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 إهداء

 إلى معمم البشرية ومنارة العمم، النبي المصطفى سيدنا محمد صمى اهلل عميه وسمم.

إلى روح والدي الحبيب، صاحب القمب الطيب، نبع الحكمة والعطاء، والذي أحمل اسمه 

 بكل فخر واعتزاز.

إلى روح والدتي الغالية، صاحبة القمب الكبير، ينبوع الحنان، ومن عممتني أن أرتقي سمم 

 الحياة بكل صبر وحكمة وأمل.

إلى روح أخي األكبر، صاحب األيادي البيضاء، ينبوع العطاء، من كان يشحذ همتي،  

 ويرافق خطواتي نحو العال.

ن، شموع الفرح والسعادة لحنان واألماإلى إخوتي وأخواتي، سندي وقوتي، قناديل العطاء وا

 .في حياتي

إلى أساتذتي األفاضل في كل جامعة نهمت فيها من ينابيع العمم والمعرفة، إلى كل من  

 كان لي في حقبة من الزمن معمماً، مديرًا، زمياًل عمى مقاعد الدراسة والعمم، زمياًل في

خذًا وعطاًء، إلى كل طالبي العمل، وفي كل صرح تعميمي تقاسمنا فيه متعة العمم أ

وطالباتي، الذين منحوا أيام عممي وعطائي عطرًا وشرفاً، وذكرى جميمة، تمون دربي، 

 وتسعد خاطري.

  .إليهم جميعًا أهدي ثمرة جهدي بكل اعتزاز وفخر 

                                   الباحثة: نوال عبد القادر محمود صرصور



 أ
 









 إقرار:



أبحاثي نتيجة وأنيا الماجستير، درجة لنيل القدس لجامعة قدمت أنيا الرسالة ىذه مقدمة أنا أقر

الخاصةباستثناءماتماإلشارةلوحيثماورد،وأنىذهالدراسة،أوأيجزءمنيا،لميقدملنيلدرجة

أومعيدآخر.عمياأليجامعة



..................التوقيع:



نوالعبدالقادرمحمودصرصور



 م11/8/2012التاريخ:





 





 ب

 

 وعرفان شكر

 

نوفيعاله،وأحمدهكماينبغيلجاللوجيووعظيمسمطانو،أنأأواًلوقبلكلشيءأشكراهللجلش

 األمورفيماقمتبومنجيدوبحث.منحنيالحياةوتفضلعميبالصحةوالعافية،وسيلليكل

وأتقدمبالشكروالعرفانلمنتفضلعميبقبولاإلشرافعمىرسالتي،ومنحنيالثقةوالعزيمة،وقدملي

كماوأسديوافرالشكروعظيماالمتنانالنصحواإلرشاد،أستاذيالفاضلالدكتورإبراىيمالصميبي.

رشاد.إلىالدكتورالفاضلإبراىيمعرمانعمىما بذلمعيمنجيد،ومامنحنيمننصحوتوجيووا 

األفاضلفيبرنامجماجستيرأساليبالتدريسفيجامعةالقدس وكلالشكروالتقديرلكلاألساتذة

 منجيدوعطاء.هعمىمايقدمو

الدكتورإبراىيمعرمانمناقشاًعمىتفضميمالمناقشةرسالتي،لعضويلجنةالمناقشةشكريوتقديري

خارجياً مناقشًا ريان عادل والدكتور أدواتداخميًا، تحكيم لجنة خاصألعضاء شكر وأقدم كما ،

كرمة، منير والدكتور جبر، معين الدكتور خاصة والمفيد، القيم ونصحيم تعاونيم عمى الدراسة

والدكتورعادلريان.

