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 الملخص

ةدفذ ةنه الدراسة هلى تقصي أ ر برنامج تعهلمي قائم  هى القوة الرياضلة في التحصيل 
 تي:والتفكير الرياضي، وتحديدًا حاولذ الدراسة اإل انة  ن السؤال اآل

ما أ ر برنامج تعهلمي قائم  هى القوة الرياضلة في التفكير الرياضي والتحصيل لدى طهنة 
 الصف السانع األساسي في محافظة نابهس؟ 

( طالنة من طالناذ الصف السانع األساسي في محافظة 61تكونذ  ينة الدراسة من )
 عوائلًا، م مو ة ت ريبلة درسذ  قسموا هلى م مو تين م ، تم ا تلارةما نالطريقة القصدلة نابهس

ناست دام البرنامج التعهلمي القائم  هى القوة الرياضلة، وأ رى ضانطة درسذ نالطريقة اال تلادلة. 
وتكونذ أداة الدراسة من ا تنارين، ا تنار تحصيهي في مادة الرياضلاذ، وا تنار في التفكير 

 دمذ الناح ة تحهيل التناين األحادم واستمن صدقمما و ناتمما،  الناح ة وتحققذ الرياضي.
، وألضًا حساب معامل االرتناط بيرسون بين لفح  فرضلاذ الدراسة ANCOVA)المصاحب )

 الماذ الم مو ة الت ريبلة في اال تنار النعدم لمعرفة العالقة بين التفكير الرياضي وتحصيل 
 الطهنة. 

( بين α ≥ 11,1وى الداللة )أظمرذ نتائج الدراسة و ود فرق دال هحصائلًا  ند مست
المتوسطاذ الحسابلة لعالماذ طالب م مو تي الدراسة  هى اال تنارين التحصيهي والتفكير 

 طهنة، ولصالح التعهلمي القائم  هى القوة الرياضلة الرياضي، وةنا الفرق لعزى هلى البرنامج



 م

ن التفكير الرياضي الم مو ة الت ريبلة. كما أظمرذ النتائج ألضًا و ود  القة طردلة بي
 والتحصيل. 

وأوصذ الدراسة نضرورة تدريب معهمي الرياضلاذ  هى التعهلم وفق القوة الرياضلة 
كطريقة تدريس، وا  ادة صلاغة المواد التعهلملة لهمرحهة األساسلة نما يتماعى مع أنعاد القوة 

ور نارز في معال ة ضعف الرياضلة، وتنملة القدرة  هى التفكير الرياضي لدى الطهنة لما لا من د
 التحصيل في الرياضلاذ.
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 الفصل األول
 مقدمة الدراسة وخلفيتها

 قدمةالم 5.5

يوا ا الواقع التعهلمي الك ير من التحدلاذ في ظل التطور المائل في تكنولو لا التعهلم 
والتغير الدائم في األ مال، ومن ةنه التحدلاذ االنف ار السكاني، واالنف ار المعرفي، وما أدى هللا 

بويون نضرورة من توسع كمي في التعهم غير المقترن ب مود مقابهة لتحسين نو يتا، لنا نادى التر 
فاألحداث التي تدور في العالم ُتنّعر نابواب  االةتمام نعمهلة الكيف و اصة في تعهلم الرياضلاذ،

 في العكل والمضمون. متميزاً  اً  صر  ديد قد لعني هنسان

وقد عمل ةنا التطور  ملع فروع  ،فزاذ واسعة في الرياضلاذقلقد حصهذ تغيراذ كبيرة و 
التي ي ب أن يتناولما منماا وكميتماتغير في نو لة الرياضلاذ  رافق نلكحيث الرياضلاذ 

فالرياضلاذ الحدي ة ةي التي ُتقدم ضمن مناةج حدي ة تهبي  ؛الرياضلاذ في المراحل المدرسلة
وتقترب من  ،وتنوع نطرائق العرض ،وتوظف تكنولو لا التعهلم ،متطهناذ العصر وحا اذ األفراد

وتنظم المادة تنظلمًا منطقلًا وسلكولو لا، لتستمر في دورةا في  ،بوتظمر نعكل  نا ،بيئة الطالب
 (.  1119 )ال طيب، تربلة األفراد التربلة المادفة

وةرري أك ررر المررواد الدراسررلة  ،وتعررد مررادة الرياضررلاذ مررن الركررائز األساسررلة ألم تقرردم  همرري
السرهلم لموا مرة المواقرف  أةملة وحيولة لما تحتولا من معارف ومماراذ تسرا د الطهنرة  هرى التفكيرر

الم تهفة، وتحتل ةنه المادة مكانة نارزة بين المواد الدراسلة األ رى لعدة ا تناراذ من أةمما، دراسة 
الممررراراذ الرياضرررلة التررري  نعرررض وتكسررربمم الرياضرررلاذ تسرررمم فررري تنملرررة القررردراذ العقهلرررة لدارسررريما،

سرروا  كانررذ مناعرررة أو غيررر  تطبلقرراذ تسررا دةم  هررى دراسررة المررواد األ رررى،  ررالوة  هررى مالمررا مررن
 (.1991 مناعرة في مواقف الحلاة الم تهفة )أبو  ميرة،
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 ل أ رنم ذنيناال ما هعطم رنمن نلتب لملة ا ودا م كةنا أن( 1111) دوم ب رعاأ دقو
 والعالملة التي نيةالوط واذ لده نةست اا  ذ ا ال مود هنةو مما،تعهو ذياضياالر متعهريطوت
 تعهلمما. ميوتق وطرق  تعهيمما ذتي ياراستوأةداف وا ذياضياالر رراذمق في النظر دةإل ا و دت

 رنمدة، يد  ممفاةي رذمظ ،مماتعهيو ذياضياالر متعهر يلمنه ال مود في تطو  نتي ةو
 المركز ولعير ذ،يارياضلتعهلم الر ئيسار دفاً ةلتم  ذصبحهنأ ؛ياضيةالر القوة وممفم ارةممأ

أن  ىهل( National Center of Education Statistic, 2002) م التربو الوطني لإلحصا  
 ذم اال المعرفة والعمهلاذ في أحد مين فيالتال أدا  مستوى  تحديد ىالقوة الرياضلة تمدف هل

 .الرياضلاذ نصفة  امة الرياضلاذ أو في

تعرد  األمريكلرة والقوه الرياضلة وفرق الم هرس الروطني لمعهمري الرياضرلاذ نالواللراذ المتحردة
، كما تتضمن  مهلة تنملة القوة عدةاوما ن الرياضلة المعلار الرانع لهتقولم الرياضي، وتعمل المعرفة

 تنملررة وتطرروير قرردراذ المررتعهم  هررى االسررتدالل والتفكيررر هبرردا لاً  الرياضررلة  مهلرراذ أ رررى تسررتمدف
 National)لوفررةالقرردرة  هررى صررلاغة وحررل المعرركالذ المالوفررة وغيررر الما ، ناإلضررافة هلررىونقرردلاً 

Council of Teachers of Mathematics, 2000)  ولمكن تعريف القوة الرياضلة نانما الحد ،
)رزق،  وحلاتلررراً  مرررن المعرفرررة الرياضرررلة والتررري لمكرررن توظلفمرررا لهتفكيرررر والتواصرررل رياضرررلاً  األقصرررى

1111.) 

نالرسروم والنمرانا ميرن  رن التصروراذ النةنلرة همكانلرة تعبيرر التال يف القوة الرياضلةوتظمر 
لغرروم مررن مفرررداذ  بنررا  نسررق  هررىقرردرة متوضررلحما، وال يالمفرررداذ الرياضررلة فرر وال ررداول واسررت دام

والمناقعرراذ والعررروض الرياضررلة،  م و الكتررابي أو التواصررل العررف الرياضررلاذ واسررت داما فرري التعبيررر
مررا أو مرررا برتنطرررة  صائصرررما والتعملمرراذ الم واسررتنتاا مسرررتوى هدراك المفرراةلم يسرروا  كرران نلرررك فرر

 ىميررن فري التواصرل  هررقردرة التالمالمفاةلملررة، وكرنلك  لمكرن تسرميتما التواصرل  هررى مسرتوى المعرفرة
ترم بنرا   يالتعبيرر  رن مسراراذ التفكيرر وتوظيرف المعرفرة التري ظمرر فرتو  ،مستوى المعرفرة اإل رائلرة

مالوفرة وغيرر المالوفرة، ال ذواسرت دام نلرك  نرد مناقعرة نعرض المعركال، تصوراذ نةنلة  نما مسرنقاً 
المعرفررة وبينمررا،  دا ررل مسرتولاذ اذهدراك الترانطر هلررىضررلة تظمرر ألضررًا فري قرردرة التهميرن القروة الرياو 
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ن التهميرن مكّ والترانطاذ بين م االذ الرياضلاذ، والترانطاذ بين الرياضلاذ والعهوم األ رى والتي تُ 
تم ررل نقطررة  هنالرياضررلاذ ومرردى نفعيتمررا، مررن بنررا  تصررور أو تقولررة تصررور قررائم نالفعررل  ررن فائرردة 

بنررا  الو ررا اآل ررر لهقرروة الرياضررلة والررنم لطهررق  هلررا  مررال الرياضررلاذ،  ررم لاتلاالسررتدالل  يالبررد  فرر
دراك معقوللررة النتررائج ،والتقررولم ،واالسررتنتاا ،قرردراذ التهميررن  هرري االسررتقرا  يويبرردو فرر واكتعرراف  ،وا 

لظمر للس  طهنةل ياضلةالر  الرياضي كاحد  مهلاذ القوة لالمغالطاذ وتبرير األسناب. هن االستدال
ولكررن تحديرردةا فقرر ، اكتعرراف المغالطرراذ والترري تتطهررب قرررا ة مسرراراذ التفكيررر  يفرر طهنررةقرردرة ال يفرر

النعردال الث   مناسب نم انرة ى  الل محتو  لحدث مكانلة تعديهما. هن كل نلكا  نا تنارةا فمم  اطئ و 
والقروة الرياضرلة توصرف  (.1111) صر،  مل كإطار مو ا لهعملمع نعدم المعرفة والعمهلاذ ولع

نكونمررا قرردرة الطالررب الكهلررة فرري  مررع المعرفررة الرياضررلة وتوظلفمررا مررن  ررالل االكتعرراف، والت مررين، 
 والتفكيررر المنطقررري، وحرررل المعرركالذ غيرررر الروتينلرررة، والتواصرررل بهغررة الرياضرررلاذ حرررول الرياضرررلاذ

ار الرياضلة لمحتوى رياضري مرا مرع أفكرار محتروى رياضري   رر، و برةا، و الل رب  المتعهم لألفك
أو مررع أفكررار محترروى   ررر فرري مررادة أ رررى ناذ  القررة نمررا يدرسررا الطالررب فرري الرياضررلاذ )برردوم، 

(. هن تعررركل القررروة الرياضرررلة ح رررر األسررراس فررري فمرررم الرياضرررلاذ واسرررتلعابما، والتعامرررل مرررع 1111
 رموزةا ومفاةلمما.

راذ الرياضرلة التفكيرر اإلنسراني، فرالتفكير أةرم مرا لميرز اإلنسران  رن وتصقل المعرفة والممرا
 التربلة الحدي ة، وةري تعهرلم الطهنرةو هلا تكون هحدى وا ناذ  ،وةنا الها هلاه النمسائر الم هوقاذ 

وتدريبمم  هى أسالينا السديدة حتى لستطلعوا أن لعقوا طريقمم في الحلاة بن اح ) ل  ،كيف لفكرون 
(. ولقد اةتم الك ير من العهما  نقضلة التفكير ووضعوا لا تعريفاذ ك يرة منما تعريف 1111 امر، 
نسرنة ال(  هى أنا مدى و ي اإلنسان وانتناةا لهعمهلاذ النةنلة التي تدور في  قهرا ن1119هبراةلم )

 نسنة لا.اللألمور ناذ األةملة ال اصة ن

نا ُ صررر  الحرررديث  رررن الرياضرررلاذ فإنمرررا تعتمرررد نظامررراً  لهتفكيرررر، يتميرررز  رررن غيرررره مرررن  وا 
األنظمة األ رى التي تقوم  هى أساسما العهوم الم تهفة، فإن العالقة التي ترب  الرياضلاذ والتفكير 
 القررة منظوملررة تنادللررة التررا ير، ُتسررّمى نررالتفكير الرياضرري. ولمكررن تعريررف التفكيررر الرياضرري نانررا 
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 ررررردد مرررررن الممررررراراذ م رررررل االسرررررتقرا ، أسررررهوب تفكيرررررر  رررررا  بدراسرررررة الرياضرررررلاذ، ولعرررررتمل  هرررررى 
واالسرررتدالل، وحرررل المعررركهة. وةنرررا يت هرررى دور معهرررم الرياضرررلاذ فررري تنملرررة التفكيرررر الرياضررري  نرررد 
المتعهمين  ندما يتمكن من ممارة التفكير الرياضي ولسعى دومًا هلى معاركة المتعهمين في صلاغة 

 (.1119 هى صنع القرار )هبراةلم، وتر مة وحل المسائل الرياضلة ولعمل  هى تنملة قدراتمم 

ونمرررا أن التفكيرررر الرياضررري لعرررد ةررردفًا تعهلملرررا ي رررب تحقلقرررا لررردى  ملرررع الطهنرررة فررري  ملرررع  
( 1111. ويررى  نابنرة )ملرة التفكيرر الرياضري لردى الطهنرةالمراحل، لنلك كران البرد مرن االةتمرام بتن

مقبرول، هن يت ههمرا معركالذ  ديردة، أّن الم ر اذ التعهلملة في الرياضلاذ لم تصل هلى المستوى ال
تتم رررل فرررري ضررررعف التفكيرررر الرياضرررري، وان فرررراض التحصررريل العهمرررري لرررردى الطهنرررة، وعرررريوع الطرررررق 

 التقهيدلة في تدريسما.

والتفكيررر لررلس نعيرردًا  ررن التحصرريل، فيهعررب التحصرريل دورا كبيرررا فرري تعرركيل  مهلررة التعهررلم 
ةو معرفي، ومنما ما ةو غير معرفري كالدافعلرة، وتحديدةا وةناك  وامل تؤ ر وتتد ل فلا منما ما 

والمزا لرررة ومرررن العوامرررل المعرفلرررة القررردرة الرياضرررلة )القررروة الرياضرررلة( المتضرررمنة لهقررردرة االسرررتدالللة، 
(. هن ال ي فررررى  هرررى أم معهررررم لهرياضررررلاذ 1111 والقررردرة المكانلررررة، والقررردرة العددلررررة )محمررررد  هررري،

قدرتمم الستلعاب الك ير  و ن تدني ،لمادة الرياضلاذمم تحصيهالضعف لدى الك ير من الطهنة في 
فضال  ن  دم تمكنمم من أساسلاذ تهك المادة وضعف القدرة  ندةم  هى التفكيرر  ،من مواضلعما

 (، ناإلضافة هلى ضعف قدرتمم الرياضلة.1111 والتحهيل )الكبلسي،

  Trends in International)وقد أكدذ دراسة التو ماذ الدوللة في الرياضلاذ والعهوم 

 Mathematics and Science Study, 2003) ن مسرتوى تحصريل الطهنرة فري فهسرطين فري أ
مادة الرياضلاذ متدنلة، وتعد دراسة التو ماذ الدوللة فري الرياضرلاذ والعهروم مرن الدراسراذ الدقلقرة 

هضرافة هلرى  (.1111 التي تعطري مؤعرراذ األدا  وال رودة فري تحصريل الرياضرلاذ ) فانرة ونبمران،
نتائج اال تناراذ الوطنلة التي أ دتما وزارة التربلة والتعهلم وطّنقتمرا  هرى مردارس فهسرطين الحكوملرة 
فري الصررفوف ال الررث والرانررع والسررادس وال ررامن والترري أظمرررذ ضررعفًا واضررحا لرردى الطهنررة ونرراأل   

 (.1111في منحث الرياضلاذ )حماد والمناش، 
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اذ و رررود ان فررراض فررري مسرررتوى التحصررريل م رررل دراسرررتي كمرررا أظمررررذ نترررائج نعرررض الدراسررر
(، وقد أصنحذ الحا ة مهحة لهنحث  ن طرائق تدريسلة ترؤدم 1111( واألسطل )1111منصور )

ومرن تهرك الطرائرق الحدي رة التعهرلم القرائم  هررى  ،هلرى رفرع مسرتوى التحصريل وتنملرة التفكيرر الرياضرري
 القوة الرياضلة. 

أ رررر برنرررامج تعهلمررري قرررائم  هرررى القررروة الدراسرررة لتنحرررث فررري وبنرررا   هرررى مرررا تقررردم، تررراتي ةرررنه 
 في محافظة نابهس. والتفكير الرياضي لدى طهنة الصف السانع األساسي الرياضلة في التحصيل

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 5.5

بررررزذ معررركهة الدراسرررة مرررن  رررالل اطرررالع الناح رررة  هرررى العديرررد مرررن الدراسررراذ السرررانقة ناذ 
لما أوصى معظم الناح ين  هى تنملة ممرارة القروة الرياضرلة فري مراحرل تعهلملرة والتلمن  ال العالقة،
(، 1111(، و بدالهرا)1111) بإ را  م ل ةنه الدراساذ في الرياضلاذ، ُينكر منما القبلالذ م تهفة

 (، وزنقررررررررور1111) (، ورزق 1111) ، وما ررررررررد(1111) (، وال طيررررررررب والم ررررررررنوب1111وسرررررررررور)
أوللفررر  ودراسررة، الترري ةرردفذ هلررى تقيررلم القرروة الرياضررلة (Pilten, 2010) بيهررتن (، ودراسررة1113)

( Diezmannn & Lyn, 2001) ، ودراسرة ديزمران وليرون (Oliver & Wulf, 2006) وولرف
، (Flores & Horton, 2009) ودراسرة فهروريس وةرارتون التري نح رذ فري تطروير القروة الرياضرلة، 

 (.Cimen, 2010ودراسة سالمن ) ،(Sahin & Baki, 2010دراسة ساةين وناكي )و 

التهقين والتحفرل   لغهب  هلا طانع فهقد ناذ واضحًا أن أسهوب التدريس المتنع في المدارس
لم لعد قادرا  هرى هحرداث تغيرر فري البنلرة المعرفلرة لهطهنرة كمرا لرم لعرد فعرااًل  ربما  وأن ةنا األسهوب

لفسرر  قرد ةو حال تعهلم الرياضلاذ ألضا مما وكنلك ،في فمم واستلعاب المادة التعهلملة وتطبلقاتما
هن  نو لة اال تناراذ المدرسلة، نا أسناب تدني مستوى تحصيل الطهنة في الرياضلاذ والنم تساةم

تؤكد ةنه اال تناراذ  هى حف  المعهوماذ والحقائق واستنكارةا دون االةتمام بتنملة القدراذ العقهلة 
مرتنطرة بنظرام تعهلمري يمرتم برناكرة قصريرة المردى قرد تكرون ممرا ألّن مناةج الرياضرلاذ وأسراليب تعهل

الدراسررلة ال تتررلح فررر  تعهررم مناسررنة لكررل   ررداد الكبيرررة مررن الطهنررة فرري الصررفوففضرراًل  ررن أن األ
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التحصرريل مررن العوامررل العقهلررة  وألن أنمررا تفتقررر هلررى اإلمكانرراذ المناسررنة، مررن الممكررن كمررا ،الطهنررة
فضررال  ررن كونررا  ،فرري حلرراة الطهنررة نمررا لحقررق لمررم مررن قلمررة ا تما لررةالمعرفلررة الترري لمررا دور ةررام 

 (.1111وسيهة لهتعبير  ن مستوى النعاط العقهي لهفرد )الكينسي، 

هال أن المؤعراذ الواقعلة تدل  هى أن الطهنة  ،و هى الرغم من االةتمام الكبير نالرياضلاذ
، ما، وضرعف قردرة الطهنرة  هرى االكتعرافواسرت دام ،وفمممرا ،مرا زالروا لعرانون مرن معركهة اسرتلعابما

 ،والحسررراب الرررنةني ،وممرررارة التواصرررل الرياضررري ،والتفكيرررر الرياضررري ،والفمرررم ،والتقصررري ،والتسررراؤل
 وكنلك ضعف هدراكمم لهبنلة الرياضلة.  ،والتفكير الناقد

وبنرررا   هرررى مرررا تقرررّدم، فقرررد أترررذ ةرررنه الدراسرررة لمعال رررة الضرررعف لررردى الطهنرررة فررري التفكيرررر 
 .والتحصيل من  الل برنامج تعهلمي قائم  هى القوة الرياضلة الرياضي

: ما أ ر برنامج تعهلمي قرائم التاليوتحديدًا، تحاول ةنه الدراسة اإل انة  ن السؤال الرئلس 
 هى القوة الرياضلة في التفكير الرياضي والتحصيل لدى طهنة الصف السانع األساسي في محافظة 

 نابهس؟

 : األسئهة الفر لة اآلتلةالسؤال الرئلس، اإل انة  ن  وتتطهب اإل انة  ن  

  مررا أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم  هررى القرروة الرياضررلة فرري التفكيررر الرياضرري لرردى طهنررة الصررف
 السانع األساسي في محافظة نابهس؟

  مررا أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم  هررى القرروة الرياضررلة فرري التحصرريل لرردى طهنررة الصررف السررانع
 نابهس؟ األساسي في محافظة

 لدى طهنة الصف السانع األساسري فري  ما العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي
 ؟محافظة نابهس
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 أهمية الدراسة: 1.5

تعود أةملة الدراسة نعكل  ام هلى مقدار ما تسمم نا القوة الرياضلة من مرا اة الفروق بين 
محاولة تتقصى الناح ة من  اللما أ رر القروة األفراد في  انب التحصيل والتفكير الرياضي، كما أنا 

 الرياضلة في التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي في الرياضلاذ لطهنة الصف السانع.

 وتكمن أةملة الدراسة فلما لاتي:

اسررت دام برنررامج تعهلمرري قررائم  هررى القرروة الرياضررلة فرري العمهلررة التعهلملررة لزيررادة التحصرريل فرري  .1
ير الرياضي واالرتقا  نمستوى القدرة العقهلة است انة ومسايرة لالت اةاذ الرياضلاذ وتنملة التفك

 المعاصرة في تعّهم الرياضلاذ وتعهلمما.

هطررالع مدرسرري الرياضررلاذ  هررى برررامج تعهلملررة حدي ررة وكلفلررة تطبلقمررا ودور كررل مررن الطالررب  .1
 والمعهم فيما لتطوير أساليب التدريس لديمم. 

ضررررلة والترررردريب  هيمررررا فرررري الرررردوراذ التطويريررررة لمدرسرررري ومدرسرررراذ زيررررادة االةتمررررام نررررالقوة الريا .1
 الرياضلاذ في المرحهة األساسلة.

، اذقررد تفيررد الدراسررة معهمرري ومعهمرراذ الرياضررلاذ ناةملررة القرروة الرياضررلة فرري ترردريس الرياضررل .1
وانعكاسما في التفكير الرياضي والتعررف  هرى مماراترا وال سرلما فري المرحهرة األساسرلة لمرا لمرنه 

 لمرحهة من أةملة في نمو القدراذ العقهلة لدى الطهنة.ا

أن فا هلرررة القررروة الرياضرررلة تسرررمح ناالسرررتفادة منمرررا نحسرررب سرررر ة اسرررتلعاب الطالرررب أم لمكرررن  .1
االةتمررام نررالفروق الفردلررة لرردى الطهنررة، نحيررث لسررتطلع الطالررب أن لسررت دم الهغررة الرياضررلة فرري 

 عرح المادة مرة األ رى.  

د القرررروة الرياضررررلة فرررري بنررررا   طرررر  تدريبلررررة قررررد تسررررمم فرررري تطرررروير منمرررراا قررررد لسررررتفاد مررررن أنعررررا .1
الرياضرررلاذ وتعهمرررا، وتحسرررين ممررراراذ التفكيرررر الرياضررري لررردى الطهنرررة ومعال رررة الضرررعف فررري 

 التحصيل لديمم. 
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 أهداف الدراسة 1.5

 لمكن ته ل  أةداف ةنه الدراسة فلما يهي:

 قائمة  هى القوة الرياضلة.ساسي األتصملم دروس تعهلملة في وحدة ال بر لهصف السانع  .1

التعرف  هى أ ر برنامج تعهلمي قائم  هى القوة الرياضلة في تنملة التفكير الرياضي لدى طهنرة  .1
 الصف السانع األساسي في محافظة نابهس.

التعرررف  هررى أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم  هررى القرروة الرياضررلة فرري التحصرريل لرردى طهنررة الصررف  .1
 ظة نابهس.السانع األساسي في محاف

استقصا  العالقة بين التحصيل الدراسي والتفكيرر الرياضري لردى طهنرة الصرف السرانع األساسري  .1
 في محافظة نابهس.

 الدراسة: اتفرضي 1.5

 : ةاآلتل ةالصفري اذانطالقا من أسئهة الدراسة تم صلاغة الفرضل

در راذ ا تنرار  ( برين متوسرطي0.05α ≤ ال يو د فرق نو داللة هحصائلة  ند مستوى الداللرة  .1
التفكيررر الرياضرري بررين الم مو ررة الت ريبلررة )الترري ترردرس وفررق برنررامج تعهلمرري قررائم  هررى القرروة 

 الرياضلة(، والم مو ة الضانطة )التي تدرس نالطريقة اال تلادلة(. 

( بين متوسطي در اذ ا تنار α ≥ 0.05ال يو د فرق نو داللة هحصائلة  ند مستوى الداللة ) .1
م مو ة الت ريبلة )التي تدرس وفق برنامج تعهلمري قرائم  هرى القروة الرياضرلة(، التحصيل بين ال

 والم مو ة الضانطة )التي تدرس نالطريقة اال تلادلة(. 
( بين التحصيل α ≥ 1.10مستوى الداللة ) ندال تو د  القة ارتناطّلة ناذ داللة هحصائلة   .1

 .ريبلةالم مو ة الت  الناذالدراسي والتفكير الرياضي لدى ط

 حدود الدراسة: 1.5

 تتحدد الدراسة نالحدود اآلتلة:
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تقتصر ةنه الدراسة  هى  ينة قصدلة مرن طالنراذ الصرف السرانع األساسري  الحد البشري: .1
 في محافظة نابهس، هن تم ا تلار ععبتين من مدرسة بناذ رفيدلا األساسلة لتطبيق البرنامج

  هيمن. القائم  هى القوة الرياضلة
-1111ترررم تطبيرررق الدراسرررة فررري الفصرررل الدراسررري ال ررراني لهعرررام الدراسررري ) اني:الحاااد الزمااا .1

1111). 
وحدة ال بر من كتاب الرياضرلاذ لهصرف السرانع األساسري ال رز  ال راني  الحد الموضوعي: .1

 .1111/1111لعام 

 نابهس. -رفيدلا األساسلة  تقتصر ةنه الدراسة  هى مدرسة بناذ الحد المكاني: .1

د تعمرلم نترائج الدراسرة نمردى تم يرل ةرنه العينرة لنظررائمم طهنرة الصرف يتحرد الحد المنهجي: .1
السررانع األساسرري فرري المرردارس الفهسررطينلة، كمررا تتحرردد النتررائج ألضررًا نرراألدواذ الترري أ رردتما 
الناح ررة المتم هررة نا تنررار التفكيررر الرياضرري الررنم اقتصررر  هررى  مسررة ممرراراذ مررن ممرراراذ 

 سررتقرا ، والتعمررلم، والتعبيررر نررالرموز، والتفكيررر المنطقرري()االسررتنتاا، واال التفكيررر الرياضرري
 هى ةنه الممراراذ ال مسرة فقر ،  ال تنار التفكير الرياضي مقصورةوتعملم النتائج نالنسنة 

ا تنررار التحصرريل ومرردى الصرردق وال نرراذ الترري تتمتررع بمررا األدواذ وقرردرتما متم هررة ألضررًا نو 
التررري ُبنيرررذ مرررن أ همرررا، كمرررا تتحررردد ألضرررًا  هرررى التمرررايز برررين الطهنرررة فررري قلررراس األةرررداف 

 ناإل را اذ التي اتنعتما الناح ة في تنفين وتطبيق ةنه الدراسة.

 تتحدد نتائج ةنه الدراسة نالمفاةلم والمصطهحاذ اإل رائلة الواردة فيما. الحد المفاهيمي: .1

 تعريفات مصطلحات الدراسة: 0.5

 تعتمد الدراسة التعريفاذ اآلتلة لمصطهحاتما:
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 أوال: القوة الرياضية

"الحرد األقصرى مرن ( نانمرا: NCTM, 2000)  ّرفما الم هرس الروطني لمعهمري الرياضرلاذ
 ,NCTMالمعرفررة الرياضررلة الترري لمكررن لهطهنررة توظلفمررا فرري التفكيررر والتواصررل رياضررلا وحلاتلررا )

2000.) 

دة ال برررر فمررو تصررملم دروس وحرر ،أمررا التعريررف اإل رائرري لهقرروة الرياضررلة فرري ةررنه الدراسررة
لهصررررف السررررانع األساسرررري وفررررق منحررررى القرررروة الرياضررررلة المعتمررررد  هررررى معررررايير التواصررررل والتررررران  

 واالستدالل، والمعرفة المفاةلملة )فمم المفاةلم(، والمعرفة اإل رائلة وحل المعكالذ.

 ثانيا: التفكير الرياضي

نرردما يوا ررا موقررف ( نانررا: نمرر  مررن أنمرراط التفكيررر لقرروم نررا الفرررد  1111 رفررا أبررو زينررة )
رياضرررري، هن يتم ررررل ناحررررد المظرررراةر التاللررررة: االسررررتقرا ، واالسررررتنتاا، والتعمررررلم، والتعبيررررر نررررالرموز، 

 (. 111 : 1111والبرةان، والمنطق الرياضي، والت مين، والنمن ة )أبو زينة، 

وُلعرررف التفكيررر الرياضرري ه رائلررًا فرري ةررنه الدراسررة نانررا اسررت اناذ طالنرراذ الصررف السررانع 
لُمعد  صلصًا ألغراض ةنه الدراسة، مقاسة نالعالمة التري األساسي  هى ا تنار التفكير الرياضي ا

 في مدرسة بناذ رفيدلا  هى فقراذ نلك اال تنار. حصهذ  هيما الطالناذ الصف السانع األساسي

 التحصيل ثالثا:

في ماده دراسلة  ( نانا: مستوى الن اح النم لحققا التهمين أو لصل هللا1111 رفا  اّلم )
 (. 111، 1111أو م ال تعهلمي أو تدريسي معّين ) اّلم، 

وُلعرف التحصيل ه رائلًا فري ةرنه الدراسرة نانرا اسرت اناذ طالنراذ الصرف السرانع األساسري 
اسرة، مقاسرة نالعالمرة التري حصرهذ ا تنار التحصيل الُمعرد  صلصرًا ألغرراض ةرنه الدر فقراذ  هى 

 األساسي في مدرسة بناذ رفيدلا  هى فقراذ نلك اال تنار.  هيما طالناذ الصف السانع
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري  5.5

 الدراسات السابقة 5.5

 التعقيب على الدراسات السابقة 1.5
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

نظررررررم فررررري وصرررررف القررررروة الرياضرررررلة والتفكيرررررر الرياضررررري يتضرررررمن ةرررررنا الفصرررررل اإلطرررررار ال
 والتحصيل، هضافة لهدراساذ السانقة التي تطرقذ لمنا الموضوع نالدراسة والنحث.

 اإلطار النظري  5.5

تنرراول اإلطررار النظرررم ال هفلررة العهملررة النظريررة ناذ الصررهة نموضرروع الدراسررة، والترري ترردور 
مكوناتما، وكلفلة تنميتما، ناإلضرافة هلرى وصرف و أةدافما، و أنعادةا، و تعريفما، و حول القوة الرياضلة 

 التفكير الرياضي والتحصيل.

 القوة الرياضية

لمعهمررري الرياضرررلاذ فررري الواللررراذ المتحررردة األمريكلرررة فررري الو لقرررة  وطنيلصرررف الم هرررس الررر
أنرررا اكتسررراب المرررتعهم  (،Mathematical Powerمفمررروم القررروة الرياضرررلة ) 2000الصرررادرة  رررام 

وتعير تهك الو لقة هلى أن القوة الرياضلة تعنري  ،ة والعمهلاذ الرياضلة ضمن محتوى رياضيالمعرف
اسرررت دام المعرفرررة المفاةلملرررة لموا مرررة المعررركالذ الرياضرررلاذ، فررري ضرررو  فمرررم طبلعرررة الرياضرررلاذ 
وفائدتما. وةرنا لّمكرن الطالرب مرن توظيرف معارفرا المفاةلملرة المكتسرنة لحرل المعركالذ واسرت دامما 

التعبيرررر  رررن األفكرررار الرياضرررلة بهغرررة الرياضرررلاذ، وممارسرررة االسرررتدالل الرياضررري فررري المواقرررف فررري 
دراك طبلعرة الرياضرلاذ ومردى نفعيتمرا والميرل  الم تهفة والرب  بين المعرفرة المفاةلملرة واإل رائلرة، وا 
نحوةرررررررررا، وفمرررررررررم تكامرررررررررل المعرفرررررررررة الرياضرررررررررلة مرررررررررع غيرةرررررررررا مرررررررررن المعرررررررررارف  رررررررررارا الرياضرررررررررلاذ 

(NCTM,2000). ( نانما: سرقف األدا  والمعرفرة الرياضرلة وتعبرر  رن أدا  1113و رفما زنقور )
 National Assessment ofالتالميررن وح ررم قرردراتمم. و رفمررا التقررولم الرروطني لهتقررّدم التربرروم )

Educational Progress, 2000رياضرررلا، هن تم رررل الع صرررلة  طهنرررة( نانمرررا: م رررال تقرررولم ال
تصرررف قررردراتمم فررري هدراك وتوظيرررف المعرفرررة الرياضرررلة فررري أنعادةرررا ال ال رررة  الرياضررلة لهتالميرررن التررري
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 ,NAEPاالكتعاف والتران  واالستدالل ) من  اللاإل رائي، وحل المعكالذ( ونلك و )المفاةلمي، 

2000:1-2 .) 

