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ِن الرهحِيمِ  ِ الرهْْحَ  ِبسْمِ اَّلله

 

﴿ .. ًَ ُُ الَِّذي ُُ َيِزَفِع اللَّ ًَ ُأوُتوا اِلِعِلَه َدَرَجاٍت َواللَّ آَمُيوا ِمِيُكِه َوالَِّذي

ٌَ َخِبرٌي  (11) اجملادلة ﴾ِبَنا َتِعَنُلو

 

َِِدي ﴿ ٍَُو اِلَحقَّ َوَي ًِ َربَِّك  ًَ ُأوُتوا اِلِعِلَه الَِّذي ُأِىِزَل ِإَلِيَك ِم َوَيَزى الَِّذي

 (6) سبأ ﴾ِإَلى ِصَزاِط اِلَعِزيِز اِلَحِنيِد
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 شكر و تقدير

ما شاء  ءما بينيما, كمؿ ءاألرض كمؿ ءالسماكات كمؿ ءالحمد هلل رب العالميف, الحمد هلل مؿ
طريػؽ الكوػكؿ إلػى  ىمعمـ الناس الخيػر كداليػـ لمػ ،النبي القدكة ىمف شيء بعد, كالوبلة كالسبلـ لم

ا إلػى   بذذنػو, لكػي يخػرج العبػاد مػف لبػادة العبػاد ا, كدالينػكنػذيرن ا ا كمبشػرن رب العالميف, أرسػمو   ىادينػ
إلى لبادة رب العباد, كمف جكر األدياف إلى لدؿ كسماحة اإلسػبلـ, كمػف قػيؽ الػدنيا إلػى سػعة الػدنيا 

 كاآلخرة, أما بعد:

َأْنَعْمَت َعَميَّ َوَعَمى ﴿َربِّ َأْوزِْعِني َأْف َأْشُكَر ِنْعَمَتَؾ الَِّتي سبحاف القائؿ في محكـ التنزيؿ: 
نِّي ِمَف اْلُمْسِممِ  يَِّتي ِإنِّي ُتْبُت ِإَلْيَؾ َواِ  ُأوَلِئَؾ  *يَف َواِلَديَّ َوَأْف َأْعَمَؿ َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْصِمْح ِلي ِفي ُذرِّ

ـْ ِفي  ـْ َأْحَسَف َما َعِمُموا َوَنَتَجاَوُز َعْف َسيَِّئاِتِي ْدِؽ الَِّذي َكاُنوا الَِّذيَف َنَتَقبَُّؿ َعْنُي َأْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّ
ي َىَداَنا ﴿اْلَحْمُد ّلِِلَِّ الَّذِ  ا هلل رب العالميف, كأخيرن , فالحمد كالشكر أكالن (15،16: )األحقاؼ .ُيوَعُدوَف﴾

 (43)األعراؼ: ِلَيَذا َوَما ُكنَّا ِلَنْيَتِدَي َلْوََل َأْف َىَداَنا اّلِلَُّ﴾. 

ْحَساُف : ىا مف قكؿ   تعالكانطبلقن  ْحَساِف ِإَلَّ اإلِْ َبافِ  َفِبَأيِّ آََلءِ  *﴿َىْؿ َجزَاُء اإلِْ  .﴾َربُِّكَما ُتَكذِّ
 (61: الرَّْحَمفُ )

  محمد عبد الفتاح عسقوؿد. أ.  أف أتكجو بالشكر كالتقدير كالعرفاف إلى ا لمي  فذنو كاف لزامن 
 إلي  لتفقمو بقبكؿ اإلشراؼ لمى ىذه الدراسة، كلمى ما بذلو مف جيد كما أسداه  - كرلاه حفظو   -

الجسيمة كأف  مف نوح كتكجيو، أسأؿ   سبحانو أف يعينو لمى حمؿ ىذه األمانة العظيمة كالتبعة
لمى طريؽ الحؽ خطاه، كأف يحرسو بعينو التي ال تناـ، كيكؤله بكنفو الذم ال يقاـ، ليظؿ مف يسدد 

 سدنة العمـ كأىمو.

ة ػػػػػػة المناقشػػػػػػكم لجنػػػػػػػالفاقميف لق اف العظيـ، ألستاذم  ػػػػػر كاالمتنػػػػػػدـ بجزيؿ الشكػػػػكما أتق
  لقبكليما مناقشة ىذه الدراسة، كِلما أكليا مف  حفظيـ موسى محمد جودةود.  ،أ. د. عزو عفانة

نيا. كال أنسى أف أتقدـ بجزيؿ الشكر نيا كحس  العناية كاالىتماـ في توكيب ىذا الدراسة، مما زي  
 كالتقدير لمسادة المحكميف الذيف قامكا مشككريف بتحكيـ أدكات الدراسة.

, الذم عمرو قنفأ. /القدير كالمربي الفاقؿكما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ كالمكوكؿ إلى األستاذ 
ا في إنجاح ىذا البرنامج, كفي ا في تطبيؽ البرنامج محكر الدراسة, حيث إنو لـ يأؿ  جيدن نن كاف لي لك 



 د
 

ـ أساؿ أف يكفقو كيبارؾ لو في نفسو كأىؿ بيتو, كأف يكفقو في كؿ يتطبيؽ أدكات الدراسة, فاهلل العظ
 مد بوره. ىديف, كأف ينمي لو في أجره كأف يجعمو لما ليذا الأمره, كأف يجعمو ذخرن 

 أ. زياد أبو الوفا /كما أتكجو بالشكر الجزيؿ كالعرفاف إلى األستاذ كالمكجو في ككالة الغكث
الذم كاف لكننا كسندنا لي في مسيرة إلداد االختبار كالبرنامج كالذم لـ يتكاف لحظة في المشكرة 

 كالمساندة،  فاهلل العظيـ أساؿ أف يجعمو ذخرنا ليذا الديف, كأف ينمي لو في أجره كيبارؾ لو فيو.

األستاذ: و  ،الذم قاـ بالمراجعة المغكية ذياب عموافاألستاذ: كما أتكجو بالشكر إلى كؿ مف 
 .بالمغة االنجميزية الذم قاـ بترجمة ممخص الرسالة رياض الفرا

 الذم واحبني منذ البداية بأفكاره كلممو. لألستاذ: خالد المزيفكالشكر مكوكؿ 
 ىؤالء مف ذكرتيـ مف أوحاب الفقؿ، أما مف غفمتيـ مف غير قود فميـ مني كؿ الشكر كالتقدير.

فمف  ، كما  أساؿ   العمي العظيـ أف أككف قد كفقت في ىذه الدراسة، فما كاف مف تكفيؽ   كأخيرنا
 كاف مف خطأ أك زلؿ أك نسياف فمف نفسي كمف الشيطاف.

َلْيِو أُِنيبُ   (88)ىود:  ﴾ ﴿َوَما َتْوِفيِقي ِإَلَّ ِباّلِلَِّ َعَمْيِو َتَوكَّْمُت َواِ 

 ،،،وهللا مف وراء القصد
                                                                   

 /الباحث 
 محمد وليد عمي صياـ                                                          
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 ممخص الدراسة

تنميػة ميػارات مػى أبعػاد الػتعمـ لمػارزانك فػي ىدفت ىذه الدراسة إلػى معرفػة فالميػة برنػامج مقتػرح قػائـ ل
 .بغزة لدل طبلب الوؼ السابع األساسي التفكير الرياقي

 مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0. ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة )1

لتطبيؽ البعدم الختبار ميارات المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة في ا
 التفكير الرياقي؟

( بيف متكسط درجات أفراد 01.0. ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة )2
المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة لمى القياس التتبعي في اختبار ميارات 

 التفكير الرياقي؟
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة ) . ىؿ3

الختبار  البعدم كالتتبعي فالمجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة نفسيا لمى القياسي
 ؟ميارات التفكير الرياقي

, اإللداديػة العزيػز الوؼ السابع األساسي في مدرسػة أحمػد لبػد بيف فوكؿلينة الدراسة مف  اختيرت
مػػكلتيف بالتسػػاكم مج ى( طالبنػػا, مػػكزليف لمػػ64ـ, كالمككنػػة مػػف )2014-2013خػػبلؿ العػػاـ الدراسػػي 
 األخرل تجريبية.إحداىما قابطة ك 

قػػػاـ لمػػػى أفػػػراد المجمكلػػػة التجريبيػػػة,  لمػػػى أبعػػػاد الػػػتعمـ لمػػػارزانككبعػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػامج القػػػائـ 
لينة الدراسػة, كلئلجابػة لمػى أسػئمة الدراسػة تػـ اسػتخراج  ىالباحث بتطبيؽ اختبار التفكير الرياقي لم

ة كالقػابطة، ككػذلؾ المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة لعبلمػات طػبلب المجمػكلتيف التجريبيػ
أف حجـ التػأيير النػاتج لػيس  كاستخداـ مربع إيتا لمتأكد مف بيرسكفلمعامؿ االرتباط ك  Tر استخدـ اختبا

 نتيجة الودفة أك العشكائية.

فػػي تنميػػة  عمػػى أبعػػاد الػػتعمـ لمػػارزانووقػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ 
 ميارات التفكير الرياضي, مف خالؿ توصؿ الدراسة إلى النتائج التالية:

( بيف متكسط درجات أفراد 01.0) تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة -
المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 

 .لوالح المجمكلة التجريبية ميارات التفكير الرياقي
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بيف متكسط درجات أفراد  (01.0)تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة  -
المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة لمى القياس التتبعي في اختبار 

 .لوالح المجمكلة التجريبية ميارات التفكير الرياقي
تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات ال  -

 .الختبار ميارات التفكير الرياقي البعدم كالتتبعي فنفسيا لمى القياسيأفراد المجمكلة 

الباحػث بضػرورة اَلىتمػاـ باألنشػطة الصػفية القائمػة عمػى أبعػاد  ىفي ضوء نتائج الدراسة فقد أوصػ
 التعمـ لمارزانو, وذلؾ مف قبؿ واضعي المناىج, والمشرفيف التربوييف, ومف المعمميف أيًضا.
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 الفصؿ األوؿ
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة:
ا يعد ما الحياة كىك نكاحي شتى في ىائبلن  تطكرنا اآلف الحالي العور يشيد              انعكاسن
 كرقى  األمـ تقدـ مدل لمى الحكـ وار حتى كالتكنكلكجيا العمـ فركع كؿ في الكبير المعرفي لبلنفجار
 يفكركف كيؼ كتعميميـ أفرادىا تربية في حديية لممية أساليب مف تأخذه ما أساس لمى يتـ حقارتيا

 .العور ىذا مع كالتعايش التكيؼ مف يمكنيـ مما

ذا  اليكرة ىذه تيدؼ أف األفقؿ مف فذنو العقؿ أساسيا كالمعمكماتية التكنكلكجية اليكرة كانت كا 
العقمية  قدراتيا استخداـ كتستطيع التفكير لمى قادرة لقكؿ تنمية إلى يؤدم الذم التعميـ تطكير إلى
 ىي المنيج لتكجيات  البؤرية النقاط كتوبح التعمـ تيسير لممنيج األساسية الرسالة فذف يـ كمف

طبلؽ تنمية بقود كالتعمـ التعميـ بأساليب االىتماـ  يقافة مف بو كالخركج المتعمـ  لند اإلبداع طاقات كا 
 1998 : 307) .)لبيد،  كمعالجتيا المعمكمات بناء يقافة إلى المعمكمات تمقى

 ميمة توبح ال كبذلؾ التبلميذ لقكؿ بناء لف األكؿ المسئكؿ ىك المدرسة تقدمو الذم فالتعميـ
 أمكر لمى السيطرة مف تمكنيـ التي الميارات الطبلب تعميـ بؿ فقط  التعميمية المادة تحويؿ التعميـ
 لمى العقمي  كاالنفتاح المعرفة لمى الحوكؿ بطرؽ المتعمقة كالميارات التفكير ميارات ميؿ حياتيـ
 .(1999 : 5الحاريي، لو ) نياية ال التعمـ ألف المستقبؿ

 إنما فحسب كالميارات المعارؼ مف مجمكلة التمميذ اكتساب إلى تشير التعمـ لممية تعد فمـ
 لمى قدرة أكير ليوبحكا المتعمميف لسمكؾ كلميؽ شامؿ كتغيير تعديؿ لممية إلى تشير أوبحت
 2004: 105). )الطيطي، الحدكد أقوى إلى اإبدالين  ااستيمارن  الذاتية كاإلمكانات الطاقات كؿ استيمار

 مف ذلؾ لف ينجـ ما فذف كمعقدة متشابكة كأحداث سريعة تغيرات يجتاحو المجتمع ألف كنظران 
 مف المتعمـ خبرات في التكامؿ تحقيؽ خبلؿ مف القرار اتخاذ لمى المتعمـ درةق ؽعميت يتطمب تحديات
 بفالمية التورؼ المتعمـ يستطيع حتى كظيفي حياتي إطار في كذلؾ كقيـ كاتجاىات كميارات معارؼ
 .(Harlen ,1998 :110)  مبتكرة كظيفية متكاممة بطريقة اليكمية المكاقؼ مكاجية في

 نقبلن  مجرد ليس خاص، بكجورياقيات ال كتدريس لاـ بكجو التعميـ أف لمى التربكيكف كيؤكد
 شخويتو كبتكامؿ اكميارين  اككجدانين  ان لقمي المتعمـ بنمك تعنى لممية ىك بؿ المتعمـ، إلى العممية معرفةمل
 كيؼ ال يفكركف، كيؼ الطمبة تعميـ ىي رياقياتال تدريس في األساسية فالميمة جكانبيا، مختمؼ مف

دراكيا فيميا دكف قمب ظير لف الدراسية المقررات يحفظكف  . الحياة في تكظيفيا أك كا 
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 المتعمميف بذكساب االىتماـ منحى لتعزز المناىج بناء في الحديية التكجيات جاءت لذا
 المناىجبدراسة لف يكرة تطكير  Miles (1996) ميمز قاـ فقد المختمفة، التفكير كميارات لمميات
 مع التدريس كطرؽ التعميمي المحتكل بيف التكامؿ إحداث القركرم مف أنو" فييا ذكر التفكير كتعميـ
 لمميات بو تقـك الذم الرئيس الدكر يككف ىنا كمف "،الدراسية المناىج داخؿ األساسية التفكير ميارات
 يمـز كلذلؾ الحياتية، المكاقؼ مف العديد مع كالتفالؿ التفكير استراتيجيات بيف الجمع كىك التفكير،
لادة التعميمية المناىج في التفكير ميارات تعميـ لمميات تفعيؿ  ما كىك جديدة، وكر في وياغتيا كا 
 كالتحميؿ كالمناقشة كاالستكشاؼ التفكير ميارات تطبيقات استخداـ لمى الطمبة تدريب قركرة يتطمب
 لمطمبة الفعاؿ التعميـ يتطكر كبيذا المعرفية، العقمية كالعمميات الشخوية كالمعتقدات اآلراء لف كالدفاع
: 2003 حبيب،) كالعشريف الحادم كالقرف الجديدة األلفية في المتطكرة المجتمعات احتياجات ليكاجو

75.) 

كتدريسيا تشير مبلحظات  رياقياتكبالرغـ مف التكجيات الحديية كالتطكرات في مناىج ال
 مشرفي الرياقيات إلى تركيز المعمميف في تدريسيـ لمى المستكيات الدنيا مف األىداؼ المعرفية كال
ييتمكف بذيارة التفكير لدل طبلبيـ، كال يييئكف الظركؼ المناسبة إلنجاز أنشطة متعددة يختارىا 

مكاناتيـ، ك ا  ما الحظكا التماد غالبيتيـ لمى طريقة الطبلب كيطمب منيـ إنجازىا بحسب قدراتيـ ك 
كما ال يكلكف اىتمامان كافيان لمتفكير الرياقي كلمميات  ،إلطاء الطبلب فروة التفكيردكف  المحاقرة

العمـ كدكرىا في حؿ المشكبلت، كينوب اىتماميـ لمى الجانب المعرفي فقط كفي مستكياتو الدنيا، 
ىذا باإلقافة إلى اقتوارىـ لمى االختبارات التحويمية في تقكيـ طبلبيـ، األمر الذم يجعؿ لممية 

في قكء ما  ،لعامميف التربكييف بمعمكمات كافية لبلرتقاء بالعممية التعميميةالتقكيـ لاجزة لف تزكيد ا
سبؽ، كتبعنا لتدني مستكل الطبلب الكاقح في الرياقيات، كالتي أشارت إلييا نتائج الطبلب في 

الكاقح رسكب لدد كبير فييا، فذف الباحث قد الحظ كجكد العديد مف االختبارات النيائية، حيث كاف 
األساسي بفمسطيف بأف الطبلب يجدكف وعكبة  سابعمف قبؿ معممي الرياقيات لموؼ ال لك مف الشكا

كأف ىناؾ قمة في  ،كبيرة في التعامؿ مع األسئمة التي تحتكم لمى نكع مف ميارات التفكير الرياقي
رغبة الدراسات التي تناكلت برامج تعميمية لتنمية ميارات التفكير الرياقي، ىذه المبررات إقافة إلى 

الباحث بمكاكبة كؿ ما ىك جديد في مجاؿ التربية دفع الباحث الختيار لنكاف ىذه الدراسة ببناء برنامج 
 سابعمقترح قائـ لمى أبعاد التعمـ لمارزانك لتنمية ميارات التفكير الرياقي لدل طبلب الوؼ ال

 األساسي.

 لاـ بكجو التدريس في السابقة الغايات تحقيؽ في تسيـ قد التي التدريسية النماذج كمف
ان يتعميم جان نمكذ ارزانكمـ قد حيث التعمـ ألبعاد مارزانك ركبرت نمكذج خاص بكجو رياقياتال كتدريس
 يستطيع ـ(التعم أبعاد نمكذج (لميو كأطمؽ المعرفي التعمـ مجاؿ في الشاممة البحكث نتائج مف اشتؽ
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 لمنمكذج النيائي كاليدؼ اليانكية المرحمة نياية حتى األطفاؿ رياض مرحمة مف المعممكف يستخدمو أف
 لدييـ التفكير تنمية خبلؿ مف العقمية كقدراتيـ أنفسيـ تطكير لمى قادريف متعمميف التبلميذ يوبح أف

 (.5: 1998، )مارزانك كآخركف

 أف االتجاىات العممية أكدت لمى فالمية نمكذج (185: 2005)كبشير  والح أشار كقد
 ألكلى، بمراحميا ان كبدء المختمفة، التعميمية المراحؿ كافة مستكل لمى التعمـ ألبعاد Marzano  مارزانك
 . كالتعمـ التعميـ مجاؿ في جديدة كانطبلقة كذلؾ

 األكؿ البعد يتعمؽ أبعاد، خمسة لمى لمتعميـ خطة كقع لند التعمـ أبعاد نمكذج كيستند
 and Perceptions About Learning التعمـ لف المكجبة كاإلدراكات االتجاىات بتككيف

Positive Attitude ،باألمف اإلحساس التبلميذ لدل يتكافر أف ينبغي التعمـ يحدث لكي أنو أم 
 Acquiring and" كتكامميا المعرفة باكتساب الياني البعد كيتعمؽ الدراسة، حجرة في كاالرتياح

Integrating Knowledge"  ،السابقة بالمعرفة الجديدة المعرفة ربط خبلؿ مف التكامؿ بتحقيؽ كذلؾ 
 طكيمة الذاكرة في خزنيا لمى التبلميذ لمسالدة معنى ليا بطرؽ الجديدة المعرفة كتنظيـ التبلميذ، لدل

 Extending and Refining تنقيتيا أك كوقميا المعرفة تكسيع لمى اليالث البعد كيركز المدل،
Knowledge" "معرفتو  كيمد يكسع، التمميذ أف إذ التعمـ، لعممية غاية ليس كتكامميا المعرفة فاكتساب 

 أنشطة في لادة التبلميذ كيندمج ليا، أبعد ركابط كفكيك ِ  جديدة تمييزات إلييا كيقيؼ كيوقميا
 المنظكر كتحميؿ كتحميمو الدلـ كتقديـ األخطاء كتحميؿ كاالستنباط كاالستقراء كالتونيؼ المقارنة
 Using knowledge"معنى  لو نحك لمى المعرفة باستخداـ الرابع البعد كيتعمؽ كالتجريد،

Meaningfully" ،ليا مياـ ألداء المعرفة استخداـ لمى التبلميذ يقدر حيف يحدث الفعاؿ لتعمـا أف   إذ 
 .العامة حياتيـ في تعممكه ما كتكظيؼ معنى،

 كالبحث، القرار، اتخاذ لممعرفة، المعنى ذم االستخداـ لمى تشجع التي المياـ كمف
 باستخداـ التعمـ أبعاد مف الخامس البعد كيتعمؽ كاالختراع، المشكبلت، كحؿ التجريبي، كاالستقواء

 المنتجة، العقؿ لادات بناء كيفية يتناكؿ فيك، "Productive Habits Mind" منتجة لقمية لادات
 تنظيـ لمى القائمة التفكير ميارة كتنمية االندفاع، كتجنب الدقة، لتحقيؽ السعي الطفؿ يتعمـ بأف

       االبتكارم التفكير كتنمية الناقد، كالتفكير التخطيط طريؽ لف الذات،
          (.18 –14: 2000مارزانك،) 

تكوياتيا  قمف أشارت التي كاألجنبية العربية كالدراسات البحكث مف العديد جريتأ   كقد
كذلؾ  التربكية، المشكبلت لمختمؼ الحمكؿ دكجِ ي   ربماالذم  التعمـ ألبعاد مارزانك إلى نمكذج كمقترحاتيا

كسمبية  لذاتيا كالمفاىيـ المعارؼ اكتساب لمى تركز التي التقميدية األساليب لف البعد خبلؿ مف
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لمى  التركيز كقركرة لممتعمـ، بالنسبة كقيمتيا أىميتيا المعارؼ ىذه يفقد مما ،تحويميا في المتعمـ
  جميع تنمية في فعاؿ بشكؿ تسيـ كالتي كاقحة، تربكيةة فمسف إلى تستند التي كالنماذج األساليب
 التعمـ، ألبعادمارزانك  نمكذجمع  يتماشى بما مناىجال محتكل وياغة إلادة كأىمية. المتعمـ قدرات
 ككيفية بيف أجزاءه، كالعبلقةفيمو  مف التبلميذ فيمك ِ  بشكؿ العممي المحتكل تقديـ إلى يدلك كالذم

: مف كؿ   دراسة ميؿ حياتو، في تكاجيو التي المختمفة لممشكبلت الحمكؿ إيجاد في منو االستفادة
،  (2006)  الحواف   ( ،2007)ليطة  ( ،(2007 الرحيمي ( ،2009)لبد  ( ،2011) العرياف
 .((2003الباز ،  2003))لبد المطيؼ ( ، 2003) البعمي

 الدراسة: مشكمة
 :اآلتي الرئيس السؤاؿ عف اإلجابة في الدراسة مشكمة تتحد

التفكير الرياضي لدى  ميارات ما فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى أبعاد التعمـ لمارزانو في تنمية
 األساسي بغزة؟ سابعب الصؼ الطال

  :التالية الفرعية األسئمة منو نبثؽيو 
تنميتيا مف خبلؿ تدريس مادة الرياقيات في قكء أبعاد الرياقي المراد ما ميارات التفكير  .1

 بغزة؟ سابعالتعمـ لمارزانك لدل طبلب الوؼ ال
ما وكرة البرنامج المقترح القائـ لمى أبعاد التعمـ لتنمية ميارات التفكير الرياقي لدل طبلب  .2

 األساسي بغزة؟ سابعالوؼ ال
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة ) .3

المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
 ميارات التفكير الرياقي؟

( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة ) .4
جريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة لمى القياس التتبعي في اختبار المجمكلة الت

 ميارات التفكير الرياقي؟
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة ) .5

البعدم كالتتبعي  فالمجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة نفسيا لمى القياسي
 الختبار ميارات التفكير الرياقي؟

 :الدراسة فروض
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة ) .1

المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة في التطبيؽ البعدم الختبار 
 الرياقي.ميارات التفكير 
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( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة ) .2
المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة لمى القياس التتبعي في اختبار 

 ميارات التفكير الرياقي.
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ة )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل دالل .3

البعدم كالتتبعي  فالمجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة نفسيا لمى القياسي
 الختبار ميارات التفكير الرياقي.

 :الدراسة أىداؼ
لدل  الرياقي التفكير كتنمية الرياقيات تدريس لتطكير محاكلة تقديـ إطار في الدراسة ىذه أجريت
األفكار  مع التعامؿ في سميمة قكالد بناء مف تمكنو بما الطالب شخوية تشكيؿ في يسيـ مما الطبلب

 :في الدراسة أىداؼ تحددت فقد لذا كالمعمكمات،
 أبعاد قائـ لمى الرياقيات تدريس خبلؿ مف تنميتيا داالمر  الرياقي التفكير تابميار  قائمة بناء .1

 .نكالمارز  التعمـ
 بعادأ قائـ لمى الرياقيات في التفكير ميارات تنميةفي  فالميتوك  المقترح البرنامج لمى التعرؼ .2

 .السابع الوؼ طبلب لدللمارزانك  التعمـ
  .أكبر مدة ممكنةالتعرؼ لمى فالمية البرنامج المقترح في بقاء أير التعمـ )االحتفاظ( إلى  .3

 ة:الدراس أىمية
الدراسية  المكاد لجميع التدريس كبطرؽ الدراسية بالمناىج االرتقاء أجؿ مف العالمية المحاكالت ظؿ في

منيج  كتطكير بناء أجؿ مف المحمية المحاكالت قكء كفي خاوة، بوفة كبالرياقيات لامة بوكرة
 :مف كبلن  تفيد ككنيا في أىمية الدراسة تكمف أف يرل الباحث فذف فمسطيني،

 برامج خطط كقع لند أك كتطكيره، رياقياتال منياج وياغة لند كذلؾ: المنياج كاقعي .1
يرائية؛ مسالدة  . التعمـ أبعاد نمكذج تكظِ ؼ بأنشطة المنياج لتعزيز كا 

 ،التعمـ أبعاد في قكء الرياقيات لتدريس برنامج الدراسة قدـت حيث :التربكييف المشرفيف .2
 في التعمـ أبعاد تكظيؼ تاميار  إكسابيـ لمى تعمؿ مجابر  كقع خبلؿ مف تيـاقدر  كتطكير
 س.لمدرك  إلدادىـ

 التفكير تالميار  اختبار سةاالدر  تكفر حيث :الرياقيات تدريس مجاؿ في كالباحييف المعمميف .3
 لمى يسالده مقترحا ان برنامجك  السابع لموؼ الرياقيات كتاب مف السابعة الكحدة في الرياقي
 .األساسي السابع لموؼ الرياقيات كتاب مف" المعادالت الجبرية "السابعة الكحدة تدريس
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في تدريس الرياقيات، مف قد تفيد المعمميف في كيفية استخداـ نمكذج )أبعاد التعمـ لمارزانك(  .4
حيث تشجيع الطبلب لمى التفالؿ كالتعبير لف احتياجاتيـ كالمشاركة في تخطيط األنشطة حتى 

 يحدث التعمـ ذا المعنى.
، كدكر كؿ مف المدرس كالطالب فييا ككيفية تطبيقو البرنامجإطبلع مدرسي الرياقيات لمى  .5

 لتطكير أساليب التدريس لدييـ.
ا بذقامة كمناقشة ميؿ ىذ خاف يكنس قركرة االىتماـ كتكجيو مديريات التدريب في محافظة .6

 لند إقامة الدكرات التطكيرية لمدرسي كمدرسات الرياقيات في المرحمة المتكسطة. البرنامج
لدراسة مدرسي كمدرسات الرياقيات بأىمية التفكير الرياقي، كالتعرؼ لمى مياراتو، قد تفيد ا .7

 لما ليذه المرحمة مف أىمية في نمك القدرات العقمية لدل الطبلب. الوؼ السابعكالسيما في 

 ة:الدراس حدود
 الحد المكاني: .1
 أحمد لبد العزيزبمدرسة  األساسي السابع الوؼ بطبللينة مف  لمى الحالية الدراسة تقتور ا

 .خاف يكنس –التابعة لككالة الغكث 
 الحد الزماني:  .2

 . ـ2014 - ـ2013 الدراسي معاـتـ تطبيؽ الدراسة في بداية الفوؿ الدراسي الياني ل
 الحد الموضوعي: .3

 ب الوؼ السابعفوؿ الياني المقرر لمى طبللم الرياقيات ( مف كتابالسابعةالكحدة ) أوًَل:
 .األساسي في محافظة خاف يكنس

 ستقتصر الدراسة عمى بعديف فقط مف أبعاد التعمـ، وىما: ثانًيا:
 اكتساب المعرفة كتكامميا. .1
 تكسيع المعرفة كوقميا. .2

 ميارات التفكير الرياضي المراد تنميتيا وىي:بعض ثالثًا: 
 الكوكؿ إلى نتيجة خاوة التمادنا لمى مبدأ أك قالدة لامة. اَلستنتاج: .1
 استخداـ الرمكز لمتعبير لف األفكار الرياقية أك المعطيات المفظية. التعبير بالرموز: .2
الحرز الكالي لبلستنتاجات مف المعطيات كيشار لو بالتفكير القدرة لمى  التخميف )الحدس(: .3

 الحدسي.
المعمـ مجمكلة الخطكات كاإلجراءات التعميمية كالتعممية التي يقكـ بيا كؿ مف حؿ المسألة:  .4

 كالمتعمـ بشكؿ متتابع لتدريس كحؿ المسائؿ بغية تحقيؽ نتاجات تعمـ معينة.
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يتميؿ ىذا النكع مف التفكير في استخبلص النتائج الوحيحة مف المقدمات  التفكير المنطقي: .5
في قكء قكالد المنطؽ, كىك تفكير استنتاجي يتـ مف خبللو الحوكؿ لمى نتيجة مف مقدمات 

 دقيا منطقينا.كفؽ قكالد يحدد و

 ة:الدراس مصطمحات
 : المقترح البرنامج

 كاألنشطة األىداؼ كالخبرات مف مجمكلة كمتقمنة مترابطة بطريقة موممة تعميمية كحدة
 نمكذج في قكء الرياقي التفكير ميارات تنمية بيدؼ المتنكلة كالتقكيـ التدريس كأساليب كالكسائؿ
 ي.األساسسابع ال الوؼ طبلب لدل التعمـ أبعاد

 : الرياضي التفكير
 كالخبرات بالمكاقؼ العبلقة ذات المفاىيـ لتطكير الفرد بيا يقكـ كميارات لقمية لمميات ىك

 اختبار لف اإلجابة لند الطالب لمييا يحوؿ التي بالعبلمة الرياقي التفكير الرياقية، كيقاس
 . الدراسة ىذه ألغراض المعد التفكير الرياقي

 :التعمـ ألبعاد مارزانو نموذج
 تنمية خبلؿ مف كذلؾ التعمـ خبلؿ التفكير كيفية لمى المتعمـ تدريب إلى ييدؼ تعميمي نمكذج

 اتجاىات اكتساب في متميمة ك التعمـ مف أنماط خمسة بيف بالتفالؿ التفكير كميارات التحويؿ
دراكات ، فعبلن  القائمة المعرفة مع كاتساقيا كتكامميا الجديدة المعرفة كاكتساب التعمـ، مف إيجابية كا 
 معنى، ذا استخدامنا المعرفة كاستخداـ جديدة، كنتائج إلى نيايات لمكوكؿ كتدقيقيا المعرفة كتعميؽ
 المنتجة. العقمية العادات استخداـ تنمية
 : األساسي السابع الصؼ طالب
 سنة. 13 – 12بيف  ألمارىـ تتراكح كالتي العميا األساسية المرحمة طبلب كىـ



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انفصم انثبوٍ

 اإلطبر انىظرٌ

 

 لمارزانو. التعمـ أبعاد نموذج األوؿ: المحور 

 الثاني: التفكير الرياضي. المحور 
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 المحور األوؿ
 نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو

 
 التعمـ لمارزانو. أبعاد نموذج 

 التعمـ لمارزانو. أبعاد نموذج أنواع 

 التعمـ لمارزانو. أبعاد نموذج التدريس باستخداـ 

 العالقة بيف أبعاد التعمـ 

 التعمـ. مارزانو ألبعاد نموذج في التقويـ  

 التعمـ لمارزانو. أبعاد نموذج أىمية 

 
 

 



9 
 

 المحور األوؿ
 نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو

 :التعمـ أبعاد نموذج مفيـو
 كالتعمـ في المعرفة مجاؿ في أجريت شاممة بحكث يمرات مف يمرة التعمـ أبعاد نمكذج يعتبر

   أشار     ، حيثDimension of Thinkingالتفكير  أبعاد ولمي طمؽأ   فكرم إطار
 التي أجريت البحكث في المربيف مف 90 مف أكير شارؾ أنو إلى  (Marzano, 1992: p2)مارزانك
 .أداة قيمة ليوبح الرئيس البرنامج ليوممكا لاميف لمدة لممكا كأيقا التعمـ، أبعاد لمى

 كالتربكيكف لف الباحيكف يعرفو ما أفقؿ إلى يستند تعميمي إطار: يعني التعمـ أبعاد ومفيـو
 أساسية لمتعمـ  كجكانب التعمـ ألبعاد العاـ اإلطار تك كف أنماط خمسة في كيتميؿ التعمـ،

 (.187 :2005 كىدل، )ماجدة

 تركز لمى متتابعة إجرائية خطكات لدة يتقمف الوفي لمتدريس نمكذج بأنو: أيًضا وُيعرؼ
 اإلدراكات كاالتجاىاتمف:  كؿ في المتقمف التفكير في متميمة – لمتفكير أنماط خمسة بيف التفالؿ
 ذم بشكؿ المعرفة استخداـ المعرفة كوقميا، تكسيع كتكامميا، المعرفة اكتساب، التعمـ لف االيجابية
 نجاحو في كت سيـ خبلؿ التعمـ تحدث التي – المنتجة العقمية العادات معنى،

(Davidson & Worsham, 1992: p8). 

كتنفيذىا  لمدركس التخطيط كيفية يتقمف وفي تدريس نمكذج بأنو: أيًضا وُيعرؼ كما
 لممية لمى أف تنص مسممة لمى النمكذج كيقـك لمتبلميذ، األداء تقكيـ أك التعميمي المنيج كتوميـ
 لف اإليجابية االتجاىات كاالدراكات ىي: التعمـ مف )أبعاد( أنماط خمسة بيف التفالؿ تتطمب التعمـ
 بشكؿ المعرفة كتكامميا، كاستخداـ كتنقيتيا كوقميا المعرفة كتكسيع كتكامميا، المعرفة كاكتساب التعمـ،
 كآخركف، مارزانك)، ك(Marzano, 1992: p12)المنتجة  العقؿ لادات كاستخداـ معنى، ذم

2000: 7.) 

 : مارزانو نموذج في التعمـ أبعاد أنواع
 خمسة تفالؿ كتتطمب تتقمف التعمـ لممية أف  (Marzano, 1992, p4)مارزانك  ذكر

التي  التفكير أبعاد سبللة أك نكاتج ىي الخمسة األبعاد كىذه التعمـ" أبعاد"أسماىا  التفكير مف أنماط
 .التعمـ خبلؿ العقؿ يعمؿ كيؼ تكقح
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 :يمي كما الخمسة األبعاد بالتفصيؿ ونتناوؿ
 التعمـ:  نحو اَليجابية اَلتجاىات األوؿ: البعدLearning  Toward Positive Attitudes 

 سمبنا لمى التعمـ الطبلب قدرة في تؤير كاالدراكات االتجاىات أف (8: 1998مارزانك ) ذكر
دراكات كنرسخ اتجاىات كفنك ِ  أف الفعاؿ التعمـ في المفتاحية العناور مف أف كالتبر إيجابنا، أك  كا 

 التعمـ نحك االيجابية االتجاىاتتنمية  خبلليما مف يتـ جانبيف مارزانك يحدد التعمـ. لذلؾ لف إيجابية
 .(35 :2000 كآخركف، مارزانك  (ىما:

 Learning Climateالتعمـ  مناخ- أ
 لدييـ ومريح تتولد ومنظـ آمف التعمـ مكاف وأفَّ  واألماف، بالراحة الطالب يشعر عندما عادة

 يقـو التي التدريسيةاألداءات  مف مجموعة إلى مارزانو توصؿ لذلؾ التعمـ. نحو ايجابية اتجاىات
 :منيا التعمـ مناخ نحو اَليجابية اَلتجاىات وتنمي المعمـ بيا
 إلى لمى النظر التركيز مع كأركانو، الفوؿ أجزاء جميع في الطبلب جميع إلى التفاتو مف يتأكد 

 .الطبلب ليكف
 لدييـ المحببة أك األكلى بأسمائيـ الطبلب لمى النداء. 
 بمطؼ منيـ كاالقتراب الطبلب، نحك قود لف التحرؾ. 
 كمقبكلة مناسبة بطرؽ الطبلب لمس. 
 الوحيحة غير االستجابات مف الوحيحة الجكانب كتقدير االستجابات، جميع احتراـ. 
 االستجابة الوحيحة الحتمالية فروة تكفر لكي مختمفة لبارات باستخداـ األسئمة وياغة إلادة. 
 مةاألسئ لف لئلجابة لمطبلب الكافي الكقت إتاحة . 
 الوحيحة لبلستجابة الطالب يتكوؿ لكي الكافية كالتمميحات التكجييات تقديـ. 
 الفوؿ داخؿ المقبكلة بالسمككيات الخاوة اإلرشادات التماد. 
 لمطالب الراحة تكفر بوكرة الفوؿ داخؿ التعميمية كالمكاد المقالد ترتيب. 
 ليا الطبلب احتاج حاؿ في لمطبلب كتنظيميا الراحة فترات تحديد. 

