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سيد البشرية جمعاء ،،، نساف األكمؿلى المعمـ األكؿ كاإلً إً   
اهلُل عميو كسمـ مىمحمد ص         

 
فكدكا ككافحكا كصبركا مف  مف أجمي،بذال الغالي كالنفيس  ذيفمريف الالطاى يفالقمب يلى صاًحبى إً 

ما أنا عميو ًإلى أجؿ بمكغي  
الغالييف َّكالدم  

 
، ككانت لي في كؿ خطكة سندان كجسدان  لى مف رافقتني ركحان إً   

ـ حمزةأُ زكجتي   
 

احيكفلى فمذات فؤادم كشركاء إً   
يو ، دانية ، حمزة ، أميف ، محمدآأبنائي كبناتي األعزاء:   

 
اهللدم كقكتي كمبلذم بعد نسًإلى   

كأقاربي خكتي كأخكاتيإإ   
 

خاء كتميزكا بالكفاء كالعطاءمف تحمكا باإل ًإلى   
 أصدقائي كزمالئي المعمميف
 

عف قضية فمسطيف المركزية لى مف ضحكا بأركاحيـ الزكية دفاعاٌ إً   
 الشيداء الكراـ

عاىدم ثمرة ىذا الجيد المتكاض لييـ جميعا  إإ   
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 (91سكرة النمؿ : )

كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كالصبلة كالسبلـ  العالميف حمدان الحمد هلل رب 
 ........مى اهلل كعميو كسمـ.............مو كمرشدىا سيدنا محمد صعمى أشرؼ المرسميف معمـ األي 

لكال عكف اهلل كفضمو الغامريف، حيث ىيأ لي  كالعناء فيو كثيران  لقد كاف طريؽ البحث شاقان 
مف كجدت لدييـ العكف كالمشكرة، كالترحيب كالتكجيو السديد في كؿ خطكة كمرحمة مررت بيا ، مما 

لى إً لى أف أصبح حقيقة ، كبرز إً أف كاف ىذا البحث فكرة  ذلؿ العقبات ، كأزاؿ الصعاب ، كمنذ
 حيز الكجكد بمظيره الحالي. 

ال بفضؿ اهلل إً لى حيز النكر إً رج نتياء فانيا لـ تكف لتخكشكت ىذه الرسالة عمى اإلً كلما أى 
ىؿ العمـ ، كخاصة الذيف يادم المباركو مف أى سبحانو كتعالى كتكفيقو ، ثـ بفضؿ القمكب الطيبو كاألى 

  .بعمميـ الكافر كعكنيـ الصادؽ ، ككقتيـ الثميف  ساىمكا

كمية  كعمادةسبلمية ممثمة برئيسيا كعمادة الدراسات العميا ، فالشكر الجزيؿ لمجامعة اإلً 
 التربية ، ككافة أعضاء الييئة التدريسية لما قدمكه مف تسييؿ في اتماـ اجراءات ىذه الدراسة. 

 عزك عفانةستاذ الدكتكر ستاذم كمشرفي األي عف الشكر كالثناء ألي  كما أتقدـ كلساني يقؼ عاجزان 
كعممو كخبراتو الكثير  ىذه الرسالة كالذم منحني مف كقتو عمى شراؼكالذم تكـر كتفضؿ بقبكؿ اإلً 

، بؿ انو كاف السند في كؿ كبكه ، كالعكف عند كؿ حاجو ، فكاف نعـ المرشد ك المكجو مف أجؿ 
 فجزاه اهلل خير الجزاء. كانجازىا عمى الكجو الصحيح ،اتماـ ىذه الرسالة 

لـ دكات الدراسة الذيف كما أتقدـ بكافر الشكر كعظيـ االمتناف الى السادة المحكميف ألى 
 الكريـ فرج اهللعبد الدكتكر كتكجيياتيـ ، كأخص بالشكر الخالص  عمي بعمميـ ككقتيـ ايبخمك 

االستاذ المساعد بقسـ المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات في جامعة األقصي، عمى تكجيياتو 
 مف كقتو أثناء فترة تحكيـ أدكات الدراسة .  الكافر ئوكارشاداتو، كعطا



 ه
 

زجي شكرم أي بالفضؿ الجميؿ كأجمؿ عبارات الشكر كالتقدير عتراؼ كبكؿ معاني اإلً 
ستاذ الزميؿ أحمد مصطفى األُ كابنو  مصطفي السيد الحمبي ستاذألُ المربي الفاضؿ الى إً كتقديرم 

بتقديـ كؿ ما يمـز الرسالة مف ترجمة  االثميف كالخاص، فقام مامف كقتي انيكىبن افالذ السيد الحمبي
 . خير الجزاء ياهللي عن مافجزاى االنجميزية المغة لىإً 

لى الييئة التدريسية في مدرسة معاذ بف جبؿ ، كعمى رأسيـ مدير إً كما أتقدـ بجزيؿ الشكر 
لما بذلكا مف جيد،  ستاذ ياسر أبك زايدهاألُ كمديرىا الحالي  نبياف أحمد ستاذاألُ السابؽ  المدرسة

 .الدراسةعمى طبلب الصؼ الثامف في تمؾ المدرسةنجاز تطبيؽ إلً  البلزمة بلتيكقدمكا لي التسي

محمكد أميف كامؿ ستاذ األي  خي العزيزالى أى قدـ شكرم المكصكؿ كامتناني مف األعماؽ أي ك 
المكلى عز كجؿ أف  سائبلن  ، كمراجعتيا كتدقيقيا لغكيان  الرسالة تنقيحفي  لتعاكنو الصادؽالعكو 

  يجعمو في ميزاف حسناتو .

ياد إإ ستاذ ك األُ  بك سكرافمحمد نعيـ أ  ستاذ لى األي إً أف أتقدـ بكافر الشكر كاالحتراـ  ىكال أنس
 في ىذا البحث خطكة بخطكة.  شاركانيكالذاف  ما،كفكرى مابعممييَّ عم لـ يبخبلالذاف  عائد دلكؿ

لي إً بالجميؿ أتكجو بخالص مشاعر الشكر كاالمتناف كاالعتراؼ بالجميؿ  كعرفانان  ككفاءن 
سرتي لما قدمكه لي مف عكف كمساعدة في اعداد ىذه الرسالة ، كأسأؿ اهلل أف ييديـ أي فراد جميع أى 
 كنعمتو عمينا.....رضاه 

قارب ىؿ كاألى أشكر الذيف اكتحمت عينام برؤيتيـ ، الجمع الكريـ مف األى  كماال يفكتني أف
 صدقاء الذيف شرفكني بالحضكر لمساندتي.كاألى 

كلك  -كؿ مف ساعدني كشجعني كشاركني لىإً  حتراـ كالتقديرأتكجو بفائؽ اإلً  كأخيران 
 العكةعائمة مف أقاربي األعزاء ك  اخكاني كاخكاتيالحبيبيف ك  كالدمفي انجاز ىذا الجيد  -بالدعاء
  . زمالئي المعمميفك صدقائيأ  ك الكراـ

 

قصد فميـ مني كؿ  غيرمف  غفمت عنيـىؤالء مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضؿ أما مف 
 شكر

 الباحث/أحمد أميف العكو
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 ممخص الدراسة

كقبعات التفكير  التعرؼ عمى فاعمية التدريس بدكرة التعمـ الخماسية ًإلىىدفت ىذه الدراسة 
كقد تحددت مشكمة  .في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدل طبلب الصؼ الثامف بغزة  الست

 الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

ت حؿ افي تنمية ميار  الست كقبعات التفكير ما فاعمية التدريس بدكرة التعمـ الخماسية 
   الثامف بغزة ؟ المسائؿ اليندسية لدل طالب الصؼ

طبقت عمى كحدة كسبعى فرضيات صفرية، كي  فرعيان  حد عشر سؤاالن كتضمنت الدراسة أ
-2092)صؼ الثامف األساسي مف العاـلممف مقرر الرياضيات  )الكحدة السادسة(األشكاؿ الرباعية

ست مكضكعات الكحدة كفؽ كؿ استراتيجية مف االستراتيجيتيف التجريبيتيف ، ( بغزة ، كديرً 2092
لكؿ استراتيجية ، كقد تـ  لتدريس الكحدة كاثرائيا كفقان  ككراسة الطالب لممعمـ عداد دليبلن إً كمف خبلؿ 

لقياس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات االختبار، كاتبع  عداد اختباراٌ إً 
 المكافئة ذات االختبار البعدم.  الباحث تصميـ المجمكعة الضابطة

عمى ثبلث مجمكعات  جرل تكزيعيـ عشكائيان ( طالبا" 901كتككنت عينة الدراسة مف )
كلى باستخداـ دكرة ف منيما تجريبية ك الثالثة ضابطة ، كقد تـ تدريس المجمكعة التجريبية األي ثنتاا

التعمـ الخماسية، كتدريس المجمكعة التجريبية الثانية باستخداـ قبعات التفكير الست ، كتدريس 
 المجمكعة الضابطة بالطرؽ التقميدية. 

سمكب احصائي حيث كأي  (one way ANOVA)حادم ستخداـ تحميؿ التبايف األي اكتـ 
، كتفكؽ المجمكعتيف التجريبيتيف عمى المجمكعة أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية 

، تحديد المطمكب، كضع خطة الحؿ، تنفيذ خطة الحؿ، الضابطة في الميارات: تحديد المعطيات
احصائية بيف متكسطات درجات التحقؽ مف صحة الحؿ في حيف لـ تظير النتائج كجكد فركؽ دالة 

المجمكعات الثبلث في ميارة رسـ المسألة اليندسية، كما تكصمت الدراسة الى تفكؽ مجمكعة 
 القبعات الست عمى مجمكعة دكرة التعمـ الخماسية في الميارات السابقة.



 ز
 

جماليا في تدريب المعمميف عمى إً كتكصمت الدراسة الى مجمكعة مف التكصيات التي يمكف 
ثراء مقررات الرياضيات بأنشطة إً دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست ، ك  خداـاست

دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست ، كحيث أنيا تسيـ في تنمية ميارات حؿ  الستراتيجيتي
      .  سةدراسات في ضكء نتائج الدرااجراء عدد مف البحكث كال الدراسة المسائؿ اليندسية ، كما اقترحت
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 فيرس المحتكيات

 رقـ الصفحة المحتكيات
 ب القراف الكريـ

 ت ىداءاإلً 
 د شكر كتقدير

 ك غة العربيةمممخص الدراسة بال
 ح قائمة المحتكيات

 ـ قائمة الجداكؿ
 س قائمة األشكاؿ
 ع قائمة المبلحؽ

 92-9 الفصػؿ األكؿ: خمفية الدراسة
 2 دراسةمقدمة ال

 1 مشكمة الدراسة
 1 سئمة الدراسةأى 

 1 فركض الدراسة
 1 ىداؼ الدراسةأى 
 90 ىمية الدراسةأى 

 99 حدكد الدراسة
 99 مصطمحات الدراسة

 19-92 النظرم طارالإ  :الفصؿ الثاني
 19-34                                    :  ميارات حؿ المسائؿ اليندسيةالمحكر األكؿ

 91 مقدمة
 91 الرياضيات

 91 طبيعة الرياضيات
 99 خصائص الرياضيات 

 91 ىمية الرياضياتأى 
 91 الفرؽ بيف الرياضيات كعمـ كالرياضيات كمادة دراسية
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 20 بنية الرياضيات 
 22 المسألة الرياضية

 22 المسألة اليندسية كمفيكميا
 21 الفرؽ بيف المسألة ك التمريف

 21 خصائص المسائؿ اليندسية الجيدة  
 21 حؿ المسائؿ اليندسية

 29 مفيـك حؿ المسائؿ اليندسية
 21 ىمية حؿ المسألة اليندسيةأى 

 21 الصعكبات التي تكاجو الطمبة في حؿ المسألة اليندسية
 21 تنمية القدرة عمي حؿ المسائؿ اليندسية

 29 المسائؿ اليندسيةدكر المعمـ في تنمية قدرة الطالب في حؿ 
 22 خطكات حؿ المسائؿ اليندسية

 22 نماذج اخرم لخطكات حؿ المسائؿ اليندسية 
 21 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 

 29 تعريؼ ميارات حؿ المسائؿ اليندسية
 21   ان ميم ان سباب التي جعمت تدريس الميارات اليندسية أمر األى 

 21 تحديد ميارات حؿ المسائؿ اليندسية
 E's )  )   10-19 5المحكر الثاني: دكرة التعمـ الخماسية 

 10 مقدمة: دكرة التعمـ
 10 فكرة كنشأة دكرة التعمـ

 19 تعريؼ دكرة التعمـ
 11 صكؿ الفمسفية لدكرة التعمـاألي 

 11 مرتكزات دكرة التعمـ
 E's )  ) 11 3دكرة التعمـ الثبلثية  :مراحؿ دكرة التعمـ: أكالن تطكر 

 19 مراحؿ دكرة التعمـ الثبلثية
 11 (4E's)دكرة التعمـ الرباعية  :ان ثاني

 11 مراحؿ دكرة التعمـ الرباعية
 E's )    ) 10 5دكرة التعمـ الخماسية  :ان ثالث
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 E's )    ) 10 5تعريؼ استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية
 E's )    ) 19 5مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية 

 11 المعمـ ك المتعمـ في استراتيجية دكرة التعمـ الخماسيةدكر 
 E's )    ) 11 5أىمية دكرة التعمـ الخماسية

 90 مزايا استخداـ دكرة التعمـ الخماسية
 99 عيكب استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية

 92 عبلقة استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية بميارات حؿ المسائؿ اليندسية
تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية في تدريس ميارات حؿ خطكات 

 المسائؿ اليندسية
91 

 E's )    ) 99 5نمكذج تطبيقي لتنفيذ درس كفقا" لدكرة التعمـ الخماسية 
 12-19 ( Six Thinking Hats): استراتيجية قبعات التفكير الست لثالمحكر الثا

 12 قبعات التفكير الستمقدمة في  أكالن  
 12 تعريؼ استراتيجية قبعات التفكير الست

 11  الفمسفة التي تقكـ عمييا استراتيجية قبعات التفكير الست      
 19 كصؼ القبعات الست

 11 قبعات التفكير الستأىداؼ استراتيجية 
 11 مزايا استخداـ استراتيجية القبعات الست

 19 قبعات التفكير الستلية عمؿ آ
 11 كفؽ استراتيجية القبعات الست في التدريسدكر المعمـ 

 11 عبلقة قبعات التفكير الست بميارات حؿ المسائؿ اليندسية
 11 خطكات تكظيؼ استراتيجية القبعات الست في تدريس المسائؿ اليندسية

 19 نمكذج لتطبيؽ درس كفقا" لقبعات التفكير الست
 929-11 الفصؿ الثالث: الدراسات السابقة

 901-11 دراسات تناكلت ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ال:  األكؿالمحكر 
 11 : الدراسات العربية التي تناكلت ميارات حؿ المسائؿ اليندسيةأكالن 
 902 الدراسات األجنبية التي تناكلت ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ان ثاني

 901 األىكؿالتعميؽ عمى دراسات المحكر 
 E's )  )   901-991 5: الدراسات التي تناكلت دكرة التعمـ الخماسية ثانيالمحكر ال
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 E's )    ) 901 5الدراسات العربية التي تناكلت دكرة التعمـ الخماسية  أكالن 
 E's )    ) 992 5: الدراسات األجنبية التي تناكلت دكرة التعمـ الخماسية ان ثاني

 991 الثانيالتعميؽ عمى دراسات المحكر 
 six thinking: الدراسات التي تناكلت قبعات التفكير الست لثالمحكر الثا

hats 
991-921 

 six thinking hats 991 الدراسات العربية التي تناكلت قبعات التفكير الست أكالن 
 six thinking hats   921: الدراسات األجنبية التي تناكلت قبعات التفكير الست ان ثاني

 929 الثالثالتعميؽ عمى دراسات المحكر 
 921 عاـ عمى الدراسات السابقة عقيبت

 920 مدل استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة
 920 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 

 911-922 جراءاتالفصؿ الرابع :الطريقة كالإ 
 922 منيج الدراسة

 922 التجريبيالتصميـ 
 921 متغيرات الدراسة

 921 عينة الدراسة
 341-316                                                                  أدكات الدراسة

 929 تحميؿ المحتكم :أكالن 
 921 : اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسيةان ثاني

 341 كراسة الطالب، دليؿ المعمـ : مكاد الدراسة
 911 -911                                             ضبط  المتغيرات المؤثرة في التجربة

 911 العامؿ االقتصادم كاالجتماعي كالجنس 
  911 خرلأي عكامؿ 

 911 خطكات تطبيؽ الدراسة 
 919 حصائيةساليب الإ األ  

 911-911 مناقشتيا  مس: نتائج الدراسةالفصؿ الخا
 911 مناقشتوالسؤاؿ األكؿ لمدراسة ك جابة إً 
 911 مناقشتوالسؤاؿ الثاني لمدراسة ك  جابةإً 



 ل
 

 911 مناقشتوالسؤاؿ الثالث لمدراسة ك  جابةإً 
 910 مناقشتوالسؤاؿ الرابع لمدراسة ك  جابةإً 
 912 مناقشتوك السؤاؿ الخامس لمدراسة  جابةإً 
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 انفصم األول
 خهفيت اندراست و أهميخها

 المقدمة

أحد الفركع اليامة في عمـ الرياضيات كأحد مككناتو األساسية  مفاليندسة  تعتبر مادة
نيا تزكد المتعمميف بالميارات األساسية الضركرية لمحياة العممية كما أنيا تتضمف جكانب كذلؾ ألى 

تعمـ معرفية الزمو لفيـ كتفسير جكانب التعمـ المعرفية المتضمنة بفركع الرياضيات االخرل ، كما 
لتنمية ميارتي االدراؾ المكاني كاالستكشاؼ، كىاتاف الميارتاف أساسيتاف لفيـ أنيا تتيح الفرصة 

محتكل الرياضيات كالعمكـ االخرل كما أنيا تيعطي فرص لممتعمميف كي يينظركا كيقارنكا كيقيسكا 
 كييخمنكا األفكار كيبنكا عبلقات جديدة مما يساىـ في تكفير مجاؿ خصب لتنمية التفكير لدييـ.

دم اليندسة دكرىا في مكاكبة التطكر كالتقدـ العممي المتسارع ، يجب أف تتعدم ك حتى تؤ 
حدكد استظيار ك فيـ المفاىيـ ك التعميمات كالقكانيف كالنظريات الرياضية ، كفيـ خصائص 
األشكاؿ اليندسية ك إدراؾ العبلقات بينيا  إلي تطبيؽ ىذه المفاىيـ ك التعميمات ك النظريات في 

 (. 91: 2092)أبكسكراف،0اليندسية حؿ المسائؿ 

مف أىداؼ تدريس  كتعد تنمية قدرة المتعمميف عمى حؿ المشكبلت اليندسية ىدفا" أساسيان 
ف حؿ المشكبلت اليندسية بالنسية لميندسة كمكانة إً اليندسة بالمراحؿ التعميمية عمى اختبلفيا، بؿ 

 (. Halmose,1980) ىالمكس القمب بالنسبة لمجسـ.

برزت أىمية تنمية ميارات حؿ المشكمة في اليندسة مف خبلؿ ما نادت بو تقارير كقد 
العديد مف الييئات المحمية كاإلقميمية ك االقميمية كالعالمية ، ففي تقرير المجمس الكطني لمعممي 

( National council of teachers mathematicsالرياضيات بالكاليات المتحدة )
(2000,NCTMتـ التأكي ) أساسيان  د عمى أف تككف تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية محكران 

لبرامج تعميـ اليندسة ، كأحد معايير تعمميا في مختمؼ المراحؿ الدراسية، كما قدـ المجمس الكطني 
( (National council of supervisors of mathematicsلمشرفي الرياضيات 

(NCSM2000 ما أسماه بالمككنات األساسية لمرياضيات في القرف الحادم كالعشريف كذكر في )
 مقدمتيا حؿ المسائؿ اليندسية. 
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( أف مف 9111قد جاء في الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني األكؿ لمرياضيات لسنة)ك 
تو اليكمية أىـ المبادئ التي يقكـ عمييا استخداـ اليندسة في تنمية قدرات الفرد عمى حؿ مشكبل

كتنظيـ امكر حياتو كمعامبلتو مف خبلؿ استخدامو لمعمميات كالميارات الحسابية كاليندسية 
 .( 1: 2001األساسية كأدكات القياس المختمفة في حميا )المصرم،

كلما كانت تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية تعد مف األىداؼ الميمة كاألساسية في 
في محتكل مناىج  أساسيان  ف المشكمة الرياضية تمثؿ عنصران إً لذا فتعميـ كتعمـ الرياضيات ، 

كلكف عف تعميـ الرياضيات ؤ الرياضيات األساسية عمى اختبلؼ مستكياتيا ، كمف ثـ يطالب المس
كتعمميا بضركرة تكفير الفرص المتعددة لجميع الطبلب لتمية مياراتيـ في حؿ المسائؿ اليندسية 

كساب كتنمية ىذه الميارات لدل إً تيجيات التدريسية التي تساىـ في كضركرة االىتماـ باالسترا
 (. 91: 2001الطبلب بمختمؼ مراحؿ التعميـ )مطير،

كعمى الرغـ مف االىتماـ الذم يكليو الباحثكف لتنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدل 
التطمعات ، كتشير  ما يكافؽ الطبلب فاف مستكل أداء الطمبة مي حؿ المسائؿ اليندسية نادران 

بسبب نقص المخزكف  طمبة في حؿ المسائؿ اليندسية ليسلى أف األداء المتدني لمإً الدراسات 
 كالسيطرة عمى ما يعرفو مسبقان المعرفي لدييـ بؿ في عدـ قدرتيـ عمى التخطيط كالتنظيـ 

 ( . Yimer, 2004)يايمر

لى أف إً كيرم الباحث أف أسباب تدني الطمبة في ميارات حؿ المسائؿ اليندسية يرجع 
الكثير مف المعمميف يعتبركف اليدؼ األسمى مف تعميميـ ىك نقؿ ما جاء في الكتاب المدرسي الي 
أذىاف الطبلب ، كالتأكد مف حفظيـ لمحتكل ىذه الكتب مف أجؿ النجاح في االمتحاف ، كبالتالي 

جراء العمميات الرياضية إً قدر عمى حفظ الحقائؽ كالقكانيف ك طالب الجيد في نظرىـ ىك األى يصبح ال
ف أى كىذا نابع مف نظرتيـ لمرياضيات عمى أنيا مجرد مفاىيـ كحقائؽ كتعميمات كعمميات دكف 

 يدرككا أنيا طريقة منطقية لمبحث تقـك عمى التفكير كالتأمؿ كاالستنتاج ، كأف ميارات حؿ المسائؿ
جراء العمميات إً ، كأف اليدؼ مف تعميـ اليندسة ليس فقط تنمية ميارة  اليندسية أقؿ ما فييا شأناٌ 

نما ييدؼ تعميميا إً الحسابية ، كميارات حؿ المسائؿ اليندسية ال تمت بصمة لمكقع التعميمي ، ك 
ساليب التفكير الصحيح بما ينمي لدييـ ميارات حؿ المسائؿ اليندسية أى  لطبلباكساب إً لي إً  أيضاٌ 

 المطمكبة لمكاجية المسائؿ اليندسية. 
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كمف خبلؿ لقائو مع العديد مف ،لمرياضيات  الحظ الباحث مف خبلؿ عممو مدرساٌ كلقد 
المدارس بنائيـ في مف خبلؿ زيارات العديد مف أكلياء األيمكر ألى ك مدرسي الرياضيات كمشرفييـ ، 

أف ىؤالء الطبلب يكاجيكف صعكبة في حؿ المسائؿ اليندسية ، كيستطيع المعمـ اكتشاؼ الضعؼ 
الحاصؿ لدل الطمبة في حؿ المسائؿ اليندسية مف خبلؿ الحيرة كاالرتباؾ الظاىرة عمى كجكىيـ 

 ثناء حميـ لممسائؿ اليندسية.أى 

العديد مف الدراسات التي تناكلت حؿ كثر في أسباب الضعؼ اطمع الباحث عمى أى كلمتعمؽ 
 (، 2001،بك ستوأى ) (،2001،الشيرم)، (2092،أبك سكراف)المسائؿ اليندسية مثؿ دراسة:

كجد الباحث أف حؿ المسائؿ اليندسية  (9111بك شمالة،أى ) ،(2002،المصرم)( ، 2001،دياب)
يتـ مف خبلؿ خطكات منظمة كمتسمسمة ككؿ خطكة مف ىذه الخطكات ىي بمثابو ميارة مف 

ذا نيميت ىذ الميارات لدل الطبلب فقد يسيؿ حؿ المسائؿ إً ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، ك 
تقاف، مما قد ينمي عندىـ إً اليندسية عند الطبلب بحيث يصبح حميا لدل الطبلب بسرعة كدقة ك 

 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية.   

كعبلكة" عمى ذلؾ قابؿ الباحث بعض معممي الرياضيات بخصكص طريقة التدريس 
المتبعة ، كجد الباحث طريقة التدريس المتبعة طريقة تقميدية مممة ال تستثير في تفكير الطبلب 

ميا ، فطريقة التدريس المستخدمة لتكصيؿ المعمكمات في طرؽ حؿ مسائ بداعان إً أك  ىتمامان إً أك  شكقان 
ليا أثر كبير عمى مدل استيعاب المادة ، كقد تككف مف العكامؿ المسببة في نفكر الطبلب  لمطبلب

 مف حؿ المسائؿ اليندسية ، كفي ضعفيـ في ميارات حميا .

نيـ يميمكف أى ال إً عديدة  كعمى الرغـ مف معرفة العديد مف المعمميف أف ليذا الضعؼ أسبابان 
كساب أبنائيـ طرائؽ كاستراتيجيات إً بنائيـ دكف السعي الى الي تقديـ حمكؿ المسائؿ اليندسية ألى 

تنمي لدييـ القدرة عمى التفكير في الحؿ ، كيقـك الطمبة بنسخ الحمكؿ كىـ يتعجبكف مف اىتداء 
ا تمؾ المسائؿ عمى الرغـ مف ف يحمك أى المعمـ الي مثؿ ىذا الحؿ المرتب ، بينما لـ يستطيعكا ىـ 

 ( . 1-1 : 201)دياب ،  .معرفتيـ لمنظريات كالقكانيف أك سماعيـ عنيا

التركيز عمى استراتيجيات كطرائؽ  لىإً  اىتماـ العديد مف عمماء التربية صبانكلذلؾ 
 كاطاران  المعمميف مرجعان  التدريس الحديثة ، كتعتبر النظرية البنائية لمكثير مف التربكييف ، كخاصةٌ 

كسع أى جؿ االرتقاء بأساليب كطرائؽ التدريس ، بحيث تعطي مدل أى ليو كيأخذكف بو مف إً يحتكمكف 
مف طرائؽ التدريس التي يصعب عمييـ تنفيذىا بسبب عكامؿ متعددة مثؿ المنياج  مف التحرؾ بدالن 
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ف ليا جذكر بمعناىا المعركؼ اآلكالبيئة المدرسية كالبيئة الخارجية ، كبالرغـ مف أف النظرية البنائية 
ال أنيا تناكلت في صكرتيا الحالية عمى ضكء نظريات الكثير مف إً لي سقراط إً تاريخية قديمة تمتد 

المنظريف المعاصريف مثؿ جبلسرفيمد ، كاكزكبؿ ، كفيجكتسكي ، ككيمي ، كغيرىـ حيث يرم بركنر 
مف ( Kantكانت ) يد الفيمسكؼ األلماني الشرؽعمى أحد أعبلـ التربية أف النظرية البنائية قد بدأت 

 نشئ المعرفة كفقان ف العقؿ يي أى خبلؿ األفكار التي طرحيا في كتابو " نقد العقؿ المحض" عندما رأم 
 ( . 99: 9112لصكره كمقكالتو )زيتكف ك زيتكف ، 

ئية كتكجد مجمكعة مف الطرائؽ كاالستراتيجيات التدريسية التي انطمقت مف الفمسفة البنا
القائمة عمى أفكار بياجيو في نظرية النمك المعرفي منيا استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ، 

( ، نمكذج التغير Novakنسانية لنكفاؾ )( ، كنمكذج البنائية اإلً ACMنمكذج أبمتكف البنائي ، )
كر" تركبردج كبايبي " (، كدكرة التعمـ ، كنمكذج التعمـ البنائي مف منظposnerالمفيكمي  ؿ بكسنر)

 (.  91 : 2001)العتيبي ، .، كاستراتيجية التعمـ التعاكني

لبعض أفكار النظرية البنائية كنظرية  ةن كترجم ان مباشر  ان تربكي تطبيقان  كتعتبر دكرة التعمـ تطبيقان 
مف ثبلث مراحؿ كىي: استكشاؼ  ان بياجيو ألفكار بياجيو في النمك المعرفي حيث تتككف عممي

 .  المفيـك ، تقكيـ المفيـك ، تطبيؽ المفيـك

كمع تطكر استراتيجيات التدريس كأىدافيا عيدلت دكرة التعمـ لتتضمف مراحؿ أربعة كىي ) 
 لي دكرة التعمـ الخماسية إً التقكيـ ( ، ثـ تطكرت مف قبؿ بايبي  –التكسع  –التفسير -االستكشاؼ

E's )  5) التقكيـ( ، -التكسع -التفسير -االستكشاؼ – االثارةتتضمف خمس مراحؿ كىي )  كالتي
يستخدمو المعمـ مع الطمبة بيدؼ أف يبني الطالب  ان تعميم ان حيث تعتبر دكرة التعمـ الخماسية نمكذج

 خرم .أي نمي ميارات حؿ المسائؿ اليندسية مف جية معرفتو العممية بنفسو مف جية ، كأف يي 

( في تحسيف   ( E's 5كلقد بحثت معظـ الدراسات كاألبحاث فاعمية دكرة التعمـ الخماسية 
دراسة ديفريـ  ، ,Appamaraka ‚and others), 2009خركف) آالتحصيؿ مثؿ دراسة أباماركا ك 

خميؿ ) ،( 2001الخكالدة ) ،( 2001،عطا )، (, Devrim‚ and others  2009خركف)آك 
( في تعديؿ التصكرات (E's 5فاعمية دكرة التعمـ الخماسية  ك(  2001،الدسكقي ) ،( 2001،

المفاىيـ  تساباكك ( في تنمية (E's 5(، فاعمية دكرة التعمـ 2001،الفراص )البديمة مثؿ دراسة 
فاعمية ك ( 2001،طالب ) ،( 2099،بك مصطفىأى )  ،( 2092،عكض اهلل )العممية مثؿ دراسة 

 ،              (2092،عكض اهلل ) تنمية عمميات العمـ مثؿ دراسة( في (E's 5دكرة التعمـ 
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( ،  فاعمية 2001،الخكالدة ،) ، (, Appamaraka ‚and others 2009خركف) آأباماركا ك 
في تنمية بعض  ك( 2001،ابراىيـ  ،)ميارات االقتصاد المعرفي كما في  في( (E's 5دكرة التعمـ 

 .( 2001،الدسكقي  ،)(  2092،المكلك  )الميارات العممية مثؿ ميارة التحميؿ ك التركيب  كما في 

ترجع الي ككنيا تؤدم  ((E's 5كمما سبؽ يرم الباحث أف أىمية دكرة التعمـ الخماسية  
مية التحصيؿ كاكتساب المفاىيـ العممية ، كتعديؿ نالى تحقيؽ النكاتج التعميمية التعممية ، كمنيا ت

التصكرات البديمة ، كتنمية عمميات العمـ ، كتنمية بعض الميارات العممية مثؿ ميارة التحميؿ ك 
التركيب ، تمنح الفرصة لممتعمـ لكي يبني المفاىيـ العممية بنفسو ، كتشرؾ الطالب بفاعمية في 

عطاء فرصة لمطمبة لممشاركة إً ي ككنيا قائمة عمى االستقصاء ، ك لإً المكاقؼ التعميمية ، كيعكد ذلؾ 
في األنشطة المعطاة ليـ في مجمكعات صغيرة في مرحمة االستكشاؼ ك بالتالي يظير الدكر 

 الفعاؿ كالنشط لمطبلب في عممية التعمـ كالذم يحفزىـ لمزيد مف البحث كالتعمـ.

فكير مف الغايات األساسية التي جاءت بيا كلما كاف التفكير كتنمية التفكير كميارات الت
لمقضايا المتعددة ،  النظرية البنائية إلعداد أفراد قادريف عمى اكتساب ميارات التفكير، كالعمؿ طبقان 

لمتطمبات العمـ كالتكنكلكجيا عمى  ان كالتحديات التي يكاجيكنيا كأفراد كمكاطنيف كالتصرؼ كفق
بتنمية ميارات التفكير، كبركز  تماـىاالىذا التكجو الى  كالعالمي فقد انعكس يالصعيديف المحم

العديد مف برامج تعمـ التفكير الحديثة، كأشيرىا قبعات التفكير الست الذم اقترحو المفكر دم بكنك 
لي إً الذم يعتبر أكؿ مف استخدـ مصطمح التفكير المتكازم ، كىذا النكع مف التفكير الذم يسعي 

 حاطة جكانب المشكمة لتكليد المعمكمات غير التامة عف المشكمة كبالتالي يتجاكز التفكير العادم. إً 

دكارد دم بكنك( مبتكر برنامج قبعات التفكير الست أحد ركاد تعميـ التفكير إً كيعد العالـ )
بمعنى لي ست قبعات إً بداعي خاصو ، حيث يفترض أف التفكير يمكف تقسيمو عامة ، كالتفكير اإلً 

أم قبعة مف قبعات التفكير الست يككف مف كرائو  تياراخك ست أدكار مختمفة يقكـ بيا الشخص، 
 (. 91: 2092ىدؼ يسعي الشخص لتحقيقو. )المدىكف،

لي التفكير إً كتتمخص طريقة التفكير باستخداـ قبعات التفكير الست في تكجيو الشخص 
أف الشخص يمكف أف يمبس أم مف القبعات الست م أى بطريقة معينو ثـ التحكؿ الي طريقة اخرم ، 

مف أنماط التفكير ، كلكؿ قبعة مدلكليا المكجو ليا في  ان معين ان الممكنة التي يمثؿ كؿ منيا نمط
عممية التفكير ، فالقبعة البيضاء تدؿ عمى المعمكمات كالبيانات، كالقبعة الحمراء تدؿ عمى 

راء تدؿ عمى المنافع كااليجابيات ، أما القبعة السكداء فتبرز المخاطر فالمشاعر، كالقبعة الص



7 
 

بداعية، كطرح البدائؿ فكار اإلً كالسمبيات، كأكجو القصكر ، كالقبعة الخضراء تركز عمى تكليد األى 
جمالي حكؿ المكضكع أك القضيةعطاء الحكـ كالممخص كاإلً إً الجديدة ، كالقبعة الزرقاء تساعد عمى 

أف  ألىنيا تيتيح لممتعمـدم بكنك  ًإليياكقبعات التفكير الست مف أنجح البرامج التي تكصؿ 
يميا، كالتفكير في السمبيات بشكؿ يرادم مف خبلؿ تكليد المعمكمات كتقإً يفكر بشكؿ مقصكد ك 

عب األدكار يجابيات، فمفي مزيد مف اإلً  بداعياٌ إً يجابيات، كما يمكف أف يفكر إً لى إً بداعي، كتحكيميا إً 
الذم تقترحو قبعات التفكير الست ييتيح لممتعمـ أف يمعب دكر المبتكر كالمبدع كالناقد ، كممارسة 

 التفكير بطريقة سميمة كفعالة. 

ييمكف تطبيقو في عدة مكاقؼ، كاستخدامو  قبعات التفكير الستكمما سبؽ يرم الباحث أف 
لكاف القبعات أى رؽ منفصمة لمتفكير باختبلؼ كاستراتيجية تدريس لتساعد الطمبة عمى رؤية ست ط

 .تخاذ القراراالتي يرتدكنيا كبالتالي التأمؿ في تفكيرىـ كتطكر قدراتيـ عمى حؿ المشكبلت ك 

فكدة  )مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة فقد دلت نتائج دراسة كيأتي ذلؾ انسجاماٌ  
في التدريس يساعد المتعمميف عمى  ( أف استخداـ قبعات التفكير الست999: 2001،كعبده 

بداع كالتفكير بشكؿ منظـ ييتيح لمطبلب عمؿ خرائط تفكيرية شاممة، كما دلت نتائج دراسة اإلى 
مف  ان ( أف استخداـ قبعات التفكير الست ييضفي عمى عممية التدريس جك 901 : 2001،عمي)

أنشطة التعمـ نحك الفيـ الدقيؽ المتعة كيزيد مف الدافعية لدل المتعمميف مما يساعد عمى تكجيو 
( فاعمية 21 :2090دراؾ العبلقات، كما أثبتت دراسة )عمي،إً لؤلفكار، كمتابعة األفكار المتبلحقة ك 

قبعات التفكير الست في تنمية الميارات المغكية لدل األطفاؿ فحققت ليـ المتعة كالفائدة ، كما 
( عف مساىمة قبعات التفكير 11 :2092،عباس)(، 911: 2001،نايفة)كشفت كؿ مف دراسة 

 الست في تحسيف التحصيؿ كاكتساب المفاىيـ في مكاد دراسية مختمفة.

التي تحتميا النماذج الطرائؽ كاالستراتيجيات البنائية  -مف القناعة لؤلىمية القصكل ان كانطبلق
ت عمى كجو كقبعات التفكير الس  ((E's 5كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية –في التدريس بشكؿ عاـ 

في تطكير العممية التعميمية التعممية ، كفي تنمية الميارات العقمية كالحياتية لممتعمميف  -الخصكص
ضافة لفيـ صنكؼ متعددة يجاد الحمكؿ المناسبة ليا باإلً إً ، كالقدرة عمى مكاجية المشكبلت العممية ك 

عامبلت الحسابية متماـ الإً في  مف المعرفة كالفيزياء كالكيمياء كالفمؾ كاليندسة ، ككذلؾ دكرىا
 الحياتية .
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لي تبني دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست لتدريس المسائؿ إً كلذا دعا الباحث 
عف  ىميةن أى ف طريقة التدريس ال تقؿ أى منو ب ان يمانإً اليندسية المقررة عمى طبلب الصؼ الثامف، 

ف لـ تكف إً خرل المككنة لعممية التعميـ كالتعمـ بصفة خاصة كلممنياج بصفة عامة العناصر األي 
مس الحاجو لمساعدتيـ في حؿ المسائؿ اليندسية أى ىميا ، كفي الكقت الذم يككف فيو الطبلب في أى 

ثر دكرة أى كليذا تناكؿ الباحث ىذه الدراسة بالبحث كالتجريب لعمو يتعرؼ عمى  ،المعركضة عمييـ 
مـ الخماسية كقبعات التفكير الست في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدل طبلب الصؼ التع

ثر دكرة التعمـ الخماسية كقبعات أى مف الدراسات السابقة  ا  ساسي بالرغـ مف عدـ تناكؿ أيالثامف األى 
فقد ساسي التفكير الست في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدل طبلب الصؼ الثامف األى 

 ليو الدراسة  . إً لعمة يحقؽ ما تسعي  ىاتيف االستراتيجيتيفتجريب  في ب الباحثرغً 

 مشكمة الدراسة

 :تنحصر مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس
ما فاعمية التدريس بدكرة التعمـ الخماسية كالقبعات الست في تنمية ميارات حؿ المسائؿ 

 اليندسية لدم طالب الصؼ الثامف بغزة ؟
 يتفرع منو األسئمة اآلتيةك 
 ؟   في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية الخماسية ما خطكات استخداـ دكرة التعمـ -9
 ؟  ا خطكات استخداـ القبعات الست في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسيةم -2
 ما ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المراد تنميتيا لدم طبلب الصؼ الثامف بغزة ؟  -2
طبلب طات درجات بيف متكس (α ≤ 01˒0 )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1

 في ميارة تحديد المعطيات ؟ المجمكعات الثبلث
طبلب درجات سطات بيف متك  (α ≤ 01˒0 )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1

 في ميارة تحديد المطمكب ؟  المجمكعات الثبلث
طبلب درجات سطات بيف متك  (α ≤ 01˒0 )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -9

 في ميارة رسـ المسألة اليندسية ؟  المجمكعات الثبلث
طبلب درجات سطات بيف متك  (α ≤ 01˒0 )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1

 الحؿ ؟    خطة كضعفي ميارة  المجمكعات الثبلث
طبلب درجات طات بيف متكس (α ≤ 01˒0 )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1

 الحؿ ؟    خطةفي ميارة تنفيذ  المجمكعات الثبلث
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طبلب درجات طات بيف متكس (α ≤ 01˒0 )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
 في ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ ؟  المجمكعات الثبلث

درجات طات بيف متكس (α ≤ 01˒0 )ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -90
 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم ؟ تباراخفي  طبلب المجمكعات الثبلث

 
 فركض الدراسة 

طبلب بيف متكسطات درجات  ( α ≤ 01˒0 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -9
  0في ميارة تحديد المعطيات  المجمكعات الثبلث

 طبلب بيف متكسطات درجات (α ≤ 01˒0 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -2
  0في ميارة تحديد المطمكب المجمكعات 

طبلب بيف متكسطات درجات  (α ≤ 01˒0 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -2
  0في ميارة رسـ المسألة اليندسية  المجمكعات الثبلث

طبلب بيف متكسطات درجات  (α ≤ 01˒0 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
  0الحؿ   خطة كضعفي ميارة  المجمكعات الثبلث

طبلب بيف متكسطات درجات  (α ≤ 01˒0) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
  0الحؿ  خطة في ميارة تنفيذ المجمكعات الثبلث 

طبلب بيف متكسطات درجات  (α ≤ 01˒0 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -9
  0في ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ المجمكعات الثبلث 

طبلب بيف متكسطات درجات  (α ≤ 01˒0 )ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -1
 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم تباراخفي  المجمكعات الثبلث

 الدراسة أىداؼ
 تسعى ىذه الدراسة إلي تحقيؽ األىداؼ التالية :    

تحديد ميارات حؿ المشكبلت اليندسية المراد تنميتيا لطمبة الصؼ الثامف بغزة  باستخداـ دكرة  -9
  0التعمـ الخماسية ك قبعات التفكير الست 

 كلي . الخماسية في تدريس المجمكعة األي  تحديد خطكات استخداـ دكرة التعمـ -2
 تحديد خطكات استخداـ القبعات الست في تدريس طبلب المجمكعة الثانية .  -2
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في ميارة تحديد متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث معرفة داللة الفركؽ بيف  -1
 المعطيات .

رة تحديد في ميامتكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث معرفة داللة الفركؽ بيف  -1
 المطمكب.

 في ميارة رسـ المسالة اليندسية متكسطات درجات المجمكعات الثبلث معرفة داللة الفركؽ بيف -9
خطة  كضعفي ميارة  متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث معرفة داللة الفركؽ بيف -1

 الحؿ .
 خطةيذ المجمكعات الثبلث في ميارة تنفمتكسطات درجات طبلب  معرفة داللة الفركؽ بيف -1

 الحؿ .
المجمكعات الثبلث في ميارة التحقؽ مف متكسطات درجات طبلب  معرفة داللة الفركؽ بيف -1

 صحة الحؿ . 
طبلب في ميارات حؿ  متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث معرفة داللة الفركؽ بيف -22

. يندسيةالمسائؿ ال

 ىمية الدراسةأ  
ترجع أىمية الدراسة إلي الفائدة المرجكة ك مما يمكف أف تقدمو مف مساىمات في مجاؿ تعميـ 

 اليندسة حيث أنيا 
  .تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدييـ  فيساسي قد تفيد طبلب الصؼ الثامف األى  -9
التعميـ قد تفيد معممي ك معممات الرياضيات ك مكجيي ك مكجيات  الرياضيات في مرحمة  -2

عدادم األساسي بتقديـ دليؿ مرجعي لتنمية ميارات حؿ المسألة اليندسية لدم طمبة الصؼ  اإلً 
  .ساسي الثامف األى 

قد تفيد الدراسة مخططي المناىج عامة ك مناىج اليندسة خاصة في انتقاء استراتيجيات تدريس  -2
   .حديثة تعمؿ عمى تنمية ميارات حؿ المشكبلت لدم الطمبة 

فاؽ جديدة أماميـ لدراسات مستقبمية في تنمية آقد تفيد الباحثيف في مجاؿ طرائؽ التدريس بفتح  -1
 . ميارات حؿ المشكبلت كغيرىا لمراحؿ عمرية مختمفة

  لي فتح الباب أماـ الطمبة لمتفكير، كأف يتعممكا كيؼ يفكركف ك ينمكا مياراتيـ العقميةإً قد تدعكا  -1
، ك االطبلع عمى كؿ جديد في العمـ ، ليككف  يـسيع أفاؽ فكرىلي تك إً  يالعرب لمطالبدعكة  -9

  . عمى كضع الخطط لحميا ان ك قادر  يتفاعؿ مع المكاقؼ المشكمة التي تكاجيو ان يجابيإً مفكرا" 
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ؤدم إلي خمؽ المكاطنة الصالحة التي تجعؿ الفرد يفكر ت حؿ المشكبلت قد تف تنمية مياراأى  -1
 . حقكقوفي كاجباتو مثمما يفكر في 

 حدكد الدراسة

  اليندسة مف كتاب رياضيات الصؼ  فيكحدة األشكاؿ الرباعية اقتصرت الدراسة الحالية عمى
 – 2092لمعاـ  نيساسي  الفصؿ الدراسي الثاني في المنياج المدرسي الفمسطيالثامف  األى 

 .  ـ2092
 الدراسة عمى مدارس منطقة الشجاعية بغزة التابعة لمديرية التربية ك التعميـ  اقتصرت ىذه–

 شرؽ غزة
  ىذه الدراسة عمى عينة مف طبلب الصؼ الثامف بمدرسة معاذ بف جبؿ بمنطقة اقتصرت

 الشجاعية . 
 ـ  2092 -ـ 2092 تطبيؽ ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  تـ  

 
 مصطمحات الدراسة

 (  ( E's 5دكرة التعمـ الخماسية -3
مجمكعة فعاليات تعميمية بنائية يتـ تنفيذىا كفؽ خطكات خمس  بأنيا ان إجرائي الباحثعرفيا ي

أثناء المكاقؼ التعميمية خبلؿ التفاعؿ النشط بيف المعمـ ك  ان يجابيإً  ان متتابعة يمارس فييا المتعمـ دكر 
عمى األنشطة التربكية المعدة بيدؼ تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية بكحدة  ان المتعمـ اعتماد

ثارة ك اليندسة مف كتاب رياضيات الصؼ الثامف الجزء الثاني ، خطكات ىذه الدكرة ىي اإلً 
  0االستكشاؼ ك التفسير كالتكسع ك التقكيـ 

 (Six Thinking Hats)قبعات التفكير الست -1
 جرائيةاإلً مجمكعة مف الخطكات  بأىنياىذه الدراسة  يف ان إجرائيت تعرؼ قبعات التفكير الس

يتبعيا  التيدكارد دم بكنك عف قبعات التفكير الست ك إً فكار أى ضكء نظرية ك  فيالمحددة ك المعدة 
، ىذه القبعات تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لدل طبلب الصؼ الثامف فيمعمـ الرياضيات 

 ىي : 
 .: ك تمثؿ المعمكمات ك الحقائؽ البيضاءالقبعة 

 .: قبعة المشاعر ك العكاطؼ تجاه مكضكع معيف القبعة الحمراء
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 .: قبعة البحث عف الجكانب السمبية القبعة السكداء
 .يجابيةالجكانب اإلً  : قبعة البحث عف القبعة الصفراء
 .بداعفكار الجديدة ك اإلً : ك ىي قبعة البحث عف األى  القبعة الخضراء
 .  كلكياتشياء ك ترتيب األى قييـ األى : قبعة الحكـ الذم يراقب األمكر ، ك قبعة ت القبعة الزرقاء

 المسائؿ اليندسية -1
يكاجو طالب الصؼ الثامف   -كحدة األشكاؿ الرباعية –بمحتكل اليندسة مكقؼ جديد يرتبط 

ان المتعمـ استخداـ ما تعممو سابقف يككف لديو حؿ جاىز ليذا المكقؼ، فيحتاج مف أى دكف  ةى كؿ مر ألى 
  0ليتمكف مف حمو 

 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 
ساسي بسرعة ك دقة جراءات المنظمة التي ينفذىا طبلب الصؼ الثامف األى مجمكعة مف اإلى 

منيـ القياـ بمجمكعة مف  مبتقاف عند قياميـ بحؿ مسألة ىندسية يتعرضكف ليا ، كىذا يتطإً ك 
المسألة ، ثـ رسـ شكؿ ىندسي يعبر عف  تحديد المعطيات ك المطمكب في ؿ فيثالخطكات تتم

الختيار خطة مناسبة لحؿ المسألة ك تنفيذىا بما  ان معطيات المسألة ،ثـ استرجاع ما تعممو سابق
2لي الحؿ الصحيح لممسألة اليندسية ك التحقؽ مف صحتوإً يسيـ في الكصكؿ 

 طالب الصؼ الثامف
-2092ىـ الطبلب المسجميف في مدرسة معاذ بف جبؿ األساسية العميا في العاـ الدراسي  

سنو  91-91ـ مف قبؿ مديرية التربية كالتعميـ شرؽ غزة كالذيف تتراكح أعمارىـ حكالى 2092
  ـ .  2092-2092كمكزعيف عمى خمس شعب دراسية، كيدرسكف مقرر الرياضيات لمعاـ الدراسي 
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 ثانيانفصم ان
 ريــار اننظــطالإ 

 
 : ميارات حؿ المسائؿ اليندسيةأكالن 

 مقدمة
ال يقتصر عمى فئة معينة مف المجتمع ، بؿ  تعد الرياضيات في الكقت الحالي مكضكعان 

فراد في الحياة اليكمية ، كما مكضكعا" ييـ كؿ فرد فيو ، فالرياضيات أداة ضركرية لمتعامؿ بيف األى 
فراد كمشكبلت مجتمعيـ ، كتسيـ في كضع الحمكؿ ليذه أنيا تساعد في التعرؼ عمى مشكبلت األى 

ستمزمات العصر الحاضر ، كغدت الرياضيات مف المشكبلت كمف ثـ أصبح الفكر الرياضي مف م
المككنات األساسية لمثقافة التي ال يمكف االستغناء عف دراستيا في جميع قطاعات الحياة ، كىي 

المكاد الدراسية األساسية لما ليا مف أدكار ميمة في تنمية ميارات التفكير العممي ،  دلإحتمثؿ 
ياة ، ككذلؾ تسييؿ دراسة بعض المكاد الدراسية كمكاجية العديد مف المشكبلت كمكاقؼ الح

 االخرل. 
كتمثؿ اليندسة أحد الفركع اليامة في عمـ الرياضيات كأحد مككناتو األساسية ، لما أحدثتو 

ينظركا ، كيقارنكا، كيقيسكا ،  يفي تكفير فرص كبيرة لممتعمميف لك مف تطكر تعميمي ىاـ متمثبلن 
جديدة مما يساىـ في تكفير مجاؿ خصب لتنمية التفكير لديـ ك كيخمنكا األفكار كيبنكا عبلقات 

 (.  99 :2002تزكدىـ بالميارات األساسية الضركرية لمحياة العممية .)عياش ، 

في التطكر التعميمي المتسارع يجب أف يتعدل  ميـكحتى يؤدم عمـ اليندسة ىذا الدكر ال
لي تطبيؽ ذلؾ في حؿ المسائؿ إً قامة البراىيف إً دراؾ العبلقات ك إً حدكد فيـ خصائص األشكاؿ ك 

 (  .  210 : 2099اليندسية . )أبك زينة ، 

( 9111كعميو فقد جاء في الخطكط العريضة لممنياج الفمسطيني األكؿ لمرياضيات لسنة )
أف مف أىـ المبادئ التي يقكـ عمييا استخداـ حؿ المسائؿ اليندسية في تنمية قدرات الفرد في حؿ 
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مكر حياتو مف خبلؿ استخداـ الفرد لمعمميات ، كالميارات الحسابية أي ت اليكمية ، كتنظيـ المشكبل
 ( .  1 : 2002كاليندسية األساسية ك أدكات القياس المختمفة في حميا . )المصرم ،

كمما سبؽ تظير أىمية المسائؿ اليندسية في الرياضيات بشكؿ عاـ كاليندسة بشكؿ خاص   
لي أىـ الجكانب ذات إً  تناكليا في ىذا المحكر بالدراسة ك التفصيؿ متطرقان ف الباحث سكؼ يإً ف

 .بالمسائؿ اليندسية كميارات حميا  بالرياضيات كطبيعتيا كانتياءن  ان ءالعبلقة بالمسائؿ اليندسية ، بد

 الرياضيات
تعتبر الرياضيات لغة عالمية لجميع الثقافات ك الحضارات كىي مف أىـ األنشطة التعميمية 

سيامات في النيضة الحالية ، إً التي تقدـ لجميع الطمبة في مستكيات التعميـ المختمفة لما ليا مف 
في ف ذلؾ يساعده كمف الضركرم أف يدرؾ معمـ الرياضيات طبيعة المادة التي يعمميا لمطمبة ألى 

اختيار أفضؿ االستراتيجيات لتعميـ طمبتو ، كبالتالي مساعدىـ عمي تحقيؽ األىداؼ المرجكة بأيسر 
 ( . 92 : 2099ك أقصر الطرؽ) شبير ، 

 طبيعة الرياضيات

بداع العقؿ البشرم كتيتـ مف ضمف ما تيتـ بو إً تعد الرياضيات عمـ تجريدم مف خمؽ ك 
باألفكار كالطرائؽ ك أنماط التفكير، كىي ال تككف مجمكع فركعيا فحسب بؿ ىي أكثر مف عمـ 

كىي أكثر  –لغة الرمكز ك العبلقات  –الحساب الذم يعالج األرقاـ كاألعداد كتزيد عف عمـ الجبر 
حصاء كالتفاضؿ ضافة عمـ المثمثات كاإلً إً ، كيمكف مف عمـ اليندسة الذم ىك دراسة الشكؿ كالحجـ 

تككف عمـ الرياضيات  -حتي كقت قريب –لي ىذه األفرع التقميدية التي كانت بمجمكعيا إً كالتكامؿ 
 ( . 91: 2099)أبكزينة ، 

كيرم البعض أف الرياضيات طريقة لمبحث تعتمد عمى المنطؽ كالتفكير العقمي مستخدما" 
 لي دقة المبلحظة كسعة الخياؿ ، مما جعؿ منيا خادمان إً تقراء كاستنباط اضافة أساليب العمـ مف اس

في نمكىا كتطكرىا بشكؿ كاسع  لكؿ العمكـ، كأعطاىا صفة العظمة عند العمماء، كأسيـ أيضان  أمينان 
صكليا ، كتنظيميا كتسمسميا، فيي تبدأ بتعابير غير معرفة ، أي ، فيي معرفة منظمة في بنية ليا 

لي نظريات كتعاميـ كنتائج تسيـ في حؿ المسائؿ ك إً لي المعرفات ثـ المسممات لتصؿ إً كتمتد 
 (.22،  2002المشكبلت سكاء في العمـك الطبيعية أك االجتماعية )المشيراكم ، 
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بعد يكـ كغيره مف  طكر كيتجدد يكمان كمما سبؽ يستنج البحث أف الرياضيات عمـ حي يت
مف فراغ بؿ جاءت نتيجة طفرة في التطكر الفكرم ك  العمكـ االخرل، فالرياضيات الحديثة لـ تأتً 

لي بعض إً ذا طبيعة عممية حيث تـ التكصؿ  العممي المستمريف لمييكمية الرياضية فكانت قديمان 
يا يكضح كيؼ اشتقت مف معمكمات سمكب عممي دكف أم أساس نظرم لالحقائؽ كالمبادئ بأي 

تركيبية تبدأ مف معرفات  ًإلى رياضية سابقو ليا ، ثـ تحكلت طبيعة الرياضيات بفضؿ الجيكد
الى أف كصمت الي الطبيعة الحالية فقد  كمسممات بسيطة كتشتؽ منيا نتائج كنظريات أكثر تركيبان 

في  الرياضيات لتصبح أكثر تجريدان لي تغير كاضح في طبيعة إً أدت االكتشافات الرياضية خبلليا 
لى بركز الحاجة لمنطقة الرياضيات ؛ إً معالجتيا ، كأكثر منطقيا" في تسمسميا كاشتقاقاتيا مما أدل 

سس التي تبني عمييا أم رد الرياضيات الي اصكؿ المنطؽ لصب االىتماـ عمى دراسة األي 
 . كشمكالن  الرياضيات ككضعيا عمى صكرة أكثر تجريدان 

 الرياضيات  خصائص
 (91: 2099زينة، تميزت الرياضيات بعدة خصائص ذكر منيا )أبك

طريقة كنمط في التفكير ، فيي تنظـ البرىاف المنطقي ، كتقرر نسبة احتماؿ صحة فرضية أك  -9
 قضية ما . 

لغة تستخدـ تعابير كرمكز محددة ، كمعرفة بدقة ، فتسيؿ التكاصؿ الفكرم بيف الناس ،  -2
 كتتصؼ ىذه المغة بالعالمية الستخداميا تعابير كرمكز مكحدة عند الجميع . 

لي أف إً بتعابير غير معرفة  صكليا كتنظيميا كتسمسميا ، بدءان أي معرفة منظمة في بنية ليا  -2
 كتعاميـ كنتائج.  لي نظرياتإً تتكامؿ كتصؿ 

 تعنى بدراسة األنماط أم التسمسؿ ك التتابع في األعداد ك األشكاؿ .  -1
 ينظر ليا عمى أنيا فف تتمتع بجماؿ في تناسقيا ك ترتيب كتسمسؿ األفكار . -1
 تمثؿ الرياضيات ممكة العمـك كىي جديرة باالىتماـ في كؿ كقت ككؿ حضارة  -9
ف جكانب كاسعة مف المعرفة الرياضية أيبتكرت أى ث تناسب الرياضيات الطريقة العممية ، حي -1

 لخدمة أغراض عممية . 

ـ العمكـ حيث ال يمكف أي كيرم الباحث أف مف أىـ ما تميزت بو الرياضيات أنيا تعتبر 
ذا كانت تعتمد عمى معرفة رياضية كاسعة فالتطكر إً ال إً التقدـ في أم مجاؿ مف مجاالت العمكـ 

بعبلقة طردية بدرجة نمك كازدىار العمكـ الرياضية ، كمع تعاظـ الحضارم ألم مجتمع يرتبط 
الدكر الحضارم كالمنفعي التي تقكـ بو الرياضيات في مجاؿ المعرفة المعاصرة كأكجو التقدـ في 
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في الرياضيات مف  كذكيان  قكيان  العمـ كالتكنكلكجيا يصبح مف األىمية بمكاف أف نعد أطفالنا اعدادان 
دراؾ مياراتيا في سياقات مجتمعية إً دراؾ مفاىيـ الرياضيات ك إً رياضي ك ككيف الحس التحيث 

 كمكاقؼ كاقعية كاطر قيمية .

 أىمية الرياضيات

لييا فالرياضيات إً ف معرفة ىذه المادة نشأت كتطكرت عندما شعر االنساف بالحاجة إً 
خرل في التخطيط اليكمي ألم فرد كضركرة لفيـ الفركع األي  ضركرة في التخطيط الطكيؿ كأيضان 

لو  ال كانت الرياضيات مفتاحان إً لممعرفة بطريؽ أك بأخر كليس ىناؾ عمـ أك فف أك تخصص 
 لذلؾ برزت أىمية الرياضيات خبلؿ العصكر عمى النحك التالي: كاستنادان 

اف استخداـ عبارات كرمكز نسبرزت أىمية الرياضيات كمغة اتصاؿ مف خبلليا يستطيع اإلً  -9
خاصة متعارؼ عمييا باإلضافة الي ككنيا أداة لغكية تبرز أىميتيا في ككنيا مجاؿ معرفي 

 لتنمية األفكار ك القدرات .
ىي احدم المجاالت المعرفية المتميزة كذلؾ ألنيا تسيـ في مجاالت المعرفة االخرل فيي  -2

ال اذا كانت تعتمد عمي معرفة إً مجاالت العمـك  ـ العمـك حيث ال يمكف التقدـ في أم مفأي تعتبر 
 رياضية كاسعة . 

بداع العقؿ البشرم ، كتيتـ مف ضمف ما تيتـ بو األفكار ك الطرائؽ ك إً ك  ًإنتاج عمـ تجريدم مف -2
 أنماط التفكير .  

القرارات في شتى مجاالت العمـك االنسانية ،  خاذاتالرياضيات ىي صاحبة الكممة الفصؿ في  -1
كما أنيا تنبثؽ مف بيئة االنساف مف خبلؿ خبراتو ككذلؾ تجاربو ؛ ذلؾ أنيا تجعؿ دراسة 

ليو مف تعميمات كقكاعد كنظريات إً فيي بما تتكصؿ  بسيطان  المبلحظات كتنظيميا أمران 
لي تطكر إً ة بالبيئة مما يؤدم كاستراتيجيات يمكف تطبيقيا عمى مزيد مف الدراسات المتعمق

 (. 29: 2090الرياضيات نفسيا كتعدد مجاالتيا ) الشافعي ، 

كيرم الباحث أف الرياضيات اصبحت في عالمنا اليكـ أكثر أىمية كضركرة لحياتنا 
المعاصرة عما كانت عميو الرياضيات في الماضي كذلؾ الستخداماتيا العديدة في مجاؿ الحياة 

ذا أراد أم إً اد عمييا في التخطيط الطكيؿ لمحياة كأيضا" التخطيط اليكمي ألم فرد فاليكمية كاالعتم
شخص أم يبمغ العمك في حياتو فيجب عميو اال يفشؿ في االقتناع بدكر الرياضيات في حياتو بدءا" 
مف المكاطف العادم فكؿه لو اىتماـ يكمي بالرياضيات فالرياضيات مبلزمة بعمؽ لمظاىرة الطبيعي 

ي التي ساعدتنا في الكصكؿ لمقمر ك ميدت الطريؽ لحؿ الكثير مف أسرار الطبيعة كاالعتماد في
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عمييا في الكثير مف كؿ العمكـ كىذا يعني بالتأكيد كجكد قكة خفية ليا تتعمؽ بطبيعة الرياضيات كما 
 تميزت بو . 

 
 الرياضيات كعمـ كالرياضيات كمادة دراسيةالفرؽ بيف 

بداع العقؿ البشرم يدرس خكاص المقدار إً : يعني الرياضيات عمـ مجرد مف الرياضيات كعمـ -9
ؽ ك أنماط ئسكاء مف حيث حسابو أك قياسو ، كييتـ مف ضمف ما ييتـ بو األفكار ك الطرا

التفكير ، كىي ال تتككف مف مجمكع فركعيا فحسب ، فيي أكثر مف عمـ الحساب الذم يعالج 
كىي أكثر  –لغة الرمكز ك العبلقات  –كىي تزيد عف الجبر األعداد ك األرقاـ كالحسابات ، 

حصاء ضافة عمـ المثمثات ك اإلً إً مف اليندسة الذم يدرس الشكؿ ك الحجـ ك الفضاء ، كيمكف 
ك التفاضؿ الي ىذه األفرع التقميدية التي كانت بمجمكعيا حتي كقت قريب تككف عمـ 

ثة تزيد عف مجمكع فركعيا ىذه ، حيث الرياضيات ، كتبقي الرياضيات حسب النظرة الحدي
ظيرت بعض الفركع الرياضية التي ال تتعمؽ بالمقدار كاليندسة فتغيرت النظرة الي طبيعة 

 (.2002:21الرياضيات.)المشيراكم،

أف الرياضيات عندما تدرس كمادة دراسية ليس الميـ أف  ى: تعن الرياضيات كمادة دراسية -2
عمميات ب القياـ عمى دة بقدر ما نيتـ أف يككف التمميذ قادران يشتؽ الطالب معمكمات رياضية جدي

استداللية بسيطة يتمكف مف خبلليا مف اشتقاؽ بعض النتائج مف معمكمات رياضية معطاه 
 ( .  1 :9111.)المفتي ، 

أىـ االختبلفات بيف مصطمح الرياضيات كعمـ  التالي (9-2كيمخص الباحث في جدكؿ )
 : 2002ة مف خبلؿ قراءة الجزء الخاص بذلؾ في دراسة )المشيراكم ، كالرياضيات كمادة دراسي

21. ) 
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 (: الفرؽ بيف مصطمحي الرياضيات كعمـ ، كالرياضيات كمادة دراسية3-1جدكؿ)
 الرياضيات كمادة دراسية الرياضيات كعمـ

تعتمد الرياضيات كخاصة في المراحؿ المبكرة 
في مف تعميميا عمي األسمكب االستقرائي 

 التكصؿ الي المعرفة الرياضية

سمكب االستداللي تعتمد الرياضيات عمي األي 
لي عبلقات جديدة إً الذم يتمثؿ في التكصؿ 

نتيجة لتطبيؽ عبلقات تثبت صحتيا 
 باستخداـ قكاعد المنطؽ

تتناكؿ دراسة النظـ الشكمية كما أنيا ال تعطي  
لبعض المفاىيـ كالتطبيقات  خاصان  اىتمامان 

 الرياضية في الحياة العممية 

ال تتناكؿ دراسة النظـ الشكمية كما أنيا 
لبعض المفاىيـ  خاصان  تعطي اىتمامان 

 كالتطبيقات الرياضية في الحياة العممية
تتضمف بعض الميارات العممية كالرسـ ك  ال محؿ لو في الرياضيات كعمـ

 ية نشاءات اليندسالقياس ك اإلً 
عند التعامؿ مع  ىذا الشرط ليس ضركريان 

 الرياضات كعمـ 
يقضي تعميـ ك تعمـ الرياضيات تقديـ العديد 
مف المكضكعات الرياضية في تسمسؿ معيف 

)الحساب ثـ الجبر ك اليندسة التحميمية ثـ 
التفاضؿ ك التكامؿ ككذلؾ في المكضكعات 

الفرعية في المجاؿ الكاحد مثؿ األعداد 
ثـ األعداد الصحيحة ثـ األعداد  الطبيعية

النسبية فالحقيقية كىكذا ( كيعتمد ىذا 
تكفر المتطمبات األساسية  ىالتسمسؿ عم

 البلزمة لدراسة المكضكعات الجديدة  
ىذا األمر غير كارد بالنسبة لمدراسة المتخصصة 

 في الرياضيات   
قد يتـ تعميـ ك تعمـ الرياضيات خاصة في 

اطر يتـ فييا أي ـ لعاـ في بداية مرحمة التعمي
 التكامؿ مع مجاالت معرفة اخرم   

المسممات في الرياضيات كمادة دراسية يجب  المسممات في عمـ الرياضيات ليا طبيعة تجريدية 
أف تككف كاضحة كمفيكمة لمتبلميذ مقركنة 

لي إً بأمثمة محسكسة في البداية قبؿ التقدـ 
 المستكل المجرد 
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 بنية الرياضيات 
تشكؿ منيا جسـ الرياضيات المتكامؿ ك يلي أربع أساسيات إً صنؼ المعرفة الرياضية تي 

 (.2092،11المتناسؽ كىي المفاىيـ ،التعميمات ،الميارات ، حؿ المسألة ) أبك سكراف ، 
 كفيما يمي تكضيح لمككنات المعرفة الرياضية عمى النحك التالي: 

 

 المفيـك 
، أك متفؽ لممفيـك ، لعدـ تكفر معمكمات كافية عف تككيف  بالرغـ مف عدـ كجكد تعريؼ جامع

 ( تعريفات مختمفة لممفيـك منيا : 991 :  2090،عريفج ك سميماف)المفاىيـ كاستخداماتيا فقد أكرد 
 المفيـك ىك الصفة المجردة المشتركة بيف جميع أمثمة ذلؾ المفيـك -9
تخاذ قرار أك حكـ عندما تطبؽ عمي مكاصفات أك خصائص شيء ما نستطيع المفيكـ قاعدة الً  -2

ذا كاف باإلمكاف اعطاء التسمية أك المصطمح لذلؾ الشيء أك عدـ اعطائو ىذه إً أف نحدد فيما 
 التسمية .

حداث التي يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض األى مجمكعة مف األشياء المدركة بالحكاس أك  -2
 لييا باسـ أك رمز خاص . إً المشتركة كالمميزة ، كيمكف أف يشار  عمي أساس مف الخصائص

كيتضح مما سبؽ أف المفيكـ ىك المبنات األساسية في المعرفة الرياضية ك بناء عقمي أك تجريد 
ذىني .. كىك الصكرة الذىنية التي تتككف لدم الفرد نتيجة تعميـ كخصائص  )استنتجت مف أشياء 

ـ التعرؼ الييا فيما بعد، كيشير المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في عمى أشياء يت –متشابية( 
الكاليات المتحدة أف المفاىيـ ىي جكىر العممية الرياضية ، كأف الرياضيات تصبح ذات معنى أكثر 

عبيد ك ) ذا أدرؾ المعممكف المفاىيـ الرياضية كمعناىا كتفسيرىا كما أكردىاإً  ككضكحان  كأكثر فيمان 
 (  .  11: 2092 ،أبك سكراف )ليو في إً ( كالمشار 19 : 9111 ،خركف آ

 التعميمات
التعميمات تشكؿ أحد الجكانب اليامة المككنة لبنية الرياضيات ، كتكمف أىمية التعميمات 
الرياضية في ككنيا حمقة الكصؿ بيف أجزاء المادة ، كيعرؼ التعميـ الرياضي بأنو عبارة رياضية 

يكميف أك أكثر مف المفاىيـ الرياضية  كالتعميمات الرياضية في معظميا تحدد العبلقة بيف مف
مـ بصحتيا مثؿ المسممات ك سعبارات رياضية يتـ برىنتيا أك استنباطيا ، كبعضيا األخر عبارات يي 

 ( . 2099:222البديييات )أبك زينة ، 
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، كىذه نتيجة  كيأتي التعميـ الرياضي أعمي المفاىيـ في السمـ اليرمي لنتاجات التعمـ
خرم ضمف أي منطقية حيث يبدأ الطالب بتعمـ المفيكـ ثـ يتعمـ العبلقة بيف ىذا المفيكـ كمفاىيـ 

(  910 : 2090 ،عريفج كسمياف )خرل كما أكردىا أي بط ىذا المفيكـ بمفاىيـ ر عبلقة ثابتو ت
 ( .  11 : 2092 ،أبك سكراف )ليو في  إً كالمشار 

 

 الميارات
( أف مف أىـ تدريس الرياضيات أف يكتسب الطالب 912 :2090 ،، سميماف عريفج)ذكر 

السرعة كالدقة في الكصكؿ الي النتائج ألنو يتطمب مف الطالب أف يجرم عمميات الجمع ك الطرح 
تقاف ، أم يكتسب إً ة ك النسبية بسرعة كدقة ك ح( عمي األعداد الصحيك الضرب ك القسمة )مثبلن 

 " ىي القياـ بعمؿ بسرعة كدقة كاتقاف ".   ذان إً ذلؾ بميارة  فالميارة 
( الى أف تدريس الميارة يرتبط بشكؿ مباشر بالمككنات 211 : 2099،ابك زينة )كيشير 

في تدريسيا عمي الميارة في استخداميا  تماـىاالخرل لممعرفة الرياضية ، فالمفاىيـ ينصب األي 
درس لغرض استخداماتيا المباشرة كتطبيقاتيا ، كاستخداـ ىذه جراء الحسابات ، كالتعميمات تي إً ك 

 خرم. أي التعميمات بشكؿ مباشر أك في مكاقؼ نمطية 

مثؿ  اجرائيان  عماؿ التي يقكـ بيا الطالب سكاء كاف ذلؾ عمبلن كيرم الباحث أف مجمكعة األى 
يـ كحؿ المسائؿ ك دراؾ المفاىإمثؿ  عقميان  العمميات الحسابية كالجبرية كاليندسية أك عمبلن 

تقاف فتصبح لدل الطالب ميارة أم أف الميارة إً المشكبلت عندما يؤدييا الطالب بسرعة كدقة ك 
الرياضية نكعاف : ميارة يدكية مثؿ استخداـ األدكات اليندسية ، كميارة عقمية تشمؿ عمميات 

 التقدير كالتقريب كالحساب العقمي . 

) عريفج ك سميماف ،  ىامان  الميارات الرياضية أمران سباب التي جعمت تدريس كمف األى 
 ( يمخصيما الباحث في ما يمي : 910 : 2090

ا كاعين  المفاىيـ الرياضية فيمان تقانيا يساعد المتعمـ عمي فيـ االفكار ك إً أف اكتساب الميارة ك  -9
المزيد مف لممفاىيـ ك أتقف كذلؾ تطبيقيا  فاف ىذا سيؤدم الي  ذا كاف متقنان إً المتعمـ  ألف

 التعمـ.
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لة حاسبة بؿ تتطمب استخداـ العقؿ البشرم ، آلي استخداـ إً بعض العمميات ال تحتاج أف ك  -2
نو يستعمؿ ذلؾ الستخدامو في مثؿ ىذه إً كعندما يككف لدم المتعمـ ميارة في ىذه العمميات ؛ ف

 العميات 
 ليكمية كتساب الميارات يسيؿ عمى المتعمـ القياـ بكثير مف األنشطة اأف اك  -2
 تقاف الميارات يتيح لممتعمـ مكاجية المسائؿ بكؿ يسر كسيكلة إً كأف  -1
تقاف الميارات ك اكتسابيا يزيد مف معرفة المتعمـ كيعمؽ معرفتو في األنظمة الرياضية إً كأف  -1

 المختمفة بينيا . 
  

 المسألة الرياضية
تعتبر المسائؿ الرياضية مف أىـ مككنات المعرفة الرياضية ألنيا تتطمب ميارات تفكير 

لييا االنساف في ىذا العصر الذم يتسـ بسرعة التغير ك التبدؿ بسبب ما يغزك مف إً عميا يحتاج 
حباطات ، إً مثيرات ك معطيات جديدة كي يتمكف مف تحقيؽ التكافؽ ك التكيؼ ك النماء السكم دكف 

نو إً نساف العصرم يكاجو في مسيرتو الحياتية الكثير مف المشكبلت المختمفة : لذا فف اإلً أل ران كنظ
 كساب الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات المناسبة التي تمكنو مف مكاجية إً الي  يسعي دائمان 

التحديات كحؿ المشكبلت، كمف ىنا كاف كاجب المدرسة ك المعمميف مساعدة المتعمميف عمي 
تاحة الفرص ليـ كي يطكركا ما لدييـ مف ميارات التفكير إً ؾ القدرة عمي حؿ المشكبلت ك امتبل

 اجيكنيايك القرارات السميمة في المكاقؼ التي  خاذاتالناقد كتكظيفيا في حؿ المشكبلت ك في 
معتمديف عمي أنفسيـ كقدراتيـ الذاتية.

كليس ىناؾ تعريؼ محدد بألفاظ محدده متفؽ عميو بالنسبة لممسألة الرياضية)المشكمة 
الرياضية( ، فقد عرفت مف قبؿ العديد مف المختصيف بتعريفات عدة غالبيا يشترؾ في المعني 
العاـ كلكنيا تختمؼ في بعض الشركط ك طريقة الصياغة ، لذا فاف الباحث يتفؽ مع تعريؼ 

جابتو إً ( ."بأنيا سؤاؿ محير أك مكقؼ مربؾ كغير مألكؼ لمطالب ال يمكف 912 ،2000،براىيـ)إً 
أك حمو عف طريؽ المعمكمات أك الميارات الجاىزة لدم الطالب الذم يكاجو ىذا السؤاؿ أك المكقؼ 
بؿ عميو أف يضع جميع معمكماتو كمياراتو السابقة كذات العبلقة في قالب جديد ليس لديو مف قبؿ 

 طريقو قد يتمكف مف التغمب عمي ىذا الكقؼ ".  ، كالذم عف
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 المسألة اليندسية كمفيكميا
لى حؿ : فمف إً نجابو في حياتنا اليكمية كثيرا" مف المسائؿ )المشكبلت( التي تحتاج منا 

ىذه المسائؿ  ما يعترض طريقنا ككأنو تحدو لنا ، كىذا يقتضي منا التفكير في ىذه المسائؿ ، 
ليا تككف معقكلة كمقبكلة ، ككذلؾ الطالب في مدرستو يكاجو مسائؿ في كالبحث عف حمكؿ 

 (.  911 ، 2090الرياضيات ك الحساب )عريفج ك سميماف، 

 كقد تعددت التعريفات التي تناكلت المسألة اليندسية ، كقد تشابيت في معظميا حيث 
  المتعمـ كليس لو ( " عمى أنيا مكقؼ جديد ك مميز يكاجو 211 : 2099 ،أبك زينة )عرفيا

حؿ جاىز ، فيحتاج مف المتعمـ أف يفكر فيو كيحممو كمف ثـ يستخدـ ما تعممو سابقا" ليتمكف 
 مف حمو 

  ( بأنيا كؿ مكقؼ طارئ يعترض حاجة أك أكثر مف 911 : 2090،عريفج ك سميماف )كعرفيا
 حاجات الفرد كيتطمب حبل" . 

  أك حياتي جديد يتعرض لو الطالب ( بأنيا مكقؼ رياضي 21 : 2001 ،حمداف )كعرفيا
 كليس لو حؿ مسبؽ عنده ، كيستخدـ فيو الخبرات كالمعمكمات الرياضية . 

  ثير حكلو سؤاؿ محدد أي ( بأنيا مكقؼ عددم كصؼ بالكممات ، 911 : 2000،ابراىيـ )كعرفو
 لمحؿ .  زمةدكف أف يدؿ ذلؾ السؤاؿ عمي نكع العممية اال

الباحث المسألة اليندسية التي نحف بصدد الحديث  ييعرؼكفي ضكء التعريفات السابقة 
عنيا بأنيا " مكقؼ جديد يرتبط بمكضكعات اليندسة في كحدة األشكاؿ الرباعية مف كتاب 

( ، كىذا المكقؼ يكاجو طالب الصؼ الثامف ألكؿ مره 2الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي) ج 
ليتمكف  ما تعممو سابقان  ج مف الطالب استخداـدكف أف يككف لديو حؿ جاىز ليذا المكقؼ ، فيحتا

 .مف حمو"

أف يككف المكقؼ التعميمي مسألة رياضية لجميع الطمبة ، كحتي يككف  كليس ضركريان  
 لة الشركط التالية : أكذلؾ يجب أف تتكفر في المس

 . أف تككف قابمة لمحؿ ك ىناؾ جيد كاضح مف قبؿ المتعمـ لحميا 
 إلزالتو حتى يتمكف مف الحؿ . ىناؾ عائؽ يسعي المتعمـ 
 نسـ بالكضكح التاـ ك األىمية بالنسبة لممتعمـ .تت 
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كمما سبؽ حكؿ الشركط التي يجب أف تتكفر في المكقؼ التعميمي يضيؼ الباحث بأنو اذا 
كاف لمطالب  في المكقؼ التعميمي ىدؼ كاضح كمحدد يشعر الطالب بكجكده كيسعي لتحقيقو ، مع 

كلي في التكصؿ لمحؿ ، حيث طالب في تحقيؽ ىدفو ، فيفشؿ في محاكالتو األي كجكد حاجز يمنع ال
ال تسعؼ عاداتو كردكد أفعالو التقميدية في الكصكؿ لمحؿ ، فيحاكؿ الكصكؿ لميدؼ ببعض 
المحاكالت االستقصائية حيث يقكـ بتحديد المشكمة كمعالميا فيتضح المكقؼ أمامو كعندىا يصبح 

 لحميا .   كيتفاعؿ معيا كيسعي جاىدان  تمامواىالمكقؼ بمثابة مسألة )مشكمة( تثير 

ألف المسألة اليندسية مكقؼ جديد يتعرض  كالمسألة اليندسية تختمؼ في مفيكميا عف التمريف
 سابقان  ويفكر فيو كيحممو كمف ثـ يستخدـ ما تعمم ألفلو المتعمـ كليس لديو حؿ جاىز ، فيحتاج 

 مثمو مسبقان تدرب عمى قد ليتمكف مف حمو أما التمريف فيك مكقؼ مألكؼ يتعرض لو الطالب ، ك 
  . (991 : 2099كلديو القانكف أك الطريقة البلزمة لمحؿ )حمزة ك الببلكنة ، 

يكضحيا  فركؽ كاضحة بيف المسألة ك التمريف( أف ثمة 2-2كعميو يضيؼ الباحث في جدكؿ )
 الباحث في الجدكؿ التالي: 

 (: الفرؽ بيف المسألة كالتمريف1-1جدكؿ)

 التمريف  المسألة اليندسية
مكقؼ جديد يتعرض لو الطالب كليس لديو 

 حؿ جاىز لو
كلديو  مكقؼ مألكؼ لمطالب كتدرب عميو مسبقان 

القانكف أك الطريقة البلزمة لمحؿ كلديو معرفو 
 مسبقو عنو 

ثارة تفكير الطالب كحب إً تيدؼ الى 
االستطبلع كفضكلو الفكرم البتكار الجديد 

 مف المعرفة الرياضية 

كساب الطالب ميارة ما مثؿ ميارة إً ييدؼ الى 
جراء العمميات الحسابية أك التدرب عمي إً 

 استخداـ القكانيف ك المفاىيـ  
المسألة تتطمب عمميات تفكير عميا كتعتمد 

 عمي ما تعممو سابقان 
  يقدـ كتطبيقات مباشرة لما تـ تعممو حديثان 

يجاد إً  مب أف يركز الطالب انتباه عمىتتط
 محؿطريقة مناسبة ل

 يتطمب منو تذكر كتطبيؽ قكانيف كحقائؽ سابقو 
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اعتبار المكقؼ مسألة ىندسية  أك تمريف ىندسي يتكقؼ عمى مستكل الخبرة ك المعرفة لدل 
 عتبر تمريف لطالب أخر كما في المثاؿ التالي:الطالب فما يمكف اعتباره مسألة لطالب ما قد يي 
 سـ  92كطكؿ ب د= سـ  99ؿ القطر أ ج = أ ب ج د معيف تقاطع قطراه في ـ فاذا كاف طك 

 .؟ فما طكؿ ضمع المعيف
فيذا المكقؼ التعميمي يعتبر مسألة ىندسية  لطبلب الصؼ الثامف بينما يعتبر تمريف لطبلب 

 الثانكية
 

 

 خصائص المسائؿ اليندسية الجيدة  
سبؽ ك أف كضحنا أف المسألة اليندسية مكقؼ يكاجو المتعمـ كليس لديو حؿ جاىز، فيحتاج 

ليتمكف مف حمو بينما التمريف فيك مكقؼ  يفكر فيو كيحممو كمف ثـ يستخدـ ما تعممو سابقان  ألىف
كلديو القانكف أك الطريقة البلزمة لمحؿ ،  مألكؼ يتعرض لو الطالب ، كتدرب عمي مثمو مسبقان 

لطالب أخر ، كلكي يككف المكقؼ مسألة  قد يككف تمرينان  يمكف اعتباره مسألة لطالب التالي ماكب
 (  . 211 :2001،  ةيجب أف يتصؼ بالخصائص االتية ) ابك زينة ك عبابن

لي مكاقؼ أكثر شمكلية ، كمف ثـ يمكف الكصكؿ إً مكانية تعميميا إً يجب أف تتضمف المسالة  -9
 عمكمية مف المشكمة مكضكع الدراسة. الي تككينات رياضية أكثر

يجب أف تككف المسألة ذات داللة رياضية ، فبل بد لممسألة )المشكمة( أف تتضمف معمكمات  -2
في تدريس الرياضيات كتحقؽ نتيجة لممتعمـ تبرر الجيد ك الكقت في  رياضية كتخدـ ىدفان 
 الكصكؿ الي حميا .