مدرسةالرحمةاألساسيةلمبنات،وأتوجوبشكريالكبيرإلدارةمدرسةذكورالرحمةاألساسية،وإلدارة

منجيدوتعاونفيتطبيق قدموه عمىما ميسونسدر، والمعممة الكركي، عزام ولكلمناألستاذ

رسالتيك ،الدراسة إتمام في المساعدة لي قدم من كل وأشكر وأبناؤىم،ما إخوتيوأخواتياألعزاء

والعرفانلمنيستحقالشكرولمتسعفنيوكلالشكر،تحمموهمعيمنجيدوتعبماعمى،وبناتيم

 الذاكرةفيتقديمشكريلو.

 .وماتوفيقيإالباهلل

الباحثة:نوالعبدالقادرمحمودصرصور
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 ملخص

 

سوام نموذج استخدام أثر عن الكشف إلى الدراسة ىذه الرياضي (SWOM)ىدفت التفكير في

اليندسية لدىطمبةالصفالسادساألساسي،ولتحقيقأىدافالدراسة،ولإلجابة واكتسابالمفاىيم

 التجريبي، المنيج استخدمتالباحثة فرضياتيا، واختبار أسئمتيا الفصلعن خالل وأجريتالدراسة

فيواقتصرتعمىجميعطمبةالصفالسادساألساسيم،2012-2012الثانيمنالعامالدراسي

وطالبةمنطمبة111من)وتكونتعينةالدراسةالخميل،تعميمفيوالتربيةالمديريةمدارس (طالبًا

األساسي السادس ،الصف المجموعة مجموعتين: إلى تقسيميا )التم وعددىا طالبًا56تجريبية )

.(طالبًاوطالبة55)ضابطةوعددىاالوطالبة،والمجموعة

 وأعدتالباحثة :وىيأدواتالدراسة التفكير واختباراختبار اليندسية،المفاىيماكتسابالرياضي،

 وفقنموذج تصميميا تم التي والقياس( )اليندسة لوحدة التعميمية والمادة وتم  ،SWOM))سوام

تمكماىذهاألدواتبعرضياعمىمجموعةمنالمحكمينمنذوياالختصاص،ق من صدق حقالت

 المناسبة، بالطرق االختبارين ثبات من الباحثةاستخدوالتحقق مت المصاحبالتباينتحميل

(ANCOVA)، :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية
الرياضيفروقجودأظيرتالنتائجو التفكير فياختبار إحصائية المجموعةإلىتعزىذاتداللة

فروق،التجريبيةالمجموعةصالحلو التفكيرالرياضيوكذلكوجود فياختبار إحصائية ذاتداللة

ولتعزى الجنس إلى فروق،إلناثاصالح وجود التفكيروأيضًا اختبار في إحصائية داللة ذات

أظيرتو،يبيةفيالمجموعةالتجراإلناثصالحوالجنسولالمجموعةإلىالتفاعلبينتعزىالرياضي

كما،المجموعةإلىتعزىالمفاىيماليندسيةاكتسابذاتداللةإحصائيةفياختبارعدموجودفروق

فروقأظيرت وجود اختبار في إحصائية اليندسيةاكتسابذاتداللة الجنستعزىالمفاىيم إلى



 د
 

المفاىيماليندسيةتعزىاكتسابفياختبارةإحصائيذاتداللةوجودفروقأيضاًو،ولصالحاإلناث

.فيالمجموعةالضابطةلصالحاإلناثوالجنسوالمجموعةالتفاعلبينإلى

ع سواموبناًء نموذج استخدام بضرورة الباحثة أوصت النتائج ىذه تدريسSWOM))مى في

جراءالمزيدمنالدراساتالتيتستخدمىذاالنموذجفيموضوعاتالرياضيات، دراسية،وصفوف،وا 

.ومتغيراتأخرى
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The Effect of Model Swam (SWOM) in Mathematical Thinking and the 

Acquire of Geometric Concepts to The Basic Sixth Grade Students. 