 Classroom Tasksالصفية  المياـ - ب
ذا لمتبلميذ، لظيمة كفائدة كبيرة أىمية ذات الوفية المياـ تعتبر اتجاىات  لدييـ تكفر كا 

 .كميمر جيد بشكؿ انجازىا يتـ سكؼ فذنو بيا المكمفيف الوفية المياـ نحك إيجابية
 المعمـ  لمى ينبغي التي األداءات مف لددنا (Marzano, 1992: pp25-27) مارزانك  حدد كقد

 ميؿ: الوفية المياـ نحك االيجابية االتجاىات لتنمية تدريسو طريقة في مرالاتيا
 :العمؿ أو الميمة قيمة •
 :يمي ما مف خبلؿ ذلؾ كيتـ تعمميا في لنجاحو شيء أىـ تككف قد لممياـ المتعمـ يدركيا التي القيمة إف
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 .كقعيا في ي سيـ كأف الشخوية، المتعمـ أىداؼ المياـ ـئتبل أف 
 .فيميـ حدكد كفي التبلميذ، مستكل تناسب وفية مياـ إلداد 
تاحة النياية، مفتكحة وفية مياـ استخداـ   .إلكماليا ليـ الفروة كا 
 .لممتعمميف ايجابية راجعة تغذية تقديـ 
 .الجانب ىذا تتناكؿ وفية مياـ بتخطيط المتعمميف لدل االستطبلع حب استيمار 

 :الميمة وضوح •
 قبؿ المعمـ لذلؾ لمى بيا، يقكمكف سكؼ التي الميمة لف كاقح توكر لتككيف لمتبلميذ الفروة إتاحة
 لتكقيح الكاممة التعميمية الوفية المياـ لف نمكذج ليـ يقدـ أف المتعمميف قبؿ مف الميمة بتنفيذ البدء
 .نجازىاإ كيفية
 :اإلمكانيات •

 :كىي الميمة إلتماـ القركرية المكاد لدييـ أف التبلميذ يدرؾ أف ينبغي
 القركرية إلنجاز كاإلرشادات كاألجيزة كالكقت الموادر ميؿ: ،خارجية وموارد إمكانات 

 .الميمة
 أف الذيف يعتقدكف المتعمميف أف حيث الدافعية( كالجيد (ميؿ: القدرة ،داخمية ومصادر إمكانات 

 ال كأنو الجيد، ذلؾ إلى نجاحيـ كيعزكف بنجاح، الميمة يكممكف الداخمية اإلمكانات لدييـ
 بقدراتيـ. إحساس التبلميذ اك ينم   أف المعمميف مناليـ. فعمى مف أبعد تعتبر ميمة تكجد
 مكافآت لمى ألخر حيف مف التبلميذ يحوؿ أف  (slavin, 1995: p80)سبلفف  كيقترح
 .بنجاح الميمةإتماـ  أساس لمى كليس جيكدىـ إلى تستند  ميؿ )الدرجات(

 :Marzano, 1992: p10 & Marzano and others, 2001)  كآخركف مارزانك كيشير
p91)  الجمالة، بيف ألقاء كالتفاىـ المقبكلية تنمية إلى يؤدم التعاكني التعمـ طريقة استخداـ أف إلى 
 داخؿ العمؿ نحك كاتجاه ايجابي شعكر تكلد يمكف كبذلؾ التبلميذ، بيف شخوية لبلقات كتككيف
 ، ىك (slavin, 1995: p49)ذكر سبلفف التعاكني كما التعمـ فكائد مف المياـ. ألف نجازإل الجمالة
 أك أومو أك لكنو لف النظر بغض لؤلخر منيـ كؿ كاحتراـ الطبلب، بيف االيجابية العبلقات بناء
 .لآلخر منيـ كؿ كمسالدة الطبلب لمتعمـ، لند الدافعية كزيادة التعميمي، مستكاه
 المعرفة:  وتكامؿ اكتساب الثاني: البعدAcquisition and Integration of Knowledge 

المتكافرة  المعمكمات مف الشخوي المعنى بناء أساسيا تفالمية لممية التعمـ لممية تعتبر
 معرفةلبناء  مسبقنا الفرد يعرفو بما المعمكمات تمؾ تكامؿ تحقيؽ يـ التعميمي، المكقؼ )المحتكل( في

     المحتكل  مف معرفة يتجزأ ال جزءنا تعتبر التي كاالستدالؿ التفكير لمميات إلى باإلقافة جديدة
 (.70: 2003 )البعمي،
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 المعرفة  دمج يتقمف كتكامميا المعرفة اكتساب أف لمى (Huot, 1996: p3) ىيكت  كأكد
 طكيمة المتعمـ ذاكرة في كتخزينو كداللة، معنى ذات أنماط في كتنظيمو تعممو سبؽ ما مع المكتسبة
 .الحاجة كقت استرجاع المعمكمات لمى الطبلب قدرة تتقمف ألنيا ىامة األخيرة الخطكة كىذه المدل،

 أنماط المعرفة مف نمطيف بيف تميز التعمـ لممية أف إلى (37: 1988 مارزانو، (نكه كما
 Procedural اإلجرائية والمعرفة Declarative Knowledge التقريرية المعرفةالمكتسبة، ىي: 
Knowledgeىيكت ، كألتبر ((Huot, 1996: p4  مف نمط كؿ ألف ،جدنا ىاـ التمييز ىذا أف 

 .مختمفة تعميمية كيتطمب استراتيجيات متنكلة، تعمـ لمميات ما حد إلى يتقمف المعرفة أنماط

 : Declarative Knowledge التقريرية المعرفة أوًَل/
كىذه  الذاكرة، مف معينة معمكمة خوائص استدلاء المتعمـ مف تتطمب التي المعرفة ىي
 مفيـك الديمقراطية، فذف ميؿ: المعمكمة تمؾ لتككف البعض بعقيا مع تجتمع أجزاء تتقمف المعمكمات
 تتخذىا كالقرارات وكت كاحد، الكاحد لمشخص أف أم (الديمقراطية خوائص يستدلي المتعمـ
 (.37 :1998 مارزانك،....) (الفرد مقابؿ الجمالة

 كتكامؿ اكتساب خبلليا مف يتـ مراحؿ لدة (Marzano, 1992: p37)مارزانك  كيحدد
 :يمي ما في يتميؿ التقريرية المعرفة
 :  Constructing Meaning for التقريرية لممعرفة المعنى بناء ( أ

Declarative Knowledge 
 السابقة ىذه المعرفة كبدكف الجديدة، المعمكمات لتفسير المكقكع لف مسبقنا يعرفو ما المتعمـ يستخدـ
  .معنى شئ ألم يككف ال التقريرية المعرفة يفسرىا التي

 تسالد المتعمميف كىي التقريرية، المعرفة بناء في تسالد التي االستراتيجيات مف العديد كيكجد
 كالممايمة، كالتدريس التبادلي، الذىني، العوؼ كمنيا: معمكمات مف مسبقنا يعرفكنو ما استرجاع لمى

ستراتيجية  ستراتيجية ما – ألرفو أف أريد ما – ألرفو )ما K- W- Lكا   المفيكـ، تككيف تعممتو(، كا 
 .التقريرية المعرفة لتعمـ بناء المعنى في االستراتيجيات أقكل مف األخيرتيف اإلستراتيجيتيف كتعد

 أريد ما – )ما ألرفو K- W- Lإستراتيجية  أف) 41: 1998 كآخركف، )مارزانك مارزانك كذكر
 يكد ،  كماKnow ( K)المكقكع  لف يعرفو ما يحدد أف المتعمـ مف تتطمب تعممتو( ما – ألرفو أف

 أك لمحاقرة االستماع أك المكقكع قراءة في يندمج أف ، قبؿ Want (W)المكقكع لف معرفتو
 يحدد السابقة الخطكات جميع يتـ بعد أف يـ تعممو، المراد المكقكع لف إلخ....... فيمـ مشاىدة
  Learn (L) .تعممو  الذم ما المتعمـ
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 Organizing Declarative Knowledge التقريرية:  المعرفة تنظيـ  ( ب
 المياؿ: سبيؿ لمى منيا متعددة بطرؽ يتـ المتعمـ لدل التقريرية المعرفة تنظيـ
 سماتلمجالنماذج كا استخداـ كتتقمف والرمزية: الفيزيقة )التصويرات(التمثيالت  استخداـ 

ا األبعاد(، يبليي فيزيقي )يمييؿ  )يمييبلت رمزية(. كالفيزيائية الرياقية المعادالت كأيقن
 يمي كما لمتنظيـ لامة أنماط ستة كىي :التنظيمية األنماط استخداـ: 
 أك أك أماكف بأشخاص المتومة كالخوائص الحقائؽ بتنظيـ المتعمقة كىي وصفية: أنماط 

 أشياء.
 معيف زمني ترتيب في الكقائع تنظـ أف بمعنى التتابع: أنماط. 
 نتيجة معينة إلى تؤدم شبكة في المعمكمات تنظـ أف بمعنى العممية/السبب: أنماط. 
 كحمكليا الممكنة محددة مشكمة ويغة في المعمكمات تنظـ أف بمعنى مشكمة/حؿ: أنماط. 
 أميمو تدلمو تعميـ في المعمكمات تنظـ أف بمعنى التعميـ: أنماط. 
 أنماط :  األماكف كاألشياء أك األشخاص طبقات أك العامة الفئات بتنظيـ كتتعمؽ المفيـو

 .كاألحداث
 البد أنيا إال كيابتة، محددة أشكاالن  تأخذ ال كىي متقدمة: كمنظمات البيانية الرسـو استخداـ 

 .لممكقكع الرئيسية بالفكرة كلبلقتيا الفرلية األفكار تربط التي العبلقة تكقح أف

 : Storing Declarative Knowledgeالتقريرية المعرفة ج( تخزيف
 يـك بعد اليكمية يكمنا حياتنا في المعمكمات استخداـ مف نتمكف لكي أنو (78 :2000)مارزانك ذكر
 شيئنا يعمؿ أف المرءلمى  أف يعني كييرة. كىذا حاالت في الذاكرة في كاع نحك لمى نخزنيا أف ينبغي
 تستخدـ التي تمؾ ىي استراتيجيات الذاكرة أقكل كأف ، المعمكمات كاسترجاع التذكر لمى نفسو ليسالد

 :ميؿ المختمفة الحسية التوكرات
 لممعمكمات لقمية وكر تخيؿ •
 .بالمعمكمات ترتبط فيزيقية أحاسيس تخيؿ •
 .بالمعمكمات ترتبط انفعاالت تخيؿ •
 لمى أك التدرب بعد، فيما استدلاؤىا سيؿي بوكرة المدل طكيمة الذاكرة في المعرفة خزف ذلؾ كيعني
 .ليناآ استرجاليا مف تمكنو درجة إلى المتعمـ يوؿ حتى تذكرىا

 : Procedural Knowledge اإلجرائية المعرفة ثانًيا:
 القياـ يتطمب ، كىذا خطكات في مرتبطة لمميات بعدة المتعمـ قياـ خبلؿ مف اإلجرائية المعرفة تكتسب
 كيؼ؟......... ىك رئيس سؤاؿ لمى باإلجابة
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 مف يتـ ( لدة مراحؿ72: 1998 ك )مارزانك، (Marzano, 1992: p56-61) مارزانك كحدد
 :ىي اإلجرائية المعرفة تعمـ لمى المتعمميف مسالدة خبلليا
 : Construction Procedural Knowledge اإلجرائية المعرفة بناء ( أ
 لمتكوؿ إلى إتباليا يجب التي كالعمميات لمخطكات نماذج بناء خبلؿ مف اإلجرائية المعرفة ت بنى

 :يمي ما ىي النماذج ىذه بناء في المستخدمة الطرؽ كمف كفيميا، اإلجرائية المعرفة
 نمكذج لئلجراء لرض يـ األفكار لف لفظينا التعبير : كىي تعنيعالي بصوت التفكير استخداـ 

 .العمؿ أيناء يدرس الذم
 .لالي الخطكات بوكت كيشرح زجاجي أنبكب في السائؿ كيافة المعمـ يحسب فيزياء درس : فيمثاؿ
 مكتكبة التبلميذ بمجمكلة يزكد أم المتعمميف)المماثمة(: عمى مكتوبة الخطوات بعرض النمذجة 

 .المطمكب اإلجراء بدقة توؼ الخطكات مف
 ككيفية خطكات التشريح تمامنا توؼ كىي األرنب تشريح بخطكات التبلميذ يزكد العمـك معمـ مثاؿ:
 .تنفيذىا
 في مسالدة كأقكاىا فالمية الطرؽ أكير مف الطريقة ىذه تعتبر التدفؽ: بخرائط النمذجة 

 المتعمـ كتعني تزكيد يتعممكنيا. لمميات أك لميارات نماذج بناء أك تككيف لمى المتعمميف
 بالميارات بياف لرض ىذا اإلجراء في كيتـ كالتكتيكات. لئلجراءات بورية كتوكرات بتمييبلت

 في كما الخطكات تفالؿ لكيفية تمييؿ بورم أك توكير إلداد في المتعمميف يبدأ يـ العمميات أك
 :التالي الشكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1رقـ ) شكؿ
 (72 :1998 مارزانو، (عمودي" بياني رسـ لقراءة تدفؽ "خريطة

 اقرأ العنواف

 اقرأ اإلحداثي الرأسي اقرأ اإلحداثي األفقي

 المقيسة لألشياء النسبي الموقع حدد
 وباستخداـ األفقي إلحداثيا عمى

 الرأسي إلحداثيا عمى المقياس

 اقرأ العنواف
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 عادة بالتسميع النمذجة  لف طريؽ العممية أك الميارة نمكذج يعزز المتعمـ أف كتعني السرد: وا 
، أدائيا كدكف العقؿ في السرد إلادة  إللداد الخطكات المتقمنة سرد ت عيد أف ذلؾ كمياؿ فعبلن
 في جزء بكؿ تقـك نفسؾ كأنت كبتوكر لقمؾ، في بمراجعتيا النباتية الخبليا تكقح شريحة
لادة التسميع أف كالكاقع. العممية  أك لمميارة األساسي تعزيز النمكذج لمى تسالد السرد كا 
 .العممية

 : Shaping Procedural Knowledge اإلجرائية المعرفة تشكيؿ ( ب
 يعدؿ المتعممكف حيث اإلجرائية الخبرة تنمية في جزء أىـ اإلجرائية المعرفة تشكؿ أف ي حتمؿ

 كيبدأ بأنفسيـ( انيالتي يتبنك  أك المعمـ يكفرىا العممية )التي أك لمميارة المبدئي النمكذج المرحمة ىذه في
 طريقتو المتعمـ يعدؿ سكؼ كاستجابة لذلؾ ينفع، كماال ينفع ما لمى بالعيكر المرحمة ىذه في المتعممكف

 ."ىذا "تشكيبلن  كيسمى أخرل كيحذؼ أشياء يقيؼ بأف ومداخم أك

 مف أسباب رئيس سبب اإلجرائية المعرفة تعمـ في الجانب ىذا إلى المعمميف التفات لدـ يعتبر
ا كالعمميات األساسية الميارات استخداـ في المتعمميف إخفاؽ . كيجب استخدامن  أنشطة أف تخطط فعاالن
 :لذلؾ المقترحات بعض يمي لمتشكيؿ. كفيما المخووة الوؼ
 العممية. أك الميارة فييا تستخدـ أف يمكف التي المختمفة المكاقؼ تكقيح 
 العممية. أك الميارة تعمـ في الشائعة األخطاء إبراز 
 المتعمميف قبؿ مف لمييا كالتدريب الميارة الستخداـ متنكلة مكاقؼ تكفير. 

 : Internalizing Procedural Knowledge اإلجرائية المعرفة ج( دمج
ممارسة  تعني كالتي المعرفة دمج ىي العممية أك الميارة تعمـ مراحؿ مف األخيرة المرحمة

 مف التفكير الكيير بدكف أم (نسبية بسيكلو يؤدييا أف لندىا يستطيع نقطة المتعمـ يبمغ حتى الميارة
 أك السيارة اتكماتيكي كقيادة نحك لمى العممية أك الميارة استخداـ يتطمب الدمج أف بمعنى ،)الكالي
 .الشطرنج كمعبة كاع   بقبط   أك المغة، تعمـ

 وصقميا:  المعرفة تعميؽ الثالث: البعدExtending and Refining Knowledge 
بالمعمكمات  العقؿ كمؿء المعرفة اكتساب مف كألمؽ أبعد الجيد التعميـ مف اليدؼ إف
نما فقط، كالميارات لادة الذاكرة في المعمكمات ىذه لف البحث كا   وبياجي أكد كقد .كوقميا وياغتيا كا 

 لرؼ حيث التعمـ في كالتكاؤـ كمبدأيف ؿالتمي   لف تحدث لندما كوقميا المعرفة تعميؽ قركرة لمى
 القائـ البناء تغيير فيك التكاـؤ أما لقؿ المتعمـ، في القائـ البناء في الجديدة الخبرة بأنو: تكامؿ التميؿ
 (.138 :1997 الجديدة )الخميمي كآخركف، الخبرة مع لمتفالؿ نتيجة
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 البعد تناكؿ الذم ىك وبياجي لند التكاـؤ أف (Marzano, 1992: p68)مارزانك   كذكر
 إلى التكوؿ يؤدم بما المعمكمات تنظيـ إلادة يتقمف كالذم التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج في اليالث
 .ليا جديدة كاستخدامات لرؤية
 في لممعمكمة كحفظيا المتعمـ اكتساب حد لند يقؼ فيك التقميدم التعميـ إلييا يفتقر المرحمة كىذه
 . الذاكرة

 أف إلى) 106 :2000 كآخركف، مارزانك (التربكم لمتقدـ القكمي القياس لجنة تقرير أشار
 فقط االىتماـ لمى ذلؾ كبالتالي يدؿ التعميمية، النظـ في األساس ىي لمتبلميذ تقدـ التي المعمكمات
ىماؿ الدنيا بالمستكيات  إلى الماسة الحاجة لمى التأكيد التقرير إلى كينتيي العميا، المستكيات كا 
 .فييا كالتدقيؽ بالخبرة كاالمتداد المحتكل، االستدالؿ في لمؽ تتطمب التي التحميمية باألنشطة االىتماـ

 المتنكلة كخاوة األسئمة تكجيو قركرة لمى) 96 :1998 خركف،آك  أكد )مارزانك لذلؾ
لادة تغيير كتنمية إلى يؤدم تحميمينا تفكيرا يفكر أف المتعمـ مف تتطمب كالتي منيا المفتكحة  تنظيـ كا 
 .المتعمـ لدل المعرفة

 :Marzano and other, 1998: p169 & Marzano, 1992) مارزانك  حدد كقد
pp69-71)   لدم  التحميمي التفكير لتنشيط استخداميا يمكف التي المعرفية األنشطة مف العديد

 :يمي كما كىي المتعمـ
 : Comparingالمقارنة .1
 .األشياء بيف كاالختبلؼ الشبة أكجو تحديد كتعني
 النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 األشياء؟ ىذه بيف التشابو أكجو ما 
 األشياء؟ ىذه بيف االختبلؼ أكجو ما 
 : Classifying التصنيؼ .2
 .معينة خوائص أساس لمى تعريفيا يمكف فئات في األشياء تجميع كيعني
 .النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 أساسيا؟ لمى األشياء ىذه تنظـ أف يمكف التي الفئات ما 
 أساسيا؟ لمى الفئات ونفت التي كالمبادئ القكالد ما 
 فئة؟ كؿ تميز التي الخوائص ما 
 : Induction اَلستقراء .3
 .تحميبلت أك مبلحظات أك مبادئ مف معركفة غير كتعميمات مبادئ إلى التكوؿ يعني
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 .النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 نستخمويا؟ أف يمكف التي النتائج ما 
 ؟......يحدث أف احتماؿ ما 
 : deduction اَلستنباط .4
 .معركفة كتعميمات مبادئ مف سابقنا معركفة غير نتائج إلى التكوؿ يعني
 .النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 ...............مبدأ أساس لمى
 نتكقعو؟ أك نستنتجو أف يمكف الذم ما 
 يحدث؟ لما تكقعاتؾ ما ............... كاف إذا 
 وحيحة؟ أك أكيدة تكقعاتؾ تجعؿ التي الشركط ىي ما 
 : Analyzing errors األخطاء تحميؿ .5
 .اآلخريف كلند الفرد لند التفكير في األخطاء كتمحيص تحديد تعني
 .النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 المعمكمة؟ ىذه في االستدالؿ أخطاء ىي ما 
 مقممو؟ المعمكمة ىذه تعتبر لماذا 
 تحسينيا؟ أك توحيحيا يمكف كيؼ 
 : Constructing support المدعـ الدليؿ بناء .6
 .معينة معمكمة كتأكيد لتقديـ األدلة مف نظاـ بناء تعني
 .النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 ؟....تدلـ التي األدلة ىي ما 
 كراءىا؟ االفتراقات ىي كما الحجج؟ ىذه حدكد ىي ما 
 : abstracting التجريد .7
 .البيانات أك المعمكمات كراء العاـ النمكذج أك الفكرة كتحديد تعريؼ تعني
 .النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 البيانات؟ كراء) النمكذج (العامة الفكرة ما 
 العامة؟ الفكرة لمييا تنطبؽ أف يمكف التي األخرل المكاقؼ ىي ما 
 : Analyzing Perspectives النظر وجية تحميؿ .8
 .التعمـ مكقكع حكؿ الشخوية الرؤية كتحديد تعريؼ تعني
 .النشاط ىذا في المستخدمة األسئمة لمى أميمة
 محايدنا؟ أك سيئنا أك جيدنا شيئنا ىذا أف البعض يعتبر لماذا 
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 اإلدراؾ؟ ىذا أك الرؤية ىذه كراء المنطؽ ما 
 كراءىا؟ المنطؽ كما بديمة؟) رؤية (نظر كجية اذكر 
 التخطيط لتعميؽ لند اتخاذىما مف البد أساسييف قراريف (150: 2000 )مارزانك، حدد كقد
 :ىما المعرفة
 كتعمقيا؟ تنمييا أف تريد التي المعمكمات ىي ما 
 المعرفة؟ كتعميؽ لوقؿ تستخدميا سكؼ التي األنشطة ىي ما 

 

 لممعرفة:  المعنى ذي اَلستخداـ الرابع: البعدUsing Knowledge Meaningfully 
 النجاز المياـ المعرفة استعماؿ لمى قادريف يككنكا لندما فالمية أكير بوكرة األفراد يتعمـ
 شراء إذا أردنا فميبلن  الذاتية، كالمنافع الخاوة الموالح استكشاؼ ليـ تتيح التي الجادة كالكاجبات
 كمف بو، المرتبطة كؿ التفاويؿ لف المعمكمات لجمع نسعى أف البد األنكاع أم كتقرر كمبيكتر جياز
 .القرار التخاذ المعايير كالقكابط كنقع مميزاتو لمى سنتعرؼ كاالستقواء البحث خبلؿ

 المتعمـ يقكـ بيا التي العمميات أف نتذكر أف الميـ مف أنو  (151: 1998 )مارزانك، ذكر
 مف نجرد أك المقارنة ذاتيا أجؿ مف نقارف ال ألننا ذاتيا في ىدفنا ليست المعرفة كتعميؽ التعمـ لتنمية
نما التجريد أجؿ ا المعرفة نستخدـ كا   .القرار باتخاذ حيف نقـك لنا بالنسبة معنى ذا استخدامن

 تتميؿ ذا معنى استخداما المعرفة استخداـ لمى تشجع كالكاجبات المياـ مف أنكاع خمسة يكجد
 . (Marzano, 1992: p106)ك (Huot, 1996: p6)  في:

 : Decision Making القرار اتخاذ .1
 لمى يتطمب اإلجابة كىك المنطقية، األدلة لمى قائـ قرار إلى التكوؿ خبلليا مف يتـ التي العممية ىي

 :التالية األسئمة
 ؟........لتحقيؽ الطرؽ أفقؿ ما •
 ؟....... حؿ أنسب ىك ما •
 : Investigation اَلستقصاء .2
 ىذه كاختبار وحة حكليا التنبؤات كلمؿ الظكاىر كراء المبادئ تحدد خبلليا مف التي العممية ىي

 .التنبؤات
 :لالستقصاء نماذج ثالث ويوجد

 : Definitional investigation التعريؼ استقصاء -أ
 :مثؿ أسئمة عمى اإلجابة ويتضمف
 ؟..... تميز التي الخوائص ما •
 ؟....لػ  اليامة المعالـ ىي ما •
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 : Historical Investigation تاريخي استقصاء -ب
 : مثؿ أسئمة عمى اإلجابة ويتضمف
 ؟.....حدث كيؼ •
 ؟.....حدث لماذا •
 : projective investigation تنبؤي استقصاء -ج

 : مثؿ أسئمة عمى اإلجابة ويتضمف
 ؟.........أف لك يحدث ماذا •
 ؟.....لندما حدث ماذا •
 : problem solving المشكمة حؿ -3

 ميؿ: لمى األسئمة اإلجابة كتتطمب ما مشكمة حؿ إلى لمتكوؿ دؼتي منظمة لقمية لممية لف لبارة
 ؟.....التي العقبات لمى أتغمب كيؼ •
 الشركط؟ ىذه مع تتفؽ طريقة إلى أوؿ كيؼ •
 اليدؼ؟ ىذا أحقؽ كيؼ •
 : Invention اَلختراع -4
 حددىا فيو، معايير قكء في معينة حاجة يحقؽ لكي كتنقيحو تطكيره بعد منتج إلى التكوؿ ىك

 :ميؿ أسئمة لمى اإلجابة العممية ىذه كتتقمف
 إليو؟ أوؿ أف أريد الذم ما •
 ؟....لػ الجديدة الطريقة ىي ما •
 :Experimental Enquiry التجريبي البحث -5
 وحة كالتنبؤ كاختبار كالتحميؿ كالمبلحظة األساسية العمـ لمميات ممارسة لمى تركز التي العممية ىي

 :أسئمة ميؿ لدة لمى اإلجابة يتطمب كىذا....... كاالستنتاج كالتفسير النتائج
 ؟......أمامؾ تبلحظ ماذا •
 ؟......التجربة نتائج تفسر بما •
 ؟ تتنبأ بما التجربة نتائج خبلؿ مف •

 لمى التبلميذ التعميمية لتدريب المياـ إستراتيجية ( استخداـ173: 1999 مارزانك، (كاقترح
 باإلقافة التبلميذ، لدل بعد كظيفي ذات التعميمية المياـ تككف كأف لممعرفة، المعنى ذم االستخداـ

 إجابات لمى لمحوكؿ يسعى التي ميؿ: تحديد األسئمة المياـ بناء في التبلميذ مشاركة قركرة إلى
 . عمـمع الم باالشتراؾ يدرسيا التي المكقكلات في لنيا
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 مراعاتيا عند المعمـ عمى يجب األداءات بعض (174 :1999 )مارزانو، حدد وقد
 : مثؿ اَلستراتيجيات ليذه استخدامو

 الميمة. أداء لخطكات الدقيؽ الكوؼ -1
 .تعاكنية مجمكلات في األنشطة إلجراء لممتعمميف الفروة إتاحة -2
 .المتعمميف مع كمناقشتيا كنتائجيا الميمة مراحؿ شرح  -3
 الميمة. تنفيذ أيناء لممتعمميف كالمساندة الدلـ تقديـ -4
 .المتعمميف مع كمناقشتيا النتائج مف لمتأكد أخرل مرة الميمة إجراء إلادة -5

 التعاكني  التعمـ أسمكب استخداـ أف إلى   (Marzano, 1992: p130)مارزانك أشار كما
 المعنى ذم يتعمؽ باالستخداـ فيما كفائدة ارتباطنا أكير أنو إال التعمـ، نمكذج أبعاد كؿ في يستخدـ

 التمكف لتحقيؽ مناسبة كسيمة التعمـ التعاكني تجعؿ المياـ ىذه وعكبة ألف كذلؾ كالمياـ، لممعمكمات
 .المتبادؿ كااللتماد كالكفاءة

 المنتجة:  العقؿ عادات الخامس: البعدProductive habits of Mind 
 مف تركيبة لف "لبارة بأنيا العقؿ لادات kallick ك كاليؾ  costaككستا  مف كؿ   لرؼ

 كالميكؿ". الماقية كالتجارب كالتمميحات كالمكاقؼ الميارات مف كيير

لمعمميات  األنماط أم حكؿ اختيارات ونع تتقمف تركيبة "بأنيا: العقؿ لادات كما ل رفت
 تتطمب مستكل جديدة خبرة أك ما، مشكمة مكاجية لند معيف كقت في استخداميا ينبغي التي الذىنية
 لمييا )الوباغ كالمحافظة كتنفيذىا فالمة بوكرة الذىنية العمميات الستخداـ الميارات مف لالي

 (.713: 2006 كآخركف،

خبرة  أم لتعمـ البلزمة الميارات المتعمميف اكتساب ىدفو يككف الذم ىك الجيد التعميـ إف
 .المنتجة العقؿ لادات في المتميمة لممتعمميف العقمية الميارات تنمية بمعنى بيا، يمركف

 كلكف في حياتنا ميـ ىدؼ المعمكمات اكتساب أف إلى) 197 :2005 (كىدل ماجدة أشارت
 تنميتيا لمى المنتجة كيعممكا العقمية العادات بعض المتعمميف يكتسب أف التعميمية العممية في األىـ
 .يحتاجكنيا خبرة مستقبمية أم تعمـ لمى تعينيـ التي الذاتي التعمـ ميارات اكتساب أجؿ مف

الكامنة  الطاقة ىي المنتجة العقمية العادات أف إلى (133: 1992) مارزانك أشار كقد
 . disposition of mindلمعقؿ
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أجؿ  مف لممتعمميف العقمية العادات ىذه اتجاه في يعممكا أف كالمعمميف المربيف لمى كالكاجب
 ينقويا اليقيف أكقاع تكاجييـ لندما الستخداميا استعدادا أكير يوبحكا لكي كتطكيرىا تنميتيا
 .التحدم كيسكدىا

 التعميمية نظمنا في نحتاج ( أننا2000: 3) kallick ككاليؾ  costa ككستا مف كؿ يرل كما
 قابمة كتظؿ يختزنيا المرء الميارات مف ذخيرة ىي المقدرة بأف االلتقاد تعكس بحيث أىدافنا تطكير إلى

 اإللحاح استمر إذا يبذليا اإلنساف التي الجيكد خبلؿ مف كيتزايد ينمك الذكاء كأف باستمرار لمتكسيع
يجاد كتقبؿ التساؤالت إيارة إلى يبادركا كي المتعمميف لمى  فكرينا الظاىرة غير الحمكؿ التحديات كا 

 معرفية فكؽ استراتجيات يطكركف المعمكمات فبذلؾ كراء كالسعي األفكار كتبرير المفاىيـ كتفسير
 لالي بالتعمـ المرتبطة العقؿ لادات كىي مف جيكد يبذلكف بما ومو ذات يـئذكا حكؿ كمعتقدات
 .المستكل

 ( عدة11-10، 2000 كاليؾ، و ( و)كوستا marzano, 1992: pp181-184مارزانو ) حدد
 : في التعميمية تتمثؿ العممية خالؿ المتعمميف قبؿ مف اكتسابيا ضرورة يرى عقمية عادات

  Self regulated Thinking & Learningالذات  تنظيـ عمى القائـ والتعمـ التفكير .1
 :يمي بما المرتفع الذات تنظيـ ذو الفرد ويتميز
 ا.بي قيامو أيناء التفكير بعممية الكلي مف لالية درجة لمى المتعمـ يككف 
 بالتخطيط. االىتماـ 
 البلزمة. بالمكاد لارفنا يككف أف 
 الراجعة. التغذية تجاه الحساسية 
 أداءه. فالمية تقييـ لمى القدرة 

 القائـ عمى التفكير ميارات المتعمميف إلكساب اتيمراعا المعمـ عمى ينبغي التي التدريسية واألداءات
 :يمي كما الذات تنظيـ
 بتفكيرىـ. كلي لمى يككنكا أف لمى المتعمميف تكجيو 
 لمعمؿ. منظمة خطة كقع لمى كتشجيعيـ المتعمميف مسالدة 
 التعمـ. موادر استخداـ لمى المتعمميف تشجيع 
 الراجعة. التغذية مف االستفادة لمى المتعمميف تشجيع 
 ألماليـ. تقكيـ لمى فيالمتعمم تكجيو 
 : Critical Thinking الناقد التفكير .2

 :يمي بما الناقد التفكير ذو الفرد ويتميز
 الدقة. كراء يسعى -
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ا، -  الكقكح. كراء كيسعى كاقحن
 العقؿ. متفتح -
 لمتيكر. مقاـك -
 كأرائو. مكاقفو لف يدافع -
ا -  اآلخريف. تجاه حساسن

 الناقد: التفكير ميارات المتعمميف إلكساب اتيمراعا المعمـ عمى يجب التي التدريسية األداءات
 العمؿ. في الدقة مرالاة لمى كتشجيعيـ المتعمميف حث -
 العقؿ تفتح لمى كتشجيعيـ المتعمميف حث -
 كمكاقفو آراءه لف الدفاع لمى كتشجيعيـ المتعمميف حث -
 ـتيكقدرا اآلخريف احتراـ لمى المتعمميف حث -

 Creative Thinking & Learning اَلبتكاري:  والتعمـ التفكير .3
 :التالية بالمميزات أَلبتكاري التفكير ذو الفرد ويتميز

 بوكرة فكرية كاقحة الحمكؿ أك األجكبة تككف ال حتى ابي كاالندماج الميمات في االشتراؾ. 
 ما يمكف ألقوى الفرد لدل المكجكدة كالمعارؼ اإلمكانات كاستخداـ كاإلورار الحماس. 
 لمييا كالحفاظ ابي كالكيكؽ لمتقكيـ شخوية معايير إلى التكوؿ. 
 المتعارؼ لمييا كالمعايير المألكفة الحدكد بعيدة بنظرة المكاقؼ مع كالتعامؿ جديدة طرؽ ابتكار. 

 أَلبتكاري ميارات التفكير المتعمميف إلكساب اتيمراعا المعمـ عمى ينبغي التي التدريسية األداءات
 :منيا
 إجابات سريعة أك جاىزة حمكؿ ليا ليس ألماؿ في بعمؽ االندماج لمى المتعمميف تشجيع. 
 المعمكمات. نقص لمى التغمب لمى المتعمميف تشجيع 
 تحقيقيا لمى كالمحافظة أدائيـ بمستكيات الخاوة المعايير كقع لمى المتعمميف تشجيع. 
 جديدة كمغايرة بطرؽ األشياء مع كالتعامؿ المألكؼ لف الخركج لمى المتعمميف تشجيع. 
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رقـ  في شكؿ التالي التفصيمي المخطط في الخمسة التعمـ أبعاد نوجز أف نستطيع سبؽ ما خالؿ مف
 :يمي ( كما2)
 

مساعدة التالميذ عمى تنمية اتجاىات 
 إيجابية عف مناخ التعمـ

أثعبد انزعهم اخلمطخ
 

 

اَلتجاىات 
اإليجابية نحو 

التعمـ
 

 

اكتساب وتكامؿ 
المعرفة

 
 

تعميؽ المعرفة 
وصقميا

 
 

اَلستخداـ ذي 
المعنى 

لممعرفة
 

 

عادات العقؿ المنتجة
 

 

مساعدة التالميذ عمى تنمية 
اتجاىات إيجابية عف المياـ 

 الصفية

المعرفة التقريرية، 
وتشمؿ: 

 

- 
بناء المعنى
 

- 
تنظيـ المعرفة
 

- 
تخزيف المعرفة
 

 

المعرفة اإلجرائية، 
وتشمؿ: 

 

- 
بناء المعنى
 

- 
تشكيؿ المعرفة
 

- 
دمج المعرفة
 

 

-
 

مقارنة
 

-
 

تصنيؼ
 

-
 

استقراء
 

-
 

استنباط
 

-
 

تحميؿ 
الخطأ
 

-
 

بناء 
األدلة
 

-
 

التجريد
 

-
 

تحميؿ 
المنظور
 

 

-
 

اتخاذ القرار
 

-
 

استقصاء
 

-
 

حؿ المشكالت
 

-
 

اَلختراع
 

- 
البحث 
التجريبي
 

-
 

تنظيـ 
الذات

 
-

 
التفكير 
الناقد
 

-
 

التفكير 
اَلبتكار
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 :التعمـ أبعاد نموذج باستخداـ التدريس
 ك)مارزانك، (Marzano, 1992: pp156-158) ( ك267-263: 1998 )مارزانك، ذكر

 لند المعمـ يستخدميا التعمـ ألبعاد لمتخطيط وكر أك نماذج يبلث يكجد ( أنو216-224: 2000
 :يمي فيما تتميؿ معيف، محتكل لتدريس اإللداد
 :األوؿ النموذج
 : Focus on knowledge عمييا والتركيز بالمعرفة اَلىتماـ

 كالتي المرتبطة بيا كالعمميات كالخطكات تدريسيا المراد المعمكمات المعمـ يحدد األولى: الخطوة .1
 (.2البعد (الدرس في لمييا التركيز سيككف

األنشطة  كتحديد كوقميا المعرفة تعميؽ في تسيـ التي المياـ المعمـ يختار الثانية: الخطوة .2
 .الخطكة األكلى في المكجكدة لممعمكمات الطبلب فيـ في ذلؾ يسيـ بحيث كالتعزيزات

 تدليـ في كالتي تسيـ )4البعد (كالتطبيؽ لبلستخداـ معنى ذات مياـ المعمـ يختار الثالثة: الخطوة .3
 .األكلى الخطكة في المكجكدة كاإلجراءات لممعمكمات الفيـ كتعميؽ

الخاص  ( كىك2رقـ) البعد لمى كىدفو تركيزه يككف النمكذج ىذا المعمـ يستخدـ لندما
 اإلجرائية( كلتحقيؽ المعمكمات)المعرفة ابي المقدمة كلمطريقة التقريرية(، المعمكمات)المعرفة باكتساب
 معنى ذات بوكرة ( كيقدـ المعمكمات3البعد (المعرفة كتنقي تكسع أنشطة المعمـ يختار السابؽ، اليدؼ
 (.4البعد (أكبر بدرجة

 :النموذج خصائص
 .االرتكاز نقطة المنفومة( تميؿ الحقائؽ كالمبادئ )كليس المفاىيـ •
 لمى المياـ التأكيد مف أكبر بوكرة المعرفة كتنقية تعميؽ أنشطة لمى كالتأكيد التركيز يتـ •

 .االستخداـ في المغزل ذات كاأللماؿ
 .لممعرفة فيميـ مف ليتأكدكا كاحدة معنى ذات بميمة التبلميذ يقـك •

في  لممحتوى مناسبة أكثر ألنو الحالي، البحث في استخدامو تـ الذي ىو النموذج وىذا
 لمعمر الزمني مناسبتو وكذلؾ والتعميمات، والمفاىيـ الحقائؽ حيث مف بالتجربة المستيدفة الوحدة
 .المتوسطة المرحمة في لمطالب

 :الثاني النموذج
 : Focus on issues والقضايا الموضوعات عمى التركيز

التي  لممعمكمات المعنى ذات الميمة يحدد يـ المسألة، أك المكقكع المعمـ يحدد األولى: الخطوة .1
 (.4ا )البعدبي ترتبط
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 2كاإلجرائية )البعد التقريرية المعرفة (كالميارات كاإلجراءات المفاىيـ المعمـ يحدد الثانية: الخطوة .2
 .لممعرفة المعنى ذم باالستخداـ الميمة كانجاز إلتماـ البلزمة)
العمؿ  إلتماـ البلزمة المكسعة كالتوحيحية التعميقية األنشطة المعمـ يحدد الثالثة: الخطوة .3

 (.3)البعد

 ققية لمى تحديد التأكيد يتـ حيث (4 (البعد لمى فيو التركيز يتـ النمكذج ىذا استخداـ لند
 الذم المعنى االستخداـ ذم نكلية يى ما المعمـ يقرر يـ الدراسية لمكحدة العامة بالفكرة لبلقة ليا
 . بالمكقكع يرتبط كالذم الميمة ليذه اقتراحو يمكف

 :النموذج خصائص
 .معنى ذات بوكرة المعمكمات باستخداـ مرتبطة كاحدة ميمة لمى تشتمؿ الكحدة •
 .ىذا التخطيط في يانكم أك ياني كيدؼ يأتي كاإلجرائية التقريرية المعرفة كتكامؿ اكتساب إف •
 يتـ لـ الخطة )ما ىذه في تأكيد ليا يككف ال كالتنقية كالتكسع كالتوحيح التعميؽ أنشطة إف •

 األكلى االبتدائية(. الوفكؼ في تعميمية كحدة في مركزية كنقطة إحداىا اختيار

 :الثالث النموذج
 : Focus on student exploration التمميذ استكشاؼ عمى التركيز

 التي سيككف (2البعد (كالميارات كاإلجراءات المفاىيـ مجمكلة المعمـ يحدد األولى: الخطوة .1
 .الكحدة ىذه في لمييا التركيز

 كالتي تسالد المرتبطة) 3البعد (كالتوحيحية التعميقية األنشطة المعمـ يحدد :الثانية الخطوة .2
 .التقريرية كاإلجرائية بالمعرفة العبلقة ذات كالميارات كالمعمكمات المفاىيـ فيـ لمى الطبلب

 مياـ كانتقاء اختيار لمى الطبلب لمسالدة الطرؽ مف مجمكلة المعمـ يحدد الثالثة: الخطوة .3
ا المعرفة تستخدـ  (.3البعد (معنى ذا استخدامن

 معيما في كتختمؼ كاليانية األكلى الخطكتيف في كاليانية األكلى الخطة مع تتشابو الخطة ىذه
 كؿ منيـ يختار ألف لمتبلميذ الفروة ترؾ لمى األكلى بالدرجة تركز انيأ حيث مف اليالية الخطكة
 في لتبلميذا ىك مسالدة المعمـ دكر يككف كىنا لممو، ينكم الذم المشركع أك فييا يرغب التي الميمة
 لبلىتماـ مييرة كأسئمة مكقكلات بعيدة اكتشاؼ لمى يشجعيـ أف كلمية الخاوة، مشاريعيـ ارياخت
 .التعميمية الكحدة مف تنبيؽ

 :النموذج خصائص
 .معنى ذا استخداما المعرفة تستخدـ التي كالمشاريع المياـ تنكع •
 .يحددىا الطبلب أك يختارىا التي كالمشركلات المياـ النجاز يخوص الحوة مف األكبر الجزء •



26 
 

 أبعاد التعمـ، نمكذج باستخداـ التدريس طريقة لتنفيذ خطة كؿ كمميزات خوائص سبؽ مما يتقح
 .يسعى لتحقيقيا التي التعمـ كنكاتج أىدافو، تحقيؽ لمى يسالده ما بينيا مف المعمـ يختار

 :التعمـ أبعاد بيف العالقة
 أف األبعاد إلىMarzano and other, 1993: p5)  (Marzano, 1992: p15 &مارزانك  أشار

نما خطي، أساس كترتيب لمى أك فراغ في كظيفتيا تؤدم ال التدريسي مارزانك نمكذج في الخمسة  كا 
 :التالي الشكؿ في كما ما، بوكرة يحدث تفالؿ لف لبارة ىي
 

 Dimensions of Learning التعمـ  أبعاد
 

Habits of Mind (عادات العقل) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attitudes and Perceptions )اَلتجاىات واإلداركات( 
 

 (3رقـ ) شكؿ 
 (Marzano, 1992: p16)التعمـ"   أبعاد بيف "العالقة

 

 

Use Knowledge Meaningfully  

 )اَلستخداـ ذي المعني لممعرفة(
 

 
Extend and 

Refine Knowledge  
 )تعميؽ المعرفة وصقميا(

 

Acquire and 
Integrate 

Knowledge  
 وتكامميا( )اكتساب المعرفة
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 مجمكلة مف إطار في تحدث التعمـ أشكاؿ جميع أف إلى  (33: 2000 مارزانك)مارزانك، كنكه
 المتعمـ بمدل استخداـ يتأير التعمـ كأف (1البعد (تكفو أك التعمـ تنمي أف إما التي كاإلدراؾ االتجاىات
 (.5البعد (المنتجة العقؿ لعادات

 أك يميبلف الخمفية كىما التعمـ لممية في الكجكد دائمة التعمـ أبعاد مف (5ك1البعديف ) كي عتبر
 . (Huot, 1996: p6)السابؽ الشكؿ في كما التعمـ، خبلليا مف يتـ التي األرقية

العادات  كتنمية التعمـ نحك االيجابية االتجاىات تنمية ( أف216: 2000 مارزانك، (كذكر
 في أم كذلؾ تحقيقيا إلى دراسية كحدة أم تسعى تعميمية أىدافا التبارىما يمكف لمعقؿ، اإلنتاجية
 تقديـ يتـ يجب أف التي كالبيئة الكسط ىي العقمية العادات كأف تعميمية، مستكل أم كفي دراسي محتكل
 .إطارىا في الدراسي المحتكل

 :التعمـ ألبعاد مارزانو نموذج في التقويـ
 ينبيؽ منيا، التي التربكية الفمسفة لمى بناء   العوكر مر لمى التطكر في التقكيـ مفيـك تدر ج

 .كأساليب استخداميا الحديية التقنيات بتقدـ اإلحوائية الدراسات كتقدـ خوائويا، كيعكس
 تحقيؽ نجاح في مف بمغناه ما مدل خبلليا مف يحدد التي العممية يعني: الحديث التقكيـ مفيـك إف

 العممية تحسيف المعكقات بقود كمعرفة المشكبلت تحديد لمى لنا لكننا تككف بحيث المرجكة، األىداؼ
 (.316: 1997 مستكاىا )الدمرداش، كرفع التعميمية

  مف حاؿ بأم يمكف ال أنو إلى (Marzano, 1992: p171-173)مارزانك  أشار كقد
 ما لمتقكيـ، كتحديد إجراءات تكجد أف دكف كالتخطيط بالتدريس نكتفي أف تعميمة لممية أم في األحكاؿ
 التقكيـ لممية في بعض األسس االلتبار في األخذ مف البد لذلؾ قياسو، سيتـ ككيؼ قياسو، نكد الذم
 :يمي ما منيا
 مف القركرم فميس تحتاج، كماذا الدراسية، الكحدة بذطار مرتبط التعمـ أبعاد نمكذج في التقكيـ إف -1

 .حدة لمى دراسية كحدة كؿ في التعمـ أبعاد مف بعد كؿ قياس
 كؿ ففي .التعمـ أبعاد مف بعد أم في الطالب أداء مستكل لقياس التقكيـ أدكات استخداـ في التنكع -2

 الذم تدرسو، لممحتكل بالنسبة توأىمي لدرجة تبعنا كتقكيمو قياسو تنكم ما تحدد أف يمكنؾ مرة
 .كأىدافو

 .معنى ذات بوكرة المعرفة استخداـ أىمية لمى التأكيد مف بد ال -3
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بما  استخداميا لممعمـ يمكف التقويمية واألساليب الطرؽ مف مجموعة مارزانو ووضع
 )مارزانوو (78 :1999 وآخروف، )مارزانو يمي: كما وىي ومحتواة درسو أىداؼ مع يتناسب
 (:246: 2000 وآخروف،

المياـ  أداء أك األنشطة خبلؿ مف التعمـ كأيناء الفوؿ في الطالب لسموؾ المباشرة المالحظة .1
 .الجمالية أك الفردية

 :ىما شكميف كتأخذ ،المنظمة اَلختبارات .2
 :فمنيا أنكاليا تتعدد كالتي ،التحصيؿ اختبارات . أ
 المقاؿ. أسئمة -
 متعدد. مف االختيار أسئمة -
 المقيدة. التكممة أسئمة -
 المزاكجة. أسئمة -
 كالخطأ. الوح أسئمة -
 الترتيب. إلادة أسئمة -
 الفراغ. إكماؿ أسئمة -
 :األداء اختبارات ب.