متعددة لمستكيات الطبلب  تيح فرصان فإنيا تي كمف ثـ  حمياككف لممسألة أكثر مف طريقة لأف ي -2
 يجاد الحؿ كؿه حسب قدراتو إً المختمفة لمبحث ك 

صاب المتعمـ باإلحباط مف ال فسكؼ يي إً المتعمـ ك  ياتيجب أف تككف المشكمة في حدكد امكان -1
 لي مكاف قريب مف الحؿ .إً محاكالتو التي ال تصؿ بو 

 ـ حتى تدفعو لمبحث عف حميا .ىتماـ المتعميجب أف تككف المسألة مثيرة ال -1

 حؿ المسائؿ اليندسية
يعتبر حؿ المسألة اليندسية مف أىـ المكاضيع قيد الدراسة التي شغمت العامميف في مجاؿ 
تدريس الرياضيات ك الميتميف بيا كبطرؽ تدريسيا منذ فترة طكيمة كحتى كقتنا ىذا ، كيعد حؿ 
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اليـر المعرفي عند جانييو ، كتحتاج مف الطالب التحميؿ المسألة اليندسية عممية معقدة تقع في قمة 
عمي حؿ  ألىمية اكساب الطالب القدرة عمي حؿ المسائؿ اليندسية ليككف قادران  ك التفكير، كنظران 

 مشكبلتو الحياتية جاءت الحاجة الماسة لتنمية قدرة الطالب عمى حؿ المسألة اليندسية . 

فييا المتعمـ معمكماتو ك خبراتو السابقة لمكاجية كظؼ كحؿ المسألة اليندسية عممية يي 
عيد تنظيـ تعممو السابؽ ك مكقؼ غير مألكؼ يتعرض لو ، كىذا المكقؼ يفرض عمي المتعمـ أف يي 

يطبقو عمي المكقؼ الجديد، كما أنيا عممية معقدة بالنسبة لممتعمـ ألنيا تتطمب منو التفكير ك 
 تقييـ الحؿ ك التأكد مف معقكليتو ، كما تعتبر نشاطان  دراؾ كتصميـ خطة لعمؿ كالتبصير ك اإلً 

 عمؿ ك تقييـ الحؿ .الدراؾ ك تصميـ خطة ألنو يتطمب مف الطالب التفكير ك التبصير ك اإلً  عقميان 

كعممية حؿ المسألة اليندسية ليست ببساطة تطبيؽ المعارؼ كالمفاىيـ أك الخبرات السابقة 
ضمف تنسيؽ أك تطكير معظـ أك كؿ العكامؿ السابقة لينت عف ، فيك أبعد مف ذلؾ بكثير ، فيي تت

مف قبؿ لدم الشخص الذم يقكـ بالحؿ ، كبذلؾ  بداع ، كالذم لـ يكف مكجكدان ذلؾ شيء مف اإلً 
ف ليا العديد مف الجكانب ، كيؤثر فييا العديد مف يتضح أف حؿ المسألة اليندسية عممية معقدة ، ألى 

 2092أبك سكراف ) ( نقبل" مف  211 : 2009المعرفي ) الصادؽ ،  العكامؿ منيا السمككي كمنيا
: 19) 

 مفيـك حؿ المسائؿ اليندسية
ىناؾ العديد مف التعريفات التي تناكلت حؿ المسألة اليندسية كال يكجد تعريؼ متفؽ عميو 

 يمي : بيف التربكييف عمي المسألة اليندسية كمف التعريفات التي تناكلت حؿ المسألة اليندسية ما

  ( بأنيا عممية يكظؼ فييا المتعمـ معمكماتو كخبراتو السابقة 19 : 2092،أبك سكراف)كعرفيا
لمكاجية مكقؼ غير مألكؼ ، كىذا المكقؼ يفرض عمي المتعمـ أف يعيد تنظيـ تعممو السابؽ ، 

 .كيطبقو عمي المكقؼ الجديد 
  بالمعمكمات  ( بأنيا العممية أك العمميات التي يقكـ بيا الفرد مستعينان 1 :2092،العالكؿ)كعرفيا

أك الميارات التي سبؽ لو أف تعمميا أك اكتسبيا ليتغمب عمي مكقؼ صعب غير مألكؼ لو مف 
 قبؿ . 

  عادة تنظيـ التعميـ السابؽ إً ( بأنيا نشاط عقمي يتـ فيو 211 :2001،أبك زينة كعباينة )كعرفيا
 غير المألكؼ الذم يتعرؼ لو المتعمـ بقصد تحقيؽ ىدؼ ما . الالمكقؼ المرتبط ب
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  ( بأنو النشاط الذم يتـ فيو التمثيؿ المعرفي لمخبرة السابقة ، 91 : 2002،المشيراكم )كعرفيا
 .كؿ عمي اليدؼ المخطط لوذلؾ مف أجؿ الحص كمككنات مكقؼ المسألة معان 

  يجاد مخرج إً جراءات عممية يقكـ بيا المتعمـ مف أجؿ إً ( بأنيا 99 :2009عفانة ))عرفيا
الحؿ  ىلإً بقكانيف رياضية صحيحة تمكنو مف الكصكؿ  لممكقؼ المحير الذم ىك فيو مستعينان 

 المطمكب .

جراءات عممية منظمة يستطيع إً كمما سبؽ يستنتج الباحث تعريؼ حؿ المسألة اليندسية  بأنو 
 ىلإً كيربطيا بالمسألة الجديدة ليصؿ  ت رياضية اكتسبيا مسبقان مف خبلليا المتعمـ استخداـ معمكما

 حؿ حاضرة في الذىف، مستعينان  ةكليس لو طريق حؿ لممسألة ، كالذم يبدك لو ألكؿ مره غامضن 
  -خطكات حؿ المسألة اليندسية التي سيأتي الحديث عنيا فيما بعد   -بخطكات منظمة ىي 

.الحؿ المطمكب  ىتمكنو مف الكصكؿ ال

 أىمية حؿ المسألة اليندسية
ىمية المسألة اليندسية في درجة االىتماـ العالمي بيذا المككف المعرفي الرياضي ، فقد أى تتجمي 

ف أى ب NCTM, 2000) كصي المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في كثيقة المعايير العالمية) أى 
، كأكد المجمس عمي أنو ينبغي حؿ المسائؿ اليندسية يجب أف يككف بؤرة الرياضيات المدرسية 

عمى برامج الرياضيات التدريسية أف تركز عمي المسألة كجزء مف فيـ الرياضيات ، كقد أفردت 
لحؿ المسالة اليندسية ضمف معايير العمميات بحيث تساعد المتعمـ في ما يمي  خاصان  معياران  ةالكثيق

( .11 : 2092اف ، أبك سكر  )ليو في إً ( كالمشار  291 :2001 ،عـر )يذكرىا 

 بناء رياضيات جديدة مف خبلؿ حؿ المسألة اليندسية 
  خرلحؿ المسائؿ اليندسية التي تظير في الرياضيات ك السياقات األي 
  مف االستراتيجيات المناسبة لحؿ المسألة اليندسية تطبيؽ كتطكيع عددان 
 مبلحظة عممية حؿ المسالة اليندسية ك التأمؿ فييا  ةمراقب / 

 كينظر لحؿ المسائؿ اليندسية عمي أنيا عنصر ميـ البناء المعرفي الرياضي نظران كما 
 : كىي( 211 :2001،عبابنة بك زينة ك أى ) سباب يذكرىا أى ألىميتيا في تعميـ كتعمـ الرياضيات لعدة 

  كسابيا معني كتنكيعيا.إى حؿ المسائؿ كسيمة ذات معني لمتدرب عمي الميارات الحسابية ك 
  لدل المتعمـ . المسائؿ  تكتسب المفاىيـ المتىعىممة معني ككضكحان مف خبلؿ حؿ 
 .عف طريؽ حؿ المسائؿ يتـ تطبيؽ القكانيف ك التعميمات في مكاقؼ جديدة 
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  خرم أي لي مكاقؼ إً تنمية أنماط التفكير لدم الطمبة ك التي يمكف أف تنتقؿ 
  ثارة الدافعية ، فنجاح الطمبة في حؿ إً استخداـ مسائؿ ىندسية مناسبة تحفز الطمبة عمي التعمـ ك

 المسائؿ يدفعيـ لمتابعة نشاطيـ كمكاصمتو . 

إلثارة الفضكؿ الفكرم كحب  ميمةن  كيرم الباحث أف عممية حؿ المسائؿ اليندسية تعد كسيمةن 
لتعمـ المبادئ ك القكانيف في مكاقؼ جديدة ، كما أنيا تدريب مناسب  طبيعيان  االستطبلع كامتدادان 

كسبو تي  انيإً عميو ف  عمي حؿ المشكبلت التي تكاجيو في حياتو اليكمية ، كبناءن  ليصبح قادران  لمفرد
 خبرة في حؿ المشكبلت الحياتية ك المستقبمية .

 

 

الدراسات ذات العبلقة بمكضكع حؿ المسائؿ الرياضية  بعض طبلع الباحث عميإً كمف خبلؿ 
 ،الشافعي ،)( 91:  ،2092 ،العالكؿ )( ،  11، 2092 ،أبك سكراف )ك اليندسية كمنيا: دراسة 

مف   يضيؼ الباحث مزيدان ( 91 :2002 ،المصرم ) ( ،21 :2002 ،المشيراكم، )(21 :2090
 ىمية حؿ المسائؿ اليندسية ك منيا : أى 
 ينمي حؿ المسائؿ اليندسية لدم الطالب التفكير كحب االستطبلع ك الفضكؿ الفكرم 
  نيا كسيمة فعالة لتعمـ المفاىيـ ك الميارات ك المبادئ أن 
 . كسيمة لربط المفاىيـ ك الميارات بالكاقع ك المكاقؼ الجديدة 
 تساعد في اتخاذ القرارات 
  كسابيا معنى .إً كىي كسيمة لمتدريب عمي العمميات الحسابية ك

 الصعكبات التي تكاجو الطمبة في حؿ المسألة اليندسية
أسباب الضعؼ في المقدرة عمي حؿ المسائؿ اليندسية كالعكامؿ الرئيسية التي تؤثر ف معظـ إً 

 (. 911 :2090،أبك أسعد )في مقدرة الطبلب عمي حؿ المسائؿ اليندسية تكمف فيما يمي كيذكرىا

  : ف قراءة المسألة تعتمد عمي العديد مف إً عدـ التمكف مف قراءة المسألة بصكرة صحيحة
 خرلأي الميارات كقراءة المسألة الرياضية تختمؼ عف قراءة المسألة في أم مادة 

  االخفاؽ في فيـ المسألة كاستيعابيا ، كعدـ القدرة عمي تمييز الحقائؽ الكمية ك العبلقات
 المتضمنة في المسالة كتفسيرىا .
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  في الحؿ ، كضعؼ معالجة المسألة كعدـ تنظيميا صعكبة اختيار الخطكات التي ستتبع 
  عدـ التمكف مف المبادئ ك القكانيف ك المفاىيـ ك العمميات ك معاني بعض المصطمحات

 الرياضية ك الميارات الحسابية األساسية.
 . ضعؼ القدرة عمي التفكير االستداللي ك التسمسؿ في خطكات الحؿ 
  أجؿ الحصكؿ عمي جكاب تقريبي.ضعؼ القدرة عمي التخميف ك التقدير مف 

كيرم الباحث أف الصعكبات التي تكاجو الطمبة في حؿ المسألة اليندسية ترجع لعدة أسباب 
كمف ىذه األسباب عدـ القدرة عمي فيـ المسألة ك الضعؼ في حصيمة المفردات المغكية ، 

بعض المصطمحات  كالضعؼ في استيعاب المسألة ، كعدـ التمكف مف المبادئ ك المفاىيـ كمعاني
 اليندسية ، كعدـ القدرة عمي اختيار األساليب المناسبة كضعؼ القدرة عمي التفكير االستداللي .

 

 تنمية القدرة عمي حؿ المسائؿ اليندسية
ف أىمية حؿ المسائؿ اليندسية التي تمثؿ جكىر تعمـ الرياضيات كاليندسة جعمت إً 

بالقدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية بشكؿ عاـ كالمسائؿ  ان كبير  التربكييف ك المختصيف يكلكف اىتمامان 
اليندسية بشكؿ خاص كدراسة العكامؿ المؤثرة في القدرة عمى حؿ المسائؿ اليندسية، ككيفية التغمب 

منيـ  لتنمية قدرة  ككصكالن  عمى الصعكبات التي تكاجو الطمبة في حؿ المسائؿ اليندسية سعيان 
كزكبؿ العكامؿ المؤثرة  في القدرة عمي حؿ أي سية ، كلذا يقسـ الطبلب عمى حؿ المسائؿ اليند

 لي قسميف ىما : عكامؿ تتعمؽ بالفرد ، كعكامؿ تتعمؽ بالمسألة إً المسائؿ اليندسية 

: كالمتمثمة في السمات الشخصية لمفرد  فمثبل" ذكاء المتعمـ ك  أكال" العكامؿ التي تتعمؽ بالفرد
ليد الفرضيات اليقظة ، كالمركنة ك اليقظة العقمية ،ك الكضكح التفتح العقمي ك القدرة عمي تك 

كالحساسية لممسألة مف أىـ المتغيرات التي تؤثر باإليجاب عمي قدرة المتعمميف في حؿ المسائؿ 
 ( .21 :2009الرياضية ) قاسـ ،

فخبرة الطالب الطكيمة مع أنكاع مختمفة مف المسائؿ اليندسية  ثانيا" العكامؿ التي تتعمؽ بالمسألة 
لي تنمية قدرتو عمي حؿ المسألة إً دم ؤ كتزكيده بإرشادات كتمميحات قد يسيؿ عميو حؿ المسألة كي

اليندسية كما أف نكع المسألة الرياضية يؤثر عمي قدرة الطالب في حؿ المسألة الرياضية فالمسائؿ 
مكر حسية بكثير مف المسائؿ المجردة ، كما أف مكقع المطمكب في المسألة أي المادية التي تتناكؿ 

 عؿ قدرة الطالب في حؿ المسائؿ اليندسية . كدرجة كضكحو ككجكد معمكمات زائدة تؤثر ايجابيان 
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 عف البحث نستطيع اليندسية المسائؿ حؿ عمى القدرة في المؤثرة العكامؿ معرفة ك بعد
 حؿ عمى القدرة لتنمية مقترحات ( عدة11 : 9111 ،شعراكم )  لذا تقترحالقدرة  ىذه طرؽ تنمية

 اليندسية كىي كما يمي . المسائؿ

 يمي  ما طريؽ عف كذلؾ لممسألة الطبلب فيـ مف التأكد :أكالن 
 المسألة في ردةاالك  كالرمكز كالمصطمحات لؤللفاظ الطبلب إدراؾ -
 المسألة في المعطاة كالشركط المعمكمات لكؿ الطبلب إدراؾ -
 المسألة في مطمكب ىك لما الطبلب إدراؾ -

 تحقيؽ ذلؾ كيمكف الحؿ خطة كضع في تساعدىـ التي األفكار جمع عمى الطبلب مساعدة :ثانيان 
 طريؽ :  عف

 المسألة  في المعطاة الشركط يحممكف الطبلب جعؿ -
 مشابية خرلأي  مسائؿ حؿ في استخدمت التي األساليب مف االستفادة -
 أبسط كلكنيا بالمسألة صمة ذات أسئمة الطبلب بسؤاؿ كذلؾ المسألة تبسيط -

 التباعيـ نتيجةي  عزميـ تبطأ إذا خرلأي  زاكية مف المسألة إلى النظر في الطبلب مساعدة : ثالثان 
  .المطمكب لمحؿ يكصؿ ال خبلن مد

 .المسائؿ  لبعض الحؿ في تساعدىـ التي التمميحات بعض الطبلب إعطاء : رابعان 

ضيؼ الباحث بعض المقترحات كالتمميحات التي قد تساعد الطمبة في تنمية كمما سبؽ يي 
 قدراتيـ المتعمقة بالمسائؿ اليندسية كىي مختصره فيما يمي : 

 أك مكقؼ المسألة أف يفيـ أف الطالب فعمى ، مع المسائؿ  التكيؼ عمى الطبلب مساعدة 
 يحتاج في حميا، لذا بصعكبة الطالب بوجايي  أف المفركض مفك  ، جاىز غير جكابيا ،حالة

 . كالتأمؿ كالتركم إلى التفكير منو المكقؼ
 نمكذج  كٕانشاء كتمثيميا باألشكاؿ كتكضيحيا بالكبلـ المسألة إعادة عمى الطبلب تشجيع

 .في حميا يساعد ان رمزي تمثيبلن  أك لممسألة شكميان  تمثيبلن  يككف قد المسألة شكؿ كتخطيط يكضحيا
 كالمعمكمات الفكرية المادة مف المزيد استحضار عمى الطبلب مساعدة 
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 دكر المعمـ في تنمية قدرة الطالب في حؿ المسائؿ اليندسية
ألىمية حؿ المسائؿ اليندسية كقيمتيا الحياتية كككنيا عممية تتطمب ميارات معرفية  نظران 

عند تطكير مناىج الرياضيات  خاصان  كعقمية متنكعة مف الطالب ، لذا فاف األمر يتطمب اىتمامان 
بحيث تركز المناىج المطكرة عمي حؿ المسألة اليندسية ألىميتيا في تنمية التفكير الرياضي مما 

عداد المعمميف قبؿ إً يجعؿ الطالب أكثر قدرة عمي حؿ المشكبلت الحياتية ، كما أف نكعية برامج 
لتي تعطي عناية كبيرة لمكضكع الخدمة كخاصة ما يتعمؽ منيا بمكاد تدريس الرياضيات ىي ا

كساب الطالب الميارات إً ذ أف المعمـ ىك العنصر الميـ في إً تدريس حؿ المسألة اليندسية ، 
 .البلزمة لحؿ المسالة ، كىك العنصر المؤثر في تنمية التفكير الرياضي 

فضؿ أف يستخدميا المعمـ عند تدريسو حؿ رشادات يي اإلً كىناؾ مجمكعة مف التكجييات ك  
المسألة اليندسية كالتي تساىـ في تنمية القدرة عمى حؿ المسائؿ اليندسية )أبك زينة ، عبابنة، 

2001 : 299-292.) 
  ، تعكيد الطمبة عمي استيعاب المسألة بأبعادىا المتعددة : تحديد المعطيات ، تحديد المطمكب

 ، كالشركط المذككرة في المسألة الرياضية .  دراؾ العبلقة بيف المعطياتإً 
  ذا كاف ذلؾ ممكنان إً تدريب الطمبة عمي استخداـ خبرات حسية ترتبط بالمسالة 
  عادة صياغة المسألة اليندسية بمغة بسيطة بعد القراءة المتأنية ك التأممية إً تعكيد الطمبة عمي

 لممسألة اليندسية .
  رياضية مشابية .تشجيع الطمبة عمي تذكر مسائؿ 
  تنكيع المسائؿ المطركحة 
  تشجيع الطمبة عمي العمؿ التشاركي ك التعاكني فيما بينيـ أثناء التفكير في المسالة اليندسية ك

 خاصة في المسائؿ غير الركتينية . 
كما يرم الباحث أف ىناؾ مجمكعة مف النصائح يمكف أف يستعيف بيا الطمبة عند حميـ 

بدم الرغبة ك يي  أفك  منيا : أف يختار الطالب المسألة التي يرغب بحميا أكالن لممسألة اليندسية 
يعيد الطالب صياغة المسألة بمغتو الخاصة ، كأف ال أف التحدم في حؿ المسألة الرياضية ، ك 

ف يبحث الطالب عف مسألة أى يتسرع في التفكير بؿ يعطي لنفسو الكقت الكافي لمتفكير بالحؿ ، ك 
سألة اليندسية التي بيف يديو ، كأف يتمعف ك يتأمؿ بالمسألة اليندسية مف زكايا أبسط شبيية لمم

ف ال يحاكؿ الطريقة التي يعتقد أنيا ال تقكد بو الي الحؿ الصحيح ، كأف يعكد عمي حؿ أى مختمفة ، ك 
 ف ذلؾ يرسخ المعرفة الرياضية في البنية الذىنية لمطمبة  . عدد كاؼو مف المسائؿ اليندسية ألى 
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 خطكات حؿ المسائؿ اليندسية
كلت ىذا المكضكع غالبيا قاـ عمي أساس نمكذج حؿ ناىناؾ العديد مف األساليب التي ت

( ، الذم يعتبر أحد أبرز الذيف   George Polya) جكرج بكلياالمشكبلت لعالـ الرياضيات الفذ 
 القرف العشريف .ربعينيات الميبلدية مف األفي  كتبكا ك ألفكا عف اسمكب حؿ المشكبلت

عد استراتيجية بكليا مف االستراتيجيات التي تساعد الطالب عمي تنظيـ حؿ المسألة اليندسية كتي 
التي تكاجيو حيث تعتمد عمي مجمكعة مف األسئمة المتتابعة في خطكات محددة بشكؿ محكـ 

 . لتكجيو مسارات تفكير التبلميذ نحك الحؿ الصحيح لممسألة 

في كتابو المشيكر  البحث عف  (George Polya,1965:35-36) لياجكرج بك لقد حدد  ك
)أبك شمالة، : كما يمي طكات لحؿ المسائؿ الرياضية كىيأربع خ  (How To Solve)الحؿ 

9111 ،21-21 )     
 فيـ المسألة -
 ابتكار الخطة -
 تنفيذ الخطة -
                المراجعة  -

 : 2002 ،خركفآعبد اليادم ) ،(212-212 : 2099 ،ابك زينة )كؿ مف كما كرد في 
خطكات جكرج بكليا لحؿ  (211: 2009،الصادؽ)(،919 :2009،الكسكانيك  البكرم)،(901

 المسائؿ الرياضية يكضحيا الباحث كما يمي: 

لة عمى الطبلب بمغة كاضحة كمفيكمة ليتمكف أى : كىنا يجب عرض المسقراءة المسألة كفيميا 
عادة صياغتيا بمغتيـ الخاصة، كتحديد المعطيات ك المطمكب ، كعمؿ رسـ إً الطمبة مف قراءتيا ك 

 ذا لـز ، كتكضيح الكممات الغامضة الكاردة في نص المسألة بمغة كاضحة مفيكمة.إً تكضيحي 

: كذلؾ مف خبلؿ ترتيب كتنظيـ المعمكمات المعطاة في المسألة بشكؿ يكضح  ابتكار خطة الحؿ
ذا لـ يجد الطالب الترابط إً الترابط بينيا كبيف المعطيات كالمطمكب ، كالتفكير في كسائؿ مساعدة، ك 

جراءات التالية أك عميو التفكير في خطة الحؿ التي قد تتمثؿ في أحد اإلً  ات ك المطمكببيف المعطي
 (919 : 2000 ،براىيـ إً )جابة عمي التساؤالت التالية التي ذكرىا: ا كالتي منيا اإلً بعضي

 ىؿ رأيت المشكمة مف قبؿ ؟  
 ىؿ رأيتيا بشكؿ أخر قريب ؟ 
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 ؟ مشكمة أعـ ؟ مشكمة أخص ؟  ىؿ تعرؼ مشكمة ذات صمة بيا أسيؿ حبلن 
 ؟ يدؾفيتىؿ تعرؼ نظرية ذات صمة قد 

 ميما" مف المعطيات أك المطمكب أك كمييما ؟ ىؿ يمكنؾ أف تستنبط شيئان 
لي كجكد إً جراء بعض التعديؿ عمي المعطيات أك الشكؿ التكضيحي بحيث يؤدم ذلؾ إً ىؿ يمكنؾ 

 عبلقة بحقيقة رياضية يمكف استخداميا في الكصكؿ لمحؿ؟ 

جدا" اذا كاف الطالب ىك المبتكر لخطة الحؿ كأدرؾ الطالب  كيككف تنفيذ الحؿ سيبلن  تنفيذ الحؿ : 
كاستمر في الحؿ دكف يأس أك ممؿ ككانت لديو الميارات  كاعيا" كصحيحان  دراكان إً الخطة التي أعدىا 

كىنا  يتكجب عمي المعمـ تشجيعو كبث ركح التحدم ك المثابرة لديو ، كىذه المرحمة  ،البلزمة لذلؾ
ت التي يجب القياـ بيا بعد استكشاؼ خطة الحؿ ثـ مراجعة الحؿ ك التأكد تتضمف مجمكعة العمميا
نجاز الحؿ القياـ ببعض العمميات الحسابية ك الجبرية بصكرة صحيحة إً مف صحتو ، كيتطمب 

 ككتابة الحؿ بصكرة منطقية . 

مف صحة جابة التي تـ التكصؿ الييا ، كيتـ التحقؽ كيعني التحقؽ مف معقكلية اإلً مراجعة الحؿ 
خرم أك مف خبلؿ السير بخطكات الحؿ أي الحؿ بعدة طرؽ منو التعكيض أك المجكء الي طريقة حؿ 

 (.  912-919 : 2099، ةبطريقة عكسية .) حمزة كالببلكن
كيرم الباحث في ىذه الخطكة أف عمي المعمـ أف يشجع الطمبة عمي مراجعة الحؿ ك التحقؽ مف 

 بخطكات الحؿ . أك الرجكع عكسيان  أيخرلكيض أك الحؿ بطريقة ما بالتعإً صحتو ك معقكليتو كذلؾ 

 نماذج اخرم لخطكات حؿ المسائؿ اليندسية 
بعد اطبلع الباحث عمي المزيد مف الدراسات ك الكتب التي تناكلت خطكات حؿ المسائؿ الرياضية 

 ،األميف )( ،221-221 :2001،عمي)بشكؿ عاـ كالمسائؿ اليندسية بشكؿ خاص مثؿ دراسة 
)أبك  ( ،12 :9111 ،النجار)( ، 991: 2000،براىيـ إً )( ،211– 211 : 2009
تبيف أف ىناؾ العديد مف النماذج   (201 – 209 : 9111كتاب )شكؽ ، ( ، 29: 9111شمالة،

 :مف ىذه النماذج ما يميك  عامة لخطكات ىؿ المسائؿ اليندسيةال

 (16: 3999نمكذج) أبك شمالة، -9
 تؤكؿاستراتيجية لحؿ المسائؿ الرياضية المفظية الجبرية التي (  29: 9111اقترح )أىبك شمالة،

)مف الدرجة االكلى في مجيكليف: س، ص( بحسب الخطكات  لى معادالت جبرية آنيةإً عند حميا 
 التالية: 
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 تحديد معطيات المسألة -
 تحديد مطمكب المسألة -
 كضع ) أك صياغة الفركض (  -
 المعادالت الجبرية اآلنيةتككيف  -
 حؿ المعادالت الجبرية اآلنية -
 يجاد القيمة العددية لممجاىيؿ المطمكبةإً  -
 التحقؽ مف صحة حؿ المسألة -

 : كيتضمف خمس خطكات ىي نمكذج جكف ديكم -2
 الشعكر بالمشكمة -
 عريفياتتحديد المشكمة ك  -
 كضع الفركض كالحمكؿ المقترحة لممشكمة  -
 اختبار صحة الفركض -
 لي الحؿإً الكصكؿ  -

 كيشمؿ عمي خمس خطكات  بؿ فريدريؾنمكذج  -2
 تقديـ المشكمة بشكؿ عاـ -
 جرائيإً عادة صياغة المشكمة بتعريؼ إً  -
 تككيف الفركض كالخطكات البديمة التي تعد طريقة مناسبة لمكاجية المشكمة -
 جراء الخطكات البديمة لمحصكؿ عمي حؿ أكفؽ مف الحمكؿ البديمةإً اختبار الفركض ك  -
  صحيحان  كاحدان  أم مف الحمكؿ الممكنة أكثر مناسبة أك التحقؽ مف أف ىناؾ حبلن  تعزيز -

: كيكضح أف ىناؾ أربع أنماط لمعمميات أك المعرفة البلزمة لحؿ المشكبلت الرياضية نمكذج ماير
 كىي: 

 الترجمة : كتتطمب المغكية التي تسمح لمتبلميذ بفيـ المشكمة -
التكامؿ: أم يقـك التمميذ بدمج كؿ جممة في تمثيؿ مترابط ك أف يككف لديو المعرفة التنظيمية  -

 الخاصة  التعرؼ عمي حؿ المشكبلت كمعالجتيا . 
التخطيط ك المتابعة : كيستمزماف المعرفة باالستراتيجيات التي تركز عمي كيفية حؿ المشكمة  -

 ككضع خطة لمحؿ 
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قكـ التمميذ باستخداـ المعرفة االجرائية لتطبيؽ القكاعد الحسابية بدقة يذ الحؿ : كيستمـز أف يتنف -
 .كاتقاف

 :: كيحدد ثبلث خطكات لحؿ المشكمة فيما يمي نمكذج جكنسكف -1
 تعريؼ المشكمة كالتعرؼ عمي العبلقات التي تحكييا -
 المشكمةاستخراج المعمكمات المتصمة بالمشكمة ك التكسع في تناكؿ ذات الكظيفة منيا في حؿ  -
 استخبلص المعمكمات األكثر كظيفة في حؿ المشكمة -

في عدد خطكات حؿ المسائؿ  تضح مف العرض السابؽ لمنماذج أف ىناؾ اختبلفان اكلقد 
الرياضية في الدراسات حيث أف ىناؾ دراسات حددت ثبلث خطكات لحؿ المسائؿ مثؿ نمكذج 

ج بكليا ك ماير كدراسات حددت جكنسكف كدراسات حددت أربع خطكات حؿ المسائؿ مثؿ نمكذ
بلع عمي طخمس خطكات لحؿ المسائؿ مثؿ نمكذج جكف ديكم كنمكذج فريدريؾ بيؿ . كبعد اال

النماذج السابقة كاستشارة بعض المختصيف في خطكات حؿ المسائؿ رجح الباحث التركيز عمى 
ستراتيجية حؿ با تمكااىشير مف أى ربع لحؿ المشكبلت حيث يعد بكليا مف خطكات بكليا األى 

 المشكبلت في الرياضيات . 

 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 
يضع جانييو حؿ المسائؿ في قمة التعمـ  ًإذفي التعمـ ،  يحتؿ حؿ المشكمة مكقعا" بارزان 

، كيعتمد عمي تمكف الفرد مف الميارات المعرفية  اليرمي باعتباره أعمي صكر التعمـ ك أكثرىا تعقيدان 
كزكبؿ في النظر لحؿ المشكمة عمى أنو أعمى صكر النشاط المعرفي ك أكثرىا أي األدنى ، كيتفؽ مع 

 (. 911 :2002.)النجدم كأخركف ،  تعقيدان 

ىذا كيتعرض الطالب أثناء دراستو لمادة اليندسة الكثير مف المسائؿ التي تحتاج الي حمكؿ 
ف لـ يكجو الطالب التكجيو إً فمف المسائؿ ما تحؿ بسرعة ، كمنيا ما تحتاج الي تفكير ك بحث، ك 

 مادة اليندسة . يةىاسيصاب بالممؿ ك الفتكر ككر  نو حتمان إً الصحيح لكيفية حؿ المسائؿ اليندسية ف

ا كمما ال شؾ فيو أف ميارة حؿ المسألة اليندسية مف الميارات الميمة التي يجب تنميتي
عند الطالب ، لذا كاف لزاما" عمينا أف نضع الطالب عمي بداية الطريؽ الصحيح كذلؾ مف خبلؿ 
تكضيح الميارات التي يجب أف يمتمكيا قبؿ الشركع في حمو لممسألة اليندسية حيث أف مف أىداؼ 

يطمب  لي النتائج ، ألنوإً تقاف في الكصكؿ تدريس اليندسة أف يكتسب الطالب السرعة كالدقة كاإلً 
 أم بميارة .  –تقاف إً مف الطالب أف يحؿ المسائؿ اليندسية بسرعة كدقة ك 
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تقاف " فيي القدرة عمي القياـ بعمؿ ما كتتصؼ إً ىي" القياـ بعمؿ بسرعة كدقة ك فالميارة 
 (.12 :2090. )عريفح ك سميماف، "تقافىذه القدرة بالسرعة كالدقة كاإلً 

 تعريؼ ميارات حؿ المسائؿ اليندسية

جراءات المنظمة التي ينفذىا الطبلب نيا مجمكعة مف اإلً أى ( ب92: 2092كعرفيا)أبك سكراف،  -1
تقاف عند قياميـ بحؿ مسألة ىندسية يتعرضكف ليا ، كىذا يتطمب منيـ القياـ إً بسرعة كدقة ك 

بمجمكعة مف الخطكات تتمثؿ في تحديد المعطيات كالمطمكب في المسألة ثـ رسـ شكؿ ىندسي 
)مفاىيـ ، تعميمات ، نظريات ،  عطيات المسألة ثـ استرجاع ما تعممو سابقان يعبر عف م

بما يسيـ في الكصكؿ الي لحؿ الصحيح لممسألة  مناسبة لحؿ المسألة ميارات( لكضع خطة
 .اليندسية

 مف الحؿ كتنظيـ المسألة جراءإً  عمى الطمبة قدرة ( بأنيا ىي21 : 2092كعرفتيا )العالكؿ -1
 مناسبة طريقة كاختيار مطمكب ىك ما الى لمتكصؿ معطياتيا كتحديد المسألة تحميؿ خبلؿ
  .لمحؿ

( بأنيا قدرة الطالب عمى استخداـ الطرؽ كاألساليب بدقة كفيـ 29 :2090،الشافعي)كعرفتيا  -1
جراء العمميات إً ، مثؿ  ،ككذلؾ بسرعة في األداء كتبادؿ استخداـ الحاسبات ك الرمكز أيضان 

 كاالستقراء كاالستدالؿ ك التجريد .الحسابية 

 حؿ إيجاد في السابقة اليندسية المعمكمات استخداـ عمى ( القدرة20 ، 2001ي،البشيت)كعرفيا  -4
 .  كاتقاف كدقة بسرعة لممسألة

بأنيا قدرة التمميذ عمي تحديد عناصر المشكمة اليندسية  (902: 2001،أبك ستو)عرفتيا  -5
عادة إً بينيا ، ثـ استرجاع النظريات كالقكانيف السابؽ دراستيا ، ك دراؾ أبعادىا كالعبلقة إً ك 

لي حؿ لممشكمة أك الكصكؿ إً بعبلقات استنتاجية بما يسيـ في الكصكؿ  تشكيميا كربطيا معان 
 .  لمبرىاف بطريقة صحيحة كمبلئمة

ت دراؾ عناصر المسألة كالعبلقاإً ( بأنيا قدرة التمميذ عمي 912 :2001،الرباط)كعرفيا  -6
لي إً لفاظ دراؾ العبلقة بيف المعطيات كالمطمكب ، كترجمة األى إً المكجكدة بيف تمؾ العناصر ، ك 

رمكز بحيث يصؿ في النياية الي خطة محكمة لحؿ المسألة التي تكاجيو ، كمف ثـ يقـك 
 .تقانوإً بتنفيذىا ليصؿ لحميا كيتأكد مف مدل دقة الحؿ كسرعتو ك 
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التي ىي جزء تعريؼ ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كفي ضكء التعريفات السابقة يمكف 
جراءات المنظمة التي مف ميارات حؿ المسائؿ الرياضية بما يمي " ىي مجمكعة مف الخطكات كاإلً 

بما  مف المسائؿ اليندسية مع استحضار ما تعممكه سابقان  ينفذىا طبلب الصؼ الثامف عند حميـ أيان 
في الكصكؿ الي الحؿ الصحيح لممسالة كىذه الخطكات متمثمة بتحديد المعطيات ك المطمكب  يسيـ

 كرسـ شكؿ ىندسي لممسألة ككضع خطة حؿ كتنفيذ خطة الحؿ ك مراجعة الحؿ.

 ان ىام سباب التي جعمت تدريس الميارات اليندسية أمران األ  

 ( .911: 2090،عريفج ، كسميماف)يذكرىا   
ف ألى  كاعيان  فكار كالمفاىيـ الرياضية فيمان كاتقانيا يساعد المتعمـ عمي فيـ األن اكتساب الميارة  -9

 لي المزيد مف التعمـ.إً لممفاىيـ ك أتقف كذلؾ تطبيقيا ، فاف ىذا سيؤدم  ذا كاف متقنان إً المتعمـ 
لة حاسبة بؿ تتطمب استخداـ العقؿ، كعندما يككف لدم آبعض العمميات ال تحتاج الي استخداـ  -2

 نو يستعمؿ ذلؾ الستخدامو في مثؿ ىذه العمميات .إً المتعمـ ميارة في ىذه العمميات ف
 ف اكتساب الميارات يسيؿ عمى المتعمـ القياـ بكثير مف األنشطة اليكميةإً  -2
 تقاف الميارات يتيح لممتعمـ مكاجية المسائؿ بكؿ يسر كسيكلةإً ف إً  -1
متعمـ كيعمؽ معرفتو في األنظمة الرياضية تقاف الميارات كاكتسابيا يزيد مف معرفة الإً اف  -1

 المختمفة كبنيتيا . 

( مف خبلؿ لقائو لعدد مف معممي الرياضيات أف الكثير مف 1 – 1 :2001،دياب ) كيشير 
ىؤالء المعمميف يجدكف صعكبة في جعؿ طمبتيـ قادريف عمى حؿ المسائؿ اليندسية  كيظير ىذا 

عمى الطمبة أثناء حميـ لممسائؿ اليندسية كمف  االرتباؾك مف خبلؿ مبلحظة الحيرة  الضعؼ كاضحان 
 خبلؿ تدني مستكل تحصيميـ في حؿ المسائؿ اليندسية.

لذا يرم الباحث أف السبب في ىذا الضعؼ قد يرجع الى العشكائية في تدريس المسائؿ  
تنميتيا اليندسية عند ىؤالء الطمبة ك أف الكقكؼ عمى ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كتحديدىا ك 

حاجة ضركرية كجكد المتعمميف قد يساىـ في عبلج ىذا الضعؼ ، األمر الذم أدل الى  للد
 لبحث تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية عند الطمبة.

 تحديد ميارات حؿ المسائؿ اليندسية
( ميارات حؿ المسألة اليندسية المراد تنميتيا لطبلب الصؼ الثامف 91 : 2092،بك سكرافأى )حدد 

 األساسي باستخداـ خرائط التفكير :
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 ميارة تحديد المعطيات -
 ميارة تحديد المطمكب -
 ميارة رسـ المسالة -
 ميارة كضع خطة لحؿ المسالة -
 ميارة تنفيذ خطة الحؿ -
 ميارة التأكد مف صحة الحؿ -

( ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المراد اكسابيا لطالبات 901 :2092،العالكؿ )كحددت 
 الصؼ الرابع االساسي 

 تحديد المعطيات -
 تحديد المطمكب -
 يجاد طريؽ الحؿإً  -
 تنفيذ الحؿ -

لييا عند إً ستناد ( ميارات حؿ المسائؿ اليندسية التي ينبغي اال11 : 2090،الشافعي  )كحددت
 بناء البرنامج لتنميتيا 

 المسألة كرسمياتحديد معطيات  -
 تحديد المطمكب في المسألة -
 اختيار االستراتيجية )القانكف( -
 جراء المسالة كتنظيـ المسألةإً  -
( ميارات حؿ المسائؿ اليندسية التي يأمؿ تنميتيا عند المتعمـ بعد 29 :2002،المصرم)حدد ك 

 مركره بخبرات حؿ المسألة اليندسية ما يمي :
 قراءتيا قراءة متمعنةقراءة المسألة قراءة سريعة ثـ  -
 رسـ شكؿ أك مخطط لممسألة -
 تحديد كؿ مف المعطيات ك المطمكب في المسالة -
 كضع خطة الحؿ  -
 تنفيذ الحؿ -

( ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المراد تنميتيا لدل طالبات 211 ، 2002،اقترح مكافى)كقد 
 المرحمة المتكسطة
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 ميارة التعرؼ عمى المشكمة -
 ميارة عمؿ الخطة كالتحميؿ  -
 ميارة تنفيذ خطة البرىاف -
 ميارة مراجعة الحؿ  -

 تنميتيا لدل المتعمميفللعاب سمكب األى أي ( أىـ الميارات التي يسعي  11 :9119،عفانة)كحدد 
 ميارة قراءة المسألة -
 ميارة تفسير المسألة -
 تيةميارة تنظيـ المسألة  كتشمؿ عمى الميارات اآل -
  ميارة تحديد المعمكمات البلزمة 
 ميارة تحديد المعمكمات كثيقة الصمة 
 ميارة تحديد الخطكات الكثيقة 
 ميارة تجييز جدكؿ أك مخطط بياني -
 ميارة التفكير في الحؿ -9

تية كيتضح مف العرض السابؽ أف أغمب الدراسات تتفؽ عمى ميارات حؿ المسألة اليندسية اآل
كىي: )ميارة تحديد المعطيات ، كميارة تحديد المطمكب ، كميارة رسـ المسألة ، كميارة كضع 

راء آخطة لحؿ المسألة ، كميارة تنفيذ خطة الحؿ ، كميارة مراجعة الحؿ (، كما أف ىذا يتفؽ مع 
اليندسي لذا ختبار ميارات حؿ المسائؿ الييـ الباحث أثناء تحكيـ إً الخبراء ك المختصيف الذيف لجأ 

دكرة التعمـ الخماسية كقبعات  :مف ف الباحث يرم أف ىناؾ حاجة ضركرية لبحث فاعمية كبلن إً ف
 التفكير الست في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 

 في ىذه الدراسة كىذا يتطمب مف الباحث تحديد ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المراد تنميتيا
 كىي كما يمي: 

  المعطياتتحديد 
 تحديد المطمكب 
 رسـ المسألة 
 كضع خطة حؿ 
 تنفيذ خطة الحؿ 

 .التحقؽ مف صحة الحؿ
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 (    ( E's 5دكرة التعمـ الخماسية  ثانيا"

 مقدمة
تحتاج عممية التعمـ ك التعميـ الى استراتيجية كمخطط عاـ يتـ ترتيب خطكات التدريس تبعا" 

تحقيقا" لتخطيط   learning cycleلو، كتبياف العبلقة بيف ىذه الخطكات . كقد جاءت دكرة التعمـ 
خرم. كفى ىذا أي دركس عممية التعميـ ك التعمـ ، كتطكير مناىجيا كبرامج تدريسيا مف جية 

 science curriculumممت دكرة التعمـ )الثبلثية( في األصؿ لبرنامج المرحمة االبتدائية ص

improvement study (scis)  الذم قاـ بو 
في ستينيات القرف العشريف ،  (others  Robert karplus and ) ؤهركبرت كاربمس كزمبل 

بحيث ينسجـ ىذا البرنامج مع خصائص الطفؿ النمائية ، كيساعد عمى تكفير الظركؼ ك الشركط 
 التي تعيف عمى نمكه الفكرم.

ىذا كتـ تطكير ىذه االستراتيجية كاستثمارىا في مناىج العمكـ كتدريسيا بحيث استخدمت 
المراحؿ التعميمية االخرل . كتعد استراتيجية دكرة التعمـ  كاستراتيجية كطريقة تدريس في العمكـ في

 cognitiveألفكار البنائية كنظرية بياجيو في النمك)العقمي(المعرفي اكترجمة لبعض  تطبيقا" تربكيان 

development   غير خطية( ىي: استكشاؼ المفيـك  –مف مراحؿ ثبلث ) دائرية  كتتككف عمميان
كبيذا تصبح دكرة التعمـ  0، كتقديـ المفيكـ ، تطبيؽ( المفيكـ في مكاقؼ تعميمية تعممية جديدة 

طريقة في التعمـ ك التعميـ ، كيقكـ الطمبة )المتعممكف( أنفسيـ بالتحرم ك االستقصاء ك التنقيب ك 
 inquiry-basedعمى مبدأ النمكذج االستقصائي  نيا تقكـ أساسان أى ذ إً البحث في العمكـ ، 

teaching models   كىى بذلؾ تراعى القدرات العقمية لمطمبة ، كتقدـ العمـ كطريقة كبحث كتفكير
، كتدفع الطالب )المتعمـ( لمتفكير ، كبالتالي تيتـ بتنمية ميارات التفكير ك الميارات العممية لدل 

 . الطبلب منيا ميارات حؿ المسألة اليندسية ، كتنسجـ مع الكيفية التي يتعمـ بياالمتعمـ ، ك 
 

 الفكرة ك النشأة
لى أف دكرة التعمـ برزت كطريقة تدريس مترجمة ألفكار تربكية عديدة إً شير األدب التربكم يي 

لمنمك المعرفي ، كقد ظيرت ىذه الطريقة ألكؿ مره اثناء  في نظرية بياجو كجاء معظميا متضمنان 
 فيبالكاليات المتحدة االمريكية ، كجاءت صياغتيا  9192عقد الستينات ك بالتحديد خبلؿ عاـ 

تكف آك مايركف   Robert Karblus )كلى عمى يد كؿ مف ركبرت كاربمس)صكرتيا األي 
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(Mayron Atkin   ثـ تناكليا كاربمس ك )دخمت كجزء مف  أي تطكير كالتعديؿ حيث خركف بالآ
حد المشركعات لتطكير منيج أى كىك   SCIS)  )Curriculum improvement Studyمشركع 

العمكـ ، كقد قامت بو جامعة كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة االمريكية لتطكير تدريس العمكـ بالمرحمة 
 (  11-11 : 2001، ي)العتيب 0 9111كحتى سنو  9110االبتدائية كذلؾ في الفترة ما بيف سنو 

أف دكرة التعمـ عبارة عف نمكذج تدريسي  ىلإً  (Abraham 1991,: 121)  كيشير أبرىاـ
يمكف أف يستخدمو المعمـ في التدريس الصفي كطريقة تدريسية لتقديـ المفاىيـ ك المضاميف العممية 

حت تشكؿ  كثيقان  ثبلثة أقساـ  كؿ قسـ يرتبط بالقسـ االخر ارتباطان  ىلإً ، كقاـ بتقسيـ دكرة التعمـ 
عمى  بناء تراكيب معرفية جديدة اعتمادان  ىلإً حتى تشكؿ ىذه االقساـ الثبلثة دكرة تعمـ تؤدل 

الخبرات السابقة ك الخبرات المقدمة ، كتستمر ىذه الدكرة في تكليد دكرة تعمـ اخرم مف خبلؿ تقديـ 
تكسيع المفاىيـ كتعميميا كانتقاؿ أثرىا  ىلإً المفاىيـ العممية في الدركس المتبلحقة مما يؤدل 

لما  جديدان  عمـ تطبيقان كتكظيفيا في حؿ المشكبلت كالتطبيقات الحياتية ، كتعد استراتيجية دكرة الت
 فكار . أى تضمنتو نظرية جاف بياجيو في النمك المعرفي مف 

 تعريؼ دكرة التعمـ 
تعد دكرة التعمـ طريقة تعمـ كتعميـ يقكـ فييا الطمبة أنفسيـ بعممية االستقصاء التي تؤدل 

الى التعمـ، حيث يسير فييا التعمـ مف الجزء مف الجزء الى الكؿ ، فيي بذلؾ تراعى القدرات العقمية 
مفيكـ ، كتقـك عمى ثبلث مراحؿ ىي : مرحمة الكشؼ عف المفيكـ ، كمرحمة تقديـ ال ،لممتعمميف 

 .  مفيكـكمرحمة تطبيؽ ال

( عمى أنيا استراتيجية لمتعمـ البنائي الجمعي كتنظيـ المحتكل 29 : 2092،جبر )عرفيا  
أثناء المكاقؼ التعميمية مف خبلؿ التفاعؿ النشط بيف  يجابيان إً  الدراسي ، كيمارس فييا المتعمـ دكران 

المعمـ كالتعمـ باالعتماد عمى االنشطة التعميمية ، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ ثبلث مراحؿ كىي : مرحمة 
 االستكشاؼ ، كمرحمة تقديـ المفيـك ، كمرحمة تطبيؽ المفيكـ.

معي يمارس فييا المتعمـ ( عمى أنيا استراتيجية لمتعمـ الج 22 :2001ر،األسم)عرفيا  كقد
أثناء المكاقؼ التعميمية مف خبلؿ التفاعؿ النشط بيف المعمـ ك المتعمـ باالعتماد عمى  ايجابيان  دكران 

األنشطة العممية كذلؾ لتقديـ المفاىيـ ك المضاميف العممية ، كينـ ذلؾ مف خبلؿ ثبلث مراحؿ 
 .تطبيؽ المفيكـكىى: مرحمة االستكشاؼ ، مرحمة تقديـ المفيكـ ، مرحمة 



40 
 

( عمى أنيا طريقة مف طرؽ التدريس التي تؤكد عمى التفاعؿ 21 :2001،العتيبي)كعرفيا 
بيف المعمـ كالمتعمـ بحيث يككف لممتعمـ الدكر األكبر في ذلؾ مف خبلؿ قيامو بنشاطات مختمفة 
تسير كفقا" لثبلث مراحؿ كىى : مرحمة الكشؼ عف المفيكـ ، كمرحمة تقديـ المفيـك ، كمرحمة 

.تطبيؽ المفيـك

( عمى أنيا احدل طرؽ التعمـ الجمعي التي تؤكد عمى 22 : 2001،يؿ شبل)كعرفيا 
عتماد عمى االنشطة العممية الكشفية أك يجابية المتعمـ في أثناء المكاقؼ التعميمية المختمفة باالإً 

االستعانة بتكجييات المعمـ ، كتتألؼ مف ثبلث مراحؿ أساسية كىي : مرحمة االستكشاؼ ، كمرحمة 
 ، كمرحمة تطبيؽ المفيكـ .تقديـ المفيـك 

( عمى أنيا استراتيجية تمكف المعمـ مف بناء 210 :2009 ،ابك ممكح كعفانة )كعرفيا 
معرفتو مف خبلؿ تفاعمو النشط مع بيئة التعمـ بما تتضمنو مف متغيرات مثؿ : الخبرات السابقة 

كخصائصيا ، كأدكار المعمـ أثناء لممتعمـ ، كالمكاقؼ التعميمية المقدمة لو ، كطبيعة مادة اليندسة 
عممية التعمـ ، كيتـ التفاعؿ النشط في تعمـ اليندسة مف خبلؿ ثبلث عمميات كىى : استكشاؼ 

 ككيف كبناء المفاىيـ الكاسعة.تبداع ، ك المفاىيـ ، اإلً 

( "عمى أنيا استراتيجية معرفية تستمد حقيقتيا مف  92 : 2001،عطايا  أبك)كعرفيا 
ائية ، كىى في جكىرىا تقكـ عمى التفاعؿ النشط لممتعمـ خبلؿ المكاقؼ التعميمية النظرية البن

بداع ذ يتـ ىذا التفاعؿ النشط عبر ثبلث مراحؿ ىي مرحمة االستكشاؼ ، كمرحمة اإلً إً التعممية، 
 ، كمرحمة تطبيؽ المفيـك لتنمية الجكانب المعرفية الرياضية .   يالمفاىيم

( عمى أنيا نمكذج معرفي لمتدريس كتنظيـ المحتكل 211 :2002،حساـ الديف)كعرفيا 
الدراسي كيؤكد عمى التفاعؿ المعمـ ك المتعمـ في أثناء المكقؼ التعميمي كيعتمد عمى األنشطة 

ديـ المفيـك التعميمية ، كيتـ ذلؾ مف خمؿ ثبلث أطكار رئيسية كىى طكر االكتشاؼ ك طكر تق
.  كطكر تطبيؽ المفيـك

( عمى أنيا طريقة أك نمكذج تدريس يمكف  11 :2009،عبد السبلـ)يعرفيا كما كي 
استخدامو في تصميـ مكاد محتكل المنيج كاستراتيجيات تعميـ العمكـ ، كيؤكد عمى التفاعؿ بيف 
المعمـ ك الطالب ، كيعتمد عمى األنشطة الكشفية لتنمية أنماط االستدالؿ الحسي ك الشكؿ لدم 

احؿ أساسية ىي: مرحمة الكشؼ ، مرحمة تقديـ المفيكـ ، مرحمة الطبلب كذلؾ مف خبلؿ ثبلث مر 
 تطبيؽ المفيكـ . 
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يمكف  تدريسيعمى أف دكرة التعمـ نمكذج   Abraham) ,1986, : 121) كعرفيا أبراىاـ
أف يستخدمو المعمـ في التدريس الصفي كطريقو تدريسيو لتقديـ المفاىيـ كالمضاميف العممية حيث 
تتككف مف ثبلث مراحؿ : كىى مرحمة االستكشاؼ ، كمرحمة اختراع المفيكـ ، كمرحمة اتساع 

 المفيكـ .

 أبرز ما اتفقت عمية التعريفات السابقة حكؿ دكرة التعمـ ما يمى
 مف خبلؿ عرض التعريفات السابقة أنيا اتفقت جمعييا عمى ما يمييرم الباحث 

 ايجابيان  استراتيجية لمتعمـ الجمعي يمارس فييا المتعمـ دكران  -
 نمكذج أك طريقة بنائية يمكف استخدامو في تصميـ الدركس كبناء المناىج كالمكاقؼ التعميمية -
ؿ تفاعؿ مشترؾ بيف المعمـ ك يتـ بناء المعرفة كاكتشاؼ المفاىيـ مف قبؿ المعمـ مف خبل -

 المتعمـ كمصادر التعمـ األخرل.
ساسية الكتشاؼ المفيـك كتطبيقو كىى: مرحمة أى تعتمد في األصؿ ك النشأة عمى ثبلث مراحؿ  -

 تقديـ المفيكـ كمرحمة اكتشافو كمرحمة تطبيقو.

تمخيص تعريؼ دكرة تفقت عميو يمكف لمباحث ابراز اىـ ما ا إ كبعد استعراض التعريفات السابقة ك 
 نيا: أ  في ضكء ذلؾ عمى  ـالتعم
حدل االساليب التدريسية التي تقكـ عمى التفاعؿ المتبادؿ بيف المعمـ كالمتعمـ كىى بذلؾ إً 

طريقة تعممية تعميمية كتقـك عمى ثبلث مراحؿ ىي: مرحمة الكشؼ عف المفيكـ ، كمرحمة تقديـ 
ؾ تراعى قدرات المتعمميف كتزيد مف تحصيؿ المفاىيـ كىى بذل 0المفيكـ ، كمرحمة تطبيؽ المفيكـ 

 كسابيـ العديد مف الخبرات التربكية.إً العممية ، كما تزيد مف نمك االتجاىات لدل المتعمميف ك 

كمما سبؽ نستنتج أف دكرة التعمـ ىي طريقة تدريس ، كنمكذج لتنظيـ مكاد المنيج ، تعتمد عمى 
)االكتشاؼ، تقديـ  لمراحميا الثبلثة المتعمـ كالتفاعؿ بينيما كفقان االدكار المتكافئة لكؿ مف المعمـ ك 

( ، كتقكـ عمى افتراضيف أساسييف مف افتراضات نظرية بياجيو في النمك  المفيكـ ، تطبيؽ المفيـك
 المعرفي ىما :

نجاز أىداؼ إً أف يتضمف المكقؼ التعميمي خبرات حسية ييسر عمى كؿ مف المعمـ ك المتعمـ  -
 التعمـ . 

لتفكير المتعمـ بدرجة معقكلة تعكس ما لديو مف اعتقادات عف  الخبرات التي تتضمف تحديان  -
 العالـ المحيط بو ، كتعمؿ تمؾ االعتقادات كدكافع تبلـز المتعمـ باستمرار.   
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 االصكؿ الفمسفية لدكرة التعمـ
 مثؿ الباحثيف ـ كما أشار الى ذلؾ العديد مفيالتعمك ترجع االصكؿ الفمسفية لدكرة التعمـ 

العتيبىي ) ،(2090 ،جبر ) ،(2099 ،بك مصطفى أى ) ،(2092 ،عكض اهلل ،) ( 2092 ،غا األ)
لى نظرية بياجيو في إً (  2002 ،زيتكف  )( ،2001 ، ةخطايب، )(2001 ،األسمر) ،(2001 ،

بياجيو في رية النمك المعرفي . كقد قامت دكرة التعمـ عمى افتراضيف أساسييف مف افتراضات نظ
المتعمـ المعمـ ك  مفف تضميف المكقؼ التعميمي خبرات حسية ييسر عمى كؿ أى  :النمك المعرفي ىما

لتفكير المتعمـ بدرجة معقكلة تعكس لديو  الخبرات التي تتضمف تحديان ك ، نجاز أىداؼ التعمـإً 
اعتقادات عف العالـ المحيط بو ، كتعمؿ ىذه االعتقادات كدكافع تبلـز المتعمـ باستمرار.) أمبك 

    ( . 2001 : يسعيدم ك البمكش

 مرتكزات دكرة التعمـ
( أف دكرة 22 :2009،عفانة كأبك ممكح )تقكـ دكرة التعمـ عمى مجمكعة مف المرتكزات يذكرىا 

 سس التي ترتكز عمى نظرية بياجيو في النمك المعرفي أىميا : التعمـ تنطمؽ مف مجمكعة مف األي 
تحقؽ  أىداؼ التعميـ كالتعمـ مف خبلؿ تقديـ الخبرات ك االنشطة الصفية بصكرة حسية كشبو  -9

 حسية 
، كتكلد لديو الرغبة  تقديـ المضاميف كالمفاىيـ العممية مف خبلؿ مشكبلت تتحدل تفكير المتعمـ -2

كالدافعية لمبحث عف حمكؿ ليا مف خبلؿ تفحص البناء المعرفي السابؽ ك الخبرات المعرفية 
عادة تشكيميا كصياغتيا في ضكء المعرفة إً الجديدة كذلؾ باالستفادة مف االبنية المعرفية لديو ك 

 . لى حمكؿ لتمؾ المشكبلتإً الجديدة بحيث يتمكف مف خبلؿ ذلؾ مف الكصكؿ 
الفرصة الي انتقاؿ أثر التعمـ ك  أيتيحتذا إً المكاقؼ التعميمية التعممية تككف أكثر فاعمية  -2

 التدريب الي مكاقؼ تعميمية اخرم. 
التفاعؿ االجتماعي بيف التبلميذ ك الذل يظير مف خبلؿ المشاركة في االنشطة الصفية  -1

ف المعرفة ، مما يؤدل الى تعمـ فعاؿ التعميمية التعممية ، كتبادؿ األفكار ، كالبحث كالتنقيب ع
 يبعد التبلميذ عف التعمـ الفردم الضيؽ . 

الخبرات ك األنشطة التعميمية التعممية التي تتحدم تفكير المتعمـ تضع بيف يديو اعتقادات عما  -1
 يحيط بو مف أشياء ، ىذه االعتقادات تككف بمثابة دكافع لمتعمـ . 

التعميمية التعممية التي تحث كتدفع الطبلب عمى ممارسة  ييئ الفرصينبغي عمى المعمـ أف يي  -9
 اكتشاؼ ك استقصاء المعارؼ ك األفكار كالمعتقدات بأنفسيـ ك تكظيفيا.   
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 كيستنتج الباحث مف خبلؿ مراجعة االدب التربكم  مجمكعة مف المركزات منيا:

ء التعمـ ذم المعنى ، كتكظؼ لبنا أساسيان  تعتمد دكرة التعمـ عمى المعرفة القبمية التي تعد شرطان  -9
المعرفة القبمية لممتعمـ مف أجؿ كضعو في مكقؼ يتحدل معرفتو القبمية بيدؼ تصحيح 

اح لديو الفرصة لمناقشة مفاىيمو مف خبلؿ طرح مشكمو تيتاالخطاء المفاىيمية لديو ، حيث 
معينو كطالبتو بإيجاد حؿ ليا، ثـ تتكلى العممية في مكاجية مشكبلت جديدة مما يجعؿ التعمـ 

 عممية بنائية كنشطة كمستمرة . 
ييقكـ المتعمـ كجية نظر الطمبة اذ اف معرفة ما يفكر بو الطالب بخصكص المفاىيـ يساعد  -2

قامة التدريس عمى أساس حاجات الطمبة إً عداد كتنظيـ المكاقؼ الصفية ك إً ى المعمميف عم
 كميكليـ .

 يشكؿ المعمـ الدركس بطريقة تتحدل أفكار الطمبة كتتكافؽ مع اىتماماتيـ كميكليـ. -2
يقيس المعممكف تعمـ الطمبة في سياؽ استراتيجيات التدريس اليكمي التي يعتمدكنيا كال يعدكنيا  -1

 ة عف التدريس. منفصم أحداثان 

 تطكر مراحؿ دكرة التعمـ

 (  ( E's 3أكال" دكرة التعمـ الثالثية 
التعمـ كتطبيؽ لنظرية بياجيو أثناء عقد الستينات بالكاليات المتحدة األمريكية  ةظيرت دكر 

ك   Robert Karblus )كلى لدكرة التعمـ عمى يد كؿ مف ركبرت كاربمس)كجاءت صياغتيا األي 
دخمت أي ( ثـ تناكليا كاربمس كاخركف بالتطكير كالتعديؿ حيث   Mayron Atkinمايركف اتكف )

كىك احد المشركعات التي   SCIS)  )Curriculum improvement Studyكجزء مف مشركع 
  (.2001:912)زيتكف،لتطكير منيج العمـك 

مرحمة ( بثبلث مراحؿ دائرية غير خطية كىى 22 :2090،جبر )كتمر دكرة التعمـ كما يرم 
 ( التالي   9-2االستكشاؼ ، كمرحمة تقديـ المفيـك ، كمرحمة تطبيؽ المفيكـ كما في الشكؿ )

 
 
 
 
 

 ( مراحؿ دكرة التعمـ الثالثية3-1الشكؿ )
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 مراحؿ دكرة التعمـ الثالثية
سميات كؿ مرحمة تعددت اآلراء التي تناكلت مراحؿ دكرة التعمـ مف حيث عدد المراحؿ كمي  

(  10 : 2001 ،العتيبي ) ( 22 : 2092،جبر )( ،91 : 2092،عكض اهلل )حيث يرم كؿ مف 
 ،(929 :2000،محمد )( ، 901 :2002،زيتكف ك زيتكف  )( ،21 :2001 ،األسمر)
 )، أبراىاـ ك رينير Zolman,1997))(، ، زكلماف9 :9111 ،عبد النبي)( ، 91 :2000،جاسـ)

(Abramam & Renner,1986    ، أف دكرة التعمـ تمر بثبلث مراحؿ كىى مرحمة االكتشاؼ
( ، 29: 2009،أبك ممكح عفانة ك )بينما يرم  0طبيؽ المفيكـكمرحمة تقديـ المفيكـ ، كمرحمة ت

 Trowbridge & Bybee,2000) :56) تركبيردج كبايب ،(922 : 2000تاج الديف،ك  )صبرم
  ،( 920 :9112،زيتكف) ( ، 91 :9111،الجكىرم)  

 Reneir and others,1990) ) خركفآرينير ك ، , flineer & marek) 1992فيمينير كماريؾ )
أف ىذه المراحؿ الثبلث ىي : مرحمة   ،  shiabetia,1987)  &  (koletككليت كشيابيتيا   

 ) بيرجستبينما يرم  ،االكتشاؼ ، كمرحمة اختراع المفيـك )االبداع( كمرحمة اتساع المفيكـ 
112:,1991 (Bergqusit  يالكتشاؼ ك مرحمة االتساع المفيكممرحمة ا أنيا تتككف مف . 

كفى ضكء ما سبؽ مف اآلراء حكؿ مراحؿ دكرة التعمـ الثبلثية يرم الباحث أف أغمب اآلراء  
تتفؽ عمى أف مراحؿ دكرة التعمـ الثبلثية ىي : مرحمة االستكشاؼ ، كمرحمة تقديـ المفيكـ ، 
كمرحمة تطبيؽ المفيكـ مما يتفؽ مع نشأة ظيكرىا ، حيث أنيا أكؿ ما ظيرت عمى يد عمى يد كؿ 

كغيرىـ ظيرت  (  Mayron Atkin)ك مايركف اتكف   Robert Karblus ))مف ركبرت كاربمس
ف الباحث سيتناكؿ مراحؿ دكرة التعمـ الثبلثية بالبحث كالتفصيؿ إً عمى صكر المراحؿ السابقة ، لذا ف

 كما يمي: 

 مرحمة االستكشاؼ -3
( أف ىذه المرحمة تتسـ بتفاعؿ المتعمميف مباشرة مع الخبرات 202 : 2002،زيتكف  )يذكر

الجديدة التي تثير اىتماميـ كتكلد لدييـ تساؤالت قد يصعب اإلجابة عمييا ، كمف ثـ يقكمكف 
جابو لتساؤالتيـ كاكتشاؼ إً باألنشطة الفردية ك الجماعية ، كجمع البيانات ك المعمكمات لمبحث عف 

قات جديدة لـ تكف معركفو لديـ مف قبؿ ، كمف خبلؿ ىذه المرحمة يمكف افكار كأشياء أك عبل
رشاد لممعمـ تقييـ الفيـ المبدئي لمتبلميذ قبؿ تككيف المفيكـ ، كما يقتصر دكره عمى التكجيو كاإلً 

 أثناء قياـ المتعمميف باألنشطة .   
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الي الدرس ،  ا مدخبلن كفى ىذه المرحمة يطرح المعمـ أسئمة أك عرض صكرة معينة بحيث يككف ىذ
االسئمة المكجو الييـ ك التي تيدؼ الى أف يستكشؼ الطمبة ما يتكقع منيـ  ىلإً ثـ يكجو المتعمميف 

أف يتعممكه مف مفاىيـ ، كذلؾ مف خبلؿ تفاعميـ مع المكاد كاألدكات عمى شكؿ مجمكعات متعاكنة 
قياميـ بيذه األنشطة ، كتشجيعيـ  ، كيقتصر دكر المعمـ في ىذه المرحمة عمى تكجيو الطمبة أثناء

 عمى مكاصمة تمؾ األنشطة دكف أف يتدخؿ بشكؿ كبير في ما يقكمكف بو . 

 مرحمة تقديـ المفيـك  -2
الي المفاىيـ  ايحاكلكف فييا أف يصمك  ةف الطمبكذلؾ ألى  يبداع المفاىيممف ىذه المرحمة اإلً تتض

أك المبادئ ذات العبلقة بخبراتيـ الحسية الممارسة في مرحمة االكتشاؼ ، كذلؾ مف خبلؿ المنافسة 
حكؿ المفاىيـ التي  شراؼ المعمـ كتكجييو ، كيدير المعمـ نقاشان إالجماعية فيما بينيـ تحت 

ؿ ما تكصمكا اليو مف استكشفيا الطمبة ، كيحاكؿ أف يساعد الطمبة عمى بناء لغة المفيكـ مف خبل
 معمكمات ، كبعد أف يتـ انجاز ىذه الميمة تتـ عممية صياغة المفيـك .

ف في ىذه المرحمة يتـ تزكيد الطمبة بالمفيـك أى (  19 –11 :2009،ميف األى )كيضيؼ   
لـ يتمكنكا مف التكصؿ الي صياغو مقبكلة بأنفسيـ ،  ًإذالمرتبط بالمكاقؼ ك الخبرات الجديدة  

كيمكف أف يقدـ المفيكـ بكاسطة المتعمـ اك الكتاب المدرسي ، أك شريط تسجيؿ ، أك فيمـ تعميمي 
 الخ ..0000

 ( ثبلث خصائص تميز ىذه المرحمة كما يمي:21 :2002،سيد )كيعدد 
 ليو .إً المفيـك أك لمتكصؿ  يستخدـ الطبلب الخبرات الحسية الكشفية كأساس لتعميـ 
  يطمب المعمـ مف الطمبة تحديد العبلقة بيف مفاىيـ المادة التعميمية كيكجييـ كمما احتاج المكقؼ

 لى ذلؾ . إً 
  . يجمع الطمبة أدلة حكؿ المفاىيـ كاألفكار التي تكصمكا الييا 

 مرحمة تطبيؽ المفيـك  -2
تساع مدل فيـ اميما" في  كتؤدل ىذه المرحمة دكران  يالمفيكم االتساعمرحمة  سمى أيضان كت

بداع الطمبة )المتعمميف( لممفيـك أك المبدأ المقصكد تعممو مف خبلؿ مرحمتي االستكشاؼ كاإلً 
المفاىيمى كيأتي ىذا االتساع المفاىيمى مف خبلؿ ما يقكـ بو الطمبة )المتعممكف( مف أنشطة 

عمـ ،أم تعميـ خبراتيـ السابقة كتطبيقيا عمى مكاقؼ مخططة بحيث تساعدىـ عمى انتقاؿ أثر الت
تعميمية جديدة ، مع تكجيو المعمـ لربط ما يتعممكنو في المكاقؼ التعميمية كتطبيؽ المفيكـ أك المبدأ 
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تزانو المعرفي ، يتـ ذلؾ مف خبلؿ عممية اكلكى يعكد الطالب )المتعمـ( الي  0في الحياة اليكمية
 (.122 : 2001عمميتي )التمثيؿ ك المكائمة( .  )زيتكف،  التنظيـ الذاتي المتضمنة

 (4E's): دكرة التعمـ الرباعية ثانيان 
تبيف مما سبؽ ذكره عف استراتيجية دكرة التعمـ أنيا تتككف مف ثبلث مراحؿ تكمؿ بعضيا 
البعض كىى : استكشاؼ المفيكـ التي تؤكد الخبرات الحسية ، كمرحمة تقديـ المفيكـ التي تؤكد 

لى المفيكـ ، كمرحمة تطبيؽ المفيكـ التي تكظؼ استخداـ المفيكـ في إً ايجابية )الطالب( لمتكصؿ 
كمع تطكر مناىج العمكـ كاستراتيجيات تدريسيا ، تـ تعديؿ  0تعميمية اخرم جديدة  –كاقؼ تعممية م

ػربع مراحؿ دائرية أى دكرة التعمـ )الثبلثية( الي استراتيجية دكرة التعمـ ) المعدلة( الجديدة المككنة مف 
  Eالحرؼ اإلنجميزم ربع تبدأ ب( الف مراحميا األى 4E's( كسميت )2-2غير خطية ،كما في الشكؿ)

 (2-2كما يأتي في شكؿ ) Martin,1990  0))كىى كما كثقيا مارتف
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 مراحؿ دكرة التعمـ الرباعية( 1-1)الشكؿ 

 مراحؿ دكرة التعمـ الرباعية
   Explorationمرحمة االستكشاؼ  -3

كىى مرحمة تتمركز حكؿ الطالب )المتعمـ(، كتثير عدـ التكازف المعرفي )عدـ االتزاف( 
عطاء التبلميذ تكجييات كافيو كمكاد ك أدكات تتفاعؿ إً لمطالب )المتعمـ( ، كيتمثؿ دكر المعمـ  في 
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 : 2001ك تتشابؾ بطرؽ مختمفة كليا عبلقو بالمفيكـ أك المبدأ المراد بحثو أك استكشافو . )زيتكف،
121 . ) 

    Explanation phaseمرحمة التفسير  -1
كفى ىذه المرحمة يعمؿ المعمـ عمى تشجيع الطمبة إلعطاء تفسيرات لمنتائج التي تكصمكا 

كما يعمؿ المعمـ عمى اكساب الطمبة مجمكعة مف  0الييا ككذلؾ تقديـ أدلة عمى تمؾ التفسيرات 
أثناء تقديميـ التفسيرات المختمفة. )أمبك سعيدم ك  الميارات االجتماعية مثؿ االستماع لؤلخريف

 ( .   212 :2001البمكشي، 

   Expansion phaseمرحمة التكسع  -1
كفى ىذه المرحمة يعمؿ المعمـ عمى تشجيع الطمبة عمى تطبيؽ ما تعممكه مف مفاىيـ كميارات 

ف كجدت لمظكاىر إً عطائيا إً خرل ك أي كما يعمؿ عمى تكضيح تفسيرات  0في مكاقؼ جديدة مشابية
التي تـ اكتشافيا ، كالتي يمكف أف تؤدل الى استكشاؼ مكاقؼ اخرل جديدة .) أمبك سعيدم ك 

 (.   212 :2001البمكشي ،

  Evaluation phaseمرحمة التقكيـ  -4
المرحمة يتـ تقكيـ جميع المراحؿ السابقة، فالمعمـ عميو أف يبلحظ الطمبة في مرحمة  كفى ىذه

كعمى المعمـ أف يسأؿ أسئمة مفتكحة كأف  0مة االستكشاؼ ك التفسير ك التكسعاالنشغاؿ كفى مرح
 . يبحث عف تكشؼ كتبلحظ مدل فيـ المتعمميف لممكضكع

في  ( أف التقكيـ يجب أف يككف مستمرا" كليس كما يحدث تقميديان 22: 2092،سميـ)كيرل  
ؿ يجب أف يتطمب قياسات كتقديرات مستمرة لتشكيؿ التقدير الكمى لتعمـ بنياية الكحدة أك الفصؿ 

 التبلميذ ، كتشجع بناء المفاىيـ كالميارات العقمية. 

ربع التي سبؽ الحديث عنيا يمكف أف كيرم  الباحث أف دكرة التعمـ الرباعية بمراحميا األى 
زيد مف نمك االتجاىات العممية لدل تتحسف ميارات االستدالؿ كتزيد مف تحصيؿ المفاىيـ العممية ك 

المتعمميف ، كما أنيا مفيدة لممعمـ في تخطيط الدركس اليكمية ، كأف أم خبرة يكتسبيا الفرد تعتمد 
لى أنشطة جديدة عمى خبرتو يؤدل إً ذا تعرض المتعمـ إً عمى عمميتي التمثيؿ ك المكائمة ، حيث 

يجعمو يقـك بأنشطة عقمية كحركية حتى يتـ تمثيؿ  تزانو المعرفي ممااكيفقد  ذلؾ استثارتو معرفيان 
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كذلؾ مف خبلؿ عممية المكائمة ،  زافتاالالمعمكمات الجديدة في البنية المعرفية لديو فيعكد الى حالة 
  0كىى العممية التي بكاسطتيا تتكيؼ ك تتعدؿ البنى المعرفية كيحدث مف خبلليا النمك المعرفي 

 (    ( E's 5دكر التعمـ الخماسية  ثالثان 
كفى  يتبيف مما سبؽ  أف دكرة التعمـ الثبلثية تـ تعديميا الي دكرة التعمـ الرباعية المعدلة 

( دكرة التعمـ الخماسية   Bybeeىذا جعؿ النمكذج البنائي دكرة التعمـ كما طكرىا كاقترحيا بايبي ) 
( Eالخمس تبدأ بالحرؼ األجنبي )كؿ مرحمة مف المراحؿ  (    ( E's 5، كتمت االشارة الييا ب 

مراحؿ  (  Bybee)كلكؿ مرحمة كظيفة محددة تسيـ في عممية التعمـ كلقد كصؼ بايبي0
االستراتيجية الخمس في ضكء طبيعة المتعمـ ، كطبيعة المعرفة ، كطريقة التدريس المستخدمة مف 

 (Trowbridge) 2004,كما كثقيا    ( E's 5)( يبيف المراحؿ الخمس2-2كالشكؿ )قبؿ المعمـ 
 0(119 :2001كالمشار اليو في) زيتكف، 0

 مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية (2-2)الشكؿ 

 (    ( E's 5تعريؼ استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية  
( عمى أنيا استراتيجية تعميمية تعمميو بنائية تتككف مف خمس 9 : 2099 ،المكلك)عرفتيا 

كاالستكشاؼ كالتفسير كالتكسع كالتقكيـ تستخدميا معممة العمـك  االشتراؾجرائية كىى إً خطكات 
عكض اهلل )عف   لمساعدة الطمبة عمى تككيف معرفتيا كتنمية المفاىيـ كتنمية ميارات التفكير نقبلن 

،2092 ، 21   . ) 
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حدل استراتيجيات التدريس المبنية عمى إً ( عمى أنيا 219: 2001،الخكالدة)كعرفيا 
أك  طارىا النظرم مف نظرية بياجيو في النمك العقمي كتتككف عمميان إً النظرية البنائية كالتي تستمد 

مف خمس مراحؿ ىي: االنشغاؿ ، االكتشاؼ ، التفسير ، التكسع ، التقكيـ كتؤكد مرحمة  اجرائيان 
مة االستكشاؼ عمى الخبرات الحسية ، كتؤكد مرحمة ثارة الدافعية ، كتؤكد مرحإً االنشغاؿ عمى 

يجابية المتعمـ لمتكصؿ الى المفيكـ ، بينما تكظؼ مرحمة التكسع استخداـ المفيـك إً التفسير عمى 
تعممية جديدة ، أما مرحمة التقكيـ فتؤكد عمى تقكيـ تقدـ الطمبة نحك تحقيؽ  –في مكاقؼ تعميمية 

 االىداؼ المتكخاة.

( بأنو نمكذج كضعو العالـ التربكم المعاصر  291 :9111خركف،آدم ك النج)كعرفيا 
تية  عمى فكرة النظرية البنائية كيتككف مف المراحؿ الخمس اآل بايبي لتدريس مادة العمكـ كيقكـ اساسان 

مرحمة االنشغاؿ أك  التشكيؽ ، مرحمة االستكشاؼ ، كمرحمة التفسير ك مرحمة التكسع ، كمرحمة 
 التقكيـ . 

كمف خبلؿ التعريفات السابقة نجد أف العريفات السابقة اتفقت حكؿ مفيكـ استراتيجية دكرة 
 التعمـ مف حيث :

 حدل نماذج التعمـ البنائيإً  -
 قاـ بكضعو العالـ بايبي بعد التطكير كالتعديؿ عمى دكرة التعمـ الرباعية -
 ، اإًلثارةىى : مرحمة المتعمـ ك  يجابيةإً يتككف النمكذج عمى خمس مراحؿ كميا تعتمد عمى  -

 كمرحمة االستكشاؼ، كمرحمة التفسير ، كمرحمة التكسع ، كمرحمة التقكيـ.   

أنيا مجمكعة فعاليات تعميمية بنائية يتـ تنفيذىا كفؽ خطكات   كعميو يعرفيا الباحث عمى:
عؿ النشط بيف أثناء المكاقؼ التعميمية خبلؿ التفا يجابيان إً  خمس متتابعة يمارس فييا المتعمـ دكران 

عمى األنشطة التربكية المعدة بيدؼ تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية  المعمـ ك المتعمـ اعتمادان 
بكحدة اليندسة مف كتاب رياضيات الصؼ الثامف الجزء الثاني ، خطكات ىذه الدكرة ىي اإلثارة ك 

 االستكشاؼ ك التفسير كالتكسع ك التقكيـ .