 

Prepared By: Nawal  Sarsour 

Supervised By: Dr. Ibrahim Slaibi 

 

Abstract: 

This study aimed to investigate the effect of model Swam (SWOM) in 

mathematical thinking and the acquire geometric concepts to the basic sixth 

grade students, and to achieve the objectives of the study, and to answer 

questions and test hypotheses, the researcher used the experimental method, 

the study was conducted during the second semester of the academic year 

2014- 2015, and it was limited to all students of the basic Sixth grade in the 

schools of  Directorate of  Education in Hebron, the study sample consisted of 

(111) students from the basic sixth grade students, were divided into two 

groups: the experimental group of (56) students, and the control group of (55).   

The researcher prepared the study tools: the test of mathematical thinking, and  

the test of  acquire geometric concepts, and the educational material for the 

unity (geometry and Measurement) which has been designed according to 

model Swam (SWOM), and was verified the veracity of these tools viewing 

on a group of arbitrators of specialists, and was verified stability of the two 

tests in appropriate ways, the researcher used the accompanying analysis of 

variance (ANCOVA), and the study showed the following results: 

The results showed a statistically significant differences in test mathematical 

thinking attributed to the group and in favor of the experimental group, as 

well as the presence of statistically significant differences in test mathematical 

thinking attributed to gender in favor of females, and also the presence of 

statistically significant differences in test mathematical thinking is due to the 
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interaction between Group and gender in favor of females in the experimental 

group,  and it showed no statistically significant differences in test acquire the 

geometric concepts attributed to the group, and showed a statistically 

significant differences in test acquire the geometric concepts attributed to 

gender in favor of females, and also the presence of statistically significant 

differences in test acquire the geometric concepts attributed to the interaction 

between Group and gender in favor of females in the control group. 

Based on these findings the researcher recommended the need to use a form 

Swam (SWOM) in the teaching of mathematics, and further studies using this 

model in other subjects and classrooms, and other variables.  
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 الفصل األول

______________________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 

 مقدمة 1.1

إف المتتبع لمتقدـ العممي كالتقني في التعميـ كالجيكد التي تبذؿ في سبيؿ تطكيره، يبلحظ بقاء 

مف حيث  ،في التدريس الصعبة المكاد الرياضيات تخصصان ىامان يتصؿ بكؿ العمكـ، كالذم يعد مف

إعداد المعمـ كتأىيمو كتطكيره، ليصؿ الطالب إلى أعمى مستكل في فيـ الرياضيات كيستخدميا في 

بداع  الرياضيات عمى أنو:( 12، ص2011) كيعرؼ أبك زينة، حياتو العممية "عمـ تجريدم مف خمؽ كا 

ككذلؾ تيتـ المناىج  ،كالطرائؽ كأنماط التفكير"باألفكار  ،العقؿ البشرم، كتيتـ مف ضمف ما تيتـ بو

الحديثة لمرياضيات ليس فقط بالمعرفة في مجاؿ المحتكل، بؿ بتنمية التفكير لدل الطمبة، إذ تقع 

مسؤكلية تنمية عادات التفكير الفعاؿ كتحديدان التفكير الرياضي كحؿ المشكبلت عمى مناىج الرياضيات 

 .ي أحد مجاالت التفكير المختمفةكيعد التفكير الرياض، بشكؿ خاص

( أف التفكير عممية يتـ بيا البحث عف معنى في مكقؼ اك خبرة  2010) كعبابنة كقد أكضح أبك زينة

فيك تفكير في مجاالت الرياضيات حيث تتمثؿ عناصر أك مككنات المكقؼ أك  مرتبط بسياؽ رياضي،
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كيعد أكسع أنكاع التفكير حيث يمكف نمذجة الخبرة في أعداد أك رمكز أك أشكاؿ أك مفاىيـ رياضية، 

 كتمثيؿ العديد مف المكاقؼ كالمشكبلت مف خبلؿ نماذج كتمثيبلت رياضية.

