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  اإلقرار

  :الرسالة التي تحمل العنوان أنا الموقعة أدناه مقدمة
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الرياضيات  طلبة الصف الثامن األساسي في واتجاهات

  في المدارس الحكومية في محافظة نابلس
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 عينـة  علـى  الدراسة تطبيق أدوات تّم فرضياتها، واختبار الدراسة سؤال عن ولإلجابة
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تدريسهم المادة التدريبية مدعمـة  طالباً تم  )30(أفراد المجموعة التجريبية  عدد وكان التجريبية،

 التقليدية، بالطريقة الرياضي درست المحتوى فقد األخرى، الشعبة أما، بأنماط التفكير الرياضي

 .طالباً )30( أفرادها عدد وكان

القبلي الـوارد فـي    االختبار المجموعتين، بين التكافؤ قياس لغرض الباحثة استخدمت

وتم التأكد من ثباته إذ بلغـت  ، صدقه بعرضه على محكمينوتم التأكد من ) 2011(دراسة هزيم

وطبقت الباحثة اختبار أنماط التفكير الرياضي باالستفادة من ). 0,87(قيمة معامل ثبات االختبار

 University of Kent Center).فـي  االختبارات الواردة في دراسات سابقة واألسئلة الواردة

of Reasoning)، وحساب معامل ثباته إذ ، االختبار بعرضه على محكمين وتم التأكد من صدق

وتم التأكد من صدقه وحسـاب  ، كما طبقت الباحثة مقياس االتجاه نحو الرياضيات). 0,77(بلغ 
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كما قامت الباحثة بتطبيق اختبار تحصيلي بعدي وقد تم التأكـد  ). 0,83(معامل ثباته والذي بلغ 
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التركيـز  : وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بعدد من التوصيات لالستفادة منها أهمهـا 

لبة على توظيف مهارة التبرير في عملية التعلم، ومحاولة إقناع اآلخرين بصحة على تدريب الط

على تنمية مهـارات التفكيـر    وضرورة تركيز مناهج الرياضيات في المرحلة األساسية ،إجابته

   .لدى الطلبة رياضيال



1 

  

  

  

  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها
  

  الدراسة  مقدمة 1.1

  مشكلة الدراسة 2.1

  أهمية الدراسة 3.1

  أهداف الدراسة 4.1

  أسئلة الدراسة 5.1

  فرضيات الدراسة 6.1

  حدود الدراسة 7.1

  اإلجرائية  الدراسةمصطلحات  8.1

   



2 

  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  مقدمة الدراسة 1.1

فالتربية عملية توجيه لنمو الناشئ إعداداً له ، ليس غريباً أن تهتم التربية بالمتعلم والفرد

ولكي تؤدي التربية الثمار واألهداف التـي  ، للمشاركة في حياة الجماعة مشاركة فاعلة ومثمرة

كان ال بد للتربية أن تتمشى مع خصائص المتعلم ومع المسـتوى الـذي   . إليها المجتمعيسعى 

لذا فمحور العمليـة   ،ومع احتياجاته ومتطلباته في مرحلة النمو التي يمر فيها، وصل إليه نموه

  .تهواحتياجا هوال فاعلية ترجى من ورائها إذا أغفلت خصائص لمتعلمالتربوية هو ا

التربوية الحديثة على المتعلم كونه محور العملية التربوية وهـو الغايـة   وتركّز الفلسفة 

مراعية لكل جوانب شخصياتهم ، فعملية التدريس يجب أن تنظر إلى المتعلمين نظرة شاملة، منها

  ).2013 ،زيدان( واالنتباه للفروق الفردية بينهم

فرد المعارف األساسية ولقد توصل علماء التربية من بضعة عقود إلى استحالة تعليم أي 

ومن ثم فلقد اتجهوا إلى التركيـز علـى   ، في مجال معرفي معين خالل سنوات التعليم النظامي

تعليم الطلبة كيف يعلمون أنفسهم بأنفسهم وإلى تنمية أسلوب حل المشكالت والتفكير اإلبـداعي  

  ).2012 ،محمد ومينا(

فقد طرأ فـي اآلونـة   ، ولقد انعكست هذه التطورات على مناهج الرياضيات وتدريسها

األخيرة اهتمام خاص في تعلّم الرياضيات و تعليمها على نحو يجعل الطلبـة يـدركون عمليـة    

فبعد أن كـان  ، وقد لوحظ هذا االهتمام من خالل تغيير نظرة المعلمين لتعليم هذه المادة، تعلمها

أصـبح  ، اً على تعليم المعلومات وإكساب الطلبة مهارة إجراء العمليات الرياضيةاهتمامهم قاصر

وتهيئة المواقف التي تثير ، اآلن يتركز االهتمام في تنمية قدرات الطلبة على مواجهة المشكالت

  ). 2011،دياب(التفكير وتساعدهم على استدعاء الخبرات السابقة
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يالحظ ، والجهود التي تبذل في سبيل تطويره، عليموالمتتبع للتقدم العلمي والتقني في الت

واألهم من ذلك تدريسها والذي يعد ، يتصل بكل علم من العلوم، بقاء الرياضيات تخصصاً هاماً

إلى أعلى مستوى  الطالب ليصل ،هأصعب أنواع التدريس من حيث إعداد المعلم وتأهيله وتطوير

 ،يـامين ( ي يستطيع استخدامه في حياته العمليةالحس الرياضي الذوتكوين  الرياضيات فهم في

2013(.  

نه علم تجريدي يهـتم بتسلسـل األفكـار    أالرياضيات على  )2006(ويعرف الهويدي 

، بنية معرفية منظمـة و، طريقة الفرد في التفكير والطرائق وأنماط التفكير والرياضيات قد تعني

األنماط بما تتضمنه من أعداد وأشكال دراسة و، لغة تستخدم رموزاً وتعبيرات محددة وواضحةو

  .ورموز

الرياضيات علم تجريدي من خلق وإبـداع العقـل    أن) 2010(في حين يرى أبو زينة 

فهـي تـنظم البرهـان    ، وتهتم من ضمن ما تهتم به األفكار والطرائق وأنماط التفكير ،يالبشر

ات عـدة أنمـاط   وتوظـف الرياضـي  ، المنطقي وتقرر نسبة احتمال صحة فرضية أو قضية ما

صحة الحقائق الرياضية وتوظف االستقراء لتوليد  إلثباتفهي توظف االستنتاج المنطقي ، للتفكير

  .المعرفة الرياضية

أداة مهمة لتنظـيم  ، والرياضيات من وجهة نظر كثير من المربين والمهتمين بتدريسها

ظر إلى الرياضيات على وهذا الرياضي موريس كالين ين .األفكار وفهم المحيط الذي نعيش فيه

  .أنها موضوع يساعد الفرد على فهم البيئة المحيطة والسيطرة عليها

إال أن ، أن هناك محاوالت كثيرة لتعريف الرياضـيات ) 2009( في حين يرى الخطيب

عن الرياضـيات   -للشخص المعرف–هذه التعريفات مرتبطة بصورة وثيقة بالمخزون المعرفي 

برتراند (ن في تعريف الرياضيات متباينة فهذا يوأن محاوالت الرياضي .ومدى قربه أو بعده عنها

، بأنها المادة التي يصعب دوماً أن نعرف الشيء الذي يـدور حولـه  "يعرف الرياضيات ) رسل

وذلك ألن اللبنة األساسية في بناء ، "أو غير صحيح ويصعب معرفة ما إذا كان ما نقوله صحيحاً
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عرفة التي يفترضها الرياضي دون أن يكون لهـا أي معنـى   رياضي هي المصطلحات غير الم

  .حسي أو نموذج واقعي في الحياة

الرياضـيات   أنتؤكد ، تدريسها وأساليبإن االتجاهات الحديثة نحو مناهج الرياضيات 

أساسه الفهم والمنطق ويعتمد أسلوب االكتشاف والمناقشـة للوصـول إلـى    ، أسلوب في التفكير

أو مشكلة مـا حيـث   ، يعد التفكير نشاطاً ذهنياً يقوم به اإلنسان عندما يتعرض لموقف ما.الحل

 اًبيئة أثرإن لل كما، وقد يستخدم التفكير لتحقيق هدف معين، يحاول الوصول إلى الحلول المناسبة

  ).2005، ال عامر(في تطوير التفكير أو تعديل مساره اًكبير

ـ ولهذا يعرف التفكير بأنه تمثّ  دل داخلي لألحداث أو الوقائع أو األشياء الخارجية وقد يع

 ،عبد الهادي(جزءاً ال يتجزأ من النمط السلوكي اإلنساني الذي يحدد التوافق مع البيئة الخارجية

2009(.   

إذ حدد خطـوات  ، أول من نادى بدراسة التفكير بطريقة منطقية) Dewey( ويعد ديوي

تحديد المشكلة وتحليلها إلى ، دراسة التفكير بالشعور بالمشكلة كالرغبة في تفسير ظاهرة طبيعية

فرض الفروض ويقصد به الحل المبدئي لتفسير المشكلة ويجب أن تكون مرنة ، عناصر بسيطة

فالفروض ، أو تغييرها ،أو تعديلها، لحذف فروضه كلها أو بعضها بحيث يكون الشخص مستعداً

فحص الفروض أو مناقشتها أو دراسـتها أو إجـراء   ، عبارة عن تفسير لم يقم عليه الدليل بعد

وإصـدار  ، ومعرفة النتائج المنطقية والعملية لكل فرض، التجارب عليها للتأكد من مدى صحتها

  . أو تفسير، أو الوصول إلى حل المشكلة، الحكم

إلى أن جميعها تتفق في كونه تكوين فرضي ال يمكن ، وبالرغم من تعدد تعريفات التفكير

فالتفكير نشاط عقلي يميز اإلنسان عن بقية الكائنات األخرى ، وإنما يستنتج من السلوك، مالحظته

وهذه  ،رواهفعن طريق هذا النشاط يستطيع الفرد الوصول إلى تفسيرات العديد من األحداث والظ

  ).2012 ،الصاحبو العفون( العملية مالزمة لإلنسان منذ وجوده فهو لن يتوقف عنها

ويمكن اعتبار التفكير الرياضي ذلك التفكير المصاحب للفرد في مواجهـة المشـكالت   

وتحده عدة اعتبارات تتعلق بالعملية العقلية التي تتكـون  ، والمسائل الرياضية في محاولة لحلها
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ية الحل والعمليات المنطقية التي تتكون منها عمليـة حـل مسـائل مختلفـة األنـواع      منها عمل

، الخطيب( المسائل الرياضية أووالعمليات الرياضية التي يجب أن تستخدم إلجابة سؤال المشكلة 

2009(.  

ويرى بياجيه أن الفرد يكتسب أنماطاً جديدة من التفكير من خالل مـروره بـالخبرات   

وهذا يعمل على تطوير تفكيـر الفـرد مـن     ؛(Woolfolk, 2013)له مع البيئة المختلفة وتفاع

الرياضي بشكل عام والتفكير الهندسـي   ويتطلب التفكيرالمجرد،  التفكير المحسوس إلى التفكير

بشكل خاص، استراتيجيات محددة توظف لحل مسائل بأنماط مختلفة، ومن استراتيجيات التفكير 

الحدس، والعمل بشكل نظامي، وتقديم المتغيرات، والتعميم، والبحث عن أمثلة محددة : الرياضي

، وتمثيل المعلومات من خالل للتوضيح، وحل مسائل أسهل ذات عالقة، والعمل بطريقة عكسية

 & ,Van Zoest,; Jones(األشـكال والجـداول، وفحـص واختبـار األفكـار الرياضـية       

Thornton,, 1994.(  

التفكير الرياضي وتنميته من المعايير الواضحة من بين معايير منهاج الرياضـيات  وإن 

تحقق لدى جميع الطالب تالخمسة التي يراد لها أن  األهدافحيث كان أحد  2000المدرسية لعام 

وأن ، )National Council of Teachers of Mathematics,2000(في جميع المراحـل  

، هي أساسية للتعامل مع الرياضـيات ، القيام بالتخمينات وجمع األدلة وبناء الحجج لدعم األفكار

هـا نفـس   ل، وكيفية حل المشكلة أفكارهمومن المهم كذلك أن يعرف الطالب أن تبرير وتفسير 

  .)2009، الخطيب( أهمية التوصل للجواب

لقد أبرز العديد من المهتمين بمهارات التفكير عدداً من المبررات وراء تعلم الطلبة لهـا  

من أجل تحقيـق األهـداف   ، يتمثل أهمها في تنشئة المواطن الذي يستطيع التفكير بمهارة عالية

من النواحي الفكرية والروحية والوجدانيـة  وتنشئة مواطنين يمتازون بالتكامل ، المرغوب فيها

 وتنمية قدرة األفراد على التفكير الناقد واإلبداعي وصنع القرارات وحل المشـكالت ، والجسمية

  .)2012، الصاحبو العفون(
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وال أحد ينكر ما ركزت عليه كثير من مؤتمرات تطـوير منـاهج وطـرق تـدريس     

ـ  ين العـرب السـادس لتـدريس الرياضـيات     الرياضيات والتي كان من أبرزها مؤتمر المعلم

المعاصرة إلى تنمية القدرة على االكتشاف واالبتكار و إكساب الطلبة اتجاهات إيجابيـة نحـو   

الرياضيات وعادات اجتماعية سليمة مثل الموضوعية والتفكير والدقة والتنظيم واستخدام أساليب 

  ).2011، دياب( التخطيط والتعميم في حل المشكالت

المواضيع التي تؤثر في تعلم  أهمأهمية هذا البحث من كونه يتناول موضوع من وتكمن 

معرفة المعلم بنمط التفكير السائد لدى طلبته يساعده على تطـوير   أنكما ، الرياضيات وتعليمه

والمشاركة والتعاون  باإلثارةوجعل عملية التدريس تتسم  ،هذا النمط ومراعاة ميولهم ورغباتهم

لبتهم كما أن هذا الموضوع يهدف إلى التخفيف من التركيز على عمليـة اإللقـاء   بينهم وبين ط

للمادة الدراسية واستخدام األنشطة التي تعزز التفكير الرياضي لدى الطلبة وبالتـالي اكتسـاب   

ومعرفة الطالب بنوع مهارة التفكير الرياضي ، المعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها

زز من ثقته بنفسه ورفع معنوياته وتغيير نظرته نحو الرياضيات ممـا يـنعكس   التي يمتلكها تع

  .ايجابياً على أدائه و بالتالي تحقيق تعلم أفضل ومن ثم رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة

  مشكلة الدراسة 2.1

لقد أصبح ضعف التحصيل الطالبي المدرسي قضية حقيقية تـؤرق الطالـب والمعلـم    

مجتمع وهي قضية قديمة جديدة يعاني منها الجميع منذ زمـن بعيـد رغـم    والمدير واألسرة وال

الحلول التي تطرحها الجهات التربوية والتي تحاول من خاللها التقليل من تأثير هـذه المشـكلة   

  .)2010، سبيتان(والتي تظهر جلية في نتائج الطالب النهائية

ومن جهة أخرى فإن موضوع تنمية التفكير لدى الناشئين من الموضوعات الحديثة جداً 

إذ يرى عدد كبير من صانعي القرار التربوي أهمية التركيز ، والمهمة في مجال التربية والتعليم

  . على عملية التفكير الفعال في المدارس

توجه برامجهـا واهتمامهـا   إن تنمية التفكير تتطلب من مختلف المؤسسات التعليمية أن 

  . نحو تنمية المهارات العقلية لطلبتها بما فيها مهارات التفكير المختلفة
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االهتمام بتنمية التفكير يعود إلى التراجع المستمر في مستوى مخرجـات التعلـيم    ولعّل

تشير نتائج دراسة التقويم الوطني لطلبـة الصـف الثـامن     إذ ،عامة وتعليم الرياضيات خاصة

 األساسـي تدني مستوى تحصيل طلبة الصف الثامن  إلى م2011/2012للعام الدراسي األساسي

في الرياضيات فـي   األساسيةالمهارات  إتقانمن الطلبة من )%48(لم يتمكن إذفي الرياضيات 

  .)2011، دائرة القياس والتقويم( هذا الصف

  :لسؤال الرئيس اآلتيوبناء على ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن ا

ما أثر توظيف أنماط التفكير الرياضي على تحصيل واتجاهات طلبة الصـف الثـامن   

  األساسي في تعلم الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة نابلس؟

  أهمية الدراسة  3.1

  :تستند أهمية الدراسة إلى ما يلي

نة متميزة بين المجاالت المعرفيـة  هذه الدراسة تناولت موضوع الرياضيات الذي يحتل مكا -1

يعد ميداناً خصباً لتدريب الطلبة على أنماط التفكير وتنميتها بحيث تالزم الطلبـة   إذ، األخرى

ضـرورة   يعدكما أن التفكير بشكل عام والتفكير الرياضي بشكل خاص . طوال فترة حياتهم

زت عملية تطوير المنـاهج  وكون العلم في أساسه عملية تفكير فقد رك. تربوية ال غنى عنها

على تنميته لتحقيق فهم أعمق لدى الطالب وبالتالي جعلهم أكثر قدرة على مواجهة مشكالت 

  .الحياة

معرفة المعلم بأنماط التفكير الرياضي لدى الطلبة وتحديد مواطن القـوة والضـعف لـديهم     -2

تراعي هذا التنوع في التفكير مما  برامجوبالتالي مراعاة الفروق الفردية لدى طلبته وتقديمه 

ثر أيؤدي إلى تطور اإلبداع لدى الطلبة وتميزهم وتفوقهم كال حسب نمطه في التفكير وتقليل 

هذه الدراسة تساعد في توجيه وتعـديل   كما أن .الفروق الفردية في العملية التعليمية التعلمية

 عي الجوانب المتعددة لمهـارات التفكيـر  سير التقويم القائم على االتجاه الواحد إلى تقويم يرا

التـي   كالتكما أنه نظراً لتدني التحصيل في الرياضيات والتي تعد من أكبر المش. وأنماطه
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تواجه العملية التعليمية فإن هذه الدراسة تساهم في رفع تحصيل الطلبة في الرياضيات مـن  

  .و العمل على تنميتهاتهم التفكير السائدة لدى الطلبة وتحديد مهارا أنماطخالل معرفة 

ارتبطت بتقديم  إذاوتتبلور أهمية تعرف المعلمين على أنماط التفكير المختلفة لدى الطلبة 

، وتدريب األنماط الضعيفة غير السائدة عند الطلبـة ، أنشطة تعليمية تحاكي جميع أنماط التفكير

فكير أكثر وبفاعلية أكبر كلمـا  فكلما تمكن الطالب من استخدام أنماط ت، وتعزيز األنماط السائدة

فتوظيفها  ،وكذلك فإن األنماط تتحكم في جميع أنشطة الحياة اليومية لألفراد، أصبح تفكيره أفضل

زيـادة   إلى باإلضافةهذا ، واستخدامها بقوة يؤدي إلى مواجهة المشكالت والتحديات بفعالية أكثر

  .)2011 ،مصطفى( مستوى النجاح في إنجاز المهام وتحسين نوعية الحياة

  أهداف الدراسة  4.1

ه علـى  أثرالتعرف على مدى توظيف أنماط التفكير الرياضي و إلىتهدف هذه الدراسة 

  :وذلك من خالل واتجاهاتهم نحو الرياضيات تحصيل طلبة الصف الثامن في مادة الرياضيات

إلبـراز  وذلـك  ، التعرف على أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسـي  -1

ويمكن اإلفادة من نتائج البحث في توجيـه المعلمـين فـي    ، جوانب القوة والضعف لديهم

المدارس والجامعات الستخدام استراتيجيات تدريسية مناسبة تعمل علـى تنميـة مهـارات    

كما ويمكن اإلفادة من نتائج البحث فـي توجيـه العـاملين    ، التفكير الرياضي لدى الطلبة

هج المدرسية على تضمين أنشطة تعليمية وبرامج تدريسية لتعالج أبرز والمختصين في المنا

 .جوانب الضعف لدى الطلبة وتعمل على تنمية مهارات التفكير الرياضي لديهم

 لرياضياتاأنماط التفكير الرياضي على تحصيل الطلبة في مادة  توظيف التعرف على أثر -2

تطبيقية من حيث أنه يمكن  أهميةلبحث وبالتالي يكتسب ا، وعلى اتجاهاتهم نحو الرياضيات

اإلفادة من نتائجه في تطوير برامج من شأنها رفع مستويات مهارات التفكير الرياضي لدى 

وإكساب الطلبة اتجاهـات إيجابيـة نحـو     وبالتالي زيادة التحصيل في الرياضيات ،الطلبة

 .الرياضيات



9 

  أسئلة الدراسة  5.1

  :األسئلة التاليةتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن 

  هل يوجد عالقة بين تحصيل طلبة الصف الثامن واتجاهاتهم نحو الرياضيات؟ �

 ما أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي في محافظة نابلس؟ �

 ؟مدى تأثير أنماط التفكير الرياضي على تحصيل طلبة الصف الثامنما  �

  فرضيات الدراسة 6.1

بين متوسطي التحصيل ) α  =0.05( لة إحصائية عند مستوى الداللةدال وال يوجد فرق ذ" �

في الرياضيات لطالب الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على 

 ".الدرجة الكلية الختبار التحصيل

التفكيـر   يفي متوسط) α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ" �

الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار  بالبصري لطل

  ".أنماط التفكير الرياضي

التفكيـر   متوسطي في) α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ" �

الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية علـى اختبـار    بةالناقد لطل

 ".ير الرياضيأنماط التفك

التفكيـر   متوسطي في) α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ" �

 الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة علـى    بةاالستداللي لطل

  ".اختبار أنماط التفكير الرياضي

في متوسطي اتجاهات  )α  =0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة " �

طلبة الصف الثامن نحو الرياضيات بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقيـاس  

  ".اتجاه الطلبة نحو تعلّم الرياضيات
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  حدود الدراسة  7.1

  :تتحدد الدراسة ضمن الحدود التالية

 .في محافظة نابلس األساسيتقتصر هذه الدراسة على طالب الصف الثامن  -1

 ).الناقد ،اإلبداعي ،البصري ،االستداللي(الدراسة على أنماط التفكير تقتصر هذه  -2

ومقيـاس االتجـاه نحـو    ، تقتصر أدوات الدراسة على اختبار أنماط التفكير الرياضـي  -3

 .واختبار التكافؤ، واختبار التحصيل، الرياضيات

ات يقتصر موضوع الدراسة على معرفة أثر أنماط التفكير الرياضي على تحصيل واتجاه -4

  .طلبة الصف الثامن نحو الرياضيات

  اإلجرائية  مصطلحات الدراسة 8.1

  :تم تعريف مصطلحات الدراسة كما يلي

سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن  :التفكير

  ).Barell, 1991(طريق واحدة أو أكثر من الحواس الخمسة 

نوع من النشاط العقلي يعتمد على التأمل في الوصول إلى المفاهيم المجـردة  : التفكير الرياضي

عملية بحـث  بأنه ) 2010، أبو زينة(ويعرفه  ).Herbert,1983( وتوظيفها في عمليات التفكير

عن معنى في موقف أو خبرة ذات عالقة بسياق رياضي، حيث يتمثل الموقف فـي أعـداد أو   

ويقاس إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي يأخذها الطالب . ةأشكال أو مفاهيم رياضيرموز أو 

  .على اختبار التفكير الرياضي المعد خصيصاً ألغراض هذه الدراسة

تلك العمليات العقلية التي نقوم بها من أجـل جمـع المعلومـات وحفظهـا أو      :مهارات التفكير

حليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى استنتاجات وصنع تخزينها، وذلك من خالل إجراءات الت

  .)Willson,2002( القرارات
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ما يستطيع الطالب اكتسابه من خالل ما يمر بـه   هو) 2012(عفانة  يعرفه: التحصيل الدراسي

ويمكـن تعريفـه    .من خبرات في الرياضيات تقدمها المدرسة على شكل أنشطة متكاملة متعددة

المعرفة والفهم والمهارات التي يكتسبها الطالب بعد مروره بخبـرة تربويـة   على أنه مجموعة 

ويقاس إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي يأخذها الطالـب  . )2007، برهم والخطيب(معينة 

  .على اختبار التحصيل المعد خصيصاً ألغراض هذه الدراسة

تعلم العام والثابت نسبياً بالقبول أو الرفض تعرفه الباحثة بأنه شعور الم: االتجاه نحو الرياضيات

نحو مادة الرياضيات ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم فـي مقيـاس االتجـاه المعـد     

  .خصيصاً ألغراض هذه الدراسة

األسلوب أو الطريقة التي يفكر بها الفرد منطلقاً مـن ثقافتـه وخبراتـه    :أنماط التفكير الرياضي

ويقاس إجرائياً في هذه الدراسة بالدرجة التي يأخـذها   ).2007، العتوم(العقلية الحياتية وقدراته 

  .الطالب على اختبار أنماط التفكير الرياضي المعد خصيصاً ألغراض هذه الدراسة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  اإلطار النظري 1.2

  الدراسات السابقة 2.2

  الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منهاالتعقيب على  3.2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  لألدبيتضمن هذا الفصل استعراض 

  .الدراسة

 اإلطار النظري  1.2

بالتفكير وأنماطه وقـد اعتمـدت    النظري المتعلق لألدباستعراض  جزءيتضمن هذا ال

كما ويتضمن استعراضاً للتحصـيل  ، الباحثة في ذلك على نظريات التفكير كما أوردها جيلفورد

  :ضمن عدة محاور كما يلي واالتجاهات نحو الرياضيات وذلك

  التفكير

  تعريف التفكير -أ

ويتميـز  ، اإلنسـان المعرفي الذي يمتلكه –يعد التفكير عنصراً أساسياً في البناء العقلي 

، وبعمله المنظومي الذي يجعله يتناول التأثير مع عناصر البناء المؤلف منها، بطابعه االجتماعي

ويؤثر ويتـأثر بجوانـب    .والتصور كاإلدراك األخرىأي يؤثر ويتأثر ببقية العمليات المعرفية 

ويتميز التفكير عن سائر العمليات المعرفية بأنـه   ،واالنفعالية واالجتماعية ،الشخصية العاطفية

بها  واإلحاطةوالظواهر والمواقف  األشياءعمق  إلىها تعقيداً وأقدرها على النفاذ أكثر رقياً وأشد

موضـوعية   ،معارف ومعلومات جديـدة  إنتاج وإعادة وإنتاجمما يمكنه من معالجة المعلومات 

كير بال المفكرين والفالسفة فترة طويلة بـذلوا خاللهـا   لذا فقد شغل موضوع التف، دقيقة وشاملة

  .)2012 ،الصاحبوالعفون ( جهوداً متواصلة من أجل توضيح معالمه

ا المتخصصون في شتى المجاالت من أجل التعرف على هومن أهم التعريفات التي وضع

  :مفهوم التفكير ودراسته هي
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شاطات العقلية غير المرئية التـي  التفكير بأنه سلسلة من الن )2003، جادو أبو( يعرف

بحثاً عـن  ، يقوم بها الدماغ عند تعرضه لمثير يتم استقباله بحاسة أو أكثر من الحواس الخمس

ات والعوامـل  وهو سلوك هادف وتطوري يتشكل من تداخل القابلي. معنى في الموقف أو الخبرة

   .لذي يجري حوله التفكيرالشخصية والعمليات المعرفية وفوق المعرفية والمعرفة الخاصة ا

وهو في أعلى مسـتويات النشـاط   ، أن التفكير هو عادة العقل) 2009( ويذكر الخطيب

عن غيـره   اإلنسانز هم الخصائص التي تميأو، اإلنسانيالسلوك  أشكالعقد نوع من أالعقلي و

  .من المخلوقات

عناصر تتمثل في عبارة عن مفهوم معقد يتألف من ثالثة " بأنه ) 2003(ويعرفه سعادة 

 إلى باإلضافة، كالفهم والتطبيق بسطواأل، العمليات المعرفية المعقدة وعلى رأسها حل المشكالت

، معرفة خاصة بمحتوى المادة أو الموضوع مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفة

ما االتجاهات والميولوال سي .  

وهو االكتشاف المتعمد للخبرة ، دم فيها الذكاءويعرف التفكير على أنه الكيفية التي يستخ

الحكم  إطالقاتخاذ القرار أو التخطيط أو حل المشكالت أو  أوقد يكون الفهم ، باتجاه هدف معين

  .)2012 ،مصطفى(القيام بفعل ما أو الشيءعلى 

ولقد أشار لهذا المعنـى  ، عرف ما الذي يجب عمله بالتحديديبدأ التفكير عادة عندما ال ي

ـ  ، جون ديوي والتغلـب عليهـا    كالتعندما عرف التفكير بأنه األداة الصالحة لمعالجـة المش

نشاط  إلىعملية داخلية تعزى  إلىوالتفكير مفهوم افتراضي يشير ، )2001 ،قطامي(، وتبسيطها

 إشـباع ذهني معرفي أو تفاعلي انتقائي قصدي موجه نحو حل مسألة ما أو اتخاذ قرار معين أو 

ويتطور التفكير لدى الفرد تبعاً لظروفـه البيئيـة   ، عن سؤال ما إجابة إيجاد أولفهم رغبة في ا

  .)2009،الخطيب( المحيطة

  :التفكير في ثالثة اتجاهات فتعاريوترى الباحثة أنه يمكن وضع 

  .يعرف التفكير بأنه كل نشاط عقلي يستخدم الرموز بهدف فهم موضوع معين: األول
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  .دفاً لعملية حل المشكالت عن طريق تطبيق القواعد والمبادئ العامةجعل التفكير مرا: الثاني

  أحكام من خالل بعض األدلة إصداريتم من خالله ، وصف التفكير كمرادف لالستدالل: الثالث

  مستويات التفكير -ب

أسـاس فكـرة    إلى أن) 2012(الصاحب و شير العفونيأما بالنسبة لمستويات التفكير ف

إذ أن السلوك يتكيف حسب المواقف ، العقل ال يعمل على مستوى تعقيد واحد المستويات هي أن

وهذه الشروط ال تتطلب ما هو بسيط وأحياناً ما هو . الخارجية أو حسب شروط المجال السلوكي

  . ولكنّها تؤدي إلى غاية واحدة وهي تحقيق التوافق بين الفرد والمجال السلوكي له. أشد تعقيداً

  :مستويات رئيسية وهي ةات التفكير في ثالثوقد صنفت مهار

وتشـمل المالحظـة   ) Essential Cognitive Processes( األساسيةالعمليات المعرفية -1

  .والمقارنة واالستيعاب واالستقراء واالستدالل والتصنيف وتنظيم المعلومات

التفكير و األحكاموتشمل حل المشكالت وإصدار ): Complex Processes(عمليات مركبة -2

  .اإلبتكاري والتفكير الناقد

): Thinking about thinking(ما وراء العمليات المعرفية أو التفكير من أجل التفكيـر  -3

وزيادة الوعي بعمليات التفكير الذاتية كما  اآلخرينوهي عمليات تساعد الطلبة على التعلم من 

ى العمليات المعرفيـة وتـديرها   تختص بمهارات التخطيط والمراقبة والتقييم التي تسيطر عل

  .بشكل دقيق

  يوضح مستويات التفكير) 1(والشكل 



  

عبارة عن عملية عقلية يستطيع المتعلم عن 

تلـك   فهيمهارات التفكير أما  .طريقها عمل أي شيء ذي معنى من خالل الخبرة التي يمر بها

وذلك مـن خـالل إجـراءات    ، 

 .القرارات

مهارات التفكير الدنيا والتـي  : فئتين رئيسيتين هما

وهـي عمليـات مـن    ، تعني االستخدام المحدود للعمليات العقلية كالحفظ واالستظهار والتـذكر 

تعنـي  ومهارات التفكير العليا والتي 

ويحدث ذلك عندما يقوم الفرد بتفسير المعلومات وتحليل ومعالجتهـا  

سؤال أو حل مشكلة ال يمكن حلهـا مـن   

أنـواع   هذا ويقع ضمن هذه الفئة مجموعة من


	���ت ��ق 
�����

�����

��ا��� 

�����
ا���ذ ا���ار

�ف�� ا�����

و"! ا����ل

درا$� ا����ل

16 

  مستويات التفكير: )1(شكل 

  الفرق بين التفكير ومهارات التفكير

عبارة عن عملية عقلية يستطيع المتعلم عن  هوأن التفكير  إلى) 2011(أشار مصطفى 

طريقها عمل أي شيء ذي معنى من خالل الخبرة التي يمر بها

، جل جمع المعلومات وحفظها أو تخزينهاأمن تتم 

القرارات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى االستنتاجات وصنع

فئتين رئيسيتين هما إلىويمكن تصنيف مهارات التفكير 

تعني االستخدام المحدود للعمليات العقلية كالحفظ واالستظهار والتـذكر 

ومهارات التفكير العليا والتي . مستويات التفكير العليا إلىالضروري تعلمها قبل االنتقال 

ويحدث ذلك عندما يقوم الفرد بتفسير المعلومات وتحليل ومعالجتهـا  ، االستخدام للعمليات العقلية

سؤال أو حل مشكلة ال يمكن حلهـا مـن   عن بعيداً عن الحلول أو الصياغات البسيطة لإلجابة 

هذا ويقع ضمن هذه الفئة مجموعة من، خالل االستخدام الروتيني للعمليات العقلية الدنيا

  .كالتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد

��ت ا�)'&�� �()�
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الفرق بين التفكير ومهارات التفكير -ج

أشار مصطفى 

طريقها عمل أي شيء ذي معنى من خالل الخبرة التي يمر بها

تتم العمليات التي 

التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى االستنتاجات وصنع

ويمكن تصنيف مهارات التفكير 

تعني االستخدام المحدود للعمليات العقلية كالحفظ واالستظهار والتـذكر 

الضروري تعلمها قبل االنتقال 

االستخدام للعمليات العقلية

بعيداً عن الحلول أو الصياغات البسيطة لإلجابة 

خالل االستخدام الروتيني للعمليات العقلية الدنيا

كالتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد، التفكير
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  أهمية التفكير  -د

لحمن األدوات الضرورية  دتع إذوقت الحالي الة خاصة في إن مهارات التفكير حاجة م

هذا عدا عن ، ومتزايد في تعقيده، على التعامل والعيش في عالم سريع التغير األفرادالتي تساعد 

، من أجل تحقيق األهداف المرغوب فيها، لذي يستطيع التفكير بمهارة عاليةتُنشئ المواطن ا أنها