 (    ( E's 5ية مراحؿ دكرة التعمـ الخماس

 Engagement( ، االشتراؾ) االنشغاؿ ،  االىتماـ ثارةالإ مرحمة  -3
ز الدافعية لدييـ مف يحفتلى مكضكع الدرس ، ك إً التبلميذ  نتباهاكىى مرحمة يتـ فييا جذب 

سئمة كالعركض التي يقكـ بيا المعمـ ، كيستطيع المعمـ مف خبلؿ ىذه المرحمة معرفة خبلؿ األى 
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خطاء المفاىيمية السابقة التي يعرفيا المتعمـ عف المكضكع ؟، ككذلؾ الكشؼ عف األى المعمكمات 
لدييـ، كفى ىذه المرحمة يتـ الربط بيف المعمكمات السابقة كالخبرات الحالية ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ 

 .أسئمة مثيرة أك مشكمة كتعريفيا  طرح

مي باألنشطة المكجية التي يتكقع أف ثراء البيئي لمطمبة في المكقؼ التعميكتضـ المرحمة اإلً 
ذا تـ إو ، ف كمتحفزان  ، كما تجعمو حائران  تجعؿ الطالب )المتعمـ( ينشغؿ في ميمة التعمـ بالتركيز ذىنيان 

كذا  دمج االحداث الخارجية مع ميكؿ الطمبة كاىتماماتيـ كحاجاتيـ يتكقع أف تجعؿ التعمـ ناجحان 
متنكعة كممتعة كمحفزة كذات معنى ، كيبدأ التعمـ  كفى ىذا يجب أف تككف االنشطة 0فائدة 

 .(  119 :2002زيتكف ). ليياإً بالمفاىيـ ك العمميات ك الميارات بالتعرض ليا كالتعرؼ 

شغاؿ الطمبة في ميمة التعمـ حيث يركز الطالب إً كيضيؼ الباحث أف في ىذه المرحمة يتـ 
شغاؿ جعؿ الطمبة حائريف كمتحفزيف عمى مشكمة أك مكقؼ أك حدث ، مما يقضى ىذا اإلً  ذىنيان 

نشطة يجاد ترابطات مع األى إً بصكره فاعمة في نشاط التعمـ ، كتعمؿ االنشطة في ىذه المرحمة عمى 
مية الماضية ك المستقبمية ، كتعتمد ىذه الترابطات عمى ميمة التعمـ كاألبعاد المختمفة لممعرفة العم

 جرائية أك سمككية.إً بعاد فكرية أك كيمكف أف تككف ىذه األى 

 Explorationمرحمة االستكشاؼ  -1
 0كفى ىذه المرحمة يجب عمى المعمـ تييئة الفرصة لمطمبة لمعمؿ الجماعي بمساعدة قميمة منو

لممعرفة مف خبلؿ مساعدة الطمبة عمى  لعممية التعمـ كليس ناقبلن  كميسران  أف يككف مسيبلن  فعميوكلذا 
الفرضيات ، كيطمؽ عمى ىذه المرحمة عدـ  تياراخك المبلحظة كتسجيؿ النتائج ك المناقشة الجماعية 

يككف لدل لمتعمميف الفرصة لمتعامؿ المباشر مع  ىذه المرحمة أيضان  يلدل المتعمـ . كف زافتاال
ياية قد يصعب اإلجابة عميو ، كذلؾ مف خبلؿ قياـ الظكاىر كالمكاد التي تثير تساؤالت مفتكحة الن

جابات لمتساؤالت التي تطرأ عمى أذىانيـ ، إً المتعمميف باألنشطة الفردية أك الجماعية ، كالبحث عف 
 كبذلؾ يكتشفكف المفاىيـ أك المبادئ التي تككف غير معركفة لدييـ.

 لى الكقت إً كمما سبؽ يضيؼ الباحث أف الطبلب في ىذه المرحمة سيحتاجكف 
عػػداد أنشػػطة استكشػػافية معػػدة ليػػذا الغػػرض ليتسػػنى لمطمبػػة فػػي إً الستكشػػاؼ األفكػػار كيمكػػف لممعمػػـ 

 الصؼ أف تككف لدييـ خبرات مممكسو مشتركو التي ستبدأ في تككيف مفاىيـ كعمميات كميارات.
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 Explanationمرحمة التفسير)التكضيح(  -1
لييا إً كفى ىذه المرحمة يعمؿ المعمـ عمى تشجيع الطمبة إلعطاء تفسيرات لمنتائج التي تكصمكا 

كساب الطمبة مجمكعة مف الميارات إً كما يعمؿ المعمـ عمى  0ككذلؾ تقديـ أدلة عمى تمؾ التفسيرات
 خريف أثناء تقديميـ التفسيرات المختمفة. آلاالجتماعية مثؿ االستماع ل

ضافية اخرم لتبياف ما يتـ في ىذه إً ( تكضيحات 111 :2001،زيتكف)قدـ كفى السياؽ، ي
المرحمة ، حيث يتـ فييا تشجيع الطمبة عمى شرح المفاىيـ  ، كالتعريفات بكمماتيـ كتعبيراتيـ 
الخاصة ، كيطالب الطمبة بتقديـ )الدليؿ( كالتفسير كذلؾ باستخداـ خبراتيـ السابقة كأساس لمتفسير. 

الخبرات مع المرحمتيف السابقتيف )االنشغاؿ ك االستكشاؼ( بعرض المفاىيـ ك الميارات كيتـ ربط 
 ك التكاصؿ . االتصاؿكىنا تظير أىمية المغة ك  0لمجميع  كتكضيحيا كجعؿ استخداميا مشتركان 

أما دكر المعمـ فيتمثؿ في تكجيو تعمـ الطمبة كتيسيره كتكضيح أفكار الطمبة ، كتفسير المفاىيـ  
الخاطئة /البديمة( كتكفير مفردات لممفاىيـ ، كتقديـ أمثمة عمى الميارات ، كاقتراح خبرات التعمـ ) 

لى ما يسمى إً االضافية . كفى جعؿ المفاىيـ ك العمميات كالميارات مفيكمو ككاضحة يتـ التكصؿ 
 (. زافتاال)

لمفاىيـ ك كمما سبؽ يتضح لمباحث أىمية ىذه المرحمة في تشجيع  الطمبة عمى شرح ا
كالتعريفات بكمماتيـ كتعبيراتيـ الخاصة ، كتقديـ الدليؿ كذلؾ باستخداـ خبراتيـ السابقة كأساس 
لمتفسير. كيتـ ربط الخبرات مع المرحمتيف السابقتيف)االشتراؾ ك االستكشاؼ( بعرض المفاىيـ ك 

المغة المشتركة في  لمجميع ، كما يبرز أىمية  دكر الميارات كتكضيحيا كجعؿ استخداميا مشتركان 
االتصاؿ كالتكاصؿ كشرح االحداث بصكرة منطقية ، كزيادة التفاعؿ المشترؾ بيف المعمـ كالطبلب . 

تزكدنا بالدليؿ  اتصاؿكيمكف استخداـ الكتابة كالرسكمات كالفيديك كالتسجيبلت الصكتية كأدكات 
 ك تقدـ تعمـ الطمبة . أً المادم عف تطكر 

 
  Elaborationمرحمة التكسع  -4

كتيدؼ ىذه المرحمة الى تكسيع فيـ الطمبة الفكرم كمياراتيـ ، كذلؾ باستخداـ الخبرات 
المكتسبة في تطبيقات جديدة ضمف عبلقات كركابط بيف المفاىيـ ك الميارات ك العمميات . كما 

التعاكني( يعرض الطمبة تفسيراتيـ كيدافعكف عنيا كيحددكف االنشطة ك التجارب المتعددة)التعمـ 
أما دكر المعمـ فيتمثؿ في تكفير فرص لمطمبة لمتعاكف في  0المتعمقة بميمة التعمـ ك استكماليا
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ظيار مياراتيـ ، كبالتالي يشجع الطمبة عمى تطبيؽ المفاىيـ ك إً نشطة كمناقشة فيميـ الحالي ك األى 
 (. 111 :2001تعممية جديدة.) زيتكف،-الميارات في مكاقؼ تعميمية

تاحة الفرصة لمطمبة تطبيؽ ما إً ؽ يرل الباحث أف أىمية ىذه المرحمة تكمف في كمما سب
ليو كحصمكا في المراحؿ السابقة عمى مكاقؼ جديدة ، كذلؾ مف خبلؿ أنشطة يقكمكف بيا إتكصمكا 

خبلؿ ىذه  ،لى ىذه المكاقؼ كتعميـ خبراتيـ التي اكتسبكىا إً تساعدىـ عمى انتقاؿ أثر ما تعممكه 
لى مناقشتيـ كحكاراتيـ ، إً  في متابعتو لطبلبو مستمعان  يتعيف عمى المعمـ أف يككف يقظان المرحمة 

 كيتيح ليـ الكقت الكافي كي يطبؽ الطبلب ما قد تعممكه في المرحمتيف السابقتيف  .

 Evaluationمرحمة التقكيـ  -5
كفى ىذه المرحمة يتـ تشخيص فيـ المتعمميف لمعرفة الى أم مدل تـ فيـ المتعمميف لممكضكع 
، كفييا يتـ تقكيـ ما تكصؿ اليو الطبلب مف حمكؿ كأفكار كميارات في نياية المكقؼ التعميمي ، 
كىذه المرحمة تدخؿ في كؿ المراحؿ السابقة ، فالمعمـ يجب أف يبلحظ الطمبة في كؿ مرحمة مف 

جابات تتطمب إً مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية ، كعمى المعمـ أف يسأؿ أسئمة مفتكحة ، كأف يبحث عف 
 مبلحظة كأدلة كتفسيرات مقبكلة .

ذا استخدمت فييا التقكيـ إً كمف السياؽ السابؽ يضيؼ الباحث أف كفاءة ىذا النمكذج  تظير 
في عممية التشخيص مثؿ    كثيران  دكات التي تساعدباستمرار في جميع المراحؿ مف خبلؿ األى 

مبلحظة كتقكيـ الطمبة في جميع المراحؿ ، رصد دالئؿ عمى التعديؿ الذل حدث في تفكير الطمبة 
سئمة الشفكية كالمبلحظة كالمقابمة ، كطرح أسئمة مفتكحة مثؿ ماذا تعتقد ؟ كسمككيـ عف طريؽ األى 

 شاريع . نجاز كالمما األدلة التي لديؾ ؟ كضح ؟ ، سجبلت اإلً 

فيما بينيا  متكامبلن  عمكميا تشكؿ كبلن  في(   ( E's 5كيرل الباحث أف دكرة التعمـ الخماسية 
لممرحمة التي تمييا اذ أف كؿ مرحمة فييا تنطكم عمى  حيث تؤدل كؿ مرحمة كظيفة معينة تمييدان 

عداد المتعمـ لممرحمة التي تمييا ، كما أنيا تمتاز بأنيا تراعى القدرات العقمية لممتعمميف فبل تقدـ إً 
 زافتاالال التي يستطيع أف يتعمميا ، كما أنيا تدفع بالمتعمـ لمتفكير مف خبلؿ مبدأ إً لممتعمـ مفاىيـ 

بطريقة مباشرة األمر الذل المعرفي ، كما أنيا تعطى الفرصة لممتعمـ الكتشاؼ الظكاىر العممية 
يكسبو القدرة عمى تطبيؽ ما تـ تعممو فيما بعد ، كما أنيا تككف أكثر نجاعة حيف يمبى المعمـ 

 طمكحات المتعمـ المعرفية كالتي تتمثؿ في تساؤالتيـ مف خبلؿ الخبرة التدريسية التي يمتمكيا. 
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 دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية
 يؤدل كؿ مف المعمـ كالمتعمميف في كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية أدكاران 

 0محددة تجعميا فعالة كمفيدة في تحقيؽ أىدافيا ينبغي مراعاتيا 
( أدكار كؿ مف المعمـ ك المتعمميف في كؿ مرحمة  219 :2001،أمبكسعيدم كالبمكشي)كرد أى كقد 

 : (2-2جدكؿ)مف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية كما يمى في 

 (:دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية1-1جدكؿ)
 دكر المتعمميف دكر المعمـ المرحمة

 
 

 ثارةالإ  -3

  كاثارة حب االنتباه جذب
 االستطبلع

  الدافعية لدل الطمبةحفز 
  سئمة التي تحفز الطمبة طرح األى

 عمى التفكير
  تكجيو الطمبة نحك استجابات

 جديدة عف المكضكع المطركح

 ماذا أعرؼ  يطرحكف االسئمة مثؿ
عف المكضكع؟ لماذا حدث ىذا؟ 

ماذا يمكف أف أتعمـ عف 
 المكضكع؟

  ىتماميـ ايظير فضكليـ ك
 بالمكضكع

 
 

 االستكشاؼ -1

  عمى العمؿ كلكف تشجع الطمبة
 0دكف تكجييات مباشرة

  تشجع الطمبة لمعمؿ بصكرة
  0مجمكعات

  يستمع كيبلحظ الطمبة أثناء
رشادات كقت العمؿ مع تقديـ اإلً 

 0الحاجة
  يطرح أسئمة سابرة لتكجيو الطمبة

الصحيح أثناء  االتجاهفي 
 0العمؿ

  يعمؿ كمستشار لمطمبة عند
 0ليوإً المجكء 

 0لراجعة تزكيد الطمبة بالتغذية ا  

  استكشاؼ المكاد كاالدكات
 0كالتعامؿ معيا

  التفكير بحرية في حدكد
  0المكضكع المطركح 

 صحة الفرضيات ك  اختبار
  0 التنبؤات

  كضع فرضيات جديدة
  0كاختبارىا

  مناقشة الفرضيات مع بقية
  0الطمبة

  فكار ك جمع البيانات كتسجيؿ األى
 0المبلحظات كتحميميا 

  0النتائج صدار حكـ حكؿإً عدـ 
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 التفسير -1

  لى إً قيادة النقاش لمكصكؿ
  0المفيـك 

  تشجيع الطمبة عمى تفسير
  0سمكبيـأي المفاىيـ ب

  ًستناد عمى خبرات الطمبة اال
 0السابقة في تكضيح المفاىيـ

  التأكد عمى طرح أدلة كبراىيف
  0لتفسيراتيـ 

  مساعدة الطمبة في صياغة
  0المفاىيـ بصكرة صحيحة 

  استخداـ المبلحظات كالنتائج
  0التي قامكا بتدكينيا

  ليو مف نتائج إً تفسير ما تكصمكا
  0لزمبلئيـ 

  لتفسيرات  تباهانباالستماع
  0زمبلئيـ

  مناقشة التفسيرات المطركحة
  0بطريقة عممية

  استيعاب التفسيرات المطركحة
 0مف قبؿ المعمـ

  ًعطاء إً براز القدرة عمى إ
 0المفيـكالمبررات عف أىمية 

 
 التكسع -4

  تاحة الفرصة لمطمبة إً تشجيع ك
باستخداـ كتطبيؽ ما تعممكه في 

المراحؿ السابقة في مكاقؼ 
 0جديدة

 نشطة التي تخدـ ىذه ختيار األى ا
  0المرحمة

  تشجيع الطبلب عمى ربط ما
تعممكه بخبرات ذات عبلقو 

 بالمفيـك الجديد 
 0اعطاء تغذية راجعة  

 ديدة تطبيؽ المفيـك في مكاقؼ ج
  0كمشابيو

  طرح تساؤالت جديدة كمحاكلة
جابة عمييا مف خبلؿ ما اإلً 

  0تعممكه 
  تخطيط كاجراء أنشطة جديدة

  0تدعـ المفيـك 
  التنظيـ العقمي لمخبرات الجديدة

  0مع الخبرات السابقو
  تسجيؿ المبلحظات كالنتائج

كتفسيرىا مع اعطاء الدالئؿ 
  0العممية ثـ مناقشتيا مع االقراف

 
 التقكيـ -5

  مبلحظة الطمبة في جميع
  0المراحؿ

  تقكيـ معمكمات الطمبة
 0كمياراتيـ

  سئمة المفتكحة االجابة عمى األى
 0قدـ األدلة كالبراىيفكيي 

  يظير فيميـ كمدل استيعابيـ
  0تقانيـ لمميارات المطمكبةإً ك 
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  رصد دالئؿ عمى التعديؿ الذم
حدث في تفكير الطمبة كسمككيـ 

سئمة الشفكية عف طريؽ األى 
  0كالمبلحظة كالمقابمو

  يطرح أسئمة مفتكحة مثؿ ماذا
تعتقد؟ ما األدلة التي لديؾ؟ 

 ؟0000كضح
 ر عمميات يسمح لمطمبة باختيا

  0العمـ كالميارات االجتماعية 

  تقييـ أنفسيـ لمعارفيـ كتطكر
 0أدائيـ 

 

دكرة التعمـ كمما سبؽ عرضو حكؿ دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في خطكات استراتيجية 
الخماسية يرل الباحث أف لممعمـ كالمتعمـ دكر فعاؿ كنشط في ىذه االستراتيجية كأف كفاءة ىذه 

مف االدكار  االستراتيجية كتحقيقيا ألىدافيا قائـ عمى دكر كؿ مف المعمـ كالمتعمـ ، كيضيؼ الباحث
 التي يقـك بيا المعمـ عند تطبيؽ ىذه االستراتيجية:

، كيكلد الفضكؿ ، كحدد ما يعرفو الطالب عف  االنتباه: يخمؽ االىتماـ، كيجذب ةثار الإ في مرحمة 
 المكضكع .

شراؼ مف المعمـ ، مبلحظة الطمبة إً : يشجع الطمبة عمى العمؿ سكية كبدكف في مرحمة االستكشاؼ
الطمبة عند  استقصاءاتلييـ عند تفاعميـ ، يطرح أسئمة تحقيقية إلعادة تكجيو إً صغاء كاإلً 

 يمنح الطمبة الكقت لمتفكير بعمؽ حياؿ المشكمة. ك الضركرة، 

: يشجع الطمبة عمى شرح المفاىيـ ك التعريفات بكمماتيـ ك تعبيراتيـ الذاتية، في مرحمة التفسير
يطالب بتبرير)دليؿ( كتفسير مف قبؿ الطمبة، يقدـ تعريفات كتفسيرات كمسميات جديدة، يستخدـ 

 لسابقة كأساس لتفسير المفاىيـ. خبرات الطمبة ا

: يتكقع أف يستخدـ الطمبة التعريفات ك التفسيرات الرسمية، يشجع الطمبة عمى في مرحمة التكسع
تطبيؽ المفاىيـ كالميارات في مكاقؼ جديدة، يذكر الطمبة بالتفسيرات البديمة، يكجو الطمبة نحك 

 ا رأيكـ...؟ البيانات كالدليؿ كيسأؿ" ما الذم تعرفكه مسبقا" ، م
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: يبلحظ الطمبة عند تطبيقيـ المفاىيـ ك الميارات الجديدة ، يقيـ معرفة الطمبة في مرحمة التقكيـ
يسمح لمطمبة بتقييـ ك ف الطمبة قد غيركا تفكيرىـ كتصرفاتيـ، أى ك/أك مياراتيـ، يبحث عف الدليؿ 

؟ 000مثؿ " لماذا تعتقدكفجابة تعمميـ كميارات  عممية المجمكعة ، يطرح أسئمة غير محددة اإلً 
 ما الدليؿ الذل لديكـ؟ ما الذل تعرفكنو حكؿ؟، كيؼ تفسركف....؟

دكار السابقة التي يقكـ بيا الطالب في دكرة التعمـ ككذلؾ مف خبلؿ ما تـ عرضو مف األى 
 الخماسية ،يضيؼ الباحث مف األدكار التي بقـك بيا الطالب في دكرة التعمـ الخماسية ما يمي:

ىتماـ حكؿ المفيكـ أك المكضكع ، كتكليد الفضكؿ يقكـ المتعممكف بإظيار اال: ثارةحمة الإ في مر 
ثارة التساؤالت الذاتية عف المكضكع اك المفيكـ مثؿ: ماذا أعرؼ عف المكضكع ، كما المطمكب إً ك 

معرفتو عف المكضكع أك المفيكـ ؟ ، لماذا ككيؼ حدث ىذا؟ ، ككذلؾ االشتراؾ في المناقشات 
 حكؿ المكضكع أك المفيكـ بشكؿ تعاكني. 

لمشكمة كمكاجيتيا بشكؿ مباشر ، : يقـك المتعممكف باالنخراط في ا  في مرحمة االستكشاؼ
مبلحظة كتسجيؿ النتائج كالمناقشة الجماعية كاستكشاؼ المعمكمات كالبيانات مف خبلؿ ما يقدـ ليـ 

لى مصادر المعمكمات كاستخداـ العمميات العممية كالقياس إً مف أسئمة  كمف خبلؿ الرجكع 
 بارىا .كالمبلحظة كالتنبؤ كالمقارنة كالتصنيؼ كفرض الفرضيات كاخت

لييا ، ككذلؾ تقديـ أدلة إً : بقكـ المتعممكف بتقديـ تفسيرات لمنتائج التي تكصمكا في مرحمة التفسير
خريف عمى تمؾ التفسيرات باستخداـ المصطمحات العممية ، ككذلؾ االستفادة مف تفسيرات اآل

اؼ ، كاالستماع كمناقشتيا كنقدىا، كربط التفسيرات مع الخبرات في مرحمتي االشتراؾ ك االستكش
 لى تفسيرات المعمـ كمحاكلة فيميا .إً 

: يقكـ المتعممكف بتطبيؽ المفاىيـ  كالميارات المكتسبة في المرحمتيف السابقتيف في مرحمة التكسع 
في تطبيقات جديدة  ضمف عبلقات كركابط بيف المفاىيـ كالميارات ك العمميات ، كتقكيـ 

البرىاف ، كاكتشاؼ تطبيقات جديدة لممعارؼ كالميارات التي تـ االستنتاجات الكاقعية كالمقبكلة مع 
 ت لتقديـ تساؤالت تجاه مشكمة حياتية . ابناؤىا، كاستخداـ ما لدييـ مف معارؼ كميار 

: يقكـ المتعممكف بتقييـ فيميـ كقدراتيـ كتقدميـ نحك تحقيؽ األىداؼ ، كالتحقؽ في مرحمة التقكيـ
جابة عمى األسئمة لسمككيـ كمكاقفيـ في المكاقؼ الجديدة ، كاإلً  مف مدل دقة كمكائمة تفسيراتيـ

التي قد تقيس مدل فيميـ كتعمميـ مثؿ : لماذا تعتقدكف ...؟ ما الدليؿ الذم لديكـ ؟ ما الذل 
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بداء قدرتيـ عمى تطبيؽ المفاىيـ كالميارات الجديدة ك إً تعرفكنو حكؿ ؟ كيؼ تفسركف.... ؟ ك 
 رفاتيـ في المكاقؼ العممية .اظيار تغير تفكيرىـ كتص

 (    ( E's 5 أىمية استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية
بشكؿ   (    ( E's 5يجمع الميتمكف بدكرات التعمـ بشكؿ عاـ كاستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية

 خاص عمى أىميتيا كيعمؿ الباحث ذلؾ لؤلسباب التالية :
لى إً لى نشاط عقمي يؤدل إً دكرة التعمـ الخماسية تحكؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة  -9

ساس عممية عتبار أف التعميـ في األى اتقاف أفضؿ لممحتكل المعرفي ، كفيـ أعمؽ لو عمى إً 
 تفكير. 

عممية تحسف ميارات االستدالؿ كتزيد مف تحصيؿ المفاىيـ العممية كتزيد مف نمك االتجاىات ال -2
 لدل المتعمميف ، كما أنيا مفيدة لممعمـ في تخطيط الدركس اليكمية.    

دكرة التعمـ الخماسية تكسب الطمبة تعميبلت صحيحة كمقبكلة لممكاضيع المطركحة في مدل  -2
 كاسع مف مشكبلت الحياة اليكمية ، كيعمؿ عمى تقميؿ التعميبلت الخاطئة. 

ة الطمبة لتفكيرىـ كضبطو كبالتالي تككف أفكارىـ أكثر دقة دكرة التعمـ الخماسية تؤدل الى مراقب -1
كأكثر صحة مما يساعدىـ عمى صنع القرارات في حياتيـ اليكمية كيبعدىـ عف االنقياد 

 . الرأمالعاطفي كالتطرؼ في 
 تطكر قدرات الطمبة في حؿ في حؿ المشكبلت كالتفكير في كافة مجاالت المعرفة.  -1
 باإلثارة كالمشاركة كالتعاكف بيف التبلميذ.تجعؿ عممية التدريس تتسـ  -9
تنمى الطمبة الذكاء الرياضي المنطقي مف خبلؿ استخدامو لعمميات العمـ كالقياس  -1

كالتصنيؼ...... الخ كالذكاء المغكم أثناء قراءة االنشطة االستقصائية كالتحدث عف نتائج 
بعضيـ كخاصة في مرحمة  النشاط العممي ، كالذكاء االجتماعي مف خبلؿ تفاعؿ الطمبة مع

 االستكشاؼ . 
تساعد الطمبة عمى تنمية ميارات عمميات العمـ كالمبلحظة كالتفسير كالتنبؤ ..... الخ كيعكد  -1

 لى أف دكرة التعمـ قائمة عمى االستقصاء كاالستقصاء بحد ذاتو قائـ عمى عمميات العمـ.إً ذلؾ 
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 مزايا استخداـ دكرة التعمـ الخماسية 
يقة دائرة التعمـ الخماسية العديد مف الخصائص التي تجعميا فعالة كمفيدة خاصة في تمتمؾ طر 

 (.210-211 :2001،غا كالمكلكاألى )التدريس كيمكف تكضيح تمؾ الخصائص التي حددىا 

يجابي ، تتكفر لو الدافعية ، كيبنى معرفتو بنفسو ، كيتكفر إً التعمـ فييا تشط ، كالمتعمـ فييا  -9
حتفاظ بالمعرفة مدتو طكيؿ ف االأى أم  كأطكؿ أثران  ان كالخبرة مما يجعؿ التعمـ أكثر عمقلديو الفيـ 

 . ان نسبي
تراعى الفركؽ الفردية في ىذه الطريقة العتمادىا عمى الخبرة الذاتية لدل المتعمميف كعمى  -2

 ممارستيـ ألنشطة عممية كتكسيعيا كتقكيميا. 
االجتماعي الذل يعمؿ عمى تنمية المفاىيـ  تتيح التفاعؿ مع الزمبلء مف خبلؿ التفاكض -2

 كتعديميا مما يزيد التعاكف كالتكاصؿ بينيـ.
تحقؽ األىداؼ ألنيا تعكس طبيعة العمـ االستقصائية كتتضمف عممياتو ألنيا تقكـ عمى  -1

الخبرات المباشرة كاالستقصاء كالتفاعؿ بيف المتعمميف ككذلؾ تنمية التفكير كالميارات 
 مية .  كاالتجاىات العم

 يجابية لدائرة التعمـ منيا الباحث أف ىناؾ العديد مف المزايا اإلً  لكفى ضكء ما سبؽ ير 

 جاىاتتاالأنيا تحسف ميارات االستدالؿ ، كتزيد مف تحصيؿ المفاىيـ العممية كتزيد مف نمك  -9
 . العممية لدل المتعمميف ، كما أنيا مفيدة لممعمـ في تخطيط الدركس اليكمية

تساعد عمى تكصيؿ المفاىيـ المجردة لمطبلب ذكل التفكير المحسكس كما تساعد ىؤالء  -2
لتركيز ىذه الطريقة عمى  لى مرحمة نمك معرفي أعمى ، كذلؾ نظران إً الطبلب عمى االنتقاؿ 

أىمية مركر الطبلب بالخبرات الحسية المباشرة ، كالتعامؿ مع البيئة المحيطة ، ككذلؾ عمى 
 اعي بيف الطبلب داخؿ حجر الدراسة ك المعمؿ .التفاعؿ االجتم

فادة مف خبرات زمبلئيـ  كعمى تعتمد ىذه الطريقة عمى العمؿ التعاكني بحيث يتعمـ الطبلب اإلً  -2
 االعتماد عمى أنفسيـ .

العممية التعميمية بحيث ال يستأثر  فيتكازف بيف الدكر الذل يقـك بو كؿ مف المعمـ كالمتعمـ  -1
 ية .أحدىما بيذه العمم

تتيح الفرصة لممتعمميف لممارسة أكبر عدد مف الحمكؿ لممشكمة الكاحدة مما يشجع استخداـ  -1
 التفكير اإلبداعي كبالتالي تنميتو لدل التبلميذ.   
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تشجع المتعمميف عمى العمؿ في مجمكعات كعمى التعمـ التعاكني مما يساعد عمى تنمية ركح  -9
 التعاكف كالعمؿ كفيؽ كاحد. 

 يساعد عمى تطكير ميارات عمميات العمـ لدل المتعمميف كالمبلحظة كالقياس كالتفسير كالتنبؤ  -1
 

 عيكب استراتيجية دائرة التعمـ الخماسية 
نتقادات التي كجيت لدكرة التعمـ ( أف مف االً 91 :2001،البكرم كالكسكاني)ذكر 

 الخماسية: 
فيي ال تنطبؽ عمى دكؿ العالـ الثالث كالمناىج الكثيفة  0أنيا مكمفة كتحتاج الى كقت طكيؿ  -9

 التي تطبؽ بو. 
لى إً لى فئات الى متاعب اجتماعية كما يصؿ عند تصنيؼ الناس إً قد يؤدل تصنيؼ الطمبة  -2

 طبقات اجتماعية . 

 ( أف مف التحديات التي تكاجو دكرة التعمـ الخماسية ما يمى: 21 :2090،جبر)كيضيؼ 
عداد بطاقات إً عدـ تكفر الدراية الكافية لدل المعمـ باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ك  -9

 لى فيـ عميؽ مف جانب المعمـ ليذه الجكانب . إً المفاىيـ المراد تعمميا فيي تحتاج 
كعمى دراية بمفيكـ دكرة  جيدان  تدريبان  بحيث يككف مدربان لى خبره كدراية مف المعمـ إً تحتاج  -2

 سس تطبيقيا . أي التعمـ الخماسية كشركطيا ك 
  0كقت طكيؿ الكتساب المفاىيـ ال تتناسب مع الكـ في المناىج الكثيفو ًإلىتحتاج  -2
نشطة المتضمنة تحتاج الى أدكات تساىـ في ف األى أى حيث  تعتبر دكرة التعمـ مكمفو اقتصاديان  -1

 ( .19 :9111كساب المفاىيـ العممية الصحيحة.) كامؿ،إً نجاحيا ك إً 
ف أعداد بعض أى الكثافة الصفية في الفصؿ ال تسمح بإتماـ ىذه الطريقة بنجاح حيث  -1

  0في الضبط الصفى في الفصؿ مما يجعؿ المعمـ منشغبلن  ( طالبان 11الفصكؿ تتجاكز )
تماـ العمؿ أك في حالة تعرض إً انخفاض دافعية التبلميذ لمتعمـ في حالة عدـ تمكنيـ مف  -9

 الطبلب الى مشكبلت أك أسئمة أكبر مف مستكل تفكيرىـ . 

كمما سبؽ عرضو حكؿ عيكب كتحديات استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية  يرل الباحث أف دكرة 
ديدة لما قدمتو مف فكائد تربكية كلما حققتو مف أىداؼ حتمت أىمية كبيره كاتصفت بمزايا عاالتعمـ 

ال أنو يمكف التغمب عمييا كتكظيفيا إً تعميمية مرغكبو عمى كالرغـ مف االنتقادات التي كجيت الييا 
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ثر استخداميا في تنمية ميارات حؿ أى في تدريس مكضكعات كحدة االشكاؿ الرباعية لمعرفة 
 المسائؿ اليندسية كما يمى :

بالنسبة لمعكؽ عامؿ التكمفة العالية يتـ التغمب عميو بحصر األدكات كالمكاد كاالنشطة  -9
المطمكب استخداميا في الخطكات االجرائية لمدراسة كقد حددىا الباحث كىى) الحقيبة الرياضية 

 0كراؽ العمؿ ، دليؿ المعمـ ، كراسة تدريبات الطالب(أى ،   L C D، جياز 
نشطة التعميمية في الخطكات لكقت تـ تقدير الكقت لتنفيذ فعاليات األى كبالنسبة لمعكؽ عامؿ ا -2

 ( دقيقة لمحصة الكاحدة .10االجرائية لمراحؿ استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ب )
كبالنسبة لمعكؽ عامؿ الخبرة كالدراية تـ التغمب عميو بقياـ الباحث كمعمـ لمبحث الرياضيات  -2

عرضيا عمى (   E's 5)ط كالتنفيذ كالتقكيـ لمراحؿ استراتيجية لمصؼ الثامف األساسي بالتخطي
 جراء التعديبلت البلزمة.إً المعمميف في يـك دراسي كمناقشتيا ك 

كبالنسبة لمعكؽ عامؿ الممؿ تـ دراسة خصائص الطبلب )عينة الدراسة( كىـ طبلب الصؼ  -1
لمراحؿ النمك العقمي لبياجيو  كفقان  ( عامان 91 – 92الثامف االساس كتتراكح أعمارىـ ما بيف)

جرائية لمراحؿ عداد كتصميـ فعاليات األنشطة التعميمية التعممية المناسبة لمخطكات اإلً إً ك 
عداد دليؿ إً مع مراعاة ميكؿ كاىتمامات كاحتياجات الطبلب كتـ (    ( E's 5استراتيجية 

 لذلؾ كعرضيـ عمى المحكميف .  المعمـ ككراسة التدريبات كفقان 
المدرسة كاالستفادة منو لنسبة لمعكؽ عامؿ الكثافة الصفية تـ التغمب عميو باالستعانة بمعمـ كبا -5

ككذلؾ استخداـ معينات (    ( E's 5في ضبط الطبلب كتنفيذ فعاليات مراحؿ استراتيجية 
 ، ككراسة التدريبات .  L C Dتدريسية  تتغمب عمى الكثافة الصفية مثؿ جياز اؿ 

 ميارات حؿ المسائؿ اليندسيةب (  ( E's 5دكرة التعمـ الخماسيةعالقة ميارات 

كد كثير مف خبراء التربية العممية كتدريس الرياضيات عمى أف يككف اليدؼ الرئيس أى 
لتدريس الرياضيات ىك تعمـ الطمبة كيؼ يفكركف ، كقد أخذت كثير مف دكؿ العالـ بيذا اليدؼ 

ألىميتو كفاعميتو كقد أكصى المجمس القكمي لمعممي الرياضيات في كثيقة المعايير العالمية  نظران 
(NSTM 2000   )  بأف حؿ المسائؿ اليندسية يجب أف يككف بؤرة الرياضيات المدرسية ، كأكد

المجمس عمى أنو ينبغي عمى برامج الرياضيات التدريسية أف تركز عمى حؿ المسالة كجزء مف فيـ 
لحؿ المسائؿ الرياضية ضمف معايير العمميات بحيث  خاصان  ياضيات ، كقد أفردت الكثيقة معياران الر 

لى أف تدريس إً تساعد المتعمـ في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، األمر الذل يشير 
الرياضيات يجب أال يقتصر عمى تدريس محتكل فقط لمطبلب ، بؿ أف يتضمف باإلضافة الى ذلؾ 
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المتعمـ عمى كيفو التفكير عندما يكاجيكف مكاقؼ كمشكبلت )مسائؿ( غير مألكفة لدييـ  تدريب
كلذلؾ بدأت اآلراء في اآلكنة األخيرة باالتفاؽ عمى اف حؿ المسائؿ اليندسية يجب اف يككف اليدؼ 

 ساسي لتدريس الرياضيات .األن 

يات دكرات التعمـ  في العديد مف الدراسات أف استخداـ استراتيج كفى ىذا الصدد أكددت
التدريس الصفي لو األثر الكاضح في اكتساب المفاىيـ كتصحيح تصكراتيـ الخطأ كتنمية التحصيؿ 

، كأف عمى عمميات البحث كالتربية مطالبة بتجكيد عممية تدريس  كلمنظكميكالتفكير اليندسي 
كغيرىما..... كذلؾ لتحكيؿ  اليندسة في ضكء نظريات التعمـ كالنمك العقمي المعرفي لبياجيو كبركنر

، كمف ىذه الدراسات  ـ عمى المعنى لى التعمـ القائإً التعمـ مف التعمـ القائـ عمى الحفظ كاالستظيار 
 ،ك ممكح عفانة كأب) (  2001 ،العتيبي، )(2099،بك مصطفى أى ، )(2092،سميـ ) : دراسة
2009).  

ة حؿ المسائؿ اليندسية مثؿ لمسياؽ السابؽ فمقد تناكلت العديد مف الدراسات التربكي كامتدادان 
ك أكدت تمؾ  (2009،عفانة)، (2002، مكافى، )(2002، المصرم، )(2099،دياب) دراسة

كلى عمى األساليب المتقدمة في التفكير الدراسات اعتماد ميارات حؿ المسائؿ اليندسية  بالدرجة األي 
ت حؿ المسائؿ اليندسية عمى صمة كثيقة بعمميات التفكير المنتج أك الفعاؿ ، كقدمت ، كأف خطكا

رشادات كالنصائح التي تساعد المتعمميف عمى تنمية قدراتيـ في حؿ تمؾ الدراسات مجمكعة مف اإلً 
 المسائؿ اليندسية لديـ كمنيا: 

 (ثارةإلً مرحمة ا)متسقة مع  كالتحدم في حؿ المسائؿ اليندسية أف يبدل الطالب الرغبة -9
 (ثارةاإلً مرحمة متسقة مع ).التي يرغب بحميا أكالن أف يختار الطالب المسألة  -2
مساعدة الطبلب عمى استحضار المزيد مف المعمكمات كاألفكار: فحؿ المسائؿ يعتمد عمى  -2

 مرحمة االستكشاؼ(متسقة مع حصيمة الفرد مف تجارب كمعارؼ كميارات .)
ختبار الفرضيات كتشجيعيـ عمى المضي في اي تحسيف قدراتيـ في مساعدة الطبلب ف -1

االستقراء كاالستقصاء ككمما أكد المعمـ عمى الركابط كالعبلقات بيف أجزاء المسألة زادت فرص 
 مرحمة االستكشاؼ(متسقة مع ) يف الفرضيات كتخميف الحمكؿ.الطالب لتكك 

مرحمة متسقة مع  ث بنمكذج حؿ فاشؿ.)التشب عمى التخمص مف حكـ العادة أكمساعدة الطمبة  -1
 االستكشاؼ(

 مرحمة االستكشاؼ(متسقة مع أال يحاكؿ الطريقة التي يعتقد أنيا ال تقكد لمحؿ الصحيح. ) -9
 مرحمة التفسير(متسقة مع ).أف يعيد الطالب صياغة المسألة بمغتو الخاصة -1
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مرحمة متسقة مع  ) كتمثيميا.عادة المسألة بالكبلـ كتكضيحيا باألشكاؿ إً تشجيع الطبلب عمى  -1
 التفسير(

مرحمة متسقة مع )لممسألة الرياضية التي بيف يديو.أف يبحث الطالب عف مسائؿ مماثمو  -1
 التكسع(

ف ذلؾ يرسخ المعرفة الرياضية أف ييعىكد عمى حؿ عدد كاؼ مف المسائؿ الرياضية ألى  -90
 مرحمة التكسع( .   متسقة مع )

أكثر مف طريقة ، فيستحف أف يعكد الطالب عمى تجربة تشجيع الطبلب عمى حؿ المسائؿ ب -99
مرحمة متسقة مع ).يللية كالتفكير اآلالطرؽ المختمفة فيذا يساعد عمى تجنب الطريقة اآل

 التقكيـ(
 مرحمة التقكيـ(متسقة مع أال يتسرع الطالب في التفكير بؿ يأخذ الكقت الكافي لمحؿ.)  -92

دكرة التعمـ الخماسي ذات أىمية كبيرة في  كمما سبؽ يستنتج الباحث أف مراحؿ كأنشطة
متكافقة مع (   ( E's 5تدريس المسائؿ اليندسية حيث جاءت مراحؿ كأنشطة دكرة التعمـ الخماسية

االرشادات كالنصائح التي قدمتيا الدراسات السابقة لممساعدة في تنمية قدرات الطمبة في حؿ 
 المسائؿ اليندسية . 

كيبرر الباحث االستنتاج السابؽ بأف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية يغمب عمييا الطابع 
العممي كالتي يتـ مف خبلليا تشجيع الطمبة عمى الرسـ كالتحميؿ كالبحث كغيرىا مف الميارات 

يؼ العقمية كاالدائية ، حيث تكظؼ في ىذه االستراتيجية  ميارات عديدة كالمبلحظة كالتأمؿ كالتصن
القرارات ككؿ ذلؾ مطمكب كىـ لتدريس حؿ المسائؿ اليندسية  كاتخاذكالتحميؿ كالتركيب كالربط 

فتدريس حؿ المسائؿ اليندسية يحتاج الى فيـ كتحميؿ المعمكمات المعطاة كاستنتاج العبلقات كتبرير 
شاركة الفاعمة ثارة كدافعية كتحدل لمطالب كتكفير الرغبة كالتشكيؽ لممإً لمخطكات لما في ذلؾ مف 

 اضافة الى ما تحققو مف تنمية لميارات التفكير كتعكيده مجابية المشكبلت  . 

عمى ما سبؽ تكضيحو حكؿ العبلقة بيف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية كحؿ  كبناءن 
ا ف الباحث اختار استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية ليتـ دراسة فاعمية استخداميإً المسائؿ اليندسة  ف

ممتاز  عمى ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ألنيا نمكذج متطكر عف دكرة التعمـ كما أنو يكفر مجاالن 
يشمؿ خمس خطكات تعتمد عمى ميارات التفكير  لمتخطيط ك التدريس ، كما أنيا تعتبر نمكذجان 
ف النماذج ف العديد مف الدراسات تناكلت  الكثير مكتتكافؽ مع ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، كألى 

( الخ كال   Vالبنائية مثؿ دكرة التعمـ كاستراتيجية المتشابيات ، كخرائط المفاىيـ كنمكذج الشكؿ )
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يكجد دراسات تناكلت فاعمية استخداـ استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية عمى تنمية الميارات خاصة 
 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية .

في تدريس ميارات حؿ المسائؿ  (   ( E's 5خطكات تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية 
 اليندسية . 

تمر االستراتيجية بعدد مف الخطكات المتسمسمة التي يجب السير عمييا ليسيؿ تطبيقيا 
كتكظيفيا في تدريس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، كقد قاـ الباحث بكضع خطكات االستراتيجية  
مف خبلؿ مراجعة بعض مصادر االدب التربكم  التي ناقشت الخطكات التي يمر بيا تطبيؽ 

 ،أمبك سعيدم ك البمكشي )( ، 2099،أبك مصطفى ) ،(2092،عكض اهلل)مثؿ : االستراتيجية 
خركف آعبد الحميد ك )( ، ، 2001،زيتكف)( ، 2001،الخكالدة )( ، 2001،براىيـ إً )( 2001

،2001). 

 كفيما يمى يمخص الباحث خطكات االستراتيجية كما جاءت في المصادر السابقة :  

 .المراد تدريسو فعمى سبيؿ المثاؿ مكضكع :األشكاؿ الرباعيةاختيار النص أك المكضكع  -9
المكقؼ التعميمي ، ككذلؾ تحديد  تياءانىداؼ السمككية المتكقع تحقيقيا عقب تحديد األن  -2

 المتطمبات السابقة ، كالبنكد االختبارية التي تكشؼ عف مدل تكفرىا عند الطبلب .
التي تتبلءـ مع  مستكل التبلميذ المغكم تحضير مجمكعة مف األنشطة كالخبرات الحسية  -2

 كالعقمي ، كتثير لدييـ الدافعية االنتباه كالرغبة في التعمـ ، كفى ضكء خبراتيـ السابقة.
عداد لكؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة التعمـ بحيث يككف ىذا اإلً  )مسائؿ ىندسية( عداد مشكبلتإً  -1

 لعقمية كنمكىـ المعرفي . مكاناتيـ كقدراتيـ اإً في ضكء خبرات الطبلب السابقة ك 
 (.11كتشافية بحرية )جدكؿ صتاحة المجاؿ أماـ الطبلب لكى يقكمكا باألنشطة اإل إً  -1
عداد مجمكعة مف االنشطة التي تتبلءـ مع كؿ مرحمة كتكضيح أدكار المعمـ ك المتعمـ في إً  -9

 (11لترتيب مراحؿ االستراتيجية )جدكؿ ص  تمؾ االنشطة كتنظيميا في جدكؿ كفقان 
 (  19طار النظرم )لمراحؿ كخطكات االستراتيجية التي سبؽ ذكرىا في اإلً  السير بالترتيب كفقان  -1
رفاقو في إً لدكرة التعمـ الخماسية ، حيث سيتـ  عداد دليؿ لممعمـ يكضع تنفيذ الدركس كفقان إً  -1

 الممحقات.
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 (  ( E's 5نمكذج تطبيقي لدرس يكضح خطكات تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ
 درس األشكاؿ الرباعية

 الزمف: حصتاف                     الدرس : األشكاؿ الرباعية                                       

 التعرؼ عمى الشكؿ الرباعي كخصائصواليدؼ العاـ لمدرس 

 االىداؼ السمككية : 
 °. 290زكايا الشكؿ الرباعي =  قياسات ثبت الطالب أف مجمكعيي  -9
 الطالب قياس زاكية مجيكلة في الشكؿ الرباعي.يجد  -1

 
 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة

 يذكر الطالب مجمكع 
 زكايا المثمثقياسات 

 مجمكع زكايا المثمث = ........ درجو 
 900ب = ك ؽ       10أ =         مثمث فيو ج أ ب°  
 ؟ج    ما ؽ     

المدرسة، كسيمة ايضاح ، أشكاؿ رباعية مصنكعة مف كتاب   المصادر ك الكسائؿ
الكرؽ المقكل، دليؿ المعمـ، الطباشير ، السبكرة ، المسطرة 

 .االدكات اليندسية
 

 خطة السير في تنفيذ الدرس

 التقكيـ االجراءات كاالنشطة االىداؼ السمككية
 

يثبت  -9
الطالب أف 

مجمكع 
قياسات 

زكايا الشكؿ 
الرباعي = 

290 ° 

 ثارةل امرحمة  -3
  يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ عرض مجمكعة مف

شكاؿ الرباعية كيطمب منيـ التعرؼ عمى األى 
 التبلميذ  انتباهثارة إً الشكؿ الرباعي بغرض 

  الكشؼ عف تكفر الخبرات السابقة في البنية
المعرفية لمطبلب مف خبلؿ قياس المتطمبات 

السابقة ، كربطيا بالخبرات الجديدة، كتصحيح 
 ة غف االشكاؿ الرباعية اف كجدت المفاىيـ الخاطئ

 
 أكمؿ 

مجمكع زكايا 
 المثمث........

  مبلحظة أداء
 الطبلب
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 مرحمة االستكشاؼ -1 
  المناقشة كالحكار كاالكتشاؼ المكجو في عرض

 النشاط االتي:
الشكؿ الرباعي 

المقابؿ أ ب ج د ، 
 قياسات مجمكع

ربعة ىك الزكايا األى 
 نفس مجمكع

زكايا  قياسات
المثمثيف المذيف 

لييما الشكؿ إى انقسـ 
ثبت أف مجمكع زكايا الشكؿ الرباعي الرباعي: كيؼ ن

 =290º  
  المكجو مف قبمو  كتشاؼبااليناقش المعمـ الطبلب

 :ما يمي
ما ىي المعطيات المتكفرة في المسألة اليندسية  -

المكجكدة في النشاط السابؽ كالمطمكبة إلثبات أف 
زكايا الشكؿ الرباعي قياسات مجمكع 

=290º............ 
في المسألة المكجكدة في  ثباتوإً ما ىك المطمكب  -

 .............السابؽ؟................... النشاط
 مرحمة التفسير -1
  يقسـ المعمـ الطبلب في مجمكعات عمؿ تعاكنية

 كيكمفيـ بما يمي
يطمب مف الطبلب في كؿ مجمكعة شرح المسألة  -

المتضمنة في النشاط السابؽ عمى أف يتضمف 
 الشرح كصؼ معالـ المسألة

يطمب منيـ رسـ أشكاؿ رباعية ككضع قيمة لكؿ  -

 
 
 
  يتابع المعمـ

 تنفيذ النشاط
 
 
 
 
 
 
  أكمؿ مجمكع

زكايا الشكؿ 
 الرباعي = ...

 
 
 
 
 رسـ شكبلن ا 

كتحقؽ  رباعيان 
مف أف مجمكع 

زكاياه قياسات 
290 º 
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 ......................................زاكية فيو
 مرحمة التكسع -4
  يعرض المعمـ عمى الطبلب مجمكعة مف

تية كيطمب منيـ تحديد اآل اليندسية شكاؿاألى 
 الشكؿ الرباعي

                                                   
                               

 
 
 
    ثبات أف إً يناقش المعمـ الطبلب: كيؼ يمكف

  º 290مجمكع زكايا الشكؿ الرباعي = 
 مناسبة ....................ضع استراتيجية حؿ 

  بعد أف يتعرؼ المعمـ عمى فكرة الحؿ المناسبة
زكايا الشكؿ الرباعي  قياسات إلثبات أف مجمكع

 =290º  يطمب منيـ المعمـ تطبيؽ استراتيجية
 ....الحؿ...

 مرحمة التقكيـ -5
  لى إً يقـك المعمـ بتشخيص فيـ الطبلب كمعرفة

 مجمكع أىفأم مدل تـ فيـ الطبلب إلثبات 
مف   º 290زكايا الشكؿ الرباعي =  قياسات

 ك الحكار فيما يمي: شخبلؿ النقا
في النشاط السابؽ أعبله تحقؽ مف صحة الحؿ   -

زكايا الشكؿ قياسات البرىاف( أف مجمكع )
بطريقة الرجكع في البرىاف  º 290الرباعي = 

 .....كسيان ع
زكايا الشكؿ قياسات تحقؽ بمثاؿ أف مجمكع  -

 .............................º 290الرباعي = 
 

 
 
 

 
 
 

  متابعة صحة
جابات إً 

الطبلب في 
 النشاط المقابؿ

 
 
 
  برىف أف

مجمكع زكايا 
الشكؿ الرباعي 

 =290 º 
 
 
  تحقؽ باألمثمة

مف أف مجمكع 
قياسات زكايا 

 الشكؿ الرباعي 
=290 º 
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 تية:سألة اآلميناقش المعمـ مع الطبلب ال -
 °19، °19أ ب ج د شكؿ رباعي فيو قياس زكاياه ) 

 ( اجب°920، 11°، 
 .................حدد المعطيات في المسألة؟.......
 .................حدد المطمكب في المسألة؟ .......
 ................ارسـ المسألة؟.....................

 لحؿ المسألة؟..............مناسبة  خطة ضع
 ..................؟.................الخطةنفذ 

 .................تحقؽ مف صحة حؿ المسألة؟......
 
 
يجد الطالب -2

قياس زاكية 
مجيكلة في الشكؿ 

 الرباعي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثارةمرحمة الإ  -3
الطبلب كتحفيز دافعيتيـ مف  تماـاىك  تباهانثارة إً 

تي لممناقشة كالحكار مع خبلؿ عرض المثاؿ اآل
المعمـ العصؼ الذىني  الطبلب مستخدمان 

 كالمجمكعات التعاكنية
في الشكؿ المقابؿ مثاؿ :

أ ب ج د شكؿ رباعي ، 
 أكجد قيمة س؟ 

 مرحمة االستكشاؼ -2
 :يناقش المعمـ الطبلب حكؿ ما يمي

 السابؽ...... المعطيات المتكفرة عمى المثاؿحدد  -
 ؽ............حدد المطمكب حمو في المثاؿ الساب -
 مرحمة التفسير -1

يطمب المعمـ مف الطبلب شرح المسألة السابقة 
كالتعبير عنيا بالرمكز، كتحديد ما ىك متكفر عمييا 

مف معمكمات كمعطيات تساعد في الكصكؿ لمحؿ ، 
 لمسألة . كتحديد ما ىك مطمكب في ا

 مرحمة التكسع -4
يتابع المعمـ المسألة السابقة في المثاؿ السابؽ كيكجو 

 
 
 
 
  مبلحظة

كمتابعة 
جابات إً 

الطبلب في 
مناقشة المثاؿ 

 المجاكر
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 الطبلب نحك
مناسبة إليجاد قيمة س في المسألة  خطة كضع -

 ........................السابقة........
 خطة الحؿ.......تنفيذ  يطمب المعمـ مف الطبلب -
 مرحمة التقكيـ -5
  الحؿ ك التأكد يشارؾ المعمـ الطبلب في مراجعة

لييا الطبلب مف إً جابة التي تكصؿ مف صحة اإلً 
  :خبلؿ ما يمي

 º 11اذا كانت قيمة س التي تكصمت الييا =   -
 حؿ .......................فتأكد مف صحة ال

تحقؽ مف  º 10كف قيمة س = كىؿ يمكف أف ت -
 .................................دعاءاالصحة 

 
 
 
 اسات أكجد قي

ا ايك الز 
المجيكلة في 
 الشكؿ االتي

 التقكيـ الختامي لمدرس

 º 85أ ب ج د شكؿ رباعي فيو قياس زاكية أ =  -3
، كقياس زاكية  º 300كقياس زاكية ب الخارجية = 

  º 90ج = 
  ما ىماتكجد ىناؾ زاكيتاف مجيكلتاف في السؤاؿ 

 ...............................ة.حدد المطمكب في المسأل
  حدد المعطيات المتكفرىؿ ىناؾ معمكمات متكفرة تساعد في ايجاد أحد الزاكيتاف المجيكلتاف 

 ................................................................في المسألة................
  مناسبة لمحؿ...... خطةضع.............................................................. 
  الحؿ............................................... خطةنفذ.............................. 
 .................................تحقؽ مف صحة الحؿ..................................... 
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ج      ؽ  ب ج د شكؿ رباعي فيو: أ الشكؿ المقابؿ  -1
=10º  

 ......اكتب المعطيات المسألة.......................... 
 المقابؿ............... حدد المطمكب حمو في السؤاؿ..... 
  : خطة الحؿ................................ضع كيؼ يمكف ايجاد المطمكب حمو في السؤاؿ 
  الزكايا أ ، ب ، د ...... أكجد قياسثـ أكجد قيمة س....................................... 
 ...........تحقؽ مف صحة الحؿ في السؤاؿ المجاكر....................................... 
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   ( Six Thinking Hats)استراتيجية قبعات التفكير الست  ثالثان 
 قبعات التفكير الست فيمقدمة 

مف  "رئيسيا المختمفة في عصرنا الحالي ىدفان و ميارات تنميةلقد أضحى تعمـ التفكير ك 
 أىداؼ المؤسسات التربكية في بمداف العالـ المتقدمة ، كحؽ لكؿ فرد مف أفراد المجتمع ، كنظران 

البرامج كاالستراتيجيات  مف كبيران  ألىمية تنمية التفكير لدل المتعمميف فقد طكر الباحثكف عددان 
لى تعميـ كتطكير ميارات التفكير لدييـ في جميع مراحؿ التعميـ ، كمف بيف إً كالطرؽ التي تيدؼ 

عمى مدل سنكات مف برامج القت Edward De Bono) )دكارد دم بكنكإً ىذه البرامج ما طرحو 
التفكير، كمف أىميا برنامج  صدل كانتشار كاسع عمى المستكييف العربي كاألجنبي في تنمية ميارات

                                . ( The Six Thinking Hats)قبعات التفكير الست 

 مف بريطاني طبيب (Edward De Bono))دكارد دم بكنكإً  لى أفإً  كيشير األدب التربكم
 الطبية خمفيتو مالطي، مف ركاد التفكير كالتفكير اإلبداعي عمى كجو الخصكص، ساعدتو أصؿ
 قبعات استراتيجية منيا التفكير في عدة استراتيجيات فابتكر كالتفكير الدماغ أبحاث في التعمؽ عمى

لى ستو أنماط  يمثؿ كؿ إً حيث قسـ التفكير عند االنساف  ( Six Thinking Hats)الست  التفكير
يقصد بيا المعنى الحرفي نساف أك يخمعيا حسب طريقة تفكيره ، كالقبعة ىنا ال نمط قبعة يمبسيا اإلً 

 ليا كانما ترمز لطريقة تفكير معينة تكائـ مع لكف تمؾ القبعة كداللة خصائصيا.

لى تبسيط عممية التفكير إً أف قبعات التفكير الست تيدؼ ( 99: 2009،دم بكنك)كيرل 
ع قبعة ك أك تغير نمط تفكيره بسيكلة كيسر مثؿ سيكلة خم تقاؿناالكزيادة فاعميتو، كالسماح لممفكر 

شكؿ مر الذل يجعمو يتبنى بارتداء اخرل كبيذا يصؿ الفرد لنتيجة متكازنة مف عممية التفكير األى 
ك المناظير التي تساعده عمى رؤية المكضكع مف مختمؼ الزكايا،  يكبير تشكيمة كاسعة مف المناح

 كما أنيـ أنفسيـ داخؿ منظكر معيف.   اذ أف األفراد عندما يمبسكف قبعة معينة فيـ يمعبكف أدكاران 

 ستة التفكير إلي مكانية تقسيـإً  عف افتراض دم بكنك عبارة ىي الست القبعات كفكرة
 يخمعيا أك اإلنساف يمبسيا لكف مف ألكاف التفكير كؿ قبعة كتمثؿ قبعات مختمفة ذات ستو ألكاف ،

اط مختمفة مف أنماط التفكير بيدؼ المحظة فتعمؿ عمى تفعيؿ ستة أنم تمؾ في تفكيره طريقة حسب
 أف عمى كبيرة قدرة جدان  قصير كقت كفي الفرد عطيالكصكؿ الى نتيجة متكازنة مف عممية التفكير تي 

 مبدعة مكاقؼ إلى الجامد المكقؼ تحكؿ كأنيا العممية كالشخصية المكاقؼ في كناجحان  متفكقان  يككف
بكنك  دم إدكارد حسب اإلبداع إلى لمكصكؿ المختمفةالعكامؿ  ننسؽ كيؼ تعممنا طريقة أنيا ،كما

 .   :Mary & Joan's ,2004 )  34) المشار اليو في مارم ك جكف
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 (,Kenny 2004:34)كيني . أخر لماذا اختار دم بكنك القبعات كليس شيئان  

 فيي كليذا التفكير، بكظيفة يقـك الذم الدماغ يحتكم كالرأس لمرأس، األقرب ىي القبعات إف -9
  .األقرب لمتفكير

 ، األفكار كىكذا الظركؼ بتغير نغيرىا ما سرعاف ألننا الرأس عمى طكيبلن  القبعة تبقى ال عادة -2
 أف يمكف ال التي كالقبعة الحؽ كقت في عنيا كنتخمى ، معيف كقت في ما نعجب بفكرة فقد

  . لدينا طكيبلن  تعيش آال يجب ككذلؾ  الفكرة ، طكيمة مدة نمبسيا
 في طكيمة مدل بقيت إف نياإً ف الفكرة ككذلؾ ، أناقتيا كتفقد تتسخ طكيبلن  تيمبس التي القبعة -2

 . فييا ال جكدةةن بالي قد تصبح فإنيا رؤكسنا
 أك القاضي أك الجندم قبعة غير الممرضة فقبعة ، شخص كؿ يمارسو الذم لمدكر رمز القبعة -1

  .كىكذا ... ىيئة التدريس عضك
 الكضع ك التفكير في سمكبوأي  يفسر أف يمزمو التفكير، كما مف مختمفة ألكاف إلى اإلنساف يحتاج -1

 كاإلبداع لمتفكير مختمفة قبعات عدة لبس إلى يحتاج المفكر اإلنساف مامو كلذلؾأى  المستجد
 كالسبب معيف بمكف حددىا محطة ككؿ خطي مسار بشكؿ عف التفكير بكنك دم كعبر . كالنقد

 . التفكير مكاف ىك الرأس كالرأس عمى ترتدم القبعات فألى  ذلؾ في

 تعريؼ استراتيجية قبعات التفكير الست
 تعد ىذه االستراتيجية مف استراتيجيات تعميـ التفكير الحديثة التي كضعيا العالـ دم بكنك

ككاف ىدفو األساسي تكضيح كتبسيط التفكير، كذلؾ حتى تزداد فعاليتو ، فالفرد مف خبلؿ ىذا 
البرنامج يقكـ بالتفكير بالتعامؿ مع شيء كاحد ، كالسماح لممفكر باالنتقاؿ أك بتغير نمط تفكيره ، 

فرح أك فالقبعات الست الممكنة ىي عباره عف كسيمو يستخدميا الفرد في معظـ لحظات الحياه ال
 الحزف أك القيادة ، اك غيره . 

كقد تعددت التعريفات ك المفاىيـ المتعمقة بالقبعات الست كعمى الرغـ مف اختبلؼ 
دكارد دم بكنك مؤسس برنامج القبعات الست ، إً ال أف المعنى كاحد ، كىك كما أكرده إً المصطمحات 

 حيث تعرؼ القبعات الست عمى النحك التالي:  

( بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات أك الطريقة التي يتبعيا المعمـ 229 : 2090،ـ إبراىي)عرفيا  -
، مف ممارسة ستة أنكاع رئيسية لمتفكيرمع تبلميذه لتكجيو كتنظيـ تفكيرىـ ، كتدريبيـ عمى 

 0خبلؿ ارتدائيـ ست قبعات لكؿ منيا كظائؼ محددة كلكف مميز يرمز ألحد أنكاع التفكير 
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بعة البيضاء  كترمز لمتفكير المكضكعي ، كالقبعة الصفراء كترمز كىذه القبعات ىي : الق
يجابي ، كالقبعة الحمراء كترمز لمتفكير العاطفي ، كالقبعة السمراء ترمز لمتفكير الناقد لمتفكير اإلً 

زرقاء ترمز لمتفكير فكؽ الحذر ، كالقبعة الخضراء ترمز لمتفكير المنتج اإلبداعي ، كالقبعة ال
 . المعرفي 

( بأنيا طريقة لتقسيـ التفكير إلي ستة أنكاع ، كاعتبار 21 : 2001،الشايع ك العقيؿ)عرفيا  -
 كؿ نكع كقبعة يرتدييا المفكر أك يخمعيا حسب طريقة تفكيره في مكقؼ ما .  

( بأنيا خطكات متسمسمة ك مرتبة ، تستخدميا المعممة في 11: 2001،البركاتي )عرفتيا  -
ليؿ المعممة ، لتنظيـ أنماط التفكير المختمفة ، كتقسيميا إلي ستة الصؼ في ضكء ما كرد في د

 عمى طبيعة المكقؼ التعميمي ، كتستخدـ بشكؿ فردل أك جماعي . أنكاع مف التفكير ، بناءن 

كالسماح  وتعمى أنيا طريقة لتبسيط التفكير كزيادة فاعمي ( 9: 2111,ادكارد دم بكنك)عرفيا  -
لؤلفراد االنتقاؿ أك تغير نمط تفكيره  كرؤية المكضكع مف مختمؼ الزكايا كذلؾ عف طريؽ تقسيـ 

نساف حسب طريقة تفكيره لى ستة أنماط كاعتبار كؿ نمط كقبعة يمبسيا أك يخمعيا اإلً إً التفكير 
 في تمؾ المحظة .  

( بأنيا إحدل االستراتيجيات الحديثة لتنمية ميارات التفكير  11 :2090،السيد محمد)عرفيا  -
 0لطريقة العصؼ الذىنى دكارد دم بكنك( ، كتعتبر تطكيران إً التي اقترحيا ) 

بداع يتـ استخداـ بأنيا نمكذج كبلسيكي في اإلً   ,Gitomer)  2000 : 234)عرفيا جيتكمر -
 االلكاف فيو إليصاؿ مسألة معينة  .

عمى أنيا طريقة تقكـ بتقريب المشكمة ، حيث تقدـ لنا  (Gross,1998 :165) عرفيا جركس -
 .تتنكع فيو أنماط التفكير  نمكذجان 

 كبعد االطبلع عمى التعريفات السابقة نجد أنيا بينت القبعات الست عمى أنيا:

 . طريقة أك اسمكب أك برنامج لتنمية التفكير كمياراتو كتنظيمو كتبسيطو 
 اإلجراءات لمكصكؿ إلى تفكير فعاؿ تتضمف مجمكعة مف 
  يمثؿ نمط تفكير معيف معينان  تتككف مف ست قبعات ككؿ قبعة تحمؿ لكنان 
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  تقسـ التفكير إلي ستة أنماط ، كاعتبار كؿ نمط كقبعة يمبسيا ، أك يخمعيا حسب طريقة تفكيره
 في تمؾ المحظة .

 لى أخر إً نتقاؿ مف نمط تفكير تسمح لمفردة ممارسة عممية لعب االدكار في التفكير كذلؾ باال
 كبالتالي تسطيع التحرر مف قيكد الذات المسئكلة عف معظـ أخطاء التفكير . 

 . ) تستخدـ بشكؿ فردل أك جماعي ، كبخطكات متسمسمة ك مرتبة ) يفضؿ ذلؾ 

 تعريؼ الباحث لقبعات التفكير الست
معالـ القبعات الست بعد استعراض التعريفات السابقة  كالتعرؼ مف خبلليا عمى أىـ 

جراءات الخطكات المرتبة ك القبعات الست عمى أنيا مجمكعة مف اإلً  ؼمخص  الباحث تعرييي 
المخططة التي يتبعيا معمـ الرياضيات مع طبلب الصؼ الثامف أثناء دراستيـ لكحدة األشكاؿ 

رسة ستة أنكاع ( ، لتكجيو كتنظيـ تفكيرىـ كتدريبيـ عمى مما2الرباعية مف مقرر الرياضيات )ج 
رئيسية لمتفكير، مف خبلؿ ارتداء ست قبعات لكؿ منيا كظائؼ محددة كلكف مميز يرمز ألحد أنكاع 
التفكير ، كىذه القبعات ىي القبعة البيضاء كترمز لمتفكير المحايد المكضكعي ، كالقبعة الصفراء 

كالقبعة السكداء كترمز لمتفكير  يجابي ، كالقبعة الحمراء كترمز لمتفكير العاطفي ،كترمز لمتفكير اإلً 
الناقد الحزر ، كالقبعة الخضراء كترمز لمتفكير المنتج اإلبداعي ، كالقبعة الزرقاء كترمز لمتفكير 

 الشمكلي.

  الفمسفة التي تقـك عمييا استراتيجية قبعات التفكير الست      
قبعات التفكير الست حيث يرم أف تفكير اإلنساف لو ستة أنكاع  دكارد دم بكنكإً ابتكر 

رئيسية كىى : التفكير المحايد، كالتفكير العاطفي، كالتفكير الناقد ) التفكير في السمبيات( ، كالتفكير 
يجابي ) التفكير في االيجابيات كالمميزات ( ، كالتفكير اإلبداعي ، كالتفكير الفكؽ معرفي ، اإلً 

، كأال يقتصر تفكيره عمى نمط كاحد لمتفكير ، حيث فرد أف يستخدـ ىذه األنماط جميعان  كيمكف ألم
أف كؿ نمط مف ىذه األنماط الستة لمتفكير يشبو القبعة التي يرتدييا الفرد أك يخمعيا في الكقت 

ح تيتي( أف قبعات التفكير الست  99 : 2009دم بكنك،  )كقد أشار  ،المناسب حسب طريقة تفكيره
مفرد قيادة تفكيره ، كما يقكد قائد الفرقة المكسيقية بقيادة االكركسترا ، كبذلؾ يمكف لو االنتقاؿ إلي ل

مسارات متعددة ك التفكير بطرؽ مختمفة حكؿ مشكمو ، كتكمف القيمة األساسية لمفيكـ قبعات 
 :2090اصـ ،)ع 0التفكير في سيكلة استخداـ ىذه القبعات الست ، كمبلئمتيا لممكاقؼ المختمفة 

221 .)  
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ساس الفمسفي التي بنيت عميو القبعات الست كىك أف العقؿ كمما سبؽ يكضح الباحث األ
البشرل يفكر بعدد مف الطرؽ في نفس الكقت دكف تنظيـ أك ترتيب لؤلفكار، كقد تختمط عمى 
الشخص أثناء عممية تفكيره المشاعر مع المنطؽ مع الحقائؽ مما يؤدل الى تشتت تفكيره ، كمما 

منطقي  بأسمكب باألمكركقد يفكر الكثير مف الناس ال يمكنو مف الكصؿ الى الحؿ األمثؿ ، 
لي المخاطر إً مف كجيات نظر حدسية أك عاطفية ، أك قد ال يمتفكا  لؤلمكريجابي كلكف ال ينظركا إً ك 

مما يؤثر في مستكل التكازف كالشمكلية في خططيـ كقراراتيـ. أما  يـتكاجيكالصعكبات التي قد 
لى حؿ المشكمة ، أك اتخاذ إً نو يمكف الشخص مف التكصؿ إً ست فالتفكير باستخداـ تقنية القبعات ال

القرار األنسب باستخداـ جميع كجيات النظر ، كرؤية المشكمة مف جميع زكاياىا . كقد عمؿ 
دكارد دم بكنك عمى نشر ىذه التقنية في التفكير في جميع مجاالت االعماؿ ك التعميـ إً الدكتكر 

ف كبريات الشركات القرارات كحؿ المشكبلت ، كبناء الخطط . كنرل اآل خاذاتألىميتيا الكبرل في 
 سمكب في المناقشات الجماعية عند معالجة القضايا اليامة.     كالمؤسسات حكؿ العالـ تستخدـ ىذا األي 

 كصؼ القبعات الست
ؿ إف قبعات التفكير الست ىي ليست قبعات حقيقية، كٕانما قبعات نفسية إذ أعطى دم بكنك لك

ليعكس طبيعة التفكير المستخدـ ، كاستخدـ دم بكنك األلكاف لتسمية القبعات لسيكلة  قبعة لكنان 
تذكرىا ، كلسيكلة التميز بينيا ، باإلضافة إلي أف كؿ لكف مرتبط بالكظيفة التي تقكـ بيا القبعة ، 

دكارد دم بكنك إً ( ك)  10 – 11 : 2009دكارد دم بكنك ،إً ) 0كيمكف تكضيح ذلؾ بما يمي 
،2001 : 11 – 11    . ) 

          ) المتطمبات ، البيانات ، المعمكمات      ( القبعة البيضاء -3
 بالمكضكعية كتتميز الحيادم التفكير إلى القبعة ىذه ترمز
 عمى الحصكؿ جؿأى مف  التساؤؿ أسس عمى قائـ التفكير كىذا ،

 كالمعمكمات الحقائؽ جمع قبعة الخ كىي.? أرقاـ... ؟ حقائؽ
 كالتحفيز ليا المكضكع جكانب كدراسة البيانات كقاعدة كالخطط

 نحصؿ ككيؼ ؟ يريدىا التي المعمكمات ما : األسئمة ىذه مثؿ يسأؿ البيضاء القبعة يرتدم كالذم
؟ ماذا نحتاج لمعرفة  ..؟ ماذا نريد أف نعرؼ عف طرحيا تريد التي األسئمة ىي ؟ ما عمييا

؟ كغيرىا مف األسئمة التي تستيدؼ الحصكؿ عمى حقائؽ  ...؟ مف...؟ متى ...معمكمات عف
 المتكافرة . كغير المتكافرة المعمكمات إلى تباهناال تكجو البيضاء كالقبعة ،كمعمكمات حكؿ مكضكع ما
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 ( 10: 2001، البركاتي) 0يتصؼ بما يمي   البيضاء القبعة يرتدم كمف
  . األسئمة عمى محددة ك مباشرة إجابات يجيب -
  .اإلحصاءات ك األرقاـ ك بالكقائع ييتـ -
 ) المكضكعية ) المعمكمات إعطاء في الكمبيكتر دكر يمثؿ -

( أف مرتدك القبعة البيضاء يتميزكا بالخصائص  9 : 2002 ، يالسكيداف ك العدلكن)كقد ذكر 
 التالية :

 طرح معمكمات أك الحصكؿ عمييا -
 التركيز عمى الحقائؽ ، كالمعمكمات  -
 التجرد مف العكاطؼ ، أك الرأم  -
 االىتماـ باألرقاـ أك اإلحصائيات  -
 تمثيؿ دكر الكمبيكتر في إعطاء المعمكمات  -
 االىتماـ باألسئمة المحددة لمحصكؿ عمى الحقائؽ ، أك المعمكمات  -
 اإلجابات المباشرة ك المحددة عف األسئمة -
 اإلنصات ك االستماع الجيد  -
 التميز بيف درجة الصحة ك درجة الخطأ في كؿ رأم  -

 ضيؼ الباحث أف بعض مف الخصائص التي يتسـ بيا أصحاب القبعة البيضاء : كيي 
 يتـ سؤاؿ الطبلب فييا عف المعمكمات 
 يفكر الطالب فييا بكاقعية ك مكضكعية 
 ائؽ ، كأرقاـ دكف تفسير ، أك تبرير مثؿ يركز الطالب الذم يفكر بيذا النمط عمى إعطاء حق

 الكمبيكتر
 الحيادية ك المكضكعات التامة 
  عدـ تفسير المعمكمات 
  االىتماـ باألسئمة المحددة لمحصكؿ عمى الحقائؽ ، أك المعمكمات 
  االىتماـ باألسئمة المحددة لمحصكؿ عمى الحقائؽ ، أك المعمكمات 
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 العكاطؼ ( –الحدث  –) المشاعر  القبعة الحمراء -1
 مف العمؽ في يكمف ما عمى لي التفكير العاطفي القائـإً كترمز 

في التفكير  مكر مكجكده حتمان أي كتخميف ، كىذه  كحدس كمشاعر عكاطؼ
نساف بقصد أك بدكف قصد عند تعرضو لمكضكع نساني قد يمارسيا اإلً اإلً 

لى إً في استخراج العكاطؼ كالمشاعر ك األحاسيس  ما ، كلعؿ التفكير بيذه القبعة يساعد كثيران 
ف التساؤؿ المطركح : ما الشعكر إً خريف بكضكح. كعند التفكير بيذه القبعة فالسطح حتي يراىا اآل

عف ىذا  أك غير راضو  نحك مشكمة أك قضية ما ؟ ماذا يخبرؾ حدثؾ حكؿ ...؟ ىؿ انت راضو 
لنظر عف المعمكمات المتكفرة كالمتاحة عف المكقؼ ؟ ىؿ تحب أك تكره ىذه الطريقة ؟ بغض ا

 المشكمة أك القضية. 

الحمراء يتميز  القبعة يرتدم كمف المكضكع نحك ىذا شعكرم :يقكؿ القبعة ىذه يرتدم كمف 
 .    pal ) , 2004: 19) : باؿ بالسمات األتية

  . سبب بدكف أك بسبب كانفعاالتو أحاسيسو يظير دائما -
  . كالمعمكمات بالحقائؽ تدعـ كلك حتى بالمشاعر ييتـ -
  .منطقي كليس عاطفي أساس عمى تككف كتفكيره كآرائو العاطفي أك اإلنساني لمجانب يميؿ -

 ( أف مف أبرز خصائص مف يرتدييا:  11 : 2001،البركاتي)كقد ذكرت 
 يتـ السؤاؿ فييا عف المشاعر -
 يفكر الطالب فييا بمشاعره ك عكاطفو  -
 ما شيءيساؿ المعمـ الطبلب أف يصفكا شعكرىـ نحك  -
 يركز الطالب المفكر بيذا النمط مف التفكير عمى الحدث ك يستبعد المنطؽ ك المبررات  -

 كمما سبؽ يستنتج الباحث بعض مف خصائص أصحاب القبعة الحمراء: 
 ركر ، إظيار المشاعر ك األحاسيس كليس بالضركرة مف كجكد مبرر ليذه المشاعر مثؿ الس

 الثقة ، الغضب ، الشؾ ، القمؽ ، األماف ، الحب ، الغيرة ، الخكؼ ، الكره .........الخ
 االىتماـ بالمشاعر فقط ، بدكف النظر إلي الحقائؽ أك المعمكمات أك المبررات 
 إظيار الجانب اإلنساني غير العقبلني 
 أم  0ة يمكف جعميا فرضيات تتميز غالبا" بالتحيز ، أك التخمينات التي ربما ال تصؿ إلى درج

 أنيا مشاعر ليس ليا أساس سكم إحساس الفرد بيا في الغالب 
  المبالغة في تحميؿ الجانب العاطفي ، كٕاعطائو كزنا" أكب مف المعتاد 
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 ( السمبيات - المصاعب – المخاطر – الحذر  : ) السكداء القبعة -2
النقد كالمنطؽ ترمز ىذه القبعة الى التفكير السمبي ، كىي قبعة 

حيث أف المكف األسكد لمقبعة  الخكؼ كالحذر كالتشاـؤ كالسمبيات  ك
كالتفكير في  يرمز الي العبكس كالصرامة كالخكؼ ك الحذر كالتشاـؤ

بيذه القبعة يتجو نحك تحديد المشكبلت كالصعكبات المحتممة كالتي يمكف أف تنشأ عف أم مكقؼ 
ف مف التساؤالت لتي تطرح عمى سبيؿ المثاؿ : ما إً قبعة فأك أم مشكمة ، كعند التفكير بيذه ال

الصعكبات المحتممة ؟ كالمشكبلت الممكف حدكثيا ؟ ما األشياء الغير مرغكبة ؟ ما مكاطف الضعؼ 
 ؟ ما المخاطر ؟ ما االشارات المحذرة ؟ ما ىي السمبيات المكجكدة ؟ .

ء بكجكد النقد في كمييما ، لكف مف كيرل الباحث أف القبعة السكداء تتفؽ مع القبعة الحمرا
الميـ عدـ الخمط بينيما ، فالنقد في القبعة السكداء يعكد ألسباب منطقية ، أما النقد في القبعة 

 الحمراء يعكد ألسباب منطقية كشعكرية . 

 (10 :2001، البركاتي( : ىذه القبعة يتسمكا بالخصائص التالية كمرتدك
 النجاح باحتماالت التفاؤؿ كعدـ التشاـؤ .  
  األداء ينتقد دائمان .  
 أسيرىا كيككف الفاشمة كالتجارب العكائؽ عمى يركز . 

 ( أف مرتدك القبعة السكداء يتسمكا بالسمات االتية: 1 : 2002 ، يالسكيداف كالعدلكن)كذكر 
إلييا مف نقد اآلراء ك رفضيا ، كربما تمجأ إلى ذلؾ إلى المنطؽ كالحجج ، ك األدلة التي ينظر  -

 زاكية سمبية معتمة .
 التشاؤـ كعدـ التفاؤؿ باحتماؿ النجاح -
 إيضاح نقاط الضعؼ بأم فكرة  -
 التركيز عمى العكائؽ كالمشكبلت ك التجارب الفاشمة  -
التركيز عمى الجكانب السمبية : كارتفاع التكاليؼ ، أك قكة الخصكـ ، أك شدة المنافسة ، أك  -

 تكقعة الضعؼ الذاتي ، أك األخطار الم
 تكقع الفشؿ ك التردد في اإلقداـ -
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عدـ استعماؿ االنفعاالت ك المشاعر بكضكح ، كٕانما تمجأ إلي استعماؿ المنطؽ ك اظيار الرأم  -
 .بصكرة سمبية  

 
 كمما سبؽ يضيؼ الباحث بعض مف صفات مف يرتدل القبعة السكداء ما يمى : 

 يتـ السؤاؿ فييا عف نكاحي الضعؼ 
  البحث عف النقص ك المحاذير كالسمبياتيتقصى الطالب فييا 
 يسأؿ المعمـ الطبلب أف يحددكا ما المشاكؿ ك الصعكبات التي يمكف أف تككف 
  ييتـ المفكر بيذا النمط بالتقديرات السمبية ، كٕاظيار األشياء الخاطئة كطرح األسئمة السمبية 

 االيجابيات ( –) التفاؤؿ القبعة الصفراء   -4
إلي التفكير اإليجابي الذل يركز عمى الجكانب ترمز القبعة الصفراء 

االيجابية في المسألة مكضكع البحث ، حيث أف المكف األصفر يرمز 
الى الشمس عنكاف التفاؤؿ ك النكر كالكضكح ، كالتفكير بيذه القبعة يتجو 
نحك الطمكح لممستقبؿ كالفكائد كااليجابيات التي ستتحقؽ مف الفكرة أك 

كعند التفكير بيذه القبعة فاف مف التساؤالت لتي تطرح عمى سبيؿ المثاؿ : ما القضية المطركحة ، 
الفكائد أك االيجابيات ؟ ما قيمة كذا؟ لماذا يعتبر ىذا األمر جيدا"؟ كيؼ سيساعدنا ىذا؟ كيؼ 

 . ستحسف ىذه الفكرة مف ظركؼ العمؿ اك الحياة؟

 (pal  2004, 19:) باؿ كما ذكرىا: تية كمرتدك ىذه القبعة يتصفكا بالخصائص اآل
  لمتجربة كمستعدان  كٕايجابيان  متفائبلن  يككف -
  .الفشؿ احتماالت كتقميؿ النجاح احتماالت عمى يركز -
 بالفرص كييتـ إيجابية بصكرة المنطؽ يستعمؿ بؿ بكضكح كاالنفعاالت المشاعر يستعمؿ ال -

 .استغبلليا  عمى المتاحة كيحرص

 ( بعض الخصائص حكؿ القبعة الصفراء  9: 2001،الجمعاف )كأضاؼ 
 يتـ السؤاؿ فييا عف نكاحي القكة  -
 يككف الطالب فييا فرح متفائؿ  -
 يسأؿ المعمـ الطبلب أف يفكركا في األشياء االيجابية نحك مكضكع ما  -
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 تمثؿ التفكير االيجابي ك البناء ك المنتج ك المفكر الذم يرتدل القبعة الصفراء يككف متفائبلن  -
 كيقدـ االقتراحات ك المشاريع 

 كيضيؼ الباحث مف بعض الصفات التي يتسـ بيا أصحاب ىذه القبعة منيا:
  التفاؤؿ ك اإلقداـ ك االيجابية ، كاالستعداد لمتجريب 
  التركيز عمى إبراز احتماالت النجاح كتقميؿ احتماالت الفشؿ 
  تدعيـ اآلراء كقبكليا باستعماؿ المنطؽ ، كٕاظيار األسباب المؤدية لمنجاح 
   إيضاح نقاط القكة في الفكرة كالتركيز عمى جكانبيا االيجابية 

 إبداع ( –جديدة  أفكار )القبعة الخضراء  -5
 اإلبداع رمز اإلبداعي، المكف األخضر التفكير إلى كترمز

كالخركج مف األفكار القديمة الى التجديد كاالبتكار، كالتجديد كالخصكبة 
كالتفكير بيذه , الصغيرة الغرسة مف الكبير النبات مثؿ نمك ك االبتكار

القبعة يتجو نحك البحث عف األفكار الجديدة األصمية غير المسبكقة 
كالكصكؿ الييا بالعمؿ الجاد كالسعي لمتطكير كالتغير البناء بإيجاد 

التفكير بيذه القبعة فاف مف التساؤالت لتي تطرح عمى سبيؿ المثاؿ :  كعند، حمكؿ كبدائؿ متعددة 
ىؿ ىناؾ أفكار جديدة ليذا المكضكع ؟ كىؿ ىناؾ حمكؿ اخرل ليذه المشكمة؟ ىؿ ىناؾ أم بدائؿ 

  ،اضافية؟ ، كيؼ يمكف حؿ ىذه المشكمة بطرؽ مختمفة ؟
 ضع عنكانا" جديدا" لممكضكع الحالي ؟

 ( 81 : 1008، ) البركاتي :يتصؼ بالصفات االتية  راءالخض القبعة يرتدم كمف
 الحرص عمى األفكار الجديدة ك اآلراء ك المفاىيـ ك التجار كالكسائؿ -
 البحث عف البدائؿ لكؿ أمر ، كاالستعداد لممارسة الجديد لكؿ منيا  -
 ال يمانع في استغراؽ بعض الكقت ك الجيد لمبحث عف األفكار ك البدائؿ الجديدة  -
 ، لك  ( لمبحث عف الطرؽ الجديدة 00استعماؿ طرؽ اإلبداع ككسائمو )مثؿ ماذا  -
 محاكلة تطكير األفكار الجديدة أك الغريبة ، بؿ كصناعة األفكار الجديدة  -
 الرغبة في التخيؿ ك التفكير العميؽ .  -
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 :مف الخصائص لمقبعة الخضراء عمى النحك التالي ان ( عدد 1 :2001،الجمعاف )كقد ذكر 
 يتـ فييا السؤاؿ عف األفكار الجديدة -
 يككف الطالب في حالة إبداع -
 لي ماذا يمكف أف تؤدم ؟ إً ؿ الطبلب عف اإلمكانيات المتاحة ، ما ىي ؟  ، ك أتس -
تمثؿ التفكير اإلبداعي ، كالشخص الذم يضع القبعة الخضراء يجعؿ المخرجات ك النتائج  -

 .مخرجات إبداعية ك مثالية ، كيطرح البدائؿ
ف ىذه القبعة قبعة التفكير إً يرمز المكف األخضر إلى النبات ك الحياة الجديدة ، لذلؾ ف -

 اإلبداعي.
 