: 1987 كالككيؿ، )المفتي" معيف لمؿ أداء لمى الفرد قدرة "قياس تعني: األداء اختبارات
 لمارزانك أبعاد التعمـ نمكذج في األداء اختبارات دؼتيك  لممي. طابع ذا يككف ما غالبنا كاألداء (،233
 :ميؿ معيف لمؿ أداء لمى الفرد قدرة قياس إلى
 التقارير. كتابة •
 التمخيص. •
 الوفية. العركض •
 .المعارض إقامة •
 ت ستخدـ لمحوكؿ التي اليكمية التقكيمية األساليب مف المترلية الكاجبات تعتبر :المترلية الواجبات .3

 .د ر س الذم لممحتكل المتعمميف كاستيعاب فيـ مدل لف الفكرية المعمكمات لمى
 لكؿ الطبلب، كيخوص باستجابات المرتبطة المعمكمات لحفظ أسمكب كىك ،اَلستجابة سجالت .4

 :يمي كما االستجابة، نكلي لمى يحتكم سجؿ طالب
 الدرس،  في الطالب يساىـ بيا التي الجديدة األفكار في كتتميؿ لمطبلب، الحرة االستجابات

 .بالدرس المرتبطة كالمبلحظات كالمناقشات كاألسئمة
 المعمـ أيناء يطرحيا التي لؤلسئمة الطالب استجابة  في: كتتميؿ البنائية، أك المنظمة االستجابات 

 .المدركس المكقكع بمحتكل مرتبطة كتككف الدرس
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 .وئأينا أك الدرس، نياية في أك األنشطة، أك المياـ انجاز بعد االستجابات ىذه تسجيؿ كيتـ
 .لنفسو التمميذ تقكيـ كتعني :الذاتية التقارير .5
 ئيف حكؿار آب لئلدالء لمطالبات الفروة إلتاحة األسمكب ىذا : كيستخدـالشخصية المقابالت .6

 التعمـ. مكاقيع
 :البورتفوليو" / نجازاإل  ممؼ "أو التعميمية المحفظة .7

 لياف التعميمة )البكرتفكليك( شاىد المحفظة (92: 2000 كآخركف، مارزانك )مارزانك التبر
 يخص ما كؿ سنكات، كيقـ لعدة المتعمـ نجازاتإ جميع فيو كتجمع متعمـ، لكؿ التعميمية السيرة لمى
 يمي كفما المتعمـ. مستكل كشخوية مف لمتأكد كقت أم في إليو الرجكع كيمكف الفترة تمؾ في المتعمـ

 (.54: 2006 تعرقيا )الحواف، كما التعميمية المحفظة محتكيات ألىـ استعراض
 االجتمالية كميارتو كشخويتو سمككو لف كنبذة األكاديمي، مستكاه كتشمؿ لمطالب، الذاتية السيرة •

 الوؼ. داخؿ
 .في المنزؿ الطالب بو قاـ نجازإ أم أك الدرس أيناء سكاء التمميذ، يقدمو الذم الكتابي اإلنتاج •
 البيئة االجتمالية في اشتراكو خبلؿ مف كذلؾ كالكجدانية، كاإلنسانية االجتمالية الطالب انجازات •

 .البلوفية األنشطة في كاشتراكو المدرسة في
 النظامية أك الدركس في نجازاتوإ خبلؿ مف التمميذ لمييا حوؿ التي كالمادية المعنكية الحكافز •

 .تمعلمجا في خارجيا أك المدرسة داخؿ االجتمالية األنشطة في اشتراكو
 .بنفسو ألدىا التي الدراسية الطالب مذكرات •
 .الطالب أنجزىا التي البيانية كاألشكاؿ كالرسـك الوكر •
 نماذج أك أك فيديك كاست شرائط لمى أك فكتغرافينا موكرة كانت سكاء أنجزىا التي الطالب مشاريع •

 .بونعيا قاـ أك بنفسو الطالب جمعيا لينات أك

 :في تتمخص البورتفوليوإعداد  قواعد
 بنفسو. الغبلؼ وفحة الطالب يعد 
 لمممؼ المحتكيات قائمة الطالب يعد. 
 البكرتفكليك. داخؿ محتكل لكؿ تعميقنا الطالب يقع 
 مستقببلن  إليو يقيؼ أف يتطمع كما لمممؼ، تقكيمو يشمؿ تقريرنا الطالب يعد. 

 في تكفير ي سيـ التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج خبلؿ مف التقكيـ أف السابؽ العرض مف يتقح
 مف كذلؾكالكجدانية،  كالميارية المعرفية جكانبو جميع في الفرد نمك مف التأكد تحقؽ متنكلة أساليب
ا جزءنا ألبعاد التعمـ مارزانك نمكذج في المتبعة التقكيـ نظـ تعتبر كبيذا. التقكيـ طرؽ تنكع خبلؿ  ميمن
 لمستكل تحديد كليس مجرد مياراتو، كزيادة مفاىيمو كتعديؿ الطالب تعمـ زيادة في كفكرينا كفعاالن 
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 التعمـ ألبعاد مارزانك استخداـ نمكذج أيناء في التقكيـ نظـ أف ىذا يعني كال الدرجة، وكمنح الطالب
 التعمـ أساليب بتنفيذ مقارنة المعمـ لتنفيذىا مف مقالؼ كجيد أطكؿ كقت إلى تحتاج قد إذ سيمة،

 جيد اختيار إلى تحتاج كما التعمـ، أبعاد الستخداـ نمكذج األكلى المراحؿ في خاوة لمييا، المتعارؼ
 الحالي البحث في كاستخدـ .تحقيقيا المرجك األىداؼ مع يتناسب بما لمتقكيـ المستخدـ لؤلسمكب
 .الذاتية كالتقارير المنزلية كالكاجبات ، المنظمة االختبارات

 :التعمـ ألبعاد مارزانو نموذج أىمية
 النظريات التربكية كمميزات خوائص لمجمؿ لممية تطبيقية ترجمة التعمـ أبعاد نمكذج يعتبر
 مف التعميمية الساحة التربكية لمى ك جد ما كأىـ أحدث كالتي ت ميؿ أبعاده، النمكذج منيا التي ا ستمد
 حكؿ المتمركز كالتعمـ كالتعمـ التعاكني، المخ، كظائؼ مع المتسؽ التعمـ نظريات في كالمتميمة نظريات
 .المشكبلت

 ألبعاد نمكذج مارزانك أف يركف التربكييف مف العديد أف إلى) 65: 2006 )الحواف، أشارت
 محتكل أم كفي إلى تحقيقيا، دراسية كحدة أم تسعى كأىدافنا مرجعينا، إطارنا التباره يمكف التعمـ
 أك القالدة التعمـ أبعاد نمكذج كالخامس مف األكؿ البعداف يميؿ حيث تعميمي، مستكل أم أك دراسي،
 تنظيـ في كالمشالر االنفعاالت لدكر لدـ إغفالو مع التعمـ، فييا يحدث التي كالبيئة الكسط أك الخمفية
 كفي التعمـ مكاقؼ في االنتباه كأىمية داخؿ العقؿ، لمنمك التعمـ كقابمية لمعقؿ، المعرفي المحتكل
 لمى كفايتيا تتكقؼ التي العقؿ(، بالمخ )خرائط شبكة األلواب لمى خرائط رسـ لمى الذاكرة مسالدة
 كربط المعنى، ككقكح التعمـ، مكاقؼ طكاؿ باالنتباه االحتفاظ القدرة لمى كلمى التعمـ، لمميات جكدة
ا لدل المتعمـ، بالسابؽ تعممو تـ ما  تـ التي كالتركيب كالتونيؼ كالتطبيؽ التحميؿ لمميات لمى كأيقن

 لكي الراجعة التغذية مف كنظاـ المييرات مف قدر إلى العقؿ حاجة كلمى تعمـ المحتكل، أيناء ممارستيا
 .بفالمية األمكر ىذه كؿ يعالج التعمـ أبعاد كنمكذج .التعمـ يحدث

 لممتعمـ أدائية ت تيح مياـ بعناية ومـ التعمـ أبعاد نمكذج أف لمى (12: 2000 مارزانك، (كأكد
 .اليكمية الحياة في التعاكنية الميارات كاستخداـ كتطبيقيا، المعرفة فيـ

 اآليار التعمـ إلى أبعاد مكقكع في أجريت التي كالدراسات البحكث مف لدد نتائج أشارت كما
 التخطيط ففي نطاؽ التعميمية، العممية مف لديدة مجاالت لمى التدريس في الطريقة ليذه اإليجابية
 :2000 )مارزانك، مف البداية التعمـ أنشطة كتنظيـ ترتيب لممعمـ يكفر النمكذج ىذا باستخداـ لمتدريس
 التحويؿ معدؿ كرفع المختمفة ميارات التفكير كتنمية ةيالتعميم العممية تحسيف مجاؿ كفي (،268

 ك (2001) الباز مف: كؿ دراسة ذلؾ ت شير إلى كما المعرفية المستكيات جميع في لمطبلب المعرفي
 (.2006 (ك الحواف (2003) البعمي ك (2003) الحاركف
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 الطبلب مف يمكف بشكؿ المناىج في العممي المحتكل تقديـ في التعمـ أبعاد نمكذج يسيـ كما
دراؾ فيمو  في الفرد التي تكاجو المختمفة لممشكبلت حؿ لمى يعمؿ كبالتالي أجزاءه، بيف العبلقات كا 
 اليكمية، حياتو في الحمكؿ لممشكبلت إيجاد لميارات المتعمـ اكتساب لنيا كينتج المنيج، لمحتكل فيمو
 ) 2003) الحاركفك  ( 2003(البعمي( ك 2001)مف: الباز  كؿ دراسة نتائح إلية أشارت كما كذلؾ

 . (1998) فألف كآخرك ( ك 2006) كالحواف

 خالؿ مف إلييا الوصوؿ يمكف التي ( الفوائد199-198 :2005والبشير ) صالح حدد كما
 :يمي فيما التعمـ ألبعاد مارزانو نموذج تطبيؽ
 لمميات تحسيف كتسريع إلى يؤدم كذلؾ التعميمية، لممكاد كفيميـ الطبلب، استيعاب مستكل رفع 

 .التعمـ
 كسابيـ الذىنية الطبلب قدرات تنمية  منيـ التي تجعؿ العقمية كالعادات كالعمميات الميارات كا 

 .كمنتجيف مفكريف طبلبنا
 المتعمميف لند المختمفة التفكير ميارات كتنمية تطكير. 
 كاكتسابيا لمييا كالحوكؿ المعرفة لف البحث كيفية الطبلب تعميـ. 
 تربكية لممية بطريقة الدراسي القعؼ حاالت لبلج. 
 كنجاحيا كفاءتيا مف ترفع التعميمة لمعممية إيرائية طرؽ تكفر. 
 بالقدرة لالية، كيتوفكف كأداءات اىتمامات كذكم العور، تقنية يكاكبكف متطكريف متعمميف ت خرج 

 .الذاتي التعمـ لمى
 إلى االستمتاع لبلمتحانات، كالدراسة كالتمقيف، الحفظ مجرد مف التعميـ تجاه المتعمـ نظرة ت غير 

 .لمحياة كالتعمـ العممية، التحديات كتقبؿ بالدراسة،
 كيقتيـ نحك التعمـ، دافعيتيـ مستكل كرفع المختمفة، بأشكالو االتواؿ لميارات المتعمميف إكساب 

 .بأنفسيـ
 المدرسة نطاؽ خارج بالحياة كومة معنى ذات ميدانية خبرات بناء. 
 ا لتقديـ المعمـ أداء تطكير  .جكانبو جميع مف كينميو بالمتعمـ ينيض تعممن
 ميارات الحياة المتعمميف إكساب في ي سيـ متجدد بفكر كناجحة، جديدة ةيتعميم بيئة إيجاد 

 .اجتمالينا كمتكافقيف
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 المحور الثاني
 التفكير الرياضي

خمؽ   لز كجؿ اإلنساف كميزه لف سائر المخمكقات, ككىب لو لقؿ لكي يفكر فيو, ألنو 
الطريؽ إلى اكتشاؼ سنف الككف كفيميا كتطكيعيا لسعادة اإلنساف, كاالستدالؿ لمى كجكد الخالؽ لز 

ر اإلنساف مناط التكميؼ مف   لز كجؿ, كقد حث   اإلنساف لمى التفكلقؿ كجؿ, كبذلؾ أوبح 
﴾ كالتأمؿ حيث قاؿ 

َ
ْبِصُزون

ُ
 ج

َ
ال

َ
ف

َ
ْم أ

ُ
ِطك

ُ
ف

ْ
ه
َ
 (.12: الذارياث)﴿َوِفي أ

كلقد أوبح العالـ أكير تعقيدنا نتيجة التحديات الكبيرة التي فرقتيا اليكرة اليائمة في مجاؿ 
ذ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتواالت, كلمكاجية ىذه التحديات كاف البد مف االىتماـ بميارات التفكير, إ

مف المعمكمات. ألف التفكير يمعب دكرنا حيكينا في نجاح  رلـ يعد كافيا االىتماـ بتزكيد المتعمـ بأكبر قد
األفراد كتقدميـ داخؿ المؤسسة التعميمية كخارجيا ألف أدائو في الميمات األكاديمية التعميمية 
كاالختبارات المدرسية كالمكاقؼ الحياتية أيناء الدراسة كبعد االنتياء منيا ىي نكاتج تفكيرىـ. )الحبلؽ, 

2007 ,34-35) 

ميارات التفكير ىي في غاية األىمية بالنسبة لنا جميعا.  فنحف بحاجة لدفع أنفسنا في ىذا ك 
مف ىذا الكمبيكتر الرائع  االمجاؿ لكي نككف لمى استطالة لمقياـ بالتفكير, كلنتذكر أننا نستخدـ جزءن 

لة الكماؿ الذم ىك لقكلنا. كالتفكير لبارة لف وكرة مف الدماغ تتبدؿ مع الكقت لمكوكؿ إلى حا
 (.Ruggiero, 1993: p169المحتممة )

ذا كانت مدارسنا كجامعاتنا تسعى لتكفير الفرص المناسبة لتطكير ميارات التفكير لدل  كا 
طمبتيا بوكرة مناسبة كىادفة ينبغي لمييا السعي الفعمي لمسالدتيـ لمى التكيؼ مع متطمبات 

ذا يجب أف ينوب اىتماـ العامميف في حقؿ لورىـ مف خبلؿ مناىج دراسية تكاكب ىذه التكجيات. ل
التربية مف معمميف كمكجييف كمديريف بتحكيؿ تدريس المناىج تحكيبلن يستيدؼ تحقيؽ تنمية ميارات 

 (. 15: 2007التفكير الجيد. )أبك جبللة, 
 :مفيـو التفكير 

إلماؿ وؿ بو إلى مجيكؿ, ك)التفكير( تعمـ لتفكر في األمر ألمؿ العقؿ فيو كرتب بعض ما 
 (.698 :1972العقؿ في مشكمة لمتكوؿ إلى حميا. )موطفي, 

"كالتفكير ىك لمميات النشاط العقمي التي يقكـ بيا الفرد مف أجؿ الحوكؿ لمى حمكؿ دائمة أك مؤقتة 
لمشكمة ما, كىك لممية مستمرة في الذىف ال تتكقؼ أك تنتيي ماداـ اإلنساف في حاؿ يقظة كىك أرقي 

 (27: 2002, )موطفي العمميات العقمية كالنفسية التي تميز اإلنساف لف غيره مف المخمكقات". 
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( التفكير لمى أنو سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا 18 :2004كيعرؼ غبايف )
 الدماغ  لندما يتعرض لميير يتـ استقبالو لف طريؽ كاحدة أك أكير مف الحكاس الخمس.

( أف التفكير يبدأ لادة لندما ال نعرؼ ما الذم يجب لممو بالتحديد. 40 :2011كيقيؼ )جركاف, 
 أف التفكير مفيكـ مجرد كالعدالة كالظمـ كالكـر كالشجالة.ك 

( أنو مفيكـ مجرد ينطكم لمى نشاطات غير مرئية 16 :2008كيقيؼ لامر, كمحمد )
كغير مممكسة, كما نبلحظو, أك نممسو ىك في الكاقع نكاتج فعؿ التفكير سكاء أكانت بوكرة مكتكبة, أك 

 منطكقة, أك حركية, أك مرئية. 

( التفكير بأنو: "مجمكلة مف العمميات أك الميارات التي يستخدميا 6: 2003تكف )كيعرؼ زي
الفرد لند البحث لف إجابة لسؤاؿ أك حؿ مشكمة أك بناء معني أك التكوؿ إلى نكاتج أويمة لـ تكف 

 معركفة لو مف قبؿ, كىذه العمميات أك الميارات قابمة لمتعمـ مف خبلؿ معالجات تعميمية معينة".

( أف التفكير نشاط لقمي غير مباشر يرتبط بالنشاط المعرفي 16: 2007جبللة )أبك  كيرل
لئلنساف كينطمؽ مف الخبرة الحسية الحية, كمف خبللو تنعكس العبلقات بيف الظكاىر كاألحداث 

 كاألشياء في شكؿ لفظي رمزم.

ا التفكير اإلبدالي كيرل الباحث مف خبلؿ االطبلع لمى أنكاع التفكير أف ىناؾ أنكاع كييرة مني
كالتفكير البورم كالتفكير الناقد كالتفكير الرياقي كغيرىا الكيير مف أنكاع التفكير, إال أف الباحث في 

 التفكير الرياقي.بعض ميارات يقتور لمى  ةىذه الدراس

كذلؾ أف التفكير الرياقي بالنسبة لدارسي مادة الرياقيات يميؿ سنة لور العكلمة, كأنو مف 
فؾ االرتباط كالتشابؾ بيف الرياقيات كبناء, كالتفكير الرياقي كمدخؿ أك أسمكب أك منيجية  الوعب

مكانية   ةلتعميـ الرياقيات ذاتيا, كليس أدؿ لمى ذلؾ مف أف الويغ الرياقية الجيدة ليا قدر  لجيبة كا 
 (.28-27: 2007)إبراىيـ,  رائعة لمى تجميع األشياء كالمفاىيـ المتبالدة تحت سقؼ كاحد

 :خصائص التفكير الجيد 
والتفكير الجيد ىو التفكير الذي يحكـ عميو مف خالؿ النتائج التي تدؿ عميو, حيث أشار عبيدات 

 ( إلى أف التفكير الذي يؤدي إلى الحصوؿ عمى النتائج التالية:56: 2007وأبو السميد )
 نتائج مكيقة, قابمة لمتوديؽ بسبب كقكحيا كدقتيا. .1
, كأكير لمكمنا. يطرح الطالب أراء .2 ا, كأكير شمكالن  أكير انفتاحن
ا كرشدنا لتحسيف الحياة. .3  يقكد الطالب إلى  قرارات أكير نقجن
 يؤدم لند الطالب إلى فكر نقدم دقيؽ كأحكاـ نقدية تتسـ بالقكة كالوكاب. .4



35 
 

 :معوقات التفكير السميـ 
ة, فقد تواجو الطالب إف عممية التفكير ليس بالضرورة بأف تتـ بسيولة ويسر لدى جميع الطمب

بعض المعوقات التي تحوؿ دوف وصولو إلى التفكير بشكؿ سميـ. وأىـ ىذه العوامؿ المعوقة ىي 
 (:78-67: 2005)عمى, 
لدـ كفاية المعمكمات كالمقدمات البلزمة لحؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات, أك أف تككف مقدمات  -1

 كمعمكمات ال ومة بينيا كبيف المكقكع.
بياميا.غمكض المعا -2  ني كا 
التحيز االنفعالي البلشعكرم إلى الميكؿ كاالتجاىات كالمفاىيـ الخاطئة التي تككف لدل  -3

 الطالب.
خقكع الطالب لسمطة المعمـ كالتباره بأف كؿ ما يقكؿ المعمـ ىك وحيح كغير قابؿ لمنقاش,  -4

 ىذا بدكره اإلبداع لدل الطالب.
 ية, أك مبلحظات لارقة أك غير دقيقة.التسرع في الحكـ كالتعميـ مف مقدمات غير كاف -5
ىماؿ بأنو يمكف استخداميا بطرؽ آخرم جديدة  -6 التقاد الطالب باليبات الكظيفي لؤلشياء,  كا 

 ألداء كظائؼ جديدة غير مألكفة مف قبؿ.
 التعميؿ الخرافي لمظكاىر كالمشاىدات كلدـ استخداـ األسمكب العممي في التفكير. -7

ثر عمى تفكير الطالب في داخؿ حجرة الدراسة يجب عمى المعمـ أف ؤ و ىناؾ أمور أخري يمكف أف ت
 (: 21: 2007يراعييا وينوه الطالب إلييا, ومف ىذه المعوقات ما يمي )أبو جاللة, 

 سكء تكزيع األسئمة. .1
 الفشؿ في تسجيؿ األفكار. .2
 الفشؿ في استعادة األفكار. .3
 الفشؿ في شرح األفكار. .4
 جيدة. لدـ القدرة لمى التفكير بطريقة .5
 الفشؿ في التمني كالتفاؤؿ. .6
 لدـ القدرة لمى االندماج في التفكير االندماجي. .7
 الفشؿ في استمرار المحاكلة. .8
 الخكؼ مف طرح األفكار اإلبدالية. .9
 :العالقة بيف التفكير والتدريس الصفي 

ف اإلنساف مف التعامؿ كالسيطرة مك ِ يعد التفكير نشاطا تنفرد بو الكائنات البشرية لف غيرىا, فيك الذم ي  
لمى المييرات كالمكاقؼ المختمفة, كما يتـ مف خبللو اكتساب المعارؼ كالخبرات. كينظر إلى التفكير 
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لمى أنو لممية معرفية معقدة تتقمف معالجة المعمكمات كاستخداـ الرمكز كالتوكرات كالمغة كالمفاىيـ 
مف المكاقيع التربكية اليامة, إذ تبدك أىميتو في ككنو  بيدؼ الكوكؿ إلى نكاتج معينة. كيعد التفكير

التعميمية إلى تحقيقيا لدل المتعمميف. )خميؿ, -مف األىداؼ الرئيسية التي تسعي العممية التعممية
2007 :111.) 

لذا توجد عالقة وطيدة بيف التعميـ والتفكير, حيث إف العمميات التعميمية التي يمر بيا 
(, إلى ىذه 64-63: 2009ف الدافعية واَلنتباه والتفكير, ولقد أشار عياد )الطالب, تولد نوع م

 العالقة في عدة نقاط كما يمي:
 التعميـ الجيد القائـ لمى أسس منطقية, يؤدم إلى زيادة مستكل التفكير العممي كاالستدلاء. -1
 لكؿ جانب مف جكانب التفكير أىمية في استيعاب المعرفة. -2
خبلؿ لممية التعميـ, لند حؿ مشكمة أك اإلجابة لف سؤاؿ أك نستدؿ لمى التفكير مف  -3

 الكوكؿ إلى ىدؼ.
4- .  يؤدم المفيكـ العممي المنطقي المتسمسؿ إلى استيعاب مفيكـ التعميـ بشكؿ دقيؽ ككاؼ 
يتأير التفكير باإلستراتيجية التي يتبعيا المعمـ, كبالفركؽ الفردية كطبيعة المرحمة العمرية  -5

 لممتعمـ.
التفكير نستطيع كقع األسباب كالمسببات لظاىرة ما, كىك ما يعرؼ بالتفسير مف خبلؿ  -6

 العممي السببي.
 لممية التقكيـ كالتعميـ بكافة أنكالو تشجع كتطكر التفكير المنطقي لدل المتعمـ. -7
 :المعمـ وتنمية التفكير 

لمى المعمـ دكف إف الرقا لف لممية التعمـ لف يحدث باستخداـ الكسائؿ التقميدية التي تعتمد 
أم دكر لمطالب حيث يحرص لمى معمكمة جاىزة دكف أم تعب لمى التبار أف المعمـ مودر 
المعمكمات الكحيد لمطالب. كالطالب يتعمـ لندما يعطي الفروة ليكشؼ كيبحث لف المعرفة, فالتعمـ 

يب التي مف خبلؿ البحث كاالكتشاؼ يمكف أف يتحقؽ في وؼ ميير لمتفكير, كأف الطرؽ كاألسال
كف يجب أف تككف محكر إيارة التفكير في الوؼ, كالمناخ الوفي يجب أف يعكس ميستخدميا المعم

مكانياتيـ يشجع الطمبة  االىتماـ الفردم بالطمبة كأفراد فريديف مف نكليـ كأف احتراـ المعمـ لمطمبة كا 
 (.27 :2009لمى أف يحتـر كؿ منيـ اآلخر)إبراىيـ, 

كمف أجؿ تطكير الرياقيات مف القركرم لممتعمميف ليس فقط إتقاف المحتكم الرياقي 
الجديد كلكف أيقا تطكير مجمكلة كاسعة مف ميارات التفكير, لذلؾ لمى مجتمع الرياقيات أف يقدـ 
 لمطبلب المسالدات التي سكؼ تككف ليـ معيف في تطكير مياراتيـ في التفكير الرياقي        

(Breen   & O'Shea, 2010: p39-49). 
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ليذا يجب لمى المعمـ أف يككف قادران لمى ممارسة تدريب الطمبة لمى ميارات التفكير مف 
خبلؿ المكقكع الذم يعممو, كلممعمـ الدكر الرئيس في تطكير ميارات التفكير لند الطمبة, فذذا لدؿ 

لمى تنمية التفكير كتحقيؽ أىداؼ  المعمـ سمككو الوفي كتحمؿ مسؤكلياتو, فذنو يككف معممان قادران 
التربية الكبيرة ذات األىمية الكاقحة في ىذا الزمف الذم يتطمب كؿ جيد ممكف إلنتاج أفراد في 

-21 :2004)غبايف,  ت ىذا العور المعرفي التكنكلكجيالمجتمع قادريف لمى التعامؿ مع متطمبا
22.) 

يطرح أنشطة تتبلءـ مع إمكانات الطبلب في  كالمعمـ المدرؾ لدكره التربكم التعميمي دائما ما
المدرسة لتحفيزىـ لمى التفكير السميـ كتطكير ما لدييـ مف قدرات لقمية, كذلؾ لكجكد مجاؿ كاسع 
داخؿ غرفة الدراسة لتدريب الطبلب لمى أنماط التفكير المتنكلة, حيث يقكـ المعمـ بدكر ايجابي في 

بلب, ميؿ, تكزيع األدكار كطرح األسئمة, كجذب الطبلب إلى إدارة الحكار كالمناقشة بينو كبيف الط
االستماع, كالتفكير قبؿ اإلجابة لمى أم سؤاؿ كتييئة المناخ الوفي لمحكار اليادم العقبلني 

 (.40-28 :2002)موطفي, 
وىناؾ سموكيات يجب أف يتحمى بيا المعمموف مف أجؿ توفير بيئة صفية تساعد في تنمية التفكير 

براىيـ )   (, 51-50 :2008الطمبة, ومف ىذه السموكيات ما حدد  عامر ومحمد )لدى   :2009وا 
27-30:) 
 االستماع كتقبؿ أفكار الطمبة بغض النظر لف درجة مكافقتيا لو. .1
احتراـ كمرالاة الفركؽ الفردية بيف الطمبة, كاالنفتاح لمى األفكار الجديدة كالفريدة التي تودر  .2

 لنيـ.
 ة كالمشاركة كالتعبير لف كجيات النظر.تشجيع المناقش .3
 إلطاء كقت كاؼ لمتفكير في النشاطات التعميمية. .4
 تيميف أفكار الطبلب كالتنكيو بقيمة األفكار التي يطرحكنيا. .5
 السماح بالعمؿ كالتعمـ كالتعاكف دكف إخقاع ذلؾ لمدرجات. .6
 إلطاء تغذية راجعة مسيمة. .7

أف يسأؿ مجمكلة مف األسئمة كمف أميمتيا ما ذكرتو منظمة كلتشجيع التفكر لدل الطبلب يمكف لممعمـ 
 PBS teacherline  :(Public Broadcasting Services teacherline: 2006)الػػ

 كيؼ تكومت إلى إجابتؾ؟ .1
 ىؿ إجابتؾ معقكلة؟ كلماذا؟ .2
 ىؿ يمكنؾ أف توؼ لنا أسمكبؾ الخاص؟  .3
 ؟-----بدالن مف   -----ماذا لك بدأت بػ  .4
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 ؟-----يكف بذمكانؾ إال استخداـ  ماذا لك لـ .5
؟ .6  ماذا تعممت أك اكتشفت اليـك
 ؟اىؿ تعممت  أك استخدمت كممات جديدة اليكـ؟ ما معني ىذه الكممات؟ ككيؼ تتيجاى .7
 ما ىي النقاط األساسية كاألفكار الكبيرة في ىذا الدرس؟ .8

 :التفكير الرياضي 
ا فريدنا لكوؼ الرياقيات ليا طبيعة مزدكجة فيي لمـ كطريقة لمتفكير  كىي تكفر أيقا نيجن

مف جكانب الحياة المعاورة التي تعتمد لمى التطكرات الفكرية كالعممية ىي  اكييرن  كفيـ الكاقع. حيت إف  
 .(University of Minnesota: 2010)مف إخراج الرياقيات 

ف القدرة لمى استخداـ التفكير الرياقي في حؿ المشكبلت ىك كاحد مف أىـ األىد اؼ كا 
ا مف أىـ أىدافيا البعيدة. كالتفكير الرياقي يدلـ العمـك األساسية لتدريس الرياقيات, كلكنيا أيقن 

كالتكنكلكجيا كتطكير الحياة االقتوادية في أم بمد, مع االلتراؼ بأف الحككمات إذا أرادت الرفاه 
القدرة لمى استخداـ  االقتوادم فعمييا أف تدلـ بقكة ما يسمي بمحك األمية الرياقية, التي تعني

الرياقيات في الحياة اليكمية, كفي العمؿ, كفي الدراسة المستقبمية. لذا فاف التفكير الرياقي ميـ جدا 
 :Stacey)ألنو يزيد مف قدرة الطبلب لمى استخداـ الرياقيات, كيحسف مف مستكاىـ التحويمي 

2008). 

أف الرياقيات منطقية كذات قيمة  كالتركيز لمى التفكير يمكف أف يسالد الطمبة لمى رؤية
كمعني. كما يمكف ليذا التركيز أف يعزز التقاد الطبلب بأف الرياقيات شيء يمكنيـ أف يفيمكه 

الطبلب الحس بالمقدرة الرياقية لف طريؽ  لند كيفكركا فيو كيبرركه كيقيمكه. كلبلكة لمى ذلؾ ينمي
الممارسة العممية لمرياقيات, أم مف خبلؿ حؿ المشكبلت بأنفسيـ, كالطبلب ال يمكف أف ينخرطكا في 

 (.82 :2008ممارسة الرياقيات دكف تفكير )بدكم, 

ىك لممية بحث لف معني أك فكرة في مكقؼ أك خبرة مرتبطة بسياؽ رياقي, أم أنو تفكير 
جاؿ الرياقيات حيث تتميؿ لناور أك مككنات المكقؼ أك الخبرة في ألداد أك رمكز أك أشكاؿ في م

أك مفاىيـ أك تعميمات, كلما كاف باإلمكاف نمذجة كتمييؿ العديد مف المكاقؼ كالمشكبلت بنماذج 
)أبك زينة,  كتمييبلت رياقية, لذا يعتبر التفكير الرياقي شامبلن لجميع أشكاؿ كأنماط التفكير المختمفة

2010 :38.) 

( إلى أف التفكير لنور مكمؿ لعمؿ الرياقيات. لذا يجب أف 62: 2008كأشار بدكم )
يدخؿ طبلب المرحمة المتكسطة كلدييـ نظرة نحك الرياقيات كعمـ يتقمف فحص األنماط كمبلحظة 



39 
 

ى الطمبة أف االنتظامات, كبناء الجدؿ حكؿ التعميمات المحتممة كتقكيـ ذلؾ الحدس. لذا يجب لم
يشحذكا كينمكا ميارات تفكيرىـ مف خبلؿ تعميؽ تقييماتيـ لمزالميـ كتخميناتيـ كاستخداـ التفكير 
االستقرائي كاالستداللي. كلمى الطمبة أف يكسعكا استماليـ لحججيـ الرياقية لما بعد معممييـ 

افي إلقناع أم شخص خارج كزمبلئيـ. كيحتاج الطمبة إلى تطكير حججيـ كآرائيـ المقنعة بالدليؿ الك
 نطاؽ مجتمع تعمميـ.

( بأف التفكير الرياقي نمط مف أنماط التفكير الذم يقكـ بو 404 :2010كيرل أبك زينة )
اإلنساف لند تعرقو لمكقؼ رياقي, كالذم يتميؿ في أحد المظاىر التالية: استقراء, استنتاج, تعميـ, 

 نمذجة.تعبير بالرمكز, برىاف, منطؽ رياقي, تخميف, ك 

( أف مجاالت التفكير الرياقي يمكف حورىا فيما يمي, 216-214 :2008كيرل) القيسي, 
االستقراء, االستنتاج, التعبير بالرمكز, التفكير العبلقي, المنطؽ الشكمي, االستقواء, البرىاف الرياقي, 

 حؿ المسألة.

رة لف نشاط لقمي ( إلى أف التفكير الرياقي لبا139 :2006كيشير لبد السميع كالشيف )
إدراؾ  -التعبير بالرمكز -االستنباط -مرف كمنظـ ييدؼ إلى حؿ المشكبلت باستخداـ: االستقراء

 العبلقات.

كيرل الباحث بأف التفكير الرياقي لممية لقمية تعتمد لمى المبادئ كالنظريات كالقكالد 
ككف ذلؾ بكاسطة الميارات كالعبلقات الرياقية, مف أجؿ حؿ أك تفسير مكقؼ أك مشكمة رياقية, كي

التالية: االستنتاج, التعبير بالرمكز, التخميف, التفكير المنطقي, حؿ المسألة, كسكؼ يكقح الباحث 
 المقوكد بكؿ كاحدة منيا.

 اَلستنتاج : .1
التفكير االستنتاجي ىك الكوكؿ إلى نتيجة مف مبدأ معمكـ أك ىك لممية اشتقاؽ حقائؽ مف 

نو ال أقكالد لامة كيشمؿ الكوكؿ إلى نتائج, كالرياقيات بطبيعتيا تقكـ لمى التفكير االستنتاجى, إال 
 (.22-21: 1999يمكف االستغناء لف االستقراء في بعض جكانب الرياقيات )أبك سؿ, 

( التفكير االستنتاجي بأنو لممية نستنتج مف خبلليا أف ما يودؽ لمى 18 :2007بك جبللة )كيرل أ
 الكؿ يودؽ أيقا لمى الجزء, كأف نقكؿ بأف كؿ إنساف يتنفس, كمحمكد إنساف, إذا محمكد يتنفس.

 التعبير بالرموز: .2
، كيميؿ ىذا كيقود بو استخداـ الرمكز لمتعبير لف األفكار الرياقية أك المعطيات المفظية

المظير مف مظاىر التفكير الرياقي إحدل ميارات الترجمة الرياقية التي تيتـ بتحكيؿ المغة 
 (.151: 2005, حكيـالرياقية مف وكرة ألخرل )لبد ال



41 
 

 التخميف: .3
كىك القدرة لمى الحرز الكالي لبلستنتاجات مف المعطيات, كيشار إليو بالتفكير الحدسي, كمف األميمة 

 (.894 :2008)العبسي,  ألقرب لشرة  21+76ف, تقدير ناتج العممية الحسابية لمى التخمي
 التفكير المنطقي: .4

يتميؿ ىذا النكع مف التفكير في استخبلص النتائج الوحيحة مف المقدمات في قكء قكالد 
المنطؽ, كىك تفكير استنتاجي يتـ مف خبللو الحوكؿ لمى نتيجة مف مقدمات كفؽ قكالد يحدد 

 (. 19 :2007منطقينا )أبك جبللة, ودقيا 
 حؿ المسألة: .5

لممية يستخدـ فييا الفرد معمكماتو كمياراتو المكتسبة لتمبية مكقؼ يكاجيو, كلميو أف يعيد تنظيـ 
 (.33-22 :2010ما تعممو سابقا, كيطبقو لمى المكقؼ الجديد الذم يكاجيو )ببلكنة, 

 :العوامؿ المساعدة عمى تنمية التفكير الرياضي 
مف أجؿ تنمية ميارات التفكير الرياقي لدل الطمبة  ةقد لجأ كيير مف الباحييف إلى طرؽ كيير ل

في جميع مراحؿ التعمـ, فمنيـ مف تحدث لف استخداـ استراتيجية معينة أك أكير مف أجؿ تنمية 
راسة التفكير الرياقي كبعض المتغيرات األخرل ميؿ التحويؿ كالميؿ كاالتجاه, كمف ىذه الدراسات, د

(, دراسة 2009(, دراسة حمادة )2007(, دراسة القيسي )2008(، دراسة القيسي )2012العتاؿ )
(, كمنيـ مف تحدث لف استخداـ 2009(, دراسة لمي )2002(, دراسة زىراف كلمي )2003التكدرم )

برنامج مقترح مف أجؿ تنمية التفكير الرياقي كبعض المتغيرات األخرل ميؿ التحويؿ كالميؿ 
(, 2001(, دراسة الشربتي كمحمد )2006االتجاه, كمف ىذه الدراسات, دراسة لبد السميع كالشيف )ك 

  (.2007(, دراسة لبد الجميؿ كخميفة )2001دراسة حسف )

( إف ىناؾ مجمكلة مف األمكر مف أجؿ تنمية 30-29: 2007كذلؾ فقد لبر إبراىيـ )
بالتخمينات كاالحتماالت كالتوكرات البلزمة لحؿ المسائؿ التفكير الرياقي لدم الطمبة, ىي: االىتماـ 

الرياقية, كاستخداـ التمييؿ الرمزم لممشكبلت الرياقية, كجعؿ الطالب يوؼ تفكيره الرياقي خطكة 
بخطكة, قبكؿ الحمكؿ الوحيحة, استخداـ استراتيجيات متنكلة كمناسبة لمراحؿ نمك الطالب, كالربط 

بيقاتيا الحياتية كخمؽ جك تعميمي جيد داخؿ الفوؿ, كاستمرار لممية التقكيـ بيف المفاىيـ الرياقية كتط
لتكجيو لممية التدريس في جميع مراحميا, كممارسة التأمؿ المستمر, كتحدم قدرات الطبلب لف طريؽ 

 األسئمة اإلبدالية.