 تنمية التفكير الرياضي" معيار " 2000كقد جاء في معايير المجمس الكطني لمعممي الرياضيات لعاـ 

يراد ليا أف تتحقؽ لدل جميع  كأحد معايير منياج الرياضيات المدرسية، أحد األىداؼ الخمسة التي

المناىج المدرسية جميع طمبتيا ابتداءن  ضركرة تمكيفالطمبة في كافة المراحؿ، كقد أكدت الكثيقة عمى 

 إدراؾ أىمية التفكير مف مرحمة رياض األطفاؿ حتى الصؼ الثاني عشر مف تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

تحقؽ منيا، كتطكير كتقييـ حجج كبراىيف، كاختيار كالبرىاف في الرياضيات، كبناء تخمينات رياضية كال

كاستخداـ أنماط مختمفة مف التفكير كأساليب البرىاف، كما ركزت عمى أف يتعمـ الطمبة أف التأكيدات ال 

أنيـ ال بد أف يدعمكا آراءىـ بأدلة كافية كأف يميزكا ما يمكف قبكلو مف حجج ك  ،بد أف يككف ليا أسباب

ي الخطكات األكلى نحك إدراؾ رياضي يعتمد عمى افتراضات كقكانيف خاصة كما يمكف رده، كىذه ى

(NCTM, 2000.) 

كاع   كقد ظيرت اتجاىات حديثة في تدريس ميارات التفكير، كىدفت ىذه االتجاىات إلى إعداد جيؿ  

الذم بكنك  ، كمف أبرز ىذه االتجاىات برنامج الككرت لدمكمبدع   ناقد   كبشكؿ   ،شمكلية   يفكر بطريقة  

لركبرت  SWOM)كبرنامج سكاـ ) ،يدرس ميارات التفكير بصكرة مباشرة كفي حصص مخصصة ليا

( كىك بركفيسكر في جامعة " مساشكستس"، كمدير المركز الكطني لتعميـ Robert Swartzسكارتز )

ؿ تعميـ التفكير ببكسطف في الكاليات المتحدة، كىك مف العمماء المعاصريف الذيف أفادكا العالـ في مجا

 .(Swartz & Parks, 1994)ميارات التفكير

 ىك منظكمة تعميمية كبرنامج عممي يطمؽ عميو اسـ "النمكذج الشامؿ لكؿ SWOM)كبرنامج سكاـ )

 School Wide Optimumىي الحركؼ األكلى مف اسـ النمكذج ) SWOM)ككممة ) ،المدرسة"

Model( كيركز برنامج سكاـ ،)(SWOM  عمى دمج ميارات التفكير في المحتكل مف خبلؿ
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مجمكعة أفكار كأسئمة منظمة يتبعيا المعمـ عند تدريسو لميارات التفكير اإلبداعي كالناقد، كمف أىـ 

: عبلقة الكؿ بالجزء، SWOM)ميارات التفكير اإلبداعي كالناقد التي يركز عمييا نمكذج سكاـ )

ؿ المشكبلت، التنبؤ، كتكليد االحتماالت )الديممي كالياشمي، التبايف، اتخاذ القرار، ح المقارنة،

كيساعد دمج ميارات التفكير في  ، ، كمف مميزاتو الكضكح كالسيكلة كالدقة في التفاصيؿ(2008

المنيج المدرسي عمى فيـ التبلميذ فيمان أعمؽ لممحتكل المعرفي لممكاد الدراسية، إضافة إلى تنشيط 

 ، (Hallpern, 2007العممية التعميمية كزيادة الفرص المتاحة لمتبلميذ لمتعمـ )كتفعيؿ دكر التمميذ في 

ف دمج ميارات التفكير في المحتكل يناسب جميع المراحؿ أ( Swartz & Parks, 1994)يرل  حيث

الدراسية كجميع مجاالت المحتكل، أم أف كؿ إنساف يستطيع أف ينمي قدراتو العقمية كيطكرىا باستمرار 

خبلؿ ما يكاجيو في حياتو مف تجارب كخبرات، كيعد تحسيف نكعية التفكير مف أكلكيات األنظمة مف 

 التربكية لمكاجية التحديات.