 كمما سبؽ يضيؼ الباحث أف مف يرتدل القبعة الخضراء يتميز بما يمى:
 كمفاىيـ كتجارب أفكار مف جديد كؿ عمى يحرص  
 التغير عمى كالعمؿ لمتطكير يسعى كدائمان  عمييا المترتبة كالنتائج المخاطر لتحمؿ مستعد 

 الجديدة كالبدائؿ األفكار عف لمبحث كالجيد الكقت مف كيعطي
 ربما(  ، كيؼ ، ىؿ ، لك ماذا ) مثؿ إبداعية كعبارات كسائؿ يستعمؿ . 

  الشمكلي( التفكير(       الزرقاء القبعة -9
لى القضية نظرة إً لى التفكير الشمكلي الذم ينظر إً ترمز ىذه القبعة 

كالذم يغطى كيشمؿ كؿ أنكاع التفكير السابقة ، كما ىك الحاؿ  عامة
في السماء الزرقاء التي تغطى كتشمؿ تحتيا كؿ شيء ، كالتفكير بيذه 
القبعة يشبو عمؿ القائد المنظـ كالمنسؽ لعمؿ كأداء فرقة ما ، حيث 

تبدؿ التفكير مف نمط يشعر تفكير القبعة الزرقاء بنكع التفكير البلـز لمكصكؿ الى نتيجة ، كمتى نس
الي أخر ، كىى بذلؾ تدؿ عمى التفكير في التفكير كالتحكـ بعمميات التفكير كضبطيا كتكجييا 
بالشكؿ األمثؿ ، اف ىذه القبعة ترشد المفكر الى أم القبعات يجب أف ينشط ، كمتى يككف عمميا ، 

نكاع التفكير بحسب الظركؼ كما القبعات كالتتابع األنسب لمتفكير في مكضكع ما ، بمعنى تكيؼ أ
 (.  21 :2001المحددة في مكقؼ أك مكضكع محدد.)الشايع ك العقيؿ، 

لتي تطرح عمى سبيؿ المثاؿ : كيؼ تجرل اف مف التساؤالت إً كعند التفكير بيذه القبعة ف
االمكر حتى االف في حؿ مشكمو معينو؟ كىؿ نسير نحك اليدؼ الصحيح ؟ كما المياـ التفكيرية 
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زمة في مكقؼ ما؟ ما القرار المناسب ليذه المكقؼ؟ ىؿ يمكنؾ تقديـ ممخص لكجية نظرؾ؟ ما البل
 .النتائج التي مكف استخبلصيا ؟ ماذا تعممنا ؟  

 ( أف صاحب القبعة الزرقاء يتصؼ بما يمي:  99 :2002،السكيداف كالعدلكني )كأشارت 
 البرمجة ك الترتيب كاالىتماـ بخطكات التنفيذ كاالنجاز  -
 مكر عمميةتكجيو الحكار كالفكر كالنقاش لمخركج بأي  -
التركيز عمى محكر المكضكع كتجنب اإلطناب ، أك الخركج عف المكضكع ، أك االقتراحات  -

 الغير مجدية ك تنظيـ عممية التفكير كتكجييا 
 ط تفكيرىـ ، أم أف صاحبيا يرم قبعات اآلخريف بكضكح   القدرة عمى التميز بيف الناس ك أنما -
 سئمة ، كفض الجدؿ ك االشتباؾ بينيـخرل عف طريؽ األى تكجيو أصحاب القبعات األي  -
 تمخيص اآلراء ك تجميعيا ك بمكرتيا  -
 يميؿ صاحبيا إلدارة النقاش ك الحصص ، حتى كلك لـ يكف رئيس الجمسة أك المعمـ  -
 ممكضكع ، أك تقديـ االقتراح الفعاؿ المقبكؿ المناسب يميؿ لمتمخيص النيائي ل -
 يستفيد صاحبيا مف المعمكمات ك الحقائؽ ، كيكظفيا بأسمكب منطقي منظـ .  -
يميؿ لبلعتراؼ بأف اآلراء األخرل جيدة ثـ يحمؿ الظركؼ الحالية ليبيف ما ىك الرأم المناسب  -

 في ىذه الحالة . 
 تنظيـ عممية التفكير ك تكجييا -

 كمما سبؽ يضيؼ الباحث بعض مف صفات صاحب القبعة الزرقاء: 
 األمكر اغمب في كاإلدارة بالمسؤكلية يتميز : دقيؽ بشكؿ خطكاتو كيرتب يبرمج  
 بيا يقتنع ثـ كيحمميا اآلراء جميع يتقبؿ  
 كيميزىـ كيحترميـ اآلخريف قبعات يرل أف يستطيع .  
 يتـ السؤاؿ فييا حكؿ التفكير 
  الطالب فييا قيادميككف دكر 
 تسأؿ الطبلب أف يعيركا عف التفكير الذم يحتاج لفيـ شيء ما ، أك التقدـ لؤلماـ 
  تنظـ التفكير بشكؿ عاـ أك تضبطو، كالمفكر بيا يشبو القائد ك بالتالي فيك يتحكـ بباقي

 القبعات 
  جو ك المنظـيرمز لكنيا إلى السماء كالبحر كلذلؾ فيي قبعة القكة ك التفكير المنطقي المك 
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 قبعات التفكير الستأىداؼ استراتيجية 
( أف الغرض 21: 2092،الحسيني )ليو في إً كالمشار  (, Curran 2003)أشار كيكرف

 الحقيقي الستراتيجية القبعات الست ىك :
 تكضيح كتبسيط التفكير لتحقيؽ فعالية أكبر -9
 التحكؿ مف عرضية التفكير الى تعمد التفكير -2
 لى أخرإً المركنة في تغير نمط التفكير مف نمط  -2
 تطكير ميارات الطمبة في التفكير -1
 اكتساب الطمبة جكانب متنكعة في التعميـ  -1

 ( أف مف أغراض القبعات الست أيضا" ما يمى 11 – 11:  2009،كنك دم )كيضيؼ
 تحديد األدكار  -9
 تكجيو االنتباه -2
 ككضع قكاعد لمتفكير  ءىمةالمبل -2
 التنظيـ الفعاؿ لممعمكمات كالخبرات  -1

( عمى النحك 1-11 : 2009،دم بكنك)كيكضح الباحث المقصكد األىداؼ السابقة التي ذكرىا 
 التالي: 

  القبعات الست تحقؽ ىدؼ لعب األدكار عف طريؽ اتاحة الفرصة لمفرد التحرر مف أحد
لنا القبعات أف  األنا ( لذا تتيحمعكقات التفكير كالمسئكلة عف معظـ أخطاء التفكير أال كىى) 

لى إً م الميرج يسمح لؾ أف بتمثيؿ دكره مما يؤدل دكف تجريحيا ، فارتداء زً آراءنا نفكر كنقكؿ 
تحرير ذات الفرد مف التفكير المستقيـ كالذل يسير باتجاه كاحد ليحؿ محمو أنكاع مختمفة مف 

 التفكير .
  طريؽ : تكجيو التفكير نحك رؤل متعددة كالقبعات الست تحقؽ ىدؼ تكجيو االنتباه عف

 دراؾ الفرد لو إً لممكضكع قيد البحث كاالستقصاء كبالتالي يزيد 
 ككضع قكاعد لمتفكير مف خبلؿ طريقة الترميز التي  ءمةكالقبعات الست تحقؽ ىدؼ المبل

منطقييف تتضمنيا القبعات كالتي تتيح لمفرد نقؿ تفكيره كتحكيمو كأف نككف ايجابييف أك سمبييف ، 
أك عاطفييف ، مبدعيف أك غير مبدعيف ، ككذلؾ تبسيط التفكير بإتاحة الفرصة أماـ المفكر 

 التعامؿ مع قضية كاحدة في الكقت الكاحد. 
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  كالقبعات الست تحقؽ ىدؼ التنظيـ الفعاؿ لممعمكمات كالخبرات كذلؾ مف خبلؿ امكانية التحكـ
ؤثر عمى أمزجتنا النفسية ، حيث يؤدل التفكير في كيمياء الدماغ ك االخبلط االربعة التي ت

المتكازم لقبعات الست الي تعديؿ التكازف الكيميائي ، كبخاصة الكصبلت العصبية التي تصؿ 
تفكير بحيث ال يسيطر نكع بيف الخبليا العصبية ، كذلؾ عندما يتـ استخداـ أنكاع مختمفة مف ال

 .عمى أخر
 ستراتيجية القبعات الست ك المتمثمة في كيضيؼ الباحث مف األغراض الحقيقية ال

  العمؿ عمى تحقيؽ التفكير الكاعي المتعمد الذل يحسف اداء الفرد في عممية التفكير بصكرة
فعالة مف خبلؿ عمميات التركيز المقصكدة كالمكجية نحك غرض أك ىدؼ محدد مف التفكير 

م الي تشكيش العمميات المعرفية بدال" مف اشغاؿ العقؿ بممارسة أنكاع مختمفة مف التفكير تؤد
 رباؾ الفرد . إً ك 

  تحقيؽ التفكير المتكازم الذل يكفر بدائؿ عممية أك تطبيقو حيث يعمؿ عمى تشجيع التعاكف بيف
سمكب أي ك أى لي مشكمة ما يقكـ التبلميذ المشاركيف بتغير نمط إً كافة التبلميذ كذلؾ عند التعرض 

 المكقؼ.لتغير  التفكير الذل يمارسكنو تبعان 

لى إً ىداؼ القبعات الست حيث يرل أف القبعات الست تيدؼ أن كيمخص الباحث القكؿ حكؿ 
تكضيح كتبسيط التفكير حتى تزداد فاعميتو كتسمح لمفرد باالنتقاؿ أك بتغير نمط تفكيره حسب 

نكاعو كتزكيد الطمبة أى المكقؼ الذل يتعرض لو ، كما تيدؼ الى تنمية التفكير بجميع أشكالو ك 
 يجابية في مكاجية المكاقؼ المختمفة.   إً بطرؽ 

 مزايا استخداـ استراتيجية القبعات الست
( أف مف المميزات التي 21 :2092،الحسيني)ليو في إً كالمشار  (,curran 2012)لقد أشار كيكرف

 تتمتع بيا استراتيجية القبعات الست ما يمى: 
 سيمة التعميـ كالتعمـ كاالستخداـ  -
 تستخدـ عمى جميع المستكيات -
 تغذل جانب التركيز كالتفكير الفعاؿ -
 تساعد عمى اتخاذ القرار  -
 تحسف مف اتصاؿ الشخص بغيره  -
لمتفكير عندما يعبر الطمبة عف مشاعرىـ بالكره أك بالحب أك أم ان تعترؼ بالمشاعر جزء" ميم -

 مشاعر تجاه الفكرة 
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لييما في إً كالمشار  Figueroa) 2000 ,)ك فيجيكر  ,Gross) 1998)جركس كقد أضاؼ
 ( المميزات التالية :21: 2092،الحسيني)

 استخداـ العقؿ ككؿ كاالستفادة مف التنكع -
 التفكير باألشياء بشكؿ كمى كشامؿ  -
 تعزيز االستماع كزيادة فعالية المقاء  -
 استخداـ القبعات يزيؿ الجكانب السيئة كالمفاىيـ الخاطئة  -
 .تنظـ القبعات التفكير كبالتالي فيـ العمؿ بشكؿ أفضؿ -

ضافة عمى ما سبؽ يرل الباحث أف القبعات الست تمتاز بكثير مف المزايا التي تجعؿ إً ك 
في المكاقؼ التعميمية ، حيث أف ىذه االستراتيجية ال تمتـز بتطبيؽ قبعة بعينيا في  تطبيقيا مرنان 

أكؿ التسمسؿ أك أخره ، كما أنيا ال تشترط استخداـ جميع القبعات في المكقؼ التعميمي الكاحد ، 
ضافة لطبيعة المكقؼ التعميمي ، ككذلؾ خصائص إً حيث أف خبرة كرؤية كؿ شخص لتطبيقيا 

لية أك خطكات استخداـ القبعات ، كاألىـ في ذلؾ التطبيؽ ىك كيفية آىي التي تفرض المتعمميف 
كأف كؿ قبعة تسير في خط متكازم مع بقية القبعات  استخداـ كؿ قبعة مف القبعات خصكصان 

 بطريقة منظمة دكف تداخؿ في التفكير مما يسيـ في تنظيـ التفكير كزيادة دافعية المتعمميف. 

 التفكير الست قبعات لية عمؿآ
( أف 11: 2001ليو في) البركاتي،إً ( كالمشار 902: 2009،السكيداف كالعدلكني)يذكر 

استراتيجية القبعات الست تعطى الشخص الفرصة لمتفكير بطريقة معينة ثـ التحكؿ لطريقة 
القبعة بداع مف تفكير الى تفكير القبعة الخضراء كالتي ترمز الي اإلً  خرل.... كأف يتحكؿ مثبلن أي 

 يجابيات كىكذا .الصفراء كالتي ترمز الى الخصائص كاإلً 

( في كتابو التفكير بالقبعات الست أنو ليس  291 -292 :2009،دم بكنك)كقد أشار 
بالقبعة البيضاء ثـ الصفراء ، كنترؾ  بتداءىناؾ ترتيب ممـز لمتنقؿ بيف القبعات كلكف يفضؿ اإلً 

القبعة الخضراء ك الزرقاء في النياية ، كيستمر العمؿ حتى انتياء الكقت المحدد ، اك استكماؿ 
نماط كاألفكار المطركحة ، أك النقاط الكاردة في الدرس ، كيككف دكر المعمـ أثناء تنفيذ جميع األ

صاحب أللكاف التفكير كالتنقؿ بيف القبعات المختمفة ، االستراتيجية تييئة الجك النفسي الممتع الم
لى اخر كيككف التركيز عمى فعالية إً بحيث يقتصر دكره عمى تحديد متى يتـ االنتقاؿ مف نمط 

 المتعمـ كٕايجابيتة . 
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خذ بيا عند التنقؿ مف قبعة رشادات التي يمكف األن كفى ضكء ما سبؽ يضيؼ الباحث بعض اإل
 خرل كما يمى: أي الى 

 مف الممكف استخداـ القبعة أكثر منمرة  -
ضية أك فكرة ما أكؿ مف المفضؿ أف تسبؽ القبعة الصفراء القبعة السكداء ألننا عندما نطرح ق -

ثـ بعد ذلؾ يفتح المجاؿ أماـ القبعة السكداء  يجابيتياإً عف فكائدىا كاىميتيا كقيمتيا ك  ما نبحث
لنعرؼ ىؿ الفكرة أك القضية عممية اـ ال ؟  ، كما الصعكبات كالمخاطر المحتممة ؟، كماىي 

 فرص النجاح كالفشؿ ؟ . 
القبعة الحمراء لبياف مشاعرنا بذا استخدمت القبعة السكداء لمتقكيـ النيائي فيجب أف نتبعيا إً  -

 كيميا .نحك الفكرة بعد تق
 ذا كاف ىناؾ مشاعر قكية نحك مكضكع ما فيجب البدء بالقبعة الحمراء إلظيار ىذه المشاعر. إً  -
ذا لـ تكف ىناؾ مشاعر نحك فكره ما فيجب البدء بالقبعة البيضاء لمحصكؿ عمى المعمكمات إً  -

البدائؿ ثـ  كبعدىا نضع القبعة الخضراء البتكار البدائؿ ك الحمكؿ ثـ القبعة السكداء لتقييـ ىذه
 القبعة الحمراء لبياف المشاعر نحك الفكرة .   

ـ يجؿ تزكيد البيانات البلزمة لمتقيأى م مرحمة مف أى يمكف استدعاء قبعة التفكير البيضاء في  -
 لمعرفة مدل صبلحية الفكرة لمتطبيؽ . 

كر الغربمة عند استعماؿ القبعة الخضراء يفضؿ أف نتبعيا بالقبعة الصفراء أك السكداء اتقكـ بد -
 .لتحديد البدائؿ الغير ممكنو كذلؾ تحديد نكاحي القصكر

 دكر المعمـ كفؽ استراتيجية القبعات الست في التدريس 
أنو ال يكجد دكر محدد ممـز لممعمـ الستخداـ القبعات    ( 2001 :76 ،دم بكنك)يذكر 

الست في التدريس ، كيعتبر المعمـ في ىذه االستراتيجية المكجو ، كالمرشد لمطالب ، كما كيستخدـ 
 قبعة الزرقاء في معظـ األكقات لتنظيـ سير عمؿ القبعات نحك تحقيؽ اليدؼ في الحصو .الالمعمـ 

قبعات  العديد مف الدراسات كالكتابات المتعمقة باستراتيجيةمف خبلؿ اطبلع الباحث عمى ك  
 ،(2092،الحسيني)، (2092،العزكال(، )2092،المدىكف) دراسة: الست مثؿ التفكير

ينصح الباحث باتباع بعض التعميمات  (2111,ديبونو )،  (2001،البركاتى) ،(2090،ابراىيـ)
القبعات الست مع مراعاة تدريب المتعمميف  كاالرشادات التي تصمح كدكر لممعمـ في استراتيجية

 خرم كما يمى: عمييا لمتنقؿ بالتفكير مف قبعة ألي 
 . يطرح فكرة مبسطة حكؿ قبعات التفكير الست كطريقة استخداميا كالغرض منيا 
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  لمتحميؿ مف كجيات نظر عديدة كقاببلن  يحدد مكضكعا" لمتحميؿ بحيث يككف مبلئمان 
  عمؿ تعاكنية لى مجمكعات إً تقسـ الطبلب 
 يحمؿ الدرس في ضكء المنظكرات المختمفة لقبعات التفكير 
  يخصص كؿ قبعة تفكير لمجزئية التي تتفؽ مع كظيفتيا لمدرس 
  "يضاء (لبايتـ البدء بالقبعة التي تتبلءـ مع مكضكع الدرس )غالبا 
  يسمح لمطبلب بخمع كؿ قبعة بعد االنتياء مف استخداميا ارتداء القبعات االخرل كاحدة بعد

 االخرل حتى يتمكنكا مف تحميؿ المكضكع أك المشكمة مف كجيات نظر مختمفة 
  ) تسجيؿ ما تكصؿ بو الطبلب أكؿ بأكؿ )يمكف استخداـ أكراؽ عمؿ ، سبكرة 
  ًمداد بالتغذية الراجعة اإل 
 لممجمكعات لتقديـ ، كالنقاش حكؿ ما نتج مف نقاط بعد استخداـ قبعات التفكير منح الفرصة 
   .الرؤية الكمية كتمخيص النتائج 

 قبعات التفكير الست بميارات حؿ المسائؿ اليندسيةعالقة 

يرم الباحث أف العبلقة بيف ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كقبعات التفكير الست تتضح مف خبلؿ 
 بعمميات التفكير، ك سيستنتج الباحث ذلؾ مف خبلؿ ما يمي:  اشتراكيما

طار النظرم الخاص بمحكر قبعات التفكير الست أف قبعات التفكير سبؽ كأف كضحنا في اإلً  -9
الست تيدؼ الي تنمية التفكير بأنماطو المختمفة ) األنماط الست لمتفكير مع ما يرمز لكؿ نمط  

نساف لى تنمية التفكير في التفكير حتي يستطيع اإلً إً  بقبعة ذات لكف معيف(، بؿ كيتعداىا
القرار  خاذاتلى حؿ المشكمة ، أك إً التكصؿ  مكاجية المشكبلت الحياتية التي تعترضو ك

كبالتالي فاف ذلؾ   األنسب باستخداـ جميع كجيات النظر، كرؤية المشكمة مف جميع زكاياىا
 يعمؿ عمي تنمية قدرة المتعمـ عمى حؿ مشكبلتو بصكرة عامة . 

حد فركع الرياضيات أى التفكير العقمي كاليندسية ك تنميكلما كانت الرياضيات بفركعيا المختمفة  -2
التي تعمؿ عمى تنمية التفكير اليندسي حيث أف محتكم اليندسة يقدـ عمي شكؿ مسائؿ أك 

 قدرة الطمبة العقمية عمى حؿ المشكبلت .  مشكبلت لتنمية
كحتى يقكـ الفرد بحؿ أم مسألة أك أم مشكمة البد لو أف مف استخداـ التفكير كعممياتو سكاء  -2

أكانت عمميات معرفية أك كراء معرفية ، كمف أمثمة العمميات العقمية المعرفية البلزمة لحؿ 
 كالتحميؿ ، كجمع المعمكمات  .    المسائؿ : االستنتاج ، ك التذكر ، ك االستدعاء ،
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( نستنتج أف استخداـ قبعات التفكير الست يعمؿ عمى تنمية  2( مع )2( مع )9مف خبلؿ ريط )ك 
التفكير بأنماطو المختمفة كبالتالي تنمك لديو القدرة عمى حؿ المشكبلت بشكؿ عاـ كالمسائؿ أك 

المسائؿ اليندسية بطريقة عقمية  ستطيع الفرد حؿالمشكبلت اليندسية بشكؿ خاص، كعندىا ي
منظمة مف خبلؿ خطكات منظمة تسمي خطكات حؿ المسائؿ اليندسية ، حيث أف كؿ خطكة مف 

في النياية  ذان إً خطكات حؿ المسائؿ اليندسية تعتبر ميارة مف ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، 
رات حؿ المسائؿ اليندسية كالتي يمكننا القكؿ بأف استخداـ قبعات التفكير الست تنمي عند الفرد ميا

  .   اإًلطار النظرمفي  أشرنا الييا سابقان 

 خطكات تكظيؼ استراتيجية القبعات الست في تدريس المسائؿ اليندسية
ليس ىناؾ ترتيب ممـز في التدريس باستخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست لبلنتقاؿ مف 
قبعة ألخرل ، بؿ ىناؾ مركنة في ارتداء القبعات كالتنقؿ فيما بينيا مما يسيؿ استخداـ ىذه 

النتياء بالقبعة الزرقاء ااالستراتيجية ، كلكف يفضؿ البدء بالقبعة البيضاء لجمع المعمكمات ك 
لتمخيص المكضكع ، كيجب التركيز عمى ايجابية المتعمـ كفعاليتو ، كنشاطو أثناء استخداـ تمؾ 

 (.11 : 2092القبعات )المدىكف ، 

كنظرا" لمفكائد التربكية اليامة التي تحققيا استراتيجية القبعات الست كتطبيقاتيا فقد فضؿ 
ساسي الرياضيات في مرحمة الثامف األن الباحث تطبيؽ استراتيجية القبعات الست في تدريس 

لمتخفيؼ مف تجريد الرياضيات كربطيا بالحياة كتنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، حيث 
كتـ تطبيقيا في كحدة األشكاؿ الرباعية )الكحدة  دكف استثناء القبعات جميعاستخدـ الباحث 

 .( 2السادسة( مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف )ج

 .  ىذه الدراسة خطكات تكظيؼ االستراتيجية في يميكفيما 
 اختيار النص أك المكضكع المراد تدريسو فعمى سبيؿ المثاؿ مكضكع :األشكاؿ الرباعية 
 ىداؼ السمككية المتكقع تحقيقيا عقب انتياء المكقؼ التعميمي ، ككذلؾ تحديد تحديد األ

 ل تكفرىا عند الطبلب . المتطمبات السابقة ، كالبنكد االختبارية التي تكشؼ عف مد
  تحديد الكسائؿ التعميمية كاألدكات البلزمة خبلؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ التدريس كلكؿ درس مف

 الدركس. 
 .طرح فكرة مبسطة عف قبعات التفكير الست كطريقة استخداميا كالغرض منيا 
  لتي تندرج عداد مجمكعة مف األسئمة اإً نشطة التي تتفؽ مع كؿ قبعة ك تحضير مجمكعة مف األى

 تحت كؿ قبعة ) كما سبؽ تكضيحو عند عرض كؿ قبعة( . 
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 أم  :مشكمة السؤاؿ يدالبدء بالقبعة السكداء المسئكلة عف المشكبلت كالمصاعب كذلؾ لتحد
كبالتالي يمكف مف خبلليا تحدم المطمكب حمو في المسألة  تحديد مشكمة المسألة اليندسية

 اليندسية.
 كالبيانات المتعمقة بالمسألة اليندسية  بالقبعة البيضاء لجمع المعمكمات ك المعطيات البدء ثـ

 د معطيات المسألة المتكفرة عمييا.كبالتالي يمكف مف خبلليا تحدي
 القبعة الحمراء قبعة المشاعر كذلؾ لمعرفة مشاعر الطبلب تجاه المسألة اليندسية مف ب البدء ثـ

كبالتالي يمكف مف خبلليا الكشؼ عف مدل صعكبة المسألة  قمؽ أك خكؼ أك تكتر أك تجاىا
 كعدد الراغبيف في حميا كغير الراغبيف. 

  كالمنافع التي نجنييا مف تطبيؽ حؿ  يجابياتستكشاؼ كتحديد الفكائد كاإلً الثـ القبعة الصفراء
 المسألة في الحياه اليكمية.

  ك الخطط لحؿ المسألة اليندسية في ثـ القبعة الخضراء القتراح الحمكؿ ك الفركض كالبدائؿ
ضكء المعمكمات الكاردة ، أك عند حؿ المسألة بطريقة اخرل أك عند تعريؼ المفيكـ بصيغة 

الكتشاؼ  ، أك عند ابتكار ترجمة كتحكيؿ مناسب لممسألة مف األلفاظ الى الرسـ ، كايضان اخرم
 كابتكار خطة مناسبة لحؿ المسألة اليندسية. 

  االنتياء بالقبعة الزرقاء قبعة التمخيص كالتنفيذ كالتقكيـ كذلؾ لتنفيذ خطة الحؿ التي تـ  كاخيران
، أك اعطاء  قؽ مف صحتوكضعيا في القبعة الخضراء كمف ثـ تمخيص الحؿ كمراجعتو كالتح

 . فكرة شاممو لمحؿ أك المكضكع

 خطكات التكظيؼفي  ـ تكضيحو سابقان تقد اجتيد الباحث في ترتيب استخداـ القبعات كما ك 
ترتيب استخداـ القبعات السابؽ تكضيحو في قائمة كانسجاـ بيف  تكافؽ أف ىناؾ كذلؾ ألنو رأم

 . تدريس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كبيف خطكات التكظيؼ

احث بأف ترتيب ميارات حؿ المسائؿ اليندسية التي حددىا الب كيبرر الباحث ىذا االجتياد 
 ( كالتي يسعي لتنميتيا في ىذه الدراسة متفقو مع اجتياد21النظرم ص )مسبقا" في االطار 

 المسائؿأكؿ خطكة في حؿ الباحث في ترتيب استخداـ ىذه القبعات في ىذه الدراسة حيث أف 
، كىذا ما يمكف تحديده باالستعانة بالقبعة مسألةاليندسية يتـ فييا تحديد المطمكب حمو في ال

لة عف تحديد المشكبلت ثـ الخطكة الثانية تحديد المعطيات المتكفرة في السكداء ألنيا ىي المسئك 
المسألة كيمكف تحديد ذلؾ باالستعانة بالقبعة البيضاء ألنيا القبعة المسئكلة عف تحديد المعمكمات 

لمكشؼ  ثـ الصفراء فالقبعة الحمراء قبؿ الخطكة الثالثة يتـ استخداـ القبعة الحمراء كالبيانات ، ثـ
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ف كاف ىناؾ قمؽ أك خكؼ أك تردد أك رغبة تجاه إً عف مشاعر الطبلب نحك المسالة كمعرفة ما 
المسألة كبالتالي يمكف مف خبلليا الكشؼ عف مدل صعكبة المسألة أك سيكلتيا ، كعد الراغبيف في 

لؾ الحؿ القبعة الصفراء لمعرفة المنافع كالفكائد كاألىمية التي يمكف أف نجنييا مف تكظيؼ ذك  حميا،
خطكة الخطكة الرابعة كبعد ذلؾ خطكة رسـ المسألة  كىي الخطكة الثالثةثـ تأػتي  في الحياة اليكمية ،

بالقبعة الخضراء ألف رسـ المسألة  باالستعانةالحؿ كيمكف القياـ بياتيف الخطكتيف  خطةكضع 
ؾ مف ضمف أنشطة بداع كابتكار كاكتشاؼ، ككؿ ذلإً لى األشكاؿ يحتاج إً كترجمتيا مف األلفاظ 

 ئمو لممسألة كأيضان بيا في ابتكار كاكتشاؼ رسمو مبلً  االستعانةالقبعة الخضراء، كبالتالي يمكف 
الحؿ تتكافؽ مع القبعة الخضراء ألف القبعة الخضراء ىي قبعة  خطةكالخطكة الرابعة خطكة كضع 

بيا في تحديد  تعانةاالسابتكار الحمكؿ كاكتشاؼ البدائؿ، ككضع الخطط الحؿ كبالتالي يمكف 
تأتي الخطكة  الحؿ تحتاج الي ابتكار كابداع ، ثـ أخيران  استراتيجيةالحؿ حيث أف  خطةككضع 

، كىما الخطكة السادسة خطكة التحقؽ مف صحة الحؿبعدىا الحؿ ك  خطةالخامسة خطكة تنفيذ 
ف القبعة الزرقاء ىي قبعة التنفيذ كالشمكؿ ك المراجعة كالتحكـ تتكافقاف مع القبعة الزرقاء ألى 

كالمتابعة كالتمخيص كالتي مف خبلليا يمكف تنفيذ استراتيجية حؿ المسألة اليندسية كمراجعة الحؿ 
 كالتحقؽ مف صحتو كتقديـ ممخص شامؿ لمحؿ . 

ة السادسة: كحدة ليذا الترتيب قاـ الباحث بتدريس مكضكعات كحدة الدراسة) الكحد ككفقان 
لممعمـ يكضح اعداد الدركس ككيفية تنفيذىا كفقا" لذلؾ  األشكاؿ الرباعية(، كقد أعد الباحث دليبلن 

، مع التنكيو أف ىناؾ مركنة في استخداـ القبعة الصفراء فيمكف الترتيب في استخداـ القبعات الست
 .  تقديميا أك تأخرييا كقد فعؿ الباحث ذلؾ في بعض الدركس

 
 نمكذج لتطبيؽ درس كفقا" لقبعات التفكير الست

         الزمف: حصتاف            الدرس : األشكاؿ الرباعية                                           

 التعرؼ عمى الشكؿ الرباعي كخصائصواليدؼ العاـ لمدرس 
 ىداؼ السمككية : األ
 °. 290زكايا الشكؿ الرباعي =  قياسات يثبت الطالب أف مجمكع -9
 يجد الطالب قياس زاكية مجيكلة في الشكؿ الرباعي. -1
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 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة
 يذكر الطالب مجمكع 

 زكايا المثمث قياسات
  زكايا المثمث = ........ درجوقياسات  مجمكع 
 900ب = ، ؽ        10أ =        ؽ ج مثمث فيو أ ب°  
 ؟ج  ما ؽ        

 مف مصنكعة رباعية أشكاؿ ، ايضاح كسيمة المدرسة، كتاب  المصادر ك الكسائؿ
 المسطرة ، السبكرة ، الطباشير المعمـ، دليؿ المقكل، الكرؽ

 ، القبعات الست.اليندسية االدكات.
 

 السير في تنفيذ الدرس
 التقكيـ االجراءات كاالنشطة األىداؼ السمككية

 
 
 الطالب يثبت -9

 مجمكع أف
 زكاياقياسات 

 الرباعي الشكؿ
 =290 .° 

 أكال" تمييد
  التمييد عف طريؽ طرح عنكاف الدرس ثـ تناكؿ

مكجز لممتطمب السابؽ كقياسو كبياف صمتو 
 بمكضكع الدرس

  عرض فكرة مكجزة كعامة عف ميارات حؿ المسائؿ
 اليندسية المراد تنميتيا

  مبسط لمتبلميذ  سمكبأبشرح برنامج القبعات الست
مع التأكد عمى قكاعده االساسية لمطبلب بحيث 

 تكتب عمى لكحة كتعمؽ عمى جدراف الصؼ  
 ثانيا" /اجراءات تحقيؽ اليدؼ

  المناقشة كالحكار كاالكتشاؼ المكجو في عرض
 النشاط االتي:

الشكؿ الرباعي المقابؿ   
 مجمكعأ ب ج د ، 

الزكايا االربعة  قياسات
 قياسات ىك نفس مجمكع

زكايا المثمثيف المذيف 
انقسـ الييما الشكؿ 

 
 
 
  أكمؿ مجمكع

قياسات 
زكايا الشكؿ 
الرباعي = 

... 
 
 
 
 
  يتابع المعمـ

 النشاطتنفيذ 
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زكايا الشكؿ  قياسات الرباعي: كيؼ نثبت أف مجمكع
          290ºالرباعي = 

 يطمب المعمـ مف الطبلب ارتداء  القبعة السكداء
ئبل" االقبعة السكداء : كىي قبعة تحديد المشاكؿ س

الطبلب : ما ىي المشكمة في ىذا النشاط : بمعنى 
 ......................حدد المطمكب.............

  يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة البيضاء
قبعة :  القبعة السكداء كارتداء القبعة البيضاء

الطبلب: ما ىي المعطيات  المعمكمات سائبلن 
 ؿ المسألة............................المطمكبة لح

  طبلب خمع : يطمب المعمـ مف الالقبعة الحمراء
القبعة البيضاء كارتداء القبعة الحمراء لمعرفة 

مشاعر الطبلب نحك المسألة ، كاف كاف ىناؾ قمؽ 
أك خكؼ تجاىيا ، لمكشؼ عف نسبة الطبلب 

 الراغبيف بحميا ، كمدل صعكبتيا.
  :يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الصفراء

كائد القبعة الحمراء كارتداء القبعة الصفراء لتحديد الف
ثبات إً يجابيات التي يستفيد منيا الطبلب عند كاإلً 

 . 290ºزكايا الشكؿ الرباعي =  قياسات أف مجمكع
  :يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الخضراء

القبعة الصفراء كارتداء القبعة الخضراء : قبعة 
بداع كاالبتكار : لتحديد ككضع خطة حؿ في اإلً 

زكايا  قياسات مجمكعالشكؿ السابؽ إلثبات  أف 
 :  º 290الشكؿ الرباعي = 

 سبة..........................لمناضع خطة الحؿ ا
  :يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الزرقاء

القبعة الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء: قبعة التنفيذ 
كؿ دارة كذلؾ لتنفيذ خطة الحؿ لمكصكالشمكؿ كاإلً 

 
 
  ارسـ شكبلن 

 رباعيان 
كتحقؽ مف 
 أف مجمكع

 قياسات
 290زكاياه 

º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  أثبت أف

 مجمكع
 قياسات

زكايا الشكؿ 
الرباعي= 

290 º 
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لتأكد مف صحة يـ   االي الحؿ ثـ بعدىا يطمب من
 ............................................الحؿ

 .......................نفذ خطة الحؿ............ -
                       ......................تحقؽ مف صحة الحؿ...... -

 
 
يجد الطالب  -1

قياس زاكية 
مجيكلة في 

الشكؿ 
 الرباعي.

 
  اثارة انتباه كاىتماـ الطبلب كتحفيز دافعيتيـ مف

لممناقشة كالحكار مع خبلؿ عرض المثاؿ االتي 
الطبلب مستخدما" المعمـ العصؼ الذىني 

 كالمجمكعات التعاكنية
في الشكؿ المقابؿ مثاؿ :

أ ب ج د شكؿ رباعي ، 
 أكجد قيمة س؟ 
 القبعة السكداء

يناقش المعمـ الطبلب 
حكؿ: ما ىي القبعة المناسبة لتحديد مشكمة السؤاؿ: ثـ 

المطمكب حمو في يكمفيـ بمبس القبعة السكداء لتحديد 
 .............المثاؿ: حدد المطمكب:..................

 القبعة البيضاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة السكداء كيكمفيـ 

بارتداء القبعة البيضاء لتحديد المعمكمات كالبيانات 
المطمكبة لحؿ المثاؿ مف خبلؿ السؤاؿ التالي: حدد 

 ..........................................لمعطيات ا
 القبعة الحمراء

بعد االنتياء مف تحديد المطمكب حمو في المثاؿ يطمب 
المعمـ مف الطبلب خمع القبعة البيضاء كيكمفيـ بارتداء 
القبعة الحمراء لمعرفة مشاعر الطبلب تجاه حؿ المثاؿ 

 كتحديد عدد الطبلب الراغبيف حؿ المثاؿ.
 

 
 
 
 
  مبلحظة

كمتابعة 
جابات إً 

الطبلب في 
مناقشة 
المثاؿ 

 المجاكر
 
 
 
 
 
 
 

 قياسأكجد 
الزاكية المجيكلة 

 22ص 9في س
مف تماريف ك 

مسائؿ في 
 الكتاب المدرسي
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 لصفراءالقبعة ا
يطمب المعمـ مف الطبلب مف الطبلب خمع القبعة 

 الحمراء كارتداء القبع الصفراء لما يمي
معرفة عدد الطبلب الذيف عندىـ استعداد كطكح  -

 لحؿ المثاؿ
تحديد الفكائد كالمنافع التي يمكف أف نستفيد منيا   -

أحد الزكايا المجيكلة في الشكؿ  قياسعند تكظيؼ 
 الرباعي

 الخضراءالقبعة 
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الصفراء كلبس 

 القبعة الخضراء لئلجابة عف االسئمة االتية
 ة س في المثاؿ السابؽ......كيؼ يمكف ايجاد قيم -
ما ىي االقتراحات كالفرضيات التي تساىـ في  -

 ..................................س  ايجاد قيمة
 قيمة س........... يجادضع استراتيجية مناسبة إل -

 القبعة الزرقاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الخضراء كارتداء 

 القبعة الزرقاء لئلجابة عف االسئمة االتية: 
بتحديد المعطيات  ان رتب الخطكات السابقة بدء -

 يمة س...بكضع استراتيجية الحؿ إليجاد ق ان كانتياء
 س...................مة نفذ االستراتيجية إلجاد قي -
 .......................تحقؽ مف صحة الحؿ..... -

 
 
 
 
  في الشكؿ

الرباعي 
االتي أكجد 

 قياس
 يتيفالزاك 

 تيفالمجيكل
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 التقكيـ الختامي لمدرس

 º 85أ ب ج د شكؿ رباعي فيو قياس زاكية أ =  -1
، كقياس  º 300كقياس زاكية ب الخارجية = 

  º 90زاكية ج = 
 تكجد ىناؾ زاكيتاف مجيكلتاف في السؤاؿ ما ىما 

 ة.............................حدد المطمكب في المسأل
  تساعد في ايجاد أحد ىؿ ىناؾ معمكمات متكفرة

 ....................الزاكيتاف المجيكلتاف حدد المعطيات المتكفر في المسألة.................
  مناسبة لمحؿ......خطة ضع.............................................................. 
 ...............نفذ استراتيجية الحؿ......................................................... 
 .................................تحقؽ مف صحة الحؿ..................................... 
 : أ ب ج د شكؿ رباعي فيو الشكؿ المقابؿ  -4
  10º=ج     ؽ
 ......اكتب المعطيات المسألة...................... 
  المقابؿ............... المطمكب حمو في السؤاؿحدد 
  كيؼ يمكف ايجاد المطمكب حمو في السؤاؿ : ضع

 ....................................خطة حؿ.......
 أكجد قيمة س في الشكؿ المجاكر ثـ أكجد قياس زاكية أ ، ب ، د ........................... 
 المجاكر..................................................ؿ تحقؽ مف صحة الحؿ في السؤا 
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 5 احملىر األول: دورة انخعهم اخلماسيت E's )   ) 

  احملىر انثاني : قبعاث انخفكري انسجSix thinking hats  

 احملىر انثانث: مهاراث حم املسائم اهلندسيت 
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 انسابقتانفصم انثانث : اندراساث 
عمى الرغـ مما حظيت بو كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية كاستراتيجية قبعات التفكير الست 

ثرىما عمى العممية التعممية أى في اآلكنة االخيرة مف دراسات تتعمؽ بكاقع تكظيفيما ، كمدل 
 لى أف المستقصي ليذه الدراسات يجد أف حظ دراسة أثرىما في تنمية ميارات حؿإً التعميمية، 

المسائؿ اليندسية لدل طبلب الصؼ الثامف ليس بالكبير، كقد قاـ الباحث بعممية مسح لؤلدب 
ال عمى عدد محدكد مف ىذه الدراسات العربية إً التربكم الذم تكفر في ىذ المجاؿ فمـ يعثر 

كاألجنبية ، كاختار منيا مجمكعة ذات عبلقة بمتغيرات الدراسة كمما أسيمت في اثراء الدراسة 
جرم في مكضكع دكرة التعمـ الخماسية ، أي قسميـ الباحث الى ثبلث محاكر: المحكر األكؿ ما  حيث

جرم في مكضكع ميارات أي جرم في مكضكع القبعات الست ، كالمحكر الثالث ما أي كالقسـ الثاني ما 
حؿ المسائؿ اليندسية ، كسكؼ يعرض الباحث الدراسات التي تمكف الحصكؿ عمييا مف مصادر 

 ة. مختمف

 دراسات تناكلت ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المحكر األكؿ : 

 الدراسات العربية أكالن 
 (1031،السممي)دراسة   -9

 حؿ المشكمة ميارات تنمية في الرياضيات معممي إسياـ درجة عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 الكصفي الباحث المنيج استخدـ الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ االبتدائية المرحمة طبلب لدل الرياضية
 عمى مكزعة ميارة) 21( مف  البطاقة كتككنت لمدراسة، كأداة مبلحظة بطاقة كأعدَّ  المسحي،

 مف التحقؽ الحؿ، تنفيذ خطة لمحؿ، خطة المشكمة ، كضع فيـ  :الرياضية المشكمة حؿ خطكات
 الذيف الرياضيات مف معممي مامعم ( 21 ) أفرادىا عدد عينة عمى األداة كطيبِّقت  .الحؿ صحة

المكرمة، حيث تـ اختيار  بمدينة مكة الحككمية المدارس في تدائيباال الرابع الصؼ طبلب ًرسكفييد
 مف اإلحصائية المقاييس بعض استيخًدمت الدراسة أسئمة عف ئًلجابةكل العينة بالطريقة الطبقية

المعيارية كالتكرارات كالنسب )اختبار ماف كيتني ، كالمتكسطات ك االنحرافات   خبلؿ تطبيؽ
  :التالية النتائج إلى الدراسة المئكية( كتكصمت
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 درجة متكسط بينما بمستكل كاف المشكمة فيـ ميارات تنمية في الرياضيات معممي إسياـ درجة 
 كاف الحؿ صحة مف الحؿ كالتحقؽ خطة كتنفيذ لمحؿ، خطة كضع :ميارات تنمية في إسياميـ
  .منخفض بمستكل

 كاف بمستكل ككؿ الرياضية المشكمة حؿ ميارات تنمية في الرياضيات معممي إسياـ درجة 
  .منخفض

 حؿ ميارات تنمية في الرياضيات معممي إسياـ في إحصائية فركؽ ذات داللة تكجد ال  
 .إلى متغير سنكات الخدمة تيعزل الرياضية المشكمة

 (1031،أبك سكراف )دراسة  -2
لى الكشؼ عف فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ في تنمية ميارات حؿ إً ىدفت ىذه الدراسة 

نحك اليندسة لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي ، كلتحقيؽ أىداؼ  جاهتاالالمسألة اليندسية ك 
ساسي في الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة ممثمة مف طبلب الصؼ الثامف األى 

بالطريقة العشكائية البسيطة  العينة بالطريقة نة غزة ، كاختار الباحثمدرسة حطيف األساسية في مدي
، كقد أعد الباحث لتحقيؽ ( طالبان 29( طالبا" كضابطة )21) كقاـ بتقسيميا الى مجمكعتيف تجريبية

لقياس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، كمقياس االتجاه نحك اليندسة ، كقد  ان أىداؼ الدراسة اختبار 
لعينتيف مستقمتيف ،   t  رالتالية لتحميؿ النتائج ) اختبا حصائيةإلً احث األساليب ااستخدـ الب

 االنحرافات ك المتكسطات( ، كقد أظيرت الدراسة النتائج التالية : 

  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( α ≤ 09˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب
في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات حؿ  المجمكعة التجريبية كطبلب المجمكعة الضابطة

 .المسائؿ اليندسية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية
  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( α ≤ 09˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب

نحك  جاهتاالالمجمكعة التجريبية كطبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس 
                                 .اليندسية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية

 (1030،الزىيمي )دراسة   -2
لى معرفة فاعمية تدريس استراتيجية مبنية عمى بعض مبادئ نظرية الحؿ إً ىدفت ىذه الراسة 

في تنمية ميارات القدرة عمى حؿ عمى حؿ المشكبلت اليندسية  (TRIZ)لممشكبلت االبتكارم 
لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي ، كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ استخدـ الباحث المنيج التجريبي ، 

كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة كمكزعيف  ( طالبان 922كتككنت عينة الدراسة مف )
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( ضابطة ، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار حؿ 99بية ك )( تجري99عمى مجمكعتي الدراسة )
المشكبلت اليندسية ، كبعد استخداـ اختبار ) ت ( لعينتيف مستقمتيف تكصمت الدراسة الى النتائج 

 التالية : 
  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات الطمبة في المجمكعة التجريبية كبيف

المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار حؿ المشكبلت  متكسطات درجات الطمبة في
 اليندسية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية 

  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات درجات الطبلب في المجمكعة التجريبية
كمتكسطات درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية في اختبار حؿ المشكبلت اليندسية كذلؾ 

 لصالح الطالبات .

 (1030،الشافعي)دراسة  -1

ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى تأثير برنامج مقترح قائـ عمى المتشابيات لتنمية ميارات  تىدف
حؿ المسألة اليندسية لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة ، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة المنيج 

( طالبو تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية 90التجريبي عمى عينة مف طالبات الصؼ التاسع عدده )
سيطة ، كقامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالمككنة مف اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية الب

:، كبعد تحميؿ النتائج باختبار ا لعينتيف مستقمتيف تـ التكصؿ الى النتيجة التالية

  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية
 اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية .  كالضابطة في

 (1007،البنا )دراسة  -1
لى التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حؿ المسألة اليندسية في إً ىدفت ىذه الدراسة 

 تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كالتفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ العاشر
ردف ، كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ استخدـ الباحث المنيج التجريبي ، كتككنت عينة الدراسة األساسي باألي 

كمجمكعة ضابطة  كطالبةن  بان ( طال10لى مجمكعتيف تجريبية )إً ( طالبا" كطالبة كمكزعيف 911مف )
كأعد الباحث ، كقاـ الباحث باختيار العينة بالطريقة العشكائية البسيطة ،  كطالبةن  ( طالبان 11) 

االختبارات التالية لدراستو )اختبار حؿ المسائؿ اليندسية ، اختبار تحصيمي ، اختبار تفكير رياضي 
 كاحد كأظيرت الدراسة النتائج التالية :  جاهات( ، كبعد استخداـ تحميؿ التبايف في 
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 جمكعة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالم
الضابطة في االختبارات الثبلثة لصالح طبلب المجمكعة التجريبية يعزل الستخداـ 

 استراتيجيات حؿ المسألة اليندسية . 
  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة

ل الستخداـ الضابطة في االختبارات الثبلث لصالح طبلب المجمكعة التجريبية يعز 
 استراتيجيات حؿ المسالة اليندسية . 

 (1006،الرباط )دراسة  -9

لى معرفة فاعمية استراتيجية التعمـ التعاكني لئلتقاف في تنمية ميارات حؿ إً ىدفت ىذه الدراسة 
المشكبلت اليندسية لدل تبلميذ المرحمة االعدادية ، كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ استخدـ الباحث لذلؾ 

اختارىـ الباحث بالطريقة العشكائية  ،عدادية التجريبي عمى عينة مف تبلميذ المرحمة اإلً المنيج 
( تمميذا" كمكزعيف عمى مجمكعتي الدراسة بالتساكم ، كتمثمت 10البسيطة، حيث بمغ حجـ العينة )

نتائج أدكات الدراسة في اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كأداة تحميؿ المحتكل ، كبعد تحميؿ ال
 التالية: يجةباستخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف تكصمت الدراسة الى النت حصائيان إً 

  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم
 الختبار ميارات حؿ المشكبلت اليندسية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية. 

 (1005،أبك ستو )دراسة   -1
لى الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية إً ىدفت ىذه الدراسة 

ميارات حؿ المشكبلت اليندسية غير النمطية لدل تبلميذ المرحمة االعدادية ، كلتحقيؽ ذلؾ 
كقاـ ،  ةن كتمميذ (  تمميذان 11استخدـ الباحث المنيج التجريبي عمى عينة عشكائية بسيطة قكاميا )

 ةن كتمميذ ( تمميذان 21مجمكعة تجريبية ) عمى النحك التالي:الباحث بتكزيعيـ عمى مجمكعتي الدراسة 
، كقاـ الباحث بإعداد اختبار ميارات حؿ المشكبلت  ةن كتمميذ ( تمميذان 21كالمجمكعة الضابطة )

، كقد تكصمت ؿ نتائجو باختبار ت لعينتيف مرتبطتيف كتحميؿ التبايف االحادم تحمياليندسية ك 
 الدراسة الى النتيجة التالية.

  فاعمية استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية ميارات حؿ المشكبلت اليندسية الغير نمطية كذلؾ
بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية ك  مف خبل ظيكر داللة الفركؽ احصائيان 

 .الضابطة
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 (1004،دياب )دراسة  -1
معرفة أثر استخداـ استراتيجية مقترحة لحؿ المسائؿ الرياضية اليندسية  ًإلىىدفت ىذه الدراسة 

عمى تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج 
( طالبو مف طالبات الثامف 19التجريبي ، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشكائية بسيطة مف )

مف مدرسة بنات الرماؿ بغزة التابعة لككالة الغكث ، حيث قسمت العينة الى  األساسي  تـ اختيارىـ
( طالبة ، كأعد الباحث أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار 11كؿ كاحدة ) ـمجمكعتيف تض

تحصيمي ك مقياس االتجاه نحك اليندسة كبعد تحميؿ نتائج االختبار ك المقياس لمعرفة داللة الفركؽ 
 ر )ت( لعينتيف مستقمتيف كشفت الدراسة عمى النتائج التالية : باستخداـ اختبا

 الداللة مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ كجكد ( α ≤ 01˒0 ) متكسط بيف التحصيؿ في 
  .التجريبية المجمكعة لصالح المجمكعة التجريبية، طمبة درجات

 الداللة مستكل عند احصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ ( α ≤ 01˒0 ) نحك االتجاه في 
  .كالضابطة المجمكعتيف التجريبية طمبة بيف الرياضيات

 (1001،المصرم)دراسة  -1
لى استقصاء أثر ممارسات الطبلب لميارات حؿ المسألة الرياضية إً ىدفت ىذه الدراسة 

اليندسية ، كأثر الجنس في مقدرة الطمبة عمى حميا ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج 
 ( طالبان 121التجريبي عمى عينة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي ، حيث بمغ عدد أفراد العينة )

كطالبو تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية حيث بمغ عدد الطبلب في المجمكعة التجريبية 
( في حيف بمغ عدد 991بينما بمغ عدد الطبلب في المجمكعة الضابطة ) ( طالبان 922الذككر )

( طالبة كبمغ عدد الطالبات في المجمكعة الضابطة 911الطالبات في المجمكعة التجريبية )
( طالبة ، كتمثمت أدكات الدراسة في األدكات التالية ) االختبار التحصيمي( ، كاستخدـ 911)

 ت الدراسة الى النتائج التالية قمتيف ك تحميؿ التبايف الثبلثي ، كتكصمالباحث اختبار ت لعينتيف مست
  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة( α ≤ 01˒0)  في مقدرة الطمبة عمى حؿ

 لخطكات االستراتيجية المقترحة.  عزل لطريقة التدريس كلصالح التدريس كفقان المسالة اليندسية تي 
  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة( α ≤ 01˒0 )  في مقدرة الطمبة عمى حؿ

 المسالة اليندسية تعزل لجنس الطمبة كلصالح االناث . 
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 ( 1001،زىراف ك مكافى )دراسة  -90
لى تجريب استراتيجية مقترحة في تدريس حؿ المشكبلت الرياضية لمعرفة إً ىدفت ىذه الدراسة 

أثرىا في تنمية ميارات حؿ المشكبلت لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ فى الرياضيات ، ككذلؾ 
تحديد أثر ىذه االستراتيجية في متغيريف ىاميف ذك عبلقة قكية بذكم صعكبات التعمـ ىما مستكل 

جاه نحك الرياضيات كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي عمى عينة القمؽ الرياضي كاالت
 ( طالبان 10مف طبلب الصؼ السادس بمنطقة جنكب سمطنة عماف كقد بمغ عدد أفراد العينة )

( لكؿ 21كطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة كمكزعيف عمى مجمكعتي الدراسة بكاقع )
الباحث أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار ميارات حؿ المشكبلت الرياضية ،  مجمكعة ، كقد أعد

كمقياس القمؽ نحك الرياضيات كمقياس االتجاه نحك الرياضيات ، كبعد استخداـ االساليب 
االحصائية ) اختبار ت لعينتيف مستقمتيف ، كالمتكسطات ، التكرارات  كاالنحراؼ المعيارم( 

 نتائج التالية : تكصمت الدراسة الى ال

  كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل( α ≤ 09˒0 )  بيف متكسطات درجات طبلب
المجمكعتيف في المجمكع الكمي الختبار ميارات حؿ المشكبلت الرياضية كذلؾ لصالح 

 المجمكعة التجريبية . 

  بيف متكسطات درجات طبلب  0) 01.)كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل
المجمكعتيف في المجمكع الكمي لمقياس االتجاه نحك الرياضيات كذلؾ لصالح المجمكعة 

 التجريبية . 
  بيف متكسطات درجات طبلب  (0 01.)كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل

ة المجمكعتيف في المجمكع الكمي لمقياس القمؽ نحك الرياضيات كذلؾ لصالح المجمكع
 التجريبية . 

 األجنبية الدراسات ثانيان:
  (Marge , 2003) دراسة مارج -3

تنمية ميارات حؿ  عمى المعرفة كراء ما استراتيجية استخداـ أثر تناكؿ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 ثبلث مف تبلميذ عينة عمى الدراسة تطبيؽ تـ كقد االبتدائية لدل تبلميذ المرحمة المشكبلت المفظية

 تمميذ،  )92اإلجمالي ) كعددىـ الرياضيات تعميـ مجاؿ في عبلجي لبرنامج يخضعكف فصكؿ
 المشكبلت كتحميؿ لحؿ اختبار في الدراسة أدكات كتمثمت .التجريبي المنيج عمى الدراسة كاعتمدت
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 تـ التجريبية التي المجمكعة تبلميذ تفكؽ الدراسة نتائج كأظيرت، التمميذات تماريف دفاتر محتكم
 في كالتي تمثمت المفظية الرياضية المشكبلت حؿ ميارات في المعرفة كراء ما باستخداـ تدريسيا

 تقكيـ -حؿ المشكمة -باإلجابة التنبؤ -المشكمة كصؼ -المشكمة تكضيح -المشكمة صياغة إعادة
  .(الضابطة المجمكعة بتبلميذ مقارنة كذلؾ (اإلجابة

   ,Shahan)  (2001شاف ةدراس -1
لي التعرؼ عمى مدم فاعمية التعاكف بيف المعمميف في تدريس حؿ المسائؿ إً ىدفت ىذه الدراسة 

الرياضية ، ككاف المنيج المستخدـ ىك المنيج الكصفي ، كتـ استخدامو عمى عينو مف معممي 
الصؼ الثالث في المدارس االبتدائية العامة المكجكدة في جنكب شرؽ كالية تكساس ، ككانت األداة 
المستخدـ ىي االستبيانات كاألنشطة التعاكنية كالمبلحظات الصفية ، كتكصمت الدراسة الى أف 

 المعمميف يتعاكنكف كينظركف الى أف التعاكف مفيد في عممية حؿ المسائؿ الرياضية .  

  Emery) , 1990دراسة امرم) -1
الذاتي كلتحقيؽ  التعمـ باستخداـ الرياضية المسائؿ لى تنمية ميارات حؿإً فت ىذه الدراسة دى

 ككانت ، الثامف الصؼ مف طالبا  )11 (الدراسة عينة ذلؾ تـ استخداـ المنيج التجريبي ككانت
 : مجمكعات ثبلث إلى الدراسة عينة في المسائؿ اليندسية كقسمت كبعديان  قبميان  ان اختبار  الدراسة أداة

 كمتى يستخدميا ككيؼ محددة مسألة بحؿ خاصة ذاتي تعمـ أساليب تعممت : األكلى المجمكعة
 . الذاتي التعمـ أساليب عطتي  لـ كلكنيا متعددة بأنكاع مسائؿ عطيتأي  : الثانية المجمكعة .الطالب

الذاتي  التعمـ أساليب عطتي  كلـ كاحد بنكع مسائؿ أعطيت فقد ) الثالثة( الضابطة المجمكعة أما
 . كالثالثة الثانية المجمكعتيف عمى األكلى المجمكعة تفكؽ الدراسة نتيجة ككانت

   ,Malloy) ( 1990 مدراسة مالك   -4
 المسألة ) تحديد حؿ الطبلب إلجراءات استخداـ بيف العبلقة معرفة ليإً ىدفت ىذه الدراسة 

 حؿ كاستراتيجيات ،) الحؿ مف كالتحقؽ الحؿ، كتنفيذ الحؿ، خطة ككضع كالمطمكب، المعطيات
 كيفية في الدراسة ىذه بحثت أخرل كما جية مف المسألة حؿ في النجاح كبيف جية، مف المسألة

   (21ف)م الدراسة عينة عمى كلتحقيؽ اليدؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي  الرياضية، المسألة حؿ
 خبلؿ مف البيانات ، جيمعتالثامف تـ اختيارىـ عشكائيان  الصؼ طمبة مف أمريكينا طالبنا كطالبة

 مسائؿ خمس حؿ محاكلة عند استخدمكىا التي األفعاؿ لتحديد فردم،بشكؿ  الطمبة مع مقاببلت
 حؿ في لدييـ المفضمة الطرؽ لتحديد الطمبة مع مقاببلت خبلؿ مف خرلبيانات أي  كجيمعت رياضية،
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 استخداـ بيف قكينا ارتباطنا ىناؾ أف النتائج أظيرت الرياضيات، نحك الرياضية كاتجاىيـ المسألة
 كاف المسألة حؿ في النجاح كأف الرياضية، المسألة حؿ في كالنجاح المسألةحؿ  استراتيجيات

 المسألة حؿ الستراتيجيات كاستخداميـ االستداللية، كقدراتيـ األساسية، مع مياراتيـ كمترافقا مرتبطا
 في مؤثرة كانت كاستراتيجياتيـ الطمبة أفعاؿ أف كذلؾ النتائج أظيرت كما الحؿ، مف صحة كالتحقؽ

ا النتائج كبينت التحصيمي، مستكاىـ تأثير مف أكثر المسألة حؿ النجاح في  الطمبة نجاح أف أيضن
 طريقة مف أكثر أك كاحدة، استراتيجية مف أكثر استخدمكا الذيف لمطمبة أكبر كاف حؿ المسألة في

  .الكاحدة المسألة في الحؿ لمتحقؽ مف
 

 األكؿالتعميؽ عمى دراسات المحكر 
 لألىداؼبالنسبة  -

مف خبلؿ العرض السابؽ لدراسات المحكر الثالث الذم تناكؿ ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 
 يمخص الباحث األىداؼ التي سعت الى تحقيقيا كما يمي: 

أبك )رات حؿ المسائؿ اليندسية كما فيىناؾ بعض الدراسات سعت الي تنميو ميا -9
  ( ،Weiner ،  2010ينر)، ك  (2090،الشافعي، )(2090،الزىيمي ) ،(2092،سكراف

 .(2002،زىراف ك مكافى ) ،  (2001،أبك ستو )( 2009،الرباط ،)
ىناؾ دراسات ىدفت الي تنمية القدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية ك اليندسية كما في دراسة  -2

،  (Marge 2003,) مارج ، (2002المصرم ، )( ، 2001دياب )( ، 2001البنا )
  .(,EMERY 1990مرم)إً 

سياـ المعمميف في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية إً ىناؾ دراسات سعت الى معرفة درجة  -2
 .(2092،السالمي)كما في دراسة 

كىاؾ دراسات ىدفت الى تنمية التحصيؿ باستخداـ استراتيجيات مبنية عمى حؿ المسائؿ  -1
 .(2001،دياب)اليندسية كما فمى 

 بالنسبة لمعينة المختارة  -
سات السابقة في اختيار العينة مف حيث الحجـ كطريقة االختيار كالجنس كالمرحمة اختمفت الدرا

 الدراسية كسيكضح الباحث طبيعة ككصؼ العينات المستخدمة في النقاط التالية:
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جميع الدراسات السابقة التي تناكليا المحكر الثالث استخدمت الطريقة العشكائية البسيطة في  -9
عض الدراسات اختارت العينة بالطريقة الطبقية مثؿ دراسة السالمي) اختيار العينة في ما عدا ب

 (.2002،المصرم  )(، 2092
  )كينر ( كما في دراسة9تفاكتت احجاـ العينات المستخدمة فقد كانت أقؿ عينة مستخدمة ) -2

(weiner,2010 ، (2002،المصرم )في دراسة  (121أكبر حجـ لمعينو المستخدمة )كبمغ  . 
( 2092،السالمي )أما عف جنس العينة فاختارت بعض الدراسات العينة مف الذككر مثؿ دراسة  -2

. بينما بعض الدراسات اختارت العينة مف ،  Weiner)،2010)كينر،  (2092،أبكسكراف)، 
كدراسات استخدمت العينة مف الجنسيف مثؿ دراسة ( ، 2090ناث مثؿ دراسة الشافعي)اال

   . Marge,2003) ) ( ، مارج2090،الشافعي)( ، 2090،الزىيمي)
اختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة مف المرحمة المتكسطة )االعدادية(  كما في دراسة  -4

  ( ،2090،الشافعي )( ، 2090،زىيمى ال )( ،2092،أبك سكراف)

كما اختارت مجمكعة اخرل مف الدراسات عينة الدراسة مف ،  Malloy , 1995), ) مالكم
 ) مارج ، (2002،كمكافي زىراف)( ،2092،السالمي)،  االبتدائية كما في دراسةالمرحمة 

Marge ,2003)  ،  مف المرحمة العميا اكما كما اختارت مجمكعة اخرل مف الدراسات العينة
 . ,Shahan) 2001شاف ) ، (2001،البنا )،  Weiner,2010))كينر ، في دراسة

 بالنسبة لألدكات  -
دكات المستخدمة في دراسات المحكر الثالث ما بيف االختبار كاالستبياف كالمقياس تنكعت األى 

كتحميؿ المحتكل كأدكات اخرل ككاف تنكعيا يتفؽ مع تحقيؽ أىدافيا كاختبار فركضيا تمؾ الدراسة 
 فمعظـ الدراسات استخدمت األدكات حسب نكع كطبيعة المتغير كعمى ىذا األساس 

اختبار حؿ المسائؿ اليندسية كذلؾ الف ىدفيا كاف متعمؽ بتنمية أغمب الدراسات استخدمت  -9
( ، 2090،الزىيمي ) ، (2092، سكراف أبك) ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كما في:

 ،(2001،أبك ستو  ) ،(2009، الرباط ) ،(Weiner ,  2010كينر) ، (2090 ،الشافعي)
 . ( Emery  1990,امرم) ،(2002 ،زىراف ك مكافى) ، Marge) 2003,) مارج

 التحصيؿف ىدفيا كاف ييتـ بتنمية ىناؾ مف الدراسات مف استخدمت اختبار تحصيمي كذلؾ ألى  -2
 ( 2001 ،دياب )( ،2001،البنا )باستخداـ استراتيجيات حؿ المسائؿ اليندسية كما في دراسة 

ىناؾ مف الدراسات مف اىتمت بمبلحظة أداء المعمميف في تدريس ميارات حؿ المسائؿ  -2
 .(Sahan , 2001)( ، 2092،السالمي)اليندسية لذلؾ استخدـ أداة المبلحظة كما في دراسة 
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كىناؾ مف الدراسات استخدـ مقياس االتجاه لمعرفة أثر استراتيجيات حؿ المشكبلت اليندسية  -1
 .(2002،زىراف ك مكافي) ،(2001،دياب ) اليندسية كما في دراسةتجاه نحك في اال

( 2009 ،الرباط )كىناؾ دراسات استخدمت ما يمي : أداة تحميؿ المحتكل كما في دراسة  -1
كالمقابمة كما في   Shahan,2001) )، شاف ( Weiner,2001كاالستبانة كما في دراسة كينر)

 .مع طبيعة الدراسة كأىدافيا فقان ، ككاف ما سبؽ استخدامو مت ( Malloy,1995) دراسة مالكم

 بالنسبة لممنيج المستخدـ  -
جميع الدراسات استخدمت المنيج التجريبي كذلؾ ألف ىدفيا معرفة أثر تجريب متغيرات معينة 

( ، 2092في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية أك القدرة عمى حميا ما عدا دراسة السالمي )
 (,Malloy 1995) فقد استخدمتا المنيج الكصفي ك دراسة مالكمSahan,2003) ) شاف

 استخدمت المنيجيف الكمي ك الكيفي كذلؾ يرجع لطبيعة الدراسة ك أىدافيا  .

 بالنسبية لمنتائج -

ات حؿ ىناؾ بعض الدراسات أثبتت فاعمية بعض مف استراتيجيات الفكر البنائي في تنميو ميار  -9
( 2090،الشافعي )( ،2090،الزىيمي ، )(2092،أبك سكراف ) كما في المسائؿ اليندسية (

 (.2002 ،زىراف ك مكافى) ،(2001،أبك ستو) ،(2009،الرباط )،  Weiner)  2010,كينر)
ىناؾ دراسات أثبتت فاعمية بعض مف استراتيجيات الفكر البنائي في تنمية القدرة عمى حؿ  -2

المصرم )( ، 2001،دياب )( ، 2001،البنا  )دراسةالمسائؿ الرياضية ك اليندسية ( كما في 
 .(Emery 1990,، امرم) (Marge , 2003( ، مارج)2002، 

ثبات أف درجة اسياـ المعمميف في تنمية ميارات حؿ المسائؿ إً لى إً ىناؾ دراسات تكصمت  -2
 في الرياضيات معممي إسياـ في إحصائية فكؽ ذات داللة تكجد اليندسية ككؿ منخفضو ك ال

 ،السالمي) متغير سنكات الخدمة كما في دراسةإلى  تيعزل الرياضية المشكمة  حؿ ميارات تنمية
2092) . 

اؾ دراسات تكصمت الى فاعمية استراتيجيات مبنية عمى حؿ المسائؿ اليندسية في تنمية نكى -1
 .( 2001،دياب ) فيالتحصيؿ كما 
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 (E's 5الخماسية )دكرة التعمـ : دراسات تناكلت ثانيالمحكر ال "
 أكال": الدراسات العربية

 (1031،عكض اهلل )دراسة  -3
لى التعرؼ عمى أثر استراتيجية الياءات الخمس في تنمية المفاىيـ العممية إً ىدفت ىذه الدراسة 

كعمميات العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة ، حيث استخدمت الدراسة 
المنيجيف الكصفي كالتجريبي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة كقامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف 

درسة بنات خانيكنس ج لبلجئات حيث تـ اختيار المدرسة بطريقة العينة طالبات الصؼ السابع بم
( طالبة بعد أف تـ اختيارىا بطريقة العشكائية البسيطة  كتـ 19القصدية ، كتككنت العينة مف )

ـ ث( طالبة ، 21( طالبة كاالخرل ضابطة )21تقسيـ العينة الى مجمكعتيف أحداىما تجريبية )
دكات الدراسة المتمثمة باختبارم المفاىيـ العممية كعمميات العمـ ، كبعد كقامت الباحثة بإعداد أ

حصائية مف اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف كقياس حجـ األثر كصمت الدراسة تطبيؽ المعالجات اإلً 
 النتائج التالية:

  كجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة (α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطي درجات
 ي اختبار المفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية . الطالبات ف

  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة (α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطي درجات
 الطالبات في اختبار عمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية . 

 (1033،أبك مصطفى)دراسة  -1
نمكذج بايبي في اكتساب المفاىيـ الرياضية لى التعرؼ عمى أثر استخداـ إً ىدفت ىذه الدراسة 

لدل طبلب الصؼ السابع في مادة الرياضيات كميكليـ نحكىا ، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الدراسة 
( طالبا" تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف مدرسة 91المنيج التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )

خرل كاألي  ( طالبان 22ف احدىما تجريبية كتضـ )ذككر خزاعة لبلجئيف ، كقسمت العينة الى مجمكعتي
تية : اختبار تحصيمي لقياس ، كقاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة اآل ( طالبان 21ضابطة كتضـ )

جراء المعالجات االحصائية إً المفاىيـ الرياضية ، كمقياس ميكؿ الميكؿ نحك الرياضيات كبعد 
يتا لقياس حجـ األثر أظيرت الدراسة إً مستقميف ، كمربع المناسبة كالمتمثمة في اختبار )ت( لعينتيف 

 النتائج التالية: 
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 تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب
 المجمكعتيف في اختبار المفاىيـ الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية .

  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطي درجات الطبلب
 في مقياس الميكؿ كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية . 

 ( 1033،المكلك )دراسة  -1
ىدفت ىذه الدراسة الي معرفة أثر تكظيؼ نمكذج الخطكات الخمس البنائي في تنمية ميارات 

اسة المنيج التحميؿ كالتركيب بالعمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة حيث استخدمت الدر 
( طالبة المكاتي تـ 10التجريبي ، كقامت بتطبيؽ االستراتيجية عمى عينة الدراسة المككنة مف )

لى مجمكعتيف أحدىما تجريبية تتككف مف إً اختيارىف بطريقة عشكائية بسيطة ، كقامت بتقسيـ العينة 
( طالبة ، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبارم ميارات 10ضابطة تتككف مف ) كاأليخرل( طالبة 10)

حصائي : اختبار )ت( لعينتيف سمكب اإلً التحميؿ كاختبار ميارات التركيب كما استخدمت الدراسة األي 
 لي النتائج االتية : إً مستمقيتيف لقياس الفركؽ بيف مجمكعتي الدراسة ، كتكصمت الدراسة 

  داللة احصائية عند مستكل تكجد فركؽ ذات (α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطي طالبات مجمكعتي
 الدراسة في اختبار ميارات التحمي كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.

  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (α ≤ 01˒0 ) بيف متكسطي طالبات مجمكعتي
 لتجريبية .الدراسة في اختبار ميارات التركيب كذلؾ لصالح المجمكعة ا

 (1009،الفراص )دراسة  -4
لى التعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذج بايبي في تعديؿ التصكرات البديمة إً ىدفت ىذه الدراسة 

لمادة العمكـ لدل تمميذات الصؼ الثامف األساسي ، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اختار الباحثة المنيج 
( تمميذه مف تمميذات الصؼ الثامف األساسي مدرسة 19التجريبي ، كتككنت عينة الدراسة مف )

العاصمة تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية ، ككزعت العينة عمى مجمكعتيف  مانةأي زينب لمبنات في 
( طالبة ، كتمثمت أدكات 21خرل ضابطة كتضـ )( طالبة كاألي 11أحدىما مجمكعة تجريبية كتضـ )

الدراسة باختبار التصكرات البديمة ، كلمعرفة الفركؽ بيف متكسطات المجمكعتيف تـ تطبيؽ اختبار 
 ف ، كتكصمت الدراسة لمنتائج التالية : )ت( لعينتيف مستقمتي

  ( لمكحدات المستيدفة كىي )الكيرباء  19عمى مف )أى كجكد عدد مف التصكرات البديمة بنسبة %
 الساكنة ، الكيرباء التيارية ، القكل كتأثيرىا ( لدل أفراد المجمكعتيف
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 ( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα ≤ 09˒0 )  الطالبات في بيف متكسطات
 اختبار التصكرات البديمة كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم.

 (كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل (α ≤ 09˒0 ) بيف متكسطات درجات المجمكعة
 التجريبية قبمي كبعدم في تعديؿ التصكرات البديمة لصالح التطبيؽ البعدم .

 جمكعة التجريبية ، حيث تـ تحميؿ بيانات لصالح الم ئًلجابةكجكد تحسف في التفسير العممي ل
أدكات الدراسة )الشؽ الثاني لؤلداة( لمتعرؼ عمى مدل التحسف في تفسير المفاىيـ ك الظكاىر 
العممية ، كقد أظيرت النتائج أف نسبة التفسير العممي لممجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم 

% ( كأما التفسيرات الغير صحيحة فقد تراكحت  11 -% 91كانت بشكؿ كامؿ تراكحت بيف )
 %( .19 -%  1بيف) 

 ( .  1031،غا األ  )أكرد في :   ا( .  )كم1008،عطا )دراسة  -5
في تحصيؿ طالبات  (E's 5) استخداـ دكرة التعمـ الخماسيةلى معرفة أثر إً  ىذهىدفت  

الصؼ الثامف األساسي باليمف في مادة العمكـ كاالحتفاظ بالتعمـ ، كاستخدمت الباحث المنيج 
( طالبة ، كتـ اختيار شعبتيف 11التجريبي لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ ، كتككنت عينة الدراسة مف )

ات الدراسة في شعب كتكزيعيما بالتساكم عمى مجمكعتي الدراسة ،كتحددت أدك  1عشكائيا" مف بيف 
حصائية التالية المتكسط الحسابي ، اختبار تحصيمي ،  كقد استخدـ الباحث األساليب اإلً 

كاالنحراؼ المعيارم ، كاختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف ، كبعد انتياء التطبيؽ التجريبي تكصمت 
 الدراسة الي النتائج التالية:

 التعمـ الخماسية تنمية التحصيؿ كاالحتفاظ بالتعمـ باستخداـ دكرة(5 E's ) . 

