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  اإلهداء
  

  . تعالى اهللا شاء إن ...الخلد لجنة وبوابتي... األرض في جنتي:  والدي  إلى

  .مربية األجيال  ...منارة العلم ...شعلة العطاء: عمتي إلى

  .واالحترام... والمحبة ... أهل التقدير : أقاربي  و أعماميعمي أبو عمار و  إلي

  .الصعب والمشوار ...الطويل الدرب رفيقة:  زوجتي إلى
  

  .والوفاء والصدق ...والعطاء المحبة جسر:  إخوتي وأختي  إلى
  

  . وقرة عيني ... و فؤادي قلبي فلذات: بناتي  أالء وجنان  إلى
  

  .والمسلمين اإلسالم عزة أجل من ...بأرواحهم ضحوا الذين :  الشهداء إلى
  

  . وكرامتنا احريتن أجل من بدمائهم األرض رووا الذين: الجرحى  إلى
  

  . والوطن الدين أجل من... حياتهم بزهرة ضحوا الذين : واألسيرات األسرى إلى
  

  .الوطن ثغور على.. المرابطين..اهداتلمجوا..اهدينلمجا: الحق نداء لبوا من إلى
  ج

  .األنبياء وورثة...القرآن وحملة...العطاء ومنابع...الفكر رواد: أساتذتي  إلى
  

ً  هؤالء إلى   رسالتي هديأ جميعا

  الباحث
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  شكر و تقدير

وملـئ مـا ، الحمد هللا ملئ السماوات وملئ األرض وملئ ما بینهما ، الحمد هللا رب العالمین
معلـم النـاس الخیـر ودالهـم علـي ‘ والصالة والسـالم علـي النبـي القـدوة ، شاء من شيء بعد
، اهللا بإذنـه إلـىیـا وداع، أرسـله اهللا هادیـا ومبشـرا ونـذیرا، رب العـالمین إلـىطریق الوصـول 

عــدل  إلــىومــن جــور األدیــان ، عبــادة رب العبــاد إلــىلكــي یخــرج العبــاد مــن عبــادة العبــاد 
  :أما بعد ، سعة الدنیا واآلخرة إلىومن ضیق الدنیا ، وسماحة اإلسالم

  ﴿: سبحان القائل في محكم التنزیل        

 )١٥( 



 )شكر أوال وأخیرا هللا رب العالمینفالحمد وال ،)سورة األحقاف( ﴾ )١٦، ﴿ 

﴾ . ٤٣(األعراف(  

﴿: اهللا تعالي وانطالقا من قول     )٦٠(   )٦١(﴾ 
 ، راهمي. د إلىفإنه كان لزاما علي أن أتوجه بالشكر و التقدیر والعرفان  إ

ٔسطل   بذله ما وعلى راسة،الد هذه على اإلشراف بقبول لتفضلهحفظه هللا ، امد ا
 هذه حمل على یعینه أن سبحانه اهللا أسأل وتوجیه، نصح من إلى أسداه وما جهد من

 بعینه یحرسه وأن خطاه، الحق طریق على یسدد وأن الجسیمة والتبعة العظیمة األمانة
  .وأهله العلم سدنة من لیظل یضام، ال الذي بكنفه ویكأله تنام، ال التي

  



 د 

 

  المناقشة لجنة عضوي الفاضلین ألستاذي ، العظیم واالمتنان شكرال بجزیل أتقدم كما
ما الدراسة، هذه مناقشة لقبولهما اهللا حفظهم ٔسعد عطوان. عزو عفانة  و د. د.ٔ   أولیا وِل

 أتقدم أن أنسى وال .وحسنها زینها مما الدراسة، هذا تصویب في واالهتمام العنایة من
  .الدراسة أدوات بتحكیم مشكورین قاموا الذین مینالمحك للسادة والتقدیر الشكر بجزیل

 :األستاذ القدیر والمربي الفاضل  إلىكما وأتقدم بالشكر الجزیل والموصول 
الذي كان لي عوننا في تطبیق البرنامج ، محمد عبد الهادي سالمة صادق.ٔ 

وفي تطبیق ، جهدا في إنجاح هذا البرنامج ه لم یألُ حیث إن، محور الدراسة
وأن ، فاهللا العظم أسال أن یوفقه ویبارك له في نفسه وأهل بیته، الدراسةأدوات 

وأن ینمي له في أجره وأن ، وأن یجعله ذخرا لهذا الدین، یوفقه في كل أمره
  .یجعله علي مد بصره

قام  الذيحسنین  أبو العظیمعبد  :كل من األستاذ كما أتوجه بالشكر إلى
  .الغرابلي الذي قام بترجمة ملخص الرسالةرزق  :األستاذو ، بالمراجعة اللغویة

 مني فلهم قصد غیر من غفلتهم من أما الفضل، أصحاب من ذكرتهم من هؤالء
  .والتقدیر الشكر كل

 من كان فما الدراسة، هذه في وفقت قد أكون أن العظیم العلي اهللا أسال وأخیراً 
  .الشیطان نوم نفسي فمن نسیان أو زلل أو خطأ من كان وما اهللا، فمن توفیق

﴿ ﴾  ٨٨(ھود(  

  وهللا من وراء القصد

  الباحث                                                            

 العتال حسني حسني محمد                                                          
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  ملخص الدراسة

فاعلیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــي التواصــل فــي تنمیــة بعــض مهــارات معرفــة  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
  .الصف السابع األساسي طالب لدىالتفكیر الریاضي 

  :من خالل اإلجابة عن األسئلة التالیة

  اسي ؟الصف السابع األس طالب لدىمهارات التواصل الریاضي الالزم توافرها  ما -١

 طـالب لـدىما صورة البرنامج المقترح القائم علـي التواصـل الریاضـي لتنمیـة بعـض مهـارات التفكیـر  -٢
  الصف السابع األساسي ؟

 طـالب لـدىما أثر البرنامج المقترح القائم علي التواصل الریاضي فـي تنمیـة بعـض مهـارات التفكیـر  -٣
  الصف السابع األساسي  ؟

یــع طـــالب الصـــف الســـابع األساســـي الــذین یدرســـون فـــي مدرســـة عبـــد اهللا تكونــت عینـــة الدراســـة مـــن جم
مـــوزعین علـــي مجمـــوعتین ، طالبـــا) ٦٠(والمكونـــة مـــن ، م٢٠١١-٢٠١٠خـــالل العـــام الدراســـي ، صـــیام

  .بالتساوي إحداهما ضابطة و األخرى تجریبیة

قـام الباحـث بتطبیـق ، وبعد تطبیق البرنامج القائم علي التواصل الریاضي على أفـراد المجموعـة التجریبیـة
ولإلجابــة علـــى أســـئلة الدراســة تـــم اســـتخراج المتوســـطات ، اختبــار التفكیـــر الریاضـــي علــي عینـــة الدراســـة

الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لعالمـــات طـــالب المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة ، وكـــذلك اســـتخدم 
لــیس  النــاتجحجــم التــأثیر  أن أكــد مــنواســتخدام مربــع إیتــا للت) یــو(وتنــي-واختبــار مــان  T-Testاختبــار 

  .نتیجة الصدفة أو العشوائیة

وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة فاعلیـــة البرنـــامج المقتـــرح القـــائم علـــي التواصـــل الریاضـــي فـــي تنمیـــة بعـــض 
  :النتائج التالیة إلىمن خالل توصل الدراسة ، مهارات التفكیر الریاضي

ـــــة إحصـــــائیة عنـــــد  .١ ـــــین متوســـــط درجـــــات )  ٠,٠٥ < α ( مســـــتوىتوجـــــد فـــــروق ذات دالل  طـــــالبب
، المجموعــة التجریبیـــة ومتوســـط درجـــات أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكیـــر الریاضـــي

  .لصالح المجموعة التجریبیة



 و 

 

مرتفعـي  الطـالببـین متوسـط درجـات )  ٠,٠٥ < α(  مستوىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند . ٢
بیـة ومتوسـط درجـات أقـرانهم فـي المجموعـة الضـابطة فـي اختبـار التفكیـر التحصیل في المجموعـة التجری

  .لصالح المجموعة التجریبیة، الریاضي

 الطـــــالببـــــین متوســـــط درجـــــات )  ٠,٠٥ < α(  مســــتوىتوجــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد . ٣
منخفضـــي التحصـــیل فـــي المجموعـــة التجریبیـــة ومتوســـط درجـــات أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي 

  .لصالح المجموعة التجریبیة، اختبار التفكیر الریاضي

فـي ضــوء نتـائج الدراســة فقــد أوصـي الباحــث بضــرورة االهتمـام باألنشــطة الصــفیة القائمـة علــي التواصــل 
  .ومن المعلمین أیضا، والمشرفین التربویین، واضعي المناهج قبل وذلك من، الریاضي
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  قائمة المحتویات

  الصفحةرقم   الموضوع

  أ  قرآن كریم

  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدیر

  ه  ملخص الدراسة

  ز  قائمة المحتویات

  ل  قائمة الجداول

  ن  قائمة المالحق

  ٧-١  أهمیتها و خلفیة الدراسة: الفصل األول

  ٢  المقدمة  

  ٥  مشكلة الدراسة  

  ٥  فروض الدراسة  

  ٥  أهداف الدراسة 

  ٦  أهمیة الدراسة 

  ٦  حدود الدراسة  
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  ٧  صطلحات الدراسةم 

  ٤١-٨  اإلطار النظري: الفصل الثاني

  ٩  .التواصل الریاضي: المحور األول 

  ١٠  االتصال

  ١٠  االتصال والتواصل التربويالفرق بین 

  ١٢  التعلیمیة العملیة في التواصل

  ١٣  التواصل الریاضي

  ١٥  مفهوم التواصل الریاضي

  ١٦  أهمیة التواصل الریاضي

  ١٨  الریاضي أشكال التواصل

  ١٨  الكتابة الریاضیة .١

  ٢٠  القراءة الریاضیة .٢

  ٢١  التحدث الریاضي .٣

  ٢٤  االستماع الریاضي .٤

  ٢٦  التمثیل الریاضي .٥

  ٢٧  دور المعلم في التواصل الریاضي



 ط 

 

  ٣٠  التفكیر الریاضي: المحور الثاني

  ٣١  .مفهوم التفكیر

  ٣٣  .خصائص التفكیر الجید

  ٣٣  .التفكیر السلیم معوقات

  ٣٤  .والتدریس الصفيلعالقة بین التفكیر ا

  ٣٥  .المعلم وتنمیة التفكیر

  ٣٧  .التفكیر الریاضي

  ٤٠  .العوامل المساعدة على تنمیة التفكیر الریاضي

  ٦٣-٤٢  الدراسات السابقة: الفصل الثالث

  ٤٣  الدراسات التي تناولت التواصل الریاضي: أوًال أ

  ٥٢  لتواصل الریاضيالتعلیق على الدراسات التي تناولت اا

  ٥٤  .الدراسات التي تناولت التفكیر الریاضي : ثانیًا  

  ٦٣  .على الدراسات التي تناولت التفكیر الریاضي  قالتعلیا

  ٧٩-٦٤  الطریقة واإلجراءات: الفصل الرابع

  ٦٥  .منهج الدراسة 
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  ٦٥ .عینة الدراسة 

  ٦٦  .متغیرات الدراسة

  ٦٦  .المقترح البرنامج

  ٦٧  .اسة الدر  اةأد

  ٧٧  .ضبط المتغیرات 

  ٧٨  .إجراءات الدراسة

  ٧٩  .األسالیب اإلحصائیة 

  ٨٩-٨٠  نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الخامس

  ٨١  .وتفسیرهاألول  الفرض عناإلجابة 

  ٨٤  .وتفسیرهالثاني  الفرض عناإلجابة 

  ٨٦  .وتفسیرهالثالث  الفرض عناإلجابة 

  ٨٨  .لدراسةالتعلیق العام على نتائج ا

  ٨٨  .توصیات الدراسة

  ٨٩  .مقترحات الدراسة

  ٩٩-٩٠  المراجع

  ٩٠  المراجع العربیة
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  ٩٨  المراجع األجنبیة

  ٢٤٢-١٠٠  المالحق

 A  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة
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  قائمة الجداول

رقم 
  الصفحة  اسم الجدول  الجدول

  ٦٥  .یوضح كیفیة توزیع عینة الدراسةجدول   ١

٢  
 الریاضي التفكیر مهارات بعض على االختبار فقرات توزیع جدول

  .في الصورة األولیة لالختبار
٦٨  

٣  
من  فقرة لكل التمییز و السهولة معامالت من كل یوضحجدول 

  .فقرات اختبار التفكیر الریاضي
٧٠  

٤  
 المجال  أسئلة من سؤال كل بین االرتباط معاملجدول یوضح 

  .نفسه للمجال ةالكلی والدرجة
٧٢  

٥  
 مجاالت من مجال كل درجة بین االرتباط معاملجدول یوضح 

  .لالختبار الكلیة والدرجة االختبار
٧٥  

٦  
التفكیر  راختباالتجزئة النصفیة لقیاس ثبات  جدول یوضح نتائج

  .الریاضي
٧٦  

٧  
 الریاضي التفكیر مهارات بعض على االختبار فقرات توزیع جدول

  .هائیة لالختبارفي الصورة الن
٧٧  

  ٧٧  جدول ضبط المتغیرات بالنسبة للتحصیل السابق في الریاضیات  ٨

٩  
 التأثیر حجمالمعاییر الحرجة ل لتحدید المقترح المرجعي الجدول
  .التأثیر حجم مقاییس من مقیاس لكل بالنسبة

٧٩  

  ٨١  الضابطة و التجریبیة المجموعة لمقارنة T اختبارجدول   ١٠



 م 

 

١١  
 من كل في التحصیل مرتفعي لمقارنة وتني مان باراختجدول 

  .الضابطة و التجریبیة المجموعة
٨٤  

١٢  
 من كل في التحصیل منخفضي لمقارنة وتني مان اختبارجدول 

  .الضابطة و التجریبیة المجموعة
٨٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ن 

 

  قائمة المالحق

رقم 
  الصفحة  موضوع الملحق  الملحق

  ١٠٠  .المقترح البرنامج في الرأي إبداء استبانة  ١

البرنامج القائم على التواصل  السادة محكمي  ٢
  .الریاضي

١٠٥  

 القائم على التواصل الریاضي المقترح البرنامج  ٣
  .مع الدلیل وأوراق العمل

١٠٦  

صور عملیة مقترحة لنشاطات قائمة على   ٤
  ٢٠٨  التواصل الریاضي بجمیع مجاالتھ

 التفكیر اتمھار الختبار األولیة الصورة  ٥
  ٢٢٣  .الریاضي

  ٢٣٢  .اختبار التفكیر الریاضي ة محكميالساد  ٦

 التفكیر مھارات الختبار النھائیة الصورة  ٧
  .الریاضي

٢٣٣  

 منھاج في الجبر وحدة محتوي تحلیلبطاقة   ٨
  ٢٤١  األساسي السابع للصف الریاضیات
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  المقدمة: 

بها قدیمًا  االهتمام إلىتعد العملیة التعلیمیة التعلمیة من أهم العملیات التي تسعى األمم والشعوب 
ا نالحظ أن العالم الیوم قد أولي لذا فإنن، العلم وتعلمه هو مقیاس تقدم الشعوب حیث إن، وحدیثاً 

  .اهتماما كبیرا للعلمیة التعلیمیة وعمل جاهدا على تطویرها وتنمیتها
في ظل التقدم الهائل الذي یشهده عالمنا الیوم في كافة المجاالت ، وتفرع العلوم وتشعبها إال انه ال و 

من أجل ذلك ، حیاة المختلفةفي كافة مجاالت الیمكن إهمال الدور األساسي الذي تلعبه الریاضیات 
ومن ، مناهج الریاضیات بصفة خاصةالمناهج بصفة عامة و فإن هناك جهود كبیرة من أجل إصالح 

من  NCTMما نادت به ما نادت به وزارة التعلیم القطریة ووزارة التعلیم الكندیة و  اإلصالحاتهذه 
من  حیث إن، اضیات المدرسیةمن أجل االرتقاء بمستوي الری ٢٠٠٠و  ١٩٨٩معاییر في العامین 

 National Council of( المجلس الوطني لمعلمي الریاضیات علیها معاییر األداء التي ركز

Teachers of Mathematics  (ن الریاضیات لم تعد مجرد أل وذلك، هو معیار التواصل الریاضي
لغة للتخاطب  بحتعدت ذلك لتص نهاإالطلبة بحفظها واسترجاعها ، بل  رموز ومصطلحات یقوم

الحلول والكتابة  علىلذلك فان الریاضیات ال یقتصر دورها ، أسس وقواعد خاصة  علىوالحوار تقوم 
ً  ذلك كونها أداة للتواصل بكافة أشكاله ىبل أصبحت تتعد بالكتابة الریاضیة أو القراءة ،أكان ذلك  سواء

  .ل الریاضي الریاضیة أو التحدث الریاضي أو االستماع الریاضي أو التمثی
 إلىأن تعلم الریاضیات یتضمن تعلم قراءتها وكتابتها واالستماع )  ٥٢ص،  ٢٠٠٤(ولقد أشار عبید 

دراك  قواعد التعبیر بها أو التعبیر عنها ، مفاهیمها ونظریاتها ومناقشة موضوعاتها  ٕ   . وفهم وا
ح العالم ینادي بضرورة لذلك فان مفهوم مهارات التواصل الریاضي من المفاهیم الحدیثة التي أصب

االهتمام  حیث إنو  .تنمیتها حتى تتمكن الریاضیات من تحقیق األهداف التي وضعت من اجلها 
بمهارات التواصل الریاضي لهو خطوة مهمة من اجل كسر الفجوة التي بین الریاضیات والطلبة ، 

تواصل یمكن من خاللها ة لغ إلىفهمها أو التعامل معها وتحویل الریاضیات من مادة صعبة ال یمكن 
تنمیة مهارات التفكیر الریاضي وتحسین المستوي التحصیلي وتغییر وجهة نظر الطلبة نحو مادة 

  .الریاضیات مع تحسین اتجاهاتهم نحوها 
عن  واأن یعبر  لهمویرى الباحث أنه یمكن من خالل قیام الطالب بمجموعة من النشاطات التي تتیح 

فإن هذه الفرص تكشف للطالب ، ن خالل الكتابة أو من خالل التحدثأكان ذلك م، موفهمه محله
مما تجعل الطریق واضح لدى الطالب لكي یقوم ، لدى الطالبوللمعلم عن درجة الفهم واالستیعاب 
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أو من خالل تقییمه لألفكار التي یطرحها هو ، على أفكار اآلخرینبتصحیح أفكاره من خالل اطالعه 
 .كتابیا أو شفهیاً 

الطلبة بعد دراستهم  یمتلكهاحصیلة األساسیة التي یفترض أن الالتفكیر الریاضي یعد  ث إنحیو 
ي هذه المهارات في الحیاة العلمیة ، وتوظیفها حتى تصبح بنیة أساسیة ف یستغلواللریاضیات ، لكي 
الهتمام ابأنه یمكن تنمیة مهارات التفكیر الریاضي من خالل  یرىفإن الباحث ، عملیة التفكیر لدیهم

قویة بین  ارتباطیهأن هناك عالقة )   ٢٠٠٦( حیث أكد مراد والوكیل ، بمجاالت التواصل الریاضي
   .مهارات التواصل الریاضي ومهارات التفكیر الریاضي

 الریاضیة األفكار استقبال على مقدرته تنمیة إلى الطالب یحتاج، بنجاح واستخدامها الریاضیات لفهم و
 أسئلة طرح على قادرین یصبحون فسوف، ریاضیا یتواصلوا أن الطالب یتعلم عندماو . عنها والتعبیر

، استراتیجیات واقتراح، األفكار تلك وتوضیح، األفكار ومشاركة، الحدس وبناء، البعض بعضهم بین
  ) ١٤٦ص،  ٢٠٠٧، بدوي. (تفكیرهم وتبریر  أفكارهم وتوضیح وتفسیر وشرح
 یساعد الریاضي التواصل أن إلى  )Bainbridge & etal, 2003 (وأخرون باینبردج أشار وحیث

 من كل إلى، وواضح متناسق بشكل الریاضي تفكیرهم إیصالو  الریاضي تفكیرهم تنظیم على الطالب
  .لآلخرین واالستراتیجیات الریاضي التفكیر وتقییم تحلیلإضافة إلي ، والمعلمین زمالئهم

 إن حیث، الریاضي التواصل لممارسة الفرص من للعدید نیحتاجو  فإنهم تفكیرهم الطالب یطور ولكي
  ). National Research Council , 2001(  الفكرة هذه دعمت والدراسات البحوث من العدید

 عملهم في التفكیر منهم تتطلب ألنها، تفكیرهم تعزیز على الطالب تساعد أن یمكن الریاضیة فالكتابة
  ) NCTM, 2000, p.60.    (الدرس في ضعتو  التي األفكار حول أفكارهم وتوضیح

عادة تنظیم إلى الطالب یدفع الریاضیات عن والكتابة والكالم واالستماع ٕ  والتفكیر الفهم وتعزیز تنظیم وا
 Onatario.( اآلخرین واستراتیجیات الریاضي التفكیر وتطویر والتقییم الجید التحلیل مثل، الریاضي

Ministry of Education, 2010, p2(  
 عند الریاضیات تعلم لتطویر المناقشة یستخدمون والطالب المعلمین فإن، الریاضي التحدث خالل و

 یفهم أن هو الریاضي التحدث وراء من الرئیسي والهدف. التعلیمیة العملیة في المشاركین جمیع
 ,Ackles & etal,2004(الدراسة حجرة في اآلخرین تفكیر توسیع عن فضال، تفكیره ویوسع الطالب
p82 .( 

 تفكیرهم تشغیل على الطالب لمساعدة الكتابة قبل ما كنشاط الریاضي التحدث یستخدم أن ویمكن
  ) ٢٧٧ص،  ٢٠٠٣،بدوي.(  مشاعر من یعتریهم عما والتعبیر

 التفكیر تنمیة أجل من األمور من مجموعة هناك إن)  ٣٠-٢٩ ص، ٢٠٠٧(  إبراهیم عبر فقد كذلك
 المسائل لحل الالزمة والتصورات واالحتماالت بالتخمینات االهتمام: هي، الطلبة لدي الریاضي
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 خطوة الریاضي تفكیره یصف الطالب وجعل، الریاضیة للمشكالت الرمزي التمثیل واستخدام، الریاضیة
  .بخطوة

هذه الدراسة لیست الوحیدة في مجال التواصل الریاضي ، فلقد سبقتها العدید من الدراسات  حیث إنو 
 ،) ٢٠٠٨(،وعطیة و صالح ) ٢٠٠٨(، وعفیفي ) ٢٠٠٦(، ومتولي ) ٢٠٠٦(مراد والوكیل ، مثل 

  Lim, & Pugaleeدراسة ،) ٢٠٠٣( وآخرون  Bainbridgeدراسة ،)  ٢٠٠٠(  Debra I دراسة 
مهارات  جمیع دراسة تناولت -على حد علم الباحث–نه لم یرد إوغیرها من الدراسات إال  ،) ٢٠٠٧( 

أو وجود دراسات تناولت مهارات التواصل الریاضي تم تطبیقها  ،اضي كمتغیر مستقلالتواصل الری
  .   مجتمعنا المحلي على

األدب التربوي ، ومن واقع  علىالقیام بهذا الجهد هو أن الباحث بعد اطالعه  إلىوالذي دفع الباحث 
ارات التفكیر الریاضي في مه ملحوظاً  ن الباحث قد الحظ ضعفاً إرة العلمیة في میدان التعلیم ، فالخب

حیث أنه عند إعطاء الطالب من خالل الحصص الدراسیة أسئلة فیها نوع من مهارات  الطلبة ىلد
المعلمین  إضافة إلي عدم اهتمام ،التفكیر الریاضي فإن الطلبة یجدون صعوبة كبیرة في التعامل معها

صة كافیة للطالب للقیام بالتواصل حیث تالحظ أن بعض المعلمین ال یعطون فر  بالتواصل الریاضي
أنه قد تكون عملیة  ىمن أجل ذلك فإن الباحث یر  ،الریاضي من كتابة وقراءة وتحدث واستماع وتمثیل

عامال  في  النشاطات الصفیة التواصل الریاضي مجاالت علىتعلیم الریاضیات من خالل التركیز 
  .الطلبة لدىمهما لتنمیة مهارات التفكیر الریاضي 

یأمل أن تكون الدراسة مهمة لكل المعلمین وواضعي المناهج حیث یدرك كل  الباحث ن هنا فانوم
مهارات التواصل الریاضي في  علىواحد منهم الثمرة التي سوف یجنیها في أجیالنا إذا قمنا بالتركیز 

تها في وضع مناهجنا وفي إعداد الدروس وكذلك یستطیع الطلبة إدراك حیویة مادة الریاضیات وأهمی
 .الحیاة العلمیة والمستقبلیة 
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 مشكلة الدراسة: 

 طالب ىلد الریاضي التواصل في تنمیة بعض مهارات التفكیر علىما فاعلیة برنامج مقترح قائم "
  "الصف السابع األساسي بغزة ؟

  :وتفرع عن هذا السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة 

  الصف السابع األساسي ؟ طالب لدىالالزم توافرها  ما مهارات التواصل الریاضي  - ١

 طالب ىضي لتنمیة بعض مهارات التفكیر لدالتواصل الریا علىما صورة البرنامج المقترح القائم   - ٢
  الصف السابع األساسي ؟

 ىفي تنمیة بعض مهارات التفكیر لد التواصل الریاضي علىما أثر البرنامج المقترح القائم   - ٣
  السابع األساسي  ؟ الصف طالب

 فروض الدراسة: 

  :ولإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة یضع الباحث الفروض التالیة

المجموعة التجریبیة ومتوسط  طالبتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  .١
  .جریبیةلصالح المجموعة الت ابطة في اختبار التفكیر الریاضيدرجات أقرانهم في المجموعة الض

مرتفعي التحصیل في المجموعة  الطالبتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  .٢
لصالح  التجریبیة ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر الریاضي

  . المجموعة التجریبیة
في منخفضي التحصیل  الطالبتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات  .٣

 المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر الریاضي
 . لصالح المجموعة التجریبیة

  
  أهداف الدراسة: 

تقدیم محاولة لتطویر تدریس الریاضیات وتنمیة التفكیر الریاضي لدى  إطارأجریت هذه الدراسة في 
الب بما تمكنه من بناء قواعد سلیمة في التعامل مع األفكار مما یسهم في تشكیل شخصیة الط الطالب

  :لذا فقد تحددت أهداف الدراسة في، والمعلومات
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  .الصف السابع األساسي  طالب لدىمعرفة مهارات التواصل الریاضي الالزم توفرها   - ١

  .إعداد برنامج مقترح قائم على مهارات التواصل الریاضي   - ٢

الصف السابع  طالب لدىتنمیة مهارات التفكیر الریاضي  فيبرنامج المقترح ال التعرف على أثر  - ٣
  .األساسي بغزة 

  أهمیة الدراسة: 

في ظل المحاوالت العالمیة من أجل االرتقاء بالمناهج الدراسیة وبطرق التدریس لجمیع المواد الدراسیة 
ج أجل بناء وتطویر منه المحلیة من المحاوالتوفي ضوء ، بصورة عامة وبالریاضیات بصفة خاصة

  :البحث فإن الباحث یرى أن هذا، فلسطیني

التواصل الریاضي مخططي مناهج الریاضیات في تطویر  علىقد یفید البرنامج المقترح القائم   - ١
من سبل سبیال یمكن أن یقدم  و مل على بعض مهارات التواصل الریاضيتالمناهج الحالیة لجعلها تش

  .الطالب لدىالریاضي تنمیة مهارات التفكیر 

ثراء النشاط التعلیمي بمهارات التواصل إنامج الفائدة للمعلمین في كیفیة یمكن أن یقدم هذا البر   - ٢
  .الریاضي 

  . مستوي التحصل لدیهم في مادة الریاضیاتالبرنامج الطلبة في تحسین هذا  یفیدیمكن أن   - ٣

  حدود الدراسة:  

 علىمن كتاب الفصل الثاني المقرر  )الجبر( الوحدة السابعةتدریس  علىتقتصر هذه الدراسة   - ١
  .طلبة الصف السابع األساسي 

الصف السابع األساسي بمدرسة عبد اهللا صیام األساسیة للبنین  طالبتقتصر الدراسة على   - ٢
  .م ٢٠١١- م ٢٠١٠خالل العام الدراسي 

والتعبیر ، واالستنتاج ، ستقراء اال:بعض مهارات التفكیر الریاضي وهي علىتقتصر الدراسة   - ٣
  .حل المسألة، التفكیر المنطقي، والتخمین، بالرموز
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  مصطلحات الدراسة:  

  :البرنامج المقترح 

مبنیة تعلیمیة لقاءات التي یقوم الباحث بإعدادها والتي یكون في مضمونها نشاطات الوهو مجموعة 
  .في تنمیة بعض مهارات التفكیر الریاضي  أثر هذه النشاطات ةبهدف معرف، التواصل الریاضي  على

  :التواصل الریاضي 

والتالمیذ أنفسهم عن طریق التحدث ، تبادل األفكار والمعلومات واآلراء الریاضیة بین المعلم وتالمیذه 
  .وذلك من خالل نشاطات البرنامج التي أعدها الباحث، واالستماع والقراءة والكتابة والتمثیل

  :التفكیر الریاضي 

، ذات العالقة بالمواقف والخبرات الریاضیة  المفاهیم هو عملیات عقلیة ومهارات یقوم بها الفرد لتطویر
اختبار التفكیر  علىویقاس التفكیر الریاضي بالعالمة التي یحصل علیها الطالب عند اإلجابة 

  .الریاضي المعد ألغراض هذه الدراسة 

  :الصف السابع األساسي  طالب

  .سنة  ١٤ – ١٣رحلة األساسیة المتوسطة والتي تتراوح أعمارهم بین الم طالبوهم 

  :مرتفعي التحصیل طالبال

معدل درجات الریاضیات في نهایة الفصل الدراسي األول في وهم طالب الصف السابع الذین یقع 
  .الثلث األعلى من معدالت طالب الشعبة التي ینتمون إلیها

  :منخفضي التحصیل طالبال

لصف السابع الذین یقع معدل درجات الریاضیات في نهایة الفصل الدراسي األول في وهم طالب ا
  .من معدالت طالب الشعبة التي ینتمون إلیها األدنىالثلث 
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  الثانيالفصل 

  اإلطار النظري
  

  .التواصل الریاضي :المحور األول 
  

  .التفكیر الریاضي :المحور الثاني 
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  المحور األول
  ضيالتواصل الریا

  

  .االتصال والتواصل التربوي :أوال
  

  .التواصل الریاضي :ثانیا
  

  .أشكال التواصل الریاضي :ثالثا
  

  .دور المعلم في التواصل الریاضي :رابعا
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  االتصال والتواصل التربوي :الً أو

اإلنســـان ال یمكنـــه العـــیش بعیـــدا عـــن عملیـــة  حیـــث إن، ملیـــة مهمـــة فـــي حیـــاة اإلنســـانیعـــد االتصـــال ع
أو مـع المجتمعـات األخـرى التـي ، االتصال مع أفراد المجتمع الذي یعیش فیـه ذلكسواء أكان ، تصالاال

" حیث قال اهللا تعالي في سورة الحجرات ، تحیط به

 )١٣(.  

  :االتصال  

 فیــــه مختلفــــة حســــب المجــــال الــــذي یــــتم يتحمــــل معــــان، إن كلمـــة االتصــــال بــــالرغم مــــن تــــداولها الواســــع
فـة لكلمـة ولقد ساهم اهتمام المختصین من مجاالت دراسـیة متباینـة فـي زیـادة المعـاني المختل، استخدامها
عنصـر  علـىلكن هذا التنوع لـم یحـل دون جعـل كـل الطـرق والمجـاالت والمعـاني تركـز أصـال ، االتصال

  ) ١٥ص ،٢٠٠٣، دلیو. ( أساسي هو نقل المعلومات

المرســل والمســتقبل والرســالة و قنــاة االتصــال  :واالتصــال عملیــة تتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر هــي
  .والتغذیة الراجعة

تصال ذو معني فعال فالبـد أن یكـون المعنـي الـذي یقصـده المرسـل هـو نفسـه الـذي یصـل ولكي یكون اال
  ). ٥١ ص، ٢٠١١، مراد. ( ومن هنا یتم التفاعل والتفاهم بین الناس، المستقبل إلى

لطـــرفین أن یـــتفهم كـــل وجهـــات نظـــر لالعوامـــل التـــي تضـــمن  لـــذلك فهـــو أقـــوى، ریـــق مـــزدوج االتجـــاهواالتصـــال ط
  ) ٢ ص، ٢٠٠٥، أبو عیاش. ( ویجمعهما في ذلك الصالح المشترك لهما، تحقیق رغباته ىعلاآلخر ویعمل 

  :االتصال والتواصل التربوي  

أال وهمــا المعلــم ، إن العملیــة التربویــة بصــورتها العامــة ال یمكــن أن تــتم إال إذا تــوفر طرفــي هــذه العملیــة
، ذا قـام كـل منهمـا بـدوره فـي العملیـة التعلیمیـةوال نستطیع أن نقول بأن هناك عملیة أصال إال إ، والمتعلم

وذلــك لكــي تحقــق العملیــة التعلیمــة ، وال یســتطیع أي منهمــا القیــام بــدوره إال مــن خــالل التواصــل التربــوي
  .هدفها

 ،فقد جاء في مختار الصـحاح فـي مـادة وصـل ، معني االتصال والتواصل عن أهل اللغة علىوللوقوف 
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 ) . ٧٠ ص، الرازي .(  

االتصـــال اتحـــاد األشـــیاء بعضـــها بـــبعض كاتصـــال طرفـــي أن )   ٣١ ص ،فصـــل التـــاء( وذكـــر المنـــاوي
  .بحیث تتداخل لبنات أحدهماالدائرة و یضاده االنفصال و اتصال التربیع اتصال جدار بجدار 

أن االتصــال هــو أن یكــون ألجــزاء شــيء حــد مشــترك )  ٣٦ ص، فصــل األلــف والثــاء (وذكــر الكفــومي 
  .تتالقى عنده

}{  
  . )١٥٢٠ص، فصل الواو ، الكفومي (

 communicationأن لفظــــة اتصـــــال  إلــــى)  ٦٠ص،  ٢٠٠٨( كفــــافي وآخــــرون  وأیضــــا فقــــد أشــــار
ــــارة أو اللفــــظ الالتینــــي  ــــذیع عــــن طریــــق  communisمشــــتقة مــــن العب الــــذي یعنــــي عــــام أو شــــائع أو ی

  .المشاركة

ر  ث یعب ة ھو متشابھ حی مما سبق فإنھ یالحظ أن معني االتصال والتواصل عن أھل اللغ
  .ن األشیاءعن اشتراك واتحاد و تالقي بی

ونالحــظ أیضــا بــأن الــبعض عنــدما تحــدث عــن المعنــي االصــطالحي لهــذا الموضــوع اســتخدم مصــطلح 
  .االتصال والبعض األخر استخدم مصطلح التواصل

االتصــال التربــوي علــى أنــه عملیــة مشــاركة فــي الخبــرة بــین )  ٦١ص،  ٢٠٠٨( حیــث عــرف  الكفــافي 
ممـا یترتـب علیـه إعـادة تشـكیل أو تعـدیل ، بیـنهم  شـاعاً شخصین أو أكثر حتى تعم هذه الخبرة وتصبح م

  .المفاهیم والتصورات السابقة لكل طرف من األطراف المشاركة في هذه العملیة

 إلـــىعـــرف عملیـــة االتصـــال مـــع اآلخـــرین بأنهـــا الوصـــول )  ١٨٩ص، ٢٠٠١( وكـــذلك فـــإن نصـــر اهللا 
مهمـة للطــرفین بصــورة متفاوتــة أو متســاویة و ، واتفــاق حـول موضــوع وأفكــار معینــة، إمكانیـة التفــاهم العــام

وهـــذه العملیـــات تـــتم بصـــورة متبادلـــة بـــین الجـــانبین ولیســـت مـــن . وذلـــك حســـب نوعیـــة االتصـــال وأهمیتـــه
عطـــاء البیانــات والمعلومـــات ، جانــب واحـــد ٕ وال یقصـــد هنـــا ، اآلخـــرین وبـــالعكس إلـــىأي أننـــا نقـــوم بنقـــل وا
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بـل المقصـود هـو ، ي الذي یعنـي وسـائل االتصـال المادیـةباالتصاالت بمعناها الضیق أو بمفهومها الماد
  .القیام بنقل المعلومات التي یتوقف علیها توحید األفكار إلىالعملیة التي تهدف 

 اجتماعیــة عملیـةأنهـا  علـى التواصـل عملیـةقـد عرفـت )  ١٦ص، ٢٠١١( ومـن ناحیـة أخـري فـإن نـوال 
 أو األفكــــار نقــــل عنـــه ینــــتج تفاعــــل بینهمـــا ینشــــأ) ومســــتقبل مرســـل( األقــــل علــــى طـــرفین وجــــود تتطلـــب

  .)التواصل محور( ما موضوع إزاء التأثیر تبادل أو المشاعر أو االتجاهات أو المهارات أو المعلومات

ویـــتم خاللهـــا تــأثیر متبـــادل مـــن ، فالتواصــل هـــو االتصــال عملیـــة تفاعـــل بــین المرســـل والمســتقبل
لـذلك فالتواصـل هـو ، نسق اجتماعي معین ارإطتحل ذلك في . خالل تبادل األفكار والمعلومات

  . ) ١١ص ،٢٠١٠، أبو السعید و عابد( جوهرا االتصال 

فـإن الباحــث یـري أن االتصــال یكـون فــي وعنـد النظــر إلـي كــل مـن مفهــومي االتصـال والتواصــل 
، التواصـل التربـوي یسـیر فـي اتجــاهینأمـا ، اتجـاه واحـد وال یكـون فیـه تفاعـل بـین المرسـل والمسـتقبل

یكــــون قــــد تحقــــق الهــــدف مــــن وبــــذلك ، ثــــم حــــدوث االســــتجابة، تبــــادل المعلومــــات واألفكــــار علــــى قــــائمو 
  .التواصل

  :في العملیة التعلیمیة التواصل  

أهمیة مناقشة مشاعرنا وأفكارنـا  وال ینكر أحد مدى، تعلم عن أنفسناإن التواصل یزودنا بفرصة لل
ومــن . تغذیــة راجعــة قیمــة عــن هــذه األبعــاد علــىإننــا  نحصــل بالتحــدث عــن أنفســنا . وســلوكیاتنا

خـــالل التواصـــل مـــع أنفســـنا ومـــع اآلخـــرین نـــتعلم كیـــف نبـــدو لهـــؤالء الـــذین یحبوننـــا أو الـــذین ال 
  . ) ٣٤ ص، ٢٠٠٢، الجیوسي ( یحبوننا وأسباب ذلك 

 إیجــاد أفضــل الســبل علــىمــع اإلدارة المدرســیة ومعلمیهــا للعمــل  التواصــلفــالمعلم یحتــاج فــي عملــه إلــى 
یصـال الرســائل التعلیمیـة التربویـة إلــیهم بأفضـل مــا  علـىواألسـالیب التـي تســاعد  ٕ االتصـال مــع الطـالب وا

ویكـون هـذا االتصـال إمـا بقصـد . االتصال مع الطالب وأولیاء األمـور  إلىكما أن المعلم یحتاج . یكون
ومـن الممكـن ، میـع األطـرافالتحدث والمناقشة في  الشؤون التعلیمیة أو المهنیـة أو اإلداریـة التـي تهـم ج

وهــذا یعنــي أن االتصــال یجــب أن یكــون فــاعال ، اخــتالف مســتویاتها  علــىشــرائح المجتمــع  إلــىأن یمتـد 
  ). ٢٢٦ص ،٢٠٠١، نصر اهللا. ( ومثمرا ومتواصال
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ودور المتعلم في الدرس التواصـلي هـو أن یكـون المـتعلم مشـاركا ایجابیـا مـع المعلـم فـي اختیـار المحتـوي 
أیضــا یبــدي رأیــه فــي طرائــق التــدریس المســتخدمة ، واألنشــطة التدریســیة التــي ســوف یقــوم بهــا المــدروس 

  ). ٨٧ ص، ٢٠١٠، عبد العظیم. ( ویحاول التعاون مع المعلم للوصول ألفضل النتائج

التفاعــل بـین المعلـم والمــتعلم  علـى تبنـىوعلـى اعتبـار أن العملیـة التربویــة فـي المنظومـة الحدیثــة 
مـع العلـم أن ، فـإن هـذین الطـرفین یتبـادالن األدوار خـالل العملیـة التعلیمیـة التعلمیـةأخذا وعطاء 

قواعــد  إتقــان علــىالتواصــل بــین المــدرس والتالمیــذ عملیــة معقــدة متفاعلــة بحســب قــدرة الطــرفین 
  .) ١٤٨-١٤٧ ص،  ٢٠٠١، عدالة( التواصل

بــل یتعــدي ، الحجــرة الصــفیة لوحــدهان التواصــل فــي العملیــة التعلیمیــة ال یقتصــر علــى و الباحــث یــري أ
ـــه إلـــى جمیـــع األطـــراف المشـــاركة فـــي العملیـــة التعلیمیـــة مـــن تواصـــل مـــع اإلدارة المدرســـیة أو ، ذلـــك كل

قــد عمــد  .إضــافة إلــى التواصــل األبــرز وهــو التواصــل مــع الطــالب أنفســهم، التواصــل مــع أولیــاء األمــور
، الریاضـي التــي یقـوم علیهـا الموقـف الصــفي توضـیح مجـاالت التواصـل إلــىفـي برنـامج الدراسـة الباحـث 

مــع توضــیح الخطــوات التــي یقــوم بهــا المعلــم والمــتعلم مقابــل كــل مجــال مــن هــذه المجــاالت وفــق طبیعــة 
  .النشاط

  التواصل الریاضي :ثانیا

، المســتقبل وهــو الطالــب إلــى، لــم تعــد العملیــة التعلیمیــة مجــرد مــواد یــتم نقلهــا مــن المرســل وهــو المعلــم 
لــذلك فإننــا نالحــظ االهتمــام ، االتصــال والتواصــل بــین أفــراد العملیــة التعلیمیــة علــىا عملیــة قائمــة ولكنهــ

  .بمفهوم االتصال والتواصل في العملیة التعلیمیة وخصوصا في مجال الریاضیات

وذلـــك بتفاعـــل المرســـل ، البـــد مـــن حـــدوث التـــأثیر والتـــأثر ، ولحـــدوث التواصـــل بـــین المرســـل والمســـتقبل
. كـــذامرســل وه إلـــىمســـتقبل والمســتقبل  إلــىل عـــن طریــق رســـائل متبادلــة یتحـــول فیهــا المرســـل والمســتقب

  .) ٥٠ص ، ٢٠٠٢، رمضان( وبذلك یحدث التأثیر والتأثر

تعلیم الریاضیات والعلوم بتوفیر المواقـف والخبـرات التـي تتـیح للتالمیـذ  علىفي ضوء ذلك یهتم القائمون 
والتعبیــر ، ألخالقیــةمناقشــة القضــایا العلمیــة واالجتماعیــة والدینیــة وافــي  الفــرص المتعــددة للمشــاركة معــاً 

مـع تأكیــد التعــاون مــع الجماعــة ، رائهــم مــع احتــرام اآلراء المختلفــة واتخـاذ قــرار بشــأن تلــك القضــایا عـن آ
  ). ٢٦١ ص،  ٢٠٠٤حسن ،( ي ینتمون إلیهاالت
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، آلیـات الفـرد الفكریـة والوجدانیـة واإلرادیـةفكالهمـا یعبـر عـن ، وهناك عالقة وثیقة بین الریاضـیات واللغـة
وهــي  –أجزائهــا أو خصائصــها دون اســتخدام األلفــاظ  إلــىفمــن المســتحیل تحلیــل صــورة أو فكــرة ذهنیــة 

فاللغــة وعــاء العلــم وهــي بهــذا تمثــل  –وهــي أداة الریاضــیین  –أو دون اســتخدام الرمــوز  –أداة اللغــویین 
  .)٦١ص، ٢٠٠٢، الحمضیات(تى صنوف المعرفةالتفكیر لشالمادة األساسیة لعملیات 

 لغـة إنهـا بـل ، واسـترجاعها بحفظهـا الطلبـة یقـوم ومصـطلحات رمـوز مجـرد تعـد لم الریاضیات حیث إنو 
 الحلـول علـى دورهـا یقتصـر ال الریاضـیات نفإ لذلك،  خاصة وقواعد أسس على تقوم والحوار للتخاطب
ً  أشكاله بكافة واصلللت أداة كونها ذلك تتعدي أصبحت بل والكتابة  أو الریاضـیة ذلـك بالكتابـة أكـان سـواء
  . الریاضي التمثیل أو الریاضي االستماع أو الریاضي التحدث أو الریاضیة القراءة

والحدیث عن الریاضیات ال یـأتي بشـكل طبیعـي ألن الریاضـیات فـي كثیـر مـن األحیـان هـي نقـل للرمـوز 
. غیـر معتـرف بـه دائمـا كجـزء مهـم فـي تعلـیم الریاضـیات، اتوالتواصـل حـول الریاضـی. الشفویة والكتابیـة

واسـتخدام لغـة الریاضـیات .تعلـم كیـف یقومـون بـذلك علىوالطالب بحاجة دائمة للمعلمین كي یساعدوهم 
بشـكل  ،والتعبیـر عـن أفكـارهم الریاضـیة وتطویرهـا، اكتسـاب نظـرة ثاقبـة فـي تفكیـرهم علىیساعد الطالب 

Onatario Ministry of Educa )نمحدد ومتماسك لهم ولآلخری on, 2010, p2). 

  Mathematical Powerلـذلك فـإن التواصـل الریاضــي یعـد أحـد مكونـات المقــدرة الریاضـیة 
والتـــي تمكـــن الطالـــب مـــن اســـتخدام لغـــة الریاضـــیات عنـــد مواجهـــة موقـــف مكتـــوب أو مرســـوم أو 

أو المكتوبــة بینـــه ة الشـــفهیة وتفســـیره وفهمــه مــن خـــالل المناقشــات الریاضــی، مقــروء أو ملمــوس 
  .) ٢٧٢ص،  ٣٠٠٤، بدوي( وبین اآلخرین

 وكتابتهــا قراءتهــا تعلــم یتضــمن الریاضــیات فــتعلم، وللریاضــیات خصوصــیة تنفــرد بهــا عــن ســائر العلــوم
دراك  وفهـم،  موضــوعاتها ومناقشـة ونظریاتهـا مفاهیمهـا إلـى واالسـتماع ٕ  التعبیــر أو بهـا التعبیـر قواعـد  وا

عنـدما یطلـب منـه حـل مشـكلة أو أن یجیـب  ) ٥٢ص ، ٢٠٠٤( عبیـد فان الطالـب كمـا یـرى لذا . عنها
أن یعبــر عــن فكـــره بلغــة واضــحة وتنظـــیم متســق یقنــع المســـتمع  علـــى عــن ســؤال ینبغـــي أن یكــون قــادراً 

  . والمصحح

یاضـیة اسـتقبال األفكـار الر  علـىتنمیـة قدرتـه  إلـىیحتـاج الطـالب ، و لفهم الریاضیات واستخدامها بنجاح
طــرح أســئلة  علــى فســوف یصــبحون قــادرین، صــلوا ریاضــیاوعنــدما یــتعلم الطــالب أن یتوا. والتعبیــر عنهــا

، واقتــراح اســتراتیجیات، وتوضــیح تلــك األفكــار، ومشــاركة األفكــار، وبنــاء الحــدس، بــین بعضــهم الــبعض
  ) ١٤٦ص،  ٢٠٠٧، بدوي. (تبریر تفكیرهمو وشرح وتفسیر وتوضیح أفكارهم  



15 

 

لبعض الطالب في بـادئ األمـر وقـد یكـافحون مـن أجـل إبـداء أفكـارهم بشـكل  اً التواصل الریاضي صعبقد یكون و 
ـــىالقـــدرة  واحیـــث یمكـــن للطـــالب أن یطـــور ، واضـــح ـــة إذا مـــا أعطـــوا فرصـــا متكـــررة  عل التواصـــل عملیـــا وبفاعلی

  ) ١٤٨ص،  ٢٠٠٧، بدوي. (اآلخرین وهم یتواصلون إلىواالستماع ، للتواصل بشكل شفهي وكتابي 

التأملیــــة  البطاقــــاتویمكــــن تشــــجیع الطــــالب علــــى التواصــــل الریاضــــي مــــن خــــالل العمــــل المــــزدوج فــــي 
ونقـــل مقتطفـــات مـــن نصـــوص وردود أفعـــال الطلبـــة ، ورســـم الرســـوم البیانیـــة المرتبطـــة بـــالواقع، الریاضـــیة

 ( Bashucky& etal, 2006,p 4). الناتجة عن تواصلهم وتفكیرهم

 تنمیتهــا بضـرورة ینــادي العـالم أصــبح التـي الحدیثــة المفـاهیم مــن الریاضـي التواصــل ممـا ســبق یتضـح أن
 بالتواصــل االهتمــام حیــث إن . جلهــاأ مــن وضــعت التــي األهــداف تحقیــق مــن الریاضــیات تــتمكن حتــى

 مـن الریاضـیات وتحویـل ، والطلبـة الریاضـیات بین التي الفجوة كسر جلأ من مهمة خطوة لهو الریاضي
 الریاضـي التفكیـر تنمیـة خاللهـا مـن یمكن للتواصل لغة إلى معها التعامل أو فهمها یمكن ال صعبة مادة

 اتجاهــاتهم تحســین مــع الریاضــیات مــادة نحــو الطلبــة نظــر وجهــة وتغییــر التحصــیلي المســتوي وتحســین
  . نحوها

  :مفهوم التواصل الریاضي   

اســــتخدام مفــــردات  علــــىأن التواصــــل الریاضــــي یعنــــي قــــدرة الفــــرد )  ١٤٦ص،  ٢٠٠٧( یشــــیر بــــدوي 
وقـــد یأخـــذ التواصـــل الریاضـــي . ورمـــوز وبنیـــة الریاضـــیات فـــي التعبیـــر عـــن األفكـــار والعالقـــات وفهمهـــا 

، كمـا قــد یكـون رسـمیا أو غیـر رســمي، فقـد یكــون شـفهیا أو كتابیـا،مختلفــة مـن اللغـة داخـل الصـف صـوراً 
  .خرین الطالب والمعلم أو بین طالب وآوب

ــــــدوي  ویــــــرى ــــــادل األفكــــــار أو المعلومــــــات أو اآلراء )  ٢٧٢ ص،  ٢٠٠٣( ب ــــــي بالتواصــــــل تب أنــــــه نعن
، والكتابـــة، والقـــراءة، واالســتماع، التحـــدث ،والطــالب أنفســـهم عـــن طریــق، الریاضــیة بـــین المعلــم وطالبـــه

  .والتمثیل

اسـتخدام اللغـة والرمـوز  علـىالتواصل الریاضي بأنـه قـدرة التالمیـذ )  ٦٠ ص،  ٢٠٠٧( ویعرف عطیة 
  .وكذلك المعالجة الشفهیة والكتابیة للبیانات، الت والرسوم في التعبیر عن األفكار الریاضیةمثیتوال

أن التواصـــل الریاضـــي عبـــارة مجموعـــة مـــن العملیـــات العقلیـــة التـــي )  ١٣٣ ص،  ٢٠٠٦(مـــراد  ویـــرى
یجــاد فهــم مشــترك ودافعیــة للــتعلم ، تســهم فــي تحســین تفكیــر التالمیــذ ٕ ر جــو تــوفی وكــذلك، التالمیــذ لــدىوا

تعلـم وتمكـن تالمیـذه مـن جوانـب  الستبصـار بمـدىا علـىمسـاعدة المعلـم  إلـىباإلضـافة ، تعلیمي ایجابي
  .التعلم
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أن التواصــــل الریاضــــي عبــــارة عــــن عملیــــة اســــتخدام  إلــــى)  ٤٥٠ ص،  ٢٠٠٥( كــــذلك یشــــیر بهــــوت 
ت الریاضـــیة فـــي التعبیـــر أو وصـــف األفكـــار أو العالقـــا) رمـــوز ، أشـــكال، ألفـــاظ( مفـــردات الریاضـــیات 

  .لآلخرین

الـذي یمكـن مـن خاللـه للمعلـم  واصل الریاضـي بأنـه المعنـىعن الت)  ٤ ص،  ٢٠٠٨( وقد عبر مهدي 
 ویتحقـق التواصـل الریاضـي عنـدما یكـون الشـخص قـادراً . والطالب أن یشـاركوا فـي عملیـات الـتعلم والفهـم

رة مبینـة یفهمهـا اآلخـرون دون لـبس استخدام الرموز والتراكیـب للتعبیـر عـن األفكـار الریاضـیة بصـو  على
  .صحیحاً  فهم رسالة الطرف اآلخر فهماً  علىعن قدرته  فضالً ، أو غموض

مما سبق یتضح أن التواصل الریاضـي عبـارة عـن مجموعـة مـن العملیـات العقلیـة التـي یقـوم بهـا الطالـب 
ســواء ، هــذه األفكـار جــل التعبیـر عـنثــم اسـتخدام لغــة الریاضـیات مـن أ، ةمـن أجـل فهــم األفكـار الریاضـی

  .أكان التعبیر لنفسه أو لغیره من الطلبة

  :أهمیة التواصل الریاضي  

ولــه أهمیتــه الخاصــة فــي تعلــیم ، التواصــل الریاضــي لــه أهمیــة كبیــرة فــي العملیــة التعلیمیــة بصــورة عامــة
أبرزهــا ومــن ، لــذلك نــادت بضــرورته االتجاهــات الحدیثــة فــي تعلــیم الریاضــیات، وتعلــم مــادة الریاضــیات

 ) ٢٧٣ص ، ٢٠٠٣(بـــدوي  ركـــز علیـــهومـــن أهمیـــة التواصـــل الریاضـــي مـــا . العالمیـــة NCTMمعـــاییر 
  :فیما یلي

 .تحسین وتعزیز فهمهم للریاضیات علىیساعد التواصل الطالب  .١

 .الطالب لدىتوطید الفهم المتشارك للریاضیات  علىیساعد التواصل  .٢

 .میمكن للتواصل أن یدفع بقدرة الطالب نحو التعل .٣

 .یمكن للتواصل أن یولد بیئة تعلیمیة مناسبة .٤

 .یساعد التواصل المعلم على اكتساب بصیرة عن تفكیر طالبه تساعده على توجیه اتجاه التعلم .٥

أن التواصــل الریاضــي یســاعد  إلــى)  (Bainbridge & etal, 2003 بــاینبردج وأخــرون وحیـث أشــار
  :الطالب على ما یلي

 .تنظیم تفكیرهم الریاضي .١
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 .كل من زمالئهم والمعلمین إلى، ال تفكیرهم الریاضي بشكل متناسق وواضحإیص .٢

 .تحلیل وتقییم التفكیر الریاضي واالستراتیجیات لآلخرین .٣

 .استخدام لغة الریاضیات للتعبیر عن األفكار الریاضیة .٤

أن فــرص التحــدث والكتابــة عــن الریاضــیات تــدعم أیضــا  ) ١٤٨-١٤٧ ص،  ٢٠٠٧(بــدوي ویضــیف 
  :مساعدة الطالب على التعلم ب

 .التفكیر في أنشطة التعلم وتأملها .١

 .توضیح الطالب لتفكیرهم .٢

 ،بناء فهمهم الخاص لألفكار الریاضیة .٣

 .تعلم األفكار والطرق المختلفة من اآلخرین .٤

 .استخدام لغة الریاضیات .٥

 .دعم الطالب لتعلمهم .٦

  :یمكن إضافة ما یلي ضمن أهمیة التواصل الریاضيالباحث أنه  ویرى

 .تحسین اتجاهات ومیول الطلبة نحو مادة الریاضیات .١

 .تزوید الطلبة بعناصر لغة الریاضیات .٢

 .مادة شیقة أثناء العملیة التعلیمیة إلىالخروج من الجو التقلیدي للریاضیات وتحویلها  .٣

 .إبراز الجانب التطبیقي للریاضیات .٤

 .توضیح أهمیة الریاضیات في الحیاة العملیة .٥

 .المعني الطلبة والوصول للتعلم ذي لدىاطئة تصحیح المفاهیم الخ .٦

 .بناء عالقات تنافسیة تشاوریه بین الطلبة .٧

 .توطید العالقة بین مدرس المادة وطلبته .٨

 .جمیع الطلبة لدىتحسین المستوي التحصیلي  .٩
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 حیـث إن، ولكي یطور الطـالب تفكیـرهم فـإنهم یحتـاجون للعدیـد مـن الفـرص لممارسـة التواصـل الریاضـي
Na ) لبحوث والدراسات دعمت هذه الفكرةا العدید من onal Research Council , 2001 ). 

