مثؿ مكعبات دينز -

 ....قطع كوزينر، الميزاف الحسابي، المعداد،
 ...،فرش، ألواف، أصباغ -
مثؿ جياز ية، وأجيزة العرض المختمفة: ة وحاسبات آلية، وبرمجيات تعميمت حاسبآال -

 .العرض فوؽ الرأس وغيره
 الكتب والمجبلت التي تيتـ بالرياضيات. -
 .........عمبلت معدنية وورقية.  وغيرىا مف المواد واألدوات -ساعات  -آالت تصوير  -

نو عند تكويف معمؿ الرياضيات يؤخذ في عيف ( "أ271: 1021وآخروف ) ةعفان يذكرو 
وبذلؾ  .المستوى العقمي والمعرفي لمتبلميذ واألدوات واألجيزة البلزمة لتدريس الموضوعاتاالعتبار 

 :يمكف أف تكوف المصادر اآلتية مناسبة لعمؿ الرياضيات

 ....إلخ،وكتب ،ومجبلت حائطية ،وأشكاؿ بيانية ،وممصقات ،صور ومصورات :مطبوعات -2

ومحطات  ،سجيؿ سمعية ومرئيةوأجيزة ت ،أجيزة عرض أفبلـ وشرائح وشفافيات :أجيزة -1
 .دائرة تمفزيونية مغمقة ،وأجيزة كمبيوتر وممحقاتيا

نماذج ورقية  ،وشرائح شفافة ،سبورة ضوئية ،سبورة وأقبلـ فموماستر :وسائؿ تعميمية -3
 لوحات مثقوبة ومغناطيسية......إلخ. ،وكرتونية وخشبية ومعدنية وببلستيكية

آالت  ،ر وفرجار وسائر أدوات الرسـ اليندسيأدوات قياس مثؿ /مساط :أدوات ىندسية -4
أدوات خاصة مثؿ  ،يات ىندسيةنأدوات وأجيزة رسـ لرسـ منح ،مقصات ،حاسبة عممية

 ....إلخ..قطع الزىر وأجيزة رمي النقود

 وكذلؾ معروضات. :ألعاب رياضية -5

 ،بقياس وتقري ،جئتحميؿ نتا ،بناء أشكاؿ ،جمع البيانات ،التجريب :األنشطة المعممية -6
 ،بناء نماذج ،قراءة كتب ،استخداـ مصادر ووسائؿ سمعية وبصرية ،استكماؿ أوراؽ عمؿ

كتابة وتنفيذ برامج  ،مناقشة أفكار رياضية ،البحث عف أنماط ،حؿ مشكبلت ،لعب ألعاب
 .....إلخ.كمبيوتر

التي يحوييا  المصادر والمواد واألدوات التعميمية (78: 1000مداح ) كما حددت سامية
 كما يمي:  ؿ الرياضياتمعم
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 ( مك هات معمل ال  اض ات2-2شكل  قم )
 و التجييزات مف الكثير يحوي النموذجية صورتو في الرياضيات معمؿ فإف سبؽ ما عمى بناءً 

 اإلشراؼ ميمة إليو مؤىؿ ومتفرغ توكؿ شخص إلى الحاجة تفرض التي المختمفة التعميمية التقنيات

 بشكؿ النقص حصر ،مكوناتو تنظيـ :مف خبلؿ التدريس في دامواستخ تسييؿ عمى ليعمؿ ،عميو

 .المعممية األنشطة لتنفيذ اإلعداد في والمساىمة ،المتوافراألدوات  صبلحية مف التأكد ،دوري

 :أطم   ا  خ ام معمل ال  اض ات
 ونظريات دراسات مف التربويوف قدمو ما ضوء في الرياضيات معمؿ استخداـ أىمية تتجمى

 معمؿ باستخداـ التدريس طريقة أفإلى ( 261: 1005) محمد يشير حيث ،والتعمـ عميـالت في

 أىمية عمى مؤكًدا ،تبعو ومف بياجيو لنتائج دراسات المباشرة التربوية التطبيقات إحدى ىي الرياضيات

 و ،االكتشاؼ التبلميذ خبلليا مف يستطيع التي المحسوسة األنشطة الدراسي المنيج يييئ أف

 و المفاىيـ تقديـ في التدرج مع ،النتائج صحة مف والتحقؽ ،القرارات واتخاذ ،والتعميـ ،تنتاجاالس
 .المجرد  إلى المحسوس مف المبادئ الرياضية

وآخروف    السيد كما ذكر الرياضيات تدريس في المعمؿ استخداـ أىمية إجماؿ يمكف و ىذا
 :كما يمي (20 :1006 )
 ،التطبيؽ ،الفيـ ،المعرفية )التذكر األىداؼ مستويات تحقيؽ في المعممية األنشطة تساعد -1

 .(التقويـ ،التركيب ،التحميؿ
 .الرياضية الميارات وتطبيؽ تعمـ عمى المعممية األنشطة تساعد -2

 ،االرتياح ،الرغبة مثؿ الوجدانية األىداؼ مستويات تحقيؽ في المعممية األنشطة تساعد -3

 .الرياضيات تدريس في القيـ تقبؿ ،يةالرياض والمفاىيـ لؤلنشطة االستجابة
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 يمكف المحسوسة شبو المحسوسة واألنشطة األنشطة خبلؿ ومف الرياضيات معمؿ مف خبلؿ -4

 .والتطبيقات الرياضية المبادئ يكتشفوا أف لمتبلميذ

 طريؽ عف والتحويبلت والتقدير والتقريب القياس أساليب ممارسة يمكف الرياضيات معمؿ في -5

 .يةالفعم الممارسات

 قد مما المعمـ عمييا يسيطر التي الطرائؽ مف لمخروج لمتبلميذ فرصاً  توفر المعممية األنشطة -6

 .الرياضيات تعمـ نحو أفضؿ اكتساب اتجاىات عمى مساعدتيـ في يسيـ

 خبلؿ مف الرياضية والمبادئ  المفاىيـتعمـ  في النجاح مف الكثير يحققوف ال الذيف التبلميذ -7

 .بالمحسوسات تعمميـ خبلؿ أفضؿ مف نتائج قوفيحق قد المجرد العرض

 مجموعات مجرد ليست الرياضية والمبادئ والمفاىيـ الميارات أف التبلميذ يكتشؼ المعمؿ في -8

 .الصبغة المبيمة ذات والرموز القواعد مف وضعية

 واقع إلى العقؿ مف قؿتتن ال التي النظرية المعمومات ألف ،عممية مرآة ىو الرياضيات معمؿ -9

 .ليا قيمة ال حياةال

 -:( أىمية معمؿ الرياضيات في الشكؿ التالي1000مداح )سامية وتمخص 



 أطم   معمل ال  اض ات (3-2شكل  قم )
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فإف أبرز أىمية ناجمة عف  ،وأجمااًل ما سبؽ ذكره عف أىمية استخداـ معمؿ الرياضيات
التعميمي برونؽ يجعمو  توظيؼ معمؿ الرياضيات ىو التفاعؿ الصفي الجيد التي يزود الموقؼ

 .ينجح بشكؿ أكبر مف توظيؼ الطريقة التقميدية

 :أط اف ا  خ ام معمل ال  اض ات

 :ستخداـ معمؿ الرياضيات وىياليذكر برونر أربع أىداؼ أساسية مف   

عمى حفظ القوانيف  طالبومادة الرياضيات فبل يعتمد ال طالبنشيط التفاعؿ بيف الت -2
 الرياضية بؿ فيميا.

 .مف دافعية التبلميذ نحو تعمـ الرياضيات يزيد -1

 يزيد في قدرات التفكير العممي عند التبلميذ. -3

 .يشجع التبلميذ عمى االكتشافات الرياضية -4

 :( أف أىداؼ معمؿ الرياضيات ىي270 :1021كما يرى عفانة وآخروف )

ادئ واستيعاب المفاىيـ وتحميؿ وتركيب المب ،وتطبيؽ الميارات ،تعمـ وتذكر الحقائؽ -2
 .الرياضية المباشرة

وتنمية  ،وتعمـ كيؼ نتعمـ ،مثؿ حؿ المشكبلت ،غير المباشرةتعمـ الخبرات الرياضية  -1
 .وانتقاؿ أثر التعمـ ،القدرات العقمية

وتقبؿ  ثؿ الرغبة واالرتياح والرضام ،يساعد أيضًا في تحقيؽ األىداؼ الوجدانية -3
 .متع  بياوالمشاركة في األنشطة الرياضية والت ،الرياضيات

 تعمـ العمؿ االستقبللي أو العمؿ الجماعي. -4

فالطبلب الذي ينالوف نجاحًا في تعمـ  ،تعمـ وممارسة أساليب القياس والتقدير والتقريب -5
المفاىيـ والميارات والمبادئ الرياضية قد يبلقوف نجاحًا أكبر مف خبلؿ تعامميـ مع 

 .المحسوسات في المعمؿ

يات لو دور كبير في حؿ مشكمة صعوبات الرياضيات التي وأخيرًا ثبت أف معمؿ الرياض
 يعاني منيا الطبلب.
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 :خصائص معمل ال  اض ات

( أف أىـ الخصائص التي يجب أف تتوفر في معمؿ 86-85: 1000مداح )سامية ترى  -
 :الرياضيات ىي كما يمي

يرة في مجموعات صغ التبلميذشكؿ مخطط لمنشاطات المعممية حيث يجمس ب يجب أف تكوف -
 .عمى مواد مختمفة أو عمى نفس المادة يعمموف ،أو منفرديفلمعمؿ 

حجرة المعمؿ غنية بالمواد واألدوات لبلستفادة منيا سواء أكانت مواد مصنعة  يجب أف تكوف -
 .أو مف صنع المعمـ أو أدوات أخرى مف صنع التبلميذ ،تجارياً 

مـ وليس المعمـ؛ ولكف المعمـ في معمؿ الرياضيات ىو مركز ومحور عممية التع طالبإف ال -
ومع كؿ  ،يوجو العمؿ ويعمؿ مع التبلميذ في المجموعات الصغيرة أو مع األفراد مف التبلميذ

 .الفصؿ

بحيث يتيح لمتبلميذ الحرية بالحركة واالنتقاؿ  ،يتـ تنظيـ معمؿ الرياضيات بشئ مف المرونة -
 .مف نشاط إلى آخر بناء عؿ رغباتيـ واحتياجاتيـ

مف تحديد اكتشافاتو بالطريقة  طالبحيث يتمكف ال ،مؿ الرياضيات األنشطة المفتوحةيوفر مع -
 .دىايالتي ير 

استخداميا  التي يمكف ،(يوفر معمؿ الرياضيات وسائط االتصاؿ الحسية )السمعية والبصرية -
 .في تدريس الرياضيات

 :م ا ا  ف ائ  معمل ال  اض ات

 -:ما يمي وفوائد معمؿ الرياضيات زاياأىـ م (88 -87: 1000مداح )سامية  ذكرت 

التي تساعده عمى الحصوؿ عمى معمومات  ،لمبلحظة الدقيقة المباشرةا طالبيييئ الفرصة لم -
 .الرياضيةجديدة واكتشاؼ المفاىيـ والقوانيف 

 ويحفظيا. طالبيضفي واقعية عمى بعض المعمومات واألفكار النظرية التي يسمعيا ال -

ويدعـ دوره في الوصوؿ لمكثير مف  ،تماـ بالتجريب والتعمـ بالعمؿعمى االى طالبيساعد ال -
 .ةالحقائؽ والمفاىيـ والقوانيف الرياضي

 يكسب التبلميذ بعض الميارات العممية مثؿ ميارة استخداـ األدوات اليندسية. -

عمى استخداـ التفكير المنطقي لمتوصؿ إلى االستنتاجات المبلئمة مف  طالبيساعد ال -
 .والمشاىدات والنتائج التي يحصؿ عمييا مف خبلؿ إجرائو لؤلنشطة المعمميةالمعمومات 
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فييا مثؿ كيفية العمؿ االستقبللي )عند  يذ بعض القيـ واالتجاىات المرغوبيكتسب التبلم -
العناية باألدوات  ،نظافة مكاف العمؿ ،(والتعاوف )عند العمؿ في مجموعات ،(العمؿ فرادي

 .المستخدمة الترتيب... إلخ

 .يمكف التبلميذ مف تطبيؽ المفاىيـ والقواعد والمعمومات التي سبؽ دراستيا في مواقؼ جديدة -

 يساعد عمى تحسيف فيـ التبلميذ لمعبلقات بيف الرياضيات وغيرىا مف العمـو األخرى. -

عمى ممارسة أساليب القياس والتقريب والتقدير حيث يتعرؼ  طالبتساعد األنشطة المعممية ال -
 .في معمؿ الرياضيات عمى وحدات القياس والتحويبلت عف طريؽ الممارسة العمميةالتبلميذ 

كما يخمؽ بيئة تعمـ  ،يساعد التبلميذ عمى اكتساب اتجاىات أفضؿ نحو تعمـ الرياضيات -
 .مريحة يتعمـ فييا التبلميذ حسب قدراتيـ الذاتية

 يساعد التبلميذ عمى ممارسة خطوات حؿ المشكبلت. -

 :م معمل ال  اض اتإج اءات ا  خ ا

 لتحقيؽ القياـ بيا عمى المعمـ ينبغي التي اإلجراءات مف ( عدًدا64 :1009يحدد الوعاني )

  :الرياضيات وىي كما يمي تدريس في المعمؿ استخداـ مف المرجوة األىداؼ

 .ووضوح بدقة المعمؿ استخداـ مف األىداؼ تحديد -1

 .وتوفيرىا ،مؿالمع في الدرس لتنفيذ البلزمة المتطمبات تحديد -2

 ،المقدـ العممي الدرس أىداؼ وحسب العمؿ في البدء قبؿ التبلميذ عمى المسؤوليات توزيع -3
 معمؿ حصة في التبلميذ بيايقوـ  أف المتوقع مف التي لؤلنشطة محددًا  المعمـ يكوف أف عمى

 .الرياضيات

 .العمؿ في البدء قبؿ نظرياً  العمؿ لخطوات شرح أو ،عممي بياف تقديـ -4

 أثناء عمى التبلميذ اإلشراؼ مع المختمفة المصادر استخداـ و ،األنشطة لتنظيـ خطة عوض -5

 .العمؿ

 .الذاتي والتعمـ لمممارسة لمتبلميذ الفرصة إتاحة -6

 .المحددة األىداؼ ضوء في والنيائي ،المرحمي التقويـ استخداـ حسف -7
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 :الط  ق  المعمم   - ب

 :مق م 

المواد تجريدًا واستخدامًا لمرموز والصيغ الرياضية، بالرغـ مف أف الرياضيات تعتبر أكثر 
أف التعامؿ مع األشياء الحسية )الممموسة( يعد نشاطًا  إال أف نظريات بياجيو وبرونر ودينز بيّنت

 ميمًا في تعميـ وتعّمـ الرياضيات. 
 الرياضيات بشكؿ تعميـ أىداؼ تحقيؽ في الفعالة التدريس ؽطر  إحدى المعممية الطريقة تعد

 مف لمتبلميذ وىي المقدمة لممفاىيـ الحسي اإلدراؾ حاجة تراعي المعممية الطريقةف وذلؾ أل .عاـ

 كطريقة إطارىا في األخرى التدريس ؽطر  تستوعب استخداـ أف يمكف مرنة طريقة آخر جانب

 .األلعاب وغيرىا ،المشكبلت حؿ ،االكتشاؼ

 وتثمر ،مميزاتيا كافة تحقؽ أف يمكفو  ،األخرى التدريس طرائؽ مع تتكامؿ طريقة ىي وبذلؾ

 ،الستخداميا المناسبة البيئة التعميمية توفرت ما إذا الرياضيات وتعمـ تعميـ عممية عمى إيجابي مردود
داراتيا المعممية لؤلنشطة التخطيط عمى قادر معمـ إلى إضافةً   مف ينبغي ما لتحقيؽ ينبغي كما وا 

 .وجدانية و ،ميارية و ،معرفية أىداؼ
 :ط   الط  ق  المعمم  ما

وىى تركز عمى قاعدة "التعمـ   ،تقود ىذه الطريقة الدارس إلى اكتشاؼ الحقائؽ الرياضية
وىى تعتبر امتدادًا لمطريقة  ،وىى تسير مف الممموس إلى المجرد  ،بالعمؿ" أو "التعمـ بالمبلحظة"

فالدارسوف ال يستمعوف دائمًا إلى  ،عف الطريقة االستقرائيةئية ولكنيا أكثر تفصيبًل وعمبًل االستقرا
وتساعد ىذه   ،فالقواعد تكتشؼ عف طريؽ التعميـ ،المعمومات بؿ يقوموف أيضًا بالنواحي العممية

  .الطريقة عمى إزالة الطبيعة المجردة لمرياضيات فيي تجعؿ الموضوعات مشوقة وممتزجة بالنشاط
مؿ مثؿ رسـ خط مستقيـ أو إنشاء اليندسة ىو عمؿ معممي كا فيفمثبًل العمؿ اإلنشائي 

استخداـ بعض  فيزاوية أو عمؿ مثمث أو شكؿ رباعي أو متوازي أضبلع ألف كؿ ذلؾ يشترؾ 
مثؿ حساب مساحة المثمث يعمؿ نموذج  الحجـ وكذلؾ عند حساب المساحات و ،األدوات اليندسية

أ )ت الحقائؽ المتصمة بػ وفى الجبر إلثبا  ،ليا مف الكرتوف ويحسب عدد وحدات المساحة المربعة
 ،أيضًا بنماذج مف الكرتوف والخشب  وغيرىا يمكف االستعانة  ،(1ب – 1أ) ،1(ب –أ ) ،1(+ ب

وكؿ العمميات مثؿ العد والترقيـ والجمع والطرح والضرب والقسمة وحؿ المعادالت وغيرىا يمكف عف 
 .المعمؿ فيطريؽ أدوات مناسبة إجرائيا عمميًا 

التجارب أو الفحوص أو غيرىا مف النشاط  قة يقوـ التبلميذ أنفسيـ بإجراءوفقا ليذه الطري
 .المرشد ويكوف دور المعمـ ىو دور الموجو أو ،المعممي
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" أف الطريقة المعممية يقصد بيا استخداـ أجيزة و أدوات بطرؽ  (235 :1004يرى عبيد )
بأنفسيـ ىو أف يقوـ التبلميذ الميـ ىنا  ،تجريبية داخؿ معمؿ متخصص لتعميـ وتعمـ الرياضيات

بإجراء التجارب لمتحقؽ مف صحة عبلقة رياضية أو اكتشاؼ خواص رياضية يتمثؿ ذلؾ في 
كما  .استخداـ اليدويات ومكعبات وقضباف ممونة وقطع منطقية ومعداد ونماذج مصنعة أو جاىزة

حاسوب والمتطمبات ال وأجيزة ،تضمف أجيزة مساعدة مثؿ أجيزة عرض الشفافيات والصور المعتمة
 المناسبة مف البرمجيات ".

" أف الطريقة المعممية ىي مجموعة مف األنشطة التعميمية  (2 :1005بدر ) وتذكر  
يخططيا وينّظميا المعمـ، ويمارسيا التبلميذ بأنفسيـ فرديًا أو في مجموعات صغيرة في معمؿ 

ف صحة بعض المفاىيـ والحقائؽ الرياضيات )أو في غرفة الصؼ( تحت إشراؼ المعمـ؛ لمتحقؽ م
الرياضية، أو اكتشاؼ بعض التعميمات، مف خبلؿ  التجريب العممي بالمواد واألدوات المتوفرة في 

 .المعمؿ، وبالبحث واالستقصاء مف المعمومات والخبرات الرياضية السابقة"

 أىداؼ تحقؽ التي اإلجراءات تمثؿ" أف الطريقة المعممية  (56 :1009ويقوؿ الو عاني )

 عممية تعمميو أفكار باستخداـ وذلؾ ،الدائـ النشط والتفاعؿ العمؿ مف التبلميذ تمكيف طريؽ عف التعمـ

 مف ركف ،خاص المكاف وتسمياتو)معمؿ عف النظر بصرؼ تعميمية تقنيات مف توفيره يمكف بما معززة

 ...( ".التعميـ مصادر مركز ،األنشطة قاعة ،ةمعممال حجرة

العمؿ المعممي أنيا " مجموعة مف الخطوات  طريقة( 272 :1021آخروف )و  عفانوويعرؼ 
ليتعمموا الخبرات الرياضية مف خبلؿ أنواع كثيرة مف األنشطة العممية  ،التي يسير وفقيا الطمبة

واستخداـ اليدويات في معمؿ  ،التي تتضمف استخداـ أجيزة وأدوات بطرؽ تجريبية ،المحكمة
أو دراسات  ،أو المعمموف ،يقوـ بيا الطمبة ،ف ىذه األنشطة عروضاً ويمكف أف تكو  .الرياضيات

 .أو أنشطة حؿ مشكبلت ،أو طرقًا لبلكتشاؼ واالستقصاء ،فردية وجماعية

 استراتيجيات مف مجموعة " يعني المعممي التدريس أف ( Bell، 2987:286ويرى بؿ )

 المخططة األنشطة مف كثيرة خبلؿ أنواع مف يةالرياض األفكار بواسطتيا التبلميذ يرتاد ،والتعمـ التعميـ

 واستخداـ طالبال مشاركة عمى التركيز مع المعمـ أو التبلميذ بيا يقـو التي الرياضيات معمؿ في

 فرصاً  يوفر مناسباً  تجييًزا مجيز الرياضيات لتدريس خاص وجود معمؿ أف ويرى .محسوسة تمثيبلت

 يمكف جيدة معممية دروس تصميـ الصعب مف ليس وأن يرى كما ،التدريس المعممي لنجاح أكبر

 :1009 ،)منقوؿ عف الوعاني " وبسيطة قميمة مواد وباستخداـ ،العادي الدراسي الصؼ تنفيذىا داخؿ
57) 
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"  بأنيا ( الطريقة المعممية في تدريس رياضيات المرحمة االبتدائية95 :1000عرفت مداح )
وعة مف األنشطة التعميمية المخططة والمنظمة مف الطريقة،تعتمد عمى ممارسة التبلميذ لمجم

المعمـ، مف خبلؿ تعامميـ وتفاعميـ مع المواد المحسوسة المتاحة في معمؿ الرياضيات، وذلؾ 
والتدريب عمى  الرياضيةوالتوصؿ إلييا بأنفسيـ ،واكتشاؼ العبلقات  ةالكتساب المفاىيـ الرياضي
 .الميارات وحؿ المشكبلت"

 ولذلؾ تعرؼ ،عمي أىمية التعمـ مف خبلؿ العمؿ والتجريب واالكتشاؼ قةطريال وتؤكد ىذه

أو  ويتعمؽ بتطبيؽ المعمومات األساسية لمتعرؼ في موقؼ ما، ،بأنيا نشاط تعميمي مخطط بعناية
التي  ،التعميمية لذلؾ فيي تعتمد عمي تييئة البيئة ،أو اكتشاؼ معمومات جديدة ،حؿ مشكؿ معيف

 .سواء أفراد أو في مجموعات صغيرة ،لعمؿ بأنفسيـتسمح لمتبلميذ مف ا

ميما كاف  أو متابعة بياف عممي ،ولعمنا نتفؽ أف االستماع إلي محاضرة ميما كانت شيقة
ممارسة ىذه الميارة والتدريب  بالضرورة وتعمـ أي ميارة  يتطمب ال يؤدي إلي تعمـ ميارة ما  ،متقنا
 .يياليصؿ الفرد إلي مستوي اإلتقاف ف ،عمييا

فالتركيز في  ،فرصة التدريب العممي والممارسة يتيح لمتبلميذ –كطريقة لمتعمـ  –والمعمؿ 
وليس الميـ ما ينتجو  .اليدوية والحركية بوجو عاـ عمي تكويف الميارات يعتمدأىداؼ المعمؿ 

 ،المراحؿأي في نياية المعمؿ ولكف الميـ ىو اإلجراءات و  ،التعميمي التبلميذ في نياية ىذا النشاط
 .خبلؿ ىذا الموقؼ التعميمي طالبال التي يمر بيا

خبلؿ فترات التخطيط والتنفيذ  ،بعضيـ البعض يتيح المعمؿ لمتبلميذ فرصة التفاعؿ بيف
 .مما يكسبيـ عادات سموكية واجتماعية مرغوبا فييا ،واإلنياء

 أفا سبؽ م ـأى خبلليا تطبيؽ المعمؿ ىو الفرصة التعميمية التي يستطيع التبلميذ مف  
كما تتاح ليـ الفرصة  ،مواقؼ جديدة وتجريب ىذه المدركات في ،تعمموه مف مدركات وتعميمات
 .لبلبتكار والتجديد فيما يعمموف

دارة ويتطمب  الموارد المتاحة مف وقت  المعمؿ مف التبلميذ التعود عمي التخطيط وا 
 وبمعني آخر يتيح المعمـ ،شاط التعميميبحيث تتحقؽ األىداؼ المنشودة مف ىذا الن .الخ ،وخامات

القرارات  بما في ذلؾ مف اتخاذ ،لمتبلميذ فرصة التدريب عمي األسموب اإلداري في التفكير والعمؿ
  .وحؿ المشكبلت والتجريب والبحث

خروج الموقؼ  مف مميزات طريقة المعمؿ في التدريسويرى الكثير مف التروبييف أنو 
 ،فيو في المعمؿ يتحرؾ ،مستقببل فقط طالبقميدية التي يكوف فييا الالتعميمي عف األنماط الت

. كؿ ىذا .ويتعمـ مف أخطائو ،أعمالو ومع الزمبلء ويري بنفسو نتائج ،ويتعامؿ مع األشياء الحقيقية
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قباليـ عميو يبعث عمي الحماس بيف التبلميذ ويزيد مف . وىذا شرط أساسي .رغباتيـ في التعمـ وا 
 .لحدوث التعمـ

حيث يتطمب المعمؿ الجيد إتاحة  ،التكاليؼ ولكف يعتبر المعمؿ طريقة تدريس باىظة
وىذا  .ويتدرب عمي الميارة المنشودة في كؿ متكامؿ أف يؤدي العمؿ المطموب طالبالفرصة لكؿ 

أما دروس المعمؿ التي يوزع فييا العمؿ  .والخامات التي تحقؽ ذلؾ بالضرورة يتطمب توفير األجيزة
 –يكوف نصيب كؿ منيـ خطوة واحدة أو مرحمة واحدة مف العمؿ المتكامؿ فيذا  تبلميذ بحيثبيف ال

 ىذا ىلكف اإلمكانات المادية تجبرنا عم .طالبتحقيؽ أىداؼ المعمؿ بالنسبة لم لف يؤدي إلي

  .األسموب في التدريس

بلميذ معا إف والت معمـومف الأ ،معمـمسبقيف مف ال اً وتخطيط اً تتطمب طريقة المعمؿ تفكير 
ويوزعوف  ،ويقرروف متطمباتو مف أدوات وأجيزة وخامات ،المعمؿ فيـ يحددوف أىداؼ ،أمكف

 .قبؿ البدء في العمؿ كؿ ذلؾ ،المسئوليات

قد يتبع مناقشات جماعية أو  أو ،اً عممي اً أو مشاىدة بيان ،أحيانا يتبع المعمؿ درسا نظريا
أحيانا يكوف المعمؿ مصاحبا  و ،الحؽ سي أو في يـو.. إما في نفس اليوـ الدرا.مجموعات صغيرة

عند بدء العمؿ في درس  .لمبياف العممي وبالتبادؿ مع خطوات ومراحؿ عمؿ مف يقدـ ىذا البياف
حسب ىداؼ و التبلميذ حسب أىداؼ الدرس ويكمؼ كؿ منيـ بعمؿ محدد، ووفقا ليذه األ معمؿ يوزع

 أثناء العمؿ معمـيقوـ ال .أو في مجموعات صغيرة يزوجالمتاحة يكوف العمؿ فردي أو  إلمكاناتا

حظ خطأ في لو  ويكوف التوجيو عمي مستوي فردي إذا .بدور المبلحظ والموجو لمتبلميذ أثناء العمؿ
ومف الميـ لمغاية أف  .أداء أحد التبلميذ أو توجيو جماعي إذا الحظ شيوع ىذا الخطأ في األداء

لييـ مبلحظات إأي يجب أال يوجو  ،ما يمقي عمييـ مف توجيياتمف انتباه التبلميذ ل معمـيتأكد ال
بقدر اإلمكاف مف تدخمو في عمؿ  معمـيقمؿ ال والجدير بالذكر أف .وىـ منشغموف عنو بأعماليـ

يساعدىـ ألنو بذلؾ يحرميـ  وظنا منو أن ،خطوات العمؿ التبلميذ فبل ينوب عنيـ في أداء بعض
ويكوف التقييـ  .ياية درس المعمؿ البد مف إتاحة الفرصة لمتقييـفي ن .مف فرصة الممارسة والتعمـ

بأسموب  بؿ يجب أف يعتني أيضا .وأال يقتصر التقييـ عمي المنتج النيائي ،أىداؼ الدرس في ضوء
 ... الخ.العمؿ والسموؾ بيف األفراد وحسف استخداـ اإلمكانات

الذيف قاموا بالعمؿ في ىذا ميذ أو يشترؾ معو التبلفقط  معمـالتقييـ مف قبؿ ال قد يكوف
أو  ،تقييـ المعمؿ بأساليب مختمفة وذلؾ عف طريؽ األسئمة واألجوبة يتـ و ،التقييـ وىذا ىو األفضؿ

 .طالبأو عف طريؽ التقارير الفردية لكؿ  ،المعدة لذلؾ البطاقات الخاصة
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 التعمـ أىداؼ تحقؽ التي اإلجراءات تمثؿ المعممية الطريقة أف القوؿ أنو يمكف    ى ال احث 

 تعميمية عممية أفكار باستخداـ وذلؾ ،الدائـ النشط والتفاعؿ العمؿ مف التبلميذ تمكيف طريؽ عف

 مف ركف ،خاص معمؿ)المكاف وتسمياتو عف النظر بصرؼ تعميمية تقنيات مف توفيره يمكف بما معززة

 ........(.مصادر التعمـ مركز ،األنشطة قاعة ،ةمعممال حجرة

 مف والتنفيذ التخطيط في المعمـ جيد عمى تعتمدسبؽ نبلحظ أف الطريقة المعممية  ومما 

دارة الوقت والترتيب واألسموب المادة حيث  وبياف األفكار لتقريب تعميميةال الوسائؿ عمى تعتمد كما وا 

 ضلمعر  الجيد اإلعداد المعمـ عمى ويجب .والعينات والنماذج وعرض المجسمات والتفاعبلت األشياء
 وأثناء العرض مكاف وتحديد المواد البلزمة إعداد وكذلؾ صبلحيتيا مدى وتحديد األجيزة تجريب مف

تاحة األسئمة وطرح الواجب تحقيقيا األىداؼ توضيح يجب العرض  لتسجيؿ لمطمبة الفرصة وا 

 .مبلحظاتيـ

 :ات األ ا    في الط  ق  المعمم  المك ه

 (1004:237)و عبيد  (3 :1005)بدر بثينة  ترتكز الطريقة المعممية  مف وجية نظر
 عمى المكونات التالية: 

 .في الجزء األوؿ مف ىذا الفصؿ معمؿ الرياضيات بما يحتويو مما ُذكر أعبله -
األنشطة المعممية: وتتضمف مشكبلت وتساؤالت تتطمب القياـ بتجارب وقياسات ومشاىدات،  -

ت، كما تتضمف األنشطة المعممية بناء باإلضافة إلى عرض نماذج أو عرٍض عمى الشاشا
 وتفكيؾ بعض األشكاؿ والمواد.

المعمـ: يقوـ المعمـ بالتخطيط والتنظيـ لؤلنشطة، وتييئة المعمؿ كبيئة لمتعمـ وتجييز مصادر  -
رشادىـ  ،التعمـ واألجيزة واألدوات البلزمة، إضافة إلى تيسير التعمـ، وتوجيو التبلميذ وا 

 ة واألماف لمتبلميذ ولممعمؿ.والمحافظة عمى السبلم
جراء تجارب وعمؿ  طالب: دور الطالبال -  اكتشافات، سواًء  و يتمّثؿ في اكتساب خبرات وا 

 منفردًا أو في مجموعات. 

وجميع ىذه المكونات مترابطة معًا ترابطًا منظوميًا في تفاعبلت متبادلة ومستمرة،كما يتضح في   
 الشكؿ أدناه:
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 المك هات األ ا    في الط  ق  المعمم   (4-2)م الشكل  ق

 

 :    المعمم  الطالب في الط  ق  المعمم  

 :( دور المعمـ في الطريقة المعممية ويتمثؿ في اآلتي204-203 :1000ذكرت مداح )

 التخطيط لؤلنشطة المعممية وتوفير المواد واألدوات التعميمية البلزمة لتنفيذىا. -

 توجيو التبلميذ وتقديـ العوف ليـاإلشراؼ عمى تنفيذ و  -

التقويـ المستمر لمتبلميذ وتشخيص الصعوبات التي تعترضيـ وتحديد األساليب المناسبة  -
 .لمعالجتيـ

 .د قدراتيـتحدالتشجيع المستمر لمتبلميذ وتوجيو األسئمة التي تثير تفكيرىـ و  -
 : مكن  مخ صه في الهقاط ال ال   طالبأما     ال

ة في األنشطة المعممية بأنواعيا والتفاعؿ مع األدوات والمواد التعميمية المتوفرة المشاركة الفعمي -
يجابية  .في معمؿ الرياضيات بنشاط وا 

 التعاوف مع زمبلئو في العمؿ تحت إشراؼ المعمـ مع تحقيؽ االنضباط والعمؿ بيدوء. -

 تناوؿ األدوات بعناية ووضعيا في أماكنيا بعد االنتياء منيا. -

 نظافة معمؿ الرياضيات.االىتماـ ب -

 م ا ا الط  ق  المعمم  :

 :أف أىـ مميزات الطريقة المعممية ىي (3 :1005)ترى بدر 

تسيـ في زيادة التحصيؿ الدراسي لدى التبلميذ، حيث تساعد عمى تذّكر الحقائؽ واستيعاب  -2
 المفاىيـ وتطبيؽ الميارات واكتشاؼ التعميمات واستخداميا.

 األنشطتالمعمليت

 معملالزياضياث

 المعلم
 الطالة
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ؼ الوجدانية مثؿ: الرغبة في التعمـ، واالرتياح )الرضا( في تعمؿ عمى تحقيؽ األىدا -1
 االستجابة. 

 ترّسخ مبدأ التعاوف، والعمؿ الجماعي بروح الفريؽ الواحد.  -3

بنفسو، وتنمي التفاعؿ بينو وبيف والرياضيات. فالطريقة المعممية تعتمد  طالبتزيد مف ثقة ال -4
 عمى الفيـ والتطبيؽ وليس عمى الحفظ.

عممية التعميمية نوعًا مف الحيوية والنشاط، وتجعميا شّيقة وجذابة، تختمؼ عف تضفي عمى ال -5
 الوضع التقميدي.

 تعمؿ عمى تثبيت المفاىيـ والتعميمات والميارات وترسيخيا في أذىاف التبلميذ. -6

تعمؿ عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ، كما أنيا تساعد المتأخريف دراسيًا عمى  -7
 تيـ، وتحسيف اتجاىاتيـ نحو الرياضيات.تحسيف مستويا

 تساىـ في تنمية ميارات التفكير العممي، وميارات حؿ المشكبلت. -8

 -:( أف أىـ مميزات الطريقة المعممية ىي200 :1000)وترى مداح 

 .بيديو ءشي كؿفيو يحب أف يعمؿ   ،طريقة مشوقة ومثيرة لمدارس .2

  المجرد "و"التعمـ  إلى  المحسوسمف  ىما " التقدـ أساسيتيف طريقة أسست عمى قاعدتيف .1
 .بالعمؿ "

 .بمجيوداتو الخاصة  فيو يكتشؼ الحقائؽ  ،يكتسب الدارس فيمًا واضحًا لمموضوع .3

 .نمو ثقة الدارس بنفسو  تساعد عمى .4

طمب مف الدارسيف القياـ بعمؿ معممى في التعاوف وتبادؿ األفكار عندما ي تنمى روح .5
 .مجموعات 

 .يمثؿ مصدرًا لمسرور والتشجيع لمدارس النجاح في التجريب  .6

 .العمؿ فييتـ التغمب عمى عامؿ الخجؿ عند الدارس ؛ ألنو يستعمؿ أدوات وخامات  .7

الموضوعات وظيفية  تومف ىنا أصبح ،تطبيؽ الرياضيات بصورة واضحة بالنسبة لمدارس .8
 .وذات معنى بالنسبة لو 

 .خداـ ىذه الطريقةأفضؿ باستبصورة الرياضيات تفيـ  فيبعض الموضوعات  .9
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المنطقي لمتوصؿ إلي استنتاجات مف المشاىدات التي  تساعد التبلميذ عمي استخداـ التفكير .20
 .يحصؿ عمييا

  بعض االتجاىات العممية لدي التبلميذ تساعد عمي تنمية .22

المعممية المختمفة مثؿ استخداـ األجيزة والتعامؿ  تساعد التبلميذ عمي اكتساب الميارات .21
الميارة في  ،والميارة في رسـ بعض األجيزة واألشكاؿ التوضيحية ،ارة في القياسالمي ،معيا

 .الخ............،التعامؿ مع البيانات

 :ع  ب الط  ق  المعمم  

 :العيوب ىي أىـعيوب الطريقة المعممية فيرى المصدر نفسو أف  مفأما 
 .تجييز أدوات المعمؿ  فيأف تنفؽ مبمغًا كبيرًا  ةمعممالطريقة مكمفة وال يمكف لكؿ  -2

 .لمتفكير الرياضي  فرصة االستخداـ المطمؽ ليذه الطريقة ال يعطى لمدارس -1

 .التعميؿ الرياضي  بدوفوصوؿ الدارسيف إلى الحقائؽ ولكف  -3

 .الرياضيات يمكف تعمميا باستخداـ ىذه الطريقة  فيليس كؿ الموضوعات  -4

شراؼ أثناء العمؿإلى مبلحظة و ىذه الطريقة تحتاج  -5 وىذا غير واقعي بالنسبة لؤلعداد   ،ا 
 .الكبيرة

 .طريقة شاقة وبطيئة  -6

كؿ مرة الحقائؽ الرياضية بسيولة وخاصة فى الفصوؿ  فيال يمكف أف يكتشؼ الدارسوف  -7
 .المنخفضة المستوى 

 . ليس مف السيؿ عمؿ مراجعة عامة -8

ؾ الطريقة مف خبلؿ تطبيقيا ىذه الطريؽ أثناء تدريسيا أف عيوب تم    ى ال احثولكف 
أما عف باقي  ،يقتصر فقط في أف ىذه الطريقة تحتاج إلى وقتًا أطوؿ بقميؿ مف الطريقة التقميدية

 .العيوب فيمكف تجنبيا
 :أط اف الط  ق  المعمم  

 :( إلى أىداؼ الطريقة المعممية في اآلتي96-95 :1000مداح ) أشارت

 .االىتماـ بالجانب الحسي -

 .استخداـ التفاعؿ غير المفظي -
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 اإليجابية في التعمـ. -

 االىتماـ بالجانب الوجداني. -

 اتساع نظرة التبلميذ لمرياضيات. -

 المرونة في استراتيجيات التدريس المستخدمة. -

 يحققيا التي التربوية األىداؼ مف مجموعة (211: 2998) وآخروف عبيد أورد وقد ىذا

 :منيا الرياضيات تدريس في المعممية الطريقة استخداـ

 ،رياضية تطبيؽ ميارات مع ،الرياضية والمفاىيـ ،الحقائؽ وتذكر تعمـ عمى التبلميذ مساعدة -2
  .رياضية وتعميمات مبادئ وتحميؿ واستيعاب

 انتقاؿ مثؿ مباشرة غير رياضية خبرات لتعمـ المعرفية األىداؼ تحقيؽ عمى التبلميذ مساعدة -1

 .التعمـ كيفية وتعمـ ،التعمـ أثر

 االستجابة في االرتياح و ،الرغبة مثؿ وجدانية أىداؼ تحقيؽ عمى المعممية األنشطة تساعد -3

  .الرياضيات ألنشطة

العمؿ  إلى باإلضافة ،الفردي العمؿ كيفية التبلميذ تدريب عمى المعممية الطريقة تساعد -4
 الجماعي.

 لممشكمة تحديد مف ،المشكبلت حؿ أسموب خطوات ممارسة يمكف المعممية الدروس خبلؿ مف -5

 .المشكمة ىذه لحؿ ؿالوصو  حتى

وغيرىا مف العمـو  الرياضيات بيف العبلقات فيـ تحسيف عمى طالبال المعممية الطريقة تساعد -6
 األخرى.

الممارسة  طريؽ عف الرياضية الميارات مف العديد إتقاف عمى المعممية األنشطة تساعد -7
 .والتدريب المستمر ،العممية

 يخمؽ كما ،الرياضيات تعمـ نحو أفضؿ اتجاىات تكويف عمى المعممية الطريقة استخداـ يساعد -8

 .حسب قدراتيـ التبلميذ فييا يتعمـ مريحة تعمـ بيئة ذلؾ

 ينبغي الدرس أىداؼ تحقيؽ في العممية نجاح العروض لضماف (1020:32يرى شاىيف )

  :يمي ما منيا االعتبارات مف مجموعة المعمـ عمي
 .ميذالتبل انتباه لضماف الميارات عرض في التشويؽ -2

 .بعضو أو العرض يحتويو ما كؿ في دورية بصفة التبلميذ إشراؾ -1
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 أف اعتبار عمي العممية العروض تقديـ عند المعمـ برؤية لمتبلميذ يسمح بشكؿ التعمـ بيئة تنظيـ -3

 .النظر حاسة عمي تعتمد العممية العروض

 .وتقويمو مبلحظتو مع وتنفيذه بالعرض مقياـل لمتبلميذ الفرصة إعطاء -4

 :اع األهشط  المعمم  أه  
 ( إلى أنواع األنشطة المعممية وىي200 :1000مداح ) أشارت: 
 .نشاط جماعي 
 .نشاط جماعي فردي 
 .المشروع 

 :  ق  المعمم   في معمل ال  اض اتإج اءات  هف ذ األهشط   ا  خ ام الط

ة أف النشاط المعممي يجب أف تتوفر فيو الشروط التاليإلى ( 201 :1000مداح ) أشارت
 عند تنفيذه:

 .قياـ التبلميذ بأنفسيـ بإجراء األنشطة المعممية -
قياـ المعمـ بإجراء بعض التجارب المعممية إذا كانت مف النوع الذي ال يستطيع إجراءه  -

 التبلميذ.
 إتماـ النشاط المعممي في الوقت المناسب مف الدرس. -
 إجراء النشاط المعممي. قياـ التبلميذ بتسجيؿ مبلحظاتيـ واستنتاجاتيـ بأنفسيـ أثناء -
 .نشطة المعممية المقررةإجراء جميع األ -
توضيح اليدؼ مف النشاط المعممي مسبقا لتسييؿ فيـ التبلميذ لما سيقوموف بو مف عمؿ  -

 .أثنائو
 .مشاركة جميع التبلميذ في النشاط المعممي -
 ات.مف مبلحظ همف استنتاجات وما يسجمو  ة المعمـ تبلميذه فيما يصموف إليومناقش -
 استخداـ أوراؽ عمؿ أو بطاقات عمؿ لكؿ نشاط عممي. -
 .تأكيد المعمـ عمى ضرورة دقة التبلميذ في القياس والموضوعية -
 .حرص المعمـ عمى تشجيع التبلميذ عمى طرح األسئمة أثناء تنفيذ النشاط المعممي -
 .الرياضيةحرص المعمـ عمى تنمية ميارة التبلميذ في استخداـ األدوات  -
يكوف النشاط المعممي وثيؽ الصمة بالمنياج ويحقؽ أىدافو في كافة جوانب   فضرورة أ -

 التعمـ.
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لتعمـ  لتعزيزإمكانية تنفيذ المعمـ أكثر مف نشاط معممي لممفيوـ الواحد إذا اقتضى األمر  -
 .التبلميذ

 مناسبة النشاط المعممي مع الزمف المخصص لو. -
تعمـ لدى التبلميذ وتنمية قدراتيـ ومقابمة تنوع األنشطة المعممية ،لمحفاظ عمى دافعية ال -

 .الفروؽ الفردية

وفي الدراسة الحالية تـ تنفيذ جميع تمؾ اإلجراءات ، وكاف ىناؾ صعوبة في توفير األدوات 
 البلزمة ولكف تـ التغمب عمييا باالستعانة بالمجتمع المحمي. 
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 :ال فك   -:ثالثاً 
 :مق م 

 ،ف وعمماء التربية بالتفكير مف حيث تعريفو وأنماطو ومياراتو المختمفةلقد اىتـ المربو 
ويعتبر التفكير مف أىـ الموضوعات البشرية وذلؾ ألنو الصفة التي ميز اهلل بيا اإلنساف عف باقي 

فقد كـر اهلل اإلنساف بالعقؿ الذي ىو مصدر التفكير حيث قاؿ عز وجؿ في محكـ  ،الكائنات الحية
ْؾـَاُهْمَُعَذَُولَُ]آياتو:  َُواْلَبْحِرَُوَرَزْقـَاُهْمُِمَنُالطَّقَِّباِتَُوَفضَّ ْؾـَاُهْمُِِفُاْلَزِّ ْمـَاَُبـِيُآَدَمَُوََحَ َّْنَُخَؾْؼـَاَُؼْدَُكرَّ

ِِ َُكثٍِرُ

 .(70 :سورة اإلسراء) [َتْػِضقًلُ

 مناسبة توفير بيئة ؿخبل مف ومفكراً  مرناً  إنساناً  ونجعمو بالمتعمـ نيتـ أنو لكي ال احث     ى

 خبللو يستطيع مف حتى المفكر المتعمـ لدى توافرىا الواجب ميارات التفكير جميع عمى تحتوى

 .سميمة عممية بطريقة مشكبلتو وحؿ بيئتو مع التعامؿ

وميارات التفكير  ،فيما يمي سوؼ نعرض أىـ تعريفات التفكير التي عرفيا المختصوف
 ثـ أخيرًا تعريؼ كؿ ميارة مف ميارات التفكير عمى حده.  ،وأنماط التفكير ،بصورة عامة

 : ع  فات ال فك  

 تعقيد، مف فيو ما بكؿ نتاج العقؿ وىو العقمي النشاط مراتب مف مرتبة يعتبر التفكير أعمى

 اتجاىات وبحسب الحياة في بكؿ شيء الرتباطو التفكير تعريفات تعددت التفكير عممية لتعقيد ونظرًا 

 :يمي كما واالصطبلح حيث المغة مف التفكير مفيـو تناوؿ مف البد لذلؾ ليوإ الناظريف

  :في المغ  ال فك  

 .أي تأمؿ فيو :ِفْكرًا وفْكرًا وَفكََّر وأَفَكَر وتََفَكَر في األمر –التفكير مف مادة فكر / َفَكَر  

لتأمؿ والتدبير بطمب تردد الخاطر بالتأمؿ والتدبير بطمب المعاني ما يخطر با :الِفّكر ج أفكار
 المعاني ما يخطر بالقمب مف المعاني.

 .يقاؿ لي في األمر فكر أي نظر و روية

 :ال فك   كمصطمح     ي

 ،يواجو الفرد في حياتو اليومية كثير مف المواقؼ التي تكوف بمثابة عقبة أماـ تحقيؽ ىدفو
 فإذًا ما ىو التفكير؟ .مةتمؾ المشكد تحقيؽ ىدفو إال إذا فكر في حؿ لذلؾ ال يستطيع الفر 
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تعريفات التفكير  مف العديد وجدت التربوية واألدبيات عمى الدراسات ال احث  إط ع خبلؿ مف
 :منيا

 مفيوـ معقد مف ثبلث عف ( بتعريؼ التفكير بأنو " عبارة40 :1003لقد قاـ سعادة )

واألقؿ تعقيدًا الفيـ  ،المعقدة وعمى رأسيا حؿ المشكبلت المعرفية العمميات في تتمثؿ عناصر
أو الموضوع مع توفر االستعدادات والعوامؿ  محتوى المادةبيؽ، باإلضافة إلى معرفة خاصة بوالتط

 الشخصية المختمفة وال سيما االتجاىات والميوؿ "

ف التفكير ىو العممية الذىنية التي يتـ بواسطتيا ( " أ13: 1003يعرفو عبيد وعفانة )كما 
مما  ،واقع الشئ والمعمومات السابقة عف ذلؾ الشئوذلؾ بالربط بيف  ،يءواقع الش الحكـ عمى

 .يجعؿ التفكير عامبًل ىامًا في حؿ المشكبلت "

 ،" التفكير ىو عممية عقمية معرفية ديناميكية ىادفة (9 :1006تعرفو الخزندار و آخروف )
ديدة تستخدـ في اتخاذ تقوـ عمى إعادة تنظيـ ما نعرفو مف رموز ومفاىيـ وتصورات في أنماط ج

 حؿ المشكبلت وفيـ الواقع الخارجي "و القرارات 

بأنو " عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقوـ بيا  (25 :1008)ويعرفو عبوي 
 " ةكثر مف الحواس الخمسمثير يتـ استقبالو مف طريؽ واحد أو أالدماغ عندما يتعرض ل

فكير نشاط يعمؿ عمى إعطاء المثيرات البيئية معنى " الت (9: 1009يعرفو بشارة وآخروف )
 وداللة مف خبلؿ البنية المعرفية لتساعد الفرد عمى التكيؼ والتبلـؤ مع ظروؼ البيئة ".

ف التفكير نشاط عقمي يقوـ بو الفرد عندما ( " بأ124 :1009و سبلمة وآخروف )ويعرف
ويسيـ في تنمية  ،وواسو الخمسيتعرض لموقؼ مشكؿ او مثير عف طريؽ واحدة او أكثر مف ح

 .القدرة عمى حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات "

  :وىي(Mayer) ذكرىا  التفكير لمفيـو مميزة سمات ثبلث وىناؾ

 مف السموؾ الحادث مف عمييا يستدؿ ذلؾب ،اإلنساف عقؿ داخؿ تحدث معرفية عممية التفكير -1

التي يقـو بيا مف  الخطوات ضوء في يبدو رياضية مسألة  حؿ عند طالبال وتفكير ،اإلنساف
  .المسألة ىذه جؿ حؿأ

لديو  المجاؿ داخؿ المعمومات مف مجموعة معالجة ليا خبل مف يتـ ،داخمية عممية التفكير -2
 .المشكمة أو المسألة لحؿ ليقود المعمومات في تغير ذلؾ عف وينشأ أمامو المتاحة المعمومات

 الحؿ ويبدو عنو وينتج المشكمة أو المسألة حؿ نحو جوفيت ،السموؾ تقود موجية عممية التفكير -3

 .(11 :1007 ،أورد في )خطاب .لمحؿ المؤدية الخطوات ونظاـ تتابع في ىذا
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التفكير بأنو عبارة عف سمسمة مف   ع ف ال احث ومف خبلؿ التعريفات السابقة لمتفكير 
ثير يتـ استقبالو عف طريؽ ض لممرئية التي يقوـ بيا الدماغ عندما يتعر الغير عقمية النشاطات ال

بحثا عف معنى في الموقؼ أو الخبرة و يبدأ اإلنساف عادة  ،و أكثر مف الحواس الخمسواحدة أ
 .مو بالتحديدفعلذي سيابالتفكير عندما ال يعرؼ ما 

وبناء عمى ما تقدـ يمكننا القوؿ بأف التفكير يتصؼ بصفات كثيرة نذكر منيا ما ذكره عبد 
 :( وتمؾ الصفات ىي14 :1009العزيز )

 .أنو نشاط أو سموؾ ذىني صادر عف الدماغ -2
 أنو صفة خاصة ببني البشر. -1

 .أنو سمسمة مف النشاطات الذىنية -3

 أنو سموؾ غير مرئي أو ممموس. -4

 .أف لو غاية وىي مساعدة الفرد عمى فيـ الموقؼ أو الخبرة والتعامؿ معيما -5

 .لظاىرأنو يحدث داخؿ الدماغ ويستدؿ عميو مف السموؾ ا -6

 .أنو يشتمؿ عمى مجموعة مف العمميات المعرفية -7

 :ال فك   في آ ات ق آه  

في البداية عمينا أف نفرؽ بيف المخ و العقؿ، المخ عضو بدني يوجد في الكائنات الحية 
بدءا مف طائفة الحشرات إلى طائفة الثدييات واإلنساف، وىو في كؿ ىذه الطوائؼ تركيب خموي 

ممكة  فيوأما العقؿ  .د والخبليا العصبية في تبايف واضح بيف األجناس الحيةمادي يتكوف مف العق
  .لذكرهاإلدراؾ والتفكير واإلبداع وقد اختمؼ العمماء في ماىيتو ومكانو اختبلفًا ال يتسع المقاـ 

وقد ميز اهلل سبحانو وتعالى اإلنساف  يلعقمير واإلبداع أعمى مراتب اإلدراؾ اويعتبر التفك
المدرؾ والمميز والواعي والمبدع والمفكر والخبلؽ، والمخ نعمة إليية أنعـ اهلل سبحانو بالعقؿ 

وتعالى بيا عمى الكائنات الحية، والتفكير نعمة أنعـ اهلل بيا عمى كثير مف بني البشر وسمبيا مف 
  .بعضيـ

أو  وقد جعؿ اهلل سبحانو وتعالى العقؿ مناط التكميؼ، فمف فقد عقمو بالنوـ أو المرض
  .اإلغماء أو بالصغر سقط عنو التكميؼ ورفع عنو القمـ

القرآف الكريـ عشرات اآليات القرآنية الداعية إلى استعماؿ العقؿ والتفكر والتدبر  ذكروقد 
عمـ اهلل سبحانو وتعالى أف لمعقؿ البشري حدودا ال يفي آيات اهلل الكونية، وآيات اهلل القرآنية، و 

لؾ أرسؿ إليو األنبياء والرسؿ إلخباره بما يعجز عقمو البشري وحواسو يستطيع أف يتخطاىا ، لذ
إليو  اهلل ، فأرسؿإلى تمؾ المعرفةكؿ المخترعات عف الوصوؿ  كذلؾ وتعجز ،عف معرفتوالبدنية 
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ه والبعث ار، والمبلئكة، وصفات اهلل وأسماءاألنبياء والرسؿ لتخبره بيا، فأعممو بالجنة، والن
 .بر وعذابووالحساب ونعيـ الق

ىذه لقد ذكر اهلل عز وجؿ آيات كثيرة عف العقؿ واإلدراؾ والبصيرة والتفكير سنذكر بعض 
 .اآليات التي وردت فييا كممة التفكير أو أحد مشتقاتو بطريقة صريحة

ُمَُُ] :ومف ىذه اآليات قولو سبحانو وتعالى  َُأْنَُتُؼوُمواُّللَِِّ ََمَُأِعظُُؽْمُبَِواِحَدٍة ْثـَىَُوُفَراَدىُُقْلُإِكَّ

َُيَدْيَُعَذاٍبَُصِديٍدُ ُرواَُماُبَِصاِحبُِؽْمُِمْنُِجـٍَّةُإِْنُُهَوُإَُِٓكِذيٌرَُلُؽْمَُبْْيَ َُتَتَػؽَّ  .(46 :)سبأ [ُثمَّ

ُُقْلُفِقِفََمُإِْثٌمَُكبٌِرَُوَمـَافُِعُلِؾـَّاِسَُوإِْثؿُُ] :وقولو عز وجؿ ْؿِرَُواْدَْقِِسِ ُِمْنَُيْسَللوَكَكَُعِنُاْْلَ ُفََمَُأْكَزُ

رُُ ُؽْمَُتَتَػؽَّ ُاّللََُُّلُؽُمُأياِتُلََعؾَّ ُ  .(129 :البقرة) [ونََُكْػِعِفََمَُوَيْسَللوَكَكَُماَذاُُيـِْػُؼوَنُُقِلُاْلَعْػَوَُكَذلَِكُُيَبْيِّ

ْيُتوَنَُوالـَِّخقَلُُ] :كما قاؿ عز وجؿ في محكـ آياتو ْرَعَُوالزَّ ُُُيـْبُِتُلَُؽْمُبِِهُالزَّ َْعـَاَبَُوِمْنُُكلِّ ْٕ َوا

ُرونَُ َيًةُلَِؼْوٍمَُيَتَػؽَّ َٔ لَِكُ ُِِفَُذَٰ  .(22 :النحؿ) [الثََّؿَراِتُُإِنَّ

ُالثََّؿَراِتُُ] :وقولو سبحانو وتعالى ُُكلِّ َُوِمْن َُوَأْْنَاًرا َُرَواِدَ ُفِقَفا َْرَضَُوَجَعَل ْٕ ُا ُالَِّذيَُمدَّ َوُهَو

ُاْثـَُ َُجَعَلُفِقَفاَُزْوَجْْيِ ْقَلُالـََّفاَرُُۖ  ْْيِ ُروَنُُۖ  ُيْغِمُالؾَّ َياٍتُلَِؼْوٍمَُيَتَػؽَّ َٔ لَِكُ ُِِفَُذَٰ  .(3 :الرعد) [إِنَّ

وبيف أولئؾ الذيف ال يستخدموف تمؾ  ،عقوليـ ز وجؿ بيف الذيف يفكروف ويستخدموفويفرؽ اهلل ع
ُِعـِْديَُخزائِنُُ] :سبحانو وتعالىالنعـ فيقوؿ  ُلَُؽْم ُُُقْلَُُٓأُقوُل ُإِِّنِّ ُلَُؽْم ُالَْغْقَبَُوَُٓأُقوُل َُوَُٓأْعَؾُم اّللَِّ

ُرونَُ َْعؿىَُواْلَبِصُرَُأَفلَُتَتَػؽَّ ْٕ ُُقْلَُهْلَُيْستَِويُا ماُُيوحىُإََِلَّ بُِعُإَُِّٓ  . (50 :األنعاـ) [َمَؾٌكُإِْنَُأتَّ

نُْ] :ويقوؿ اهلل سبحانو وتعالى َأكُػِسُؽْمَُأْزَوجًاُلِّتَسُؽـُواُإَِلْقَفاَُوَُجَعَلَُُوُِمْنَُءاَيتِِهَُأْنَُخَؾَقُلَؽمُمِّ

ُرونَُ ُىفَُذلِكُٔياتُلَِّؼْومَُيَتَػؽَّ ًةُإِنَّ ًةَُوَُرَْحَ َودَّ  .(12 :الروـ) [َبْقـَؽمُمَّ

وفي كؿ حاؿ عميو اإلنساف فيقوؿ  ،وىناؾ دعوة لمتفكير في خمؽ السماوات و األرض
ُاّللَّ]المولى  َُيْذُكُروَن َُماُُالَِّذيَن ـَا َُربَّ َُوإَْرِض ََمَواِت ُالسَّ َُخْؾِق ُِِف ُروَن َُوَيَتَػؽَّ ُُجـُوِِبِْم َُوَعَذَ َُوُقُعوًدا َقاًما

قِ

 .(292 :آؿ عمراف) [َخَؾْؼَتَُهذاَُباضِلًُُشْبَحاَكَكَُفِؼـَاَُعَذاَبُالـَّارُِ

غيرًا كاف ص إفوىو القصص الحؽ لتشوؽ المسمـ  ،بؿ ىناؾ دعوة لمتفكر في قصص اهلل
َبَعَُهَواُهُُ]أو كبيرًا حيث قاؿ المولى في محكـ آياتو  َْرِضَُواتَّ ْٕ اَُوَلَٰؽِـَُّهَُأْخَؾَدُإََِلُا ُۖ  َوَلْوُِصْئـَاَُلَرَفْعـَاُهُِِبَ

ْكُهَُيْؾَفْثُ ِؿْلَُعَؾْقِهَُيْؾَفْثَُأْوَُتْسُ لَِكَُمَثُلُاْلَؼْوِمُاُۖ  َفَؿَثُؾُهَُكَؿثَِلُاْلَؽْؾِبُإِْنََُتْ ُبواُبِآَياتِـَاَُذَٰ َفاْقُصِصُُۖ  لَِّذيَنَُكذَّ

ُروَنُ ُفْمَُيَتَػؽَّ  .(276 :األعراؼ) [اْلَؼَصَصُلََعؾَّ
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َذاُُ]ُ:ليتفكروا فييا حيث قاؿ سبحانو وتعالىلمناس  وحتى األمثاؿ يضربيا اهلل  َُهَٰ َُأْكَزْلـَا لَْو

ُِمنُْ ًعا ُُمتََصدِّ َُخاِصًعا َُلَرَأْيَتُه َُجبٍَل َُعَذَٰ ُُاْلُؼْرآَن ُاّللَِّ ُرونَُُۖ  َخْشَقِة َُيتََػؽَّ ُفْم ُلِؾـَّاِسَُلَعؾَّ ا ُِبَ َُكْْضِ َْمثَاُل ْٕ ُا  [َوتِْؾَك
 .(12 :الحشر)

 والمبلحظة النظر عمى يعتمد التفكير في القرآف منيج أف إلى ال احث   خمص سبؽ مما

والقواعد  المعمومات ةصح مف والتحقؽ التثبت كمو ىذا يرافؽ ،واالستقصاء واالستنباط والتأمؿ والتدبر
واألوىاـ  والظنوف اليوى مف ينطمؽ ال حيث ،األشياء عمى لمحكـ اإلنساف منيا ينطمؽ التي الفكرية
 .شيئا الحؽ مف تغني ال التي

 :ال فك   من مهظ     ك ل جي  مهطقي
التفكير مف منظور سيكولوجي يكمف في أنو عندما يواجو الفرد مشكمة ما فإف ىذه المشكمة  -

ثـ يستخمص العبلقات الموجودة بيف  ،فيبدأ في استدعاء الخبرات السابقة في ذىنو ،ر تفكيرهتثي
ويصوغ ىذه العبلقات في كؿ معرفة  ،المجاؿ الخارجي لعناصر المشكمة وبيف خبراتو السابقة

 .ويستخدـ كؿ الوسائؿ المتاحة  لكي يصؿ لحؿ لممشكمة ،جديدة 
تحديد المشكمة تحديد  ،حؿ وىي الشعور بالمشكمةلو خمس مراالتفكير مف منظور منطقي  -

 تطبيؽ الفرض. ،تحقيؽ فرض معيف وطرح ما عداه ،فرض الفروض ،دقيقاً 

  :م ا ب ال فك  
 :( أف لمتفكير مراتب ىي13 :1003يذكر عبيد و عفانة )

التفكير السطحي وىو ما يتـ مف خبلؿ النظر إلى األمور مف مظيرىا الخارجي دوف أي  -2
 محاولة لفيـ الظروؼ التي تحيط بيا.تعمؽ أو 

ومف ثـ يكوف صالحًا  ،التفكير العميؽ وىو ما يتـ مف خبلؿ التعمؽ في فيـ واقع األمور -1
ولكنو قد يكفي لمحكـ عمى حقيقة األشياء التي تتطمب فيـ  ،لمبحث في ذات المادة وتركيبيا

 ظروؼ الموقؼ أو الخيوط الدقيقة التي تربطو بغيره.
ستنير ىو ذلؾ النوع مف التفكير الذي يبحث فيما يحيط بالموقؼ المبحوث التفكير الم -3

كما ينظر إلى كؿ مكونات الموقؼ مف منظور  ،والعبلقات التي تربطو بغيره مف المواقؼ
 .قرب لمصواب والموضوعيةمما يمكف المفكر مف إصدار أحكاـ أشامؿ 

 :م    ات ال فك  
تمؼ العمماء في ىذه المستويات فقد حدد سعادة يقسـ التفكير إلى عدة مستويات وقد اخ

 :مستوييف رئيسيف لمتفكير ىما (60 :1003)
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معقدة والتي تتطمب الغير ي وىو عبارة عف األنشطة العقمية أو الذىنية التفكير األساس -2
مع بعض  ،ممارسة المستويات الثبلث الدنيا مف تصنيؼ بموـ وىي التذكر والفيـ والتطبيؽ

 .مة األخرى مثؿ المبلحظة والمقارنة والتصنيؼالميارات القمي
التفكير المركب وىو مجموعة مف العمميات المعقدة التي تضـ ميارات التفكير الناقد والتفكير  -1

 معرفي.الفوؽ وعمميات صنع القرارات والتفكير اإلبداعي وحؿ المشكبلت 
 :مستوييف لمتفكير ىما (27 :1008)كما حدد عبوي 

ويتضمف التفكير األساسي ميارات كثيرة مف بينيا  ،نى أو أساسيتفكير مف مستوى أد -2
المعرفة والمبلحظة والمقارنة والتصنيؼ وىي ميارات ضرورية لبلنتقاؿ إلى مواجية مستويات 

 .التفكير المركب بصورة فعالة
 :وىو تفكير يتمتع بخصائص وىي ،تفكير مف مستوى أعمى أو مركب -1

 ة.مؿ عمى حموؿ مركبة أو معقدتيش -
 يتضمف إصدار حكـ أو إعطاء رأي. -
 يستخدـ معايير أو محكات متعددة. -
 يحتاج إلى مجيود. -

فقد قسـ التفكير إلى عدة مستويات ليا عبلقة بمراحؿ النمو  (15 :1009أما عبد العزيز )
 -:العقمي عند الفرد كما يمي

ة ومشخصة وال وىو مف صفة تفكير األطفاؿ ويدور حوؿ أشياء محسوس :المستوى الحسي -2
 .يصؿ إلى مستوى األفكار العامة والمعاني الكمية

و التصور أوىو أكثر شيوعًا عند األطفاؿ منو عند الكبار ويظير  :المستوى التصويري -1
صوري عند األطفاؿ عف طريؽ األلعاب اإلييامية باإلضافة ألحبلـ اليقظة وقد تالتفكير ال

 .يستخدمو الراشدوف أيضا لحؿ بعض مشكبلتيـ
وىو أرقى مف المستوى التصوري ويعتمد عمى معاني األشياء وما يقابميا مف  :التفكير المجرد -3

 و يتطور ويتقدـ بتقدـ المغة عند الفرد. ،أرقاـ وألفاظ وال يعتمد عمى األشياء المادية المجسمة
عمى فيـ والمقصود بتمؾ القواعد والمبادئ والمفاىيـ التي تساعدنا  :التفكير بالقواعد والمبادئ -4

 .قوانيف الطبيعة التي يمكف االعتماد عمييا في تفكيرنا العممي
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 -:مستويات كما يمي ةلى ثبلثمصدر السابؽ نفسو ُقسـ التفكير إوفي ال
 .معرفي ويشمؿ التخطيط والمراقبة والتقييـالفوؽ المستوى  -2
اإلبداعي، ويشمؿ المستوى المعرفي ويشمؿ عمميات مثؿ التفكير الناقد واالستدالؿ والتفكير  -1

 .عمى استراتيجيات مثؿ حؿ المشكمة واتخاذ القرار وتكويف المفاىيـ
مستوى الميارات وتشمؿ ميارات تصنيؼ بموـ وميارات االستدالؿ وميارات التفكير الناقد  -3

 وميارات التفكير اإلبداعي وميارات التفكير فوؽ معرفي.