ةررري نعرررد المحتررروى، ونعرررد  وتغطررري القررروة الرياضرررلة  ال رررة أنعررراد رئلسرررة  نرررد تقرررولم الطالرررب
 (:  1111لمكن توضلحما كما يهي )بدوم، و  ، ونعد العمهلاذ الرياضلةالمعرفة الرياضلة

 ولضم:  المحتوى  البعد األول: -
 الحس العددم و صائ  األ داد، والعمهلاذ  هيما. .1

 القلاس وحس القلاس. .2

 المندسة والحس المكاني. .3

 البلاناذ ومفاةلم االحتمال. .4

 ال بر واالقتراناذ ال برية. .5
 وتعمل  ال ة من المعارف وال براذ ي ب أن يرا يمرا النعرد  رياضيةالبعد الثاني: المعرفة ال

 األول وةي:
 .Conceptual Understandingفمم المفاةلم  .1

، وطررح األم هرة المفراةلم وتسرميتما يتبين فمم الطالب لهمفراةلم  نردما لحقرق تقردمًا فري هدراك
وتداولررررا وتقدلمررررا لم تهررررف  ال،، وفرررري اسررررت داما وتم يهررررا لهنمررررانا واألعرررركالدالررررا  هيمرررراوالررررال أم هررررة 

ولعكرس فمرم المفمروم قردرة الطالرب  هرى التفكيرر فري  وفي تعرفا وتوظلفا لهقوا رد. تم لالذ المفاةلم،
 مواقف تتضمن التوظيف الوا ي لتعريفاذ المفموم والعالقاذ والتم لالذ لكل  هى حده.

 ( مواقف تدل  هى الفمم منما:1993نكر )أبو زينا، 

 رائ  وال داول.لقرأ الرسم وال  

 .لم ل المعاةد أو المواقف 

 الطالب  ن نعض المعاني أو الكهماذ الواردة في الن  نكهماذ أ رى. لعبر 

 .لعطي أم هة  ديدة  هى المبدأ أو القا دة 
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 .لستبدل الكهماذ برموز أو صورة أو نالعكس 

 . Procedural Knowledgeالمعرفة اإل رائلة .1

ضررلاذ  نردما ي تررار ولسررت دم اإل رررا اذ المناسررنة لهموقررف يبررةن الطالررب معرفتررا فرري الريا
الرياضرري، و نرردما يبرررر صررحة ه را اتررا ناسررت دام النمررانا المحسوسررة أو نررالطرق الرمزيررة الم ررردة. 
نتراا الرسروم  وتتضمن المعرفة اإل رائلة ال وارزملاذ العددلة في  هرم الرياضرلاذ، وقردراذ القررا ة وا 

وتنفيرررن اإلنعرررا اذ المندسرررلة وا  ررررا  الممررراراذ غيرررر الحسرررابلة كالتقررردير البلانلرررة و رررداول المعهومررراذ 
والفمم اإل رائي يتضرمن ألضرا قردرة الطالرب  هرى التفكيرر فري الموقرف  المعركل، ووصرف  ،والترتيب

تعكررس المعرفررة اإل رائلررة قرردرة الطالررب و وتعهيررل لمررا سررلعطي ةررنا اإل رررا  ه انررة صررحلحة لهمعرركهة. 
 ل وارزملة وموقف المعكهة.  هى الرب  بين  طواذ ا

 .Problem Solving حل المعكالذ .1

لطهرب مرن الطالرب فرري مواقرف حرل المعرركهة توظيرف الم رزون المعرفرري فري مواقرف  ديرردة. 
الرياضلة نالمفراةلم واإل ررا اذ والتفكيرر والتواصرل وممراراذ  ب ألضًا من الطالب رب  معرفتاويتطه

 ه ادة التم يل لهتعامل مع موقف  ديد.

 بعد الثالث: العمليات الرياضية وتشمل:ال

 .Mathematical Communicationالتواصل الرياضي  .5

لعني قدرة الفرد  هى است دام لغة الرياضلاذ )مفرداذ ورموز( في التعبير  ن األفكار 
والعالقاذ وفممما. وقد لا ن صورًا م تهفة من الهغة دا ل الصف، قد لكون عفملا أو كتابلا، 

 ,NCTMون رسملا أو غير رسمي، بين الطالب والمعهم أو بين طالب و  ر )ولمكن أن لك

م و اضي العفي ب أن لكون لدى الطالب القدرة  هى است دام مماراذ التواصل الري هن .(2000
ةنه الممارة من  ان تعد ؛اقعتمانوعرحما وتعديهما وم األفكار الرياضلةوالكتابي؛ من أ ل  رض 
 هى توضلح أفكارةم وتصوراتمم واال را اذ والحهول  هنةتسا د الط المماراذ األساسلة التي
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ورد في و لقة منادئ ومعايير الرياضلاذ المدرسلة و  ،(David & Nancy, 2003: 1الرياضلة )
(1111NCTM, ) التاللة:  تواصلمعايير ال 

 لعزز أفكار الطهنة الرياضلة وينظمما. تواصلال 

 فكيرةم الرياضي نطريقة مترانطة وواضحة ألقراتمم لسا د الطهنة في الصال تتواصل ال
 ومعهميمم واآل رين.

 ستراتي لاتمم.السا د الطهنة  هى تحهيل وتقيلم تفكير اآل رين و  لتواصلا 

 صل لسا د الطهنة  هى است دام الهغة الرياضلة؛ لتعبير  ن األفكار الرياضلة بدقة.واتال 

 .Mathematical Connectionsالترابطات الرياضية  .5

أم العهرروم الحلاتلررة لكونمررا تررد ل فرري كررل  وانررب وتعررد األرقررام واأل ررداد  تسررت دم الرياضررلاذ
العهررروم الطبلعلرررة أم فررري كرررل ان ررراز  همررري. ففررري المندسرررة تعتبرررر الرياضرررلاذ روح العمرررل المندسررري 

وال  لرردورةا فرري وضررع النمررانا والرسرروماذ المندسررلة ومحاكرراة الواقررع؛ ومررن دونمررا ال و ررود لهمندسررة
إلحصررا  فررال لكرراد ي هررو منمررا  هررم تطبلقرري. وألضررًا يه ررا هليمررا  همررا  لتطبلقاتمررا. وكررنلك نالنسررنة ل

النفس المعاصر لبنا  نمانا لدراسة  مهلاذ االقتصاد الراةن القائم  هى المنافسة، والعركاذ تطبرق 
 (.2113 ،د ينسالدارة واإلنتاا وغيرةا )النفكير الرياضي الدقيق  هى مسائل ا

 ، ران  الرياضي  نارة  ن رب  العمهلاذ واإل را اذ في الرياضلاذ نالمواقف الحلاتلةوالت
وتوظيف العمهلاذ الرياضلة في م االذ الرياضلاذ الم تهفة، مع هدراك الترانطاذ بين المعرفة 

 (.2114المفاةلملة واإل رائلة ) صر، 

فمم الرياضي، وبدون نلك لعمل التفكير الرياضي استمداف الترانطاذ وتكوينما لبنا  ال
معايير  أعارذولحفظون  ددًا من المفاةلم والمماراذ المعزولة والمتفرقة؛ لنلك  ةنلست دم الطه

ألةداف التاللة  بر دراستمم في م تهف لأةملة أن لصل التالمين هلى  مهلاذ الرياضلاذ المدرسلة 
 : (NCTM, 2000الصفوف الدراسلة )

 واست دامما ارهدراك الترانطاذ بين األفك. 
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  فمم كيف أن األفكار الرياضلة تكون مترانطة معًا وتبنى احداةا  هى األ رى لتكّون كاًل
 مترانطًا.

 .هدراك وتطبيق الرياضلاذ في سلاقاذ  ارا مادة الرياضلاذ 

 أهمية الترابطات الرياضية

ل الترانطاذ وةنه ةناك م مو ة من الفوائد التي تتحقق من  الل تعهم الرياضلاذ من  ال       
 (: 1111الفوائد تتم ل في نقاًل  ن )الرباط، 

 للصنحوا أك ر مرونة وكفا ة وانتا لة. لتسا دةم  هى رؤلة  مممة إل داد المعهمين
 الرياضلاذ واست داماتما في النواحي التطبلقلة الم تهفة.

 اةلم  هى التحرك من التفكير المحسوس هلى حل المعكالذ  هى المف طهنةتسا د ال
 الم ردة.

 .تد لم المفاةلم الممارذ ال ديدة من  الل ربطما نمعكالذ وتطبلقاذ العالم الواقعي 

 هى تنملة المعرفة المتكامهة.طهنة تسا د ال  

 هى هدراك كيف أن األفكار في م االذ م تهفة مترانطة. طهنةتسا د ال  

 .تسا د  هى فمم الرياضلاذ نعكل أفضل وكيف ةي مفيدة في حلاتمم 

  لهنظر لهرياضلاذ ككل متكامل بداًل من النظر هليما  الطهنةتسا د  هى توسلع منظور
 قرار نصهتما وفائدتما دا ل و ارا المدرسة.لم مو ة معزولة من الموضو اذ واإل

 من  الل توضلح المفاةلم ال اطئة وتقدلم وصالذ رياضلة ناذ  طهنةتؤ ر  هى تعهم ال
 فائدة.

 .Mathematical Inductionاالستدالل الرياضي  .1

االسرررررتدالل االسرررررتقرائي نم انرررررة برررررؤرة الرياضرررررلاذ وةرررررو نو ررررران لعرررررد االسرررررتدالل الرياضررررري 
 االستدالل االستنناطي.و 
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ولمكررن القررول نرران االسررتدالل الرياضرري يتم ررل فرري القرردرة  هررى الررنةاب فلمررا ورا  المعهومرراذ 
لرررة مرررن  رررالل مالحظرررة  ررردد مرررن المعطررراة؛ لتوليرررد أو هنتررراا اسرررتنتا اذ  امرررة  ديررردة نطريقرررة منطق

القرردرة  هررى الترردليل وتقرردلم الح ررج  سررتدالل االسررتقرائي، وألضرراً الحرراالذ ال اصررة متمرر اًل نلررك فرري اال
القولرررة المبرةنرررة  هرررى صرررحة االسرررتنتاا مسرررتعينًا نالقوا رررد والنظريررراذ والمنرررادئ والمسرررهماذ نطريقرررة 

إن االستدالل االستقرائي االستنناطي نم انة منطقلة، متم اًل نلك في االستدالل االستنناطي. ولنلك ف
 (.1119نعدين لالستدالل الرياضي )السيد، 

لمكنمم تعهم االستدالل الرياضي هنا ما أتلحذ الفرصرة  الطهنة( أن 1119كما أعار السيد )
لمناقعررة هسررتنتا اتمم وتوضررلحما مررن  ررالل تقرردلم األم هررة، واألم هررة المضررادة، ناإلضررافة هلررى طرررح 

. هنا هبترا" ألن ةنا السؤال الناقد ضرورم لنمو مماراذ االسرتدالل لردى ط؟الدائم لهسؤال "لمانا المعهم
هلررى كفررا ة إلضررافة امررا كانررذ لررديمم المعرفررة الرياضررلة، والممررارة الكافلررة الترري تررؤةهمم لالسررتدالل. ن

ة ربما لكرون  ائردًا أن ضعف القدرة االستدالللة لدى الطهن هنهلى االستدالل،  المعهم في قلادة الطهنة
سرتدالللة، ولرلس في ك ير من األحلان هلى فعل العمهلة التعهلملة متم اًل في ضعف كفرا ة المعهرم اال

  هى االستدالل.  لعدم قدرة الطهنة

( التالي الرنم 1-1ا القوة الرياضلة من  الل العكل )ولمكن توضلح أنعاد القوة التي تغطيم
 :(NAEP, 2002م الوطني لتطوير التعهم )أكدذ  هلا ود متا مؤسسة التقول

باالعتماااد علااى م سسااة التقااويم الااوطني لتطااوير الااتعلم،  (( أبعاااد القااوة الرياضااية  إعااداد الباحثااة2-1شااكل  ال
1822. 

أبعاد القوة الرياضية

العمليات 
الرياضية

االستدالل
الرياضي

ت الترابطا
ةالرياضي

التواصل
الرياضي

المعرفة 
الرياضية

حل 
المشكالت

المعرفة 
اإلجرائية

فهم 
المفاهيم

المحتوى

الجبر 
ت واالقترانا
الجبرية

البيانات
ومفاهيم 
االحتمال

الهندسة 
والحس 
المكاني

القياس 
وحس 
القياس

األعداد 
والحس 
العددي
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 القوة الرياضية أهمية

هتفكير تعد القوة الرياضلة الحد األقصى من المعرفة الرياضلة والتي لمكن لهطالب توظلفما ل
 (:2114 ) صر، رياضلا، وحلاتلا: والتواصل

 قدرة الطالب  هى است دام لغة الرياضلاذ في التواصل. .1

 قدرة الطالب  هى التحهيل واالستدالل الرياضي. .2

 قدرة الطالب  هى الرب  بين المعرفة المفاةلملة واإل رائلة. .3

 هدراك طبلعة الرياضلاذ، ومدى نفعيتما والميل نحوةا. .4

 اضلة وغيرةا من المعارف نعكل يوضح تناسق المعرفة.هدراك تكامل المعرفة الري .5

 تنمية القوة الرياضية

أن المررد ل ال يررد لتنملررة  هنةنرراك ا ررتالف فرري اآلرا  حررول القرروة الرياضررلة وكلفلررة تنميتمررا، 
( أن Stanislas,1997: 15القروة الرياضررلة يتطهرب قرروة تدريسررلة فري أدا  المعهررم. ويرررى ستانسرهز )

أن اإلنسررران لدلررررا مررررد وحيرررد متعرررردد العقررررول، وأن مرررا لحرررردث دا ررررل حصررررة الت رررارب توصررررهذ هلررررى 
الرياضررلاذ اليرروم ةررو تعامررل المعهررم مررع  قررل واحررد، هضررافة هلررى  رردم  دلررة ةررنا التعامررل. هّن العقررل 

هن يه را الطالرب هلرى تكروين ارتناطراذ  ؛الرياضي ي تهف كهلًا  ن ملكانلكا الحساب التي تعمل اليوم
ت راه. بينمرا تعّهرم الرياضرلاذ لعتمرد  هرى تنروع وتعردد االرتناطراذ العقهلرة التري  للة طوللرة أحادلرة اال

 تحدث دا ل حصة الرياضلاذ.

تعهررم الرياضررلاذ ةرري ال مررد المبررنول لزيررادة  رردد االرتناطرراذ العقهلررة لرردى الفرررد كمنررتج هن 
مالمحمرا  نرد  لهرياضلاذ المدرسلة، بينما قوة الفرد في الرياضرلاذ تعنري ع صرلة الفررد والتري تبردو

ال رررروا  رررن المرررالوف فررري التواصرررل والتفكيرررر والتامرررل. ولرررنا ي رررب هدراكمرررا مرررن قبرررل المعهرررم وتحديرررد 
 م االتما ومن بينما:

 االستدالل الرياضي.و الحس الرياضي و الحدس الرياضي : النمو العقلي الرياضي ويشمل 

 التران  الرياضي.و التواصل الرياضي  :النمو اللغوي ويشمل 

 طبلعرررررة و قافررررة الرياضررررلاذ و ترررراريد الرياضررررلاذ  :جتماااااعي الرياضااااي ويشاااااملالنمااااو اال
 الرياضلاذ.
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حررول تنملررة القرروة الرياضررلة  Gerald&Scouts, 1991:1-14)) أعررار  يرالررد وسرركوتسو 
 نضرورة العمل في  ال ة أنعاد كالتالي:

 (.About Mathematics)حول الرياضيات؟ الطالبماذا يعتقد  البعد األول:

حررول كررون الرياضررلاذ م مو ررة مررن العمهلرراذ الحسررابلة  الطالرربنلك تغيررر ا تقرراد ولقصررد برر
نمررا الرياضررل  ،التقرردير :منمررا ،اذ تعررمل أنعررطة و مهلرراذ أ رررى الترري يررتم دراسررتما ب انررب األ ررداد، وا 

 وتحديد مسار العمل، والتصور والت يل، والتنظلم. ،واكتعاف المعهوماذ، والت طل 

 ((About LearningMathematicsالمعلم حول تعليم الرياضيات؟ البعد الثاني: ماذا يعتقد

ولقصررد نررا تغيررر ا تقرراد المعهررم  ررن كررون الترردريس ةررو نقررل أو  رررض  برررة، فرري ةررنه الحالررة        
 دنرىالمعهم ةو الرنم يرتعهم، هنمرا التردريس كعمهلرة تنقلرة وتسرولة م ررى ملراه، فالملراه سرتتحرك دون أ

تنقلررة تزيررد مررن السررر ة وتحديررد االت رراه وتوضررح المصررب والمرسررى، عررك، ولكررن  مهلررة التسررولة وال
ةكرنا دور المعهرم،  ،تهرك ةري المعركهة ا قردره؟كنلك التعهم سلحدث دون عك، لكن في أم ات راه؟ ومر

التطبيرق الرواقعي  و  ،األنعرطة العمهلرةالتعراون، و  سرتراتي لاذ متنو رة منمراا هلا ي ب فمرم أن ةنراك 
 األدا  النةني.و  ،حل المعكالذ، و امعاةدة النمانو  ،الحلاتي

 (.Students Activities  الطالبالبعد الثالث: أنشطة 

اسرررت دام : منمرررا، طالرررب هرررى م مو رررة مرررن األنعرررطة ي رررب أن يؤديمرررا ال ةرررنا النعرررد يركرررز
، وطررررح  رررن الوقرررذ الرررالزم، وأد أسرررناب النمرررونايرررحدتز  هرررى العالقررراذ، و يرررركوالت ،النمرررانا واألدواذ

فررري ه ررررا  المنافسررراذ  اإلك رررار و ررردم ،نالحسررراناذ الكتابلرررة المعقررردة الرررنةون  ارةررراق و ررردم األسرررئهة،
 والمسانقاذ.

 أهداف تنمية القوة الرياضية

ونلرررك فررري ضرررو   ،تمررردف التطهعررراذ المسرررتقبهلة هلرررى بنرررا  عررر   يتميرررز نرررالقوة الرياضرررلة
 (:1111األةداف التاللة ) صر، 

 هدراك مفرداذ ورموز الهغة الرياضلة. .1

 مكوناذ البنا  المفاةلمي الرياضي.هدراك  .2
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 هدراك طبلعة الرياضلاذ وداللة بنيتما. .3

 هدراك أةملة الرياضلاذ في المواقف الحلاتلة. .4

 استنتاا منظومة من القوا د الرياضلة وتوظلفما في المواقف وحل المعكالذ. .5

 استقرا  الترانطاذ المفاةلملة في النسق الرياضي. .6

 ا ل الموقف الرياضي. هنتاا أكبر  دد من األفكار د .7

 ولمكن تم يل أةداف القوة الرياضلة في العكل اآلتي:

 

 .5751( أهداف القوة الرياضية  إعداد الباحثة(، 5-5الشكل  

 التحصيل والقوة الرياضية

لم ل التحصيل الرياضي أحد أنعاد القوة الرياضلة ولظمر في نعد المعرفة الرياضرلة، ونلرك 
تررزداد أنعرراد القرروة  هنة الرياضررلة يتحسررن التحصرريل الدراسرري  نررد الطررالب،  نررد تنملررة أو قلرراس القررو 

  (.1111الرياضلة لتعمل أنعاد غير تقهيدلة ) صر، 
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لمكن استنتاا نعض  صائ  القوة الرياضلة من  الل تعريفاتما المتعددة التري وردذ فري 
 القبررررررلالذو  (،1111) رزق و (، 1111) ما رررررردو (، 1111) دراسررررررة  بدالهررررررا :م ررررررل ،دراسرررررراذ سررررررانقة

  أم هتما: منو  .(1113) زنقورو (، 1111) ال طيب والم نوبو (، 1111)

  بنا  رياضي لعبر  ن أدا  الطالب وقدراتا الرياضلة في حل المعركالذ مرن  رالل معرفترا
 الرياضلة نانعادةا ال ال ة.

  اكسرررراب الفرررررد لهمفرررراةلم الرياضررررلة والترررري تظمررررر مررررن  ررررالل همكانلررررة تعبيررررر الطالررررب  ررررن
 صوراذ النةنلة نالرسوماذ والنمانا، واست دام الهغة الرياضلة.الت

 هغرررررة والمعرفرررررة اال رائلرررررة فررررري التواصرررررل ب قررررردرة الفررررررد  هرررررى اسرررررت دام المعرفرررررة المفاةلملرررررة
الرياضلاذ، و مل الترانطاذ برين فرروع الرياضرلاذ وبرين الرياضرلاذ فري المواقرف الحلاتلرة 

تدالل الرياضررري لهتواصررل لهمفررراةلم والتعملمررراذ  رررا  االسرررهالترري توا رررا الفرررد، والقررردرة  هرررى 
 والقوانين.

  فا هلة الفرد في است دام المعرفرة المفاةلملرة واال رائلرة لحرل معركهة غيرر مالوفرة مرن  رالل
 است دام مماراذ التواصل الرياضي، واالستدالل الرياضي، والتران  الرياضي م تمعة معًا.

 دام المعهومرراذ الرياضررلة ناسررت دام أسرراليب قرردرة  امررة لرردى الطالررب تمكنررا مررن  مررع واسررت 
 ديررردة منمرررا االستكعررراف والحررردس، واالسرررتدالل المنطقررري وحرررل المعررركالذ غيرررر الروتينلرررة. 

مرررع  ،ن  األفكرررار الرياضرررلة فررري م رررال رياضررري مرررااوالتواصرررل مرررن  رررالل الرياضرررلاذ، وترررر 
 طة بما.أو السلاقاذ المرتننفسة األفكار الرياضلة في م ال  همي   ر في السلاق 

  ت تمررع فيمررا أسرراليب النعرراط الررنم يتعهررق نررالتفكير فرري الرمرروز سرروا  كانررذ ةررنه  الترريالقرردرة
الرموز أ دادًا أم حروفًا وسوا  كان ةنا التفكيرر فري  القراذ حسرابلة أم معرادالذ  بريرة أو 

  القاذ مكانلة.

 .امتالك المتعهم المعرفة والعمهلاذ الرياضلة ضمن محتوى رياضي 
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 الرياضيالتفكير 

لعررد التفكيرررر الرياضررري أحررد األعررركال المتعرررددة لهتفكيررر ولعّهرررا أةرررم أعرركال التفكيرررر ألنرررا مرررن 
 اللا لستطلع المتعهم حل المعكالذ الرياضلة ونلك ناسرت دام أسراليب االسرتدالل والتامرل والبرةران 

دراك العالقررراذ برررين المتغيرررراذ فررري المعررركهة. ونظررررًا ألةملرررة التفكيرررر الري اضررري، يوصررري الرياضررري وا 
نضررورة ه رارة فكرر المرتعهم وتنملرة ( NCTM: 2000, 2003) الم هس القومي لمعهمري الرياضرلاذ
 قدرتا التفكيرية نما لكفل تحقيق:

 .تنملة قدرة المتعهم  هى حل المعكالذ 

 ةاكتعاف التعملماذ والعالقاذ الرياضلة والرب  بينمما إلنتاا تركيناذ رياضلة  ديد. 

 ددة مررررن االسرررتدالل وطررررق البرةررران. حيررررث لمكرررن القرررول أن التفكيررررر اسرررت دام أنرررواع متعررر
الرياضررري يتسررررم نررررالقوة الالزمرررة لعمهيترررري التعهررررلم مرررن  مررررة المعهمررررين، والرررتعهم مررررن  مررررة 

 المتعهمين.

ولمكررن تعريررف التفكيررر الرياضرري نانررا: م مو ررة مررن العمهلرراذ النةنلررة الترري تتمركررز حررول 
سررررتراتي لة لحررررل تهررررك اأفكررررار تسررررت دم كوسرررريهة أو ك معرررركالذ رياضررررلة محررررددة، تمرررردف هلررررى هنترررراا

 (. 11، 1119)هبراةلم،  المعكالذ

( فررري المعلرررار 1111كمرررا وأعرررارذ و لقرررة المنرررادم  والمعرررايير لهرياضرررلاذ المدرسرررلة لعرررام )
السررانع وةررو معلررار التفكيررر والبرةرران، أن  هررى المنرراةج المدرسررلة لمررادة الرياضررلاذ أن تمكررن طهنررة 

ابتداً  مرن مرحهرة ريراض األطفرال حترى الصرف ال راني  عرر مرن تحقيرق األةرداف  المراحل  ملعما،
 التاللة:

 .فمم أةملة التفكير والبرةان في الرياضلاذ 

 .بنا  ت ميناذ رياضلة والتحقق منما 

 .تطوير وتقيلم ح ج وبراةين رياضلة 

   .ا تلار واست دام أنماط م تهفة من التفكير وأساليب البرةان 
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 ر الرياضيمظاهر التفكي

 (:1119لهتفكير الرياضي  دة مظاةر، ننكر ةنا المظاةر كما وردذ في )ال طيب،       

 Inductionاالستقراء  .5

فري اسرت راا منرادئ  امرة أو أحكرام  امرة مرن فحر  أو قرررا ة  وةرو  مهلرة منطقلرة تسرا د
كتعررافاذ ال تصررنح ةررنه اال أنّ  حرراالذ  زئلررة. ولسررت دم االسررتقرا  الكتعرراف العالقرراذ المحتمهررة هالّ 

أنمرا حقلقلرة أو نظريرة أو قانونلرة، مرا لرم يرتم ا نراذ صرحتما  توصرف  هرىصحلحة نحيث لمكرن أن 
 نالطرق االستدالللة.

 ومن األمثلة على ذلك:

  :11، 55، 111تتنع النم  التالي  م امأل الفراغ...... ، 
 ؟ما ةو الحد الرانع 

 Generalization and Abstraction التعميم والتجريد .5

أو ةو توسرلع  ،وةو  نارة  ن  مهة ا نارية تنطبق  هى م مو ة من األعلا  أو العناصر
لعنارة نسرلطة لتصرنح  نرارة أ رم وأعرمل فري حرين تكرون العنرارة النسرلطة حالرة  اصرة منمرا. ولمكرن 

 ناريررة تحرردد  القررة بررين مفمررومين أو التعمررلم الرياضرري(  هررى أنررا  نررارة  ررن  مهررة هألضررًا ) اتعريفرر
بتطبيق نتائج الرياضلاذ في ك ير من  يد في الرياضلاذ لسمح ك ر من المفاةلم الرياضلة. والت ر أ

 األوضاع ال اصة والعمهلة.

يتميررررز التعمررررلم  ررررن االسررررتقرا  فرررري أن التعمررررلم يتطهررررب صررررلاغة لغولررررة لهنتي ررررة، أمررررا فرررري و 
 االستقرا  فال ضرورة لنلك.

 األ داد األ رى غير المربعة: تمعن في مربعاذ األ داد التاللة وربعمثال: 
21 = 1      23  =9      25   =25    27 ..... =   29 ..... =    211  ..... = 

 نالح  أن  ملع األ داد التي تم تربلعما أ داد فردلة.

 مانا تستنتج؟ مربع أم  دد فردم ةو .....................
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 Deductionاالستنتاج  االستنباط(  .1

االسررتنناط ةررو االنتقررال مررن الحكررم الكهرري هلررى الحكررم  هررى ال زيئرراذ، فمنرراك االسررتنتاا أو 
المقدمة التي ةي حكم كهي والتي ةي في العادة تعملم أو قانون رياضي، فمر اًل المقدمرة التاللرة ةري 

 تعملم رياضي: 

 180°م موع قلاس زوالا الم هث تساوم 

متسرراوم السرراقين، فررإن النتي ررة الترري يررتم فمرر اًل هنا كرران الم هررث أ ب ا م ه ررًا قررائم الزاولررة و 
 .45°التوصل هليما ةي أن قلاس كل زاولة من الزاويتين األ يرتين في الم هث أ ب ا لساوم 

أو ةرررو  ،فاالسرررتنتاا ةرررو الوصرررول هلرررى نتي رررة  اصرررة ا تمرررادًا  هرررى مبررردأ  رررام أو مفرررروض
ذ التي تنطبق  هيما القا ردة تطبيق المبدأ أو القا دة العامة  هى حالة أو حاالذ  اصة من الحاال

 أو المبدأ.

 Symbolismالتعبير بالرموز  .1

لعتبررر الرمررز ةررو حرررف أو  القررة أو ا تصررار لم ررل تعبيررر، أو  مهلررة رياضررلة. ولسررتعمل 
الرمررز بداللررة مررن االسررم، واالسررم لعطرري لهمفمرروم الررنم لحرردد م مو ررة مررن األعررلا  تعررترك بررنعض 

مررن  ررالل الرمرروز والم رررداذ ولررلس مررن  ررالل البلانرراذ ال صررائ . والتقكيررر الرمررزم ةررو تفكيررر 
 المحسوسة وم ال نلك نوع التفكير المست دم في حل مسائل ال بر والمندسة.

سرنواذ. مرا المقردار ال بررم  5 مر ندلم ُمم ل بواسطة المتغير  . نبيل أصغر من ندلم برر مثال: 
 النم ُلعبر  ن  مر نبيل بداللة الرموز؟

 Logical Thinkingالتفكير المنطقي  .1

فمررو قرردرة  قهلررة تمكررن الفرررد مررن االنتقررال المقصررود مررن المعهرروم هلررى غيررر المعهرروم مسترعرردًا 
ر واالسرررتدالل نقوا رررد ومنرررادئ موضرررو لة، ولعررررف المنطرررق فررري ك يرررر مرررن األحلررران  هرررى أنرررا التفكيررر
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د من ممارة وع في المغالطاذ، ويزيفمم المنطق واست داماتا  هى ت نب الوق الصحلح، حيث لسا د
 في التفكير التحهيهي. لطهنةا

أضرعاف مرن منزلرة اآلحراد. هنا برردلنا  1 فري  رردد مكرون مرن منرزلتين أكبرر بررر  منزلرة الععرراذمثاال: 
 من العدد األصهي. ما العدد األصهي؟  11المنازل في ةنا العدد نحصل  هى  دد أصغر بر 

 Mathematical Proofالبرهان الرياضي  .1

ق النم لعتمد  هى المسهماذ، أم أنا سهسهة اسرتدالللة مرن العنراراذ التري ةو الدليل الصاد
، البرةرران الرياضرري نُتسررتّ دم المسررهماذ كمنررادئ  امررة والنتي ررة لمررنه السهسررهة تسررمى نظريررة. أم أ

لنظريررة مررا، ةررو اسررت دام الرردليل المنطقرري لبلرران أن صررحة نظريررة تننررع مررن صررحة نظريرراذ سررانقة 
 مبرةنة أو من مسهماذ.

 Modeling النمذجة .0

ك ي رررب أن تمرررنح النمن رررة الرياضرررلة لهظرررواةر أحرررد أقررروى اسرررت داماذ الرياضرررلاذ؛ لرررنل تعررد
نطررررق تكرررون  من رررة العديرررد مرررن الظرررواةر الرياضرررلةفررري  ملرررع المسرررتولاذ لن ةنرررالفرصرررة ل ملرررع الطه

 انرة و نموةر ،مناسنة لمستواةم. مصطهح النمونا الرياضي لعني تم لاًل رياضلًا لهعناصر والعالقراذ
اةرة وحررررل نسرررر ة م اللررررة مررررن ظرررراةرة معقرررردة، وتسررررت دم النمررررانا الرياضررررلة لتوضررررلح وتفسررررير الظرررر

سرررررت دام المعرررررادالذ وال رررررداول بنرررررا  النمرررررانا الرياضرررررلة لهظرررررواةر نا ةنرررررالمعررررركالذ، ولسرررررتطلع الطه
 والرسوماذ البلانلة لتم يل وتحهيل العالقاذ.

 Guessingالتخمين  .8

 ةنرررويتفرررق المربرررون والنررراح ون أن الطهرئلسررري لالكتعررراف،  ةرررو الحرررزر الررروا ي، وةرررو طريرررق
لسرررتطلع األطفرررال الصرررغار  هنُلمِكرررنمم بنرررا  وتحسرررين وا تلرررار الت مينررراذ فررري المدرسرررة األساسرررلة. 

كمررا هنررا  .م وكررنلك استكعررافما ناسرت دام المررواد المحسوسررة واألم هرةموصرف ت مينرراتمم وأفكررارةم بهغرت
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لت مينراذ المقدمرة ، وأن لصرلغوا عراف ت مينراتمملصرلاغة واكت ة معرًا؛نرمن الضرورم أن لعمرل الطه
 من  الل   رين ولفمموةا.