 (1008،طالب  )دراسة -6
في تدريس العمـك في اكتساب المفاىيـ  (E's 5)لى استقصاء فاعمية نمكذج دكرة التعمـ إً ىدفت 

العممية كتنمية التفكير االبتكارم  لدل تمميذات الصؼ التاسع األساسي باليمف ، كاستخدـ الباحث 
( 902لتحقيؽ ذلؾ المنيج الكصفي التحميمي ، كالمنيج التجريبي ، كتككنت عينة الدراسة مف )

( شعب ، كتـ تكزيعيما عمى عينة 1بيف )تمميذه اختارت منيـ الباحثة شعبتيف عشكائيا" مف 
( تمميذه 19( تمميذه كالمجمكعة الضابطة )12مجمكعتي الدراسة بحيث تمثؿ المجمكعة التجريبية )

دة تحميؿ المحتكل ، كاختبار تحصيؿ بأى ، كاختارت الباحثة أدكات الدراسة المناسبة كالمتمثمة 
كقد استخدمت الباحثة األساليب االحصائية التالية :  المفاىيـ العممية ، كاختبار التفكير االبتكارم ،
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المتكسط الحسابي ، االنحراؼ المعيارم ، كاختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف كغير مستقمتيف ، كمعادلة 
 لي النتائج التالية:إً الكسب المعدؿ لببلؾ ، كقد تكصمت الباحثة 

 . ( E's 5)تنمية المفاىيـ العممية كالتفكير االبتكارم باستخداـ نمكذج التعمـ 

 ( 1008،ابراىيـ )دراسة  -7
( في تنمية ميارات  E's 5ىدفت ىذه الدراسة الي استقصاء أثر دكرة التعمـ الخماسية )

ة باألردف االقتصاد المعرفي األساسية في تدريس العمكـ لدل طمبة كمية العمـك التربكية الجامعي
كطالبة مف  ( طالبان  90كاستخدمت لتحقيؽ ذلؾ المنيج التجريبي ، كتككنت عينة الدراسة مف )
( شعب ، 1مف بيف ) السنة الثانية )تخصص معمـ صؼ ( كتـ اختيارىا مف شعبتيف عشكائيان 

كتكزيعيما بالتساكم عمى مجمكعتي الدراسة ، كتحددت األدكات في مقياس ميارات التفكير العممي 
حصائية التالية : ألفا إلً ، كمقياس القدرة عمى حؿ المشكبلت ، كقد استخدـ الباحث األساليب ا
أىـ النتائج التي تكصمت كركنباخ ، كمعادلة ككدر ريتشاردسكف ك تحميؿ التبايف المصاحب ، كمف 

 لييا الدراسة :إً 
 تنمية ميارات التفكير العممي كالقدرة عمى حؿ المشكبلت باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية 

E's) 5. في تدريس المفاىيـ العممية مف قبؿ المعمميف ) 
 
 (1007،الخكالدة )دراسة  -8

( كخريطة E's 5دكرة التعمـ المعدلة ) لى استقصاء فاعمية استراتيجيتيإً ة ىدفت ىذه الدراس
المفاىيـ في تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ الثانكم العممي كاكتساب لميارات عمميات العمـ مقارنو 

لباحث المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ ريس األحياء باألردف ، كاستخدـ ابالطريقة التقميدية في تد
( مف 2شعب منيا ) 9مكزعيف في  و كطالبان ( طالب210ىدؼ الدراسة ، كتككنت عينة الدراسة مف )

شعب مدرسة الصؼ األكؿ الثانكم العممي في مدرسة المفرؽ الثانكية لمبنيف ، كقد كزعت ىذه 
 ( طالبان 21لتشكيؿ مجمكعات الدراسة بحيث تمثؿ المجمكعة التجريبية االكلى ) الشعب عشكائيان 

تتمقى المعالجة بخرائط  ( طالبان 21مكعة الثانية )( كالمجE's 5تتمقى المعالجة بدكرة التعمـ المعدلة )
( طالبا" كتتمقى التدريس بالمجمكعة التقميدية ، كما ضمت  21المفاىيـ ك المجمكعة الضابطة ) 

( شعب مف مدرسة األميرة راية بنت الحسيف لمبنات ، كقد كزعت ىذه الشعب  2عينة الدراسة ) 
( طالبة تتمقى 11تمثؿ المجمكعة التجريبية االكلى ) مجمكعات الدراسة ، بحيث ؿلتشكي عشكائيان 

( طالبة كتتمقى المعالجة 19( كالمجمكعة التجريبية الثانية ) E's 5المعالجة بدرة التعمـ المعدلة )
( طالبة كتتمقى التدريس بالطرؽ التقميدية ، كتحددت 11بخريطة المفاىيـ ، كالمجمكعة الضابطة )
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مقياس ميارات عمميات العمـ، كقد استخدـ الباحث األساليب األدكات في اختبار تحصيمي ك 
النتائج التي تكصمت الييا  أىىـحصائية التالية : تحميؿ التبايف االحادم ، اختبار شيفيو ، مف اإلً 

 الدراسة :
  5تنمية التحصيؿ كميارات عمميات العمـ باستخداـ دكرة التعمـ المعدلة E's) . )  

 (1007،خميؿ )دراسة  -9
( في تنمية التحصيؿ E's 5لي معرفة أثر استخداـ نمكذج بايبي البنائي )إً ىدفت ىذه الدراسة 

كالقدرة عمي اتخاذ القرار في المكاقؼ الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية كاالتجاىات نحك المخاطر 
ت الباحثة البيئية لدل تبلميذ الصؼ األكؿ االعدادم في كحدة البيئة كمكاردىا بمصر ، كاستخدم

( تمميذه تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية 11لتحقيؽ ذلؾ المنيج التجريبي ، كتككنت العينة مف )
البسيطة كتكزيعيا بالتساكم عمى مجمكعتي الدراسة ، كتحددت األدكات في اختبار تحصيمي 

القرار في المكاقؼ الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية ، كمقياس االتجاه  خاذاتكاختبار القدرة عمى 
حصائية التالية : اختبار )ت( لعينتيف نحك المخاطر البيئية ، كقد استخدمت الباحثة األساليب اإلً 

 لييا الدراسة : إً مستقمتيف كغير مستقمتيف ، كحجـ التأثير ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت 
 القرار في المكاقؼ الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية  خاذاتحصيؿ كالقدرة عمى تنمية الت

 ( البنائي E's 5باستخداـ نمكذج بايبي )

 ( 1004،الدسكقي  )دراسة -30
( في التحصيؿ كبقاء أثر  E's 5جاءت ىذه الدراسة بيدؼ معرفة أثر دكرة التعمـ المعدلة )

التعمـ كتنمية بعض الميارات العممية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمصر في كحدة 
( تمميذ كتمميذه كتـ 919المغناطيسية ، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ، كتككنت العينة مف )

تـ  ( تمميذان 12أفراد العينة )كلى نصيبيا مف اختيارىا بطريقة عشكائية مف مدرستيف ، المدرسة األي 
( تمميذه مف أفراد العينة ، كتـ 91خرل نصيبيا )تكزيعيا عمى مجمكعتي الدراسة كالمدرسة األي 

تكزيعيا عمى مجمكعتي الدراسة ، كتحددت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي كأداة تحميؿ المحتكل 
التالية : المتكسط الحسابي ك  كبطاقة المبلحظة ، كقد استخدـ الباحث األدكات االحصائية

حصائية المناسبة تكصمت االنحراؼ المعيارم كتحميؿ التبايف الثنائي ، كبعد تطبيؽ المعالجات اإلً 
 الدراسة الى النتائج التالية : 

 ( 5تنمية التحصيؿ الدراسي كبقاء أثر التعمـ كالميارات العممية باستخداـ دكرة التعمـ المعدلة 
E's . ) 
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 الدراسات األجنبية ثانيا" : 

  (  (  Appamaraka and others , 2009دراسة أباماركا ك أخركف -3
( البنائية (E's 5لى معرفة أثر البيئة التعميمية باستخداـ نمكذج التعمـ إً ىدفت ىذه الدراسة 

 كميارات ما كراء المعرفة عمى التحصيؿ العممي كعمميات العمـ التكاممية كالتفكير الناقد لدل طبلب
الصؼ التاسع الثانكم بتايبلند ، كاستخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ، كتككنت عينة الدراسة مف 

تـ اختيارىا بطريقة عشكائية طبقية ، كتـ تكزيعيا بالتساكم عمى مجمكعتي الدراسة ،  ( طالبان 12)
مميات العمـ تحددت أدكات الدراسة في االختبارات التالية : اختبار التحصيؿ العممي ، اختبار ع

حصائية التالية : النسب التكاممية ، كاختبار التفكير الناقد ، كقد استخدـ الباحثكف األساليب اإلً 
 MANCOVAالمئكية ك المتكسط الحسابي ك اختبار )ت( كاختبار )ؼ( كتحميؿ التبايف الثنائي )

الدراسة : تنمية التحصيؿ العممي كعمميات العمـ التكاممية  ًإلييا( ك مف أىـ النتائج التي تكصمت 
 ( البنائية كميارات ما كراء المعرفة . (E's 5كالتفكير الناقد باستخداـ دكرة التعمـ 

   (Eren and Omer ,  2009)دراسة ارف كعمر -1
لمنصكص مف مفاىيـ المادة كالذكباف  الى تيسير فيـ التغيير المفاىيمي ىدفت ىذه الدراسة

لدل طبلب العاشر بالمدارس الثانكية بأنقرة بتركيا ( (E's 5باستخداـ نمكذج دكرة التعمـ الخماسية 
، كتـ تكزيعيما عمى  ان ( طالب991كاستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف )

تحصيمي لممفاىيـ ، كقد استخدـ الباحثاف  مجمكعتي الدراسة ، كتحددت األدكات في اختبار
المعيارم ، كاختبار )ت( لعينتيف  حراؼالناحصائية التالية : المتكسط الحسابي ، األساليب اإلً 

لييا الدراسة تنمية المفاىيـ باستخداـ نمكذج دكرة التعمـ إً مستقمتيف ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت 
5 E's))  

  (,Devrim  and others  2009)دراسة ديفريـ كأخركف -1
عمى تحصيؿ ( (E's 5لى استقصاء فاعمية التدريس باستخداـ دكرة التعمـ إً ىدفت ىذه الدراسة 

طبلب الصؼ السادس في مفيكـ الخمية كالمعتقدات المعرفية العممية في أنقره بتركيا ، كلتحقيؽ 
الدراسة مف شعبتيف تمثؿ اليدؼ السابؽ استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ، كتككنت عينة 

،  ( طالبان 912( شعب بكاقع ) 1مجمكعتي الدراسة ، كتـ اختيارىا بطريقة عشكائية مف بيف) 
حصائية التالية : تحميؿ كتحددت األدكات في اختبار تحصيمي ، كقد استخدـ الباحثكف األساليب اإلً 

: تنمية التحصيؿ لمفاىيـ الخمية  ليياإً حادم ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت الدراسة التبايف األي 
 ((E's 5كالمعتقدات المعرفية باستخداـ التعمـ دكرة التعمـ  
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  ,Hanunscin ) 2008) دراسة ىانيكسكف -4
لى معرفة أثر تدريس كحدة تنفس خمية االكسجيف باستخداـ دكرة التعمـ إً ىدفت ىذه الدراسة 

( في ضكء المنيج التجريبي ، كقد تككنت عينة الدراسة مف فصميف مف فصكؿ (E's 5الخماسية  
، تحصيميان  خرل ضابطة ، كقد أعد الباحث اختباران حداىما المجمكعة التجريبية كاألي إً المرحمة الثانكية 

( لعينتيف  مستقمتيف أظيرت نتائج   t : testبعد تحميؿ نتائج الدراسة باألساليب االحصائية )
ة أف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية  أكبر مف متكسط درجات طبلب المجمكعة الدراس

% ( بينما بمغ متكسط درجات 19الضابطة حيث بمغ متكسط طبلب المجمكعة التجريبية ) 
 % ( .10 المجمكعة الضابطة )

  (  , Sibel and others  2006)دراسة سابيؿ ك أخركف  -1
عمى فيـ  يكالتغير المفيكم( (E's 5لى معرفة أثر استخداـ دكرة التعمـ إً ىدفت ىذه الدراسة 

طبلب الصؼ الثامف لمتمثيؿ الضكئي كالتنفس في النباتات ، كاستخدـ الباحثكف المنيج التجريبي 
خرل ضابطة مع قياس قبمي كبعدم أي القائـ عمى تصميـ ثبلث مجمكعات : مجمكعتيف تجريبيتيف ك 

تـ اختيارىا بالطريقة العشكائية ليمثمكا مجمكعات الدراسة  ( طالباي 909سة مف )، كتككنت عينة الدرا
 ( طالبان  21كالمجمكعة التجريبية الثانية ) ( طالبان 22كلى)التالية : المجمكعة التجريبية األي 

كتحددت أدكات الدراسة في اختبار المفاىيـ العممية لمتمثيؿ  ( طالبان 22كالمجمكعة الضابطة) 
حصائية التالية تحميؿ التبايف كالتنفس في النبات ، كقد استخدـ الباحثكف األساليب اإلً الضكئي 

لييا الدراسة : تنمية المفاىيـ العممية باستخداـ دكرة إً حادم ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت األي 
 . ( (E's 5التعمـ 

  الثاني التعميؽ عمى دراسات المحكر
 ىداؼ أل  لبالنسبة  -

الحظ الباحث (  (E's 5مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة المتعمقة بدكرة التعمـ الخماسية 
عف طريؽ  –تنكع أىداؼ الدراسات السابقة، حيث ىدفت معظميا كبشكؿ عاـ الى الكشؼ 

 أنماط بعض عمى التعمـ الخماسية دكرة ة بطريقة مصاغة مقررات ألثر كحدات أك -التجريب
لدكرة التعمـ  يقكـ الباحث بصياغة مقررات أك كحدات دراسية كفقان  حيث ، (التعمـ) المتغيرات

لدكرة التعمـ  حداىما تجريبية تدرس كفقان إً ، كمف ثـ يقكـ بالتدريس لمجمكعتيف (  (E's 5الخماسية 
درس بالطرؽ التقميدية ، كبعد ذلؾ يتـ التعرؼ عمى أثر خرل ضابطة كتي (  كاألي (E's 5الخماسية 



225 
 

دكات تقيس أنماط التعمـ سكاء التحصيؿ أك أى ( باستخداـ   ((E's 5التغير المستقؿ )دكرة التعمـ 
التفكير أك االتجاه ....الخ عمى المتغير التابع كالمبلحظ عمى ىذه الدراسات أف ليا أثر داؿ 

 في الناحية االيجابية . ( (E's 5لمكحدات المصاغة بدكرة التعمـ الخماسية  حصائيان إً 

تكصؿ الباحث (  (E's 5كمف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات التي تناكلت دكرة التعمـ الخماسية 
تناكلت دكرة التعمـ الخماسية : يالى ممخص ألىداؼ الدراسات الت

في التحصيؿ مثؿ دراسة  ((E's 5معرفة أثر دكرة التعمـ الخماسية  ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -3
 2009)  دراسة ديفريـ كأخركف  Appamaraka and others) , 2009)  أباماركا ك أخركف

(Devrim and others , .( 2001( ك دراسة خميؿ )2001( دراسة الخكالدة )2001عطا )
 (  2001كدراسة الدسكقي )

في تعديؿ التصكرات البديمة  ((E's 5معرفة أثر دكرة التعمـ الخماسية  ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -1
 (2001،الفراص )مثؿ دراسة 

في تنمية كاكتساب المفاىيـ العممية ( (E's 5معرفة أثر دكرة التعمـ  ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -1
 (2001،طالب  ،)( 2099،أبك مصطفى) ،( 2092،عكض اهلل )مثؿ دراسة 

عمى عمميات العمـ مثؿ دراسة ( (E's 5معرفة أثر دكرة التعمـ  ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -4
 ،(2092،عكض اهلل )كدراسة  (Appamaraka ‚ and others 2009,)  أباماركا ك أخركف

 .(2001،الخكالدة )دراسة 
في تنمية بعض الميارات العممية مثؿ ( (E's 5معرفة أثر دكرة التعمـ  ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -5

ميارات  ك (2001،ابراىيـ ) ،( 2092،المكلك )ميارة التحميؿ ك التركيب  كما في دراسة 
 .(2001،الدسكقي ،)( 2001،ابراىيـ )االقتصاد المعرفي كما في دراسة 

( كما في E's 5تنمية االتجاىات باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية ) ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -6
 .(2099،أبك مصطفى )كتنمية الميكؿ كما في دراسة  (2001،خميؿ )دراسة 

تنمية التحصيؿ كالقدرة عمي اتخاذ القرار في المكاقؼ الحياتية  ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -7
 5)باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية  المرتبطة بالمخاطر البيئية كاالتجاىات نحك المخاطر البيئية

E's (2001،خميؿ )( كما في دراسة .  
( كما E's 5تنمية االحتفاظ بالتعمـ باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية ) ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -8

 .   (2001،الدسكقي )( كدراسة 2001،عطا )في دراسة 



226 
 

تنمية بعض أنماط التفكير مثؿ التفكير االبتكارم ك التفكير الناقد  ًإلىىناؾ دراسات ىدفت  -9
 ( كما في 5E'sباستخداـ دكرة التعمـ الخماسية)

 .(2001،طالب  ، ) ((Appamaraka  and others,2009 أخرونا ك دراسة أبامارك

كفى ضكء ما سبؽ تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ دكرة التعمـ 
( كتختمؼ معيـ في المتغير التابع كىك تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية حيث (E's 5الخماسية 

أف الباحث لـ يجد دراسة استخدمت تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية باستخداـ دكرة التعمـ 
 (، كفى ذلؾ تنفرد الدراسة الحالية في ذلؾ . (E's 5الخماسية  

 بالنسبة لمعينة  -
في اختيار العينة مف حيث الحجـ كطريقة االختيار كالجنس كالمرحمة  اختمفت الدراسات السابقة

 الدراسية كسيكضح الباحث طبيعة ككصؼ العينات المستخدمة في النقاط التالية:

معظـ الدراسات السابقة التي تناكليا المحكر األكؿ استخدمت الطريقة العشكائية البسيطة في  -3
سات طريقة العينة الطبقية مثؿ دراسة أباماركا ك اختيار العينة في حيف اختارت بعض الدرا

 .(, Appamaraka and others 2009)  أخركف
عطا )( كما في دراسة 19تفاكتت احجاـ العينات المستخدمة فقد كانت أقؿ عينة مستخدمة ) -1

 (2001،الخكالدة )( كما في دراسة 210( كما بمغ أكبر العينات حجما" )2001،
أبك )أما عف جنس العينة فاختارت بعض الدراسات العينة مف الذككر مثؿ دراسة  -1

 , ,Appamaraka and others) 2009) ( ، دراسة أباماركا ك أخركف2099،مصطفى
 ،  Eren and Omer) , 2009) دراسة ارف كعمر

 ، دراسة ىانيكسكف Devrim and others) , 2009) دراسة ديفريـ كأخركف

(Hanunscin,2008)  , دراسة سابيؿ ك أخركف(2006   Sibel and others,) ،  في حيف
( ، 2092،عكض اهلل )ناث كما في دراسة اختارت بعض الدراسات عينة الدراسة مف اإلً 

( . كباقي الدراسات 2001،طالب ) (،  2001ا عط)( ، 2001،الفراص )( ، 2090،المكلك )
( ، 2001،الخكالدة )(  ، 2001،ابراىيـ )اختارت عينة الدراسة مف الجنسييف مثؿ دراسة 

 . (2001،الدسكقي ) ،(2001خميؿ )
اختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة مف المرحمة المتكسطة )االعدادية( مثؿ دراسة  ،  -4

( ، 2001،الفراص )،  (2090،المكلك ،)(2099،أبك مصطفى) ،(2092،عكض اهلل )دراسة 
( ، 2001،عطا ،) ,Appamaraka and others) 2009) ، دراسة أباماركا ك أخركف
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  Sibel and others,2006)) ( ، دراسة سابيؿ ك أخركف2001،خميؿ )( ، 2001،طالب )

كما اختارت مجمكعة اخرل مف الدراسات عينة الدراسة مف المرحمة الثانكية مثؿ  ، دراسة 
، ,Eren and Omer)  2009)(، ارف كعمر2001،الخكالدة )

مف المرحمة . كاختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة ((Hanunscin,2008ىانيكسكف
الدسكقي ) ، ,Devrim and others)  2009) ، دراسة ديفريـ كأخركفاالبتدائية مثؿ دراسة

،2001). 

 بالنسبة لألدكات  -
تنكعت االدكات المستخدمة في دراسات المحكر األكؿ ككاف تنكعيا يتفؽ مع فركض تمؾ 

 . الدراسة فمعظـ الدراسات استخدمت األدكات" حسب نكع كطبيعة المتغير 

 Appamaraka)كما في دراسة أباماركا ك أخركف  فيناؾ دراسات استخدمت اختبارا" تحصيميان  -1

and others,2009) ، ( ك دراسة 2001،الخكالدة ، )( 2001،عطا )  2009)ديفريـ كأخركف
كىناؾ دراسات استخدمت اختبار المفاىيـ العممية  ،(  2001،الدسكقي ) ،( 2001،خميؿ )

 (2001( ك دراسة طالب )2099( كدراسة  أبك مصطفى)2092مثؿ دراسة عكض اهلل )
 كىكذا .

كذلؾ لككف ىدؼ ( 1008، طالب)ىناؾ دراسات استخدمت أداة تحميؿ المحتكل مثؿ دراسة  -2
  .الدراسة كمنيجيا يتطمب ذلؾ

خميؿ ) ( ،1008، طالب)مميكؿ كاالتجاه كما في دراسة كىناؾ دراسات استخدمت مقياس ل -3
،2001.)  

 بالنسبة لممنيج  -
جميع الدراسات استخدمت المنيج التجريبي كذلؾ لؤلف جميع الدراسات اشتممت عمى متغيرات 

عمى المتغير التابع مستقمة كمتغيرات تابعو كعميو فيك انسب المناىج لمعرفة أثر المتغير المستقؿ 
 متا المنيجيف التجريبي ك الكصفي( فقد استخد2001،طالب ) ،( 2092،عكض اهلل )دراسةما عدا 
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 لمنتائجبالنسبة  -
( في بعض E's 5جميع الدراسات السابقة أظيرت فاعمية استخداـ دكرة التعمـ الخماسية )   

ىذا المحكر المتغيرات العممية ، كفيما يمى سيمخص الباحث أىـ ما تكصمت الدراسات السابقة في 
 مف نتائج:

دراسة أباماركا ك  ( في تنمية التحصيؿ مثؿ(E's 5فاعمية دكرة التعمـ الخماسية  -3
 2009)ك دراسة ديفريـ كأخركف(‚and others, Appamaraka (2009أخركف

Devrim‚and others, ,) ( 2001،عطا )، ( 2001،الخكالدة )، ( 2001،خميؿ )، 
 .(2001،الدسكقي )
الفراص )في تعديؿ التصكرات البديمة مثؿ دراسة  ((E's 5فاعمية دكرة التعمـ الخماسية  -1

،2001) 
عكض اهلل )في تنمية كاكتساب المفاىيـ العممية مثؿ دراسة  ((E's 5فاعمية دكرة التعمـ  -1

 .(2001،طالب ) ،( 2099،أبك مصطفى)  ،( 2092،
أباماركا ، (2092،عكض اهلل دراسة ) العمـ مثؿ( في تنمية عمميات (E's 5فاعمية دكرة التعمـ  -4

 .(2001،الخكالدة )  ، (Appamaraka and others,2009)ك أخركف 
في تنمية بعض الميارات العممية مثؿ ميارة التحميؿ ك التركيب   ((E's 5فاعمية دكرة التعمـ  -5

 ،( ك ميارات االقتصاد المعرفي كما في 2001،الدسكقي ) ،(  2092،المكلك )كما في دراسة 
 ( . 2001،ابراىيـ )
 (2001،خميؿ )في تنمية االتجاىات كما في دراسة  (E's 5)فاعمية دكرة التعمـ الخماسية  -6

 .(2099،أبك مصطفى )كتنمية الميكؿ كما في دراسة 
في تنمية التحصيؿ كالقدرة عمي اتخاذ القرار في المكاقؼ  (E's 5)فاعمية دكرة التعمـ الخماسية  -7

خميؿ )كما في دراسة  الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية كاالتجاىات نحك المخاطر البيئية
،2001)  . 
( 2001،عطا )في تنمية االحتفاظ بالتعمـ كما في دراسة  (E's 5)فاعمية دكرة التعمـ الخماسية  -8

 .   (2001،الدسكقي )،
( في تنمية بعض أنماط التفكير مثؿ التفكير االبتكارم ك E's 5فاعمية دكرة التعمـ الخماسية ) -9

 ، (,Appamaraka and others 2009) التفكير الناقد كما في دراسة أباماركا ك أخركف
 .(2001،طالب )
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 Six Thinking Hats: دراسات تناكلت قبعات التفكير الست  الثالمحكر الث
 الدراسات العربية: أكالن 
 (1031،المدىكف )دراسة   -3

معرفة أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات  ًإلىىدفت ىذه الدراسة 
التفكير اإلبداعي في مبحث حقكؽ االنساف لدل تبلميذ الصؼ السادس بغزة ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ 
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ، كقامت بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طمبة الصؼ السادس 

( 910مدرسة بنات الشاطئ ب لبلجئيف ، كتككنت عينة الدراسة مف )بمدرسة ذككر غزة الجديدة ك 
تـ اختيارىـ بطريقة عشكائية بسيطة مف المدرستيف السابقتيف ، قامت الباحثة بتكزيع  كطالبةن  طالبان 

كبمغ عدد  ( طالبان 20العينة عمى مجمكعات الدراسة حيث بمغ عدد المجمكعة التجريبية طبلب) 
 طالبان  (20، كما بمغ عدد المجمكعة الضابطة طبلب ) ( طالبةن 10البات )المجمكعة التجريبية ط

، كقامت الباحثة بتطبيؽ أداة الدراسة كالمتمثمة  ( طالبةن 10كبمغ عدد المجمكعة الضابطة طالبات)
حصائية : اختبار ت لعينتيف مستقمتيف بداعي ، كبعد استخداـ األساليب اإلً في اختبار التفكير اإلً 

 النتيجة النيائية: ًإلى، كاختبار ت لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف تكصمت الدراسة  متساكيتيف
  حصائية عند مستكل داللة إً كجكد فركؽ ذات داللة(α ≤ 09˒0 )   بيف متكسط درجات طمبة

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة كذلؾ لصالح المجمكعة 
 التجريبية.

 في  إيتا مربع لمعامؿ كفقان  (0ك11 )عف  تزيد كبيرة بفعالية الست التفكير قبعات برنامج يتصؼ
السادس  الصؼ تبلميذ لدل اإلنساف حقكؽ مبحث تدريس في اإلبداعي التفكير ميارات تنمية

 .االبتدائي

 (1031،العزاكم )دراسة  -1
معرؼ أثر استخداـ استراتيجية القبعات الست في تحصيؿ مادة التربية  ًإلىىدفت ىذه الدراسة 

عدادية ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج التجريبي ، سبلمية لدل طبلب المرحمة اإلً اإلً 
عدادم في ثانكية النيركاف في محافظة كقاـ بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طبلب الصؼ الرابع اإلً 

كمكزعيف  ( طالبا" تـ اختيارىـ عشكائيان 11المنصكرية ، كتككنت عينة الدراسة مف ) ديالي / ناحية
بالطريقة العشكائية البسيطة عمى مجمكعتي الدراسة حيث بمغ عدد طبلب المجمكعة التجريبية 

، كما كقاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة  (طالبان 21( طالبا" كالمجمكعة الضابطة )21)
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لعينتيف مستقمتيف ، كمقاييس   tحصائية : اختبار بار تحصيمي ، كبعد تطبيؽ المعالجات اإلً اختفي 
 النزعة المركزية تكصمت الدراسة الى النتائج التالية :

  ًإلىتفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية في التحصيؿ عمى طبلب المجمكعة الضابطة مما يشير 
 . ي تنمية التحصيؿفاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست ف

 (1031،رضكاف)دراسة  -1
الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية  ًإلىىدفت ىذه الدراسة 

المفاىيـ العممية كميارات اتخاذ القرار في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الثامف بككالة الغكث 
الدكلية ، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت الباحثة المنيجيف : الكصفي كشبو التجريبي ، كقامت الباحثة 

( 10عدادية أ حيث بمغ عدد العينة )ينة مف طالبات مدرسة بنات غزة اإلً بتطبيؽ الدراسة عمى ع
كبالتساكم عمى مجمكعتي الدراسة  طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة كتكزيعيما عشكائيان 

، كقامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة في أداة تحميؿ المحتكل ، كاختبار المفاىيـ العممية 
لعينتيف مستقمتيف ، مربع ايتا لقياس حجـ األثر   t حصائية : اختبار ، كبعد تطبيؽ األساليب اإلً 

 النتائج التالية: ًإلىتكصمت الدراسة 
  حصائية عند مستكل داللة إً كجكد فركؽ ذات داللة(α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطي طبلب

 المجمكعتيف في اختبار المفاىيـ العممية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية . 

 كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة (α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطي درجات
 .طبلب المجمكعتيف في مقياس ميارات اتخاذ القرار كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية

 (1033،السماؾ ك السماؾ دراسة ) -4
 SIX THINKING HATS)معرفة أثر استراتيجيات القبعات الست  ًإلىىدفت ىذه الدراسة 

في تحسيف جكدة األداء لعضك ىيئة التدريس في التعميـ العالي / دراسة استطبلعية آلراء عينة  (
الكصفي كالتحميمي مف تدريسي جامعة المكصؿ. كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ استخدـ الباحثاف المنيجيف : 

، كاختار الباحث عينة مف معممي ىيئة التدريس في كميات جامعة المكصؿ لمعاـ ، كبمغ حجـ 
تـ اختيار الجامعة بالطريقة القصدية كتـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية ،  ( معممان 10العينة )

سف جكدة األداء لدل المعمميف ، كقاـ الباحثاف بإعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة في استبانة لقياس تح
تية لتحميؿ النتائج كاختبار الفركض ) معامؿ حصائية اآلكبعد استخداـ الباحثاف المعالجات اإلً 

بيرسكف لبلرتباط ، االنحراؼ المعيارم ، المتكسط الحسابي ، التكرارات ، حجـ األثر مربع ايتا( 
 تكصؿ الباحثاف لمنتائج التالية:
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  كجكد عبلقة ارتباطية بيف معنكية مكجبة بيف استراتيجيات القبعات الست مجتمعة كبيف تحسيف
 جكدة أداء عضك ىيئة التدريس لممنظمة المبحكثة . 

 ىيئة عضك أداء جكدة تحسيف مع مجتمعة الست القبعات الستراتيجيات معنكم تأثير كجكد 
  .المبحكثة في المنظمة التدريس

 أداء جكدة تحسيف مع ،السكداء الصفراء الحمراء، القبعة مف لكؿ نكممع تأثير كجكد عدـ 
 التدريس ىيئة أعضاء سمكؾ أف إلى ذلؾ يشير كقد المبحكثة المنظمة في ىيئة التدريس عضك

 . البحتة يجابيةاإلً  حتى أك البحتة السمبية بالعاطفية أك عادة ال يتسـ
 

 (1030،ابراىيـ )دراسة  -5
معرفة فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمـك في تنمية  ًإلىىدفت ىذه الدراسة 

،  تدائيباالالتحصيؿ المعرفي كالكعى الصحي كميارات اتخاذ القرار لدل تبلميذ الصؼ الخامس 
كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج التجريبي ، قاـ بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف تبلميذ 

دائي بمدرسة الحجار االبتدائية المشتركة بمحافظة سكىاج ، كتككنت عينة الصؼ الخامس االبت
بالطريقة العشكائية البسيطة ، كتـ تكزيعيما  كطالبة تـ اختيارىـ عشكائيان  ( طالبان 90الدراسة مف )

عمى مجمكعتي الدراسة بالتساكم ، كتمثمت أدكات الدراسة في) اختبار التحصيؿ المعرفي ، كمقياس 
لعينتيف غير مستقمتيف   t صحي ، كمقياس ميارات اتخاذ القرار( ، كبعد تطبيؽ اختبار الكعي ال

 النتائج االتية :  ًإلىتكصمت الدراسة 

  أشارت نتائج اختبار صحة الفرض األكؿ عف فاعمية استخداـ قبعات لتفكير الست في تنمية
 التحصيؿ المعرفي لدل طمبة الصؼ الخامس االبتدائي ) مجمكعة البحث(. 

  أشارت نتائج اختبار صحة الفرض الثاني عف فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية
 الكعى الصحي لدل طمبة الصؼ الخامس االبتدائي )مجمكعة ابحث( . 

  أشارت نتائج اختبار صحة الفرض الثالث عف فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية
 ؼ الخامس االبتدائي )مجمكعة ابحث( . ميارات اتخاذ القرار لدل طمبة الص

 (1030،عباس )دراسة   -6
معرفة أثر استعماؿ استراتيجية القبعات الست عمى اكتساب المفاىيـ  ًإلىىدفت ىذه الدراسة 

التاريخية كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ الرابع األدبي في مادة التاريخ ، كلتحقيؽ ذلؾ استخدمت 
قامت الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ الرابع في الباحثة المنيج التجريبي ، ك 
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( طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية 12مدرسة رفيدة لمبنات حيث تككنت عينة الدراسة مف )
( 19( طالبة لممجمكعة التجريبية ك )11البسيطة كتـ تكزيعيما عمى مجمكعتي الدراسة بكاقع )

ثة بإعداد أداة الدراسة كالمتمثمة في اختبار تحصيمي ، ح، كقامت الباطالبة لممجمكعة الضابطة 
 حصائي ) اختبار ت لعينتيف مستقمتيف( لمعرفة داللة الفركؽ احصائيان سمكب اإلً كبعد تطبيؽ األي 

 النتائج التالية :  ًإلىتكصمت الدراسة 

  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة(α ≤ 01˒0 )   بيف متكسطات درجات
 طالبات المجمكعتيف في االختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية . 

  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة(α ≤ 01˒0 )   بيف متكسطات درجات
 طالبات المجمكعتيف في اختبار االحتفاظ  لصالح المجمكعة التجريبية . 

 (1009 ،الشايع كالعقيؿ )دراسة  -7
معرفة أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمـك عمى تنمية  لىإً ىدفت ىذه الدراسة 

بداعي كالتفاعؿ الصفي المفظي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدينة الرياض ، التفكير اإلً 
اسة عمى عينة مف كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي ، كقاـ الباحثاف بتطبيؽ الدر 

حيث بمغ حجـ  تدائيةباالطبلب الصؼ السادس بمدينة الرياض مف مدرسة الطفيؿ بف عمرك 
تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية مف الفصؿ االبتدائي األكؿ ، كقاـ الباحثاف  ( طالبان 90العينة )

ثاف بإعداد أدكات ( طالبا" لكؿ منيما ، كقاـ الباح20بتكزيعيما عمى مجمكعتي الدراسة بالتساكم )
الدراسة كالمتمثمة في دليؿ المعمـ ، كمقياس تكرانس لقياس التفكير االبداعي ، كأداة فبلندرز لقياس 

حصائية التالية ) المتكسطات ك االنحرافات ، كاختبار التفاعؿ الصفي ، كبعد تطبيؽ المعالجات اإلً 
 ة:النتائج التالي ًإلىت لعينتيف مستقمتيف ( تكصمت الدراسة 

  عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل(α ≤ 01˒0 )  بيف درجات أفراد العينة في
 بداعي )المركنة ، الطبلقة ، األصالة ، كالتفاصيؿ ( كؿ عمى حده . اختبار ميارات التفكير اإلً 

  المفظي لحديث المعمـ غير  صفيالفي تحسيف نسب التفاعؿ  فاعمية القبعات الست احصائيان
 .المباشر كحديثو المباشر الى حديثو بشكؿ عاـ

 (1031،العتيبي )دراسة  -8
معرفة أثر لتدريس باستراتيجية القبعات الست في التحصيؿ العممي  لىإً ىدفت ىذه الدراسة 

كالميكؿ نحك مادة األحياء لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة مكة المكرمة ، كلتحقيؽ 
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أىداؼ البحث استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي ، كقد طبؽ البحث عمى عينة مف طالبات 
( طالبة تـ اختيارىـ بالطريقة 92مة ، حيث بمغ عدد أفراد العينة ) المدرسة الثانكية في مكة المكر 

القصدية ، كقامت الباحثة بتكزيعيـ عمى مجمكعتي الدراسة بالتساكم ، كتمثمت أدكات الدراسة في 
حصائية التالية ) اختبار ت لعينتيف اختبار تحصيمي كمقياس لمميكؿ ، كبعد تطبيؽ المعالجات اإلً 

داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف ، حجـ األثر،  المتكسطات ، كاالنحراؼ المعيارم ، مستقمتيف لمعرفة 
 النتائج التالية :  لىإً ارتباط بيرسكف(  ، تكصمت الدراسة 

  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل(α ≤ 01˒0 )  بيف متكسطات درجات طالبات
 .المجمكعتيف في االختباريف القبمي ك البعدم التحصيمي كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية 

  تكجد عبلقة ارتباطية عند مستكل داللة(α ≤ 01˒0 )  بيف التحصيؿ ك الميؿ نحك األحياء
 .لدل طالبات المجمكعة التجريبية

 (1008،البركاتي )دراسة  -9
معرفة أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة  لىإً  يالبركاتىدفت دراسة 
في التحصيؿ كالتكاصؿ كالترابط الرياضي لدل طالبات الصؼ الثالث   K W Lكالقبعات الست ك 

المتكسط بمدينة مكة المكرمة . كلتحقيؽ ذلؾ اليدؼ  استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ، كقامت 
بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ الثالث متكسط بالمدارس الحككمية بمدينة مكة 

( طالبو جرل اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة 11لدراسة مف )المكرمة ، حيث تككنت عينة ا
كتـ كتكزيعيـ عشكائيا" ، كقامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار تحصيمي 

حصائية ك كاختبار لقياس ميارات التكاصؿ ك الترابط الرياضي ، كاستخدمت الباحثة األساليب اإلً 
لعينتيف مستقمتيف ، تحميؿ التبايف الثنائي ، كبعد تحميؿ نتائج الدراسة المتمثمة في اختبار ت 

 النتائج التالية:  لىإً حصائية المستخدمة تكصمت الدراسة ساليب اإلً باستخداـ األى  احصائيان 

  تفكؽ مجمكعة الذكاءات المتعددة عمى مجمكعة القبعات الست عند مستكل التقكيـ 
  مجمكعة الذكاءات المتعددة عند مستكل التذكرتفكؽ مجمكعة القبعات الست عمى 
  كتفكؽ مجمكعة الذكاءات المتعددة عمى مجمكعةKWL   عند مستكل الفيـ كالتكاصؿ

 الرياضي 
  تفكؽ مجمكعة القبعات الست عمى مجمكعة اؿKWL  . عند مستكل التذكر 
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 : الدراسات االجنبية ثانيان 
   ,Mary and Jones ) 2004) دراسة مارم كجكنز -3
معرفة أثر استخداـ استراتيجية مقترحة في ضكء نظرية قبعات  لىإً ىدفت ىذه الدراسة  

في تنمية المستكيات المعيارية لبلستماع لدل تبلميذ الصؼ السادس  التفكير الست إلدكارد دم بكنك
االبتدائي ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيجيف الكصفي كالتجريبي ، كقامت بتطبيؽ 
الدراسة عمى عينة مف تبلميذ الصؼ السادس بمدرسة سميماف مبركؾ بالمنيا حيث بمغ حجـ العينة 

بالطريقة العشكائية البسيطة تكزيعيـ عمى المجمكعة التجريبية  ىـ عشكائيان تـ اختيار  ( تمميذان 12) 
لمدراسة ، كقاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار المستكيات المعيارية لبلستماع ، 

يتا لحجـ األثر ( إً كبعد تطبيؽ المعالجات االحصائية ) اختبار ت لعينتيف مستقمتيف ، ك مربع 
 التالية : نتيجة ال لىإً الدراسة  تكصمت

  حصائية عند مستكل داللة إً كجكد فركؽ ذات داللة( α ≤ 09˒0 )  بيف متكسطي درجات
التبلميذ في القياسيف القبمي ك البعدم في اختبار المستكيات المعيارية لبلستماع لصالح القياس 

 البعدم . 

    , Mary and Jones ) 2004) دراسة مارم كجكنز -1
تطكير ميارات التفكير الناقد كتطكير ميارات حؿ المشكبلت ، كتعميـ  لىإً ىدفت ىذه الدراسة 

خبلقية التي تكاجو الطمبة في العمؿ مفاىيـ التفكير المتكازم كتقنياتو كتطبيقيا عمى المعضبلت األى 
اسة عمى بقت الدر الصيدلي ، كاستخدـ الباحثاف لتحقيؽ ىذا اليدؼ منيج دراسة الحالة ، حيث طي 

( طبلب مف 1عينة مف طبلب كمية الصيدلة في جامعة تكليدك األمريكية ، حيث بمغ حجـ العينة ) 
(  اعضاء ، كتمثمت أدكات الدراسة   1- 9كمية الصيدلة كتـ تكزيعيـ عمى فرؽ تككنت مف )
اختيار خبلقية لكؿ فريؽ ، كطمب مف كؿ فريؽ بالمبلحظة كالمقابمة حيث  كتـ تعيف المعضبلت األى 

الطمبة ككضعيـ أماـ معضبلت قبؿ جمسات القبعات الست ، ثـ تـ كضعيـ أماـ معضبلت اخرل 
 المعقدة المكاقؼ كتبسيط لتكضيح كطريقة الست التفكير بعد جمسات تـ فييا استخداـ طريقة قبعات

 في بمعضبلت ترتبط صعبة قرارات إلى كتحتاج الطالب ايعادة يكاجي متنكعة عمؿ بيئات في
 حؿ عممية في الفردية خبراتيـ حكؿ األسئمة عمى استجابات الطمبة مقارنة تمت ثـ ، لعمؿا

 كبعدىا، الست التفكير قبعات جمسات قبؿ حكؿ المعضبلت النيائية المجمكعة كقرارات المشكبلت
 القبمية .  االستجابات مف الجمسات أفضؿ بعد الطمبة استجابات ككانت
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  ,Kenny)  2003)دراسة كيني  -1
بداعي في غرفة تكظيؼ القبعات الست لتشجيع التأمؿ ك التفكير اإلً  لىإً ىدفت ىذه الدراسة 

عينة  ىالصؼ ، كاستخدـ الباحث لتحقيؽ ىدؼ بحثو المنيج التجريبي ، كقاـ بتطبيؽ الدراسة عم
ائية اختارىـ الباحث بالطريقة العشك  ( طالبان 90مف الطمبة في كمية التمريض حيث بمغ حجـ العينة )

البسيطة كقاـ بتكزيعيما عمى مجمكعتي الدراسة ، كقاـ بإعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبارم 
لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة   tبداعي ، كاستخدـ الباحث اختبارإلً التفكير التأممي كالتفكير ا

عات التفكير الست لتنمية مكانية استخداـ برنامج قبإً  لىإً الفركؽ بيف العينتيف ، كتكصمت الدراسة 
قدرة القبعات الست عمى تقميؿ التكتر كاالحتراؽ  لىإً بداعي ، كما تكصمت التفكير التأممي كاإلً 

 النفسي . 

   ,Coombe)  1997) دراسة ككمبي -4
التعرؼ عمى أثر تعميـ طمبة المدارس الثانكية بنيكزلندا برنامج القبعات الست  لىإً ىدفت ىذه 
بداعي ، كاستخدـ الباحث لتحقيؽ ذلؾ المنيج التجريبي ، عمى تنمية التفكير اإلً  كبرنامج الككرت

حيث  ( طالبان 11كقاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طمبة المدارس الثانكية البالغ عدده )
ة قاـ الباحث باختيار العينة بالطريقة العشكائية البسيطة ، كقاـ بتكزيع العينة عمى مجمكعتي الدراس

دكارد لمفيكـ الذات لدل المفكريف ، إً بالتساكم ، كقاـ بإعداد أدكات الدراسة كالمتمثمة بمقياس 
بداعي ، مقياس ككستا لخصائص السمكؾ الذكي كاختبار رافييتر كاختبار تكرانس لقياس التفكير اإلً 

ينتيف مستقمتيف باستخداـ اختبار ت لع لقياس القدرة العامة ، كبعد الكشؼ داللة الفركؽ احصائيان 
تكصمت الدراسة الى أف برامج تعميـ التفكير كمف ضمنيـ برنامج القبعات الست قد حققت اليدؼ 

 بداعي لدل العينة التجريبية . عمى التفكير اإلً  ةفي تطكير خصائص السمكؾ الذكي ، كالقدر 

  Carl) , 1996) دراسة كارؿ  -5
كاستجابتو  مدل الكشؼ عمى العبلقة بيف مستكل الجدؿ لمفرد ك لىإً ىدفت ىذه الدراسة 

 الست يرالتفك قبعات" نمكذج مف لئلفادة كاستجابتو المختمفة الست التفكير قبعات مف كؿ الستخداـ
( 29)مف الدراسة عينة كتككنت ،كلتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث المنيج الكصفي  ، الفردية كالقبعات

   بالمعيد الخاصة األعماؿ كمية يخريج إدارة صؼ في ركشستر لمتكنكلكجيا معيد مف  طالبان 
كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة أداة الدراسة كالمتمثمة في مقياس الجدؿ ، كأسفرت نتائج الدراسة 

كما أظيرت النتائج عدـ كجكد  عمى أف االستجابات لمنمكذج كالقبعات الفردية مختمفة عمكمان 
 عبلقات ذات داللة احصائية بيف مستكل الجدؿ كاالستجابة لمنمكذج ، فمـ تحقؽ الجدليات تنبؤان 
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لبلستجابة لنمكذج القبعات الست في أنماط تفكير الفرد لكنيا أثارت الفضكؿ لمعرفة  كمفيدان  جيدان 
 اجابات األسئمة .  

 ثلالتعميؽ عمى دراسات المحكر الثا

 بالنسبة لألىداؼ  -
مف خبلؿ العرض السابؽ لدراسات المحكر الثاني الذم تناكؿ قبعات التفكير الست يمخص 

 تحقيقيا كما يمي لىإً الباحث األىداؼ التي سعت 
  بداعي معرفة أثر استخداـ قبعات التفكير الست عمى تنمية التفكير اإلً  لىإً ىناؾ دراسات ىدفت

،  Kenny)  2003,) كيني ، (2001 ،الشايع كالعقيؿ ) ،(2092،المدىكف ) مثؿ دراسة
 .,Coombe)    1997)ككمبي

  عمى تنمية التحصيؿ كما  معرفة أثر استخداـ قبعات التفكير الست لىإً ىناؾ دراسات ىدفت
 .  (2001،العتيبي )( ، 2090،ابراىيـ  ، )(2092،العزاكم ) في دراسة

  معرفة أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية ميارات اتخاذ  لىإً ىناؾ دراسات ىدفت
 ( . 2090،ابراىيـ )( ، 2092،رضكاف )القرار كما في دراسة 

  عباس )( ، 1031، رضكاف) دراسةالمفاىيـ العممية مثؿ  تنمية لىإً ىناؾ دراسات ىدفت
،2090. )  

  معرفة أثر استخداـ قبعات التفكير الست في تحسيف جكدة األداء  لىإً كىناؾ دراسات ىدفت
( ، كفى تنمية 2099،السماؾ ك السماؾ )لعضك ىيئة التدريس في التعميـ العالي مثؿ دراسة 
، كفى   ,Mary and Jones)  2004) ميارات حؿ المشكبلت كما في دراسة مارم كجكنز
 تنمية المستكيات المعيارية لبلستماع كما في دراسة 

، كفى التكاصؿ كالترابط الرياضي كما في دراسة  ,Mary and Jones)  2004) مارم كجكنز
 .  (2001،يالبركات)
  تحقيقيا باستخداـ قبعات التفكير الست مثؿ  لىإً  سعتكىناؾ أىداؼ متنكعة لبعض الدراسات

 ( .2001،الشايع كالعقيؿ )تنمية التفاعؿ الصفي كما في دراسة 
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 بالنسبة لمعينة المختارة -
اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العينة مف حيث الحجـ كطريقة االختيار كالجنس كالمرحمة 

 العينات المستخدمة في النقاط التالية:الدراسية كسيكضح الباحث طبيعة ككصؼ 
  جميع الدراسات السابقة التي تناكليا المحكر الثاني استخدمت الطريقة العشكائية البسيطة في

السماؾ )اختيار العينة في ما عدا بعض الدراسات اختارت العينة بالطريقة القصدية مثؿ دراسة 
 (. 2001،يبي العت)(، 2001 ،الشايع كالعقيؿ ، )(2099،ك السماؾ 

  المدىكف )( كما في دراسة1حجاـ العينات المستخدمة فقد كانت أقؿ عينة مستخدمة )أى تفاكتت
 (910) كما بمغ أكبر العينات حجمان ،   (Mary and Jones,2004) مارم كجكنز ،(2092،

  المدىكف)أما عف جنس العينة فاختارت بعض الدراسات العينة مف الذككر مثؿ دراسة، 
دراسة  , ,Mary and Jones ) 2004) ( ، دراسة مارم كجكنز2092 ،العزاكم) ، (2092

بينما بعض الدراسات اختارت العينة مف االناث   ,Mary and Jones) 2004) مارم كجكف
( 2001،البركاتي ) (2001 ،الشايع كالعقيؿ)( ،2001،العتيبي ) ،(2090،ابراىيـ)مثؿ دراسة

 .   Coombe)،  (1997كدراسات استخدمت العينة مف الجنسيف مثؿ دراسة، ككمبي
 مثؿ دراسة : عينة الدراسة مف المرحمة المتكسطة )االعدادية( اختارت مجمكعة مف الدراسات 

خرل أي كما اختارت مجمكعة ( ، 2001،البركاتي ) )، ( 2092،العزاكم )( ، 2092،رضكاف )
العزاكم )( ،2092،رضكاف )مف الدراسات عينة الدراسة مف المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة 

( . كما اختارت مجمكعة اخرل مف الدراسات العينة مف المرحمة العميا مثؿ دراسة 2092،
 ، (2001،العتيبي )( ، 2099،السماؾ ك السماؾ )

, (,Kenny   2003كيني)دراسة ، ( ,Mary and  Jones  2004مارم كجكنز) 

 .  ,Coombe)  1997)ككمبي

 بالنسبة لألدكات  -
تنكعت االدكات المستخدمة في دراسات المحكر األكؿ ما بيف االختبار كاالستبياف كالمقياس 
كتحميؿ المحتكل كأدكات اخرل ككاف تنكعيا يتفؽ مع فركض تمؾ الدراسة فمعظـ الدراسات 

 .استخدمت األدكات حسب نكع كطبيعة المتغير كعمى ىذا األساس 

 (2092،العزاكم )دراسة  مثؿ تحصيميان  ختباران كمف الدراسات التي استخدمت االختبار: ا ، 
بداعي ، كاختبار لقياس التفكير اإلً  (2001،البركاتي ،) (2001،العتيبي ، )(2090،ابراىيـ )
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  ،(,Kenny  2003كيني) ، (2001 ،الشايع كالعقيؿ )،  (2092،المدىكف دراسة ) مثؿ
 .( 2092،رضكاف )اختبار المفاىيـ العممية مثؿ دراسة  ، Coombe) ,  1997)ككمبي

  رضكاف )فمقياس ميارات اتخاذ القرار كما في دراستي  ،كىناؾ دراسات استخدمت المقياس
بداعي  بمقياس تكرانس ، كما في دراسة ( . كلقياس التفكير اإلً 2090،ابراىيـ )( ، 2092،
دكارد لمفيـك الذات لدل إً مقياس ،   ,Coombe)  1997)( ، ككمبي2001،الشايع كالعقيؿ )

مقياس ككستا لخصائص السمكؾ الذكي كاختبار رافييتر لقياس القدرة العامة كما في  المفكريف ،
 .  ( Coombe،  1997)دراسة ككمبي

  (  استخدمت 2099،السماؾ كالسماؾ )كمف الدراسات مف استخدمت االستبياف كما في دراسة
 المقياس لقياس تحسف جكدة األداء لدل المعمميف . 

  (. 2092،رضكاف )كمف الدراسات مف استخدمت أداة تحميؿ المحتكل كما في دراسة 
  كمف الدراسات مف استخدمت أدكات اخرل لتحقيؽ أغراضيا مثؿ المبلحظة كالمقابمة كما في

مقياس لمجدؿ كما في دراسة  ،  ,Mary and Jones) 2004) دراسة مارم كجكنز
( كأداة فبلندرز 2090،ابراىيـ )مقياس لمكعى الصحي كما في دراسة ،  Carl)،  1996)كارؿ

 .( 2001،الشايع كالعقيؿ )لقياس التفاعؿ الصفي كما في دراسة 

 بالنسبة لممنيج المستخدـ -
جميع الدراسات اشتممت عمى متغيرات  فجميع الدراسات استخدمت المنيج التجريبي كذلؾ ألى 

نسب المناىج لمعرفة أثر المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع أى مستقمة كمتغيرات تابعو كعميو فيك 
  , 2004) ( ، دراسة مارم كجكنز2099،السماؾ ك السماؾ )( ، 2092،رضكاف )ما عدا دراسة 

(Mary & Jones   كذلؾ يرجع لطبيعة الدراسة  الكصفي معان فقد استخدمتا المنيجيف التجريبي ك
السماؾ ك السماؾ دراسة ) كىدفيا ، كىناؾ مف الدراسات مف استخدمت المنيج الكصفي مثؿ

 .   (Carl ،  1996) كارؿ،   ,Mary & Jones)   2004مارم كجكنز)  ، (2099،

 بالنسبة لمنتائج -
التفكير الست في بعض المتغيرات جميع الدراسات السابقة أظيرت فاعمية استخداـ قبعات 

 ىـ ما تكصمت الدراسات السابقة في ىذا المحكر مف نتائج:العممية ، كفيما يمى سيمخص الباحث أى 
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 (2092،المدىكف )دراسة بداعي مثؿتنمية التفكير اإلً  يفاعمية استخداـ قبعات التفكير الست ف، 
  1997)دراسة ككمبي ، Kenny)  ،  2003)كينيدراسة  (2001 ،الشايع كالعقيؿ )
،Coombe ). 

 (2092،العزاكم ) تنمية التحصيؿ كما في دراسة يفاعمية استخداـ قبعات التفكير الست ف   ،
  .(2001،العتيبي ) ،(2090،ابراىيـ )

  رضكاف )فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية ميارات اتخاذ القرار كما في دراسة
 ( . 2090،ابراىيـ )( ، 2092،

  ( 2092،رضكاف )فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في بتنمية المفاىيـ العممية مثؿ دراسة
  ( .2090،عباس )، 

  فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تحسيف جكدة األداء لعضك ىيئة التدريس في التعميـ
حؿ المشكبلت كما في ( ، كفى تنمية ميارات 2099،السماؾ ك السماؾ )العالي مثؿ دراسة 
، كفى تنمية المستكيات المعيارية لبلستماع   Mary and Jones,2004))دراسة مارم كجكنز

، كفى التكاصؿ كالترابط الرياضي  ,Mary and Jones)  2004) كما في دراسة مارم كجكنز
 .  (2001،البركاتي )كما في دراسة 

  الشايع كالعقيؿ )فاعمية استخداـ  قبعات التفكير الست في تنمية التفاعؿ الصفي كما في دراسة
،2001 . )  

 تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة
  أثبتت الدراسات السابقة فاعمية االستراتيجيات القائمة عمى أفكار النظرية البنائية في تنمية

 ميارات حؿ المسائؿ الرياضية بشكؿ عاـ كميارات حؿ المسائؿ اليندسية بشكؿ خاص . 
  ًيجابي معظـ الدراسات السابقة التي تناكلت دكرة التعمـ كقبعات التفكير الست أثبتت تأثيرىما اإل

 ي بعض المتغيرات التعميمية . ف
  معظـ الدراسات السابقة استخدمت االختبارات كأدكات لمدراسة حيث يتفؽ الباحث مع ىذه

الدراسات في استخداـ ىذا النكع مف االختبار كىك اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية مف 
 نكع المقالي المقنف .

 ة مجمكعات الدراسات ، كيتفؽ الباحث مع معظـ الدراسات استخدمت المنيج التجريبي لمقارن
داء مجمكعات الدراسة في اختبار أى ىذا التكجو حيث يستخدـ المنيج التجريبي لمعرفة الفرؽ بيف 

 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية . 
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  لدكرة التعمـ الخماسية  لممعمـ لتدريس المجمكعتيف التجريبيتيف كفقان  بعض الدراسات قدمت دليبلن
لتكضيح التدريس  ير الست ، كبذلؾ تتفؽ مع الدراسة الحالية في أنيا تقدـ دليبلن كقبعات التفك

 لخطكات كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست. كفقان 

 مدل استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة
 تمثمت االفادة مف الدراسات السبقة فيما يمي:

في ضكء عمـ الباحث  –ابراز الحاجة الى ىذا البحث اذ ال يكجد دراسة عربية أك أجنبية  -9
اختارت فعالية دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست في تنمية ميارات حؿ المسائؿ 

 اليندسية. 
التعرؼ عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بالدراسة كالتي تعتبر كمصدر فكرم نظرم إلثراء  -2

 لدراسة ا
بناء اطار فكرم حكؿ متغيرات الدراسة ) دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست كميارات  -2

 كاالستفادة منو في تفسير النتائج .  كنظريان  حؿ المسائؿ اليندسية ( كذلؾ لتقعيد الدراسة فكريان 
 .الدراسة لمصطمحات اإلجرائية التعريفات تحديد -1
 تنميتيا.  لىإً يندسية التي تسعى الدراسة تحديد ميارات حؿ المسائؿ ال -1
اختيار المنيج المناسب لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كىك المنيج التجريبي ككذلؾ اختيار التصميـ  -9

بعدم لمجمكعتيف تجريبيتيف  –التجريبي المناسب كىك التصميـ القائـ عمى ) اختبار قبمي 
 خرل ضابطة( . أي ك 

اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية في ضكء ميارات حؿ عداد أدكات الدراسة كالمتمثمة في إً  -1
 المسائؿ اليندسية التـ تحديدىا مف الدراسات السابقة .

بيف المجمكعات ، كقد  حصائية المناسبة لمعرفة داللة الفركؽ احصائيان ساليب اإلً اختيار األى  -1
حادم ، بايف األي حصائية المناسبة كىى ) تحميؿ التمعرفة األساليب اإلً  لىإً تكصؿ الباحث 

 اختبار ت لعينتيف مستقمتيف ، المتكسطات ك االنحرافات ، كمعامبلت االرتباط( 
دعـ نتائج الدراسة مما يقكم كيي  كعمميان  مكضكعيان  االستفادة منيا في تفسير النتائج تفسيران  -1

 كيقارنيا بنتائج الدراسات السابقة .

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 
  عمى الرغـ مف تعدد الدراسات كالبحكث التي تناكلت كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات

مثؿ ىذه  لىإً أف البيئة الفمسطينية تفتقر  لىإً التفكير الست كميارات حؿ المسائؿ اليندسية 
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فعالية دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست  ةفمعر  لىإً الدراسة التي تميزت بأنيا ىدفت 
 عمى الحصكؿ يستطع لـ الباحث طبلعا خبلؿ في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كمف

 تنمية أثر دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست في تتناكؿ الفمسطينية البيئة في دراسة أم
 إلى يحذك بالباحث الذم مراألى  ، ساسي بغزةاألى  طبلب الصؼ الثامف لدل المسألة حؿ ميارات
 في الدراسات كاألبحاث عمى لممشرفيف حان كاض دليبلن  تككف التي الدالالت بعض لىإً  التكصؿ
 في خرمأي تكظيؼ متغيرات  كأثر يندسيةال المسألة مكضكع في الدراسات إجراء شجيعتي  فمسطيف

  . مياراتيا تنمية
  ًمف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات  بلن لممعمـ كمرشد لتكضيح كيفية تطبيؽ خطكات ك دليؿعداد إ

 التفكير الست في تدريس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية . 
  معرفة أييما أكثر فعالية في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية دكرة التعمـ  لىإً السعي

 اليو الدراسات السابقة. كىذا لـ تسعى  الخماسية أـ قبعات التفكير الست كتفسير ذلؾ تربكيان 
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 منيج الدراسة 
  التصميـ التجريبي 
 متغيرات الدراسة 
 عينة الدراسة 
 ادكات الدراسة 
  الدراسةمكاد 
 المتغيرات التي تؤثر في التجربة ضبط 
 خطكات تطبيؽ الدراسة 
 األساليب االحصائية 
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لمخطكات التي سيتبعيا الباحث في معالجة البيانات التي  تكضيحن  يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 
جابة عمى أسئمة الدراسة اإلً  لىإً سيتـ جمعيا مف الدراسة الميدانية كتحميميا كتفسيرىا كالكصكؿ منيا 

جراءات الدراسة في تحديد منيجية الدراسة إً كتقديـ التكصيات كالمقترحات المفيدة ، كتتمثؿ 
عدادىا إً داة الدراسة كطريقة ألى  كمجتمعيا كاختيار عينة الدراسة ، كما كتشمؿ االجراءات كصفان 

حصائية المستخدمة لتحميؿ اليب اإلً جرائية لضبط متغيرات الدراسة ، ثـ األسكتقنينيا كالخطكات اإلً 
لمعناصر  نتائج الدراسة . كفيما يمي كصفان  لىإً  ككصكالن  كالتحقؽ مف صحة فرضياتيانتائج الدراسة 

 جراءات الدراسة .إً السابقة مف 

 منيج الدراسة 
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي كىك المنيج األنسب لطبيعة الدراسة  

أف المنيج  لىإً ( 211: 2000،ممحـ )جابة أسئمتيا ، كيشير إً ثبات كفركضيا ك إ ك كمتغيراتيا 
حداث تغير عمدل كمضبكط لحدث ما ، مع مبلحظة التغيرات الكاقعة في ذات إالتجريبي ىك 

الحدث كتفسيرىا. كذلؾ لبياف أثر استخداـ استراتيجيتي دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست 
ات حؿ المسائؿ اليندسية لدل طبلب الصؼ السادس في مدارس مديرية شرؽ غزة في تنمية ميار 

 . في تدريس كحدة األشكاؿ الرباعية ) الكحدة السادسة ( مقابؿ الطريقة االعتيادية

 التصميـ التجريبي
ف الباحث اتبع المنيج التجريبي لقياس أثر المتغيريف المستقميف ) دكرة التعمـ الخماسية أى بما 

ت التفكير الست( عمى المتغير التابع كىك ) تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ( كىذا كقبعا
ف إً يتطمب مف الباحث تحديد طبيعة التصميـ التجريبي ككيفية تطبيؽ المعالجة التجريبية كعميو ف

بعدم لثبلث  –الباحث يحدد التصميـ التجريبي المستخدـ في ىذه الدراسة كىك اختبار قبمي 
 خرل ضابطة ليـ ( كالذل يعبر عنو بالرمكز التالية:أي ات متكافئة )مجمكعتيف تجريبيتيف ك مجمكع
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                G1:  T1           E1           T2      

 R               G3:  T1           T2        

                                                              T2          E2       T1    :G2     

R  ترمز الى التعيف العشكائي : 
G1 ، ترمز الى المجمكعة التجريبية االكلى :G2لتجريبية الثانية: ترمز الى المجمكعة ا  ،G3 :

 .  الضابطةترمز الى المجمكعة 
E1 ، ترمز الى المعالجة التجريبية باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية :E2 ترمز الى المعالجة :

 التجريبية باستخداـ قبعات التفكير الست . 
T1 ، ترمز الى االمتحاف القبمي :T2 . ترمز الى االمتحاف البعدم : 

خرل أي كسيقكـ الباحث بتطبيؽ الدراسة عمى ثبلث مجمكعات منيـ مجمكعتيف تجريبيتيف ك 
عمى المجمكعات   قبميان  طبيقان ضابطة ، كذلؾ بتطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ت

الثبلث ، كبعد ذلؾ سكؼ يقكـ الباحث بتدريس المجمكعة التجريبية االكلى بدكرة التعمـ الخماسية ك 
المجمكعة التجريبية الثانية بقبعات التفكير الست كالمجمكعة الضابطة بالطرؽ االعتيادية ، كمف ثـ 

تحميميا مى المجمكعات لرصد النتائج ك ع بعديان  يطبؽ اختبارا ميارات حؿ المسائؿ اليندسية اختباران 
 .  حصائيان إً 

 متغيرات الدراسة
لدكرة التعمـ الخماسية لممجمكعة  كىك طريقة التدريس كتنظيـ المحتكل كفقاي  المتغير المستقؿ األكؿ 

 .التجريبية االكلى 
الست لممجكعة لقبعات التفكير  محتكل كفقاي كىك طريقة التدريس كتنظيـ الالمتغير المستقؿ الثاني 

 التجريبية الثانية.
كىك المراد قياس تأثير المتغيريف المستقميف عميو كىك تنمية ميارات حؿ المسائؿ  المتغير التابع 

 . اليندسية كيتـ قياسو مف خبلؿ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 

 عينة الدراسة
بيف الشعب الدراسية المكجكدة في  اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشكائية البسيطة مف

مدرسة معاذ بف جبؿ األساسية العميا لمبنيف ، حيث تـ تحديد اختيار المدرسة بالطريقة القصدية 
 كذلؾ لؤلسباب التالية : 
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  لمادة الرياضيات لمصؼ الثامف في ىذه المدرسة فيك األقدر عمى  ف الباحث يعمؿ مدرسان ألى
التجريبية كمكاد الدراسة كىذا يسيؿ عميو جميع المياـ  دكات الدراسة كالمعالجةتطبيؽ أى 

 كالمتطمبات البلزمة لتطبيؽ الدراسة مما يتيح لو الفرصة في الحصكؿ عمى نتائج أفضؿ كأدؽ .
  شراؼ الباحث المباشر كىذا إً جراء التجربة بتطبيؽ االختبار القبمي كالبعدم تحت إً ضماف

 لمنتائج .  لعطي مصداقية أقك يي 
 في المستكل االجتماعي كاالقتصادم مما يساعد بشكؿ جيد في  مدرسة يتكافئكف تقريبان طبلب ال

 تحقيؽ تجانس المجمكعات . 
 فراد العينة بما يساعد في نجاح اجراء التجربة . أى سيكلة االتصاؿ كالتكاصؿ ب 

 كقد اعتمد الباحث في اختيار عينة الدراسة عمى الخطكات التالية: 

الفصؿ الثاني مف  في االعدادية بمديرية شرؽ غزة بحي الشجاعية تـ حصر جميع المدارس -9
 .( مدارس  1ككاف عددىـ )  (2092 – 2092)العاـ الدراسي

 لؤلسباب السابقة اعبله  تـ اختيار مدرسة التطبيؽ قصديان  -2
تـ اختيار ثبلث شعب دراسة) شعبتيف لممجمكعتيف التجريبيتيف كشعبو لممجمكعة الضابطة( مف  -3

 . شعب  1العشكائية البسيطة مف بيف مدرسة معاذ بف جبؿ بالطريقة 

مف طبلب الصؼ الثامف بمدرسة معاذ  ( طالبان   901كاشتممت العينة الكمية لمدراسة عمى ) 
معاذ بف يقة العشكائية البسيطة مف الشعب المكجكدة في مدرسة بالطر  عبيـشي  بف جبؿ تـ اختيار

التعمـ  باستخداـ دكرةدرس ة ، مجمكعة تجريبية تي يكمكزعيف عمى ثبلث مجمكعات دراس جبؿ
التفكير الست كتضـ )  باستخداـ قبعاتدرس ( طالبا" كمجمكعة تجريبية تي  29الخماسية كتضـ ) 

( 9-1، كالجدكؿ ) كتيدرس بالطريقة االعتيادية بان ( طال 29( كمجمكعة ضابطة كتضـ )  29
 يكضح تكزيع أفراد العينة عمى مجمكعات الدراسة .

 (: تكزيع أفراد العينة عمى مجمكعات الدراسة3-4جدكؿ )
 الضابطة التجريبية الثانية التجريبية االكلى المجمكعة
 االعتياديةالطريقة  قبعات التفكير الست دكرة التعمـ الخماسية التدريس
 2ثامف 2ثامف 9ثامف  الشعبة
 29 29 29 العدد
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 دكات الدراسة أ  
  تحميؿ المحتكل أكالن 

قاـ الباحث باتباع الخطكات التالية في تحميؿ المحتكل كذلؾ لحصر المسائؿ اليندسية في 
 .اليندسيةعداد اختبار ميارات حؿ المسائؿ إى كحدة األشكاؿ الرباعية )كحدة الدراسة( كاستخدامو في 

اختار الباحث كحدة األشكاؿ الرباعية كالمقررة عمى طمبة الصؼ اختيار المحتكل العممي   -3
الفصؿ الثاني )كزارة التربية كالتعميـ( لمعاـ الدراسي  –الثامف االساسي في مادة الرياضيات 

  لمبحث كذلؾ لألسباب التالية : مجاالن  ـ(2092 – ـ 2092)
احتكاء الكحدة عمى الكثير مف المكضكعات  كالمسائؿ اليندسية التي يستفيد منا الباحث في  -

 قياس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية. 
تزامف كتكافؽ كقت تطبيؽ الدراسة مع الخطة الفصمية لمقرر الرياضيات الذل يحتكل عمى  -

ؽ عندىا كقت تطبيؽ الدراسة ال كىي كحدة األشكاؿ الرباعية كالذم يتكافأى كحدة ىندسية كاحدة 
 مع كقت تدريس الكحدة . 

مر الذم يجعمو يتناسب مع استخداـ قبعات نماط تفكير متعددة األى أى تيح محتكل الكحدة استخداـ يي  -
 جراءات ك أنشطة تتكافؽ مع دكرة التعمـ الخماسية . إً التفكير الست ، ككذلؾ يتيح استخداـ 

 اليدؼ مف التحميؿ  -1
اصر الرئيسية في الكحدة مف مفاىيـ نتحديد الع لىإً شكاؿ الرباعية محتكل كحدة األى ييدؼ تحميؿ 

  ىندسية. كتعميمات كميارات كحؿ مسائؿ

 كقد قاـ الباحث بتحميؿ الكحدة لألسباب التالية 

 بناء اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية -
لدكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير  شكاؿ الرباعية كفقان عادة صياغة مكضكعات كحدة األى إً  -

 الست 
 لدكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير  نشطة كالتماريف المتضمنة في الكحدة كفقان عداد األى إً  -
لدكرة التعمـ  رشد الباحث في كيفية تدريس مكضكعات الكحدة كفقان عداد دليؿ المعمـ الذم يي إً  -

 الخماسية كقبعات التفكير الست. 
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 عناصر التحميؿ  -1
  (2099:  )أبك زينة،كتـ تعريؼ عناصر)فئات( التحميؿ كاالتي

مف  ستنتجتكىك الصكرة الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة تعميـ صفات كخصائص ا:المفيـك
أشياء متشابية ىي أمثمة ذلؾ المفيكـ.

ىي عبارة رياضية )جممة اخبارية( تحدد العبلقة بيف مفيكميف أك أكثر مف المفاىيـ  :التعميـ
 .الرياضية ، كتشمؿ النظريات كالقكانيف الرياضية 

حينو ،  يىي مكقؼ جديد كمميز يكاجو المتعمـ كال يككف لو حؿ جاىز لدل المتعمـ ف :المسألة
 ليتمكف مف حمو. فيحتاج مف المتعمـ أف يفكر فيو كيحممو ، كمف ثـ يستخدـ ما تعممو سابقان 

 شكؿ أك برىنة تمريف أك حؿ مشكمة تقاف كتشمؿ رسـ إً : ىي القياـ بالعمؿ بسرعة كدقة ك  الميارة

 صدؽ التحميؿ -4
لمتأكد مف صدؽ التحميؿ قاـ الباحث بعرضو عمى مجمكعة مف معممي الرياضيات ممف 

كدكا عمى صبلحية ىذا التحميؿ أى يعممكف الصؼ الثامف االساسي كبعض مشرفي الرياضيات حيث 
 كمناسبتو لغرض الدراسة . 

 ثبات التحميؿ  -5
لباحث بتحميؿ الكحدة لحساب ثبات التحميؿ استخدـ الباحث الثبات عبر االشخاص حيث قاـ ا 

في الدراسات العميا قسـ المناىج  لمادة الرياضيات كباحثان  يعمؿ مدرسان  -بنفسو ثـ قاـ زميؿ لو
بتحميؿ نفس الكحدة كبعدىا قاـ الباحث بجمع نقاط االتفاؽ كاالختبلؼ بينيما  -كطرؽ التدريس

 (2-1فكانت كما ىي مكضحة في جدكؿ )
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 نقاط االتفاؽ كاالختالؼ بيف المحمميف(: يكضح 1-4جدكؿ)
 نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ تحميؿ المدرس تحميؿ الباحث العنصر
 3 31 34 31 المفاىيـ
 3 11 11 11 التعميمات
 1 38 38 10 الميارات
 1 33 34 33 المسائؿ
 7 74 78 77 المجمكع

كالتي يعبر عنيا بالصيغة  كلحساب معامؿ الثابت لمتحميؿ استخدـ الباحث معادلة ىكلستي
 (. 229: 2001طعيمة،( : التالية

 (مجمكع نقاط تحميؿ الباحث كالمدرس( ÷) نقاط االتفاؽ X 1معامؿ الثبات =  )    
                      ( =1 X74 )÷ (77  +78 = )348 ÷355   =95 0ك 

كىك معامؿ ثبات  0ك 95كبعد تطبيؽ معادلة ىكلستي ينتج أف معامؿ الثبات لمتحميؿ = 
 قكم مما يدعك لبلطمئناف عمى ثبات التحميؿ . 

 : اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ثانيان 

 اليدؼ مف االختبار 
قياس مدل اكتساب الطبلب لميارات حؿ المسائؿ  لىإً ىدؼ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 

اليندسية نتيجة دراستيـ لكحدة )األشكاؿ الرباعية( باستخداـ دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير 
 الست 

   بعاد االختبارأ 
تـ كضع أبعاد االختبار حيث يدكر حكؿ ميارات حؿ المسألة اليندسية كىي ستو ميارات 

حددىا كما يمي : ) تحديد المعطيات ، تحديد المطمكب ، رسـ المسألة ، كضع خطة ، تنفيذ الحؿ 
 ، التحقؽ مف صحة الحؿ( . 

 صياغة مفردات االختبار 
استخدـ الباحث نمط أسئمة المقاؿ المقنف في كتابة المفردات حيث أنيا أنسب األسئمة لتقكيـ كثير 
مف األىداؼ التعميمية مثؿ : تحميؿ األفكار كصياغة المشكبلت ، كفرض الفركض كحؿ المسائؿ ، 
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اغة كعي عند صيكظيكر تمكف الطبلب مف ىذه الميارات البلزمة لحؿ المسالة اليندسية ، كقد ري 
 االختبار ما يمي :  أىسئمة

 مناسبة األسئمة لمستكيات الطبلب  -
 مناسبة األسئمة لميارات حؿ السائؿ اليندسية -
 كالمطمكب في كؿ سؤاؿ  ك المعطيات كضكح األسئمة -
 شمكلية االختبار كالمحتكل العممي المحدد  -

 تصحيح االختبار 
الميارات التالية )تحديد المعطيات ،  أىسئمةمف  سؤاؿقاـ الباحث برصد درجة كاحدة لكؿ  -

ؿ صحيالتحقؽ مف صحة الحؿ ( ك  كضع خطة الحؿ،تحديد المطمكب، رسـ المسألة ،
الطالب عمى درجة اذا اجاب اجابة كاممة ، نصؼ درجة اذا أجاب اجابة منقكصة ، كال 

 يحصؿ عمى أية درجة اذا أجاب اجابة خاطئة .  
مف  األىسئمةميارة تنفيذ الحؿ لما تطمبو ىذه  سئمةأى مف  سؤاؿكرصد الباحث درجتيف لكؿ  -

ترتيب كتنظيـ كتتابع لخطكات الحؿ ، كيحصؿ الطالب الدرجة المناسبة حسب تتابع 
 خطكات الحؿ.

 صدؽ االختبار 
 الصدؽ الظاىرم -3

لتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم قاـ الباحث بعرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف 
ة مالرياضيات كقد أرفؽ الباحث مقدالمتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس الرياضيات كمعممي 

مقدمو تكضح اليدؼ مف االختبار كميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، كطمب منيـ  كىي االختبار
 حيثالحكـ عمى االختبار مف 

  االختبار عمميان. أىسئمةمدل صحة 
  االختبار لمميارات السابقة الكاردة في المنياج الدراسي. أىسئىمةمدل تمثيؿ 
  االختبار. أنسئمةمدل صحة صياغة 
 .مدل مراعاتيا لمعايير االختبار الجيد 
 لؤلىسئمةالتقديرات الكمية  ءمةمدل مبل. 
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عداد الصكرة إً كالتعديبلت كالتي أخذىا الباحث بعيف االعتبار عند  راءاآلكقد أبدل المحكمكف بعض 
، تعديؿ بعض المسائؿ لعدـ تناسبيا مع  األىسئمةالنيائية لبلختبار مثؿ )اعادة صياغة بعض 

 تعريؼ المسألة (.

 صدؽ االتساؽ الداخمي -1
 ة كعددىا بؽ عمى عينة استطبلعيبعد االنتياء مف عرض االختبار عمى السادة المحكميف طي  
دراسة كحدة األشكاؿ الرباعية )  اساسي ممف أنيك مف طبلب الصؼ الثامف األى  ( طالبان 10)

كحدة التطبيؽ ( ، كتـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار عف طريؽ حساب معامؿ ارتباط 
يكضح ( 2-1االختبار كبيف الدرجة الكمية لبلختبار كجدكؿ ) أىسئمةمف  سؤاؿبيرسكف بيف درجة كؿ 

 :ذلؾ
 ( : معامالت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لالختبار1-4جدكؿ ) 

 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ مستكل الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ
 دالة 0ك787 36 دالة 0ك794 3
 دالة 0ك818 37 دالة 0ك748 1
 دالة 0ك803 38 دالة 0ك854 1
 دالة 0ك839 39 دالة 0ك787 4
 دالة 0ك717 10 دالة 0ك898 5
 دالة 0ك801 13 دالة 0ك733 6
 دالة 0ك787 11 دالة 0ك630 7
 دالة 0ك813 11 دالة 0ك875 8
 دالة 0ك839 14 دالة 0ك679 9
 دالة 0ك831 15 غير دالة 0ك367 30
 دالة 0ك804 16 دالة 0ك658 33
 دالة 0ك819 17 دالة 0ك660 31
 دالة 0ك719 18 دالة 0ك789 31
 دالة 0ك799 19 غير دالة 0ك177 34
 دالة 0ك861 10 دالة 0ك890 35
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 – 0ك630) تتراكح بيف أىسئمة االختباركيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع معامبلت 
فيما ( 91،  90) السؤاليففيما عدا   (0ك09)عند مستكل داللة  كجمعيما داؿ احصائيان  (0ك 898
عمى  األىسئمةلحذفيما بينما باقي  مما يجعؿ الباحث مضطران  (0ك09عند مستكل داللة ) يفدالغير 

عمى ميارات حؿ المسائؿ  عبرتي أىسئمة االختبار  مما يدؿ عمى أىفدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي 
 اليندسية.

أسئمة كفي ضكء مبلحظات السادة المحكميف كنتائج االتساؽ الداخمي تـ االستقرار عمى 

( يكضح كصؼ الختبار 1-1، كجدكؿ ) سؤاؿ( 21)دىااختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كعد

 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية. 

 ختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية.ا( يكضح كصؼ 4-4جدكؿ )
 

 العامؿ
  حؿ المسألة اليندسية اتميار 

تحديد  المجمكع
 المعطيات

تحديد 
 المطمكب

رسـ 
 المسألة

كضع 
 خطة الحؿ

تنفيذ خطة 
 الحؿ

التحقؽ مف 
 صحة الحؿ

 عدد
 األسئمة

 
6 

 
6 
 

 
4 

 
6 

 
1 

 
1 

 
18 

 أ رقاـ
 األسئمة

3 ،1  ،1  
31،

38،11 

4 ،5،6 
34،39

 ،14 

7 ،8،9 
 ،15 

30 ،33 
،31 ،35 

10، ،16  

36 ،13 
17  

37 ،11 
18 

 
18 

 13 1 6 6 4 6 6 الدرجة
 

 طريقة تصحيح االختبار 
مف أسئمة االختبار ما عدا أسئمة تنفيذ خطة الحؿ  سؤاؿقاـ الباحث برصد درجة لكؿ 

مف ترتيب كتنظيـ كتتابع لخطكات الحؿ  األىسئمة( أسئمة فرصد ليا درجتاف لما تطمبو ىذه 2كعدده )
 ( . 22 -0ختبار تتراكح ما بيف ) كبذلؾ تككف الدرجة الكمية لبل
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 االختبار ثبات 
ـ االختبار أكثر مف مره تحت ااستخد تـ االختبار أف يعطي نفس النتائج اذا مايقصد بثبات 

 29نفس الظركؼ ، كقد قاـ الباحث بحساب ثبات االختبار عف طريؽ معادلة ككدر ريتشاردسكف 
 29ية في معادلة ككدر ريتشاردسكف جابات العينة االستطبلعإً كذلؾ بتطبيؽ نتائج 

 
 ـ (                            –ـ )ف  – 1ف ع    =      13معادلة ككدر ريتشاردسكف  

   ( 911:2009،عفانة )               1( ع3 –)ف                                                       

 االختبار أىسئمةحيث  ف : عدد 
 ـ : متكسط درجات االختبار      
 : التبايف الكمي لبلختبار 2ع     

  0ك85(  {  =  99ك22-21) 99ك 22}  –( 21كX1 21=   ) ثكبتطبيؽ المعادلة السابقة   
                                             (21 -9 )X 1  21ك    

كىي نسبة  0ك 11ف معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ يساكل أى كبتطبيؽ المعادلة السابقة كجد 
أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات مما يطمئف الباحث عمى صبلحية  ًإلىشير مقبكلة مما يي 

.االختبار في اعطاء نتائج دقيقة تخدـ أىداؼ الدراسة



 زمف االختبار 
قاـ الباحث بحساب الزمف المناسب لبلختبار كذلؾ بحساب المتكسط الزمني ألكؿ طالب أنيي 

 ( 900طالب أنيى االجابة عمى أسئمة االختبار)( دقيقة كأخر 10االجابة عمى أسئمة االختبار )
 ( دقيقة أم حصتاف دراسيتاف . 10دقيقة ، فكاف الزمف المناسب )

 مكاد الدراسة
  دليؿ المعمـ ككراسة الطالب 

لكي يحقؽ الباحث غرضو مف الدراسة كىك تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية باستخداـ دكرة 
لدكرة  الست قاـ الباحث بصياغة مكضكعات الكحدة المختارة كفقان التعمـ الخماسية كقبعات التفكير 

 ما يمي: التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست بحيث تشمؿ عمى 
 عداد كراسة الطالب،  إً عداد دليؿ المعمـ إً 
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 عداد دليؿ المعمـإإ  -3
دراسة األدبيات عداد دركس الكحدة التعميمية )األشكاؿ الرباعية( ، كمف خبلؿ إً بعد االنتياء مف 

 الدراسات التربكية التي تناكلت خرائط التفكير ، قاـ الباحث بإعداد دليؿ لممعمـ ليككف مساعدان 
التعمـ في الطريؽ الصحيح ، كيساىـ التعميـ ك  جراءاتإً في كيفية أداء المياـ ، مما ييسر  كمرشدان 

 في تحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة ، كيشمؿ الدليؿ ما يمي : 
 مقدمة الدليؿ : حيث تشمؿ اليدؼ مف استخداـ الدليؿ  -9
 فمسفة الدليؿ : كتشمؿ الفمسفة التي تقكـ عمييا دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست -2
 األىداؼ العامة لمكحدة التعميمية -2
 خطة التدريس لكؿ درس دركس الكحدة كتشتمؿ عمى :  -1
 أىداؼ كؿ درس مصاغة بطريقة سمككية -
 لمتضمنة في الدرسالمفاىيـ ا -
 الكسائؿ ك األىداؼ التي تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ -
 خطة السير في الدرس كالتي تعتمد عمى دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست.  -

حكميف كالمعمميف لمراجعتو كالتأكد مف مد دليؿ المعمـ تـ عرضو عمى مجمكعة مف الاعدإً كبعد 
 كفالتدريس ، كمدل الصحة العممية لمدليؿ كقد كافؽ المحكم جراءاتإً سبلمة صياغة األىداؼ ك 

 عمى صحة الدليؿ كتخريجو في صكرتو النيائية .