 :خصائص ال فك  
عممية معقدة تعتمد عمى مستوى الصعوبة المتمثمة في الميمة  لقد أشرنا سابقًا إلى أف التفكير

 المطموبة مف الفرد، وبناًء عميو فإف لمتفكير خصائص يمتاز بيا لتنفيذ تمؾ الميمة.
حدد بعض الباحثيف والميتميف بالتفكير خصائص كثيرة لمتفكير ومنيا حدد إبراىيـ  وقد

 الخصائص التالية لمتفكير: (31: 1007)

كنشاط عقمي غير مباشر، فالتوصؿ إلى إقرار عبلقات بيف األشياء، ال يعتمد فقط التفكير  -2
نما يعتمد أيضًا عمى ما يعرض في الذاكرة مف  دراكاتنا المباشرة، وا  عمى إحساساتنا وا 
تصورات عف األحداث السابقة، فإذا لـ تتوافر ىذه التصورات ال يمكف تحديد األسباب التي 

 تكمف وراء الظاىرة.
مد التفكير عمى ما يستقر في أذىاننا مف معمومات عف القوانيف العامة لمظواىر، إذ إننا يعت -1

نستخدـ في عممية التفكير ما يتوافر لدينا مف خبرة عممية سابقة مف معمومات عف القوانيف 
 والقواعد العامة التي تعكس العبلقات والمبادئ العامة لمعالـ المحيط بنا. 

برة الحسية، ولكنو ال ينحصر فييا، ألف عممية التفكير تعكس ينطمؽ التفكير مف الخ -3
العبلقات والروابط بيف الظواىر، فإننا نمجأ دائمًا لمتفكير في ىذه العبلقات والروابط في 
شكميا التجريدي والمعمـ عمى أساس المعنى العاـ لمظواىر المتشابية مف فئة معينة، وليس 

 يا فقط.عمى أساس مبلحظة معنى الظاىرة بعين
التفكير انعكاس لمعبلقات والروابط بيف الظواىر واألحداث واألشياء في شكؿ لفظي رمزي،  -4

فالتفكير والمغة يرتبطاف دائمًا في وحدة ال تنفصـ، فالمغة ىي الواقع المباشر لمفكرة، وىما 
 يمثبلف أساس مظاىر لمحياة الموضوعة.

لئلنساف، وىو يمثؿ انعكاسًا لمعالـ الخارجي في يرتبط التفكير ارتباطًا وثيقًا بالنشاط العممي  -5
 تكويف وبناء الفرد ذاتو حيث يواجيو مشكمة يحاوؿ حميا.

 التفكير داؿ عمى  الشخصية، فالتفكير جزء عضوي وظيفي مف بنية الشخصية ككؿ. -6
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 بعض الخصائص نذكر فيما يمي بعضيا: (26: 1008)حدد العبوي 

  فراغ أو ببل ىدؼ. التفكير سموؾ ىادؼ، ال يحدث مف -

 خبراتو. التفكير سموؾ تطوري يزداد تعقيدًا مع نمو الفرد، وتراكـ -
 التفكير الفعاؿ ىو الذي يستند إلى أفضؿ المعمومات الممكف توافرىا. -
 بمغوىا بالتدريب. الكماؿ في التفكير أمر غير ممكف في الواقع، والتفكير الفعاؿ غاية يمكف -

فترة التفكير" والموقؼ أو " صر المحيط التي تضـ الزمافيتكوف التفكير مف تداخؿ عنا -
  المناسبة، والموضوع الذي يدور حولو التفكير.

 الخ(.… لفظية، رمزية، مكانية، شكمية )التفكير بأنماط مختمفة  يحدث -
 التفكير نشاط عقمي غير مباشر. -
 يعتمد التفكير عمى القوانيف العامة لمظواىر. -
 الحسية.ينطمؽ التفكير مف الخبرة  -
 التفكير انعكاس لمعبلقات بيف الظواىر في شكؿ لفظي رمزي. -
 يرتبط التفكير ارتباطًا وثيقًا بالنشاط العممي لئلنساف. -
 التفكير يدؿ عمى الخصائص الشخصية. -

جيًدا  مفكًرا يكوف أف يمكف فإنو اإلنساف في توفرت إذا والسموكيات الخصائص ىذه مجموع إف
 عف سائر اآلخريف.

أف خصائص المفكر الجيد والمفكر السيئ يتمخص في  (35: 1003)بيد وعفانة ويرى ع
 الجدوؿ التالي:

 ( مقا ه    ن المفك  الج    المفك  ال  ئ1-2ج  ل )
 المفك  ال  ئ المفك  الج   العهص 

الخصائص 
 العامة

يرحب بالمواقؼ المشكمة ويتحمؿ  -
 الغموض.

ناقد لمذات بما فيو الكفاية، ينظر في  -
 ماالت بديمة.احت

متأمؿ ومتأف، يبحث بتوسع كمما كاف ذلؾ  -
 مناسبًا.

 يسعى إلى اليقيف وال يتحمؿ الغموض. -
ليس ناقدًا لمذات، ويرضى بالمحاولة  -

 األولى.

مندفع، ييأس بسرعة وقبؿ األواف ويتمتع  -
 بثقة زائدة في صحة األفكار المبكرة.

 متأف في استكشاؼ األىداؼ. - األىداؼ
 مما كاف ذلؾ ضروري.يراجع األىداؼ ك -

 مندفع في استكشاؼ األىداؼ. -
 ال يراجع األىداؼ. -
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منفتح عمى االحتماالت المتعددة ويأخذ  - االحتماالت
 البدائؿ في عيف االعتبار.

 متأف في تحميؿ االحتماالت. -

يفضؿ التعامؿ مع احتماالت محددة وال  -
 يبحث عف بدائؿ لبلحتماالت األولى.

 ت.مندفع في اختيار االحتماال -
يستخدـ األدلة التي تتحدى االحتماالت  - األدلة

 المفضمة.
يبحث عف أدلة مضادة لبلحتماالت القوية  -

 وأدلة مؤيدة لبلحتماالت الضعيفة.

يتجاىؿ األدلة التي تتحدى االحتماالت  -
 المفضمة.

يبحث عف أدلة مؤيدة لبلحتماالت القوية  -
 فقط.

 :  اعث ال فك    أ  ا ه 
 أف لمتفكير بواعث وأسباب ىي: (35: 1009)يذكر عبد العزيز 

الدىشة واالستغراب: عندما يكوف الفرد أماـ موقؼ مدىش لـ يكف لو سابؽ عيد بو يندىش  .2
ويتحير في ذلؾ ومف ثـ يتساءؿ لماذا يحدث ذلؾ ويبدأ يفكر في األسباب ويبقى في حالة مف 

 السعي الفكري حتى يجد السبب.
ؾ عندما يواجو مشكمة ال يستطيع حميا، ويبدأ في التفكير وجود مشكمة: يشعر الفرد باالرتبا .1

 إليجاد حؿ ليذه المشكمة.
اتخاذ القرار: نحف مدعووف إلى اتخاذ العديد مف القرارات في حياتنا اليومية والتخاذ ىذه  .3

 القرارات البد مف إعماؿ الفكر في اتخاذ القرار المناسب.
 إحدى األسباب الباعثة عمى التفكير.الفضوؿ: إف حب الفضوؿ واستكشاؼ المجيوؿ ىي  .4
الحاجة إلى االختراع والشعور بالتحدي: جميع األفراد ليـ حاجات فسيولوجية ومعرفية وأمنية  .5

وغيرىا، ولذلؾ استخدـ اإلنساف عقمو وتفكيره ليحصؿ عمى ىذه الحاجات مف أجؿ بقائو 
 وتطوره.

 :ط    عم م ال فك  
ميـ الحقائؽ فقط، لكف تذىب إلى أبعد ما في ذلؾ فيي عممية تدريس التفكير ليس مجرد تع  

تشجع التبلميذ عمى طرح األسئمة، وتساعدىـ عمى تعمـ كيفية تحديد االفتراضيات غير المحددة، 
 وبناء األفكار واآلراء والدفاع عنيا، وفيـ العبلقات بيف الحوادث المختمفة.

لتدريس تتمخص فيما قالو سعادة  ولتحقيؽ تعميـ تفكيري فعاؿ البد مف استخداـ طرقاً   
(1022 :61): 

التفكير مف خبلؿ نقاط تفكير معينة، فيذا يساعد الطمبة في تطوير وتنظيـ ميارات التفكير  -2
 وىذه النقاط تمثؿ لحظات قابمة لمتعميـ وتضمف مجاؿ لمتفكير العميؽ. ،لدييـ
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يميا إليجاد أفكار كبيرة طرح أفكار كبيرة، وذلؾ مف خبلؿ نقاط تفكير معينة تتجمع بعد تعم -1
 وجديدة.

إيجاد ممؼ عممي لمتفكير مف خبلؿ نقاط معينة، وذلؾ لتشجيع التبلميذ وجعميـ أكثر حيوية  -3
ونشاط في تطوير فيـ أعمؽ لممواضيع المختمفة، والتعامؿ بتفكير واقعي وعممي مع قضايا 

 التفاعؿ الصفي المتنوعة 
 تفكير معينة.  إيجاد دليؿ ميداني لمتفكير مف خبلؿ نقاط -4
تييئة جو مف الرغبة في التفكير عف طريؽ تشجيع التبلميذ عمى إثارة التفكير، وعدـ إىماؿ  -5

 التفكير الوجداني.
 ربط ما تـ تعممو بمواقؼ تعميمية جديدة مف خبلؿ التفاعؿ الصفي.  -6
دى طرح التفكير مف خبلؿ عمميات التقييـ، لكي يتـ الحكـ عمى مدى نجاح عممية التفكير وم -7

 تحقيؽ األىداؼ المنشودة.

 :معا    ال فك  
 -مجموعة مف معايير التفكير وىي: (25: 1009حدد إبراىيـ )

معيار الوضوح وىو مف أىـ معايير التفكير ؛ وذلؾ ألنو يعتبر المدخؿ الرئيسي لباقي  -
، فإذا المعايير، فمف نستطيع فيـ المعايير األخرى لمتفكير إال إذا تمكنا مف فيـ ىذا المعيار
 كانت العبارة غير واضحة فمف تستطيع فيـ قصد المتكمـ ولف تستطيع الحكـ عمى كبلمو.

 معيار الصحة أي أف تكوف العبارة صحيحة وموثقة ومستندة إلى ما يثبت صحتيا. -
معيار الدقة ويقصد بالدقة بصفة عامة استيفاء الموضوع حقو مف المعالجة بدوف زيادة وال  -

 نقصاف.
قة ويعنى  مدى العبلقة بيف السؤاؿ أو المداخمة أو العبارة موضوع النقاش أو معيار العبل -

 المشكمة المطروحة، وبيف ما يثار حوليا مف أفكار وأسئمة.
معيار العمؽ فالمعالجة الفكرية لممشكمة أو الموضوع تحتاج في كثير مف الحاالت إلى عمؽ  -

 يتناسب مع مدى التعقيدات الموجودة في الموضوع.
ار التوسع أو سماحة التفكير فالتفكير االستقرائي و االستنتاجي يتصفاف باالتساع و معي -

 الشمولية، أي أخذ جميع جوانب المشكمة أو الموضوع بعيف االعتبار.
معيار المنطقية فمف صفات التفكير االستقرائي والتفكير االستنتاجي أف يكوف منطقيًا، أي  -

 ي إلى معنى واضح، مترتبة عمى حجج معتدلة.تنظيـ األفكار وتسمسميا بطريقة تؤد
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 :عهاص  ال فك  
 أف ىناؾ عنصريف ميميف لمتفكير ىما: (17: 1003)يرى عبيد وعفانة 

التفكير حيث يتـ استخداـ المغة لكي يعبر الفرد عف تفكيره  وأداة التخاطب وسيمة ىي المغة: و .2
 المفيـو بيذا ارتبطت التي الكممة أي ،المغوي والرمز المفيـو بيف نفرؽ أف أماـ اآلخريف. ويجب

 فمثبل المفيوـ، لشكؿ يستجيب أف يستطيع الحيواف أف الدراسات بينت فقد عميو، فأصبحت تدؿ

 المثمث، مفيـو إلى ترمز كممة تعمـ يستطيع ال ولكنو المثمث لشكؿ االستجابة أف يتعمـ يستطيع

 عمى الطفؿ المغة وتساعد مفاىيـ، إلى ترمز كممات يتعمـ فانو المغة تعمـ في يبدأ الطفؿ وعندما

 التفكير.  أدوات مف كأداة مفاىيـ جديدة تعمـ
 المفاىيـ: فبل يمكف أف نفكر دوف استخداـ ألفاظ ومعاف تعبر عف مفاىيـ معينة، فالمفيـو .1

 أكثر، أو مف شيئيف استخبلصيا يمكف خاصية أو فكرة أو مجرد أو عاـ معنى عف عبارة

 األشياء عف باقي وعزليـ معا، أكثر أو حدثيف أو شيئيف تصنيؼ أو تجميع المفيـو ويتضمف

 .ليا المميزة والخصائص المشتركة المبلمح بعض أساس عمى
 أف عناصر التفكير ىي: (30: 1007)كما يرى إبراىيـ 

وىو مجموعة مف الخصائص المشتركة التي يمتقى بيا أفراد صنؼ واحد أو  -المفيوـ: -2
 مف األشياء.مجموعة واحدة 

 أي مفيوـ البد أف تتوفر بو ثبلث معايير ىي: 

 أف يكوف مصطمحًا أو رمزًا، لو داللة لفظية، ويمكف تعريفو. -
 أف يكوف تجريدًا لمخصائص المشتركة لمجموعة مف األشياء. -

 أف يتسـ بالشموؿ ألنو يشير إلى المواقؼ التي تتضمنيا مجموعة مف األشياء. -

تمؾ الرموز العقمية التي تستحضر بيا صور األشياء حينما نفكر في الصورة الذىنية: ىي  -1
موضوع ما. ورغـ أننا نستخدـ في تفكيرنا صورًا ذىنية مف جميع الكيفيات الحسية إال أننا 

 نستخدـ الصورة البصرية بكثرة.
تفكير المغة: وىي وسيمة التخاطب والتواصؿ بيف األفراد بعضيـ البعض، لذلؾ فيي تمثؿ أداة ال -3

األساسية، وىي تعبر عف االتساؽ أو النظـ االصطبلحية التي تشمؿ عمى مجموعة مف 
 الرموز المعرفية التي تمكف اإلنساف مف التعبير عف خبراتو ومعارفو.

فأصبحت   المفيـو بيذا ارتبطت التي الكممة أي المغوي، والرمز المفيـو بيف نفرؽ أف ويجب
أف   يستطيع فمثبل المفيوـ، لشكؿ يستجيب أف يستطيع الحيواف فأ الدراسات بينت فقد عميو، تدؿ
 يبدأ الطفؿ وعندما المثمث، مفيـو إلى ترمز كممة تعمـ يستطيع ال ولكنو المثمث لشكؿ االستجابة يتعمـ
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 كأداة مفاىيـ  جديدة تعمـ عمى الطفؿ المغة وتساعد مفاىيـ، إلى ترمز كممات يتعمـ فانو المغة تعمـ في

 التفكير. تأدوا مف

 :ف ائ   عم م ال فك  
 فوائد كثيرة لتعميـ التفكير نذكر منيا: (30: 1008يرى العبوي )

 تحسيف وفاعمية التفكير. -
 رفع مستوى االتجاىات اإليجابية عند الطمبة والمعمميف نحو عممية التعمـ والتعميـ. -
 والتعميـ.تطور استراتيجيات التعميـ عند المعمميف والطمبة نحو عممية التعمـ  -
 تطور اإلبداعية. -
 تحسيف ورفع مستوى مفيـو الذات. -
 .(التحصيؿ)رفع مستوى اإلنجاز  -

 :أطم    عم م ال فك  
 اف أىمية تعميـ التفكير تتضح فيما يمي: (19: 1003)يرى عبيد وعفانة 

 د.المنفعة الذاتية لمفرد ففي ىذا العصر ارتبط النجاح والتفوؽ بمدى القدرة عمى التفكير الجي .2
المنفعة االجتماعية العامة فاكتساب أفراد المجتمع لميارات التفكير الجيد يوجد منيـ مواطنيف  .1

يستطيعوف النظر بعمؽ وحكمة إلي المشاكؿ االجتماعية التي يعاني منيا المجتمع والقدرة عمى 
 حميا بشكؿ جيد.

 الصحة النفسية وذلؾ مف خبلؿ التكيؼ مع األحداث والمتغيرات مف حوليـ. .3
إتقاف المرء لمتفكير الجيد واكتسابو القدرة عمى التحميؿ والتقويـ والنقد يجعمو ضد التأثر السريع  .4

 بأفكار اآلخريف وآرائيـ.

 :عمم ات ال فك  
لقد اختمؼ عمماء النفس في تحديد عمميات التفكير، إال أنو تـ االتفاؽ عمى أف التفكير 

ميات العقمية التي يتـ نشاط التفكير منيا و أبرز عممية عقمية معقدة يتألؼ مف مجموعة مف العم
 ىي: (33: 1007)( وأيضًا إبراىيـ 30: 1003)ىذه العمميات كما ذكرىا عبيد وعفانة 

التصنيؼ وىو العممية التي يتـ فييا تجميع ظواىر أو أحداث معينة عمى أساس ما يميزىا  -2
 مف خصائص مشتركة ضمف فئات معينة.

لتي يتـ فييا ترتيب وتنسيؽ األشياء في نظاـ معيف وفقًا لوجود عبلقات التنظيـ وىو العممية ا -1
 متبادلة بيف تمؾ األشياء.
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التجريد أي تجريد األشياء عف ذواتيا، بمعنى استبعاد كؿ العبلقات واألشياء التي ال تشترؾ  -3
 في شيء عاـ مع الموضوع الحالي.

 و في مواقؼ أخرى مشابيو.التعميـ وىو الوصوؿ إلى المبدأ العاـ لمظاىرة وتطبيق -4
االرتباط بالمحسوسات وىو عكس التجريد وقد يتطمب الرجوع إلى الواقع الحسي لتوضيح  -5

 المجرد. 
 التحميؿ ويتـ مف خبللو فؾ ظاىرة كمية إلى عناصرىا المكونة ليا. -6
 التركيب وىو عكس التحميؿ، ويتـ فييا توحيد الظاىرة لنتمكف مف تكويف المفيـو الكمي. -7
دالؿ حيث يقوـ عمى استنتاج حكـ معيف مف صحة أحكاـ أخرى وذلؾ يؤدي إلى االست -8

 تحقيؽ الثقة في ضرورة  وحتمية النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

 :ع امل مؤث ة في  عم م ال فك  
 ( كما يمي:32: 1008ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر في تعميـ التفكير يذكرىا العبوي )

 لخياؿ.تدريب البديية وا .2
 إصدار األحكاـ االرتجالية. .1
 الوعي. .3
 الدافعية. .4
 االنتباه. .5
 التغيير. .6
 االختيار. .7
 مفيـو الذات. .8
 الدماغ والجينات الوراثية. .9
 تشجيع االكتشاؼ. .20
 النظر في عيوف األطفاؿ. .22
 الصحة. .21
 البعد االنفعالي. .23
 البصيرة. .24
 التنشئة األسرية. .25
 المثابرة. .26
 اإلثراء المغوي. .27
 الضبط الداخمي. .28
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 النظري والعممي لمتفكير.التعميـ  .29
 تعميـ التفكير في المحتوى. .10
 االنتباه لمتغير والتطوير. .12
عادة التنظيـ االستراتيجي. .11  استخداـ الميارة وا 
 البد مف تبلـز المعمـ والمنياج في تطوير التفكير عند األفراد. .13
 كيفية استخداـ المعمميف الستراتيجيات تنمي التفكير. .14
 اخمي بطرؽ مختمفة لحؿ مشكمة حقيقية.الفرد المبدع يستخدـ دافع د .15
 تطوير ميارات ثانوية مساعدة لميارات التفكير. .16
 استغبلؿ الجيد المبذوؿ في عممية التفكير. .17

 :عهاص  هجاح عمم    عم م ال فك  
: 1022لكي يكتب لعممية التفكير النجاح البد مف توفر عدد مف العناصر ويمخصيا سعادة )

 -فيما يمي: (67
 ؤىؿ والفعاؿ والذي يتمتع بصفات أىميا:المعمـ الم -2

 اإللماـ بخصائص التفكير الفعاؿ وميارات التفكير المتنوعة. -
 اإليماف بأىمية التفكير في الحياة العامة. -
 متابعة التطورات التربوية في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس. -
 تشجيع التبلميذ عمى طرح األسئمة. -
 ىـ.االستماع آلراء التبلميذ وتقبؿ أفكار  -
 مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ. -
 التركيز عمى المناقشة الفعالة كإحدى الطرؽ إلثارة التفكير. -
 تشجيع التعمـ النشط والتعمـ الذاتي وممارستيا مف وقت آلخر. -
تشجيع التبلميذ عمى المشاركة في حؿ المشكبلت واتخاذ القرارات، مما يزيد الثقة بالنفس  -

 لدييـ.
ات وألفاظ مرتبطة بميارات التفكير وعممياتو، واالبتعاد عف استخداـ األلفاظ استخداـ تعبير  -

 التي تحد مف عممية التفكير.
ضرورة استخداـ المعمـ لتعبيرات او ألفاظ مشجعة مع التبلميذ تدفعيـ إلى المزيد مف  -

 التفكير.

لنفسية أو الناحية ية، سواء أكاف مف الناحية الفيزيقية أو امعممالبيئة التعميمية الصفية وال -1
 العممية.
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جراءاتو المتنوعة لقياس ما تعممو ال -3 ، وىنا البد مف استخداـ تقنيات طالبأساليب التقويـ وا 
مختمفة لمتقويـ مثؿ المبلحظة، استخداـ سجبل ت التراكمية، ومقاييس التقدير، والمناقشة 

ة، والمبلحظة، وال نقتصر الجماعية، والرسـ االجتماعي، والتقارير الشفوية الفردية والجماعي
 عمى االختبارات التحريرية فقط.

 :مع قات  عم م ال فك  

عمى الرغـ مف االىتماـ الكبير بأساليب وطرؽ التدريس الحديثة التي تثير التفكير وتركز  -
عمى طرح اآلراء واألفكار، إال أف ىناؾ مف يرى أف األساليب والطرؽ التقميدية أكثر فائدة. 

ؽ واألساليب الحديثة تشجع التفكير لدى فئة قميمة مف التبلميذ، تاركة الفئة وذلؾ ألف الطر 
 األكبر مف التبلميذ التي ييتـ بالكـ المعرفي فقط.

فإف اعتماد ىذه النظرة تعمؿ عمى زرع معوقات لعممية التفكير. ومف العوامؿ التي تعيؽ    
 تي:ويتمثؿ في اآل (72: 1022)عممية التفكير ما يذكره سعادة 

اعتقاد الكثيريف بأف المعمـ ىو صاحب الكممة األولى واألخيرة في الصؼ، فيكوف التفاعؿ  -2
 المفظي مف جانب المعمـ فقط، ودور التبلميذ ىامشيًا.

ي ىو المرجع الوحيد لمطالب والمعمـ في آف واحد، مما يعيؽ معممرأى الكثيروف بأف الكتاب ال -1
أو مرجع واحد تغطية جميع جوانبو، فالتفكير ىنا االنفجار المعرفي الذي ال يمكف لكتاب 

يبقى محصورًا في رأي المؤلؼ ليذا الكتاب دوف االطبلع عمى وجيات النظر األخرى والتي 
 تثير التفكير وتحقؽ أىدافو المنشودة.

اعتماد الكثير مف المعمميف عمى السبورة فقط لتوضيح جوانب الدرس وترؾ استخدـ الوسائؿ  -3
ثارة الكثير مف التعميمية الحد يثة الكثيرة والمتنوعة التي تشجع عمى تبادؿ اآلراء واألفكار وا 

 النقاط لمنقاش والحوار المثمر.
اقتصار الكثير مف المعمميف في النقاش والتفاعؿ الصفي في توجيو األسئمة وتمقي األجوبة  -4

األفكار أو عمى عدد محدود مف الطمبة المتفوقيف، مما يحـر الباقي وىـ األكثر مف طرح 
 اآلراء  أو االستفسارات او التعميقات أو اإلضافات.

تمسؾ الكثير مف المعمميف بوجيات نظرىـ وعدـ تقبؿ أفكار الطمبة والتي تتعارض مع آرائيـ  -5
 أو أفكارىـ، مما يعيؽ كثيرًا عممية التفكير.

الدنيا وال سيما  تركيز الكثير مف المعمميف عمى األسئمة التي ال  تقيس سوى ميارات التفكير  -6
الحفظ منو، مما يجعؿ مف االستظيار وسيمة لمطمبة مف أجؿ الحصوؿ عمى الدرجات أو 
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العبلمات المرتفعة في ظؿ تشجيع المعمـ لذلؾ، وىذا ما يعطؿ في الغالب مف عممية تنمية 
 التفكير لدييـ.

ناصره، مما ندرة تقبؿ المعمـ لمعمومات أو أفكار أو أسئمة تخرج عف موضوع الدرس أو ع -7
 يحد مف التفكير لدى التبلميذ ولدى المعمـ نفسو.

لجوء العديد مف المعمميف إلى السخرية واالستيزاء مف سؤاؿ ذكي، أو طرٍح جديد لمموضوع،  -8
أو فكرة نيرة ليا عبلقة بالدرس، أو رأي جديد يتعارض مع آرائيـ، بؿ ويمجأ الكثير مف 

خداـ سبلح العبلمات أو الدرجات أو باإلىماؿ والعزؿ المعمميف إلى معاقبة ىؤالء الطمبة باست
 عف بقية تبلميذ الصؼ.

قياـ الكثير مف المعمميف بمكافأة التبلميذ التي يتصفوف باليدوء والطاعة والتقيد بالتعميمات  -9
واآلراء التي يؤمنوف بيا، مما يساىـ في تنشئة جيؿ يميؿ إلى الرضوخ لؤلوامر وقبوؿ اآلراء 

 ات النظر عمى عبلتيا دوف مناقشة او معارضة أو تفكير عميؽ.واألفكار ووجي
 تجنب العديد مف المعمميف طرح أسئمة تثير التفكير الحقيقي. -20
تفضيؿ المعمـ لمطالب الذكي عف الطالب المبتكر، حيث يمثؿ مقياس الذكاء في الغالب  -22

وية او المكتوبة لدى ىذه الفئة مف المعمميف في إجابة ذلؾ الطالب عمى أسئمة المعمـ الشف
إجابة كاممة أو شبو كاممة، في الوقت التي تركز فيو ىذه األسئمة عمى الحفظ بالدرجة 
األولى، في حيف ييمؿ ىذا المعمـ األفكار المبتكرة مف جانب العديد مف الطمبة رغـ أىميتيا 

 في إثارة التفكير.
ريقة اإللقاء بالدرجة األولى اعتماد العديد مف المعمميف طرؽ التدريس التقميدية وال سيما ط -21

وطريقة المناقشة التي يكوف ىو فييا سيد الموقؼ، مع قمة استخداـ طرؽ أخرى فاعمة 
 كاالستقصاء وحؿ المشكبلت  واالكتشاؼ، مما يعيؽ مف عممية تنمية التفكير.

 :مها ات ال فك  
ر بفعالية، أو ىي ميارة التفكير بأنيا " ىي القدرة عمى التفكي (11: 1008)يعرؼ العبوي   

القدرة عمى تشغيؿ الدماغ بفاعمية، وميارة التفكير تحتاج الكتسابيا لمتمريف، والتطوير المستمر في 
 األداء، والممارسة واالصطبار عمى ذلؾ.

ميارة التفكير بأنيا " عمميات إدراكية بسيطة  (85: 1021)كما يعرؼ نشواف وآخروف   
 الؿ ".كالمبلحظة أو المقارنة أو االستد

   ذك  ال احث ىناؾ العديد مف التصنيفات التي ذكرىا الباحثوف في ىذا المجاؿ ولكف   
 ىنا تصنيفيف فقط والتي سيتـ االستفادة منيما في الدراسة الحالية.

 مجموعة مف ميارات التفكير وىي: (108: 1003)قد ذكر أبو شمالو   - أ



 58 

المقارنة، التصنيؼ، الترتيب وتنظيـ ميارات جمع المعمومات وتنظيميا وتشمؿ المبلحظة،  -
 المعمومات

ميارات معالجة المعمومات وتحميميا وتشمؿ التطبيؽ، التفسير، التمخيص والتعرؼ عمى  -
 العبلقات واألنماط.

ميارات توليد المعمومات وتشمؿ الطبلقة، المرونة، وضع الفرضيات، إيجاد الفرضيات  -
 والتنبؤ في ضوء المعطيات.

معمومات وتشمؿ النقد، والتعرؼ عمى األخطاء والمغالطات وميارات ميارات تقييـ ال -
 (االستدالؿ التمثيمي –االستدالؿ االستنتاجي  -االستدالؿ )االستدالؿ االستقرائي

 ميارات التفكير فوؽ المعرفي ويشمؿ التخطيط والمراقبة والتقييـ. -
 ميارات التفكير كما يمي: (126: 1009)يصنؼ سبلمة وآخروف   - ب

 ات تفكير أساسية تتطمب قدرة المتعمـ عمى التذكر والفيـ والتطبيؽ.ميار  .2
 ميارات تفكير عميا وتشمؿ ما يمي: .1

 .التحميؿ والتركيب -
 .التقويـ -

 .ميارة حؿ المشكبلت -

 .ميارة التفكير الناقد -

وىناؾ فرؽ بيف مفيوـ التفكير ومفيوـ ميارات التفكير، فالتفكير عممية كمية مف خبلليا نقـو 
عقمية لممدخبلت الحسية والمعمومات المسترجعة لتكويف أفكار أو لمحكـ عمييا، كما أف  بمعالجة

 التفكير يتضمف اإلدراؾ والخبرة السابقة والمعالجة الواعية.
أما ميارات التفكير فيي عمميات محددة نمارسيا لمعالجة المعمومات مثؿ تحديد مشكمة، 

 إيجاد االفتراضات وىكذا.
 و أكبر مف حاصؿ دمج مياراتو.والتفكير في مجمم

 :ع امل مهم  في  ط    مها ات ال فك  
 أف ىذه العوامؿ ىي: (31: 1008)يرى العبوي 

يستطيع التبلميذ أف يطوروا الميارات المعرفية لدييـ مف خبلؿ التدريب واستخداـ مواد حقيقية  .2
 ورمزية والتواصؿ مع اآلخريف.

واإلحساس،   ،فية األساسية مف اإلدراؾ، التحميؿالمفكر الجيد مف امتمؾ الميارات المعر  .1
عادة التركيب، ووضع البدائؿ، والقدرة عمى البحث والنقد والتحكـ  ورؤية العبلقات، وا 

 باالنفعاالت.
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 ية.معممأىمية تنمية ميارات التفكير لدى التبلميذ مف خبلؿ المناىج ال .3
 ية ميارات التفكير.أىمية تدريب المتعمميف عمى االستراتيجيات المناسبة لتنم .4
 أىمية الكشؼ عف القدرات العقمية لدى التبلميذ. .5
 أىمية تطوير المنياج وتعديمو بما يتناسب مع القدرات العقمية لدى الطمبة. .6

 ال فك  : مها ات  عم م أطم  
مف  يتمكف حتى يحتاجيا التي باألدوات تزويده بمثابة التفكير لميارات الطبلب تعميـ يعتبر  
: 1021عاذرة ) أبو ةتبين وقد المستقبؿ في بيا يأتي التي المعمومات مف نوع مع بفاعمية التعامؿ
 أىميا:  التفكير ميارات بتعميـ المعمـ أو ةمعممال قياـ أىمية تبيف أسباب ( عدة288

 لديو. التفكيرية الكفاءة مستوى رفع عمى الطالب تساعد .2
 التفكير. ميارات استخداـ بلؿخ مف تعممو الذي الموضوع في تحصيمو مستوى ُيحسف .1

 تفكيره. عمى الواعية بالسيطرة إحساساً  الطالب ُيعطي .3

 يمي:  ما إليو سابقًا وتضيؼ ُذكر ما تتفؽ  ال احث 

 العممية. حياتو في تواجيو التي مشكبلتو حؿ في الطالب تساعد -
 صحيح. بشكؿ اتخاذ قراراتو عمى القدرة في الطالب تساعد -

 التفكير. ميارات استخدامو خبلؿ مف بالنفس بالثقة إحساساً  الطالب يعطي -

 ال فك  :  عم م أ ال ب
  :وىي التفكير ميارات وتنمية لتعميـ ُتستخدـ أساليب ثبلثة (289: 1021)حددت أبو عاذره 

 دوف تسمية مباشرة غير بطريقة التفكير ميارات ينمي األسموب ىذا لم فك  : المث   ال عم م -

 مف تنمية مياراتو عمى وتساعد التفكير تثير تعميمية بيئة إيجاد خبلؿ مف لمتفكير محددة ميارات

 الطمبة تنظيـ عف طريؽ الصؼ غرفة داخؿ المعمـ يستخدميا التدريس في استراتيجيات خبلؿ

 والحوار. لمتفكير المحفزة األسئمة وتوجيو
 برامج ومقررات ؿخبل مف مباشرة بطريقة التفكير ميارات ينمي األسموب ىذا ال فك  :  عم م -

الدراسية  في الخطة زمني حيز ليا الدراسية وجعؿ المواد عف ومستقمة التفكير لميارات مخصصة
 المنيج.  دراسية ضمف ومادة الخاصة بيا،

التفكير  بيف ميارات والتكامؿ الدمج عمى يقـو األسموب ىذا ال فك  : عمى المع م  ال عم م -
 وتعد ميارات واحد، وقت في التفكير وميارات المحتوى عميـت يتـ بحيث المادة الدراسية ومحتوى

 الميارة المقرر ويضمنو المنيج وفؽ درسو المعمـ وُيصمـ الحصة مف جزءاً  تعمميا المراد التفكير

 انتشارًا. األكثر ىو األسموب وىذا الدرس، محتوى مع تتناسب التي
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 بدمج ال احث  قامت حيث التفكير، عمى المعتمد التعميـ أسموب سبؽ فيما ال احث  ا  عت وقد

 وفؽ المنيج الدروس تصميـ وتـ واحد، وقت في تعمميا المراد الدراسية المادة بمحتوى الميارات

 تناسبيا. التي والميارة

 :أهماط ال فك  
 الفرد، تميز التي األداءات مف مجموعة "  بأنو التفكير نمط (26: 1002)عرؼ قطامي ت  

 لمتكيؼ ويستعمميا المعرفي، مخزونو في بيا يمر التي لمخبرات استقبالو كيفية مىدليبل ع تعتبر والتي

 البيئة المحيطة ". مع

ينظميا  ثـ الخبرات، الفرد بيا يستقبؿ التي الكيفية ىو التفكير نمط فإف أخرى وبعبارة  
 التعبير. في طريقتو تمثؿ التي بالصورة يسترجعيا ثـ المعرفي، مخزونو في ويسجميا

 إلى: ال فك   أهماط (376: 2002) ال     تهفص

 الشخصي. التفكير .2
 العممي. التفكير .1
 التفكير التأممي. .3
 االستبصار. باستخداـ المشكبلت حؿ في التفكير .4
 التفكير التنبؤي. .5
 السموكي. التعميمي التفكير .6
 بالمبلحظة. التعمـ خبلؿ مف التفكير .7

 يمكف أف تكوف،أف أنماط التفكير  (42: 1003ويرى عبيد وعفانة )

 التفكير البصري حيث يتكوف مف الرؤية والرسـ والتخيؿ. -
التفكير االستداللي وأنواعو االستدالؿ االستنباطي واالستدالؿ االستقرائي واالستدالؿ  -

 االستنتاجي.

ثـ قبوؿ أو رفض  التفكير التأممي ومراحمو الوعي بالمشكمة وفيميا، ووضع الحموؿ المقترحة، -
 لتجريب العممي لوضع النتيجة النيائية.الحؿ، وأخيرا ا

التفكير الناقد ويتضمف ميارات منيا: التنبؤ باالفتراضات، وميارة التفسير، وميارة تقييـ  -
 المناقشات، وميارة االستنباط، وميارة االستنتاج.

والمستوى اإلنتاجي والمستوى االختراعي  المستوى التعبيري، التفكير اإلبداعي ومستوياتو: -
 توى االستحداثي والمستوى البزوغي.والمس
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التفكير المنظومي ومياراتو: تحديد الموضوع الشامؿ، ثـ تحميمو إلى أجزاء مترابطة، وبعد  -
ذلؾ تحديد العبلقات التبادلية بيف المكونات األساسية، ثـ تحديد تأثير كؿ مكوف مف 

إبداعية تكوف منظومات المكونات المتداخمة وتحديد اتجاه التأثير، وأخيرًا إيجاد عبلقات 
 متكاممة ذات معنى.

 :Thinking Mathematicalال فك   ال  اضي 
كما أف ىناؾ اختبلؼ في إطبلؽ تعريؼ محدد لمتفكير ، اختمؼ الباحثوف أيضًا في تحديد 
مفيوـ التفكير الرياضي، وبالتالي عدـ اتفاقيـ عمى تعريؼ واضح محدد لو يعد مؤشر عمى تعقيد 

 ىذا المفيوـ.
 واالعتماد اإلعداد السابقة المعادالت استخداـ يشمؿ ( بأنو256: 1005الخميمي )أمؿ تعرفو 

 ." األشياء بيف العبلقات يحكـ فكريا إطارا تمثؿ حيث والبراىيف، والنظريات والرموز عمى القواعد
 بعض أو كؿ استخداـ منو اليدؼ عقمي نشاط عف عبارة" ( بأنو2: 1020ويعرفو المالكي )

عدة  المختمفة، وتحدده الرياضية التماريف مع والتعامؿ الرياضية المشكبلت مواجية عند التفكير صور
  التفكير العبلقي  بالرموز التعبير  االستدالؿ  االستقراء :وىي العقمية، بالعمميات تتعمؽ ميارات

 مشكمة الفرد واجوعندما ت التفكير مف النوع ىذا الرياضي، ويحدث البرىاف  المكاني البصري التصور

  ".المباشرة أو البسيطة بالطرؽ حميا يصعب
أف التفكير الرياضي عبارة عف نشاط عقمي اليدؼ منو استخداـ كؿ أو بعض     ى ال احث 

صور التفكير عند مواجية المشكبلت الرياضية والتعامؿ مع التماريف الرياضية المختمفة، وتحدده 
ية، وىي: االستقراء ػ االستدالؿ ػ التعبير بالرموز ػ التفكير عدة ميارات تتعمؽ بالعمميات العقم

العبلقي ػ التصور البصري المكاني ػ البرىاف الرياضي، ويحدث ىذا النوع مف التفكير عندما يواجو 
 الفرد مشكمة يصعب حميا بالطرؽ البسيطة أو المباشرة.

 :مها ات ال فك   ال  اضي
يد ميارات التفكير الرياضي، نظرًا الختبلؼ خصائص اختمؼ الباحثوف فيما بينيـ حوؿ تحد

المتعمميف في كؿ مرحمة، وطبيعة مادة الرياضيات في كؿ مرحمة، باإلضافة إلى تعدد المسميات 
 وقد أجمع الكثير مف التربوييف عمى أف التفكير الرياضي يقسـ إلى: لممفيـو الواحد.

إلى األفكار الرياضية عف طرؽ المعرفة التفكير الرياضي األولي، والذي يعتمد في الوصوؿ  -2
 المحسوسة.

التفكير الرياضي المتقدـ، والذي يعتمد في الوصوؿ إلى األفكار الرياضية عمى ما وراء  -1
 الحواس الخمسة.
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 بأنو يمكف لمباحثة تقسيـ ميارات التفكير الرياضي إلى:  ع ق  ال احث وبناًء عميو 

االستدالؿ، التعبير بالرموز، البرىاف الرياضي، ميارات رئيسة )مركبة(: وىى االستقراء،  -
 ، التصور البصري المكاني.يقئالتفكير االحتمالي، التفكير العبل

فرعية(: وتضـ كؿ الميارات التي تندرج تحت كؿ ميارة رئيسية وتيتـ بجانب )ميارات ثانوية  -
 مف جوانبيا.

 :الهه    في ال فك   أهماط
 ثبلث عمى اليندسة يرتكز تعميـ أف اليونسكو عف نقبل ياتالرياض لرابطة تقرير في جاء وقد

 (61: 1003السنكري، نقبًل عف )ىي  جوانب

وفيميا  المبادئ لمعرفة ويؤدي والتجربة، المبلحظة بفضؿ ينمو إدراؾ وىو الخواص، إدراؾ .2
 الشكؿ. وجماؿ النظاـ وتقدير

ويخدـ األغراض  الفيـ عميؽت في يفيد مما الفراغ، خواص عمى وتعتمد والحساب، القياس طرؽ .1
 العممية.

المبلحظة  طريؽ عف مستقاة وقائع مف انطبلقا استنتاجات مجموعة ووضع التفكير فرص إتاحة .3
 والتجريب.

الميمات  بأداء لمقياـ طالبال تدفع رياضية، تفكير وأنماط أبعاد عدة اليندسة وتتضمف  
أو  لو، تعرض ما مسألة حؿ إلى لموصوؿ طالبال الميمات ىذه تساعد بحيث واليندسية، الرياضية
اليندسة ىي نفس األنماط التي ذكرناىا  تدريس في المستخدمة التفكيرية األنماط و تواجيو ما مشكمة

وسنذكر فيما يمي بعض ىذه األنماط بشكؿ مف التفصيؿ  سابقًا مف أنماط التفكير بصفة عامة.
 والتي سوؼ تفيدنا في دراستنا الحالية.

 :ال ص ي  فك  ال -أ اًل:
التصورات  ىذه وارتباط األبعاد، وثبلثية ثنائية لؤلجساـ البصري اإلدراؾ ىي الرؤية إف
 ممموس لمكممات بمعنى يزودنا أف يمكف نوع ألي البصري فاالستعماؿ لممشاىد، السابقة بالتجارب

 .األفكار بيف والتواصؿ واالتصاؿ العبلقات رؤية مف ويمكننا
 البصر؛ ليذا طريؽ عف تأتى اإلنساف تصؿ التي المعرفة مف%  75 مف ثرأك أف مف وانطبلقاً 

 األشكاؿ، إلي والتعرؼ المناظر االصطناعي في مجاؿ الرؤية وتحميؿ الذكاء تطبيؽ في التفكير بدأ

 اإلنساف دماغ أف أي لتعقيداتو، عممو الذي يصعب الكثير بقي ولكف المجاؿ، ىذا في التقدـ تـ وقد

 (.4: 1007)الفرا، .التوازي ومعالجتيا عمي المعمومات مف ىائؿ كـ ؿاستقبا يستطيع
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 العجيب الكوف ىذا في اهلل صنع بديع ويدرؾ ويتأمؿ يرى بطبيعتو اإلنساف أف ال احث     ى

 فيما والتفكير النظر إلى تدعو التي الشريفة النبوية واألحاديث الكريمة اآليات مف الكثير نجد لذلؾ

َُكْقَفُُخؾَِؼْتُ] :تعالى قولو  النظر، إلى تدعو التي القرآنية تاآليا ومف حولنا، بِِل ُاْْلِ ُإََِل  َأَفلَُيـُْظُروَن
ُُرفَِعْتُ( 27) َُكْقَف َمِء ُالسَّ ُُكِصَبْتُ( 28) َوإََِل َُكْقَف باِل ُاْْلِ ُُشطَِحْتُ( 29) َوإََِل َُكْقَف َْرِض ْٕ ُا  َوإََِل
 .(10 – 27)الغاشية:  [(10)

 رسخ جوانب  النبي أف عمى بقوة تدلؿ التي واألحداث الشواىد مف فيناؾ ةالنبوي السنة ومف

 طريقة الصبلة، لُيثبت شعائر أداء في العممي تطبيقيـ عند لمصحابة  ومياراتو البصري التفكير

 األبد. إلى ومشاىده صوره فترسخ المباشر العممي بالعرض داءاأل
ىدؼ  وىي المعاصرة اإلنسانية الحياة غراضأ أساسيًا مف أصبحت غرضاً  الصورة ونبلحظ أف

 زيادة القدرة عمى تعمؿ حيث والتواصؿ االتصاؿ وسائؿ مف وسيمة أصبحت ألنيا البصري التفكير

تقاف بسرعة الجديدة المعمومات استيعاب عمى  حضارة الصور. اليـو حضارة عمى ُيطمؽ لذلؾ وا 
 التي العقمية والميارات النشاطات مف البصري يعتبر أف التفكير (41: 1003)يذكر عفانة 

دراكيا وتفسيرىا وتمثيميا المعمومات الحصوؿ عمى في المتعمـ تساعد  وعف عنيا التعبير ثـ وحفظيا، وا 

 والتخيؿ الرؤية تندمج عندما تاـ بشكؿ ينتج البصري التفكير فاف وليذا بصريا ولفظيا، الخاصة أفكاره

 تفاعؿ نشط  في والرسـ
" بأنو قدرة عقمية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية  (9: 1002)ويعرفو عفانة 

البصرية، حيث يحدث ىذا النوع مف التفكير عندما يكوف ىناؾ تنسيؽ متبادؿ بيف ما يراه المتعمـ 
 مف أشكاؿ ورسومات وعبلقات وما يحدث مف ربط ونتاجات عقمية عمى الرؤية والرسـ المعروض.

 وعقمية بصرية أنشطة عف مموح لمتفكير البصري  بأنو "عبارةتعريؼ أبو      هى ال احث 

 (19: 1001أبو مموح، )  .اليندسية" لممسألة حموؿ إلى تخيؿ تؤدي
بمثيرات  العقؿ استثارة نتيجة ينشأ الذي التفكير أنماط مف نمطاً  يعد البصري فالتفكير  
)عطية، .حميا مف االقتراب أو كمةالمش حؿ عمى تساعد أكثر أو عبلقة إدراؾ ذلؾ عمى يترتب بصرية،
1004 :10) 

يعتبر كؿ مف الرسـ والرؤية والتخيؿ ىي المكونات األساسية لمتفكير البصري ويرى عبيد 
 حدة كما يمي:  عمى صنفيف كؿ مطابقة تأخذ الثبلثة المكونات  بيف أف العبلقة (41: 1003وعفانة )

يؤدي  بينما الرسـ، عممية وتسييؿ تيسير عمى تساعد فإنيا الرسـ مع الرؤية تتطابؽ عندما .2
 وتنشيطيا. الرؤية عممية تقوية في دورا الرسـ

دافعة  قوة فيوفر التخيؿ أما عنو، ويعبر التخيؿ يثير الرسـ فإف التخيؿ مع الرسـ يتطابؽ عندما .1
 لو. ومادة لمرسـ
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المادة  الرؤية رتوف بينما وينقييا، الرؤية يوجو التخيؿ فإف الرؤية مع التخيؿ يتطابؽ عندما .3
 األولية لمتخيؿ.

التفكير  عمى تعتمد التي العمـو أىـ مف فراغية أو مستوية كانت سواء اليندسة مادة تعتبر  
 تمريف ىندسي أو تدريب أي يوجد وال لمبرىاف، كأداة األصؿ في تستخدـ أشكاليا غالبية ألف البصري،

 بصري. تفكير إلى يحتاج ال
 تستخدـ التي التفكير أنماط أىـ مف يعتبر البصري التفكير أف إلى ال احث   خمص سبؽ مما  

معاف الرؤية عمى التبلميذ قدرة عف عبارة وىو اليندسة، في تدريس اليندسية،  األشكاؿ في النظر وا 
ضوء  في ناقص شكؿ إكماؿ أو األشكاؿ، ىذه بيف متشابو أو مختمؼ، أمر لتحديد التخيؿ ثـ ومف

 التالية: األشكاؿ يأخذ البصري لتفكيرا أف معينة، أي معطيات

 العناصر. ىذه يذكر وأف مرسوـ، ىندسي شكؿ عناصر عمى طالبال يتعرؼ أف .2
 .ىندسية أشكاؿ عدة بيف مف الشاذ الشكؿ طالبال يحدد أف .1
 .معينة معطيات ضوء في ناقص ىندسي شكؿ طالبال يكمؿ أف .3
 نة.معي معطيات ضوء في مرسـو ىندسي شكؿ في األخطاء يحدد أف .4

 :ال ص ي ال فك   مها ات
 أف ميارات التفكير البصري ىي: (261: 1001)يذكر سميماف 

تنظيمًا  بصرياً  إدراكو يتـ الذي البيئي المجاؿ مفردات تنظيـ إعادة عمى وىي القدرة :المطا ق  -
 .المجاؿ ذات إلى لموصوؿ مختمفاً 

 لمشكؿ الفارقة والمميزة الحدود عمى التعرؼ عمى القدرة إلى يشير مفيـو وىو :ال ص ي ال م    -

 الحجـ. النمط، الشكؿ، الموف، ناحية مف لو المشابية األشكاؿ بقية عف
 عمقًا أو أو ولونًا، وحجماً  شكبلً  وماىيتو البصري المدرؾ طبيعة تغير عدـ :الح كي الث ات -

 .إليو النظر مسافة أو مكوناتو أبعاد بيف المسافة اختمفت ميما عددًا، أو مساحة
األشياء في  وضع عمى التعرؼ عمى القدرة إلى المفيـو ىذا يشير :المكاه   الع قات إ  اك -

 الفراغ.
 في التركيز ضعفيا أو القدرة عدـ المفيـو ىذا يعني : األ ض   الشكل   ن ال م    صع    -

 وقت في عند حدوثيا المنافسة المثيرات مف مجموعة بيف مف المطموبة المثيرات اختيار عمى

 .اإلدراؾ وسرعة االنتقائي باالنتباه ترتبط مشكمة وىي احد،و 
الناقصة  األشياء عمى التعرؼ عمى القدرة إلى يشير إدراكي مكوف ىو :ال ص ي ا غ   -

 باعتبارىا كاممة.
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 ُتشجع التي الميارات مف مجموعة ىي البصري التفكير ميارات أف إلى ال احث     صمت
والرسومات  الصور عرض خبلؿ مف وتمييزىا البصري الشكؿ ووصؼ تخيؿ عمى الطالبات

تفسير  إلى لموصوؿ تمؾ الصور والرسومات والمجسمات والمجسمات الذي تمثؿ ذلؾ الشكؿ وتحميؿ
 الغامض.

 ال ص ي: ال فك   مم  ات
 توذكر  المميزات، مف العديد ليا البصرية المغة أف(29: 1004) محمد  مديحة دراسة تبيف

 :منيا

 .الكممات مف العديد استخداـ عنيا التعبير يحتاج قد التي المعاني مف رالكثي تحمؿ -
 أف اإلنساف عمميا ثبت فمقد جدا طويمة لفترة واستقباليا بيا المتضمنة المعمومات تذكر يسيؿ -

 ما أف أي يقولو، مما  50 %يراه، مما  40% يسمعو، مما   30 %يقرأه، مما   20 %يتذكر

 .يقرأه مما الذاكرة في أدـو يكوف اإلنساف يراه

 .ليجتو أو لغتو باختبلؼ اإلنساف يفيميا عالمية لغة البصرية المغة -

 .المغة ليذه المصاحب المكتوب النص فيـ عمى تساعد -

دراؾ التفكير عمى الفرد قدرة تنمي -  .بيا المتضمنة العبلقات وا 

 يمي:  ما المميزات  تمؾ إلى ال احث    ض ف

 والتحميؿ.. والتفسير كالمبلحظة ةالمختمف العمـ عمميات تنمي -
 البصري. لمشكؿ تحميميـ خبلؿ مف التفكيرية الطبلب كفاءة يرفع -

 بأنفسيـ. بالثقة يشعرىـ مما التحصيمي الطبلب مستوى مف يرفع -

 لو. الموضحة عرض الرسومات خبلؿ مف معرفة كيفية بناء البرىاف الرياضي عمى تساعد -

 الصحيح. القرار اتخاذ عمى رياً القادريفبص المفكريف مف جيؿ إعداد عمى تعمؿ -

 :ال ص ي ال فك   أ  ات

 فرعية، لتخدـ أدوات عدة أداة كؿ تحت وتندرج أدوات، بثبلثة البصري الشكؿ تمثيؿ ويمكف 

 أف أدوات التفكير البصري ىي: (17: 1006)األداة، ويذكر ميدي  ىذه
 واألكثر والمضيع لموقت الغالي النوع ىي األحياف أغمب,  االتصاؿ في دقة األكثر الطريؽ: الص  

 .الفوتوغرافية الصور مثؿ عمييا الحصوؿ في صعوبة
 رغـ االتصاؿ واستعماال في شيوعا األكثر وىي فييا تدخؿ لؤللواف يكوف وقد فقط بالكممات :ال م  

 .المرور إشارات مثؿ تجريدا أكثر تكوف أنيا
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 المثالي، وتشمؿ الحؿ وتصور األفكار لتصور يالتخطيط الفناف يستخدميا: ال خط ط   ال   م

 والكروكي، مثؿ الكاريكاتير اعتباطية ورسـو ما، بمفيـو متعمقة ورسومات بالصورة، متعمقة رسومات

 ىذه واستعماؿ فكرة، أو التمييز لجسـ سيمة اعتراضات ذات تكوف بالصور المتعمقة فالرسومات

 أو مطبوعة قصاصات باستخداـ سـ بالتفصيؿالج عف لمحة عمييا يكتب ظمية كصور األشياء

 أغمب في والتجديد التفصيؿ قدر نفس تزيد المتعمقة بالمفيـو الرسومات بينما الحاسوب، باستخداـ

 كطريؽ مدرب، خياؿ في حممت مجردة رموز عف عبارة التمييز، واالعتباطية سيؿ ما لجسـ األحياف

 تمخص األفكار التي المفظية بالصور االعتباطية تالتخطيطا وتسمى األفكار بيف منو العبلقات ترى

 .وخرائط شبكية... الخ انسيابية ومخططات ىندسية أشكاؿ وتتضمف ما، لفقرة الرئيسية

 –  والنماذج البصري المجسمات التفكير أدوات مف وتضيؼ قولو، سبؽ ما مع ال احث     ف 

 طبيؽ دراستيا.أثناء ت ال احث  ا  خ م ها التي والكبير وتمؾ  الصغيرة

 مف نوع تفكيرىـ مف أثناء في ينتقموف بصريا تفكيرا يفكروف الذيف األفراد أف ال احث     ى

 عمى الدالة القرينة في اختيار يوفقوف وربما مختمفة زوايا مف المشكمة إلى وينظروف أخر إلى التخيؿ

 االعتماد مفضميف بعد فيما قويمياوت سريعة لمقارنتيا برسـو ذلؾ عف التعبير يحاولوف وقد لحميا الرؤية

 حؿ إلى يتوصموا حتى المرسومة والصور الداخمي بيف اإلدراؾ ما التنقؿ في ويستمروف الذاكرة عمى

 أشكاليا غالبية ألف بصرية طبيعة ذات مادة فراغية أو مستوية كانت اليندسة سواء أف كما لممشكمة،

 بصري، لذا تفكير إلى يحتاج ال ىندسي تدريب وجدي ال قد أنو بؿ لمبرىاف كأداة في األصؿ تستخدـ

 والتخيؿ إعماؿ  الفكر ثـ ومف الرؤية عمى طالبال قدرة "يعني ةالباحث راهت كما البصري التفكير فإف

 عمى بناء تعميمي إكماؿ موقؼ أو بينيا متشابو أمر أو األشكاؿ بيف مختمؼ أمر تحديد أجؿ مف

 يا: من صور عدة يأخذ وىو معينة، معطيات

 بذكر تمؾ وتكميفيـ عناصر عدة مف تتألؼ التبلميذ عمى مرسومة ىندسية أشكاؿ عرض -

 .بأسمائيا قائمة إعداد أو العناصر
 أخرى.  بصورة مقارنة صورة في األخطاء البحث عف -

 المعطاة. األشكاؿ مف مجموعة بيف مف المختمؼ الشكؿ عمى التعرؼ -

 .إكماليا والمطموب ناقصة ىندسية أشكاؿ عرض -

 :اال   اللي ال فك   ثاه ا:
بأنو قدرة الفرد عمى  (46: 1003التي يعرفيا عبيد وعفانة ) اليامة التفكير أنماط أحد وىو 

األداء المعرفي العقمي والذي تمكف فيو الفرد مف توظيؼ ما لديو مف معمومات ثبت صدقيا 
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قيًا سميمًا مستخدمًا في ذلؾ وصحتيا لموصوؿ إلى حموؿ المشكبلت مع إمكانية تبريرىا تبريرًا منط
 الحجج والبراىيف ".