وتنمية قدرة األفـراد علـى   ، وتنشئة مواطنين يمتازون بالتكامل من النواحي الفكرية والجسمية

ومساعدتهم علـى الفهـم األعمـق    ، التفكير الناقد واإلبداعي وصنع القرارات وحل المشكالت

  . لألمور

  :الطلبة لمهارات التفكيرأهمية اكتساب  �

  :أنه يمكن تلخيص ذلك بما يلي) 2008(يرى مجيد 

يساعد الطلبة على البحث عن المعلومات وتصنيفها واستخدامها في التعامـل الـواعي مـع     -

  .ظروف الحياة المتغيرة المحيطة بهم

يساعد الطلبة على ربط معلوماتهم بشكل أفضل ويمكنهم من رفع كفـاءاتهم التفكيريـة فـي     -

  . تصريف أمورهم على ُأسس قوية من الوعي والفهم

 :أهمية اكتساب المعلم لمهارات التفكير �

  :اآلتيذلك من خالل  )2003(زيتونلخص ي

  .ميةلية التعليمية التعلّمساعدتهم في اإللمام بمختلف أنماط التعلم ومراعاة ذلك في العم-

  .زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدى المعلمين-

  .جعل عملية التدريس عملية تتسم باإلثارة والمشاركة والتعاون بينهم وبين الطلبة-

مية ألن الطلبة يستمتعون باألنشطة التعلّ،التخفيف من عملية التركيز على اإللقاء للمادة الدراسية-

  .يستطيعون عن طريقها اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيهاالمختلفة التي 
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لم يكـن يقصـد إال    "تكلم حتى أعرفك  "القول المأثور لسقراط حين قال لجليسه  ولعّل

التفكير، فإذا كان التفكير نشاطاً داخلياً يحدث داخل العقل اإلنساني معتمداً على النظام المعرفي، 

تعد الرياضيات وسـيطاً  و .تحدث هو السلوك الظاهر أو الصورة المقيسة للتفكيرفإن الكالم أو ال

مهماً لتنمية مهارات التفكير المختلفة نظراً لما تتميز به من طبيعة خاصة، فمن حيث اللغة تتميز 

الرياضيات بدقة التعبير والوضوح واإليجاز، ومن حيث البنية تتميز الرياضيات ببنية استداللية 

على المنطق والمقدمات والدالالت الصحيحة، وكمادة دراسية تتميز الرياضيات بتراكميـة  تعتمد 

البناء إلى جانب اعتمادها على التصور والتخيل وتكوين الصور الذهنيـة بمـا يحقـق متعـة     

  .لدارسيها

  الرياضيات

  :أنه يمكن النظر للرياضيات على أنها) 2003(لقد ذكر أبو زينة 

فهي تنظم البرهان المنطقي وتقرر نسبة احتمال صحة فرضية أو  :التفكيرطريقة ونمط في  -1

 .وتوظف الرياضيات عدة أنماط للتفكير، قضية ما

الرياضيات لغة تستخدم تعابير ورموز محددة ومعرفة بدقة فهي أداة للتواصل الفكري بـين   -2

 .ومما يميز هذه اللغة أنها عالمية تتجاوز حدود الزمان والمكان، الناس

 .الرياضيات معرفة منظمة في بنية لها أصولها وتنظيمها وتسلسلها -3

 .والرموز واألشكال األعدادأي التسلسل والتتابع في : األنماطالرياضيات تعنى بدراسة  -4

 .ويمكن النظر للرياضيات على أنها فن تتمتع بجمال في تناسقها وترتيب وتسلسل أفكارها -5

مد نظاما للتفكير يتميز عن بـاقي األنظمـة   أن الرياضيات تعت) 2009(إبراهيم ويرى 

ولذلك يمكن وصف الرياضيات بأنها العلم الذي ، األخرى التي تقوم على أساسها العلوم المختلفة

  .بممارسة أقصى درجات التفكير وإدراك العالقات والبرهان و االستنتاج لإلنسانيسمح 
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تتعلق باكتساب  اًأهدافأن من أهداف تدريس الرياضيات ) 2000(وآخرون عبيد  ويرى

  . اتجاهات موجبة نحو دراسة الرياضيات وتنمية الميول وأوجه التقدير نحوها

من هنا تكون الرياضيات على عالقة وثيقة بمهارات التفكير من حيث كونهـا تنطـوي   

المفاهيم الرياضية نظرة فاحصة  إلىوالنظر ، وتنظيم المعلومات وترتيبها، على تركيب األفكار

ولذلك فان العالقـة  ، وتقديم حلول صحيحة وبراهين دقيقة ال تعتريها أية ثغرات منطقية، مدققة

ويمكن أن نسميها بـالتفكير  ، ة تبادلية التأثيرالتي تربط بين التفكير والرياضيات عالقة منظومي

  .الرياضي

  التفكير الرياضي 

 تعريف التفكير الرياضي  -أ

التفكير المصاحب للفرد فـي مواجهـة المشـكالت    يمكن اعتبار التفكير الرياضي ذلك 

ه عدة اعتبارات تتعلق بالعمليات العقلية التي تتكون وتحد، والمسائل الرياضية في محاولة لحلها

 األنـواع منها عملية الحل والعمليات المنطقية التي تتكون منها عمليـة حـل مسـائل مختلفـة     

 ،الخطيب( سؤال المشكلة أو المسألة الرياضية والعمليات الرياضية التي يجب أن تستخدم إلجابة

2009(.  

 ،اإلعدادأن التفكير الرياضي يشمل استخدام المعادالت السابقة ) 2009( ويرى مصطفى

تمثل إطاراً فكرياً يحكم العالقات بين إذ ، واالعتماد على القواعد والرموز والنظريات والبراهين

  .األشياء

  :منها ما يلي، يف لمصطلح التفكير الرياضيعدة تعار) 2009( إبراهيمويذكر 

  .المشكالت الرياضية حل القدرة على *

، االسـتقراء :مثـل ، ويشتمل على عدة مهـارات ، أسلوب تفكير خاص بدراسة الرياضيات *

  .وحل المشكالت، واالستدالل



20 

 إنتاجمجموعة من العمليات العقلية التي تتمحور حول مشكالت رياضية محددة والتي تهدف * 

  .لحل تلك المشكالت كإستراتيجيةأفكار تستخدم كوسيلة أو 

يوصي المجلس القـومي لمعلمـي الرياضـيات    ، وقوة التفكير الرياضي ألهميةونظرا 

)NCTM:2000,2003 ( ولقـد   .فكر المتعلم وتنمية قدراته التفكيريـة  إثارةبأهمية وضرورة

فقـد  ، أهدافا تفصيلية للتفكير الرياضي حسب المراحل العمرية) NCTM,2000(ضمت وثيقة 

المتوقعة من تدريس الرياضيات للطلبـة   األهدافعدد من ) الرياضيات والتفكير(جاء في معيار 

  :في الصفوف من الخامس حتى الثامن بحيث يتمكن الطالب من

 .التعرف على التفكير االستنتاجي واالستقرائي واستخدامه •

 .يق عمليات التفكيرفهم وتطب •

 .القيام بتخمينات وحجج رياضية وتقييمها •

 .يتحقق الطلبة من أفكارهم •

 .تقدير قوة التفكير المنطقي واستخدامه كجزء من الرياضيات •

بةن بيئة تعلم الرياضيات تساعد الطلأل، يتضح مما سبق أن التفكير الرياضي تفكير راق 

ويمكن إجمال أساليب ، غير مألوفة إبداعيةيق حلول على االكتشاف و االختراع واالبتكار وتحق

، والتفكيـر االسـتداللي  ، والتفكير الناقد، التفكير االستقرائي: منها أسلوباالتفكير في ستة عشر 

وفيمـا يلـي    ،والتفكير المحسـوس ، والتفكير التحليلي، والتفكير االستنباطي ،اإلبداعيوالتفكير 

  .ن أهم أنماط التفكير في الرياضياتم دوالتي تع األنماطبعض هذه ل عرض

  أنماط التفكير الرياضي –ب

األسماء  دكثيرة ومتنوعة، وقد يتداخل بعضها في بعض وقد تتعد الرياضي التفكير ماطأن

ونمط التفكير هو األسـلوب أو الطريقـة   . لمسمى واحد، مثل التفكير المنطقي والناقد واإلبداعي
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ثقافته وخبراته الحياتية وقدراته العقلية، وهو من أبرز السـمات  التي يفكر بها الفرد منطلقاً من 

  .)2007 ،عتومال( المميزة له

 التفكير الناقد -1

أنه نوع من التفكير يتعامل مع ما يعتقده الشخص أو يفعله فـي  ) 2009( إبراهيميعرفه 

  .أي موقف أو حدث

و المعـارض فـي   أنه قدرة الفرد على إبداء الرأي المؤيد أ، )2009(ويعرفه مصطفى 

ويرى أنه يكفي هنـا أن يكـون الفـرد    . المقنعة لكل رأي األسباب إبداءمع ، المواقف المختلفة

وأن يدلل على رأيه ببينة مقنعة حتى يكـون مـن الـذين     ،صاحب رأي في القضايا المطروحة

  .يفكرون تفكيراً ناقداً

ذي يحرر الفرد من حالة أن التفكير الناقد ذو المعنى القوي هو ال) 2008( ويرى مجيد 

ويدرك ضرورة وضع افتراضاته وأفكـاره موضـع   ، العجز عن إدراك وجهات نظر اآلخرين

  . اختبار وفحص قوي لآلراء المعرضة آلرائه وأفكاره

 إلعاقـة المباشـرة   األسبابأن هناك عدة عوامل سلبية تعد من ) 2009(ويرى ابراهيم 

  :اآلتي في أهمهاالتفكير الرياضي الناقد يتمثل 

 .في االعتبار بةالطل آراءعدم أخذ  - 

 .كافية رمعلومات غي إعطاءمع ، تعميمات خاطئة إلىالوصول  - 

 .استخدام جمل ورموز بشكل غير دقيق - 

 .االبتعاد عن النقطة الرئيسية من الحل - 

 .وتقرير الجمل دون أي غرض األمثلةوضع العديد من نفس أنواع  - 
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أن كل طالب يستطيع أن يتعلم كيف يفكر ) 2002، جروان(الواردة في هارندك  وتعتقد

وأن مجـرد   .له فرصة التدرب والممارسة الفعلية في الصفوف الدراسية أتيحت إذاتفكيراً  ناقداً 

الرفض المباشر والسريع لفكرة ما يعد خطوة ايجابية في اتجاه تنمية  أواالنتقال من حالة الموافقة 

واجب المعلم أن يوفر لطلبته مناخاً تعليمياً مشجعاً  نإوعليه ف. الناقد لدى الطلبةمهارات التفكير 

   .التهديد أو باإلحراجال يشعرون فيه 

  اإلبداعيالتفكير  -2

ثم ، النظر للمألوف بطريقة أو من زاوية غير مألوفة على أنه، )2011(يعرفه مصطفى 

  .قابل للتطبيق واالستعمال إبداع إلىثم تصميم  إلىثم ، فكرة إلىتطوير هذا النظر ليتحول 

هو تجسيد لقدرة الفرد على استخدام طرائق غير  )Guilford,1989(ويعرفه جيلفورد 

   .واالبتكار األصالةتتوافر فيه سمات  إنتاجتقليدية في 

: اإلبـداعي على سمة هامـة للتفكيـر    )2004 ،مارزانو(كما ورد في  ويركز بيركينز

   .إبداعيةنتائج  إلىهو نوع من التفكير يوضع في نمط معين بحيث يؤدي  اإلبداعيالتفكير "

تكون واحدة من ضمن عدة  األشياءأنه طريقة خاصة لتأمل  اإلبداعيومن أسس التفكير 

تنظيم وتركيب  إعادةباكتشاف هذه الطرق األخرى بواسطة  اإلبداعيويهتم التفكير . طرق ممكنة

  .)1995،الجيوسي( المعلومات المتاحة

عدد من القدرات وفي طليعة هـؤالء ادوارد   إلى اإلبداعيف التربويون التفكير وقد صنّ

وفيما يـأتي  ، )Torance(وتورانس ) Guilford(و جيلفورد )  Edward de Bono(دي بونو

  :األكثر شيوعاً اإلبداعيعرض لقدرات التفكير 

 الطالقة -1

أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو وتعني القدرة على توليد عدد كبير من البدائل 

وهي فـي جوهرهـا    .والسرعة والسهولة في توليدها، االستعماالت عند االستجابة لمثير معين

  .)2011،جروان( اعملية تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمه
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فـي   اإلبداعية األفكارن اكبر عدد م إنتاجعلى أنه القدرة على  )2005(وتعرفه حبش 

وسهولة  األفكاروترى أن الشخص المبدع لديه درجة عالية من القدرة سيولة  ،وقت قصير نسبياً

  .ذات العالقة األفكارتوليدها وانسيابها بحرية تامة في ضوء عدد من 

 المرونة-2

التـي   األفكاراختالف  أوويقصد بها تنوع  اإلبداعتتضمن المرونة الجانب النوعي في 

درجة السهولة التي يعبر بها الفرد عـن   إلىالمبدع وبالتالي فهي تشير ) الطالب(يأتي بها الفرد 

والمبدع يجـب أن  ، بطرق متفاوتة أو متنوعة األمور وإدراك، موقفه أو جهة نظر عقلية معينة

بما يتناسب  على تغيير حالته العقلية يكون على درجة مرتفعة من المرونة والتكون العقلي وقادراً

  ).2008، مجيد(اإلبداعي مع تعقد الموقف 

 األصالة-3

هنا بمعنى الجـدة   واألصالة. اإلبداعيوالتفكير  باإلبداعوهي أكثر الخصائص ارتباطا 

وتوصـف الفكـرة   ، استجابات أصيلة إنتاجمهارة أو قدرة الفرد على  إلىوالتمييز وتشير أيضا 

تكـون   أنالفكرة يجب  أنوتتصف بالتمييز ثم  ،الشائعة لألفكاركانت ال تخضع  إذابأنها أصيلة 

والشـخص  . غير عادية وبعيدة المدى وذات ارتباطات بعيدة وذكية وأن تكون نافعة للمجتمـع 

المتكررة والحلول التقليدية للمشكالت  األفكارهو الذي يمل من استخدام  األصيلصاحب التفكير 

  ).2011، جروان(ا زادت درجة أصالتهولهذا كلما قلت درجة شيوع الفكرة 

أنها االستجابة غيـر   (Nassab and Trewfinger, 2006)نساب وتروفينجر ويعرفها

  .المألوفة والنادرة

 الحساسية للمشكالت-4

والوعي بمواطن الضعف والنقص أو الفجوات  اإلدراكويقصد بها المهارة والقدرة على 

والعادات ورؤية جوانـب   األشياءرؤية المشكالت في وهي قدرة الفرد على . في الموقف المثير

 األفـراد ويعني ذلك أن بعـض  ، وتوقع ما يمكن أن يترتب على ممارستها، النقص والعيب فيها



24 

، زيتـون ( من غيرهم في مالحظة المشكلة والتحقق من وجودها في الموقف أسرعالمبدعين هم 

2003.(  

 التفاصيل-5

أو الحل لمشـكلة  ، تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة إضافةوتعني هذه المهارة القدرة على 

محـدودة مثـل    ألشياءمن شأنها أن تساعد على تطويرها وتنفيذها مثل تقديم تفصيالت متعددة 

  .)2012 ،الصاحبوالعفون ( توسيع فكرة ملخصة أو تفصيل موضوع غامض

مهارات  هناك عدة شروط ال بد من توافرها من أجل تنمية أن) 2007 (ويرى مصطفى

  :منها بةلدى الطل اإلبداعيالتفكير 

   .اإلبداعيالمدرسة والمعلمين ألهمية دور المدرسة في تنمية وتعليم التفكير  إدارةاقتناع  -

بحيث تصـبح عمليـات    اإلبداعيتنمية مهارات التفكير  إلىتخطيط المدرسة لبرامج تهدف  -

  .والتعليم التعلم ام عليه عمليتالتفكير محوراً للمناهج الدراسية واألساس الذي تقو

بحرية وانطالق في منـاخ   اإلبداعيعمليات التفكير  بةتهيئة المناخ المناسب لكي يمارس الطل -

  .تربوي سليم

  التفكير االستداللي -3

أنه عملية عقلية منطقيـة تتضـمن مجموعـة مـن     ) 2012( الصاحبو العفون فهيعر

، المهارات الفرعية التي تبدو في كل نشاط عقلي معرفي يتميز باستقراء القاعدة مـن جزئياتهـا  

 إلـى م بصـحتها  سلّقضايا م أويسير فيه الفرد من حقائق معروفة  إذ، واستنباط الجزء من الكل

  .معرفة المجهول ذهنيا

واالسـتنتاج  ، ن التفكير االستداللي هو القدرة على التعليـل المنطقـي  أب الباحثةرى تو

والنتائج وهو يتضمن بذلك عمليات مثل التجريد والتوصل  األسبابالعالقات للربط بين  وإدراك

  .واستنباط النتائج اآلراءوتقييم ، حلول للمشكالت إلىوالتوصل ، ثبات عالقاتإالتعميمات و إلى
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  :االستدالليهناك نوعان للتفكير و

وهو عبارة عـن  . نتيجة كلية إلىتتبع الجزئيات من أجل الوصول : االستدالل االستقرائي  -  أ

 بإجراءاتالقيام  إماوتتضمن ، عملية استدالل عقلي تنطلق من فرضية أو مقولة أو مالحظة

 . تعميم أونتيجة  إلىالتوصل  وإما إثباتهامناسبة لفحص الفرضية من أجل نفيها أو 

نتيجة عن طريـق معالجـة المعلومـات     إلىالقدرة على التوصل : ل االستنباطياالستدال  -  ب

 . محددة وإجراءاتوالحقائق المتوافرة طبقاً لقواعد 

، على اتخاذ القرارات أفضل القدرةوال شك أن المهارة في االستدالل االستنباطي تجعل 

ـ  الحياةفي  الفرد أكثر فاعلية في حل المشكالت التي تواجه التفكيركما تجعل  م اليومية وفي تعلّ

بصورة خاصة وذلك عن طريق التعرف على قواعد وإجراءات االستدالل  ،وتعليمها الرياضيات

  .)2002 ،جروان( والعمل على الوقوع في الخطأ من جهة أخرى، االستنباطي من جهة

  التفكير البصري-4

لعمليات تترجم قدرة بأنه منظومة من ا التفكير البصري )2012( الصاحبو العفونيرى 

لغة لفظية  إلىالفرد على قراءة الشكل البصري وتحويل اللغة البصرية التي يحملها ذلك الشكل 

في حين يرى ولمان أن التفكير البصري مهارة  .واستخالص المعلومات منه، مكتوبة أو منطوقة

ن الكثيـر مـن   باستخدام الصور والرسوم بدال م، معلومة ما أوالفرد على تخيل وعرض فكرة 

  .اآلخرينالحشو الذي نستخدمه في االتصال مع 

  )2003 ،عبيد وعفانة: (ويعتمد التفكير البصري على عمليتين هما

وفهمها وتوجيه الفـرد لمـا    األشياءباستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان : اإلبصار -1

  .حوله في العالم المحيط

الجديدة عن طريق تدوير وإعـادة اسـتخدام الخبـرات    وهي عملية تكوين الصور : التخيل -2

 ،ب المثيرات البصرية وحفظها فـي عـين العقـل   اوذلك في غي، الماضية والتخيالت العقلية
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والتخيل هما أساس العمليات المعرفية باستخدام مهارات خاصة في المخ تعتمد على  فاإلبصار

 إلىمن العين  اإلشاراتوالعقل بتحويل  )العين( اإلبصاريقوم جهاز  إذ، لخبرة السابقةا ةذاكر

  .الحركةو اللونو النمذجة: ثالثة مكونات للتخيل

  التحصيل الدراسي

  تعريف التحصيل الدراسي  -أ

ما يستطيع الطالب اكتسابه من خالل ما يمر به من خبرات فـي الرياضـيات تقـدمها    

ويمكن تعريفه على أنـه   ).2007 ،عفانة والخزندار( المدرسة على شكل أنشطة متكاملة متعددة

برهم ( مجموعة المعرفة والفهم والمهارات التي يكتسبها الطالب بعد مروره بخبرة تربوية معينة

  .)2007، والخطيب

   في الرياضيات بةأسباب تدني تحصيل الطل -ب

أبرز نقده على المناهج التقليدية ) Kline( أن العالم التربوي كالين) 2010(ذكر سبيتان 

  :في الرياضيات وأهمها بةتدني تحصيل الطل إلىعليها والتي تؤدي  المآخذالرياضيات وبين  في

فقد كان هدف المنهاج التقليدي في تـدريس المهـارات   ، والحفظ اآلليالتركيز على التدريب  -

الحسابية وحفظ القواعد والنظريات وتزويدها من خالل التدريب والتكرار دون التركيز على 

  .الفهم والتطبيق

  .ظهور المفاهيم والحقائق والعمليات منفصلة عن بعضها البعض -

توخي الدقة الرياضية الواجـب توفرهـا فـي    وعدم ، بيرعقلة مراعاة الدقة والوضوح في الت -

  .المناهج والكتب الدراسية

احتواء المناهج والكتب التقليدية على بعض الموضوعات عديمة الجـدوى أو التـي فقـدت     -

  .أهميتها وقيمتها
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  .في الهندسة إالتحاشي المناهج والكتب التقليدية ذكر البرهان الرياضي  -

  . عنصر الدافعية والتشويق إلىية افتقار المناهج والكتب المدرس -

افتقار الكتب والمناهج المدرسية لمواكبة التطورات الحديثة التي تلبـي متطلبـات العصـر     -

  .وحاجات األفراد والمجتمع

والعزوف ، استخدام الوسائل واألساليب القديمة التي أثبتت عدم فاعليتها في تدريس الرياضيات -

  .حديثةالعن استخدام األساليب والطرائق 

لذا فإن ضعف المعلم مهنياً يـنعكس علـى تحصـيل    ، ضعف إعداد المعلم إعداداً مهنياً كافياً -

  . الطالب وتدني مستواهم وتحصيلهم في الرياضيات

  التحصيل وعالقته باتجاهات الطلبة نحو الرياضيات

  أهمية دراسة اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات -أ

من خالل دراستهم لمادة الرياضيات أهمية كبيـرة فـي    بةلالتجاهات التي يكتسبها الطل

إنها توجه سلوكهم نحو الدقة والتنظيم والثقة واالعتماد على النفس في حل المشكالت،  إذحياتهم، 

والموضوعية في الحكم على المواقف واألشياء، وحب االستطالع وتكوين الدافعية والرغبة في 

  .مواصلة الدراسة والتعلم

تجاهات نحو الرياضيات من القضايا الرئيسية التي يعلق عليهـا المهتمـون   وقضية اال

بالرياضيات المدرسية أهمية كبيرة، ويعتبر هؤالء أن حب الرياضيات يرتبط بحق مـع نجـاح   

في دراستها، وحصولهم على درجات مرتفعة فيها، وإكسابهم لرضا وإطـراء المعلمـين    لبةالط

  .لعملهم وإجاباتهم

نحو دراسة الرياضيات ذات أهمية كبيرة لعدة أسباب، منها  بةتجاهات الطلوتعد دراسة ا

أنه من ضمن أهداف تدريس أي مادة دراسية تكوين اتجاه إيجابي نحوها، وكذلك ما أكدته نتائج 

العديد من الدراسات بشأن وجود عالقة ارتباطية بين االتجاهات نحو المادة الدراسية ومسـتوى  
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كانت اتجاهات الطالب إيجابية نحو المادة الدراسية كان تحصيله الدراسـي  التحصيل فيها، فإذا 

  . فيها عالياً والعكس صحيح

باإلضافة إلى دور االتجاهات نحو الرياضيات في مجال اختيار نوع التخصص الدراسي 

والمجال الوظيفي، فقد يختار الطالب إذا ما كانت اتجاهاته إيجابية نحو الرياضيات التخصـص  

اسي العلمي في المرحلة الثانوية، وكذلك التخصص الدراسي المناسب في المرحلة الجامعية، الدر

بل يوافق على االلتحاق بإحدى الوظائف ذات الصلة بالرياضيات بعد تخرجه، وبالعكس إذا مـا  

يتجنب االلتحاق بمثل هذه التخصصات الدراسية ومن  إذكانت اتجاهاته نحو الرياضيات سلبية، 

  ).2013، خلدون(من االلتحاق بالوظائف التي تتطلب هذا التخصص الدراسي ثم يحرم

نحو الرياضيات وقياسها فـي عـدة    بةومن ثم تتضح أهمية التعرف على اتجاهات الطل

علـى تحقيـق األهـداف     بةأشياء، ومنها على سبيل المثال ال الحصر العمل على مساعدة الطل

، وتوقع بةى تحسين وتطوير االتجاهات السلبية لدى الطلالوجدانية لتعليم الرياضيات، والعمل عل

مستويات تحصيل هؤالء الطالب في الرياضيات في ضوء نوعية اتجاهاتهم نحوها، وكذلك توقع 

مدى استمرار الطالب في دراسته للرياضيات في المراحل التعليمية األعلـى، باإلضـافة إلـى    

نشطة التعليمية المناسبة التي قد تعمـل علـى   المساعدة في اختيار طرق وأساليب التدريس واأل

  .تنمية اتجاهات الطالب اإليجابية نحو الرياضيات داخل الفصل الدراسي

  تعديل االتجاهات وتغييرها

والتي ترتبط بغيرها من االتجاهات ، إن تعديل االتجاهات وبخاصة تلك التي تتميز بالقوة

وقـد  . تعد أمراً صعباً للغاية، مبكرة من حياته وتلك التي تنشأ مع اإلنسان في مراحل، المكتسبة

تكون عملية تعديل الجوانب المعرفية في االتجاهات أقل صعوبة من تعديل الجوانب الوجدانيـة  

  .والنزوعية

في حين يرى البعض ، وتشير بعض الدراسات إلى أن االتجاهات ثابتة غير قابلة للتغيير

ممـا يجعـل أمـر    ، سواء في تكوينها أو في تغييرها، اآلخر أن االتجاهات تتميز باالستمرارية
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وتحتاج دراسة اتجاهات األفراد والتعديالت التي تطرأ عليها إلـى  ، تغييرها عملية تلقائية سهلة

  ).2011، دياب(فترات زمنية طويلة 

إن أهمية التعرف إلى االتجاهات وقياسها تعود إلى أنه يمكن توقع درجات تحصيل الطلبة مـن  

فمن تكون اتجاهاته نحو الرياضيات ، وهذا يعني أن التحصيل واالتجاهات مرتبطان، هماتجاهات

  . ايجابية يكون تحصيله مرتفعاً

  الدراسات السابقة 2.2

التـي   واألجنبيـة قامت الباحثة في هذا الفصل باستعراض العديد من الدراسات العربية 

من حيـث المـنهج   ، بحثت في موضوع التفكير الرياضي وأنماطه وعالقته بالتحصيل الدراسي

طالع على أهم النتائج والتوصيات اإلحصائية وأيضا اال األساليبو ،ات المستخدمةواألد، المتبع

  . والتعرف عليها ومقارنتها بنتائج الدراسة

  :المحاور التالية وقد قامت الباحثة بتصنيف الدراسات السابقة الى

  .دراسات تناولت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرى: المحور األول

  .دراسات تناولت استراتيجيات لتنمية التفكير الرياضي: المحور الثاني

  دراسات تناولت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرى 

ي وكل مـن  بتكاربحث العالقة بين مستوى التفكير اإل إلى) 1999(هدفت دراسة خليل 

على نمو قدرة ) أنثى،ذكر(بحث أثر الجنس  إلىكما هدفت ، التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات

طالبـاً  ) 196(تألفت عينة الدراسة مـن  . طلبة الصف العاشر األساسي على التفكير االبتكاري

أعـد  . طالبة في منطقة بيت لحـم ) 96(طالباً و) 100(وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي

ومقياسا لالتجاه نحو ، "كثيرات الحدود "خاصا بوحدة  الباحث ألغراض البحث اختبارا تحصيلياً

وقـد اسـتخدم الباحـث    . كما استخدم مقياس التفكير االبتكاري فـي الرياضـيات  ، الرياضيات

. تحليل التباين األحاديو، )ت(اختبارو) بيرسون(معامالت ارتباط : التالية اإلحصائيةالمعالجات 
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بين التفكير االبتكاري والتحصيل فـي   إحصائيةداللة  يهرت النتائج وجود ارتباط موجب ذوأظ

في مقياس االتجاه نحو الرياضيات  إحصائيةوأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة ، الرياضيات

وفي ضوء نتائج الدراسة فقـد أوصـى الباحـث    . الجنس إلىوالتحصيل في الرياضيات تعزى 

برامج الدراسية لتنمية الليب التدريس المتبعة في تدريس الرياضيات وتعديل بإعادة النظر في أسا

كما أوصى الباحث بضرورة بناء اختبارات لقياس القـدرة االبتكاريـة   ، التفكير االبتكاري لديهم

  . وإجراء دراسات لتحديد أثر المعلم في تنمية التفكير االبتكاري للطلبة، باستخدام مسائل رياضية

 اإلبداعيبحث أثر المعرفة الرياضية والتفكير  إلىدراسة هدفت ) 2000(تشة وأجرى الن

) 48(وقد تألفت عينة الدراسـة مـن   ، للمشكالت الرياضية األساسيعلى طلبة الصف العاشر 

وطبق على العينـة  ، طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة المأمونية في القدس

وتبعاً لنتائج االختبارين تم تقسيم ، اإلبداعياختبار التحصيل الرياضي واختبار تورانس للتفكير 

ومرتفع أو مـنخفض التفكيـر   ، المعرفة الرياضية خفضمرتفع أو من(مجموعات  )4(إلىالعينة 

تحليل كمي ركز على الفروق بين ما تطرحـه   إلى الطالبات تاأخضعت استجاب إذ ،)اإلبداعي

كيفـي لتحليـل    وآخـر ، من مشكالت رياضية من جانـب ) المرتفعة والمنخفضة(المجموعتان 

 اإلبـداعي مجموعتي التفكير على وقد لوحظ  .آخرالعمليات التي اتبعتها المجموعتان من جانب 

طرحت مشكالت أكثر ترابطاً من مجموعـة منخفضـي    اإلبداعيأن مجموعة مرتفعي التفكير 

في طرحهـا للمشـكالت    اإلبداعي ولوحظ نمط عند مجموعة مرتفعي التفكير، اإلبداعيالتفكير 

ت أعلى درجـة  مشكال إلىبدأت من مشكالت أقل تعقيداً  إذالرياضية من حيث التعقيد الرياضي 

لم تتبع نمطاً محدداً في طرحها للمشكالت  اإلبداعيبينما مجموعة منخفضي التفكير ، من التعقيد

  .من حيث التعقيد الرياضي

الكشف عن أثر برنامج تدريبي لتنمية القـدرة   إلى) 2001(كما هدفت دراسة الحوراني 

وقد أشـارت  . لعاشر األساسيفي تحصيل الرياضيات لدى طلبة الصف ا اإلبداعيعلى التفكير 

وجود أثر ايجابي للبرنامج التدريبي المقترح لتنمية القـدرة علـى التفكيـر     إلىنتائج الدراسة 

  .في تحسين مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات اإلبداعي
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بتطـوير   Schoenberger and Liming, 2001)(وقام كل من شونبيرغر وليمنـغ  

صطلحات الرياضية والعمليات الحسابية لتنمية مهارات التفكيـر  برنامج يعتمد على استخدام الم

وقد قام الباحثان بتطوير البرنامج بعد استقصـاء  ، الرياضي لدى طلبة الصفين السادس والتاسع

ومنها ضعف المهـارات  ، العوامل التي تقف وراء تدني مستويات التفكير الرياضي لدى الطلبة

تدني مشاركة الطلبة و، والمتعلقة بالمفاهيم الرياضية) لتعلم القبليا(تدني المعرفة السابقة ، اللغوية

نجاح البرنامج في تحسين مهارات  إلىوقد أشارت نتائج الدراسة ، في تنفيذ النشاطات الرياضية

  .التفكير الرياضي وتنميتها لدى الطلبة

األول  الصف بةمعرفة مستوى التفكير الناقد لدى طل إلى) 2005(هدفت دراسة الشرقي 

م العلمي أو األدبـي  سوالتعرف على مستوى التفكير وعالقته بالرغبة في االلتحاق بالق ،ثانويال

طالباً في خمـس  ) 288(وعالقته أيضا بمستوى تحصيلهم الدراسي وتكونت عينة الدراسة من 

، وتم إعداد اختبار على غرار مقياس التفكيـر الناقـد  ، في شرق مدينة الرياض، مدارس ثانوية

  :النتائج ما يلي توأظهر، والذي قام بإعداده واطسون وجليسر على البيئة األمريكية

 .مستوى التفكير الناقد لدى طالب الصف األول ثانوي في مدينة الرياض كان متوسـطاً 

في مستوى التفكير الناقد لدى الطالب والرغبة فـي االلتحـاق    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية  و، أو األدبية لصالح طلبة األقسام العلمية بأحد األقسام العلمية

  .مستوى التحصيل الدراسي إلىفي مستوى التفكير الناقد لدى الطالب تعزى 

معرفة طبيعـة العالقـة بـين التفكيـر      إلى) Mubark, 2005(وهدفت دراسة مبارك 

تكونت ، األردني عشر العلمي في الرياضي والتحصيل في مادة الرياضيات لطلبة الصف الحاد

واسـتخدم الباحـث األدوات   ، طالب وطالبة من مدارس محافظة إربد) 500(عينة الدراسة من 

، االسـتقراء و، التعمـيم ( اختبار التفكير الرياضي والذي اشتمل على الجوانب التاليـة  : اآلتية

واختبار التحصيل فـي  ، )ي التفكير المنطقي والبرهان الرياضو، استخدام الرموزو، االستنتاجو

وجود ارتباط دال  إلىوتوصلت الدراسة ، واستخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون، الرياضيات

  .وموجب بين جميع جوانب التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات
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دراسة بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتهـا   إلىبدراسة هدفت ) 2010(وقام خمش 

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثـة  . طلبة الصف التاسع األساسي بغزة بجانبي الدماغ لدى

 و االسـتداللي (اختبار السيطرة الدماغية واختبار أنماط التفكير الرياضي: بإعداد اختبارين هما