لتفكير مما سبؽ فذف الباحث يرل أنو قد تنكلت الطرؽ كالكسائؿ التي تستخدـ مف أجؿ تنمية ا
الرياقي لدل الطبلب, مف برامج أك استراتيجيات أك بعض األساليب التي يستخدما المعمـ داخؿ حجر 
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 لمى التعمـ الطبلب قدرة في تؤير دراكاتكاإل االتجاىات أف (8: 1998مارزانك ) الدراسة, كقد ذكر
دراكات كنرسخ اتجاىات نك كف أف الفعاؿ التعمـ في المفتاحية العناور مف أف كالتبر إيجابنا، أك سمبنا  كا 

لادة الذاكرة في المعمكمات ىذه لف البحثالتعمـ, ك  لف إيجابية   بتعميؽ المعرفة كوقميا، وياغتيا كا 
إال أف الباحث في ىذه الدراسة سكؼ يستخدـ المجاالت السابقة مف خبلؿ نشاطات متنكلة إقافة إلى 

تفكير الرياقي لدل الطبلب, حيث سيستخدـ استخداـ مجاالت أخرل مف أجؿ العمؿ لمى تنمية ال
الباحث البعديف الياني كاليالث، كىما: اكتساب المعرفة كتكامميا، كتعميؽ المعرفة كوقميا؛ مف أجؿ 
محاكلة تنمية التفكير الرياقي لدل الطبلب مف خبلؿ نشاطات متنكلة لكؿ مجاؿ مف المجبلت 

 السابقة.



 

 

 

 

 

 انفصم انثبنث

 انذراضبد انطبثمخ

 
 

 .الدراسات السابقة 

 .التعميؽ عمى الدراسات السابقة
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 مقدمة:
لمى         اطبللو خبلؿ مف الباحث لمييا حوؿ الدراسات مف مجمكلة الفوؿ ىذا يتقمف

الدراسات  لترتيب الزمني الباحث البعد اختار كقد دراستو، بمكقكع لبلقة ليا التربكم، كالتي األدب
 إلى محكريف السابقة الدراسات قسـ الباحث القديـ، كقد إلى الحديث مف متسمسمة تككف السابقة بحيث
 رئيسيف: 

 . التعمـ أبعاد بنمكذج اىتمت التي السابقة بالدراسات فيتعمؽ األكؿ: المحكر أما
 محكر كؿ الباحث اختتـ كمياراتو، كقد الرياقي بالتفكير المتعمقة الدراسات الياني: كىي المحكر كأما

 كمنيجيا، دراسة، لكؿ حيث اليدؼ مف فيو المتقمنة السابقة لمدراسات تحميبلن  فيو تناكؿ بتعميؽ
 الدراسات لمى لاـ بتعميؽ الفوؿ اليالث نياية في الباحث ألقبيا يـ كنتائجيا، كلينتيا، كأدكاتيا،
 الدراسات السابقة. مف الحالية الدراسة استفادة مدل كتكقيح السابقة،

 .تناولت أبعاد التعمـ لمارزانو التي الدراسات أوًَل:
 (:(2011العرياف دراسة  .1
 ميارات لمارزانك لتنمية التعمـ أبعاد نمكذج لمى قائـ مقترح برنامج لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 بغزة. األساسي التاسع الوؼ طبلب لدل العممي التفكير

اختياريان  ( بندان 38كالذم تككف مف ) التفكير العممي ميارات اختبار في تميمت كالتي الدراسة ككانت أداة
 المحكميف. مف مجمكلة لمى األدكات لرض يـ

 مادة في السابعة لمكحدة لمارزانك التعمـ أبعاد نمكذج كفؽ مقترح برنامج بناء تـ الدراسة ىذه كلغرض
 المغازم ذككر األساسي بمدرسة التاسع الوؼ شعب مف أربع الباحث كاختار التاسع، لموؼ العمـك

 كشعبتاف طالبان، (56) التجريبية كلددىا المجمكلة تميؿ شعبتاف طالبان،  (110)اإللدادية كلددىـ
 المجمكلتيف )التجريبية تكافؤ مف تأكد الباحث كقد طالبان، (54) كلددىا القابطة المجمكلة تميؿ

كفقان لطبيعة  الباحث كاستخدـ الرياقيات، مادة في كالتحويؿ الزمني العمر حيث مف كالقابطة(
أىـ ككانت ، التجريبي المنيجك  البنائي المنيجك  التحميمي الكوفي المنيجكىي:  ،مناىج الدراسة يبلية

 : بأنوالنتائج 
 التجريبية لمى المجمكلة طبلب درجات مستكل في (α = 0.05لند ) إحوائيا دالة فركؽ تكجد
 نفسو، االختبار القابطة لمى المجمكلة في أقرانيـ درجات كمستكل العممي، التفكير ميارات اختبار
 .التجريبية المجمكلة طبلب كلوالح
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 (:2009) ُلبددراسة  .2
 (8-9-10) األساسية بالمرحمة اإلسبلمية التربية مقررات أسئمة تقمف مدل معرفة إلى الدراسة ىدفت
 مارزانك أنمكذج قمف العقمية الكاردة لمميارات بفمسطيف العالي كالتعميـ التربية كزارة قبؿ مف المقررة
 التعمـ. ألبعاد
 كقاـ ، الستة الكتب في المتقمنة األسئمة في تحميؿ التحميمي الكوفي المنيج الباحث استخدـ حيث
 العميا األساسية لممرحمة اإلسبلمية التربية منياج تكافرىا في المرغكب العقمية بالميارات قائمة بذلداد
 البلـز العقمية الميارات لتحديد التدريس؛ كطرؽ المناىج في مجاؿ الخبراء مف مجمكلة لمى كلرقيا
 باحثال قاـ يـ الدراسة، أداة إلداد بيدؼ العميا األساسية لممرحمة التربية اإلسبلمية كتب في تكافرىا

 أجمع التي المعايير قكء في سؤاالن ( 1647) لددىا بمغ التي األسئمة بتحميؿ مف المعمميف كمجمكلة
 الدراسة. ألداة لمييا المحكمكف

 في المعيارية الحسابية كاالنحرافات كالمتكسطات المئكية كالنسب التكرارات الباحث استخدـ قد 
 . اإلحوائية المعالجة
 التعميمية األسئمة نسبتي في تقارب يكجد ال أنو أىميا: مف النتائج مف مجمكلة إلى الباحث كتكوؿ
في حين بلغث نسبة األسئلة الحقويمية  %(23.8التقكيمية، حيث بمغت نسبة األسئمة التعميمية ) كاألسئمة

(76.2)%. 
 األساسيالعاشر  الوؼ طمبة اكتساب مدل في ظاىرة إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو كما

 الكمية التمييؿ كالدرجة بعد في إال الجنس، لمتغير تعزل مارزانك أنمكذج قكء في العقمية لمميارات
 تعزل كاإلناث، بيف الذككر البعديف ىذيف في إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو أم التنظيـ لميارات
 .اإلناث لوالح

 (:2009)صالح دراسة  .3
 التفكير االستداللي تنمية في التعمـ أبعاد نمكذج استخداـ فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 العربية المتكسط بالمممكة األكؿ الوؼ تبلميذ لدل المادة نحك كاالتجاه العمـك مادة في كالتحويؿ
 الوؼ تبلميذ مف تمميذ83) مف ) الدراسة لينة كتككنت التجريبي المنيج الباحث استخدـ السعكدية
 الدراسة أىداؼ السعكدية لتحقيؽ العربية المممكة في لسير بمنطقة ببشة بمحافظة المتكسط األكؿ
 التفكير ميارات في كاختبار المختارة الكحدة مفاىيـ في التحويمي اختبار أداة الباحث استخدـ

 في إحوائينا دالة فركؽ تكجد أنو الباحث إلى كتكوؿ العمـك نحك لمطبلب اتجاه كمقياس االستداللي
 فركؽ تكجد المجمكلة التجريبية، كما االستداللي لوالح التفكير ميارات كاختبار التحويمي االختبار
 المجمكلة التجريبية. العمـك لوالح نحك االتجاه مقياس إحوائينا في دالة
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 (:2008) حبيبدراسة  .4
 اتخاذ كميارة التحويؿ تنمية في التعمـ أبعاد نمكذج استخداـ فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 التجريبي، الباحية المنيج كاستخدمت اإللدادم األكؿ الوؼ لتبلميذ العمـك نحك كاالتجاه القرار
 القبة حدائؽ اإللدادم بمدارس األكؿ الوؼ تمميذات مف تمميذة (70) مف الدراسة لينة كتككنت

 كاختبار تحويمي اختبار لمى شممت بذلداد البحث كالتي الباحية قامت الدراسة أىداؼ بالقاىرة لتحقيؽ
 في إحوائيا دالة فركؽ كجكد إلى الباحية العمكـ كتكومت نحك االتجاه كمقياس القرار اتخاذ ميارات

 دالة فركؽ كجكد ككذلؾ التجريبية المجمكع لوالح اتخاذ القرار ميارات كاختبار االختبار التحويمي
  التجريبية. المجمكلة العمـك لوالح نحك االتجاه مقياس في إحوائيا

 (:2007) الرحيميدراسة  .5
 كتنمية التحويؿ في العمـك تدريس في التعمـ ألبعاد مارزانك استخداـ نمكذج أير معرفة إلى ىدفت

 في التحويؿ ارتباط مدل معرفة ككذلؾ المتكسط، الوؼ الياني طالبات لدل المتعددة الذكاءات
 .الطالبات لدل المتعددة بالذكاءات العمـك
الخامسة  بالمدرسة المتكسط الياني الوؼ مف طالبة (70)  بمغت لشكائية لينة لمى الدراسة كطبقت
 .كقابطة( تجريبية، (مجمكلتيف لمى كزلف ق، 1428 الدراسي لمعاـ المنكرة بالمدينة كاليبليكف
في  تحويمي اختبار باستخداـ كبعدىا قبميا الطالبات تحويؿ قيس أسابيع أربعة التجربة كاستغرقت
 كزمبلئو. بمـك تونيؼ حسب المعرفية المستكيات

 درست التي التجريبية المجكلة لوالح العمـك مادة في التحويؿ في دالة إحوائينا فركؽ أظيرت حيث
 فقد كبير، تأيير ذات ىنا فيي 0.79 تساكم التأيير حجـ كقيمة ألبعاد التعمـ، مارزانك نمكذج باستخداـ
 .التابع المتغير في المكجكد الكمي التبايف % مف 79في تفسير المستقؿ المتغير ساىـ
المجمكلتيف  طالبات بيف المتعددة الذكاءات في إحوائية داللة كجكد لدـ النتائج أظيرت بينما

ساىـ  فقد جدنا، قعيؼ تأيير ذات ىنا فيي ، 0.02تساكم التأيير حجـ كقيمة كالقابطة. التجريبية
 .التابع المتغير في المكجكد الكمي التبايف مف فقط  0.02 % تفسير في المستقؿ المتغير

 (: 2007) عيطةدراسة  .6
 الدنيا بفمسطيف األساسية بالمرحمة العامة العمـك مقررات تقميف مدل معرفة إلى الدراسة ىدفت
 نمكذج في الكاردةالعقمية  لمميارات الفمسطينية الكطنية بالسمطة كالتعميـ التربية كزارة قبؿ مف كالمقررة
 التعمـ. ألبعاد مارزانك
 كقاـ اليمانية، الكتب في المتقمنة األسئمة في تحميؿ التحميمي الكوفي المنيج الباحث استخدـ حيث
 الدنيا األساسية لممرحمة العامة العمـك منياج في المرغكب تكافرىا العقمية بالميارات قائمة بذلداد
؛ تدريس كطرؽ المناىج مجاؿ الخبراء في مف مجمكلة لمى كلرقيا  العقمية الميارات لتحديد العمـك
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 الباحث قاـ يـ الدراسة، أداة إلداد بيدؼ الدنيا األساسية لممرحمة العامة كتب العمـك في تكافرىا البلـز
 أجمع التي المعايير قكء في ( سؤاالن 960لددىا ) بمغ التي األسئمة بتحميؿ مف المعمميف كمجمكلة
  المعالجة اإلحوائية في المئكية كالنسب التكرارات الباحث استخدـ كقد الدراسة، ألداة المحكمكفلمييا 
 األسئمة في نسبتي تكازف ىناؾ يكف لـ أنو : أىميا مف النتائج مف مجمكلة إلى الباحث كتكوؿ
 نسبة بمغت حيف %( في60.52التعميمية ) األسئمة نسبة بمغت حيث التقكيمية كاألسئمة التعميمية
 .اليمانية الكتب في األسئمة مجمكع مف%( 39.48التقكيمية ) األسئمة

 (:2007)فتح هللا دراسة  .7
 االستيعاب المفاىيمي تنمية في التعمـ أبعاد نمكذج استخداـ فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 التجريبي المنيجالباحث  كاستخدـ االبتدائي، السادس الوؼ تبلميذ لدل العقمية العادات كبعض
 الدراسة أىداؼ االبتدائي كلتحقيؽ السادس الوؼ تبلميذ مف تمميذ (71) مف الدراسة لينة كتككنت
 كقائمة الكيرباء كالمغناطيس، كحدة مفاىيـ في المفاىيمي االستيعاب اختبار أداة الباحث استخدـ
 العقمية العادات كمقياس السادس الوؼ تبلميذ لدل المفاىيمي االستيعاب لقياس العقمية بالعادات
 كتطبيؽ التبادلي التفكير طرح المشكبلت التساؤؿ، كىي:)الميابرة، الخمسة العقمية العادات لقياس
 فركؽ تكجد إلى أنو الباحث كتكوؿ الوؼ السادس تبلميذ لدل جديدة( مكاقؼ في الماقية المعرفة
 التجريبية. المجمكلة المفاىيمي لوالح االستيعاب اختبار في إحوائينا دالة

 (:2006) حسانيفدراسة  .8
 في تدريس الفيزياء في التعمـ أبعاد نمكذج معد برنامج فالمية أير لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 األكؿ اليانكم الوؼ طبلب لدل الفيزياء تعمـ نحك كاالتجاه المركب كالتفكير المفاىيـ اكتساب
 يانكية كطالبة بمدرستي ( طالبنا152مف ) الدراسة لينة تككنت ك التجريبي المنيج الباحث كاستخدـ
)التفكير  التفكير المركب في مقياس الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ )بنات -بنيف  (المنيا
 إلى الفيزياء الدراسة ككانت النتائج تشير تعمـ نحك االتجاه مقياس ككذلؾ )اإلبدالي التفكير -الناقد 
 التعمـ أبعاد فالمية نمكذج ككذلؾ الفيزيائية، المفاىيـ اكتساب في لمارزانك التعمـ أبعاد نمكذج فالمية
ا أشارت التفكير - الناقد المركب )التفكير التفكير لمميات تنمية في  فالمية إلى النتائج اإلبدالي( كأيقن

 المفاىيـ درجات بيف دالة الفيزياء، كلبلقة إرتباطية مكجبة تعمـ نحك المكجب االتجاه تنمية في النمكذج
 المجمكلة التجريبية. طبلب لدل الفيزياء تعمـ نحك االتجاه كدرجات الفيزيائية

  (2006): الحصافدراسة  .9
 المفاىيمى التفكير كاالستيعاب ميارات بعض تنمية في التعمـ أبعاد نمكذج فالمية استقواء إلى ىدفت
 تمميذات مف الدراسة لينة السادس تككنت الوؼ تمميذات لدل الوؼ بيئة نحك كاإلدراكات العمـك في
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 (60) كلددىا االبتدائي السادس التجريبي الوؼ المنيج الباحية استخدمت الرياض. بمدينة االبتدائي
 اإلدراكات اإليجابية كمقياس التفكير اختبار ميارات الباحية استخدمت الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ طالبة،
البحث  نتائج أظيرت المفاىيمى كقد االستيعاب التفكير كاختبار ميارات بيئة الوؼ في أبعاد نحك

 التجريبية. المجمكلة ( لوالحα ≤ 0.05إحوائية لند ) كجكد داللة

 (:2004) العراقيدراسة  .10
 في التعمـ لمارزانك أبعاد نمكذج لمى قائـ العممية األنشطة في برنامج فالمية قياس إلى الدراسة ىدفت
 كتككنت المنيج التجريبي الباحث كاستخدـ األطفاؿ رياض مرحمة أطفاؿ لدل التفكير ميارات تنمية
 الدراسة أىداؼ لتحقيؽ بنات( (القاىرة منار بركقة الياني المستكل مف طفمة (60) مف الدراسة لينة

 الركقة، ألطفاؿ كاالجتمالية كاليقافية االقتوادية الحالة لف مؤشرات لجمع استمارة استخدـ الباحث
 العينة، أطفاؿ لدل لميارات التفكير مبلحظة كبطاقة الطفؿ لدل التفكير ميارات لقياس موكر كاختبار
 لمى المعد بناء البرنامج طبؽ لمييـ الذيف التجريبية المجمكلة أطفاؿ تفكؽ إلى الدراسة نتائج كأشارت
 القابطة. المجمكلة أطفاؿ لمى التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج

 (:2003) البعميدراسة  .11
 لمى العمـك تدريس في التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج استخداـ فعالية لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت

 بجميكرية اإللدادم بمحافظة القميكبية الياني الوؼ تبلميذ لدل العمـ لمميات بعض كتنمية التحويؿ
 أىداؼ تمميذ كلتحقيؽ (159الدراسة ) لينة كبمغت التجريبي المنيج الباحث العربية، اتبع مور
 النحو على الدراسة نحبئج وجبءت العمـ لمميات كاختبار تحويمينا االباحث اختبارن  استخدـ الدراسة

 درست التي التجريبية المجمكلة تبلميذ متكسطي درجات بيف إحوائية داللة ذات جوهرية : اآلجي
 كاختبار التحويمي االختبار في القابطة كدرجات تبلميذ المجمكلة التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج 159
العمـ  كلمميات التحويؿ بيف إحوائيا ارتباط التجريبية ككذلؾ ىناؾ المجمكلة لوالح العمـ لمميات
 كلمميات التحويؿ بيف اإحوائين  لةاارتباطية د لبلقة تكجد ال المجمكلة التجريبية بينما تبلميذ لدل
 القابطة.  المجمكلة لدل تبلميذ العمـ

 (:2003)الحاروف دراسة  .12
 كالتحويؿ ما المعرفة ميارات تنمية في التعمـ أبعاد نمكذج فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 التجريبي حيث شبو المنيج الباحية استخدمت األحياء، مادة في يانكمال األكؿ الوؼ طالبات لدل
 القاىرة، بمحافظة مور الجديدة بمدرسة يانكم األكؿ الوؼ مف طالبة 70)مف ) الدراسة لينة تككنت

 التنظيـ المعرفة )ميارة ما الميارات كمقياس تحويمينارًا اختبا الباحية استخدمت الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ
 دالة فركؽ كجكد الدراسة نتائج أظيرت اإلجرائي( حيث القبط كميارات المياـ، كميارات الذاتي،
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 نمكذج باستخداـ درست التي التجريبية المجمكلة لوالح األحياء مادة في التحويؿ في إحوائينا
 ما ميارات تنمية في التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج إلى فعالية الدراسة تكومت كما التعمـ، ألبعاد مارزانك
 لمطالبات. الدراسي كالتحويؿ المعرفة

 :(2003)عبد المطيؼ دراسة  .13
 تدريس خبلؿ مف التعمـ أبعاد نمكذج في المتقمنة التفكير ميارات بعض تنمية إلى الدراسة ىدفت
 لينة الشبو تجريبي تككنت المنيج الباحث اإللدادية، استخدـ المرحمة في األكؿ الوؼ لتبلميذ العمـك
 استخدـ الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ ، القاىرة محافظة مدارس إحدل مف طالب( 102) مف الدراسة
 تحميؿ االستقراء، االستنباط، التونيؼ، )المقارنة، التفكير ميارات بعض لقياس اختبار الباحث
 تشير إحوائينا فركؽ دالة كجكد إلى الدراسة نتائج كأشارت المنظكر(، تحميؿ األدلة، بناء األخطاء،

 المجمكلة تبلميذ التعمـ لمى أبعاد نمكذج باستخداـ درسكا الذيف التجريبية المجمكلة تبلميذ تفكؽ إلى
 المقياس. في السابقة المتقمنة التفكير ميارات في التقميدية الطريقة باستخداـ درسكا الذيف القابطة

 (: (2001الباز دراسة  .14
 التحويؿ كتنمية لمى التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج استخداـ أير لمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 مادة الكيمياء نحك اليانكم األكؿ الوؼ طبلب لدل اإليجابية االتجاىات كتنمية المركب التفكير

 أىداؼ كلتحقيؽ طالب، (71) مف الدراسة لينة كتككنت التجريبي، المنيج الباحث اتبع بالبحريف،
 الكيمياء، كقد نحك كمقياس االتجاه المركب لمتفكير كمقاييس تحويمي اختبار الباحث استخدـ الدراسة
 القابطة المجمكلة طبلب رجاتمتكسطي د بيف إحوائية تكجد داللة أنو إلى الباحث تكوؿ

 تكجد داللة التجريبية، كأنو لوالح المجمكلة البعدم التحويمي االختبار في التجريبية كالمجمكلة
 كاتجاه المركب التفكير مقاييس مف كؿ لمى كالمجمكلة التجريبية القابطة المجمكلة بيف إحوائية
 التجريبية. المجمكلة لوالح االختبار البعدم في الكيمياء نحك اإليجابي الطبلب

 (:(1998 وآخروف إليافدراسة  .15
 نمكذج مارزانك استخداـ فعالية لف بالكشؼ اىتمت التي الدراسات كتحميؿ تمخيص إلى الدراسة ىدفت
، المرتبطة المفاىيـ تعمـ في تدريسية كذستراتيجية التعمـ ألبعاد كالرياقيات كاالجتماليات  بالعمـك
 (19) بتحميؿ قامكا الباحث حيث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ الكوفي المنيج الباحث كاستخدـ
 في التعمـ أبعاد نمكذج الفكقي باستخداـ التحميؿ أسمكب Meta – Analysis تعمقت ميدانية دراسة
 كاالحتفاظ التحويؿ باستخداميا ميؿ: تأيرت التي المتغيرات مف العديد الوفي، كدراسة التعميـ
 التحويؿ مف كؿ لمى أير كاقح ليا التعمـ أبعاد نمكذج أف إلى الدراسة كتكومت القمؽ كاالتجاه

 كما الدراسة لمييا أجريت التي المادة في % 74 إلى%51  مف  التحويؿ نسبة كاالتجاه كارتفعت
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 لكحظ أنو كما تعمميا في القمؽ مظاىر كانخفاض المتعممة المفاىيـ نحك تحسننا أظير الفكقي التحميؿ
 التعمـ. أبعاد نمكذج أىمية إلى أشارت الدراسات معظـ

 (:1995) براوف دراسة .16
 أبعاد مف كؿ بعد داخؿ الطبلب يظيرىا التي التعمـ لعناور مبلحظة بطاقة توميـ إلى الدراسة ىدفت
 استخدـ الدراسة أىداؼ الخمسة كلتحقيؽ التعمـ أبعاد في تتميؿ التعمـ، كالتي ألبعاد مارزانك نمكذج
"برنس  مدرسة قامت بكالية )ميرالند( كما مدرسة (11لمى) بتطبيقيا قاـ حيث المبلحظة بطاقة الباحث
ممارسات  لتكجيو التعمـ كذلؾ بنمكذج أبعاد المرتبطة التدريسية الممارسات بتطبيؽ العامة كاكنتي"
 الطبلب تعمـ زيادة إلى الدراسة نتائج كأشارت. فييا المبلحظة بطاقة بتطبيؽ النمكذج ىذا معممييا
 في خاوة التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج باستخداـ باستخداـ التدريس المحتكل في المتقمنة لمميارات

 لف التعمـ. اإليجابية اإلدراكات االتجاىات بعد

 (:1994) دوجاريدراسة  .17
 أبعاد المعرفة مف كتنقيح كتعميؽ المعرفة كتكامؿ اكتساب بعدم استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىدفت
 األسس الكيميائية مقرر قمف البيئية، العمـك كمية طبلب لدل العمـك في التحويؿ في مارزانك نمكذج

 كاستخدـ الزنجية بأمريكا، كيممنجتكف كمية في كذلؾ لمجامعة، المؤىؿ العامة العمـك مقرر في المتقمف
 استخدـ الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ طالبنا (61) مف الدراسة لينة تككنت ك التجريبي المنيج الباحث
 المجمكلة بيف إلى لدـ جكىرية الدراسة نتائج كأشارت البيئية العمـك مقرر في تحويمي اختبار الباحث
 التجريبية المجمكلة طبلب لدل وعكبات إلى التحويؿ، كأشارت متكسطات في كالقابطة التجريبية

 .التعميمية المياـ  في

 (:1992)تارلتوف دراسة  .18
 مف جامعة طبلب تدريس في التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج باستخداـ بحث إجراء إلى الدراسة ىدفت
 التفكير التعمـ كتنمية لممية تحسيف لمى النمكذج أير لمعرفة كتدريبيـ بكالية )كمكارد( األمريكية نكفا

 مف فريؽ مف الدراسةلينة  التجريبي، كتككنت المنيج الباحث كاستخدـ الطبلب لدل المختمفة بأنماطو
 المختمفة االستراتيجيات التعميمية استخداـ لمى تدريبيـ كتـ النمكذج، بتجريب المتطكليف المعمميف
 المدرسيف مسالدة ىؤالء لمى التركيز ىي الدراسة ىذه في األكلى المرحمة ككانت فيو، المتقمنة
 نمكذج في السمككيات المتقمنة ممارسة لمى كتدريبيـ لدييـ التدريس سمككيات تغيير لمى المتطكليف

 الطبلب تفكير النمكذج لمى استخداـ تأيير تقييـ ىي الدراسة ىذه في اليانية كالمرحمة التعمـ، أبعاد
 لمى لمحكـ فيديك كاستبانو كأشرطة مقنف اختبار الباحث استخدـ الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ كتعمميـ
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ا التجريبية كحققت إلى المجمكلة أشارت جنتائ إلى الدراسة كتكومت النمكذج، فعالية  داالن في تقدمن
  التدريس. أساليب استخداـ

  :األوؿ المحور دراسات عمى التعميؽ
 :الدراسة ألىداؼ بالنسبة 1-
تنمية ميارات  في التعمـ أبعاد نمكذج استخداـ فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسات بعض ىدفت -

 (.2006)(، الحواف 2011)ميؿ دراسة: العرياف  التفكير،
تنمية  في التعمـ أبعاد نمكذج استخداـ فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسات بعض ىدفت كما -

 (.2006) (، الحواف2007) دراسة: الرحيمي التحويؿ، ميؿ
 نمكذج في العقمية الكاردة لممياراتتقمف المقرر  للمى مد التعرؼ إلى الدراسات بعض ىدفت -

 .(2007) ليطة (،2009) لبدالتعمـ، ميؿ دراسة:  ألبعاد مارزانك
تنمية  في التعمـ أبعاد نمكذج استخداـ فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسات بعض ىدفت كما -

 (.(2003(، البعمي 2007)دراسة: فتح    االستيعاب المفاىيمي، ميؿ
 تنمية الذكاءات في التعمـ أبعاد نمكذج استخداـ فالمية لمى التعرؼ إلى الدراسات بعض ىدفت كما-

 2007). ) الرحيمي دراسة: ميؿ المتعددة،
 التفكير لتنمية ميارات لمارزانك التعمـ أبعاد لمى قائـ مقترح برنامج إلداد: إلى الحالية الدراسة ىدفت -

 . السابع الوؼ طبلب لدل الرياقي
 :الدراسة لمنيج بالنسبة 2- 
 الدراسة، لدا أىداؼ لتحقيؽ التجريبي المنيج البعد ىذا في السابقة الدراسات جميع استخدمت -

 .الكوفي المنيج استخدمت فقد (2007)ليطة  (،(2009دراسة: لبد 
 قودية مف بوكرة مدرسةال اختيار تـ حيث التجريبي، المنيج اتبعت فقد الحالية: لمدراسة بالنسبة -

 تقسيـ اختيار لينة الدراسة مف بيف طبلب الوؼ السابع األساسي، كتـ كتـ ،بيف مدارس اإللدادية
 لمارزانك التعمـ أبعاد فالمية نمكذج لمى لمتعرؼ كمجمكلة قابطة تجريبية مجمكلة إلى الدراسة لينة
 . السابع طبلب الوؼ لدل الرياقي التفكير ميارات تنمية في

 : الدراسة ألدوات بالنسبة 3- 
 .كؿ دراسة تناكلتيا التي لممتغيرات تبعنا كذلؾ دراسة، كؿ في المستخدمة الدراسة أدكات تنكلت
(، 2007)الرحيمي دراسة: ميؿ الدراسي، التحويؿ اختبار لقياس الدراسات بعض استخدمت فقد -

 (.2006)الحواف 
الحواف   (، (2011دراسة: العرياف  ميؿ التفكير، ميارات في اختبار الدراسات بعض استخدمت -

2006).) 
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(، 2007) دراسة: فتح   ميؿ المفاىيمي االستيعاب في الدراسات اختبار بعض استخدمت كما -
 (.2003) البعمي
 (.2007) الذكاءات، ميؿ دراسة: الرحيمي في اختبارات الدراسات بعض استخدمت -
 . الرياقي التفكير لميارات اختبار استخدمت الحالية: فقد الدراسة أما -

 : الدراسة لعينة بالنسبة  4-
 :يأتي فيما ذلؾ يبيف أف لمباحث كيمكف البعد ىذا في الدراسات السابقة لينة اختمفت

(، (2006األساسي، ميؿ دراسة: الحواف  التعميـ طمبة مراحؿ مف الدراسة لينة اختارت دراسات - 
 (. 2007)   فتح
 (، الرحيمي2003) ميؿ دراسة: البعمي اإللدادية، المرحمة طمبة مف الدراسة لينة اختارت دراسات  -
 (، 2011) (، العرياف2007)

 .األساسي السابع الوؼ طبلب مف لينتيا اختارت فقد الحالية الدراسة أما - 
 : الدراسة لنتائج بالنسبة 5- 

كالتفكير كلمميات العمـ  التحويؿ في التعمـ أبعاد نمكذج فالمية لمى التعرؼ إلى ىدفت التي الدراسات
  كاالستيعاب المفاىيمي كالذكاءات المتعددة، تكومت إلى فالمية أبعاد التعمـ في تنمية ىذه الميارات.

  .الرياضي التفكير تناولت التي الدراسات ثانًيا:
 (:2012)العتاؿ دراسة  .1
 التفكيرميارت  بعض تنمية في التكاوؿ لمي قائـ مقترح برنامج فالمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

األساسي، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث لينة مككنة مف  السابع الوؼ طبلب لدل الرياقي
 الدراسي العاـ وياـ خبلؿ   لبد مدرسة يدرسكف في األساسي الذيف السابع الوؼ طبلب جميع

 قابطة إحداىما بالتساكم مجمكلتيف لمي مكزليف طالبنا، (60) مف ـ، كالمككنة2010/2011
-Tالرياقي، ككذلؾ استخدـ اختار  التفكير البيانات اختبار لجمع الباحث كاستخدـ .تجريبية كاألخرل

Testداللة ذات فركؽ إيتا، كقد أظيرت النتائج بأنو تكجد مربع كاستخداـ كتني )يك(– ماف ، كاختبار 
 أقرانيـ درجات كمتكسط التجريبية طبلب المجمكلة درجات متكسط ( بيف0.05مستكل ) لند إحوائية

 ذات الرياقي، لوالح المجمكلة التجريبية، كتكجد فركؽ التفكير اختبار في القابطة المجمكلة في
 المجمكلة درجات الطبلب مرتفعي التحويؿ في متكسط ( بيف0.05مستكل ) لند إحوائية داللة

 لوالح الرياقي،التفكير  اختبار في القابطة المجمكلة في أقرانيـ درجات كمتكسط التجريبية
درجات  متكسط ( بيف0.05مستكل ) لند إحوائية داللة ذات التجريبية، كتكجد فركؽ المجمكلة

 القابطة المجمكلة في أقرانيـ درجات كمتكسط التجريبية المجمكلة الطبلب منخفقي التحويؿ في
 التجريبية. المجمكلة لوالح التفكير الرياقي، اختبار في
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 (:2010) البالونة دراسة .2
الرياقي  التفكير تنمية في األداء لمى القائـ التقكيـ إستراتيجية أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
لينة  الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ اليانكية، المرحمة طمبة لدل المشكبلت حؿ لمى كالقدرة
العاـ  مف األكؿ الفوؿ خبلؿ اليانكية مأدبا بمدرسة العممي اليانكم األكؿ الوؼ طالبات مف مككنة

  طالبة. 36 مف كالقابطة طالبة، 38 مف التجريبية المجمكلة تككنت حيث ـ،2009/2010الدراسي 
الدراسة  أظيرت كقد المشكبلت. حؿ كاختبار الرياقي، التفكير اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ

التجريبية  المجمكلة درجات متكسطي ( بيف0.05مستكل ) لند إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو
داللة  ذات فركؽ كتكجد التجريبية، المجمكلة لوالح الرياقي، التفكير اختبار تطبيؽ في كالقابطة
 تطبيؽ اختبار في كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي بيف (0.05مستكل ) لند إحوائية

 .التجريبية المجمكلة لوالح المشكبلت حؿ

 (:2009) األغا دراسة .3
التفكير  ميارات بعض تنمية في الذىني العوؼ إستراتيجية استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

الباحث  استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ لشر، الحادم الوؼ طبلب لدل الدماغ جانبي في الرياقي
في  بنيف اليانكية الرشيد ىاركف مدرسة في يدرسكف الذيف لممي لشر الحادم الوؼ طبلب مف لينة

 30 التجريبية مف المجمكلة تككنت حيث ـ،2009/ 2008  الدراسي العاـ خبلؿ يكنس خاف محافظة
 الدماغية كاختبار السيطرة اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ طالبنا. 30 مف كالقابطة طالبنا،
لند مستكل  إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد لدـ الدراسة أظيرت كقد .الرياقي التفكير ميارات

 الختبار تنمية البعدم التطبيؽ في كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي بيف  (0.05)
 كطبلب الجانب لمدماغ المسيطر األيمف الجانب طبلب مف كؿ لدل الرياقي التفكير ميارات بعض
 ( بيف متكسطي0.05مستكل ) لند إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد كأنو لمدماغ، المسيطر األيسر
 ميارات التفكير بعض تنمية الختبار البعدم التطبيؽ في كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات
 المجمكلة التجريبية، لمدماغ( لوالح كاأليسر )األيمف معنا المسيطريف الجانبيف طبلب لدل الرياقي

 التجريبية درجات المجمكلة متكسطي بيف (0.05) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد كال
 المجمكلة لدل طبلب الرياقي التفكير ميارات بعض تنمية الختبار البعدم التطبيؽ في كالقابطة
 ).معنا الجانبيف أيسر، )أيمف، لمدماغ المسيطر الجانب إلى تعزم التجريبية

 (:(2009الرويشد والعجمي  دراسة .4
تنمية  في الرياقية المشكمة حؿ استراتيجيات بعض تدريس فالمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

الخامس  الوؼ تمميذات لدل الرياقية المشكمة حؿ نحك كالمعتقدات الرياقي كالتفكير التحويؿ
بمدرسة  الخامس الوؼ تمميذات مف لينة الباحيتاف استخدمت الدراسة ىذه كلتحقيؽ الككيت، بدكلة
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تمميذة،  20 مف التجريبية المجمكلة تككنت حيث التعميمية، العاومة منطقة مف االبتدائية اشبيمية
التفكير  في كاختبار تحويمي اختبار البيانات لجمع تافالباحي تاستخدم تمميذة. 19  مف كالقابطة
داللة  ذات فركؽ كجكد الدراسة أظيرت الرياقية. كقد المشكمة نحك المعتقدات كمقياس الرياقي،
التطبيؽ  في كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي بيف (0.01) مستكل لند إحوائية
داللة  ذات فركؽ كجكد التجريبية، المجمكلة لوالح الرياقيات، مادة في التحويؿ الختبار البعدم
التطبيؽ  في كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي ( بيف0.01مستكل ) لند إحوائية
ذات  فركؽ كجكد كلدـ التجريبية، المجمكلة لوالح الرياقية، المشكمة نحك المعتقدات لمقياس البعدم
في  كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي بيف  (0.05مستكل ) لند إحوائية داللة

 .الرياقي التفكير الختبار البعدم التطبيؽ

 (:2009) عمي دراسة .5
المرحمة   لطبلب االحتماالت تدريس في المنظكمي المدخؿ استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

ىذا  كلتحقيؽ لدييـ، الرياقي القمؽ كخفض الرياقي التفكير كتنمية التحويؿ زيادة لمى اإللدادية
كانت  بحيث أسيكط، بمحافظة اإللدادم األكؿ الوؼ طبلب مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ

كالقابطة  بنيف، المكحدة اإللدادية الجامعة مدرسة مف طالب 42 مف مككنة التجريبية المجمكلة
اختبار  البيانات لجمع كاستخدـ بنيف. المكحدة اإللدادية الجبلء مدرسة مف طالب 41 مف مككنة

فركؽ  تكجد أنو الدراسة أظيرت كقد الرياقي. القمؽ كمقياس الرياقي، التفكير كاختبار تحويمي،
 في كؿ كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي بيف( 0.01مستكل ) لند إحوائية داللة ذات
التجريبية،  المجمكلة لوالح الرياقي، التفكير كاختبار الرياقيات مادة في التحويؿ اختبار مف
التجريبية  المجمكلة درجات متكسطي بيف (0.01) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد

 .القابطة المجمكلة لوالح الرياقي، القمؽ مقياس في كالقابطة

 (:2009) العنزي دراسة .6
حؿ  استراتيجيات الرياقيات معممي إلكساب تدريبي برنامج فالمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

نحك  كاالتجاه الرياقي كالتفكير الرياقية المشكبلت حؿ لمى القدرة تنمية لمى الرياقية المشكبلت
الوؼ  معممي جميع مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ طبلبيـ، لدل الرياقيات
المدارس  في كذلؾ طالبنا، 190 طبلبيـ كجميع معمميف، 10 لددىـ البالغ االبتدائي السادس
الباحث  كاستخدـ ق.1429/1430 الدراسي العاـ مف الياني الفوؿ خبلؿ لرلر مدينة في الحككمية.
مادة  نحك االتجاه كمقياس الرياقي، التفكير كاختبار المشكبلت، حؿ لمى القدرة اختبار البيانات لجمع

( بيف 0.05) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو الدراسة أظيرت كقد الرياقيات.
مف  كؿ في البعدم كاألداء القبمي األداء في االبتدائي السادس الوؼ طبلب درجات متكسطات
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مادة  نحك االتجاه كمقياس الرياقي التفكير كاختبار ياقيةالر  المشكبلت حؿ لمى القدرة اختبار
 .البعدم األداء لوالح الرياقيات

 (:2009) حمادة دراسة .7
كالتكاوؿ  الرياقي التفكير لتنمية التبادلي التدريس استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

اليدؼ  ىذا كلتحقيؽ المدرسية، الرياقيات معايير بعض قكء في اإللدادية بالمرحمة الرياقي
أسيكط  مدارس بأحد اإللدادم الياني الوؼ مف كطالبة طالب 98 مف مككنة لينة الباحث استخدـ
بالتساكم  كقابطة تجريبية مجمكلتيف إلى تقسيميـ تـ حيث ـ،2008/  2007 الدراسي العاـ خبلؿ

كاختبار  كالبرىنة االستدالؿ ميارة لقياس الرياقي التفكير اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ
مستكل  لند إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو الدراسة أظيرت كقد .الرياقية الكتابة ميارة لقياس
الرياقي،  التفكير اختبار في كالقابطة التجريبية المجمكلتيف طمبة درجات متكسطي ( بيف0.05)

متكسطي  بيف (0.05مستكل ) لند إحوائية داللة ذات كفركؽ التجريبية، المجمكلة طمبة لوالح
المجمكلة  طمبة لوالح الرياقية، الكتابة اختبار في كالقابطة التجريبية المجمكلتيف طمبة درجات
 .التجريبية

 (:2008) القيسي دراسة .8
كاالتجاه  الرياقي كالتفكير التحويؿ في تقكيمي نمكذج استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
الوؼ  طالبات مف طالبة 81 مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ الرياقيات، نحك
تحويمي،  اختبار ىي أدكات يبلث البيانات لجمع الباحث كاستخدـ األردف. في األساسي التاسع
فركؽ  تكجد أنو الدراسة أظيرت كقد .الرياقيات مادة نحك االتجاه كمقياس الرياقي لمتفكير كاختبار
دراجات  كمتكسط التجريبية المجمكلة دراجات متكسط بيف (0.05) مستكل لند إحوائية داللة ذات
الرياقي  لمتفكير كاختبار الرياقي التحويؿ اختبار مف كؿ في القابطة المجمكلة في أقرانيـ
 .التجريبية المجمكلة لوالح الرياقيات مادة نحك االتجاه كمقياس
 (:2008) القيسي دراسة .9
لدل  الرياقي كالتفكير التحويؿ في االستقواء الرياقي استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
مف  طالبنا 68 مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ األردف. في األساسية المرحمة طمبة
اختباراف  الباحث األساسية. كاستخدـ الخطاب بف لمر مدرسة في األساسي اليامف الوؼ طبلب
د ك كج الدراسة أظيرت كقد الرياقي. لمتفكير اختبار كاآلخر تحويمي اختبار أحدىما البيانات لجمع
كمتكسط  التجريبية المجمكلة درجات متكسط ( بيف0.05مستكل ) لند إحوائية داللة ذات فركؽ
التفكير  اختبار الرياقي التحويؿ اختبار مف كؿ في القابطة المجمكلة في أقرانيـ دراجات
 .التجريبية المجمكلة لوالح مجاالتو، مف مجاؿ كؿ ىكلم الكمي الرياقي
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 (:2008) العبسي دراسة .10
األردف،  في األساسي اليالث الوؼ طمبة لدل السائدة التفكير مظاىر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
شعب  تسع يميمكف طالبة156 ك طالبنا، 190 مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ
لمتفكير  اختبار البيانات لجمع الباحث الدكلية. كاستخدـ الغكث لككالة التابعة اربد منطقة في دراسية
كالنمذجة،  بالرمكز، كالتعبير كاالستنتاج، كاالستقراء، التعميـ، التالية المظاىر يتقمف الدراسي