أف تعميـ التفكير عبر المنياج بطريقة صحيحة يساعد التبلميذ في  (2003) بيركنزكارتز ك شكيؤكد 

دمج عادات التفكير التي نحاكؿ أف نعمميـ إياىا في كافة طرؽ التفكير التي يستخدمكنيا، كالمشاركة 

ة في تككيف بنية تفكيرية كمعرفية متماسكة كمتكاممة مرتبطة بمفيكـ أساسي، كبالتالي تكفير مناخ الالفع

ىي إعداد جيؿ مف المتعمميف حكماء، عقبلء،  SWOM)جماعي، أم أف غاية نمكذج سكاـ )تعميمي 

منتجيف، كمفكريف، يتصفكف بالتعمـ الذاتي المستمر مدل الحياة، كذلؾ بدمج مجمكعة مف الميارات 

كالعمميات كالعادات العقمية كبطريقة طبيعية في تدريس مختمؼ المكاد التعميمية كفؽ استراتيجيات 

جراءات كاضحة كعممية.كأ  دكات كتقنيات كا 

كىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع التفكير كاستراتيجيات تعميمية تؤثر في تنميتو لدل 

ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ نمكذج سكـ في  التي (2014أبك ىنطش )دراسة  الطبلب، منيا

ؿ في العمكـ العامة لدل طمبة الصؼ السابع التفكير فكؽ المعرفي كاالتجاىات العممية كالتحصي
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تقصي أثر  إلى ( التي ىدفت2007) الرجعيدراسة ك  ،األساسي في مدارس الككالة في منطقة نابمس

استخداـ استراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي في الرياضيات 

كما أكدت دراسة ألقريتي  ،مدارس جنكب الخميؿ في كتفكيرىـ الرياضي كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات

(Allegretti, 2005 فعالية دمج ميارات التفكير الناقد في محتكل المقررات الدراسية، كمف ىنا تأتي )

في التفكير الرياضي كاكتساب المفاىيـ  (SWOM)سكاـ  ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ نمكذج

 .األساسياليندسية لدل طمبة الصؼ السادس 

 

 مشكمة الدراسة 2.1

مف خبلؿ خبرة الباحثة في مجاؿ التدريس كما يحصؿ عميو الطمبة مف نتائج متدنية في التحصيؿ في 

 الطبلب مع المكاد الدراسية بطرؽ تكاد تخمك مف عمميات التفكير كالتي قد تعكد لتعامؿ ،الرياضيات

كالتي  ،المعممكف مف طرؽ كاستراتيجيات تدريسية ف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى ما يمارسوكم ،الخبلقة

ينقصيا الكثير مف أسس التفكير العممي كالرياضي الذم يجب أف يدمج في المناىج كالمكاد ربما 

ف ك ف كمنتجك كليشعركا أنيـ مبدع ،ليككف تعمـ الطبلب مبنيان عمى التفكير الرياضي السميـ ،التعميمية

 خداـ استراتيجيات تيتـ بتنمية تفكير الطمبة.   كىذا ال يتحقؽ إال باست، فك كمتميز 

في تدريس  القائـ عمى دمج التفكير في المحتكل (SWOM)سكاـ ليذا ارتأت الباحثة استخداـ نمكذج 

  .في الرياضيات، لطمبة الصؼ السادس األساسي (اليندسة كالقياس)كحدة 

 

  أىداف الدراسة  3.1

 لدل طمبة الصؼ السادس ( في التفكير الرياضيSWOM) تقصي أثر استخداـ نمكذج سكاـ -1

 كالتفاعؿ بينيما. كالجنسالمجمكعة كبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ  األساسي،
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لدل طمبة الصؼ اكتساب المفاىيـ اليندسية في  (SWOM) تقصي أثر استخداـ نمكذج سكاـ -2