عرلقل مقابرل  21عرلقل مقابرل غسريل السرلارة الصرغرى. و 11محل لغسريل السرلاراذ يتقاضرى مثال: 
عررلقل.  ررد  رردد  141سررلاراذ نقلمررة ه ماللررة  11غسرريل السررلارة الكبيرررة. فرري أحررد األلررام تررم غسرريل 

 لتي تم غسهما من كل نوع؟السلاراذ ا

 والعكل اآلتي يوضح مظاةر التفكير الرياضي:

 

 (.1822( مظاهر التفكير الرياضي  إعداد الباحثة، 7-1الشكل  

 :التحصيل الدراسي

لعد التحصيل أحد ال وانب المامة لهنعاط العقهي النم لقوم نا المتعهم في المدرسة، ويهعب 
ولعتبررر أحررد أةررم المعررايير الرئلسررة فرري تحديررد مرردى  عهررلم وتحديرردةا.فرري تعرركيل  مهلررة الت دورًا كبيررراً 

 ن اح المؤسساذ التربولة أو فعهما في تقدمما نحو تحقيق األةداف التربولة. 

( نانرا: ه نراذ القردرة  هرى ان راز مرا ترم اكتسرانا مرن ال برراذ Alderman, 2007و رفرا الردرمان )
( 1111. و رفتررا ألضررا كاسررب )Alderman, 2007: 101)التعهلملررة الترري وضررعذ مررن أ هررا )

مظاهر 
التفكير

الرياضي
التخمين

التعبير
بالرموز

ر التفكي
المنطقي

البرهان 
الرياضي

النمذجة

التعميم

اءاالستقر

اجاالستنت
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 وبلانراذ وحقرائق ومفراةلم وتعملمراذ وممراراذ وقرلم نانا: ةو ما لحصل  هلا المرتعهم مرن معهومراذ
مرررع الوسررر  اال تمرررا ي الرررنم ينتمررري هللرررا،  وفرررق برنرررامج معرررد يمررردف هلرررى  عرررل المرررتعهم أك رررر تكلفررراً 
أو  رررن طريرررق  مدرسررينم مررن قبرررل القرررلّ لُ الررنم ناإلضررافة هلرررى ه ررداده لهتكيرررف مررع الوسررر  المدرسررري، 

 (. 1111 اال تناراذ المقننة أو كهيمما معا )كاسب،

 :أنواع التحصيل الدراسي

 التحصيل الدراسي المعرفي. .1

 التحصيل الدراسي الممارم. .2

 التحصيل الدراسي الو داني. .3

ن بيترسرررون وقرررد بررريّ  ،حيرررث أن الطهنرررة يوا مرررون الك يرررر مرررن المعررراكل فررري تعهرررم الرياضرررلاذ
تقرودةم هلرى تحصريل  و  رون في نحث قدموه نان معرفة معهمي الرياضلاذ لهمعكالذ  ند الطهنة،

ستراتي لة اوال ي ب أن يت اةل المعهمين ألة  أ هى  ند الطهنة لمنادئ وأسس تعهم مادة الرياضلاذ.
 ضلاذ.لمكن أن تقودةم وتد م تعامهمم لتمكين طهبتمم من تحقيق أ هى من التحصيل في مادة الريا

ةنرراك ارتناطررًا قولررا بررين معرفررة الطالررب ومعرفررة المعهررم فرري أسررس التعامررل مررع  وبّينررذ الدراسرراذ أن
 (.      Mercer,1997المنادئ األساسلة لهتعهم )

-111 :1113ي ررب أن تمترراز أسرراليب تعهررلم الرياضررلاذ بتوفيرةررا لهمحكرراذ التاللررة ) ابررد، 

راذ ال ديررردة، وتعهرررلم المتطهنررراذ السرررانقة، ووضررروح (: وضررروح المررردف، وتعهرررلم المفررراةلم والممرررا111
العرررروح التعهلملرررة، واالسرررت دام الكفرررؤ لرررزمن التعهرررلم، األم هرررة التعهلملرررة الكافلرررة والمناسرررنة، والتمررررين 

 الكافي، المرا عة المناسنة، التغنلة الرا عة الفعالة، التعملم.
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 الدراسات السابقة: 5.5

و رررة مرررن الدراسررراذ السرررانقة التررري لمرررا  القرررة نموضررروع م م فررري ةرررنا ال رررز تتنررراول الناح رررة 
قامررذ الناح ررة  هندراسررتما الحاللررة، ونلررك مررن أ ررل تحديررد موقررع دراسررتما نالنسررنة لهدراسرراذ السررانقة، 

 ربعة محاور كما يهي: أبتصنيف ةنه الدراساذ هلى 

 دراسات حول القوة الرياضية:المحور األول: 

 (5751دراسة عبدالله  

هلررى بلرران فا هلررة البرنررامج القررائم  هررى الررتعهم الرردماغي فرري تنملررة أنعرراد القرروة  ةرردفذ الدراسررة
الرياضرررلة )التواصرررل الرياضررري، الترررران  الرياضررري، االسرررتدالل الرياضررري(. اسرررت دم الناحرررث أدواذ 
تعهلملة تتم ل في: دليل تنفين البرنامج، وس ل النعاط، وألضًا أدواذ قلاس تتم ل فري: ا تنرار القروة 

لة نانعادةررا الرر الث )التواصررل الرياضرري، والتررران  الرياضرري، واالسررتدالل الرياضرري( لوحرردتي الرياضرر
حساب الم ه اذ، والمندسة التحهيهلة لهصف األول ال انوم. است دم الناحث  ينة من طالب الصرف 

 اً طالنرر (11ة التعهلملررة، وتررم تقسررلممم هلررى م مررو تين الت ريبلررة )لرراألول ال ررانوم التانعررة إلدارة الدا ه
حصررائلة و ررود فررروق دالررة هوطالنررة. حيررث أظمرررذ نتررائج الدراسررة  اً ( طالنرر11وطالنررة، والضررانطة )

 . ةلصالح الم مو ة الت ريبلة في ا تنار القوة الرياضلة نانعادةا ال ال 

 (5751دراسة ماجد  

طنقرين فري ةدفذ الدراسة هلى معرفة العالقة بين القوة الرياضلة واألدا  التدريسري لهطهنرة الم
 ،وترم ه رداد ا تنرارين ،وطالنرة اً ( طالنر111) دراسرةكهلاذ التربلة األساسلة في العراق. بهغذ  ينرة ال

نصلغتا النمائلة مرن   ، واالستدالل(. وتكون ناألول: ا تنار القوة الرياضلة ولعمل )التواصل، والترا
 ةفقررررة موز رررة  هرررى  ال ررر (11. وال ررراني نطاقرررة مالحظرررة لرررألدا  التدريسررري تكونرررذ مرررن )( فقررررة11)

 :هلى النتائج اآلتلة توصهذ الدراسةو  ،م االذ )الت طل ، التنفين، التقولم(

 .دم امتالك الطهنة المطنقين في كهلاذ التربلة األساسلة لهقوة الرياضلة  
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 .دم امتالك الطهنة المطنقين في كهلاذ التربلة األساسلة مماراذ األدا  التدريسي  
 لررررا مو نررررة ناذ داللررررة هحصررررائلة بررررين القرررروة الرياضررررلة وممرررراراذ األدا  تو ررررد  القررررة ارتناط

 التدريسي لدى الطهنة المطنقين في كهلاذ التربلة األساسلة.

 (5751دراسة الخطيب والمجذوب  

ةردفذ الدراسررة هلررى تقصري أ ررر برنررامج تدريسرري قرائم  هررى وظررائف نصرفي الرردماغ فرري القرروة 
( طالنررًا مررن طررالب 11أفررراد الدراسررة مررن ) هن تكررون اسرري. الرياضررلة لرردى طررالب الصررف ال ررامن األس

الصررف ال ررامن األساسرري، تررم تطبيررق ا تنررار السررلطرة الدماغلررة لتحديررد النصررف المسررلطر لرردى كررل 
تم تقسلم الطالب هلى م مو تين متكافئتين نعكل  عوائي، م مو ة ت ريبلة والتي  م طالب منمم. 

ئم  هرررى وظرررائف نصرررفي الررردماغ. بينمرررا ُدرسرررذ الم مو رررة ُدرسرررذ ناسرررت دام البرنرررامج التدريسررري القرررا
ال انلة والتي عكهذ الم مو ة الضانطة نالطريقة اال تلادلة. تم تطبيق ا تنرار القروة الرياضرلة ومرن 
 م است دام تحهيرل التنراين المتعردد لدراسرة أ رر البرنرامج فري القروة الرياضرلة ومسرتولاذ العمهلراذ مرن 

 واصل الرياضي، والتران  الرياضي، واالستدالل الرياضي(.أنعاد القوة الرياضلة )الت

وقررررد أظمرررررذ نتررررائج الدراسررررة و ررررود فررررروق ناذ داللررررة هحصررررائلة بررررين م مررررو تي الدراسررررة 
الت ريبلة والضانطة ولصالح الم مو ة الت ريبلة تعزى لهبرنامج المقترح في ا تنار القروة الرياضرلة. 

ن أنعررراد القررروة الرياضرررلة )التواصرررل الرياضررري، والترررران  أمرررا فلمرررا يتعهرررق نمسرررتولاذ النعرررد ال الرررث مررر
نتررررائج الدراسررررة و ررررود فررررروق ناذ داللررررة هحصررررائلة بررررين  وبينررررذ ،الرياضرررري، واالسررررتدالل الرياضرررري(

م مو تي الدراسة الت ريبلة والضانطة ولصالح الم مو ة الت ريبلة فري التواصرل الرياضري والترران  
 بين م مو تي الدراسة في االستدالل الرياضي. حصائلة هالرياضي. و دم و ود فروق ناذ داللة 

 (5755  دراسة القبيالت

 هررى اسررتلعاب المفرراةلم برنررامج تعهلمرري فرري القرروة الرياضررلة ةرردفذ الدراسررة هلررى فحرر  أ ررر 
الرياضلة لدى مرحهة التعهلم األساسري فري األردن، حيرث ترم ا تلرار  ينرة قصردلة مرن طهنرة الصرف 

( طالنرة، مروز ين 61لهوا  نبلان فري األردن، والنرالع  ردد أفرادةرا )لة والتعهلم امن في مديرية التربال 
 هررى عررعبتين فررري مدرسررة اإلنررراث. واحررده ُدرسرررذ ناسررت دام التررردريس وفررق القررروة الرياضررلة، وال انلرررة 
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األول لقلراس اسرتلعاب المفراةلم الرياضرلة  ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة. وقرام الناحرث ببنرا  ا تنرارين:
ً   هررررى  ال ررررة مكونرررراذ: المعرفررررة والفمررررم والتطبيرررق والتحهيررررل والتركيررررب، وال رررراني لقلرررراس التفكيررررر بنرررا

( برين α01.11) الرياضي. وكعفذ النتائج  ن و رود فررق نم داللرة هحصرائلة  نرد مسرتوى الداللرة
المتوسررطين الحسررابيين المعرررّدلين لرردر اذ االسرررتلعاب المفرراةلمي لهطالنرراذ لعرررزى لطريقررة التررردريس، 

( بين المتوسطين الحسرابيين المعرّدلين α01.11و ود فرق نو داللة هحصائلة  ند مستوى الداللة )و 
لدر اذ مكون التحهيل والتركيب في االستلعاب المفراةلمي لعرزى لطريقرة التردريس ولصرالح التردريس 

ة فررررق نم داللرررة هحصرررائلة  نرررد مسرررتوى الداللررر كرررنلك أظمررررذ النترررائج و رررود .وفرررق القررروة الرياضرررلة
(α01.11 بين المتوسرطين الحسرابيين المعرّدلين لردر اذ التفكيرر الرياضري لهطالنراذ لعرزى لطريقرة )

 . التعهلمي القائم  هى القوة الرياضلة التدريس ولصالح البرنامج

 (5755دراسة رزق  

ةدفذ الدراسة هلى معرفة أ ر است دام مد ل القوة الرياضلة لهطالناذ المعهماذ في تنملة 
في الرياضلاذ لطالناتمن نالمرحهة المتوسطة، ومعرفة أ ر است دام مد ل القوة الرياضلة  التحصيل

لهطالناذ المعهماذ في تنملة االت اه نحو الرياضاذ لطالناتمن نالمرحهة المتوسطة. است دم الناحث 
المنمج عنا الت ريبي نم التصملم الت ريبي: م مو ة ضانطة، وم مو ة ت ريبلة، مع ا تنار 

ونتائ من نالمرحهة المتوسطة ناإلضافة  ( طالنة113بهي ونعدم. حيث تكونذ  ينة الدراسة من )ق
 ( طالناذ معهماذ.11هلى الطالناذ المعهماذ لمؤال  الطالناذ والنين بهع  ددةم )

 طالناذأظمرذ نتائج الدراسة و ود فروق ناذ داللة هحصائلة بين متوسطي در اذ 
و ود فروق ناذ داللة و مو ة الضانطة في التحصيل في الرياضلاذ. الم مو ة الت ريبلة والم 

هحصائلة بين متوسطي در اذ الم مو ة الت ريبلة والم مو ة الضانطة في التطبيق القبهي 
 لإلت اه نحو الرياضلاذ.
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 (5757  دراسة سرور

ملررة هلررى فا هلررة اسررت دام البرم لرراذ الحرررة المفتوحررة المصرردر فرري تنالتعرررف ةرردفذ الدراسررة 
 تكونررذ العينررة مرررن هنالقرروة الرياضررلة لرردى طررالب عررعنة الرياضررلاذ نكهلررة التربلررة نسررهطنة ُ مرران، 

هن قام بإ داد صلاغة هستراتي لة مفتوحة الست دام  ( طالنة. واست دم الناحث المنمج الت ريبي،11)
ريد م مو رررة مرررن البرم لررراذ الحررررة مفتوحرررة المصررردر فررري معال رررة المحتررروى الرياضررري نمقرررررم ترررا

تقرررران محترررروى الرياضررررلاذ ك ررررز  مررررن مقرررررر تربلررررة  مهلررررة وأ ررررد ا تنررررار فرررري القرررروة ، الرياضررررلاذ، وا 
الرياضلة، حيث تضمن: المعرفة الرياضلة )معرفة مفاةلملة، معرفة ه رائلة، حل المعركالذ( ونلرك 

أظمرررذ النتررائج و ررود أ ررر فعررال  وقررد مررن  ررالل موضررو اذ المحترروى الرياضرري الترري يررتم ترردريبما.
المفاةلملررررة والمعرفررررة  المعرفررررة سررررت دام البرم لرررراذ الحرررررة المفتوحررررة المصرررردر فرررري تنملررررة كررررل مررررنال

التواصررل الرياضرري، والترانطرراذ الرياضررلة، واالسررتدالل ، و اإل رائلررة وحررل المعرركالذ فرري الرياضررلاذ
 الرياضي.

 (5778زنقور   دراسة

معررتقة مررن معررايير  ةرردفذ الدراسررة هلررى معرفررة أ ررر وحرردة تدريسررلة فرري ضررو  قائمررة معررايير
 هرررى تنملرررة القررروة الرياضرررلة لررردى تالميرررن الصرررف ال ررراني  (NCTMالرياضرررلاذ المدرسرررلة العالملرررة )

( طالرب مروز ين فري  مانلرة فصرول، 111اإل دادم في مصر. تكونذ  ينة الدراسرة القصردلة مرن )
ة ( طرررالب، وتعهمرررذ الم مو ررر111( طرررالب والضرررانطة )111قسرررمذ هلرررى م مرررو تين: الت ريبلرررة )

الت ريبلة وحدة المساحاذ في ضو  المعايير، أمرا الم مو رة الضرانطة تعهمرذ نرالطريق اال تلادلرة. 
 اً أ ررد الناحررث ا تنررار و ا تنررار قبهرري ونعرردم. تم ررل فرري اسررت دم الناحررث لهم مررو تين تصررملمًا ت ريبلررًا 

 ريبلرررة فررري ( فقررررة. أظمررررذ النترررائج تفررروق الم مو رررة الت11فررري أنعررراد القررروة الرياضرررلة مكونرررًا مرررن )
 صل والتران  واالستدالل الرياضي. االتو 

 (Pilten, 2010بيلتن   دراسة

وترم اسرت دام . ةدفذ هلى تقلم القوة الرياضلة لدى طهنة الصف ال امس االبتدائي في تركلرا
المنم لة النو لة في مدرسة ابتدائلة م تارة  عوائلًا، وت ملع البلاناذ ناست دام أدواذ نو لة منمرا: 
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حظررراذ والمقررررانالذ وسرررراللم التقرررردير. وتررررم رصررررد طرررررق  مهلرررراذ الطهنررررة ومالحظتمررررا فرررري حررررل المال
ملررة فرري  مسررة أسررابلع ارتممررا، ونلررك نمتانعررة  مهلرراذ حررل تسررع مسررائل لوغلالمسررائل الرياضررلة وتقي

، وأظمررذ النترائج قردرة أغهرب الطهنرة  هرى الترانطراذ الرياضررلة، 2119لردى الطهنرة فري  ريرف  رام 
ترررائج والحهرررول ل  يرررد فررري م رررال القررردراذ المرتنطرررة نرررالقوة الرياضرررلة، م رررل:  ررررض النواألدا  نعرررك

قررردراذ  هرررى هي ررراد  القررراذ بينمرررا واسرررت دامما  رررارا نطررراق الرياضرررلاذ. لكرررن ناعررركال م تهفرررة، وال
قرردرتمم  هررى التواصررل الرياضرري كانررذ متوسررطة، وقرردرتمم  هررى االسررتدالل الرياضرري قهيهررة، وكانررذ 

تدالللة صعونة تهك التي تستد ي ه ناذ صحة النتائج التي يتوصهون هليمرا، وأقرل أك ر القدراذ االس
وكنلك أظمررذ  ،القدراذ االستدالللة صعونة ةي التي تتطهب است دام االستدالل المكاني والتناسبي

  دم قدرتمم  هى استعمال العمهلاذ الرياضلة في حل المسائل الرياضلة.النتائج 

 ( Cimen, 2010دراسة سايمن  

مدى توافق امتحان الرياضلاذ لهصف التاسع األساسي مع مفموم تقيلم  هلىةدفذ التعرف 
القوة الرياضلة لما لنلك من أةملة كبرى في تحديد مستوى الطالب وتقيلم أدائمم، ولما لنلك من 
أةملة كبرى ألضًا في تعهلم مادة الرياضلاذ في صفوف المراحل األساسلة في المدارس، كما 

قوة الالحسابلة و) اذالعمهلفي مستوى الطالب لمعرفة قدراتمم فذ الدراسة ألضًا هلى تحديد ةد
نا كانذ االمتحاناذ التحريرية لمادة الرياضلاذ لهصف هوتحديد ما ، ( المتوفرة لديممالرياضلة
، كلاسب المنماا التعهلمي المطبق في تر القوة الرياضلة ح لمفموم تقع ضمن ووفقاً األساسي التاسع 

الدراسة في تركلا انطالقًا من سعي المسؤولين فيما لدمج مفموم القوة الرياضلة في أةداف  وتم ه را 
( مدارس أساسلة تم ا تلارةا 1، وتكونذ  ينة الدراسة من )1111المنمج التعهلمي ال ديد منن  ام 

ئج االمتحاناذ ال طلة نطريقة  عوائلة في العاصمة التركلة أنقرة، واست دم فيما أسهوب تحهيل نتا
حسب القوة الرياضلة   هى أساس معايير تقيلم ماوتحهيهتم دراسة النتائج لمادة الرياضلاذ، وقد 

أن المناطق التي  رى تقيلم األدا  ، وأظمرذ نتائج الدراسة النالدالمطبق في المنمج الحكومي 
ظمار قدراذ وإل ،فضلأالتعهلمي في مدارسما ةي نحا ة هلى هصالح لهسماح بتحقيق تقيلم 

 القوة الرياضلة.ومستوى أ هى تقع ضمن مفموم 
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 ( Sahin&Baki, 2010دراسة ساهين وباكي  

 الرياضلةقوة اللبنا  طريقة  ديدة ونمونا  ديد لتقيلم ةدفذ الدراسة التوصل هلى  للة 
 ينة وتكونذ  .ةساسلاأل وفوالتحصيل الدراسي في مادة الرياضلاذ لطهنة المدارس في الصف

ساسلة في  الث فئاذ ومراحل من صفوف المدارس من طهنة المرحهة األ طالناً  (11)الدراسة من 
الحصول  هى النو لة والكملة ، واست دم فيما أسهوب دراسة كل حالة  هى حدة، من أ ل االبتدائلة

 لة تحهيل من  الل منم اصة وقد تم تحهيل البلاناذ بواسطة نمانا تقيلم  ،المطهونة من البلاناذ
وقد أعارذ النتائج هلى الحصول  هى صورة تبين مستولاذ القوة الرياضلة لطهنة مقارن  ابتة. 

لم يتمكنوا من الوصول هلى المستوى  الطهنةمعظم الصف ال امن األساسي، وأظمرذ النتائج أن 
لتفكير والرب  في طريقة ا ،المطهوب والمتوقع،  صوصا نسبب فعهمم في التواصل وحل المعكالذ

 ،الحسابي في المسائل الرياضلة، والتفكير المنطقي  في الحساب والتوصل لحل المسائل الحسابلة
 .ولتغيير ةنه الصورة السهبلة

 (Flores, Edna& Horton, 2009دراسة فلورس ويدنا هورتن  

ةدفذ الدراسة هلى است دام المد ل النصرم نما لعمها من رسوم بلانلة واست دام اآللة 
 االقتران ال طيالصف التاسع األساسي أ نا  دراستمم لدرس  طهنةحاسنة لتنملة القوة الرياضلة لال

واست دم الناحث النمج  ،طالنًا وطالنة( 11، وبهغذ  ينة الدراسة )في أمريكا في مقرر ال بر
 .اسةاذ لهدر و الت ريبي من  الل است دام نطاقاذ مالحظة ومقانالذ وا تنار القوة الرياضلة، كاد
حيث  لطهنةوتوصهذ الدراسة هلى فا هلة است دام المد ل النصرم في تنملة القوة الرياضلة لدى ا

 هى تكوين العالقاذ بين التم لالذ  طهنةاست دام الرسوماذ البلانلة تعمل  هى مسا دة ال نأ
 ونالتالي تنملة القوة الرياضلة. لالقتراناذالم تهفة 

 ( Burhop, 2009دراسة بورهب  

ةدفذ الدراسة التحقق من و ود فروق بين الطالب والطالناذ في تعهم الرياضلاذ  هى  
 ن التعهلم  هى واسعة وعامهة ةنه الدراسة بلاناذ مستوى الواللاذ المتحدة، حيث است دمذ 
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إلحصا اذ والتعهلم التانع لوزارة التعهلم لأ راةا المركز الوطني ، و مستوى الواللاذ المتحدة
الصعيد الوطني من طهنة الصف ال اني تم ا تلارةا  هى  يناذ تم يهلة  اعتمهذ  هى، و األمريكلة

 .ساسلةفي المدارس األ

ساس ال نس، نكونما أالقوالب النمطلة في التفريق  هى وقد أعارذ نتائج الدراسة هلى أن 
كل من النكور السائدة في الم تمع األمريكي تستمر نقدرتما  هى التا ير  هى التصوراذ الناتلة ل

ما تقهل من قدراتمن  هى الن اح وتحقيق  اإلناث غالناً نتائج الدراسة أن واإلناث، وقد أوضحذ 
ناال تقاد  -زالذ مستمرة التي ما-الصور النمطلة وأن التفوق في دراسة مادة و هم الرياضلاذ. 

كر نطبلعتا أفضل وأن الن ،ناثموضوع حكر  هى النكور دون اإل يالسائد نان مادة الرياضلاذ ة
 .ن ىفي الرياضلاذ من األ

لى الفارق بين ال نسين هدراك الناتي والنظرة وقد تم فح  مدى قوة تا ير الععور واإل
لى أم مدى تغيرذ ةنه العالقة مع مرور الوقذ، الرياضلةنالقدرة  نا كان لتحديد هفلما ونح ذ ، وا 

ر لقدرة فمم واستلعاب مادة الرياضلاذ في قوة الفرق بين ال نسين دور أو لم لكن نا تناره مؤع
 .دراك الناتي  ند م تهف ال ما اذ العرقلة واإل نلةاإل

( لمزيد من توضلح وعرح التناين ANCOVAتم است دام تحهيل التناين المعترك ) ،أ يرا
 ة. الناتي بين النكور واإلناث من م تهف الفئاذ العرقلة   اإل نل اإلدراكفي  الرياضلةفي القدرة 

ظل تا ير نوع ال نس قد ، 1111-1991ا و الل الفترة هلى أنألضًا نتائج كما أعارذ ال
دراك الناتي سائدة  هى تدني قابهلة اإلناث دون تغيير هلى حد  هى قدرة تعهم الرياضلاذ في اإل

ن كما أظمرذ النتائج أكبير، مع استمرار اإلناث في التقهيل من قدرتمن  نالمقارنة مع النكور. 
 .المهونين اإلناثحيث تتدنى القدرة  ند  الرياضلة،هعرق اإل نلة تا ير  هى مدى قدرة اإلناث ل
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 (Oliver & Wulf, 2006أوليفر وولف  دراسة 

( القوة الرياضلةفي المقدرة الرياضلة في صفاذ )تقيلم البنلة األساسلة هلى ةدفذ الدراسة 
من كال ال نسين، وتم ه راؤةا في ألمانلا، وتكونذ رسي ساسلة في التعهلم المداأل حهةالمر  ةنلدى طه

سنواذ من  (9-3)( طالنًا وطالنة تتراوح أ مارةم من 111( معهمين، و)11 ينة الدراسة من )
طهنة المرحهة األساسلة الدنلا. واست دمذ الدراسة المنمج الوصفي التحهيهي، واحتوذ  هى استنانة 

 مو مة لهمعهمين وأ رى لهطهنة. 

في قدراتمم  طالناذوال الطالبعفذ نتائج التحهيل األولي  ن  دم و ود فروق بين وك
في  طالناذالعامة ودر اذ تحصيهمم العهمي في مادة الرياضلاذ، هضافة هلى ندرة ن اح ال

فعل ا تم تفسير تفعي دراك، بينملمقدرتمم العاللة في الفمم واإل الرياضلاذ، و زى الناحث نلك
ضافة لتقيلم المدرس. ناإل ، هى االستلعابن مادة االمتحان كمقلاس لمقدرتم من فينالك ير بي
ونلك نظرا لو وق  ،المقلاس لمعرفة مدى استلعاب الطالبةو تقيلم المعهم أن  طالناذالوا تبرذ 

 هى فمم واستلعاب  نلتدني مقدرتمو الرياضلاذ  في لمن  را  التقيلمهنمقدرة المدرس  هى  طالناذال
الطالب المساراذ المؤدلة هلى اكتساب صفاذ القدرة ت تهف بين ما بينذ نتائج الدراسة أن ك المادة.

دراكمن لهمقدرة ا  ا تمادةن  هى تقيلم المعهم كاساس لتصورةن و  طالناذظمرذ الحيث أ، والطالناذ
 .ا تمادةم  هى تحصيهمم العهمي طالبالنةنلة لديمن، بينما ظمر  هلا لدى ال

 ( Diezmann & Lyn, 2001ن  دراسة ديزمان وليو

تطوير القوة الرياضلة لطهنة الصفوف التعهلملة في المرحهة األساسلة  هلىةدفذ الدراسة 
في المدارس من  الل تطبيق مناةج تعهلملة م تهفة ومتعددة األغراض، وتم ه راؤةا في استراللا، 

طالنة في المرحهة األساسلة و  ( طالناً 111بي، وتكونذ  ينتما من )واست دم فيما المنمج الت ري
 الدنلا. 

نكلا  والموةوبين من كال ال نسين في ك ير من الطهنة األوكعفذ نتائج الدراسة و ود ال
لتنملة قدراتمم  ،االةتمام بممود ذ هلى ضرورة  ،ولى في المدارسساسلة األالصفوف التعهلملة األ
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الةتمام  انب التركيز  هى عغهمم نحل ليتعدى نلك ا ،النةنلة في فمم واستلعاب مادة الرياضلاذ
القوة لى تقدلم الد م لمم وتطوير مفموم )هوحف   داول الضرب الحسابلة  ا ي،حلغاز واألاأل

 من  الل مناةج تعهلملة م تهفة ومتعددة.الرياضلة( لديمم 

سهسهة من الت ارب لت صيب وتطوير النكا  والفمم في مادة الحساب وقد قدمذ الدراسة 
م تصملمما لتطوير فمم األطفال الموةوبين من كال ال نسين الستلعاب األرقام الحسابلة التي ت

الكبيرة، والتي ارتنطذ في تفكيرةم النم ظل يتركز  هى تحقيق الحهم في ت ربة السفر هلى 
. وبينذ نتائج الدراسة أنا رقام الفهكلة الكبيرةالفضا . حيث المسافاذ العاسعة التي تحسب ناأل

في مناةج الرياضلاذ لألطفال  اً بيرة للسذ متضمنة وال تعمل تقهيدالرغم من أن األ داد الكو هى 
وقد قدمذ ةنه الت ارب  ،طفال كان معمما حماسلان ت اوب األأال في المرحهة األساسلة الدنلا، ه

 في دراسة  المواد العهملة  معكالذ لألطفال فرصة لفمم األ داد الكبيرة التي كانذ توا ممم
  رى الم تهفة في منماا التعهلم المدرسي، واألةم من نلك فقد سا دتمم  هى تطوير مفموماأل

 ال ا  بمم.)القوة الرياضلة( 

 التفكير الرياضي تناولتدراسات المحور الثاني: 

 ( 5755دراسة نجم  

ةررردفذ الدراسرررة هلرررى الكعرررف  رررن أ رررر برنرررامج تررردريبي مقتررررح لتنملرررة التفكيرررر الرياضررري فررري 
صيل المناعر والمؤ ل )االحتفاظ( في الرياضلاذ لدى طهنة الصف السانع األساسي، ولتحقيق التح

( طالنرررًا وطالنرررة مرررن طهنرررة الصرررف السرررانع األساسررري 131ةرررنا المررردف، تكونرررذ  ينرررة الدراسرررة مرررن )
ععبتان لهنكور هحداةما تم ل الم مو ة الت ريبلة واأل ررى الضرانطة،  والموز ين  هى أربعة ععب:

سررررذ رِّ لت ريبلررررة واأل رررررى الضررررانطة. حيررررث دُ ان لإلنرررراث ألضررررا تم ررررل هحررررداةما الم مو ررررة اوعررررعبت
الم مو رررة الت ريبلرررة البرنرررامج التررردريبي، الرررنم ةررردف هلرررى تنملرررة أنمررراط وممررراراذ التفكيرررر الرياضررري 

(، )السررببلة التعهيررل والتبريرررو  والتفكيررر المنطقرري،البرةرران الرياضرري، و االسررتنتاا، و اآلتلررة: االسررتقرا ، 
اسررت دم و  سررذ الم مو ررة الضررانطة نالطريقررة اال تلادلررة.وحررل المسررالة الرياضررلة الكالملررة. بينمررا ُدرِّ 
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قلرراس تحصرريل الطهنررة نعررد تنفيررن الدراسررة مناعرررة )التحصرريل المناعررر( ونعررد لا تنررار تحصرريهي كرراداة 
بي لهبرنرررامج النترررائج هلرررى األ رررر االي رررا ذأعرررار  هنأربعرررة أسرررابلع مرررن تنفيرررنةا )التحصررريل المؤ رررل(. 

الترردريبي المقترررح لتنملررة التفكيررر الرياضرري فرري تحسررين التحصرريل المناعررر والمؤ ررل )االحتفرراظ( فرري 
الطهنررة الررنكور واإلنرراث وتفوقررا فرري نلررك  هررى الطريقررة اال تلادلررة فرري مررن الرياضررلاذ، ونلررك لكررل 

 التدريس.

 ( Mubark, 2011دراسة مبارك  

ال وانب الم تهفة الستة لتقيلم المعهمين لهطالب  منكلفلة التحقق ةدفذ الدراسة النحث في 
والتي  ساسلة من التعهلم المدرسي من التفكير الرياضي )قوة التفكير الرياضي(في المراحل األ

ساسلة ل وانب الستة لتقيلم تحصيل الطهنة في الصفوف األحدد فيما اوضعما الناحث في دراستا، و 
النحث  ن االستقرا ، و النحث  ن األنماط، في  ة الرياضلاذمم في مادئكيرةم ونكالقلاس مستوى تف

 ناذ الرياضي فلما يتعهق النحث  ن اإلوأ يرًا النحث  ن التفكير المنطقي، و  النحث  ن الرمزية،و 
وحاول  نمستوى األةملة ومستوى الصعونة، والوقذ النم لقضلا المعهم في تدريس كل  انب.

