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 :شكر وتقدير 
 

 لنا العمم الميم األمين، الوعد الصادق المصطفى النبي عمى والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 انطالقا، يا كريم عمماً  وزدنا عممتنا، بما وانفعنا ينفعنا، ما عممنا الحكيم، العميم أنت إنك عممتنا ما إال

 يعل من الذي وتعالى تبارك اهلل اشكر فإني" الناس يشكر ال من اهلل يشكر  ال "المصطفى قول من

حسانو وكرمو فضمو من  عمى وأعانني العمم لطمب ووفقني وىداني وباطنو ظاىرة النعم عمي وأسبغ وا 

  .اً ريخأو أوالً  والحمد الشكر فمو المتواضع البحث ىذا إتمام

 الجزاء خير عني اهلل جزاىم العمم مواصمة عمى وتشجيعي بتعميمي عنيا المذين الكريمين لوالدي ثم

 .وأطال في عمرىما
 

 بقبول لتفضموالدكتور إبراىيم عرمان  ومشرفي ألستاذي والتقدير بالشكر أتقدم أن عمي لزاماً  أجد كما

 كان والذي وتوجيو، نصح من إلي أسداه وما جيد من بذلو ما وعمى الرسالة، ىذه عمى اإلشراف

رشاداتو لتوجيياتو  لو يكتب وأن يعينو أن سبحانو اهلل أسأل البحث، ىذا كتابة في األكبر األثر وا 

رشاد، نصح من قدمو ما في واألجر المثوبة  .وتسديدي إرشادي سبيل في ووقت جيد من بذلو وما وا 
 

إبراىيم جبريل . معين حسن جبر، د. كما أشكرعضوي لجنة المناقشة عمى تفضميما لمناقشة رسالتي د

 . الصميبي
 

 عمى صعابو تذليل عمى وحرصيا النافعة، العمم سبل تيسيرىا عمى جامعة القدس ىإل بالشكر أتقدم ثم

 فرصة لي أتاح حيث الشامخ، العممي الصرح بيذا العموم التربوية لكمية موصول والشكر العمم بةطل

 .والبحث والتعمم الدراسة

 "وما توفيقي إال باهلل " وأقول دومًا وأبدًا 

 الباحثة  



 د

 

 الممخص 

فاعمية النماذج المحسوسة في اكتساب المفاىيم الرياضية لدى طمبة استقصاء ىدفت ىذه الدراسة إلى 

تكون مجتمع الدراسة من طمبة الصف الرابع األساسي في .  التأمميىمتفكير والمرحمة األساسية الدنيا

( 68)طالبًا وطالبة، حيث شممت عينة الدراسة القصدية عمى  (1642)محافظة القدس والبالغ عددىم

طالبًا وطالبة من الصف الرابع األساسي من مدرسة الجيل الجديد األساسية لمعام الدراسي 

2013/2014. 

 فقرة  25ولتحقيق أىداف الدراسة، قامت الباحثة يإعداد اختبار المفاىيم الرياضية والذي تّكون من 

 فقرة  اختيار من متعدد، حيث أعطيا عمى شكل 20مقالية واختبار التفكير التأممي الذي تّكون من 

اختبار قبمي وبعدي، وذلك بعد التأكد من صدق وثبات األداتين، وتم احتساب معامل التمييز 

 (.0.5-0.2)والصعوبة لفقرات االختبار حيث تراوحت بين 

 : وأظيرت نتائجو ما يميANCOVA))تم تحميل االختبارين باستخدام تحميل التباين المغاير

  متوسطات درجةفي (α ≤ 0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية وجود

 لطريقة التدريس لمفاىيم الرياضية تبعاً ل ة الدنيا بمدارس محافظة القدس األساسيالمرحمةاكتساب طمبة 

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة وعدم وجود . وكانت لصالح الطريقة التجريبية

ة الدنيا بمدارس محافظة  األساسيالمرحمة اكتساب طمبة  متوسطات درجةفي (α ≤ 0.05)اإلحصائية 

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة أيضُا عدم وجود .  لمجنسلمفاىيم الرياضية تبعاً ل القدس

ة الدنيا بمدارس محافظة  األساسيالمرحمة اكتساب طمبة  متوسطات درجةفي (α ≤ 0.05)اإلحصائية 

 . لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيمالمفاىيم الرياضية تبعاً ل القدس



 ه

 

 متوسطات درجةفي  (α ≤ 0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية وجود

لطريقة  تبعاً ميارات التفكير التأممي ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة اكتساب 

في  (α ≤ 0.05) فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية عدم وجود. التدريس

ميارات التفكير ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة اكتساب  متوسطات درجة

 فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية أيضًا عدم وجود .لمجنس تبعاً التأممي 

(0.05 ≥ α)  ة الدنيا بمدارس محافظة القدس  األساسيالمرحمةطمبة اكتساب  متوسطات درجةفي

 .لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما تبعاً ميارات التفكير التأممي ل

جراء دراسات ميدانية لمتعرف عمى أثر استخدام النماذج وبناًء عمى نتائج الدراسة أوصت الباحثة بإ

 التفكيـر التأممـي واكتساب المفاىيم الرياضية في مواضيع مختمفة في اكتساب مياراتالمحسوسة في 

الرياضيات وفي مراحل تعميمية مختمفة، أيضًا االستمرار بتطوير مناىج وكتب الرياضيات واألدلة 

لمرحمة التعميم األساسي بما يتناسب وعـددالحصص المقررة، لكي يتمكن المعمم من الوصول بالطالب 

واالىتمام بتضمين أسئمة تقيس التفكير التأممي في كتب ، الكتساب المفاىيم الرياضية األساسية

. الرياضيات المدرسية
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Effectiveness of Inactive Models in Acquiring Mathematical Concepts to 

Students in the Basic Stage and Reflective Thinking 

Prepared by: Neda'a Ibrahim Arekat 

Supervised by: Dr. Ibrahim Mohammad Arman 

Abstract : 

This study aimed at investigating the effectiveness of inactive models in acquiring 

mathematical concepts to students in the basic stage and reflective thinking. The 

population of the study consisted of all students of fourth graders in Jerusalem and the 

(1642) students, including sample intent on (68) students of fourth graders from the new 

generation school in academic year 2013/2014    

The researcher prepared mathematical concepts test In order to achieve the objectives of 

the study which formed of 25- Essay questions and 20 reflective thinking test  as multiple-

choice which given as Pretest & Posttest. This was after making sure from validity and 

reliability. Discrimination factor and the difficulty was calculated of the test between (0.2-

0.5). 

There are significant differences in the level of significance (α ≤ 0.05) in the average in 

mathematical concepts among students in the elementary stage in Jerusalem according to 

the teaching method for the experimental method and there are no significant differences in 

the level of significance (α ≤ 0.05) in the average in mathematical concepts among students 

in the elementary stage in Jerusalem according to sex and also there are no significant 

differences in the level of significance (α ≤ 0.05) in Average in mathematical concepts 

among students in the elementary stage in Jerusalem by way of teaching, and the 

interaction between the two. 

There are significant differences in the level of significance (α ≤ 0.05) in the average in 

reflective thinking among students in the elementary stage in Jerusalem according to the 

teaching method for the experimental method and there are no significant differences in the 

level of significance (α ≤ 0.05) in the average in reflective thinking among students in the 

elementary stage in Jerusalem according to sex and also there are no significant differences 

in the level of significance (α ≤ 0.05) in Average in reflective thinking among students in 

the elementary stage in Jerusalem by way of teaching, and the interaction between the two. 

Based on the results of the study, the researcher recommended to conduct Field studies to 

identify the impact of the use of inactive models in developing the reflective thinking and 

acquiring mathematical concepts in various subjects in mathematics and in the various 

educational stages. Moreover, continuing to develop curriclum and math textbooks and 

guides for elementary education, which commensurate and the number of  stated classes  

so that the tutor is able to make student gain basic mathematical concepts, and concerning 

about include questions that measure the reflective thinking in school maths textbooks. 
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الفصل األول  

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكمة الدراسة وخمفيتها 

   : الدراسة مقدمة1.1

تمعب الرياضيات دورًا كبيرًا في التطبيقات الحياتية العمهية والعهمية، وال أحد يىكر الدور الكبير 

ولكي تمعب الرياضيات . وفي الصىاعات الحديثة الذي تمعبً الرياضيات في التطور التكىولوجي الٍائل

ٌذا الدور ال بد أن ترتكز عمى أسس هتيىة هن لبىات أساسية ٌي الهفاٌيم الرياضية، وترتبط ٌذي 

 في الرياضيات باحثون ويقوم ال.الهفاٌيم وتتشابك هعًا بشكل سميم وهتين لتشكل التعهيهات الرياضية

 عمى الهفاٌيم والتعهيهات ليتوصموا إلى ىتائج هحددة، وتتكرر ٌذي العهميات  والهٍاراتبإجراء العهميات

 التي تعتبر هن أحد اتفي إجراء خطوات عمى هواقف هتهاثمة، ويطمق عمى ٌذي الخطوات بالخوارزهي

.  (2012أبو بشير ، )الرياضية الهٍارت هكوىات
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ٌو في دراستً ، أن هن أٌم االتجاٌات الحديثة في تدريس الرياضيات  (2003 )عبد الدايم ويبين 

، حيث أن إدراك الهتعمم لمهفاٌيم الرياضية يكون افضل ها تعميم الهفاٌيم الرياضية في إطار بيئي

أكد أيضا أن هن االتجاٌات الحديثة في وارتبطت ٌذي الهفاٌيم بهحيط الهتعمم وبيئتً،  يهكن، إذا

تدريس الرياضيات استخدام الهحسوسات، حيث أىً في كثير هن األحيان ال يكون التعاهل هع األشياء 

الهتاحة في البيئة إلكساب الهعرفة والهٍارات بشكل هىاسب، ولذلك تتضح أٌهية الىهاذج التعميهية 

  .ىتاجٍااو
 

أٌهية الوسائل التعميهية في تدريس الرياضيات، و ذلك عمى أساس أىً في  (2000) سالهةويؤكد  

هرحمة العهميات الهحسوسة، يحصل الطفل عمى أفكاري عن طريق الهالحظة والخبرة والتفاعل هع 

أشياء هحسوسة في العالم الهادي، وذلك يوضح أٌهية الوسائل التعميهية بصفة عاهة والهحسوسات 

وسائل تعميهية تساعد عمى تعمم الطفل الٍىدسة االقميدية اعتهادًا " بياجية" بصفة خاصة، وقد صهم

 أٌهية ىهاذج الشكل الظاٌري والىهاذج (2000) سالهة وأظٍرت دراسة. عمى الىهاذج التعميهية

 زيادة في تحصيل الطالب لذلك ىالقطاعية والىهاذج الشغالة في تدريس الرياضيات حيث أدت إل

 الدراسة بضرورة توفير الخاهات الالزهة لصىاعة الىهاذج و ضرورة توفير هتخصصين الىتاج أوصت

. الىهاذج التعميهية بالتعاون هع هعمهي الرياضيات وخاصة في الهرحمة االبتدائية

تشٍد الرياضيات تطوراً سريعًا في هىاٌجٍا وطرائق تدريسٍا لدرجة أن بعض الهختصين في تعميم 

الرياضيات يرون أىٍم لم يعودوا قادرين عمى هواكبة ٌذا التطور وأىٍم لم يعودوا هتأكدين هن أن 

م وخروجً الرياضيات التي يدرسٍا أبىاؤىا اليوم سوف تكون ذات هىفعة لٍم عىد تخرجٍم هن الجاهعة

 ىحو التفكير فعميىا كهعمهين أن ىركز عمى التعميم الهستقبمي وأن ىوجً عقول طالبىالمحياة العهمية 

  .(2007سالهة،)وحل الهشكالت حتى تزيد هن دافعيتٍم ىحو التعميم باستخدام أساليب هتطورة
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 " أعطىي سهكة أشبع اليوم وعمهىي كيف أصطاد أشبع هدى الحياة "يقول فٍىاك هثل صيىي

إن التفكير بات ضرورة هن ضروريات الحياة بالىسبة لإلىسان وال غىى عىً كالتىفس، ويبدو أن التعمم 

 أصبح حاجة همحة أكثر هن أي وقت هضى، ألن العمم أصبح أكثر لتأهميالفعال لهٍارات التفكير ا

أبو ( تعقيدًا ىتيجة التحديات التي تفرضٍا تكىولوجيا الهعموهات واالتصاالت في شتى هجاالت الحياة

 (.2012، بشير

 : الخاصة بتدريس الرياضيات (اليدويات) النماذج المحسوسة-

هع تزايد هعاىاة  و يعد استخدام اليدويات في تدريس الرياضيات األسموب الجديد القديم في ىفس الوقت،

 فٍم الرياضيات أصبح هن الضروري البحث عن هداخل يهكن استخداهٍا لتعميم في لبةكثيرهن الطال

الرياضيات وهن ٌذي الهداخل استخدام الهحسوسات، وهىٍا استخدام اليدويات، وقد أوضحت التجارب 

واالبحاث التربوية اهكاىية استخدام اليدويات هع كل فئات الهتعمهين باختالف هراحمٍم الدراسية 

م السىية وهستوياتٍم الذكائية والعقمية، صحيح أىٍا يهكن ان تكون أجدى هع بعض الهتعمهين  وأعهاٌر

 البعض االخر، ولكن هايجب أن ىىبً اليً وىؤكد عميً عىد تعميهىا لمرياضيات ٌو أال ىقف عىد هن

هستوى الهحسوسات واستخدام اليدويات بل ىىطمق الى تعميم الرياضيات لىصل الى الهستوى الهجرد 

و الغاية هن استخدام اليدويات والهحسوسات لموصول الى الهجردات التي ٌي الرياضيات؛  ٌو

. (2006الرحيمي،) استىباطي هجرد ولقد ازداد في التجريد بتطوري الكبيريفالرياضيات عمم افتراض

بأن الىظرة التربوية والتكىولوجية الحديثة في التعميم تؤكد عمى ضروروة  ،(2000 )سالهةذكر يو

و إدراك  استخدام هواد وأدوات تعميهية بحيث يعالجٍا الهتعمم يدويًا كي تحقق الٍدف الهرجو هىٍا ٌو
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الهفٍوم الرياضي الذي يسعى الهعمم إليصالً إلى الهتعمم هن خالل استخدام ٌذا الىوع هن الهواد وقد 

ي ترجهة (اليدويات) أطمق عميٍا هسهى  (.Manipulative On-Hand) ٌو

  :(اليدويات)تعريف الىهاذج الهحسوسة 

ا الهعمم أو الطمبة كوحدات الهقاييس،اليدويات أىٍا  (1999)وتعّرف عشهاوي  أشياء حقيقية يحضٌر

الهقوى  وقد تكون الىهاذج والهجسهات جاٌزة أو هن إعداد الهعمم أو الطمبة، وتصىع عادة هن الـورق

 .رياضيةالهفاٌيم ال هثل هجسم لمهكعب، وهتوازي الهستطيالت، أو قطعة هن الورق الهقـوى لتوضـيح

 تدريس الرياضيات أىٍا ىهاذج هٍهة في (اليدويات)لىهاذج الهحسوسة ا (2008)ويعّرف شواٌين

 هن خاللٍا إلى جعل الطالب يتفاعل هع الهادة بالشكل يتمكها وتحويمٍا هن الهجرد إلى الهحسوس،

الهطموب بتحقيق أٌداف الهادة التعميهية بشكل يىهي هداركً ويجعمً أكثر قدرة عمى االستيعاب 

 .والتفكير والفٍم

 :(Mathematical Concepts)المفاهيم الرياضية 

ادئ َالقَاىيو َالىظريات ٌي ـفالهب، ةـا الهعرفـى عميٍـالهفاٌين ٌي المبىات األساسية َالدعائن التي تُبى

َالهٍارات الرياضية ٌي في ، يـالرياضىاء ئيس لمبرالل الٍيكل عالقات تربط بيو الهفاٌين َتهث

أو ، كها َالهشكالت الرياضيةل سائـالهـل جٌَرٌا تطبيق لمهفاٌين َاستثهار لٍا تستخدن في ح

يح الهفاٌين التي تكَىً َتىهيتٍا باألساليب ـدأ بتَضـدراسة البىية الهعرفية ألي هَضَع رياضي تب

(.  1992، عبيد َآخرَو)" التدريسية الهىاسبة
 

ة هحكهة ـي أبىيـٌل ب، َتتهيز الرياضيات بأىٍا ليست هجرد عهميات رَتيىية هىفصمة أَ هٍارات"

ات األساسية لٍذا ـَالمبى، اًـفي الىٍاية بىياىاً هتكاهالً هتيىل يشك، بعضٍا ببعض اتصاالً َثيقاًل يتص
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عمى كبيرًا د اعتهاداً ـات تعتهـات َالىظريـإذ أو القَاعد َالتعهيه، ء ٌي الهفاٌين الرياضيةالبىاء

  (. 2003، أبَ زيىة)"بٍا اكساالهفاٌين في تكَيىٍا َ
 

َالتعهيهات ، رنـة الٍـي بدايـع فـإلى الهفاٌين الرياضية في إطار التعمن الٍرهي لجاىييً أىٍا تقبالىظر َ

لذا ، ا هصطمح القَاعدـق عميٍـاٌين يطمـو الهفـهو العالقات بيو فئات هكفئات الرياضية يىظر إليٍا 

الهىاٌج في راء الهربَو َخبل َيعه، يعتبر تعمن الهفاٌين ٌدفاً تربَياً عاهاً في جهيع هستَيات التعمين

الهفاٌين الرياضية َتىهيتٍا َذلك لفٍن أساسيات ل التعمين الهختمفة عمى االٌتهان بتحصيل هراح

 . (2007سميهان،)الهعرفة 

 

:   الرياضيتعريف الهفٍَن

ي تحديدٌا تهاهاً ـ فهاءف العمـي اختمـهو الهصطمحات التربَية الت" concept"يعد هصطمح الهفٍَن 

الصورة الذٌىية التي تتكون لدى الفرد ىتيجة تعهيم صفات وخصائص "بأىً  (2007)عّرفً ابو زيىة ف

" . استىتجت هن أشياء هتشابٍة ٌي أهثمة ذلك الهفٍوم

الهفٍوم بأىً السهة الههيزة أو الصفة التي تتوفر في جهيع األهثمة  (2010)ويعّرف عفاىة وآخرون 

 .الدالة عمى ذلك الهفٍوم
 

(: Reflective Thinking )ممي التأفكير الت

ن الىفس ـباتٍن في عمكتااستحَذ عمى اٌتهان العديد هو الهربيو في ، لتفكير التأهمي هصطمح قدينا

و االٌتهان بٍذا الهصطمح ـلك، (Dewey)َيـَدي، (James)يهسـَج، (Binet)تـهىٍن بيى، التربَي

إلى حيو كية، ازدٌار الهدرسة السمَل اختفى هو الدراسات التي تىاَلٍا عمن الىفس التربَي خال

ذ بالتفكير التأهمي في إعداد ـة األخـو أٌهيـ َأخذ بالكتابة ع،(Schoon1987,)شَو جاء العالم
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في األبحاث ل ة استخدان هصطمح التأهـَبعد ذلك اىتبً الكثيرَو إلىأٌهي، ءالخدهة َقبمٍاىاءالهعمهيوأث

(. 1992)الخدهة هصطفىىاءداد الهعمهيوأثـَإع، صفيـَخاصة الهتصمة بالتعمين ال ،التربَية

سببية في ـَيعتبر التفكير التأهمي هو أىهاط التفكير التي تعتهد عمى الهَضَعية َهبدأ العمية َال 

َلقد اجتٍد الباحثَو في .  (ضبط ٌذي الظَاٌر)هَاجٍة الهشكالت َتفسير الظَاٌر َاألحداث 

ذٌىي ىشط ََاع َهتأو لمفرد صاء استق:  بأىً(,1987Schon)فعرفً شَو، تعريف التفكير التأهمي

يهكىً هو ، فيًل الَاقع الذي يعهـوء هعتقداتً َخبراتً َهعرفتٍا الهفاٌيهية َاإلجرائية في ضل حَ

َإظٍار الهعرفة الضهىية إلى سطح الَعي بهعىى جديد َيساعدي ذلك ، الهشكالت العهميةل ح

بيىها . (schoon1987,) تحقيقٍا فيالهعىى في اشتقاق استدالالت لخبراتً الهرغَب

تً كياً َسمَـً َهعتقداتـهفاٌيهل َـذٌىي لمفرد حصاء إليً عمى اىً استق (1992،هصطفى)يىظر

ى تحقيق أٌدافً ـتستٍدف الَعي بالهعاىي الجديدة لمخبرات َاشتقاق استدالالت هىٍا تعيىً عم

.  العهمية

ن الخطط الالزهة لفٍهً ـري َرسـالفرد لمهَقف الذي أهاهً َتحميمً إلى عىاصل  بأىً تأهلوايعرفً كها 

 (.2009لوا، )َهة ـثن تقَين الىتائج في ضَء الخطط الهرس، إلى الىتائجل حتى يص
 

 :مشكمة الدراسة 2.1

هن خالل خبرة الباحثة في التدريس، وجدت أن الكثير هن الهعمهين يركزون عمى بعض األساليب 

ا، بحيث تركز  والطرق التقميدية في التدريس هثل الهحاضرة، والهىاقشة، والعرض أهام الطمبة وغيٌر

عمى الهعمم أكثر هن الطالب، واالبتعاد عن األساليب التي تعطي الطالب الفرصة في البحث 

ا في غرفة الصف إلى واقع  والتقصي، وال حظت هعاىاة الطمبة في ىقل الهٍارات والهفاٌيم التي تعمهٌو

ذا ها ظٍر في ىتائج العديد . الحياة العهمية بعيدًا عن أسوار الهدرسة  االختبارات الوطىية التي هنٌو
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القياس والتقويم التابع لوزارة التربية والتعميم الفمسطيىية لطمبة عدة صفوف في هادة  عقدٌا هركز

في هادة الرياضيات، حيث جاء ترتيب طمبة فمسطين في  (TIMSS)الرياضيات، وكذلك ىتائج اختبار

التي شارك فيٍا طمبة فمسطين، حيث أظٍرت  (2011، 2007، 2003)هراتب هتأخرة في األعوام 

 عمى الرغم هن حصول ؛2007و 2003 في عاهيالىتائج توجٍات سمبية في هتوسطات التحصيمي 

ذا ها يتطمب استخدام أساليب تدريس غير تقميدية قادرة 2011تحسن طفيف آلدائٍم في اختبار  ، ٌو

إكساب الطمبة الهعموهات والهٍارات والهفاٌيم األساسية والعهميات العقمية الالزهة لمتعمم والىهو  عمى

في كافة الهجاالت الهعرفية والىفس حركية واالىفعالية هن خالل تهثل الهفاٌيم العمهية في حياة الهتعمم  

 ترتيب األفكار واكتساب الهفاٌيم بطريقة هتسمسمة هىطقية هن خالل ضرورة ب شعرت الباحثةوالتي

التركيز عمى ها عىد الطالب هن هعموهات سابقة وبىاء األفكار الهكتسبة عميٍا لمحصول عمى 

. الهعموهات الجديدة

 وهن خالل استقصاء أراء بعض هشرفي وهعمهي الرياضيات الذين اتفقوا عمى ضرورة استخدام 

استراتيجيات وأساليب هثل الىهاذج الهحسوسة  تعهل عمى اكتساب الهفاٌيم وهٍارات التفكير التأهمي 

لٍذا رأت الباحثة بأن ٌىاك حاجً هاسة الستخدام استراتيجيات حديثة يهكن أن تعهل ، لدى الطمبة 

. عمى اكتساب الهفاٌيم وهٍارات التفكير التأهمي لدى الطمبة 
  

طمبة في اكتساب الهفاٌيم الرياضية لدى  فاعمية الىهاذج الهحسوسةولذلك تحاول الباحثة استقصاء 

.   التأهميٌم تفكيروالهرحمة األساسية الدىيا 

: ولٍذا تتحد هشكمة الدراسة باإلجابة عن سؤالي الدراسة الرئيسين
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 :   وفرضياتهاأسئمة الدراسة 3.1

ريةٌل :السؤال األول   ة الدىيا األساسيالهرحمة اكتساب طمبة  هتوسطات درجةفي توجد فروق جٌو

 ؟لطريقة التدريس والجىس والتفاعل بيىٍها لهفاٌيم الرياضية تبعاً بهدارس هحافظة القدس ل

: وقد تّم تحويل ٌذا السؤال إلى الفرضيات الصفرية اآلتية

 هتوسطات في (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية  -

لطريقة  لهفاٌيم الرياضية تبعاً ل ة الدىيا بهدارس هحافظة القدس األساسيالهرحمة اكتساب طمبة درجة

 .التدريس

 هتوسطات في (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية  -

 .لمجىس لهفاٌيم الرياضية تبعاً ل ة الدىيا بهدارس هحافظة القدس األساسيالهرحمة اكتساب طمبة درجة

 هتوسطات في (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية  -

لطريقة  لهفاٌيم الرياضية تبعاً ل ة الدىيا بهدارس هحافظة القدس األساسيالهرحمة اكتساب طمبة درجة

 .التدريس والجىس والتفاعل بيىٍها

ريةٌل : السؤال الثاني  ة الدىيا  األساسيالهرحمةطمبة اكتساب   هتوسطات درجةفي توجد فروق جٌو

 ؟ لطريقة التدريس والجىس والتفاعل بيىٍها تبعاً هٍارات التفكير التأهمي بهدارس هحافظة القدس ل

: وقد تّم تحويل ٌذا السؤال إلى الفرضيات الصفرية اآلتية
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هتوسطات في  (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية  -

 تبعاً هٍارات التفكير التأهمي ة الدىيا بهدارس هحافظة القدس ل األساسيالهرحمةطمبة اكتساب  درجة

 .لطريقة التدريس

هتوسطات في  (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية  -

 تبعاً هٍارات التفكير التأهمي ة الدىيا بهدارس هحافظة القدس ل األساسيالهرحمةطمبة اكتساب  درجة

 .لمجىس

هتوسطات في  (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عىد هستوى الداللة اإلحصائية  -

 تبعاً هٍارات التفكير التأهمي ة الدىيا بهدارس هحافظة القدس ل األساسيالهرحمةطمبة اكتساب  درجة

 .لطريقة التدريس والجىس والتفاعل بيىٍها

: أهـــــــــداف الدراســــــة   4.1

:  تسعى الدراسة لتحقيق األٌداف اآلتية

الكشف عن هدى تأثير توظيف الىهاذج الهحسوسة في تدريس وحدة الٍىدسة عمى اكتساب الهفاٌيم 

في هحافظة القدس، و هعرفة تأثير توظيف الىهاذج  ة الدىيا األساسيالهرحمةطمبة الرياضية لدى 

.    الهحسوسة عمى تىهية هٍارات التفكير التأهمي لدى طالب الصف الرابع األساسي في هحافظة القدس
 

 :أهميـــــــة الدراســــــة  5.1

 تساعد عمى جعل الهتعمم أكثر ايجابية وفاعمية ىحو تعمم الرياضياتتكهن أٌهية الدراسة كوىٍا قد 

 .وربها تزيد هن ثقتً بىفسً
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 شرفيين تربويينتوجيً ىظر القائهين عمى تدريس الرياضيات هن موهن الهتوقع  بأىٍا قد تساعد في 

  التي  والهواقف التعميهية وهعمهين إلى ضرورة االٌتهام بتعميم الهتعمهين كيف يفكرون في الهشكالت

 تتوافق هع الهشكمة  هثل استراتيجية الىهاذج الهحسوسة، بحيثتواجٍٍم باستخدام استراتيجيات هالئهة

 .وتعهل عمى حمٍا
 

توجيً ىظر هخططي هىاٌج الرياضيات إلى كيفية تخطيط ٌذي الهىاٌج باإلضافة أىٍا قد تساعد في 

هن حيث هحتواٌا وأىشطتٍا ووسائل تقويهٍا بطريقة تىهي قدرة الهتعمهين في هٍارات التفكير بشكل 

. عام، وهٍارات التفكير التأهمي بشكل خاص

  

 :تعريف المصطمحات  6.1

 : النماذج المحسوسة - 

 (.2000سالهة،)أجٍزة وأدوات وهواد يستخدهٍا الهعمم لتحسين عهميةالتعميم والتعمم: عرفٍا سالهة أىٍا

أىٍا وسائل تعميهية همهوسة وهحسوسة في أيدي الطالب وتستخدم لشرح ب:  إجرائياً  الباحثةتٍاعرف

 هن خاللٍا إلى جعل الطالب  الباحثةسعىتدروس هعيىة كثيرًا في الهرحمتين األساسية والهتوسطة و

 في وحدة الٍىدسة لمصف الرابع يتفاعل هع الهادة بالشكل الهطموب لتحقيق أٌداف الهادة التعميهية

. األساسي

 :المفاهيم الرياضية - 

 إطار في البعض بعضٍا هع ترتبط التي الرياضية ضاهيوـلمه كةالهشتر الخصائص هو هجهَعة

(.  1995 ،عفاىة )قاعدتً أَ الهفٍَن لهصطمح يـالهىطق اسـاألس ءىاءلب هَحد رياضي
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 فكرة رياضية هعههة تىشأ ىتيجة تجريد صفة أو أكثر،بأىً : وعرفت الباحثة الهفٍوم الرياضي إجرائياً 

 بحيث يستطيع الهتعمم تهثيل الهفٍوم بأكثرهن طريقة بحسب فٍهً لمفكرة"ويعبر عىٍا لفظيًا أو رهزيًا 

.  في وحدة الٍىدسة لمصف الرابع األساسي
 

 :التأممي التفكير- 

ٌو عهمية تفكر واٌتهام وهراقبة لمهوقف الذي يواجًٍ الفرد أو الهوضوع الذي يكتب فيً بحيث يجب 

ي  تحميمً بعد فٍهً واستيعابً والتهعن بجواىبً وهراجعتً وتقويهً ضهن ثالث هٍارات أساسية ٌو

االىفتاح الذٌىي والتوجيً الذاتي، والهسؤولية الفكرية في ضوء الهعارف والخبرات التي 

 .(2010،خوالدة)يكتسبٍا
  
 بأىً ىشاط عقمي يستخدم فيً الرهوز واألحداث وتحديد ىقاط القوة  والضعف، :إجرائياً  الباحثة تًعرفو 

عطاء تفسيرات هقىعة، والكشف عن الهغالطات، والرؤية البصرية،  والوصول إلى  استىتاجات، وا 

 في وحدة الٍىدسة لمصف الرابع ووضع حمول هقترحة حتى يصل إلى ىتائج في ضوء خطط هرسوهة

.  األساسي

  : حدود الدراسة7.1

 :تقتصر حدود ٌذي الدراسة وتعهيم ىتائجٍا عمى الحدود اآلتية 

.  2014-2013 هن العام ثاىيالفصل الدراسي ال : ة الزهاىيحدودال- 1

.  الصف الرابع األساسي  في هدرسة الجيل الجديد في هحافظة القدسلبةط : ة الهكاىيحدودال- 2

هن كتاب  (الٍىدسة) وحدة الرابعة تقتصر ىتائج ٌذي الدراسة في تطبيقٍاعمى : ة الهوضوعيحدودال- 3

.  لمصف الرابع األساسيثاىيالرياضيات الفصل ال
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 . الصف الرابع األساسي في هحافظة القدسةبلتم تطبيق الدراسة عمى ط : ة البشريالحدود- 4

تقتصر ىتائج ٌذي الدراسة وتعهيم ىتائجٍا عى األدوات الهستخدهة فيٍاوهدى : الحدود اإلجرائية - 5

. صدقٍا وثباتٍا

 .تقتصر ىتائج ٌذي الدراسة عمى الهفاٌيم والتعريفات اإلجرائية: الحدود الهفاٌيهية - 6
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  الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اإلطـــار النــظري والدراســات السابقة

 :  اإلطار النظري 1.2

 :الىهاذج الهحسكسة 

أحياىان يصعب عمى الهعمـ تكفير الخبرة الحقيقية، ىتيجةن لصعكبة تحقيقٍا، فٍي إها تككف خطيرة أك 

ىادرة أكقد يتدخؿ البعد الزهاىي كالهكاىي في ذلؾ، أهكر عديدة تحكؿ دكف تحقيؽ ٌذي الخبرة لذا يمجأ 

الهعمـ الستخداـ بعض الكسائؿ التعميهية التي تعكض ٌذا الىقص كتجعؿ الخبرة التي يتعاهؿ هعٍا 

الطالب قريبة هف الحقيقة كالخبرة الهباشرة كهف بيف تمؾ الكسائؿ التعميهية، الىهاذج 

 ( .2006الرحيمي، ) (اليدكيات)الهحسكسة
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 :تعريؼ الىهكذج الهحسكس 

بأىً عبارة عف هجسـ هىظكر هشابً لمشيء الحقيقي، قد يككف أصغر هف  (2006)عرفً حكاس 

كىهكذج الهجهكعة الشهسية كقد يككف أكبر هف الشكؿ الحقيقي كىهكذج الذرة، كقد . الشيء الحقيقي

كهف أٌـ ها يهيز الهجسـ أىك يهثؿ الكاقع . يككف هساكيان في الحجـ لمشيء الحقيقي كىهكذج الهيزاف

. بأبعادي الثبلثة

ٌي هجهكعة أجٍزة كأدكات كهكاد يستخدهٍا الهعمـ لتحسيف عهمية التعميـ كالتعمـ (1999)كعّرفً غىدكرة