كانت عينـة   إذ، طالباً وطالبة) 134(وتكونت عينة الدراسة من ، )الناقد واإلبداعي والبصري 

. ولقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسـة ، ائية عنقوديةالدراسة عينة عشو

 أفـراد لـدى   األولىومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة أن البعد البصري احتل المرتبة 

 بالمرتبـة  اإلبـداعي وأخيراً كان البعد ، ثم البعد االستداللي بالمرتبة الثالثة، العينة ثم البعد الناقد

  .الرابعة

الكشف عن أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكيـر   إلى) 2012(وهدفت دراسة نجم 

 .الرياضي في التحصيل المباشر والمؤجل في الرياضيات لدى طلبة الصف السـابع األساسـي  

موزعين على ، طالباً وطالبة من طلبة الصف السابع األساسي) 182(تكونت عينة الدراسة من 

، ن للذكور إحداهما تمثل المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضـابطة يعبتش، أربع شعب

درست المجموعة التجريبيـة البرنـامج    إذ .ن لإلناث إحداهما تجريبية واألخرى ضابطةيوشعبت

بينمـا درسـت المجموعـات    ، تنمية أنماط ومهارات التفكير الرياضي إلىالتدريبي الذي هدف 

وتكونت أداة القياس من اختبـار تحصـيلي فـي    ، بالطريقة التقليديةالضابطة الكتاب المدرسي 

التحصـيل  (والذي تم استخدامه لقياس تحصيل الطلبة بعد تنفيذ الدراسـة مباشـرة   ، الرياضيات

ولإلجابة عـن أسـئلة الدراسـة    ). التحصيل المؤجل(وبعد أربعة أسابيع من تنفيذها ، )المباشر

األثر االيجابي للبرنامج  إلىأشارت النتائج و، ل التباين الثنائيواختبار فرضياتها تم استخدام تحلي

المقترح لتنمية التفكير الرياضي في تنمية التحصيل المباشر والمؤجل في الرياضيات وذلك لدى 

  .وتفوقه في ذلك على الطريقة التقليدية، كل من الطلبة الذكور واإلناث

استقصاء تطور القدرة على التفكيـر   إلىدراسة هدفت ) 2012(وأجرى أبو زينة وعبد 

باإلضافة إلى العالقة بين التفكير ، الرياضي لدى الطلبة عبر الصفوف من الثامن وحتى العاشر

طالباً وطالبة اختيروا من طلبـة  ) 1148(بلغ عدد أفراد الدراسة . الرياضي ونمط تعلم الطالب
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ولتحقيق أهـداف الدراسـة تـم     .الصفوف الثامن وحتى العاشر في مديرية تربية عمان األولى

، استخدام اختبار التفكير الرياضي من إعداد الباحثين والتحقق من صدقه وثباته بالطرق المناسبة

كشفت نتائج الدراسة عن  .ضلة لدى الطلبةفكما استخدم مقياس فارك للكشف عن أنماط التعلم الم

كمـا أظهـرت   . صف أعلى إلىنمو في القدرة على التفكير الرياضي بانتقال الطالب من صف 

وأظهرت النتائج أيضـاً أن  ، ضل لدى الطلبة يتغير مع اختالف الصففالنتائج أن نمط التعلم الم

مـا ذوو الـنمط   أ، أداء الطلبة على اختبار التفكير الرياضي كان األعلى لذوي النمط البصـري 

  .السمعي فكان أداؤهم األقل

معرفة أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بـبعض   إلىهدفت ف) 2013( يامين أما دراسة

معرفة العالقة بين أنمـاط التفكيـر    إلىكما هدفت ، الذكاءات لدى طلبة الصف العاشر األساسي

تكون مجتمع  إذ ،صفي التحليلياستخدمت الباحثة المنهج الو .)أدبي، علمي(الرياضي في التفريغ

وطبقـت  ، في محافظـة طـولكرم   األساسيالدراسة من جميع طالب وطالبات الصف العاشر 

وجود عالقة  إلىوأشارت النتائج ، طالباً وطالبة) 359(الدراسة على العينة القصدية المكونة من 

بـين   إحصائياروق دالة وجود ف، حصائياً بين أنماط التفكير الرياضي والذكاءات المتعددةإدالة 

  .)أدبي، علمي(التفكير والرغبة في التفريغ أنماط

  دراسات تناولت استراتيجيات لتنمية التفكير الرياضي 

 تحسين مستويات التفكير العليا عند طـالب  إلى) Leislie, 1997(هدفت دراسة ليزلي 

كما تصف ، مهارات الخاصةمن خالل تنمية التعلم التعاوني وال بالمرحلة االبتدائية ذوي إعاقات

طـالب بالمرحلـة   ) 5(تم تصميمه لتنمية مهارات التفكير العليـا لـدى    اًهذه الدراسة مشروع

االبتدائية ذوي إعاقات وكان الهدف من الدراسة هو تنمية مهارات التفكير العليا لـدى هـؤالء   

 وآدابالعلوم  و ياضياتالر: الطالب من خالل حل المشكلة واتخاذ القرار وذلك في المواد التالية

بعد تقـديم وصـياغة   . مشروع أساليب وأنشطة التعلم التعاوني أسبوعياًلوطبق في هذا ا، اللغة

في ، مارس الطالب تلك المهارة في نشاط مجموعة تعاونية مطلقة المحتوى، مهارة تفكير معينة

فهمهم  طرح بةاستطاع الطل إذ ،النهاية تم تثبيت المهارات في دروس الرياضيات والعلوم واللغة
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فـي حـل    بةتحسين سلوك الطل إلىللمهارة وكذلك استخدام تطبيقها لحل المشكلة وتشير النتائج 

  . لمستويات التفكير العليا بةالمشكلة وزيادة استخدام الطل

، فقد هـدفت إلـى تعـرف أثـر     )McCrink,1999(أما الدراسة التي قام بها مكرنك 

طالبـا  ) 79(التعليم في نماء مهارات التفكير الناقد لدى عينـة قوامهـا   اإلجراءات المبتكرة في 

اختيروا عشوائيا من بين طلبة الكليات اإلنسانية في جامعة ميامي، وقد دلـت نتـائج اسـتخدام    

للتفكير الناقد، على عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين    ) جليسر_ واطسون (مقياس 

  . يقة التقليدية في تحسين التفكير الناقدطريقة التعليم المبتكرة والطر

معرفة العالقة بين اتجاهات طالب الصف العاشر في  إلى )1999(هدفت دراسة ناصرو

وقـد  ، لك معرفة اتجاهاتهم نحـو الرياضـيات  ذمحافظة طولكرم وتحصيلهم في الرياضيات وك

م الباحث بتطبيق طالب وطالبة من طلبة الصف العاشر وقد قا) 388(تكونت عينة الدراسة من 

تدني مستوى التحصيل بشكل عام وأن متوسط  إلىوأشارت النتائج ، فقرة )36(استبانة مكونة من

  . اتجاهات الطلبة كان ايجابياً

بدراسة كان الهدف األساسي منها تعرف أثر الخرائط المفاهيمية ) 2001(وقام الدردور 

ا هدفت إلى معرفة مـا إذا كـان لجـنس    في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس، كم

طالبا وطالبة، تم تقسيمهم ) 128(تكونت عينة الدراسة من . الطالب أثر في تنمية تفكيرهم الناقد

 30(وضابطة مكونة مـن  ) طالبة 34طالبا و 31(عشوائيا إلى مجموعتين تجريبية مكونة من 

ـ  ) قبلـي وبعـدي  (قـد  وقام الباحث بتطبيق اختبار التفكيـر النا ) طالبة 33طالبا و  اعلـى كلت

 تم تدريس المجموعة التجريبية باستراتيجيات الخرائط المفاهيمية، في حين درست. المجموعتين

الضابطة بالطريقة التقليدية، وأظهرت النتائج وجود أثر دال إحصائيا يعزى لطريقـة   المجموعة

  . لجنس الطالبالتدريس لصالح المجموعة التجريبية، بينما لم يكن هناك أثر يعزى 

ثر برنامج تدريبي مبنـي علـى   أفقد هدفت إلى استقصاء ) 2003(أما دراسة العبدالت 

تكونـت  . التعلم بالمشكالت في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسـي 

تجريبيـة  : طالبا وطالبة تم اختيارهم عشوائيا، قسموا إلى مجموعتين) 112(عينة الدراسة من 
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تـم  . طالبـة ) 30(طالبا، و) 29(طالبة، وضابطة تكونت من ) 25(طالبا، و ) 25(تكونت من 

إعداد برنامج تدريبي مستقل عن المواد الدراسية من خالل تبادل مشكالت حياتية واقعية، وطبق 

وطبق اختبـار  . 2002/2003البرنامج على أفراد المجموعة التجريبية خالل الفصل الدراسي 

ل للبيئة األردنية على المجموعتين، وأظهـرت النتـائج   عدلمهارات التفكير الناقد المكاليفورنيا 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجوعتين ولصالح المجموعة التجريبية، كمـا أشـارت   

النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر الجنس والتفاعل بين أثر البرنامج 

  . والجنس

قياس أثر استراتيجية تعليمية مستندة إلى نظرية معالجة  إلى) 2003(هدفت دراسة الفي 

المعلومات واستقصاء فاعليتها في مهارات التفكير الناقد لدى عينة من طلبـة الصـف العاشـر    

ولتحقيق ذلك تم احتيار عينة الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي في المـدارس  . األساسي

موزعين علـى أربـع   ، طالباً وطالبة) 150(تكونت من  إذ. مديرية عمان الثانيةالحكومية في 

طبقـت  ، تجريبية وضابطة: مجموعتين إلىقسمت كل شعبتين ، شعب بواقع شعبتين لكل جنس

سر يجل –استخدم اختبار واطسون . استراتيجية تعليمية على المجموعة التجريبية لمدة ثالثة أشهر

بين المجموعتين ولصالح  إحصائيةوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  .لقياس التفكير الناقد

  .لمتغير الجنس في مهارات التفكير الناقد اًثرأكما لم تظهر النتائج ، المجموعة التجريبية

معرفة أثر استخدام نموذجي دورة التعلم والعـرض   إلى) 2004(وسعت دراسة بطرس 

االستداللي في الرياضيات لدى طالبـات الصـف األول   المباشر على التحصيل وتنمية التفكير 

تكونـت  ، ضـابطة  مجموعةوقد تمت مقارنة تلك النماذج بالطريقة االعتيادية بوصفها  ،ثانويال

اختيرت عشوائيا وجرى بناء اختبار تحصـيلي  ، طالبة في ثالث شعب) 107(عينة الدراسة من 

، فقـرة ) 30(فكير االستداللي مكـون مـن   واختبار لقياس التنمية المتحققة للت) 50(مكون من 

: جرى تدريسـها بنمـوذج دورة الـتعلم ذات المراحـل الـثالث      األولىالمجموعة التجريبية 

وباستخدام الوسائل الحسية للتعلم في مرحلة االستكشاف ، التطبيق، عرض المفهومو، االستكشاف

  . Piagetاجيه وفق نظرية بي، المجرد إلىلتحقيق االنتقال المعرفي من المحسوس 
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وفـق أصـناف   ، جرى تدريسها بنموذج العرض المباشـر : المجموعة التجريبية الثانية

أساليب تفكير من خالل حل مشكالت وبالخطوات و مبادئو مهاراتو مفاهيم: المعرفة الرياضية

درست وفق الطريقة االعتياديـة وكانـت النتـائج    : المجموعة الضابطة. المحددة لهذا النموذج

تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست وفق نموذج دورة التعلم على المجموعتين : كاآلتي

وفي مكونات المعرفة الرياضية كل علـى حـدة    ،التجريبية الثانية والضابطة في التحصيل ككل

تفوق المجموعة التجريبية الثانية التي درست وفق نموذج العرض ، وفي تنمية التفكير االستداللي

ر على المجموعة الضابطة في التحصيل ككل وفي مكونات المعرفة الرياضية كل علـى  المباش

فقد قـدمت  ، الدراسة من نتائج إليهوفي ضوء ما توصلت . وفي تنمية التفكير االستداللي، حدة

وتحسين اإلنجاز ، االهتمام بتنمية التفكير االستداللي: من التوصيات المقترحة منها اًالباحثة عدد

  .وذجي دورة التعلم والعرض المباشر في المراحل المختلفةمت وذلك باستخدام نللطالبا

 إستراتيجيةالتعرف على فاعلية استخدام  إلىهدفت ) 2005(وفي دراسة أجراها حمادة 

االستقصاء القائمتين على األسلوب التعلم النشط في نـوادي   وإستراتيجية) شارك-زاوج -فكر(

 ،االسـتدالل و، االسـتقراء (ة بعض مهارات التفكيـر الرياضـي   الرياضيات المدرسية في تنمي

وقد تكونت عينـة  ، لدى تالميذ الثالث اإلعدادي) التفكير ككل و ،البرهان الرياضيو، الترجمةو

 دأظهرت نتائج الدراسة وجـو ، وبعد تطبيق الباحث ألدوات الدراسة، طالب) 126(الدراسة من 

طالب المجموعتين التجريبيـة والضـابطة لصـالح     فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات

كما أظهرت الدراسة وجود عالقة ، طالب المجموعة التجريبية في نمو مهارات التفكير الرياضي

  .عكسية بين التفكير الرياضي وقلق الرياضيات لدى طالب عينة الدراسة

قائمة على  إستراتيجيةإلى تقصي أثر استخدام ) 2008(وهدفت دراسة الخطيب وعبابنة 

واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السـابع  ، حل المشكالت على التفكير الرياضي

 إلـى قسـموا  ، طالب من الصف السابع) 104(تكونت عينة الدراسة من . األردناألساسي في 

تدريسية قائمة على حل المشـكالت   إستراتيجيةتجريبية درست باستخدام  ،مجموعتين عشوائياً

درست بالطريقة االعتيادية وقد أظهرت النتائج المتعلقة بالتفكير الرياضي تفوق طالب  وضابطة

في  إحصائيةالمجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة وعدم وجود فروق ذات داللة 



37 

التدريس والمستوى التحصـيلي وأن اتجاهـات    إستراتيجيةالتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين 

التجريبية كانت أفضل من اتجاهات أقرانهم من المجموعة الضـابطة وعـدم    طالب المجموعة

في اتجاهات الطالب نحو الرياضيات تعـزى للتفاعـل بـين     إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

  .التدريس والمستوى التحصيلي إستراتيجية

العصـف   إستراتيجيةالتعرف على أثر استخدام  إلىدراسة هدفت ) 2009(األغاوأجرى 

هني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي من جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحـادي  الذ

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، عشر للفرع العلمي

اختبار من تصميم الباحث يتعلق بـبعض مهـارات   و، اختبار السيطرة الدماغية: األدوات التالية

، اختبار مـان ويتنـي  و ،)ت(اختبار: التالية اإلحصائيةلرياضي وتم استخدام األساليب التفكير ا

ن المجتمع الدراسي من جميع طلبة الصف الحادي عشر الفرع تكو، ويلس –اختبار كروسكال و

مـنهم  ، طالبـاً ) 60(وبلغت عينة الدراسة ، العلمي التابع للمدارس الحكومية لمحافظة خانيونس

وقد وجدت الدراسـة فـروق ذات   ، اختيار العينة بطريقة قصدية وتم، تجريبيةكمجموعة ) 30(

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فـي التطبيـق البعـدي     إحصائيةداللة 

) األيمن واأليسر للدماغ(الختبار تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الجانبين معاً 

وأوصت الدراسة بتعزيز استراتيجيات التدريس التي تنمي مهارات ، بيةلصالح المجموعة التجري

  .التفكير الرياضي لدى الطلبة وذلك كاستراتيجية العصف الذهني وغيرها

الـتعلم   إسـتراتيجية استقصاء أثر اسـتخدام   إلى) 2009(كما هدفت دراسة عبد وعشا 

لدى طلبة الصف السـادس  ، ضياتواالتجاهات نحو الريا، التعاوني في تنمية التفكير الرياضي

وبلغ عدد أفراد الدراسة  ،)عينة متيسرة(وقد تم اختيار أفراد الدراسة بصورة قصدية ، األساسي

درسـاً   )20(طالبة وبعد االنتهاء من تدريس وحدة الهندسة في الرياضيات مـن خـالل   ) 56(

ختبار في التفكير الرياضي من باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني تم تعريض الطلبة ال، تعليمياً

والختبـار  . ياس لالتجاهات نحو الرياضياتقفقرة وم) 30(نوع اختيار من متعدد اشتمل على 

سـبت المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات     وح ،فرضيات الدراسة تم تحليل نتائج الطالبات
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مـوعتين التجريبيـة   كما استخدم تحليل التباين المصاحب لعالمات الطالبات في المج، المعيارية

بـين نتـائج الطلبـة فـي      إحصائيةوكشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ، والضابطة

في التفكير الرياضي واالتجاهات نحـو الرياضـيات لصـالح المجوعـة     ، مجموعتي الدراسة

وقد خلصت الدراسة الى ضرورة استخدام استراتيجية التعلم التعاوني فـي تـدريس   ، التجريبية

  .واالهتمام بتصميم مناهج الرياضيات بما يعزز تنمية القدرة على التفكير الرياضي، اضياتالري

هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية االكتشـاف  ) 2011(وفي دراسة أجرتها هزيم

إذ تكونـت  ، الموجه بالوسائل التعليمية في التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعلم في الرياضـيات 

درستا المادة التدريبية التي أعـدتها الباحثـة   ) 66(ة من مجموعتين تجريبية عددهاعينة الدراس

ودرستا المحتوى الرياضي بالطريقة التقليدية وتـم تكـافؤ   ) 66(ومجموعتين ضابطة وعددها 

) ت(وبعد تطبيق أدوات الدراسة قامت الباحثة بتحليل البيانات باسـتخدام اختبـار  . المجموعتين

تين وتوصلت الباحثة إلى وجود فروق في تحصيل الطلبة لصالح المجموعتين لمجموعتين مستقل

  .التجرييتين

قياس أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي  إلىفي دراسته ) 2011(وهدف الكبيسي 

واتبـع  ، صيل والتفكير الرياضي لطلبة الصف الثاني المتوسط في مـادة الرياضـيات  حعلى الت

طالبا ) 41(لتجريبي ذا االختبار البعدي وكانت عينة الدراسة قد تكونت من الباحث المنهج شبه ا

طالبا درست باسـتخدام اسـتراتيجية التـدريس    ) 20(مجموعتين تجريبية وعددها  إلىتقسموا 

 األولوأعد الباحث اختبارين ، طالبا درست بالطريقة االعتيادية) 21(التبادلي والضابطة وعددها 

همـا  يفقرة وأجرى لكل) 38(والثاني للتفكير الرياضي تكون من ، فقرة )50(تحصيلي تكون من 

وكان من نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية . لفقراتهما اإلحصائيالصدق والثبات والتحليل 

التي درست باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي على المجموعة الضـابطة فـي التحصـيل    

  . والتفكير الرياضي

 بالوسـائل  مدعماً المبرمج التعليم استخدام إلى معرفة أثر) 2013(دراسة البوم وهدفت 

تكونـت  . األساسي الثامن الصف لطلبة الرياضيات في التعلم أثر التحصيل وانتقال في التعليمية
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طالباً ) 61(طالب في المجموعة التجريبية و) 58(طالب وطالبة منهم ) 118(عينة الدراسة من 

، إذ درست المجموعة التجريبية المادة التدريبية مـن إعـداد الباحثـة   ، لضابطةفي المجموعة ا

وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي واختبار انتقال ، والضابطة درست بالطريقة التقليدية

لمجمـوعتين  ) ت(وبعد االنتهاء من المادة التدريبية تم تحليل البيانات باستخدام اختبار، أثر التعلم

ين وقد أشارت النتائج إلى وجود أثر الستخدام التعليم المبرمج المدعم بالوسائل التعليميـة  مستقلت

  .لصالح المجموعة التجريبية

  ابقة وموقع الدراسة الحالية منهاالتعقيب على الدراسات الس 3.2

والخطيب وعبابنة وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ) 2009( أكدت دراسة عبد وعشا

وجـود  ) 2005(أكدت دراسة الشرقيو، واتجاهات الطالب نحو الرياضيات في متوسط تحصيل

مستوى التحصـيل   إلىفروق ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير الناقد لدى الطالب تعزى 

بين كل من التفكيـر   إحصائياأكدت بعض الدراسات على وجود ارتباط دال في حين ، الدراسي

ومبـارك   ،)1999خليـل (مثل دراستي ل في الرياضياتالرياضي والتفكير اإلبداعي والتحصي

)Mubark,2000( ،اتفقت دراسة نجم و)على أثر برنامج ) 2001(ودراسة الحوراني ) 2012

) 2012(أكدت دراسة أبو زينـة وعبـد   ، التفكير الرياضي في تحسين التحصيل في الرياضيات

وأن األداء األعلى في اختبار ، صف أعلى إلىعلى نمو التفكير الرياضي عند االنتقال من صف 

على وجود عالقة عكسية ) 2005(أكدت دراسة حمادة و، التفكير الرياضي كان للنمط البصري

 .بين التفكير الرياضي وقلق الرياضيات

منهـا  نت بعض الدراسات أثر استراتيجيات مختلفة في تنمية التفكير الرياضـي  بيوقد 

-زاوج-فكـر (اسـتراتيجية  و، )2003الفي (لمعلومات استراتيجية مستندة الى نظرية معالجة ا

استراتيجية و، )2005حمادة (واستراتيجية االستقصاء القائمتين على أسلوب التعلم النشط) شارك

اسـتراتيجية العصـف الـذهني    ، )2008الخطيب وعبابنة (تدريس قائمة على حل المشكالت 

استراتيجية التـدريس التبـادلي   ، )2009عبد وعشا(استراتيجية التعلم التعاوني ، )2009االغا(

  .)2011الكبيسي (
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وقد اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية على أهمية توظيف أنماط التفكير الرياضي 

في تدريس الرياضيات وأثرها علـى  ) التفكير البصري والناقد واالستداللي واالبداعي(بأنواعه 

 . زيادة التحصيل

  الدراسات السابقة اسة الحالية عناختالف الدر

تميزت هذه الدراسة بموضوعها من خالل تناولها لوحدة الهندسة في الفصل الثاني للصـف   -1

من خالل المادة التدريبية التي أعدتها الباحثـة  ، الثامن األساسي في المنهاج الفلسطيني الجديد

الثامن الجديد إذ لم تجد الباحثة دراسة تناولت هذا الموضوع في فلسطين ضمن منهاج الصف 

  .على حد علم الباحثة

، تميزت هذه الدراسة بأنها جمعت بين طريقة التعليم المبرمج و التعليم بالوسائل التعليميـة  -2

حيث الحظت الباحثة أن معظم الدراسات تناولت التعليم المبرمج والتعليم بالوسائل التعليميـة  

الدراسة لتسد الـنقص فـي الدراسـات    ومن هنا جاءت هذه ، كّل على حده مقارنة بالتقليدية

ولتلبي توصيات التربويين في البحث عن طرق جديدة ، المحلية في مجال مبحث الرياضيات

  .للتدريس

إال أن الدراسة الحالية تميزت ، تناولت معظم الدراسات متغيرين أحدهما مستقل واآلخر تابع -3

، تعليم المدعمة بأنماط التفكير الرياضيعن غيرها بأن لها متغير مستقل بقيمتين هما طريقة ال

 .التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات: باإلضافة إلى متغيرين تابعين هما، والطريقة التقليدية

تهدف إلى تطوير طرائق ، وتتوقع الباحثة أن تكون هذه الدراسة انطالقاً لدراسات الحقة

التفكير الرياضي لدى الطلبة بهدف جديدة للتدريس عن طريق إعداد برامج تدريبية تدعم أنماط 

  .زيادة تحصيلهم وتطوير اتجاهاتهم نحو الرياضيات
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  الفصل الثالث

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

  مقدمة 1.3

منهجية الدراسة وإجراءاتها محوراً رئيسياً يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من  تعد

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي المناسب ، الدراسة

 ،الدراسة المتعلقة بموضـوع الدراسـة   أدبياتلتي يتم تفسيرها في ضوء االنتائج  إلىللتوصل 

  .وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها

وكـذلك أدوات  ، وعينتهـا ، وتناول هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبع ومجتمع الدراسـة 

الباحثـة  كما يتضمن وصفاً لإلجراءات التي قامـت بهـا   ، وطريقة إعدادها الدراسة المستخدمة

التي استخدمت في تحليل البيانات  اإلحصائيةوينتهي الفصل بالمعالجات ، لتطبيق أدوات الدراسة

  . SPSSجتماعية واستخالص النتائج باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اال

 منهج الدراسة 2.3

 باحثة المنهجبناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدمت ال

، ن الباحث من تحقيق درجة عالية من التحكم في بيئة البحث وظروفـه التجريبي الذي يمكّ شبه

إدخالهـا علـى المتغيـر     كما أنه يعطي الباحث الفرصة لمعرفة ما إذا كانت التغييرات التي تم

سطات الطلبة وبالتالي تحقيق الهدف من الدراسة المتمثل في مقارنة متو، المستقل جوهرية أم ال

في التحصيل في مادة الرياضيات في وحدة الهندسة والتعرف علـى فاعليـة أنمـاط التفكيـر     

  .الرياضي مقارنة بالطريقة التقليدية وأثرها على اتجاهات الطلبة

  مجتمع الدراسة 3.3

إن مجتمع الدراسة المستهدف يتكون من جميع طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس 

طالبـاً  )  3807 (وقد بلـغ عـددهم  ، )2013/2014(نابلس في الفصل الدراسي الثاني  مديرية

  .وعدد الشعب، توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لعدد المدارس) 1:3(ويبين الجدول ، وطالبة
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  توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لعدد المدارس وعدد الشعب :)1:3( جدول

  عدد الشعب  عدد المدارس  الجنس

  56  27  ذكور

  69  36  إناث

  15  15  مختلطة

س محافظة نابلس التي تحتوي الصف الثامن األساسـي  رأسماء مدا) 1(كما يبين الملحق

  .وعدد الشعب وعدد الطلبة لكل مدرسة

  عينة الدراسة  4.3

فـي مدرسـة ذكـور عصـيرة      األساسيالصف الثامن  بةتكونت عينة الدراسة من طل

وقد تم اختيار العينة بطريقة قصدية من بين المدارس الحكومية ، الشمالية الموزعين في شعبتين

اختيار إحدى الشعبتين بطريقة عشوائية لتكون المجموعـة التجريبيـة    وتم، في محافظة نابلس

وقد بلغ ، ريقة التقليديةضابطة سيتم تعليمها بالط واألخرىوالتي ستطبق عليها متغيرات الدراسة 

  .طالباً موزعين على شعبتين) 60(أفراد عينة الدراسة 

واألدوات  األجهـزة ويتـوفر فيهـا   ، واختارت الباحثة العينة لقربها من مكان سـكنها 

ويبـين الجـدول   ، وقد أبدت إدارة هذه المدرسة ومعلموها تعاوناً في تطبيق الدراسـة ، التعليمية

  .سةتوزيع عينة الدرا) 2:3(

  وفق عدد الشعب وعدد الطالب سةاتوزيع عينة الدر )2:3(جدول 

  المدرسة
  عدد الطالب  عدد الشعب

  تجريبية ضابطة  الكلي  تجريبية ضابطة

  30  30  1  1  2  ذكور عصيرة الشمالية
  2014 \ 2013للعام الدراسي \نابلس  \مديرية التربية والتعليم : دائرة االحصاء والتخطيط*

  الدراسةأدوات  5.3

اختبـار  و، اختبار التحصـيل  ( فيما يلي وصف للمادة التدريبية وأدوات الدراسة الثالثة

  ).ومقياس االتجاه نحو الرياضيات، أنماط التفكير الرياضي
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  المادة التدريبية وصف

مـن كتـاب   ) الهندسـة (هي الوحدة السادسة  الدراسةالتي شملتها هذه  التدريبيةالمادة 

الذي يدرس في المدارس الحكوميـة فـي فلسـطين للعـام      األساسيالرياضيات للصف الثامن 

وجـدت   األساسيةراجعت الباحثة مناهج الصفوف للمرحلة  أنفبعد ) م2014-م2013(الدراسي 

الوحدة السادسة  أن يتطابق منهجه مع هدف الدراسة ووجدت األساسيالصف الثامن  أنالباحثة 

من هذا المنهاج في هذا الصف صعبة وتحصيل الطلبة متدن فيها لذلك قررت الباحثة اختيارهـا  

 إذ. وتحديد أنماط التفكير عند الطلبة وتدعيمها بالوسائل التعليمية التي تراعي األنماط األربعـة 

متـوازي  و، لرباعيـة ا األشـكال :اشتملت المادة التدريبية في هذه الوحدة على عدة بنود هـي 

، حاالت خاصة لمتـوازي األضـالع  و ،متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالعو ،األضالع

حجومهـا  (المجسـمات و، الهندسـية  األشـكال نظريات المنتصفات والقطع المتوسطة تكـافؤ  و

  .حصة صفية) 22(بواقع  أسابيع أربعةتدريسها في مدة  وتم، )ومساحاتها الجانبية

التعليمية  األهدافبتحليل الوحدة الدراسية قبل تدريسها وبعد ذلك تم وضع قامت الباحثة 

م الوحدة بعد االطالع على محتوى وحدة الهندسة في الكتاب المقرر ودليل المعلم المتوخاة من تعلّ

  .المادة إلى أضيفتبعين االعتبار الوسائل التعليمية التي  األخذمع 

  المادة التدريبيةالوسائل التعليمية المستخدمة في 

 حرصت الباحثة على تضمين التحضير المعد للتدريس مجموعة من الوسائل المختلفـة 

قطـع  ، أوراق العمـل  ،الهندسية األدوات: ومنها ،حيث كانت جزءاً رئيسياً من المادة التدريبية

  . مجسمات، لوحات كرتونية، خشبية

قامـت الباحثـة    إذ) Power Point( استخدم في هذه الدراسة برنامج عرض الشرائح

بإعداده باستخدام الحاسوب وذلك بعمل شرائح احتوت كل منها على توضيح للمفاهيم والتعميمات 

من الكتاب  أمثلةواإلجراءات وبعض المسائل التي احتواها الكتاب المقرر وعرض ما يلزم من 

م التنقل بـين  المقرر وعرضت بشكل مناسب من حيث الحركات واأللوان وكان بإمكان المستخد

  .شرائح العرض بيسر وسهولة
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لتوضيح بعـض  ) Projector( استخدم في هذه الدراسة جهاز عرض الشفافيات الملونة

المفاهيم والتعميمات واإلجراءات وبعض المسائل التي احتواها الكتاب المقرر وبلغ عدد شـرائح  

  .شرائح) 5(الشفافيات 

  طريقة التقليديةمذكرة التحضير لوحدة الهندسة باستخدام ال

استعانت الباحثة بمذكرة التحضير لوحدة الهندسة من معلمة الرياضيات للصف الثـامن  

 األشـكال : اشتملت مذكرة التحضير على عدة بنود هي إذ ).المعتادة(بالطريقة التقليدية  األساسي

 حـاالت خاصـة  و ،متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالعو ،متوازي األضالعو، الرباعية

، الهندسـية  األشـكال نظريات المنتصفات والقطـع المتوسـطة تكـافؤ    و، لمتوازي األضالع

اشـتملت   إذ، حصة صـفية ) 22(ويتم تدريسها في ، )حجومها ومساحاتها الجانبية(المجسمات و

والتقويم لكـل  ، واألنشطة واألساليب، واألهداف، وعدد الحصص، مذكرة التحضير على العنوان

  .الهندسةدرس من دروس وحدة 

   )التكافؤ(االختبار القبلي 

إذ اتبعـت الباحثـة   القياس الختبار التكافؤ في هذه الدراسة باختبـار قبلـي    أداةتمثلت 

  : الخطوات التالية

واشـتملت  ، )2011،هـزيم (الواردة في دراسة) اختبار قبلي(استفادت الباحثة من أداة الدراسة -

لمهارات الرياضية في منهاج الرياضيات لفحـص  فقرات االختبار على المفاهيم والمبادئ وا

وقامت بإجراء خطوات التحقـق مـن   . تكافؤ المجموعتين قبل البدء بإجراء المعالجة الصفية

  ).0,87(ثبات االختبار القبلي حيث بلغت قيمة معامل ثبات االختبار 

معـامالت  بتطبيق الدراسة على عينة استطالعية وقد تراوحت ) 2011،هزيم(وقامت الباحثة -

  )3(ملحق %) 80-%30(وتراوحت معامالت التمييز بين، %)65-%20(الصعوبة

  .مفتاح اإلجابة عن االختبار القبلي) 4(ويبين ملحق -
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  اختبار التحصيل 

 إتبـاع  تـم  إذ، الباحثـة  إعدادالقياس في هذه الدراسة باختبار تحصيلي من  أداةتمثلت 

  .طويرهاالختبار وتجل بناء أالخطوات التالية من 

   وصف االختبار التحصيلي

بعد تصميم جدول المواصفات الخـاص  ، )تحصيلي(اختبار بعدي  بإعدادقامت الباحثة 

التعليمية في وحدة الهندسة الوحدة السادسـة فـي الفصـل     األهدافتم تحليل  إذبذلك الغرض 

الدراسي الثاني من كتاب الرياضيات المقرر لطلبة الصف الثـامن األساسـي فـي المـدارس     

وقامت الباحثـة بتصـحيح   ، )6(ملحق مقالية وقد اشتمل االختبار على أربعة أسئلة، الفلسطينية

  ).35(ار االختبار وكانت العالمة الكاملة في هذا االختب

، المحتـوى  أجزاءشاملة لكل جزء من  أسئلةتم صياغة ، ومن خالل جدول المواصفات

(  التربـوي المسـتمر  تقـويم  لالمقترحة حسب المجلس الـوطني ل  األهدافوتراعي مستويات 

National Assessment of Educational Progress ( ،NAEP  )المعرفـة  : وهي ثالثة

 اإلجابـة وحـددت الباحثـة   ، )2009، دبـوس ( لةأحل المسو، اإلجرائيةالمعرفة و، المفاهيمية

  .)7(النموذجية لالختبار التحصيلي ملحق 

  صدق االختبار التحصيلي

شملت ، للتأكد من صدق االختبار قامت الباحثة بعرض االختبار على لجنة من المحكمين

مديرية التربية والتعليم فـي  واثنين من المشرفين التربويين في ، الدكتور المشرف على الرسالة

ومجموعة من المعلمين ممن لهم خبرة طويلة في تدريس الرياضيات من حملـة  ، محافظة نابلس

مالحظاتهم حول االختبار من حيث و آرائهم إبداء إليهموطلب ، شهادة الماجستير والبكالوريوس

، ار وسالمة الفقرات لغوياًوجاذبيتها في كل فقرة من فقرات االختب، دقة صياغة البدائل المقترحة

وجمعـت مالحظـات   ، مة االختبار للمرحلة العمرية لطالبات الصف الثـامن األساسـي  ءومال
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 تـم  إذ، عليهـا  ل االختبار بناءدوع، وعرضت على الدكتور المشرف على الرسالة، المحكمين

  .وبذلك خرج االختبار بصورته النهائية .صياغة السؤال إعادة

  ثبات االختبار التحصيلي 

االختبار علـى عينـة مـن     معرفة درجة ثبات االختبار، قامت الباحثة بتطبيقل من أج

ـ  إنهائهمالدراسة، غير أفراد الدراسة، بعد  مجتمع ف لوحدة الهندسة من مقرر الرياضيات للص

   .وناألساسي،وقد تم التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة كودر ريتشاردس الثامن

 ألغـراض  وهي قيمة مقبولة تربويـاً ) 0,83(وبلغت قيمة معامل الثبات بهذه الطريقة 

  .الدراسة

  تحليل نتائج التحصيلي 

االختبار المعد ألغراض هذه الدراسة على عينة اسـتطالعية مـن مجتمـع    يق بعد تطب

 أسـئلة مـن  لكـل سـؤال   سبت معامالت الصعوبة والتمييز الدراسة، ح أفرادمن غير  الدراسة

وقد تراوحت معـامالت   ،الباحثة بحساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار قامت إذ االختبار،

وهي متفقة مع معيار الصعوبة المقبولـة تربويـاً    ،) 8( ملحق )  %45-%31( الصعوبة بين 

  ).2007،الكبيسي% ) (80 -% 20(والذي يتراوح بين 

-%31(بـين   إذ تراوحت، لفقرات االختباركما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز 

وهي قيم مقبولة تربوياً ألغراض الدراسـة والتـي وصـفها التربويـون     ، )8(ملحق )  58%

  ).2007،الكبيسي(فأكثر %)30(لمعامالت التمييز 

  اختبار أنماط التفكير الرياضي 

 إذ، الباحثة ادإعدالقياس في هذه الدراسة باختبار ألنماط التفكير الرياضي من  أداةتمثلت 

اختبار أنماط التفكير الرياضياتباع الخطوات التالية من اجل بناء  تم.  
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  وصف اختبار أنماط التفكير الرياضي

، التفكير الرياضي لما تم دراسته قبل الصف الثـامن  أنماطقامت الباحثة بإعداد اختبار 

  .اط التفكير الرياضيفقرات لكل نمط من أنم )5 (فقرة بمعدل )20(وقد تكون االختبار من

وقد تنوعت فقرات االختبار بحيث كانت أسئلة من نوع االختيار مـن متعـدد وأسـئلة    

  .مقالية

وقامت الباحثة باختيار فقرات االختبار بعد االطالع على اختبـارات أنمـاط التفكيـر    

ـ  ة نجـم  الرياضي التي تناولتها الدراسات السابقة وتم االستفادة منها ببعض الفقرات مثل دراس

، )2013(دراسة يامين و، )2012( دراسة برهم والخطيبو، )2011(دراسة حمشو، )2007(

 University of Kent Center of).(التفكير الواردة فيأسئلة  بعض الباحثة من كما استفادت

Reasoning .  