و تضارب بين  را  المعهمين حول مستوى أةملة أممكن  واتساقأأم توافق الناحث الكعف  ن 
 ،ودراسة وفمم مادة الرياضلاذ، ومستوى صعونة تدريس المادة ، وانب مفموم التفكير الرياضي

وةدفذ الدراسة ألضًا التعرف هلى قدرة ودرالة الطهنة  هى سئهة اال تنار، أو مع البلاناذ لوضع 
ن كالنحث  لعرا ( وتعهم الطرق المنطقلة في حل المسائل حل مسائل محددة )م ل مسائل البلع وا

، األردنلةالدراسة في محافظة معان  . وقد تم ه را نماط بدال من اتناع األساليب التقهيدلةاأل
( معهمًا في  مس  عرة مدرسة، وتم ه راؤةا  هى طهنة 11( طالب و)111وتكونذ  ينتما من )

 لمنمج الوصفي التحهيهي. الصف العاعر األساسي، واست دم فيما ا

وقد كعفذ النتائج  ن و ود تفاوذ في أساليب التقيلم التي لقوم بما المعهمون لطالبمم في 
ال وانب السذ التي تم دراستما، حيث  ا   انب النحث  ن اإل ناذ الرياضي في المرتنة األولى 

النحث (، فلما  ا  1.11(، تاله  انب النحث  ن النم  نمتوس  حسابي )1.11نمتوس  حسابي )
في المرتنة األ يرة الةتماماذ المعهمين في تعهلم مماراذ التفكير الرياضي نمتوس   االستنتاا ن 
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الهنين حصال النحث  ن التفكير المنطقلو االستقرا ، (  هف كل من النحث  ن 1.11حسابي بهع )
ئج ألضًا أن النحث (  هى الترتيب. وكعفذ النتا1.11( و)1.11 هى متوسطاذ حسابلة بهغذ )

 ن اإل ناذ الرياضي  م النحث  ن األنماط كانذ من أك ر ال وانب صعونة في التدريس من 
والنحث  ن االستقرا  أقل ال وانب  االستنتااو مة نظر المعهمين، فلما م ل  انبي النحث  ن 

ي التدريس صعونة في التدريس من و مة نظر المعهمين أنفسمم. أما من حيث الوقذ المستغرق ف
لكل  انب من و مة نظر المعهمين، فقد أعارذ النتائج هلى أن طريقة اإل ناذ الرياضي تستغرق 

(،  م %11.1(، تهيما طريقة االستقرا  بنسنة بهغذ )%11.91ال ز  األكبر بنسنة مئولة بهغذ )
قذ األقل (، فلما احتهذ طريقة التفكير المنطقي الو %11.31بنسنة بهغذ ) ستنتااالنحث  ن اال

 (.%11.11المستغرق في التدريس بنسنة بهغذ )

 دراسات تناولت التحصيلالمحور الثالث: 

 (5751  دراسة الشلهوب

ةررررردفذ الدراسرررررة هلرررررى الكعرررررف  رررررن أ رررررر اسرررررت دام هسرررررتراتي لة التررررردريس التنرررررادلي لتررررردريس 
مو ررة مررن الرياضررلاذ  هررى تنملررة التواصررل الرياضرري وزيررادة التحصرريل، ونقررا  أ ررر الررتعهم لرردى م 

( 111طالنرراذ الصررف ال رراني المتوسرر  نمدينررة الريرراض، وتكونررذ م مو ررة الدراسررة الت ريبلررة مررن )
، يمرررن ا تنرررار تحصررريه دراسرررة( طالنرررة. وتكونرررذ أدواذ ال113طالنرررة، والم مو رررة الضرررانطة مرررن )

رسررررذ الم مو ررررة  وا تنررررار لهتواصررررل الرياضرررري والتطبيررررق النعرررردم المؤ ررررل لال تنررررار التحصرررريهي ود 
مصاغة ناست دام هستراتي لة التدريس التنادلي.  ريبلة وحدة األ داد الحقلقلة ونظرية في اغورس،الت 

 ود رسذ الم مو ة الضانطة وحدة األ داد الحقلقلة ونظرية في اغورس ناست دام الطريقة اال تلادلة،
لتنررادلي  هررى و ررود أ ررر نم داللررة هحصررائلة السررت دام هسررتراتي لة الترردريس ا دراسررةوأظمرررذ نتررائج ال

كمرا أعرارذ نترائج  كل من التحصيل والتواصل الرياضي لصالح متوس  در اذ طالناذ الم مو ة،
 هلى و ود  القة ارتناطلا مو نة دالة هحصائلًا بين التحصيل والتواصل الرياضي. دراسةال
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كاين، ودكورث، وكلينسيس، وانجل، وسسبيركاي، ديفايس ودونكن، ،دراسة سيغلير
 ,Siegler, Duncan, Devis-Kean, Duckworth, Claessens, Engel جينو 

Susperreguy& Chen, 2013 ) 

 هى في المدارس االبتدائلة حهة األساسلة المر الدراسة تعرف قدراذ الطهنة في ةنه ةدفذ 
. وتم ه راؤةا في  دادقسمة األه را  نعض المماراذ الحسابلة األساسلة، كالتعامل مع الكسور و 

 اللاذ المتحدة األمريكلة والممهكة المتحدة.كل من الو 

فمم مادة الرياضلاذ لتحقيق االن از وقد أظمرذ نتائج الدراسة و ود توقع وفمم  ال في 
دراك واستلعاب م مو ة واسعة من المتغيراذ ا  والتقدم العهمي  هى مستوى المدرسة، حتى نعد فمم و 

تحسين  هى ال مود التي من المفترض بنلما يز وةنا يد و لتركفي العمهلاذ الحسابلة ناذ الصهة، 
 تحسين تعهم الطالب لتهك المواضلع. هى تركز ، كما يننغي أن تعهلم الرياضلاذ

 ريذ  هى مستوى واسع في الواللاذ المتحدة وبريطانلا نتائج ةنه الدراسة والتي أوقد بينذ 
ن معرفة طهنة أمستوى النالد،  من  الل تحهيل ودراسة  دة بلاناذ واسعة ومتعددة تم  معما  هى

 داد، تدل  هى تنبؤ فريد نالنبوغ في المدارس لهكسور الحسابلة وقسمة األ في ساسلةاأل المراحل
المعرفة ألولئك  الطالب في ال بر والتحصيل في مادة الرياضلاذ نعكل  ام في المدرسة في 

أ رى م تهفة من المعارف  أو سذ سنواذ، حتى نعد فمم ودراسة أنواع راحل الحقة نعد  مسم
الفكرية العامة، والناكرة  . كما كعفذ النتائج ألضًا أن المقدرةوالمواضلع في مادة الرياضلاذ

 فمم  وامل تحسين تعهم مادة الرياضلاذ.كل ةنه تؤ ر في العامهة، ود ل األسرة ومستوى التعهلم، 

 (Kashkary, 2012دراسة كشكري  

 دى طالبالتحصيل الدراسي لمادة الرياضلاذ ل ا تالف تحقق منالالدراسة هلى  ذةدف
الصف األول االبتدائي في مدينة  دة بين الطالب المهتحقين برياض األطفال لسنة أو سنتان. تم 

من طالب الصف األول االبتدائي من أربعة مدارس ابتدائلة من  اً ( طالن111ا تلار  عوائي لعدد )
نة هلى أوللا  أمور الطالب. أظمرذ نتائج الدراسة أن االلتحاق مدينة  دة، هضافة هلى توزيع هستنا
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أن  هلىبرياض األطفال كان لا أ ر في تعهم الرياضلاذ لطالب الصف األول االبتدائي، هضافة 
التحصيل الدراسي لهطالب المهتحقين برياض األطفال لعامين دراسيين أفضل من التحصيل 

أةملة  هلىنتائج الدراسة  وأعارذفال لعام دراسي واحد. الدراسي لهطالب المهتحقين برياض األط
  عل مرحهة رياض األطفال مرحهة هلزاملة في التعهلم العام نالممهكة العربلة السعودلة.   

 دراسة تناولت التحصيل والتفكير الرياضيالمحور الرابع: 

 (5751دراسة سيفين  

تعهلم الفردم المد م نالحقينة ةدفذ الدراسة هلى معرفة فا هلة برنامج قائم  هى ال
إل دادم. حيث اتنع الصف ال اني ا طالبااللكترونلة لتنملة التفكير الرياضي والتحصيل لدى 

الصف ال اني اإل دادم نمدرسة  طالبعنا الت ريبي، وتكونذ  ينة الدراسة من الناحث المنمج 
تكونذ من ت ريبلة  :لى م مو تينًا وتم تقسلمما هطالن( 13قنا اإل دادلة الحدي ة، وبهع  ددةا )

 هلى:  توصهذ الدراسةو . ةطالن( 11)تكونذ من ، وأ رى ضانطة اً طالن( 11)

الم مو ة الضانطة والم مو ة  طالبو ود فرق نو داللة هحصائلة بين متوسطي در اذ 
كما أظمرذ  الم مو ة الت ريبلة. طالبالت ريبلة في ا تنار التفكير الرياضي النعدم لصالح 

الم مو ة الضانطة  طهنةو ود فرق نو داللة هحصائلة بين متوسطي در اذ النتائج ألضًا 
 .ةالم مو ة الت ريبل طهنةوالم مو ة الت ريبلة في ا تنار التحصيل النعدم لصالح 

 (5751دراسة الزبون  

ستراتي يتين تدريسيتين مبنيتين  هى النظرية اةدفذ الدراسة هلى تقصي أ ر است دام 
ائلة لتدريس طالب الصف ال امن األساسي في التحصيل  وتنملة التفكير الرياضي. تكونذ البن

( طالنًا من طالب الصف ال امن األساسي، قسموا هلى  الث م مو اذ 91 ينة الدراسة من )
 انلة ُدرسذ  عوائلًا، الت ريبلة األولى ُدرسذ ناست دام طريقة نمونا التعهلم البنائي، والت ريبلة ال

م، والضانطة ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة. ولقد تم است دام أداتي الدراسة وةي است دام دورة التعهّ ن
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اال تنار التحصيل في مادة الرياضلاذ، وا تنار التفكير الرياضي. وأظمرذ النتائج و ود فرق دال 
نارين هحصائلًا بين المتوسطاذ الحسابلة لعالماذ طالب م مو اذ الدراسة ال الث  هى ا ت

ستراتي لة، ولصالح طالب الم مو ة التحصيل والتفكير الرياضي، وةنا الفرق لعزى هلى اال
 الت ريبلة األولى،  م طالب الم مو ة الت ريبلة ال انلة. 

 (5755دراسة طافش  

ةدفذ الدراسة هلى التعرف  هى أ ر برنامج مقترح في مماراذ التواصل الرياضي  هى 
ومماراذ التفكير النصرم لدى طالناذ الصف ال امن األساسي نغزة.  تنملة التحصيل الدراسي
( طالنة ا تيروا نطريقة  عوائلة من طالناذ الصف ال امن األساسي 11تكونذ  ينة الدراسة من )

من مدرسة  ين  الوذ األساسلة الهواتي تم تقسلممن هلى م مو تين ت ريبلة وضانطة. وقد 
 صيل ومماراذ التفكير النصرم لهوصول هلى نتائج الدراسة،است دمذ الناح ة ا تنارين التح

توصهذ الدراسة هلى و ود أ ر لهبرنامج المقترح في مماراذ التواصل الرياضي  هى وحدة المندسة و 
 لتنملة التحصيل الدراسي ومماراذ التفكير النصرم  ند تطبلقا  هى الطالناذ.

 (5755دراسة الكبيسي  

ستراتي لة التدريس التنادلي  هى التحصيل والتفكير ا ر است دام ةدفذ الدراسة هلى قلاس أ
الرياضي لطهنة ال اني متوس  في مادة الرياضلاذ. اتنع الناحث المنمج عنا الت ريبي ناذ 

( طالنًا تقسموا هلى م مو تين ت ريبلة 11اال تنار النعدم، وكانذ  ينة الدراسة قد تكونذ من )
( طالنًا 11ستراتي لة التدريس التنادلي، والضانطة و ددةا )ااست دام ( طالنًا ُدرسذ ن11و ددةا )

( فقرة، وال اني 11ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة حيث أ د الناحث ا تنارين األول تحصيهي تكون من )
تفوق الم مو ة الت ريبلة التي دراسة نتائج ال أعارذو  ( فقرة.13لهتفكير الرياضي تكون من )

 لة التدريس التنادلي  هى الم مو ة الضانطة في التحصيل والتفكير الرياضي.ستراتي ااست دمذ 

 



43 

 (1822  دراسة منصور

هلى الكعف  ن العالقة المحتمهة بين التحصيل في الرياضلاذ واألدا   هى  الدراسةةدف 
بهع  دد أفراد العينة  هنمقلاس مماراذ التفكير لدى  ينة من تالمين الصف السادس األساسي، 

هلى فرضلة تقول بو ود ك ير من  دراسةال ذستندافي مدارس مدينة دمعق. طالنًا وطالنة ( 240)
 الطهنةوةي في م مهما ناذ أ ر سهبي في أدا   ،األسناب ورا  تدني التحصيل في مادة الرياضلاذ

هلى و ود  القة ارتناط هي ابلة بين التحصيل في  دراسةال ذ هى مقلاس مماراذ التفكير، وتوصه
 ادة الرياضلاذ واألدا   هى مقلاس التفكير.م

 (5778دراسة الخزرجي  

لدى تحصيل والتفكير الرياضي الهلى معرفة أ ر نمونا ةيهدا تانا في  الدراسة ةدفذ
بين  ذ( طالنة وز 11) دراسة، بهع م موع  ينة الفي العراق طالناذ الصف ال اني المتوس 

وأ رم  .في الم مو ة الضانطة وم هماة الت ريبلة ( طالنة في الم مو 11بواقع ) ،م مو تين
هحداةما ا تنار تحصيهي  ،التكافؤ لهم مو تين، وتحقلقًا ألةداف النحث است دم الناحث أداتين

التفكير الرياضي لدى  ( فقرة، واأل رى مقلاس لقلاس11مكون من )لهطالناذ في مادة الرياضلاذ 
 و لة. أما أةم النتائج التي توصل هليما الناحث فكانذ: وموض ( فقرة مقاللة13مكون من )الطالناذ 

و ود فرق نم داللة هحصائلة بين متوسطاذ در اذ طالناذ الصف ال اني متوس   -
في اال تنار التحصيهي لهم مو ة الت ريبلة )التي ُدرسذ وفق نمونا ةيهدا تانا( 

 لت ريبلة.والضانطة )التي ُدرسذ وفق الطريقة المعتادة( ولصالح الم مو ة ا

و ود فرق نم داللة هحصائلة بين متوسطاذ در اذ طالناذ الصف ال اني متوس   -
 في ا تنار التفكير الرياضي النعدم لهم مو ة الت ريبلة والضانطة.

 تعقيب على الدراسات السابقة:ال 1.5

( هلى بلان 1111) تضمذ الدراساذ السانقة أةدافًا م تهفة، فقد ةدفذ دراسة  بدالها
)التواصل الرياضي،  لة البرنامج القائم  هى التعهم الدماغي في تنملة أنعاد القوة الرياضلةفا ه
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هلى معرفة العالقة بين ةدفذ ( 1111) التران  الرياضي، االستدالل الرياضي(، أما دراسة ما د
ر ( هلى تقصي أ 1111) ل طيب والم نوبالقوة الرياضلة واألدا  التدريسي، وةدفذ دراسة ا

 ,Pilten) بيهتن امج تدريسي قائم  هى وظائف نصفي الدماغ في القوة الرياضلة، أما دراسةبرن

فمدفذ هلى تقلم القوة الرياضلة لدى طهنة الصف ال امس اإلبتدائي في تركلا، وةدفذ  (2010
( هلى التعرف  هى مدى توافق امتحاناذ الرياضلاذ مع مفموم Cimen, 2010) سالمن دراسة

 (Burhop, 2009) بورةبو  (Oliver & Wulf, 2006  ُأللفر وولوف لة، أما دراسةالقوة الرياض
فقد ةدفتا هلى التحقق من و ود فروق بين ال نسين نالقوة الرياضلة، ونعضما تناول تطوير وتنملة 

 ,Diezmann & Lyn) ديزمان وليون كدراسة  ،مفموم القوة الرياضلة لدى المعهمين والطهنة

 ( ورزق 1111) وسرور (Flores, Edna& Horton, 2009) نا ةورتنفهورس ويدو  (2001
 م ل (، ونعضما تناول القوة الرياضلة كطريقة تقولم لهمناةج  م تطويرةا في الرياضلاذ1111)

هلى ( 1111)، وةدفذ دراسة القبلالذ (Sahin&Baki, 2010) وساةين وناكي(، 1113) زنقور
أما ةنه تلعاب المفاةلم والتفكير الرياضي. ضلة  هى اسفح  أ ر برنامج تعهلمي في القوة الريا

الدراسة فقامذ  هى بنا  مواقف تعهلملة في القوة الرياضلة ا تمادًا  هى  ملع أنعاد القوة الرياضلة 
ومالمحما واست دامما كطريقة تدريس، ومحاولة لبنا  استراتي لاذ مالئمة في القوة الرياضلة 

 رياضي والتحصيل.ودراسة أ رةا في التفكير ال

 سررررررورو (، 1111) ما ررررردو (، 1111)  بدالهرررررام رررررل اسرررررت دمذ معظرررررم الدراسررررراذ السرررررانقة 
المررنمج الت ريبرري  (Diezmann & Lyn, 2001) ديزمرران وليررون و  (،1113) زنقررورو (، 1111)

 فقد است دمذ المنم لة النو لة، حيث است دمذ دراسرة (Pilten, 2010) بهتين لهنحث، أما دراسة
 & Oliver  ُألفرر وولروف ، أمرا دراسرةالمرنمج المقرارن  (Sahin & Baki, 2010) اكيسراةين ونر

Wulf, 2006) فاسرت دمذ المررنمج الوصرفي التحهيهرري. اتفقررذ الدراسرة الحاللررة مرع دراسررة القبررلالذ 
لم مررررو تين الت ريبلررررة ( فرررري اسررررت دام المررررنمج عررررنا الت ريبرررري نو ا2102) رزق  ( ودراسررررة2102)

 والضانطة.

 بورةررررروب دراسرررررة حيرررررث ُأ ريرررررذعرررررض الدراسررررراذ السرررررانقة فررررري مكررررران ا رائمرررررا، ا تهفرررررذ ن
(Burhop, 2009) يردنا ةرورتنافهرورس و  ودراسرة (Flores, Edna & Horton, 2009)  فرري
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 ديزمان ألمانلا، ودراسة في فقد أ ريذ (Oliver & Wulf, 2006  وولوف لفرأُ  أمريكا، أما دراسة
 سررالمن أ ريرذ دراسررة كرل مررن كمرراذ فري اسررتراللا، أ ريرر (Diezmann & Lyn, 2001) وليرون 

(Cimen, 2010)  بهررتنو (Pilten, 2010) ( فرري 1111) فرري تركلررا، وأ ريررذ دراسررة القبررلالذ
فررري  (1113)  ريرررذ دراسرررة زنقرررور( فقرررد أ ريرررذ فررري ُ مررران، وأ1111) األردن، أمرررا دراسرررة سررررور

 مصر. أما الدراسة الحاللة فقد أ ريذ في فهسطين.

دراساذ السانقة  هى  يناذ دراسلة متنو ة من حيث المرحهة العمرية، فكانذ تم تطبيق ال
 سرورو (، 1111) رزق و (، 1111) في دراسة ما دكما  ينة الدراسة مم هة من الطهنة المعهمين 

م ل دراسة كل  المدارس طهنة(، أما معظم الدراساذ السانقة فقد تكونذ  ينة الدراسة من 1111)
 ,Oliver & Wulf ُألفر وولوفو ،(Cimen, 2010) سالمنو ،(Pilten, 2010) بهتن من

ال طيب و (، 1111) القبلالذو (، 1113) زتقورو ، (Burhop, 2009) بورةوبو ، (2006
ع الدراساذ التي تناولذ في الدراسة الحاللة م واتفقذ(. 1111)  بدالهاو (، 1111) والم نوب
في طهنة الصف السانع األساسي في الفصل المدارس، حيث تم هذ  ينة الدراسة  طهنة ينتما 

 (.1111/1111)الدراسي هعام لالدراسي ال اني 

طوير القوة الرياضلة وتضمينما في المناةج ذ معظم الدراساذ السانقة نضرورة تأوص
 التعهلملة.

است دمذ الدراساذ السانقة أدواذ دراسة متنو ة منما ا تنار القوة الرياضلة م ل دراسة 
(، بينما است دم 1113) وزنقور ،(1111) وال طيب والم نوب ،(1111) وما د ،(1111)  بدالها

يدنا افهورس و  ا تنارين في التفكير الرياضي وفي استلعاب المفاةلم، أما دراسة( 1111)القبلالذ 
فاست دمذ نطاقة مالحظة ومقانالذ وا تنار القوة  (Flores, Edna & Horton, 2009) ةورتن

المالحظاذ  (Pilten, 2010) بهتن است دمذ دراسة في حيناذ لهدراسة، الرياضلة كادو 
 الرياضي هتفكيرلاست دمذ ا تنارين هحداةما فوالمقانالذ وساللم التقدير. أما الدراسة الحاللة 

 هتحصيل.لواآل ر 
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بينذ نعض الدراساذ السانقة أ ر استراتي لاذ وطرائق م تهفة في تنملة التفكير الرياضي 
استراتي يتين مبنيتين  هى و (، 1111) الكبلسيم ل دراسة استراتي لة التدريس التنادلي كل: والتحصي

(، 1113) ال زر يم ل دراسة أ ر نمونا ةيهدا تانا و (، 1111) الزبون م ل دراسة النظرية البنائلة 
(. اتفقذ 1111) سلفن م ل دراسة رونلةتأ ر برنامج قائم  هى التعهلم الفردم المد م نالحقينة اإللكو 

ةنه الدراساذ مع الدراسة الحاللة في تقصي أ ر برنامج قائم  هى القوة الرياضلة في التفكير 
  الرياضي والتحصيل.

 ست هصذ الناح ة أو ا العنا واال تالف بين الدراسة الحاللة والدراساذ السانقة كما يهي:او 

 ( تصنيف الدراسات السابقة 5-5جدول 

 أداة الدراسة ستهدفةالفئة الم اسم الدراسة

 الصف األول ال انوم  (2104 بدالها)
دليل تنفين البرنامج، س ل النعاط، ا تنار القوة الرياضلة 

 .نانعادةا ال الث)التواصل، التران ، االستدالل(

 (2101ما د)
)الطهنة المطنقين  ال امعة

في كهلة التربلة األساسلة 
 في العراق(

)التواصل، التران ، ا تنار القوة الرياضلة ولعمل 
 االستدالل( نطاقة مالحظة لألدا  التدريسي. 

 أداة الدراسة الفئة المستهدفة اسم الدراسة

 ال طيب وال نوب
(2101) 

 الصف ال امن األساسي
ا تنار السلطرة الدماغلة، برنامج تدريسي قائم  هى وظائف 
نصفي الدماغ، ا تنار القوة الرياضلة ولعمل)التواصل، 

  ، االستدالل(.التران

 الصف ال امن األساسي (2102) القبلالذ
برنامج تدريسي قائم  هى القوة الرياضلة، ا تنار استلعاب 

 المفاةلم، ا تنار لتفكير الرياضي.

 (2101سرور)
طالب الرياضلاذ ) ال امعة

 (نكهلة التربلة نسهطنة ُ مان

است دام م مو ة من البرم لاذ الحرة مفتوحة المصدر في 
ال ة المحتوى الرياضي، محتوى الرياضلاذ ك ز  من مع

مقرر تربلة  مهلة، ا تنار في القوة الرياضلة تضمن 
 المعرفة الرياضلة.

 الصف ال اني اإل دادم (2118زنقور)
وحدة تدريسلة قائمة  هى معايير معتقة من معايير 

، ا تنار في القوة (NCTM)الرياضلاذ المدرسلة العالملة
 اصل، التران ، االستدالل(الرياضلة)التو 

Pilten, 2010)) المالحظاذ، المقانالذ، ساللم التقدير. الصف ال امس االبتدائي 
معايير تقيلم القوة الرياضلة حسب المنمج الحكومي المطبق  الصف التاسع األساسي 
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Cimen, 2010)) .في تركلا 

(Sahin&Baki, 

2010) 

المرحهة األساسلة في  الث 
من صفوف  فئاذ ومراحل

 المدارس االبتدائلة
 نمانا تقيلم  اصة من  الل منم لة تحهيل مقارن  ابتة.

(Floers, Edna 

& Horton, 

2009) 
 نطاقاذ مالحظة، مقانالذ، ا تنار القوة الرياضلة. الصف التاسع األساسي

Burhop, 

2009)) 

الصف ال اني في المدارس 
 األساسلة

 ا تنار القوة الرياضلة

 

Oliver &Wulf, 

2006)) 

معهمين، وطالب المرحهة 
 األساسلة

استنانة لهمعهمين، استنانة لهطهنة، مقلاس القدرة  هى الفمم 
 واالستلعاب.

(Dizmann & 

Lyn, 2001) مناةج تعهلملة م تهفة ومتعددة األغراض. المرحهة األساسلة الدنلا 

التفكير الرياضي، ا تنار  برنامج تدريبي مقترح لتنملة الصف السانع األساسي (2102ن م)
 تحصيهي.

Mabark, 

2011)) 

معهمين وطالب الصف 
 العاعر األساسي

 تعهلم الطرق المنطقلة في حل المسائل، ا تنار تحصيهي.

Siegler& et 

al., 2013)) 

طهنة المرحهة األساسلة في 
 المدارس االبتدائلة

 تحهيل ودراسة  دة بلاناذ واسعة ومتعددة  م  معما.

Kashkary, 

2012)) 
 استنانة ألوللا  أمور الطالب، ا تنار تحصيهي. الصف األول االبتدائي

 أداة الدراسة الفئة المستهدفة اسم الدراسة

 الصف ال اني اال دادم (2104سلفين)
برنامج قائم  هى التعهلم الفردم المد م نالحقينة 

 االلكترونلة، ا تنار تفكير رياضي، ا تنار تحصيهي.

 الصف ال امن األساسي (2101الزبون)
نمونا التعهلم البنائي، ا تنار تحصيهي، ا تنار لتفكير 

 الرياضي.

 الصف ال امن األساسي (2100طافش)
برنامج مقترح في مماراذ التواصل الرياضي، ا تنار 

 تحصيهي، ا تنار في مماراذ التفكير النصرم.

 الصف ال اني متوس  (2100الكبلسي)
يس التنادلي، ا تنار تحصيهي، ا تنار استراتي لة التدر 
 لتفكير الرياضي.

 مقلاس مماراذ التفكير، ا تنار تحصيهي. الصف السادس األساسي (2100منصور)

 الصف ال اني المتوس  (2118) ال زر ي
نمونا ةيهدا تانا، ا تنار تحصيهي، مقلاس لقلاس التفكير 

 الرياضي.
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 لسابقةاختالف الدراسة الحالية عن الدراسات ا

تميزذ ةنه الدراسة نموضو ما من  الل تناولما لوحدة ال بر في الفصل ال اني لهصف  -
السانع األساسي في المنماا الفهسطيني، من  الل البرنامج التعهلمي النم أ دتا الناح ة. 

 هن لم ت د الناح ة دراسة تناولذ ةنا الموضوع في فهسطين  هى حد  هم الناح ة.
 نح ذ في أ ر القوة الرياضلة  هىاللة  ن الدراساذ السانقة نانما تميزذ الدراسة الح -

فكير التفكير الرياضي والتحصيل، حيث الحظذ الناح ة أن معظم الدراساذ تناولذ الت
مقارنة نالطريقة اال تلادلة، من ةنا  ا ذ ةنه الدراسة  الرياضي والتحصيل كل  هى حدة

منحث الرياضلاذ، ولتهبي توصلاذ التربويين  لتسد النق  في الدراساذ المحهلة في م ال
 في النحث  ن طرق  ديدة في التدريس.
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 الفصل الثالث
جراءاتها  طريقة الدراسة وا 

 مقدمة 2.7

 منهجية الدراسة 1.7

 مجتمع الدراسة 7.7

 عينة الدراسة 9.7

 أدوات الدراسة 2.7

 إجراءات تنفيذ الدراسة 1.7

 تصميم الدرسة 6.7

 اإلحصائية المعالجات 0.7
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 الفصل الثالث
جراءاتها  طريقة الدراسة وا 

 مقدمة 2.7

تتناول الناح ة في ةنا الفصل اإل را اذ التي تم اتنا ما في ةنه الدراسة والتي اعتمهذ 
صف أدواذ الدراسة وكلفلة وو  ،منمج النحث المتنع في الدراسة وم تمعما و ينتما وكلفلة ا تلارةا

لفلة التاكد من صدق و ناذ األدواذ واإل را اذ التي تم بناً   هيما تطبيق ه داد أدواذ الدراسة، وك
ةنه الدراسة، كما تصف المعال اذ اإلحصائلة لتحهيل البلاناذ والوصول هلى النتائج وفلما يهي 

 تفصيل لنلك:

 منهج الدراسة:  1.7

ةدف الدراسة  النم يتناسب مع التصملم عنا الت ريبياست دمذ الناح ة المنمج الت ريبي و 
أ ر برنامج تعهلمي قائم  هى القوة الرياضلة في التفكير الرياضي والتحصيل والمتم ل في معرفة 

أ ريذ الت ربة  هى م مو تين تم  هنلدى طهنة الصف السانع األساسي في محافظة نابهس، 
في  نامج التعهلميُأ تيرذ هحدى الم مو تين لتكون ت ريبلة لطبق  هيما البر  هنا تلارةما  عوائلًا، 

، والم مو ة األ رى (1111/1111) تدريس وحدة ال بر لصف األساسي المقررة لهعام الدراسي
 في الكتاب المدرسي نالطريقة اال تلادلة.  نفسما ضانطة درسذ الوحدة المقررة

 مجتمع الدراسة 7.7

في تكون م تمع الدراسة من  ملع طهنة الصف السانع األساسي في محافظة نابهس 
( طالنًا وطالنة، ناال تماد  هى 1111(، وقد بهع  ددةم )1111  1111الفصل الدراسي ال اني )

بلاناذ دائرة اإلحصا  والت طل  في مديرية التربلة والتعهلم في محافظة نابهس لهعام الدراسي 
1111/1111. 
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 عينة الدراسة 9.7

سة بناذ رفيدلا األساسلة، تكونذ  ينة الدراسة من طهنة الصف السانع األساسي في مدر 
وقد تم ا تلار العينة نطريقة قصدلة من بين المدارس الحكوملة في محافظة نابهس، لقربما من 

تم ا تلار  هنمكان سكن الناح ة، وتوفر األ مزة واألدواذ التعهلملة الالزمة إل را  اال تنار، 
نطة واأل رى ت ريبلة، ععبتين  عوائلًا من  الث ععب، ا تمدذ واحدة منمما م مو ة ضا

 ( يوضح توزيع  ينة الدراسة وفقًا لهم مو تين الضانطة والت ريبلة.0-1وال دول رقم )

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة2-7الجدول رقم  

 العدد العينة نوع المجموعة
 78 الصف السابع األساسي شعبة "ب" تجريبية
 78 الصف السابع األساسي شعبة "ج" ضابطة

 18 الكليالمجموع 

 أدوات الدراسة: 2.7

تتضمن الدراسة  ططًا لمحتوى تدريسي وفق القوة الرياضلة  هى عكل مواقف تعهلملة، 
 الدراسة )ا تنار التحصيل وا تنار التفكير الرياضي(. تيوأدا

 وصف المادة التدريبية

لرياضلاذ المادة التدريبلة التي عمهتما الدراسة ةي الوحدة السانعة ) ال بر( من كتاب ا
  2104لهصف السانع األساسي النم يدرس في المدارس الحكوملة في فهسطين لهعام الدراسي   )

(. أما ا تلار مادة ال بر لهصف السانع األساسي ير ع هلى أةملة ةنة الوحدة نما تحتولا 2100
س في يبدأ التاسلس نمعنى التاسل هنمن مفاةلم ومماراذ وتعملماذ أساسلة لهصفوف القادمة، 

وال سلما أدبلاذ  وقد تم الر وع هلى األدب التربوم موضوع ال بر في الصف السانع األساسي، 
لحصر  (NCTM, 2000لمعهمي الرياضلاذ في الواللاذ المتحدة األمريكلة ) هس الوطني الم

لستند األفكار الرياضلة واألنعاد التي لقوم  هيما مفموم القوة الرياضلة، لبنا   ط  لمحتوى تعهلمي 
 هى أفكار القوة الرياضلة وأنعادةا، وعكهذ أنعاد القوة الرياضلة العمود األساسي لهمادة التعهلملة 
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و ططما التدريسلة ومواقفما التعهلملة وةي: معايير المحتوى الرياضي، وتعمل األ داد والعمهلاذ 
ناذ واالحتماالذ وال بر.   هيما واالحساس بما، والقلاس، والمندسة االحساس المكاني، وتحهيل البلا

وفي ةنا المحتوى تم است دام معلار ال بر. كما عكهذ القدراذ الرياضلة  ز ًا من المادة التعهلملة 
ما النعد األول وةي المعرفة المفاةلملة، ي براذ ال بد أن يرا و و ططما التدريسلة وتعمل معارف 

ال اصة نالمقادير ال برية، وكنلك القدرة  رتنطة نحل المعكالذموالمعرفة اال رائلة، والمعرفة ال
نالنعد ال الث لهقوة  وأما فلما يرتن  هى تنظلم تفكير المتعهم، وتعديل مسارتا المعرفلة والفكرية. 

ركزذ ال ط  التدريسلة  هى: التوصل، والتران ،  اضلة، فقدالرياضلة والمتم ل نالعمهلاذ الري
( 22تدريس المادة التعهلملة لمدة أربعة أسابلع بواقع ) (، وتم0) واالستدالل الرياضي مهحق رقم

 حصة صفلة.