( التفكير االستداللي بأنو " عممية عقمية تتضمف مجموعة مف 30: 1020وتعرفو حمس )
الميارات الفرعية التي تبدو في كؿ نشاط عقمي معرفي يتميز باستقراء القاعدة مف جزيئاتيا، 

قائؽ معروفة إلى معرفة المجيوؿ ". وىذا واستنباط الكؿ مف الجزء، حيث يسير فيو الفرد  مف ح
 .  ه ها ال احث التعريؼ الذي 

 اال   اللي: ال فك   مم  ات
 مميزات التفكير االستداللي في النقاط التالية: (64 :1003)حدد السنكري 

 المجيوؿ. إلى المعمـو مف االنتقاؿ فيو يتـ .2
 .جديدة واكتشافات وحموؿ معمومات إلى الوصوؿ في يساعد .1
 .حؿ إلى وتحتاج الجماعة أو الفرد تواجو مشكمة أو صعوبة وجود تضييق .3
 .عممي وليس عقمي تفكير ىو أي التجريب، إلى يحتاج ال .4
القواعد  وفؽ وذلؾ المقدمات، مف بالضرورة النتائج تصدر بواسطتو أي منطقية، عممية أنو .5

 .تجريب إلى الحاجة دوف المنطقية
 المقدمات.  تتضمنيا التي واأللفاظ المصطمحات ةكاف تحديد في وتتمثؿ بالدقة يمتاز .6

مف  يبدأ عقمي أداء أو سموؾ عف عبارة االستداللي التفكير أف إلى ال احث   خمصسبؽ  مما 
 إلى بينيا لموصوؿ بالربط يقـو ثـ سابقة، وخبرات متوفرة معمومات مف الطالب لدى فيما تتمثؿ مقدمات

 عقميا وليس عمميًا. يكوف االستدالؿ أف أي لمتجربة، مجوءلا دوف مجيولة جديدة معرفة أو نتيجة،

 :اال   اللي ال فك   أ ال ب
التفكير  ،الستنتاجيا التفكير االستقرائي، التفكير وىي: االستداللي لمتفكير أساليب ثبلثة يوجد
  .األنواع ىذه مف نوع كؿ عمى الضوء بإلقاء يمي فيما نقـو وسوؼ االستنباطي،

 :  ق ائيال فك   اال –أ
التفكير االستقرائي بأنو "األداء العقمي الذي ينتقؿ التفكير  (47: 1003يعرؼ عبيد وعفانة )

فيو مف أحكاـ جزئية أو حاالت فردية خاصة إلى قاعد عامة تصدؽ عمى جمع الحاالت المماثمة 
 أو المشابية.

مـ ينتقؿ بيا الفرد بأنو " ىو طريقة مف طرؽ التعميـ والتع (26: 1003ويعرفو أبو شمالو )
 مف الجزئيات إلى الكميات ومف حاالت خاصة إلى حاالت عامة ".
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يستطيع  التي والحقائؽ الموضوعات في بوضوح يظير االستقرائي التفكير استخداـ ومجاؿ
اليندسية  األشكاؿ مساحة إيجاد مثؿ عامة، قاعدة أو قانوف إلى لموصوؿ عمميا، بيا القياـ التبلميذ
الرباعي  الشكؿ خواص استنتاج أو ،" ط "التقريبية النسبة قيمة إيجاد أو والدائرة، لمربعوا كالمثمث
 اليندسية. المواضيع مف وغيرىا الدائري،

مسبقا  نعمـ نكف لـ ما خاصة، حاالت عمى يعتمد الذي التعميـ مف الحذر توخي يجب ولكف
 ارتفاع " بأف اليندسية التماريف ألحد حميـ عند التبلميذ بعض يستدؿ فقد رياضيا، التعميـ ىذا بصحة

 ارتفاع المثمث " أف عمى تنص التي الخاصة الحالة مصدره خطأ وىذا ،" قاعدتو ينصؼ المثمث

 شروط استخداـ إلى التبلميذ ينبو أف المعمـ عمى يجب لذلؾ .،" قاعدتو ينصؼ الساقيف المتساوي

 خاطئة. يفوقوان تعميمات إلى يصموا ال حتى االستقرائي التفكير

 اال  ق ائي: ال فك    ط    ش  ط
 وىي: االستقرائي التفكير لتطبيؽ الشروط (1004:85حددت البنا )

 معينة. رياضية خاصية في تشترؾ التي األمثمة أو الفردية، الحاالت مف كاؼ عدد تقديـ -2
 الحاالت. ىذه مف المشتركة الخاصية اكتشاؼ إلى توصؿ التي الفردية الحاالت دراسة -1
 .إلييا التوصؿ تـ التي المشتركة لمخاصية تجريدا تمثؿ عامة عبارة ياغةص -3
 .إليو التوصؿ تـ ما صحة اختبار -4

ولكي يتـ نجاح التفكير االستقرائي فبلبد مف إتباع مجموعة مف خطوات تدريس التفكير   
 كما يمي: (200: 1008االستقرائي كما حددتيا سعادة )

مف المادة التعميمية التي يقوـ بتدريبيا لمطمبة وذلؾ عرض ميارة التفكير االستقرائي ض -2
 :كاآلتي

 .تحديد ىدؼ اليوـ عمى أنو يمثؿ تعمـ ميارة االستقراء -
 .إعطاء الميارة االسـ والرمز الخاص بيا -
 .إعطاء كممات متشابية حوؿ الميارة -
 .طرح تعريؼ تجريبي لمميارة -

 محدد وعمى النحو اآلتي:تطبيؽ ميارة التفكير االستقرائي مف خبلؿ واجب درسي  -1

 .استخداـ الميارة عمى أفضؿ درجو ممكنة الستكماؿ الواجب -
 .يف أو ثبلث أو أكثرطالبالعمؿ في مجموعات مف  -
 .تبسيط المادة الدراسية حتى يمكف تطبيؽ الميارة عمييا -
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 التأمؿ فيما تـ التوصيؿ إليو مف نتائج وذلؾ كاآلتي: -3

 .خبلؿ مشاركتيـ في الميارةتسجيؿ الطمبة لما يدور في أذىانيـ  -
 .تحديد الخطوات الرئيسية و القواعد المستخدمة وتبعات ذلؾ -
 .توضيح اإلجراءات والمعايير المستخدمة -
 .التركيز عمى الميارة وخصائصيا المختمفة -

 تطبيؽ الميارة عمى بيانات أو معمومات جديدة وذلؾ كاآلتي: -4

 ب الثاني.استخداـ ما تـ توضيحو مف الميارة إلتماـ الواج -
 يف أو ثبلث أو أكثر.طالباستخداـ مجموعات مف  -
 استخداـ المادة الدراسية المبلئمة والوسائؿ التعميمية المناسبة. -

 مراجعو الخطوات مف أجؿ وصوؿ الطمبة إلى نتيجة عامو وذلؾ كاآلتي: -5

 تسجيؿ أنشطو التبلميذ الذىنية أثناء تطبيؽ الميارة. -
 قراء والميارات األخرى ذات الصمة.تحديد العبلقة بيف ميارة االست -
 مراجعو الخطوات واإلجراءات التي قامت عمييا الميارة. -
 مراجعة القواعد التي استخدمت مف خبلليا الميارة. -
 إعادة تعريؼ ميارة االستقراء أو تنقيحو. -
 تحديد مجاالت استخداـ الميارة ضمف الخبرة الشخصية. -
يجية التفكير االستقرائي تسمح لممعمـ والتبلميذ إلى أف استرات  خمص ال احث ومما سبؽ   

باكتشاؼ الخطوات الرئيسية ليذه الميارة ولممعرفة الخاصة بيا ولمقواعد التي تقـو عمييا أو عمى 
األقؿ أف يكونوا جميعا عمى وعي تاـ بيا ألنيا تمثؿ في الواقع أساس ىذه الميارة وفي الواقع 

 بعضيـ بعضا بؿ وتعميـ معممييـ أيضا.الصفي فإنيا تسمح لمتبلميذ بتعميـ 

 :اال  ق ائي ال فك   أه اع
مف  عامة قوانيف إلى الوصوؿ بواسطتيا يتـ طريقة االستقرائي التفكير أف سبؽ فيما بينا  
( 47: 1003)منيا ما ذكره عبيد وعفانة  االستقرائي لمتفكير أنواع عدة وتوجد خاصة، وأمثمة حقائؽ
 وىي:

وىو الوصوؿ إلى القاعدة  أو الحكـ الكمي مف استعراض جميع الحاالت  اال  ق اء ال ام: .أ 
 الفردية التي يمكف أف تطبؽ عمييا قاعدة واحدة.
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ويتـ ذلؾ عندما ندرس بعض الحاالت أو األفراد أو األحكاـ الجزئية  اال  ق اء الهاقص: .ب 
 ونصؿ منيا قاعدة عامة نعمميا عمى الحاالت المماثمة. 

التي  التفكير أساليب أىـ مف يعتبر االستقرائي التفكير أف إلى سبؽ امم ال احث   خمص  
 مف األمثمة كاؼ عدد دراسة خبلليا مف يتـ معرفية عقمية عممية ألنو األساسي، التعميـ طبلب تناسب

 األمثمة ومف المجيوؿ، إلى المعمـو ومف المركب، إلى البسيط مف التدرج مراعاة مع الفردية، والحاالت

 الخاصية التوصؿ إلي الدراسة ىذه خبلؿ مف يتـ حيث الكميات، إلى الجزئيات ومف قاعدة،ال إلى

 قاعدة " صورة تعميـ في الخاصية ىذه صياغة ثـ الحاالت، ىذه جميع بيف تربط التي المشتركة

 جيووالتو  والتدريب المتصؿ، العممية، بالممارسة ال إ إليو الوصوؿ يتـ ال وىذا ،" قانوف نظرية، عامة،

 المعمـ. قبؿ مف المقصود

 -ال فك   اال  ه اطي: -ب
بأنو " األداء المعرفي لمعقؿ الذي يستخمص بواسطتو  (46: 1003)والتي يعرفو عبيد وعفانة 

الفرد حاالت خاصة مف حاالت عامة مسمـ بيا، فالمستنبط ال يبحث فحسب ولكنو يسعى لموصوؿ 
بالتفتيش في ذاكرتو عف األشياء المرتبطة  إلى حقائؽ مجيولة حتى يجدىا. فيو ال يكتفي

بالموضوع الذي يبحث عنو، بؿ يفكر حتى يرى الحؿ واضحًا، ويدرؾ الحقيقة الجديدة ويممسيا في 
 موضعيا ".

يتـ  ثـ بصحتيا، مّسمـ عامة بقضايا يبدأ االستنباطي إلى أف التفكير  خمص ال احث مما سبؽ 
أف  يمكننا فإنو معينة، ىندسية نظرية بصحة سممنا إذا فمثبل منيا، خاصة استنتاجات استخبلص

 العامة، وىذا القاعدة مف األجزاء نشتؽ أننا أي والتعاريؼ، الحقائؽ مف عدد النظرية ىذه مف نستنتج

 االستنباطي الذي التفكير عمى يعتمد البرىاف ألف التبلميذ، عمى صعب الرياضي البرىاف يجعؿ ما

 في المحسوسة وخاصة األشياء إلى أقرب والطمبة المحسوسات، إلى ةالمجرد التعميمات مف ينطمؽ

 األساسية. المرحمة

 :ال فك   اال  ه اجي -ج
( التفكير االستنتاجي بأنو " األداء العقمي المعرفي الذي 47: 1003)يعرؼ عبيد وعفانة 

مقدمات  ولكنيا ينتقؿ فيو التفكير مف المعموـ إلى المجيوؿ فيتوصؿ إلى نتائج ليست داخمة في ال
 حقائؽ جديدة مرتبطة بالحقائؽ األولية مف مسممات وبديييات ونظريات.

بأنو " طريقة مف طرؽ التعميـ والتعمـ  (27: 1003)ويعرؼ أبو شمالو التفكير االستنتاجي 
ينتقؿ بيا الفرد مف الكميات إلى جزئيات ومف حاالت عامة إلى حاالت خاصة ومف ثـ القياـ 

 تعميمات في برىنة النظريات اليندسية وفي حؿ المسائؿ الرياضية ".بتطبيؽ ىذه ال
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 م احل ال فك   اال   اللي:
إف التفكير االستداللي يجعؿ المتعمـ يسير بأسموب منيجي ينتقؿ فيو خطوة خطوة إلى الحؿ، 

 كما يمي: (48: 1003)وبالتالي فإف التفكير االستداللي يمر بمراحؿ لخصيا عبيد وعفانة 

 ور بضرورة التصرؼ.الشع .2
تحميؿ المشكمة إلى عناصرىا وتقدير قيمة كؿ عنصر، وجمع المعمومات والبيانات المختمفة  .1

 الخاصة بالمشكمة وكؿ عنصر مف عناصرىا.
 فرض الفروض. .3
 .مناقشة الفروض، أو تجربة االحتماالت ومناقشتيا الختبار صحة كؿ منيا .4
 ر في جمع المبلحظات والبيانات أو التنبؤ.التحقؽ مف صحة الحؿ النيائي، وذلؾ باالستمرا .5

 :العمم ات العقم   الم ضمه  في اال   الل
كما  (48: 1003)يتطمب التفكير االستداللي بعض العمميات العقمية يمخصيا عبيد وعفانة 

 يمي:

 استخراج السمات الظاىرة لمموقؼ المشكؿ. .2
 اختبار الفروض المتوقعة. .1
 ة بمجموعة مف العناصر.وضع القوانيف والقواعد المرتبط .3
 تحميؿ المعطيات والعناصر. .4
 تدويف العناصر والمكونات ذات العبلقة المشتركة. .5
 استنتاج النسؽ والمنظومات. .6
 التنبؤ بالعبلقات الموجودة بيف المكونات والعناصر واألنظمة. .7
 توظيؼ العبلقات في مواقؼ جديدة. .8
 الحصوؿ عمى نتائج مف خبلؿ معرفة مكونات الموقؼ.  .9
 بط النتائج بمسبباتيا واختبار الفروض المحتممة.ر  .20
 حؿ المشكمة المطروحة. .22

 ال فك   الهاق : :ثالثاً 
إف األفكار التي يتـ استخبلصيا عف طريؽ التفكير البد أػف ينظر إلييا نظرة نقدية، لمعرفة  

 أصمحيا وأنسبيا، لذلؾ البد مف الحث عمى التفكير الناقد باستمرار.
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   الهاق : ع  فات ال فك 
 منظور، ابف) منيا الزيؼ وأخرج الدراىـ  تمييز بمعنى العرب لساف في " نقد " الفعؿ ورد :المغ  في

1003 :512). 
 :مهها الهاق  لم فك      ت ال ي ال ع  فات من ع   طهاك :ال    ي األ ب في

 واعد المنطؽبق محكـو تأممي تفكير " :بأنو (45: 1009) والجراح العتـو مف كبلً  عرفو كما

 وتقويـ المناقشات والتفسير االفتراضيات كمعرفة متعددة معرفية لمظاىر نتاج وىو والتحميؿ،

 في االستدالؿ المنطقي قواعد تستخدـ تقويمية عممية ىو الناقد والتفكير واالستنتاج، واالستنباط

 ." وميوؿ ميارات مف مركبة عقمية عممية يعد كما المتغيرات، مع التعامؿ

وتعميقيا  األحكاـ، إعطاء في التميؿ " :بأنو الناقد التفكير (282: 1009) عطية يعرؼ نمابي
 .."األمر مف التحقؽ لحيف

 مجموعة مف تضـ عقمية، عممية " :بأنو الناقد التفكير (370: 1005)وعرؼ أيضًا إبراىيـ 

 ترتيب معيف بأي ـ التزا دوف مجتمعة، أو منفردة بصورة تستخدـ أف يمكف التي ميارات التفكير

 قيمة عمى إصدار حكـ أجؿ مف معينة، معايير إلى باالستناد وتقويمو الموضوع، أو الشيء مف لمتحقؽ

 ."قرار أو تعميـ أو استنتاج إلى التوصؿ أو الشيء،

الدؤوبة  العقمية المحاولة :بأنو الناقد التفكير (288: 1003)والجمؿ اليويدي مف كؿٌ  ويصؼ
 والمنطقية، وذلؾ العقمية المبادئ مف مجموعة ضوء في اآلراء  أو الحقائؽ ختبارال الفرد جانب مف

 في تساعد التي المنطقي البحث إلى طرؽ التعرؼ يتطمب وىذا النتائج، إلى القفز دوف األدلة، لمعرفة

 وتقويـ النتائج، تمؾ صدؽ واختبار نتائج سميمة، إلى الوصوؿ أجؿ مف األدلة مختمفو قيمة تحديد

 يسمكو الذي العقمي السموؾ مف النوع ذلؾ ىو فالتفكير الناقد .خالصة موضوعية بطريقة مناقشاتال

 تقديـ رأي. أو موضوع، مناقشة أو عمى قضية، الحكـ منو يطمب عندما الفرد
 تسعى إلى تقويمية عممية " :بأنو الناقد التفكير (54: 1003)وعرؼ كبل مف عبيد وعفانة 

 المنطقية استخداـ  األساليب ينبغي ذلؾ يتحقؽ ولكي متميزة، أحكاـ أو حةصحي نتائج إلى الوصوؿ

 ." الذاتية بالنواحي التأثر عف والبعد

 : أهه الهاق  ال فك   ال احث   ع ف عم ه   هاءً 

 أو محكات معايير ضوء في تعميمات أو استنتاجات إلى والتوصؿ ما شيء عمى حكـ إصدار

  .الشيء مف الميارات لمتحقؽ مف جموعةم تضـ عقمية عممية وىو معينة،

نما خيارا ليس الناقد التفكير أف السابقة التعاريؼ ضوء وفي ال احث     ى  ضرورة ىو تربويا وا 

 أف كما يتعممونو الذي لممحتوى المعرفي أعمؽ فيـ إلى تؤدي ألنيا التبلميذ لدى عنيا غنى ال تربوية
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 الضيؽ والتمحور التبعية مف والتحرر في تفكيرىـ االستقبلؿ إلى بالتبلميذ يؤدي الناقد التفكير تنمية

 فيما القرارات اتخاذ عمى يركز معقوؿ تأممي تفكير قدرة الناقد ىي التفكير قدرة أف ويرى الذات حوؿ

 لقواعد استخدامو خبلؿ مف وذلؾ عميو والسيطرة تفكيره تطوير أجؿ بو مف يقـو أو طالبال فيو يفكر

 العاطفية النواحي أو واالتجاىات الميوؿ وفؽ متحيزة إعطاء أحكاـ عف االبتعاد و االستدالؿ والمنطؽ

 تعرض التي لممشكمة طالبال نظرة خبلؿ مف يتـ وىذا المتواترة، االنقياد لآلراء أو السابقة األفكار أو

 العناصرفيقبميا و  الحؿ إلى تؤدي التي العناصر إلى والتعرؼ ووصفيا لعناصرىا ثـ إدراكو ومف أمامو

  .والتمييز المقارنة والمفاضمة عمميات خبلؿ مف يتـ وىذا فيستبعدىا الحؿ إلى تؤدي ال التي
ميارات كثيرة تفيد في الدراسة الحالية  يتضمف وتتجمى الضرورة التربوية لمتفكير الناقد في أنو

  :ومف ىذه الميارات 
 يف.اآلخر  عف بالتفكير واالستقبلؿ التبعية مف التبلميذ يحرر .2
 إليو. تؤدي ال التي األدلة عف والكشؼ السميـ، الحؿ إلى تؤدي التي األدلة عمى التعرؼ .1

 لو. الشاممة النظرة وتحقيؽ لمموضوع المختمفة الجوانب باالعتبار األخذ .3

 .االدعاءات وبيف لئلثبات القابمة الحقائؽ بيف التمييز .4

 .الواحد لؤلمر متعددة بدائؿ عف البحث .5

 المعمومات. درمص مصداقية تحديد .6

 .المتعمقة الدقيقة المبلحظة تنمية .7

 :الهاق  ال فك   مها ات
 :ىي الناقد، لمتفكير الرئيسة الميارات أف (54: 1003)يرى عبيد وعفانة 

 التمييز بيف الحقائؽ التي يمكف إثباتيا واالدعاءات أو المزاعـ القيمة. .2
 بالموضوع والغير مرتبطة بو.التمييز بيف المعمومات واالدعاءات واألسباب المرتبطة  .1
 تحديد مستوى دقة العبارة. .3
 تحديد مصداقية مصدر المعمومات. .4
 التعرؼ عمى االدعاءات والحجج أو المعطيات الغامضة. .5
 التعرؼ عمى المقترحات غير المصرح بيا. .6
 التعرؼ عمى المغالطات المنطقية. .7
 التعرؼ عمى عدـ االتساؽ في مسار التفكير واالستنتاج. .8
 قوة البرىاف أو االدعاء.تحديد  .9

 اتخاذ القرار بشأف الموضوع وبناء أرضية سميمة لمقياـ بإجراء عممي. .20
 التنبؤ بما يترتب عميو القرار أو الحؿ. .22
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 -ويمخص المصدر السابؽ ميارات التفكير الناقد في خمس ميارات أساسية ىي:

 يانات المتوفرة.ميارة التنبؤ باالفتراضات  وفحص الحوادث والحكـ عمييا في ضوء الب .2
عطاء تبريرات  أو استخبلص نتيجة معينة في ضوء الوقائع التي يقابميا  .1 ميارة التفسير وا 

 العقؿ اإلنساني.
 ميارة تقييـ المناقشات والتمييز بيف مواطف القوة والضعؼ في الحكـ عمى قضية معينة. .3
 ميارة االستنباط واستخبلص العبلقات بيف الوقائع المعطاة. .4
 ستنتاج والتمييز بيف درجات احتماؿ صحة أو خطأ نتيجة ما.ميارة اال .5

 :الهاق  ال فك   أطم  
  :أنو في تكمف الناقد التفكير أىمية أف (281: 1009)يرى عطية 

 .اإلتقاف إلى فيؤدي فاعميتو ويرفع العقمي المتعمـ نشاط مف يزيد -
  .ودقة صحة أكثر أفكارىـ يجعؿ الذي األمر وضبطو مراقبة تفكيرىـ إلى الطمبة دفع -
تحميؿ  إلى تحتاج التي والدعايات واإلعبلنات العولمة عصر في األساسية المقومات مف يعد -

 .الضار وتمييز النافع، الصالح ومعرفة وتمييز
  .بمسبباتيا العمؿ ربط يستطيعوف وبذلؾ التعميؿ عمى القدرة الطمبة يكسب -
 والبراىيف والحجج واالدعاءات والمعمومات ء،واآلرا الحقائؽ بيف التمييز عمى قدرة الطمبة يكسب -

 والتطابؽ. التناقض أوجو وتعرؼ الواىية،

 :أىمية التفكير الناقد عمى تؤكد التي التالية األسباب (264: 1006)ويضيؼ محمود 

 .المعمومات عصر تحديات مع التعامؿ أجؿ مف يحتاجيا التي التفكير بأدوات المتعمـ يزود -
 .مدارسو في المجتمع يحتاجيا التي بويةالتر  األىداؼ مف يعد -
القومية  واليوية والعولمة المعاصرة بيف توازناً  تحقؽ أف تستطيع التي الناقدة العقمية تكويف -

 الثقافية.
  .الثقافية اليوية عمى والحفاظ الثقافي الغزو حمبلت مواجية في يساعد -
  .العممي والتثقيؼ االتصاؿ ميارات الفرد لدى ينمي -
  .المتعمـ لدى العقمية الميارات واستخداـ التعمـ فاعمية مف يزيد -
الدخوؿ  وبالتالي المعرفة استخداـ إلى المعرفة اكتساب مف المتعمـ نقؿ في الناقد التفكير يفيد -

 إلى مجتمع إنتاجية المعرفة.
 ثقافيةوالعقدية وال الفكرية بمستوياتو واإلرىاب العنؼ مواجية عمى العمؿ في الناقد التفكير يفيد -

  .استقبللية الرأي نمو خبلؿ مف
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 :الهاق  ال فك   خط ات
حددىا إبراىيـ  التي التالية بالخطوات القياـ عميو ناقدًا، تفكيراً  يفكر أف مف الطالب يتمكف حتي

 وىي: (387: 1005)

 .التمييدية الخطوات في مروره بعد الطالب يطورىا التي الفكرة صياغة -
 .النص في المتضمنة المختمفة العناصر مبلحظة -
  .مصاغة معايير وفؽ البلزمة وغير البلزمة العناصر تحديد -
  .البلزمة العناصر تحاكمي أسئمة طرح -
 .وعبلقات بروابط العناصر ربط -
 .خبرية جمؿ في تعميمات صورة عمى المتضمنة األفكار وضع -
  .والنتائج الفروض :تضـ وحدات في األفكار وضع -
  .البدائؿ تمؾ لفحص معايير تحديد وأيضاً  دة،وموجو  ممكنة بدائؿ اقتراح  -
 ..استنتاجات صياغة -
 .والخاطئة الصحيحة االستنتاجات بيف التمييز -
  .بيا والتسميـ االحتكاـ قبوؿ في التريث عامة، افتراضات صياغة -
 .النص يتضمنو التي الخبرة تتجاوز جديدة توقعات بناء -
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  :ال  ا ي ال حص ل - ا عًا:

 : م مق
عمى  فضميا والتي اهلل خمؽ بأعز مرتبط ألنو مميز، حديث الدراسي  التحصيؿ عف الحديث

َُواْلبَْحِرُ]ُ:سائر المخموقات وىو اإلنساف، وذلؾ في قولو تعالى ُاْلَزِّ ُِِف ْؾـَاُهْم َُوََحَ َُبـِيُآَدَم ْمـَا َُكرَّ َوَلَؼْد

ْؾـَاُهمُْ َّْنَُخَؾْؼـَاَُتْػِضقًلَُُوَرَزْقـَاُهْمُِمَنُالطَّقَِّباِتَُوَفضَّ
ِِ  .(70)سورة اإلسراء، اآلية: [َعَذَُكثٍِرُ

حضارات  عمى نستدؿ وبو ونيضتيا، الشعوب لرقي أساساً  يعتبر أنو أىمية التحصيؿ يزيد وما
 األمـ والشعوب.

 ة،معممال في الطالب بو يقـو الذي العقمي لمنشاط اليامة الجوانب أحد الدراسي  فالتحصيؿ  

 بأنو متغير التحصيؿ صنؼ وقد األولى بالدرجة عقمية عممية أنو الدراسي إلى التحصيؿ نظروي

 في الطالب إليو يصؿ أف يمكف ما جميع يشمؿ بحيث االتساع مف الدراسي ومفيـو التحصيؿ معرفي،

 (14: 1020وقدرتو عمى التعبير عمى ما تعممو. )األسطؿ، تعممو،
المتغير  ىو ليس ولكف وتحديدىا التعمـ عممية تشكيؿ في كبيراً دورًا  الدراسي التحصيؿ ويمعب  
يتعمؽ  بعضيا مختمفة وقوى بعوامؿ يتأثر العممية ىذه مف اليدؼ أف إذ التعمـ، عممية في الوحيد
وطريقة  المتعممة بالخبرة متعمؽ وبعضيا والصحية، المزاجية  وصفاتو واستعداداتو و قدراتو بالمتعمـ
 (78: 1008إمكانيات. )أبو دقة، مف الفردب يحيط وما تعمميا

 التربوية المؤسسات نجاح مدى تحديد في الرئيسة المعايير أىـ أحد الدراسي التحصيؿ ويعتبر

في  و الطالب حياة في أىمية مف عميو يترتب مما التربوية، أىدافيا تحقيؽ نحو تقدميا في أو فشميا
الجامعة  في قبولو وفي التعميـ، في وفي استمراريتو آلخر، صؼ مف ترفيعو بشأف تتخذ التي القرارات

 وحصولو عمى وظيفة.
يشكؿ أمر بالغ األىمية  لممتعمميف الدراسي التحصيؿ ( أف31: 1022وترى إيماف طافش )

 لؤلسباب التالية:

 عمره، فالطالب حساب عمى إال أخرى مرة لمطالب تعود ولف تتكرر ولف تعوض لف فرصو ألنو .2

ذا أعاد ضعيفا أو راسباً  يبقي دراسية مادة أو ما سنة في تحصيمو عؼيض أو يرسب الذي  وا 

 غالبا. تمحى ال سجمو في وعبلمتو عمره، مف نقصا يكوف ذلؾ فإف التحصيؿ أو الدراسة

أية  في الفرد عميو يحاسب بؿ الزمف، مع ينسى أو يذىب ال لمطالب دائـ سجؿ في يدوف ألنو .1
 ؿ.المستقب في ذلؾ يستدعي قد مناسبة
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تحصيمو  كاف فإذا الوظيفية، العممية الحياة في الفرد ينتظر الذي المستقبؿ نوع في يتحكـ ألنو .3
عمى  يبدو المستقبؿ فإف ذلؾ غير كاف إف وأما مزدىرًا وواعدًا ومثمرًا، غالباً  المستقبؿ كاف متفوقا

 األرجح معتمًا وصعبًا.

 ال  ا ي: ال حص ل  ع  ف

  :المغ  في ال حص ل
كؿ  مف الحاصؿ الشيء ىو الصاد بسكوف " حصؿ " مادة العرب لساف معجـ في ورد كما

 ما يحصؿ تمييز والتحصيؿ حصوال، يحصؿ الشيء وحصؿ سواه، ما وذىب وثبت بقي ما وىو شيء

 لفظ الكريـ ورد القرآف وفي األشياء بيف التمييز و الجمع بو يقصد والتحصيؿ الشيء، تحصيؿ أي

ُماُِِفُاْلُؼبُورُِ] :الكريمة اآلية في حصؿ ُُبْعثَِر ُدورُِ( 9) َأَفلُيعؾمُإِذا َلُماُِِفُالصُّ )سورة  [(20) َوُحصِّ
 .(20، 9العاديات اآلية:

   ع ف اصط حًا:
 اإلطار في واالختبلؼ النظر وجيات الختبلؼ تبعا الدراسي  التحصيؿ مصطمح اختمؼ لقد

 الذي وضع مف أجمو التعريؼ.

 و والمعارؼ المعمومات اكتساب خبللو مف يتـ عقمي نشاط بأنو( "25: 1020ويعرفو سعيد ) -
 خبلؿ والدافعية مف االجتماعية و المعرفية بالجوانب المرتبطة االتجاىات و القيـ و الحقائؽ

 التي التعمـ بالدرجات ىذا عمى ويستدؿ تعميمية، مؤسسة أو ةمعمم كانت سواء منظمة آليات

 عمييا يحصؿ النيائية التي الدرجة ىي التحصيمية، أو و ننةالمق االختبارات نتيجة عمييا يحصؿ

 النيائي في االمتحاف الطالب إجابات عمى بناء الدراسي  العاـ نياية في ةمعممال مف الطالب

 ."ةمعممال في الرصد كشوفات في مثبتو ىي وكما
 عمجمو  عميو مف يستدؿ طالبلم معرفي عقمي نشاط ( "بأنو1003:90ويعرفو )الخالدي،  -

 الدراسة ".  لمتطمبات أدائو في عمييا يحصؿ التي الدرجات
 ويقاس القياس وحدة مف المعرفي المجاؿ في الطالبة اكتسبتو ما مقدار بأنو " ال احث    ع فه -

مدى  لقياس ال احث  أع  ه الذي التحصيمي االختبار في الطالبة عمييا تحصؿ بالدرجة التي
المعرفية  المستويات في المختارة الوحدة في المتضمنة ميةالعم والمفاىيـ لممعمومات التحصيؿ

األربعة وىي: المعرفة المفاىيمية، المعرفة اإلجرائية، حؿ المشكبلت النمطية، حؿ المشكبلت 
 غير النمطية.
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 -ال  ا ي: ال حص ل أه اع

أصبح  حيث لو، مفيومنا مف أوسع الدراسي التحصيؿ مفيـو أف التربويوف الخبراء ويرى
 والميارية  المعرفية الجوانب يتضمف وكذلؾ والقيـ، والميارات والميوؿ الحقائؽ مف مجموعة تضمفي

 او اكتسابيـ التبلميذ تحصيؿ عميو يطمؽ ما فغالبا الدراسي التحصيؿ مفيـو اتساع ورغـ الوجدانية،

التحصيؿ  فقسـ ذلؾ عمى ة، وبناءمعممبال وثيقا ارتباطا ويرتبط التعميمي، النظاـ إليو ييدؼ لما
 كالتالي: أقساـ ثبلث الدراسي إلى

 أ اًل: ال حص ل ال  ا ي المع في:
استرجاع  مجرد مف مستوياتيا، بمختمؼ لممتعمـ العقمية العمميات يشمؿ الذي التحصيؿ وىو
عبلقات  مف بينيا ما تحميؿ إلى او تعنيو ما وتطبيؽ فيـ إلى سمعيا، أو قرأىا التي المعمومات
: 1020والحداثة )األسطؿ،  والموضوعية الدقة حيث مف مضمونيا عمى الحكـ ثـ فوم متداخمة،

25.) 
مستويات  ستة إلى المجاؿ ىذا بتقسيـ العقمي، أو المعرفي لممجاؿ تصنيفو في بمـو قاـ وقد
 (67: 1004عفانة ولمولو، ) :التالي في تتمثؿ متفاوتة

 .تذكر .2

 .فيـ .1

 .تطبيؽ .3

 .تحميؿ .4

 .تركيب .5

 .تقويـ .6

 (80: 1003عبيد وعفانة، ) :جاىات الحديثة في تصنيؼ الجانب المعرفي فيو كالتاليأما االت

 المعرفة المفاىيمية. .2
 المعرفة اإلجرائية. .1
 المعرفة السياقية  .3

 ال حص ل ال  ا ي المها ي: :ثاه اً 
 اليديف حركة مثؿ اإلنساني، الجسـ ألطراؼ الحركية لمميارات الممثؿ الدراسي التحصيؿ وىو

الميارة  أداء قياس بو يتـ الذي المحؾ أو المعيار يتوفر أف الضروري ومف كمو. الجسـ أو يفالقدم أو
 (34: 1022األداء. )طافش،  في لمدقة المئوية بالنسبة أو بالزمف
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براىيـ، ) :التالية المستويات إلى الحركي المياري المجاؿ سمبسوف صنؼ وقد سعادة وا 
2992:344) 

 مستوى اإلدراؾ الحسي. .2
 وى الميؿ أو االستعداد.مست .1
 مستوى االستجابة الظاىرية المعقدة. .3
 مستوى اآللية أو التعويد. .4
 مستوى التكيؼ أو التعديؿ. .5
 مستوى األصالة أو اإلبداع. .6

 ثالثًا: ال حص ل ال  ا ي ال ج اهي:
  مف القمب في ما مع ويتعامؿ المشاعر، تثير عاطفية قضايا إلى يتطرؽ الذي التحصيؿ وىو
 المتنوعة.  وأنشطتو سموكو مظاىر في تؤثر وقيـ، وأحاسيس ومشاعر اتجاىات
براىيـ، ) :كالتالي مستويات خمسة إلى الوجداني المجاؿ تصنيؼ إلى كارثوؿ لجأ وقد سعادة وا 

2992:319) 

 التقبؿ. أو االستقباؿ مستوى .2
 مستوى االستجابة. .1
عطاء القيمة. .3  مستوى التقييـ وا 
 مستوى التنظيـ. .4
 ذات.مستوى تشكيؿ ال .5

 الع امل المؤث ة في ال حص ل ال  ا ي:
 :(80: 1008دويؾ، )أىما كما جاء في  الدراسي التحصيؿ في تؤثر عديدة عوامؿ ىناؾ أف شؾ ال

 عوامؿ ذاتية. .2
 البيئة األسرية. .1
 المستوى االقتصادي والثقافي واالجتماعي. .3
 مستوى تعميـ الوالديف. .4
 كفاءة المعمـ عمميًا ومينيًا. .5
 سية الفيزيقية.البيئة الدرا .6
 استخداـ التكنولوجيا التعميمية. .7
 الفروؽ الفردية بيف المتعمميف. .8
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 خبلؿ العممية مف لمطمبة التعميمي المستوى تحديد في  التحصيؿ أىمية ال احث    حظ سبؽ مما

 أنو ألبنائيا عمى التعميمي المستوى عمى كثيراً  تعوؿ الدوؿ وأف المتعمـ، شخصية عمى وأثرىا التربوية

 .وتقدميا لنيضتيا الوحيد السبيؿ

 :الهظ ي ا طا  عمى عام  عق ب

 :لم احث     ن ال    ي األ ب عمى االط ع  ع 
التفكير وتوظيؼ معمؿ  تنمية ميارات التعميمية وأنشطتيا فمسفتيا في تغفؿ الرياضيات كتب أف

راتيجيات الحديثة معمؿ واالست المداخؿ كؿ بيف مف ال احث  اخ ا ت الرياضيات في التدريس، ولقد
الرياضيات بأنو يحقؽ األىداؼ ويتيح الفرصة أماـ الطمبة لمتعمـ الذاتي وتطبيؽ طرؽ العمـ في 
البحث والتفكير وينمي لدييـ الثقة بالنفس ؛فالتعمـ ىنا تعمما نشطا يستخدـ فيو المتعمـ حواسو 

تـ االحتفاظ بالتعمـ حيث تدعـ والممارسة العممية، ويكوف التحصيؿ قائما عمى الخبرة. وىكذا ي
 المعرفة العممية المعرفة النظرية.
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  انفصم انثانثانفصم انثانث
  اندراسات انسابقةاندراسات انسابقة

 
 -انقسمت الدراسات السابقة إلى محوريف ىما:

 دراسات تناولت توظيؼ معمؿ الرياضيات كطريقة تدريس  :المح   األ ل
 حديثة.

 ت تدريس اليندسة وتنمية التفكير اليندسي عند دراسات تناول: المح   الثاهي
 .الطمبة

  عمى الدراسات السابقةالعاـ التعقيب. 
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 الفصل الثالث
 ال  ا ات ال ا ق 

 أفا توالتي  الدراسة بموضوع عبلقة ليا التي السابقة الدراسات مف عدداً  الفصؿ ىذا يتضمف

 .البحث آلية في منيا الدراسة واالستفادة أدوات تحديد في ال احث 
 محوريف رئيسيف، ويمي كؿ إلى بتصنيفيا ال احث  قامتىذه الدراسات  مف وتسييبًل لئلفادة

 مدى االتفاؽ الدراسة ليوضح محاور عمى عاـ تعميؽ ثـ ومف فيو المتضمنة لمدراسات تحميبلً  محور

 قامت حيث اسات السابقة،الدر  مف االستفادة ومدى السابقة، والدراسات الدراسة الحالية بيف واالختبلؼ

 القديـ إلى الحديث.  مف التاريخ حسب بمحورييا الدراسات بعرض ال احث 
 :ال الي الهح  عمى ال  ا   محا   جاءت  ق 

كطريقة تدريس  والطريقة المعممية المحور األوؿ: دراسات تناولت توظيؼ معمؿ الرياضيات
 حديثة.

 دسة وتنمية التفكير اليندسي عند الطمبة.المحور الثاني: دراسات تناولت تدريس الين

كط  ق    الط  ق  المعمم   المح   األ ل:   ا ات  ها لت   ظ ف معمل ال  اض ات
     س ح  ث .

  -أ اًل: ال  ا ات الع    :
 (:1995ال ع ي )    ا   (1

 بعض موضوعات تدريس في المعممية الطريقة استخداـ أثر عمى التعرؼ الدراسة ىذه ط فت

ع ه  التعمـ، وكانت  أثر ات، وبقاءطالبال تحصيؿ عمى االبتدائي الثالث لمصؼ الرياضيات رمقر 
المههر ة مقسمة عمى مجموعتيف ضابطة وتجريبية، واستخدمت الباحثة طالب 71الدراسة مكونة مف 

 التالية اله ائرإلى  الدراسة وخمصت الدراسة ىي اختبار تحصيمي بعدي و مؤجؿ.  أ  اتالتجريبي، 
 اتطالب لدى التعمـ اثر وبقاء الدراسي، مستوى التحصيؿ رفع في المعممية الطريقة فاعمية وىي 

 إنشاء الدراسة   ص ات أىـ كانت و المعممية، الطريقة باستخداـ البلتي درسف االبتدائي الثالث الصؼ

وتدريب  ،المعممية األنشطة خبلؿ مف االبتدائية المدارس في الرياضيات مجيزة لتدريس معامؿ
 الرياضيات. تدريس في المعممية الطريقة استخداـ عمى المعمميف

 (:1995ع   ي )    ا   (2

عمى مدى فاعمية تعمـ تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي لبعض  التعرؼ الدراسة ىذه ط فت
جوانب التعمـ المعرفية والميارات في الرياضيات باستخداـ األسموب المعممي عمى تحصيميـ 
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مدارس بواقع  20موزعيف عمى  طالب 573الدراسة مكونة مف ع ه  الرياضي، وكانت  وتفكيرىـ
  أ  اتتجريبي، المههر ة صؼ ضابطة وصؼ تجريبية، واستخدمت الباحثة معممفصميف في كؿ 

 التالية وىي اله ائرإلى  الدراسة وخمصت الدراسة ىي اختبار تحصيمي واختبار تفكير استقرائي.

جوانب التعمـ المعرفية والميارات  الدراسي وتنمية  مستوى التحصيؿ رفع في معممياألسموب ال فاعمية
 في الرياضيات.

 (:1996  ا   الثقفي ) (3

فاعمية استخداـ معمؿ الرياضيات في وحدة الكسور  عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ط فت
الدراسة ىي  تأ  اتجريبي، و مههرالعشرية لتبلميذ الصؼ الخامس بمدينة الطائؼ، واستخدـ 

التي  األ ال ب ا حصائ  ومف  اختبار في وحدة الكسور العشرية لمصؼ الخامس قبمي وبعدي،
استخدميا الباحث اختبار "ت" لمجموعتيف مستقمتيف والنسب المئوية لدرجات الطبلب في 

بيف  إحصائية داللة ذات فروؽ أىميا وجود اله ائر مف عدد إلى الدراسة ىذه خمصت المجموعتيف، و
بوحدة الكسور  التحصيمياالختبار  في و المجموعة الضابطة مف المجموعة التجريبية، كؿ درجات

معمؿ  باستخداـ درست التي المجموعة التجريبية وىذه الفروؽ لصالح لصالح المجموعة التجريبية،
معامؿ إنشاء  أىميا ال  ص ات عمى مجموعة مف  أكد الباحث الدراسة نتائج ضوء وفي الرياضيات

لتدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية وتدريب المعمميف عمى كيفية توظيفيا في تحقيؽ أىداؼ 
 تعميـ الرياضيات في ىذه المرحمة.

 (:1996) مهص     ا   (4

الطريقة المعممية في تنمية الميارات  أسموب استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ط فت
ليندسي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية وفؽ نموذج فاف ىيؿ، واستخدـ اليندسية ومستويات التفكير ا

طالب موزعيف عمى شعبتيف األولى  98مف  ع ه تجريبي، وتـ تطبيؽ الرسالة عمى  مههر
طالب واألخرى المجموعة الضابطة ويبمغ عدد طبلبيا  51المجموعة التجريبية ويبمغ عدد طبلبيا 

 بار الميارات  اليندسية واختبار تفكير ىندسي قبمي وبعدي،الدراسة ىي اخت أ  اتطالب، و 46

التي استخدميا الباحث اختبار "ت" لمجموعتيف مستقمتيف والنسب المئوية  األ ال ب ا حصائ  ومف 
 فروؽ أىميا وجود اله ائر مف عدد إلى الدراسة ىذه خمصت لدرجات الطبلب في المجموعتيف، و

و المجموعة  مف المجموعة التجريبية، كؿ درجات بيف (0002) مستوى عند إحصائية داللة ذات
المجموعة  الفروؽ لصالح وىذا اختباري الميارات والتفكير لصالح المجموعة التجريبية، في الضابطة
عمى مجموعة  أكد الباحث الدراسة نتائج ضوء وفي المعممي األسموب باستخداـ درست التي التجريبية

عمؿ دورات تدريبية لمعممي المرحمة االبتدائية لتزويدىـ بأسس  ضرورة أىميا ال  ص ات مف 
 استخداـ الطريقة المعممية.
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 (:1998) ال    ي   ا   (5

 تبلميذ في أداء المعممي التدريس أسموب استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ط فت

الباحة، وكانت  منطقة في نحو الرياضيات االتجاه وتنمية اليندسية لمميارات االبتدائي الثالث الصؼ
  أ  اتتجريبي،  مههرًا لمصؼ الثالث بمدينة الباحة، واستخدـ طالب 70الدراسة مكونة مف  ع ه 

 مف عدد إلى الدراسة ىذه خمصت و الدراسة ىي اختبار تحصيمي ومقياس لبلتجاه نحو الرياضيات،

مف المجموعة  كؿ درجات يفب (0002) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ أىميا وجود اله ائر
 التبلميذ لمميارات أداء لقياس المعد التحصيمي االختبار في و المجموعة الضابطة التجريبية،

المجموعة  الفروؽ لصالح وىذه االبتدائي، الثالث الصؼ رياضيات بمقرر المتضمنة اليندسية
 داللة ذا فرؽ وجود إلى أيضا أشارت النتائج كما المعممي، األسموب باستخداـ درست التي التجريبية

 مقياس في والضابطة المجموعتيف التجريبية تبلميذ متوسط درجات بيف (0002مستوى( عند إحصائية

 لؤلسموب االيجابي األثر يؤكد مما المجموعة التجريبية، المعد لصالح الرياضيات نحو االتجاه

 الدراسة نتائج ضوء وفي لرياضيات.ا نحو االتجاه نمو عمى اليندسية دراسة الميارات في المعممي 

 مف االبتدائية، المرحمة تبلميذ عمى التركيز ضرورة أىميا  ال  ص اتعمى مجموعة مف  أكد الباحث

الرياضيات،  نحو االيجابي االتجاه تنمية عمى والعمؿ التدريس، في الحديثة استخداـ األساليب خبلؿ
 مستقببًل. دراستيا مف نفور يحدث ال حتى

 (:1998) أحم     ا   (6

الطريقة المعممية في إكساب مفاىيـ وميارات في  أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ط فت
 ع ه تجريبي، وكانت  مههرالرياضيات لتبلميذ بطيئي التعمـ بالمرحمة االبتدائية األزىرية، واستخدـ 

اختبار تحصيمي بعدي الدراسة ىي   أ  اتًا لمصؼ الثالث بمدينة قنا، طالب 50الدراسة مكونة مف 
 مف عدد إلى الدراسة ىذه خمصت و ومؤجؿ في وحدتي اليندسة والكسور لمصؼ الثالث االبتدائي،

والمجموعة  مف المجموعة التجريبية، كؿ درجات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ أىميا وجود اله ائر
بلميذ في مفاىيـ وميارات الت أداء لقياس المعد البعدي والمؤجؿ  التحصيمي االختبار في الضابطة

 .الطريقة المعممية باستخداـ درست التي المجموعة التجريبية الفروؽ لصالح وىذه الرياضيات،

 (:1998) إ ماع ل   ا   (7

معمؿ الرياضيات في تدريس اليندسة  استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ط فت
الدراسة مكونة مف  ع ه ـ اليندسي، وكانت لتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي عمى تحصيميـ وتفكيرى

الدراسة ىي اختبار   أ  اتتجريبي،  مههرا مف الصؼ الرابع  بمدينة المنيا، واستخدـ طالب 201
 أىميا وجود اله ائر مف عدد إلى الدراسة ىذه خمصت و تحصيمي ومقياس لبلتجاه نحو الرياضيات،
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 في و المجموعة الضابطة وعة التجريبية،مف المجم كؿ درجات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ

 اليندسية التبلميذ في وحدة أداء لقياس المعد وفي اختبار التفكير اليندسي التحصيمي االختبار

 التي المجموعة التجريبية وىذه الفروؽ لصالح االبتدائي، الرابع الصؼ رياضيات بمقرر المتضمنة

  معمؿ الرياضيات. باستخداـ درست
 (: 1998  )ال ع     ا   (8

 عمى تدريس الرياضيات في المعممية الطريقة استخداـ أثر عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ط فت

 أ  اتأما  تجريبي، مههراالبتكارية، واستخدـ  قدراتيـ تنمية و االبتدائية المرحمة تبلميذ تحصيؿ
 و التفكير االبتكاري، عمى لمقدرة اختبار و المصور، لمذكاء اختبار باستخداـ الباحث الدراسة فقد  قاـ

 يمي: ما أىميا اله ائر مف إلى مجموعة الدراسة خمصت قد و المختارة. الوحدات في تحصيمي اختبار

 المجموعة متوسطي درجات بيف (0002(مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -

 المجموعة التجريبية. لصالح التحصيؿ في والمجموعة الضابطة التجريبية
 التطبيقيف)القبمي متوسطي درجات بيف (0002(مستوى عند إحصائية داللة ذات روؽف وجود -

 في االبتكاري التفكير عمى اختبار القدرة في ذلؾ و التجريبية لممجموعة البعدي(  و

 البعدي. التطبيؽ لصالح الرياضيات

متوسطي درجات المجموعة  بيف (0002(مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود -
 و الرياضيات في التفكير االبتكاري عمى القدرة اختبار في المجموعة الضابطة و ريبيةالتج
 التجريبية. المجموعة لصالح البعدي التطبيؽ في ذلؾ

 (: 1999  ا   ع   العال ) (9

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ معمؿ الرياضيات في تدريس الكسور لتبلميذ  إلى ط فت  
 أ  اتوكانت  تجريبي، مههرصيؿ التبلميذ وبقاء األثر، واستخدـ الصؼ الرابع االبتدائي عمى تح

الدراسة  اختبار تحصيمي في وحدة الكسور بعدي ومؤجؿ لمصؼ الرابع االبتدائي، وتوصمت 
فعالية استخداـ معمؿ الرياضيات في تدريس الكسور عمى  أىميا  اله ائرالدراسة إلى مجموعة مف 

 .التعمـ التحصيؿ وبقاء أثر

 (: 1999)    ف   ا   (10

الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ معمؿ الرياضيات في تدريس الكسور لتبلميذ  ىذه ط فت 
 ع ه تجريبي، واقتصرت  مههراالبتدائي عمى التحصيؿ وبقاء أثر التعميـ، واستخدـ  الصؼ الرابع
 .مدينة أسيوطة مف تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي ببعض مدارس طالبا و طالب 114الدراسة عمى 

الدراسة وحدة مقترحة لتدريس الكسور باستخداـ معمؿ الرياضيات، كراسة نشاط  أ  اتوكانت 
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تحصيمي في وحدتي الكسور بالصؼ  في وحدتي الكسور العشرية واالعتيادية، اختبار طالبودليؿ لم
ـ معمؿ فعالية استخدا أىميا  اله ائرالرابع االبتدائي، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف 

 .التعمـ تدريس الكسور عمى التحصيؿ وبقاء أثر فيالرياضيات 

 (:2001  ا   م اح ) (11

الدراسة التعرؼ إلى فاعمية التعمـ التعاوني ومعمؿ الرياضيات في تنمية بعض  ىذه ط فت
ات الصؼ السادس االبتدائي مقارنة بالطريقة طالبالمفاىيـ الرياضية واالحتفاظ بتعمميا لدى 

ة مف طالب 208الدراسة عمى ع ه  شبو التجريبي واشتممت  المههر، وقد استخدمت الباحثة التقميدية
الدراسة اختبار تحصيمي قبمي وبعدي في وحدة  أ  اتات الصؼ السادس بمكة المكرمة، طالب

 اله ائرتحميؿ التبايف، ومف أىـ  ال حم ل ا حصائيالقياس والمساحة. وقد استخدمت الباحثة في 
مت إلييا الباحثة وجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب التي توص

 المجموعتيف في االختبار البعدي والمؤجؿ لصالح طبلب المجموعة التجريبية.

 (:2003  ا   الخ  جي ) (12

الدراسة التعرؼ عمى إسيامات المشرؼ التربوي في تفعيؿ معامؿ الرياضيات  ىذه ط فت  
الدراسة  أ  اتالوصفي، و  المههرتدائية بالطائؼ، وقد استخدـ الباحث في مدارس المرحمة االب

التي توصؿ إلييا الباحث أف  إسيامات  اله ائركانت عبارة عف استبياف لجمع البيانات، ومف أىـ 
المشرؼ التربوي في تفعيؿ معامؿ الرياضيات في مدارس المرحمة االبتدائية بالطائؼ ال ترتقي إلى 

 ب مع وجود معيقات تحد بدرجة عالية جدًا مف تمؾ اإلسيامات.المستوى المطمو 
 (:2005  ا       ) (13

ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف طرائؽ تدريس الرياضيات المستخدمة في المممكة العربية  ط فت
السعودية ومدى مواكبتيا لمتطمبات القرف الحادي والعشريف مف وجية نظر موجيات ومعممات 

 30الدراسة عمى  ع ه الوصفي، واشتممت لمههر وقد استخدمت الباحثة ا الرياضيات، والطالبات
الدراسة استبانة تضمنت طرائؽ  أ  اتمعممة رياضيات بمكة المكرمة،  223موجو رياضيات و

التكرارات والنسبة المئوية"، ومف أىـ  ال حم ل ا حصائيالتدريس الحديثة، وقد استخدمت الباحثة في 
إلييا الباحثة سيادة التعميـ القائـ عمى أسموب التعميـ المباشر في تدريس التي توصمت اله ائر 

الرياضيات، أما طريقة حؿ المشكبلت والتدريس باالكتشاؼ والتدريس بالنموذج الحمزوني فتستخدـ 
بدرجة متوسطة  في تدريس الرياضيات بمدارس البنات بمكة المكرمة. كما اتفؽ أفراد الدراسة عمى 

تدريس الحديثة المستخدمة في تعميـ الرياضيات والتي تييئ الطالبات لمقرف الحادي أف طرائؽ ال
 والعشريف تستخدـ في مدارس البنات بمكة المكرمة بدرجة ضعيفة جدًا.
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 (:2009  ا   ال  عاهي ) (14

ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ التقنيات التعميمية ومعينات التدريس  ط فت
المنيج الوصفي المسحي،  ال احثيس الرياضيات لممرحمة االبتدائية، وقد استخدـ المعممي في تدر 

الدراسة  أ  اتمعمـ رياضيات بالمرحمة االبتدائية  بوسط جازاف، و  89الدراسة عمى  ع ه واشتممت 
االختبارات المعممية  ال حم ل ا حصائيكانت عبارة عف استبانة لممعمميف، وقد استخدـ الباحث في 

يـ اختبار التأكد مف التوزيع الطبيعي لممتغيرات العشوائية وكذلؾ اختبار التبايف بيف المتغيرات ومن
التي توصؿ إلييا الباحث تدني مستوى استخداـ المعمميف لمتقنيات  اله ائرالمستقمة، ومف أىـ 

 التعميمية ومعينات التدريس المعممي في تدريس الرياضيات.

 - :ال  ا ات األجه   -ثاه ًا:
 (:Fotez ,1993  ا   ف     ) (1

تحصيؿ الطبلب في  معرفة أثر مقرر  معمؿ الرياضيات عمى إلى  ط فت طذه ال  ا   
الدراسة عمى  ع ه التجريبي، واشتممت  المههروقد استخدـ الباحث مادة الجبر في كمية المجتمع، 

صيمي في الجبر طبؽ الدراسة عبارة عف اختبار تح أ  اتمجموعتيف تجريبية وضابطة، وكانت 
تحميؿ التبايف المصاحب  ال حم ل ا حصائيعمى أفراد العينة، وقد استخدـ الباحث في 

ANCOVA،  عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي  دراسة ىيه ائر ومف أىـ
 درجات طبلب المجموعتيف في الكمية بالجبر بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية.

 (:Paraks ,1995)  ا     اكس  (2

توفير بيئة تعمـ توجييية إرشادية باستخداـ الطريقة المعممية في تعمـ ىذه الدراسة إلى  ط فت
التجريبي  المههروقد استخدـ الباحث ، التفاضؿ والتكامؿ باالستعانة بنظاـ رياضي في الكمبيوتر

الدراسة عبارة  أ  اتالدراسة عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة، وكانت  ع ه والوصفي، واشتممت 
وجود فروؽ  الدراسة ىيه ائر ومف أىـ  عف اختبار تحصيمي وقياس اتجاه طبؽ عمى أفراد العينة،

في التفاضؿ  التحصيميذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف في االختبار 
الطبلب نحو مادة والتكامؿ لصالح طبلب المجموعة التجريبية، وعدـ وجود أي تغير في اتجاه 

 الرياضيات.

 (:Okigbo and Osuafor,2008  ا   ) (3

تحصيؿ الطبلب  مدى تأثير استخداـ  معمؿ الرياضيات عمى ىذه الدراسة إلى معرفة  ط فت
التجريبي، واشتممت  المههروقد استخدـ الباحث في الرياضيات وىؿ يوجد لمجنس تأثير في ذلؾ؟، 
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ب منقسميف بالتساوي لمجموعتيف تجريبية وضابطة وفقًا طالبة وطال 200الدراسة عمى  ع ه 
الدراسة عبارة عف اختبار تحصيمي طبؽ عمى أفراد العينة، وقد استخدـ  أ  اتلمجنس، وكانت 

ومف أىـ  واالنحراؼ  المعياري وتحميؿ التبايف،المتوسط  باستخداـ ال حم ل ا حصائيالباحث في 
لة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف في وجود فروؽ ذات دال الدراسة ىيه ائر 

 البعدي لصالح طبلب المجموعة التجريبية. التحصيمياالختبار 
 (:Manjunath ,2009  ا   ) (4

 الرياضيات مختبر حوؿ المعمميف آراء ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى ط فت
الوصفي  المههرلباحث وقد استخدـ االرياضيات في التدريس،  مختبر الستخداـ طريقةولوضع 

 رياضيات معمـ 200و العاشر الصؼ مف طالبا 80الدراسة عمى  ع ه والتجريبي، واشتممت 
الدراسة استبياف طبقت عمى معممي العينة واختبار  أ  ات، ناسيؾ في وحوؿ العامميف في المدارس

نتيف مستقمتيف، اختبارات لعي ال حم ل ا حصائيتحصيمي لطبلب العينة، وقد استخدـ الباحث في 
 مختبر في جو تدريس الرياضيات لغرض التي وضعت طريقةال الدراسة أف ه ائرومف أىـ 
 فعالة أكثر مف الطريقة التقميدية. الرياضيات

  -ال عق ب عمى ال  ا ات ال ا ق  لممح   األ ل:
ؿ أف ىناؾ مجموعة مف الدراسات العربية واألجنبية تطرقت إلى توظيؼ معم  ج ت ال احث  -

الرياضيات كطريقة تدريس حديثة، مع اختبلؼ اليدؼ فمثبًل اتفقت كبًل مف الدراسات 
(، 1009(، الوعاني )2999(، يوسؼ )2999عبد العاؿ) (،2996الثقفي ) (،2995سعدي)
Fotez (2993 ،)Paraks (2995 ،)Okigbo, Osuafor (1008 عمى اليدؼ مف ،)

تنمية التحصيؿ، وبينما ىدؼ كبًل مف عسيري  الدراسة وىي معرفة أثر معمؿ الرياضيات في
( إلى 2998( واسماعيؿ )2998(، وأحمد )2998(، وتودري )2996(، ومنصور )2995)

( و 1003أما عف دراسة خديجي ) معرفة أثر معمؿ الرياضيات في تنمية ميارات ىندسية.
Manjunath (1009اتفقا في اليدؼ وىو معرفة آراء المعمميف والمشرفيف ا ) لتربوييف حوؿ

( ىو المقارنة بيف طرؽ التدريس 1003معمؿ الرياضيات وأخيرًا كاف ىدؼ دراسة بدر )
 المختمفة لمرياضيات مف بينيا الطريقة المعممية. 