ن لكل فقرة وبالتالي تكون درجة االختبار يتم تقدير درجات االختبار بحيث تكون درجت

دت الباحثة معيار الحكم على وقد حد ،وتم تقدير زمن االختبار بساعة واحدة، درجة )40(ككل 

فقرات  )5(فقرات فأكثر من أصل )3( عن أجابفإذا  إجابتهنمط التفكير عند الطالب من خالل 

  . للنمط كان يتمتع الطالب بهذا النمط من التفكير

  صدق اختبار أنماط التفكير الرياضي

من صدق االختبار قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمـين  للتأكد 

طالع على فقرات االختبار بدقة لإل) 9(ومشرفي الرياضيات ملحق  ،المختصين من كلية التربية

ومناسبتها لطلبة الصف الثامن وصحة الصـياغة   ،ألنماط التفكير الرياضي وعلى مدى تمثيلها

اكتب الحد التالي في متتاليـة  ( األول تعديل بعض الفقرات مثل السؤال  وقد تم، العلمية واللغوية

والسـؤال الحـادي   ، )األعداداكتشف قاعدة النمط واكتب الحد التالي في متتالية (: إلى) األعداد

  .)ماهي العملية المعرفة على المتطابقة(: إلى) ماذا تفهم من العبارة التالية (عشر 
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التفكيـر  فتم االستفادة من أسـئلة   ،زيادة فقرات االختبار إلىوقد أشار بعض المحكمين 

) 11، 10( بمساعدة الدكتور المشرف إلضافة بعض الفقرات الجديدة مثل (UKCR)الواردة في 

سم 3=إذا علمت أن أب، )21(السداسي أ ب ج د و ي متطابق الزوايا ومحيطه يساوي () 20(و

  . ) ب ج د و ياحسب مساحة السداسي أ، سم5= وي، سم4=ج د

  ثبات اختبار أنماط التفكير الرياضي

االختبار علـى عينـة مـن    يق معرفة درجة ثبات االختبار، قامت الباحثة بتطبجل من أ

وقد تم التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة كرونباخ  ،الدراسة، غير أفراد الدراسة مجتمع

وهـي  ) 0.77(قيمة معامل الثبات بهذه الطريقـة  وبلغت ) 2009، العاني(الواردة فيألفا التالية 

  .الدراسة ألغراض قيمة مقبولة تربوياً

  تحليل نتائج اختبار أنماط التفكير الرياضي 

االختبار المعد ألغراض هذه الدراسة على عينة اسـتطالعية مـن مجتمـع     يقبعد تطب

ـ الدراسة، ح أفرادمن غير  الدراسة  أسـئلة ال مـن  سـؤ  لسبت معامالت الصعوبة والتمييز لك

وفقرات االختيـار   الباحثة بحساب معامالت الصعوبة لفقرات االختبار المقالية قامت إذاالختبار،

( وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين ،)2007الكبيسي، (ت الواردة فيحسب المعادال من متعدد

يتـراوح   وهي متفقة مع معيار الصعوبة المقبولة تربوياً والـذي  ،)10(ملحق  %)80 -% 21

  ).2007،الكبيسي( )%80 -% 20(بين

وفقرات االختيار من  كما قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار المقالية

وهي قـيم مقبولـة   ، )10(ملحق )  %64 -% 38( وقد تراوحت معامالت التمييز بين  ،متعدد

 فـأكثر  %)30(تمييـز  تربوياً ألغراض الدراسة والتـي وصـفها التربويـون لمعـامالت ال    

  ).2007،الكبيسي(
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  استبانة اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات

بـة نحـو   فقرة للحكم على اتجاهات الطل) 20(قامت الباحثة بوضع استبانة تتكون من 

وقد استفادت الباحثة من بعض الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع مثـل  ، الرياضيات

  .الطلبة في الرياضياتوآراء بعض ) 1999(دراسة نصر

: 3( وقد قسمت الباحثة سلم االستجابة على فقرات االستبانة وفق سلم ليكرت الخماسي والجدول

  .يوضح توزيع االستجابة والقيمة العددية المقابلة لكل استجابة) 3

  توزيع االستجابات والقيمة العددية المقابلة لكل استجابة: )3: 3(جدول 

  العددية المقابلة لكل استجابةالقيمة   االستجابة

  5  موافق بشدة
  4  موافق

  3  غير متأكد
  2  معارض

  1  معارض بشدة

  صدق االستبانة

فقرة  )20(لغايات صدق المحتوى تم عرض االستبانة بصورتها األولية التي تكونت من 

تعلـيم  على مجموعة من المحكمين وهم من المختصين في مجال التربية والقيـاس والتقـويم و  

، الرياضيات إلبداء مالحظاتهم حول فقرات االستبانة وإضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسباً

مثل جعل جميـع فقـرات   ، بعين االعتبار المالحظات التي أبداها المحكمون ةالباحث توقد أخذ

من طريقة  كثرأفي التفكير في الرياضيات (تعديل الفقرة األخيرة من، االستبانة ايجابية أو سلبية

  .)هناك أكثر من طريقة لحل المسألة الرياضية( إلى ) واحدة لحل المسألة الرياضية

   ثبات االستبانة

كمؤشـر  )  Cronbach Alpha(تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

طالـب  ) 20(طبق المقياس على عينة استطالعية مكونة مـن  إذ. لالتساق الداخلي للمقياس ككل
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حصائياً وقد بلغ معامـل ثبـات   إالحاسوب لمعالجتها  إلىحيث أدخلت استجاباتهم على المقياس 

  ).0.83(المقياس ككل 

  إجراءات تطبيق الدراسة 6.3

  :اتبعت الباحثة الخطوات التالية في اإلعداد المسبق لتطبيق الدراسة

 نابلس فلسطين، للحصول على/ مراجعة عمادة كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية -

  )11(ملحق .كتاب موجه لوزارة التربية والتعليم العالي

 وجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس وذلك بالنيابة عن وزارة التربيـة والتعلـيم   -

يسـمح للباحثـة بتطبيـق    ) ذكور عصيرة الشمالية (العالي الفلسطينية كتابا لمدرسة مسقط 

  . مدرسةدراستها في ال

ـ  -  )20(اطبقت الباحثة أدوات الدراسة على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة، بلغ حجمه

التي يطرحها الطلبة، واستخراج  واإليضاحاتطالبا وطالبة وذلك للوقوف على االستفسارات 

  .معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبارات

وتم تطبيق اختبار التكافؤ علـى أفـراد   ، الضابطة والتجريبيةالتحقق من تكافؤ المجموعتين  -

الصـفية للتحقـق مـن تكـافؤ      البدء بإجراء المعالجة المجموعتين الضابطة والتجريبية قبل

للتكافؤ بـين المجمـوعتين الضـابطة    ) ت(نتائج اختبار ) 4:3(ويبين الجدول  ،المجموعتين

  .التجريبية على االختبار القبليو

 للتكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية علـى االختبـار   )ت(نتائج اختبار: )4:3( جدول
  القبلي

  )30=ن(التجريبية  المجموعة  )30=ن(الضابطة  المجموعة
  قيمة ت

مستوى 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة

17.58 8.04 17.87 8.59 0.148 *0.761 
  ) 58(ودرجات حرية )  α= 0.05(الداللة دالة احصائيا عند مستوى غير *
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 ، أي أنـه ال يوجـد  )0.05(أن قيمة مستوى الداللة أكبر من) 4:3( الجدوليتضح من 

 تطبيـق  بين أفراد المجموعتين قبل) α= 0,05(فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة

  .ناالتجربة بمعنى أن المجموعتين متكافئت

  .التفكير الرياضي على العينة لمعرفة أنماط التفكير الرياضي لديهمتطبيق اختبار أنماط  -

 طبقت الباحثة الدراسة على طالب العينة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظـة،  -

  ).مسقط(حيث تم تطبيق األدوات في مدرسة ذكور عصيرة الشمالية 

االسـتبانة علـى طـالب     التحصـيلي و  االختبـار  في نهاية التجربة قامت الباحثة بتطبيق -

  .والتجريبية المجموعتين الضابطة

  .القيام بجمع أدوات الدراسة من الميدان بعد انتهاء التطبيق مباشرة -

  .اعتماد اإلجابة النموذجية لالختبارين، ثم تصحيح اإلجابات ورصد عالمات المشاركين -

إحصائيا باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية تفريغ البيانات وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها  -

)SPSS (جتماعيةللعلوم اال.  

 استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتـراح التوصـيات   -

  .المناسبة

  تصميم الدراسة 7.3

  :احتوت الدراسة على المتغيرات التالية

  :المتغيرات المستقلة

  :بمستويين طريقة التدريس وهي

  الطريقة التقليدية  -1



53 

2- م بأنماط التفكير الرياضيالتعليم المدع  

  :المتغيرات التابعة

  التحصيل الدراسي في الرياضيات -

   بة نحو الرياضياتاتجاهات الطل -

  :المتغيرات المضبوطة

  .2013/2014للعام الدراسي  األساسيطالب الصف الثامن : المرحلة العمرية للطلبة -

من مقرر الرياضـيات للجـزء   ) الهندسة(إعادة صياغة الوحدة السادسة : لمحتوى الدراسيا -

  مدعماً بأنماط التفكير الرياضي 2013/2014من العام  األساسيالثاني من الصف الثامن 

ـ  : عدد الحصص التي سيتم تدريس وحدة الهندسة فيها - لكـال   حصـة  )22(ـوقد حـددت ب

  .المجموعتين

  .تطبيق االختبارات وتقديم المادة التدريبية في توافق زمني للمجموعتينتم  :الزمن -

  اإلحصائيةالمعالجات  8.3

وذلك باستخدام ) SPSS( اإلحصائيةمن أجل معالجة البيانات استخدمت الباحثة الرزمة 

  :المعالجات التالية

، اختبـار التحصـيل  لوصف أداء الطلبة في ، لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا -1

  .ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات، واختبار أنماط التفكير الرياضي

للعينات المستقلة وذلك على االختبار التحصيلي ) α=0.05(ة لعند مستوى الدال) ت(اختبار  -2

 .للمقارنة بين متوسطات العينة التجريبية والعينة الضابطة
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 الختبـار التحصـيلي  بـين ا  الرتباطقيمة معامل ا اختبار معامل االرتباط بيرسون لحساب -3

  .واتجاهات الطلبة نحو الرياضيات في المجموعة التجريبية

  .للتأكد من األثر الناتج، ) (Eta Squareالداللة العملية إيتا -4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  مقدمة 1.4

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي لدى طلبـة الصـف الثـامن    

كمـا  ، معرفة مدى تأثير أنماط التفكير الرياضي على تحصيل الطلبـة  إلىاألساسي، كما هدفت 

  . بة نحو الرياضياتمعرفة العالقة بين التحصيل الدراسي واتجاهات الطل إلىهدفت 

ولتحقيق ذلك تم تدريس مجموعتين من الطالب في محافظة نابلس إحـداهما بالطريقـة   

وقد قامت الباحثـة بإعـداد   ، التقليدية واألخرى باستخدام التعليم المدعم بأنماط التفكير الرياضي

يز والصـعوبة  يوتم حساب معامالت التم تأكد من الصدق والثبات لهم،اختبارين واستبانة، وتم ال

وبعد تجميع البيانات وترميزها تمت  لكال االختبارين بحيث يكونان مناسبين ألغراض الدراسة،

  ).SPSS( اإلحصائيةمعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج الرزم 

، وفيمـا يلـي   هاواختبار فرضـيات  الدراسة ويتضمن هذا الفصل عرضا لتحليل بيانات

  .عرض لنتائج الدراسة بالتسلسل

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 2.4

  سؤال األولالالنتائج المتعلقة ب 1.2.4

  واتجاهاتهم في الرياضيات؟ بةبين تحصيل الطل ما العالقة

ويشير ، ونفقد قامت الباحثة باستخدام معامل االرتباط بيرس، ولإلجابة عن السؤال الثالث

  .إلى العالقة بين التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات) 1: 4(الجدول 
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  العالقة بين تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو الرياضيات: )1: 4( جدول

  التحصيل  االتجاه نحو الرياضيات  قيمة معامل االرتباط  الداللة االحصائية

*0.0001 0.921 
  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف

0.3 4 7.4 30.2 
  α) =0.05(  دالة إحصائياً عند مستوى الداللة *

إلى وجود عالقة ارتباط بين التحصيل واالتجاه إذ بلـغ معامـل   ) 1: 4( يشير الجدول

ولها داللة إحصائية بمسـتوى  ، وهذا يعني وجود عالقة طردية قوية بينهما، )0,921(االرتباط 

  ).0,05(الداللة 

  المتعلقة بالسؤال الثانيالنتائج  2.2.4

  ما أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي في محافظة نابلس؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة قامت الباحثة بحساب التكرارات الحسابية، النسب المئويـة،  

  .لعدد الطلبة وفق إجاباتهم في اختبار أنماط التفكير الرياضي

  .التكرارات الحسابية والنسب المئوية للطلبة) 1:4(ويبين الجدول 

فـي   الطلبـة  وفق إجابـات ألنماط التفكير التكرارات الحسابية والنسب المئوية : )2:4(جدول 
  اختبار التفكير الرياضي

  الترتيب  النسبة  التكرارات  نمط التفكير

 1 %55 21  التفكير البصري

 2 %29 11  التفكير االستداللي

 3 %18 7  التفكير الناقد

 4 %0 0  التفكير اإلبداعي

  %100 39  المجموع

أن التفكير البصري احتل المرتبة األولى بـوزن نسـبي   ) 2:4(يتضح من الجدول رقم 

، ثم جـاء  %)29(، يلي ذلك التفكير االستداللي بالمرتبة الثانية بوزن نسبي قدره %)55(قدره 
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، وأخيرا جاء التفكير اإلبداعي بالمرتبـة  %)18(التفكير الناقد بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي قدره 

  .دون أن يصل أي طالب إلى مستوى التفكير اإلبداعي الرابعة

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.2.4

  ما مدى تأثير أنماط التفكير الرياضي على التحصيل في الرياضيات؟

رية لدرجات تحصيل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا إلى) 2:4( يشير الجدول

  .طالب الصف الثامن في وحدة الهندسة في اختبار التحصيل وفق متغير طريقة التدريس

واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة والتجريبية ، المتوسطات الحسابية: )3: 4(جدول 
  في اختبار التحصيل 

  المجموعة
  التجريبية  الضابطة

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط

 7.4 30.2 5.4 22.9  االختبار التحصيلي

 )35(العالمة القصوى لالختبار  *

 أن متوسطات عالمات طالب المجموعة الضابطة في اختبار إلى) 3: 4(يشير الجدول 

نفسه  سفيما بلغت متوسطات عالمات طالب المجموعة التجريبية في القيا) 22,9( التحصيل هي

)30,2.(  

  المتعلقة بفرضيات الدراسةلنتائج ا 3.4

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.3.4

بـين متوسـطي   ) α  =0.05(داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   وال يوجد فرق ذ"

التحصيل في الرياضيات لطالب الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة  

  ".على الدرجة الكلية الختبار التحصيل

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت " ولفحص الفرضية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    

Independent T-Test)  (ونتائج الجدول )كتبين ذل) 4:4.  
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 لمجموعتين مستقلتين لفحص داللـة الفـروق فـي اختبـار     "ت" نتائج اختبار: )4:4(جدول 
  .التحصيل لوحدة الهندسة، وفق متغير طريقة التدريس

  )30=ن(التجريبية المجموعة  )30=ن(الضابطة المجموعة
  قيمة ت

مستوى 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  الداللة

22.9 5.45 30.2 7.38 3.758 0.011*  
  ) 58(ودرجات حرية ، )α =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياًدالة *

إحصائية  ذي داللةفرق رفض الفرضية الصفرية، أي وجود ) 4:4( الجدوليتضح من 

 بين متوسط عالمات طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا) α  =0.05(مستوى الداللة  عند

 باستخدام طريقة التعليم المدعم بأنماط التفكير الرياضي، وطالب المجموعة الضـابطة الـذين  

 ولصـالح طـالب المجموعـة   ، ر التحصيلدرسوا بالطريقة التقليدية على الدرجة الكلية الختبا

 ولمعرفة أثر التعليم المدعم بأنماط التفكير الرياضي على الدرجـة الكليـة الختبـار   . لتجريبيةا

وهو حجم  % )6.1( وقد بلغت نسبته ، Eta Square التحصيل فقد استخدمت الباحثة مربع إيتا

الكيالنـي  ( وذلـك مـن خـالل المعادلـة التاليـة     ، %6أثر متوسـط نظـراً لتجـاوزه    ذو 

  .)2007،والشريفين

( 1-4).................... η2 = 
��

�����
  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية 2.3.4

التفكير  يفي متوسط) α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ"

الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار أنماط  بالبصري لطل

  ".التفكير الرياضي

 (لمجمـوعتين مسـتقلتين  " ت " ولفحص الفرضية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    

Independent T-Test( ونتائج الجدول )كتبين ذل) 5: 4.  
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فـي مسـتوى    ن لفحص داللة الفـروق لمجموعتين مستقلتي"ت " نتائج اختبار: )5:4(جدول 
  التفكير البصري 

  مستوى الداللة  قيمة ت  التجريبيةالمجموعة   الضابطةالمجموعة 

 االنحراف المتوسط االنحراف  المتوسط
3.3 0.001*  

2.3 1.8 4 1.34 
  )5( العالمة القصوى هي *

داللة إحصائية  فرق ذي رفض الفرضية الصفرية، أي وجود) 5: 4(ول يتضح من الجد

طالب المجموعـة التجريبيـة   ل التفكير البصري يبين متوسط) α  =0.05( مستوى الداللة عند

الذين درسوا باستخدام طريقة التعليم المدعم بأنماط التفكيـر الرياضـي، وطـالب المجموعـة     

، أنماط التفكيـر الرياضـي   درسوا بالطريقة التقليدية على الدرجة الكلية الختبار الضابطة الذين

ولمعرفة أثر التعليم المدعم بأنماط التفكير الرياضي فقـد  . التجريبية ولصالح طالب المجموعة

أثر متوسـط  ذو وهو حجم  %)7(وقد بلغت نسبته ، Eta Square استخدمت الباحثة مربع إيتا

  .%6نظراً لتجاوزه 

  الثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية  3.3.4

التفكير  متوسطي في)  α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وفرق ذال يوجد "

الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبـار أنمـاط    بةالناقد لطل

  ".التفكير الرياضي

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت " ولفحص الفرضية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    

Independent T-Test)  (ونتائج الجدول )تبين ذلك) 6: 4.  

فـي مسـتوى    لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق "ت " نتائج اختبار: )6:4(جدول 
  التفكير الناقد 

  مستوى الداللة  قيمة ت  التجريبيةالمجموعة   الضابطةالمجموعة 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
6.3 0.004* 

1.2 0.89 2.7 1.7 
  ) 58(ودرجات حرية ، )α =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياًدالة  *
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رفض الفرضية الصفرية، أي وجود فرق ذي داللة إحصائية ) 6:4( الجدوليتضح من 

المجموعة التجريبيـة الـذين    بةطلل التفكير الناقد يمتوسط في) α  =0.05(مستوى الداللة  عند

 المجموعة الضابطة الذين بةلتفكير الرياضي، وطلدرسوا باستخدام طريقة التعليم المدعم بأنماط ا

 بـة ، ولصـالح طل أنماط التفكير الرياضي درسوا بالطريقة التقليدية على الدرجة الكلية الختبار

ولمعرفة أثر التعليم المدعم بأنماط التفكير الرياضي فقد استخدمت الباحثة . التجريبية المجموعة

أثر متوسط نظراً لتجـاوزه  ذو وهو حجم  % )6.1( وقد بلغت نسبته ، Eta Square مربع إيتا

6%.  

  الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  4.3.4

التفكير  متوسطي في) α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ"

اختبار أنماط  الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على بةاالستداللي لطل

  ".التفكير الرياضي

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت " ولفحص الفرضية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    

Independent T-Test)  (ونتائج الجدول )تبين ذلك) 7: 4.  

فـي مسـتوى    لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـروق "ت " نتائج اختبار: )7:4(جدول 
  التفكير االستداللي 

  مستوى الداللة  قيمة ت  التجريبيةالمجموعة   الضابطةالمجموعة 

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط
7.7 0.006* 

1.5  0.84 3.4 1.2 
  ) 58(ودرجات حرية ، )α =0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياًدالة  *

ي داللة إحصائية فرق ذ رفض الفرضية الصفرية، أي وجود) 7: 4(الجدول  يتضح من

المجموعة التجريبية الذين  بةطلل التفكير االستدالليمتوسط  في) α  =0.05( مستوى الداللة عند

 المجموعة الضابطة الذين بةدرسوا باستخدام طريقة التعليم المدعم بأنماط التفكير الرياضي، وطل

، ولصالح طـالب  أنماط التفكير الرياضي درسوا بالطريقة التقليدية على الدرجة الكلية الختبار
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ولمعرفة أثر التعليم المدعم بأنماط التفكير الرياضي فقد استخدمت الباحثة . التجريبية المجموعة

أثر متوسط نظراً لتجـاوزه  ذو وهو حجم  % )6.8( وقد بلغت نسبته ، Eta Square مربع إيتا

6%.  

  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 5.3.4

فـي متوسـطي    ) α  =0.05(ية عند مستوى الداللـة  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائ"

اتجاهات طلبة الصف الثامن نحو الرياضيات بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على مقياس 

  ".اتجاه الطلبة نحو تعلّم الرياضيات

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت " ولفحص الفرضية، فقـد اسـتخدمت الباحثـة اختبـار    

Independent T-Test)  (ونتائج الجدول )تبين ذلك) 8: 4.  

لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفـرق فـي متوسـطي    " ت"نتائج اختبار : )8: 4( جدول
  اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات

  مستوى الداللة  قيمة ت  التجريبيةالمجموعة   الضابطةالمجموعة 

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط
22.4 0.001*  

2.2 0.69  4.3 0.22 
  ) α  =0.05(دالة احصائياً عند مستوى الداللة  *

إلى أن متوسطات اتجاهات طلبة المجموعة الضابطة في مقيـاس  ) 8: 4(يشير الجدول 

فيما بلغت متوسطات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية في ) 2,2(االتجاه نحو تعلّم الرياضيات 

  ).3,4(مقياس االتجاه نحو تعلم الرياضيات 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  مقدمة 1.5

  الدراسةالمتعلقة بأسئلة  نتائجالمناقشة  2.5

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 3.5

  التوصيات  4.5
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  مقدمة 1.5

التفكير الرياضي فـي االتجاهـات و    أنماطهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف 

ل هـذا  والتحصيل في الرياضيات، لطالب الصف الثامن األساسي في محافظة نـابلس، ويتنـا  

  .الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد المعالجات اإلحصائية وتوصياتها

  الدراسةالمتعلقة بأسئلة نتائج المناقشة  2.5

  سؤال األولالالمتعلقة بمناقشة النتائج  1.2.5

  ما العالقة بين تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو تعلم الرياضيات؟: ونص السؤال على

اتجاهـاتهم نحـو تعلّـم     ومتوسط، )2,30(تشير النتائج إلى أن متوسط تحصيل الطلبة 

وقد بينت النتائج إلى أن الطالب الذي حصل على عالمة عالية في اختبـار  ، )3,4( الرياضيات

والطالب الذي حصل على عالمة متدنّية ، التحصيل كانت اتجاهاته نحو تعلّم الرياضيات ايجابية

  .في اختبار التحصيل كانت اتجاهاته نحو تعلم الرياضيات سلبية

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن أهمية االتجاهات وقياسها تعود إلى أنه يمكن توقع درجـات  

فمـن تكـون   ، ني أن التحصيل واالتجاهـات مرتبطـان  وهذا يع، تحصيل الطلبة من اتجاهاتهم

  .اتجاهاته نحو الرياضيات ايجابية يكون تحصيله مرتفعاً والعكس صحيح

كما تعزو الباحثة ذلك إلى أن استخدام طرائق تدريس تتفق مع قدرات الطلبـة وطـرق   

التأمل والبحـث   أدى إلى تطوير مهاراتهم وقدراتهم العقلية وبالتالي تنمية االتجاه نحو، تفكيرهم

وقد اتفقت هذه الدراسة مع دراسـة الخطيـب   . واالستقصاء وهو ما يقوم عليه تعلّم الرياضيات

  ).2013(و زيدان ) 2011(وذياب ) 2009(و عبد وعشا ) 2008(وعبابنة 
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  الثانيمناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة  2.2.5

طلبة الصـف العاشـر األساسـي     أنماط التفكير الرياضي لدى ما: ونص السؤال على

  بمحافظة نابلس؟

، )%42(أن نسبة التفكير الرياضي عند طلبة الصف الثامن متوسـطة   إلىتشير النتائج 

ضي عند يامراعاة المعلمين أنماط التفكير الر تدنيوهي نسبة منخفضة وتفسر الباحثة ذلك بسبب 

وكذلك تكدس  اط التفكير الرياضي،أنمطرق التدريس التي ال تراعي  إلىالطلبة وقد يرجع ذلك 

  .وكثافة المحتوى الدراسي لمادة الرياضيات، الطالب في الصفوف الدراسية

 وقد حصل التفكير البصري على المرتبة األولى على أنماط التفكير الرياضـي بـوزن  

 يوهي نسبة عالية مقارنة مع باقي األنماط، تال ذلك التفكير االستداللي بوزن نسب%) 50( نسبي

جـدا،   اً، في حين كان الوزن النسبي للتفكير الناقد والتفكير اإلبداعي منخفض%)34.4(متوسط 

وتفسر الباحثة حصول التفكير البصري على المرتبة األولى نظرا لكونه أبسط أنـواع التفكيـر   

 الرياضي ولكثرة استخدام حاسة البصر مقارنة بالحواس األخرى، كذلك فان أكثر المثيرات التي

تجذب الطلبة هي المثيرات البصرية ألن الطلبة يسهل عليهم تخيل الرسومات واألشكال والصور 

والمجسمات الرياضية أكثر من التعامل مع الرموز والقوانين والنظريات المجردة، التي يصعب 

ها كما أن الوحدة التي تم تدريسها هي وحدة الهندسة والتي يمكن إثرائ، ربطها وتخيلها مع الواقع

) 2007( وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة نجم. بالرسومات والصور أكثر من الوحدات األخرى

حيث  )2010( ودراسة حمش%  )41.59(حصل التفكير البصري على المرتبة األولى بنسبة إذ

  .كان التفكير البصري األعلى نسبة بين أنماط التفكير

 بداعي نظرا لكونهما من أنماط التفكيـر ذات وتفسر الباحثة تدني نسبة التفكير الناقد واإل

كما ورد في مستويات ، المستوى العالي وتحتاج إلى مستويات تفكير عليا وعمليات عقلية معقدة

كذلك ندرة المواقف التي تثير هذين النوعين من التفكير في المناهج وفي . التفكير عند فان هيل

البناء وإصدار األحكام بسبب عدم تـرك الحريـة   التدريس الصفي وقلة تعود الطالب على النقد 
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 إليجـاد كما أن هناك نظرة مغلوطة تتمثل فـي السـعي   ، للطلبة للنقد والمناقشة بطريقة سليمة

وأنه ال بد من تحقق التفكير الناقد أوال  األساسالطالب المبدع دون مراعاة أن التفكير الناقد هو 

الذي يرى بأن من أهم التحـديات  ) 2007( ك العتوموقد أكد ذل .اإلبداعيالتفكير  إلىللوصول 

العربية هو عدم قدرتها على تعليم وتدريب الطلبة علـى   التي تواجه األنظمة التربوية والتعليمية

ودراسة نجـم  ) 2010(ولقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حمش . اكتساب مهارات التفكير الناقد

وقد تعارضت هذه النتيجة مع . لتفكير اإلبداعي متدنيةحيث كانت نسبة التفكير الناقد وا) 2007(

  .حيث كان مستوى التفكير الناقد أعلى من المتوسط) 2009(دراسة عسقول 

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث 3.2.5

ما مدى تأثير أنمـاط التفكيـر الرياضـي علـى التحصـيل فـي       : ونص السؤال على

  الرياضيات؟

وهي نسبة عالية بشـكل  ) 2,30(الدراسة إلى أن متوسط تحصيل الطلبة بلغ تشير نتائج 

تعزو الباحثة هذه النسبة العالية للتحصيل إلى طريقة التدريس والمادة التدريبية التي راعت . عام

وأنماط التفكير المختلفة لديهم بالتالي أدت إلى تنمية مهاراتهم وقـدراتهم  ، الفروق الفردية للطلبة

و هـزيم  ) 1999(وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسـة ناصـر   . ة ومن ثم زيادة تحصيلهمالعقلي

  ).2012(و نجم ) 2011(

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 3.5

  األولىمناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة  1.3.5

التحصيل  طيبين متوس) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ

لطالب الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضـابطة والتجريبيـة علـى     في الرياضيات

  .التحصيلالدرجة الكلية الختبار 
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فـي  ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ووجود فرق ذ إلىأشارت النتائج 

الصف الثامن األساسي بين المجمـوعتين الضـابطة    بةلطل متوسطي التحصيل في الرياضيات

  .ولصالح المجموعة التجريبية ،التحصيلوالتجريبية على الدرجة الكلية الختبار 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بسبب طريقة التعليم والتي تراعي أنماط التفكيـر الرياضـي   

كما أنها راعت بـذلك ميـولهم   ، لدى الطلبة وبالتالي فقد جعلت الطالب محور العملية التعليمية

  .وأدت إلى اإلثارة وزيادة الدافعية ومن شأن هذا كله أن يزيد من تحصيل الطلبة، ورغباتهم

  ).2010(وخمش) 2005(ومبارك) 2004(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة بطرس 

  الثانية مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة 2.3.5

التفكيـر   بين متوسطي) α=0.05(عند مستوى الداللة داللة إحصائية  وال يوجد فرق ذ

البصري لطالب الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار أنماط 

  .التفكير الرياضي

فـي  ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ووجود فرق ذ إلىأشارت النتائج 

ساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على الدرجة الصف الثامن األ بةالتفكير البصري لطل

  .ولصالح المجموعة التجريبية ،الكلية الختبار أنماط التفكير الرياضي

وتفسر الباحثة ذلك إلى أن التفكير البصري هو أدنى مستويات التفكير وأكثرها شـيوعاً  

المادة التعليميـة المعـدة    ونظراً لطبيعة، بين الطالب والتي تعتمد على وجود األشكال والصور

كما أن ، والتي زادت من هذه األشكال والصور بالتالي عززت هذا النوع من التفكير عند الطلبة