 عداد كراسة الطالبإإ  -1
 اليدؼ مف كراسة الطالب مساعدة طبلب المجمكعة التجريبية عمى 
جراءات إً نشطة ك أى تعمـ مكضكعات الكحدة الدراسية )األشكاؿ الرباعية ( مف خبلؿ االستعانة ب -

 دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست لمحصكؿ عمى نتائج أفضؿ . 
كحيكية حتى يتسنى كيساعد في  تعمـ مكضكعات الكحدة بطريقة تجعؿ الطالب أكثر نشاطان  -

تنمية الميارات األساسية لحؿ المسائؿ اليندسية كيقبؿ الطبلب عمى حؿ المسائؿ اليندسية 
 تقاف . إً بسرعة كدقة ك 

 لدكر التعمـ  عداد كراسة الطالب بحيث تحتكل عمى المياـ التعميمية كاألنشطة مصاغة كفقان إً ـ ت
الخماسية كقبعات التفكير الست عمى أف تناسب محتكل الدرس ، كمع كؿ نياية درس أسئمة 

 تقكيـ تساعد المعمـ في الكشؼ عف مدل تحقؽ تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية.
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 لئًلدالءشرفييـ الب عمى مجمكعة مف معممي رياضيات الصؼ الثامف كمي تـ عرض كراسة الط 
 خراجيا في صكرتيا النيائية . إً بآرائيـ حكؿ سبلمتيا المغكية كالعممية ليتسنى لمباحث 

 

 ضبط  المتغيرات المؤثرة في التجربة
  العامؿ االقتصادم كاالجتماعي 

منطقة الشجاعية )شرؽ غزة( كفي بيئة  في ردراس مف الذكك محيث يعيش جميع طبلب ال
 . سرة كعدد أفرادىا متشابية مف حيث دخؿ األي 

 
 عكامؿ اخرل 
مثؿ) مثؿ العمر ، تحصيؿ الطبلب في الرياضيات ، التحصيؿ العاـ ، اختبار ميارات حؿ   

( التالي يكضح تكافؤ الطبلب في العمر ك تحصيؿ 1-1المسائؿ اليندسية ، الجنس ( كجدكؿ )
الطبلب في الرياضيات كالتحصيؿ العاـ كالتطبيؽ القبمي الختبار حؿ المسائؿ اليندسية كذلؾ مف 

حادم لمتكسطات مجمكعات الدراسة في كؿ عامؿ  كمبلحظة قيمة يجاد تحميؿ التبايف األي إً خبلؿ 
،  (901،  2بالقيمة الجدكلية عند درجات حرية )  ( كمقارنة قيمة ؼsigؼ كالقيمة االحتمالية)

 .  0ك01(  بالقيمة sig( اك مقارنة القيمة االحتمالية )0ك01كمستكل داللة )

 المتغيرات المتكقع تأثيرىا عمى التجربة( يكضح تحميؿ التبايف االحادم حسب 5-4جدكؿ )
 
 العامؿ

 
 مصدر التبايف

مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
المربعا
 ت

قيمة 
 الداللة

الداللة  قيمة ؼ
 االحصائية

 
 العمر
 

  0ك645 0ك516 0ك183 1 0ك561 بيف المجمكعات
 0ك416 305 45ك763 داخؿ المجمكعات غير دالة

 307 46ك114 المجمكع العاـ
 

التحصيؿ في 
 الرياضيات

  0ك019 0ك961 0ك019 1 31ك367 بيف المجمكعات
  305 36164ك750 المجمكعاتداخؿ  غير دالة

 307 36176ك937 المجمكع العاـ
 

التطبيؽ 
 القبمي

 غير دالة 0ك416 0ك647 3ك841 1 1ك685 بيف المجمكعات
 4ك111 305 441ك178 داخؿ المجمكعات
 307 4464ك961 المجمكع العاـ
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 العامؿ

 
 مصدر التبايف

مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
المربعا
 ت

قيمة 
 الداللة

الداللة  قيمة ؼ
حصائية  الإ

 
التحصيؿ 
 العاـ

  0ك008 0ك991 3ك639 1 1ك118 بيف المجمكعات
ك703 305 13808ك584 داخؿ المجمكعات غير دالة

 307 13833ك811 المجمكع العاـ 703
 1ك07( =  305، 1( كدرجات حرية )0ك05قيمة ؼ الجدكلية عند مستكل داللة ) 

 قيمة ؼ المحسكبة لكؿ عامؿ أقؿ مف قيمة ؼ الجدكلية

أقؿ  لكؿ عامؿ ((  spssأف قيمة ؼ المحسكبة ببرنامج  ( نجد1-1كبالرجكع ًإلى جدكؿ)
مما يعنى قبكؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ كجكد فركؽ ذات   (2ك01مف قيمة ؼ الجدكلية )

( بيف متكسطات درجات المجمكعات الثبلث في كؿ مف  0كα =05 داللة احصائية عند مستكل )  
العمر ك اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية القبمي ك تحصيؿ الرياضيات ك التحصيؿ العاـ في 

بيف طبلب المجمكعات الثبلث في كؿ مف العمر ك اختبار  تكافئان  مما يدؿ عمى كجكد المباحث
 ؿ الرياضيات في الفصؿ األكؿ  ك التحصيؿ العاـ. ميارات حؿ المسائؿ اليندسية القبمي ك تحصي

كيرم الباحث أنو مف خبلؿ ضبط العامؿ االقتصادم كاالجتماعي كالجنسي كالعكامؿ 
عمى تكافؤ مجمكعات الدراسة الثبلث  طمئف الباحثيي االخرل يضمف عدـ تأثيرىا داخؿ التجربة مما 

 تأثير المتغيريف المستقميف عمى المتغير التابع   ًإلىعزل كأف أم نتائج سنحصؿ عمييا في التجربة ستي 

 خطكات تطبيؽ الدراسة 
 لئلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا اتبع الباحث الخطكات التالية : 

االطبلع عمى البحكث كالدراسات السابقة المتعمقة بمتغيرات الدراسة لبلستفادة منيا في اثراء  -9
 االطار النظرم لمدراسة . 

حديد ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المراد تنميتيا في الدراسة كاستشارة المشرؼ كالمختصيف ت -2
   .حكليا

شكاؿ الرباعية : الكحدة الثانية( لتميز كحصر المسائؿ اليندسية تحميؿ كحدة التطبيؽ )كحدة األى  -2
 ندسية . حؿ المسائؿ الي تعف باقي أجزاء المحتكل كاالستفادة منو في اعداد اختبار ميارا

عداد دليؿ إً لدكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست ك  عادة صياغة كحدة التطبيؽ كفقان إً  -1
 يكضح ذلؾ .
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عداد كراسة لمطالب تحتكل عمى أنشطة كتماريف مصاغة بدكرة التعمـ الخماسية كقبعات إً  -1
 التفكير الست

بناء اختبار لقياس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية في ضكء ميارات حؿ المسائؿ اليندسية التي  -9
 تـ تحديدىا كفى ضكء المسائؿ اليندسية مف محتكل كحدة الدراسة 

رائيـ آأخذ  مع راء المحكميف ك المشرؼ في اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسيةآاستشارة  -1
 كمبلحظاتيـ بعيف االعتبار . 

صكؿ عمى اذف لمتطبيؽ عمى عينة استطبلعية) في مدرسة معاذ بف جبؿ ( مف المشرؼ الح -1
 شرؽ غزة .  –كعمادة الدراسات العميا ك مديرية التربية كالتعميـ 

تطبيؽ أداة الدراسة : اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية عمى عينة استطبلعية مف مدرسة  -1
 .  ( طالبان 10معاذ بف جبؿ كعددىا ) 

كلى لبلختبار عمى العينة داة الدراسة مف خبلؿ نتائج التطبيؽ األي أن ب صدؽ كثبات حسا -90
 االستطبلعية . 

 داة الدراسة في صكرتيا النيائية في ضكء نتائج صدؽ كثبات األداة . أى عداد إً  -99
 ذف بالتطبيؽ الميداني لؤلداة خذ اإلً عرض الصكرة النيائية عمى مشرؼ الدراسة ألى  -92
لممجمكعات الثبلث لمعرفة كالتأكد مف  ميارات حؿ المسائؿ اليندسية قبميان جراء اختبار إً  -92

 .مدل تكافؤ المجمكعات كضبط العكامؿ المؤثرة في التجربة 
 الثانية كلى بدكرة التعمـ الخماسية كالمجمكعة التجريبيةتدريس المجمكعة التجريبية األي  -91

 عتيادية خبلؿ مدة تطبيؽ الدراسة .اال يقةبقبعات التفكير الست كالمجمكعة الضابطة بالطر 
ك رصد درجات طبلب المجمكعات   طبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية بعديان ت -91

 الثبلث في االختبار البعدم 
لتحميؿ النتائج spss برنامج االحصاء  مف خبلؿتفريغ درجات طبلب المجمكعات الثبلث  -99

 أسئمة الدراسة المتعمقة بالفرضياتجابة عمى كاختبار فرضيات الدراسة كمف ثـ اإلً 
 جابة عمى أسئمة الدراسة اإلً  -91
 كتربكيان  تفسير النتائج  احصائيان  -91
 تقديـ التكصيات كالمقترحات.   -91

 األساليب االحصائية
  حادم الختبار الفرضيات المتعمقة بالفرؽ بيف متكسطات استخدـ الباحث تحميؿ التبايف األي

 مجمكعات الدراسة الثبلث 



247 
 

  اختبار شيفيو استخداـscheffee  ًلممقارنة بيف مجمكعات  ذا كانت قيمة ؼ دالة احصائيان إ
 التجربة 

  ثر الناتج عف الفركؽ بيف متكسطات المجمكعات يتا لحساب حجـ األى إً استخدـ الباحث مربع 
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  مناقشتوجابة السؤاؿ األكؿ لمدراسة ك إإ 

  مناقشتوالسؤاؿ الثاني لمدراسة ك  جابةإإ 

  مناقشتوالسؤاؿ الثالث لمدراسة ك  جابةإإ 

  مناقشتوالسؤاؿ الرابع لمدراسة ك  جابةإإ 

  مناقشتوالسؤاؿ الخامس لمدراسة ك  جابةإإ 

  مناقشتوالسؤاؿ السادس لمدراسة ك  جابةإإ 

  مناقشتوالسؤاؿ السابع لمدراسة ك  جابةإإ 

  شتومناقالسؤاؿ الثامف لمدراسة ك  جابةإإ 

  مناقشتوالسؤاؿ التاسع ك  جابةإإ 

  مناقشتوالسؤاؿ العاشر ك  جابةإإ 

 تكصيات الدراسة 

 مقترحات الدراسة 
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لييا الباحث بعد انتياء مدة تطبيؽ الدراسة إً لمنتائج التي تكصؿ  يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان 

الختبار   spssكتطبيؽ االختبار البعدم عمى مجمكعات الدراسة حيث تـ استخداـ برنامج االحصاء
جابة عمى الفرضيات الصفرية كمعرفة داللة الفركؽ كحساب حجـ التأثير كذلؾ ليتسنى لمباحث اإلً 

كمف ثـ مناقشة النتائج كتقديـ التكصيات كالمقترحات التي قد تفيد  أسئمة الدراسة مدعمة احصائيان 
 العامميف في الميداف التربكم. 

" ما خطكات استخداـ دكرة التعمـ الخماسية في ما يمي:  جابة السؤاؿ األكؿ الذم ينص عمىإإ 
 تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية"  ؟ 

( كدليؿ معمـ ممحؽ 91جابة عف ىذا السؤاؿ مف خبلؿ اإلطار النظرم ص)كقد تمت اإلً 
 ( 2رقـ )

 " ما خطكات استخداـ القبعات الست في تنميةما يمي:  جابة السؤاؿ الثاني الذم ينص عمىإإ 
 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية " ؟

( كدليؿ المعمـ ممحؽ 11طار النظرم ص)السؤاؿ مف خبلؿ اإلً ىذا  فجابة عكقد تمت اإلً 
 ( 1رقـ )

ما ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المراد تنميتيا " ما يمي: جابة السؤاؿ الثالث الذم ينص عمىإإ 
  " لدم طالب الصؼ الثامف بغزة  ؟

باالطبلع عمى الدراسات السابقة التي تناكلت ميارات حؿ المسائؿ  بعد ما قاـ الباحث
:  2090،الشافعي ) ،(901: 2092،العالكؿ )، (91:  2092،بك سكرافأى ) اليندسية مثؿ دراسة:

استخمص  ،(  11: 9119،عفانة) ،(211 : 2002،مكافى)( ،  29: 2002،المصرم) ،(11
الباحث أىـ الميارات لحؿ المسائؿ اليندسية ، قاـ بجمعيا في قائمة كعرضيا عمى مجمكعة مف 
المحكميف المختصيف بالمناىج كطرؽ تدريس الرياضيات كتـ الخركج بالقائمة النيائية كالتي تتفؽ 
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 (، كقد 11: 9119،عفانة)  ،( 99 :2001،دياب)  (،91 : 2092،بك سكرافأى ) مع دراسة 
 ( .21طار النظرم ص )دىا الباحث في اإلً حد

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ":  ما يمي جابة السؤاؿ الرابع كالذم ينص عمىإإ 
(α ≤ 05˒0)  بيف متكسطات درجات طالب المجمكعات الثالث في ميارة تحديد المعطيات بعد

 "؟  ارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدمتطبيؽ اختبار مي

عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية التالية : ال تكجد فركؽ ذات داللة  ئًلجابةكل
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة  ( α ≤ 01˒0) إحصائية عند مستكل 

 تحديد المعطيات بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم .       

حادم سمكب تحميؿ التبايف األي أي قاـ الباحث باستخداـ :  الفرضية مف صحة ىذهكلمتحقؽ 
(one way ANOVA   كالتعرؼ عمى )( الختبار الفرضية الصفرية ، كلمعرفة النسبة الفائية )ؼ

داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات المجمكعات الثبلث في ميارة تحديد المعطيات بعد تطبيؽ 
 (.9-1اليندسية البعدم، ككانت النتائج حسب جدكؿ )اختبار ميارات حؿ المسائؿ 

( لمتكسطات درجات المجمكعات الثالث في ميارة   one way ANOVA( تحميؿ التبايف االحادم )3-5جدكؿ)
 تحديد المعطيات بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ؼ
 الحصائية

  9ك915 13ك454 41ك907 1 بيف المجمكعات
 1ك361 116ك971 305 داخؿ المجمكعات 0ك03دالة عند 

  169ك880 307 المجمكع العاـ
 

 ( 0ك03( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )4ك63 
 ( 0ك05( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )1 

( أف قيمة ؼ دالة احصائيا" في ميارة تحديد 9-1كيتضح مف الجدكؿ السابؽ اعبله  جدكؿ)
ألف قيمة ؼ المحسكبة عند المعطيات بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم 

أكبر مف قيمة ؼ الجدكلية عند نفس مستكل الداللة مما   1ك121=  ( 0كα  =03)مستكل داللة 
يعنى رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة أم أنو : تكجد فركؽ ذات داللة احصائية 
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بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة تحديد  ( α ≤ 01˒0)عند مستكل 
 ؿ اليندسية البعدم .المعطيات بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائ

Effect  SIZE ) عمى ميارة تحديد المعطيات  حجـ تأثير)    
لبياف حجـ التأثير في ميارة تحديد المعطيات قاـ الباحث بحساب مربع ايتا مف خبلؿ المعادلة 

 التالية كالتي سيستخدميا الباحث لحساب حجـ التأثير فؾ كؿ ميارة 
η  مجمكع المربعات بيف المجمكعات = 1    تامعادلة حساب مربع اي   

المجمكع الكمي لممربعات                                                                                  
  ( 911:2009،عفانة )                                                                                     

كاآلتي:  أـ كبيران  أـ متكسطان  اذا ما كاف صغيران    1η كيتحدد حجـ التأثير بالنسبة لقيمة     
1η   0ك09=   حجـ التأثير صغير  قيمة    

1η   0ك09=   حجـ التأثير متكسط                                                      قيمة    
1η   0ك91=   حجـ التأثير كبير    قيمة    

يتا نجد أف القيمة الكمية لمربع ايتا = إً ( كالتعكيض في معادلة مربع 9-1كبالرجكع الي الجدكؿ )
=  1  في ميارةان مما يدؿ عمى أف حجـ التأثير كبير  0 ك36=   169 ك880÷  41ك907 η 

جاء ؤخذ في الحسباف أك أنو خرل لـ تي أي تحديد المعطيات ، كأنو لـ يكف ىذا التأثير نتيجة لمتغيرات 
لى أف نسبة كبيرة مف التبايف في ميارة تحديد المعطيات جاء إً شير ىذه القيمة نتيجة الصدفة ، كتي 

المتغيريف  كىذه النتيجة ممتازة كمنطقية  ألف المتغير المستقؿ )األكؿ كالثاني( عميونتيجة لتأثير 
بدرجة كبيرة بميارة  افتبطتر  عمى الترتيب قبعات التفكير الستالمستقميف : دكرة التعمـ الخماسية ك 

التي  كاألنشطة تحديد المعطيات في المسائؿ اليندسية كتعمؿ عمى تنميتيا مف خبلؿ األسئمة
كالتي تتطمب مف الطبلب استخداـ خبراتيـ السابقة المعمـ كالطالب في كؿ منيما ستخدميا ي

  متعمقة بالمسألة اليندسيةكعممياتيـ العقمية التي اكتسبكىا لمحصكؿ عمى المعمكمات ك المعطيات ال
 . ت كاف ليا أثر كاضح عمى تنمية ميارة تحديد المعطيا ىاتيف االستراتيجيتيفلذا فاف 
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كلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة تحديد المعطيات تـ استخداـ اختبار 
 (2-1كما يكضحو الجدكؿ التالي جدكؿ ) ( Scheffee)شيفيو 

 (: اختبار شيفيو لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة تحديد المعطيات1-5)جدكؿ 
 االكلى التجريبية متكسط المجمكعات

 (4ك081)
 الثانية التجريبية

 (5ك178) 
 الضابطة 

 (1ك811) 
 0ك15 **3ك39 0 (4ك081)االكلى التجريبية
 **3ك44 0  (5ك178)الثانية التجريبية

 0   (1ك811) الضابطة
 (0ك03( ،** دالة احصائيا" عند مستكل داللة )0ك05* دالة احصائيا" عند مستكل داللة )

كلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ نقارف بيف مدل شيفيو كفركؽ ازكاج المتكسطات لممجمكعات 
 (2-1الثبلث، ك يتضح مف جدكؿ )

  إً تكجد فركؽ ذات داللة( حصائية عند مستكلα  =09˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب
كدرجات طبلب المجمكعة  )الذيف درسكا بقبعات التفكير الست(الثانية المجمكعة التجريبية

في  الثانية)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية( لصالح المجمكعة التجريبية  االكلى التجريبية
 ميارة تحديد المعطيات.

 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0 بيف متكسطي درجات طبلب )
)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانيةالمجمكعة التجريبية 

)الذيف درسكا  الثانيةالضابطة الذيف درسكا بالطريقة العادية ، لصالح المجمكعة التجريبية 
 بقبعات التفكير الست( في ميارة تحديد المعطيات  . 

  ال تكجد فر( كؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0بيف متكسط) ي درجات طبلب
)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية ( كدرجات طبلب المجمكعة االكلى المجمكعة التجريبية

 الضابطة )الذيف درسكا بالطريقة العادية( في ميارة تحديد المعطيات . 

لى أف إً في ميارة تحديد المعطيات  الثانيةكقد يعزل الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية 
 تتيح لمطبلب التفكير في المسألة اليندسية تفكيران  -خاصة القبعة البيضاء –قبعات التفكير الست 

ض رقاـ كعر جؿ الحصكؿ عمى الحقائؽ كالمعمكمات كاألى أى قائـ عمى أساس التساؤؿ مف  حياديان 
المسألة اليندسية مف جميع جكانبيا كتحديد معالميا كمعطياتيا كقراءتيا بصكرة كاضحة كلغة 

لي مساعدة الطبلب في تحديد المعمكمات التي إً بمغتيـ الخاصة مما يؤدم  ة صياغتياعادإً مفيكمة ك 
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يعة الحاؿ لييا كىذا بطبإً يعرفكنيا عف المسألة اليندسية كالمعمكمات التي تنقصيـ ككيفية الكصكؿ 
متكفرة في المسألة مف معمكمات ، اللماـ بجميع المعطيات المتكفرة كالغير يساعد الطبلب في اإلً 

 رقاـ ، نتائج ، نظريات ، قكانيف تساعد الطبلب في حؿ المسالة اليندسية  .أى 

كتأتي نتيجة ىذه الفرضية منسجمة مع العديد مف الدراسات التي دلت عمى فاعمية ككجكد أثر 
( التي دلت عمى 2092،رضكاف )دراسة كؿ مف  كبعات التفكير الست مقارنة بالطرؽ التقميدية لق

 ( التي دلت2092،المدىكف )دراسة  فاعمية قبعات التفكير الست في تنمية ميارات اتخاذ القرار،
دراسة الشايع  ي،عمى فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تنمية ميارات التفكير االبداع

عمى تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية البلتي  ا( التي دلت2001،البركاني) ، (2001 ،كالعقيؿ )
في حيف تختمؼ ىذه  ،عند مستكل التذكر  األخرلدرسف بقبعات التفكير الست عمى المجمكعات 

ة الدراسة عنيـ في أنيا تبحث أثر التدريس بدكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست عمى تنمي
  ميارات حؿ المسائؿ اليندسية .

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ":  ما يمي جابة السؤاؿ الخامس كالذم ينص عمىإإ 
بيف متكسطات درجات طالب المجمكعات الثالث في ميارة تحديد  (α ≤ 05˒0)مستكل 

 "المطمكب بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم  ؟ 

عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية القائمة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  ئًلجابةكل
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة تحديد  (α ≤ 01˒0)عند مستكل 

 المطمكب بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم  . 
 oneحادم )سمكب تحميؿ التبايف األي أي كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية قاـ الباحث باستخداـ 

way ANOVA (كالجدكؿ التالي جدكؿ ، )يكضح ذلؾ2-1 ):  

( لمتكسطات درجات المجمكعات الثالث في ميارة   one way ANOVA( تحميؿ التبايف االحادم )1-5جدكؿ)
 اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدمتحديد المطمكب بعد تطبيؽ 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ؼ
 الحصائية

 31ك691 33ك787 11ك574 1 بيف المجمكعات
 

 
دالة عند 

 0ك03
 0ك863 90ك189 305 داخؿ المجمكعات
  331ك961 307 المجمكع العاـ

  4ك63(  = 0ك03( ك مستكل داللة )305، 1الجدكلية عند درجات حرية )قيمة ؼ 
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كىي   31ك691( أف قيمة ؼ المحسكبة = 2-1عبله جدكؿ)أى كيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
في ميارة تحديد المطمكب بعد تطبيؽ   (0كα =09أكبر مف قيمة ؼ الجدكلية" عند مستكل داللة )

بعدم  مما يعني كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ال
( بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة تحديد α ≤ 01˒0 ) مستكل

عميو تـ رفض الفرضية  المعطيات بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم ، كبناءن 
حصائية في متكسط درجات إً الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة ، بمعنى أنو تكجد فركؽ ذات داللة 

 المجمكعات الثبلث في ميارة تحديد المطمكب .

 في ميارة تحديد المطمكب (Effect size)حجـ التأثير

 0ك2فكاف η2 التأثير( تـ حساب حجـ 919ص ) الكاردةبالرجكع الى معادلة حجـ التأثير 
تقع  η2نبلحظ أف قيمة  (919ص) لى مستكيات حجـ التأثير التي تـ تحديدىا سابقان إً كبالرجكع ، 

لى أف نسبة كبيرة مف التبايف في ميارة تحديد المطمكب جاء نتيجة إً في المستكل الكبير كىذا يشير 
ميارة تحديد المطمكب ،  عمى الست(المتغير المستقؿ )دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير تأثير 

كافية لمتعبير عف حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى ميارة تحديد المطمكب كما أنيا كىي نتيجة 
بدرجة كبيرة بميارة تحديد  افترتبط دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الستف ألى نتيجة منطقية 

 أف كؿ منيماأظيره االدب التربكم في   مف خبلؿ ما كيتضح ذلؾ كتعمؿ عمى تنميتيا طمكبالم
تساىـ في ترتيب كتنظيـ المعرفة الرياضية ، كتحميؿ جزئيات المسألة اليندسية مف معطيات 
كمطمكب ، كرسـ ، كخطة حؿ مما ساعد الطبلب عمى استدعاء الخبرات السابقة ، كادراؾ العبلقة 

ألة اليندسية مف معمكمات ، كما ىك بنيا كبيف المعرفة الجديدة ، كبيف ما ىك متكفر في المس
تحديد المطمكب حمو في المسألة ميارة في  الطبلبمطمكب حمو فييا كبالتالي رفعت مف قدرة 

تحديد  عمى تنمية ميارة التفكير الست كاف ليا أثران  دكرة التعمـ الخماسية ف قبعاتإً اليندسية لذا ف
.المطمكب
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عات الثنائية في ميارة تحديد المعطيات تـ استخداـ كلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف المجمك 
.(1-1( كما يكضحو الجدكؿ التالي جدكؿ ) Scheffeeاختبار شيفيو )



 ( اختبار شيفيو لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة تحديد المطمكب4-5جدكؿ)
 االكلى التجريبية متكسط المجمكعات

 (4ك806)
 الثانية التجريبية

 (5ك667) 
 الضابطة

 (4ك581) 
 0ك11 **0ك86 0 (4ك 806)االكلى التجريبية
 **3ك08 0  (5ك667)الثانية التجريبية

 0   (4ك581الضابطة ) 

 (5و51عند مستوى داللة ) ( ،  ** دالة احصائيا  5و55عند مستوى داللة ) * دالة احصائيا  

 :( ما يمي 1-1ك يتضح مف جدكؿ )
  تكجد فركؽ( ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانية المجمكعة التجريبية
في  الثانية)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية( لصالح المجمكعة التجريبية  كلىاألي  ةالتجريبي

 ميارة تحديد المطمكب. 
 ت( كجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0بيف متكسط ) ي درجات طبلب

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانية المجمكعة التجريبية
في ميارة تحديد  الثانية ، لصالح المجمكعة التجريبية الضابطة الذيف )درسكا بالطريقة العادية(

 المطمكب.. 
  ال( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0بيف متكسط) ي درجات طبلب

)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية ( كدرجات طبلب المجمكعة كلىاألي  المجمكعة التجريبية
 الضابطة )الذيف درسكا بالطريقة العادية( في ميارة تحديد المطمكب.

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست(  الثانية ريبيةكقد يعزل الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التج
لى أف ارتداء قبعات التفكير الست كمتغير مستقؿ خاصة قبعة إً في ميارة تحديد المطمكب 

عماؿ التفكير كزيادة دافعية الطبلب إً المعمكمات )القبعة البيضاء( تمتاز بالجاذبية كالتشكيؽ ك 
يكجو الطبلب نحك المعمكمات المتكفرة كالغير متكفرة  كنشاطيـ كتفاعميـ مع المكقؼ التعميمي مما

مر الذم أدم الي تككيف فيـ سبؿ الحصكؿ عمييا األى ، في المسألة كىؿ ىي كافية كالغير متكفرة 



256 
 

دراؾ العبلقات بيف جزئيات المسألة إً أعمؽ لممسألة كتحميؿ دقيؽ لجزيئات المسألة اليندسية ك 
لي حؿ مما ساعد الطبلب في تكجيو إً كالتميز بيف ما ىك معطى كمتكفر كما ىك مطمكب يحتاج 

االنتباه نحك اليدؼ المنشكد في المسألة كصياغتو عمى شكؿ سؤاؿ استفيامي يعبر عف المطمكب 
 حمو في المسألة.

مف الدراسات التي دلت عمى فاعمية ككجكد أثر كتأتي نتيجة ىذه الفرضية منسجمة مع العديد 
  كؿ مف:  قبعات التفكير الست مقارنة بالطرؽ التقميدية كدراسة

ت في التي دلت عمى فاعمية قبعات التفكير الس   (Mary and Jones,2004) مارم كجكنز
التي دلت عمى فاعمية قبعات التفكير   (carl 1996,) ، دراسة كارؿتنمية ميارات حؿ المشكبلت

 ،(2092،العزاكم )كؿ مف  دراسة الست في تحسيف حؿ المشكبلت لدل عينة الدراسة كما تتفؽ مع
 .  التي بينت فاعمية قبعات التفكير الست في تنمية التحصيؿ (2001،العتيبي ) ،(2090،ابراىيـ )

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  " : ما يمي جابة السؤاؿ السادس كالذم ينص عمىإإ 
بيف متكسطات درجات طالب المجمكعات الثالث في ميارة رسـ المسألة  (α ≤ 05˒0)مستكل 

 " ؟ ارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدماليندسية بعد تطبيؽ اختبار مي

ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية التالية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  فع ئًلجابةكل 
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة رسـ  ( α ≤ 01˒0) عند مستكل 

 . لمسائؿ اليندسية البعدمالمسألة اليندسية بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ ا

 :مف صحة ىذه الفرضية كلمتحقؽ 
( الختبار الفرضية   one way ANOVAالباحث باستخداـ اسمكب تحميؿ التبايف االحادم ) قاـ 

الصفرية ، كلمعرفة النسبة الفائية )ؼ( كالتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات 
المجمكعات الثبلث في ميارة رسـ المسألة اليندسية بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ 

 (.  1-1، ككانت النتائج حسب جدكؿ )اليندسية البعدم
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( لمتكسطات درجات المجمكعات الثالث في ميارة   one way ANOVA( تحميؿ التبايف االحادم )5-5جدكؿ)
 رسـ المسألة بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم

 الداللة الحصائية قيمة ؼ متكسط المربعات مجمكع المربعات درجات الحرية مصدر التبايف
  6ك111 6ك394 31ك189 1 بيف المجمكعات

دالة عند 
 0ك03

 0ك996 304ك518 305 داخؿ المجمكعات
  336ك937 307 المجمكع العاـ

 ( 0ك03( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )4ك63 
كبر أى كىي  6كspss  = 111قيمة ؼ المحسكبة ببرنامج اؿ  أف (5-5) كيتضح مف جدكؿ

 α)   ؽ ذات داللة احصائية عند مستكلمما يدؿ عمى كجكد فرك (  4ك63مف قيمة الجدكلية ؿ ؼ)
( في ميارة رسـ المسألة اليندسية مما يعنى رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة 0ك09=

( بيف متكسطات درجات α ≤ 01˒0القائمة بكجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل )
المجمكعات الثبلث في ميارة رسـ المسألة اليندسية بعد التطبيؽ البعدم الختبار ميارات حؿ 

 .المسائؿ اليندسية 

 ( عمى ميارة رسـ السألة اليندسية Effect sizeحجـ التأثير )

كتـ حساب حجـ التأثير في ميارة رسـ المسألة اليندسية مف خبلؿ حساب قيمة مربع ايتا 
η1  :مف المعادلة التالية 

η  مجمكع المربعات بيف المجمكعات=  1 معادلة حساب مربع ايتا       
المجمكع الكمي لممربعات                                                                                  
( 911:2009،عفانة )                                                                                     

الصغير مما يشير الى نجدىا تقع في المستكل  (1-1ا في جدكؿ )لي قيمة مربع ايتإً كبالرجكع 
المتغير المستقؿ)دكرة ة مف التبايف في ميارة رسـ المسألة اليندسية لـ يأًت مف تأثير ر نسبة كبي أف

مما  ،خرل دخيمة أي لعكامؿ  لمصدفة أك نتيجة نتيجة بؿ جاء التعمـ الخماسية ، قبعات التفكير الست(
يؤكد أف تمؾ الفركؽ جاءت نتيجة الصدفة ، كأف ىذه النتائج قد أجابت عف الفرضية الصفرية 

 α) عند مستكل المتعمقة بميارة رسـ المسألة اليندسية أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية 
بعد بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة رسـ المسألة اليندسية  ( 0˒01 ≥

     تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم . 
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ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند  ": ما يمي جابة السؤاؿ السابع كالذم ينص عمىإإ 
 خطةكضع بيف متكسطات درجات طالب المجمكعات الثالث في ميارة  (α ≤ 05˒0)مستكل 

 "؟  اليندسية البعدمارات حؿ المسائؿ الحؿ بعد تطبيؽ اختبار مي

ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية القائمة : ال تكجد فركؽ ذات داللة  فع ئًلجابةكل
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة  ( α ≤ 01˒0) إحصائية عند مستكل 

 الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم .       خطة كضع

كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية :                                                                 
( الختبار الفرضية   one way ANOVAسمكب تحميؿ التبايف االحادم )أي قاـ الباحث باستخداـ 

الصفرية ، كلمعرفة النسبة الفائية )ؼ( كالتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات 
الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية  خطةكضع المجمكعات الثبلث في ميارة 

  (9-1)البعدم، ككانت النتائج حسب جدكؿ

( لمتكسطات درجات المجمكعات الثالث في   one way ANOVA( تحميؿ التبايف االحادم )6-5جدكؿ)
 الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم خطة كضعميارة 
درجات  مصدر التبايف

 الحرية
مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

 الداللة الحصائية قيمة ؼ

  37ك551 11ك198 46ك796 1 بيف المجمكعات
 3ك111 319ك971 305 المجمكعات داخؿ 0ك03دالة عند 

  386ك769 307 المجمكع العاـ
 ( 0ك03( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )4ك63 
 ( 0ك05( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )1 

أكبر مف قيمة ؼ  37ك551( أف قيمة ؼ = 9-1كيتضح مف جدكؿ التبايف األحادم )
( مما يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة ، 0ك03الجدكلية عند مستكل داللة )

بيف متكسطات درجات المجمكعات ( α ≤ 01˒0عند مستكل)  أم يكجد فركؽ ذات داللة احصائية
 الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم.  خطة كضعالثبلث في ميارة 

 

 



259 
 

 الحؿ خطة كضع( عمى ميارة Effect Sizeحجـ التأثير )
جابة السؤاؿ الرابع نبلحظ أف إً في  لى مستكيات حجـ التأثير التي تـ تحديدىا سابقان إً كبالرجكع 

لى أف نسبة إً تقع في المستكل الكبير كىذا يشير  0ك21 = 386ك769 ÷ 46 كη2  =796قيمة 
الحؿ جاء نتيجة تأثير كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية ك  خطةكبيرة مف التبايف في ميارة كضع 

ممتازة ىي نتيجة  حؿ،ال خطةقبعات التفكير الست كمتغير مستقؿ عمى المتغير التابع ميارة كضع 
 الحؿ .طة خككافية لمتعبير عف حجـ تأثير ميارة كضع 

طار النظرم في أف كيرم الباحث أف تمؾ النتيجة منطقية جاءت متفقة مع ما أشار اليو اإلً 
كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست تعمبلف عمى تنظيـ كترتيب المعرفة الرياضية 

القدرة عمى اختيار دراؾ العبلقات بينيما كبالتالي إً لى معطيات كمطمكب ك إً كتحميؿ المسالة الرياضية 
ف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست كاف ليما أثر إً ككضع الخطة المناسبة لمحؿ ، لذا ف

 الحؿ.  خطةكبير في تنمية ميارة كضع 

الحؿ تـ استخداـ  خطة كضعكلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة 
 ،(1-1الجدكؿ التالي جدكؿ ) ( كما يكضحو Scheffeeاختبار شيفيو )

 الحؿخطة  كضع( اختبار شيفيو لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في 7-5جدكؿ)
 االكلى التجريبية متكسط المجمكعات

 (1ك581)
 الثانية التجريبية

 (4ك111) 
 الضابطة

 (1ك711) 
 **0ك86 *0ك75 0 (1ك 581)االكلى التجريبية
 **3ك63 0  (4ك111)الثانية التجريبية

 0   (1ك711الضابطة ) 
 (0ك03( ،** دالة احصائيا" عند مستكل داللة )0ك05* دالة احصائيا" عند مستكل داللة )

 ما يمي: (1-1ك يتضح مف جدكؿ )
 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =01˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانية المجمكعة التجريبية
في  الثانية)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية( لصالح المجمكعة التجريبية  كلىاألي التجريبية 

 الحؿ. خطة كضعميارة 
 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0 بيف متكسطي درجات طبلب )

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانيةالمجمكعة التجريبية 
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كضع في ميارة  الثانيةالضابطة الذيف درسكا بالطريقة العادية ، لصالح المجمكعة التجريبية 
 الحؿ  خطة

 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0بيف متكسط) ي درجات طبلب
ذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية ( كدرجات طبلب المجمكعة )الكلىاألي  المجمكعة التجريبية

 كضعفي ميارة  كلىاألي  عادية( لصالح المجمكعة التجريبيةالضابطة )الذيف درسكا بالطريقة ال
 الحؿ. خطة

)الذيف درسكا بقبعات التفكير  الثانية كقد يعزك الباحث نتيجة تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية
 خطةفي ميارة كضع  الست( عمى أقرنيـ في المجمكعة الضابطة )الذيف درسكا بالطرؽ التقميدية(

الى أف قبعات التفكير الست قد أعطت فرصة لمطبلب في التنكع في أنماط التفكير مف خبلؿ  الحؿ
قؼ القبعات ، كىذا أدل الي التعامؿ ارتداء القبعات المتخمفة كعززت المركنة في التفكير حسب مكا

لى تكجيو فكر إً ؤدم كتكظيفيا كاالستفادة منيا، كىذا في مجممو يي  مع المعمكمات بشكؿ أكثر عمقان 
عمى بنيتو المعرفية  الطالب كتنظيـ طريقتو في التفكير، كتمكنو مف استيعاب المسألة كفيميا بناءن 

كتكليد معمكمات جديدة تساعد عمى حميا، مما يتيح  دراؾ العبلقات بيف المعطيات ك المطمكب ،إً ك 
لو فرصو أكبر إلثارة تفكير الطالب البتكار خطة الحؿ ككتابتو عمى شكؿ قانكف أك نتيجة أك تعميـ 

 أك استنتاج أك نظرية.  

كتأتي نتيجة ىذه الفرضية منسجمة مع العديد مف الدراسات التي دلت عمى فاعمية ككجكد أثر 
التي ( 2090،ابراىيـ )،  (1031، رضكاف)ر الست مقارنة بالطرؽ التقميدية كدراسة لقبعات التفكي

 ،(2092،العزاكم) بينتا فاعمية قبعات التفكير الست في تنمية ميارات اتخاذ القرار ، كدراسة
 التي بينت فاعمية قبعات التفكير في تنمية التحصيؿ . (2090،ابراىيـ )( ، 2001،العتيبي )

)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية(  كلىاألي  الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبيةكما يعزك 
لى إً الحؿ خطة عمى أقرنيـ في المجمكعة الضابطة )الذيف درسكا بالطرؽ التقميدية( في ميارة كضع 

 أف دكرة التعمـ الخماسية بمراحميا الخمسة كأنشطتيا المتنكعة ساعدت طبلب المجمكعة التجريبية
في ابتكار خطة الحؿ مف خبلؿ ترتيب المعمكمات المعطاة في المسألة بشكؿ يكضح الترابط  كلىاألي 

بينيا  كالغمكض الذم يمنعو مف الكصكؿ الي حميا كأف يربط ىذه المسألة بمسألة سابقة ليا عبلقة 
 شكبلن  بيا أك يعدؿ في المسألة بحيث يحصؿ عمى مسائؿ مساعدة لحؿ ىذه المسألة ، أك أف يرسـ

يكضح المسألة اذ أمكف ، أك أف يضع المعطيات عمى شكؿ جدكؿ  ، أك أف يكتب العبارة أك 
المعادلة التي تكضح العبلقة بيف المتغيرات في السؤاؿ ، األمر الذم أدل الي تفكؽ طبلب 
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الحؿ عمى طبلب المجمكعة التقميدية الذيف  خطةفي ميارة كضع  كلىاألي  المجمكعة التجريبية
لي النتائج ك الحؿ عف طريؽ التخميف أك طرح حمكؿ كتصكرات غير مخطط ليا ، كعندما إي كف يقفز 

 لي الحؿ. إً يفشؿ يستسمـ كييأس مف الكصكؿ 
مية دكرة التعمـ الخماسية، كشفت عف فاع يكتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج العديد مف الدراسات الت

 2009,) ديفريـ كأخركف ،(Appamaraka and all,2009) فأباماركاكأخرك  دراسة كمنيا

(Devrim and all،( 2001،عطا،)( 2001،الخكالدة،)( 2001،خميؿ) ،( 2001،الدسكقي  )
 .( في تنمية التحصيؿ(E's 5التي بينت فاعمية دكرة التعمـ الخماسية 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند " :  ما يمي جابة السؤاؿ الثامف كالذم ينص عمىإإ 
 خطةبيف متكسطات درجات طالب المجمكعات الثالث في ميارة تنفيذ  (α ≤ 05˒0)مستكل 

 "الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم  ؟ 

ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية القائمة ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  فع كلئًلجابة
 خطةبيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة تنفيذ  (α ≤ 01˒0)عند مستكل 

 الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم  .
ـ اسمكب تحميؿ التبايف االحادم كلمتحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية قاـ الباحث باستخدا

(one way ANOVA(كالجدكؿ التالي جدكؿ ، )يكضح ذلؾ1-1 )

( لمتكسطات درجات المجمكعات الثالث في ميارة   one way ANOVA( تحميؿ التبايف االحادم )8-5جدكؿ)
 الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم خطةتنفيذ 

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ؼ
 الحصائية

  34ك053 38ك787 17ك574 1 بيف المجمكعات
دالة عند 

 0ك03
 3ك117 340ك189 305 داخؿ المجمكعات
  377ك961 307 المجمكع العاـ

 ( 0ك03( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )4ك63 
 ( 0ك05( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )1 

( أف قيمة ؼ دالة احصائيا" في ميارة تنفيذ 1-1عبله  جدكؿ)أى كيتضح مف الجدكؿ السابؽ 
ألف قيمة ؼ المحسكبة عند الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم  خطة

أكبر مف قيمة ؼ الجدكلية عند نفس مستكل الداللة   91ك019=  ( 0كα  =03)مستكل داللة 
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مما يعنى رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة أم أنو : تكجد فركؽ ذات داللة احصائية 
 خطةبيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة تنفيذ   (α ≤ 01˒0)عند مستكل 

 الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم .

 الحؿ خطة( في ميارة تنفيذ effect sizeحجـ التأثير )

لبياف حجـ التأثير في ميارة تحديد المعطيات قاـ الباحث بحساب مربع ايتا مف خبلؿ المعادلة 
كؿ ميارة  يالتالية كالتي سيستخدميا الباحث لحساب حجـ التأثير ف  

η  مجمكع المربعات بيف المجمكعات = 1    معادلة حساب مربع ايتا 
 ( 911:2009،عفانة )              المجمكع الكمي لممربعات                                        

                                                                                   (   1-1فكانت النتائج كما ىي مبينة جدكؿ )

كالتعكيض في معادلة مربع ايتا نجد أف القيمة الكمية لمربع  (1-1ي جدكؿ )لإً كبالرجكع 
= 2  في ميارة مما يدؿ عمى أف حجـ التأثير كبيران  0 ك29=  911 ك192 ÷ 21ك111ايتا =  η 

كلـ نتيجة لمتغيرات اخرل لـ تؤخذ في الحسباف  جاء الحؿ ، كأنو لـ يكف ىذا التأثير خطةتنفيذ 
الحؿ  خطةلى أف نسبة كبيرة مف التبايف في ميارة تنفيذ إً نتيجة الصدفة ، كتشير ىذه القيمة  يأتً 

تغير )دكرة التعمـ الخماسية ك قبعات التفكير الست( عمى الميفالمستقم يفجاء نتيجة تأثير المتغير 
مما يدؿ عمى أف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست ليا أثر  (الحؿخطة التابع)ميارة تنفيذ 

كسيتضح تفسير تمؾ النتيجة بعد معرفة داللة  ة ميارة تنفيذ استراتيجية ،كبير ككاضح في تنمي
:الفركؽ بيف المجمكعات في جدكؿ شيفيو التالي
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كلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة تحديد المعطيات تـ استخداـ 
 (1-1كما يكضحو الجدكؿ التالي جدكؿ ) ( Scheffee)اختبار شيفيو 

 الحؿ خطة(:اختبار شيفيو لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة تنفيذ 9-5جدكؿ)
 االكلى التجريبية متكسط المجمكعات

 (4ك00)
 الثانية التجريبية

 (4ك750) 
 الضابطة

 (1ك106) 
 *0ك69 *0ك75 0 (     4ك 00)االكلى التجريبية
 **3ك44 0  (       4ك750)الثانية التجريبية

 0   (       1ك106الضابطة ) 
 (0ك03عند مستكل داللة ) ( ، ** دالة احصائيان 0ك05عند مستكل داللة ) * دالة احصائيان 

 ما يمي:( 1-1ك يتضح مف جدكؿ )

 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =01˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب
)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانية المجمكعة التجريبية

في  الثانية)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية( لصالح المجمكعة التجريبية  كلىاألي التجريبية 
 الحؿ.  خطةميارة تنفيذ 

 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0 بيف متكسطي درجات طبلب )
)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانيةالمجمكعة التجريبية 

في ميارة تنفيذ  الثانيةالضابطة الذيف درسكا بالطريقة العادية ، لصالح المجمكعة التجريبية 
 الحؿ. خطة

 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =01˒0 بيف متكسطي درجات طبلب)
درسكا بدكرة التعمـ الخماسية ( كدرجات طبلب المجمكعة )الذيف كلى األه المجمكعة التجريبية 

في ميارة تنفيذ  كلىاألي الضابطة )الذيف درسكا بالطريقة العادية( لصالح المجمكعة التجريبية 
 الحؿ.  خطة

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست(  الثانية كقد يعزك الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية
)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية( كطبلب المجمكعة الثانية عمى طبلب المجمكعة التجريبية

–الحؿ الي أف قبعات التفكير الست  خطةالتقميدية )الذيف درسكا بالطرؽ التقميدية( في ميارة تنفيذ 
ثارة إً التنفيذ قد ساعدت الطبلب عمى تكظيؼ ك  كىي قبعة  -خاصة القبعة الزرقاء عند ارتدائيا

لى المسائؿ اليندسية نظرة شمكلية كاالستفادة مف جميع أنماط التفكير إً التفكير الشمكلي الذم ينظر 
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مثؿ لحميا، كىذا ما ساعد طبلب مجمكعة قبعات التفكير كتنظيميا كترتيبيا كضبطيا  بالشكؿ األى 
التي  الخطةية بطريقة عممية منظمة بحيث يستفيد مف الست في التعامؿ مع المسائؿ اليندس
 ف تنفيذ الحؿ يككف سيبلن التي كضعيا ، ألى  الخطةجراءات إً كضعيا لحؿ المسألة ، كينفذىا حسب 

ذا كاف الطالب ىك المبتكر لخطة الحؿ ، ككانت لديو الميارات البلزمة ، فيذه المرحمة إً  ان جد
 الحؿ.  خطةالقياـ بيا بعد كضع تتضمف مجمكعة مف العمميات التي يجب 

كتأتي ىذه النتائج متفقة مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة التي دلت عمى فاعمية كجكد أثر 
 (2090،عباس )( ، 2092،رضكاف ) قبعات التفكير الست مقارنة بالطرؽ التقميدية كنتائج دراسة

السماؾ ك السماؾ )المتاف دلتا عمى فاعمية قبعات التفكير الست في تمية التحصيؿ ، كنتائج دراسة 
التي بينت فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تحسيف جكدة األداء لعضك ىيئة ( 2099،

 التدريس في التعميـ العالي .

ذيف درسكا بدكرة التعمـ )ال كلىاألي كما يعزك الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية 
لى أف دكرة التعمـ إً الخماسية( عمى طبلب المجمكعة الضابطة )الذيف درسكا بالطرؽ التقميدية( 

الحؿ حيث أف دكرة التعمـ الخماسية قد ساعدت  خطةبميارة تنفيذ  كبيران  الخماسية ترتبط ارتباطان 
عبلقات بيف المعطيات ك المطمكب الطبلب في تحميؿ جزئيات المسألة اليندسية مف خبلؿ تحديد ال

أعمؽ لممسألة اليندسية عند الطبلب ، ككذلؾ استخداميا في ترجمة الصيغ  كبالتالي حققت فيمان 
لى شكؿ ىندسي ، كمساىمتيا في ترتيب المعرفة الرياضية مما ساعد إً المفظية لممسألة اليندسية 

مساعدة دكرة  ًإلى دمأى ينيا كمجمكع ذلؾ دراؾ العبلقات بإً الطبلب عمى استدعاء الخبرات السابقة ك 
 كمراحؿ دكرة التعمـ الخماسية.   ضمف أنشطة ىاالتعمـ الخماسية في ابتكار خطة الحؿ كتنفيذ



ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ":  ما يمي جابة السؤاؿ التاسع كالذم ينص عمىإإ 
بيف متكسطات درجات طالب المجمكعات الثالث في ميارة التحقؽ مف  (α ≤ 05˒0)مستكل 

 "؟  ارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدمصحة الحؿ بعد تطبيؽ اختبار مي

ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية القائمة : ال تكجد فركؽ ذات داللة  فع ئًلجابةكل
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة  ( α ≤ 01˒0) إحصائية عند مستكل 

 التحقؽ مف صحة الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم .     

حادم سمكب تحميؿ التبايف األي أي كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية : قاـ الباحث باستخداـ 
(one way ANOVA   ) لمعرفة النسبة الفائية )ؼ( كالتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطات
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الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ  التحقؽ مف صحةدرجات المجمكعات الثبلث في ميارة 
 (.  90-1المسائؿ اليندسية البعدم، ككانت النتائج حسب جدكؿ )

درجات المجمكعات الثالث في ميارة  ( لمتكسطاتone way ANOVA( تحميؿ التبايف االحادم )30-5جدكؿ)
 التحقؽ مف صحة الحؿ بعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم

درجات  مصدر التبايف
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ؼ
 الحصائية

  37ك193 6ك676 31ك151 1 بيف المجمكعات
 0ك184 40ك106 305 داخؿ المجمكعات 0ك03دالة عند 

  51ك657 307 المجمكع العاـ
 ( 0ك03( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )4ك63 
 ( 0ك05( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )1 

في ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ بعد  ( أف قيمة ؼ دالة احصائيان 90-1كيتضح مف جدكؿ )
ألف قيمة ؼ المحسكبة عند مستكل داللة تطبيؽ اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم 

(α  =030ك )  =أكبر مف قيمة ؼ الجدكلية عند نفس مستكل الداللة مما يعنى رفض   91ك219
 α)الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة أم أنو : تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 

بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ  ( 0˒01 ≥
.لمسائؿ اليندسية البعدمبعد تطبيؽ اختبار ميارات حؿ ا

 ( عمى ميارة التحقؽ مف صحة الحؿEffect sizeحجـ األثر )

لبياف حجـ التأثير في ميارة تحديد المعطيات قاـ الباحث بحساب مربع ايتا مف خبلؿ المعادلة 
.التالية كالتي سيستخدميا الباحث لحساب حجـ التأثير في كؿ ميارة   

مجمكع المربعات بيف المجمكعات =  1  η    معادلة حساب مربع ايتا   
   ( 911:2009،عفانة )              المجمكع الكمي لممربعات                                        

                                                                                    
 0 ك21 = 12 ك911 ÷ 92ك212= يتاإً القيمة الكمية لمربع  نجد أفمعادلة مربع ايتا  كبالرجكع الى

التحقؽ مف  في ميارة ىذه القيمة تقع  في المستكل الكبير مما يدؿ عمى أف حجـ التأثير كبيران ،
   .  صحة الحؿ
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المستقؿ)دكرة لى أف نسبة كبيرة مف التبايف جاء نتيجة تأثير المتغير إً كيشير حجـ التأثير 
التعمـ الخماسية ك قبعات التفكير الست( عمى المتغير التابع )ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ( كىذه 

لمتعبير عف حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى التابع كمنطقية كمتفقة مع نتائج  ككافية النتيجة ممتازة
التفكير الست مقارنة بالطرؽ الدراسات التي بينت فاعمية كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات 

بميارة التحقؽ مف صحة الحؿ، كتعمبلف عمى تنميتيا مف  كثيقان  نيما ترتبطاف ارتباطان التقميدية ، ألى 
شمبلىما كالميارات العقمية التي تنمييا كؿ منيا كالمطمكبة تنشطة كالخطكات العممية التي خبلؿ األى 

كتجريب حمكؿ اخرم ، لذا فاف  ليندسية عكسيان لمتحقؽ مف صحة الحؿ كالرجكع في حؿ المسألة ا
دكرة التعمـ الخماسية ك قبعات التفكير الست ليما أثر كبير ككاضح في تنمية ميارة التحقؽ مف 

 صحة الحؿ.

كلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ تـ 
 .(99-1حو الجدكؿ التالي جدكؿ )كما يكض ( Scheffee)استخداـ اختبار شيفيو 

 اختبار شيفيو لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ:(33-5) جدكؿ

 االكلى التجريبية متكسط المجمكعات
 (3ك667)

 الثانية التجريبية
 (1ك333) 

 الضابطة
 (3ك150) 

 *0ك41 *0ك44 0 (     3ك 667)االكلى التجريبية
 **0ك86 0  (       1ك333)الثانية التجريبية

 0   (       3ك150الضابطة ) 
 (0ك03عند مستكل داللة ) ( ، ** دالة احصائيان 0ك05عند مستكل داللة ) * دالة احصائيان 

 ( 99-1كيتضح مف جدكؿ )
 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =01˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانية المجمكعة التجريبية
في  الثانية ماسية( لصالح المجمكعة التجريبية)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخ كلىاألي التجريبية 

 ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ. 
  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند( مستكلα  =09˒0بيف متكسط ) ي درجات طبلب

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانية المجمكعة التجريبية
في ميارة التحقؽ  الثانيةالضابطة) الذيف درسكا بالطريقة العادية (، لصالح المجمكعة التجريبية 

 مف صحة الحؿ. 



267 
 

  تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند( مستكلα  =01˒0)  بيف متكسطي درجات طبلب
)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية ( كدرجات طبلب المجمكعة كلىاألي  المجمكعة التجريبية

في ميارة التحقؽ  كلىاألي الضابطة )الذيف درسكا بالطريقة العادية( لصالح المجمكعة التجريبية 
 مف صحة الحؿ. 

 عمى طبلب المجمكعتيف التجريبيةالثانية  المجمكعة التجريبيةكقد يعزك الباحث تفكؽ طبلب 
أف قبعات التفكير الست التي درسكا بيا  ًإلىك التقميدية في ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ   كلىاألي 

سمكب رسـ خريطة العمؿ أي ساىمت في اعتماد الطبلب عمى  الثانية طبلب المجمكعة التجريبية
ف خبلؿ ارتداء القبعة الزرقاء ساعد عمى أف يككف الطبلب أكثر فكار مكتمخيص الخطكات كاألى 

عند التعامؿ مع المسائؿ اليندسية ، بحيث ال يكتفي بتطبيؽ خطة الحؿ بؿ يتحقؽ مف  كعيان  ان نضج
ذا كاف الحؿ يحقؽ كؿ شركط المشكمة ،  إً مدل صحة حمو مف خبلؿ تقييـ الحؿ ، كالبحث فيما 

مكانية تعميـ إً عف  لي نفس الحؿ ، كيبحث أيضان إً خرم تؤدم أي مكؿ ذا كاف ىناؾ حإً كيبحث عف ما 
خرم ، كيبحث في الصعكبات التي كاجيت الطالب في التكصؿ الي أي الحؿ عمى مسائؿ ىندسية 

 .الحؿ

كتأتي ىذه النتائج متفقة مع العديد مف نتائج الدراسات السابقة التي دلت عمى فاعمية كجكد أثر 
السماؾ ك السماؾ ) كنتائج دراسة قارنة بالطرؽ التقميدية كنتائج دراسةقبعات التفكير الست م

، دراسة التي بينت فاعمية قبعات التفكير الست في تنمية المستكيات المعيارية لبلستماع  (2099،
التي بينت فاعمية قبعات التفكير الست في تنمية التكاصؿ ك الترابط الرياضي،  (2001،البركاتي )

التي دلت عمى فاعمية قبعات التفكير   Mary and Jones, 2004))مارم كجكنزكنتائج دراسة 
  .في تنمية ميارات حؿ المشكبلت

عمى طبلب المجمكعة الضابطة في  كلىاألي  كما بعزك الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية
حدل مراحميا كىي:  مرحمة إً لى أف  دكرة التعمـ الخماسية مف خبلؿ إً ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ 

دراؾ إً لى أم مدل تـ إً )التقكيـ( تساعد الطبلب عمى تشخيص فيـ المتعمميف لمسألة اليندسية ك 
لمسألة بالرسـ أك بالرمكز، كفييا يتـ تقكيـ الطبلب لمعبلقات بيف المعطيات كالمطمكب كالتعبير عف ا

ما تكصؿ اليو الطبلب مف حمكؿ كأفكار كميارات في نياية الحؿ، كتشجيع الطالب عمى مراجعة 
ما بالرجكع بخطكات الحؿ بشكؿ عكسي، أك إً الحؿ ك التحقؽ مف صحتو ك معقكليتو كذلؾ ، 

 بالتعكيض أك حؿ السؤاؿ بطريقة ثانية. 
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النتيجة منسجمة مع نتائج العديد مف الدراسات التي بينت فاعمية دكرة التعمـ كتأتي ىذه 
التي بينتا ( 2001،الدسكقي  )،( 2092،المكلك ) ة بالطرؽ التقميدية كنتائج دراسةالخماسية مقارن

فاعمية دكرة التعمـ الخماسية في تنمية بعض الميارات العممية مثؿ ميارتي التحميؿ ك التركيب 
التي كشفت عف فاعمية دكرة التعمـ الخماسية في تعديؿ التصكرات  (2009 ،أحمد)دراسة كنتائج 

( ، 2002،عبد الرحمف) ،(2090،جبر ) البديمة حكؿ بعض المفاىيـ العممية ، ككنتائج دراسة
التي بينت فاعمية دكرة التعمـ الخماسية في التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ، كتنمية  .( 2000،عبده )

 بعض الميارات العممية ك أثرىا في تعديؿ التصكرات البديمة. 

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ":  ما يمي جابة السؤاؿ العاشر كالذم ينص عمىإإ 
بيف متكسطات درجات طالب المجمكعات الثالث في اختبار ميارات حؿ  (α ≤ 05˒0)مستكل 

  "المسائؿ اليندسية البعدم؟

ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الصفرية القائمة : ال تكجد فركؽ ذات داللة  فعكلئًلجابة 
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعات الثبلث في  ( α ≤ 01˒0) إحصائية عند مستكل 

 .ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم؟ 

سمكب تحميؿ التبايف االحادم أي كلمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية : قاـ الباحث باستخداـ 
(one way ANOVA   ) الختبار الفرضية الصفرية ، كلمعرفة النسبة الفائية )ؼ( كالتعرؼ عمى

بيف متكسطات درجات المجمكعات الثبلث في اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية داللة الفركؽ 
 (.  92-1البعدم، ككانت النتائج حسب جدكؿ )

( لمتكسطات درجات المجمكعات الثالث   ONE -WAY-ANOVA( تحميؿ التبايف االحادم ) 31-5جدكؿ)
 في اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم

 
 مصدر التبايف

درجات 
 الحرية

مجمكع 
 المربعات

متكسط 
 المربعات

 
 قيمة ؼ

الداللة 
 الحصائية

حجـ 
 التأثير
η1 

  57ك509 190ك310 780ك143 1 بيف المجمكعات
دالة عند 

 0ك03

 0ك12
 6ك784 731ك178 305 داخؿ المجمكعات كبير

  3491ك539 307 المجمكع العاـ
 ( 0ك03( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )4ك63 
 ( 0ك05( ك مستكل داللة )305، 1قيمة ؼ الجدكلية عند درجات حرية =  )1 
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أكبر مف قيمة ؼ  57ك509( أف قيمة ؼ = 92-1) حادماألي كيتضح مف جدكؿ التبايف 
، ( مما يعني رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة 0ك03الجدكلية عند مستكل داللة )

بيف متكسطات درجات المجمكعات ( α ≤ 01˒0عند مستكل)  أم يكجد فركؽ ذات داللة احصائية
 الثبلث اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم.

 ( في ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿEffect Sizeحجـ التأثير)
يتا إً كتـ حساب حجـ التأثير في ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿ مف خبلؿ حساب قيمة مربع 

η1  :مف المعادلة التالية 
η      مجمكع المربعات بيف المجمكعات =  1    معادلة حساب مربع ايتا 

المجمكع الكمي لممربعات                                        

                        
( 911:2009،عفانة )  

 0بعد حسابيا باستخداـ معادلة مربع ًإيتا 0ك12 فكانت قيمة مربع ايتا كما ىي مبينة في جدكؿ

نجدىا تقع في المستكل الكبير، أم أف حجـ التأثير كبير مما  كبالرجكع الي قيمة مربع ايتا
لى أف نسبة كبيرة مف التبايف في ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿ جاء نتيجة تأثير كؿ إً يشير 

كىذه النتيجة ممتازة نتيجة لعكامؿ اخرم ،  لـ يأتً ك مف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست 
ذه ككافية لمتعبير عف حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ، كأف ى
 النتائج قد أجابت عمى فرضية السؤاؿ العاشر باتساقيا مع داللة الفركؽ الناتجة مف تحميؿ التبايف
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كلمكشؼ عف داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 
 (92-1 ( كما يكضحو الجدكؿ التالي جدكؿ ) Scheffeeالبعدم تـ استخداـ اختبار شيفيو )

( اختبار شيفيو لمعرفة داللة الفركؽ بيف المجمكعات الثنائية في اختبار ميارات حؿ المسائؿ 31-5جدكؿ)
 اليندسية البعدم

 االكلى التجريبية متكسط المجمكعات
 (13ك150)

 الثانية التجريبية
 (41ك633) 

 الضابطة
 (38ك018) 

 **1ك11 **1ك16 0 (     13ك 150)االكلى التجريبية
 **6ك58 0  (       14ك633)الثانية التجريبية

 0   (       38ك018الضابطة ) 
 (0ك03( ،** دالة احصائيا" عند مستكل داللة )0ك05* دالة احصائيا" عند مستكل داللة )

 ما يمي:  (92-1ك يتضح مف جدكؿ )

 ( تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0 )  بيف متكسطي درجات طبلب
كدرجات طبلب المجمكعة  )الذيف درسكا بقبعات التفكير الست(الثانية المجمكعة التجريبية

في   الثانية )الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية( لصالح المجمكعة التجريبية كلىاألي  التجريبية
 اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم. 

  تكجد فركؽ ذات( داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0بيف متكسط ) ي درجات طبلب
)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست( كدرجات طبلب المجمكعة الثانية المجمكعة التجريبية

في اختبار ميارات  الثانية ادية ، لصالح المجمكعة التجريبيةالضابطة الذيف درسكا بالطريقة الع
 حؿ المسائؿ اليندسية البعدم.

 ت( كجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكلα  =09˒0)  بيف متكسطي درجات طبلب
)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية ( كدرجات طبلب المجمكعة كلى األي المجمكعة التجريبية 

في اختبار ميارات  ىكلاألي الضابطة )الذيف درسكا بالطريقة العادية( لصالح المجمكعة التجريبية 
 ليندسية البعدم.حؿ المسائؿ ا

)الذيف درسكا بقبعات التفكير الست(  الثانية كيعزك الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية
)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية( كطبلب المجمكعة التقميدية 9عمى طبلب المجمكعة التجريبية

لى أف قبعات إً )الذيف درسكا بالطرؽ التقميدية( في اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية البعدم 
مع  لى حد كبير جدان إً ليو  منسجمة إً الست التي تشير التفكير الست بألكانيا الست كبأنماط التفكير 
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ميارات حؿ المسائؿ اليندسية حيث أف القبعة البيضاء كىي قبعة المعمكمات ك البيانات يمكف 
اليندسية ،  المعطيات المتكفرة عمى المسألةاالستعانة بيا في تحديد المعمكمات ، البيانات ، 

ؿ الييا ، كما أف القبعة السكداء كىي قبعة المخاطر ك كالمعمكمات الناقصة كتحديد سبؿ الكصك 
المحاذر ك العقبات كالمشكبلت كالتي يمكف مف خبلليا االستعانة بيا في تحديد المشكبلت التي 

، ككذلؾ القبعة  المطمكب حمو مف المشكمة اليندسيةلي حؿ كبالتالي تساعد في تحديد إً تحتاج منا 
يمكف االستعانة بيا في معرفة شعكر الطاب تجاه المسألة كالتنبؤ  الحمراء كىي قبعة المشاعر كالتي

بدرجة صعكبة المسألة بالنسبة لمطالب مف خبلؿ مشاعر كقمؽ الطالب نحكىا  ، كما أف القبعة 
يمكف االستعانة بيا في االستفادة مف معطيات  التي يجابيات ك الفكائدالصفراء كىي قبعة اإلً 

يساعد في حميا ، كما أف القبعة مما  رسـ نمكذج لممسألةبينيما في كمطمكب المسألة كالعبلقات 
فكار الجديدة يمكف االستعانة بيا في بداع ك ابتكار الحمكؿ ك البدائؿ كاألالخضراء كىي قبعة اإلً 

القبعة الزرقاء كىي قبعة التمخيص ك الشمكؿ ك  كأخيران  لحؿ المسألة اليندسيةا خطةككضع ابتكار 
نفيذ كيمكف االستعانة بيا في تنفيذ كتنظيـ كترتيب كتكجيو جميع خطكات المسألة المراجعة ك الت

لى الحؿ كتمخيص الحؿ إً التي تـ كضعيا لمكصكؿ  تنفيذ خطة الحؿاليندسية نحك الحؿ ، ككذلؾ 
 . لتحقؽ مف صحتوكمراجعتو كالتأكد كا

)الذيف درسكا بدكرة التعمـ الخماسية(  كلىاألي  كما يعزك الباحث تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية
لى أف إً عمى أقرنيـ في المجمكعة الضابطة )الذيف درسكا بالطرؽ التقميدية( كالمجمكعة الضابطة 

دكرة التعمـ الخماسية يمكف مف خبلؿ مراحميا اكساب كتنمية بعض ميارات حؿ لمسائؿ اليندسية 
يمكف اكسابيـ  الحؿ خطة، كميارة تنفيذ الحؿ  خطةميارة رسـ المسألة ميارة كضع كما يمي: 

كتنميتيـ مف خبل مرحمتي ) التكضيح كاالستكشاؼ( اذ يمكف لمطالب في ىاتيف المرحمتيف ترجمة 
لى رسكمات ىندسية كاستخراج المعطيات إً لي رمكز ىندسية، كتحكيؿ الرمكز إً لمسألة المفظية ا

ذ يككف ذلؾ إً قات بيف المعطيات كالمطمكب ، المطمكبة كاستبعاد المعطيات الزائدة ، كتحديد العبل
 تيف ميار أى كمو في مرحمة )التكضيح ( كىي المرحمة الثالثة مف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية ، كما 

ا الطبلب مف خبلؿ مرحمة مالى الكصكؿ لمحؿ يمكف أف يكتسبي كتنفيذىا كضع خطة الحؿ
لحر بكؿ معانيو دكف أف يككف ىناؾ تدخؿ )االستكشاؼ( التي يمارس فييا المتعممكف االكتشاؼ ا

خيرة فيمكف أف يكتسبيا الطبلب في المرحمة األى  ميارة التحقؽ مف صحة الحؿمف قبؿ المعمـ ، أما 
مف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية كىي مرحمة التقكيـ ، حيث في ىذه المرحمة يستطيع الطبلب تقكيـ 

ت في نياية حؿ المسألة اليندسية كبالتالي يمكنو ما تكصؿ اليو الطبلب مف حمكؿ كأفكار كميارا
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بالتعكيض أك  الحؿ مراجعة الحؿ كالتعرؼ عمى جكدتو ك التحقؽ مف صحتو مف خبلؿ اختبارمف 
 أك مقارنتو بحؿ أخر.     الرجكع في الحؿ عكسيان ب

كتأتي ىذه النتائج منسجمة مع نتائج العديد مف الدراسات التي تناكلت ميارات حؿ المسائؿ 
 Weiner)  2010,كينر)( ، 2090،الزىيمي )( ،2092،ابك سكراف)اليندسية ، كنتائج دراسة 

( ، التي بينت 2002،زىراف ك مكافى )،(2001،أبك ستو )(،2009،الرباط )(،2090،الشافعي)
 .استراتيجيات الفكر البنائي في تنميو ميارات حؿ المسائؿ اليندسية فاعمية بعض مف

كما يرم الباحث أف ىذه النتائج منطقية تيككد نتيجة حجـ التأثير الكبيرة لممتغيريف 
حيث أثبتت التجارب الخاصة المستقميف عمى المتغير التابع:) ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿ( 

المسائؿ اليندسية البعدم عمى مجمكعات الدراسة كبعد استخداـ بتطبيؽ اختبار ميارات حؿ 
الطبلب لدكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست مف خبلؿ تدريس المجمكعتيف التجريبيتيف 

 حصائية لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف .إً ذات داللة  فركقان  كجكد كحدة األشكاؿ الرباعية

دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست تعمبلف  فبأى  جةىذه النتي الباحث منطقية برركي
 عمى تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية مف خبلؿ ما يمي:

  تحميؿ جزيئات المسائؿ اليندسية مف خبلؿ تحديد المعطيات ك المطمكب كبالتالي تحقؽ فيـ
 أعمؽ لممسألة اليندسية.

 تحكيؿ الشكؿ  ليندسية الي شكؿ ىندسي كأيضان استخداميما في ترجمة الصيغ المفظية لممسألة ا
 لي صيغ لفظية.إً اليندسي 

  مساىمتيما في تنظيـ كترتيب المعرفة الرياضية مما ساعد الطبلب عمى استدعاء الخبرات
السابقة كادراؾ العبلقة بينيا كبيف المعرفة الجديدة كبالتالي القدرة عمى اختيار االستراتيجية 

 ليندسية.المناسبة لحؿ المسألة ا
  لى معطيات ك نتائج كالتنبؤ بالنتائج مف خبلؿ إً مساعدتيما في تحميؿ المسألة اليندسية

تكليد نكع مف الكتابة المقنعة اذا كاف ...فاف كأسيـ ذلؾ في تجنب  لىإً المعطيات مما أدل 
 األخطاء.

  تعتبراف بمثابة المرآة العاكسة لتفكير الطبلب بكضح فسار بيـ ذلؾ نحك القدرة عمى طرح بدائؿ
 تقييـ ىذه البدائؿ . لىإً متعددة أثناء المناقشة حكؿ المسألة باإلضافة 

  فيـ  لىإً سيمتا عمى الطبلب التفكير خارج النطاؽ التقميدم باستخداـ العصؼ الذىني مما أدل
 يندسية ، كتحديد خصائصيا دكف تقييد.أكبر لممفاىيـ ال
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  لىإً ساعدتا الطبلب عمى تنظيـ خطكات حؿ المسائؿ اليندسية بشكؿ تتابعي كمنطقي مما أدل 
 تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية .

  ساعدتا الطبلب عمى ممارسة ميارات التفكير االساسية كالتي بدكرىا عممت عمى تنمية ميارات
 حؿ المسائؿ اليندسية.

لذا مف خبلؿ ما سبؽ سرده مف نقاط يمكف القكؿ أف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير 
  عمى تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿ ككاضحان  كبيران  الست كمتغير مستقؿ كاف ليما أثران 

تنمية خالصة المقارنة الثنائية بيف متغيرم )دكرة التعمـ الخماسية ، قبعات التفكير الست ( في 
 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية

 في ميارتي تحديد المعطيات كالمطمكب 
قبعات التفكير الست في تنمية ميارتي تحديد المعطيات  فاعمية عمى الدراسة نتائج دلت 

 لدكرة التعمـ الخماسية.  بالنسبة دالة النتائج تكف كالمطمكب في حيف لـ

 دكرة التعمـ الخماسية   فاعمية عمى الدراسة نتائج دلت في ميارة رسـ المسألة اليندسية 
لقبعات التفكير  بالنسبة دالة النتائج تكف في تنمية ميارة رسـ المسألة اليندسية في حيف لـ

 الست.

  الحؿ ، ميارة التحقؽ مف  خطةالحؿ ، ميارة تنفيذ  خطةفي باقي الميارات : ميارة كضع
جراء المقارنات الثنائية بيف إً فعند   صحة الحؿ ، ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿ ،

مجمكعتي الدراسة التجريبيتيف )دكرة التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست( مف جية كالطرؽ 
بينت نتائج الدراسة فاعمية كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية كقبعات  التقميدية مف جية اخرم

الحؿ ك ميارة التحقؽ مف  خطةالحؿ ك ميارة تنفيذ  خطةالتفكير الست في تنمية ميارة كضع 
جراء المقارنة الثنائية بيف إً صحة الحؿ ك ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿ أما عند 

شير الى مجمكعتي الدراسة التجريبيتيف فكانت الفركؽ دالة لصالح قبعات التفكير الست مما يي 
الحؿ ، ميارة  خطةة الميارات: ميارة كضع أف قبعات التفكير الست ليا فاعمية أكبر في تنمي

 الحؿ ، ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ ، ميارات حؿ المسائؿ اليندسية ككؿ .  خطةتنفيذ 
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 التكصيات 
لييا الدراسة كفي ضكء مناقشتيا يمكف تقديـ مجمكعة مف إً النتائج التي تكصمت  في ضكء

 التكصيات تتمثؿ فيما يمي: 

في تدريس المسائؿ اليندسية ألف استخداـ  (  ( E's 5التعمـ الخماسيةضركرة استخداـ دكرة  -9
عمى تنمية بعض ميارات حؿ المسائؿ اليندسية) ميارة رسـ  تىذه االستراتيجية قد عمم

 الحؿ ، ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ( .  خطةالحؿ ، ميارة تنفيذ  خطةالمسألة ، ميارة تحديد 
الدراسة أثبتت فاعمية ضركرة استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس المسائؿ اليندسية ألف  -2

استخداـ قبعات التفكير في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية  ) ميارة تحديد المعطيات ، 
الحؿ  خطةالحؿ ، ميارة تنفيذ  خطةميارة تحديد المطمكب ،ميارة رسـ المسألة ، ميارة تحديد 

 يارة التحقؽ مف صحة الحؿ (. ، م
عداد المعمـ عامة إً قبعات التفكير الست في برامج   ( (E's 5تضميف دكرة التعمـ الخماسية  -2

كمعمـ الرياضيات خاصة مف خبلؿ مقرر طرؽ التدريس في الجامعات الفمسطينية حتي يكتسب 
 الطالب ىاتيف االستراتيجيتيف كاسسيما ككيفية تطبيقيما .

عادة صياغتو إً ألساسي ك اعادة النظر في محتكل اليندسة في محتكل اليندسة لمصؼ الثامف إً  -1
 كتنظيمو في ضكء كؿ مف دكر التعمـ الخماسية كقبعات التفكير الست. 

تشجيع معممي الرياضيات في مختمؼ المراحؿ الدراسية عمى استخداـ كتكظيؼ دكرة التعمـ  -1
مية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية مف خبلؿ عقد دكرات لتفكير الست في تناالخماسية كقبعات 

  تدريبية تعرفيـ بما ىي االستراتيجية ككيفية تكظيفيا كدكر كؿ مف المعمـ كالطالب فييما .  
 

 المقترحات

في ضكء النتائج التي أسفرت عمييا الدراسة كاكماال" لمدراسة الحالية في سبيؿ التطكير المنشكد 
لتعميـ الرياضيات عامو ، كتحسيف ميارات الطبلب في حؿ المسائؿ الرياضية خاصة يقترح الباحث 

 اجراء الدراسات االتية : 
خرم كاستراتيجية أي ستراتيجيات كا ( (E's 5جراء دراسات مقارنو بيف دكرة التعمـ الخماسيةإً  -3

في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية كالمكازنة بيف مستكل الطبلب لكؿ منيما ،   Vالشكؿ 
 كبالمثؿ قبعات التفكير الست.

بداعي ، تعديؿ التصكرات خرم مثؿ التفكير اإلً أي دراسة مماثمة لمدراسة الحالية بمتغيرات  ًإجراء -1
 التفكير الرياضي. . البديمة لممفاىيـ الرياضية
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 خرم .أي مدراسة الحالية عمى مراحؿ تعميمية دراسة مماثمة ل جراءإً  -1
أك  كقبعات التفكير الست ( (E's 5دراسة حكؿ فاعمية كؿ مف دكرة التعمـ الخماسية  جراءإً  -4

 حداىما في اكتساب التعميمات الرياضية كميكليـ نحكىا . إً 
في اكتساب ميارات التكامؿ  كقبعات التفكير الست ((E's 5بحث فاعمية دكرة التعمـ الخماسية  -5

 أك ميارات التفاضؿ لدل طبلب الثانكية . 
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 : املراجع انعربيتأولا 
تكظيؼ اسمكب حؿ المشكبلت في حؿ المشكبلت الرياضية . ( 2000ابراىيـ ، اسامة ) -3

 – 921( ، 21)2، جامعة عيف شمس ،  . مجمة كمية التربيةالمتضمنة في مقرر الرياضيات 
912  . 

( في   ( E's 5أثر تدريس العمكـ الطبيعية باستخداـ دكرة التعمـ  ( .2001ابراىيـ ، بساـ ) -1
.  تنمية ميارات االقتصاد المعرفي األساسية لدل طمبة كمية العمكـ التربكية الجامعية في االردف

 .3114 -9222، (1)22،  مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العمـك االنسانية(

فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمكـ في تنميو  0( 2090إبراىيـ ، عاصـ ) -2
المعرفي كالكعي الصحي كميارات اتخاذ القرار لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي التحصيؿ 

 . 221 – 221،( ، سكىاج ، مصر21، )المجمة التربكية .

(. أثر استخداـ نمكذج بايبي البنائي في تدريس العمـك لتعديؿ التصكرات 2009أحمد، أماؿ) -1
المؤتمر العممي ة لمتربية العممية ، البديمة حكؿ بعض المفاىيـ العممية ، الجامعة المصري

 المجمد األكؿ.  ا أغسطس( –يكليك  10العاشر )

 : دار الشركؽ .  عماف. أساليب تدريس الرياضيات( . 2090أبك أسعد ، صبلح ) -1

فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية ميارات حؿ (. 2001) فلاير أبك ستو ، -9
، المؤتمر العممي الخامس ،   النمطية لدم تالميذ المرحمة االعداديةالمشكالت اليندسية غير 

   . 911-111الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات ، . 

: مكتبة  الككيت،  2، ط . مناىج الرياضيات المدرسية كتدريسيا( 2099أبك زينة ، فريد ) -1
 الفبلح لمنشر كالتكزيع . 

. مناىج تدريس الرياضيات لمصفكؼ االكلى( . 2001أبك زينة ، فريد ك عبابنة ، عبداهلل ) -1
  االردف: دار المسيرة لمنشر ك التكزيع . 

 . عماف : دار الفرقاف.الرياضيات مناىجيا كاصكؿ تدريسيا (. 9111أبك زينة ، فريد) -1
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، الككيت : مكتبة مناىج الرياضيات المدرسية كتدريسيا ( . 9111ابك زينة ، فريد ) -90
 الفبلح لمنشر كالتكزيع . 

. فاعمية استخداـ خرائط التفكير في تنمية ميارات حؿ ( 2092أبك سكراف ، محمد ) -99
. رسالة ماجستير غير  المسألة اليندسية كاالتجاه نحكىا لدل طالب الصؼ الثامف األساسي

 ، فمسطيف. جامعة االسبلمية ، غزةالكمية التربية ،منشكرة ، 

أثر بعض المتغيرات البنائية لممسائؿ الرياضية المفظية (. 9111أبك شمالة، فرج ابراىيـ) -92
. رسالة ماجستير غير منشكرة، في القدرة عمى حميا لدل طمبة الصؼ التاسع بمحافظة غزة

 كمية التربية، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف. 

، القاىرة " دار  طرؽ تدريس الرياضيات نظريات ك تطبيقات( . 2009األميف ، اسماعيؿ) -92
 الفكر العربي. 

البنائية في تنمية  Seven E'sفاعمية تكظيؼ استراتيجية (. 2092األغا ، حمداف ) -91
. الميارات الحياتية في مبحث العمـك العامة الفمسطيني لدل طالب الصؼ الخامس األساسي

 .، فمسطيف الجامعة االسبلمية ، غزة  التربية ، كميةرسالة ماجستير غير منشكرة ،

، غزة :  2، ط التعميـ العاـ فيتدريس العمـك (. 2001األغا ، احساف ك المكلك ، فتحية ) -35
 مكتبة أفاؽ .  

.  طرؽ تدريس الرياضيات نظريات كتطبيقات 0( 2009االميف ، اسماعيؿ محمد ) -99
 .القاىرة: دار الفكر العربي 

التدريس البداعي ك تعميـ التفكير سمسمة التفكير ك  0 (2001زيز)إبراىيـ ، مجدم ع -37
  0القاىرة : دار عالـ الكتب لمنشر ك التكزيع  . 2ط، التعميـ ك التعمـ 

ك  يالذكاء التحميمي ك االبداع –اجح نظريات الذكاء الن 0 (2009أبك جادك ، محمكد ) -38
  لمطباعة ك النشر. ،عماف: ديبكنك برنامج تطبيقي -العممي 

عماف :  0 التفكير النظرية كالتطبيؽ تعميـ .( 2001ابك جادك، صالح ك نكفؿ ، محمد ) -91
  0دار المسيرة 
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أثر استخداـ نمكذج بايبي في اكتساب المفاىيـ  0(2099) أبك مصطفى ، أيمف عبداهلل -20
ماجستير غير دراسة  في الرياضيات كميكليـ نحكىا لدل طالب الصؼ السابع األساسي بغزة.