وقامذ الناح ة بتحهيل وحدة الدراسة قبل تدريسما، واعتقاق أةدافما السهوكلة المعرفلة، وتم 
نتما  من تحهيل المحتوى، . ونعد اال(9) مهحق رقم تقسلم المحتوى هلى مفاةلم، وحقائق، وتعملماذ

  ن نارائمم وتصويناتمم.تم األمن التربويين و  تم  رضا  هى م مو ة

 مذكرة التحضير لوحدة الجبر باستخدام الطريقة التقليدية

استعانذ الناح ة نمنكرة التحضير لوحدة ال بر من معهمة الرياضلاذ لهصف السانع 
اعتمهذ منكرة التحضير  ناويين الدروس وةي: الحد ال برم هن األساسي نالطريقة اال تلادلة، 

والقلمة العددلة لهمقادير ال برية، والحدود ال برية المتعابمة، و مع الحدود والمقادير ال برية 
وطرحما، وقانون توزيع  مهلة الضرب  هى  مهلة ال مع، وضرب المقادير ال برية، وحل 

مل االمعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة  ، والفرق بين مربعين، والتحهيل بإي اد الع
عتمهذ ألضًا  هى  دد الحص ، واألةداف، واألساليب واألنعطة والتقولم لكل ا، و المعترك

  اناذ األسئهة الواردة في المحتوى.ا  درسمن دروس وحدة ال بر، و 

 اختبار التحصيل

 تنار تحصيهي من ه داد الناح ة، هن تم هتناع ه الوحدة ناتم هذ أداة القلاس في ةن
 تنار وتطويره:ال طواذ التاللة من أ ل بنا  اال 
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 وصف االختبار التحصيلي

قامذ الناح ة بإ داد ا تنار نعدم تحصيهي في ضو  األةداف السهوكلة المحددة مسنقًا 
نعد تصملم  دول المواصفاذ ال ا  بنلك الغرض. حيث تم تحهيل وحدة ال بر )الوحدة السانعة 

ف السانع األساسي في في الفصل الدراسي ال اني( من كتاب الرياضلاذ المقرر لطهنة الص
المدارس الفهسطينلة، وقد اعتمل اال تنار  هى ستة أسئهة مقسمة كاآلتي: السؤال األول يتكون من 

(، وقامذ 1فقراذ ا تلار من متعدد نم أربعة بدائل، واألسئهة األ رى مقاللة المهحق رقم ) (11)
وتم تحديد زمن  در ة، (11ار )الناح ة بتصحلح اال تنار وكانذ العالمة الكامهة في ةنا اال تن

 ( دقلقة. 11اال تنار نمدة )

(، تم صلاغة أسئهة عامهة لكل أ زا  1ومن  الل  دول المواصفاذ المهحق رقم )
ترا ي مستولاذ األةداف المقترحة فلا، وةي  ال ة مستولاذ: معرفة مفاةلملة نحيث المحتوى، 

 تقولم(.و  وتركيب ئل )تحهيلئلة )تطبيق(، وحل المسا)تنكر، فمم(، ومعرفة ه را

 مفتاح تصحيح االختبار:

(، وا تمدذ  هلا 1فتاح لتصحلح اال تنار مهحق رقم)وضعذ الناح ة ه اناذ نمون لة كم
أ طيذ لكل فقرة في السؤال األول ا تلار من متعدد در ة واحدة لإل انة  هنفي تصحلح اال تنار، 
( 1تروكة، وأما الفقراذ المقاللة، والتي كان  ددةا )( لإل انة ال اطئة أو الم1الصحلحة، والدر ة )

، وبنلك أصنحذ الدر ة ( در ة1-1( در ة و)1-1( در ة و)1-1فقد تراوح مداةا ما بين )فقراذ، 
 ( التالي يوضح  صائ  اال تنار التحصيهي:1-1( در ة. وال دول )11-1الكهلة لال تنار )
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 ( خصائص االختبار التحصيلي1-7الجدول  

 الوزن النسبي من االختبار مجموع العالمات نوع األسئلة عدد األسئلة لهدفا
 %01 2 موضو ي 2 2 فهم المفاهيم

 6 معرفة إجرائية
موضو ي   4

 مقالي 2
8 10% 

 0 حل مشكالت
 موضو ي 4

 مقالي 1
21 00% 

 %288 78 22 22 المجموع

 صدق االختبار التحصيلي

النالع  ددةم  من المحكمين م مو ة  هى اح ة نعرضلهتاكد من صدق اال تنار قامذ النا
في  امعة الن اح، ونعض معهمي مادة  لةميئة التدريسفي ال، منمم أ ضا  سنعة محكمين

الرياضلاذ ممن لمم  برة طويهة في تدريس الرياضلاذ من حمهة عمادة الما ستير والنكالوريوس، 
لإلطالع  هى فقراذ اال تنار،  ة نابهس،ومعرف تربوم في مديرية التربلة والتعهلم في محافظ

ونعد توفر التغنلة الرا عة، أ نذ  وصحة الصلاغة العهملة والهغولة، ومناسبتما لألةداف التعهلملة،
هن  الناح ة نآرائمم ومالحظاتمم حول اال تنار، وبنلك تحقق الصدق الظاةرم لال تنار التحصيهي.

لاذ، وتصحلح نار التحصيهي للصنح ب الث مستو  تتم تعديل  دول المواصفاذ النم أُ د لإل
نعض األ طا  الهغولة وصلاغتما نعكل صحلح، وتغير السؤال الرانع بناً   هى طهب نعض 
المحكمين لنعده  ن المدف، وألضًا تغير الفرع السادس في السؤال األول نسبب تعانا فكرتا لفكرة 

 .سؤال   ر

اال تنار التحصيهي  لتمييز لفقراذالصعونة وا ذوقامذ الناح ة نحساب معامال
 لهم مو تين الت ريبلة والضانطة لهتاكد من در ة صعوبتا.
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 لفقرات اختبار التحصيل: والتمييز الصعوبة تمعامال

ة والتمييز لفقراذ ا تنار التحصيل حيث تراوحذ معامالذ تم حساب معامالذ الصعون       
رة )السؤال( تعتبر مقبولة هنا تراوحذ قلمة معامل ونما أن الفقو  (،1.08 - 1.20) الصعونة بين

، كون الفقرة التي لقل (Lord, 1986, pp157- 162) لورد( 1.91-1.01الصعونة لما بين )
 تكون عديدة الصعونة، والفقرة التي يزيد معامل الصعونة لما  ن( 1.11) معامل الصعونة لما  ن

هن  ،نارساب معامالذ التمييز لفقراذ اإل تح ة نحوألضًا قامذ النا ،تكون عديدة السمولة( 1.91)
( فما 1.11) الفقرة التي معامل تمييزةا هن ُتعتبر ،(11) ( مهحق رقم1.33 – 1.11) تراوحذ بين

فوق تعد فقرة مقبولة ولمكن حساب معامل التمييز نعد ترتيب الدر اذ تنازللًا وتحديد م مو تي 
النين أ ابوا ه انة صحلحة من م مو ة   دد الطهنةنطرح األدا  العهلا والدنلا ومن  م القلام 

لتحصيل العالي،  م النين أ ابوا ه انة صحلحة من م مو ة ا الطهنة  ددالتحصيل المتدني من 
 .(191: 1111 )النبمان، حدى الم مو تينتقسم  هى  دد ه

اسنًا، فقراذ اال تنار التحصيهي منل والتمييز صعونةالو هى ةنا األساس كان مستوى 
 (.1وأصنح اال تنار في صورتا النمائلة كما لظمر في المهحق رقم )

 ثبات االختبار التحصيلي

، قامذ الناحث ناست دام معادلة ألفا كرونناخ، هيلحساب در ة  ناذ اال تنار التحصي
وةي هحدى طرق قلاس االتساق الدا هي )الت انس(، ولستفاد منما في حساب  ناذ اال تناراذ 

حوم فقراذ موضو لة ومقاللة، فضاًل  ن كون اال تنار لطبق لمرة واحدة فق  ) ودة، التي ت
تم ا تلار ةنه المعادلة لمال متما لال تنار الحالي و دم تساوم مستولاذ  هن(. 111: 1993

( 1.31) الصعونة لهفقراذ، وقد بهع معامل ال ناذ الكهي المحسوب ناست دام معادلة ألفا كرونناخ
 مرتفعة تحقق أغراض النحث العهمي، ومناسنة ألغراض الدراسة.وةي قلمة 
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 اختبار التفكير الرياضي

تم هذ أداة القلاس في ةنه الدراسة نا تنار التفكير الرياضي من ه داد الناح ة، هن تم اتناع 
 ال طواذ التاللة من أ ل بنا  ا تنار التفكير الرياضي:

 وصف اختبار التفكير الرياضي

 ة ا تنارًا لهتفكير الرياضي، لقلاس أ ر برنامج تعهلمي في القوة الرياضلة  هى أ دذ الناح
( فقرة من نوع اال تلار من متعدد في  مسة مظاةر لهتفكير 11التفكير الرياضي، تكون من )

الرياضي ةي: االستقرا ، واالستنتاا، والتعملم، والتعبير نالرموز، والتفكير المنطقي، ولضم كل 
 ( فقراذ.1مظاةر ال مسة )مظمر من ال

قامذ الناح ة نا تلار فقراذ اال تنار نعد االطالع  هى أدبلاذ الموضوع التي أعار هليما و 
(، 1111(، وقسم أنحاث ال امعة العبرية في القدس )1111(، وبدوم )1119كل من ال طيب )

لى نعض الفقراذ التي ومنماا مركز ه را  لتنملة القدراذ والمواةب في الرياضلاذ )د.ذ(، هضافة ه
 أ دتما الناح ة.

وتم تقدير در اذ اال تنار نحيث تكون در ة لكل فقرة، ونالتالي تكون در ة اال تنار ككل 
 ( در ة، وتم تقدير زمن اال تنار نسا ة واحدة.11)

 مفتاح تصحيح اختبار التفكير الرياضي:

(، وا تمدذ  هلا 1) رقم وضعذ الناح ة ه اناذ نمون لة كمفتاح لتصحلح اال تنار مهحق
أ طيذ لكل فقرة من فقراذ اال تنار والتي تكونذ من ا تلار من متعدد  هنفي تصحلح اال تنار، 

ث تحصل الطالنة  هى در ة واحدة  ند اإل انة نعكل صحلح  ن يدر ة واحدة لكل فقرة، نح
( 11قراذ اال تنار )( لإل انة ال اطئة أو المتروكة، وبهع  دد ف1الفقرة، وتحصل  هى الدر ة )

 ( در ة. 11وبنلك أصنحذ الدر ة الكهلة لال تنار )فقرة، 
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 صدق اختبار التفكير الرياضي:

لهتحقق من الصدق الظاةرم لال تنار، قامذ الناح ة نعرضا  هى ل نة من المحكمين، 
(، لإلطالع  هى فقراذ 1) من ال برا  والم تصين في م ال تدريس الرياضلاذ مهحق رقم

 تنار، ومناسبتما لطهنة الصف السانع األساسي وصحة الصلاغة العهملة والهغولة، وقد تم تعديل اال
ير نعضما؛ لعدم مناسبتما لهمرحهة العمرية لهطهنة بناً   هى طهب نعض ينعض الفقراذ وتغ

هن تم تعديل صلاغة نعض األسئهة م ل السؤال  المحكمين، وبنلك تحقق الصدق الظاةرم لال تنار.
أم من األ داد التاللة ) أم من األ داد التاللة لمكن أن تكون صحلحة( هلى)  الث والععرون ال

لعدم والسؤال الحادم والععرون لمكن أن تكون قلمة صحلحة لر س(، وتغير السؤال السانع 
 )بديل ب( للصنح أك ر دقة.  وتعديل أحد بدائل السؤال الرانعلهمرحهة العمرية لهطهنة،  مامناسبتم

الصعونة والتمييز لفقراذ ا تنار التفكير الرياضي  ذما قامذ الناح ة نحساب معامالك
 لهم مو تين الت ريبلة والضانطة لهتاكد من در ة صعوبتا، وفلما يهي توضلح نلك:

 لفقرات اختبار التفكير الرياضي:  والتمييز الصعوبة تمعامال

لهتحقق من در ة صعونة فقراذ ا تنار التفكير الرياضي الموضو لة، طنقذ الناح ة 
 ، ونصما: هى الفقراذ الموضو لة المعادلة ال اصة بنلك

سمعامل صعونة السؤال = 
ن
  ×011% 

 السؤال.  نه انة صحلحة  اذ الهواتي أ بننلحيث: س:  دد الطا

 .الناذن: م موع الط       

 لمقاللة، ونصما:و هى الفقراذ ا

م موع الدر اذ المحصهة  هى السؤالمعامل الصعونة = 
 دد الطالناذ × در ة السؤال

  ×011% 
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أما  ،(1.91 -1.11)تراوحذ بين  اإل تنار ألسئهة فو دذ الناح ة أن معامالذ الصعونة
حقق ( وةي ت11) ( مهحق رقم1.31-1.11معامالذ التمييز ألسئهة اإل تنار فقد تراوحذ بين)

 ما ُتعير هللا أدبلاذ الموضوع.أغراض الدراسة حسن

 ثبات اختبار التفكير الرياضي:

لحساب در ة  ناذ ا تنار التفكير الرياضي قامذ الناحث ناست دام معادلة ألفا كرونناخ، 
وةي هحدى طرق قلاس االتساق الدا هي )الت انس(، وقد بهع معامل ال ناذ الكهي المحسوب 

تعير هلى تمتع  مرتفعةوةي معامالذ  ناذ  (1.11)ألفا كرونناخ لهم مو ة  ناست دام معادلة
  اللة. ناذ نسنة ا تنار التحصيل ب

وبنلك تكون الناح ة قد تاكدذ من  ناذ أدواذ الدراسة مما  عهما  هى  قة تامة نصحة 
 .األدواذ وصالحيتما لتحهيل النتائج  واإل انة  ن أسئهة الدراسة وا تنار فرضلاتما

 إجراءات تنفيذ الدراسة 1.7

 اتنعذ الناح ة ال طواذ التاللة الت ربة:

  نابهس فهسطين؛  لهحصول  هى  مرا عة  مادة الدراساذ العهلا في  امعة الن اح الوطنلة -
 .(3) مهحق رقم ،كتاب مو ا لوزارة التربلة والتعهلم العالي

نلانة  ن وزارة التربلة والتعهلم العالي و مذ مديرية التربلة والتعهلم في محافظة نابهس ونلك نال -
 كتانًا لمدرسة بناذ رفيدلا األساسلة لسمح لهناح ة بتطبيق دراستما في المدرسة. لةفهسطينال
تطبيق الت ربة  هى الم مو ة الت ريبلة )التدريس وفق القوة الرياضلة(، في بدالة الفصل  -

وتدريس الم مو ة الضانطة  (1111/1111في السنة الدراسلة ) 11/1/1111ال اني بتاريد 
 وفق الطريقة اال تلادلة.

بيومين، تم تحديد مو د محدد لععبتي الدراسة من أ ل تنفين  نعد االنتما  من تطبيق الت ربة -
(.  م نعد  ال ة ألام تم تطبيق ا تنار التفكير 1)  تنار النعدم التحصيهي مهحق رقماال

 (.1) الرياضي مهحق رقم
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 صحلح اال تنارين ورصد  الماذ الطهنة.قامذ الناح ة بت -
 م فرغذ النتائج  هى الحاسوب من أ ل متانعة المعال اذ االحصائلة واست راا النتائج  -

 ( لهعهوم اال تما لة.SPSSوا تنار الفرضلاذ ناست دام برنامج الرزمة االحصائلة )
، واقتراح التوصلاذ است راا النتائج وتحهيهما ومناقعتما، ومقارنتما مع الدراساذ السانقة -

 المناسنة.

 تصميم الدراسة 6.7

 الت ريبي لهدراسة:عنا التصملم 

EG: O - X O1 O2 

CG: O -   O1 O2 

 EG :الم مو ة الت ريبلة

 CG: الم مو ة الضانطة

 في الفصل الدراسي األول(.العالماذ المدرسلة لهطالناذ ) O:ا تنار قبهي

 .2Oالرياضي  والتفكير 1O ا تنارين نعديين: التحصيل

 المتغير المستقل )التدريس وفق القوة الرياضلة(. Xالمعال ة الت ريبلة:  

 متغيرات الدراسة: 8.1

 احتوذ الدراسة  هى المتغيراذ التاللة:

 :المتغير المستقل

 ولم ل طريقة التدريس ولما مستولان: 

 است دام البرنامج التعهلمي القائم  هى القوة الرياضلة. (1

  تلادلة.الطريقة اال (2

 :المتغيرات التابعة

 التفكير الرياضي. (1
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 التحصيل في الرياضلاذ. (2

 المتغيرات المضبوطة

 (.1111/ 1111الدراسي ) المرحهة العمرية: طالب الصف السانع األساسي لهعام -
السانعة )ال بر( من مقرر الرياضلاذ ال ز  ال اني من  ة ادة صلاغة الوحده المحتوى الدراسي:  -

 (.1111/ 1111ساسي من العام الدراسي )الصف السانع األ
 ( حصة لكال الم مو تين.11 دد الحص  التي تم تدريس وحدة ال بر فيما: وقد حددذ بر ) -
 فق زمني لهم مو تين. االزمن: تم تطبيق اال تناراذ وتقدلم المادة التعهلملة في تو  -

 المعالجات اإلحصائية 3.1

ونلك ناست دام  (SPSS)الرزمة اإلحصائلة  من أ ل معال ة البلاناذ است دمذ الناح ة
 المعال اذ التاللة: 

 ( لحساب در ة  ناذ اال تناراذ.Cronbach’s Alphaمعادلة ألفا كرونناخ ) -
 ناال تناري  الماذ الطهنة في لوصف المتوسطاذ الحسابلة واالنحرافاذ المعلارية -

 التحصيهي والتفكير الرياضي.
لفح  داللة الفرق بين متوسطي  ANCOVA)) تحهيل التناين األحادم المصاحب -

 والتفكير الرياضي. التحصيل م ا تنار تحصيل الم مو تين )الت ريبلة، والضانطة( في 
 تنار الم مو ة الت ريبلة في اال اذنلامل االرتناط بيرسون بين  الماذ طا تنار معا -

 .النعدم التفكير الرياضي ا تنار في التحصيهي النعدم و الماتمن
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 عالفصال الراب
 اائج الادراساةنت

 
 النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس للدراسة 5.1

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 5.1

 نتائج الفرضية األولى 5.5.1 

 نتائج الفرضية الثانية 5.5.1 

 نتائج الفرضية الثالثة 5.1.1 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

التفكيررر أ ررر برنررامج تعهلمرري قررائم  هررى القرروة الرياضررلة فرري  هلررىعرررف التةرردفذ ةررنه الدراسررة 
التفكيررر الرياضرري لرردى طهنررة الصررف السررانع األساسرري فرري ممرراراذ تنملررة الرياضرري والتحصرريل فرري 

 .محافظة نابهس

تفكيرر الرياضري، ال إ رداد ا تنرارين أحردةما لقرلس ولتحقيق أةداف الدراسرة، قامرذ الناح رة ب
ونعررررد ه رررررا  اال تنرررراراذ، تررررم ل، وقامررررذ نالتاكررررد مررررن صرررردقمما، و ناتممررررا، التحصرررري واآل ررررر لقررررلس

د المرررا لهحاسررروب ومعال تمرررا هحصرررائلا ناسرررت دام الرزمرررة اإلحصرررائلة لهعهررروم  تصرررحلحما وترميزةرررا وا 
 (، وفلما يهي نتائج الدراسة تنعًا لتسهسل أسئهتما وفرضلاتما:SPSSاال تما لة )

 ئيس للدراسة:النتائج المتعلقة بالس ال الر  5.1

مااا أثاار برنااامج تعليمااي قااائم علااى القااوة الرياضااية فااي التفكياار الرياضااي والتحصاايل لاادى 
 طلبة الصف السابع األساسي في محافظة نابلس؟ 

ةررنا السررؤال، فقررد تررم ا تنررار فرضررلاذ الدراسررة األولررى وال انلررة والمتعهقررة نررا ر  ولإل انررة  ررن
الضررانطة اضررلة فرري التفكيررر والتحصرريل  هررى الم مررو تين البرنررامج التعهلمرري القررائم  هررى القرروة الري

 ( المتعهقة نفرضلاذ الدراسة توضح نلك. 4-1ال داول )و النعدم، الت ريبلة في اال تنار و 

 النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 5.1

ال يو رررد فررررق نو داللرررة هحصرررائلة  نرررد مسرررتوى الداللرررة نتيجاااة الفرضاااية األولاااى، ونصاااها:  5.5.1
(0.05 ≤ α ( بين متوسطي در اذ ا تنار التفكيرر الرياضري برين الم مو رة الت ريبلرة )التري تردرس

وفررررق برنررررامج تعهلمرررري قررررائم  هررررى القرررروة الرياضررررلة(، والم مو ررررة الضررررانطة )الترررري ترررردرس نالطريقررررة 
 اال تلادلة(. 
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المتوسرررررطاذ الحسرررررابلة واالنحرافررررراذ وال تنرررررار صرررررحة الفرضرررررلة، قامرررررذ الناح رررررة نحسررررراب 
لعالمرراذ طهنررة الصررف السررانع األساسرري  هررى ا تنررارم التفكيررر الرياضرري القبهرري والنعرردم  المعلاريررة

 ( يوضح نلك:1-4تنعًا لم مو تي الدراسة الت ريبلة والضانطة، وال دول )

التفكير  في الطالباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  (5-1الجدول  
 الرياضي تبعًا لمجموعتي الدراسة

 العدد المجموعة

القبلي  العالمات المدرسية 
المتوسطات   التفكير الرياضي(البعدي في الرياضيات(

الوسط  المعّدلة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 11.11 1.11 11.91 11.11 13.11 11 الضابطة

 11.11 1.33 11.11 11.11 11.31 11 التجريبية

فررق ظراةرم فري المتوسرطاذ الحسرابلة لعالمراذ و رود ( 1-1ال ردول رقرم )من بين يتحيث 
( 11.91فقررد بهررع المتوسرر  الحسررابي لهم مو ررة الضررانطة ) ،فرري التفكيررر الرياضرري النعرردم النرراذالط

ولبلرران داللررة الفررروق اإلحصررائلة بررين  ،(11.11بينمررا بهررع المتوسرر  الحسررابي لهم مو ررة الت ريبلررة )
وكانذ النترائج  ANCOVA)حسابلة تم است دام تحهيل التناين األحادم المصاحب )المتوسطاذ ال

 اآلتي:( 1-1كما في ال دول رقم )

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر البرنامج التعليمي على درجات  (5-1الجدول رقم  
 كير الرياضيالصف السابع األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية على التف الباتط

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 F المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 1.119 1.111 1.111 1 1.111 االختبار القبلي

 *1.111 1.111 111.311 1 111.311 طريقة التدريس

   13.911 11 1111.111 الخطأ 

    19 1131.311 المجموع

 (. α≥ 0.05لداللة )*دالة هحصائلا  ند مستوى ا
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و ود فرق نم داللة هحصائلة  ند مستوى هلى ( 2-4ال دول رقم )وتعير النتائج في  
الت ريبلة طريقة التدريس بين الم مو ة ( بين متوسطي التفكير الرياضي نحو  α≥ 0.05الداللة )

قائم  هى القوة ، ناست دام برنامج تعهلمي ا تلادلةوالم مو ة الضانطة تعزى هلى طريقة التدريس )
بر من كتاب الصف السانع سذ وحدة ال رِّ ونلك لصالح الم مو ة الت ريبلة التي دُ  ،(الرياضلة
؛ هن حصهذ الم مو ة الت ريبلة ناست دام البرنامج التعهلمي القائم  هى القوة الرياضلة األساسي

م مو ة الضانطة ( وةو أ هى من المتوس  الحسابي المعّدل له21.16 هى متوس  حسابي معدل )
(. أم أن التدريس ناست دام القوة الرياضلة يؤدم 11.11التي ُدرسذ نالطريقة اال تلادلة والنالع )

 هلى تنملة التفكير الرياضي لهطالناذ مقارنة نالتدريس ناست دام الطريقة اال تلادلة.

ستوى الداللة ال يو د فرق نو داللة هحصائلة  ند م، ونصها: ثانيةنتيجة الفرضية ال 5.5.1
(0.05 ≤ α ( بين متوسطي در اذ ا تنار التحصيل بين الم مو ة الت ريبلة )التي تدرس وفق

 .برنامج تعهلمي قائم  هى القوة الرياضلة(، والم مو ة الضانطة )التي تدرس نالطريقة اال تلادلة(

 المتوسطاذ الحسابلة واالنحرافاذوال تنار صحة الفرضلة، قامذ الناح ة نحساب 
الصف السانع األساسي  هى اال تنارين القبهي والنعدم تنعًا لم مو تي  طالناذالمعلارية لعالماذ 

 وضح نلك:ي التالي ولالدراسة الت ريبلة والضانطة، وال د

 التحصايل ختبارا في الباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الط (1-1 الجدول
 تبعًا لمجموعتي الدراسة

 العدد لمجموعةا

القبلي  العالمات 
 المدرسية في الرياضيات(

 التحصيل في  البعدي
المتوسطات  الرياضيات(

الوس   المعّدلة
 الحسابي

االنحراف 
 المعلارم 

االنحراف  الوس  الحسابي
 المعلارم 

 11.11 1.91 11.91 11.11 13.11 11 الضابطة

 19.19 1.91 19.11 11.11 11.31 11 التجريبية

فررق ظراةرم فري المتوسرطاذ الحسرابلة لتحصريل و رود ( 1-1ال دول رقرم )حيث يتبين من 
( بينمرا بهرع 11.91فقرد بهرع المتوسر  الحسرابي لهم مو رة الضرانطة ) ،في اال تنار النعدم الناذالط
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ولبلان داللة الفروق اإلحصرائلة برين المتوسرطاذ  .(19.11المتوس  الحسابي لهم مو ة الت ريبلة )
وكانررذ النتررائج كمررا فرري  ANCOVA)لة تررم اسررت دام تحهيررل التنرراين األحررادم المصرراحب )الحسرراب

 :(1:1ال دول رقم )

البرنامج التعليمي القائم على القوة نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر  (1-1الجدول  
 فيبية جرياألساسي في المجموعتين الضابطة والت السابعالصف  الباتعلى درجات طالرياضية 

 اختبار التحصيل

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 F المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 1.119 1.111 1.113 1 1.113 االختبار القبلي

 *1.111 11.911 191.991 1 191.991 طريقة التدريس

   19.311 11 1311.111 الخطأ 

    19 1111.131 المجموع

 (. α≥ 0.05 ند مستوى الداللة )*دالة هحصائلا 

ونالترررالي و رررود فررررق نم داللرررة  ،( رفرررض الفرضرررلة الصرررفرية1-1 ررردول رقرررم )اليتبرررين مرررن و 
الم مو ررة الت ريبلررة  النرراذ( بررين متوسررطي تحصرريل ط α≥ 0.05هحصررائلة  نررد مسررتوى الداللررة )

القرررائم  هرررى القررروة  والبرنرررامج التعهلمررري ،والم مو رررة الضرررانطة تعرررزى هلرررى طريقرررة التررردريس )التقهيدلرررة
ونلررك لصررالح الم مو ررة الت ريبلررة الترري درسررذ وحرردة ال بررر مررن كترراب الصررف السررانع  (الرياضررلة

؛ هن حصررهذ الم مو ررة الت ريبلررة األساسرري ناسررت دام البرنررامج التعهلمرري القررائم  هررى القرروة الرياضررلة
ضررانطة الترري ( وةررو أ هررى مررن المتوسرر  المعررّدل لهم مو ررة ال19.19 هررى متوسرر  حسررابي معرردل )

(. أم أن الترردريس ناسررت دام القرروة الرياضررلة يررؤدم هلررى 11.11ُدرسررذ نالطريقررة اال تلادلررة والنررالع )
 تحسين التحصيل في الرياضلاذ لهطالناذ مقارنة نالتدريس ناست دام الطريقة اال تلادلة.

نصا: سؤال الدراسة الرئلس والنم  فرضلاذ الدراسة، لمكن اإل انة  نومن  الل ا تنار 
ما أثر برنامج تعليمي قائم على القوة الرياضية في التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة الصف 

 السابع األساسي في محافظة نابلس؟
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( هلى و ود أ ر واضح لهبرنامج التعهلمي 4-4)و( 2-4) ينولحيث تعير النتائج في ال د
مو تين الت ريبلة والضانطة، وكان ةنا القائم  هى القوة الرياضلة في التفكير والتحصيل بين الم 

األ ر لصالح الم مو ة الت ريبلة التي درسذ ناست دام البرنامج التعهلمي القائم  هى القوة 
 الرياضلة.

ال تو د  القرة ارتناطّلرة ناذ داللرة هحصرائلة  هرى مسرتوى ، ونصها: نتائج الفرضية الثالثة 5.1.1
 .الم مو ة الت ريبلة الناذط ي والتفكير الرياضي لدى( بين التحصيل الدراسα ≥ 1.10الداللة )

وال تنار الفرضلة ال ال ة تم حساب معامل االرتناط بيرسون بين  الماذ طرالب الم مو رة 
-4الت ريبلة في اال تنار النعدم و الماتمم في التفكير الرياضي وكانذ النترائج كمرا فري ال ردول )

0). 

 البااااتلااادى ط التحصااايل الدراساااي والتفكيااار الرياضاااي معامااال االرتبااااط باااين (1-1جااادول رقااام  
 المجموعة التجريبية

 التفكير الرياضي التحصيل
 مستوى الداللة قيمة ر

 االنحراف المتوس  االنحراف المتوس 
09.20 0.90 21.01 6.88 1.809 1.11110* 

(، α ≥ 1011( رفض الفرضرلة الصرفرية  نرد مسرتوى الداللرة )1-1يتبين من ال دول رقم )و 
يو د  القة ناذ داللة هحصائلة بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي، لطالب الصف ونالتالي 

 السانع في الم مو ة الت ريبلة.

( وةررري قلمرررة مو نرررة مرتفعرررة، أم أّن ةنررراك 1.319ويبرررّين ال ررردول قلمرررة معامرررل االرتنررراط )
 بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي. قولة  القة طردلة
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة 2.2

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 1.2

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى 2.1.2 

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية 1.1.2 

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة 7.1.9 

 التوصيات 7.2
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مقدمة 2.2

لتفكير الرياضي ةدفذ الدراسة الحاللة هلى استقصا  أ ر التدريس وفق القوة الرياضلة في ا
يتناول ةنا الفصل نتائج  هنالصف السانع األساسي في محافظة نابهس،  والتحصيل لدى طالناذ

 يما نعد المعال اذ اإلحصائلة وتوصلاتما.الدراسة التي تم التوصل هل

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 1.2

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة األولى: 2.1.2

( بين متوسطي در اذ α ≥ 0.05ال يو د فرق نو داللة هحصائلة  ند مستوى الداللة )
ة )التي تدرس وفق برنامج تعهلمي قائم  هى القوة ا تنار التفكير الرياضي بين الم مو ة الت ريبل

 الرياضلة(، والم مو ة الضانطة )التي تدرس نالطريقة اال تلادلة(. 

و ود فرق نو داللة هحصائلة لصالح  هلى( 4-1تعير النتائج التي  رضذ في ال دول )
ى القوة الرياضلة القائم  ه طالب الم مو ة الت ريبلة النين درسوا ناست دام البرنامج التعهلمي

واألنعطة المتنو ة الم يرة لهتفكير،  البرنامج التعهلمي وطريقة  رضاطبلعة لى الناح ة نلك ه وتعزو
، كما وأن نورفع الطموح لديم نوزيادة تفكيرة الطاناذأسمم نعكل فعال في  نب انتناه قد مما 

قادرًا  الطالبتطهب أن لكون القوة الرياضلة تتكون من م مو ة من المكوناذ والمماراذ والتي ت
 هى النظرة الكهلة إلدراك الترانطاذ في لغة الرياضلاذ وتحديد العالقاذ، وتحديد مدى  دوى 
المعرفة الرياضلة في تفسير ورصد المواقف الحلاتلة ناإلضافة هلى قدراتا في تحديد مسار تفكيره 

ذ: التفكير والتامل(، وألن القوة وتعديها، والتفكير في أك ر من مسار تفكيرم )متعدد المسارا
الرياضلة تتضمن )قوة العقل الرياضي + قوة المعرفة الرياضلة( حيث تقوم الطاقة النةنلة وكال 

مع أقرانا ومع المعرفة، حيث ُتقوى الطاقة النةنلة نالتفا ل ونالعالقة  طالبالنعدان  يتطهنا تفا ل ال
ندما يوا ا الطهنة تحدلًا لتفكيرةم نعان الرياضلاذ (. و 2104وبيئتا ) صر،  طالبال دللة بين ال
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ويوصهون نتائج تفكيرةم لآل رين عفولًا وتحريريًا فإنمم يتعهمون كيف لكونوا واضحين ومقنعين. كما 
أن االستماع لتفسيراذ اآل رين لعطي الطهنة فرصًا لتطوير مفاةلممم ومماراتمم وتعملقما، 

وتحديد معقوللة اإل اناذ، وأةملة أن يتعهم الطهنة تبرير  واالستدالل لسا دنا في حل المسائل
نمنه اناتمم وتقدلم الح ج  هى أساس منطقي ك ز  ال يت زأ من كل ه انة  من بنا  المعرفة  قد مكَّ

نطريق نظاملة، و ندما يدرك الطهنة أن الرياضلاذ لمكن است دامما في المواضلع األ رى فإنما 
ولكونوا أك ر  (NCTM, 2000ر معنى وفائدة، ويتعزز فمممم لما )تصنح أك ر قربًا لمم، وأك 

 الم مو ة الت ريبلة.  طالناذاندما ًا وان نانًا لهمادة التعهلملة، وةنا ما الحظتا الناح ة  هى 

ومن  الل ةنه النتائج، تالح  الناح ة أن ةنه الدراسة قد اتفقذ مع نتائج دراسة القبلالذ 
  ير القوة الرياضلة  هى التفكير الرياضي وفمم المفاةلم الرياضلة. ( التي نح ذ في تا2101)

 مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية: 1.1.2

( بين متوسطي در اذ α ≥ 0.05ال يو د فرق نو داللة هحصائلة  ند مستوى الداللة )
لمي قائم  هى القوة بين الم مو ة الت ريبلة )التي تدرس وفق برنامج تعهحصيل ا تنار الت

 الرياضلة(، والم مو ة الضانطة )التي تدرس نالطريقة اال تلادلة(. 