. بٍدؼ تكضيح الهعاىي كشرح األفكار في ىفكس الطمبة، 

 .أجٍزة كأدكات كهكاد يستخدهٍا الهعمـ لتحسيف عهميةالتعميـ كالتعمـأىً  (2000) كهاعّرفً سبلهة

أىً كسيمة تعميهية هحسكسة يشاٌدٌا كيمهسٍا الطالب بيدي، يستخدهٍا الهعمـ  (1999)كعّرفً غىدكرة

 . لتحقيؽ ٌدؼ هعيف هف الهادة التعميهية بحيث يتفاعؿ الطالب هع الكسيمة كالهادة التعميهية

:  (اليدكيات)أىكاع الىهاذج الهحسكسة 

ي أربع يدكيات أساسية في تدريس الرياضيات لمهرحمةاألساسية (2000) سبلهة أكرد : ٌك

. ، قطع الىهاذجقطع ككزيىر الهكعبات الهتداخمة ، ،(قطع ديىز)هكعبات األساس عشرة 

 : (اليدكيات)أٌهية الىهاذج الهحسكسة 

تحكؿ  ،بةتؤدم إلى ارتفاع الهستكل التحصيمي لمطؿ بأىٍا ، عمى أٌهية اليدكيات؛(1999)أكد غىدكرة 

تعاهؿ هعٍا الطالب بىفسً  مالهادة هف الهجرد إلى الهحسكس، تعطي الهادة شيئان هف الهتعة كالتسمية،

تغير إتجاٌات الطالب السمبية ىحك الرياضيات  تشبع حاجة حب اإلستطبلع عىد الطالب، دكف الهعمـ،
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أٌهية بالغة في تدريس  (اليدكيات)لمىهاذج الهحسكسة  كأكد أيضان أف .، تىهي قدرات الطالب اإلبداعية

سعى هف خبللٍا إلى جعؿ الطالب يتفاعؿ هع مكها  الرياضيات كتحكيمٍا هف الهجرد إلى الهحسكس،

الهادة بالشكؿ الهطمكب بتحقيؽ أٌداؼ الهادة التعميهية بشكؿ يىهي هداركً كيجعمً أكثر قدرة عمى 

 .االستيعاب كالتفكير كالفٍـ

(: اليدكيات)عمى أٌهية الىهاذج الهحسكسة (1999)كها أكد غىدكرة

ـ كاستثارة الدافعية لديٍـ - 1  .استثارة الطمبة ك تحفيٌز

 .ترسيخ الهعمكهات ك تعهيقٍا كتثبيتٍا في أذٌاف الطمبة - 2

تتيح الكسائؿ فرصة التىكيع كالتجديد في األىشطة هها يىجـ عىً اإلسٍاـ في عبلج الفركؽ - 3

. الفردية 

 عمى هشاٌدة تفاصيؿ كدقائؽ  القدرة الهعمـعطيالتغمب عمى الحدكد الزهاىية كالهكاىية كت- 4

ا  . يستحيؿ عميً هشاٌدتٍا بغيٌر

تحكيؿ الهعمكهات الىظرية إلى أىهاط سمككية إذ تهكف الطالب هف ترجهة الهعرفة إلى ىهط - 5

. سمككي في حياتً

تساعد الكسيمة عمى هشاركة الطمبة اإليجابية في اكتساب الخبرة كالذكاء كالقدرة عمى التأهؿ - 6

. كدقة الهبلحظة 

هها يىجـ  إف استخداـ الهعمـ لمكسائؿ كتبسيط شرح دركسً هف خبللٍا يقّربً هف الطمبة كيحببً لٍـ- 7

 .عىً ازدياد ثقتٍـ بً 
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: الهفاٌيـ الرياضية

 يبدك لىا جميان أف األشخاص ليسكا عمى هستكل كاحد هف التفكير، عىد الىظر في كاقع الحياة البشرية،

ـ يتبايف كفقان ألىهاط تعمهٍـ كهيكلٍـ كبيئتٍـ التي يعيشكف فيٍا، كذلؾ عىد الىظر  بؿ إف هستكل تفكيٌر

إلى الهفاٌيـ الرياضية ىجد أىٍا تتبايف هف هفٍكـ آلخر حيث تصىؼ الهفاٌيـ إلى عدة تصىيفات هىٍا 

كيستدعي ذلؾ التعاهؿ عمى قدر كبير هف  كالهفاٌيـ الهحسكسة كالهجردة، الهفاٌيـ األكلية كالهشتقة،

بلؿ،)األٌهية هع الهفاٌيـ ألىٍا تعتبر المبىة األساسية لمبىية الرياضية   .(2012أبٌك

بؿ لٍا أصكلٍا  كهف أٌـ ها يهيز الرياضيات أىٍا ليست هجرد عهميات ركتيىية هىفصمة أك هٍارات،

إذ أف الهبادئ  كالمبىات األساسية لٍذا البىاء ٌي الهفاٌيـ الرياضية، كتىظيهٍا كبىيتٍا الهعرفية،

كحؿ الهسألة الرياضية تعتهد اعتهادان كبيران عمى  كالهٍارات كالخكارزهيات، كالتعهيهات الرياضية،

 .( 2003ابك زيىة،)الهفاٌيـ في تككيىٍا كاكتسابٍا
 

(  6-1)ضركرة أف تشهؿ أٌداؼ تدريس الرياضيات بالهرحمة االبتدائية ((2010كها يرل أبك أسعد

 . الهفاٌيـ األساسية كتطبيقات ٌذي الهفاٌيـ في الحياة العهميةباكتسا
 

 

 

 

 

 

 :تعريؼ الهفٍكـ

عّرفً ابك  حيث اختمفت تعريفاتٍـ لمهفٍكـ، ال يكجد تعريؼ هكحد لمهفٍكـ هتفؽ عميً هف قبؿ العمهاء،

الصكرة الذٌىية التي تتككف لدل الفرد ىتيجة تعهيـ صفات كخصائص "بأىً  (2007)كآخركف زيىة 

". استىتجت هف أشياء هتشابٍة ٌي أهثمة ذلؾ الهفٍكـ
 

: تشكيؿ الهفٍكـ الرياضي

كتختمؼ الصكرة الذٌىية التي تتشكؿ لدل  تتشكؿ الهفاٌيـ هف تصكرات كتأهبلت كىتاج الفكر الخيالي،

لذا تجدر اإلشارة إلى أف  الهتعمـ عف الهفٍكـ باختبلؼ الخبرات التي يهر بٍا كطرؽ التفكير الهختمفة،
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 الصؼ الكاحد قد تتشكؿ لديٍـ هفاٌيـ هتقاربة ىتيجة لتعرضٍـ لمخبرات ىفسٍا داخؿ الغرفة بةطؿ

(. 2010ابك أسعد،)درجة اكتسابٍـ لٍا في الصفية كلكف تختمؼ 
 

تشكؿ هٍهة اكساب الهفٍكـ جزءان رئيسيان هف عهمية التعميـ داخؿ غرفة  فأكد اف (2010) أبك زيىةأها 

بتعميـ هفاٌيـ جديدة كهتىكعة لمطمبة تتبايف في عرضٍا  الصؼ حيث يقكـ الهعمهكف كبشكؿ هستهر،

 .طرقٍـ كأساليبٍـ،حتى إف التبايف قد يحدث لدل ىفس الهعمـ في عرض هفٍكهيف هختمفيف لصؼ كاحد

أك لغة غير  Object Language))كالهعمـ في تعميهً لمهفاٌيـ يمجأ إلى استخداـ لغة الهحسكس

كيهكف اعتبار لغة الهحسكس ٌي تمؾ التهثيبلت الهصكرة  (.(Meta Languageالهحسكس

 .كالرسكهات ككذلؾ األىشطة الهحسكسة كالىهاذج كالتهثيؿ بالكمهات أك الرهكز الدالة عمى الهفٍكـ
 

 أىً عىد تّككف الهفٍكـ يجب أف يىتبً الهعمـ الى درجة اكتساب الهفٍكـ هف قبؿ ةرل الباحثتكبذلؾ 

 بهحاكلة تقميص ذلؾ الفارؽ باالستعاىة بطرؽ هختمفة لعرض الهفٍكـ هف خبلؿ تعدد التهثيبلت بةالطؿ

 كالتركيز عمى هراحؿ تككف الهفٍكـ هف تحديد السهات الحرجة لمهفٍكـ كتحديد .لبةالهعركضة عمى الط

 .اسـ كاضح لمهفٍكـ

: خصائص الهفٍكـ الرياضي

ي تعطي  داللة كاضحة عف طبيعة  ٌىاؾ بعض الخصائص التي  يتصؼ بٍا الهفٍكـ الرياضي، ٌك

: الهفٍكـ ككيفية  تككىً في أذٌاف

 .يتككف الهفٍكـ هف فكرة أك هجهكعة  أفكار عقمية تككف ذلؾ الهفٍكـ -أ

 .أف  الهفاٌيـ  ٌي المبىة األساسية لمهعرفة الرياضية -ب

يهكف التعبير عف الهفٍكـ  بتهثيمً بأكثر هف طريقة  سكاء كاف لفظيان أك رهزيان أك بالصكرة أك  -ج

  .الرسـ
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 .كبدكىٍا يككف الهفٍكـ ىاقصان في أذٌاف الهتعمهيف تتكلد الهفاٌيـ عف طريؽ الخبرة كالههارسة، -د

 .تعتهد الهفاٌيـ عمى الخبرات السابقة لمطالب -ق

كربطً بهفاٌيـ كتطبيقات أخرل كمها  كمها استطاع الهتعمـ  التعبير عف الهفٍكـ بمغتً الخاصة، -ك

 .ترسخ الهفٍكـ في بىيتً الهعرفية

كيهكف تكضيح الهفٍكـ هف خبلؿ تهثيؿ األفكار التي يتضهىٍا ذلؾ الهفٍكـ كهساعدة الطبلب عمى 

ككمها استطاع الطالب التعبير عف  الهفٍكـ بتهثيمً لفظان أك رسهان أك باألشكاؿ  الربط بيف تمؾ األفكار،

(. 2010أبكأسعد،)ثر الهحسكسة كىقمً هف هكقؼ إلى آخر كمها كاف إدراكً لمهفٍكـ أؾ
 
 

 

: هراحؿ اكتساب الهفاٌيـ الرياضية

 أف تعمـ الهفاٌيـ الرياضية يتـ في (2001) األهيفٌىاؾ عدة رؤل لهراحؿ تعمـ الهفاٌيـ الرياضية فيرل

فٍك يفترض أف ٌىاؾ ستة هراحؿ  هراحؿ هتعاقبة تتشابً إلى حد ها هع هراحؿ بياجيً لمىهك الهعرفي،

ي  :لتدريس كتعمـ الهفاٌيـ الرياضية ٌك

ك أىشطة غير هباشرة كغير هكجٍة تسهح لمطمبة بالتجريب، :Free palyالمعب الحر  -أ كتعد ٌذي  ٌك

. الهرحمة هرحمة ٌاهة هف هراحؿ تعمـ الهفٍكـ

كيبلحظ الطفؿ فيٍا أف ٌىاؾ قكاعد ، يتـ فيٍا هبلحظة األىهاط في الهفٍكـ : Gamesاأللعاب -ب

. هحددة

ربها ال يستطيع الطمبة اكتشاؼ  : Search communalitiesالبحث عف الخكاص الهشتركة -ج

 أف األهيفكيقترح  البىية الرياضية التي تشترؾ فيٍا كؿ هككىات الهفٍكـ حتى بعد قياهٍـ باأللعاب،

. يساعد الهعمهكف كالطمبة عمى اكتشاؼ الخكاص العاهة لمهفٍكـ
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يحتاج الطمبة لهعرفة هثاؿ  بعد هبلحظة العىاصر الهشتركة لمهفٍكـ، :Representationالتهثيؿ -د

. كاحد لمهفٍكـ يجهع كؿ الخصائص الهشتركة

يحتاج الطالب في ٌذي الهرحمة إلى تككيف الرهكز المفظية كالرياضية  :Symbolizationالترهيز -ق

. الهىاسبة لكصؼ ها فٍهً عف الهفٍكـ

عميٍـ ترتيب  بعد أف يتعمـ الطبلب الهفٍكـ، :Formalizationالتشكيؿ أك الصياغة الشكمية -ك

. خصائص ٌذا الهفٍكـ كهعرفة ىتائجً

 أف الهفاٌيـ الرياضية بحاجة إلى تهثيمٍا إها بشكؿ لؤلهيف هف هراحؿ تعمـ الهفٍكـ  ةالحظ الباحثتك

هحسكس أك باألشكاؿ كالصكر أك هجهكعة هف الىهاذج أك بترتيب العىاصر كاألفكار في جداكؿ 

. كبذلؾ يتحقؽ الفٍـ العهيؽ لدل الطالب كيستطيع ىقؿ فٍهً إلى هكاقؼ هختمفة لمكصكؿ إلى الهفٍكـ،
 

: أٌهية تعمـ الهفاٌيـ الرياضية

هها شجع كثير هف التربكييف كالرياضييف أف  تأخذ الهفاٌيـ الرياضية هكاىان هتهيزان في العهمية التربكية،

يتىاكلكا الهفاٌيـ الرياضية بالبحث كالتحميؿ في هعاىيٍا كفي أفضؿ الطرؽ كاالستراتيجيات لتدريسٍا 

( . 2009ضٍير، )كتىهيتٍا

 ،ركبشكؿ هستـ حيث يقكـ الهعمهكف، كتشكؿ هٍهة اكتساب الهفٍكـ جزءان أساسيان هف عهمية التعميـ،

حتى أف التبايف قد يحدث  بتعميـ هفاٌيـ جديدة كهتىكعة لمطمبة تتبايف في عرضٍا طرقٍـ كأساليبٍـ،

( . 2007ابك زيىة كعبابىة،)لدل ىفس الهعمـ في عرض ىفس الهفٍكـ لصفيف هختمفيف 

 فٍي تكجً الىشاط التعميهي لبة الكتساب الهفاٌيـ أٌهية كبيرة في حياة الطقأف ((2002كيضيؼ الكرش

كها تعهؿ عمى إثراء  إلى تحديد ها يجب عهمً هقدهان حتى يهكف اكتساب الهتعمـ لمهفٍكـ الهطمكب،

الشاهمة في البىاء الهعرفي لمطالب Constructs البىاء الهعرفي لمطالب هف خبلؿ إدهاج التككيىات 
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ا عمى اكتساب هعاىي اشتقاقية جديدة كاالحتفاظ بٍا كجزء هف البىاء  كتمؾ التككيىات تساعد بدكٌر

 .الهعرفي لمطالب
 

: قكاعد أساسية في تعميـ الهفٍكـ الرياضي

ٌىاؾ بعض االعتبارات أك القكاعد التي يىبغي أخذٌا بعيف االعتبار عىد تقديـ الهفاٌيـ 

ي (2006الٍكيدم،)  : ٌك

. يجب عمى الهتعمـ أف يقكـ بإضافة الهفاٌيـ إلى بىائً الهعرفي .1

. إف أم هفٍكـ يقدـ لمهتعمـ يصبح أكثر هعىان عىدها يرتبط بخبرات الهتعمـ الهتىكعة .2

. إف الهفاٌيـ تىهك كتتطكر لدل الهتعمـ إذا تعرض لخبرات هتىكعة .3

إف تشكؿ الهفاٌيـ في البىاء الهعرفي لدل الهتعمـ يككف أسٍؿ إذا جاءت ٌذي الهفاٌيـ هف كاقع  .4

. كشارؾ فيٍا بفعالية حياة الهتعمـ،

يفضؿ عىد تعمـ الهفٍكـ أف يستخدـ الهتعمـ ذلؾ الهفٍكـ أكالن ثـ يقكـ بالتعبير عىً أك بالرهكز  .5

. كالكتابة

 .يراعى عىد تقديـ الهفٍكـ استعداد الهتعمـ كدافعيتً ىحك تعمـ الهفٍكـ .6
 

 

التفكير التأهمي 

سمسمة هف الىشاطات غير الهرتبة التي يقكـ بٍا الدهاغ عىدها يتعرض  : بأىً(2003)يعّرفً جركاف

بحثان عف هعىى في الهكقؼ  لهثير خارجي كيتـ استقبالً عف طريؽ كاحد أك أكثر هف الحكاس الخهس،

 .أك الخبرة
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ىظاـ هعرفي يقكـ عمى استخداـ الرهكز التي تعكس العهميات :  بأىً(2003) الٍكيدم كالجهؿقيعّرؼ

كهادة التفكير األساسية ٌي الهعاىي  أك بالتعبير الرهزم، العقمية الداخمية إها بالتعبير الهىاسب عىٍا،

. كالهفردات كالهدركات
 

كيتضح هف خبلؿ التعريفات السابقة أف التفكير ىشاط عقمي يقكـ بً الدهاغ عىدها يتعرض لهثير 

كيتـ استقبالً عف طريؽ الحكاس الخهس لئلىساف كعف طريقٍا يكتسب الخبرة التي تؤدم إلى  خارجي،

. بىاء الٍدؼ الهىشكد

: (أىهاط التفكير)أىكاع التفكير

: تتفؽ أغمب الهراجع الهختصة بالتفكير عمى كجكد أىكاع عديدة هف التفكير أٌهٍا

التفكير  ك التفكير الهىطقي ك التفكير العمهي ك  التفكير فكؽ الهعرفي كالتفكير الىاقد كالتفكير اإلبداعي

.  التفكير التأهمي كالتفكير االىفعاليم كالتفكير الخياؿ ك التكفيقي
 

 

 
 

 

: هفٍكـ التفكير التأهمي

كلقد اٌتـ القرآف الكريـ  يعد التفكير التأهمي أساس كؿ تفكير ألىً يبىى عمى التأهؿ في األساس،

بالتفكير التأهمي بؿ جعمً هف أسس العبادة الرئيسة كرّكز عميً قبؿ أف يعرفً العمهاء كالىاس بهئات 

ٍَُها ِإالَّ ِباْلَحؽِّ " :السىيف بقكلً تعالى ًُ السََّهاَكاِت َكاأْلَْرَض َكَها َبْيَى ـْ َها َخَمَؽ المَّ ٍِ ـْ َيَتَفكَُّركا ِفي َأىُفِس َأَكَل

ـْ َلَكاِفُركفَ  ٍِ َف الىَّاِس ِبِمَقاء َربِّ فَّ َكِثيران هِّ . 8الركـ "َكَأَجؿٍل هُّمَسهًّمى َكاِِإ

ًُ ِهف َشْيءٍل َكَأْف َعَسى َأف َيُككَف " : كقكلً تعالى ـْ َيىُظُركْا ِفي َهَمُككِت السََّهاَكاِت َكاأَلْرِض َكَها َخَمَؽ الّم َأَكَل

ـْ َفِبَأمِّ َحِديثٍل َبْعَديُ  َقداْقَتَربَ  ٍُ                                     ا                .185األعراؼ "ُيْؤِهُىكفَ  َأَجُم

 

، (James)يهسػَج، (Binet)تػ بيىكلقد اٌتـ العديد هف الباحثيف في كتاباتٍـ بالتفكير التأهمي هىٍـ 
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 ككتب عف التفكير (Shon)كلكف ٌذا العمـ أخذ باالختفاء إلى أف جاء العالـ شكف (Dewey)َيػَدي

إلى استخداـ  كبعد ذلؾ اىتبً الكثيركف التأهمي كأٌهية إعداد الهعمهيف قبؿ الخدهة كأثىاء الخدهة،

عداد الهعمهيف أثىاء  كخاصة الهتصمة بالتعميـ الصفي، هصطمح التأهؿ في األبحاث التربكية، كاِإ

 .(1999هصطفى،)الخدهة

 :كلقد اجتٍد الباحثكف في تعريؼ التفكير التأهمي هثبلن 
 

ىشاط عقمي يتأهؿ بً الفرد الهكقؼ الهشكؿ كيحممً كيقترح الحمكؿ في  : بأىً(2006)يعّرفً أبك السكراف

 .ضكء أدلة كبراٌيف تؤكد صحة الحؿ الهقترح
 

كيحممكىً إلى عىاصري كيرسهكف الخطط  أف يتأهؿ الطمبة الهكقؼ الذم أهاهٍـ، :(2005)يعّرفً إبراٌيـ

ثـ يقكهكا بتصهيـ ٌذي الىتائج في  حتى يصمكا إلى الىتائج الهطمكبة في ٌذا الهكقؼ، البلزهة لفٍهً،

 .ضكء الخطط التي كضعت هف أجمً
 

ىشاط عقمي لمفرد في الهكاقؼ التعميهية التي أهاهً كتحديد ىقاط القكة  : بأىً(2005)كيعّرفً كشكك

كالضعؼ ككشؼ الهغالطات الهىطقية كاتخاذ القرارات كاإلجراءات الهىاسبة بىاء عمى دراسة كاقعية 

. هىطقية لمهكقؼ التعميهي
 

: أٌهية التفكير التأهمي

. كقد يسبؽ عهمية التعمـ كيحدث أثىاءٌا كبعدٌا يتضهف التفكير التأهمي التحميؿ كاتخاذ القرار، .1

. عىدها يفكر الفرد تفكيران تأهميان يصبح قادران عمى ربط األفكار بالخبرات السابقة كالحالية كالهتىبأ بٍا .2

كيقيـ أسمكبً في العهميات كالخطكات التي يتخذٌا إلصدار  الهتأهؿ ٌك الذم يخطط كيراقب دائهان، .3

. الحكـ



25 

 

حيث يتطمب اىدهاج العقؿ فيها يتـ تعمهً كهع تىقؿ الطمبة هف  التفكير التأهمي ضركرم لمهتعمـ،4. 

. هعمـ آلخر يتعزز التفكير إذا تكررت أىهاطً في هجاالت الهحتكل العديدة

. يعد التفكير التأهمي هف الهٍارات الهٍهة في التعمـ القائـ عمى حؿ الهشكبلت .5

. يساعد الطمبة عمى التفكير الجيد كيعهؽ العهميات البلزهة لحؿ الهشكبلت كالخطكات الهتبعة بٍا .6

. يساٌـ في تىهية اإلحساس بالهسؤكلية كالعقؿ الهتفتح كالخبلؽ .7

. كأقؿ اىسياقان لآلخريف يككف الفرد الهتأهؿ أكثر قدرة عمى تكجيً حياتً، .8

ـ كاستخداهً بىجاح .9 . يعطي الطمبة إحساسان بالسيطرة عمى تفكيٌر

 .يىهي شعكر الثقة بالىفس في هكاجٍة الهٍهات الهدرسية كالحياتية .10

اب،)                                                                              (. 2005عبد الٌك
  

: خصائص التفكير التأهمي

فقد هيز  يعتهد بصكرة أساسية هستكل التعقيد في التفكير عمى هستكل الصعكبة كالتجريد في الهثير،

: الباحثكف خصائص التفكير التأهمي في هستكييف ٌها

. تفكير هف هستكل أدىى أك أساسي .1

. تفكير هف هستكل أعمى أك هركب .2

. ككاضحة كيبىى عمى افتراضات صحيحة تفكير فعاؿ يتبع هىٍجية دقيقة، .3

 كفرض الفركض، يكجد فيً استراتيجيات حؿ الهشكبلت كاتخاذ القرارات، تفكير فكؽ هعرفي، .4

. كالكصكؿ إلى الحؿ األهثؿ لمهشكمة كتفسير الىتائج،

الىظر، كيعتهد عمى القكاىيف العاهة لمظكاٌر يىطمؽ هف  ىشاط عقمي ههيز بشكؿ غير هباشر، .5

. كالتدبر ك هف الخبرة الحسية كيعكس العبلقات بيف الظكاٌر كاالعتبار،

 .كيدلؿ عمى شخصية اإلىساف يرتبط بشكؿ كثيؽ بالىشاط العمهي لئلىساف، .6
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يختمؼ التفكير التأهمي عف التفكير العادم فٍك ذاتي اإلدراؾ يستمـز التفكير  :التفكير التأهمي ىاقد.7

. كالىظر في الهكقؼ كتأهمً في طريقة تفكيرؾ،

كالرؤية البصرية الىاقدة حيث يجب أف تككف هقاييسً  التفكير التأهمي يستمـز استخداـ الهقاييس، .8

. عالية الهستكل

ك يعىي التفكير بالهشكبلت الحقيقية :التفكير التأهمي كاقعي .9 . ٌك

. يتفاعؿ بحيكية كيتكصؿ إلى حؿ الهشكبلت التي قد تقع التفكير التأهمي عقبلىي تبصرم ىاقد، .10

. كتعزيز اإلهكاىيات الشخصية لمفرد التفكير التأهمي يستمـز شد االىتباي كضبط االىتباي، 11.

 (2003جركاف،) 

 

: هٍارات التفكير التأهمي

يقصد بذلؾ الىسبة الهئكية لهتكسط الدرجة التي يحصؿ عميٍا الطمبة في اختبار هٍارات التفكير 

ي : التأهمي الذم يشتهؿ عمى خهس هٍارات أساسية لمتفكير التأهمي ٌك

ي القدرة عمى عرض جكاىب الهكضكع كالتعرؼ عمى هككىاتً سكاء كاف ذلؾ  :الرؤية البصرية. 1 ٌك

هف خبلؿ طبيعة الهكضكع أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف هككىاتً بحيث يهكف اكتشاؼ العبلقات 

. الهكجكدة بصريان 

ي القدرة عمى تحديد الفجكات في الهكضكع، :الكشؼ عف الهغالطات.2 كذلؾ هف خبلؿ تحديد  ٌك

العبلقات غير الصحيحة أك غير هىطقية أك تحديد بعض التصكرات الخاطئة أك البديمة في اىجاز 

ي القدرة عمى تحديد الفجكات في الهكضكع، .الهٍاـ التربكية كذلؾ هف خبلؿ تحديد العبلقات غير  ٌك

. أك تحديد بعض التصكرات الخاطئة أك البديمة في اىجاز الهٍاـ التربكية، هىطقيةاؿأك غير ، الصحيحة

ي القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة هىطقية هعيىة هف خبلؿ رؤية  :الكصكؿ إلى استىتاجات .3 ٌك

. هضهكف الهكضكع كالتكصؿ إلى ىتائج هىاسبة
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ي القدرة عمى إعطاء هعىى هىطقي لمىتائج أك العبلقات الرابطة كقد  :إعطاء تفسيرات هقىعة .4 ٌك

. يككف ٌذا الهعىى هعتهدان عمى هعمكهات سابقة أك عمى طبيعة الهكضكع كخصائصً

ي القدرة عمى كضع خطكات هىطقية لحؿ الهكضكع الهطركح كتقكـ تمؾ  :كضع حمكؿ هقترحة .5 ٌك

 .(2002 ،كالمكلك عفاىة)الخطكات عمى تصكرات ذٌىية هتكقعة لمهكضكع الهطركح 
 

 

: حؿ التفكير التأهميا هر

: هراحؿ التفكير التأهمي في عهمية حؿ الهشكمة ،رفي كتابً كيؼ ىفؾ (1910)جكف ديكم  حمؿ

. الشعكر بالهشكمة .1

. تحديد الهشكمة .2

اقتراح حمكؿ ككضع فركض لمهشكمة جهع الهعمكهات أك استىباط ىتائج الحمكؿ الهقترحة بعد كزف  .3

. كؿ فرض كاحتهاالتً في ضكء ها لديً هف حقائؽ

جراء التجارب الهختمفة كالههكىة .4  .اختبار صحة الفركض كاِإ

، اي هحدد َثابتػأو عهميات التفكير ال تسير في اتج، كها التفكير هو ىهط إلى أخرؿ تختمف هراحك

إلى األهان َالى الخمف حسب احتياجات ؿ َيىتق، فقد يبدأ الفرد بأي هو العهميات التي ترتبط بالتفكير

د اجتٍد الباحثَو في تحديد خطَات استراتيجيً ػَلق، الهَقف هستخدها في ذلك استراتيجيات هختمفة

َحظى التفكير التأهمي ، الهتعمهيو ٌذي األىهاطاكتساب ىهط هو أىهاط التفكير التي تساعد في ؿ لك

 (.2012العفكف كعبد الصاحب،)باٌتهان الباحثيو
 

 :عبلقة التفكير التأهمي بأىكاع التفكير األخرل
 

: التفكير التأهمي كعبلقتً بالتفكير الىاقد
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يقكـ التفكير الىاقد عمى عهمية تقصي الدقة في هبلحظة الكقائع التي تتصؿ بالهكضكعات التي 

ا كاستخبلص الىتائج بطريقة هىطقية كهراعاة الهكضكعية في العهمية كمٍا  تىاقش، كالدقة في تفسيٌر

 .(2005كشكك،)

. بأف التفكير الىاقد يشتهؿ عمى عدة هٍارات يىبغي أف تتكافر لدل الطمبة( 2010)كيؤكد عفاىة كالمكلك

كها أىً يتضهف العديد هف الهٍارات التفكيرية هثؿ التفكير  حتى يستطيعكا أف يحمك هشكمة هعيىة،

 .كالتفكير التأهمي كالتفكير االستداللي، االستىتاجي،

فأسمكب حؿ الهشكبلت  كهها سبؽ يتضح أف التفكير التأهمي يتضهف في هعظـ أساليب التفكير،

كاالستقصاء كالتفكير الىاقد تتضهف في هجهمٍا تفكيران تأهميان ال يهكف االستغىاء عىً لرسـ جكاىب 

كالخركج باستىتاجات عمهية  ككشؼ جكاىب الخطأ كالضعؼ كهحاكلة عبلجٍا، الهكقؼ الهشكؿ بصريان،

. تساعد في كضع حمكؿ هىطقية لمهكقؼ الهشكؿ

: التفكير التأهمي كعبلقتً باالستقصاء

ذي العهميات يستخدهٍا اإلىساف في التأهؿ  يقكـ االستقصاء العمهي عمى هجهكعة هف العهميات، ٌك

كها يقكـ االستقصاء العمهي عمى عهميات إجرائية في التجريب  كاكتشاؼ الهفاٌيـ كالهبادئ العمهية،

. كاختبار صحة الفركض التي تـ كضعٍا

بيىها يقكـ التفكير التأهمي عمى إستراتيجية هحددة تكصؿ الهتأهؿ إلى صكرة هتكاهمة هف الهكقؼ 

 اتخاذ خطكات عهمية إجرائية هباشرة لتحكيؿ صكرة الهكقؼ الهشكؿ إلى صكرة أخرل تحتاجالهشكؿ كال

 .(2005كشكك،)

: التفكير التأهمي كعبلقتً بحؿ الهشكبلت

فكؿ خطكة هف خطكات حؿ الهشكمة  يتداخؿ التفكير التأهمي هع األسمكب العمهي في حؿ الهشكبلت،

إال أىً يصعب كضع   هرادفان لٍذي الطريقة في حؿ الهشكبلت،يككفكلكىً ال  تتضهف تفكيران تأهميان،
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ا الهعمـ كطبلبً لمدراسة في الفصؿ كقت التفكير التأهمي، ىظران لتعقدٌا  الهشكبلت التي يختاٌر

كأقصى ها يستطيع الدرس عهمً إزاء ٌذي  كصيغتٍا العاطفية كقصر الزهف كقمة الهصادر الهتاحة،

عمى أف هراحؿ  الهشكمة الهختارة لمدراسة في طريقة حؿ الهشكبلت ال يتعذر كضع حمكؿ لٍا،

. الهشكبلت كهٍاراتٍا غالبان ها يىظهٍا التفكير التأهمي

قضى  كعمى ٌذا فإف كؿ هف حؿ الهشكبلت كالتفكير التأهمي طريقة أك عهمية أكثر هىٍا ىتاج ىٍائي،

بيىها تفيد الهفاٌيـ كالتعهيهات في  التفكير التأهمي ال قيهة لمحقائؽ سكل أىٍا تفيد كهادة لمتحميؿ،

ثراء التأهؿ كتدعيهً  .(2002عفاىة كالمكلك،)تكضيح كاِإ

ألىً يساعدٌـ عمى ربط  أك الحياتية، كترل الباحثة أٌهية التفكير التأهمي في حياة الطمبة الهدرسية،

كيككىكا أكثر اعتهادان عمى أىفسٍـ في  بها يعطيٍـ الثقة بالىفس، الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة،

ـ تأهميان هها يساعدٌـ في الىجاح في أداء  إصدار األحكاـ كالقرارات التي تخصٍـ، كبذلؾ يككف تفكيٌر

. كهها يساعدٌـ عمى تىهية اإلحساس بالهسؤكلية كالسيطرة عميٍا الهٍاـ،

: هعكقات تعميـ التفكير التأهمي

: هف أٌـ األسباب التي تعيؽ التفكير التأهمي

ميف قبؿ الخدهة في الهدارس الستراتيجيات التدريس هف أجؿ تعميـ  عدـ كجكد هعمهيف هتأهميف هٌؤ

 .كالمفظية في التعميـ التفكير،

 .ىدرة األبحاث كالدراسات الخاصة بالتفكير التأهمي

 . عمى الحفظ كالتمقيف كاسترجاع الهعمكهات كترديدٌايفاعتهاد هعظـ الهعمـ (2004)جبرأكد 
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احتكار الهعمـ لكقت الحصة كعدـ تىهية هٍارات التفكير كاألسئمة الهفتكحة كالتعميـ التعاكىي لدل 

كهقاكهتٍـ  عدـ استجابة الهعمهيف لمتطكر الهعرفي كالعمهي كالرتابة كالركتيف الهعتاد لديٍـ، ك.الطمبة

 .اعتهاد هعدم الهىٍاج كاإلدارة التربكية عمى اختبارات تقيس الحفظ كالتذكر عىد الطمبة، كالتغيير

 