فـــالطالب الـــذین تكـــون لـــدیهم فـــرص تشـــجیع ودعـــم فـــي الكـــالم والكتابـــة والقـــراءة واالســـتماع فـــي حصـــة 
. ویتعلمـون لیتواصـلوا ریاضـیاً ، لیتعلمـوا الریاضـیات هـم یتواصـلونحیـث إن، ریاضیات یعود علـیهم بـالنفعال

وعنــدما تتحــدي . خــالل التواصــل الریاضــي تصــیح األفكــار أكثــر فاعلیــة للصــقل والمناقشــة والتعــدیلفمــن 
بــالغ نتــائج تفكیــرهم شــفهیا أو خطیــا، الطــالب للتفكیــر واســتخدام العقــل فــي الریاضــیات ٕ فــإن هــذا یعــد ، وا

 ( NCTM, 2000, p.60 ). تعلم واضح ومقنع

 علـــىالمعلـــم أن یراعـــي عملیـــة التركیـــز  فعلـــى، یاضـــيذه األهمیـــة للتواصـــل الر مـــن أجـــل ذلـــك ونظـــرا لهـــ
أو أكثــر مــن  شــكلالموقــف یعبــر عــن  ذلــك ســواء أكــان، التواصــل الریاضــي علــىمواقــف صــفیة قائمــة 

 الـذي بـدوره سیشـكل دافعـاً ، الطلبـة لـدىمع توضیح أهمیة التواصل الریاضـي ، أشكال التواصل الریاضي
  .تعلم وفهم مادة الریاضیات علىالطلبة  لدى

  أشكال التواصل الریاضي :ثالثا

التــي تصــنف التواصــل الریاضــي فهنــاك مــن ذكرهــا تحــت مســمي أشــكال التواصــل  المصــطلحاتتعــددت 
و هنـــاك مـــن ، )   ٢٠٠٦( ومتـــولي ، ) ٢٠٠٨( وعطیـــة وصـــالح ، ) ٢٠٠٩( مثـــل نصـــر ، الریاضـــي

 ٢٠٠٨( والمنیــر  و عیســوي)  ٢٠٠٦( مثــل الشــقرة ، مهــارات التواصــل الریاضــي  ذكرهــا تحــت مســمى
فـإن المضـمون ، ولكن عـن التفصـیل فـي ذكـر هـذه األشـكال أو المهـارات، )  ٢٠٠٦( ومراد والوكیل ، )

  .یكون متشابها من حیث التصنیف

  :أنها خمس مهارات أو أشكال هي التي سیوضحها الباحث فیما یلي  علىحیث تم التصنیف 

  : الریاضیة الكتابة   -١

دون أن یقاطعـه فـي ذلـك ، ذي یسـتقبل الرسـالة الفرصـة الكافیـة والمناسـبة للقـراءةتعطي الكتابـة الطـرف الـ
كما أنها تعطـي الفرصـة الكافیـة للمرسـل للتفكیـر فـي موضـوع الرسـالة وهـل صـاغها بصـورة مناسـبة ، أحد

  ) ٢٣١ ص،  ٢٠٠١، نصر اهللا. (المستقبل إلىومقبولة وضعت جمیع الجوانب التي یرید نقلها 

ألنهـا تتطلـب مـنهم التفكیـر فـي عملهـم ، تعزیـز تفكیـرهم علـىیاضیة یمكـن أن تسـاعد الطـالب فالكتابة الر 
 ( NCTM, 2000, p.60)   . وتوضیح أفكارهم حول األفكار التي وضعت في الدرس
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، أن كتابـة الطـالب فـي دفـاتر التفكیـر ) (Bainbridge & etal, 2003 وآخـرونبـاینبردج  أشـارفلقـد 
ویمكـن للطالــب أن یعـود إلیهــا ویعیـد النظــر فـي األفكــار التــي ، طالــب أفكـارا أخــريال لـدىیمكـن أن تبنــي 

  .دمج المعرفة الجدیدة والقدیمة علىوكذلك فهي نعمل ، طرحها ویحسنها 

 إلـىأو كتابـة رسـالة ، كأن یقوم الطالب بكتابة الخطوات التي قام بها أثناء التوصـل لحـل مشـكلة ریاضـیة
معلمـه یخبـره فیهـا عـن  إلـىأو حتى كتابة رسـالة ، وع الدرس الذي غاب عنهزمیل له یشرح له فیها موض

هذه الكتابات بمثابـة صـحائف للتفكیـر یكتـب فیهـا الطالـب وتعد ، الصعوبات التي واجهته في موضوع ما
حیـث ، حیـث تسـاعده كثیـرا أثنـاء اسـترجاع ومـذاكرة هـذه المعلومـات، ما یدور في ذهنه حـول موضـوع مـا

حیـــث یـــتمكن مـــن قراءتـــه ، بمثابـــة العقـــل المفتـــوح أو كتـــاب التفكیـــر المفتـــوح أمـــا الطالـــب تصـــبح الكراســـة
  .ومصاغ بلغته الخاصة التي یفهمها، بسهولة ألنه من تعبیره الخاص

ویعــد التعبیــر الكتـــابي أمــرا هامــا فعنـــدما یعتــاد الطــالب التواصـــل مــن خــالل الكتابـــة ینمــو تقــدیرهم لهـــذه 
  ) ٢٧٧ ص،  ٢٠٠٣، بدوي. (الریاضیات المهارة كجزء هام في تعلم

عـادة تنظـیم وتعزیـز  إلـىواالستماع والكالم والكتابة عن الریاضـیات یـدفع الطـالب  ٕ تنظـیم وا
مثــــــل التحلیــــــل الجیــــــد والتقیــــــیم وتطــــــویر التفكیــــــر الریاضــــــي ، الفهــــــم والتفكیــــــر الریاضــــــي

Onatario Ministry of Educa ).واستراتیجیات اآلخرین on, 2010, p2) 

ذلك فـــــإن تعلـــــیم وتعلـــــم الریاضـــــیات یتضـــــمن تعویـــــد التلمیـــــذ المـــــتعلم علـــــى الكتابـــــة الصـــــحیحة لـــــ
عنــد حــل المشــكالت أو المســائل فــي كــل االختبــارات التحریریــة یــتعلم التلمیــذ كیــف . للریاضــیات

فـــي كـــل األنشـــطة الریاضـــیة یتضـــمن الـــتعلم كیفیـــة . یعبـــر بطریقـــة صـــحیحة ومنظمـــة عـــن الحـــل
  ) ٥٥ ص،  ٢٠٠٤، عبید. (الكتابة السلیمة 

، والكتابــة فــي صــفوف الریاضــیات تســمح للطــالب بتمثیــل األفكــار الریاضــیة بكلمــاتهم الخاصــة ورســومهم
وتســـمح الكتابـــة للطـــالب أیضـــا بـــالتعبیر عـــن أفكـــارهم لآلخـــرین باســـتخدام أدوات . عمـــق فهمهـــمتوبـــذلك 

ــــــوفرة شــــــفهیا ــــــة الغیــــــر مت ــــــة والرمــــــوز كالصــــــور والرســــــوم التوضــــــیحیة و  -التواصــــــل القوی الرســــــوم البیانی
  ) ١٥٠ ص،  ٢٠٠٧، بدوي. (والمخططات

أدلــة  والكتابـة الریاضــیة أیضـا تـوفر. فـونوالتواصـل الكتـابي یمكـن الطــالب مـن التفكیـر والتعبیــر عمـا یعر 
خبــرات فــي التعبیــر  إلــىیحتــاج الطلبــة ، وقبــل البــدء فــي أي مهمــة كتابــة . الطلبــة لــدىالریاضــیات  علــى
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وجــودة المنــتج الكتــابي تحســن كثیــرا مــن . أفكــار اآلخــرین إلــىفضــال عــن االســتماع ، اعــن أفكــارهم شــفهی
Onatario Ministry of Educa )فرص المشاركة في الحوار الصفي قبل الكتابة on, 2006, p8) .  

ولكـن ، فإنه ال یمكن متابعة كـل طالـب أثنـاء المناقشـة، فإنه یمكن أن یدونون، فإذا كان الطالب یفهمون
وذلـــك لمعرفـــة مـــا الـــذي یحتـــاج إلیـــه ، كـــن للطالـــب كتابـــة أو شـــرح نقـــاط الـــدرس أو تعریـــف لمصـــطلحیم

 ( Toliver, 2011 ). الطالب

 أداة الكتابــة تعــد وحیــث . كتابــة الریاضــیة والعالقــات المواقــف ووصــف تنظــیم الریاضــیة بالكتابــة ویقصــد
فـــإن ،  التعلیمیـــة المواقـــف فـــي تهمواســـتجاب أفكـــارهم تســـجیل فـــي التالمیـــذ یســـتخدمها حیـــث جیـــد تواصـــل

 الریاضــیة الكتابــة أمثلــة مــن، الباحــث قــد وظــف هــذا المجــال مــن خــالل مواقــف صــفیة متعــددة ومتنوعــة
  :یلي ما التواصل مجاالت كأحد

  . صحیحة بطریقة المسألة حلول كتابة  - أ

  . للحل وتبریر تفسیر كتابة  - ب

  . معطى شكل خصائص كتابة  - ت

  .ودقیقة واضحة لفظیة بجمل الحل خطوات عن یاكتاب التعبیر  - ث

  .الریاضیات دروس من درس في تعلمه عما فیها یخبره لزمیله طالب من رسالة كتابة  - ج

كتابــة رســالة مــن طالــب لمعلمــه یخبــره فیهــا عــن الصــعوبات التــي واجهتــه فــي درس مــن دروس    -د
  .الریاضیات

  : الریاضیة القراءة   -٢

وهــي ، هــا تتطلــب معرفــة لغویــة إذا مــا أراد القــارئ بنــاء معنــيحیــث إن، علــى اللغــةالقــراءة عملیــة مبنیــة 
وتتـألف لغـة الكـالم مـن المعـاني واأللفـاظ التـي ، عملیة یراد بها إیجاد الصلة بـین الكـالم والرمـوز الكتابیـة

وتتكــــون القــــراءة مــــن عناصــــر هــــي المعنــــي الــــذهني واللفــــظ الــــذي یؤدیــــه والرمــــز ، تــــؤدي هــــذه المعــــاني
  ) ٢٢٧ ص،  ٢٠١١، الخزاعلة وآخرون. ( لمكتوبا

كمـا تتضـمن قــراءة ، ویتضـمن ذلـك قـراءة المـواد التعلیمیــة ومصـادر تعلـم الریاضـیات الورقیــة وااللكترونیـة
المؤلفات الخاصة بمجـاالت عمـل وأنشـطة تسـتخدم الریاضـیات مثـل النشـرات التجاریـة وتوصـیفات السـلع 

قــراءة المــادة الریاضــیة  مهـارةجبــات المدرسـیة فینبغــي أن ینمــي المعلــم وبالنســبة للفصــل والوا، والمنتوجـات
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( مهـــارات القـــراءة فـــي اللغـــة العادیـــة . وشـــرح التلمیـــذ بعـــض مـــا یجـــئ بهـــا لقرنـــاء لـــه، وتفســـیر نصوصـــها
ــــة، القــــراءة الصــــامتة ــــة أیضــــا لتنمیــــة مهــــارة القــــراءة فــــي ..) القــــراءة اإلســــتراتیجیة، القــــراءة الجهری مطلوب

هــي نتیجــة عــدم ) والمشــكالت بصـفة عامــة ( إن كثیــرا مــن صــعوبات حـل المســائل اللفظیــة  .الریاضـیات
  ) ٥٤-٥٣ ص،  ٢٠٠٤،عبید. (  فهم الطالب للغة المكتوبة بها المسألة

 حیـث،  اآلخـرین إلـى وواضـح متـرابط بشـكل المكتوبـة الریاضـیة العبـارات قـراءة الریاضـیة بـالقراءة ویقصد
 كمــا، والحیــاة الریاضــیات بــین االرتباطــات ورؤیــة واإلجــراءات بالمفــاهیم يالقــو  اإلحســاس علــى تســاعدهم
وألهمیـة هـذا المجـال فـإن الباحـث قـد راعـي ، وفهمهـا الـنص فـي المعروضـة األفكـار تقیـیم على تساعدهم

اقــف تحتـاج مــن الطالــب القـراءة للمســائل والحلــول وتطبیـق برنــامج الدراســة أن یمـر الطالــب مو  إعــدادفـي 
  :یلي ما التواصل مجاالت كأحد الریاضیة القراءة أمثلة ومن ،الریاضیة

  .ریاضیة ورموز ألفاظ من بها ما وتحدید، سلیمة قراءة ریاضیة فقرة قراءة  - أ

  .سلیمة بطریقة له معطي ریاضي شكل قراءة  - ب

  .مكتوبة ریاضیة عالقات قراءة  - ت

  . سلیمة قراءة بیانیا رسما قراءة  - ث

  : يالریاض التحدث   -٣

فإنـك بـالغ ، فبمقدار ما یكـون الكـالم محتویـا علـى شـروطه الموضـوعیة واألخالقیـة ، الكالم صفة المتكلم
فهـو أوسـع طرائـق التواصـل . ومحقق نجاحا الئقا یكسب شخصیتك تأثیرا جمیال فـي اآلخـرین، هدفك منه

  ) ٩٥ ص، ٢٠٠٤، عیسى . ( التي ینبغي للفرد أن یتقنها

ألن المحادثـة تظهـر ، أن تـأثیره كبیـر، ي تمیز هـذا النـوع مـن االتصـال الشـفويومن الصفات الخاصة الت
أو القیـــام بالتأكیـــد علـــى بعـــض األلفـــاظ ، وجـــه الطـــرف المتحـــدث علـــىفیهـــا بصـــورة واضـــحة التعبیـــرات 

أیضـا هـذا النــوع ،والعبـارات أو الجمـل األمـر الـذي یشــعر الفـرد المسـتمع بأهمیـة الموضـوع أو جوانــب منـه
حـدث الفرصـة إلدراك فهـم اآلخـرین ومـدي اسـتجابتهم وذلـك عـن طریـق رد الفعـل الـذي یظهـر یعطي المت
  ) ٢٢٧ ص،  ٢٠٠١،نصر اهللا. (  وجوههم علىمنهم أو 

أو بین تلمیذ ، فقد یكون بین معلم وتلمیذ، التحدث في الریاضیات یأخذ أشكاال متنوعة حیث إنو 
أو بـین تلمیـذ ، أو بـین تلمیـذ ومـادة تعلیمیـة وتلمیـذ ،أو بـین التلمیـذ والمـادة التعلیمیـة، وتلمیـذ آخـر
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، الـتعلم التعــاوني علــىكمــا یمكـن أن یــتم التحـدث فــي بیئـة تعلیمیــة قائمـة ، ومـادة تعلیمیــة والمعلـم
أو بین المجموعات ، فقد یكون بین التالمیذ داخل مجموعاتهم، ویأخذ أیضا أشكاال متنوعة أیضا

أو بــــین المعلــــم وكافــــة ، عــــات التعاونیــــة مــــع بعضــــها الــــبعضأو بــــین المجمو ، التعاونیــــة والمعلــــم
 .( Leikin & Zaslavsky, 1997, p333)التالمیذ داخل حجرة الدراسة 

وفــرص التحـــدث الشـــفوي التــي تكـــون بالفصـــل تجعــل الطـــالب یربطـــوا بــین لغـــتهم الخاصـــة التـــي 
ریاضـیات الموجـودة فـي اكتسبوها من خبراتهم الشخصیة والخبرات السابقة التي لدیهم وبین لغة ال

  .( Elliott& Kemey , 1996 , p81 )الفصل 

ویمكـنهم ، نفسـهم أوالأفعندما یتحدث الطلبة عن أنفسهم وأفكـارهم بلغـتهم الخاصـة فـإن ذلـك یعـزز ثقـتهم ب
وهـذا مـا یحـدث أثنـاء التحـدث الریاضـي ، من تصحیح هذه األفكار أثناء عرضها ومناقشـتها مـع اآلخـرین

وهـــذا بـــدوره یعـــزز ، یقـــوم باســـتخدام لغتـــه الخاصـــة فـــي التعبیـــر عـــن أفكـــاره الریاضـــیةالطالـــب  حیـــث إن
حیـــث تصــبح الریاضـــیات لغــة للتخاطـــب یســهل اســـتعمالها مـــع ، العالقــة بـــین الطالــب ومـــادة الریاضــیات

كمـا یسـتفید الطالـب بصـورة كبیـرة عنـدما یقـوم بشـرح مـا فهمـه لزمالئـه حیـث یـتم زیـادة ، التعـود والممارسـة
لـذا فـإن ، ح الفهـم إذا كـان مـا یقـول غیـر ذلـكوتصـحی، بااك المادة له ولزمالئه إذا كـان مـا یقولـه صـو إدرا

الباحــث قــد وفــر مــن خــالل البرنــامج المقتــرح فرصــًا كثیــرة للتحــدث عــن حلــولهم وأفكــارهم وأرائهــم داخــل 
  .الفصل غرفة

ركیــز وبطریقــة هادفــة فإنهــا التواصــل الشــفوي عنــدما یشــارك الطــالب فــي إجراءاتــه بنشــاط وتوذلــك ألن 
Onatario Ministry of Educa ).  تعزز فهمهم للریاضیات on, 2006, p66)  

والمدرســون . ومـن العوامـل الحیویـة عملیـات التواصـل اللفظـي الهامــة التـي تجـري بـین المـدرس والتالمیـذ 
عـــن طریـــق الكلمـــة  یعتمـــدون اعتمـــادا شـــدیدا علـــى قـــدرتهم علـــى نقـــل المعلومـــات والتوجیهـــات للتالمیـــذ

لیســتجیبوا لتعلیقــات ) الكلمــة ( وبالمثــل فــان التالمیــذ یســتخدمون اســتخداما عامـا نفــس الوســط ، المنطوقـة
اسـتخدام المدرسـین للتواصـل  فـإن مـدى، وبمـا أن األمـر كـذلك. فیةولیبحثوا عـن معلومـات إضـا. المدرس

)  ٣٢٩ص،  ٢٠٠٠،جــابر .( دراســةاللفظــي وفهمهــم لــه یــؤثر تــأثیرا عظیمــا فــي فــاعلیتهم فــي حجــرة ال
كـات التالمیــذ ألنفســهم و وتتـأثر التفــاعالت اللفظیــة فـي حجــرة الدراســة بإدراكـات المــدرس للتالمیــذ و بإدرا

  ).٣٢٧ص ، ٢٠٠٠،جابر.(بعضهم للبعض اآلخر إدراكات
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رة لالرتباطـات وللتعبیر عن األفكار والمجاالت المنطقیة فـي الریاضـیات فإنـه مـن الضـروري أن توجـد ذخیـرة كبیـ 
والمبــادئ بطریقـــة ، والمفــاهیم، والتعــاریف، التعبیــر عــن الحقــائق علــىاللغویــة فــي الریاضــیات وتشــجیع الطــالب 

  ) ٧٩ص ،٢٠٠١، روفائیل( صحیحة ومختصرة ومناقشة األفكار الریاضیة مع بعضهم البعض

علـم صـورة واضـحة عـن كما أن تحدث التلمیذ عن الریاضیات وبلغة الریاضـیات یقـوي فهمـه ویعطـي للم 
االسـتجابة ورد الفعـل لســؤال أو . صــحة اإلجابـة الشـفویة عـن سـؤال فهـم التلمیـذ لمـا یقولـه أو لمـدى مـدى

تســاؤل یعطــي فكــرة جیــدة عمــا إذا كــان التلمیــذ یصــمت بعــض الوقــت لیفكــر أو أنــه حاضــر البدیهـــة أو 
علیـه . اسـتجابة التلمیـذ  علىالحكم وفي نفس الوقت فان المعلم البد أیضا أال یتسرع في " متسرع"مجرد 

  ). ٥٥ص،  ٢٠٠٤،عبید. (  الصواب إلىنها تقوده ه إذا كانت استجابته صحیحة أو إأن یمتدح

فــــإن المعلمـــــین والطــــالب یســــتخدمون المناقشــــة لتطــــویر تعلـــــم ، فمــــن خــــالل التحــــدث الریاضــــي
مـــن وراء التحـــدث والهـــدف الرئیســـي . الریاضـــیات عـــن جمیـــع المشـــاركین فـــي العملیـــة التعلیمیـــة

فضـــال عـــن توســـیع تفكیـــر اآلخـــرین فـــي حجـــرة ، الریاضـــي هـــو أن یفهـــم الطالـــب ویوســـع تفكیـــره
  .( Ackles & etal,2004, p82)الدراسة

إن ، على أیـة حـال ،األكثر فاعلیة لعرض وتمدید فهمهمالطالب هو أحد الطرق ) كالم(وحدیث 
طـالب یحتـاجون للعدیـد مـن الفـرص إلبـداء وال، التواصل الشفهي الفعال مهارة تكتسب بالممارسـة

ویحتـــاج الطـــالب أیضـــا لـــتعلم كیـــف یعبـــرون عـــن أفكـــارهم . اآلخـــرین إلـــىتفكیـــرهم بشـــكل شـــفهي 
  .) ١٤٩ص ، ٢٠٠٧،بدوي(  الریاضیة شفهیا

 شـــفاهة الریاضـــیة األفكـــار عـــن والتعبیـــر للوصـــف الریاضـــیة اللغـــة اســـتخدام الریاضـــي بالتحـــدث ویقصـــد
ثارة  الطلبة انتباه جذب لىع یعمل حیث،  وبوضوح ٕ   .تفكیرهم واستثارة بالریاضیات اهتمامهم وا

  :یلي ما التواصل مجاالت كأحد الریاضي التحدث أمثلة ومن

  .سلیم بشكل شفاهة ریاضي شكل خصائص ذكر  - أ

  . المحیطة البیئة من هندسي شكل وصف  - ب

  . بها اآلخرین إلقناع واألفكار اآلراء شرح  - ت

  . ریاضي لموقف إجابة تیاراخ تعلیل  - ث

  . ما مفهوم قریبتل الخاصة اللغة استخدام  - ج
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 لـدىالمعلـم إتاحـة الفرصـة الكافیـة للتحـدث  علـىأنـه  إلـى)  Toliver, 2011( تـولیفرلـذلك فلقـد أشـارت 
 شـيءفلـیس مـن العیـب أن تكـون إجابـة الطالـب خاطئـة أو أنهـا فیهـا ، الطالب مـع تقبـل جمیـع اإلجابـات

  . ولكن العیب هو أال یتكلم الطالب بأي إجابةمن الخطأ 

وذلك عن طریق طـرح أسـئلة ، تمكن الطالب من موضوع الدرس مدىفتستخدم المناقشة لمعرفة 
واإلجابـة ، فاإلجابـة الخاطئـة أمـر مهـم الكتشـاف مـا ال یفهـم الطالـب. في سیاق المناقشة الصـفیة

 إلـىإذا كنت تعرف كیـف تـم التوصـل  المعرفة إال علىالصحیحة ال تعني أن الطالب قد حصل 
  .(Toliver, 2011). هذه اإلجابة

كیفیة تنظیم المناقشات الریاضیة داخـل غرفـة الصـف وذلـك مـن  إلى وزارة التعلیم في أونتاریو لقد أشارت
Onatario Ministry of Educa ) :خالل ما یلي on, 2010, p7)  

یســتخدمها الطــالب  هــل هــي التــي) تمثیــل، ةاســتراتیجی، خوارزمیــة، مفهــوم(هــي الریاضــیات مــا  .١
 ثر هذه الریاضیات في حل الریاضیات ذات الصلة یهدف الدرس؟في الحل؟ كیف تؤ 

ن وســیلة فعالـة أو خوارزمیــة؟ مــا هــي أسـس نظریــة؟ مــا الحلــول التـي تكــو  إلــىأي الحلـول تســتند  .٢
 الحلول التي تشمل أو یمكن أن تكون تعمیما ریاضیا؟

عضــــــها الـــــبعض ریاضـــــیا؟ هـــــل الحلــــــول تتصـــــل بهـــــدف الــــــتعلم درس هـــــل الحلـــــول مرتبطـــــة بب .٣
  الریاضیات؟

  : الریاضي االستماع   -٤

فیــتعلم األطفــال كیفیــة االســتماع قبــل أن ، إن االســتماع هــو المهــارة اللغویــة األولــي التــي یكتســبها الطفــل 
یـث وثـق كثیـر مـن البـاحثین ح، ومن ثم تأتي مهارة القراءة ومن بعدها مهارة الكتابـة، یتعلموا كیفیة الكالم
واعتبـروا ، وقاموا بتقدیم القراءة بطریقـة تعتمـد مهـارة االسـتماع التـي اكتسـبها الطفـل، هذا الترتیب الهرمي 

وتعتمـد الكتابـة علـى االسـتماع أیضـا نظـرا ، أن أداء الطفل في االسـتماع مرشـد لقـدرة الطفـل علـى القـراءة
  ) ٦٤ص ، ٢٠٠٥، و العزاويالهاشمي . ( لعالقتها بالكالم وبالقراءة

ألن االســـتماع الضـــعیف یعیـــق مـــن قـــدرتنا ، واألشــخاص الـــذین ال یســـتطیعون االســـتماع ال یســـتطیعون التواصـــل
  ) ١٠٠ص ، ٢٠١١،هیز. (أساسیة ألي مقدرة تواصل أخريواالستماع مهارة . االتصال مع اآلخرین على
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فمهـارة الـتكلم والقـراءة والكتابـة تـتم . و لربما تكـون مهـارة االسـتماع مـن أصـعب مهـارات التواصـل
فــي حــین أن المــرء یســتمع یومیــا مــا یریــد ومــا ال ، وبتخطــیط وبغیــر تخطــیط، بقصــد وبغیــر قصــد

إال أنــه فــي الحــالتین مــارس ، فیهــتم بمــا یهمــه ویــدع مــا ال یهمــه، ومــا یعنیــه ومــا ال یعنیــه، یریــد 
  ) ١١٤ ص،  ٢٠٠٤، عیسى . ( السمع واالستماع

ن االســـتما ٕ  إلــــىإنمــــا یتعــــدي ذلــــك ، ع الفعــــال یتضــــمن أكثــــر مــــن الســــماع المجــــرد لمـــا قالــــه المتحــــدثوا
فهـــم كامـــل وصـــحیح  إلـــىاالســـتماع للرســـائل اللفظیـــة وغیـــر اللفظیـــة التـــي تـــأتي مـــن المتحـــدث للوصـــول 

لـذلك فـإن االسـتماع النشـط هـو طریقـة یـتم فیهـا االسـتماع . وما تحمله بین طیاتها من معلومـات، للرسالة
  ) ١٠٩ ص،  ٢٠١١،هیز. (یها تفادي كل معوقات االتصالالرسائل بطریقة یتم ف إلى

أو مـن خـالل المخرجـات التـي ، الطلبـة مـن خـالل مالمـح الوجـه لـدىلذلك فإننا نالحظ االسـتماع الفعـال 
أو مــن خــالل شــرحهم لمــا فهمــوه ، یقومــون بهــا أثنــاء إعــادتهم لمــا ســمعوه مــن المعلــم أو مــن أحــد الطلبــة

ألنـه ال یمكـن حـدوث عملیـة الفهـم الصـحیح إال إذا كـان هنـاك اسـتماع فعـال لمـا ، ملیـة االسـتماعأثناء ع
  .یقوله المعلم أو أحد الزمالء

تشـغیل تفكیـرهم والتعبیـر  علـىالطـالب  ةویمكن أن یستخدم هذا األسلوب كنشاط مـا قبـل الكتابـة لمسـاعد
ل بــین طالبــه مــن خــالل طرحــه لألســئلة كــذلك یمكــن للمعلــم إحــداث التواصــ. عمــا یعتــریهم مــن مشــاعر

  ) ٢٧٧ص،  ٢٠٠٣،بدوي(  .أن ینصتون لبعضهم البعض علىواالستماع إلیهم وتشجیعهم 

االسـتماع الجیـد لمـا یقولـه المعلـم أو یقولـه زمـالؤه وللتأكـد مـن حسـن ذلـك قـد  إلـىلذلك فإن التلمیذ یتعود 
عه بصــورة صــحیحة أو أنــه فهــم مــا ســمعه یطلــب المعلــم مــن تلمیــذه تكــرار مــا ســمعه لیتأكــد مــن أنــه ســم

وییســـر ذلـــك تقویـــة مهـــارات التالمیـــذ فـــي المناقشـــة داخـــل الفصـــل وفـــي اإلجابـــة الجیـــدة فـــي االختبـــارات 
وقد یطلب المعلم من التلمیذ أن یفسر مـا سـمعه أو أن یعیـد مـا سـمعه بلغتـه أو أن ینـاقش فیمـا . الشفویة

  ) ٥٧ ص،  ٢٠٠٤،عبید). (  تعاونیا ( سمعه مع بعض قرنائه 

بعضـــهم وهـــم یتحـــدثون عـــن األفكـــار الریاضـــیة یكتســـبون خبـــرة التأمـــل  إلـــىالطـــالب الـــذین یســـتمعون  
  ) ١٤٩ ص،  ٢٠٠٧،بدوي. (  والتفكیر ویطورون لغتهم الریاضیة

 قبــــل مــــن المقدمــــة الریاضــــیة والمناقشــــة والحلــــول المســــائل وتقــــویم تحلیــــل الریاضــــي باالســــتماع ویقصــــد
 األلفـــاظ نطــق علــى الطلبــة مقـــدرة تطــویر علــى تعمــل حیــث، صـــحیح بشــكل لهــا تجابةواالســ،  اآلخــرین
 أنشـطة مـن التعامـل اسـتراتیجیات تطـویر فـي اآلخـرین أفكـار مـن واالسـتفادة،  صـحیحة بصورة الریاضیة

  :یلي ما التواصل مجاالت كأحد الریاضي االستماع أمثلة ومن . الریاضیات
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  . سمعه لسؤال الصحیحة اإلجابة إعطاء  - أ

  . سمعها لعبارة الریاضي المصطلح یعطي  - ب

  . الصحیح النحو على المعلم من إلیها یستمع التي التوجیهات تنفیذ  - ت

  : الریاضي التمثیل   -٥

  . یقصد به القدرة على التعبیر عن المهمة التعلیمیة أو الفكرة الریاضة بطرق متعددة

وم أو قانون أو عالقـة ریاضـیة أنـه یمكـن أن یعبـر عـن ذلـك فهم التلمیذ لمفه علىومن المؤشرات الجیدة 
بتمثیالت مختلفة قد تكون باللغة أو الرمز في شكل معادلة أو متباینة أو في مخطـط أو فـي شـكل بیـاني 

  ) ٥٧ ص،  ٢٠٠٤،عبید. (  بحسب طبیعة الموقف الریاضي

، جـداول أو رسـوم بیانیـةأن تمثیـل البیانـات فـي إلـى  ( Watson, 2000, p54) واطسـون وحیـث أشـار
أو المقارنــــة بــــین تمثــــیالت مختلفــــة لـــــنفس البیانــــات لهــــو عامــــل مهـــــم فــــي عملیــــة توصــــیل المعلومـــــات 

   .للمتعلمین

بسـرعة واسـتخدام التمثـیالت الریاضـیة فـي حـل  الریاضـیةففي بعض األحیان یمكن للطلبـة تولیـد األفكـار 
نمـــاذج الخبـــرة فـــي  علـــىدما یعتمـــد الطـــالب وهـــذا یمكـــن أن یحـــدث عنـــ. المســـألة الریاضـــیة المســـتهدفة

الطلبــة  لــدىالتمثیــل الریاضــي  علــىوفــي الحــاالت التــي تكــون القــدرة . الماضــي لحــل المســألة الریاضــیة
أن  علــىألن المعرفــة تعــد معیــارا للحكــم ، محــدودة فإنــه یجــب علــیهم حــل المســألة الریاضــیة بعنایــة أكبــر

 ( Izsák, 2003, p197). هذا التمثیل الریاضي أفضل من غیره

 علـى الطلبـة یسـاعد حیـث، مختلفـة بصـور الریاضـیة والعالقات المواقف تمثیل الریاضي بالتمثیل ویقصد
  . الریاضیة للمفاهیم فهمهم تعمیق

  :یلي ما التواصل مجاالت كأحد الریاضي التمثیل أمثلة ومن

  .ریاضیة عالقات إلى الریاضي النص ترجمة  - أ

  . ریاضیة ألفاظ إلى اضیةالری األشكال ترجمة  - ب

  . ریاضیة معادالت صورة في الصور تمثیل  - ت

  . هندسیة أشكال إلى الریاضة الجمل ترجمة  - ث
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مجموعة مـن المعـاییر التـي مـن المهـم  ( Schultz& Waters, 2000, p448) اسكولتز وواترز ویقترح
  :مثیالت وهيتلقبل و أثناء تعلم ا، أخذها بعین االعتبار من قبل المعلم والمتعلم

 ما أفضل تمثیل لكي نرقي بفهم المفاهیم الریاضیة؟ .١

 ؟مستوىأعلي  علىما أفضل تمثیل لتعمیم الریاضیات  .٢

 ما أفضل تمثیل یمكن استخدامه إلیجاد حلول تقریبیة؟ .٣

 ما أفضل تمثیل یمكن استخدامه إلیجاد الحلول بالضبط؟ .٤

 لوجیا؟ما أفضل تمثیل یمكن استخدامه مع نوع معین من التكنو  .٥

  ما أفضل تمثیل یتناسب مع أسلوب التعلم و راحة المتعلم؟ .٦

  دور المعلم في التواصل الریاضي :رابعا

وفــي ، إن وســائل المعلــم الداعمــة یكــون لهــا أثــر رائــع كــدلیل لتحســین التواصــل فــي المجموعــات التعاونیــة
وهـذه الـدعمات تعتبـر مهمـة . اإلدارة وتسهیل إنتـاج الطـالب الـذي یتطلـب مهـارات تواصـل كتابیـة وقرائیـة

مــن أجــل تحســین مســتواهم وكســر الفجــوة التــي بیــنهم ، للطــالب الــذین ال یســتخدمون التواصــل الریاضــي
 ( Elliott& Kemey , 1996 ,p 171 ). وبین زمالئهم

فقــد یكــون الطــالب . ال تحــدث مشــاركة الطالــب فــي التواصــل الریاضــي آنیــا، وفــي معظــم قاعــات الــدرس
یمكـن للمعلمـین أن یســاعدوا ، بالتشــجیع والتوجیـه، ومـع ذلـك. حـدث والكتابـة عــن أفكـارهمممـانعین فـي الت

  .المشاركة النشطة في التواصل الریاضي بطرق تساهم في فهمهم للریاضیات علىالطالب 

مــا  ویمكــن للمعلــم أن یلعــب دورا مهمــا فــي التــرویج للتواصــل الفعــال فــي قاعــة الــدرس مــن خــالل
  :)  ١٥٢ ص،  ٢٠٠٧( بدوي  حدد

 .مناخ للتواصل توفیر .١

 .تزوید الطالب بالمهام الریاضیة تروج التواصل .٢

 .الطالب في اللغة الریاضیة) غمس(غمر  .٣

 .طرح أسئلة تشجع التواصل .٤
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 .توفیر نماذج للتواصل الریاضي الفعال .٥

 .توفیر الدعم والمساندة للتواصل الواضح والدقیق .٦

 .المشاركة علىتشجیع كل الطالب  .٧

 p2 (Onatario Ministry of Education,2010,(زارة التربیــة والتعلــیم فــي أونــاتریوأكــدت و ولقــد 
  :بأنه یتطلب من المعلم القیام بما یلي

بــداء  علــىتــدریب الطــالب  .١ ٕ كیفیــة المشــاركة فــي المناقشــات الریاضــیة مثــل االســتجابة والشــرح وا
 .نهم في األفكار التي یطرحها اآلخرو وجهة نظر 

لكـــي یكـــون الهـــدف هـــو المفـــاهیم الریاضـــیة واالســـتراتیجیات ، الریاضـــیة تطـــویر وتوســـیع الحلـــول .٢
 .المتعلقة بدرس ما

 .الطالبالسجالت البصریة للریاضیات للمناقشة الصفیة لجمیع  إنشاء .٣

فهـو وسـیلة للطلبـة لـتعلم كتابـة . استخدام المالحظات الریاضیة لتسجیل تفكیر الطالب الریاضي .٤
  .التفكیر وكتابة التعلیقات

  :المعلم أن یقوم بالمهمات التالیة داخل حجرة الفصل لكي یحقق معیار التواصل الریاضي علىلك وكذ

 .إعطاء فرصة للطلبة لقراءة المسألة الریاضیة .١

 .إعطاء فرصة للطلبة للتفكیر في حل المسألة .٢

 .التفكیر بصوت عال علىتعوید الطالب  .٣

 .لقراءة أو التحدث الریاضيإرشاد الطلبة في بعض األخطاء التي یقعون بها أثناء ا .٤

 .تقبل جمیع األفكار التي یطرحها الطلبة .٥

 .االحترام وتبادل األفكار علىقائم ، توفیر جو من النقاش والمحاورة بین الطلبة .٦

أن یكــون  علــى، تــوفیر نشــاطات صــفیة تــدعم مجــال أو أكثــر مــن مجــاالت التواصــل الریاضــي .٧
 .النشاط مخطط له جیدا
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وعـدم االكتفـاء بـذكر الحـل ، ر عن الخطوات التي قاموا بهـا للتوصـل للحـلالسماح للطلبة بالتعبی .٨
 .فقط

تاحة الفرصة للطلبة لمناقشة هذا التبریر، تبریر الحل الذي قاموا باختیاره علىتعوید الطلبة  .٩ ٕ  .وا

یخبــروه عـن موضــوع مـن موضــوعات ، أن یكتبـوا رســائل لزمیـل لهــم غائـب علــىمسـاعدة الطلبـة  .١٠
 .مهم یخبروه عن الصعوبات التي تواجههم في تعلم الریاضیاتأو لمعل، الریاضیات

 .االستماع واإلنصات لما یقول زمیلهم علىتعوید الطلبة  .١١

 .إعطاء واجبات منزلیة لتعزیز مجاالت التواصل الریاضي .١٢

تحفیـز عملیـة الحـوارات الیومیـة داخـل ، المعلـم االهتمـام بكتابـة الطـالب لتفكیـرهم  علـىإضافة لذلك فإنـه 
مجموعـــة مـــن   ) (Bainbridge & etal, 2003 وآخـــرونبـــاینبردج حیـــث اقتـــرح ، ة الدراســـةحجـــر 

  :االقتراحات للمعلمین لتنفیذ دفاتر التفكیر والحوارات الیومیة وهي

 .كیف عملت على تكیف وزیادة تعلمهم لترىإقراء دفاتر تفكیر الطالب بانتظام  .١

 .زمالئهم أسئلة یطرحهایع الطالب على النظر بعنایة ألي تشج .٢

، واالســتراتیجیات التــي یســتخدمونها، تــوفیر وقــت للطــالب لمعرفــة إجابــات زمالئهــم عــن األســئلة .٣
 .وقت إضافي لقراءة الردود والمناقشات إلىألن بعض الطالب یحتاج 

وممــا ســبق فــإن الباحــث یــرى بــأن المعلــم بإمكانــه إثــراء المواقــف الصــفیة بالعدیــد مــن األنشــطة التفاعلیــة 
بـــداء أرائهــــم ومناقشـــة حلــــولهم وحلـــول  التـــي تتـــیح ٕ األفكــــار  إلـــيصــــل للتو  اآلخـــرینللطــــالب المشـــاركة وا

الصـــفیة التـــي تشـــجع الطـــالب علـــى  بالبیئـــةذلـــك یجـــب االهتمـــام أیضـــا  إلـــيإضـــافة ، الریاضـــیة الســـلیمة
وفـي نهایـة األنشـطة علـى ، علم أو الخوف مـن الوقـوع فـي الخطـأالتواصل والمشاركة بعیدا عن سطوة الم

لمعلـم أن یقــیم أداء الطـالب وتطــور االنســجام فـي نشــاطات التواصـل الریاضــي مــع تحفیـزهم علــى القیــام ا
 . بهذه األنشطة وتوضیح األهمیة المرجوة من وراء تلك النشطات
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  المحور الثاني
  التفكیر الریاضي

  

  

 مفھوم التفكیر. 
 خصائص التفكیر الجید.  
 التفكیر السلیم معوقات.  
 و التدریس الصفيتفكیر العالقة بین ال.  
 المعلم وتنمیة التفكیر. 
 التفكیر الریاضي. 
 العوامل المساعدة على تنمیة التفكیر الریاضي 
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  التفكیر الریاضي: المحور الثاني

ألنــه الطریــق ، ووهــب لــه عقــل لكــي یفكــر فیــه، خلــق اهللا عــز وجــل اإلنســان ومیــزه عــن ســائر المخلوقــات
، وجـود الخـالق عـز وجـل  علـىواالسـتدالل ، اإلنسـانوتطویعها لسـعادة اكتشاف سنن الكون وفهمها  إلى

التفكـر والتأمـل حیـث  علـىوقـد حـث اهللا اإلنسـان ، وبذلك أصبح اإلنسان مناط التكلیف من اهللا عز وجل
  .الذاریات﴾)٢١(  ﴿قال 

الكبیــــرة التــــي فرضــــتها الثــــورة الهائلــــة فــــي مجــــال تكنولوجیــــا  ولقــــد أصــــبح العــــالم أكثــــر تعقیــــدًا نتیجــــة التحــــدیات
إذ لـــم یعـــد كافیـــا ، ولمواجهـــة هـــذه التحـــدیات كـــان البـــد مـــن االهتمـــام بمهـــارات التفكیـــر، المعلومـــات واالتصـــاالت

ل دورًا حیویـًا فـي نجـاح األفـراد وتقـدمهم داخـ یلعـب التفكیـرألن . االهتمام بتزوید المتعلم بأكبر قـد مـن المعلومـات
ألن أدائه في المهمات األكادیمیـة التعلیمیـة واالختبـارات المدرسـیة والمواقـف الحیاتیـة المؤسسة التعلیمیة وخارجها 

  ) ٣٥-٣٤ ص ، ٢٠٠٧، الحالق. ( تفكیرهم نواتجأثناء الدراسة وبعد االنتهاء منها هي 

 هـذا فـي أنفسـنا فعلـد بحاجـة حننفـ.  جمیعـا لنـا بالنسـبة األهمیـة غایـة فـي هي التفكیر مهاراتو 
 الكمبیـوتر هـذا مـن جـزء نسـتخدم أننـا ولنتـذكر، بـالتفكیر للقیـام اسـتطاعة علـى نكـون لكي المجال
 حالة إلى للوصول الوقت مع تتبدل الدماغ من صورة عن عبارة والتفكیر. عقولنا هو الذي الرائع

  ) Ruggiero, 1993 , p169( .المحتملة الكمال

ذا كانت مدارسنا وجامعا ٕ طلبتهـا  لـدىتنا تسعى لتوفیر الفرص المناسبة لتطویر مهارات التفكیر وا
بصــــورة مناســــبة وهادفــــة ینبغــــي علیهــــا الســــعي الفعلــــي لمســــاعدتهم علــــى التكیــــف مــــع متطلبــــات 

لــذا یجـب أن ینصــب اهتمــام العــاملین . عصـرهم مــن خــالل منـاهج دراســیة تواكــب هـذه التوجهــات
ًال یسـتهدف تحقیـق ییرین بتحویل تـدریس المنـاهج تحـو في حقل التربیة من معلمین وموجهین ومد

  ).  ١٥ ص،  ٢٠٠٧، أبو جاللة. (تنمیة مهارات التفكیر الجید

 مفهوم التفكیر:  

إعمــال ) التفكیــر ( و ، و فكــر فــي األمــر أعمــل العقــل فیــه ورتــب بعــض مــا یعلــم لیصــل بــه إلــى مجهــول
  ). ٦٩٨ص، ٢ج، ١٩٧٢، مصطفي. ( العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها

والتفكیر هو عملیات النشاط العقلي التي یقـوم بهـا الفـرد مـن أجـل الحصـول علـى حلـول دائمـة أو مؤقتـة "
وهـو أرقـي . وهو عملیة مستمرة في الذهن ال تتوقف أو تنتهي مـادام اإلنسـان فـي حـال یقظـة، لمشكلة ما

  ) ٢٧ص ، ٢٠٠٢، مصطفي( ".إلنسان عن غیره من المخلوقاتالعملیات العقلیة والنفسیة التي تمیز ا
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التفكیـــر علـــى أنـــه سلســـلة مـــن النشـــاطات العقلیـــة التـــي یقـــوم بهـــا )  ١٨ ص،  ٢٠٠٤( ویعـــرف غبـــاین 
  .الدماغ  عندما یتعرض لمثیر یتم استقباله عن طریق واحدة أو أكثر من الحواس الخمس

یجـــب عملـــه أن التفكیـــر یبـــدأ عـــادة عنـــدما ال نعـــرف مـــا الـــذي )  ٤٠ ص،  ٢٠١١، جـــروان( ویضـــیف 
  .وأن التفكیر مفهوم مجرد كالعدالة و الظلم والكرم والشجاعة.بالتحدید

أنـــه مفهـــوم مجـــرد ینطـــوي علـــى نشـــاطات غیـــر مرئیـــة )  ١٦ ص،  ٢٠٠٨( ومحمـــد ، ویضـــیف عـــامر
، أو نلمســه هـو فـي الواقــع نـواتج فعــل التفكیـر سـواء أكانــت بصـورة مكتوبــة، ومــا نالحظـه، وغیـر ملموسـة

  . أو مرئیة، ركیةأو ح، أو منطوقة

مجموعــة مــن العملیــات أو المهــارات التــي یســتخدمها " التفكیــر بأنــه )  ٦ ص،  ٢٠٠٣( ویعــرف زیتــون 
نـواتج أصـیلة لـم تكــن  إلـىالفـرد عنـد البحـث عـن إجابـة لســؤال أو حـل مشـكلة أو بنـاء معنـي أو التوصــل 

  ".ل معالجات تعلیمیة معینةوهذه العملیات أو المهارات قابلة للتعلم من خال، معروفة له من قبل

أن التفكیر نشاط عقلي غیـر مباشـر یـرتبط بالنشـاط المعرفـي لإلنسـان )  ١٦ ص،  ٢٠٠٧(جاللة  ویرى
ومــن خاللــه تــنعكس العالقــات بــین الظــواهر واألحــداث واألشــیاء فــي ، وینطلــق مــن الخبــرة الحســیة الحیــة

  .شكل لفظي رمزي

لتفكیـــر أن هنـــاك أنـــواع كثیـــرة منهـــا التفكیـــر اإلبـــداعي الباحـــث مـــن خـــالل االطـــالع علـــى أنـــواع ا ویـــرى
إال أن الباحـث فـي ، والتفكیر البصري والتفكیر الناقـد والتفكیـر الریاضـي وغیرهـا الكثیـر مـن أنـواع التفكیـر

  .وبعض مهارات التفكیر الریاضي، هذه الدراسات یقتصر على التفكیر الریاضي

وأنـه مـن الصـعب ، ادة الریاضیات یمثل سنة عصر العولمـةوذلك أن التفكیر الریاضي بالنسبة لدارسي م
والتفكیــر الریاضــي كمــدخل أو أســلوب أو منهجیــة لتعلــیم ، فــك االرتبــاط والتشــابك بــین الریاضــیات كبنــاء

مكانیـةولیس أدل على ذلـك مـن أن الصـیغ الریاضـیة الجیـدة لهـا قـدر عجیبـة ، الریاضیات ذاتها ٕ رائعـة   وا
  ). ٢٨-٢٧ص،  ٢٠٠٧، إبراهیم( اهیم المتباعدة تحت سقف واحد على تجمیع األشیاء والمف
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 دخصائص التفكیر الجی:  

حیــث أشــار عبیــدات و ، والتفكیــر الجیــد هــو التفكیــر الــذي یحكــم علیــه مــن خــالل النتــائج التــي تــدل علیــه
  :النتائج التالیة علىالحصول  إلىأن التفكیر الذي یؤدي  إلى)  ٥٦ ص،  ٢٠٠٧(أبو السمید 

 .قابلة للتصدیق بسبب وضوحها ودقتها، موثقةتائج ن  - ١

 .وأكثر عموماً ، وأكثر شموالً ، أراء أكثر انفتاحاً  الطالب یطرح  - ٢

 .قرارات أكثر نضجًا ورشدًا لتحسین الحیاة  إلى الطالب یقود  - ٣

 .فكر نقدي دقیق وأحكام نقدیة تتسم بالقوة والصواب إلى عند الطالب یؤدي  - ٤

 التفكیر السلیم معوقات:  

فقـد تواجـه الطالــب ، جمیـع الطلبــة لـدىإن عملیـة التفكیـر لـیس بالضــرورة بـأن تـتم بســهولة ویسـر 
وأهــم هــذه العوامــل المعوقــة . التفكیــر بشــكل ســلیم إلــىبعــض المعوقــات التــي تحــول دون وصــوله 

  :) ٧٨-٦٧ ص،  ٢٠٠٥،  على( هي 

ــــة المعلومــــات والمقــــدمات الالزمــــة لحــــل المشــــكالت واتخــــاذ ال  - ١ أو أن تكــــون ، قــــراراتعــــدم كفای
 .مقدمات ومعلومات ال صلة بینها وبین الموضوع

بهامها  - ٢ ٕ  .غموض المعاني وا

 لـــدىالمیـــول و االتجاهـــات والمفـــاهیم الخاطئـــة التـــي تكـــون  إلـــىالتحیـــز االنفعـــالي الالشـــعوري   - ٣
 .الطالب

، اشخضوع الطالب لسلطة المعلم واعتباره بأن كل ما یقول المعلم هـو صـحیح وغیـر قابـل للنقـ  - ٤
 .الطالب لدىهذا بدوره اإلبداع 

 .أو مالحظات عارضة أو غیر دقیقة، التسرع في الحكم والتعمیم من مقدمات غیر كافیة  - ٥

همــال بأنــه یمكــن اسـتخدامها بطــرق آخــري جدیــدة  ، اعتقـاد الطالــب بالثبــات الــوظیفي لألشـیاء  - ٦ ٕ وا
 .ألداء وظائف جدیدة غیر مألوفة من قبل

 .ر والمشاهدات وعدم استخدام األسلوب العلمي في التفكیرالتعلیل الخرافي للظواه  - ٧
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یجـب علـى المعلـم أن ‘ یمكن أن تأثر علـى تفكیـر الطـالب فـي داخـل حجـرة الدراسـة أخري هناك أمورو 
  :) ٢١ص ، ٢٠٠٧، أبو جاللة(قات ما یلي ومن هذه المعو ، نوه الطالب إلیهاییراعیها و 

 .سوء توزیع األسئلة - ١

 .كارالفشل في تسجیل األف - ٢

 .الفشل في استعادة األفكار - ٣

 .الفشل في شرح األفكار - ٤

 .التفكیر بطریقة جیدة علىعدم القدرة  - ٥

 .الفشل في التمني والتفاؤل - ٦

 .عدم القدرة على االندماج في التفكیر االندماجي - ٧

 .الفشل في استمرار المحاولة - ٨

 .الخوف من طرح األفكار اإلبداعیة - ٩

  و التدریس الصفيالعالقة بین التفكیر:  

فهـو الـذي یمكـن اإلنسـان مـن التعامـل ، یعد التفكیر نشاطا تنفـرد بـه الكائنـات البشـریة عـن غیرهـا
. كمــا یــتم مــن خاللــه اكتســاب المعــارف والخبــرات ، والســیطرة علــى المثیــرات والمواقــف المختلفــة

التفكیر على أنـه عملیـة معرفیـة معقـدة تتضـمن معالجـة المعلومـات واسـتخدام الرمـوز  إلىوینظر 
ویعـــد التفكیـــر مـــن المواضـــیع . نـــواتج معینـــة إلـــىوالتصـــورات واللغـــة والمفـــاهیم بهـــدف الوصـــول 

-إذ تبــدو أهمیتــه فــي كونــه مــن األهــداف الرئیســیة التــي تســعي العملیــة التعلمیــة، التربویــة الهامــة
  ) ١١١ ص،  ٢٠٠٧، خلیل. ( المتعلمین لدىتحقیقها  إلىالتعلیمیة 

تولــد ، العملیــات التعلیمیــة التــي یمــر بهــا الطــالب حیــث إن، علــیم والتفكیــرطیــدة بــین التتوجــد عالقــة و لــذا 
هــذه العالقــة فــي  إلــى، ) ٦٤-٦٣ ص،  ٢٠٠٩( ولقــد أشــار عیــاد ، نــوع مــن الدافعیــة واالنتبــاه والتفكیــر