                                                                                                                                                                        . ، فمسطيفغزة ،الجامعة االسبلمية كمية التربية ، منشكرة ،

طرائؽ تدريس العمـك " مفاىيـ  (.2001ك لبمكشي، سميماف) أمبك سعيدم ، عبداهلل -29
 ، االردف : دار المسيرة.  9، طكتطبيقات عممية" 

أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية  0( 2001األسمر، رائد ) -22
 التربية،كمية رسالة ماجستير غير منشكرة ، .ىالدل طمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحك 

   0الجامعة االسبلمية ، غزة 

أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة ك  0( 2001، نيفيف)  يالبركات -11
في التحصيؿ ك التكاصؿ ك الترابط الرياضي لدل طالبات الصؼ   k w lالقبعات الست ، ك

جامعة اـ كمية التربية، رسالة دكتكراه غير منشكرة ،  0 الثالث المتكسط بمدينة مكة المكرمة
 0القرل ، السعكدية 

 أساليب تدريس تعميـ العمـك ك الرياضيات( . 2001البكرم ، أمؿ ك الكسكاني ، عفاؼ ) -21
 ، االردف : دار الفكر .  2. ط

مية أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حؿ المسالة اليندسية في تن ( .2001البنا ، جبر ) -21
القدرة عمى حؿ المسألة اليندسية كعمى التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ العاشر في 

 الجامعة االردنية ، عماف ، االردف .  كمية التربية، ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، االردف

دليؿ المعممة في كيفية التدريس باستخداـ قبعات  0(2001الحربي، ابتساـ عبد الغنى) -16
مكتب التربية ك التعميـ  :السعكدية)جدة(  0التفكير الست مع دركس مختارة لمصفكؼ األكلية 

 .بالجنكب الشرقي

فعالية تدريس مادة جغرافية الكطف العربي لدل طمبة الصؼ (. 2092الحسيني ، فيد) -17
، رسالة  الست كأثرىا في تحصيميـ كتفكيرىـ الناقدالعاشر بدكلة الككيت باستخداـ القبعات 

 جامعة الشرؽ االكسط ، الككيت .    كمية التربية،ماجستير غير منشكرة ،
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 1منتديات االسد ، تاريخ الدخكؿ:  0دكرة ىندسية التفكير0( 2009الجابرم ، حمد) -21
 .htpp/www.alasad.net/vb/showthread.php 0 2092فبراير 

مركز رعاية  0التفكير بطريقة القبعات الست  0 (2001لرحيـ)الجمعاف ، عبد ا -19
 http://almawheba.hasaedu.gov.sa/ALMOHEBH.HTM  ،21 /9، المكىكبيف 

/2092. 

المفاىمية في أثر دكرة التعمـ كالخرائط  0(  2001الجبلد، ماجد ك الشممتى ، عمر)  -10
 (2)99مجمة أبحاث اليرمكؾ،. اكتساب طالب الصؼ التاسع األساسي لممفاىيـ الفقيية

،92-11. 

فاعمية استخداـ دائرة التعمـ كالمنظـ المتقدـ في تحسيف  0(9111الجكىرم، أحمد ) -13
رسالة  0 تحصيؿ المفاىيـ العممية كأنماط التعمـ كالتفكير لدل طالب الصؼ االكؿ الثانكم

    0ستير غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة طنطا ، مصر ماج

(. فاعمية استراتيجيتي دكرة التعمـ المعدلة كخرائط المفاىيـ في 2001الخكالدة، سالـ ) -11
. مجمة تحصيؿ طمبة الصؼ االكؿ الثانكم العممي في االحياء كاكسابيـ لميارات عمميات العمـ

 . 212 - 219( ، 9) 91 تماعية كاالنسانية ،جامعة اـ القرل لمعمـك التربكية كاالج

( . دكر دكرة التعمـ المعدلة في التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنمية 2001الدسكقي ، عيد) -22
مجمة دراسات في المناىج بعض الميارات العممية لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي . 

 .  911 – 911( ، 12،  ) كطرؽ التدريس

فاعمية استراتيجية التعمـ التعاكني لئلتقاف في تنمية ميارات في (. 2009الرباط ، بييرة ) -14
المؤتمر العممي .  تنمية ميارات حؿ المشكبلت اليندسية لدل تبلميذ المرحمة االعدادية

 .   921 - 921،  ، الجمعية المصرية لتربكيات الرياضياتالخامس 

استخداـ استراتيجية الحؿ االبتكارم فاعمية ( . 2090)الزىيمي، حمد بف سميماف بف محمد -21
. رسالة  لممشكالت في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت اليندسية لدل طالب الصؼ التاسع

 .  االردفماجستير غير منشكرة، كمية التربية ، جامعة مؤتو ، 

http://almawheba.hasaedu.gov.sa/ALMOHEBH.HTM
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األداء التعبيرم كميارات ما بعد  يأثر القبعات الست ف .(2001) الساعدم ، جبار -16
رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية،  0المعرفة عند طالبات معاىد اعداد المعممات 

  .جامعة بغداد ، العراؽ 

الصفكؼ  مكاد يؽ قبعات التفكير الست في تدريستطب0 (2001، فكزية)يالسالم -17
 0الجنكب الشرقي لمحافظة جدةالسعكدية)جدة( : مكتب التربية ك التعميـ ب 0األكلية

درجة اسياـ معممي الرياضيات في تنمية (. 2092السممى، تركي بف حميد سعيداف ) -21
. رسالة ماجستير غير منشكرة ميارات حؿ المشكمة الرياضية لدل طالب المرحمة االبتدائية

 جامعة اـ القرل، السعكدية.  كمية التربية،،

  six hats(. فاعمية استراتيجيات القبعات الست 2099السماؾ ، مناؿ ك السماؾ ، بشار) -21
في تحسيف جكدة األداء لعضك ىيئة التدريس في التعميـ العالي / دراسة استطبلعية لعينة مف 

 ( . 9) 99،  . مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةتدريسي جامعة المكصؿ 

القبعات الست في تنمية  استراتيجيةفاعمية استخداـ  0( 2090السيد محمد ، ىدل ) -10
( ، 902، ) المعرفةك  مجمة القراءة0ة لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم ميارات القراءة الناقد

   0 12- 29ص 

الككيت : شركة  0 مبادئ البداع 0( 2009، محمد ) يالسكيداف ، طارؽ ك العدلكن -19
    0لمنشر ك التكزيع  ياإلبداع الخميج

أثر استخداـ  0(  2001الشايع ، فيد بف سمماف ك العقيؿ ، محمد بف عبد العزيز )  -12
قبعات التفكير الست في العمكـ عمى تنمية التفكير االبداعى ك التفاعؿ المفظي الصفي لدل 

،  مجمة دراسات في المناىج كالشراؼ التربكم 0تبلميذ الصؼ االبتدائي في مدينة الرياض 
 0 10 – 91( ، ص : 2) 9

(. برنامج مقترح قائـ عمى المتشابيات لتنمية ميارات حؿ 2090الشافعي، لمياء) -12
كمية  . رسالة ماجستير غير منشكرة ، المسألة الرياضية لدم طالبات الصؼ التاسع بغزة

 الجامعة االسبلمية ، غزة . التربية ، 
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. القاىرة :  طرؽ تدريس الرياضيات "نظريات كتطبيقات"(. 2009الصادؽ ، اسماعيؿ ) -11
 دار الفكر العربي. 

أثر تكظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات حؿ (. 2092العالكؿ، رنا) -11
. رسالة ماجستير غير  المسألة الرياضية لدم طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظة غزة

 الجامعة االسبلمية ، غزة .  كمية التربية، منشكرة ،

(. أثر التدريس باستراتيجية قبعات التفكير الست في التحصيؿ العممي 2092العتيبي، ميا) -19
مجمة كالميكؿ نحك مادة االحياء لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة مكة المكرمة . 

 .  229-  221،(9) 1، جامعة اـ القرم لمعمـك التربكية كالنفسية

عمـ فى تحصيؿ الرياضيات فاعمية استخداـ طريقة دكرة الت 0(2001العتيبى، نكاؿ) -11
 0 كتنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط بمدينة مكة المكرمة

  0جامعة اـ اقرم ، السعكدية  كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،

تعميـ ميارات كاستراتيجيات التفكير المعرفية كما كراء المعرفة  0(2001العشاكل، ىدل) -11
 0لمنشر ك التكزيع م: دار العشاك  الرياض 0ييف ك المتخمفيف لمعاد

أثر إستراتيجية القبعات الست في تحصيؿ مادة التربية  0( 2092خالد ) العزاكم، -11
( ، كمية التربية ، جامعة ديالى 11، ) مجمة الفتح 0اإلسبلمية لدل طبلب المرحمة اإلعدادية 

 .911 – 911 ،، العراؽ 

أثر استخداـ نمكذج بايبي البنائي في تعديؿ التصكرات البديمة  (.2001الفراص، ذكرم) -10
كمية . رسالة ماجستير غير منشكرة، في مادة العمـك لدم تمميذات الصؼ الثامف األساسي

 جامعة صنعاء، اليمف .التربية ، 

أثر استخداـ برنامج قبعات التفكير الست في تنمية ميارات (.2092المدىكف حناف) -19
، رسالة  عي في مبحث حقكؽ االنساف لدم تالميذ الصؼ السادس بغزةالتفكير االبدا

 جامعة األزىر، غزة.   كمية التربية ، ماجستير غير منشكرة ، 
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فاعمية برنامج مقترح لتنمية القدرة عمى حؿ المسائؿ (. 2002المشيراكم ،عفاؼ) -12
ر غير منشكرة . رسالة ماجستي الجبرية المفظية لدم طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة

 الجامعة االسبلمية ، غزة .  كمية التربية ،،

االبتكارم في  التفكير عمى المشكالت حؿ أسمكب استخداـ أثر(. 9111النجار، أكـر ) -12
كمية  ،منشكرة غير ماجستير رسالة".  بغزة عمـك عشر الحادم الصؼ طالب لدل الرياضيات

 . غزة .شمس عيف جامعة مع بالتنسيؽ .األقصى جامعة K التربية

أثر استخداـ استراتيجية بكليا في تدريس المسألة الرياضية  ( .2002المصرم ، ماجد ) -11
اليندسية في مقدرة طمبة الصؼ التاسع األساسي عمى حميا في المدارس الحككمية التابعة 

 جامعة النجاح ، فمسطيف. كمية التربية ، . رسالة ماجستير غير منشكرة ،  لمحافظة جنيف

. القاىرة : مكتبة األنجمك  قراءات في تعميـ الرياضيات( . 9111المفتي ، محمد ) -11
 المصرية . 

أثر تكظيؼ نمكذج الخطكات الخمس البنائي في تنمية ميارات ( . 2099المكلك ، فتحية ) -19
)بجامعة  المجمة التربكية،  التحميؿ ك التركيب في العمكـ  لدل طالبات الصؼ التاسع  بغزة

 921 - 921، (21)2، عيف شمس(

المناىج بيف التفكير كالتجديد  0( 2001، طو ) يالياشمي ، عبد الرحمف ك الدليم -11
  .دار اسامة لمنشر ك التكزيع  :عماف،  9طتخطيطا" كتقكيما" كتطكيرا" ، 

 المدخؿ في تدريس العمـك (. 9111النجدم ، أحمد ك عبد اليادم ، منى ك راشد ، عمى ) -11
 ، القاىرة : دار الفكر العربي .   

فاعمية استخداـ دكرة التعمـ في تحسيف تحصيؿ العمكـ لدل 0(2002) صالح جاسـ ، -11
- 19،( 10)مجمة رسالة الخميج العربي ، تبلميذ الصؼ األكؿ المتكسط  بدكلة الككيت ، 

11  . 

عمى تنمية أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ كفكؽ المعرفية 0(2090جبر، يحيى) -90
رسالة  0 المفاىيـ كميارات التفكير البصرم في العمـك لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي

   0الجامعة االسبلمية ، غزة  كمية التربية، ماجستير غير منشكرة،
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 فيأثر دكر التعمـ فكؽ المعرفية كدكر التعمـ العادية  0(2002حساـ الديف، ليمى) -99
 فيمجمة دراسات  0ثر التعمـ لتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي التحصيؿ كعمميات التعمـ كبقاء أ

  .  921 – 921، (19)2002، العدد المناىج كطرؽ التدريس

. عماف : دار  مفاىيـ أساسية في العمـك ك الرياضيات( . 2001حمداف ، فتحي ) -92
 المناىج لمنشر كالتكزيع . 

. ضيات كاستراتيجيات تدريسيامناىج الريا( . 2099حمزة ، محمد ك الببلكنة ، فيمي ) -92
 عماف : دار المناىج لمنشر ك التكزيع .

( في تنمية الكعي بالمخاطر E's 5أثر استخداـ نمكذج بايبي ) ( . 2001خميؿ، نكاؿ) -91
( 2)90 مجمة التربية العممية.  البيئية لدل تبلميذ الصؼ األكؿ االعدادم في مادة العمـك

،10 – 11  .  

 . االردف: دار المسيرة لمنشر ك التكزيع. تعميـ العمـك لمجميع(. 2001،عبداهلل )ة خطايب -91

( . أثر استخداـ استراتيجية مقترحة لحؿ المسائؿ اليندسية عمى 2099دياب ، سييؿ ) -99
القدس مجمة جامعة تحصيؿ طبلب الصؼ الثامف األساسي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات . 

 .  919 – 991( ، 21) ، المفتكحة لألبحاث كالدراسات 

ترجمة عبد المطيؼ خياط  0 التفكير بطريقة القبعات الست 0( 2002دم بكنك ، ادكارد ) -67
  0، دار اإلعبلـ ، عماف ، االردف 

ترجمة خميؿ الجيكسي، ابك ظبى : قبعات التفكير الست ، ( . 2009دم بكنك ، ادكارد) -68
 المجمع الثقافي. 

 ترجمة باسـ النكرم . الرياض : مكتبة العبيكاف .. االبداع الجاد(. 2001دم بكنك) -69

العبلقة بيف االعتقادات حكؿ التدريس بالطرؽ االستقصائية 0( 9112زيتكف ، حسف) -70
،  كاالتجاىات العممية كبعض المتغيرات الديمقراطية لدل معممي العمكـ في مراحؿ التعميـ العاـ

 0 991-992( ،90)مجمة التربية المعاصرة ، 
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،  9ط،  البنائية منظكر ابتسمكلكجى كتربكم 0( 2002ف ك زيتكف ، كماؿ)زيتكف، حس -19
 .االسكندرية : منشأة المعارؼ 

، االردف:  9، ط . النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك( 2001زيتكف ، عايش ) -12
  0دار الشركؽ 

  0الكتب. القاىرة : دار تدريس العمـك لمفيـ " رؤية بنائية" 0(2002زيتكف، كماؿ) -71

( .أثر استراتيجية مقترحة في حؿ المشكبلت عمى 2002، سعيد ) مكافىزىراف، محمد ك  -11
. تنمية ميارات حؿ المشكبلت اليندسية لدل التبلميذ ذكم صعكبات التعمـ في الرياضيات 

 . 11 - 91( ، 2) 2، مجمة التربية العممية

التفكير في تنمية المفاىيـ (. أثر استخداـ استراتيجية قبعات 2092رضكاف، سناء) -11
. رسالة ماجستير  العممية كميارات اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الثامف االساسي بغزة

 الجامعة االسبلمية ، غزة . كمية التربية، غير منشكرة ، 

( . اتجاىات حديثة في بحكث استراتيجيات حؿ المشكمة في تدريس 9111سبلمة ، حسف) -76
 .  11 – 12( ،: 9، ) ات في المناىج كطرؽ التدريسمجمة دراسالرياضيات . 

أثر استخداـ استراتيجية الخطكات السبع في تنمية بعض ( . 2092سميـ ، معزز ) -77
ميارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي في 

 السبلمية ، غزة .  الجامعة اكمية التربية ، ، رسالة ماجستير غير منشكرة ،  محافظات غزة

فعالية نمكذج دكرة التعمـ في تنمية التفكير  0(2002سيد، عبد الناصر عبد الكريـ ) -11
دراسة ماجستير غير  0 االستداللي كالتحصيؿ لدل تالميذ المرحمة االعدادية في الرياضيات

  ، مصر. ، كمية التربية ، جامعة حمكاف منشكرة

حؿ المشكالت في عالج صعكبات تعمـ الرياضيات أثر استراتيجية (. 2099شبير، عماد ) -11
جامعة كمية التربية ، ، رسالة ماجستير غير منشكرة،  لدم طمبة الصؼ الثامف األساسي

 األزىر ، غزة .  

 القاىر: دار  "تدريسيا كاستراتيجيات أىدافيا الرياضيات"( 9111) شعراكم ،إحساف -10
  .كالتكزيع لمنشر النيضة العربية
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أثر دكرة  التعمـ في تدريس العمـك عمى التحصيؿ كبقاء أثر  0(2002، أيمف) شبليؿ -19
كمية  رسالة ماجستير غير منشكرة ،التعمـ كاكتساب عمميات العمـ لدل طالب الصؼ السابع . 

  0الجامعة االسبلمية ، غزة التربية ، 

اض : دار ، الري 2. ط االتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات(. 9111شكؽ، محمكد) -12
 المريخ لمنشر . 

فاعمية استراتيجية مقترحة قائـ عمى بعض  0( 2000صبرم، ماىر ك تاج الديف، ابراىيـ) -81
نماذج التعمـ البنائي كخرائط أساليب التعمـ في تعديؿ االفكار البديمة حكؿ مفاىيـ ميكانيكا الكـ 

مجمة رسالة ة العربية ، كأثرىا عمى أساليب التعمـ لدل معممات العمكـ قبؿ الخدمة بالمممك
  .  200 – 911( ، 21) 29، الخميج العربي

. تحميؿ المحتكل في العمـك االنسانية: مفيكمو ، اسسو ، (2001، رشدم) وطعيم -84
 .دار الفكر العربي :القاىرة استخداماتو ،

(. أثر استخداـ قبعات التفكير الست عمى اكتساب المفاىيـ 2090عباس ، ميا )  -11
مجمة البحكث التاريخية كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ الرابع األدبي في مادة التاريخ . 

 . 221 – 221. (29)،  التربكية كالنفسية

(. 2001، حس ) عبد الحميد، محمد ك حسف ، عبد المنعـ ك السنيكرم ، نادر ك تيراب -86
االمارات  9، ط تدريس العمـك في المدارس الثانكية " استراتيجيات تطكير الثقافة العممية "

 الغربية المتحدة : دار الكتاب الجامعي .   

(. تصكيب التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدل تبلميذ 2000،فايز ) عبده -11
 . 992- 11( ، 2) 2، ة مجمة التربية العمميالمرحمة االبتدائية ، 

، القاىرة: 9ط0تدريس العمـك فياالتجاىات الحديثة  0(2002،عبد السبلـ ) عبد السبلـ -11
  0دار الفكر العربي

أثر استخداـ دكرة التعمـ عمى اكتساب المفاىيـ كبقاء أثر  0( 9111، رزؽ) يعبد النب -11
 222،(2)9،  التربية العمميةمجمة التعمـ ك االتجاىات لدل تبلميذ الصؼ االكؿ اإلعدادم ، 

- 221  . 
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، الككيت  تعميـ كتعمـ الرياضيات في المرحمة االبتدائية( . 9111عبيد ، كليـ ك أخركف ) -10
 : مكتبة الفبلح .

أساليب ( . 2002عبد اليادم ، نبيؿ ك أبك الرب ، يكسؼ ك عبد السبلـ ، حمادة ) -19
 ك التكزيع .  . عماف : دار صفاء لمنشر تدريس الرياضيات ك العمـك

مكة  0)دكرة كتابية( التفكير في الست القبعات استراتيجية 0(2009عثماف، عثماف) -91
  0المكرمة : مركز الراشد 

، عماف :  (. طرؽ تدريس الرياضيات ك العمـك2090عريفج ،ل سامي ك سميماف نايؼ ) -91
 دار صفا لمنشر ك التكزيع . 

أثر استخداـ دكرة التعمـ الخماسية في تحصيؿ طالبات الصؼ (. 2001عطا، ندل) -94
كمية التربية ، كرة ، رسالة ماجستير غي منشالثامف األساسي في مادة العمـك كاالحتفاظ بيا . 

    اليمف.  جامعة عدف ،

كمية التربية ، الجامعة . اسمكب األلعاب في تعميـ كتعمـ الرياضيات. (9119عفانة، عزك) -95
 غزة. االسبلمية ،

اثر استخداـ المدخؿ البصرل في تنمية القدرة عمى حؿ المسائؿ ( . 2009عفانة ، عزك ) -19
. المؤتمر العممي الثالث  الرياضية كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة

يكليك الجزء الثاني  21 – 21عشر ، مناىج التعميـ ك الثكرة المعرفية كالتكنكلكجية المعاصرة  
 امعة عيف شمس . ، ج

 في النتائج مصداقية عف الكشؼ في كاستخداماتو التأثير حجـ(. 2009)عزك عفانة، -11
 . 11 –  19(، 1)، (بيرسا) الفمسطينية التربكية البحكث مجمة. التربكية البحكث

أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية  0(2009، عزك ك ابك ممكح ، محمد )ةعفان -98
 في اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة يالبنائية في تنمية التفكير المنظكم

  . 210 – 210( ، 2)92مجمة الجامعة االسبلمية ، 

.الطبعة :االحصاء االستداللي(االحصاء التربكم)الجزء الثاني  (.2090،عزك)عفانة  -11
 :مكتبة أفاؽ. ،غزة الثانية
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مقترحة في ضكء نظرية  استراتيجيةأثر استخداـ  0(2001عمى ، أبك الدىب البدرم ) -900
تبلميذ  دم بكنك في تنمية المستكيات المعيارية لبلستماع لدل إلدكاردقبعات التفكير الست 

 . 110– 19( ، 11)2. مجمة القراءة ك المعرفة0الصؼ السادس االبتدائي 

(. " أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ الرياضيات 2001عمي ، كائؿ) -909
دكرية دراسات في المناىج كطرؽ ك حؿ المشكبلت لدم تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي " . 

 . 291 -912( ، 19، ) التدريس ، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس

( عمى تنمية E'S 5)اتيجية الياءات الخمس أثر استر  0(2092عكض اهلل ، منى) -902
، رسالة ماجستير  المفاىيـ العممية كعمميات العمـ بالعمـك لدل طالبات الصؼ السابع بغزة

  .الجامعة االسبلمية ، غزة كمية التربية ،غير منشكرة ، 

أثر ثالث استراتيجيات في طرح األسئمة عمي التفكير في (. 2002عياش ، حسف ) -902
. رسالة ماجستير غير ختزاؿ القمؽ نحكىا لدم طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة اليندسة كا

 منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة االسبلمية ، غزة . 

 فيأثر استخداـ فنية دم بكنك لمقبعات الست  0( 2001فكده ، ابراىيـ ك عبده ، ياسر ) -901
كمياراتو لدل تبلميذ الصؼ الخامس  اإلبداعيتدريس العمكـ عمى تنمية نزعات التفكير 

 . 991 – 12( ،1) 1،  مجمة التربية العممية 0االبتدائي 

. برنامج مقترح لتنمية ميارات حؿ المسائؿ الرياضية لدم طمبة ( 2009قاسـ ، سامي) -901
كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشكرة ، . الصؼ السادس األساسي بمحافظة غزة 

 غزة . الجامعة االسبلمية ،

مدل فاعمية استخداـ كؿ مف مدخؿ دكرة التعمـ ك الطرائؼ  ( .9111كامؿ ، رشدم ) -909
العممية عمى اكتساب المفاىيـ البيكلكجية كعمميات العمـ ك الميكؿ العممية لدل تالميذ الحمقة 

.  رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة المنيا ، االكلى مف التعميـ األساسي 
 مصر . 

أبعاد التفكير اطار عمؿ لممنيج ك طرؽ  0( 9111مارزانكا ، ركبرت ك آخركف ) -901
  .مكتبة اليازجي: غزة ترجمة يعقكب نشكاف ك محمد خطاب ،  ، التدريس
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( . اثر استخداـ دائرة التعمـ المصاحبة لؤلنشطة االثرائية في 2000محمد قرني، زبيدة) -901
تدريس العمـك عمى اكتساب المفاىيـ العممية كتنمية أنماط التعمـ كالتفكير لدل كؿ مف المتفكقيف 

   0 229 – 911( ، 2) 2،  مجمة التربية العمميةكالعادييف بالصؼ الخامس االبتدائي . 

، منتديات المفكرة الدعكية  الست التفكير قبعات عمؿ كرشة 0(2001، صبلح )معمار  -901
0 \www.dwahmemo.com  

 . دراسات في المناىج كطرؽ التدريس.( 2009معكض ، اسامة ك زىراف ، محمد ) -990
 القاىرة : الجمعية المصرية لممناىج كطؽ التدريس . 

(. مستكيات السعة العقمية لطالبات المرحمة المتكسطة بمنطقة 2002سكسف) مكافى، -999
، المؤتمر السنكم الثاني  مكة المكرمة كأثرىا عمى حؿ المشكالت اليندسية كاالتجاه نحكىا

 .  191 – 212 ،لمجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات. 

 الردف: دار المسيرة. امناىج البحث في التربية كعمـ النفس(. 2000ممحـ، سامي ) -992

عماف ، االردف : دار  0 2، ط ميارات إدارة األداء 0(9111ىبلؿ ، محمد عبد الغنى) -992
  0الفرقاف لمنشر ك التكزيع 

: كيؼ تربط ات التفكير ك التخطيط االستراتيجيميار  0( 2001ىبلؿ ، محمد عبد الغنى) -991
   0نمية  القاىرة : مركز تطكير األداء ك الت 0بيف الحاضر ك المستقبؿ 

تدريس  كذج دكرة التعمـ خماسي المراحؿ فيأثر استخداـ نم0(2002ىندم، محمد حماد) -991
كحدة البيئة كمراحميا عمى اكتساب بعض المفاىيـ البيئية كعمميات العمـ لدل تبلميذ الصؼ 

-212( ، 2)91،  )جامعة المنيا(مجمة البحث في التربية كعمـ النفس 0األكؿ االعدادم
210 . 
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( 1مهحق رقم )  

 امساء انسادة حمكي أدواث اندراست
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اندراستأمساء انسادة حمكمي أدواث   

 

 تسمسؿ االسـ التخصص الدرجة مكاف العمؿ
 استاذ مشارؾ الجامعة االسبلمية

 
مناىج كطرؽ تدريس 

 الرياضيات
 9 ابراىيـ األسطؿ

 
األقصىجامعة  مناىج كطرؽ تدريس  استاذ مشارؾ 

 الرياضيات
 2 سييؿ دياب

مناىج كطرؽ تدريس  استاذ مساعد جامعة األقصى
 الرياضيات

 2 بساـ دياب

مناىج كطرؽ تدريس  استاذ مشارؾ جامعة األقصى
 الرياضيات

عبد الكريـ فرج 
 اهلل

1 

مناىج كطرؽ تدريس  دكتكراه كمية تدريب غزة
 الرياضيات

 1 فرج أبك شمالة

مناىج كطرؽ تدريس  استاذ مساعد جامعة غزة
 الرياضيات

 9 نائمة الخزندار

مديرية تربية كتعميـ 
 شرؽ غزة

تدريس مناىج كطرؽ  دكتكراه
 الرياضيات

 1 أيمف األشقر

مناىج كطرؽ تدريس  استاذ مساعد جامعة األقصى
 الرياضيات

 1 ماجد الديب

مناىج كطرؽ تدريس  ماجستير جامعة األقصى
 الرياضيات

 1 محمد أبك سكراف

 -معمـ مدرسة تكنس
 ماجستير

مناىج كطرؽ تدريس 
 الرياضيات

 90 شادم صيدـ

مشارؾاستاذ  الجامعة االسبلمية مناىج كطرؽ تدريس  
 الرياضيات

 99 فتحية المكلك

معمـ ك باحث  مديرية شماؿ غزة
 دراسات عميا

مناىج كطرؽ تدريس 
 الرياضيات

 92 محمد األشقر
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(   2مهحق رقم)      

خحهيم حمخىي وحدة األشكال انرباعيتانصىرة اننهائيت ن  

 
 

 

 

 

 

 



298 
 

كتاب رياضيات الصؼ الثامف الجزء الثانيتحميؿ محتكل كحدة األشكاؿ الرباعية مف   
 حؿ المشكالت الميارات التعميمات كالحقائؽ المفاىيـ المكضكع

 
 

 
األشكاؿ 
 الرباعية

 
 
 

 الشكؿ الرباعي

  مجمكع قياس زكايا
الشكؿ الرباعي = 

160º 
 
  مجمكع زكايا الشكؿ

الرباعي = نفس 
مجمكع زكايا المثمثيف 
المذاف انقسـ الييـ 

 الرباعيالشكؿ 

  رسـ شكؿ رباعي
مكزعا" عميو قياسات 
 معيف لمزكايا األربعة

 
 
  ايجاد قياس زاكية

مجيكلة في الشكؿ 
 الرباعي

  ايجاد قياس أحدل
الزكايا المجيكلة 

في الشكؿ 
 الرباعي

  ايجاد قياس
زاكيتيف مجيكلتيف 

في الشكؿ 
 الرباعي

  ايجاد قياس جميع
زكايا الشكؿ 

 الرباعي المجيكلة 
 
 

 
 

متكازم 
 األضالع

 
 
 
 

 متكازم األضالع

 
  كؿ ضمعيف متقابميف

متساكييف كمتكازييف 
 في متكازم األضالع

 
  كؿ زاكيتيف متقابمتيف

متساكيتيف في متكازم 
 األضالع
 

 
  القطراف ينصفاف كؿ

منيما األخر في 
  متكازم األضالع

 رسـ متكازم أضالع 
 
  ايجاد احدل زكايا

متكازم األضالع 
 المجيكلة

 
 أكثر مف زاكية  ايجاد

مجيكلة في متكازم 
 األضالع

  ايجاد محيد متكازم
 األضالع

 
  ايجاد أنصاؼ أقطار

متكازم األضالع 
 معمكمية قطراه

  ايجاد قياس جميع
الزكايا المجيكلة 
بمعمكمية قياس 
زاكية كاحدة  في 
 متكازم األضالع

  ايجاد محيط
 متكازم األضالع

  ايجاد قياس جميع
زكايا متكازم 
معمكمية األضالع ب

قياس زاكية 
 خارجة عنو

  اثبات أف الشكؿ
الرباعي المعطى 
 متكازم أضالع

  ايجاد أطكاؿ
متكازم األضالع 
بمعمكمية المحيط 
 كطكؿ ضمع فيو

 
 

متي يككف 
الشكؿ 

يككف الشكؿ الرباعي  
 متكازم اضالع اذا كاف

  اذا كاف فيو كؿ
ضمعيف متقابميف 

  تميز متكازم األضالع
 مف غيره

 
 

 
  اثبات الشكؿ

الرباعي المعطي 
 متكازم أضالع
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الرباعي 
متكازم 
 أضالع

 متساكييف
  فيو كؿ اذا كاف

زاكيتيف متقابمتيف 
 متساكيتيف

 ف فيو كؿ اذا كا
ضمعيف متقابميف 

 فمتكازيي
  اذا فيو القطراف

ينصفاف كؿ منيما 
 األخر

 
 
  اثبات الشكؿ الرباعي

 متكازم أضالع

 
  "رسـ شكال" رباعيا

يحقؽ حاالت 
  األضالعمتكازم 

 
 المعيف

 
 
 
 
 
 
 

 
 المعيف

 
 
 
 
 

  جميع أضالع المعيف
 متساكية

 
  المعيف حالة خاصة

 مف متكازم األضالع
   قطرا المعيف متعامداف

كينصفاف كؿ منيما 
 األخر

  المعيف حالة خاصة
 مف الشكؿ الرباعي

 رسـ المعيف 
  ايجاد قياسات جميع

الزكايا المجيكلة 
بمعمكمية زاكية كاحدة 

 في المعيف
  ايجاد أطكاؿ أقطار

المعيف بمعمكمية طكؿ 
ضمعو كنصؼ قطر 

 فيو
 تميز المعيف مف غيره 
  اثبات الشكؿ الرباعي

 معيف

  ايجاد قياسات
زكايا المعيف 
المجيكلة 

 بمعمكمية كاحدة
  ايجاد جميع

قياسات المعيف 
بمعمكمية نصؼ 

 زاكية فيو
  ايجاد طكال قطريو

بمعمكمية طكؿ 
ضمع كأحد أنصاؼ 

 أقطاره
 الشكؿ  اثبات

الرباعي المعطي 
 معيف

  يميز المعيف مف
 بيف عدة أشكاؿ

 
 

 المستطيؿ

 
 

 المستطيؿ

  كؿ مستطيؿ متكازم
 أضالع

  قطرا المستطيؿ
 متساكييف

  قطرا المستطيؿ
ينصفاف كؿ منيما 

 األخر
  جميع زكايا المستطيؿ

 قكائـ

  رسـ المستطيؿ 
  اثبات أف الشكؿ

الرباعي المعطي 
 مستطيؿ

  تميز المستطيؿ مف
 غيره

  أسئمة لفظية
متعمقة بخكاص 

 المستطيؿ
  اثبات الشكؿ

الناتج مف الرسـ 
 مستطيؿ

  اثبات متكازم
األضالع المعطي 

في المسألة 
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 مستطيؿ
 
 

 
 المربع

 
 
 

 المربع

  جميع أضالع المربع
 متساكية

  جميع زكايا المربع
 قكائـ

  القطراف في المربع
متساكياف كمتعامداف 
كينصفاف كؿ منيما 

 األخر
  المربع حالة خاصة

 مف متكازم األضالع

  اثبات الشكؿ الرباعي
 المعطي مربع

  تميز المربع مف
 متكازم األضالع

  أسئمة لفظية
متعمقة بخصائص 
المربع كعالقتو 

بمتكازم األضالع 
 كالمربع

 
  اثبات أف الشكؿ

الرباعي المعطي 
 مربع

 
 
 

 
نظرية 

المنتصفات 
كالقطع 
 المتكسطة

 
لقطعة ا

المستقيمة 
الكاصمة بيف 

منتصفي 
ضمعي في 

 مثمث 
 
 
 

  شبو
 المنحرؼ
 
 
 

 
  تكازم عدة

 مستقيمات

  القطعة المستقيمة
الكاصمة بيف منتصفي 
ضمعي في مثمث تكازم 
الضمع الثالث كطكليا 
 يساكم نصؼ طكلو

  اذا رسـ مف منتصؼ
أحد أضالع مثمث 

قطعة مستقيمة تكازم 
ضمعا" أخر فاف ىذا 

المكازم يساكم الضمع 
نصؼ طكؿ الضمع 

 الذم تكازيو.
 

  القطعة المستقيمة
الكاصمة بيف منتصؼ 
ضمعي شبو المحرؼ 
الغير متكازييف تكازم 

القاعديف كطكليا 
يساكم نصؼ طكؿ 
 الضمع الذم تكازيو .

  نقطة التقاء القطع
المتكسطة في المثمث 
تقسـ كؿ قطعة منيا 

مف جية  ثمتيفبنسبة 
الرأس كبنسبة ثمث 

  ايجاد طكؿ القطعة
الكاصمة بيف منتصؼ 

ضمعيف في مثمث 
بمعمكمية طكؿ الضمع 

 الثالث
 
  قطعة الايجاد طكؿ

الكاصمة بيف منتصفي 
الضمعيف الغير 

متكازييف في شيو 
 المنحرؼ

 
 
 
 
  القطع ايجاد أطكاؿ

 المتكسطة في المثمث
 
  ايجاد طكؿ القطعة

المستقيمة الكاصمة 
مف رأس القائمة الي 

 منتصؼ الكتر

  ايجاد طكؿ الضمع
الذم يكازم 

القطعة المتكسطة 
في المثمث 

بمعمكمية القطعة 
 المتكسطة

  ايجاد طكؿ أحد
الضمعيف 

المتكازييف في 
شبو المنحرؼ 

بمعمكمية القطعة 
المتكسطة كالضمع 

 األخر
  ايجاد أجزاء أطكاؿ

القطع الممتقية في 
نقطة كاحدة في 

 المثمث
  ايجاد طكؿ الكتر

في المثمث القائـ 
الزاكية بمعمكمية 
القطعة المستقيمة 
الكاصمة مف رأس 

القائمة الي 
 منتصؼ الكتر

  اثبات أف المثمث
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 ف جية القاعدةم
  القطعة المستقيمة

الكاصمة مف رأس 
القائمة الي منتصؼ 
الكتر تساكم نصؼ 

 الكتر

الناتج مف تكصيؿ  
منتصفات المثمث 

المتساكم 
األضالع ىك مثمث 
 متساكم األضالع

 أف الشكؿ  اثبات
الناتج مف تكصيؿ 
منتصفات أضالع 
الشكؿ الرباعي 
يككف متكازم 

 أضالع.
 
 
 
 
 
 

 
تكافؤ 
األشكاؿ 
 اليندسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشكالف
 المتكافئاف

 
 

  التكازم 
 
 
  الشكالف

 المتطابقاف
 
 
  المثمث 
 
 
 المستطيؿ 
 
 
  متكازم

 األضالع
 

 
 
 
 
 

  الشكالف المتساكياف
في المساحة ىما 
 شكالف متكافئاف

  كؿ شكميف متطابقيف
 متكافئيف

  ليس كؿ شكميف
 متكافئيف متطابقيف

  متكازم األضالع يكافئ
المستطيؿ المشترؾ 
معو في القاعدة ك 
المحصكر معو بيف 

 متكازييف
 متكازيا األضالع 

المشتركاف في القاعدة 
كالحصكراف بيف 
متكازييف يككناف 

 متكافئاف
  مساحة المثمث

المشترؾ مع 
المستطيؿ بالقاعدة 
كالمحصكر معو بيف 
متكازييف = نصؼ 
 مساحة المستطيؿ 

  القطعة المستقيمة
المتكسطة تقسـ 

  اثبات شكميف
ىندسييف أك أكثر 

 متكافئيف
  تحديد عدة متكازيات

أضالع تكازم 
المستطيؿ في الشكؿ 

 المرسـك 
  ايجاد مساحة

المستطيؿ بالنسبة 
لمتكازم األضالع 
المشترؾ معو في 

القاعدة كالمحصكر 
 معو بيف متكازييف

 كالعكس 
  ايجاد مساحة متكازم

األضالع بالنسبة 
لمتكازم أخر يشترؾ 

معو في القاعدة 
كينحصر معو بيف 

 متكازييف
  ايجاد مساحة المثمث

بالنسبة لممستطيؿ 
المشترؾ معو في 

القاعدة ك المحصكر 
 معو بيف متكازييف 

  تحديد األشكاؿ
المتكافئة مف 

مف خالؿ  غيرىا
 حساب المساحة

  تسمية عدـ
متكازيات أضالع 
تكافي مستطيؿ ما 
 في شكؿ مرسـك 

  ايجاد مساحة
متكازم االضالع 
بمعمكمية مساحة 

المستطيؿ 
المشترؾ معو في 

القاعدة 
كالمحصكر بيف 

 متكازييف 
  اثبات أف مساحة

المثمث تساكم 
نصؼ مساحة 

المستطيؿ 
المشترؾ معو في 

القاعدة 
 كالمحصكر معو
 بيف متكازييف 

  ايجاد مساحة
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 المجسمات

 
 
 
 
 
 
 
  المنشكر

 القائـ
 

 
 
 

  االسطكانة
 الدائرية

 
 
 
 
 اليـر 

 
 

 
 

 المخركط 
 
 
 
 
 
 الكرة 

 
 

المثمث الي مثمثيف 
 متكافئيف

  المثمثاف المشتركاف
في القاعدة 

كالمحصكراف بيف 
كازييف يككناف مت

  متكافئيف .
 
  المنشكر القائـ يككف

ثالثيا" أك رباعيا" أك 
 خماسيا"..... الخ

 
 

  نكع قاعدة المنشكر
القائـ تحدد حسب نكع 

 المنشكر
 

  أكجو المنشكر القائـ
 دائما" تككف مستطيؿ 

 
  االسطكانة الدائرية

حالة خاصة مف 
 المنشكر القائـ

 
  قاعدة اليـر مضمعو

كجميع أكجيو 
 الجانبية مثمث

 
  أطكاؿ أنصاؼ الكرة

 متساكية
 
  أطكاؿ أقطار الكرة

 متساكية

  ايجاد مساحة المثمث
بالنسبة ألخر يشترؾ 

معو في القاعدة 
كينحصر معو بيف 

 متكازييف. 
  اثبات أف القطعة

المتكسطة تقسـ 
المثمث الي مثمثيف 

 متكافئيف
 
  ايجاد حجـ المنشكر

 القائـ
  ايجاد المساحة

الجانبية لممنشكر 
 القائـ

  ايجاد المساحة الكمية
 لممنشكر القائـ

  ايجاد حجـ االسطكانة
 الدائرية

  ايجاد المساحة
 لألسطكانةالجانبية 
 الدائرية

  ايجاد المساحة الكمية
 الدائرية لألسطكانة

 ايجاد حجـ اليـر 
  ايجاد المساحة

 الجانبية لميـر
  ايجاد المساحة الكمية

 لميـر
 ايجاد حجـ المخركط 
  ايجاد المساحة

 الجانبية لممخركط
  ايجاد المساحة الكمية

 لممخركط
 ايجاد مساحة الكرة 
 ايجاد حجـ الكرة 

مثمث مف خالؿ 
مساحة مثمث أخر 

مكافئ لو في 
 شكؿ مرسـك 

  تحديد مثمثيف
متكافئيف في شكؿ 
 ما مع ذكر السبب

  اثبات متكازييف
أضالع متكافئيف 

 في شكؿ ما
  اثبات مثمثيف

متكافئيف في شكؿ 
 ما 

  حساب حجـ
كمساحة جانبية 
ككمية لمنشكر 

 ثالثي قائـ مرسـك
 جـ ايجاد ح

كمساحة جانبية 
ككمية مرسـك 

لمنشكر رباعي 
 قائـ 

  ايجاد حجـ
كمساحة جانبية 
ككمية لمتكازم 

 مستطيالت مرسـك 
  ايجاد حجـ

كمساحة جانبية 
ككمية لمنشكر 
 قاعدتو مسدس

  ايجاد حجـ
كمساحة جانبية 
 ككمية لمكعب 

  ايجاد حجـ
كمساحة جانبية 

 ككمية ليـر
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  ايجاد حجـ
كمساحة جانبية 
 ككمية لمخركط 

  ايجاد حجـ
كمساحة جانبية 

  لألسطكانةككمية 
  ايجاد مساحة

كمحيط كره 
 مرسكمة كغير 

  ايجاد حجـ
كمساحة جانبية 
ككمية ألشكاؿ 
المجسمات 

السابقة في الكاقع 
 المحيط

  ايجاد حجـ
مخركط لو قاعدة 

 دائرية
 أسئمة منتمية 
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(3مهحق رقم )  
 دنيم املعهم

(5 E's)   نخدريس مىضىعاث وحدة األشكال انرباعيت وفقا" ندورة
 انخعهم اخلماسيت 
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 أكال": مقدمة المعمـ 
عزيزم المعمـ يعتبر دليؿ المعمـ المرشد الذم يستعاف بو في تدريس المادة العممية كفؽ 
استراتيجية ما ، بحيث نساىـ في تحديد األىداؼ كتجييز األدكات البلزمة لتنفيذ األنشطة كذلؾ مف 

كىذا دليؿ سكؼ يعينؾ في تدريس     0أجؿ السير بخطى مناسبة كزمف مناسب في تنفيذ الدرس
دة الثانية مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف الجزء الثاني ) كحدة اإلشكاؿ اليندسية ( كفقا" الكح

حيث يشمؿ ىذا الدليؿ األىداؼ الخاصة بدليؿ المعمـ ك  0دكرة التعمـ الخماسية الستراتيجية
امف األىداؼ العامة لتدريس الكحدة الثانية )كحدة األشكاؿ الرباعية ( مف كتاب رياضيات الصؼ الث

دكرة التعمـ الخماسية ، كيتضمف الستراتيجية الجزء الثاني ، ككذلؾ الدركس التي تـ إعدادىا كفقان 

كؿ درس ما يمي :

 عنكاف الدرس -
 أىداؼ الدرس -
 المتطمبات السابقة -
 األدكات كاألجيزة -
 اإلجراءات التدريسية -
 كرؽ العمؿ  -
 التقكيـ -

 ثانيا": أىداؼ دليؿ المعمـ
 يمكف أف يسيـ ىذا الدليؿ في إفادة المعمـ مف حيث 

 5مساعدة المعمـ في تنفيذ خطكات الدرس كفقا" لدكرة التعمـ الخماسية E 's )    ) 
  "مساعدة المعمـ في تكجيو الطبلب نحك حؿ المسائؿ اليندسية بطريقة عممية منظمة كفقا

المطمكب كانتياء" بالتحقؽ مف صحة بدء" بتحديد المعطياف ك  -لمخطكات التي اقترحتيا الدراسة
 سعيا" نحك اليدؼ المنشكد كالمتمثؿ في تنمية ميارات حؿ المسائؿ اليندسية.   -الحؿ 

 ربط كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية بما يناسبيا مع ميارات حؿ المسائؿ اليندسية 
  0سمككية سميمة تحديد األىداؼ التعميمية المأمكؿ تحقيقيا كصياغتيا بصكرة 
  0تحديد المادة العممية المراد تعميميا لمطبلب 
  0تحديد األنشطة التعميمية المناسبة لممحتكل الدراسي عمميا" كزمنيا" كعقميا" لمطبلب  
  تحديد المكارد كاألدكات ك األجيزة البلزمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة 
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  0اختيار أساليب التقكيـ المناسبة بغية التحقؽ مف المردكد العممي لمطبلب 
  0دكرة التعمـ الخماسية الستراتيجيةتدريس مكضكعات الكحدة الدراسية كفقا" 

  0كضع جدكؿ زمني يعيف عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية في الكقت المناسب

 ثالثا" نبذة عف دكرة التعمـ الخماسية 
لمتعمـ البنائي الجمعي كتنظيـ المحتكل الدراسي ، يمارس المتعمـ  استراتيجيةىي :  التعريؼ بيا

فييا دكرا" ايجابيا" أثناء المكاقؼ التعميمية مف خبلؿ التفاعؿ النشط بيف المعمـ ك المتعمـ باالعتماد 
عمى األنشطة العممية ، كيتـ ذلؾ مف خبلؿ خمس مراحؿ ىي : مرحمة االشتراؾ كمرحمة 

  0كشاؼ ك مرحمة التفسير كمرحمة التكسع ك مرحمة التقكيـ االست
  كصؼ لمراحؿ دكرة التعمـ الخماسية 

 
 دكرة التعمـ الخماسية تتككف مف المراحؿ التالية فكمف الشكؿ السابؽ يتضح أ

ثارةمرحمة    الإ
كفى ىذه المرحمة يكجو المعمـ الطبلب حيث يقكمكف بتحديد المياـ التعميمية كتحديد الركابط 
بيف الخبرات السابقة ك الخبرات الجديدة، ككذلؾ تحديد األنشطة المرتبطة بالمكضكع، كىنا يعمؿ 

  0المعمـ عمى إثارة اىتماميـ كٕادماجيـ كٕاشراكيـ 
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ثارةدكر المعمـ في مرحمة ا  لإ
لدل المتعمـ ، كيكلد فضكال" حكؿ المكضكع ، كيثير األسئمة ، يكضح االستجابات  اىتمامان  يخمؽ

  0التي تكشؼ عف معارؼ المتعمميف السابقة كمدم فيميـ لممكضكع أك المفيـك
يسأؿ أسئمة مثؿ لماذا حدث ىذا؟ ـ الذم أعرفو مسبقا "عف ىذا ؟ ، ماذا يمكف أف أجد ؟ ماذا 

 0يظير االىتماـ بالمكضكع يمكف أف أعرؼ عنو ؟ 

 مرحمة االستكشاؼ -3
في ىذه المرحمة يككف لدل المتعمميف الفرصة لمتعامؿ المباشر مع الظكاىر كالمكاد ، كينصب دكر 
المعمـ عمى تزكيد الطبلب بالمكاد كتكجيو اىتماميـ كاستفساراتيـ كالتي بدكرىا تكجو التدريس نحك 

 االكتشاؼ

 اؼدكر المعمـ في مرحمة االستكش
 تشجيع المتعمميف عمى العمؿ معا" بدكف تكجيو مباشر مف المعمـ 
  االستماع كالمبلحظة لممتعمميف أثناء تفاعميـ مع بعضيـ 
  "طرح األسئمة السابرة إلعادة تكجيو االستقصاء كاستجابات المتعمميف عندما يككف ذلؾ ضركريا 
 األسئمة كالمشكبلت يعمؿ كمستشار لممتعمميف كيعطى كقتا" كافيا" لممتعمميف لحؿ 
  " يخمؽ جك " اريد أف أعرؼ عف 

 دكر المتعمـ في مرحمة االستكشاؼ 
  يفكر بحرية ضمف حدكد النشاط ، كيختبر الفرضيات كالتكقعات 
 يككف تكقعات جديدة ، كيجرب البدائؿ كيناقشيا مع اآلخريف 
  يسجؿ المبلحظات كاألفكار ك يسأؿ أسئمة ذات عبلقة بالمكضكع 
  األحكاـ كيعمـ النتائجيطبؽ 

 مرحمة التفسير  -1
في ىذه المرحمة يبدأ المعمـ في كضع الخبرة المكجكدة التي مر بيا في شكؿ قابؿ لمنقؿ ، كتكفر 

 المغة دافعية لصياغة األحداث في صكرة منطقية ، كىنا يظير دكر االتصاؿ بيف األقراف ك المعمـ

 دكر المعمـ في مرحمة التفسير

  عمى شرح التعاريؼ ك المفاىيـ بكمماتيـ الخاصةيشجع المتعمميف 
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  يسأؿ عف التبرير ) البرىاف ك االثبات( أك اإليضاح مف المتعمميف 
  تقديـ التكضيح كالشرح النمكذجي) الرسمي( لمتعارؼ ك التفسيرات العممية ك العناكيف الجديدة

  0إذا احتيج لذلؾ 
 فاىيـ يستخدـ خبرات المتعمميف السابقة كقاعدة لشرح الم 
  تقكيـ نمك فيـ المتعمميف 

 دكر المتعمـ في مرحمة التفسير 
  يشرح أجكبو أك حمكؿ محتممة لآلخريف 
 يستمع بطريقة ناقده إلجابات اآلخريف 
 يطرح األسئمة حكؿ إجابات اآلخريف 
 يستمع كيحاكؿ أف يستكعب تفسيرات المعمـ 
 يرجع إلى األنشطة السابقة 
 ير كالشرحيستخدـ مبلحظات مسجمو في التفس 
 يقـك فيمو الخاص 

 مرحمة التكسع
حيث يكسع الطبلب المفاىيـ التي تعممكىا كيربطكنيا بالمفاىيـ السابقة لدييـ كيطبقكف فيميـ عمى 

  0العالـ الكاقع حكليـ كفى مكاقؼ مختمفو

 دكر المعمـ في مرحمة التكسع
  العممية المقدمة مسبقا"يتكقع مف المتعمميف استخداـ التعاريؼ النمكذجية كالتفسيرات 
  يشجع المتعمميف عمى تطبيؽ أك تكسيع المفاىيـ كالميارات لتشمؿ أكضاعا" جديدة 
 يذكر المتعمميف بتفسيرات بديمة 
  يرجع المتعمميف إلي المعمكمات ك البيانات ك البراىيف المتكفرة كيسأؿ : ماذا تعرؼ مسبقا" ؟

 لماذا تظف أف ذلؾ كذا ؟ 

 مة التكسعدكر المتعمـ في مرح
  يطبؽ عناكيف كتعريفات كتفسيرات كميارات في أكضاع جديدة مشابو 
 يستخدـ المتعمـ المعمكمات السابقة لطرح أسئمة كيقدـ حمكؿ كيتخذ قرارات كيصمـ تجارب 
 مف النتائج كالبراىيف يتكصؿ الي استنتاجات معقكلة 
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 يتأكد مف الفيـ بيف األقراف 
 مرحمة التقكيـ -1

كىي عممية تشخيصية مستمرة تتيح الفرصة لممعمـ أف يحدد إلي أم مدل تـ فيـ الطالب 
  0لممكضكع ، كيستخدـ التقكيـ اك التقييـ خبلؿ أم مرحمة مف مراحؿ العممية التعميمية 

 دكر المعمـ في مرحمة التقكيـ
 يبلحظ المتعمميف خبلؿ تطبيؽ المفاىيـ ك الميارات الجديدة 
 رات المتعمميف يقـك معارؼ كميا 
  يبحث عف البراىيف التي تثبت تغير تفكير المتعمميف ك سمككيـ 
 يمكف المتعمميف مف تقكيـ تعمميـ بأنفسيـ كيقـك ميارات عمميات التعمـ الجماعي 
  يساؿ أسئمة مفتكحة مثؿ لماذا يفكر ؟ ما ىك البرىاف أك االثبات ؟ ماذا يعرؼ عف ؟ ككيؼ

 يمكف أف يفسر ؟  

 ـ في مرحمة التقكيـدكر المتعم
  يجيب عمى األسئمة المفتكحة باستخداـ المبلحظات ، كالبراىيف ك اإلثباتات ،ك التفسيرات

 المقبكلة مسبقا" 
  يظير فيما" عميقا" بالمفيـك ك الميارة 
 يسأؿ أسئمة ذات عبلقة يمكف أف تشجع عمى فحكصات كتحققات كاستكشافات مستقبمية



 ميارات حؿ المسائؿ اليندسية المراد تنميتيارابعا" فكره عامة عمى 
تعرؼ ميارات حؿ المسائؿ اليندسية بأنيا : مجمكعة مف اإلجراءات المنظمة التي ينفذىا 
طبلب الصؼ الثامف األساسي بدقة كسرعة كٕاتقاف عند قياميـ بحؿ مسألة ىندسية يتعرضكف ليا ، 

ي تحيد المعطيات كالمطمكب في المسألة ك كىذا يتطمب منيـ القياـ بمجمكعة مف الخطكات تتمثؿ ف
ثـ رسـ شكؿ ىندسي يعبر عف معطيات المسألة ، ثـ استرجاع ما تـ تعممو سابقا" لكضع خطة 

 0مناسبة لحؿ المسألة ، بما يسيـ في الكصكؿ إلي الحؿ الصحيح لممسألة اليندسية
طبلب الصؼ الثامف  كفيما يمي قائمة بميارات حؿ المسائؿ اليندسية المأمكؿ تنميتيا لدم

 كىي:األساسي 

 مرسكمة( –تحديد المعطيات مف المسألة اليندسية )  لفظية  -
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 تحديد المطمكب  -
 رسـ المسألة كتحديد المعطيات عمييا -
 خطة  لحؿ المسألة  كضع -
 تنفيذ خطة الحؿ  -
 التحقؽ مف صحة الحؿ  -

كحدة األشكاؿ الرباعية مف كتاب رياضيات  –خامسا" األىداؼ العامة لتدريس الكحدة الثانية 
 الصؼ الثامف األساسي 

 التعرؼ عمى الشكؿ الرباعي كخصائصو 
  ) التعرؼ عمى بعض حاالت متكازم األضبلع الخاصة منو مثؿ ) المستطيؿ كالمعيف ك المربع 
 حؿ المسائؿ اليندسية فيمتكسطة كتكظيفو التعرؼ عمى نظرية المتكسطات كالقطع ال 
  حؿ المسائؿ اليندسية فيالتعرؼ عمى تكافؤ األشكاؿ اليندسية كتكظفو 
  اختيار –رسـ المسألة  -تحديد المطمكب –تحديد المعطيات  المسائؿ:تنمية ميارات حؿ

 التحقؽ مف صحة الحؿ -الحؿ كتنفيذىا استراتيجية

 إعداد دركس الكحدة كفؽ استراتيجية دكرة التعمـ سادسا"

         الدرس األكؿ : األشكاؿ الرباعية                                               الزمف: حصتاف

 التعرؼ عمى الشكؿ الرباعي كخصائصو اليدؼ العاـ لمدرس
 االىداؼ السمككية : 

 .° 290زكايا الشكؿ الرباعي =  اتقياسيثبت الطالب أف مجمكع  -9

 يجد الطالب قياس زاكية مجيكلة في الشكؿ الرباعي.-1
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة
 يذكر الطالب مجمكع 

 زكايا المثمث اتقياس
 مجمكع زكايا المثمث = ........ درجو 
 900كؽ        ب =  10أ =         أ ب مثمث فيو  ؽ°  
 0ما ؽ          ج   
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رباعية مصنكعة مف الكرؽ المقكل،  كتاب المدرسة، كسيمة ايضاح ، أشكاؿالمصادر ك الكسائؿ: 
 دليؿ المعمـ، الطباشير ، السبكرة ، المسطرة .االدكات اليندسية

 خطة السير في تنفيذ الدرس

 التقكيـ االجراءات كاالنشطة االىداؼ السمككية
 
 
 
 

 
يثبت الطالب أف  -2

 اتقياسمجمكع 
زكايا الشكؿ 
 290الرباعي = 

° 
 

ثارةمرحمة  -3  الإ
  يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ عرض

مجمكعة مف االشكاؿ الرباعية كيطمب 
منيـ التعرؼ عمى الشكؿ الرباعي 

 ثارة انتباه التبلميذ إً بغرض 
  الكشؼ عف تكفر الخبرات السابقة في

البنية المعرفية لمطبلب مف خبلؿ قياس 
المتطمبات السابقة ، كربطيا بالخبرات 

الجديدة، كتصحيح المفاىيـ الخاطئة 
 غف االشكاؿ الرباعية اف كجدت . 

 مرحمة االستكشاؼ -1
  المناقشة كالحكار كاالكتشاؼ المكجو في

 عرض النشاط االتي:
الشكؿ 

الرباعي 
 المقابؿ

أ ب ج د  
 ، مجمكع

 قياسات
 قياسات الزكايا االربعة ىك نفس مجمكع

زكايا المثمثيف المذيف انقسـ الييما الشكؿ 
 اتقياسالرباعي: كيؼ نثبت أف مجمكع 

  290ºزكايا الشكؿ الرباعي = 

 
 أكمؿ 

مجمكع زكايا 
 المثمث.........

 
 

 
  يتابع المعمـ تنفيذ

 النشاط
 
 
 
 أكمؿ مجمكع 

زكايا  اتقياس
الشكؿ الرباعي 

=...... 
 
 
  ان رباعي ارسـ شكبلن 

كتحقؽ مف أف 
مجمكع زكاياه 

290º 
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  يناقش المعمـ الطبلب باالكتشاؼ
 المكجو مف قبمو ما يمي

ة ما ىي المعطيات المتكفرة في المسأل -
اليندسية المكجكدة في النشاط السابؽ 

 اتقياس كالمطمكبة إلثبات أف مجمكع
زكايا الشكؿ الرباعي 

=290º........................... 
 ما ىك المطمكب اثباتو في المسألة -

 المكجكدة في النشاط............
 مرحمة التفسير -1
  يقسـ المعمـ الطبلب في مجمكعات

 يميعمؿ تعاكنية كيكمفيـ بما 
يطمب مف الطبلب في كؿ مجمكعة  -

شرح المسألة المتضمنة في النشاط 
السابؽ عمى أف يتضمف الشرح كصؼ 

 معالـ المسألة
يطمب منيـ رسـ أشكاؿ رباعية ككضع  -

 قيمة لكؿ زاكية فيو
 مرحمة التكسع -4
  يعرض المعمـ عمى الطبلب مجمكعة

في الكتاب 11صشكاؿ الرباعية مف األى 
تحديد الشكؿ كيطمب منيـ المدرسي 

 الرباعي
  يناقش المعمـ الطبلب: كيؼ يمكف

زكايا الشكؿ قياسات اثبات أف مجمكع 
حؿ  خطةضع  º 290الرباعي = 

 مناسبة ..................
  بعد أف يتعرؼ المعمـ عمى فكرة الحؿ

 
 
 
  متابعة صحة

اجابات الطبلب 
 في النشاط 

 سابؽال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برىف أف مجمكع 
زكايا  اتقياس

الشكؿ الرباعي = 
290 º 

 
 
  تحقؽ باألمثمة مف

 أف مجمكع
زكايا  اتقياس

الشكؿ الرباعي = 
290 º 
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المناسبة إلثبات أف مجمكع زكايا الشكؿ 
يطمب منيـ المعمـ  290ºالرباعي = 

تطبيؽ استراتيجية 
...الحؿ..............................

................. 
 مرحمة التقكيـ -5
  يقـك المعمـ بتشخيص فيـ الطبلب

كمعرفة الى أم مدل تـ فيـ الطبلب 
 قياسات زكايا إلثبات " مجمكع زكايا

مف خبلؿ   º 290الشكؿ الرباعي = 
 ك الحكار فيما يمي: شالنقا

في النشاط السابؽ أعبله تحقؽ مف   -
صحة الحؿ )البرىاف( أف مجمكع زكايا 

بطريقة  º 290الشكؿ الرباعي = 
الرجكع في البرىاف 

 .........كسيا"..........ع
تحقؽ بمثاؿ أف مجمكع زكايا الشكؿ  -

 º 290الرباعي = 
يناقش المعمـ مع الطبلب السألة االتية:  -

رباعي فيو قياس زكاياه  أ ب ج د شكؿ
 ( اجب920، 11،  19، 19)

 ...حدد المعطيات في المسألة؟.......
 في المسألة؟ .......... حدد المطمكب

 ...................ارسـ المسألة؟....
 ....ة؟.........لحؿ المسأل خطةضع 

 ....؟.................خطة الحؿنفذ 
 ....تحقؽ مف صحة حؿ المسألة؟.....    
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يجد الطالب قياس -2
زاكية مجيكلة في 

 الشكؿ الرباعي.
 

ثارةمرحمة  -3  الإ
اثارة انتباه كاىتماـ الطبلب كتحفيز 

دافعيتيـ مف خبلؿ عرض المثاؿ االتي 
 مستخدمان لممناقشة كالحكار مع الطبلب 

المعمـ العصؼ الذىني كالمجمكعات 
 التعاكنية
في الشكؿ المقابؿ أ ب ج د مثاؿ :

شكؿ رباعي 
، أكجد قيمة 

 س؟ 
مرحمة  -2

 االستكشاؼ
 يناقش المعمـ الطبلب حكؿ ما يمي

 حدد المعطيات المتكفرة عمى المثاؿ -
 السابؽ.........

 ؽ..حدد المطمكب حمو في المثاؿ الساب -
 مرحمة التفسير -1

يطمب المعمـ مف الطبلب شرح المسألة 
السابقة كالتعبير عنيا بالرمكز، كتحديد 

ما ىك متكفر عمييا مف معمكمات 
كمعطيات تساعد في الكصكؿ لمحؿ ، 

 كتحديد ما ىك مطمكب في المسألة . 
 مرحمة التكسع -4

يتابع المعمـ المسألة السابقة في المثاؿ 
 السابؽ كيكجو الطبلب نحك

يمة س في مناسبة إليجاد ق خطةتحديد  -
 المسألة السابقة..

 خطةيطمب المعمـ مف الطبلب تنفيذ  -

 
  مبلحظة كمتابعة

جابات الطبلب إً 
في مناقشة المثاؿ 

 المجاكر
 
 
 
 الزاكية  ياسأكجد ق

 9المجيكلة في س
مف  22ص

تماريف ك مسائؿ 
في الكتاب 

 المدرسي
 
 

 
 
 

  في الشكؿ االتي
 جد قيمة س
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 الحؿ.............
 مرحمة التقكيـ -5
  يشارؾ المعمـ الطبلب في مراجعة الحؿ

ك التأكد مف صحة االجابة التي تكصؿ 
 الييا الطبلب مف خبلؿ ما يمي 

اذا كانت قيمة س التي تكصمت الييا   -
 =11 º حؿ .......حة الفتأكد مف ص 

 º 10كف قيمة س = كىؿ يمكف أف ت -
 ................الدتحقؽ مف صحة ا

 ( 9يكمؼ المعمـ الطبلب بحؿ تدريب  )
مف الكتاب المدرسي مع  22ص

التكجيو الغير مباشر مف قبمو كتقديـ 
 مطبلبالتغذية الراجعة ل

 التقكيـ الختامي لمدرس

 º 85أ ب ج د شكؿ رباعي فيو قياس زاكية أ =  -5
، كقياس زاكية  º 300كقياس زاكية ب الخارجية = 

  º 90ج = 
  السؤاؿ ما ىماتكجد ىناؾ زاكيتاف مجيكلتاف في 

 .....................ة.حدد المطمكب في المسأل
  ىؿ ىناؾ معمكمات متكفرة تساعد في ايجاد أحد

 .......................في المسألة.............. الزاكيتاف المجيكلتاف حدد المعطيات المتكفر
  مناسبة لمحؿ...... خطةضع.............................................................. 
  الحؿ............... خطةنفذ.............................................................. 
 .................................تحقؽ مف صحة الحؿ.................................... 
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ج       ؽ  فيو   : أ ب ج د شكؿ رباعيالشكؿ المقابؿ  -6
=10º  

 ......اكتب المعطيات المسألة...................... 
 ............حدد المطمكب حمو في السؤاؿ المقابؿ....... 
  حؿ مناسبة خطةكيؼ يمكف ايجاد المطمكب حمو في السؤاؿ : ضع.......................... 
  الشكؿ المجاكر ثـ أكجد قياس زاكية أ ، ب ، دأكجد قيمة س في ........................... 
 ؿ المجاكر..................................................تحقؽ مف صحة الحؿ في السؤا 

 حصص 2:  األضالع                                            الزمف: متكازم الدرس الثاني

 : التعرؼ عمى متكازم األضبلعلمدرساليدؼ العاـ 
 األىداؼ السمككية 

 يعرؼ الطالب متكازم األضبلع -9
 يبرىف الطالب أف كؿ ضمعيف متقابميف متساكييف -2
 يبرىف الطالب أف كؿ زاكيتيف متقابميف متساكيتيف -2
 يبرىف الطالب أف قطرا متكازم األضبلع ينصؼ كؿ منيما األخر -1
 يجد الطالب قياس زاكية مجيكلة في متكازم األضبلع  -1

 قياس المتطمب السابؽ المتطمبات السابقة
  يستخرج الطالب مف شكؿ رباعي

 مرسـك زكايا متساكية بالتبادؿ
  يجد الطالب محيط شكؿ رباعي

 معطي

  استخرج مف الشكؿ الرباعي المجاكر زكايا
متساكية 
 بالتبادؿ 

 
  = سـ 1كطكؿ ب ج = سـ 9اذا كاف طكؿ أب

 أكجد محيط الشكؿ أ ب ج د
كتاب المدرسة، كسيمة ايضاح ، أشكاؿ رباعية  المصادر كالكسائؿ

مصنكعة مف الكرؽ المقكل، دليؿ المعمـ، الطباشير 
 ، السبكرة ، المسطرة .
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 خطة السير في الدرس
 التقكيـ االجراءات كاالنشطة األىداؼ السمككية

 
 

 الطالب يعرؼ -9
 متكازم

 األضبلع

 
 ثارةمرحمة الإ  -3
  يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ عرض مجمكعة

مف األشكاؿ الرباعية التي تمثؿ متكازم أضبلع 
خبلؿ  مفكاخرل ال تمثؿ متكازم أضبلع 

  :النشاط التالي
 نشاط   

 كؿ االشكاؿ التالية متكازم أضبلع  

 ككؿ االشكاؿ التالية ليست متكازم أضبلع

 مرحمة االستكشاؼ -1
  يناقش المعمـ الطبلب في األشكاؿ السابقة حتى

يتكصؿ معيـ الى استكشاؼ مفيـك متكازم 
 األضبلع

  يناقش المعمـ الطبلب حكؿ مفيـك متكازم
 األضبلع ثـ يذكر التعريؼ 

 في الكتاب  22ص 2يناقش المعمـ نشاط
 المدرسي مع مشاركة الطبلب

 مرحمة التفسير -1
  يطمب المعمـ مف الطبلب التأمؿ في مجمكعة

مف األشكاؿ السابقة التي تمثؿ متكازم 
األضبلع كيطمب منيـ تقديـ التكضيح ك التبرير 

   
  مبلحظة مدل

مشاركة الطبلب 
 كتفاعميـ

 
 
 
 
 
 
 
 
  عرؼ متكازم

 األضبلع
 
 
  متابع الطبلب

لتنفيذ نشاط 
في  22ص

 الكتاب المدرسي
 
 
 
 
 
 



028 
 

 الذم يجعميا تمثؿ متكازم أضبلع 
 

  يكضح الطالب
عبلقة متكازم 

األضبلع 
باألشكاؿ 

 الرباعية مف خبلؿ شكؿ فف 
 مرحمة التكسع -4

مكعة مختمفة يعرض المعمـ عمى الطبلب مج
مف األشكاؿ الرباعية ثـ يطمب منيـ تعميـ 

تعريؼ متكازم األضبلع عمى األشكاؿ التي 
ينطبؽ عميو التعريؼ لتحديد أيا" منيا متكازم 
أضبلع ك أيا ليس متكازم أضبلع كذلؾ مف 

ص في الكتاب  2خبلؿ مناقشة نشاط
     22المدرسي

 مرحمة التقكيـ -5
 عرؼ متكازم األضبلع 
  سـ ،  1يا" أضبلع فيو طكال ضمعيف ارسـ متكاز

 º 10سـ كاحدل زكاياه 1ك
  ميز متكازم أضبلع مف بيف بيف األشكاؿ

 التالية مع تفسير االجابة

 

   المبلحظة
 كالمتابعة

 
 الطالب يبرىف  -2

 ضمعيف كؿ أف
 متقابميف

 متساكييف

 مرحمة التكسع
 يناقش المعمـ الطبلب حكؿ بياف صحة أف 

 أكال": أب = ب ج ، ب ج = أ د  

  :أكمؿ 
في متكازم 

األضبلع كؿ 
ضمعيف متقابميف 

..... 
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 ؽ     أ = ؽ      ج ،  ثانيا": 
د    ؽ     ب =  ؽ    

كيطمب منيـ االجابة عمى 
 األسئمة التالية

 لسؤاؿ................حدد المعطيات في ا 
  في السؤاؿ...............حدد المطمكب حمو 
  كيؼ يمكف اثبات صحة أكال" ك ثانيا" ، حدد

 اسبة لذلؾ ...................الحؿ المنخطة 
  ، برىف أف أب = ب ج ، ب ج = أ د 
 ؽ        أ  =  ؽ         ج       

 ؽ        ب =  ؽ         د       
 تحقؽ مف صحة الحؿ....................... 

ككؿ زاكيتيف 
 متقابمتيف ....

 21ص 2س 
مف الكتاب 

 المدرسي

يبرىف الطالب  -2
أف قطرا 
متكازم 

األضبلع 
ينصؼ كؿ 
 منيما األخر

 

يقـك المعمـ بمناقشة برىاف النظرية التالية " قطرا 
األضبلع ينصفاف كؿ منيما االخر" كذلؾ متكازم 

 بالحكار كالمشاركة مع الطبلب
 ثارةمرحمة الإ  -3

اثارة انتباه التبلميذ مف خبلؿ السؤاؿ التالي: ما ىما 
المثمثات المذاف 

نحتاجيما ألثبات 
أف أ ـ = ـ ج ، د 

 ـ = ـ ب 
 مرحمة االستكشاؼ -1

 يطمب المعمـ مف الطبلب ما يمي
 كفرة عمى الشكؿ.......تحديد المعطيات المت 
  في الشكؿ..............تحديد المطمكب حمو 
 مرحمة التفسير -1

يطمب المعمـ مف الطبلب شرح المسالة بتعبيره 
بحيث يتضمف الشرح معطيات كمطمكب المسألة 

  ا أكمؿ : قطر
متكازم 

األضبلع 
............. 

 
 
 
 
 
 
  مناقشة تمريف

في  21ص 
 الكتاب المدرسي 
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 كرسـ المسالة
 مرحمة الكسع -4

يناقش المعمـ الطبلب في ىذه المرحمة تحديد 
أف أ ـ = ـ ج ، د استراتيجية الحؿ المناسبة إلثبات 

 ـ = ـ ب
 مرحمة التقكيـ -5

في ىذه المرحمة يقـك المعمـ بتحديد الي أم مدل تـ 
فيـ الطبلب إلثبات أف قطرا متكازم االضبلع 

ينصفاف كؿ منيما االخر أ ـ = ـ ج ، د ـ = ـ ب 
 مف خبلؿ االجابة عمى السؤاؿ التالي

 . تحقؽ مف صحة الحؿ..................... 
يجد الطالب  -1

قياس زاكية 
مجيكلة في 

متكازم 
 األضبلع 

 

يقـك المعمـ بعرض كمناقشة المثاؿ التالي مف 
 خبلؿ المراحؿ التالية

 مثاؿ
     سـ ، ؽ      9أ ب ج د متكازم أضبلع فيو أ د = 

 ، أكجد قياس باقي الزكايا؟  º 10ج = 
 ثارةمرحمة الإ  -3

اثارة انتباه كدافعية الطبلب مف خبلؿ مناقشة 
المتطمبات السابقة التي يعتمد عمييا حؿ المثاؿ كما 

 يمي
 ع كؿ زاكيتيف متقابميف...أكمؿ/ في متكازم األضبل
 ...................ككؿ ضمعيف متقابميف ....

 مرحمة االستكشاؼ -1
  ة في المثاؿ...........المعطيات المتكفر حدد 
  المثاؿ................حدد المطمكب حمو في 
 مرحمة التفسير -1

يكمؼ الكمؼ المعمـ الطبلب بشرح المثاؿ بمغتيـ 
الخاصة متضمنا" ذلؾ تكضيح المسألة كمعطياتيا 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  أكجد قياس

 الزاكيتيف أ ، د
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 كمطمكبيا،
 ؿ السابؽ...............ارسـ المسألة في المثا 
 مرحمة التكسع -4
  المثاؿ السابؽ اعبله حدد استراتيجية الحؿ في

المناسبة إليجاد باقي قياس زكايا متكازم 
األضبلع أ ب ج د 

............................................ 
  نفذ استراتيجية الحؿ إليجاد قياس الزكايا أ ، ب

 .................،  د .....................
 مرحمة التقكيـ -5
 سابؽ تحقؽ مف صحة الحؿ في في المثاؿ ال

 ..............................المثاؿ السابؽ .
 

 التقكيـ اختامي

 عرؼ متكازم األضبلع ................................................................  -9
 ....... ككؿ زاكيتيف متقابمتيف........مف خصائص متكازم األضبلع كؿ ضمعيف متقابميف  -2
 في الشكؿ المقابؿ  أ ب ج د متكازم أضبلع فيو  -2

 سـ 21سـ ، كمحيطو =  9، أ ب =  91ؽ       أ = 
 قياسات زكاياه كأطكاؿ أضبلعو مجمكع أكجد

 .........................................حدد المعطيات 
 .....................حدد المطمكب..................... 
  الحؿ المناسبة........................... خطةحدد 
 .............أكجد قياس الزكايا ب ، ج ، أطكاؿ أضبلعو 

 تحقؽ مف صحة الحؿ...................................
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 حصص 2: الزمف                    : متي يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضبلعالدرس الثالث

 اليدؼ العاـ لمدرس: 

 يتعرؼ الطالب عمى الحاالت التي يككف فييا الشكؿ الرباعي متكازم أضبلع                 

 األىداؼ السمككية: 

 يحدد الطالب متى يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضبلع -9
 يثبت الطالب الشكؿ الرباعي المعطى متكازم أضبلع -2

 السابقةقياس المتطمبات  المتطمبات السابقة
  يعدد الطالب خصائص متكازم

 األضبلع
  يجد الطالب زاكية مجيكلة في متكازم

 األضبلع

  المناقشة ك الحكار ك المشاركة مع الطبلب
فيما يتعمؽ بمفيـك متكازم األضبلع 

 كخصائصو
 مف كتاب المدرسة 21ص  2س 

كتاب المدرسة، كسيمة ايضاح ، أشكاؿ رباعية  الكسائؿ كالمصادر
الكرؽ المقكل، دليؿ المعمـ،  مصنكعة مف

الطباشير ، السبكرة ، المسطرة . االدكات 
 اليندسية

 خطة السير في تنفيذ الدرس
 التقكيـ االجراءات ك االنشطة األىداؼ السمككية

 
 

 الطالب يحدد -9
 الشكؿ يككف متى

 متكازم الرباعي
 أضبلع
 

 ثارةمرحمة الإ  -3
  كفييا يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ

مناقشة الطبلب في مفيـك متكازم 
األضبلع ، كخصائص متكازم كذلؾ مف 

 خبلؿ قياس المتطمبات السابقة . 
  يناقش المعمـ مع الطبلب الخصائص

السابقة لمتكازم األضبلع ، ثـ يطرح عمى 
 10الطبلب التساؤالت المكجكدة في ص 

 مف الكتاب المدرسي.

 
  ما ىي خصائص

 متكازم األضبلع
 
 
 
  مبلحظة مشاركة

 الطبلب كتفاعميـ
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 ستكشاؼمرحمة اال -2
  يقـك المعمـ برسـ شكؿ رباعي معطى

عميو تساكل 
كؿ ضمعيف 

متقابميف 
متساكييف ثـ 

يناقش ك يشارؾ الطبلب في اثبات أف 
ىذا الشكؿ متكازم أضبلع ، مف خبلؿ 

 األسئمة االتية:
حدد المعطيات المكجكدة عمى الشكؿ  -

البلزمة إلثبات أف أ ب ج د متكازم 
 أضبلع.......................

 ..................حدد المطمكب .... -
كيؼ يمكف اثبات أف الشكؿ أ ب ج د  -

 خطة الحؿ......متكازم أضبلع ، اذكر 
 ؿ.........................الحخطة نفذ  -
 لحؿ...................تحقؽ مف صحة ا -
  التي  األخرليكمؼ المعمـ ببرىاف الحاالت

يككف فييا الشكؿ الرباعي متكازم 
 21كالمكجكدة في الكتاب المدرسي ص 

 )بالمثؿ كما سبؽ(
 مرحمة التفسير -1

يقـك المعمـ بعرض األشكاؿ التالية ثـ يطمب 
مف الطبلب تكضيح لماذا ىذه األشكاؿ تعد 

 متكازم أضبلع

 
 

 
 
 
  أكمؿ/ يككف

الشكؿ الرباعي 
متكازم اذا كاف 

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

 
  متابعة كمبلحظة

الطبلب كتصحيح 
 اجاباتيـ

 
 
 
 
 
  أثبت أف الشكؿ

الرباعي الذم فيو 
كؿ زاكيتيف 

متقابمتيف متساكيف 
ىك متكازم 

 أضبلع
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 مرحمة التكسع -4
   مناقشة اثبات الحاالت التالية 
الرباعي متكازم أضبلع اذا يككف الشكؿ  -

 تساكت فيو كؿ زاكيتيف متقابمتيف
يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضبلع اذا  -

 نصؼ القطراف كؿ منيما االخر
اثبات الحالة : يككف الشكؿ الرباعي  -

متكازم أضبلع اذا تساكت فيو كؿ 
 زاكيتيف متقابمتيف

في الشكؿ مثاؿ 
المقابؿ كيؼ 

  يمكف أثبات أف
أ ب ج د  

 زم أضبلعمتكا
 ..........حدد المعطيات المطمكبة..... 
 في المثاؿ...... حدد المطمكب حمو...... 
  إلثبات أف الشكؿخطة مناسبة ضع 

 أضبلع............... أ ب ج د متكازم 
  الحؿ إلثبات أف أ ب ج د  خطةنفذ

 .......................متكازم أضبلع.
  تحقؽ مف أف األشكاؿ التالية تعتبر

 متكازم أضبلع 

 مرحمة التقكيـ -5
  اذكر الحاالت التي يككف فييا الشكؿ

 ................الرباعي متكازم أضبلع
 

 
 

 
 

  أثبت أف الشكؿ
الرباعي الذم فيو 
القطراف ينصفاف 
كؿ منيما االخر 

يعتبر متكازم 
 أضبلع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة اجابة الطبلب 
 في أسئمة التقكيـ
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  أثبت أف الشكؿ
المقابؿ متكازم 

متبعا"  أضبلع
 الخطكات التالية

حدد المعطيات البلزمة إلثبات أف الشكؿ  -
 .........أ ب ج د متكازم أضبلع.

 حدد المطمكب اثباتو............ -
 حؿ المناسبة...............ال خطةضع  -
 ؿ.........................الح خطةنفذ  -
 لحؿ..................تحقؽ مف صحة ا -

يثبت الطالب  -2
الشكؿ الرباعي 

المعطى متكازم 
 أضبلع

 

 ثارةمرحمة الإ  -3
  اثارة اىتماـ كانتباه الطبلب مف خبلؿ

عرض السؤاؿ التالي: ما ىي الحاالت 
التي يككف فييا الشكؿ الرباعي متكازم 

 أضبلع
 مناقشة السؤاؿ التالي 

   كؿ رباعي فيو أ ب // ج د ، أ ب ج د ش
ؽ      أ د ج   ، 11س ب أ = ؽ     

أثبت أف الشكؿ أ ب ج د متكازم  901= 
 أضبلع. 

 مرحمة االستكشاؼ -1
حدد المعطيات المتكفرة في السؤاؿ ك  -

ازم البلزمة إلثبات أف أ ب ج د متك 
 أضبلع...............................