أصحاب هذا النوع من التفكير يعتمدون على المعلم بشكل رئيس وهـو مـا وفرتـه الطريقـة     

  ).2011(و الكبيسي) 2010(وتتفق هذه النتائج مع نتائج حمش. التجريبية
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  الثالثةمناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة  3.3.5

التفكيـر   بين متوسطي) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ

الناقد لطالب الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار أنمـاط  

  .التفكير الرياضي

فـي  ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   وذوجود فرق  إلىأشارت النتائج 

التفكير الناقد لطالب الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبـار  

  .ولصالح المجموعة التجريبية ،أنماط التفكير الرياضي

لـى  وتفسر الباحثة ذلك إلى أسلوب المعلم في عرض المادة التعليمية والتي اعتمـدت ع 

أو عرض حـل لسـؤال بشـكل    ، عرض الفكرة ومن ثم سؤال الطالب عن رأيه في هذه الفكرة

واعتماد أسـلوب العصـف الـذهني    ، خاطئ وحث الطالب على اكتشاف مكان الخطأ في الحل

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ، كل ذلك ساعد في زيادة مستوى التفكير الناقد، كذلك

  ).2005( والشرقي) 2010( وحمش) 2003( الفي

  الرابعة مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة 4.3.5

التفكيـر   بين متوسطي) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ

اختبار أنماط  الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على لبةاالستداللي لط

  .التفكير الرياضي

فـي  ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ووجود فرق ذ إلىأشارت النتائج 

الصف الثامن األساسي بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة علـى    بةالتفكير االستداللي لطل

  .ولصالح المجموعة التجريبية ،الدرجة الكلية الختبار أنماط التفكير الرياضي

أن التفكير االستداللي يقع في المرتبة الثانية من أنماط التفكيـر   إلىوتفسر الباحثة ذلك 

التي تعزز هذا التفكيـر   األسئلةن هيل وبالتالي سهولة تنميتها وتطويرها بقليل من اكما ذكرها ف
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وتتفق نتائج هذه الدراسة .وهو ما تم تطبيقه في المادة التعليمية ومن خالل أوراق العمل المرفقة

  .)2010( حمشو ،)2005( حمادةو ،)2004( بطرس مع دراسة كل من

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الخامسة 5.3.5

بين متوسطي اتجاهات ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وال يوجد فرق ذ

مقياس  بين المجموعتين الضابطة والتجريبية على نحو الرياضيات الصف الثامن األساسي لبةط

  .االتجاه نحو الرياضيات

فـي  ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ووجود فرق ذ إلىأشارت النتائج 

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية علـى   نحو الرياضيات الصف الثامن األساسي بةطل اتجاه

  .ولصالح المجموعة التجريبية ،مقياس االتجاه نحو الرياضيات

ذلك إلى طريقة التدريس والمادة التدريبية التي راعت الفروق الفردية بين  وتفسر الباحثة

كما ركّزت على األهداف الوجدانية عند ، الطلبة كما راعت مختلف أنماط التفكير الرياضي لديهم

وقد اتفقت هذه الدراسة مع ، كل ذلك أدى إلى تنمية اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات، الطلبة

) 2009(وعبد وعشا) 2008(والخطيب وعبابنة ) 1999(و ناصر ) 1999(ن خليل دراسة كل م

  ). 2013(و زيدان ) 2011(وذياب

  التوصيات  4.5

  :يليفإن الدراسة توصي بما  التي تم التوصل إليها،نتائج الفي ضوء 

التركيز على تدريب الطلبة على توظيف مهارة التبرير في عملية التعلم، ومحاولـة إقنـاع    -1

 .خرين بصحة إجابتهاآل

تركيز مناهج الرياضيات في المرحلة األساسية على تنمية مهارات التفكير الهندسـي لـدى    -2

الطلبة، وتدريب معلمي الرياضيات على توظيفها في عملية التدريس، مـن خـالل عقـد    

 .ورشات تدريبية للمعلمين
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تفكير الهندسي فـي  إجراء دراسات تجريبية حول أثر استخدام برنامج تدريبي مبني على ال -3

 .تحسين تحصيل الطلبة ودافعيتهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات

إجراء المزيد من الدراسات حول مستوى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير الهندسـي علـى    -4

 . مجتمعات أخرى

إجراء دراسات مرتبطة بالتفكير الرياضي ومهاراته للمعلمين لقياس درجة امـتالكهم لهـذه    -5

 .جة ممارساتهم التدريسية للعمل على تنميتها لدى الطلبةالمهارات ودر

) واإلبـداعي ، الناقدو، االستدالليو، البصري(عقد دورات لتوضيح أنماط التفكير الرياضي  -6

  . وكيفية توظيف تلك األنماط في حل المسائل الرياضية
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أسماء مدارس محافظة نابلس التي تحتوي الصف الثامن: 

  الطالب  الشعب وعدد

: )1(ملحق 
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  اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الرسالة
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اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الرسالة: )2(ملحق 
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  في صورته النهائية) التكافؤ(االختبار القبلي ): 3(ملحق 
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  اختبار أنماط التفكير الرياضي: )4(ملحق 

  الثامن :الصف:................                                     اسم الطالبة 

  ساعة  1: الزمن   :......................                                 الشعبة 

  : أضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي :السؤال األول 

  :الشبكة التي تشكل متوازي مستطيالت هي  -1

  
  )ب)                                                         أ

  
  )د)                                                         ج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ص:  إذا دار الخط أ ب دورة كاملة حول المحور ص فإن الشكل الناتج -2

  ........ مخروط مائل                                               أ)أ    

  قرص دائري)ب   

  ..............ب  أسطوانة ) ج  

  مخروط ناقص) د    
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  :اكتب الحد التالي في متتالية االعداد  -3

   3 
�

	
    ،5 

�



       ،7  

�

�
      ،...............  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نظمت أعواد الثقاب لتكوين األشكال التالية  -4

  

    

  الشكل الثالث                          الشكل الثاني          الشكل االول             

  : هو  10فإن عدد أعواد الثقاب الالزمة لتكوين الشكل، اذا استمر تكوين األشكال بنفس الطريقة 

 36.  د                  42.  ج                33.  ب              30  . أ

 3فإذا فتحت الحنفية األولى لوحدها فإنها تمأل البركـة فـي   ، تصب حنفيتا ماء في بركة  -5

ساعات فإذا فتحت الحنفيتان معاً فإن البركـة   6ساعات وإذا فتحت الثانية لوحدها تملؤها في 

  :تمتلئ في 

 ساعة  2) ساعة       د 1.5) ساعة       ج 2.5)ساعة         ب4.5  ) أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي من األطوال التالية ، مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث  -6

  تشكل مثلثاً ؟ ال

 10، 8، 6) د            12،  9،   21)ج    15،  19، 5)  ب      11،  17،  9  ) ج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أي من . مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين االخرين ، المثلث القائم الزاوية أي  -7

  المثلثات التالية هو منفرج الزاوية ؟

  13،  12،  5) د              10،  8،  6) ج    9،   7،  5) ب            8، 7، 5) أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أي األشكال التالية لها أطول محيط ؟-8

  

  . ج.                                  ب.                           أ

  

  ................الشكل رقم 

  :هو............ 16,12,8,4الحد العام للنمط التالي -9

  1>ن،  2ن   -د          1<ن، ن 4   -ج       2ن      -ب             1>ن، ن 4   -أ 

  :على شكل قوة واحدة فيكون   6 3× 4+   6 3×  5لكتابة -10

   36 3) د                    8 3) ج                     6 3) ب                       12 3 )أ    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) :ع Uس (  ∩) س  Uص ) = ( ع  ∩ص (  Uس : ماذا تفهم من العبارة التالية  -11

  ب + أ ) عملية االتحاد تبديلية على المجموعات                             ج) أ   

  ال شئ مما ذكر) عملية االتحاد تتوزع على عملية التقاطع في المجموعات     د) ب   

 )1(ا�,&- 
 )2(ا�,&- 

 )3(ا�,&-
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  :ئلة التالية بما يناسبها أجب عن األس: السؤال الثاني

  :كم مربعاً يلزم لتكوين الشكل الخامس إذا استمر تكوين األشكال حسب النمط التالي -1

  

  

  

  الثالث  الثاني  األول

  :..........................عدد المربعات الالزمة لتكوين الشكل الخامس هو 

  :استنتج القاعدة -2

  1 2 =1 

  22   =1+  3  

   23 =  1   +3  +  5  

    24 =1  + 3   +5  +7 

) ن عدد طبيعي+ ............. + (...............)   (  5+    3+ 1=  2ن: القاعدة هي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  شهر من االن  ؟  100في أي شهر نكون بعد ،   5إذا كنا اآلن في شهر -3

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

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

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إذا رمزنا لعمر والـد  . أعوام عن أربعة أمثال عمر ابنه )3(لد سعيد يزيد إذا كان عمر وا -4

أي عبر ، عبر عن عمر الوالد بداللة عمراالبن ، ولعمر سعيد بالرمز  س ، سعيد بالرمز ص 

  .عن  ص  بداللة  س 

  = ..................................ص 

  

  :بالكلمات ) ص + س ) (ص  –س =  (  2ص  - 2س: عبر عن العالقة التالية -5

  .........................ص على عددين فإن الفرق بين مربعيهما يساوي ، إذا دلت س 

_____________________________________________________  

      د                    أ   استنتج الطالب أن ، في الشكل المجاور  -6

�= ج  مساحة      أ ب

	
  مساحة     أ ب م   

  .......................هذا استنتاج خاطئ ألن أج 

  ج               م    ب      

  

الثبات أن قياس الزاوية الخارجية للمثلث يساوي مجموع قياس الزاويتين الداخليتين عدا  -7

  أ    :                                       المجاورة لها نقوم بالخطوات التالية 

  .النها على استقامة واحدة 180=    4الزاوية + الزاوية ج 

 4  مجموع قياسات                            180= الزاوية ج + الزاوية ب + الزاوية أ 

  ب                  ج  . 180زوايا المثلث 

    4الزاوية + الزاوية ج = الزاوية ج + الزاوية ب + الزاوية أ 

  .............................................................ألن 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



91 

هي ثالثيات فيثاغورس )25، 24,5(،) 12,13، 5(،) 5,4,3(اذا علمت أن الثالثيات التالية  -8

  :أكتب ثالثيتين مختلفتين 

1-.............................2-..................................  

،   سـم  3=اذا علمت أن أب،  21الزوايا ومحيطه يساوي السداسي أ ب ج د و ي متطابق  -9

  .احسب مساحة السداسي أ ب ج د و ي ، سم 5=وي، سم 4=ج د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مفتاح اإلجابة على اختبار التكافؤ: )5(ملحق 

  رمز اإلجابة الصحيحة  رقم الفقرة  رمز اإلجابة الصحيحة  رقم الفقرة

  ب  14  أ  1

  أ  15  د  2

  أ  16  ب  3

  ج  17  د  4

  أ  18  د  5

  أ  19  أ  6

  د  20  ج  7

  ج  21  ب  8

  د  22  ج  9

  ب  23  أ  10

  د  24  أ  11

  ج  25  ب  12

  ب  26  أ  13
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  اختبار التحصيل: )6(ملحق 

  في وحدة الهندسة              ) البعدي(االختبار التحصيلي 

  دقيقة  60: زمن االختبار                        ............................: االسم 

  )        درجات 6:                                                             (السؤال األول

  :أمام العبارة الخطأ) ×(أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )  (�  ضع

  .القطران في متوازي األضالع متساويان ومتعامدان (     )   .1

  .يكون متوازي األضالع مستطيال إذا وجد فيه زاوية قائمة(     )  .2

  . 2سم308= سم، فإن مساحة سطحها 14كرة نصف قطرها (     )  .3

  .من جهة القاعدة 2:1نقطة تالقي المتوسطات في المثلث تقسمها بنسبة (     )  .4

 .مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة واالرتفاع= مساحة المثلث (     )  .5

  المخروط هو حالة خاصة من الهرم عندما يزداد عدد أضالع القاعدة زيادة كبيرة (     ) .6

  )درجات 10:                                        (أكمل الفراغ بما يناسبه: السؤال الثاني

  .ــــــــ درجة = ل الرباعي مجموع قياسات زوايا الشك -1

 .متوازي األضالع الذي قطراه متساويان و متعامدان هو ـــــــ  -2

القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلـث ــــــ الضـلع الثالـث      -3
 .وتساوي ـــــ 

 .إذا تساوت مساحة شكلين هندسيين فإنه يقال لهما ــــــــــــ  -4

ــ المشترك معه في القاعدة و المحصور معـه بـين   مساحة ــ= مساحة المستطيل  -5
 . مستقيمين متوازيين

 . 2ــــــ سم= سم، فإن مساحته 6سم، و ارتفاعه 4= متوازي أضالع قاعدته  -6

 .ـــــ × ط × ـــــ = حجم الكرة  -7

 _________× محيط القاعدة = المساحة الجانبية لالسطوانة القائمة  -8

 معين_______ولكن ليس كل _________ كل معين  -9

  _________االسطوانة الدائرية القائمة هي حالة خاصة من  - 10

35 
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  )درجات  9(                              : أكمل حسب المطلوب: السؤال الثالث
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  )درجات10(             :                          السؤال الرابع

 .سم، احسب حجم الكرة7كرة نصف قطرها   )1

 

 .سم9سم و ارتفاعها 5احسب المساحة الكلية السطوانة نصف قطر قاعدتها  )2

 

 سم  5،  4،  3احسب حجم متوازي مستطيالت  أبعاده  )3

 

 سم  14سم و طول راسمه  6جد المساحة الجانبية لمخروط نصف قطر قاعدته  )4

 

 سم   12سم و ارتفاع الهرم  20جد حجم هرم قاعدته مربع الشكل طول ضلعه  )5
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  اإلجابة النموذجية لالختبار التحصيلي: )7( ملحق

  )البعدي( دليل االختبار 

  :  السؤال األول

1 ( ×    2 (�     3 ( ×    4 ( ×      5 (       ×6 (�  

  : السؤال الثاني

  توازي ، نصفه) 3       مربع) 2         360)1 

  متوازي األضالع) 5     متكافئان                ) 4

  3نق× ط  ×  )          7                     2سم24) 6

  الهرم) 10متوازي أضالع ، متوازي أضالع      ) 9االرتفاع                 ) 8

  : السؤال الثالث

      575) = أ (    ق        5100) = ص(     ق        سم   4=أد

  سم 8= س ع          سم 6=أ م          5100) ب (     ق 

   2سم40= مساحة س ص ع ل         2سم32= سم        مساحة  أ ب ج د 8 = و هـ   

  :السؤال الرابع 

  3سم=          7× 7× 7×        × =         3ط نق=        الحجم ) 1

  ) 5+  9(  5×          ×  2) = نق + ع(ط نق  2= مساحة االسطوانة الكلية )  2

  2سم 440=  14×  5×         ×  2=                                                     

4 

3 

4 

3 

4 

3 

22 

7 

4312 

3 

22 

7 

2 
22 

7 
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  االرتفاع× العرض × الطول = حجم متوازي المستطيالت )  3

   3سم 60= 5×  4×  3=                                

  ط نق ل = المساحة الجانبية للمخروط ) 4

   2سم 264=  14×  6×   =                               

  = 

  االرتفاع× مساحة القاعدة =      حجم الهرم ) 5

3سم 1600=  12×  20×  20× =                        
 

  

   

22 

7 

2 

 1 

3 

 1 

3 

4 
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  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيل: )8(ملحق 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة
1 0.38 0.42 
2  0.36 0.46 
3 0.36 0.45 
4 0.38 0.42 
5 0.35 0.47 
6 0.37 0.43 
7 0.41 0.35 
8 0.45 0.30 
9 0.42 0.32 
10 0.43 0.31 
11 0.40 0.36 
12 0.38 0.38 
13 0.43 0.31 
14 0.32 0.56 
15 0.40 0.33 
16 0.43 0.31 
17 0.34 0.48 
18 0.36 0.45 
19  0.33 0.53 
20 0.32 0.56 
21 0.33 0.54 
22 0.36 0.44 
23 0.31 0.58 
24 0.37 0.42 
25 0.37 0.43 
26 0.36 0.46 
27 0.40 0.33 
28 0.32 0.55 
29 0.41 0.32 
30 0.40 0.31 
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  قائمة أسماء لجنة التحكيم الختبار أنماط التفكير الرياضي واالستبانة: )9( ملحق

  الرقم  االسم المؤسسة

 1  صالح ياسين.د جامعة النجاح الوطنية-كلية التربية-أساليب تدريس الرياضيات

 2 سهيل صالحة.د جامعة النجاح الوطنية-التربيةكلية -أساليب تدريس الرياضيات

 3 وجيه ضاهر. د جامعة النجاح الوطنية-كلية التربية-أساليب تدريس رياضيات

 4 سائدة عفونة. د جامعة النجاح الوطنية-كلية التربية-أساليب تدريس رياضيات

  5 عبد الغني الصيفي.د جامعة النجاح الوطنية –كلية التربية 
 6 محمود رمضان. د جامعة النجاح الوطنية –كلية التربية 

 7  محمد عوض عباس. د  جامعة القدس المفتوحة

 8 ياسر الساحلي ماجستير أساليب رياضيات(مديرية نابلس - مشرف رياضيات

 9  يسري حمادنة  )بكالوريوس رياضيات(مديرية نابلس  -مدرس رياضيات

 10  مواهب سوالمة  )بكالوريوس رياضيات(نابلسمديرية -مدرسة رياضيات
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  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار أنماط التفكير الرياضي: )10(ملحق 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الفقرة
1 0.80 0.38 
2  0.28 0.64 
3 0.70 0.44 
4 0.65 0.46 
5 0.74 0.40 
6 0.72 0.42 
7 0.21 0.60 
8 0.56 0.55 
9 0.68 0.46 
10 0.21 0.61 
11 0.52 0.52 
12 0.65 0.48 
13 0.23 0.58 
14 0.31 0.67 
15 0.28 0.64 
16 0.31 0.67 
17 0.25 0.65 
18 0.35 0.63 
19 0.63 0.42 
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  استبانة الدراسة )11(ملحق 

  قياس اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات  أداةتعليمات وفقرات 

  التعليمات

  :الطالبعزيزي 

وترجو الباحثة أن تجيب عن ، قياس اتجاهاتك نحو الرياضيات إلىهذا البحث  أداةتهدف 

 أن إمـا  واإلجابـة . بطريقة تعبر فيها عن حقيقة شعورك الشخصي اتجاهها األداةجميع فقرات 

وحيـث أنـه ال   ". معارض بشدة"أو " معارض"، "غير متأكد"، "موافق"، "موافق بشدة "تكون ب 

، خاطئة لكل من هذه العبارات فيرجى التعبير عن رأيك بكل حرية ودقة أوصحيحة  إجابةتوجد 

  .البحث العلمي فقط  ألغراض إالولن تستخدم ، ستبقى سرية اإلجاباتمؤكداً أن هذه 

 أمـام  )x( إشارةالمرفقة بوضع  اإلجابةعن العبارات في ورقة  اإلجابةتكون  أنيرجى    

  .معارضتك لمضمونها أووافقتك رقم العبارة وتحت درجة م

  :مثال توضيحي

  الفقرة  رقمال
 أوافق

  بشدة
  أوافق

غير 

  متأكد
  معارض

معارض 

  بشدة

1  
الرياضيات مادة هامة جدا لكل 

  في الحياة مهما كان عمله إنسان
  X       

  .نك موافق على ما جاء في محتوى الفقرة أوهذا يعني 

والعمـل  ، عن فقرات هذه االستبانة  اإلجابةشاكرين لك تعاونك لما ستبذله من جهد في 

  .على نجاح هذه الدراسة
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  :معلومات عامة

  .أمام المربع المناسب) X(يرجى وضع إشارة 

  الفقرة  رقمال
 أوافق

  بشدة
  أوافق

غير 

  متأكد
  معارض

معارض 

  بشدة

1  
تساعد الرياضيات فـي التقـدم   

  التكنولوجي
          

2  
هناك أهمية كبيرة لألعمال التي 

  .يقوم بها الرياضيون
          

3  

المنجزات التـي حـدثت فـي    
عصرنا الحـديث ذات صـلة   
كبيرة بالتطور الذي حصل في 

  الرياضيات

          

4  
فائدة الرياضيات لإلنسان أكثـر  

  من ضررها
          

5  
يستحق متخصصو الرياضيات 

  كل احترام وتقدير
          

6  
أحب التخصص العلمي لوجود 

  حصص الرياضيات فيه
          

7  
أحب أن أمارس أي نشاط فـي  
المدرســة خاصــة النشــاطات 

  المرتبطة بالرياضيات
          

8  
للرياضيات فائدة كبيرة في حل 
مشكالت الحياة اليومية للفـرد  

  والمجتمع
          

9  
أحب الرياضيات ألنها تحتـوي  

  على الرموز والمعادالت
          

10  
يساهم علماء الرياضيات فـي  

  تطور البشرية
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  الفقرة  رقمال
 أوافق

  بشدة
  أوافق

غير 

  متأكد
  معارض

معارض 

  بشدة

11  
علماء الرياضـيات يتفـاعلون   
ايجابياً مـع المجتمـع الـذي    

  يعيشون فيه
          

12  
اعتقد أن تقدم العلوم الطبيعيـة  

  يعتمد على تقدم الرياضيات
          

13  
اشعر بالفرح عند حلول حصة 

  الرياضيات
          

  
14  

الرياضيات يستحق متخصصو 
كل اهتمام   ورعاية من قبـل  

  الدولة
          

15  
أتابع حصص الرياضيات حتى 

  لو كنت مريضاً
          

16  
أحب أن يكون هناك تمارين في 

  كتب الرياضيات
          

17  
ارغب فـي زيـادة حصـص    
ــة   ــي المرحل ــيات ف الرياض

  األساسية
          

18  
أفضل قراءة الكتب الخارجيـة  

  المتعلقة بالرياضيات
          

19  
الفائدة التـي يقـدمها علمـاء    

  الرياضيات للمجتمع كبيرة
          

20  
هناك أكثر من طريقـة لحـل   

  المسألة الرياضية
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  جدول المواصفات الختبار التحصيل: )12(ملحق 

  جدول المواصفات بناء على تحليل المحتوى

 الوحدة

 مستويات األهداف

 المجموع

 االستدالل التطبيق المعرفة

 %100 % 21.6 % 28.9 % 49.5 الهندسة
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  المادة التدريبية: )13(ملحق 

  :عدد الحصص المقترحة

لتدريس وحدة الهندسة للصف الثامن األساسي باستخدام الوسائل التعليمية المقترحة مـن قبـل   

  :الباحثة

  عدد الحصص  رقم الصفحة  اسم الدرس  الرقم

  2  32  االشكال الرباعية  -1
  3  35  متوازي األضالع  -2
  3  40  متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع  -3
  3  45  حاالت خاصة لمتوازي االضالع  -4
  4  54  نظريات المنتصفات والقطع المتوسطة  -5
  3  64  تكافؤ االشكال الهندسية  -6
  3  73  )حجومها ومساحتها الجانبية(المجسمات  -7

  حصة 22    مجموع الحصص  
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  :األولالدرس 

  )حصة 2(األشكال الرباعية   

  :المحتوى الرياضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ا�	'�ه��
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-��
�	�S ا����/ اRM&�ل ا���1  

-0
�رك أن �T	�ع زوا�� ا�,&- ا���1�360  

- 0
���� �0 ا�,&- ا���1T	ا� �����V ا�Sاو  

أن �W�X ا����/ أن �T	�ع زوا�� ا�,&- -
 0
5ا���1

360  

- 0� ����T	ا� ��� ا����/ ���س ا�SاوT�أن 
Y� ا�,&- ا���1
0 ا�	

، ا�&)�ب ا�	�ر$0 ، ا�����R� ا�	��9� 
 ��$�3�، أوراق 
	- ، اMدوات ا�

Projector 
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5مجموع زوايا الشكل الرباعي:الحصة األولى 
  )دقيقة 45(المدة الزمنية ،   360

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة
مراجعة الطلبة بـبعض  -1

  .االشكال الهندسة 
مراجعة الطلبة بمجموع  -2

  زوايا المثلث والمربع 
مراجعة الطلبة بمفهـوم   -3

  الشكل الرباعي 

  أسئلة ومناقشة صفية
من تذكر بعـض االشـكال   

  الرباعية؟
  ما مجموع زوايا المثلث؟
  ما مجموع زوايا المربع؟

ما هـو تعريـف الشـككل    
  الرباعي ؟

  أجوبة الطلبة
تذكر بعض االشكال الرباعية 

،  مربـع : االجوبة المتوقعة، 
، مستطيل متوازي مستطيالت

  شبه منحرف
، يذكر مجموع زوايا المثلـث 

  180: االجوبة المتوقعة 
يذكر مجموع زوايا الشـكل  

:  االجوبة المتوقعة، الرباعي
360  

تعـــــرف الشـــــكل 
:  االجوبة المتوقعـة ،الرباعي

  .هو مضلع له اربعة أضالع 
  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

تقوم المعلمة بعرض شفافية 
ــكال   ــض االش ــل بع تمث

ــية وتط ــن الهندس ــب م ل
ــز الشــكل  ــات تميي الطالب

  الرباعي 
  

      
  
  
  

تقوم المعلمة بتقسيم الطالبات 
الــى مجموعــات وتــوزع 

تعــرض المعلمــة الشــفافية 
باســتخدام جهــاز العــرض 

Projector   وتطلــب مــن
  الطالبات تمييز االشكال

تتابع المعلمة الطالبات وتقف 
على االخطـاء وتصـححها   

  .للطلبة 
  

تقسم المعلمة الصـف الـى   
، مجموعات وتطلـب مـنهم   

اثبــات أن مجمــوع زوايــا 
من خالل تحريك  360الشكل 

تنتبه الطالبة الـى العـرض   
وتميز الشكل الربـاعي مـن   

  غيره
  
  
  
  
  

يساعد المعلـم فـي تقسـيم    
الصف ويقوم بترتيب الزوايا 
الثبات ان مجمـوع زوايـا   

  360الشكل 
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أشـكال رباعيـة متحركـة    
  الزوايا 

  
  
  
تطرح المعلمـة السـؤال   -

في الشكل الربـاعي   التالي
مجموع قياسـات  ،المجاور 

الزوايا االربعة هـو نفـس   
مجموع زوايا المثلثين اللذين 
انقسم اليهما الشكل الرباعي 

 .  
  
  
  
  
  

ــة  ــة لوح ــرض المعلم تع
  كرتونية لشكل رباعي 

  
  
  

  الزوايا ومن ثم ترتيبها
  1 تطلب تنفيذ نشاط رقم
ــف  ــة الص ــب : مناقش اكت

  خطوات االثبات على السبورة
  

مـن   تعرض الشكل الرباعي
خالل شفافية وتطلب اكمـال  

  :الحل 
مجموع قياسات زوايا الشكل 

ــاعي  د            +ج+ب+أ= الربــ
  2د+1د+ج+2ب+1ب+أ=
  )2د+2ب+ج)+(1د+1ب+أ=(

  درجة+......درجة=.......
  درجة=........... 

  
تطلب من الطالبـات ايجـاد   

  قياس الزاوية المجهولة
  
  

  شرح الواجب البيتي
بحـل  تكلف المعلمة الطلبـة  

  34ص 1س

  يشارك في تنفيذ النشاط
  

يقارن بين خطواته وخطوات 
  المعلمة واستنتاجها

  
، يشارك في إكمـال الحـل   

الحل  ويبدي رأيه في طريقة
ويعبر عما أثبتـه بعباراتـه   

  . الخاصة
  
  
  
  
  
  

يشارك في ايجـاد الزاويـة   
المجهولة من خـالل جمـع   
الزوايا المعلومة وطرحها من 

360  

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يـتم  
كتابة االفكار الرئيسية فـي  
  الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   
  الطلبة في حل الواجب البيتي 

  أسئلة وأجوبة
  ماهو تعريف الشكل الرباعي؟

  
  

يجيب الطلبة علـى االسـئلة   
  المطروحة

  )دقيقة45(المدة الزمنية،  360مجموع زوايا الشكل الرباعي : الحصة الثانية  
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  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  اهتمام الطلبةمقدمة تثير 

على السـبورة وباسـتخدام   
الطباشـير الملونـة ترسـم    

  الشكل الرباعي التالي
  

                    100  
  
  
  
  

ــن  ــة م ــرض مجموع تع
االشــكال الرباعيــة علــى 

  شفافية
  
  
  

تقوم المعلمة بتقسيم الطلبـة  -
الى مجموعـات كمـا فـي    

  الحصة السابقة
تقوم المعلمة بتوضيح الحالة 

  المرسومة على السبورة 
في البداية تراجع الطالبـات  -

يقياس زاوية الخط المسـتقيم  
ومن ثم تستخدمها في ايجـاد  

  الزاوية س 
تطلب من الطالبـة ايجـاد    -

  قياس الزاوية ص 
  

تطلب من كل مجموعة ايجاد 
  احدى الزوايا المجهولة 

ــة  - ــاس الزاوي ــذكر قي ت
ــتقيمة  ــة  ،المسـ االجوبـ

  180: المقترحة
  
  تشارك في ايجاد الزاويةس-

تذكر مجموع زوايا الشـكل  
:  االجوبة المتوقعة، الرباعي 

360  
تشارك في ايجاد الزاويـة  -

  ص
  
تشارك المجموعة في قياس -

  الزاوية المجهولة
  تبرر النتيجة  -

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

باستخدام الطباشير الملونـة  
المعلمة برسم الشـكل  تقوم 

  الرباعي التالي
  
  
  
  
  
  
  

ــكل   ــة الش ــح المعلم توض
المرسوم على اللوح وتطلـب  

  من الطالبات ايجاد قيمة س
  
تكلف كل مجموعة بايجـاد  -

  احدى الزوايا 
تبدل المعلمة طالبة من كل -

مجموعة بحيث تشرح  هـذه  
الطالبة للمجموعة كيفة ايجاد 

  مجموعتها للزاوية المجهولة
يتابع المعلم الطلبة ويقف على 

  
  

  تجد قيمة س مع المجموعة
  
  
تشرح للمجموعات االخرى -

كيف قامت بايجـاد الزاويـة   
  المجهولة

  
  
  

        
V$ 
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  االخطاء ويصححها
 2يكلف الطلبة بحل السـؤال  

  من تمارين ومسائل 
  شرح الواجب البيتي

 3يكلف الطلبة بحل سـؤال  
  34صفحة 

  
يشارك مجموعته فـي حـل   

  2سؤال 

  ة التغذية الراجعةمرحل

في بداية الحصة الثالثة يـتم  
كتابة االفكار الرئيسة فـي  
  الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   
  الطلبة في حل الواجب البيتي 

  أسئلة وأجوبة
  ماهو تعريف الشكل الرباعي؟

ما هو مجموع زوايا الشـكل  
  الرباعي؟

  تقديم الدرس الجديد

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارت على المعلم

  
  يعرف الشكل الرباعي

  
يذكر مجموع زوايا الشـكل  

  الرباعي
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  :الدرس الثاني 

  )حصص 3(متوازي االضالع 

  المحتوى الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�	'�ه��
 �)�ازي ا2"+ع

 ا�	��رات 

�	�S �)�ازي أ"+ع -  

�رك ا�+�� �1] �)�ازي ا2"+ع واR2&�ل -�  ا���1
�� ا2[�ى

�رك [;�P> �)�ازي ا2"+ع-� 

 ا2ه�اف ا�(��آ��

�ف ا����/ �)�ازي ا2"+ع-�  ان 

ان ���ه] ا����/ أن آ- "��] �)����1] �)(�و��] �0 ا���ل -
.  

- 0� [�(�ان ���ه] ا����/ أن آ- زاو�)�] �)���1)�] �)(�و
  .ا����س

�3;: آ- أن ���ه] ا����/ أن ���ا �)�ازي ا2"+ع -
3�	� ا2[� �.  

