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 والتفكير الرياضي لدى طمبة الصؼ في التحصيؿ أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية
 السابع األساسي في محافظة قمقيمية

 إعداد
 إيناس نبيؿ زكي رضواف 

 إشراؼ
 صالح ياسيف . د 

 الممخص 

في التفكير صي أثر برنامج تعميمي باستخداـ البراعة الرياضية ىدفت ىذه الدراسة إلى تق
ما أثر برنامج  الرياضي كتحديدان حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: كالتحصيؿ

سابع التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ الالتحصيؿ ك تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في 
، عنوعف سؤاؿ الدراسة كاختبار الفرضيات المنبثقة  لئلجابةك ، األساسي في محافظة قمقيمية؟

إذ تككف مجتمع الدراسة مف طالبات ، كالتصميـ شبو التجريبي استخدمت الباحثة المنيج التجريبي
حيث تككنت العينة  قصديوكطبقت الدراسة عمى عينة تـ اختيارىا بطريقة ، األساسيالصؼ السابع 

كتـ تقسيـ عينة الدراسة ، لمبنات األساسيةة الشييدة فاطمة غزاؿ طالبة مف طالبات مدرس( 69) مف
، مجمكعة تجريبية درست باستخداـ برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية، مجمكعتيف إلى

 . (2815/2816) لمعاـ األكؿفي الفصؿ الدراسي  االعتياديةضابطة درست بالطريقة  كاألخرل

كاآلخر الختبار ، احدىما تحصيمي في مادة الرياضيات، يفالدراسة مف اختبار  أداةكتككنت 
كتـ التحقؽ مف صدؽ االختبار مف خبلؿ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف ، التفكير الرياضي

 المصاحب األحادمكاستخدمت الباحثة تحميؿ التبايف ، (0.78ثباتو ككاف معامؿ الثبات )ك 
(ANCOVA ) حثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كذلؾ قامت البا، الدراسةلفحص فرضيات

، العبلقة بيف التفكير كالتحصيؿ الرياضي لمعرفة لبعدماعبلمات المجمكعة التجريبية في االختبار 
 النتائج التالية: إلىكتكصمت الدراسة 

( بيف متكسطي عبلمات α ≤ 05 .0)كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  .1
ساسي البلتي درسف كحدة التناسب الطردم كالتناسب العكسي طالبات الصؼ السابع األ



ل

كعبلمات طالبات الصؼ السابع ، )المجمكعة الضابطة( االعتياديةباستخداـ الطريقة 
األساسي البلتي درسف باستخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى البراعة الرياضية )المجمكعة 

 .التجريبية(

بيف  ( α≤ 05 .0) مستكل الداللة اإلحصائيةكجكد فركؽ ذم داللة إحصائية عند  .2
المكاتي درسٌف كحدة ، متكسطي درجات اختبار التحصيؿ لطالبات الصؼ السابع األساسي

، )المجمكعة الضابطة( االعتياديةالتناسب الطردم كالتناسب العكسي باستخداـ الطريقة 
لطردم كالتناسب كدرجات طالبات الصؼ السابع األساسي البلتي درسٌف كحدة التناسب ا

عمى ، العكسي كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية )المجمكعة التجريبية(
 . ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية، لبعدماالدرجة الكمية الختبار التحصيؿ 

بيف التحصيؿ كالتفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ السابع  عبلقة دالة إحصائيان كجكد  .3
عبلقة طردية قكية بيف حيث أشارت النتائج إلى كجكد . ي المجمكعة التجريبيةاألساسي ف

 . التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي

تدريب معممي الرياضيات بإعداد دكرات تدريبية عمى التعميـ كفؽ  كأكصت الدارسة بضركرة
ضركرة تنقيح ، عميميةلما ليا مف نتائج ايجابية عمى العممية الت، البراعة الرياضية كطريقة تدريس

كتكجيو نظر المعمميف إلى أىمية ، مناىج الرياضيات بما تتماشى مع مككنات البراعة الرياضية
 . لزيادة دافعية كاىتماـ الطبلب في مادة الرياضيات، ةالبراعة الرياضي
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 الفصؿ األوؿ

 مقدمة الدراسة وخمفيتيا

 :مقدمة الدراسة 0.0

كاف  أكالرياضيات مف العمكـ الميمة كالتي ال يستغني عنيا أم فرد ميما كانت ثقافتو تعد 
فالرياضيات في المجتمع تأخذ . في الحياة ميما كانت درجة رقييا ميمان  زان تشغؿ حي عمره ألنيا

لكثير تعقد حياتو التي تحتاج إلى كاسطة أىميتيا النسبية مف مجتمع آلخر تبعان لتقدـ ىذا المجتمع ك 
الحجكـ كاألكزاف مف األمكر كالقياس كالترتيب كبياف الكميات كالمقادير كاألزماف كالمسافات ك 

 . ؿ كغيرىاكاألمكا

تميؿ النفس إلى دراستيا كالبحث فييا إال أنيا في ، لرغـ مف أف الرياضيات مادة مشكقةكبا
أصكليا ب عدـ الدراية الكافيةذلؾ بسبب ك . يفكثير مف األحياف تككف حجر عثرة أماـ الكثير 

بيف  جميبلن  تؤدم دكران  ككنياكخادمتيا "  ممكة العمكـ "ذكر جاكس  كما فيي، تيا كقكانينيااكنظري
 . (2005، المناىج الدراسية في التعميـ كالحياة العممية )أبك عمة

أكثر المكاد الدراسية  كمف ،كتعد مادة الرياضيات مف الركائز األساسية ألم تقدـ عممي
لمكاجية  اءعمى التفكير السميـ كالبنٌ  الطمبةأىمية كحيكية لما تحتكيو مف معارؼ كميارات تساعد 

 أسباباد الدراسية األخرل لعدة بيف المك  كتحتؿ ىذه المادة مكانة رفيعة كمتقدمة، نكعةالمكاقؼ المت
ليا مف  ما زيادة عمىخاصة العمكـ التطبيقية  أخرلفي دراسة مكاد  مساعدة الطمبة مف أىميا

 . (1996، )أبك عميرة اقؼ الحياة المتمايزةتطبيقات سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة في مك 

فالتقنيات ، في ىذا العالـ المتطكر كالمتغير يؿ اليكـ في كاقع تتغمغؿ فيو الرياضياتكنشأ ج
كمكضكعات ، مبنية عمى المعرفة بالرياضيات العمؿكأماكف المدارس ك  البيكتالقائمة في 

 يككف عضكان  أفكعمى كؿ مف يريد . في الصحؼ كالمجاالت اليكميةك  األفؽالرياضيات تمكح في 
فأىداؼ تعميـ الرياضيات في العقديف األخيريف . أساسيات الرياضياتيفيـ  أفتمع في المج فعاالن 
بؿ تحٌكؿ ، اليدؼ الرئيس لتعميـ الرياضيات بأنوالتحصيؿ الدراسي  إلىفأصبح ال ينظر ، تغيرت
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، الرايات أبكفرد قادر عمى تكظيؼ كاستخداـ المعرفة الرياضية في معترؾ الحياة ) بإعداد ىتماـاإل
 أيضان كىذا يحتاج ، الحسابية البراعةكبر مف أ فالنجاح في سكؽ العمؿ يتطمب ما ىك. (2814

 . الصعكبات المشكبلت كتجاكز القدرة عمى تطبيؽ الرياضيات في حؿ

عرفت الحركة الجديدة أف النجاح في تعمـ الرياضيات يككف  1968ك 1958ففي الفترة بيف 
إضافةن لمتركيز عمى ، ردة كاألفكار المكحدة لمرياضياتفي المقاـ األكؿ مف خبلؿ فيـ البينى المج

كلكف مع تدني مستكل ، العمميات الحسابية إجراءكليس فقط الميارات في ، الرياضيات الحديثة
لذا نشأت حركة تؤمف بأف النجاح ، في الرياضيات كقمة ارتباطيا بالحياة الكاقعية لتحصيميا الطمبة

تقافف نحسب بدقة كسرعة في الرياضيات يعني القدرة عمى أ ه الحركة تدعى حركة العكدة ذكى، كا 
، عبيد) مف بمد ألخر دكرانيةأحدث تغيرات  األساسياتتفاؽ عمى ىذه األساسيات كلكف عدـ اإل إلى

2884) . 

المناىج كالتقكيـ كثيقة معايير  بنشر 1989قاـ المجمس القكمي لمعممي الرياضيات عاـ ك 
عطاءكالتي تحث عمى تعمـ الرياضيات ، ةبالرياضيات المدرسي الخاصة الطبلب فرصة لتنمية  كا 

 . الرياضية البراعةرجات العميا مف الد

طبلب المرحمة الثانكية  فأ إلى ((Boaler and Greeno, 2000 بكلر كجرينك كتكصؿ 
ستيـ بنجاح دراسة مقررات عميا في مادة الرياضيات ال يحبكا كال يخططكا الستمرار درا أنجزكاالذيف 

 . الرياضية البراعةأم ال يتمكنكا مف 

يحد مف  االعتياديةلطبلب بالطريقة  أف تعميـ الرياضيات( Boaler, 2002) كالحظ بكلر
 . الرياضية عمى الطمبة المتميزيف البراعةكبالتالي تقتصر فكرة ، حب االستطبلع لدييـ

يـ الرياضيات جسامة خاصة تعمكليذا أكلت الييئات كالمنظمات العالمية كالدكؿ المتقدمة 
مف سبلمة  متأكدص لكحر ، فييا بمكانة عالية كاىتماـ زائد حيث حظيت مناىج الرياضيات

كالدليؿ عمى ذلؾ ، ياتاتعميميا في مدارسنا كجكدة نكاتجيا كمخرج التدريسية خبلؿ اإلجراءات
في  طمبتيايؿ المشاركة في االختبارات الدكلية التي تزكدىا بمعمكمات حكؿ تحص فيتمسكيا 
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كالبرنامج الدكلي تحصيؿ نظرائيـ في بقية دكؿ العالـ  ة نتائج تحصيميـ مع نتائجالرياضيات كمقارن
كالذم  Programme for International Student. Assessment (PISA) لتقيـ الطمبة

رياضيات ككذلؾ دراسة التكجيات الدكلية في ال، يركز عمى مجاالت القراءة كالرياضيات كالعمكـ
 . Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS) كالعمكـ

 النشاط مستكيات أعمى في يأتي اإلنساني؛ السمكؾ أنكاع أعقد اضي يمثؿأف التفكير الريإذ 

، كقد تـ ما مشكمة بحؿدكمان  يرتبط التفكير كالذم طريؽ عف ما يتعممو أكثر يتعمـ فاإلنساف العقمي،
كالمعرفة  البراعةتحديد السبؿ التي تكفؿ تعمـ الرياضيات بنجاح حيث تشمؿ كؿ جكانب الخبرة ك 

 (.7، ص2818بالرياضيات )المعثـ كالمنكفي، 

  Mathematical Proficiencyالبراعة الرياضيةكليذا ظيرت مفاىيـ جديدة مف أىميا 
ضعيا المجمس الكطني لمبحكث في مف قبؿ لجنة التعمـ الرياضية التي ك  هاختيار  كىك مصطمح تـ

يا في خمسة مطمع القرف الحادم كالعشريف اللتقاط ما يعنيو تعمـ الرياضيات بنجاح كتـ كصف
 كذلؾ بتأىيميـ عقميان  التبلميذ قدرات نميةلت األىميةالتي تعتبر بالغة  مجاالت لتعمـ الرياضيات

فيـ يتقنكف ، مف العيش بشكؿ كاعي كناجح كتمكينولما يجرم حكلو  كعيان  أكثركتجعؿ الفرد  كعمميان 
، )تطبيؽ( اإلستراتيجية البراعةك ، )حكسبة( اإلجرائيةالطبلقة ك ، )فيـ( االستيعاب المفاىيمي: رياضيان 

عف متطمبات كىي تعبر . )المشاركة(لنزعة الرياضية المنتجة اك ، )المنطؽ( لتكيفيا كاإلستدالؿ
، شخص بنجاح ألمالطرؽ التي تكفؿ تعمـ الرياضيات  حددت إذ، الرياضيات تعٌمـ فيفرد ال نجاح

 براعة الرياضيةال كىك وتحقيق إلىالمدرسية  اتالرياضياليدؼ الرئيس الذم تسعى  إلىكالكصكؿ 
National Research Council (NRC) ،عمى يد كؿ  2881عاـ  كقد ظير ىذا المصطمح

ليشير إلى الميارة في تنفيذ ( Kilpatrick, Safford, Findell, 2001) فيكآخر  مف كمباترؾ
كذلؾ مف خبلؿ التفكير ، كاستيعاب المفاىيـ كالعمميات الرياضية، اإلجراءات بمركنة كدقة عالية

ليصؿ ، المنطقي كالتأممي كالتفسير كالتبرير كتمثيؿ كصياغة المشكبلت الرياضية التي تكاجو المتعمـ
 . يا بثقة تامةالرياضيات مادة مفيدة كليا قيمة كيستخدم أف إلى
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مثير يتطمب مف المتعمـ ، فيك عمؿ شاؽ، يسيران  أمران ليس  جيدان  تعميـ الرياضيات تعميمان  إف
استعدادات خاصة كاالنتباه كالتركيز كالصبر كالتذكؽ الجمالي لؤلرقاـ كاألنماط كقكة في التفكير 

قؿ المتعمـ كتحبيب كيتطمب مف المعمـ كسب ع. المنطقي كالتخيؿ كالتساؤؿ كالجيد كالمثابرة
الرياضيات كجعميا ممتعة كالتركيز عمى المحاكمة العقمية كعمى الركابط كالعبلقات كتعزيز 

 . (2887، )محسف عمى التعامؿ مع األفكار المجردة االستنتاج العقمي كالقدرة

الرياضية  فالتفكير الرياضي ىك التفكير المصاحب لمفرد في مكاجية المشكبلت كالمسائؿ
كتحده عدة اعتبارات تتعمؽ بالعمميات العقمية التي تتككف منيا عممية الحؿ ، ربة لحميافي تج

كالعمميات الرياضية  األنكاعطقية التي تتككف منيا عممية حؿ مسائؿ متعددة نكالعمميات الم
التفكير عمى تنمية  2888ة لعاـ يمعايير منياج الرياضيات المدرسكلقد حثت ، (2889، )الخطيب
 National Council of في جميع المراحؿتحقؽ لدل جميع الطمبة ي كعيٌد ىدفان البد أفي الرياض

Teachers of Mathematics (2000NCTM, ) . 

التفكير الرياضي كالتحصيؿ مف خبلؿ  لتنميةفقد أتت ىذه الدراسة ، كبناء عمى ما تقٌدـ
 . ابع األساسيالسطمبة الصؼ لدل  برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 6.0

نبعت مشكمة الدراسة مف النتائج الحديثة لمدراسات في تدريس الرياضيات المدرسية التي 
الطردم  التناسبالرياضية لدل الطمبة في كحدة  البراعةككجكد ضعؼ كقصكر في أبعاد طيًبقت 

في  مف خبلؿ خبرتيا لسنكات متعددة لمباحثة ىذا الضعؼ كالتدني كقد اتضح، كالتناسب العكسي
حمكؿ الطالبات  أفحيث كجدت الباحثة ، مجاؿ التعميـ لحمكؿ الطالبات لممسائؿ في ىذه الكحدة

دكف حؿ لممشكبلت التي بيا استيعاب مفاىيمي ، يقياأم حفظ خطكات الحؿ كتطب باإلجرائيةتتسـ 
 أكالرياضيات في حياتيٌف  أىمية يدركٌف معظـ الطالبات ال ف  ا  ك ، إستراتيجيةكفاءة  أكأك استدالؿ 

في التدريس ىك  لدل الكثير مف المعمميف المتبعالشائع  األسمكبف أك ، األخرلدراستيٌف لممكاد 
 .ذات المستكيات العميا مف التفكير األسئمةالمباشر كالعرض لممعمكمات كغالبان ما تخمك مف  اإللقاء
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حدة التناسب الطردم كالعكسي مكضكع ىذا خاصة في الكحدات األخيرة المقررة مثؿ ك 
ال تعطى  حيث األكؿمف الفصؿ الدراسي  األساسيفي منياج الرياضيات لمصؼ السابع البحث 

كيقتصر تدريسيا في معظـ األػحياف عمى الطريقة  القدر كاالىتماـ الكافي مف قبؿ المعمميف
ؽ التدريس كاستخداـ طر  بأساليليذا كاف ال بد مف التنكع في  االعتيادية في التدريس!

 . سيـ في تعمـ كتعميـ أفضؿ لمرياضياتتستراتيجيات تعميمية ا  ك 

التركيز عمى حفظ الحقائؽ كعدد  مف طرؽ التدريس ككتب الرياضيات المدرسية كتعاني
 فالطالب غير قادر عمى المضي قدمان ؛ عمى حساب الفيـ كالتركيز عمى السرعة كالدقة اإلجراءات

 نتيجة ليذا األسمكب أكؿ ميارة معينة أك مكضكع معيف إتقافثر لممكضكعات دكف كتعمـ متقدـ أك
(Oakes et al., 2003; Spencer, 2006; Stein, Remillard, & Smith, 2003). 

كلفيـ الركابط بيف مختمؼ المفاىيـ الرياضية كتطكير حؿ ، جراءاتيحتاج الطمبة لفيـ اإلك 
لرياضية تتكقؼ عمى اكتساب تقدـ خطي مف الحقائؽ ا البراعةك . (NRC, 2001) كبلتالمش

 . (,Battey , 2007 &Jacobs, Franke, Carpenter)كقرارات الطمبة 

في فمسطيف  كمف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات التي بحثت في كاقع تعميـ الرياضيات
راسة التكجيات إلى نتائج د كاستنادان ، التدني الممحكظ في مخرجات التعميـمف نتائجيا كاف كالتي 

في  متأخر عمى ترتيب فقد حصؿ طمبة فمسطيف( TIMSS, 2811) الدكلية في الرياضيات كالعمكـ
تدني مستكل األداء  مما يشير إلى، 2811تحصيؿ الرياضيات بيف الدكؿ المشاركة في دراسة عاـ 

 .لطمبة فمسطيف بشكؿ عاـ لتحصيميا

ىا عند الطمبة في رياضية كتنميتيا كتطكير ال لبراعةدرة الدراسات التي اىتمت بانكما أف 
ت أدت إلى ضركرة قياـ الباحثة بيذا البحث مف أجؿ استقصاء أثر برنامج قائـ تدريس الرياضيا

تـ تحديد مشكمة الدراسة  كبناءن عمى ذلؾ، عمى البراعة الرياضية في التحصيؿ كالتفكير الرياضي
 عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:  اإلجابةفي 
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السابع  التفكير الرياضي لدى طمبة الصؼو رنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية ما أثر ب
 قمقيمية؟  في محافظة األساسي

 : األسئمة الفرعية اآلتيةاإلجابة عف ، السؤاؿ الرئيسىذا كتتطمب اإلجابة عف 

ؼ ما أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في التفكير الرياضي لدل طمبة الص .1
 قمقيمية؟ في محافظة السابع األساسي

لدل طمبة الصؼ السابع  ما أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في التحصيؿ .2
 ؟في محافظة قمقيميةاألساسي 

كالذيف  السابع األساسي الصؼطمبة  لالتحصيؿ كالتفكير الرياضي لدبيف  العبلقةما  .3
 ؟البراعة الرياضية درسكا كفؽ البرنامج التعميمي القائـ عمى

 أىمية الدراسة: 1.0

لرياضية مف مراعاة او البراعة بشكؿ عاـ إلى مقدار ما تسيـ ب تعكد اسةأىمية الدر لعٌؿ 
ف الفرد مكٌ يقد فإتقاف الرياضيات . بيف الطمبة في جانب التحصيؿ كالتفكير الرياضي الفردية الفركؽ

مف مكاصمة دراسة الرياضيات  تمكنوربما كمية ك رياضية في الحياة اليمف التعامؿ مع التحديات ال
مف بحكث تعميـ الرياضيات عمى كاحد أك اثنيف  ركزت الكثيرلقد . في المرحمة الثانكية كما بعدىا

مف  كبلن  كادرس مبة عمى الرغـ مف أف بعض الباحثيففقط مف جكانب المعرفة الرياضية لدل الط
ما يمتمكو الربط بيف كعمى سبيؿ المثاؿ  ط بينيابيـ الر منكبدأ قميؿ ، المعرفة النظرية كاإلجرائية
كباستخداـ مجمكعة كاسعة . عداد المشكبلت كحمياإقدرة عمى رياضية ك  الطمبة مف ميارات كقدرات

إلى جنب مع تجارب  مف المعمكمات التي تضمنت نتائج البحكث في تعميـ الرياضيات جنبان 
ككنات الرياضيات الناجحة لمتعمـ كالتعرؼ عمى البراعة المؤلفيف كالمعرفة كالرياضيات تـ إيجاز م

 . (NRC, 2001الرياضية بمككناتيا الخمسة )
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 وتكمف أىمية الدراسة في أنيا:

برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في العممية التعميمية لزيادة التحصيؿ  استخدمت .1
 . القدرة العقمية في الرياضيات كتنمية التفكير الرياضي كاالرتقاء بمستكل

ت العربية دراساال براعة الرياضية كمككناتيا في ظؿدراسة عممية تقدـ مفيكـ ال ضافتأ .2
ككيفية قياسيا كتقكيميا مما يفيد الباحثيف كالمشرفيف  أبعادىاكتحديد ، القميمة التي تناكلتيا
 .كمعممي الرياضيات

 رئيسان  اعة الرياضية يعد ىدفان حيث أف مفيـك البر ، تكمف أىمية ىذه الدراسة مف مكضكعيا .3
 . لمنجاح في تعمـ الرياضيات كتسعى إليو مناىج الرياضيات في كؿ منطقة

 . زيادة االىتماـ بالبراعة الرياضية كالتدريب عمييا في دكرات إعداد معممي الرياضيات .4

ف أم يمك الطمبةف فاعمية البراعة الرياضية تسمح باالستفادة منيا بحسب سرعة استيعاب إ .5
 . االىتماـ بالفركؽ الفردية لدل الطمبة

 . اعة الرياضية في مناىج الرياضياتقد تفيد مصممك المناىج في ضـ مككنات البر  .6

 أىداؼ الدراسة: 1.0

 تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في تنمية التفكير الرياضي  .1
 . قمقيميةفي محافظة  ألساسيلدل طمبة الصؼ السابع ا

التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في التحصيؿ لدل طمبة  .2
 . قمقيميةالصؼ السابع األساسي في محافظة 

 . ضي لدل طمبة الصؼ السابع األساسيتعرؼ العبلقة بيف التحصيؿ كالتفكير الريا .3
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كالتناسب العكسي لمصؼ السابع  تصميـ دركس تعميمية في كحدة التناسب الطردم .4
 األساسي قائمة عمى البراعة الرياضية. 

 فرضيات الدراسة: 1.0

 :يةات اآلتعف أسئمة الدراسة تـ صياغة الفرضي لئلجابة

 ( بيف متكسطي درجاتα ≤ 05 .0ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .1
المجمكعة التجريبية )التي تدرس ك  ادية(المجمكعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة االعتي
 .في اختبار التفكير الرياضي كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية(

بيف متكسطي درجات ( α ≤ 05 .0) ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة .2
 ية(المجمكعة التجريبية )التي تدرس كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياض

 في اختبار التحصيؿ الرياضي. كالمجمكعة الضابطة )التي تدرس بالطريقة االعتيادية(

بيف درجات اختبار ( α ≤ 05 .0)داللة إحصائية عند مستكل الداللة  عبلقة ذاتال يكجد  .3
المجمكعة التجريبية )التي تدرس كفؽ  لطالبات التفكير الرياضيدرجات اختبار التحصيؿ ك 

 . ئـ عمى البراعة الرياضية(برنامج تعميمي قا

 حدود الدراسة: 2.0

 : التزمت الباحثة في ىذه الدراسة بالحدكد التالية

التناسب الطردم  ةكحد: تقتصر ىذه الدراسة في تعميـ نتائجيا بتطبيقيا عمى الحدود الموضوعية
راسي مف كتاب الرياضيات لمفصؿ الد األساسيالسابع الصؼ لطمبة  ةالمقرر  كالتناسب العكسي

 .األكؿ

مف األكؿ الفصؿ الدراسي تقتصر ىذه الدراسة في تعميـ نتائجيا بتطبيقيا خبلؿ الحدود الزمنية: 
 . ـ2815/2816العاـ الدراسي 
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الدراسة عمى قصدية عينة تقتصر ىذه الدراسة في تعميـ نتائجيا بتطبيقيا عمى  :الحدود البشرية
عبتيف مف مدرسة الشييدة فاطمة غزاؿ األساسية شإذ تـ اختيار ، السابع األساسيطالبات الصؼ 

 . قائـ عمى البراعة الرياضية عمييفلمبنات لتطبيؽ البرنامج ال

مدرسة الشييدة فاطمة غزاؿ تقتصر ىذه الدراسة في تعميـ نتائجيا بتطبيقيا في : الحدود المكانية
 . قمقيمية - لمبنات األساسية

حصائية ساليب اإلفراد العينة كاألأاتيا كخصائص كثب األدكاتكتتحدد نتائج الدراسة بصدؽ 
 . المستخدمة

 مصطمحات الدراسة:  ..3

 :لمصطمحاتياتعتمد الدراسة التعريفات اآلتية 

 حدل نكاتج تعمـ الرياضياتإ ىي (:Mathematical Proficiency) : البراعة الرياضيةأوالً 
عميو اسـ  أطمؽكىك مصطمح ، (2812، في الرياضيات )بابا كبراكف اإلتقافيطمؽ عمييا  كالتي
ما  لمعرفةالرياضية مف قبؿ لجنة التعمـ الرياضية التي كضعيا المجمس الكطني لمبحكث  البراعة

 . (NRC, 2001) األىميةيعنيو تعمـ الرياضيات بنجاح كتـ كصفو في خمسة مجاالت بالغة 

مميات كالميارات التفكيرية مجمكعة مف الع بأنيا إجرائيان كتعرٌؼ الباحثة البراعة الرياضية 
كالتي تضـ ، تعمـ الطالبات لمرياضيات في مكضكع التناسب الطردم كالتناسب العكسي زالتي تعزٌ 

كالقدرة عمى تمثيؿ كصياغة حمكؿ ، بمركنة كدقة كبشكؿ مناسب اإلجراءاتكتنفيذ ، فيـ المفاىيـ
كيرتبط ، مي كالتبرير كالتفسير لمحمكؿباالعتماد عمى استراتيجيات التفكير المنطقي كالتأم، لممشكبلت

 كتقاس مف خبلؿ، ذلؾ بالفائدة كالمنفعة لمكضكع التناسب الطردم كالتناسب العكسي في الكاقع
قامت الباحثة الدرجة التي تحصؿ عمييا طالبة الصؼ السابع في اختبار البراعة الرياضية الذم 

 . خصيصان ألغراض ىذه الدراسة ببنائو
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تمثؿ  (The Strands of Mathematical Proficiency)البراعة الرياضية  : مكوناتثانياً 
 البراعةك ، اإلجرائيةالطبلقة ، االستيعاب المفاىيمي: ىي عناصر خمسةمككنات البراعة الرياضية 

عف  منفصمةىذه العناصر ليست  إف، لنزعة الرياضية المنتجةكا، التكيفيكاالستدالؿ ، اإلستراتيجية
 . (Kilpatrick, Swafford, & Findell 2001, p. 116) أساسي بشكؿ متداخمة ياكلكن بعضيا

يعني استيعاب المفاىيـ : Conceptual Understanding ستيعاب المفاىيمياال -
 . كالعمميات كالعبلقات الرياضية

استيعاب المفاىيـ الرياضية كالعمميات كالعبلقات  بأنو االستيعاب المفاىيميكتعرؼ الباحثة 
 المفاىيميكتظير الطالبة فيميا ، التناسب الطردم كالتناسب العكسيمكضكع تبطة بالمر 

مف خبلؿ استيعاب المفاىيـ الرياضية كالعمميات كالعبلقات بطريقة متكاممة تسمح لمطالبة 
  .كاستنتاج كتقييـ عبلقات بطريقة صائبة كمنطقية، السابقة األفكارالجديدة مع  األفكاربربط 

إجراءات حؿ المسألة ىي الميارة في تنفيذ  :Procedural Fluencyائية الطالقة اإلجر  -
 . بمركنة كدقة كبشكؿ فعاؿ كعمى نحك مناسب الرياضية

كالخطكات ككيفية  اإلجراءاتمعرفة  بأنيا إجرائيان  اإلجرائيةكتعرؼ الباحثة الطبلقة 
كضكع التناسب بمركنة كبدقة ككفاءة في م األداءاستخداميا بشكؿ مبلئـ كالميارة في 

الخطكات  بإتماـ اإلجرائيةة ميارتيا في الطبلقة كتظير الطالب. الطردم كالتناسب العكسي
 . شكؿ مبلئـبمركنة كدقة ككفاءة كب كتذكرىا

المشكبلت تعني القدرة عمى صياغة  : Strategic Competenceاإلستراتيجية البراعة -
 يا.الرياضية غير المألكفة بطرؽ متعددة كتمثيميا كحم

مشكبلت قدرة الطالبة عمى صياغة  بأنيا إجرائيان  اإلستراتيجية البراعةكتعرؼ الباحثة 
كاكتشاؼ طرؽ كاستراتيجيات متعددة لمحؿ كالمرتبطة ، كتمثيميا كحميا رياضية غير مألكفة

 . كالمركنة في استخداميا كاإلبداعبمكضكع التناسب الطردم كالتناسب العكسي 
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كتعني القدرة عمى التفكير المنطقي : Adaptive Reasoning لتكيفيااالستدالؿ  -
 . كالتأممي كالشرح كالتفسير كالتبرير

قدرة الطالبة عمى التفكير المنطقي كالتأممي  التكيفي إجرائيان بأنوكتعرؼ الباحثة االستدالؿ 
كالتفسير كالشرح ، حكؿ المفاىيـ كالعبلقات في مكضكع التناسب الطردم كالتناسب العكسي

 . المرتبطة بالمكضكع نفسو التبرير لممشكبلت كالمكاقؼ الرياضية المتنكعةك 

كتعني ميؿ المتعمـ كرغبتو  :Productive Dispositionالنزعة الرياضية المنتجة  -
باالجتياد  اإليمافجانب  إلى، لرؤية الرياضيات كمادة مفيدة كنافعة كجديرة باالىتماـ

  .الشخصية البراعةك 

لنزعة الرياضية المنتجة بأنيا ميؿ الطالبة لرؤية الرياضيات كخاصة كحدة كتعرؼ الباحثة ا
التناسب الطردم كالتناسب العكسي كمادة مفيدة كناجعة كجديرة باالىتماـ لحؿ المشكبلت الرياضية 

كمبلحظة الطالبة ، األنشطةكنيؿ الثقة بالنفس لممارسة ، اليكمية كالمثابرة لتعمـ الرياضيات
الشخصية  البراعةباالجتياد ك  كاإليماف، في مكاقؼ حياتية المبادئحكليا كتطبيؽ لمرياضيات مف 

 . الكقت الطكيؿ النجازىا أخذتلبلطبلع عمى المشكمة حتى لك 

أك خبرة عممية بحث عف معنى في مكقؼ  بأنو( 2818) زينةأبك  يعرفو : التفكير الرياضي:ثالثاً 
، أك مفاىيـ رياضية أشكاؿ أكرمكز  أك أعدادي يتمثؿ المكقؼ ف إذ، ذات عبلقة بسياؽ رياضي

الصؼ السابع األساسي في  ةحصؿ عمييا طالبان في ىذه الدراسة بالدرجة التي تكييقاس إجرائي
 . اختبار التفكير الرياضي المعٌد ألغراض الدراسة

ييدؼ د المتعمـ مف معمكمات كفؽ برنامج معٌ  ما يحصؿ عميو الفرد ىك: : التحصيؿ الدراسيرابعاً 
باإلضافة إلى إعداده لمتكيؼ ، مع الكسط االجتماعي الذم ينتمي إليو إلى جعؿ المتعمـ أكثر تكيفان 

 . (2815، )كاسب مع الكسط المدرسي بصكرة عامة

الصؼ السابع األساسي  ةحصؿ عمييا طالبان في ىذه الدراسة بالدرجة التي تكييقاس إجرائي
 . راض الدراسةفي اختبار التحصيؿ الدراسي المعٌد ألغ
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ىي الطريقة التي يتبعيا المعمـ في الغالب كالتي تعتمد  خامسًا: الطريقة االعتيادية في التدريس:
عمى أسمكب التمقيف كالحفظ ككضع االختبارات التي تقيس المستكيات الدنيا مف التفكير كال تعمؿ 

 عمى استثارة التفكير الرياضي لدل الطمبة.

البراعة الرياضية يمثؿ أحد المفاىيـ مي القائـ عمى البراعة الرياضية: سادسًا: البرنامج التعمي
الجديدة في تربكيات الرياضيات يتككف مف خمسة عناصر ىي االستيعاب المفاىيمي، كالطبلقة 

اإلستراتيجية، كالنزعة الرياضية المنتجة )المعثـ كالمنكفي،  البراعةاإلجرائية، كاالستدالؿ التكيفي، ك 
2818.) 