  :عدة نقاط كما یلي

 .عاءالتفكیر العلمي واالستد مستوىزیادة  إلىیؤدي ، التعلیم الجید القائم على أسس منطقیة  - ١
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 .لكل جانب من جوانب التفكیر أهمیة في استیعاب المعرفة  - ٢

عنـــد حـــل مشـــكلة أو اإلجابـــة عـــن ســـؤال أو ، التفكیـــر مـــن خـــالل عملیـــة التعلـــیم علـــىنســـتدل   - ٣
 .هدف إلىالوصول 

 .استیعاب مفهوم التعلیم بشكل دقیق ووافٍ  إلىیؤدي المفهوم العلمي المنطقي المتسلسل   - ٤

ـــة العمریـــة ، التـــي یتبعهـــا المعلـــم یجیةســـتراتباإلیتـــأثر التفكیـــر   - ٥ وبـــالفروق الفردیـــة وطبیعـــة المرحل
 .للمتعلم

وهـــو مـــا یعـــرف بالتفســـیر ، مـــن خـــالل التفكیـــر نســـتطیع وضـــع األســـباب والمســـببات لظـــاهرة مـــا - ٦
 .العلمي السببي

 .المتعلم لدىعملیة التقویم والتعلیم بكافة أنواعه تشجع وتطور التفكیر المنطقي   - ٧

 التفكیر المعلم وتنمیة:  

عن عملیة التعلم لن یحدث باستخدام الوسائل التقلیدیة التي تعتمـد علـى المعلـم دون أي دور  الرضيإن 
ص علـــى معلومـــة جـــاهزة دون أي تعـــب علـــى اعتبـــار أن المعلـــم مصـــدر المعلومـــات ر للطالـــب حیـــث یحـــ

لتعلم مــن خــالل فــا، والطالــب یــتعلم عنــدما یعطــي الفرصــة لیكشــف ویبحــث عــن المعرفــة. الوحیــد للطالــب
وأن الطـــرق واألســـالیب التـــي یســـتخدمها ، البحـــث واالكتشـــاف یمكـــن أن یتحقـــق فـــي صـــف مثیـــر للتفكیـــر

والمنـــاخ الصـــفي یجـــب أن یعكـــس االهتمـــام ، المعلـــون یجـــب أن تكـــون محـــور إثـــارة التفكیـــر فـــي الصـــف
مكانیــاتهم  ٕ طلبــة علــى أن یشــجع الالفــردي بالطلبــة كــأفراد فریــدین مــن نــوعهم وأن احتــرام المعلــم للطلبــة وا

  ). ٢٧ ص،  ٢٠٠٩، إبراهیم(یحترم كل منهم اآلخر

 أیضــا ولكــن الجدیــد الریاضــي المحتــوي إتقــان فقــط لــیس للمتعلمــین الضــروري مــن الریاضــیات تطــویر أجــل مــنو 
 التــي المســاعدات للطــالب یقــدم أن الریاضــیات مجتمــع علــىلــذلك ، التفكیــر مهــارات مــن واســعة مجموعــة تطــویر
  .( Breen& O'Shea, 2010 , p39-49) الریاضي التفكیر في مهاراتهم تطویر في معین لهم تكون سوف

لهــذا یجـــب علـــى المعلـــم أن یكـــون قــادرًا علـــى ممارســـة تـــدریب الطلبـــة علــى مهـــارات التفكیـــر مـــن خـــالل 
لـم فـإذا عـدل المع، وللمعلـم الـدور الـرئیس فـي تطـویر مهـارات التفكیـر عنـد الطلبـة، الموضوع الذي یعلمـه

فإنــه یكــون معلمــًا قــادرًا علــى تنمیــة التفكیــر وتحقیــق أهــداف التربیــة ، ســلوكه الصــفي وتحمــل مســؤولیاته
الكبیــرة ذات األهمیــة الواضــحة فــي هــذا الــزمن الــذي یتطلــب كــل جهــد ممكــن إلنتــاج أفــراد فــي المجتمــع 

  ). ٢٢-٢١ص ، ٢٠٠٤، غباین( ات هذا العصر المعرفي التكنولوجيقادرین على التعامل مع متطلب
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والمعلـم المــدرك لــدوره التربـوي التعلیمــي دائمــا مــا یطـرح أنشــطة تــتالءم مـع إمكانــات الطــالب فــي 
وذلــك لوجــود مجــال ، المدرسـة لتحفیــزهم علــى التفكیـر الســلیم وتطــویر مــا لـدیهم مــن قــدرات عقلیـة

لمعلـم بـدور حیـث یقـوم ا، واسع داخل غرفة الدراسة لتدریب الطالب على أنماط التفكیر المتنوعة
وجذب ، توزیع األدوار وطرح األسئلة ،مثل، ایجابي في إدارة الحوار والمناقشة بینه وبین الطالب

خ الصـــفي للحـــوار والتفكیـــر قبـــل اإلجابـــة علـــى أي ســـؤال وتهیئـــة المنـــا، االســـتماع إلـــىالطـــالب 
  .) ٤٠-٢٨ ص،  ٢٠٠٢، مصطفي( الهادي العقالني 

لمعلمــون مــن أجــل تــوفیر بیئـــة صــفیة تســاعد فــي تنمیـــة وهنــاك ســلوكیات یجــب أن یتحلــى بهـــا ا
، ) ٥١-٥٠ ص ،٢٠٠٨( عـامر و محمـد  حـدد ومـن هـذه السـلوكیات مـا ، الطلبـة لـدىالتفكیر 

  :) ٣٠-٢٧ ص،  ٢٠٠٩(و إبراهیم 

 .االستماع وتقبل أفكار الطلبة بغض النظر عن درجة موافقتها له - ١

نفتـاح علـى األفكـار الجدیـدة والفریـدة التـي تصـدر واال، احترام ومراعاة الفروق الفردیة بین الطلبـة - ٢
 .عنهم

 .تشجیع المناقشة والمشاركة والتعبیر عن وجهات النظر - ٣

 .إعطاء وقت كاف للتفكیر في النشاطات التعلیمیة - ٤

 .تثمین أفكار الطالب والتنویه بقیمة األفكار التي یطرحونها - ٥

 .السماح بالعمل والتعلم والتعاون دون إخضاع ذلك للدرجات - ٦

 .إعطاء تغذیة راجعة مسهلة - ٧

مجموعــة مــن األســئلة ومـن أمثلتهــا مــا ذكرتــه منظمــة  الطــالب یمكــن للمعلـم أن یســأل لــدى التفكــر لتشـجیعو 
  :PBS teacherline         (Public Broadcasting Services teacherline, 2006 )الــ

  إجابتك؟ إلى توصلت كیف  -١

  ولماذا؟ معقولة؟ إجابتك هل  -٢

   الخاص؟ أسلوبك لنا تصف أن یمكنك هل  -٣

  ؟------- من بدال ------- بـ بدأت لو ماذا  -٤
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  ؟-------- استخدام إال بإمكانك یكن لم لو ماذا  -٥

  الیوم؟ اكتشفت أو تعلمت ماذا  -٦

  تتهجاهم؟ وكیف الكلمات؟ هذه معني ما الیوم؟ جدیدة كلمات استخدمت أو  تعلمت هل  -٧

  الدرس؟ هذا في الكبیرة واألفكار یةاألساس النقاط هي ما  -٨

 التفكیر الریاضي:  

 وفهــم لوصــف فریــدا نهجــا أیضــا تــوفر وهــي للتفكیــر وطریقــة علــم يهــف مزدوجــة طبیعــة لهــا الریاضــیات
 مـن هـي والعلمیـة الفكریـة التطـورات علـى تعتمـد التـي المعاصـرة الحیـاة جوانب من كثیر نإ حیت. الواقع
  ( University of Minnesota, 2010) .الریاضیات إخراج

ن  ٕ  األساســیة األهــداف أهــم مــن واحــد هــو المشــكالت حــل فــي الریاضــي التفكیــر اســتخدام علــى القــدرةوا
 والتكنولوجیــا العلـوم یـدعم الریاضـي والتفكیــر. البعیـدة أهـدافها أهـم مــن أیضـا ولكنهـا، الریاضـیات لتـدریس
 االقتصـــادي ةالرفاهـــ أرادت إذا الحكومـــات بـــأن االعتـــراف مـــع، بلـــد أي فـــي االقتصـــادیة الحیـــاة وتطـــویر

 فــي الریاضـیات اسـتخدام علــى القـدرة تعنـي التــي، الریاضـیة األمیـة بمحــو سـميی مـا بقــوة تـدعم أن فعلیهـا
 مــن یزیـد ألنـه جـدا مهـم الریاضــي التفكیـر فـان لـذا. المسـتقبلیة الدراســة وفـي، العمـل وفـي، الیومیـة الحیـاة
 ( Stacey, 2008) .التحصیلي مستواهم من ویحسن، اتالریاضی استخدام على الطالب قدرة

. التفكیــر یمكــن أن یســاعد الطلبــة علــى رؤیــة أن الریاضــیات منطقیــة وذات قیمــة ومعنــي علــىوالتركیــز 
كمــا یمكــن لهــذا التركیــز أن یعــزز اعتقــاد الطــالب بــأن الریاضــیات شــيء یمكــنهم أن یفهمــوه ویفكــروا فیــه 

ك ینمي الطـالب الحـس بالمقـدرة الریاضـیة عـن طریـق الممارسـة العملیـة وعالوة على ذل. ویبرروه ویقیموه
ا فــــي ممارســــة والطــــالب ال یمكــــن أن ینخرطــــو ، أي مــــن خــــالل حــــل المشــــكالت بأنفســــهم، للریاضــــیات

  .) ٨٢ ص،  ٢٠٠٨، بدوي(  الریاضیات دون تفكیر

تفكیــر  أي أنـه، هـو عملیـة بحــث عـن معنـي أو فكــرة فـي موقـف أو خبــرة مرتبطـة بسـیاق ریاضــي
في مجال الریاضیات حیث تتمثل عناصر أو مكونات الموقـف أو الخبـرة فـي أعـداد أو رمـوز أو 

ولما كان باإلمكان نمذجة وتمثیل العدید من المواقف والمشكالت ، أشكال أو مفاهیم أو تعمیمات
یـــر لـــذا یعتبـــر التفكیـــر الریاضـــي شـــامًال لجمیـــع أشـــكال وأنمـــاط التفك، بنمـــاذج وتمثـــیالت ریاضـــیة

  ) ٣٨ ص،  ٢٠١٠، أبو زینة. (المختلفة 
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لـذا یجـب أن یـدخل . أن التفكیر عنصر مكمل لعمل الریاضـیات إلى)  ٦٢ ص،  ٢٠٠٨( وأشار بدوي 
ومالحظــــة  طــــالب المرحلــــة المتوســــطة ولــــدیهم نظــــرة نحــــو الریاضــــیات كعلــــم یتضــــمن فحــــص األنمــــاط

الطلبـــة أن  علـــىلـــذا یجـــب . ذلـــك الحـــدسحـــول التعمیمـــات المحتملـــة وتقـــویم  وبنـــاء الجـــدل، االنتظامـــات
یشـــحذوا وینمـــوا مهـــارات تفكیـــرهم مـــن خـــالل تعمیـــق تقییمـــاتهم لمـــزاعمهم وتخمینـــاتهم واســـتخدام التفكیـــر 

ــــة أن یوســــعوا اســــتماعهم لحججهــــم الریاضــــیة لمــــا بعــــد معلمــــیهم . االســــتقرائي واالســــتداللي وعلــــى الطلب
م المقنعـة بالــدلیل الكـافي إلقنــاع أي شـخص خــارج تطــویر حججهـم وآرائهــ إلـىویحتـاج الطلبــة . وزمالئهـم

  .نطاق مجتمع تعلمهم

بـــأن التفكیـــر الریاضــي نمـــط مــن أنمـــاط التفكیـــر الــذي یقـــوم بـــه )  ٤٠٤ ص،  ٢٠١٠( أبـــو زینــة  ویــرى
، تعمـیم، اسـتنتاج، اسـتقراء ،والـذي یتمثـل فـي أحـد المظـاهر التالیـة، اإلنسان عند تعرضه لموقف ریاضي

  .ونمذجة، تخمین، منطق ریاضي، رهانب، تعبیر بالرموز

 ،أن مجـــاالت التفكیـــر الریاضـــي یمكـــن حصـــرها فیمـــا یلـــي) ٢١٦-٢١٤ ص،  ٢٠٠٨، القیســـي( ویـــرى
ـــــر بـــــالرموز، االســـــتنتاج، االســـــتقراء ـــــر العالقـــــي، التعبی البرهـــــان ، االستقصـــــاء، المنطـــــق الشـــــكلي، التفكی
  .حل المسألة، الریاضي

أن التفكیـر الریاضـي عبـارة عـن نشـاط عقلـي  إلـى)  ١٣٩ ص ، ٢٠٠٦( ویشیر عبـد السـمیع و الشـین 
إدراك  -التعبیـــر بـــالرموز -االســـتنباط -االســـتقراء ،حـــل المشـــكالت باســـتخدام  إلـــىمـــرن ومـــنظم یهـــدف 

  .العالقات

المبــادئ والنظریــات والقواعــد والعالقــات  علــىالباحــث بــأن التفكیــر الریاضــي عملیــة عقلیــة تعتمــد  ویــرى
 ،ویكــون ذلــك بواســطة المهــارات التالیـــة، حــل أو تفســیر موقــف أو مشـــكلة ریاضــیةمــن أجــل ، الریاضــیة
الباحـث  یوضـح وسـوف، حـل المسـألة، التفكیر المنطقي، التخمین، التعبیر بالرموز، االستنتاج، االستقراء

  .المقصود بكل واحدة منها

  :االستقراء   -١

 إلـى ي مـن المشـاهدات الجزئیـة حتـى نصـلالكلیـات أ إلـىیتم االستقراء من خالل االنتقال مـن الجزئیـات 
إتبـاع مـا  یجـبولنجـاح عملیـة االسـتقراء ، وتكون النتیجة أوسع من أیة مقدمة من مقدماته، النتائج الكلیة

  :)  ٢٠٧ -٢٠٦ ص،  ٢٠٠٦، الهویدي( یلي 

 .عرض أمثلة جزئیة متعددة كمقدمات  . أ



39 

 

 .مالحظة األشیاء المشتركة بین المقدماتتشجیع الطلبة على   . ب

 .استخالص النتائج المرتبطة بالمقدمات علىشجیع الطلبة ت  . ت

 .التعبیر عن النتائج بلغة المتعلم  . ث

االنتقـــال مـــن  علـــىأن التفكیـــر االســـتقرائي فـــي الریاضـــیات یقـــوم )  ٢١ ص،  ١٩٩٩( أبـــو ســـل   ویـــرى
قاعــــدة أو تعمـــیم إال أن التعمیمـــات التـــي یــــتم  إلـــىعـــدد محـــدود مـــن المشــــاهدات أو الحـــاالت الخاصـــة 

إذ أن هنــاك . الوصــول إلیهــا باالســتقراء ال یمكــن الوثــوق مــن صــحتها بنــاء علــى الحــاالت المشــاهدة فقــط
  . لذا فإن االستقراء ال یعتمد علیه في البراهین الریاضیة للنظریات، احتمال بعدم صحة التعمیم

المفـاهیم العلمیـة أن التفكیـر االسـتقرائي یكـون باالنتقـال بالحقـائق و )  ١٨ ص،  ٢٠٠٧(جاللة أبو  ویرى
ویعـــد التفكیـــر . قواعـــد عامـــة إلـــىجـــزء أو مـــن حقـــائق مفـــردة  إلـــىالخـــاص أو مـــن الكـــل  إلـــىمـــن العـــام 

  .حیث یستخدمه العلماء في بحوثهم ومشاهداتهم، المعرفة إلىاالستقرائي األساس األول للوصول 

  :االستنتاج    -٢

و هــو عملیــة اشــتقاق حقــائق مــن قواعــد نتیجــة مــن مبــدأ معلــوم أ إلــىالتفكیــر االســتنتاجي هــو الوصــول 
نـه ال یمكـن إال إ، وم علـى التفكیـر االسـتنتاجىوالریاضیات بطبیعتها تق، نتائج إلىعامة ویشمل الوصول 

  ) ٢٢-٢١ ص،  ١٩٩٩، أبو سل. ( االستغناء عن االستقراء في بعض جوانب الریاضیات

ملیة نسـتنتج مـن خاللهـا أن مـا یصـدق التفكیر االستنتاجي بأنه ع)  ١٨ ص،  ٢٠٠٧(جاللة أبو  ویرى
إذا محمــود ، ومحمــود إنســان، یتــنفسكــأن نقــول بــأن كــل إنســان ، الكــل یصــدق أیضــا علــى الجــزء علــى

  .یتنفس

 :بالرموز التعبیر   -٣

لمظهــر و یمثــل هــذا ا. ویقصــد بــه اســتخدام الرمــوز للتعبیــر عــن األفكــار الریاضــیة أو المعطیــات اللفظیــة
حــدي مهــارات الترجمــة الریاضــیة التــي تهــتم بتحویــل اللغــة الریاضــیة مــن ي إمــن مظــاهر التفكیــر الریاضــ

  ) ١٥١ ص،  ٢٠٠٥، عبد الكریم. ( صورة آلخري

 :التخمین   -٤

ومـن األمثلـة ، ویشـار إلیـه بـالتفكیر الحدسـي، وهو القدرة على الحرز الواعي لالستنتاجات من المعطیـات
  ) ٨٩٤ص ، ٢٠٠٨، العبسي. ( ألقرب عشرة ٢١+٧٦تقدیر ناتج العملیة الحسابیة  ،التخمین على
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  :التفكیر المنطقي   -٥

یتمثــل هــذا النــوع مــن التفكیــر فــي اســتخالص النتــائج الصــحیحة مــن المقــدمات فــي ضــوء قواعــد 
وهو تفكیر استنتاجي یتم من خالله الحصول على نتیجة من مقدمات وفق قواعد یحدد ، المنطق

  )  ١٩ ص،  ٢٠٠٧، أبو جاللة. (صدقها منطقیاً 

 :المسألة حل   -٦

وعلیــه أن یعیــد تنظــیم مــا ، عملیــة یســتخدم فیهــا الفــرد معلوماتــه ومهاراتــه المكتســبة لتلبیــة موقــف یواجهــه
  ). ٢٢٣٣ص،  ٢٠١٠، بالونة( ویطبقه على الموقف الجدید الذي یواجهه ، تعلمه سابقا

 على تنمیة التفكیر الریاضي العوامل المساعدة:  

إلــى طــرق كثیــر مــن أجــل تنمیــة مهــارات التفكیــر الریاضــي لــدى الطلبــة فــي  لقــد لجــأ كثیــر مــن البــاحثین
 التفكیــر تنمیــة أجـل مــن معینـة أو أكثــر اســتراتیجیة اســتخدام عـن تحــدث مــن مفمـنه، جمیـع مراحــل الــتعلم

 القیسـي دراسـة، الدراسـات هـذه ومـن، واالتجـاه والمیـل التحصـیل مثل األخرى المتغیرات وبعض الریاضي
 دراســة، ) ٢٠٠٩(  حمــادة دراســة، ) ٢٠٠٣(  التــودري دراســة، ) ٢٠٠٧(  القیســي اســةدر ، ) ٢٠٠٨( 

 مــن مقتــرح برنــامج اســتخدام عــن تحــدث مــن مومــنه ،)٢٠٠٩(  علــى دراســة، ) ٢٠٠٢(  وعلــي زهــران
 هـــذه ومـــن، واالتجـــاه والمیـــل التحصـــیل مثـــل األخـــرى المتغیـــرات وبعـــض الریاضـــي التفكیـــر تنمیـــة أجـــل

 حسـن دراسـة، ) ٢٠٠١(  محمـد و الشـربتي دراسـة، ) ٢٠٠٦(  الشـین و السـمیع بـدع دراسة، الدراسات
  ). ٢٠٠٧(  خلیفة و الجلیل عبد دراسة، ) ٢٠٠١( 

إن هناك مجموعة من األمـور مـن أجـل تنمیـة التفكیـر )  ٣٠-٢٩ص ، ٢٠٠٧( كذلك فقد عبر إبراهیم 
ــــة ــــدي الطلب لحــــل المســــائل  ةالتصــــورات الالزمــــاالهتمــــام بالتخمینــــات واالحتمــــاالت و : هــــي، الریاضــــي ل

الطالـب یصـف تفكیـره الریاضـي خطـوة  وجعـل، واستخدام التمثیل الرمـزي للمشـكالت الریاضـیة، الریاضیة
والــربط ، متنوعــة ومناســبة لمراحــل نمــو الطالــب تاســتراتیجیااســتخدام ، قبــول الحلــول الصــحیحة، بخطــوة

عملیـة التقـویم  مرارواسـت، تعلیمي جید داخل الفصـل ق جوبین المفاهیم الریاضیة وتطبیقاتها الحیاتیة وخل
وتحدي قـدرات الطـالب عـن طریـق ، وممارسة التأمل المستمر، مراحلهالتوجیه عملیة التدریس في جمیع 

  .األسئلة اإلبداعیة

ممـــا ســـبق فـــإن الباحـــث یـــرى أنـــه قـــد تنوعـــت الطـــرق والوســـائل التـــي تســـتخدم مـــن أجـــل تنمیـــة التفكیـــر 
مـــن بـــرامج أو اســـتراتیجیات أو بعـــض األســـالیب التـــي یســـتخدما المعلـــم داخـــل ، بالریاضـــي لـــدى الطـــال
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إلـــى بعــض األمــور التـــي قــد تنــدرج تحـــت )  ٣٠-٢٩ص ، ٢٠٠٧( وقـــد أشــار إبــراهیم ، حجــر الدراســة
بعـض مجـاالت التواصـل الریاضـي مثـل اسـتخدام التمثیـل الرمـزي للمشـكالت الریاضـیة التـي تنـدرج تحــت 

ل الطالـــب یصـــف تفكیـــره الریاضـــي خطـــوة بخطـــوة التـــي تنـــدرج تحـــت التحـــدث وجعـــ، التمثیـــل الریاضـــي
مـن خـالل نشـاطات متنوعـة إال أن الباحث في هذه الدراسـة سـوف یسـتخدم المجـاالت السـابقة ، الریاضي
حیــث ، اسـتخدام مجــاالت أخـري مــن أجـل العمــل علـى تنمیــة التفكیـر الریاضــي لـدى الطــالب إلــىإضـافة 

الریاضــیة والكتابــة الریاضــیة واالســتماع الریاضــي والتمثیــل الریاضــي والتحــدث  سیســتخدم الباحــث القــراءة
الریاضي من أجل محاولة تنمیة التفكیـر الریاضـي لـدى الطـالب مـن خـالل نشـاطات متنوعـة لكـل مجـال 

  .من المجالت السابقة
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

  

 ً   .ریاضي الدراسات التي تناولت التواصل ال :أوال
  

  .الدراسات التي تناولت التفكیر الریاضي  :ثانیاً 
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   ات التي تناولت التواصل الریاضيالدراس :أوًال 

  

  :) ٢٠١١( المشیخي دراسة 

هـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة فاعلیـــة برنـــامج تـــدریبي مقتـــرح فـــي تنمیـــة مهـــارات معلمـــات الریاضـــیات فـــي 
ولتحقیـق هـذا الهـدف اسـتخدمت الباحثـة ،لثانویـة بمدینـة تبـوك التواصل الریاضي بالمرحلتین المتوسطة وا

 .معلمــة مــن معلمــات الریاضــیات بــالمرحلتین المتوســطة والثانویــة بمدینــة تبــوك)  ٣٠( عینــة مكونــة مــن 
القــراءة ، الكتابــة ، التحــدث ( ،واســتخدمت الباحثــة بطاقــة مالحظــة مهــارات التواصــل الریاضــي الخمــس 

یوجـــد فـــرق دال أنـــه الدراســـة  أظهـــرتوقـــد  .جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالدراســـةل) ،االســـتماع ، التمثیـــل
ا عنــد مســتوى الداللــة  ً ) عینــة الدراســة (بــین متوســطي درجــات معلمــات الریاضــیات )   ٠,٠٥( إحصــائی

ال یوجــد وأنــه  .فــي القیاســین القبلــي و البعــدي لمهــارات التواصــل الریاضــي ككــل لصــالح القیــاس البعــدي 
ا عنـــــد مســــــتوى الداللــــــة فـــــرق دال إح ً بـــــین متوســــــطي درجـــــات معلمــــــات الریاضــــــیات  )   ٠,٠٥( صــــــائی

فـي القیاسـین  البعـدي لمهـارات التواصـل الریاضـي تعـزي ) عینة الدراسـة (بالمرحلتین المتوسطة والثانویة 
  .لمتغیر الجنس 

  :) ٢٠٠٩( سرور دراسة 

ى اســتخدام التقنیــات الحدیثــة فــي تنمیــة معرفــة فاعلیــة برنــامج تــدریبي قــائم علــ إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
 ٤٤عینـة مكونـة مـن   ولتحقیق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـثالتواصل الریاضي لدى الطالب المعلمین ، 

واستخدم الباحث بطاقة تقـویم مهـارات التواصـل الریاضـي لـدى الطـالب المعلمـین مـن أجـل جمـع  .طالبًا 
وجــود أثـر فعـال للبرنـامج التـدریبي القـائم علـى اســتخدام ة وقـد أظهـرت الدراسـ .البیانـات الخاصـة بالدراسـة

التقنیـــات الحدیثـــة مـــن خـــالل إكســـاب الطـــالب المعلمـــین كفایـــات المـــنهج المدرســـي فـــي تنمیـــة مهـــارات 
 -الكتابـــــة –القـــــراءة  -االســــتماع -التحـــــدث( ن مهــــارات التواصـــــل الریاضــــي و أ، التواصــــل الریاضـــــي 

  .ن تنمیتها بصورة أفضل عند استخدام التقنیات الحدیثة یمك) التمثیالت الریاضیة المتعددة 

  :) ٢٠٠٩( العنزي دراسة 

ـــة االبتدائیـــة مـــن مهـــارات  مـــدىمعرفـــة  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة  تمكـــن معلمـــي الریاضـــیات فـــي المرحل
ولتحقیـــق هـــذا الهـــدف اســـتخدم الباحـــث عینـــة مكونـــة مـــن مجتمـــع الدراســـة فـــي مدینـــة . االتصـــال اللفظـــي
 ٢٦، مشــرفین تربــویین ٦، معلــم ریاضــیات فــي المرحلــة االبتدائیــة ٧٣والمكونــة مــن ، یةعرعــر بالســعود
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وقـــد . اســـتخدم الباحـــث اســـتبانه لجمیـــع المعلومـــات المتعلقـــة بالدراســـةو  .مـــدیر مدرســـة ابتدائیـــة حكومیـــة
لم ، أن أظهـــرت الدراســـة  ّ لفظـــي والعالقـــات اإلنســـانیة فـــي بیئـــة الـــتع االســـتجابة علـــى محـــور االتصـــال اّل

لـــم داخـــل الفصـــل كقائـــد اســـتراتیجي ّ لفظـــي ومهـــام المع لمنظومـــة العمـــل التربـــوي فـــي  ومحـــور االتصـــال اّل
لفظـــي والفـــروق  لفظـــي واألســـئلة الصـــفیة ، ومحـــور االتصـــال اّل الموقـــف التدریســـي ، ومحـــور االتصـــال اّل

لف لفظــي ، ومحــور االتصــال اّل ظــي وتعزیــز الفردیــة بــین التالمیــذ ، ومحــور مواجهــة محبطــات االتصــال اّل
لفظیة برسائل إشاریة وجسدیة مدعمـة االسـتجابة علـى  وأن، ، بدرجـة عالیـة لكـل فئـات المجتمـعالرسائل اّل

لفظــي وخصــائص الریاضــیات كنظــامٍ مــن الرمــوز ، وكمقــررٍ مدرســي معرفــيٍّ ي بنــاء ذ محــور االتصــال اّل
لفظـــــي ومراعـــــاة صـــــعوبات الـــــتعلم بدرجـــــة عالیـــــة للمـــــ دیرین ، ومعلمـــــي خـــــاصٍ ، ومـحــــور االتصـــــال اّل

لفظـــــي أن ، الریاضـــــیات ، وبدرجـــــة متوســـــطة للمشـــــرفین التربـــــویین االســـــتجابة علـــــى محـــــور االتصـــــال اّل
لغوي المرتبطة بالمرحلة العمریة لتلمیذ المرحلـة االبتدائیـة ، بدرجـة متوسـطة للمـدیرین  وخصائص النمو اّل

االســــتجابة علــــى محــــور االتصــــال وأن ، ، وبدرجــــة عالیــــة لمعلمــــي الریاضــــیات ، والمشــــرفین التربــــویین 
لغـــوي ، بدرجـــة متوســـطة للمـــدیرین ، والمشـــرفین التربـــویین  لفظـــي اّل لفظـــي ومهـــارات األداء اّل ، وبدرجـــة اّل

  .عالیة لمعلمي الریاضیات

  :) ٢٠٠٩( الذراحي راسة د
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلــــى معرفـــة مســـتوى التواصــــل الریاضـــي لـــدى تالمیـــذ الصــــف الثـــامن مـــن التعلــــیم 

عینــة  ولتحقیــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث. وعالقتــه بتحصــیلهم الریاضــي، اســي بأمانــة العاصــمةاألس
، تلمیـــذاً ) ٣٠٥(تلمیـــذًا وتلمیـــذة مـــن تالمیـــذ الصـــف الثـــامن مـــن التعلـــیم األساســـي و مـــنهم ) ٦٦٤(مـــن 

اختیـــــرت مـــــن المـــــدارس الحكومیـــــة بأمانـــــة العاصـــــمة صـــــنعاء نهایـــــة العـــــام الدراســـــي ، تلمیـــــذة) ٣٥٩(و
وجـــود  الدراســـة  أظهـــرتوقـــد  .اســـتخدام فـــي جمـــع البیانـــات اختبـــار للتواصـــل الریاضـــي . ٢٠٠٧/٢٠٠٨

تبــــین أن أداء التلمیــــذات كــــان أفضــــل مــــن أداء و ، ضـــعفًا فــــي مســــتوى التالمیــــذ فــــي التواصــــل الریاضـــي
(  التالمیذ وأن الفـروق بـین الجنسـین كانـت معنویـة فـي جمیـع مهـارات التواصـل الریاضـي باسـتثناء مهـارة

ضــعفَا فــي مســتوى التحصــیل  ووجــود، فقــد كــان أداء الجنســین علیهــا متكــافئ) معرفـة المفــردات الریاضــیة
  .عالقة ارتباطیه موجبة بین التواصل الریاضي والتحصیل لدى أفراد العینةوبوجود ، التالمیذ لدى
  :) ٢٠٠٨(دراسة عفیفي   

معرفـة علـى التحصـیل وتنمیـة مهـارات التواصـل مـا وراء ال اسـتراتیجیةمعرفـة اثـر  إلـىهدفت هذه الدراسـة 
ولتحقــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث عینــة مــن تالمیــذ  .تالمیــذ الصــف األول اإلعــدادي لــدىالریاضــي 

وقـد اسـتخدم  ).٢٠٠٨- ٢٠٠٧(الصف األول اإلعدادي بمحافظة الفیوم بالفصـل الدراسـي الثـاني للعـام 
وقـــد أظهـــرت الدراســـة  .صـــل الریاضـــي لجمـــع البیانـــات الباحـــث اختبـــار التحصـــیل واختبـــار مهـــارات التوا
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ـــة إحصـــائیة عنـــد المســـتويو وجـــ بـــین متوســـطي درجـــات تالمیـــذ المجمـــوعتین ) ٠.٠١(د فـــروق ذات دالل
د فــروق و جــوو ، التجریبیــة والضــابطة فــي التطبیــق البعــدي الختبــار التحصــیل تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة

متوســـــطي درجـــــات تالمیـــــذ المجمـــــوعتین التجریبیـــــة  بـــــین) ٠.٠١(ذات داللـــــة إحصـــــائیة عنـــــد المســـــتوي
، والضابطة في التطبیق البعدي الختبار مهارات التواصل الریاضـي لصـالح تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة 

مهــارات التواصــل الریاضــي ومســـتوي  مســتوىبــین  إحصـــائیاموجبــة دالــة  ارتباطیــهد عالقــة و وجــوكــذلك 
  . تالمیذ المجموعة التجریبیة لدىالتحصیل 

  :)٢٠٠٨(دراسة عیسوي والمنیر   

علـى قصـور المهـارات  للتغلـب التعرف على اثر برنـامج قـائم علـى الـتعلم التـأملي إلىهدفت هذه الدراسة 
أطفـال الروضـة ، ولتحقیـق هـذا الهـدف  لـدىالریاضیة قبل األكادیمیة وتنمیة مهـارات التواصـل الریاضـي 

فلــة مــن ذوي القصــوى مــن أطفــال المســتوي الثــاني مــن طفــال وط١٩٥اســتخدم الباحثــان عینــة مكونــة مــن 
واســـتخدم  .ریـــاض األطفـــال بمدرســـتي الزهـــور االبتدائیـــة وعلـــي مبـــارك االبتدائیـــة بمحافظـــة اإلســـماعیلیة

الباحثان مادة المعالجة التجریبیة ومقیاسا التعرف على األرقـام والتعـرف علـى األشـكال ، وبطاقـة تصـمیم 
وقـد أظهــرت  .اختبـار الـذكاء غیــر اللفظـي ، واسـتمارة العامـل االجتمـاعي مهـارات التواصـل الریاضـي ، و 

بــین متوســطي درجــات الكســب ألطفــال )٠.٠١( مســتوىیوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائیة عنــد أنــه الدراســة 
المجمـــوعتین الضـــابطة والتجریبیـــة مـــن ذوي قصـــور المهـــارات الریاضـــیة قبـــل األكادیمیـــة ،علـــى مقیـــاس 

یوجـــــد فــــرق ذو داللـــــة و ، األكادیمیــــة ، لصــــالح أطفـــــال المجموعــــة التجریبیــــة  المهــــارات الریاضــــیة قبـــــل
بـین متوســطي درجــات الكســب ألطفـال المجمــوعتین الضــابطة والتجریبیــة )٠.٠١( مســتوىإحصـائیة عنــد 

مــن ذوي قـصـور المهــارات الریاضــیة قبــل األكادیمیــة ، علــى بطاقــة تقیــیم مهــارات التواصــل الریاضــي ، 
بـین متوسـطي )٠.٠١( مسـتوىیوجد فـرق ذو داللـة إحصـائیة عنـد و ، عة التجریبیة لصالح أطفال المجمو 

درجات الكسب ألطفـال المجمـوعتین الضـابطة والتجریبیـة مـن غیـر ذوي قصـور المهـارات الریاضـیة قبـل 
یوجـد و ، األكادیمیة ، على بطاقة تقییم مهارات التواصـل الریاضـي ، لصـالح أطفـال المجموعـة التجریبیـة 

بین متوسـطي درجـات الكسـب ألطفـال المجموعـة التجریبیـة )٠.٠١( مستوىداللة إحصائیة عند فرق ذو 
مـــن ذوي قصـــور المهـــارات الریاضـــیة قبـــل األكادیمیـــة وغیـــر ذوي القصـــور، علـــى بطاقـــة تقیـــیم مهـــارات 

  .التواصل الریاضي ، لصالح أطفال غیر ذوي القصور بالمجموعة التجریبیة 

  :) ٢٠٠٨(دراسة نصر 

التعــرف علــى فاعلیــة الكتابــة للــتعلم مــن خــالل فــرق التفكیــر فــي تصــمیم خــرائط  إلــىذه الدراســة هــدفت هــ
ـــة اإلعدادیـــة وأثـــر ذلـــك علـــى تنمیـــة التواصـــل الریاضـــي  طـــالب الفرقـــة  لـــدىالمفـــاهیم بریاضـــیات المرحل
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ولتحقیــــق هــــذا الهــــدف فــــإن الباحــــث اســــتخدمت عینــــة مــــن طــــالب  .الرابعــــة ریاضــــیات بكلیــــة التربیــــة 
واســــتخدم  ).٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(اضــــیات الفرقــــة الرابعــــة بجامعــــة بنــــي ســــویف خــــالل العــــام الدراســــي الری

 .اختبـار خـرائط المفـاهیم الریاضـیة واختبـار التواصـل الریاضـي  ،الباحث األدوات التالیة لجمیع البیانـات 
رجــات بـین متوسـطي د) ٠.٠١(یوجـد فـروق ذات داللــة إحصـائیة عنـد المســتويأنــه وقـد أظهـرت الدراسـة 

طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة فـــي التطبیـــق القبلـــي و البعـــدي الختبـــار خـــرائط المفـــاهیم الریاضـــیة لصـــالح 
بـــین متوســــطي درجــــات ) ٠.٠١(یوجـــد فــــروق ذات داللــــة إحصـــائیة عنــــد المســــتويو ، التطبیـــق البعــــدي 

التطبیــق طــالب المجموعــة التجریبیــة فــي التطبیــق القبلــي و البعــدي الختبــار التواصــل الریاضــي لصــالح 
  .البعدي 

  :) ٢٠٠٨( البركاتي دراسة 

معرفـة اثـر التـدریس باسـتخدام اسـتراتیجیات الـذكاءات المتعـددة و القبعـات السـت  إلـىهدفت هذه الدراسة 
فـي التحصـیل  ) مـاذا تعلمـت، ما أرید أن أعرف عن الموضوع، ماذا أعرف عن الموضوع(  K.W.Lو 

هـــذا الهـــدف  ولتحقیـــق .لـــث المتوســـط بمدینـــة مكـــة المكرمـــةطالبـــات الصـــف الثا لـــدىوالتـــرابط الریاضـــي 
طالبــة جــري تــوزیعهن عشــوائیا علــى أربــع مجموعــات ثــالث منهــا  ٩٥اســتخدم الباحــث عینــة مكونــة مــن 

واختبــار آخــر ، واســتخدم الباحــث اختبــار لقیـاس تحصــیل الطالبــات فــي الوحــدة .تجریبیـة والرابعــة ضــابطة
د فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد و وجـوقـد أظهـرت الدراسـة  .یاضيلقیاس مهارتي التواصل والترابط الر 

 التقــویمو  التــذكر" مســتوى كــل مــن التحصــیل البعــدي فــي الریاضــیات عنــد  كــل فــي)  ٠.٠٥( مســتوى 
ــا  ،و التواصــل الریاضــي والتـرابط الریاضــي "التقــویم و  الفهـمو  التركیــبو  التحلیــلو  التطبیـقو  ً  الســتراتیجیةتبع

لصــالح االســتراتیجیات ) التقلیدیــة ،، القبعـات الســت K.W.L اســتراتیجیةات المتعــددة ، الــذكاء( التـدریس 
 .الثالث األولي

  :) ٢٠٠٨( البالونة دراسة   

التقـــویم الـــذاتي  اســـتراتیجیةتطـــویر مهـــارة الكتابـــة فـــي الریاضـــیات مـــن خـــالل  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
طالبــة مـــن  ٦٠خدم الباحــث عینــة مكونـــة مــن ولتحقیــق هــذا الهـــدف اســت، مؤشــر االنجـــاز إلــىالمســتندة 

 .طالبــات الصــف األول الثــانوي العلمــي فــي مدرســة الیرمــوك الثانویــة للبنــات فــي مدیریــة عمــان بــاألردن
وقـد  .واستخدم الباحث اختبار الكتابـة الریاضـیة لمعرفـة هـل توجـد فـروق تعـزي لإلسـتراتیجیة المسـتخدمة 

فـــي اختبـــار مهـــارة الكتابـــة )  ٠.٠٥(  مســـتوىصـــائیة عنـــد د فـــروق ذات داللـــة إحو وجـــأظهـــرت الدراســـة 
  .مؤشر االنجاز إلىالتقویم الذاتي المستندة  استراتیجیةلصالح ، طلبة المرحلة الثانویة لدىالریاضیة 
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  :) ٢٠٠٨( مهدي وآخرون دراسة 
لریاضـي تالمیذ الصف الثامن من التعلیم األساسـي فـي التواصـل ا مستوىمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة 

ولتحقیق هذا الهدف استخدم البـاحثون عینـة مكونـة مـن تالمیـذ الصـف الثـامن . وكذا تحصیلهم الریاضي
 – ٢٠٠٧خـــالل العـــام الدراســـي ، مـــن التعلـــیم األساســـي فـــي مـــدارس الحكومـــة بأمانـــة العاصـــمة صـــنعاء

س التواصــــل واســــتخدم البــــاحثون اختبــــار لقیــــا .تلمیــــذة  ٣٥٩تلمیــــذا و  ٣٠٥والبــــالغ عــــددهم ، م ٢٠٠٨
ضـــعف وقــد أظهــرت الدراســة  .الریاضــي واختبــار آخــر لقیــاس تحصــیل التالمیــذ فــي مقــرر الریاضــیات 

ضــعف و ، الب فــي التواصــل الریاضــيتفــوق الطالبــات علــى الطــو ، داء التالمیــذ فــي التواصــل الریاضــيأ
 مسـتوىمـن الطالبـات أعلـي  لـدىالتحصـیل الریاضـي  مسـتوىوأن ، داء التالمیذ في التحصـیل الریاضـيأ

د عالقــة موجبــة وذات داللــة إحصــائیة بــین التواصــل الریاضــي و وجــو ، الطــالب لــدىالتحصــیل الریاضــي 
 .تالمیذ الصف الثامن من التعلیم األساسي لدىوالتحصیل الریاضي 

  :  ) Lim& Pugalee, 2007(   لیم و بغالي دراسة

صــیل طــالب الصــف العاشــر فــي هــدف هــذا البحــث إلــى اختبــار أثــر معیــار االتصــال الریاضــي علــى تح
ولتحقیـق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـث شـعبة واحـدة مـن طلبـة الصـف . موضوعات الریاضیات التطبیقیة 

طالبـا  ١٥وكـان عـدد الطلبـة ، العاشر الذین یدرسون فـي احـدي المـدارس الثانویـة فـي والیـة تونتـو بكنـدا 
طـور الباحثـان نموذجـا  ،األدوات التالیـة  واستخدم الباحث لجمع المعلومـات. إناث  ٥ذكور و  ١٠منهم 

)rubric ( ثــالث اســتبانات لقیــاس االتجاهــات أوالهــا فــي بدایــة  إلــىإضــافة ، كــأداة لتقیــیم كتابــات الطلبــة
شـملت االسـتبانة األولـى فقـرات . الفصل الدراسي والثانیة في منتصف الفصـل واألخیـرة فـي نهایـة الفصـل

أمـا . ضـیات، واسـتخدامات الكتابـة، واالنطباعـات حـول البرنـامج الحـاليحول خبرة الطلبة القبلیة فـي الریا
االســتبانة الثانیــة فشــملت فقــرات حــول مــا یحــب ومــا یكــره الطلبــة فــي الریاضــیات والكتابــة الریاضــیة، أمــا 
االستبانة األخیرة فكانت تشبه االستبانة الثانیـة مـع إضـافة بعـض الفقـرات تتعلـق بـرأي الطـالب فـي رأیهـم 

وأظهـر الدراسـة  .نامج وفیمـا إذا كـانوا یشـجعون معلمهـم علـى االسـتمرار فـي مثـل هـذا البرنـامج أم البالبر 
أن تلـك األنشـطة وبـ، د من األنشطة الكتابیـة المتنوعـةأن فهم الطلبة قد تحسن من خالل ممارستهم للعدی

حــــرة الســــیر الذاتیــــة أن مقاومــــة الطلبــــة للكتابـــة الوبـــ، المعرفیــــةقـــدمت دلــــیال علــــى تطـــور المهــــارات وراء 
أن إجـراء أبحــاث مــن ، لي تحسـن اتجاهــاتهم نحـو الریاضــیاتالخاصـة أدت إلــى زیـادة وعــي الطلبـة وبالتــا

ـــي تحفیــــز العالقــــات التعاونیــــة وتحســــین الممارســــات التعلیمیــــة ودعــــم التغییــــر  النــــوع اإلجرائــــي یســــهم فـ
  .المرغوب
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  :)٢٠٠٧(دراسة عطیة وصالح 

مــــاذا أعــــرف عــــن ( والتــــي تعنــــي  ) K.W.L(فعالیــــة إســــتراتیجیتي  معرفــــة إلــــىهـــدفت هــــذه الدراســــة 
فـــي تـــدریس ) شـــارك –زواج  –فكـــر (و  ،) مـــاذا تعلمـــت، مـــا أریـــد أن أعـــرف عـــن الموضـــوع، الموضـــوع

ولتحقیـق هـذا الهـدف  .تالمیذ المرحلـة االبتدائیـة  لدىالریاضیات على تنمیة التواصل واإلبداع الریاضي 
ة عشــوائیة مـــن تالمیــذ الصـــف الســادس االبتــدائي بمحافظـــة الشــرقیة خـــالل فــان الباحثــان اســـتخدما عینــ

واســــتخدم الباحثــــان اختبــــار التواصــــل الریاضــــي ، )٢٠٠٧–٢٠٠٦(الفصــــل الثــــاني مــــن العــــام الدراســــي 
د فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد و وجـوقــد أظهــرت الدراســة  .واختبـار اإلبــداع الریاضــي لجمــع البیانـات 

ودرجـات تالمیـذ  )والثانیـة  األولـي( وسـطي درجـات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة بـین مت) ٠.٠١(المسـتوي
لصــالح  واختبــار اإلبـداع الریاضــي المجموعـة الضــابطة فـي التطبیــق البعـدي الختبــار التواصــل الریاضـي

  .)والثانیة  األولي( تالمیذ المجموعة التجریبیة 

  :)  ٢٠٠٦( مراد والوكیل  دراسة

معرفــة فعالیــة برنــامج مقتــرح فــي الریاضــیات قــائم علــى األنشــطة التعلیمیــة فــي  ىإلــهــدفت هــذه الدراســة 
ولتحقیــق هــذا الهــدف فــان  .تالمیــذ المرحلــة  االبتدائیــة  لــدىتنمیــة مهــارات التواصــل والتفكیــر الریاضــي 

الباحــث اســتخدم عینــة مكونــة مــن تالمیــذ صــفین فــي الخــامس االبتــدائي بالمرحلــة االبتدائیــة بمدینــة مینــا 
القمح ، محافظة الشرقیة وقد استخدم الباحث بطاقة مالحظة لقیاس مهارات التواصـل الریاضـي واختیـار 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة أنـــه وقـــد أظهـــرت الدراســـة  .ولمـــت القیـــاس التفكیـــر الریاضـــي لجمیـــع البیانـــات 
ق القبلـي و بین متوسطي درجـات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة فـي التطبیـ) ٠.٠١(إحصائیة عند المستوي

لصـــالح  واختبـــار مهـــارات التواصـــل الریاضـــي مهـــارات التواصـــل الریاضـــيفـــي كـــل مـــن اختبـــار البعـــدي 
  .التطبیق البعدي 

  :)٢٠٠٦(دراسة محمود و بخیت 

علـــى تنمیـــة بعـــض ) البورتفلیـــو(التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام التقـــویم األصـــیل  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة وبقـاء أثـر تعلمهـم ،  لـدىنحـو الریاضـیات مهارات التواصـل الریاضـي واالتجـاه 

ولتحقیـق هــذا الهــدف فلقـد اســتخدم الباحــث عینــة مـن تالمیــذ الصــف الخـامس االبتــدائي بمدرســتین بــإدارة 
واســتخدم الباحــث اختبــار تحصــیلي فــي الریاضـــیات  .تلمیــذ وتلمیـــذة  ١٠٨أســیوط التعلیمیــة مكونــة مــن 

بطاقــة  إلــىالریاضــي ، ومقیــاس االتجــاه لتالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي ،إضــافة  ،واختبــار التواصــل
ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطي ودرجـات أنـه وقـد أظهـرت الدراسـة  ".البورتفلیو"تقییم  

 توجد فروق ذات داللـة إحصـائیة عنـدأنه ، تالمیذ المجموعتین في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي 
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 لصــالح تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة فـــي التطبیــق البعــدي الختبــار التواصــل الریاضـــي) ٠.٠١( مســتوى
بـــین ) ٠.٠١( مســـتوىتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد وأنـــه ،  التجـــاه نحـــو الریاضـــیات ومقیـــاس

 متوســــطي درجــــات تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة فــــي التطبیــــق القبلــــي و البعــــدي لمقیــــاس االتجــــاه نحــــو
  .الریاضیات لصالح التطبیق البعدي 

  :) ٢٠٠٦(دراسة متولي 

معرفــة فعالیـة اســتخدام مـداخل البرهنــة غیــر المباشـرة فــي تنمیـة مهــارات البرهــان  إلــىهـدفت هــذه الدراسـة 
 .طــالب معلمــي الریاضــیات  لــدىالریاضــي واختــزال قلــق البرهــان وتحســین مهــارات التواصــل الریاضــي 

لباحــث اســتخدم عینــة مــن طلبــة شــعبة الریاضــیات بكلیــة التربیــة بصــور فــي ولتحقیــق هــذا الهــدف فــان ا
طالبـا واسـتخدم الباحـث اختبـار  ٥٧مكونة مـن ) ٢٠٠٦- ٢٠٠٥(سلطنة عمان في الفصل الثاني للعام 

أنـه وقـد أظهـرت الدراسـة  .مهارات البرهان الریاضـي واختبـار التواصـل الریاضـي كـأدوات لجمـع البیانـات 
بـــین متوســـطي درجـــات طـــالب المجمـــوعتین ) ٠.٠١(اللـــة إحصـــائیة عنـــد المســـتويتوجـــد فـــروق ذات د

واختبــار التواصــل  اختبــار مهــارات البرهــان الریاضــيلكــل مــن  التجریبیــة والضــابطة فــي التطبیــق البعــدي
بـین ) ٠.٠١(توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـد المسـتويوأنـه ، لصالح المجموعة التجریبیة الریاضي

مهـارات فـي كـل مـن اختبـار  التطبیق القبلي و البعدي  بینطالب المجموعة التجریبیة متوسطي درجات 
توجـــد فـــروق ذات وأنـــه اختبـــار مهـــارات التواصــل الریاضـــي لصـــالح التطبیـــق البعــدي ي و البرهــان الریاضـــ

بــین متوســطي درجــات طــالب المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة ) ٠.٠١(داللــة إحصــائیة عنــد المســتوي
 ارتباطیـهد عالقـة و وجـو ، ق البعدي لمقیاس قلق البرهان الریاضي لصالح المجموعة الضـابطة في التطبی

طـالب المجموعـة  لـدى ومهـارات التواصـل الریاضـي مهـارات البرهـان الریاضـيكل مـن موجبة بین تنمیة 
میـة موجبـة بـین تن ارتباطیـهد عالقـة و وجـو ، قلقهـم مـن البرهـان الریاضـي مسـتوى التجریبیـة وبـین انخفـاض

  .طالب المجموعة التجریبیة وتحسین مهاراتهم في التواصل الریاضي  لدىمهارات التواصل الریاضي 

  :)٢٠٠٥(دراسة بهوت وعبد القادر 

التعــرف علــى أثــر اســتخدام المــدخالت التمثیلیــة الریاضــیة علــى بعــض مهــارات  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
ئي ،ولتحقیــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث عینــة تالمیــذ الصــف الســادس االبتــدا لــدىالتواصــل الریاضــي 

مـــن تالمیـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي فـــي مدرســـتین ) تلمیـــذ وتلمیـــذة١٤٠(مكونـــة مـــن أربعـــة فصـــول 
بمحافظــة كفــر الشــیخ همــا مدرســة الســالم االبتدائیــة ومدرســة تجریبیــة المعلمــات االبتدائیــة خــالل الفصــل 

باحــــث اختبــــار التواصــــل الریاضــــي لقیــــاس مهــــارات واســــتخدم ال ). ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤(الدراســــي الثــــاني 
یوجـــد فـــرق دالـــة الدراســـة أنـــه  وقـــد أظهـــرت .طلبـــة الصـــف الســـادس االبتـــدائي  لـــدىالتواصـــل الریاضـــي 
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بـــین متوســـطي درجـــات تالمیـــذ المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة فـــي ) ٠.٠١( مســـتوىإحصـــائیا عنـــد 
وكـذلك ، بتـدائي لصـالح المجموعـة التجریبیـة تالمیـذ الصـف السـادس اال لـدىمهارات التواصل الریاضـي 

تحصـــل  ،بـــین متوســـطي درجـــات تالمیـــذ المجمـــوعتین ) ٠.٠١( مســـتوىیوجـــد فـــرق دالـــة إحصـــائیا عنـــد 
  .منخفض في مهارات التواصل الریاضي لصالح المجموعة التجریبیة/مرتفع ، تحصیل سابق/سابق

  :)٢٠٠٤(دراسة الشقرة 

التقــدیرات التقویمیــة لمنهــاج الریاضــیات الحــالي لتعلــیم الصــم مــن  هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى
) ١٦(وجهــة نظــر المعلمــین فــي ضــوء مهــارات التواصــل الریاضــي الكتــابي، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

معلمــا ومعلمــة ، وهــم جمیــع معلمــي الریاضــیات للصــم فــي محافظــات غــزة واســتخدمت الباحثــة االســتبانة 
أن أهـداف المنهـاج الحـالي وقد أظهرت الدراسة  .ف على وجهة نظر المعلمینالتي قامت بإعدادها للتعر 

مهـارات  إلـىتساعد الصم علـى اكتسـاب المهـارة فـي رسـم األشـكال هندسـیة متعـددة ولكـن ال تتعـدي ذلـك 
أن محتــوي المنهــاج الحــالي یتضــمن مفــاهیم وحقــائق مرتبــة ترتیبــا منطقیــا ، ، التصــمیم وابتكــار الزخــارف

أن طــــرق و ، احتیاجاتــــه  أن تلــــك الموضــــوعات ال تناســــب المرحلــــة العمریــــة لألصــــم وال تلبــــيتراكمیــــا إال
التــدریس المســتخدمة فــي المنهــاج الحــالي تركــز علــى الــتعلم الجمــاعي والطرائــق التقلیدیــة وهــذه الطرائــق 

  .التعلیمیة ال تناسب طبیعة األصم 

  : ) Bainbridge& etal, 2003(  وأخرون باینبردجي دراسة

 لـدىمعرفة أثر الكتابة الریاضـیة فـي تعزیـز التفـاهم والتواصـل والتفكیـر الریاضـي  إلىدفت هذه الدراسة ه
ولتحقیق هـذا الهـدف اسـتخدم البـاحثون عینـة مكونـة مـن جمیـع طـالب الصـف . تالمیذ المرحلة االبتدائیة

حثون األدوات التالیــة واسـتخدم البــا .الثـاني و الرابــع و السـادس فــي مدرســة واحـدة علــى مـدار عــام واحــد 
تم االطـالع علیهـا كـل حیـث كـان یـ، كتابات التالمیذ التي كانت تتم مرة واحدة كل أسـبوع :لجمع البیانات
بطاقة المالحظات المیدانیة التـي كانـت تـتم خـالل و ، المعلمین كل شهرین مقابالت معال، بضعة أسابیع

الطــالب علــى فهــم األفكــار تابــة الریاضــیة تســاعد أن الكوقــد أظهــرت الدراســة  .الزیــارات الصــفیة الشــهریة
الطـالب والمعلمـین لمعرفـة المفـاهیم التـي یفهمهـا الطـالب بشـكل تسـاعد الكتابـة الریاضـیة وأن ، الریاضیة
تحســن ، طــالب االنفتــاح علــى أفكــار اآلخــرینتتــیح للو ، ج التركیــز علیهــا فیمــا بعــدوالتــي تحتــا، واضــح 
  .الطالب  لدىاللغة 
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  :)  Debra I, 2000(   برادی دراسة
ولقـــد اســـتخدم ، مســـاعدة الكتابـــة للطلبـــة فـــي فهـــم وحـــل المســـائل  مـــدىمعرفـــة  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 

  .في الصف الثامن  ٣٤و، تلمیذ في الصف السابع  ١٤طالبا منهم  ٤٨الباحث عینة تتكون من 
والمقــــابالت وشــــرائط ، ة المالحظــــة بالمشــــارك ،واســــتخدم الباحــــث لجمــــع البیانــــات أربعــــة مصــــادر هــــي 

وأظهــرت هــذه الدراســة أنــه یمكــن اســتخدام الكتابــة كوســیلة لمســاعدة الطــالب  .كتابــة الحلــول ، التســجیل 
   .على تعلم التفكیر الریاضي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



52 

 

  التعلیق على الدراسات السابقة التي تناولت التواصل الریاضي

الریاضــي قــد بــأن البــاحثین الــذین تنــاولوا التواصــل یالحــظ الباحــث مــن خــالل عــرض الدراســات الســابقة 
  :تناولوه من عدة جهات

 دراســة  ،فمـنهم مـن تحـدث عـن التواصـل الریاضـي مـن خـالل وجـوده فـي المنهـاج المدرسـي مثـل
  . )٢٠٠٤(الشقرة 

  ومــنهم مــن تحــدث عــن التواصــل الریاضــي مــن خــالل دراســة مســحیة لمعرفــة مهــارات التواصــل
 ٢٠٠٩( دراسـة الـذراحي ،مثـل، المتعلمـین وعالقتهـا بـبعض المتغیـرات األخـري لـدىالریاضـي الموجـودة 

(.  
  وعالقتهـــا بـــبعض ، المعلمـــین أنفســـهم لـــدىومـــنهم مـــن تحـــدث عـــن مهـــارات التواصـــل الموجـــودة

 ٢٠١١( دراسـة المشـیخي ، ) ٢٠٠٩( دراسـة العنـزي  ،مثـل، أو تحسینها وتنمیتها، المتغیرات األخرى
  .) ٢٠٠٩( دراسة سرور ، )
  ومــــنهم مــــن تحـــــدث عــــن دور بعــــض االســـــتراتیجیات و البــــرامج فــــي تنمیـــــة مهــــارات التواصـــــل

دراســة ، ) ٢٠٠٦(دراســة متــولي ، )٢٠٠٥(دراســة بهــوت وعبــد القــادر  ،مثــل، الطلبــة لــدىالریاضــي 
دراسـة ، )٢٠٠٧(دراسة عطیة وصـالح ، )  ٢٠٠٦( دراسة مراد والوكیل ، )٢٠٠٦(محمود و بخیت 

  .) ٢٠٠٨( دراسة البالونة ، )٢٠٠٨(اسة عیسوي والمنیر در ، )٢٠٠٨(عفیفي 
  ومـــنهم مـــن تحـــدث عـــن دور بعـــض مجـــاالت التواصـــل الریاضـــي فـــي تنمیـــة بعـــض المتغیـــرات

 ،ومـــن هـــذه الدراســـات، األخــرى مثـــل التفكیـــر الریاضـــي أو التحصــیل الدراســـي أو الفهـــم أو حـــل المســائل
(  وأخـــرون بـــاینبردجي دراســـة، ) Debra I, 2000(   دیبـــرا دراســـة، ) ٢٠٠٨(دراســـة نصـــر 

Bainbridge& etal, 2003  ( ،بغالي و لیم دراسة   )Lim& Pugalee, 2007   (. 
  