( 1003ونبلحظ أف الدراسات في ىذا المحور تنوعت في المنيج المستخدـ، فدراسة الخديجي ) -
(  اتفقوا في 1009) Manjanath( و2995) Paraks( و1009( والوعاني )ػى2414وبدر )

( 2995( وعسيؤي )2995بينما دراسة السعدي ) اتخاذ المنيج الوصفي كمنيج لدراساتيـ.
سماعيؿ )2998( وأحمد )2998(  وتودري )2996( ومنصور )2996والثقفي ) ( 2998( وا 
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 ( و1002( ومداح )2999( ويوسؼ )2999( وعبد العاؿ )2998وعبد البر )

Okigbo,Abigail (1008 ،)Okigbo, Osuafor (1008 فكاف المنيج في دراساتيـ   )
ىنا مف أف اختبلؼ المنيج يختمؼ باختبلؼ ىدؼ   ا  فا ت ال احث منيج تجريبي. 

 الدراسة. 
(  1009( والوعاني)1003وكذلؾ اختمفت أداة الدراسة حسب ىدفيا، فدراسة  بدر والخديجي) -

 ة رئيسية لجمع بيانات الدراسة أما دراسة مداح واتفقت عمى  اتخاذ االستبانة أدا

Manjunath(1008 و دراسة )Okigbo and Abigai (1008 فقد استخدمت االختبار )
 كأداة لمدراسة.  التحصيمي

 223موجو رياضيات و 30ىػ( عينة وىي عبارة عف 2414أما عف العينة فقد استخدمت بدر ) -
ات طالبة مف طالب 208عينة الدراسة عمى  ( فاشتممت1002معممة رياضيات أما مداح )

(  فكانت عينة دراستو عبارة عف مشرفي 1003الصؼ السادس، أما عف دراسة الخديجي)
معمـ  89( واشتممت عينة الدراسة عمى 1009الرياضيات بمكة المكرمة و دراسة  الو عاني )

 Donnipad Manjunathرياضيات بالمرحمة االبتدائية  بوسط جازاف أما في دراسة 
معمـ مف  200طالبا مف الصؼ العاشر و  80( فكانت عينة الدراسة عبارة عف 1009)

 Okigbo and Abigaiمعممي الرياضيات العامميف في المدارس في وحوؿ ناسيؾ ودراسة 
طالبة وطالب منقسميف بالتساوي لمجموعتيف  200( اشتممت عينة الدراسة عمى 1008)

 .سقًا لمجنتجريبية وضابطة وف
أما بالنسبة ألساليب اإلحصائية فتنوعت بيف الدراسات بيف األسموب الوصفي واألسموب  -

ىػ( استخدمت التكرارات والنسبة المئوية"،، بينما استخدـ مداح 2414االستداللي فدراسة بدر )
( فاستخدـ االختبارات المعممية ومنيا 1009( تحميؿ التبايف  أما عف دراسة الوعاني )1002)

ر التأكد مف التوزيع الطبيعي لممتغيرات العشوائية وكذلؾ اختبار التبايف بيف المتغيرات اختبا
( تـ استخداـ اختبارت كأسموب 1008) Donnipad Manjunathالمستقمة وفي  دراسة 

واالنحراؼ  ( تـ استخداـ المتوسط 1008) Okigbo and Abigaiإحصائي وأخيرا في دراسة 
 يف.المعياري وتحميؿ التبا

 أثبتت ىذه الدراسات فاعمية توظيؼ معمؿ الرياضيات في تحقيؽ األىداؼ المرجوة. -
  ا  فا ت ال احث  من   ا ات طذا المح   في: -

 كيفية توظيؼ معمؿ الرياضيات لتحقيؽ األىداؼ المرجوة. -2
 بناء اإلطار النظري الخاص بمعمؿ الرياضيات. -1
 ت والمراجع التي تخدـ وتثري الدراسة الحالية.التعرؼ عمى العديد مف الكتب والمجبل -3
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المح   الثاهي:   ا ات  ها لت     س الهه      هم   ال فك   الهه  ي عه  
 الطم  .

  -  ا ات ع    :أ اًل: 

 (:2000  ا   ح  ب ) (1

عمى أسموب المناقشة وتحميؿ قائـ ىذه إلى توضيح أثر "فاعمية استخداـ مدخؿ مقترح  ط فت
 المههرتنمية التفكير اليندسي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، وقد استخدـ الباحث الميمة في 

طالب مقسميف لشعبتيف األولى المجموعة الضابطة وبمغ  80الدراسة عمى  ع ه التجريبي واشتممت 
 األ  اتطالب، ومف  40طالب  والشعبة الثانية ىي التجريبية وشممت أيضًا عمى  40عدد طبلبيا 

إعداد اختباريف قبمي  -1إعداد اختباريف قبمي وبعدي في التحصيؿ لممجموعتيف   -2خدمة:المست
اختبار  ال حم ل ا حصائيوبعدي  لقياس التفكير اليندسي لممجموعتيف، وقد استخدـ الباحث في 

التي توصؿ إلييا الباحث أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  اله ائر"ت" لعينتيف، ومف أىـ 
واختبار التفكير اليندسي البعدي لصالح المجموعة التجريبية وذلؾ لمتغير  التحصيميختبار اال

ضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ  ال  ص اتاستراتيجية المناقشة وتحميؿ الميمة.، ومف أىـ 
المقترح عمى أسموب المناقشة وتحميؿ الميمة في تدريس الرياضيات لجميع المراحؿ التعميمية، 

 ياس فاعميتو في التحصيؿ وتنمية التفكير.وق
 (:2002  ا   عفاهه ) (2

 في في فمسطيف األساسي السادس لمصؼ المطور الرياضيات مقرر إلى تقويـ ط فتوالتي 
 ع ه التجريبي واشتممت المههر ىايؿ، وقد استخدـ الباحث  لفاف اليندسي التفكير مستويات ضوء

 لمصؼ المطور الرياضيات كتاب مف والثاني األوؿ يفالجزأ مف الدراسة عمى وحدتيف لميندسة
 الصؼ مف ةطالبو  اطالب (١١١ٔعمى) الدراسة عينة اشتممت في فمسطيف، كما األساسي السادس
اليندسي.وقد استخدـ  التفكير بطاقة تحميؿ محتوى، اختبار أ  اتبمحافظات غزة، ومف  السادس

 التي توصؿ إلييا الباحث أف تبلميذ اله ائرىـ اختبار "ت"، ومف أ ال حم ل ا حصائيالباحث في 
 تعطينا وىذه النتيجة ىايؿ، فاف مستويات مف األوؿ المستوى في يقعوف األساسي السادس الصؼ
 السادس تبلميذ الصؼ لمستويات عامة بصورة اليندسة موضوعات مبلئمة عدـ حوؿ قوية مؤشرات

 األوؿ الجزأيف في اليندسة موضوعات ي تنظيـف النظر إعادة بضرورةل  ص ات األساسي، ومف أىـ ا

 توزيع يتـ بحيث فمسطيف، في السادس األساسي لمصؼ المطور الرياضيات لمنياج والثاني

 ثـ اليندسي، لمتفكير كأساس البصري البدء بالمستوى بمعنى ىرمية، بصورة اليندسة موضوعات
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 ىذا لتبلميذ الفعمي األداء توياتمس مع جزئية انسجاما بصورة األخرى المستويات عمى التركيز

 الصؼ.

 (:2002  ا   ع اش ) (3

ىذه إلى توضيح أثر ثبلث استراتيجيات في طرح األسئمة عمى التفكير في اليندسة  ط فت
التجريبي المههر واختزاؿ القمؽ نحوىا لدى طبلب الصؼ التاسع بغزة، وقد استخدـ الباحث 

 46شعب لممجموعة التجريبية الشعبة األولى  شعب منيا ثبلث 4الدراسة عمى  ع ه واشتممت 
طالبًا، أما الشعبة الرابعة فتمثؿ المجموعة  48طالبًا، الشعبة الثالثة  48طالبًا والشعبة الثانية 
إعداد دليؿ المعمـ لدروس وحدة  -2المستخدمة:  األ  اتطالبًا، ومف  44الضابطة وتتكوف مف 
 -3قبمي وبعدي  لقياس التفكير اليندسي لممجموعتيف.  إعداد اختباريف -1اليندسة لمصؼ التاسع.

اختبار  –تحميؿ التبايف األحادي  ال حم ل ا حصائيوقد استخدـ الباحث في  إعداد مقياس لمقمؽ.
استخداـ معادلة بيرسوف  –معادلة سبيرماف لقياس ثبات المقياس النفسي   -داف لبلختبارات البعدية 

لييا الباحث أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي التي توصؿ إ اله ائرومف أىـ 
ضرورة ل  ص ات لصالح المجموعة التجريبية وذلؾ لمتغير استراتيجيو حؿ المشكبلت، ومف أىـ ا

استخداـ استراتيجيات طرح األسئمة لممساعدة عمى تنمية التفكير الرياضي في اليندسة واختزاؿ 
 القمؽ نحوىا.

 (:2003 ي  )  ا   الح   (4

ىذه الدراسة إلى معرفة اتجاىات وأساليب معممي رياضيات المرحمة المتوسطة في  ط فت
 ع ه الوصفي واشتممت  المههرتدريس اليندسة وارتباطيا بمستويات فاف ىيؿ، وقد استخدـ الباحث 

نات الدراسة إعداد استبيا أ  اتًة، ومف معمم70معممًا ومعممًة موزعيف عمى 77الدراسة عمى 
الستطبلع رأي المعمميف حوؿ مواضيع مرتبطة بالتدريس وشخصياتيـ. وقد استخدـ الباحث في 

xاختبار  ال حم ل ا حصائي
التي توصؿ إلييا الباحث تركيز أكثر المعمميف  اله ائرومف أىـ   2

عمى استخداـ أسموب اإللقاء في تدريس اليندسة مف خبلؿ استخداـ السبورة والحؿ الجماعي 
 تنويع طرؽ وأساليب التدريس في اليندسة. ال  ص اتنشطة والتدريبات، ومف أىـ لؤل

 (:2003  ا   ال هك ي  ) (5

ىذه الدراسة إلى معرفة أثر نموذج فاف ىيؿ في تنمية ميارات التفكير اليندسي  ط فت 
التجريبي  المههرواالحتفاظ بيا لدى طبلب الصؼ التاسع األساسي بغزة، وقد استخدـ الباحث 

طالبًا  49الدراسة صفيف مف صفوؼ التاسع األساسي منيما صؼ مكوف مف  ع ه واشتممت 
الدراسة  أ  اتطالبًا لممجموعة الضابطة، ومف  46لممجموعة التجريبية والصؼ الثاني مكوف مف 
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أداة تحميؿ وحدة اليندسة "الدائرة " لمصؼ التاسع وفؽ نظرية فاف ىيؿ واختبار تحصيمي، وقد 
التي  اله ائراختبار ت واختبار ماف ويتني، ومف أىـ  ال حم ل ا حصائيباحث في استخدـ ال

توصؿ إلييا الباحث أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي لصالح المجموعة 
ضرورة إعادة بناء  ل  ص اتالتجريبية في مستوى التفكير اليندسي في االختبار البعدي، ومف أىـ ا

ندسة في جميع المراحؿ الدراسية وفؽ نموذج فاف ىيؿ، وتوعية المعمميف عمى كيفية منياج الي
استخداـ ىذا النموذج وذلؾ عف طريؽ إعطاء دورات لممعمميف قبؿ وأثناء الخدمة عمى كيفية 

 توظيؼ نموذج فاف ىيؿ .

 (:2007  ا   ع   الق ي ) (6

المشكمة في تنمية التفكير  ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية التدريس بحؿ ط فت
شبو التجريبي،  المههراليندسي والتحصيؿ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ الثانوي، وقد استخدـ الباحث 

فصوؿ بمدارس الثانوية بمدينة دسوؽ بمحافظة كفر الشيخ وكانت  4الدراسة عمى  ع ه واشتممت 
ة دسوؽ الثانوية لمبنات، معممف بة جماؿ عبد الناصر الثانوية لمبنيف وفصميمعممعبارة عف فصميف ب

الدراسة اختبار تحصيمي قبمي وبعدي في وحدة التشابو لممجموعتيف. وقد استخدـ  أ  اتومف 
حساب متوسط عبلمات الطبلب في االختباريف القبمي والبعدي  ال حم ل ا حصائيالباحث في 

نو توجد فروؽ ذات داللة التي توصؿ إلييا الباحث أ اله ائرباإلضافة الختبار "ت"، ومف أىـ 
إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعتيف في االختبار البعدي لصالح طبلب المجموعة 

تضميف وحدة اليندسة في الثانوية  نشاطات لمعمميات العقمية  ال  ص اتالتجريبية، ومف أىـ 
 المتعمقة باستراتيجيات حؿ المشكبلت.

 (:2007  ا   ع   ال م ع ) (7

الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي لتدريس المفاىيـ اليندسية ىذه  ط فت 
 المههرفي تنمية التحصيؿ والتفكير لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، وقد استخدمت الباحثة 

ة مصطفى كامؿ اإلعدادية، معممالدراسة عمى طبلب الصؼ السابع ب ع ه التجريبي، واشتممت 
اسة إعداد أوراؽ باإلضافة الختبار تحصيمي قبمي وبعدي في وحدة اليندسة الدر  أ  اتومف 

 لممجموعتيف عمؿ لمطبلب في وحدة اليندسة وفقًا لمنموذج التعمـ البنائي، وقد استخدمت الباحثة في
حساب متوسط عبلمات الطبلب في االختباريف القبمي والبعدي باإلضافة ال حم ل ا حصائي 
التي توصمت إلييا الباحثة أنو  اله ائرردسوف لحساب ثبات االختبار، ومف أىـ لمعادلة كودروريتشا

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعتيف في االختبار البعدي 
تشجيع المعمميف عمى استخداـ األنشطة  ال  ص اتلصالح طبلب المجموعة التجريبية، ومف أىـ 

 تي تعمؿ عمى تنمية  التفكير العممي لدى الطبلب وليس الحفظ فقط.التعميمية المتنوعة وال
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 (:2007) ع اس  ا    (8

ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ الكتاب االلكتروني في تدريس لتنمية التحصيؿ  ط فت
والتفكير اليندسي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، 

 90ة صبلح الديف اإلعدادية تألفت مف معممالدراسة عمى طبلب الصؼ السابع ب  ه عواشتممت 
طالبة واألخرى  43طالبة موزعيف عمى شعبتيف إحداىما المجموعة التجريبية وتبمغ عدد طالباتيا 

الدراسة اختبار تحصيمي  أ  اتطالبة وقد تـ اختيار المجموعتيف عشوائيًا، ومف  47ضابطة تبمغ 
ندسي قبمي وبعدي في وحدة اليندسة لمجموعتي عمؿ لمطبلب في وحدة اليندسة، وقد واختبار ى

حساب متوسط عبلمات الطبلب في االختباريف القبمي  ال حم ل ا حصائياستخدمت الباحثة في 
التي توصمت إلييا الباحثة أنو  اله ائروالبعدي باإلضافة الختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف، ومف أىـ 

 التحصيميذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعتيف في االختبار  توجد فروؽ
تشجيع  ال  ص اتواالختبار التفكير اليندسي البعدي لصالح طبلب المجموعة التجريبية، ومف أىـ 

 المعمميف عمى استخداـ الكتب االلكترونية في تدريس الرياضيات لجميع المراحؿ التعميمية.

 (:2009  ا   ك اب ) (9

ىذه الدراسة  إلى تحديد مستوى جودة موضوعات اليندسة في كتب رياضيات في  ط فت
 Nctmمرحمة التعميـ األساسي بفمسطيف في ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات 

Standerds الدراسة عمى  ع ه الوصفي التحميمي واشتممت  المههر، وقد استخدمت الباحثة
الدراسة أداة  أ  اتكتب رياضيات لممرحمة االبتدائية في فمسطيف، ومف موضوعات اليندسة في 

تحميؿ المحتوى لموضوعات اليندسة في كتب الرياضيات مرحمة التعميـ األساسي في ضوء قائمة 
حساب النسب المئوية  ال حم ل ا حصائي، وقد استخدمت الباحثة في Nctm Standerds معايير

في موضوعات اليندسة في  Nctmإلييا الباحثة درجة توافر معايير  التي توصمت اله ائرومف أىـ 
كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية بفمسطيف تتراوح ما بيف متوسطة ومتدنية وأف بعض المعايير لـ 

االستناد إلى األسس العممية والمعايير العالمية عند كتابة  ال  ص اتتحدد مف األصؿ، ومف أىـ 
 موضوعات اليندسة.

 (:2009 ا   شعت )  (10

ىذه الدراسة إلى إثراء محتوى وحدة اليندسة الفراغية  لمصؼ العاشر األساسي في  ط فت
الدراسة  ع ه الوصفي التحميمي، و المههرتنمية ميارات التفكير البصري، وقد استخدمت الباحثة 

ؼ العاشر كانت الوحدة الثامنة )اليندسة الفراغية( مف كتاب الرياضيات الجزء الثاني لمص
الدراسة أداة تحميؿ المحتوى واشتممت عمى قائمة ميارات التفكير البصري  أ  اتاألساسي، ومف 
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الواجب توافرىا في كتاب الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ العاشر األساسي وقد استخدمت الباحثة 
ة في النسب المئوية لمتوصؿ إلى نسب الرسومات واألشكاؿ اليندسي ال حم مي ا حصائيفي 

التي  اله ائرالمنياج ونسب ميارات التفكير البصري المتوفرة فيو والتي سيتـ إثراؤىا، ومف أىـ 
 توصمت إلييا الباحثة.

 أف ىناؾ ميارات متكررة يمكف االستغناء عنيا وضميا إلى بعضيا البعض. .2
 تدني نسب توافر ميارات التفكير البصري الواجب توافرىا في وحدة اليندسة الفراغية .1

 -الباحثة:   ص اتلمصؼ العاشر. ومف أىـ 
إعطاء اليندسة الفراغية نصيبًا أكبر وفي المناىج الدراسية قصرىا عمى وحدة في مستوى  .أ 

دراسي واحد فقط وىو الصؼ العاشر األساسي بؿ يجب أف تكوف ليا مقدمات في الصفوؼ 
 السابقة ويكوف ليا تطبيقات في الصفوؼ البلحقة.

كير بشكؿ أكبر في جميع رسومات مناىج الرياضيات المختمفة سواء كانت تفعيؿ ميارات التف .ب 
 في اليندسة الفراغية أو في غيرىا مف فروع الرياضيات.

 -  ا ات أجه   : ثاه ًا:
 (:, Wu lan 2004  ا   ) (1

ىذه الدراسة إلى  معرفة مدى توفر ميارات التفكير اليندسي وفؽ مستويات فاف ىيؿ  ط فت 
 1864و فتيات 1727الدراسة عبارة عف  ع ه يات لممرحمة االبتدائية، وكانت في كتب الرياض

 ،921 ،920 مف صؼ أوؿ إلى السادس كما يمي تايوافمف محافظة  البنيف
الدراسة أداة تحميؿ محتوى واختبار تحصيمي لوحدات  أ  ات، وكانت 2023  ،910 ،909 ،927

ال حم ل حميمي وصفي، وقد استخدـ الباحث في المستخدـ ت المههراليندسة في كؿ مرحمة، وكاف 
الدراسة عبارة عف إظيار نسب المفاىيـ اليندسية  ه ائراختبار ت لعينة واحدة، وكانت  ا حصائي

 لدى كؿ طالب وقد تـ التركيز عمى ثبلث مفاىيـ ىندسية ىي الدائرة والمربع والمثمث.

 (:Meng,2009  ا   ) (2

استخداـ دفتر الرسـ البياني في تنمية التفكير اليندسي  ىذه الدراسة إلى معرفة أثر ط فت
دراسة الحالة،  مههرلدى الطبلب وفؽ مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي، وقد استخدـ الباحث 

طبلب مف المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في منتصؼ  20الدراسة عمى ع ه  واشتممت 
في وحدة اليندسة الصمبة المقررة في  التحصيمية االختبار الدراس أ  ات، ومف 1006العاـ الدراسي 

جراء مقاببلت مع أفراد العينة، وقد استخدـ الباحث في   ال حم ل ا حصائيكتاب الرياضيات وا 
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التي توصؿ إلييا الباحث أف استخداـ اله ائر ، ومف أىـ spssتحميؿ االستبياف واستخداـ برنامج 
 نمية التفكير اليندسي.دفتر الرسـ البياني يعمؿ عمى ت

 -ال عق ب عمى ال  ا ات ال ا ق  لممح   الثاهي:
أف ىناؾ مجموعة مف الدراسات العربية تطرقت إلى أساليب تدريس   ج ت ال احث  -

اليندسة، وكيفية تنمية التفكير اليندسي كموضوع عاـ، مع اختبلؼ اليدؼ فمثبًل دراسة 
س اليندسة عف برنامج فاف ىيؿ،  بينما تطرؽ ( فيدفت إلى معرفة أثر تدري1003السنكري )
(  إلى اقتراح ثبلث إستراتيجيات في طرح األسئمة لتنمية التفكير اليندسي، 1007عياش)

( إلى 1007( إلى إثراء محتوى اليندسة الفراغية،وتطرؽ عبد القوي )1009وتطرقت شعت )
ندسي والتحصيؿ لدى تبلميذ فاعمية إستراتيجية التدريس بحؿ المشكمة في تنمية التفكير الي

( فيدفت إلى توظيؼ 1009) Chew Cheng Mengالصؼ األوؿ الثانوي،أما عف دراسة 
 و Der-bang Wuدفتر الرسـ في تدريس اليندسة وتنمية التفكير اليندسي وأخيرا دراسة 

Hsiu-lan Ma (1004 فيدفت إلى معرفة مدى توفر ميارات التفكير اليندسي وفؽ )
 ىيؿ في كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية. مستويات فاف

ونبلحظ أف الدراسات في ىذا المحور تنوعت في المنيج المستخدـ، فدراسة كبًل مف  -
(  اتفقا في اتخاذ المنيج التجريبي كمنيج لدراساتيـ. بينما 1003(  وسنكري)1007عياش)

( 1009شعت ) (  فاستخدمت المنيج شبو التجريبي و استخدـ1007دراسة عبد القوي)
اتبعت منيج دراسة الحالة وأخيرا  Chew Cheng Mengالمنيج الوصفي التحميمي ودراسة 

 ( اتبعت المنيج الوصفي التحميمي.1004) Hsiu-lan Ma و Der-bang Wuدراسة 

 ىنا مف أف اختبلؼ المنيج يختمؼ باختبلؼ ىدؼ الدراسة.   ا  فا ت ال احث 

( بجانب االختبار مقياس 1007ىدفيا، فاستخدـ عياش ) وكذلؾ اختمفت أداة الدراسة حسب -
( تحميؿ المحتوى  كأداة 1009لمقمؽ ودليؿ المعمميف في تدريس اليندسة، واستخدـ شعت)

كأداتيف لمدراسة و  التحصيمي( تحميؿ المحتوى واالختبار 1003لمدراسة، واستخدـ السنكري)
 Chew Chengلمدراسة و دراسة أداة  التحصيمي( االختبار 1007استخدمت عبد القوي)

Meng  (1009 استخدمت تحميؿ المحتوى والمقاببلت كأدوات دراسة وأخيرا دراسة )Der-

bang Wu و) Hsiu-lan Ma1004 استخدمت تحميؿ محتوى واختيار تحصيمي كأدوات )
 ىنا نستفيد أف أداة الدراسة البد أف تكوف مناسبة لتحقيؽ األىداؼ.  لمدراسة. ومف

( في استخداـ عينة عشوائية 1007( وعياش )1003العينة فتشابيت دراسة السنكري) أما عف -
مف الطمبة  ممثمة لممجتمع وتقسيمو إلى مجموعتيف ضابطة وأخرى تجريبية  وىذا يجب 



 96 

(، وأما عف دراسة 1007تطبيقو في الدراسة السابقة لتعميـ النتائج وكذلؾ دراسة عبد القوي)
 وحدة اليندسة. شعت فأخذت عينة الدراسة 

أما عف األساليب اإلحصائية فتنوعت بيف الدراسات ما بيف األسموب الوصفي واألسموب  -
( استخدمت اختبار سبيرماف واختبار بيرسوف،  أما عف 1007االستداللي فدراسة عياش)

( فاستخدـ اختبار ت واختبار ماف ويتني، أما عف دراسة 1003دراسة السنكري)
النسب المئوية لمرسومات اليندسية واألشكاؿ اليندسية وميارات ( فاستخدمت 1009شعت)

(استخدمت حساب متوسط عبلمات 1007التفكير البصري في اليندسة، دراسة عبد القوي )
 كأسموب إحصائي. الطبلب في االختباريف القبمي والبعدي باإلضافة الختبار "ت"

  ا  فا ت ال احث  من   ا ات طذا المح   في:

 مة بميارات التفكير اليندسي.إعداد قائ .2
 إعداد أدوات الدراسة. .1
 التعرؼ عمى األساليب اإلحصائية المناسبة. .3

أنيا مف أوائؿ الدراسات التجريبية   ما  م  ت  ه ال  ا   الحال   عن  اقي ال  ا ات ال ا ق 
ي التي تتناوؿ توظيؼ معمؿ الرياضيات في تنمية التحصيؿ والتفكير اليندسي لمصؼ السابع ف

، كما أنو ال يوجد معامؿ رياضيات في مدارس محافظات ح  عمم ال احث  عمىمحافظات غزة 
بإنشاء معمؿ رياضيات مصغر في إحدى مدارس وكالة الغوث بمدينة  ال احث  قامتغزة ولكف 

 رفح.

 -العام عمى ال  ا ات ال ا ق : ال عق ب
 مع الحالية الدراسة اتفقت أنو قد  ال احث   ج ت الدراسات ىذه عمى ال احث  اط ع خبلؿ مف

لتنمية ميارات التفكير اليندسي وتوظيؼ معمؿ  تجريبية دراسة كونيا في السابقة الدراسات ىذه
الرياضيات في تدريس الرياضيات بصفة عامة  ولكف االختبلؼ أف الدراسة الحالية وظفت معمؿ 

 الرياضيات لتنمية ىذا النوع مف التفكير)التفكير اليندسي(.
  مي: ف ما الحال   ال  ا   في ال ا ق  ال  ا ات من ال احث  ا  فا ت لق 

تعممو وأىميتو  ومراحؿ خصائصو ومستوياتو حيث معمؿ الرياضيات مف عمى التعرؼ .2
 وكيفية توظيفو في تدريس مادة الرياضيات بصفة عامة.

 مستويات التفكير اليندسي. ضوء في المحتوى تحميؿ بأداة االستعانة .1
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ضوء  في وبرمجتيا اليندسة دروس إلعداد واألنشطة البرامج تصميـ بخبرات تعانةاالس .3
 توظيؼ معمؿ الرياضيات.

 صادقا إعدادا القياس بوحدة الخاص التحصيميواالختبار  اليندسي التفكير اختبار إعداد .4

 وثابتا.
 الدراسة. لمصطمحات اإلجرائية التعريفات تحديد .5
 عمى القائـ التجريبي التصميـ وىو الدراسة ليذه بالمناس التجريبي التصميـ اختيار .6

 ضابطة(. ومجموعة تجريبية )مجموعة مجموعتيف متكافئتيف
الحالية  الدراسة فرضيات اختبار في استخدمت التي المناسبة اإلحصائية المعالجات تحديد .7

 البيانات. وتحميؿ
 وموضوعيا. عمميا فسيرات الحالية الدراسة إلييا توصمت التي النتائج تفسير في المساىمة .8

 :ال  ا ات ال ا ق  مع الحال   ال  ا    ه اخ مفت ما

استخدمت معمؿ الرياضيات في تنمية  أنيا في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تميزت -
 ميارات التفكير اليندسي لمصؼ السابع.

ف كتاب الرياضيات في تناوليا وحدة القياس م السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تميزت -
 ـ. 1021لمصؼ السابع األساسي وطبقت في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 

 البيئة عينة مف شممت بحيث ومجتمعيا العينة في حجـ السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تميزت

مية الصؼ السابع األساسي في مدراس وكالة الغوث التابعة لممنطقة التعمي طالبات وىي الفمسطينية
 شرؽ غزة.
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  انرابعانرابع  انفصمانفصم
  واإلجراءاتواإلجراءات  انطريقةانطريقة

 

 ال  ا   مههر. 
 ال  ا   مج مع. 

  ال  ا   ع ه. 

 ال  ا   أ  ات. 

 الم غ  ات ض ط. 

 ال  ا   إج اءات. 

 الم  خ م  ا حصائ   األ ال ب. 

 

 



 99 

 ال ا ع الفصل
  ا ج اءات الط  ق 

منيج  شممت والتي الدراسة ىذه في اعياإتب تـ التي اإلجراءات الفصؿ ىذا في ال احث    ها ل
 أداة  الدراسة، بناء وبياف اختيارىا، وأسموب الدراسة وعينة لمجتمع ووصؼ الدراسة، في المتبع البحث

يجاد يجاد المتغيرات، والدراسة، وضبط التجريبي، والتصميـ الداخمي واتساقيا وثباتيا، صدقيا وا   وا 

 :ذلؾ تفصيؿ التجريبي، وفيما يمي تصميـوال الداخمي واتساقيا وثباتيا، صدقيا

  :ال  ا   مههر
التجريبي و يمكف تعريفو بأنو المنيج الذي يتـ فيو  المنيج الدراسة ىذه في ال احث  ا  خ مت

التحكـ في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير واحد يقوـ الباحث بتطويعو وتغيره بيدؼ 
 .(264: 1004 اىرة موضع الدراسة )زيتوف،تحديد وقياس تأثيره عمى الظ

أكثر  أو العوامؿ أحد في إدخاؿ تغيرات مع حالية ظاىرة يدرس الذي المنيج ويمكف تعريفو بأنو"
 التفكير ميارات تنمية توظيؼ معمؿ الرياضيات في أثر لقياس وذلؾ " التغير ىذا نتائج ورصد

 التصميـ باستخداـ وذلؾ محافظة رفح، في ياألساس السابع الصؼ طالبات لدى والتحصيؿ  اليندسي

 تجريبية إحداىما متكافئتيف والبعدي لمجموعتيف القبمي االختبار تصميـ باسـ المعروؼ التجريبي

 .ضابطة واألخرى

بدراسة المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة  مف خبلؿ استخداـ  معمؿ  قامت ال احث حيث  -
فاعميتو عمى المتغير التابع األوؿ  التحصيؿ  والمتغير  الرياضيات و الطريقة التقميدية  لقياس
 التابع الثاني  ميارات التفكير اليندسي.

قامت أسموب تصميـ المجموعتيف الضابطة والتجريبية المتكافئتيف، حيث   ا  عت ال احث  -
القبمي واختبار التفكير اليندسي القبمي لمتأكد مف  التحصيميبتطبيؽ االختبار  ال احث 
 ئيما.تكاف

و درست المجموعة التجريبية بطريقة معمؿ الرياضيات، والضابطة فقد درست بالطريقة  -
 التقميدية.

 :ال  ا   مج مع

بالمدارس  المنتظميف األساسي طالبات الصؼ السابع جميع مف الدراسة مجتمع تألؼ
 بمغ ـ(، وقد1021  - 1022الدراسي ) لمعاـ رفح محافظة في الدولية الغوث لوكالة التابعة اإلعدادية
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 عدد ( شعبة حيث  يتراوح41في ) ( مدارس9عمى ) ( طالبة موزعيف2742الطالبات ) عدد

 24 – 21أعمار الطالبات ما بيف  طالبة، ومتوسط 50 – 40بيف  ما الواحدة الشعبة في الطالبات
فراد أ ( توزيع2-4الجدوؿ ) أسبوعيا. ويبيف حصص 6 بمعدؿ الرياضيات جميعيف عامًا وتتدرس

 لعدد الطالبات الحسابي والمتوسط الطالبات، وعدد الشعب، وعدد المدارس، لعدد تبًعا الدراسة مجتمع

 الواحدة. الشعبة في

 (1-4الج  ل )
 الح ا ي  الم   ط الطال ات،  ع   الشعب،  ع   الم ا س، لع     ًعا ال  ا   أف ا  مج مع     ع

 ال اح ة. الشع   في لع   الطال ات
ع    سالجه

 الم ا س
ع   
 الشعب

ع   
 الم   ط الح ا ي لع   الطال ات في الشع   ال اح ة الطال ات

 42 2742 41 9 إناث

 :ال  ا   ع ه 

 ة بنات الشوكة اإلعدادية لبلجئات، وقدمعمم مف دراسيتيف شعبتيف مف الدراسة عينة تكونت

 ة، وأيضامعمممعممة في ىذه ال    عملال احث أف حيث قصديو بصورة )المدرسة(العينة ىذه اختيار تـ

 قامت بنفسيا الباحثة أف المعمـ حيث وىو الدراسة عمى تؤثر أف يمكف التي المتغيرات أحد لضبط

، ولكف تـ اختيار مجموعتي الدراسة بطريقة عشوائية حيث تـ اختيار الدراسة تجربة بتنفيذ
 ضابطة وتجريبية بطرقة عشوائية،وتصنيؼ المجموعتيف إلى  ،مجموعتيف مف بيف ثبلث مجموعات

 عينة الدراسة. أفراد توزيع (1-4رقـ ) الجدوؿ ويبيف

 (2-4) ج  ل
 ال  ا   ع ه  أف ا      ع

 المجم ع الع   الصف المجم ع 
 طالبة 73 طالبة 36 (3السابع ) الضابطة
 طالبة 37 (1السابع ) التجريبية
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 :ال  ا   أ  ات
 أثر توظيؼ معمؿ الرياضيات في تنمية عف الكشؼ في تمثمت والتي الدراسة أىداؼ لتحقيؽ

رفح حيث   محافظة في األساسي السابع الصؼ طالبات لدى والتحصيؿ اليندسي التفكير ميارات
 -بإعداد األدوات التالية: ال احث  قامت

 .السابع الصؼ طالبات عمى المقررة القياس وحدة تحميؿ  .2

 س.القيااختبار تحصيمي في وحدة إعداد  .1
 اليندسي  التفكير ميارات لقياس اختبار إعداد .3

 -ليذه األدوات: عرض يمي وفيما 

 المح  ى:  حم ل أ اة :أ الً 

 العناصر األساسية أو المكونات عمى التعرؼ إلى ييدؼ بحثي أسموب المح  ى:   حم ل ويقصد

)عبد الحميد،  محددة اييرلمع وفقاً  منظمة موضوعية كمية بطريقة الطبيعية العمـو في التعميمية لممواد
2985 :299). 

الدراسي  لمعاـ األساسي السابع الصؼ عمى المقرر اليندسة كتاب بمحتوى ال احث  ال  مت
الثانية )القياس(  الوحدة وىي لمدراسة المختارة الوحدة بتحميؿ ال احث  قامت ـ، حيث1022/1021

 التالية: الخطوات بإتباعطبقًا لمستويات المعرفة 

 –مجبلت عممية  –مؤتمرات  –)مراجع  ع عمى األ ب ال    ي الخاص  الم ض عاالط  .2
 مشروعات تطوير(. –دراسات سابقة 

 يمي: فيما التحميؿ أىداؼ تتمخص  ح    اله ف من ال حم ل. .1

 القياس. وحدة في السابع األساسي لمصؼ تدرس التي الدراسية الموضوعات تحديد -
 التفكير اليندسي. لميارات ستويات المعرفة  وطبقا لم القياس وحدة محتوى تصنيؼ -

 معمؿ الرياضيات. طريقةل طبقا المحتوى تتابع مف التأكد -

 معمؿ الرياضيات. طريقةل التعميمية المبادئ مع تتمشى اليندسية الموضوعات أف مف التأكد -

 معمؿ الرياضيات. طريقةضوء  في لمتبلميذ وتدريسو المحتوى تنظيـ إعادة -
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 ل حم ل. ح    ع ه  ا .3

وىي عبارة عف الوحدة الثانية مف كتاب الرياضيات الجزء  اختيرت العينة بطريقة مقصودة
( التالي يبيف الدروس التي 3-4) الثاني لمصؼ السابع األساسي وىي وحدة القياس. والجدوؿ

 تتضمنيا الوحدة:

 (3-4ج  ل )
 ج  ل ال   س الم ضمه  في  ح ة الق اس

 العنواف الدرس
 القطاع الدائري وؿالدرس األ

 المخروط الدرس الثاني
 اليـر الدرس الثالث

  ح     ح ة ال حم ل. .4

ويقصد بوحدة التحميؿ: " أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث  و يخضعو لمعد والقياس 
حيث يعتبر ظيوره وتكراره ذو داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ وقد تكوف وحدة التحميؿ كممة أو 

 ىذه فكرة حولو تدور الذي المحور أو الفقرة (و اختيرت204: 2987ضوع أو الزمف    )طعيمو،المو 

 .وىي نوع المعرفة  لمتحميؿ كوحدة الفقرة

  ح    فئات ال حم ل. .5

ويقصد بفئة التحميؿ: " العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتـ وضع وحدات التحميؿ فييا 
و غيرىا والتي يمكف وضع كؿ صفة مف صفات المحتوى فييا سواء كانت كممة أو موضوع أو قيـ أ

 (2987:61وتصنؼ عمى أساسيا " )طعيمة،

فئات التحميؿ في ىذه الدراسة و ىي تصنيؼ المعرفة وميارات التفكير  ح  ت ال احث 
 اليندسي.

  ح     ح ة ال  ج ل. .6

يعتبر ظيوره  ويقصد بيا أصغر جزء في المحتوى يختاره الباحث ويخضعو لمعد والقياس و
 أو غيابو أو تكراره داللة معينة في رصد نتائج التحميؿ مثؿ الكممة أو الجممة أو الفقرة )مصالحة،
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 تحميؿ المراد الميارات أو المعرفة  تكرار خبلليا مف يظير التي ( واختيرت الوحدة210: 1001

 .ضوئيا في المحتوى

 ض ا ط عمم   ال حم ل. .7

ومحددة تؤدي إلي تحميؿ واضح ودقيؽ ما أمكف والتي  تـ وضع ضوابط لمتحميؿ واضحة
 -تتمثؿ في أف:

 يتـ التحميؿ في إطار المحتوى والتصنيؼ الحديث لممعرفة والتعريؼ اإلجرائي لمميارة. -
يشمؿ التحميؿ الوحدة الثانية مف كتاب الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ السابع األساسي وىي  -

 وحدة القياس.
 ألمثمة والتدريبات والمسائؿ الواردة في كؿ درس.يحتوي التحميؿ عمى ا -
 يشمؿ التحميؿ الرسومات واألشكاؿ الموجودة في الوحدة. -

 إج اءات عمم   ال حم ل. .8

تـ تحديد الصفحات التي خصصت لعممية التحميؿ في الكتاب و قراءتيا جيدًا لتحديد أنواع 
دة وتقسيـ كؿ صفحة إلى عدد مف المعرفة وتحديد ميارات التفكير اليندسي التي تضمنتيا الوح

 الفقرات، حيث تشمؿ كؿ فقرة أو عدد مف الفقرات الصغيرة  فكرة واحدة.

 المح  ى.  صه ف أق ام  ح    .9

حسب المستويات  اشتممت ىذه األداة عمى بطاقتي تحميؿ: األولى بطاقة تحميؿ المحتوى
اليندسي،  لمتفكير ميارات الخمسالثبلث لممعرفة تبعًا لمتصنيؼ الحديث والثانية اشتممت عمى ال

،  وحدة القياس في اليندسة موضوعات ليذه الميارات  في المئوية النسبة أجؿ تحديد مف وذلؾ
 .( يوضح نتائج التحميؿ1وممحؽ رقـ )

 ص   أ اة ال حم ل. .10

 التدريس، وطرؽ المناىج في المختصيف المحكميف مف مجموعة عمى التحميؿ بطاقة عرضت

 فئات شمولية عمى االتفاؽ تـ وقد ،التحميؿ في البطاقة ىذه صبلحية مف متأكدل( 1) رقـ ممحؽ

 أف عمى المحكموف ومف ثـ أكد  .المحكميف آراء وفؽ اإلجرائية التعريفات عدلت  بعض كما، التحميؿ

 الدراسة. ىذه في لبلستخداـ صالحة ىذه  البطاقة
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 ث ات أ اة ال حم ل. .11

 ال من: ع   ال حم ل ث ات -أ

 أعيد ثـ ـ  1021شير أبريؿ  )في القياس الثانية( الوحدة محتوى بتحميؿ ال احث  قامت حيث

 ثـ األوؿ، التحميؿ عممية مف شير بعد ـ 1021 مايو شير في ال احث  ق ل من أخرى مرة التحميؿ

 ( 234: 2999ىولستي )عفانة،  معادلة باستخداـ الثبات معامؿ بحساب ال احث  قامت

m   2     

N1+N2 

 عمييا. االتفاؽ تـ التي الفئات عدد إلى تشير  M -حيث:

N1            المرة األولى المحمؿ قبؿ مف حممت التي الفئات عدد إلى تشير. 

N2            المرة الثانية المحمؿ قبؿ مف حممت التي الفئات عدد إلى تشير. 

 التحميؿ:  عممية نتائج ( يمخص4-4والجدوؿ )

 (4-4ج  ل )
 ال احث  ق ل من المح  ى م ل ح ج  ل

 
 المع ف 

 المحمل
حل  إج ائ   مفاط م  

معامل  المجم ع مشك ت
 الث ات

 46 26 8 11 األوؿ التحميؿ

97.77% 
 44 25 7 11 الثاني التحميؿ ا

 1 2 2 0 نقاط االختبلؼ
 44 25 7 11 نقاط االتفاؽ

 .m2    =   44x2=   97   التحميؿ  = بطاقة ثبات معامؿ أف ال احث   ج ت سبؽ مما

N1+N2                                                                          4644 + 

 الدراسة. في األداة استخداـ ىذه مف ال احث   مكن قيمة وىي
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 ث ات ال حم ل ع   األف ا : -1

 رى تدرس الصؼ السابع بتحميؿومعممة أخ ال احث  قامت التحميؿ عبر األفراد أداة ثبات ولتحديد
 ىولستي  معادلة باستخداـ الثبات معامؿ حساب لمدراسة، وتـ المختارة الوحدة

 ( 5-4) ج  ل
 المحمم ن   ن  االخ  ف اال فا  هقاط
 المع ف 

 المحمل
حل  إج ائ   مفاط م  

معامل  المجم ع مشك ت
 الث ات

 46 26 8 11 المحمؿ األوؿ

94.15% 
 42 26 6 29 المحمؿ الثاني
 5 0 1 3 نقاط االختبلؼ
 42 26 6 29 نقاط االتفاؽ

 m2    =   41x2   =   94.0   التحميؿ  بطاقة ثبات معامؿ أف ال احث   ج ت سبؽ مما
N1+N2                                                                        4641 +  

 الدراسة. في األداة اـ ىذهاستخد مف ال احث   مكن قيمة وىي

 :المح  ى  حم ل ه ائر

لمصؼ السابع األساسي  الجزء الثاني حسب  الرياضيات كتاب مف الثانية الوحدة تحميؿ تـ -2
 كؿ في والمسائؿ والتماريف المفردات عدد مستويات التصنيؼ الحديث لممعرفة، وقد حسب

 : (6-4)التالي الجدوؿ في كما النتائج وكانت مستوى،

 (6-4)  لج 
لمصف  ال  اض ات ك اب من الثاه   ال ح ة في المع ف   م    ات من م   ى لكل المئ    اله   

 ال ا ع األ ا ي الج ء الثاهي:
 )نمطية وغير نمطية( حؿ مشكبلت إجرائية مفاىيمية نوع المعرفة
 %35.6 %27.8 %46.7 النسبة المئوية
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 ال ع ي( – لق مياخ  ا   حص مي ل ح ة الق اس )ا -ثاه ًا:

 وتجانس تقارب التأكد مف في استخدامو بيدؼ القياس في تحصيمي اختبار أع ت ال احث 
 أنو التجربة لمتأكد تنفيذ قبؿ وذلؾ والضابطة، التجريبية المجموعتيف طالبات لدى التحصيميالمستوى 

اية التجربة لمتعرؼ عمى الدراسة، وتطبيقو بعد ني مبحث في التبلميذ لدى سابقة قبمية خبرات توجد ال
في صورتو  التحصيميوقد اشتمؿ االختبار  الفروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

المعرفة اإلجرائية  –بند اختباري يقيس ثبلث أبعاد لممعرفة ىي المعرفة المفاىيمية  32األولية عمى 
 حؿ المشكبلت. –

 :ال حص ميخط ات  هاء االخ  ا  

  ة ال  ا   : ح    الما .1

تـ اختيار الوحدة السادسة )القياس( مف كتاب الرياضيات الجزء الثاني لمصؼ السابع 
األساسي وقد تـ إعطاء كؿ درس ثقبل نسبيا بناء عمى عدد الحصص لكؿ درس، وذلؾ بعد تحميؿ 

واع أن لتحديد ـ وذلؾ1022/1021األساسي لمعاـ الدراسي  السابع الصؼ عمى المقررة القياس ة وحد
 المحتوى، وتحكيـ التحميؿ كما ذكر سابقًا. تضمنيا التي المعرفة

 اله ف من االخ  ا : .2

إلى قياس مستوى التحصيؿ  لدى طالبات الصؼ السابع في   التحصيميييدؼ االختبار 
مادة الرياضيات في وحدة القياس ويشمؿ عمى ثبلثة مستويات مف مستويات المعرفية عمى حسب 

حبل المشكبلت وقد حددت ىذه  –المعرفة اإلجرائية  –ي المعرفة المفاىيمية التصنيؼ الحديث وى
 .المستويات تبعًا لمناسبتيا لموحدة 

، حيث قامت  مف تحميؿ المحتوى استخراج األوزاف النسبية ألىداؼ الوحدة  ط فت ال احث 
بتحديد الوزف النسبي لكؿ موضوع مف موضوعات المحتوى عف طريؽ عدد الحصص لذلؾ 

وذلؾ لمساعدتيا في تكويف جدوؿ المواصفات و إعداد البنود االختيارية لبلختبار المراد  الموضوع ،
 إعداده.

 ( التالي يوضح الوزف النسبي لكؿ مستوى.7-4والجدوؿ التالي )
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 ( 7–4ج  ل )
 ل ح ة الق اس  ال حص ميخ  ا  الج  ل م اصفات ا

مع ف   ه ع المع ف 
 %36مفاط م  

مع ف  
 %16  إج ائ

حل 
 %48المشك ت

المجم ع 
100% 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المحتوى
 %16 8 %23 4 %3 2 %20 3 %16القطاع الدائري 

 %38.5 21 %29 6 %6.5 1 %23 4 %38.5المخروط 
 %35.5 22 %26 5 %6.5 1 %23 4 %35.5اليـر 

 %200 32 %48 25 %26 5 %36 22 %200المجموع 

 (8-4ج  ل )
     ع أ ئم  االخ  ا  ح ب ال  ن اله  ي لم    ات األط اف

اله     الع   أ قام فق ات االخ  ا  الم   ى
 المئ   

 %36 22 13-11-12-21-22-20-9-4-3-1-2 المعرفة المفاىيمية
 %26 5 15-14-24-23-5 المعرفة اإلجرائية

-29-28-8-19-18-17-16-27-26-25-7-6 حؿ المشكبلت
10-30-32 

25 48% 

 %200 32  المجموع

 ص اغ  فق ات االخ  ا : .3

تـ بناء اختبار تحصيمي مف نمط اختيار مف متعدد ذو األربع بدائؿ، وقد روعي في صياغة فقرات 
 االختبار ما يمي:

 .الدقة العممية والمغوية -

 .واضحة  و خالية مف الغموض -

 .مناسبة لمستوى الطالبات -

 .واألىداؼ المراد قياسيا ممثمة المحتوى -
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  عم مات االخ  ا : .4

مجموعة مف التعميمات تيدؼ إلى تسييؿ ميمة الطالبات   ضعت ال احث بعد إتماـ بنود االختبار 
 لئلجابة عمى أسئمة االختبار وإلزالة الغموض، وىي كالتالي:

 بيانات لمطالب: االسـ، والشعبة. 

 البدائؿ وعدد الصفحات. تعميمات لوصؼ االختبار: عدد الفقرات وعدد 

 تعميمات خاصة بإجابة األسئمة  ووضع البديؿ الصحيح في المكاف المناسب. 

 الص  ة األ ل   ل خ  ا :  .5

( فقرة، لكؿ فقرة 32في صورتو األولية، حيث اشتمؿ عمى ) التحصيميتـ إنشاء اختبار 
( مف 3كميف ممحؽ )أربعة بدائؿ واحد منيا فقط صحيح، ثـ عرض االختبار لمجموعة مف المح

ذوي االختصاص في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس الرياضيات، ومشرفي ومعممي رياضيات مف 
 ، وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى:20ذوي الخبرة وبمغ عددىـ 

  تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المعرفية 

 صحة فقرات االختبار عمميا ولغويا 

 دقة صياغة البدائؿ 

 ختبار والبدائؿ لمستوى طالبات الصؼ السابع مناسبة فقرات اال 

  مدى انتماء الفقرات إلى كؿ مف األبعاد األربعة لبلختبار 

 (3، 1، 2البنود االختيارية تأخذ األرقاـ .)( أما البدائؿ تأخذ الترقيـ)أ، ب، ج، د....، 

 وقد تـ مراعاة آراء المحكميف و تعديؿ بعض الفقرات بالحذؼ أو اإلضافة.

 خ  ا : ج  ب اال .6

 اختيارىا ( طالبة تـ39بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مكونة مف ) قامت ال احث 

ة فاطمة معمممف  4ممف درسوا وحدة القياس وىـ طالبات الصؼ السابع /  مجتمع الدراسة مف
 الخطيب )ج(.

 وىدفت العينة االستطبلعية إلى:
 حساب زمف االختبار. 

 د معامؿ الصعوبة والتمييزتحميؿ فقرات االختبار إليجا. 
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 حساب معامبلت االتساؽ الداخمي. 

 حساب معامبلت الثبات. 

  صح ح االخ  ا : .7

تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطبلعية عمى فقراتو حيث حددت درجة 
( درجة، حيث تكوف االختبار في صورتو 32واحدة لكؿ فقرة وبذلؾ تتراوح الدرجات بيف )صفر _

 ( بعد التعديؿ الذي تـ بناء عمى آراء المحكميف والتجريب االستطبلعي.15لنيائية مف )ا

  ح     من االخ  ا : .8

 متوسط حساب طريؽ عف االختبار بنود عمى لئلجابة المناسب الزمف بتحديد قامت ال احث 

 المعادلة طبيؽبت وذلؾ االختبار عمى اإلجابة في االستطبلعية العينة أفراد استغرقيا المدة  التي

 التالية: 

 طالب أبطا استغرقو الذي الزمف  +طالب أسرع استغرقو الذي الزمف  =لبلختبار المناسب الزمف

1 

 دقيقة. 60أف الزمف المبلئـ لئلجابة عمى بنود االختبار ىو    صمت ال احث وقد 

  حم ل ه ائر االخ  ا : .9

بتحميؿ نتائج  قامت ال احث  صيميالتحبعد اجتياز طالبات العينة االستطبلعية الختبار 
 إجابات الطالبات عمى أسئمة االختبار، وذلؾ لعدة أسباب:

 معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار. 

 معامؿ صعوبة كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار. 

 ح اب معام ت الصع     ال م   :

   ج  صع    كل فق ة من فق ات االخ  ا  -أ 

لصعوبة بأنو نسبة الطالبات المواتي أجابف إجابة صحيحة عف الفقرة ويمكف تعريؼ معامؿ ا
، المعادلة التالية لحساب درجة الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار )ممحـ ا  خ مت ال احث   ق 

1005 :137). 
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بحساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة  قامت ال احث حيث  
 التالية:

 الصعوبة لمفقرة =     درجة
 عدد اإلجابات الخاطئة لمفقرة

 عدد المجيبيف

وكاف اليدؼ مف حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة 
 (.270: 1008)أبو دقة،  .800,أو تزيد عف ،0,20صعوبتيا عف 

االختبار، يوضح الجدوؿ  فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ حساب وتـ السابقة المعادلة وبتطبيؽ
 االختبار.  فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة ( معامؿ4-9)

 (9-4الج  ل )
 .ال حص مي االخ  ا  فق ات من فق ة لكل الصع    معامل 

 معامل الصع    الفق ة قم    معامل الصع    الفق ة قم 

1 .75 17 .81 

2 .69 18 .75 

3 .63 19 .88 

4 .69 20 .69 

5 .19 21 .80 

6 .80 22 .80 

7 .63 23 .81 

8 .44 24 .56 

9 .63 25 .69 

10 .63 26 .85 

11 .44 27 .50 

12 .63 28 .63 

13 .50 29 .94 

14 .63 30 .69 

15 .69 31 .69 

16 .75   

( أف معامبلت الصعوبة لفقرات االختبار قد تراوحت ما بيف 9-4الجدوؿ ) مف ويتضح
معامؿ   أف والتقويـ القياس في المختصوف يرى حيث (، و0.71متوسط بمغ )(، وب0.94 - 0.29)

(،  وعميو 339: 2981%( كما بينو )أبو لبدة،  80 -% 10بيف ) يتراوح أف يجب الجيد الصعوبة
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تـ قبوؿ معظـ فقرات االختبار، حيث كانت في المستوى المعقوؿ مف الصعوبة كما قرره 
 (.16، 29، 27ما عدا الفقرات التالية )المختصوف في القياس والتقويـ، 

 معامل  م    كل فق ة من فق ات االخ  ا . -ب

معامؿ التمييز ىو الفرؽ بيف نسبة الطالبات البلتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة 
: 1009،العميا و نسبة الطالبات البلتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا. )المنيزؿ

240) 

 بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية: قامت ال احث ث حي

 معامؿ التمييز=
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا 

 نصؼ عدد األفراد في المجموعتيف

 درجات رات االختبار قامت ترتيبعمى معامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فق  حصل ال احث ولكي 

و بتقسيـ الطالبات إلى مجموعتيف  التحصيمياالختبار  في عبلماتيـ بحسب تنازلياً  الطالبات
%( مف مجموع الطالبات، وىف الطالبات المواتي حصمف عمى أعمى 17مجموعة عميا ضمت )

واتي حصمف عمى %( مف مجموعة الطالبات الم17) الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا ضمت
 ( طالبة.22كؿ مجموعة ) أدنى الدرجات في االختبار، وقد بمغ عدد طالبات

وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ 
 (.271:1008 ألنيا تعتبر ضعيفة في تمييزىا ألفراد العينة. )أبو دقة، 0.20تمييزىا عف 

ت السابقة تـ حساب معامؿ الصعوبة التمييز لكؿ فقرة مف فقرات وبتطبيؽ المعادال
 االختبار، والجدوؿ التالي يوضح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
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 ( 10-4الج  ل )
 .ال حص مي االخ  ا  فق ات من فق ة لكل ال م    معامل

 معامل ال م    الفق ة قم  معامل ال م    الفق ة قم 

2 .50 27 .13 

1 .63 28 .50 

3 .75 29 .0 

4 .63 10 .63 

5 -.38- 12 .38 

6 .38 11 .38 

7 .75 13 .13 

8 .37 14 .88 

9 .75 15 .63 

20 .75 16 .50 

22 .37 17 1.00 

21 .50 18 .75 

23 1.00 19 .13 

24 .75 30 .63 

25 .63 32 .37 

26 .50   

 بيف  لفقرات االختبار تراوحت التمييز بلتمعام ( أف20-4يتضح مف جدوؿ )
 (، وحيث يرى المختصوف في القياس والتقويـ أف معامؿ التمييز0.41( بمتوسط بمغ )0.38،2-)

% فما فوؽ. وعميو فإف معامؿ التمييز لفقرات االختبار الموضحة أعبله في المستوى  30الجيد ىو 
لؾ تـ قبوؿ جميع فقرات االختبار ما عدا تمؾ ( لذ19، 13، 29، 27، 5المعقوؿ ما عدا الفقرات )

 ( فقرة.15الفقرات. وبذلؾ أصبح فقرات االختبار )

 ص   االخ  ا : .10

( الصدؽ بأنو "االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف 465: 1020) يعرؼ أبو عبلـ
قياس حيث مناسبتيا، ومعناىا وفائدتيا" لذلؾ فإف الصدؽ يبيف مدى صبلحية استخداـ درجات الم

 مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية:  أك ت ال احث في القياـ بتفسيرات معينة، وقد 

  ص   المحكم ن:-أ

وقد تـ التأكد منو عف طريؽ عرضو عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات المتخصصيف في 
المناىج وطرؽ التدريس و الموجييف و المعمميف المتخصصيف في مادة الرياضيات، وذلؾ إلخراج 
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االختبار بأفضؿ صورة وقد تـ األخذ بآرائيـ و مبلحظاتيـ حوؿ مناسبة فقراتو، مدى انتماء الفقرات 
 إلى كؿ بعد مف أبعاد االختبار.

 ص   اال  ا  ال اخمي:-ب

ويقصد بو قوة االرتباط بيف درجات كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لبلختبار، وكذلؾ درجة ارتباط 
مف صدؽ    حققت ال احث درجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو كؿ فقرة مف فقرات االختبار بال

االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف خارج أفراد عينة الدراسة وبمغ 
(، وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة 39عددىا)

 .(SPSSوذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي ) الكمية لبلختبار الذي تنتمي إليو
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 :معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   الخ  ا  ال حص ل  -2
بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة  قامت ال احث لقد 

 كما يوضحيا الجداوؿ التالية: وىيالكمية الختبار التحصيؿ 

 ( 11 -4ج  ل )
 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   الخ  ا  ال حص ل

 المجال
  قم

 الفق ة

معامل 
 اال   اط

م   ى 
 ال الل 

 المجال
  قم

 الفق ة

معامل 
 اال   اط

 م   ى ال الل 

المعرفة 
 المفاىيمية

 حؿ 0.01 دالة عند  0.43 2

 المشكبلت

 النمطية

 0.01 دالة عند  0.52 6

 0.05 دالة عند  0.34 7 0.05 ة عند دال 0.38 1

 0.01 دالة عند  0.41 15 0.05 دالة عند  0.37 3

 0.01 دالة عند  0.47 16 0.01 دالة عند  0.51 4

 0.01 دالة عند  0.44 17 0.01 دالة عند  0.41 9

 0.01 دالة عند  0.39 26 0.01 دالة عند  0.46 10

 0.01 دالة عند  0.41 27 0.01 دالة عند  0.47 11

 0.01 دالة عند  0.59 28 0.01 دالة عند  0.50 12

 0.01 دالة عند  0.63 29 0.01 دالة عند  0.41 21

 0.01 دالة عند  0.54 22

 حؿ 0.01 دالة عند  0.60 23

 مشكبلت

 غير

 نمطية

 0.01 دالة عند  0.54 8

 0.01 دالة عند  0.52 18

معرفة 
 يةإجرائ

 0.01 دالة عند  0.66 19 0.01 دالة عند  0.89 5

 0.01 دالة عند  0.48 20 0.05 دالة عند  0.36 13

 0.01 دالة عند  0.57 30 0.01 دالة عند  0.43 14

 0.01 دالة عند  0.40 32 0.01 دالة عند  0.42 24

    0.01 دالة عند  0.47 25

 0.326(=0.05( وعند مستوى الداللة )37ة )قيمة )ر( الجدولية عند درجة حري
 0.468(= 0.02( وعند مستوى الداللة )37قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
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يتضح مف الجدوؿ أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطًا دااًل داللة 
، يمتاز باالتساؽ الداخمي( وىذا يدؿ عمى أف االختبار 0.05، 0.02إحصائية عند مستوي داللة )

 عمى تطبيقو عمى عينة الدراسة.  طمئن ال احث مما 

 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها الخ  ا  ال حص ل  -2

لقد تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لمجاليا  
 وىي كما يوضحيا الجداوؿ التالية:

 (12 -4ل )ج  
 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا  ال حص ل )مع ف  مفاط م  (

 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 
 معرفة مفاىيمية

0.02دالة عند  0.55 2  

0.02دالة عند  0.408 1  

0.02دالة عند  0.41 3  

0.02دالة عند  0.57 4  

0.02 دالة عند 0.44 9  

0.02دالة عند  0.53 10  

0.02دالة عند  0.48 11  

0.02دالة عند  0.56 12  

0.02دالة عند  0.48 21  

0.02دالة عند  0.70 22  

0.02دالة عند  0.62 23  

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف فقرات مجاؿ المعرفة المفاىيمية مرتبطة مع الدرجة الكمية 
( وكانت داللتيا 1(،ما عدا فقرة رقـ )0.02ائية عند مستوي داللة )لمجاليا ارتباطًا دااًل داللة إحص

 ، وىذا يدؿ عمى أف ىذه الفقرات تمتاز باالتساؽ الداخمي لمجاليا.0.05عند 
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 ( 13-4ج  ل )
 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا  ال حص ل )مع ف  إج ائ  (

 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 
 معرفة إجرائية

0.02دالة عند  0.48 5  

0.02دالة عند  0.40 13  

0.02دالة عند  0.49 14  

0.02دالة عند  0.46 24  

0.02دالة عند  0.52 25  

مف الجدوؿ أف فقرات مجاؿ المعرفة اإلجرائية مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا  يتضح
(، وىذا يدؿ عمى أف ىذه الفقرات تمتاز 0.02مستوي داللة )ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند 

 باالتساؽ الداخمي لمجاليا.