كفؽ البرنامج القائـ  سيدرسفٌ  المكاتياس إجرائيان في ىذه الدراسة بما ستمتمكو الطالبات كيق
قدرة عمى استيعاب المفاىيـ الرياضية كحؿ المسائؿ كمكاجية العمى البراعة الرياضية مف 

 كلة اإلجابة عمييا. المشكبلت ككذلؾ طرح تساؤالت كمحا
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 الفصؿ الثاني

 سات السابقةاإلطار النظري والدرا

 .اإلطار النظري 0.6

 .الدراسات السابقة 6.6

 .سات السابقةالتعقيب عمى الدرا 1.6
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

لتفكير الرياضي الرياضية كاكصؼ البراعة مف حيث إلطار النظرم ا ىذا الفصؿ يتضمف
فيك ، بالبحث كالتقصيتناكلت ىذا المكضكع إضافة لمدراسات السابقة التي ، كالتحصيؿ الدراسي

 . الدراسات العربية قميمة نكعان مامكضكع حديث لذلؾ كانت 

 :اإلطار النظري  0.6

 كالتي تدكر، ت الصمة بمكضكع الدراسةتناكؿ اإلطار النظرم الخمفية العممية النظرية ذا
لى إضافة إ، ككيؼ يتـ تنميتيا ،كمككناتيا، كأىدافيا، كأبعادىا، البراعة الرياضية كتعريفياحكؿ 

 . الرياضي يؿكصؼ التفكير كالتحص

 :البراعة الرياضية

ذاكنبات اليكـ كثمرات المستقبؿ ، األمسالناشئة ىـ غرس  إف  لـ يجد الغرس العناية فاف كا 
األمة كليذا فاف مدل االىتماـ بيـ يعد المؤشر الحقيقي لكعي ، الثمار ستككف مريضة ال خير فييا

 . اميبمستقب

كبعد مراجعة لجنة الدراسات في مركز التربية التابع لممجمس القكمي لمبحكث في الكاليات 
دؼ تحميؿ كذلؾ بي، في عمـ النفس المعرفي كتعمـ الرياضيات لؤلبحاث األمريكيةالمتحدة 

تي نساف يحتاج اليـك المعرفة الرياضية كالفيـ كالميارات الاإلاتضح أف ، الرياضيات التي نتعمميا
تحقيقو  إلىينبغي أف تسعى الرياضيات المدرسية  أساسيكيدؼ ، أطمؽ عمييا اسـ البراعة الرياضية

ة كىذا بالضبط ما يعنيو النجاح في تعمـ الرياضيات فمصطمح البراعة يشمؿ كؿ جكانب الخبر 
 ةالبراعيناؾ العديد مف المحاكالت التي ىدفت لفيـ طبيعة ، فكالمعرفة بالرياضيات البراعةك 

فالفيـ ، اإلجرائيةالفيـ المفاىيمي كالمعرفة  إلىحيث تـ تجزئة عمميات تعميـ الرياضيات ، الرياضية
كالخكارزميات  اإلجراءاتككذلؾ استخداـ ، المفاىيمي يجعؿ ميارات التعمـ تتـ بسيكلة ككفاءة عالية
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نظر معظـ التربكييف الرياضية مف كجية  البراعةكفيـ المفاىيـ الرياضية يمعب دكران جكىريان في 
 (.NRC, 2001) الباحثيف

 (Jennifer, 2007تراىا جينفر ) كالتيكما حددت المجنة خمسة مككنات لمبراعة الرياضية 
 :اكمتفاعمة معن  متشابكة كمترابطة

كالعبلقات ، كالعمميات، كالمكضكعات، إف فيـ المفاىيـ الرياضية :االستيعاب المفاىيمي .1
، مثؿ: مفيـك النسبة) األفكار الجديدة إلى معرفة مسبقةلربط  مبةلمطبطريقة متكاممة تسمح 

 . خكاص النسبة(ك 

: مثبلن ) كبشكؿ مناسب ركنة كدقة ككفاءةالميارة في تنفيذ اإلجراءات بم الطالقة اإلجرائية: .2
ما ، دينار كتكفر الباقي 488دينار كتصرؼ منو  588تتقاضى مكظفة راتبان شيريان مقداره 

 . ما تكفره؟( إلىالمكظفة  نسبة ما تصرفو

: )مثبلن  الرياضية كبلتكحؿ المش، إف القدرة عمى صياغة كتمثيؿ :ستراتيجيةاإل البراعة .3
 . (4:5 كتابة مسألة تككف فييا النسبة بيف طكؿ غرفة كعرضيا

كالتبرير )مثبلن: ، التفسير، التفكيرك ، إف القدرة عمى التفكير المنطقي :لتكيفيا االستدالؿ .4
 . كغـ بأبسط صكرة( 2غـ/  128نسبة كتابة ال

، كجديرة باالىتماـ، مفيدة، ةالميؿ إلى رؤية الرياضيات حساس :المنتجةالرياضية  النزعة  .5
أف مقياس : )مثبلن . (NRC, 2001إلى جانب كجكد اعتقاد في االجتياد كفعالية المرء )

كالذم  دة الجغرافياالرسـ المستخدـ في الرياضيات يتـ االستعانة بو لرسـ الخرائط في ما
 .(يعتمد أساسان عمى إيجاد النسبة

كال يمكف أف ، كف مف كجو كاحدالرياضية ال تتك البراعةيكضح حقيقة أف ( 1شكؿ )كال
تتحقؽ مف خبلؿ التركيز عمى كاحد فقط أك اثنيف مف فركعيا فالطبيعة المتشابكة كالمترابطة بيف 

 ,NRC) مى كيفية اكتساب الميارة الرياضية لمطمبةىذه الفركع الخمسة لدييا اآلثار المتركزة ع

2001).  
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 .البراعة الرياضية مكونات: (0) شكؿ

 :النزعة الرياضية المنتجة

فمككنات البراعة تتشابو مع مككنات القكة الرياضية التي تحدثت عنيا الجمعية القكمية  
ستيعاب المفاىيمي كالمعرفة التي تشمؿ اال، األمريكيةالتربكم في الكاليات المتحدة  لئلنجاز
ضية االستدالؿ كالتكاصؿ كالترابط عدد مف العمميات الريا إلى باإلضافةكحؿ المشكبلت  اإلجرائية

(NAEP, 2002 فالبراعة تركز عمى الطبلقة )كتيتـ  اإلجرائيةال عمى المعرفة  اإلجرائية
كأكدت دراسات العمـك ، المنتجة النزعةكأضافت ال كعممية كيدؼ تسعى لتنميتو  تكيفيال باالستدالؿ

أفكار تسيـ في  دكتع، كما كراء المعرفة لتكيفيةخبرة االمعرفية في حؿ المشكبلت مف أىمية ال
المنتجة  النزعةمف مككنات  تعدكتتأثر بالدافعية التي ، لتكيفياكاالستدالؿ  اإلستراتيجية البراعة

(NRC, 2001) . 



 

18

 الرياضية كما حددتيا جينفر البراعةعمى تطكير التي تشجع  الممارسات التدريسية كمف 
(Jennifer, 2007): 

 االستيعابالمكاقؼ الرياضية باليدكيات كالصكر كالسياقات الحياتية لتطكير نمذجة كتمثيؿ  (1
 المفاىيمي كالطبلقة اإلجرائية.

أف كؿ المكاقؼ في حياتو تمثؿ مشكمة  الطالبكىي أف يتخيؿ ركح الدعابة الرياضية:  (2
 ة كحميا ينمي النزعة الرياضية المنتجة.رياضي

لتطكير النزعة الرياضية  مشكمة حياتية يمكف حميا رياضيان  كتعداتي: يالحدث الرياض (3
 المنتجة.

 اإلستراتيجية. البراعةستراتيجية اإلقناع ككتابة البرىاف لتنمية االستدالؿ التكيفي ك إ (4

 إذبلؿ حؿ المشكبلت غير المألكفة، الرياضية لدل الطمبة مف خ البراعةكأنو يمكف تطكير   
المعرفية مف كجية نظر العمماء المعرفييف عمى طرؽ تمثيؿ المعرفة كاسترجاعيا لحؿ  البراعةتعتمد 

قة اإلجرائية كاالستدالؿ اإلستراتيجية كالطبل البراعةالمشكبلت الرياضية، التي تسيـ في تنمية 
 . (2814)بدكل،  لتكيفيا

لييئات كالمؤتمرات الداعمة لتعميـ الرياضيات لبلىتماـ بالفيـ كلذلؾ دعت العديد مف ا
كالتي تعكس أىداؼ متعددة كمتنكعة ، كالتكاصؿ كالتفكير الرياضي كالنزعة الرياضية المنتجة

 . (2884، عبيد) لمرياضيات المدرسية

 كستتناكؿ الباحثة مككنات البراعة الرياضية بجزء مف التفصيؿ:

  :االستيعاب المفاىيمي (1

كيؤكدكف ، تعميـ الرياضيات يركز بشكؿ كبير عمى الفيـ حسب اىتماـ المتخصصكف إف
فالتعميـ المقركف  (NCTM, 2000) الرياضية في الكقت الحالي األفكارعمى ضركرة استيعاب 
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 أفكتصبح الرياضيات ذات معنى عندىـ كما ، سيكلة عمى الطمبة أكثربالفيـ يجعؿ التعمـ البلحؽ 
الحسابية كالجبرية التي كانت ليب منيج الرياضيات  اإلجراءاتة سيمت الكثير مف الحاسب اآلالت

نمذجة  كاىتمامان أكثر الستيعاب المفاىيـ الرياضية ك أطكؿمما يجعؿ الطالب يقضي كقتان 
 .الخطكات كالعمميات المستخدمة في حؿ المشكبلت

مف مفاىيـ كتعميمات  اسيةاألسالرياضية  األفكاركيقصد باالستيعاب المفاىيمي استيعاب 
 إضافة(. 2812، المصاركة) فيك الفيـ العميؽ لكيؼ تعمؿ الرياضيات؟، األفكاركعبلقات بيف ىذه 

ذلؾ فاف االستيعاب المفاىيمي يسمح لمطالب ببناء معرفة جديدة بناءن عمى الربط بينيا كبيف  إلى
التي  كاإلجراءاتدة مف حفظ الحقائؽ فائ كأكثر أفضؿكىذه الطريقة ، المعرفة القديمة التي تعمميا

 . (MaGregor, 2013) تعمؿ عمى تعزيز كتشجيع التذكر كالفيـ العميؽك يقكـ بيا 

: يظير االستيعاب المفاىيمي لدل الطالب مف خبلؿ عدة ممارسات منيا أفكيمكف 
كمعرفتوي ، ة مف مصطمحات كمفاىيـ كتعميمات كعبلقات كعممياتالرياضية الرئيس لؤلفكاراستيعابو 
كذلؾ معرفة ، بشكؿ متماسؾ كمترابط كليس كمعمكمات منفصمة اإلجرائيةكلمخطكات  لممعمكمات

كالترابطات ، غيرىا مف العمكـ أكالفكرة الرياضية سكاء كانت في مجاؿ العمكـ الرياضية  أىمية
كتعممو  ،كمعرفة الطالب لممضمكف الذم تستخدـ فيو الفكرة الرياضية األفكارالعديدة بيف ىذه 

 إلىكمف خبلؿ المكاقؼ المتباينة يتكصؿ الطالب ، لمفاىيـ رياضية اقؿ عددان لكنيا محكرية كرئيسية
نتاجمكاقؼ رياضية كالطرؽ لحؿ المشكبلت ك  األفكاربناء  بإعادةمشتركة  أنماط  . معرفة جديدة كا 

تمكف الطمبة مف  إذالرياضية  لمبراعةجٌمة  أىميةالمفاىيمي لو  االستيعاب أفكترل الباحثة 
 . مف طريقة كتكظيفو في حؿ المسائؿ بأكثرتمثيؿ المفيـك 

  :اإلجرائيةالطالقة  (2

داـ باستخ كىي القدرة عمى القياـ بكؿ العمميات كاإلجراءات الرياضية بدقة ككفاءة
جرائيا، األعدادعمى  األساسيةالخكارزميات لتنفيذ الحسابات  ف ع أك، الكبيرة ذىنيان  األعدادعمى  كا 

الركابط الميمة بيف المفاىيـ  إدراؾيفشؿ الطبلب في  أفكمف المحتمؿ . طريؽ الكرقة كالقمـ
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فسكؼ يرسخكف ، اإلجرائيةال يمتمككف مستكلن مبلئمان مف الطبلقة  ألنيـكالعبلقات عبر العمميات 
، تعقيدان  كثراألالرياضية  لؤلفكارلتنمية الفيـ العميؽ  األساسيةالحسابات  إلجراءمف جيكدىـ  كثيران 

 (MacGregor, 2013) تحفز الطبلب الستخداـ الرياضيات بثقة لحؿ المسائؿ اإلجرائيةفالطبلقة 
كغالبان ينظر . (2812، كبطريقة صحيحة كمناسبة لممكقؼ الرياضي الذم يكاجو الطالب )المصاركة

ىتماـ في الرياضيات كاالستيعاب المفاىيمي كمتنافسيف عمى اال اإلجرائيةالعبلقة بيف الطبلقة  إلى
فيما مككناف ، خاطئان  انقسامان  تنشئكىذه النظرة التي تظير الميارات كمضادة لمفيـ ، المدرسية

 : يكضح ذلؾ (2)متداخبلف كمترابطاف كالشكؿ 

          

 

 

 .واالستيعاب المفاىيمي اإلجرائيةالعالقة بيف الطالقة : (6) شكؿ

 كاألساليب لئلجراءاتدل الطالب مف خبلؿ كتابتو ل اإلجرائيةتظير الطبلقة  أفكيمكف 
نجازه إ إلى إضافةن ، كاستخدامو لبعض الخكارزميات الميمة في اختبار صحة المفاىيـ، الذىنية

تقافلممياـ الركتينية بكفاءة   . كا 

، كالخطكات كممارستيا بطرؽ صحيحة كاإلجراءاتنو ال بد  مف فيـ الميارات أكترل الباحثة 
ضية ياحؿ المشكبلت الر  أك األفكاركافية تسبب صعكبة في فيـ  إجرائيةكد طبلقة ف عدـ كجأل

 .المختمفة

  :اإلستراتيجية البراعة (3

كتمييز المعمكمات المعطاة  كصياغتياكتفسيرىا كىي القدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية 
لمسائؿ رياضية  المناسبة كذلؾ مف خبلؿ العرض المتكرر اإلستراتيجيةكتمثيميا كحميا باستخداـ 

كيتطمب حؿ المسائؿ الرياضية ببراعة . (MacGregor, 2013) تعكس مكاقؼ كاقعية مف الحياة

 الاستيعاب

 املفاهيمي

الطالقة 

 إلاجرائية

 قؿ عرضة لألخطاء الشائعة والنسيافأيجعؿ تعمـ الميارات أسيؿ، و الفيـ 

 ال بدَّ مف امتالؾ الطالب لمستوى معيف مف الميارة ليتعمـ
 المفاىيـ الرياضية بفيـ الكثير مف 
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كذلؾ مف خبلؿ استخداـ ، اإلستراتيجية البراعةك  اإلجرائيةالربط بيف االستيعاب المفاىيمي كالطبلقة 
يكضح  (3)ائؿ كالشكؿ بشكؿ تطبيقي كعممي في حؿ المس اإلجرائيةاالستيعاب المفاىيمي كالطبلقة 

 :ذلؾ

 

                 

 
 

 .واالستيعاب والطالقة اإلستراتيجية البراعةالعالقة بيف : (1شكؿ )

لدل الطالب مف خبلؿ البحث عف المسائؿ المشابية  اإلستراتيجية البراعةتظير  أفكيمكف 
نتاجمكمات الزائدة كالتغاضي عف المع كتحديد المعطيات الرياضية الميمة، في حميا كصياغتيا  كا 

 ( NRC, 2001) كحمياكمسائؿ رياضية مشابية  أمثمة

كالفيـ  اإلجرائيةترتبط ارتباطان كطيدان بالطبلقة  اإلستراتيجية البراعةتنمية  أفكترل الباحثة 
فتتطكر طبلقة ، الميارات كالمفاىيـ أثناء حؿ المشكبلت الرياضية إلىيحتاج الطالب  إذ، المفاىيمي
 . كيرسخ فيميـ لممفاىيـ الرياضية اإلجرائيةالطبلب 

 : لتكيفيا االستدالؿ (4

بحيث يظير ، الرياضية كحمكؿ المسائؿ باألفكار لآلخريف اإلقناعيعتبر كسيمة مف كسائؿ   
 لتكيفياكيقصد باالستدالؿ ، الرياضيات يمكف فيميا كليا معنى كيمكف تنفيذ خطكاتيا أفلمكؿ 

 . أممي كالتفسير كالتبرير المبلئـكالتالقدرة عمى التفكير المنطقي 

 بؿ، بكثير حيث ال يتضمف التفسير كالتبرير الشكمي فقط أكسع لتكيفيااالستدالؿ  أفٌ  إال
كيرتبط االستدالؿ بالمككنات . كالقياس كاالستعارات كالتمثيبلت العقمية، يتضمف الحدس كالتخميف

 بلقة:يكضح ىذه الع (4)السابقة لمبراعة الرياضية كالشكؿ 

 الاستيعاب

 املفاهيمي

الطالقة 

 إلاجرائية

 

 البراعة 

 إلاستراتيجية 

 يستعمؿ االستيعاب المفاىيمي لتقييـ طبيعة المسألة
 كما تستعمؿ الطالقة اإلجرائية لحؿ المسائؿ بدقة وكفاءة

 
 

ف كفاءة إستراتيجيةدوند حؿ المسألة بفيـ ولكف بع

 الخيار الوحيد لمحؿ ىو إستراتيجية التخميف
 تستعمؿ البراعة اإلستراتيجية الختيار اإلجراءات األكثر مالئمة
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 .اإلستراتيجية البراعة، االستيعاب المفاىيمي، اإلجرائيةالطالقة و  لتكيفيااالستدالؿ العالقة بيف : (1) شكؿ

بيف  لمعبلقاتالتفكير المنطقي لدل الطالب مف خبلؿ  لتكيفياكيمكف أف يظير االستدالؿ  
العديد مف الحقائؽ كالمفاىيـ كاستكشاؼ ، تقديـ تفسيرات كتبريرات غير رسمية، المفاىيـ كالمكاقؼ

 . كالحمكؿ لمعرفة التكامؿ بينيا بطريقة منطقية إف كًجدى 

 كاالستيعاب اإلجرائيةأثناء الطبلقة  لتكيفياكترل الباحثة أنو يجب ممارسة االستدالؿ 
 . الرياضية لمبراعةفيعتبر مف المستكيات العميا ، اإلستراتيجية البراعةالمفاىيمي ك 

 : ة المنتجةالنزعة الرياضي (5

الناجحيف في الرياضيات  فالطمبة، لمبراعة الرياضية تشكؿ المفاىيـ كالميارات أساسان 
فالرياضيات عندىـ ذات معنى ، يمتمككف مجمكعة مف االتجاىات كالمعتقدات التي تساند تعمميـ

التعمـ ضمف  لذا ينطمؽ ىذا المككف مف مبدأ. كجديرة باالىتماـ كلدييـ الدافعية لبذؿ الجيد لتعمميا
 . (NCTM, 2000) المجمس الكطني لمعممي الرياضيات مبادئ

ف يتحقؽ ىذا المككف باعتبار مادة الرياضيات مادة كاقعية كمفيدة كذلؾ عف طريؽ كيمكف أ
: كلمنزعة ثبلثة جكانب كىي، (2812، مصاركة) تنمية كتككيف اتجاىات ايجابية لدل الطمبة نحكىا

 ,Moodley) كالقدرة عمى ممارستيا، كاالتجاه نحكىا، ات في الحياةأىمية كتقدير دكر الرياضي

كالتعمـ ، إٌف االستعماؿ الفعاؿ لمنماذج كالمكاقؼ الكاقعية كتكظيؼ الكسائؿ المحسكسةف( 2008
أم ، كتقدير جماؿ كفائدة الرياضيات إدراؾمف  الطمبةمكف سيٌ ، كالمناقشات داخؿ الصؼ، التعاكني

 الاستيعاب

 والطالقة 

 البراعةو 

 إلاستراتيجية

 

 الاستدالل 

 ألتكيفي 

 

 الستيعاب شرط أساس في االستدالؿ فال تعميؿ بال استيعابا

 تساعد الطالقة اإلجرائية في تنويع طرؽ االستدالؿ
 كما تستعمؿ البراعة اإلستراتيجية في اختبار التعميؿ المالئـ لمموقؼ 

 االستدالؿ يدعـ الفيـ ويفتح آفاقًا جديدة لالستيعاب

 في تقميؿ اإلجراءات وفي التحقؽ مف معقولية النتائج يساعد االستدالؿ
 كما يفيد في امتالؾ مبرر منطقي الختيار اإلستراتيجية المناسبة
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 المرتبطة بالكاقع تشجع الطمبة عمى حؿ المسائؿ التي تتطمب براعة كدىاءأف البيئة التعميمية 
 (. 2884، )بكسامنتير كستبمماف

، كيمكف أف تظير النزعة الرياضية المنتجة مف خبلؿ فيـ الرياضيات كالعمؿ كالجيد الدؤكب
 (5)الشكؿ كيتطمب تعمـ الرياضيات الجمع بيف المككنات الخمسة ك . يساعد في تعمميا كاستخداميا

 يكضح ذلؾ:

 

       

 

 :األربعةالمنتجة ومكونات البراعة  الرياضية الرغبةالعالقة بيف : (1) شكؿ

بنشر رؤيتو حكؿ البراعة الرياضية كمككناتيا في ( NRC) قد قاـ المجمس القكمي لمبحكث
اقؼ التي اختصاران تبعان لممك  أكثركعب ر عف ىذه المككنات بكممات ، 2881تقريره المفصؿ عاـ 

: البراعة تتطمب المكاقؼ الخمسة التالية أف إلى أشار إذ، تتطمبيا البراعة الرياضية مف الطالب
(NRC, 2002) : 

 ." االستيعاب المفاىيمي" األكؿكيمثؿ المككف : (Understanding) الفيـ .1

 ."اإلجرائية(: كيمثؿ المككف الثاني " الطبلقة Computing) حسابات إجراء .2

 ."اإلستراتيجية البراعة(: كيمثؿ المككف الثالث "Applyingالتطبيؽ ) .3

 ."لتكيفيتدالؿ ا(: كيمثؿ المككف الرابع " االسReasoning) االستدالؿ .4

 .تجة"المنالرياضية  النزعة: كيمثؿ المككف الخامس " (Engaging) االنخراط أك المشاركة .5

 االستيعاب شرط أساس لوجود الرغبة المنتجة في تعمـ الرياضيات
 اإلنتاج الجيد يتطمب طالقة إجرائية وكفاءة إستراتيجية واستدالؿ تكيفي

 
 نتجة تحفز عمى زيادة االستيعاب والتمكف مفالمالرياضية  الرغبة

 اإلجراءات، واالستراتيجيات، وتوزيع االستدالؿ
 
 

 

 الرغبة

 الرياضية
 املنتجة

 الاستيعاب

 والطالقة 

  البراعةو 
 والاستدالل
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أدبيات المجاؿ  أف إال، تكبالرغـ مف بساطة ىذه المصطمحات في التعبير عف ىذه المككنا
  .اىتمت بمككنات البراعة كما جاءت في التقرير المفصؿ

 :: التفكير الرياضيثانيا

( 2818كقد أكضح أبك زينة كعباينة )، اضي أحد مجاالت التفكير المتعددةيعد التفكير الري
سياؽ عمى أف التفكير الرياضي عممية يتـ بيا البحث عف معنى في مكقؼ أك خبرة مرتبطة ب

كيعد أكسع أنكاع التفكير حيث يمكف نمذجة كتمثيؿ ، ي فيك تفكير في مجاالت الرياضياترياض
 . تمثيبلت رياضية المكاقؼ كالمشكبلت المتعددة مف خبلؿ نماذج ك

( بأنو نشاط عقمي اليدؼ منو استخداـ كؿ أك بعض صكر التفكير 2818كيعرفو المالكي ) 
كتحدده عدة ميارات ، ؿ مع التماريف الرياضية المتعددةالتعامعند التعرض لممشكبلت الرياضية ك 

، التصكر البصرم المكانيك ، التعبير بالرمكزك ، االستدالؿك ، بالعمميات العقمية كىي االستقراءتتعمؽ 
 . كيحدث ىذا النكع مف التفكير عند مكاجية مشكمة يتعسر حميا بالطرؽ البسيطة، البرىاف الرياضيك 

مظاىر متعددة فمنيـ مف يحصرىا في مظيريف ىما االستقراء كاالستنتاج لمتفكير الرياضي 
 :( كمنيا2884، كثر بكثير )الخطيبكمنيـ مف يرل أف تمؾ المظاىر أ

  االستقراءInduction:  قاعدة عامة أك مبدأ عاـ مف مبلحظة  إلىىك عممية الكصكؿ
 . الخاصة األمثمة

  د والتجريالتعميـGeneralization and Abstraction : فالتعميـ ىك اكتشاؼ أف
دراؾ أف القاعدة تطبؽ في إكالتجريد فيك ، األكلىلحاالت المعمكمة اقاعدة تكسع ألكثر مف 

غير التي اكتشفت منيا فالتجريد في الرياضيات يمكننا مف  األكضاع األخرلعدد مف 
 . الخاصة كالعممية األكضاعتطبيؽ نتائج الرياضيات في كثير مف 

 ج )االستنباط( االستنتاDeduction:  الحكـ عمى  إلىكىك االنتقاؿ مف الحكـ الكمي
عمى مبدأ عاـ أك مفركض أك ىك تطبيؽ  نتيجة خاصة اعتمادان  إلىالجزئيات فيك الكصكؿ 

 . (2818، المبدأ أك القاعدة عمى حاالت خاصة )أبك زينة
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  التعبير بالرموزSymbolism: أك  يمثؿ تعبيران  تصارفالرمز ىك حرؼ أك عبلقة أك اخ
 . عممية رياضة

  التفكير المنطقيLogical Thinking : كالتفكير المنطقي فيك قدرة عقمية تمكف الفرد
 . بقكاعد كمبادئ مكضكعية ؿ مسترشدان المجيك  إلىمف االنتقاؿ المقصكد مف المعمـك 

  البرىاف الرياضيMathematical Proof:  أف كىك استخداـ الدليؿ المنطقي لبياف
 . ظريات سابقة مبرىنة أك مف مسمماتصحة النظرية تنبع مف صحة ن

 النمذجة Modelling : لمعناصر كالعبلقات في نسخة مثالية مف  رياضيان  يعني تمثيبلن
 . ظاىرة معقدة

 التخميف Cuessing :ىك الحزر الكاعي . 

 إلثارة كسيمة الرياضية المسائؿ المختمفة فحؿ التفكير مجاالت أحد الرياضي التفكير كيعد 

 أنيا كما جديدة، مكاقؼ في كالقكانيف المبادئ لتعمـ طبيعيان  االستطبلع كامتدادان  كحب الفكرم الفضكؿ

، كمعرفة المعمـ اليكمية حياتو في تكاجيو المشكبلت التي حؿ عمى ليصبح قادران  لمفرد مناسب تدريب
لتفكير الرياضي السائد لدل الطمبة ٌإذ أف معرفة المعمـ بنمط ا بنمط التفكير السائد لدل الطمبة

يجعؿ عممية التدريس تتسـ باإلثارة كالمشاركة كالتعاكف كاستخداـ األنشطة التي تعزز التفكير 
الرياضي الكتساب المعارؼ كالميارات كاالتجاىات المرغكبة، باإلضافة إلى تعزيز ثقة الطمبة 

مما ينعكس ايجابان عمى أدائيـ كمف ثـ  بأنفسيـ كرفع معنكياتيـ كتغيير نظرتيـ نحك الرياضييات
 .(2814)صبح،  رفع مستكل تحصيميـ

 :التحصيؿ الدراسي: ثالثا

( أف التحصيؿ الدراسي ىك ما يستطيع الطالب القياـ بو Rivkin, 2010يذكر ريفيكف )
لتي أك منيج معيف كيضـ ىذا المفيكـ الكفاية كالمعرفة ا، بعد االنتياء مف دراسة برنامج ما فعميان 

 . مناىج كالمكاد الدراسية المتعددةالتخرجو نتيجة لدراستو مجمكعة مف  بعد الطالباكتسبيا 
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بأنو العبلمة التي  Achievement level يمستكل التحصيؿ الدراس إلىكينظر الباحثكف 
أك أم امتحاف مدرسي في مادة دراسية معينة قد ، يحصؿ عمييا الطالب في أم امتحاف مقنف

أك  Scholastic Achievement ف التحصيؿ المدرسيإلذا ف، المعمـ مف قبؿتعمميا مع 
يقصد بو ذلؾ النكع مف التحصيؿ الذم يتعمؽ بدراسة أك تعمـ العمـك  Academic كاديمياأل

كالعبلمة التي يحصؿ عمييا الطالب عبارة عف تمؾ الدرجة التي يحققيا ، كالمكاد الدراسية المختمفة
أك يككف حسب التخطيط كالتصميـ المسبؽ مف ، عندما يطمب منو ذلؾ إليوـ في امتحاف مقنف يتقد

 . (2811، )الجبللي المؤسسة التعميمية إدارةقبؿ 

 :أنواع التحصيؿ الدراسي

 . التحصيؿ الدراسي المعرفي .1

 . التحصيؿ الدراسي الميارم .2

 . التحصيؿ الدراسي الكجداني .3

ف بيترسكف بيٌ  ، لقدي تعمـ الرياضياتف كبلتالطبلب يكاجيكف الكثير مف المشأف  إذ 
 إلىتقكدىـ ، ي الرياضيات لممشكبلت عند الطبلبكآخركف في بحث قدمكه بأف معرفة معمم

كال يجب أف يتجاىؿ المعمميف أية . أعمى عند الطبلب لمبادئ كأسس تعمـ مادة الرياضيات تحصيؿ
تحقيؽ أعمى مف التحصيؿ في مادة إستراتيجية يمكف أف تقكدىـ كتدعـ تعامميـ لتمكيف طمبتيـ مف 

ىناؾ ارتباطان قكيا بيف معرفة الطالب كمعرفة المعمـ في أسس التعامؿ مع المبادئ  إذ. الرياضيات
 . (Mercer, 1997األساسية لمتعمـ )

 :ةلدراسات السابقا 6.6

ة التي ليا عبلقة بمكضكع تناكلت الباحثة في ىذا الجزء مجمكعة مف الدراسات السابق 
ثة بتصنيؼ كلقد قامت الباح، راستيا بالنسبة لمدراسات السابقةكذلؾ مف أجؿ تحديد مكانة د، ستيادرا

 :محاكر كما يمي ىذه الدراسات إلى ثبلثة
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 :ومكوناتيا اسات سابقة عف البراعة الرياضيةدر : المحور األوؿ

ت الكقكؼ عمى مستكل االستيعاب المفاىيمي لمتحكيبل( 6101) ىدفت دراسة الجزار 
 . اليندسية لدل الطبلب معممي الرياضيات بالمغة االنجميزية

ىي: اختبار االستيعاب  األدكاتبمجمكعة مف  الدراسة تمت االستعانةكلتحقيؽ أىداؼ 
تعريؼ  إلىكاستمارة مقابمة مرتبطة بو ييدفاف ، المفاىيمي لمتحكيبلت اليندسية )الجانب المعرفي(

 –)الجانب المعرفي طبلب معممي الرياضيات بالمغة االنجميزية مستكل االستيعاب المفاىيمي لدل ال
الجانب ) اختبار االستيعاب المفاىيمي لمتحكيبلت اليندسية إلىباإلضافة ، المصطمحات كالمفاىيـ(

تعرؼ مستكل االستيعاب المفاىيمي لدل معممي  إلىكاستمارة مقابمة مرتبطة بو ييدفاف ( األدائي
عمى ت الدراسة كقد أجري. الميارات كالتطبيقات( –الجانب األدائي) يزيةالرياضيات بالمغة االنجم

الطبلب معممي الرياضيات بالمغة االنجميزية المقيديف بالفرقة الثالثة شعبة رياضيات انجميزم في 
 . طبلب( 9) كقد بمغ عددىـ اإلسكندريةجامعة  –كمية التربية 

يعاب المفاىيمي لدل الطبلب معممي عف تدني مستكل االست الدراسةنتائج  أسفرتكقد 
كذلؾ بالنسبة مفاىيـ التحكيبلت كالجانب األدائي( ، الرياضيات بالمغة االنجميزية )الجانب المعرفي

 –الدكراف  –االنتقاؿ  –االنعكاس  –مقدمة في التحكيبلت اليندسية ) اليندسية مكضكع البحث
 . التمدد(

امج تعميمي قائـ عمى القكة الرياضية في ( إلى تقصي أثر برن2815) ىدفت دراسة عمر
( طالبة مف طالبات الصؼ السابع 68تككنت عينة الدراسة مف )ك ، التحصيؿ كالتفكير الرياضي
مجمكعة تجريبية درست باستخداـ ، قسمكا إلى مجمكعتيف عشكائيان ، األساسي في محافظة نابمس

كتككنت . بطة درست بالطريقة االعتياديةكأخرل ضا، البرنامج التعميمي القائـ عمى القكة الرياضية
 . كاختبار في التفكير الرياضي، اختبار تحصيمي في مادة الرياضيات، أداة الدراسة مف اختباريف

أظيرت نتائج الدراسة كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف المتكسطات الحسابية لعبلمات طبلب 
كىذا الفرؽ يعزل إلى البرنامج ، اضيمجمكعتي الدراسة عمى االختباريف التحصيمي كالتفكير الري
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كما أظيرت النتائج أيضان . كلصالح طبلب المجمكعة التجريبية، التعميمي القائـ عمى القكة الرياضية
 . بيف التفكير الرياضي كالتحصيؿ كجكد عبلقة طردية

إلى التعرؼ عمى فعالية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك  (6101ىدفت دراسة أبو الرايات )
الرياضية لدل طبلب الصؼ األكؿ اإلعدادم التابعة إلدارة شرؽ المحمة الكبرل  الكفاءةى تنمية عم

( طالب كطالبة تـ تقسيميـ إلى 134التعميمية بمحافظة الغربية، كتككنت عينة الدراسة مف )
( طالب كطالبة، كتـ إعداد كحدة 67( طالب كطالبة، كضابطة )67مجمكعتيف إحداىما تجريبية )

عداد النسبية باستخداـ نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك، كاختبار لقياس األبعاد األربعة األكلى مف األ
اإلستراتيجية، كاالستدالؿ ألتكيفي(،  البراعةالرياضية )الفيـ المفاىيمي، كالطبلقة اإلجرائية، ك  البراعة

فركؽ دالة إحصائيان بيف كاستبانو لقياس النزعة الرياضية المنتجة، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد 
الرياضية بأبعادىا األربعة  البراعةمتكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى اختبار 

 الرياضية المعرفية( كاستبانو النزعة الرياضية المنتجة لصالح المجمكعة التجريبية.  البراعةاألكلى )

، عمى مفيكـ البراعة الرياضيةالضكء  إلقاء إلى( 6101) نوفيمالو  المعثـدراسة  ىدفت
 األدبحيث ال يكجد تأصيؿ نظرم لو في ، يـ الجديدة في تربكيات الرياضياتحد المفاىأباعتبارىا 

مككنات البراعة الرياضية  كتناكؿ. كاعتمد البحث المنيج الكصفي التحميمي. التربكم العربي
، لتكيفيااالستدالؿ ك ، اإلستراتيجية ةالبراعك ، اإلجرائيةالطبلقة ك ، االستيعاب المفاىيمي: الخمسة

 أفمف الممارسات الصفية التي يمكف  كما حدد عددان . كالمقصكد بكؿ مكٌكف منيا ،الرغبة المنتجةك 
دكر فئات المجتمع  إلى كأشار. تنمي البراعة الرياضية لدل طبلب المرحمة االبتدائية في السعكدية