  1.54بمغت  الرياقي التفكير مظاىر فيمتمكك  الذيف الطمبة نسبة أف الدراسة أظيرت كالتخميف. كقد
 لمظاىر التفكير األساسي اليالث الوؼ طمبة اكتساب في إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد كلدـ %،

 .الجنس لمتغير تعزل الكمي الرياقي كالتفكير الرياقي

 (:2007) وخميفة الجميؿ عبد دراسة .11
ميارات  تنمية في المتعددة الذكاءات أنشطة لمى قائـ برنامج فالمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
ىذه  كلتحقيؽ الونالية، اليانكية المرحمة طبلب لدل الرياقي كالتفكير المكانية كالقدرة الفني الرسـ
اليانكية  أسيكط بمدرسة الونالي اليانكم األكؿ الوؼ طبلب مف لينة الباحث استخدـ اليدؼ

 .طالبنا 34 مف مككنة كقابطة طالبنا، 34 مف مككنة تجريبية مجمكلتيف إلى تقسيميـ كتـ الميكانيكية،
القدرة  كاختبار اليندسي، الرسـ في الطبلب ميارات لقياس اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ
مستكل  لند إحوائية داللة ذات فركؽ د كجك الدراسة أظيرت الرياقي. كقد التفكير كاختبار المكانية،

 الفني الرسـ ميارات اختبار مف كؿ في كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي ( بيف0.01)
 .التجريبية المجمكلة لوالح الرياقي، التفكير كاختبار المكانية القدرة كاختبار

 (:2007) القيسي دراسة .12
طمبة  لدل الرياقي كالتفكير التحويؿ في المشكبلت حؿ استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
مف  طالبنا 68 مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ األردف. في األساسية المرحمة
اختباراف  الباحث كاستخدـ األساسية. الخطاب بف لمر مدرسة في األساسي اليامف الوؼ طبلب
كجكد  الدراسة أظيرت كقد الرياقي. لمتفكير اختبار كاآلخر تحويمي اختبار أحدىما البيانات لجمع
كمتكسط  التجريبية المجمكلة درجات متكسط ( بيف0.05مستكل ) لند إحوائية داللة ذات فركؽ
التفكير  كاختبار الرياقي التحويؿ اختبار مف كؿ في القابطة المجمكلة في أقرانيـ دراجات
 .التجريبية المجمكلة لوالح مجاالتو، مف مجاؿ كؿ كلمى الكمي الرياقي

 (:2007) نجـ دراسة .13
الوؼ  طمبة لدل الذكاكات ببعض كلبلقتو الرياقي التفكير مستكل معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
رفح،  بمحافظة الحككمية المدارس مف لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ بغزة، لشر الحادم
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مف  كطالبة طالب 362 مف العينة تككنت حيث إناث، مدارس 3 ك ذككر مدارس 3 اختيار تـ حيث
التفكير  اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ ـ،2007/ 2006الدراسي العاـ خبلؿ يدرسكف الذيف

لند  إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة أظيرت المتعددة. كقد لمذكاكات تيمي كقائمة الرياقي،
الوؼ  طمبة لدل المتعددة الذكاكات مستكل ك الرياقي التفكير مستكل مف كؿ في (0.01مستكل )
داللة  ذات فركؽ كجكد كلدـ العممي، القسـ لوالح أدبي( )لممي، القسـ لمتغير تعزل لشر الحادم
 المتعددة، لدل الذكاكات كمستكل الرياقي التفكير مستكل مف كؿ ( في0.01مستكل ) لند إحوائية
 الفركؽ لوالح فذف البورم التفكير لدا ،)أنيي ذكر،(الجنس لمتغير تعزل لشر الحادم الوؼ طمبة

 الفركؽ لوالح فذف حركي كالجسـ المكاني كالذكاء اإلناث، لوالح الفركؽ فذف المغكم كالذكاء الذككر،
 .الذككر

 (:2006) محمد دراسة .14
كالتفكير  التحويؿ تنمية في بالكمبيكتر كالعرض دينز قطع استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

مف  لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كتحقيؽ االبتدائية، بالمرحمة التعمـ بطيئي التبلميذ لدل الرياقي
االبتدائية  كالنيقة االبتدائية الوديؽ بكر أبك بمدرستي التعمـ بطيئي االبتدائي الرابع الوؼ تبلميذ
 38 مف التجريبية المجمكلة تككنت حيث ـ،2006/2007الدراسي  العاـ مف األكؿ الفوؿ خبلؿ
 التفكير كاختبار تحويمي اختبار البيانات لجمع الباحث طالبنا. كاستخدـ ٤٤ مف كالقابطة طالبنا

 متكسطي بيف  (0.05)   مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة أظيرت كقد .الرياقي
 الرياقيات مادة في التحويؿ اختبار مف كؿ في كالقابطة التجريبية المجمكلتيف درجات طمبة
 داللة ذات مكجبة ارتباطيو لبلقة كجكد التجريبية، المجمكلة طمبة لوالح الرياقي، كاختبار التفكير
 في درجاتيـ كبيف التحويمي االختبار في التجريبية المجمكلة تبلميذ درجات متكسط إحوائية بيف
 .الرياقي اختبار التفكير

 (: (2006وَلشيف السميع عبد دراسة .15
التحويؿ  لتنمية المتعددة الذكاءات لمى قائـ مقترح برنامج فالمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
استخدـ  اليدؼ ىذا كلتحقيؽ اإللدادية، المرحمة تبلميذ لدل الرياقيات نحك كالميؿ الرياقي كالتفكير
الياني  الدراسي الفوؿ في اإللدادية الشيماء بمدرسة اإللدادم األكؿ تبلميذ مف مككف لينة الباحث
 قابطة مجمكلتيف لمى بالتساكم مكزليف طالبنا 78 مف كالمككنة ـ،2005/2006الدراسي  العاـ مف

تحويمي  كاختبار المتعددة الذكاءات لتقييـ مبلحظة قائمة البيانات لجمع الباحياف استخدـ .كتجريبية
ذات  فركؽ كجكد الدراسة أظيرت الرياقيات. كقد نحك الميؿ كمقياس الرياقي التفكير في كاختبار
أقرانيـ  دراجات كمتكسط التجريبية المجمكلة درجات متكسط بيف(0.05) مستكل لند إحوائية داللة
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كمقياس  الرياقي التفكير كاختبار الرياقي التحويؿ اختبار مف كؿ في القابطة المجمكلة في
 .التجريبية المجمكلة لوالح البعدم، التطبيؽ في الرياقيات نحك الميؿ

 (:2005 (حمادة دراسة .16
لمى  القائمتيف كاالستقواء) شارؾ – زاكج - فكر(إستراتيجيتي فعالية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
قمؽ  كاختزاؿ الرياقي التفكير ميارات تنمية في المدرسية الرياقيات نكادم في النشط التعمـ أسمكب

تبلميذ  بيف مف لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ اإللدادية، المرحمة تبلميذ لدل الرياقيات
 2003الدراسي العاـ خبلؿ القاىرة بمدينة اإللدادية النقراشي بمدرسة اإللدادم اليالث الوؼ

 )شارؾ – زاكج - فكر (إستراتيجية تستخدـ التي األكلي التجريبية المجمكلة كانت حيث ـ،2004/
 40 مف االستقواء مككنة إستراتيجية تستخدـ التي اليانية التجريبية كالمجمكلة طالب، 44 مف مككنة
 ميارات البيانات اختبار لجمع الباحث طالب. كاستخدـ 42 مف مككنة القابطة كالمجمكلة طالب،
 إحوائية ذات داللة فركؽ تكجد أنو الدراسة أظيرت كقد الرياقيات. قمؽ كمقياس الرياقي، التفكير
 التطبيقيف في) األكلي كاليانية (التجريبية المجمكلة طبلب درجات متكسطات بيف (0.01) مستكل لند
 داللة ذات كتكجد فركؽ البعدم، التطبيؽ لوالح الرياقي، التفكير اختبار في كالبعدم القبمي

كاليانية(  )األكلي التجريبية المجمكلة طبلب درجات متكسطات بيف (0.05) مستكل لند إحوائية
 كتكجد كاليانية(، التجريبية )األكلي المجمكلة لوالح الرياقي التفكير اختبار في القابطة كالمجمكلة

 (التجريبية المجمكلة درجات طبلب متكسطات بيف  (0.05)مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ
 تكجد ك القابطة، المجمكلة الرياقيات لوالح قمؽ مقياس في القابطة كالمجمكلة )كاليانية األكلي
 التجريبية المجمكلة طبلب متكسطات درجات ( بيف0.05مستكل ) لند إحوائية داللة ذات فركؽ
 .القبمي التطبيؽ لوالح قمؽ الرياقيات لمقياس كالبعدم القبمي التطبيقيف في )كاليانية )األكلي

 (: (2005الحكيـ عبد دراسة .17
كالتفكير  التحويؿ تنمية في البنائي لمتعمـ كيتمي نمكذج استخداـ فعالية المعرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

الباحث  استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ الرياقيات، مادة في اليانكم األكؿ الوؼ طبلب لدل الرياقي
ـ، حيث 2004/2005الدراسي  العاـ خبلؿ اليانكية النمكذجية الجديدة مور مدرسة طبلب مف لينة
البيانات  لجمع الباحث كاستخدـ طالبنا. 48 مف كالقابطة طالبنا، 45 مف التجريبية المجمكلة تككنت
إحوائية  داللة ذات فركؽ تكجد أنو الدراسة أظيرت الرياقي. كقد التفكير كاختبار تحويمي اختبار
كاألداء  القبمي األداء في التجريبية المجمكلة طبلب درجات متكسطات بيف (0.05) مستكل لند

 تكجد ك البعدم، األداء لوالح الرياقي، التفكير كاختبار التحويمي االختبار مف كؿ في البعدم
 كالقابطة التجريبية المجمكلة درجات متكسطي بيف (0.05) مستكل لند إحوائية داللة فركؽ ذات



57 
 

 المجمكلة لوالح الرياقي، التفكير كاختبار التحويمي االختبار مف لكؿ البعدم في التطبيؽ
 .التجريبية

  (2004):  مطر دراسة .18
طبلب  لدل الرياقي التفكير تنمية في المفاىيـ مخططات استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
جباليا  ذككر مدرسة مف لينة الباحث استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ ، بغزة األساسي اليامف الوؼ

 مف التجريبية المجمكلة تككنت حيث غزة، بقطاع الدكلية الغكث ككالة لمدارس التابعة "ج"اإللدادية 
 كقد. الرياقي التفكير في اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ طالبنا. 40 مف كالقابطة طالبنا، 40

درجات  متكسطي بيف (0.01) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو الدراسة أظيرت
المجمكلة  لوالح الرياقي التفكير الختبار البعدم التطبيؽ في كالقابطة التجريبية المجمكلة
الطبلب  درجات متكسطي بيف (0.01) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ كتكجد التجريبية،
الرياقي  التفكير الختبار البعدم التطبيؽ في كالقابطة التجريبية المجمكلتيف في التحويؿ مرتفعي
متكسطي  بيف (0.01) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ كتكجد التجريبية، المجمكلة لوالح
الختبار  البعدم التطبيؽ في كالقابطة التجريبية المجمكلتيف في التحويؿ منخفقي الطبلب جاتدر 

 .التجريبية المجمكلة لوالح الرياقي التفكير

 (: (2003التودري دراسة .19
كأيرىا  االبتدائي اليالث الوؼ رياقيات لتدريس مقترحة إستراتيجية أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
الباحث  استخدـ اليدؼ ىذا كلتحقيؽ بالتعمـ، كاالحتفاظ المفظية التماريف كترجمة الرياقي التفكير لمى
كاألخرل قابطة.  تجريبية إحداىما مجمكلتيف لمى بالتساكم مكزليف كتمميذة، تمميذ(84) مككنة لينة

الرياقي التفكير  ميارات في كاختبار الرياقيات في تحويمي اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ
 ترجمة  في كاختبار الرياقي(، البرىاف العبلقات، إدراؾ بالرمكز، التعبير االستنباط، )االستقراء،
 ( بيف0.05) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة أظيرت المفظية. كقد التماريف
مادة  في التحوؿ اختبار مف كؿ في كالقابطة التجريبية المجمكلتيف طبلب درجات متكسطي
 التجريبية. المجمكلة لوالح المفظية، التماريف ترجمة كاختبار الرياقي التفكير كاختبار الرياقيات

 (: (2001خالؽ دراسة .20
المعرفية  الميارات اكتساب لمى اليندسة في مقترح برنامج فالمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
ىذا  كلتحقيؽ اإللدادم، األكؿ الوؼ تبلميذ مف المختمفة المستكيات لدل كالتحويؿ بأنكالو لمتفكير
اإللدادم  األكؿ الوؼ فوكؿ بيف مف فوكؿ أربعة مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ

البيانات  لجمع الباحث لشكائية. كاستخدـ بوكرة اختيارىما تـ بوكرة المنيا مدارس مف بمدرستيف
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التفكير  التحميمي، التفكير الناقد، التفكير االستقرائي، )التفكير لمتفكير المعرفية الميارات اختبار
 .الرياقيات مادة في التحويؿ كاختبار الرياقي، التفكير كاختبار االبتكارم(، كالتفكير االستداللي،

درجات  متكسطي بيف  (0.01)مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة أظيرت كقد
التفكير  كاختبار ككؿ لمتفكير المعرفية الميارات اختبار مف كؿ في كالقابطة التجريبية المجمكلة
 .التجريبية المجمكلة لوالح الرياقيات، مادة في التحويؿ كاختبار كمككناتو ككؿ الرياقي

 (:2001) حسف دراسة .21
لمى  الرياقية المفاىيـ تدريس في التعمـ دكرة نمكذج استخداـ أير معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت

ىذا  كلتحقيؽ اليانكم، األكؿ الوؼ طبلب لدل الرياقي التفكير كتنمية التعمـ أير كبقاء التحويؿ
يدرسكف  الذيف اليانكم األكؿ بالوؼ كطالبة طالبا 140 مف مككنة لينة الباحث استخدـ اليدؼ
العاـ  ؿخبل أسيكط بمدينة بنات اليانكية كالخياط بنيف اليانكية لمى إسماليؿ أحمد المشير بمدرستي
  تجريبية. كاألخرل قابطة أحدىما بالتساكم مجمكلتيف لمى مكزليف ، ـ2000/2001الدراسي 
 .رياقي تفكير اختبار كاألخر الرياقية، المفاىيـ في تحويمي اختبار البيانات لجمع الباحث كاستخدـ
درجات  متكسطي بيف (0.05) مستكل لند إحوائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة أظيرت كقد

المؤجؿ  كالبعدم البعدم التحويمي االختبار مف كؿ في كالقابطة التجريبية المجمكلتيف طبلب
 .التجريبية المجمكلة طبلب لوالح الرياقي، التفكير كاختبار

 :الرياضي التفكير تناولت التي السابقة الدراسات عمى التعميؽ
 :جيات عدة مف وتناولت الرياضي التفكير تناولت التي السابقة الدراسات بأف الباحث يرى

 المتغيرات كبعض الرياقي التفكير تنمية أجؿ مف إستراتيجية استخداـ لف تحدث مف فمنيا 
ي لم (،2008) دراسة: القيسي الدراسات، ىذه كمف كاالتجاه، كالميؿ ميؿ: التحويؿ األخرل،

(2009.) 
 كبعض الرياقي التفكير تنمية أجؿ مف مقترح برنامج استخداـ لف تحدث مف كمنيا 

 العتاؿدراسة: الدراسات، ىذه كمف كاالتجاه، كالميؿ ميؿ: التحويؿ المتغيرات األخرل،
(2012.) 
 دراسة: العبسي ميؿ، المتعمميف، لدل السائدة الرياقي التفكير ميارات لف تحدث مف كمنيا 

 (.2007) (، نجـ2008)
 (.2009) العنزم دراسة: ميؿ، المعمميف، لدل الرياقي التفكير ميارات لف تحدث مف كمنيا 
كمعرفة  البيانات جمع أجؿ مف الرياقي التفكير في اختبار استخدمت قد الدراسات ىذه جميع أف إال

 .النتائج
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 بماذا استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة؟ -
 .الرياقي التفكير ميارات لمى التعرؼ .1
 في الباحث منيا استفاد حيث الرياقي، التفكير تقيس التي األسئمة لمى بعض التعرؼ .2

 .الدراسة أداة التفكير الرياقي اختبار بناء
 بماذا تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة؟ -

 أنيا أجريت في بيئة فمسطينية لمى لينة مف طبلب الوؼ السابع األساسي بغزة. .1
الجبر لدل طبلب الوؼ السابع أنيا قامت بعمؿ اختبار لمتفكير الرياقي خاص بكحدة  .2

األساسي, حيث تقمف االختبار مفاىيـ الكحدة في مقمكف األسئمة التي تقيس ميارات 
 التفكير الرياقي.
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 المقدمة:
أداة الدراسة  ككذلؾ الدراسة كلينتيا، كألفراد مجتمع الدراسة، كوفنا لمنيج الفوؿ ىذا يتناكؿ
ا يتقمف كما كيباتيا، كودقيا إلدادىا، كطرؽ المستخدمة  في بيا الباحث قاـ التي لئلجراءات لرقن

التحميؿ  في الباحث التمد لمييا التي األساليب اإلحوائية الدراسة كتطبيقيا، كأخيرنا أداة تقنيف
 .اإلحوائي لمدراسة

 منيج الدراسة: .1
ر متغير لمى آخر في ظركؼ المنيج التجريبي الذم يسعى لمكشؼ لف تأيي باستخداـ الباحث قاـ
، كلذلؾ فالتجريب تغيير متعمد مقبكط بالشركط المحددة طر الباحث فييا لمى متغيرات أخرليسي

(، كاتبع الباحث التوميـ التجريبي 2007،9لحدث ما كمبلحظة التغييرات في الحدث ذاتو )الشربيني،
 ذم المجمكلتيف.

 عينة الدراسة: .2
لشكائينا،  اإللدادية فوكؿ الوؼ السابع في مدرسة أحمد لبد العزيز تـ اختيار لينة الدراسة مف بيف

 كتـ تعييف المجمكلتيف القابطة كالتجريبية بطريقة لشكائية.
 .الدراسة لينة تكزيع يكقح التالي جدكؿكال

 ( 1) رقـ جدوؿ
 .الدراسة عينة توزيع يوضح

 النسبة % العدد العينة
 %50 32 ضابطة
 %50 32 تجريبية
 %100 64 المجموع

 متغيرات الدراسة: .3
 تككنت متغيرات الدراسة مف:

 :برنامج قائـ لمى بعديف مف أبعاد التعمـ لمارزانك. المتغير المستقؿ 
 :بعض ميارات التفكير الرياقي. المتغير التابع 
 البرنامج المقترح: .4

 (:2كتككف البرنامج المقترح مما يمي انظر الممحؽ رقـ )
 المقترح القائـ لمى أبعاد التعمـ لمارزانك.تعريؼ البرنامج  - أ
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 الفكرة العامة لمبرنامج المقترح. - ب
 أسس بناء البرنامج المقترح. - ت
 مبررات بناء البرنامج. - ث
 األىداؼ العامة لمبرنامج. - ج
 إطار محتكم البرنامج المقترح. - ح
 أسمكب التدريس المقترح في البرنامج. - خ
 أساليب التقكيـ المقترحة في البرنامج. - د
 كالكسائؿ التعميمية المقترحة.المكاد  - ذ
 درس. 16دركس البرنامج كالمككف مف   - ر

 ولقد تـ اختيار بعديف مف أبعاد التعمـ لمارزانو، وىما:
 اكتساب المعرفة كتكامميا. ( أ
 تعميؽ المعرفة كوقميا. ( ب

 كالجدكؿ التالي يكقح الميارات المتقمنة في البعديف المختاريف مف أبعاد التعمـ.
 (2جدوؿ رقـ )

 الميارات المتضمنة في البعديف المختاريف مف أبعاد التعمـ يوضح
 تعميؽ المعرفة وصقميا اكتساب المعرفة وتكامميا ـ

 األنشطة التحميمية ربط التعمـ الجديد بالتعمـ السابؽ  .1
 )أكجو الشبو كاالختبلؼ( المقارنة األميمة  .2
 التونيؼ العوؼ الذىني  .3
 االستقراء تككيف المفيكـ  .4
 االستنباط التمييبلت  .5
 )معمكمة يراد توحيحيا( تحميؿ األخطاء الرسـك البيانية  .6

7.  
 شرح خطكات الحؿ مف الطالب 
 )التعبير المفظي لف األفكار(

 )الدليؿ المدلـ/ التبرير( تعميؿ اإلجابات 

 الفكرة العامة لرض خطكات الحؿ مف المعمـ )النمذجة(  .8
 تحميؿ خرائط التدفؽ  .9
  األخطاء الشائعةإبراز   .10

11.  
تكفير مكاقؼ متنكلة كمختمفة الستخداـ 

  الميارة

12.  
 (KWLاستيراتيجية )

 ما تعممتو –ما أريد أف ألرفو  –ما ألرفو 
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 .كيعزك اختيار البعديف السابقيف فقط، لما ليما مف أىمية كبيرة كاحتكائيما العديد مف الميارات -
حرص الباحث لمى تكفير لدة ميارات في كؿ إلداد درس  كقد تـ التنكيع بيف تمؾ الميارات، حيث -

 مف دركس الكحدة.
 ضبط البرنامج:

قاـ الباحث بذلداد دليؿ لممعمـ لكي يتمكف مف تطبيؽ البرنامج بوكرة وحيحة, كذلؾ ألد الباحث 
مجمكلة مف أكراؽ العمؿ الخاوة بالبرنامج كذلؾ لكي يتأكد الباحث مف مركر الطبلب بنشاطات 

 (.1. انظر الممحؽ رقـ )، كذلؾ بعد لرقو لمى محكميفالتعمـ بشكؿ سميـ كوحيحأبعاد 
كقاـ الباحث بكقع وكر مقترحة لكؿ نشاط مف نشاطات أبعاد التعمـ كقح فييا كيفية أداء النشاط 
مف قبؿ المعمـ كالطالب, إقافة إلى نماذج كاقعية قاـ الطبلب بتنفيذىا مف خبلؿ البرنامج المقترح. 

 .(3لممحؽ رقـ )انظر ا
 أداة الدراسة: .5
فالمية البرنامج المقترح القائـ لمى أبعاد التعمـ لمارزانك في تنمية بعض ميارات التفكير  تحقؽ مفلم

الدراسة كىي اختبار التفكير  أداةالرياقي لدل طمبة الوؼ السابع األساسي، قاـ الباحث بذلداد 
 الرياقي.

 :  اختبار التفكير الرياضي
 ويشمؿ: إحصائًيا اَلختبار ضبط
 .لؤلسئمة كالتمييز الوعكبة معامبلت حساب - 
 .االختبار كيبات ودؽ حساب  -

 تفصيؿ:ال بعض يمي وفيما
كاف اليدؼ العاـ مف االختبار ىك قياس مستكل بعض ميارات  :لالختبار العاـ اليدؼ تحديد .1

التفكير الرياقي لدل طبلب الوؼ السابع األساسي, كذلؾ مف خبلؿ كحدة الجبر المقررة قمف 
 الجزء الياني مف كتاب الرياقيات.

 :اَلختبار أبعاد تحديد .2
أسفر ذلؾ لف التكوؿ إلى ميارات التفكير الرياقي تـ استخبلويا مف الكحدة بعد تحميميا. كقد 

 ( ميارات مف ميارات التفكير الرياقي كذلؾ لتطبيؽ الدراسة لمييـ:5اختيار)
 االستنتاج. -1
 التعبير بالرمكز. -2
 التخميف. -3
 التفكير المنطقي. -4
 حؿ المسألة. -5
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 .الرياقي التفكيرلمى بعض ميارات  االختبار يكقح تكزيع فقراتكالجدكؿ التالي 
 (3) رقـ  جدوؿ

 الرياضي التفكيرعمى بعض ميارات  ختباراَل فقرات توزيعيوضح 
 النسبة المئوية الفقرات عدد الفقرات رقـ الميارة
 %10 3  3، 2، 1 اَلستنتاج

 %27 8 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4 بالرموز التعبير
 %10 3  14، 13، 12 التخميف

 التفكير المنطقي
15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،

23 ،24 ،25 
11 37% 

 %16 5 30، 29، 28، 27، 26 المسألة حؿ
 %100 فقرة 30 المجموع

 
 :صياغة مفردات اَلختبار 
 التالية: األسس اَلختبار مفردات صياغة في روعي وقد
 . كمحدد كاقح بشكؿ وياغتيا – ١
 . كاحدة إجابة مف أكير يحتمؿ ال بحيث السؤاؿ وياغة – ٢
 . الوحيحة اإلجابة إلى إشارة أية لمى يحتكم ال بحيث السؤاؿ وياغة – ٣
 لكؿ الفقرات لدد كحسب السابقة، األكزاف حسب الخمسة األبعاد تشمؿ حيث األسئمة في التنكع – ٤

 . (3جدكؿ رقـ ) في كالمكقحة ميارة
 اإلجابة بينيا مف الطالب يختار بدائؿ أربعة لمى سؤاؿ مف األسئمة المكقكلية كؿ احتكاء – ٥

 .الوحيحة
 : اَلختبار تعميمات وضع .3

ىذه  كفي االختبار، في منيـ مطمكب ىك ما إلى الطبلب تكجيو ىك التعميمات ىذه مف اليدؼ
 بطريقة تحقؽ اإلجابة ككيفية اإلجابة أيناء إتباليا يجب التي الطريقة إلى أنظارىـ لفت تـ التعميمات
  .االستعانة باآلخريف كلدـ بدقة السؤاؿ قراءة بكجكب لمييـ التنبيو جانب إلى االختبار، مف اليدؼ

 .اَلختبار أسئمة  إعداد .4
بمغ  حيث ،(4) رقـ ممحؽ الرياقي التفكير ميارات الختبار األكلية حيث قاـ الباحث بكقع الوكرة

 .(30) فقراتو لدد
 لالختبار. األولي التطبيؽ  .5

 درجػة مػف لمتأكػد كمقدمػة االختبػار مف فقرات فقرة كؿ فعالية درجة مف التحقؽ إلى اإلجراء ىذا كيرمي
 يكفره لما مستقببلن  ممكننا استخدامو يوبح وبلحية االختبار مف التأكد كلند  ككؿ. االختبار وبلحية
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 فػي أفقػؿ اختبػارات إلػداد لمػى قػدرة أكيػر التحميػؿ قيامػو بميمػة بعػد المعمػـ كيوػبح ككقػت جيػد مػف
 . المستقبؿ

 آراء قكء في كتنقيحو تعديمو بعد األكلى وكرتو في االختبار بتطبيؽ الباحث حيث قاـ
أحمد لبد  مدرسة السابع األساسي في الوؼ طبلب مف استطبللية لينة لمى أكلينا تطبيقنا المحكميف

لددىـ  بمغ حيث ـ,2014 -ـ2013العزيز األساسية لمبنيف خبلؿ الفوؿ الياني مف العاـ الدراسي 
 مف الودؽ مناسبة درجة كجكد إلى االطمئناف بيدؼ كذلؾ مف خارج لينة الدراسة ( طالبنا،34)

 التفكير بعض ميارات لقياس والحة أداة كالتباره االختبار ىذا وبلحية تقرير يمكف بحيث كاليبات،
التجربة  خبلؿ مف لمباحث االختبار, كما تبيف أسئمة كقكح مف الباحث كتأكد .الطبلب لدل الرياقي

 أسئمة لف الباحث يسألكا لـ أغمب الطبلب كأف كمحددة، كاقحة االختبار تعميمات أف االستطبللية
نما لبلختبار، فيميـ لدـ لمى تدؿ  أف يعني كىذا المعتادة األمكر بعض تدكر حكؿ األسئمة كانت كا 

دقيقة مف خبلؿ  35الطبلب، كما قاـ الباحث بتحديد زمف االختبار كالذم كاف  مع يتناسب االختبار
 المعادلة التالية:

 2زمف اَلختبار= )الزمف الذي استغرقو أقؿ طالب + الزمف الذي استغرقو أكثر طالب( / 
 اَلختبار: تصحيح .6

 االختبار. فقرات مف فقرة لكؿ كاحدة درجة حدد الباحث 
 .قاـ الباحث بتوحيح االختبار بنفسو 
 التمييز:و  الصعوبة معامال .7

أسئمة االختبار كذلؾ مف أجؿ التخمص مف  قاـ الباحث بذيجاد معامؿ الوعكبة كالتمييز لكؿ سؤاؿ مف
 , كفؽ العبلقات التالية:كالسيمة جدنا األسئمة الوعبة جدنا

 = معامؿ الصعوبة

 

 

 السؤاؿ عفعدد مف أخطأ باإلجابة 
 السؤاؿ عفعدد المفحوصيف الذيف حاولوا اإلجابة 

 

 

 ؾ( ÷ 2ف – 1ز )ـ( = )فيمعامؿ التمي
 الفئة العميا.: لدد اإلجابات الوحيحة في 1ف
 : لدد اإلجابات الوحيحة في الفئة الدنيا.2ف

 حدم المجمكلتيف.إ أفرادؾ: لدد 
 طالبنا. 17طالبنا كالفئة الدنيا المككنة مف  17حيث أف الباحث قاـ باختيار الفئة العميا كالمككنة مف 
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تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، ذلؾ بعد تقسيـ مجمكع الطبلب العينة 
طالبنا إلي مجمكلتيف بعد ترتيب درجاتيـ ترتيب توالدم، بحيث  34االستطبللية البالغ لددىـ 

طالبنا مف مجمكع الطبلب الذيف حومكا لمى أدنى  17% بكاقع 50تحتكم المجمكلة األكلى لمى 
بكاقع  %50ت، كالمجمكلة اليانية تقمنت لمى الطبلب الذيف حومكا لمى ألمى درجات بمقدار درجا
( يكقح نتائج 4طالبنا مف المجمكع الكمي لمطبلب، كتـ حساب معامؿ التمييز، كالجدكؿ رقـ ) 17
 كالتمييز لجميع فقرات االختبار.  الوعكبة يمعامم

 (4جدوؿ رقـ )
 والتمييز لجميع فقرات اَلختباريوضح نتائج معامؿ الصعوبة 

 يزيالتم الصعوبة السؤاؿ يزيالتم الصعوبة السؤاؿ
1 0.53 0.47 17 0.53 0.59 
2 0.56 0.53 18 0.56 0.41 
3 0.56 0.41 19 0.59 0.47 
4 0.56 0.53 20 0.62 0.41 
5 0.71 0.47 21 0.65 0.47 
6 0.68 0.41 22 0.62 0.41 
7 0.68 0.41 23 0.50 0.76 
8 0.53 0.47 24 0.71 0.59 
9 0.68 0.41 25 0.56 0.53 
10 0.65 0.47 26 0.53 0.59 
11 0.53 0.59 27 0.53 0.47 
12 0.62 0.53 28 0.53 0.47 
13 0.65 0.47 29 0.68 0.41 
14 0.50 0.53 30 0.53 0.59 
 0.50 0.59 المتوسط 0.65 0.56 15
16 0.62 0.53 

 
( 0.71 – 0.50( أف درجات وعكبة فقرات االختبار تتراكح بيف )4رقـ )يتبيف مف جدكؿ 

، مما يشير 0.50( بمتكسط لاـ 0.76 -0.41%، كما تتراكح درجات التمييز بيف )59بمتكسط لاـ 
أف معامؿ  أف جميع فقرات االختبار تقع قمف المستكل المقبكؿ لمعامبلت الوعكبة كالتمييز، حيث

أف معامؿ التمييز الجيد ك ( 2002)ممحـ،  .(0.75 – 0.50) الوعكبة المرغكب فيو يتراكح ما بيف
 مما يدلؿ لمى أف االختبار جيد.(. 2005فما فكؽ. )ككافحة، 0.40  يككف
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 :وثباتو صدؽ اَلختبار .8

 التفكير الرياضي مياراتأوَل: صدؽ اختبار 
 المحاميه صدق: 

في المناىج كطرؽ  متخوص 13لرض الباحث االختبار لمى مجمكلة مف المحكميف تألفت مف 
( كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقاـ بذجراء ما يمـز 5التدريس, كأسماء المحكميف بالممحؽ رقـ )

كبذلؾ بعد التحكيـ,  النيائيةمف تعديؿ في قكء المقترحات المقدمة, كبذلؾ خرج االختبار في وكرتو 
 ( فقرة. 30تككف فقرات االختبار )

  صدؽ اَلتساؽ الداخمي 
كذلؾ مف خبلؿ حساب معامؿ  َلختبار مستويات التفكير الرياضيتـ حساب ودؽ االتساؽ الداخمي 

 34االرتباط بيف كؿ فقرة مف الفقرات مع الدرجة الكمية لبلختبار لمى جميع أفراد العينة البالغ قكاميا 
 ( يكقح نتائج معامبلت االرتباط.5طالب، الجدكؿ رقـ )

 (5جدوؿ رقـ )
 درجة الكمية لالختبارالتفكير الرياضي مع ال مياراتمعامؿ اَلرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار 

 مستوى الدَللة معامؿ اَلرتباط رقـ السؤاؿ مستوى الدَللة معامؿ اَلرتباط رقـ السؤاؿ
1 .572(**) 0.000 16 .494(**) 0.003 
2 .535(**) 0.001 17 .683(**) 0.000 
3 .479(**) 0.004 18 .472(**) 0.005 
4 .591(**) 0.000 19 .577(**) 0.000 
5 .664(**) 0.000 20 .479(**) 0.004 
6 .607(**) 0.000 21 .497(**) 0.003 
7 .652(**) 0.000 22 .608(**) 0.000 
8 .579(**) 0.000 23 .812(**) 0.000 
9 .450(**) 0.008 24 .659(**) 0.000 
10 .577(**) 0.000 25 .563(**) 0.001 
11 .655(**) 0.000 26 .488(**) 0.003 
12 .572(**) 0.000 27 .523(**) 0.002 
13 .665(**) 0.000 28 .579(**) 0.000 
14 .471(**) 0.005 29 .555(**) 0.001 
15 .584(**) 0.000 30 .655(**) 0.000 

       0.01** ارتباط معنوي عند مستوى دَللة  
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( أف معامؿ االرتباط لجميع فقرات اختبار مستكيات التفكير الرياقي 5يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
الختبار كىذا امما يشير إلي كجكد اتساؽ داخمي لفقرات  0.01كانت دالة إحوائيا لند مستكل داللة 

 يدلؿ لمى ودؽ االختبار.

 التفكير الرياضي مياراتثبات اختبار ثانًيا: 
تـ حساب معامؿ اليبات لبلختبار مف خبلؿ طريقة التجزئة النوفية، حيث تـ إيجاد معامؿ 

سؤاؿ، كمعدؿ درجات األسئمة الزكجية كالبالغة  15االرتباط بيف معدؿ درجات األسئمة الفردية البالغة 
ح، براكف لمتوحي -سؤاؿ، كقد تـ توحيح معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة ارتباط سبيرماف  15

 ( يكقح معامؿ اليبات قبؿ كبعد التعديؿ.6كالجدكؿ رقـ )

 (6جدوؿ رقـ )
 التفكير الرياضي وفًقا لطريقة التجزئة النصفية مياراتيوضح معامؿ الثبات َلختبار 

عدد  البياف
معامؿ الثبات بعد  معامؿ الثبات قبؿ التصحيح الفقرات

 التصحيح
 0.902 0.822 30 اختبار مستويات التفكير الرياضي

كىي تعتبر  ،0.902( أف قيمة معامؿ اليبات كفقا لطريقة التجزئة النوفية بمغ 6يتبيف مف جدكؿ رقـ )
 قيمة مرتفعة تدلؿ لمى قكة االختبار كيباتو.
 (6انظر الممحؽ رقـ )كبذلؾ يككف االختبار في وكرتو النيائية 

 ضبط متغيرات الدراسة: .9
 التفكير الرياقي لمجمكلتي الدراسة التجريبية  مياراتاختبار في  متغير التفكير قبط

 .كالقابطة
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 (7جدوؿ رقـ )
 يوضح نتائج اختبار ت لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف في القياس القبمي

اَلنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البياف
مستوى  tقيمة  المعياري

 الدَللة

 اَلستنتاج
 0.696- 0.85 1.72 32 الضابطة

 
0.489 

 0.94 1.88 32 التجريبية 

 التعبير بالرموز
 1.917- 1.37 2.50 32 الضابطة

 
0.060 

 1.24 3.13 32 التجريبية 

 التخميف
 0.978- 0.74 1.03 32 الضابطة

 
0.332 

 0.79 1.22 32 التجريبية 

 التفكير المنطقي
 0.513- 1.81 3.88 32 الضابطة

 
0.610 

 1.59 4.09 32 التجريبية 

 حؿ المسألة
 1.303 0.91 1.38 32 الضابطة

 
0.197 

 0.82 1.09 32 التجريبية 
الدرجة الكمية لميارات 

 التفكير الرياضي
 3.17 10.50 32 الضابطة

-1.198 0.235 
 2.87 11.41 32 التجريبية

  2                         = 0.05عند مستوى دَللة   62الجدولية لدرجات حرية  tقيمة        
  2.66                            = 0.01عند مستوى دَللة   62الجدولية لدرجات حرية  tقيمة 

ال ، كبالتالي 0.01ت المحسكبة أوغر مف قيمة ت الجدكلية لند ( أف قيمة 7يتبيف مف جدكؿ رقـ )
التجريبية درجات أفراد المجمكلة بيف متكسط  0.01لند مستكل  تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية

 التفكير الرياقي. مياراتاختبار  التجريبية كالقابطة فيمجمكلتي التكافؤ  ىكالقابطة، مما يشير إل
 :المعمـ 

قاـ بتدريس الوفيف المعمـ نفسو الذم كاف يدرسيـ منذ بداية العاـ, كلكف لقماف تنفيذ البرنامج بوكرة 
 وحيحة قاـ الباحث بما يمي:

لدة لقاءات بيف المعمـ كالباحث لمكقكؼ لمى مفيكـ أبعاد التعمـ ككيفية التركيز لميو في لقد  .1
 لممية التدريس, ككيفية أداء دركس البرنامج المقترح.

قاـ الباحث بحقكر جميع حوص البرنامج مع المعمـ المنفذ داخؿ حجرة الوؼ, كذلؾ  .2
 لمتأكد مف سير البرنامج بالشكؿ السميـ.

 :العمر 
, حيث إف جميع الطبلب ىـ لاـ( 13 – 12) الباحث أف جميع الطبلب في نفس العمر يبلحظ

 طبلب الوؼ السابع األساسي.
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 :الجنس 
لقد تـ تطبيؽ االختبار في ىذه الدراسة لمى التبلميذ الذككر فقط, كبيذا يككف الباحث قد يبت متغير 

 الجنس في ىذه الدراسة.
 :المستوي اَلقتصادي واَلجتماعي 
الباحث أف ييبت ىذا المتغير كذلؾ مف خبلؿ أخذه لعينة الدراسة مف منطقة كاحدة يتساكم فييا حاكؿ 

 تقريبنا الكقع االقتوادم كاالجتمالي, كىك ما أبرزتو كشكؼ األحكاؿ المدرسية.

 ت الدراسة:خطوا. 7
كاألبحاث االطبلع لمى األدب التربكم المتعمؽ بمكقكع الدراسة في بعض الكتب كالدراسات  .1

 التربكية كالدكريات.
 تحديد أبعاد التعمـ البلـز تكفرىا لدل طبلب الوؼ السابع. .2
 اختيار كحدة دراسية. .3
 (7تحميؿ محتكل الكحدة.  انظر الممحؽ رقـ ) .4
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة وتفسيرىا
خبلؿ اختبار فرقيات الدراسة كىي أربع في ىذا الفوؿ يعرض الباحث النتائج التي تكوؿ إلييا مف 

 فرقيات:
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ والذي نص عمى أنو: 
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة )"

البعدم الختبار ميارات المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة في التطبيؽ 
 "التفكير الرياقي؟

 :اآلتية الصفرية الفرضية صياغة تـ السؤاؿ، ىذا عف ولإلجابة
( ( بيف متكسط درجات أفراد 01.0"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة 

التطبيؽ البعدم الختبار ميارات المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة في 
 التفكير الرياقي".