ویـــري الباحـــث أن هـــذه الدراســـة قـــد تمیـــزت عـــن الدراســـات الســـابقة فـــي أنهـــا تحـــدثت عـــن دور التواصـــل 
تنمیـة بعـض المتغیــرات مـن خـالل نشــاطات البرنـامج المعـد القــائم علـى التواصـل الریاضـي فــي الریاضـي 

حیث أن الدراسات السابقة لم تقم باسـتعمال نشـاطات تكـون فـي محتواهـا ، األخرى وهي التفكیر الریاضي
عینـة الدراسـة حیـث أنـه لـم تجـري  اخـتالفإضـافة إلـي . التركیز علـى جمیـع مجـاالت التواصـل الریاضـي

  .وهم طالب قطاع غزة دراسات تجریبیة قائمة على التواصل الریاضي على مجتمع الدراسة
ولقـد اســتفاد الباحـث مــن الدراســات السـابقة فــي التعــرف علـى مجــاالت التواصــل الریاضـي والتعــرف علــى 

حیـث كانـت هـي نقطـة البدایـة فـي بنـاء ، صور عملیة لبعض النشـاطات القائمـة علـى التواصـل الریاضـي
  .البرنامج محور الدراسة
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 طبیعـة حسـب أخـري إلـى دراسـة مـن اختلفـت فقـد بیانـاتال جمـع فـي المسـتخدمة لـألدوات بالنسبة أما
  :الدراسة

 فقـــد المدرســي المنهــاج فــي وجــوده خــالل مـــن الریاضــي التواصــل عــن تحــدثت التــي فالدراســات 
  .المحتوي تحلیل بطاقة أو، االستبانة هي األداة كانت

 مهــــارات لمعرفــــة مســـحیة دراســــة خـــالل مــــن الریاضــــي التواصـــل عــــن تحـــدثت التــــي والدراســـات 
 بطاقــــة أو االختبـــار هـــي األداة كانــــت فقـــد، المعلمـــین أو المتعلمـــین لــــدى الموجـــودة الریاضـــي التواصـــل
  المقابالت أو، المالحظة

 التواصــل مهــارات تنمیــة فــي البــرامج و االســتراتیجیات بعــض دور عــن تحــدثت التــي والدراســات 
  الریاضي التواصل في اختبار هي األداة كانت فقد، الطلبة لدى الریاضي

 المتغیـرات بعـض تنمیـة فـي الریاضـي التواصـل مجـاالت بعض دور عن تتحدث والدراسات التي 
 هـــي األداة كانـــت فقــد، المســـائل حــل أو الفهـــم أو الدراســـي التحصــیل أو الریاضـــي التفكیــر مثـــل األخــرى

 اللخـ مـن االتجـاه أو، اختبـار خـالل مـن التحصـیل أو التفكیـر فـي أثـره قیـاس ثـم، نموذج أو برنامج بناء
 .مقیاس

  
 مـن الریاضـي التواصـل علـى قـائم برنامج بناء على قامت قد الدراسة هذه أن یرى الباحث فان هذا وعلى
 مـا أن إال، الریاضـي التفكیـر فـي اختبـار خـالل مـن الریاضـي التفكیـر مهـارات تنمیة في دوره معرفة أجل
 قــراءة مــن الریاضــي التواصــل التامجــ جمیــع فیهــا تتــوفر نشــاطات علــى شــموله هــو البرنــامج هــذا یمیــز

 .استثناء دون ریاضي وتمثیل ریاضي واستماع ریاضي وتحدث ریاضیة وكتابة ریاضیة
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  ات التي تناولت التفكیر الریاضيالدراس :انیًا ث

 :) ٢٠١٠( دراسة البالونة 

 الریاضـــي تفكیـــرال تنمیــة فـــي األداء علـــى القــائم التقـــویم اســـتراتیجیة أثــرمعرفـــة  إلـــىهــدفت هـــذه الدراســة 
ولتحقیــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث عینـــة ، الثانویــة المرحلــة طلبــة لــدى المشــكالت حــل علــى والقــدرة

مكونــة مــن طالبــات الصــف األول الثــانوي العلمــي بمدرســة مأدبــا الثانویــة خــالل الفصــل األول مــن العــام 
. طالبـة ٣٦لضـابطة مـن وا، طالبـة ٣٨حیث تكونت المجموعة التجریبیة مـن ، م٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي 

وقـد أظهـرت الدراسـة  .واختبـار حـل المشـكالت، واستخدم الباحث لجمع البیانات اختبار التفكیر الریاضـي
 ةبـین متوسـطي درجـات المجموعـة التجریبیـ)  ٠.٠٥( مسـتوىعنـد توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة أنـه 

وجــد فــروق ذات داللــة وت، لتجریبیــةلصــالح المجموعــة ا، ریاضــيوالضــابطة فــي تطبیــق اختبــار التفكیــر ال
والضـــابطة فـــي تطبیــــق  ةبــــین متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجریبیــــ)  ٠.٠٥( مســـتوىعنـــد إحصـــائیة 

  .اختبار حل المشكالت لصالح المجموعة التجریبیة

 :) ٢٠٠٩( راسة األغا د

 التفكیـر اراتمهـ بعـض تنمیـة في الذهني العصف استراتیجیة استخدام أثر معرفة إلىهدفت هذه الدراسة 
یـق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـث ولتحق،   عشـر الحـادي الصـف طـالب لـدى الـدماغ جانبي في الریاضي

طالب الصف الحادي عشر علمي الذین یدرسون في مدرسـة هـارون الرشـید الثانویـة بنـین فـي  منعینة 
یــــــة حیـــــث تكونــــــت المجموعـــــة التجریب، م٢٠٠٨/٢٠٠٩محافظـــــة خــــــان یـــــونس خــــــالل العـــــام الدراســــــي 

واســـتخدم الباحـــث لجمـــع البیانـــات اختبـــار الســـیطرة الدماغیـــة  .طالبـــاً  ٣٠والضـــابطة مـــن ، طالبـــاً ٣٠مـــن
عنــد د فــروق ذات داللــة إحصــائیة و وجــو  عــدموقــد أظهــرت الدراســة . واختبــار مهــارات التفكیــر الریاضــي

الختبــار والضــابطة فــي التطبیــق البعــدي  ةبــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــ)   ٠.٠٥( مســتوى
و طــالب  طــالب الجانــب األیمــن المســیطر للــدماغ كــل مــن لــدىتنمیــة بعــض مهــارات التفكیــر الریاضــي 

بـــین )  ٠.٠٥( مســـتوىعنـــد توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة وأنـــه ، الجانـــب األیســـر المســـیطر للـــدماغ
ارات والضـــابطة فـــي التطبیـــق البعـــدي الختبـــار تنمیـــة بعـــض مهـــ ةمتوســـطي درجـــات المجموعـــة التجریبیـــ

لصــالح المجموعــة ) دماغ األیمــن واألیســر للــ( طــالب الجــانبین المســیطرین معــًا  لــدىالتفكیــر الریاضــي 
بـــــین متوســـــطي درجـــــات )   ٠.٠٥( مســـــتوىعنـــــد ال توجـــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائیة و ، التجریبیـــــة

 لـدىریاضـي والضابطة في التطبیق البعـدي الختبـار تنمیـة بعـض مهـارات التفكیـر ال ةالمجموعة التجریبی
  ).الجانبین معًا ، أیسر، أیمن( الجانب المسیطر للدماغ  إلىطالب المجموعة التجریبیة تعزي 
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 :) ٢٠٠٩( دراسة الرویشد والعجمي 

 تنمیـــة فـــي الریاضـــیة المشـــكلة حـــل اســـتراتیجیات بعـــض تـــدریس فاعلیـــةمعرفـــة  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
 الخـــامس الصـــف تلمیـــذات لـــدى الریاضـــیة المشـــكلة حـــل نحـــو والمعتقـــدات الریاضـــي والتفكیـــر التحصـــیل

ولتحقیــق هــذه الدراســة اســتخدمت الباحثتــان عینــة مــن تلمیــذات الصــف الخــامس بمدرســة ، الكویــت بدولــة
، تلمیـــذة ٢٠حیـــث تكونـــت المجموعـــة التجریبیـــة مـــن ، اشـــبیلیة االبتدائیـــة مـــن منطقـــة العاصـــمة التعلیمیـــة

جمــــع البیانــــات اختبــــار تحصــــیلي واختبــــار فــــي التفكیــــر اســــتخدم الباحــــث ل. تلمیــــذة ١٩والضــــابطة مــــن 
د فـــروق ذات داللـــة و وجـــوقـــد أظهـــرت الدراســـة  .ومقیـــاس المعتقـــدات نحـــو المشـــكلة الریاضـــیة، الریاضـــي

والضـــابطة فــي التطبیـــق  ةبــین متوســـطي درجــات المجموعـــة التجریبیــ)   ٠.٠١( مســـتوىعنــد إحصــائیة 
د فــروق ذات داللــة و وجــ، لصــالح المجموعــة التجریبیــة ،اضــیاتالبعــدي الختبــار التحصــیل فــي مــادة الری

والضـــابطة فـــي التطبیـــق  ةبـــین متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجریبیـــ)  ٠.٠١( مســـتوىعنـــد إحصـــائیة 
د فـروق ذات و وجـوعـدم ، لصالح المجموعـة التجریبیـة، الریاضیة المشكلة نحو المعتقدات یاسالبعدي لمق

ــــد داللــــة إحصــــائیة  ــــین )  ٠.٠٥( مســــتوىعن ــــب والضــــابطة فــــي  ةمتوســــطي درجــــات المجموعــــة التجریبی
  .التطبیق البعدي الختبار التفكیر الریاضي

 :)٢٠٠٩(  عليدراسة 

 المرحلـة لطـالب االحتمـاالت تـدریس فـي المنظـومي المـدخل اسـتخدام أثـرمعرفـة  إلىهدفت هذه الدراسة 
ولتحقیــق هــذا ، لــدیهم ریاضــيال القلــق وخفــض الریاضــي التفكیــر وتنمیــة التحصــیل زیــادة علــى اإلعدادیــة

بحیـث كانـت ، الهدف استخدم الباحث عینة مكونة مـن طـالب الصـف األول اإلعـدادي بمحافظـة أسـیوط
والضـــابطة ، طالـــب مـــن مدرســـة الجامعـــة اإلعدادیـــة الموحـــدة بنـــین ٤٢المجموعـــة التجریبیـــة مكونـــة مـــن 

خدم لجمـــع البیانـــات اختبـــار واســـت. طالـــب مـــن مدرســـة الجـــالء اإلعدادیـــة الموحـــدة بنـــین ٤١مكونـــة مـــن 
توجــد فــروق أنــه وقــد أظهــرت الدراســة  .ومقیــاس القلــق الریاضــي، واختبــار التفكیــر الریاضــي، تحصــیلي

 والضــابطة فــي ةبــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــ)  ٠.٠١( مســتوىعنــد ذات داللــة إحصــائیة 
، لصـالح المجموعـة التجریبیــة، ضـيواختبـار التفكیـر الریا اختبـار التحصـیل فـي مـادة الریاضــیاتكـل مـن 

 ةبــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیـــ)   ٠.٠١( مســتوىعنــد د فــروق ذات داللــة إحصــائیة و وجــ
 .لصالح المجموعة الضابطة، والضابطة في مقیاس القلق الریاضي
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 :) ٢٠٠٩( دراسة العنزي 

 حـــل اســـتراتیجیات الریاضـــیات معلمـــي إلكســـاب تـــدریبي برنـــامج فاعلیـــةمعرفـــة  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
 نحــو واالتجــاه الریاضــي والتفكیــر الریاضــیة المشــكالت حــل علــى القــدرة تنمیــة علــى الریاضــیة المشــكالت
ولتحقیــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث عینــة مكونــة مــن جمیــع معلمــي الصــف ، طالبهــم لــدى الریاضـیات

ــــالغ عــــددهم  ــــك فــــي المــــدارس ، طالبــــا ١٩٠و جمیــــع طالبهــــم ، معلمــــین ١٠الســــادس االبتــــدائي الب وذل
واسـتخدم الباحـث . هــ١٤٢٩/١٤٣٠ي مـن العـام الدراسـي الحكومیة في مدینـة عرعـر خـالل الفصـل الثـان

ومقیـاس االتجـاه نحـو مـادة ، واختبار التفكیـر الریاضـي، لجمع البیانات اختبار القدرة على حل المشكالت
بـــین )   ٠.٠٥( مســـتوىعنـــد ة إحصـــائیة توجـــد فـــروق ذات داللـــأنـــه وقـــد أظهـــرت الدراســـة  .الریاضـــیات

 كـــل مـــن متوســـطات درجـــات طـــالب الصـــف الســـادس االبتـــدائي فـــي األداء القبلـــي واألداء البعـــدي فـــي
واختبـــار التفكیـــر الریاضـــي ومقیـــاس االتجـــاه نحـــو مـــادة  اختبـــار القـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت الریاضـــیة

 .لصالح األداء البعدي الریاضیات

 :) ٢٠٠٩( دراسة حمادة 

معرفــــة أثــــر اســــتخدام التــــدریس التبــــادلي لتنمیــــة التفكیــــر الریاضــــي والتواصــــل  إلــــىدفت هــــذه الدراســــة هــــ
ولتحقیــــق هـــذا الهــــدف ، الریاضـــي بالمرحلــــة اإلعدادیـــة فــــي ضـــوء بعــــض معـــاییر الریاضــــیات المدرســـیة

طالـب وطالبــة مــن الصـف الثــاني اإلعــدادي بأحـد مــدارس أســیوط  ٩٨اسـتخدم الباحــث عینـة مكونــة مــن 
 .مجمــوعتین تجریبیــة وضــابطة بالتســـاوي إلــىحیــث تــم تقســـیمهم ، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ل العــام الدراســي خــال

واســـتخدم الباحـــث لجمـــع البیانـــات اختبـــار التفكیـــر الریاضـــي لقیـــاس مهـــارة االســـتدالل والبرهنـــة واختبـــار 
 مســتوىتوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد أنــه وقــد أظهــرت الدراســة  .لقیــاس مهــارة الكتابــة الریاضــیة

، بــین متوســطي درجــات طلبــة المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي اختبــار التفكیــر الریاضــي ) ٠.٠٥(
بــین متوســطي )  ٠.٠٥( مســتوىفــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد و ، لصــالح طلبــة المجموعــة التجریبیــة

ة المجموعــة لصــالح طلبــ، درجــات طلبــة المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي اختبــار الكتابــة الریاضــیة 
 .التجریبیة

 :) ٢٠٠٨( دراسة القیسي 

معرفــة أثــر اســتخدام نمــوذج تقــویمي فــي التحصــیل والتفكیــر الریاضــي واالتجــاه  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
طالبـة مـن طالبـات الصـف  ٨١ولتحقیق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـث عینـة مكونـة مـن ، نحو الریاضیات

، احــــث لجمــــع البیانــــات ثــــالث أدوات هــــي اختبــــار تحصــــیليواســــتخدم الب .التاســــع األساســــي فــــي األردن
توجــد فــروق أنــه وقــد أظهــرت الدراســة .واختبــار للتفكیــر الریاضــي ومقیــاس االتجــاه نحــو مــادة الریاضــیات
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بـین متوسـط دراجـات المجموعـة التجریبیـة ومتوسـط دراجـات )  ٠.٠٥( مسـتوىذات داللة إحصـائیة عنـد 
واختبـــار للتفكیـــر الریاضـــي اختبـــار التحصـــیل الریاضـــي  مـــن كـــل أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي
  .لصالح المجموعة التجریبیةومقیاس االتجاه نحو مادة الریاضیات 

 :) ٢٠٠٨( دراسة القیسي 

 لـدىمعرفـة أثـر اسـتخدام االستقصـاء الریاضـي فـي التحصـیل والتفكیـر الریاضـي  إلـىهدفت هذه الدراسة 
طالبـا مـن  ٦٨ولتحقیق هذا الهدف استخدم الباحث عینة مكونة من . طلبة المرحلة األساسیة في األردن

واســتخدم الباحـــث اختبـــاران  .طــالب الصـــف الثــامن األساســـي فـــي مدرســة عمـــر بــن الخطـــاب األساســـیة
د و وجــوقــد أظهــرت الدراســة  .لجمــع البیانــات أحــدهما اختبــار تحصــیلي وآلخــر اختبــار للتفكیــر الریاضــي

جــات المجموعــة التجریبیــة ومتوســط بــین متوســط در )  ٠.٠٥ (مســتوىفــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد 
ــــار التحصــــیل الریاضــــي  كــــل مــــن دراجــــات أقــــرانهم فــــي المجموعــــة الضــــابطة فــــي اختبــــار التفكیــــر اختب

 .لصالح المجموعة التجریبیة ،الریاضي الكلي وعلي كل مجال من مجاالته

 :) ٢٠٠٨( دراسة العبسي 

، طلبــة الصـف الثالــث األساسـي فــي األردن لـدىهر التفكیـر الســائدة معرفـة مظــا إلــىهـدفت هــذه الدراسـة 
طالبــة یمثلــون تســع شــعب  ١٥٦و ، طالبــا ١٩٠ولتحقیــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث عینــة مكونــة مــن 

واســتخدم الباحــث لجمــع البیانــات اختبــار للتفكیــر . دراســیة فــي منطقــة اربــد التابعــة لوكالــة الغــوث الدولیــة
ـــــر بـــــالرموز، واالســـــتنتاج، واالســـــتقراء، اهر التالیـــــة التعمـــــیمالدراســـــي یتضـــــمن المظـــــ ، والنمذجـــــة، والتعبی

بلغـــــت نســــبة الطلبـــــة الــــذین یمتلكــــون مظــــاهر التفكیــــر الریاضــــي أن وقــــد أظهــــرت الدراســــة  .والتخمــــین
د فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي اكتســاب طلبــة الصــف الثالــث األساســي لمظــاهر و وجــوعــدم ، %٥٤,١

  . لمتغیر الجنس فكیر الریاضي الكلي تعزىالتالتفكیر الریاضي و 

 :) ٢٠٠٧( دراسة عبد الجلیل و خلیفة 

 مهــارات تنمیــة فــي المتعــددة الــذكاءات أنشــطة علــى قــائم برنــامج فاعلیــة معرفــة إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
هــذه  ولتحقیــق، الصــناعیة الثانویــة المرحلــة طــالب لــدى الریاضــي والتفكیــر المكانیــة والقــدرة الفنــي الرســم

الهـــدف اســـتخدم الباحــــث عینـــة مــــن طـــالب الصـــف األول الثــــانوي الصـــناعي بمدرســــة أســـیوط الثانویــــة 
. طالبـا ٣٤وضابطة مكونـة مـن ، طالبا ٣٤مجموعتین تجریبیة مكونة من  إلىوتم تقسیمهم ، المیكانیكیة

بـــار القـــدرة واخت، واســـتخدم الباحـــث لجمـــع البیانـــات اختبـــار لقیـــاس مهـــارات الطـــالب فـــي الرســـم الهندســـي
 مسـتوىعنـد د فـروق ذات داللـة إحصـائیة و وجـوقـد أظهـرت الدراسـة  .واختبار التفكیر الریاضي، المكانیة
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 اختبـار مهـارات الرسـم الفنـيكـل مـن  والضابطة في ةبین متوسطي درجات المجموعة التجریبی)  ٠.٠١(
  .تجریبیةلصالح المجموعة ال، واختبار القدرة المكانیة واختبار التفكیر الریاضي

 :) ٢٠٠٧( راسة القیسي د

طلبـة  لـدىمعرفـة أثـر اسـتخدام حـل المشـكالت فـي التحصـیل والتفكیـر الریاضـي  إلـىهدفت هذه الدراسة 
طالبـــا مـــن  ٦٨ولتحقیـــق هــذا الهـــدف اســتخدم الباحـــث عینــة مكونـــة مــن . المرحلــة األساســـیة فــي األردن

واســتخدم الباحـــث اختبـــاران  .ساســـیةطــالب الصـــف الثــامن األساســـي فـــي مدرســة عمـــر بــن الخطـــاب األ
د و وجــوقــد أظهــرت الدراســة  .لجمــع البیانــات أحــدهما اختبــار تحصــیلي وآلخــر اختبــار للتفكیــر الریاضــي

جــات المجموعــة التجریبیــة ومتوســط بــین متوســط در )  ٠.٠٥ ( مســتوىفــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد 
اختبـــار التفكیـــر  و لتحصـــیل الریاضـــياختبـــار اكـــل مـــن دراجـــات أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي 

 .لصالح المجموعة التجریبیة ،الریاضي الكلي وعلي كل مجال من مجاالته

 :) ٢٠٠٧( دراسة نجم 

طلبــة الصــف  لــدىالتفكیــر الریاضــي وعالقتــه بــبعض الــذكاوات  مســتوىمعرفــة  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
، ن المــدارس الحكومیـة بمحافظـة رفــحمـولتحقیــق هـذا الهـدف اســتخدم الباحـث عینـة ، الحـادي عشـر بغـزة

طالـب وطالبـة مـن ) ٣٦٢(العینـة مـن حیث تكونـت  ،مدارس إناث ٣مدارس ذكور و  ٣حیث تم اختیار 
واســتخدم الباحــث لجمــع البیانــات اختبــار التفكیــر . م٢٠٠٦/٢٠٠٧الــذین یدرســون خــالل العــام الدراســي 

عنــد د فــروق ذات داللــة إحصــائیة و وجــلدراســة وقــد أظهــرت ا .وقائمــة تیلــي للــذكاوات المتعــددة، الریاضــي
طلبـة الصـف  لـدىالـذكاوات المتعـددة  مسـتوى و التفكیر الریاضي مستوى كل من في)   ٠.٠١( مستوى

د فــروق ذات داللــة و وجـوعــدم ، لصــالح القسـم العلمــي) أدبــي، مـيعل(لمتغیــر القســم  الحـادي عشــر تعـزى
 ،الــذكاوات المتعــددة مســتوى و تفكیــر الریاضــيال مســتوى كــل مــن فــي)   ٠.٠١( مســتوىعنــد إحصــائیة 

البصـري فـإن الفـروق  عـدا التفكیـر، )أنثـي، ذكـر(لمتغیـر الجـنس  طلبـة الصـف الحـادي عشـر تعـزى لـدى
فـإن الفـروق  والـذكاء المكـاني والجسـم حركـي، والذكاء اللغوي فإن الفروق لصـالح اإلنـاث، لصالح الذكور
 .لصالح الذكور

 :) ٢٠٠٦( دراسة محمد  

معرفة أثر استخدام قطع دینـز والعـرض بـالكمبیوتر فـي تنمیـة التحصـیل والتفكیـر  إلىهدفت هذه الدراسة 
وتحقیـق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـث عینـة مـن ، الریاضي لدى التالمیذ بطیئي الـتعلم بالمرحلـة االبتدائیـة

، دائیـة والنهضــة االبتدائیــةتالمیـذ الصــف الرابـع االبتــدائي بطیئـي الــتعلم بمدرسـتي أبــو بكـر الصــدیق االبت
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طالبـا  ٣٨مـن  ةحیث تكونت المجموعة التجریبیـ. ٢٠٠٦/٢٠٠٧خالل الفصل األول من العام الدراسي 
 .واسـتخدم الباحـث لجمـع البیانـات اختبـار تحصـیلي واختبـار التفكیـر الریاضـي. طالبـا ٤٠والضابطة مـن 

بــین متوســـطي درجـــات )  ٠.٠٥( ىمســـتو د فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنــد و وجـــوقــد أظهـــرت الدراســة 
اختبـــار و  اختبـــار التحصـــیل فـــي مـــادة الریاضـــیاتكـــل مـــن  طلبـــة المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة فـــي

د عالقـة ارتباطیـه موجبـة ذات داللـة إحصـائیة و وجـ، لصالح طلبة المجموعة التجریبیـة، التفكیر الریاضي
ر التحصـــیلي وبـــبن درجـــاتهم فـــي اختبـــار بـــین متوســـط درجـــات تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــا

  .التفكیر الریاضي

 :) ٢٠٠٦( دراسة عبد السمیع و الشین 

معرفـــة فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح قـــائم علـــى الـــذكاءات المتعـــددة لتنمیـــة التحصـــیل  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
لهـدف اسـتخدم ولتحقیـق هـذا ا، تالمیـذ المرحلـة اإلعدادیـة لـدىوالتفكیر الریاضي والمیل نحو الریاضـیات 

الباحـث عینـة مكـون مــن تالمیـذ األول اإلعـدادي بمدرســة الشـیماء اإلعدادیـة فــي الفصـل الدراسـي الثــاني 
وي علـى مجمـوعتین ضـابطة طالبـا مـوزعین بالتسـا ٧٨والمكونـة مـن ، ٢٠٠٥/٢٠٠٦من العـام الدراسـي 

المتعـددة و اختبـار تحصـیلي اسـتخدم الباحثـان لجمـع البیانـات قائمـة مالحظـة لتقیـیم الـذكاءات  .وتجریبیة
د فـروق ذات و وجـوقـد أظهـرت الدراسـة   .و اختبار في التفكیر الریاضـي ومقیـاس المیـل نحـو الریاضـیات

جـات المجموعـة التجریبیـة ومتوسـط دراجـات أقـرانهم بین متوسـط در ) ٠.٠٥( مستوىداللة إحصائیة عند 
ختبـــار التفكیـــر الریاضـــي ومقیـــاس او  اختبـــار التحصـــیل الریاضـــيكـــل مـــن فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي 

 .لصالح المجموعة التجریبیة، في التطبیق البعدي المیل نحو الریاضیات

 :) ٢٠٠٥( دراسة حمادة 

 علــى القــائمتین واالستقصــاء) شــارك - زاوج - فكــر( إســتراتیجیتي فعالیــةمعرفــة  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
 قلــق واختــزال الریاضــي التفكیــر مهــارات تنمیــة فــي المدرســیة الریاضــیات نــوادي فــي النشــط الــتعلم أســلوب

ولتحقیــق هـذا الهــدف اسـتخدم الباحــث عینـة مــن بـین تالمیــذ ، اإلعدادیـة المرحلــة تالمیـذ لــدى الریاضـیات
ـــــــة بمدینـــــــة القـــــــاهرة خـــــــالل العـــــــام الدراســـــــي  الصـــــــف الثالـــــــث اإلعـــــــدادي بمدرســـــــة النقراشـــــــي اإلعدادی

 - زاوج - فكـــر( اســـتراتیجیةولـــي التـــي تســـتخدم حیـــث كانـــت المجموعـــة التجریبیـــة األ، م٢٠٠٣/٢٠٠٤
 االستقصـــاء اســـتراتیجیةو المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي تســـتخدم ، طالـــب ٤٤مكونـــة مـــن  ) شـــارك

واســتخدم الباحــث لجمــع البیانــات . طالــب ٤٢والمجموعــة الضــابطة مكونــة مــن ، طالــب ٤٠مكونــة مــن 
توجــد فــروق ذات أنــه وقــد أظهــرت الدراســة  .ریاضــیاتومقیــاس قلــق ال، الریاضــي راختبــار مهــارات التفكیــ

 األولـــي( بـــین متوســـطات درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة )  ٠.٠١( مســـتوىعنـــد داللـــة إحصـــائیة 
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وتوجـد ، لصـالح التطبیـق البعـدي، اختبـار التفكیـر الریاضـيفـي فـي التطبیقـین القبلـي و البعـدي  )والثانیة 
( بـین متوسـطات درجـات طـالب المجموعـة التجریبیـة )  ٠.٠٥( مسـتوىعند فروق ذات داللة إحصائیة 

( لصـــالح المجموعـــة التجریبیـــة  اختبـــار التفكیـــر الریاضـــيو المجموعـــة الضـــابطة فـــي ) األولـــي والثانیـــة 
بــین متوســـطات درجـــات )   ٠.٠٥( مســـتوىعنــد وتوجــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة ، )األولــي والثانیـــة 

ــــة  ــــة األ( طــــالب المجموعــــة التجریبی ــــي والثانی ــــق الریاضــــیات  ) ول والمجموعــــة الضــــابطة فــــي مقیــــاس قل
بـین متوسـطات )   ٠.٠٥( مسـتوىعند توجد فروق ذات داللة إحصائیة و ، لصالح المجموعة الضابطة

فـــي التطبیقـــین القبلـــي و البعـــدي لمقیـــاس قلـــق ) األولـــي والثانیـــة (درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة 
  .لقبليالریاضیات لصالح التطبیق ا

 :) ٢٠٠٥( دراسة عبد الحكیم   

 والتفكیـر التحصـیل تنمیـة فـي البنـائي للتعلم ویتلي نموذج استخدام فعالیةالمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة 
ولتحقیـق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـث ، الریاضـیات مـادة فـي الثـانوي األول الصـف طـالب لدى الریاضي

حیـث ، م٢٠٠٤/٢٠٠٥ذجیـة الثانویـة خـالل العـام الدراسـي عینة من طالب مدرسـة مصـر الجدیـدة النمو 
واســتخدم الباحـث لجمــع البیانــات  .طالبــاً  ٤٨والضــابطة مـن ، طالبــا ٤٥تكونـت المجموعــة التجریبیــة مـن 

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة أنــه وقــد أظهــرت الدراســة  .اختبــار تحصــیلي واختبــار التفكیــر الریاضــي
ت درجـــات طـــالب المجموعـــة التجریبیـــة فـــي األداء القبلـــي واألداء بـــین متوســـطا)  ٠.٠٥( مســـتوىعنـــد 

توجـد فـروق و ، لصـالح األداء البعـدي، واختبـار التفكیـر الریاضـي االختبار التحصـیلي كل من البعدي في
والضــابطة فــي  ةبــین متوســطي درجــات المجموعــة التجریبیــ)  ٠.٠٥( مســتوىعنــد ذات داللــة إحصــائیة 

  .لصالح المجموعة التجریبیة، ختبار التحصیلي واختبار التفكیر الریاضيلكل من االالتطبیق البعدي 

 :) ٢٠٠٤( دراسة مطر 

 طـالب لـدى الریاضـي التفكیـر تنمیـة فـي المفـاهیم مخططـات اسـتخدام أثرمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة 
 الیـــاجب ذكــور مدرســـةولتحقیــق هـــذا الهــدف اســتخدم الباحـــث عینــة مــن ،  بغــزة األساســـي الثــامن الصــف

حیـث تكونـت المجموعــة التجریبیـة مــن ،  غــزة بقطـاع الدولیــة الغـوث وكالـة لمــدارس التابعـة" ج"اإلعدادیـة
 .واســتخدم الباحــث لجمــع البیانــات اختبــار فــي التفكیــر الریاضــي   .طالبــاً  ٤٠والضــابطة مــن ، طالبـاً  ٤٠

بـین متوسـطي درجـات  ) ٠.٠١( مسـتوىعنـد توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة أنـه وقد أظهرت الدراسة 
ــــ ــــار التفكیــــر ا ةالمجموعــــة التجریبی لریاضــــي لصــــالح المجموعــــة والضــــابطة فــــي التطبیــــق البعــــدي الختب

بــین متوســطي درجــات الطــالب )  ٠.٠١( مســتوىعنــد توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة و ، التجریبیــة 
تبــار التفكیــر الریاضــي والضــابطة فــي التطبیــق البعــدي الخ ةمرتفعـي التحصــیل فــي المجمــوعتین التجریبیــ
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بــین متوســطي )  ٠.٠١( مســتوىعنــد توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة و ، لصــالح المجموعــة التجریبیــة
والضـابطة فـي التطبیـق البعـدي الختبـار  ةدرجات الطالب منخفضي التحصیل فـي المجمـوعتین التجریبیـ

  .التفكیر الریاضي لصالح المجموعة التجریبیة

 :) ٢٠٠٣( دراسة التودري 

مقترحـة لتـدریس ریاضـیات الصـف الثالـث االبتـدائي وأثرهـا  اسـتراتیجیةمعرفة أثر  إلىهدفت هذه الدراسة 
ولتحقیـق هـذا الهـدف اسـتخدم الباحـث ، على التفكیر الریاضي وترجمة التمارین اللفظیة واالحتفاظ بـالتعلم

ا تجریبیــــة واألخـــــرى مــــوزعین بالتســــاوي علــــى مجمـــــوعتین إحــــداهم، تلمیــــذ وتلمیـــــذة) ٨٤(عینــــة مكونــــة 
واستخدم الباحـث لجمـع البیانـات اختبـار تحصـیلي فـي الریاضـیات واختبـار فـي مهـارات التفكیـر . ضابطة

واختبـــار فـــي ، )البرهـــان الریاضـــي، إدراك العالقـــات، التعبیـــر بـــالرموز، االســـتنباط، االســـتقراء( الریاضـــي 
) ٠.٠٥( مســتوىداللــة إحصــائیة عنــد  د فــروق ذاتو وجــوقــد أظهــرت الدراســة  .ترجمــة التمــارین اللفظیــة

اختبــار التحصــل فــي مــادة  كــل مــن بــین متوســطي درجــات طــالب المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي
 .لصالح المجموعة التجریبیة، اختبار ترجمة التمارین اللفظیة و اختبار التفكیر الریاضي و الریاضیات

 :) ٢٠٠١( دراسة خالق 

فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح فـــي الهندســـة علـــى اكتســـاب المهـــارات المعرفیـــة  معرفـــة إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
ولتحقیـق هــذا ، المسـتویات المختلفـة مـن تالمیــذ الصـف األول اإلعـدادي لــدىللتفكیـر بأنواعـه والتحصـیل 

ــــین فصــــول الصــــف األول اإلعــــدادي  ــــة مكونــــة مــــن أربعــــة فصــــول مــــن ب الهــــدف اســــتخدم الباحــــث عین
واســـتخدم الباحـــث لجمـــع البیانـــات . ورة تـــم اختیارهمــا بصـــورة عشـــوائیةبمدرســتین مـــن مـــدارس المنیـــا بصـــ

ــــة للتفكیــــر  ــــي، التفكیــــر الناقــــد، التفكیــــر االســــتقرائي( اختبــــار المهــــارات المعرفی التفكیــــر ، التفكیــــر التحلیل
 .واختبــار التحصــیل فــي مــادة الریاضــیات، واختبــار التفكیــر الریاضــي، )والتفكیــر االبتكــاري، االســتداللي

بـــین متوســـطي درجـــات )  ٠.٠١(مســـتوىعنـــد د فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة و وجـــظهـــرت الدراســـة وقـــد أ
و اختبــار التفكیــر  اختبــار المهــارات المعرفیــة للتفكیــر ككــل كــل مــن والضــابطة فــي ةالمجموعــة التجریبیــ

  . لصالح المجموعة التجریبیة، اختبار التحصیل في مادة الریاضیات الریاضي ككل ومكوناته و

 :) ٢٠٠١( حسن دراسة 

معرفـــة أثـــر اســـتخدام نمـــوذج دورة الـــتعلم فـــي تـــدریس المفـــاهیم الریاضـــیة علـــى  إلـــىهـــدفت هـــذه الدراســـة 
ولتحقیــق هــذا ، طــالب الصــف األول الثــانوي لــدىالتحصــیل وبقــاء أثــر الــتعلم وتنمیــة التفكیــر الریاضــي 

ـــذین یدرســـون طالبـــا وطالبـــة بالصـــف األول ال ١٤٠الهـــدف اســـتخدم الباحـــث عینـــة مكونـــة مـــن  ثـــانوي ال
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الثانویــة بنــین والخیــاط الثانویــة بنــات بمدینــة أســیوط خــالل العــام  علــىبمدرســتي المشــیر أحمــد إســماعیل 
 .مــــوزعین علــــى مجمــــوعتین بالتســــاوي أحــــدهما ضــــابطة واألخــــرى تجریبیــــة،  ٢٠٠٠/٢٠٠١الدراســــي 

 .األخـر اختبـار تفكیـر ریاضـيو ، واستخدم الباحث لجمع البیانات اختبار تحصیلي في المفـاهیم الریاضـیة
بــین متوســـطي درجـــات )  ٠.٠٥( مســـتوىد فــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنــد و جـــو وقــد أظهـــرت الدراســة 

والبعـــدي المؤجـــل   البعـــدياالختبـــار التحصـــیلي  كـــل مـــن طـــالب المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة فـــي
  .لصالح طالب المجموعة التجریبیة، واختبار التفكیر الریاضي
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  التي تناولت التفكیر الریاضي ةالتعلیق على الدراسات السابق

  :جهات عدة من تناولت قد الریاضي التفكیر تناولت التي السابقة الدراسات بأن الباحث یرى

 مثــل األخــرى المتغیــرات وبعــض الریاضــي التفكیــر تنمیــة أجــل مــن اســتراتیجیة اســتخدام عــن تحــدث مــن فمنهــا •
 دراســة، ) ٢٠٠٧(  القیســي دراســة، ) ٢٠٠٨(  القیســي دراســة ،الدراســات هــذه ومــن، واالتجــاه والمیــل التحصــیل

  .)٢٠٠٩(  على دراسة، ) ٢٠٠٩(  حمادة دراسة، ) ٢٠٠٣(  التودري

 المتغیـــرات وبعـــض الریاضـــي التفكیـــر تنمیـــة أجـــل مــن مقتـــرح برنـــامج اســـتخدام عـــن تحـــدث مـــن ومنهــا •
، ) ٢٠٠٦(  الشـین و السـمیع عبـد دراسـة ،الدراسـات هـذه ومـن، هواالتجـا والمیـل التحصـیل مثل األخرى
  .) ٢٠٠٧(  خلیفة و الجلیل عبد دراسة، ) ٢٠٠١(  حسن دراسة

، ) ٢٠٠٨(  العبســي دراســة ،مثــل، المتعلمــین لــدى الســائدة الریاضــي التفكیــر مهــارات عــن تحــدث مــن ومنهــا  •
  .) ٢٠٠٧(  نجم دراسة

، ) ٢٠٠٩(  العنـــزي دراســة ،مثـــل، المعلمــین لـــدى الریاضــي كیـــرالتف مهــارات عـــن تحــدث مـــن ومنهــا  •
  .) ٢٠٠٥(  حمادة دراسة

 ومعرفــة البیانـات جمــع أجـل مـن الریاضــي التفكیـر فـي اختبــار اسـتخدمت قـد الدراســات هـذه جمیـع أن الإ
  .النتائج

رف علــى والتعــ، ولقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة فــي التعــرف علــى مهــارات التفكیــر الریاضــي
حیــــث اســـتفاد منهــــا الباحـــث فــــي بنـــاء اختبــــار التفكیــــر ، بعـــض التمــــارین التـــي تقــــیس التفكیـــر الریاضــــي

  .ةالدراسالریاضي أداة 

ولقــد تمیــزت هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا قامــت بعمــل اختبــار للتفكیــر الریاضــي خــاص 
ختبـار مفــاهیم الوحـدة فـي مضــمون حیـث تضـمن اال، بوحـدة الجبـر لـدى طــالب الصـف السـابع األساســي

  .األسئلة التي تقیس مهارات التفكیر الریاضي
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  الفصل الرابع

  الطریقة واإلجراءات
  
  .منهج الدراسة  .١
 .عینة الدراسة  .٢
 .متغیرات الدراسة .٣

  .البرنامج المقترح .٤
  .الدراسة  أداة .٥
  .ضبط المتغیرات  .٦
  .إجراءات الدراسة .٧
  .األسالیب اإلحصائیة  .٨
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  :المقدمة
 الدراسـة المسـتخدمة اةأد وكـذلك الدراسة وعینتها، وألفراد مجتمع ،الدراسة لمنهج وصفاً  الفصل هذا یتناول

 اةأد تقنـین فـي بهـا الباحـث قـام التـي لإلجـراءات عرضـاً  یتضـمن كمـا وثباتهـا، وصـدقها إعـدادها، وطـرق

التحلیـل اإلحصــائي  فـي ثالباحـ اعتمـد علیهــا التـي األســالیب اإلحصـائیة الدراسـة وتطبیقهـا، و أخیـرا
  .سةار للد
  
  : الدراسة منھج .١

المنهج التجریبي الذي یسعى للكشف عن العالقات بین المتغیرات في ظروف  باستخدام الباحث قام
یسیطر الباحث فیها على متغیرات أخرى لمعرفة الظروف التي تسبب ظاهرة محددة، و لذلك فالتجریب 

الشربیني، (حدث ما و مالحظة التغییرات في الحدث ذاته تغییر متعمد مضبوط بالشروط المحددة ل
وذلك ألن ، وكان التصمیم التجریبي المتبع هو بعدي لمجموعتین تجریبیة وضابطة ،)٢٠٠٧،٩

  .االختبار المعد له عالقة بمحتوي الوحدة التي سوف تدرس من خالل البرنامج المقترح
  

  :الدراسة عینة .٢

في مدرسة عبد اهللا صیام الذین یدرسون   السابع الصف طالب جمیع من الدراسة عینة تتكون
 منهما واحد ، صفین إلى، حیث ینقسم الطالب م ٢٠١١- ٢٠١٠خالل العام الدراسي ) أ(األساسیة

 المدرسة اختیار تم وقد ، الضابطة ضمن المجموعة صنف واآلخر التجریبیة المجموعة ضمن صنف

حد علم  على_ لمدرس الذي یدرس هذین الصفین یتمتع ا ألن و لتسهیل عمل الدراسة قصدیه بطریقة 
، وذلك أن الباحث قد الزمه متدربا لمدة فصلین دراسیین، بكفاءة عالیة في مجال التدریس_  الباحث 

  .إضافة إلي ثناء مشرفین الریاضیات علیه أثناء الدورات التي تعقدها المدیریة
  ) ١( رقم جدول

  .الدراسة عینة توزیع كیفیة یوضح
  

  %النسبة   التكرار  العینة
 %50 30  ضابطة

  %50  30  تجریبیة
  %١٠٠  60  المجموع
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  :الدراسة متغیرات .٣

  : من الدراسة متغیرات تكونت

 التواصل الریاضي  علىبرنامج قائم  : المستقل المتغیر.  

 بعض مهارات التفكیر الریاضي  : التابع المتغیر. 

 :البرنامج المقترح  .٤

 ): ٣( ح مما یلي انظر الملحق رقم وتكون البرنامج المقتر 

  .التواصل الریاضي تعریف البرنامج المقترح القائم على  - أ

  .الفكرة العامة للبرنامج المقترح  -  ب

  .أسس بناء البرنامج المقترح  -  ت

  .جمبررات بناء البرنام  -  ث

  .األهداف العامة للبرنامج  - ج

  .إطار محتوي البرنامج المقترح  - ح

  .التدریس المقترح في البرنامج أسلوب  - خ

 .یب التقویم المقترحة في البرنامجالأس  -  د

 .واد والوسائل التعلیمیة المقترحةالم  -  ذ

 .درس ٢١دروس البرنامج والمكون من    -  ر

  :ضبط البرنامج

على ثم قام بعرضها ، )١(قام الباحث بعمل استبانة إبداء الرأي في البرنامج المقترح انظر الملحق رقم 
انظر الملحق رقم  جستیر في المناهج وطرق التدریسمجموعة من المحكمین من حملة الدكتوراه والما

ضافة أو حذف أو تعدیل بعض الموضوعات،  )٢( ٕ وذلك من خالل تعبئة ، وذلك إلبداء الرأي وا
استبانة إبداء الرأي في البرنامج المقترح لتحدید درجة مناسبة البرنامج المقترح حیث استفاد الباحث من 
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لیحقق الهدف الذي ، ورته النهائیة والتأكد من صالحیته للتطبیقص إلىآرائهم في الوصول بالبرنامج 
  .)٣(انظر الملحق رقم . وضع من أجله

كذلك أعد ، كذلك فقد قام الباحث بإعداد دلیل للمعلم لكي یتمكن من تطبیق البرنامج بصورة صحیحة
ر الطالب الباحث مجموعة من أوراق العمل الخاصة بالبرنامج وذلك لكي یتأكد الباحث من مرو 

  ).٣(انظر الملحق رقم  .بنشاطات التواصل الریاضي بشكل سلیم وصحیح

وقام الباحث بوضع صور مقترحة لكل نشاط من نشاطات التواصل الریاضي وضح فیها كیفیة أداء 
إضافة إلي نماذج واقعیة قام الطالب بتنفیذها من خالل البرنامج ، النشاط من قبل المعلم والطالب

  )٤(رقم ر الملحق انظ. المقترح

  :الدراسة اةأد .٥

فاعلیة البرنامج المقترح القائم على التواصل الریاضي في  على التعرف وهي الدراسة أهداف لتحقیق
 ةأدوا بإعداد الباحث قام ،طلبة الصف السابع األساسي لدىتنمیة بعض مهارات التفكیر الریاضي 

  :اختبار التفكیر الریاضي وهي الدراسة

    :التفكیر الریاضي اختبارإعداد 

  :مر إعداد اختبار التفكیر الریاضي بعدة مراحل هي 

 .لالختبار العام الهدف تحدید .١

 .االختبار أبعاد تحدید .٢

 .االختبار مواصفات جدول بناء .٣

 .االختبار أسئلة  إعداد .٤

 .االختبار تحكیم .٥

 .لالختبار االستطالعي التطبیق .٦

 : ویشمل إحصائیاً  االختبار ضبط

 .لألسئلة والتمییز السهولة تمعامال حساب -

  .االختبار وثبات صدق حساب -
  :السابقة المراحل  من مرحلة كل تفصیل یلي وفیما
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بعض مهارات  مستوىكان الهدف العام من االختبار هو قیاس  :لالختبار العام الهدف تحدید .١
ن الجزء الثاني وذلك من خالل وحدة الجبر المقررة ضم، األساسي  عالصف الساب طالب لدىالتفكیر 

 .من كتاب الریاضیات 

 :االختبار أبعاد تحدید .٢

 والمراجع الكتب على االطالع بعد وذلك ، الریاضي التفكیر مهارات بعض من االختبار أبعاد تحدید تم
 ومجال الریاضیات تدریس مجال في االختصاص أهل من العدید ومشاورة ، السابقة والدراسات
 ، الریاضیات في التدریس وطرق المناهج أساتذة من ، اضیاتالری تدریس وطرق مناهج تخصص
 مهارات)  ٦( اختیار إلى التوصل عن ذلك أسفر وقد.  الطویلة الخبرة أصحاب الریاضیات ومعلمي

  :علیهم الدراسة لتطبیق وذلك الریاضي التفكیر مهارات من
  .االستقراء  - ١
 .االستنتاج  - ٢

 .التعبیر بالرموز  - ٣

 .التخمین  - ٤

 .نطقي التفكیر الم - ٥

  .حل المسألة  - ٦
  (   2   ) رقم جدول

  الریاضي التفكیر مهارات بعض على االختبار فقرات توزیع جدول

النسبة   الفقرات عدد  الفقرات رقم  المهارة
  المئویة

  %١٦.٦٦  ٥  ١,٢,٣,٤,٥  االستقراء

  %١٦.٦٦  ٥  ٦,٧,٨,٩,١٠  االستنتاج

  %١٦.٦٦  ٥  ١١,١٢,١٣,١٤,١٥  بالرموز التعبیر

  %١٦.٦٦  ٥  ١٦,١٧,١٨,١٩,٢٠  التخمین

  %١٦.٦٦  ٥  ٢١,٢٢,٢٣,٢٤,٢٥  التفكیر المنطقي

  %١٦.٦٦  ٥  ٢٦,٢٧,٢٨,٢٩,٣٠  المسألة حل

  %١٠٠  فقرة ٣٠  المجموع
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 صیاغة مفردات االختبار:  
 : التالیة األسس االختبار مفردات صیاغة في روعي وقد

 . ومحدد واضح بشكل صیاغتها – ١

 . واحدة إجابة من أكثر یحتمل ال بحیث السؤال صیاغة – ٢

 . الصحیحة اإلجابة إلى إشارة أیة على یحتوي ال بحیث السؤال صیاغة – ٣

 الفقرات عدد وحسب ، السابقة األوزان حسب الستة األبعاد تشمل حیث األسئلة في التنوع – ٤

  . السابق الجدول في والموضحة مهارة لكل
 اإلجابة بینها من الطالب یختار بدائل ربعةأ على سؤال من األسئلة الموضوعیة كل احتواء – ٥

  . الصحیحة
 : االختبار تعلیمات وضع .٣

 التعلیمات هذه وفي ، االختبار في منهم مطلوب هو ما إلى الطالب توجیه هو التعلیمات هذه من الهدف

 من الهدف تحقق بطریقة اإلجابة وكیفیة اإلجابة أثناء إتباعها یجب التي الطریقة إلى أنظارهم لفت تم

   .باآلخرین االستعانة وعدم بدقة السؤال قراءة بوجوب علیهم التنبیه جانب إلى ، االختبار
 .االختبار أسئلة  إعداد .٤

 بلغ حیث ، ) ٥(  رقم ملحق الریاضي التفكیر مهارات الختبار األولیة الصورةحیث قام الباحث بوضع 
 . )٣٣(   فقراته عدد

  :لالختبار األولي التطبیق  .٥
 درجـة مـن للتأكـد كمقدمـة االختبـار مـن فقـرات فقـرة كـل فعالیـة درجـة مـن التحقـق إلـى اإلجـراء اهـذ ویرمـي

 من یوفره لما مستقبالً  ممكناً  استخدامه یصبح صالحیة االختبار من التأكد وعند . ككل االختبار صالحیة

 . المستقبل في فضلأ اختبارات إعداد على قدرة أكثر التحلیل قیامه بمهمة بعد المعلم ویصبح ووقت جهد
 أولیاً  تطبیقاً  المحكمین آراء ضوء في وتنقیحه تعدیله بعد األولى صورته في االختبار بتطبیق الباحث حیث قام

 األساسیة للبنین خالل أبو ستةعبد اهللا  مدرسة فيالسابع األساسي  الصف طالب من ةاستطالعی عینة على
 إلى االطمئنان بهدف وذلك ، طالباً )  ٣٧ (عددهم بلغ حیث،م٢٠١١-م ٢٠١٠العام الدراسي  الفصل الثاني من

 أداة واعتباره االختبار هذا صالحیة تقریر یمكن بحیث ، والثبات من الصدقكل  ومقبولة مناسبة درجة وجود

كما ، االختبار أسئلة وضوح من الباحث تأكد و. الطالب لدى الریاضي التفكیر بعض مهارات لقیاس صالحة
 یسألوا لم أغلب الطالب وأن ، ومحددة واضحة االختبار تعلیمات أن التجربة االستطالعیة خالل من للباحث تبین

نما ، لالختبار فهمهم عدم على تدل أسئلة عن الباحث ٕ  وهذا المعتادة األمور بعض تدور حول األسئلة كانت وا

دقیقة من خالل  ٤٥ر والذي كان كما قام الباحث بتحدید زمن االختبا،  الطالب مع یتناسب االختبار أن یعني
  :المعادلة التالیة
  ٢) / الزمن الذي استغرقه أكثر طالب+ الزمن الذي استغرقه أقل طالب = ( زمن االختبار 
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  :االختبار تصحیح .٦

 االختبار فقرات من فقرة لكل واحدة درجة حدد الباحث. 