صبلح، التعميـ عامة بإصبلحعبلقة كشممت فئات المجتمع ذات ال. التربكم في ذلؾ تعميـ كتعمـ  كا 
كىـ معممك الرياضيات كمديرك المدارس كصناع السياسة التعميمية ، الرياضيات بصكرة خاصة

 . كاآلباء

ستراتيجيات التعميـ التعاكني مف خبلؿ إلى استخداـ إ( 6115دراسة عبد وعشا )ىدفت 
عادة، مجمكعات العمؿ الصفية إلى مجمكعات عمؿ كتقسيـ الطبلب ، ي الصؼترتيب الجمكس ف كا 

طبلع عمى اإلك ، كالحكار كالتفكير بصكت عاؿ، كحؿ المشكبلت، كتنفيذ تماريف المناقشة، صغيرة
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نتماء كاإل، األفرادمف شأنيا تنمية ركح المكدة كالتعاكف كالثقة بيف  أمكركميا ، اآلخريف كيفية تفكير
الطبلب في مجمكعات العمؿ التعاكنية يحضِّركف ميماتيـ ف. المجمكعة كالبيئة التعميمية ككؿ إلى

ة مف نفاستخداـ المجمكعات التعاكنية المكك . كينفذكنيا بكعي كدقة، كيخططكف ليا بعناية، بحرص
 . في ميمة رياضية ستزيد براعتيـ طبلب لمعمؿ سكيان  (3-5)

ات في بناء ستراتيجيإمعرفة أثر ثبلث  إلى( 6115ىدفت دراسة القبيالت والعبيدي )
( 124كحؿ المسائؿ في الرياضيات لدل )، الخرائط المفاىيمية في التحصيؿ كاالستيعاب المفاىيمي

مكزعيف عمى أربع ، مف بيف طمبة الصؼ العاشر في مديرية التربية كالتعميـ لمكاء ذيباف في األردف
مفاىيـ كفؽ بناء خرائط ال إستراتيجيةاستخدمت مع المجمكعة التجريبية . شعب في ثبلث مدارس

كاستخدمت الطريقة االعتيادية . ككفؽ بناء المعمـ كحده، ككفؽ بناء الطمبة أنفسيـ، المعمـ كالطمبة
كتـ تكزيع المعالجات التجريبية )ثبلث استراتيجيات في بناء . في التدريس كمجمكعة ضابطة
كتـ بناء اختبار تكٌكف مف  .عشكائيان عمى الشعب األربع االعتياديةالخرائط المفاىيمية( كالطريقة 

كتـ تطبيقو عمى ، كفي الثاني لقياس حؿ المسائؿ، األكؿ لقياس االستيعاب المفاىيمي، قسميف
  .جميع شعب الدراسة قبؿ المعالجة كبعدىا

بيف متكسطات درجات التحصيؿ  إحصائية داللةكشفت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ ذات ك 
في حيف . الستيعاب المفاىيمي كحده تعزل لطريقة التدريسالكمي لمطمبة ككذلؾ بيف متكسطات ا

النتائج تساكم استراتيجيات  كأظيرت. ذلؾ في القدرة عمى حؿ المسائؿ أظيرت النتائج خبلؼ
مف  إستراتيجيةكلكف كجد تفكؽ لصالح . مى اختبار حؿ المسائؿ الرياضيةالمفاىيـ الثبلث ع خرائط

 .الطريقة التقميدية ستراتيجيات الخرائط المفاىيمية عمىإ

أداة فعالة في تعمـ كتنمية ميارات التذكر  دباحثة أف الخرائط المفاىيمية تعكالحظت ال
كالتفكير المعرفي لدل المتعمـ فيك يقكـ بتنظيـ معرفتو كما يتكفر لديو مف خبرات بناءن عمى أنظمتو 

خص المتعمـ كذلؾ الستخداميا دخالو أك دمجو في البنية المعرفية لمشكاستخداـ ما تـ إ، المعرفية
فالخرائط المفاىيمية يتـ مف خبلليا تحديد المفاىيـ لمكضكع ما أك ، كتكظيفيا في الحياة العممية
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عمى  ف المفاىيـ كتتدرج المفاىيـ بناءن ضح العبلقات بيتكحدة كتنظيميا في بعد أك أكثر بحيث ت
 . األقؿ شمكلية إلىمستكياتيا مف األكثر شمكلية 

لتعمـ التفكير يتـ عف طريقيا ممارسة التحكيبلت  أسمكبالخرائط المفاىيمية  دتعفمذلؾ 
 . كز كمككنات جاىزة لمتخزيف العقميرم إلىالمعرفية الرمزية كالصكرية كالبصرية لمكصكؿ 

إلى التعرؼ عمى أثر تحميؿ عينات مف أعماؿ ( Moseley, 2012ىدفت دراسة موسمى )
كتـ تقسيـ ، الرياضية البراعةلتفاضؿ عمى نمك في مشكمة ا الطبلب الصحيحة كغير الصحيحة

مت عينات صحيحة مف حمكؿ الطبلب لممشكبلت في مٌ األكلى حى ، عينة الدراسة إلى مجمكعتيف
 البراعةالتفاضؿ كالثانية حممت عينات مف حمكؿ الطبلب الخاطئة كأكضحت النتائج تحسف في 

 . عامةة لتحميؿ أعماؿ الطبلب بصفة الرياضية نتيج

إلى التعرؼ عمى فعالية التدريس المركب  (Harper, 2012ىدفت دراسة ىابر )
Complex Instruction  أشارت معايير الرياضيات إذ ، الرياضية لدل الطبلب البراعةفي تنمية

 إعطاؤىـ الفرصة لتطكير أف جميع الطبلب قادركف عمى تعمـ الرياضيات كينبغي المدرسية إلى
( يزكد المعمميف CIأف التدريس المركب ) كتشير البحكث إلى، ية عالية المستكلالرياض البراعة

طبلب أنماط مف الدكاؿ غير يستكشؼ ال إذ، بأداة قكية لتعزيز التعمـ عاؿ المستكل لكؿ الطبلب
اسة الطالب لتقديـ أفكار رياضية كتشجع الدر ، بكصفو مقدمة إلى كحدة عمى الدكاؿ الخطية، الخطية
مع الدعـ التعميمي المناسب ، قدة( تمكف الطالب لتشجيع فيـ أعمؽ ككفاءة رياضية عاليةمعمركبة )

كالذم تدعمو المياـ عالية ، مف تعاكف األقراف البراعةكاكتسب الطبلب تمؾ . مف التدريس المركب
ستخداـ ا  ك ، كاستخداـ القكاعد الصفية كجيكد المعمـ لتحديد الطبلب منخفضي المستكل، المستكل

حيث قدمت الدراسة مجمكعة . كتـ عرض نتائج ىذا االختبار كتحميميا. عمـ البرنامج التجريبيالم
ر مف خبلؿ الرياضية في مكضكع الكسك  البراعةمف الدركس عمى العمميات مع الكسكر كتقييـ 

 . د لذلؾ الغرضاختبار معٌ 

الرياضية  عةالبرابرنامج لتنمية  معرفة أثر إلى( Lejeune, 2011) ىدفت دراسة لجيني
كقد تـ تجريب . في مكضكع الكسكر لدل الطبلب المكىكبيف الذيف تخطكا الصفكؼ الدراسية
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كتـ تقييـ ، السادس كالسابع الصفيفطالبان مكىكبان كمتقدمان في ( 31)البرنامج استطبلعيان مع 
كسكر لتحديد الرياضية في مكضكع ال البراعةاختبار  إجراءكما تـ ، أدائيـالبيانات النكعية عمى 

كتـ عرض نتائج ىذا االختبار كتحميميا حيث قدمت ، مستكل الطبلب في نياية البرنامج التجريبي
الرياضية في مكضكع  البراعةعمميات مع الكسكر كتقييـ الدراسة مجمكعة مف الدركس عمى ال

 . د لذلؾ الغرضالكسكر مف خبلؿ اختبار معٌ 

الرياضية عمى  التعرؼ عمى تأثير النمذجة إلى( Wethall, 2011) الثىدفت دراسة و  
طالبان مف الصؼ ( 77) كتككنت عينة الدراسة مف، لمرياضيات كاتجاىيـ نحكىا الطبلبتعمـ 

كىذا المقرر مكجة لمطبلب ، كالثاني عشر المسجميف في مقرر الرياضيات التقميديةالحادم عشر 
كتـ جمع البيانات باستخداـ طرؽ  كتـ تطبيؽ الدراسة لمدة ثمانية أسابيع، منخفضي التحصيؿ

كتـ تحميؿ النتائج في ، كمقاببلت فردية، تصكير فيديك صفيك ، مختمطة كىي استبياف قبمي/بعدم
كتكصمت الدراسة إلى فعالية النمذجة الرياضية في تحسيف حؿ ، الرياضية البراعةأبعاد ضكء 

 المفاىيمي.الفيـ ء بناالمشكبلت الرياضية كالثقة لدل الطبلب لحؿ مشكبلت جديدة ك 

تأثيرات طريقتيف إلى التعرؼ عمى  (Samuelsson, 2010ىدفت دراسة ساممسوف )
ككذلؾ ، ت لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائيكحؿ المشكبلت لتدريس الرياضيا، تدريسيتيف: التقميدية

ناث( عمى نمك أبعاد  ضية الرياضية الخمسة كىي النزعة الريا البراعةمتغير الجنس )ذككر كا 
كتـ . االستدالؿ التكيفيك ، اإلستراتيجية البراعةك ، الطبلقة اإلجرائيةك ، الفيـ المفاىيميك ، المنتجة

كأكضحت نتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ، بعديان عمى مجمكعتي الدراسة تطبيؽ االختبارات قبميان ك
 البراعةفاىيمي ك كلكف نمك الفيـ الم، بيف المجمكعتيف في الطبلقة اإلجرائية دالة إحصائيان 
ككذلؾ ، االستدالؿ التكيفي كاف أفضؿ بالنسبة لمدخؿ حؿ المشكبلت في التدريسك ، اإلستراتيجية

 . الرياضية البراعةأكضحت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف مجمكعتي الذككر كاإلناث في أبعاد 

ى شرح التعرؼ عمى تأثير التدريس القائـ عم إلى( Colton, 2010) ىدفت دراسة كولتوف
، المدرسة المتكسطة طبلبلممشكبلت االستدالؿ التناسبي لدل  اإلجاباتالتفكير الرياضي كتدريب 
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في مكضكع  اإلجرائيةككذلؾ الطبلقة ، لمطبلبتحسف في الفيـ المفاىيمي  إلىكتكصمت الدراسة 
 .كلكف لـ يتحسف االتجاه نحك حؿ المياـ الرياضية الصعبة، الكسكر العشرية

في ، الرياضية البراعةتحديد النمك في  لىإ (Moodley, 2008مودلى ) ىدفت دراسة
تدريس رياضيات  إحداىماالميارات العددية مف خبلؿ مجمكعتيف مف الصؼ العاشر  ؿمجا

عد الرياضية، كاستبانو لقياس بي  البراعةتدريس الثقافة الرياضية، كتـ إعداد اختبار في  كاألخرل
ضحت نتائج الدراسة أف أداء الطبلب دراسي الرياضيات كاف أفضؿ النزعة الرياضية المنتجة كأك 

الرياضية، كتكصمت الدراسة أيضان إلى تفكؽ  البراعةمف أداء الطبلب دراسي الثقافة الرياضية في 
  الرياضية. البراعةمجمكعة البنات عمى البنيف في 

دس الصؼ السا طبلبتقييـ مستكل  إلى (Zhonghe, 2008)زونج  ىدفت دراسة
، الرياضية كالمتمثمة في الفيـ المفاىيمي البراعةفي  طالبان ( 941) االبتدائي الصينييف كعددىـ

–نمكذج ( )MSA) في حؿ المشكبلت التطبيقية باستخداـ مدخؿ البراعةك ، اإلجرائيةالطبلقة ك 
ي أف الطبلقة اإلجرائية لدل الطبلب الصينييف كانت فكأظيرت النتائج ، (تطبيؽ –إستراتيجية

ككشفت النتائج أف مستكل أعمى ، مستكل أعمى مقارنة بالفيـ المفاىيمي كحؿ المشكبلت التطبيقية
 . مف الحسابات لـ تؤد بالطبلب الصينييف إلى فيـ عميؽ لمكسكر كالكسكر العشرية

 :سابقة المتعمقة بالتفكير الرياضيالدراسات ال: المحور الثاني

مقترحة في تدريس  إستراتيجيةرؼ عمى فعالية التع إلى (6101الشاذلي )ىدفت دراسة 
طمبة الصؼ الخامس  الرياضي لدل الرياضيات لتنمية ميارات التفكير الرياضي كميارات التكاصؿ

 كاألخرلتجريبية  إحداىما: مجمكعتيف إلىعمى كحدة الكسكر كتـ تقسيـ عينة الدراسة ، االبتدائي
كاآلخر ، دىما اختبار ميارات التفكير الرياضياح، الدراسة مف اختباريف أداةكتككنت ، ضابطة

كجكد  إلىكتكصمت الدراسة  كتـ التحقؽ مف الصدؽ كالثبات، اختبار ميارات التكاصؿ الرياضي
التي  المجمكعتيف المجمكعة التجريبية طبلببيف متكسطي درجات  إحصائيةداللة  مفركؽ ذ

 التفكيرالطريقة التقميدية في اختبار  المقترحة كالضابطة التي درست في اإلستراتيجيةدرست في 
كذلؾ كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف في اختبار ميارات ، الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية
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بيف التفكير  إحصائيان كتكجد عبلقة مكجبة دالة ، التكاصؿ الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية
 . الصؼ الخامس االبتدائي طبلبالرياضي كالتكاصؿ الرياضي في مادة الرياضيات لدل 

التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى  إلى( 6101) دراسة عبد الكريـىدفت 
عمى ، الصؼ الخامس االبتدائي طبلبدل التكاصؿ الرياضي في تنمية ميارات التفكير الرياضي ل

ختبار داة الدراسة مف اأكتككنت ، الصؼ الخامس االبتدائي بمحافظة الجيزة طبلبعينة مف 
، التعبير بالرمكزك ، التفكير االستنباطيك ، التفكير االستقرائي) لمتفكير الرياضي كالذم يشمؿ ميارات

متكسطي بيف  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  إلىكتكصؿ الباحث ، (التصكر البصرم المكانيك 
ككذلؾ ، دراسة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير الرياضيال مجمكعتي طبلبدرجات 

المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار  طبلبمتكسطي درجات كجكد فركؽ بيف 
 .المجمكعة التجريبية طبلبلصالح ميارات التفكير الرياضي ككؿ كلكؿ ميارة مف ميارتو الفرعية 

عالية تدريس الرياضيات ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى ف (6101دراسة الزىراني )
ستراتيجية مقترحة قائمة عمى ما كراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل إاستخداـ ب

طالبة ( 35)اختارت عينة عددىا  إذطالبات الصؼ االكؿ الثانكم، كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي 
رحة، كالمجمكعة ستراتيجية المقتمد كالمثمثات المتطابقة كفقان لئلالتكازم كالتعا درست محتكل كحدتي

ت الباحثة الى طالبة درست الكحدتيف بالطريقة العادية.  كتكصم (32)االخرل ضابطة تككنت مف 
ة احصائية بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لكجكد فركؽ ذات دال
تائج البحث اف بينت ن بلختبار ككؿ. كمالالختبار ميارات التفكير الرياضي في التطبيؽ البعدم 

ء المعرفة في تدريس الرياضيات حقؽ مستكل استراتيجية المقترحة القائمة عمى ما كر استخداـ اإل
 مقبكالن مف الفعالية العممية في تنمية ميارات التفكير لدل طالبات الصؼ االكؿ الثانكم.  

ثرائية إلنشطة ابناء برنامج تعميمي قائـ عمى األ الى (6106) دراسة عبد الحميدىدفت 
التفكير التأممي( لدل ، ك التفكير االستنباطي، ك ساليب التفكير الرياضي )التفكير االستقرائيألتنمية 
برنامج مختمفي المستكيات التحصيمية بالصؼ الخامس االبتدائي، كذلؾ لبياف اثر تدريس ال الطبلب

)مرتفعي  الطبلبساليب التفكير الرياضي نحك الرياضيات لدل أالمقترح عمى تنمية كؿ مف 
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 طالبان ( 192التحصيؿ(، كتككنت عينة الدراسة مف ) يمنخفضك  متكسطي التحصيؿك  التحصيؿ
خرل تجريبية.  الى مجمكعتيف إحداىما ضابطة كاأل ، قسمتمصرفي  منكفيةلفي محافظة ا كطبلبة

حصائية بيف متكسطي درجات الكسب لتبلميذ إ: كجكد فركؽ ذات داللة إلىكتكصمت الدراسة 
المجمكعة الضابطة في اختيار اساليب التفكير ككؿ كمككناتو الفرعية  كطبلبالمجمكعة التجريبة 
 طبلبالتفكير التأممي( كؿ عمى حده، كذلؾ لصالح ك  التفكير االستنباطيك  )التفكير االستقرائي

حصائية بيف متكسطي إالدراسة الى كجكد فركؽ ذم داللة المجمكعة التجريبية، كذلؾ تكصمت 
 يمنخفضك  متكسطي التحصيؿك  المجمكعة التجريبية )مرتفعي التحصيؿ لطبلبجات الكسب در 

 يمنخفضك  متكسطي التحصيؿك  المجمكعة الضابطة )مرتفعي التحصيؿ كطبلبالتحصيؿ(، 
  ،المجمكعة التجريبية طبلبتجاه نحك الرياضيات لصالح التحصيؿ( كؿ عمى حده، في مقياس اإل

ائية بيف متكسطي درجات الكسب لممجمكعات الفرعية الثبلث حصإككجكد فركؽ ذات داللة 
التحصيؿ( بالمجمكعة التجريبية في كؿ مف  يمنخفضك  متكسطي التحصيؿك  )مرتفعي التحصيؿ

 .تجاه نحك الرياضياتساليب التفكير كمقياس اإلأاختيار 

ضي اء تطكر القدرة عمى التفكير الرياصاستق إلى (6106دراسة أبو زينة وعبد )ىدفت 
عبلقة التفكير الرياضي بنمط  إلى باإلضافة، لدل الطمبة عبر الصفكؼ مف الثامف كحتى العاشر

ختيركا مف طمبة الصفكؼ الثامف كحتى اكطالبة  ( طالبان 1148تعمـ الطالب بمغ عدد أفراد الدراسة )
تفكير تـ استخداـ اختبار ال، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة األكلىالعاشر في مديرية تربية عماف 

أنماط التعمـ المفضمة لدل كما استخدـ مقياس فارؾ لمكشؼ عف ، الباحثيف إعدادالرياضي مف 
كشفت نتائج الدراسة عف نمك في القدرة عمى التفكير الرياضي بانتقاؿ الطالب مف صؼ . الطمبة
لدل الطمبة يتغير مع اختبلؼ كما أظيرت النتائج أف نمط التعمـ المفضؿ . صؼ أعمى إلى
لذكم النمط  األعمىالطمبة عمى اختبار التفكير الرياضي كاف  أداءأف  كأظيرت أيضان ، ؼالص

 . األقؿك النمط السمعي فكاف أداؤىـ أما ذ، البصرم

التدريس التبادلي  إستراتيجيةقياس أثر استخداـ  إلىفي دراستو  (6100) ىدؼ الكبيسي
تبع الباحث اك ، سط في مادة الرياضياتالثاني متك  عمى التحصيؿ كالتفكير الرياضي لطمبة الصؼ
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 طالبان ( 42ككانت عينة الدراسة قد تككنت مف )، لبعدمااالختبار  مشبو التجريبي ذ التصميـ
درست باستخداـ التدريس التبادلي كالضابطة  ( طالبان 28تجريبية كعددىا ) فمجمكعتي إلىتقسمكا 
تحصيمي تككف مف  األكؿلباحث اختباريف كأعد ا. درست بالطريقة االعتيادية طالبان  (21عددىا )

( فقرة كأجرم لكبلىما الصدؽ كالثبات كالتحميؿ 35كالثاني لمتفكير الرياضي تككف مف )، ( فقرة58)
ككاف مف نتائج البحث تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ . لفقراتيما اإلحصائي
 . ة في التحصيؿ كالتفكير الرياضيبطالتدريس التبادلي عمى المجمكعة الضا إستراتيجية

( بتطكير Sehoenberger& Liming, 2001غروليمينغ )و  وقاـ كؿ مف شونبير 
برنامج يعتمد عمى استخداـ المصطمحات الرياضية كالعمميات الحسابية لتنمية ميارات التفكير 

بعد استقصاء كقد قاـ الباحثاف بتطكير البرنامج ، لدل طمبة الصفيف السادس كالتاسع الرياضي
كمنيا ضعؼ الميارات ، رياضي لدل الطمبةال ي تقؼ كراء تدني مستكيات التفكيرالعكامؿ الت

تدني مشاركة الطمبة في ، ي( كالمتعمقة بالمفاىيـ الرياضيةتدني المعرفة السابقة )التعمـ القبم، المغكية
مج في تحسيف ميارات التفكير نجاح البرنا إلىنتائج الدراسة  أشارتكقد ، تنفيذ النشاطات الرياضية

 . ةالرياضي كتنميتيا لدل الطمب

 :لدراسات السابقة المتعمقة بالتحصيؿ الدراسيا: المحور الثالث

ستراتيجيات إالتعرؼ عمى أثر استخداـ بعض  إلى( 6101) دراسة عبد العاؿىدفت 
ي الرياضيات لدل بتكارم فاغ في تنمية التحصيؿ كالتفكير اإلعمؿ الدم إلىالتدريس المستندة 
كطبقت الدراسة عمى ، شبو التجريبيالتصميـ كاستخدـ الباحث ، اإلعدادم األكؿطالبات الصؼ 

كتـ ، بنات بمدينة بني سكيؼ اإلعداديةطالبة مف طالبات مدرسة الصفا ( 88عينة تككنت مف )
الدراسة مف  أداةكتككنت ، ضابطة كاألخرلتجريبية  أحداىمامجمكعتيف  إلىتقسيـ عينة الدراسة 

كتكصمت ، لمتفكير االبتكارم في الكحدةكاختبار ، اختبار تحصيمي في كحدة التحكيبلت اليندسية
في اختبار التفكير االبتكارم لصالح المجمكعة  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  إلى الدراسة
 . في التحصيؿ بالنسبة لممجمكعتيف إحصائيةكعدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، التفكيرية
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طريقة االكتشاؼ المكجو في تدريس  إلى تعرؼ أثر (6106عبد القادر ) دراسةىدفت 
 األساسيالرياضيات عمى التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة الصؼ التاسع 

ساسي )الجزء دركس كحدة الدائرة مف كتاب الصؼ التاسع األ بإعدادقاـ الباحث ك . بمحافظات غزة
ار التحصيؿ اختب بإعدادكما قاـ الباحث ، دريسيا بطريقة االكتشاؼ المكجوت األكؿ( لكي يتـ

كقد تـ تدريس . الحصكؿ عمى مقياس التفكير فكؽ المعرفي إلى باإلضافة، الدراسي في الرياضيات
( طالبة 76كتطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة تككنت مف )، اؼ المكجوكحدة الدائرة بطريقة االكتش

مجمكعتيف  إلىقسمت ، ية األساسية العميا بالمنطقة الكسطى في قطاع غزةمف مدرسة العائش
. ضابطة درست بالطريقة التقميدية كاألخرلتجريبية درست بطريقة االكتشاؼ المكجو  إحداىما

في التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  إلىكخمصت نتائج الدراسة 
ف المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية كما أظيرت النتائج كجكد الدراسي في الرياضيات بي

 . ارتباط قكم بيف التفكير فكؽ المعرفي كالتحصيؿ الدراسي

إلى الكشؼ عف البنية المعرفية لممتعمـ ككصفيا حسب  (6106ىدفت دراسة عمي )
نس بيف البنية كما ىدفت إلى الكشؼ عف مستكل التجا. كل الدراسي كمرحمة النمك المعرفيالمست

المعرفية لممتعمـ كالخريطة المعرفية لمكتاب المدرسي لمادة استخدمت أربع اختبارات استعممو 
كما استخدمت استمارة تحميؿ محتكل ، تتحدد مف خبلليا البنية المعرفيةكمعاكنكه( كالتي  )بياجيو

تككنت عينة الدراسة . تاستخدـ اختبار يقيس التحصيؿ في مادة الرياضيا كأخيران ، كتاب الرياضيات
بتدائي مف كالية سعيدة كأظيرت النتائج أنو ال يكجد تجانس بيف إمف السنة الثانية  طالبان ( 98مف )

أف مستكل  إلىالبنية المعرفية لممتعمـ كالخريطة المعرفية لكتاب الرياضيات كما تكصمت الدراسة 
 . تحصيؿ الدراسيالالتجانس بيف البنية المعرفية تظير مستكيات مختمفة مف 

 األكؿتعرؼ أثر تدريس مادة الرياضيات لمصؼ  إلى (6100ىدفت دراسة حورية )
تعرؼ مدل  إلىكما ىدفت . المدخؿ المنظكمي في التحصيؿ الدراسي أسمكبباستخداـ  األساسي

كقد أجريت . صؼ باختبلؼ الجنس كطريقة التدريساختبلؼ التحصيؿ في مادة الرياضيات لذات ال
مكزعيف عمى ست شعب )ثبلث لممجمكعة ، كطالبة ( طالبان 131عمى عينة عشكائية بمغت ) الدراسة

، االعتيادم باألسمكبكقد درست المجمكعة الضابطة ، كثبلث لممجمكعة التجريبية(، الضابطة
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كبعد تطبيؽ . االعتيادم األسمكب إلىضافة اإلب يالمدخؿ المنظكم بأسمكبالمجمكعة التجريبية ك 
بيف  إحصائيةكجكد فركؽ ذات داللة  :مف أبرزىا، جئاتجممة مف الن إلىالتكصؿ الدراسة تـ 

عني أف كىذا ي، ية كالضابطة عمى االختبار القبميمتكسطي تحصيؿ طمبة المجمكعتيف التجريب
كذلؾ كجكد فركؽ تعزل لمتغير الجنس كاستخداـ أسمكب المدخؿ ، المجمكعتيف غير متكافئتيف

أسمكب اعتباره : كمنيا كالمعممات األمكرأكلياء  كمبلحظات راءكؿ عمى آكلقد تـ الحص، المنظكمي
تحسف في قدرات الطمبة عمى حؿ ال إلىأدل ، كىك أسمكب ممتع كمتطكر، جديد في التدريس

ذلؾ خمقت  إلىكساعدت في تنمية التفكير لدل الطمبة إضافة ، المسألة الحسابية بأكثر مف طريقة
كتنظيـ الكحدة الدراسية بشكؿ ، بالمعب كاألناشيد تارتبط األني فسة بينيـمف المنا ىذه الطريقة جكان 
 . ساعد في التقميؿ مف الكقت المخصص لمتدريس بسيط كمختصر

بعنكاف "المنبئات المبكرة  (Siegler & et. al., 2013دراسة سيغمير وآخريف )ىدفت 
قدرات  عمى تعرؼال إلى ،ات"عمى إنجاز طمبة المدارس في التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضي

، الطمبة في المرحمة األساسية في المدارس االبتدائية عمى إجراء بعض الميارات الحسابية األساسية
كتـ إجراؤىا في كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كالمممكة . كالتعامؿ مع الكسكر كقسمة األعداد

نجاز في فيـ مادة الرياضيات لتحقيؽ اإل اؿو كقد بينت نتائج الدراسة كجكد تكقع كفيـ ع. المتحدة
دراؾ كاستيعاب مجمكعة كاسعة مف المتغيرات ، كالتقدـ العممي عمى مستكل المدرسة حتى بعد فيـ كا 
كىذا يدعك لتركيز الجيكد التي مف المفترض بذليا عمى تحسيف ، في العمميات الحسابية ذات الصمة

 . بة لتمؾ المكاضيعمتحسيف تعمـ الطكما ينبغي أف تركز عمى ، تعميـ الرياضيات

كقد بينت نتائج الدراسة كالتي أجريت عمى مستكل كاسع في الكاليات المتحدة كبريطانيا مف 
أف معرفة طبلب ، خبلؿ تحميؿ كدراسة عدة بيانات كاسعة كمتعددة تـ جمعيا عمى مستكل الببلد

فريد بالنبكغ في تدؿ عمى تنبؤ ، ادالمراحؿ األساسية في المدارس لمكسكر الحسابية كقسمة األعد
الطبلب في عمـ الجبر كالتحصيؿ في مادة الرياضيات بشكؿ عاـ في المدرسة في المعرفة ألكلئؾ 

حتى بعد فيـ كدراسة أنكاع أخرل مختمفة مف المعارؼ ، مراحؿ الحقة بعد خمسة أك ست سنكات
كالذاكرة ، لمقدرة الفكرية العامةكما كشفت النتائج أيضان أف ا. كالمكاضيع في مادة الرياضيات

 . كؿ ىذه تؤثر في فيـ عكامؿ تحسيف تعمـ مادة الرياضيات، كدخؿ األسرة كمستكل التعميـ، العاممة
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 ( ممخص الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالي0: 6جدوؿ )

 اسـ الرقـ
 النتائج نوع الدراسة الموضوع مجتمع الدراسة السنة المؤلؼ

 ة(سمبي، )ايجابية
 أداة
 الدراسة

0 

ستراتيجيات إأثر استخداـ بعض  الصؼ األكؿ اإلعدادم 2815 عبد العاؿ
التدريس المستندة إلى الدماغ في 
 تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم

التحصيؿ 
 الرياضي

ايجابية بالنسبة لمتفكير 
كسمبية بالنسبة 
لمتحصيؿ بالنسبة 
 لممجمكعة التجريبية

اختبار تفكير رياضي 
 اختبار تحصيؿ رياضيك 

6 
طمبة معممي الرياضيات  2815 الجزار

كمية التربية )جامعة 
 اإلسكندرية(

االستيعاب المفاىيمي لدل الطبلب 
 معممي الرياضيات بالمغة االنجميزية

االستيعاب 
 المفاىيمي

سمبية )تدني مستكل 
االستيعاب المفاىيمي 

 لمطبلب(

 اختبار استيعاب مفاىيمي
 استمارة مقابمة

1 

الصؼ الخامس  2815 الشاذلي
 االبتدائي

فعالية إستراتيجية مقترحة في 
تدريس الرياضيات لتنمية ميارات 
التفكير الرياضي كميارات التكاصؿ 

 الرياضي

ايجابية لصالح  التفكير الرياضي
 المجمكعة التجريبية

اختبار ميارات التفكير 
 الرياضي

اختبار ميارات التكاصؿ 
 الرياضي

1 

طبلب الصؼ األكؿ  2814 ياتأبك الرا
 اإلعدادم

فعالية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك 
الرياضية لدل  الكفاءةعمى تنمية 

 طبلب الصؼ األكؿ اإلعدادم

ايجابية كلصالح  الرياضية الكفاءة
 المجمكعة التجريبية

اختبار لقياس األبعاد 
األربعة األكلى مف 

الرياضية، استبانو  البراعة
رياضية لقياس النزعة ال

 المنتجة
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 الرقـ
 اسـ
 نوع الدراسة الموضوع مجتمع الدراسة السنة المؤلؼ

 النتائج
 )ايجابية، سمبية(

 أداة
 الدراسة

1 
طالبات الصؼ السابع  2815 عمر

 األساسي
 () نابمس

أثر برنامج تعميمي قائـ عمى القكة 
الرياضية في التحصيؿ كالتفكير 

 الرياضي

لح ايجابية لصا القكة الرياضية
 المجمكعة التجريبية

 اختبار تحصيمي
اختبار في التفكير 

 الرياضي

2 
 طبلب المرحمة االبتدائية 2814 المعثـ كالمنكفي

 () السعكدية
ايجابية اعتمدت  البراعة الرياضية مفيـك البراعة الرياضية

المنيج الكصفي 
 التحميمي

 الممارسات الصفية

3 
الصؼ الخامس  2814 عبد الكريـ

 ياالبتدائ
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى 
التكاصؿ الرياضي في تنمية 
 ميارات التفكير الرياضي

ايجابية لصالح  التفكير الرياضي
 المجمكعة التجريبية

 اختبار التفكير الرياضي

4 

طالبات الصؼ االكؿ  2814 الزىراني
 الثانكم

عالية تدريس الرياضيات باستخداـ ف
 ستراتيجية مقترحة قائمة عمى ماإ

كراء المعرفة في تنمية ميارات 
 التفكير الرياضي

تنمية  ايجابية في  التفكير الرياضي
 ميارات التفكير

مجمكعتيف األكلى 
 ضابطة كالثانية تجريبية

5 

Siegler et al 
 سيغنير كآخركف

طبلب المرحمة األساسية  2813
)بريطانيا كالكاليات 

 المتحدة(

المنبئات المبكرة عمى انجاز طمبة 
دارس في التحصيؿ الدراسي في الم

 مادة الرياضيات

التحصيؿ 
الدراسي )إجراء 
الميارات 
الحسابية 
 األساسية(
 

ايجابية )كجكد تكقع 
كفيـ عاؿ لمادة 
 الرياضيات(

 تحميؿ كدراسة عدة بيانات
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 الرقـ
 اسـ
 نوع الدراسة الموضوع مجتمع الدراسة السنة المؤلؼ

 النتائج
 )ايجابية، سمبية(

 أداة
 سةالدرا

01 

Moseley 
 مكسمى

أثر تحميؿ عينات مف أعماؿ  - 2812
الطبلب الصحيحة كغير الصحيحة 
في مشكمة التفاضؿ عمى نمك 

 الرياضية البراعة

ايجابية تحسف نتيجة  الرياضية البراعة
 تحميؿ أعماؿ الطبلب

تحميؿ عينات مف 
اإلجابات الصحيحة 

 كالخاطئة

00 
Harper 
 ىابر

المركب في تنمية  فعالية التدريس - 2812
 الرياضية البراعة

ايجابية لصالح  الرياضية البراعة
 المجمكعة التجريبية

 اختبار

مف الصؼ الثامف حتى  2812 كعبد أبك زينة 06
 العاشر

استقصاء تطكر القدرة عمى التفكير 
 الرياضي

القدرة  حكايجابية ن التفكير الرياضي
 عمى التفكير الرياضي 

 ضياختبار التفكير الريا
 مقياس فارؾ 

01 
الصؼ التاسع األساسي  2812 عبد القادر

 )غزة(
أثر طريقة االكتشاؼ المكجو في 
تدريس الرياضيات عمى التفكير 
 فكؽ المعرفي كالتحصيؿ الدراسي