 ( 14-4ج  ل )
 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا  ال حص ل )حل المشك ت الهمط  (

 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 
 حؿ مشكبلت نمطية

 0.02 دالة عند 0.59 6

 0.05دالة عند  0.408 7
 0.02دالة عند  0.45 15

 0.02دالة عند  0.51 16

 0.02دالة عند  0.54 17

 0.02دالة عند  0.45 26

 0.02دالة عند  0.47 27

 0.02دالة عند  0.65 28

 0.02دالة عند  0.66 29
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الكمية  يتضح مف الجدوؿ أف فقرات مجاؿ حؿ المشكبلت النمطية مرتبطة مع الدرجة
( وكانت داللتيا 7ما عدا فقرة رقـ ) (،0.02لمجاليا ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 وىذا يدؿ أف ىذه الفقرات تمتاز باالتساؽ الداخمي. 0.05عند 

 ( 15-4ج  ل )
  معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا  ال حص ل )حل المشك ت غ 

 همط  (
 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 

 حؿ مشكبلت غير نمطية
 0.02دالة عند  0.53 8

 0.02دالة عند  0.57 18

 0.02دالة عند  0.78 19

 0.02دالة عند  0.56 20

 0.02دالة عند  0.59 30

 0.02دالة عند  0.42 31

غير نمطية مرتبطة مع الدرجة يتضح مف الجدوؿ أف معظـ فقرات مجاؿ حؿ المشكبلت ال
( وىذا يدؿ عمى أف ىذه 0.02الكمية لمجاليا ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 الفقرات تمتاز باالتساؽ الداخمي لمجاليا.

وبناء عميو تـ قبوؿ كافة الفقرات التي معامبلت صعوبتو وتميزىا كانت مناسبة وبقى 
 رة.( فق15االختبار مكونا مف )

حساب معامؿ االرتباط ل معامل اال   اط   ن كل مجال مع ال  ج  الكم   الخ  ا  ال حص ل: -1
 (.26 -4بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار مع الدرجة الكمية وىي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
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 ( 16-4ج  ل )
 معام ت اال   اط   ن كل مجال مع ال  ج  الكم   الخ  ا  ال حص ل العممي

 م   ى ال الل  معامل اال   اط مع ال  ج  الكم   المجال

 0.02دالة عند  0.82 معرفة مفاىيمية

 0.02دالة عند  0.76 معرفة إجرائية

 0.02دالة عند  0.86 حؿ مشكبلت نمطية

 0.02دالة عند  0.80 حؿ مشكبلت غير نمطية

كؿ مجاؿ والدرجة   ( أف جميع معامبلت االرتباط بيف26-4ويتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
 (.0.02الكمية لبلختبار دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ث ات االخ  ا : .11

يعرؼ الثبات بأنو دقة المقياس أو اتساقو، حيث يعتبر المقياس ثابتًا إذا حصؿ نفس الفرد 
مة  عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في نفس االختبار أو مجموعات مف أسئمة متكافئة أو متماث

 ( 1020:482عند تطبيقو أكثر مف مرة. )أبوعبلـ، 
بتطبيؽ االختبار  قامت ال احث بعد إعداد االختبار  ولقد تـ التأكد بطريقتيف لثبات االختبار

( طالبة مف طالبات الصؼ السابع واختيروا مف خارج عينة 39) عمى عينة استطبلعية قواميا
 تخداـ طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ كودر ريتشاردسوفالدراسة، حيث تـ تقدير ثبات االختبار باس

(12.) 

  أ اًل: ط  ق  ال ج ئ  الهصف  :

تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار بعد تجريبو عمى عينة 
 حساب وتـ( طالبة مف طالبات الصؼ السابع، 39عددىا ) بمغاستطبلعية مف مجتمع الدراسة 

يوضح  (27-4) والجدوؿ جتماف. بمعادلة الفردية النصفية والفقرات التجزئة بطريقة الزوجية الفقرات
 ذلؾ.
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 ( 17-4الج  ل )
الف     ل خ  ا   لمفق ات  ج مان ال  ج   لمفق ات الهصف   ال ج ئ   ط  ق  الث ات معامل

 .ال حص مي

 المجال
ع   الفق ات  ع  

 معامل الث ات المع ل الحذف

 0.73 سبيرماف 20 معرفة مفاىيمية

 0.69 سبيرماف 4 معرفة إجرائية

 0.72 سبيرماف 6 حؿ مشكبلت نمطية
 0.68 جتماف 5 حؿ مشكبلت غير نمطية

 0.77 جتماف 15 المجموع

( وىذه القيـ تدؿ 0.77= )التحصيمييتضح مف الجدوؿ أعبله أف معامؿ ثبات االختبار 
 بتطبيؽ يسمحدامو لميدؼ الذي وضع مف أجمو، عمى أف االختبار يتميز بثبات جيد ومناسب الستخ

 الدراسة. عينة عمى االختبار

 Richardson and Kuder: 21   شا     ن  -ط  ق  ك    :ثاه اً 

، وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار، حيث 12طريقة كودر ريتشارد  ا  خ مت ال احث لقد 
 لبلختبار ككؿ طبقًا لممعادلة التالية:  لمدرجة الكمية 12حصؿ عمى قيمة معامؿ كودر ريتشارد سوف

 ( 103: 1009[                    )المنيزؿ،  1ـ( / ؾ ع-)ـ )ؾ -2( ] 2-ؾ/ؾ)  =21  

 19.56:  التبايف = 2ع      15: عدد الفقرات = ك      28.02: المتوسط =   محيث أف:  

 0.86= 12معامؿ  ثبات كودر ريتشارد سوف 

( وىي 0.86( لبلختبار ككؿ كانت )12مؿ كودر ريتشارد شوف)أف معا سبؽيتضح مما 
 إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.   طمئن ال احث قيمة 

 مف صدؽ وثبات اختبار التحصيؿ.  أك ت ال احث وبذلؾ 
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 :ال حص ميالص  ة الههائ   الخ  ا   .12

محكميف وتحميؿ مف صدؽ وثبات اختبار التحصيؿ، وفي ضوء أراء ال  أك  ال احث وبعد 
( موزعة 3( فقرة، ممحؽ رقـ )15أصبح االختبار في صورتو النيائية يتكوف مف ) االختبارفقرات 

والجدوؿ التالي يبيف الصورة النيائية لبلختبار  والمحتوى الدراسي عمى مستويات األىداؼ
 التحصيمي:

 ( 18-4الج  ل )
 .ل خ  ا  ال حص مي الص  ة الههائ  

 المجالفق ات أ قام   المجالات فق   ع   المجال
 29، 28، 22، 20، 9، 4،8، 3، 1ا،  20 المعرفة المفاىيمية
 12، 10، 23، 21 4 المعرفة اإلجرائية

 13، 11، 25، 24، 6، 5 6 النمطية حؿ المشكبلت
 15، 14، 27، 26، 7 5 حؿ مشكبلت غير نمطية

 15 15 المجموع

 ال ع ي(: – )الق مي  ي ل ح ة الق اسثالثا: اخ  ا  مها ات ال فك   الهه 

 تقارب إثبات في استخدامو بيدؼ القياس في القبمي اليندسي التفكير اختبار أع ت ال احث 

 تنفيذ قبؿ وذلؾ والضابطة، التجريبية المجموعتيف طالبات اليندسي لدى التفكير مستوى وتجانس

اختبار  اشتمؿ وقد الدراسة، مبحث في ميذالتبل لدى سابقة قبمية خبرات توجد ال أنو التجربة لمتأكد
وىي:  لمتفكير أبعاد يقيس خمسة  اختياريا بندا( 30)عمى األولية في صورتو التفكير اليندسي
 التصنيؼ. –االستنتاج  –االستقراء  –النقد  –التصور البصري 

 :خط ات  هاء االخ  ا 

  ح    قائم  مها ات ال فك   الهه  ي: .2

(، السر 1002وع لعديد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة مداح )بالرج قامت ال احث 
(، وتـ اختيار 1009(، إسحاؽ )1009(،  شعت )1003(، السنكري )1001(، عياش )1002)

 ذوي المحكميف مف مف مجموعة عمى عرضيا لمناسبتيا لوحدة القياس، وتـ تبعاً أنسب ىذه الميارات 

 ارات.( مي5مجموع الميارات ) ليصبح االختصاص
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ييدؼ االختبار إلى التعرؼ عمى مدى اكتساب طالبات الصؼ السابع   ح    ط ف االخ  ا : .1
 األساسي لميارات التفكير اليندسي في مادة الرياضيات.

 ص اغ  فق ات االخ  ا : .3

 تمت صياغة الفقرات بحيث تستوفي الشروط التالية:

  والمغوية ومناسبة مستوى الطالباتمراعاة الدقة العممية. 

 أف تكوف محددة وواضحة وخالية مف الغموض. 

 أف تكوف ممثمة لميارات التفكير اليندسي واألىداؼ المرجو قياسيا. 

  ضع  عم مات االخ  ا : .4

بوضع تعميمات االختبار التي تيدؼ إلى شرح كيفية  قامت ال احث االختبار  صياغةبعد 
 اإلجابة عف أسئمة االختبار بطريقة واضحة.

   ل خ  ا :الص  ة األ ل  .5

( فقرة، لكؿ فقرة 30تفكير اليندسي في صورتو األولية، حيث اشتمؿ عمى ) اختبارتـ إنشاء 
أربعة بدائؿ واحد منيا فقط صحيح، ثـ عرض االختبار لمجموعة مف المحكميف مف ذوي 
االختصاص في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات، ومشرفي ومعممي رياضيات مف ذوي 

 (، وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى:4(، ممحؽ رقـ )20عددىـ) الخبرة وبمغ

 .تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المعرفية -

 .صحة فقرات االختبار عمميا ولغويا -

 .دقة صياغة البدائؿ -

 .مناسبة فقرات االختبار والبدائؿ لمستوى طالبات الصؼ السابع  -

 .ار مدى انتماء الفقرات إلى كؿ مف األبعاد الخمسة لبلختب -

 ،....( أما البدائؿ تأخذ الترقيـ)أ، ب، ج، د(. 3، 1، 2البنود االختيارية تأخذ األرقاـ) -

جراء التعديبلت البلزمة  وقد تـ مراعاة آراء المحكميف و تعديؿ بعض الفقرات بالحذؼ أو اإلضافة وا 
 (  بناءً 29-4ؿ )لتصبح األسئمة طبقًا لميارات التفكير اليندسي والوزاف النسبية ليا،  كما في جدو 

 عمى رأي المحكميف.
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 ( 19-4ج  ل )
  ه   مها ات ال فك   الهه  ي، ع  طا  ه   ها المئ   

 اله    المئ    ع   األ ئم  أ قام فق ات االخ  ا  المها ة
 %10 6 6-5-4-3-1-2 التصور البصري

 %10 6 21-22-20-9-8-7 النقد
 %10 6 28-27-26-25-24-23 استقراء
 %10 6 14-13-11-12-10-29 جاستنتا

 %10 6 30-19-18-17-16-15 تصنيؼ
 %200 30  المجموع

  ج  ب االخ  ا : .6

 مف اختيارىا ( طالبة وتـ39بالتطبيؽ عمى عينة استطبلعية مكونة مف ) قامت ال احث 

ة معمممف  4وىـ طالبات الصؼ السابع /  مجتمع الدراسة والمواتي سبؽ ليف دراسة وحدة القياس.
 اطمة الخطيب )ج(.ف

 وىدفت العينة االستطبلعية إلى:

 حساب زمف االختبار. 

 تحميؿ فقرات االختبار إليجاد معامؿ الصعوبة والتمييز. 

 حساب معامبلت االتساؽ الداخمي. 

 حساب معامبلت الثبات. 

  صح ح االخ  ا : .7

دت درجة تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطبلعية عمى فقراتو حيث حد
واحدة لكؿ إجابة صحيحة ودرجة صفر لكؿ إجابة خاطئة،  وبذلؾ تكوف درجة الطالبات محصورة 

 ( درجة.30 –بيف )صفر 
  ح     من االخ  ا : .8

دقيقو،  60أف الزمف المناسب لتطبيقو ىو   ج ت ال احث في ضوء التجربة االستطبلعية 
 دقيقة. 60د العينة االستطبلعية تساوي تقريبًا وذلؾ ألف متوسط المدة الزمنية التي استغرقيا أفرا
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  حم ل إجا ات االخ  ا : .9

بعد أف تـ تطبيؽ اختبار التفكير اليندسي عمى طالبات العينة االستطبلعية تـ تحميؿ نتائج 
إجابات الطالبات عمى االختبار، لحساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار و معامؿ 

 سئمة االختبار.صعوبة كؿ سؤاؿ مف أ

ولكي يتـ حساب معامؿ صعوبة ومعامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار قامت بتقسيـ 
%( مف مجموع الطالبات، وىف الطالبات 17الطالبات إلى مجموعتيف مجموعة عميا ضمت )

%( مف مجموعة 17المواتي حصمف عمى أعمى الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا ضمت)
( 22كؿ مجموعة ) واتي حصمف عمى أدنى الدرجات في االختبار، وقد بمغ عدد طالباتالطالبات الم
 طالبات.

   ج  صع    كل فق ة من فق ات االخ  ا : -أ

ويمكف تعريؼ معامؿ الصعوبة بأنو نسبة الطالبات المواتي أجابف إجابة صحيحة عف الفقرة 
، وبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار )ممحـالمعادلة التالية لحساب درجة الصع ا  خ مت ال احث وقد 

1005 :137). 

بحساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة  قامت ال احث حيث  
 التالية:

 درجة الصعوبة لمفقرة =    
 عدد اإلجابات الخاطئة لمفقرة

 عدد المجيبيف

حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة  وكاف اليدؼ مف حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبار ىو
 (.270: 1008)أبو دقة،  80,أو تزيد عف ،20,صعوبتيا عف

االختبار، يوضح  فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ حساب وتـ السابقة المعادلة وبتطبيؽ
 االختبار. فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة ( معامؿ10: 4الجدوؿ )
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 ( 20-4الج  ل )
 الهه  ي ال فك  مها ات  ة من فق ات اخ  ا  ح اب   ج  صع    كل فق

 معامل الصع    الفق ة قم  معامل الصع    الفق ة قم 

1 1.00 16 .56 

2 .63 17 .80 

3 .80 18 .56 

4 .63 19 .94 

5 .69 20 .94 

6 .94 21 .50 

7 .63 22 .75 

8 .31 23 1.00 

9 .75 24 .69 

10 .75 25 1.00 

11 .75 26 1.00 

12 .56 27 1.00 

13 .56 28 .75 

14 .69 29 .80 

15 .50 30 .75 

( أػف معامبلت الصعوبة لفقرات االختبار قد تراوحت ما بيف 10-4الجدوؿ ) مف ويتضح
معامؿ   أف والتقويـ القياس في المختصوف يرى حيث (، و0.75(، وبمتوسط بمغ )2.00 – 0.32)

(.  وعميو 339: 2981%( كما بينو )أبو لبدة،  80 -% 10بيف ) يتراوح أف يجب الجيد الصعوبة
تـ قبوؿ معظـ فقرات االختبار، حيث كانت في المستوى المعقوؿ مف الصعوبة كما قرره 

، 16، 15، 10،13، 29، 21، 8، 6، 2المختصوف في القياس والتقويـ، ما عدا الفقرات التالية )
17.) 

 معامل  م    كل فق ة من فق ات االخ  ا . -ب

التمييز ىو الفرؽ بيف نسبة الطالبات البلتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة العميا و  امؿمع
 (1009،240نسبة الطالبات البلتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا. )المنيزؿ:

 بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية: قامت ال احث حيث 

 التمييز= معامؿ
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا-عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا

 نصؼ عدد األفراد في المجموعتيف

 الطالبات درجات ولكي يتـ حساب معامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار قامت ترتيب

تقسيـ الطالبات إلى مجموعتيف مجموعة االختبار التفكير اليندسي و ب في عبلماتيـ بحسب تنازلياً 
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%( مف مجموع الطالبات، وىف الطالبات المواتي حصمف عمى أعمى الدرجات في 17عميا ضمت )
%( مف مجموعة الطالبات المواتي حصمف عمى أدنى الدرجات 17االختبار، ومجموعة دنيا ضمت)
 ( طالبات.22كؿ مجموعة ) في االختبار، وقد بمغ عدد طالبات

اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ وكاف 
 (.271:1008ألنيا تعتبر ضعيفة في تمييزىا ألفراد العينة. )أبو دقة، 0.30تمييزىا عف 

وبتطبيؽ المعادالت السابقة تـ حساب معامؿ الصعوبة التمييز لكؿ فقرة مف فقرات 
 ح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.االختبار، والجدوؿ التالي يوض

 (21-4الج  ل )
 الهه  ي ال فك  مها ات ح اب   ج   م    كل فق ة من فق ات اخ  ا  

 معامل ال م    الفق ة قم  معامل ال م    الفق ة قم 

1 .0 16 .63 

2 .75 17 .38 

3 .38 18 .88 

4 .75 19 .13 

5 .38 20 .13 

6 .13 21 .75 

7 .75 22 .25 

8 -.12- 23 .0 

9 .50 24 .38 

10 .50 25 .0 

11 .50 26 .0 

12 -.13- 27 .0 

13 .88 28 .50 

14 .38 29 .38 

15 .75 30 .50 

يتضح مف الجدوؿ أف معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كاف مناسبًا لجميع 
( وعميو تـ قبوؿ معظـ 0.50ط بمغ )( بمتوس0.21-، 0.88الفقرات، وكانت تتراوح ما بيف )

الفقرات حيث كانت في المستوى المعقوؿ مف التمييز حسبما يقرره المختصوف في القياس والتقويـ 
، 8، 6، 2(،وعميو تـ قبوؿ معظـ الفقرات عدا الفقرات )270: 1008% )أبو دقة،  30أكبر مف 

 ( فقرة.10مف )(. وبذلؾ أصبح االختبار مكوف 17، 16، 15، 13، 10، 29، 21
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 ص   االخ  ا : -20
( الصدؽ بأنو "االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا مف 465: 1020) يعرؼ أبو عبلـ

حيث مناسبتيا، ومعناىا وفائدتيا" لذلؾ فإف الصدؽ يبيف مدى صبلحية استخداـ درجات المقياس 
 رؽ التالية:مف صدؽ االختبار بالط  أك ت ال احث في القياـ بتفسيرات معينة، وقد 

 أ اًل: ص   المحكم ن:

مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرض االختبار في صورتو األولية   حققت ال احث وقد 
عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات مف المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس والموجييف 

بة فقرات وأساتذة متخصصيف في الرياضيات، حيث قاموا بإبداء آرائيـ و مبلحظاتيـ حوؿ مناس
االختبار، ومدى انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد االختبار، وكذلؾ الدقة المغوية والعممية وذلؾ 

 لموصوؿ إلى أصح الصياغات لبلختبار.
 ثاه ًا: ص   اال  ا  ال اخمي:

ويقصد بو قوة االرتباط بيف درجات كؿ مجاؿ والدرجة الكمية لبلختبار، وكذلؾ درجة ارتباط 
مف صدؽ    حققت ال احث مف فقرات االختبار بالدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو  كؿ فقرة

االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف خارج أفراد عينة الدراسة وبمغ 
( طالبة، وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار 39عددىا)

 .(SPSSمية لبلختبار الذي تنتمي إليو وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي  )والدرجة الك
 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   الخ  ا  ال حص ل:  -1

بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية الختبار  االرتباطتـ حساب معامؿ 
 التحصيؿ وىي كما يوضحيا الجداوؿ التالية:
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 (22 -4ج  ل )
 ال فك   الهه  ي معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   ل خ  ا 

 المجال
  قم
 الفق ة

معامل 
 اال   اط

م   ى 
 ال الل 

 المجال
  قم
 الفق ة

معامل 
 اال   اط

م   ى 
 ال الل 

 ميارة
 التصور
 البصري

0.02دالة عند  0.77 2  ميارة 
 النقد

0.02دالة عند  0.48 7  

0.05دالة عند  0.37 1 0.02دالة عند  0.43 8   

0.02دالة عند  0.49 3 0.05دالة عند  0.37 9   

0.02دالة عند  0.59 4 0.02دالة عند  0.44 10   

0.02دالة عند  0.53 5 0.02دالة عند  0.51 11   

0.02دالة عند  0.41 6 0.02دالة عند  0.39 12   

ميارة 
 االستقراء

0.02 دالة عند 0.66 13 ميارة  
 االستنتاج

0.02دالة عند  0.44 19  

0.02دالة عند  0.42 14 غير داؿ عند  0.14 20 
0.05 

0.02دالة عند  0.62 15 0.02دالة عند  0.63 21   

0.02دالة عند  0.59 16 0.02دالة عند  0.51 22   

0.02دالة عند  0.40 17 غير داؿ عند  0.11 23 
0.05 

0.02 دالة عند 0.41 18 0.02دالة عند  0.49 24   

 ميارة
 التصنيؼ

0.02دالة عند  0.83 25  ميارة 
 التصنيؼ

0.02دالة عند  0.48 28  

26 0.03 
غير داؿ عند 

0.05 
0.02دالة عند  0.71 29  

0.02دالة عند  0.71 27 0.02دالة عند  0.42 30   

 0.326(=0.05)( وعند مستوى الداللة 37قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )
 0.408(= 0.02( وعند مستوى الداللة )37قيمة )ر( الجدولية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدوؿ أف معظـ الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباطًا دااًل داللة 
( حيث تـ حذفيا في 16، 13، 10( عدا الفقرات )0.05، 0.02إحصائية عند مستوي داللة )

 االختبار. تحميؿ فقرات
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 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها الخ  ا  ال فك  :  -2

بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية  قامت ال احث لقد 
 لمجاليا وىي كما يوضحيا الجداوؿ التالية:

 (23-4ج  ل )
 لكم   لمجالها في اخ  ا  ال فك   )مها ة ال ص   ال ص ي(معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  ا

 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 
 ميارة التصور البصري

0.02دالة عند  1 2  

0.05دالة عند  0.57 1  

0.02دالة عند  0.67 3  

0.02دالة عند  0.65 4  

0.02دالة عند  0.67 5  

0.02دالة عند  0.45 6  

دوؿ أف فقرات مجاؿ التصور البصري مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا يتضح مف الج
(، وىذا يدؿ عمى أف ىذه الفقرات 0.05 – 0.02ارتباطًا دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 تمتاز باالتساؽ الداخمي لمجاليا.

 (24 - 4ج  ل )
   ال فك   )مها ة الهق (معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا

 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 
 ميارة النقد

0.02دالة عند  0.47 7  

0.02دالة عند  0.50 8  

0.02دالة عند  0.42 9  

0.02دالة عند  0.49 10  

0.02دالة عند  0.54 11  

0.02دالة عند  0.44 12  
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بطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباطًا يتضح مف الجدوؿ أف معظـ فقرات مجاؿ النقد مرت
(، وىذا يدؿ عمى أف ىذه الفقرات تمتاز 0.02- 0.05دااًل داللة إحصائية عند مستوي داللة )

 باالتساؽ الداخمي لمجاليا.
 (25 - 4ج  ل )

 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا  ال فك   )مها ة اال  ق اء(
 م   ى ال الل  معامل اال   اط  ةالفق قم 

 ميارة االستقراء
0.02دالة عند  0.85 13  

0.02دالة عند  0.43 14  

0.02دالة عند  0.67 15  

0.02دالة عند  0.72 16  

0.02دالة عند  0.41 17  

0.02دالة عند  0.51 18  

طًا دااًل داللة يتضح مف الجدوؿ أف معظـ الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتبا
(، وىذا يدؿ عمى أف ىذه الفقرات تمتاز باالتساؽ الداخمي 0.02إحصائية عند مستوي داللة )

 لمجاليا.

 (26 - 4ج  ل )
 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا  ال فك   )مها ة اال  ه اج(

 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 
الستنتاجميارة ا  

0.02دالة عند  0.54 19  

0.05غير داؿ عند  0.27 20  

0.02دالة عند  0.74 21  

0.02دالة عند  0.53 22  

0.05غير داؿ عند  0.27 23  

0.02دالة عند  0.61 24  
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يتضح مف الجدوؿ أف معظـ الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباطًا دااًل داللة 
(، وىذا يدؿ عمى أف ىذه 13، 10( عدا الفقرتيف )0.05، 0.02داللة ) إحصائية عند مستوي

 الفقرات تمتاز باالتساؽ الداخمي لمجاليا.
 (27-4ج  ل )

 معامل اال   اط   ن كل فق ة  ال  ج  الكم   لمجالها في اخ  ا  ال فك   )مها ة ال صه ف(
 م   ى ال الل  معامل اال   اط الفق ة قم 

 ميارة التصنيؼ
0.02دالة عند  1 25  

0.05غير داؿ عند  0.16 26  
0.02دالة عند  1 27  

0.02دالة عند  0.66 28  

0.02دالة عند  0.88 29  

0.02دالة عند  0.80 30  

يتضح مف الجدوؿ أف معظـ الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاليا ارتباطًا دااًل داللة 
(، وىذا يدؿ عمى أف ىذه الفقرات تمتاز 16قرة رقـ )( عدا الف0.02إحصائية عند مستوي داللة )

 باالتساؽ الداخمي لمجاليا.

  test Reliabilityث ات االخ  ا :  -11

يعرؼ الثبات بأنو دقة المقياس أو اتساقو، حيث يعتبر المقياس ثابتًا إذا حصؿ نفس الفرد 
ف أسئمة متكافئة أو متماثمة  عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في نفس االختبار أو مجموعات م

 ( 1020:482عند تطبيقو أكثر مف مرة. )أبوعبلـ، 

 تـ استبعاد الفقرات المحذوفة وحساب ثبات الفقرات المتبقية. الثباتولحساب 

بتطبيؽ االختبار  قامت ال احث بعد إعداد االختبار  ولقد تـ التأكد بطريقتيف لثبات االختبار
( طالبة مف طالبات الصؼ السابع تـ اختيارىف مف خارج عينة 39)عمى عينة استطبلعية قواميا

الدراسة، حيث تـ تقدير ثبات االختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ومعامؿ كودر 
 (.12ريتشاردسوف)
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  أ اًل: ط  ق  ال ج ئ  الهصف  :

استطبلعية  طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار بعد تجريبو عمى عينة استخداـتـ 
 الزوجية الفقرات حساب وتـ( طالبة مف طالبات الصؼ السابع، 39مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا )

 ( يوضح ذلؾ.18-4والجدوؿ) جتماف. بمعادلة الفردية النصفية والفقرات التجزئة بطريقة

 (28-4الج  ل )
 معامل ال ج ئ  الهصف   الخ  ا  ال فك   الهه  ي

 المجال
ع  ع   الفق ات  
 الحذف

 معامل الث ات المع ل

 0.68 معامؿ سبيرماف بروف 4 ميارة التصور البصري

 0.66 معامؿ سبيرماف بروف 4 ميارة النقد

 0.69 معامؿ سبيرماف بروف 6 ميارة االستقراء
 0.62 معامؿ جتماف 3 ميارة االستنتاج
 0.63 معامؿ جتماف 3 ميارة التصنيؼ
 0.72 ماف بروفمعامؿ سبير  10 الدرجة الكمية

( وىذه القيـ تدؿ عمى أف 0.72يتضح مف الجدوؿ أعبله أف معامؿ الثبات لمدرجة الكمية = )
 االختبار يتميز بثبات مرتفع.

 Richardson and Kuder: 21   شا     ن  -ط  ق  ك    :ثاه اً 

ار، ، وذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختب12طريقة كودر ريتشارد  ا  خ مت ال احث لقد   
لمدرجة الكمية لبلختبار ككؿ طبقًا  12عمى قيمة معامؿ كودر ريتشارد سوف حصمت ال احث حيث 

 لممعادلة التالية: 

 ( 103: 1009[                    )المنيزؿ،  1ـ( / ؾ ع-)ـ )ؾ -2( ] 2-ؾ/ؾ)  =21  

 22.25يف = :  التبا2ع       10: عدد الفقرات = ك        26.12: المتوسط =محيث أف:  

 0.76= 12معامؿ كودر ريتشارد سوف 
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( وىي 0.76( لبلختبار ككؿ كاف )12) يتضح مما سبؽ أف معامؿ كودر ريتشارد شوف
 إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.   طمئن ال احث قيمة 

 ال فك   الهه  ي: الص  ة الههائ   الخ  ا  -11

التحصيؿ، وأصبح االختبار في صورتو  مف صدؽ وثبات اختبار  أك ت ال احث وبذلؾ 
التفكير والجدوؿ التالي يبيف الصورة النيائية لبلختبار ( 4( فقرة. ممحؽ رقـ )10النيائية مكونًا مف )

 :اليندسي

 ( 29-4الج  ل )
 .ال فك   الهه  يل خ  ا   الص  ة الههائ  

 المجالفق ات أ قام   المجالفق ات  ع   المجال
 4، 3، 1، 2 4 بصريميارة التصور ال
 8، 7، 6، 5 4 ميارة النقد

 24، 23، 21، 22، 20، 9 6 ميارة االستقراء
 27، 26، 25 3 ميارة االستنتاج
 10، 29، 28 3 ميارة التصنيؼ

 10 10 المجموع

 ال ج  ب:   ء ق ل ال  ا   مجم ع ي  كافؤ ض ط

 يتوجب  ضبطيا التي الدخيمة وامؿالع آلثار وتجنباً  النتائج، سبلمة عمى الحرص مف انطبلقاً 

 " طريقة ال احث    هت والتعميـ، لبلستعماؿ قابمة صالحة نتائج إلى لموصوؿ آثارىا مف والحد

 تكافؤ وتطابؽ عمى ويعتمد ،"التطبيؽ وبعد قبؿ باختباريف الضابطة و التجريبية المجموعتاف

 في الحسابية ومقارنة المتوسطات العينة، ألفراد البعدي االختيار عمى االعتماد خبلؿ مف المجموعتيف

  :اآلتية المتغيرات مجموعة ضبط تـ وقد العوامؿ أو المتغيرات بعض

 االختبار القبمي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية لميارات التفكير اليندسي. .2

 االختبار القبمي لممجموعتيف الضابطة والتجريبية الختبار التحصيؿ. .1
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افؤ المجموعتيف في كؿ جانب مف ىذه الجوانب والجدوؿ رقـ وفيما يمي عرض موجز لتك
( يبيف المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروؽ باستخداـ اختبار )ت( بيف 4-30)

 المجموعتيف التجريبية والضابطة: 

  كافؤ مجم ع ي ال  ا   في اخ  ا  ال حص ل الق مي:  -1

 التجريب بدء قبؿ الدراسة، ليذه المعد القبمي االختبار في الطالبات درجات رصد تـ
 تـ حيث   ال حص ل،اختبا في القبمي االختبار في التحصيؿ متغير لضبط الدرجات واستخرجت

 المجموعتيف الضابطة والتجريبية بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ مستقمتيف لعينتيف )ت( اختبار استخداـ

  ( يوضح ذلؾ:30 - 4) والجدوؿ التجربة، في البدء قبؿ
 (30 - 4ج  ل )

ه ائر ا  خ ام اخ  ا  "ت" لع ه  ن م  قم  ن لمكشف عن  الل  الف      ن م   طات   جات 
 الطال ات في المجم ع  ن ال ج       الضا ط  عمى اخ  ا  ال حص ل الق مي

االهح اف  الم   ط الع   الع ه  الم غ  
 المع ا ي

 ق م 
 )ت(

ال الل  
 ا حصائ  

 مع ف  مفاط م  
 2.12 4.05 37 مجموعة التجريبيةال

0.768 
غير داؿ 

 1.55 4.39 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 مع ف  إج ائ  
 99. 1.84 37 المجموعة التجريبية

0.211 
غير داؿ 

 59. 1.86 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

حل مشك ت 
 همط  

 1.06 1.57 37 المجموعة التجريبية
غير داؿ  0.261

 1.06 1.53 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

حل مشك ت 
 غ   همط  

 1.10 1.46 37 المجموعة التجريبية
2.048 

غير داؿ 
 1.06 1.19 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 4.76 9.92 37 المجموعة التجريبية ال  ج 
0.06 

غير داؿ 
 491. 979. 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 1(=0.05( ومستوى داللة)72ند درجة حرية)حساب )ت( ع
 1.66(=0.02( ومستوى داللة)72حساب )ت( عند درجة حرية)

( 9.97أف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) (30 - 4) الجدوؿ مف ويتضح
( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 9.92والمتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )

، 0.05أي أنيا غير دالة إحصائيا عند  1( وىي أصغر مف قيمة "ت" الجدولية = 0.06تساوي )
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بيف متوسطات  ( = 0.05)وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
، وىذا يعني لضابطة في اختبار التحصيؿ القبميدرجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة ا

 ؤ المجموعتيف في االختبار التحصيمي لجوانب المعرفة  الثبلث .تكاف

  كافؤ مجم ع ي ال  ا   في اخ  ا  ال فك   الهه  ي الق مي:  -2

 التجريب بدء قبؿ الدراسة، ليذه المعد القبمي االختبار في الطالبات درجات رصد تـ
 حيث  ال فك   الهه  ي، اختبا في القبمي االختبار في التحصيؿ متغير لضبط الدرجات واستخرجت

 المجموعتيف الضابطة والتجريبية بيف الفروؽ عمى لمتعرؼ مستقمتيف لعينتيف)ت(اختبار استخداـ تـ

  ذلؾ: ( يوضح32 - 4) والجدوؿ التجربة، في البدء قبؿ

 (31 - 4ج  ل )
ت ه ائر ا  خ ام اخ  ا  "ت" لع ه  ن م  قم  ن لمكشف عن  الل  الف      ن م   طات   جا

 الطال ات في المجم ع  ن ال ج       الضا ط  عمى اخ  ا  ال فك   الهه  ي الق مي

االهح اف  الم   ط الع   الع ه  مها ة
 المع ا ي

 ق م 
 )ت(

ال الل  
 ا حصائ  

 97. 1.89 37 المجموعة التجريبية ال ص   ال ص ي
غير داؿ  2.045

 1.10 1.64 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 79. 1.14 37 المجموعة التجريبية هق ال
0.237 

غير داؿ 
 71. 1.11 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 1.24 2.41 37 المجموعة التجريبية اال  ق اء
2.718 

غير داؿ 
 1.58 1.83 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 اال  ه اج
 76. 92. 37 المجموعة التجريبية

0.617 
غير داؿ 

 79. 81. 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 ال صه ف
 98. 1.22 37 المجموعة التجريبية

0.882 
غير داؿ 

 97. 1.42 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 ال  ج 
 2.93 7.57 37 المجموعة التجريبية

2.067 
غير داؿ 

 3.17 6.81 36 المجموعة الضابطة 0.05عند 

 1(=0.05وى داللة)( ومست72حساب )ت( عند درجة حرية)
 1.66(=0.02( ومستوى داللة)72حساب )ت( عند درجة حرية)
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المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي  أف (32 - 4) الجدوؿ مف ويتضح
" ت( وكانت قيمة "7.57( والمتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساوي )816.)

أي أنيا غير دالة إحصائيا  1مف قيمة "ت" الجدولية = ( وىي أصغر 2.067المحسوبة تساوي )
بيف  (=0.05) ، وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة0.05عند 

ي ميارات اختبار التفكير متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف
 فؤ المجموعتيف في اختبار ميارات التفكير اليندسي.في التطبيؽ القبمي وىذا يعني تكا اليندسي

  ا عًا: إع ا   ل ل المعمم:

يعرؼ دليؿ المعمـ بأنو كتيب يستدؿ ويسترشد بو المعمـ في تدريس الوحدة المراد تدريسيا، حيث 
معمؿ الرياضيات في تنمية ميارات التفكير  طريقةىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية 

 لتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع.اليندسي وا

الوحدة  الثانية  تدريس في الرياضيات معمـ بو يستعيف لممعمـ مرشد دليؿ بإعداد ال احث  قامت ولذلؾ
والتي بعنواف " القياس" وذلؾ في  -الجزء الثاني –مف كتاب الرياضيات  لمصؼ السابع األساسي 

التعميمية وفؽ خطوات معمؿ الرياضيات ضوء توظيؼ معمؿ الرياضيات بحيث تـ تصميـ المادة 
 لمتعمـ. ومحفز شيؽ بأسموب

 يمي:  ما الدليؿ بناء عند  اعت ال احث  وقد

 المجاؿ.  ىذا في السابقة والدراسات التربوية األدبيات عمى االطبلع 

 .االطبلع عمى محتوى موضوعات القياس لمصؼ السابع األساسي 

ات الصؼ السابع والمتخصصات في مادة الرياضيات، ثـ تـ عرض الدليؿ عمى معممتيف مف معمم
جراء التعديبلت المناسبة،  وذلؾ إلبداء آرائيما حولو وحوؿ إمكانية التعديؿ، وتـ األخذ برأييما وا 
بحيث احتوى عمى األىداؼ المراد تعمميا، التوزيع الزمني لمدروس، الخبرات السابقة، وخطوات 

 .(5اعو. وخرج في صورتو النيائية كما في ممحؽ )التنفيذ مع الطالبات، والتقويـ بأنو 

 وأخيرًا تـ تنفيذ دروس وحدة القياس باستخداـ معمؿ الرياضيات.
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 خام ًا إع ا   ل ل الطالب:

 طريقةقامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة في كيفية االستفادة مف 
اليندسي والتحصيؿ، وذلؾ مف خبلؿ قدرة بناء الطالبة  معمؿ الرياضيات في تنمية ميارات التفكير

 المجسمات الموجودة بالوحدة واستنتاج القوانيف.

وتـ عرض الدليؿ عمى معمميف متخصصيف في الرياضيات ومف ذوي الخبرة في مجاؿ 
(، وقد شمؿ الدليؿ ورقة عمؿ لكؿ 6التدريس، وذلؾ إلخراج الدليؿ في صورتو النيائية ممحؽ )

 وي كؿ منيا عمى:حصة تحت

 األىداؼ المرجو تحقيقيا مف ورقة العمؿ. .2

 .تقويـ تمييدي .1

 .تقويـ تكويني .3

 .تقويـ ختامي .4

وتتـ اإلجابة عمييا خبلؿ الحصة حتى يتـ تعديؿ أي خطأ في إجابة الطالبات، وتصحيح أي 
 خطأ في فيـ الطالبات.

 -خط ات إج اء ال  ا  :

 الدراسة: تجربة تطبيؽ في التالية اإلجراءات الباحثة اتبعت لقد

 االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة. -
لمسماح  بغزة الدولية الغوث بوكالة والتعميـ التربية برنامج رئيس إلى رسمي بطمب ال احث   ق مت -

 ، وقد  تـ4/4/1021ة بنات الشوكة اإلعدادية لبلجئات بتاريخ معمم في الدراسة تجربة بتطبيؽ

 تاريخ. في الموافقة عمى الحصوؿ

 حصر أفراد العينة وتقسيميـ إلي مجموعتيف تجريبية وضابطة وضبط المتغيرات الدخيمة.

تحميؿ محتوى وحدة القياس في كتاب الصؼ السابع األساسي لمفصؿ الدراسي الثاني، لمعرفة  -
 .ما يتوفر في الوحدة مف ميارات التفكير اليندسي وما لـ يتوفر

أبعاد   تقيس بندا 20 عمى االختبار اشتمؿ حيث اليندسي التفكير ميارات لقياس اختبار إعداد -
عداد اختبار  –االستنتاج  –االستقراء  –النقد  –التفكير التالية التصور البصري  التصنيؼ، وا 
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ىيمية أبعاد المعرفة التالية المعرفة المفا تقيس بندا 25 االختبار اشتمؿ حيث تحصيمي اليندسي
 والمعرفة اإلجرائية وحؿ المشكبلت النمطية وحؿ المشكبلت الغير نمطية.

 التأكد مف صدؽ وثبات االختبار بطرؽ مختمفة. -

جراء لتحكيمو المحكميف عمى وعرضو لممعمـ دليؿ إعداد -  رائيـ. آ ضوء في التعديبلت وا 

جراء لتحكيمو المحكميف عمى وعرضو لممعمـ دليؿ إعداد -  رائيـ. آ ضوء في التعديبلت وا 

 المستوى االقتصادي العمر، الجنس، مثؿ: التجربة عمى تأثيرىا المتوقع المتغيرات بعض ضبط -

 القبمي. االختبار اليندسة، في السابؽ التحصيؿ واالجتماعي،

 في ميارات تكافؤىما مف لمتأكد والضابطة التجريبية المجموعتيف أفراد عمى القبمي االختبار تطبيؽ -

 التجربة تنفيذ قبؿ دسي والتحصيؿ في وحدة القياس الين التفكير

البدء في تنفيذ التجربة، حيث يتـ تدريس المجموعة التجريبية وحدة القياس بتوظيؼ معمؿ  -
 وتتمثؿ عمييا الرياضيات، بينما تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية لموحدة المتعارؼ

عطاء واإللقاء الشرح في  التدريبات. بعض وا 

(،وذلؾ لمعرفة تأثير العامؿ التحصيميطبيؽ االختبار البعدي )اختبار تفكير ىندسي واالختبار ت -
التجريبي )معمؿ الرياضيات( في تنمية التفكير اليندسي وزيادة مستوى التحصيؿ  لممجموعة 

 التجريبية مقابؿ المجموعة الضابطة.
 تحميؿ النتائج إحصائيًا وتفسيرىا.  -
 قترحات في ضوء ىذه النتائج.ثـ وضع التوصيات والم -

 مي ما ال احث  الحظت ال  ا    أثهاء : 

بيف  يظير ذلؾ في مدى التعاوف و ، أف أىـ مراحؿ تنفيذ اإلجراءات عند توظيؼ معمؿ الرياضيات 
ولكف ىناؾ صعوبات كانت بمثابة عائؽ عف  ،عند تنفيذ أي نشاط يتطمب عمؿ جماعيالطالبات 

األنشطة، ولمتغمب عمى ىذه المشكمة تـ  إلجراء ر جميع األدوات البلزمةتنفيذ الرسالة وىو عدـ توف
  ىذه الدراسة . إلتماـالتواصؿ مع المجتمع المحمي لتوفير ما أمكف مف أدوات واجيزة ووسائؿ 
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 -األ ال ب ا حصائ   الم  خ م  في طذه ال  ا  :

 ال احث   ا  خ مت اإلحصائي نامجالبر  باستخداـ اإلحصائية المعالجة تمت الدراسة فرضيات لفحص

 .SPSS التالية: اإلحصائية األساليب

 االخ  ا ات: ل قه ن الم  خ م  ا حصائ   األ ال ب

 الثبات. معامؿ لحساب 21 ريشارسوف كوردر معادلة -

 والصعوبة. التمييز معامبلت -

 الداخمي. االتساؽ معامبلت لحساب االرتباط معامبلت -

 الف ض ات: صح  من لم حق  خ م الم   االحصائ   األ ال ب

المجموعتيف و لمتحقؽ مف  بيف الفروؽ لقياس وذلؾ T.test independent samples  اخ  ا  -
 الفرضية الثانية والثالثة.

إليجاد حجـ التأثير لممتغير  (d)مربع إيتا لمكشؼ عف فعالية التدريس بمعمؿ الرياضيات ، و -
 .المستقؿ عمى المتغير التابع
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  انفصم اخلامسانفصم اخلامس
  نتائج اندراسة وتفسريهانتائج اندراسة وتفسريها

 
 

 :أ اًل: ه ائر ال  ا     شمل 
 األوؿ وتفسيرىا. الفقرةالنتائج المتعمقة ب 
 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني وتفسيرىا 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث وتفسيرىا 

 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع وتفسيرىا 

  ال  ا  .ثاه ًا:   ص ات 
 .  ثالثًا: مق  حات ال  ا 
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 الفصل الخامس
 ه ائر ال  ا    مهاقش ها   ف   طا

، والمتعمقة بيدؼ الدراسة   صمت إل ها ال احث يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي 
 ال اتل فك   الهه  ي  ال حص ل ل ى طفاعم     ظ ف معمل ال  اض ات في  هم   ا المتمثؿ في "

"  في معالجة بيانات SPSS"، حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي "ال ا ع  محافظ   فح الصف
 الدراسة وسيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا وكذلؾ مناقشة النتائج وتفسيرىا. 

 ه ائر ال ؤال األ ل: 
 ينص السؤاؿ األوؿ عمى ما يمي:

ك   الهه  ي  ال حص ل ل ى طال ات "ما معمل ال  اض ات المق  ح في  هم   مها ات ال ف
 الصف ال ا ع  محافظ   فح؟ "

باالطبلع عمى الدراسات التي تناولت معمؿ الرياضيات مثؿ دراسة  قامت ال احث لقد 
( حيث 1003( ودراسة بدر )1003( ودراسة خديجي )1009( ودراسة الوعاني )1002مداح)

مـ النشط ىو بيئة يتعمـ فييا الطمبة الرياضيات إلى أف معمؿ الرياضيات التابع لمتع خمصت ال احث 
مف خبلؿ التعرؼ عمى المفاىيـ واكتشاؼ المبادئ أو تطبيؽ التجريد الرياضية في مواقؼ عممية، 
مف خبلؿ تمثيميا بأشياء فيزيائية، ونماذج رياضية، أو أنشطة عممية مثؿ األلعاب بحيث يصيغ 

نيا عف طريؽ التعامؿ العممي مع أمثمة محسوسة. وتـ الطبلب المفاىيـ والمبادئ المجردة، ويطيقو 
 (.5توضيحو في دليؿ المعمـ في ممحؽ رقـ )
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 ه ائر ال ؤال الثاهي: 
الصف  ال ات  الهه  ي ال اجب   اف طا ل ى ط" ما مها ات ال فك  السؤاؿ عمى ما يمي ينص
 ال ا ع؟" 

لميارات التفكير اليندسي مف خبلؿ بإعداد قائمة  قامت ال احث لئلجابة عف ىذا السؤاؿ 
( وشعت 1003( سنكري )1001عمى بعض الدراسات السابقة كدراسة عياش ) اط ع ال احث 

سحاؽ)1009)  يعتمد كاف ما فمنيا متنوعة، وبفروع عديدة ميارات إلى التوصؿ تـ (، وقد1009( وا 

 ثمانية إلى قسميا مف منيا لفرع،ا ىذا في الكتب تقسيمات اختمفت حيث األوؿ، المقاـ في الطالبة عمى

 إلى وضميا عنيا االستغناء يمكف متكررة ميارات ىناؾ أف عمى أساس إلى خمسة قسميا مف ومنيا

 .التصنيؼ البعض الختصار بعضيا
 قائمة وىي لمطالب، يمعممال الكتاب يقدميا التي الميارات عمى يعتمد فكاف األخر النوع أما

 ال احث  ولكف وتعددت، فيو التصنيفات اختمفت أيضا ي وىناعمممال الكتاب محتوى تحميؿ عمى

 ميارات. خمس تحديد تـ ( 1)   رقـ ممحؽ المحكميف مف وباالستعانة بمجموعة
 وبعد ذلؾ تـ عرض القائمة عمى المختصيف مف أساتذة جامعات في المناىج وطرؽ التدريس

وج بالصورة النيائية المتكونة مف ( والخر 2وموجيي ومعممي الرياضيات الموضح في ممحؽ رقـ )
 ( ميارات .5)

 ( التالي يوضح قائمة ميارات التفكير اليندسي.2-5والجدوؿ )

 ( قائم  مها ات ال فك   الهه  ي1-5ج  ل )
 ال ع  ف ا ج ائي لممها ة المها ة

 مها ة ال ص   ال ص ي
 القياـ بمجموعة مف األنشطة البصرية التي تتضمف إدراؾالقدرة عمى 

العبلقات بيف مجموعة مف األشياء،أو تصور ىذه األشياء عند النظر 
 إلييا مف جوانب مختمفة أو تثبيتيا أو إداراتيا في بعديف أو ثبلثة أبعاد.

استخداـ المتعمـ لمقواعد العامة أو التعميمات لموصوؿ إلى المشاىدات  مها ة اال  ه اج
 .والمبلحظات واألمثمة

داـ المتعمـ لممبلحظات، أو البيانات المتوفرة لديو لموصوؿ إلى استخ مها ة اال  ق اء
 .قواعد عامة أو تعميمات

 مها ة الهق 
إحدى ميارات تقييـ المعمومات ، و تعني القياـ بفحص دقيؽ لمموضوع 
أو القضية بيدؼ تحديد مواطف القوة و الضعؼ مف خبلؿ التحميؿ و 

 لة تتخذ أساسا لمنقد.إصدار األحكاـ باالستناد إلى معايير مقبو 
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 مها ة ال صه ف

األشياء عمى أساس خصائصيا  ىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لتجميع
عقمية  أو صفاتيا ضمف مجموعات أو فئات، أو أنيا عبارة عف عممية

يتـ مف خبلليا وضع األشياء معًا ضمف مجموعات بحيث تجعؿ منيا 
 .معنى شيئًا ذا

يارات التفكير اليندسي الخمسة مناسبة الستخداميا في ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف م
تدريس وحدة القياس  وفي تنمية ميارات التفكير اليندسي، حيث يتـ عرض الميارة في صورة نشاط 

 عممي  حتى يتـ التوصؿ إلى المعنى المطموب.
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 ه ائر ال ؤال الثالث: 
  ≤0005ات  الل  إحصائ   عه  م   ى )" طل   ج  ف    ذ :نص السؤاؿ عمى ما يمي

αالضا ط   المجم ع  طال ات  م   ط   جات ال ج      المجم ع  (   ن م   ط   جات طال ات
 في اخ  ا  ال فك   الهه  ي؟"

ال   ج  ف    ذات  الل  إحصائ   "  :األولى المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي الفرضيةوتنص 
 م   ط   جات   ال ج      المجم ع  طال ات  ط   جات   ن م    (α  ≤ 0.05)عه  م   ى 

 الضا ط  في اخ  ا  ال فك   الهه  ي". المجم ع   طال ات
ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف 

عة الضابطة داللة الفرؽ بيف متوسطي األداء في اختبار التفكير اليندسي البعدي لكؿ مف المجمو 
 ( يوضح ذلؾ.1 -5والمجموعة التجريبية، والجدوؿ )

 (2 - 5ج  ل )
ه ائر ا  خ ام اخ  ا  "ت" لع ه  ن م  قم  ن لمكشف عن  الل  الف      ن م   ط   جات 

 الطال ات في المجم ع  ن ال ج       الضا ط  عمى اخ  ا  ال فك   الهه  ي ال ع ي

هح اف اال  الم   ط الع   الع ه  مها ة
 المع ا ي

 ق م 
 )ت(

ال الل  
 ا حصائ  

ال ص   
 ال ص ي

 89. 3.08 37 المجموعة التجريبية
1.449

داؿ عند 
 94. 2.56 36 المجموعة الضابطة 0.05

 الهق 
 1.37 2.51 37 المجموعة التجريبية

1.261 
داؿ عند 
 1.32 1.83 36 المجموعة الضابطة 0.05

 اال  ق اء
ريبيةالمجموعة التج  37 3.57 1.94 

3.738
داؿ عند 
 1.33 2.11 36 المجموعة الضابطة 0.02

 اال  ه اج
 99. 1.46 37 المجموعة التجريبية

1.454
داؿ عند 
 79. 94. 36 المجموعة الضابطة 0.05

 87. 2.43 37 المجموعة التجريبية ال صه ف
1.038

داؿ عند 
 1.06 1.97 36 المجموعة الضابطة 0.05

 4.61 13.05 37 المجموعة التجريبية ال  ج 
3.664

داؿ عند 
 3.82 9.42 36 المجموعة الضابطة 0.02

 1= (0.05) ( ومستوى داللة72) قيمة)ت(الجدولية عند درجة حرية
 1,66= (0.02) ( ومستوى داللة72) قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية



 244 

سوبة لمدرجة الكمية الختبار التفكير اليندسي ُيبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المح
، 1,66والتي تساوي  0.02وىي أكبر مف قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة  3,664تساوي 

، أي أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية  فض الف ض   الصف     ق  ل الف ض   ال   م وعميو تـ 
المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  باتطال بيف متوسطي درجات ( = 0.05)عند مستوى داللة 

 االختبار البعدي لمتفكير اليندسي لصالح المجموعة التجريبية.
   ضح من الج  ل ما  مي:

 - اله    لمها ة ال ص   ال ص ي كأح  أ عا  اخ  ا  مها ات ال فك   الهه  ي: -أ اًل 
( وىو أقؿ مف 2.56كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 3.08المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )
، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.05( وىي دالة إحصائيا عند 1.449تساوي )

المجموعة بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية و  ( = 0.05)عند مستوى داللة 
  .لصالح المجموعة التجريبية الضابطة في ميارة التصور البصري الختبار التفكير اليندسي البعدي

 - اله    لمها ة الهق  كأح  أ عا  اخ  ا  مها ات ال فك   الهه  ي: -ثاه اً 
( وىو أقؿ مف 1.83كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 2.51في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي ) المتوسط الحسابي
، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.05( وىي دالة إحصائيا عند 1.261تساوي )

بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة  ( = 0.05)عند مستوى داللة 
 .لصالح المجموعة التجريبية نقد الختبار التفكير اليندسي البعديالضابطة في ميارة ال

 - اله    لمها ة اال  ق اء كأح  أ عا  اخ  ا  مها ات ال فك   الهه  ي: -ثالثًا  
( وىو أقؿ مف 2.11كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 3.57ذي يساوي )المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية ال
، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.02( وىي دالة إحصائيا عند 3.738تساوي )

بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة  ( = 0.05)عند مستوى داللة 
  .لصالح المجموعة التجريبية البعدي الضابطة في ميارة االستقراء الختبار التفكير اليندسي

 - اله    لمها ة اال  ه اج كأح  أ عا  اخ  ا  مها ات ال فك   الهه  ي: - ا عًا 
( وىو أقؿ مف المتوسط 94.كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

ت " المحسوبة تساوي  ( وكانت قيمة "1.46الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )
، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند 0.05( وىي دالة إحصائيا عند 1.454)

بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة  ( = 0.05)مستوى داللة 
  .التجريبية المجموعةمتوسط لصالح  الضابطة في ميارة االستنتاج الختبار التفكير اليندسي البعدي
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 - اله    لمها ة ال صه ف كأح  أ عا  اخ  ا  مها ات ال فك   الهه  ي: -خام ًا 
( وىو أقؿ مف 1.97كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 2.43المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )
، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.05( وىي دالة إحصائيا عند 1.038تساوي )

بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة  ( = 0.05)عند مستوى داللة 
  .المجموعة التجريبية متوسط لصالح الضابطة في ميارة التصنيؼ الختبار التفكير اليندسي البعدي

 -ج  الكم   ل خ  ا : اله    لم   
( وىو أقؿ مف 9.42كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 13.05المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )
إحصائية ، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.02( وىي دالة إحصائيا عند 3.664تساوي )

بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة   ( = 0.01)عند مستوى داللة
  .لصالح المجموعة التجريبية الضابطة في بعد ميارات اختبار التفكير اليندسي البعدي

 أفراد لدى اليندسي التفكير ميارات نمى قد استخداـ معمؿ الرياضيات فإف ىذا وعمى

 منيا: عوامؿ عدة إلى التفوؽ ىذا يعزى وقد الضابطة المجموعة أفراد مقابؿ ريبيةالمجموعة لتج
خبلؿ  مف اليندسي التفكير ميارات مف العديد اكتسب قد التجريبية المجموعة في المتعمـ إف -2

قيامو باألنشطة العممية، حيث أف تمؾ األنشطة تعتمد بشكؿ أساسي عمى المتعمـ، ويسير 
ت وفؽ ثبلث خطوات رئيسية ىي المرحمة األولى و ىي مرحمة توظيؼ معمؿ الرياضيا

عداد األسئمة التي تييئ  اإلعداد ويتـ فييا تجييز األدوات والمواد المستخدمة ومكاف التعمـ، وا 
عداد التبلميذ  التبلميذ لمنشاط. وتحديد األىداؼ ومساعدة التبلميذ في تحديد المشكمة، وا 

كيفية العمؿ وخطواتو وطرؽ المبلحظة الصحيحة  عطانيـ أوراؽ العمؿ وشرحالمعمؿ ب
وتحديد المجموعات ويفضؿ أف تكوف غير متجانسة ومناسبة مف حيث العدد  والرصد.

 ؛وتشجيعيـ عمى استخداـ لغة األرقاـ والتمثيؿ البياني.
ويتـ تدويف  وفييا يتـ إتباع الخطوات المحددة لموصوؿ لمنتائج المطموبة. تمييا مرحمة التنفيذ:

ثـ يقوموف بكتابة تقرير عف التجربة وما  النتائج وما يمزميا مف رسومات أو جدولة بيانات،
 يمكف تطويره فييا.

وفييا يعمف عف النتائج لمجميع؛ويتـ مناقشتيا بصورة جماعية  تمييا أخيرا مرحمة التقويـ:
 ويستخمص منيا التعميمات.

 عمى ينبغي إذ متتابعة خطوات عدة عمى يشتمؿ بأنو يتصؼ استخداـ معمؿ الرياضيات -1

 يمكف ال المتعمـ فاف وليذا األولى، بالمرحمة مر قد يكوف أف الثانية يمر بالمرحمة الذي الطالب
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مرحمة النيائية وىي حدوث التعمـ إال إذا مر بمراحؿ سابقة تعمؿ عمى ترسيخ  إلى يصؿ أف
 الميارة المراد اكتسابيا.

 الخبرات لمعمؿ الرياضيات الذي يقوـ عمى لتدريسيا األداء مستويات في التقدـ اعتماد -3

 عمى لمعمؿ الرياضيات التدريسي األداء مستويات في التقدـ وطرؽ اعتماد لممتعمـ التعميمية

في اكتساب الميارة  المتعمـ تقدـ مباشرة بصورة تسيؿ وطرؽ التعميمية لممتعمـ التعميمية الخبرات
 المراد تعمميا.