كقد أكدت العديد هف الدراسات أف اختبارات التحصيؿ في الهدارس تعتهد األسئمة التي تقيس التذكر 

كعدـ تركيز اإلدارة التربكية في فمسطيف بتعميـ هٍارات التفكير ككضعٍا  ،(2005أبكدقة،)كالفٍـ كدراسة

 .ضهف هىٍاجىا الفمسطيىي
 

: التفكير التأهمي كالهىٍاج الفمسطيىي

حيث أف الهىٍاج يجب أف يحتكل  عبلقة عضكية بيىٍها، ٌىاؾ عبلقة بيف التفكير التأهمي كالهىٍاج،

تكجد عدة طرؽ يستخدـ فيٍا التفكير التأهمي في حؿ الهشكبلت في هكاقؼ  عمى التفكير التأهمي،

( . 2003عفاىة،): لذلؾ عمى الهعمـ القياـ بها يمي التعمـ إلثارة كهساىدة الطمبة،

 .كاستيعابٍا بكضكح في عقكلٍـ جعؿ الطمبة يحددكف الهشكبلت هكضكع البحث، .1

: كذلؾ هف خبلؿ تشجيعٍـ عمى حث الطمبة عمى استدعاء األفكار الهتعمقة بالهشكمة، .2

 .تككيف فركض هحددة، كتحميؿ الهكقؼ

: حث الطمبة عمى تقكيـ كؿ اقتراح بعىاية بتشجيعٍـ عمى .3

ىقد كؿ اقتراح كاختبار أك رفض االقتراحات  ك.تعميؽ الحكـ أك الىتيجة تككيف اتجاي غير هتحيز،

 .هراجعة الىتائج كهف ثـ .بىظاـ

: حث الطمبة عمى تىظيـ الهادة حتى تستخدـ في عهمية التفكير بتشجيعٍـ عمى .4

 .استخداـ طرؽ الجدكلة كالتعبير البياىي ك.إحصاء الىتائج هف حيف آلخر
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  :الدراسات السابقة 2.2   

كاألدكات   الجٍكد كالدراسات كاألبحاث لبلستفادة هىٍا في عدد هف الكجكي كالهتغيرات،جزءيتىاكؿ ٌذا اؿ

. كاألساليب كالىتائج التي أسفرت عىٍا الهستخدهة في إجرائٍا،

، هكاف العيىة، األدكات الهستخدهة، الهىٍج، الٍدؼ، العىكاف: كتـ عرض الدراسات عمى الترتيب التالي

كهف ثـ قاهت الباحثة بالتعقيب عمى  كأبرز الىتائج التي تكصمت إليٍا كؿ دراسة،إجراء الدراسة، 

الدراسات السابقة لبلستفادة هىٍا في آلية البحث، كفيها يمي عرض لٍذي الدراسات هف األحداث إلى 

 :األقدـ
 

 : الدراسات العربية 1.2.2

: كصىفت ٌذي الدراسات في ثبلث هحاكر 

. دراسات تتعمؽ بالىهاذج الهحسكسة -1

. هفاٌيـ الرياضية دراسات تتعمؽ باؿ -2

. تأهميدراسات تتعمؽ بالتفكير اؿ -3

  : (اليدويات)دراسات تتعمق بالنماذج المحسوسة  :المحور األول 1.1.2.2
 

 الهٍىية الهعرفة تطكير في هقترح تدريبي برىاهج أثر هعرفة إلى ٌدفتدراسة  (2011)أبو شمةأجرت 

 كلتحقيؽ .فمسطيف في طمبتٍـ تحصيؿ كتحسيف األساسية لمهرحمة الرياضيات هّعمهي الٍىدسة لدل في

 هف هككىة قصدية عيىة اختيرت بحيث كالكصفي، التجريبي الهىٍجيف استخداــ ت الدراسة ، ٌدؼ

 راـ بهديرية كالتعميـ التربية بهكتب ماألساس الثاهف صؼ لؿالرياضيات هّعمهي هف هجهكعة: هجهكعتيف

 كهعمهة، هعمهان  ) 14 (تجريبية هجهكعتيف؛ في كزعكا كهعمهة هعمهان  ) 27 ) عددٌـ بمغ كالبيرة، اهلل

 لـ كهعمهة هعمهان  ( ( 13كضابطة السبعة، الهٍىية الهعرفة عىاصر تطكير في تدريبي برىاهج لٍـ دـؽ
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 في الهٍىية الهعرفة اختبار بكاسطةم كالبعد  مالقبؿ أدائٍـ قياسـ كت التدريبي، البرىاهج لٍـيقدـ 

 زعكا ك الذيف األساسي الثاهف صؼاؿ هّعمهي طمبة هف فتككىت الثاىية الهجهكعة أها.الٍىدسة هكضكع

 طالبان  ( 431) عددٌـ بمغ كقد التدريبي، لمبرىاهج خضعكا الذيف الهعمهيف طمبة هجهكعتيف؛ في

 قياس كتـ. ةكطالب طالبان  ( 353) كعددٌـ التدريبي لمبرىاهج يخضعكا لـ الذيف الهعمهيف كطمبة كطالبةن،

 الدراسة في اسُتْخِدهت التي الثالثة األداة كتهثمت .الٍىدسة في بعدم تحصيمي اختبار بكاسطة أدائٍـ

 لها تطبيقٍـ هدل لهعرفة التجريبية الهجهكعة هّعمهي عمى ُطبؽ الذم التدريسية الههارسات بهقياس

 تكصمت كقد الدراسة، أسئمة عف كاإلجابة الفرضيات، الختبار برىاهج اسُتْخِدـ، التدريب أثىاء تّعمهكي

 :ٌي ىتائج عدة إلى اإلحصائية الرـز SPSS الدراسة

 بالبرىاهج التحاقٍـ قبؿ لمهعمهيف القبمية الهٍىية لمهعرفة الّكمي مبالحسا الهتكسط بمغ-

  أعمى عمى الٍىدسة هكضكع في األساسية لمهرحمة الرياضيات هّعمهك حصؿ حيث ،( 71.66)التدريبي

 لعىصرم فكاىت حسابية هتكسطات أقؿ أها السياؽ، كهعرفة الهحتكل، هعرفة في الحسابية الهتكسطات

 .الهىٍاج كهعرفة التقييـ، كاستراتيجيات التعميـ استراتيجيات هعرفة في الهتهثميف الهٍىية الهعرفة

 طمبة  عبلهات هتكسطي بيف( α 0.05≥)الداللة هستكل عىد إحصائية داللة ذم فرؽ كجكد عدـ-

 يعزل الٍىدسة هكضكع في م البعد الهٍىية الهعرفة اختبار في األساسية لمهرحمة الرياضيات هّعمهي

 عىد إحصائية داللة ذم فرؽ كجكد عدـ - .التجريبية الهجهكعة كلصالح التدريبي بالبرىاهج لبللتحاؽ

 هّعمهي كطمبة التجريبية الهجهكعة هّعمهي طمبة  عبلهات هتكسطي بيف( α 0.05≥)الداللة هستكل

 .الٍىدسة هكضكع في مالبعدم التحصيؿ االختبار في الضابطة الهجهكعة
 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ اليدكيات في تدريس كالتي  (2006)الرحيميدراسة في 

كقد استخدـ  ،لبة عمى تحصيؿ الط في السعكديةهقرر هعهؿ الرياضيات في كمية الهعمهيف بالجكؼ
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طالبا خبلؿ الفصؿ  (40) كمية الجكؼ حيث تككىت الهجهكعة التجريبية هفبةالباحث عيىة هف طؿ

كاستخدـ الباحث لجهع البياىات اختبار  .طالبا  (40)كالضابطة هف (2006)الثاىي هف العاـ الدراسي

كقد أظٍرت ىتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  تحصيمي لقياس هدل التحصيؿ،

هتكسطي درجات طمبة الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي في هادة الرياضيات 

 .لصالح طمبة الهجهكعة التجريبية
 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الكسائؿ التعميهية  حيث (2006)حواسدراسة أها 

في تدريس الكسكر كالعهميات عميٍا هف التحصيؿ كاالتجاٌات لطالبات الصؼ الخاهس االبتدائي في 

كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاـ الباحث ببىاء برىاهج تجريبي في تدريس الرياضيات يعتهد عمى . عهاف

الكسائؿ التعميهية باإلضافة إلى ذلؾ قاـ الباحث بتطكير أداتيف األكلى اختبار تحصيمي كالثاىية هقياس 

 .االتجاٌات ىحك الرياضيات

طالبة هف هدرسة اليرهكؾ االبتدائية بطريقة قصديً ككىٍا قريبة هف  (48) كتـ اختيار عيىة هككىة هف

كقد تـ اختيار احدل  الهدرسة التي يدرس بٍا الباحث كاحتكائٍا عمى غرفة خاصة لهصادر التعمـ،

الشعبتيف لمتدريس بالطريقة التجريبية كاألخرل بالطريقة الضابطة كقد كاف االختيار عشكائيان كبعد 

حصة صفية   20حصص أسبكعيان بهجهكع 5أسابيع بكاقع  4تطبيؽ البرىاهج التجريبي كالذم استهر 

كهف ىتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط تحصيؿ  دقيقة، 45هدة كؿ حصة 

 .الطبلب عؿ االختبار البعدم بيف الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية
 

ٌدفت إلى هعرفة أثر استخداـ قطع ديىز كالعرض بالكهبيكتر في تىهية دراسة ( 2006)محمدكأجرل 

تحقيؽ ٌذا الٍدؼ ؿك  بطئي التعمـ بالهرحمة االبتدائية بهصر،طمبةالتحصيؿ كالتفكير الرياضي لدل اؿ

 الصؼ الرابع االبتدائي بطئي التعمـ بهدرستي أبك بكر الصديؽ طمبةاستخدـ الباحث عيىة هف 
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طالبان خبلؿ الفصؿ األكؿ هف  (38) االبتدائية كالىٍضة االبتدائية حيث تككىت الهجهكعة التجريبية هف

طالبان كاستخدـ الباحث لجهع البياىات اختبار تحصيمي كاختبار  (40)كالضابطة (2006)العاـ الدراسي

كقد أظٍرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات طمبة  .التفكير الرياضي

الهجهكعتيف التجريبية كالضابطة في كؿ هف اختبار التحصيؿ في هادة الرياضيات كاختبار التفكير 

كجكد عبلقة ارتباطيً هكجبة ذات داللة إحصائية بيف  لصالح طمبة الهجهكعة التجريبية، الرياضي،

الهجهكعة التجريبية في االختبار التحصيمي كبيف درجاتٍـ في اختبار التفكير  طمبة هتكسط درجات

 .الرياضي
 

 الصؼ طبة فاعمية استخداـ المكحة الٍىدسية ؿإلىٌدفت إلى التعرؼ دراسة ( 2001)الغامدي كهاأجرل

الخاهس االبتدائي ككذلؾ بىاء كحدة هقترحة في الهفاٌيـ الٍىدسية في هقرر الرياضيات لمصؼ 

كتككىت أدكات الدراسة هف كحدة  الخاهس االبتدائي باستخداـ المكحة الٍىدسية بالههمكة السعكدية،

الدراسة التي تـ إعدادٌا لمتدريس باستخداـ المكحة الٍىدسية كصياغتٍا في صكرة دليؿ لمهعمـ ككتاب 

الىشاط لمتبلهيذ كأكراؽ عهؿ باإلضافة إلى اختبار تحصيمي في كحدة الدراسة هف إعداد الباحث كقد 

كتـ تطبيؽ التجربة عمى هجهكعتيف إحداٌها تجريبية درست  استخدـ الباحث الهىٍج التجريبي،

كاألخرل درست الهفاٌيـ بالطريقة الهعتادة كهف ىتائج الدراسة اىً تكجد  باستخداـ المكحة الٍىدسية،

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هجهكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية كها 

تشير إلى فعالية استخداـ المكحة الٍىدسية في تدريس بعض الهفاٌيـ الٍىدسية لطبلب الصؼ الخاهس 

ا الهكجب في ارتفاع هستكل التحصيؿ  .االبتدائي كأثٌر
 

 أثر التدريس باستخداـ المكحة الٍىدسية إلىٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ ؼ( 2000)العنزي دراسة أها 

 الصؼ الثالث هتكسط عىد دراستٍـ لكحدة الٍىدسة التحميمية هقارىة باألسمكب بةعمى تحصيؿ طؿ
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 (بىيف) الهرحمة الهتكسطةلبةكتككف هجتهع الدراسة هف ط، كاستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي. التقميدم

 الصؼ بة كتككىت عيىة الدراسة هف طؿ بالسعكديةفي هدارس الهرحمة الهتكسطة في هديىة عرعر

الثالث الهتكسط بهدرسة صبلح الديف األيكبي الهتكسطة كقسهت إلى هجهكعتيف الهجهكعة التجريبية 

ي فصؿ كاحد تـ تدريس (28) تككىت هف  كحدة الٍىدسة التحميمية باستخداـ المكحة الٍىدسية ٌـطالبا ٌك

كقد تككىت أدكات الدراسة  . بالطريقة التقميديةـطالبا تـ تدريسً (28)كالهجهكعة الضابطة تككىت هف

هف كحدة خاصة بالٍىدسة التحميمية باستخداـ المكحة الٍىدسية لمصؼ الثالث الهتكسط هف إعداد 

ىً تكجد فركؽ داللة إحصائية بيف أكهف ىتائج الدراسة  باإلضافة إلى اختبار تحصيمي،، الباحث

هتكسطي درجات الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم لصالح 

 .الهجهكعة التجريبية
 

ٌدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ المكحة الدائرية في تدريس دراسة ( 2000)ربيحان  كقدأجرل

كحدة الدائرة عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثالث الهتكسط بجدة كاتبع الباحث الهىٍج شبً التجريبي 

كقاـ  القائـ عمى تصهيـ الهجهكعات التجريبية كالضابطة الهتكافئة ذات القياس القبمي ك البعدم،

ها تصهيـ كحدة دراسية لكحدة الدائرة لمصؼ الثالث تتبلءـ هع  الباحث بتصهيـ أداتيف لٍذي الدراسة ٌك

كطبؽ  .كبىاء كتطبيؽ اختبار تحصيمي عمى كحدة الدراسة استخداـ المكحة الدائرية لمهجهكعة التجريبية،

 بةطالبان هف طؿ 86))الباحث االختبار التحصيمي قبميا ك بعديان عمى عيىة الدراسة التي تككىت هف

الصؼ الثالث الهتكسط بهدرسة األهير فيصؿ بف فٍد الهتكسطة التابعة إلدارة تعميـ جدة الفصؿ 

طالبان باستخداـ المكحة  (34) الدراسي األكؿ حيث قاـ الباحث بتدريس فصميف أحدٌها عدد  طبلبً

حصة عمى هدل ثبلثة  12 طالبان بالطريقة التقميدية بكاقع (34) الدائرية؛كالفصؿ اآلخر عدد طبلبً

 في ٌذي الدراسة باالختبار التحصيمي لبةكتـ قياس تحصيؿ الط حصص؛4 أسابيع في كؿ أسبكع 

الذم أعدي الباحث كهف ىتائج ٌذي الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات 
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ذا يؤكد عمى بةطؿ ثر استخداـ الكحدة الدائرية في أ الهجهكعة التجريبية كالضابطة لصالح التجريبية ٌك

. بةرفع هستكل تحصيؿ الطؿ

ثر استخداـ قطع الىهاذج في تدريس أٌدفت إلى بياف دراسة كالتي  (2000)الجهني في حيف أجرل

  الصفيف الخاهس كالسادس االبتدائية بالهديىة الهىكرةطمبةكحدة الكسكر االعتيادية عمى تحصيؿ 

تجريبية  كاستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي حيث قسـ عيىة الدراسة إلى هجهكعتيف،. بالسعكدية

ي كحدة الكسكر االعتيادية باستخداـ قطع الىهاذج لكؿ هف الصفيف  كضابطة كتـ بىاء أدكات الدراسة ٌك

إذ أف  الخاهس كالسادس ككذلؾ إعداد اختباريف تحصمييف هف ىكع االختيار الهتعدد لكبل الصفيف؛

ان  طالب(191)سؤاؿ كعدد عيىة الدراسة  (20) الصؼ السادسةسؤاؿ كأسئؿ (35)أسئمة الصؼ الخاهس

في ثبلث هدراس اختيرت عشكائيان بحيث كضعت الهجهكعات التجريبية في هدرستيف كالهجهكعة 

كالهجهكعة  ان طالب59) )الضابطة في هدرسة هستقمة كعدد الهجهكعة التجريبية لمصؼ الخاهس

كالهجهكعة  ان  طالب(47)أها أفراد الهجهكعة التجريبية لمصؼ السادس بمغ ان، طالب45))الضابطة 

 الصؼ الخاهس طمبةكهف ىتائج الدراسة أف تدريس كحدة الكسكر االعتيادية ؿ .ان  طالب(40)الضابطة

 الصؼ السادس باستخداـ طمبةكذلؾ تدريس كحدة الكسكر االعتيادية ؿ.باستخداـ قطع الىهاذج أفضؿ

كقد أكصى الباحث بضركرة استخداـ قطع الىهاذج  .قطع الىهاذج أفضؿ هف تدريسٍا بالطريقة التقميدية

عىد تدريس كحدة الكسكر االعتيادية في الهرحمة االبتدائية كضركرة تكفير الكسائؿ 

 .لمتعميـ (اليدكيات)الهحسكسة
 

ٌدفت ٌذي إلى بياف أثر استخداـ المكحة الٍىدسية في تدريس الٍىدسة  دراسة (1999)عشماويكأجرل 

كهحاكلة الهساٌهة في تطكير طرؽ  .عمى تحصيؿ طالبات الصؼ الثاىي الهتكسط بهكة الهكرهة

تدريس الٍىدسة في الهرحمة الهتكسطة عف طريؽ استخداـ المكحة الٍىدسية في تدريس كحدتي األشكاؿ 
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كاستخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي  .الرباعية كىظرية طالس األكلى لرفع هستكل تحصيؿ الطالبات

هف طالبات الصؼ الثاىي الهتكسط في طالبة 150) )حيث طبقت الدراسة عمى عيىة بمغ عددٌا

كتـ تقسيـ الطالبات إلى هجهكعتيف الهجهكعة الضابطة كتككىت 2000 الفصؿ الدراسي الثاىي لمعاـ 

ة؛ عبارة عف فصميف كدرست الكحدتاف بالطريقة الهعتادة ك الهجهكعة التجريبية كتككىت طالب75  هف 

كتـ تقسيـ الهجهكعتاف . ة عبارة عف فصميف كدرست الكحدتاف باستخداـ المكحة الٍىدسيةطالب75هف

التحصيؿ لهعرفة أثر استخداـ   (هىخفضات-هتكسطات-هرتفعات) التجريبية كالضابطة إلى ثبلث فئات

المكحة الٍىدسية عمى كؿ فئة هف الفئات الثبلثة كتككىت أدكات الدراسة هف كحدتيف في الٍىدسة 

باإلضافة إلى اختبار تحصيمي في الكحدتيف هف إعداد الباحثة كهف ىتائج الدراسة اىً تكجد فركؽ ذات 

 .داللة إحصائية بيف هجهكعتي الدراسة لصالح الهجهكعة التجريبية
 

 ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة اثر استخداـ الىهاذج الشفافة في  كالتي1998))كابميالدراسة  أها 

 الصؼ الخاهس األساسي في الهديىة الهىكرة كهدل فاعمية طمبةالتغمب عمى الصعكبات التي يكاجٍٍا 

 كقد استخدـ الباحث الهىٍج التجريبي، .استخداـ الشرائح الشفافة الهصكرة في تقديـ الكسكر العادية

 لمحقائؽ كالهبادئ األساسية طمبةكهف أدكات الدراسة أربعة اختبارات األكؿ لقياس هدل اكتساب اؿ

كالثالث  ،ركاالختبار الثاىي لقياس الهٍارة في إجراء العهميات عمى الكسك الهتعمقة بالكسكر العادية،

كالرابع لقياس القدرة عمى التفكير في حؿ   لمحقائؽ كالهفاٌيـ كالهبادئ األساسية،طمبةلقياس هدل فٍـ اؿ

 شريحة شفافة ترتبط بهكضكع الكسكر، (80)كاعد الباحث  الهشكبلت الهرتبطة بهكضكع الكسكر،

  الصؼ الخاهس هف هدرسة أبك أيكب األىصارم،طمبة هف  طالبان (53)كتككىت عيىة الدراسة هف

كالثاىية كتسهى التجريبية  كتككىت هف هجهكعتيف األكلى كتسهى الضابطة كتدرس بالطريقة التقميدية،

كهف ىتائج الدراسة تفكؽ الهجهكعة التجريبية عمى  كتدرس باستخداـ الشرائح الشفافة الهصكرة،
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ذا يدؿ عمى اثر استخداـ الشرائح الشفافة في التغمب عمى  الهجهكعة الضابطة في كؿ االختبارات ٌك

كيبيف هدل فاعمية الىهاذج الشفافة الهصكرة   الصؼ الخاهس األساسي،طمبةالصعكبات التي يكاجٍٍا 

. في تقديـ الكسكر العادية

  

 . الرياضية الدراسات التي تناولت اكتساب المفاهيم:المحور الثاني 2.1.2.2
   
 

دراسة ٌدفت إلى التعّرؼ عمى فاعمّية إستراتيجية الخرائط الهفاٌيهّية في  (2011)الجديانوأبكأجرل 

تدريس الجغرافيا في تىهية هٍارات التفكير الىاقد لدل طمبة الصؼ الثاهف االساسي في هدارس ككالة 

 كجكد. طالبا في هحافظة شهاؿ غزة، كجاءت الىتائج (140)الغكث الدكلية ػ تكّكىت عّيىة الّدراسة هف 

 هف الهجهكعة التجريبية عمى القياس القبمي كهتكسط طمبةفركؽ داّلة احصائيا بيف هتكّسط درجات اؿ

درجات ىفس الهجهكعة عمى القياس البعدم لمتفكير الىاقد، ككاىت الفركؽ لصالح القياس البعدم لدل 

، كها تكجد فركؽ لدل الطبلب الذيف تعّمهكا باستخداـ إستراتيجية الخرائط الهفاٌيهّية، كها ال طمبةاؿ

 هف الهجهكعة التجريبية عمى القياس البعدم طمبةتكجد فركؽ دالة احصائيا بيف هتكسط درجات اؿ

كهتكسط درجات ىفس الهجهكعة عمى القياس التتبعي لمتفكير الىاقد، كها كجكد فعالية كبيرة لمتدريس 

 الهجهكعة بةباستخداـ إستراتيجية الخرائط الهفاٌيهية عمى التفكير الىاقد في الجغرافيا لدل طؿ

التجريبية، كها كجكد فعالية كبيرة لمتدريس باستخداـ إستراتيجية الخرائط الهفاٌيهية عمى التفكير الىاقد 

 . الهجهكعة التجريبيةلبةط في الجغرافيا لدل
 

 
 

  أثر استخداـ برىاهج تعميهي هحكسب في تغيير إلىالتعرؼ ٌدفت فقد (2010 )الدويريدراسة أها 

كتككىت عيىة . الهفاٌيـ البديمة لدل الهتعمهيف في الصؼ الثاهف األساسي في هكضكع الهعادالت

ا اختياران  الدراسة هف شعبتيف دراسيتيف هف إحدل كقد بمغ أفراد  قصديان، الهدارس الحككهية تـ اختياٌر
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 ضابطة درست هكضكع الهعادالت بالطريقة التقميدية، :هجهكعتيف تـ تقسيهٍـ إلى طالبان،(90)العيىة

كاستخدـ الباحث في ٌذي الدراسة  كتجريبية درست الهكضكع ىفسً بالبرىاهج التعميهي الهحكسب،

 كالبرىاهج التعميهي الهحكسب في تغيير الهفاٌيـ البديمة عىد الهتعمهيف، اختبار الهعرفة الهفاٌيهية،

كبيىت ىتائج الدراسة أف شيكع الهفاٌيـ البديمة بيف الهتعمهيف في الهجهكعة التي درست كفقان لمطريقة 

كها أف  .التقميدية كاىت أعمى هىٍا في الهجهكعة التي درست الهكضكعات ىفسٍا باستخداـ الحاسكب

ىسبة شيكع الهفاٌيـ البديمة بيف الهتعمهيف هف ذكم التحصيؿ الهرتفع بعد التدريس كاىت األقؿ تميٍا 

ثـ تمؾ الخاصة  ىسبة شيكع الهفاٌيـ البديمة بيف أقراىٍـ هف الهتعمهيف هف ذكم التحصيؿ الهتكسط،

 .بذكم التحصيؿ الهىخفض
 

 
 

ٌدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ األلعاب التربكية  دراسة (2010)محمد وعبيداتكأجرل 

 الصؼ الثالث األساسي هقارىة بالطريقة طمبةالهحكسبة في تحصيؿ بعض الهفاٌيـ الرياضية ؿ

طالبان كطالبة قسهكا إلى أربع هجهكعات تجريبية كضابطة  (68)كقد تككىت عيىة الدراسة هف .التقميدية

كطكر الباحثاف اختبار تحصيمي في الكحدات الهذككرة هف . درست كحدات القسهة كالضرب كالكسكر

كأشارت ىتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة  .هبحث الرياضيات لقياس التحصيؿ الهباشر كالهؤجؿ

كعدـ  إحصائيان في التحصيؿ الهباشر كالهؤجؿ تعزل إلى طريقة التدريس لصالح الهجهكعة التجريبية،

 .كجكد فرؽ داؿ إحصائيان في التحصيؿ الهباشر كالهؤجؿ تعزل لمجىس كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجىس
 

دراسة ٌدفت إلى هعرفة أثر استخداـ استراتيجية التشبيٍات في الدافعّية  (2010)البردويلجرل أ

ُطبقت عمى عّيىة هف طمبة "كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ الحادم عشر العمهي في هادة الفيزياء 

الصؼ الحادم عشر العمهي في الهدارس الحككهّية التابعة لهديرية التربية كالّتعميـ في هحافظة بيت 

كأعّدت الباحثة اختبار  ( طالبة64 طالبا ،57) طالبا كطالبة 121 كتكّكىت عّيىة الدراسة هف ،لحـ
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تحصيؿ كأىشطة تدريبية في التشبيٍات باإلضافة الى ترجهة استبياف عف الدافعية في العمكـ هف المغة 

االىجميزية، كتـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير لقياس الفركؽ الفردّية بيف الهجهكعتيف كقد أشارت 

الىتائج إلى كجكد فركؽ داّلة إحصائيا في قياس الدافعّية كتحصيؿ الطمبة ُتعزل الى طريقة التدريس 

كعدـ كجكد فركؽ داّلة احصائيا في قياس الدافعية ُتعزل لهتغير الجىس، . كلصالح الهجهكعة التجريبية

كعدـ . كلكف كجكد فركؽ داّلة احصائيا في تحصيؿ الطمبة ُتعزل الى هتغير الجىس كلصالح الذككر

. كجكد فركؽ دالة احصائيا في قياس الدافعية كتحصيؿ الطمبة ُتعزل إلىهستكل التحصيؿ في العمكـ

كعدـ كجكد فركؽ دالة احصائيا في قياس الدافعّية كتحصيؿ الطمبة لديٍـ ُتعزل لمتفاعؿ بيف الهجهكعة 

. كالجىس كهستكل التحصيؿ في العمكـ
 
 

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة أثر استخداـ استراتيجية ديىز في اكتساب  دراسة (2009)لواكهاأجرل 

كقاـ الباحث باختيار  . الصؼ السادس األساسي بغزةطمبةالهفاٌيـ الرياضية كاالحتفاظ بٍا لدل 

طالبان هف طبلب الصؼ  (81)كتككىت عيىة الدراسة هف هدرسة الىقب األساسية لمبىيف بطريقة قصدية،

 أحدٌها الهجهكعة التجريبية كهثؿ اآلخر هّثؿحيث  السادس األساسي هكزعيف عمى صفييف دراسييف،

كدلت ىتائج الدراسة  كأعد الباحث اختبارا تحصيميان الكتساب الهفاٌيـ الرياضية، .الهجهكعة الضابطة

عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الطبلب في الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة 

كال تكجد فركؽ ذات داللة  الضابطة في اكتساب الهفاٌيـ الرياضية لصالح الهجهكعة التجريبية،

إحصائية بيف هتكسط درجات الطبلب هىخفضي التحصيؿ في الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات 

. أقراىٍـ في الهجهكعة الضابطة في اختبار الهفاٌيـ الرياضية لصالح الهجهكعة التجريبية
 

ٌدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ التعمـ الىشط في تحصيؿ بعض  دراسة (2009)مداحكأجرل 

الهفاٌيـ الٍىدسية كاالتجاي ىحك الرياضيات لدل طالبات الصؼ الخاهس االبتدائي بهديىة هكة 
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طالبة هف طالبات الصؼ الخاهس االبتدائي بهديىة هكة  (68)كتككىت عيىة الدراسة هف.الهكرهة

هثؿ أحدٌها الهجهكعة  اختير هىٍها فصميف اختيارا عشكائيان، الهكرهة هف هدرستيف هختمفتيف،

كقد درست الهجهكعة التجريبية  طالبة،(34)كهثؿ اآلخر الهجهكعة الضابطة طالبة،(34)التجريبية

كقد أخضعت عيىة  الهفاٌيـ الٍىدسية باستخداـ التعمـ الىشط كالهجهكعة الضابطة بالطريقة العادية،

الدراسة إلى اختيار الهفاٌيـ الٍىدسية الهعد هف قبؿ الباحثة كلهقياس االتجاي ىحك الرياضيات طبقان 

: كقد أسفرت ىتائج الدراسة عف اآلتي .قبميان ك بعديان 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية كهتكسط درجات الهجهكعة -

الضابطة في التطبيؽ البعدم الختيار تحصيؿ الهفاٌيـ الٍىدسية لدل طالبات الصؼ الخاهس 

. االبتدائي لصالح الهجهكعة التجريبية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسط استجابات الهجهكعة التجريبية كهتكسط استجابات -

الهجهكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لهقياس االتجاي ىحك الرياضيات لدل طالبات الصؼ الخاهس 

. االبتدائي لصالح الهجهكعة التجريبية

كجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التحصيؿ كاالتجاي ىحك الرياضيات لدل طالبات -

.  الصؼ الخاهس االبتدائي البلتي استخدهف التعمـ الىشط
 

 

 

 

ٌدفت إلى دراسة فاعمية استخداـ استراتيجيات الذكاءات الهتعددة في  دراسة (2007)محمدأجرل 

كاشتهمت عيىة الدراسة عمى  .تىهية الهفاٌيـ الرياضية كالتفكير االبتكارم لدل اطفاؿ الركضة

ـ(76)  كخهسة شٍكر إلى ست سىكات كاتهف خهس سف)طفبلن هف الذككر كاإلىاث ههف تتراكح أعهاٌر

كقسهت الباحثة األطفاؿ إلى هجهكعتيف  هف هدرسة السبلـ لغات إدارة الزيتكف التعميهية،(كأربعة شٍكر

كأعدت الباحثة هقياس التفكير  .(طالبان كطالبة45)كضابطة (طالبان كطالبة42)إحداٌها تجريبية

 .سىكات(5-7)سىكات كاختبار الهفاٌيـ الرياضية لؤلطفاؿ  (5-6)االبتكارم في الرياضيات لمطفؿ هف 
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كأظٍرت ىتائج الدراسة أىً تكجد فركؽ دالة إحصائيان في تىهية الهفاٌيـ الرياضية ألطفاؿ الهجهكعة 

لى كجكد  التجريبية قبؿ كبعد تطبيؽ أىشطة الهفاٌيـ الرياضية باستخداـ استراتيجية الذكاءات الهتعددة كاِإ

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أطفاؿ الهجهكعة التجريبية في هٍارات التفكير االبتكارم قبؿ 

 .كبعد تطبيؽ أىشطة الهفاٌيـ الرياضية باستخداـ استراتيجيات الذكاءات الهتعددة
 

 
 

 

ٌدفت الدراسة إلى دراسة فعالية استخداـ استراتيجية تدريس قائهة  كالتي (2007)الزغبيدراسة بيىها 

 الحمقة طمبةعمى ىظرية الذكاءات الهتعدد لتىهية بعض الهفاٌيـ الرياضية في ٌىدسة التحكيبلت لدل 

طالبان هف هدرستيف هقسهيف إلى  (60)كتككىت عيىة الدراسة هف .األكلى هف التعميـ األساسي

كقد تـ تىفيذ اختبار تحصيمي قبمي كبعدم لمتهكف هف كحدة ٌىدسة  هجهكعتيف تجريبية كضابطة،

التحكيبلت كفقان االستراتيجية التدريس القائهة عمى ىظرية الذكاءات الهتعددة في تىهية بعض الهفاٌيـ 

 .الرياضية
 

 ربالفؾ ٌدفت الدراسة إلى هعرفة أثر إثراء بعض الهفاٌيـ الرياضية كالتي دراسة (2007)جودةكأجرل 

ا .اإلسبلهي عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة  .في هادة الرياضيات كاتجاٌاتٍـ ىحٌك

طالبان ك طالبة هف الصؼ العاشر األساسي هف هدرستيف بهديىة رفح  (92) كتككىت عيىة الدراسة هف

كصهـ الباحث اختبار تحصيمي كهقياس لبلتجاي ىحك الرياضيات تـ  .بكاقع فصؿ كاحد في كؿ هدرسة

كدلت ىتائج  . في كؿ هف الهدرستيفثرائيةتطبيقٍا قبميان عمى عيىة الدراسة كبعديان بعد تطبيؽ الهادة اإل