التحصيؿ 
 الدراسي

ايجابية لصالح 
 المجمكعة التجريبية

 اختبار التحصيؿ
مقياس التفكير فكؽ 

 المعرفي

01 

لسنة الثانية )كالية طمبة ا 2812 عمي
 سعيدة(

البنية المعرفية لممتعمـ ككصفيا 
حسب المستكل الدراسي كمرحمة 

 النمك المعرفي

البنية المعرفية 
 كتحصيؿ المتعمـ

سمبية ال يكجد تجانس 
بيف البنية المعرفية 
كالخريطة المفاىيمية 
لكف تؤثر عمى 

 التحصيؿ
 
 
 

أربع اختبارات استمارة 
 محتكل تحميؿ
 حصيمياختبار ت
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 الرقـ
 اسـ
 نوع الدراسة الموضوع مجتمع الدراسة السنة المؤلؼ

 النتائج
 )ايجابية، سمبية(

 أداة
 الدراسة

01 

الصؼ الخامس  2812 عبد الحميد
 االبتدائي

نشطة مج تعميمي قائـ عمى األبرنا
ساليب التفكير كأثرائية لتنمية اإل

 -الرياضي )التفكير االستقرائي
التفكير  -التفكير االستنباطي
 التأممي (

 طبلبلصالح ايجابية  التفكير الرياضي
 المجمكعة التجريبية

مجمكعتيف إحداىما 
 خرل تجريبيةضابطة كاأل

02 
Lejeune 
 لجيني

الرياضية  البراعةأثر برنامج لتنمية  الصؼ السادس كالسابع 2811
في مكضكع الكسكر لدل الطمبة 

 المكىبيف

  الرياضية البراعة
 

- 

الرياضية  براعةالاختبار 
 في مكضكع الكسكر

03 
 

Wethall 
 كثبل

الصؼ الحادم عشر  2811
 كالثاني عشر

التعرؼ عمى تأثير النمذجة 
الرياضية عمى تعمـ الطالب 

 لمرياضيات

ايجابية لصالح  الرياضية البراعة
 المجمكعة التجريبية

 استبياف قبمي بعدم
 تصكير فيديك صفي
 مقاببلت فردية

04 
طمبة الصؼ الثاني  2811 الكبيسي

 متكسط
أثر استخداـ إستراتيجية التدريس 
التبادلي عمى التحصيؿ كالتفكير 

 الرياضي

ايجابية لصالح  التفكير الرياضي
 المجمكعة التجريبية

 اختبار تحصيمي
 اختبار تفكير رياضي

05 

أثر تدريس مادة الرياضيات  الصؼ األكؿ األساسي 2811 حكرية
المنظكمي باستخداـ أسمكب المدخؿ 

 في التحصيؿ الدراسي

التحصيؿ 
 الدراسي

لتحصيؿ ا نحكايجابية 
 كطريقة التدريس

سمبية بالنسبة لمتغير 
 الجنس
 

 اختبار قبمي
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 الرقـ
 اسـ
 نوع الدراسة الموضوع مجتمع الدراسة السنة المؤلؼ

 النتائج
 )ايجابية، سمبية(

 أداة
 الدراسة

61 

Samuelsson 
 ساممسكف

امس طبلب الصؼ الخ 2818
 االبتدائي

تأثيرات طريقتيف تدريسيتيف: 
التقميدية كحؿ المشكبلت لتدريس 

 الرياضيات

ايجابية بالنسبة لحؿ  الرياضية البراعة
المشكبلت سمبية لبعد 
الطبلقة اإلجرائية 
 كمتغير الجنس

 اختبارات قبمية كبعدية

60 

Colton 
 ككلتكف

المدرسة  طبلب 2818
 المتكسطة

عمى شرح  تأثير التدريس القائـ
التفكير الرياضي كتدريب اإلجابات 
 لممشكبلت االستدالؿ التناسبي

ايجابية نحك التحسف  التفكير الرياضي
 في الفيـ

نحك حؿ المياـ  كسمبية
 الرياضية الصعبة

 ػػػػػػػػػ

66 

طمبة الصؼ العاشر  2889 القبيبلت كالعبيدم
 )األردف(

ستراتيجيات في بناء إأثر ثبلث 
يمية في التحصيؿ الخرائط المفاى

كاالستيعاب المفاىيمي كحؿ 
 المسائؿ

االستيعاب 
المفاىيمي كحؿ 

 المسائؿ

ايجابية لصالح 
إستراتيجية الخرائط 
المفاىيمية عمى 
 الطريقة االعتيادية

 اختبار قبمي كبعدم

61 
ستراتيجيات التعميـ إاستخداـ  - 2889 عبد كعشا

التعاكني مف خبلؿ مجمكعات 
 العمؿ التعاكنية

 - - لتعمـ التعاكنيا

61 

Moodley 
 مكدلى

الرياضية،  البراعةتحديد النمك في  الصؼ العاشر 2888
 في مجاؿ الميارات العددية

 ايجابية الرياضية البراعة
 

 البراعةاختبار في 
الرياضية استبانو لقياس 
بعد النزعة الرياضية 

 المنتجة
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 الرقـ
 اسـ
 الدراسة نوع الموضوع مجتمع الدراسة السنة المؤلؼ

 النتائج
 )ايجابية، سمبية(

 أداة
 الدراسة

61 
Zhonge 
 زكنج

طبلب الصؼ السادس  2888
 االبتدائي

الصؼ  طبلبتقييـ مستكل 
السادس االبتدائي الصينييف في 

 الرياضية البراعة

تحميؿ كفاءة الطالب في  ايجابية الرياضية البراعة
 الكسكر العشرية

62 

Sehoenberger 

& Liming 
 رغر كليمينغشكنبي

تطكير برنامج يعتمد عمى استخداـ  الصؼ السادس كالتاسع 2881
المصطمحات الرياضية كالعمميات 
الحسابية لتنمية ميارات التفكير 

 الرياضي

ايجابية كذلؾ بنجاح  التفكير الرياضي
البرنامج في تحسيف 
ميارات التفكير 

 الرياضي

 تطكير برنامج لمدراسة
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 الدراسات السابقة: التعقيب عمى مجمؿ  1.6

الكقكؼ  إلى( 2815فقد ىدفت دراسة الجزار )، تضمنت الدراسات السابقة أىدافان مختمفة
أما دراسة أبك ، عمى مستكل االستيعاب المفاىيمي لدل الطبلب معممي الرياضيات بالمغة االنجميزية

الرياضية لدل طبلب  راعةالبفعالية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك عمى تنمية ىدفت ( 2814الرايات )
الضكء عمى مفيـك  إلقاء إلى( 2814بينما ىدفت دراسة المعثـ كالمنكفي )، الصؼ األكؿ اإلعدادم

التعرؼ عمى أثر تحميؿ عينات مف  إلىMoseley (2812 )كىدفت دراسة ، البراعة الرياضية
، الرياضية البراعةأعماؿ الطبلب الصحيحة كغير الصحيحة في مشكمة التفاضؿ عمى نمك 

التعرؼ عمى فعالية التدريس المركب في تنمية  إلىىدفت Harper (2812 )كبعضيا كدراسة 
 البراعةالتعرؼ عمى أثر برنامج لتنمية  إلى( ىدفت 2811) Lejeuneكدراسة ، الرياضية البراعة

Wethall (2811 )كذلؾ ىدفت دراسة ، الرياضية في مكضكع الكسكر لدل الطمبة المكىبيف
 Samuelssonدراسة كىدفت رؼ عمى تأثير النمذجة الرياضية عمى تعمـ الطالب لمرياضيات لمتع
التقميدية كحؿ المشكبلت لتدريس  تدريسيتيفالتعرؼ عمى تأثيرات طريقتيف  إلى( 2818)

 البراعةتحديد النمك في  إلىMoodley (2888 )ذلؾ ىدفت دراسة  إلى إضافة، الرياضيات
الصؼ السادس االبتدائي  طبلبتقييـ مستكل  إلىZhonghe (2888 ) كىدفت دراسة، الرياضية

البراعة في أما دراستي ىذه فقامت عمى بناء مكاقؼ تعميمية . الرياضية البراعةالصينييف في 
كمحاكلة بناء ، اعتمادان عمى جميع مككنات البراعة الرياضية كاستخداميا كطريقة تدريسالرياضية 

 . راسة تأثيرىا في التفكير الرياضيئمة في البراعة الرياضية كدستراتيجيات مناسبة كمبلإ

أبك الرايات  دراسة مثؿشبو التجريبي  التصميـاستخدمت معظـ الدراسات السابقة 
 Wethall (2811)كLejeune(2811 ،) ك، Harper (2812)ك، (2815) كعمر، (2814)
الحالية مع الدراسات  ةالدراسكلقد اتفقت ، Samuelsson (2818) ،Moodley (2888)ك

المعثـ  أما دراسة، ذات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبيةالسابقة في استخداـ المنيج التجريبي 
 . التحميمي فقد استخدمت المنيج الكصفيzhonghe  (2888 )كدراسة ، (2814) كالمنكفي
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 (2814)أبك الرايات دراسة  إجراءحيث تـ ، إجرائيااختمفت الدراسات أيضان في مكاف 
 اإلسكندريةفي ( 2815) كأجريت الجزار، في السعكدية( 2814) المعثـ كالمنكفي ،بمحافظة الغربية

محافظة في في فمسطيف  أجريتأما الدراسة الحالية فمقد في الصيف  zhonghe (2888) كدراسة
 . قمقيمية

فمثبلن ، يةتـ تطبيؽ الدراسات السابقة عمى عينات دراسية متنكعة مف حيث الفئات العمر 
كذلؾ تككنت عينة ، (2815) كانت عينة الدراسة مف الطمبة المعمميف في الجامعة كدراسة الجزار

كدراسة المعثـ ، (2814) أبك الرايات في دراسةالدراسة مف طمبة المدارس في معظـ الدراسات كما 
 Lejeune(، ك2812) Harper(، ك2812) Moseley(، ككذلؾ دراسة 2814كالمنكفي )

 Moodley (2888 ،)zhonghe(، ك2818) Samuelsson( ك2811) Wethall(، ك2811)
حيث ، التي تككنت مف طمبة المدارس( كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بعينتيا2888)

 لمعاـ الدراسي األكؿالدراسي  الفصؿتمثمت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في 
 .(ـ2816/ 2815)

كلقد أكصت معظـ الدراسات بضركرة التركيز عمى البراعة الرياضية كتطكيرىا كاحتكائيا 
 . ضمف المناىج التعميمية

منيا اختبار معٌد خصيصان التي استخدمتيا الدراسات السابقة متنكعة  لؤلدكاتأما بالنسبة 
، Harper (2812)ك، (2814الرايات ) أبك ،(2815) لمبراعة الرياضية مثؿ دراسة الجزار

بينما دراسة أبك  (2889كالقبيبلت كالعبيدم )، Samuelsson (2818)ك Lejeune  (2811)ك
، كأداة لمدراسة ةاالستبان استخدمكا، Moodley (2888)ك Wethall (2811)ك، (2814) الرايات

 zhonghe كدارسة ،(2812كىناؾ مف استخدـ تحميؿ العينات كالممارسات كدراسة مكسمى )
 . أما الدراسة الحالية فقد استخدمت اختباريف إحداىما تحصيمي كاآلخر تفكيرم رياضي .(2888)

التفكير  لتنميةستراتيجيات كطرؽ مختمفة إذلؾ بينت بعض الدراسات السابقة  إلى إضافة
ستراتيجية، (2889) التعميـ التعاكني مثؿ دراسة عبد كعشا كإستراتيجيةالرياضي كالتحصيؿ  حؿ  كا 

التدريس  إستراتيجية( 2811) كتناكلت دراسة الكبيسي، (2818) ثؿ دراسة ساممسكفالمشكبلت م
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( 2811) كاستخدمت دراسة حكرية، طريقة االكتشاؼ المكجو( 2812) كدراسة عبد القادر، التفاعمي
مقترحة لتنمية ميارات  إستراتيجيةتناكلت  (2815كدراسة الشاذلي )، أسمكب المدخؿ المنظكمي

التدريس المستندة  إستراتيجية (2815اصؿ الرياضي كذلؾ تناكلت دراسة عبد العاؿ )التفكير كالتك 
ذلؾ اقترحت دراسة عبد الكريـ  إلى إضافة، الدماغ في تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم إلى
كلقد اتفقت ىذه الدراسة مع . برنامج قائـ عمى التكاصؿ الرياضي لتنمية ميارات التفكير (2814)

ت السابقة في تقصي أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في التحصيؿ كالتفكير الدراسا
 . ستراتيجيات متعددةا  مستخدمة طرؽ ك ، الرياضي

، النظرم بشكؿ عاـ اإلطاركبيذا تككف الدارسة قد استفادت مف الدراسات السابقة في 
ة في التحصيؿ قائـ عمى البراعة الرياضي لمعرفة أثر استخداـ برنامج، كاختيار منيج الدراسة المتبع

، البراعة الرياضية أبعادبحث  إماحيث الحظت الباحثة أف الدراسات تناكلت ، كالتفكير الرياضي
كلكف لـ تجد الباحثة دراسات تناكلت ىذا المكضكع كأثره عمى كؿ مف ، عمى التحصيؿ أثرىادراسة 

 .عمى حد عمـ الباحثة، التحصيؿ كالتفكير الرياضي

كذلؾ تميزت ىذه الدراسة بمكضكعيا مف خبلؿ تناكليا لكحدة التناسب الطردم كالتناسب 
الرياضية كالتركيز  البراعةتعتبر محتكل معرفي مناسب الستخداـ مككنات  أفكالتي يمكف العكسي 

عمى حؿ المشكبلت كالتعمـ التعاكني كاستخداـ التكنكلكجيا أثناء التدريس لما ليا مف أىمية في 
جراءكالمياـ التي يقكـ الطمبة بحميا  األنشطةالرياضية كالتركيز عمى  البراعةنمية مككنات ت تغذية  كا 

مف ، مف الفصؿ الدراسي األكؿ في المنياج الفمسطيني األساسيلمصؼ السابع راجعة تصحيحية 
 . خبلؿ البرنامج التعميمي الذم قامت الباحثة بإعداده

كتمبية لتكصيات ، ي الدراسات الخاصة بالرياضياتكجاءت ىذه الدراسة لسد النقص ف
 . التربكييف في البحكث
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 الفصؿ الثالث

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

 :مقدمة 0.1

في ىذا الفصؿ تناكلت الباحثة اإلجراءات المتبعة في الدراسة منيا: المنيج المتبع، 
الدراسة  تيمجتمع كعينة الدراسة باإلضافة إلى كيفية اختيار عينة الدراسة كتحديدىا، كصؼ أداك 

تضمف ىذا الفصؿ كصؼ المعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا  كذلؾ .كصدقيا كثباتيا
 الدراسة كالكصكؿ إلى النتائج؛ كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:بيانات لتحميؿ 

 :منيجية الدراسة 6.1

لدراسة )أثر برنامج تعميمي قائـ كالتصميـ شبو التجريبي استعانت الباحثة بالمنيج التجريبي 
عمى عينة مف طالبات  تـ تطبيقو كقد( كير الرياضي كالتحصيؿعمى البراعة الرياضية في التف

الثانية: مجمكعة تجريبية ك األكلى:  ،مجمكعتيفالصؼ السابع األساسي، قسمت عينة الدراسة إلى 
 :تمثيؿ كؿ مجمكعة كما يمي ، كتـمجمكعة ضابطة

ة التناسب كحدالمكاتي يدرسف  السابع األساسيطالبات الصؼ  : ىف  المجموعة التجريبية  -
 الرياضية. براعة كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى الالطردم كالتناسب العكسي 

كحدة التناسب المكاتي يدرسف السابع األساسي  طالبات الصؼ ىف   :المجموعة الضابطة  -
 . االعتياديةلمطريقة  كفقان  الطردم كالتناسب العكسي

 :مجتمع الدراسة 1.1

طالبػػات الصػػؼ السػػابع األساسػػي فػػي مػػدارس محافظػػة يتكػػكف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع 
مػػف إحصػػائيات طالبػػة، فػػي الفصػؿ الدراسػػي األكؿ، باالعتمػػاد عمػػى  (1024قمقيميػة، البػػالغ عػػددىـ )

 ـ. 2816/ 2815مديرية التربية كالتعميـ في محافظة قمقيمية لمعاـ الدراسي 
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 :عينة الدراسة 1.1

ية كتشمؿ جميع طالبات الصؼ السابع تـ اختيار أفراد الدراسة بطريقة العينة القصد
األساسي في مدرسة الشييدة فاطمة غزاؿ األساسية لمبنات في مديرية قمقيمية في العاـ الدراسي 

، ككنيا مكاف عمؿ الباحثة، كلتكفر األجيزة كاألدكات التعميمية البلزمة إلجراء 2815/2816
( طالبة يتكزعف عمى 69عدد أفرادىا ) الدراسة، تـ اختيار شعبتيف عشكائيان مف ثبلث شعب، يبمغ

( 1: 3كالجدكؿ رقـ ) ( طالبة36( طالبة كضابطة تككنت مف )33تككنت مف ) ةمجمكعتيف: تجريبي
 يكضح عينة الدراسة كفقان لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية. 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة061جدوؿ رقـ )

 العدد العينة نوع المجموعة
 33 سابع األساسي شعبة " ب "الصؼ ال تجريبية

 36 الصؼ السابع األساسي شعبة " أ " ضابطة
 69 المجمكع الكمي

 :الدراسةأدوات  1.1

 تتضمف الدراسة ثبلث أدكات:

 برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية.  .1

 التفكير الرياضي اختبار .2

 التحصيؿ اختبار .3

 تحميؿ ووصؼ المادة التدريبية:

تدريبية بالكحدة الرابعة )التناسب الطردم كالتناسب العكسي( مف كتاب تمثمت المادة ال
ككمية لمعاـ الدراسي الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ الذم يدرس في المدارس الح

 .(ـ2816/ 2815)
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ككنيا تحتكم عمى مفاىيـ  ؛تـ االعتماد عمى ىذه الكحدة لتمثؿ المادة التدريبية ألىميتيا
كتعميمات أساسية لممراحؿ التعميمية البلحقة كتناسب غيرىا مف المكاد، ككاف الدافع  كميارات

األساسي في اختيار ىذه الكحدة دكنان عف غيرىا أنيا تأتي آخر كحدة في المنياج فبل تأخذ حقيا 
 الكافي مف الشرح.

ريكية كبالرجكع ألدبيات المجمس الكطني لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة األم
لحصر العناصر التي يقـك عمييا مفيكـ البراعة الرياضية، بيدؼ بناء تخطيط مبلئـ لمحتكل 
تعميمي يستند عمى مجاالت البراعة الرياضية كعناصرىا، كلقد شكمت عناصر البراعة الرياضية 
المقـك األساسي لممادة التعميمية كخططيا التدريسية كتناكلت عدة مجاالت ىي: االستيعاب 

كالنزعة الرياضية ، التكيفياإلستراتيجية، كاالستدالؿ  البراعةمفاىيمي، كالطبلقة اإلجرائية، ك ال
، استخداـ التكنكلكجيا، كاألخطاء التي قد تقع فييا الطالبات، كتـ تدريس المادة التعميمية المنتجة

 ( حصة صفية. 16لمدة ثبلثة أسابيع بكاقع )

 :العكسي باستخداـ الطريقة التقميديةو  مذكرة التحضير لوحدة التناسب الطردي

لمصؼ دركس كحدة التناسب الطردم كالعكسي لتحضير بخططيا اليكمية استعانت الباحثة 
، عناكيف الدركس كىي: النسبةالخظة اليكمية ، إذ اشتممت االعتياديةالسابع األساسي بالطريقة 

 .ناسبيالتقسيـ التك التناسب العكسي، ك التناسب الطردم، ك التناسب، ك 

كاشتممت أيضان عمى عدد الحصص، كالفترة الزمنية، كاألىداؼ، كخطكات التنفيذ، كالتقكيـ، 
جابات األسئمة  كالمبلحظات لكؿ درس مف دركس كحدة التناسب الطردم كالتناسب العكسي، كا 

 (.1الكاردة في المحتكل )ممحؽ رقـ 

 :التحصيؿاختبار 

عداد الباحثة، ك  رباختباتمثمت أداة القياس في ىذه الكحدة  ذلؾ تحصيمي مف تصميـ كا 
 كتطكيره: اختبار التحصيؿ جؿ بناء بإتباعيا لمخطكات اآلتية مف أ
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 :التحصيمياالختبار وصؼ 

عداد جدكؿ اختبار أعدت الباحثة  بعدم تحصيمي في ضكء األىداؼ السمككية المحددة، كا 
الكحدة، بحيث تراعي مستكيات ( كقد تـ صياغة أسئمة شاممة لكؿ أجزاء 8مكاصفات )ممحؽ رقـ 

عمى أربعة أسئمة مقسمة كاآلتي: السؤاؿ األكؿ يتككف مف االختبار األىداؼ المقترحة فييا، كاشتمؿ 
(، كقامت 2( فقرات اختيار مف متعدد ذم أربعة بدائؿ، كاألسئمة األخرل مقالية ممحؽ رقـ )7)

( درجة، كتـ تحديد زمف 25)االختبار ككانت العبلمة الكاممة في ىذا االختبار الباحثة بتصحيح 
 .( دقيقة58) االمتحاف بمدة

 :االختبارمفتاح تصحيح 

(، كاعتمدت 3ممحؽ رقـ )االختبار كضعت الباحثة إجابات نمكذجية كمفتاح لتصحيح 
و السؤاؿ األكؿ كىك ثمٌ مف قسميف؛ القسـ األكؿ: مى االختبار ، كقد تككف االختبارأثناء تصحيح  عميو 

ف متعدد تككف مف سبع فقرات أعطيت لكؿ فقرة اختيار مف متعدد درجة كاحدة لئلجابة اختيار م
الصحيحة، كالدرجة صفر لئلجابة الخاطئة أك المترككة، كالقسـ الثاني: كتمثؿ باألسئمة المقالية في 

 كؿ مف السؤاؿ الثاني كلو فرعيف، كالثالث كلو ثبلثة فركع،  كالرابع لو فرعيف.

( درجػة 5. 5 – 8( درجػة ك )4.5- 8بلمات لؤلسئمة عمى التكالي مػا بػيف )فقد تراكحت الع
 .( درجة25 – 8تتراكح مف ) لبلختبار( درجة، كبذلؾ أصبحت الدرجة الكمية 8 – 8)ك

 التحصيمي: االختبارصدؽ 

قامت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف البالغ عددىـ االختبار لمتأكد مف صدؽ 
يـ أعضاء في الييئة التدريسية في جامعة النجاح الكطنية، كبعض معممي خمسة محكميف، من

، كعضك في ضيات مف حممة شيادة البكالكريكسالرياضيات ممف ليـ خبرة طكيمة في تدريس الريا
كزارة التربية كالتعميـ، لبلطبلع عمى فقرات االمتحاف، كصحة الصياغة العممية كالمغكية، كمناسبتيا 

، االختبارية، كبعد تكفر التغذية الراجعة، أخذت الباحثة بآرائيـ كمبلحظاتيـ حكؿ لؤلىداؼ التعميم
(. إذ تـ تصحيح بعض األخطاء 6التحصيمي الظاىرم ممحؽ رقـ ) االختباركبذلؾ تحقؽ صدؽ 
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المغكية كصياغتيا بشكؿ صحيح، فتـ تعديؿ الفقرات الرابعة كالسادسة في السؤاؿ األكؿ بناءن عمى 
ما ىي نسبة طالبة،  12منيـ  طالبان  32ىناؾ فئة مف عدلت الفقرة السادسة مف )ك ف، طمب المحكمي

ما ىي نسبة طالبة،  12نيـ م طالبان  32ىناؾ فئة مف البنيف بأبسط صكرة؟( إلى )إلى  اإلناث
(، كذلؾ تغير الفرع الثاني مف السؤاؿ الرابع مف )إذا كانت ؟الطبلب بأبسط صكرةإلى  الطالبات
، فما أجرة شاقؿ 63اؿعم 7أجرة   638 عماؿ 7 ( إلى )إذا كانت أجرةالعامؿ الكاحد؟ في اليـك
، فما أجرةشاقؿ   (. العامؿ الكاحد؟ في اليـك

التحصيمي لممجمكعتيف  االختباركقامت الباحثة بحساب معامبلت الصعكبة كالتمييز لفقرات 
 .التجريبية كالضابطة لمتأكد مف درجة صعكبتو

 التحصيؿ: اختباروالتمييز لفقرات معامالت الصعوبة 

التحصيمي بتطبيقو عمى عينة االختبار قامت الباحثة بحساب معامؿ الصعكبة لفقرات 
 (، كىي نسبة مقبكلة تربكيان.8.855 – 8.298خارج عينة الدراسة كتراكحت بيف )استطبلعية مف 

( كىي 8.918 – 8.257ككذلؾ قامت بحساب معامبلت التمييز لمفقرات، إذ تراكحت بيف )
 (. 9ممحؽ رقـ ) مقبكلة تربكيان قيـ 

التحصيمي مبلئمان،  االختباركعمى ىذا األساس كاف مستكل الصعكبة كالتمييز لفقرات 
 (.2ممحؽ رقـ )النيائية  توصكر كاستخرج االختبار ب

 :التحصيمي االختبارثبات 

التحصيمي تبار االخقامت الباحثة باستخداـ معادلة كركنباخ ألفا لحساب درجة ثبات 
 KR20في حيف تـ استخداـ اختبار  ،( كىك معامؿ جيد8.78) حيث بمغت قيمتو ؤلسئمة المقاليةل

 .ىك معامؿ جيدك ( 8.683ألسئمة االختبار التحصيمي المكضكعي حيث بمغت قيمتو )
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 :التفكير الرياضياختبار 

إعداد الباحثة، إذ تـ لمتفكير الرياضي مف ببناء اختبار تمثمت أداة القياس في ىذه الدراسة 
 التفكير الرياضي: اختبارإتباع الخطكات اآلتية إلعداد كبناء 

 :التفكير الرياضياختبار وصؼ 

لقياس التفكير الرياضي، لمعرفة أثر برنامج تعميمي في البراعة اختبار صممت الباحثة 
الشبكة العنكبكتية، الرياضية عمى التفكير الرياضي بعد االطبلع عمى أدبيات سابقة كاالستعانة ب

كمنياج إثراء لتنمية القدرات كالمكاىب في مادة الرياضيات، ككذلؾ اإلطبلع عمى المناىج في 
الداخؿ المحتؿ، إضافة إلى بعض الفقرات التي قامت الباحثة بإعدادىا كصياغتيا باالعتماد عمى 

 فراستيا األدبية.

الختيار مف متعدد في مظاىر ( فقرة مف نكع ا28تككف مقياس التفكير الرياضي مف )
التفكير المنطقي، ك التعبير بالرمكز، ك االستدالؿ، ك االستقراء، ك التفكير الرياضي كىي: التعميـ، 

كالبرىاف الرياضي، بعدىا قامت الباحثة باختيار فقرات االمتحاف، كتـ تقدير درجات االمتحاف 
(، كتـ تقدير زمف 28كمية مف )بحيث تككف درجة لكؿ فقرة كبالتالي تككف درجة االمتحاف ال

 (. 4االمتحاف بساعة كاحدة. ممحؽ رقـ )

 :التفكير الرياضياختبار مفتاح تصحيح 

(، كاعتمدت 5ممحؽ رقـ )االختبار قامت الباحثة بكضع إجابات نمكذجية كمفتاح لتصحيح 
درجة ر االختباكرصد الدرجات، كقد قامت بإعطاء كؿ فقرة مف فقرات االختبار عميو في تصحيح 

كاحدة لكؿ فقرة، بحيث تحصؿ الطالبة عمى درجة كاحدة عند اإلجابة بشكؿ صحيح عف الفقرة، 
( فقرة، 28)االختبار كتحصؿ عمى درجة صفر لئلجابة الخاطئة أك المترككة، كلقد بمغ عدد فقرات 

 (. 28)لبلختبار كبذلؾ أصبحت العبلمة الكمية 
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 :التفكير الرياضياختبار صدؽ 

عمى لجنة مف المحكميف  مف خبلؿ عرضو المقياسمف صدؽ ة احثالب تأكدت
، كصحة االختبار(، لبلطبلع عمى فقرات 6المتخصصيف في مجاؿ تدريس الرياضيات ممحؽ رقـ )

الصياغة العممية كالمغكية، كمناسبتيا لطالبات الصؼ السابع األساسي، كبعد تكفر التغذية الراجعة، 
التفكير الظاىرم. إذ اختبار ، كبذلؾ تحقؽ صدؽ االختباريـ حكؿ أخذت الباحثة بآرائيـ كمبلحظات

( فقرة 28تـ تصحيح بعض األخطاء المغكية كصياغتيا بشكؿ صحيح، فتـ تعديؿ عدد الفقرات )
 ( فقرة، كذلؾ تـ إعادة الصياغة لبعض األسئمة فمثبلن السؤاؿ العاشر )لديًؾ التناسب25بدالن مف )

ما  5:4 =15:12 كة في ىذا التناسب ىي:( إلى )لديًؾ التناسباألعداد المشتر  5:4 =15:12
   األعداد المشتركة في ىذا التناسب؟(، كتغير السؤاؿ الثالث عشر )في الرسـ المجاكر قياس زاكية

، فإف الزاكية س =( إلى )في 7:2 النسبة بيف مقدارم الزاكيتيف )س، ص( ىي 188ºأ ب ج =
، ما 7:2 النسبة بيف مقدارم الزاكيتيف )س، ص( ىي 188º=  الرسـ المجاكر قياس زاكية أ ب ج

 شاقؿ 12صناديؽ  عصير ىك  6قياس الزاكية س؟( كتغير السؤاؿ الخامس عشر )إذا كاف ثمف 
فإف ثمف  شاقؿ 98صناديؽ  عصير ىك  6فإف ثمف الصندكؽ الكاحدة ىك؟( إلى )إذا كاف ثمف 

ادم عشر )إذا كاف س عدد صحيح مكجبان، أم الصندكؽ الكاحدة ىك؟( ككذلؾ تغير السؤاؿ الح
، أم القيـ التالية أكبر ما يمكف؟( ان القيـ التالية أكبر ما يمكف؟( إلى )إذا كاف س عدد صحيح سالب

 كتـ حذؼ بعض األسئمة لعدـ مناسبتيا لمفئة العمرية لمطالبات مثبلن: العدد األكبر فيما يمي: 

 8.75د(    8.8341ج(   8.187ب(   8.9أ(  

 أكثر ترتيبان كدقة. االختبار كذلؾ تـ مراعاة ترتيب البدائؿ ترتيبان تصاعديان أك تنازليان ليصبح 

 التفكير الرياضي:اختبار معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات 

كالتي تراكحت بيف لفقرات اختبار التفكير معامبلت الصعكبة قيـ قامت الباحثة بحساب 
 (.18( ممحؽ رقـ ) 8.828–8.211بيف )حت معامبلت التمييز في حيف تراك (، 8.942–8.217)
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 :التفكير الرياضياختبار ثبات 

ريتشاردسكف -ككدربحساب ثبات المقياس باستخداـ معامؿ االتساؽ الداخمي  ةالباحث تقام
(KR20 لؤلسئمة المكضكعية حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات )(8.723)  كىك مقبكؿ تربكيان. 

 :ذ الدراسةإجراءات تنفي 2.1

 :لقد تـ إجراء الدراسة كفؽ الخطكات التالية

قامت الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقة ذات العبلقة بالبراعة الرياضية كالتحصيؿ  (1
 الدراسي كالتفكير الرياضي الذم يبحث في استخداـ برنامج تعميمي قائـ عمى ذلؾ. 

رياضيات لمصؼ السابع األساسي المقرر قامت الباحثة باختيار الكحدة الرابعة مف كتاب ال (2
(ـ كىي كحدة 2815/2816عمى الطبلب في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي )

 التناسب الطردم كالتناسب العكسي.

الذم قاـ عمى التدريس باتباع في ىذه الدراسة ك اتبعت الباحثة التصميـ شبو التجريبي  (3
التدريس كفؽ الطريقة التقميدية االعتيادية، بكاقع تطبيؽ برنامج البراعة الرياضية، ككذلؾ 

 ( حصة دراسية لكؿ مجمكعة.16بمغ )عدد حصص دراسية متماثمة لكبل الطريقتيف 

البعدم التحصيمي بعد االنتياء مف تطبيؽ  االختبارالعمؿ عمى تحديد مكعد مف أجؿ تنفيذ  (4
التفكير الرياضي ممحؽ ر اختبا(. كمف ثـ تطبيؽ 2برنامج البراعة الرياضية، ممحؽ رقـ )

 (.4رقـ )

كاف مف أىـ أساليب البراعة الرياضية التي تـ استخداميا اعتماد طريقة المجمكعات  (5
( طالبات 5-3التعاكنية تراعي الفركؽ الفردية لمطالبات حيث تككنت ىذه المجمكعات مف )
كالتعاكف كالثقة لمعمؿ معا النجاز ميمة رياضية فيذه الطريقة تعمؿ عمى تنمية ركح المكدة 

كاالنتماء الى المجمكعة كالبيئة التعميمية فالطالبات يقمف باجراء الميمة بكعي كدقة فمذلؾ 
 يزيد التحصيؿ كنتيجة حتمية لزيادة البراعة الرياضية.
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في  كرصد عبلمات الطالباتبتصحيحيما الباحثة قامت  االختباريفبعد اإلنتياء مف تطبيؽ  (6
  كؿ اختبار.

عمى جياز الحاسكب كاستخداـ نتائج االختباريف ة قامت الباحثة بتفريغ كخطكة نيائي (7
(  SPSSعف طريؽ البرنامج اإلحصائي لمعمـك االجتماعية )المناسبة المعالجات اإلحصائية 

 كاستخراج النتائج كاختبار الفرضيات.

عمى ناءن بكاالقتراحات المناسبة التكصؿ إلى النتائج كتحميميا كمناقشتيا، ككضع التكصيات  (8
  تمؾ النتائج.

 متغيرات الدراسة: 3.1

 : كيمثؿ طريقة التدريس كليا مستكياف: المتغير المستقؿ

 استخداـ برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية.  (1

 . االعتياديةالطريقة  (2

 كيتمثبلف بكؿ مف:المتغيراف التابعاف: 

 التفكير الرياضي.  (1

 التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات.  (2

 محددات الدراسة: 4.1

كاجو تطبيؽ البرنامج التعممي القائـ عمى استخداـ البراعة الرياضية عدد مف الصعكبات  .1
 كاف مف أبرزىا عدـ جاىزية شبكة اإلنترنت في المدرسة.