( هلى و ود فرق نو داللة هحصائلة  ند مستوى 1-1أعارذ النتائج في ال دول رقم )
الم مو ة الت ريبلة والم مو ة الضانطة  الناذ( بين متوسطي تحصيل طα ≥ 11,1الداللة )

وفمم، تطبيق، حل المستولاذ ال ال ة )تنكر  اال تنار التحصيهي في يبلة فيلصالح الم مو ة الت ر 
 (. ذكالمع

وتفسر الناح ة نلك هلى فا هلة البرنامج التعهلمي القائم  هى القوة الرياضلة النم ةدفا 
يناقش ولفسر ويبرر ه اناتا و لقلمما و لكتعفما نحيث  المتعهم يتوصل هلى المعرفة بنفسا  عل

لمعهمي الرياضلاذ في اإلصدار األول  الم هس الوطني هن أوضحرارية المعرفة، للضمن استم
( هن القوة الرياضلة تم ل أحد المعايير NTCM, 1989, pp. 205-208لمعايير المنمج والتقولم )

في مقابل العكل التقهيدم لهتحصيل، والنم لعتمد  هى ال وانب المعرفلة دون  الطهنةالرئلسة لتقولم 
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 هى العمهلاذ الرياضلة، فمن  الل البرنامج التعهلمي تم  رض استراتي لاذ متنو ة  التركيز
تضمنذ تواصل المناقعة والحوار ورب  األفكار الرياضلة مع نعضما، وتم  هق بيئة رياضلة 

 قاًل ونةنًا نعلطين معرفلًا، وو دانًا لقظًا ات اه  نوتحفز لديمالسانقة لهطالناذ،  ال براذتست ير 
 هى موا مة  الناذسا د الط نقلمتما و مالما، وةنا من الممكن أن لكون قد ن اذ لععر ياضلالر 

في است ال  المعاني والمفاةلم  نمن اال تماد  هى أنفسم ننمالمعكالذ العمهلة وحهما، ومكَّ 
والتعملماذ السانقة وربطما معًا. ونالتالي أصنحذ  مهلة التعهم ُم مرة وفّعالة، كما أن تقسلم 

، وحب التعاون د  هى  مهلة التعهم واأللفة بينمنسا قد هلى م مو اذ متعاونة  الناذلطا
وقن  هى الم مو ة الت ريبلة يتف الناذ عل طمما ساةم في والمعاركة في  مهلة التعهم. وةنا 

  هى فمم المادة العهملة. وألن طبلعة مادة ال بر طبلعة تراكملة، فقد الم مو ة الضانطة، وحفَّزةن
لهمادة التعهلملة وكلفلة ه را  المعال اذ  نيراقبن فممم ن، و عهمناست ار ةنا البرنامج حواسم

واألدلة المنطقلة، ونالتالي  ومناقعتما وتفسيرةا وا  طا  الح ج يق تنظلم أفكارةنالمناسنة،  ن طر 
ين هلى بنا  أفكارةنَّ  ع  ى هلى ه ارة دافعلة وتقيلمما وربطما نالواقع والمماراذ الحلاتلة، مما أد س 

 .الناذ، وا  ارة اةتماممن وزيادة التحصيل العهمي لديمنالط

(، 1111(، وتتعانا ألضًا مع دراسة طافش )1111مع دراسة رزق )تتفق ةنه النتائج و 
 التي تناولذ أحد أنعاد القوة الرياضلة المتم ل في التواصل الرياضي وتا يره  هى التحصيل.  

 المتعلقة بفرضية الدراسة الثالثة: مناقشة النتائج 7.1.2

( بين α ≥ 1.11ال تو د  القة ارتناطّلة ناذ داللة هحصائلة  هى مستوى الداللة )
 .الم مو ة الت ريبلة طالناذالتحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى 

 القة ناذ داللة هحصائلة بين  ودو ( هلى 1-1أعارذ النتائج التي ُ رضذ في ال دول )
أم أن  الصف السانع في الم مو ة الت ريبلة. الناذطدى يل الدراسي والتفكير الرياضي لالتحص

، فكهما زادذ ممارة التفكير بين التحصيل الدراسي والتفكير الرياضيقولة ةناك  القة طردلة 
 الرياضي زاد التحصيل في الرياضلاذ.
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مور نظرًا لال تقاد السائد فالتحصيل في الرياضلاذ يهقى اةتمامًا من المربين وأوللا  األ
وقد نالح  تزايد االةتمام بتعهلم  بو ود  القة ترب  التحصيل في الرياضلاذ نالقدرة  هى التفكير.

التفكير في العديد من دول العالم، فعهى سبيل الم ال فإن هتقان التفكير من أولولاذ التعهلم في 
حدة واستراللا، وكنلك فنزولال تقوم بتعهلم العديد من مدارس أمريكا ومدارس كندا والممهكة المت

طالبما التفكير كمقرر. ولعل أك ر األساليب انتعارًا لتنملة التفكير الرياضي ةو تدريب الطهنة  هى 
حل المسائل الرياضلة انطالقًا من مبدأ التعانا الكبير بين أساليب حل المسائل الرياضلة وأساليب 

ن كالةما يتطهب النوع نفسا من األنعطة العقهلة بمدف الوصول استراتي لاذ التفكير الرياضي، أل
هلى الحهول المناسنة. حيث أن التفكير الرياضي لسا د المتعهم  هى حل التمريناذ والمعكالذ 
دراك العالقاذ بين المتغيراذ في المعكهة  الرياضلة، ونلك ناست دام أساليب االستدالل والتامل وا 

ير  ن المصطهحاذ الرياضلة، فمو لعد طريقًا إلدراك العهم و عها نا واست دام الرموز في التعب
تسا دنا  هى هدراك األنماط وتنظلمما  قهلًا قد معنى، كما هنا وسيهة إلدراك القوة الرمزية التي 

ورمزيًا واستلعابما. وألن التفكير الرياضي من أنواع التفكير المممة في العمهلة التعهلملة حيث أنا 
يزيد من قدرة المتعهم  هى الفمم في مادة الرياضلاذ، ويرفع من در ة اإل ارة وال نب ن الممكن أ

ٍر  ديدة في مستوى تحصيل قد هي ابلًا فا اًل،  طهنةله براذ الصفلة وي عل دور ال ينعكس نصو 
 الطهنة، ون احمم في اال تناراذ المدرسلة وتحقيق األةداف التعهلملة.

( التي أ بتذ و ود  القة 1111) أعارذ هللا دراسة منصورما  وتتفق ةنه النتائج مع
 طردلة بين التفكير الرياضي والتحصيل في مادة الرياضلاذ.
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 التوصيات 1.1

 نالتوصلاذ اآلتلة: ح ة في ةنه الدراسة،  ر ذفي ضو  النتائج التي توصهذ هليما النا

لة كطريقة تدريس، لما لما ضرورة تدريب معهمي الرياضلاذ  هى التعهلم وفق القوة الرياض .0
 من نتائج هي ابلة  هى العمهلة التعهلملة ونلك من  الل الدوراذ التدريبلة. 

 المواد التعهلملة لهمرحهة األساسلة نما يتماعى مع أنعاد القوة الرياضلة. بنا ه ادة  .2
ه رادة النظررر فرري تنظررلم حصرر  الرياضررلاذ، والوقررذ المقرررر لمررا فرري ضررو  كملررة المعررارف  .1

اضرلة المقرررة لهحصررة، ناإلضرافة هلررى تضرمين القرروة الرياضرلة فرري الحصرة واسررت دامما؛ الري
 الةتمامما نالفروق الفردلة لدى الطهنة.

تنملة القدرة  هى التفكير الرياضي لدى الطهنة لما لا من دور نارز في معال ة الضعف  .4
 في التحصيل الرياضي.

مسائل، مما لسا دةم  هى ت نب طرق تعويد الطهنة  هى ت ربة طرائق م تهفة في حل ال .0
الحساب اآلللة والتفكير التقهيدم، ونلك من  الل ه داد وتصملم أنعطة تعهلملة تعهملة 

 ةادفة تتلح الم ال لتعهم أنماط ومماراذ التفكير الرياضي.
ه را  دراساذ معابمة لمنه الدراسة  هى صفوف أ رى ودراسة تا ير القوة الرياضلة  هى  .6

هضافة هلى التي وردذ في ةنه الدراسة م ل مماراذ التفكير  أ رى  نعةمتغيراذ تا
 اإلبدا ي، والتفكير العهمي، والتفكير الناقد وغيرةا من المتغيراذ. 
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  ةرة:  الم الكتاب، مصر.القا
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 -الرياضرلاذ التربولرةيم الرياضيات في محباات أباو عميارة، واقع تعل (.1996) أبو  ميرة، محناذ
 ، القاةرة : مكتنة الدار العربلة لهكتاب، مصر.-دراساذ ونحوث

،  مان: دار وائل 1ط .تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعلمها(. 2111أبو زينة، فريد كامل )
 لهنعر، األردن.

 ، الكويذ: دار الفالح.2، طيم في التربيةأساسيات القياس والتقو(. 1991أبو زينة، فريد)

فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز في تنمية حل المشكالت  (.2111 ل  امر، حنان )
الرياضية إبداعيًا وبعض مهارات التفكيار اإلباداعي، ومهاارة التواصال الرياضاي لمتفوقاات 

التربلررة،  امعررة المهررك  بررد  أطروحررة دكترروراه غيررر منعررورة، كهلررة ،الصااف الثالااث المتوسااط
   العزيز،  ده.

  مرران: دار،-أنشااطة اثرائيااة -تنميااة مهااارة التفكياار فااي الرياضاايات(. 2115 ل  ررامر، حنرران )
 ديبونو لهنعر والتوزيع، األردن.

 مران:  دار الفكرر  ،1ط استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات.(. 2113بدوم، رمضان )
 ألردن.ا التوزيع،لهطنا ة و 

أثر برنامج هيلدا تابا في التحصيل والتفكير الرياضاي لادى (. 2111ال زر ي، نضال طا  هلفرة )
 رسالة ما ستير غير منعورة، ال امعة المستنصرية، العراق. ،طالبات المرحلة المتوسطة
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أثاار برنااامج تدريسااي قااائم علااى وظااائف نصاافي (. 2113الم ررنوب، سررهلمان )ال طيررب، أحمررد و 
مجلاة دراساات  ،القوة الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي فاي األردن الدماغ في
 .157-111(: 27)واط، األةلجامعة 

، 1طالرياضاايات المدرسااية، مناهجهااا، تدريسااها، والتفكياار الرياضااي، (. 2119ال طيررب،  الررد )
 األردن. ،والتوزيع لهنعر  مان: مكتنة الم تمع العربي

تصاور مقتارح تشاخيص أساباب تادني التحصايل الدراساي (. "2115) حماد،  هيل والمناش، أسامة
نحررث مقرردمإلى لاادى طلبااة المرحلااة األساسااية الاادنيا فااي محافظااة ةاازة وساابل معالجتهااا" 

 المؤتمر التربوم ال اني، ال امعة اإلسالملة، غزة.

ت الحاس برنامج قائم على أنشطة الترابطات الرياضية لتنمية مهاارا(. 2112الرباط، بميرة عرفيق )
وطااارق  مجلاااة دراساااات فاااي المنااااهج ،العاااددي لااادى تالمياااذ الصاااف الخاااامس اإلبتااادائي

 .111 -54(: 116، )التدريس

(. أ ررر اسررت دام مررد ل القرروة الرياضررلة لهطالنرراذ المعهمرراذ فرري تنملررة التحصرريل 2112رزق، حنرران )
 .212 -179:(3)العلوم التربوية،  ،واالت اه الرياضلاذ لطالناتمن نالمرحهة المتوسطة

التي تواجه معلم الرياضيات كقوة رياضية لتقدم المجتمع  التحديات، (2113)ريم عوكذ د ينس، 
 2115 3 5 سترد بتاريدأُ  ،" دراسة تطبلقلة"

http://ar.scribd.com/doc/152077614/math-file# 

ظرياااة أثااار اساااتخدام إساااتراتيجيتين تدريسااايتين مبنيتاااين علاااى الن(. 2113الزبرررون، حرررانس سرررعد )
 ،البنائية لتدريس طالب الصاف الثاامن األساساي فاي التحصايل وتنمياة التفكيار الرياضاي

 .162-139(: 4)11مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، 

"أثاار وحاادة تدريسااية فااي ضااوء معااايير مشااتقة ماان معااايير الرياضاايات (. 2111زنقررور، مرراةر )
( علاى تنمياة القاوة الرياضاية لادى تالمياذ الصاف NCTMالمدرسية العالمية التابعاة لاا  

 .221-119: (1)23مجلة كلية التربية بجامعة أسيوط،  ،الثاني اإلعدادي"
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فاعليااة اسااتخدام البرمجيااات الحاارة المفتوحااة المصاادر فااي تنميااة القااوة (. 2111سرررور،  هرري )
علاايم المفتااوح الشاابكة العربيااة للت ،الرياضااية لاادى طااالب شااعبة الرياضاايات بكليااة التربيااة

 كهلة العهوم اإلنسانلة واال تما لة،  امعة صحار. والتعليم عن بعد، 

مااادى إتقاااان معلماااي الرياضااايات باااالتعليم اإلعااادادي الحكاااومي والخااااص (. 2119السررريد،  رررادل )
 .292-264(: 69) مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، ،لالستدالل الرياضي

برنامج قائم على التعليم الفردي المدعم بالحقيبة االلكترونياة (. 2114سلفين،  ماد عوقي مهقي )
مجلاة تربوياات  ،لتنمية التفكير الرياضي والتحصايل لادى تالمياذ الصاف الثااني اإلعادادي

 . 193-156(: 2)17الرياضيات،

أثااار تااادريس الرياضااايات باساااتخدام التااادريس التباااادلي علاااى اكتسااااب (. 2113العررهموب، سرررمر )
التواصل الرياضي وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف الثااني المتوساط  التحصيل وتنمية
 .673-645(: 3)25مجلة العلوم التربوية،  ،بمدينة الرياض

أثاار برنااامج مقتاارح فااي مهااارات التواصاال الرياضااي علااى تنميااة (. 2111طررافش، هلمرران أسررعد )
 ،ن األساساي بغازةالتحصيل الدراسي ومهارات التفكيار البصاري لادى طالباات الصاف الثاام

 رسالة ما ستير غير منعورة،  امعة األزةر، غزة.

،  مران: دار  ريرر لهنعرر 1ط ،ضعف التحصايل الدراساي أسابابه وعالجاه(. 2111 ابد، رسمي )
 والتوزيع، األردن.

فاعليااة برنااامج قااائم علااى الااتعلم الاادماةي لتنميااة القااوة (. 2114 بدالهررا،  هرري محمررد غريررب )
 -274(: 1)17مجلااة تربويااات الرياضاايات، ،ب الصااف األول الثااانوي الرياضااية لاادى طااال

211. 

، مرررن الموقرررع 2114 6 17. مااادخل تنمياااة القاااوة الرياضاااية(. 2114 صرررر، رضرررا مسرررعد السررريد )
 https://upu.edu.sa/page/ar/16605االلكتروني: 

https://upu.edu.sa/page/ar/16605


76 

مسااتوى الجااودة فااي تحصاايل الرياضاايات باسااتخدام اختبااار (. 2114 فانررة،  ررزو ونبمرران، سررعد )
تاايمس واالتجاااه نحااو تعلمهااا لاادى طلبااة الصااف الثااامن األساسااي بغاازة" بحااث مقاادم إلااى 

  ، ال امعة اإلسالملة، غزة.التربية في فلسطين ومتغيرات العصر ،الم تمر التربوي األول

وي والنفساي أساساياته وتطبيقاتاه وتوجهاتاه القياس والتقاويم التربا(. 2111 الم، صالح الدين )
 ، القاةرة : دار الفكر العربي، األردن.1ط ،المعاصرة

أثااار برناااامج تعليماااي فاااي القاااوة الرياضاااية علاااى اساااتيعاب المفااااهيم  (.2112القبرررلالذ، محمرررد )
أطروحررة   ،الرياضااية والتفكياار الرياضااي لاادى طلبااة مرحلااة التعلاايم األساسااي فااي األردن

 منعورة، ال امعة األردنلة، األردن. دكتوراه غير

 ، من الموقع االلكتروني:2114 6 23. التحصيل الدراسي(. 2113كاسب، حنان )

http://hanan398.blogspot.com/2013/02/blog-post-16.html 
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 قائمة المالحق
 البرنامج التعليمي في القوة الرياضية: (2ملحق رقم  

 (: اختبار التحصيل1ملحق رقم  

 دول المواصفات(: ج7ملحق رقم  

 ختبار التحصيلمفتاح التصحيح ال(: 9ملحق رقم  

 (: اختبار التفكير الرياضي2ملحق رقم  

 (: مفتاح تصحيح الختبار التفكير الرياضي1ملحق رقم  

     قائمة أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التعليمي في القوة الرياضية (: 6ملحق رقم  
 الختبار التحصيل واختبار التفكير الرياضي          

 (: كتاب موافقة التربية للباحثة0ملحق رقم  

 تحليل محتوى وحدة الجبر للصف السابع األساسي(: 4ملحق رقم  

 (: معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل28  رقم ملحق

 (: معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التفكير الرياضي22 رقم  ملحق
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 (2ملحق رقم  

 امج التعليمي في القوة الرياضيةالبرن

 

 

تم ه داد ةنا البرنامج التعهلمي، للست دم في تعهلم وتعهم وحدة ال بر، المتضمنة في 
الفصالل اني لمنحث الرياضلاذ لهصف السانع األساسي. ولعتمد البرنامج التعهلمي في القوة 

 از التربوم األمريكي، والم هس الرياضلة  هى  ال ة أنعاد ُأ نذ من أفكار المؤسسة القوملة لإلن
( NCTM, 2000; NAEP, 2003القومي لمعهمي الرياضلاذ في الواللاذ المتحدة األمريكلة ) 

 وةي:

 ولعمل الحس العددم و صائ  األ داد والعمهلاذ  هلا، والمندسة المحتوى الرياضي :
م االحتمال، والحس المكاني، والقلاس وحس القلاس، وتحهيل البلاناذ واالحصا  ومفاةل

 وال بر واالقتراناذ ال برية، وفي ةنا البرنامج سيتم است دام معلار ال بر والحس ال برم.

 :وتعمل معارف و براذ ال بد أن يرا يما النعد األول وةي، فمم  المعرفة الرياضية
المفاةلم، والمعرفة اإل رائلة، وحل المعكالذ، ال اصة نالحدود والمقادير ال برية، وكنلك 

 لقدرة  هى تنظلم تفكير المتعهم.ا

 وتعمل التواصل، والتران ، واالستدالل الرياضي.العمليات الرياضية : 

 

 

 .تحديد المدف من الموقف الصفي 

 .تحديد النتا اذ العامة وال اصة نالموضوع ال برم 

 .تحديد المتطهناذ السانقة المرتنطة نالموضوع ال برم 

 ا ما الموقف الصفي.تحديد الوسائل التعهلملة التي لحت 

 .تحديد المحتوى الحالي لهموقف الصفي 

 خطوات بناء البرنامج التعليمي في القوة الرياضية:

 الصف السابع األساسي                        الوحدة الدراسية: الجبر
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 .تصملم موقف صفي وفق أنعاد القوة الرياضلة 

 .تعيين األنعطة المتعهقة نكل موقف صفي 

 .تحديد أوراق  مل مرافقة لهموقف الصفي 

 

 

 أهداف البرنامج:

 لصال أفكارةم  تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في التواصل الرياضي وتعزيز تفكيرةم، وا 
 نطريقة واضحة لآل رين، والتعبير  نما نطرق متعددة.

  تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في رب  األفكار وال براذ الرياضلة فلما بينمم وربطما مع
 العهوم األ رى والحلاة اليوملة.

  تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في االستدالل الرياضي وتنملة استقالللة تفكيرةم من  الل
 أةملة االستدالل الرياضي. هدراك

  تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في المعرفة الرياضلة نمستولاتما ال ال ة فمم المفاةلم والمعرفة
 اإل رائلة والمعرفة في حل المعكالذ ال اصة نال بر.

 .تنظلم تفكير الطالب،  وتعديل مساراتمم المعرفلة والفكرية 

 فعلة الرياضلاذ في الحلاة.تنملة الحس الرياضي لدى الطهنة وبلان ن 

 .تحقيق المحتوى التواصهي والترانطي واالستداللي النم ُيبين قوة الرياضلاذ 

 استراتيجيات التدريس:

 .المناقعة ال ما لة لتحديد أفكار الطهنة والوصول لفمم  ما ي 

 .الم مو اذ المتعاونة لزيادة التواصل والتفا ل والحوار بين الطهنة 

 لمستقل لتنظلم وتعديل المساراذ المعرفلة والفكرية لتفكير الطالب.التعهلم الفردم ا 

 

 تقويم الموقف الصفي
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 التقويم:

 التقولم الكتابي الصفي والبيتي. -

 اال تنار القصير.  -

 الخطوات وآليات التنفيذ:

لحتوى البرنامج  هى  مانلة مواقف صفلة رياضلة،   اصة نموضو ي الحدود والمقادير 
يتضمن المحتوى التواصهي  الث مواقف صفلة، واعتمل كل  ال برية،  في معلار المحتوى ال برم،

موقف منمما  هى أنعطة في التواصل الرياضي في المعرفة المفاةلملة والمعرفة اإل رائلة والمعرفة 
في حل المعكالذ، ال اصة نالموضوع ال برم،  و الث مواقف في المحتوى الترانطي، واعتمل كل 

  الرياضي في المعرفة المفاةلملة والمعرفة اإل رائلة والمعرفة موقف منمما  هى أنعطة في  التران
في حل المعكالذ،  ال اصة نالموضوع ال برم، و مسة مواقف في المحتوى االستداللي، واعتمل 
كل موقف منمما  هى  أنعطا في  االستدالل  الرياضي وفي المعرفة المفاةلملة والمعرفة اإل رائلة 

،  ال اصة نالموضوع ال برم، زودذ ألضًا نعض المواقف ناوراق والمعرفة في حل المعكالذ
  مل دا مة،  و تمذ ناعكال متعددة من التقولم الصفي والبيتي واال تناراذ القصيرة.

 حصص 9الدرس األول والثاني: 

 

 

 النتاجات العامة:

 تنملة قدراذ ومماراذ الطهنة في التواصل الرياضي.  -

تفكيرةم نطريقة واضحة لآل رين، والتعبير  نما نطرق  هلصال أفكار الطهنة، وتعزيز -
 متعددة.

 تنملة الحس الرياضي لطهنة، وبلان فائدة الرياضلاذ في الحلاة. -

 لعددية للمقدار الجبري.الحد والمقدار الجبري، والقيمة ا
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 النتاجات الخاصة:

 التعرف  هى المتغير والحدود والمقادير ال برية. -
  هى حدود ومقادير  برية. سهلمة نكر أم هة  -
 التعولض  ن قلمة الحد ال برم بدقة -
 .نعكل صحلح  اد القلمة العددلة لهمقدار ال برم هي -

 كتانة المقادير ال برية، ال مهة المفتوحة.  الخبرات السابقة:

 : طنعورة، سبورة، مقا د متقابهة، الكتاب المدرسي، دفاتر الطهنة. الوسائل التعليمية

، المتغير، الحد ال برم، المقدار ال برم، المتغير، المعامل، األسالمفاهيم والمصطلحات: 
 التعولض، القلمة العددلة.

 :المحتوى التواصلي

 تنفيذ الدرس:

 د( 92                                                                     الحصة األولى أواًل:

 

 

 

ذ تواصهلة كالمناقعة ستراتي لة المناقعة ال ما لة، والتي تتضمن مماراالست دم المعهم  -
م والصلاغة الهفظلة والرمزية والكتانة والتامل والتم يل واالنتقال بين و عفوالوصف ال

 التم لالذ الم تهفة. 
موزاذ فهو ا تبرنا أن رمز الموزع  فإننا  0حناذ من  مرة الموز فإننا نقول  0فم اًل نقول:  -

 د(0ع..   )0نعبر  ن الموزاذ 
 لعرض مفموم الحد ال برم لهنقاش العام. -

 النشاط األول: المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحد الجبري والمقدار الجبري.

 

د(                18الهدف : التواصل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحد والمقدار  
 د( 21)

 الجبري.
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 حول الحد ال برم بتو لا من المعهم. لالتمناألفكار التي لطرحما زم اذيتامهن الطالن -
 فممًا أوللًا صحلحا لهحد ال برم.    الناذنمعاركة الط ةعكل  المعهمت -
في تعريف رياضي بهغتمم  تاغالصللقمن و يه صن الطالناذ مفموم الحد ال برم،  -

غير أو أك ر، ولسمى ال اصة،  قريب من التعريف التالي: حاصل ضرب  دد  ابذ نمت
العدد ال ابذ معامل الحد ال برم،  ويتم تعريف المتغير كتالي: ةو حرف م ل س لحف  

 مكانًا لعدد في الحد ال برم.
 .ةأم هة  هى الحد ال برم بتو لا من المعهم ن الطالناذيتنادل

)قسم  تمييز أقسام الحد ال برم  ة م مو ة تدريناذ تطهب فيما من الطالناذقدم المعهمت -
 د(   5)             المعامالذ والقسم الرمزم( وةي :       

 

 

 د(01السؤال التالي:         ) ةعرض المعهمتلهمناقعة ال ما لة     

 

 

 .لطالناذقرأ السؤال م مو ة من ات -
 الطالناذ.ُتتر م مفاةلم الدرس المو ود في المسالة )المتغير والحد ال برم( من قبل  -
لهوصول هلى المفاةلم الصحلحة ناذ العالقة نالمقادير ال برية  الناذلطتنظم أفكار ا -

 عفولًا.
 حول المقدار ال برم وكتابتا نعكل رمزم. الناذتطوير أفكار الط -
 نتعريفم الناذقرأ نعض الطت،   م ةالمقدار ال برم نطهب من المعهم الناذالط نلصف -

ال برم ةو م مو ة من الحدود ال برية  لهمقدار ال برم القريب من الصلغة اآلتلة: المقدار
 بينمما  مهلة رياضلة  مع، طرح. 

 أم هة  هى المقادير ال برية. الناذالط نكرت -

  (6× ، س2ع+1ل ع، 2س، 4،   ،  0)

 

قرش. فكيف لمكن التعبير  ن المبهع النم دفعا  10أقالم ودفع 8ودفاتر  1اعترى محمد 
 (10 =8س+1محمد؟.  )

 



86 

 
. 

 

 

، لمدف تنملة مماراذ ةيتم است دام أسهوب المناقعة العامة والحوار من قبل المعهم
م، وتصحلح المفاةلممم : اإلصغا  هلى زمالئمم، واحترام  رائمالناذاالتصال التاللة لدى الط

تقان ال طواذ، المعاركة في ت بيذ  طواذ الحل.   د(01)          ال اطئة، والتاكد من فمم وا 
 

 

 

 

 

 

حل السؤال التالي ناست دام أسهوب التعهم المستقبل، ويتم  الناذمن الط ةطهب المعهمت
 د(0)         اطئة.     ال  نوتعديل مساراذ تفكيرة الناذحلح الحل بمدف تنظلم أفكار الطتص

 

 

 

والتوصل هلى حل معترك والتصحلح  هلا. من  الل  الناذتنملة الحوار والتفا ل بين الط
 د(8)                   ستراتي لة الم مو اذ المتعاونة في حل التدريب.اةم المعهمااست د

 

 

 

 

 د(52النشاط الثاني: المعرفة اإلجرائية الخاصة بالحد والمقدار الجبري.  

 

 الهدف: التواصل في المعرفة اإلجرائية الخاصة بالحد والمقدار الجبري.

 

 تدريب

؟  هى أن 6، ع=1-،  =0 برم فلما يهي ونلك  ند س=أو د القلمة العددلة لكل مقدار 
 يتم توضلح  طواذ الحل وت بيتما كتابلًا.

        0ع +1 - 2  + 4ع     د(  -+  2س1ا(        س   0ب(    س ع 0أ(    

 2 ، س= 0، س= 1 د القلمة العددلة لهمقدار ال برم التالي  ندما س= 

س+ 0 -س  0+ 20
2
  

 

1المقدار ال برم   لستعمل

2
لحساب المسافة ناألقدام التري لعطيمرا   سم  ندما لسق  من  2ن12× 

  هو نعد ن  انلة، احسب المسافة التي لقطعما  سم نعد  انيتين، و  ال ة  واني؟

 

 تدريب
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 ثانيًا: الحصة الثانية

 

 

 

 

 لة الم مو اذ المتعاونة،  واالنتقال هلى العمل ال ما ي ُي بذ ستراتيال ةمن  الل است دم المعهم
 د(21)                                           حل السؤال التالي:                      

 

 

 

 السؤال قرا ة صامتا دا ل الم مو اذ المتعاونة. الناذالط نلقرأ -

  مل مناقعة لهم مو اذ حول السؤال. -

 .ةال اصة نطهب من المعهم نالمسالة بهغتم لناذاالط نُلصلغ -

السؤال نعنوان الدرس و القتا نالحدود والمقادير ال برية بناً   هى طهب  الناذالط نيربط -

 .ةالمعهم

 السؤال هلى معطلاذ ومطهوب. الناذالط نلحهه -

لحل السؤال والمناقعة في  طة الحل والتوصل هلى  طواذ ه رائلة  الناذالط ني طط -

 .ةنفينلة تعتمد  هى الت يل والمعال ة النةنلة نطهب من المعهمغير ت

 ت بيذ الحل ب طواذ مكتونة. الناذلطهب من الط -

 .ةنحضور المعهم الناذمناقعة الحل مع الط -

 ت بيذ الحل نمناقعة  ما لة. -

 

                                               د(                      52النشاط الثالث: المعرفة في حل المشكالت الخاصة بالحد والمقدار الجبري.) 

 

 الهدف: التواصل الرياضي في حل المشكالت الخاصة بالحد والمقدار الجبري.

 

متر أكتب التعبير ال برم النم  21حدلقة منزل  هى عكل مستطيل طولما س متر و رضما 
 لم ل أ( محل  الحدلقة    ب( مساحة الحدلقة.
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 د( 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات التنفيذ:

 السؤال  مريًا. ن الطالناذلقرأ -

 ال اصة. الة وصلاغة فمم  ما ي بهغة الطالناذالمسفتح مناقعة  امة حول  -

حاًل ب طواذ مكتونة بتو لا مناعر من  ن الطالناذ هلى التعهم المستقل مكوناذينتقه -
 . ةالمعهم

 د(11)                                                                                         

 لكل حد من حدود المقادير ال برية التاللة:  غيراذالمتالمعامالذ من  م مّيز . 1

1أ( 

3
ع2-س1 ر(   9-ك ل6س  +8ب(   1 +4-س

2
+1+ 0   

 4، ع=0-،  =1القلمة العددلة لهمقادير ال برية التاللة هنا كان س= م.  د2

س6أ( 
2

  +
1
 +س6-ع0ب(    

2
ع1 +4 ر(   

2
-9 

 الرابعة:             و الحصة الثالثة 

 تاب، ناست دام الم مو اذ المتعاونة، والمناقعة ال ما لة.حل أسئهة الك

 

 تدريب

ل هلى متنزه  ما. ةو )س( علقل لهكنار و   علقل لصغار.  ائهة السيد أعرف سعر الد و 
 واحد. لدمكونة من وال دين و 

اكتبوا مقدارًا  بريُا لصف المبهع النم ستدفعا  ائهة السيد أعرف مقابل د ولما  (أ
 المنتزه.

عواقل. احسبوا كم  5علقاًل وتنكرة الصغير  15هنا  همذ أن تنكرة الكبير تكهف  (ب
 فع العائهة مقايل د ولما المتنزه؟ ستد

 

 

 اإلطار؟ 

 :التقويم
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  =قلمة ما يهي:  م، أو د1-، ع =  1،  =  1هنا كان س 
 ع. -س+   -1( 1     1+   1( س1( س   ع       1     1 -س1

  سنة . 11ُ مر أب ةو س سنواذ. ُ مر ابنا 

 اكتبوا مقدارًا  بريًا لعمر األب حين ولد ابنا. (أ

حسبوا  مر األب ا.  وضوا في المقدار النم كتبتموه في البند )أ( ، و 11= معطي س (ب
 حين ولد ابنا.

 وا مقدارُا  بريًا لهفرق بين  مر األب و مر األبن.اكتب ر(         

 الدرس الثالث: حصة واحدة

 

 

 

 

 التعرف  هى الحدود ال برية المتعابمة. -
 نكر أم هة  هى حدود  برية متعابمة. -
 لحدود ال برية المتعابمة من غيرةا.تمييز ا -

 : كتانة المقادير ال برية، تعريف الحد ال برم والمتغير. المتطلبات السابقة

 : طنعورة، سبورة، مقا د متقابهة. الوسائل التعليمية

 : الحد ال برم، المتغير، المعامل، الحدود ال برية المتعابمة، األسس.المفاهيم والمصطلحات

 

 الحدود الجبرية المتشابهة

 

االهدف: التواصل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحدود الجبرية 
 المتشابهة.