لينتيف  يلفركؽ بيف متكسطلداللة ا tقاـ الباحث باستخداـ اختبار  الوفرية كالختبار وحة الفرقية
 .t( يكقح نتائج اختبار 8، كالجدكؿ رقـ )مستقمتيف

 (8جدوؿ رقـ )
 لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف في القياس البعدي tيوضح نتائج اختبار 

 المتوسط العدد المجموعة البياف
اَلنحراؼ 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الدَللة

 اَلستنتاج
 0.82 1.97 32 الضابطة

-6.067 0.000 
 0.30 2.91 32 التجريبية

 التعبير بالرموز
 1.51 3.03 32 الضابطة

-3.475 0.001 
 1.12 4.19 32 التجريبية

 التخميف
 1.02 1.53 32 الضابطة

-3.910 0.000 
 0.76 2.41 32 التجريبية

 التفكير المنطقي
 2.11 5.00 32 الضابطة

-3.412 0.001 
 2.28 6.88 32 التجريبية

 حؿ المسألة
 0.78 2.19 32 الضابطة

-2.039 0.046 
 1.25 2.72 32 التجريبية

التفكير الدرجة الكمية لميارات 
 الرياضي

 4.15 13.72 32 الضابطة
-5.944 0.000 

 2.99 19.09 32 التجريبية
  2         = 0.05عند مستوى دَللة   62الجدولية لدرجات حرية  tقيمة        
  2.66   = 0.01عند مستوى دَللة   62الجدولية لدرجات حرية  tقيمة 
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ت المحسكبة أكبر مف قيمة ت الجدكلية لند مستكل داللة ( أف قيمة 8يتبيف مف جدكؿ رقـ )
 0.01في االختبار ككؿ، كأنو كجد أف قيمة ت لمميارات جميعيا دالة لند مستكل  0.01إحوائية 

، مما يشير لمى كجكد 0.05حؿ المسألة الرياقية فذنيا دالة لند مستكل ميارة مالدا كاحدة كىي 
فركؽ ذات داللة إحوائية بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد 
المجمكلة القابطة في ميارات التفكير الرياقي لوالح المجمكلة التجريبية الذيف طبؽ لمييـ 

حوائية لند مستكل داللة رفض الفرقية القائمة بأنو " ال تكجد فركؽ ذات داللة إنالبرنامج مما سبؽ 
(01.0 بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة )

مفركؽ بيف ل التأييرفي التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير الرياقي"، كلمتعرؼ لمى حجـ 
  تـ استخداـ مربع إيتا. المجمكلة التجريبية كالقابطة لمى القياس البعدم

  (.42: 2000، لفانة)                            
 ر، حيث أنو: ييتأ( يكقح حجـ ال9كالجدكؿ رقـ )

 وغير. رييتأالفذف حجـ  n2  0.01 إذا كاف   -
 متكسط. رييتأالفذف حجـ  n2 < 0.01   0.14 >إذا كاف   -
 كبير.  رييتأالفذف حجـ n2    0.14 إذا كاف  -

 
 

 (9جدوؿ رقـ )
 حجـ أثر البرنامج عمى ميارات التفكير الرياضي في القياس البعدي

 حجـ األثر n2 درجات الحرية t df البياف

 كبير 0.37 62 6.067- اَلستنتاج

 كبير 0.16 62 3.475- التعبير بالرموز

 كبير 0.20 62 3.910- التخميف

 كبير 0.16 62 3.412- التفكير المنطقي

 متكسط 0.06 62 2.039- حؿ المسألة

 كبير 0.36 62 5.944- الدرجة الكمية لميارات التفكير الرياضي

باستيناء  بالنسبة لمدرجة الكمية كلجميع الميارات ار كاف كبيرن ييتأ( أف حجـ ال9حيث يتقح مف جدكؿ )
 ح.دلؿ لمى فالمية البرنامج المقتر ، كىذا يميارة حؿ المسالة
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني والذي نص عمى أنو: 
"( ( بيف متكسط درجات أفراد 01.0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة 

اختبار ميارات المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة لمى القياس التتبعي في 
 "التفكير الرياقي؟

 :اآلتية الصفرية الفرضية صياغة تـ السؤاؿ، ىذا عف ولإلجابة
( ( بيف متكسط درجات أفراد 01.0"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل داللة 

التتبعي في اختبار ميارات المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة لمى القياس 
 التفكير الرياقي".

لينتيف مستقمتيف  يلمفركؽ بيف متكسط tكالختبار وحة الفرقية قد قاـ الباحث باستخداـ اختبار 
لمتعرؼ لمى مستكل الفركؽ بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية الذيف طبؽ لمييـ البرنامج، 

الختبار ميارات التفكير الرياقي،  التتبعيفي القياس  كمتكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة
 .t( يكقح نتائج اختبار 10كالجدكؿ رقـ )

 (10جدوؿ رقـ )
 لمفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف عمى القياس التتبعي tنتائج اختبار 

اَلنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البياف
مستوى  tقيمة  المعياري

 الدَللة

 اَلستنتاج
 0.82 1.91 32 الضابطة

-5.434 0.000 
 0.47 2.81 32 التجريبية

 التعبير بالرموز
 1.52 3.00 32 الضابطة

-3.604 0.001 
 1.16 4.22 32 التجريبية

 التخميف
 1.10 1.59 32 الضابطة

-3.894 0.000 
 0.72 2.50 32 التجريبية

 التفكير المنطقي
 2.15 5.03 32 الضابطة

-3.467 0.001 
 2.03 6.84 32 التجريبية

 حؿ المسألة
 0.93 2.03 32 الضابطة

-2.138 0.036 
 1.16 2.59 32 التجريبية

الدرجة الكمية لميارات 
 التفكير الرياضي

 4.12 13.56 32 الضابطة
-6.025 0.000 

 2.97 18.97 32 التجريبية
  2         =  0.05عند مستوى دَللة   62الجدولية لدرجات حرية  tقيمة 
 2.66   =  0.01عند مستوى دَللة   62الجدولية لدرجات حرية  tقيمة 
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ت المحسكبة أكبر مف قيمة ت الجدكلية لند مستكل داللة أف قيمة ( 10يتبيف مف جدكؿ رقـ )
 0.01في االختبار ككؿ، كأنو كجد أف قيمة ت لمميارات جميعيا دالة لند مستكل  0.01إحوائية 

مما يدؿ لمى كجكد  ،0.05مالدا كاحدة كىي ميارة حؿ المسألة الرياقية فذنيا دالة لند مستكل 
فركؽ ذات داللة إحوائية بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد 

 يكـ مف تطبيؽ البرنامج لمى أفراد 21المجمكلة القابطة في ميارات التفكير الرياقي بعد مركر 
المجمكلة التجريبية، لوالح المجمكلة التجريبية، كىذا يشير إلي أف تنمية ميارات التفكير الرياقي 
نما نتيجة تطبيؽ البرنامج لمييـ، مما سبؽ  لدل طبلب المجمكلة التجريبية لـ تكف نتيجة الودفة كا 

( 01.0) اللة يمكف رفض الفرقية القائمة بأنو "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية لند مستكل د
بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية ك متكسط درجات أفراد المجمكلة القابطة لمى القياس 

يكـ لمى تطبيؽ البرنامج لمى أفراد  21التتبعي في اختبار ميارات التفكير الرياقي بعد مركر 
ف المجمكلة التجريبية كالقابطة لمى القياس المجمكلة التجريبية"، كلمتعرؼ لمى حجـ أير الفركؽ بي

 ( يكقح حجـ األير. 11كالجدكؿ رقـ ) n2التتبعي تـ استخداـ مربع إيتا 
 .كيعزم الباحث ىذه النتيجة إلى فالمية البرنامج في بقاء أير التعمـ )االحتفاظ(

 (11جدوؿ رقـ )
 التتبعيحجـ أثر البرنامج عمى ميارات التفكير الرياضي في القياس 

 حجـ األثر n2 درجات الحرية T df البياف

 كبير 0.32 62 5.434- اَلستنتاج

 كبير 0.17 62 3.604- التعبير بالرموز

 كبير 0.20 62 3.894- التخميف

 كبير 0.16 62 3.467- التفكير المنطقي

 متكسط 0.07 62 2.138- حؿ المسألة

 كبير 0.37 62 6.025- الدرجة الكمية لميارات التفكير الرياضي

بالنسبة لمدرجة الكمية كلجميع الميارات  ار كاف كبيرن ييتأأف حجـ ال( 11حيث يتقح مف جدكؿ )
 ح.باستيناء ميارة حؿ المسالة، كىذا يدلؿ لمى فالمية البرنامج المقتر 

 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث والذي نص عمى أنو
( بيف متكسط درجات أفراد 01.0لند مستكل داللة )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية "

المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة نفسيا لمى القياسي البعدم كالتتبعي الختبار 
 "ميارات التفكير الرياقي؟
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 :اآلتية الصفرية الفرضية صياغة تـ السؤاؿ، ىذا عف ولإلجابة
)"ال تكجد فركؽ ذات  ( بيف متكسط درجات أفراد 01.0داللة إحوائية لند مستكل داللة 

البعدم كالتتبعي الختبار  فالمجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة نفسيا لمى القياسي
 ميارات التفكير الرياقي".

 مرتبطتيفلينتيف  يمتكسطلمفركؽ بيف  tكالختبار وحة الفرقية قد قاـ الباحث باستخداـ اختبار 
لمتعرؼ لمى مستكل الفركؽ بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية في القياس البعدم كمتكسط 

 .t( يكقح نتائج اختبار 12درجات أفراد المجمكلة نفسيا لمى القياس التتبعي، كالجدكؿ رقـ )

 (12جدوؿ رقـ )
 عمى القياس البعدي والتتبعي مرتبطتيفلمفروؽ بيف عينتيف  tنتائج اختبار 

اَلنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البياف
 المعياري

مستوى  tقيمة 
 الدَللة

 اَلستنتاج
 0.30 2.91 32 التجريبية البعدي

1.359 0.184 
 0.47 2.81 32 التجريبية التتبعي

 التعبير بالرموز
 1.12 4.19 32 التجريبية البعدي

-0.571 0.572 
 1.16 4.22 32 التتبعي التجريبية

 التخميف
 0.76 2.41 32 التجريبية البعدي

-1.359 0.184 
 0.72 2.50 32 التجريبية التتبعي

 التفكير المنطقي
 2.28 6.88 32 التجريبية البعدي

0.297 0.768 
 2.03 6.84 32 التجريبية التتبعي

 حؿ المسألة
 1.25 2.72 32 التجريبية البعدي

1.161 0.255 
 1.16 2.59 32 التجريبية التتبعي

الدرجة الكمية لميارات 
 التفكير الرياضي

 2.99 19.09 32 التجريبية البعدي
1.679 0.103 

 2.97 18.97 32 التجريبية التتبعي
  2.042  = 0.05عند مستوى دَللة   31الجدولية لدرجات حرية  tقيمة 
  2.750   = 0.01عند مستوى دَللة  31الجدولية لدرجات حرية  tقيمة 

ت المحسكبة أوغر مف قيمة ت الجدكلية لند مستكل ( أف قيمة 12يتبيف مف جدكؿ رقـ )
، مما يشير لمى لدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحوائية بيف في االختبار ككؿ 0.01داللة إحوائية 

متكسط درجات أفراد المجمكلة التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة نفسيا في القياسي البعدم 
كالتتبعي في ميارات التفكير الرياقي، كىذا يدلؿ لمى أف تنمية مستكل التفكير الرياقي لدل طبلب 

نما نتيجة تطبيؽ البرنامج لمييـ، مما سبؽ يمكف  الوؼ السابع األساسي لـ تكف نتيجة الودفة كا 
قبكؿ الفرقية القائمة بأنو "ال تكجد فركؽ ذات داللة إحوائية بيف متكسط درجات أفراد المجمكلة 
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التجريبية كمتكسط درجات أفراد المجمكلة نفسيا لمى القياسي البعدم كالتتبعي الختبار ميارات 
يكـ لمى تطبيؽ البرنامج لمى أفراد المجمكلة التجريبية"، كيعزك  21مركر  التفكير الرياقي بعد

الباحث تمؾ النتيجة إلى فالمية البرنامج المقترح لمى بقاء أير التعمـ إلى أكبر مدة ممكنة بعد تطبيؽ 
 االختبار البعدم.

 توصيات الدراسة:
كلة مف التكويات محث يكوى بمجبناءن لمى إجراءات الدراسة كما تكومت إليو مف نتائج فذف البا

 كذلؾ لمى النحك التالي:
 .أكوى باستخداـ البرنامج في التعميـ الوفي 
 .أيبت البرنامج لمى انتقاؿ أير التعمـ )االحتفاظ(، كبالتالي يمكف تدريسو 
  التركيز لمى كقع نشاطات تعميمية تحفز الطالب لمى استيعاب كفيـ المعرفة باإلقافة إلى

 حوة الرياقيات. تعميقيا أيناء
 .إتاحة المجاؿ لمطبلب بمناقشة أفكارىـ التي يطرحكنيا داخؿ الوؼ 
 . تعكيد الطبلب لمى تبرير اإلجابة التي يطرحكنيا 
 .إلطاء الفروة لمطمبة مف أجؿ قراءة المسألة الرياقية أماـ زمبلئيـ 
 اد التعمـ داخؿ لقد دكرات تدريبية لممعمميف كتكقيح كيفية القياـ بنشاطات مبنية لمى أبع

 غرفة الفوؿ.
  ا ما ىك تحفيز المعمميف لتكييؽ نشاطات رياقية كفؽ أبعاد التعمـ لمارزانك؛ لكي يككف كاقحن

 المجاؿ الذم يركز لميو ىذا النشاط.
 .االىتماـ بفكرة التحقير كفؽ أبعاد التعمـ لمارزانك بدالن مف التحقير بالطريقة التقميدية 

 مقترحات الدراسة:
 ىذه الدراسة فذف الباحث يقترح:في قكء 

  إجراء دراسات مسحية كوفية لمعرفة مدل اىتماـ مدرسي الرياقيات بأبعاد التعمـ لمارزانك
 داخؿ الغرفة الوفية.

 .استخداـ استراتيجيات مختمفة تعمؿ لمى تنمية أبعاد التعمـ لمارزانك لدل الطمبة 
 التفكير الرياقي لدل الطمبة. استخداـ استراتيجيات مختمفة تعمؿ لمى تنمية ميارات 
 الطبلب في  لدل المتعددة الذكاءات تنمية لمى التعمـ ألبعاد مارزانك نمكذج دراسة أير

 الرياقيات.
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 المصادر والمراجع العربية:
 .التفكير وتنمية الحياتية المشكالت عمى المبني التعميـ (.2009)   لبد بساـ إبراىيـ، .1

 .كالطبالة كالتكزيع لمنشر المسيرة دار :لماف
 مع يتوافؽ بما العولمة عصر في الرياضي التفكير تعميـ (.2007) لزيز مجدم إبراىيـ، .2

(، الرياقيات لتربكيات المورية الجمعية) السابع العممي المؤتمر ع.لمجمي الرياضيات منيجية
 .30-24ص 

 دار: لجماف ي.اإلبداع التفكير وتنمية العمـو مناىج (.2007) حمداف وبحي جبللة، أبك .3
 .الشركؽ

 دار: لماف .وتعميميا المدرسية الرياضيات مناىج تطوير (.2010) كامؿ فريد زينة، أبك .4
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 (2ممحؽ رقـ )
 البرنامج المقترح القائـ عمى أبعاد التعمـ لمارزانو

 :المقدمة
 ا  لبلنفجار في شتى نكاحي الحياة كىك ما يعد انعكاسن ىائبلن ا يشيد العور الحالي اآلف تطكرن       

المعرفي الكبير في كؿ فركع العمـ كالتكنكلكجيا حتى وار الحكـ لمى مدل تقدـ األمـ  كرقى 
حقارتيا يتـ لمى أساس ما تأخذه مف أساليب لممية حديية في تربية أفرادىا كتعميميـ كيؼ يفكركف 

 ايش مع ىذا العور.مما يمكنيـ مف التكيؼ كالتع

فالتعميـ الذم تقدمو المدرسة ىك المسئكؿ األكؿ لف بناء لقكؿ التبلميذ كبذلؾ ال توبح ميمة       
التعميـ تحويؿ المادة التعميمية فقط بؿ تعميـ الطبلب الميارات التي تمكنيـ مف السيطرة لمى أمكر 

كؿ لمى المعرفة كاالنفتاح  العقمي لمى حياتيـ ميؿ ميارات التفكير كالميارات المتعمقة بطرؽ الحو
 (.1999 : 5الحاريي، المستقبؿ ألف التعمـ ال نياية لو )

      فمـ تعد لممية التعمـ تشير إلى اكتساب التمميذ مجمكلة مف المعارؼ كالميارات فحسب        
كير قدرة لمى ليوبحكا أ غيير شامؿ كلميؽ لسمكؾ المتعمميفإنما أوبحت تشير إلى لممية تعديؿ كت

 2004: 105). استيمار كؿ الطاقات كاإلمكانات الذاتية استيمار إبداليان إلى أقوى الحدكد )الطيطي،
كنظران ألف المجتمع يجتاحو تغيرات سريعة كأحداث متشابكة كمعقدة فذف ما ينجـ لف ذلؾ مف       

التكامؿ في خبرات المتعمـ مف  تحديات يتطمب تعميؽ قدرة المتعمـ لمى اتخاذ القرار مف خبلؿ تحقيؽ
حتى يستطيع المتعمـ التورؼ بفالمية  ؛معارؼ كميارات كاتجاىات كقيـ كذلؾ في إطار حياتي كظيفي
 .(Harlen ,1998 :110)  في مكاجية المكاقؼ اليكمية بطريقة متكاممة كظيفية مبتكرة

السابقة في التدريس بكجو لاـ كتدريس كمف النماذج التدريسية التي قد تسيـ في تحقيؽ الغايات       
ا اشتؽ ين ا تعميمالرياقيات بكجو خاص نمكذج ركبرت مارزانك ألبعاد التعمـ حيث قدـ مارزانك نمكذجن 

نمكذج أبعاد التعمـ( يستطيع أف  (مف نتائج البحكث الشاممة في مجاؿ التعمـ المعرفي كأطمؽ لميو
ى نياية المرحمة اليانكية كاليدؼ النيائي لمنمكذج أف يستخدمو المعممكف مف مرحمة رياض األطفاؿ حت

يوبح التبلميذ متعمميف قادريف لمى تطكير أنفسيـ كقدراتيـ العقمية مف خبلؿ تنمية التفكير لدييـ 
 (.5: 1998)مارزانك كآخركف، 

( أف االتجاىات العممية أكدت لمى فالمية نمكذج 185: 2005كقد أشار والح كبشير )      
ألبعاد التعمـ لمى مستكل كافة المراحؿ التعميمية المختمفة، كبدءان بمراحميا  Marzano ك مارزان
 . ألكلى، كذلؾ كانطبلقة جديدة في مجاؿ التعميـ كالتعمـا

أبعاد التعمـ لمارزانك ليك خطكة ميمة مف أجؿ كسر الفجكة التي بيف الرياقيات بكحيث إف االىتماـ 
ف مادة وعبة ال يمكف فيميا أك التعامؿ معيا إلى مادة مرنة يمكف مف كالطمبة، كتحكيؿ الرياقيات م
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خبلليا تنمية ميارات التفكير الرياقي كتحسيف المستكل التحويمي كتغيير كجية نظر الطمبة نحك 
 مادة الرياقيات مع تحسيف اتجاىاتيـ نحكىا.

لمييا الطمبة بعد دراستيـ  كحيث أف التفكير الرياقي يعد الحويمة األساسية التي يفترض أف يتحوؿ
لمرياقيات، لكي يتمكنكا مف استغبلؿ ىذه الميارات في الحياة العممية، كتكظيفيا حتى توبح بنية 

 أساسية في لممية التفكير لدييـ.
فذف الباحث يرل أنو قد تككف لممية تعميـ الرياقيات مف خبلؿ التركيز لمى أبعاد التعمـ لمارزانك 

ا لتنمية  ميارات التفكير الرياقي لدل الطمبة.  لامبلن ميمن

 :تعريؼ البرنامج المقترح القائـ عمى أبعاد التعمـ لمارزانو
كىك مجمكلة المقاءات التعميمية التي يقكـ الباحث بذلدادىا كالتي يككف في مقمكنيا نشاطات مبنية 

تنمية بعض ميارات التفكير لمى بعديف مف أبعاد التعمـ لمارزانك, بيدؼ معرفة أير ىذه النشاطات في 
 الرياقي.

أنشطة رياقية تفالمية كتكاومية شيقة  :حيث يتقمف أىداؼ إجرائية كمحتكل رياقي يشتمؿ لمى
كغير ركتينية, كأساليب تدريس تركز لمى أبعاد التعمـ لمارزانك, ككسائؿ تعميمية, كأساليب تقكيـ مستمرة 

 كمتنكلة كجديدة.

 :المقترحالفكرة العامة لمبرنامج 
كلقد اطمع الباحث لمى األدب التربكم كالدراسات السابقة ذات العبلقة بعنكاف الدراسة: "فالمية برنامج 

ب الوؼ السابع طبل للد الرياقي في تنمية ميارات التفكير أبعاد التعمـ لمارزانك ىمقترح قائـ لم
بتنمية ميارات دكف االىتماـ  أبعاد التعمـ ى", كالحظ أف ىذه الدراسات قد ركزت لمبغزة األساسي

 أبعاد التعمـ لمارزانك ىقد ركزت لم –حد لمـ الباحث  ىلم –, كأف الدراسات العربية التفكير الرياقي
 كمخرج مف مخرجات العممية التعميمية دكف التباره أحد المدخبلت الرئيسة في تعميـ كتعمـ الرياقيات.

أبعاد التعمـ لمارزانك كباألخص البعديف الياني كاليالث، مف ىنا فذف الباحث يرم بأىمية التركيز لمى 
دخاليما كمدخؿ أساسي في العممية التعميمية التعممية, كذلؾ إلدراؾ األير الذم نجنيو مف كرائيا.  كا 

كمف ىنا فاف الباحث يأمؿ أف يككف ىذا البرنامج ميـ  لكؿ المعمميف ككاقعي المناىج حيث يدرؾ كؿ 
في كقع  أبعاد التعمـ لمارزانك ىتي سكؼ نجنييا في أجيالنا إذا قمنا بالتركيز لمكاحد منيـ اليمرة ال

مناىجنا كفي إلداد الدركس ككذلؾ يستطيع الطمبة إدراؾ حيكية مادة الرياقيات كأىميتيا في الحياة 
 العممية كالمستقبمية.
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 :أسس بناء البرنامج المقترح
مبادئ أساسية تعكس أىمية ىذا البرنامج القائـ لمى أبعاد التمد الباحث في بناء ىذا البرنامج لمى 

التعمـ لمارزانك كقركرتو كاتجاه حديث لبناء مناىج الرياقيات كتحقير الخطط اليكمية كالسنكية في 
 لممية التدريس بيدؼ تنمية التفكير لدل الطمبة, حيث التمد لمى ما يمي:

ال كيؼ يحفظكف المقررات الدراسية لف ظير تعميـ الطمبة كيؼ يفكركف، تيتـ بأف الرياقيات  .1
دراكيا أك تكظيفيا في الحياة  . قمب دكف فيميا كا 

 حاجات كسمات الطمبة في المرحمة األساسية . .2
 أىداؼ تدريس الرياقيات بالمرحمة األساسية . .3

 :مبررات بناء البرنامج
 االتجاىات الحديية في تعميـ الرياقيات. .1
 يز لمى أبعاد التعمـ لمارزانك.قعؼ مناىج الرياقيات في الترك .2
 أيناء التخطيط كالتنفيذ لمحوة الوفية. لمى أبعاد التعمـلدـ تركيز المعمميف  .3
بعديف مف أبعاد التعمـ  ىرياقي يتقمف مكقكلات كأنشطة رياقية تركز لم لتقديـ محتك  .4

 لمارزانك كىما: اكتساب المعرفة كتكامميا، كتعميؽ المعرفة كوقميا.
 الطمبة. لكالتفكير الرياقي لد أبعاد التعمـة بيف ميارات العبلقة القكي .5

 :األىداؼ العامة لمبرنامج
 تنمية أبعاد التعمـ لدل الطمبة. .1
 تنمية ميارات التفكير لدل الطمبة كباألخص ميارات التفكير الرياقي . .2
 المشاركة االيجابية في المكاقؼ التعميمية كالتعممية. ىتشجيع الطمبة لم .3

 :البرنامج المقترحإطار محتوي 
يستيدؼ ىذا البرنامج كحدة الجبر المقررة لدل طمبة الوؼ السابع األساسي في كتاب الرياقيات 
الجزء الياني, حيث تقمف البرنامج وياغة جميع المكاقؼ التعميمية التعممية التي يمر بيا الطمبة 

 بطريقة تركز لمى بعديف مف أبعاد التعمـ لمارزانك، كىما:
 لمعرفة كتكامميا.اكتساب ا .1
 تعميؽ المعرفة كوقميا. .2

كتفرع لف كؿ مجاؿ مف المجاالت السابقة ميارات فرلية تعبر لنو تـ ذكرىا في اإلجراءات التي يقـك 
األنشطة التي  بيا الطالب, كأساليب لتقكيميا تـ ذكرىا في خانة أساليب التقكيـ مقابؿ كؿ نشاط مف

 التي يعبر لنيا. كأبعاد التعمـالنشاط  يقكـ بيا الطالب بما يتناسب مع طبيعة
كؿ درس في حوة كاحدة,  ىيعط ،درس (16)وكرة دركس مككنة مف  ىكتـ تحقير البرنامج لم

التي تحقؽ مف خبلؿ المادة  ألبعاد التعمـحيث تـ ذكر أىداؼ الحوة مف خبلؿ البنكد الفرلية 
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البنكد اإلختبارية ليا كالكسائؿ الخاوة بكؿ الخبرات السابقة ك  ىالتعميمية المقررة في الدرس, إقافة إل
 حد. ىحوة لم

 : المواد والوسائؿ التعميمية المقترحة
 يقترح الباحث استخداـ المكاد كالكسائؿ التعميمية التالية:

 أكراؽ لمؿ وفية كبيتيو متنكلة. .1
 السبكرة كالطباشير الممكف كالعادم . .2

 :أساليب التقويـ المقترحة في البرنامج
 التكويني: التقويـ . أ

كيتـ أيناء تدريس كحدة البرنامج المقترح كتـ تفويمو مقابؿ كؿ بعد مف أبعاد التعمـ في كؿ حوة لمى 
 حد بما يتناسب مع أبعاد التعمـ كطبيعة النشاط الذم يقـك بو الطالب.

 التقويـ الختامي :ب. 
ميارات التفكير الرياقي, كيتـ في نياية تدريس الكحدة في البرنامج, كىك لبارة لف اختبار لقياس 

 كالذم سيقـك الباحث بذلداده أيناء تنفيذ البرنامج.
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 دليؿ المعمـ

 :عزيزي معمـ / معممة الرياضيات لمصؼ السابع األساسي
أقع بيف يديؾ ىذا الدليؿ لتستخدمو لف تدريسؾ لكحدة الجبر كالمتقمنة في كتاب الفوؿ الياني 
لمبحث الرياقيات لموؼ السابع األساسي, كسكؼ تجد في ىذا الدليؿ خطة مقترحة مف المأمكؿ أف 
ة تسالدؾ في تدريس ىذه الكحدة بوكرة أفقؿ كأمتع لمطمبة كالمعمـ كذلؾ مف خبلؿ النظر إلى ماد

تجعؿ المتعمـ يستطيع الرياقيات ليس لمى أنيا رمكز كحمكؿ فقط, كلكنيا تتعدل ذلؾ إلى أنيا 
قائمة لمى ميارات  التورؼ بفالمية في مكاجية المكاقؼ اليكمية بطريقة متكاممة كظيفية مبتكرة 

 التدريس الرياقي.
كىذيف أيناء لممية التدريس  زانكبعديف مف أبعاد التعمـ لمار  ىكالخطة المقترحة تستند إلي التركيز لم

 البعديف ىما:
، كذلؾ بتحقيؽ  " Acquiring and Integrating Knowledge ":اكتساب المعرفة وتكامميا .1

التكامؿ مف خبلؿ ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة لدل التبلميذ، كتنظيـ المعرفة الجديدة 
  .الذاكرة طكيمة المدلبطرؽ ليا معنى لمسالدة التبلميذ لمى خزنيا في 

" فاكتساب " Extending and Refining Knowledge  :توسيع المعرفة وصقميا أو تنقيتيا .2
المعرفة كتكامميا ليس غاية لعممية التعمـ، إذ أف التمميذ يكسع، كيمد  معرفتو كيوقميا كيقيؼ 

أنشطة المقارنة كالتونيؼ إلييا تمييزات جديدة كيككف ركابط أبعد ليا، كيندمج التبلميذ لادة في 
 .كاالستقراء كاالستنباط كتحميؿ األخطاء كتقديـ الدلـ كتحميمو كتحميؿ المنظكر كالتجريد

ىذه المجاالت ىك كسر الفجكة التي بيف الرياقيات كالطمبة، كتحكيؿ  ىكاليدؼ مف التركيز لم
ة لممية تطبيقية يمكف مف الرياقيات مف مادة وعبة ال يمكف فيميا أك التعامؿ معيا إلي مادة مرن

خبلليا تنمية ميارات التفكير الرياقي كتحسيف المستكم التحويمي كتغيير كجية نظر الطمبة نحك 
 مادة الرياقيات مع تحسيف اتجاىاتيـ نحكىا .

كؿ درس في حوة كاحدة, حيث تـ ذكر  ىدرس يعط( 16مع العمـ أف ىذا البرنامج مككف مف )
التي تحقؽ مف خبلؿ المادة التعميمية المقررة في  ألبعاد التعمـكد الفرلية أىداؼ الحوة مف خبلؿ البن

 .ةحد ىالخبرات السابقة كالبنكد اإلختبارية ليا كالكسائؿ الخاوة بكؿ حوة لم ىالدرس, إقافة إل
سكؼ تجد في ىذا الدليؿ تدريبات كأفكار لممية يستخدميا الطالب بذشرافؾ  :عزيزي المعمـ/المعممة

 تؾ, لذا يرجي منؾ االلتزاـ بالخطكات الكاردة في ىذا الدليؿ كخطة لسير الحوة.كتكجييا
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 الدرس األوؿ

 

 عىىان انذرش/ احلذ اجلربٌ:

 

 :أىداؼ الدرس 
 يعبر بكمماتو لف مفيـك الحد الجبرم. .1
 يعبر لف الحدكد الجبرية بعبارات رياقية لفظية مكتكبة. .2

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .يةلدديذكر لبارات  .1
 يكتب حركؼ المغة العربية. .2
 يذكر إشارات األلداد الوحيحة. .3

 
 ختبارية:البنود اَل 
 اذكر لبارة لددية. (1
 اكتب يبلية حركؼ مف حركؼ المغة العربية. (2
 ما ىي إشارات األلداد الوحيحة. (3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 
 اكتساب المعرفة

 وتكامميا

يربط المعمـ البنكد االختبارية  .1
د الطمبة لمى  بمكقكع الدرس كيعك 

ما  –ما ألرفو  –( KWLإستراتيجية )
 ما تعممتو. –أريد أف ألرفو 

 
 المعرفة.ينظـ 

 
مبلحظة دقة كسبلمة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :. يعرض المعمـ الجدكؿ التالي2
(: إذا كانت سيارة سرلة سيارة 1مياؿ )
كـ/السالة. كـ كيمك مترنا تقطع  100
 س ساعة؟؟في 

المسافة  الزمف
 المقطوعة

تحميؿ 
 اإلجابة

 100×1 100 سالة
 ػػػػ×ػػػ 200 سالتيف
3 

 سالات
 ػػػػ×ػػػ 300

: : : 
س 
 سالة

 100×س ؟؟

 
يناقش المعمـ الطبلب في ممئ فراغات 
 الجدكؿ كيستقرئ مفيـك الحد الجبرم.

 
 
 
 
 
 

 يبلحظ الطبلب الجدكؿ.
 
 
 
 
 

يستقرئ الطبلب مفيكـ 
 الحد الجبرم.
 

 
 
 
 
 
 

مبلحظة وحة 
 إجابات الطبلب.

 
 
 
 

التأكد مف سبلمة 
التبرير مف الناحية 

 الرياقية.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يسأؿ المعمـ: مف يعطي أميمة لمى  .3
 الحد الجبرم؟

يعطي أميمة وحيحة 
 لمى مفيـك الحد الجبرم.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يسأؿ المعمـ: حدد الحدكد الجبرية  .4
في كؿ  مف العبارات اآلتية، مع 

 تعميؿ اإلجابة؟
 ب2÷ص ، أس 7،  7+5أ ، 3

يحدد الطالب الحدكد 
 الجبرية.

 يبرر اإلجابة.

التأكد مف وحة 
 التحديد كدقة التبرير.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يستخدـ المعمـ العوؼ الذىني في  .5
تحكيؿ الحد الجبرم إلى جممة 

 لفظية:
 
 
 

 إلطاء إجابات لمسؤاؿ.
مبلحظة دقة 
 اإلجابات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: .6
لبر لف الجمؿ المفظية التالية 

 بحدكد جبرية:
 قعؼ العدد ع. (1
 أمياؿ العدد ؿ.3 (2
 .7لدد مقسـك لمى  (3
 مربع العدد ؾ. (4

مشاركة المعمـ في حؿ 
المياؿ كاإلجابة لمى 

 أسئمتو.

مبلحظة دقة 
 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

لمى يعطي المعمـ الطبلب تدريب  .7
 تحكيؿ الرمكز إلى مسائؿ لفظية:

 أمياؿ العدد ص. 7 (1
 .11لدد مقركب في  (2
 .5لدد مقسـك لمى  (3
 مكعب العدد س.  (4

حؿ التدريب في كراسو 
 بدقة.

مبلحظة وحة 
إجابات الطبلب في 
 الكراسات. 

 النشاط البيتي: .8 
 (1كرقة لمؿ رقـ )

متابعة الحؿ في  
 الحوة القادمة.

 

 

 

 

  

 س 3
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 ثانيالدرس ال

 

 اجلربٌ: مذارانذرش/ ادل عىىان

 

 :أىداؼ الدرس 
 يعبر بكمماتو لف مفيـك المقدار الجبرم. -1
 يحؿ مسائؿ لفظية تتقمف مقادير جبرية. -2
 يكتب رسالة لزميمو يعبر فييا لما تعممو في درس المقدار الجبرم. -3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .أميمة لمى الحد الجبرميذكر  .1
 كالمستطيؿ. يذكر تعريؼ مساحة كمحيط المربع .2

 
 ختبارية:البنود اَل 
 .ىات يبلية حدكد جبرية (1
 مساحة المربع الذم طكؿ قمعو س ىي ....... .  - (2

 محيط المربع الذم طكؿ قمعو س ىك ....... . -
 مساحة المستطيؿ الذم طكؿ قمعو س كلرقو ص ىي ....... . -
 المستطيؿ الذم طكؿ قمعو س كلرقو ص ىك ....... . محيط -

 

  التعميمية:الوسائؿ 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يربط المعمـ التعمـ الجديد بالتعمـ  -1
 السابؽ، مف خبلؿ: 

تتكقع أف يككف لدينا مسميات غير ىؿ 
 الحد الجبرم؟

طرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.

مبلحظة دقة كسبلمة 
 إجابات الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يطرح المعمـ لمى الطبلب مياؿ  -2
(: الشكؿ المجاكر يميؿ حديقة 1)

منزلية مستطيمة طكليا ؿ مترنا 
 كلرقيا ع مترنا، أكجد بالرمكز:

 ـ.مساحتيا  ( أ
 محيطيا ح. ( ب

  ؿ
 ع 
 

يعطي الطبلب إجابات 
 ألسئمة المعمـ.

التأكد مف وحة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

/، 1يحؿ المعمـ مع الطبلب مياؿ  -3
 كيسأؿ:

( ىؿ مساحة المستطيؿ حد جبرم؟ 1 
 كلماذا؟

( ىؿ محيط المستطيؿ لبارة لف حد 2
 جبرم؟ كلماذا؟

 ( لرؼ المقدار الجبرم؟3

يعبر لف مفيكـ المقدار 
 الجبرم.

مبلحظة دقة العبارات 
كالجمؿ التي يطرحيا 

 الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 /2يعطي المعمـ الطبلب مياؿ 
ونؼ ما يمي مف حدكد جبرية كمقادير 

 جبرية:
 ص5ع ، 7س+2، س+ ص ،  2س2

يميز الطالب بيف الحد 
 كالمقدار الجبرم

مبلحظة وحة لممية 
 التمييز
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 يعطي المعمـ تدريب: -4
 (1كرقة لمؿ رقـ )

يميز الطالب بيف العبارة 
كالحد كالمقدار الجبرم مع 

 التبرير.

مبلحظة وحة لممية 
التمييز كالتبرير 
 الرياقي.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: -5
لبر لف الجمؿ المفظية بعبارات لددية 

 جبرية:أك بمقادير 
 .8مقافنا إلييا العدد  6 (1
ا منو  (2  .4لدد مطركحن
 .3لدد مقسكمنا لمى  (3
 أمياؿ العدد ف.3لدد ع مقاؼ إليو  (4

 يعبر لف الجمؿ المفظية.
مبلحظة إجابات 
 الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يبرز المعمـ )األخطاء الشائعة( التي  -6
يقع بيا بعض الطبلب، مياؿ: قد 

يكتب الطمبة ميبلن المقدار 
ص= 4س+2ص يـ يكتب  4س+2
 س ص 6

يبلحظ الطالب بدقة 
 األخطاء الشائعة.

التأكد مف متابعة 
 كمبلحظة الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

العبلج// )تحميؿ األخطاء(: التأكيد  -7
يمكف جمع الحدكد لمطمبة أنو ال 

 : تفاحات +  3غير المتشابية، فميبلن
 برتقاالت، ىؿ تجمع؟؟ 4

س + 2كبالتأكيد يتأكد الطبلب أف 
 ص تبقى كما ىي دكف جمع4

يستقرئ الطالب بأنو ال 
يمكف جمع الحدكد غير 

 المتشابية.

إقناع الطبلب 
 بالعبلج.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 يعطي المعمـ تدريب:     -8
 (2رقـ )كرقة لمؿ 

يعبر لف الرمكز بجمؿ 
 لفظية كبدقة.

مبلحظة دقة كسبلمة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

النشاط البيتي: كتابة رسالة مف   -9
 يكتب الطالب الرسالة (3طالب لزميمو؟ كرقة لمؿ رقـ )

متابعة الحؿ في 
 الحوة القادمة.
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 ثالثالدرس ال

 

 :نهحذود وادلمبدَر اجلربَخانمُمخ انعذدَخ عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يعكض الطبلب لف قيمة الحد الجبرم بدقة. -1
 يكجد الطمبة القيمة العددية لممقدار المطمكب. -2
 يجد ناتج جمع حدكد جبرية إذا لممت قيمة الرمكز المجيكلة. -3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 يجد ناتج لمميات الجمع كالطرح كالقرب كالقسمة لعدديف وحيحيف.  -1
 يجد مربع لدد وحيح. -2
 يجد األكلكية في تنفيذ العمميات الحسابية. -3

 
 ختبارية:البنود اَل 
 أكجد ناتج: ( س
 2 – 7،   9 – 5،   1-+  3،   4+  7-،   5-+  2- ( أ
  5-÷  10،   4-÷  8-،   3-× 5،   2-×  4- ( ب
 (23-( + )25) ( ت
 3×  2+  5÷  20 ( ث

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يميد المعمـ لمدرس بالمياؿ  -1
، سالتالي: إذا كاف يمف الكتاب 

ذا كاف يمف  4فما يمف  كتب، كا 
دنانير، فاحسب يمف  3الكتاب 
 الكتب؟؟

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
 إجابات الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: -2
 ، فما قيمة كؿ   مف: 3إذا كانت س=

 6-س2،  4س ، س+4س ، 2
)كذلؾ مع تكقيح خطكات التعكيض 

 كالحؿ(.

طرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ مع التبرير.

مبلحظة دقة كسبلمة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يطرح المعمـ لمى الطبلب  -3
 4، ص= 3إذا كانت س= تدريب:

 فجد القيمة العددية لكؿ مف:
 ص 3س+2س ص ،  2س ، 5-

 القيمة العددية بدقة.يجد 
التأكد مف وحة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يطرح المعمـ لمى الطبلب المياؿ  -4
 التالي:

 4-، ص= 3إذا كاف س= 
، فيؿ  25= 2ص -2فذف قيمة س

 اإلجابة وحيحة؟؟
(23 )– (-24 = )9  +16  =25  

   7-=  16 – 9كلكف 
يـ كيحدد المعمـ األكلكية لداخؿ القكس 

 خارجو.

يقـك الطالب بتحديد 
 الخطأ الشائع في المياؿ.

كتابة جميع اإلجابات 
 كتدقيقيا.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعطي المعمـ الطبلب تدريب: -5
 (1كرقة لمؿ رقـ )

يجد المطمكب مع كتابة 
 خطكات الحؿ.

مبلحظة دقة 
 اإلجابات.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي: -6
 (2) رقـ كرقة لمؿ

يكتب تمريف رياقي لف 
المكقكع الذم تمت 

 دراستو.