تبيف مف خبلؿ تطبيؽ ىذه الدراسة أف عدد مف الطالبات في البداية كانت تكاجو صعكبة  .2
 ركنية بالمغة اإلنجميزية كتقديـ امتحاف الكتركني.في كتابة أسماء المكاقع اإللكت
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 :المعالجة اإلحصائية 5.1

، لتحميؿ بيانات الدراسة (SPSS)مت الباحثة الرزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية ستخدا
 كمف المعالجات اإلحصائية المستخدمة: 

م اختبػػػػػار المتكسػػػػػطات الحسػػػػػابية كاالنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة لكصػػػػػؼ عبلمػػػػػات الطالبػػػػػات فػػػػػي  (1
تطبيؽ برنامج األثر الظاىرم لبغرض معرفة  اعدادىماالتي تـ التحصيؿ كالتفكير الرياضي 

 البراعة الرياضية عمى تحصيؿ الطالبات كتفكيرىف الرياضي.

، لفحػص دالالت الفػركؽ بػيف متكسػطي ANCOVA)) تحميؿ التبايف األحػادم المصػاحب (2
 تحصيؿ مجمكعتي الدراسة.

الفقػػػػرات المقاليػػػػة  ( لحسػػػاب درجػػػػة ثبػػػاتCronbach's Alphaمعادلػػػة كركنبػػػػاخ ألفػػػا )  (3
 . لبلختباريف

 ( لحساب درجة ثبات الفقرات المكضكعية لبلختباريف.KR20ريتشاردسكف )-معادلة ككدر (4

التحصػػػيؿ كالتفكيػػػر الرياضػػػي لػػػدل مجمكعػػػة اسػػػتخداـ معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف بػػػيف درجػػػات  (5
 في االختباريف. ضيةدرسف كفؽ برنامج البراعة الرياالطالبات المكاتي 
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 الفصؿ الرابع 

 نتائج الدراسة 

 :مقدمة  0.1

ة الرياضية في ًلتيحقؽ الباحثة ىدفيا المتمثؿ في معرفة أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراع
التحصيؿ كالتفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في كحدة التناسب الطردم 
كالتناسب العكسي في محافظة قمقيمية قامت بإعداد المادة التدريبية لتدريس كحدة التناسب الطردم 

طالبات إحداىما كالتناسب العكسي كفؽ برنامج مٌعد باستخداـ البراعة الرياضية لمجمكعتيف مف ال
 البراعة الرياضية.برنامج قائـ عمى ، كاألخرل باستخداـ االعتياديةبالطريقة 

خر يقيس التفكير كاآلأحدىما يقيس التحصيؿ اختباريف تـ إعداد كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
كؿ منيما، لفقرات الصعكبة كالتمييز  تالرياضي، كتـ التأكد مف صدقيما كثباتيما، كحساب معامبل

دخاليا لمحاسكب تباريفاالختطبيؽ بعد ك  تـ معاجمة بياناتيما ، كتجميع البيانات، كترميزىا كا 
، كفيما يمي نتائج الدراسة تبعان لتسمسؿ (SPSSباستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية )إحصائيان 

 أسئمتيا كفرضياتيا:

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيسي لمدراسة  6.1

لدى طمبة  الرياضي التفكيرو التحصيؿ ما أثر برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية في 
 الصؼ السابع األساسي في محافظة قمقيمية؟ 

 يىذا السؤاؿ أجريت االختبارات البلزمة لذلؾ مف خبلؿ اختبار فرضيت عفكلئلجابة  
ـ عمى البراعة الرياضية في التفكير الدراسة األكلى كالثانية كالمتعمقة بأثر برنامج تعميمي قائ

 (4-1البعدم كالجداكؿ ) االختباركالتحصيؿ الرياضي عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في 
 الدراسة تكضح ذلؾ. بالمتعمقة 

 



 

68 

 :النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة  1.1

 نتائج الفرضية األولى 0.1.1

بيف متوسطي  (α ≤05 .0 ) داللة ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ال
التي تدرس المجموعة التجريبية )و  (االعتياديةالطريقة التي تدرس بدرجات المجموعة الضابطة )
 . في اختبار التفكير الرياضي الرياضية(براعة الوفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى 

يارية لدرجات كلفحص الفرضية األكلى تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المع
كفؽ كالمجمكعة التجريبية )التدريس ، (االعتياديةبالطريقة المجمكعة الضابطة )التي درست طالبات 

 التالي:، ككانت النتائج كما يكضحو الجدكؿ اختبار التفكير الرياضي( في البراعة الرياضية

ة في اختبار التفكير المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمب (061جدوؿ رقـ )
 لمتغير طريقة التدريستبعًا القبمي والبعدي  الرياضي

 العدد المجموعة

 (61البعدي )العالمة =  (11القبمي )العالمات المدرسية=

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 2.28 11.58 6.21 21.35 36 الضابطة

 2.55 12.94 6.16 22.59 33 التجريبية

( في حيف بمغ 11.50نبلحظ مف الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة قد بمغ )
في المتكسطات الظاىرم  (، كيشير ذلؾ إلى الفرؽ12.94المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية )

الفركؽ اإلحصائية تـ الحسابية لعبلمات الطالبات في اختبار التفكير الرياضي، كلبياف داللة ىذه 
 ( ككانت النتائج كما في الجدكؿ رقـANCOVAاستخداـ تحميؿ التبايف األحادم المصاحب )

 ( اآلتي: 2: 4)



 

61 

 عمىاستخداـ البراعة الرياضية  ألثرالمصاحب األحادي تحميؿ التبايف  نتائج (661) جدوؿ رقـ
 التفكير الرياضي اراختب عمى والتجريبية الضابطة المجموعتيف في الطالبات درجات

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

 8.582 8.456 2.587 1 2.587 االختبار القبمي
 8.818 5.888 33.393 1 33.393 طريقة التدريس

   5.671 66 374.292 الخطأ
    68 418.272 المجمكع

  (. α≤ 05 .0لداللة ) دالة إحصائيا عند مستوى  *

 عمىاستخداـ البراعة الرياضية  ألثرتحميؿ التبايف األحادم المصاحب  نتائجيتبيف لنا مف 
أف مستكل الداللة البعدم تبعان لطريقة التدريس التفكير الرياضي  اختبارفي  درجات عينة الدراسة
دالة ال يكجد فرؽ أنو: القائمة ب الفرضية الصفرية( كىذا يعني رفض 8.818اإلحصائية بمغ )

الطريقة التي طبؽ عمييا بيف متكسطي درجات المجمكعة ( α ≤0.05 )عند مستكل  حصائيان إ
في اختبار التفكير الرياضي، كقبكؿ  الرياضيةبراعة ال التي درست كفؽالمجمكعة ك  االعتيادية

ؽ ذم داللة كجكد فر  ( كىذا يعني0.05الفرضية البديمة كذلؾ ألف مستكل الداللة أقؿ مف )
درجات اختبار التفكير الرياضي لدل  متكسطي بيف( α ≤0.05 ) الداللة مستكل عندإحصائية 
، كاستخداـ االعتيادية) التدريس طريقة إلى تعزل الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طالبات

 الرياضية.البراعة لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ  كذلؾ( البراعة الرياضية

حيث بيف اختبار الفرضية أف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ أسمكب البراعة 
مجمكعة الضابطة التي ديرست متكسط الالرياضية قد حصمت عمى متكسط حسابي أعمى مف 

تنمية لو أثر إيجابي في ، كىذا يعني أف التدريس باستخداـ البراعة الرياضية االعتياديةبالطريقة 
عند تطبيؽ البرنامج ف االعتياديةتفكير الرياضي لمطالبات مقارنة بالتدريس باستخداـ الطريقة ال

التعميمي القائـ باستخداـ البراعة الرياضية تغير دكر المعممة كتعددت المياـ التي تقكـ بيا فبات 
لتحقيؽ تعميـ عمييا ادارة المكقؼ التعميمي بطريقة تساعد الطالبات عمى تنمية البراعة الرياضية 
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عالي الجكدة ميما كاف مصدره بحيث يركز عمى المحتكل كيككف فعاال كينمي المعرفة كالميارات 
 كالقدرات كالميكؿ، إلى جانب تخطيط الدركس كتنفيذىا في ظؿ كجكد أىداؼ تعميمية محددة.

 :النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية  6.1.1

( بيف متوسطي درجات α≤0.05ستوى الداللة )وجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند متال  
والمجموعة  البراعة الرياضية(برنامج تعميمي قائـ عمى وفؽ التي تدرس المجموعة التجريبية )

 . في اختبار التحصيؿ الرياضي الطريقة االعتيادية(التي تدرس بالضابطة )

حرافات المعيارية المتكسطات الحسابية كاالن استخرجت الباحثةكلفحص الفرضية الثانية   
(، كالمجمكعة التجريبية االعتياديةلتحصيؿ طالبات المجمكعة الضابطة )التي درست بالطريقة 

كما يكضحو الجدكؿ البعدم، ككانت النتائج القبمي ك  يف)التدريس كفؽ البراعة الرياضية( في االختبار 
 التالي:

اختبار لعالمات الطمبة في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (161جدوؿ رقـ )
 لمتغير طريقة التدريستبعًا التحصيؿ الرياضي القبمي والبعدي 

 العدد المجموعة

القبمي )العالمة المدرسية في 
 (61البعدي )العالمة =  (11الرياضيات =

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 5.59 13.75 6.21 21.35 36 الضابطة
 5.51 17.39 6.16 22.59 33 التجريبية

يبيف الجدكؿ السابؽ المتكسطات الحسابية لتحصيؿ الطالبات في االمتحاف البعدم، كقد 
( بينما بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة 13.75بمغ المتكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة )

متكسطات الحسابية لممجمكعتيف، كليذا بيف الكجكد فركؽ ظاىرية ، كىذا يكضح (17.39التجريبية )
( لبياف داللة الفركؽ ANCOVAاستخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادم المصاحب )

 (: 4:4) التالييكضحو الجدكؿ اإلحصائية بيف المتكسطات الحسابية ككانت النتائج كما 



 

63 

اعة الرياضية عمى المصاحب ألثر استخداـ البر األحادي تحميؿ التبايف  جنتائ (1:1جدوؿ رقـ )
 في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيؿ البعدي الطالباتدرجات 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
الداللة 
 اإلحصائية

 8.576 8.315 9.825 1 9.825 االختبار القبمي
 8.818 6.968 216.885 1 216.885 طريقة التدريس

   31.149 66 2855.884 لخطأا
    68 2282.434 المجمكع

  (.α ≤ 0.05دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 ألثرالمصاحب األحادم تحميؿ التبايف  نتائجالذم يظير ( 4:4)نبلحظ مف الجدكؿ 
تبعان لمتغير التحصيؿ البعدم  اختبارفي عينة الدراسة  درجات عمىاستخداـ البراعة الرياضية 

القائمة  ( بمعنى رفض الفرضية الصفرية8.818أف مستكل الداللة اإلحصائية بمغ )طريقة التدريس 
 بيف متكسطي درجات( α ≤0.05 كجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ت ال بأنو:

، كالمجمكعة الضابطة )الطريقة االعتيادية( الرياضية(براعة س كفؽ اليالمجمكعة التجريبية )التدر 
، كليذا يكجد فركؽ ذم داللة (8.85كقبكؿ الفرضية البديمة ليا كذلؾ ألف مستكل الداللة أقؿ مف )

التحصيؿ لطالبات درجات اختبار بيف متكسطي  (α ≤0.05 ) إحصائية عند مستكل الداللة
ة ، كاستخداـ البراعاالعتياديةالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة تعزل إلى طريقة التدريس )

 .الرياضية( كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية التي ديرست باستخداـ البراعة الرياضية

لو أثر إيجابي في تحصيؿ الطالبات  كىذا يدؿ عمى أف التدريس باستخداـ البراعة الرياضية
 . االعتياديةباستخداـ الطريقة مقارنة بالتدريس 
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 :نتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة 1.1.1

( بيف درجات اختبار α≤0.05د عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال يوج
المجموعة التجريبية )التي تدرس وفؽ لطالبات التفكير الرياضي ودرجات اختبار التحصيؿ 

 برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية(. 

مات طالبات كلفحص ىذه الفرضية قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف عبل
ككانت البعدم التفكير الرياضي اختبار البعدم كعبلماتيٌف في االختبار المجمكعة التجريبية في 

  (.5: 4النتائج كما في الجدكؿ اآلتي )

معامؿ االرتباط بيف التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالبات  (161جدوؿ رقـ )
 المجموعة التجريبية

  يالتفكير الرياض التحصيؿ
 قيمة ر

 
 االنحراؼ المتوسط االنحراؼ المتوسط مستوى الداللة

17.39 5.51 12.94 2.55 8.913 8.881* 
( كىذه قيمة مكجبة مرتفعة حيث 8.913يتضح مف الجدكؿ أف قيمة معامؿ االرتباط بمغت )

ضي، تفسر ىذه القيمة عمى أف ىناؾ عبلقة طردية قكية بيف التحصيؿ الدراسي كالتفكير الريا
كبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة أم أنو  يكجد عبلقة ذات داللة إحصائية 

طالبات الصؼ السابع األساسي في لدل بيف مستكل التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي، 
 (. 05 .0المجمكعة التجريبية كذلؾ ألف مستكل الداللة أقؿ مف )

سمكب التدريس أمية البراعة الرياضية لدل الطالبات باستخداـ كتعزل ىذه النتيجة إلى أف تن
الرياضي لحؿ المسائؿ الرياضية كىذا  ىفالقائـ عمى البراعة الرياضية يزيد مف ميارات تفكير 

عمى تحصيميف الدراسي، فكمما زادت ميارات التفكير الرياضي لدل الطالبات زاد إيجابان ينعكس 
 .تحصيميف الدراسي، كالعكس صحيح
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 الفصؿ الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

 :مقدمة  0.1

فؽ البراعة الرياضية في التحصيؿ في ىذه الدراسة سعت الباحثة لمعرفة أثر التدريس ك 
، كلتحقيؽ ذلؾ تـ محافظة قمقيميةكالتفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في 

( طالبة مف طالبات مدرسة الشييدة فاطمة غزاؿ األساسية لمبنات 69اختيار عينة مككنة مف )
الفصؿ تتناكؿ الباحثة أىـ النتائج التي التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة قمقيمية. كفي ىذا 

تـ التكصؿ إلييا بعد المعالجات اإلحصائية التي تـ استخداميا كالعمؿ عمى مناقشتيا، كما يتضمف 
 كاقتراحاتيا المناسبة. تكصيات الدراسة

 نتائج الدراسة: 6.1

 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

نية عمى مككنات البراعة الرياضية إلى جانب اتضح عدـ تركيز مناىج الرياضيات الفمسطي .1
عدـ اىتماـ المعمميف بأىمية البراعة الرياضية كدكرىا في زيادة دافعية كاىتماـ الطبلب في 

 مادة الرياضيات.

أف طرؽ التدريس ككتب الرياضيات في فمسطيف تعاني مف التركيز عمى حفظ الحقائؽ  .2
 عمى حساب الفيـ. كعدد اإلجراءات كالتركيز عمى السرعة كالدقة

الرياضية لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في  البراعةتبيف كجكد ضعؼ في أبعاد  .3
الطردم كالتناسب العكسي حيث أف حمكؿ الطالبات تقكـ عمى حفظ خطكات  بكحدة التناس

الحؿ كتطبيقيا ال فيميا كذلؾ مف خبلؿ المجمكعة الضابطة التي لـ تخضع لبرنامج 
 ة.البراعة الرياضي
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ية، فمـ ممأدركت الطالبات مف خبلؿ ىذه الدراسة أىمية الرياضيات في الحياة العممية كالع .4
يعد التحصيؿ الدراسي اليدؼ لتعميـ الرياضيات بؿ القدرة عمى تكظيؼ كاستخداـ المعرفة 

 الرياضية في معترؾ الحياة.

عمى تنمية القدرة عمى يعمؿ تطبيؽ البرنامج التعممي القائـ عمى استخداـ البراعة الرياضية  .5
 تطبيؽ الرياضيات في حؿ المشكبلت كتجاكز الصعكبات باستمرار كبشكؿ فعاؿ.

إف تعميـ الرياضيات ليس باألمر السيؿ عمى الطالبات في المرحمة األساسية فيذا يحتاج  .6
استعدادات خاصة مف الطالبات كاالنتباه كالتركيز كالصبر كالتذكؽ الجمالي لؤلرقاـ 

قكة في التفكير المنطقي كالتخيؿ كالتساؤؿ كالجيد كالمثابرة كيتطمب مف المعمـ كاألنماط ك 
كسب عقؿ المتعمـ كجعؿ الرياضيات ممتعة كتعزيز االستنتاج العقمي كالقدرة عمى التعامؿ 

 مع األفكار المجردة، كىذه تمثؿ عناصر كمككنات البراعة الرياضية.

تعميمي قائـ عمى استخداـ البراعة الرياضية ساعدت ىذه التجربة مف خبلؿ اتباع برنامج  .7
عمى تنمية الميارات كالتفكير الرياضي كسيمت العديد مف األمكر التي كانت تراىا 

 الطالبات صعبة الفيـ أك الحؿ.

مكانية استخداـ الحاسكب في اسكب المتكفر في المدرسة إلثبات إتـ استخداـ مختبر الح .8
ف قبؿ الطالبات سريعان كفعاالن كقد انعكس عمى خدمة الرياضيات، كقد كاف التجاكب م

 األداء العاـ ليف.

تقاف المفاىيـ في حميا خطكات بدأت الطالبات يتمكف مف تككيف المسائؿ الرياضية ك  .9 كا 
، فالبرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ البراعة الرياضية جعؿ حؿ المسألة الدرس

 يؿ.الرياضية كفيميا مف قبؿ الطالبات أبسط كأس

ىناؾ عبلقة طردية قكية بيف التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي حيث تبيف كجكد أثر  .18
ايجابي لمبرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ البراعة الرياضية في التفكير الرياضي عمى 

 التحصيؿ الدراسي لطالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة قمقيمية.
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عدم لصالح المجمكعة التجريبية البلتي درسٌف كحدة كانت فركؽ اختبار التحصيؿ الب .11
 التناسب الطردم كالتناسب العكسي كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية.

تفيد ىذه الدراسة مف خبلؿ تكضيح األثر االيجابي الستخداـ أسمكب البراعة الرياضية  .12
 ية في مناىج الرياضيات.القائميف عمى تصميـ المناىج عمى ضـ مككنات البراعة الرياض

تمكف المعممات مف تخصيص كقت كافي لمطالبات لبلنخراط في المياـ التي يتطمبيا تنفيذ  .13
ساليب حيث ال يكجد أسمكب كاحد لمتدريس أاستخداـ البراعة الرياضية باالعتماد عمى عدة 

 الفعاؿ الذم ينمي البراعة الرياضية.

لضابطة كالتجريبية في ىذه الدراسة، فيناؾ اختبلؼ عبلمات الطالبات في المجمكعتيف ا .14
فركؽ كاضحة بيف متكسطي عبلمات الطالبات البلتي درسف كحدة التناسب الطردم 

كالمكاتي مثمف المجمكعة الضابطة كبيف  االعتياديةكالتناسب العكسي باستخداـ الطريقة 
البراعة الرياضية عبلمات الطالبات البلتي درسف باستخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى 

كقد مثمف المجمكعة التجريبية في ىذه الدراسة ككانت ىذه الفركؽ لصالح الطالبات المكاتي 
 درسف باستخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى البراعة الرياضية.

استخداـ البراعة الرياضية في تعميـ الرياضيات مكف المعمـ مف معرفة االخطاء التي قد تقع  .15
 ات كسيكلة التنكيو ليا كحميا بأبسط صكرة.فييا الطالب

تـ تحفيز الطالبات لممارسة أنشطة تعمـ ذات قيمة تزيد مف دافعيتيف لمتعمـ مف خبلؿ  .16
 التفاعؿ مع المعممة كمع المحتكل الرياضي.

ساعد البرنامج التعميمي القائـ عمى استخداـ البراعة الرياضية عمى تعمـ الطالبة االستقبللية  .17
طرؽ حؿ المسألة الرياضية، ككذلؾ احتراـ األفكار التي تعبر عنيا الطالبات في اختيار 
 األخريات.
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 :مناقشة النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وفرضياتيا  1.1

  الذي تنص فرضيتو عمى ما يمي: مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة األوؿ  0.1.1

بيف متكسطي درجات ( α≤0.05داللة )ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ال
الرياضية(، كالمجمكعة براعة المجمكعة التجريبية )التي تدرس كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى ال

 .في اختبار التفكير الرياضي الضابطة )التي تدرس بالطريقة االعتيادية(

 اللةكقد أشارت نتائج فحص الفرضية إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل د
(0.05 ≥ α ) بيف متكسطي عبلمات طالبات الصؼ السابع األساسي البلتي درسف كحدة التناسب

)المجمكعة الضابطة(، كعبلمات طالبات االعتيادية الطردم كالتناسب العكسي باستخداـ الطريقة 
ية الصؼ السابع األساسي البلتي درسف باستخداـ البرنامج التعميمي القائـ عمى البراعة الرياض

 )المجمكعة التجريبية(.

تعزل إلى طبيعة البرنامج التعميمي المقترح قد تفسر الباحثة ذلؾ إلى أف ىذه النتيجة ك 
)استخداـ البراعة الرياضية( كطريقة عرضو كاألنشطة المتعددة التي يتضمنيا كالتي مف شأنيا إثارة 

مكانية التفكير كتنمية الميارات الرياضية لدل الطالبات،  اؾ العبلقات كالترابطات لمادة إدر كا 
الرياضيات كربطيا بالحياة كالكاقع كبالتالي إمكانية تحديد مسار التفكير كتعديمو، خاصة كأف البراعة 

كالمعرفة بالرياضيات، كتتضمف نشاطات كالحديث عف  البراعةالرياضية تشمؿ كؿ جكانب الخبرة ك 
 التي تركز بالضركرة عمى المحتكل الرياضي.الطبيعة كعمؿ مشاريع، كالقياـ باأللعاب الرياضية 

لى جانب كؿ ذلؾ يعد التفكير التكيفي مكٌكف أساسي مف مككنات البراعة الرياضية الذم  كا 
يساعد عمى التفكير المنطقي كالتفسير كالتبرير كالقدرة عمى حؿ المشكبلت، حيث تيقكل الطاقة 

الثقة في القدرة عمى حؿ المشكبلت كمكاجية الذىنية لدل الطالبة كبالتالي تطكر إبداعيف كزيادة 
الصعكبات، كتكجييٌف نحك تعمـ الرياضيات كحؿ لكؿ ىذه المشكبلت عند األخذ بعيف اإلعتبار أف 
التفكير الرياضي يمثؿ سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ لبحث مكضكع أك الحكـ 

بلؿ خاصية ربط المعمكمات الرياضية مع شيء معيف، أك حؿ مشكمة أك مسألة رياضية مف خ
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عادة التنظيـ كالتفكير كالذم يتخذ عدد مف األنماط:  ان الكاقع كالقدرة عمى االستبصار كاالختيار كا 
منيا البصرم كاالستداللي كالناقد كاإلبداعي كىذه األنماط مجتمعة تتناكليا البراعة الرياضية عف 

اضح عتمد عمى بناء أساس رياضي دقيؽ كسميـ كفيـ ك يالذم طريؽ تنمية التفكير لدل الطالبات 
 لمنظريات كالمفاىيـ كالتعميمات كالميارات الرياضية.

ىذه النتيجة إلى أف أسمكب استخداـ البراعة الرياضية ينطمؽ مف أيضان كتعزك الباحثة 
مف المميزات  إلى الرياضيات باعتبارىا طريقة كنمط في التفكير، كتحتكم عمى العديدالبنائية النظرة 
عمى أنماط كأساليب التفكير السميمة كتنميتيا، كاإلسياـ  عميا مجاالن خصبان لتدريب الطالباتالتي تج

في بناء الشخصية كالقدرة عمى اإلبداع كاكتساب الفيـ العميؽ، فيناؾ العديد مف األىداؼ التي 
لرياضي، فمعايير المجمس تتضمنيا المناىج الحديثة لمرياضيات تتناكؿ فقرات تيتـ بالتفكير ا

تؤكد عمى ضركرة  (NCTM,2000الكطني لمعممي الرياضيات في الكاليات المتحدة األمريكية )
الستنتاجي، كالبرىاف الرياضي، كتقديـ الرياضيات بصفتيا اتنمية التفكير بأنكاعو الناقد، االستقرائي، 

عميـ مفكريف ال متمقيف لممعرفة أداة كمحرؾ أساسي لمتفكير كاالتصاؿ فيي تساعد الطمبة عمى ج
فقط. كبذلؾ يتحقؽ التكامؿ بيف مادة الرياضيات كالمكاد الدراسية األخرل التي يدرسيا الطمبة في 

 حياتيـ اليكمية. 

كبناءن عمى ما سبؽ فإف ىذا البرنامج التعميمي أسيـ بشكؿ فعاؿ كبٌناء في جذب انتباه 
 ح المنافسة لدييف.الطالبات كزيادة تفكيرىف كرفع الطمكح كرك 

التي تناكلت البراعة  (Samuelsson, 2010) كاتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة
كحؿ المشكبلت لتدريس الرياضيات،  االعتياديةالرياضية، كبحثت في تأثيرات طريقتيف تدريسيتيف: 

ة في مكضكع الرياضي البراعةالتي درست أثر برنامج لتنمية  (Lejeune, 2008) ككذلؾ دراسة
التي تناكلت معرفة فعالية  (2814، أبك الرايات)الكسكر لدل الطمبة المكىكبيف، إضافةن إلى دراسة 

 الرياضية. البراعةانك عمى تنمية نمكذج أبعاد التعمـ لمارز 
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 الذي نصت فرضيتو عمى ما يمي:مناقشة النتائج المتعمقة بسؤاؿ الدراسة الثاني   6.1.1

بيف متكسطي درجات ( α ≤0.05 لة إحصائية عند مستكل الداللة ) يكجد فرؽ ذك دالال
الرياضية(، كالمجمكعة براعة المجمكعة التجريبية )التي تدرس كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى ال

 .في اختبار التحصيؿ الرياضي الضابطة )التي تدرس بالطريقة االعتيادية(

ة إحصائية عند مستكل الداللة أشارت نتائج فحص الفرضية إلى كجكد فرؽ ذم داللك 
لطالبات الصؼ السابع األساسي، بيف متكسطي درجات اختبار التحصيؿ ( α ≤ 0.05اإلحصائية )

)المجمكعة  االعتياديةالمكاتي درسٌف كحدة التناسب الطردم كالتناسب العكسي باستخداـ الطريقة 
حدة التناسب الطردم الضابطة(، كدرجات طالبات الصؼ السابع األساسي البلتي درسٌف ك 

كالتناسب العكسي كفؽ برنامج تعميمي قائـ عمى البراعة الرياضية )المجمكعة التجريبية(، عمى 
الدرجة الكمية الختبار التحصيؿ البعدم، ككانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية، إذ كاف 

البات في ت الطمتكسط درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية، أعمى مف متكسط درجا
 المجمكعة الضابطة.

فاعمية البرنامج التعميمي القائـ عمى البراعة الرياضية الذم ىدفو إلى كتفسر الباحثة ذلؾ 
كقد إتقاف الطالبة لتعمـ الرياضيات الذم تـ تحديده كفؽ خمسة مككنات خاصة بالبراعة الرياضية، 

اضيات بالكاقع، كصياغة مسائؿ بمغتيف زاد مف قدرتيٌف عمى حؿ مسائؿ كاقعية كزيادة ربط مادة الري
الخاصة، كالقياـ بحميا، كاستخداـ الحاسكب كبرمجياتو كالمكاقع التعميمية التي نٌمت مف مشاركتيٌف 

نحك مادة الرياضيات، كجعميٌف  صؼ األمر الذم ككٌف اتجاه ايجابيكنشاطيٌف كتفاعميٌف داخؿ ال
البرنامج استثار كافة الحكاس لدييٌف كطكر كأثار أف ؛ كيمكف إرجاع ذلؾ إلى يراقبٌف فيميٌف لممادة

 اىتماميٌف كبالتالي أدل إلى إثارة الدافعية لمطالبات، كالحرص عمى زيادة التحصيؿ العممي لدييف. 

 م االستمرار بأداء الميمة المككمةالرياضية يمكف تعمميا في المدرسة أك خارجيا، أ البراعةف
ر كتكضح لماذا تككف بعض محاكالت طريقة حؿ المسألة ناجحة، لمطمبة بدكف تكقؼ، كجميعيا تفس

فالطالبة تفيـ معاني العمميات ككيفية ارتباطيا مع بعضيا البعض، كتنجز الحسابات كتقكـ بتطبيؽ 
ستراتيجية المتمثمة اإل البراعةطبلقة، إضافة إلى ذلؾ اإلجراءات في حؿ المسائؿ، كذلؾ حساب ال
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ظيارىا كحميافي القدرة عمى تشكيؿ مسائ كؿ ىذا يجعؿ الطالبة قادرة عمى استخداـ  ،ؿ رياضية كا 
يدعـ الطالبات فتصبح  أف المعرفة الرياضية التي تمتمكيا كتكظيفيا بشتى األشكاؿ كىذا كمو يمكف

الطالبة أكثر فعالية في المراقبة كالتنظيـ الذاتي كبالتالي يرتفع التحصيؿ الدراسي ألنيا أعطت 
تخدـ المعرفة الرياضية التي تمتمكيا، كبالتالي رؤية الرياضيات كمادة منطقية نفسيا فرصة لتس

أساسان كنافعة كذات قيمة، فاالعتقاد أصبح عنصران ىامان حكؿ مادة الرياضيات، كؿ ذلؾ كاف 
 الرياضية. لمبراعةلمكصكؿ 

ب في ( التي تناكلت فعالية التدريس المركHarper, 2012كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )
( التي تناكلت االستيعاب المفاىيمي لدل الطبلب 2815الرياضية، كدراسة الجزار ) البراعةتنمية 

معممي الرياضيات بالمغة االنجميزية حيث أف االستيعاب المفاىيمي مككف مف مككنات البراعة 
 البراعةتنمية نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك عمى ( حكؿ فعالية 2814الرياضية، كدراسة أبك الرايات )

أثر برنامج تعميمي قائـ عمى ( 2015، كدراسة عمر )الرياضية لدل طبلب الصؼ األكؿ اإلعدادم
فمككنات البراعة الرياضية تتشابو مع مككنات القكة  القكة الرياضية في التحصيؿ كالتفكير الرياضي
 الرياضية لكف البراعة الرياضية أعـ كأشمؿ. 

 والذي نصت فرضيتو عمى ما يمي: بسؤاؿ الدراسة الثالثتعمقة مناقشة النتائج الم  1.1.1

( بيف درجات اختبار α ≤0.05 داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) عبلقة ذاتال يكجد 
المجمكعة التجريبية )التي تدرس كفؽ برنامج تعميمي قائـ  كالتفكير الرياضي لطالبات التحصيؿ
 .الرياضية(براعة عمى ال

داللة إحصائية بيف التحصيؿ كالتفكير الرياضي لدل عبلقة ذات إلى كجكد  أشارت النتائج
طالبات الصؼ السابع األساسي في المجمكعة التجريبية. أم أف ىناؾ عبلقة طردية قكية بيف 
التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي، فكمما زادت ميارة التفكير الرياضي زاد التحصيؿ الدراسي في 

ثر األساليب انتشاران لتنمية التفكير الرياضي حؿ المسائؿ الرياضية. حيث أف كمف أك. الرياضيات
 التفكير الرياضي يساعد عمى حؿ المشكبلت الرياضية. 
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أثر برنامج تعميمي قائـ عمى القكة الستقصاء ( 2815كتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة عمر )
أثر التي ىدفت إلى معرفة  (2815)الرياضية في التحصيؿ كالتفكير الرياضي، كدراسة عبد العاؿ 

ستراتيجيات التدريس المستندة إلى عمؿ الدماغ في تنمية التحصيؿ كالتفكير االبتكارم إاستخداـ 
 في الرياضيات. 

 :التوصيات  1.1

  أكصت الباحثة باآلتي:، إلييا تـ التكصؿفي ضكء النتائج التي 

مزكدة بمعدات كآليات كمكاد تعممية مبلئمة  اىتماـ كزارة التربية كالتعميـ بتكفير بيئة تعميمة .1
 كمساعدة لممعمـ في تطبيؽ برنامج البراعة الرياضية.

المدارس في فمسطيف إلى ضركرة كجكد مختبرات مستحدثة كمتطكرة مديرم لفت نظر  .2
 ألجيزة الحاسكب مزكدة بشبكة انترنت جيدة تبلئـ المحيط التعميمي كتدعمو.

مية في فمسطيف كال سيما مادة يف عمى إعداد المنياج التعميقائمضركرة اىتماـ المسؤكليف كال .3
نقيح كذلؾ بت البراعة الرياضية كالتركيز عميياالرياضيات عمى أف تراعي كتتضمف مككنات 

 تماشى مع مككنات البراعة الرياضية، كتكجيو نظر المعمميف إلىيمناىج الرياضيات بما 

 كاىتماـ الطبلب في مادة الرياضيات.لزيادة دافعية  ةأىمية البراعة الرياضي

ضركرة تدريب معممي الرياضيات بإعداد دكرات تدريبية عمى التعميـ كفؽ البراعة الرياضية  .4
 كطريقة تدريس، لما ليا مف نتائج ايجابية عمى العممية التعميمية. 

في الرياضية لدل الطمبة  البراعةساليب تسيؿ كبشكؿ فعاؿ في تنمية أالتركيز عمى طرؽ ك  .5
 فمسطيف.

مفة، باستخداـ البراعة لمعمميف لتدريس مناىج الرياضيات بالمراحؿ المختاأدلة تضميف  .6
 الرياضية.
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عداد برامج كأنشطة تعميمية تعممية ىادفة عقد كرشات عمؿ تدريبية ل .7 مرتبطة تصميـ كا 
تتيح المجاؿ لمتعمـ كمعالجة الضعؼ في التحصيؿ كتنمية بمككنات البراعة الرياضية 

 فكير لمراعاتيا لمفركؽ الفردية. الت

إجراء دراسات أخرل عمى صفكؼ أخرل كدراسة تأثير البراعة الرياضية عمى متغيرات  .8
تابعة أخرل إضافة إلى ما كرد في ىذه الدراسة مف مككناتيا مثؿ االستيعاب المفاىيمي، 

 اإلجرائية كغيرىا مف المتغيرات. الطبلقةك 

ثيف إلجراء دراسات متعددة مرتبطة بمتغيرات الدراسة يمكف أف تفتح المجاؿ أماـ الباح .9
 الرياضية. البراعةالحالية كخصكصان متغير 

 مقترحات الدراسة:  1.1

أف تجمع بيف اإلستفادة مف النتائج التي لتي بعض المكاضيع افي ىذا المجاؿ تقترح الباحثة 
 تكصمت الييا كسد الثغرات التي تعالجيا التكصيات، كىي اآلتي:

الرياضية لدل طمبة المراحؿ الدراسية  البراعةبعاد اء دراسات نكعية عف تطكر أإجر  (1
 المختمفة في المدارس الفمسطينية.