 السابؽ...ب حمو في السؤاؿ حدد المطمك  -
 
 
 

 
  مبلحظة صحة

 اجابات الطبلب
 
 
 
 
 
  مبلحظة مشاركة

 الطبلب كتفاعميـ
 
 
  متابعة صحة حؿ

مف  12ص 9س
 المدرسيالكتاب 
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 مرحمة التفسير -1
  اشرح المسألة بمغتؾ مكضحا" ما عمييا

 ...............مف معطيات ك مطمكب.
 يا" لممسألة.........ارسـ شكبل" تكضيح 
 مرحمة التكسع -4
  الحؿ المناسبة إلثبات أف خطة ضع

 ج د متكازم أضبلع........الشكؿ أ ب 
  نفذ استراتيجية الحؿ التي كضعتيا إلثبات

 أضبلع..... الشكؿ أ ب ج د متكازمأف 
 مرحمة التقكيـ -1
  أطمب مف الطبلب مراجعة الحؿ الذم تـ

التكصؿ اليو كالتأكد مف صحة الحؿ مف 
 خبلؿ 

  الحؿ................. تحقؽ مف صحة 
 

  التقكيـ الختامي

 المدرسي الكتاب مف  19ص 2س  . 
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          حصة كاحدةالزمف:        المعيف –حاالت خاصة مف حاالت متكازم األضبلع الدرس الرابع: 

 التعرؼ عمى المعيف كبعض خصائصو: اليدؼ العاـ لمدرس

 األىداؼ السمككية
 أف يعرؼ الطالب المعيف -9
 نظرية " قطرا المعيف متعامداف" كينصفاف كؿ منيما االخرأف يبرىف الطالب  -2
 يعدد الطالب الحاالت التي يككف فييا الشكؿ الرباعي معيف -2

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة
  يذكر الطالب

خصائص متكازم 
 األضبلع

  يجد الطالب قياس
الزاكية الناشئة مف 

منصؼ القاعدة في 
المثمث المتساكم 

 الساقيف

 مناقشة شفكية حكؿ خصائص متكازم األضبلع 
       9مناقشة السؤاؿ التالي: في المجاكر ؽ ....... = 

 السبب....

كتاب المدرسة، كسيمة ايضاح ، أشكاؿ رباعية مصنكعة مف الكرؽ  المصادر ك الكسائؿ
المقكل، دليؿ المعمـ، الطباشير ، السبكرة ، المسطرة . االدكات 

 اليندسية
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 السير في تنفيذ الدرس

 التقكيـ االجراءات ك االنشطة األىداؼ السمككية
 
 
 

أف يعرؼ الطالب  -9
 المعيف

 ثارةمرحمة ال  -3
  يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ مراجعة

 خصائص متكازم األضبلع بالمناقشة كالحكار
  اثارة انتباه الطبلب كاىتماميـ حكؿ مكضكع

المعيف مف خبلؿ عرض كسيمة ايضاح 
 شكؿ المعيف.تتضمف 

 مرحمة االستكشاؼ -1
  استخداـ استراتيجية المناقشة كالحكار

كاالكتشاؼ المكجو لمساعدة الطبلب في 
 اكتشاؼ مفيـك المعيف

  مناقشة المثاؿ التالي لمساعدة الطبلب في
 اكتشاؼ مفيـك المعيف

  /تأمؿ المعيف في مثاؿ
                                   الشكؿ المقابؿ 

 حظماذا تال
 .......ىؿ االضبلع متساكية...... -
ىؿ يعتبر متكازم  -

 .....أضبلع............السبب..
ىؿ يمكف اعتبار أف مجمكعة المعينات جزئية  -

 ضبلع.........مف مجمكعة متكازيات اال
 ازم أضبلع فيو.....أكمؿ/ المعيف ىك متك  -
حدد المعطيات التي يجب تكفرىا ليككف  -

 ..............معيف.......متكازم األضبلع 
 مرحمة التفسير -1
  بعد استكشاؼ تعريؼ المعيف كاعبلف المدرس

عف تعريؼ المعيف يطمب المعمـ مف الطبلب 

 
 
  عرؼ متكازم 

 األضبلع؟
 

 عرؼ المعيف؟ 
 

 
 
 
 
  أكمؿ: المعيف

ىك حالة 
خاصة 

مف...........
... 

 
 
 
 
  المعيف ىك

متكازم 
أضبلع 

 فيو......
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شرح تعريؼ المعيف بمغتيـ الخاصة كتكضيح 
 عبلقتو بمتكازم األضبلع

  :يناقش المعمـ الطبلب تكضيح العبلقة التالية
 كؿ معيف ىك متكازم أضبلع كليس العكس،
 كيطمب منيـ تبرير كتكضيح االجابة باألمثمة

 مرحمة التكسع -4
  يقـك المعمـ بعرض مجمكعة مف األشكاؿ

اليندسية كيطمب مف الطبلب تحديد الشكؿ 
 الذم ينطبؽ عميو تعريؼ المعيف

 مرحمة التقكيـ -5
 ......عرؼ المعيف.................... 
 زم أضبلع فيو........أكمؿ المعيف ىك متكا 
 عيف في األشكاؿ السابقة أعبله مع ميز الم

 تفسير االجابة
  الشكؿ مجاكر معيف 
 أكمؿ حسب المطمكب 

حدد المعطيات   -
جعؿ الشكؿ التي ت

 ......حدد المطمكب. ...... معيف..
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أف يبرىف الطالب  -2
نظرية " قطرا 

المعيف متعامداف 
كينصفاف كؿ 

 منيما االخر

  قطرا المعيف  برىاف النظرية التاليةمناقشة "
 مف خبلؿ المثاؿ التالي متعامداف"
في مثاؿ/ 

الشكؿ المجاكر 
أ ب ج د معيف 
قطراه متعامداف 
 كنريد اثبات أف 

 ـ ب = ـ د
 ـ أ = ـ ج    

 ب د عمكدم عمى أ ج 
  يقـك المعمـ بتكظيؼ مرحؿ دكرة التعمـ

 الخماسية في برىاف ىذه النظرية 
ثارةمرحمة ا -3  لإ
يتـ ىي ىذه المرحمة اثارة انتباه الطبلب  -

كمشاركتيـ في برىاف أف " قطرا المعيف 
متعاداف كينصفاف كؿ منيما االخر" مف خبلؿ 

تطمب المنظـ التمييد لمبرىاف كتحديد الم
 المتقدـ البلـز لذلؾ 

 مرحمة االستكشاؼ -1
يطمب المعمـ مف الطبلب تحديد المعطيات  -

المكجكدة عمى الشكؿ السابؽ كالبلزمة 
 لمبرىاف..........................

 بلب تحديد الطمكب..يطمب المعمـ مف الط -

  متابعة تنفيذ
الطبلب 

لميارات حؿ 
المسائؿ 
 اليندسية

 
 
 
 
  مناقشة

 السؤاؿ:
ما قياس 

الزكايا 
المجيكلة في 
 المعيف االتي

 

 مرحمة التفسير -1 
يطمب المعمـ مف الطبلب تفسير النظرية  -

كشرح ما ىك معطي كطمكب فييا باالستعانة 
 بالشكؿ المجاكر ليا

 مرحمة التكسع -4

 
 9حؿ س 

مف  11ص
الكتاب 

 المدرسي
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يطمب المعمـ مف الطبلب تحديد االستراتيجية  -
البلزمة لبرىاف أف قطرا المعيف متعامداف 

 كينصفاف كؿ منيما االخر
يطمب المعمـ مف الطبلب تنفيذ االستراتيجية  -

 التي حددكىا لمتكصؿ لمبرىاف المطمكب
 كتطبيؽ لمنظرية 11يناقش المعمـ  مثاؿ ص -
 مرحمة التقكيـ -5
يطمب المعمـ مف الطبلب مراجعة برىاف  -

النظرية بالرجكع في البرىاف عكسيا" لمتحقؽ 
 مف صحة الحؿ

مف  11ب تمريف ص يناقش المعمـ الطبل -
 كتاب المدرسة.

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

يعدد الطالب  -2
الحاالت التي 

يككف فييا الشكؿ 
 الرباعي معيف

 

ثارةمرحمة ا -3  لإ
 اثارة انتباه الطبلب مف خبلؿ االسئمة التالية 
 .......................عرؼ المعيف؟..... -
 أضبلعو....معيف جميع أكمؿ مف خكاص ال -

 ...........ك..........القطراف فيو.........
 مرحمة االستكشاؼ -1
   يقـك المعمـ بعصؼ ذىني مع الطبلب

لتحديد الخكاص التي يجب أف تتكفر في 
 الشكؿ ليككف متكازم أضبلع

  حدد المعطيات الكاجب تكفرىا في الشكؿ
 ليككف معيف

 مرحمة التفسير -1
 لحاالت يكمؼ المعمـ الطبلب بشرح كتكضيح ا

التي يككف فييا الشكؿ الرباعي معيف 
في الكتاب المدرسي بمغتيـ  11كالمكجكدة ص

 كتعبيرىـ الخاص كبدكف برىاف.

 
 
 

  عدد الحاالت
التي يككف 

فييا الشكؿ 
 الرباعي معيف
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 مرحمة التكسع -4
  يناقش المعمـ مع طبلبو السؤاؿ التالي : أ ب

 سـ ، 21ج د معيف فيو أ ج = 
سـ أكمؿ  ج د = .... ك أ ـ =  91ب د =  

 ........، ب ـ = .............. 
 :كيطمب ميـ ما يمي 

 يات في السؤاؿ...............تحديد المعط  -
 ........................تحديد المطمكب... -
 .........................رسـ المسألة.....ا -
 ...................لمحؿ خطة مناسبةكضع  -
 ..........الحؿ.................خطة تنفيذ  -
 .....................التحقؽ مف صحة الحؿ -

 
  متابعة

كمبلحظة 
صحة اجابات 

 الطبلب

 التقكيـ الختامي

 المعيف؟...........................................................................عرؼ  -9
 اذكر خصائص العيف؟................................................................... -2
 اذكر متى يككف الشكؿ الرباعي معيف؟..................................................  -2
 الشكؿ المجاكر أكجد ما يمي في -1

 طكاؿ  أ د ، 
 طكؿ ب ـ ،

 كقياس زاكية أ ـ ب 
أ ب ج د مثمث نصفت زاكية ج بالمستقيـ ج س ،  -1

كرسـ مف س المستقيماف س ص ، س ع ، يكازياف ب ج ، أ ج عمى الترتيب  أثبت أف الشكؿ  
 س ص عج ع مغيف.

 في المسألة................................................................. حدد المعطيات 
 طمكب في المسالة..................................................................حدد الم 
 لمسػألة.............................................................................ارسـ ا. 
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 ؿ مناسبة لممسألة..............................................................ح خطة ضع 
  خطة الحؿ.............................................................................نفذ 
  لحؿ.....................................................................تحقؽ مف صحة ا 
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 ( 4)مهحق رقم 
 دنيم املعهم

 نخدريس مىضىعاث وحدة األشكال انرباعيت 
 "Six thinking hats"وفقا" نقبعاث انخفكري انسج 
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 المقدمة

دركس كحدة األشكاؿ الرباعية "   تنفيذ في مساعدتؾ إلىالدليؿ  ىذاييدؼ عزيزم المعمـ 
فقا" لقبعات التفكير الست ،  ─مف كتاب رياضيات الصؼ الثامف الجزء الثاني ─الكحدة السادسة" 

كيقدـ لؾ التكجيو كاالرشاد كالدعـ لتكظيؼ طريقة جديدة لمتفكير مع طبلب الصؼ الثامف في 
 " الكحدة السادسة" ، كيتضمف ىذا الدليؿ العناصر التالية: تدريس كحدة األشكاؿ الرباعية 

  مقدمة عف قبعات التفكير الست:  أكالن 
  دكر المعمـ في تنفيذ قبعات التفكير الست:  ثانيان 
  مبادئ عامة لنجاح قبعات التفكير الست في تخطيط الدركس:  ثالثان 
  تخطيط الدركس كفقا" لقبعات التفكير الست:  رابعان 

 

أف يحقؽ الدليؿ أىدافو كيساعدؾ في تنفيذ دركس كحدة األشكاؿ الرباعية كفقا" لقبعات  كأتمني
 التفكير الست، كاهلل المكفؽ

 

 
 والباحث/ أحمد أميف العك
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 أكال" مقدمة عف قبعات التفكير الست

ترجع فكرة قبعات التفكير الست الى المفكر كالطبيب البريطاني مف أصؿ مالطي)ادكارد 
بكنك( كالذم قاؿ " اف االسمكب الذم نفكر بو يحدد مسارنا في المستقبؿ( ، كقد استخدـ دم 

معمكماتو الطبية عف المخ في تحميؿ أنماط التفكير عند االنساف حتى ابتكر استراتيجية القبعات 
 الست في التفكير ، كالتي تركز عمى أف التفكير عند االنساف مقسـ الي ستة أنماط ، كرمز الى كؿ

نمط بقبعة ذات لكف محدد يمبسيا حسب طريقة تفكيره في تمؾ المحظة ، كالقبعات الست عبارة عف 
 ستة ألكاف ، ككؿ لكف يدؿ عمى طريقة مختمفة مف التفكير. 

 لماذا اختار ادكارد دم بكنك القبعات لترمز الي أنماط التفكير
 القبعات لترمز الي أنماط التفكير الست ، كذلؾ لؤلسباب التالية: ختار ادكارد دم بكنكا

القبعات ىي األقرب لمرأس ، كالرأس يحكم الدماغ الذم يقكـ بكظيفة التفكير ، كليذا فيي  -9
 األقرب لمتفكير 

 عادة ما يقـك االنساف بتغير القبعات كال تبقي طكيبل" عمى الرأس ، كىكذا ىي االفكار -2
كقتا" طكيبل" فقدت ركنقيا ، كاتسخت ، ككذلؾ ىي الفكرة فاف بقيت فترة طكيمة القبعة اذا لبست  -2

فستصبح قديمة بالية ال جدكل منيا ، كاالنساف يحتاج الي ألكاف مختمفة مف التفكير كالي تغير 
اسمكبو في التفكير حتى يستطيع أف يكاكب المستجدات ، كيستطيع أف يبدع كيتكاصؿ بشكؿ 

 سمس مع االخريف.

 داللة التفكير في كؿ قبعة 
 القبعة البيضاء -3

 ك المعطيات كاألرقاـ كالحقائؽ المعمكمات عمى المبني المكضكعي ،التفكير الحيادم الى تشير
 نحصؿ عمييا التي األساسية المعمكمات عمى كتعتمدحيادية  ألنيا معيف رأم عمى تعتمد ال كىي

عف  تساؤالتو تككف أف ك المعمكمات جمع في يفكر بأيسمكب الكمبيكتر أف يرتدييا مف عمى كيجب
  :كاالتي األشاء

 المكضكع؟  ىذا بخصكص نمتمكيا التي كالمعطيات المعمكمات ىي ما 
 ؟  التي الناقصة المعمكمات ىي ما  تمـز
 المكضكع؟  بخصكص معمكمات مف تبقى ما عمى نحصؿ كمتى كيؼ 
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 القبعة الحمراء -1

القبعة  ىذه يرتدم   الذ ،كالشخص ك التخميف كالحدس العاطفة عمى المعتمد التفكير إلى تشير
 يضان يفيـأ كىك ان عاطف اآلخريف فعؿ بردكد كيفكر كالمشاعر الحدس باستخداـ لممشكبلت ينظر
 :كاآلتي التساؤالت تككف الحمراء القبعة نمبس كعندما تفكيره يفيمكف ال الذيف الناس فعؿ ردكد

 المكضكع؟ أك الفكرة ىذه في أعجبؾ الذم ما 
 المكضكع؟ أك الفكرة ىذه في شعكرؾ ىك ما 
 المكضكع؟  أك الفكرة ىذه في كرىتو أك يعجبؾ لـ الذم ما 

 القبعة السكداء -1
 كالحكـ الضعؼ نقاط جك تكضيحك  المخاطر بدراسة كتيتـ الناقد المنطقي التفكير مف نكع كىي
 :خبلليا مف تتـ التي كالتساؤالت السمبية كالجكانب األفكار عمى

 ؟لمتطبيؽ قابمة الفكرة ىذه ىؿ 
 كصحيح ؟ حقيقي المكضكع ىذا ىؿ 
 مناسب؟ ىك ىؿ 
 الضعؼ؟ كنقاط الناتجة المشاكؿ ىي ما 
 ك المحاذر  ؟  المخاطر ىي ما 

 القبعة الصفراء -4
 الفكرة، أك المشركع في يجابيةاإل الجكانب عف يبحث الذم المتفائؿ اإليجابي التفكير إلى تشير

 تدؿ القبعة كىذه المستقبؿ، في ستحدث التي اإليجابية الجكانب يبصر الفرد يجعؿ عقمي مكقؼ كىك
 ىي ما ك الفكائد؟ ىي ما : كاآلتي تككف الصفراء القبعة كتساؤالت ، كاإليجابية اإلشراؽ عمى

   ؟سنجنيو الذم ما ك ؟اإليجابيات

 القبعة الخضراء -5
 يتناكؿك  التفكير كاستثارة كالبدائؿ االقتراحات يرتدييا يعطي كمف كاإلبداع االبتكار قبعة كىي
كمستعد  كالبدائؿ، الجديدة كاألفكار اإلمكانيات عمى كيركز كجديد مختمؼ منظكر مف المشكمة
 نصحح كيؼ  ؟ لك ماذا بالفكرة؟الجديد  ىك ما  :كاآلتي تساؤالتيا كتككف جديد ىك ما كؿ لتجريب

 كنطكر؟ نجدد كيؼ األخطاء؟
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 القبعة الزرقاء -6

 المنظـ أك المنسؽ دكر تمثؿ كىي االستنتاجات ألىـ العاـ كالممخص التفكير مراتب أعمى كىي
الحديث  تكجو فيي ،التفكير فيالتفكير  كىي التعاكني العمؿ أثناء المجمكعة في القائد كدكر

 القبعة بيذه الخاصة كالتساؤالت ، .التفكير أنكاع لجميع  المناسبة الفرصة كتعطي كتقسمو

 القادمة؟ الخطكة ىي ما اآلف؟ نحف أبف 
 القبعات؟ استخداـ ترتيب عف ماذا 
 أخرل؟ طريقة نجرب ىؿ ؟تفكيرنا طريقة عف ماذا 
 كالمخرجات؟ النتائج ىي ما 

 أىداؼ قبعات التفكير الست
 ييدؼ استخداـ قبعات التفكير الست الى في التفكير الى 

  تبسيط التفكير كاتاحة الفرصة أماـ المفكر لمتعامؿ مع قضية كاحدة في الكقت الكاحد بدال" مف
 تداخؿ العكاطؼ مع المنطؽ كاالبداع كالنقد في اف كاحد 

 السماح لنقؿ التفكير كتحكيمو كتطكير مياراتو 
 تكضيح كتبسيط التفكير لتحقيؽ فعالية أكبر 
 لتفكير التحكؿ مف عرضية التفكير الى تعمد ا 
 المركنة في تغيير التفكير مف نمط ألخر 

 آرائيـ كتقبؿ تفكيرىـ كأنماط الطمبة نفسيات فالقبعات الست كأدكات تفكير ميمة لتفيـ
 إلى يؤدم مما معيـ كنفسي فكرم تقارب إلى المطاؼ نياية في لتؤدم أفكاره حسب كمعاممتيـ كؿ

  يدرسيا لتيا لممادة كحبو تدريسو كطريقة لممعمـ تقبؿ الطالب
  التالية التربكية األىداؼالتفكير  قبعات كتحقؽ

 الصائبة القرارات كاتخاذ المشكبلت حؿ في القبعات استخداـ 
 الطمبة كانتباه تركيز جذب . 
 التربكية المشكبلت مع التعامؿ في يجابيةإً  أكثر الطمبة جعؿ . 
 الطمبة لدل التفكير ميارات كتنمية تطكير. 
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 قبعات التفكير الست باستخدام التدريس في المعلم دور ثانيا  

 : بالتالي يقـك أف المعمـ عمى ينبغي التفكير قبعات باستخداـ الدركس لتنفيذ
 الطبلب المعمـيقسـ  بحيث  التعاكنية العمؿ مجمكعات خبلؿ مف الدركس جميع تنفيذ 
 مختمفة مستكيات مف طبلبا الكاحدة المجمكعة تضـ بحيث مجمكعات إلى.   
 مف أكبر عدد مع الطالب يعمؿ بحيث ثبلثة أكحصتيف  بعد المجمكعات تشكيؿ إعادة إمكانية 

 زمبلئو
 جمسات كىي ثبلث خبلؿ مف بالقبعاتالتفكير  استراتيجية عمى الطبلببتعريؼ  المعمـ يبدأ 

 : كالتالي التفكير جمسات مكاضع تككف ك المعمـ بنظميا حصص ثبلث عف عبارة

 مدلكالتيا القبعات ك عف لمطبلب فكرة إعطاء خبلليا كيتـ ؟التفكير قبعات ىي ما : األكلى الجمسة
  . منيا بكؿ المرتبطة التفكير أنماط ك

 قبعة منظكر كؿ مف األسئمة طرح عمى الطبلب حيث يتـ تدريب القبعات، أسئمة : الثانية الجمسة
  . المناسبة حسب  القبعة العبارات ك األسئمة مف مجمكعة تصنيؼ ك الست التدريب قبعات مف

 مجمكعات لمناقشة في الطبلبيعمؿ  الجمسة ىذه كفي ، القبعات نمبسىيا  : الثالثة الجمسة
 ، السكداء الحمراء  ، ، البيضاء : التالي بالتسمسؿ القبعات جميع منظكر مف فكرة أك مكضكع
 الزرقاء ، الخضراء ، الصفراء

 يبدأ معيا كيتفاعمكف ك الست القبعات مدلكالت يعرفكف الطبلب جميع أف مف المعمـ يتأكد أف بعد
 الخطة في الكاردة حسب الخطكات لمتفكير الست القبعات استراتيجية بتكظيؼ الكحدة دركس بتنفيذ

  الدليؿ ىذا في الحقا سترد ك درس لكؿ الدراسية

 مبادئ عامة لنجاح قبعات التفكير الست في تخطيط الدركسثالثا" 

 كيتقمصكف ك يتخيمكف الطبلب يجعؿ أفب كذلؾ الست القبعات الستخداـ المعمـ يميد أف بد ال 
  . القبعات مفكرم أدكار

 الطمبة لدل كاإلثارة الحماس مف جك إلشاعة حقيقة قبعات المعمـ يستخدـ أف يمكف .  
 استخداـ ذلؾ في يساعدك  الست القبعات مف قبعة كؿ مدلكؿ يعرفكف الطبلب أف مف التأكد 

 الطبلبيحفظ   أف يمكفك  ، قبعة كؿ بتفكير لتذكيرىـ الطبلبجميع  يراه مكاف في تعمؽ لكحة
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 لتذكير التشبييات  استخداـ أك ، معيف مكسيقي نمط أك نشيد خبلؿ مف القبعات مدلكؿ
  : ما يمي مثؿ قبعة بكؿ الخاص التفكير بنمط الطبلب

 . كالبيانات بالمعمكمات تتعمؽ األبيض الكرؽ مثؿ البيضاء القبعة -
 . المشاعر ك  بالعكاطؼ تتعمؽ فيي بالدؼء بشعرنا الذم بالميب تذكرنا األحمر القبعة -
  . المساكئ ك الخطر ك الضعؼ بجكانب تيتـ ك بالسمبية تذكرنا السكداء القبعة -
 .التفكير مف ك اإًليجابية المنطقية عمى تركز ك كالتفاؤؿ الشمس بضكء تذكرنا الصفراء القبعة -
  .االبتكار  ك اإلبداع قبعة فيي كالتطكركالحياة  كالنمك بالحقكؿ تذكرنا الخضراء القبعة -
 ك كالتحكـ  الشمكؿ كتعني أعمى مفعمينا  تطؿ كىي الزرقاء بالسماء تذكرنا الزرقاء القبعة -

  .التكجيو 
 غاية القبعات تككف ال أف ك بالدرس الخاصة التعممية األىداؼ عمى المعمـ تركيز مف بد ال 

  . الكحدة تعميـ مف المنشكدة األىداؼ عف الطبلب ك المعمـ تميي
  تمثميا التي النظر كجيات احتراـ ضركرة ك ميمة القبعات جميع  أف عمى التأكيد . 
 الدرس  عف الحقائؽ ك المعمكمات جمع في الطمبةجميع  اشتراؾ ك البيضاء بالقبعة دائما البدء 

 دقيقة 91 إلى 90 بيف يتراكح كقتا تمنح ك
 المجمكعات. مناقشة عند دقائؽ ثبلث يتعدل ال كقتا الحمراء القبعة تمنح 
 اإليجابية  إلى يحتاج  فاإلبداع الصفراء بعد الخضراء القبعة أفكار تناقش أف دائما يجب .  
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 الدركس كفقا" لقبعات التفكير الستتخطيط رابعا" 
         الدرس األكؿ : األشكاؿ الرباعية                                               الزمف: حصتاف

 التعرؼ عمى الشكؿ الرباعي كخصائصو اليدؼ العاـ لمدرس
 االىداؼ السمككية : 

 °. 290زكايا الشكؿ الرباعي =  اتقياس يثبت الطالب أف مجمكع -9
 زاكية مجيكلة في الشكؿ الرباعي. اتيجد الطالب قياس -1
 
 

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة
 يذكر الطالب مجمكع 

 زكايا المثمث قياس
 مجمكع زكايا المثمث = ........ درجو 
 900كؽ        ب =  10أ =         أ ب مثمث فيو  ؽ°  
 0ما ؽ          ج   

 مف مصنكعة رباعية أشكاؿ ، ايضاح كسيمة المدرسة، كتاب  المصادر ك الكسائؿ
 المسطرة ، السبكرة ، الطباشير المعمـ، دليؿ المقكل، الكرؽ

 ،  قبعات ممكنةاليندسية االدكات.
 

 خطة السير في تنفيذ الدرس
 التقكيـ االجراءات كاالنشطة األىداؼ السمككية

 
 

 أف الطالب يثبت -2
 اتقياس مجمكع

 الشكؿ زكايا
 290= الرباعي

.° 

 أكال" تمييد
  التمييد عف طريؽ طرح عنكاف الدرس ثـ

تناكؿ مكجز لممتطمب السابؽ كقياسو كبياف 
 صمتو بمكضكع الدرس

  عرض فكرة مكجزة كعامة عف ميارات حؿ
 المسائؿ اليندسية المراد تنميتيا

 سمكب مبسط أي شرح برنامج القبعات الست ب
لمتبلميذ مع التأكد عمى قكاعده االساسية 

لمطبلب بحيث تكتب عمى لكحة كتعمؽ عمى 

 
 

  يتابع المعمـ
 تنفيذ النشاط
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 جدراف الصؼ  
 ثانيا" /اجراءات تحقيؽ اليدؼ

  المناقشة كالحكار كاالكتشاؼ المكجو في
 عرض النشاط االتي:

الشكؿ الرباعي   
المقابؿ أ ب ج د 

 ،  مجمكع
الزكايا  قياسات

االربعة ىك نفس 
 قياسات كعمجم

زكايا المثمثيف 
المذيف انقسـ الييما الشكؿ الرباعي: كيؼ نثبت 

زكايا الشكؿ الرباعي = قياسات أف مجمكع 
290º          

 يطمب المعمـ مف الطبلب  القبعة السكداء
ارتداء القبعة السكداء : كىي قبعة تحديد 

المشاكؿ سئبل" الطبلب : ما ىي المشكمة 
 حدد المطمكب....: بمعنى في ىذا النشاط 

  يطمب المعمـ مف الطبلب القبعة البيضاء
:  خمع القبعة السكداء كارتداء القبعة البيضاء
قبعة المعمكمات سائبل" الطبلب: ما ىي 

 ؿ المسألة..........المعطيات المطمكبة لح
  يطمب المعمـ مف الطبلب القبعة الحمراء :

خمع القبعة البيضاء كارتداء القبعة الحمراء 
عرفة مشاعر الطبلب نحك المسألة ، كاف لم

كاف ىناؾ قمؽ أك خكؼ تجاىيا ، لمكشؼ 
عف نسبة الطبلب الراغبيف بحميا ، كمدل 

 صعكبتيا.

  أكمؿ مجمكع
زكايا  اتقياس

الشكؿ الرباعي 
... = 

 
 
 
 
 
 
  "ارسـ شكبل

رباعيا" كتحقؽ 
مف أف مجمكع 

 º 290زكاياه 
 
 
 
 
 
 
 أثبت أف مجمكع 

زكايا  قياسات
الشكؿ الرباعي= 

290 º 
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  :يطمب المعمـ مف الطبلب القبعة الصفراء
خمع القبعة الحمراء كارتداء القبعة الصفراء 

لتحديد الفكائد كااليجابيات التي يستفيد منيا 
زكايا  قياسات ت أف مجمكعالطبلب عند اثبا

 . º 290الشكؿ الرباعي = 
  :يطمب المعمـ مف الطبلب القبعة الخضراء

خمع القبعة الصفراء كارتداء القبعة الخضراء 
: قبعة االبداع كاالبتكار : لتحديد ككضع 
خطة حؿ في الشكؿ السابؽ إلثبات  أف 

زكايا الشكؿ الرباعي = قياسات مجمكع 
290 º  : 

 .لمناسبة................ا ضع خطة الحؿ
  :يطمب المعمـ مف الطبلب القبعة الزرقاء

خمع القبعة الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء: 
قبعة التنفيذ كالشمكؿ كاالدارة كذلؾ لتنفيذ 
خطة الحؿ لمكصكؿ الي الحؿ ثـ بعدىا 

 يطمب منيـ التأكد مف صحة الحؿ
 .....................نفذ خطة الحؿ...... -
                       ..............تحقؽ مف صحة الحؿ...... -

 
 
 
 

الطالب قياس يجد  -4
زاكية مجيكلة في 

 الشكؿ الرباعي.

  اثارة انتباه كاىتماـ الطبلب كتحفيز دافعيتيـ
مف خبلؿ عرض المثاؿ االتي لممناقشة 

كالحكار مع الطبلب مستخدما" المعمـ 
 العصؼ الذىني كالمجمكعات التعاكنية

في الشكؿ مثاؿ :
المقابؿ أ ب ج د 

شكؿ رباعي ، 
 أكجد قيمة س؟ 

 

 
 
  مبلحظة

كمتابعة اجابات 
الطبلب في 

مناقشة المثاؿ 
 المجاكر
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 لسكداءالقبعة ا
يناقش المعمـ الطبلب حكؿ: ما ىي القبعة 

المناسبة لتحديد مشكمة السؤاؿ: ثـ يكمفيـ بمبس 
في المثاؿ:  القبعة السكداء لتحديد المطمكب حمو

 حدد المطمكب:.......؟
 القبعة البيضاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة السكداء 
المعمكمات كيكمفيـ بارتداء القبعة البيضاء لتحديد 

كالبيانات المطمكبة لحؿ المثاؿ مف خبلؿ السؤاؿ 
 التالي: حدد المعطيات ........................

 القبعة الحمراء
بعد االنتياء مف تحديد المطمكب حمو في المثاؿ 

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة البيضاء 
كيكمفيـ بارتداء القبعة الحمراء لمعرفة مشاعر 

حؿ المثاؿ كتحديد عدد الطبلب  الطبلب تجاه
 الراغبيف حؿ المثاؿ.

 القبعة الصفراء
يطمب المعمـ مف الطبلب مف الطبلب خمع 
 القبعة الحمراء كارتداء القبع الصفراء لما يمي

معرفة عدد الطبلب الذيف عندىـ استعداد  -
 كطكح لحؿ المثاؿ

تحديد الفكائد كالمنافع التي يمكف أف نستفيد   -
منيا عند تكظيؼ  أحد الزكايا المجيكلة في 

 الشكؿ الرباعي
 القبعة الخضراء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الصفراء 
 كلبس القبعة الخضراء لئلجابة عف االسئمة االتية

 السابؽكيؼ يمكف ايجاد قيمة س في المثاؿ  -

 
 

 
 

أكجد قيمة الزاكية 
 9المجيكلة في س

مف تماريف  22ص
ك مسائؿ في الكتاب 

 المدرسي
 
 
 
 
  في الشكؿ

الرباعي االتي 
 سأكجد قيمة 
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كالفرضيات التي تساىـ ما ىي االقتراحات  -
 د قيمة س..في ايجا

 يجاد قيمة س........مناسبة إل خطةضع  -
 القبعة الزرقاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الخضراء 
كارتداء القبعة الزرقاء لئلجابة عف االسئمة 

 االتية: 
رتب الخطكات السابقة بدء" بتحديد  -

الحؿ إليجاد  خطةالمعطيات كانتياء" بكضع 
 قيمة س...........................

 مة س..................إلجاد قي خطةنفذ  -
 ...............تحقؽ مف صحة الحؿ..... -

 التقكيـ الختامي لمدرس

كقياس  º 85أ ب ج د شكؿ رباعي فيو قياس زاكية أ =  -7
  º 90، كقياس زاكية ج =  º 300زاكية ب الخارجية = 

 تكجد ىناؾ زاكيتاف مجيكلتاف في السؤاؿ ما ىما 
 ة...........................حدد المطمكب في المسأل

  ىؿ ىناؾ معمكمات متكفرة تساعد في ايجاد أحد الزاكيتاف
لمعطيات المتكفر في المجيكلتاف حدد ا

 ..........................................................المسألة..........................
  مناسبة لمحؿ...... خطةضع.............................................................. 
  الحؿ............... خطةنفذ.............................................................. 
 .تحقؽ مف صحة الحؿ..................................................................... 
ج          : أ ب ج د شكؿ رباعي فيو ؽؿ الشكؿ المقاب -8

=10º  
 ......اكتب المعطيات المسألة.......................... 
 المقابؿ................... حدد المطمكب حمو في السؤاؿ 
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  حؿ خطة  خطةكيؼ يمكف ايجاد المطمكب حمو في السؤاؿ : ضع...................... 
  ثـ أكجد قياس زاكية أ ، ب ، دأكجد قيمة س في الشكؿ المجاكر ....................... 
 ؿ المجاكر..............................................تحقؽ مف صحة الحؿ في السؤا 

 حصص 2:  األضالع                                            الزمف: متكازم الدرس الثاني

 األضبلع : التعرؼ عمى متكازماليدؼ العاـ لمدرس
 األىداؼ السمككية 

 يعرؼ الطالب متكازم األضبلع -9
 يبرىف الطالب أف كؿ ضمعيف متقابميف متساكييف -2
 يبرىف الطالب أف كؿ زاكيتيف متقابميف متساكيتيف -2
 يبرىف الطالب أف قطرا متكازم األضبلع ينصؼ كؿ منيما األخر -1
 يجد الطالب قياس زاكية مجيكلة في متكازم األضبلع -1

 قياس المتطمب السابؽ السابقةالمتطمبات 
  يستخرج الطالب مف شكؿ رباعي

 مرسـك زكايا متساكية بالتبادؿ
  يجد الطالب محيط شكؿ رباعي

 معطي

  استخرج مف الشكؿ الرباعي المجاكر زكايا
متساكية 
 بالتبادؿ 

 
  = سـ 1سـ كطكؿ ب ج = 9اذا كاف طكؿ أب

 أكجد محيط الشكؿ أ ب ج د
المدرسة، كسيمة ايضاح ، أشكاؿ رباعية  كتاب المصادر كالكسائؿ

مصنكعة مف الكرؽ المقكل، دليؿ المعمـ، الطباشير 
 ، السبكرة ، المسطرة .
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 خطة سير تنفيذ الدرس

 التقكيـ االجراءات كاالنشطة األىداؼ السمككية
 
 
 متكازم الطالب يعرؼ -3

 األضبلع

 التمييد 
يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ عرض 
مجمكعة مف األشكاؿ الرباعية التي 

تمثؿ متكازم أضبلع كاخرل ال تمثؿ 
متكازم أضبلع نت خبلؿ النشاط 

 التالي 
كؿ االشكاؿ التالية متكازم / نشاط

 أضبلع  

ككؿ االشكاؿ التالية ليست متكازم 
 أضبلع

 القبعة السكداء
القبعة يطمب المعمـ مف الطبلب بمبس 
السكداء لتحديد المشكمة : عرؼ 

متكازم األضبلع؟ تحديد 
 المطمكب......
 القبعة البيضاء

يكمؼ المعمـ الطبلب بخمع القبعة 
السكداء كارتداء القبعة البيضاء 

كيطمب منيـ التأمؿ في االشكاؿ 
السابقة في النشاط السابؽ كتحديد 

المعمكمات كالمعطيات المكجكدة في 
تجعؿ االشكاؿ السابقة األشكاؿ كالتي 

 
 
 
  مبلحظة مدل

مشاركة الطبلب 
 كتفاعميـ

 
 
 
 
 
 
  عرؼ متكازم

 األضبلع
 
 
 
 
  "ارسـ شكبل

لمتكازم األضبلع 
كحدد عميو 

المعطيات التي 
 تحقؽ التعريؼ؟ 
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متكازم أضبلع، ككذلؾ تحديد 
المعمكمات التي ال تجعؿ الشكؿ 

 متكازم أضبلع
حدد المعطيات المكجكدة في االشكاؿ  -

السابقة كالتي تجعميا متكازم 
 ............................أضبلع.

 .............عرؼ متكازم االضبلع -
 القبعة الصفراء

يكمؼ المعمـ بارتداء القبعة الصفراء 
بعد خمع القبعة البيضاء لتحديد الفكائد 

التي يمكف أف نجنييا مف الشكؿ 
 متكازم أضبلع . 
 القبعة الخضراء

يكمؼ المعمـ بخمع القبعة الصفراء 
كارتداء القبعة الخضراء طالبا" منيـ 

رسـ عدة أشكاؿ مختمفة لمتكازم 
ات األضبلع محدديف عمييا المعطي

 المطمكبة.
لمتكازم األضبلع كضع  ارسـ شكبلن  -

 المعطيات عميو؟....
 مناسبة لتككيف تعريفان خطة ضع  -

 لمتكازم األضبلع؟
اقترح تعريفا" مناسبا" لمتكازم  -

التي  الخطةاألضبلع مف خبلؿ 
 كضعتيا كالمعطيات التي جمعتيا؟ 
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 كؿ أف الطالب يبرىف -2

 متقابميف ضمعيف
 متساكييف

 

  يناقش المعمـ مع الطبلب اثبات
 النظرية التالية

في متكازم األضبلع كؿ ضمعيف 
متقابميف متساكييف ، ككؿ ضمعيف 

خبلؿ المثاؿ متقابميف متساكييف " مف 
 االتي

 مثاؿ/ في الشكؿ المقابؿ 
 أثبت أف  

 أب = ب ج ،
 ب ج = أ د  

 القبعة السكداء
يطمب المعمـ مف الطبلب لبس القبعة 

السكداء لتحديد مشكمة المثاؿ مف 
 خبلؿ االجابة عمى السؤاؿ التالي

 لمثاؿ.......حدد المطمكب حمو في ا -
 القبعة البيضاء

يكمؼ المعمـ الطبلب بخمع القبعة السكداء 
كلبس القبعة البيضاء لتحديد المعطيات 

كالمعمكمات المكجكدة في السؤاؿ 
 كالمطمكبة إلثبات النظرية مف خبلؿ : 

 .............تحديد المعطيات ...... -
 القبعة الحمراء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
معرفة البيضاء كارتداء القبعة الحمراء ل

مشاعر الطبلب نحك اثبات النظرية ، 
كمعرفة عدد الطاب الراغبيف في اثبات 
النظرية ، كمعرفة ما اف كاف ىناؾ قمؽ 

 تجاه اثبات النظرية

 
  :أكمؿ 

في متكازم 
األضبلع كؿ 

ضمعيف متقابميف 
..... 

ككؿ زاكيتيف 
 متقابمتيف ....

 
 
 

 
 مف  21ص 2س

 المدرسيالكتاب 
 
 
 
 
 
 
  أكمؿ/ مف

خصائص متكازم 
 .......االضبلع

 
 
 
 
 



052 
 

 القبعة الصفراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 

الحمراء كارتداء القبعة الصفراء لمبحث عف 
الفكائد كااليجابيات التي نحصؿ عمييا مف 
" تساكم ك تكازم كؿ ضمعيف متقابميف في 

متكازم األضبلع" مف خبلؿ األسئمة 
 التالية: 

ماذا نستفيد مف تساكل كتكازل كؿ  -
 ضمعيف متقابميف في متكازم األضبلع

بماذا نكظؼ تساكم كتساكم كؿ  -
 ضمعيف متقابميف في متكازم األضبلع

 القبعة الخضراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 

الصفراء كلبس القبعة الخضراء لمبحث 
 دأب = عف خطة مناسبة إلثبات أف 

 ب ج = أ د ج ،
 ماذا لك استخدمنا تطابؽ المثمثيف -

 أ ب ج ، أ د ج  
 الحؿ.. خطةحدد  -

 القبعة الزرقاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة   

الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء لتمخيص 
كترتيب الخطكات السابقة كتنفيذ 

 خطةاستراتيجية الحؿ : نفذ 
 الحؿ......................

 
 
 
 
  أ ب ج د متكازم

أضبلع فيو أ ب 
 1سـ ، ب ج  1

 سـ ، 
ارسـ شكبل"  -

 ىندسيا" لممسالة 
أكجد محيط  -

 متكازم األضبلع
 
 

 قطرا أف الطالب يبرىف -2
 األضبلع متكازم
 منيما كؿ ينصؼ

 األخر

 بمناقشة كمشاركة الطبلب  المعمـ يقكـ
 متكازم قطرا" التالية النظرية برىاف في

" االخر منيما كؿ ينصفاف األضبلع

طرا متكازم أكمؿ : ق
 .........األضبلع
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  الطبلب مع كالمشاركة بالحكار كذلؾ
 القبعة السكداء

يطمب المعمـ مف الطبلب ارتداء 
، مناقشتيـ فيما القبعة السكداء 

تستخدـ ، كىؿ تستخدـ لتحديد 
المشكمة ، ثـ يطمب منيـ تحديد 

 المطمكب اثباتو....................
 القبعة البيضاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
السكداء كلبس القبعة البيضاء 

الخاصة بالمعمكمات لتحديد 
المعمكمات كالمعطيات المناسبة 

كازم األضبلع إلثبات أف "قطرا مت
ينصفاف 

كؿ منيما 
االخر" مف 

 خبلؿ السؤاؿ
حدد المعطيات المكجكدة عمى الشكؿ  -

السابؽ كالبلزمة إلثبات أف " قطرا 
متكازم األضبلع ينصفاف كؿ منيما 

 .............االخر.................
 القبعة الحمراء

يطمب المعمـ مف الطبلب لبس القبعة 
البيضاء كذلؾ الحمراء بعد خمع القبعة 

لمعرفة مشاعر الطبلب تجاه المسألة، 
كمعرفة ما اف كاف ىناؾ غضب كقمؽ 

كخكؼ ناتج مف عدـ مقدرتيـ عمى 
 االثبات

 
 
 
 
 
  مناقشة تمريف ص

في الكتاب  21
 المدرسي

 
 
 
 
 
  أعد اثبات أف

قطرا متكازم 
األضبلع ينصفاف 

كؿ منيما األخر 
 بأسمكبؾ ؟ 
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 قياس الطالب يجد -1

 في مجيكلة زاكية
 األضبلع متكازم

 القبعة الخضراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 

الحمراء كارتداء القبعة الخضراء 
لمناقشة كمشاركتيـ في حؿ االسئمة 

 االتية
متكازم  يكيؼ يمكف اثبات أف قطرا -

االضبلع ينصفاف كؿ منيما 
 ...........األخر...................

 ..............اسبة لذلؾمن خطةضع  -
 القبعة الزرقاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء كذلؾ 

الحؿ ككصكال" إلثبات أف  خطةلتنفيذ 
"قطرا متكازم األضبلع ينصفاف كؿ 

منيما األخر" مف خبلؿ مناقشة 
كمشاركة الطبلب في االجابة عف 

خطة االسئمة التالية: نفذ 
 ............................الحؿ..

 ثبات.........ك تحقؽ مف صحة اال
  يقـك المعمـ بعرض كمناقشة المثاؿ

 ثاؿالمالتالي مف خبلؿ 
أ ب ج د متكازم أضبلع فيو أ د = 

، أكجد  º 10ج =       سـ ، ؽ 9
 قياس باقي الزكايا؟ 

 القبعة السكداء
يطمب المعمـ مف الطبلب لبس القبعة 

السكداء لمناقشة المطمكب حمو في 
 المثاؿ السابؽ مف خبلؿ السؤاؿ: 

 
 
 
 

 
  أكجد قياس

في  الزاكيتيف أ ، د
 الشكؿ االتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 21ص 2س 
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 لمثاؿ السابؽ.حدد المطمكب حمو في ا -
 القبعة البيضاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
السكداء كارتداء القبعة البيضاء لتحديد 
المعمكمات كالمعطيات المطمكبة لحؿ 

 المثاؿ السابؽ مف خبلؿ 
 ة في المثاؿ..حدد المعطيات المكجكد -

 القبعة الحمراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 

البيضاء كارتداء القبعة الحمراء لمتعبير 
الطبلب نحك حؿ المثاؿ  عف مشاعر

، كعدد الطبلب الراغبيف في حؿ 
 المثاؿ السابؽ

 القبعة الخضراء
يكمؼ المعمـ الطبلب بخمع القبعة 

الحمراء كارتداء القبعة الخضراء 
لتحديد استراتيجية مناسبة إليجاد باقي 
الزكايا في المثاؿ السابؽ كاالجابة عف 

 االسئمة االتية
 بؽ...الساضع فرضيات لحؿ المثاؿ  -
 السابؽ..... ارسـ المسألة في المثاؿ -
 ...اسبة........منالحؿ ال خطةحدد  -

 القبعة الزرقاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء لمقياـ 

 باألنشطة التالية
رتب كلخص الخطكات السابقة إليجاد  -

 ....حؿ مناسبة ......... خطة
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 التقكيـ اختامي

 عرؼ متكازم األضبلع ................................................................  -9
 مف خصائص متكازم األضبلع كؿ ضمعيف متقابميف ....... ككؿ زاكيتيف متقابمتيف........ -2
 في الشكؿ المقابؿ  أ ب ج د متكازم أضبلع فيو  -2

 ـس 21سـ ، كمحيطو =  9، أ ب =  91ؽ       أ = 
 أكجد قياسات زكاياه كأطكاؿ أضبلعو

 .........................................حدد المعطيات 
 ..........................................حدد المطمكب 
  الحؿ المناسبة........................... خطةحدد 
 .............أكجد قياس الزكايا ب ، ج ، أطكاؿ أضبلعو 
  الحؿ...................................تحقؽ مف صحة 
 

 حصص 2: متي يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضالع                    الزمف: الدرس الثالث

 : ليدؼ العاـ لمدرسا
 يتعرؼ الطالب عمى الحاالت التي يككف فييا الشكؿ الرباعي متكازم أضبلع                 

 األىداؼ السمككية: 
 الطالب متى يككف الشكؿ الرباعي متكازم أضبلعيحدد  -9
 يثبت الطالب الشكؿ الرباعي المعطى متكازم أضبلع -2

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة
 يعدد الطالب خصائص متكازم األضبلع 
  يجد الطالب زاكية مجيكلة في متكازم

 األضبلع

  المناقشة ك الحكار ك المشاركة مع الطبلب
بمفيـك متكازم األضبلع فيما يتعمؽ 
 كخصائصو

 مف كتاب المدرسة 21ص  2س 
كتاب المدرسة، كسيمة ايضاح ، دليؿ المعمـ،  الكسائؿ كالمصادر

الطباشير ، السبكرة ، المسطرة . االدكات 
 اليندسية
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 خطة السير في تنفيذ الدرس
 التقكيـ االجراءات كاالنشطة األىداؼ السمككية

 
 
 

يحدد الطالب  -9
متى يككف 

الشكؿ 
الرباعي 
متكازم 
 أضبلع

 

 التمييد
  كفييا يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ مناقشة

الطبلب في مفيـك متكازم األضبلع ، 
كخصائص متكازم كذلؾ مف خبلؿ قياس 

 المتطمبات السابقة . 
  يناقش المعمـ مع الطبلب الخصائص السابقة

لمتكازم األضبلع ، ثـ يطرح عمى الطبلب 
مف الكتاب  10في ص التساؤالت المكجكدة 

 المدرسي.
 اجراءات تنفيذ اليدؼ 

يقـك المعمـ برسـ شكؿ رباعي معطى عميو تساكل 
كؿ ضمعيف متقابميف متساكييف ثـ يناقش ك يشارؾ 

الطبلب في اثبات أف الشكؿ 
متكازم أضبلع ، مف المقابؿ 

 خبلؿ األسئمة االتية:
:                                           القبعة السكداء

يطمب المعمـ مف الطبلب ارتداء القبعة السكداء 
 لئلجابة عف األسئمة االتية: 

 نشاط السابؽ.........حدد المطمكب حمو في ال -
 القبعة البيضاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة السكداء 
ت كارتداء القبعة البيضاء كذلؾ لتحديد المعطيا

كالمعمكمات المطمكبة إلثبات أف " الشكؿ 
الرباعي الذم فيو كؿ ضمعيف متقابميف متساكييف 

يككف متكازم أضبلع " مف خبلؿ االجابة عف 
السؤاؿ االتي: حدد المعطيات المكجكدة عمى 

 
  ما ىي

خصائص 
متكازم 

 األضبلع؟ 
 
 
 
  مبلحظة

كمشاركة 
الطبلب 
 كتفاعميـ

 
 
  يككف الشكؿ

الرباعي متكازم 
أضبلع اذا كاف 
 فيو............

 
 
 
  متابعة

كمبلحظة 
الطبلب 

كتصحيح 
 اجاباتيـ 
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الشكؿ السابؽ كالمطمكبة إلثبات أف " الشكؿ 
الرباعي الذم فيو كؿ ضمعيف متقابميف متساكييف 

 م أضبلع" ىك متكاز 
 حدد المعطيات............................... -

 القبعة الحمراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة البيضاء 

كارتداء القبعة الحمراء لئلجابة عف األسئمة 
 االتية: 

نريد اثبات أف الشكؿ الذم فيو كؿ ضمعيف  -
متقابميف متساكييف يككف متكازم أضبلع، ما 

ىك مطمكب ) قمؽ ، رضا ، مشاعركـ تجاه ما 
 سركر ، رفض ، قبكؿ ، رغبة(

 شاركة في اثبات ذلؾ...كـ عدد الراغبيف في الم -
 القبعة الخضراء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الحمراء 
كارتداء القبعة الخضراء لمبحث عف استراتيجية 

مناسبة إلثبات أف الشكؿ الذل فيو كؿ ضمعيف 
متكازم أضبلع ، متقابميف متساكييف يككف 

 مناقشة األسئمة التالية
كيؼ نثبت في الشكؿ السابؽ أف الشكؿ أ ب ج  -

 ...........د متكازم أضبلع .................
 ماذا لك استخدمنا تطابؽ المثمثيف أ ب ج ، أج د  -
 بة لذلؾ..................حؿ مناس خطةضع  -
 القبعة الزرقاء  
القبعة الخضراء يطمب المعمـ مف الطبلب خمع   

 لبس القبعة الزرقاء لئلجابة عف األسئمة االتية
الحؿ التي كضيعت إلثبات اف الشكؿ  خطةنفذ  -

الرباعي الذم فيو كؿ ضمعيف متقابميف يككف 

 
 
 
 
 
 
  أثبت أف الشكؿ

الرباعي الذم 
فيو كؿ زاكيتيف 

متقابمتيف 
متساكيتيف 

 متكازم أضبلع 
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 ............متكازم أضبلع.................
 ..................تحقؽ مف صحة االثبات.. -

 القبعة الصفراء
ب لبس القبعة الصفراء يطمب المعمـ مف الطبل

بعد خمع القبعة الزرقاء لئلجابة عف األسئمة 
 االتية: 

كيؼ يمكف أف نستفيد مف النظرية السابقة في  -
اثبات أف الشكؿ الرباعي الذم فيو كؿ ضمعيف 

 متكازييف يككف متكازم أضبلع
كيؼ نستفيد مف النظرية السابقة في اثبات أف  -

تيف متساكيتيف الشكؿ الذم فيو كؿ زاكيتيف متقابم
 يككف متكازم اضبلع

ىؿ يمكف تكظيؼ النظرية السابقة في اثبات اف  -
الشكؿ الذم فيو كؿ القطراف ينصفاف كؿ منيما 

 االخر يككف متكازم أضبلع. 
 
 
 
 
 

يثبت الطالب  -2
الشكؿ 

الرباعي 
المعطى 
متكازم 
 أضبلع

 

 التمييد  
   اثارة اىتماـ كانتباه الطبلب مف خبلؿ عرض

التالي: ما ىي الحاالت التي يككف فييا السؤاؿ 
 الشكؿ الرباعي متكازم أضبلع

 مناقشة السؤاؿ التالي 
أ ب ج د شكؿ رباعي فيو أ ب // ج د ، ؽ      

أثبت  901، ؽ      أ د ج =  11س ب أ = 
 أف الشكؿ أ ب ج د متكازم أضبلع. 

 القبعة السكداء  
يطمب المعمـ مف الطبلب ارتداء القبعة السكداء 

 الخاصة بتحديد المشكبلت، ثـ يطمب منيـ 
 سؤاؿ .................حدد المطمكب حمو في ال -

 

 
 
 
 
 
 
  مبلحظة صحة

 اجابات الطبلب
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 القبعة البيضاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة السكداء 

كارتداء القبعة البيضاء الخاصة بتحديد 
االجابة المعمكمات ك البيانات ، ثـ يطمب منيـ 

 عف السؤاؿ االتي
 ي السؤاؿ............حدد المعطيات المتكفرة ف -

 القبعة الحمراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة البيضاء 

كارتداء القبعة الحمراء كذلؾ لمتعبير عف مشاعر 
الطبلب نحك حؿ السؤاؿ ، كمعرفة عدد الطبلب 

 الراغبيف في حؿ السؤاؿ
 القبعة الصفراء

مـ مف الطبلب خمع القبعة الحمراء يطمب المع
كارتداء القبعة الصفراء لمكشؼ عف المنافع 

كالفكائد التي يمكف أف نحصؿ عمييا مف كراء 
تكظيؼ خصائص متكازم األضبلع في اثبات 

 الشكؿ الرباعي المعطي متكازم أضبلع
كيؼ يمكف االستفادة مف خصائص متكازم  -

االضبلع في اثبات الشكؿ أ ب ج د متكازم 
 أضبلع في السؤاؿ السابؽ

 القبعة الخضراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الصفراء 

كارتداء القبعة الخضراء كذلؾ لممشاركة في 
كضع خطة أك استراتيجية مناسبة إلثبات أف 
الشكؿ أ  ب ج د متكازم أضبلع في السؤاؿ 

 السابؽ أعبله
مناسبة إلثبات أف الشكؿ أ ب ج د  خطةضع  -

 متكازم أضبلع في السؤاؿ السابؽ 

  مبلحظة
مشاركة الطبلب 

 كتفاعميـ
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 القبعة الزرقاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة الخضراء 
ارتداء القبعة الزرقاء كيطمب منيـ االجابة عف 

 االسئمة التالية:
 .......................الحؿ...... خطةنفذ  -
 ...................تحقؽ مف صحة االثبات. -
 مة مف عندؾ...........دعـ صحة االثبات بأمث -

 
  متابعة صحة

 9حؿ س
مف  12ص

 الكتاب المدرسي
 

 التقكيـ الختامي

 
 المدرسي الكتاب مف  19ص 2س  . 

 

 

 

 

 

 

 

 



062 
 

          حصة كاحدةالزمف:        المعيف –حاالت خاصة مف حاالت متكازم األضبلع الدرس الرابع: 

 التعرؼ عمى المعيف كبعض خصائصو: اليدؼ العاـ لمدرس
 األىداؼ السمككية

 أف يعرؼ الطالب المعيف -9
 أف يبرىف الطالب نظرية " قطرا المعيف متعامداف" كينصفاف كؿ منيما االخر -2
 الطالب الحاالت التي يككف فييا الشكؿ الرباعي معيفيعدد  -2

 قياس المتطمبات السابقة المتطمبات السابقة
  يذكر الطالب خصائص

 متكازم األضبلع
  يجد الطالب قياس الزاكية

الناشئة مف منصؼ 
القاعدة في المثمث 

 المتساكم الساقيف

 مناقشة شفكية حكؿ خصائص متكازم األضبلع 
  التالي: في مناقشة السؤاؿ

=  9المجاكر ؽ      
.............................. 

 .....................السبب...

كتاب المدرسة، كسيمة ايضاح ، أشكاؿ رباعية مصنكعة مف  المصادر ك الكسائؿ
الكرؽ المقكل، دليؿ المعمـ، الطباشير ، السبكرة ، المسطرة . 

 االدكات اليندسية
 الدرسخطة السير في تنفيذ 

 التقكيـ األنشطة االجراءات
 
 
 
 الطالب يعرؼ أف -3

 المعيف

 التمييد
  يميد المعمـ لمدرس مف خبلؿ مراجعة

خصائص متكازم األضبلع بالمناقشة 
 كالحكار

  اثارة انتباه الطبلب كاىتماميـ حكؿ
مكضكع المعيف مف خبلؿ عرض كسيمة 

 ايضاح تتضمف شكؿ المعيف.

     
  عرؼ متكازم

 األضبلع؟
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  كالحكار استخداـ استراتيجية المناقشة
كاالكتشاؼ المكجو لمساعدة الطبلب في 

مناقشة المثاؿ ،  اكتشاؼ مفيـك المعيف
التالي لمساعدة الطبلب في اكتشاؼ مفيكـ 

 المعيف
 مثاؿ

تأمؿ المعيف في 
 الشكؿ المقابؿ
 ماذا تالحظ

 ىؿ االضبلع متساكية.. -
 ىؿ يعتبر متكازم -

 ........أضبلع............السبب..
أف مجمكعة المعينات ىؿ يمكف اعتبار  -

 ضبلع...اال جزئية مف مجمكعة متكازيات
 القبعة السكداء

بعد العرض التمييدم لمكضكع المعيف 
كاستماع المعمـ إلجابات الطبلب لتكجييـ 

كتقريبيـ نحك اكتشاؼ مفيـك المعيف يطمب 
المعمـ منيـ ارتداء القبعة السكداء ، كطالبا" 

 منيـ تحديد مشكمة المثاؿ السابؽ مف
 خبلؿ االجابة عف السؤاؿ االتي:

ىؿ المطمكب ايجاده ىك تعريؼ متكازم  -
 ..................األضبلع أـ المعيف..

 في المثاؿ السابؽ..حدد المطمكب ايجاده  -
 القبعة البيضاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
السكداء كارتداء القبعة البيضاء لمبحث عف 

اؿ كالشكؿ المعمكمات كالمعطيات في المث

 
 عرؼ المعيف؟ 
 
 
 
 
 يف أكمؿ: المع

ىك حالة 
خاصة 

 مف...........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  المعيف ىك

متكازم 
أضبلع 

 فيو......
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السابؽ التي تككف تعريؼ امعيف مف خبلؿ 
 االجابة عف األسئمة االتية: 

 معيف متكازم أضبلع؟ىؿ يمكف اعتبار ال -
 السبب.................................

 ميعيا متساكية....؟ىؿ أضبلع المعيف ج -
ىؿ يمكف اعتبار المعيف متكازم أضبلع  -

 ؟..........فيو جميع األضبلع متساكية.
حدد المعطيات المكجكدة عمى الشكؿ  -

 المعيف................كالمنتمية لتعريؼ 
 القبعة الحمراء

بعد جمع المعمكمات كالمعطيات حكؿ 
مفيـك المعيف يطمب المعمـ مف الطبلب 

خمع القبعة البيضاء كارتداء القبعة الحمراء 
كذلؾ لمتعرؼ عمى مشاعر الطبلب كمدل 

البحث عف تعريؼ استعدادىـ كرغبتيـ في 
المعيف ، كمعرفة عدد الراغبيف في ذلؾ ، 
كمعرفة ما اف كاف ىناؾ قمؽ كتردد عند 

 الطبلب تجاه ذلؾ .
 القبعة الخضراء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
الحمراء كارتداء القبعة الخضراء كذلؾ 

لكضع االستراتيجية المناسبة لتككيف مفيكـ 
 ة األتية:المعيف كاالجابة عف االسئم

مف خبلؿ المعمكمات التي جمعت عف  -
المعيف في القبعة البيضاء ككف تعريفا" 

 مناسبا" لممعيف ................
 يحقؽ تعريؼ المعيف. ىندسيا" ارسـ شكبلن  -
عبر عف مفيـك المعيف بمغتؾ الخاصة ظف  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  أكمؿ : متكازم

األضبلع الذم 
ع فيو جمي

األضبلع 
متساكية 

 يسمي.......
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ضع استراتيجية مناسبة لذلؾ 
.............................. 

 القبعة الزرقاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء كذلؾ 

لترتيب كتنظيـ المعمكمات التي جمعت في 
القبعات السابقة لتمخيص تعريؼ المعيف 

 كابراز أىـ الخصائص المميزة لو 
نفذ االستراتيجية التي كيضعت في القبعة  -

الخضراء لتككيف تعريؼ 
 ...............المعيف..................

 ف بتعبيرؾ الخاص...لخص تعريؼ المعي -
تحقؽ مف ككف  -

الشكؿ المقابؿ معيف 
مع تبرير اجابتؾ 

 باألدلة 
 القبعة الصفراء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
الزرقاء كارتداء القبعة الصفراء كذلؾ لمبحث 

عف الفكائد كالمنافع التي نجنييا مف شكؿ 
المعيف مف خبلؿ االجابة عف األسئمة 

 االتية: 
ماذا نستفيد مف شكؿ المعيف في الحياه  -

 ......................اليكمية؟........
المعيف ما ىي أىمية تكظيؼ خصائص  -

 ...............في حؿ األسئمة اليندسية؟
كيؼ نستفيد مف تعريؼ المعيف في اثبات  -

    ......أنو متكازم أضبلع...............
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أف يبرىف الطالب  -2
نظرية " قطرا المعيف 
متعامداف" كينصفاف 

 كؿ منيما االخر
 

 
  قطرا  برىاف النظرية التاليةمناقشة "

 مف خبلؿ المثاؿ التالي المعيف متعامداف"
في الشكؿ مثاؿ/ 

المجاكر أ ب ج د 
معيف قطراه متعامداف 

 كنريد اثبات أف 
 ـ ب = ـ د

 ـ أ = ـ ج    
 ب د عمكدم عمى أ ج 
  قبعات التفكير الست يقـك المعمـ بتكظيؼ

 في اثبات النظرية السابقة .
 القبعة السكداء

يطمب المعمـ مف الطبلب ارتداء القبعة 
السكداء لتحديد مشكمة المثاؿ مف خبلؿ 

 االجابة عف السؤاؿ التالي:
ما المطمكب اثباتو في النظرية  -

 السابقة.................
 القبعة البيضاء -

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
السكداء كارتداء القبعة البيضاء كذلؾ لجمع 

المعمكمات كالمعطيات البلزمة إلثبات أف 
قطرا المعيف متعامداف مف خبل االجابة 

التالي: حدد عف السؤاؿ 
 المعطيات؟............

 القبعة الحمراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
البيضاء كارتداء القبعة الحمراء كذلؾ 

 

 
 

  متابعة تنفيذ
الطبلب 
حؿ لميارات 
المسائؿ 
 اليندسية

 
 
 
  مناقشة

 السؤاؿ:
ما قياس 

الزكايا 
المجيكلة في 
 المعيف االتي

 
 
 9حؿ س 

مف  11ص
الكتاب 

 المدرسي
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لمكشؼ عف مشاعر الطبلب في ىذا 
المكقؼ ، كمعرفة عدد الطبلب الراغبيف 
في المشاركة ، معرفة ما اف كاف ىناؾ 
قمؽ أك تكتر أك تردد عند الطبلب مف 

 ة برىاف النظريةصعكب
 القبعة الخضراء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
الحمراء كارتداء القبعة الخضراء لمبحث عف 

استراتيجية مناسبة إلثبات أف قطرا المعيف 
متعامداف مف خبلؿ االجابة عف األسئمة 

 االتية:
ماذا لك استخدمنا خصائص المثمث  -

 المتساكم الساقيف؟
بلب خاصية المثمث يقترح المعمـ عمى الط -

المتساكم الساقيف: النازؿ مف رأس القائمة 
عمي منتصؼ القاعدة في المثمث المتساكم 

 الساقيف يككف عمكدم عمى القاعدة. 
حؿ مناسبة  خطةمف خبلؿ ما سبؽ ككف  -

إلثبات أف قطرا المعيف 
 متعامداف.............................

 القبعة الزرقاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 

الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء كذلؾ لتنفيذ 
خطكات استراتيجية الحؿ التي كضعت في 

 القبعة الخضراء عمى النحك التالي: 
حدد المعطيات التي جمعت في القبعة  -

البيضاء كالبلزمة إلثبات أف قطرا المعيف 
 متعامداف......................

  أ ب ج د
معيف يتقاطع 
 قطراه في ـ   

أجد قياس كؿ 
مما يأتي كبيف 
السبب في كؿ 

 حالة:
 أ د .....
 ب ـ ....

 زاكية أ ـ ب
 
 

  اذكر الخكاص
 المميزة لممعيف
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نا" كحدد المعطيات عميو كارسـ ارسـ معي -
 قطراه؟........

الحؿ مف خبلؿ االستفادة مف  خطةنفذ  -
خاصية المثمث المتساكم الساقيف: النازؿ 

مف رأس المثمث المتساكم الساقيف عمى 
 القاعدة عمكدم عمى القاعدة....

لخص اثبات الخاصية " قطرا المعيف  -
 متعامديف"

 
 
 
 الحاالت الطالب يعدد -1

 فييا يككف التي
 معيف الرباعي الشكؿ

 التمييد 
 كادماجيـ في المكقؼ  اثارة انتباه الطبلب

مف  التعميمي كربطيـ باليدؼ المراد تحقيقو
 خبلؿ االسئمة التالية

 .................عرؼ المعيف؟......... -
 ..معيف جميع أضبلعوأكمؿ مف خكاص ال -

 .............ك........القطراف فيو......
  يناقش المعمـ المثاؿ االتي مع الطبلب

 بالمشاركة كالحكار كالتكجيو االرشاد
يقـك المعمـ برسـ مجمكعة مف مثاؿ/ 

المعينات ككضع عمي كؿ شكؿ أحد 
الخكاص المميزة لو كيطمب منيـ ذكر 

الحاالت التي يككف عندىا الشكؿ الرباعي 
 معيف. 

 القبعة السكداء
يطمب المعمـ مف الطبلب ارتداء القبعة 

السكداء كيطمب منيـ االجابة عف السؤاؿ 
 االتي: 

 ..؟السابؽ..حدد المطمكب حمو في المثاؿ  -

 
 
  عدد الحاالت

التي يككف 
فييا الشكؿ 

 الرباعي معيف
 
 

 
 

  متابعة
كمبلحظة 

صحة اجابات 
 الطبلب
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 القبعة البيضاء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة  

السكداء كارتداء القبعة البيضاء : قبعة 
المعمكمات كالبيانات ، كذلؾ لتحديد 

المطمكبة إليجاد المطمكب حمو في المثاؿ 
مف خبلؿ االجابة عمى السؤاؿ: حدد 

 المعطيات في المثاؿ؟..................
 القبعة الحمراء

لقبعة يطمب المعمـ مف الطبلب خمع ا
البيضاء كارتداء القبعة الحمراء كذلؾ 

لمكشؼ عف مشاعر الطبلب نحك حؿ 
المثاؿ ، كمعرفة عدد الطبلب الراغبيف في 
حمو كالغير راغبيف، كمعرفة مدل صعكبة 

 المثاؿ مف خبلؿ مشاعرىـ
 القبعة الخضراء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
ـ الحمراء كارتداء القبعة الخضراء ثـ القيا

 باألنشطة االتية:
مشاركة المعمـ رسـ معينات ككؿ معيف  -

 عميو خاصية مميزة لو .
اكتشاؼ الحاالت التي يككف فييا الشكؿ  -

 الرباعي معيف
حؿ مناسبة لحؿ المثاؿ  خطةكضع  -

 السابؽ.
 القبعة الزرقاء

يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 
الخضراء كارتداء القبعة الزرقاء كالقياـ 

 التالية باألنشطة

 11ص 2س 
مف كتاب 

 المدرسة 
 
 
 

 

  أ ب ج د
متكازم 

أضبلع بحيث 
أف ؽ زاكية  د 

 =900 
كقياس زاكية 

 10ب ج أ = 
º  أثبت أف

الشكؿ أ ب ج 
 د معيف

 

ة ارسـ المسأل -
محددا" عمييا 
 المعطيات....

 

 حدد المطمكب. -

خطة ضع  -
 مناسبة لمحؿ..

 

كتحقؽ مف  -
 صحة الحؿ.  
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الحؿ التي كيضعت لحؿ المثاؿ  خطةنفذ  -
 السابؽ في مرحمة القبعة الخضراء. 

لخص الحاالت التي يككف فييا الشكؿ  -
 الرباعي معيف.

تحقؽ مف صحة حؿ المثاؿ  -
 السابؽ.......................

 القبعة الصفراء
يطمب المعمـ مف الطبلب خمع القبعة 

الزرقاء كارتداء القبعة الصفراء، كمف ثـ 
يطمب منيـ البحث عف أىمية الحاالت 

 السابقة .  
 التقكيـ الختامي

 المعيف؟...........................................................................عرؼ  -9
 اذكر خصائص العيف؟................................................................... -2
 اذكر متى يككف الشكؿ الرباعي معيف؟..................................................  -2

........................................................................................ 
 أكجد ما يمي قابؿفي الشكؿ الم -1

 طكاؿ  أ د ، 
 طكؿ ب ـ ،

 كقياس زاكية أ ـ ب 
 .....................حدد المعطيات في المسألة........ 
  المسالة................ فيحدد المطمكب.................................................. 
  ؿ مناسبة لممسألة...............ح خطةضع............................................... 
  الحؿ.................. خطةنفذ...........................................................  
 لحؿ...........تحقؽ مف صحة ا........................................................... 
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أ ب ج د مثمث نصفت زاكية ج بالمستقيـ ج س ، كرسـ مف س المستقيماف س ص ، س ع ،  -1
 يكازياف ب ج ، أ ج عمى الترتيب  أثبت أف الشكؿ  س ص عج ع مغيف.

 في المسألة.................... حدد المعطيات............................................. 
  المسالة................ فيحدد المطمكب.................................................. 
 مسػألة.........................ارسـ ال..................................................... 
  مناسبة لممسألة...............حؿ  خطةضع............................................... 
  الحؿ.................. خطةنفذ...........................................................  
 لحؿ............................تحقؽ مف صحة ا.......................................... 
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 (5)مهحق رقم 
 انصىرة اننهائيت لخخبار مهاراث حم املسائم اهلندسيت
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 اختبار حؿ ميارات حؿ المسائؿ اليندسية
 

 00000000000الصؼ                    0000000000000000000االسـ
            0000000000المدرسة                     000000000000000000الشعبة

 (   دقيقة10) الزمف :                                                            
 

 عزيزي الطالب

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته
ييدؼ ىذا االختبار الذم بيف يديؾ إلى قياس ميارات حؿ المسائؿ اليندسية لديؾ كىى:  

كضع خطة الحؿ ، تنفيذ خطة الحؿ ، ) تحديد المعطيات ، تحديد المطمكب ، رسـ المسألة ، 
 0التحقؽ مف صحة الحؿ ( 

كالباحث يشكر كيثمف حسف تعاكنؾ ، فانو يرجك منؾ قراءة تعميمات االختبار بكؿ عناية 
كدقة، عمما" بأف ىذا االختبار ليس لو عبلقة بالدرجات المدرسية ، كٕانما لغرض البحث العممي بما 

    0مبلئؾ يعكد بالنفع كالفائدة عميؾ كعمى ز 
 ( 21يتككف االختبار مف )سؤاؿ 
  قراءة األسئمة جيدا" قبؿ اإلجابة 
 فيـ السؤاؿ جيدا" لكي تسيؿ عميؾ اإلجابة 
 قراءة البيانات المعطاة بدقو 
 اإلجابة عف المطمكب كما في السؤاؿ فقط 
  ال تترؾ أم سؤاؿ دكف إجابة 
  تأكد مف كتابة اسمؾ كشعبة صفؾ ك مدرستؾ أعمى الصفحة 

 كرين لكن حسن تعاونكنشا

 الباحث/ أحمد أميف العكة
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 اختبار ميارات حؿ المسائؿ اليندسية

  ميارة تحديد المعطيات: أكالن 

                                                   حدد المعطياتفي الشكؿ المقابؿ:  (9
 )درجة(                

- ............................................. 
- ............................................. 

 
 يمكف أف يككف الشكؿ المقابؿ: ىؿفي الشكؿ  (2

 س ص ع ؿ متكازم أضبلع 
 الجكاب ...............                            

  )عمى                             فاذكر المعطيات المكجكدةكٕاذا كاف الجكاب)نعـ 
 )درجة(       الشكؿ كالتي تثبت أف الشكؿ س ص ع ؿ متكازم أضبلع                     

- ............................................ 
- ............................................ 
- ............................................ 
- ............................................ 
 في الشكؿ المقابؿ:أ ب ج د متكازم أضبلع  (2

 نصفت الزاكيتاف أ ب ج ، ج د أ بمستقيميف
 القيا أ ج  في س، ض عمي الترتيب: أثبت أف 
 ب س = د ص 

 درجة(                                                          حدد المعطيات في المسألة( 
......................................................................................... 
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 ميارة تحديد المطمكب  : ثانيان 

في الشكؿ المقابؿ: أ ب ج د معيف، ـ نقطة تقاطع  (1
 قطريو ، 

 ° 21د أ ـ =    ؽ    
 احسب قياسات جميع زكاياه الداخمية.

 ىذه المسالة حدد المطمكب مف                              
 ) درجة( ..................................................................................

 
 سـ  92أ ب ج د شكؿ رباعي، طكؿ قطره ب د =   (1

،ع ، ف منتصفات أب ، أد ، دج ، صكالنقاط س، 
ما طكؿ س ص؟ كلماذا، ما 0عمى الترتيب  0ب ج 

طكؿ ع ف كلماذا؟ ما العبلقة بيف س ص، ع ف ؟، 
 / ع ف كلماذا؟/ىؿ س ص 

        حدد المطمكب مف المسألة                                                  -
...........................................................................................

 ) درجة ( .................................................................................
 
أ ب ج د شبو منحرؼ ، س، ص منتصفا أب ، د   (9

سـ، س  1 إذا عممت أف أد = 0ج عمى الترتيب 
 سـ، فما طكؿ ب ج ؟ 1ص= 

 بيف السبب في كؿ خطكة 
                                                 درجة(      حدد المطمكب مف ىذه المسألة( 

............................................................................................... 
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 المسألة ليندسيةميارة رسـ : ثالثان 

سـ، ـ نقطة تقاطع قطراه أج، ب د ، 1سـ، ب ج =  1أ ب ج د متكازم أضبلع فيو دج =   (1
 رسـ مف ـ مستقيـ مكازو لممستقيـ ج ب فقطع أ ب في س، ما طكؿ ـ س كلماذا؟ 

 ) درجة(                                             ارسـ المسالة مكضحان عمييا المعطيات
......................................................................................... 

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

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

........................................................................................... 
ص، س ع  أ ب ج مثمث، نصفت زاكية ج بالمستقيـ ج س ، كرسـ مف س المستقيماف س (8

 أثبت أف الشكؿ س ص ج ع معيف. 0يكازياف ب ج، أ ج عمى الترتيب
 ) درجة(                                             ارسـ المسالة مكضحان عمييا المعطيات

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

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

............................................................................................. 
سـ، يشترؾ معو المتكازم أضبلع   س  1سـ كارتفاعو  90المستطيؿ أ ب ج د طكؿ قاعدتو  (1

طيؿ ب ج ص في القاعدة ب ج، النقطتيف س، ص عمى امتداد أ د، أكجد مساحة المست
 كمتكازم األضبلع.

 )درجة(                                               ارسـ المسألة كحدد المعطيات عمييا  
...........................................................................................

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

........................................................................................... 
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 الحؿ  خطة كضعميارة : رابعان 

  درجة(   أكجد طكؿ قطر الكرة                                  0 2سـ 2201كره حجميا ( 
                                ........................................................خطة مناسبة لحؿ المسألةضع  (90

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

  أ ب ج د متكازم أضبلع فيو قياس الزاكية الخارجة
 ° 901ة د = كقياس زاكي °11عنو س ب أ = 

  0أكجد قياس الزاكيتيف  أ ، ج 
 ضع  خطة مناسبة لحؿ المسألة (33

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

...........................................................................................
 ) درجة(...................................................................................

  = سـ، ب  1المثمث أ ب ج قائـ الزاكية في ب فيو طكؿ أ ب
 0سـ 9ج = 

 أكجد طكؿ ب س .
الخطة المناسبة لحؿ المسألة ما  (31

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

...........................................................................................
 )درجة(....................................................................................
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 ميارة تنفيذ خطة ك ميارة التحقؽ مف صحة الحؿ :خامسان 

  = 9أ ب ج د شبو منحرؼ فيو طكؿ أ د 
سـ ك طكؿ القطعة المستقيمة المتكسطة 

أكجد  0سـ  1لمضمعيف الغير متكازييف = 
    0طكؿ القاعدة ب ج 

                       حدد معطيات المسألة (92
 )درجة(....................................................................................

                   المسألة فيحدد المطمكب  (91
 .........)درجة(...........................................................................

 )درجة(................................................ مناسبة لحؿ المسألةضع خطة  (91
...........................................................................................

........................................................................................... 
 )درجتاف(............................................................... نفذ خطة الحؿ (99

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

 )درجة( .......................................................... تحقؽ مف صحة الحؿ (91
...........................................................................................

........................................................................................... 
  : أ ب ج د متكازم أضبلع في الشكؿ المقابؿ 

 ) درجة( ............................ المعطيات (91
.................................................  

 ) درجة(.......................................................................المطمكب (91
 ) درجة( ...............................................مناسبة لحؿ المسألة خطة ضع  (20

........................................................................................... 
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 ) درجتاف(.............................................................. الحؿ خطةنفذ  (29
...........................................................................................

........................................................................................... 
 ) درجة(......................................................... تحقؽ مف صحة الحؿ (22

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

  و أ ب ، سـ ، اخذت النقاط ق ، ك ، س ، ص عمى أضبلع 1أ ب ج د مربع طكؿ ضمعو
برىف  0سـ  2ب ج ، ج د ، د أ  عمى الترتيب بحيث كاف أ ق = ب ك = ج س = د ص = 

 0أف ق ك س ص مربع 
 ) درجة(.................................................... في المسألة حدد المعطيات (22
 ) درجة(..................................................... المسألة فيحدد المطمكب  (21
  ..........................................................................ارسـ المسألة (21

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

...........................................................................................
 )درجة(....................................................................................

 ........................................................................ ما  خطة الحؿ (29
 )درجة( ...................................................................................

 .............................................................................. ما الحؿ (21
...........................................................................................

 )درجتاف( .................................................................................
 .................................................................تحقؽ مف صحة الحؿ (21

...........................................................................................
       )درجة(....................................................................................

 تهت األسئلة مع متنيبتي لكم ببلتىفيق والنجبحان
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 ( 6مهحق رقم )
 كتاب تسييؿ ميمة الباحث مكجو الى كزارة التربية كالتعميـ العالي
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 ( 7مهحق رقم )
 كتاب تسييؿ ميمة الباحث مكجو الى مديرية تربية كتعميـ شرؽ غزة

 



082 
 

 (8)مهحق رقم
 الدراسةكتاب تسييؿ ميمة الباحث مكجو الى مدرسة تطبيؽ 
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 (9مهحق رقم )
 افادة بتطبيؽ الدراسة كأدكاتيا
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the results also showed superior of six hat groups over 5E group in 

the previous skills 

The study recommended training teachers using 5E instructional model and 

six thinking hats. It also recommended to  enrich math courses with 

activities related to  5E instructional model and six thinking hats as it 

develop geometry problem solving skills. In the light of study result, the 

study suggested making more studies and researches. 
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Abstract 

This study aimed to investigate the effectiveness of (5E's) 

instructional model and six thinking hats in developing eighth graders' 

geometry problem solving skills in Gaza 

The problem of the study  stated in the following main question: 

What is the effectiveness of (5E's)  instructional model and six thinking 

hats in developing eighth graders' geometry problem solving skills in 

Gaza ? 

The study included eleven  sub-questions and seven null hypotheses. 

It was applied on Quadrilaterals unit (unit six) eight mathematics book 

(2012-2013) in Gaza. The unit subject was taught according to the two 

experimental  strategies .Teacher guide and student book was prepared to 

teach and enrich  the unit according each strategy. A test was prepared to 

measure skills for geometry problem solving .Test validity and reliability 

was measured. The equivalent control group deign (post test) was followed. 

 The sample of the study  consisted of (108) student who distributed 

randomly to three groups( two experimental and the other control) , The 

first experimental group was taught using 5E instructional model and the 

second experimental was taught  using six thinking hats ,The control group 

was taught using traditional way.  

One way ANOVA was used as statistical analysis, The results 

revealed that there were significant differences and it showed superiority of 

the two experimental group over control one in skills (Identifying data,  

Identifying needs,  setting solution plan  , implementing  the solution plan, 

checking  solution. Whereas, there were no significant differences among 

degree means of the  three groups in drawing skill geometry problem ,  
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