الدراسة إلى كجكد اثر كبير لمهادة اثرائية عمى أفراد العيىة هف الذككر كاإلىاث في تحصيمٍـ 

ا، كبالىسبة لهتغير الجىس فقد كجد الباحث أف ٌىاؾ فركقان في التحصيؿ  لمرياضيات كاتجاٌاتٍـ ىحٌك

. كليس ٌىاؾ فركؽ داللة في االتجاي ىحك الرياضيات تعزل لهتغير الجىس البعدم لصالح الذككر،
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لى هعرفة فعالية برىاهج المعب كاألىشطة في إكساب إٌدفت  كالتي دراسة (2007)سميمانأجرل  ك

كتككىت عيىة الدراسة هف  .بعض الهفاٌيـ الرياضية لدل أطفاؿ الركضة العادييف كالهعاقيف سهعيان 

ـ ها بيف  طفبلن هف أطفاؿ الركضة، (24) سىكات هف ركضة أـ الهؤهىيف كهدرسة (5-6)يتراكح أعهاٌر

كاستخدهت الباحثة استهارة بياىات خاصة  .كتـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف هتساكيتيف األهؿ بالزقازيؽ،

بالطفؿ هف إعداد الباحثة كاختبار الذكاء الهصكر إعداد جكداىؼ ٌاريس كهقياس الهستكل االجتهاعي 

االقتصادم إعداد عبد العزيز الشخص كهقياس إكساب بعض الهفاٌيـ الرياضية لدل أطفاؿ الركضة 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية : كدلت ىتائج الدراسة إلى .العادييف كالهعاقيف سهعيان إعداد الباحثة

الضابطة في القياس البعدم عمى هقياس إكساب  بيف هتكسطي درجات الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة

، بعض الهفاٌيـ الرياضية لدل أطفاؿ الركضة العادييف كالهعاقيف سهعيان لصالح الهجهكعة التجريبية

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات الهجهكعة التجريبية في القياس القبمي ك البعدم 

عمى هقياس إكساب بعض الهفاٌيـ الرياضية لدل أطفاؿ الركضة العادييف كالهعاقيف سهعيان لصالح 

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف هتكسطي درجات ، القياس البعدم

الهجهكعة التجريبية في القياس القبمي ك التتبعي عمى هقياس إكساب بعض الهفاٌيـ الرياضية لدل 

 .أطفاؿ الركضة العادييف كالهعاقيف سهعيان 
 

العمهية  دراسة ٌدفت إلى هعرفة أثر استخداـ الهتشابٍات في اكتساب الهفاٌيـ (2007)األغا لأجركها

كاالحتفاظ بٍا لدل طالبات الصؼ التاسع االساسي بغزة، استخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي حيث تـ 

( 80)اختيار عيىة الدراسة هف طالبات الصؼ التاسع بهدرسة حسف سبلهة االعدادية بغزة بمغ عددٌفّ 

 الىتائج الى كجكد فركؽ داّلة احصائيا بيف هتكسط درجات الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة دلتك. طالبة

الضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية، كها كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف هتكسط درجات الطالبات 

هرتفعات التحصيؿ في الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في اكتساب الهفاٌيـ العمهية ُتعزل 
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كها كجكد فركؽ داّلة احصائيا بيف . الستخداـ إستراتيجية الهتشابٍات لصالح الهجهكعة التجريبّية

هتكسط درجات طالبات الهجهكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الفكرم لبلختبار التحصيمي كالتطبيؽ 

البعدم الهؤّجؿ لىفس االختبار ُتعزل الستخداـ إستراتيجية الهتشابٍات لصالح الهجهكعة التجريبية، 

ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائّية بيف هتكسط درجات الطالبات هرتفعات التحصيؿ في الهجهكعة 

التجريبية كالهجهكعة الضابطة في اكتساب الهفاٌيـ العمهّية ُتعزل الستخداـ إستراتيجية الهتشابٍات 

 .لصالح الهجهكعة التجريبية
 

 

الرياضػية  الهفاٌيـ تىهية في القصة استخداـ أثر هعرفة إلى ٌدفت دراسة ( 2002) مطر كأجرل

 كتككىػت عيىة التجريبي، الهىٍج الباحث استخدـ بغزة، األساسي األكؿ الصؼ طمبة لدل بٍا كاالحتفاظ

 ضابطة كطالبػة كاألخرل طالبػان  ( 41 ) تجريبيػة كاحػدة هختمطة، كاحدة هدرسة هف شعبتيف هف الدراسة

 لدراستً، القػصة كأدكات كهعيار الرياضية الهفاٌيـ اختبار الباحث كاستخدـ كطالبة، طالبان  ( 41) 

 الصؼ طمبة بٍػا لدل كاالحتفاظ الرياضية الهفاٌيـ تىهية في أثران  القصة الستخداـ أف الىتائج بيىت

. غزة في األساسي األكؿ
 

 

 دراسة ٌدفت إلى تعرؼ أثر استخداـ ىهكذج دكرة التعمـ في تدريس الهفاٌيـ 2001))حسنكأجرل 

.  الصؼ األكؿ الثاىكمطمبةالرياضية عمى التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتىهية التفكير الرياضي لدل 

الهشير أحهد  بهدرستي طالبان ك طالبة بالصؼ األكؿ الثاىكم (140) كتككىت عيىة الدراسة هف

إحداٌها  :كتـ تقسيهٍـ إلى هجهكعتيف اسهاعيؿ الثاىكية بىيف كالخياط الثاىكية بىات بهديىة أسيكط،

كتـ تطبيؽ  .طالبان ك طالبة(70)طالبان كطالبة كاألخرل ضابطة تككىت هف (70)تجريبية تككىت هف

ثـ أعيد   هجهكعتي البحث قبميان ك بعديان،طمبةاالختبار التحصيمي كاختبار التفكير الرياضي عمى 

 الهجهكعتيف بعد ثبلثة أسابيع هف التطبيؽ البعدم السابؽ كذلؾ طمبةتطبيؽ االختبار التحصيمي عمى 
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 الهجهكعة بة الهجهكعة التجريبية عمى طؿطمبةكقد أظٍرت ىتائج الدراسة تفكؽ  .لقياس بقاء أثر التعمـ

كها أشارت ىتائج  الضابطة في كؿ هف التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كالقدرة عمى التفكير الرياضي،

 .الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطية هكجبة بيف التحصيؿ كالتفكير الرياضي
 

االىشطة  قائـ عمى إلى التعرؼ عمى فعالية برىاهج دراسة ٌدفت (2000،أمين وروفائيل)كأجرل

كشهمت الدراسة عيىة هف  .الهتكاهمة لتىهية بعض الهفاٌيـ الرياضية كالهكسيقية لطفؿ ها قبؿ الهدرسة

ـ هف  اطفاؿ ها قبؿ الهدرسة، سىكات كالهمتحقيف بالصؼ الثاىي هف الركضة (5-6)يتراكح أعهاٌر

ٌاريس -كطبؽ الباحثاف اختبار جكد اىؼ.كذلؾ في هدرسة قكهية هىشية البكرم بهحافظة القاٌرة

 .كاستهارة تحميؿ هحتكل كتاب الهٍارات الرياضية لمذكاء،كاختبار في الهفاٌيـ الرياضية كالهكسيقية،

كدلت ىتائج الدراسة إلى تفكؽ العيىة التجريبية التي تعمهت الهفاٌيـ باستخداـ األىشطة الهتكاهمة بيف 

 .عمى العيىة الضابطة التي لـ تتمؽ تعميـ الهفاٌيـ بٍذي الطريقة الرياضيات كالهكسيقى،
 

 

 

 

:   دراسات متعمقة بالتفكير التأممي:لثالمحور الثا 3.1.2.2
 

في تىهية التفكيرالتأّهمي ( العهيقة)دراسةن ٌدفت إلى تقّصي أثر األسئمة السابرة (2011)الحارثيكأجرل 

 ،"كالّتحصيؿ الدراسي في هقرر العمكـ لدل طالبات الّصؼ األكؿ الهتكسط في هديىة هكةالهكرهة

كاعتهد فيٍا الباحث الهىٍج الّتجريبي لقياس أثر ٌذي اإلستراتيجية عمى عيىة هختارةبطريقة قصدّية 

كاآلخر لقياس  طالبة، كأعد الباحث لذلؾ اختباريف أحدٌها لقياس الّتحصيؿ الدراسي، (59)تكّكىت هف 

الّتفكير التأّهمي كأشارت الىتائج إلى كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف هتكسط درجات االختبار البعدم 

لصالح  (التذكر، الفٍـ، التطبيؽ، التحميؿ)لمهجكعتيف في الّتحصيؿ الدراسي ككؿ كعىد هستكيات 

الهجهكعة التجريبية، كها أشارت الىتائج إلى كجكد فركؽ داّلة احصائيبيف هتكسط درجات االختبار 

البعدم لمهجهكعتيف في هستكل هٍارات التفكير التأهمي لصالح الهجهكعة التجريبّية، كها أشارت 
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الىتائج كجكد عبلقة داّلة احصائي بيف درجات التمهيذات في اختبار التحصيؿ الدراسي كدرجاتٍف في 

 .اختبار التفكير التأهمي 
 

 

دراسة ٌدفت إلى هعرفة أثر استخداـ إستراتيجية الهتشابٍات في تىهية  (2010)القطراوي  كأجرل

 الصؼ الثاهف األساسي،كتـ اختيار هدرسة طمبةعهميات العمـ كهٍارات التفكير التأهمي في العمكـ لدل 

 كعيىة الدراسة بطريقة قصدية تككىت هف هجهكعتيف تجريبية  في غزةعيف الحمكة الثاىكية لمبىيف

كاستخدـ الباحث في دراستً  كاتبع الباحث الهىٍج التجريبي، طالبان،32))كضابطة عدد كؿ هىٍها

إعطاء  الكشؼ عف الهغالطات، الرؤية البصرية،"اختبار هٍارات التفكير التأهمي لقياس الهٍارات التالية

هعادلة  هربع ايتا، كاستخدـ اختبار ت، ".كضع حمكؿ هقترحة تفسيرات هقىعة،الكصكؿ إلى استىتاجات،

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح  .ككدر ريتشاردسكف كأساليب إحصائية

الهجهكعة التجريبية في تىهية عهميات العمـ كهٍارات التفكير التأهمي تعزل الستخداـ إستراتيجية 

كقد أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ إستراتيجية الهتشابٍات في جهيع الهراحؿ الدراسية  .الهتشابٍات

 .كتكعية الهعمهيف بإستراتيجية الهتشابٍات هها يزيد هف فعالية التعمـ،
 

 هعرفة العبلقة بيف الدافع الهعرفي كالبيئة الصفية  إلىٌدفتكالتي ( 2010)المشهراويدراسة كها 

طالبان (485)كبمغت عيىة الدراسة كعبلقتٍها بالتفكير التأهمي لدل طمبة الثاىكية العاهة بهديىة غزة،

كاستخدـ الباحث  كاتبعت الدراسة الهىٍج الكصفي التحميمي، طالبة،(260)ك  طالبان،225))كطالبة بكاقع

اختبار  كاستخدـ اختبار ت، .كهقياس التفكير التأهمي كهقياس البيئة الصفية، هقياس الحاجة لمهعرفة،

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ  .هعاهؿ ارتباط بيرسكف كأساليب إحصائية تحميؿ التبايف األحادم،

دالة إحصائيان بيف هتكسطي درجات هىخفضي كهرتفعي الصعكبة في البيئة الصفية عمى جهيع أبعاد 

ككذلؾ إلى  ككاىت الفركؽ لصالح هىخفضي الصعكبة، التفكير التأهمي كالدرجة الكمية لمتفكير التأهمي،
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كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسطي درجات هجهكعتي الطبلب كالطالبات في الكصكؿ إلى 

عطاء التفسيرات كفي الدرجة الكمية لمتفكير التأهمي ككاىت الفركؽ لصالح الطالبات في  استىتاجات كاِإ

" . كضع حمكؿ هقترحة  الكشؼ عف الهغالطات، الرؤية البصرية،"حيف لـ تكجد فركؽ في أبعاد
 

 

 

دراسة ٌدفت إلى تحديد هستكل التفكير التأهمي لدل طمبة البكالكريكس  (2007)الشكعة كأجرل 

كالدراسات العميا في جاهعة الىجاح الكطىية إضافة إلى تحديد الفركؽ في هستكل التفكير التأهمي تبعان 

لهتغيرات ىكع الكمية كالجىس كالهستكل الدراسي كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة أجريت الدراسة عمى عيىة 

هف طمبة الهاجستير  (91)هف طمبة البكالكريكس ك 550)) طالبان كطالبة كذلؾ بكاقع (641)قكاهٍا

 أٌـككاف هف  .فقرة (30)كلقياس التفكير التأهمي تـ تطبيؽ هقياس ايزىؾ ككلسكف كالذم اشتهؿ عمى 

ىتائج الدراسة أف هستكل التفكير التأهمي لدل طمبة البكالكريكس كالدراسات العميا في جاهعة الىجاح 

كأف ٌىاؾ فركقان ذات داللة إحصائية في هستكل التفكير التأهمي لدل طمبة  الكطىية كاف جيدان،

البكالكريكس كالدراسات العميا في جاهعة الىجاح بيف طمبة الكميات العمهية كاإلىساىية كلصالح طمبة 

الكميات اإلىساىية كبيف طمبة البكالكريكس كالهاجستير كلصالح طمبة الهاجستير بيىها لـ تكف الفركؽ 

 .دالة إحصائيان تبعان لمجىس 
 

 حػؿ الهسألة السػتراتيجيات تػدريبي برىاهج أثر استقصاء إلى ٌدفت دراسة( 2007)البناأجرل 

 لدل طمبة كالتحصيؿ الرياضي التفكير كعمى الٍىدسية الهسألة حؿ عمى القدرة تىهية في الٍىدسية

 طمبة الصؼ هف كطالبة طالبان ( 159 )الدراسة عيىة شهمت األردف، في األساسي العاشر الصؼ

 كطالبة طالبان ( 80 )تجريبية األكلى هجهكعتيف إلى كزعت شعب، أربع عمى هكزعيف األساسي العاشر

 دراسة هع الهػسألة الٍىدسية حػؿ السػتراتيجيات تدريبي لبرىاهج خضعت ،(إىاث كشعبة ذككر شعبة) 

 إىاث كشعبة ذككر شعبة) كطالبػة  طالبان ( 79 )أفرادٌا عدد ضابطة الثاىية كالهجهكعة ٌىدسي، هحتكل
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 تفكير كاختبار الٍىدسية، لحػؿ الهسألة اختبػاران : الباحث كاستخدـ التقميدية، بالطريقة الهحتكل درست ،(

 هتكسطات بيف إحصائية داللة فػركؽ ذات كجكد الدراسة ىتائج كأظٍرت. تحصيؿ كاختبار رياضي،

 الثبلثة، االختبارات عمى الهجهكعػة الضابطة عبلهات كهتكسطات التجريبية الهجهكعة عبلهات

. التجريبية الهجهكعة كلصالح
 

 
  

ٌدفت إلى تىهية التفكير التأهمي في الفيزياء كذلؾ هف خبلؿ دراسة كالتي ( 2005)عبد الوهاب أجرل

ا لدل  رمطمبةاستخداـ استراتيجيات ها كراء الهعرفة كاالتجاي ىحٌك   في غزة الصؼ الثاىي الثاىكم األٌز

كاستخدهت الباحثة في الدراسة اختبار  كخكاص السكائؿ الهتحركة، في كحدتي خكاص السكائؿ الساكىة،

 طمبةكاقتصرت عيىة الدراسة عمى هجهكعة هف  كهقياس اتجاي، تحصيؿ كاختبار لمتفكير التأهمي،

كتككىت العيىة هف فصميف أحدٌها يهثؿ الهجهكعة  الصؼ الثاىي الثاىكم بهعٍد بىٍا لمبىيف،

كاتبعت الباحثة في ٌذي الدراسة  طالبان،(45)كاآلخر يهثؿ الهجهكعة الضابطة  طالبان،(45)التجريبية

. الهىٍج التجريبي

بيف هتكسطي درجات  (0.01) كخمصت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عىد هستكل ،

الهجهكعة التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم بهستكياتً الهختمفة لصالح الهجهكعة 

 طمبةبيف هتكسط درجات  (0.01)باإلضافة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عىد هستكل التجريبية،

الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة لصالح الهجهكعة التجريبية في اختبار التفكير التأهمي 

 الهجهكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي  طمبةالبعدم،ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف هتكسطي درجات 

كقد أكصت الدراسة بضركرة االستفادة هف  .ك البعدم  لهقياس االتجاي لصالح التطبيؽ البعدم

استراتيجيات ها كراء الهعرفة كاستخداهٍا هف قبؿ الهعمهيف في الهرحمة الثاىكية لها لٍا هف أثر فعاؿ 

. في تىهية التفكير التأهمي
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 بةٌدفت إلى التعرؼ عمى هستكل التفكير التأهمي لدل عيىة هف الطؿفقد ( 2005) بركاتدراسةأها 

كلتحقيؽ ذلؾ طبؽ الباحث   الثاىكية العاهة في ضكء بعض الهتغيرات الديهكغرافية، طمبةالجاهعييف ك

هف طمبة الجاهعة (200)طالب كطالبة كذلؾ بكاقع (400)هقياس ايزىؾ ككلسكف عمى عيىة قكاهٍا

ككاىت ىتائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  .هف طمبة الثاىكية العاهة200))ك

بيىها تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمهتغير ىكع الدراسة  هستكل التفكير التأهمي تعزل لمجىس،

 .كالهرحمة التعميهية كعهؿ األـ كهٍىة األب
 

إلى هعرفة فاعمية استخداـ استراتيجيات ها كراء الهعرفة في  ٌدفتدراسة كالتي ( 2003)عريانكأجرل 

 لهادة الفمسفة كأثر ذلؾ عمى  في هصر بالصؼ األكؿ الثاىكم الطمبةتدريس الفمسفة عمى تحصيؿ

ستراتيجية  اتجاٌاتٍـ ىحك التفكير التأهمي كالفمسفي، كقد استخدهت الباحثة إستراتيجية التساؤؿ الذاتي كاِإ

  الصؼ األكؿ الثاىكم،لطمبةكتهثمت أدكات الدراسة في اختبار تحصيمي في هادة الفمسفة  التفسير،

كاستخدـ اختبار ت كأسمكب إحصائي، كأشارت ىتائج  .كهقياس االتجاي ىحك التفكير التأهمي الفمسفي

في تدريس الفمسفة لمصؼ "التساؤؿ الذاتي ك التفسير "الدراسة أف استخداـ استراتيجيات ها كراء الهعرفة

األكؿ الثاىكم بالهجهكعة التجريبية قد حقؽ كثيران هف األٌداؼ التعميهية فيها يخص التحصيؿ الدراسي 

ذا يؤكد فاعمية استراتيجيات ها كراء الهعرفة   في هادة الطمبةفي تحصيؿ "التساؤؿ الذاتي كالتفسير"ٌك

ا عمى اتجاٌٍـ ىحك التفكير التأهمي الفمسفي كأكصت الدراسة بضركرة االٌتهاـ  .الفمسفة كأثٌر

. باستراتيجيات ها كراء الهعرفة في الهكاد الدراسية األخرل لتحقيؽ األٌداؼ التعميهية الهختمفة
  
 

ٌدفت إلى بىاء برىاهج هقترح لتىهية التفكير التأهمي لدل هعمهي كالتي ( 1992)مصطفىدراسة أها 

 كهعرفة أثري في فاعمية التدريس حيث تـ تحديد فاعمية التدريس  في غزةالعمكـ بالهرحمة األساسية

دارة الصؼ كتىظيـ األىشطة كالتغذية الراجعة  ي التخطيط كسير الدرس كاِإ بأربعة هؤشرات هف ثهاىية ٌك
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هعمهان كهعمهة تـ تقسيهٍـ  (34)كالعهمية التفاعمية كاستثهار البيئة التعميهية كتككىت عيىة الدراسة هف 

 هعمهات كتكصمت 9))هعمهيف ك (8)عمى هجهكعتيف ضابطة كتجريبية كتككىت كؿ هجهكعة هف 

الدراسة إلى فاعمية البرىاهج في تىهية التفكير التأهمي لدل هعمهي العمكـ كفاعميتً في تدريس تمؾ 

الهادة ككذلؾ أظٍرت تفاكت تأثير ىهك قدرة التفكير التأهمي لدل الهعمهيف عمى هقدار الزيادة في أبعاد 

الفاعمية التعميهية الهختمفة كأكصت الدراسة باعتهاد البرىاهج التدريبي لٍذي الدراسة في براهج إعداد 

الهعمهيف قبؿ الخدهة كأثىائٍا كاستخداـ البرىاهج التدريبي الخاص بٍذي الدراسة في إجراء الهزيد هف 

 .الدراسات حكؿ تىهية التفكير التأهمي
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:  الدراسات األجنبية2.2.2

 إلى بياف أثر استخداـ  ٌدفتدراسة( (Kuchemann et al, 2011كوشمان وآخرون أجرل

التهثيبلت الرياضية كالىهاذج الهحسكسة في تعمـ الجبر كالهىطؽ الهضاعؼ كتكضيح الهعىى باستخداـ 

. خطكط األعداد الهزدكجة في اىجمترا

ـ بيفالطمبةهدرسة كتـ اختيار (15)كتككىت عيىة الدراسة هف حيث تـ  سىة،12-13)) التي أعهاٌر

كقد قاـ الباحثكف بإعداد برىاهجان يتضهف هجهكعة  .التركيز عمى الصؼ الثاهف في الرياضيات الثاىكية

كتـ جهع  ،الطمبةهف الىهاذج ك التهثيبلت الرياضية لتطكير هفاٌيـ الجبر كالهىطؽ الهضاعؼ لدل 

البياىات هف خبلؿ اختبارات ىسبة الهضاعؼ كالهىطؽ كاختبار في الجبر كاستبياف الهكاقؼ حيث تـ 

كأظٍرت الدراسة  . خبلؿ الدركس كالهٍاـ الهختمفةلبةهقابمة هع الط(188)جهع البياىات في أكثر هف

كها أظٍرت الىتائج أثر البرىاهج في زيادة ثقة  فعالية البرىاهج الهستخدـ في حؿ بعض الهشكبلت،

 . في التعاهؿ هع الهفاٌيـ الجبريةبةالطؿ
 

 الرياضية ٌدفت إلى تطكيرالهفاٌيـ دراسة ((Mousley &Perry,2009وبري موسمي  كهاأجرل

  ألطفاؿ

 .ها قبؿ الهدرسة هف خبلؿ هجهكعة هف األىشطة التفاعمية التي تعزز تىهية الهفاٌيـ الرياضية

ـ بيف سىكات حيث أخذت عيىة ههثمة (0-5)كتككىت عيىة الدراسة هف أطفاؿ تتراكح أعهاٌر

كاستخدهت لجهع البياىات  .هدرسة هف األقاليـ كالريؼ بىيك ساكث كيمز كككيىبلىد كفكتكريا(64)ؿ

باإلضافة إلى تسجيبلت الفيديك لتكضيح جكاىب  هقابمة احتكت عمى هجهكعة هف األسئمة الهركبة،

كبعد  كجهع بياىات كهسكحات عف الهشاركيف في العيىة، التفكير الرياضي كتىهية األطفاؿ الصغار،

تحميؿ البياىات كالفرز دلت ىتائج الدراسة إلى أف األطفاؿ قادريف عمى تعمـ الهفاٌيـ الرياضية كذلؾ 
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 كأىً يكجد إٌهاؿ في تعمـ الهفاٌيـ الرياضية في سف هبكرة كيهكف تىهية الهفاٌيـ هف خبلؿ المعب،

 .سىكات4الرياضية في هراحؿ أبكر بكثير هف سف 

 

 دراسة ٌدفت إلى استكشاؼ ههارسات الطبلب في التفكير التأّهمي، (Phan,2009) فانأجرلك

الهعالجة  كاستراتيجيات الهعالجة العهيقة كالجٍد، كقد شهمت الدراسة ىهكذجا ىظريا الختباراستراتيجيات

العهيقة، كالجٍد، كأٌداؼ إتقاف أداء الهٍاـ، كالتأّهؿ، كالتفكيرالىاقد، كها استخدـ الباحث الهىٍج السببي 

.  لؤلٌداؼ األكاديهية كالتعمهيةالطمبةالستكشاؼ اآلثار الهباشرة لٍذي التكجٍات الىظرية عمى تحقيؽ 

طالبا  (347) الجاهعييف الذيف أكهمكا السىة الثاىية كالثالثة كبمغت الطمبةكها شهمت الدراسة عيىة هف 

كطالبة، كاستعاف الباحث في جهع البياىات بقكائـ الجرد، كاستبياف التفكير التأّهمي، فيها أظٍرت الىتائج 

كجكد آثار هباشرة لمتأّهؿ كالتفكير الىاقد عمى التحصيؿ الدراسي كالتعمـ، كأظٍرت أف كبلن هف أٌداؼ 

أداء الهٍاـ كاإلتقاف كاف لٍها آثار هباشرة عمى التأّهؿ في حيف تأّثرت إستراتيجيات الهعالجة العهيقة 

بإتقاف األٌداؼ كالجٍد بيىٍها، ككاف التأّهؿ كالجٍد كسيطيف قكّييف في تجربة الدراسة، كها لـ تظٍر 

.  الدراسة فركقنا داّلة إحصائيا بيف البىيف كالبىات في ٌذي األطر الىظرية
  

اإلى دراسة ٌدفت  (Mark,2009)مارك كهاأجرل  فحص حركات الهعمـ في داخؿ غرفة الصؼ كأثٌر

ا في كؿ هف اإلدراؾ كعهميات التفكير لدل الطمبة حيث أجرل ٌذي الدراسة عمى طمبة الصفكؼ  كتأثيٌر

 ان ىهكذجثهاىية عشر االبتدائية في كالية اطمىطا كلتحقيؽ ذلؾ قاـ بتدريب هجهكعتيف هف الهعمهيف عمى 

 كلـ يدربٍـ كقد تهثمت تدريب الهعمهيف عمى هكاد ان هف التدريس الهتعمؽ بذلؾ كاختار ثهاىية عشر هعمـ

تجريبية كالثاىية كاىت ضابطة كطبقت  الدراسات االجتهاعية لمطمبة كتـ اختيار هدرستيف األكلى كاىت

التجربة في الهدرسة التجريبية كالصفكؼ التجريبية لهدة ثبلث أشٍر كهف ثـ قاـ بتطبيؽ اختبار لقياس 

 كتكصمت الدراسة إلى عدة ،اإلدراؾ كعهميات التفكير عمى كبلن هف الهجهكعة التجريبية كالضابطة
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الهجهكعة التجريبية في االستجابات كالتفكير أفضؿ هف استجابات )ىتائج هىٍا كاىت استجابات الطمبة 

أم أظٍرت الىتائج باف ٌىاؾ فركؽ ذات داللة احصائية لصالح الهجهكعة  (الطمبة الهجهكعة الضابطة

التجريبية عمى الهجهكعة الضابطة، كاىت أساليب الهعمهيف المذيف تـ تدريبٍـ أفضؿ بشكؿ همحكظ هف 

الهعمهيف المذيف لـ يتـ تدريبٍـ، كها كاف أداء الذككر أفضؿ هف اإلىاث في استجاباتٍـ عمى االختبار 

الذم طبؽ ككاف يكجد فركؽ ذات داللة احصائية لصالح الذككر، كاف ٌىاؾ تفاعؿ بيف أدراؾ الطمبة 

كعهميات التفكير لديٍـ داخؿ الهجهكعة التجريبية، كتكصمت الدراسة إلى عدة تكصيات هف أٌهٍا 

 .التركيز عمى تدريب كبلن هف الهعمهيف كالطمبة عمى عهميات اإلدراؾ كالتفكير
 

 عمػى تعمـ الطمبػة تساعد بىائية تعمـ بيئة تصهيـ إلى ٌدفت دراسة ( Güzle, 2008) جوزله كأجرت

 هػف طمبة كطالبة طالبان  ( 60 ) هف الدراسة عيىة تككىت كقد الرياضيات، هادة في الىٍايات هفٍكـ

 كاف التركيػة، حيث ( Dokuz Eylul ) بجاهعة كالتكاهؿ التفاضؿ هساؽ يدرسكف الذيف األكلى السىة

 كقد طالبان كطالبة، ( 29 ) الضابطة كالهجهكعة كطالبة، طالبان  ( 31 ) التجريبية الهجهكعة طمبة عدد

 الهفاٌيهية، باسػتخداـ الخارطة الىٍايػات لهفٍػكـ الطمبة تعمـ لتقييـ أداة العهؿ أكراؽ الباحثة استخدهت

 الىٍايات، لهفٍكـ تعمػـ الطمبة فػي إيجابيػة هساٌهة قدهت البىائية البيئة أف اتضح الىتائج تحميؿ كبعد

 هفٍكـ بيف العبلقات في تحديد الضابطة الهجهكعة هف ىجاحان  أكثر كاىت التجريبية الهجهكعة أف حيث

 .الحقيقي بالعمـ كارتباطٍا الىٍايات
 

دراسة ٌدفت إلى التعرؼ إلى الفركؽ في  (Mahardale et al.,2007)ماهارديل وزمالئهكأجرل 

كبيف الطمبة الذيف يدرسكف  هستكيات التفكير التأهمي بيف الطمبة الذيف يدرسكف في بيئات تعميـ تقميدية،

 في بيئات التعمـ القائهة عمى حؿ الهشكبلت، كلتحقيؽ ٌذي األٌداؼ، ُطبؽ هقياس التفكير التأهمي عمى 
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طالبان كطالبة، درست كفؽ البرىاهج القائـ عمى  (54)تقميدية، في حيف تككىت الهجهكعة التجريبية هف 

حؿ الهشكبلت، أظٍرت ىتائج استجابات أفراد الهجهكعة الضابطة عمى هقياس التفكير التأهمي حصكؿ 

هستكل الفٍـ عمى الترتيب األكؿ، في حيف جاء هستكل التأهؿ في الترتيب األخير، أها لمهجهكعة 

التجريبية فقد جاء هستكل الفٍـ في الترتيب األكؿ، كفي الترتيب األخير جاء هستكل العهؿ االعتيادم، 

كها بيىت الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الهجهكعتيف في جهيع الهستكيات، كلصالح الهجهكعة 

التجريبية في هستكيات، الفٍـ، كالتأهؿ، كالتأهؿ الىاقد، في حيف كاىت الفركؽ لصالح الهجهكعة 

. الضابطة في هستكل العهؿ االعتيادم
 

دراسة ٌدفت إلى هعرفة هستكيات التفكير التأهمي لدل الطمبة في البيئات  (Lie,2006)ليكأجرل 

التعميهية الهعتهدة عمى حؿ الهشكبلت، كلتحقيؽ أٌداؼ الدراسة ُطبقت استباىة عمى عيىة هؤلفة هف 

ـ بيف  (391) سىة، هكزعيف عمى أربع هراحؿ دراسية،  (16_26)طالبا كطالبة ههف تراكح أعهاٌر

أظٍرت هتكسطات استجابات الطمبة عمى هستكيات هقياس التفكير التأهمي، حصكؿ هستكل الفٍـ عمى 

الترتيب األكؿ، يميً هستكل التأهؿ، ثـ التأهؿ الىاقد، كفي الترتيب األخير جاء هستكل العهؿ 

االعتيادم، كها بيىت الىتائج كجكد فركؽ دالة إحصائية بيف الطمبة في هستكيات العهؿ االعتيادم، 

 .كالتأهؿ، كالتأهؿ الىاقد كفقان لمهرحمة الدراسية
 

عمى تحسيف  دراسة بعىكاف استخداـ برىاهج هبىي عمى دراسة الحالة (Darwish,2005)درويشأجرل 

التفكير التأهمي لدل هعمهي في الكاليات الهتحدة قبؿ الخدهة كعمى هٍاراتٍـ التدريسية كاتجاٌاتٍـ ىحك 

هٍىة التدريس حيث ٌدفت الدراسة تحديد أثر استخداـ برىاهج هبىي عمى دراسة الحالة كلتحقيؽ ذلؾ 

 الصؼ الرابع بطريقة عشكائية كتقسيهٍـ الهجهكعتيف إحداٌها ضابطة بةف هف طؿماختار أربعة كعشر

كاألخرل تجريبية كتـ تدريس البرىاهج الهقترح بيىها تمقت الهجهكعة الضابطة التعمـ بطريقة تقميدية 
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كأستخدـ أداة دراسية ههثمة في اختبار التفكير التأهمي كالكتابات الهتعمقة بٍا، كالكتابات اإلسترجاعية 

 إلى هقياس اتجاٌات الهعمهيف ىحك هٍىة ةن  كبطاقة هبلحظة لمتدريس الهصغر أضاؼبةالتأهمية لطؿ

التدريس، كخمصت الدراسة إلى أربع رئيسية هف الىتائج األكلى ٌىاؾ فركؽ فردية ذات داللة إحصائية 

 الهجهكعة التجريبية، هقارىتان بأداء الهجهكعة الضابطة، أها الثاىية بةفي التفكير التأهمي لصالح طؿ

 الهجهكعة التجريبية، أها الثالثة تحسف همحكظ بةتحسف همحكظ في بعض هٍارات التدريس لصالح طؿ

في االتجاٌات ىحك هٍىة التدريس أها الرابعة كجكد ىتائج أخرل ذات صمة بالبحث ههثمة في دعـ 

 .التفكير لدل الطمبة
 

  عفالطمبةخمفية  ٌدفت إلى استخداـ أساليب هبتكرة لتىهية دراسة  (Mehryar,2003)ياررمهأجرل 

كالغرض الرئيس هف ٌذي  .الهفاٌيـ الرياضية كالقدرة عمى التعمـ كاستخداـ الهزيد هف التقىيات الهتقدهة

 (الكسائط الهتعددة كشبكة اإلىترىت)الدراسة ٌك هعرفة ها إذا كاف استخداـ أساليب التدريس الهبتكرة

 (Tompa) هدرسة تكهبابةكقد تككىت عيىة الدراسة هف طؿ . لمهفاٌيـ الرياضيةالطمبةتسٍـ في تعمـ 

 في هبحث الرياضيات كاجرل هقاببلت شخصية الطمبةكقد جهع الباحث عبلهات  .الثاىكية في استراليا

كبعد استخداـ  . يتهتعكف بحصص الرياضياتالطمبةهف %73فكجد أف أكثر هف هع عيىة الدراسة،

 الطمبة أصبحكا أكثر اٌتهاها بحصص الرياضيات،كأف عبلهات الطمبةاألساليب الهبتكرة كجد أف 

كذلؾ يثبت أف استخداـ الكسائط الهتعددة كسيمة  .عف السىكات السابقة15%أصبحت هرضية بزيادة 

 .فعالة في تعزيز عهمية تعمـ الهفاٌيـ الرياضية
 

ببعض  دراسة ٌدفت إلى الكشؼ عف التفكير التأهمي كعبلقتً (Wettenburg,2000)ويتنبرغ أجرلك

كلتحقيؽ ذلؾ . تككىت عيىة الدراسة هف هعمهي الفيزياء الهبتدئيف كالهعمهيف أصحاب الخبرة. الهتغيرات

أتبع عدة دكرات تدريبية لدل العيىة الهختارة كتـ استخداـ الهىٍج شبً تجريبي كهقياس التفكير التأهمي 
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كعىد الهقارىة بيف أداء الهجهكعتيف تكصؿ الباحث إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا كجكد فركؽ ذات داللة  .