 
 النتاجات الخاصة

 اختبار قصير
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استراتي لة المناقعة ال ما لة، والتي تتضمن مماراذ تواصهلة كالمناقعة  ةمست دم المعهت 
م اًل نسال السؤال  مزية والكتانة والتامل والتم يل.والوصف العفمي والصلاغة الهفظلة والر 

 د(00كراسي وةكنا...   ) 1كراسي تعلا  0التالي: ةل 
 عرض مفموم الحدود ال برية المتعابمة لهنقاش العام.لُ  -
حول الحدود ال برية المتعابمة بتو لا  تمناللطرحما زمتاألفكار التي  الناذالط نتامهي -

 .ةمن المعهم
 فممًا أوللًا صحلحا لهحدود ال برية المتعابمة.    ةمع المعهم الناذالط ن لطّور  -
 نفي تعريف رياضي بهغتم غنالحدود ال برية المتعابمة، ولصمفموم ا الناذالط نيه ص -

من التعريف التالي:ةي الحدود التي تتكون من المتغيراذ نفسما واألسس  ال اصة،  قريب
ن ا تهفذ معامالتما.  نفسما وا 

 .ةأم هة  هى الحدود ال برية المتعابمة بتو لا من المعهم الناذالط نيتنادل -
نكر الحدود ال برية المتعابمة  الناذمو ة تدريناذ لطهب فيما من الطم  ةقدم المعهمت -

 د(28                                                                  وةي:        

 

 

 

 د(    28                                   (ةنالمناقعة ال ما لة بتو لا من المعهم                

 

 

 

 د(52) النشاط: المعرفة المفاهيمية الخاصة بالحدود الجبرية المتشابهة.

 

 (م ك6-، 2ل ع1، 2م ك4س  ، -، 2ل ع2س  ، 0) -

   س(01س  ، 9-ع ل، 1-س  ، 0ع ل،0) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريب

أضعاف  دد الكتب التي لمهكما  ادل، وتمهك منال 1لمهك أمير  ددُا من الكتب لساوم 
لتي  ن  دد كتب أمير. اكتب مقدار  برم لم ل  دد الكتب ا 0 ددًا من الكتب يزيد بر 

 تمهكما منال. )س  دد الكتب التي لمهكما  ادل(.
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 د(       28                                                                                          

 الحدود ال برية المتعابمة من بين الحدود ال برية التاللة: م انكر  -

 .(1 0، 2س-ع، 9س، 6 ،0-ع ،1، 1 2س، س2)         

 ل م.(01، 1س ع0، 2س  0-، 1س ع 0 0-، 2س  1)         

 أم هة  هى حدود  برية غير متعابمة. م انكر  -

 المحتوى الترابطي

 ربعة حصصالدرس الرابع: أ

 

 

 

 
 

 في رب  األفكار وال براذ الرياضلة فلما بينما، وربطما مع  الناذتنملة قدراذ ومماراذ الط
 العهوم األ رى والحلاة اليوملة.

 وبلان نفعلة الرياضلاذ.  الناذتنملة الحس الرياضي لدى الط 
 

 

 

 

 هي اد ناتج  مع الحدودو المقادير ال برية المتعابمة. -
 رح الحدود والمقادير ال برية المتعابمة.هي اد ناتج ط -
 هي اد محل  نعض األعكال المندسلة. -
 تم يل المقادير ال برية ناعكال ةندسلة. -

 جمع الحدود الجبرية وطرحها

 

 الهدف: الترابط  الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.

 

 

 

 النتاجات العامة

 النتاجات الخاصة

 التقويم
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 ال مع والطرح  هى األ داد الصحلحة.  - المتطلبات السابقة:

  الحدود ال برية المتعابمة.  -      
 طنعورة، سبورة، أقالم، وورق. الوسائل التعليمية:

 ال مع، الطرح، األ داد الصحلحة، المحل .م والمصطلحات: المفاهي

 تنفيذ الدرس

 د(92                                                                  الحصة األولى   -أواًل:

 

 

 

 ستراتي لة المناقعة العامةادام السؤال التالي ناست  ةعرض المعهمت:     
  الحدود ال برية وطرحما والمقدار ال برم؟ أم المفمومين ما العالقة بين  مهلة  مع

 يتضمن اآل ر؟ 
 كما يهي:  الناذمزيًد من التساؤالذ  هى الط ةطرح المعهمت 

 للموناذ ؟ ولمانا؟  0تفاحاذ مع  4ةل لمكن  مع      

 أقالم(؟ ولمانا؟  1-دفاتر  6ةل لمكن ه را  العمهلة )     

 قص (؟ ولمانا؟  0-قص   0ةل لمكن ه را  العمهلة )     

 هلى تعريف مفموم الحدود ال برية المتعابمة الضرورية ل معما  الناذيتم التوصل مع الط
وطرحما والعبيمة نالصلغة التاللة: الحدود ال برية المتعابمة ةي حدود التي تتكون من 

 المتغيراذ نفسما واألسس نفسما، وأن ا تهفذ المعامالذ ولمكن  معما وطرحما.
 أم هة توضلحلة نعكل مستقل )فردم( ويتم التصحلح  هيما. الناذالط دمنقل 
 ( حيث تنفن نعكل تعهم مستقل متبو ًة بورقة حل من 0بورقة العمل رقم ) الناذكهف الطت

 .ةقبل المعهم

 

 .د الجبرية وطرحهاالنشاط األول: المعرفة المفاهيمية الخاصة في جمع الحدو

 

الهدف: الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة في جمع الحدود الجبرية 
 د(22          (                                                  د22وطرحها.  
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 د(92                                                                        الحصة الثانية:   

 

  

 

 

                ستراتي لة المناقعة العامة  ند هي اد ناتج السؤال التالي:   ا ةست دم المعهمت

 

 ُلحل السؤال ب طواذ منظمة ومبررة قرينة نما يهي:             -

 (.6(، )2: كم  دد المقادير ال برية في السؤال؟ كم  دد الحدود ال برية؟ )الخطوة األولى

 (.0،9- ( )0 ، 4س( )2س،1يد الحدود ال برية المتعابمة )تحد الخطوة الثانية:

 (. 8 (،)9س(، )0: ُت مع الحدود المتعابمة من  الل  مع المعامالذ  ) الخطوة الثالثة

 8 +9س+6: ت بيذ العمهلاذ بين الحدود الخطوة الرابعة

ا تلار  لناذطاموضحة ب طواذ وترك الحرية ل حل الم ال السابق نالطريقة العمودلة )الرأسلة( -
 ن بما.الطريقة التي يرغب

ي اد نات ة ، مع تحديد ال طواذ في الحل، حيث يتم  الناذكهف الطتُ  - نحل التدريب التالي وا 
، وحل ةحل السؤالين األول وال اني نم مو اذ متعاونة ترا ع حهولما معًا تحذ هعراف المعهم

 د(21)                      . ةالسؤالين ال الث والرانع بتعهم مستقل بتو لا من المعهم

 

 

 النشاط الثاني: المعرفةاإلجرائية الخاصة في جمع الحدود الجبرية وطرحها.

 

 بط الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في جمع الحدود الجبريةالهدف: الترا
  د( 28                                                                   وطرحها.

 (9 +0س+2( + )0- 4س+1)

( م و رضا         20ك +  -ع1سوبر ماركذ  هى عكل متوازم مستطلالذ طول ضهعا )
 فرق بين طولا و رضا ؟( م ما ال00) ع + 
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نحل المسالة التاللة نم مو اذ متعاونة ناست دام المعال ة النةنلة  م  الناذكهف الطتُ  -
 د(01)                                                                            .الحسابلة

 

 

 وت طل  لهحل(المعال ة النةنلة نال طواذ...)حل السؤال نةنلًا  -

 المعال ة الحسابلة نال طواذ...)ه را اذ مكتونة( -

 د(  0)  

 

 

 

 

أكبر من  0- 1أ   قلمًا م تهفة لهمتغيرين س،   نحيث تكون قلمة المقدار ال برم  + 
 ؟ 04س+2قلمة المقدار ال برم 

 

 د(01)                                                                                        

دقلقة يوم ال ال ا  زيادة  هى يوم اال نين، و  00هنا أمضيذ ن  دقائق في الدراسة يوم اال نين،  و 
دقلقة يوم األربعا  أقل من يوم ال ال ا ، ويوم ال ملس م هي )ضعفي(  دد الدقائق يوم األ نين،  11

نارة في انس  صورة لتم يل  دد الدقائق دقلقة من يوم ال ملس اكتب   21ويوم ال معة أقل بر 
 التي قضيتما في الدراسة في األلام ال ال ة؟ 

 

 م(9-س8س+ك( + )2-م 01( )2  س  ( 0)س+ -س  ( 1س+2( )0

 ك(           0م +8 -ل 9ك(  ن )0-م 2ل + 0( كم يزيد )1

 ع(01  + 00س +8ع( من )0 + 0س+ 1( اطرح )4

ة الواحدة اعترذ راما من مكتنة النصر الت ارية  ددًا من القص  نسعر  ال ة دنانير لهقص
و ددًا   ر مما ل من الدفاتر نسعر دينار واحد. أكتب  نارة في أنس  صورة تم ل المبهع 

 الكهي النم صرفتا راما؟. 
 

 حس جبري          

 التقويم

 تعّلم مستقل
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  م  بر  41حدلقة مستطيهة العكل  رضما )س( متر وطولما يزيد  ن  رضما نمقدار
نا كانذ س=  مساحتما؟ يأحسب 01 ن محل  المنطقة رمزياً؟ وا 

 0أم ال العدد ال اني مضاف هللا طبلعلان مو نان هنا كان األول لساوم  ال ة  ان دد ،
 ما م موع العددين؟ 

 حل تدريناذ ومسائل الكتاب واال تنار التالي:الحصة الثالثة والرابعة: 

 
 

                                          

 ناتج:  م د (أ

  (    1 –س 1+  1)  –( 1  +1-  9( )1(    1س + 1) -س1( 1أ   3 -أ + أ1 (1

 س.1×1-س 3× 1س +1×1ل برم: معطي المقدار ا (ب

 في المقدار ال برم المعطي واحسبوا. 11 وضوا س= (1

 ا معوا الحدود المتعابمة. (1

 في المقدار ال برم الناتج. 11 وضوا س= (1

 . است هصوا استنتا اً  (1
 

 الدرس الرابع: حصتان

 

 

 

 

 

 اختبار قصير

 قانون توزيع عملية الضرب على عملية الجمع.

3 

 لمفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.الهدف : الترابط  الرياضي في المعرفة ا

 

 التقويم البيتي
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 .هي اد ناتج ضرب حدين  بريين 
 .استنتاا قانون توزيع الضرب  هى ال مع والطرح 
 .)است دام قانون التوزيع )توزيع  مهلة الضرب  هى  مهلة ال مع 

 : الحدود ال برية، والمقادير ال برية ،  مهلة ال مع، الطرح، الضرب.المتطلبات السابقة

 : طناعير مهونة، أوراق.الوسائل التعليمية

 الضرب، التوزيع، المساحة.المفاهيم والمصطلحات: 

 تنفيذ الدرس:

 د(92                                                                         الحصة األولى:  

 

 

 

 

 طرح التساؤالذ التاللة:تستراتي لة المناقعة العامة و ا ةست دم المعهمت 

 د(01)                                       ما ةو الحد ال برم؟ وما مكوناتا؟              -

 هى الحدود ال برية؟ أ ِ  أم هة   -

 ا. + ب2 - أ6ا، 4 ب +1-أ0ناتج ال مع فلما يهي:  مأو د -

 

 د(52النشاط األول: المعرفة المفاهيمية الخاصة في استخدام قانون التوزيع. )

الغرض: الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة في استخدام قانون 
 التوزيع. 

 

 النتاجات الخاصة
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يتم طرح السؤال التالي: مزر تان مت اورتان واحده  هى عكل مربع طول ضهعما س، واأل رى  -
 د(01)                         هى عكل مستطيل طولما س و رضما ع؟            

 

 

 

 

بإي اد مساحة المزر ة المربعة ومن  م هي اد مساحة  ةبتو لا من المعهم الناذلطاتقوم  -
بدمج  ةقوم المعهمتهي اد م موع المزر تين،  م   الناذالمستطيهة  م لطهب من الطالمزر ة

 .هي اد مساحة العكل الناتج. )نالمعاركة ال ما لة( الناذطهب من الطتو ، العكهين معاً 
 توزيع  مهلة الضرب  هى  مهلة ال مع. يتم التوصل هلى قانون  -
 يتم ه طا  أم هة توضلحلة  هى نلك. -

 

 
 كاًل مما يهي دون است دام  يقانون توزيع  مهلة الضرب  هى  مهلة ال مع لتكتب ياست دم

 د(0)                                                               األقواس:  

 (0-(             ر( )ل 2)  +4ب(    (        1 -س)س 2 أ(      

 

 د(0)                            . ةيتم حها ناست دام التعهلم الفردم مع التصحلح من قبل المعهم

 ددًا أو رمزًا مناسنًا في الفراغ لتصنح العناراذ التاللة صحلحة؟.  يضع  

 2 ك+  ...... 4× ك+ ( =...... 4× )س ×  

  
 س

 تدريب          

 س

 س ع

 ة اإلجرائية الخاصة في استخدام قانون التوزيعالنشاط الثاني: المعرف

 

 س ع

 س س س
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 (6+2س )  ×2......+ ×س 6ع = 1  .......× 

 0×+ 0  = 0س )......×......( × 

 نطريقة الم مو اذ المتعاونة يتم حل السؤال التالي مع مرا عة صحة الحل من قبل 
 د(01)         :                                 ةالم مو اذ لنعضما تحذ هعراف المعهم

 القلمة العددلة لهمقادير يحسبناست دام  اصلة التوزيع.ا 0-،  =2أن س= يهنا  همت -
 ال برية التاللة؟

    0-( × 0-س1(                ب(  )4س ) +2أ(      
 

 

 

 

 د(28                                                                                 

 

 معطي مربع طول ضهعا س سم. -

  لمساحة المربع. اً  بري اً تعبير  يأكتب (أ
 اً  بري اً تعبير  يحصهوا  هى مستطيل. اكتباطولوا أضالع المربع كما في الرسم، و  (ب

 لمساحة المستطيل الناتج.
من مساحة المربع. ما محل   2سم40معروف أن مساحة المستطيل الناتج أكبر بر  (ذ

 المربع؟

 

 

 

 س سم

  سم 5

 سم 3 س سم

 التقويم

 سم س

 سم س



99 

 (.2ورقة العمل رقم ) مناقعة نعض أسئهة الكتاب وحلالحصة الثانية: 

 حصص 7لسادس: الدرس ا

 

 

 

 

 .هي اد ناتج ضرب مقدار  برم في مقدار  برم   ر 
 .ضرب حد  برم في مقدار  برم. وضرب حدين  بريين 
 .رسم أعكااًل ةندسلة تم ل مقادير  برية 
            .استنتاا قانون ضرب المقادير ال برية 

 انون التوزيع: الحدود ال برية،  مهلة الضرب،  مهلة ال مع، قالمتطلبات السابقة

 رسوم توضلحلة. ،: طناعير مهونة، أوراقالوسائل التعليمية

 الحد ال برم، المقدار ال برم، المساحة، الح م، الضرب.المفاهيم والمصطلحات: 

 تنفيذ الدرس                  

 د(92                                           أواًل: الحصة األولى                           

 

 

 
 د(01)                     طرح التساؤالذ التاللة:تو ستراتي لة المناقعة العامة ا ةست دم المعهمت

 ما ةو الحد ال برم؟ وما مكوناتا؟                              -

 أ ِ  أم هة  هى الحدود ال برية؟  -

 ضرب المقادير الجبرية           

 الهدف : الترابط  الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.

 

 النتاجات الخاصة

 ة المفاهيمية الخاصة  في ضرب المقادير الجبرية.النشاط األول: المعرف

 

الغرض: الترابط الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة  في ضرب المقادير 
 د(20)الجبرية. 
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 ناتج ما يهي:  م د -

  + ع4ع. 
 09+م 0 (+  2س2-م + )0 +  2س  

 برتقاالذ؟ لمانا؟ 6تفاحاذ مع  0ةل من الممكن ضرب  -

 كتب؟ لمانا؟   1 ×أقالم  4ةل من الممكن ه را  العمهلة التاللة  -

 أقالم؟ لمانا؟  0× أقالم  4ةل من الممكن ه را  العمهلة  -

 نلك؟ ياإل انة ؟  هه يس=؟ اقترح 0× س  1 -

  رم في حد  برم   ر،  بهغة عفملة،هلى مفموم  مهلة ضرب حد  ب الناذالط يتوصل -
 نقانون توزيع الضرب  هى ال مع. اً لكون مرتنطو    

 يتم ه طا  أم هة توضلحلة  هى نلك م ل:  -

  م 2× م 4  ل  ، 2×    2ل 6س ،  0× س 4 د ناتج الضرب فلما يهي: نكيف 

 ع.مراجعة خاصية توزيع الضرب على الجم

مساحة برم مع  اصلة التوزيع،  ونلك من  الل حساب رب  مفموم الحد ال برم والمقدار ال 
 د(01)                                         . ةبإعراف المعهم الناذالعكل التالي من قبل الط

 

 

 2 +س0                                                 

  ملعما  م حساب مساحتما كامهة مساحة اإلعكال التاللة كاًل  هى حدا،   م ت الناذالطت د 
  ن أمكن(. ه اصلة التوزيع ) ناست داموربطما مع ما سبق 
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 د(                      0)             من  اصلة التوزيع.   ناالستفادةنطريقة المناقعة العامة يتم حل المسالة التاللة 
 واذ محددة ومنظمة ومرتنة.( بإتناع  ط2س+0( )1س+2 د ناتج ) س ال:

 (0س+0( )1س+2توضلح الحل : )

 (0س+0()1س + 2)    

 

 : 0ال طوة    

    

 (0س+0( )1س+2)    

 

 : 2ال طوة    

 

                        س                                                                              01+ 2س01:                   1ال طوة  

 00س+00            

 

 س01+ 2س01

   00س + 20+2س01

  00س+00

 النشاط الثاني: المعرفة اإلجرائية الخاصة في ضرب المقادير الجبرية    

 

 .                                                                  الهدف: الترابط الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة  في ضرب المقادير الجبرياة
 د(18 
 

 

+ 
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  نطريقة الم مو اذ المتعاونة يتم حل السؤالين التاليين مع مرا عة صحة الحل من قبل
 د(01)                                 :     ةالم مو اذ لنعضما تحذ هعراف المعهم

  = أحسب القلمة العددلة ، ناست دام  اصلة التوزيع،  0-و   =  2هنا  همذ أن س
 لهمقادير ال برية التاللة: 

 (  1( ) س + 2 –)    1أ(  

 (1 -( )س 2 -س 6ب( )  

 

 د(7                                                                                           

 نلك؟ يعرحاتلة صحلحة أم غير صحلحة؟ ةل ال مل اآل

 ( 2-)س21(= 2-)س4)س+(+ 0 (أ

 2س1+ س( =  2س)   (ب

  د(1     صحة ناتج ضرب المقدارين التاليين نةنلًا أو حسابلًا ؟   ينعكل تعهم مستقل  هه (ذ

 (2+2ع+1( )2ع ) 

 2( × 2ع + 2+ )ع 1( × 2ع +2= )          

   4ع +01+ 2ع6=            

 مو اذ المتعاونة.حل نعض التدريناذ ومسائل الكتاب من  الل الم ثانيًا: الحصة الثانية: 

  

 حس جبري 
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 د( 92                                                           ثالثًا: الحصة الثالثة           

 

 

 

 

وحهمررررا نعرررركل  النرررراذ(  هررررى الط1رض ورقررررة العمررررل رقررررم )ُينفررررن ةررررنا النعرررراط مررررن  ررررالل  رررر
 م مو اذ متعاونة، بإتناع التعهلماذ التاللة:

  ة الحل قبل البد  نالحل.بنا   ط  نةنلة لفكر 
 .حل األسئهة ب طواذ مرتنة مكتونة ومنظمة ومفصهة 
 يرتم  ررض  ةمن كل م مو ة طالنر ة تار المعهمتالم مو اذ في حهولما،  و  ةناقش المعهمت

 بما،  وت بيذ اإل انة الصحلحة  هى األوراق. ةومناقعة المعهم نه ابتم
  ن(مو اذ  رض حهول متعددة )أن أمكالطهب من الم 

 

  

 المقادير الجبرية النشاط الثالث: المعرفة في حل المشكالت الخاصة في ضرب  

 

  الهدف: الترابط الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة  في ضرب المقادير الجبرية
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 المحتوى االستداللي

 حصص 7الدرس السابع: 

 

 

 

 

 ومماراتمم في االستدالل الرياضي. الناذتنملة قدراذ الط 
 من  الل هدراك أةملة االستدالل الرياضي. الناذتنملة  استقالللة تفكير الط 
 وبلان فائدة الرياضلاذ في الحلاة. الناذتنملة الحس الرياضي لدى الط 

 

 

 لة.مفموم المعاد 
 .كتانة ال مل الهفظلة  هى صور معادلة 
 .حل المعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة 

 المقادير ال برية، الحدود ال برية،  مهلة ال مع والطرح والضرب والقسمة. المتطلبات السابقة:

 طناعير مهونة.، أوراق، وأقالم :الوسائل التعليمية

 لمعادلة، الم مو ة ال اللة، م مو ة حل، م مو ة: العنارة الرياضلة، االمفاهيم والمصطلحات
 األ داد الصحلحة.

 

 

 

 

 حل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيحة ص

 الغرض  : االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.

 

 النتاجات العامة 

 النتاجات الخاصة
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 تنفيذ الدرس 

 د(92                                                                 الحصة األولى:  -أواًل :

 

 

 

                                                                  

 د(22)                                                                                         
 مفموم المعادلة  الل  رض األم هة التاللة مع الحل. ل الناذنقاعًا  امًا الستنتاا الط ة ير المعهمت

 : أكمل الفراغ: (2مثال 

 0نظير ال معي لهعدد د( ال    08-×....=1+....= صفر    ر( 0-ب(    9+....=4أ( 
 ةو....
 : الح  ال مهة المفتوحة (1مثال  

             1 =      +0 

 :ةيتم  رض األسئهة اآلتلة من قبل المعهم -

 ما ةو النظير ال معي؟ -
 (  ند استبدال       برمز م ل س مانا تصنح ال مهة المفتوحة؟2في الم ال ) -
 (.0+ س = 1مانا تسمى الصورة النات ة؟ )  -
 ل تستطلع أن تعبر  ن ةنا االستنتاا نصلاغة لفظلة؟. ة -
 يتم فلا تحديد مفموم المعادلة. الناذحوارًا مع الط ةنظم المعهمت -
نمسا دة المعهم هلى مفموم المعادلة القريب من الصلغة التاللة:  مهة  الناذالط نيتوصه -

ةي مساواة بين  نارتين مفتوحة تظمر فيما هعارة المساواة. وبتالي لمكن القول أن المعادلة 
 رياضيتين هحداةما أو كهتاةما لحتوم متغير. 

 نمانا لمكن تعبلا المعادلة من الحلاة الواقعلة؟ )نكفتي ميزان متعادلتين(. -

 

 

ط األول : المعرفة المفاهيمية الخاصة  في حل المعادالت في مجموعة النشا
 األعداد الصحيحة.

 

الهدف: االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة  في حل المعادالت في  
 مجموعة األعداد الصحيحة
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 رة معادلة اكتب الجمل اللفظية على صو ةباستخدام التعلم المستقل الموجه من قبل المعلم

 د(28                               تخمين اإلجابة أوال(     ي) حاول بخطوات مكتوبة ومبرره؟

 المعادالذ التي تم ل ال مل التاللة: وااكتب مثال:

 .0كان الناتج  0 دد مضاف هللا العدد -
 .   21لكون الناتج  0 ال ة أم ال  دد مضاف هللا  -

 الل العرح التالي:يتم تحديد وعرح  وا  المعادالذ. من   الناذحوارًا مع الط ةنظم المعهمت 
 د(28                                           وكان أ = ب فإن:            ϶أ، ب، ا   

 أ + ا = ب + ا (1

 ا -ا = ب  -أ  (1

 ا× ا = ب × أ  (1

أ (1
ا
أ=  

ا
 صفر  ≠ا  حيث أن 

 في العكل الم اور لكفتا ميزان متعادلتين الم ال التالي: ي، حهةبإعراف من قبل المعهم. 
  د(6                   وزن العهنة الواحدة هنا كانذ العهب متساولة في الوزن؟.      ياحسب

 النشاط الثاني: المعرفة اإلجرائية الخاصة في كتابة الجمل اللفظية على صورة

 معادلة وحل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيحة.

 

الهدف: االستدالل الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في كتابة الجمل اللفظية 
 على صورة معادلة وحل المعادالت في مجموعة األعداد الصحيحة.
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 د(1                           المعادالذ التاللة نةنلًا؟.  كِ تُ اللزمو  ي، حهةبتو لا من المعهم 
 1=  +00(  1         06ع =0(  2          04=6 -ب   (0

 ثانيًا: الحصة الثانية

 

 

 المعادالذ: )هي اد قلمة المتغير )الرمز( النم ي عل ال مهة المفتوحة صائنة( يحه 
 م مو ة حل المعادالذ التاللة:  وا د 
 48=س+6س+0د(    01=0-س2 ر(    0=1-ب( س     01= 0س+ (أ
  مر رامي أكبر نضعفين من  مر يوسف. ما ةو  مر 16م موع  مرم رامي ويوسف ةو  .

 ف؟.رامي، وما ةو  مر يوس
 2-11  = 1 - 00المعادلة:  نأمامك. 

 ؟معادالذ مكافئة لمنه المعادلة الث  ناكتب (0
 حل المعادلة؟ أو دن (2

 حصص 7الدرس التاسع: 

 

 

 

 

 مقدار الفرق بين مربعين. تعريف 

 تقويم

 الفرق بين مربعين

 

 ة واإلجرائية وحل المشكالت.الهدف: االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمي

 

 النتاجات الخاصة
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 .نكر أم هة  هى الفرق بين مربعين 
 .هي اد مفكوك المقدار ال برم 
 .استنتاا قانون تحهيل الفرق بين مربعين 
 ل المقادير ال برية  هى صورة الفرق بين مربعين.تحهي 
 .هي اد القلمة العددلة ناست دام الفرق بين مربعين 

:  مهلة  مع وطرح وضرب المقادير ال برية، قانون توزيع الضرب  هى المتطلبات السابقة
 ال مع،الحدود ال برية المتعابمة، قانون مساحة المربع، قانون مساحة المستطيل.

 . ماز  رضو  ،طناعير مهونةو  ،وأقالم ،: أوراقلتعليميةالوسائل ا

 الفرق بين مربعين، المفكوك، التحهيل، العوامل األوللة.المفاهيم والمصطلحات: 

 تنفيذ الدرس 

 د(92                                            الحصة األولى                        -أواًل :

 

 

 

 

مفموم مفكوك المقدار ال برم  الل  رض األم هة  الناذ امًا الست ال  الط نقاعاً  ة ير المعهمت
 د(27                                                           التاللة مع الحل.               

 

 

 

 

 

 

 

النشاط األول : المعرفة المفاهيمية الخاصة  في إيجاد مفكوك المقدار 

 الجبري.

 
الهاادف: االسااتدالل الرياضااي فااي المعرفااة المفاهيميااة الخاصااة  فااي إيجاااد مفكااوك 

 د(                    12                                                             المقدار الجبري.
 

  =.....2× 2( 1س=.....   ×( س2=.....   6×6(  0الفراغ   يأكمه ( :2مثال 

 ، فإن طول ضهعا  .......2سم9مربع مساحتا  -  

 ()س+  ( ناست دام  اصلة توزيع الضرب  هى  -ناتج ضرب )س م د (:1مثال 
 ال مع.

 مم( )س+ (   )التوضلح ناألس -س)س+ (

 2  – س   –س   + 2س

 حدان  بريان متعابمان

 2  –2س
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 :ةيتم  رض األسئهة اآلتلة من قبل المعهم -
 ما المفاةلم الرياضلة الواردة في األم هة؟ 
 العالقة بين كل مقدار  برم و وامها؟  محدد 
  ؟0مانا نقوم نالضرب أواًل، ما معامل س؟ ةل نكتب المعامل  ندما لكون 
 ما مساحة المربع؟ ما ال نر التربلعي لهعدد؟ 
 الحدود ال برية المتعابمة في الم ال ال اني؟ مما ةي الحدود ال برية في الم ال؟ حدد 
 يتم فلا تحديد مفموم مفكوك المقدار  الناذًا مع الطحوار  ةنظم المعهمت ؟يمانا تالحظ

 ال برم.
ستراتي لة الم مو اذ المتعاونة لالستدالل فري هي راد مفكروك المقردار ال بررم ا ةست دم المعهمت 

 د(21                                          التالي ناست دام النتي ة السانقة:   

 

 

 راذ؟الحدود ال برية والمتغيحددوا  -
 حددوا اإلعارة بين الحدود ال برية؟  -
 حددوا مربع الحد األول ومربع الحد ال اني؟   -
 س(.× و س  1×  1؟ )  2 س(1مانا تعني ) -
 تسمى العمهلة السانقة نمفكوك المقدار ال برم. -
 ةل تستطلع أن تعبر  ن ةنا االست ال  نصلاغة لفظلة. -
لح كلفلة استنتاا قانون الفرق بين مربعين يتم فلا توض الناذحوارًا مع الط ةنظم المعهمت 

 د(21)                                                                    ناست دام الرسم؟.

 

 

 

 

 

 مفكوك المقادير التاللة: مم ال :  د
 س+ (    1 () -س1(                      ب(  )0()س+ 0 -أ( )س   
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 . 2  – 2التم لالذ التاللة إلي اد مفكوك س ياست دم 
  نمربعاذ كما في العكل:  2و   2تم ل كاًل من س

 

 
 

 ص س



111 

 

 

 

 

 

 

  5منطقة

 منطقة

555555  

س 

 س

 س

 س 

 ص

 ص

 

ص

ص

ص

ص

 ص

 5منطقة   5 منطقة

س + ص

  +

 

 س -  ص  

  

 

ص  -س 
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 الحصة الثانية:

 

 
 
 
 
 

ما يهي هلى العوامل ب طواذ مكتونة  يحهه ةناست دام التعهم المستقل المو ا من قبل المعهم
 ت مين اإل انة أوال( يومبررة؟. ) حاول

 2ل -2( ع1         2 8- 2  (2      22 - 2( س0    
 د(1                  من صحة تحهيل المقدار ال برم التالي:     يتحقق ةبإعراف من المعهم -

 0  )2 -0 2            (- 0 ()- 0) 

 ( 4()س + 4 -)س              4 -2( س2        

بعين إلي اد قلمة ما طرائق وح ج متعددة في است دام الفرق بين مر  ياست دم ،ةبتو لا من المعهم
 د(22                                                                               يهي:   

 220–069( 4     2(20)-2(10( )1      2  16 - 2 س20( 2    49 -2 9 (0

 

 

 د(51                                                                                                                       

 حههي المقادير ال برية التاللة ناست دام الفرق بين مربعين:

 .0- 2س20( 4        64- 2( س1      80 -044( 2     2ل9 – 2ع 06( 0

 

 الثاني: المعرفة اإلجرائية الخاصة في مفكوك الفرق بين مربعين.النشاط 

 

الهاادف: االسااتدالل الرياضااي فااي المعرفااة اإلجرائيااة الخاصااة فااي مفكااوك الفاارق بااين 
 د(21                                                                  المربعين. 

 

 

 التقويم:
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حل نعض تدريناذ ومسائل الكتاب من  الل الم مو اذ المتعاونة بإعراف من الحصة الثالثة: 
 .ةالمعهم

 المحتوي االستداللي

 الدرس السابع: حصتان 

 

 

 

 

 .تعريف العامل المعترك األ هى لم مو ة من الحدود 
 .هي اد العامل المعترك األ هى لحدود  برية 
 لمقادير  برية. هي اد العامل المعترك األ هى 
 .تحهل المقادير ال برية بإي اد العامل المعترك األ هى 
 ير ال برية هلى  وامهما األوللا.تحهل الحد ال برم، المقاد 

: العامل المعترك األ هى، قانون توزيع الضرب  هى ال مع، فك األقواس،  مع المتطلبات السابقة
 وطرح الحدود ال برية.

 .أوراق وأقالم، طناعيرالوسائل التعليمية: 

 لمعترك األ هىالمقدار ال برم، العوامل األوللة، العامل ا الحد ال برم،المفاهيم والمصطلحات: 
 . أ(، التحهيل بإ راا )ع. م. أ(.)ع. م

 

 

 

 كالتحليل بإيجاد العامل المشتر

 الهدف: االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية واإلجرائية وحل المشكالت.

 

 النتاجات الخاصة
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 تنفيذ الدرس 

 د(92                                                                الحصة األولى:    -أواًل:

 

 

 

 

مفموم التحهيل بإي اد العامل المعترك من  الل  الناذنقاعًا  امًا الست ال  الط ة ير المعهمت
 د(21                                                     رض الم ال التالي مع حها.         

 

 

 

 
 

 :ةيتم  رض األسئهة اآلتلة من قبل المعهم

 المفاةلم الرياضة الواردة في الم ال. محدد 
 العالقة بين كل مقدار  برم و وامها.  محدد 
 ن ال بريين.العالقة المعتركة بين  وامل المقداري محدد 
 المعترك بينمما . محدد 
  .ما العالقة بين الحدود ال برية قبل تحهيهما والحدود ال برية نعد تحهيهما؟ 
  العالقة؟ هنا سميذ العمهلة السانقة بتحهيل المقدار ال برم هلى العوامل، فمانا  م فّسر

 نسمي العامل النم تم است را ا؟ 
 نصلاغة لفظلة؟  ن ةنا االست ال   م أن تعبر  يةل تستطلع 

 النشاط األول: المعرفة المفاهيمية الخاصة في التحليل بإيجاد العامل المشترك.
 