 قام الباحث بتصحیح االختبار بنفسه.  
  

  :السھولة ودرجة التمییز معامل .٧

قام الباحث بإیجاد معامل السهولة و التمییز لكل سؤال من أسئلة االختبار و ذلك من أجل التخلص 
  :التالیة ق العالقاتوف، من األسئلة السهلة

  %١٠٠)* )الخطأ +عدد اإلجابات الصحیحة(  ÷عدد اإلجابات الصحیحة (= السهولة  مستوى
  ك ÷)  ٢ن – ١ن) = ( م ( معامل التمیز 

  .اإلجابات الصحیح في الفئة العلیاعدد :  ١ن
  .عدد اإلجابات الصحیح في الفئة الدنیا:  ٢ن

  .عدد عناصر احدي المجموعتین: ك 
  .طالب ١٠طالب والفئة الدنیا المكونة من  ١٠حیث أن الباحث قام باختیار الفئة العلیا والمكونة من 

  .% ٨٠ما كان أكبر من وذلك ألن سهولته،  ٢٧و السؤال رقم ١حیث  تم حذف السؤال رقم 
  )٣(الجدول

  .و التمییز لكل فقرة  السهولةیوضح كل من معامالت 

  رقم السؤال
معامل 

  %السهولة
معامل 
  رقم السؤال  التمییز

معامل 
  %السهولة 

معامل 
  التمییز

٠,٥٠  ٥١  ١٦  ٠.٠  ١٠٠  ١  
٠,١٠  ٤٠  ١٧  ٠,٧٠  ٦٢  ٢  
٠,٦٠  ٤٣  ١٨  ٠,٨٠  ٤٦  ٣  
٠,٦٠  ٤٣  ١٩  ٠,٤٠  ٦٥  ٤  
٠,٣٠  ٥٦  ٢٠  ٠,٥٠  ٤٦  ٥  
٠,٤٠  ٦٢  ٢١  ٠,٦٠  ٤٦  ٦  
٠,٥٠  ٧٥  ٢٢  ٠,٦٠  ٧٣  ٧  
٠,٧٠  ٣٥  ٢٣  ٠,٥٠  ٥٤  ٨  
٠,٣٠  ٢٤  ٢٤  ٠,٦٠  ٦٥  ٩  

٠,٣٠  ٥٦  ٢٥  ٠,٥٠  ٥٤  ١٠  
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٠,٤٠  ٦٥  ٢٦  ٠,٣٠  ١٤  ١١  
٠,٠  ٩١  ٢٧  ٠,٧٠  ٤٦  ١٢  
٠,٧٠  ٣٥  ٢٨  ٠,٦٠  ٦٥  ١٣  
٠,٠  ٣  ٢٩  ٠,١٦  ٤٧  ١٤  
٠,٤٠  ٥١  ٣٠  ٠,١٧  ٦٢  ١٥  

  
  :االختبار صدق .٨

  :المحكمین صدق :أوالً 

المناهج وطرق متخصصین في   ١٠عرض الباحث االختبار على مجموعة من المحكمین تألفت من 
وقد استجاب الباحث آلراء المحكمین وقام بإجراء ما یلزم  )٦(المحكمین بالملحق رقم  وأسماء، التدریس

و  ٩و  ٤وهي األسئلة رقم أسئلة بالتحكیم و  ٣من تعدیل في ضوء المقترحات المقدمة حیث تم حذف 
، األولیة بعد التحكیموبذلك خرج االختبار في صورته  ،وبعض البدائل، بعض األسئلة وتم تعدیل ،٢٩

  . فقرة) ٣٠(وبذلك تكون فقرات االختبار 

  :الداخلي االتساق صدق ،ثانیاً 

 هذي تنتمي إلیختبار مع المجال الیقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل سؤال من أسئلة  اال
هذا السؤال، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لالختبار وذلك من خالل حساب معامالت 

  .االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  مجاالت االختبار والدرجة الكلیة للمجال نفسه

الذي مجال والدرجة الكلیة للمجال، و كل معامل االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  ) ٤(جدول یوضح 
وبذلك یعتبر المجال صادق لما  α= ٠.٠٥معنویة  مستوىیبین أن معامالت االرتباط المبینة دالة عند 

  .وضع لقیاسه

  

  

  

  

  



72 

 

  )٤(جدول 

  معامل االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  المجال األول والدرجة الكلیة للمجال

  

  

  

  

  

  

  

  والدرجة الكلیة للمجال الثانيمعامل االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  المجال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رقم السؤال
  معامل بیرسون

 لالرتباط

  مستوي الداللة
 )Sig(.  

  االستقراء ،األول  المجال
١.   .705** .000 

٢.   .605** .000 

٣.   .668** .000 

٤.   .685** .000  

  معامل بیرسون  رقم السؤال
  لالرتباط

  مستوي الداللة
 )Sig(.  

  االستقراء  :الثانيالمجال 
٥.   .688** .000 

٦.   .678** .000 

٧.   .611** .000 

٨.   .657** .000 

٩.   .463** .002  
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  والدرجة الكلیة للمجال الثالثمعامل االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  المجال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والدرجة الكلیة للمجال الرابعمعامل االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  المجال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  معامل بیرسون  رقم السؤال
 لالرتباط

  مستوي الداللة
 )Sig(.  

  التعبیر بالرموز : الثالثالمجال 
١٠.   .412** .006 

١١.   .721** .000 

١٢.   .701** .000 

١٣.   .776** .000 

١٤.   .738** .000  

  معامل بیرسون  رقم السؤال
 لالرتباط

  مستوي الداللة
 )Sig(.  

  التخمین : الرابعالمجال 
١٥.   .522** .000 

١٦.   .508** .001  
١٧.   .608** .000 

١٨.   .766** .000 

١٩.   .380* .010  
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  والدرجة الكلیة للمجال الخامسمعامل االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  المجال 

  

  

  

  

  

  

  

  والدرجة الكلیة للمجال السادسمعامل االرتباط بین كل سؤال من أسئلة  المجال 

  

  

  

  

  

  
  
  

  (a=0.01)مستوى داللة  قیمة معامل االرتباط دالة عند** 
  )(a=0.05قیمة معامل االرتباط دال عند مستوى داللة * 
 

لكلیة ول السابق أن معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال و  الدرجة اایتبین من الجد
  .للمجال دالة إحصائیا

  

  

  معامل بیرسون  رقم السؤال
 لالرتباط

  مستوي الداللة
 )Sig(.  

  التفكیر المنطقي : الخامسالمجال 
٢٠.   .719** .000 

٢١.   .606** .000 

٢٢.   .600** .000 

٢٣.   .357* .015 

٢٤.   .273* .050  

  رقم السؤال
  معامل بیرسون

 لالرتباط

  مستوي الداللة
 )Sig(.  

  حل المسألة : السادسالمجال 
٢٥.   .436** .004 

٢٦.   .750** .000 

٢٧.   .380*  .010  
٢٨.   .748** .000  
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  )٥(جدول 

  .كلیة لالختبارمعامل االرتباط بین درجة كل مجال من مجاالت االختبار والدرجة ال

  المجال  الرقم
  معامل بیرسون

  لالرتباط
مستوي الداللة 

(Sig.) 

 000. **806. االستقراء ،المجال األول    .١

 000. **751. االستنتاج ،المجال الثاني    .٢

 000. **901. التعبیر بالرموز ،المجال الثالث   .٣

 000. **750. التخمین ،المجال  الرابع    .٤

 000. **724. كیر المنطقيالتف ،المجال الخامس    .٥

 000. **620. حل المسألة ،المجال السادس    .٦

  

  

  :االختبار ثبات .٩

یقصد بثبات االختبار أن تعطي هذه االختبار نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االختبار أكثر من مرة 
الختبار تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االختبار یعني االستقرار في نتائج ا

وعدم تغییرها بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد العینة عدة مرات خالل فترات زمنیة 
  :وقد تحقق الباحث من ثبات اختبار الدراسة وذلك كما یلي.) ٣٠٩-٣٠٨ص،  ٢٠٠٢، ملحم(  معینة

  :النصفیة التجزئة طریقة : أوالً  

ألسئلة ذات األرقام الفردیة ، واألسئلة ذات األرقام ا(جزئین  إلىحیث تم تجزئة فقرات االختبار 
ثم تم حساب معامل االرتباط بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات األسئلة الزوجیة وبعد ذلك ) الزوجیة

2r=  الثبات  معاملتم حساب و .  Guttmanجتمان تم تصحیح معامل االرتباط بمعادلة 
1 r

 rحیث  
وتم الحصول على النتائج . الرتباط بین درجات األسئلة الفردیة ودرجات األسئلة الزوجیةمعامل ا

  :)٦(الموضحة في جدول 

  

  



76 

 

  )٦(جدول 

  التفكیر الریاضي راختبالقیاس ثبات التجزئة النصفیة  ةطریق

  المجال  م 
 معامل االرتباط
بین نصفي 

  االختبار
  الثبات معامل

 0.746 0.596 االستقراء :المجال األول    .١

 0.757 0.610 االستنتاج :المجال الثاني    .٢

 0.848 0.737 التعبیر بالرموز :المجال الثالث   .٣

 0.670 0.504 التخمین :المجال  الرابع    .٤

 0.607 0.432 التفكیر المنطقي :المجال الخامس    .٥

 0.680 0.516 حل المسألة :المجال السادس    .٦

 0.929 0.868  لكل فقرات االختبار    

  
  

  ، ٢٠ – سون ریتشارد -كودر طریقة:  ثانیاً 

و هي طریقة مناسبة لالختبارات التي  تكون  ٢٠- تم حساب الثبات بواسطة معادلة كودور ریتشادسون
نتیجة أسئلتها أما صواب أو خطأ أي للمتغیرات الثنائیة، وقد أظهرت معامل ثبات عالي و هو 

و ثبات االختبار و بالتالي یمكنه السیر في و بذلك یكون قد تأكد الباحث من صدق   (0.843)
  .بیق االختبار على العینة الفعلیةالدراسة لتط

 
  :وفق التوزیع التالي )٧(انظر الملحق رقم  وبذلك یكون االختبار في صورته النهائیة
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  )٧(جدول رقم 
  الریاضي التفكیر مهارات بعض على االختبار فقرات النهائي توزیع جدول

  الفقرات عدد  الفقرات رقم  المهارة
النسبة 
  المئویة

  %١٤.٢٨  ٤  ١,٢,٣,٤  االستقراء

  %١٧.٨٥  ٥  ٥,٦,٧,٨,٩  االستنتاج

  %١٧.٨٥  ٥  ١٠,١١,١٢,١٣,١٤  بالرموز التعبیر

  %١٧.٨٥  ٥  ١٥,١٦,١٧,١٨,١٩  التخمین

التفكیر 
  ٥  ٢٠,٢١,٢٢,٢٣,٢٤  المنطقي

١٧.٨٥%  

  %١٤.٢٨  ٤  ٢٥,٢٦,٢٧,٢٨  المسألة حل

  %١٠٠  ٢٨  المجموع

 

  : التجریب بدء قبل المتغیرات ضبط.       ٦

  :تكافؤ المجموعتین في التحصیل السابق للریاضیات :أوالً 
وذلك وفق عالمة الطالب النهائیة في  للتأكد من تكافؤ المجموعتین في التحصیل السابق للریاضیات

و )  (Two independent samples T testتم استخدام اختبار حیث، نهایة الفصل الدراسي األول
  .الذي یستخدم من أجل مقارنة عینتین مستقلتین

  )٨( رقم جدول
  Tیمة ق ضبط المتغیرات بالنسبة للتحصیل السابق في الریاضیات 

  
 العدد المجموعة  

المتوسط 
    الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 Tقیمة 
مستوى 
 الداللة

 24.618 57.26 30 الضابطة
.555 .581 

 22.295 60.63 30 التجریبیة



78 

 

 Tالمقابلة الختبار (.Sig)تبین أن القیمة االحتمالیة .  ١،٩٦تساوي ) ٥٨(الجدولیة عند درجات حریة 

0.05و هي أكبر من مستوى الداللة ) 0.581(تساوي     وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد فروق
و   ة والتجریبیة في التحصیل السابق للریاضیاتذات داللة إحصائیة بین كل من المجموعة الضابط

بذلك یكون الباحث تأكد من تكافؤ المجموعتین في التحصیل السابق في الریاضیات ، مما یعني 
إمكانیة مالحظة الفرق بعد ذلك بین كل من المجموعة التجریبیة التي تعلمت باستخدام البرنامج 

  .باستخدام الطریقة العادیة المقترح و بین المجموعة الضابطة التي تعلمت
  :المعلم  : ثانیاً 

ولكن لضمان لتنفیذ البرنامج ، قام بتدریس الصفین المعلم نفسه الذي كان یدرسهم منذ بدایة العام 
  ،بصورة صحیحة قام الباحث بما یلي 

التركیز  مفهوم التواصل الریاضي وكیفیة علىللوقوف  والباحث المعلم بین عدة لقاءاتعقد  .١
 .وكیفیة أداء دروس البرنامج المقترح، في عملیة التدریسعلیه 

وذلك ، قام الباحث بحضور جمیع حصص البرنامج مع المعلم المنفذ داخل حجرة الصف .٢
 .للتأكد من سیر البرنامج بالشكل السلیم

 
  :العمر: ثالثا

ابع جمیع الطالب ھم طالب الصف الس حیث إن، العمریالحظ الباحث أن جمیع الطالب في نفس 
  .األساسي

  :الجنس: رابعاً 

وبھذا یكون الباحث قد ثبت متغیر ، لقد تم تطبیق االختبار في ھذه الدراسة على التالمیذ الذكور فقط
  .الجنس في ھذه الدراسة

  :المستوي االقتصادي واالجتماعي: خامسا

دة یتساوي فیھا حاول الباحث أن یثبت ھذا المتغیر وذلك من خالل أخذه لعینة الدراسة من منطقة واح
  .وھو ما أبرزتھ كشوف األحوال المدرسیة، ریبا الوضع االقتصادي واالجتماعيتق

  :الدراسة  إجراءات.  ٧ 

االطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة في بعض الكتب والدراسات واألبحاث  .١
 .التربویة والدوریات 

 .الصف السابع  طالب لدىتحدید مهارات التواصل الالزم توفرها  .٢
  .اختیار وحدة دراسیة .٣
  ) ٨( انظر الملحق رقم   .تحلیل محتوي الوحدة  .٤
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  .إعداد البرنامج المقترح  .٥
 .إعداد دلیل المعلم  .٦
  .اختیار العینة  .٧
  .إعداد اختبار التفكیر الریاضي  .٨
 .أفراد المجموعة التجریبیة  علىتطبیق البرنامج  .٩

 .لبرنامجأثناء تطبیق ا الطالبتوزیع أوراق عمل على  .١٠

  .متابعة أوراق العمل واالطالع علیها أوال بأول .١١
  .كل من المجموعتین الضابطة والتجریبیة  علىتطبیق اختبار التفكیر الریاضي  .١٢
  .جمع البیانات وتحلیل نتائج االختبار لكل من المجموعتین التجریبیة والضابطة  .١٣
  .تبویب النتائج وتفسیرها .١٤
 .نتائج وضع المقترحات والتوصیات في ضوء ال .١٥
  :الدراسة في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب .    ٨

 .لمقارنة مجموعتین مستقلتین) (independent two sample T testاختبار  - ١

 .لمقارنة عینیتین مستقلتین صغیرتین) Mann-Whitney( اختبار مان و تني  - ٢

 ) ٢٠٠٠،عفانة(  Tلحساب حجم األثر الختبار   η2معامل مربع ایتا  - ٣

  
  ،امل ر لحساب حجم األثر الختبار مان وتني و الذي یحسب من العالقة ومع 

  
  )٩(جدول رقم 

  حجم التأثیرل المعاییر الحرجةالجدول المرجعي لتفسیر 

 حجم األثرمستوي 
 األداة المستخدمة

  كبیرمستوي  متوسطمستوي   صغیرمستوي 

 مربع ایتا ، 0.14 0.06 0.01
η2 

0.10 0.30 0.50 r  ، ر  
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  لفصل الخامسا

  وتفسیرھانتائج الدراسة 
  
  

  تفسیره و األول الفرض عناإلجابة.  
  تفسیره و الثاني الفرض عناإلجابة.  
  تفسیره و الثالث الفرض عناإلجابة. 
 التعلیق العام على نتائج الدراسة.  
 توصیات الدراسة.  
 مقترحات الدراسة.  
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ها من خالل اختبار فرضیات الدراسة و في هذا الفصل یعرض الباحث النتائج التي توصل إلی 
  :هي ثالث فرضیات 

  :الفرضیة األولى
المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات  طالبال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات 

  .أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر الریاضي
ین مستقلتین كما تم استخدام معامل ایتا لحساب لعینیت  (T)تم اختبار هذه الفرضیة باستخدام اختبار 

  ،حجم األثر ، و الجدول التالي یوضح النتائج التي توصل إلیها الباحث 
  )١٠(رقم  جدول

  في اختیار التفكیر الریاضي لمقارنة المجموعة التجریبیة و الضابطة Tاختبار 

  ٢,٠٠تساوي ) α=0.05(و مستوى داللة ) ٥٨(الجدولیة عند درجات حریة  (T)قیمة 

 العدد المجموعة المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

مستوى   T قیمة
 الداللة

  مربع ایتا
η2 

حجم 
  التأثیر

  االستقراء
 1.39 2.27 30 ضابطة

1.942-  .052 -  -  
 1.12 2.90 30 تجریبیة

  االستنتاج
 1.70 2.57 30 ضابطة

2.693-  .009  0.11  
 متوسط 

 1.66 3.73 30 تجریبیة

التعبیر 
  بالرموز

 1.50 2.13 30 ضابطة
 متوسط 0.08 013.  -2.561

 1.62  3.16 30 تجریبیة

  التخمین
 1.75 2.20 30 ضابطة

1.155-  .253 -  - 
 1.60 2.70 30 تجریبیة

التفكیر 
  المنطقي

 1.12 1.90 30 ضابطة
1.825-  .073 - - 

 1.65 2.57 30 تجریبیة

 حل المسألة
  1.01 1.47  30 ضابطة

3.063-  .003 0.14 
  كبیر 

 1.01 2.27 30 تجریبیة

لالختبار 
  ككل

 6.65 13.03 30 ضابطة
 متوسط 0.095 017.  -2.468

 7.07 17.40 30 تجریبیة
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بانحراف ) 17.40(یتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة 
بانحراف معیاري ) 13.03(بینما المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة الضابطة ) 7.07(معیاري 

أي أن المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة أكبر من المتوسط الحسابي ) . 6.65(
المحسوبة ) ت(حیث بلغت قیمة ) ت(لدرجات المجموعة الضابطة ، و قد ظهر ذلك في اختبار 

) ت(المحسوبة أكبر من قیمة ) ت(، و بذلك تكون قیمة ) ٥٨(د درجات حریة تساوي عن (2.468)
، و  (0.05)و هو أقل من مستوى داللة ) 017.(الجدولیة، كما أن مستوى الداللة لالختبار یساوي 

بین المجموعة التجریبیة  ) α>  ٠.٠٥(عند مستوي  فروقا ذات داللة إحصائیةبالتالي یكون هناك 
لصالح المجموعة التجریبیة التي درست في اختبار التفكیر الریاضي عة الضابطة و المجمو 

  ).0.095( و یبین معامل مربع ایتا أن حجم األثر متوسط فقد بلغ . بالبرنامج المقترح
ویتضح من الجدول السابق أن الفروق كانت ذات داللة إحصائیة في كل من مهارات التفكیر الریاضي 

الباحث أن هذه  یرىحیث . وفي المهارات ككل، بالرموز التعبیر،االستنتاج،المسألة حل: الفرعیة التالیة
إذ حاول الباحث من خالل هذا ، الفروق كانت نتیجة البرنامج المقترح القائم على التواصل الریاضي

مجموعة كبیرة من النشاطات التي مكنت الطالب من التساؤل والمناقشة  البرنامج أن یوفر للطالب
بداء وجهات النظر فیما یعرض علیهم من قبل معلمهم أو من قبل زمالئهمو  ٕ مع إتاحة الفرصة لهم ، ا

والحكم على اإلجابات التي یسمعونها ، نتائج من خالل ما یتم طرحه داخل غرفة الصف إلىللتوصل 
من صورة كما أن البرنامج أتاح لهم فرص الترجمة والتحویل للمواقف الریاضیة ، هل هي مقنعة أم ال

  .أخري إلى
التحدث ، القراءة الریاضیة، الكتابة الریاضیة –كل هذه وغیرها من نشاطات التواصل الریاضي 

التفكیر الریاضي في  مستوىكان من شأنها تحسین _ التمثیل الریاضي ، االستماع الریاضي، الریاضي
  .لوفي المهارات كك، بالرموز التعبیرو ، االستنتاجو ، المسألة حلمهارات 

 التفكیرو ، التخمینو  فروق ذات داللة إحصائیة في مهارات االستقراءفي حین أنه ال توجد 
  .الطالب بصورة عامة لدى المنطقي

بأن هذه المهارات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في هذه المهارات  الباحث ویعزو 
هم یشكلون حیث إن قدرات غیر موجودة عند الطالب متوسطي ومنخفضي التحصیل إلى تحتاج

مهارة االستقراء تحتاج إلي االنتقال من  وذلك ألن، غالبیة المجموعتین التجریبیة والضابطة
 ٢٠٠٨، العبسي( كما أشار  الحدسي التفكیر إلىتحتاج  مهارة التخمین ،الجزئیات إلي الكلیات

وفق قواعد  اً منطقی صدقها یحدد قواعد إلىومهارة التفكیر المنطقي التي تحتاج ، ) ٨٩٤، 
عند النظر إلي فقرات االختبار نجد أن مهارة ف .) ١٩،  ٢٠٠٧، جاللة أبو(المنطق كما أشار
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، والمقدار الجبري، تعریف كل من الحد الجبري إلياالستقراء كانت تقاس عن طریق التوصل 
سیة ومهارة التخمین التي تضمنت أشكال هند، ومفهوم الفرق بین مربعین، والحدود المتشابهة

إضافة إلي معادالت ریاضیة یوجد بها فراغ ناقص للوصول إلي ، لتخمین نسبة الجزء المظلل
ومهارة التفكیر المنطقي الریاضي التي كانت تحوي على فقرات بهدف التوصل ، صحة المعادلة

و إكمال المربع السحري وفق نسق ، إلي أصغر الحدود وأكبر الحدود من خالل خاصیة التعدي
هذه الفقرات السابقة تحتاج إلي مهارات عقلیة علیا لیست موجودة لدى الطالب  كل، معین

 .یمثلون غالبیة عینة الدراسةمنخفضي التحصیل و متوسطي التحصیل الذین 
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  :الفرضیة الثانیة
 مرتفعي التحصیل في المجموعة الطالبال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات 

  .التجریبیة ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر الریاضي 
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهو اختبار غیر " وتني -مان"تم استخدام اختبار 

 .معلمي یصلح لمقارنة متوسطي مجموعتین من البیانات

  )١١(رقم  جدول

في اختبار  ة مرتفعي التحصیل في كل من المجموعة التجریبیة و الضابطةاختبار مان وتني لمقارن 
  التفكیر الریاضي

  

 العدد المجموعة المجال
 مجموع
  الرتب

متوسط 
  الرتب

 Uقیمة 
مستوى 
 الداللة

  حجم التأثیر

  االستقراء
 9.30 93.0 10 ضابطة

38.000 .261 - 
 11.70 117.0 10 تجریبیة

  االستنتاج
  7.75  77.5 10 ضابطة

 كبیر 022. 22.50
 13.25 132.5 10 تجریبیة

  التعبیر بالرموز
 22.50  7.75  77.5 10 ضابطة

 كبیر  026. 
 13.25 132.5 10 تجریبیة

  التخمین
  9.55  95.5 10 ضابطة

40.00  .427 - 
 11.45 114.5 10 تجریبیة

التفكیر 
  المنطقي

  6.85  68.5 10 ضابطة
 كبیر  004.  13.500

 14.15 141.5 10 جریبیةت

 حل المسألة
  6.70  67.0 10 ضابطة

 كبیر 002. 12.00
 14.30 143.0 10 تجریبیة

  لالختبار ككل
 6.90 69.0 10 ضابطة

 كبیر 006. 14.000
 14.10 141.0 10 تجریبیة
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عة یتضح من الجدول السابق أن متوسط الرتب لدرجات الطالب مرتفعي التحصیل في  المجمو 
أي أن ). 6.90(لدرجات طلبة المجموعة الضابطة  متوسط الرتببینما ) 14.10(التجریبیة یساوي 

الرتب  متوسطالرتب لدرجات طلبة مرتفعي التحصیل في المجموعة التجریبیة أكبر من  متوسط
لدرجات الطلبة مرتفعي التحصیل في المجموعة الضابطة ، كما بلغ مستوى الداللة لالختبار ككل 

>  ٠.٠٥(عند مستوي  إحصائیة داللة ذات فروق توجدو بالتالي ،  (0.05)و هي أقل من ) 006.(
α (  أقرانهم درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة في التحصیل مرتفعي الطالب درجات متوسط بین 

لصالح المجموعة التجریبیة التي درست  الریاضي التفكیر اختبار في الضابطة المجموعة في
  ).0.613(أن حجم األثر كبیر فقد بلغ   "r" و یبین معامل. امج المقترحبالبرن

  
الطلبة  لدىویتضح من الجدول السابق بأن الفروق كانت ذات داللة إحصائیة وبحجم تأثیر كبیر 

في ، مرتفعي التحصیل ولصالح المجموعة التي درست البرنامج المقترح القائم على التواصل الریاضي
 حل، المنطقي التفكیر، بالرموز التعبیر، االستنتاج: تفكیر الریاضي الفرعیة التالیةكل من مهارات ال

  .ككل الختباروفي مهارات ا، المسألة
  

الباحث أن الفروق كانت نتیجة النشاطات التي قدمها البرنامج المقترح القائم على التواصل  یرىحیث 
ي التحصیل هم أكثر الطالب اندماجا في الطالب مرتفع حیث إنللطالب مرتفعي التحصیل ، الریاضي

هذا البرنامج وفق مالحظة الباحث المیدانیة ومن خالل االطالع على النشاطات وأوراق العمل التي 
حیث الحظ الباحث أن الطالب مرتفعي التحصیل كانت مناقشاتهم الریاضیة ، كان ینفذها الطالب

وبأن درجة إصغائهم وانتباههم أفضل من ، صحیحةقائمة على التفاهم والحوار للتوصل إلى النتیجة ال
  .وبأن الكتابات والرسائل الریاضیة التي كانوا یكتبونها كانت ذات طابع ممیز، غیرهم

كل هذا وغیرها من النشاطات الصفیة التي قدمها البرنامج والقائمة على مجاالت التواصل الریاضي 
  .طلبة مرتفعي التحصیلال لدىالتفكیر الریاضي  مستوىكان من شأنها رفع 

الطلبة مرتفعي التحصیل في مهارتي التفكیر  لدىفي حین أنه ال توجد  فروق ذات داللة إحصائیة 
الباحث أن هذا األمر قد یكون سببه بأن الطالب  ویرى. االستقراء، التخمین :الریاضي الفرعیة التالیة

، التخمین واالستقراء مستوىفروق في لحدت من امرتفعي التحصیل یتمتعون بدرجة عالیة من التفكیر 
  .نتیجة المرور أو عدمه بأنشطة البرنامج المقترح
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  :الفرضیة الثالثة 
منخفضي التحصیل في المجموعة  الطالبال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات 

  .یاضيالتجریبیة ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر الر 
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائیة وهو اختبار غیر " وتني -مان"تم استخدام اختبار 

  .معلمي یصلح لمقارنة متوسطي مجموعتین من البیانات
  )١٢(رقم  جدول

في  اختبار مان وتني لمقارنة منخفضي التحصیل في كل من المجموعة التجریبیة و الضابطة
  ریاضياختبار التفكیر ال

  

 العدد المجموعة المجال
 مجموع
  الرتب

متوسط 
  الرتب

 Uقیمة 
مستوى 
 الداللة

  حجم التأثیر

  االستقراء
 7.90 79.0 10 ضابطة

 متوسط 045.  24.000
 13.10 131.0 10 تجریبیة

  االستنتاج
 7.95 79.5 10 ضابطة

 متوسط 048. 24.500
 13.05 130.5 10 تجریبیة

  التعبیر بالرموز
 9.15 91.5 10 بطةضا

36.500 .288 - 
 11.85 118.5 10 تجریبیة

  التخمین
 7.90 79.0 10 ضابطة

 متوسط 040. 24.000
 13.10 131.0 10 تجریبیة

التفكیر 
  المنطقي

 9.35 93.5 10 ضابطة
38.500 .370  - 

 11.65 116.5 10 تجریبیة

 حل المسألة
 9.50 95.0 10 ضابطة

40.000 .432 - 
 11.50 115.0 10 تجریبیة

  لالختبار ككل
 7.60 76.0 10 ضابطة

 متوسط  027. 21.000
 13.40 134.0 10 تجریبیة
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یتضح من الجدول السابق أن متوسط الرتب لدرجات الطالب منخفضي التحصیل في  المجموعة 
المجموعة  یل فيالطالب منخفضي التحصلدرجات  متوسط الرتببینما ) 13.40(التجریبیة یساوي 

التحصیل في المجموعة التجریبیة  منخفضي الطالبأي أن متوسط الرتب لدرجات ). 7.60(الضابطة 
التحصیل في المجموعة الضابطة ، كما بلغ  منخفضي الطالبأكبر من متوسط الرتب لدرجات 

 داللة تذا فروق توجدو بالتالي ،  (0.05)و هي أقل من  (027.)مستوى الداللة لالختبار ككل 
 في التحصیل منخفضي الطالب درجات متوسط بین  ) α>  ٠.٠٥(عند مستوي  إحصائیة

 الریاضي التفكیر اختبار في الضابطة المجموعة في أقرانهم درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة
  ).0.494(أن حجم األثر متوسط فقد بلغ   "r" و یبین معامل. لصالح المجموعة التجریبیة

التفكیر  تمهاراتأثیر متوسط في وبحجم  إحصائیةلجدول السابق وجود فروق ذات داللة ویتضح من ا
وذلك لصالح المجموعة ، ككل الختباروا، التخمینو ، االستنتاجو ، االستقراء: الریاضي الفرعیة التالیة

  .قترح القائم على التواصل الریاضيالتجریبیة التي درست البرنامج الم
نشاطات التي قدمت من خالل البرنامج القائم على التواصل الریاضي للطالب الباحث بأن ال یرىحیث 

منخفضي التحصیل في المجموعة التجریبیة قد أثرت على بعض مهارات التفكیر الریاضي لدیهم 
البرنامج قد قدم لهم فرصا  حیث إن، وجعلتهم یتفوقون على أمثالهم من طالب المجموعة الضابطة

، أتاح لهم البرنامج كتابة أفكارهم الریاضیة بلغتهم الخاصةوكذلك ، غتهم الخاصةللتحدث عن أفكارهم بل
هذا ، حیث الحظ الباحث أنهم قد عبروا عن أفكارهم باللغة العامیة وقاموا بكتابها أیضا بلغتهم العامیة

 وتقبلهم للمادة من، الطالب منخفضي التحصیل لدىتغییر طابع الریاضیات الصعب  إلىبدوره أدي 
وتخرج الریاضیات من طابعها الجاف من رموز ، خالل النشاطات الممتعة التي تناسب مستواهم

  .لغة للتفاهم وأسلوب للتخاطب وطریقة في الكتابة والتفكیر إلىمعادالت 
 مستوىرفع  إلىیرها من نشاطات البرنامج القائم على التواصل الریاضي أدت غهذه النشاطات و 

، االستنتاجو ، االستقراءفي بعض مهارات التفكیر الریاضي وهي الطالب منخفضي التحصیل 
  .ككل الختباروا، التخمینو 

في بعض مهارات التفكیر الریاضي بین  إحصائیةفي حین أن النتائج لم تظهر فروق ذات داللة 
، بالرموز التعبیروهذه المهارات هي ، الطالب منخفضي التحصیل في المجموعتین الضابطة والتجریبیة

یث یعتقد الباحث بأن هذه المهارات لربما تحتاج إلى وقت أطول ح .المسألة حلو ، المنطقي التفكیرو 
الطالب منخفضي  حیث إن، الطالب منخفضي التحصیل لدىمن وقت البرنامج من أجل تنمیتها 

منخفض نسبیا في التحصیل وفي القدرات العقلیة لدیهم هذا بدوره یؤدي إلى  مستوىالتحصیل لدیهم 
 ٢١صعوبة في تنمیة جمیع مهارات التفكیر الریاضي لدیهم خالل وقت البرنامج الذي كان عبارة عن 

  .حصة دراسیة فقط
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  التعلیق  العام على نتائج الدراسة
  

ومن خالل استطالع النتائج السابقة فإن هذا البرنامج قد أثبت فاعلیته في تحسین مستوي الطالب 
رتفعي ومنخفضي التحصیل بشكل متفاوت في كل مجال من بشكل عام وتحسین مستوي الطالب م

  .مجاالت التفكیر الریاضي
حیث یرى الباحث أنه من المهم التركیز على المواقف الریاضیة التي تتیح للطالب فرصا متنوعة من 

وذلك من ، النشاطات التي یكون الطالب فیها عنصر متفاعل مع المعلم ومع زمالئه ومع نفسه أیضا
یقوم به من محادثات وكتابات أثناء المواقف التعلیمیة التي تركز على إبراز مجاالت خالل ما 

  .التواصل الریاضي
كذلك فإن الباحث یري ضرورة توضیح أهمیة التواصل الریاضي من خالل مناهج الریاضیات حیث أن 

بجمیع  نشاطات التواصل الریاضي التي كانت ضمن البرنامج قد أدت إلى إحداث دافعیة للطالب
ولیست مجردة ذات طابع المستویات للتعلم والتعامل مع الریاضیات على أنها مادة مرتبطة بالواقع 

  .صعب
وفي الختام فإن الباحث ومن خالل التجربة التي مر بها في هذا البرنامج فقد الحظ الباحث أن هذا 

حیث ، التفكیر الریاضيالباحث قد أحدث تغیر في مستوي الطالب في مادة الریاضیات وفي مجاالت 
الحظ الباحث أن أحد الطالب منخفضي التحصیل قد حصل على درجة مرتفعة في اختبار التفكیر 

كذلك فقد الحظ الباحث من خالل أوراق العمل أن الطالب بصورة عامة ومرتفعي التحصیل ، الریاضي
  .بصفة خاصة قد كانت لهم طرق مختلفة في التعبیر عن أفكارهم

  :راسةتوصیات الد
بناءًا على إجراءات الدراسة وما توصلت إلیه من نتائج فإن الباحث یوصى بمجوعة من التوصیات 

  :وذلك على النحو التالي
  التركیز على وضع نشاطات تعلیمیة تحفز الطالب على القراءة أو الكتابة أو التحدث أو

 .االستماع أو التمثیل أثناء حصة الریاضیات

  ٕ  .تاحة الفرصة الكافیة للطالب بأن یعبر عن رأیه بأسلوبه الخاصالتنویع في األسئلة وا

 إتاحة المجال للطالب بمناقشة أفكارهم التي یطرحونها داخل الصف. 

  تعوید الطالب على تبریر اإلجابة التي یطرحونها. 

 تحفیز الطالب على كتابة أفكارهم الریاضیة وكیفیة قیامهم بالحلول في كراساتهم الخاصة. 

 لطالب على عمل صحائف للتفكیر یدونون فیها أسلوبهم في حل المسائل الریاضیةتحفیز ا. 
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 إعطاء الفرصة للطلبة من أجل قراءة المسألة الریاضیة أمام زمالئهم. 

 تعوید الطلبة على تحویل المواقف الریاضیة والمسائل الحسابیة من صورة إلى أخري. 

 ام بنشاطات مبنیة على التواصل الریاضي عقد دورات تدریبیة للمعلمین وتوضیح كیفیة القی
 .داخل غرفة الفصل

  تحفیز المعلمین لتوثیق نشاطات ریاضیة وفق تصنیف مجاالت التواصل الریاضي لكي یكون
 .واضحا ما هو المجال الذي یركز علیه هذا النشاط

 قلیدیةاالهتمام بفكرة التحضیر وفق مجاالت التواصل الریاضي بدال من التحضیر بالطریقة الت. 

  :مقترحات الدراسة
  :في ضوء هذه الدراسة فإن الباحث یقترح

 اهتمام مدرسي الریاضیات مهارات التواصل  مدىلمعرفة  مسحیة وصفیة إجراء دراسات
 .الریاضي داخل الغرفة الصفیة

  الطلبة لدىاستخدام استراتیجیات مختلفة تعمل على تنمیة مهارات التواصل الریاضي. 

 الطلبة لدىجیات مختلفة تعمل على تنمیة مهارات التفكیر الریاضي استخدام استراتی. 
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  المراجع العربیة
. التعلیم المبني على المشكالت الحیاتیة وتنمیة التفكیر).  ٢٠٠٩( بسام عبد اهللا ، إبراهیم .١

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة :عمان
ر الریاضي في عصر العولمة بما یتوافق مع تعلیم التفكی. ) ٢٠٠٧(  مجدي عزیز، إبراهیم .٢

، )الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات( المؤتمر العلمي السابع. منهجیة الریاضیات للجمیع
 . ٣٠-٢٤ص
مهارات االتصال وفن التعامل مع ).  ٢٠١٠( زهیر ، أحمد العبد و عابد، أبو السعید .٣

 .مكتبة الجزیرة :غزة. اآلخرین
دار : عجمان. مناهج العلوم وتنمیة التفكیر اإلبداعي). ٢٠٠٧(دانصبحي حم، أبو جاللة .٤

 .الشروق
دار  :عمان. تطویر مناهج الریاضیات المدرسیة وتعلیمها).  ٢٠١٠( فرید كامل ، أبو زینة .٥

 .وائل للنشر والتوزیع
مناهج الریاضیات وأسالیب تدریسها في الصفوف ).  ١٩٩٩(محمد عبد الكریم ، أبو سل .٦

 .دار الفرقان :الزرقاء. لمرحلة االبتدائیةاألولي من ا
كلیة  ،فلسطین. التطبیق إلىاالتصال اإلنساني من النظریة ).  ٢٠٠٥( نضال ، أبو عیاش .٧

 .فلسطین التقنیة
 بعض تنمیة في الذهني العصف استراتیجیة استخدام أثر).  ٢٠٠٩( مراد هارون ، األغا .٨

رسالة ماجستیر غیر . عشر الحادي الصف طالب لدى الدماغ جانبي في الریاضي التفكیر مهارات
 .غزة-الجامعة اإلسالمیة، منشورة

: عمان. استراتیجیات في تعلیم وتقویم تعلم الریاضیات).  ٢٠٠٣( رمضان مسعد ، بدوي .٩
 .دار الفكر

تدریس الریاضیات الفعال من ریاض األطفال حتى الصف ).  ٢٠٠٧( رمضان مسعد ، بدوي .١٠
 .دار الفكر :عمان. للمعلمین واآلباء ومخططي المنهاجالسادس االبتدائي دلیل 

. تضمین التفكیر الریاضي في برامج الریاضیات المدرسیة).  ٢٠٠٨( رمضان مسعد ، بدوي .١١
 .دار الفكر ناشرون وموزعون :عمان
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اثر التدریس باستخدام استراتیجیات الذكاءات المتعددة و ). ٢٠٠٨( نیفین حمزة  ، البركاتي .١٢
طالبات الصف الثالث المتوسط  لدىفي التحصیل والترابط الریاضي  K.W.Lو  القبعات الست

 .السعودیة -جامعة أم القرى، كلیة التربیة بمكة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. بمدینة مكة المكرمة
 استراتیجیةتطویر مهارة الكتابة في الریاضیات من خالل  ،) ٢٠٠٨( فهمي یونس، البالونة .١٣

 ١٨٠ص، ٢٧ع ، ٨س ،  مصر-مجلة الثقافة والتنمیة . مؤشر االنجاز إلىلمستندة التقویم الذاتي ا
– ٢١٩. 

 التفكیر تنمیة في األداء على القائم التقویم استراتیجیة أثر. )٢٠١٠( یونس فهمي ، البالونة .١٤
 للعلوم النجاح جامعة مجلة .الثانویة المرحلة طلبة لدى المشكالت حل على والقدرة الریاضي
 .٢٢٧٠ – ٢٢٢٧ ص، ٨ ع، ٢٤ مج،  فلسطین - یةاإلنسان

تأثیر استخدام مدخالت التمثیالت . ) ٢٠٠٥(  بهوت ، عبد الجواد وعبد القادر ، عبد القادر .١٥
المؤتمر العلمي .تالمیذ الصف السادس االبتدائي لدىالریاضیة على بعض مهارات التواصل الریاضي 

 . ٤٧٨ - ٤٤٨ ص، مصر)الریاضیات التغیرات العالمیة والتربویة وتعلیم (الخامس 
مقترحة لتدریس ریاضیات الصف الثالث  استراتیجیة. )٢٠٠٣(التودري ، عوض حسین محمد .١٦

مجلة كلیة التربیة . االبتدائي وأثرها على التفكیر الریاضي وترجمة التمارین اللفظیة واالحتفاظ بالتعلم
 .٣٠٩ – ٢٥٤ص  ،٢ع ،  ١٩مج ، مصر -بأسیوط 

دار  ،القاهرة. مدرس القرن الحادي والعشرین الفعال).  ٢٠٠٠( د الحمید جابر عب، جابر .١٧
 .الفكر العربي

دار الفكر  :عمان. تعلیم التفكیر مفاهیم وتطبیقات).  ٢٠١١( فتحي عبد الحمید ، جروان .١٨
 .ناشرون وموزعون

 ،الریاض. أنت وأنا مقدمة في مهارات التواصل اإلنساني) .  ٢٠٠٢( محمد بالل ، الجیوسي .١٩
 .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج

أثر استخدام نموذج دورة التعلم في تدریس المفاهیم الریاضیة . )٢٠٠١(محمود محمد، حسن  .٢٠
مجلة كلیة . على التحصیل وبقاء أثر التعلم وتنمیة التفكیر الریاضي لدى طالب الصف األول الثانوي

 ٤١٣ - ٣٨٧ص ،  ٢ع ،  ١٧مج ،  مصر- التربیة بأسیوط 
أثر التفاعل بین لغة الریاضیات والعلوم وبیئة . ) ٢٠٠٤(  إسماعیل، أحالم و الولیلي، سنح .٢١

، )مصر(مجلة كلیة التربیة المنصورة . تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي لدىالتعلم على المواطنة 
 . ٢٩٢-٢٥١ص ،٢ج، ٥٤ع
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. جیات تدریسیةاللغة والتفكیر الناقد أسس نظریة واستراتی).  ٢٠٠٧(على سامي ، الحالق .٢٢
 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة :عمان
) شارك - زاوج  - فكر (فعالیة إستراتیجیتي .  )٢٠٠٥(محمد محمود محمد، حمادة  .٢٣

واالستقصاء القائمتین على أسلوب التعلم النشط في نوادي الریاضیات المدرسیة في تنمیة مهارات 
- واجتماعیةدراسات تربویة . ى تالمیذ المرحلة اإلعدادیةالتفكیر الریاضي واختزال قلق الریاضیات لد

 .٢٨٨ – ٢٣١ص ، ٣ع ، ١١مج ، مصر 
استخدام التدریس التبادلي لتنمیة التفكیر الریاضي . )٢٠٠٩(حمادة ، فایزة أحمد محمد .٢٤

مجلة كلیة التربیة . والتواصل الكتابي بالمرحلة اإلعدادیة في ضوء بعض معاییر الریاضیات المدرسیة
 .٣٣٢ – ٢٩٩ص  ،١ع ، ٢٥مج ،  مصر-أسیوط ب

( رؤى تربویة . الریاضیات في اللغة واللغة في الریاضیات. ) ٢٠٠٢(  محمود، الحمضیات .٢٥
 . ٦٢-٦١ ص ،٥ع ، فلسطین  -رام اهللا )مركز القطان للبحث والتطویر التربوي 

أثناء تدریس  فعالیة برنامج مقترح تعلیم التفكیر. )٢٠٠١(خالق ، زینب أحمد عبد الغني  .٢٦
. الهندسة لتالمیذ الصف األول اإلعدادي في تحقیق مستویات األهداف المعرفیة والتفكیر الریاضي

 .٢٠٩ – ١٤٨ص  ،٧٢ع ، مصر-دراسات في المناهج وطرق التدریس 
. االستراتیجیات التربویة ومهارات االتصال التربوي). ٢٠١١( أخرونمحمد و ، الخزاعلة .٢٧

 .والتوزیع دار صفاء للنشر :عمان
دار المناهج للنشر  ،عمان . مهارات التفكیر التباعدي).  ٢٠٠٧( كمال محمد ، خلیل .٢٨

 .والتوزیع
 .دار الفجر للنشر والتوزیع :القاهرة.  االتصال) .  ٢٠٠٣( فضیل ، دلیو .٢٩
مستوى التواصل الریاضي لدى تالمیذ الصف الثامن من ).  ٢٠٠٩( فاطمة یحیى ، الذراحي .٣٠

 .الیمن - جامعة صنعاء، كلیة التربیة بمكة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. يالتعلیم األساس
 .مكتبة لبنان ناشرون :بیروت. مختار الصحاح) .  ١٩٩٥( محمد بن أبي بكر، الرازي .٣١
( مجلة التربیة . التواصل في مجال التوجیه التربوي . ) ٢٠٠٢(  الطاهر الكیالني، رمضان .٣٢

 . ٦ع،  )البحرین 
تعلیم وتعلم الریاضیات في القرن الحادي ).  ٢٠٠١( محمد ، و یوسفعصام ، روفائیل .٣٣

 .مكتبة األنجلو المصریة :القاهرة. والعشرین
 المشكلة حل استراتیجیات بعض تدریس فاعلیة. )٢٠٠٩(أمل، ؛ العجمينهى ، الرویشد .٣٤

 تلمیذات دىل الریاضیة المشكلة حل نحو والمعتقدات الریاضي والتفكیر التحصیل تنمیة في الریاضیة
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 – ١٩٢ ص ،٣ ع، ١٩ مج،  مصر- باإلسكندریة التربیة كلیة مجلة .الكویت بدولة الخامس الصف
٢٢٥. 

 :القاهرة. تعلیم التفكیر رؤیة تطبیقیة في تنمیة العقول المفكرة). ٢٠٠٣(حسن حسین، زیتون .٣٥
 .عالم الكتب

خدام التقنیات الحدیثة فاعلیة برنامج تدریبي قائم على است .) ٢٠٠٩(  إسماعیل على، سرور .٣٦
المعلوماتیة وقضایا (المؤتمر السنوي الرابع  .في تنمیة التواصل الریاضي لدى الطالب المعلمین

 .٦٨٣ -٥٦٧ ، صجامعة سیناء بالقاهرة )– استراتیجیةرؤى  –التنمیة العربیة 
مكتبة األنجلو  :القاهرة ، و تصمیم التجارب اإلحصاء ). ٢٠٠٧(  الشربیني ، زكریا .٣٧

 . المصریة
تقوم منهاج الریاضیات الحالي لتعلیم الصم من وجهة نظر المعلمین .  )٢٠٠٦(الشقرة ، مها .٣٨

 ص، ١١٣،ع مصر–دراسات في المنهاج وطرق التدریس . في ضوء مهارات التواصل الكتابي 
١٥١-١٢٢ . 
دار  :عمان.  علم طفلك كیف یفكر) .  ٢٠٠٨( ربیع ، طارق عبد الرؤوف و محمد، عامر .٣٩

 .لیازوري العلمیة للنشر والتوزیعا
فاعلیة برنامج قائم على أنشطة . )٢٠٠٧(حسن محمد، خلیفة و سیدعبد الجلیل ، على  .٤٠

الذكاءات المتعددة في تنمیة مهارات الرسم الفني والقدرة المكانیة والتفكیر الریاضي لدى طالب المرحلة 
 .٢٤٨ – ٢٠٣ص  ،٢ع ، ٢٣ج م،  مصر-مجلة كلیة التربیة بأسیوط . الثانویة الصناعیة

 تنمیة في البنائي للتعلم ویتلي نموذج استخدام فعالیة. )٢٠٠٥(صالح شیرین ، الحكیم عبد .٤١
 تربویات مجلة .الریاضیات مادة في الثانوي األول الصف طالب لدى الریاضي والتفكیر التحصیل

 .١٧٨ – ١٢٨ ص ،٨ مج،  مصر- الریاضیات

فعالیة برنامج قائم على . )٢٠٠٦(، سمر عبد الفتاح الشین و عبد السمیع ، عزة محمد .٤٢
الذكاءات المتعددة لتنمیة التحصیل والتفكیر الریاضي والمیل نحو الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة 

 .١٦٧ - ١٣٣ص ، ، ١١٨ع ،  مصر-دراسات في المناهج وطرق التدریس . اإلعدادیة
 :عمان. برنامج تدریبي لتنمیة المهاراتالحوار اإلعالمي ).  ٢٠١٠( ریم أحمد ، عبد العظیم .٤٣

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة
استراتیجیات تعلم مهارات التفكیر بین النظریة ).  ٢٠٠٩( ولید ، نبیل و عیاد، عبد الهادي .٤٤

 .والتوزیع دار وائل للنشر :عمان. والتطبیق
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 الثالث الصف لبةط لدى السائدة الریاضي التفكیر مظاهر. )٢٠٠٨( محمد ، العبسي .٤٥
 – ٨٨٩ص، ٣ ع، ٢٢ مج،  فلسطین - اإلنسانیة للعلوم النجاح جامعة مجلة .األردن في األساسي

٩١٥. 

تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال في ضوء متطلبات المعاییر و ) .  ٢٠٠٤( عبید ، ولیم  .٤٦
 .دار المسیرة  :عمان. ثقافة التفكیر 

 .دار الفكر :عمان. الدماغ والتعلیم والتفكیر). ٢٠٠٧(سهیلة، ذوقان و أبو السمید، عبیدات .٤٧
، ) البحرین ( مجلة التربیة . ) ٢٠٠١(  التواصل كمفهوم تربوي. أبو القاسم ونیس، عدالة .٤٨
 . ٢ع

–زواج  –فكر (و ) K.W.L(فعالیة إستراتیجیتي  .) ٢٠٠٨(  عطیة ،إبراهیم وصالح ،محمد .٤٩
 .تالمیذ المرحلة االبتدائیة  لدىواإلبداع الریاضي  في تدریس الریاضیات على تنمیة التواصل) شارك 

 .٨٥-٥٠ص ، ٧٦،ع ١٨،مج  مصر –) جامعة بنها (مجلة كلیة التربیة 
التأثیر واستخدامه في الكشف عن مصداقیة النتائج في حجم ).  ٢٠١٠( عزو ، عفانة .٥٠

 .دد الرابعالع ،)بیرسا(البحوث والدراسات التربویة الفلسطینیةمجلة  .البحوث التربویة والنفسیة
ما وراء المعرفة على التحصیل وتنمیة  استراتیجیةأثر استخدام . )٢٠٠٨(عفیفي ، أحمد  .٥١

دراسات في المناهج وطرق التدریس . لتواصل الریاضي لدى تالمیذ الصف األول اإلعداديمهارات ا
 .٦٨ -  ١٤ ص ، ١٤١ع ، مصر-

 لطالب االحتماالت تدریس في المنظومي المدخل استخدام أثر.  )٢٠٠٩(راشد أشرف،  على .٥٢
 المؤتمر .لدیهم ضيالریا القلق وخفض الریاضي التفكیر وتنمیة التحصیل زیادة على اإلعدادیة المرحلة
،   ٢ مج،  مصر -)  والمعاصرة األصالة بین الدراسیة المناهج تطویر(  والعشرون الحادي العلمي

 .٨١٠ – ٧٦٤ ص

الدار المصریة السعودیة للطباعة  :القاهرة. المنطق وفن التفكیر). ٢٠٠٥(حسین ، على .٥٣
 .والنشر والتوزیع

ج تدریبي إلكساب معلمي الریاضیات فاعلیة برنام. )٢٠٠٩(العنزي ، متعب بن زعزوع .٥٤
استراتیجیات حل المشكالت الریاضیة على تنمیة القدرة على حل المشكالت الریاضیة والتفكیر 

 – ٧٠ ص، ٩٨ع ، مصر- مجلة القراءة والمعرفة . الریاضي واالتجاه نحو الریاضیات لدى طالبهم
٩٤. 
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في المرحلة االبتدائیة من  تمكن معلمي الریاضیات مدى ). ٢٠٠٩( هالل مزعل ، العنزي .٥٥
 - جامعة أم القرى، كلیة التربیة بمكة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. مهارات االتصال اللفظي

 .السعودیة
على  للتغلب برنامج قائم على التعلم التأملي. ) ٢٠٠٨( عیسوي ،شعبان والمنیر ، راندا  .٥٦

. أطفال الروضة  لدىواصل الریاضي قصور المهارات الریاضیة قبل األكادیمیة وتنمیة مهارات الت
 .٩٤- ٤٤ ص ، ١٣٨ع ، ) مصر(دراسات في المناهج وطرق التدریس 

 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة :قطر.  مهارات االتصال) .  ٢٠٠٤( راشد على ، عیسى .٥٧
دار جهینة للنشر  :عمان. تطبیقات مبتكرة في تعلیم التفكیر).  ٢٠٠٤( عمر ، غباین .٥٨

 .والتوزیع
االستقصاء الریاضي في التحصیل  استراتیجیةأثر استخدام . )٢٠٠٨(تیسیر خلیل، القیسي  .٥٩

ع ،  ٢٢مج ،  الكویت-المجلة التربویة . والتفكیر الریاضي لدى طلبة المرحلة األساسیة في األردن
 .٢٤٩ــ  ٢٠٧ص ،  ٨٦
والتفكیر  أثر استخدام نموذج تقویمي مقترح في التحصیل. )٢٠٠٨(تیسیر خلیل، القیسي  .٦٠

مجلة العلوم . الریاضي واالتجاه نحو الریاضیات لدى طالبات الصف التاسع األساسي في األردن
 .١١٠ــ  ٩١ص ،  ١ع ،  ٩مج ، البحرین - التربویة والنفسیة 

حل المشكالت في التحصیل  استراتیجیةفاعلیة استخدام . )٢٠٠٧(القیسي ، تیسیر خلیل .٦١
ص ، ١٢ع ،  قطر- مجلة العلوم التربویة . حلة األساسیة في األردنوالتفكیر الریاضي لدى طلبة المر 

٣٢٥ -  ٣٠١. 
مهارات االتصال والتفاعل في عملیتي التعلیم ).  ٢٠٠٨( عالء الدین وآخرون ، كفافي .٦٢

 .دار الفكر :عمان. ٢ط، والتعلم
 .مؤسسة الرسالة :بیروت. كتاب الكلیات) .  ١٩٩٨( أبو البقاء أیوب ، الكفومي .٦٣
فعالیة استخدام مداخل البرهنة غیر المباشرة في تنمیة .  ) ٢٠٠٦(  ، عالء الدینمتولي  .٦٤

طالب معلمي  لدىمهارات البرهان الریاضي واختزال قلق البرهان وتحسین مهارات التواصل الریاضي 
 . ٢٤٩ - ١٧٠ص،  ٩،مج )مصر(مجلة تربویات الریاضیات  .الریاضیات 

ة استخدام قطع دینز والعرض بالكمبیوتر في تنمیة فعالی.  )٢٠٠٦(حنفي إسماعیل، محمد  .٦٥
-مجلة تربویات الریاضیات . التحصیل والتفكیر الریاضي لدى تالمیذ بطیئي التعلم بالمرحلة االبتدائیة

 .٢٢٠ – ٢٨٦ص ،  ٩مج ، مصر 
على ) البورتفلیو(أثر استخدام التقویم األصیل . )٢٠٠٦(بخیت ، مؤنس محمود، اشرف و .٦٦

تالمیذ المرحلة االبتدائیة وبقاء  لدىرات التواصل الریاضي واالتجاه نحو الریاضیات تنمیة بعض مها
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 ،١،مج مصر) العربي  اإلنسانمناهج التعلیم وبناء (العلمي الثامن عشر  المؤتمر. أثر تعلمهم 
 . ١٧٩ – ١٣٨ص
للنشر دار المسیرة  :عمان.  االتصال الجماهیري واإلعالم) .  ٢٠١١( كامل خورشید ، مراد  .٦٧

 .والتوزیع والطباعة
فعالیة برنامج مقترح في الریاضیات قائم على . السید ،  )٢٠٠٦(محمود و الوكیل، مراد  .٦٨

مجلة . األنشطة التعلیمیة في تنمیة مهارات التواصل والتفكیر الریاضي لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة
 .١٦٨ -  ١٣٢ ص ، ٩مج ،  مصر-تربویات الریاضیات 

فاعلیة برنامج تدریبي مقترح في تنمیة مهارات معلمات  ). ٢٠١١( ال غالب نو ، المشیخي .٦٩
رسالة ماجستیر غیر . الریاضیات في التواصل الریاضي بالمرحلتین المتوسطة والثانویة بمدینة تبوك

 .السعودیة - جامعة أم القرى، كلیة التربیة بمكة، منشورة
المكتبة اإلسالمیة : اسطنبول.  ٢ط، طالمعجم الوسی.  ) ١٩٧٢(  إبراهیم وآخرون، مصطفي .٧٠

 .للطباعة والنشر والتوزیع
دار الفكر  :القاهرة. مهارات التفكیر في مراحل التعلیم العام). ٢٠٠٢(فهیم ، مصطفي .٧١

 .العربي
دار : عمان. ٢ط، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس).  ٢٠٠٢( سامي محمد ، ملحم .٧٢

 .المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة
دار  :بیروت. التوقیف على مهمات التعاریف). ه  ١٤١٠( محمد عبد الرؤوف، مناوي ال .٧٣

 .الفكر
 الریاضي التفكیر تنمیة في المفاهیم مخططات استخدام أثر).  ٢٠٠٤( نعیم أحمد ، مطر .٧٤
 .غزة-الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. بغزة األساسي الثامن الصف طالب لدى

تالمیذ الصف الثامن من  لدىالتواصل الریاضي . ) ٢٠٠٩(  آخرون و عبد اهللا، مهدي .٧٥
، ٣ع ،)الیمن ( مجلة األندلس للعلوم االجتماعیة والتطبیقیة . التعلیم األساسي وعالقته بالتحصیل

 .١٩١ - ١٥٥ص 
طلبة  لدىالتفكیر الریاضي وعالقته ببعض الذكاوات  مستوى ). ٢٠٠٧( هاني فتحي ، نجم .٧٦

 .غزة-الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة. الصف الحادي عشر بغزة

فاعلیة الكتابة للتعلم من خالل فرق التفكیر في تصمیم خرائط . )٢٠٠٩(نصر ، محمود  .٧٧
طالب الفرقة  لدىالمفاهیم بریاضیات المرحلة اإلعدادیة وأثر ذلك على تنمیة التواصل الریاضي 
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تطویر المناهج الدراسیة بین (المؤتمر العلمي الحادي والعشرون. بكلیة التربیة  الرابعة ریاضیات
 . ١٤٤٣- ١٣٧٠ ص ، ٤، مجمصر ) األصالة والمعاصرة 

دار  :عمان. مبادئ االتصال التربوي واإلنساني).  ٢٠٠١( عمر عبد الرحمن ، نصر اهللا .٧٨
 .وائل للنشر

ریبي مقترح لتنمیة مهارات معلمات فاعلیة برنامج تد).  ٢٠١١( غالي المشیخي ، نوال .٧٩
رسالة ماجستیر غیر . الریاضیات في التواصل الریاضي بالمرحلتین المتوسطة والثانویة بمدینة تبوك

 .السعودیة - جامعة أم القرى، منشورة
تدریس مهارة االستماع من منظور ).  ٢٠٠٥( فائزة ، عبد الرحمن و العزاوي، الهاشمي .٨٠

 .ج للنشر والتوزیعدار المناه :عمان. واقعي
دار الكتاب  :العین. أسالیب واستراتیجیات تدریس الریاضیات).  ٢٠٠٦( زید ، الهویدي .٨١

 .الجامعي
 .)ترجمة مروان الزغبي( العملمهارات التواصل بین األفراد في ).  ٢٠١١( جون ، هیز .٨٢

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة :عمان
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  ) ١( ملحق رقم 

  المقترح البرنامج في الرأي إبداء استبانة

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  غزة –الجامعة اإلسالمیة 

  عمادة الدراسات العلیا

  ریاضیات –قسم المناھج وطرق التدریس 

  حفظھ هللا ورعاه   ------------------------------------- األستاذ / السید الدكتور 

  ------------------------- :مكان العمل    ------------- ---------: الدرجة العلمیة 

  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  تحكیم برنامج مقترح قائم علي التواصل الریاضي: الموضوع 

 علي قائم یشرفني دعوة سیادتكم التفضل بتحكیم برنامج مقترح: تحیة طیبة وبعد 
من أجل تطبیقھ علي طلبة الصف ، التفكیر مھارات بعض لتنمیة الریاضي التواصل

 التواصل علي قائم السابع األساسي وذلك ضمن رسالة بعنوان فاعلیة برنامج مقترح
، األساسي  السابع الصف طلبة لدى الریاضي التفكیر مھارات بعض في تنمیة الریاضي

  .من أجل الحصول علي درجة الماجستیر من الجامعة اإلسالمیة بغزة

حث ببناء برنامج مقترح للوحدة السابعة من كتاب الریاضیات من أجل ذلك قام البا
  " .الجبر " والتي بعنوان " الجزء الثاني " للصف السابع األساسي 

  :وقد اشتمل البرنامج علي 

 .المقدمة   .١

 .تعریف البرنامج المقترح القائم علي مھارات التواصل الریاضي   .٢

 .الفكرة العامة للبرنامج  .٣

 . أسس بناء البرنامج  .٤

 .مبررات بناء البرنامج المقترح   .٥
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 :اإلطار العام للبرنامج  .٦

 .األھداف العامة للبرنامج   - أ

 .محتوي البرنامج المقترح   - ب

 .أسلوب التدریس للبرنامج المقترح   - ت

 .أسالیب التقویم للبرنامج المقترح   - ث

 .المواد والوسائل التعلیمیة المقترحة في البرنامج   - ج

 .دلیل المعلم   - ح

 . ملحق دلیل المعلم  - خ

صدق البرنامج فإن الباحث یتشرف بأخذ رأیكم من خالل  مدىوألھمیة رأیكم في تحدید 
  .تعبئة االستبانة المرفقة بالبرنامج 

وأخیرا یسعد الباحث أن یتوجھ بخالص الشكر والتقدیر لحسن تعاونكم في خدمة البحث 
  .الطلبة  العلمي والمساھمة في تحسین وتطویر تدریس الریاضیات واالرتقاء بمستوي

  ،،،،،مع خالص شكري وتقدیري 

  

  

  :الباحث                                                               

  حسني محمد حسني العتال

  

  

  

  

  



102 

 

  استبانة إبداء الرأي حول البرنامج المقترح

  اقتراحات وتعدیالت  بنود البرنامج  م

  األھداف: أوال   

    مصاغة بصورة واضحة  ١

    یزت بالشمول والتنوعتم  ٢

    ارتبطت بأھداف التعلیم األساسي  ٣

    ارتبطت بأھداف تعلیم الریاضیات  ٤

    قائمة علي مجاالت التواصل الریاضي  ٥

    تنمیة مھارات التفكیر إلىتسعي   ٦

    من الممكن تحقیقھا  ٧

    قابلة للمالحظة والقیاس  ٨

  المحتوي: ثانیا   

    مرتبط بأھداف البرنامج  ١

    یركز علي مجاالت التواصل الریاضي  ٢

    تنمیة مھارات التفكیر الریاضي إلىیسعي   ٣

    مناسب للصف السابع األساسي  ٤

    منظم منطقیا  ٥

    مالئم من حیث الكم  ٦

    یتضمن مادة تعلیمیة ومالحق واضحة   ٧
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  اقتراحات وتعدیالت  بنود البرنامج  م

  أسلوب التدریس: ثالثا   

    وي البرنامجمناسب لمحت  ١

    یزید من الدافعیة عند الطلبة  ٢

    مناسب للمرحلة العمریة لدى الطلبة  ٣

    یھتم بمھارات التواصل الریاضي  ٤

    ینمي مھارات التفكیر الریاضي   ٥

  الخبرات واألنشطة: رابعا   

    تساعد علي تحقیق األھداف  ١

    مناسبة لمحتوي البرنامج  ٢

    تتسم بالتنوع  ٣

    لطلبة بالتعزیز والتغذیة الراجعةتزود ا  ٤

    تثیر الدافعیة للتعلم  ٥

    تتحدي تفكیر الطلبة  ٦

    تھتم مجاالت التواصل الریاضي  ٧

    تنمي مھارات التفكیر الریاضي  ٨

  أسالیب التقویم: خامسا   

    تتصف بالتنوع  ١

    مناسبة لقیاس أھداف البرنامج  ٢

    مناسبة لمستوي الطلبة  ٣

    ات التواصل الریاضتقیس مھار  ٤
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  الفترة الزمنیة: سادسا   

    عدد الحصص مناسب للبرنامج  ١

    عدد حصص كل درس مناسب  ٢
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  ) ٢( ملحق رقم 

  قائمة بأسماء السادة محكمي البرنامج المقترح القائم على التواصل الریاضي

  مكان العمل  التخصص  المركز الوظیفي  االسم  م

  أستاذ مشارك  خالد السر. د  ١
وطرق  مناهج

  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

  أستاذ مشارك  منیر إسماعیل. د  ٢
مناهج وطرق 
  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

  أستاذ مشارك  خالد عبد القادر. د  ٣
مناهج وطرق 
  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

مناهج وطرق   مدیر مدرسة  محمود حمدان. د  ٤
  ثوكالة الغو   تدریس ریاضیات

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  محمود الرنتیسي. د  ٥
  تدریس علوم

الجامعة 
  اإلسالمیة

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  فتحیة اللولو. د  ٦
  تدریس علوم

الجامعة 
  اإلسالمیة

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  عطا درویش. د  ٧
  تدریس علوم

  جامعة األزهر

  أستاذ مشارك  على نصار. د  ٨
مناهج وطرق 

  جامعة األزهر  ضیاتتدریس ریا

  أستاذ مشارك  محمد أبو شقیر. د  ٩
مناهج وطرق 
  تدریس ریاضیات

الجامعة 
  اإلسالمیة

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  أسعد عطوان. د  ١٠
  تدریس ریاضیات

كلیة العلوم 
  والتكنولوجیا
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  ) ٣( ملحق رقم 

  

  البرنامج المقترح

  القائم على التواصل الریاضي
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  :المقدمة 

ظل التقدم الهائل الذي یشهده عالمنا الیوم في كافة المجاالت ، وتفرع العلوم وتشعبها إال انه ال  في
 .یمكن إهمال الدور األساسي الذي تلعبه الریاضیات في كافة مجاالت الحیاة المختلفة 

عها وعلي الرغم من هذا فان الریاضیات لم تعد مجرد رموز ومصطلحات یقوم الطلبة بحفظها واسترجا
لذلك فان الریاضیات ال یقتصر ، ، بل إنها لغة للتخاطب والحوار تقوم علي أسس وقواعد خاصة 

دورها علي الحلول والكتابة بل أصبحت تتعدي ذلك كونها أداة للتواصل بكافة أشكاله أكان ذلك 
لتمثیل بالكتابة الریاضیة أو القراءة الریاضیة أو التحدث الریاضي أو االستماع الریاضي أو ا:

  .الریاضي
أن تعلم الریاضیات یتضمن تعلم قراءتها وكتابتها واالستماع إلي )  ٥٢:  ٢٠٠٤(ولقد أشار عبید 

دراك  قواعد التعبیر بها أو التعبیر عنها ، مفاهیمها ونظریاتها ومناقشة موضوعاتها  ٕ   . وفهم وا
أصبح العالم ینادي بضرورة لذلك فان مفهوم مهارات التواصل الریاضي من المفاهیم الحدیثة التي 

 .تنمیتها حتى تتمكن الریاضیات من تحقیق األهداف التي وضعت من اجلها 
وحیث إن االهتمام بمهارات التواصل الریاضي لهو خطوة مهمة من اجل كسر الفجوة التي بین 

لغة  الریاضیات والطلبة ، وتحویل الریاضیات من مادة صعبة ال یمكن فهمها أو التعامل معها إلي
التواصل یمكن من خاللها تنمیة مهارات التفكیر الریاضي وتحسین المستوي التحصیلي وتغییر وجهة 

 .نظر الطلبة نحو مادة الریاضیات مع تحسین اتجاهاتهم نحوها 
وحیث أن التفكیر الریاضي یعد حصیلة األساسیة التي یفترض أن یتحصل علیها الطلبة بعد دراستهم 

مكنوا من استغالل هذه المهارات في الحیاة العلمیة ، وتوظیفها حتى تصبح بنیة للریاضیات ، لكي یت
 .أساسیة في عملیة التفكیر لدیهم 

فإن الباحث یري أنه قد تكون عملیة تعلیم الریاضیات من خالل التركیز علي مهارات التواصل 
  .الریاضي عامال مهما لتنمیة مهارات التفكیر الریاضي لدي الطلبة
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  :ریف البرنامج المقترح القائم علي التواصل الریاضي تع

وهو مجموعة اللقاءات التعلیمیة التي یقوم الباحث بإعدادها والتي یكون في مضمونها نشاطات مبنیة 
  .بهدف معرف أثر هذه النشاطات في تنمیة بعض مهارات التفكیر الریاضي، علي التواصل الریاضي 

ي ریاضي یشتمل علي أنشطة ریاضیة تفاعلیة وتواصلیة شیقة حیث یتضمن أهداف إجرائیة ومحتو 
وأسالیب ، ووسائل تعلیمیة ، وأسالیب تدریس تركز علي مجاالت التواصل الریاضي ، وغیر روتینیة 

  .تقویم مستمرة ومتنوعة وجدیدة 

  :الفكرة العامة للبرنامج المقترح 

فاعلیة البرنامج " ذات العالقة بعنوان الدراسة  ولقد اطلع الباحث علي األدب التربوي والدراسات السابقة
المقترح القائم علي التواصل الریاضي في تنمیة بعض مهارات التفكیر لدي طلبة الصف السابع 

والحظ أن هذه الدراسات قد ركزت علي بعض مجاالت التواصل الریاضي دون االهتمام ، " األساسي 
قد ركزت علي مجاالت التواصل  –علي حد علم الباحث  –وأن الدراسات العربیة ، بالمجاالت األخرى 

  .الریاضي كمتغیر مستقل 

من هنا فإن الباحث یري بأهمیة التركیز علي جمیع مجاالت التواصل الریاضي و إدخالها جمیعا 
  .وذلك إلدراك األثر الذي نجنیه من ورائها ، كمدخل أساسي في العملیة التعلیمیة التعلمیة 

باحث یأمل أن یكون هذا البرنامج مهم  لكل المعلمین وواضعي المناهج حیث یدرك كل ومن هنا فان ال
واحد منهم الثمرة التي سوف نجنیها في أجیالنا إذا قمنا بالتركیز علي مهارات التواصل الریاضي في 
وضع مناهجنا وفي إعداد الدروس وكذلك یستطیع الطلبة إدراك حیویة مادة الریاضیات وأهمیتها في 

  .الحیاة العلمیة والمستقبلیة 

  :أسس بناء البرنامج المقترح 

اعتمد الباحث في بناء هذا البرنامج علي مبادئ أساسیة تعكس أهمیة هذا البرنامج القائم علي 
التواصل الریاضي و ضرورته كاتجاه حدیث لبناء مناهج الریاضیات وتحضیر الخطط الیومیة والسنویة 

  :حیث اعتمد علي ما یلي ، میة التفكیر لدي الطلبةفي عملیة التدریس بهدف تن
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التوجیهات العالمیة لضرورة مراعاة مهارات التواصل الریاضي كمعیار أداء من معاییر الـ  .١
NCTM . 

أن الریاضیات ال یقتصر دورها علي الحلول والكتابة بل أصبحت تتعدي ذلك كونها أداة  .٢
 .للتواصل بكافة أشكاله 

 .في المرحلة األساسیة حاجات وسمات الطلبة  .٣

 .أهداف تدریس الریاضیات بالمرحلة األساسیة  .٤

  :مبررات بناء البرنامج 

 .االتجاهات الحدیثة في تعلیم الریاضیات  .١

 .ضعف مناهج الریاضیات في التركیز علي مهارات التواصل الریاضي  .٢

 .لحصة الصفیةعدم تركیز المعلمین علي مهارات التواصل الریاضي أثناء التخطیط والتنفیذ ل .٣

تقدیم محتوي ریاضي یتضمن موضوعات وأنشطة ریاضیة تركز علي جمیع مجاالت التواصل  .٤
 .الریاضي 

 .العالقة القویة بین مهارات التواصل الریاضي والتفكیر الریاضي لدي الطلبة .٥

  :األهداف العامة للبرنامج 

 .تنمیة مهارات التواصل الریاضي لدي الطلبة .١

 .لدي الطلبة وباألخص مهارات التفكیر الریاضي  تنمیة مهارات التفكیر .٢

إكساب الطلبة میوال ایجابیة نحو دراسة مادة الریاضیات من خالل توفیر فرص التواصل  .٣
 .الریاضي بكافة مجاالته 

 .تشجیع الطلبة علي المشاركة االیجابیة في المواقف التعلیمیة و التعلمیة  .٤
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  :إطار محتوي البرنامج المقترح 

ا البرنامج وحدة الجبر المقررة لدي طلبة الصف السابع األساسي في كتاب الریاضیات یستهدف هذ
حیث تضمن البرنامج صیاغة جمیع المواقف التعلیمیة التعلمیة التي یمر بها الطلبة ، الجزء الثاني 

  :بطریقة تركز علي مجاالت التواصل الریاضي وهي 

 الكتابة الریاضیة .١

 القراءة الریاضیة  .٢

 الریاضي االستماع .٣

 التحدث الریاضي  .٤

 التمثیل الریاضي .٥

وتفرع عن كل مجال من المجاالت السابقة مهارات فرعیة تعبر عنه تم ذكرها في اإلجراءات التي یقوم 
وأسالیب لتقویمها تم ذكرها قي خانة أسالیب التقویم مقابل كل نشاط من األنشطة التي ، بها الطالب

  .عة النشاط و مجال التواصل الریاضي التي یعبر عنها یقوم بها الطالب بما یتناسب مع طبی

، درس یعطي كل درس في حصة واحدة  ٢١وتم تحضیر البرنامج علي صورة دروس مكونة من 
حیث تم ذكر أهداف الحصة من خالل البنود الفرعیة لمجاالت التواصل الریاضي التي تحقق من 

لي الخبرات السابقة والبنود اإلختباریة لها والوسائل إضافة إ، خالل المادة التعلیمیة المقررة في الدرس
  .الخاصة بكل حصة علي حد 

  :أسلوب التدریس المقترح في البرنامج 

وذلك لكي ال تكون النتائج الظاهرة ، عمد الباحث إلى عدم تغییر أسلوب التدریس المتبع لدى المعلم
ت التعلیمیة القائمة على التواصل ولكن لكي تكون نتیجة النشاطا، نتیجة تغییر أسلوب التدریس

حیث یمر الطالب بأنشطة متنوعة تحتوي على ، الریاضي التي یتم تقدیمها لطالب المجموعة التجریبیة
الكتابة الریاضیة والقراءة الریاضیة واالستماع الریاضي و التحدث : مجاالت التواصل الریاضي الخمسة

والتركیز علیها  ،نشاطات التعلیمیة التي یقوم بها المعلموذلك من خالل ال، الریاضي والتمثیل الریاضي
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و تقویم حدوثها من ، عن طریق قیام الطلبة بها بإرشاد وتوجیه المعلم من خالل األنشطة المقدمة 
  .خالل المخرجات الناتجة عنها كل مجال حسب مهاراته الفرعیة 

  :أسالیب التقویم المقترحة في البرنامج 

  :ي التقویم التكوین -أ

ویتم أثناء تدریس وحدة البرنامج المقترح وتم تفصیله مقابل كل مجال من مجاالت التواصل الریاضي 
  .في كل حصة علي حد بما یتناسب مع مجال التواصل الریاضي وطبیعة النشاط الذي یقوم به الطالب

  

  :التقویم الختامي  –ب 

، ن اختبار لقیاس مهارات التفكیر الریاضي وهو عبارة ع، ویتم في نهایة تدریس الوحدة في البرنامج 
  .والذي سیقوم الباحث بإعداده أثناء تنفیذ البرنامج

  :المواد والوسائل التعلیمیة المقترحة 

  :یقترح الباحث استخدام المواد والوسائل التعلیمیة التالیة

 .لعرض النشاطات علي السبورة LCDجهاز العرض المرئي  .١

 .تنوعةأوراق عمل صفیة و بیتیه م  .٢

 .السبورة والطباشیر الملون والعادي  .٣
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  دلیل المعلم

  :معلمة الریاضیات للصف السابع األساسي / عزیزي معلم 

أضع بین یدیك هذا الدلیل لتستخدمه عن تدریسك لوحدة الجبر والمتضمنة في كتاب الفصل الثاني 
خطة مقترحة من المأمول أن وسوف تجد في هذا الدلیل ، لمبحث الریاضیات للصف السابع األساسي 

تساعدك في تدریس هذه الوحدة بصورة أفضل وأمتع للطلبة والمعلم وذلك من خالل النظر إلي مادة 
ولكنها تتعدي ذلك إلي أنها لغة للتواصل قائمة علي ، الریاضیات لیس علي أنها رموز وحلول فقط 

  .مهارات التدریس الریاضي

ز علي مجاالت التواصل الریاضي أثناء عملیة التدریس وهذه والخطة المقترحة تستند إلي التركی
  :المجاالت هي 

 :الكتابة الریاضیة  .١

ویقصد بها تنظیم ووصف المواقف والعالقات الریاضیة كتابة ، وحیث تعد الكتابة أداة تواصل جید 
  .حیث یستخدمها التالمیذ في تسجیل أفكارهم واستجابتهم في المواقف التعلیمیة 

  :ة الكتابة الریاضیة كأحد مجاالت التواصل ما یليومن أمثل

  .كتابة حلول المسألة بطریقة صحیحة   - أ

  .كتابة تفسیر وتبریر للحل   -  ب

  .كتابة خصائص شكل معطي   -  ت

  .التعبیر كتابیا عن خطوات الحل بجمل لفظیة واضحة ودقیقة  -  ث

 . كتابة رسالة من طالب لزمیله یخبره فیها عما تعلمه في درس من دروس الریاضیات  - ج
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 :القراءة الریاضیة  .٢

حیث تساعدهم علي ، ویقصد بها قراءة العبارات الریاضیة المكتوبة بشكل مترابط وواضح إلي اآلخرین 
كما تساعدهم علي ، القوي بالمفاهیم واإلجراءات ورؤیة االرتباطات بین الریاضیات والحیاة اإلحساس

  .تقییم األفكار المعروضة في النص وفهما 

  :لقراءة الریاضیة كأحد مجاالت التواصل ما یليومن أمثلة ا

  .وتحدید ما بها من ألفاظ ورموز ریاضیة، قراءة فقرة ریاضیة قراءة سلیمة  - أ

  .قراءة شكل ریاضي معطي له بطریقة سلیمة  -  ب

  .قراءة عالقات ریاضیة مكتوبة  -  ت

  .قراءة رسما بیانیا قراءة سلیمة   -  ث

 :االستماع الریاضي  .٣

واالستجابة ، ئل والحلول والمناقشة الریاضیة المقدمة من قبل اآلخرین ویقصد به تحلیل وتقویم المسا
حیث تعمل علي تطویر مقدرة الطلبة علي نطق األلفاظ الریاضیة بصورة صحیحة ،لها بشكل صحیح 

  .واالستفادة من أفكار اآلخرین في تطویر استراتیجیات التعامل من أنشطة الریاضیات ، 

  :كأحد مجاالت التواصل ما یلي ومن أمثلة االستماع الریاضي

  .إعطاء اإلجابة الصحیحة لسؤال سمعه   - أ

  .یعطي المصطلح الریاضي لعبارة سمعها   -  ب

  .تنفیذ التوجیهات التي یستمع إلیها من المعلم علي النحو الصحیح   -  ت

 :التحدث الریاضي  .٤

حیث ، وح ویقصد به استخدام اللغة الریاضیة للوصف والتعبیر عن األفكار الریاضیة شفاهة وبوض
ثارةیعمل علي جذب انتباه الطلبة  ٕ   .اهتمامهم بالریاضیات واستثارة تفكیرهم وا
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  :ومن أمثلة التحدث الریاضي كأحد مجاالت التواصل ما یلي

  .ذكر خصائص شكل ریاضي شفاهة بشكل سلیم  - أ

  .وصف شكل هندسي من البیئة المحیطة   -  ب

  .شرح اآلراء واألفكار إلقناع اآلخرین بها   -  ت

  .ار إجابة لموقف ریاضي تعلیل اختی  -  ث

  .استخدام اللغة الخاصة لقریب مفهوم ما   - ج

 :التمثیل الریاضي  .٥

حیث یساعد الطلبة علي تعمیق فهمهم ، ویقصد به تمثیل المواقف والعالقات الریاضیة بصور مختلفة
  .للمفاهیم الریاضیة 

  :ومن أمثلة التمثیل الریاضي كأحد مجاالت التواصل ما یلي

  .اضي إلي عالقات ریاضیةترجمة النص الری  - أ

  .ترجمة األشكال الریاضیة إلي ألفاظ ریاضیة   -  ب

  .تمثیل الصور في صورة معادالت ریاضیة   -  ت

  .ترجمة الجمل الریاضة إلي أشكال هندسیة   -  ث

والهدف من التركیز علي هذه المجاالت هو كسر الفجوة التي بین الریاضیات والطلبة ، وتحویل 
فهمها أو التعامل معها إلي لغة تواصل یمكن من خاللها تنمیة  الریاضیات من مادة صعبة ال یمكن

مهارات التفكیر الریاضي وتحسین المستوي التحصیلي وتغییر وجهة نظر الطلبة نحو مادة الریاضیات 
  .مع تحسین اتجاهاتهم نحوها 
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حیث تم ذكر ، درس یعطي كل درس في حصة واحدة  ٢١مع العلم أن هذا البرنامج مكون من 
داف الحصة من خالل البنود الفرعیة لمجاالت التواصل الریاضي التي تحقق من خالل المادة أه

إضافة إلي الخبرات السابقة والبنود اإلختباریة لها والوسائل الخاصة بكل ، التعلیمیة المقررة في الدرس
  .حصة علي حد 

ة یستخدمها الطالب بإشرافك المعلمة سوف تجد في هذا الدلیل تدریبات وأفكار علمی/ عزیزي المعلم 
  .لذا یرجي منك االلتزام بالخطوات الواردة في هذا الدلیل كخطة لسیر الحصة، وتوجیهاتك 
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  لدرس األولا

  .الحد الجبري :    عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  .المعلم وزمالئه  إلىیستمع بانتباه  - ١

  .یعبر عن المسألة التي یسمعها في صورة حد جبري  - ٢

  .یعبر بكلماته عن مفهوم الحد الجبري  - ٣

  .یعبر عن الحدود الجبریة بعبارات ریاضیة لفظیة مكتوبة  - ٤

  

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 .یذكر عبارات عدد .١
  

  :البنود اإلختباریة 

 .اذكر عبارة عددیة  .١
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  ریاضي في النشاطال

طرح السؤال التالي علي الطلبة . ١
 ١٠٠إذا سارت سیارة بسرعة :شفهیا 

س فكم كیلومتر سوف تقطع في /كم
  ساعات ٤في ،ساعات ٣في  .ساعتین

  :ثم كتابة الجدول التالي . ٢
الزمن 

  بالساعة 
المسافة 

  المقطوعة 
  االستنتاج

  ــــ×ـــ  ٢٠٠  ٢
  ــــ×ـــ  ٣٠٠  ٣
  ــــ×ـــ  ٤٠٠  ٤
        س

یعطي اإلجابة الصحیحة 
  .للسؤال الذي یسمعه 

  

االستماع والتحدث 
  الریاضي

التأكد من سالمة 
اإلجابة اللغویة و 

  .الریاضیة 
 مدىمع مالحظة 

اهتمام الطلبة 
باإلجابات التي 
  یطرحها زمالئهم

إرشاد الطلبة الستنتاج العالقة بین .  ٣
المقطوعة كما یلي الزمن والسرعة والمسافة 

:-  
 ٢٠٠ساعة قطعت السیارة  ٢نالحظ أنه في 
   ---- ×٢متر أي تساوي

  .ساعات ویكمل الجدول  ٣،٤وهكذا 
ثم یطرح السؤال التالي ماذا لو سارت . ٤

وهكذا هو "السیارة زمن مقداره س ساعة ؟
  " . س١٠٠الحد الجبري ویكتب علي صورة 

 ثم یسأل هل س لها قیمة ثابتة أم قیم. ٥
  متغیر ؟

المتغیر هو : أن  إلىثم یتم التوصل . ٦
حرف مثل س یحفظ مكانا لعدد في الحد 

  .الجبري 

ینفذ التوجیهات التي 
  .یستمع إلیها من المعلم

  
  

یعلل اختیاره لإلجابة في 
كل خطوة من خطوات 

   .االستنتاج 
  
  

یلخص بعض الطلبة ما 
فهمه لآلخرین عن الحد 

  .الجبري والمتغیر

 دىممالحظة 
استیعاب المراد من 

  .طرح السؤال
  
  
  
  

التأكد من سالمة 
التبریر من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة



118 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من یعطي مثاال علي الحد / س 
  الجبري ؟

  
  

یعطي أمثلة صحیحة علي 
  .مفهوم الحد الجبري 

  
  التحدث الریاضي

التأكد من سالمة 
اإلجابات من 
الناحیة اللغویة 

  .والریاضیة 
  : نشاط

لحدود الجبریة في كل من حدد ا
العبارات اآلتیة ثم اكتبها في صورة 

  :لفظیة 

ب ، ٢÷س ص ، أ٧،  ٧+٥أ ، ٣ 
٥+٢(٣. (  

یكتب حل المسألة بطریقة 
  .صحیحة
  

  الكتابة الریاضیة
التأكد من صحة 

التحدید ودقة الكتابة 
  .اللفظیة

  :النشاط البیتي . ٥
متابعة الحل في       ) ١( ورقة عمل رقم 

  قادمةالحصة ال
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  الدرس الثاني

  المقدار الجبري                     : عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  .یستمع بانتباه لشرح المعلم ومداخالت زمالئه   - ١

  .یستخدم لغته الخاصة للتعبیر عن مفهوم المقدار الجبري   - ٢

  .یعبر عن حلول المسائل في صیغة مقدار جبري   - ٣

  .ریاضي قراءة سلیمة مبینا حدود المقدار الجبري یقرأ النص ال  - ٤

  .یعبر بصورة رمزیة مكتوبة عن المواقف الریاضیة المصاغة لفظیا والمتضمنة مقادیر جبریه   - ٥

  .زمیله یخبره عما تعلمه في درس المقدار الجبري  إلىیكتب رسالة   - ٦

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 .یذكر أمثلة علي الحد الجبري  .٢
 .ة مساحة المربع ومحیطه معرف  .٣
 . معرفة مساحة المستطیل ومحیطه  .٤

  :البنود اإلختباریة 

 .اذكر أمثلة لحدود جبریة  .٢
 ما هي مساحة المربع الذي طول ضلعه س ؟ وما هو محیطه ؟ .٣
 ما هي مساحة المستطیل الذي طوله س وعرضه ص ؟ وما هو محیطه ؟  .٤
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  علمإجراءات الم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :طرح ما یلي شفهیا . ١
  ما هي مساحة المستطیل ؟ -أ

  ما هو محیط المستطیل   - ب
ثم كتابة المثال التالي علي . ٢

  :السبورة 
غرفة علي شكل مستطیل  -:مثال 

طولها ل متر وعرضها ع متر                           
  - :ارسم الشكل ثم أوجد بالرموز 

  مساحتها م               -أ
  محیطها ح -ب 

  /الحل 
  العرض× الطول =م 
  ع×ل=    
  العرض٢X+الطول ٢X=ح 
   =٢X ٢+  لX ع ٢+ل ٢= ع  
ماذا نسمي ناتج المساحة /  س. ٣
  ع ؟Xل 
هل ناتج المحیط یمثل حدا /  س. ٤

  جبریا واحد فقط ؟
  ما نسمیه المقدار الجبري  و هذا

  
یعطي اإلجابة الصحیحة 
عن األسئلة التي یستمع 

  .إلیها

  
االستماع والتحدث  

  الریاضي

التأكد من سالمة 
اإلجابة من الناحیة 

  .اللغویة والریاضیة
 مدىومالحظة 

اهتمام الطلبة 
لإلجابات التي 
  یطرحها زمالئهم

ومن یعطي تعریف علي المقدار 
  الجبري ؟

لغته الخاصة  یستخدم
للتعبیر عن مفهوم المقدار 

  .الجبري 
  التحدث الریاضي

مالحظة دقة العبارات 
والجمل الریاضیة التي 

  .یقولها الطالب
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  :نشاط 
    ) ١( ورقة عمل رقم 

یكتب المطلوب بطریقة 
  صحیحة

  الكتابة الریاضیة

مالحظة صحة 
عملیة التمییز و 
سالمة الكتابة 
  .الریاضیة واللفظیة

  : مثال التاليعرض ال
عبر عن الجمل اللفظیة : مثال 

   التالیة بحدود جبریة
  ضعف العدد س - ١
  أمثال العدد ص ٣ - ٢
  ٨عدد مقسوم علي - ٣
  مربع العدد س - ٤
  

یقرأ النص الریاضي قراءة 
  .سلیمة
  ثم

یعید صیاغة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .صورة رمزیة إلى

القراءة و التمثیل 
  الریاضي

ن صحة التأكد م
القراءة من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة

ومالحظة دقة عملیة 
  .التمثیل الشفهي 

عبر عن الجمل اللفظیة : نشاط 
   التالیة بحدود جبریة

  أمثال العدد ع ٧ -١ 
  ١٢عدد مضروب في  - ٢
  ٥عدد مقسوم علي  - ٣
  مكعب العدد ص - ٤

یعید صیاغة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .ةصورة رمزی إلى
  التمثیل الریاضي

دقة  مدىمراقبة 
الطلبة في عملیة 

التمثیل في 
  .الكراسات

ذكر بعض األمثلة علي الحد 
الجبري علي  نفس نمط النشاط 

  السابق 
  ) ٢( ورقة عمل رقم 

  

یعید صیاغة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .صورة رمزیة شفهیا  إلى
یكتب الحل علي السبورة 

  .بطریقة صحیحة

یل والكتابة التمث
  واالستماع الریاضي

دقة  مدىمراقبة 
الطلبة في عملیة 
  التمثیل الشفهي

و صحة الكتابة علي 
  .السبورة 

  :النشاط البیتي
  ) ٣( ورقة عمل رقم 

  
كتابة رسالة من طالب 

  .لزمیله
  الكتابة الریاضیة

جمع األوراق واإلطالع 
علیها و مالحظة 
السالمة النحویة 

وكتابة ، والریاضیة 
بعض المالحظات 

  .  علیها
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  الدرس الثالث

  المقدار الجبري: عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  .یقرأ جمال ریاضیة قراءة سلیمة ؛ مبینا حدود المقدار الجبري  .١

  .یعبر كتابیا عن الجمل اللفظیة بمقادیر أو عبارات عددیة  .٢

  .یعبر شفهیا عن الجمل اللفظیة بمقادیر أو عبارات عددیة  .٣

  :ت السابقة للدرس المتطلبا

 .یذكر أمثلة علي الحدود الجبریة  - ١
 .یذكر أمثلة علي المقادیر الجبریة  - ٢

  

  :البنود اإلختباریة 

 .أذكر أمثلة علي الحدود الجبریة   - ١
 .أذكر أمثلة علي المقادیر الجبریة   - ٢
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  اضي في النشاطالری

  -:عرض المثال التالي 
عبر عن الجمل اللفظیة بمقادیر 

  :جبریة أو عبارات عددیة 
  ٧مضافا إلیها العدد ٥ - ١
أمثال  ٣عدد س مضاف إلیه  - ٢

  العدد ص
  ٤عدد مقسوم علي  - ٣

یقرأ النص الریاضي قراءة 
  .سلیمة
  ثم

یعید صیاغة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .صورة رمزیة لىإ

التمثیل والقراءة 
  الریاضیة

التأكد من صحة 
القراءة من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة

ومالحظة دقة عملیة 
  .التمثیل الشفهي 

عبر عن الجمل  - :نشاط كتابي  
  :التالیة بعبارات ریاضیة

  ٣عدد مطروح منه  - ١
  ٤مربع عدد مضاف إلیه  - ٢
  ٨عدد مقسوما علي  - ٣
أمثال  ٤ف إلیه عدد ل مضا - ٤

  العدد ع

یعید صیاغة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .صورة رمزیة إلى
  التمثیل الریاضي

دقة  مدىمراقبة 
الطلبة في عملیة 
التمثیل و كتابة 

الرموز الریاضیة في 
  .الكراسات

یقوم المعلم بذكر  -:نشاط لفظي  
، مجموعة من العبارات اللفظیة 

  .ق علي نفس نمط النشاط الساب
  ) ١( انظر ورقة عمل رقم 

  

یعید صیاغة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .صورة رمزیة شفهیا  إلى
یكتب الحل علي السبورة 

  .بطریقة صحیحة

التمثیل التحدث 
  واالستماع الریاضي

دقة  مدىمراقبة 
الطلبة في عملیة 
  التمثیل الشفهي

و صحة الكتابة علي 
  .السبورة 

مل التالیة عبر عن الج/ نشاط . ١
  :بعبارات ریاضیة

 .مجموع عددین متتالین .١
 ٤حاصل ضرب عدد في  .٢

یعید كتابة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .صورة رمزیة إلى
  

التمثیل والكتابة 
  الریاضیة

دقة  مدىمراقبة 
 الطلبة في عملیة
التمثیل و كتابة 

الرموز الریاضیة في 
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 .مضافا إلیه مربع ذلك العدد
 .الفرق بین مربعي عددین .٣
 .مجموع مربعي عددین .٤
 .الفرق بین مكعبي عددین .٥
  .مجموع مكعبي عددین .٦
  
  /نشاط . ٢

  :أكمل الجدول التالي
الجملة 
  اللفظیة

  العبارة الریاضیة

العدد 
الصحیح 

ذي یلي ال
  العدد س

  

  ١٢+ س   
  ١+ س   

ثالثة 
أمثال 

العدد ع 
مقسوما 

  . ٥علي 

  

  ص٤  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

یعید كتابة الموقف 
الریاضي من صورة لفظیة 

  .صورة رمزیة إلى
  

  .الكراسات
  
  
  
  
  

  
  
  

دقة  مدىمراقبة 
الطلبة في عملیة 
التمثیل و كتابة 

الرموز الریاضیة في 
  .الكراسات

  

  :نشاط بیتي 
  .التمثیل الریاضي     ) ٢( ورقة عمل رقم 

دقة  مدىمراقبة 
الطلبة في عملیة 

التمثیل في ورقة العمل 
  .في الحصة القادمة، 
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  الدرس الرابع

  " القیمة العددیة للمقادیر الجبریة :  "عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . زمالئه و المعلم یقدمها التي الریاضیة للجمل بانتباه یستمع - ١

  . معطاة لفظیة ریاضیة جمال تتضمنها التي الجبریة الحدود یذكر - ٢

  . یةجبر  مقادیر عن تعبر جمال تتضمن لفظیة لمسائل مكتوبة حلوال یعطي - ٣

  . المجهولة الرموز قیمة علمت إذا جبریة حدود جمع ناتج یجد - ٤

  . الجبریة للمقادیر العددیة القیمة موضوع عن ریاضیا تمرینا یكتب -٥

  :المتطلبات السابقة للدرس 

  . یجد ناتج عملیات الجمع والطرح والضرب والقسمة لعددین صحیحین   .١

  .یجد مربع عدد صحیح    .٢

  . نفیذ العملیات الحسابیة یجد األولیة في ت  .٣

  :البنود اإلختباریة  

  أوجد ناتج

  . ٢- ٧،  ٩-٥،  ١-+٣،  ٤+٧- ،  ٥- +٢- ) أ 

  . ٥-÷١٠،  ٤-÷٨-،  ٣-×٥،  ٢- ×٤- ) ب

  .٢)٣- (،  ٢٥) ج

  .  ٣×٢+ ٥÷ ٢٠) ء
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  ل التقویموسائ  الریاضي في النشاط

  :عرض المثال التالي شفهیا
سار أحمد راكبا دراجة هوائیة  

فكم سوف یقطع س /كم٣بسرعة 
  .في س ساعة

  

یعطي اإلجابة الصحیحة 
  .للسؤال الذي یسمعه

االستماع والتحدث 
  الریاضي

مالحظة استماع 
  .الطلبة

مالحظة دقة اإلجابة 
من الناحیة اللغویة 

  .والریاضي

ي علي كتابة المثال التال
  :السبورة

في سباق للدراجات الهوائیة 
س /كم ٣كانت سرعة أحمد 

س /كم ٥وكانت سرعة محمد 
أكتب الحد الجبري الذي یمثل 
المسافة التي یقطعها كل منها 
في الساعة ثم احسب المسافة 
التي یقطعها كل منهما عندما 

  .ساعات  ٥یكون الزمن 

یقرأ التمرین الریاضي قراءة 
  .سلیمة

 إلىأللفاظ الریاضیة یترجم ا
  .رموز ریاضیة

القراءة والتمثیل 
  الریاضي

مالحظة سالمة 
القراءة من الناحیة 
  .اللغویة والریاضي

التأكد من دقة عملیة 
التمثیل الشفهیة ثم 

  .الكتابیة علي السبورة 

 ٥=ص، ٣=إذا كانت س: مثال
  :فجد القیمة العددیة لكل من

  .ص٣+س٢، س ص٢، س٥-

  

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  
  
  
  

یجد المطلوب و یعبر كتابیا 
عن خطوات الحل بجمل 

  لفظیة واضحة ودقیقة

  الكتابة الریاضیة

مالحظة الدقة في كتابة 
الرموز الریاضیة 

والتعویض عنها باألرقام 
  .في أوراق العمل

مالحظة الدقة اللغویة 
في كتابة الجمل 

  .الریاضیة
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مسائل لفظیة علي ٣عرض 
ا فم ٤=إذا كانت س: صورة 
  س٢قیمة 

یعطي اإلجابة الصحیحة 
  االستماع الریاضي  .للسؤال الذي یسمعه

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 

  .یقول الطالب
  :نشاط . ١

، جـ  ٤=، ب ٢=إذا كانت أ
  فما قیمة  ١- =
أ ، ٣جـ ،  -، أ ١+ب٢
  جـ-ب٢- أ٥جـ ، +أ+٣
  :نشاط. ٢
 ٤= ص ،  ٣= إذا كانت س  
  :احسب قیمة ما یلي ، 

 س+ س ص  .١
ص  –س + ( س ص  .٢

.(  

  الكتابة الریاضیة  یكتب الحل بطریقة صحیحة

مالحظة كتابة الرموز 
بصورة صحیحة 

والقیام بكتابة الحل 
بشكل صحیح ومرتب 

.  

  :النشاط البیتي 
  ) ٢( ورقة عمل رقم 

یكتب تمرین ریاضي عن 
  الكتابة الریاضیة  الموضوع الذي تمت دراسته

مالحظة دقة الصیاغة 
یاضیة للتمرین الر 

وصحة عملیة 
  .التعویض 
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  الدرس الخامس

  "الحدود الجبریة المتشابهة:   "عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

ف  - ١ َ   . المتشابهة الجبریة الحدود الخاصة بلغته یعر

  . المتشابهة الجبریة الحدود یمیز  - ٢

  . متشابهة جبریة لحدود أمثلة یعطي  - ٣

  . ابهةمتش جبریة حدودا یكتب  - ٤

  . المتشابهة الجبریة للحدود اختیاره یبرر  - ٥

  . المتشابهة الجبریة الحدود موضوع عن معلمه إلى رسالة یكتب  - ٦

  :المتطلبات السابقة للدرس 

  . یعرف الحد الجبري   .١

  .یذكر أمثلة علي الحدود الجبریة    .٢

  .یحدد أسس بعض المتغیرات    .٣

  :البنود اإلختباریة 

  د الجبري ؟ ما هو الح  .١

  اذكر أمثلة لحدود جبریة ؟   .٢

  -:حدد أسس كل من المتغیرات التالیة    .٣

  .ع ٢ص٣، س ٤س٣ص ، ص٢س، س
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

كتابة الحدود الجبریة التالیة . ١
  علي السبورة 

  و   )    س٢-س ، ٥( 
  ) ٣ص ٢س٧،  ٣ص ٢س٣(   

یجعل احد الطلبة یقرأ الزوج األول 
  .وأخر یقرأ الزوج الثاني 

یطلب من الطلبة المقارنة بین 
الصفات المشتركة بین كل من 

المتغیرات : "الزوجین من حیث 
  "المعامالت " "واألسس

ثم یخبرهم بان كل حدین من 
  الحدود الجبریة متشابهین

  
  .الحدود قراءة سلیمة یقرأ

یذكر الخصائص 
المشتركة بین كل زوجین 

  .شفاهة بشكل سلیم 
  

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
والریاضیة أثناء 

  .القراءة
مالحظة السالمة 

الریاضیة للجمل التي 
  .یقولها الطالب

یطلب من الطلبة تعریف . ١
  .الحدود الجبریة المتشابهة 

  
یذكر مثال لحدین  من/ س. ٢

  جبریین متشابهین؟ 
من یذكر مثال لحدین / س. ٣

  جبریین غیر متشابهین؟

یذكر تعریف للحدود 
الجبریة المتشابهة بلغته 

  .الخاصة بشكل سلیم 
یعطي أمثلة صحیحة 

علي مفهوم الحدود 
  .الجبریة المتشابهة 

یعطي أمثلة صحیحة 
علي الحدود الجبریة غیر 

  .المتشابهة 

  لریاضيالتحدث ا

مالحظة السالمة 
اللغویة والدقة 

الریاضیة لما یقول 
الطالب في التعریف 

  .واألمثلة

عرض المثال التالي علي السبورة 
حدد الحدود الجبریة المتشابهة  - :

یقرأ التمرین الریاضي بشكل 
  سلیم

  . مقنعا اآلخرین به یشرح حله

القراءة والتحدث 
  الریاضي

 مدىمالحظة 
المشاركة ودقة 
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  :من بین الحدود الجبریة التالیة 
-،  ٣س ع١/٤-ص ، ٢س٢
  ل ص٥،  ٣س ع٢ص ، ٢س٣

  .الطالب لدىاإلجابة 
مالحظة األسلوب في 

اإلقناع ومراعاة 
السالمة اللغویة والدقة 

  .الریاضیة
  ) ١( ورقة عمل رقم . ١
  
حدد الحدود الجبریة / نشاط . ٢

  :مع كتابة تبریر الحل ، المتشابهة
 ٢ب٥ب أ ، ٤-ب ، ٢أ٢-أب ، ٨
  . ٢أ٢،ب ٣ب ٢أ١٦، ٢أ

یعبر كتابیا عن خطوات 
الحل بجمل لفظیة 

  .واضحة ودقیقة
  .في الورقة المخصصة

  .كتابة تفسیر للحل 

  الكتابة الریاضیة

مالحظة دقة التحدید 
و السالمة اللغویة 

والدقة الریاضیة في 
كتابة الخطوات من 

خالل تصحیح بعض 
  .األوراق

  :نشاط البیتي 
  ) ٢( مل رقم ورقة ع

یكتب رسالة من طالب 
  الكتابة الریاضیة  .لمعلمه 

جمع األوراق 
واإلطالع علیها و 
مالحظة السالمة 

، النحویة والریاضیة 
وكتابة بعض 

  .  المالحظات علیها
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  الدرس السادس

  ١"جمع المقادیر الجبریة :     " عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس

  . لجبریةا الحدود جمع شروط یذكر  - ١

  . متشابهة جبریة مقادیر جمع ناتج یجد  - ٢

  . الجبریة المقادیر جمع حل خطوات عن كتابیا یعبر  - ٣

  . اآلخرین بها مقنعا سلیمة أسس علي الحل خطوات یبرر  - ٤

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 .یعین حدود جبریة متشابهة  .١
 . یذكر قواعد اإلشارات بالنسبة لعملیة الجمع  .٢
 .حیط الشكل الهندسي أن یذكر م .٣

 
  :البنود اإلختباریة 

 ص ٢س٩حدود جبریة متشابهة للحد  ٣اذكر  .١
  ٤-+٥-،  ٢+٧- ،  ٥- +٩أوجد ناتج  .٢
 .ما هو محیط أي شكل هندسي  .٣
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

ال التالي علي عرض المث. ١
  السبورة 

السوق  إلىذهب محمد  -:مثال 
 ٤واشتري في المرة األولي 

دفاتر وقلمین ، ثم ذهب مرة 
السوق واشتري في  إلىأخري 

  .أقالم ٤دفاتر و ٣المرة الثانیة 
كم عدد الدفاتر التي / س. ٢

  اشتراها محمد ؟
كم عدد األقالم التي /س. ٣

  اشتراها محمد ؟
نجمع هل یمكن أن / س. ٤

عدد الدفاتر مع عدد األقالم 
  لتصبح فئة واحدة ؟

  لماذا؟/ س. ٥
إذا ال تتم عملیة  -:المعلم .  ٦

الجمع إال عندما تكون الحدود 
ویكتبها علي "الجبریة متشابهة 

  "السبورة

  
یقرأ النص الریاضي قراءة 

  .سلیمة
  

یجیب عن السؤال الذي 
  .یسمعه من المعلم 

  
یذكر متى یمكن جمع 

  .الجبریة الحدود
  
  

القراءة واالستماع 
  والتحدث الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
  .أثناء القراءة

التأكد من صحة 
اإلجابة التي یقولها 

  .الطالب
التأكد من سالمة 
التعبیر الریاضي 

  .الشفهي

ذكر بعض الحدود شفهیا إلیجاد 
  :ناتج  جمعها مثل 

  :أوجد ناتج جمع الحدود التالیة 
 .س ٢س ، ٥ .١

یعطي إجابة صحیحة عن 
  االستماع الریاضي  .األسئلة التي یستمع إلیها 

مالحظة دقة اإلجابة 
وسالمة العبارة 

  .الریاضیة
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 .٢أ ، أ ،٣ .٢
 ال یمكن. ص ٣س، .٣
 .س ص٣س ص ،٢ .٤
  .ال یمكن.  أب،أ ٥ .٥

جد ناتج  -:كتابة المثال التالي 
  -:جمع ما یلي 

  س  -س ،٥ -أ
 ١- ص٤+س٣ - ب
  ٩+ص٥+س٢،
  ١+أ٤+ع٣أ ، ٢+ع -ج

یقرأ النص الریاضي قراءة 
  .سلیمة

یشرح إجراءات حل المسألة 
.  