  .أن ���> ا����/ [�اص �)�ازي ا2"+ع-

  .أن ��`: ا����/ �� $�8 �0 .- أ$_�� �3)	��-

- W	�
� ا����/ K	�! زوا�� �)�ازي 2"+ع اذا T�أن 
  .ا.�اه�

- ��� ا����/ K	�! زوا�� �)�ازي ا2"+ع اذا 
�	W زاوT�أن 
a3
 ��Kر�] 

��	�� ا��$�P- ا�)

 ���,] !�� ،W3���.� آ����9� b��9�1 ، ا���ر�1
ا�����R� ، أدوات ه3�$�� ، �	)�ازي ا2"+ع 

 ور�� 
	-،ا�&)�ب ا�	�ر$0 ، ا�	��9� 
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  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

يراجع الطـالب بمفهـوم   
  .التوازي
متوازي أضالع على يرسم 

السبورة باستخدام الطباشير 
  .الملونة

  
  
  
  
  

  :يعرض الشكل التالي 
  

  االشكال الرباعية
  
  
  
  
  
  

يوزع المعلم على الطـالب  
  قطع خشبية بأطوال محددة 

  
  
  
  
  
  

يرسم متوازي اضالع ويمد -
علـى  كل ضلعين متقـابلين  

   استقامتهما
يتوصل الى تعريف متوازي -

  .االضالع 
  : يطرح السؤال التالي-
  ما هو متوازي االضالع؟-
يعرض بعـض االشـكال   -

ــة  ــفافية(الرباعي ــى ش ) عل
ــوازي  ــد مت ــب تحدي ويطل

  االضالع
يوضح العالقة بين متـوازي  
االضالع واالشكال الرباعية 
االخرى من خـالل عـرض   

  :الشكل التالي
  
  
ــم - ــى  يقس ــالب ال الط

  مجموعات
يطلب من الطالب تكـوين  -

متوازي اضـالع باسـتخدام   
  القطع المعطاة

يطلب من الطـالب حـل   -
  في مجموعات 1نشاط

  
  يراجع الطلبة بحاالت التطابق

  

، يعرف المستقيمان المتوازيان
همــا : االجوبــة المتوقعــة 

المستقيمان اللذان اغـا مـدا   
  .على استقامتهما ال يلتقيان 

يشارك المعلم في التوصـل  -
  الى تعريف متوازي االضالع

  
  
  
  
  
  
يستنتج العالقة بين متوازي -

االضالع واالشكال الرباعية 
  االخرى

  
  

يكون متوازيات اضالع مـن  
  ةالقطع المزع

  
  

  1يحل نشاط 
  

ــذكر حــاالت التطــابق  ، ي
  : االجوبة المتوقعة

  ض، ز ، ض -
  ز، ض ، ض -
  ض، ض ، ز -

�)�از��ت 
 ا2"+ع
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  يعرض الشكل التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :يوضح برهان النظرية
ــابلين  - ــلعين متق ــل ض ك

  .متساويين في الطول
ــابلتين - ــين متق كــل زاويت

  .متساويتين في القياس
  كل المجاورباستخدام الش

  
  37تكلف الطالبات بحل ص-
  

ــة الصــفية  ــة :المناقش كتاب
  االفكار الرئيسية على السبورة

  تعريف متوازي االضالع -
العالقة بين كـل ضـلعين   -

  متقابلين في المتوازي
العالقة بين كـل زاويتـين   -

  متقابلتين في المتوازي
  شرح الواجب البيتي

  39ص  3حل سؤال 

يشارك المعلمة فـي اثبـات   
  النظرية

  
  
  
  

  حل السؤال
  
  
  
  

يذكر الطلبة النتائج التي تـم  
  التوصل اليها

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثالثة يتم 
كتابة االفكار الرئيسة فـي  
ــى   ــابقة عل ــة الس الحص

  السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   
  الطلبة في حل الواجب البيتي 

  أسئلة وأجوبة
  ما هو متوازي االضالع؟

اذكـر خصــائص متــوازي  
  االضالع؟

  تقديم الدرس الجديد

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارت على المعلم

  
  

  يعرف متوازي االضالع
يذكر خصـائص متـوازي   

  االضالع
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  )دقيقة 45(متوازي االضالع : الحصة الثانية 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

، سم 6=في الشكل المجاور أد
    560= الزاوية ج 

  أ              د     
                      

  

  ب               ج     
  

، الشـكل المجــاور  يشـرح  
، ويوضح قياس الزاويـة ج  

  .وطول أد 
يقسم الطلبة الى مجموعـات  

  كما في الحصة السابقة 
يكلف كل مجموعـة بايجـاد   

  احدى المجاهيل 
  يناقش الطلبة بالنتائج

  

  يحدد طول أب على الشكل
يحدد قياس الزاوية ج علـى  

  الشكل 
يشارك المجموعة في ايجـاد  

  المجاهيل 
  ايجاد الناتجيوضح كيفية 

  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 

  
  
  
  
  

أب ج د متوازي اضالع فيه 
  سم8= ب ج ، سم 4= أب 

يراجع الطلبة بكيفية ايجـاد  -
  محيط الشكل الرباعي

  
يوضح السؤال من خـالل  -

  ب ج، ويعين أب ، الرسم 
يطلب من أحد الطلبة تحديد -

  أطوال بقية االضالع
ايجـاد  يشرك الطلبة فـي  -

  المحيط
ــل  - ــالب بح ــف الط يكل
  38ص2س، 39ص1س
  
ويتتبع ، يتابع حل الطالب -

  االخطاء
  شرح الواجب البيتي

ــل    ــالب بح ــف الط يكل
  38ص3س

يذكر كيفيـة ايجـاد محـيط    
االجوبـة  ، الشكل الربـاعي  

  : المتوقعة
  ناتج جمع اضالعه االربعة

، يشارك المعلم في تعيين أب 
  ب ج

  يشارك في ايجاد المحيط
  
  
  
  حل االسئلة المطلوبة-
  
  
  

  يحل الواجب البيتي
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  )دقيقة 45(قطرا متوازي االضالع : الحصة الثالثة 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  يعرض الشكل التالي
  أ                  د     

  
  م                 

  جب                      
  
  

  :يطرح االسئلة التالية 
  ما هو متوازي االضالع؟-
  ماهي حاالت التطابق؟-
ــوازي  - ــار مت ــدد أقط يح

  .االضالع
  

، يعرف متـوازي االضـالع   
هـو شـكل   :  االجوبة المتوقعة

رباعي فيه كل ضلعين متقابلين 
  متوازيين

  يذكر حاالت التطابق
  ض ز ض -    ض ض ض-
  ز ز ض-      ض ض ز-

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

  

  أ                    د    
  
  
  

ج                       ب           

في الشكل المجـاور مـا همـا    
المثلثان اللذان نحتـاج اليهمـا   

  ج م  وكذلك=إلثبات أن أم
  دم ؟= ب م 

ثم من خالل اجـراء التطـابق   
أقطار متـوازي  نستنتج خاصية 

  االضالع ؟
هل يوجد طريقة أخرى الثبات 

  الخاصية ؟

ــل - ــات بح ــف المجموع يكل
  39ص2س

  شرح الواجب البيتي-
   38ص4يكلف الطالب بحل س

  يشارك المعلم في االثبات
  

يبحث عن المثلثين المطلوبين 
  إلثبات القاعدة

  
يتوصل الى االثبات بطريقـة  

  أخرى
  
  
  

يشرح طريقة اثباته للسـؤال  
  بلغته الخاصة

  مرحلة التغذية الراجعة

يوزع ورقة عمل تقييميـة  -  
  .ويطلب من الطالب حلها

يتابع حل الطالب وينـاقش  -
  االخطاء 

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  يحل ورقة العمل

 م       

 م     
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  : الدرس الثالث 

  )دقيقة 45(المدة الزمنية، متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع 

  المحتوى الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�	'�ه��
  0
 �)�ازي ا2"+ع، ا�,&- ا���1

 ا�	��رات 

�&�ن ا�,&- ا���1
0 �)�ازي ا"+ع- Y(� رك��  

- ا�,&- ا���1
0 �)�ازي ا"+ع-T� 0(2ت ا���ا� S�	� 

 

 ا2ه�اف ا�(��آ��

- 0
�ف ا����/ 
�Y ا���2ت ا�)0 �&�ن ���� ا�,&- ا���1(�ان 
  .�)�ازي أ"+ع

-���ه] ا����/ اa9 إذا �(�وى 2�c آ- "��] �)����1] �0 أن 
  .ا�,&- ا���1
0 أd�e ا�,&- �)�ازي أ"+ع 

- [�(�1��(� [�(�أن ���ه] ا����/ أa9 إذا �(�وت ���$�ت آ- زاو
  .�0 ا�,&- ا���1
0 أd�e ا�,&- �)�ازي أ"+ع 

 .  أن ��`: ا����/ ا�63��� ا�(��1� �0 .- أ$_�� �3)	�� -

��	�� ا��$�P- ا�)

ا�&)�ب ، ا�����R� ا�	��9� ، أدوات ه3�$�� ، R'����ت 

	- أوراق،ا�	�ر0$  



117 

  )دقيقة  45(المدة الزمنية ، متى يكون الشكل الرباعي متوازي اضالع : الحصة االولى

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  اهتمام الطلبةمقدمة تثير 

ــا   ــكال م ــا أن ش اذا عرفن
متوازي أضالع فإننا نعـرف  

  لكن ماذا عن العكس،خواصه 

يراجع الطلبـة فـي مفهـوم    
  متوازي االضالع 

ما هي خصائص متـوازي  -
  االضالع ؟

، يعرف متوازي االضالع -
هو شكل :  االجوبة المتوقعة

رباعي فيـه كـل ضـلعين    
  متقابلين متوازيين

 يذكر خصـائص متـوازي  
  :االجوبة المتوقعة، االضالع 

ــابلين  - ــلعين متق ــل ض ك
  متساويين

ــابلتين - ــين متق كــل زاويت
  متساويتين

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

يعرض النظرية على الشفافية 
  باستخدام البروجيكتر

يعرض الحاالت التي يكون  
فيها الشكل الرباعي متوازي 
أضالع على جهاز العـرض  

  البروجيكتر
  يناقش الحاالت مع الطلبة-

ــالي  ــدريب الت ــرض الت يع
  ويناقشه مع الطلبة

أي األشكال الرباعية التاليـة  
متوازي أضالع مـع ذكـر   

  السبب؟
  
  

  ................1الشكل 
  ..................السبب

يتفاعل مع المعلم ويشارك في 
  النقاش

  
  
  

يشارك المجموعة في تحديـد  
متوازي االضالع مع ذكـر  

  السبب بلغته الخاصة
  
  
  
  
  
  

 ب

 د أ

 ج

 سم6 سم6
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  .............2الشكل 
  ................السبب

يقسم الطلبة الى مجموعات -
  43ص 1ويطلب حل تدريب

يتابع الطلبة ويقـف علـى   -
  األخطاء

مناقشة الطلبـة فـي حـل    -
  التدريب واجاباتهم

ــف ــة الص ــب :  مناقش يكت
الحاالت التي تجعل الشـكل  

  الرباعي متوازي اضالع
  شرح الواجب البيتي

مــن ورقــة 1دريبحــل تــ
  التدريبات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ويبرر اجابته ، يحل التدريب 
  بلغته الخاصة

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يـتم  
الرئيسـة فـي   كتابة االفكار 

  الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   
  الطلبة في حل الواجب البيتي 

  أسئلة وأجوبة
ما هي الحاالت التي يكون -

فيها الشكل الرباعي متوازي 
  أضالع ؟

  تقديم الدرس الجديد

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارت على المعلم

  
  

ون فيها يذكر الحاالت التي يك
  الكل الرباعي متوازي اضالع

 ج ب

 أ د
5
60 

5
60 

 سم 5

 سم 5
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية، من النظرية السابقة ) 3+2(برهنة الحالة : الحصة الثانية 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  :في الشكل التالي أب ج د 
  ب ج=أد، ج د =أب
  أ                  د  
  

  

  ب                ج      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: في الشكل المجاور أ ب ج د
  ج <= أ  <
  د <= ب <
  أ                   د  

  

  
  ب                   ج      

  
  

ــوم - ــة بمفه ــع الطلب يراج
  .متوازي االضالع

ــة بحــاالت - يراجــع الطلب
  .التطابق 

يوضح الشكل المجاور ويحدد 
  لمطلوب وهو بيان ان 

  
  أب    د ج، أد     ب ج 

باستخدام التطابق يتوصـل  -
الى انه اذا تساوى طوال كـل  

متقابلين في الشـكل  ضلعين 
  الرباعي كان متوازي اضالع

ــل  - ــالب بح ــف الط يكل
  من ورقة التدريبات 2التدريب

يتابع حل الطـالب ويقـف   -
  عند االخطاء ثم يناقش الحل

  
يراجــع الطــالب بمجمــوع 

  زوايا الشكل الرباعي
  يراجع الطلبة بالتحالف-
يوضح الشـكل المجـاور   -

ويبرهن مع الطالب أنـه اذا  
كل زاويتـين   تساوت قياسات

متقابلتين في الشكل الرباعي 
  كان الشكل متوازي اضالع 

  متوازي االضالعيعرف 
  يذكر حاالت التطابق-
  
  
  
  
  
  
  

باستخدام  يشارك في االثبات
  التطابق

  
  
  
  
  
  
يذكر مجموع زوايا الشـكل  -

  الرباعي
  يوضح التحالف -
  
  
  يشارك في البرهان-
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  )دقيقة  45(المدة الزمنية ، حل الواجب البيتي : الحصة الثالثة 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

متى يكون الشكل المجـاور  
  متوازي اضالع ؟

  
  أ                   د   
  

  

  

  ب                  ج     

يراجع الطالب بالحاالت التي 
تجعل الشكل الرباعي متوازي 

  اضالع
  
  

بما ان الواجب البيتي كبيـر  
، كاملة فهو يحتاج الى حصة 

، حل ومناقشة مع الطـالب  
مع الوقوف علـى أخطـاؤ   

  الطلبة ومعالجتها

يذكر الحاالت التـي تجعـل   
الشــكل الربــاعي متــوازي 

  :االجوبة المتوقعة ، اضالع 
اذا توازى فيه كل ضـلعين  -

  متقابلين
اذا تساوى فيه طـوال كـل   -

  ضلعين متقابلين
اذاتساوت فيه قياسات كـل  -

  زاويتين متقابلتين
تساوى وتوازى ضلعان  اذا-

  متقابالن
  

  

  

في الشـكل االتـي أ ب ج د   
س نقطـة  ، متوازي أضالع 

بحيث أن ، على امتداد ب ج 
  ج س= ب ج : 

  د             أ      
  

  

  
  ب                   ج    

في : يعرض السؤال التالي -
الشـكل المجـاور اثبــت أن   

  الشكل متوازي أضالع؟
  
يتابع حل الطلبة ثم يناقشهم -

  في االجابة
  

  شرح الواجب البيتي
يكلف الطالب بحل ما تبقى -

حـل  ،  من ورقة التدريبات 
  44ص 4+3+2+1س

  
  
  
  

  يحل السؤال المطلوب
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  :الدرس الرابع 

  )حصص  3(حاالت خاصة لمتوازي االضالع 

  المحتوى الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�	'�ه��
 [� ا�	()��- -ا�	�1!   –ا�	

 ا�	��رات 

�&�ن ا�,&- ا���1
0 �)�ازي ا"+ع- Y(� رك��  

- ا�,&- ا���1
0 �)�ازي ا"+ع-T� 0(2ت ا���ا� S�	� 

 

 ا2ه�اف ا�(��آ��

- [��ف ا����/ ا�	�  .أن 

�ان و�3;: آ- �3�	� ا2[�-��(� [�  أن ���ه] ان ���ا ا�	

�� ���را ا�	�] �0 .- أ$_�� �3)	�� -�69 :`��  .أن 

- g���3;'�ن زوا [�  .ان �()��أ ا����/ ان ���ا ا�	

-�ً3�� 0
�د ا����/ R�وط آ�ن ا�,&- ا����  .أن 

�ف ا����/ ا�	()��--�  أن 

  .ن �()��أ ا����/ أن  ���ا ا�	()��- �)(�و��ن �0 ا���لأ-

أن ���ه] ا����/ أن ���ا ا�	()��- �)(�و��ن و�3;: آ- -
3�	� ا2[��  

�ف ا����/ ا�	�1!- �  ان 

  ان ��`: ا����/ �� $�8 �0 .- أ$_�� �3)	��-

��	�� ا��$�P- ا�)

، ا�����R� ا�	��9� ، أدوات ه3�$�� ، R'����ت 

	- أوراق،ا�&)�ب ا�	�ر0$   ،W3� b��9�1 �1ر�1
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  )دقيقة  45( المدة الزمنية ، المعين : الحصة االولى 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  عرض الشكل التالي
  أ                    د    

  
  
  

  ب              ج          
  
  
  

يراجع الطلبة بمفهوم متوازي 
  االضالع 

  طرح االسئلة التالية
ــوازي  - ــرف مت ــن تع م

  االضالع؟
ما هي خصائص متـوازي  -

  االضالع؟
ــكال  - ــض االش ــر بع اذك

  الرباعية
  

  يجيب عن االسلة المطروحة
، يعرف متوازي االضـالع  

شـكل  :  االجوبة المتوقعـة 
رباعي فيـه كـل ضـلعين    

  .متقابلين متوازيين 
يذكر خصـائص متـوازي   

  :االجوبة المتوقعة،االضالع 
ــابلين  - ــلعين متق ــل ض ك

  متوازين
ــابلين  - ــلعين متق ــل ض ك

  متساوين
ــابلتين - ــين متق كــل زاويت

  .متساويتين في القياس
القطران ينصف كل منهمـا  -

  .االخر
  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

  :عرض الشكل التالي 
  
  
  

  

  
  

تعرض تعريـف المعـين   -
باســتخدام جهــاز العــرض 

  .البروجيكتر

توضح الخاصية التي تميز -
  المعين عن متوازي االضالع

يناقش الطلبة في خاصـية  -
أن قطــرا المعــين " المعــين

متعامدان وينصف كل منهما 
  ".االخر

  .يبرهن النظرية السابقة -
يكلف الطالب بحل تدريب -

  46ص

يدرك الخاصية التي تميـز  -
  متوازي االضالع عن المعين

  
  
يشارك المعلم فـي برهنـة   -

  .النظرية
  
  يحل التدريب المطلوب-
  



123 

  
  

 4مناقشة الطلبة في حل س-
كمثال  على السبورة  48ص

  باستخدام الطباشير الملونة
  

يتابع حل الطـالب ويقـف   -
  .عند االخطاء

  46ص 1يناقش مثال -
تقسيم الطلبة الى مجموعـات  

  ويوزع ورقة عمل 
مناقشة ورقة العمـل مـع   -

الطالب ثم استنتاج ان قطـرا  
  .المعين ينصفان زواياه

االت التي يكون عرض الح-
، فيها الشكل الرباعي معينـاً  

ومناقشة تلك الحـاالت مـع   
  .الطلبة 

  
  :أسئلة التقويم 

  48-47ص 2+1حل س
  

  :شرح الواجب البيتي 
  48ص 5+4حل س 

  
  
حل المثـال علـى   يناقش -

  السبورة
  يحل ورقة العمل-
  
  يستنتج القاعدة-
  
يتابع مع المعلـم الحـاالت   -

التـي يكـون فيهـا الشــكل    
  الرباعي معينا

  
  
  

  حل االسئلة المطلوبة

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  الحصة السابقة على السبورة

  سريعةمراجعة عامة 
االجابة علـى استفسـارات   
  الطلبة في حل الواجب البيتي 

  أسئلة وأجوبة
  ما هو المعين؟-
ماهي الحاالت التي يكـون   -

  ؟ فيها الشكل الرباعي معيناً

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  
  
  .يعرف المعين-
يذكر الحاالت التي يكـون  -

  .فيها الشكل الرباعي معينا
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  )دقيقة  45( المدة الزمنية ، المستطيل : الثانية الحصة 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  يعرض الشكل التالي
  أ                        د  
  
  
  ب                     ج  
  

   يعرض تعريف المستطيل-
  
يناقش خصائص المستطيل -

  مع الطلبة
  

  

  يعرف المستطيل
  

  يذكر خصائص المستطيل 
  
  

  مرحلة التفعل مع المعرفة الرياضية

  االشكال الرباعية      
  
  
  
  
  
  
  

يعرض النظريـة الخاصـة   
  بالمستطيل على البروجيكتر

  
  
  
  

يطلب من الطـالب عكـس   
  النظرية

  
  

ــالب أن - ــح للطـ يوضـ
المستطيل حالة خاصة مـن  
متوازي االضالع من خـالل  

  شرح
  .الشكل المجاور

  
  
  
النظرية  يناقش مع الطالب-

قطـرا  ."الخاصة بالمسـتطيل 
المســتطيل متســاويان فــي 

وينصف كل منهمـا  ، الطول 
  " االخر

يبرهن مع الطالب النظرية -
  .السابقة 

  يوضح عكس النظرية-
  
  

يميز المستطيل عن متوازي 
  االضالع

  
  
  
  
  

  
  يشارك في النقاش-
  
  
  

  يشارك في البرهان
  
  
  
  
  

  �)�از��ت ا2"+ع      

 

 ا�	��3ت    ا�	()��+ت
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د هو  أثبت أن الشكل أ ب ج
  .مستطيل
  أ                  د      

  
  

  ب                 ج     
  

باستخدام الطباشير الملونـة  -
  50يناقش مثال ص 

  يحل المثال مع المعلم 

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثالثة يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   
  الطلبة في حل الواجب البيتي 

  أسئلة وأجوبة
  ؟ ما هو المستطيل

  ؟أذكر خصائص المستطيل

يطــــرح التســــاؤالت 
  المعلمواالستفسارات على 

  

  )دقيقة  45( المدة الزمنية ، المربع : الحصة الثالثة 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة 

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

يحل أسئلة الواجب البيتـي  -  
  .في بداية الحصة 

يعرض تعريف المربع على -
  .البروجيكتير 

  .يناقش الطلبة بالتعريف 
  يعرض خصائص المربع-
يوضح الخاصية التي تميز -

  المربع عن المعين
يوضح الخاصية التي تميز -

  المربع عن المستطيل 
  

  يشارك في حل الواجب البيتي
  
  

يناقش مع المعلـم تعريـف   
  الطلبة
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  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

  يعرض الشكل التالي 
  

         أ               
  ج                     ب    

  
  د                 

                
يوزع ورقـة عمـل علـى    

  الطالب
       

  
  
  

يناقش المثال التـالي مـع   -
   الطلبة

أ ب ج د شكل رباعي قطراه 
ــول   ــي الط ــاويان ف متس
ومتعامدان وينصف كل منهما 

  أثبت أن الشكل مربع. االخر 
  
يكلف الطالب بحل تدريب -
  52ص 3
  

يتابع حل ورقة العمـل ثـم   
  مع الطلبةيناقشها 

  
   أسئلة التقويم-

  52ص 2+1حل س
  شرح الواجب البيتي

  53ص 3حل س

  
  

  يشارك المعلم في حل المثال-
  
  
  
  
  حل التدريب -
  
  
  االجابة على ورقة العمل-
  
  
  
  
  يحل أسئلة التقويم-
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  :الدرس الخامس

  )حصص 4(نظرية المنتصفات والقطع المتوسطة 

  المحتوى الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�	'�ه��
 i�X� 0� �	��()� ���ازي ا�	()��	�ت �3�–  0);'�� ��

�� ���j�Xرس  –ا���! ا�	)�$��  –ا�	()�ى �69 

 ا�	��رات 

- 0';(3� [�1 ��eا��ا �	()��	ا� ��رك ا�+�� �1] ا����
i��Xا� !�kوا� i�X	0 ا�� [��"  

- a�R 0� [���] �j� ا�	)�از�k�1] �3);'0 ا� ��+�رك ا��
 [��kف وا���3	ا�[��  .ا�	)�از

�رك �'��م ا���! ا�	)�$��-�.  

 ا2ه�اف ا�(��آ��

أن �()��أ ا����/ ا�63��� ا���e� ����1! ا�	)�$�� �0 -
i�X	ا�.  

  .أن �)�e- ا����/ ا�8P��. Y ا�	3);'�ت -

�م ا����8P �0 ا�)�����ت و.- ا$2_�� -�()�  .أن 

-i�X	0 ا�� �)�$�	ف ا����/ ا���! ا���  .أن 

�()b(3 ا����/ ا�+�� �1] ا���� ا��ا�e� �] رأس ا���P	� ان -
  .ا�Y �3);: ا���� و�cل ا���� 

  .أن ��`: ا����/ �� $�8 �0 .- أ$_�� �3)	��-

  

��	�� ا��$�P- ا�)

، ا�����R� ا�	��9� ، أدوات ه3�$�� ، R'����ت 

	- أوراق،ا�&)�ب ا�	�ر0$   
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  )دقيقة  45(المدة الزمنية ، نظريات المنتصفات والقطع المتوسطة  :الحصة االولى

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  يعرض الشكل التالي
  

  ب        ج    أ      

يراجع الطلبة فـي مفهـوم   -
  .منصف قطعة مستقيمة 

ــى   - ــالب ال ــم الط يقس
  مجموعات 

يوزع على الطلبة ورقـة   -
ويطلب مـنهم حلهـا   ، عمل 

  .ومناقشتها مع المجموعة 
ــين المجموعــات - ــف ب يل

  ويوجهها ويقف على االخطاء

يذكر مفهوم منصف قطعـة  
  مستقيمة

  
يحل ورقة العمل ويناقشها مع 

  المجموعة

  مرحة التفاعل مع المعرفة الرياضية

العمـل مـع   يناقش ورقـة  -
  .الطالب على السبورة

  :يعرض السؤال التالي-
س ص ع مثلــث فيــه م  
، منتصــف الضــلع س ص 

  .النقطة ن منتصف ص ع 
. سم 8= إذا كان طول س ع 

  :أجد .  37=ع  <ق
  طول م ن-1
  قياس الزاوية م ن ص-2

يشجع الطالب للتعبير عم تم -
ــاراتهم  ــه بعب ــل الي التوص
الخاصة ومالحظاتهم العلمية 

.  
مناقشة مرقة العمل علـى  -

  .السبورة مع الطلبة 
يرسم السؤال على السبورة -

  باستخدام الطباشير الملونة ع
  

  ن                           
  
  س        م            ص 
يناقش حـل السـؤال مـع    -

  .الطالب
  

  

  يناقش ورقة العمل مع المعلم
يعرض ما توصل اليه مـن  -

  .نتائج بلغته الخاصة
  
  
  
  
  يناقش حل السؤال مع المعلم-
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يطلب من الطـالب حـل    -
التدريبات الواردة في ورقـة  

  .العمل
  التدريبات مع الطلبةمناقشة -

  :مناقشة الصف وتوجيه أسئلة
  ما معنى منصف القطعة؟

من يصوغ النظرية السـابقة  
  بلغته الخاصة ؟

  شرح الواجب البيتي
  56ص 1حل تمرين 

  
  
  
  
  
ــب- ــئلة   يجي ــن االس ع

  المطروحة

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  )دقيقة 45(المدة الزمنية، البيتي حل الواجب : الحصة الثانية 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

يقوم في بداية الحصة باالجابة 
على اسئلة الطالب فيما يتعلق 

  بورقة العمل
يربط الـدرس بمتـوازي   -

  .االضالع

  يجيب عن اسئلة الطلبة
  
  
  
  

  يطرح األسئلة

  مع المعرفة الرياضيةمرحلة التفاعل 

  :يعرض السؤال التالي   
ن نقطة داخل ، أ ب ج مثلث 

المثلث أ ب ج نصفت القطع 
ن ج  ، ب ن ، المستقيمة أ ب 

ل علـى  ، ع ، ص ، في س 

  
  

  رسم مخطط هيكلي للسؤال
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  أثبت أن الشكل . الترتيب 
  س ع ل ص متوازي أضالع

يطلب من الطـالب رسـم   -
  .مخطط هيكلي للسؤال

مناقشة حل السـؤال علـى   -
باستخدام الطباشـير  السبورة 

  .الملونة
ــل  - ــالب بح ــاقش الط ين

  56ص  1التدريب 
يطلب حل بقية التـدريبات  -

  .من خالل المجموعة 
  يناقش الحل على السبورة-

  
  
  
  

  يناقش حل السؤال مع الطالب
  
  
  

  يحل التدريبات المطلوبة
يعبر عن خطـوات حلـه   -

  واثباته بلغته الخاصة

  التغذية الراجعة مرحلة

في بداية الحصة الثالثة يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  )دقيقة 45(ة الزمنيةالمد،أخرى على المنتصفات) نظريات(حقائق: الحصة الثالثة 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

إذا رسم من منتصـف أحـد   
أضالع مثلث قطعة مستقيمة 
توازي ضلعا اخر فان هـذا  
المــوازي ينصــف الضــلع 

وطول هذه القطعـة  ، الثالث 
يساوي نصف طول الضـلع  

  الذي توازيه
  
  

ــى - ــة عل يعــرض النظري
أي : البروجيكتر ويوضـحها 
ــي      أ ب ج  ــه ف إذا ، أن

ــف أ ب  ــت س منتص ، كان
ورسم س ص يـوازي ب ج  
فإن ص ال بـد وأن تكـون   

  منتصف أ ج
  
  

  
  
  
  
  
  يفسر النظرية بلغته الخاصة-
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الواصلة بين منتصفي القطعة 
الضلعين غير المتوازيين في 
ــوازي   ــرف ت ــبه المنح ش
القاعدتين وطولهـا يسـاوي   
ــولي   ــوع ط ــف مجم نص

  .القاعدتين 

  
  س                 ص  

  أ              
  
  ج                         ب
  
ــى - ــة عل يعــرض النظري

البروجيكتير ويطلـب مـن   
  .الطالب تمثيلها هندسيا 

يناقش الطالب بما توصلوا -
اليه من تمثيل ويعطيهم مجال 

  .للتعبير بلغتهم الخاصة
توضيح النظرية بالكلمـات  -

  )بالرسم(وهندسيا 

  
  
  
  
  
  .يمثل النظرية هندسيا-
  
  يعبر عم توصل اليه بلغته-
  
  
  
  
  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

  يرسم الشكل المجاور
  أ                 د      

                                                                        

  ص               س        
  
  
  ب                      ج 
  

ــرف  ــبه منح ، أ ب ج د ش
قاعدتاه المتوازيتين طوالهما 

س ص قطعة ، سم 10، سم 4
واصلة بين منتصفي الضلعين 

د ج  وتقطع القطـر أ  ، أ ب 
  :جد. ج في م 

  طول س ص-1
  طول م ص-2
  طول س م-3
ـ - ــم الطـ ــى يقس الب ال

  .مجموعات لحل أفرع السؤال
يناقش مـع الطلبـة حـل    -

  السؤال 
يسأل الطلبة اذا تمكن حـل  -

  
  يدرك معنى السؤال-
  
  
  
  
  

بلغته عن طرق حـل   يعبر-
  االسئلة

  
  
  
  
  

 م             
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  .السؤال بطريقة أخرى 
  60ص1حل س: أسئلة التقويم

  مناقشة الطالب بالحل-
  شرح الواجب البيتي

  60ص  2حل س 

  يحل اسئلة التقويم-

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الرابعة يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  )دقيقة 45(المدة الزمنية ، القطع المتوسطة في المثلث :الحصة الرابعة 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

يناقش الطلبة فـي تعريـف   
  القطعة المتوسطة في المثلث

يناقش الطلبة بعـدد القطـع   
  المتوسطة في المثلث

  المطروحةيجيب على االسئلة 

القطع المتوسطة في المثلث -
  .تلتقي في نقطة واحدة

نقطة التقاء القطع المتوسطة -
تقسم كل قطعة منها بنسـبة  

 3\1، من جهة الـرأس   3\2
  .من جهة القاعدة 

يعرض النظريـة السـابقة   -
  .على البوجيكتور 

يناقش النظرية مع الطلبـة  -
ويفسرها باستخدام الطباشـير  

  الملونة
  

  
  النظرية مع المعلميناقش -

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

باستخدام الطباشير الملونـة  
  :يرسم شكل ممثل للسؤال 

  
  
  
  
  

ب ، أ س . أ ب ج مثلـــث 
هــي القطــع  ج ع ، ص 

المتوسطة في المثلث والتـي  
إذا كـان أ م  . تلتقي فـي م  

ج ،ســم 7= ب م ، ســم 6=
فأجد طول كل من م . سم8=م

  م س،م ع،ص 

يشارك في حل السؤال مع -
  المعلم
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يتوصل مع الطلبـة الـى   -
طول القطعة الواصلة : النتيجة

من رأس القائمة الى منتصف 
الوتر تساوي طـول نصـف   

  .الوتر 

يناقش الطلبـة فـي حـل    -
  السؤال

  
  

أ ب ج مثلث قائم الزاوية في 
. م منتصف الوتر أ ج ، ب 

نصف الوتر = أثبت أن ب م 
  ج م=أم=أي أن ب م

ـ - م يعطي الطلبة فرصة لرس
والتفكير في ، السؤال هندسيا 

  .حل السؤال 
يناقش الطلبـة فـي الحـل    -

  ويوضح بالرسم
ــرح   ــف وط ــة الص مناقش

  :االسئلة
عبر بلغتك الخاصـة عـن   -

  مفهوم القطع المتوسطة؟
ــع  - ــين القط ــة ب مالعالق

ــين  المتوســطة الواصــلة ب
  ضلعين وطول الضلع الثالث؟

،  62ص1س:أسئلة التقـويم  
  63ص2س

  تيشرح الواجب البي
  63ص 4+3س

  
  
  
  
  يتوصل الى النتيجة-
  
  
  
  يمثل السؤال هندسيا-
  
  
  
  
  يجيب عن السئلة المطروحة-
  
  
  
  
  يحل اسئلة التقويم-

  مرحلة التغذية الراجعة

يتم كتابة االفكار الرئيسة في 
  رةالحصة السابقة على السبو

  مراجعة عامة سريعة
استفسـارات  االجابة علـى  

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم
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  :الدرس السادس 

  )حصص 3(تكافؤ األشكال الهندسية 

  المحتوى الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�)�ازي - ا�,&+ن ا�	)&��_�ن  ا�	'�ه��

 ا�	��رات 

�رك ا�+�� �1] ا�)&��l وا�)��81 -�.  

�رك ا�+�� �1] �)�ازي -�ا2"+ع وا�	()��- ا�	,)�آ�ن 
�ة 
  .V'31 ا���

�ة -
�	�S �)�از�0 ا2"+ع ا�	,)�آ�ن V'31 ا���
[��  .وا�	�;�ر�] �1] �)�از

�ة-
�رك ا�+�� �1] ا�	i�X وا�	()��- ا�	,)�آ�ن V'31 ا����.  