جراء دراسات لكؿ مككف مف مككنات البراعة الرياضية عمى حدا بالتطبيؽ عمى بيئات إ (2
 مغايرة لبيئة الدراسة الحالية.

كنماذج معينة في تدريس الرياضيات ثر برامج أنشر دكرات كعقد ندكات كمؤتمرات تكضح  (3
الرياضية لمطمبة كبرنامج البراعة الرياضية لممسؤكليف كالمعمميف  البراعةعمى تنمية 
 كالباحثيف.

لى تحديد دكر منياج مشابية لمدراسة الحالية تيدؼ إ العمؿ عمى إجراء دراسات كأبحاث (4
 عممية لمطالب.تنمية البراعة الرياضية في مختمؼ المراحؿ الت في الرياضيات
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القياـ بدراسة تيدؼ لقياس ميارات البراعة الرياضية لدل طمبة المرحمة االبتدائية في  (5
 محافظات أخرل مف الكطف. 

 ة الرياضية كنمكىا ككيفية تعمميا.إجراء العديد مف البحكث حكؿ طبيعة البراع (6
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 المراجعقائمة المصادر و 

 :أواًل: المراجع العربية

المواصفات التربوية والفنية لسمسمة ماجروىؿ في  :(2812كبراكف ريؾ ) ؛بابا، ركز مارم -
. بحكث حكؿ سمسمة ماجركىؿ )ترجمة كمكاءمة العبيكاف لمتعميـ(. الرياض: الرياضيات

 شركة العبيكاف لؤلبحاث كالتطكير.

تعميـ الرياضيات لممرحمة الثانوية أساليب ووحدات  :(2884بكسامنتير، أ؛ كستبمماف، ج ) -
. )العمؿ االصمي نشر في عاـ ، االردف)ترجمة حسف الرزك(. دار الكتاب الجامعي ،ائيةاثر 

 (.6، ط 2882

االستيعاب المفاىيمي لمتحويالت اليندسية لدى (: 2815الجزار، فاطمة فتكح أحمد ) -
، مجمة تربويات الرياضيات، الطالب معممي الرياضيات بالمغة اإلنجميزية في كمية التربية

 ( منشكرات جامعة االسكندرية، مصر.8ع ) (18مجمد )

أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في التحصيؿ الدراسي لدى  :(2811حكرية، عمي حسيف ) -
 .رسالة التربية كعمـ النفس ،(34، ع )طمبة الصؼ األوؿ األساسي في مادة الرياضيات

في تنمية  استقصاء فاعمية برنامج تدريبي لمعممي الرياضيات :(2884الخطيب، خالد ) -
، قدرة الطمبة في المرحمة األساسية العميا عمى التفكير الرياضي والتحصيؿ في الرياضيات

 رسالة دكتكراه، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا. 

، الرياضيات المدرسػية، مناىجيػا، تدريسػيا، والتفكيػر الرياضػي :(2889الخطيب، خالد ) -
 ر كالتكزيع، األردف. ، عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنش1ط

فعالية استخداـ نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو في  :(2814الرايات، عبلء المرسي )أبك  -
، المجمد الرياضية لدى طمبة المرحمة االعدادية البراعةتدريس الرياضيات عمى تنمية 

 .مصر -مجمة تربويات الرياضيات ،(17)
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لرياضيات باستخداـ استراتيجية مقترحة فعالية تدريس ا :(2814الزىراني، نسريف خالد ) -
قائمة عمى ما وراء المعرفة في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصؼ االوؿ 

  .مجمة جامعة الممؾ خالد لمعمـو التربوية ،(22، العدد  )الثانوي

، عمػاف: 1. طتطوير مناىج الرياضيات المدرسية وتعمميػا :(2818زينة، فريد كامػؿ )أبك  -
 دار كائؿ لمنشر، األردف.

. منػػاىج تػػدريس الرياضػػيات لمصػػفوؼ األولػػى :(2818زينػػة، فريػػد كعباينػػة، عبػػد ا  )أبػػك  -
 األردف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة. 

تطور القدرة عمى التفكير الرياضي لدى الطمبة  :(2812زينة، فريد كعبد، ايماف )أبك  -
، المجمد وحتى العاشر وعالقة ذلؾ بنمط تعمميـ األردنييف عبر الصفوؼ مف الثامف

  .مجمة جامعة النجاح لألبحاث العمـو اإلنسانية، (26)

فاعمية استراتيجية مقترحة في تدريس  :(2815الشاذلي، ربيع حمد ا  عبد العزيز ) -
الرياضيات لتنمية ميارات التفكير الرياضي وميارات التواصؿ الرياضي لدى تالميذ 

 .مصر -مجمة تربويات الرياضيات، بتدائيةالمرحمة اال

أثر توظيؼ أنماط التفكير الرياضي عمى تحصيؿ (: 2814صبح، كجيو أحمد حسيف ) -
واتجاىات طمبة الصؼ الثامف األساسي في الرياضيات في المدارس الحكومية في 

 رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية. ،محافظة نابمس

برنامج تعميمي قائـ عمى االنشطة االثرائية  :(2888د )عبد الحميد، عبد الناصر محم -
، العدد لتنمية اساليب التفكير واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 ا.حولّية كمّية المعمميف في أبي ،(12)
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أثر استخداـ بعض استراتيجيات التدريس المستندة  :(2815عبد العاؿ، تقكل ابراىيـ ) -
لدممغ في تنمية التحصيؿ والتفكير االبتكاري في الرياضيات لدى تالميذ الصؼ الى عمؿ ا

 .مصر -مجمة تربويات الرياضيات ،(18) ، المجمداالوؿ االعدادي

أثر طريقة االكتشاؼ الموجو في تنمية التفكير فوؽ المعرفي  :(2812عبد القادر، خالد ) -
، اسع األساسي بمحافظات غزةوالتحصيؿ الدراسي في الرياضيات لدى طمبة الصؼ الت

 . مجمة جامعة النجاح لألبحاث العمـو اإلنسانية(، 26المجمد )

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التواصؿ الرياضي في  :(2814عبد الكريـ، ىالة محمد ) -
(، 17المجمد )، تنمية ميارات التفكير الرياضي لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي

 ر.مص -ضياتمجمة تربويات الريا

التعمـ التعاوني في تنمية التفكير الرياضي لدى اثر  :(2889عبد، إيماف كعشا، انتصار ) -
(، 1( العدد )9الممجد ) ،طمبة الصؼ السادس األساسي واتجاىاتيـ نحو الرياضيات

 ، األردف.مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية

الطفاؿ في ضوء متطمبات المعايير وثقافة تعميـ الرياضيات لجميع ا :(2884عبيد، كليـ ) -
 . عماف : دار المسيرة. التفكير

، (123) ع ،أـ العمـو سفينة الدوؿ المتقدمة :(2885عبد الرحمف محمد ) ،عمةأبك  -
 .كزارة التربية كالتعميـ، المممكة العربية السعكدية ،مجمة المعرفة

لقوة الرياضية في التحصيؿ أثر برنامج تعميمي قائـ عمى ا :(2815عمر، أمؿ رشيد ) -
، رسالة والتفكير الرياضي لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في محافظة نابمس

 ماجستير، جامعة النجاح الكطنية. 

، الرياضػيات واقػع تعمػيـ الرياضػيات فػي محبػات أبػو عميػرة :(1996) عميرة، محبػاتأبك  -
 لمكتاب، مصر.  ، القاىرة: مكتبة الدار العربية-دراسات كبحكث -التربكية 
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القدرات العقمية  :(2886) ، عبد الحميد كالزعببلكم، محمد كالجسماني، عبد العميالعيسكم -
منشكرات كزارة التربية  ،مجمة مدرسة الوطية الخاصة. وعالقتيا الجدلية بالتحصيؿ العممي

 سمطنة عماف. ،كالتعميـ

الث استراتيجيات في بناء أثر ث :(2889القبيبلت، محمد عمي كالعبيدم، ىاني ابراىيـ ) -
الخرائط المفاىيمية في التحصيؿ واالستيعاب المفاىيمي عمى حؿ المسائؿ في الرياضيات 

 .المجمة التربوية ،(93(، العدد )22، مجمد )لدى طالب الصؼ العاشر

أثر استخداـ إستراتيجية التدريس التبادلي عمى التحصيؿ  :(2811الكبيسي، عبد الكاحد ) -
( العدد 19المجمد ) ،رياضي لطمبة الصؼ الثاني متوسط في مادة الرياضياتوالتفكير ال

  .مجمة الجامعة اإلسالمية سمسمة الدراسات اإلنسانية(، 2)

، دمشؽ: 1، طآراء تربوية في تعميـ مادة الرياضيات :(2887محسف، احمد محمد جكاد ) -
 . ادار كيكاف، سكري

تدريس وفؽ استراتيجية قائمة عمى الربط أثر ال :(2812المصاركة، ميا عبد النعيـ ) -
 ، رسالةوالتمثيؿ الرياضي في البراعة الرياضية لدى طمبة الصؼ السادس االساسي

 ماجستير غير منشكرة، الجامعة الياشمية، الزرقاء، االردف.

تنمية البراعة الرياضية توّجو  :(2814المعثـ، خالد بف عبد ا  ك المنكفي، سعيد جابر ) -
 جامعة القصيـ. منشكرات ، جاح في الرياضيات المدرسيةجديد لمن
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 قائمة المالحؽ

 .البرنامج التعميمي في البراعة الرياضية: (0ممحؽ رقـ )

 .اختبار التحصيؿ: (6ممحؽ رقـ )

 .مفتاح التصحيح الختبار التصحيح: (1ممحؽ رقـ )

 .اختبار التفكير الرياضي: (1ممحؽ رقـ )

 .فكير الرياضيمفتاح تصحيح الختبار الت: (1ممحؽ رقـ )

 ج التعميمي في البراعة الرياضيةقائمة أعضاء لجنة التحكيـ البرنام: (2ممحؽ رقـ )
 .واختبار التفكير الرياضي واختبار التحصيؿ

 .تحميؿ محتوى وحدة التناسب الطردي والتناسب العكسي: (3ممحؽ رقـ )

  .جدوؿ المواصفات: (4ممحؽ رقـ )

 .والتمييز الختبار التحصيؿمعامالت الصعوبة : (5ممحؽ رقـ )

 .معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التفكير الرياضي: (01ممحؽ رقـ )

 (: أوراؽ العمؿ.00ممحؽ رقـ )
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 (0ممحؽ رقـ )

 البرنامج التعميمي باستخداـ البراعة الرياضية
 

 

م الستخدمو في تعميـ كتعمـ كحدة التناسب الطرد، قمت بإعداد ىذا البرنامج التعميمي

كيعتمد البرنامج التعميمي في ، كالتناسب العكسي في منياج الرياضيات لمصؼ السابع األساسي

 : البراعة الرياضية عمى خمسة مككنات كىي

 االستيعاب المفاىيمي 

  الطبلقة اإلجرائية 

 اإلستراتيجية  البراعة 

 االستدالؿ التكيفي 

 النزعة الرياضية المنتجة 

 

 

 ممكقؼ الصفي تحديد األىداؼ التعميمية ل 

  تحديد المحتكل المراد تحقيقو في المكقؼ الصفي 

  تحديد المتطمبات المرتبطة بالمكقؼ الصفي المرتبط بمكضكع الكحدة 

 تصميـ المكقؼ الصفي حسب خيكط البراعة الرياضية في المكقؼ الصفي كىي : 

 كالعبلقات ، اتكالعممي، كالمكضكعات، إف فيـ المفاىيـ الرياضيةأم : االستيعاب المفاىيمي

 . بطريقة متكاممة تسمح لمطبلب لربط األفكار الجديدة إلى معرفة مسبقة

 كبشكؿ مناسب، الميارة في تنفيذ اإلجراءات بمركنة كدقة ككفاءةأم : الطبلقة اإلجرائية . 

 الوحدة الدراسية : التناسب الطردي والتناسب العكسياسي           الصؼ : السابع األس

 تعميمي في البراعة الرياضية خطوات بناء برنامج 
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 عمى صياغة ك تمثيؿ كحؿ المشكبلت الرياضيةالقدرة أم : اإلستراتيجية البراعة . 

  كالتبرير، كالتفسير، كالتفكير التأممي، أم القدرة عمى التفكير المنطقي: لتكيفيااالستدالؿ . 

 إلى ، كجديرة باالىتماـ الميؿ إلى رؤية الرياضيات حساسة كمفيدة: النزعة الرياضية المنتجة

 . جانب كجكد اعتقاد في االجتياد ك فعالية المرء

 أم دمج التكنكلكجيا في التعميـ : استخداـ التكنكلكجيا 

 خطاء التي قد تقع فييا الطالباتاأل 

  تعييف األنشطة المتعمقة بكؿ مكقؼ صفي كبكؿ جزء مف الحصة الدراسية 

  إعداد كتقديـ أكراؽ عمؿ خاصة بالمكقؼ الصفي 

 

 

  المناقشة الجماعية 

  التعمـ التعاكني بالعمؿ بشكؿ أزكاج أك مجمكعات 

  التعمـ الفردم المستقؿ لتنظيـ تفكير الطالبات 

 ـ بمساعدة الحاسكب التعم 

  النمذجة كذلؾ بتمثيؿ المكاقؼ الرياضية بالسياقات الحياتية 

  اإلستراتيجية الكفاءةإستراتيجية اإلقناع لتنمية 

 

 

 

 

 

 ستراتيجيات المتبعة في التدريس  اإل
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  التقكيـ الكتابي الصفي كالبيتي 

 " التقكيـ اإللكتركني" باستخداـ الحاسكب 

  لتحصيميااالختبار 

  االختبار التفكيرم 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 كالكفاءةكالطبلقة اإلجرائية  االستيعاب المفاىيميالترابط الرياضي في : الغرض 

 . المنتجة كالنزعة الرياضيةلتكيفي ا كاالستدالؿاإلستراتيجية 

  النتاج األكؿ: تنمية قدرات الطالبات كمياراتيف في ربط األفكار كالخبرات الرياضية فيما

 .ةكربطيا مع العمـك األخرل كالحياة اليكمي، بينيا
 

 التقويـ الذي تـ إتباعو  

 الوحدة الرابعة

 النسبة

 التناسب

 التناسب الطردي

 التناسب العكسي 

 التقسيـ التناسبي
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  المكوف

 
 مثاؿ مفيومو

المفاىيـ كالعمميات  فيـ االستيعاب المفاىيمي
 . كالعبلقات الرياضية

 خكاص النسبة، النسبة

الميارة في تنفيذ  الطبلقة اإلجرائية
اإلجراءات بمركنة كدقة 

 . كبشكؿ كؼء كمناسب

دينار كتصرؼ منو  488تتقاضى مكظفة راتبان شيريان مقداره 
 : كتكفر الباقي جدم دينار 388
 نسبة ما تصرفو المكظفة إلى ما تكفره 

 نسبة ما تصرفو المكظفة إلى راتبيا الشيرم 

 نسبة ما تكفره المكظفة إلى راتبيا الشيرم 
القدرة عمى صياغة  اإلستراتيجية البراعة

كتمثيؿ كحؿ المشكبلت 
 الرياضية

  اكتبي مسألة تككف فييا النسبة بيف طكؿ غرفة
 . 4: 5ضيا مستطيمة كعر 

  أكتبي مسألة تبيف أف النسبة بيف المسافة المقطكعة
 . كـ/ ساعة15ككمية البنزيف المستيمكة ىي 

  يمثؿ الشكؿ المجاكر نكع الرياضة التي يمارسيا عدد
عمى ىذا الشكؿ إذا كانت النسبة  مف التبلميذ اعتمادان 
 . اكتبي مسألة تكضح ذلؾ 5: 3بيف لعبتيف كنسبة 

 
 التكيفياالستدالؿ 
 

القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى التفكيػػػػػػػػػػر 
كالتفكيػػػػػػػػػػػػػػػر ، المنطقػػػػػػػػػػػػػػػي
، كالتفسػػػػػػػػػػػػػػػير، التػػػػػػػػػػػػػػػأممي
 .كالتبرير

 8÷  5( 5:3) :أكتبي النسب اآلتية بطريقة أخرل  
  اكتبي النسب اآلتية بأبسط صكرة : 

 ممـ  24: سـ 8، كغـ 2غـ / 128

النزعة الرياضية 
 المنتجة

الميػػػػػػػػػػػػػػؿ أك الرغبػػػػػػػػػػػػػػة أك 
النزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 لرؤيػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرياضػػػػػػػػػػػػػػػػػيات
كمػػػػػػػػػادة نافعػػػػػػػػػة كمفيػػػػػػػػػدة 
، كجػػػػػػػػػػػػػػػػػديرة باالىتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

  بأف مقياس الرسـ المستخدـ في مناقشة مع الطالبات
الرياضيات يتـ االستعانة بو لرسـ الخارئط في مادة 

 . عمى إيجاد النسبة كالذم يعتمد أساسان  الجغرافيا

  الخرسانة فإذا قمنا نسبة الماء إلى االسمنت في خميط
أف نسبة كزف الماء إلى كزف االسمنت يجب أف تساكم 

 حصص 4الدرس األوؿ : النسبة          عدد الحصص : 
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  المكوف
 

 مثاؿ مفيومو

إلػػػػػػػػػػى جانػػػػػػػػػػب اإليمػػػػػػػػػػاف 
 البراعػػػػػػػػػػػػػػػػةباالجتيػػػػػػػػػػػػػػػػاد ك 

 الشخصية

فيذا معناه أف كزف األسمنت المستخدـ يجب أف  1:4
فقد نستخدـ أربع أطناف ، أضعاؼ كزف الماء 4يساكم 

مف األسمنت مقابؿ طف مف الماء أك قد نستخدـ أربع 
كيمكغرامات مف االسمنت مقابؿ كيمكغراـ كاحد مف 

  .الماء
  النسبة الباعية لمصكرة كما ىك مستخدـ في شاشات

يقاؿ أف شاشة التمفاز ذات نسبة باعية ، التمفاز كالسينما
 عرضيا 3/4كىذا معناه أف ارتفاع الشاشة يعادؿ  4:3

 مسائؿ الميراث
دمج التكنكلكجيا في  استخداـ التكنكلكجيا

 التعميـ 
 : استخدمي المكقع اآلتي

. com/numbers/ratio. mathsisfun. http://www

html 
األخطاء التي قد تقع 

 فييا الطالبات
  عند كتابة النسبة بأبسط صكرة 

  مف غـ إلى كغـ التحكيبلت مثبلن . 

 عدـ تكحيد كحدات القياس قبؿ إيجاد النسبة . 
 

 . بيف كميتيف متشابيتيف إيجاد النسبة: النتاجات الخاصة -
 إيجاد النسبة بيف كميتيف غير متشابيتيف كعدد الشعب كالمعمميف في المدرسة -

 . مفيـك األعداد النسبية: المتطمبات السابقة -

 ،الحاسكب جياز، الدفتر، الكتاب المدرسي، السبكرة، األقبلـ الممكنة: الكسائؿ التعميمية -
 (.تفاعمية) مكاقع تعميمية

 : تنفيذ الدرس -

 
 
 
 
 
 

http://www.mathsisfun.com/numbers/ratio.html
http://www.mathsisfun.com/numbers/ratio.html
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 نشاط المتعمـ مدخالتي كمعممة األىداؼ  الحصة
المدة 
 الزمنية

 
 األكلى

 تكضحأف 
الطالبة 
مفيـك 
 . النسبة

 
 تبيفأف 

الطالبة 
النسبة مفيـك 
 . بدقة

تطرح المعممة عمى الطالبات سؤاؿ 
مف ماذا تتككف ؟ ما ىي النسبة

 ؟ النسبة
تسػػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ المعممػػػػػػػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية 

رض المناقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : السؤاؿ اآلتي
 ؟ ما عمر رحى؟ ما عمر أديؿ

 ما نسبة عمر أديؿ إلى عمر رحى؟
لمتكصؿ إلى الترابط الرياضي في 

 . لمنسبة المفاىيمي االستيعاب
تزيد المعممة مف التساؤالت عمى 

 . متكصؿ إلى مفيـك النسبةالطالبات ل

 إجابات الطالبات المتكقعة عف
، مفيـك النسبة فمثبلن أنيا كسر

لتحديد مفيـك ، عدد نسبي
 . النسبة

 عمرم الطالبتيف إيجاد نسبة
حؿ السؤاؿ األكؿ تدريبات 
كيتـ ( صفية بشكؿ فردم)مستقؿ

 . التصحيح
كيتـ الحؿ بخطكات منظمة 

 : كشبييو بما يمي
 عمر رحى : عمر أديؿ

 سنة13: سنة 12= 
 =12 :13  

تحديد عناصر النسبة كىما 
 . مقدـ النسبة كتالي النسبة

 دقائؽ  18

أف تذكر 
بة الطال

شركط كتابة 
النسبة بأبسط 

 . صكرة
أف تجد 

النسبة بيف 
مقداريف 
بأبسط 
 . صكرة

تدكيف شركط كتابة النسبة بأبسط 
 . عمى السبكرة صكرة

التي يمكف أف تقع  متابعة األخطاء
فييا الطالبات عند كتابة النسبة 

بأبسط صكرة فمثبلن عند إيجاد عمر 
عمر الكلد ككالده  الكلد إلى مجمكع

تتـ عممية االختصار قبؿ إجراء 
ككذلؾ عندما يككف ، عممية الجمع
ال تتـ كتابتو لكف يجب  1المقاـ = 

 . كتابتو فالنسبة مقارنة بيف كميتيف

تأمؿ الطالبات لمشركط 
كاستخداميا في كتابة نسبة 

 . بأبسط صكرة
 

 دقائؽ18

 تعٌددأف 
الطالبة 

خصائص 
 . النسبة

الجماعية لمتكصؿ كتذكر المناقشة 
 خصائص النسبة

عمى األعداد  الخصائص ذكر
 النسبية 

 دقائؽ5

حؿ أسئمة عمى شكؿ أزكاج ثـ   
 عمى السبكرة

 

 دقائؽ 8
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 نشاط المتعمـ مدخالتي كمعممة األىداؼ  الحصة
المدة 
 الزمنية

إعطاء أمثمة كاقعية عمى النسبة مثبلن  
كيؼ يتـ رسـ الخرائط كذلؾ 
 . باستخداـ مقياس رسـ مناسب

الطمب مف الطالبات إعطاء 
 . ى النسبةأمثمة كاقعية عم

 . تكميؼ الطالبات بكاجب بيتي

 دقائؽ 7
 

 
 الثانية  

أف تحكؿ 
نسبة معينة 
مف صيغة 
 . إلى آخرل

 
أف تكتب 
الطالبة 

مسألة عمى 
 نسبة معطاة

في بداية الحصة الثانية تتـ التغذية 
الراجعة بمراجعة ككتابة األفكار 

 . الرئيسية في الحصة السابقة
ددة ثـ التطرؽ إلى الصكر المتع 

كتصحيح حمكؿ ، لكتابة النسبة
 . الطالبات

المناقشة الجماعية لمتكصؿ مع 
الطالبات إلى آلية تككيف مسألة 

 لنسبة معطاة

تطرح الطالبات تساؤالت 
كاستفسارات كتقـك المعممة 

 . باإلجابة
حؿ السؤاؿ األكؿ مف تماريف  

 كمسائؿ
 . 112ص  

أف تكتب كؿ طالبة سؤاؿ عمى 
 نسبة معطاة

 
 يقةدق12 
 
 
 
 
 

 دقيقة 12

كر أف تذ
 الطالبة عددان 
مف حاالت 
النسبة مف 

الحياة 
 الكاقعية

 دقيقة 12 إعطاء أمثمة مف كاقع الحياة  

تنكيو الطالبات إلى األخطاء التي قد   
 . تقع فييا

إعطاء كاجب بيتي مف تماريف 
كمسائؿ الكتاب ككذلؾ لتككيف 

 . مسألة

 تكميؼ الطالبات بكاجب بيتي 
 . كتابة مسألة لنسبة معطاة كىك
 

 دقائؽ  4 

 
 الثالثة  

في بداية الحصة الثالثة تتـ التغذية  
الراجعة بمراجعة ككتابة األفكار 

 . الرئيسية في الحصة السابقة

تطرح الطالبات تساؤالت 
كاستفسارات كتقـك المعممة 

 باإلجابة

 دقائؽ  5 

 تكظؼأف 
 الطالبة 
 النسبةقاعدة 

في حؿ 
 ممية مسائؿ ع

تكضيح النقاط األساسية كشرح  
 . األسئمة

 . تصحيح الدفاتر

)أسئمة مف حؿ الكاجب  
الكتاب، ككرقة عمؿ، كاألنشطة 

 . عمى السبكرةالتكنكلكجية( 
 . تصحيح األخطاء

 

 دقيقة 35

 دقيقة  48 التعرؼ عمى المكقع كحؿ   . الحاسكب تشغيؿ أجيزة أف تستخدـ   
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 نشاط المتعمـ مدخالتي كمعممة األىداؼ  الحصة
المدة 
 الزمنية

الطالبة  الرابعة  
الشبكة 

العنكبكتية 
لترسيخ 
مفيـك 
 . النسبة

 
 كرقة عمؿ 

تزكيد الطالبات بالمكقع االلكتركني  
 . الخاص بمفيـك النسبة

عطاء آشرح الخطكات ك  لية العمؿ كا 
 معمكمات عف المكقع

أسئمة متعددة كمتنكعة عمى 
 النسبة

التقييـ الذاتي كذلؾ بتزكيد 
 . الطالبة بعبلمة لما تقـك بحمو
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 مثاؿ مفيومو فالمكو
االستيعاب 
 المفاىيمي

فيـ المفاىيـ 
كالعمميات 
كالعبلقات 
 . الرياضية

 طرفي التناسب ككسطي التناسب ، التناسب

الميارة في تنفيذ  الطبلقة اإلجرائية
اإلجراءات بمركنة 

كدقة كبشكؿ 
 . كؼء كمناسب

 ؟ تناسبان  6/8، 3/4ىؿ تشكؿ النسبتاف 
 ؟ 8، 3، 5، 2ىؿ األعداد اآلتية متناسبة 

 ىذا المكقع لشرح مفيـك التناسب
http://www. areeg. org/show. 

aspx?tp=186&GradeID=8&SubID=186&ID=8982&typ=

tdy_186_2&ptp= .#2VlcPKtKrTIU 

 : شرح مفيـك التناسب ك حؿ التناسبات
http://seraj. org. kw/Seraj/show. 
aspx?tp=128&GradeID=9&SubID=128&ID=8998&typ=

tdy_128_2&ptp=2 
 البراعة
 راتيجيةاإلست

القدرة عمى 
صياغة كتمثيؿ 
كحؿ المشكبلت 

 الرياضية

ككاف طكؿ  3:2إذا كانت النسبة بيف طكؿ مستطيؿ كعرضو 
 ؟ جدم عرضو، سـ 12المستطيؿ = 

 ؟ كتبي تناسبان تمثمو األلعاب األربعة التي يمارسيا التبلميذأ

االستدالؿ 
 التكيفي

 

القدرة عمى التفكير 
كالتفكير ، المنطقي

، كالتفسير، ميالتأم
 . كالتبرير

 : س في كؿ مف التناسبات اآلتية جدم قيمة

 2/1=  6/ (س2+  3)ب(           18= س/ 3/5 أ(
متناسبة بيذا الترتيب أكجدم  5. 1، ص، 3، 2إذا كانت األعداد  

 . ص
النزعة الرياضية 

 المنتجة

الميؿ أك الرغبة 
أك النزعة الفطرية 

، أمثمة رياضية تشير لكجكد النسبة كالتناسب في لغة القرآف الكريـ
كتأكيد عمى أىمية دخكؿ الدراسات ، لتأصيؿ النسبة كالتناسب

 حصص 4حصص : الدرس الثاني : التناسب    عدد ال

 

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=106&GradeID=8&SubID=106&ID=8902&typ=tdy_106_2&ptp=2# .VlcPKtKrTIU
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=106&GradeID=8&SubID=106&ID=8902&typ=tdy_106_2&ptp=2# .VlcPKtKrTIU
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=106&GradeID=8&SubID=106&ID=8902&typ=tdy_106_2&ptp=2# .VlcPKtKrTIU
http://seraj.org.kw/Seraj/show.aspx?tp=120&GradeID=9&SubID=120&ID=8990&typ=tdy_120_2&ptp=2
http://seraj.org.kw/Seraj/show.aspx?tp=120&GradeID=9&SubID=120&ID=8990&typ=tdy_120_2&ptp=2
http://seraj.org.kw/Seraj/show.aspx?tp=120&GradeID=9&SubID=120&ID=8990&typ=tdy_120_2&ptp=2
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 مثاؿ مفيومو فالمكو
لرؤية الرياضيات 

ة كمادة نافع
كمفيدة كجديرة 

إلى ، باالىتماـ
جانب اإليماف 

 البراعةباالجتياد ك 
 الشخصية

 . الرياضية في مجاؿ الدراسات القرآنية
ـٍ ًمائىةه  اًبرىةه يىٍغًمبيكا ًمائىتىٍيفً فىًإٍف يىكيٍف ًمٍنكي  صى

ـٍ أىٍلؼه يىٍغًمبيكا أىٍلفىٍيًف ًبًإٍذًف الم وً  ٍف يىكيٍف ًمٍنكي  كىاً 
 سكرة المائدة:

ـٍ ًفييىا أىف  الن ٍفسى ًبالن ٍفًس كىاٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيًف كىاأٍلىٍنؼى ًباأٍلىٍنًؼ  مىٍيًي كىتىٍبنىا عى كى
د ؽى ًبًو فىييكى  كىاأٍليذيفى ًباأٍليذيًف كىالسِّف   ٍف تىصى اصه فىمى كحى ًقصى ًبالسِّفِّ كىاٍلجيري

ـي الظ اًلميكفى ) ا أىٍنزىؿى الم وي فىأيكلىًئؾى ىي ـٍ ًبمى ـٍ يىٍحكي ٍف لى مى  (45كىف ارىةه لىوي كى
 النسبة  

 1:1 الن ٍفسى ًبالن ٍفسً 

 1:1 اٍلعىٍيفى ًباٍلعىٍيفً 

 1:1 اأٍلىٍنؼى ًباأٍلىٍنؼً 

 1:1 فى ًباأٍليذيفً اأٍليذي 

  1:1 السِّف  ًبالسِّفِّ 
استخداـ 
 التكنكلكجيا

دمج التكنكلكجيا 
 في التعميـ 

 : استخدمي الموقع اآلتي 
 :تطبيقات ومسائؿ عمى النسبة والتناسب

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=186 GradeID= 
8&SubID=186&ID=8986&typ=tdy_186_2&ptp=2&try=t

ry_186_ .#2VlcQGdKrTIU 
 اختبار عمى النسبة والتناسب:

http://seraj. org. kw/Seraj/show. aspx?tp=128&GradeID 

=9&SubID=128&ID=873&typ=tdy_128_3&ptp=3&try=t

ry_128_3 
 

 : موقع لالطالع عميو
http://www. schoolarabia. net/asasia/duroos_ 

math/alnsba/altnasob/altnasob_ htm 

األخطاء التي قد 
تقع فييا 
 الطالبات

 عند إجراء عممية الضرب التبادلي  
 مف النظير الضربي حؿ المعادلة كاستخداـ النظير الجمعي بدالن 

 مستطيؿ ، رةدائ، لممربع قكانيف المساحة كالمحيط مثبلن 
 . الطالبة مفيـك التناسب تكضحأف : النتاجات الخاصة -
 . األعداد المتناسبة تبيفأف  -
 . مفيـك األعداد النسبية المتكافئة كمقارنتيا: المتطمبات السابقة -

، جياز الحاسكب، الدفتر، الكتاب المدرسي، السبكرة، األقبلـ الممكنة: الكسائؿ التعميمية -
 (. يةتفاعم) مكاقع تعميمية

 : تنفيذ الدرس -

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=%20106GradeID=%208&SubID=106&ID=8906&typ=tdy_106_2&ptp=2&try=try_106_2#. VlcQGdKrTIU
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=%20106GradeID=%208&SubID=106&ID=8906&typ=tdy_106_2&ptp=2&try=try_106_2#. VlcQGdKrTIU
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=%20106GradeID=%208&SubID=106&ID=8906&typ=tdy_106_2&ptp=2&try=try_106_2#. VlcQGdKrTIU
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 نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة األىداؼ  الحصة
المدة 
 الزمنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األكلى

الطالبة  تذكرأف 
 . مفيـك التناسب

 
 تكضحأف 

مفيـك الطالبة 
 . التناسب بدقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تستنتجأف 
متى  الطالبة

تككف األعداد 
  متناسبة 

تطرح المعممة عمى الطالبات 
 ؟ ؿ ما ىي النسبةسؤا

ما النسبة بيف طكؿ المستطيؿ 
 . األحمر إلى عرضو

ما النسبة بيف طكؿ المستطيؿ 
 . كعرضو األزرؽ

 

 
تستخدـ المعممة إستراتيجية 

المناقشة العامة كتعرض السؤاؿ 
 : اآلتي

ما العبلقة بيف النسبتيف المتيف 
 ؟ تـ إيجادىما

كصؿ إلى الترابط الرياضي لمت
 المفاىيمي االستيعابفي 

 . لمتناسب
تزيد المعممة مف التساؤالت عمى 
الطالبات لمتكصؿ إلى مفيـك 

كالتعرؼ إلى حدكد . التناسب
التناسب كأسمائيما ككتابة 

 . التناسب بطرؽ متعددة
 
 

 . كاألعداد المتناسبة بالترتيب

 إجابات الطالبات المتكقعة عف
فمثبلن أنو عدداف  اسبمفيـك التن

أك تساكم ، نسبياف متكافئاف
 . نسبتيف

إيجاد نسبة طكؿ المستطيؿ 
ككذلؾ  األحمر إلى عرضو
 . لممستطيؿ األزرؽ

كيتـ الحؿ بخطكات منظمة 
 : كشبييو بما يمي

 
: *طكؿ المستطيؿ األحمر

 سـ 2سـ:3عرضو = 
 =3 :2 
 

*طكؿ المستطيؿ األزرؽ: 
 سـ4سـ:6عرضو = 

 =6 :4 . 
حظ الطالبات أف النسبتاف تبل

 متساكيتاف كيتـ
كىما  تحديد عناصر التناسب
كسطي التناسب كطرفي 

 . التناسب
متناسبة  4، 6، 2، 3األعداد 

 . بيذا الترتيب

 

 

 

 دقائؽ  10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دقائؽ 5
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 نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة األىداؼ  الحصة
المدة 
 الزمنية

تحدد الطالبة  أف
إمكانية تككيف 

نسبتيف تناسبان أـ 
 . ال
 

كؿ ما تدكيف مفيـك التناسب ك 
استخداـ ، يتعمؽ بو عمى السبكرة

أسمكب الحكار كالمناقشة 
الجماعية لمعرفة كيؼ يمكف 
التحقؽ مف أف نسبتيف تشكبلف 

 . تناسبان 
االستعانة بمكقع تعميمي لشرح 

ف معرفة ىؿ التناسب ككيؼ يمك
أـ ال  نسبتاف تشكبلف تناسبان 

 . كذلؾ باستخداـ شاشة عرض
 التي يمكف أف متابعة األخطاء

كعند إجراء  تقع فييا الطالبات
 . عممية الضرب التبادلي

تأمؿ الطالبات لآللية التي يتـ 
الحؿ بيا عف طريؽ العرض 

ـ تقديـ السؤاؿ ث، عمى الشاشة
خذ اإلجابات أكالتحكـ بالعرض ك 

مف الطالبات ثـ إظيار الحؿ 
بعد ذلؾ كىذا أعطاىف الدافعية 

 . كاليمة كالنشاط
ات حؿ السؤاؿ األكؿ تدريب

( )مستقؿ صفية بشكؿ فردم
 كيتـ التصحيح كحمو كمناقشتو

 . عمى السبكرة
تعييف السؤاؿ األكؿ كالثاني مف 

 . تماريف كمسائؿ كاجب بيتي

 دقائؽ15
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دقائؽ 18

 
 
 
 
 
 الثانية  

 
أف تبيف أف 
نسبتاف تشكبلف 

 . تناسبان أـ ال
 
 

أف تكتب الطالبة 
مسألة لتناسب 

 . معيف
 
 

الحصة الثانية تتـ في بداية 
التغذية الراجعة بمراجعة ككتابة 
األفكار الرئيسية في الحصة 

 . السابقة
ثـ التطرؽ إلى الكاجب البيتي  

كتصحيح ، كحمو عمى السبكرة
 . حمكؿ الطالبات

المناقشة الجماعية لمتكصؿ مع 
الطالبات إلى آلية تككيف مسألة 

 . لتناسب معيف

ساؤالت تطرح الطالبات ت
 رات كتقـك المعممةكاستفسا
 . باإلجابة

كالثاني مف  حؿ السؤاؿ األكؿ 
 تماريف كمسائؿ

 . 116ص  
أف تكتب كؿ طالبة سؤاؿ عمى 

لمرسـ البياني  تناسب معيف مثبلن 
الكارد في خطة الدرس كتبت 
 إحدل الطالبات سؤاؿ كاآلتي:

يحبكف  ما نسبة التبلميذ الذيف( أ
العاب القكل إلى الذيف يحبكف 

  ؟كرة السمة

ما نسبة التبلميذ الذيف ( ب
يحبكف كرة الطائرة إلى الذيف 

 
 دقيقة18 
 
 
 
 
 

 دقيقة 14
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 نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة األىداؼ  الحصة
المدة 
 الزمنية

 ؟ يحبكف كرة القدـ

ب ، ىؿ النسبتاف في أ( ت
 تشكبلف تناسبان؟

 

أف تعطي  
الطالبة أمثمة 

عمى  متعددة
التناسب مف 

 . الحياة الكاقعية

تقـك المعممة باستدراج الطالبات 
باستخداـ المناقشة بعد 

دقائؽ لمتفكير في  5إعطاؤىف 
 . أمثمة كاقعية عمى التناسب

قدمت مثاؿ بسيط مف القراف 
 . الكريـ عمى التناسب

إعطاء أمثمة مف كاقع الحياة 
فمثبلن اعتبرت الطالبات أف 

طالبات منيف عممان  4أعمار 
باف أعمارىف متساكية تشكؿ 

 . تناسب

 دقيقة 9

تنكيو الطالبات إلى األخطاء   
 . قد تقع فيياالتي 

إعطاء كاجب بيتي مف تماريف 
 116كمسائؿ الكتاب ص 

ككذلؾ لتككيف  9، 7، 4األسئمة 
 . مسألة

حؿ السؤاؿ الثالث مف تدريبات 
 . صفية

 تكميؼ الطالبات بكاجب بيت
يكىك كتابة مسألة لتناسب 

 . معطى
 أمثمة كاقعية عمى التناسب 

 دقائؽ  7 

 
 
 
 
 
 
 
 الثالثة  

 
 
 
 
 

طالبة أف تحؿ ال
معادالت متعمقة 

 بالتناسب. 