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
  .أثناء القراءة

التأكد من سالمة 
التعبیر الریاضي 

  .الشفهي 

  ) ١( ورقة عمل رقم . ١
 -:كتابة النشاط التالي  .  ٢

مستطیل طوله یساوي س 
وعرضه ضعفي طوله مضاف 

  فما محیط المستطیل؟ ،٣الیه
  

كتابة خطوات الحل والعبیر 
عنها كتابة لفظیة في ورقة 

  .العمل
یعبر عن المشكلة بالرموز 

  .مع إیجاد الحل 

  الكتابة الریاضیة

مالحظة دقة اإلجابة 
والسالمة اللغویة 

والریاضیة في التعبیر 
  .عن خطوات الحل 

  :النشاط البیتي 
  ١٠٥ص ٦س 

متابعة الحل في     
  .القادمة الحصة
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  الدرس السابع

  ٢" جمع المقادیر الجبریة :      "عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس

ر  - ١ َ   ، الهندسیة باألشكال الجبریة المقادیر جمع عن یعب

  . رمزیة ریاضیة عالقات إلى الریاضیة العبارات یترجم  - ٢

  . الطلبة من لغیره الحل خطوات یوضح  - ٣

  . ودقیقة واضحة لفظیة وعبارات جمل في الجبریة ادیرالمق جمع حل خطوات یكتب  - ٤

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 .  جمع المقادیر الجبریة  .١
  

  :البنود اإلختباریة 

 : أوجد ناتج  .١
 .ص )٣-+(س٨+ص٢+س)٥-+(ص٤+س٣          
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  ي في النشاطالریاض

عرض المثال التالي علي 
  السبورة
لیكن المربع یمثل  -:مثال 

 –المتغیر س والمستطیل یمثل 
عبر  ١س والمثلث یمثل العدد 

باستخدام هذه  عما یلي
  :األشكال

  .س ٤) أ
  .      س ٣- )ب 
  . ٣+س٢)ج 

یقرأ التمرین الریاضي قراءة 
  .سلیمة

 إلىیترجم العبارة الریاضیة 
  .أشكال هندسیة 

القراءة والتمثیل 
  الریاضي

التأكد من سالمة 
  .اللفظ لغویا وریاضیا
التأكد من صحة 

  عملیة التمثیل

  :كتابة النشاط التالي
استعمل األشكال الهندسیة 

السابقة لتمثیل التالي مع كتابة 
  -:خطوات الحل 

  س   ٣)أ
  س     ٥-)ب
  ٢+س)٥-+(س٣)ج

  

 إلىیترجم العبارة الریاضیة 
  .أشكال هندسیة 

یوضح كیف قام بالحل 
  .كتابة

  التمثیل الریاضي

التأكد من صحة 
عملیة التمثیل أثناء 

تصحیح بعض 
  الكراسات

   -:عرض المثال التالي 
مع محمد س من البرتقاالت وما 

مع أحمد أكثر مما مع محمد 
  .بثالث برتقاالت 

ما مجموع ما معهما من  - ١

یقرأ التمرین الریاضي قراءة 
  .سلیمة
  
 إلىالریاضي یترجم النص 

  .عالقات ریاضیة

القراءة والتمثل 
  والتحدث الریاضي

التأكد من سالمة 
  .اللفظ لغویا وریاضیا

  
التأكد من صحة 

  .عملیة التمثیل
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  البرتقال؟
منهما  إذا اشتري كل - ٢
برتقاالت فما مجموع ٤

  البرتقاالت التي معهما ؟
من یوضح الخطوات التي / س

  قمنا بها في حل المسألة ؟
  :ثم توضیح خطوات الحل

 .قراءة المسألة  .١
 .تحدید الحد األول  .٢
تحدید الحد الثاني بداللة  .٣

 .الحد األول 
  .إیجاد المطلوب 

  
  .یشرح إجراءات حل المسألة

  

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة في 

  .شرح إجراءات الحل

  ) ١( ورقة عمل رقم 

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .ریاضیة عالقات

  
التعبیر كتابیا عن خطوات 
الحل بجمل لفظیة واضحة 

  .ودقیقة 
  

الكتابة والتمثیل 
  الریاضي

التأكد من صحة 
عملیة التمثیل و الدقة 
اللغویة والریاضیة في 
العبیر أثناء تصحیح 

  .بعض الكراسات
  

  :نشاط البیتي 
  ) ٢( ورقة عمل رقم 

  

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .عالقات ریاضیة

  .شرح كتابة كیف قام بالحلی

الكتابة و التمثیل 
  الریاضي

متابعة الحل في 
الحصة القادمة مع  

التأكد من صحة 
  .عملیة التمثیل



137 

 

  الدرس الثامن

  " ١"طرح المقادیر الجبریة:              عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . الجبریة الحدود طرح شروط یذكر  .١

  . متشابهة ریةجب مقادیر طرح ناتج یجد  .٢

  . الجبریة المقادیر طرح حل خطوات عن كتابیا یعبر  .٣

  . اآلخرین بها مقنعا سلیمة أسس علي الحل خطوات یبرر  .٤

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . أن یحل مسائل لفظیة علي الطرح  .١
 .أن یجد ناتج طرح عددین صحیحین  .٢

  

  :البنود اإلختباریة 

 .  ٨من  ٣ ، اطرح ٩من ٥اطرح  - :ما معني  .١
 - :أوجد ناتج طرح ما یلي  .٢

 ٤-( – ٦-،  ٤-٥- ،  ٩- ٣،  ٢-٧.( 
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

عرض المثال التالي علي . ١
  :السبورة 

دفاتر  ٧مع محمد : مثال 
 اقالم رصاص باع منها٩و
  .دفاتر وقلمین ٣
  كم بقي مع محمد؟/ س. ٢
 ٣هل یمكن طرح /  س. ٣

  أقالم ؟٩دفاتر من 
  لماذا ؟/ س
س هل یحدث ٣-ص٩/ س. ٤

  بها تغییر ؟
  لماذا ؟/  س. ٥
  
ال یمكن إجراء " -:المعلم . ٦

عملیة الطرح إال إذا كانت 
  "الحدود متشابهة 

  

یقرأ النص الریاضي قراءة 
  .سلیمة

  
ل الذي اإلجابة عن السؤا

  .یسمعه من المعلم 
  

یشرح متى یمكن طرح 
  .الحدود الجبریة
  

القراءة والتحدث 
  واالستماع الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
  .أثناء القراءة

التأكد من صحة 
اإلجابة التي یقولها 

  .الطالب
التأكد من سالمة 
التعبیر الریاضي 

  .الشفهي 
  

  

ذكر بعض الحدود الجبریة إلیجاد 
  :مثل.ا إن أمكن ناتج طرحه

  س ٢-ص٥)١ 
  أ٣-أ)٢
  ص٣-س٢)٣
  س ص٣- س ص٤)٤
  أب-ب٢)٥

یعطي إجابة صحیحة عن 
  االستماع الریاضي  .األسئلة التي یستمع إلیها 

مالحظة دقة اإلجابة 
وسالمة العبارة 

  .الریاضیة
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أوجد  -:عرض المثال التالي
  :ناتج الطرح فیما یلي

  س٧س من٣)١
  أ٨-أ من٦-)٢
  ص+ص من س٢+س٥)٣
م ٨ - ل٩ك من ٥- م٣+ل ٧) ٤
  .ك٧+

یقرأ النص الریاضي قراءة 
  .سلیمة

یشرح إجراءات حل المسألة 
.  

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
  .أثناء القراءة

التأكد من سالمة 
التعبیر الریاضي 

  .الشفهي 

جد مع   -:كتابة النشاط التالي
كتابة خطوات الحل ناتج الطرح 

  - :ما یلي 
ع  من ٥+ص٣+س٢
  ع١٥- ص١٠+س٧
  

یكتب المطلوب مع توضیح 
الخطوات التي قام فیها أثناء 

  .الحل كتابتا
  الكتابة الریاضیة

مالحظة دقة اإلجابة 
والسالمة اللغویة 

والریاضیة في التعبیر 
  .عن خطوات الحل 

  ١٠٤ص  ٢س/واجب 
   ١٠٤ص   ٤س        

  
متابعة الحل في     حل الواجب في الكراسات

  .ادمة الحصة الق
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  الدرس التاسع

  " .٢"طرح المقادیر الجبریة :   عنوان الدرس 

  : أهداف الدرس 

َر .١   ، الهندسیة باألشكال الجبریة المقادیر طرح عن یعب

  . رمزیة ریاضیة عالقات إلى الریاضیة العبارات یترجم .٢

  . الطلبة من لغیره الحل خطوات یوضح .٣

  . ودقیقة واضحة لفظیة وعبارات جمل في الجبریة المقادیر طرح حل خطوات یكتب .٤

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . طرح المقادیر الجبریة  .١
  

  :البنود اإلختباریة 

  - :أوجد ناتج الطرح فیما یلي  .١
  .ع ٨+ص٣-س٣- ع من ٣-ص٢- س٤
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  شاطالریاضي في الن

  :عرض المثال التالي . ١
عمر أحمد س سنة : مثال 

أمثال عمره  ٥وعمر أبیه 
، فما الفرق بین  ٧مضافا إلیه 

  عمر أحمد وعمر أبیه اآلن ؟
ما هي المعطیات في /  س

  .المسألة ؟
  ما هو المطلوب ؟/ س
ما هي الخطوة األولي في /  س

  الحل ؟
  الخطوة الثانیة ؟/  س

ة الحل والخطوات علي مع كتاب
  .السبورة 

یقرأ النص الریاضي قراءة 
  .سلیمة

  .یجیب عن أسئلة المعلم
 إلىیترجم النص الریاضي 

  .عالقات ریاضیة
  

  .یشرح شفاهة حل المسألة
  

القراءة والتمثل 
  .والتحدث الریاضي

التأكد من سالمة 
  .اللفظ لغویا وریاضیا

  
التأكد من صحة 

  .عملیة التمثیل
المة مالحظة الس

اللغویة والریاضیة في 
  .شرح إجراءات الحل

  :نشاط
  ) ١( ورقة العمل رقم 

  
  
  

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .عالقات ریاضیة

  
التعبیر كتابیا عن خطوات 
الحل بجمل لفظیة واضحة 

  .ودقیقة 
  

الكتابة والتمثیل 
  الریاضي

التأكد من صحة 
عملیة التمثیل و الدقة 
اللغویة والریاضیة في 

یر أثناء تصحیح العب
  .بعض الكراسات

  

قطعتا أرض علي / نشاط . ٣
شكل مستطیل ، فإذا كان طول 

أمثال ٣األولي س وعرضها 

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .عالقات ریاضیة

  
  التمثیل الریاضي

من صحة التأكد 
عملیة التمثیل أثناء 

تصحیح بعض 
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س ٢طولها ، وطول الثانیة 
وعرضها ضعفي طولها مضافا 

، فما الفرق بین محیطي  ٤إلیه 
  القطعتین ؟

  

  .الكراسات  
  

عددان طبیعیان / واجب . ٤
فإذا كان العدد األول أ والثاني 

،  ٢أمثال األول مضاف إلیه  ٣
  فما الفرق بین العددین ؟

  

  التمثیل الریاضي  یحل في الكراسة

التأكد من صحة 
عملیة التمثیل أثناء 

االطالع علي كراسات 
 الطلبة في الحصة

  .القادمة
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  الدرس العاشر

  " ١" قانون توزیع عملیة الضرب علي عملیة الجمع :  عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  .الرمزیة الریاضیة بالعالقات الجبریة المقادیر جمع علب الضرب توزیع مسائل یمثل  - ١

  . الجبریة المقادیر وجمع ضرب ناتج إلیجاد التوزیع قانون یستخدم  - ٢

  . بالحل اآلخرین مقنعا الحل خطوات یوضح  - ٣

  . ودقیقة واضحة لفظیة بجمل الحل خطوات عن كتابیا یعبر  - ٤

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . أن یجد ناتج ضرب عددین صحیحین  .١
 .أن یجد ناتج ضرب الحدود الجبریة  .٢

 
  

  :البنود اإلختباریة 

   -:أوجد ناتج ضرب ما یلي  .١
 -٥- ×٨،  ٤×٧-،  ٣-×٩ . 
 ص ×٢ص ، ص×س ، س×س. 
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

شكل التواصل   إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
  الریاضي في النشاط

  وسائل التقویم

عرض المثال التالي واستنتاج . ١
  قانون توزیع الضرب علي الجمع 

أحمد قطعة أرض  لدى -:مثال 
مستطیلة الشكل طولها س مترا 

ولدي شقیقه ، وعرضها ص مترا
محمد قطعة أرض مجاورة 

مستطیلة طولها ع مترا وعرضها 
  كما في الشكل، ص مترا 

  
  ص   أحمد        محمد

  
  س          ع         

  :أوجد ما یلي 
 .مساحة أرض أحمد .١
 .مساحة أرص محمد .٢
 .مجموع المساحتین  .٣
إذا اشتري أحمد قطعة محمد   .٤

فكم تكون أبعاد األرض 
 . الجدیدة 

استنتاج قانون التوزیع من  ثم 
خالل توضیح العالقة بین مساحة 

األرض الجدیدة ومجموع 
  .المساحتین 

قراءة التمرین 
  .الریاضي قراءة سلیمة

  
یذكر اإلجابة 

الصحیحة عن 
المطلوب في التمرین 

.  
  

ترجمة النص 
عالقات  إلىالریاضي 

  .ریاضیة

القراءة و التمثیل 
  .والتحدث الریاضي 

اللغویة أثناء  مالحظة الدقة
  .القراءة

  
التأكد من صحة اإلجابة التي 

  .یقولها الطالب
  

التأكد من سالمة التعبیر 
  .الریاضي الشفهي

  
التأكد من صحة عملیة التمثیل 

  .الشفهي 



145 

 

  

 

استخدم قانون التوزیع : مثال 
  إلیجاد ما یلي

  :مع توضیح خطوات الحل
  ) ٥+س٣(٦) أ

  س× )ع٢+س٥) (ب
في إجابة  سؤال الطلبة عن رأیهم

  .زمیلهم مع تبریر ما یقول

یقرأ التمرین قراءة 
  .سلیمة

یشرح حلوله مقنعا 
  .اآلخرین

یذكر رأیه فیما یقول 
  . زمیله 

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
  .والریاضیة أثناء القراءة

التأكد من صحة ما یقول 
  .الطالب ریاضیا

التأكد من وضوح األسلوب في 
  .الحدیث

التأكد من السالمة اللغویة 
  .والریاضیة لما یقول الطالب

  :نشاط
  ) ١( ورقة عمل رقم 

  

كتابة المطلوب بطریقة 
  .صحیحة

و التعبیر كتابیا عن 
خطوات الحل بجمل 
  .لفظیة واضحة ودقیقة

  الكتابة الریاضیة

مالحظة السالمة اللغویة 
والریاضیة لما یكتب الطالب 

  .في كراسه
یكتب مالحظة وضوح ما 

  .الطالب
  :نشاط. ٤

اكتب مما یلي دون استخدام 
  :األقواس 

 ).٢-ص٣+س٢(س٣ .١
أب ٣+ ٢ب٢أ٢ -٢أب(أب٣ .٢

  )جـ
  

كتابة المطلوب بطریقة 
  .صحیحة

  
  الكتابة الریاضیة

مالحظة السالمة الریاضیة لما 
  .یكتب الطالب في كراسه

  

  :نشاط بیتي 
  ) ٢( ورقة عمل رقم 

  

كتابة المطلوب بطریقة 
  .صحیحة

تعبیر كتابیا عن ال
خطوات الحل بجمل 
  .لفظیة واضحة ودقیقة

  الكتابة الریاضیة

مالحظة السالمة اللغویة 
والریاضیة لما یكتب الطالب 

  .في كراسه
مالحظة وضوح ما یكتب 
  .الطالب في الحصة القادمة
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  الدرس الحادي عشر

  ".٢"قانون توزیع عملیة الضرب :      عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . التوزیع قانون معادلة في المفقود الجبري الحد یجد أن  .١

  . التوزیع قانون معادلة في المفقود الجبري للحد اختیاره یبرر أن  .٢

  . التوزیع قانون في درس في تعلمه عما فیها یخبره زمیله إلى رسالة یكتب أن  .٣

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . أن یحل مسائل علي قانون التوزیع  .١
 .یجد مساحة المستطیل  أن .٢

  
  :البنود اإلختباریة 

 . اكتب دون استخدام األقواس  .١
 )٤+ص(، ص) ٢-س(٣

 .اذكر قانون مساحة المستطیل  .٢
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :عرض المثال التالي . ١
ضع عددا مناسبا في : مثال 

المربع لتصبح الجمل التالیة 
  -:صحیحة

  +س ٥ٍ) = ٢+س(٥) أ
) ٧+٣= (ع ×٧+ ع ×٣) ب
×  
 ٨×٥) = س(      +×٥) ج
  س٥+
سؤال الطلبة عن رأیهم في . ٢

  .إجابة زمیلهم مع تبریر ما یقول

یقرأ النص الریاضي قراءة 
  .سلیمة

  .یشرح حلوله مقنعا اآلخرین
  . یقول زمیله  یذكر رأیه فیما

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
والریاضیة أثناء 

  .القراءة
التأكد من صحة ما 
  .یقول الطالب ریاضیا

التأكد من وضوح 
  .األسلوب في الحدیث
التأكد من السالمة 

اللغویة والریاضیة لما 
  .یقول الطالب

ضع متغیرا أو عدد / نشاط .  ١
  التالیة صحیح مناسبا لتصبح الجمل

س ٣) = ٥(       + ٣) أ
+١٥  
 ٧×٢) = ص(      +×٢) ب
  ص٢+
 ٢س= ×      ) ع×) (      ج
  ع س+
 -س٥) = ص -٥(×)      د

  س ص
سؤال عن تبریر الحل ومناقشة . ٢

بعض الطلبة إذا كان هذا هو التبریر 
  .المقنع أم ال أثناء الحل علي السبورة

كتابة المطلوب بطریقة 
  .حیحةص

  
  .یشرح حلوله مقنعا اآلخرین

  

الكتابة والتحدث 
  .الریاضي 

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 

یكتب الطالب في 
  .كراسه

التأكد من وضوح 
  .األسلوب في الحدیث
التأكد من السالمة 

اللغویة والریاضیة لما 
  .یقول الطالب
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س ٢(مستطیل طوله / نشاط  
أوجد  ٢ع٥وعرضه ) ص ٤ –

  حته ؟مسا

كتابة المطلوب بطریقة 
  الكتابة الریاضیة  .صحیحة

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 

یكتب الطالب في 
  .كراسه

  :نشاط بیتي 
  ) ١( ورقة عمل رقم 

كتابة رسالة من طالب 
  الكتابة الریاضیة  .لزمیله

جمع األوراق 
واإلطالع علیها و 
مالحظة السالمة 
، النحویة والریاضیة 

ة بعض وكتاب
  .  المالحظات علیها
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  الدرس الثاني عشر

  " ٣"قانون توزیع عملیة الضرب علي الجمع :     عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . جبریة مقادیر صورة في اللفظیة الجمل عن یعبر أن  .١

  . اللفظیة للجمل العددیة القیمة یجد أن  .٢

  . التوزیع قانون ستخداما الهندسیة األشكال بعض مساحة یجد أن  .٣

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . یحل مسائل علي قانون التوزیع  .١
 .أن یجد مساحة بعض األشكال الهندسیة  .٢

 
  

  :البنود اإلختباریة 

 ) ٢-س٣(اكتب بدون استخدام األقواس س .١
 .اذكر مساحة المثلث ، المستطیل ، المربع  .٢
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  اءات المعلمإجر 
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :عرض المعلم المثال التالي
إذا كان ثمن الدراجة / مثال 

الهوائیة س دینارا وأجرة نقلها 
دینارین ، اكتب المقدار الجبري 

الذي یمثل المبلغ اإلجمالي 
 ٤٥الواجب دفعه لشراء ونقل 

  دراجة هوائیة ؟

ة النص الریاضي قراءة قراء
  .صحیحة
  

 إلىترجمة النص الریاضي 
  .عالقات ریاضیة

القراءة والتمثیل 
  الریاضي

التأكد من السالمة 
  .اللغویة أثناء القراءة

  
التأكد من الدقة 

الریاضیة في عملیة 
  .التمثیل

إذا كان ثمن صندوق  -:نشاط
س دینارا وأجرة نقله هي  الفاكهة

  دینار واحد 
مقدار الجبري الواجب اكتب ال) أ

صندوقا  ٢٥دفعه لشراء ونقل 
  .من الفواكه 

احسب التكلفة الكلیة لشراء ) ب
صندوقا من الفواكه إذا كان  ٢٥

 ١٥ثمن الصندوق الواحد 
  .دینارا

  

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .عالقات ریاضیة

  
یكتب حل المسألة بطریقة 

  .صحیحة
  

  .یعبر كتابة عن الحل

الكتابة والتمثیل 
  .لریاضي ا

التأكد من السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 

  .یكتب الطالب
  

التأكد من الدقة 
الریاضیة في عملیة 

  .التمثیل

  -:نشاط  
  ) ١( ورقة عمل رقم 

  

  . یكتب اسم الشكل المعطي
  .یكتب خصائص الشكل المعطي
  .یكتب المطلوب بطریقة صحیحة

یعبر عن الحل كتابة بطریق 
  .لفظیة

  اضیةالكتابة الری

التأكد من السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 
یكتب الطالب من 

خالل تصحیح بعض 
  .األوراق 
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  :نشاط بیتي. ٤
إذا كان ثمن الثالجة الواحدة س 

من الدنانیر وكان ثمن جهاز 
التلفاز الواحد یقل عن ثمن 

الثالجة بخمسین دینارا وكانت 
تكلفة نقل الثالجة خمسة دنانیر 

  .از دینارین وتكلفة نقل التلف
اكتب المقدار الجبري الذي ) أ

 ١٠یمثل ثمن وتكلفة نقل 
  .جهاز تلفاز  ١٥ثالجات و

احسب قیمة هذا المقدار إذا ) ب
كان ثمن شراء الثالجة الواحدة 

  .دینارا  ١٥٠
  

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .عالقات ریاضیة

  
یكتب حل المسألة بطریقة 

  .صحیحة
  

  .یعبر كتابة عن الحل

ة والتمثیل الكتاب
  .الریاضي 

التأكد من السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 

  .یكتب الطالب
  

التأكد من الدقة 
الریاضیة في عملیة 

  .التمثیل
  

من خالل المتابعة في 
  .الحصة القادمة
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  الدرس الثالث عشر

  "  ١"ضرب المقادیر الجبریة :   عنوان الدرس 

  : أهداف الدرس 

  . جبریة مقادیر صورة في الهندسي الشكل حةمسا عن یعبر أن  .١

  . الجبریة المقادیر ضرب خطوات یشرح أن  .٢

  . الجبریة المقادیر ضرب ناتج یجد أن  .٣

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . أن یذكر قانون التوزیع  .١
 .یجد حاصل ضرب حدود جبریة  .٢

 
  

  :البنود اإلختباریة 

 ) ص+س٣(أوجد ناتج  س .١
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  :ت التعلیمیة التعلمیة اإلجراءا

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  عرض الشكل التالي . ١
  

  س
  

  ص
  

  ع           ل         
                        

ویسأل الطلبة من منكم . ٢
یمكن أن یوضح كیف یمكن 

  حساب مساحة المستطیل 
جمیع الطرق  یقوم بكتابة. ٣

  الصحیحة التي یذكرها الطلبة 
یقارن بین النواتج                                                         . ٤

  علي أنها متساوي 
  أن  إلىالتوصل . ٥
  ) =ل+ع(×)ص+س(
+ س ل + ص ع+ س ع  

ص + س ل + س ع = ص ل 
  ص ل+ ع 

  

 إلىیترجم الشكل الریاضي 
  .ألفاظ ورموز ریاضیة

یعبر عن الشكل الهندسي 
  .بطریقة سلیمة

یقوم الطلبة بتقدیم طرق 
مختلفة لكیفیة حساب 

  .المساحة 
قانون ضرب  إلىثم التوصل 

  .المقادیر الجبریة
  

التمثیل والتحدث 
  الریاضي 

مالحظة الدقة 
الریاضیة واللفظیة في 
الطرق التي یمثل فیها 
الطلبة مساحة الشكل 

  .الهندسي 
  

ة التأكد من الدق
الریاضیة واللفظیة في 
التعبیر عن الشكل 

  .الهندسي 
  

  :كتابة المثال التالي
أوجد ناتج ما یلي مع / مثال 

یقرأ التمرین الریاضي قراءة 
  .سلیمة

القراءة والتحدث 
  .الریاضي 

التأكد من السالمة 
ویة والریاضیة لما اللغ

   

٣      ١  

٤              ٢
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  -:تبریر ما قمت به 
  )ص+٢)(س+٥) (أ

  )٢- ص)(٣+س) (ب
  

  
  .یشرح إجراءات حل التمرین

  .یقرأ الطالب
  

التأكد من الدقة 
والوضوح في ذكر 

  خطوات الحل
فك األقواس التالیة مع /نشاط 

  -:كتابة خطوات الحل
  )٥- ص) (٣+س) (أ

  )٣+س)(٢+س(٤) ب
مع التركیز علي عملیة ضرب "

أثناء مناقشة " الحدود المتشابهة 
  .الحل علي السبورة 

یكتب المطلوب بطریقة 
  .صحیحة
  

التعبیر كتابیا عن خطوات 
الحل بجمل لفظیة واضحة 

  .ودقیقة

  الكتابة الریاضیة

التأكد من السالمة 
الریاضیة واللغویة لما 
یكتب الطالب أثناء 

تصحیح بعض 
  .الكراسات

  :نشاط بیتي 
  ) ١( ورقة عمل رقم 

  
  

یكتب المطلوب بطریقة 
  .صحیحة

التعبیر كتابیا عن خطوات 
 الحل بجمل لفظیة واضحة

  .ودقیقة

  الكتابة الریاضیة

التأكد من السالمة 
الریاضیة واللغویة لما 
یكتب الطالب أثناء 
متابعة الحل في 
  .الحصة القادمة 
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  الدرس الرابع عشر

  "      ٢"ضرب المقادیر الجبریة :      عنوان الدرس 

  : أهداف الدرس 

  . ما جبري حد مساحته تمثل الذي الشكل خصائص یذكر أن  .١

  . هندسیة أشكال بمساحة الجبریة المقادیر قیمة عن یعبر أن  .٢

  . المعطى الشكل خصائص یكتب أن  .٣

  . جبریة مقادیر صورة في الهندسیة األشكال مساحة عن یعب أن  .٤

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . أن یجد ضرب المقادیر الجبریة  .١
 .أن یذكر مساحة بعض األشكال الهندسیة  .٢

 
  

  :اإلختباریة البنود 

 ). ص٣+س)(٢+س(أوجد  .١
 المثلث ، المستطیل ، المربع ؟ -:ما هي مساحة كل من  .٢

 
  
  

  

  

  



156 

 

  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  - :عرض المثال التالي . ١
ارسم شكال هندسیا  -:مثال 

: الجبري  بمثل المقدار
  ١+س+٢س
  :ثم یوجه األسئلة التالیة . ٢
كیف یمكن رسم شكل / س

؟                  ٢مساحته س
كیف یمكن رسم شكل / س

  مساحته س؟
كیف یمكن رسم شكل / س

  ؟ ١مساحته 
مجموع  إلىثم التوصل . ٣

  المساحات لتكوین ناتج المقدار
   ١+  س  +    ٢س    س

  س     
  
  

لة الذي اإلجابة عن األسئ
  .یستمع إلیها 

  
 إلىترجمة الرموز الریاضیة 

  . أشكال هندسیة

  االستماع 
  والتمثیل الریاضي 

مالحظة الدقة 
الریاضیة في اإلجابة 
  .التي یطرحها الطالب

  
التأكد من السالمة 
الریاضیة في عملیة 

  .التمثیل 

ارسم أشكاال هندسیة / نشاط 
  -:تمثل المقادیر الجبریة التالیة 

  )٢+س(س) أ
  )١+ص(٢س) ب

 إلىترجمة الرموز الریاضیة 
  .أشكال هندسیة

  .التمثیل الریاضي 

التأكد من السالمة 
الریاضیة في عملیة 
التمثیل أثناء تصحیح 

  .بعض الكراسات

  :طرح األسئلة التالیة شفهیا 
مربع طول ضلعه س كم  - ١

سئلة التي اإلجابة عن األ
  االستماع الریاضي   .یستمع إلیها من المعلم

مالحظة الدقة 
الریاضیة في اإلجابة 
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  مساحته ؟
مستطیل طوله س وعرضه  - ٢

  ص كم مساحته ؟
  

  .التي یطرحها الطالب

  
  :نشاط 

  
  ) ١( ورقة عمل رقم 

یكتب خصائص الشكل 
  .المعطي
  

 إلىیترجم األشكال الهندسیة 
  .ألفاظ ورموز ریاضیة

  
یشرح خصائص الشكل أثناء 

  .المناقشة

ثیل و الكتابة والتم
  .التحدث الریاضي 

التأكد من السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 
یكتب الطالب من 

خالل تصحیح بعض 
  .األوراق

  :نشاط بیتي 
ارسم شكل هندسیا یمثل  - ١

  ٤+س٣+٢س٢المقدار الجبري 
أوجد مساحة الشكل التالي  - ٢

  - :بالرموز 
       

 ع      ٣              
 

 س   
 

 ص                 
 
  

یترجم  األلفاظ والرموز 
أشكال  إلىالریاضیة  

  .هندسیة
   

 إلىیترجم األشكال الهندسیة 
  .ألفاظ ورموز ریاضیة

  التمثیل الریاضي

التأكد من السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 
یكتب الطالب من 

خالل متابعة الحل في 
  .الحصة القادمة



158 

 

  الدرس الخامس عشر

    ٣الجبریة  ضرب المقادیر: عنوان الدرس 

  : أهداف الدرس 

  . ما جبري حد حجمه یمثل الذي الشكل خصائص یذكر أن  .١

  . هندسیة أشكال و أحجام بمساحات الجبریة المقادیر قیمة عن یعبر أن  .٢

  . المعطى الشكل خصائص یكتب أن  .٣

  . جبریة مقادیر صورة في الهندسیة األشكال حجم عن یعب أن  .٤

  :رس المتطلبات السابقة للد

 . أن یجد ضرب المقادیر الجبریة  .١
 .أن یذكر حجم بعض المجسمات الهندسیة  .٢

 
  

  :البنود اإلختباریة 

 ) . ٢+ع)(١-س(، س)  ١+س( ٢س .١
 .اذكر قانون حجم المكعب ، متوازي المستطیالت  .٢
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  النشاط الریاضي في

  -:عرض المثال التالي
ارسم شكال هندسیا یمثل : مثال 

  ٣+س٢+ ٢س+٣س:المقدار التالي 
كیف یمكن رسم شكل حجمه /س
  ؟٣س
كیف یمكن رسم شكل مساحته /س
  ؟٢س
كیف یمكن رسم شكل مساحته /س

  س ؟
كیف یمكن رسم شكل مساحته /س
  ؟ ١

مجموع الحدود  إلىثم  التوصل 
  .ج المقدار لتكوین نات

اإلجابة عن األسئلة الذي 
  .یستمع إلیها 

  
ترجمة الرموز الریاضیة 

  . أشكال هندسیة إلى

االستماع التمثیل و
  الریاضي

مالحظة الدقة 
الریاضیة في اإلجابة 
  .التي یطرحها الطالب

  
التأكد من السالمة 
الریاضیة في عملیة 

  .التمثیل 

ارسم أشكاال الهندسیة تمثل / نشاط 
ات المقادیر الجبریة التالیة مجسم

: -  
   ٣-س+٢س٢+  ٣س٢ -أ

  )١-س)(٢- س(س  - ب

ترجمة الرموز الریاضیة 
  التمثیل الریاضي   .أشكال هندسیة إلى

التأكد من السالمة 
الریاضیة في عملیة 
التمثیل أثناء تصحیح 

  .بعض الكراسات

  -:عرض النشاط التالي شفهیا
مكعب طول ضلعه ص كم  - ١

  .سیكون حجمه 
متوازي مستطیالت طوله س  - ٢

وعرضه ص وارتفاعه ع كم سیكون 
  .حجمه 

اإلجابة عن األسئلة التي 
  االستماع الریاضي  .یستمع إلیها من المعلم

مالحظة الدقة 
الریاضیة في اإلجابة 
  .التي یطرحها الطالب
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اكتب خصائص األشكال /  نشاط 
الهندسیة التالیة ثم احسب حجمها 

  - :بالرموز 
  
١(  

  س    
  

    ١+س
  ١-ع                  

  
٢ (  
  

  ١+س         
  
  

  ع            
  ص                      

یكتب خصائص الشكل 
  .المعطي
  

یترجم األشكال الهندسیة 
ألفاظ ورموز  إلى

  .ریاضیة

الكتابة والتمثیل 
  الریاضي

التأكد من السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 
یكتب الطالب من 

ض خالل تصحیح بع
  .الكراسات

  :نشاط بیتي 
ارسم شكال هندسیا یمثل  - ١

 ٢س٢+ ٣س٢المقدار الجبري 
      ٤+س ٢+
أوجد حجم الشكل التالي  - ٢

  - :بالرموز 
       

          
  ٤+ص 
  

  ع         
  ٣+س             

یترجم  األلفاظ والرموز 
أشكال  إلىالریاضیة  

  .هندسیة
   

یترجم األشكال الهندسیة 
ورموز  ألفاظ إلى

  .ریاضیة

  التمثیل الریاضي

التأكد من السالمة 
اللغویة والریاضیة لما 
یكتب الطالب من 

خالل متابعة الحل في 
  .الحصة القادمة
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  الدرس السادس عشر

  حل المعادالت في ص: عنوان الدرس 

  : أهداف الدرس 

  . وزمالئه المعلم إلى بانتباه یستمع  .١

  . معادلة عن یعبر شكال یصف أن  .٢

  . ریاضیة بمعادلة الصورة عن یعبر أن  .٣

  . الریاضیة المعادلة حل خطوات یكتب أن  .٤

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 .یجد المعكوس الجمعي ألعداد صحیحة  .١
 .یجد المعكوس الضربي ألعداد صحیحة  .٢

  
  :البنود اإلختباریة 

 . ١-، ٦، ٤-،٥ - :أوجد المعكوس الجمعي لكل من  .١
 . ١-، ٢، ٣-، ٧ -:ي لكل من أوجد المعكوس الضرب .٢
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :طرح المثال التالي شفهیا . ١
 ٢:٢إذا كانت نتیجة المباراة بین فریقین  -:مثال 

  فإن هذا یسمي ؟ تعادل
  ألن النتیجة متساویة ............لماذا ؟ 

أن المعادلة هي مساواة بین  إلىثم التوصل . ٢
  عبارتین ریاضیتین

اإلجابة عن األسئلة 
مالحظة دقة اإلجابة   االستماع الریاضي  .التي یستمع إلیها

  .التي یقولها الطالب

  :عرض المثال التالي علي الطلبة 
  إذا كانت كفتین المیزان كما في الشكل/ مثال 
  علب٤                         غم  ١٠٠
       

  

  
  

  ما وزن العلب األربع؟/ س
ما العبارة الریاضیة التي تعبر عن المساواة / س

  بین الكفین ؟
  احسب وزن العلبة الواحدة ؟/ س
  

یصف الشكل الذي 
  .یراه شفهیا

  
اإلجابة عن األسئلة 

  .التي یستمع إلیها

التحدث االستماع 
  الریاضي

حظة الدقة اللغویة مال
  .والریاضیة للوصف 

  
التأكد من صحة 
  .اإلجابة الریاضیة

اكتب وصفا للشكل التالي ثم أوجد قیمة / نشاط 
  -:س في المعادلة الممثلة بالمیزان 

  غم                          ١٠٠٠
  س س                                    

  س س                                    
  

یكتب وصفا للشكل 
  .المعطي

  
 إلىیترجم الصورة 
  .معادلة ریاضیة

  

التمثیل والكتابة 
  الریاضیة

مالحظة الدقة في 
الوصف من الناحیة 

  .اللغویة والریاضیة
التأكد من صحة 

  .عملیة التمثیل
التأكد من كتابة الحل 
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یكتب حل المسألة 
  .بطریقة صحیحة

  .بطریقة صحیحة
ء تصحیح بعض أثنا

  الكراسات
  :طرح المثال التالي شفهیا

إذا كان لدینا كفتي میزان متعادلتین وأضفنا . ١
أو (غم هل یختل التعادل ، ١٠٠كل كفة  إلى

 ).أضفنا ضعف الكمیة 
علب  ٦إذا كان لدینا كفتي میزان في كل واحد . ٢

متساویة وأخذ من كل كفة علبتین هل تحتل 
 )الكمیة   ١/٣أو أضفنا (التوازن 

فیما سبق نستنتج :ثم یقوم المعلم بكتابة ما یلي 
  :ب فإن =ص ،أ أنه إذا كان أ،ب،ج 

  ج+ب= ج +أ - ١
  ج- ب= ج -أ - ٢
  ج×ب= ج ×أ - ٣
  صفر ≠ج بشرط ج/ب= ج /أ - ٤
  

اإلجابة عن األسئلة 
  التي یستمع إلیها

  و
المشاركة في 

 إلىالتوصل 
  .االستنتاج

  االستماع الریاضي
الحظة ما یقول م

الطالب من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة

أوجد مجموعة حل المعادالت التالیة في / مثال 
  - :ص مع شرح الحل إلقناع زمالئك فیه 

  ٧=٣+س -أ
  ٤=٨-س٤ - ب
  ١٣+س٢=  ٣+س٧ -ج
  

  .ثم یطلب من الطلبة رأیهم في حل زمیلهم 

یقرأ التمرین 
الریاضي قراءة 

  .سلیمة
  

له یشرح أفكاره وحلو 
  .مقنعا اآلخرین

  
الحكم علي ما یقول 

  .زمیلهم

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة الدقة اللغویة 
والریاضیة لما یقول 

  .الطالب
  

التأكد من دقة الشرح 
  .ووضوحه لآلخرین

  ) ١( ورقة عمل رقم    /نشاط 
كتابة حل المسألة 

  .بطریقة صحیحة
  

  الكتابة الریاضیة
التأكد من دقة اإلجابة 
الریاضیة التي توصل 

  .إلیها الطالب
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التعبیر كتابیا عن 
خطوات الحل بجمل 

اضحة لفظیة و 
  .ودقیقة

التأكد من دقة ووضوح 
العبارات التي یكتبها 

  .الطالب
أثناء تصحیح بعض 

  األوراق

  :نشاط  بیتي 
  ) ٢( ورقة عمل رقم 

  

كتابة حل المسألة 
  .بطریقة صحیحة

  
التعبیر كتابیا عن 
ل خطوات الحل بجم

لفظیة واضحة 
  .ودقیقة

  الكتابة الریاضیة

التأكد من دقة اإلجابة 
الریاضیة التي توصل 

  .إلیها الطالب
التأكد من دقة ووضوح 

العبارات التي یكتبها 
  .الطالب

أثناء متابعة الحل في 
  الحصة القادمة
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  الدرس السابع عشر

  "   ٢"حل المعادالت في ص   :  عنوان الدرس 

  :درس أهداف ال

  . ریاضیة بمعادلة الصورة عن یعبر أن  .١

  . ریاضیة معادلة إلى الریاضي النص یحول أن  .٢

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . أن یجد حل المعادالت في ص  .١
  

  :البنود اإلختباریة 

  - :أوجد مجموعة الحل  .١
 س٢-١٣=  ٢-س٣ 
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  جراءات الطالبإ  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  -:عرض الشكل التالي 
  
  

  س   
  

  
  
  

ویطلب إیجاد قیمة س بداللة عدد 
إذا كانت كفتا المیزان ، الكرات

  .متعادلتین 

  .یصف الشكل وصفا شفهیا
  

معادلة  إلىیترجم الصورة 
  .ریاضیة

  

التمثیل والتحدث 
  ریاضيال

مالحظة دقة الوصف 
من الناحیة اللغویة 

  .والریاضیة
  

التأكد من صحة عملیة 
  .التمثیل الشفهي 

  /نشاط  
إذا كانت كفتا متعادلتین فما قیمة س 

  ؟
  غم٥٠٠

  س س                             
  س ٥٠                            

  
  
  

معادلة  إلىیترجم الصورة 
  .ةریاضی

  
یكتب حل المسألة بطریقة 

  .صحیحة

التمثیل والكتابة 
  الریاضیة

التأكد من صحة عملیة 
  .التمثیل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .الریاضة
  

أثناء تصحیح بعض 
  الكراسات

عددان متتالیین مجموعهما / نشاط 
  فما العددان ؟ ٢٧

  مع التعبیر بصورة كتابة لفظیة
  

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .ریاضیةمعادلة 

یكتب حل المسألة بطریقة 
  .صحیحة

  .یعبر عن الحل بكتابة لفظیة

التمثیل والكتابة 
  الریاضیة

التأكد من صحة عملیة 
  .التمثیل

التأكد من دقة اإلجابة 
  .الریاضة

  أثناء تصحیح بعض الكراسات
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سم أوجد ٣٢محیط مربع / نشاط
  .طول ضلعه 

  

 إلىیترجم النص الریاضي 
  .معادلة ریاضیة

  
تب حل المسألة بطریقة یك

  .صحیحة
  

یعبر عن الحل بكتابة 
  .لفظیة

التمثیل والكتابة 
  الریاضیة

التأكد من صحة عملیة 
  .التمثیل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .الریاضة
  

أثناء تصحیح بعض 
  الكراسات

  /نشاط بیتي 
إذا كان كفتا المیزان متعادلتین فما 

  .قیمة س
  
  
  

  س     غم               ١٥٠
  س  س                           
                          ٣٠ ٢٠    

  
  
  
  
  

معادلة  إلىیترجم الصورة 
  .ریاضیة

  
یكتب حل المسألة بطریقة 

  .صحیحة
  

یعبر عن الحل بكتابة 
  .لفظیة

التمثیل والكتابة 
  الریاضیة

التأكد من صحة عملیة 
  .التمثیل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لریاضةا
  

أثناء تصحیح بعض 
  الكراسات
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  الدرس الثامن عشر

  ١الفرق بین مربعین :     عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . سلیمة بصورة الجبریة المقادیر ضرب یذكر أن  .١
  . شفهیا مربعین بین الفرق إیجاد خطوات یذكر أن  .٢
  . شفهیا یسمعه الذي مربعین بین الفرق یحلل أن  .٣
 . مربعین بین الفرق إلیجاد بها یقوم التي الخطوات تبیك أن  .٤
  

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 . أن یجد ضرب المقادیر الجبریة  .١
 .أن یجد مربع عدد صحیح  .٢
 .صورة مربع عدد صحیح  إلىأن یحول عدد صحیح  .٣

  
 

  :البنود اإلختباریة 

 )  ٤+س) (  ٢-س٣: ( أوجد ناتج ضرب  .١
 ٤،  ٣،  ٢،  ١: التالیة  أوجد مربع األعداد الصحیحة .٢
 :صورة مربع عدد صحیح  إلىحول األعداد الصحیحة التالیة  .٣

١٦،  ١٤٤،  ٨١،  ٢٥ 
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :عرض المثال التالي. ١
 أوجد ناتج ضرب ما یلي: مثال 

: -  
  )ص+ س)(ص - س) (أ

  )٥+س)(٥-س) (ب
  )٣+ص)(٣- ص) (ج

  إلىوالتوصل من خالل الناتج 
استنتاج القاعدة العامة للفرق 

  بین مربعین 
+ س)(ص -س=( ٢ص – ٢س
  )ص
  :ثم عرض المثال التالي. ٢
) ص+س٣)(ص –س ٣(

  .والحل علي القاعدة 

یقرأ النص الریاضي بصورة 
  .صحیحة
  

  .یشرح الخطوات الحل 
  

قاعدة الفرق بین  یذكر
  .مربعین
  

یعبر لفظیا بشكل ریاضي 
  .صحیح 

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة 

  .أثناء القراءة
  

التأكد من دقة ما یقول 
أثناء شرح خطوات 
الحل من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة

أوجد باستخدام قاعدة /نشاط 
 الفرق بین مربعین ناتج ما یلي

مع تبریر للحل تقنع به اآلخرین 
: -  
  )٣+س ٥)(٣-س ٥) (أ

  )س٧+ع)(س٧-ع) (ب

كتابة حل المسألة بطریقة 
  .صحیحة
  

التعبیر كتابیا عن كیفیة 
  .قیامه بإیجاد الناتج

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
  

أثناء تصحیح بعض 
  .الكراسات
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ر األمثلة التالیة شفهیا ذك
لإلجابة علیها ما هو ناتج تحلیل 

: -  
 -٢، ص ٢ب-٢،أ ٢ص - ٢س
  ٢س

ویقوم الطلبة باإلجابة علیه 
  شفهیا

اإلجابة عن األسئلة التي 
  .یستمع إلیها

  االستماع الریاضي
مالحظة السالمة 

اللغویة والریاضیة لما 
  .یقول الطالب

  :عرض المثال التالي للحل 
  العوامل ىإلحلل :مثال 

  ٣٦- ٢س) أ
  ٢ص-١٢٥)ب

قراءة التمرین الریاضي 
  .بصورة صحیحة

  
  .یشرح خطوات الحل 

  
  

  قراءة وتحدث ریاضي

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة 

  .أثناء القراءة
  

التأكد من دقة ما یقول 
أثناء شرح خطوات 
الحل من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة

  : نشاط 
  ) ١( ورقة عمل رقم 

  

بة حل المسألة بطریقة كتا
  .صحیحة
  

التعبیر كتابیا عن كیفیة 
  .قیامه بإیجاد الناتج

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
  

أثناء تصحیح بعض 
  .األوراق 

  : نشاط بیتي 
  : أوجد مفكوك -١ 
  )٤+ص٣)(٤-ص٣(
  العوامل إلىحلل  - ٢
  ٢ل - ١٦٩ 
  

حل المسائل الریاضیة ی
  بطریقة صحیحة

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
أثناء متابعة الحل في 

  الحصة القادمة
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  الدرس التاسع عشر

  "    ٢"الفرق بین مربعین : عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . یحالصح الواحد هو المعامل یكن لم إذا مربعین بین الفرق إیجاد خطوات یذكر أن  .١

  . الصحیح الواحد هو المعامل یكن لم إذا مربعین بین فرق مقدار یحلل أن  .٢

  . مربعین بین الفرق لتحلیل بها قام التي الخطوات یكتب أن  .٣

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 .عوامله األولیة  إلىأن یحلل فرق بین مربعین  .١
 
 
 

  :البنود اإلختباریة 

 :العوامل األولیة  إلىحلل  .١
 ١٤٤ - ٢م

 ١٦٩ - ٢ص
 
  

  

  

  

  



172 

 

  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :عرض المعلم المثال التالي
  -:العوامل  إلىحلل : مثال 

  ٢ل٤-٢ع٩ -أ
  ٢س٦٤- ١٤٤ - ب
  

یقرأ التمرین الریاضي بصورة 
  .صحیحة
  

  .یشرح خطوات الحل 

لقراءة والتحدث ا
  الریاضي

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة 

  .أثناء القراءة
  

التأكد من دقة ما یقول 
أثناء شرح خطوات 
الحل من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة

  : نشاط 
  ) ١( ورقة عمل رقم 

  

كتابة المطلوب بطریقة 
  .صحیحة
  

التعبیر كتابیا عن كیفیة 
  .قیامه بإیجاد الناتج

  الریاضیةالكتابة 

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
  

أثناء تصحیح بعض 
  .الكراسات

  :عرض المثال التالي
أوجد قیمة ما یلي / مثال 

باستخدام مفكوك الفرق بین 
  -:مربعین 

  ٦٤-١٤٤) أ
  ٢٢٥ – ٦٢٥) ب

قراءة النص الریاضي بصورة 
  .صحیحة
  

ذكر الحل مع شرح 
  .اتالخطو 

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة 

  .أثناء القراءة
التأكد من دقة ما یقول 
أثناء شرح خطوات 
الحل من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة
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استخدم مفكوك الفرق / نشاط  
بین مربعین إلیجاد قیمة ما یلي 

: -  
  ٦٢٥-٩٠٠) أ

  ٢٩٩- ٢١٠٠) ب

كتابة المطلوب بطریقة 
  .حیحةص

  
التعبیر كتابیا عن كیفیة 

  .قیامه بإیجاد الناتج

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
أثناء تصحیح بعض 

  .الكراسات
  :نشاط بیتي 

العوامل  إلىحلل ما یلي  - ١
  -:األولیة 

  ٢ك٤ – ٢ل١٦) أ
  ٢ب٩- ٢أ١٦) ب
ق بین استخدم مفكوك الفر  - ٢

  -:مربعین إلیجاد ناتج 
  ٢٧ - ٢١٠٣) أ

كتابة المطلوب بطریقة 
  الكتابة الریاضیة  .صحیحة

التأكد من صحة 
طریقة الحل أثناء 
متابعة الحل في 
  الحصة القادمة 
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  الدرس العشرون

  "١"التحلیل بإیجاد العامل المشترك :  عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . الجبریة الحدود لبعض ولیةاأل العوامل یذكر أن  .١

  . األولیة عوامله إلى الجبري الحد یحلل أن  .٢

  . األولیة عوامله إلى الجبري الحد تحلیل خطوات یكتب أن  .٣

  :المتطلبات السابقة للدرس 

  .أن یعرف العدد األولى  .١
  .أن یعطي أمثلة علي األعداد األولیة .٢
 .عوامله األولیة إلىأن یحلل عدد صحیح  .٣

 
  :اإلختباریة البنود 

 ما هو العدد األولي ؟  .٥
 اذكر أمثلة ألعداد أولیة  .٦
 :عواملها األولیة إلىحلل األعداد التالیة   .٧

١٢،  ١٨،  ١٢٥ . 
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :عرض المعلم المثال التالي
حلل الحدود الجبریة  -:مثال 

  -:عواملها األولیة  إلىالتالیة 
،  ٢أب س ، أس٤أس ، 

  . ٢س٢ص١٢

قراءة التمرین قراءة ریاضیة 
  .سلیمة
  

یذكر العوامل األولیة لكل 
  حد من الحدود الجبریة

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة 

  .أثناء القراءة
  

یقول  التأكد من دقة ما
أثناء ذكر العوامل 
األولیة لكل حد من 

  .الحدود الجبریة
  :عرض النشاط التالي شفهیا
ما هو ناتج تحلیل الحدود 

عواملها  إلىالجبریة التالیة 
  األولیة ؟

   ٢أس٢،  ٣، أب ، ص ٢ع

اإلجابة عن األسئلة التي 
  .یستمع إلیها

  االستماع الریاضي
مالحظة السالمة 
ا اللغویة والریاضیة لم

  .یقول الطالب

  :كتابة النشاط التالي
حلل الحدود الجبریة / نشاط 
عواملها األولیة مع  إلىالتالیة 

  :كتابة خطوات الحل 
   ٢س ٧٥،  ٣س١٢٥

ثم یقوم المعلم بمناقشة الحل  
  سبوریا

كتابة حل المسألة بطریقة 
  .صحیحة
  

التعبیر كتابیا عن كیفیة 
  .قیامه بإیجاد الناتج

  ةالكتابة الریاضی

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
  

أثناء تصحیح بعض 
  .الكراسات

  -:توجیه األسئلة التالیة . ١
هل توجد عوامل أولیة / س

اإلجابة عن األسئلة التي 
  .یستمع إلیها

مالحظة السالمة   االستماع الریاضي
اللغویة والریاضیة لما 
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  مشتركة بین الحدین ؟
ما هي العوامل األولیة / س

  المشتركة ؟
ما هو حاصل ضرب / س

  العوامل األولیة المشتركة ؟
بأخبارهم بأن الناتج  ثم یقوم. ٢

  هو العامل المشترك األعلى 
ما هو تعریف العامل / س. ٣

  المشترك األعلى ؟ 
ما هي خطوات إیجاد / س. ٤

العامل المشترك األعلى للحدود 
  الجبریة ؟

  .یقول الطالب

  / نشاط 
  ) ١( ورقة عمل رقم 

  

  .إیجاد الحل بطریقة صحیحة
  

التعبیر كتابیا عن كیفیة 
  .قیامه بإیجاد الناتج

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
  

أثناء تصحیح بعض 
  .الكراسات

أوجد العامل : النشاط البیتي 
كل مما المشترك األعلى في 

  - :یلي 
 ٢ص٢س١٢- س ص ، ١٨) أ

  . ٢ص٣س٦، 
  . ٢ص٢س٢ص ، ٣س) ب
  )١+س٢(٤- ، ) ١+س٢(أ) ج

كتابة حل المسألة بطریقة 
  .صحیحة
  

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
أثناء متابعة الحل في 

  .الحصة القادمة
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  الدرس الحادي والعشرون

  " ٢"مشترك التحلیل بإیجاد العامل ال: عنوان الدرس 

  :أهداف الدرس 

  . األولیة عوامله إلى الجبري المقدار یحلل أن  .١
  . الجبري المقدار تحلیل خطوات یذكر أن  .٢
  . الجبریة للمقادیر األعلى المشترك العامل یجد أن  .٣
 .  عددیة لعبارات العددیة القیمة إلیجاد التحلیل یستخدم أن  .٤
 

  :المتطلبات السابقة للدرس 

 .العامل المشترك األعلى  أن یجد .١
  
 

  :البنود اإلختباریة 

 :ما هو العامل المشترك األعلى لما یلي  .١
  ٨ب٦أ٩، أب ٣،  ٢ب٣أ١٨
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  :اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة 

  إجراءات الطالب  إجراءات المعلم
شكل التواصل 

  وسائل التقویم  الریاضي في النشاط

  :عرض المثال التالي 
ادیر الجبریة حلل المق: مثال 

  -:عواملها األولیة  إلىالتالیة 
  .أب س٢+أس) أ

  ٢س ص١٥-ص ٢س٢٥) ب
) ٢-س)(١+س) (ج
  )١-س٢)(١+س(٣+
  

  

یقرأ النص الریاضي بصورة 
  .صحیحة
  

  .یشرح خطوات الحل 
  

القراءة والتحدث 
  الریاضي

مالحظة السالمة 
اللغویة والریاضیة 

  .أثناء القراءة
  

التأكد من دقة ما یقول 
شرح خطوات أثناء 

الحل من الناحیة 
  .اللغویة والریاضیة

أوجد العامل / نشاط . ٢
 إلىالمشارك األعلى ثم حلل 

العوامل مع كتابة كیفیة قیامه 
  :بإیجاد الناتج 

 –) ص-س٢)(ب-أ)/ (أ(
  ) .ص - س٢)(ب+أ(
  
+  ٣أب٨ –ب ٢أ٦)/ ب(

  . ٣أ٢ب١٢
  

كتابة حل المسألة بطریقة 
  .صحیحة
  

یة التعبیر كتابیا عن كیف
  .قیامه بإیجاد الناتج

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
  

أثناء تصحیح بعض 
  .الكراسات

   - :عرض المثال التالي . ٣
استخدم التحلیل إلیجاد  -:مثال 

  - :القیمة 
٤٦X٤٦+  ٣٦ X ٦٤ .  

یعلل اختیاره إجابة لموقف 
  ریاضيالتحدث ال  ریاضي

مالحظة سالمة 
التعلیل من الناحیة 

  .اللغویة والریاضیة
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  :  نشاط 
  ) ١( ورقة عمل رقم 

  

كتابة حل المسألة بطریقة 
  .صحیحة
  

التعبیر كتابیا عن كیفیة 
  .قیامه بإیجاد الناتج

  الكتابة الریاضیة

التأكد من صحة 
  .طریقة الحل

  
التأكد من دقة اإلجابة 

  .لغویا وریاضیا
  
ح بعض أثناء تصحی

  .الكراسات
  :نشاط بیتي 

 إلىحلل المقادیر التالیة  - ١
  - :عواملها األولیة 

  .ص ٢س٥+ ٢س ص٢) أ
-س(أ –) ص -س( ٥) ب

  ) .ص
استخدم التحلیل إلیجاد قیمة  - ٢
: -  

٤× ٢٥+ ٦× ٢٥ .  
  