مبلحظة دقة الوياغة 
الرياقية لمتمريف 
كوحة لممية 
 التعكيض.
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 لرابعالدرس ا

 

 :خ ادلزشبثهخاجلربَ ذودعىىان انذرش/ احل

 :أىداؼ الدرس 
 ي عرؼ الطمبة الحدكد الجبرية المتشابية. .1
 حدكد جبرية متشابية كغير متشابية.يذكر الطمبة أميمة لمى  .2
 يميز الطمبة الحدكد الجبرية المتشابية مف بيف لدة حدكد جبرية. .3
 يكظؼ الطمبة مفيـك الحدكد الجبرية المتشابية في حؿ تماريف منتمية. .4

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .ي عرؼ الحد الجبرم -1
 يذكر أميمة لمى الحدكد الجبرية. -2
 يحدد أسس بعض المتغيرات. -3

 
 ختبارية:البنود اَل 
 ما ىك الحد الجبرم؟ (1
 اذكر أميمة لحدكد جبرية؟ (2
 حدد أسس كؿ مف المتغيرات التالية: (3

 س  2ع 3،   ص   4 ص 3ؿ   ،   س 2س   ،   ع       

 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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  التعممية:اإلجراءات التعميمية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يربط المعمـ التعمـ الجديد بالتعمـ  -1
 السابؽ، مف خبلؿ: 

طرح سؤاؿ لمى الطبلب، مف يذكر 
 حديف جبرييف ليما نفس األسس؟

يـ يطرح سؤاؿ آخر، مف يذكر حديف 
 األسس كالمتغير؟جبرييف ليما نفس 

طرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.

مبلحظة دقة كسبلمة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يطمب المعمـ مف الطبلب بناءن  -2
لمى ما سبؽ أف يستنبط تعريفنا 

 لمحدكد الجبرية المتشابية
 

يذكر الطبلب تعريفنا 
لمحدكد الجبرية المتشابية 

 بمغتو الخاوة.

مبلحظة دقة 
التعريفات مف 
 الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يقـك المعمـ بطرح المياؿ التالي،  -3
كيطمب مف الطبلب تحديد الخطأ 

 الشائع: 
  (س 2ص 2ص ،  2س 2) فبأ

 حداف جبرياف متشابياف؟

يحدد الطالب الخطأ 
 الشائع بدقة.

تكجيو الطبلب نحك 
 الخطأ.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

الطبلب، ذكر يطمب المعمـ مف  -4
مياؿ لحديف جبرييف متشابييف، 
كذكر مياؿ آخر لحديف جبرييف 

 غير متشابييف؟

طرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.

مبلحظة دقة كسبلمة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 يعطي المعمـ تدريب: -5
 (1كرقة لمؿ رقـ )

يحدد الطالب الحدكد 
الجبرية المتشابية كيبرر 

 اإلجابة.

التأكد مف وحة 
 التحديد كدقة التبرير.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:   -6
 (2كرقة لمؿ رقـ )

يكتب الطالب رسالة 
 لمعممو.

جمع األكراؽ 
كاالطبلع لمييا 
كمبلحظة السبلمة 
 الرياقية.
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 لخامسالدرس ا

 

 :مجع ادلمبدَر اجلربَخعىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 الجبرية. يذكر شركط جمع الحدكد .1
 يذكر خطكات حؿ جمع المقادير الجبرية. .2
 يجد ناتج جمع مقادير جبرية متشابية. .3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 يعيف حدكد جبرية متشابية. -1
 يذكر قكالد اإلشارات بالنسبة لعممية الجمع. -2
 يذكر محيط الشكؿ اليندسي. -3

 
 ختبارية:البنود اَل 
 ؟ص 2س 9حدكد جبرية متشابية مع الحد  3اذكر  (1
 ؟4-+  5-،    2+  7-،    5-+  9أكجد ناتج  (2
 ما ىك محيط أم شكؿ ىندسي؟ (3

 

 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يربط المعمـ التعمـ الجديد بالتعمـ  (1
 السابؽ، مف خبلؿ: 

طرح سؤاؿ لمى الطبلب ىؿ يمكف 
تفاحات كلماذا؟،  3برتقاالت ك 4جمع 

 ص، كلماذا؟ 4س + 3ىؿ يمكف جمع 
يستخدـ المعمـ أسمكب العوؼ الذىني 

 في استقباؿ إجابات الطمبة.

طرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.
 

مبلحظة اإلجابات 
كبدكف أف يذكر 
 اإلجابة الوحيحة.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يـ يناقش المعمـ مع الطبلب  (2
 السؤاؿ السابؽ:

 برتقاالت ،  4تفاحات +  3
 ىؿ تجمع؟ كلماذا؟

 ---تفاحات =  4تفاحات +  3كلكف 

 ---برتقاالت =  9برتقاالت +  7
 ---ما التمييز في كؿ مرة؟ 

 ---س = 4س + 3بعد ذلؾ 
 ---ص = 9ص + 7

 ماذا تبلحظكف؟؟؟
،  ---تـ استبداؿ لدد التفاح بالرمز 

 . --- كلدد البرتقاؿ بالرمز
ص؟ 4س + 3إذف: ىؿ يجمع 

 كلماذا؟

يستقرئ الطبلب مفيكـ 
 جمع المقادير الجبرية.

التأكد مف سبلمة 
التبرير مف الناحية 

 الرياقية.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يـ يناقش المعمـ مع الطبلب،  -3
 كيعرض السؤاؿ التالي:

 تفاحات( +  7برتقاالت +  4)    
 برتقاالت(. 4تفاحات +  3)    
 ؟ --- + ---الناتج 

 يحمؿ النتائج بدقة.
مبلحظة دقة اإلجابة 
كسبلمة تحميؿ 
 النتائج.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

لمى  --- لمى حده، ك ---تـ جمع 
 حده.
 ص( + 7س + 4إذف: )
 س(.4ص + 3)      

 ما الحدكد المتشابية؟ 
 ؟ ---الجكاب: 

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يذكر المعمـ لمطبلب أنو قد يقع  -4
         الطالب في خطأ ميؿ: 

أو// ،    2س + س =  س
   2س 7س = 5س + 2

 )اختمط لميو القرب مع الجمع( 

يبلحظ الطالب األخطاء 
 التي قد يقع فييا.

مبلحظة مدل فيـ 
 الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1يعطي المعمـ تدريب  -5
 (1كرقة لمؿ رقـ )

يجد ناتج الجمع مع كتابة 
 خطكات الحؿ.

مبلحظة دقة اإلجابة 
 كالسبلمة الرياقية.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :2يعطي المعمـ الطبلب تدريب  -6
مستطيؿ طكلو يساكم س كلرقو 

فما  3قعفي طكلو مقاؼ إليو 
  محيط المستطيؿ؟

يعبر لف المشكمة 
 مبلحظة دقة اإلجابة. بالرمكز، مع إيجاد الحؿ

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:   -7
 (2كرقة لمؿ رقـ )

متابعة الحؿ في  يحؿ النشاط بدقة.
 الحوة القادمة.
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 لسادسالدرس ا

 

 :طرح ادلمبدَر اجلربَخعىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 الجبرية.يذكر شركط طرح الحدكد  .1
 يجد ناتج طرح مقادير جبرية متشابية. .2
 يميؿ المقادير الجبرية بأشكاؿ ىندسية. .3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 يحؿ مسائؿ لفظية لمى الطرح. -1
 يجد ناتج طرح لدديف وحيحيف. -2

 
 ختبارية:البنود اَل 
 8مف  3،   اطرح    9مف  5ما معنى: اطرح  (1
 ؟( 4-) – 6-،      4 – 5-،      9 – 3،      2 – 7أجد ناتج طرح  (2

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يربط المعمـ التعمـ الجديد بالتعمـ  -1
 السابؽ، مف خبلؿ: 

طرح سؤاؿ لمى الطبلب، ىؿ يمكف 
برتقاالت؟  6تفاحات مف  3طرح 
 كلماذا؟ 

ص؟  3 –س 6ىؿ يمكف طرح 
 كلماذا؟

يستخدـ المعمـ أسمكب العوؼ الذىني 
 في استقباؿ إجابات الطمبة.

طرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.
 

مبلحظة اإلجابات 
كبدكف أف يذكر 
 اإلجابة الوحيحة.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يـ يناقش المعمـ مع الطبلب،  -2
 كيعرض السؤاؿ التالي:

  ---تفاحات =   3 -تفاحات  5
 ---برتقاالت =  4 -برتقاالت    9

 ---س = 3 -س 5إذف: 
 ---ص = 4 -ص 9

 6برتقاالت مف  3ىؿ يمكف طرح 
 تفاحات؟ كلماذا؟

ص ىؿ يحدث بيا 3 –س 6لذلؾ 
 تغيير؟
  -تفاحات( 7برتقاالت +  6كذلؾ/ )
 برتقاالت(   4تفاحات  +  3)      
        =---  + --- 
  –ص( 6س + 7إذف: )
 --- +  ---س( = 3ص + 4)     

يستقرئ الطبلب مفيكـ 
 طرح المقادير الجبرية.

التأكد مف سبلمة 
التبرير مف الناحية 

 الرياقية.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: -3
 يجد ناتج الطرح. جد ناتج الطرح فيما يمي:

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 س7س مف 3 ( أ
 أ8أ مف 6- ( ب
 س + ص2ص  مف 2س + 5 ( ت
 مف  ؾ   5 –ـ 3ؿ + 7 ( ث

 ؾ7ـ + 8 –ؿ 9

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يذكر المعمـ لمطبلب أنو قد يقع  -4
         الطالب في خطأ ميؿ: 

 س(  –)ص  – ص2س + 5
 س –ص  –ص 2س + 5فيجيب 
 س + ص4=     

يبلحظ الطالب األخطاء 
 التي قد يقع فييا.

مبلحظة مدل فيـ 
 الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1يعطي المعمـ تدريب  -5
جد مع كتابة خطكات الحؿ ناتج 

 الطرح لما يمي:
 ع      مف 5ص + 3س + 2
 ع15 –ص 10س + 7

مع كتابة يجد ناتج الطرح 
 خطكات الحؿ.

مبلحظة دقة اإلجابة 
كالسبلمة الرياقية في 
 خطكات الحؿ.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :2يعطي المعمـ الطبلب تدريب  -6
قطعتا أرض لمى شكؿ مستطيؿ، فذذا 

 3كاف طكؿ األكلى س كلرقيا 
س 2أمياؿ طكليا، كطكؿ اليانية 

، 4كلرقيا قعفي طكليا مقافنا إليو 
  محيطي القطعتيف؟فما الفرؽ بيف 

يعبر لف المشكمة 
 بالرمكز، مع إيجاد الحؿ

 مبلحظة دقة اإلجابة.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:   -7
لدداف طبيعياف، فذذا كاف العدد األكؿ 

أمياؿ األكؿ مقافنا إليو  3ع كالياني 
 ، فما الفرؽ بيف العدديف؟2

يحؿ في الكراسة النشاط 
 بدقة.

التأكد مف وحة 
اإلجابات في الحوة 

 القادمة.
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 لسابعالدرس ا

 

 :(1لبوىن رىزَع عمهُخ انضرة عهً عمهُخ اجلمع )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يميؿ مسائؿ تكزيع القرب لمى جمع المقادير الجبرية بالعبلقات الرياقية الرمزية. -1
 يستخدـ قانكف التكزيع إليجاد ناتج قرب كجمع المقادير الجبرية. -2
 يكقح خطكات الحؿ مقنعنا اآلخريف بالحؿ. -3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .ٌدذ َبرح ضشة ػذدٌٍ طحٍحٍٍ .1
 .ٌدذ َبرح ضشة انحذٔد اندجشٌخ .2

 
 ختبارية:البنود اَل 
  أكجد ناتج قرب ما يمي: (1

 .5- × 8،       4 × 7-،       3- × 9-   ( أ
 ص. × 2ص   ،   ص × س    ،    س × س     ( ب

 
  التعميمية:الوسائؿ 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي:  -1
تاج قانكف تكزيع القرب لمى كاستن

  -مياؿ :الجمع، 
أحمد قطعة أرض مستطيمة  للد

ا كلرقيا ص الشكؿ طكليا س مترن 
شقيقو محمد قطعة أرض  لا, كلدمترن 

ا مجاكرة مستطيمة طكليا ع مترن 
 :ا, كما في الشكؿكلرقيا ص مترن 

   
 محمد أحمد ص

 ع س 
 أكجد ما يمي:

 ؟مساحة أرض أحمد .1
 ؟مساحة أرص محمد .2
 ؟مجمكع المساحتيف  .3
فكـ  ،أحمد قطعة محمد لإذا اشتر   .4

  ؟تككف أبعاد األرض الجديدة

 
 
 
 

قراءة التمريف الرياقي 
 قراءة سميمة.
 
 
 
 
 
 

طرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.
 

مبلحظة مدل وحة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يـ استنتاج قانكف التكزيع مف خبلؿ  -2
مساحة تكقيح العبلقة بيف 

األرض الجديدة كمجمكع 
 المساحتيف.

  يستنتج قانكف التكزيع.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: -3
استخدـ قانكف التكزيع إليجاد ما يمي، 

 مع تكقيح خطكات الحؿ:
 (5س + 3)6   ( أ
 س× ع( 2س + 5)   ( ب

يطرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ مع خطكات الحؿ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

سؤاؿ الطمبة لف رأييـ في إجابة  -4
 زميميـ مع تبرير ما يقكؿ.

 التأكد مف دقة التبرير. يبرر اإلجابة.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يذكر المعمـ لمطبلب أنو قد يقع  -5
في بعض األخطاء الشائعة، 
ميؿ: قد يجمع الطمبة بعض 

 الحدكد غير المتشابية.
 -سبيؿ المياؿ:لمى 
 2ص ص + 2+ ص( =  2ص )

  2ص ص + 2فيكتب الطالب 

)حيث اختمط لميو القرب  3ص3= 
 بالجمع(.

يبلحظ الطالب األخطاء 
 التي قد يقع فييا.

مبلحظة مدل فيـ 
 كاستيعاب الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1يعطي المعمـ الطبلب تدريب -6
  (1كرقة لمؿ رقـ )

كتابة المطمكب مع 
خطكات الحؿ بطريقة 

 وحيحة.

مبلحظة دقة اإلجابة، 
كالسبلمة الرياقية في 
 خطكات الحؿ.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:   -7
 (2كرقة لمؿ رقـ )

متابعة الحؿ في  يحؿ النشاط بدقة.
 الحوة القادمة.
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 لثامفالدرس ا

 

 :(2اجلمع )لبوىن رىزَع عمهُخ انضرة عهً عمهُخ عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يجد الحد الجبرم المفقكد في معادلة قانكف التكزيع. .1
 يبرر اختياره لمحد الجبرم المفقكد في معادلة قانكف التكزيع. .2
 يجد مساحة بعض األشكاؿ اليندسية باستخداـ قانكف التكزيع. .3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .ٌحم يغبئم ػهى لبٌَٕ انزٕصٌغ -1
 .انًغزغٍمٌدذ يغبحخ  -2

 
 ختبارية:البنود اَل 
 اكتب دكف استخداـ األقكاس: .1

 (4(   ،    ص )ص + 2 –)س  3     

 اذكر قانكف مساحة المستطيؿ؟ .2
 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: -1
قع لددنا مناسبنا في المربع لتوبح 

 -الجمؿ التالية وحيحة:
 س +5( = 2)س +  5 ( أ
( 7+  3ع = )×  7ع + ×  3 ( ب

× 
+  8×  5س( = × )      +  5 ( ت

 س.5

 
 

 
طرح لدة إجابات لسؤاؿ 

 المعمـ.
 

مبلحظة مدل فيـ 
 كاستيعاب الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

سؤاؿ الطمبة لف رأييـ في إجابة  -2
 التأكد مف دقة التبرير. يبرر اإلجابة. زميميـ مع تبرير ما يقكؿ.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1يعطي المعمـ تدريب  -3
قع متغيرنا أك لددنا مناسبنا لتوبح 

 الجمؿ التالية وحيحة:
 15س + 3( = 5)      + 3 ( أ
+  7×  2ص( = × )      +  2 ( ب

 ص.2
+  2س×      = ع( )       ×  ( ت

 .س4
س  –س 5ص( =  – 5× )      ( ث

 ص.

يطرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

4-  :  ألطى المعمـ الطمبة سؤاالن
 س +  5( = 3)س+5

 س3فػأجاب أحد الطبلب 
سؤاؿ الطمبة لف رأييـ في إجابة 

حمؿ الخطأ الذم كقع فيو 
 الطالب كوحح اإلجابة.

التأكد مف وحة 
 التبرير.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 زميميـ، مع تبرير ما يقكؿ

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يعطي المعمـ الطبلب المياؿ  -5
 التالي:  

إذا كاف يمف وندكؽ الفاكية س 
 دينارنا، كأجرة نقمو ىي دينار كاحد.

المقدار الجبرم الكاجب اكتب  ( أ
وندكقنا مف  25دفعو لشراء كنقؿ 

 الفكاكو؟
احسب التكمفة الكمية لشراء  ( ب

وندكقنا مف الفكاكو، إذا كاف  25
 دينارنا؟ 15يمف الوندكؽ الكاحد 

يطرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1يعطي المعمـ الطبلب تدريب -6
  (1كرقة لمؿ رقـ )

كتابة المطمكب مع 
خطكات الحؿ بطريقة 

 وحيحة.

مبلحظة دقة اإلجابة، 
كالسبلمة الرياقية في 
 خطكات الحؿ.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 : 1النشاط البيتي  -7
 (2كرقة لمؿ رقـ )

 : 2النشاط البيتي   
 ( 2كرقة لمؿ رقـ )

متابعة الحؿ في  يحؿ النشاط بدقة.
 الحوة القادمة.
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 لتاسعالدرس ا

 

 :(1ضرة ادلمبدَر اجلربَخ )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يستنتج الطبلب قانكف قرب المقادير الجبرية. -1
 يجد ناتج قرب المقادير الجبرية. -2

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .ٌزكش لبٌَٕ انزٕصٌغ .1
 .ٌدذ حبطم ضشة حذٔد خجشٌخ .2

 
 ختبارية:البنود اَل 
 س + ص(3)أكجد ناتج:    س  (1

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يقـك المعمـ بمناقشة الطمبة، ىؿ  -1
 يمكف تمييؿ المقدار 

)س + ص( )ع + ؿ( ىندسينا مف 
 خبلؿ الرسـ.

 
 ؿ 2 1
 ع 4 3
  ص س

 (؟1ما مساحة المستطيؿ رقـ ) -
 (؟2ما مساحة المستطيؿ رقـ ) -
 (؟3ما مساحة المستطيؿ رقـ ) -
 (؟4ما مساحة المستطيؿ رقـ ) -

 إذف مساحة المستطيؿ أ ب ج د =
---  +---  +---  +--- 

 كبذلؾ يستنتج الطمبة أف
 )س + ص( )ع + ؿ( =

 س ع + س ؿ + ص ع + ص ؿ

 
 

 
طرح لدة إجابات لسؤاؿ 

 المعمـ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يستنتج الطمبة قانكف 
 قرب المقادير.

مبلحظة مدل وحة 
 إجابات الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يـ يسأؿ المعمـ، ىؿ ىناؾ طريقة  -2
كيناقش الطمبة أخرل لبلستنتاج؟ 

 بذلؾ.

يطرح لدة طرائؽ 
 لبلستنتاج.

التأكد مف وحة 
 الطرائؽ.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 رض المعمـ المياؿ التالي:يع -3
أكجد ناتج ما يمي مع تبرير ما قمت 

 بو:
 + ص( 2+ س( ) 5)   ( أ
 (2 –( )ص 3)س +    ( ب
 (3( )س + 2)س + 4   ( ت

يجد ناتج القرب مع 
 تبرير اإلجابة.

وحة مبلحظة مدل 
اإلجابات كدقة 
 التبرير.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :  1يعرض المعمـ تدريب  -4
فؾ األقكاس التالية مع كتابة خطكات 

 الحؿ:
 (5 –( )ص 4)س +     ( أ
 (2( )س + 2 –)س  3 ( ب

يفؾ األقكاس مع كتابة 
 خطكات الحؿ.

مبلحظة مدل وحة 
اإلجابات كالسبلمة 
الرياقية في خطكات 

 الحؿ.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:   -5
 ( 1كرقة لمؿ رقـ )

يجد ناتج القرب مع 
 تبرير اإلجابة.

مبلحظة مدل وحة 
اإلجابات كدقة التبرير 
 في الحوة القادمة.
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 لعاشرالدرس ا

 

 :(2ضرة ادلمبدَر اجلربَخ )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يرسـ أشكاالن ىندسية تميؿ مقادير جبرية. .1

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .ٌدذ َبرح ضشة انًمبدٌش اندجشٌخ -1
 .ٌزكش يغبحخ ثؼض األشكبل انُٓذعٍخ -2
 يذكر حجـ بعض المجسمات اليندسية. -3

 
 ختبارية:البنود اَل 
 ص(.3( )س + 2أكجد ناتج قرب:    )س +  (1
 ما ىي مساحة كؿ مف: الميمث كالمستطيؿ كالمربع. (2
 كمتكازم المستطيبلت.اذكر قانكف حجـ كؿ مف: المكعب  (3

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.

 

 

 



121 
 

 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 التالي:. يعرض المعمـ المياؿ 1
ارسـ شكبلن ىندسينا يميؿ المقدار 

 1+ س +  2الجبرم: س
 . يـ يكجو األسئمة التالية:2

س( كيؼ يمكف رسـ شكؿ مساحتو 
 ؟                2س
س( كيؼ يمكف رسـ شكؿ مساحتو  

 س؟
 ؟1س( كيؼ يمكف رسـ شكؿ مساحتو 

. يـ التكوؿ إلى مجمكع المساحات 3
 لتككيف ناتج المقدار

 

      1+  س  +      2س   س      
 س             

 
 

 
يطرح لدة إجابات لسؤاؿ 

 المعمـ.
 

 
 

يتكوؿ إلى رسـ الشكؿ 
 اليندسي لممقدار الجبرم.

مبلحظة مدل وحة 
 إجابات الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1يعطي المعمـ تدريب 
ارسـ أشكاالن ىندسية تميؿ المقادير 

 الجبرية التالية:
 (2س )س +       أ(

 (1)ص +  2ب(    س

يرسـ الشكؿ اليندسي 
 بدقة.

مبلحظة وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: -4
)بتكفير مكاقؼ متنكلة كمختمفة 

 الستخداـ الميارة(
مستطيؿ طكلو س كلرقو ص،  ( أ

 كـ مساحتو؟
مكعب طكؿ قمعو ص، كـ  ( ب

 حجمو؟

يجد مساحة كحجـ 
 األشكاؿ اليندسية بدقة.

مبلحظة مدل وحة 
 اإلجابات.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

متكازم مستطيبلت طكلو س  ( ت
كلرقو ص كارتفالو ع، كـ 

 حجمو؟

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:  -5
 ( 1كرقة لمؿ رقـ )

يرسـ الشكؿ اليندسي 
 لممقدار الجبرم.

يجد حجـ الشكؿ اليندسي 
 بالرمكز.

 التأكد مف وحة
اإلجابات مف خبلؿ 
متابعة الحؿ في 
 الحوة القادمة.
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 لحادي عشرالدرس ا

 

 :(1حم ادلعبدالد يف ص )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 ي عرؼ المعادلة. -1
 ي عبر لف الوكرة بمعادلة رياقية. -2
 يكتب خطكات حؿ المعادلة الرياقية. -3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .اندًؼً ألػذاد طحٍحخٌدذ انًؼكٕط  .1
 .ٌدذ انًؼكٕط انضشثً ألػذاد طحٍحخ .2

 
 ختبارية:البنود اَل 
 .1-،  6،  4-،  5-انًؼكٕط اندًؼً نكم يٍ:  أكجد  (1
 .1-،  2،  3-،  7-انًؼكٕط انضشثً نكم يٍ:  أكجد  (2

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 . يعرض المعمـ المياؿ التالي:1
إذا كانت نتيجة المباراة بيف فريقيف 

 فذف ىذا يسمى؟ تعادؿ 2:2

 ............ لماذا ؟ 

 .ألف النتيجة متساكية

 :المعادلة ىييـ التكوؿ إلى أف 
  .مساكاة بيف لبارتيف رياقيتيف

 ينظـ المعرفة.
مبلحظة مدل 
 استيعاب الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي:. 2

 :إذا كانت كفتي الميزاف كما في الشكؿ

 لمب 4            غـ    100   

 

 

 األربع؟س( ما كزف العمب 

س( ما العبارة الرياقية التي تعبر لف 
 المساكاة بيف الكفيف؟

 س( احسب كزف العمبة الكاحدة؟

يطرح لدة إجابات لسؤاؿ 
 المعمـ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يطرح المعمـ المياؿ التالي: .3
أ( إذا كاف لدينا كفتي ميزاف متعادلتيف 

ىؿ ، غـ100كؿ كفة  ىكأقفنا إل
  يختؿ التعادؿ،

 ؟)أك أقفنا قعؼ الكمية(
ب( إذا كاف لدينا كفتي ميزاف في كؿ 

كأخذ مف كؿ  ،لمب متساكية 6كاحد 
تؿ التكازف )أك يخىؿ  ،كفة لمبتيف
 ؟الكمية(  1/3أقفنا 

 يـ يقـك المعمـ بكتابة ما يمي: -
 فيما سبؽ نستنتج أنو 
 ص،  إذا كاف أ، ب، ج 

 فذف:أ = ب 
 (   أ+ج = ب+ج1
 ج-ج = ب-(   أ2
 ج×ج = ب×(   أ3
 وفر ≠بشرط ج  (   أ/ج = ب/ج4

التركيز في السؤاؿ، 
 كطرح لدة إجابات لو.

 
 
 
 

 يتكوؿ إلى االستنتاج.

مبلحظة مدل فيـ 
 كاستيعاب الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 يعرض المعمـ المياؿ التالي: .4
أكجد مجمكلة حؿ المعادالت التالية 

مع شرح الحؿ إلقناع زمبلئؾ  ،في ص
 فيو:
    7 = 3 + س    (أ
 4 = 8 - س4 ( ب
  13 + س2=  3 + س7 (  ج
 

يـ يطمب مف الطمبة رأييـ في حؿ 
 زميميـ.

يطرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

 
يشرح أفكاره كحمكلو مقنعنا 

 اآلخريف.
 

الحكـ لمى ما يقكؿ 
 زميميـ.

 
مبلحظة مدل وحة 

 اإلجابات.
 
سبلمة  التأكد مف
 الشرح.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يقـك المعمـ بطرح خطأ شائع بيف  .5
 12=  2 –س 7الطبلب، ميؿ: 
 فيكتب الطالب/

  س7÷  14س = 7÷ س 7 
يجب تنكيو الطالب بأننا فقط نقسـ 

 معامؿ س لمى نفسو.

 ينتبو لمخطأ الشائع
مبلحظة مدل انتباه 

 الطبلب

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1المعمـ الطبلب تدريب يعطي  .6
 (1كرقة لمؿ رقـ )

كتابة المطمكب مع 
خطكات الحؿ بطريقة 

 سميمة.

مبلحظة دقة اإلجابات 
كالسبلمة الرياقية في 
 خطكات الحؿ.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:  .7
 ( 2كرقة لمؿ رقـ )

 يحؿ النشاط بدقة.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
متابعة الحؿ في 
 الحوة القادمة.
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 لثاني عشرالدرس ا

 

 :(2حم ادلعبدالد يف ص )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 ي عبر لف الوكرة بمعادلة رياقية. .1
 يحكؿ النص الرياقي إلى معادلة رياقية. .2

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .ٌدذ حم انًؼبدالد فً ص -1

 
 
 ختبارية:البنود اَل 
 س2 – 13=  2 –س 3مجمكلة الحؿ:   أكجد  (1

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 س

 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 تعميؽ المعرفة 
 وصقميا

بطرح المسألة الرياقية المعمـ  قكـ. ي1
 :ةالتالي

فما  19لدداف متتالياف مجمكليما 
 ىما العدداف؟

 يـ يناقش الطبلب:

 ما المعطيات؟ -
 ما ىك المطمكب؟ -
  ما معنى لدداف متتالياف؟ -

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :1يعطي المعمـ الطبلب تدريب . 2
فما  27متتالياف مجمكليما لدداف 

 ىما العدداف؟

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 يعرض المعمـ الشكؿ التالي: .3

 

 
 
 
 

كيطمب إيجاد قيمة س بداللة لدد 
الكرات, إذا كانت كفتا الميزاف 

 متعادلتيف.

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

مبلحظة مدل فيـ 
 الطبلب.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1يعطي المعمـ الطبلب تدريب  .4
إذا كانت كفتي الميزاف متعادلتيف، فما 

 قيمة س؟
 

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.
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33 

 س

 س س

53 

 س س

 س

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 

 غـ500    
 
 
 

 

 

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:  .5
إذا كانت كفتا الميزاف متعادلتيف، فما 

 قيمة س؟
 

 ـغ150     
 
 
 
 

 يحؿ النشاط بدقة.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
متابعة الحؿ في 
 الحوة القادمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23 
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 لثالث عشرالدرس ا

 

 :(1انزحهُم ثإجيبد انعبمم ادلشرتن )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يذكر العكامؿ األكلية لبعض الحدكد الجبرية. .1
 يحمؿ الحد الجبرم إلى لكاممو األكلية. .2
 يكتب خطكات تحميؿ الحد الجبرم إلى لكاممو األكلية.  .3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 يعرؼ العدد األكلي. -1

 أميمة لمى األلداد األكلية.يعطي  -2

 يحمؿ لدد وحيح إلى لكاممو األكلية. -3

 
 ختبارية:البنود اَل 
 ما ىك العدد األكلي؟ (1
 اذكر أميمة أللداد أكلية؟ (2
 12،    18،    125حمؿ األلداد التالية إلى لكامميا األكلية:    (3

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 الطبلب, بطاقات لمؿ.السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات 

 

 



131 
 

 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

يربط المعمـ التعمـ الجديد بالتعمـ . 1
السابؽ مف خبلؿ ، أخذنا سابقنا تحميؿ 
العدد إلى لكاممو األكلية، كاليـك سنأخذ 

تحميؿ الحد الجبرم إلى لكاممو 
 األكلية.
يعرض المعمـ لمطبلب المياؿ يـ 

حمؿ الحدكد الجبرية التالية إلي  التالي:
 لكامميا األكلية:

  2س2ص12،  2أب س ، أس4أس ، 

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :1. يـ  يعطي المعمـ تدريب 2
ناتج تحميؿ الحدكد الجبرية ما ىك 
 لكامميا األكلية؟ ىالتالية إل

 2أس2 ،   3ص  ، أب   ،  2ع

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :2. يـ  يعطي المعمـ تدريب 3
ى حمؿ الحدكد الجبرية التالية إل

كتابة خطكات لكامميا األكلية مع 
 الحؿ:
  2س 75  ،  3س125
 يـ يقـك المعمـ بمناقشة الحؿ 

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات كالسبلمة 
الرياقية في خطكات 

 الحؿ.

 تعميؽ المعرفة 
 وصقميا

. يـ يكجو األسئمة التالية لمى 4
 الطبلب:

د لكامؿ أكلية مشتركة ىؿ تكج (س
 ؟بيف الحديف

 ما ىي العكامؿ األكلية المشتركة؟ (س
ما ىك حاوؿ قرب العكامؿ  (س

 األكلية المشتركة؟

 
التأكد مف وحة 
 اإلجابات.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

يـ يقكـ بأخبارىـ بأف الناتج ىك العامؿ 
 .المشترؾ األلمى

ما ىك تعريؼ العامؿ المشترؾ  (س
 األلمى؟ 

ما ىي خطكات إيجاد العامؿ  (س
 المشترؾ األلمى لمحدكد الجبرية؟

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :3يـ يعطي المعمـ تدريب . 5
 (1كرقة لمؿ رقـ )

يجد العامؿ المشترؾ مع 
 شرح خطكات الحؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات كالسبلمة 
الرياقية في خطكات 
الحؿ مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:. 6
أكجد العامؿ المشترؾ األلمى في كؿ 

 مما يمي:
،  2ص2س12-   ،   س ص18   أ(
 2ص3س6
  2ص2س2    ،   ص3س  ب(
 (1س+2)4- ،    (1س+2أ)  ج(

يجد العامؿ المشترؾ 
 األلمى.

التأكد مف وحة 
اإلجابات في الحوة 

 القادمة.
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 لرابع عشرالدرس ا

 

 :(2انزحهُم ثإجيبد انعبمم ادلشرتن )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 المقدار الجبرم إلى لكاممو األكلية.يحمؿ  .1
 يذكر خطكات تحميؿ المقدار الجبرم. .2
 يجد العامؿ المشترؾ األلمى لممقادير الجبرية.  .3
 يستخدـ التحميؿ إليجاد القيمة العددية لعبارات لددية. .4

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .يجد العامؿ المشترؾ األلمى -1

 
 ختبارية:البنود اَل 
 8ص 6س9س ص  ،  3،    2ص 3س 18المشترؾ األلمى لما يمي:  ما ىك العامؿ  (1

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.

 

 

 

 



134 
 

 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 . يعرض المعمـ لمطبلب المياؿ التالي: 1

حمؿ المقادير الجبرية التالية إلي 
 لكامميا األكلية:

 أب س.2أس+   أ( 
 2س ص15 -ص 2س25  ب( 
 (1)س+3 + (2-)س (1)س+   ج( 
 (1-س2)

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :1تدريب . يـ  يعطي المعمـ 2
أكجد العامؿ المشارؾ األلمى يـ حمؿ 

العكامؿ مع كتابة كيفية قيامو  ىإل
 بذيجاد الناتج:

 –ص(  -س2ب() -)أأ(/    
 ص( . -س2)أ+ب()
  3أ2ب12+  3أب8 –ب 2أ6 أ(/   

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يعرض المعمـ لمطبلب المياؿ .  3
 التالي: استخدـ التحميؿ إليجاد القيمة:

46X36  +46 X 64 
التأكد مف وحة  يجد قيمة المقدار.

 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :2. يـ  يعطي المعمـ تدريب 4
 (1كرقة لمؿ رقـ )

يجد قيمة المقدار مع 
 شرح خطكات الحؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي:. 5
لكامميا  ىحمؿ المقادير التالية إل -1

 األكلية:
 ص 2س5+ 2س ص2     أ(
 ص( -أ)س –ص(  -)س 5   ب(
 استخدـ التحميؿ إليجاد قيمة: -2

      25 ×6 +25 ×4  

يحمؿ المقادير إلى 
 العكامؿ.

 
 

 يجد قيمة المقدار.

 التأكد مف وحة
اإلجابات في الحوة 

 القادمة.
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 لخامس عشرالدرس ا

 

 :(1انفرق ثني مرثعني )عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يذكر قرب المقادير الجبرية بوكرة سميمة. .1
 يذكر خطكات إيجاد الفرؽ بيف مربعيف. .2
 يبرر تحميمو الفرؽ بيف مربعيف. .3
 يكتب الخطكات التي يقـك بيا إليجاد الفرؽ بيف مربعيف.   .4

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 .ٌدذ ضشة انًمبدٌش اندجشٌخ -1
 يجد مربع لدد وحيح. -2
 يحكؿ لدد وحيح إلى وكرة مربع لدد وحيح. -3

 
 ختبارية:البنود اَل 
 (4( )س + 2 –س 3ناتج قرب: )مجمكلة أكجد  (1
 4،  3، 2،  1أكجد مربع األلداد الوحيحة التالية:  (2
 حكؿ األلداد الوحيحة التالية إلى وكرة مربع لدد وحيح:  (3

25  ،81  ،144  ،16 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.

 



136 
 

 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

الطبلب المياؿ المعمـ  عطي. ي1
 التالي:

 أكجد ناتج قرب ما يمي:
 )س+ص( ص(-)س   أ( 
 (5)س+ (5-)س  ب( 
 (3)ص+ (3-)ص  ج( 

كالتكوؿ مف خبلؿ الناتج إلي  
استنتاج القالدة العامة لمفرؽ بيف 

 مربعيف 
 ص()س+ ص( -=)س 2ص – 2س

 
 

 يشرح خطكات الحؿ.
 
 
 

القالدة العامة يستنتج 
 الفرؽ بيف المربعيف.

 
 

التأكد مف السبلمة 
الرياقية لخطكات 

 الحؿ.
 
 

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 . يـ لرض المياؿ التالي:2
ى س+ص( كالحؿ لم3ص() –س 3)

 القالدة.

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 :1يعطي المعمـ تدريب . 3
أكجد باستخداـ قالدة الفرؽ بيف 

مربعيف ناتج ما يمي مع تبرير لمحؿ 
 تقنع بو اآلخريف:

 (3س +5()3-س 5أ( )
 س(7س()ع+7-ب( )ع

طرح لدة إجابات لمسؤاؿ 
 كمبررنا ليا.

التأكد مف وحة 
اإلجابات مف خبلؿ 
 توحيح الكراسات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 . يـ لرض المياؿ التالي:4
مع شرح خطكات  العكامؿ ىحمؿ إل
 الحؿ:
 36 - 2س   أ( 
 2ص - 125  ب(

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات كالسبلمة 
الرياقية في خطكات 

 الحؿ.
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 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :2يعطي المعمـ تدريب . 5
 (1كرقة لمؿ رقـ )

التأكد مف وحة  يحؿ التدريب.
 اإلجابات.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 النشاط البيتي: . 6
 أكجد المفككؾ مع شرح خطكات الحؿ:

 (4ص+3( )4-ص3)
  2ؿ – 169حمؿ إلى العكامؿ: 

 يحؿ النشاط بدقة.

التأكد مف وحة 
اإلجابات كالسبلمة 
الرياقية في خطكات 
الحؿ في الحوة 

 القادمة.
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 لسادس عشرالدرس ا

 

 :(2)انفرق ثني مرثعني عىىان انذرش/ 

 

 :أىداؼ الدرس 
 يذكر خطكات إيجاد الفرؽ بيف مربعيف إذا لـ يكف المعامؿ ىك الكاحد الوحيح. .1
 يحمؿ مقدار فرؽ بيف مربعيف إذا لـ يكف المعامؿ ىك الكاحد الوحيح. .2
 يكتب الخطكات التي قاـ بيا لتحميؿ الفرؽ بيف مربعيف.   .3

 
 :المتطمبات السابقة لمدرس 
 لكاممو األكلية.يحمؿ فرؽ بيف مربعيف إلى  -1

 
 ختبارية:البنود اَل 
 حمؿ إلى العكامؿ األكلية: (1

 169 - 2،      ص    144 – 2ـ    

 
 :الوسائؿ التعميمية 

 السبكرة، الكتاب المدرسي، الطباشير الممكف، كراسات الطبلب, بطاقات لمؿ.
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 :اإلجراءات التعميمية التعممية 

 ودائل التقويم إجراءات الطالب إجراءات المعلم تحديد أبعاد التعلم

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

يقـك المعمـ باستقراء القانكف مف  .1
 خبلؿ:

 (1كرقة لمؿ  رقـ )
يستقرئ قانكف الفرؽ بيف 

 المربعيف.

التأكد مف وحة 
االستقراء مف خبلؿ 
 توحيح كرقة العمؿ.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

لمطبلب المياؿ المعمـ  عرض. ي2
 التالي:
 :إلى العكامؿ مع شرح الخطكاتحمؿ 
 2ؿ 4 – 2ع 9   أ( 

 2س 64 – 144  ب( 

 يشرح خطكات الحؿ.

التأكد مف وحة 
اإلجابات كالسبلمة 
الرياقية في خطكات 

 الحؿ.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

 :2يعطي المعمـ تدريب  . يـ 3
 (2كرقة لمؿ رقـ )

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
خبلؿ اإلجابات مف 

 توحيح الكراسات.

 اكتساب المعرفة
 وتكامميا

. يظير المعمـ لمطبلب الخطأ الشائع 4
 الذم يقع فيو الكيير مف الطبلب:

 س( -5+س( )5= ) 2+ س 25
يجب التنبيو لمطالب بأف اإلشارة بيف 

(، كأف المقدار -المربعيف ىي )
 ال يحمؿ. 2+س25

يبلحظ الطالب األخطاء 
 التي قد يقع فييا.

حظة مدل فيـ مبل
 الطبلب.

 تعميؽ المعرفة
 وصقميا

 . يـ لرض المياؿ التالي:5
أكجد قيمة ما يمي، باستخداـ مفككؾ 

 الفرؽ بيف مربعيف:
 64 - 144   أ( 
 225 – 625  ب(

طرح لدة إجابات 
 لمسؤاؿ.