في بداية الحصة الثالثة تتـ 
التغذية الراجعة بمراجعة ككتابة 
األفكار الرئيسية في الحصة 

 السابقة. 
 

اسأؿ الطالبات عف اآللية التي 
كانت متبعة في حؿ المعادالت 
عندما تككف بصكرة تناسب 
كلكنيا كانت في كحدة األعداد 

بياف النسبية بصكرة عدداف نس
 متكافئاف. 

تنكيو الطالبات إلى عدـ 
استخداـ النظير الجمعي كىك 

تطرح الطالبات تساؤالت 
كاستفسارات كتقـك المعممة 

 باإلجابة. 
تذكر الطالبات أمثمة مف الحياة 

 عمى التناسب. 
إعطاء عدة حمكؿ مف قبؿ 

استخداـ الضرب الطالبات إما ب
التبادلي كثـ استخداـ النظير 
الضربي أك باستخداـ أسمكب 

 التحزير. 
 

 دقائؽ  5 
 
 
 
 
 دقائؽ 8
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 نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة األىداؼ  الحصة
المدة 
 الزمنية

مف النظير  معككس العدد بدالن 
 الضربي كىك مقمكب العدد. 

 تكظؼأف 
قاعدة الطالبة 

التناسب في حؿ 
  مسائؿ عممية.

تكضيح النقاط األساسية كشرح  
 األسئمة. 

 تصحيح الدفاتر. 

 حؿ الكاجب عمى السبكرة.  
شكؿ كحؿ األسئمة المتبقية عمى 

طالبات(  4مجمكعات تعاكنية )
في كؿ مجمكعة ثـ مناقشة 

الحمكؿ عمى السبكرة. تصحيح 
 األخطاء 

 دقيقة 27

 
 

 الرابعة 

أف تستخدـ  
الطالبة الشبكة 
 العنكبكتية لترسيخ
 . مفيـك التناسب

 
 

مراجعة الطالبات بالتناسب  
 . تشغيؿ أجيزة الحاسكب

تزكيد الطالبات بالمكقع  
لخاص بمفيكـ االلكتركني ا

 . التناسب
لية العمؿ آشرح الخطكات ك 

عطاء معمكمات عف المكقع  كا 

التعرؼ عمى المكقع كحؿ  
أسئمة متعددة كمتنكعة عمى 

العمؿ بشكؿ أزكاج ثـ ، التناسب
 بشكؿ فردم 

)التقييـ الذاتي( كذلؾ بتزكيد 
الطالبة بعبلمة لما تقـك بحمو 

 . ضمف كقت محدد

 دقيقة 48 
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 مثاؿ يكمومف المككف
االستيعاب 
 المفاىيمي

فيـ المفاىيـ كالعمميات 
 . كالعبلقات الرياضية

 التناسب الطردم 

الميارة في تنفيذ اإلجراءات  الطبلقة اإلجرائية
بمركنة كدقة كبشكؿ كؼء 

 . كمناسب

ككاف ، كـ/س 58كاف متكسط سرعة دراجة نارية  إذا
أكممي  ،التناسب طرديان بيف الزمف كالمسافة المقطكعة

 : الجدكؿ اآلتي

 8 7 5 4 2 1 س() الزمف بالساعة

     188 58 المسافةالمقطكعة )ص(

     58 58 س÷ ص
 

 البراعة
 اإلستراتيجية

القدرة عمى صياغة كتمثيؿ 
 كحؿ المشكبلت الرياضية

  اكتبي مسألة حسابية تتضمف عبلقة تناسب
 . طردم

  حممي المسألة التي كتبتييا ذاكرة المعطيات
 . المطمكب كطريقة الحؿك 

 تكيفياالستدالؿ ال

 

، القدرة عمى التفكير المنطقي
، كالتفسير، كالتفكير التأممي

 . كالتبرير

  يبيف الجدكؿ التالي أطكاؿ ظبلؿ أربع شجيرات
صباحان ما  18ارتفاعاتيا مختمفة عند الساعة 
اذا كاف ، 18طكؿ ظؿ شجيرة عند الساعة 

 : سـ58طكؿ ىذه الشجيرة 

 

 88 68 48 28 فاع الشجيرة)سـ(ارت

 64 48 32 16 سـ() طكؿ الظؿ

 فكـ ، كغـ سكر ثبلثة دنانير12كاف ثمف  إذا
 ؟ دينار 15كيمك غراـ مف السكر أشترم بػ 

الميؿ أك الرغبة أك النزعة النزعة الرياضية 
الفطرية لرؤية الرياضيات 

  مع  طرديان  تتناسب استطالة قضيب معدني تناسبان

 حصص 3الدرس الثالث : التناسب الطردي   عدد الحصص : 

 



 

181 

 مثاؿ يكمومف المككف
كمادة نافعة كمفيدة كجديرة  المنتجة

اإليماف إلى جانب ، باالىتماـ
 الشخصية البراعةباالجتياد ك 

 : كالصيغة الرياضية لذلؾ. درجة الحرارة

 درجة الحرارة × االستطالة = ثابت 

 كالثابت ىنا ىك معامؿ التمدد الحرارم 

  مع  طرديان  تتناسب كمية الماء المستيمكة تناسبان
 : ير عنيا رياضيان كيمكف التعب، عدد السكاف

كمية الماء المستيمؾ الكمية = كمية الماء التي        
 عدد السكاف × يستيمكيا الفرد 

 التي يستيمكيا الفرد = الثابت  كمية الماء إفحيث       

  تتناسب المسافة المقطكعة بالنسبة لمزمف تناسبان 
 . عند ثبات السرعة طرديان 

استخداـ 
 التكنكلكجيا

 : اآلتياستخدمي المكقع   كجيا في التعميـ دمج التكنكل
http://www. mathsisfun. com/algebra/directly-

inversely-proportional. html 
http://www. schoolarabia. 

net/math/general_math/level1/tanasob/examp/e

xample-1. htm 
األخطاء التي قد 
 تقع فييا الطالبات

   حد الكميتيف يستتبعو أتنبيو الطالبات اف زيادة
 التناسبال يكفي ليككف  األخرلزيادة الكمية 
: 2= س 1ص: 1يككف س أفيجب طردم لذلؾ 

 2ص

 

   . الطالبة مفيـك التناسب الطردم تكضحأف : النتاجات الخاصة -

 . مفيـك التناسب: المتطمبات السابقة -

 ،جياز الحاسكب، الدفتر، الكتاب المدرسي، السبكرة، األقبلـ الممكنة: الكسائؿ التعميمية -
 (. تفاعمية) مكاقع تعميمية

-  

http://www.mathsisfun.com/algebra/directly-inversely-proportional.html
http://www.mathsisfun.com/algebra/directly-inversely-proportional.html
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/examp/example-1.htm
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/examp/example-1.htm
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/examp/example-1.htm
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 : تنفيذ الدرس -

 المدة الزمنية نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة ىداؼ األ الحصة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األكلى

 تكضحأف 
الطالبة مفيـك 

التناسب 
 . الطردم

 

الطالبة  تذكرأف 
التناسب مفيـك 

 . الطردم بدقة

 

 

 

 

 

 

 

 

أف تفحص 
 إذاالطالبة 

كانت العبلقة 
بيف متغيريف 
تمثؿ تناسبان 
 . طرديان أـ ال

استرجاع خبرات الطالبات 
ابقة حيث تطرح المعممة الس

عمى الطالبات سؤاؿ ما ىك 
 ؟ التناسب

تستخدـ المعممة إستراتيجية 
المناقشة العامة كتعرض 

 : السؤاؿ اآلتي

 2كاف ثمف قمـ حبر  إذا
 قؿ اش

 ؟ ما ثمف القمـ الكاحد 

 ما ثمف قمميف مف نفس 
 ؟ النكع

  أقبلـ مف  4ما ثمف
 ؟ نفس النكع

  أقبلـ مف  9ما ثمف
 ؟ نفس النكع

لمتكصؿ إلى الترابط 
 االستيعابالرياضي في 

( التصكرم) المفاىيمي
 . لمتناسب الطردم

تزيد المعممة مف التساؤالت 
عمى الطالبات لمتكصؿ إلى 

مفيـك التناسب الطردم 
فمثبلن تطرح سؤاؿ ماذا 
 األقبلـتبلحظيف عمى ثمف 

مفيـك  إجابات الطالبات عف
 . التناسب بأنو تساكم نسبتيف

لممثاؿ الذم طيًرح  كيتـ الحؿ
بخطكات منظمة بمشاركة الطالبات 

 : كاآلتي

 9 4 2 1 س

 18 8 4 2 ص

 2 2 2 2 ص/س

 . األقبلـعدد : حيث س

 . األقبلـثمف : ص 

تبلحظ الطالبات أف النسبة بيف س 
ك ص دائمان ثابتة كيتـ تحديد مفيـك 

كانت  إذاالطردم بأنو  التناسب
س تساكم مقداران  إلىنسبة ص 

 األكؿثـ يتـ مناقشة السؤاؿ ، ثابتان 
عمى  119مف تدريبات صفية ص 

 . السبكرة مع الطالبات

الطالبات بحؿ السؤاؿ الثاني  أكمؼ
عمى الدفاتر كيتـ تصحيح السؤاؿ 

 . ثـ مناقشة حمكؿ الطالبات

 دقائؽ  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقائؽ 5
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 المدة الزمنية نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة ىداؼ األ الحصة
 ؟ كمما زاد عددىا

 إلىما نسبة ثمف األقبلـ 
 عددىا؟

ؿ المثاؿ حيث يتـ مف خبل
استنتاج تعريؼ التناسب 

يتـ التركيز  ألنوالطردم 
النسبة بيف ثمف  إيجادعمى 

أقبلـ الحبر كعددىا في كؿ 
 . حالة

أف تعطي 
الطالبة أمثمة 

عمى  متعددة
التناسب 

الطردم مف 
 . الحياة اليكمية

 

 

 

تحؿ الطالبة  أف
مسائؿ كبلمية 
باستخداـ قانكف 

التناسب 
 . الطردم

تدكيف مفيـك التناسب 
تقـك ، الطردم عمى السبكرة

المعممة باستدراج الطالبات 
باستخداـ المناقشة بعد 

دقائؽ لمتفكير  5إعطاؤىف 
في أمثمة يكمية لكميتيف 

 . تتناسباف طرديان 

 

استخداـ أسمكب الحكار  
كالمناقشة الجماعية لمعرفة 

كيؼ يمكف حؿ مسائؿ 
باستخداـ التناسب الطردم 

يد عمى ضركرة االنتباه كالتأك
يجادهلثابت التناسب  عند  كا 

 . حؿ مسائؿ التناسب

 إعطاء أمثمة مف كاقع الحياة فمثبلن 
يتناسب عدد الدفاتر مع ثمنيا 

فثابت التناسب ىك ، تناسبان طرديان 
 . ثمف الدفتر الكاحد

 

 

كاف ثمف  إذا: تقديـ السؤاؿ كىك
فكـ يبمغ  شاقؿ 3زجاجة عصير 

أمؿ الطالبات ت؟ زجاجة 98ثمف 
لآللية التي يتـ الحؿ بيا كطرح عدة 
 . أسئمة لمعرفة ما ىك ثابت التناسب

حؿ السؤاؿ األكؿ تماريف كمسائؿ 
كيتـ التصحيح كحمو ، بشكؿ فردم
 . عمى السبكرة كمناقشتو

 . اجب بيتيتعييف ك 

 دقائؽ18

 

 

 

 

 

 

 دقائؽ 18
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 المدة الزمنية نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة ىداؼ األ الحصة
 

 

 

 

 

 الثانية  

 تكظؼأف 
قاعدة الطالبة 
التناسب 
في حؿ  الطردم

 . مسائؿ عممية

 

 

 

 

 

أف تكتب 
الطالبة مسألة 
تتضمف عبلقة 
 . تناسب طردم

 

 

في بداية الحصة الثانية تتـ 
التغذية الراجعة بمراجعة 

ككتابة األفكار الرئيسية في 
 . الحصة السابقة

ثـ التطرؽ إلى الكاجب  
، البيتي كحمو عمى السبكرة
 . كتصحيح حمكؿ الطالبات

لمتكصؿ  المناقشة الجماعية
مع الطالبات إلى آلية تككيف 

 . مسألة لتناسب طردم

 األخطاء إلىلفت الطالبات 
تقع  أفالتي مف الممكف 

 . فييا

تطرح الطالبات تساؤالت 
 . كاستفسارات كتقـك المعممة باإلجابة

 تماريف كمسائؿ حؿ 

 . 128ص  

 

أف تكتب كؿ طالبة سؤاؿ يتضمف 
عبلقة تناسب طردم كتحدد 

المطمكب كتقـك بحؿ المعطيات ك 
السؤاؿ ثـ تتناقش الطالبات بشكؿ 

مع زميمتيا بالسؤاؿ الذم  أزكاج
، قامت بكتابتو كتصحيح لبعضيف

كاف  إذاالطالبات  إحدلمثبلن كتبت 
فما ثمف  شاقؿ 8كيمك بندكرة 2ثمف 
 ؟ كيمك بندكرة 18

 . .. .. كتبت كأخرل

 28كاف ثمف متر القماش  إذا
قماش مف أمتار 18فما ثمف ، شاقؿ

 ؟ نفس النكع

 

 دقيقة25 

 

 

 

 

 

 دقيقة 15

 

 الثالثة 

أف تستخدـ  
الطالبة الشبكة 

العنكبكتية 
لترسيخ مفيـك 

التناسب 
 .الطردم

مراجعة الطالبات بالتناسب  
 إلىالتنكيو ، الطردم
التي قد تقع فييا  األخطاء
تشغيؿ أجيزة . الطالبات
 . الحاسكب

تزكيد الطالبات بالمكقع  
ني الخاص بمفيـك االلكترك 

 . التناسب الطردم

فتح المكقع كحؿ أسئمة متعددة  
، كمتنكعة عمى التناسب الطردم

 العمؿ بشكؿ أزكاج ثـ بشكؿ فردم 

)التقييـ الذاتي( كذلؾ بتزكيد الطالبة 
بعبلمة لما تقـك بحمو ضمف كقت 

 . محدد

 دقيقة 48 
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 مثاؿ مفيومو المكوف
الستيعاب ا

 المفاىيمي

فيـ المفاىيـ كالعمميات 
 . كالعبلقات الرياضية

 التناسب العكسي 

الميارة في تنفيذ اإلجراءات  الطبلقة اإلجرائية
بمركنة كدقة كبشكؿ كؼء 

 . كمناسب

 ص يتغيراف كما في الجدكؿ اآلتي ، س إذا كاف
 ؟ ص متناسباف عكسيان كلماذا، س فيؿ

 2 1 1 1 6 0 س

 01 06 01 61 11 21 ص
 

القدرة عمى صياغة كتمثيؿ  اإلستراتيجية البراعة
 كحؿ المشكبلت الرياضية

  اكتبي مسألة حسابية تتضمف عبلقة تناسب
 . عكسي

  حممي المسألة التي كتبتييا ذاكرة المعطيات
 . كالمطمكب كطريقة الحؿ

 التكيفياالستدالؿ 

 

القدرة عمى التفكير 
، كالتفكير التأممي، المنطقي

 . كالتبرير، لتفسيركا

  كزع أحد المحسنيف مبمغان مف الماؿ بالتساكم
 38محتاجان فكاف نصيب الكاحد منيـ  24بيف 
 18فإذا كزع المبمغ نفسو بالتساكم بيف ، ديناران 

 ؟فكـ يككف نصيب كؿ منيـ، محتاجان 

نزعة الرياضية ال
 المنتجة

الميؿ أك الرغبة أك النزعة 
الفطرية لرؤية الرياضيات 

ادة نافعة كمفيدة كجديرة كم
إلى جانب ، باالىتماـ

 البراعةاإليماف باالجتياد ك 
 الشخصية

 مع  عكسيان  تناسبان   الكيربائي التيار يتناسب 
كتصاغ تمؾ . ةالدارة الكيربائي في  المقاكمة 

 :العبلقة كاآلتي

I =U/R 

 أـك R المار في المقاكمة باإلمبير التيار I :حيث 

U  الكاقع  بالفكلت ربائيالجيد الكي
  .عمى المقاكمة

 حصص 3العكسي      عدد الحصص : : التناسبالرابعالدرس 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA
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 مثاؿ مفيومو المكوف
زداد التيار  حيث يستنتج مف المعادلة أنو إذا ما

الكيربائي في الدارة الكيربائية بنسبة ما فإف المقاكمة 
كالعكس . سكؼ تنخفض بنفس النسبة R الدارة
  .حصحي

  مع الزمف عند  عكسيان  تتناسب السرعة تناسبان
 قطع المسافة نفسيا

 : األتياستخدمي المكقع   دمج التكنكلكجيا في التعميـ  استخداـ التكنكلكجيا
http://www. mathsisfun. com/algebra/directly-

inversely-proportional. html 
http://www. schoolarabia. 

net/math/general_math/level1/tanasob/examp/e

xample-1. htm 

األخطاء التي قد 
 تقع فييا الطالبات

  نبيو الطالبات أف اعتبار كميتيف متناسبتيف ت
عكسيان إذا كانت زيادة إحداىما يتبعو نقصا في 

ىذا غير كاؼ ، األخرل كيفما كاف ىذا النقص
: 1= ص 1: س2س إذ يمـز أف تككف النسبتاف

 . متساكييف 2ص

   . الطالبة مفيـك التناسب العكسي تكضحأف : النتاجات الخاصة -
 . التناسب الطردم، فيـك التناسبم: المتطمبات السابقة -

، جياز الحاسكب، الدفتر، الكتاب المدرسي، السبكرة، األقبلـ الممكنة: الكسائؿ التعميمية -
 (. تفاعمية) مكاقع تعميمية

 
 
 
 
 
 

http://www.mathsisfun.com/algebra/directly-inversely-proportional.html
http://www.mathsisfun.com/algebra/directly-inversely-proportional.html
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/examp/example-1.htm
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/examp/example-1.htm
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/examp/example-1.htm
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 : تنفيذ الدرس -

المدة  نشاط المتعمـ مدخبلتي كمعممة األىداؼ  الحصة
 الزمنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األكلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضحتك أف 
الطالبة 
مفيـك 

التناسب 
 . العكسي

 
 تذكرأف 
الطالبة 
التناسب 
العكسي 

 . بدقة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

أف تفحص 
 إذاالطالبة 

كانت العبلقة 
بيف متغيريف 
تمثؿ تناسبان 

استرجاع خبرات الطالبات 
السابقة حيث تطرح المعممة 

ذات  أسئمةعمى الطالبات 
؟ ما مفيـك النسبة: عبلقة

ما ىك ؟ ما ىك التناسب
التناسب الطردم؟ ما ىك 
ثابت التناسب الطردم؟ 

حياتية متنكعة  أمثمة أعطي
 عمى التناسب الطردم 

التناسب الطردم  أفاذكر 
 إذاتناسب بيف مقداريف 

ف الكمية إزادت كمية ف
الحفاظ  تزداد مع األخرل

 . عمى نسبة ثابتة بينيما
تستخدـ المعممة إستراتيجية 

العامة كتعرض  المناقشة
السؤاؿ اآلتي باستخداـ 

 شاشة العرض:
دىاف مدرسة  ينجز عامؿ

كينجز ، يكمان  38في 
عامبلف بنفس القدرة دىاف 

 15المدرسة نفسيا في 
 يكمان 
  5كـ يكمان يحتاج 

 عماؿ النجاز العمؿ نفسو؟

  6كـ يكمان يحتاج 
 عماؿ النجاز العمؿ نفسو؟

لمتكصؿ إلى الترابط 
 عاباالستيالرياضي في 

لمتناسب  المفاىيمي
 . العكسي

مفيـك  يتـ مناقشة إجابات الطالبات عف
 . مفيـك التناسب الطردم، النسبة، التناسب

لممثاؿ الذم طيًرح بخطكات منظمة  كيتـ الحؿ
 : كاآلتيبمشاركة الطالبات 

 6 5 2 1 س

 5 6 15 38 ص

 38 38 38 38 ص× س
 . عدد العماؿ: حيث س

 . العمؿ أياـعدد : ص 
ثـ يتـ  لطالبات ثابت التناسبتكتشؼ ا

 : مناقشة السؤاؿ التالي
ص كما ، كانت العبلقة بيف المتغيريف س إذا

 : في الجدكؿ
 4 3 2 1 س
 6 7 18 19 ص

 ؟ ص، ماذا تبلحظي عمى كؿ مف قيـ س
؟ ص، ىؿ ىناؾ تناسب عكسي بيف س

 كضحي السبب؟
 
 
 
 
 
 

الطمب مف الطالبات بالجمكس في مجمكعات 
اسية كأكمفيف بحؿ السؤاؿ رباعية أك خم
 كيتـ التصحيح لكؿ مجمكعة األكؿ كالثاني

 . كتقديـ التغذية الراجعة ليف

15 
 دقائؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 دقيقة
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 الزمنية

تزيد المعممة مف التساؤالت  . عكسيان أـ ال
عمى الطالبات لمتكصؿ إلى 
مفيـك التناسب العكسي 
فمثبلن تطرح سؤاؿ ماذا 
تبلحظيف عمى عدد العماؿ 

 ؟ عدد االياـكمما زاد 
حيث يتـ مف خبلؿ المثاؿ 
استنتاج التعميـ لمتناسب 

 . العكسي
 

 إلىتقسيـ الطالبات 
ان لمستكاىف مجمكعات كفق

 . التحصيمي
أف تعطي 
الطالبة أمثمة 

عمى  متعددة
التناسب 

العكسي مف 
الحياة 
 . اليكمية

تدكيف مفيـك التناسب 
، العكسي عمى السبكرة

 أمثمة ءبإعطاتكميفيف 
كاقعية عمى التناسب 

 . العكسي

إعطاء أمثمة مف كاقع الحياة كىف 
بالمجمكعات كأكمفيف بتبادؿ ىذه األمثمة 

ثـ مناقشة جماعية بيف ، لمناقشتيا فيما بينيف
 . المعممة كالطالبات

 دقائؽ18

 
 
 
 
 
 الثانية  

تحؿ  أف
الطالبة 
مسائؿ 
كبلمية 

باستخداـ 
قانكف 

التناسب 
 . العكسي

 
 
 
تميز  فأ

في بداية الحصة الثانية تتـ 
التغذية الراجعة بمراجعة 

 . ككتابة األفكار الرئيسية
استخداـ أسمكب الحكار  

كالمناقشة الجماعية لمعرفة 
كيؼ يمكف حؿ مسائؿ 
باستخداـ التناسب العكسي 
كالتأكيد عمى ضركرة 
االنتباه لثابت التناسب 

يجادهك  عند حؿ مسائؿ  ا 
 . التناسب

طمب مف الطالبات التمييز أ

يحتاج سائؽ سيارة لزمف : تقديـ السؤاؿ كىك
نابمس  إلىساعة لمكصكؿ مف تركيا  12قدره 
 إذاما سرعتو ، كـ/س 98بسرعة  سار إذا

ساعات ليقطع المسافة  18احتاج لزمف قدره 
نفسيا؟ تأمؿ الطالبات لآللية التي يتـ الحؿ 

لمعرفة ما ىكنكع  أسئمةبيا كطرح عدة 
 . كما ىك ثابت التناسب، التناسب

حؿ السؤاؿ األكؿ تماريف كمسائؿ بشكؿ 
كيتـ التصحيح كحمو كمناقشتو عمى ، فردم
  .السبكرة

مجمكعات كؿ  إلىبعد تكزيع الطالبات 
مجمكعة تختار بطاقة كيتـ مناقشة محتكاىا 

 دقائؽ18
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 دقيقة
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 الزمنية

الطالبة بيف 
التناسبيف 
الطردم 
 . كالعكسي

بيف التناسبيف بمغتيف 
الخاصة كالمذيف تـ التعرؼ 

 . عمييما
كتابة التماريف المقترحة 
عمى بطاقات لتكزيعيف 

 . عمى المجمكعات

يجادكتحديد نكع التناسب  ثابت التناسب  كا 
 .في كؿ حالة

 
 الثالثة 

أف تستخدـ  
الطالبة 
الشبكة 

العنكبكتية 
لترسيخ 
مفيـك 

التناسب 
 . العكسي

مراجعة الطالبات بالتناسب  
 إلىالتنكيو ، عكسيلا

التي قد تقع فييا  األخطاء
تشغيؿ أجيزة . الطالبات
 . الحاسكب

تزكيد الطالبات بالمكقع  
االلكتركني الخاص بمفيكـ 

 . العكسيالتناسب 

فتح المكقع كحؿ أسئمة متعددة كمتنكعة  
العمؿ بشكؿ أزكاج ، عمى التناسب الطردم

 ثـ بشكؿ فردم 
د الطالبة بعبلمة )التقييـ الذاتي( كذلؾ بتزكي

 . لما تقـك بحمو ضمف كقت محدد

 
 دقيقة 48
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 مثاؿ مفيومو المكوف

فيـ المفاىيـ كالعمميات كالعبلقات  االستيعاب المفاىيمي
 . الرياضية

 التقسيـ التناسبي

الميارة في تنفيذ اإلجراءات  الطبلقة اإلجرائية
كؼء  بمركنة كدقة كبشكؿ

 . كمناسب

  ما  4:1عدديف بنسبة  إلى 58قسـ العدد
 ؟ ىما العدداف

  أشخاصدينار بيف ثبلثة  1288كزع مبمغ 
 ؟ ما نصيب كؿ منيـ، 5: 3: 2بنسبة 

القدرة عمى صياغة كتمثيؿ كحؿ  اإلستراتيجية البراعة
 المشكبلت الرياضية

  اكتبي مسألة حسابية تتضمف عبلقة التقسيـ
 . التناسبي

  المسألة التي كتبتييا ذاكرة حممي
 . المعطيات كالمطمكب كطريقة الحؿ

، القدرة عمى التفكير المنطقي تكيفياالستدالؿ ال
، كالتفسير، كالتفكير التأممي

 . كالتبرير

  تتككف قطعة حمكل مف ثبلثة عناصر
ىي الحميب كالسكر كالطحيف كبنسبة 

فإذا كاف كزف الحميب في  4: 3: 2
جدم كزف . رامان غ 368قطعة الحمكل 
 . قطعة الحمكل

النزعة الرياضية 
 المنتجة

الميؿ أك الرغبة أك النزعة الفطرية 
لرؤية الرياضيات كمادة نافعة 

إلى ، كمفيدة كجديرة باالىتماـ
 البراعةجانب اإليماف باالجتياد ك 

 الشخصية

 التقسيـ التناسبي يعنى تكزيع شيئا ما 
بنسبة معينة بيف ( رض زراعيةأ، ماؿ)
 . شخاصأ

 الحصص: حصصتاف عدد  الدرس الخامس: التقسيـ التناسبي 
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 : استخدمي المكقع االتي  دمج التكنكلكجيا في التعميـ  استخداـ التكنكلكجيا
. com. selaheltelmeez. http://www

aspx?grade=. eg/clip6&lid=1188 
. schoolarabia. http://www

net/math/general_math/level1

/tanasob/taksim_tanasobi/taksim_tan

-asobi1 .htm 
. tearabsga. http://vb

php?t=. com/showthread496325 
 : مكقع الطبلع

http://www. amlfybokra. com/t2685-

topic 

األخطاء التي قد تقع 
 فييا الطالبات

   اإلجراءاتتخطئ الطالبات بتطبيؽ 
آليان دكف التأكد مف أف الكمية المراد 

تتكزع طرديان مع  أفي تكزيعيا ينبغ
 . النسب

  فإف  2÷ 1: 3÷1عندما تككف النسبة
كيتـ  2: 3كليس  3: 2النسبة تككف 

ذلؾ عند جمع الحصص فالطالبة 
 . المطمكب إليجادتكحد المقامات 

 

    . الطالبة مفيـك التقسيـ التناسبي تكضحأف : النتاج الخاصة -
 . التناسب، النسبةمفيـك : المتطمبات السابقة -

، جياز الحاسكب، الدفتر، الكتاب المدرسي، السبكرة، األقبلـ الممكنة: لكسائؿ التعميميةا -
 (تفاعمية) مكاقع تعميمية

 
 
 
 
 
 
 

http://www.selaheltelmeez.com.eg/clip.aspx?grade=6&lid=1188
http://www.selaheltelmeez.com.eg/clip.aspx?grade=6&lid=1188
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/taksim_tanasobi/taksim_tanasobi-1.htm
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/taksim_tanasobi/taksim_tanasobi-1.htm
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/taksim_tanasobi/taksim_tanasobi-1.htm
http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/tanasob/taksim_tanasobi/taksim_tanasobi-1.htm
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=496325
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=496325
http://www.amlfybokra.com/t2605-topic
http://www.amlfybokra.com/t2605-topic
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 : تنفيذ الدرس -
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 األكلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الطالبة  تكضحأف 
  .مفيـك التقسيـ التناسبي

 

الطالبة التقسيـ  تذكرأف 
 . بدقة التناسبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحفاظ عمى نسبة ثابتة  مع
استرجاع خبرات  بينيما

الطالبات السابقة حيث 
تطرح المعممة عمى 
الطالبات أسئمة ذات 
عبلقة: ما مفيـك النسبة؟ 

ما ىك  ما ىك التناسب؟
التناسب الطردم؟ ما ىك 
ثابت التناسب الطردم؟ 
أعطي أمثمة حياتية متنكعة 

 عمى التناسب الطردم 

ف التناسب أذكر الطالبات بأ
الطردم تناسب بيف 

ف إمقداريف إذا زادت كمية ف
 . الكمية األخرل تزداد

تستخدـ المعممة إستراتيجية 
المناقشة العامة كتعرض 
السؤاؿ اآلتي باستخداـ 

 شاشة العرض:

قسميف  إلى 58قسـ العدد 
 4: 1النسبة بينيما كنسبة 

 ؟ ما ىما العدداف

صؿ إلى الترابط لمتك 
الستيعاب الرياضي في ا

لمتقسيـ  فاىيميالم
 . التناسبي

تزيد المعممة مف التساؤالت 
لمتكصؿ إلى  عمى الطالبات

مفيـك التقسيـ التناسبي 
فمثبلن تطرح سؤاؿ ما 

يتـ مناقشة إجابات 
مفيـك  الطالبات عف

، النسبة، التناسب
مفيـك التقسيـ 

 . التناسبي

لممثاؿ الذم  كيتـ الحؿ
ًرح بخطكات منظمة طي 

بمشاركة الطالبات 
 : كاآلتي

تكفي أب ككاف  إذا
 شاقؿ 3888معو 

ككاف لو كلد كبنت 
يأخذ كؿ كاحد  فكـ
ما نصيب كؿ ) منيـ

 شخص(

تكتشؼ الطالبات آلية 
الحؿ التي تـ التكصؿ 

 . إلييا

مناقشة أمثمة متعددة 
لترسيخ المفيـك لدا 

 . الطالبات

 

 

 

 

 

 

 

 دقائؽ  15
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 الطالبػػػػػػػػػػػػػة تكظػػػػػػػػػػػػػؼأف 
 التقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ التناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي

 . في حؿ المسائؿ

ة نصيب الذكر بالنسب
 ؟ لؤلنثى مف الميراث

حيث يتـ مف خبلؿ المثاؿ 
يـ آللية الحؿ استنتاج التعم

 . باستخداـ التقسيـ التناسبي

 

 إلىتقسيـ الطالبات 
مجمكعات كفقان لمستكاىف 

 . التحصيمي

 

 

 

 

 

ت الطمب مف الطالبا
في  بالجمكس

 أكمجمكعات رباعية 
بحؿ  كأكمفيفخماسية 
 ك الثاني األكؿالسؤاؿ 

كيتـ التصحيح لكؿ 
كتقديـ  كعةمجم

، التغذية الراجعة ليف
 مثبلن:

 1288كزع مبمغ 
دينار بيف ثبلثة 

: 2بنسبة  أشخاص
ما نصيب كؿ ، 5: 3

 ؟ منيـ

 

 

 

 

 

 دقيقة 15

الطالبة أمثمة  أف تعطي
عمى التقسيـ  متعددة

مف الحياة التناسبي 
 . اليكمية

يـك التقسيـ تدكيف مف
، التناسبي عمى السبكرة

 أمثمة بإعطاءتكميفيف 
كاقعية عمى التقسيـ 

 . التناسبي

إعطاء أمثمة مف كاقع 
الحياة كىف 

 كأكمفيفبالمجمكعات 
 األمثمةبتبادؿ ىذه 

، لمناقشتيا فيما بينيف
جماعية  ثـ مناقشة

بيف المعممة 
 . كالطالبات

 دقائؽ18

 

 

 

 

 

 

تكظؼ قانكف التقسيـ  أف
 مسائؿ التناسبي في حؿ

 .حياتية

 

في بداية الحصة الثانية تتـ 
التغذية الراجعة بمراجعة 

 . ككتابة األفكار الرئيسية

أسمكب الحكار  استخداـ 
كالمناقشة الجماعية لمعرفة 

: تقديـ السؤاؿ كىك
 1588كزع مبمغ 

دينار بيف ثبلثة 
: 1بنسبة  أشخاص

ما نصيب كؿ ، 5: 4

 ؽدقائ18
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 الثانية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أف تكتب الطالبة مسألة 
تتضمف عبلقة التقسيـ 

 التناسبي

حؿ مسائؿ كيؼ يمكف 
 باستخداـ التقسيـ التناسبي
كالتأكيد عمى ضركرة 

 . نتباه آللية الحؿ المتبعةاال

ف الطالبات ذكر طمب مأ
الخطكات بمغتيف الخاصة 

 . كالتي تـ التعرؼ عمييا

كتابة التماريف المقترحة 
عمى بطاقات لتكزيعيف 

 . تعمى المجمكعا

 

 اآلليةبمناقشة الطالبات 
التي يتـ فييا تككيف مسألة 
كبلمية لتحؿ باستخداـ 

 . التقسيـ التناسبي

 ؟ منيـ

 

تأمؿ الطالبات لآللية 
التي يتـ الحؿ بيا 
كطرح عدة أسئمة 

 . لمعرفة طريقة الحؿ

حؿ السؤاؿ األكؿ 
تماريف كمسائؿ بشكؿ 

كيتـ التصحيح ، فردم
كحمو كمناقشتو عمى 

 . السبكرة

بعد تكزيع الطالبات 
مجمكعات كؿ  إلى

مجمكعة تختار بطاقة 
كيتـ مناقشة محتكاىا 

 . في كؿ حالة

كتابة مسألة حسابية 
تتضمف عبلقة تقسيـ 
تناسبي كذكر 
المعطيات كالمطمكب 

 . كطريقة الحؿ

 

 

 

 دقيقة 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة 13

 

 الثالثة 

 الطالبة تكظؼأف  
التقسيـ التناسبي في 

 حؿ مسائؿ عممية

 

 

 

 

أف تستخدـ الطالبة  
الشبكة العنكبكتية 

مراجعة الطالبات بالتقسيـ  
 إلىالتنكيو التناسبي 

التي قد تقع فييا  األخطاء
 . الطالبات

 

 

 

 

 . تشغيؿ أجيزة الحاسكب

 مناقشة السؤاؿ:

تتككف قطعة حمكل 
مف ثبلثة عناصر ىي 
الحميب كالسكر 

: 2كالطحيف كبنسبة 
فإذا كاف كزف  4: 3

الحميب في قطعة 
. غرامان  368الحمكل 

جدم كزف قطعة 
 . الحمكل

 دقيقة25
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التقسيـ لترسيخ مفيـك 

 . التناسبي

 

 

تزكيد الطالبات بالمكقع  
االلكتركني الخاص بمفيكـ 

 . التناسب العكسي

كحؿ  فتح المكقع 
تعددة كمتنكعة أسئمة م

عمى التقسيـ 
العمؿ ، التناسبي

بشكؿ أزكاج ثـ بشكؿ 
 فردم 

)التقييـ الذاتي( كذلؾ 
بتزكيد الطالبة بعبلمة 
لما تقـك بحمو ضمف 

 . كقت محدد

 دقيقة 15
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(6ممحؽ رقـ )  

 المبحث : الرياضيات                               دولة فمسطيف                             بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 لسابع )أ،ب(ؼ الص                                وزارة التربية والتعميـ                                         

 الزمف : ساعة            قمقيمية                                                            ⁄مديرية التربية والتعميـ
 --------االسـ :   مدرسة الشييدة فاطمة غزاؿ            امتحاف في وحدة التناسب  الطردي ولعكسي           

 :عزيزتي الطالبة           
 . احرصي عمى قراءة األسئمة جيدًا قبؿ اإلجابة 

 . اكتبي بخط واضح وجميؿ 

 توفير الكثير مف الوقت .ابدئي بحؿ السؤاؿ البسيط ثـ األصعب ل 

 . ال تتركي أي سؤاؿ دوف إجابة 

 . راجعي جيدًا قبؿ تسميـ الورقة 

 عالمات" 3:  " السؤاؿ األوؿ:  ضعي دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة 

 فما العبارة الصحيحة فيما يأتي :    =   إذا كاف 

 ب(  س ف = ع ص أ(   س ص = ع ف        

 ف –ع = ص -د( س ج(  س ع = ص ف

  ًمع المتغير س فإف إذا كاف المتغير ص يتناسب عكسيا : 

 ب(  ص + س   يساوي مقدارًا ثابتًا   س   يساوي مقدارًا  ÷ أ(      ص 

 س    يساوي مقدارًا ثابتًا × د( ص  س   يساوي مقدارًا ثابتاً  –ج(    ص 
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 يساوي : نسبة بيف الجزء المظمؿ والجزء غير المظمؿفي الشكؿ المجاور، ال 

  1:  4 ( ب  4:  1 ( أ

        1:  1د(  1:  1ج(    

  : في الشكؿ، النسبة بيف الجزء المظمؿ والشكؿ الكمي ىو 

 1:  4 ( ب 1:  1 ( أ

 1:  4د(     4: 1 ( ج

  مف بيف مجموعات األعداد اآلتية والمكتوبة بيذا الترتيب، أي مجموعة مف األعداد
 اسبة: متن

 01.1،  3،  1،  6 ( ب         5،  1،  6،  0 ( أ

 1.4،  1،  0.6،  0د(      00،  4،  1،  1ج(   
 

  ما ىي نسبة الطالبات إلى الطالب بأبسط  طالبة ،  06منيـ  طالباً   16ىناؾ فئة مف
 صورة ؟

 1:  1 ( ب 1:  1 ( أ

 1:  4د(      4:  1ج(    

 
   تساوي النسبة :  1÷ 1النسبة 

 01÷ 4 ( ب 01÷4 ( أ

 01÷ 6د(       3÷2 ج(   
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   :السؤاؿ الثاني

 " عالمتاف" يب . أوجدي  قيمة س.متناسبة بيذا الترت  04، 1، س،  0إذا كانت األعداد  ( أ

....................................................................................................... 

...................................................................................................... 

قطعة  31حمد لو أراد شراء أيدفع ، كـ ديناراً  06قطعة صابوف بمبمغ  01د اشترى أحم ( ب
 عالمة " 6.1؟ "صابوف مف نفس النوع

................................................................................................. 

............................................................................................... 

 السؤاؿ الثالث: 

"  سباف عكسيًا ولماذا؟إذا كاف  س، ص يتغيراف كما في الجدوؿ اآلتي، فيؿ  س ، ص متنا ( أ
 "عالمة 6.1

 2 1 1 1 6 0 س

 01 06 01 61 11 21 ص

 

 عالمات " 1"   في اليـو ، فما أجرة : شاقالً  211عماؿ   3إذا كانت أجرة    ( ب

  عامؿ واحد 

...................................................................................................... 

 1  عماؿ 

..................................................................................................... 

 011  عامؿ

...................................................................................................... 
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 السؤاؿ الرابع :

 مات "عال1 " ، ما نصيب كؿ منيـ؟1:  1:  6دينار ثالثة أشخاص بنسبة  0611أ( وزع مبمغ 

....................................................................................................... 

..................................................................................................... 

عمى ىذا الشكؿ  اعتماداَ  الطالباتسيا عدد مف يمثؿ الشكؿ المجاور نوع الرياضة التي تمار ب( 
 عالمتاف ". " اكتبي مسألة توضح ذلؾ 1: 1إذا كانت النسبة بيف لعبتيف كنسبة 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

......................................................... 

اكتبي مسألة حسابية تتضمف عالقة تناسب طردي ،حممي المسألة التي كتبتييا ذاكرة ج (   
 "عالمتاف " . حؿالمعطيات والمطموب وطريقة ال

........................................................................................ 

........................................................................................ 

  ع األمنيات بكؿ النجاح والتوفيؽم 

 

 عدد الطالبات

عدد

الطالبات
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 (1ممحؽ رقـ )

 حيح الختبار التحصيؿمفتاح التص

 السؤاؿ األوؿ: 

 3 2 1 1 1 6 0 رقـ الفقرة
 ب أ د ج ج د ج رمز اإلجابة

 

 السؤاؿ الثاني: 

 

 

 السؤاؿ الثالث : 

  ( أ

 مقدارًا ثابتًا.    21ص =  × نعـ متناسباف عكسيًا، س 

 . شاقؿ 51=  3÷  211عامؿ واحد :    ( ب

 . شاقؿ 121=  1×  51عماؿ  :     1

  .شاقؿ 5111=  011×  51عامؿ  :    011

 2 1 1 1 6 0 س

 01 06 01 61 11 21 ص

 21 21 21 21 21 21 ص× س 
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 السؤاؿ الرابع :

 دينار.   0611، المبمغ =  01= 1+1+6مجموع النسب =   ( أ

 دينار.  061=  01÷  0611مقدار الحصة الواحدة = 

 دينار. 611=  6× 061صيب األوؿ = ن

 دينار.  121 = 1× 061نصيب الثاني = 

  .دينار 211=  1×  061نصيب الثالث = 

 ما نسبة الطالبات المواتي يحببف كرة السمة إلى كرة القدـ ؟  ( ب

 

كيمو واط . فكـ يدفع إذا  011دنانير إلى استيالكو لمكيرباء  3إذا كاف شخص يدفع   ( ج
 كيمو واط ؟  661استيمؾ مف الكيرباء 

 
 الحؿ :

 
                      01.1س =   
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 (4ممحؽ رقـ ) 

 اختبار التفكير الرياضي

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                   المبحث : الرياضيات            دولة فمسطيف       
 السابع: الصؼ                       وزارة التربية والتعميـ                               

 الزمف : ساعة   ية                                         قمقيم ⁄مديرية التربية والتعميـ
 ---------االسـ :  مدرسة الشييدة فاطمة غزاؿ األساسية   امتحاف التفكير الرياضي        

  
( أربع إجابات مف بينيا واحدة  فقط صحيحة، المطموب منِؾ 61 – 0لكؿ فقرة مف الفقرات )

 الحرؼ الذي يمثؿ اإلجابة الصحيحة : عزيزتي الطالبة وضع دائرة حوؿ
 
عدد الطالب، ما عدد الطمبة  طالبًا، فإذا حضر  11ذا كاف عدد طالب أحد الصفوؼ ( إ0

 الغائبيف ؟
 06ب(  61أ( 
 د(  2ج( 

ؿ( 6ا نسبة مساحة حديقة مربعة طوليا )ؿ( سـ إلى مساحة حديقة مربعة طوؿ ضمعيا  )م( 6
 ؟  سـ

 1ؿ: ب(  6: 0أ( 
 0:  1د(  1:  0ج( 

 
 ،               ؟ 11،  60،  01،  4،  1،  1،  6،  0ما العدد الذي يكمؿ النمط   ( 1

 11ب(  3أ( 
 21د(  11ج( 

 ؟   =       الشكؿ الذي يوضح أف   ما( 1
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 ما قيمة س ؟      =         ذا كاف    إ( 1

 5 ( ب 1 ( أ

 60د(       04ج(

 

 ؟ في الشكؿ المقابؿ  ماعدد المثمثات المرسومة (2

 

 

 .... ؟ ←، فإف س  04 ← 2،  01 ← 1،  06 ← 1،  5 ← 1ذا كاف  ( إ3
 س 1ب(   س           1أ(   
 س 6د(   س 1ج (  

 

 ىذا العدد ؟     ما قيمة   011أمثاؿ عدد  يساوي  3إذا كاف  ( 4 

 011ب(  311أ( 

 01د(   61ج(

 لػِ ......؟ 01مثؿ  11بالنسبة لػِ  61( 5

 61ب(  11أ( 
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 1د(  01ج(

 ما األعداد المشتركة في  ىذا التناسب ؟     1:  1=  01: 06لديِؾ التناسب   ( 01

   1،  1،  01،  06ب(     01،  1،  1،  06أ( 

 01،  1،  06،  1د(       06،  01،  1،  1ج( 

 إذا كاف س عدد صحيح سالب، أي القيـ التالية أكبر ما يمكف : ( 00

 س1ب(      + س              1أ( 

 س÷  1د(     س – 1ج(  

 ىذه األشكاؿ تـ ترتيبيا بنمط معيف ( 06

                                        
 

 تـ ترتيبيا بنفس النمط السابؽ ؟ أي األشكاؿ التالية

  ( أ

   ب(          

 

 ج(         

 د(           
  

 º 041في الرسـ المجاور قياس زاوية أ ب ج =  ( 01
، ما   3:  6ىي   النسبة بيف مقداري الزاويتيف )س ، ص (

  قياس الزاوية س ؟
         º 01 ( ب          º 61 ( أ

   º 011د(               º 11ج(   
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ثواني، ما عدد نبضات قمبو في  01نبضة في كؿ  06قاس أحمد عدد نبضات قمبو فوجدىا ( 01
 الدقيقة بالمعدؿ نفسو؟ 

 3,6ب(  0,6أ( 
 061د(   36ج(

 

 فإف ثمف الصندوؽ الواحدة ىو :  شاقؿ 51صناديؽ  عصير ىو  2إذا كاف ثمف ( 01
 شاقؿ06,1ب(             شاقؿ 01أ( 

 شاقؿ 1,01د(       شاقؿ 0,1ج(  
 
 

 ما الذي نفعمو لمعدد في العمود ) أ ( لنحصؿ عمى العدد في العمود ) ب( : (02

 إلى العدد في العمود ) أ ( 4نضيؼ  ( أ

 إلى العدد في العمود ) أ ( 4نطرح  ( ب

 1العمود ) أ ( في  ج( نضرب العدد في 

  1د( نقسـ العدد في العمود ) أ (  عمى  

في الشكؿ المجاور مستطيؿ فيو مربعات بيضاء وأخرى ( 03
سوداء ، أي الخيارات التالية  ال  تمثؿ النسبة بيف عدد المربعات 

 السوداء وبيف عدد المربعات البيضاء  ؟

 
     
     
    

 
  01:  2ب(                                5:   2أ(  
     1:  6د(   2:  5ج(  

، ما العدد السادس الذي يمثؿ تناسبًا    01،  1، 1،  61،  6يِؾ خمسة أعداد  ىي : ( لد04
 معيا ؟

 6ب(  صفر             أ( 
 06د(    00ج(

 

 العمود ) ب ( العمود ) أ (
01 6 
01 1 
61 1 
11 01 
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العدد الذي يمكف ما  03،         ،           ،  4،  1،   6الحظي  نمط األعداد اآلتي : ( 05
 وضعو في الفراغ األوؿ ؟ 

 06ب(  01أ(
 01د(   00ج( 

 

 

  

  
  

 مع األمنيات بكؿ النجاح والتوفيؽ          
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 (1) ممحؽ رقـ

 مفتاح تصحيح اختبار التفكير الرياضي
 اإلجابات:

 رمز اإلجابة رقـ الفقرة
 ج 0
 ج 6
 ج 1
 ج 1
 د 1
 ج 2
 ج 3
 ج 4
 ج 5

 ج 01
 ج 00
 د 06
 ب 01
 ب 01
 أ 01
 د 02
 ج 03
 ب 04
 ب 05
 ج 61
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 (2) ممحؽ رقـ

 قائمة أعضاء لجنة تحكيـ البرنامج التعميمي في البراعة الرياضية

 واختبار التحصيؿ والتفكير الرياضي

 االسـ الرقـ
الدرجة 
 العممية

 جية العمؿ العمؿ الحالي التخصص

أساليب تدريس  دكتكراة صبلح ياسيف 1
 اضياتالري

جامعة النجاح  دكتكر
الكطنية/ 
 نابمس

أساليب تدريس  دكتكراة سييؿ صالحة 2
 الرياضيات

جامعة النجاح  دكتكر
الكطنية/ 
 نابمس

أساليب تدريس  دكتكراة محمد مطر 3
 الرياضيات 

كزارة التربية  دكتكر
 كالتعميـ

أساليب تدريس  دكتكراه  كجيو ضاىر  4
 الرياضيات 

اح جامعة النج دكتكر 
/ الكطنية
 نابمس

رماء نبيؿ زكي  5
 رضكاف

مدرسة بنات  مديرة الرياضيات بكالكريكس
جيت 
 األساسية
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 (3) ممحؽ رقـ

 اسب العكسي لمصؼ السابع األساسيمحتوى وحدة التناسب الطردي والتن تحميؿ
 ىدؼ(11) حؿ المشكبلت ىدؼ( 15) إجرائيةأىداؼ  ىدؼ( 16) أىداؼ معرفية عنكاف الدرس

 

 

 

 النسبة

 حصص 4

الطالبة مفيـك  تكضحأف  .1
 . النسبة

 . الطالبة النسبة بدقة تذكرأف  .2

أف تذكر الطالبة شركط  .3
 . كتابة النسبة بأبسط صكرة

أف تتذكر الطالبة خصائص  .4
 . النسبة

أف تجد النسبة بيف . 1
 . مقداريف بأبسط صكرة

أف تحكؿ نسبة معينة مف . 2
 . صيغة إلى آخرل

النسبة ة الطالب تكظؼأف . 3
 في حؿ مسائؿ عممية

 

أف تكتب الطالبة . 1
 مسألة عمى نسبة معطاة

 أف تذكر الطالبة عددان . 2
مف حاالت النسبة مف 

 . الحياة الكاقعية

أف تستخدـ الطالبة . 3
الشبكة العنكبكتية لترسيخ 

 . مفيـك النسبة

 

 

 التناسب

 حصص 4

 

الطالبة مفيـك  تكضحأف . 1
 . التناسب

طالبة التناسب ال تكرأف . 2
 . بدقة

الطالبة األعداد  تبيفأف . 3
 المتناسبة

تحدد الطالبة إمكانية  أف. 1
 . تككيف نسبتيف تناسبان أـ ال

أف تبيف أف نسبتاف . 2
 . تشكبلف تناسبان أـ ال

قاعدة الطالبة  تكظؼأف . 3
التناسب في حؿ مسائؿ 

 عممية

أف تستخدـ الطالبة . 4
الشبكة العنكبكتية لترسيخ 

 . فيـك التناسبم

أف تكتب الطالبة . 1
 . مسألة لتناسب معيف

أف تعطي الطالبة . 2
عمى  أمثمة متعددة

التناسب مف الحياة 
 . الكاقعية

أف تحؿ الطالبة . 3
معادالت متعمقة 

 . بالتناسب

 

التناسب 
 الطردم 

 حصص3

الطالبة مفيـك  تكضحأف . 1
 . التناسب الطردم

الطالبة التناسب  تذكرأف . 2
 . لطردم بدقةا

أف تعطي الطالبة أمثمة . 3
عمى التناسب الطردم مف  متعددة

 . الحياة اليكمية

 إذاأف تفحص الطالبة . 1
كانت العبلقة بيف متغيريف 

 . تمثؿ تناسبان طرديان أـ ال

قاعدة الطالبة  تكظؼأف . 2
التناسب الطردم في حؿ 

  مسائؿ عممية.

 

تحؿ الطالبة  أف. 1
خداـ مسائؿ كبلمية باست

 . قانكف التناسب الطردم

أف تكتب الطالبة . 2
مسألة تتضمف عبلقة 

 . تناسب طردم

 

تحؿ الطالبة  أف. 1 إذاأف تفحص الطالبة . 1الطالبة مفيـك  تكضحأف . 1 
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التناسب 
 العكسي

 حصص 3

 . التناسب العكسي

الطالبة التناسب  تذكرأف . 2
 . العكسي بدقة

أف تعطي الطالبة أمثمة . 3
عمى التناسب العكسي مف  متعددة

 . الحياة اليكمية

كانت العبلقة بيف متغيريف 
 تمثؿ تناسبان عكسيان أـ ال

تميز الطالبة بيف  أف. 2
 . التناسبيف الطردم كالعكسي

أف تستخدـ الطالبة . 3
الشبكة العنكبكتية لترسيخ 
 . مفيـك التناسب العكسي

مسائؿ كبلمية باستخداـ 
 . العكسيقانكف التناسب 

 

 

التقسيـ 
 التناسبي

 حصص 3

الطالبة مفيـك  تكضحأف . 1
 . التقسيـ التناسبي

الطالبة التقسيـ  تذكرأف . 2
 . التناسبي بدقة

أف تعطي الطالبة أمثمة . 3
متعددةعمى التقسيـ التناسبي مف 

 . الحياة اليكمية

 الطالبة تكظؼأف . 1
في حؿ  التقسيـ التناسبي

 . المسائؿ

بة أف تستخدـ الطال. 2
الشبكة العنكبكتية لترسيخ 
 مفيـك التقسيـ التناسبي

التقسيـ الطالبة  تكظؼأف . 3
التناسبي في حؿ مسائؿ 

  عممية

الطالبة  تكظؼ أف. 1
في حؿ  التقسيـ التناسبي
 . مسائؿ حياتية

أف تكتب الطالبة . 2
مسألة تتضمف عبلقة 

 التقسيـ التناسبي
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 (4) ممحؽ رقـ

 التحصيؿ الرياضي جدوؿ المواصفات الختبار
 في وحدة التناسب الطردي والتناسب العكسي (فقرة 02)عدد الفقرات 

 األىداؼ

 المحتوى 

 المعرفية 

02/16 =14% 

اإلجرائية 
01/16=12% 

حؿ المشكالت 
00/16=62% 

 0. 0 0. 0 0.1 النسبة 

 0. 0 0.1 0. 0 التناسب 

 1.4 1.4 0. 0 التناسب الطردي

 1.1 0. 0 0. 0 التناسب العكسي

 1.4 0. 0 0. 0 التقسيـ التناسبي

 

 عد التعديؿ جدوؿ المواصفات ب

 حؿ المشكالت اإلجرائية المعرفية المحتوى / األىداؼ

 0 0 6 النسبة 

 6 6 0 التناسب 

 0 0 0 التناسب الطردي

 - 0 0 التناسب العكسي

 0 0 0 التقسيـ التناسبي
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 (5ممحؽ رقـ )

 ييز الختبار التحصيؿمعامالت الصعوبة والتم
 معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة الفقرة رقـ السؤاؿ 

 1.121 1.406 0 االوؿ
6 1.462 1.626 
1 1.315 1.160 
1 1.411 1.642 
1 1.311 1.613 
2 1.651 1.161 
3 1.431 1.111 

 1.101 1.414 أ الثاني 

 1.104 1.152 ب

 الثالث

 

 1.101 1.415 أ

 1.116 1.136 ب

 1.110 1.134 أ الرابع

 1.113 1.162 ب

 1.501 1.162 ت

 



 

133 

 (01ممحؽ رقـ )

 معامالت الصعوبة والتمييز المتحاف التفكير الرياضي
 معامؿ التمييز معامؿ الصعوبة رقـ الفقرة

0 1.114 1.116 
6 1.611 1.151 

1 1.114 1.156 
1 1.261 1.103 
1 1.301 1.111 
2 1.112 1.654 
3 1.311 1.101 
4 1.111 1.100 
5 1.166 1.101 
01 1.105 1.113 
00 1.133 1.103 
06 1.516 1.600 
01 1.161 1.135 
01 1.115 1.151 
01 1.324 1.216 

02 1.240 1.461 
03 1.603 1.611 
04 1.110 1.121 
05 1.411 1.200 
61 1.353 1.100 
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 (00ممحؽ رقـ )

 ة "ورقة عمؿ في " النسب

 الصؼ : السابع                   ورقة عمؿ في " النسبة "         االسـ : ................

 

 : ىّيا نكتب النسب االتية بأبسط صورة :                        

 سـ ........................ 6÷ـ 3 =......................... 3÷  12

 دقيقة=............... 388÷ ساعة 28 .غـ =...............35÷ كغـ 14

 

 

 كتب بالمغة االنجميزية والباقي كتب بالمغة العربية  1كتابًا ،  11في مكتبة أحمد                

 ما النسبة بيف عدد الكتب بالمغة االنجميزية الى عدد الكتب بالمغة العربية ؟( أ

................................................................................... 

 ما النسبة بيف عدد الكتب الى عدد كتب المغة االنجميزية ؟  ( ب

................................................................................... 

                  

 .سـ ، وطوليا أكبر بمرتيف مف عرضيا  06غرفة مستطيمة الشكؿ عرضيا 

 ما النسبة بيف عرض الغرفة المستطيمة الى طكليا ؟( أ

................................................................................... 

 ( 1نشاط ) 

 ( 2نشاط ) 

 ( 3نشاط ) 

 .أف تجد الطالبة النسبة بيف مقداريف بأبسط صورة..ىداؼ :اال
 . أف تحؿ الطالبة مسائؿ متعددة ومتنوعة عمى النسبة 2 
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 ما النسبة بيف طكؿ الغرفة المستطيمة الى عرضيا ؟  ( ب

................................................................................... 

 ج( ما النسبة بيف طكؿ الغرفة المستطيمة الى محيطيا ؟ 

................................................................................... 

 

 

تفاحة، ما النسبة بيف  04تفاحة في سمتيف اذا وضع في السمة االولى  11قسمنا              
 مة الى عدد حبات التفاح في السمة الثانية؟عدد حبات التفاح في الس

        ................................................................................... 

 ( 4نشاط ) 
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 ورقة عمؿ في "التناسب والتناسب الطردي"

 ...الصؼ السابع          كرقة عمؿ في "التناسب كالتناسب الطردم"      االسـ:............

 

 

 

  ضع إشارة"  =  " إذا تحقؽ التناسب في كؿ بند مف البنود اآلتية     (0

 

3

2
:

3

1  _____1  :2 
     
28  :27  ____24  :18 

 
12 :4  _____3  :1 

 

15

12  _____
20

16 
 

18:2.5  _____5:28  
 

6

2 ___ __
9

3 
 

 

 معطى في كؿ بند تناسباً  ، جد قيمة "س" :

 

 

 

 .أف تثبت الطالبة أف نسبتاف تشكالف تناسبًا أـ ال .االىداؼ :
 اـ ال  ناسبًا طردياً .أف تفحص الطالبة اذا كانت العالقة بيف متغيريف تمثؿ ت2 
 . أف تحؿ الطالبة مسائؿ كالمية باستخداـ التناسب الطردي 3
  

 (1) نشاط

 (2نشاط)
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 أقالـ ؟ 1كـ سعر  شاقؿ 11أقالـ  4سعر 

   ............................................................................................ 

 

 

قمـ حبر مف نفس  01تدفع ثمف  شاقؿكـ ، شاقؿ 01اقالـ حبر بسعر  1اشترت ىيا        
 ؟فسري طريقة حمؾ النوع

 .............................................................................................. 

 (3نشاط)

 (4نشاط)
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 الصؼ السابع         كرقة عمؿ عف "التناسب العكسي كالتقسيـ التناسبي"        االسـ :........

  

 اذا كانت العالقة بيف المتغيرات س، ص، ع كما في الجدوؿ المرافؽ:                  

 6 5 4 3 2 1 س
 12 18 8 6 4 2 ص
 13 11 9 7 5 3 ع

 .اكتبي العالقة بيف ص، س في ىيئة معادلة أذكري قيمة ث 

........................................................................................... 

 .اكتبي العالقة بيف ع ، س في ىيئة معادلة 

........................................................................................... 
 .أي العالقتيف تمثؿ تناسبًا طرديًا ؟ وضحي 

.......................................................................................... 

       

 

 أكممي الجدوؿ :       

  .بحيث تزداد ص مع س ، ولكف دوف وجود تناسب طردي بينيما 

 .بحيث تنقص ع بزيادة س ولكف دوف وجود تناسب عكسي بينيما 

 7 6 5 4 3 2 1 س
        ص
        ع

.أف تميز الطالبة بيف التناسبيف الطردي والعكسي                                                     .االىداؼ :
 مسائؿ عمى التقسيـ التناسبي . أف تحؿ الطالبة 2

 (1نشاط)

 (2نشاط)
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: س، فاذا اصبح  1:  6يممؾ ثالثة أشخاص شركة، رؤوس أمواليـ فييا بنسبة           
 دينارًا، جدي كاًل مف س ، ص. 64، ص ،  01نصيبيـ مف أرباح الشركة 

    .................................................................................... 
 

 

حاماة،           طالبًا لمدراسة في قسـ الم 11عمـ مف كمية المحاماة في جامعة حيفا أنيا قبمت         
احسبي كـ عدد البنيف والبنات الذيف تـ قبوليـ اذا عممت أف النسبة بيف البنيف والبنات القبوليف 

 1:  1ىي 

..................................................................

 (3نشاط)

 (4نشاط)
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The Effect of Teaching Mathematical Proficiency 

Program on Achievements and Mathematical Thinking of the 7
th

 Basic 

Grade Students in Qalqeelia Governorate 
By 

InasNabeel Zaki Radwan 

Supervisor 

Dr. Salah Yaseen 

Abstract 

This study aimed to identify the Effect of an Educational 

Instructional Program based onmathematical proficiency in thinking and 

mathematical achievement, more specifically the study aimed to answer the 

following main question: 

What is the Effect of Educational Instructional Program based on 

Mathematical Proficiency on Achievement and Mathematical 

Thinking of the 7th Basic Grade Students in Qalqeelia Governorate? 

In order to answer study question and test hypothesis emanated from 

it, the researcher used the Quasi-experimental approach, as the study 

population consisted from 7
th

 grade female students, and the study was 

conducted on a sample chosen intentionally consisted from (69) female 

students of the 7
th
 grade from the Martyr Fatima Ghazal Basic School for 

girls. The study sample was divided into two groups, experimental group 

taught using anEducational Instructional Program based on Mathematical 

Proficiency, and the other is a control group taught using the traditional 

teaching methods throughout the first semester of the educational year 

(2015/2016). 



 

c 

The study tools consisted of two tests, one of them is an achievement 

test in mathematics, and the other is a test of mathematical thinking, and 

the tests’validity was by presenting them to a group of arbitrators and its 

reliability coefficient was (0.78). The researcher used (ANCOVA) in order 

to test study hypothesis, also the researcher calculated the Pearson 

correlation between the experimental group marks in the post-test in order 

to identify the relationship between thinking and mathematical 

achievement, and the study had the following results: 

1. There are statistically significant differences at (  α ≤ 0.05) between the 

averages of marks of 7
th
 grade students who were learned the unit of 

exponential proportion and reverse proportion using the traditional 

method (the control group), and the marks of the 7
th

 grade students 

who learned the same unit teaching mathematical proficiency 

program (experimental group). 

2. There are statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the 

averages of marks of the achievement tests of 7
th
 grade students who 

were learned the unit of exponential proportion and reverse 

proportion using the traditional method (the control group), and the 

marks of the 7
th
 grade students who learned the same unit teaching 

mathematical proficiency program (experimental group), and the 

differences was in favor of the experimental group. 

3. There exists a statistically significant difference between 

achievement and mathematical thinking for 7
th

 basic grade female 



 

d 

students in the experimental group, which means that there is a 

strong positive correlation between educational achievement and 

mathematical thinking. 

The researcher recommended the necessity for training mathematics 

teachers throughout the preparation of training courses on teaching using 

mathematical proficiency program as a teaching method because of what 

positive effects it has on the learning process. There is a necessity to revise 

mathematics curriculumsin order to go in line with the components 

ofmathematical proficiency. And finally directing teacher’sattention to the 

importance of mathematical proficiency in teaching in order to increase 

student’s motivation and interest in mathematics. 

 