 ا2ه�اف ا�(��آ��

�ف ا����/ ا�,&+ن ا�	)&��_�ن -�  .أن 

  .R&��] �)����1] �)&��_�] أن �()��ئ ا����/ أن آ- -

- [��3�$�� ا�	�;�رة �1] �)�از��د ا����/ اR2&�ل ا���  .أن 

  .أن �()b(3 ا����/ ا�+�� �1] �)�ازي ا2"+ع وا�	()��- -

- V'31 ,)�آ�ن	0 ا2"+ع ا��ان �()b(3 ا�+�� �1] �)�از
�ة 
  .ا���

�آ�ن أن �()b(3 ا����/ ا�+�� �1] ا�	i�X وا�	()��- ا�	,)-
�ة
  .V'31 ا���

�ة-
  . أن �()b(3 ا�+�� �1] ا�	�X�X] ا�	,)�آ�] V'31 ا���

  .أن ��`: ا����/ �� $�8 �0 .- أ$_�� �3)	��-

��	�� ا��$�P- ا�)

ا�&)�ب ا�	�ر$0 ، ا�����R� ا�	��9� ، أدوات ه3�$�� ، R'����ت 
، -	
 �1ر�1�W3، أوراق 
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  )دقيقة  45(المدة الزمنية ، تكافؤ االشكال الهندسية : الحصة االولى 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

مراجعة الطلبة في كيفيـة  -
  .ايجاد مساحة شكل معطى 

مراجعة الطالب في مفهوم -
  .التطابق

ــالب   ــى الط ــرض عل يع
ــكال   ــن االش ــة م مجموع
الهندسية على لوحة مربعات 

  .ويطلب منهم ايجاد المساحة
  يسأل الطلبة ما هو التكافؤ ؟ -
 1يكلف الطالب بحل نشاط -

  . 64ص 
يشجع الطالب على صياغة -

العالقة بين التكافؤ والتطابق 
  -.بلغته الخاصة

ــى   - ــالب ال ــم الط يقس
مجموعات ويكلفهم بحل نشاط 

  65ص  2

ــكال   ــاحة االش ــاد مس ايج
  .ةالمعروض

  
  

ــافؤ ــرف التك ــة ، يع االجاب
ــة ــكالن : المتوقع ــا ش هم

  .متساويان في المساحة
  

صياغة العالقة والنتيجة التي 
  .يتوصل اليها بلغته الخاصة

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

ــية   ــكال هندس ــود أش وج
محصورة بـين متـوازيين   
تساعد في مقارنة مساحة هذه 
االشكال حيث يكون لكل من 

  .االشكال نفس االرتفاعهذه 
  
  
  
متوازي االضـالع يكـافؤ   -

المستطيل المشترك معه فـي  
القاعدة والمحصور معه بين 

 1يكلف الطالب بحل نشاط -
  من خالل المجموعة 66ص
  
ــى -  ــالب عل ــجع الط يش

صياغة العالقة بين متـوازي  
ــتطيل  ــالع والمسـ االضـ
المتركــــان بالقاعــــدة 

  متوازيينوالمحصورين بين 
ــى - ــة عل يعــرض النظري

  .السبورة
  

  1يحل نشاط-
  
  
  يصيغ العالقة بلغته الخاصة-
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س              ج   ص                       .مستقيمين متوازيين 
  د      

  

  
  أ                    ب     

  
ــل  - ــالب بح ــف الط تكلي

  66ص2نشاط
  

  : المناقشة الصفية واالسئلة
  ما هو التكافؤ؟-
ما العالقة بـين المتـوازي   -

والمستطيل المشتركان بنفس 
  القاعدة؟
  الواجب البيتيشرح 
  71ص1حل س

  
  
  
  

  2يحل نشاط
  
ــئلة   - ــن االس ــب ع يجي

  المطروحة
  
  

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  رةالحصة السابقة على السبو

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  )دقيقة 45(،عالقة المثلث بالمستطيل ،تكافؤ متوازيي االضالع : الحصة الثانية 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  يعرض الشكل 
  
  

  

  
  
  

ــالب  -  ــن الط ــب م يطل
  :المقارنة

أب ج د يكافئ المستطيل      
  ........أ ب س ص النهما

أ ب م ن يكـــــافئ       
ــتطيل  ........ المســــ

  يسمي المستطيل -
  يسمي المثلث-
  
  
  

  يتوصل الى النظرية 
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  عرض الشكل التالي 
  ص       أ              س 
  
  
  ب                       ج 

  ......النهما
متوازيـا  : يعرض النظرية -

االضالع المشـتركان فـي   
دة والمحصـوران بـين   القاع

  .متوازيين يكونان متكافئين
يكلف الطالب بحل تدريب -

  67ص
  
  
يعرض على الطالب أوراق -

  تمثل الشكل المجاور

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

يطلب مـن الطـالب قـص    
المثلث أ ب ج وتطبيقه مـع  

  أ ج س، ب ص أ ،المثلثين 
  

مســاحة المثلــث تســاوي -
نصف مسـاحة المسـتطيل   
المشترك معه فـي القاعـدة   
والذي ينحصـر معـه بـين    

  متوازيين
  
  
القطعة المستقيمة المتوسطة -

تقسم المثلـث الـى مثلثـين    
  .متكافئين

يعطــي الطــالب فرصــة -
ــين   ــة ب ــتنتاج العالق الس

  .المستطيل والمثلث 
  

يطلب من الطالب صياغة -
   بلغته الخاصةالعالقة 

يحل مع الطـالب السـؤال   -
  :التالي 

 2\1=أثبت أن مساحة المثلث 
x  القاعدةx االرتفاع  
يناقش مع الطالب مثـال   -

  .والتوصل الى النتيجة 69ص
يشجع الطالب على صياغة -

  .النتيجة
يكلف الطالب بحل تدريب -

  69ص
  شرح الواجب البيتي

  71ص3+2س

  يطبق المثلثات-
  
  
  

  .بلغتهيصوغ النظرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  يحل التدريب-



138 

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثالثة يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  رةالحصة السابقة على السبو

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  )دقيقة  45(المدة الزمنية ، تكافؤ المثلثين : الحصة الثالثة  

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  يعرض الشكل المجاور
  
  

  

  
  
  

  هل يمكن مقارنة -
          بمساحة   ، أ ب م     

  أ ب ن         
  :أكمل العبارات التالية 

  =..........مساحة    أ ب م
ــاحة     أب  مســــــ

  =...........ن
  ................أستنتج أن 

ــا   ــل منهم ــاحة ك الن مس
.........  

  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية 

  
  أ                        ب

  

  ج                       د  

 يناقش مع الطالب المثـال -
  المجاور 

أب ج د :المجاور في الشكل 
أجد مثلثين . متوازي أضالع 

  .متكافئين وأكتب السبب
  .يحل المثال مع الطلبة -
يعطي الطلبة فرصة للتفكير -

االبداعي في ايجـاد مثلثـين   
اخــرين متكــافئين ويكتــب 

  السبب
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يقسم الطلبة الى مجموعات -
ــل س ــم بح  6+5+4ويكلفه

   72ص
  
  يناقش الطلبة بحل االسئلة-

  التغذية الراجعةمرحلة 

يتم كتابة االفكار الرئيسـة  
في الحصة السـابقة علـى   

  رةالسبو

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم
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  :الدرس السابع 

  )حصص 3) (حجومها ومساحاتها الجانبية(المجسمات 

  المحتوى الرياضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا�	3,�ر ا����T. - �P ا�&�ة و�(�.� $���� –) ا�	�آS،89 (ا�&�ة  ا�	'�ه��
–�	Pا��� ���Pا� ا���م وا�	��وط - ا2$��ا9� ا�

 ا�	��رات 

-���9�Tا� a(.�)و� �P3,�ر ا���	ا� �T. د���.  

-�	Pا��� ���Pا��رك ا�+�� �1] ا�	3,�ر ا����P وا2$��ا9� ا��.  

- ��+�رك ا��  .�1] ا���م وا�	��وط

3�$�� ��&�ة-��	�S ا���اص ا�.  

- ���د .�T ا�&�ة و�(�.� $����. 

 

 ا2ه�اف ا�(��آ��

-�P3,�ر ا���	ا� �T. /ا���� �T�  .أن 

-�P3,�ر ا���	�� ���9�Tا� �(�.	ا����/ ا� �T�  .أن 

-�	Pا��� ���Pا�� ا����/ .�T ا2$��ا9� ا�T�  .أن 

� ا����/ ا�	(�.� -T��� ا���P	�أن �Pا�  .ا���9�T� �o$��ا9� ا�

� ا����/ .�T ا���م-T�  .أن 

��م-�� ���9�Tا� �(�.	ا����/ ا� �T�  .أن 

� ا����/ .�T ا�	��وط-T�  .أن 
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  )دقيقة45(المدة الزمنية،االسطوانة الدائرية القائمة ،الهرم القائم :الحصة االولى

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطالب

مراجعــة الطــالب بــبعض 
  المجسمات

  
ــض  ــرض بع ــكال يع االش

  للمنشور
  

أذكر بعض المجسمات التي -
تعرفت عليها فـي صـفوف   

  سابقة؟
تعرض بعـض االشـكال   -

للمنشور وتطلب من الطالب 
  .ذكر نوع المنشور

  

، يذكر بعـض المجسـمات   
المنشـور  : االجوبة المقترحة

  المخروط، االسطوانة،بأنواعه
  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

  
  
متوازي يوضح للطالب أن -

المستطيالت والمكعب حاالت 
  خاصة من المنشور

  
  
  
  
  
  
  

يعرض شكل يوضـح مـن   
  خالله السؤال المطلوب

  
  
  

يخطئ بـبعض التسـميات   -
ويطلب تصـحيحها لتعزيـز   

  التفكير الناقد عند الطلبة
يبين للطالب أن كـال مـن   -

قاعدتي المنشور المتوازيتين 
تكون مثلثا أو شكال رباعيا أو 

  الخ........ خماسيا
يوضح للطالب أن كل وجه -

من أوجه المنشور االخـرى  
  .هي مستطيالت 

من خالل الشفافية يعرض  -
حجــم المنشــور ومســاحته 

  الجانبية والكلية
أجد : السؤال التالييعرض -

حجم متـوازي مسـتطيالت   
سم ثم أجد 4،سم5،سم6أبعاده 

  .مسحته الجانبية والكلية

يميز المنشور ويسميه حسب -
  .قاعدته

  
  
  
  يشارك في النقاش-
  
  
  
  
  
  
  
  
  يحل السؤال مع المعلم-
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  سم5
  

  سم6س                4    
  
  
  
  يعرض اسطوانة-
  
  
  
  
  
  
  
  
يطلب من الطـالب عمـل   -

  رسمة توضيحية للسؤال

ــل  - ــالب بح ــف الط يكل
  75ص1تدريب

  
يبين للطالب أن االسطوانة -

الدائرية القائمة حالة خاصـة  
من المنشور القـائم عنـدما   
يزداد عدد أضـالع القاعـدة   
  زيادة كبيرة تقترب من الدائرة

  
ى الشفافية حجم يعرض عل-

االسطوانة والمساحة الجانبية 
  .والكلية 

  
يحل مع الطـالب السـؤال   -

  :التالي 
أسطوانة طول نصف قطـر  

سم 8سم وارتفاعها 6قاعدتها 
أجد حجمها ومساحتها الكلية 

  ؟
حـل  :  شرح الواجب البيتي

  77ص1س+ 75ص2س

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المشاركة في حل السؤال

  مرحلة التغذية الراجعة

في بداية الحصة الثانية يـتم  
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  رةالحصة السابقة على السبو

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  

   

 

     89 
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  )دقيقة 45(المدة الزمنية، الهرم والمخروط : الحصة الثانية 

  نشاط المتعلم  مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

  يعرض تعريف الهرم 
  
  
  
  

يطلب من الطـالب ذكـر   -
   ؟ تعريف للهرم

االجوبـة  ، يعرف الهـرم  -
قاعـدة  مجسم لـه  : المتوقعة

مضلعة وأوجهـه الجانبيـة   
مثلثات تلتقي عند نقطة واحدة 

  .تسمى رأس الهرم
  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

  
  
أجد : يعرض السؤال التالي -

حجم هرم قاعدته مربع طول 
  .م 9م وارتفاعه 10ضلعه 

يعرض من خالل الشـفافية  -
  حجم الهرم ومساحته الجانبية

   
لسـؤال  يناقش مع الطالب ا-

  .المطروح واالجوبة المتوقعة
  
يبين أن المخـروط حالـة   -

خاصة من الهرم عندما يزداد 
عدد أضالع القاعـدة زيـادة   

  .كبيرة تقترب من الدائرة
  
يعرض حجـم المخـروط   -

  والمساحة الجانبية
  
أجد : يعرض السؤال التالي -

حجــم مخــروط ومســاحته 
الجانبية أذا علمت أن نصف 

فاعـه  سم وارت8قطر قاعدته 
  سم6

  

  
  
  يشارك في حل السؤال-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يناقش السؤال مع المعلم-
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  يناقش السؤال مع الطلبة-
  يكلف الطالب بحل سؤال

  77ص3+2س:
يوزع ورقة عمل ويطلـب  -

  حلها في مجموعات

  يحل أسئلة التدريب
  
يناقش ورقـة العمـل مـع    -

  المجموعة

  مرحلة التغذية الراجعة

يـتم   في بداية الحصة الثالثة
كتابة االفكار الرئيسـة فـي   

  رةالحصة السابقة على السبو

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  الطلبة في حل الواجب البيتي

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  )دقيقة  45(المدة الزمنية ، الكرة : الحصة الثالثة 

  المتعلمنشاط   مدخالتي كمعلم  المراجع المستخدمة

  مقدمة تثير اهتمام الطلبة

يعرض من خالل شـفافية  -
  الخواص الهندسية للكرة

  
  

يعرض شكال للكرة يوضح -
  عليه أجزاء الكرة

يستنتج من خـالل الشـكل   -
السابق الخـواص الهندسـية   

  للكرة

  

  مرحلة التفاعل مع المعرفة الرياضية

يعرض قانون مساحة سطح -
  الكرة

  
  

  
  
  
  
  الكرة يعرض قانون حجم-

أحسب مساحة سطح الكرة -
  سم؟5إذا كان نصف قطرها

  يحل السؤال مع الطلبة-
  
  يقسم الصف الى مجموعات-
ــل  - ــالب بح ــف الط يكل
  79ص2+1س
يناقش مع الطالب السـؤال  -

  : التالي
حسب حجم كرة طول نصف أ

يشارك في ايجاد مسـاحة  -
  سطح الكرة

  
  
  يحل التدريبات المطلوبة-
  
  
  
يشارك فـي ايجـاد حجـم    -

  .الكرة
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  .سم  4 قطرها
ــل  - ــالب بح ــف الط يكل
  80ص2+1س
يناقش مع الطلبـة طـرق   -

  .حلهم للتدريبات
  :الواجب البيتيشرح 

  80ص3س
  أسئلة تمارين عامة

  

  مرحلة التغذية الراجعة

يتم كتابة االفكار الرئيسة في  
  رةالحصة السابقة على السبو

  مراجعة عامة سريعة
االجابة علـى استفسـارات   

  في حل الواجب البيتيالطلبة 

يطــــرح التســــاؤالت 
  واالستفسارات على المعلم
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  )1(نشاط رقم 

  الشكل الرباعي

  :تأمل األشكال التالية ثم جد المطلوب

  

  

  

 

  ما عدد أضالع كل شكل ؟ ــــــــــ -

 ما عدد زوايا كل شكل؟    ــــــــــ -

 ـــــــــماذا نسمي كل شكل من األشكال السابقة ؟  -

  :  أكمـــل*

  الشكل الرباعي هو مضلع مغلق له ــــــ أضالع و ــــــ زوايا

  :تأمل الشكل  ثم أكمل  :و اآلن حاول تنفيذ النشاط التالي

  يسمى الشكل أ ب جـ د شكال ــــــــ-

 مجموع قياسات زوايا المثلث أ ب جـ ــــــ درجة -

 ـــــــ درجة = مجموع قياسات زوايا المثلث أ د ج  -

 ـــــ درجة = مجموع قياسات زوايا الشكل أ ب جـ د  ∴ -

 أ

 ب

K

 د
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  ْ  360مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي : االستنتاجماذا تستنتج ؟      - 

  

  : مثـــال

  )د (    جد قياس    :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

  

   :الحل 

  )40+130+75( – 360) = د(    ق    

        =360 – 245 =115ْ  

  و اآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية 

  : جد قياس الزوايا المجهولة في األشكال التالية ) 1

  

                                  

  ـــ درجة     ) = ن(    ــــ درجة      ق ) =س(    ــــ درجة    ق ) = أ (    ق  

  

  

        5ــــ) = س( ق             ـــ) =ك(    ق   

                     

 أ

 ب

K

 د

130 

40ْ 

75 

 هـ

 و

 ن

 م

70 

85 
125 

K  ب

 د أ

55 80 

95 

 ل س

 ع ص
92 105 

90 

 ز

 ط ي

 ك

5 ر
50 

65 

              

    

5
125 

80 

 س
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  )2( نشاط رقم 

  متــــوازي األضــالع

  : تأمل األشكال التالية

  

  

  

 ما العالقة بين كل ضلعين متقابلين في كل من األشكال السابقة ؟ -

  كل ضلعين متقابلين متوازيان 

 ماذا تسمى كل من األشكال السابقة؟  -

 كل منها يسمى متوازي أضالع  -

 تعريف -

  متوازي األضالع هو شكل رباعي مغلق فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين            

  : )2(تدريب 

  : أسفل الشكل متوازي األضالع) ����( تأمل األشكال وضع عالمة  

  

                          

  1- )______      (2- )______(            3- )_____(  4- )_____(  
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  )3(نشاط رقم 

  :في متوازي األضالع يكون  ":  1"نظرية                           

  كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول-1       

 .كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس -2       

  

  

  . أرسم متوازي األضالع أ ب جـ د على ورقة شفاف  )1

 .قص المثلث أ ب د ، المثلث جـ ب د بمحاذاة القطر ب د  )2

طبق المثلث أ ب د، جـ ب د بحيث تقع الزاوية أ على الزاوية جــ ، والضـلع أ ب    )3

 على الضلع ج د

  ماذا تالحظ؟  )أ 

 ماذا تستنتج ؟   )ب 

  :من النشاط السابق التالينستنتج : االستنتاج 

  كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول -1            

  .كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس -3

  

   

 د أ

 ب Kـ
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  :واآلن عزيزي الطالب حل التدريب التالي

  في متوازي األضالع المقابل )  1(تدريب 

  :أكمل 

  ـــــ سم = أب      

  ـــــ سم= أ د     

  ـــــ درجة) = أ (    ق     

  ـــــ درجة) = د(    ق     

  : في متوازي األضالع المقابل ) 2(تدريب 

  ألنها تكمل    ـــ  5ـــــ= ق   أ ب ج      

  ق    ـــ ألنهما زاويتان ــــ في متوازي األضالع = ق    د     

    5ـــــ= ق    د     

  السبب ـــــــــــ 5ـــــ= ق    أ     

  السبب ـــــــــــ 5ــــ= ق     ج     

  

  

  

  

120ْ 60ْ 

 أ

 ب Kـ

 د

6�$ 

4�$ 

 أ

 Kـ
 ب

 د

5
50 

 هـ
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  )4(نشاط رقم 

  "قطرا متوازي األضالع ينصف كل منهما اآلخر          " : "2"نظرية 

����  

  

  :مثــال

  :تأمل الشكل متوازي األضالع ثم جد المطلوب

  سم6=سم ،  ب د8= أجـ:    علماً بأن

  أم ، م د:  جـد طول كل من 

  :الحـل

م = أ م (قطرا متوازي األضالع ينصف كل منهما اآلخر لذلك النقطة م منتصف القطـر أ ج   

  )ج

  ) .م د= ب م (كذلك النقطة م منتصف القطر ب د 

  سم 4=  8× =             أ جـ =                أ م 

  سم 3=   6× =           د ب  =                م د

  : واآلن عزيزي الطالب حّل التدريب التالي

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب) 1

  سم 3= سم ، ب م 9= أ م    

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 ج ب

 د أ

 م

القطر في الشكل الرباعي هو قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير : تذكر    

 ب
K

 

 د أ

 م
9�$ 

3�$ 
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جد طول أ ج ، ب د                                                                                                                

  :الحـــل   

  ________=  أ م    

  ________= م ج    

  سم ______ = لذلك أ ج    

  ، _____= ب م : بالمثل    

  . سم ____ = سم ،  لذلك ب د _____ = م د    

  انظر األشكال التالية حيث جميعها متوازيات أضالع ثم أكمل الفراغات ) 2

   

  

  

  سم5= سم                   أ ع 4= ب ن سم                       12= أ ج 

  = .........أ ج   = .........         ب د   = .........أ م 

  

  

  

  

 أ

 ج   ب

 د  

 م   

 أ

 ب
 ج

 د  

 ع  

 أ

 ب

 ج  

 د  
 ل 

 أ

 ب

 ج  

 س   د  

 أ

 ج   ب

 د  

 و 

 أ

 ج ب

 د  

 ن  
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  = .......ب و .........            ×  2=  أ ج=         .........           ب س 

  

  :الخالصة�

  كل ضلعين متقابلين متوازيين) 1: في متوازي األضالع               

  كل ضلعين متقابلين متساويان) 2                                      

  كل زاويتين متقابلتين متساويتان)3                                      

  القطران ينصف كل منهما اآلخر) 4                                      

    

   

1 

2 
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  )5(نشاط رقم 

  متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع

  :يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع في أي من الحاالت اآلتية:3نظرية  

  إذا توازى فيه كل ضلعين متقابلين )1

 إذا تساوى فيه كل ضلعين متقابلين )2

 إذا تساوت فيه كل زاويتين متقابلتين )3

 إذا نصف قطراه كل منهما اآلخر )4

 إذا تساوى و توازى ضلعان متقابالن )5

  ����:الحالة األولى����

  ".إذا توازى فيه كل ضلعين متقابلين "يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع 

  

  

ج لذلك يسمى الشكل متوازي أضالع و بالتـالي   د// ب ج  كذلك  أ ب // في الشكل أعاله أ د 

  تنطبق عليه جميع خواص المتوازي األضالع

  

 أ

 ب
 ج

 د
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  ����:الحالة الثانية����

  "إذا تساوى فيه كل ضلعين متقابلين"  يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع   

   

  

  

أعاله أن كل ضلعين متقابلين متساويين لذلك يسمى الشكل متوازي أضـالع و  الحظ في الشكل 

 تنطبق عليه جميع خواص متوازي األضالع

  ����:الحالة الثالثة����

  "إذا تساوت فيه كل زاويتين متقابلتين "  يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع   

 

  الحظ في الشكل المقابل أن كل زاويتين متقابلين متساويتين        

  لذلك يسمى الشكل متوازي أضالع و تنطبق عليه جميع خواص 

  متوازي األضالع 

  ����:الحالة الرابعة����

  " نصف قطراه كل منهما اآلخر  إذا" يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع

  

  الحظ في الشكل المقابل أن األقطار ينصف كل منهما اآلخر    

 ب Kـ

 د أ

 

 

120ْ 

120ْ 60ْ 

 د أ

 ب
 ج

 60ْ 

 أ      

  ج
 ب  

 د 

 O    O  

// 

// 
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  لذلك يسمى الشكل متوازي أضالع و تنطبق عليه جميع خواص 

  متوازي األضالع 

  ����:الحالة الخامسة����

  " إذا توازى فيه ضلعان متقابالن و تساوى طوالهما " يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع 

       

  د ج و يوازيه = الحظ في الشكل المقابل أن أ ب  

  لذلك يسمى الشكل متوازي أضالع و تنطبق عليه جميع خواص متوازي األضالع 

  : واآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية

  األشكال الرباعية التالية متوازي أضالع مع ذكر السبب؟ أي) 1

  

  

  

  ............. 3شكل ................                 2شكل ............            1شكل 

  :....................السبب    : ................السبب: ..............         السبب

  

  

  ............... 6شكل .............                 5شكل ........                 4شكل 

  :....................السبب: ................           السبب      : ..............   السبب

 ص

 س

 ع

 ل

 م
5�$ 

 و

 ي هـ

 ن

5 �$ 

4�$ 

4�$ 

 د أ

 ب Kـ

 د أ

 ج ب
 ج ب

 أ د
5
60 

5
60 

 سم 5

 ب سم 5

 د أ

 ج

 سم6 سم6

 ع

 س ل

 ص
75ْ 75ْ 

105ْ 105ْ 
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  ..............الشكل   : ...........8الشكل      : .............  7الشكل

  :................السبب         : .............السبب             : ..........السبب

  

  

  

  :..............12الشكل  : ...........11الشكل      : .............  10الشكل

  :................السبب       : .............السبب             : ..........السبب

 . أ ب ج د شكل رباعي فيه القطران ينصف كل منهما األخر )   2

 الشكل متوازي اضالعبرهن  أن 

  = .......أم : المعطيات     

  = ......... ب م               

  برهن ان  ا ب ج د متوازي أضالع: المطلوب    

  م د ج∆ ، .........  ∆في : البرهان    

  م ج                معطى........ =  -         

65ْ 115ْ 

65ْ 115ْ 

 Kـ د

 ب ْأ

5�$ 

 أ

 ج ب

 د

5 �$ 

6�$ 

 ع 6�$

 س ل

 ص
75ْ 75ْ 

105ْ 105ْ 

 ب Kـ

 أ       د أ

  ج
 ب  

 د 

 O    O  

// 

// 

 أ

 ب
 ج

 د

 ب Kـ

 د أ

 م
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  معطى= ........              م ب  -         

  د م ب    بالتقابل بالرأس< ق......... = < ق -         

  :وينتج أن .......... ) ض ( اذن ينطبق المثلثان بـ

  1                                �= .......     أ ب  )1

  2 �وهما متبادلتان  .........   < = ب أ ج <  )2

  و يوازيه= ....... نجد أن أ ب   2،  1من 

   أضالعي اذن الشكل متواز
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  ) 6( نشاط رقم 

  حاالت خاصة لمتوازي األضالع

  :تأمل األشكال التالية ثم أذكر اسم كل شكل

  

 يسمى الشكل أ ب ج د معيناً وهو متوازي أضالع )1

  .، جميع أضالعه متساوية في الطول           

  

 يسمى الشكل أ ب جـ د مستطيالً  )2

  . وهو متوازي أضالع،وإحدى زواياه قائمة      

  يسمى الشكل أ ب جـ د مربعاً، وهو متوازي أضالع

  .جميع أضالعه متساوية في الطول،وإحدى زواياه قائمة 

  

  منحرفيسمى الشكل أ ب ج د شبه  )3

  .وهو شكل رباعي فيه ضلعان فقط متوازيان

  :واآلن عزيزي الطالب حل التدريب التالي

   

 ب

 أ

 د

 Kـ

 أ

 Kـ ب

 د

د أ

rـK ب 

د أ

K
 

 ب
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  ): 1(تدريب

  : أكتب اسم كل شكل مما يلي

  

  

1       ........2             ........3           ...........4     ............  5.........  

  ) :2(تدريب 

  _________________: يتشابه المربع مع المستطيل في 

  ________________: يختلف المربع مع المستطيل في 

  ___________________:يتشابه المربع مع المعين في  

  ________________ :يختلف المربع مع المعين في 

  ___________________:يتشابه المربع و المستطيل والمعين في 
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  )7(نشاط رقم 

  المعين

  " قطرا المعين متعامدان، وينصف كل منهما اآلخر: "4نظرية                 

  .عبر عن نص النظرية بالرسم   )أ 

  ما المعطيات؟   )ب 

  ما المطلوب؟   )ج 

  : الحل

  :الرسم التالي يعبر عن نص النظرية 

  .د معين  أ ب جـ: المعطيات

  :إثبات أن : المطلوب

  . أ جـ ، ب د ينصف كل منهما اآلخر )1

 ) 590الزاوية بينهم (أ جـ ، ب د متعامدان  )2

  43ص  انظر الكتاب المقرر: البرهان

  

  

   

 د

 Kـ أ

 ب

 م

 خاصة من متوازي األضالع ةحال أن المعين هو: الحظ عزيزي الطالب    
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  :مثــــال

  تأمل الشكل التالي     

  

  سم 10= سم ، ب د 12= أ ب ج د معين فيه أ ج 

  ) أ م ب(   أ م ، م د ،     ق  :جــد

  ) م د= م ج، ب م = أم (قطرا المعين ينصف كل منهما اآلخر: الحــل 

  سم 6=  12× =       أ ج =        أ م          ∴

  سم  5=  10×  =       ب د =       كذلك    م د 

  )590الزاوية بينهما ( تذكر أن قطرا المعين متعامدان 

               590) =أ م ب(   كذلك ق 

  متى يكون الشكل الرباعي معيناً                             

  

 :يكون الشكل الرباعي معينا في أي من الحاالت اآلتية    

  .أضالعه األربعة متساوية في الطول -1
 .قطراه متعامدان و ينصف كل منهما اآلخر  -2

 إذا كان قطرا الشكل ينصفا زواياه -3

 إذا كان الشكل الرباعي متوازي أضالع و كان قطراه متعامدين -4

 ه ضلعان متجاوران متساويانإذا كان الشكل الرباعي متوازي أضالع وكان في -5

  

  

2 
1 

2 

1 

2 

1 

 أ

 د ب

 ج

 م

2 

1 

2 

1 
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  :عكس النظرية

  

  "الشكل الرباعي الذي قطراه متعامدان و ينصف كل منهما اآلخر هو معين "         

  

  :تأمل الشكل التالي: مثال

  هل الشكل أ ب ج د معين؟ ولماذا

  :الحــل

  Q   القطران متعامدان) .... القطر أ ج عمودي على القطر ب د(أج     ب د  

Q    م د            القطران ينصف كل منهما اآلخر = م ج ، ب م = أ م  

  . الشكل أ ب ج د معين ألن القطران متعامدان  وينصف كل منهما اآلخر ∴

                    

  قطرا المعين ينصفان زواياه:                  نتيجة    

  

  35ْ= أ ب د < أ ب ج د معين ، ق : مثال

  جد قياس باقي زوايا الشكل

  :الحل

  بما أن القطران ينصفان زوايا المعين 

 أ د

K
 ـ

 ب

 م

 أ

 ب

 ج

 35 د  
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  35ْ= ج ب د < ق = أ د ب < كذلك ق  35ْ= د ب ج < إذن ق 

  220ْ) =  35+  35(  – 360= ب ج د  < ق + ب أ د < ق 

  55ْ=  4÷  220= د أ ج < ق = أ ج د < ق = ب ج أ < ق = ب أ ج < إذن ق 

  :و اآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية  

  : تأمل األشكال و تبين أي منها معين أم ال مع ذكر السبب) 1

  

              

  

  ـــــــــ3ـــــــ         الشكل 2الشكل       ــــــــ 1الشكل 

  ـــــــــ:السبب     ـــــــــ: السبب     ــــــــــ: السبب

   40ْ= ب ج أ < ،  100ْ= د < أ ب ج د متوازي أضالع بحيث ) 2

  بين أن أ ب ج د هو معين     

  

  

  

   

 د

K أ

 ب

 م 

 أ

 د ب

 Kـ

2 2 

3 

3 
 أ

 ب

 ج

 د

 أ

 ج   ب

 د  

40 

100 
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  )8(نشاط رقم 

  المستطيل

  :5نظرية       

  " قطرا المستطيل متساويان في الطول وينصف كل منهما األخر"                

  

  عبر عن نص النظرية بالرسم   )أ 

 ما المعطيات؟   )ب 

 ما المطلوب؟   )ج 

  :الرسم التالي يعبر عن نص النظرية  :الحـل

  أ ب ج د مستطيل : المعطيات 

  :إثبات أن : المطلوب

  ) م د= م ج ، ب م = أ م(أ ج ، ب د ينصف كل منهما اآلخر ) 1

 . ب د= أ ج ) 2

  47أنظر الكتاب المقرر ص : البرهان    

  :مثـــال 

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب 

  :سم  جد10=إذا كان أ ج 

  ـــ سم = ـــ سم ،م د = ــ سم، أ م= ب د

 ب

 د أ

K
 

 م

 ب

 د أ

K
 

 م
6�$ 

8 �$ 
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  قطرا المستطيل متساويان:  الحــل

  سم10= أ ج =ب د  

  ) م د= م ج ، ب م = أ م (لذلك قطرا المستطيل ينصف كل منهما اآلخر 

  سم 5=  10×=        أ ج =        أ م   

  

  سم 5=  10×=        ب د =        م د  

  

  :6نظرية 

  0الشكل الرباعي الذي قطراه متساويان في الطول وينصف كل منهما اآلخر هو مستطيل 

  

  : خصائص المستطيل

  . كل ضلعين متقابلين متساويين ومتوازيين فهو متوازي أضالع -1

 .زواياه األربعة قوائم  -2

  .اآلخرقطراه متساويان و ينصف كل منهما  -3

  :مثـــال 

  :تأمل الشكل التالي 

  هل الشكل س ص ع ل مستطيل ؟ أذكر السبب ؟ 

2 

1 

2 

1 
2 

1 

2 

1 

 ص

 ل س

 ع
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  : الحــل 

  )القطران متساويان( ص ل = م ل            س ع = ص م = م ع = س م   

  )القطران ينصف كل منهما اآلخر(م ل = م ع ، ص م =س م              

  أي أن س ص ع ل فيه القطران متساويان وينصف كل منهما اآلخر 

  .إذن الشكل س ص ع ل مستطيل

  :و اآلن عزيزي الطالب حل التدريب التالي

  سم  10= أ ب ج د مستطيل فيه س ع )  1

  جد طول ص م     

  اثبت أن الشكل ا ب ج د مستطيل)  2

  

  

  

  

  

  

  

  

 ب

 د أ

 ج

 م

 أ

 ج د

 ب

4�$ 

4�$ 

4�$ 

4�$ 
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  ) 9( نشاط رقم 

  المربع

  :  عزيزي الطالب تذكر أن

  .المربع هو متوازي أضالع أطوال أضالعه متساوية و إحدى زواياه قائمة � 

  . كل مربع معين وكل مربع مستطيل   و كل مربع متوازي أضالع ☺

  :  خصــائص المربع

  "ألنه مستطيل " الطول             قطرا المربع متساويان في .1

 "ألنه متوازي أضالع " قطرا المربع ينصف كل منهما األخر        .2

  "ألنه معين .                       " قطرا المربع متعامدان .3

  :مثــال

متـوازي األضـالع، مربـع، معـين،     ( مثل في شكل ڤن واحد العالقة بين األشكال الرباعية 

  )مستطيل

  :الحــل

    

  

  

   

 ا���1
�� اRM&�ل

 ا�	�1!