طريؽ إتاحة الفرصة لمتعمـ الذاتي وتطبيؽ طرؽ التعمـ في البحث يتـ تحقيؽ األىداؼ عف  -4
والتفكير وتنمية الثقة بالنفس لدى التبلميذ ؛فالتعمـ ىنا تعمما نشطا يستخدـ فيو المتعمـ حواسو 

وىنا يتـ االحتفاظ بالتعمـ حيث تدعـ  ويكوف التحصيؿ قائما عمى الخبرة. والممارسة العممية،
 رفة النظرية.المعرفة العممية المع

ويزداد نسبة نجاح الموقؼ التعميمي ألف دور المتعمـ يتمثؿ في أنو يقوـ بنفسو بالقياـ بكؿ  -5
العمؿ معتمدا عمى ما لديو مف مادة مكتوبة ونشاطات مقررة حيث ينفذ العمؿ ويدوف النتائج 

 ويتفحص العبلقات ويعالج المعمومات ويصيغ أسئمة جديدة ويتنبأ بأوضاع جديدة.
تأكد مف أف الفروؽ وىي حجـ تأثير العامؿ المستقؿ وىو معمؿ الرياضيات عمى العامؿ ولم

بحساب حجـ التأثير  قامت ال احث المتغير وىو التفكير اليندسي لـ تحدث نتيجة الصدفة، 
بواسطة مربع كؿ مف مربع إيتا )

( لمكشؼ عف درجة d(، ثـ عف طريقيا حساب قيمة )2
 (.43: 1000المعادلتيف اآلتيتيف )عفانة، التأثير، وذلؾ باستخداـ 

  
                                                                                   و            

                     
 


 تعبر عف نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذي يرجع إلى المتغير المستقؿ. :2

d ـ المتغير المستقؿ في التجربة.:  تعبر عف حج 

T
 تعبر عف مربع قيمة ت.  : 2

df .تعبر عف الدرجة الحرية : 
 (.3-5وىي كما يوضحيا الجدوؿ )
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 (3 - 5ج  ل )
ه ائر اخ  ا  "ت" لمف      ن م   طي المجم ع  ن ال ج       الضا ط  في ال ط    ال ع ي في 

 dاخ  ا  مها ات ال فك   الهه  ي  حجم  أث   

 
مها ات ال فك   

 الهه  ي

ق م  
"t" 

م  
 ع
"

2" 
 حجم ال أث   "dق م  "

 متوسط 0.58 0.08 2.449 ميارة التفكير البصري
 متوسط 0.51 0.06 2.162 ميارة النقد

 كبير 0.89 0.16 3.738 ميارة االستقراء

 متوسط 0.58 0.08 2.454 ميارة االستنتاج
رةصغي 0.48 0.06 2.038 ميارة التصنيؼ
 كبير 0.87 3.6640.16 الدرجة الكمية

 1,01( = 0.05( ومستوى داللة )36قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 1,70( = 0.02( ومستوى داللة )36قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )

 (4 - 5ج  ل )
الج  ل الم جعي ل الالت 

2 ،d"" 

 حجم ال أث   ال  ان

 اً ك    ج  ك    م   ط صغ   
d 0.1 0.5 0.8 2.2 


2 0.02 0.06 0.24 0.10 

( أف حجـ تأثير العامؿ 4 – 5( وبناًء عمى الجدوؿ المرجعي )4-5ويتضح مف الجدوؿ)
المستقؿ عمى التابع كاف كبيرًا جدًا في ميارات التفكير البصري والنقد واالستقراء والتصنيؼ والدرجة 

تأثير فييا كبير. ويرجع ذلؾ إلى األسباب التي سبؽ ذكرىا الكمية، أما ميارة االستنتاج فكاف حجـ ال
في تفسير وجودة الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والمجموعة التجريبية والتي توضيحيا في 

 الفرضية األولى.
 الذي اإلسياـ ميارات التفكير اليندسي،إلى في إحصائًيا دالة فروؽ وجود ال احث   ف   كما

 لمطالبة الحرية وترؾ التفكير العميا، ميارات تنمية معمؿ الرياضيات في  مثؿ الحديثة الطرؽ تتركو
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 تنمية في طاقاتيا التعمـ، واستثمار نحو أقوى دافعية وتوليد بيا، التي تتعمـ الطريقة ممارسة في

 .لديو الوجدانية وتثير الناحية إيجابية، اتجاىات تترؾ أنيا كما لمتفكير، العميا العقمية المستويات
 ممخص  ف    اله ائر الم عمق   ال ؤال الثالث : 

المجموعة   طالبات أقرانيف عمى التجريبية المجموعة طالبات تفوؽ النتيجة أظيرت وقد
التي  السابقة الدراسات إليو توصمت ما مع النتيجة ىذه وتتفؽ التفكير اليندسي، اختبار في الضابطة
(، ويمكف 1002( والسر )1001( وعياش )1003نكري )اليندسي كدراسة الس تفكير تنمية استيدفت

دراؾ ميارات  تفسير ذلؾ بأف استخداـ معمؿ الرياضيات منح لمطالبات فرصة التفاعؿ االيجابي وا 
، القدرة عمى القياـ بشيء جيدالتفكير اليندسي مف خبلؿ األنشطة العممية ألف الميارة عبارة عف 

 ال يأتي إال عف طريؽ القياـ باألنشطة المعممية.وىذا يمزمو شئ مف التدريب والممارسة و 
وىذا يعني أف تدريس القياس بواسطة معمؿ الرياضيات أدى إلى توضيح ميارات التفكير 
اليندسي بشكؿ جيد  وبالتالي أدى إلى تحسيف التعمـ لُيصبح التعمـ ذو معنى وفعاؿ في اكتساب 

 تمؾ الميارات . 
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  ع:ه ائر ال ؤال ال ا
( α ≤0005طل   ج  ف    ذات  الل  إحصائ   عه  م   ى )" عمى ما يمي السؤاؿنص 

الضا ط  في  المجم ع طال ات  م   ط   جات  ال ج      المجم ع    ن م   ط   جات طال ات
 ؟"ال ع ي اخ  ا  ال حص ل

  ال   ج  ف    ذات  الل"  :وتنص الفرضية األولى المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي 
م   ط    ال ج      المجم ع  طال ات   ن م   ط   جات  (α ≤ 0005)إحصائ   عه  م   ى 

 ".ال ع ي الضا ط  في اخ  ا  ال حص ل المجم ع    جات 
ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف 

ؿ البعدي لكؿ مف المجموعة الضابطة داللة الفرؽ بيف متوسطي األداء في اختبار التحصي
 ( يوضح ذلؾ.5 -5والمجموعة التجريبية، والجدوؿ )

 (5-5ج  ل )
ه ائر ا  خ ام اخ  ا  "ت" لع ه  ن م  قم  ن لمكشف عن  الل  الف      ن م   طات   جات 

 الطال ات في المجم ع  ن ال ج       الضا ط  عمى اخ  ا  ال حص ل ال ع ي

االهح اف  الم   ط لع  ا الع ه  الم غ  
 المع ا ي

 ق م 
 )ت(

ال الل  
 ا حصائ  

 مع ف  مفاط م  
 1.82 7.92 37 المجموعة التجريبية

5.278 
داؿ عند 
 1.99 5.61 36 المجموعة الضابطة 0.02

 مع ف  إج ائ  
 1.86 3.97 37 المجموعة التجريبية

4.301 
داؿ عند 
 1.41 2.31 36 المجموعة الضابطة 0.02

حل مشك ت 
 همط  

 1.16 2.08 37 المجموعة التجريبية
2.962 

داؿ عند 
 1.00 1.58 36 المجموعة الضابطة 0.05

حل مشك ت 
 غ   همط  

 78. 3.05 37 المجموعة التجريبية
داؿ عند  1.357

 72. 2.64 36 المجموعة الضابطة 0.05

 3.91 17.03 37 المجموعة التجريبية ال  ج 
اؿ عند د 5.50

 3.68 12.14 36 المجموعة الضابطة 0.02

 1(=0.05( ومستوى داللة)72حساب )ت( عند درجة حرية)
 1.66(=0.02( ومستوى داللة)72حساب )ت( عند درجة حرية)

تساوي  التحصيميُيبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المحسوبة لمدرجة الكمية لبلختبار 
، وعميو تـ 1.66والتي تساوي  0.02ولية عند مستوى داللة وىي اكبر مف قيمة ت الجد 5.50
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، أي أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  فض الف ض   الصف     ق  ل الف ض   ال   م 
بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار  (α  =0.05مستوى داللة )

 تجريبية.المجموعة المتوسط لصالح  التحصيميالبعدي 
 

   ضح من الج  ل ما  مي:
 - اله    لممع ف  المفاط م   كأح  أ عا  االخ  ا : -أ اًل 

( وىو أقؿ مف 5.61كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 
( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 7.92المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.02( وىي دالة إحصائيا عند 5.278تساوي )
( بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة α   =0.05عند مستوى داللة )

  .المجموعة التجريبية متوسط لصالح الضابطة في بعد المعرفة المفاىيمية الختبار التحصيؿ البعدي

 - اله    لممع ف  ا ج ائ   كأح  أ عا  االخ  ا : -ثاه ًا 
( وىو أقؿ مف 2.31كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 3.97المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )
ني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية ، وىذا يع0.02( وىي دالة إحصائيا عند 4.301تساوي )

(  بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة α   =0.05عند مستوى داللة)
 .المجموعة التجريبية متوسط لصالح الضابطة في بعد المعرفة اإلجرائية الختبار التحصيؿ البعدي

  -الخ  ا : اله    لحل المشك ت الهمط   كأح  أ عا  ا -ثالثًا  
( وىو أقؿ مف 1.58كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي ) 

( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 2.08المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )
، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.02( وىي دالة إحصائيا عند 2.962تساوي )

(  بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة α   =0.05مستوى داللة) عند
المجموعة  متوسطلصالح  الضابطة في بعد حؿ المشكبلت النمطية الختبار التحصيؿ البعدي

  .التجريبية
 - اله    لحل المشك ت غ   الهمط   كأح  أ عا  االخ  ا : - ا عًا 

( وىو أقؿ مف 2.64ي التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي )كاف المتوسط الحسابي ف 
( وكانت قيمة " ت " المحسوبة 3.05المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 0.02( وىي دالة إحصائيا عند 1.357تساوي )
طات درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة (  بيف متوسα   =0.05عند مستوى داللة)
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المجموعة  متوسطلصالح  الضابطة في بعد حؿ المشكبلت غير النمطية الختبار التحصيؿ البعدي
  .التجريبية

 - اله    لم  ج  الكم   ل خ  ا :
( وىو أقؿ 12.14لمعينة الضابطة يساوي )البعدي كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ  
( وكانت قيمة " ت " 17.03توسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )مف الم

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ ذات داللة 0.02( وىي دالة إحصائيا عند 5.50المحسوبة تساوي )
( بيف متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية α =0.05إحصائية عند مستوى داللة )

  .المجموعة التجريبية متوسطلصالح  في اختبار التحصيؿ البعديوالمجموعة الضابطة 
 البلتي التجريبية المجموعة طالبات تفوؽ إلى بالفرضية أشارت المتعمقة أف النتائج ه حظ 

التحصيؿ  اختبار في الضابطة المجموعة طالبات قريناتيف درسف بطريقة معمؿ الرياضيات عمى
حؿ  –حؿ مشكبلت نمطية  –معرفة إجرائية  –ة مفاىيمية العممي في المستويات األربع )معرف

( في α   =0.05إحصائيا عند مستوى داللة ) دالة فروؽ توجد أنو يعني مشكبلت غير نمطية( وىذا
حؿ مشكبلت غير  –حؿ مشكبلت نمطية  –معرفة إجرائية  –المستويات األربع )معرفة مفاىيمية 

 التجريبية، المجموعة لصالح الضابطة المجموعة وطالبات التجريبية نمطية( بيف طالبات المجموعة

 الطريقة المألوفة عف مختمفا شيئا طريقة معمؿ الرياضيات   في وجدف قد أف الطالبات عمى يدؿ وىذا

 مع وحب  التعاوف بالنفس الثقة إعطائيـ في الطالبات ساعد مما الدراسية، الوحدة دراسة خبلؿ مف

 أفكارىـ ومعارفيـ، تنظيـ عمى والقدرة وتشجيعيـ، الفعمية طاقاتيـ ثمارباست ليـ سمح مما صديقاتيـ

الحافز يعود  إلى اثر  كاف وبالتالي تحقيقيا، المرجو األىداؼ تحقيؽ مدى مف والتأكد أدائيـ، وتقييـ
 معمؿ الرياضيات لتنمية التحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي.

 مواجية ؽ معمؿ الرياضيات ساعد ذلؾ عمىفمف خبلؿ تدريس وحدة القياس عف طري

 في استخبلص فأنفسي عمى واعتمدوا الحياتية، والبيئة بالواقع وربطيا وحميا العممية المشكبلت

 كما مثمرة  وفعالة، التعمـ عممية أصبحت فبالتالي معا وربطيا السابقة والتعميمات والمفاىيـ المعاني

 بيف الطالبات، واأللفة التعمـ عممية في ساعد متعاونةو  صغيرة مجموعات إلى الطالبات تقسيـ أف

 عمى المجموعة تفوقيا فريؽ كمجموعة الطالبات أثار مما التعمـ عممية في والمشاركة التعاوف وحب

 تراكمية، مما جعميـ مادة اليندسة مادة طبيعة أف حيث العممية المادة فيـ إلى حثيـ مما األخرى،

جراء يمية،التعم لممادة فيميـ يراقبوف ومناقشة  فأفكارى تنظيـ طريؽ عف المناسبة المعالجات وا 
والميارات  بالواقع وربطيا بنائيا ومحاولة أفكارىـ مف جيودىـ نتائج تقييـ عمى يفسع وبالتالي قريناتيف
 .العممي التحصيؿ زيادة إلى أدى وبالتالي الحياتية
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مؿ الرياضيات( عمى العامؿ المتغير ولمتأكد مف اف الفروؽ حجـ تأثير العامؿ المستقؿ)مع
بحساب حجـ التأثير بواسطة مربع كؿ مف مربع  قامت ال احث )التحصيؿ(لـ تحدث نتيجة الصدفة، 

إيتا )
( لمكشؼ عف درجة التأثير، وذلؾ باستخداـ المعادلتيف d(، ثـ عف طريقيا حساب قيمة )2

 (.43: 1000اآلتيتيف )عفانة، 
  

       
      و  

 


 تعبر عف نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذي يرجع إلى المتغير المستقؿ. :  2
d .تعبر عف حجـ المتغير المستقؿ في التجربة  : 

T
 تعبر عف مربع قيمة ت.  : 2

df .تعبر عف الدرجة الحرية : 
 (.6 - 5، وىي كما يوضحيا الجدوؿ )

 (6 - 5ج  ل )
 طي المجم ع  ن ال ج       الضا ط  في ال ط    ال ع ي في ه ائر اخ  ا  "ت" لمف      ن م   

 dاالخ  ا  ال حص مي  حجم  أث   
 

 نوع التطبيؽ
قيمة 

"t" 
 مربع

"
 حجـ التأثير "dقيمة " "2

 جداً  كبير 1.23 0.27 5.178 معرفة مفاىيمية
 جدا كبير 1.02 0.21 4.302 معرفة إجرائية

حؿ مشكبلت 
 نمطية

1.961 0.05 0.47 
 غيرص

حؿ مشكبلت غير 
 نمطية
 

2.357 0.07 0.56 

متوسط

كبير 1.31 5.500.30 الدرجة الكمية

 1,01( = 0.05( ومستوى داللة )36قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
 1,70( = 0.02( ومستوى داللة )36قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )
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 (7 - 5ج  ل )
الج  ل الم جعي ل الالت 

2 ،d"" 

 حجم ال أث   ال  ان

 كبير جداً  كبير متوسط صغير 
d 0.10.50.82.2


2 0.02 0.060.240.10

( أف قيمة "7 - 5ويتضح مف الجدوؿ)
" لمتوسط درجات الطالبات في الدرجة الكمية   2

  ظ ف ( وىذا يشير إلى أف فاعمية 1.35" بمغت )d( وأف قيمة "0.57الختبار التحصيؿ بمغت )
لو حجـ تأثيري كبير جدًا عمى المتغير التابع التحصيؿ، وتبيف أف جميع أبعاد ال  اض ات  معمل

 اختبار التحصيؿ ليا تأثير.
 تتركو الذي اإلسياـ إلى مجاالت المعرفة، في إحصائًيا دالة فروؽ وجود ال احث   ف   كما

 في لمطالبة الحرية وترؾ فة،المجاالت العميا لممعر  تنمية معمؿ الرياضيات في  مثؿ الحديثة الطرؽ

 المستويات تنمية في طاقاتيا التعمـ، واستثمار نحو أقوى دافعية وتوليد بيا، التي تتعمـ الطريقة ممارسة

 .لديو الوجدانية وتثير الناحية إيجابية، اتجاىات تترؾ أنيا كما لمتفكير، العميا العقمية
 ممخص  ف    اله ائر الم عمق   ال ؤال ال ا ع : 

المجموعة   طالبات أقرانيف عمى التجريبية المجموعة طالبات تفوؽ النتيجة أظيرت وقد
، ويمكف تفسير ذلؾ بأف استخداـ معمؿ الرياضيات منح لمطالبات التحصيمي االختبار في الضابطة

مف خبلؿ األنشطة العممية ألف الممارسة العممية  التحصيميفرصة التفاعؿ االيجابي ورفع المستوى 
 .التحصيميؿ عمى تثبيت المعرفة مما يؤدي إلى رفع المستوى تعم

طالبات المجموعة التجريبية عمى أقرانيف في الضابطة في االختبار  تفوؽ أف ال احث     ى
 الطمبة، تحصيؿ عمى كبيًرا أثًرا ترؾ التعمـ عف طريؽ معمؿ الرياضيات قد أف إلى يعود ،التحصيمي

 انعكست معمؿ الرياضيات، استخداـ عف الطالبات الناتجة لدى متولدةال الدافعية أف إلى ذلؾ وُيعزى

 المستويات مف نّمت أنيا كما واستيعابيا، الدراسية فيـ المادة في استراتيجياتيـ عمى إيجابي بشكؿ

 طاقة مف كبيًرا جزءا أفرغت معمؿ الرياضيات أف ىذا عمى ويدؿ منيا، المتقدمة خاصة العقمية

 في واضًحا ىذا ظير وقد لمتعمـ، دافعتييـ إثارة عمى كما عممت التعمـ، في بإيجابية ووظفتيا الطالبات

 التحصيؿ
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 :ال  ا   ممخص ه ائر
معرفة ما ىو معمؿ الرياضيات المقترح في تنمية ميارات التفكير اليندسي والتحصيؿ لدى  -2

 طالبات الصؼ السابع بمحافظة رفح.
 وافرىا لدى طمبة الصؼ السابع.تحديد ميارات التفكير اليندسي الواجب ت -1

 ( بيف متوسط درجات طالباتα  =0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

 الضابطة في اختبار التفكير اليندسي المجموعة طالبات ومتوسط درجات التجريبية المجموعة
 .لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية البعدي

 ( بيف متوسط درجات طالباتα  =0.05عند مستوى )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -4

 الضابطة في اختبار التحصيؿ المجموعة طالبات ومتوسط درجات التجريبية المجموعة
 .لصالح متوسط درجات المجموعة التجريبية البعدي

 ال  ص ات:
 يمي: بما ال احث    صي الحالية الدراسة عنو أسفرت ما ضوء في

عادة التعميمية المراحؿ جميع في ندسةالي مقررات في النظر إعادة -1 تتابع  في وتنظيميا بنائيا وا 
 طبقًا لميارات التفكير اليندسي في ضوء معمؿ الرياضيات.

عداد البيئة في استخدامو عمى وتدريبيـ بمعمؿ الرياضيات الرياضيات معممي توعية -3  الصفية، وا 

 اليندسة. يستدر  المعمميف عمى تطبيؽ معمؿ الرياضيات في لتدريب عمؿ ورش

عمى  والعمؿ الفمسطينية الجامعات في التدريس طرؽ مساقات إلى معمؿ الرياضيات إضافة -4
معمؿ   ضوء في لمطبلب اليندسة تدريس كيفية عمى المدارس في المعمميف الطبلب تدريب

 الرياضيات.

 رياضياتمجاؿ ال في المناىج ولمخططي التربوية البحوث مراكز في لمعامميف تدريبية دورات عقد -5

ضوء معمؿ الرياضيات  في التعميمية المراحؿ لجميع اليندسة محتوى بناء كيفية عمى لتدريبيـ
 طبقا لطبيعة معمؿ الرياضيات. تسمسؿ في األسئمة وضع وكيفية

بتدريس  الخاصة المختمفة األنشطة إلعداد البلزمة والخامات التعميمية الوسائؿ بتوفير االىتماـ -6
 عممية وأنشطة تعميمية وسائؿ بدوف اليندسة مادة استيعاب يمكف ال طالبال ألف اليندسة مادة

 يقوـ بيا الطالب، وال يكتمؿ المعمؿ بدوف تمؾ األدوات واألجيزة.
ضرورة استخداـ معمؿ الرياضيات في تدريس الرياضيات في جميع المراحؿ التعميمية ابتداء  -7

 مف رياض األطفاؿ إلى المرحمة الجامعية.
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 :  ا  ال مق  حات
 دراسات أخرى: ال احث   ق  ح الحالية امتدًا لمدراسة

اثر استخداـ معمؿ الرياضيات عمى متغيرات تابعة أخرى  عمى لمتعرؼ ميدانية دراسات إجراء -2
 مثؿ البرىاف اليندسي واالتجاه نحو اليندسة والختزاؿ القمؽ نحو مادة الرياضيات وىكذا.

المرحمة  مف كؿ في معمؿ الرياضيات أثر عمى لمتعرؼ الحالية لمدراسة مماثمة دراسات إجراء -1
 االبتدائية والثانوية والجامعية.

ضوء معمؿ الرياضيات  في المختمفة التعميمية بالمراحؿ اليندسة لمقررات تقويمية دراسات إجراء -3
بو  يمر الذي التفكيري المستوى مع تتفؽ بنسب التفكير لميارات تضمنيا مدى عمى لموقوؼ
 الطالب.

واستراتيجيات   التعميمية النماذج وبعض بيف معمؿ الرياضيات لممقارنة أخرى دراسات جراءإ -4
 اليندسي. التفكير تنمية في فاعمية لموقوؼ عمى أكثرىا أخرى
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  قائمة املالحققائمة املالحق






 ( 1ممح   قم):  المحكم ن أل  ات ال  ا  قائم   أ ماء ال ا ة. 
 ( 2ممح   قم): خطاب  حك م أ اة  حم ل المح  ى. 
 ( 3ممح   قم) :  في  ح ة الق اس ال حص ميخطاب  حك م االخ  ا. 
 ( 4ممح   قم) :خطاب  حك م اخ  ا   فك   طه  ي في  ح ة الق اس. 
 ( 5ممح   قم): خطاب  حك م  ل ل المعمم في  ح ة الق اس. 
 ( 6ممح   قم): "ل ل الطالب  أ  ا  عمل ألهشط  ال ح ة ال ا    "الق اس . 
 ( 7ممح   قم):  خطاب   ه ل مهم. 
 ( 8ممح   قم): ص   طال ات المجم ع  ال ج       اخل معمل ال  اض ات. 
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 (1ممح   قم )
 ال  ا   أل  ات المحكم ن ال ا ة  أ ماء قائم 

ال  ج   اال م م
 العمم  

 مكان العمل ال خصص

أستاذ  فتحية المولو 1
 مشارؾ

 الجامعة اإلسبلمية مناىج وطرؽ تدريس / عمـو

أستاذ  خالد السر 2
 مشارؾ

 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات

أستاذ  نائمة الخزندار 3
 مشارؾ

 كمية غزة مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات

 امعة اإلسبلميةالج مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات دكتور إبراىيـ األسطؿ 4
 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات دكتور منير أحمد 6
 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات دكتور  سعد نبياف 7
 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات دكتور عايش عدواف 8
 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات دكتور محمود حمداف 9
 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات دكتور يحيى ماضي 10
 وكالة الغوث إدارة تربوية ماجستير إبراىيـ ثابت 11
 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات ماجستير أنور الفيومي 12
 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات ماجستير عماد شبير 13
محمد أبو ىبلؿ 14

  
 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات رماجستي

 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس / رياضيات ماجستير كـر أبو عاذرة 15
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 (2ممح   قم )
 خطاب  حك م أ اة  حم ل المح  ى

 
 الجامع  ا   م  

 عما ة ال  ا ات العم ا
 كم   ال     

   اض ات -ق م المهاطر  ط   ال    س 
 

أ اة  حم ل مح  ى ل ح ة ال ا    "الق اس " من ك اب الصف ال ا ع األ ا ي   حك م :الم ض ع
 .الج ء الثاهي

 .............................................. حفظك اهلل.ال    ال ك    /
 ال  م عم كم   حم  اهلل    كا ه

 
  :وبعد طيبة تحية  

في تنمية ميارات  معمؿ الرياضيات اعمية توظيؼف إلى معرفة تيدؼ دراسة بإجراء ال احث   ق م
 وذلؾ لمحصوؿ ،بمحافظة رفحاألساسي التفكير اليندسي والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع 

 .تدريس وطرؽ مناىج تخصص التربية في الماجستير درجة عمى
راسي األساسي لمفصؿ الد السابع لمصؼ الرياضيات مقرر مف القياس وحدة الدراسة ىذه وتتناوؿ
 2011/2012:الدراسي لمعاـ .الثاني
مفاىيمية ومعرفة لوحدة وذلؾ بتصنيؼ المعرفة إلى معرفة بتحميؿ محتوى ا ال احث  قامت ولقد

 (إجرائية ومشكبلت )نمطية وغير نمطية
 .ىذا التحميؿ ووضع أي مبلحظات  أخرى ترونيا مناسبة حوؿ آرائكـ عمى التعرؼ ال احث     ج 
تعاونكـ في خدمة البحث  لصدؽ والتقدير الشكر بخالص لكـ تتوجو أف احث ال    ع  وأخيرا
 .الرياضيات تدريس وتطوير تحسيف في ، والمساىمة.العممي

 يوتقدير  شكري خالص مع
 مروة محمد خمؼ اهلل-:ال احث 
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"الق اس" من ك اب ال  اض ات لمصف ال ا ع األ ا ي  ال ا   أط اف ال ح ة 
 الج ء الثاهي

مع ف   األط اف م ال  س
 مفاط م  

مع ف  
 إج ائ  

حل 
مشك ت 
 همط  

حل 
مشك ت 
 غ   همط  

القطاع 
 ال ائ ي

    √ .تعرؼ مفيوـ القطاع الدائري 1
تذكر أمثمة مف الواقع عمى  2

    √ .قطاعات دائرية

توضح خطوات  استنتاج  3
العبلقة بيف زاوية القطاع وطوؿ 

القوس ومحيط الدائرة 
 .ومساحتيا

 √   

تذكر قانوف طوؿ قوس قطاع  4
    √ .دائري

تذكر قانوف مساحة قطاع  5
    √ دائري.

توضح خطوات رسـ القطاع  6
 الدائري.

 √   

ترسـ قطاع دائري بمعمومية  7
طوؿ نصؼ قطره وقياس زاويتو 

 وطوؿ قوسو.
  √  

تجد طوؿ قوس القطاع الدائري  8
قياس زاويتو وطوؿ  تإذا عمم
 قطر دائرتو. نصؼ

  √  

حسب مساحة  القطاع الدائري ت 9
قياس زاويتو وطوؿ  تإذا عمم

 نصؼ قطر دائرتو.
  √  

توظؼ قانوف مساحة القطاع  10
الدائري في إيجاد مساحة منطقة 

   √ 
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 مظممة مف أشكاؿ ىندسية.
تبيف كيفية إيجاد مساحة منطقة  11

أشكاؿ ىندسية  مفمظممة 
القطاع  بواسطة توظيؼ مفيوـ

 الدائري.

   √ 

    √ تعرؼ المخروط. 12 المخ  ط
مف مخروطات تذكر أمثمة عمى  13

    √ الحياة اليومية.

    √ .تعدد عناصر المخروط 14
توضح كيؼ يمكف رسـ شبكة  15

 المخروط.
 √   

    √ تعرؼ شبكة المخروط. 16
توضح العبلقة بيف طوؿ راسـ  17

قطاع المخروط ونصؼ قطر ال
الدائري الذي يمثؿ شبكة 

 المخروط.

√    

توضح العبلقة بيف محيط قاعدة  18
المخروط وطوؿ قوس ىذا 

 القطاع.
√    

تبيف خطوات استنتاج  قانوف  19
 ارتفاع المخروط.

 √   

تذكر قانوف المساحة الجانبية  20
    √ لممخروط.

تذكر قانوف المساحة الكمية  21
    √ لممخروط.

    √ تذكر قانوف حجـ لممخروط. 22
تبيف  العبلقة بيف حجـ  23

    √ وحجـ المخروط. االسطوانة

  √  تجد ارتفاع مخروط بمعمومية  24
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 ونصؼ قطر قاعدتو .و راسم
تحسب المساحة الجانبية  25

 لممخروط.
  √  

  √   تجد المساحة الكمية لممخروط. 26
  √   تحسب حجـ لممخروط. 27
تحسب حجـ مخروط بمعمومية  28

نصؼ قطر قاعدتو وطوؿ 
 راسمو

  √  

تجد حجـ لممخروط بمعمومية  29
ليا نفس قاعدة  اسطوانةحجـ 

 المخروط ونفس ارتفاعو.
   √ 

تبيف القوانيف البلزمة لحساب  30
مخروط بمعمومية حجـ الحجـ 

ليا  االسطوانةجزء مظمؿ مف 
نفس قاعدة المخروط ونفس 

 ارتفاعو.

 √   

تجد حجـ مخروط بمعمومية  31
 .االسطوانةحجـ جزء مظمؿ مف 

   √ 

. 32 اله م     √ تعرؼ اليـر
33 .     √ تعدد عناصر اليـر
تستنتج العبلقة الرياضية بيف  34

    √ .عناصر اليـر

تفسر مفيـو اليـر القائـ  35
    √ المنتظـ.

36 .    √  تبيف خطوات رسـ شبكة اليـر
تذكر قانوف المساحة الجانبية  37

.     √ لميـر

تذكر قانوف المساحة الكمية  38
.     √ لميـر
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39 .     √ تذكر قانوف حجـ اليـر
40 .   √   تجد المساحة الجانبية لميـر
41 .   √   تحسب المساحة الكمية لميـر
تبيف أي القوانيف البلزمة إليجاد  42

.  حجـ اليـر
 √   

. تجد حجـ 43   √   اليـر
تجد ارتفاع ىـر بمعمومية  44

 حجمو.
   √ 

تحسب حجـ جزء مظمؿ مف  45
.  مكعب بداخمو ىـر

   √ 
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 تحليل وحدة القياس للصف السابع األساسي
المشكبلت )نمطية وغير  المعرفة اإلجرائية. .المعرفة المفاىمية الموضوع

 (نمطية

القطػػػػػػػػػػػاع 
 الدائري

ـو القطاع تعرؼ مفي -
 .الدائري

تذكر أمثمة مف الواقع  -
 .عمى قطاعات دائرية

تذكر قانوف طوؿ قوس  -
  قطاع دائري.

تذكر قانوف مساحة  -
 قطاع دائري.

 
 
 
 

توضح خطوات استنتاج  -
العبلقة بيف زاوية القطاع 

وطوؿ القوس ومحيط الدائرة 
 ومساحتيا.

توضح خطوات رسـ  -
 القطاع الدائري.

إيجاد مساحة  تبيف كيفية -
منطقة مظممة في أشكاؿ 
ىندسية بواسطة توظيؼ 
 مفيوـ القطاع الدائري.

ترسـ قطاع دائري  -
بمعمومية طوؿ نصؼ 

قطره وقياس زاويتو وطوؿ 
  .قوسو

تجد طوؿ قوس القطاع  -
الدائري إذا عمـ قياس 

زاويتو وطوؿ نصؼ قطر 
 دائرتو.

تحسب مساحة  القطاع  -
الدائري إذا عمـ قياس 

ويتو وطوؿ نصؼ قطر زا
  دائرتو.

توظؼ قانوف مساحة  -
القطاع الدائري في إيجاد 
مساحة منطقة مظممة مف 

 أشكاؿ ىندسية.

  .تعرؼ المخروط - المخروط
تذكر أمثمة عمى مخاريط  -

  .مف الحياة اليومية
 تعدد عناصر المخروط. -
  .تعرؼ شبكة المخروط -

توضح العبلقة بيف طوؿ  -
نصؼ راسـ المخروط و 

قطر القطاع الدائري الذي 
 يمثؿ شبكة المخروط.

توضح العبلقة بيف  -

توضح كيفة يمكف رسـ  -
 شبكة المخروط.

تبيف خطوات استنتاج   -
 .لقانوف ارتفاع المخروط

تبيف القوانيف البلزمة  -
لحساب حجـ مخروط 

بمعمومية جزء مف 
 .اإلسطوانة

تجد ارتفاع مخروط  -
بمعمومية راسـ المخروط 
  .ونصؼ قطر قاعدتو 

تحسب المساحة  -
  وط.الجانبية لممخر 

تجد المساحة الكمية  -
  لممخروط.

  تحسب حجـ لممخروط. -

تحسب حجـ مخروط  -
بمعمومية "نؽ" قاعدتو 
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محيط قاعدة المخروط 
وطوؿ قوس القطاع الممثؿ 

 لشبكة المخروط.
تذكر قانوف المساحة  -

  الجانبية لممخروط.
تذكر قانوف المساحة  -

 الكمية لممخروط.
تذكر قانوف حجـ   -

  لممخروط.

تبيف  العبلقة بيف حجـ  -
 طوانة وحجـ المخروط.اإلس

  وطوؿ راسـ المخروط.
تجد حجـ لممخروط  -

بمعمومية حجـ إسطوانة 
ليا نفس قاعدة المخروط 

 ونفس ارتفاعو.
تجد حجـ مخروط  -

بمعمومية حجـ جزء مظمؿ 
مف اإلسطوانة ليا نفس 

لمخروط ونفس قاعدة ا
 ارتفاعو.

 

 

  .تعرؼ اليـر - اليـر 
- .  تعدد عناصر اليـر

توضح العبلقة بيف عدد  -
رؤوس اليـر وعدد حوافو 

  وعدد أوجيو.
تفسر مفيـو اليـر القائـ  -

  المنتظـ.
تذكر قانوف المساحة  -

.   الجانبية لميـر
تذكر قانوف المساحة  -

.   الكمية لميـر
 . تذكر قانوف حجـ لميـر -

 

تبيف أي القوانيف البلزمة  -
 .إليجاد حجـ اليـر

توضح خطوات رسـ  -
.  شبكة اليـر

تجد المساحة الجانبية  -
.   لميـر

تحسب المساحة الكمية  -
.   لميـر

- .   تجد حجـ اليـر

تجد ارتفاع ىـر  -
  .بمعمومية حجمو

تحسب حجـ جزء مظمؿ  -
.   مف مكعب بداخمو ىـر
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 (3ممح   قم )
 في  ح ة الق اس ال حص مي حك م االخ  ا  خطاب 

 
 الجامع  ا   م  

  عما ة ال  ا ات العم ا
 كم   ال     

 ق م المهاطر  ط   ال    س /   اض ات
 

في ال ح ة ال ا    "الق اس " من ك اب الصف ال ا ع  ال حص مياالخ  ا    حك م :الم ض ع
 .األ ا ي الج ء الثاهي

 ........................................ حفظك اهلل.......ال    ال ك    /
 ال  م عم كم   حم  اهلل    كا ه

معمؿ الرياضيات في تنمية  فاعميةتقـو الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة  :تحية طيبة وبعد  
وذلؾ  ،ميارات  التفكير اليندسي والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بمحافظة رفح

 .محصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج وطرؽ تدريسل

وتتناوؿ ىذه الدراسة وحدة القياس وذلؾ في الوحدة الدراسية الثانية مف منياج اليندسة لمصؼ 
 ـ  1021/  1022 :السابع األساسي لمعاـ الدراسي

ويتكوف  ،سدة القياولقد قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي لقياس الجانب المعرفي في وح 
 .فقرة اختيار مف متعدد بصورتو األولية  32االختبار مف 

بداء آرائكـ حوؿ األمور التالية التحصيميونرجو مف سيادتكـ االطبلع عمى االختبار     -:وا 
 .لجوانب المعرفة في وحدة القياسمراعاة فقرات االختبار   .2
 .اتالطالبمراعاة فقرات االختبار لمفروؽ الفردية بيف  .1
 صياغة فقرات االختبار. .3

 مراعاة طوؿ االختبار. .4

ترجو الباحثة التعرؼ عمى آرائكـ حوؿ ىذا االختبار ووضع أي مبلحظات أخرى ترونيا  .5
   .مناسبة

وأخيرا يسعد الباحثة أف تتوجو لكـ بخالص الشكر والتقدير لصدؽ تعاونكـ في خدمة البحث 
 .رياضياتوالمساىمة في تحسيف وتطوير تدريس ال ،العممي

 مروة محمد خمؼ اهلل -:ال احث                                     .مع خالص شكري وتقديري
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 االخ  ا   حص مي في  ح ة الق اس لمصف ال ا ع  ص   ه األ ل  
 

 -:الطال   ع    ي  
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس الجوانب المعرفية التي وردت في وحدة القياس لمصؼ السابع 

حؿ  –المعرفة اإلجرائية  -المعرفة المفاىيمية  :د تـ تصنيؼ المعرفة في ىذه الوحدة إلىوق
 ،يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية ،فقرة مف نوع االختيار مف متعدد  32المشكبلت ويتكوف االختبار مف 

 .ثـ تحديد اإلجابة المناسبة بوضع خط تحتيا
 

 :االخ  ا   عم مات
 .دقيقة 09 ،االختبار زمف -     
 .اإلجابة عميؾ تسيؿ لكي جيداً  السؤاؿ فيـ -      

 .بدقة المعطاة البيانات قراءة -      

 .السؤاؿ في المطموب مف التأكد -      

 .صحيح واحد جواب سؤاؿ لكؿ -      

 .صحيحة أنيا تعتقديف التي اإلجابة اختاري -      

 .إجابة بدوف سؤاال تتركي ال -      

 :بالتدري مثاؿ
 ---------مف األعداد الزوجية فيما يمي 

 د(   صفر              4   (ج           2ب(                       5أ(  
     4   (ج  وىي الصحيحة اإلجابة تحت خط نضع اآلف
 

نما  مف وأخيرا تأكدي أف  نتيجتؾ عف ىذا االختبار ال تؤثر عمى درجتؾ في التحصيؿ الدراسي وا 
 .ؾتبليزم وعمى عميؾ والفائدة بالنفع يعود بماتفادة منيا في أغراض البحث العممي بيدؼ االس

 تعاونكـ حسف عمى شكرا
 

 ال احث                                                                          
 مروة محمد خمؼ اهلل
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 مف اح ا جا  
 الصف/.................    ا م الطال  /.......................     

  /..........................          الشع  /................معممال
 أمام ا جا   الصح ح . Xع    ي الطال    ع   أك ك من صح  ا جا   ضعي إشا ة 

رقـ 
 السؤاؿ

رقـ  البدائؿ
 السؤاؿ

 البدائؿ
 د ج ب أ د ج ب أ

1     17     
2     18     
3     19     
4     20     
5     21     
6     22     
7     23     
8     24     
9     25     

10     26     
11     27     
12     28     
13     29     
14     30     
15     31     
16          
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 مف اح ا جا  
 الصف/.................        ا م الطال  /....................... 

  /..........................          الشع  /................معممال
 أمام ا جا   الصح ح . Xع    ي الطال    ع   أك ك من صح  ا جا   ضعي إشا ة 

 قم 
 ال ؤال

 قم  ال  ائل
 ال ؤال

 ال  ائل
   ج ب أ   ج ب أ

1   x  17   x  
2  x   18    x 
3 X    19    x 
4   x  20    x 
5    x 21 x    
6    x 22 x    
7 x    23   x  
8   x  24 x    
9    x 25  x   
10   x  26    x 
11   x  27  x   
12    x 28 x    
13    x 29    x 
14    x 30    x 
15 x    31   x  
16  x        
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ضعي  ائ ة ح ل  م  ا جا   الصح ح  ثم اهقمي ا جا ات إلى  :ع    ي الطال  
 :مف اح ا جا  



 -------------القطاع الدائري الذي يمثؿ ربع دائرة تكوف زاويتو قياسيا  -2
 ° 45د( °                   90ج( °               280ب( °             360أ( 

 
مساحة القطاع  -1  × .............         =الدائري

 
 أ( محيط الدائرة       ب( مساحة الدائرة     ج( قطر الدائرة    د( طوؿ قوس القطاع الدائري

 
 -------------جزء مف الدائرة محصور بيف تصفي قطريف وقوس ىو  -3

 أ( القطاع الدائري       ب( اليـر               ج( المخروط             د( الدائرة
 

 ط نؽ×  ----------طوؿ قوس القطاع الدائري =  -4
 ىػ1 د(                     ىػ ج(                   نؽ xىػب(                  ىػ أ(   
   360                 °      360                        280              °         280° 

 
 ------------د مف معرفة كبًل مف لحساب مساحة المنطقة المظممة  الب -5
 مساحة المربع                             ب(  مساحة الدائرة    (أ
 أ ، ب معاً   (د          محيط الدائرة   (ج

 
 سـ --------سـ فإف  طوؿ قوسو  12وطوؿ نصؼ قطره ° 60قطاع دائري قياس زاويتو  -6
 ط7ط                  د( 27( ط              ج70ط             ب( 77أ( 
 
 1سـ --------سـ فإف مساحتو  6وطوؿ نصؼ قطره ° 240قطاع دائري قياس زاويتو  -7
 4 -د                   24 -ج                 42 -ب              44 -أ

 
 1سـ -------مساحة الشكؿ المظمؿ =  -8
 ط8د(  ط         20ط        ج(  28ط        ب( 16أ( 

  ػى

360
o

 

6

 

3 

80° 
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  ------طوؿ راسـ المخروط =  -9
 أ( قطر القطاع الدائري الممثؿ لشبكة المخروط     ب( ارتفاع المخروط 

 ج( نصؼ قطر قاعدة المخروط         د(  نصؼ قطر القطاع الدائري الممثؿ لشبكة المخروط
 

 ------ القطعة المستقيمة الواصمة بيف رأس المخروط و مركز قاعدتو المخروط وىي  -20
 شبكة المخروط -ارتفاع المخروط     د -راسـ المخروط     ج -نصؼ قطر قاعدة المخروط   ب -أ
 

 ------------المجسـ الذي لو قاعدة دائرية واحدة ورأس واحد يسمى  -22
 أ( المكعب                ب( متوازي المستطيبلت       ج( المخروط              د( اليـر

 
 طوؿ قوس القطاع الذي يمثؿ شبكة المخروط -------اعدة المخروط محيط ق -21
 د( =                    ≠ج(                          <ب(                      >أ( 
 

  --------لرسـ شبكة مخروط فإف الخطوات ىي   -23
   أ( معرفة طوؿ راسـ المخروط                         ب( تكويف المخروط 

 ج معاً  ،ج( قص المخروط عمى طوؿ راسمو                   د( ب

 
 ----------إليجاد طوؿ ارتفاع مخروط ما البد مف معرفة  -24

 أ( طوؿ راسـ المخروط                                          ب( نؽ قاعدة المخروط 
 ب معاً  ،د( أ  طوؿ قوس القطاع الممثؿ لشبكة المخروط                  (ج
 

----سـ فإف مساحتو الجانبية = 20سـ  وطوؿ راسمو 7مخروط قائـ نصؼ قطر قاعدتو  -25
 1سـ  ---
 ط3د(          ط      7ط               ج(   27ط                  ب( 70أ( 
 

ة فإف مساحتو الكمي1ط سـ  36ومساحة قاعدتو 1ط سـ  60مخروط قائـ مساحتو الجانبية   -26
 1سـ ---= 
 ط2.67ط             د( 14ط            ج(   96ط                ب( 1260أ( 
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  3سـ----------سـ فإف حجمو = 7سـ وطوؿ ارتفاعو  6مخروط قطر قاعدتو  -27
 60د(             66ج(               230ب(                  231أ( 
فإف حجـ المخروط المشترؾ معيا في نفس القاعدة 3سـ  210إذا كاف حجـ االسطوانة   -28

          3سـ  ------واالرتفاع = 
40د(               60ج(              210ب(              360أ(    

 

 

 8سـ وطوؿ قاعدتو 20إذا تـ دوراف مثمث قائـ الزاوية حوؿ ضمعي القائمة وكاف طوؿ وتره   -29
 سـ  -----------تج عف ذلؾ الدوراف = سـ فإف ارتفاع المخروط النا

 6د(               26ج(                 36ب(                61 (أ
  

  1سـ  ----فإف حجـ المخروط =  3سـ  80في الشكؿ المجاور حجـ المنطقة المظممة   -10

 40د(             60ج(                  80ب(            210أ(  
 
 

 ------ـ عبارة عف مجسـ أوجيو مضمعات وقاعدتو مضمعة وجوانبو الير  -12
 أ( مثمثات        ب( مربعات              ج( مستطيبلت     د( دوائر 

  
 رأساً  --------عدد رؤوس اليـر السداسي =  -11
 3 -د              5 -ج                    6 -ب             7 -أ
 

 ----------تظـ ىو ىـر قاعدتو مضمع منتظـ وارتفاعو عمودي عمى اليـر القائـ المن -13
 أ( أوجيو الجانبية     ب( حوافو         ج( قاعدتو          د( رأس اليـر 

 
 :أي العبارات التالية الزمة لحؿ السؤاؿ التالي -14
 سـ جدي حجمو 6سـ وارتفاعو = 21ىـر قاعدتو عمى شكؿ مربع محيطو   

مربع      ب( محيط المربع     ج( المساحة الجانبية لميـر     د( المساحة الكمية أ( طوؿ ضمع ال
 لميـر
 

 -----------لرسـ شبكة ىـر ثبلثي نقـو قص اليـر الثبلثي عمى طوؿ  – 15
 ج  ،أ( أضبلع قاعدتو الثبلثية      ب( حوافو الجانبية         ج( جميع حوافو         د( أ
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سـ فإف مساحتو 20سـ وارتفاعو الجانبي 7منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  ىـر ثبلثي قائـ -16
 3سـ  ----حجمو=

 70.7د(               210ج(               263.3ب(                  121.1أ( 
 

سـ فإف مساحتو الكمية 5سـ وارتفاعو الجانبي 4ىـر رباعي قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -17
 1سـ  ----=
 10د(                 40ج(                   56ب(                      80أ( 
 

 --فإف مساحتو الجانبية =  1سـ 10ىـر خماسي منتظـ قائـ مساحة أحد أوجيو الجانبية  – 18
 1سـ 
 25د(                   15ج(                  50ب(                      200أ( 
 

 3سـ  ------سـ فإف حجمو = 5وارتفاعو  1سـ  14تو  ىـر ثبلثي مساحة قاعد -19
 40د(                    60ج(                210ب(                     360أ( 
 

 -----سـ فإف ارتفاع اليـر =  6وطوؿ ضمع قاعدتو  3سـ  96ىـر رباعي منتظـ حجمو  -30
 سـ
 8د(                    28ج(                  80ب(                     576أ( 
 

وفرغ  مف داخمو ىـر رباعي  ،سـ6وعاء مصنوع مف جبص عمى شكؿ مكعب طوؿ ضمعو   -32
 -----لو نفس قاعدة المكعب ونفس االرتفاع فإف حجـ ىذا الجبص المصنوع منو ىذا الوعاء = 

 3سـ 
  71د(                     244ج(                126ب(                    188أ( 
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 االخ  ا   حص مي في  ح ة الق اس لمصف ال ا ع  ص   ه الههائ  
 

 -:الطال   ع    ي  
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس الجوانب المعرفية التي وردت في وحدة القياس لمصؼ السابع     

حؿ المشكبلت  –جرائية المعرفة المفاىيمية المعرفة اإل :وقد تـ تصنيؼ المعرفة في ىذه الوحدة إلى
ثـ تحديد  ،يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية ،فقرة مف نوع االختيار مف متعدد  15ويتكوف االختبار مف 

 .اإلجابة المناسبة بوضع خط تحتيا
 : االخ  ا   عم مات
 .دقائؽ 09 ،االختبار زمف -     
 .اإلجابة عميؾ تسيؿ لكي جيداً  السؤاؿ فيـ -      

 .بدقة المعطاة البيانات قراءة -      

 .السؤاؿ مف المطموب مف التأكد -      

 .صحيح واحد جواب سؤاؿ لكؿ -      

 .صحيحة أنيا تعتقديف التي اإلجابة اختاري -      

 .إجابة بدوف سؤاال تتركي ال -      

 :التدريب مثاؿ
 ---------مف األعداد الزوجية فيما يمي 

 د(   صفر              4   (ج           2  ب(                     5أ(  
     4   (ج وىي الصحيحة اإلجابة تحت خط نضع اآلف
 

نما  وأخيرا تأكدي أف  نتيجتؾ عف ىذا االختبار ال تؤثر عمى درجتؾ في التحصيؿ الدراسي وا 
 .ؾزمبلئ وعمى عميؾ والفائدة بالنفع يعود بمابيدؼ االستفادة منيا في أغراض البحث العممي 

 تعاونكـ حسف لكـ شكرا
 

 ال احث                                                                             
 مروة محمد خمؼ اهلل
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 مف اح ا جا  
 ا م الطال  /.......................         الصف/.................

 الشع  /................  /..........................         معممال
 أمام ا جا   الصح ح . Xع    ي الطال    ع   أك ك من صح  ا جا   ضعي إشا ة 

 قم 
 ال ؤال

 قم  ال  ائل
 ال ؤال

 ال  ائل
   ج ب أ   ج ب أ

1     14     
2     15     
3     16     
4     17     
5     18     
6     19     
7     20     
8     21     
9     22     

10     23     
11     24     
12     25     
13          
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 مف اح ا جا  
 ا م الطال  /.......................         الصف/.................

  /..........................          الشع  /................معممال
 أمام ا جا   الصح ح . X  ع   أك ك من صح  ا جا   ضعي إشا ة ع    ي الطال  

 قم 
 ال ؤال

 قم  ال  ائل
 ال ؤال

 ال  ائل
   ج ب أ   ج ب أ

1   x  14 X    
2  x   15  x   
3 x    16    x 
4 x    17    x 
5    x 18 x    
6 x    19  x   
7   x  20 x    
8    x 21  x   
9   x  22  x   
10   x  23 x    
11    x 24    x 
12    x 25   x  
13    x      
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ضعي  ائ ة ح ل  م  ا جا   الصح ح  ثم اهقمي ا جا ات إلى  :ع    ي الطال  
 :مف اح ا جا  



 -------------القطاع الدائري الذي يمثؿ ربع دائرة تكوف زاويتو قياسيا  -2
 ° 45د( °                   90ج( °               280ب( °             360أ( 

 
مساحة القطاع  -1 × .............               الدائري =

 
 أ( محيط الدائرة    ب( مساحة الدائرة      ج( قطر الدائرة         د( طوؿ قوس القطاع الدائري

 
 -------------و جزء مف الدائرة محصور بيف تصفي قطريف وقوس ى -3

 أ( القطاع الدائري       ب( اليـر               ج( المخروط             د( الدائرة
 

 ط نؽ×  ----------طوؿ قوس القطاع الدائري =  -4
 ىػ1 د(                     ىػ ج(                   نؽ xىػب(                  ىػ أ(   
    360        °              360                        280                      °280° 

 
 سـ --------سـ فإف  طوؿ قوسو  12وطوؿ نصؼ قطره ° 60قطاع دائري قياس زاويتو  -5
 ط7ط                  د( 27ط              ج( 70ط             ب( 77أ( 

 
 1سـ --------سـ فإف مساحتو  6وطوؿ نصؼ قطره ° 240قطاع دائري قياس زاويتو  -6
 4 -د                   24 -ج                 42 -ب              44 -أ

 
 1سـ -------مساحة الشكؿ المظمؿ =  -7
 ط8ط                 د(  20ط               ج(  28ط          ب( 16أ( 

 
  ------طوؿ راسـ المخروط =  -8

 ب( ارتفاع المخروط    الممثؿ لشبكة المخروطأ( قطر القطاع الدائري 
 د(  نصؼ قطر القطاع الدائري الممثؿ لشبكة المخروط      ج( نصؼ قطر قاعدة المخروط         

 

 ػى
360
o

 

6

 

3 

80° 
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 -------القطعة المستقيمة الواصمة بيف رأس المخروط و مركز قاعدتو المخروط وىي   -9
 شبكة المخروط -ارتفاع المخروط   د -جراسـ المخروط     -نصؼ قطر قاعدة المخروط    ب -أ

 
 ------------المجسـ الذي لو قاعدة دائرية واحدة ورأس واحد يسمى  -20

 أ( المكعب                ب( متوازي المستطيبلت       ج( المخروط              د( اليـر
 

 ططوؿ قوس القطاع الذي يمثؿ شبكة المخرو  -------محيط قاعدة المخروط  -22
 د( =                    ≠ج(                          <ب(                      >أ( 

 
  --------لرسـ شبكة مخروط فإف الخطوات ىي   -21

 أ( معرفة طوؿ راسـ المخروط                         ب( تكويف المخروط   
 معاً ج  ،ج( قص المخروط عمى طوؿ راسمو                   د( ب

 
 ----------إليجاد طوؿ ارتفاع مخروط ما البد مف معرفة  -23

 أ( طوؿ راسـ المخروط                                          ب( نؽ قاعدة المخروط 
 ب معاً  ،طوؿ قوس القطاع الممثؿ لشبكة المخروط                   د( أ (ج

 
 سـ فإف مساحتو20راسمو سـ  وطوؿ 7مخروط قائـ نصؼ قطر قاعدتو   -24

 1سـ  -------الجانبية = 
 ط3ط            د( 7ط               ج(   27ط                  ب( 70أ( 

 
 فإف مساحتو  1ط سـ 36ومساحة قاعدتو 1ط سـ  60مخروط قائـ مساحتو الجانبية   -25

 1سـ  --------الكمية = 
 ط2.67ط             د( 14ج(      ط         96ط                ب( 1260أ( 

 
فإف حجـ المخروط المشترؾ معيا في نفس القاعدة واالرتفاع 3سـ  210إذا كاف حجـ االسطوانة   -26
          3سـ  ------= 
40د(               60ج(              210ب(              360أ(  

 

  1سـ ----فإف حجـ المخروط =  3سـ  80في الشكؿ المجاور حجـ المنطقة المظممة   -27 

 40د(             60ج(                  80ب(            210أ(  
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 ------اليـر عبارة عف مجسـ أوجيو مضمعات وقاعدتو مضمعة وجوانبو  -28
 أ( مثمثات        ب( مربعات              ج( مستطيبلت     د( دوائر 

  
 رأساً  --------=  عدد رؤوس اليـر السداسي -29
 3 -د              5 -ج                    6 -ب             7 -أ
 

 :أي العبارات التالية الزمة لحؿ السؤاؿ التالي -10
 سـ جدي حجمو 6سـ وارتفاعو  21ىـر قاعدتو عمى شكؿ مربع محيطو   

 ـر     د( المساحة الكمية لميـرأ( طوؿ ضمع المربع    ب( محيط المربع     ج( المساحة الجانبية لمي
 

 -----------لرسـ شبكة ىـر ثبلثي نقـو قص اليـر الثبلثي عمى طوؿ  – 12
 ج  ،أ( أضبلع قاعدتو الثبلثية      ب( حوافو الجانبية         ج( جميع حوافو         د( أ

 
 مساحتوسـ فإف 5سـ وارتفاعو الجانبي 4ىـر رباعي قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -11
 1سـ  ----الكمية = 
 10د(                 40ج(                   56ب(                      80أ( 

 
 1سـ  --فإف مساحتو الجانبية =  1سـ 10ىـر خماسي منتظـ قائـ مساحة أحد أوجيو الجانبية  – 13
 25د(                   15ج(                  50ب(                      200أ( 

 
 سـ -----سـ فإف ارتفاع اليـر =  6وطوؿ ضمع قاعدتو   3سـ  96ىـر رباعي منتظـ حجمو  -14
 8د(                    28ج(                  80ب(                     576أ( 

 
وفرغ  مف داخمو ىـر رباعي لو  ،سـ6وعاء مصنوع مف جبص عمى شكؿ مكعب طوؿ ضمعو   -15
 3سـ  -----قاعدة المكعب ونفس االرتفاع فإف حجـ ىذا الجبص المصنوع منو ىذا الوعاء =  نفس
  71د(                     244ج(                126ب(                    188أ( 
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 (4ممح   قم )
 خطاب  حك م اخ  ا   فك   طه  ي في  ح ة الق اس

 
 الجامع  ا   م  

 ت العم اعما ة ال  ا ا
 كم   ال     

 ق م المهاطر  ط   ال    س /   اض ات
 

 حك م اخ  ا   فك   طه  ي في ال ح ة ال ا    "الق اس " من ك اب الصف ال ا ع  :الم ض ع
 .األ ا ي الج ء الثاهي

 .............................................. حفظك اهلل.ال    ال ك    /
     كا هال  م عم كم   حم  اهلل

معمؿ الرياضيات في تنمية  فاعميةتقـو الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة  :تحية طيبة وبعد  
وذلؾ  ،ميارات  التفكير اليندسي والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بمحافظة رفح

 .لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج وطرؽ تدريس

لدراسة وحدة القياس وذلؾ في الوحدة الدراسية الثانية مف منياج اليندسة لمصؼ وتتناوؿ ىذه ا
 ـ  1021/  1022 :السابع األساسي لمعاـ الدراسي

 :ولقد قامت الباحثة بإعداد اختبار تفكير ىندسي يقيس بعض ميارات التفكير اليندسي وىي 
فقرة اختيار  30يتكوف االختبار مف و  ،تصنيؼال -نقد ال -ستنتاج اال -ستقراءاال -التصور البصري

 .مف متعدد بصورتو األولية
بداء آرائكـ حوؿ األمور التالية التحصيميونرجو مف سيادتكـ االطبلع عمى االختبار     -:وا 
 .مراعاة فقرات االختبار  لميارات التفكير اليندسي .2
 مراعاة فقرات االختبار لمفروؽ الفردية بيف التبلميذ. .1
 ختبار.صياغة فقرات اال .3

 مراعاة طوؿ االختبار. .4

 .أية مبلحظات أخرى ترونيا مناسبة .5

وأخيرا يسعد الباحثة أف تتوجو لكـ بخالص الشكر والتقدير لصدؽ تعاونكـ في خدمة البحث 
 .والمساىمة في تحسيف وتطوير تدريس الرياضيات ،العممي

 مروة محمد خمؼ اهلل -:الباحثة، ،مع خالص شكري وتقديري
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    الهه  ي في  ح ة الق اس لمصف ال ا ع  ص   ه األ ل  اخ  ا  ال فك
 

 -:الطال   ع    ي  
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات التفكير اليندسي في وحدة القياس لمصؼ السابع وقد تـ   

تصنيؼ ويتكوف االختبار  -نقد  -استنتاج  -استقراء -التصور البصري :تحديد ىذه الميارات وىي
ثـ تحديد اإلجابة المناسبة  ،يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية ،مف نوع االختيار مف متعدد فقرة  30مف 

 .بوضع خط تحتيا
 

 : االخ  ا   عم مات
 .دقيقة 09  االختبار زمف -     
 .اإلجابة عميؾ تسيؿ لكي جيداً  السؤاؿ فيـ -      

 .بدقة المعطاة البيانات قراءة -      

 .السؤاؿ مف المطموب مف التأكد -      

 .صحيح واحد جواب سؤاؿ لكؿ -      

 .صحيحة أنيا تعتقديف التي اإلجابة اختاري -      

 .إجابة بدوف سؤاال تتركي ال -      

 :التدريب مثاؿ
 ---------مف األعداد الزوجية فيما يمي 

 د(   صفر              4   (ج           2ب(                       5أ(  
     4   (ج وىي الصحيحة اإلجابة تحت خط نضع اآلف
 

نما بيدؼ  وأخيرا تأكدي أف  نتيجتؾ عف ىذا االختبار ال تؤثر عمى درجتؾ في التحصيؿ الدراسي وا 
 .زمبلئؾ وعمى عميؾ والفائدة بالنفع يعود بمااالستفادة منيا في أغراض البحث العممي 
 ،،،تعاونكـ حسف عمى شكرا

 
 ال احث                                                                             

 مروة محمد خمؼ اهلل
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 مف اح ا جا  
 ا م الطال  /.......................         الصف/.................

  /..........................          الشع  /................معممال
 أماـ اإلجابة الصحيحة. Xدؾ مف صحة اإلجابة ضعي إشارة عزيزتي الطالبة بعد تأك

 قم 
 ال ؤال

 قم  ال  ائل
 ال ؤال

 ال  ائل
   ج ب أ   ج ب أ

1     16     
2     17     
3     18     
4     19     
5     20     
6     21     
7     22     
8     23     
9     24     

10     25     
11     26     
12     27     
13     28     
14     29     
15     30     
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 مف اح ا جا  
 ا م الطال  /.......................         الصف/.................