التأكد مف وحة 
 اإلجابات.
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 أوراق انعمم انصفُخ وانجُزُخ
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 الدرس األوؿ

 (1رلم )ورلخ عمم 

 :وشبط ثُزٍ

 ................................................... اسـ الطالب:

 ؟كتب خمسة حدود جبرية ثـ حوليا إلى الصورة المفظيةس( ا
.............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................... 
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 ثانيالدرس ال

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :عزيزي الطالب

ميز كتابة مع التبرير بيف العبارات العددية والحدود الجبرية والمقادير الجبرية مف بيف العبارات س( 
  -:اآلتية

 :  2ؿ+2ع

 . .................................................................................. النوع:

                                                           ..................................................................................؟ لماذا)التبرير(/ 

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

12÷3: 

 . .................................................................................. النوع:

                                                           ..................................................................................؟ الماذ)التبرير(/ 

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

  س ص:  12

 . .................................................................................. النوع:

                                                           ..................................................................................؟ لماذا)التبرير(/ 

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

   ع: ص -2س

 . .................................................................................. النوع:



143 
 

                                                           ..................................................................................؟ لماذا)التبرير(/ 

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

 ـ: ÷ؿ

 . .................................................................................. النوع:

                                                           ..................................................................................؟ لماذا)التبرير(/ 

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

23+7: 

 . .................................................................................. النوع:

                                                           ..................................................................................؟ لماذا)التبرير(/ 

 .......................................................................................... 
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 ثانيالدرس ال

 (2ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :عبر عف الجمؿ المفظية التالية بعبارات رياضيةس( 

 مضافا إليو العدد س. 7العدد  .1

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

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

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

 عدد أياـ ص مف األسبوع. .2

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

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

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

 أمثاؿ العدد س. 5مف  7باقي طرح  .3

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

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

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

 ا مف مجموع ىذيف العدديف.حاصؿ ضرب عدديف مطروحً  .4

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

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

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

 

  



145 
 

 ثانيالدرس ال

 (3ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ................................................... اسـ الطالب:

زميمؾ تخبره عما تعممتو في درس المقدار الجبري وتبيف لو كيؼ يمكنو  ى(  اكتب رسالة إلس
 ؟المقادير الجبرية وكيفية التفريؽ بينيا وبيف الحد الجبري ىالتعرؼ عم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................... 
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 ثالثالدرس ال

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 عزيزي الطالب:

 س( أوجد قيمة العبارة الرياضية فيما يمي, ثـ عبر لفظيا عما قمت بو إليجاد ىذه القيمة: 

 س.3فاحسب قيمة  4إذا كانت س= -1

 قيمة العبارة الرياضية:

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

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

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

 الخطوات التي قمت بيا حتى حصمت عمي ىذه القيمة: 

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

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

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

 .2-ص7فأوجد قيمة  7-إذا كانت ص= -2

 قيمة العبارة الرياضية:

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

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

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

 ىذه القيمة:  ىالخطوات التي قمت بيا حتى حصمت عم

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

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

 ................................................................................... 
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 ثالثلالدرس ا

 (2ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 عزيزي الطالب:

اكتب مقدار جبري يتكوف مف متغيريف مف عندؾ, ثـ أوجد قيمة المقدار الجبري عند ثالث قيـ س( 
 مختمفة لكؿ متغير مف المتغيريف التي فيو.

 المقدار الجبري ىو:

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

 قيمة المتغير األوؿ = ........   ,  قيمة المتغير الثاني = ....... -1

 قيمة المقدار الجبري ىي:

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

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

 قيمة المتغير األوؿ = ........   ,  قيمة المتغير الثاني = .......  -2

 قيمة المقدار الجبري ىي:

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

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

 .قيمة المتغير األوؿ = ........   ,  قيمة المتغير الثاني = ......  -3

 قيمة المقدار الجبري ىي:

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

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



148 
 

 رابعالدرس ال

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 -:مف بيف الحدود الجبرية التالية التبريرحدد الحدود الجبرية المتشابية مع كتابة س( 
  2ؾ ع8ع   ،    2ؾ7س ص   ،   2-ع   ،    2ؾ4س ص   ،    2       

 

 :المتشابيافالحداف الجبرياف 
..................................................................................................

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

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

 :التبرير

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

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

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

 :الحداف الجبرياف المتشابياف
..................................................................................................

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

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

 :التبرير

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

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

................................................................................... 
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 رابعالدرس ال

 (2ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 : عزيزي الطالب
 .الفكرة العامة لمدرس الذي تعممتواكتب رسالة إلي معممؾ تخبره فييا عف  س(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................  
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 خامسالدرس ال

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 :أوجد ناتج ما يمي مع كتابة الخطوات التي قمت بيا حتى توصمت لمحؿس( 

 ص  (4-) + س8 + ص3 س + (2-) + ص6 + س15
 

 :الحؿ إليجاد الناتج
.............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 :الخطوات التي قمت بيا حتى توصمت ليذا الحؿ

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

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

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 خامسالدرس ال

 (2رلم )ورلخ عمم 

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 .عمره عف سنوات ثالث يزيد سعاد أختو وعمر سنة، س اآلف أحمد عمر كاف إذاس( 
 ؟ اآلف عمرييما مجموع ما -أ
 سنوات؟ 5 بعد عمرييما مجموع ما -ب
 ؟بيا قمت التي الحؿ خطوات اكتب - جػ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
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 سابعالدرس ال

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 :اكتب ما يمي دوف استخداـ األقواس مع كتابة خطوات الحؿ س(

 ص(.5+  3س )2أ(    

 .ؿ× ب(     )ـ + ع( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................... 
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 سابعالدرس ال

 (2ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 :اكتب ما يمي دوف استخداـ األقواس مع كتابة خطوات الحؿ س(

 .3×  (5 - ص)   أ(   

 (.2ع + 5 – ـ 3)×  5ب(     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................. 
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 لثامفالدرس ا

 (1ورلخ عمم رلم )

 (:1) وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 :أوجد مساحة األشكاؿ اليندسية التالية س(

 3+  س                  

                                                                        

 س                                                                                        5

 2س +                                                                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................... 
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 لثامفالدرس ا

 (2ورلخ عمم رلم )

 (:2) وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

إذا كاف ثمف الثالجة الواحدة س مف الدنانير، وكاف ثمف جياز التمفاز الواحد يقؿ عف ثمف الثالجة 
 خمسة دنانير، وتكمفة نقؿ التمفاز ديناريف.بخمسيف دينار، وكانت تكمفة نقؿ الثالجة 

 جياز تمفاز؟ 15ثالجات و  10اكتب المقدار الجبري الذي يمثؿ ثمف وتكمفة نقؿ  ( أ
 دينارًا؟ 150احسب قيمة ىذا المقدار إذا كاف ثمف شراء الثالجة الواحدة  ( ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................  
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 لتاسعالدرس ا

 (1ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 س( فؾ األقواس مع كتابة تعميؿ اإلجابة في كؿ مما يأتي:

 (1 –(  )س 3أ(  )س + 

 (1( )ص + 4 –)س ×  7ب( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................................................................  
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 لعاشرالدرس ا

 (1ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

     4س +2+ 2س2+ 3س2:ارسـ شكاًل ىندسًيا يمثؿ المقدار الجبري( 1س

 :( أوجد حجـ الشكؿ التالي بالرموز2س
  

 4ص+                                

                           3س+                                                  
.............................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                    

 ع                                  



158 
 

 لحادي عشرا الدرس

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

أوجد مجموعة حؿ المعادَلت في مجموعة األعداد الصحيحة ص، مع كتابة خطوات الحؿ التي  س(
 قمت بيا:

 5=  1س + 3أ(  
 س     - 2س = 3+  8ب( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................. 
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 لحادي عشرالدرس ا

 (2ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

أوجد مجموعة حؿ المعادَلت في مجموعة األعداد الصحيحة ص، مع كتابة خطوات الحؿ التي  س(
 قمت بيا:

 15=  1 -س 2أ(  
    10+ س  = 2 +س 5ب( 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................  
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 لثالث عشرالدرس ا

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 ( جد العامؿ المشترؾ األعمى مع كتابة خطوات الحؿ في كؿ مما يمي:1س
 2ص 2س12-س ص        ،         18 ( أ
     2ؿ 2ع9،                    2ع ؿ3ؿ            ،          4ع6 ( ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
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 لرابع عشرالدرس ا

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 مع كتابة خطوات الحؿ في كؿ مما يمي: إليجاد قيمة ما يمي،استخدـ التحميؿ ( 1س
 635×  329×  635×  329 ( أ
 37×  47 – 2(47) ( ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
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 لخامس عشرالدرس ا

 (1ورلخ عمم رلم )

 :وشبط ثُزٍ

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 ثـ وضح الخطوات التي قمت بيا:حمؿ ما يمي إلى العوامؿ ( 1س
  81 – 2ع ( أ
                                                  2س – 1 ( ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................. 
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 لسادس عشرالدرس ا

 (1ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 ( أكمؿ الجدوؿ التالي:1س
 

 ص( )س + ص(  -)س  )س + ص( ص( -)س   2ص - 2س 2ص 2س ص س
5 3       
4 1       
2 4       

 

 ماذا تالحظ؟؟

 ماذا تستنتج؟؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................ 
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 لسادس عشرالدرس ا

 (2ورلخ عمم رلم )

 ...................................................اسـ الطالب: 

 :          عزيزي الطالب

 ( حمؿ ما يمي إلى العوامؿ ثـ وضح الخطوات التي قمت بيا:2س
 2ص25 – 2س9 ( أ
                                                 144  – 2س196 ( ب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................... 
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 (3ممحؽ رقـ )

 صور عممية مقترحة لنشاطات قائمة عمى بعديف مف أبعاد التعمـعينة مف 
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 (4ممحؽ رقـ )

 الصورة األولية َلختبار ميارات التفكير الرياضي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 انزفكري انرَبضٍ مهبراد اخزجبر

 الصف الطابع: )     (                        .............................................   اضم الطالب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عسَسٌ انطبنت
التفكير الرياضي: "اَلستنتاج, التعبير بالرموز, التخميف,  مياراتييدؼ ىذا اَلختبار إلى قياس 

( 30التفكير المنطقي, حؿ المسألة" لدى طمبة الصؼ السابع األساسي, ويتكوف ىذا اَلختبار مف )
، يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية, ووضع اإلجابة المناسبة في المكاف المخصص بند اختباري موضوعي
 ليا عمى ورقة األسئمة.

 وإرذادات: نصائح

 دقيقة. 45زمف اَلختبار  .1

 قراءة البيانات المعطاة بدقة يسيؿ عميؾ اإلجابة. .2

 تأكد مف المطموب مف السؤاؿ. .3

 لكؿ سؤاؿ موضوعي إجابة واحدة صحيحة فقط. .4

 َل تترؾ سؤاؿ بدوف إجابة. .5

 يرجى عدـ استخداـ اآللة الحاسبة. .6
درجتك في التحصيل, وإنما بهدف الاستفادة منها ختبار لن توثر على في لًاا تأكد من أن نتيجتك وأخيرً 

ًفي أغراض البحث العلمي, بما يعود بالنفع والفائدة عليك وعلى زمالئك.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم,,,
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 مهبرح االضزىزبج//

     :الدؤال األول

 = يمذاس خجشي. يخزهف حذ خجشي + حذ خجشي:  إرا كبٌ

 = يمذاس خجشي. يخزهف حذ خجشي –حذ خجشي            

ط  ٌ فإ
2

أة - ص
2

 ٌغًى:  

    يزغٍش د(          ػذدًٌخ ػجبسًحج(           بخجشًٌ احًذة(            بخجشًٌ ايمذاًسأ( 

 الدؤال الثاني:

 حذ خجشي = حذ خجشي.× حذ خجشي  : إرا كبٌ

 حذ خجشي = حذ خجشي.÷ حذ خجشي  

أط2  ٌ َبرحإف
2

ص×  
2

  ٌغًى:   

    يزغٍش د(          ػذدًٌخ ػجبسًحج(           بخجشًٌ احًذة(            بخجشًٌ ايمذاًسأ( 

 الدؤال الثالث:

 -:ٔفك انًُظ انزبنً ْٕانحذ انخبيظ  

ط2،  1ط+
2

ط3،  2+
3

+3 ، -------- ، -------  

ط5أ( 
5

ط4 ة(              5+
4

ط5 ج(              4+
5

ط5 د(              4+
5
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 الرابع:الدؤال 

أ , ٔلًٍزٓب ػُذيب  ط  رغبٔي    14xط ػُذيب ط رغبٔي انؼذد أ ًْ  14إرا كبَذ لًٍخ 

 ًْ: 3ط ػُذيب ط رغبٔي 14ة , فإٌ لًٍخ    x 14انؼذد ة , ًْ 

 3×14×14د (            3×14ج (            3×12ة (        3×  1×  4أ ( 

 :الدؤال الخامس

 ػذد = يمذاس خجشي. +إرا كبٌ:    حذ خجشي 

 حذ خجشي = يمذاس خجشي. +حذ خجشي 

 حذ خجشي = حذ خجشي. × حذ حجشي 

فإٌ  ط
2

 ٌغًى:   3  -ص  ×  

 يزغٍش د(          ػذدًٌخ ػجبسًحج(           بخجشًٌ احًذة(            بخجشًٌ ايمذاًسأ( 

 :الدؤال الدادس

ٓب ٔاألعظ َفغٓب ٔإٌ اخزهفذ انحذٔد اندجشٌخ انًزشبثٓخ رزكٌٕ يٍ انًزغٍشاد َفغ

ط 3يؼبيالرٓب، فإٌ انحذ اندجشي انزي ٌشجّ انحذ   
2

 ص  ْٕ ......... . 

ط ص 3 ة(            ط ص 3أ( 
2

ط ج(         
2

ط2 ص             د(
2

ص 
2
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 مهبرح انزعجري ثبنرمىز//

 :الدؤال الدابع

إرا كبٌ           ٌؼجش ػٍ يكؼت عٕل ضهؼّ ط , ٔ           ٌؼجش ػٍ يشثغ عٕل     

 -انشكم انزبنً: فإٌ  1ضهؼّ ط , ٔ      ٌؼجش ػٍ انؼذد 

                                                                              

                                 +                     -         

                                                                      

 انًمذاس اندجشي: ٌؼجش ػٍ  

طأ( 
3

+ ط 
2

ط2ط+2  ة(   4- 
2

ط2ج(    4-
3

ط2 د(     4-ط3+
3

ط3+
2

-4 

 :الثامنالدؤال 

 -اندذٔل انزبنً ٌشثظ ثٍٍ كم ػذد ٔحشف ٌذل ػهٍّ:

1 2 3 4 5 6 7 

 ْـ ٌ و ل ع ص ط

 

 و  = ع + ثبنشيٕص ص  5 = 3 + 2يثبل 

  :خت ػًب ٌهً كًب فً انًثبل انغبثكأ

 ......... = ......... + .........ثبنشيٕص    7 = 6 + 1
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 :التادعالدؤال  

ًٌثم ط إرا ػهًذ أٌ انًشثغ           ًٌثم انًزغٍش ط ٔانًثهث            
2

ًثم ٔ       ر 

ط2يٍ األشكبل انزبنٍخ ًٌثم فأيٍّ  ,ٔاحذانؼذد 
2

 ؟ 2ط+3+

 +                   +أ(          

 +       + ة(                

           +                      +               ج( 

   +                         +        د(        

 :الدؤال العاذر

 -اندجشي انزي ٌؼجش ػٍ انؼجبسح انهفظٍخ انزبنٍخ:انًمذاس 

 ...... ؟ ، ْٕ 4انؼذد  ّيُ بإنٍّ يشثغ انؼذد َفغّ يغشًٔح أيثبل ػذد يضبف 3

ط+ط3أ( 
2

طة(      4-
3

طج(      4-ط2+
3

+ط
2

ط4 د(       4+
3

 4ط+2+ 

 :الحادي رذرالدؤال 

 ؟فًب ًْ انًغبفخ انزً ٌمغؼٓب فً ص عبػخ بػخع كى/3إرا كبَذ عشػخ أحًذ 

 ج(  كى         3-صة(   كى          3ص+  أ(

ص
3

 كى  ص3 د( كى           

                                     :رذر ثانيالدؤال ال 

يحٍظ انًغزغٍم فً انشكم انزبنً:   ْٕ ......... .

 6ط +  6 د(         3ط +  6 ج(  (      3ط )ط + 2ة(          3ط +  3  أ(

 

 

 س2

+
س

3
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 //مهبرح انزخمني

 :رذر لثالدؤال الثا

أي انًُبعك انًظههخ انزبنٍخ رًثم 
1
 ط ػهًب ثأٌ يغبحخ كم شكم رغبٔي ط   3

 ب(                             ( أ

          

                                                                                                                                          ج(               د(                                                                                                                    

 

 :الدؤال الرابع رذر

 ط ص –ط 5=  (        - 5) × إرا كبَذ ط

 -ٌ لًٍخ انًشثغ انفبسؽ ْٕ:فإ

 ص د(                ط ص   ج(                 ص5  ة(               ط أ(  

 :الدؤال الخامس رذر

  :انظٕسح ًٌكٍ انزؼجٍش ػُٓب ػهى  625  -  999خ  لًٍ

أ(
    29 -

 ة(       26   
233 -  

  ج(      225
2333 -  

د(       225
293  -  

265 
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 :الدؤال الدادس رذر

ط =      ( × ع +         إرا كبَذ )
2

 +ع ط

 ًب:انزشرٍت ْ فإٌ لًٍخ انًشثؼٍٍ ػهى

(  طج            ط ، ( عة        ع  ، (  طأ
2

 ط ، ط  ( د          ط    ، 

 :الدؤال الدابع رذر 

إرا كبَذ يغبحخ انشكم انزبنً ًْ ط ص عى 
2

, فإٌ انزمذٌش انًُبعت نهدضء انًظهم يٍ  

 انشكم ْٕ:

 

ط ص عى  3,5أ ( 
2                                             

ة ( ط ص عى 
2

  

ط ص عى 3,9ج (  
2

ط ص عى 3,2د (                               
2

 

 :الدؤال الثامن رذر

ط2انزبنً ثبنحذٔد اندجشٌخ: ط , أكًم انًشثغ 
2

ط3,  
3

ثحٍث ٌحزٕي كم عغش ٔكم   

 ػًٕد ػهى انحذٔد اندجشٌخ انثالثخ انًخزهفخ:

ط3  
3

 

   ط

ط2 
2
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 مهبرح انزفكري ادلىطمٍ//

 :الدؤال التادع رذر

أطغش يٍ   ص ع ، ٔانحذ  ع لأكجش يٍ انحذ اندجشي  س صانحذ اندجشي إرا كبٌ 

 فإٌ أطغش حذ خجشي ْٕ؟ , ع لانحذ اندجشي 

 أ( ط ص                 ة( ع ل                 ج( ص ع                   د ( ط ع

       :الدؤال العذرون

أطغش يٍ  م ن، ٔانحذ اندجشي  ج دأكجش يٍ انحذ اندجشي  أباندجشي انحذ إرا كبٌ 

 ؟بنٍخفًب ْٕ أكجش يمذاس فً انًمبدٌش اندجشٌخ انز , ج دانحذ اندجشي 

  4+د( ج د                4+ و ٌج(              3+د  ة( ج               4+ أةأ( 

 :الدؤال الحادي والعذرون

 يدًٕػخ حم انًؼبدنخ فً ص ركٌٕ:فإٌ     8=  ط +  4ط +  5إرا كبٌ   

  {4{                  د(  }8{                ج(  }1ة(  } {                  2أ(  }

 :والعذرون ثانيالدؤال ال

عُٕاد ػٍ ػًشِ،    4إرا كبٌ ػًش أحًذ اٌَ ط عُخ , ٔػًش أخٍّ يحًذ ٌضٌذ ثًمذاس 

 عُٕاد؟ 8فًب يدًٕع ػًشًٌٓب ثؼذ 

 23ط + 2د(            23ج( ط +           12ط + 2ة(            12أ( ط + 
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 :الدؤال الثالث والعذرون

  فإٌ 4 ع =, ٔكبَذ  س + ص = عرذل ػهى أػذاد ثحٍث , ع   ص,  سإرا ػهًذ أٌ  

 = ........ 3× ) س + ص ( 

 34د(                        12ج (                      4ة(                      7أ( 

 :الدؤال الرابع والعذرون

 عى  ٌكٌٕ: ........ . 64عٕل ضهغ انًشثغ انزي يحٍغّ 

 عى 16د(           عى        32عى              ج (  4ة(              عى   8  ( أ
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 مهبرح حم ادلطأنخ//

 :الدؤال الخامس والعذرون

 :ًْب فإٌ انؼذدٌٍ  3يغشًٔحب يًُٓب  33يززبنٍبٌ يدًٕػًٓب ػذداٌ 

   9,  3 د(               14 ، 13ج(              23 ، 7  ة(              25 ، 2أ( 

 :والعذرون دادسالدؤال ال

 دفبرش, كى رجمى يغ يحًذ ؟ 3ألالو  ٔ 6لهى   ثبع يُٓب  15دفبرش ٔ  13يغ يحًذ 

 لهى   12دفبرش ٔ  4ألالو                         ة( 9دفبرش ٔ  7أ( 

 لهى 16دفزش ٔ 18لهى                       د(  21دفزش ٔ  13ج( 

 :والعذرون دابعالدؤال ال

, فًب انفشق ثٍٍ ػًش أحًذ  5أيثبل ػًشِ يضبًفب إنٍّ  3عُخ ٔػًش أثٍّ  15أحًذ  ػًش

 عُٕاد؟ 8ٔػًش أثٍّ ثؼذ 

 عُخ 33د (         عُٕاد      8ج (             عُخ 35ة(       عُخ       61أ( 

 :والعذرون ثامنالدؤال ال

رزُبلض ثًمذاس  دٌُبس , فإرا كبَذ لًٍخ انغٍبسح 25333اشزشي شخض عٍبسح ثغؼش 

 ُخًظ لًٍزٓب فً انغُخ انغبثمخ, فًب لًٍخ انغٍبسح ثؼذ يشٔس عُزٍٍ؟

 دٌُبس 23333د(   دٌُبس   15333ج(   دٌُبس   13333دٌُبس    ة(  16333أ( 
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 :والعذرون تادعالدؤال ال

دٌُبًسا ػٍ  15,1دٌُبًسا ػٍ حفش انًزش األٔل,  ٔ  15ششكخ نهزُمٍت ػٍ انُفظ رزمبضً 

 دٌُبًسا ػٍ حفش انًزش انثبنث , ....... ْٔكزا. 15,2انًزش انثبًَ,  ٔ حفش 

 يزش؟ 13فًب ركبنٍف ثئش ػًمّ  

 دٌُبًسا 154,5د(        دٌُبًسا  159دٌُبًسا      ج(  151ة(      دٌُبًسا  164,5أ( 

 :الثالثونالدؤال 

(7.5] )لًٍخ انًمذاس 
2

 – (2.5)
 2

 ًْ؟ [   2 (2) – 2(8[  +  ] ) 

 333د(                 113ج (                   53ة(                    63أ( 

 

 

 اوزهذ األضئهخ

 مع خالص متيياتي لكه بدواو التقدو واليجاح

 

 الباحث/                                                                

 محمد وليد عمي صياـ
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 (5ممحؽ رقـ )

 السادة محكمي اختبار ميارات التفكير الرياضي 

 مكاف العمؿ التخصص المركز الوظيفي اَلسـ ـ

 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس رياضيات أستاذ مشارؾ د. خالد السر  .1

 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس رياضيات مدير مدرسة د. محمود حمداف  .2

 الجامعة اإلسالمية تدريس عموـمناىج وطرؽ  أستاذ مشارؾ د. صالح الناقة  .3

 الجامعة اإلسالمية مناىج وطرؽ تدريس رياضيات أستاذ مشارؾ د. إبراىيـ األسطؿ  .4

 الجامعة اإلسالمية مناىج وطرؽ تدريس رياضيات أستاذ دكتور د. عزو عفانة  .5

 الجامعة اإلسالمية مناىج وطرؽ تدريس رياضيات أستاذ مشارؾ د. محمد أبو شقير  .6

 الجامعة اإلسالمية مناىج وطرؽ تدريس عموـ أستاذ دكتور فتحية المولود.   .7

 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس رياضيات مشرؼ د. يحيى ماضي  .8

 جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس رياضيات مساعدأستاذ  د. موسى جودة  .9

 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس رياضيات مشرؼ أ. زياد أبو الوفا  .10

 وكالة الغوث مناىج وطرؽ تدريس رياضيات مدرس عمر قنفأ.   .11

 التربية والتعميـ مناىج وطرؽ تدريس رياضيات مدرس أ. حسني العتاؿ  .12

 التربية والتعميـ مناىج وطرؽ تدريس رياضيات مدرس أ. مصطفى أبو رومية  .13
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 (6ممحؽ رقـ )

 الصورة النيائية َلختبار ميارات التفكير الرياضي

 الرمحن الرحيمبسم اهلل 

 انزفكري انرَبضٍ مهبراد اخزجبر

 الصف الطابع: )     (                   ................................ .................  اضم الطالب: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عسَسٌ انطبنت
التفكير الرياضي: "اَلستنتاج, التعبير بالرموز, التخميف,  مياراتييدؼ ىذا اَلختبار إلى قياس 

( 30التفكير المنطقي, حؿ المسألة" لدى طمبة الصؼ السابع األساسي, ويتكوف ىذا اَلختبار مف )
، يرجى قراءة كؿ فقرة بعناية, ووضع اإلجابة المناسبة في المكاف المخصص بند اختباري موضوعي
 ليا عمى ورقة األسئمة.

 وإرذادات: نصائح

 دقيقة. 35زمف اَلختبار  .1
 قراءة البيانات المعطاة بدقة يسيؿ عميؾ اإلجابة. .2
 تأكد مف المطموب مف السؤاؿ. .3
 لكؿ سؤاؿ موضوعي إجابة واحدة صحيحة فقط. .4
 َل تترؾ سؤاؿ بدوف إجابة. .5
 يرجى عدـ استخداـ اآللة الحاسبة. .6
درجتك في التحصيل, وإنما بهدف الاستفادة منها في ختبار لن توثر على ا تأكد من أن نتيجتك في لًاوأخيرً 

ًأغراض البحث العلمي, بما يعود بالنفع والفائدة عليك وعلى زمالئك.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم,,,
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 مهبرح االضزىزبج//

     :الدؤال األول

 = يمذاس خجشي. يخزهف حذ خجشي + حذ خجشي:  إرا كبٌ

 = يمذاس خجشي. يخزهف حذ خجشي –حذ خجشي            

ط  ٌ فإ
2

أة - ص
2

 ٌغًى:  

  يزغٍش د(          ػذدًٌخ ػجبسًحج(           بخجشًٌ احًذة(            بخجشًٌ ايمذاًسأ( 

 الدؤال الثاني: 

 حذ خجشي = حذ خجشي.× حذ خجشي  : إرا كبٌ

 حذ خجشي = حذ خجشي.÷ حذ خجشي  

أط2  ٌ َبرحإف
2

ص×  
2

  ٌغًى:   

    يزغٍش د(          ػذدًٌخ ػجبسًحج(           بخجشًٌ احًذة(            بخجشًٌ ايمذاًسأ( 

 الدؤال الثالث:

 ػذد = يمذاس خجشي. +إرا كبٌ:    حذ خجشي 

 حذ خجشي = يمذاس خجشي. +حذ خجشي 

 حذ خجشي = حذ خجشي. × حذ حجشي 

فإٌ  ط
2

 ٌغًى:   3  -ص  ×  

 يزغٍش د(          ػذدًٌخ ػجبسًحج(           بخجشًٌ احًذة(            بخجشًٌ ايمذاًسأ( 
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 مهبرح انزعجري ثبنرمىز//

 الدؤال الرابع:

  

إرا كبٌ           ٌؼجش ػٍ يكؼت عٕل ضهؼّ ط , ٔ           ٌؼجش ػٍ يشثغ عٕل     

 -انشكم انزبنً: فإٌ  1ضهؼّ ط , ٔ      ٌؼجش ػٍ انؼذد 

                                                                              

                                 +                     -         

                                                                      

 انًمذاس اندجشي: ٌؼجش ػٍ  

طأ( 
3

+ ط 
2

ط2ط+2  ة(   4- 
2

ط2ج(   4-
3

ط2 د(     4-ط3+
3

ط3+
2

-4 

 :الدؤال الخامس

 -اندذٔل انزبنً ٌشثظ ثٍٍ كم ػذد ٔحشف ٌذل ػهٍّ:

1 2 3 4 5 6 7 

 ْـ ٌ و ل ع ص ط

 و  = ع + ثبنشيٕص ص  5 = 3 + 2يثبل 

  :خت ػًب ٌهً كًب فً انًثبل انغبثكأ

 ......... = ......... + .........ثبنشيٕص    7 = 6 + 1
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 :الدؤال الدادس 

ًٌثم ط إرا ػهًذ أٌ انًشثغ           ًٌثم انًزغٍش ط ٔانًثهث            
2

ًثم ٔ       ر 

ط2يٍ األشكبل انزبنٍخ ًٌثم فأيٍّ  ,انؼذد ٔاحذ
2

 ؟ 2ط+3+

 +                     +أ(          

 +         +ة(                 

           +                      +ج(                  

   +                            +د(                 

 :الدؤال الدابع
 -انًمذاس اندجشي انزي ٌؼجش ػٍ انؼجبسح انهفظٍخ انزبنٍخ:

 ...... ؟ ، ْٕ 4انؼذد  ّيُ بإنٍّ يشثغ انؼذد َفغّ يغشًٔح أيثبل ػذد يضبف 3

ط+ط3أ( 
2

طة(     4-
3

طج(      4-ط2+
3

+ط
2

ط4 د(     4+
3

 4ط+2+ 

 :الثامنالدؤال 

 ؟فًب ًْ انًغبفخ انزً ٌمغؼٓب فً ص عبػخ بػخع كى/3إرا كبَذ عشػخ أحًذ 

ص ج(  كى         3-صة(   كى          3ص+  أ(
3

 كى  ص3 د( كى           

 :التادعالدؤال  

انزبنً:          يحٍظ انًغزغٍم فً انشكم  ْٕ ......... .

 

 6ط +  6 د(        3ط +  6 ج( (      3ط )ط + 2ة(          3ط +  3  أ(

 

 س2

+
س

3
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 :الدؤال العاذر

  :انظٕسح ًٌكٍ انزؼجٍش ػُٓب ػهى  625  -  999خ  لًٍ

أ(
    29 -

 ة(     26   
233 -  

  ج(      225
2333 -  

د(       225
293  -  

265 

 :رذرالحادي الدؤال 

ط2أكًم انًشثغ انزبنً ثبنحذٔد اندجشٌخ: ط , 
2

ط3,  
3

ثحٍث ٌحزٕي كم عغش ٔكم   

 ػًٕد ػهى انحذٔد اندجشٌخ انثالثخ انًخزهفخ:

ط3  
3

 

   ط

ط2 
2
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 //مهبرح انزخمني

                                     :رذر ثانيالدؤال ال

أي انًُبعك انًظههخ انزبنٍخ رًثم 
1
 ط ػهًب ثأٌ يغبحخ كم شكم رغبٔي ط   3

 ب(                        ( ب

 

ج(                                  د(                                                                                                                           

 :رذر لثالدؤال الثا

ط =      ( × ع +         إرا كبَذ )
2

 +ع ط

 ًب:انزشرٍت ْ فإٌ لًٍخ انًشثؼٍٍ ػهى

(  طج               ط ، ( عة        ع  ، (  طأ
2

 ط ، ط  ( د     ط           ، 

 :الدؤال الرابع رذر

إرا كبَذ يغبحخ انشكم انزبنً ًْ ط ص عى 
2

, فإٌ انزمذٌش انًُبعت نهدضء انًظهم يٍ  

 انشكم ْٕ:

 

ط ص عى  3,5أ ( 
2                                             

ة ( ط ص عى 
2

  

ط ص عى 3,9ج (  
2

 ط ص عى 3,2د (                               
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 مهبرح انزفكري ادلىطمٍ//

 :الدؤال الخامس رذر

أطغش يٍ   ص ع ، ٔانحذ  ع لأكجش يٍ انحذ اندجشي  س صانحذ اندجشي إرا كبٌ 

 فإٌ أطغش حذ خجشي ْٕ؟ , ع لانحذ اندجشي 

 أ( ط ص                 ة( ع ل                 ج( ص ع                   د ( ط ع

 :الدؤال الدادس رذر

أطغش يٍ  م ن، ٔانحذ اندجشي  ج دأكجش يٍ انحذ اندجشي  أباندجشي انحذ إرا كبٌ 

 ؟فًب ْٕ أكجش يمذاس فً انًمبدٌش اندجشٌخ انزبنٍخ , ج دانحذ اندجشي 

  4+د( ج د                4+ و ٌج(              3+د  ة( ج               4+ أةأ( 

 :الدؤال الدابع رذر

 يدًٕػخ حم انًؼبدنخ فً ص ركٌٕ:فإٌ     8=  ط +  4ط +  5إرا كبٌ   

  {4{                  د(  }8{                ج(  }1ة(  } {                  2أ(  }

 :الدؤال الثامن رذر

عُٕاد ػٍ ػًشِ،    4إرا كبٌ ػًش أحًذ اٌَ ط عُخ , ٔػًش أخٍّ يحًذ ٌضٌذ ثًمذاس 

 عُٕاد؟ 8فًب يدًٕع ػًشًٌٓب ثؼذ 

 23ط + 2د(            23ج( ط +           12ط + 2ة(            12أ( ط + 
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 :الدؤال التادع رذر

  فإٌ 4 ع =, ٔكبَذ  س + ص = عرذل ػهى أػذاد ثحٍث , ع   ص,  سإرا ػهًذ أٌ  

 = ........ 3× ) س + ص ( 

 34د(                        12ج (                      4ة(                      7أ( 

       :الدؤال العذرون

 عى  ٌكٌٕ: ........ . 64انًشثغ انزي يحٍغّ  عٕل ضهغ

 عى 16عى                د(  32ج (               عى 4ة(       عى       8  ( أ

 :الدؤال الحادي والعذرون

 -:ٔفك انًُظ انزبنً ْٕانحذ انخبيظ 

ط2،  1ط+
2

ط3،  2+
3

+3 ، -------- ، -------  

ط5أ( 
5

ط4 ة(              5+
4

ط5 ج(              4+
5

ط5 د(             4+
5

 

 :والعذرون ثانيالدؤال ال

أ , ٔلًٍزٓب ػُذيب  ط  رغبٔي    14xط ػُذيب ط رغبٔي انؼذد أ ًْ  14إرا كبَذ لًٍخ 

 ًْ: 3ط ػُذيب ط رغبٔي 14ة , فإٌ لًٍخ    x 14انؼذد ة , ًْ 

 3×14×14د (         3×14ج (           3×12ة (         3×  1×  4أ ( 
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 :الدؤال الثالث والعذرون

انحذٔد اندجشٌخ انًزشبثٓخ رزكٌٕ يٍ انًزغٍشاد َفغٓب ٔاألعظ َفغٓب ٔإٌ اخزهفذ 

ط 3يؼبيالرٓب، فإٌ انحذ اندجشي انزي ٌشجّ انحذ   
2

 ص  ْٕ ......... . 

ط ص 3 ة(           ط ص 3أ( 
2

ط ج(         
2

ط2 د(      ص      
2

ص 
2

 

 :الرابع والعذرونالدؤال 

 ط ص –ط 5=  (        - 5) × إرا كبَذ ط

 -ٌ لًٍخ انًشثغ انفبسؽ ْٕ:فإ

 ص د(                ط ص   ج(              ص5  ة(              ط أ(  

 :الدؤال الخامس والعذرون

 دفبرش, كى رجمى يغ يحًذ ؟ 3ألالو  ٔ 6لهى   ثبع يُٓب  15دفبرش ٔ  13يغ يحًذ 

 لهى   12دفبرش ٔ  4ألالو                         ة( 9دفبرش ٔ  7أ( 

 لهى 16دفزش ٔ 18لهى                       د(  21دفزش ٔ  13ج( 
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 مهبرح حم ادلطأنخ//

 :والعذرون دادسالدؤال ال

 :ًْب فإٌ انؼذدٌٍ  3يغشًٔحب يًُٓب  33يززبنٍبٌ يدًٕػًٓب ػذداٌ 

   9,  3 د(               14 ، 13ج(              23 ، 7  ة(              25 ، 2أ( 

 :والعذرون دابعالدؤال ال

, فًب انفشق ثٍٍ ػًش أحًذ  5أيثبل ػًشِ يضبًفب إنٍّ  3عُخ ٔػًش أثٍّ  15ػًش أحًذ 

 عُٕاد؟ 8ٔػًش أثٍّ ثؼذ 

 عُخ 33د (             عُٕاد 8ج (       عُخ      35عُخ            ة(  61أ( 

 :والعذرون ثامنالدؤال ال

دٌُبس , فإرا كبَذ لًٍخ انغٍبسح رزُبلض ثًمذاس  25333اشزشي شخض عٍبسح ثغؼش 

 ُخًظ لًٍزٓب فً انغُخ انغبثمخ, فًب لًٍخ انغٍبسح ثؼذ يشٔس عُزٍٍ؟

 دٌُبس 23333د(     دٌُبس  15333ج(     دٌُبس  13333دٌُبس    ة(  16333أ( 

 :والعذرون تادعالدؤال ال

دٌُبًسا ػٍ  15,1دٌُبًسا ػٍ حفش انًزش األٔل,  ٔ  15ششكخ نهزُمٍت ػٍ انُفظ رزمبضً 

 دٌُبًسا ػٍ حفش انًزش انثبنث , ....... ْٔكزا. 15,2حفش انًزش انثبًَ,  ٔ 

 يزش؟ 13فًب ركبنٍف ثئش ػًمّ  

 دٌُبًسا 154,5د(       ا   دٌُبًس 159ج(    ا  دٌُبًس 151ة(  ا    دٌُبًس 164,5أ( 
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 :الثالثونالدؤال 

(7.5] )لًٍخ انًمذاس 
2

 – (2.5)
 2

 ًْ؟ [   2 (2) – 2(8[  +  ] ) 

 333د(                 113ج (                   53ة(                    63أ( 

 اوزهذ األضئهخ

 مع خالص متيياتي لكه بدواو التقدو واليجاح

 الباحث/                                                                

 محمد وليد عمي صياـ

  



191 
 

 (7ممحؽ رقـ )

 بطاقة تحميؿ محتوي وحدة الجبر في منياج الرياضيات لمصؼ السابع األساسي

 مذي رضمه مهبراد انزفكري انرَبضٍ  رجني

 اجلرب//

 :التفصيؿ (1

( :
 

 :الحذ الجبري  :(2 - 7أوال

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 1 0 0 0 2 0 0 ردد التكرار

 

ت :(1 - 7ا: )ثاهي    :الليمت العذدًت للحذود وامللادًز الجبًر

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 0 0 0 1 2 0 0 ردد التكرار
 

 
 
ت املدشابهت :(3 - 7ا: )ثالث  :الحذود الجبًر

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 0 0 0 0 0 2 0 ردد التكرار
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ت وطزحهاجمع الحذود  :(4 - 7ا: )رابع    :وامللادًز الجبًر

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 6 2 0 0 2 0 0 ردد التكرار
 

 :خاصت جىسيع عمليت الضزب على عمليت الجمع :(5 - 7ا: )خامط  

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 2 1 0 0 3 0 0 ردد التكرار
 

ت :(6 - 7ا: )ضادض    :ضزب امللادًز الجبًر

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 1 1 3 0 1 0 0 ردد التكرار
 

 :حل املعادالث في مجمىعت ألاعذاد الصحيحت ص :(7 - 7ا: )ابع  ض

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 5 0 0 0 3 0 1 ردد التكرار
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 :الخحليل بئًجاد العامل املشترن :(8 - 7ا: )ثامى

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 2 1 0 0 0 0 0 ردد التكرار

 

 :الفزق بين مزبعين :(9 - 7ا: )جاضع  

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 0 1 1 0 0 2 0 ردد التكرار

 

ا:  :جمارين عامت أخير 

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 1 1 0 0 0 0 0 ردد التكرار

 :الوحدة السابعة إجمالي (2

التعبير  اَلستنتاج اَلستقراء المهارة
 بالرموز

التعبير 
حؿ  التخميف باأللفاظ

 المسألة
التفكير 
 المنطقي

 18 7 4 1 13 4 1 ردد التكرار
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- There are statistically significant differences at (α = 0.01) between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the post application 

test of the skills of mathematical thinking in favor of the experimental group. 

- There are statistically significant differences at (α = 0.01) between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the delayed test of 

mathematical thinking skills in favor of the experimental group.  

- There are no statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group and the same group on the post and delayed tests of 

mathematical thinking skills.  

In the light of the results of the study, the researcher recommends the need to 

take care of classroom activities based on the dimensions of  learning of 

Marzano, and so by the authors of the curriculum, the supervisors, and 

teachers as well. 
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Abstract 

The study aims at investigating the effectiveness of a suggested program 

based on the dimensions of learning of Marzano in the development of 

mathematical thinking skills among the seventh graders in Gaza.  

This is through answering the following questions:  

1- Are there statistically significant differences at (α≤ 0.01) between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the post application 

test of the skills of mathematical thinking?  

2- Are there statistically significant differences at (α≤ 0.01) between the mean 

scores of the experimental group and the control group in the delayed test of 

mathematical thinking skills?  

3- Are there statistically significant differences at (α≤ 0.01) between the mean 

scores of the experimental group and the same group on the post and delayed 

tests of mathematical thinking skills?  

The study sample was selected from the seventh grade classes at Ahmed 

Abdul Aziz Preparatory School during the academic year 2013-2014. It 

consists of (64) students, divided into two groups equally, one experimental 

and the other is the control group.  

After the implementation of the program based on the dimensions of learning 

of Marzano on the experimental group, the researcher applied the 

mathematical thinking test on the study sample. In order to answer the 

questions of the study, the arithmetic means and standard deviations were 

extracted for experimental and control group students' marks, as well as using 

T-Test and Pearson correlation coefficient and the use of ETA  square to 

make sure that the effect size is not the result of chance or randomness. 

The results showed the effectiveness of the suggested program which based 

on the dimensions of learning of Marzano in the development of 

mathematical thinking skills through the study to achieve the following 

results: 
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