إحصائية في األداء لهجهكعة الهعمهيف ذكم الخبرة حيث كاف هستكل األداء أفضؿ في عهمية تقديـ 

هادة الفيزياء لطمبة كها تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في األداء عمى التفكير 

كتكصمت الدراسة الى عدة تكصيات هف أٌهٍا التركيز عمى تدريب . التأهمي تعزل إلى هتغير الجىس

يجاد ىهاذج تطبيقية تدريبية يهكف القياـ بٍا . الهعمهيف بشكؿ هستهر كاِإ
 

 

 

بٍدؼ هعرفة فاعمية استخداـ إجراءات التفكير  (Francis,etal,1999)وآخرون فرانسيسكأجرل 

التأهمي التجريبي في اكتساب الخبرات كالهٍارات البلزهة لمتعميـ، كلتحقيؽ ذلؾ اختيار عيىة عشكائية 

ف األكلى كاىت ضابطة م كالهعمهيف، كقسـ العيىة إلى قسهيف هتساكمالطمبةهف  (80)طبيقية هككىة هف 

كالثاىية كاىت تجريبية حيث خضعت الهجهكعة التجريبية لتدريب هستهر قائـ عمى اكتساب الهٍارات 

الهعرفية الهتعمقة بالهىٍاج الدراسي كتـ استخداـ هقياسا لقياس التفكير التأهمي لدل الهجهكعتيف 

 لبرىاهج هصهـ لتدريبٍـ عمى اكتساب كههارسة الهٍارات التعميهية الطمبةكتكصمت الدراسة أف خضكع 

رية بيف درجات   قبؿ التدريب الطمبةباستخداـ إجراءات التفكير التأهمي، قد أدل إلى كجكد فركؽ جٌك

لهٍارات بدرجة با الطمبةكبعدي، لصالح استخداـ البرىاهج، بهعىى اف البرىاهج قد ىجح في تزكيد 

كخمصت الدراسة إلى تكصية هفادٌا استخداـ البراهج التدريبية الهتعمقة بالتفكير التأهمي تؤدم . هرتفعة

إلى تطكير أداء الهعمهيف كالطمبة بشكؿ أفضؿ فيها يتعمؽ بحؿ الهشكبلت ذات الصمة بالهكاضيع 

. الهختمفة
 

 إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التفكير التأّهمي بالههارسة تٌدؼالتي ( kim,1998)كيمدراسة كفي 

 الهعمهيف عمى فعالية هٍارات التدريس، كاختار الباحث هعمهتيف الطمبةالعهمية في تطكير كتدريب 

اسبكعا، تـ خبللٍا تدريب الهعمهتيف عمى أساليب  (24)كعيىة لتطبيؽ برىاهج هكثؼ عمى هدار 
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( Reflection on practice)التدريس باستخداـ اجراءات التفكير التأهمي بالههارسة العمهّية 

ذا ههثبل بقياهً باختبار قبمي قبؿ  كهجهكعة ههارسات عمهية ذات الصمة بهىٍجية أساليب التدريس ٌك

القياـ بدكرة تدريبية كبعدٌا طبؽ اختبار بعدم كقد اىتٍت الدراسة الى كجكد تأثير داؿٍّ احصائيا لطريقة 

التفكير التأّهمي بالههارسة العهمية في تزكيد الهعمهتيف هٍارات التدريس، كها اظٍر ٌذا البرىاهج أثرا 

كأكصت الدراسة عمى أٌهية . في تزكيد الهعمهتيف قدرة عمى استخداـ التقىيات التعميهّية بفعالّية كاضحة

.  استخداـ الفعاليات كالههارسات كالهٍارات التدريس في تحسيف هستكل أداء الهعمهيف
  

 باستخداـ الطمبةدراسة بٍدؼ زيادة فاعمية التحصيؿ لدل  (Marx, etal.,1997)ماركسكأجرل 

لمتفكير التأّهمي، كقد شهؿ البرىاهج   (Feedback)برىاهج تعزيزم يعتهد اجراءات التغذية الراجعة 

طالبا كطالبة، كقد  (43)استراتيجية تطكرية في التفكير التأّهمي، حيث ُطّبؽ عمى عيىة بمغت  (16)

ف ٌىاؾ فركؽ لصالح اإلىاث عمى الذككر كتكصمت بأف ٌىاؾ فركؽ في األداء ها أخمصت الدراسة ب

بيف أفراد الهجهكعة تعزل لهستكل الطمبة التحصيمي في الهدرسة، كها أكصت الدراسة إلى االٌتهاـ 

 .كاألعداد لدكرات تدريبية خاصتان في براهج ذات الصمة في ٌذا الهكضكع
 

دراسة ٌدفت إلى التعرؼ عمى أثر اختبلؼ إسػتراتيجيتيف  ( Jitendra, 1996) جيتندرا كأجرل

عادة صياغة كتعهيـ حؿ الهسألة الرياضية المفظية لدل  تعميهيتيف عمى اكتساب الهفاٌيـ الرياضية كاِإ

طالبان  ( 23 )كتككىت عيىة الدراسة هف . الطبلب ذكم القدرات العقمية الضعيفة كالجاىحيف

 ا الهرحمة الثاىية كالثالثة كالرابعة كالخاهسة، ككزعكا عمى هجهكعتيف كؿ هػىٍـلبةاختيركاعشكائيان هف ط

العاهة  تدرس باستراتيجية هختمفة، األكلى باستخداـ الهخططات البياىية كالثاىيػة باسػتخداـ اإلسػتراتيجية

كدلػت الىتػائج عمى تحسف . (قبمي كبعدم  )كطبؽ الباحث اختباران في حؿ الهسائؿ الرياضية . لمهعرفة

أداء الهجهكعتيف في االختبار البعدم، كها بيىت الىتائج أف درجات اختبار حؿ الهػسائؿ الرياضية 
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المفظية لبلختبار البعدم الهؤجؿ كاىت أقؿ بىسبة قميمة هف االختبار البعدم لمهجهكعة التي استخدهت 

، كلكحظ زيادة في درجػات الهجهكعػة التػي استخدهت (التقميدية  )اإلستراتيجية العاهة لمهعرفة 

الهخططات البياىية كذلؾ في االختبار البعدم الهؤجؿ هقارىة باالختبػار البعػدم، أهػا بالىسبة لتعهيـ 

. الهسائؿ الرياضية المفظية كالهسائؿ القصصية فكاف بىفس الهٍارة لدل الهجهكعتيف
 

في تحسيف  ٌدفت إلى التعرؼ عمى دكر الهكاد اليدكيةكالتي ( Cany,1994) كانيدراسةكهف ثـ 

 التحصيؿ عىد بىاء الهفٍكـ كحؿ الهشكبلت في الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي بهديىة ىيكيكرؾ،

األكلى استخدهت الهكاد اليدكية في تدريس  .كاشتهمت عيىة الدراسة عمى ثبلث هجهكعات تجريبية

كالثالثة استخدهت الهكاد في تقديـ  كالثاىية استخدهت الهكاد اليدكية بعد تقديـ الهعمـ لمهفٍكـ، الهفٍكـ،

أها الهجهكعة الضابطة فقد استخدهت الكتاب الهدرسي فقط،كاستخدـ الباحث الهىٍج  الهفٍكـ كتدعيهً،

 عمى درجات أعمى هف تاكقد أظٍرت الىتائج أف الهجهكعة األكلى كالثاىية حصؿ التجريبي في الدراسة،

 .كأكدت الدراسة عمى ضركرة استخدـ اليدكيات في التدريس الهجهكعة األخرل،
 

ٌدفت  إلى هعرفة هدل العبلقة االرتباطية بيف كالتي ( (Rovogeno,1992رفجينودراسة أهابعدٌا 

هعمهان 15))كاختيرت عيىة الدراسة هف البىية الهعرفية عىد الهعمهيف كقدرتٍـ عمى التفكير التأهمي،

يعمهكف الهرحمة االبتدائية، كاىضهكا لبرىاهج التربية لمحصكؿ عمى درجة الهاجستير في طرؽ 

كتكصمت الدراسة إلى كجكد  .التدريس،كاستخدهت طريقة الشجرة الهىظهة لقياس البىية الهعرفية لديٍـ

كها أف الزيادة في قدرة  عبلقة ارتباطيً بيف البىية الهعرفية عىد الهعمهيف كالتفكير التأهمي لديٍـ،

التفكير التأهمي عىد الهعمهيف في إدارة األحداث الصفية تزيد هف قدرتٍـ عمى تقييـ األحداث الصفية 

كأكصت الدراسة بضركرة تدريب الهعمهيف أثىاء التعميـ  .التي تجرم هها يساعد في إدارة صفية فعالة

 .كتزكيدٌـ ببىية هعرفية ٌائمة لها لٍا هف أثر في زيادة التفكير التأهمي لديٍـ
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التقميدّية في   بالفاعمية الىسبّية لمتفكير التأّهمي كالطريقةضهكىةـ (Adeyemi,1992)أديميدراسة أها 

ا في التحصيؿ الدراسي، بٍدؼ تحديد ها اذا كاف تحصيؿ طؿ  الهدارس يختمؼ باستخداـ بةتأثيٌر

الطريقة التقميدّية كالطريقة التأهمّية كقد ُأجريت الدراسة عمى : إجراءات طريقتيف في التدريب كالتعميـ ٌها

طالبا كطالبة، كقسـ الهجهكعة إلى هجهكعتيف ضابطة كتجريبية  (68)عيىة عشكائية طبقية هككىة هف 

كقد طبؽ البراهج ذات عبلقة في طريقة التدريس بطريقة التفكير التأهمي عمى الهجهكعة التجريبية أها 

الهجهكعة الضابطة لـ تخضع لتدريس بتمؾ الطريقة كقد طبؽ برىاهج التدريس بطريقة تأهمية عمى عدة 

ا هف الهكاد العمهية، حيث أظٍرت ىتائج ٌذي الدراسة فركقنا داّلة إحصائيا  هكاضيع كالرياضيات كغيٌر

بيف درجات الطمبة التحصيمّية لهصمحة الطريقة التأّهمّية، كها أكصت الدراسة عمى أٌهية تدريب الطمبة 

.  في زيادة هستكل التحصيؿ لديٍـ
  

 

  الطمبةدراسة كالهعىكىة بدراسة فاعمية التفكير التأهمي في تدريب (Hosford,1992)هسفوردكأجرل 

كطالبة، كقد ان طالب (30)، كلتحقيؽ كذلؾ اختيار عيىة هككىة هف (الهعمهيف عمى الهٍارات التدريسية

طبؽ عميٍـ البرىاهج بعد أف طبؽ عميٍـ اختبار قبؿ عهمية التدريب كهف ثـ خضع كؿ الهتعمهيف 

كالطمبة لٍذا البرىاهج كأظٍرت الدراسة طبيعة العبلقة بيف التفكير التأهمي كالهتغيرات الشخصية كفاعمية 

 ذكم  الطمبة ذكم الفاعمية الهرتفعة كالطمبةالتدريس، كاىتٍت الدراسة الى عدـ كجكد فرؽ هعىكم بيف 

الفاعمية الهىخفضة في التدريس يعزل لهستكل التفكير التأّهمي، كها لـ يظٍر تأثير لهتغيرات 

عداد براهج ذات الصمة في تطكير التفكير إكها أكصت الدراسة ب. التخصص كالجىس في ٌذي العبلقة

. التأهمي لدل الفئتيف
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دراسة كاف هف بيف أٌدافٍا التعرؼ عمى أثر التفكير التأّهمي في  (Smith,1991)سميثكأجرل 

طالبا كطالبة يدرسكف في كمية  (60)اكتساب الطالب الهعمـ لمهٍارات التعميهية، تككىت العيىة هف 

التربية كيتدّربكف لمقياـ بهٍىة التعميـ، كاستخدهت أداة الهقابمة لمتعرؼ عمى التفكير التأّهمي عمى 

هرحمتيف، هرة عىد بداية برىاهج التدريب، كالثاىية في ىٍايتً، ككاف الٍدؼ هف ذلؾ التعرؼ عمى أثر 

 الهتدربيف اتجاٌات كهعتقدات حكؿ التربية العهمية كخمصت الدراسة الى كجكد تأثير الطمبةاكتساب 

 الهعمهيف اتجاٌات كهعتقدات حكؿ التربية كالعهمية التعميهية، كالتحميؿ الطمبةداؿ احصائيا في اكساب 

الذاتي كأصت الدراسة عمى أٌهية استخداـ براهج تدريبية تحسف هف هستكل أداء الهعمهيف الهتدربيف 

. كيطكر هف هستكل اتجاٌاتٍـ
 

ٌدفت إلى استخداـ ىهكذج لتىهية دراسة ( (Short and Rinehart,1991ترورينها شوورت كأجرل

هٍارات التفكير التأهمي في هجاؿ اإلدارة التربكية عىد طمبة الدكتكراي لهساعدتٍـ في جكدة كتطكير 

حيث احتكل ٌذا الىهكذج عمى  كتىهية أدائٍـ الهٍىي بكالية تكساس في الكاليات الهتحدة األهريكية،

الجاىب الهعرفي السيككلكجي، كها تـ تطبيقً في هساؽ اإلدارة التربكية الخاص بطمبة الدكتكراي،حيث 

تـ تحميؿ الهحتكل الخاص باإلدارة التربكية هكجكدة في عشرة هجاالت عهمية لتسجيؿ األحداث الىقدية 

كقد أفضت ىتائج الدراسة إلى أثر التفكير  .التي يحتاجٍا التفكير التأهمي هف أجؿ اتخاذ القرارات

كها أف الطمبة الذيف يهتمككف قدرة لغكية كبيرة أظٍركا تحسىان  القرارات، التأهمي في تىهية هٍارات اتخاذ

براز هستكل أكبر صعكبة في حؿ الهشكبلت كبيران في التفكير التأهمي،  .كاِإ
 

ٌدفت الدراسة إلى استقصاء أٌهية التأهؿ كالتي ( (Baird &others,1991وآخرون بيرددراسة  أها 

كتـ تصهيـ  في تحسيف تعميـ كتعمـ العمكـ عىد الطمبة هف خبلؿ دراسة حالة استهرت ثبلث سىكات،

الدراسة لمكشؼ إذا كاف التأهؿ التعاكىي يعهؿ عمى زيادة فاعمية التعميـ كالتعمـ لهبحث العمكـ هف خبلؿ 
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كقد قسهت عيىة الدراسة إلى قسهيف األكؿ يتعمؽ  الكصكؿ إلى ىتاجات هعرفية كهعرفة فكقية ككجداىية،

هف الهبتدئيف 14))طالبان هعمهان كالقسـ الثاىي 13))بإعداد الهعمهيف قبؿ الخدهة كعددٌـ  هعمها ن

كتكصمت الدراسة . طالبان هف الصؼ الثاهف حتى الحادم عشر (64) كالخبراء،كعيىة هف الطمبةعددٌـ

إلى أف التأهؿ في العهؿ الصفي قد ازداد لدل الهعمهيف في السىتيف األكلى هف الدراسة كها أف التفكير 

التأهمي لديٍـ أحدث تغيران ايجابيان في اتجاي الهعمهيف ىاحية التعاهؿ هع الطمبة ككها أكضحت أف 

هعمهان هف (11)استخداـ التفكير التأهمي أحدث تطكران ىكعيان في القدرات العقمية حيث تبيف أف 

طالبان يؤهىكف بأٌهية (21)طالبان هف (14)كأف  هعمهان  قد زاد كعيبٍـ لعهميتي التعميـ كالتعمـ،(14)

. التأهؿ في تحسيف ىكعية التعمـ الذاتي خارج الهدرسة
 

ٌدفت إلى تحديد أثر دكرة كالتي ( (Westbrook &Rogers,1991وروجرز روكبويستدراسة  بيىها 

في إثارة الطمبة إلى دكافع التفكير التأهمي كتطكير قدراتٍـ عمى الفٍـ كتسٍيؿ  learning Cycleالتعمـ 

عهميات التحقؽ العمهي كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ اختيار عشكائية هف طمبة الصؼ التاسع األساسي 

حيث شارؾ أفراد الهجهكعتيف التجريبيتيف في تعمـ (صفكؼ دراسية4)الذيف درسكا لعمكـ الفيزيائية 

 أىكاع لدكرة التعمـ بيىها تـ االكتفاء في الهجهكعة الضابطة بدراسة ةهكضكع اآلالت البسيطة لثبلث

الهكضكعات الفيزيائية بالطريقة العادية كلتحقيؽ ٌدؼ الدراسة تـ تطبيؽ اختبار قبمي كبعدم 

Lawson Test  عمى أفراد الهجهكعات الضابطة في كؿ ف التفكير التأهمي كالقدرة عمى القياـ

كأكصت الدراسة بضركرة تطبيؽ دكرة  .بعهميات التحقؽ العمهي كذلؾ لصالح الهجهكعتيف التجريبيتيف

التعمـ في الهرحمة اإلعدادية كخصكصان في هادة العمكـ لها لٍا هف أثر في تىهية التفكير التأهمي لدل 

 .الطمبة
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 :السابقةدراسات ال  ممخص3.2

 ان اهتداد تعتبر الحالية، الدراسة فأب ىجد السابقة الدراسات بالذاتك التربكم األدب ضااستعر خبلؿ هف

 ٌىاؾ يكجد ذلؾ رغـ هفاؿكب التأهمي، التفكير ذاتاؿكب التدريس استراتيجيات هجاؿ في لٍا كاستكهاال

 : اآلتي الىحك عمى ٌذا االختبلؼ تكضيح كيهكف السابقة، كالدراسات الدراسة ٌذي بيف كاختبلؼ تبايف

 

 في الهفاٌيـ اكتساب في ةن خاص التدريس استراتيجيات حكؿ هكضكعاتٍا في السابقة الدراسات تتمخص

، كالدكيرم (2011)أبك الجدياف دراسة في الحاؿ ٌك كها بالتحصيؿ كعبلقتٍا هختمفة هكضكعات

، (2007)، اآلغا(2009)، هداح(2009)، لكا(2010)، هحهد كعبيدات(2010)، البردكيؿ(2010)

 هكسمي ،((Kuchemann et al, 2011 ككشهاف كآخركف،(2002)، هطر(2007)الزغبي

 ركزت الحالية الدراسة كلكف،  (Jitendra, 1996 )جيتىدرا ، ((Mousley &Perry,2009كبرم

 تعد الىقطة فٍذي التحصيؿ، في كأثري التأهمي كالتفكير ـالهفاٌي اكتساب في الىهاذج الهحسكسة عمى

 . كالدراسات السابقةالحالية الدراسةاختبلؼ بيف  ىقطة

كفي الٍىدسة   بهضهكىٍا كهحتكاٌا حث عالجت قضية بالرياضياتاختمفت الدراسة ٌذي اف كها

 ،(2010)البردكيؿ، (2010)القطراكم هف كؿ دراسات عف خصكصأ باتخداـ الىهاذج الهحسكسة

 في  التي جاءت،((Rovogeno,1992رفجيىك،  (Jitendra, 1996 )جيتىدرا ،(2007)األغا

 التأهمي بالتفكير يتعمؽ فيها هكضكعاتٍا في اتفقت كلكىٍا هختمفة، هكضكعات في الهتشابٍات تكضيح

 ،(2007)الخكالدة ،(2007)الشكعة،  (2010) كالقطراكم السابقة الدراسات هف كؿ هع

اب ،(2005)تبركا ،(2005)عهايرة  كزهبلئً ، هاٌارديؿ(Lie,2006) لي،2005))عبدالٌك

(Mahardale,etal,2007)،فاف (Phan,2009) ًجكزل ،(Güzle,2008) ،

 1999) فراىسيس كآخركف، (Wettenburg,2000)  كيتىبرغ،,Darwish)2005)دركيش
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(Francis,etall,كيـ ،((kimk,1998 ،هاركس( (Marx,etall, 1997،أديهي (Adeyemi,1992) 

 Westbrook كيستركؾ كركجرز ،Smith, 1991))، سهيث (Hosford, 1992) ٌسفكرد،

&Rogers,1991)) . 
 

ذا ضياتارماؿ هادة في التأهمي التفكير تىهية في ايجابيان  ان أثر لٍا الىهاذج الهحسكسة أفكها  ذاتً بحد ٌك

 عهايرة، (2006)، حكاس (2006)،الرحيمي (2007) البىا، ( 2011 )الجدياف دراسة في كها هتشابً

 اكتساب في ايجابيا أثرأ الطريقة لٍذي اف كها.  (2000)، العىزم(2001) الغاهدم،( 2005 )

ذا كها ،رياضيةاؿ الهفاٌيـ  ،(2006) هحهد،( 2007 ) شكعةاؿ ،(2009)الشرارم دراسة هع هتفؽ ٌك

 Martonia,2005)) هارتكىيا، (2000)، ربيحاف((2003 ريافع ،(2005) بركات ،(2006) حكاس

 عمى التعرؼ في كبالذات ٌاها أثرا ، لمىهاذج الهحسكسة (Francis,etall,1999)كآخركف فراىسيس، 

 (2010 )كالبردكيؿ ،(( 2010  القطراكم دراسة في كها التأهمي التفكير هٍارات تىهية في الهتشابٍات

  .كدراسة التفكير  تىهية،2007))األغا دراسة كفي بٍا كاالحتفاظ العمهية الهفاٌيـ اكتساب في كها ،
 

 استخدهت أىٍا في السابقة الدراسات عف اختمفت الحالية الدراسة أف هف كجٍة ىظر الباحثة ترلك

 هف الدراسة ٌذي كتعد التأهمي، التفكير كتىهية رياضيةاؿ الهفاٌيـ اكتساب فيالىهاذج الهحسكسة 

ا الىهاذج الهحسكسة بدراسة أٌتهت التي القبلئؿ الدراسات  كتىهية رياضيةاؿ الهفاٌيـ اكتساب في كأثٌر

 لـ حيث هكضكعاتٍا، في الدراسة ٌذي هع ها ىكعنا اختمفت  فقدالدراسات باقي أها التفكير التأهمي

 اطبلعي بعد الدراسة ٌذي أجرائي الى أدل هها الحالية، الدراسة لهكضكع كهتكاهؿ بشكؿ هباشر تطرؽت

 .عميٍا
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  الفصل الثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

يتناول ىذا الفصل عرضًا لمجتمع الدراسة وعينتو، واألدوات المستخدمة ومتغيرات الدراسة المستقمة 

جراءات التحقق من صدق األداة وثباتيا والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة  والتابعة، وا 

.  البيانات المتعمقة باستجابة أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا 

 منهج الدراسة  1.3

 ليذا لمنيجمة ىذا اءوذلك لماللتحقيق االىداف المرجوة من ىذه الدراسة ، اتبع المنيج التجريبي ،

. النوع من الدراسات
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  المجتمع والعينة  2.3

 المرحمة األساسية الدنيا بمحافظة  الصف الرابع االساسي فيبةجميع طل  منمجتمع الدراسةتكّون 

 مدرسة والمسجمين رسميًا لدى (23)طالبُا وطالبة موزعين عمى  (1642)والبالغ عددىم . القدس

.  (م2014 -م2013 )ول من العام الدراسيمديرية تربية ضواحي القدس في الفصل الدراسي األ

 الصف من طمبة وطالبة بالطريقة القصدية وىم اً طالب (68 )ن اختيار عينة مكونة متم: عينة الدراسة

، وذلك لألسباب  في مديرية تربية ضواحي القدس األساسيةالرابع االساسي في مدرسة الجيل الجديد

وجود موافقة من قبل مدير المدرسة عمى تطبيق الدراسة، ووجود شعبتين في المدرسة تدرس : التالية

المكونة  (ب)من قبل المعممة نفسيا، وتوافر اإلمكانات الالزمة لتطبيق الدراسة، وقد تّم تعيين شعبة 

طالبًا وطالبة كمجموعة  (34)المكونة من ( أ)طالبًا وطالبة كمجموعة تجريبية، وشعبة  (34)من 

 :توزيع عينة الدراسة (3.1)ضابطة، ويبين الجدول 

 :توزيع أفراد العينة على مجموعات الدراسة في مدرسة الجيل الجديد: (1.3)جدول

 المجموع إناث ذكور الطريقة

 34 16 18 ((أ)شعبة )ضابطة 

 34 13 21 ((ب)شعبة )تجريبية

 68 31 37الكمي 

 

 : متـــــغيـــــــــرات الدراســـــــــة 3.3

استخدام ضابطة وتجريبية ب)طريقة التدريس وليا مستويان :في الدراسة المتغير المستقل 1.3.3

ناث)، الجنس ولو مستويان (النماذج المحسوسة  ( ذكور وا 



67 

 

 .التأممي وميارات التفكير، اكتساب المفاىيم الرياضية:  المتغير التابع 2.3.3 

  : أدوات الدراسة1.3.4 

اكتساب المفاىيم لتحقيق أىداف الدراسة والتي تتمثل في التعرف عمى فاعمية النماذج المحسوسة في 

 لدى طالب الصف الرابع االساسي في وحدة اليندسة في الرياضيات الرياضية وميارات التفكيرالتأممي

 :  فيمثمت الباحثة بإعداد مواد وأدوات الدراسة والتي تقامت، 

 : مواد الدراسة 2.3.4

 :  التعميمية ادةالم- 1

اتبعت الباحثة مجموعة من اإلجراءات في تنظيم المادة التعميمية حسب طرق التدريس المستخدمة 

:  حيث تم (9)ممحق

دليل المعمم في وحدة اليندسة المقررة لطالب الصف الرابع االساسي تحديد الدروس من خالل - 

 حسب التسمسل والذي يحتوي عمى طريقة شرح اليندسة باستخدام النماذج المحسوسة ،(ثانيالفصل ال)

 (. 2013)المعروض في كتاب الصف الرابع 

التعممية و العمل عمى توفيرىا و التأكد من قدرة الطمبة عمى / تحديد متطمبات العممية التعميمية- 

 .المراجع والمقاالت ذات العالقة بالدروس، و تييئة البيئة الصفية بالشكل المناسب: استخداميا مثل

أعدت خطط تحضير الدروس حسب طرائق التدريس المستخدمة، و بعد : إعداد الخطط الدراسية- 

ذلك جربت المادة التعميمية عمى مجموعات أخرى من طمبة الصف الرابع في مدارس أبوديس األساسية 

لمذكور واإلناث، و من ثم ُأجريت بعض التعديالت بناًء عمى ممحوظات المعممين والطمبة، و أىميا 
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تحديد دور المعمم والطالب حسب الطرق المستخدمة، وتدريب الطمبة عمى ممارسة العمل الجماعي 

 .وتدريبيم عمى توجيو األسئمة

 :أدوات بحثية وتشمل عمى - 2

:  االختبار  1.4.3

 فقرة من نوع اختيار من متعدد، 20مكون من  (5)قامت الباحثة بإعداد اختبارين لمتفكير التأممي ممحق

 فقرة، حيث أعطي كالىما عمى شكل اختبار قبمي 25مكون من  (6)ولممفاىيم الرياضية ممحق

لممجموعة التجريبية، وذلك قبل البدء بالتدريس، وقامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيمي البعدي بعد 

: عممية تدريس الوحدة، وقد مرت عممية إعداد االختبار بالمراحل التالية

بعد تحديد الوحدة الدراسية تم تحميل المحتوى العممي وتحديد األىداف السموكية المتضمنة في . 1

(. 4)الوحدة ممحق

، وتّم عرضو عمى لجنة من المحكمين من أساتذة (3)قامت الباحثة ببناء جدول مواصفات ممحق. 2

جامعيين من حممة الدكتوراه في التربية، ومعممين لمادة الرياضيات لمصف الرابع األساسي، ومشرفين 

(. 1)تربويين ممحق

 فقرة من نوع االختيار من متعدد الختبار التفكير 20تم صياغة إعداد االختبار حيث تكون من . 3

:   فقرة اسئمة موضوعية الختبار اكتساب المفاىيم، وتم مراعاة االمور التالية25التأممي، و

. صياغة تعميمات االختبار- أ

. سيولة العبارات وخموىا من األخطاء والتعقيدات- ب
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 .مالءمة األسئمة لمستويات الطمبة- ت

:  صدق األداة 3.4.3

لمتحقق من صدق األداة من خالل عرضيا عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة 

، وذلك لمراجعة فقرات االختبار والحكم عمى مدى (1)من أساتذة الجامعات ومعممين ومشرفين ممحق

مالءمة مستوى الفقرات وصياغتياالمغوية، وقامت الباحثة بإجراء التعديالت واإلضافات التي اتفقوا 

. عمييا وتّم إخراج االختبار بصورتو النيائية

:   ثبات األداة 4.4.3

عادة تطبيقو بفارق أسبوعين، عمى عينة  لمتأكد من ثبات األداة، قامت الباحثة بتطبيق االختبار وا 

طالب وطالبة من مجتمع الدراسة وخارج عينتيا، من طمبة الصف الرابع  (25)استطالعية مكونة من

 'Cronbch)، حيث تم احتساب كرونباخ ألفا"أبوديس األساسية المختمطة"األساسي من مدرسة 

alpha) الختبار اكتساب المفاىيم، واحتساب كور ريتشاردسون(KR20)  الختبار ميارات التفكير

.  دقيقة (45)، وتبين أن الزمن المناسب لالختبار ىو (0.860)التأممي، حيث بمغ 

 ( 0.8- 0.3 )و تم احتساب معامل الصعوبة و التمييز لفقرات االختبار، فتراوح معامل الصعوبة بين

أن اي فقرة ضمن توزيع  (2003)، ويرى عودة (0.5-0.2)أما معامل التمييز فقد تراوح بين 

ىي فقرات مقبولة و ينصح باالحتفاظ بيا، و  (0.8 –0.2)لمعامالت الصعوبة التي تتراوح بين 

تعتبر ذات تمييز  (0.39 – 0.2)بالنسبة إلى معامل التمييز فإن أي فقرة ذات معامل تمييز بين 

 تعتبر فقرة ذات معامل تمييز جيد و يمكن 0.39مقبول، أما إذا كان معامل التمييز أعمى من 

.  االحتفاظ بيا 
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 الطريقة واإلجــــــــــــــراءات  5.3

.  قامت الباحثة بعمل تحميل أىداف ومحتوى لوحدة اليندسة من كتاب الرياضيات لمصف الرابع

  .إعداد أدوات الدراسة والتحقق من صدقيا وثباتياقامت ب- 

.   بتعميميا وحدة اليندسة  بإستراتيجية النماذج المحسوسةوقامت عينة الدراسة ارت الباحثةاخت- 

ع  ومن ثم عمى بتطبيق أدوات الدراسة القبمية عمى عينة استطالعية من طمبة الصف الراقامت ب- 

. ةالمجموع

نماذج المحسوسة واألنشطة المرافقة ليا  لليدىم بنشرة توضيحيةو وتزستراتيجيةطمبة باالالتعريف - 

  .أثناء التدريس

 .ة المجموععمىتطبيق أدوات الدراسة البعدية - 

 .تحميل البيانات واستخراج النتائج بعد المعالجة اإلحصائية- 
 

 : المعالجة اإلحصائية 6.3

 المتوسطات حساب تم حيث والتحميمي الوصفي اإلحصاء باستخدام اإلحصائية المعالجة تمت

 وتم. ANCOVA))، وثابت بالك، واختبار تحميل التباين المغايرالمعيارية واالنحرافات الحسابية،

 الرزم برنامج باستخدام وذلك األداة، ثبات لحساب( Cronbch' alpha)ألفا كرونباخ استخدام

 ( .SPSS )االجتماعية لمعموم اإلحصائية
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الفصل الرابع  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: نتائج الدراسة