یكتب حل المسائل بطریقة 
  الكتابة الریاضیة  .صحیحة

التأكد من صحة 
طریقة الحل أثناء 

ي متابعة الحل ف
  .الحصة القادمة
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  أوراق العمل الصفیة والبیتیة

  
  

  

  

  

  

  

  



181 

 

  الدرس األول

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  --------------------------------------------------------- :اسم الطالب 

  نشاط بیتي

الصورة اللفظیة  إلىأكتب خمسة حدود جبریة ثم حولھا : عزیزي الطالب 
..................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................
..................................................................................................  
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  الدرس الثاني

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  --------------------------------------------------------- :اسم الطالب 

ر میز كتابة مع التبریر بین العبارات العددیة والحدود الجبریة والمقادی: عزیزي الطالب
  - :الجبریة من بین العبارات اآلتیة 

  ٢ص+٢س

  : ....................................................................................النوع 

: ........................................................................................ التبریر لماذا؟ 
.........................................................................................................  

٣÷٩  

  : .................................................................................................النوع 

  ..................................... : ......................................التبریر لماذا؟ 

  أب١٢

  : ...............................................................................................النوع 

 :التبریر لماذا؟ 
.........................................................................................................  

  ل م - ٢ل

  : ...............................................................................................النوع 

  : ..................................................................................... التبریر لماذا؟ 

  ص÷س

  ..................................................................................: .............النوع 

: ........................................................................... التبریر لماذا؟ 
.........................................................................................................  

٧+١٣  

  : ................................................................................................النوع 

  : .......................................................................................التبریر لماذا؟ 

  



183 

 

  ) ٢ (ورقة عمل رقم 

  

  

  

  :یقوم المعلم بذكر بعض األمثلة على الحد الجبري على  نفس نمط النشاط السابق

  .أمثال العدد ل  ٣ -١
  .  ٨عدد مضروب في  -٢
  . ٢عدد مقسوم على  -٣
  .مكعب العدد م  -٤
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  ) ٣( ورقة عمل رقم 

  بیتي نشاط

  -------------------------- -------------------------------------: الطالب اسم

 كیف لھ وتبین،  الجبري المقدار درس في تعلمتھ عما تخبره زمیلك إلى رسالة اكتب
  .الجبري الحد وبین بینھا التفریق وكیفیة،  الجبریة المقادیر على التعرف یمكنھ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................  
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  الدرس الثالث

  

  

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  

  

  .على نفس نمط النشاط السابق ، مجموعة من العبارات اللفظیة  یقوم المعلم بذكر

  . ١٢ منھ مطروح عدد -١

  . ٧ إلیھ مضاف عدد مربع -٢

  .  ١ على مقسوما عدد -٣

  .ص  العدد أمثال ٣ إلیھ مضاف س عدد -٤
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  ) ٢( ورقة عمل رقم 

  ------------------ ----------------------------------------------: اسم الطالب 

  نشاط بیتي

  :ریاضیة بعبارات التالیة اللفظیة الجمل عن عبر

  . س العدد إلیھ مضافا ٧ العدد  .١

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

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

  .األسبوع من ص أیام عدد  .٢

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

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

  . س العدد أمثال ٥ من ٧ طرح باقي  .٣

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

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

  .العددین ھذین مجموع من مطروحا عددین ضرب حاصل  .٤

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

..................................................................................................  
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  الدرس الرابع

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  : .............................................................................اسم الطالب 

  :بعزیزي الطال

  :ھذه القیمة إلیجاد بھ قمت عما لفظیا عبر ثم، یلي فیما قیمة العبارة الریاضیة أوجد 

  .س٣ قیمة فاحسب ٤=س كانت إذا-١

  :قیمة العبارة الریاضیة 

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا حتى حصلت على ھذه القیمة 

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

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

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

  .٢-ص٧ قیمة فأوجد ٧- =ص كانت إذا -٢

  :قیمة العبارة الریاضیة 

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا حتى حصلت على ھذه القیمة 

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

..................................................................................................
..................................................................................................  
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  ) ٢( ورقة عمل رقم 

  ...................: ..........................................................اسم الطالب 

  :نشاط بیتي 

  :عزیزي الطالب

ثم أوجد قیمة المقدار الجبري عند ، اكتب مقدار جبري یتكون من متغیرین من عندك
  .ثالث قیم مختلفة لكل متغیر من المتغیرین التي فیھ

  :المقدار الجبري ھو 

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

  = .......قیمة المتغیر الثاني ،  = ........   قیمة المتغیر األول  -١

  :قیمة المقدار الجبري ھي 

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

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

  

  = .......قیمة المتغیر الثاني ،  = ........   قیمة المتغیر األول   -٢

  : قیمة المقدار الجبري ھي

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

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

  

  = .......قیمة المتغیر الثاني ،  = ........   قیمة المتغیر األول   -٣

  :قیمة المقدار الجبري ھي 

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

..................................................................................................  
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  الدرس الخامس

  ) ١( ورقة العمل رقم 
  -------------------------------- --------------------------------: اسم الطالب 

  :          عزیزي الطالب 
حدد الحدود الجبریة المتشابھة مع كتابة الخطوات التي اتبعتھا للتوصل للحدود المتشابھة 

  -:من بین الحدود الجبریة التالیة  
  . ٢ك ع٨ع   ،    ٢ك٧س ص   ،   ٢- ع   ،    ٢ك٤س ص   ،    ٢       

  
: لمتشابھان الحدان الجبریان ا

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

..................................................................................................  
  :الحدان الجبریان متشابھان انذھأن  إلىكیف توصلت 

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

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

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

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

: الحدان الجبریان المتشابھان 
..................................................................................................

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

  :أن ھذان الحدان الجبریان متشابھان إلىكیف توصلت 
..................................................................................................

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

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

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

  
  
  



190 

 

  ) ٢( ورقة عمل رقم 
  

  ----------------------------------------------------------------- :اسم الطالب 
  بیتي نشاط

  : عزیزي الطالب 
معلمك تخبره فیھا عن الصعوبات التي واجھتك في تحدید الحدود  إلىاكتب رسالة 

  .الجبریة المتشابھ وكیف استطعت التغلب علیھا أو على بعضھا على األقل
..................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................. 
..................................................................................................  
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  السادس الدرس

  ) ١( ورقة العمل رقم 
  ---------------------------------------------------------------- : اسم الطالب 

  :عزیزي الطالب 
  :أوجد ناتج ما یلي مع كتابة الخطوات التي قمت بھا حتى توصلت للحل 

  .ص )٤-+(س٨+ص٣+س )٢-+(ص٦+س١٥
  

  :الحل إلیجاد الناتج 
..................................................................................................

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

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

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

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

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

  :الخطوات التي قمت بھا حتى توصلت لھذا الحل 
..................................................................................................

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

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

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

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

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

..................................................................................................
..................................................................................................  
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  الدرس السابع
  ) ١( ورقة العمل رقم 

  ---------------------------- ------------------------------------: اسم الطالب 
  :عزیزي الطالب 

  عمره عن سنوات ثالث یزید سعاد أختھ ،وعمر سنة س اآلن أحمد عمر كان إذا 
  ؟ اآلن عمریھما مجموع ما -أ

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

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

..................................................................................................  
  سنوات؟٥ بعد عمریھما مجموع ما -ب

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

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

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

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

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

..................................................................................................  
  . بھا قمت التي الحل خطوات اكتب - جـ

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

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

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

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

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

..................................................................................................  
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  ) ٢( ورقة عمل رقم 
  

  ---------------------------------------------------------------- : اسم الطالب 
  :نشاط بیتي 

العدد الثاني یساوي ضعفي العدد األول  عددان صحیحان ،فإذا كان العدد األول س ،وكان
  . ٣ إلىمضافا 

  ما مجموع العددین ؟ -ا
..................................................................................................

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

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

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

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

  اشرح كیف قمت بالحل ؟ -٢
..................................................................................................

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

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

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

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

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

.................................................................................................. 
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  تاسعالدرس ال
  ) ١( ورقة العمل رقم 

  : .............................................................................اسم الطالب 
  :عزیزي الطالب 

أمثال عمره مضافا إلیھ سنتین ،  ٣إذا كان عمر أحمد اآلن س سنة ، وعمر أختھ سعاد 
  ؟ مع توضیح خطوات الحلسنوات  ٤فأوجد الفرق بین عمر سعاد وعمر أحمد بعد 

  
=............................................................................ عمر أحمد 

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

= ............................................................................ عمر سعاد 
..................................................................................................

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

..................................................................................................  
: سنوات  ٤الفرق بین عمر أحمد وعمر أختھ سعاد بعد 

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

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

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

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

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

..................................................................................................  
  :الخطوات التي قمت بھا إلیجاد الحل 

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

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

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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  الدرس العاشر

  ) ١( ورقة عمل رقم 
  ---------------------------- ------------------------------------: اسم الطالب 

  :عزیزي الطالب 
  :اكتب ما یلي دون استخدام األقواس مع كتابة خطوات الحل 

  )ع٥+٣(س٢) أ
..................................................................................................

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

..................................................................................................  
: ت الحل التي قمت بھا اشرح خطوا

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

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

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

..................................................................................................  
  ص×)ع+س) (ب

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

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

: ت الحل التي قمت بھا اشرح خطوا
..................................................................................................
..................................................................................................

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

.................................................................................................. 
..................................................................................................  
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  ) ٢( ورقة عمل رقم 
  -------------------------------------------- --------------------: اسم الطالب 

  :نشاط بیتي 

  :عزیزي الطالب 

  : اكتب ما یلي دون استخدام األقواس مع كتابة خطوات الحل 

   ٣× )  ٥ –ص (      .١
..........................................................................................

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

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

: اشرح خطوات الحل التي قمت بھا 
..................................................................................................

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

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

) ٢+ص٥-س٣(×  ٥)  ٢
..................................................................................................

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

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

: اشرح خطوات الحل التي قمت بھا 
..................................................................................................

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

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

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

..................................................................................................  
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  شرالدرس الحادي ع

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  ---------------------------------------------------------------- : اسم الطالب 

  :نشاط بیتي 

  :عزیزي الطالب 

  "قانون التوزیع " زمیلك تخبره فیھا عما تعلمتھ في درس  إلىاكتب رسالة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................  
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  الدرس الثاني عشر

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  ---------------------------------------------------------------- : اسم الطالب 

  - :تھا اكتب أسماء كل من األشكال الھندسیة التالیة ثم أوجد مساح
 ١      (  

  ٣+ س                              
  
   

                 ٥      
  
  

  : ...........................................................................اسم الشكل 
  ...= ..............................................................................مساحتھ 

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

..................................................................................................  
  
  
٢(  

  س                                                
  

  ٢+ س                                
  

  : ............................................................................اسم الشكل 
  .............................................................= ....................مساحتھ 

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

..................................................................................................  
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٣(  

                  ١+ص                             
  

       ١+ص                  
  
  

  :اسم الشكل 
..................................................................................................

= .................................................................................  مساحتھ 
..................................................................................................

..................................................................................................
.................................................................................................. 
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  الدرس الثالث عشر

  ) ١( ورقة عمل رقم 
  ---------------------------------------------------------- ------: اسم الطالب 

  نشاط بیتي

  - :فك األقواس  مع كتابة خطوات الحل  في كل مما یأتي :  عزیزي الطالب 

  )١-س)(٣+س) (أ

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

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

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

  :الخطوات الحل التي قمت بھا

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

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

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

  )١+ص)(٤-س(×٧) ب

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

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

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

  :الخطوات الحل التي قمت بھا

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

..................................................................................................  
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  الدرس الثالث عشر
  ) ١( عمل رقم  ورقة

  --------------------------------------------------------------- : اسم الطالب 
  

  -:اكتب أسماء األشكال الھندسیة التالیة ثم احسب مساحتھا بالرموز :عزیزي الطالب
١(  
  
  

   ١+ص     
  
  
  

  ٣+س٢                    
  .......................................................:   ...........................اسم الشكل 

=.................................................................................. مساحتھ 
..................................................................................................

..................................................................................................  
٢(  
  

  ١+ س 
  

   ٢+ ص                  
  

  :   ..................................................................................اسم الشكل 
.............................................................. =.........................مساحتھ 

..................................................................................................
  ع                            )٣

                    ٣          
 

 س       
 

 ص                   
  :   ...................................................................یتكون الشكل من 

=.................................................................................. مساحتھ 
..................................................................................................

. ................................................................................................  
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  الدرس السادس عشر

  ) ١(  رقم عمل ورقة

  ----------------------------------------------------------------- : الطالب اسم

 كتابة مع، ص الصحیحة األعداد مجموعة في التالیة تالمعادال حل مجموعة أوجد
  -: بھا قمت التي الحل خطوات

  ٥=١+ س٣) أ

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

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

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

  :  الحل أثناء بھا قمت التي الخطوات

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

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

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

  س -٢=س٣+٨) ب

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

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

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

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

  :  الحل أثناء بھا قمت التي الخطوات

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

..................................................................................................
..................................................................................................  
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  ) ٢( ورقة عمل رقم 

   ----------------- ------------------------------------------: الطالب اسم

  بیتي نشاط

 كتابة مع،  ص الصحیحة األعداد مجموعة في التالیة المعادالت حل مجموعة أوجد 
  -:  بھا قمت التي الحل خطوات

  ١٥=١-س٢)  أ

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

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

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

  :  الحل أثناء بھا قمت التي الخطوات

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

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

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

  ١٠+س=  ٢+ س٥)  ب

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

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

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

  :  الحل أثناء بھا قمت التي الخطوات

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

..................................................................................................
..................................................................................................  
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  عشر الدرس الثامن

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  :العوامل ثم  وضح الخطوات التي قمت بھا  إلىحلل ما یلي 

  ٨١-٢ع)أ

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا 

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

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

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

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

  ٢س -١)ب

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

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

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا  

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

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

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

..................................................................................................  
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  الدرس التاسع عشر

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  :وضح الخطوات التي قمت بھا   العوامل ثم إلىحلل ما یلي 

  ٢ص٢٥- ٢س٩ -أ

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

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا 

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

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

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

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

  ١٤٤-٢س١٩٦ -ب

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

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا  

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

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

..................................................................................................
..................................................................................................  
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  الدرس العشرون

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  -:جد العامل المشترك األعلى مع كتابة خطوات الحل في كل مما یلي 

  ٢ص٢س١٢- ،  س ص١٨) أ

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

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

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

  : تي قمت بھا الخطوات ال

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

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

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

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

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

  . ٢ب٢أ٩،  ٢أب٣ب ، ٤أ٦) ب

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

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا 

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

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

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

..................................................................................................  
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  الدرس الحادي والعشرون

  ) ١( ورقة عمل رقم 

  -:استخدم التحلیل إلیجاد قیمة ما یلي مع كتابة خطوات الحل / نشاط 

  . ٦٣٥ X  ٣٢٩+  ٦٣٥ X  ٣٢٩) أ

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

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

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

  : التي قمت بھا الخطوات 

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

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

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

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

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

  . ٣٧× ٤٧- ٢٤٧) ب

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

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

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

  : الخطوات التي قمت بھا 

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

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

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



208 

 

  ) ٤( ملحق رقم 

  عینة من أوراق العمل وفق مجاالت التواصل الریاضي لضمان تطبیق البرنامج بشكل فعال
  

  مواقف تعلیمیة للكتابة الریاضیة

  :النشاط األول

  .الهدف من هذا النشاط هو أن یكتب الطالب ما تعلمه في موضوع ما

  :صیغة النشاط

زمیلك تخبره عما تعلمته في درس المقدار الجبري وتبین له كیف یمكنه التعرف علي  لىإاكتب رسالة 
  .المقادیر الجبریة وكیفیة التفریق بینها وبین الحد الجبري

  صور عملیة للنشاط الكتابي األول



209 
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  :النشاط الثاني

  .في تعلم موضوع ماهو أن یعبر الطالب عن الصعوبات التي واجهته  الهدف من هذا النشاط

  :صیغة النشاط

معلمك تخبره فیها عن الصعوبات التي واجهتك في تحدید الحدود الجبریة  إلىاكتب رسالة 
  .المتشابه وكیف استطعت التغلب علیها أو علي بعضها علي األقل

  صور عملیة للنشاط الكتابي الثاني

  :صور عملیة عن هذا النشاط
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  :النشاط الثالث

  .التي قام بها أثناء حل مسألة ما الخطوات من النشاط هو أن یكتب الطالب الهدف

  :صیغة النشاط

حدد الحدود الجبریة المتشابهة مع كتابة الخطوات التي اتبعتها للتوصل للحدود المتشابهة 
  :من بین الحدود الجبریة التالیة 

  . ٢ك ع٨ع ، ٢ك٧س ص ، ٢-ع ،  ٢ك٤س ص ، ٢ -أ
  لكتابي الثالثصور عملیة للنشاط ا
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  مواقف تعلیمیة للقراءة الریاضیة

  الهدف من النشاط هو أن یقرأ الطالب التمرین الریاضي قراءة سلیمة

  :صیغة النشاط

  :أوجد ناتج ضرب المقادیر الجبریة التالیة

 ) ٨+ ص ٥)  (  ٣ص٢+ س ٢(  .١

 ) ١ –ص ) (  ٣+ س (  .٢

 )ل ٢+ س ٣)  (  ٢ل٨ – ٤ع٩(  .٣

  :لنشاط الصورة العملیة ل

  ،یقوم الطالب بقراءة التمرین بحیث یالحظ المعلم األمور التالیة أثناء عملیة القراءة 

 .سالمة نطق الطالب لألعداد والحروف من الناحیة اللغویة .١

 .سالمة نطق الطالب للمعامالت الموجودة وعدم اعتبارها كاألسس .٢

 .معاملسالمة نطق الطالب للحدود الجبریة المتكونة من المتغیر وال .٣

 .سالمة نطق الطالب للمقادیر الجبریة في عملیات الجمع والطرح .٤

 .دقة تعبیر الطالب في التعبیر لفظیا عن عملیة الضرب .٥

 .توضیح وجود األقواس أثناء عملیة القراءة بصورة لفظیة .٦

اضیات بعد التأكد من األمور السابقة فإننا نستطیع أن نقول بأن الطالب قد أجاد عملیة قراءة لغة الری
براز هذا المجال من ، وهكذا نستطیع إدخال الطلبة في عملیات القراءة الریاضیة، في هذه المسألة ٕ وا
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مع مالحظة أن المعلم علیه أن یصحح األخطاء التي یقع فیها الطلبة ، مجاالت التواصل الریاضي
  .وتكرار عملیة القراءة بالصورة الصحیحة، مباشرة

  يمواقف تعلیمیة للتحدث الریاض

ومناقشة صحة ما ، الهدف من النشاط هو أن یشرح الطالب ما قام به للتوصل للحل مقنعا به زمالئه
  .یقول مع زمالئه

  :ضیعة النشاط 

  - ،صحیحة التالیة الجمل لتصبح قیمة المربع الفارغ ضع ، مثال

  .        + س٥ٍ) = ٢+س(٥) أ

  .        ×) ٧+٣= ( ع×٧+  ع×٣) ب

  .  س٥+ ٨×٥= ) س (      +×٥) ج

  :الصورة العملیة للنشاط

  .بعد قراءة المثال یقوم أحد الطلبة بتخمین قیمة المربع الفارغ .١

  .یقوم الطالب بتبریر صحة حله لآلخرین .٢

  زمیلهم إجابة في رأیهم عن الطلبة سؤال .٣

  .یقوم بعض الطلبة بمناقشة التبریر وصحته مع زمیلهم .٤

 .شالتوصل للحل الصحیح من خالل عملیة النقا .٥

ولكن علي المعلم أن یكون ، عند قیام الطلبة بالخطوات السابقة یكونوا قد أتموا عملیة التحدث الریاضي
مع إبداء بعض المالحظات إذا لزم األمر أثناء عملیات التحدث والمناقشة ، الموجه لهذا الحدیث

حیة الریاضیة والناحیة كذلك علي المعلم أال یغفل دقة إجابات الطلبة ومناقشاتهم من النا، الریاضیة
  .اللغویة أیضا
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  مواقف تعلیمیة لالستماع الریاضي

  . سمعه لسؤال الصحیحة الهدف من النشاط هو أن یعطي الطالب اإلجابة

  :صورة النشاط

  : مثل إن أمكن جمعها  ناتج إلیجاد شفهیا الحدود بعض ذكر

  : التالیة الحدود جمع ناتج أوجد

  . س٢ ، س٥  .١

  . ،أ أ٣  .٢

  .  ص٣، س  .٣

  .ص س٣، ص س٢  .٤

  .أب،أ٥  .٥

  :الصورة العملیة للنشاط

 .یقوم المعلم بذكر المطلوب من السؤال شفهیا .١

 .یقوم المعلم بذكر الفقرة المراد اإلجابة علیها .٢

 .یقوم الطلبة بتحدید ما إذا كان یمكن عملیة الجمع أم ال  .٣

 .هایذكر الطالب ناتج الجمع للفقرة التي سمعها إذا كان یمكن جمع .٤

فإنه یكون قد نجح في عملیة ، فإذا قام الطالب بحل ما سمعه من المعلم دون كتابة ذلك علي السبورة
حیث یمكن االستدالل علي االستماع الریاضي من خالل المخرجات التي یقولها ، االستماع الریاضي

  .إجابة زمالئهموأثناء ، مالحظة انتباه الطلبة أثناء ذكر السؤال من معلمهم إلىإضافة ، الطالب

  مواقف تعلیمیة للتمثیل الریاضي
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  .عالقات ریاضیة إلىالهدف من النشاط هو أن یترجم الطالب النص الریاضي 

  :صیغة النشاط

أمثال عمره مضافا إلیه سنتین ،  ٣إذا كان عمر أحمد اآلن س سنة ، وعمر أخته سعاد 
  سنوات ؟ ٤فأوجد الفرق بین عمر سعاد وعمر أحمد بعد 

  ملیة لهذا النشاط صور ع
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  ) ٥( ملحق رقم 

  الریاضي التفكیر مهارات الختبار األولیة الصورة

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  (     )الصف السابع ....................  ..............................:   ....اسم الطالب 

  

  :عزیزي الطالب 

، االستنتاج ، االستقراء " لتفكیر الریاضي قیاس مستویات ا إلىیھدف ھذا االختبار 
طلبة الصف السابع  لدى" حل المسألة ، التفكیر المنطقي ، التخمین ، التعبیر بالرموز 

 إلىفقرة بعضھا موضوعي واألخر یحتاج )  ٣٣( ویتكون ھذا االختبار من ، األساسي 
بة في المكان ووضع اإلجابة المناس، إجابات قصیرة یرجي قراءة كل فقرة بعنایة 

  .المخصص لھا على ورقة األسئلة 

  :نصائح وإرشادات 

 .دقیقة  ٤٥زمن االختبار  .١

 .قراءة البیانات المعطاة بدقة یسھل علیك اإلجابة  .٢

 .تأكد من المطلوب من السؤال  .٣

 .لكل سؤال موضوعي إجابة واحدة صحیحة فقط  .٤

 .ال تترك سؤال بدون إجابة  .٥

  

وإنما بھدف ، الختبار لن توثر على درجتك في التحصیلوأخیرا تأكد من أن نتیجتك في ا
  .بما یعود بالنفع والفائدة علیك وعلى زمالئك، االستفادة منھا في أغراض البحث العلمي 

  

  ،،،شاكرین لكم حسن تعاونكم 
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  :السؤال األول 

  :إذا كان  

  .ص لیس مقدارا  جبریا ٢س

  .ص مقدارا  جبریا + ٢س 

  .بریا ب لیس مقدارا  ج÷ أ ١٢

  .ع مقدارا  جبریا – ٢ل م  

  :فان المقدار الجبري یعتبر مجموعة من الحدود الجبریة بینھا عملیة

  قسمة ) ضرب             ء) جمع أو طرح             ج) جمع فقط            ب) أ

  :السؤال الثاني  

  .یسمي مربع حد جبري  ٢س= س×س:  إذا كان 

  .یسمي مربع حد جبري ٢ص= ص×ص   

  .یسمي مربع حد جبري ٢ع= ع ×ع  

  .یسمي مربع حد جبري ٢ل=ل ×ل  

  - :فإن مربع الحد الجبري ھو ناتج حاصل ضرب الحد في 

  لیس مما ذكر) الحد التالي لھ      ء)الحد نفسھ         ج)الحد السابق لھ        ب) أ

  :السؤال الثالث  

  .س حد جبریا ١٢: إذ كان 

  .ص حدا جبریا ٢س١٢  

  .حدا جبریا  ٣ل÷ع٣  

  .س  لیس حدا جبریا ٣ - ٢ص م٥

  - :فإن الحد الجبري ھو عدد ومتغیر أو أكثر بینھما عملیة 

  ضرب أوقسمة ) ضرب فقط         ء) جمع وطرح          ج) جمع فقط          ب) أ
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  :السؤال الرابع  

أ بین .م.وع ٢أس أ بین الحدین األول والثاني ھو.م.حدود جبریة وكان ع٤إذا كان لدیك 
  -:فإن العامل المشترك األعلى بین الحدود األربعة ھو  ٢الحدین الثالث والرابع ھو أس

  أس ٢)  د                  ٢أس)   ج             ٢س٢أ)   س              ب٢أ)  أ

  :السؤال الخامس  

والحد الثاني حدود جبریة وكان الحد األول متشابھا مع الحد الثاني  ٣إذا كان لدیك 
  -:متشابھا مع الحد الثالث فإن 

  .لیس بالضرورة أن یشبھ الحد الثالث الحد األول )  أ

  .الحدود الثالثة متشابھة )  ب

  .الحدود الثالثة غیر متشابھة )  ج

  .لیس مما ذكر صحیح )  د

  :السؤال السادس  

و ، ٢د الثاني صوالح ٢إذا كان المقدار الجبري األول یتكون من حدین الحد األول س
و كان المقدار ، ٢والثاني ل ٢كان المقدار الجبري الثاني یتكون من حدین األول ع

  . ٢والثاني أ ٢الجبري الثالث یتكون من حدین األول م

  : فإذا كانت العملیة بین كل حدین ھي طرح فإن كل من المقادیر الثالثة یمثل 

مجموع ) فرق بین مكعبین    د) فرق بین مربعین    ج) مجموع مربعین     ب) أ
  مكعبین 

  :السؤال السابع  

  :إذا كان

  .مقدار جبري = حد جبري مختلف + حد جبري  

  .مقدار جبري = حد جبري مختلف  –حد جبري    

  یسمي  ٢أب-ص٢فان ناتج س

  متغیر   ) عبارة عددیة          د) حد جبري           ج) مقدار جبري          ب) أ
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  :ثامن  السؤال ال

  .حد جبري = حد جبري × حد جبري :  إذا كان

  .حد جبري = حد جبري ÷ حد جبري  

  یسمي  ٢ص×  ٢أس٢فان ناتج 

  .متغیر) عبارة عددیة             د) حد جبري           ج) مقدار جبري             ب) أ

  :السؤال التاسع  

  -:الحد الجبري الناقص في السلسة التالیة 

  س ھو ٣،  ٣، س----- س ،٣،  ٣س ، س٣،  ٢س

لیس مما ) د               ٣س)  س                  ج٣)  ب                      ٢س) أ
  ذكر 

  :السؤال العاشر  

  -:الحد الخامس في السلسلة التالیة 

   -------،  -------- ، ٣+٣س٣،  ٢+٢س٢،  ١+س

  . ٥س٥) د              ٤+٥س٥) ج              ٥+٤س٤)  ب             ٥+٥س٥) أ

  :السؤال الحادي عشر  

وقیمتھا عندما  س  ، أ   x ١٤س عندما س تساوي العدد أ ھي  ١٤إذا كانت قیمة 
  :ھي  ٣س عندما س تساوي ١٤فإن قیمة ، ب    x ١٤ھي ، تساوي العدد ب 

  ٣×١٢×١٢) د            ٣×١٤) ج               ٣×١٢) ب            ٣×  ١×  ٢) أ 

  :السؤال الثاني عشر  

  .مقدار جبري = عدد + حد جبري : إذا كان )  ٦

  .مقدار جبري = عدد  -حد جبري 

  حد جبري = حد جبري × حد حبري 

  :یسمي    ٣  -ص  ×  ٢فإن س

  متغیر) عبارة عددیة           د ) مقدار جبري              ج ) حد جبري           ب) أ
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  :سؤال الثالث عشر  ال

   

  و           یعبر عن مربع طول ، إذا كان           یعبر عن مكعب طول ضلعھ س     
 

 - :فإن  الشكل التالي  ١و      یعبر عن العدد ، ضلعھ س 

                                                                               

                                                          +-         

                                                                       

  :یعبر عن المقدار الجبري   

-٢س٣+٣س٢)  د     ٤-س٣+٣س٢)ج      ٢-٢س٢+س٢)  ب     ٤- ٢س+  ٣س) أ
٤  

  :السؤال الرابع عشر  

  -:یدل علیھ الجدول التالي یربط بین كل عدد وحرف 

   ٧       ٦     ٥    ٤         ٣    ٢     ١  
  ھـ     ن       م    ل      ع     ص     س   

  م =ع+بالرموز ص  ٥=٣+٢مثال 

  اجب عما یلي كما في المثال السابق 

  ------ =  ------ +  ------- وبالرموز    ---- =٦+١

  :السؤال الخامس عشر   

و       تمثل  ٢المربع           یمثل المتغیر س والمثلث        یمثل سإذا علمت أن     
  : ٢+س٣+٢س٢فأي  من األشكال التالیة یمثل ، العدد واحد

  +         +)        أ

  +         +)          ب

            +                     +)                    ج

  +                    +)                 د
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  :السؤال السادس عشر  

  -:المقدار الجبري الذي یعبر عن العبارة اللفظیة التالیة 

  -:، ھو ٤أمثال عدد مضافا إلیھ مربع العدد نفسھ مطروحا منھ العدد ٣

  ٣+س٢+ ٣س٤) د       ٤+٢س+٣س) ج        ٤-س٢+٣س) ب       ٤-٢س+س٣) أ

  :السؤال السابع عشر  

  .ساعة فما ھي المسافة التي یقطعھا في ص ساعة / كم٣ إذا كانت سرعة أحمد

  ص  كم٣) س ص   كم         د٣) س ص  كم          ج٣)  كم            ب  ٢س٣) أ

  :السؤال الثامن عشر  

١أي المناطق المظللة التالیة تمثل 
  س علما بأن مساحة كل شكل تساوي س   ٣

   

  

                                   

  :السؤال التاسع عشر  

  س ص –س ٥)=         - ٥(× إذا كانت س 

  - :فان قیمة المربع الفارغ ھو 

  ص) س ص                     د)  ج                     ٢س)  س                   ب) أ

  :السؤال العشرون  

  یمكن التعبیر عنھا على الصورة  ٦٢٥ -٩٠٠قیمة 

 - ٢٩٠)د              ٢٢٥-٢١٠٠)  ج              ٢٢٥- ٢٣٠) ب          ٢٦- ٢٩    )أ
٢٦٥  

  :السؤال الحادي والعشرون  

  .ع س +٢س=          ×) ع (         + إذا كانت 

  :فان قیمة المربعین على الترتیب ھي 

  س ، س   )،ع                    د٢س)  ع ، س             ج) س،ع               ب)  أ
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  :السؤال الثاني والعشرون  

فإن التقدیر المناسب للجزء المظلل من ،  ٢إذا كانت مساحة الشكل التالي ھي س ص سم
  :الشكل ھو 

    

  

   ٢س ص سم) ب                                               ٢س ص سم  ٠,٥) أ 

  ٢س ص سم ٠,٢) د                                ٢س ص سم ٠,٩)  ج 

  :السؤال الثالث والعشرون  

إذا كان الحد الجبري س ص أكبر من الحد الجبري ع ل ، والحد ص ع أصغر من الحد 
  .أي من الحدود الجبریة الثالثة أصغر من اآلخرین ، الجبري ع ل 

  س ع) ص ع                   د ) ع ل                 ج) س ص                 ب) أ

        :رابع والعشرون  السؤال ال

إذا كان الحد الجبري أب أكبر من الحد الجبري ج د ، والحد الجبري م ن أصغر من 
  .فما ھو أكبر مقدار في المقادیر الجبریة التالیة ، الحد الجبري ج د 

   ٤+ج د ) د              ٤+م ن)  ج               ٣+ج د ) ب                ٤+أب) أ

  :س والعشرون  السؤال الخام

بحیث یحتوي كل سطر وكل  ٣س٣،  ٢س٢، س : أكمل المربع التالي بالحدود الجبریة 
  :عمود على الحدود الجبریة الثالثة المختلفة 

  ٣س٣    

      س

    ٢س٢  

  :السؤال السادس والعشرون  

سنوات عن عمره فما ٤وعمر أخیھ محمد یزید بمقدار ، إذا كان عمر أحمد اآلن س سنة 
  سنوات ؟ ٨عمریھما بعد  مجموع

  ٢٠+ س ٢) د             ١٨+ س ٢) ج          ١٢+ س ٢) ب           ٤+ س ٢) أ
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  :السؤال السابع والعشرون  

  فإن ٤= وكانت ع ، ع = ص + ع تدل على أعداد بحیث س ، س ، إذا علمت أن ص 

  = ........ ٣× ) ص + س (  

   ١٥) د                       ١٢) ج                      ٤) ب                     ٧) أ

  :السؤال الثامن والعشرون  

  :فان العددان ھما  ٢٧عددان متتالیان مجموعھما 

،  ٣) د                   ١٣،١٤)  ج                  ٩،١٠)  ب                ٢٥،٢) أ
٩    

  :السؤال التاسع والعشرون  

  :ھو مفكوك لــ  ) ج ب + أس ) ( ب ج  -أس (  

      ٢ب ج -٢أس)  ب                     ٢)ب ج( – ٢)أس)  (أ

  ٢)ب ج+(٢)أس) (ج                          د٢ب –س ٢أ) ج

  :السؤال الثالثون  

  كم تبقي مع محمد ؟، أقالم  ٦دفاتر و  ٣قلم باع منھا  ١٥دفاتر و  ١٠مع محمد 

  قلم   ١٢دفاتر و  ٤) ب           أقالم              ٩دفاتر و  ٧) أ

  قلم ١٦دفتر و ١٨) قلم                       د ٢١دفتر و  ١٣) ج

  :السؤال الحادي و الثالثون  

فما الفرق بین عمر أحمد ،  ٥أمثال عمره مضافا إلیھ  ٣سنة وعمر أبیھ  ١٥عمر أحمد 
  سنوات ؟ ٨وعمر أبیھ بعد 

  سنة ٢٩) سنة               د  ٥١)ج              سنة  ٣٥) سنة              ب ٦١) أ

  :السؤال الثاني و الثالثون  

إذا كانت قیمة السیارة تتناقص بمقدار ، دوالر  ٢٥٠٠٠اشتري شخص سیارة بسعر 
مس قیمتھا في السنة السابقة  ُ   :سنوات ھي  ٣فإن قیمة السیارة بعد مرور ، خ

  دوالر ١٤٢٠٠) دوالر  د ١٢٤٠٠) دوالر  ج١٠٠٠٠) دوالر  ب ١٢٨٠٠) أ
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  :السؤال الثالث و الثالثون  

دینارا عن  ١٥,١و ، دینارا عن حفر المتر األول ١٥شركة للتنقیب عن النفط تتقاضي 
  .وھكذا....... ، دینارا عن حفر المتر الثالث  ١٥,٢و ، حفر المتر الثاني 

  : متر؟  ١٠فما تكالیف بئر عمقھ  

 ١٥٤,٥)  دینارا          د ٢٥٧) دینارا         ج ١٥٣) دینارا      ب ١٦٤,٥) أ
  دینارا

  

  انتھت األسئلة

 مع خالص تمنیاتي لكم بدوام التقدم والنجاح
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  ) ٦( ملحق رقم 

  الریاضي التفكیر اختبار محكمین السادة

  مكان العمل  التخصص  المركز الوظیفي  االسم  م

 مناهج وطرق  أستاذ مشارك  خالد السر. د  ١
  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  منیر إسماعیل. د  ٢
  جامعة األقصى  تدریس ریاضیات

مناهج وطرق   مشرف ریاضیات  یحیى ماضي. د  ٣
  وكالة الغوث  تدریس ریاضیات

محمود أحمد نمر . د  ٤
مناهج وطرق   مدیر مدرسة  حمدان

  وكالة الغوث  تدریس ریاضیات

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  رمحمد أبو شقی. د  ٥
  تدریس ریاضیات

الجامعة 
  اإلسالمیة

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  عطا درویش.د  ٦
  جامعة األزهر  تدریس علوم

مروان هارون سلیمان . أ  ٧
ماجستیر مناهج   مدرس ریاضیات  األغا

  وطرق تدریس
مدرسة هارون 
  الرشید الثانویة

  مشرف ریاضیات  موسي جودة. أ  ٨
هج ماجستیر منا

وطرق تدریس 
  ریاضیات

  مدیریة خانیونس

  مشرف ریاضیات  سهیل شبیر. أ  ٩
ماجستیر مناهج 
وطرق تدریس 

  ریاضیات
  مدیریة خانیونس

  مشرفة ریاضیات  وسام موسي. أ  ١٠
ماجستیر مناهج 
وطرق تدریس 

  ریاضیات
  مدیریة خانیونس
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  ) ٧( ملحق رقم 

   الریاضي التفكیر الختبار النهائیة الصور

   الرحمن الرحیمبسم هللا

  

  (     )الصف السابع :   .......................................................  اسم الطالب 

  

  :عزیزي الطالب 

، االستنتاج ، االستقراء " یھدف ھذا االختبار إلى قیاس مستویات التفكیر الریاضي 
طلبة الصف السابع  لدى" لة حل المسأ، التفكیر المنطقي ، التخمین ، التعبیر بالرموز 

 إلىفقرة بعضھا موضوعي واآلخر یحتاج )  ٢٨( ویتكون ھذا االختبار من ، األساسي 
ووضع اإلجابة المناسبة في المكان ، إجابات قصیرة یرجى قراءة كل فقرة بعنایة 

  .المخصص لھا على ورقة األسئلة 

  :نصائح وإرشادات 

 .دقیقة  ٤٥زمن االختبار  .١

 .نات المعطاة بدقة یسھل علیك اإلجابة قراءة البیا .٢

 .تأكد من المطلوب من السؤال  .٣

 .لكل سؤال موضوعي إجابة واحدة صحیحة فقط  .٤

 .ال تترك سؤال بدون إجابة  .٥

  

ً تأكد من أن نتیجتك في االختبار لن توثر على درجتك في التحصیل وإنما بھدف ، وأخیرا
  .ود بالنفع والفائدة علیك وعلى زمالئكبما یع، االستفادة منھا في أغراض البحث العلمي 

  

  ،،،شاكرین لكم حسن تعاونكم 
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  :السؤال األول 

  .یسمى مربع حد جبري  ٢س= س×س:  إذا كان 

  .یسمى مربع حد جبري ٢ص= ص×ص   

  .یسمى مربع حد جبري ٢ع= ع ×ع  

  .یسمى مربع حد جبري ٢ل=ل ×ل  

  - :فإن مربع الحد الجبري ھو ناتج حاصل ضرب الحد في 

  ضعفي الحد) الحد التالي لھ      ء)الحد نفسھ         ج)الحد السابق لھ        ب) أ

  :السؤال الثاني  

  :إذا كان 

  .ص لیس مقدارا  جبریا ٢س

  .ص مقدارا  جبریا + ٢س 

  .ب لیس مقدارا  جبریا ÷ أ ١٢

  .ع مقدارا  جبریا – ٢ل م  

  :بریة بینھا عملیةفإن المقدار الجبري یعتبر مجموعة من الحدود الج

  قسمة ) ضرب             ء) جمع أو طرح             ج) جمع فقط            ب) أ

  

  :السؤال الثالث  

  :إذا كان 

  .ص  ٢س٨یشبھ الحد ، ص ٢س٢الحد 

  .یشبھ الحد ص ع  ،  ص ع ١٢والحد 

  .  ٢أ ب٢ال یشبھ الحد ،  ب ٢أ١٢والحد 

  .  ٢ص٥-ال یشبھ الحد ،   ٢س٣-والحد 

  :فإن الحدود الجبریة المتشابھة یكون لھا نفس 

  المتغیرات و األسس معاً ) المعامالت        د) األسس        ج ) المتغیرات        ب) أ
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  :السؤال الرابع  

و ، ٢والحد الثاني ص ٢إذا كان المقدار الجبري األول یتكون من حدین الحد األول س
و كان المقدار ، ٢والثاني ل ٢دین األول عكان المقدار الجبري الثاني یتكون من ح

  . ٢والثاني أ ٢الجبري الثالث یتكون من حدین األول م

  : فإذا كانت العملیة بین كل حدین ھي طرح فإن كل من المقادیر الثالثة یمثل 

مجموع ) فرق بین مكعبین    د) فرق بین مربعین    ج) مجموع مربعین     ب) أ
  مكعبین 

  :السؤال الخامس  

  .مقدار جبري = حد جبري مختلف + حد جبري :  إذا كان 

  .مقدار جبري = حد جبري مختلف  –حد جبري            

  :یسمى  ٢أب -ص ٢فإن   س

ً          ب) أ ً جبریا ً           ج) مقدارا ً جبریا ً          د) حدا ً عددیة   متغیر   ) عبارة

  :السؤال السادس  

  .حد جبري = ري حد جب× حد جبري :  إذا كان

  .حد جبري = حد جبري ÷ حد جبري  

  : یسمى  ٢ص×  ٢أس٢فان ناتج 

ً         ) أ ً جبریا ً           ج) ب   مقدارا ً جبریا ً             د) حدا ً عددیة   .متغیر ) عبارة

  :السؤال السابع  

  -:الحد الخامس وفق النمط التالي ھو  

   -------،  -------- ، ٣+٣س٣،  ٢+٢س٢،  ١+س

  . ٥س٥) د              ٤+٥س٥) ج              ٥+٤س٤)  ب             ٥+٥س٥) أ

  :السؤال الثامن  

وقیمتھا عندما  س  ، أ   x ١٤س عندما س تساوي العدد أ ھي  ١٤إذا كانت قیمة 
  :ھي  ٣س عندما س تساوي ١٤فإن قیمة ، ب    x ١٤ھي ، تساوي العدد ب 

  ٣×١٢×١٢) د            ٣×١٤) ج               ٣×١٢) ب            ٣×  ١×  ٢) أ 
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  :السؤال التاسع  

  .مقدار جبري = عدد + حد جبري : إذا كان 

  .مقدار جبري = عدد  -حد جبري 

  حد جبري = حد جبري × حد حبري 

  :یسمى    ٣  -ص  ×  ٢فإن س

ً          ب) أ ً جبریا ً              ج ) حدا ً جبریا ً            د عبا) مقدارا ً عددیة   متغیر) رة

  :السؤال العاشر  

   

  و           یعبر عن مربع طول ، إذا كان           یعبر عن مكعب طول ضلعھ س     
 

 - :فإن  الشكل التالي  ١و      یعبر عن العدد ، ضلعھ س 

                                                                               

                                                          +-         

                                                                       

  :یعبر عن المقدار الجبري   

  ٤-٢س٣+٣س٢)  د      ٤-س٣+٣س٢)ج     ٢-٢س٢+س٢)  ب     ٤-  ٢س+  ٣س) أ

  :لحادي عشر  سؤال اال

  -:الجدول التالي یربط بین كل عدد وحرف یدل علیھ 

   ٧       ٦     ٥    ٤         ٣    ٢     ١  
  ھـ     ن       م    ل      ع     ص     س   

  م =ع+بالرموز ص  ٥=٣+٢مثال 

  اجب عما یلي كما في المثال السابق 

  ------ =  ------ +  ------- وبالرموز    ---- =٦+١
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  :ل الثاني عشر  السؤا

و       تمثل  ٢إذا علمت أن المربع           یمثل المتغیر س والمثلث        یمثل س    
  : ٢+س٣+٢س٢فأي  من األشكال التالیة یمثل ، العدد واحد

  +         +)        أ

  +         +)          ب

            +                     +)                    ج

  +                    +)                 د

  

  :  السؤال الثالث عشر 

  -:المقدار الجبري الذي یعبر عن العبارة اللفظیة التالیة 

  -:، ھو ٤أمثال عدد مضاف إلیھ مربع العدد نفسھ مطروحا منھ العدد ٣

  ٣+س٢+ ٣س٤ )د       ٤+٢س+٣س) ج        ٤-س٢+٣س) ب       ٤-٢س+س٣) أ

  :السؤال الرابع عشر  

  .ساعة فما ھي المسافة التي یقطعھا في ص ساعة / كم٣إذا كانت سرعة أحمد 

  ص  كم٣) س ص   كم         د٣) س ص  كم          ج٢)  كم            ب  ٢س٣) أ

  

  :السؤال الخامس عشر  

١أي المناطق المظللة التالیة تمثل 
  شكل تساوي س س علما بأن مساحة كل   ٣
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  :السؤال السادس عشر  

  س ص –س ٥)=         - ٥(× إذا كانت س 

  - :فإن قیمة المربع الفارغ ھو 

  ص) س ص                     د)  ج                     ٢س)  س                   ب) أ

  :  السؤال السابع عشر

  یمكن التعبیر عنھا على الصورة  ٦٢٥ -٩٠٠قیمة 

 - ٢٩٠)د              ٢٢٥-٢١٠٠)  ج              ٢٢٥- ٢٣٠) ب          ٢٦- ٢٩    )أ
٢٦٥  

  :السؤال الثامن عشر  

  .ع س +٢س=          ×) ع (         + إذا كانت 

  :فان قیمة المربعین على الترتیب ھي 

س ، )   ،ع                    د٢س)  ع ، س             ج) ب س،ع               )  أ
  س

  :السؤال التاسع عشر  

فإن التقدیر المناسب للجزء المظلل من ،  ٢إذا كانت مساحة الشكل التالي ھي س ص سم
  :الشكل ھو 

    

  

   ٢س ص سم) ب                                               ٢س ص سم  ٠,٥) أ 

  ٢س ص سم ٠,٢) د                                ٢س ص سم ٠,٩)  ج 

  :السؤال العشرون  

إذا كان الحد الجبري س ص أكبر من الحد الجبري ع ل ، والحد ص ع أصغر من الحد 
  .أي من الحدود الجبریة الثالثة أصغر من اآلخرین ، الجبري ع ل 

  س ع) ص ع                   د ) ع ل                 ج) س ص                 ب) أ
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  :السؤال الحادي والعشرون  

إذا كان الحد الجبري أب أكبر من الحد الجبري ج د ، والحد الجبري م ن أصغر من 
  .فما ھو أكبر مقدار في المقادیر الجبریة التالیة ؟، الحد الجبري ج د 

   ٤+ج د ) د              ٤+م ن)  ج               ٣+ج د ) ب                ٤+أب) أ

        :السؤال الثاني والعشرون  

بحیث یحتوي كل سطر وكل  ٣س٣،  ٢س٢، س : أكمل المربع التالي بالحدود الجبریة 
  :عمود على الحدود الجبریة الثالثة المختلفة 

  ٣س٣    

      س

    ٢س٢  

  :السؤال الثالث والعشرون  

سنوات عن عمره فما ٤محمد یزید بمقدار وعمر أخیھ ، إذا كان عمر أحمد اآلن س سنة 
  سنوات ؟ ٨مجموع عمریھما بعد 

  ٢٠+ س ٢) د             ١٨+ س ٢) ج          ١٢+ س ٢) ب           ٤+ س ٢) أ

  :السؤال الرابع والعشرون  

  فإن ٤= وكانت ع ، ع = ص + ع تدل على أعداد بحیث س ، س ، إذا علمت أن ص 

  ..= ...... ٣× ) ص + س (  

   ١٥) د                       ١٢) ج                      ٤) ب                     ٧) أ

  :السؤال الخامس والعشرون  

  :فإن العددین ھما  ٢٧عددان متتالیان مجموعھما 

    ٩،  ٣) د                   ١٣،١٤)  ج                ٩،١٠)  ب                ٢٥،٢) أ

  :ادس والعشرون  السؤال الس

فما الفرق بین عمر أحمد ،  ٥أمثال عمره مضافا إلیھ  ٣سنة وعمر أبیھ  ١٥عمر أحمد 
  سنوات ؟ ٨وعمر أبیھ بعد 

  سنة ٢٩) سنة               د  ٥١)سنة              ج  ٣٥) سنة              ب ٦١) أ
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  :السؤال السابع والعشرون  

فإذا كانت قیمة السیارة تتناقص بمقدار ،  دینار ٢٥٠٠٠اشتري شخص سیارة بسعر 
مس قیمتھا في السنة السابقة  ُ   :فما قیمة السیارة بعد مرور سنتین ؟ ، خ

 ٢٠٠٠٠) دینار       د ١٥٠٠٠) دینار       ج ١٠٠٠٠) دینار       ب ١٦٠٠٠) أ
  دینار

  :السؤال الثامن والعشرون  

دینارا عن  ١٥,١و ، المتر األول دینارا عن حفر ١٥شركة للتنقیب عن النفط تتقاضي 
  .وھكذا....... ، دینارا عن حفر المتر الثالث  ١٥,٢و ، حفر المتر الثاني 

  : متر؟  ١٠فما تكالیف بئر عمقھ  

 ١٥٤,٥)  دینارا          د ٢٥٧) دینارا         ج ١٥٣) دینارا      ب ١٦٤,٥) أ
  دینارا

  

  انتھت األسئلة

  التقدم والنجاح مع خالص تمنیاتي لكم بدوام
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  ) ٨( ملحق رقم 

  

  تحلیل محتوي وحدة الجبر في منهاج الریاضیات للصف السابع األساسي

 المشكالت اإلجرائیةالمعرفة  المعرفة المفاهمیة الموضوع

 الجبري حدال
  الجبري والمقدار

  المتغیر یعرف

  الجبري الحد مفھوم یتعرف

 الجبریة المقادیر بین میزی
 والعبارات الجبریة والحدود
  .العددیة

 لمقادیر العددیة القیمة یجد أن
  .معطاة جبریة

 بعبارات لفظیة عبارات عن عبری
  .ریاضیة

أن یعبر رمزیًا عن مساحة بعض 
 -مثلث :(مثل األشكال الهندسیة

  .)مستطیل -مربع 

 الجبریة الحدود
  المتشابھة

  .أن یعرف الحدود الجبریة المتشابهة
ود الجبریة أن یمیز بین الحد

المتشابهة من بین حدود جبریة 
 .معطاة

 

 وطرح جمع
  الجبریة المقادیر

  .أن یعرف جمع الحدود الجبریة

  .أن یعرف طرح الحدود الجبریة

  .أن یعرف جمع المقادیر الجبریة

 .أن یعرف طرح المقادیر الجبریة

إیجاد ناتج جمع حدین جبریین 
  .متشابهین

إیجاد ناتج طرح حد جبري من 
  .جبري آخرحد 

  .إیجاد ناتج جمع مقدارین جبریین

 .نجبرییإیجاد ناتج طرح مقدارین 

أن یعبر رمزیًا عن محیط بعض 
 األشكال الهندسیة أبعادها حدود

  ."مستطیل -مربع  -مثلث : "جبریة

یوظف جمع وطرح المقادیر في حل 
 .تدریبات

 توزیع قانون
 الضرب عملیة
  .الجمع عملیة على

عملیة الضرب على الجمع  یذكر قانون توزیع
 .في االتجاهین

یجد ناتج ضرب حد جبري في 
 .مقدار جبري

یوظف قانون التوزیع في حل 
 .تدریبات

 المقادیر ضرب
  .الجبریة

یذكر أنه عند ضرب الحدود الجبریة المتشابهة 
 .فإننا نجمع أسس المتغیر في هذه الحدود

یجد ناتج ضرب مقدار جبري 
 .لهمكون من حدین في آخر مث

 

 في المعادالت حل
 األعداد مجموعة

  .الصحیحة

  .یتعرف مفهوم المعادلة

 .یتعرف مسلمات التساوي

یحل معادلة من الدرجة األولى 
 ."ص"بمتغیر واحد في 

یحول عبارات لفظیة إلى معادالت 
  .ریاضیة والعكس
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 بین الفرق
  .مربعین

 .یتعرف مفهوم الفرق بین مربعین

یجد ناتج ضرب مجموع حدین 
  .في الفرق بینهما

یحلل مقدار جبري على صورة 
 .فرق بین مربعین

یوظف مفكوك الفرق بین مربعین في 
  .حل مسائل

 بإیجاد التحلیل
  .المشترك العامل

  .یتعرف مفهوم العامل المشترك األعلى
یجد العامل المشترك األعلى 

 .لحدین جبریین

العامل  بإخراجیوظف التحلیل 
ائل المشترك األعلى في حل مس

 .عددیة
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1- there are differences with a statistically significant at the level ( α ‹  0.05 ) 
between the average of the experimental group students marks and the 
average of their peers in the   control   group, in  the math thinking exam, for 

 the experimental group. 

2-   there are differences with a statistically significant at the level ( α ‹ 0.05 ) 
between the average of the high achievement students in the experimental 
group   and   the   average   of their   peers   in  the control group, in the math  

 thinking exam, for the experimental group.  

3- there are differences with a statistically significant at the level ( α ‹  0.05 ) 
between the average of the low achievement students in the experimental 
group   and    the   average   of   their   peers in the control group, in the math  

 thinking exam, for the experimental group.  

  In  the light of the   study results the researcher recommends about the 
necessity of the classroom activities that based on mathematical 
communication   fields,     this    is  the     mission      of     the  authors    of the 

curriculum   and   the  educational supervisors, and the teachers as well.  
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Abstract  

This study aims to know the effectiveness of a suggested programme based 
on  mathematical  communication  in  developing some of the math thinking 

 skills to the 7th grade male students. By answering these questions:  

1- what are the mathematical communication that should be available to the 

 7th grade male students? 

2- what is the figure of the suggested programme that is based on 
mathematical communication in develop some of the math thinking skills to 

 the 7th grade male students? 

3- what is the effect of the  suggested programme that  based on the 
mathematical communication in developing some of the math thinking skills 

 to the 7th grade male students? 

The study sample contents of the 7th grade male students studying in 
Abdullah siyam school, in the year 2010/2011, that contents 60 male 
students,     distributed   to   two   group   equally, one is  a control group and 

 the other is  experimental. 

After applying the programme that is based on communication on the 
experimental group members, the researcher applies the math thinking 
exam on the study sample, and to answering the study questions he extracts 
the arithmetic average and the standard deviations of the students of the 
two group the control and the experimental, also he uses the ( T-Test ) exam 
and the ( Mann-Wetny ) ( U ) exam, and uses ( ETA ) square   to   be sure that 

 the   resulted   effect size   is not   out of chance and  random. 

The resulted of the study shows effectiveness of the a suggested programme 
that based on communication in  developing some of the math thinking skills 

 , the results of this thesis were as the following : 
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