الهدف: االستدالل الرياضي في المعرفة المفاهيمية الخاصة  في التحليل بإيجاد 
 د(12                                                           ك.  العامل المشتر 

 س بإي اد العامل المعترك األ هى؟1+ 2س2المقدار  يم ال: حهه

 س×س × 2س = 2الحل مكتولًا: المقدار ال برم األول 

 س× 1س= 1المقدار ال برم ال اني: 

 س×  1س + × س  ×  2س = 1+  2س2حيث أن 

 (.1س+2=س )
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  أم هة  هيما؟  مالمحما؟ وأ   م مهلة التحهيل في الحلاة؟ حّدد ينكيف تر 
 يتم فلا تحديد مفموم تحهيل المقدار ال برم بإي اد  الناذحوارًا مع الط ةنظم المعهمت

 العامل المعترك. 

 برم التالي ستراتي لة الم مو اذ المتعاونة لالستدالل  هى تحهيل المقدار الا ةست دم المعهمت
 د(27                                          بإ راا العامل المعترك األ هى.               

 

 

 يتم  رض التساؤالذ التاللة:  
 ةل لمكن تحديد الحدود التي تحوم  وامل معتركة؟ وما ةي المتغيراذ المتعابمة فيما؟ -
 ةل لمكن ضمما ناقواس معًا. -
 دود التي تم ت ملعما دا ل القوس؟ما العالقة بين الح -
 المعترك بينما؟  ياست ر  -
 ةل لمكن است راا  امل معترك أ هى؟  -
هضافة  يةنه العالقة؟ ةل لمكن أن تست هص م هنا سميذ العمهلة السانقة نالتحهيل فّسر  -

 أ رى هلى ةنه الصلاغة؟. ) كس قانون التوزيع أو االت اه المعاكس(
 و مقدار مكافئ لهمقدار المعطي؟ أن  المقدار الناتج ة يافحص -
  ن ةنا االست ال  نصلاغة لفظلة؟. م  ّبر  -
يتم تحديد مفموم تحهيل المقدار ال برم بإ راا العامل  الناذحوارًا مع الط ةنظم المعهمت 

 المعترك األ هى.

 

 

 

 

حهل ما يهي بإ راا العامل المعترك  ةناست دام التعهم المستقل المو ا من قبل المعهم -
 ت مين اإل انة أوال( ي هى ب طواذ مكتونة ومبررة؟.) حاولاأل

 ما يهي: ي: حههمثال
 64×  46+  16×46( 2س              01+2س6- 1س2( 0 

 

 النشاط الثاني: المعرفة اإلجرائية الخاصة في تحليل المقادير الجبرية إلى العوامل.
 

                                                                    الغرض: االستدالل الرياضي في المعرفة اإلجرائية الخاصة في التحليل إلى العوامل
 د(01)
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  ( -2س2)ع + م( ) - (  -2س2ل() –)ع  
 10س01 - 2س 
 402 – 40  ×19 

إ راا العامل المعترك في المقادير ال برية التاللة. هنا لم لكن قومي ب ةبإعراف من قبل المعهم 
 د(7لمانا؟   ) يةناك همكانلة،  هه

      10+  2( س0    

 (     0س + 2)4 –( 0س +2( أ)2    

 (8() +8 -( س)  1    
 

 د(92                                  ثانيًا : الحصة الثانية                                   

 

 

 

 

 
 

 ويتم مناقعة الحهول نمناقعة   ما لة.، (4يتم است دام التعهم المستقل في حل ورقة العمل رقم )

 

 

 

 

 

النشاط الثالث : المعرفة فاي حال المشاكالت الخاصاة  فاي تحليال المقاادير الجبرياة إلاى 
 العوامل بإيجاد العامل المشترك.

 

الغرض: االستدالل الرياضي في حل المشكالت الخاصة في تحليل المقادير الجبرية 
 المشترك.إلى العوامل بإيجاد العامل 
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        ... ............الععنة:               االسم: ...............                                    
 .........التاريد:......                                                   ................اليوم:

لحدود ال برية المتعابمة، و المة هعارة )صح( أمام الم مو اذ التي تم ل ا يضعالس ال األول: 
 ) طا( أمام الحدود غير المتعابمة فلما يهي:

 س.9س، 4-س، 1)  ( 
  .0-س، 9س، 4)  ( 
 .2س0-، 2س8، 2س1)  ( 
 )  (1 ، 6  ، 6. 
   س.9  س، 4-س  ، 2)  ( 
 .2س  8-، 2  س1، 2س  0)  ( 

 لحدود المقادير ال برية التاللة:المعامالذ من القسم الرمزم لكل حد من ا م ميز الس ال الثاني: 

 س  ...........0ل............    0ك + 4س ...........   6-ع 0ل ق ............   6

،   2،   ع= 0-،  =   1القلمة العددلة لهمقادير ال برية هنا كانذ  س= م دالس ال الثالث: 
 4ك= 

 ............    + ك   ........................................... 1-س
 ..............................................   0  +1ع +2-س 
 +      ......................................................... 2س4
 س     ..............................................................2-

د البرم لاذ، ولعتمد راتبما العمرم من العركة  هى  دد تعمل ليهى في عركة إل داالس ال الرابع: 
( دينار. كيف لمكن التعبير  ن 0.0السا اذ التي تعمهما، هنا كانذ تتقاضى من السا ة الواحدة )

راتبما العمرم بداللة  دد السا اذ التي تعمهما عمريًا. وكم لكون راتبما في عمر  مهذ فلا 
 ( سا ة؟081)

 

 

 (5ورقة عمل  
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 .................... ...........                                           اليوم:االسم: .......
 ...........التاريد: .......                                           .................: الععنة

 .2و  0مستطيل كبير مركب من مستطيهين:  نأمامك الس ال األول:
 

  

 

 .0لمساحة المستطيل   اً  بري اً ا مقدار اكتبو  (أ
 .2لمساحة المستطيل  اً  بري اً اكتبوا مقدار  (ب

 لمساحة المستطيل أ ب د ا. نطريقتين م تهفتين. اً  بري اً ا( اكتبوا مقدار 

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

 د( اعرحوا كيف  وانك في البند )ا( لم ل قانون التوزيع.

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

 انع: اكتعفوا  طا العناراذ التاللة:السؤال الر  الس ال الثاني:

 .ع + م × )س +  ( )ع + م( = )س+  (  (أ

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

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

 س +  4س( =  –)   –  2س +  0 (ب

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

 

1 2 

 أ ل

 د ع ج

 ب

 س

 ص

 (5ورقة عمل )
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 اليوم: ...................               االسم: ..............                                 

 التاريد: .................                                           الععنة ..............     

  0،   =  01القلمة العددلة هنا كانذ س =  يناتج ما يهي.  م احسب م د الس ال األول:

 س6 –( 1) س+ 2 (أ

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

 س(2 -  4س +  ( )1)  (ب

............................................................................................... 
س، وال انلة مستطيهة العكل 2قطعتا أرض األولى مربعة العكل طول ضهعما الس ال الثاني: 

 ع. ما م موع مساحتيمما معًا؟4 ، 1نعداةا 

............................................................................................... 
 ( سم ؟1ع +2 دوا محل  م هث متطابق األضالع طول ضهعا )الس ال الثالث: 

............................................................................................... 
 ، معطي أنعاد المستطيل نمقادير  برية.ن: في المستطلالذ التي أمامك عالس ال الراب

 اكتبوا مقدارًا لمساحة كل مستطيل.

 

 

 

 

  

 +س5

4+ 3 

   2س+

  4س+3

 (1ورقة عمل )
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 اليوم: ...................                         االسم: ................                       

 التاريد: .................                                                  الععنة: ................                   

    1س +1=  1س+1المعادلتان:       أمامكنالس ال األول: أ(  

 1 س =                                                 

 ه ابتك. يةل المعادلتان متكافئتان؟  هه

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

 ب( ةل يو د  طا في العنارة التاللة، هنا كان ةناك  طا صححوا :  مع التعهيل.

 (4()س+ 4= )س+  06  -2س     

............................................................................................... 
 ( حههوا هلى العوامل:0الس ال الثاني: 

 ........................................................  2 20 – 2س4أ(          
  .............س   ....................................... 1+  2  2ب( س       

 ( جدوا مفكوك: 1

 80 -49 ....................................... 
  +( .................................1 -()س1)س 

أن أحد  يهنا  همت  س ص 1 – 1س7بركة ما   هى عكل مستطيل مساحتما الس ال الثالث: 
 فما ةو النعد اآل ر؟   س7أنعادةا 

............................................................................................... 
 مترًا مربعًا  دوا قلمة س؟ 041: مساحة المضهع المهون ةي الس ال الرابع

 

 

 

 س

 2م29

 

 (5ورقة عمل  
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 (1  ملحق رقم

 اختبار التحصيل

 

 
 عالمات( 28                :مايلي في الصحيحة العبارة رمز حول دائرة الس ال األول: ضعي

 تتعانا الحدود ال برية هنا:  (0

  ر( )أ+ب(     ب( تساوذ فيما األسس              تعابمذ المتغيراذ ال برية  أ( 

 د( تعابمذ األسس والمتغيراذ ال برية دون ا تالف معامالتما.      
         

 لكافئ:    4×29 -6×29المقدار    (2

 د( )أ+ب(                2668- ر(                   08ب(               08- أ(
 

1 ندما  =  0 - 1 برم  +قدار الالقلمة العددلة لهم (1

2
 ةي:  

2 ر(                   1-ب(                  1أ( 

3
  0 -د(                   

 

 ( مساٍو لهمقدار: 1ع +2)6( المقدار ال برم 4

 08ع +2+ 6د(        1ع + 02ع       ر( 01+08ع + 2ب(      08ع +02أ(
 

  ( + )س + ( ةو: 2 -س0( ناتج )0

   1س+ 6         د(  -س6        ر( 1 -س 6        ب(  -س0( أ
 

 ةي:  ربعمساحة الم( 6

 

 2س1د(               2س9 ر(  س        1+ س1ب(              2س6أ( 

 

 اختبار رياضيات/ الجبر
 الصف السابع األساسي

 5751الفصل الثاني 
 دقيقة (11 الزمن: 

 س      3

 س    3
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 س +  (: 2 () -س2مفكوك المقدار ) ( 0

 2  - 2س4د(      2  -2س2 ر(        2+   2س4        ب(  -س2أ( 
 

 المستطيل التالي:  نمامكأ( 8

 

 ما مساحة ةنا المستطيل؟

   0 -س 11+ 2س4ب(             01س+11-2س4أ( 
 01-11 -2س4د(                     11-س01 ر(    

 

الحد  (9
1

4
 حدًا مشابهًا لـ :  1س ع

1س ع         ب(أ( 

4
1د(               1س ع2ع         ر( 2س

4
 ع1س

 

 في م مو ة األ داد الصحلحة   ةي:   20=0س+2ة حل المعادلة  م مو ( 01

 }00-{د(              }00{  ر(                }06 {ب(          }  22{أ( 
  

 على مساواة بين الطرفين. يوفي      كي تحصل        الناقص في يالس ال الثاني : أكمل

 عالمات( 9                          +                  06 ( = × )      +  8 (0
 

 س  1+  11× )       +      ( =  1 (2

 
 عالمات(7                   بإيجاد العامل المشترك األعلى:  إلى العوامل يالس ال الثالث: حللّ 

 س  8+2 2س 06+  1 1س4

 

 

 

 51-س 5

 2 -س
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 (عالمات9       ؟ص متر. جدي طول ضلع هذا المربع21مربع محيطه  معطى الس ال الرابع:

 

 

 
 

 عالمات( 7                                    جدي مساحة المثلث التالي:    الس ال الخامس:
 
 
 

 

 
 

 عالمات( 1        ة إلى العوامل:               التالي ةر الجبرييدا: حّللي المقلسادسالس ال ا

  2س6+ 1س8 (0

 

 

 2ل 80 -  2ع16 (2
 

 

 

 انتهت األسئلة

 

  

 س5

+2 

 ص
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 (7حق رقم  مل

 جدول المواصفات
 تحليل وحدة الجبر للصف السابع األساسي

 
 األهداف

 فهم 
 مفاهيم(
 /تذكر
 فهم

 معرفة 
 إجرائية(
 تطبيق

 حل 
 مشكالت(
 /تحليل
 تقويم /تركيب

 
   × ( يتعرف  هى المتغير والحدود والمقادير ال برية.0
   × ( لعبر الطالب  ن  مل كالملة نعناراذ رياضلة.2
  ×  ( ي د القلمة العددلة لهمقدار ال برم.1
   × ( يتعرف  هى الحدود ال برية المتعابمة.4
 ×   ( ُلميز الحدود ال برية المتعابمة من غيرةا.0

  ×  (ي د ناتج  مع وطرح الحدود ال برية المتعابمة.6
  ×  ( لحسب الطالب محل  عكل معطي.0
 ×    هى ال مع.( لستنتج الطالب  اصلة توزيع الضرب 8

  ×  ( لست دم الطالب قانون التوزيع.9
 ×   ( لضع الطالب متغير مناسب في الفراغ.01

   × ( لكتب الطالب العناراذ دون است دام األقواس.00
    ( ي د ناتج الضرب لهمقادير ال برية.02
 ×   ( لحهل الطالب أ زا  المستطيل إلي اد المساحة.01

 ×   األقواس نطريقة   الضرب( يوزع الطالب 04

 ×   ( يرسم الطالب عكل ةندسي نعيد  ن المقادير ال برية.00

   × ( لعرح الطالب ما ةي المعادلة.06
  ×  ( لحل الطالب المعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة.00
 ×   ال مل الهفظلة  هى صورة معادلة. لكتب( 08

  ×  مفكوك المقدار ال برم. ي د( 09
 ×   قانون تحهيل الفرق بين مربعين. لستنتج( 21

 ×   ( لحهل المقادير ال برية بإي اد العامل المعترك األ هى.20

 ×   ( لحهل المقادير ال برية هلى  وامهما األوللة.22

  ×  ( ي د الطالب طول ضهع المربع من محل  معهوم.21
 ×   ( ي د مساحة األعكال ناذ م مول.24
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 وحدة الجبردروس 

 

 

 

 

 

 

 التحصيل الختبار المواصفات جدول

 

 

 

 

 

مستوايات                             
 األهداف

 موضوعال

 فاهيملمفهم ا
12% 

 المعرفة اإلجرائية
77% 

 حل المشكالت
91% 

 المجموع
288% 

 5 5 5 7 (%21األول  

 1 5 5 5 (%17الثاني  

 1 5 5 5 (%17الثالث  

 5 7 5 7 (%0الرابع  

 5 5 5 7 (%22الخامس  

 5 5 5 7 (%22السادس  

 51 0 1 5 ( %288المجموع 

 القلمة العددلة لهمقادير. -ألول: الحد ال برم ا

  مع المقادير ال برية وطرحما. -ال اني: الحدود ال برية المتعابمة

 ال الث: قانون توزيع الضرب  هى ال مع وضرب المقادير ال برية.

 الرانع: حل المعادالذ في  .

  امس: الفرق بين مربعين.

 السادس: التحهيل بإي اد العامل المعترك.
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 (9ملحق رقم  

 ختبار التحصيلمفتاح التصحيح ال

 الس ال األول:

0 2 1 4 0 6 0 8 9 01 
  ر  ر أ د  ر  ر أ ب ب  ر

 الس ال الثاني:

 متان ال                             +                  06( =  × )      +  8 (1

 تان الم                              س         1+  11( =     ×)        +  1 (4

 الس ال الثالث:
   × س  2× 4  +×   ×س× س × 4×4  + ×  ×   ×س× س × س × 4

  المة
 تان الم                                               ( 2س   +  4+  2 2س   )س 4
  ال الرابع:الس

  المة                                                           الضهع ×  4محل  المربع = 

  المة                                                 الضهع              ×  4      =  02

  المتان                                                        = الضهع                  1
 الس ال الخامس:

  المة                                               اإلرتفاع× مساحة الم هث = نصف القا دة 

                =1

2
  المة                                                       × س  4×  

  المة                                                   س              2=                

 الس ال السادس:

  الماذ  1                                                         (1س +  4) 2س 2 (0
  الماذ 1                                                  ل(9ع + 6ل( ) 9 –ع 6) (2

 ص1 2

 س 11
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 (2  ملحق رقم

 

 ................الشعبة: ...................                                           . االسم:

 دقيقة. 18الزمن: .................                                           المدرسة: 

 

 الس ال األول:  أمامكم متوالية الرسومات التالية: 

                                                                           ........ 

 (1المكان      (2المكان  

 

 كم نقطه يوجد في المكان الخامس؟

 8د(                  9ا(                   00ب(                      01أ( 

 السالب فيما يلي هو:  س سالبة، وص سالبة. فإن العددكانت الس ال الثاني: إذا 

 2س +                                ب( س+   (أ

 2+  2                                د( س -2ا( س

 18الس ال الثالث: حصلت ساهرة على س شيقل كمصروف، وحصلت أختها األكبر نائلة على 
 شيقل أكثر، المقدار الجبري الذي يعبر عن المصروف الكلي لألختين؟

 21س +2ب(                                  21+ س (أ

 21× س 2د(                             21-ا( س + س 

 

 (2المكان  (9المكان  (7المكان 

 اختبار التفكير الرياضي
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 ع:   (و  العالقة بين النقطتين م  الس ال الرابع:

  

 

 ب( متساولان.     .                  20ناتج ضربمما  (أ

 د( م ةي القلمة المطهقة لر ع.              ا( ع ةي القلمة المطهقة لر م. 

 

 ، ...... 28،   22،   288التالية هو:   الس ال الخامس:  العدد التالي في متوالية األعداد

  10 -د(                    10ا(                  0ب(             00أ( 
 

مما يوفره حسين في كل شهر.  يوفر حسن في كل شهر أكثر بثالثة أضعاف   الس ال السادس: 
شيقاًل في الشهر. عدد الشواقل الذي يوفره كل من حسن وحسين في كل  218يوفر كالهما معًا 

 شهر هو: 

 علقاًل. 021علقاًل، ويوفر حسن  41يوفر حسين  (أ
 علقاًل. 41علقاًل، ويوفر حسن  021يوفر حسين  (ب
 علقال. 001علقاًل، ويوفر حسن  01يوفر حسين  (ا
 علقاًل. 011علقاًل، ويوفر حسن  61ن يوفر حسي (د

 

دقائق، وجرس الساعة  7الس ال السابع: هناك ثالث ساعات،  جرس الساعة األولى يدق كل 
دقائق. فإذا بدأت الساعات الثالث  1دقائق، وجرس الساعة الثالثة يدق كل  9الثانية يدق كل 

 اس الساعات الثالث معًا؟العمل معًا الساعة الربعة عصرًا. فما أول وقت تدق فيه أجر 

 02 ر(                               8 (أ
 21د(                              06 (ب

2 5 3 5 5 1 -5 -5 -3 -5 -2 

 م ع
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أقل  طالب 2. في الصف السابع ب، يوجد طالباً  14الس ال الثامن: في صفي سابع معًا، يوجد 
 في كل صف؟ الطلبةعدد فما هو  من الصف السابع أ.

 .10صف السانع ب ، وفي ال41في الصف السانع أ  (أ
 .19، وفي الصف السانع ب 10في الصف السانع أ  (ب
 .19، وفي الصف السانع ب 14في الصف السانع أ  (ا
 .10، وفي الصف السانع أ 12في الصف السانع ب  (د

 

سنوات. المقدار  2الس ال التاسع: عمر نديم ُممثل بواسطة المتغير ص. نبيل أصغر من نديم با 
 ر نبيل؟الجبري الذي ُيعبر عن عم

   - 0د(             0 -ا(               0ب(            0  +  (أ
 

 في الشكل المجاور مثلث قائم في جا متساوي الساقين: الس ال العاشر: 

 قلاس الزوالا أ و ب؟

 01°و ب  11°أ   (أ
  40°و ب  40°أ  (ب
  61°و ب   61°أ  (ا
  41°و ب   01°أ  (د

 

ل عددًا × م عددًا موجبًا. ع × أعدادًا صحيحة، وكان ع الس ال الحادي عشر: إذا كان ع، م، ل 
 سالبًا فإن:

 العدد ع مو ب، والعددان م، ل سالنان.ب(             األ داد ع، م، ل أ داد سالنا.أ( 

 األ داد ع، م، ل أ داد مو نة.د(   العددان ع، م سالنان، والعدد ل مو ب.ا( 

 

 أ

 جـ

 ب

°91 
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 ...... 94= 1 6،      12=1 2،      4= 1 7،      2= 1 2الس ال الثاني عشر: إذا كان: 
 لذا يكون:
 مربع  دد فردم  دد زو ي          ب( مربع  دد فردم  دد فردم (أ

 ا( مربع  دد زو ي  دد فردم            د( مربع  دد فردم  دد أولي.         

   21 = 4+ 6،    21= 6+ 2،    0= 2+ 7،    9=  7+ 2إذا كان:   الس ال الثالث عشر:
 لذلك يكون: 
  دد فردم+  دد زو ي =  دد فردم. (أ
  دد فردم +  دد فردم=  دد فردم. (ب
  دد فردم +  دد فردم=  دد زو ي. (ا
  دد زو ي +  دد زو ي=  دد فردم. (د

 من ثالثة أمثال العدد س يعبر عنها بالعبارة الرياضية:  6الس ال الرابع عشر: باقي طرح العدد 

                        1 -س0د(            0-س 1ا(        س   1-0( س           ب0-1أ( 

أضعاف من منزلة  7الس ال الخامس عشر: منزلة العشرات في عدد مكون من منزلتين أكبر من 
من العدد األصلي. ما هو  71اآلحاد. إذا بدلنا المنازل في هذا العدد نحصل على عدد أصغر با 

 العدد األصلي؟ 

 61د(                   62ا(              16ب(                26أ( 

 الس ال السادس عشر: كم مثلثًا في الشكل التالي:

 12ا(         20 (أ
 21د(         10 (ب

 

 

 العملية الممثلة على خط األعداد: الس ال السابع عشر:
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 (0 -+ ) 1د(               1+  0 ر(             0 -2ب(         1+2-أ(       

إذا كان  الس ال الثامن عشر: معطي خمسة أعداد  س، ص، ع، ل، م(. أربعة من بينها موجبة.
 العدد الخامس عددًا سالبًا، يكون حاصل الضرب:

 ا( صفرًا.                 د( ال لمكن المعرفة.           مو نًا.       ب( سالنًا.أ(        

سنة. المقدار الجبري لعمر األب 27الس ال التاسع عشر: عمر أب هو س سنوات. عمر ابنه 
 حين ُولد ابنه.

 س -01د(                01 -ا( س         01ب( س+ س       01أ(        

الشكل  أ( والشكل  ب( في الرسم أدناه مركبان من مربعات صغيَر متماثلة، عشرون: الس ال ال
 سم. أي الشكلين يمثل مساحته أكبر؟2عها طول ضل

 

 

  

 من العكل )أ(.2سم1العكل )ب( مساحتا أكبر بر  (أ
 سم من العكل )ب(.6العكل )أ( مساحتا أكبر بر  (ب
 العكل )أ( والعكل )ب( متساولان في المساحة. (ا
 ال لمكن المعرفة. (د

 

 

1 
3 2 1 -1 1 -2 -3 

 أ(الشكل)

 الشكل)ب(
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سباق للجري فإذا كان علي متقدم على حسن، طالب في  9الس ال الحادي والعشرون: اشترك 
وكان موقع حسن بين علي وأحمد، وكان يوسف متقدمًا على علي. ما ترتيب وصول األربعة إلى 

 خط النهاية؟

  هي، يوسف، حسن، أحمد.                 ب( يوسف،  هي، حسن، أحمد.                 أ(         

 د( حسن، يوسف،  هي، أحمد.                ا(  أحمد، حسن،  هي، يوسف.       

سم. يبلغ طول كل 18الس ال الثاني والعشرون: المثلث أ ب جا متساوي الساقين. يبلغ محيطه 
 ب  ر؟ واحد من الضلعين أب و أ جا ضعف الضلع ب جا. طول الضلع

      8ب(                   2أ(         

 6د(                   4ا(        

أي من األعداد التالية يمكن ،  02,< س <  299, إذا كان  الس ال الثالث والعشرون:
 أن تكون قيمة صحيحة لا س؟

 01د(                 02ا(                00ب(                  9أ(        

سمة العدد األكبر على األصغر وحاصل ق 68الس ال الرابع والعشرون: مجموع عددين يساوي 
 . فما هما العددان؟1يساوي 

 41، 21د(            61، 11ا(           21، 01ب(           01، 61أ(       

كغم سكر.المقدار الجبري الذي  9كغم طحين و  2اشترت إيناس  الس ال الخامس والعشرون:
عر كغم واحد من الطحين. ونرمز با ص   نرمز با س لس ُيعبر عن المبلغ الذي دفعته إيناس؟

 لسعر كغم واحد من السكر(

  4 -س0        د( 0 -س4ا(         4س+ 0ب(       0س +4أ(        

 

ج

 ــ

 ب

 أ
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 (1ملحق رقم  

 ختبار التفكير الرياضيالمفتاح تصحيح 

 اإلجابات:

 01س 9س 8س 0س 6س 0س 4س 1س 2س 0س
 ب ا د ا أ د د ب أ ا

 

 21س 09س 08س 00س 06س 00س 04س 01س 02س 00س
 أ ا ب د ب ا ا ا ب ا

 

 20س 24س 21س 22س 20س
 ب أ ب ا ب
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 (6  ملحق رقم

 قائمة أعضاء لجنة تحكيم البرنامج التعليمي في القوة الرياضية 
 واختبار التفكير الرياضي الختبار التحصيل

 جهة العمل العمل الحالي التخصص الدرجة العملية االسم الرقم

أساليب تدريس  دكتوراه سهيل صالحة 2
 الرياضيات

جامعة النجاح  دكتور
 الوطنية/ نابلس

أساليب تدريس  دكتوراه صالح ياسين 1
جامعة النجاح  دكتور الرياضيات

 الوطنية/ نابلس

أساليب تدريس  دكتوراه وجيه ظاهر 7
جامعة النجاح  دكتور الرياضيات

 الوطنية/ نابلس

أساليب تدريس  راهدكتو  نهسائدة عفو  9
 الرياضيات

جامعة النجاح  دكتورة
 الوطنية/ نابلس

 ماجستير ياسر الساحلي 2
أساليب تدريس 
 مشرف تربوي  الرياضيات

مديرية التربية 
 والتعليم/ نابلس

أساليب تدريس  ماجستير إياد دويكات 1
مدرسة رجيب  معلم رياضيات

 نابلس/للبنين

تدريس أساليب  بكالوريس سناء أبو علي 6
 معلمة الرياضيات

مدرسة بنات 
رفيديا األساسية 

 نابلس
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 (0ملحق رقم  

 كتاب موافقة التربية للباحثة
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 (4  ملحق رقم
 تحليل محتوى وحدة الجبر للصف السابع األساسي

 المفاهيم: 

ك المتغير، الحد الجبري، المقدار الجبري، الحدود الجبرية المتشابهة، المعادلة، العامل المشتر

 األعلى، القيمة العددية للمقدار الجبري، الفرق بين مربعين، العوامل األولية للعدد.

 : التعميمات

 في الحد ال برم  ددًا ما، نحصل  هى القلمة  نالمتغير نستبدل  ندما
 العددلة لنلك الحد.

  ن الحدود ال برية المتعابمة تتكون من المتغيراذ نفسما واألسس نفسما وا 
 تما.ا تهفذ معامال

 )  +ع+ ل(= س ع +  ع+ س ل+   ل. × )س( 
 .ند ضرب الحدود المتعابمة فإننا ن مع أ سس المتغير في ةنه الحدود  
 س.×أ س= أ 
  وكان أ= ب فإن : ϶هنا كان أ، ب،  ر   
 أ+  ر = ب +  ر    ) اصلة اإلضافة(. (0
  ر     ) اصلة الضرب(.×  ر = ب × أ  (2
 (. ر      ) اصلة الطرح – ر = ب  –أ  (1

أ (9
 ر

ب=   
 ر

 .صفر    ) اصلة القسمة( ≠أن لكون   ر  عريطة  

 س+ ( مفكوك الفرق بين مربعين. -= )س 2  – 2س()  
  :هنا كان أ، ب،  ر، أ داد حقلقلة فإن 

  ر(.×ب(+)أ×= )أ ب+ ر(×)أ  -
 أ(.×أ( +) ر ×= )ب أ× )ب+ ر( -
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 :المهارات

 عددية للمقدار الجبري.الدرس األول والثاني: الحد الجبري والقيمة ال

 يتعرف المتغير والحدود والمقادير ال برية. (1

 لعبر  ن  مل كالملة نعناراذ رياضلة. (1

 ي د القلمة العددلة لهمقدار ال برم. (1

 لحسب مساحة ومحل  عكل ُمعطي. (1

 الدرس الثالث: الحدود الجبرية المتشابهة.

 التعرف  هى الحدود ال برية المتعابمة. (1

 ية المتعابمة من غيرةا.تمييز الحدود ال بر  (1

 الدرس الرابع: جمع الحدود الجبرية وطرحها.

 هي اد  مع وطرح الحدود ال برية المتعابمة. (1

 حساب مساحة عكل ُمعطي. (1

 الدرس الخامس: قانون توزيع عملية الضرب على عملية الجمع.

 استنتاا قانون توزيع  مهلة الضرب  هى  مهلة ال مع. (1

 است دام قانون التوزيع. (1

 انة متغير مناسب في الفراغ.كت (1

 الدرس السادس: ضرب المقادير الجبرية.

 ضرب حد  برم في مقدار  برم، وضرب حديين  بريين. (1

 .هي اد ناتج ضرب مقدارين  بريين (1

 رسم عكل ةندسي نعيد  ن المقادير ال برية. (1

 كتانة الطالب العناراذ دون است دام األقواس. (1
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 وعة األعداد الصحيحة صالدرس السابع: حل المعادالت في مجم

 عرح مفموم المعادلة. (1

 كتانة ال مل الهفظلة  هى صورة معادلة. (1

 حل المعادالذ في م مو ة األ داد الصحلحة. (1

 الدرس الثامن: الفرق بين مربعين.

 هي اد مفكوك المقدار ال برم. (1

 استنتاا قانون تحهيل الفرق بين مربعين. (1

 ين مربعين.تحهيل المقادير ال برية  هى صورة الفرق ب (1

 الدرس التاسع: التحليل بإيجاد العامل المشترك.

 هي اد العامل األ هى لحدود  برية ومقادير  برية. (1

 تحهيل المقادير ال برية بإي اد العامل المعترك األ هى. (1

 تحهيل المقادير ال برية هلى  وامهما األوللة. (1
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 (28  رقم ملحق

 التحصيلختبار معامالت الصعوبة والتمييز ال

 معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة
2 8.22 8.72 
1 8.20 8.99 
7 8.78 8.02 
9 8.10 8.70 
2 8.12 8.17 
1 8.10 8.99 
6 8.70 8.70 
0 8.28 8.72 
4 8.17 8.28 
28 8.16 8.17 
22 8.12 8.90 
21 8.91 8.14 
27 8.91 8.00 
29 8.60 8.28 
22 8.76 8.16 
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 (22 رقم  ملحق

 ختبار التفكير الرياضيمعامالت الصعوبة والتمييز ال

 معامل التمييز معامل الصعوبة الفقرة
5 7.80 7.51 

5 7.18 7.11 

1 7.11 7.11 

1 7.17 7.15 

1 7.17 7.11 

1 7.11 7.85 

0 7.17 7.13 

8 7.18 7.11 

3 7.07 7.13 

57 7.11 7.11 

55 7.17 7.17 

55 7.10 7.85 

51 7.35 7.51 

51 7.11 7.11 

51 7.15 7.17 

51 7.51 7.11 

50 7.17 7.01 

58 7.11 7.11 

53 7.15 7.18 

57 7.15 7.11 

55 7.81 7.18 

55 7.18 7.13 

51 7.15 7.13 

51 7.08 7.17 

51 7.01 7.18 
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Abstract 

This study aimed to identify the effect of using an instructional 

program based on mathematical power on achievement and mathematical 

thinking. The study basically tried to answer the question: What is the 

effect of using an instructional program based on mathematical power on 

achievement and mathematical thinking among 7th grade students in Nablus 

governorate? 

The study sample consisted of (60) female students from the 7th 

Grade of Elementary Rafidia School for Girls in Nablus, were divided 

randomly into two groups, the experimental group and the compared group. 

The experimental group had studied by using the instructional program 

based on mathematical power. While the compared group had studied  the  

same unit by using the traditional approach of  teaching in the first semester 

2014/2015. The study tool consisted of two tests, achievement test in 

mathematics, and a test the mathematical thinking. The researcher had been 

achieved the sincerity and reliability of the two tests. The researcher used 

the accompanying analysis of variance (ANCOVA) to check the 



c 

hypotheses of the study, and also calculate the Pearson correlation 

coefficient between the experimental group marks in the post test to find 

out the relationship between mathematical thinking and student 

achievement. 

Findings indicate the existence of a significant statistical difference 

at the significance level (α ≥ 0.05) between the arithmetic means marks of 

the two groups of students on the achievement tests and mathematical 

thinking, and this difference is due to instructional program based on 

mathematical power on achievement and mathematical thinking, and in 

favor of the experimental group students. The results also showed a 

positive relationship between mathematical thinking and achievement. 

The study recommended the need for the training of mathematics 

teachers on education according to mathematical power as a way of 

teaching, and the reformulation of educational materials for the basic stage 

in line with the dimensions of mathematical power, and the ability to 

develop mathematical thinking among students because of its prominent 

role in addressing the weakness of achievement in mathematics. 

 

 