"  الدراسة، التي توصمت إلييا الباحثة عن موضوع الدراسة يتضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج

 وتفكيرىم ة الدنيا األساسيالمرحمةلدى طمبة  فاعمية النماذج المحسوسة في اكتساب المفاىيم الرياضية

وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة وتحميل البيانات " التأممي

. اإلحصائية التي تم الحصول عمييا 
 

:  النتائج المتعمقة بالسؤال األول والتي نّصت فرضياته عمى مايمي1.4

ة الدنيا بمدارس محافظة  األساسيالمرحمة اكتساب طمبة  متوسطات درجةفي توجد فروق جوىريةىل 

 ؟ لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما لمفاىيم الرياضية تبعاً ل القدس
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 متوسطات في (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  -

لطريقة  لمفاىيم الرياضية تبعاً ل ة الدنيا بمدارس محافظة القدس األساسيالمرحمة اكتساب طمبة درجة

 .التدريس 

 متوسطات في (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  -

 .لمجنس  لمفاىيم الرياضية تبعاً ل ة الدنيا بمدارس محافظة القدس األساسيالمرحمة اكتساب طمبة درجة

 متوسطات في (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  -

لطريقة  لمفاىيم الرياضية تبعاً ل ة الدنيا بمدارس محافظة القدس األساسيالمرحمة اكتساب طمبة درجة

. التدريس والجنس والتفاعل بينيما

الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات  قامت ولإلجابة عن ىذا السؤال

. يبين ذلك  (1.4)أفراد عينة الدراسة، والجدول 

 القبمي الرياضية المفاىيم اكتساب ختبار الالمعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات(:1.4)جدول 
 .ة الدنيا تبعًا لطريقة التدريس األساسيالمرحمةلدى طمبة  ، والبعدي

 

 

 
المتغير 

 
تجريبية 

 
ضابطة 

 العدد
 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 العدد
 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 4.20 7.09 34 3.04 8.97 34قبمي 
 1.70 15.7 34 2.55 22.5 34بعدي 

أفراد عينة الدراسة عمى  نالحظ وجود فروق ظاىرية في متوسطات استجابات (1.4)من الجدول   

. االختبارين القبمي والبعدي تبعًا لطريقة التدريس
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 القبمي الرياضية المفاىيم اكتساب ختبار الالمعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات(:2.4)جدول 
 .ة الدنيا تبعًا لمجنس األساسيالمرحمةلدى طمبة  ،والبعدي

نالحظ وجود فروق ظاىرية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  (2.4)من الجدول 
 . االختبارين القبمي والبعدي تبعًا لمجنس

توضح المتوسطات الحسابية المعدلة الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا  (4.4)، (3.4)والجدوالن 
. لطريقة التدريس والجنس

 

 الرياضية المفاىيم اكتساب ختبار الالمعياري لخطأوا  المعدلةالحسابية  المتوسطات(:3.4)جدول 
 .ة الدنيا تبعًا لطريقة التدريس األساسيالمرحمةلدى طمبة  ، القبمي والبعدي

 ر

الخطأ المعياري المتوسط الحسابي الطريقة 
 0.382 15.85ضابطة 
 0.396 22.37تجريبية 

 

 الرياضية المفاىيم اكتساب ختبار الالمعياري لخطأوا  المعدلةالحسابية  المتوسطات(:4.4)جدول 
 .ة الدنيا تبعًا لمجنس األساسيالمرحمةلدى طمبة  ، القبمي والبعدي

 

الخطأ المعياري المتوسط الحسابي الجنس 
 0.350 18.94ذكور 
 0.407 19.29إناث 

 
 

 

 
 

 
  المتغير 

 
                تجريبية 

               
                ضابطة  

المتوسط العدد 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط العدد 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 -قبمي
بعدي 

 1.89 15.5 18 2.16 22.38 21ذكور 
 1.67 16.0 16 3.17 22.69 13إناث 
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. يبين ذلك (5.4 )تم فحص الفرضيات الصفرية الثالثة باستخدام تحميل التباين المغاير، والجدول 

 

 البعدي لدى  في اكتساب المفاىيم الرياضية(ANCOVA) التباين المغايرتحميلنتائج ( : 5.4)جدول 
. والجنس والتفاعل بينهما تبعًا لطريقة التدريسفي محافظة القدس ة الدنيا األساسيالمرحمةطمبة 

مجموع مصدر التباين 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

 (ف)قيمة
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 0.088 2.995 14.211 1 14.211القبمي 
 * 0.000 134.178 636.703 1 636.703طريقة التدريس 

 0.516 0.427 2.026 1 2.026الجنس 
 0.525 0.408 1.938 1 1.938الجنس *طريقةالتدريس

   4.745 63 298.948الخطأداخل المجموعات 
    67 953.826الكمي 

 
 

وهي أقل مه مستىي  (0.000)أن مستىي الداللة المحسىبة لطريقة التدريس (5.4 )يتبيه مه جدول 

التوجد فروق ذات داللة " وعليه تم رفض الفرضية الصفرية (α ≤ 0.05)الداللة اإلحصائية 

 المرحمة اكتساب طمبة  متوسطات درجةفي (α ≤ 0.05)احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

واستبدالها بالفرضية ". لطريقة التدريس  لمفاىيم الرياضية تبعاً ل ة الدنيا بمدارس محافظة القدساألساسي

 في (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية توجد  "البديلة التي تنص

 لمفاىيم الرياضية تبعاً ل بمدارس محافظة القدس ة الدنيا األساسيالمرحمة اكتساب طمبة متوسطات درجة

  ".لطريقة التدريس

 

وهي أكبر مه  (0.516)أن مستىي الداللة المحسىبة لطريقة التدريس (5.4)كما يتضح مه الجدول - 

 التوجد فروق " التي تنص وعليه تم قبىل الفرضية الصفرية (α ≤ 0.05)مستىي الداللة اإلحصائية 
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 اكتساب طمبة  متوسطات درجةفي (α ≤ 0.05)ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

". لمجنس لمفاىيم الرياضية تبعاً ل ة الدنيا بمدارس محافظة القدس األساسيالمرحمة

 

وهي أكبر  (0.525)أن مستىي الداللة المحسىبة لطريقة التدريس( 5.4)ويالحظ أيضًا من جدول - 

 التوجد " التي تنص وعليه تم قبىل الفرضية الصفرية (α ≤ 0.05)مه مستىي الداللة اإلحصائية 

 اكتساب  متوسطات درجةفي (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

لطريقة التدريس والجنس  لمفاىيم الرياضية تبعاً ل ة الدنيا بمدارس محافظة القدس األساسيالمرحمةطمبة 

". والتفاعل بينيما 

 
:  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني والتي نّصت فرضياته عمى مايمي2.4

ة الدنيا بمدارس محافظة  األساسيالمرحمةطمبة اكتساب   متوسطات درجةفي توجد فروق جوىريةىل 

 ؟لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينيما تبعاً ميارات التفكير التأممي القدس ل

 متوسطات درجة (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية - 

لطريقة  تبعاً ميارات التفكير التأممي ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة اكتساب 

 .التدريس

 متوسطات درجة (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  -

 .لمجنس تبعاً ميارات التفكير التأممي ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة اكتساب 
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 متوسطات درجة (α ≤ 0.05)التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  -

لطريقة  تبعاً ميارات التفكير التأممي ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة اكتساب 

. التدريس والجنس والتفاعل بينيما

 

الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات  قامت لإلجابة عن ىذا السؤال

. يبين ذلك (6.4)أفراد عينة الدراسة، والجدول

لدى  القبمي والبعدي التفكير التأممي الختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( : 6.4)جدول
 .ة الدنيا تبعًا لطريقة التدريس األساسيالمرحمةطمبة 

 
المتغير 

 
تجريبية 

 
ضابطة 

 العدد
 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 العدد
 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 4.56 8.62 34 2.65 6.94 34قبمي 
 1.94 18.41 34 1.62 19.09 34بعدي 

أفراد عينة الدراسة عمى  نالحظ وجود فروق ظاىرية في متوسطات استجابات (6.4)من الجدول 
. االختبارين القبمي والبعدي تبعًا لطريقة التدريس

 

 ،التفكير التأممي القبمي والبعدي ختبار الالمعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات(:7.4)جدول 
 .ة الدنيا تبعًا لمجنس األساسيالمرحمةلدى طمبة 

 

نالحظ وجود فروق ظاىرية في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عمى  (7.4)من الجدول 
 . االختبارين القبمي والبعدي تبعًا لمجنس

 
  المتغير 

 
                تجريبية 

               
            ضابطة  

المتوسط العدد 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط العدد 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

 -قبمي
بعدي 

 1.94 18.61 18 0.97 19.33 21ذكور 
 1.97 18.19 16 2.32 18.69 13إناث 
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توضح المتوسطات الحسابية المعدلة الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعًا  (9.4)، (8.4)والجدوالن 
. لطريقة التدريس والجنس

 

 التفكير التأممي القبمي والبعدي ختبار الالمعياري لخطأوا  المعدلةالحسابية  المتوسطات(:8.4)جدول 
 .ة الدنيا تبعًا لطريقة التدريس األساسيالمرحمةلدى طمبة  ،

الخطأ المعياري المتوسط الحسابي  الطريقة 
 0.322 16.34ضابطة 
 0.332 19.0تجريبية 

 
 التفكير التأممي القبمي والبعدي ختبار الالمعياري لخطأوا  المعدلةالحسابية  المتوسطات(:9.4)جدول 

 .ة الدنيا تبعًا لمجنس األساسيالمرحمةلدى طمبة  ،

الخطأ المعياري المتوسط الحسابي الجنس 
 0.301 17.75ذكور 
 0.350 17.66إناث 

 

. يبين ذلك  (10.4 )تم فحص الفرضيات الصفرية باستخدام تحميل التباين المغاير، والجدول
 
 
 
 

 ميارات التفكير التأممي البعدي  اختبار في(ANCOVA) التباين المغايرتحميلنتائج ( : 10.4)جدول 
. والجنس والتفاعل بينهما تبعًا لطريقة التدريسفي محافظة القدس ة الدنيا األساسيالمرحمة طمبة لدى

 

مجموع مصدر التباين 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

 (ف)قيمة
المحسوبة 

مستوى الداللة 

 0.949 4.089 0.014 1 0.014القبمي 
 * 0.000 31.045 106.266 1 106.266طريقة التدريس 

 0.835 0.044 0.150 1 0.150الجنس 
 0.236 1.433 4.904 1 4.904الجنس *طريقةالتدريس

   3.423 63 215.672الخطأداخل المجموعات 
    67 327.006الكمي 
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وهي أقل مه  (0.000)أن مستىي الداللة المحسىبة لطريقة التدريس (10.4 ) يتبيه مه جدول 

 التوجد فروق ذات داللة "وعليه تم رفض الفرضية الصفرية (α ≤ 0.05)مستىي الداللة اإلحصائية 

 المرحمةطمبة اكتساب  متوسطات درجة (α ≤ 0.05)احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

واستبدالها ". لطريقة التدريس تبعاً ميارات التفكير التأممي ة الدنيا بمدارس محافظة القدس لاألساسي

 0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية توجد  "بالفرضية البديلة التي تنص

≥ α)  ميارات ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة اكتساب  متوسطات درجةفي

 ".لطريقة التدريس  تبعاً التفكير التأممي 

 

وهي أكبر  (0.835)أن مستىي الداللة المحسىبة لطريقة التدريس (10.4)كما يتضح مه الجدول - 

 التوجد " التي تنص وعليه تم قبىل الفرضية الصفرية (α ≤ 0.05)مه مستىي الداللة اإلحصائية 

اكتساب  متوسطات درجةفي  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

". لمجنس  تبعاً ميارات التفكير التأممي ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة 

 

وهي أكبر  (0.525)أن مستىي الداللة المحسىبة لطريقة التدريس( 10.4)ويالحظ أيضًا من جدول -

 التوجد " التي تنص وعليه تم قبىل الفرضية الصفرية (α ≤ 0.05)مه مستىي الداللة اإلحصائية 

اكتساب  متوسطات درجةفي  (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 

لطريقة التدريس  تبعاً ميارات التفكير التأممي ة الدنيا بمدارس محافظة القدس ل األساسيالمرحمةطمبة 

". والجنس والتفاعل بينيما
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: قياس الفعالية فى إطار توظيف النماذج المحسوسة  5.4  

: نسبة الكسب-أ

يمكن قياس فعالية المنيج التعميمى المقترح عمى حساب نسبة الكسب لبالك كما ىو موضح فى 

: المعادلة التالية

   الكسب العقمى التام فى التحصيل 

=   نسبة الكسب لبالك

   الكسب الكمى المحتمل أو المتوقع 

إال أنو وجد أن قياس الفعالية اعتمادًا عمى المعادلة السابقة يدخل مقدار ما اكتسبو من المتعمم من 

المنيج المقترح مع إىمال تأثير المعرفة السابقة وىذا يتعارض مع طبيعة عممية التعمم ذاتيا والتى 

. تتصف بالتراكمية

ويمكن قياس الفعالية عن طريق درجات المتعمم فى االختبار التحصيمى الذى يطبق قبميًا وبعديًا حيث 

: يعتمد فى حسابو عمى نسبة الكسب المعدل لبالك والمتمثمة فى المعادلة التالية

س +س        ص-    ص

=          +      نسبة الكسب المعدل لبالك

س   د -    د

 .يالدرجة فى االختبار القبل= س.  يالدرجة فى االختبار البعد= ص: حيث أن

( (Roebuk,1973.النياية العظمى لالختبار=    د

  . 1.2ويعتبر البرنامج فعال بدرجة مقبولة إذا لم تقل ىذه القيمة عن  (2،0)تتراوح النسبة بين 

ىي متوسط نسبة الكسب في التحصيل، أو ىي النسبة بين متوسط : نسبة الكسب لماك جوجيان

: الكسب الفعمي لدى طالب عينة البحث و متوسط الكسب المتوقع، و تحسب بالمعادلة اآلتية 
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س         -ص            

=           لماك جوجيان نسبة الكسب 

 س   -د     

. المتوسط الحسابي لالختبار القبمي: س : حيث 

. المتوسط الحسابي لالختبار البعدي :        ص 

.  الدرجة العظمى لالختبار التحصيمي القبمي و البعدي :         د  

 0.6ويعتبر البرنامج فعال إذا لم تقل النسبة عن  (1،0)حيث تتراوح النسبة بين 

فاعمية النماذج المحسوسة   مقدار التغير الذي يحدثو تأثير المتغير المستقل والمتمثل في:حجم التأثر 

، وقد تم قياسو   وتفكيرىم التأممية الدنيا األساسيالمرحمةلدى طمبة  في اكتساب المفاىيم الرياضية

، حيث إن حجم التأثر يحدد كما ((Roebuk,1973 (مربع ايتا)إاجرائيًافي ىذه الدراسة باإلحصاءة 

: يأتي 
          

2t 
      
   = 2 η 

   df+2t 
2 η ≥  0.06حجم تأثير صغير                                   

0.06 ≥ 
2 η ≤ 0.14 حجم تأثير متوسط                         

0.14  ≥
2 η   حجم تأثير كبير                                  

البعدي   اكتساب المفاىيم الرياضية اختبارلمعينات المترابطة في- تحميل تنتائج ( : 11.4)جدول 
. في محافظة القدس ة الدنيا األساسيالمرحمة طمبة لدى

المتوسط العدد المتغير 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

- ت
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 0.001 13.53 33 4.34 22.65 34بعدي -قبمي
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ثابت بالك وحجم التأثر لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبار المفاىيم  : (12.4)جدول 
. الرياضية لممجموعة التجريبية

المتوسط العدد  المتغير 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

حجم التأثر ثابت بالك 

 0.558 1.34 3.04 8.97 34 بعدي -قبمي
22.5 2.55 

وىي  (1.34)يتضح أن المتوسط المحسوب لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك (12.4)من نتائج الجدول 

في اكتساب المفاىيم  (1.34) وىذا يعني النماذج المحسوسة حققت فاعمية قيمتيا1.2أكبر من 

الرياضية لدى طمبة المرحمة األساسية الدنيا في محافظة القدس، والحظ أيضًا أن النماذج المحسوسة 

(. وحدة اليندسة)عمى مستوى اكتساب المفاىيم الرياضية في  (0.558)حققت حجم تأثير كبير قيمتو

 
 لدى  البعديميارات التفكير التأممياختبارلمعينات المترابطة في - تحميل تنتائج ( : 13.4)جدول 
. في محافظة القدس ة الدنيا األساسيالمرحمةطمبة 

المتوسط العدد المتغير 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

- ت
المحسوبة 

مستوى 
الداللة 

 قبمي
بعدي 

34 19.09 1.62 33 22.26 0.001 

 

ثابت بالك وحجم التأثر لممتوسطات الحسابية  واالنحرافات المعيارية الختبار التفكير  : (14.4)جدول 
التأممي 
المتوسط العدد  المتغير 

الحسابي 

االنحراف 

المعياري 

حجم التأثر ثابت بالك 

 0.937 1.53 2.65 6.9142 34 بعدي -قبمي
19.0882 1.62 
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وىي  (1.53)يتضح أن المتوسط المحسوب لمنسبة المعدلة لمكسب لبالك (14.4)من نتائج الجدول 

في ميارات التفكير التأممي  (1.53) وىذا يعني النماذج المحسوسة حققت فاعمية قيمتيا1.2أكبر من 

، والحظ أيضًا أن النماذج المحسوسة حققت بمدارس محافظة القدسلدى طمبة المرحمة األساسية الدنيا 

(. وحدة اليندسة)عمى مستوى ميارات التفكير التأممي في  (0.937)حجم تأثير كبيًر قيمتو
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الفصل الخامس  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشة النتائج والتوصيات  

 

فاعمية النماذج المحسوسة في اكتساب المفاىيـ الرياضية لدى طمبة سعت الدراسة إلى استقصاء 

وسوف نحرص في هذا الفصل على مناقشة نتائج اسئلة ، المرحمة األساسية الدنيا وتفكيرىـ التأممي

الدراسة المنبثقة من مشكلة الدراسة والتي عرضت في الفصل الرابع، وفيما يلي مناقشة لهذه النتائج و 

: هي على النحو التالي

 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول مناقشة  1.5

بمدارس محافظة  ة الدنيا األساسيالمرحمة اكتساب طمبة  متوسطات درجةفي توجد فروؽ جوىريةىؿ 

 ؟لطريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما لمفاىيـ الرياضية تبباً القدس ؿ

أفراد عينة الدراسة عمى االختباريف  وجود فروؽ ظاىرية في متوسطات استجابات الدراسة نتائج أظيرت

 .القبمي والببدي تببًا لطريقة التدريس
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 في (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقا ىناؾأف  الدراسة نتائج أظيرت

  النماذج عمى المبتمد التدريس أف أي ،البينة أفراد لدى رياضيةاؿ المفاىيـ اكتساب متوسطات درجات

 السابقة النتائج عرض خالؿ مف الباحثة ترى لذلؾ .رياضيةاؿ لممفاىيـ أفضؿ فيما يحدثالمحسوسة 

 وتكويف المباني لتوليد الغنية الفرصو منحت النماذج المحسوسة عمى المبنية التبميمية المادة بأف

 لممادة أوسع بشكؿ لبةالط وفيـ المبرفة تطوير عمى تساعد  قدالتي البممية رياضيةاؿ المفاىيـ

 دوًرا ليا كاف التي النماذج المحسوسة وفؽ المبدة البمؿ أوراؽو  الوسائؿبطرح ذلؾ تمثؿ وقد التبميمية،

 مألوؼ ىو ما وربط جديدة، مجاالت في المتنوعة التفكير ميارات تطبيؽ عمى الطمبة قدرة تبزيز في

 عمى قدرتيـ مف وزاد البممية المفاىيـ بتبمـ المتبمميف اىتماـ مف فزاد عمييـ، جديد ىو بما لدييـ

 وأكثر متبة، أكثر والصببة المجردة المفاىيـ جبؿ كما أطوؿ، لفترة الذاكرة في بالمبمومات االحتفاظ

 فأ عمى وساعد رياضياتاؿ بمادة ارتباطو مف وزاد لبةالط انتباه جذب مما الطمبة جميع بخبرات ارتباًطا

 التحميؿ اعتمدت بصورة رياضيةاؿ المفاىيـ بناء عمى ركزت وكذلؾ مبنى، ذا تبمًما لبةالط تبمـ يصبح

 اتخاده المراد السميـ القرار تحديد في اتخاذىا الممكف  التي مفوالبدائؿ والمبادئ المفاىيـ بيف والمقارنة

 الطريقة مف وأوسع أشمؿ، بشكؿ األشياء رؤية عمى وساعد الفيـ، مستوى عّمؽقد  مما ما، قضية تجاه

 قد مما ،لنماذج المحسوسةا بطريقة المبمومات مبالجة عمى قادريفلبة الط أصبحربما  حيث التقميدية،

 .البممي تحصيميـ عمى ذلؾ فانبكس الذاكرة، وتنشيط االنتباه، وزيادة المبمومات، تنظيـ عمى ساعدىـ

  ؛(2011)الحجيمي؛( 2011)أبو الجدياف؛(2011) حروباؿ دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ

 وآخروف المطيؼ وعبد ؛(2006) والجوىري ؛( 2007) واألغا ؛( 2009) ولوا؛(2010) والبردويؿ

  . (Blake, 2004) بميؾ؛ (Mary Arth, 2002) أرث  ؛ وماري(2006)
 

 الجنسيف بيف الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ وؿاأل السؤاؿ نتائج أظيرت كما

 وجود عدـ النتائج بينت وكذلؾ  (α≤0.05)التفكير تنمية في( α0.05≤ )التأممي التفكير ناحية مف
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 بيف التأممير التفكي تنمية يؼ (α0.05≤ ) الداللة اإلحصائيةمستوى عند إحصائية داللة ذات اً فروؽ

 (2007) محمد،200) 7)،الشكبة2008) )بركات ،ةدراس مع تتفؽ النتيجة وىذه .واإلناث الذكور

. phan ,2009) )فاف،  (2005)عمايرة،

 التفكير تنمية أف  أي،Mark, 2009))مارؾ دراسةو  (Wettenburg,2000) مع ويتنبرغ وتتبارض

 .اإلناث لمطالبات فيو تحسنت الذي نفسو بالقدر تحسنت الذكور لمطمبة التأممي

 لمطمبة التأممي التفكير تنمية في ساعدتقد  التدريس في النماذح المحسوسة باف ذلؾ تفسير ويمكف

 .جنسيـ عف النظر بغض

α≤ ) الداللة اإلحصائيةمستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ النتائج بينت وكذلؾ

 مف الطمبة فأ يبني وىذا .والجنس المجموعة بيف لمتفاعؿ تبزى التأممي التفكير تنمية  في(0.05

 القدر بنفس النماذج المحسوسة أنشطة في بانخراطيـ استفادوا التجريبية المجموعة في واإلناث الذكور

 .لدييـ التفكير قدرات تنمية في

 

 : الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 2.5

ة الدنيا بمدارس محافظة  األساسيالمرحمةطمبة اكتساب   متوسطات درجةفي توجد فروؽ جوىريةىؿ 

 ؟ لطريقة التدريس والجنس والتفاعؿ بينيما تبباً ميارات التفكير التأممي القدس ؿ
 

أفراد عينة الدراسة عمى االختباريف  وجود فروؽ ظاىرية في متوسطات استجابات الدراسة نتائج أظيرت

 .القبمي والببدي تببًا لطريقة التدريس
 

  في (α≤0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقا ىناؾ أف رابعاؿ السؤاؿ نتائج أظيرت

 النماذج باستخداـ درسوا الذيف ألفراد البينة التأممي التفكير اكتساب ميارات درجات متوسطات

 المفاىيـ اكتساب في النماذج المحسوسة عمى المبتمد التدريس أف أي التأممي، التفكير في المحسوسة
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 تفسير ويمكف االعتيادية، بالطريقة مقارنة الطمبة لدى التأممي التفكير تنمية في تحسًنا أحدثت الرياضية

 وفرت رياضيةاؿ المفاىيـ اكتساب فيالنماذج المحسوسة  وفؽ المبنية التبميمية المادة أف النتيجة ىذه

 التأممي التفكير تنمية في أسيمت ربما والتي التفكيرية، التأممية األنشطة مف كبير عدد لتوظيؼ الفرصة

 مناسبة تدريسية استراتيجيات توظيؼ يتطمب الطمبة لدى التأممي التفكير تنمية إف حيث الطمبة، لدى

 عمى  المبتمدةالتقميدية الطريقة فضاًل عف ،رياضياتاؿ تبمـ عممية في ًومشارًكا محورا الطالب مف تجبؿ

 أف كما .الضابطة المجموعة عمى التجريبية المجموعة تفوؽ إلى أّدىقد  مما واالستظيار الحفظ

 استنتاجات إلى والتوصؿ رياضيةاؿ القضايا عمى لبةالط تبريؼ -1:وىيتفكيرالتاممي اؿ خطوات استخداـ

 القرارات واتخاذ المشكالت، وتحديد وااليجابيات السمبيات ومبرفة واالختالؼ الشبو أوجو أنماط بيف

 النظرية المادة وربط متنوعة مصادر مف المبمومات عف البحث في الطمبة ساعد 2_ .ما قضية لمبالجة

 الجديدة المبمومات بناء عمى تساعد لرياضيةا واإلشكاؿ النماذج ببض أف السيما البممي بالواقع

 .والمتشابية المختمفة الموضوعات في البالقات واكتشاؼ

 عمايرة ،(2007)الشكبة ،(2010) القطراوي، 2011) )الحارثي دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ 

  مارؾ،(2007 ) ، الخوالدة(phan,2009) ، فاف(2005)الوىاب عبد ،(2005) بركات ،(2005)

(Mark,2009) ،درويش (Darwish,2005) ،ماىرديؿ (Mahardale,2007) ،لي (Lie,2006)، 

. (Francis,etall,1999) وفوآخر فرانسيس

 تفسير ويمكف Mark, 2009))مارؾو (Wettenburg,2000) ويتنبرغ دراسة مع تنمية وتتبارض

 عف النظر بغض لمطمبة التأممي التفكير تنمية في ساعدت التدريس في النماذح المحسوسة باف ذلؾ

 .جنسيـ
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 تنمية في(  (α≤ 0.05التأممي مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود النتائج بينت وكذلؾ

 التجريبية لمجموعة في االختبار الببدي ؿالطمبةتحصيؿ  إف يبني وىذا  .لالختبار الببدي التفكيرتبزى

 .لدييـ التفكير قدرات تنمية في القدر بنفس النماذج المحسوسة أنشطة في بانخراطيـ استفادوا

 النماذج ضوء في التبمـ أىمية عمى التأكيد يمكف ومناقشتيا، النتائج عرض مف سبؽ ما ضوء وفي

 عممي بشكؿ المبرفة بناء الطالب عمى يسيؿ مما اتباعيا تـ خطوات ببدة مرتبطة المحسوسة

نماذج اؿ أدراؾ خالؿ مف اإل ذلؾ يكوف والرياضية اؿ المفاىيـ مع التبامؿ في خاصة وموضوعي

 . التأممي التفكير تنمية عمى ذلؾ يساعد مما واالختالفات المتشابيات اكتشاؼ في المحسوسة
 

 الطالب لدى التأممي التفكير تنمية في ساىـ التجربة تطبيؽ أثناء األنشطة بببض الطالب قياـ إف كما

 بنائيـ في ودمجيا لدييـ القائمة المبرفة بناء في ساعدقد  مما ،رياضيةاؿ المفاىيـ مع التبامؿ في

 في وتساعدىـ الموضوعي البممي التفكير عمى تساعدىـ ذاتيا حد في التأمالت أف كما المبرفي

 مما السابقة، وخبراتو مبارفو ضوء في واالستنتاج والمقارنة الربط عمى رياضيةاؿ المشكالت مع التبامؿ

 بالتأكيد وىذا الموضوع بطبيبة المرتبطة المفاىيـ واستخالص المادة استيباب في لديو اً عمؽ يشكؿ

 يؤدي أنو كما والمشاركة، لبةالط انتباه جذب عمى يساعد  ربماالذي التأممي التفكير ممارسة إلى يحتاج

 التفكيروالفيـ عمى تساعد محسوسة مبنى ذات المفاىيـ وتصبح بالبيئة رياضياتاؿ مادة ربط إلى

 .مجردة مفاىيـ تكوف فأ مف بدالً  القرارات واتخاذ واالستنتاج

 ميارات بناء إلى أدت التي  النماذج المحسوسةإستراتيجية أىمية لتوضح جاءتقد   الدراسة نتائج أف

 تنمية إلى يؤدي ذاتو بحد وىذا الضابطة المجموعة مقابؿ التجريبية المجموعة الطمبة لدى التفكير

 .التأممي التفكير عمى يقوـ تبميـ إلى لموصوؿ والتفسير االنتباه ميارات

 المبرفة بناء الطمبة لدى تبزز ربما صحيحة عممية خطوات عمى قائـ المبمومات استخداـ إف كما

 المبمومات تحميؿ عمى الطمبة قدرات زيادة في تساىـ المالحظة دقة عمى القائمة السابقة والخبرة لدييـ
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يجاد التفكير في المرونة يشكؿ ا قدمـ وسيولة يسر بكؿ مبيا التبامؿ لطالب يتيح بشكؿ وتنظيميا  وا 

 تكويف تييئ اإلستراتيجية لتمؾ المستمرة والممارسة التفكيرية، بالطالقة ذلؾ وارتباط الممكنة الحموؿ

 .المجاالت جميع في وتوظيفيا أفضؿ بشكؿ اإلستراتيجية ىذه تبمـ عمى تساعده راجبة تغدية
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:  التوصيات والمقترحات 3.5 

جراءتيا فقد كانت توصيات  في ضوء النتائج  التي توصمت إلييا الباحثة في ىذه الدراسة ومحدداتيا وا 

 :الدراسة عمى النحو اآلتي

مزيد مف الدراسات عمى أنواع الوسائؿ التبميمية التبممية المختمفة وفي كافة فروع مادة اؿإجراء - 1

. (مف األوؿ إلى الرابع)الرياضيات لممرحمة األساسية 

 .الرياضيات التي تبتمد عمى النشاط والتفاعؿ مع اليدويات تدريس االىتماـ بطرؽ2- 

استبماؿ الوسائؿ التبميمية التبممية عمى التحصيؿ عند أثر مزيد مف الدراسات لمبرفة اؿإجراء - 3

.  المرحمة األساسية بشكؿ عاـ  وفي جميع المواد الدراسية بةطؿ

رشادىـ مف خالؿ تزويدىـ بنشرات تربوية دورية حوؿ التخطيط- 4  توعية المبمميف والمشرفيف وا 

 الدراسي واستراتيجيات التدريس المناسبة لممفاىيـ األساسية في الرياضيات وكيفية عمػؿ وسػائؿ

. محسوسة مناسبة تساعد الطمبة عمى استيباب واكتساب تمؾ المفاىيـ الرياضية

.  التأكيد عمى تنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ والتفكير التأممي بشكؿ خاص- 5

. االىتماـ بتضميف أسئمة تقيس التفكير التأممي في كتب الرياضيات المدرسية- 6

إجراء دراسات ميدانية لمتبرؼ عمى أثر استخداـ النماذج المحسوسة في تنمية التفكيػر التأممػي -  7

. واكتساب المفاىيـ الرياضية في مواضيع مختمفة في الرياضيات وفي مراحؿ تبميمية مختمفة

بأيدي الطمبة مف اجؿ ممارسة األنشطة التبميمية  (اليدويات  )ضرورة توفير الوسائؿ المحسوسة  -8

  . الخاصة لمادة الرياضيات واكتشاؼ المفاىيـ والقواعد مف خالليا

 

 

http://www.sef.ps/forum/multka219481/
http://www.sef.ps/forum/multka219481/
http://www.sef.ps/forum/multka219481/
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 : المراجــــــــــع المصادر و

: المراجع العربية 

القرآن الكريم 
  

، أنماطه-  تنميته–مهاراته - طبيعته- التفكير من منظور تربوي تعريفه(. 2005)ابراىيم، مجدي

 . مصر–القاىرة، عالم الكتب
 

 

. دار الشروق لمنشر والتوزيع: عمان. 1، طأساليب تدريس الرياضيات(. 2010)أبو أسعد، صالح 
 

أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير (. 2012)أبو بشير، أسماء

، رسالة التأممي في منهاج التكنولوجيا لدى طمبة الصف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى

. ماجستير، كمية التربية، قسم المناىج وطرق التدريس جامعة االزىر غزة
 

 الجغرافيا مادة تدريس في المفاهيمية الخرائط استراتيجية فعالية(. 2011.)الرزاق الجديان، أبو

، رسالة غزة شمال محافظة في االساسي الثامن الصف طمبة لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في

 .فمسطين غزة، األزىر، جامعة منشورة، غير ماجستير
 

المؤتمر ، تقويم أسئمة كتب المنياج الفمسطيني األول لمصف السابع األساسي. (2005)أبو دقة، سناء 

. الجامعة اإلسالمية بغزة، كمية التربية، التربية في فمسطين ومتغيرات العصر، التربوي األول
  

. دار وائل لمنشر: عمان. تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعميمها(. 2010)أبو زينة، فريد 
 

دار : ، عمانمناهج تدريس الرياضيات لمصفوف األولى(. 2007)أبو زينة، فريد وعبابنة، عبد اهلل

. المسيرة لمنشر
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. دار وائل لمنشر: ، عمانمناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها(. 2003)أبو زينة، فريد كمال
 