 �)�ازي اM"+ع

 ا�	()��-

[� ا�	
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  ملخص عام

  القطران  الزوايا  األضالع  الشكل الرباعي

ــوازي  متـــ
  األضالع 

كل ضلعين متقابلين 
متوازيين ومتساويين 

  في الطول

  كل زاويتين متقابلتين
ــي   ــاويتين ف متس

  القياس

القطران ينصف كل منهمـا  
  اآلخر 

كل ضلعين متقابلين   المستطيل 
متساويين في الطول 

  و متوازيين 

  زواياه األربعة قوائم
كـــل زاويتـــين (

  متقابلتين متساويتين 

قطراه ينصف كـل منهمـا   
  اآلخر و غير متعامدان

أضــالعه األربعــة   المعين 
  متساوية 

كل زاويتين متقابلتين 
ــي   ــاويتين ف متس

  القياس

القطران ينصف كل منهمـا  
اآلخر وكل قطـر ينصـف   
زاويتي الـرأس الواصـل   

  بينهما
أضــالعه األربعــة   المربع 

  متساوية
قطراه متساويان، متعامدان ،   زواياه األربعة قوائم

  ينصف كل منهما اآلخر 
ينصف كل منهما زاويتـي  

  الرأس

  : واآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية 

أمام العبارة الخطأ في كل ممـا  )  �(أمام العبارة الصحيحة و إشارة ) ����( ضع إشارة ) 1س

  : يأتي 

 كل مستطيل هو مربع (     )  )1

 كل مربع هو معين (     )  )2

 المستطيل هو متوازي أضالع (     )  )3

 المعين الذي قطراه متساويان هو مربع (    )  )4

 قطراه متساويان ومتعامدان:المعين (     )  )5
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 قطراه متساويان و متعامدان : المستطيل (     )  )6

 قطراه متساويان و متعامدان : المربع (     )  )7

 .المعين الذي احدى زواياه قائمة هو مربع(     )  )8

 .الشكل الرباعي الذي جميع أضالعه متساوية و إحدى زواياه قائمة هو مربع(     )  )9

  

  : في الشكل المقابل ) 2س

 أ ب ج د معين ، م نقطة التقاء قطريه      

    535) = د أ م (      ق     

  احسب قياسات جميع زواياه الداخلية  

أمام الخاصية غيـر  )  �(أمام الخاصية الموجودة في الشكل وعالمة )  �(ضع عالمة ) 3س

  . الموجودة كما هو موضح في الجدول 

القطــــران   الشكل 
ينصف كـل  

  منهما اآلخر

ــران  القطــ
  متعامدان

زواياه األربعة 
  قائمة

أضــــالعه 
ــة  األربعــ

  متساوية

القطر ينصف 
  زاويتي الرأس

ــوازي  مت
  أضالع

          

            المعين 

            المستطيل 

            المربع

  

 د

 ج أ

 ب

 م
35 
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  : من أكون) 4س

  أنا شكل رباعي يوجد لي قطران ينصف كل منهما اآلخر              ) 1

فمن أنا ـــــــــ                                                                                                            

  ان متساويان غير متعامدانأنا متوازي أضالع يوجد لي قطر) 2

  فمن أنا ــــــــــــــــ

  أنا متوازي أضالع يوجد لي قطران متعامدان وغير متساويان ) 3

  فمن أنا ـــــــــــــــ

  أنا شكل رباعي القطران عندي ينصف كل منهما اآلخر و متساويان و متعامدان ) 4

  فمن أنا ــــــــــــــ 
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  )10(نشاط رقم 






نظريات المنتصفات و القطع المتوسطة  


  

  : في الشكل التالي

  أ ب ج مثلث ، النقطة م منتصف الضلع أ ب، النقطة ن منتصف الضلع أ ج  

  :أوجد بالقياس 

  ـــــ سم = م ن 

  ــــ سم = ب ج 

  ــــ ب ج = م ن  ∴

  ـــــ درجة) = 1(    ق    

  ـــــ درجة ) = 2(    ق    

 Q  م ن    ب ج      ∴وهما في وضع ـــــ) 2(    ق ) = 1(    ق.  

  ماذا تستنتج ؟  -

  .......................................................: االستنتاج   -

  " :7"نظرية  � 

  القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي الضلع الثالث،         

  .و طولها يساوي نصف طوله         

  

 Kـ

 أ

 ب

 م ن

2 

1 
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 ب
 Kـ

 هـ د

 أ

8 �$ 40ْ 

  : مثــــال 

  .تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب    

  ـــــ سم                                                = ب جـ     

  ــــ درجة                                         ) = أ جـ ب ( ق     

  ب جـ تصل بين منتصفي أ د ، أ هـ :  الحل 

  د هـ =         جـ لذلك ب       

  

  سم 4=  8× =                         

  ) د هـ // ب جـ ( ب جـ توازي الضلع الثالث د هـ              

   40ْ) = أ هـ د (    ق ) = أ ج ب (    لذلك ق 

  : و اآلن عزيزي الطالب حّل التدريب التالي

  :تدريب

  :تأمل األشكال التالية ثم جد المطلوب

  

  

  سم  10=س ص                      سم  6= أ ب    

  = ..........ل س                           = ..........أ هـ    

----------------------------------------------------  

1 

2 

 

 

 أ

 ب

8  �$

 د هـ

 Kـ

1 

2 

 س

 ع

 ل م

 ص
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  = ..........سم                                           قياس      س 3= ع غ         

  =.......ح هـ         

---------------------------------------------------------  

  

  

  

  

  زاوية ب ل ت= ث ص                                             زاوية م = ق ك   2 

  ......    قياس زاوية ل ب ت = ..........                              قياس       ف ك ق 

  

  

  

  

 س

 ع ص

 أ

 ب

3 �$ 86ْ 

 ب

 م
 ن

 ت

 ل

   × 

   × 

   70 

 

 ف

 ق

 ص ث

 ك

90 

40 

 ع

 

 ح

 هـ خ
 غ

50 

× 

 × 
   50 
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  )11(نشاط رقم 

  "8"نظرية 

  إذا رسم من منتصف أحد أضالع مثلث قطعة مستقيمة توازي ضلعاً آخر فإن          

  . هذا الموازي ينصف الضلع الثالث، وطولها يساوي نصف طول الضلع الذي وازته         

  :مثــال

  سم 5= علماً بأن أ ب : تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

  ــــ سم =أ س 

  ـــ سم = س ص 

  ص س تنصف أ جـ و توازي ب ج : الحل 

  )حسب النظرية السابقة(لذلك ص س تنصف أ ب و تساوي نصف طول ب ج  

Q     س ب = أ س  

  سم 2.5= 5× =        أ ب =        أ س   ∴

  سم 5= 10× =       ب ج =       س ص 

  : 9نظرية 

  القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي الضلعين غير المتوازيين في شبه المنحرف      

  " .توازي القاعدتين وطولها يساوي نصف مجموع طوليهما                 

   

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 ص س

K ب

 أ

10 �$ 

40ْ 

5 �$ 
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  : مثــال

  تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب 

  ــــــ// ـــــ سم ، س ص = س ص

  = س ص : الحل 

  

  سم  7=                  =         =  

  ب جـ  // أ د ، س ص // س ص توازي القاعدتين أ د ، ب ج ، س ص 

  :واآلن عزيزي الطالب حل التدريب التالي

  1تدريب 

  : تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

  ـــــ سم = م ن 

  ـــــ سم = أ ن 

  2تدريب 

  : تأمل الشكل ثم جد  

  طول هـ جـ ، أ جـ ، ب جـ 

  3تدريب

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

   م ن:   جد   

 م
 ن

 ب

K

 أ

4�$ 

7 �$ 

 أ

K

3�$ 

 ب

 هـ
4�$ 

 ل
 $�15 س

 ن

 ع

 م

7�$ 

 ص

 )ب Kـ + أ  د ( 

2 

8+6 

2 

14 

2 

 د

 ص

 ب Kـ

 س

 أ

6�$ 

8�$ 
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  4تدريب 

  أ ب ج د شبه منحرف فيه س ص قطعة مستقيمة تصل بين منتصفي أ ب ، د ج 

  سم 8= سم ، س ص 7= فإذا علمت أن أ د 

  فما طول ب ج 

   

 ب

 أ

 ص س

 ج

 د
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  )12(نشاط رقم 

  القطع المتوسطة في المثلث

  : تأمل الشكل التالي

  

  

ماذا نسمي القطعة المستقيمة أد الواصلة من رأس المثلث أ إلى منتصف الضلع المقابـل   - 

 ب جـ  تسمى قطعة متوسطة 

 ما عدد القطع المتوسطة في المثلث؟ ثالث قطع   - 

 ماذا تالحظ على القطع المتوسطة في المثلث؟   - 

  .تتقاطع في نقطة واحدة    

  :حاول وضع تعريفاً للقطعة المتوسطة في المثلث ثم أكمل الفراغ عزيزي الطالب/ تدريب

  عدد القطع المتوسطة في المثلث يساوي ــــــــ و تتقاطع جميعاً في ــــــ 

  .واآلن عزيزي الطالب اقرأ النظرية التالية قراءة فاهمة

  "10"نظرية 

  القطع المتوسطة في المثلث تلتقي في نقطة واحدة ،*           

  من جهة الرأس  ،  3:2نقطة التقاء القطع المتوسطة تقسم كل قطعة منها بنسبة *           

  . من جهة القاعدة 3:1                                      

Kـ

 م

 أ

 هـ

 ب

 و

 د
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  :مثــال 

  تأمل الشكل التالي ثم أوجد  المطلوب 

  .سم جد9= إذا كان أ ص 

  ــــ سم =ــــ سم ، م ص= أ م 

  : عزيزي الطالب الحظ العالقات التالية 

  أ ص =       أ ص ، م ص =       أ م     

  = م ص ، م ص  2= أم     

  سم 6=   9× =      أ ص =       أ م :      الحل

  سم  3=  9×  =       أ ص =      م ص     

  : نتيجة ����  

  القطعة الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي نصف الوتر           

  

  : مثال 

  ب < أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب ، أ س قطعة مستقيمة تصل من منتصف أ ج الى 

  سم فجد طول  ب س  10= فإذا كان طول أ ج 

  س ب ج< فجد قياس  40ْ= أ <  و إذا كانت 

  

2 

3 

2 

3 

1 

3 

1 

3 

Kـ

 م

 أ

 س

 ب

 ع

 ص

 أ

 م

 ص

× 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

3 

1 
2 

 

 

 ب أ

 ج

 س
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  :الحل 

  بما أن س  منتصف أ ج  

  سم 5=    10× =        أ ج =          إذن طول س ب 

  

  ْ 50=  40 – 90= ج < قياس 

  س ب   = بما أن ج س 

  50ْ= س ب ج < = ج < إذن 

  : و اآلن عزيزي الطالب حّل التدريبات التالية

  : تدريبات

  :المطلوبإذا كانت النقطة م هي نقطة تالقي القطع المتوسطة في المثلثات التالية جد ) 1

  ـــ م د = أ م 

  ـــ أ م = م د 

  ـــ أ د = أ م 

  ـــ أ د = م د 

  سم9=إذا كان أ د )2

  ـــ سم = فإن أ م   

  
Kـ

 م

 أ

 ب

× 

 د

 Kـ

 أ

 ب

 م

 د

1 

2 

1 

2 
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 أ

 ب

 Kـ

 ن

 م

  

  سم6= إذا كان ج د ) 3

  ـــ سم= فإن م د    

  

  

  سـم  8= إذا كان أ م ) 4

  ـــ سم = فإن م ن     

  ــــ سم= أ ن      

  أ ب ج مثلث ، س ص تصل بين منتصفي أ ب ، أ ج : في الشكل المقابل )  5

  سم2= سم ، س م  3= س ص     

  50ْ= ج س ب < قياس    

  جد طول م ج    

  جد طول ب ج    

  ب< جد     

   

 أ

 Kـ ب

 د

 م

 أ

 ج ب

 سم3 س ص

 سم2  

 م

         50  
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  )13(نشاط رقم 

  تكافؤ األشكال الهندسية

  :عزيزي الطالب تأمل األشكال التالية ثم جد المطلوب

  

  

   

  : كل من األشكال الهندسية السابقة  حجد مساحة سط

  أكمل :الحـل 

  أ و  × ب جـ × =       االرتفاع × القاعدة × =     مساحة     أ ب جـ 

   2ـــ سم=  3×  6×=               

  أ ب × ب ج = العرض × الطول = مساحة المستطيل أ ب ج د 

   2ــــ سم=  3×   5=          

  نفسه × طول الضلع = مساحة المربع س ص ع ل 

   2ـــ سم=   3×   3=           

  قارن بين مساحة سطح كل من المثلث ، المستطيل، المربع ؟ .1

 ماذا تالحظ ؟ .2

 مساحة سطح المربع = تالحظ أن مساحة سطح المثلث 

 لذلك نقول أن المثلث والمربع متكافئان 

 .يقال لشكلين هندسيين متكافئين إذا تساويا في ــــــ :أكمل  .3

1 

2 

1 

2 

 Kـ ب

3�$ 

 أ

 

6�$ 
 $�5 و

 أ

 Kـ ب

 د

3�$ 

 ع

3�$ 

 س ل

  ص

1 

2 
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  )14(نشاط رقم 

  تكافؤ متوازي األضالع و المستطيل

  

  :تذكر عزيزي الطالب أن         

  طول االرتفاع النازل عليها × طول القاعدة = مساحة متوازي األضالع           

  : مثــال

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

    

  

  األضالع أ ب ج د  جد مساحة سطح متوازي   

  : الحــل 

  االرتفاع النازل على القاعدة× طول القاعدة = متوازي األضالع أ ب ج د مساحة سطح 

   2سم 40=  5×    8=                 

  " 11"نظرية   

  متوازي األضالع يكافئ المستطيل المشترك معه في القاعدة "                

  "والمحصور معه بين مستقيمين متوازيين

  

 د  أ 

 ب Kـ 

5 �$ 

 هـ  $�  8
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  .جد مساحة متوازي األضالع أ ب ج د 

متوازي األضالع أ ب ج د، المستطيل س ب ج ل مشتركين في القاعدة ب ج، و : .. الحــل

  محصورين بين المستقيمين المتوازيين أ ل ، ب ج 

  مساحة سطح المستطيل س ب ج ل = مساحة سطح متوازي األضالع أ ب ج د  ∴ 

  العرض × الطول   =               

    2سم 48=  6×  8=                 

  : واآلن عزيزي الطالب حّل التدريبات التالية 

  : جد مساحة سطح متوازيات األضالع التالية) 1

     

   

  .جد طول ارتفاعه . سم 6، وطول قاعدته 2سم24متوازي أضالع مساحته )  2 

  

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب) 3 

  

  جد طول الضلع أ ب       

6�$ 

 Kـ

 ل
 أ س د

 ب
8�$ 

6   �$ 

7  �$ 

5  �$ 

 د  أ 

 ب Kـ 

4  �$ 

9  �$ 

6  �$ 

 و

 هـ 

8  �$ 

5   �$ 

9   �$ 
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  : إرشــاد 

= االرتفاع النازل عليهـا  × طول القاعدة أ ب = االرتفاع النازل عليها × طول القاعدة ب ج ( 

  ) مساحة متوازي األضالع

  جد مساحة سطح متوازي األضالع س ص ع ل ) 4

  

  

  

   

 ل

 ن

 س

 ع م ص

9�$ 

5�$ 
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  ) 15( نشاط رقم 

  أضالعتكافؤ متوازيي 

  "12"نظرية 

متوازيا األضالع المشتركان في القاعدة والمحصوران بين مسـتقيمين متـوازيين يكونـان      

  متكافئان

  :مثــال

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

  

  

فأوجد مساحة سـطح متـوازي    2سم50= األضالع أ ب جـ د إذا كانت مساحة سطح متوازي 

  األضالع س ب ج ص ؟

  : الحــل

بما أن       أ ب جـ د   ،        س ب جــ ص مشـتركان فـي القاعـدة ب جــ           

  ومحصورين بين المستقيمين المتوازيين أ ص، ب جـ

  

مساحة سطح متوازي األضـالع أ ب  = مساحة سطح متوازي األضالع س ب جـ ص  ∴

   2سم50=جـ د         

   

 د أ

 ج ب

 ص س
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  : واآلن عزيزي الطالب حّل التدريب التالي

  ": 1" تدريب

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب .1

  

  

  

فأوجـد مسـاحة سـطح    2ســم 48= إذا كانت مساحة سطح متوازي األضالع أ ب و هـ 

  .متوازي األضالع أ ب ج د

  : في الشكل المقابل أكمل الفراغ " : 2"تدريب 

   

  

  

   2ــــ سم= مساحة متوازي األضالع س ص ع ل 

  السبب ـــــــــــــــــــ 

   

 

 ب أ

 د ج هـ و

 د أ

 Kـ ب

 ل س

 ع ص

5�$ 

2�$ 
 2�$ 
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  )16(نشاط رقم 

  عالقة المثلث و المستطيل

    "13" نظرية   

  مساحة المثلث تساوي نصف مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور       

  معه بين مستقيمين متوازيين                               

  : مثــال

  :تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

   

  

  

  جد مساحة سطح المثلث هـ ب جـ 

  : الحـــل

المستطيل أ ب جـ د، المثلث هـ ب جـ مشتركان في القاعـدة ب ج  ومحصـورين بـين     

  .المستقيمين المتوازيين ب جـ، أ د 

  مساحة سطح المستطيل أ ب جـ د=       مساحة سطح المثلث هـ ب جـ  ∴

  ) العرض× الطول (× =                  

   2سم20) = 4×  10( × =                   

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 هـ

 ب

 د أ

 Kـ

4�$ 
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  نتيجة     القطعة المستقيمة المتوسطة تقسم المثلث الى مثلثين متكافئين 

  المثلث أ ب جـ،  ، أ د قطعة متوسطة فيه  

  مساحة المثلث أ د جـ= مساحة المثلث أ ب د 

  

  : واآلن عزيزي الطالب حّل التدريب التالي

  " :  1"تدريب 

  : تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب .1

  

  

  

  جد مساحة سطح المثلث ن جـ د

  ": 2"تدريب 

  

  

  : برهن أن 

  مساحة المثلث د ن جـ= ب جـ  مساحة المثلث هـ

 ن

 ب

 د أ

 Kـ

4�$ 

7�$ 

 ن

 ب

 د أ

 Kـ

4�$ 

7�$ 

 هـ

 أ 

 د Kـ ب
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  )17( نشاط رقم 

  تكافؤ مثلثين

  "14"نظرية 

  المثلثان المشتركان في القاعدة والمحصوران بين مستقيمين متوازيين متكافئان        

  

  " :1" مثــال

  : تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب

  .فأوجد مساحة سطح المثلث د ب جـ  2سم16= جـ  إذا كانت مساحة سطح المثلث أ ب

المثلث أ ب جـ ، المثلث د جـ ب مشتركان فـي القاعـدة ب ج ومحصـورين بـين     : الحل

  .المستقيمين المتوازيين أ د ، ب جـ 

  . 2سم16= مساحة سطح المثلث أ ب جـ = مساحة سطح المثلث د ب جـ   ∴

  :  "2"مثال 

   2سم10= في الشكل المقابل مساحة المثلث س ص م 

  احسب مساحة المثلث س ص ع 

  

  ص م قطعة متوسطة في المثلث س ص ع  Q: الحل 

  سم 10= مساحة المثلث ل ص ع = مساحة المثلث س ص ل 

 أ د

 Kـ ب

 ص

 س

 ع

 ل
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   2سم 20=  10+  10= لذلك مساحة المثلث س ص ع 

  

  واآلن عزيزي الطالب حل التدريب التالي

  .تأمل الشكل التالي ثم جد المطلوب  - أ

   

  .فأوجد مساحة سطح المثلث س ل ع  2سم20= إذا كانت مساحة سطح المثلث س ص ع

  )19(نشاط رقم 

  المنشور القائم

المنشور هو مجسم يتكون من قاعدتين متساويتين  و متوازيتين و أوجه جانبية تكون عبارة عن 

مستطيالت و يسمى المنشور حسب قاعدته التي  قد تكون على شكل مثلث أو مربع أو مستطيل  

  أ و شكل خماسي أو سداسي 

  عزيزي الطالب تذكر القوانين التالية

  االرتفاع×  مساحة القاعدة= حجم المنشور     

  مجموع مساحات األوجه الجانبية = المساحة الجانبية للمنشور     

  عدد األوجه× مساحة وجه واحد = المساحة الجانبية للمنشور     

  االرتفاع× محيط القاعدة = المساحة الجانبية للمنشور     

  مساحة القاعدتين+ المساحة الجانبية = المساحة الكلية للمنشور    

  

 ل ع

 ص س
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  :أكتب نوع كل منشور مما يلي:  1مثال

  

  

   

  منشور رباعي            منشور ثالثي           منشور رباعي            منشور رباعي

يسمى متوازي مستطيالت             يسمى مكعب              يسمى متوازي مستطيالت                                       

  : 2 مثال

سم 5منشور ثالثي قائم  قاعدته على شكل مثلث متساوي الساقين و أطوال أضالع المثلث هي  

  سم  10= و ارتفاع  المنشور  2سم12= سم و مساحة المثلث 6سم ،  5، 

  :جد ما يلي  

  حجم المنشور   )أ 

 مساحة المنشور الجانبية    )ب 

  مساحة المنشور الكلية  )ج 

  :الحل 

  االرتفاع× مساحة القاعدة = حجم المنشور )  أ  

  3سم 120=  10×   12=                     

  سم 16= 6+5+5= مجموع أضالع المثلث = محيط المثلث 

 سم10

 سم10
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  االرتفاع× محيط القاعدة  = المساحة الجانبية للمنشور ) ب

  2سم 160=     10×  16=                                 

  مساحة القاعدتين+ المساحة الجانبية = ية للمنشور المساحة الكل

                              =160   +2  ×12  

  2سم 184=  24+  160=                               

  :و اآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية 

  سم  5= سم و ارتفاعه  6سم ،  8جد حجم متوازي مستطيالت ابعاد قاعدته ) 1

 سم جد سعته؟ 10= مكعب طول ضلعه ) 2

  ثم جد مساحته الكلية؟

فإذا كان ارتفاع  2سم260سم و مساحة قاعدته 10منشور قاعدته مسدس منتظم طول ضلعه ) 3

 :سم جد ما يلي  6المنشور 

  حجم المنشور .1

 المساحة الجانبية للمنشور  .2

  المساحة الكلية للمنشور .3
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  ) 20( نشاط رقم 

  الدائرية القائمةاالسطوانة 

  الدائرية القائمة حالة خاصة من المنشور القائم عدا أن القاعدة هي دائرة ةتعتبر االسطوان

  :قانون

  االرتفاع× مساحة القاعدة = حجم االسطوانة 

  ع×  2ط نق=  حجم االسطوانة

  االرتفاع× محيط القاعدة = المساحة الجانبية لالسطوانة

  ع× ط نق  2=  المساحة الجانبية لالسطوانة

  مساحتي + المساحة الجانبية = المساحة الكلية لالسطوانة 

  2ط نق×  2+ ع    × ط نق  2= المساحة الكلية لالسطوانة  القاعدتين

  )نق + ع ( ط نق  2=   المساحة الكلية لالسطوانة

  : 1مثال 

  سم  ، جد كال من حجمها و مساحتها الكلية7سم و ارتفاعها  5اسطوانة قائمة نصف قطرها 

  :الحل

  االرتفاع× مساحة القاعدة = حجم االسطوانة 

  ع×  2ط نق=                  

                           = × )5 (2   ×7  

  

 نق

22 

7 

  ��آـــــــــــــــــــــــــ�                

  االرتفاع × القاعدة         =مساحة المثلث 

  نفسه× الضلع = مساحة المربع   

  العرض× الطول = مساحة المستطيل 

  2ط نق= مساحة الدائرة         

1  

2 

 نق

 ع

1 

1 
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  3سم 550=  25×  22=                  

  االرتفاع× محيط القاعدة = المساحة الجانبية لالسطوانة

  ع× ط نق  2=                                

                                 =2  ×         ×5  ×7   

   2سم 220= 5×  22×   2=                              

  مساحتي القاعدتين+ المساحة الجانبية = المساحة الكلية لالسطوانة 

  )نق + ع ( ط نق  2=               

                  =2  ×          ×5  )7  +5  = = (2  ×       ×5 ×12 =  

                      =377.14         

  :و اآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية

  سم 14سم و ارتفاعها 7جد حجم اسطوانة نصف قطرها ) 1

تر فإذا كـان حجـم هـذا الخـزان     م 14خزان ماء على شكل اسطوانة قائمة طول قطرها ) 2

   3م1540

  فجد ارتفاع الخزان ، ثم جد المساحة الجانبية للخزان

      

  

              

22 

7 

22 

7 

22 

7 

2640 

   7 

 نق

1 
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  )21(نشــاط رقم 

  الهرم و المخروط

  :تعريف�

  الهرم مجسم له قاعدة مضلعة و أوجهه الجانبية مثلثات تلتقي عند نقطة واحـدة تسـمى رأس   

  الهرم  

  :قانون �

  االرتفاع× مساحة القاعدة =       حجم الهرم � 

  مجموع مساحات المثلثات= المساحة الجانبية للهرم �

  مساحة القاعدة+ المساحة الجانبية = المساحة الكلية للهرم �

  :تعريف�

المخروط هو حالة خاصة من الهرم عندما يزداد أضالع القاعدة زيادة كبيرة جدا لتقترب من    

  الدائرة

  :قانون�

  االرتفاع× مساحة القاعدة =         حجم المخروط     �

  

  ع×  2ط نق=                            

  مساحة القطاع الدائري الذي تشكل منه المخروط= المساحة الجانبية للمخروط  �

  طول الراسم× محيط قاعدة المخروط =                                       

  ط نق ل=                                

1 

3 

 ع

 نق

 ل= طول الراسم 

          1 

  2 

   __ 

          1 

  3 

   __ 

          1 

  3 

   __ 
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  مساحة القاعدة+ المساحة الجانبية = المساحة الكلية للمخروط �

  ط نق     2+  ط نق ل =                         

  )2+ ل (ط نق =                         

  : 1مثال

  سم  4سم و ارتفاع الهرم  6هرم  قاعدته على شكل مربع طول ضلعه 

  مساحته الجانبية ، مساحته الكليةحجم الهرم ، : جد كال من 

  :الحل

  ألن القاعدة مربع                                   2سم 36=6×  6= مساحة القاعدة    

  االرتفاع× مساحة القاعدة =       حجم الهرم     

             

  3سم 48=  4× 12=    4×  36× =                       

   

  

  

  مثلثات متساوية في المساحة وكل منها متساوي 4الجوانب عبارة عن 

  )أ ب( حتى نجد مساحة المثلث الواحد يجب ان نعرف ارتفاعه  الساقين 

  )أ ج ب ( وحيث أن أ ب هو وتر في مثلث قائم الزاوية  

  ��آـــــــــــــــــــــــــ�                

  االرتفاع × القاعدة         =مساحة المثلث 

  نفسه× الضلع = مساحة المربع   

  العرض× الطول = مساحة المستطيل 

  2ط نق= مساحة الدائرة         

 ط نق 2= محيط الدائرة        

1  

  2 

1 

3 

1 

3 

12 

 ج

 أ

 ب

 ع
 المثلثارتفاع 

=4 

6  �$ 

  3 
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  2)ب ج + (  2)أ ج = (  2)أ ب ( 

  2سم25=  9+  16=  2) 3+ (   2) 4=  (           

  سم5= أ ب      

  =االرتفاع × القاعدة ) =        الوجه( مساحة المثلث 

  

  )             6=ضلع قاعدة المنشور= قاعدة المثلث (    2سم 15=  5×  6× =                          

  مجموع مساحات المثلثات= المساحة الجانبية للهرم 

  2سم60= 4× 15=  15+15+ 15+  15=                          

  مساحة القاعدة+ المساحة الجانبية = المساحة الكلية للهرم 

  2سم 96=      36+              60=                          

  :2مثال 

  سم ، جد حجمه و مساحته الكلية6سم و ارتفاعه  7= مخروط نصف قطر قاعدته 

  : الحل 

  ع  ×  2ط نق   =         حجم المخروط   

                          = ×       ×49  ×6   

  

  3سم 308=    2×   7×  22=                    

  حتى نجد المساحة الكلية يجب إيجاد طول الراسم 

  2ع+   2نق=   2ل       
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1 
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          1 
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  3 

   __ 22 
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             =49  +36  =85  

  85=    ل           

  )2+ ل (ط نق = المساحة الكلية للمخروط 

  2سم) 2+  85(   22) = 2+  85(    7×   =                                    

  :و اآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية

 سم 6قاعدته على شكل مربع طول ضلعه سم و  10جد حجم هرم ارتفاعه  .1

 سم  6سم و نصف قطر قاعدته  7جد حجم مخروط ارتفاعه   .2

 سم  12سم و قاعدته مربعة الشكل طول ضلعها  8جد المساحة الجانبية لهرم ارتفاعه  .3

  سم 10سم و طول الراسم  2.1جد المساحة الجانبية لمخروط نصف قطر قاعدته  .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

7 
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  )22(نشاط رقم 

  رةالكــ

  :تأمل األشكال التالية ثم جد المطلوب

    

  

  

  )مركز الكرة(ماذا نسمي النقطة التي تقع في داخل الكرة ؟     .1

   ماذا نسمي القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الكرة وأي نقطـة علـى سـطح الكـرة؟     .2

 ) نق الكرة(

 )   متساوية في الطول ( ما العالقة بين أنصاف أقطار الكرة الواحدة ؟  .3

ماذا نسمي القطعة المستقيمة الواصلة بين نقطتين متقابلتين على سطح الكرة و تمر بالمركز  .4

 )قطر الكرة (؟  

 : من السابق نستنتج الخواص الهندسية للكرة

  

  

  

  

                    

89 

  أطوال أنصاف أقطار الكرة متساوية في الطول .1

 طوال جميع أقطار الكرة متساوية أ .2

قطر الكرة هو القطعة المستقيمة التي تصل بين نقطتين على سطح  .3

 . أي أن قطر الكرة يتكون من نصفي قطر. الكرة و تمر بالمركز

 Kـ

 أ

 ب

 م م م

 أ

 ب
  × 
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  . واآلن عزيزي الطالب حّل التدريب التالي

  : أمام العبارة الخطأ) ×(أمام العبارة الصحيحة و ) �(ضع ) 1

 تبعد النقاط التي على سطح الكرة بعدا متساوياً عن مركز الكرة(     )  .1

 قطر الكرة هو قطعة مستقيمة تصل بين أي نقطتين على سطح الكرة(     )  .2

 جميع أقطار الكرة الواحدة متساوية في الطول (     )  .3

  .سطحي كرتين إذا تساوتا في طولي قطريهماتتساوى مساحتا (     )  .4
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  )23(نشاط رقم 

  :مساحة سطح الكرة

  : عزيزي الطالب لحساب مساحة سطح الكرة نستخدم القانون التالي

  2ط نق 4= 2)نصف قطر الكرة(× ط × 4= مساحة سطح الكرة : قانون

  )3.14ط هي النسبة التقريبية        أو (             

  =        )ط ( سم          7= احسب مساحة سطح كرة نصف قطرها  :1مثـال

  2ط نق 4= مساحة سطح الكرة : الحــل   

   2سم616=  7×   7×        ×   4=   

  ):2( مثال

  " 3.14= علماً بأن    ط "         2سم314= احسب نصف قطر كرة مساحتها السطحية 

  : ط نحصل على 4وبقسمة الطرفين على       2ط نق4= مساحة سطح الكرة :  الحـــل

                     2نق=                                        

  2نق=                                    

  2نق=    25                     

  سم   5=                = نق   ∴     

  :واآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية            

 ) 3.14=ط (سم 10= احسب مساحة سطح كرة نصف قطرها  .1

22 

7 

 d�$ �.�)ا�&�ة� 

 ط×  4

314 

4×3.14 

22 

7 

22 

7 

25 
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 ) 3.14= ط (جد طول نصف قطرها  2سم1256كرة مساحة سطحها  .2

 =       ) ط( ، جد طول قطرها  2سم6.16كرة مساحة سطحها .  3

  )24(نشاط رقم 

  :حجم الكرة 

  : عزيزي الطالب لحساب حجم الكرة نستخدم القانون التالي

  : قانون

  "  3)نصف قطر الكرة( × ط × =          الكرة حجم "

  .      3ط نق=                    

        

  =       ) ط .    ( سم  7= احسب حجم كرة طول نصف قطرها ) :       1(مثــال

      3نق× ط × =        حجم الكرة :      الحـل
   

   3سم1437.3=            =  7×  7×  7×       × =                      

  ) :"2(مثــال 

  أوجد طول قطرها  3ط سم 36= كرة حجمها 

  : الحـــل

   3ط نق=        حجم الكرة    

   3نق× ط × =         ط    36

22 
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4 

3 

4 

3 

22 

7 
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   27= ×         =         ÷          36=     3نق ∴

  سم  3=               =   نق      ∴

  سم 6=  2×  3= طول قطر الكرة  ∴

  : واآلن عزيزي الطالب حل التدريبات التالية             

  ) .3.14=ط (سم 10= احسب حجم كرة طول نصف قطرها  .1

 .ط، أوجد طول نصف قطرها  288كرة حجمها  .2

وضعت كرة داخل مكعب فارغ ، المست الكرة وجوه المكعب ، إذا كان نصف قطـر   .3

 سم   5الكرة 

  طول ضلع المكعب ) أ : احسب 

  حجم الماء الذي سيستخدم لملء الفراغ الواقع بين المكعب و الكرة) ب         
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3

36 

1

3 

4 

27 
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Dr. Salah El-Din Yaseen 

Abstract 

The study aimed to compare the effect of using patterns of 

mathematical thinking on the achievement and attitudes of 8th grade 

students in Nablus governmental schools. 

The study sought specifically to answer the following main question: 

What is the effect of using patterns of mathematical thinking on the 

achievement and attitudes of 8th grade students in Nablus governmental 

schools ? 

To answer this question and test its hypothesis, the study was 

conducted on a sample of (60) students in the basic eighth grade. 

A school was chosen purposefully to achieve the goal of the study. 

One class was chosen to form the experimental group whose members were 

(30) students which studied the training material supplied with the pattern 

of mathematical thinking. The control group studied the mathematical 

content using the traditional method, and its number was (30) students as 

well. 

For the purpose of equivalence between the two groups,the 

researcher used a pre-test in the study of (Hazim, 2011), whose validity and 



c 

reliability were verified by referees. The value of the test reliability 

coefficient was (0.87). 

- The researcher also used the pattern of mathematical thinking-test built 

from previous studies and the questions in the University of Kent Center 

of Reasoning. The value of the test reliability coefficient was (0.77). 

The researcher moreover used the measurement of attitudes towards 

mathematics whose validity and reliability have been verified and its 

reliability was (0.83). The researcher also used post-test with a(0.83) 

degree of reliability. 

Data was analyzed using SPSS, and the statistical analysis showed 

the following results.  

- There was a significant difference at (α =0.05) in the means of 

achievement in math among 8th grade students between the experimental 

group and the control group on the total degree of the achievement test. 

The results were in favor of the experimental group. 

- There was a significant difference at (α =0.05) in the means of visual 

thinking of 8th grade students between the experimental group and the 

control group on the total degree of the achievement test. The results 

were in favor of the experimental group. 

- There were a significant statistical difference at (α =0.05) in the means of 

deductive thinking of 8th grade students between the experimental group 



d 

and the control group in terms of mathematical thinking patterns. The 

results were in favor of the experimental group. 

- There were significant difference at (α =0.05) in the means of critical 

thinking of 8th grade students between the experimental group and the 

control group. The results were in favor of the experimental group. 

In light of these results the researcher suggested a number of 

recommendations,including: training students to employ the skill of 

justification in the learning process, trying to convince others of the 

validity of their answers, and the need to integrate mathematical thinking 

skills into the curriculum. 