  /..........................          الشع  /................معممال
 أماـ اإلجابة الصحيحة. Xة اإلجابة ضعي إشارة عزيزتي الطالبة بعد تأكدؾ مف صح

 قم 
 ال ؤال

 قم  ال  ائل
 ال ؤال

 ال  ائل
   ج ب أ   ج ب أ

1   x  16  x   
2   X  17   x  
3  X   18    x 
4   X  19    x 
5   X  20    x 
6   x  21    x 
7 X    22   x  
8    x 23   x  
9  x   24    x 

10    x 25   x  
11    x 26 x    
12 x    27  x   
13 x    28    x 
14    x 29    X 
15 x    30    x 
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 :ضعي  ائ ة ح ل  م  ا جا   الصح ح  ثم اهقمي ا جا ات إلى مف اح ا جا   :ع    ي الطال  
 أي األشكاؿ التالية تمثؿ قطاع دائري  -2

 
 ج(                         د(                 أ(                  ب(       

 
 

 سـ  ---------في الشكؿ المقابؿ طوؿ قوس  القطاع الدائري =  -1
 24د(                         11ج(                  40ب(             44أ( 
 
 

 الشكؿ المقابؿ يسمى   -3
 
 

 شبكة ىـر (ئري              دأ( مخروط       ب(  شبكة مخروط          ج( قطاع دا
 

 سـ 6في الشكؿ المقابؿ إذا كاف نصؼ قطر قاعدة المخروط   -4

 سـ   ------------سـ فإف ارتفاع المخروط = 20وراسـ المخروط 
 6د(                 8ج(                 20ب(                64أ( 
 

 :حددي الشكؿ المختمؼ فيما يمي -5

 

 ب(                ج(                         د(                  أ(         
 
 
 
 اليـر   ----------في الشكؿ المرسـو الجزء المظمؿ يمثؿ  -6

 أ( رأس     ب( قاعدة          ج( احد األوجو الجانبية     د( حافة              

                                                                           
                                                                                

 

 
60º 

 سم12

 سم20

 سم6
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 ذلؾ القطاع فأي العبارات التالية صحيحة  نؽ نصؼ قطر ،إذا كانت ىػ زاوية قطاع دائري -7
 مساحة الدائرة×  ىػأ( مساحة القطاع الدائري = 

                            360° 
 مساحة الدائرة×  ىػب( مساحة القطاع الدائري = 
                             280° 
 محيط الدائرة×  ىػج( مساحة القطاع الدائري = 
                            360° 
 1نؽ ×  ىػد( مساحة القطاع الدائري = 
                            360° 

 

 صحيحة  غير يةأي العبارات التال -8
 إذا ضاعفنا زاوية القطاع الدائري فإننا نضاعؼ طوؿ قوسو.أ( 
 إذا ضاعفنا زاوية القطاع الدائري فإننا نضاعؼ مساحتو.ب( 
                          إذا ضاعفنا نصؼ قطر القطاع الدائري فإننا نضاعؼ طوؿ قوسو.ج( 
 عؼ مساحتو.إذا ضاعفنا نصؼ قطر القطاع الدائري فإننا نضاد( 

 

 أي العبارات التالية صحيحة  -9
 أ( طوؿ راسـ المخروط = طوؿ قوس القطاع الدائري الممثؿ لشبكة المخروط

 ب( طوؿ راسـ المخروط = طوؿ نصؼ قطر القطاع الدائري الممثؿ لشبكة المخروط
 ج( طوؿ راسـ المخروط = محيط قاعدة المخروط                         

 المخروط = طوؿ نصؼ قطر قاعدة المخروط د( طوؿ راسـ 
 

 في السؤاؿ التالي يوجد خطأ رياضي في الحؿ أقرئي الحؿ  -20
 بدقة ثـ حددي ذلؾ الخطأ مع العمـ أف المطموب إيجاد حجـ مخروط

 شبكتو كما في الشكؿ المقابؿ 
 نؽ× ط × ىػ الحؿ / أ( طوؿ قوس القطاع الدائري = 

                                           280° 
 سـ  28.85=   9×  11×  80=     نؽ× ط × ىػ =  

        280                °280  ×7 
  طوؿ قوس القطاعط نؽ ومنيا نؽ =  1ب( طوؿ قوس القطاع = 

 ط 1                                                                

 

80º 
 سم9
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 سـ1=    7×  21.57ج( إذًا نؽ 
        1  ×11 

  1+ نؽ  1د( االرتفاع =        راسـ 
                1 1+ 1 9االرتفاع =       
 سـ 9.1=       85=               4+82االرتفاع =        
 االرتفاع× مساحة القاعدة × 2حجـ المخروط 
               3 
 3سـ  8.553=  9.1× 4×  11×  2ع   = ×  1نؽ× ط  × 2حجـ المخروط 

                3                       3     7 
 ---------------------------------/  وى الخطأ

 
 -أي العبارات التالية غير الزمة لحؿ السؤاؿ التالي: -22

 سـ وفرغ 6وعاء مصنوع مف جبص عمى شكؿ مكعب طوؿ ضمعو 
 اع بداخمو ىـر رباعي لو نفس قاعدة المكعب ونفس االرتف

 أوجدي حجـ الجبص المصنوع منو الوعاء
 أ( حجـ المكعب                          ب( حجـ اليـر  

 د( المساحة الكمية لممكعب.  (ج( مساحة قاعدة المكعب )قاعدة اليـر
 

 إذا ضاعفنا ارتفاع ىـر منتظـ فأي العبارات التالية صحيحة: -21
 كما ىو. أ( يتـ مضاعفة حجمو        ب( يبقى الحجـ

 د( يكوف الحجـ الجديد أربعة أمثاؿ الحجـ األصمي      ج( ينصؼ الحجـ       
 

 1سـ ---فإف مساحتو =°280سـ وقياس زاويتو  24قطاع دائري مف دائرة نصؼ قطرىا  -23
 22 -د                   77 -ج           254ب(          308 (أ
 

 سـ  ------فإف طوؿ قوسو=  °90وقياس زاويتو سـ 7قطاع دائري مف دائرة نصؼ قطرىا  -24
 22د(                   27ج(            77ب(          254 (أ
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 سم90

 1سـ -----سـ فإف مساحتو الكمية = 8سـ وارتفاعو  6مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -25
 ط  14ط            د( 69ط          ج( 84ط                ب(  96أ( 

 
 3سـ  -----سـ فإف حجمو = 9سـ وارتفاعو  7وط نصؼ قطر قاعدتو  مخر  -26
 66د(           231ج(              461ب(                2386أ( 
سـ فإف مساحتو الجانبية = 6سـ وارتفاعو الجانبي   5ىـر رباعي منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -27

 1 سـ ------
 25د(            60ج(             85ب(                   210أ(

 
 3سـ  -------سـ فإف حجمو =  5وارتفاعو  1 سـ 14ىـر ثبلثي مساحة قاعدتو  -28
  40د(             45ج(              60ب(                 210أ( 
 

 فإف طوؿ نصؼ قطره  1 سـ 461 سطحوومساحة °  210قطاع دائري قياس زاويتو  -29
 سـ -----= 
 12د(            41ج(               66ب(                  84أ( 
 

وعند فتح الباب خطت  ،وضعت قطعة طباشير عمى األرض كما في الشكؿ -10
 سـ فإف الزاوية التي دار بيا ىذا الباب 250الطباشير عمى األرض قوسًا طولو 

 درجة ------ =
  95.5د(           290.9ج(            138.7ب(               300أ( 
 

 فإف طوؿ نصؼ قطره 1ط سـ20سـ ومساحتو الجانبية 5مخروط طوؿ راسمو  -12
 سـ ----= 

 1د(               5ج(                 7ب(                 8أ( 
 

 سـ  -----سـ فإف طوؿ ارتفاعو =  7ونصؼ قطر قاعدتو   3سـ  308مخروط حجمو  -11
 4د(             6ج(                 29ب(                41أ( 
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--=  سـ فإف ارتفاع ىذا اليـر6وطوؿ ضمع قاعدتو    3سـ  96ىـر رباعي منتظـ حجمو  -13
 سـ --
 5د(           8ج(                20ب(              48أ( 

 
لجانبي  وطوؿ ارتفاعو ا 3سـ  210إذا كانت المساحة الجانبية ليـر رباعي قائـ منتظـ  -14
 سـ  ----سـ فإف طوؿ قاعدتو = 20
 6د(           20ج(                14ب(               36أ( 
 

 ---------كبًل مما يمي يمثبًل ىرمًا ما عدا  -15
 ب(                         ج(                       د(                  (أ
 
 
 

 -------ي مف عناصر المخروط فيما يم -16
 أ( قاعدتو دائرية        ب( قاعدة رباعية      ج( قاعدة خماسية      د( ليس مما سبؽ

 
 –كبًل مما يمي مف عناصر اليـر ما عدا  -17
 رأس              ب( قاعدتو دائرية    ج( األوجو الجانبية     د( حافة (أ

 

 -----------مف المجسمات اليندسية فيما يمي  -18
 اع دائري        ب( مربع                        ج( دائرة                      د( ىـرقط (أ
 

 -------جميع ما يمي مف عناصر القطاع الدائري ما عدا  -19
 أ( القوس               ب( الزاوية                     ج( نصفي قطر               د( قاعدة 

 
 --------------لثمف الدائرة فيما يمي ىو  القطاع الدائري الممثؿ -30

 
 أ(                         ب(                         ج(                     د(  
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 اخ  ا  ال فك   الهه  ي في  ح ة الق اس لمصف ال ا ع  ص   ه الههائ  
 

 -:الطال   ع    ي  
كير اليندسي في وحدة القياس لمصؼ السابع وقد تـ ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات التف  

تصنيؼ ويتكوف االختبار  -نقد  -استنتاج  -استقراء -التصور البصري :تحديد ىذه الميارات وىي
ثـ تحديد اإلجابة المناسبة  ،يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية ،فقرة مف نوع االختيار مف متعدد  10مف 

 .بوضع خط تحتيا
 

 : االخ  ا   عم مات
 .دقائؽ 09 ،االختبار زمف -     
 .اإلجابة عميؾ تسيؿ لكي جيداً  السؤاؿ فيـ -      

 .بدقة المعطاة البيانات قراءة -      

 .السؤاؿ مف المطموب مف التأكد -      

 .صحيح واحد جواب سؤاؿ لكؿ -      

 .صحيحة أنيا تعتقديف التي اإلجابة اختاري -      

 .إجابة بدوف السؤا تتركي ال -      

 :التدريب مثاؿ
 ---------مف األعداد الزوجية فيما يمي 

 د(   صفر              4   (ج           2ب(                       5أ(  
     4   (ج وىي الصحيحة اإلجابة تحت خط نضع اآلف
 

نما بيدؼ وأخيرا تأكدي أف  نتيجتؾ عف ىذا االختبار ال تؤثر عمى درجتؾ في التحصيؿ ا لدراسي وا 
 .زمبلئؾ وعمى عميؾ والفائدة بالنفع يعود بمااالستفادة منيا في أغراض البحث العممي 

     تعاونكـ حسف عمى شكرا
 

  ال احث                                                                                    
 مروة محمد خمؼ اهلل
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 مف اح ا جا  
 لطال  /.......................         الصف/.................ا م ا

  /..........................          الشع  /................معممال
 أمام ا جا   الصح ح . Xع    ي الطال    ع   أك ك من صح  ا جا   ضعي إشا ة 

 قم 
 ال ؤال

 قم  ال  ائل
 ال ؤال

 ال  ائل
   ج ب أ   ج ب أ

1     11     
2     12     
3     13     
4     14     
5     15     
6     16     
7     17     
8     18     
9     19     

10     20     
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 مف اح ا جا  
 ا م الطال  /.......................         الصف/.................

 ..................          الشع  /................ /........معممال
 أماـ اإلجابة الصحيحة. Xعزيزتي الطالبة بعد تأكدؾ مف صحة اإلجابة ضعي إشارة 

 قم 
 ال ؤال

 قم  ال  ائل
 ال ؤال

 ال  ائل
   ج ب أ   ج ب أ

1   x  11 x    
2  x   12  x   
3   x  13   X  
4   x  14    x 
5 x    15    X 
6    x 16   X  
7    x 17    X 
8    x 18    X 
9 x    19    X 

10    X 20    x 
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ضعي  ائ ة ح ل  م  ا جا   الصح ح  ثم اهقمي ا جا ات إلى  :ع    ي الطال  
 :مف اح ا جا  

 
 سـ  ---------في الشكؿ المقابؿ طوؿ قوس  القطاع الدائري =  -2

 24د(                         11ج(                  40ب(             44أ( 
 
 

 الشكؿ المقابؿ يسمى  -1
 
 

 شبكة ىـر (أ( مخروط       ب(  شبكة مخروط          ج( قطاع دائري              د
 

 سـ6في الشكؿ المقابؿ إذا كاف نصؼ قطر قاعدة المخروط  -4

 سـ   ------------خروط = سـ فإف ارتفاع الم20وراسـ المخروط 
 6د(                 8ج(                 20ب(                64أ( 
 

 حددي الشكؿ المختمؼ فيما يمي  -5

 

 أ(                      ب(                ج(                         د(     
 

                                                                           
 نؽ نصؼ قطر ذلؾ القطاع فأي العبارات التالية صحيحة  ،إذا كانت ىػ زاوية قطاع دائري -5

 مساحة الدائرة×  ىػأ( مساحة القطاع الدائري = 
                            360° 
 مساحة الدائرة×  ىػب( مساحة القطاع الدائري = 
                             280° 

 محيط الدائرة×  ىػج( مساحة القطاع الدائري = 
                            360° 
 1نؽ ×  ىػد( مساحة القطاع الدائري = 

                                        360° 

 
60º 

 سم12

 سم20

 سم6
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 أي العبارات التالية صحيحة  -6
 خروطأ( طوؿ راسـ المخروط = طوؿ قوس القطاع الدائري الممثؿ لشبكة الم

 ب( طوؿ راسـ المخروط = طوؿ نصؼ قطر القطاع الدائري الممثؿ لشبكة المخروط
 ج( طوؿ راسـ المخروط = محيط قاعدة المخروط                         

 د( طوؿ راسـ المخروط = طوؿ نصؼ قطر قاعدة المخروط 
 

 في السؤاؿ التالي يوجد خطأ رياضي في الحؿ أقرئي الحؿ  -7
 دي ذلؾ الخطأ مع العمـ أف المطموب إيجاد حجـ مخروطبدقة ثـ حد

 شبكتو كما في الشكؿ المقابؿ 
 نؽ× ط × ىػ الحؿ / أ( طوؿ قوس القطاع الدائري = 

                                           280° 
 سـ  28.85=   9×  11×  80=     نؽ× ط × ىػ =  

        280                °280  ×7 
  طوؿ قوس القطاعط نؽ ومنيا نؽ =  1طوؿ قوس القطاع =  ب(

 ط 1                                              
 سـ1=    7×  21.57ج( إذًا نؽ 
        1  ×11 

  1+ نؽ  1د( االرتفاع =        راسـ 
                1 1+ 1 9االرتفاع =       
 سـ 9.1=       85         =      4+82االرتفاع =        
 االرتفاع× مساحة القاعدة × 2حجـ المخروط 
               3 
 3سـ  38.55=  9.1× 4×  11×  2ع   = ×  1نؽ× ط  × 2حجـ المخروط 

                3                       3     7 
 ---------------------------------/  الخطأ ىو

 -لية غير الزمة لحؿ السؤاؿ التالي:أي العبارات التا -8
 سـ وفرغ  6وعاء مصنوع مف جبص عمى شكؿ مكعب طوؿ ضمعو 
 بداخمو ىـر رباعي لو نفس قاعدة المكعب ونفس االرتفاع 

 أوجدي حجـ الجبص المصنوع منو الوعاء
 أ( حجـ المكعب                          ب( حجـ اليـر  

 د( المساحة الكمية لممكعب.  (ليـرج( مساحة قاعدة المكعب )قاعدة ا

 

80º 
 سم9
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 فإف مساحتو°280سـ وقياس زاويتو 24قطاع دائري مف دائرة نصؼ قطرىا  -9
 1سـ  ------= 
 22 -د                   77 -ج           254ب(          308 (أ

 فإف طوؿ قوسو °90سـ وقياس زاويتو  7قطاع دائري مف دائرة نصؼ قطرىا  -20
 سـ  ------= 
 22د(                   27ج(            77ب(          254 (أ

 سـ فإف مساحتو الكمية 8سـ وارتفاعو 6مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو   -22
 1سـ  -----= 
 ط  14ط            د( 69ط          ج( 84ط                ب(  96أ( 
 3سـ  -----= سـ فإف حجمو 9سـ وارتفاعو  7مخروط نصؼ قطر قاعدتو   -21
 66د(           231ج(              461ب(                2386أ( 
سـ فإف مساحتو الجانبية = 6سـ وارتفاعو الجانبي   5ىـر رباعي منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -23

 1 سـ ------
 25د(            60ج(             85ب(                   210أ(

 3سـ  -------سـ فإف حجمو =  5وارتفاعو  1 سـ 14عدتو ىـر ثبلثي مساحة قا -24
  40د(             45ج(              60ب(                 210أ( 
 ----فإف طوؿ نصؼ قطره =  1ط سـ 20سـ ومساحتو الجانبية  5مخروط طوؿ راسمو   -25
 سـ

 1د(               5ج(                 7ب(                 8أ( 
 سـ  -----سـ فإف طوؿ ارتفاعو =  7ونصؼ قطر قاعدتو   3سـ  308مخروط حجمو  -26
 4د(             6ج(                 29ب(                41أ( 
سـ 20وطوؿ ارتفاعو الجانبي   3سـ  210إذا كانت المساحة الجانبية ليـر رباعي قائـ منتظـ -27

 سـ  ----فإف طوؿ قاعدتو = 
 6د(           20ج(                14ب(               36أ( 
 -----------مف المجسمات اليندسية فيما يمي  -28
 قطاع دائري        ب( مربع                         ج( دائرة                   د( ىـر (أ

 -------جميع ما يمي مف عناصر القطاع الدائري ما عدا  -29
 ب( زاوية                        ج( نصفي قطر              د( قاعدة       أ( قوس         
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 --------------القطاع الدائري الممثؿ لثمف الدائرة فيما يمي ىو  -30
 

 أ(                         ب(                         ج(                     د(  
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 (5ممح   قم )
 خطاب  حك م  ل ل المعمم في  ح ة الق اس

            
 الجامع  ا   م  

 عما ة ال  ا ات العم ا
 كم   ال     

 ق م المهاطر  ط   ال    س /   اض ات
 

 ل ل المعمم في ال ح ة ال ا    "الق اس " من ك اب الصف ال ا ع األ ا ي   حك م :الم ض ع
 .الج ء الثاهي

 .............................................. حفظك اهلل.ال ك    /ال    
 ال  م عم كم   حم  اهلل    كا ه

معمؿ الرياضيات في تنمية  فاعميةتقـو الباحثة بإجراء دراسة تيدؼ إلى معرفة  :تحية طيبة وبعد  
وذلؾ  ،افظة رفحميارات  التفكير اليندسي والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بمح

 .لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج وطرؽ تدريس

وتتناوؿ ىذه الدراسة وحدة القياس وذلؾ في الوحدة الدراسية الثانية مف منياج اليندسة لمصؼ 
 ـ  1021/  1022 :لمعاـ الدراسي الفصؿ الدراسي الثاني السابع األساسي

 لخطوات معمؿ الرياضيات. وفًقا المعمـ دليؿ إعداد تياإجراءا بعض في الدراسة وتتطمب 
بداء الدليؿ قراءة سيادتكـ مف والمرجو  :الخطوات التي يتضمنيا الدليؿ في نظركـ وجية وا 

 غوية.مالسبلمة العممية وال -
 توظيؼ معمؿ الرياضيات في تدريس الرياضيات.ل المعمـ دليؿ في المحتوى عرض أسموب -
 .التعميمي لممحتوى األنشطة مناسبة -
 

أف تتوجو لكـ بخالص الشكر والتقدير لصدؽ تعاونكـ في خدمة البحث    ع  ال احث وأخيرا 
 .والمساىمة في تحسيف وتطوير تدريس الرياضيات ،العممي

 ،،مع خالص شكري وتقديري
 مروة محمد خمؼ اهلل -:ال احث 
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  ل ل المعمم
 ال  اض اتالق اس  فقًا لمعمل   ح ة    س مق  ح  ل    س

 
 مق م  
 بعد،،، أما ،والسبلـ عمى خير معمـ وأعظـ مرب محمد  والصبلة العالميف رب هلل الحمد
 المعممة  أختي /المعمـ أخي

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 
 -:وقد تضمف الدليؿ ما يمي ،وحدة القياس لتدريس دليؿ أيديكـ بيف  ضع ال احث 

 نبذه عف  معمؿ الرياضيات. -1
 .بذه عف ميارات التفكير اليندسي المراد تنميتيان -2
 تحديد األىداؼ العامة لموحدة. -3
 .الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة -4
تخطيط وتنفيذ الدروس بتوظيؼ معمؿ الرياضيات بطريقة تنمي ميارات التفكير اليندسي  -5

 .والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع
 -:على مليساعدك الدليل هذا وضع وقد

 .التقميدية بالطريقة وليس معممية بطريقة الدروس وتنفيذ تخطيط -

 العممية محور جعميفوت ،الطالبات لدى اليندسي التفكير تنمي ىندسية مشكبلت إثارة -
 .التعميمية

 .العميا التفكير المستويات تنمي التي التقويـ مف نماذج إبراز -

 .لمتفكير تدعو مثيرة أنشطة مف قدمون ما خبلؿ مف فعاؿ تفكير إلى المتعمميف دافعية تنمية -

 
 مناسباً  ما تراه تضيؼ أف لؾ بؿ حرفًيا، بتطبيقو ممزًما ولست ،لممعمـ مرشًدا يعد الدليؿ مبلحظة / وىذا

 .التدريس في البدء قبؿ دراسة متأنية دراستو تتـ أف بعد الدراسي الفصؿ داخؿ التعميمي لمموقؼ
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 .ه ذه عن  معمل ال  اض ات :أ ال
  مق م 
 أف مػف بػد فػبل ،التعميمػي الموقػؼ فػي المػتعمـ مػف ايجابيػاً  تفاعبلً  يتطمب الرياضيات تدريس إف    
 طػرًدا و ،لمدافعيػة بالرضػا زيػادةً  ويشػعر ،ويسػتمتع ،ينػاقش و ،ويكتشػؼ ،يسػأؿ و ،الطالػب يعمػؿ
 يتػاح ولكػي .منشػودةال التربويػة األىػداؼ تحقيػؽ إلػى وصػوالً  ،الرياضػية لمتجريػدات وتسػييبلً  ،لمممػؿ

 مػا وىػو المعينػات بكافػة مجيػز خػاص مكػاف فػي تػدريس الرياضػيات يكػوف أف البػد ذلػؾ طالػبلم
 .الرياضيات( )معمؿ يسمى
ة يعػػػد مػػػف الضػػػروريات الممحػػػة خاصػػػة فػػػي وقتنػػػا معممػػػإف تػػػوفر معمػػػؿ خػػػاص لمرياضػػػيات بال     

تيجيات التعمػػيـ والػػتعمـ التػػي الحاضػػر وذلػػؾ ليػػتمكف معممػػي ومعممػػات الرياضػػيات مػػف تطبيػػؽ اسػػترا
فينػػاؾ الكثيػػر مػػف األفكػػار الجيػػدة يمكػػف لممعممػػيف تطبيقيػػا فػػي معمػػؿ الرياضػػيات مػػف  ،تثػػري عمميػػـ

المعمميػة لتقػديـ دروس أكثػر إثػارة ونشػاطا مػف جانػب الطمبػة فػي حصػص  الرياضػيةخػبلؿ األنشػطة 
اتيجيات حديثػػػة مثػػػؿ األنشػػػطة فعنػػػد التخطػػػيط الجيػػػد لمػػػدرس البػػػد مػػػف االسػػػتعانة باسػػػتر  ،الرياضػػػيات

 المعممية التي تساعد كثيرًا عمى إنجاح المواقؼ التعميمية.
 :تدريس الرياضيات عف طريؽ معمؿ الرياضيات يتكوف مف ثبلث مراحؿ ىي  

 :الم حم  األ لى م حم  ا ع ا 
عػػػداد األسػػػئمة التػػػي تييػػػ ،ويػػػتـ فييػػػا تجييػػػز األدوات والمػػػواد المسػػػتخدمة ومكػػػاف الػػػتعمـ  الطػػػبلبئ وا 

عػػداد  ،لمنشػػاط. وتحديػػد األىػػداؼ ومسػػاعدة التبلميػػذ فػػي تحديػػد المشػػكمة لمعمػػؿ باعطػػاىـ  الطػػبلبوا 
وتحديػد المجموعػات  أوراؽ العمؿ وشرح كيفية العمؿ وخطواتو وطرؽ المبلحظة الصػحيحة والرصػد.

قػػاـ ويفضػػؿ أف تكػػوف غيػػر متجانسػػة ومناسػػبة مػػف حيػػث العػػدد ؛وتشػػجيعيـ عمػػى اسػػتخداـ لغػػة األر 
 والتمثيؿ البياني.

 :الم حم  الثاه   م حم  ال هف ذ
ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسػومات  .ويتـ إتباع الخطوات المحددة لموصوؿ لمنتائج المطموبة

 .بكتابة تقرير عف التجربة وما يمكف تطويره فييا فثـ يقومو  ،أو جدولة بيانات
 الم حم  الثالث  م حم  ال ق  م: 

 .ويتـ مناقشتيا بصورة جماعية ويستخمص منيا التعميمات يعمف عف النتائج لمجميع؛وفييا 
 .ه ذه عن مها ات ال فك   الهه  ي الم ا   هم  ها :ثاه اً 
مف خبلؿ إعداد الدروس عػف طريػؽ توظيػؼ معمػؿ الرياضػيات لتنميػة التحصػيؿ   عت ال احث وقد 

 وميارات التفكير اليندسي.
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 :ال فك   الهه  ي
عبػارة عػف نشػاط عقمػػي اليػدؼ منػو اسػػتخداـ كػؿ أو بعػض صػور التفكيػػر عنػد مواجيػة المشػػكبلت    

وتحػػدده عػػدة ميػػارات تتعمػػؽ بالعمميػػات العقميػػة،  والتعامػػؿ مػػع التمػػاريف اليندسػػية المختمفػػة، ،اليندسػػية
كػاني ػ البرىػاف قػي ػ التصػور البصػري المئوىي: االستقراء ػ االستدالؿ ػ التعبيػر بػالرموز ػ التفكيػر العبل

اليندسي ، ويحدث ىذا النوع مف التفكير عندما تواجو الفرد مشكمة يصػعب حميػا بػالطرؽ البسػيطة أو 
 المباشرة.

 مها ات ال فك   الهه  ي الم ا   هم  ها:

 مها ة ال ص   ال ص ي

القياـ بمجموعة مف األنشطة البصرية التي القدرة عمى 
أو تصور  ف األشياء،تتضمف إدراؾ العبلقات بيف مجموعة م

ىذه األشياء عند النظر إلييا مف جوانب مختمفة أو تثبيتيا 
 أو إداراتيا في بعديف أو ثبلثة أبعاد.

 

 مها ة اال  ه اج
استخداـ المتعمـ لمقواعد العامة أو التعميمات لموصوؿ إلى 

 .المشاىدات والمبلحظات واألمثمة
 

 مها ة اال  ق اء
ات، أو البيانات المتوفرة لديو استخداـ المتعمـ لممبلحظ

 .لموصوؿ إلى قواعد عامة أو تعميمات
 

 مها ة الهق 

إحدى ميارات تقييـ المعمومات ، و تعني القياـ بفحص دقيؽ 
لمموضوع أو القضية بيدؼ تحديد مواطف القوة و الضعؼ 
مف خبلؿ التحميؿ و إصدار األحكاـ باالستناد إلى معايير 

 د.مقبولة تتخذ أساسا لمنق
 

 مها ة ال صه ف

األشياء عمى أساس  ىي تمؾ الميارة التي تستخدـ لتجميع
خصائصيا أو صفاتيا ضمف مجموعات أو فئات، أو أنيا 

عقمية يتـ مف خبلليا وضع األشياء معًا  عبارة عف عممية
 .معنى ضمف مجموعات بحيث تجعؿ منيا شيئًا ذا
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ال  اضة ات لمصةف ال ةا ع األ ا ةي  ل حة ة الق ةاس فةي ك ةاباألطة اف العامة   :ثالثاً 
 .لمفصل ال  ا ي الثاهي

 .تعرؼ مفيوـ القطاع الدائري -1
 

 تجد طوؿ قوس القطاع الدائري إذا عمـ قياس زاويتو وطوؿ نصؼ قطر دائرتو. -2
 حسب مساحة  القطاع الدائري إذا عمـ قياس زاويتو وطوؿ نصؼ قطر دائرتو.ت -3
 تعرؼ المخروط. -4
 .مومية راسـ المخروط ونصؼ قطر قاعدتو تجد ارتفاع مخروط بمع -5
 تحسب المساحة الجانبية لممخروط. -6
 تجد المساحة الكمية لممخروط. -7
 تحسب حجـ لممخروط. -8
 .تعرؼ اليـر -9

10- .  تجد المساحة الجانبية لميـر
11- .  تحسب المساحة الكمية لميـر

 

12- .  تجد حجـ اليـر
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  ا عًا: الخط  ال مه   ل    ي ال ح ة
 ع   الحصص عه ان ال  س ال  س عه ان الم ض ع  قم الم ض ع

 األوؿ القطاع الدائري األوؿ
 

 الثاني
 الثالث
 

 الرابع 
 الخامس

مفاىيـ أولية في  -
 اليندسة.

 مفيـو القطاع الدائري. -
طوؿ قوس القطاع  -

 الدائري.
 مساحة القطاع الدائري. -
 رسـ القطاع الدائري. -

 حصة
 

 حصة
 حصة
 

 حصة
 ةحص

 األوؿ المخروط الثاني
 الثاني
 الثالث
 الرابع 
 

 الخامس
 

 السادس

 .مفيـو المخروط -         -
 شبكة المخروط. -         -
 .ارتفاع المخروط -         -

المساحة الجانبية     -
 لممخروط.

المساحة الكمية  -
 لممخروط.

 حجـ المخروط. -

 حصة
 حصة
 حصة
 حصة
 

 حصة
 

 حصة
 األوؿ اليـر الثالث

 لثانيا
 

 الثالث
 الرابع 
 

 الخامس
 السادس

- .  مفيـو اليـر
العبلقة بيف عناصر  -

.  اليـر
- .  شبكة اليـر
المساحة الجانبية  -

.  لميـر
- .  المساحة الكمية لميـر
- .  حجـ اليـر

 حصة
 حصة
 

 حصة
 حصة
 

 حصة
 حصة

 حصة17  درس17 ثبلث موضوعات المجموع
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 :  ج هات لممعمم/ ة
 -مراعاة ما يمي: ماؿ أف تقوـ بإدارة العممية التعميمية عميكأخي المعمـ / أختي المعممة قب

 قيد على ذلك يكون أن دون من فيه جاء بما واالنتفاع به لالسترشاد بإمعان الدليل هذا قراءة -
 ابتكارك.

 للطلبة. التعلم بيئة إعداد في البدء قبل دقيقة قراءة حدة على موضوع كل قراءة -
وتييئة المعمؿ كبيئة لمتعمـ وتجييز مصادر التعمـ واألجيزة في التخطيط   المعلم دور يتمثل -

رشاد وتوجيو  ،واألدوات البلزمة والمحافظة عمى السبلمة  ،الطبلبإضافة إلى تيسير التعمـ وا 
 .الطبلبواألماف لممعمؿ و 

جراء التجارب وعمؿ اكتشافات والعمؿ منفردًا وفي فريؽ  - دور المتعمـ ىنا ىو اكتساب خبرات وا 
 .كبلت مطروحةوحؿ مش

 جماعي، المشروع.النشاط ال ،فرديالنشاط التتنوع األنشطة داخؿ المعمؿ إلى  -
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 طوؿ قوس القطاع الدائري :الم ض ع :                                          ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 تجد طوؿ قوس قطاع الدائري
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

تجد ناتج ضرب  -2
 .أعداد

 .تجد محيط دائرة -1

( دائرة نصؼ 1    -( جدي ناتج ما يمي:2
90  x 1x 11  x3.5 سـ        7=  قطرىا

                                                                                .محيطيا  جدي             7        360
 

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م م  الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم 

1- 
   ه ر 
قاه ن 
ط ل 
ق س 
القطاع 
 ال ائ ي.

 

 -:خط  ال عمم* 
 -:أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات ال ال  

 ،ورؽ مقوى مموف :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1
وتجييز المعمؿ بتقسيـ  ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص

 .جموعات غير متجانسة مناسبة لعدد الطالباتالمقاعد إلى م
 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2

 أ( ما ىو القطاع الدائري؟
 ؟ب( ما ىي زاوية القطاع

 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3
 ؟كيفية إيجاد طوؿ قوس القطاع الدائري

وشرح كيفية العمؿ  ،العمؿ عمى الطالباتيتـ توزيع أوراؽ  -4
 .وخطواتو

 
 

 أ ا ه 
األسئمة 

  المطروحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه ائجه
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 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  
يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1

ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو  ،لمنتائج المطموبة
 جداوؿ.

 :تاليولذلؾ تقوـ الطالبات بحؿ النشاط ال
 -:هشاط صفي / ع    ي الطال   أكممي الج  ل ال الي

الك    
الذي 
 مثمه 
المهطق  
 المظمم 

ق اس 
ال ا    

 ةط

ه    
ط ل 
الق س 
إلى 
مح ط 
 ال ائ ة

 ة  > ط
360º 

 
 180º 1 

2 
180º = 1 
360º   2 

 
    

 
    

 

    

 

    

 
 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
 

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النشاط السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي

 
األسئمة 

  المطروحة
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  طوؿ قوس القطاع=  ػزاوية القطاع ى
360º               محيط الدائرة 

 :ومما سبؽ عف طريؽ الضرب التبادلي نستنتج القانوف التالي
 محيط الدائرة   x ػزاوية القطاع ىطوؿ قوس القطاع الدائري = 

                                    360º 
 ط نؽ x   2 ػىطوؿ قوس القطاع الدائري = 

                             360º 
 .زاوية القطاع الدائري ػى :حيث أف

 نؽ نصؼ قطر دائرة القطاع الدائري. 
 3.14أو  22=  (النسبة التقريبية)ط 

                        7 
 نقـو بمناقشة القانوف التي تـ التوصؿ إليو وذلؾ بطرح أمثمة. -2

إذا  ،سـ5/ ما طوؿ قوس قطاع دائري طوؿ نصؼ قطرىا مثال 
 ؟º 42عممتي أف قياس زاوية القطاع 

 60º/ احسبي طوؿ قوس القطاع الدائري إذا كاف قياس زاويتو  مثال
 .سـ 3.5ونصؼ قطر دائرتو 

 ج   -2
ط ل 
ق س 
قطاع 
 .ال ائ ي

 

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
احسبي  120ºسـ وقياس زاويتو  14قطاع دائري نصؼ قطره  -1

 .طوؿ قوسو
احسبي  45ºسـ وقياس زاويتو  7قطاع دائري نصؼ قطره  -2

 .طوؿ قوسو
احسبي طوؿ  180ºسـ وقياس زاويتو  14قطاع دائري قطره  -3

  .قوسو
 :احسبي طوؿ قوس القطاعات الدائرية في الشكميف التالييف -6

7-                         
 

األسئمة 
  المطروحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30º 

سم3.5

45º 

14

سم
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 /2هشاط صفي 
إذا عممتي أف قطاعًا دائريًا فييا  ،ما طوؿ نصؼ قطر دائرة -1

  ؟سـ 44وطوؿ قوسو  120ºقياس زاويتو 
سـ  22سـ وطوؿ قوسو  7قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو  -2

 .أوجدي قياس زاويتو
 صحة العبارة التالية مع ذكر السبب:بيني صحة أو عدـ  -3

إذا ضاعفنا قياس زاوية القطاع دائري فإننا نضاعؼ طوؿ  -
 .قوسو
إذا ضاعفنا طوؿ نصؼ قطر دائرة القطاع دائري فإننا  -

 نضاعؼ طوؿ قوسو.
تريد أسماء صنع مروحة مف الورؽ المقوى عمى شكؿ قطاع  -4

قطر فإذا كاف نصؼ  ،دائري ويزيف محيطيا بشريط مموف
فما ىو طوؿ الشريط  120ºوزاوية القطاع  ،سـ 14القطاع = 

 .المموف
 

 عمى كتاب المساندة 31ص  1س :* هشاط    ي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
وتصويب 
النشاط 
 البيتي
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 مساحة  القطاع الدائري :الم ض ع :                                          ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 تجد مساحة قطاع الدائري
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

تجد ناتج ضرب  -2
 .أعداد

 .تجد محيط دائرة -1

    -ج ما يمي:جدي نات (2
 90  x 1x 11  x24 x 24  = 

360        7    
جدي مساحة دائرة طوؿ نصؼ قطرىا  (1

 سـ           24

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م  م  الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم

1- 
   ه ر 
قاه ن 
م اح  
القطاع 
 ال ائ ي.

 

 -:خط  ال عمم* 
 -:أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات ال ال  

 ،ورؽ مقوى مموف :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1
وتجييز المعمؿ بتقسيـ  ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص

 .موعات غير متجانسة مناسبة لعدد الطالباتالمقاعد إلى مج
 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2

 أ( ما ىي مساحة سطح الدائرة؟
ب( ىؿ يوجد عبلقة بيف مساحة القطاع الدائري ومساحة الدائرة 

 ؟المقطوع منيا
 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3

 ؟إيجاد مساحة القطاع الدائري كيفية
وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4

 .وخطواتو
 

 أ ا ه
األسئمة 

  المطروحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه ائجه
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 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  
يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1

مات أو ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسو  ،لمنتائج المطموبة
 جداوؿ.

 :ولذلؾ تقوـ الطالبات بحؿ النشاط التالي
 -:هشاط صفي / ع    ي الطال   أكممي الج  ل ال الي

الك    
الذي 
 مثمه 
المهطق  
 المظمم 

ق اس 
ال ا    

 ةط

ه    
م اح  
القطاع 
 ال ائ ي
إلى 

م اح  
 ال ائ ة

 ة  > ط
360º 

 
 180º 1 

2 
180º = 1 
360º   2 

 
    

 
    

 

    

 

    

 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
 

 -ثالثًا/ م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 .النتائج
 :مف النشاط السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي

 
 

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 
اركة مش

الطالبات 
في 

 المناقشة 
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  مساحة القطاع الدائري=  ػزاوية القطاع ى

360º               مساحة الدائرة 
 :ومما سبؽ عف طريؽ الضرب التبادلي نستنتج القانوف التالي

 مساحة الدائرة   x ػزاوية القطاع ىطوؿ مساحة القطاع الدائري = 
                                    360º 

 2ط نؽ    x ػىمساحة القطاع الدائري =  
                        360º 

 .زاوية القطاع الدائري ػى :حيث أف
 نؽ نصؼ قطر دائرة القطاع الدائري. 

 3.14أو  22=  (النسبة التقريبية)ط 
                         7 

 وذلؾ بطرح أمثمة.نقـو بمناقشة القانوف التي تـ التوصؿ إليو  -2
 7وطوؿ نصؼ قطر دائرتو  45º/ قطاع دائري قياس زاويتو مثال 
 .جدي مساحة سطحو ،سـ
وطوؿ نصؼ قطر دائرتو  180º/ قطاع دائري قياس زاويتو  مثال
 .جدي مساحة سطحو ،سـ 10

 ج   -2
م اح  
قطاع 
 ال ائ ي.

 

 / 1هشاط صفي  -* ال ق  م:
سـ،  7وطوؿ نصؼ قطر دائرتو  30ºقطاع دائري قياس زاويتو  -1

 جدي مساحة سطحو.
سـ،  42وطوؿ قطر دائرتو  90ºقطاع دائري قياس زاويتو  -2

 جدي مساحة سطحو.
 2سـ  154مساحة سطح دائرتيا و  180ºقطاع دائري زاويتو  -3

 احسبي مساحة القطاع الدائري.
سـ، قطع منيا قطاع دائري  9دائرة طوؿ نصؼ قطر دائرة  -4

جدي النسبة بيف مساحة القطاع المقطوع  º 90قياس زاويتو 
 ومساحة الدائرة.

 
 

رصد عدد 
اإلجابات 
الصحيحة 
 لكؿ نشاط

 
 

متابعة 
وتصويب 
النشاط 
 البيتي
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  / 2هشاط صفي 
 بيني صحة أو عدـ صحة العبارة التالية مع ذكر السبب: -1
 قياس زاوية القطاع دائري فإننا نضاعؼ مساحتو.إذا ضاعفنا  -
إذا ضاعفنا طوؿ نصؼ قطر دائرة القطاع دائري فإننا  -

 نضاعؼ مساحتو.
سـ،  7ما طوؿ قوس قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو  -2

 ؟2سـ  77ومساحتو 
سـ ومساحة  21ما قياس زاوية قطاع دائري نصؼ قطره  -3

       ؟                     2سـ 462سطحو 
 في الشكؿ المقابؿ :                       -4

 أ ب ج مثمث قائـ الزاوية في ب
  سـ 8سـ، ب ج = 6أ ب =  

 رسـ قوس دائري مركزه أ وطوؿ نصؼ                                                
                          قطر دائرتو = أ ب فقطع أ ج في د    

  º 37أ =  >، ؽ 
 أوجدي المساحة المحصورة بيف

 ب ج، ج د، والقوس ب د. 
 

 أحسبي مساحة الشكؿ المظمؿ       -5
                                         6 

 
 

 سـ 12إذا كاف طوؿ عقرب ساعة الحائط  -6
 ما الزاوية إذا كانت الساعة الثالثة. (أ

 2: 15ما الزاوية التي يدور بيا العقرب بيف الساعة  (ب
 2: 48والساعة 

 ما المساحة التي غطاىا العقرب في دورانو. (ث
 عمى كتاب المساندة 33ص  2س* هشاط    ي: 

 

4 

50° 

 أ

 ج ب

 د
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 رسـ قطاع الدائري :الم ض ع :                                          ال ا  خ   

         
 ترسـ قطاع الدائري اله ف العام:
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

                                 سـ                                                3ارسمي دائرة نصؼ قطرىا  ترسـ دائرة  -2
 

 ه ائجه أ  ا ه

مبلحظة 
صحة 
 الرسـ

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
   ه ر 
خط ات 
  م 

القطاع 
 ال ائ ي.

 

 -:خط  ال عمم* 
 -:اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات ال ال  أ  
 ،ورؽ مقوى مموف :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1

وتجييز المعمؿ بتقسيـ  ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص
 .المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة مناسبة لعدد الطالبات

 :لبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىينطرح األسئمة التي تييئ الطا -2
 أ( ما ىو القطاع الدائري؟

 ؟ب( مما يتكوف القطاع الدائري
 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3

 ؟كيفية رسـ قطاع  الدائري
وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4

 .وخطواتو
 -:لخط ات ال ال  ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل ا

يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1
ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو  ،لمنتائج المطموبة

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
ة المناقش

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 

 ه ائجه
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 جداوؿ.
 :ولذلؾ تقوـ الطالبات بحؿ النشاط التالي

 هشاط صفي / 
 ؟قطاعًا دائرياً  يفكيؼ يمكنكي أف ترسم

وتجميع اإلجابات لتحديد  ،مع الطالباتيمكف مناقشة تمؾ النشاط 
 خطوات والمعطيات البلزمة لرسـ قطاع دائري. 

 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
  

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :لتوصؿ إلى ما يميمف المرحمة السابقة يتـ ا

 -:لرسـ قطاع دائري نقوـ بالخطوات التالية -
 معرفة طوؿ نصؼ قطر دائرة القطاع. -1
 .رسـ دائرة نصؼ قطرىا تـ تحديده في الخطوة السابقة -2
معرفة زاوية القطاع ويتـ رسميا داخؿ الدائرة التي تـ رسميا في  -3

وضمعي  ،الدائرةبحيث يكوف رأس الزاوية ىو مركز  ،الخطوة السابقة
 الزاوية ىما نصفي قطري الدائرة المرسومة؟

                          
 نقـو بمناقشة القانوف التي تـ التوصؿ إليو وذلؾ بطرح أمثمة. -2

سـ وقياس زاويتو 4/ ارسمي قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو مثال 
70º. 
 

 
 
 

مبلحظة 
مدي 
صحة 
حؿ 

 النشاط
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 المناقشة 
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2- 
   م 
قطاع 
 . ائ ي

 

 نشاط صفي/ -:* ال ق  م
 .º 45سـ وزاويتو 5أرسمي قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو  -1
 .º 90سـ وزاويتو 7أرسمي قطاع دائري قطردائرتو -2
وساحة ىذا  ،سـ5أرسمي قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو  -3

 .مف مساحة الدائرة 5القطاع 
       8 

 سـ. 7أرسمي قطاع دائري طوؿ نصؼ قطره  -4
 

ظممي قطاعًا  ،سـ4في دائرة طوؿ نصؼ قطرىا  :* هشاط    ي
 % مف مساحة الدائرة.30دائريًا فييا يمثؿ 

مبلحظة 
صحة 
 الرسـ

 
 
 
 

متابعة 
ب وتصوي
النشاط 
 البيتي
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 المخروط :الم ض ع :                                          ال ا  خ   

         
 اله ف العام:
 وط وعناصره.تعرؼ المخر 
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

 ،ارسمي القطاع الدائري ـ ب ج (2 .ترسـ قطاع دائري -2
سـ وزاويتو  4نصؼ قطر دائرتو 

220º .                                                                                
 

 ه ائجه أ  ا ه

مبلحظة 
صحة 
 الرسـ

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
 ك ن 

مخ  ط 
  ذك  

 عهاص ه.
 

 -:خط  ال عمم* 
أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات 

 -:ال ال  
ورؽ  ،مخروط :ت والمواد المستخدمة وىينقـو بتجييز األدوا -1

وتجييز المعمؿ  ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،مقوى مموف
 .بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة مناسبة لعدد الطالبات

 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2
 أ( ما ىو المخروط؟

 ؟ب( مما يتكوف المخروط
 :ضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىينو  -3

 ؟ما ىو المخروط، ومما يتكوف
وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4

 .وخطواتو
 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  

 أ ا ه
 مبلحظة
 تفاعؿ
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 
األسئمة 
 المطروحة

 
 

 ه ائجه
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يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1
ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو  ،لمطموبةلمنتائج ا
 جداوؿ.

 :ولذلؾ تقوـ الطالبات بحؿ النشاط التالي
قومي بمؼ القطاع الدائري التي تـ هشاط صفي / ع    ي الطال   

ما  .رسمو في البند االختباري حتى ينطبؽ ـ ب مع ـ ج ثـ ألصقيو
 ؟ىو الشكؿ الذي نحصؿ عميو

 
 .عف النتائج التي تـ التوصؿ إليياكتابة تقرير  -2
 

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النشاط السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي

 الشكؿ الذي تـ التوصؿ إليو يسمى مخروط. -
 دة ورأس واحد.المخروط ىو مجسـ ذو قاعدة دائرية واح -
 -:عناصر المخروط ىي -

 ىي قاعدة دائرية. :قاعدة المخروط
 ىي أعمى نقطة في المخروط. :رأس المخروط

ىو الخط الواصؿ بيف رأس المخروط ومركز  :ارتفاع المخروط
 قاعدتو.

ىو الخط الواصؿ بيف رأس المخروط وأي نقطة  :راسـ المخروط
 عمى قاعدتو.

و الخط الواصؿ بيف مركز قاعدة ا ى :نصؼ قطر قاعدة المخروط
 المخروط وأي نقطة عمى قاعدتو.

ىو القطاع الدائري الناتج عف قص المخروط عمى  :شبكة المخروط
 طوؿ راسمو.

طوؿ راسـ المخروط = نصؼ قطر القطاع الدائري الذي يمثؿ 
 شبكة المخروط.

محيط قاعدة المخروط = طوؿ قوس القطاع الدائري الذي يمثؿ 

 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدي 
صحة 
حؿ 

 النشاط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 
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 خروط.شبكة الم
نؽ قاعدة المخروط = نصؼ قطر القطاع الدائري الذي يمثؿ شبكة 

 المخروط.
نصؼ قطر قاعدة )+  2(= )ارتفاع المخروط2)طوؿ راسـ(
 2(المخروط

 
نقـو بمناقشة التعريفات التي تـ التوصؿ إلييا التي تـ التوصؿ  -2

 إليو وذلؾ بطرح أمثمة.
سـ وطوؿ 2تو / ارسمي شبكة مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدمثال 
 سـ. 5راسمو 
سـ وطوؿ نصؼ  10/ جدي ارتفاع مخروط طوؿ راسمو  مثال

 سـ. 8قطر قاعتو 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 قشة المنا

2- 
   م 

مخ  ط 
   ش ك ه

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
 .سـ 11سـ ومحيط دائرتو  6ارسمي مخروط طوؿ راسمو  -1
سـ وطوؿ نصؼ قطر  5ارسمي شبكة مخروط طوؿ راسمو  -2

 .سـ2قاعدتو 
في ما يمي ثبلث شبكات مخاريط ليا نفس طوؿ نصؼ القطر  -3

ورقة وكوف مف كؿ واحدة منيا ولكف اختمفت زواياىا، انقميا إلى ال
 .مخروطاً 

 
 
 
 .ارسمي شبكتو ،في الشكؿ المقابؿ مخروط -4
 
 
 

مبلحظة 
صحة 
 الرسـ
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 ج   -3
ا  فاع 
مخ  ط 
 معم م   
 ا مه 
 هصف 
قط  
 .قاع  ه

 /2هشاط صفي 
سـ وطوؿ راسمو 4أحسبي ارتفاع مخروط تصؼ قطر قاعدتو  -1

 سـ.10
مخروط إذا كاف ارتفاعو  أحسبي طوؿ نصؼ قطر قاعدة -2

 سـ.15سـ وطوؿ راسمو 12
أحسبي طوؿ راسـ مخروط ناتج عف دوراف مثمث متساوي  -3

 سـ.4الساقيف قائـ الزاوية إذا كاف طوؿ ضمع القائمة 
 أحسبي ارتفاع المخروط الذي شبكتو كما في األشكاؿ التالية. -4

 
 نشاط بيتي:- 

 .ائؿي تماريف ومسمعمممف الكتاب ال 64ص 1،2س 

رصد 
عدد 

اإلجابات 
الصحيحة 

لدى 
الطالبات 
عمى كؿ 

 سؤاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 وتصويبو
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   م اهلل ال حمن ال ح م

      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 المساحة الجانبية لممخروط :م ض عال :                                          ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 تجد المساحة الجانبية لممخروط.
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

تعرؼ شبكة  -2
 المخروط.

 عرفي شبكة المخروط -2
 

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،شفاؼ الصؽ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
   ه ر 
قاه ن 

الم اح  
الجاه    
 .لممخ  ط

 

 -:خط  ال عمم* 
أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات 

 -:ال ال  
 ورؽ مقوى :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1

وتجييز المعمؿ  ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،مموف
بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة مناسبة لعدد 

 .الطالبات
 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2

 أ( ما ىو الشكؿ الناتج عف قص المخروط عمى طوؿ راسمو؟
 ؟ؿ السابؽب( ماذا نسمي الشكؿ الناتج في السؤا

 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3
 ؟كيفية إيجاد المساحة الجانبية لممخروط

وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 

 ه ائجه
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 .وخطواتو
 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  

وة السابقة لموصوؿ يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخط -1
ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو  ،لمنتائج المطموبة

  جداوؿ.                                                        
 
 

 
 ولذلؾ تقوـ الطالبات بالمشاركة في النقاش التالي:   

 :عزيزتي الطالبة
 طاعًا دائريًا.تذكري أف شبكة المخروط الدائري القائـ يكوف ق

 إذًا مساحة القطاع = المساحة الجانبية لممخروط.

                                         
 مساحة الدائرة   x ػىوبالتالي فإف المساحة الجانبية لممخروط = 
                                         360º              

 2ط نؽ  x ػىة الجانبية لممخروط = المساح
                             360º 
 طوؿ القوس  1ط نؽ =  x ػىعزيزتي الطالبة تذكري أف 

                          360º            2 
 إذًا المساحة الجانبية لممخروط =

 نؽ القطاع الدائري xطوؿ القوس   1  
  2 

 نؽ القطاع = راسـ المخروطعزيزتي الطالبة تذكري أف  
 إذًا المساحة الجانبية لممخروط =

 طوؿ راسـ المخروط xطوؿ القوس   1  
  2 

عزيزتي الطالبة تذكري أف طوؿ قوس القطاع  = محيط قاعدة 
 ط نؽ)القاعدة(2المخروط = 

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدي 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 النقاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نق
هـ
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 إذًا المساحة الجانبية لممخروط =
  1  x  2  )ط نؽ)القاعدةx طوؿ راسـ المخروط 
  2   

 المساحة الجانبية لممخروط = 
 طوؿ الراسـ= ط نؽ ؿ xنؽ )القاعدة(  xط 
 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النقاش السابؽ تـ التوصؿ إلى ما يمي

 المساحة الجانبية لممخروط = 
 طوؿ الراسـ= ط نؽ ؿ xنؽ )القاعدة( xط 
 نقـو بمناقشة القانوف التي تـ التوصؿ إليو وذلؾ بطرح أمثمة. -2

 4سـ وطوؿ راسمو  7/ مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو مثال 
 .جدي مساحتو الجانبية ،سـ

 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 المناقشة 

 ج   -2
الم اح  
الجاه    
 .لمخ  ط

 

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
 ،سـ 5سـ وطوؿ راسمو  3.5مخروط نصؼ قطر قاعدتو  -1

 .و الجانبيةجدي مساحت
سـ وطوؿ  10أحسبي المساحة الجانبية لمخروط قطره   -2

 سـ. 12الراسـ 
ومساحتو الجانبية  ،سـ5مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -3

 .وطوؿ ارتفاعو ،جدي طوؿ راسمو ،2سـ  220
 جدي المساحة الجانبية لمخروط شبكتو كما -4
                             :في الشكؿ التالي 

                                                      
استنتجي قانونًا إليجاد المساحة الجانبية لمخروط  :* هشاط    ي

 بداللة نصؼ قطر قاعدتو وارتفاعو.

رصد 
عدد 

اإلجابات 
الصحيحة 

لكؿ 
 نشاط

 
 

متابعة 
وتصويب 
النشاط 
 البيتي
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 المساحة الكمية لممخروط :الم ض ع :                                          ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 تجد المساحة الكمية لممخروط.
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

تجد المساحة الجانبية  -2
 روط.المخ
 .تجد مساحة دائرة -1

 ،سـ1مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -2
 .جدي مساحتو الجانبية ،سـ5وطوؿ راسمو 

جدي مساحة دائرة طوؿ نصؼ قطرىا  -1
 سـ.7
 

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
   ه ر 
قاه ن 

الم اح  
الكم   

 .لممخ  ط
 

 -:خط  ال عمم* 
أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات 

 -:ال ال  
ورؽ مقوى  :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1

تجييز المعمؿ و  ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،مموف
بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة مناسبة لعدد 

 .الطالبات
 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2

 ؟أ( مما يتكوف المخروط كمجسـ كامؿ
 ؟ب( ما ىو المساحة الجانبية لممخروط

 ؟ج( ما ىي مساحة الدائرة
 :مى تحديد المشكمة وىينوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ ع -3

 ؟كيفية إيجاد المساحة الكمية لممخروط
وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 
 

 ه ائجه
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 .وخطواتو
 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  

يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1
 يف النتائج وما يمزميا مف رسومات ويتـ تدو  ،لمنتائج المطموبة

 .أو جداوؿ
 ولذلؾ تقوـ الطالبات بالمشاركة في النقاش التالي:  

 :عزيزتي الطالبة
وشبكة مخروط  ،تذكري أف المخروط يتكوف مف قاعدتو دائرية -

 .عمى شكؿ قطاع دائري
 المساحة الكمية لممخروط = مساحتو الجانبية + مساحة قاعدتو -

 2الراسـ + ط نؽ  x(نؽ )قاعدتو xلممخروط= ط  المساحة الكمية
 
 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
 

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النقاش السابؽ تـ التوصؿ إلى ما يمي

 2الراسـ + ط نؽ x(نؽ )قاعدتو xوط = ط المساحة الكمية لممخر 
 
 نقـو بمناقشة القانوف التي تـ التوصؿ إليو وذلؾ بطرح أمثمة. -2

 4سـ وطوؿ راسمو  7/ مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو مثال 
 .جدي مساحتو الكمية ،سـ
 

 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدي 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 النقاش
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 ج   -2
الم اح  
الكم   
 .لمخ  ط

 

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
جدي ،سـ10سـ وطوؿ راسمو 7مخروط طوؿ نصؼ قاعدتو  -1

 مساحتو  الكمية.
 ،سـ8سـ وطوؿ ارتفاعو  6مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -2

 .كميةجدي مساحتو ال
سـ ومحيط 10أحسبي المساحة الكمية لمخروط طوؿ راسمو  -3

 .سـ 22قاعدتو 
ب ج =  ،سـ4فيو أ ب =  ،أ ب ج مثمث قائـ الزاوية في ب -4
 سـ.3

 ،إذا أدرنا ىذا المثمث حوؿ ب ج لنحصؿ عمى مخروط (أ
 فما المساحة الجانبية ليذا المخروط؟

 .جدي المساحة الكمية (ب
 ،أ ب لنحصؿ عمى مخروط إذا أدرنا ىذا المثمث حوؿ (ث

 فما المساحة الجانبية والكمية ليذا المخروط؟
 

جدي المساحة الجانبية ثـ المساحة الكمية لمخروط  :* هشاط    ي
 .شبكتو كما في الشكؿ المقابؿ

  

رصد 
عدد 

اإلجابات 
الصحيحة 

لكؿ 
 نشاط

 
 

متابعة 
وتصويب 
النشاط 
 البيتي
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 ال حمن ال ح م   م اهلل

      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 حجـ  لممخروط :الم ض ع :                                          ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 تجد حجـ لممخروط.
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

سـ 7اسطوانة طوؿ نصؼ قطر قاعدتيا  -2 حجـ اسطوانة  تجد -2
 .جدي حجميا ،سـ9وطوؿ ارتفاعيا 

 

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
ر    ه 
قاه ن 
حجم 

 .لممخ  ط
 

 -:خط  ال عمم* 
أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات 

 -:ال ال  
 ،اسطوانة :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1

 ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،اورؽ مقوى مموف ،مخروط
نسة وتجييز المعمؿ بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجا

 .مناسبة لعدد الطالبات
 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2

 أ( ما ىي االسطوانة؟
 ب( ما ىو المخروط؟

 ؟ج( ىؿ يوجد عبلقة بيف المخروط واالسطوانة
 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3

 ؟كيفية إيجاد حجـ  لممخروط

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 

 ه ائجه
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وشرح كيفية العمؿ  ،أوراؽ العمؿ عمى الطالباتيتـ توزيع  -4
 .وخطواتو

 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  
يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1

ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو  ،لمنتائج المطموبة
                          جداوؿ.                              

 ولذلؾ تقوـ الطالبات بالمشاركة في النقاش التالي:  
 :عزيزتي الطالبة الحظي أف

 االرتفاع xحجـ االسطوانة = مساحة القاعدة 
 االرتفاع x 2(نؽ القاعدة) x= ط               

 :نبلحظ مف الشكؿ المجاور أف
 االسطوانة 1المخروط = 
             3  

 حجـ االسطوانة   1حجـ المخروط =  إذاً 
                     3 

 االرتفاع xمساحة القاعدة x   1حجـ المخروط = 
                  3 

 االرتفاع x 2(نؽ القاعدة) xط  x   1حجـ المخروط = 
                  3 

 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
 -ق  م   شمل ما  مي:ثالثًا / م حم  ال 

ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1
 النتائج.

 :مف النقاش السابؽ تـ التوصؿ إلى ما يمي
 االرتفاع x 2(نؽ القاعدة) xط  x   1حجـ المخروط = 
                  3 

 نقـو بمناقشة القانوف التي تـ التوصؿ إليو وذلؾ بطرح أمثمة. -2
سـ طوؿ ارتفاعو  7/ مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو ثال م
 .جدي حجمو ،سـ9

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدي 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 النقاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 
مشاركة 
الطالبات 
في 
 المناقشة



 135 

  ج  -2
حجم 

 .لمخ  ط
 

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
 ،سـ3.5جدي حجـ مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -1

 سـ.10وارتفاعو 
 سـ.7سـ وارتفاعو 12جدي حجـ مخروط قطر قاعدتو  -2
 .سـ10سـ وطوؿ راسمو 14جدي حجـ مخروط قطر قاعدتو  -3
جدي  ،سـ3وارتفاعو  2سـ 10مخروط دائري مساحة قاعدتو  -4

 حجمو.
 /2صفي  هشاط
فإذا  ،سـ8سـ و6مثمث قائـ الزاوية طوؿ ضمعي القائمة  -1

ففي أي حالة يكوف حجـ  ،دار حوؿ ضمعي القائمة
 ؟المخروط الناشئ أكبر

 ،3سـ  80في الشكؿ المجاور حجـ المنطقة المظممة  -2
 ؟فما حجـ المخروط في ىذا الشكؿ

 
 

 -:نشاط بيتي
مثؿ قسمت إلى قطاعي دائرة ي ،سـ7دائرة نصؼ قطرىا 

 أحسبي: ،كؿ واحة منيا شبكة لمخروط
 سـ         7المساحة الخارجية لكؿ مخروط منيما. (أ

    .حجـ كؿ مخروط منيما (ب
 

           

رصد 
عدد 

اإلجابات 
الصحيحة 

لكؿ 
 نشاط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
وتصويب 
النشاط 
 البيتي
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                                 :ال  م   
 اليـر :الم ض ع :                                          ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 .تتعرؼ عمى اليـر وعناصره
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

تذكر أمثمة عمى  -2
 مجسمات سبؽ دراستيا. 

 .ؼ المضمعتعر  -1

أمثمة عمى مجسمات سبؽ أذكري  -2
     .دراستيا

 .يمعمممف الكتاب ال 70حؿ نشاط صفحة  -1
      .عرفي المضمع-3
                                                                     .عرفي المضمع المنتظـ-4

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :عم م  ال  ائل ال        

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
 ك ن 
ط م 

  ذك  
 عهاص ه.