أثر تدريس برنامج مقترح في الجبرعمى تنمية قدرات التفكير االستداللي . (2006)حنان، أبو السكران

برنامج الدراسات العميا ، كمية البنات، رسالة ماجستير غير منشورة، لدى طمبة الصف السادس

. المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة االقصى بغزة
 

 مّعممي لدى الهندسة في المهنية المعرفة تطوير في تدريبي برنامج  أثر(.2011)أبو شمة، رفاء

 الجامعة دكتوراه،  أطروحة.فمسطين في طمبتهم تحصيل وتحسين لممرحمة األساسية الرياضيات

  . األردن األردنية،
 

 

أثر استخدام التمثيالت الرياضية عمى اكتساب المفاهيم والميل نحو (. 2012)محمد أحمد، أبوىالل

قسم المناىج وطرق  ، ، رسالة ماجستير،كمية التربيةالرباضيات لدى طالب الصف السادس األساسي

. الجامعة اإلسالمية، غزة، التدريس
 

 واالحتفاظ بها العممية المفاهيم اكتساب في المتشابهات استخدام أثر بعنوان. (2007)اسحق األغا،

 األزىر، غزة، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة بغزة، األساسي التاسع الصف طالبات لدى

 .فمسطين
 

، كمية التربية، الجامعة طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات(. 2001)اسماعيل، األمين

. االسالمية بغزة
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فعالية برنامج قائم عمى األنشطة المتكاممة . (2000)أمين، مانيرفا رشدي ورفائيل، عصام وصفي

، جامعة دراسات تربوية واجتماعية. لتنمية بعض المفاىيم الرياضية والموسيقية لطفل ما قبل المدرسة

 .حموان
 

 

العالقة بين التفكير التأممي والتحصيل لدى عينة من الطالب الجامعيين . (2005)بركات، زياد

، كمية مجمة العموم التربوية والنفسيةوطالب المرحمة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية، 

. العموم، جامعة البحرين
  

طمبة  لدى والتحصيل الدافعية في التشبيهات استراتيجية استخدام أثر (.2010)رينال البردويل،

القدس،  جامعة ، (منشورة غير ماجستير رسالة)، الفيزياء مادة في العممي عشر الحادي الصف

 .فمسطين
 

 القـدرة عمى تنمية في الهندسية المسألة حل الستراتيجيات تدريبي برنامج أثر(. 2007)جبر البنا،

 ،فـي األردن العاشـر الـصف طالب لدى والتحصيل الرياضي التفكير وعمى الهندسية المسألة حل

 .األردن عمان، األردنية، الجامعة منشورة، غير دكتوراه رسالة
 

مجمة ، تفكير مغاير وتنمية مياراتالتفكير الناقد واإلبداعي لدى االطفال. (2004)عبد الحميد، جبر

(. 30)العدد ، التربية والمعرفة
 

.  دار الفكر لمنشر والتوزيع: عمان، تعميم التفكير مفاهيمه وتطيقاته(. 2003)فتحي، جروان
 

أثر استخدام قطع النماذج في تعمم الكسور االعتيادية لدى تالميذ (. 2000)الجيني، منصور

. ، رسالة ماحستير غير منشورة، المدينة المنورةالصفين الخامس والسادس االبتدائي
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أثر اثراء بعض المفاهيم الرياضية بالفكر االسالمي عمى (. 2007)جودة، موسى محمد عبد الرحمن

 ، رسالة ماجستير تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

 .غير منشورة ،كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة 
 

: دار النيضة المصرية، ترجمة عبد العزيز عبد الحميد وآخرون، كيف نفكر(. 1910)جون ديوي

.  القاىرة 
 

 في مقرر الدراسي والتحصيل التأممي التفكير تنمية في السابرة األسئمة أثر(. 2011)حصو الحارثي،

 غيرمنشورة، ماجستير رسالة ،المكرمة مكة مدينة في المتوسط األول الصف طالبات لدى العموم

 .السعودية العربية المممكة القرى، أم جامعة
 
 

أثر استخدام نموذج دورة التعمم في تدريس المفاىيم الرياضية عمى . (2001)حسن، محمود محمد

مجمة كمية التحصيل وبقاء أثر التعمم وتنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي، 

 .، مصرالتربية بأسيوط
 

أثر استخدام الوسائل التعميمية في تدريس الكسور والعمميات عميها عمى (. 2006)حواس، محمد

دار : ، رسالة ماجستير غير منشورة، عمانالتحصيل واالتجاهات لطالبات الصف الخامس االبتدائي

. وائل لمنشر
 

فاعمية استراتيجية التقويم المغوي في تنمية مهارات التعبير الكتابي والتفكير (. 2010)خوالدة، صالح

، جامعة عمان العربية (أطروحة دكتوراه غير منشورة)،التأممي لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن

. لمدراسات العميا، األردن
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أثر استخدام برنامج محوسب في تعديل المفاىيم الرياضية لدى طالب . (2010)الدويري، أحمد

. ، مصر مجمة بحوث التربية النوعيةالصف الثامن في االردن، 
 

أثر استخدام الموحة الدائرية في تدريس وحدة الدائرة عمى التحيل (: 2000)ربيحان، عبد الكريم 

.  ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة جدة، السعوديةالدراسي لطالب الصف الثالث المتوسط
 

استخدام اليدويات في تدريس مقرر معمل الرياضيات عمى تحصيل أثر . (2006)الرحيمي، بخيت

كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، مكة . الطالب

 .المكرمة
 

فعالية استخدام استراتيجية تدريس قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة لتنمية . (2007)الزغبي، أشرف

مجمة بعض المفاىيم الرياضية في ىندسة التحويالت لدى تالميذ الحمقة االولى من التعميم االساسي، 

. ، مصرالقراءة والمعرفة
 

دار اليازوري العممية لمنشر : عمان. أساليب تدريس العموم والرياضيات(. 2007)سالمة عبد الحافظ

. والتوزيع
 

دار الفكر لمطباعة والنشر : عمان، الوسائل التعميمية والمناهج(. 2000)عبد الحافظة، سالم

 .والتوزيع
 

برنامج الكساب بعض المفاىيم الرياضية لدى أطفال الروضة العاديين . (2007)سميمان، مروة 

. ، مصردراسات الطفولةوالمعاقين سمعيًا، 
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مستوى التفكير التأممي لدى طمبة البكالوريوس والدراسات العميا في جامعة (. 2007)عمي، الشكعة

. نابمس: جامعة النجاح الوطنية، كمية العموم التربوية، مجمة جامعة النجاح لألبحاث، النجاح
 

 

أثر استخدام استراتيية التعمم التوليدي في عالج التصورات البديمة (. 2009)ضيير، خالد سممان

الجامعة . رسالة ماجستير غير منشورة. لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن االساسي

 .االسالمية بغزة، كمية التربية
 

فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل الفيزياء . (2005)عبد الوىاب، فاطمة

مجمة وتنمية التفكير التأممي واالتجاه نحو استخداميا لدى طالب الصف الثاني الثانوي األزىري، 

 .  التربية العممية
 

. مصر القاهرة، األنجلو المصرية، مكتبة ،٣ ط ،الرياضيات تربويات(. 1992)وآخرون وليم عبيد،

 

فاعمية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل الفمسفة لدى طالب . (2003)عريان، سميرة

، مجمة القراءة والمعرفةالصف األول الثانوي وأثر ذلك عمى اتجاىيم نحو التفكير التأممي الفمسفي، 

 .الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عين شمس
 

 

أثر استخدام الموحة الهندسية في تدريس الهندسة عمى تحصيل طالبات (. 1999)عشماوي، آمال

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، مكة المكرمةالصف الثاني المتوسط
 

استراتيجيات تدريس (. 2010)عفانة، عزو والسر، خالد وأحمد، منير الخزندار، نائمة نجيب

. آفاق لمنشر والتوزيع: غزة .الرياضيات في مراحل التعميم العام
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مستوى مهارات التفكير التأممي في مشكالت التدريب الميداني (. 2002)فتحية، عزو والمولو، عفانة

الجامعة ، رسالة ماجستيرغير منشورة كمية التربية. لدى طمبة كمية التربية بالجامعة االسالمية

. االسالمية، غزة
 

 مطبعة األولى، الطبعة ،الحديثة للرياضيات اإلستراتيجي التدريس. (1995)إسماعيل عزو عفانة،

 . فلسطين غزة، اإلسالمية، الجامعة مقداد،
 

 ،التفكير أنماطه ونظرياته واساليب تعميمه وتعممه. (2012)منتيى ناديو وعبدالصاحب،، العفون

. دار الصفاء لمنشر والتوزيع  :عمان
 

أثر استخدام طريقة لعب األدوار عمى تنمية التفكير التأممي لدى طمبة (. 2008)العماوي، جييان

. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة، الصف لثالث األساسي
 

 

أثر استخدام الموحة الهندسية في تدريس وحدة الهندسة التمحيمية عمى (. 2000)العنزي، متعب

. ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة، مكة المكرمةالتحصيل الدراسي عمى طالب الصف الثالث المتوسط
 

 

فعالية استخدام الموحة الهندسية في تدريس بعض المفاهيم الهندسية (. 2001)الغامدي، عزم اهلل

، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناىج وطرق لتالميذ الصف الخامس االبتدائي

. التدريس، جامعة ام القرى، مكة المكرمة
 

. جدة: السعودية، تدريس الرياضيات باليدويات(.  1999)عباس، غندورة
 

أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمميات العمم ومهارات (. 2010)القطراوي، عبدالعزيز

، رسالة ماجستيرغير التفكير التأممي في العموم لدى طمبة الصف التاسع األساسي بمدينة غزة

 . كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزة، منشورة
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أثر استخدام الشرائح المصورة الشفافة في التغمب عمى صعوبات تعمم الكسور . (1998)الكابمي، طالل

، جامعة الممك مجمة كمية التربيةاالعتيادية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بالمدينة المنورة، 

 .عبد العزيز
 

فاعمية استخدام المدخل البيئي في تدريس بعض المفاىيم الرياضية لمتالميذ . (2002)الكرش، محمد

.  مصر– البحث في تربويات الرياضيات–المؤتمر العممي السنوي الثاني. المتأخرين عقمياً 
 

أثر استخدام استراتيجية دينز في اكتساب المفاهيم الرياضية واالحتفاظ بها (. 2009)لوا، يوسف

. غزة، الجامعة االسالمية، كمية التربية، ، رسالة ماجستيرلدى طالب الصف السادس االساسي بغزة
 

أثر استخدام االلعاب التربوية المحوسبة في تحيل بعض . (2010)محمد، جبرين وعبيدات، لؤي

مجمة جامعة دمشق لمعموم المفاىيم الرياضية لتالميذ الصف الثالث االساسي في مديرية أربد االولى، 

 .التربوية، سوريا
 

فعالية استخدام قطع دينز والعرض بالكمبيوتر في تنمية التحصيل والتفكير . (2006)محمد، حنفي 

 .، مصرمجمة تربويات الرياضياتالرياضي لدى تالميذ بطيئي التعمم بالمرحمة االبتدائية، 
  

فاعمية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية المفاىيم الرياضية . (2007)محمد، صفاء

 .، مصردراسات في المناهج وطرق التدريسوالتفكير االبتكاري لدى اطفال الروضة، 

 

أثر استخدام التعمم النشط في تحصيل بعض المفاىيم اليندسية واالتجاه نحو . (2009)مداح، سامية 

مجمة الجمعية العممية الرياضيات لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة، 

. السعودية لممناهج واالشراف التربوي
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الدافع المعرفي والبيئة الصفية وعالقتهما بالتفكير التأممي لدى طمبة (. 2010)المشيراوي، بسام

.  جامعة األزىر، غزة، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، المرحمة الثانوية في مدينة غزة
 

، عمان، التفكير لمطالبات وتنميته تأمميًا لدى المعممين والمعممات تعميم(. 1999)شريف، مصطفى

. المدرسة األىمية لمبنات
 

قدرة التفكير التأممي عند معممي العموم في المرحمة االساسية  أثرتنمية(. 1992)شريف، مصطفى

.   غزة، منشورة، الجامعة االسالمية غير ماجستير رسالة، عمى فاعميتهم التعميمية
 

 لـدى تالميذ بهـا واالحتفاظ الرياضية المفاهيم تنمية في القصة استخدام أثر(. 2002)محمود مطر،

 اإلسالمية، غزة، الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة ،بغزة األساسي األول الصف

. فمسطين
 

. دار الكتاب الجامعي: العين. أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات(. 2006)اليويدي زيد
 

أساليب الكشف عن المبدعين والمتفوقيين وتنمية التفكير (. 2003)اليويدي، زيد والجمل، محمد

 .  ، دار الكتاب الجامعي، العيناإلبداعي
 

 . فمسطين،رام اهلل ،كتاب الرياضيات لمصف الرابع االساسي(: 2013)وزارة التربية والتعميم الفمسطينية
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 أسماء المحكميف: 1ممحؽ 

 جامعة القدس/ كمية العمكـ التربكية  إبراىيـ صميبي.د

 جامعة القدس/ كمية العمكـ كالتكنكلكجيا  إبراىيـ الغركز. د

 جامعة القدس/ كمية العمكـ التربكية  غساف سرحاف. د

 مدرسة الجيؿ الجديد / مشرفة لمرياضيات  ابتساـ مفرح . أ

 مديرية ضكاحي القدس/ مشرؼ تربكم لمرياضيات أيمف أبك زياد. أ 

 مدرسة بنات العيزرية الثانكية/ معممة رياضيات  باسمة حديدكف. أ

 ككالة الغكث/ معممة رياضيات سناء بدر. أ

 مدرسة بيت أمر االساسية / معمـ رياضيات عاصـ الحيح . أ

 مدرسة بنات السكاحرة الثانكية/ معممة رياضيات  مي مخارزة. أ
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 : مخرجات التعمـ  : 2ممحؽ 
 

األىداف الموضوع الوحدة 
المجاالت 

المعرفية  

 

 

 

كحدة اليندسة  

 

 

 

خصائص 

المستطيؿ 

كالمربع 

( 3 ) 

أف  يستنتج  العالقة بيف المربع   المستطيؿ  - 

بعدد   خكاص   كال مف المستطيؿ المربع - 

استدالؿ 

أف يستنتج  العالقة  بيف أطكاؿ  األقطار فى - 

كؿ  مف  المستطيؿ  المربع 

استدالؿ 

معرفة  أف  يميز بيف محكر  التماثؿ  ك  القطر - 

أف  يعدد  محاكر  التماثؿ  لممستطيؿ  - 

كالمربع 

 معرفة

أف  يرسـ  المستطيؿ معمكـ بعديو باستخداـ - 

المسطرة كالمثمث القائـ 

تطبيؽ 

أف  يرسـ  المربع معمكـ بعديو باستخداـ - 

المسطرة كالمثمث القائـ 

تطبيؽ 

 

 

 

محيط المستطيؿ 

ك 

 )× 2= أف يستنتج  أف  محيط المستطيؿ  - 

 (العرض + الطكؿ 

معرفة  

طكؿ 4x= أف  يسينتج أف محيط المريع - 

العرض 

معرفة 

استدالؿ أف  يكظؼ   محيط   كؿ مف  المستطيؿ  - 
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محيط المربع 

( 1) 

المربع  فى حؿ  مسائؿ  يكمية   حسابية 

 

 

 

المساحة 

( 1 ) 

أف  يستنتج  أف مساحة  أم منطقة ما ىي   - 

إال عدد الكحدات المربعة الكاممة لتغطيتيا 

استدالؿ 

أف يعطى  مساحة أشكاؿ معطاة -  

 

معرفة  

 

 

 

الدائرة 

(2 ) 

معرفة  أف  يتعرؼ إلى مفيكـ  الدائرة - 

معرفة  أف  يعرؼ  مركز الدائرة - 

معرفة  أف  يعرؼ  نصؼ  قطر الدائرة - 

معرفة  أف  يعرؼ الكتر - 

معرفة  أف  يميز  بيف  قطر ككتر الدائرة - 

أف  يرسـ  دائرة معمكـ طكؿ نصؼ قطرىا  - 

كمركزىا 

تطبيؽ 

 

 

المجسمات 

     (2) 

معرفة  يتعرؼ خصائص متكازم المستطيالت - 

معرفة  أف يتعرؼ مفيكـ الحجـ -

أف يجد عدد الكحدات المكعبة التي يتككف منيا -

مجسـ معيف 

تطبيؽ 
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مسائؿ  ك أنشطة 

( 1) 

 

أف يرسـ  دائرة - 

تطبيؽ 

استدالؿ محاكر التماثؿ لمدائرة  عدد أف يستنتج-  

تطبيؽ أف يقدر محيط مستطيؿ باستخداـ التقريب -

تطبيؽ أف يرسـ مربعان باستخداـ الشبكة المربعة -

أف يحؿ مسائؿ كالمية عمى محيط المستطيؿ -

كمحيط المربع 

تطبيؽ 

أف يكظؼ حساب أالزمنو  فى حؿ مسائؿ  - 

يكمية  حسابية 

استدالؿ 
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 جدكؿ المكاصفات : 3ممحؽ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المحتوى 
عدد 

الحصص 

وزن المفاىيم بناًء 

عمى عدد الحصص 

عدد األسئمة في مستويات الفيم لالختبار 

عدد 

رات قالف

المعرفة 

والفيم 

واالستيعاب 

التطبيق 

مستويات عميا 

, تركيب, تحميل)

 (تقويم

المستطيؿ  خصائص

كالمربع 

 فقرات 8 2 2 4 % 30 3

محيط المستطيؿ 

كمحيط المربع 

 فقرات 3 1 1 1 % 10 1

 فقرات 3 1 1 1 % 10 1 المساحة

 فقرات 3 0 1 2 % 20 2 الدائرة

 فقرات 5 1 2 2 % 20 2المجسمات 

 فقرات 3 1 1 1 % 10 1مسائؿ  ك أنشطة 

 فقرة 25 6 8 11 % 100 10المجموع  
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 تحميؿ المحتكل التعميمي: 4ممحؽ 

اليدف  المحتوى
 السموكي

 الميارات والخوارزميات التعميمات المفاىيم

/ المستطيؿ 
 المربع

أٌ  ٌسرُرح  - 

انؼالقح تٍٍ 

انًرتغ   

- انًسرطٍم  

تؼذد   خىاص   

كال يٍ 

انًسرطٍم 

 انًرتغ

 

أٌ ٌسرُرح  - 

انؼالقح  تٍٍ 

أطىال  

األقطار فى كم  

يٍ  انًسرطٍم  

 انًرتغ

 

أٌ ًٌٍس تٍٍ - 

يحىر انرًاثم  

 و  انقطر

 

أٌ  ٌؼذد  - 

يحاور  انرًاثم  

نهًسرطٍم  

 وانًرتغ

 

أٌ  ٌرسى  - 

انًسرطٍم 

يؼهىو تؼذٌه 

تاسرخذاو 

انًسطرج 

 وانًثهث انقائى

 

أٌ  ٌرسى  - 

انًرتغ يؼهىو 

تؼذٌه تاسرخذاو 

انًسطرج 

 وانًثهث انقائى

/ المستطيؿ 
 القطر/ المربع 

 
 

المربع ىك مستطيؿ - 
أضالعو متساكية في 

 الطكؿ
قطرا المستطيؿ - 

 متساكياف في الطكؿ
قطرا المربع - 

 متساكياف كمتعامداف

رسـ قطرم  - 
 المستطيؿ

 رسـ قطرم  المربع- 
قياس قطرم - 

 المستطيؿ ك المربع
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تابع - 

المستطيؿ 
 المربع

قطرا المربع محاكر -  محكر التماثؿ 
 تماثؿ

 

رسـ محاكر التماثؿ - 
 لممربع

رسـ محاكر التماثؿ 
 لممستطيؿ

رسـ المستطيؿ إذا - 
 عمـ طكال بعديو

رسـ المربع إذا عمـ - 
 طكؿ ضمعو

محيط 
المستطيؿ 

كمحيط 
 المربع

 

أٌ ٌسرُرح  - 

أٌ  يحٍط 

= انًسرطٍم  

+ انطىل  )× 2

 (انؼرع 

 

أٌ  ٌسٍُرح - 

أٌ يحٍط 

= انًرٌغ 

4x طىل

 انؼرع

 

أٌ  ٌىظف   - 

يحٍط   كم يٍ  

انًسرطٍم  

انًرتغ  فى حم  

يسائم  ٌىيٍح   

 حساتٍح

 

 المحيط
 محيط المستطيؿ

 محيط المربع

محيط أم شكؿ - 
مجمكع أطكاؿ =ىندسي

 أضالعو
 )= محيط المستطيؿ - 

×   (العرض + الطكؿ 
2 
= محيط المربع -

 4× الضمع 

إيجاد محيط - 
المستطيؿ إذا عمـ طكال 

 بعديو
إيجاد محيط المربع - 

 إذا عمـ طكؿ ضمعو

أٌ  ٌسرُرح  -  المساحة

أٌ يساحح  أي 

يُطقح   يا هً  

إال ػذد 

انىحذاخ 

انًرتؼح   

انكايهح 

 نرغطٍرها

 

 

 المساحة- 
مساحة -

 المستطيؿ
 مساحة المربع- 

مساحة أم شكؿ - 
عدد الكحدات = ىندسي

 المربعة التي يقسـ إلييا
= مساحة المستطيؿ - 

عدد الكحدات المربعة 
 داخمو

عدد = مساحة المربع- 

إيجاد مساحة - 
المستطيؿ باستخداـ 

 لكحة المربعات
إيجاد مساحة المربع - 

باستخداـ لكحة 
 المربعات

تقدير مساحة الشكؿ - 
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أٌ ٌؼطى  -  

يساحح أشكال 

 يؼطاج

 

اليندسي باستخداـ لكحة  الكحدات المربعة داخمو
 .المربعات

أٌ  ٌرؼرف -  الدائرة

إنى يفهىو  

 انذائرج

 

أٌ  ٌؼرف  - 

 يركس انذائرج

 

أٌ  ٌؼرف  - 

َظف  قطر 

 انذائرج

 

أٌ  ٌؼرف - 

 انىذر

 

أٌ  ًٌٍس  تٍٍ  - 

قطر ووذر 

 انذائرج

 

أٌ  ٌرسى  - 

دائرج يؼهىو 

طىل َظف 

قطرها  

 ويركسها

 الدائرة
 مركز الدائرة
نصؼ قطر 

 الدائرة
 كتر الدائرة
 قطر الدائرة

جميع أنصاؼ أقطار 
الدائرة متساكية في 

 الطكؿ
طكؿ قطر الدائرة أكبر 
مف طكؿ أم كتر فييا 

 .ال يمر بمركزىا

تحديد النقط التي تقع 
خارج الدائرة كالنقط التي 
تقع داخؿ الدائرة كالنقط 

 التي تقع عمى الدائرة
قياس أطكاؿ أكتار في 

 الدائرة
رسـ دائرة معمكـ طكؿ 

نصؼ قطرىا باستخداـ 
 المسطرة كالفرجار

 المجسمات
 
 
 
 
 
 

ٌرؼرف - 

خظائض 

يرىازي 

 انًسرطٍالخ

 

أٌ ٌرؼرف -

 يفهىو انحدى

 

أٌ ٌدذ ػذد -

انىحذاخ 

انًكؼثح انرً 

ٌركىٌ يُها 

 يدسى يؼٍٍ

المجسـ، الرأس 
 ، الحرؼ
 المكعب
متكازم 

 المستطيالت
 حجـ المجسـ

 12 أكجو ، 6لممكعب 
  رؤكس8حرفا ، 

 6لمتكازم المستطيالت 
 8 حرفا ، 12أكجو ، 
 رؤكس

إيجاد حجـ مجسـ بعد 
 عدد الكحدات المكعبة
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 اختبار التفكير التأممي: 5ممحؽ 
 
 
ٌخ  سبض االانجٍم انجدٌديدزسخ                

  فً وحدح انهُدسخاختجبز زٌبضٍبد نهصف انساثغ

 و2014انفصم انثبًَ  

 : ........................................االسى: .......................                                     انتبزٌخ  

  دلٍمخ 45:             يدح االختجبز 20:                 انؼاليخ انؼظًى .......ة.......   : انشؼجخا  

*************************************************** 
  (سؤاؿ/ عالمة ):                      ضع دائرة حكؿ رمز االجابة الصحيحة فيما يأتي

 

 :   تأمؿ الشكؿ اآلتي ، ماعدد المثمثات .1

 4   (                        ب3        (أ 

 6     (                       د5         (ج

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. قائمة زواياه كلّل  الذم الرباعي الشكؿ اسـ إلى أشرتأمؿ األشكاؿ ثـ  .2
   (ب                           (  أ
 
 

 

  (د                (ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. متساوية أضالعو كلّل  الذم الرباعي الشكؿ اسـ إلى أشر. 3
     (ب                        (  أ
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 ــــــــــــ=ذأيم انشكم، ًٌثم يهؼة يرتغ انشكم ٌراد إحاطره تسٍاج ، فإٌ طىنه .  8

  سى3     (                         ب سى3      ( أ

 
  سى12     (                         د سى9      (ج
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ذالئى  خظائض انًرتغ اليٍ خالل انًالحظح أي انؼثاراخ األذٍح  . 9
 كل أضالعه متساوية      (أ
  

 كل زواياه قائمة     (ب
 

 فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين متساويين     (ج
 

 أقطاره ينصف كل منها اآلخر       ( د
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : هى  وحدح يسثؼخ24يٍ خالل انًالحظح وانرأيم أي األشكال انرانٍح يساحره ذساوي . 10

   (       ب  (أ
 

 

       (د   (ج
 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مف خالؿ المالحظة كالػتأمؿ أم المستطيالت أكبرمساحة . 11

 (ب                                                       (أ

 

       (د                                                (ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أّم شكؿ مف األشكاؿ التّالية يمكف أْف َنْطِكيو ليصبَح يٍ خالل انًالحظح وانرأيم  . 12

3 

ش

و

ش

 و
3 

ش

 و
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 :مكعّلًبا
  (أ
  (ب 

 

 

 
 

                                                   (ج

    (                                                    د
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
   : طىل أةانشكم انًداور ًٌثم دائرج ، يارا ذقررذ أداج نحساب .  13
 انفرخار( انًثهث انقائى انساوٌح                        ب     (  أ

      

 انًُقهح         (      د انًسطرج                               (ج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ـــــــــــــــــــــ  = خظائض يرىازي انًسرطٍالخذأيم انشكم انرانً ذًثم. 14

 6 (                                   ب4 (أ  

 9 (                                    د7 (ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ـــــــــــــــــــــــــــ  حجًهيرىازي انًسرطٍالخ ، فإٌ تأيم .   15

سى 20    (أ
3

 سى25 (                          ب
3

 

سى  24   (ج
3

سى 30 (                         د
3

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يارا سى ، 25  و ، رطفد تثالط طىل ضهؼه6طانح  اسرقثال طىل ضهؼها .  16

 : انثالط انالزو نرطف كايم  انظانح ذقررذ شكم

 أ

 

 و              

 

 
 ة
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      (ب                                     (  أ

 

      (                                         د       (ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج                          د :تأمؿ الشكؿ اآلتي القطر ىك  .17

 أب(  أو                                  ب         (أ

                             ش  ش ص   (            د ج د                         (ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ـــــــــــــ=تأيم انشكم انتبنً ػدد زوؤض انًكؼت  . 18

 4  (                                   ب2       (أ

   8 (            د                  6     (ج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ= تأيم انشكم اًََ، ػدد يحبوز انتًبثم فً انًسثغ .  19

    3    (                               ب2            (أ

 5    (            د               4           (ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ذأيم األشكال انرانٍح انىذرفً انذئرج هى . 20

 (     ب                                  (أ

 

 
 (    د                                 (ج

 
 
 

    

  

 حرف
 وخه رأش

 أ

 

 و              

 

 
 ة
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 :اختبار المفاىيـ الرياضية : 6ممحؽ 
 
 

ٌخ سبض االانجٍم انجدٌديدزسخ 

  فً وحدح انهُدسخاختجبز زٌبضٍبد نهصف انساثغ

 و2014انفصم انثبًَ  

 : ....................................                                االسى  ...... : ......................تبزٌخ ال     

  دلٍمخ 45:                يدح االختجبز 25                    انؼاليخ انؼظًى ....... ة: .......انشؼجخ      

                                                                                                                                (  ػاليبد 6 )                                          (   )    أو  (      )ضغ ػاليخ :  األولانسإال

 . حجى انًجسى هى ػدد انىحداد انًكؼجخ انتً تغطً انًجسى  (     ) .1

 . يحٍط انًسثغ هى يجًىع أطىال أضالػه األزثؼخ  (     ) .2

 . يحبوز 6ػدد يحبوز انتًبثم نهًسثغ  (     ) .3

 .جًٍغ أضالع انًستطٍم يتسبوٌخ  (     ) .4

 .يجًىع أطىال أضالػه األزثؼخ = يحٍط انًسثغ  (     ) .5

 سى25 سى هً 5يسبحخ يسثغ طىل ضهؼه  (     ) .6
2

.  

 

                                                                                              (  ػاليبد 6 )انفساؽ                                                                    أكًم  : انثبًَانسإال 

 يحىزاًا = .............. ػدد يحبوز انتًبثم فً انًستطٍم  (1

 ................ػدد انىحداد انًكؼجخ انتً تغطً انشكم انهُدسً تسًى  (2

 وحدح يسثؼخ  ........... يسبحخ انشكم انًجبوز هً  (3

 .يحىزاًا .............. ػدد يحبوز انتًبثم فً انًستطٍم  (4

= ............ يسبحخ انشكم انًمبثم  (5

 .   وحدح يسثؼخ 

  

 

 ................... وجه ، وكم وجه ػهى هٍئخ .............. ػدد أوجه يتىاشي انًستطٍالد  (6

 

 

 

          

          

 

20 
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                                                                                              ( ػاليبد 5 )ضغ  دائسح حىل زيص االجبثخ انصحٍحخ                                    : انثبنثانسإال 

 ..............  شواٌب انًسثغ هً شواٌب  (1

 يستمًٍخ  (        ديُفسجخ  (ج       لبئًخ  ( ة             حبدح  (أ

 ................سًى ي وتس اندائسح انري ًٌس ثًسكصهب  (2

 َصف انمطس  (       ديسكص ال (       جانىتس (           ةانمطس  ( أ

    .............. سى ، فاٌ طىل لطس اندائسح َفسهب ٌسبوي 3ئذا كبٌ طىل َصف لطس دائسح  (3

 9 ( د            6 (ج          3 (ة                       1 (أ

 

 .  وحدح يكؼجخ    ................حجى انًجسى انتبنً  (4

 

 8  (د              6 (ج           4 ( ة                5 ( أ

    . ................أكًم انؼجبزح انتبنٍخ كم يسثغ   (5

 يثهث  (       ددائسح   (      جيستطٍم (           ةيسثغ  ( أ

 

                                                                                              ( ػاليبد 8 )أجت ػٍ األسئهخ اَتٍخ                                                        : انساثغانسإال 

 سى جد يحٍطه7 سى و ػسضه 10 يستطٍم طىنه  (1

 

 

 

 .سى 6ازسى انًسثغ ض ص أ ة انري طىل ضهؼه  (2

 

 

 

 . سى ، وػٍٍ ػهٍهب أجصائهب  3= ازسى دائسح طىل َصف لطسهب  (3

 

 

 

 

 .جد يحٍطه . سى 6 سى ، وػسضه 10يستطٍم طىنه  (4
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 :أوزاق ػًم ػهى وحدح انهُدسخ : 7يهحك 

 (1)رقم : ورقة عمل 
 .المستطيل: الموضوع

 .يتعرف عمى خصائص المستطيل: اليدف
 :تحت المستطيؿ  (  ) ضع عالمة :تمييد

 
 
 
( ...... )    ( ...... )                      ( ...... )        ( ..... ) 
 

 أكمؿ الفراغ: 1مثال
  ما اسـ الشكؿ المقابؿ؟.................... 

  كـ عدد رؤكس الشكؿ؟......... 

  رؤكس الشكؿ ىي ...... ، ..... ، ...... ،....... 

  أضالع المستطيؿ ىي ....... ، ........ ، ........ ،........... 

  ما نكعيا ......... كـ عدد زكاياه؟ ،................... 

  سـ = ........... سـ ، طكؿ ج د = ......... طكؿ أ ب 

  سـ= ...........سـ ، طكؿ ب د = ......... طكؿ أد 

 كؿ ضمعيف متقابميف في المستطيؿ متساكييف كمتكازييف. 

  ما مجمكع قياسات زكايا المستطيؿ؟............................... 

 كـ قطران لممستطيؿ؟ أذكرىا ، كما العالقة بينيما؟  

 لممستطيؿ قطراف متساكياف في الطكؿ كيتقاطعاف في نقطة كاحدة. 

 ج د
 

 

 

 

  سم5 ب أ

  سم5

  سم4  سم4



123 

 

  محكر التماثؿ في المستطيؿ ىك
 مستطيميف إلىالذم يقسمو 

متساكييف كمتطابقيف كبذلؾ يككف 
لممستطيؿ محكرم تماثؿ  ىما س 

 ص  ،  ع ؿ
 

 أماـ العبارة الخطأ  ( ✗) أماـ العبارة الصحيحة  ك ( ✔ )ضع عالمة  : 1تدريب
 . زكايا قكائـ4لممستطيؿ  (  ) (أ 

 . محاكر تماثؿ4لممستطيؿ  (  ) (ب 

 . الطكؿملممستطيؿ قطراف متساكياف ؼ (  ) (ج 

 . رؤكس4لممستطيؿ  (  ) (د 
 

  أكمؿ الفراغ:نشاط بيتي

 .في الطكؿ........... أضالع كؿ ضمعيف متقابميف .......... لممستطيؿ  (أ 

 .درجة= ........ زكايا قياس كؿ منيا ...........  لممستطيؿ  (ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س

 ؿ

 ع

 ص
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 (2)رقم : ورقة عمل 
 .المربع: الموضوع

 .يتعرف عمى خصائص المربع: اليدف
 

 :تحت المربع  (  ) ضع عالمة :تمييد
 
 
 
  ( ...... )   ( ...... )           ( ...... )       ( ..... ) 

 أكمؿ الفراغ: 1مثال
  ما اسـ الشكؿ المقابؿ؟.................... 

  كـ عدد رؤكس الشكؿ؟......... 

  رؤكس الشكؿ ىي ...... ، ..... ، ...... ،....... 

  أضالع المربع ىي ....... ، ....... ، ....... ،........ 

  ما نكعيا ......... كـ عدد زكاياه؟ ،.............. 

  سـ= ......سـ ، ب د = ...... سـ ، أد = ..... سـ ، ج د = ..... طكؿ أ ب 

 ما العالقة بيف المربع كالمستطيؿ. 

 المربع ىك مستطيؿ تساكت جميع أضالعو. 

  ما مجمكع قياسات زكايا المربع؟............................... 

 كـ قطران لممربع؟ أذكرىا ، كما العالقة بينيما؟  

 قطراف متعامداف متساكياف في الطكؿ كيتقاطعاف في نقطة كاحدةلممربع . 

  محاكر تماثؿ ىي4لممربع : 

  س ص   ،   ع ؿ   ،    أ ج  ،   ب د            

 ج د

 ب أ

 سى4 سى4

 سى4

 سى4

 ب أ

 ج

 ش ص

 ع

 ل
 د
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 :أماـ العبارة الخطأ ( ✗) أماـ العبارة الصحيحة كعالمة   ( ✓ )ضع عالمة  : 1تدريب
 .جميع أضالع المربع متساكية في الطكؿ  (  ) (أ 

 .كؿ ضمعيف متقابميف متكازييف في المربع (  ) (ب 

 .لممربع محكرا تماثؿ (  ) (ج 

 . درجة180= مجمكع قياسات زكايا المربع  (  ) (د 
 

 : اختر اإلجابة الصحيحة:نشاط بيتي

 :عدد رؤكس المربع (1

 6 (    د5 (   ج4 (   ب3 (أ

 

 :عدد أقطار المربع (2

 6 (    د5 (   ج4 (   ب2 (أ
 

 

 درجة......... مجمكع قياسات زكايا المربع  (3

 360 (   د180 (  ج120 (   ب90 (أ
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 (3)رقم : ورقة عمل 
 .رسم المستطيل: الموضوع

 .يرسم مستطياًل بمعمومية طولي ضمعيو: اليدف
 

 : أكمؿ:تمييد
 .في الطكؿ............ أضالع ، كؿ ضمعيف متقابميف ............... لممستطيؿ  (أ 

 درجة............... زكيا ، قياس كؿ منيا .............. لممستطيؿ  (ب 

 .سـ6أرسـ القطعة المستقيمة أ ب طكليا  (ج 

 
 :أكمؿ رسـ المستطيؿ أ ب ج د في الشكؿ التالي : 1مثال

 
 
 
 
 
 

 :أكمؿ رسـ المستطيؿ أ ب ج د  في األشكاؿ التالية: 1تدريب
 
 
 
 
 
 
 

 سـ5= سـ ، ب ج 7= أرسـ المستطيؿ أ ب ج د  الذم فيو  أ ب  : 2مثال

 

 أ
     

      

      

      

 ج     ب

 

 

 أ
     

      

      

 ج     ب

 

 

 أ
    

 د

      

      

      

      ب
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  : 2تدريب
 .سـ3= سـ ، ب ج 5= أرسـ المستطيؿ أ ب ج د  الذم فيو أ ب  (أ 

 
 
 

 

 . سـ4= سـ ، ص ع 6= أرسـ المستطيؿ س ص ع ؿ الذم فيو س ص  (ب 

 
 
 
 
 
 

 : نشاط بيتي
 :أكمؿ رسـ المستطيؿ أ ب ج د في الشكؿ التالي ( أ

 
 
 
 

  سـ4=  سـ ، ص ع 5=  أرسـ المستطيؿ س ص ع ؿ الذم فيو س ص  ( ب
 
 
 
 

 

 أ
    

 د

      

      

     
 ج
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 (4)رقم : ورقة عمل 
 .رسم المربع: الموضوع

 .يرسم مربعًا بمعمومية طول ضمعو: اليدف
 

 : أكمؿ:تمييد
 .في الطكؿ............... أضالع ، جميعيا ........... لممربع  (أ 

 .درجة= .................  قياس كؿ زاكية مف زكايا المربع  (ب 

 :أكمؿ رسـ المربع أ ب ج د في الشكؿ التالي : 1مثاؿ
 
 
 
 
 
 

 :أكمؿ رسـ المربع أ ب ج د في األشكاؿ التالية: 1تدريب
 
 
 
 
 
 
 

  سـ6أرسـ مربعان طكؿ ضمعو  : 2مثال
 

 

 أ
   

    

    

 ج   ب

 

 

 أ
    

 د

      

      

      

 ب
     

 

 

 أ
    

     

     

     

 ج    ب

 



129 

 

 : 2تدريب
 . سـ5أرسـ المربع أ ب ج د الذم طكؿ ضمعو  (أ 

 
 
 
 
 

 

 

 .سـ3أرسـ المربع س ص ع ؿ الذم طكؿ ضمعو  (ب 
 
 
 
 
 

 : نشاط بيتي
 :أكمؿ رسـ المربع أ ب ج د في الشكؿ التالي ( أ

 
 
 
 

 . سـ4أرسـ المربع س ص ع ؿ الذم طكؿ ضمعو  ( ب

 
 
 
 
 

 

 
   

 أ

     

     

 ج
   

 ب
 



130 

 

 (5)رقم : ورقة عمل 
 .محيط المستطيل: الموضوع

 .يجد محيط المستطيل بمعمومية بعديو: اليدف
 

 : جد الناتج:تمييد
  = ..................2× ( 8 + 12 ) (ب = ...................  2×  ( 4 + 5 ) (أ
 

 :احسب محيط المستطيؿ في الشكؿ المقابؿ: 1مثال
 مجمكع أطكاؿ أضالع المستطيؿ=  محيط المستطيؿ/الحل

 =   ( 5 + 4 + 5 + 4 ) 
  سـ18   =   

 
 :احسب محيط المستطيؿ  المرسـك في الشكؿ المقابؿ: 1تدريب
 / ....................................................الحؿ

...................................................  
 

 :احسب محيط المستطيؿ في الشكؿ  : 2مثال
 2×  (العرض + الطكؿ  )= محيط المستطيؿ: الحؿ

   =   (  4  + 3  )    ×2   
 سـ 14  = 2  ×  7   =        

 
 :احسب محيط المستطيؿ في الشكؿ المقابؿ : 2تدريب

 
..............................................  

................................................   

 سى5

 سى4

 سى5

 سى4

 سى6

 سى4

 سى6

 سى4

 سى4

 سى3

 سى4

 سى3

 سى7

 سى3

 سى7

 سى3
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 .سـ ، احسب محيطو4سـ كعرضو 6مستطيؿ طكلو  : 2مثال
 2×  (العرض + الطكؿ  )= محيط المستطيؿ / الحؿ

 =   (  6  +  4  )    ×2 
 سـ20 = 2  ×  10   =    

 : 2تدريب
 .سـ احسب محيطو5سـ كعرضو 7مستطيؿ طكلو  (أ 

 / ....................................................الحؿ
...................................................  

 .سـ 8 كعرضو 12احسب محيط المستطيؿ الذم طكلو  (ب 

 / ....................................................الحؿ
...................................................  

 . متر، احسب محيطيا 12سـ كعرضيا 18حديقة مستطيمة الشكؿ طكليا  (ج 

 / ....................................................الحؿ
...................................................  

 :اختر اإلجابة الصحيحة: نشاط ختامي
سـ  45سـ  ،  28 سـ  ، 19 )=  سـ فإف محيطو 5سـ كعرضو 9مستطيؿ طكلو  (أ 

 ( سـ14،  

 سـ  14سـ  ، 24سـ  ،  10)=   سـ فإف محيطو 4سـ كعرضو 6مستطيؿ طكلو  (ب 
 (سـ  20،  
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 :نشاط بيتي
 :جد محيط المستطيؿ المرسـك في الشكؿ المقابؿ (أ 

 / ....................................................الحؿ
...................................................  

 .سـ 5سـ كعرضو 7جد محيط المستطيؿ الذم طكلو  (ب 
 / ....................................................الحؿ

...................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سى4

 سى5

 سى4

 سى5
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 (5)رقم : ورقة عمل 
 .محيط المربع: الموضوع

 .يجد محيط المربع بمعمومية طول ضمعو: اليدف
 

  = ....4 × 9،  = .... 8 × 4،  = ..... 7 × 7،  =..... 6 × 4:  جد الناتج:تمييد
 

 :احسب محيط المربع المرسـك في الشكؿ المقابؿ : 1مثاؿ
  4× طكؿ الضمع = محيط المربع /  الحؿ

 سـ12  =  4  ×  3   =    
 :احسب محيط المربع في كؿ مف األشكاؿ التالية : 1تدريب

 (أ 
 / ....................................................الحؿ

...................................................  
 
 

 (ب
 / ....................................................الحؿ

...................................................  
 

 . سـ احسب محيطو8مربع طكؿ ضمعو  : 2مثاؿ
   4× طكؿ الضمع = محيط المربع / الحؿ

  سـ32 = 4  ×  8=  
  :2تدريب

 .سـ، احسب محيطو7مربع طكؿ ضمعو  (أ 

 / ....................................................الحؿ

 سى3

 سى5

 سى6
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...................................................  
 

 

 سـ، احسب محيطو10مربع طكؿ ضمعو  (ب 
 / ....................................................الحؿ

...................................................  
 .سـ20احسب محيط المربع الذم طكؿ ضمعو  (ج 

 / ....................................................الحؿ
...................................................  

 .متر، احسب محيطيا50قطعة ارض مربعة الشكؿ طكؿ ضمعيا  (د 
 / ....................................................الحؿ

...................................................  
 :اختر اإلجابة الصحيحة: نشاط ختامي

 (سـ  10سـ  ،  25 سـ  ،  20سـ  ،  9 )= سـ فإف محيطو 5مربع طكؿ ضمعو  (أ 

 

 سـ= .......  محيط المربع في الشكؿ  (ب 

( 23  ،  64  ،  32  ،  16  ) 
 
 

 :نشاط بيتي
 :جد محيط المربع المرسـك في الشكؿ (ج 

 / ....................................................الحؿ
...................................................  

 

 .سـ30جد محيط المربع الذم طكؿ ضمعو  (د 
 / ....................................................الحؿ

...................................................  

 سى8

 سى7
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 (6)رقم : ورقة عمل 

 .المساحة: الموضوع
 .يتعرف عمى مفيوم المساحة ووحدة قياسيا: اليدف

 
عمى الشكؿ الذم يغطي منطقة أكبر في كؿ زكج مف األشكاؿ  (  ) ضع اشارة :تمييد
 :التالية

 
    
 
 

 سـ1      : أعتبر الكحدة المربعة ىذا الشكؿ: 1مثال
 .......  جد مساحة الشكؿ 

 
   كحدات مربعة12=  المساحة 

 
 ػدد انىحداد انًسثؼخ انتً تغطً شكالًا هُدسٍبًا يب،ٌسًى يسبحخ انشكم :يالحظخ

 .انهُدسً

 
 :      كاكتب المساحة لكٍؿ مف األشكاؿ اآلتية     اعتبر الكحدة المربعة  : 1تدريب

 
 
 
 

 كحدة مربعة= ............. كحدة مربعة       المساحة = ............. المساحة 
 

 

   
 

    

    

 

 سى1
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 كحدة مربعة= ............. كحدة مربعة  المساحة = ............. المساحة 

 
 

  :نشاط ختامي
 

 كحدة مربعة= ......... مساحة الشكؿ المقابؿ (أ 

............ عدد الكحدات المربعة التي تغطي شكالن ىندسيان ما يسمى :أكمؿ (ب 
 .الشكؿ اليندسي

 
 

 :     كاكتب المساحة لكٍؿ مف األشكاؿ اآلتية     اعتبر الكحدة المربعة  : نشاط بيتي
 
 

 كحدة مربعة= .............. مساحة الشكؿ المقابؿ  (أ 

 
 
 
 
 

 كحدة مربعة= .............. مساحة الشكؿ المقابؿ  (ب 
 
 
 
 
 

 

    

    

 

 

    
 

   

  

 

 

  
 

  

   

 

 سى1
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 (7)رقم : ورقة عمل 
 .المجسمات: الموضوع

 .يتعرف عمى بعض المجسمات ووحدة قياس حجميا: اليدف
 

 : أكتب اسـ كؿ مجسـ فيما يأتي:تمييد
 
 
 
   ) .......... (  ) ........... (   ) ........... (   ) .......... (( أسطكانة )
 

 :أكمؿ العبارات اآلتية: 1مثال
 . أكجو  6  لمتكازم المستطيالت   (أ 

   حرفان        لمتكازم المستطيالت   (ب 

 .  رؤكس       لمتكازم المستطيالت   (ج 

كؿ كجييف متقابميف في متكازم المستطيالت متماثالف كمتساكياف ككؿ منيما عمى  (د 

             ىيئة   

 : المكعب مثؿ متكازم المستطيالت لو (ق 

    أكجو         (1

   أحرؼ         (2

   رؤكس        (3 

  (مربع )         أكجو المكعب متماثمة كمتساكية ككؿ منيا عمى ىيئة    (ك 

 حرف
 وخه رأش

 رأش حرف
 وخه
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 أكمؿ : 1تدريب
 = .............عدد أكجو متكازم المستطيالت  (أ 

 ..............أكجو المكعب متماثمة كمتساكية ككؿ منيا عمى ىيئة  (ب 

 = ................عدد أحرؼ المكعب  (ج 

 = ..................عدد رؤكس متكازم المستطيالت   (د 

كؿ كجييف متقابميف في متكازم المستطيالت متماثالف كمتساكياف ككؿ منيما عمى  (ق 
 ..............ىيئة 

 
 :أعتبر ىذا المجسـ             الكحدة المكعبة كأكتب حجـ المجسـ في كؿ حالة: 2مثال

 
 
 
 
 
 

  كحدة مكعبة18  =   الحجـ  كحدات مكعبة 5  = الحجـ 
        
 :أكتب حجـ كؿ مجسـ  : 2تدريب

 
 
 
 
 
 

كحدة مكعبة= ...... كحدة مكعبة،الحجـ = ...... كحدة مكعبة، الحجـ = ...... الحجـ 
   

  وحدات مكعبة9الحظ أن المجسم يحتوي عمى طبقتين في كل منيا 
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 : الصحيحةاإلجابة اختر :نشاط ختامي

  (مساحة ، محيط ، حجـ ، ارتفاع ):عدد الكحدات المكعبة التي تمأل مجسمان يسمى (أ 

  (  12  ،  8   ،   6     ،   4  )=         عدد رؤكس المكعب  (ب 

 (  12   ،  8    ،  6     ،  4  )عدد أحرؼ متكازم المستطيالت   (ج 

 (مستطيؿ ، مربع ، مثمث ، دائرة  )أكجو متكازم المستطيالت عمى شكؿ         (د 

 
 :نشاط بيتي

 كحدة مكعبة= ............ جد حجـ المجسـ المقابؿ  (أ 

 
 
 
 
 

 

 : الصحيحةاإلجابةاختر  (ب 

 (   12 ،  10    ،  8   ،  6  )عدد رؤكس متكازم المستطيالت   (1

 (مثمث ، دائرة ، مربع ، مستطيؿ ).....  أكجو المكعب عمى شكؿ (2
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  عالمة االختبارين : 8ممحق 

 

 

 الرقم

 

المفاهيم 

 25/الرياضية

 

 

 

 20/التفكير التأملي

 بعدي  قبلي  بعدي  قبلي 

1 9 24 3 20 

2 8 22 6 20 

3 14 23 11 19 

4 4 24 8 20 

5 8 22 7 20 

6 5 19 10 18 

7 10 21 9 19 

8 17 25 5 20 

9 2 23 7 20 

10 10 23 9 17 

11 7 24 3 20 

12 11 23 7 16 

13 7 24 12 20 

14 8 25 8 20 

15 13 25 8 20 

16 8 24 4 19 

17 8 14 6 12 

18 14 23 6 20 

19 9 19 8 19 

20 5 20 4 20 

21 8 25 14 20 

22 13 25 5 20 
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23 12 24 8 19 

24 7 17 5 17 

25 7 22 3 20 

26 11 19 5 20 

27 7 22 3 20 

28 9 22 7 19 

29 7 25 7 19 

30 9 23 8 19 

31 10 22 6 18 

32 8 25 6 20 

33 10 2 7 20 

34 10 25 11 19 
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المادة التعميمية   : 9ممحق 

ممحوظات  التقويم  األنشطة واإلجراءات األهداف السموكية 
يعبر عن فيمو 

لممسموع 
أنا شكل رباعي لي أربعة 

, أضالعمتساوية وأربع زوايا قوائم 
فمن أنا ؟ 

  

يتعرف عمى شكل 
المربع 

تييئة أذىان الطالب إلى - 
. الدرس الجديد 

عرض عدة أشكال رباعية - 
وأحجام مختمفة من , منتظمة 

المربع وترك الفرصة لمطالب 
.  لمتعرف إلى شكل المربع 

أي األشكال 
اآلتية تمثل شكل 

المربع ؟ 

توزع الحصص 
: عمى النحو التالي
حصة لمخواص 
حصتان لرسم 

المربع  

يستنتج خواص المربع 
 –زوايا أضالعو )

وذلك  (قطراه رؤوسو
من خالل العرض 

التمثيمي  

اليوم سنتعرف عمى خواص - 
ولماذا يسمى شكاًل , المربع 

رباعيًا وكيفية رسمو وأىميتو في 
. الحياة 

تبدأ المجموعة بالتمثيل بعد - 
. تييئة الطالب والمكان 

تحفيز الطالب بأم كل طالب - 
يتقن الدرس في نياية الحصة 
سوف يحصل عمى جائزة أو 

يكتب اسمو في مكان معين داخل 
لوحة األوائل )الصف او المدرسة

. (أو لوحة الشرف
بعد اإلنتياء من العرض يتم - 

المتابعة والتقويم  
كتابة ممخص لخصائص - 

.  المربع التي تم كرىا في العرض
مناقشة الطالب في - 
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. الخصائص
يعرض المعمم أمام الطالب - 

بعض األشكال الرباعية ويطمب 
منيم تحديد المربع بين ىذه 

. األشكال 
مناقشة الطالب في خصائص - 

المربع واالدوات المستخدمة في 
, المسطرة  )رسم المربع وىي 

  (أو المثمث قائم الزاوية, والمنقمة 
يحدد األدوات 

المستخدمة في رسم 
المربع 

تنبيو الطالب إلى الرسم - 
بالمنقمة ثم المثمث واالعتماد عمى 

. المثمث ألنو أسيل  في الرسم 
شرح طريقة رسم المربع أواًل - 

. عمى السبورة من قبل المعمم 
ثم الرسم خطوة خطوة من قبل - 

. الطالب مع المعمم 
ثم رسم الطالب فرادى والمرور - 

بينيم وتوجيو الطالب لمحل 
.   الصحيح

مالحظة رسم 
الطالب 

وتصحيح 
األخطاء  

 
 

التركيز عمى دقة 
الرسم  واستخدام 
األدوات اليندسية 
بطريقة صحيحة 

 

يرسم الطالب المربع 
مربعًا بمعمومية طول 

ضمعو  

ارسم المربع أ ب ج د طول - 
سم  5ضمعو 

سم  6ارسم مربع طول ضمعو - 
. 3.5ارسم مربع طول ضمعو - 

 ارسم مربع طول 
 سم  3ضمعو 

 

يذكر استخدامات 
المربع في الحياة 

العممية  

أذكر أشكااًل أو نماذج موجود - 
في , بيا شكل المربع في الفصل 

في نماذج , في البيت , الشارع
.  األكل والمعب وعل الحموى 

لماذايعتبر شكل المربع ميمًا - 
في األشكال اليندسية ؟ 

يوزع المعمم عمى 
الطالب أوراق 
العمل ويطمب 

منيم رسم مربع 
 5طول ضمعو 

. سم 

توجيو الطالب 
وتصحيح األخطاء 
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.  نستخدم نفس الطريقة لشرح درس المستطيل  :مالحظة  *
* رسم المستطيل * 
 

 ممحوظات  التقويم  األنشطة واإلجراءات األهداف السموكية
يعبر عن فيمو 

 لممسموع
أنا شكل رباعي كل ضمعين 

ولي , متقابمين في متساويان 
أربع زوايا قوائم ولي محورا 

 فمن أنا ؟, تماثل 

  

يرسم مستطياًل معمومًا 
طوال بعديو باستخدام 

المسطرة والمثمث 
 والمنقمة 

 :1نشاط- 
, ارسم المستطيل أب ج د - 

سم وعرضو ب ج 6= طول أب 
 سم 3= 
أشرح خطوات رسم المستطيل - 

 O.H.Pباستخدام شفافية 
أكمف الطمبة بذكر خطوات - 

 رسم المستطيل
وأدونيا باختصار عمى السسبورة  

:  2َشاط 

اسسى انًستطُم أ ب ج د طىال 

سى  4, سى 8تؼذَه 

َكتة انطالب انًثال ػهً - 

انكشاسح وأتذأ انشسى خطىج 

. خطىج يغ انطالب 

أقىو تتىخُه انطالب أثُاء - 

انشسى ويتاتؼح خطىاخ انشسى 

ويؼاندح األخطاء انتٍ تتكشس  

اسسى انًستطُم أ ب ج د  فُه - 

 سى2= ب ج , سى 5= أب 

انتشكُض ػهً 

استخذاو انًُقهح فٍ 

قُاط انضواَا  

 

 

 

َفضم ػًم 

انًدًىػاخ أثُاء 

تؼهُى  )انشسى 

 (أقشاٌ 

 

 

 

اسسى يستطُالً 

, سى 9طىال تؼذَه 

 سى 4

 

 

 

 

انتشكُض ػهً دقح 

انشسى واستخذاو 

األدواخ انهُذسُح  

 

 

 

 

َكًم سسى يستطُم 

يؼهىو طىال تؼذَه  

: أكًم سسى انًستطُم اِتٍ 

 

 

 

أسسى يستطُالً 

تحُث َكىٌ أحذ 

سى 6أضالػه 

 سى  5واألخش 
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* يحُظ انًستطُم وانًشتغ *  

يهحىظاخ انتقىَى األَشطح واإلخشاءاخ األهذاف انسهىكُح 

 

َؼثش ػٍ فهًه 

انًسًىع  

َشَذ إحاطح حذَقح تدىاَثها 

تًارا َحُظ انحذَقح ؟ , األستؼح 

  

َؼشف يحُظ انشكم 

انشتاػٍ  

: 1َشاط 

أوضح نهطالب انًفهىو انهغىٌ 

وأَه يا َحُظ , نكهًح يحُظ

تقطؼح األسض هى انسُاج ويا 

َحُظ تانصىسج هى اإلطاس 

 (انثشواص)

   :2َشاط - 

تشكُم شكم انًشتغ وانًستطُم  

ػهً انهىحح انًسًاسَح 

. نتىضُح يفهىو انًحُظ 

إحضاس صىس  

نىضغ إطاس نها 

وقُاط طىل 

اإلطاسنحساب 

انًحُظ 

َستُتح قىاٍَُ 

سَاضُحإلَداد يحُظ 

انًستطُم وانًشتغ 

 : 3َشاط 

 يغ 101 ص 1يُاقشح يثال 

انطهثح وأتىصم يؼهى إنً 

يفهىو انًحُظ وطشَقح حساته 

يحُظ انشكم = نهشكم انشتاػٍ 

يدًىع أطىال   )=انشتاػٍ 

 (أضالػه األستؼح 

أَاقش انطالب فٍ أَه ًَكٍ - 

حساب انًحُظ نهًستطُم 

تطشَقح أخشي  

 ×2= يحُظ انًستطُم - 

  (انؼشض  + انطىل )

ورنك ألٌ نه طىنٍُ وػشضٍُُ 

يتساوٍَُ 

= وكزنك يحُظ انًشتغ - 

يدًىع أطىال أضالػه 

 طىل انضهغ   × 4= األستؼح أو 

  

َدذ يحُظ انًستطُم 

 تاستخذاو انقاَىٌ 

 

 

 

 

يُاقشح ػذج أيثهح ػهً - 

انسثىسج وحهها تاستخذاو قاَىٌ 

: انًحُظ 

أخذ يحُظ انًستطُم انزٌ  (1

. سى 2سى وػشضه 4طىنه 

انتشكُض ػهً 

خاصُح تىصَغ 

انضشب ػهً 

اندًغ فٍ 

قاَىٌ 

انًستطُم  

 

َدذ يحُظ انًشتغ 

تاستخذاو انقاَىٌ 

أخذ يحُظ يشتغ طىل  (1

سى ؟  9ضهؼه 

 دَسى 10يشتغ طىل ضهؼه  (2

يستطُم طىنه 

 سى 7.5

 3.5وػشضه 
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احسة , سى أوخذ يحُطه تانسى  , 

يحُطه ؟ 

َىظف حساب انًحُظ 

فٍ حم يسائم نفظُح   

:  4َشاط 

حذَقح يشتؼح انشكم طىل -  

َشاد إقايح , و 250ضهؼها 

احسة كى يتشاً , سُاج حىنها 

َحتاج إلحاطتها؟ واراكاٌ ثًٍ 

انًتش دَُاسٍَ  

يسثح يستطُم انشكم طىنها - 

احسة ,  و 5 و وػشضها 7

يحُظ انًسثح؟ 

يُاقشح انًسائم 

انهفظُح حسة 

خطىاخ حم 

انًشكهح  

 

 
* مساحة المربع والمستطيل * 
 

يهحىظاخ انتقىَى األَشطح واإلخشاءاخ األهذاف انسهىكُح 

 

َؼثش ػٍ فهًه 

انًسًىع  

َشَذ تثهُظ أسضُح غشفح  

يارا َستخذو , تدىاَثها األستؼح 

نزنك ؟ 

  

َؼشف يساحح انشكم 

انشتاػٍ  

: 1َشاط 

أوضح نهطالب انًفهىو انهغىٌ 

وأَه ػذد انىحذاخ , نكهًح يساحح

انًشتؼح انتٍ َتكىٌ يُها انشكم 

انشتاػٍ 

   :2َشاط - 

تشكُم شكم انًشتغ وانًستطُم  

ػهً انهىحح انًسًاسَح نتىضُح 

. يفهىو انًساحح 

إحضاساشكال  

ستاػُح يدضأج 

انً يشتؼاخ 

وحساب 

انًساحح نها  

َستُتح قىاٍَُ 

سَاضُحإلَداد 

يساححانًستطُم 

وانًشتغ 

 : 3َشاط 

 يغ 102 ص 3يُاقشح يثال 

انطهثح وأتىصم يؼهى إنً يفهىو 

انًساحح وطشَقح حساتها نهشكم 

يساحح انشكم = انشتاػٍ 

ػذد انىخذاخ  )=انشتاػٍ 

 (انًشتؼح 

أَاقش انطالب فٍ أَه ًَكٍ - 

حساب انًساحح نهًستطُم 

تطشَقح أخشي  

انطىل )=  يساحح انًستطُم - 

  ( انؼشض×

طىل )= وكزنك يساحح انًشتغ - 
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(انضهغ
 2

 ×طىل انضهغ =  أو 

طىل انضهغ   

َدذ يساحح انًستطُم 

 تاستخذاو انقاَىٌ 

 

 

 

 

يُاقشح ػذج أيثهح ػهً انسثىسج - 

: وحهها تاستخذاو قاَىٌ انًحُظ 

أخذ يساحح انًستطُم انزٌ  (1

. سى 2سى وػشضه 4طىنه 

انتشكُض ػهً 

خاصُح استخذاو 

حقائق انضشب 

فٍ اَداد يساحح 

انًشتغ 

وانًستطُم  

 

َدذ يساحح انًشتغ 

تاستخذاو انقاَىٌ 

أخذ يساحح يشتغ طىل  (1

سى ؟  9ضهؼه 

,  دَسى 10يشتغ طىل ضهؼه  (2

أوخذ يساحته تانسى  

يستطُم طىنه 

 سى وػشضه 7.5

احسة ,  سى 3.5

يساحته ؟ 

 

َىظف حساب 

انًساحح فٍ حم 

يسائم نفظُح   

:  4َشاط 

غشفح يشتؼح انشكم طىل -  

َشاد إقايح تثهُطها , و 20ضهؼها 

احسة كى يتشاً َحتاج , 

نتثهُطها؟ واراكاٌ ثًٍ انًتش 

دَُاسٍَ  

 7يسثح يستطُم انشكم طىنها - 

احسة يساحح ,  و 5و وػشضه

انًسثح؟ 

يُاقشح انًسائم 

انهفظُح حسة 

خطىاخ حم 

انًشكهح  
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* المجسمات *  
 

يهحىظاخ انتقىَى األَشطح واإلخشاءاخ األهذاف انسهىكُح 

 

يعبر عن فيمو 
لممسموع 

أنا مجسم لي قاعدتين دائريتين 
فمن أنا ؟ , متوازيتان

  

يميز بين المجسمات 
المختمفة 

عرض مجسمات مختمفة أمام - 
. الطالب

يتعرف الطالب عمى نوعيةكل - 
. مجسم 

مناقشة الطالب في حل نشاط - 
 . 113ص, 1

مالحظة صحة 
..... الحل

اذكر مجسمات من 
: مدرستك تشبو 

االسطوانة  -
المكعب  - 
المخروط -

 

يستنتج خصائص 
متوازي المستطيالت  

أعرض متوازي المستطيالت - 
. أمام الطالب 

يالحظ الطالب سطوح - 
. المتوازي

ماذا نسمي أسطح المتوازي - 
. أوجو... ؟

ماذانسمي حواف المتوازي - 
. أحرف...؟

ماذا نسمي نقاط تقاطع - 
. رؤوس ... األحرف ؟

عرض وسيمة مرسوم عمييا - 
المستطيالت لمتمييز بين الوجو 

. والرأس والحرف 
.. يعد الطالب أوجو المتوازي - 
..... يعد الطالب األحرف- 
.... يعد الطالب الرؤوس- 
 

أكمل العبارات 
:  التالية 

لمتوازي 
... المستطيالت

..... و. اوجو 
رؤوس ..... و.حرفًا 

 .
أوجو متوازي 

المستطيالت كل 
منيا عمى ىيئة 

  .....
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يستنتج خصائص 
المكعب 

عرض مكعب أمام الطالب - 
.... ويعد الطالب عدد األوجو

وعدد .... وعدد األحرف
.... الرؤوس

عرض وسيمة مرسوم عمييا - 
المكعب لمتمييز بين الوجو والرأس 

والحرف 

: أكمل 
أوجو المكعب 

متماثمة ومتساوية 
وكل منيا عمى ىيئة 

  .....

 

يقارن بين خصائص 
كل من متوازي 

المستطيالت والمكعب 

عقد مقارنة بين متوازي - 
المستطيالت والمكعب من خالل 
طالبين يقوم أحدىما بتقمص دور 
المكعب ويعدد خصائصو ,ويقوم 

الطالب اآلخر بتقمص دور 
متوازي المستطيالت ويعدد 

خصائصو وفي النياية يستنتج 
الطالب أن المكعب ىو متوازي 
مستطيالت تساوت جميع أوجيو 

 .

: أكمل 
المكعب ىو 

تساوت ........ 
. جميع أوجيو 

, ربط بالبيئة 
أذكر أشياء من 
البيئة عمى شكل 

متوازي 
مستطيالت او 

. مكعبات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151 

 

: تسييل ميمة  : 10ممحق 
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فهرس الموضوعات 
 
رقم الصفحة الموضوع  

أ اإلىداء 
ب إقرار 

ج شكروعرفان 
د الممخص بالعربية 

ه  Abstractالممخص باإلنجميزية 
 2خمفية الدراسة وأىميتيا : الفصل األول 

 2المقدمة 
 7مشكمة الدراسة 

 8أسئمة الدراسة وفرضياتيا 
 10أىداف الدراسة 
 10أىمية الدراسة 

 11مصطمحات الدراسة 
 12محددات الدراسة 

 15الدراسات السابقة واإلطار النظري : الفصل الثاني
 15اإلطار النظري 

 31الدراسات العربية 
 51الدراسات األجنية 

 63ممخص الدراسات السابقة 
 65الطريقة واإلجراءات : الفصل الثالث 
 65منيج الدراسة  

 66مجتمع وعينة الدراسة  
 66متغيرات الدراسة  

 67أدوات الدراسة  
 70إجراءات الدراسة 

 70المعالجة اإلحصائية 
 72نتائج الدراسة : الفصل الرابع 
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 72النتائج المتعمقة بالسؤال األول 
 76النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 

 80قياس الفعالية 
 85مناقشة النتائج والتوصيات  : الفصل الخامس 

 85النتائج المتعمقة بالسؤال األول 
 87النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 

 91التوصيات والمقترحات 
 92المصادر والمراجع  

 107المالحق  
 151الفيرس 
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