 

 -:خط  ال عمم* 
أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات 

 -:ال ال  
ىـر بأنواع  :مة وىينقـو بتجييز األدوات والمواد المستخد -1

 ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،مختمفة ورؽ مقوى مموف
وتجييز المعمؿ بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة 

 .مناسبة لعدد الطالبات
 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2

؟  أ( ما ىو اليـر
 ؟ب( مما يتكوف اليـر

 :نساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىينوضح اليدؼ و  -3
، ومما يتكوف  ؟ما ىو اليـر

وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 

 ه ائجه
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 .وخطواتو
 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  

يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1
ـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو ويت ،لمنتائج المطموبة

 جداوؿ.
 :ولذلؾ تقوـ الطالبات بحؿ النشاط التالي

أمامؾ مجموعة مف المجسمات كؿ  :هشاط صفي / ع    ي الطال  
تأممي تمؾ المجموعات ثـ أجيبي عف األسئمة  ،منيا يسمى ىـر

 التالية /
 ...............اليـر ىو -1
 ..............أوجيو اليـر عمى شكؿ -2
 ..............قاعدة اليـر تكوف -3
 ........جوانب اليـر عمى شكؿ -4
 ................... أو عدد أضبلع.يصنؼ اليـر حسب نوع -5
 ؟متى يكوف اليـر قائـ منتظـ -6
 ؟كيؼ نقوـ بتكوف شبكة ىـر -7
 ؟كيؼ نقوـ بتكويف ىـر -8
 
 .صؿ إليياكتابة تقرير عف النتائج التي تـ التو  -2
 

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النشاط السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي

 ،وقاعدتو مضمعة ،اليـر ىو مجسـ ىندسي أوجيو مضمعات -
 وجوانبو مثمثات.

 أضبلع قاعدتو. يصنؼ اليـر حسب نوع قاعدتو أو عدد -
 -:اليـر القائـ المنتظـ ىو -

القطعة المستقيمة الواصمة بيف رأس  ،ىـر قاعدتو مضمعًا منتظماً 

 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدي 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 النقاش
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 .اليـر الذي يقابؿ القاعدة ومنتصؼ القاعدة عموديًا عمييا
لرسـ شبكة اليـر نقـو بقص اليـر عمى طوؿ حوافو الجانبية  -

 وبسطو عمى سطح مستوي.
شبكتو ثـ قصيا عمى طوؿ حوافيا الجانبية لتكويف ىـر نقوـ برسـ 

  .وأخيرا نطوي الشبكة حوؿ أضبلع القاعدة
نقـو بمناقشة التعريفات التي تـ التوصؿ إلييا التي تـ التوصؿ  -2

 إليو وذلؾ بطرح أمثمة.
/ اصنعي مف الورؽ المقوى ىرمًا ثبلثيًا منتظمًا طوؿ  ضمع مثال 

 .سـ4الساقيف طوؿ الساؽ وجوانبو مثمثات متساوية  ،سـ3قاعدتو 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 المناقشة 

 
مبلحظة  
صحة 
 الرسـ

2- 
   م 
ط م 

   ش ك ه

 أكممي الفراغ/1هشاط صفي  -:* ال ق  م
....... ىندسي يتكوف مف قاعدة عمى .اليـر ىو -1

 ....................وجوانبو عبارة عف.شكؿ
......... أي عمى  حسب عدد .يسمى اليـر عمى  حسب نوع -2

 ...........أضبلع
..........بينما اليـر الذي .اليـر الرباعي قاعدتو عمى شكؿ -3

 .........تو عمى شكؿ خماسي يسمى ىـرقاعد
اليـر القائـ المنتظـ ىو ىـر  -4

 ...........عمى مركز القاعدة..........وارتفاعو.قاعدتو
بنما اليـر  ،........اليـر الرباعي المنتظـ قاعدتو عمى شكؿ -5

الثبلثي القائـ قاعدتو عمى شكؿ..............وأوجيو عمى شكؿ 
 ...............مثمثات

 
 /2هشاط صفي 

 :تأممي الشكؿ التالي ثـ أكممي
 ..........الشبكة تمثؿ  ىـر

 طوؿ ضمع قاعدة اليـر =...........سـ
 ........سـ.طوؿ الحرؼ الجانبي =

 
 

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األسئمة 
 المطروحة
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 سـ6سـ          6                   
 سـ5              

 سـ6سـ                                      6     
 

 سـ6سـ                            5سـ    6      
 

 سـ6سـ       6                    
 
 

 / 3هشاط صفي 
 سـ       5      :ارسمي شبكة اليـر في الشكؿ التالي -1

 سـ3                                  
 

وطوؿ  ،سـ 2كوني ىـر ثبلثي قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -2
 .سـ3حافتو الجانبية 

 
 هشاط    ي: 

 ي معمممف الكتاب ال 74تدريب صفي صفحة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة  
 الرسـ

 
 
 

متابعة 
النشاط 
 وتصويبو
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسة: ال ح ة                                                :ال  م   
 اليـر :الم ض ع                            :                  ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 .تستنتج عمى العبلقة الرياضية بيف عناصر اليـر
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

                                               .تعرؼ اليـر (1
 ( تذكر مكونات اليـر                            2
( تصنؼ اليـر عمى حسب 3

 قاعدتو.                       
( تكوف ىـر ثبلثي                                      4

ورباعي وخماسي وسداسي 
                          .وسباعي

 :/ أكممي الفراغ1س
 .........................اليـر ىو مجسـ -1
 و........و.....و..... رؤوسيتكوف اليـر مف   -2

اليـر الرباعي قاعدتو عمى شكؿ........ بينما  -3
 ........اليـر التي قاعدتو عمى شكؿ مثمث ىو ىـر

/ كوني ىـر ثبلثي باستخداـ األدوات المناسبة  2س
       لذلؾ.                                                   

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
   ه ر 
عمى 

الع ق  
ال  اض   

  ن 
عهاص  
 .اله م

 

 -:خط  ال عمم* 
 لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات أ اًل/ الم حم  األ 

 -:ال ال  
ىـر بأنواع  :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1

 ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،مختمفة ورؽ مقوى مموف
وتجييز المعمؿ بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة 

 .مناسبة لعدد الطالبات
 :لطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىينطرح األسئمة التي تييئ ا -2

؟  أ( ما ىي عناصر اليـر
ب( كـ عدد الرؤؤس واألوجو والحواؼ لؤلىرامات الموجودة أماـ 

 ؟الطالبات
 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 ه ائجه
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 ؟.تستنتج عمى العبلقة الرياضية بيف عناصر اليـر
وشرح كيفية العمؿ  ،تيتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبا -4

 .وخطواتو
 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  

يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1
ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو  ،لمنتائج المطموبة

 جداوؿ.
 :ولذلؾ تقوـ الطالبات بحؿ النشاط التالي

، أمامؾ مجموعة مف األىرامات :   ي الطال  هشاط صفي / ع  
 تأممي تمؾ المجسمات  ثـ أكممي الجدوؿ /

عدد  اسـ اليـر
 رؤوسو

عدد 
 أوجيو

عدد 
 حوافو

عدد رؤوسو + عدد 
 أوجيو

     الثبلثي
     الرباعي
     الخماسي
     السداسي
     السباعي

 نيا.ومف ثـ يبحثوا عف العبلقات الرياضية التي تربط بي -
الطمب مف الطالبات رسـ مجموعة أخرى مف األىرامات ويتحققوا مف  -

 انطباؽ العبلقة التي تـ استنتاجيا.
عزيزتي الطالبة حاولي أف تكتشفيف العبلقات الرياضية بيف رؤوس  -

 .وأوجيو وحواؼ اليـر
 
 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
 

 -شمل ما  مي:ثالثًا / م حم  ال ق  م   
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النشاط السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي

 2-عدد حواؼ اليـر = عدد الرؤوس + عدد األوجو  -1

 
 
 

مبلحظة 
صحة 
حؿ 

 النشاط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 المناقشة 
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 عدد الرؤوس = عدد األوجو. -2
 1عدد الرؤوس = عدد أضبلع القاعدة +  -3
 2×ع القاعدة عدد الحواؼ = عدد أضبل -4

 

نقـو بمناقشة التعريفات التي تـ التوصؿ إلييا وذلؾ بتأكد مف  -2
 .صحة العبلقات السابقة عف طريؽ المجسمات

2- 
  ظف 
الع ق  

ال  اض   
  ن 

عهاص  
 .اله م

 أكممي الفراغ /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
اليـر الثماني عدد رؤوسو=..... وعدد حوافو=....... وعدد األوجو  -1

 ..................الجانبية لو = 
 ...........حواؼ يسمى ىـر 10اليـر الذي لو  -2
 أوجيو يكوف عدد حوافو =........... 7يـر التي أوجيو = ال -3
فإف اليـر  10اليـر التي يكوف فيو عدد الرؤوس + عدد األوجو =  -4

 .....................يكوف نوعو
 /2هشاط صفي 

 :تأممي الشكؿ التالي ثـ أجيبي عف األسئمة التالية
 أ( كـ عدد أوجيو.

 ب( كـ عدد أحرفو الجانبية.
 جية الجانبية. عدد أوج( كـ 

 د( ما شكؿ قاعدتو.
 .( ما نوع اليـرػى

 / 3هشاط صفي 
 :تأممي الشكؿ التالي ثـ أجيبي عف األسئمة التالية

 أ( كـ عدد أوجيو.
 ب( كـ عدد أحرفو الجانبية.
 ج( كـ عدد أوجية الجانبية.

 د( ما شكؿ قاعدتو.
 .( ما نوع اليـرػى

 هشاط    ي: 
 ي معممالمف الكتاب  75صفحة  2س

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 

مبلحظة 
صحة  
 الحؿ

 
 

متابعة 
النشاط 
 وتصويبو
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                       :ال  م   
 بية لميـر القائـ المنتظـالمساحة الجان :الم ض ع :                                  ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 تجد المساحة الجانبية لميـر القائـ المنتظـ.
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

 تجد مساحة المثمث (1

 

سـ  وطوؿ ارتفاعو 5/ مثمث طوؿ قاعدتو 1س
                                                          .سـ جدي مساحتو4

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
   ه ر 
قاه ن 

الم اح  
الجاه    
لمه م 
القائم 
 .المه ظم

 

 -:خط  ال عمم* 
م حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات أ اًل/ ال
 -:ال ال  

ىـر بأنواع  :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1
 ،أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،مختمفة ورؽ مقوى مموف

وتجييز المعمؿ بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة 
 .مناسبة لعدد الطالبات

 :ي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىينطرح األسئمة الت -2
 أ( ما ىو اليـر القائـ المنتظـ؟

 .... .ب( الوجو الجانبي لميـر القائـ المنتظـ يكوف عمى شكؿ
 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3

 ؟كيفية إيجاد المساحة الجانبية لميـر القائـ المنتظـ
وشرح كيفية العمؿ  ،عمى الطالبات يتـ توزيع أوراؽ العمؿ -4

 .وخطواتو

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 
 

 ه ائجه
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 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  
يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1

ويتـ تدويف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو  ،لمنتائج المطموبة
 جداوؿ.

 :التالي ولذلؾ تقوـ الطالبات بالمشاركة في النقاش 
 عزيزتي الطالبة تذكري أػف /

اليـر القائـ المنتظـ أوجية الجانبية عبارة عف مثمث متساوية  -
 .الساقيف

المساحة الجانبية لميـر القائـ المنتظـ = ناتج جمع مساحة  -
 .المثمثات الجانبية

 المساحة الجانبية لميـر القائـ المنتظـ=  -
 .ىذه المثمثات مساحة أحد xعدد المثمثات الجانبية 

 ارتفاعيا           xطوؿ قاعدتو  1تذكري أف مساحة المثمث =  -
                              2 

األوجو الجانبية لميـر القائـ المنتظـ ىي مثمثات متساوية   -
الساقيف ومتطابقة أي أف ارتفاع أي مف ىذه المثمثات ىو االرتفاع 

 (لبند عف طريؽ المجسماتالجانبي لميـر )يتـ توضيح ذلؾ ا
 
 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
 

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النقاش السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي

  المساحة الجانبية لميـر القائـ المنتظـ =
 مساحة أحد ىذه المثمثات = xعدد المثمثات الجانبية 
 االرتفاع الجانبي     xطوؿ قاعدة اليـر   x 1عدد المثمثات الجانبية 

                        2 
نقـو بمناقشة التعريفات التي تـ التوصؿ إلييا عف طريؽ األمثمة  -2

 :التالية

 
مبلحظة 

مدى 
مشاركة 
الطالبات 

في 
 النقاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 المناقشة 
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ـ منتظـ طوؿ ضمع جدي المساحة الجانبية ليـر رباعي قائ مثال/
 سـ5سـ وارتفاعو الجانبي 4قاعدتو 

 ج   -2
الم اح  
  الجاه  

له م قائم 
 .مه ظم

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
جدي المساحة الجانبية ليـر رباعي قائـ منتظـ طوؿ ضمع  -1

 سـ4سـ وارتفاعو الجانبي 6قاعدتو 
جدي المساحة الجانبية ليـر ثبلثي قائـ منتظـ طوؿ ضمع  -2

 سـ5سـ وارتفاعو الجانبي 8قاعدتو 
أحسبي  ،2سـ 20ة ىـر رباعي قائـ مساحة أحد أوجية الجانبي -3

 .المساحة الجانبية
أوجدي االرتفاع الجانبي ليـر رباعي قائـ طوؿ ضمع قاعدتو  -4
  2سـ  120سـ و مساحتو الجانبية 6
 :هشاط    ي 

وارتفاعو الجانبي  ،2سـ 60ىـر ثبلثي قائـ منتظـ مساحتو الجانبية 
 .سـ جدي طوؿ ضمع قاعدتو8

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 
 

متابعة 
ط النشا

 وتصويبو

 

.



















































 146 

   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                      :ال  م   
 المساحة الكمية لميـر القائـ المنتظـ :الم ض ع :                                  ال ا  خ   

         
 اله ف العام:

 مية لميـر القائـ المنتظـ.تجد المساحة الك
  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

 .تجد مساحة المثمث (1
 ( تجد مساحة مربع.1
( تجد مساحة جانبية 3

.  لميـر

 

سـ  وطوؿ ارتفاعو 5/ مثمث طوؿ قاعدتو 1س
        .سـ جدي مساحتو4
 سـ جدي مساحتو.5/ مربع طوؿ ضمعو 2س
ليـر رباعي قائـ / جدي المساحة الجانبية 3س

سـ وارتفاعو الجانبي 6منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو 
 سـ                                                  10

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م عمم   ال عم م  الخ  ات  األهشط  ال 

1- 
   ه ر 
قاه ن 

الم اح  
الكم   
لمه م 
القائم 
 .المه ظم

 

 -:خط  ال عمم* 
أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا     مثل  الخط ات 

 -:ال ال  
ىـر بأنواع  :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1

 ،ىندسية أدوات ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،مختمفة ورؽ مقوى مموف
وتجييز المعمؿ بتقسيـ المقاعد إلى مجموعات غير متجانسة 

 .مناسبة لعدد الطالبات
 :نطرح األسئمة التي تييئ الطالبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىي -2

 أ( ما ىو اليـر القائـ المنتظـ؟
 ؟ب( مما يتكوف اليـر

 :نوضح اليدؼ ونساعد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىي -3
 ؟اد المساحة الكمية  لميـر القائـ المنتظـكيفية إيج

وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 

 ه ائجه
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 .وخطواتو
 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  

يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1
زميا مف رسومات أو ويتـ تدويف النتائج وما يم ،لمنتائج المطموبة

 جداوؿ.
 :ولذلؾ تقوـ الطالبات بالمشاركة في النقاش التالي 

 عزيزتي الطالبة تذكري أف/
 .اليـر يتكوف مف أوجيو جانبية وقاعدة -
المساحة الكمية لميـر عبارة عف مساحة أوجيو الجانبية باإلضافة  -

 .إلى مساحة قاعدتو
 ية + مساحة القاعدة المساحة الكمية لميـر = المساحة الجانب -
 .كتابة تقرير عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا -2
 

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.
 :مف النقاش السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي

 ساحة القاعدة =المساحة الكمية لميـر = المساحة الجانبية + م
مساحة أحد ىذه المثمثات+ مساحة  xعدد المثمثات الجانبية 

 القاعدة  =
 االرتفاع الجانبي xطوؿ قاعدة اليـر   x 1عدد المثمثات الجانبية 

                        2 
 .+ مساحة القاعدة

نقـو بمناقشة التعريفات التي تـ التوصؿ إلييا عف طريؽ األمثمة  -2
 :التالية
جدي المساحة الكمية ليـر رباعي قائـ منتظـ طوؿ ضمع  مثال/

 سـ5سـ وارتفاعو الجانبي 4قاعدتو 

 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 النقاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 المناقشة 
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 ج   -2
الم اح  
الجاه    
له م قائم 

 .مه ظم

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
جدي المساحة الكمية ليـر ثبلثي قائـ منتظـ مساحتو الجانبية  -1
 2سـ50ومساحة قاعدتو  2سـ30
جدي المساحة الجانبية ليـر رباعي قائـ منتظـ طوؿ ضمع  -2

 سـ10سـ وارتفاعو الجانبي 8قاعدتو 
ومساحتو   2سـ 85ىـر رباعي قائـ منتظـ مساحتو الكمية  -3

 .أحسبي مساحة قاعدتو ،2سـ 60الجانبية 
ومساحتو   2سـ 36ىـر رباعي قائـ منتظـ مساحة قاعدتو  -4

 .جدي مساحتو الجانبية  2سـ 156الكمية
 :هشاط    ي 

 6سـ وارتفاعو الجانبي  5ىـر ثبلثي قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو 
 :ديسـ ج

 مساحتو الجانبية
 مساحة قاعدتو
 مساحتو الكمية 

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 
 

متابعة 
النشاط 
 وتصويبو
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   م اهلل ال حمن ال ح م
      السادسةال ح ة:                                       :ال  م   
 حجـ اليـر :لم ض عا :                                  ال ا  خ   

 اله ف العام:
 .تجد حجـ اليـر

  

 ال ق  م ال ه  االخ  ا ي الم طمب ال ا  

تجد حجـ متوازي  (1
 .مستطيبلت

 تجد حجـ مكعب. (1

 2/ جدي حجـ متوازي مستطيبلت أبعاده 1س
 سـ      5 ،سـ3 ،سـ
                                             .سـ 4/ جدي حجـ مكعب طوؿ حرفو 2س

 ه ائجه أ  ا ه

األسئمة 
 المطروحة

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م         

األط اف 
 ال م ك  

 ال ق  م الخ  ات  األهشط  ال عمم   ال عم م  

1- 
   ه ر 
قاه ن 
حجم 
 اله م

 

 -:خط  ال عمم* 
  مثل  الخط ات أ اًل/ الم حم  األ لى م حم  ا ع ا    

 -:ال ال  
ىـر بأنواع  :نقـو بتجييز األدوات والمواد المستخدمة وىي -1

الصؽ  ،مقص ،ورؽ مقوى مموف ،تمختمفة متوازي مستطيبل
وتجييز المعمؿ بتقسيـ المقاعد إلى  ،أدوات ىندسية ،شفاؼ

 .مجموعات غير متجانسة مناسبة لعدد الطالبات
 :لبات لمنشاط وتمؾ األسئمة ىينطرح األسئمة التي تييئ الطا -2

 أ( ما ىو متوازي المستطيبلت؟
 فيب( ىؿ يوجد عبلقة بيف اليـر ومتوازي المستطيبلت المشتركاف 

 ؟القاعدة واالرتفاع الجانبي
 ؟المكعبما ىو  ج( 
القاعدة  فيالمشتركاف  و المكعب( ىؿ يوجد عبلقة بيف اليـر د

 ؟واالرتفاع الجانبي
 

 أ ا ه 
 مبلحظة
 تفاعؿ 
 صفي

ومشاركة 
الطالبات 

 في
المناقشة 

واإلجابة \
عف 

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 

 ه ائجه
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 :عد التبلميذ عمى تحديد المشكمة وىينوضح اليدؼ ونسا -3
 ؟كيفية إيجاد حجـ اليـر

وشرح كيفية العمؿ  ،يتـ توزيع أوراؽ العمؿ عمى الطالبات -4
 .وخطواتو

 -:ثاه ًا / م حم  ال هف ذ   شمل الخط ات ال ال  
يتـ إتباع الخطوات التي تـ ذكرىا في الخطوة السابقة لموصوؿ  -1

يف النتائج وما يمزميا مف رسومات أو ويتـ تدو  ،لمنتائج المطموبة
 جداوؿ.

 ولذلؾ تقوـ الطالبات بالمشاركة في النقاش التالي:  
 :عزيزتي الطالبة الحظي أف

 االرتفاع xحجـ متوازي المستطيبلت = مساحة القاعدة 
 االرتفاع xحجـ المكعب = مساحة القاعدة 

               
 :نبلحظ مف الشكؿ المجاور أف

 متوازي المستطيبلت    1اليـر = 
        3  
 المكعب    1اليـر = 
        3 

 حجـ متوازي المستطيبلت    1إذًا حجـ اليـر = 
                 3  
 حجـ المكعب    1حجـ اليـر = 
             3 
 االرتفاع xمساحة القاعدة x   1حجـ اليـر = 
             3 

 .عف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا كتابة تقرير -2
 

 -ثالثًا / م حم  ال ق  م   شمل ما  مي:
ومناقشتيا بصورة جماعية واستخبلص  ،إعبلف النتائج لمجميع -1

 النتائج.

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 النقاش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحظة 
مدى 

مشاركة 
الطالبات 

في 
 المناقشة 
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 :مف النقاش السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي
 االرتفاع xمساحة القاعدة x   1حجـ اليـر = 
             3 

ريفات التي تـ التوصؿ إلييا عف طريؽ األمثمة نقـو بمناقشة التع -2
 :التالية

سـ 3طوؿ ضمع قاعدتو المربعة  ،مثاؿ / جدي حجـ ىـر رباعي
 .سـ5وارتفاعو 

 ج   -2
الم اح  
الجاه    
له م قائم 

 .مه ظم

 /1هشاط صفي  -:* ال ق  م
 ،2سـ  21مساحة قاعدتو  ،جدي حجـ ىـر ثبلثي منتظـ -1

 .سـ10وارتفاعو 
 ،2سـ  24مساحة قاعدتو  ،جدي حجـ ىـر رباعي منتظـ -2

 .سـ5وارتفاعو 
سـ 7ـ ثبلثي منتظـ إذا كاف طوؿ ضمع قاعدتو جدي حجـ ىر  -3

 سـ.10وارتفاعو 
سـ 6جدي حجـ ىـر قاعدتو عمى شكؿ مربع طوؿ ضمعو  -4

 سـ جدي ارتفاعو. 25وارتفاعو 
 /2هشاط صفي 

سـ  6وارتفاعو  ،سـ 12ىـر قاعدتو عمى شكؿ مربع محيطو  -1
 .جدي محيطو

سـ  180وحجمو  ،2سـ  90ىـر ثبلثي قائـ مساحة قاعدتو  -2
 احسبي ارتفاعو.،3
ومجموع  ،سـ 6وارتفاعو  ،3سـ  300ىـر ثبلثي حجمو  -3

احسبي المساحة  ،2سـ  150مساحات أوجيو الثبلثة الجانبية 
 .الكمية لميـر

 /3هشاط صفي 
 يمعمممف الكتاب ال 78ص 3س

 :هشاط    ي
 يمعمممف الكتاب ال 78ص 2 ،1س 

األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عة متاب
النشاط 
 وتصويبو
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  ل ل الطالب  (6ممح   قم )
 أ  ا  عمل ألهشط  ال ح ة ال ا    "الق اس"

 (             ط ل ق س القطاع ال ائ ي              الصف ال ا ع1  ق  عمل )
 تجد طوؿ قوس قطاع دائري /العام اله ف

 يةأدوات ىندس ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
 * ال ه  االخ  ا ي:

    -( جدي ناتج ما يمي:2
 90  x 1x 11  x3.5 = 
 360       7 
    .سـ جدي محيطيا   7(  دائرة نصؼ قطرىا 1

 :ف ما  مي 2هشاط  ،1خط ات ا  ه اج القاه ن هق م  حل هشاط 
 / 1هشاط صفي 

 أ( ما ىو القطاع الدائري؟
 ؟ب( ما ىي زاوية القطاع

 -:ي الطال   أكممي الج  ل ال الي/ ع    2هشاط صفي 
الك   الذي  

 مثمه المهطق  
 المظمم 

ق اس ال ا    
 ةط

ه    ط ل 
الق س إلى 
 مح ط ال ائ ة

 ة  > ط
360º 

 
 180º 1 

2 
180º = 1 
360º   2 
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 :من األهشط  ال ا ق  ه  ه ر أن 
 محيط الدائرة   x ػزاوية القطاع ىطوؿ قوس القطاع الدائري = 

                                    360º 
 ط نؽ x   2 ػىطوؿ قوس القطاع الدائري = 

                             360º 
 .دائريزاوية القطاع ال ػى :حيث أف

 نؽ نصؼ قطر دائرة القطاع الدائري. 
 3.14أو  22=  (النسبة التقريبية)ط 

                         7 
 /3هشاط صفي 

 .احسبي طوؿ قوسو 120ºسـ وقياس زاويتو  14قطاع دائري نصؼ قطره  -1
 
 
 .احسبي طوؿ قوسو 45ºسـ وقياس زاويتو  7قطاع دائري نصؼ قطره  -2
 
 
  .احسبي طوؿ قوسو 180ºسـ وقياس زاويتو  14قطره قطاع دائري  -3
 
 

 :طوؿ قوس القطاعات الدائرية في الشكميف التالييف -4احسبي  -1
2-  

 
                            

1-  
 
 
 
 
 
 

45º 

سم14

30º 

سم3.5
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 /4هشاط صفي 
وطوؿ قوسو  120ºإذا عممني أف قطاعًا دائريًا فييا قياس زاويتو  ،ما طوؿ نصؼ قطر دائرة -1

  ؟سـ 44
 
 
 .سـ أوجدي قياس زاويتو 22سـ وطوؿ قوسو  7ع دائري نصؼ قطر دائرتو قطا -2
 
 
 بيني صحة أو عدـ صحة العبارة التالية مع ذكر السبب: -3

 .إذا ضاعفنا قياس زاوية القطاع دائري فإننا نضاعؼ طوؿ قوسو -
 
 إذا ضاعفنا طوؿ نصؼ قطر دائرة القطاع دائري فإننا نضاعؼ طوؿ قوسو. -
 

اء صنع مروحة مف الورؽ المقوى عمى شكؿ قطاع دائري ويزيف محيطيا بشريط تريد أسم -4
 .فما ىو طوؿ الشريط المموف 120ºوزاوية القطاع  ،سـ 14فإذا كاف نصؼ قطر القطاع =  ،مموف

 
 
 
 
 

 عمى كتاب المساندة 31ص  1س :* هشاط    ي
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 (             م اح  القطاع ال ائ ي              الصف ال ا ع2  ق  عمل )
 تجد مساحة القطاع دائري /العام اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
 * ال ه  االخ  ا ي:

    -( جدي ناتج ما يمي:2
 90  x 1x 11  x24 x 24  = 

360        7    
 سـ         24( جدي مساحة دائرة طوؿ نصؼ قطرىا 1
 

 /  1هشاط  صفي 
 أ( ما ىي مساحة سطح الدائرة؟

 ؟ب( ىؿ يوجد عبلقة بيف مساحة القطاع الدائري ومساحة الدائرة المقطوع منيا
 -:/ ع    ي الطال   أكممي الج  ل ال الي2هشاط صفي 

الك   الذي  
طق   مثمه المه
 المظمم 

ق اس ال ا    
 ةط

 ه   
 م اح 
القطاع 
إلى  ال ائ ي

م اح  
 ال ائ ة

 ة  > ط
360º 

 
 180º 1 

2 
180º = 1 
360º   2 
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 :ق  ه  ه ر أنمن األهشط  ال ا 

 مساحة الدائرة   x ػزاوية القطاع ىطوؿ مساحة القطاع الدائري = 
                                    360º 

 2ط نؽ    x ػىمساحة القطاع الدائري =  
                        360º 

 .زاوية القطاع الدائري ػى :حيث أف
 نؽ نصؼ قطر دائرة القطاع الدائري. 

 3.14أو  22=  (سبة التقريبيةالن)ط 
                         7 

 / 3هشاط صفي 
 .جدي مساحة سطحو ،سـ 7وطوؿ نصؼ قطر دائرتو  30ºقطاع دائري قياس زاويتو  -1
 
 
 .جدي مساحة سطحو ،سـ 42وطوؿ قطر دائرتو  90ºقطاع دائري قياس زاويتو  -2
 
 
 احسبي مساحة القطاع الدائري. 2سـ  154يا ومساحة سطح دائرت 180ºقطاع دائري زاويتو  -3
 
 
جدي النسبة بيف  º 90قطع منيا قطاع دائري قياس زاويتو  ،سـ 9دائرة طوؿ نصؼ قطر دائرة  -4

 .مساحة القطاع المقطوع ومساحة الدائرة
 
 

  / 4هشاط صفي 
 بيني صحة أو عدـ صحة العبارة التالية مع ذكر السبب: -1

 قطاع دائري فإننا نضاعؼ مساحتو.إذا ضاعفنا قياس زاوية ال -
 
 إذا ضاعفنا طوؿ نصؼ قطر دائرة القطاع دائري فإننا نضاعؼ مساحتو. -



 157 

 
 ؟2سـ  77ومساحتو  ،سـ 7ما طوؿ قوس قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو  -2
 
 
  ؟2سـ 462سـ ومساحة سطحو  21ما قياس زاوية قطاع دائري نصؼ قطره  -3

 
 
  
                       :في الشكؿ المقابؿ  -4

 أ ب ج مثمث قائـ الزاوية في ب
                                    سـ                                                             8ب ج =  ،سـ6أ ب =  

                                             رسـ قوس دائري مركزه أ وطوؿ نصؼ                                
 قطر دائرتو = أ ب فقطع أ ج في د   ب                  

  º 37أ =  >، ؽ 
 أوجدي المساحة المحصورة بيف

 .والقوس ب د ،ج د ،ب ج 
 
 
 
 
 أحسبي مساحة الشكؿ المظمؿ       -5

                                                                       6 
 
 
 
 
 
 
 

4 

50° 

 أ

 ج ب

 د
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 سـ 12إذا كاف طوؿ عقرب ساعة الحائط  -6
 .ما الزاوية إذا كانت الساعة الثالثة .أ 

 
 2 :48والساعة  2 :15ما الزاوية التي يدور بيا العقرب بيف الساعة  .ب 

 
 
 .ما المساحة التي غطاىا العقرب في دورانو .ج 

 
 

 عمى كتاب المساندة 33ص  2س :* هشاط    ي
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 القطاع ال ائ ي              الصف ال ا ع   م(             3عمل )  ق  
 

 القطاع دائريترسـ  /العام  اله ف
 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
 * ال ه  االخ  ا ي:

 سـ3ارسمي دائرة نصؼ قطرىا 
 
 

 /1هشاط صفي 
 أ( ما ىو القطاع الدائري؟

 ؟القطاع الدائري ب( مما يتكوف
 

 /  2هشاط صفي
 ؟قطاعًا دائرياً  يفكيؼ يمكنكي أف ترسم
 :يتـ التوصؿ إلى ما يمي مف األنشطة السابقة

 -:لرسـ قطاع دائري نقوـ بالخطوات التالية -
 معرفة طوؿ نصؼ قطر دائرة القطاع. -1
 .رسـ دائرة نصؼ قطرىا تـ تحديده في الخطوة السابقة -2
بحيث يكوف  ،قطاع ويتـ رسميا داخؿ الدائرة التي تـ رسميا في الخطوة السابقةمعرفة زاوية ال -3

 وضمعي الزاوية ىما نصفي قطري الدائرة المرسومة؟ ،رأس الزاوية ىو مركز الدائرة
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 /2 هشاط صفي
 .º 45سـ وزاويتو 5أرسمي قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو  -1

 
 
 
 

 .º 90سـ وزاويتو 7قطردائرتو أرسمي قطاع دائري -2
 
 
 
 
 
 

 .مف مساحة الدائرة 5وساحة ىذا القطاع  ،سـ5أرسمي قطاع دائري نصؼ قطر دائرتو  -3
                                                                          8 

 
 
 

 سـ. 7أرسمي قطاع دائري طوؿ نصؼ قطره  -4
 
 
 
 
 
 

% مف مساحة 30ظممي قطاعًا دائريًا فييا يمثؿ  ،سـ4طوؿ نصؼ قطرىا  في دائرة :* هشاط    ي
 الدائرة.
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 الصف ال ا ع              المخ  ط                  (     4  ق  عمل )
 

 .تعرؼ المخروط وعناصره /العام  اله ف
 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
  ا ي:* ال ه  االخ 

    . 220ºسـ وزاويتو  4نصؼ قطر دائرتو ،ارسمي القطاع الدائري ـ ب ج( 2

 /1هشاط صفي 
 أ( ما ىو المخروط؟

 ب( مما يتكوف المخروط؟
قومي بمؼ القطاع الدائري التي تـ رسمو في البند االختباري حتى / ع    ي الطال   2هشاط صفي 

 ي نحصؿ عميو؟ينطبؽ ـ ب مع ـ ج ثـ ألصقيو. ما ىو الشكؿ الذ
 

 مف خبلؿ األنشطة السابقة يتـ التوصؿ إلى ما يمي:
 الشكؿ الذي تـ التوصؿ إليو يسمى مخروط. -
 المخروط ىو مجسـ ذو قاعدة دائرية واحدة ورأس واحد. -
 -عناصر المخروط ىي: -

 قاعدة المخروط: ىي قاعدة دائرية.
 رأس المخروط: ىي أعمى نقطة في المخروط.

 وط: ىو الخط الواصؿ بيف رأس المخروط ومركز قاعدتو.ارتفاع المخر 
 راسـ المخروط: ىو الخط الواصؿ بيف رأس المخروط وأي نقطة عمى قاعدتو.

نصؼ قطر قاعدة المخروط: ىو الخط الواصؿ بيف مركز قاعدة ا المخروط وأي نقطة عمى 
 قاعدتو.

 طوؿ راسمو.شبكة المخروط: ىو القطاع الدائري الناتج عف قص المخروط عمى 
 طوؿ راسـ المخروط = نصؼ قطر القطاع الدائري الذي يمثؿ شبكة المخروط.
 محيط قاعدة المخروط = طوؿ قوس القطاع الدائري الذي يمثؿ شبكة المخروط.
 نؽ قاعدة المخروط = نصؼ قطر القطاع الدائري الذي يمثؿ شبكة المخروط.

 2عدة المخروط(+ )نصؼ قطر قا 2= )ارتفاع المخروط(2)طوؿ راسـ(
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 )حؿ ىذا النشاط عمى ورؽ مقوى(/3هشاط صفي  -* ال ق  م:

 سـ. 11سـ ومحيط دائرتو  6ارسمي مخروط طوؿ راسمو  -1
 سـ.2سـ وطوؿ نصؼ قطر قاعدتو  5ارسمي شبكة مخروط طوؿ راسمو  -2
في ما يمي ثبلث شبكات مخاريط ليا نفس طوؿ نصؼ القطر ولكف اختمفت زواياىا، انقميا  -3

 إلى الورقة وكوف مف كؿ واحدة منيا مخروطًا.
 

 
 
 
 في الشكؿ المقابؿ مخروط، ارسمي شبكتو. -4
 

 
 
 

 /2هشاط صفي 
 سـ.10سـ وطوؿ راسمو 4أحسبي ارتفاع مخروط تصؼ قطر قاعدتو  -1

 
 

 سـ.15سـ وطوؿ راسمو 12أحسبي طوؿ نصؼ قطر قاعدة مخروط إذا كاف ارتفاعو  -2
 
 

أحسبي طوؿ راسـ مخروط ناتج عف دوراف مثمث متساوي الساقيف قائـ الزاوية إذا كاف  -3
 سـ.4طوؿ ضمع القائمة 
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 أحسبي ارتفاع المخروط الذي شبكتو كما في األشكاؿ التالية. -4
                                                  

 

 

 
 :نشاط بيتي- 
 ي تماريف ومسائؿ.معمممف الكتاب ال 64ص 1،2س 
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 الصف ال ا ع         الم اح  الجاه   لممخ  ط     (            5  ق  عمل )
 

 .لمساحة الجانية لممخروطتجد ا /العام  اله ف
 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
* ال ه  االخ  ا ي:

عرفي شبكة المخروط



 / 1هشاط صفي 
                                      أ( ما ىو الشكؿ الناتج عف قص المخروط عمى طوؿ راسمو؟

 ؟السؤاؿ السابؽب( ماذا نسمي الشكؿ الناتج في 
 مف خبلؿ النشاط السابؽ نبلحظ أف                                                 

         شبكة المخروط الدائري القائـ يكوف قطاعًا دائريًا.

 إذًا مساحة القطاع = المساحة الجانبية لممخروط.
   مساحة الدائرة x ػىوبالتالي فإف المساحة الجانبية لممخروط = 

                                         360º        
 ػى   نؽ                                             2ط نؽ  x ػىالمساحة الجانبية لممخروط = 

                             360º 
 طوؿ القوس   1  ط نؽ = x ػىعزيزتي الطالبة تذكري أف 

                           360º           2 
 إذًا المساحة الجانبية لممخروط =

 نؽ القطاع الدائري xطوؿ القوس   1  
  2 

 عزيزتي الطالبة تذكري أف  نؽ القطاع = راسـ المخروط
 طوؿ راسـ المخروط xطوؿ القوس   1إذًا المساحة الجانبية لممخروط =  
                                  2 

 ط نؽ)القاعدة(2ة تذكري أف طوؿ قوس القطاع  = محيط قاعدة المخروط = عزيزتي الطالب
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 إذًا المساحة الجانبية لممخروط =
  1  x  2  )ط نؽ)القاعدةx طوؿ راسـ المخروط 
  2   

 المساحة الجانبية لممخروط = 
 طوؿ الراسـ= ط نؽ ؿ xنؽ )القاعدة(  xط 
 /2هشاط صفي  * 
 .جدي مساحتو الجانبية ،سـ 5سـ وطوؿ راسمو  3.5و مخروط نصؼ قطر قاعدت -1
 
 
 سـ. 12سـ وطوؿ الراسـ  10أحسبي المساحة الجانبية لمخروط قطره   -2
 
 
 ،جدي طوؿ راسمو ،2سـ  220ومساحتو الجانبية  ،سـ5مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -3

 .وطوؿ ارتفاعو
 
 
 :التاليجدي المساحة الجانبية لمخروط شبكتو كما في الشكؿ  -4
 
  

 
 

 استنتجي قانونًا إليجاد المساحة الجانبية لمخروط بداللة نصؼ قطر قاعدتو وارتفاعو. :* هشاط    ي
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 الصف ال ا ع         الم اح  الكم    لممخ  ط     (            6  ق  عمل )
 
 .تجد المساحة الكمية لممخروط /العام اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف : عم م  ال  ائل ال
* ال ه  االخ  ا ي:

 .جدي مساحتو الجانبية ،سـ5وطوؿ راسمو  ،سـ1مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -2
 
 سـ.7جدي مساحة دائرة طوؿ نصؼ قطرىا  -1
 

 / 1هشاط صفي 
 أ( مما يتكوف المخروط كمجسـ كامؿ؟

 ممخروط؟ب( ما ىو المساحة الجانبية ل
 ج( ما ىي مساحة الدائرة؟

 مف خبلؿ النشاط السابؽ نتوصؿ إلى ما يمي:
 المخروط يتكوف مف قاعدتو دائرية، وشبكة مخروط عمى شكؿ قطاع دائري. -
 المساحة الكمية لممخروط = مساحتو الجانبية + مساحة قاعدتو -

 2الراسـ + ط نؽ  xنؽ )قاعدتو( xالمساحة الكمية لممخروط = ط 
 
 /2هشاط صفي  *
 سـ،جدي مساحتو  الكمية.10سـ وطوؿ راسمو 7مخروط طوؿ نصؼ قاعدتو  -1
  
 
 سـ، جدي مساحتو الكمية.8سـ وطوؿ ارتفاعو  6مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -2
 
 
 
 سـ. 22سـ ومحيط قاعدتو 10أحسبي المساحة الكمية لمخروط طوؿ راسمو  -3
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 سـ.3سـ، ب ج = 4يو أ ب = أ ب ج مثمث قائـ الزاوية في ب، ف -4

 إذا أدرنا ىذا المثمث حوؿ ب ج لنحصؿ عمى مخروط، فما المساحة الجانبية ليذا المخروط؟أ( 
 
 جدي المساحة الكمية.ب( 
 
 
إذا أدرنا ىذا المثمث حوؿ أ ب لنحصؿ عمى مخروط، فما المساحة الجانبية والكمية ليذا ج( 

 المخروط؟
 

 
 جانبية ثـ المساحة الكمية لمخروط شبكتو كما في الشكؿ المقابؿ.جدي المساحة ال* هشاط    ي: 
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 الصف ال ا ع         حجم المخ  ط     (            7  ق  عمل )
 
 .تجد حجـ المخروط /العام  اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
ال ه  االخ  ا ي:* 

 .جدي حجميا ،سـ9سـ وطوؿ ارتفاعيا 7اسطوانة طوؿ نصؼ قطر قاعدتيا  -
 
 

 /1هشاط صفي 
 أ( ما ىي االسطوانة؟
                         ب( ما ىو المخروط؟

 ؟ج( ىؿ يوجد عبلقة بيف المخروط واالسطوانة
 :مف خبلؿ النشاط السابؽ نتوصؿ إلى ما يمي

 االرتفاع xساحة القاعدة حجـ االسطوانة = م
 االرتفاع x 2(نؽ القاعدة) x= ط               

 :نبلحظ مف الشكؿ المجاور أف
 االسطوانة 1المخروط = 
            3  

 حجـ االسطوانة   1إذًا حجـ المخروط = 
                     3 

 االرتفاع x مساحة القاعدة x   1حجـ المخروط = 
                 3 
 االرتفاع x 2(نؽ القاعدة) xط  x   1حجـ المخروط = 
                 3 
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 /2هشاط صفي * 
 سـ.10وارتفاعو  ،سـ3.5جدي حجـ مخروط طوؿ نصؼ قطر قاعدتو  -1
 
 
 سـ.7سـ وارتفاعو 12جدي حجـ مخروط قطر قاعدتو  -2
 
 
 .سـ10سـ وطوؿ راسمو 14جدي حجـ مخروط قطر قاعدتو  -3
 
 
 جدي حجمو. ،سـ3وارتفاعو  2سـ 10ائري مساحة قاعدتو مخروط د -4
 
 

 /3هشاط صفي 
ففي أي حالة  ،فإذا دار حوؿ ضمعي القائمة ،سـ8سـ و6مثمث قائـ الزاوية طوؿ ضمعي القائمة  -3

 ؟يكوف حجـ المخروط الناشئ أكبر
 
 

 ،3سـ  80في الشكؿ المجاور حجـ المنطقة المظممة  -4
 ؟فما حجـ المخروط في ىذا الشكؿ

 
 
 

 -:نشاط بيتي
 أحسبي: ،قسمت إلى قطاعي دائرة يمثؿ كؿ واحة منيا شبكة لمخروط ،سـ7دائرة نصؼ قطرىا 

 سـ   7المساحة الخارجية لكؿ مخروط منيما.  (ث
       

                                                 .حجـ كؿ مخروط منيما (ث
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 الصف ال ا ع         اله م     (            8  ق  عمل )
 
 .تعرؼ اليـر وعناصره /العام اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
* ال ه  االخ  ا ي:

     .أمثمة عمى مجسمات سبؽ دراستياأذكري  -2
 .يمعمممف الكتاب ال 70حؿ نشاط صفحة  -1
      .عرفي المضمع -3
      .عرفي المضمع المنتظـ -4

 / 1هشاط صفي 
؟  أ( ما ىو اليـر

 ؟ب( مما يتكوف اليـر
تأممي تمؾ  ،أمامؾ مجموعة مف المجسمات كؿ منيا يسمى ىـر :/ ع    ي الطال   2هشاط صفي

 المجموعات ثـ أجيبي عف األسئمة التالية /
 ...............اليـر ىو -1
 أوجيو اليـر عمى شكؿ.............. -2
 ..............وفقاعدة اليـر تك -3
 ........جوانب اليـر عمى شكؿ -4
 ................... أو عدد أضبلع.يصنؼ اليـر حسب نوع -5
 ؟متى يكوف اليـر قائـ منتظـ -6
 ؟كيؼ نقوـ بتكوف شبكة ىـر -7
 ؟كيؼ نقوـ بتكويف ىـر -8
 

 :مف األنشطة السابقة نتوصؿ إلى ما يمي
 وجوانبو مثمثات. ،وقاعدتو مضمعة ،تاليـر ىو مجسـ ىندسي أوجيو مضمعا -
 يصنؼ اليـر حسب نوع قاعدتو أو عدد أضبلع قاعدتو. -
 -:اليـر القائـ المنتظـ ىو -

القطعة المستقيمة الواصمة بيف رأس اليـر الذي يقابؿ القاعدة ومنتصؼ  ،ىـر قاعدتو مضمعًا منتظماً 
 .القاعدة عموديًا عمييا
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ـر عمى طوؿ حوافو الجانبية وبسطو عمى سطح مستوي.لرسـ شبكة اليـر نقـو بقص الي -  
لتكويف ىـر نقوـ برسـ شبكتو ثـ قصيا عمى طوؿ حوافيا الجانبية وأخيرا نطوي الشبكة حوؿ أضبلع 

  .القاعدة
 أكممي الفراغ/3هشاط صفي 

 ....................وجوانبو عبارة عف........ ىندسي يتكوف مف قاعدة عمى شكؿ.اليـر ىو -1
 .................... أي عمى  حسب عدد أضبلع.يسمى اليـر عمى  حسب نوع -2
..........بينما اليـر الذي قاعدتو عمى شكؿ خماسي يسمى .اليـر الرباعي قاعدتو عمى شكؿ -3
 .........ىـر
 ...........عمى مركز القاعدة..........وارتفاعو.اليـر القائـ المنتظـ ىو ىـر قاعدتو -4
بنما اليـر الثبلثي القائـ قاعدتو عمى  ،........ليـر الرباعي المنتظـ قاعدتو عمى شكؿا -5

 ...............شكؿ..............وأوجيو عمى شكؿ مثمثات
 

 /2هشاط صفي 
 سـ6سـ          6                                      :تأممي الشكؿ التالي ثـ أكممي

 ..........الشبكة تمثؿ  ىـر
 سـ5                           طوؿ ضمع قاعدة اليـر =...........سـ

 سـ 6سـ                                  6               ........سـ.طوؿ الحرؼ الجانبي =
 

 سـ6سـ                            5سـ    6                                                   
 ـس6         سـ6                                                                   

                                                                  
                                                                                                          
 

                                                               
 ()طذا الهشاط عمى     مق ى/ 3هشاط صفي 

 سـ       5      :ارسمي شبكة اليـر في الشكؿ التالي -1
 سـ3    

 .سـ3وطوؿ حافتو الجانبية  ،سـ 2كوني ىـر ثبلثي قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -2
 ي معمممف الكتاب ال 74ة تدريب صفي صفح :هشاط    ي
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 الصف ال ا ع         اله م     (            9  ق  عمل )
 
 .تستنتج العبلقة الرياضية بيف عناصر اليـر /العام اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
 * ال ه  االخ  ا ي:

 :/ أكممي الفراغ1س
 .........................اليـر ىو مجسـ -1
 و........و.....و..... رؤوسيتكوف اليـر مف   -2

 ........اليـر الرباعي قاعدتو عمى شكؿ........ بينما اليـر التي قاعدتو عمى شكؿ مثمث ىو ىـر -3
 / كوني ىـر ثبلثي باستخداـ األدوات المناسبة لذلؾ.    2س
 

 / 1هشاط صفي 
؟  أ( ما ىي عناصر اليـر

 ؟واألوجو والحواؼ لؤلىرامات الموجودة أماـ الطالبات الرؤوسدد ب( كـ ع
 

تأممي تمؾ المجسمات  ثـ أكممي ، أمامؾ مجموعة مف األىرامات :/ ع    ي الطال  2هشاط صفي 
 الجدوؿ /

 عدد رؤوسو + عدد أوجيو عدد حوافو عدد أوجيو عدد رؤوسو اسـ اليـر 
     الثبلثي
     الرباعي
     الخماسي
     السداسي
     السباعي

 .عزيزتي الطالبة حاولي أف تكتشفيف العبلقات الرياضية بيف رؤوس وأوجيو وحواؼ اليـر -
 

 :مف النشاط السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي
 2-عدد حواؼ اليـر = عدد الرؤوس + عدد األوجو  -1
 عدد الرؤوس = عدد األوجو. -2
 1ة + عدد الرؤوس = عدد أضبلع القاعد -3
 2×عدد الحواؼ = عدد أضبلع القاعدة  -4
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نقـو بمناقشة التعريفات التي تـ التوصؿ إلييا وذلؾ بتأكد مف صحة العبلقات السابقة عف طريؽ  -2
 .المجسمات

 أكممي الفراغ/3هشاط صفي 
 ..................اليـر الثماني عدد رؤوسو=..... وعدد حوافو=....... وعدد األوجو الجانبية لو =  -1
 ...........حواؼ يسمى ىـر 10اليـر الذي لو  -2
 أوجيو يكوف عدد حوافو =........... 7اليـر التي أوجيو =  -3
 .....................فإف اليـر يكوف نوعو 10اليـر التي يكوف فيو عدد الرؤوس + عدد األوجو =  -4

 /4هشاط صفي 
 :ة التاليةتأممي الشكؿ التالي ثـ أجيبي عف األسئم

 أ( كـ عدد أوجيو.
 ب( كـ عدد أحرفو الجانبية.
 ج( كـ عدد أوجية الجانبية.

 د( ما شكؿ قاعدتو.
 .( ما نوع اليـرػى

 / 5هشاط صفي 
 :تأممي الشكؿ التالي ثـ أجيبي عف األسئمة التالية

 أ( كـ عدد أوجيو.
 ب( كـ عدد أحرفو الجانبية.
 ج( كـ عدد أوجية الجانبية.

 قاعدتو. د( ما شكؿ
 .( ما نوع اليـرػى
 

 هشاط    ي: 
 ي معمممف الكتاب ال 75صفحة  2س
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 الصف ال ا ع      الم اح  الجاه    لمه م     (         10  ق  عمل )         
 
 المنتظـ تجد المساحة الجانبية لميـر القائـ /العام اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
* ال ه  االخ  ا ي:

                                                         .سـ جدي مساحتو4سـ  وطوؿ ارتفاعو 5/ مثمث طوؿ قاعدتو 1س



 / 1هشاط صفي 
 أ( ما ىو اليـر القائـ المنتظـ؟

 .... .الجانبي لميـر القائـ المنتظـ يكوف عمى شكؿب( الوجو 
 

 -:مف خبلؿ النشاط السابؽ  نتوصؿ إلى أف
 .اليـر القائـ المنتظـ أوجية الجانبية عبارة عف مثمث متساوية الساقيف -
 .المساحة الجانبية لميـر القائـ المنتظـ = ناتج جمع مساحة المثمثات الجانبية -
 القائـ المنتظـ=  المساحة الجانبية لميـر -

 .مساحة أحد ىذه المثمثات xعدد المثمثات الجانبية 
 ارتفاعيا           xطوؿ قاعدتو  1تذكري أف مساحة المثمث =  -

                              2 
 االرتفاع الجانبي     xطوؿ قاعدة اليـر   x 1عدد المثمثات الجانبية = 

                           2 
 
األوجو الجانبية لميـر القائـ المنتظـ ىي مثمثات متساوية الساقيف ومتطابقة أي أف ارتفاع أي مف   -

 (ىذه المثمثات ىو االرتفاع الجانبي لميـر )يتـ توضيح ذلؾ البند عف طريؽ المجسمات
 
 
 /2هشاط صفي  
 سـ4تفاعو الجانبي سـ وار 6جدي المساحة الجانبية ليـر رباعي قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -1
 
 
 سـ5سـ وارتفاعو الجانبي 8جدي المساحة الجانبية ليـر ثبلثي قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو  -2
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 .أحسبي المساحة الجانبية ،2سـ 20ىـر رباعي قائـ مساحة أحد أوجية الجانبية  -3
 
 
سـ  120لجانبية سـ و مساحتو ا6أوجدي االرتفاع الجانبي ليـر رباعي قائـ طوؿ ضمع قاعدتو  -4
2  
 
 
 :هشاط    ي 

 .سـ جدي طوؿ ضمع قاعدتو8وارتفاعو الجانبي  ،2سـ 60ىـر ثبلثي قائـ منتظـ مساحتو الجانبية 
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 الصف ال ا ع      الم اح  الكم   لمه م     (         11  ق  عمل )         
 
 لميـر القائـ المنتظـتجد المساحة الكمية  /العام اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
* ال ه  االخ  ا ي:

   .سـ جدي مساحتو4سـ  وطوؿ ارتفاعو 5/ مثمث طوؿ قاعدتو 1س
      
 سـ جدي مساحتو.5/ مربع طوؿ ضمعو 2س
 
 سـ     10سـ وارتفاعو الجانبي 6اعدتو / جدي المساحة الجانبية ليـر رباعي قائـ منتظـ طوؿ ضمع ق3س
 

 / 1هشاط صفي 
 أ( ما ىو اليـر القائـ المنتظـ؟

 ؟ب( مما يتكوف اليـر
 :السابؽ يتـ التوصؿ إلى ما يمي النشاطمف 

 المساحة الكمية لميـر = المساحة الجانبية + مساحة القاعدة =
 قاعدة  =مساحة أحد ىذه المثمثات+ مساحة ال xعدد المثمثات الجانبية 
 + مساحة القاعدة    .االرتفاع الجانبي xطوؿ قاعدة اليـر   x 1عدد المثمثات الجانبية 

                        2 
 /2هشاط صفي 

 2سـ50ومساحة قاعدتو  2سـ30جدي المساحة الكمية ليـر ثبلثي قائـ منتظـ مساحتو الجانبية  -1
 
 
 سـ10سـ وارتفاعو الجانبي 8ـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو جدي المساحة الجانبية ليـر رباعي قائ -2
 
 
أحسبي مساحة  ،2سـ 60ومساحتو الجانبية   2سـ 85ىـر رباعي قائـ منتظـ مساحتو الكمية  -3

 .قاعدتو
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جدي مساحتو   2سـ 156ومساحتو الكمية  2سـ 36ىـر رباعي قائـ منتظـ مساحة قاعدتو  -4
 .الجانبية

 
 
 :هشاط    ي 

 :سـ جدي 6سـ وارتفاعو الجانبي  5قائـ منتظـ طوؿ ضمع قاعدتو ىـر ثبلثي 
 مساحتو الجانبية
 مساحة قاعدتو
 مساحتو الكمية 
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 الصف ال ا ع      لمه م      حجم(         12  ق  عمل )         
 
 القائـ المنتظـ حجـ اليـرتجد  /العام اله ف

 أدوات ىندسية ،الصؽ شفاؼ ،مقص ،ورؽ مقوى مموف :ال  ائل ال عم م  
* ال ه  االخ  ا ي:

 سـ     5 ،سـ3 ،سـ 2/ جدي حجـ متوازي مستطيبلت أبعاده 1س
  
   .سـ 4/ جدي حجـ مكعب طوؿ حرفو 2س
 

 / 1هشاط صفي 
 أ( ما ىو متوازي المستطيبلت؟

 ؟لقاعدة واالرتفاع الجانبيا فيب( ىؿ يوجد عبلقة بيف اليـر ومتوازي المستطيبلت المشتركاف 
 ؟المكعبما ىو  ج( 
 ؟القاعدة واالرتفاع الجانبي فيالمشتركاف  و المكعب( ىؿ يوجد عبلقة بيف اليـر د

 :مف خبلؿ النشاط السابؽ نتوصؿ إلى
 االرتفاع xحجـ متوازي المستطيبلت = مساحة القاعدة 

 االرتفاع xحجـ المكعب = مساحة القاعدة 
               

 :نبلحظ مف الشكؿ المجاور أف
 متوازي المستطيبلت    1اليـر = 
         3  

 المكعب    1اليـر = 
         3 

 حجـ متوازي المستطيبلت    1إذًا حجـ اليـر = 
                 3  
 حجـ المكعب    1حجـ اليـر = 
              3 

 االرتفاع xمساحة القاعدة x   1حجـ اليـر = 
              3 
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 /2هشاط صفي 
 .سـ10وارتفاعو  ،2سـ  21مساحة قاعدتو  ،جدي حجـ ىـر ثبلثي منتظـ -1
 
 
 .سـ5وارتفاعو  ،2سـ  24مساحة قاعدتو  ،جدي حجـ ىـر رباعي منتظـ -2
 
 
 سـ.10سـ وارتفاعو 7جدي حجـ ىـر ثبلثي منتظـ إذا كاف طوؿ ضمع قاعدتو  -3
 
 
 سـ جدي ارتفاعو. 25سـ وارتفاعو 6ـر قاعدتو عمى شكؿ مربع طوؿ ضمعو جدي حجـ ى -4
 
 

 /3هشاط صفي 
 .سـ جدي محيطو 6وارتفاعو  ،سـ 12ىـر قاعدتو عمى شكؿ مربع محيطو  -1
 
 
 احسبي ارتفاعو.،3سـ  180وحجمو  ،2سـ  90ىـر ثبلثي قائـ مساحة قاعدتو  -2
 
 
 150ومجموع مساحات أوجيو الثبلثة الجانبية  ،سـ 6وارتفاعو  ،3سـ  300ىـر ثبلثي حجمو  -3

 .احسبي المساحة الكمية لميـر ،2سـ 
 
 

 /4هشاط صفي 
 يمعمممف الكتاب ال 78ص 3س
 

 يمعمممف الكتاب ال 78ص 2 ،1س:هشاط    ي
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 (7ممح   قم )
 خطاب   ه ل مهم 
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 (8ممح   قم )
  ال  اض ات ات المجم ع  ال ج       اخل معمل ص   طال
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SSttuuddyy  AAbbssttrraacctt  
 

The study aims at identifying the effectiveness of employing Mathematics 

Laboratory in developing geometric thinking and achievement of the seventh grade 

students in Rafah Governorate. The study problem was defined in the following main 

question: 

What is the effect of employing Mathematics Laboratory in the developing 

geometric thinking and achievement of the seventh grade students in Rafah 

governorate? 

 

The following sub – questions branch from the main question: 

1. What is the proposed Mathematics Laboratory for developing geometric 

thinking and achievement of the seventh grade students in Rafah Governorate? 

2. What are the necessary geometric thinking skills among students in the seventh 

grade? 

3. Are there any statistically significant differences at the level (a ≤ 0.05) between 

the average of the grades of the experimental group of students and the average 

of the grades of the control group in the geometric thinking test? 

4. Are there any statistically significant differences at the level (a ≤ 0.05) between 

the average of the grades of the experimental group of students and the average 

of the grades of the control group in the achievement test? 

 

To answer these questions of the study the researcher built two study tools 

including the achievement test which is composed of (25) paragraph and the geometric 

thinking skills test which is also composed of (25) paragraph and both tests are multiple 

choice tests and reliability and validity was approved and it was applied on the control 

and experimental groups before and after. 

The researcher used in this study the experimental approach, a sample from the 

Al-Shawka preparatory school for girls in the UNRWA educational area in Rafah for 

the school year 2011/2012 in the second semester and it was distributed to two groups. 

One of them is an experimental group and consisted of (37) students and the other is a 

control group consisted of (36) students. 

The data were collected and analyzed using the appropriate statistical techniques 

and using (SPSS) program which are: 

The Independent Samples tests to measure the differences between the average 

grades of students in the two groups, and ETA square to measure the size of the impact 

of using mathematics laboratory in the developing the academic achievement and 

geometric thinking skills. 
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The following results were found: 

1- Building a list of Geometric thinking skills to be developed in the seventh grade 

students. 

2- There is a statistically significant difference at the level (α = 0.05) between the 

average of the grades of the experimental group of students and the average of 

the grades of the control group of students in the post geometric thinking test in 

favor of the experimental group. 

3- There is a statistically significant difference at the level (α = 0.05) between the 

average of the grades of the experimental group of students and the average of 

the grades of the control group in the pre achievement test in favor of the 

experimental group. 

 

In the light of the above the following recommendations were made:  

1- Reconsideration of geometric curriculums at all educational stages, rebuild and 

organize in sequence according to the geometric thinking skills in light of the 

math. lab. 

2- Awareness of mathematics teachers in mathematics laboratory and training them 

to use it in the classroom environment, and the preparation of workshops to train 

teachers on applying mathematics laboratory in teaching geometry. 

3- Adding math. lab. to the teaching methods courses in the Palestinian universities 

and work on the training of trainee teachers in schools on how to teach geometry 

to students in the light of the math. lab. 

4- Holding training courses for workers in educational research centers and 

curriculum planners in the field of mathematics to be trained on how to build the 

Geometry content to all levels of education in the light of the math. lab. and how 

to put questions in sequence according to the nature of mathematics laboratory. 

5- Paying attention to the provision of teaching aids and materials necessary for the 

preparation of various activities specialized in teaching geometry because the 

student cannot absorb geometry without teaching aids and practical activities 

carried out by the student and the laboratory will not be complete without these 

tools and devices. 

The need to use math. lab. in teaching mathematics at all educational levels starting 

from kindergartens to university. 
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