 كالتفاعؿ بينيما. كالجنس المجمكعةالسادس األساسي، كبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ 

 

 أىمية الدراسة  4.1

تتمثؿ أىمية الدراسة عمى الصعيد العممي في مكاكبتيا لبلتجاىات الحديثة في تدريس الرياضيات 

عادة تنظيميا  كاتفاقيا مع ما تقكـ عميو التربية الحديثة مف ضركرة إعادة النظر في المقررات الدراسية كا 

أحد ىذه األساليب الفعالة، كىذه  SWOM))كيعتبر نمكذج سكاـ  ،كتقديميا بأساليب متجددة كفعالة

كالتي تحاكؿ معرفة أثر استخداـ نمكذج  ،الدراسة ىي األكلى مف نكعيا في فمسطيف حسب عمـ الباحثة

كاكتساب المفاىيـ اليندسية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في  سكاـ في التفكير الرياضي

في التدريس سيعمؿ عمى تطكير شخصية  SWOM)الرياضيات، كما أف استخداـ نمكذج سكاـ )

كحؿ مشكبلتو بعقبلنية  ،عمى اتخاذ القرارات الصائبة كقادران  مبدعان  مفكران  كيجعؿ منو فردان  ،الطالب

 ،الدراسة في إكساب الطبلب المفاىيـ الرياضية كاليندسية السميمة كالدقيقةىذه تسيـ  كقد ،كمنطؽ سميـ

كدقيقة كمرتبطة بكؿ ما  ،كالتي تبنى عمييا معرفتيـ كتتطكر كتنمك ضمف معايير كأسس عممية كاضحة

 .يحيط بيـ في كاقع الحياة المتجدد كالمتطكر

ة عمى معممي الرياضيات لمصؼ كعمى الصعيد النظرم يتكخى مف ىذه الدراسة أف تعكد بالفائد

السادس، كعمى كاضعي المناىج لتطكيرىا بما يحقؽ األىداؼ المرجكة بشكؿ مرض  كمفيد، مف خبلؿ 

 .SWOM)كحدة )اليندسة كالقياس( التي تـ تصميميا كفؽ نمكذج سكاـ )

ل في فيمكف أف تككف نقطة انطبلؽ جديدة لمباحثيف إلجراء دراسات أخر  ،أما عمى الصعيد البحثي

لتبقى شعمة البحث العممي متقدة عمى مر  ،كلمراحؿ دراسية أك لمكاد دراسية أخرل ،الرياضيات

 العصكر.
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 أسئمة الدراسة 5.1

 تسعى الدراسة لئلجابة عف األسئمة التالية:

الرياضي لدل طمبة الصؼ  في التفكير SWOM)) ما أثر استخداـ نمكذج سكاـ السؤال األول:

  كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟ المجمكعةكىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ  ؟لسادس األساسيا

في اكتساب المفاىيـ اليندسية لدل طمبة  SWOM)) ما أثر استخداـ نمكذج سكاـ السؤال الثاني:

  كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟ المجمكعةالصؼ السادس األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ 

 

 فرضيات الدراسة 6.1

 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) :األولى الصفرية الفرضية

≥ α )لتفكير الرياضي لعبلمات طمبة الصؼ السادس األساسي قي اختبار ا المتكسطات الحسابية في

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما. المجمكعةتعزل إلى 

 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) الثانية: الصفرية الفرضية

≥ α )لمفاىيـ لعبلمات طمبة الصؼ السادس األساسي في اختبار اكتساب االمتكسطات الحسابية  قي

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما. المجمكعةاليندسية تعزل إلى 

 

 حدود الدراسة 7.1

جميع طمبة الصؼ السادس األساسي في مدارس مديرية  عمى الحدكد البشرية: اقتصرت الدراسة -

( طالبان كطالبة حسب إحصاءات مكتب مديرية 5520، كقد بمغ عددىـ )التربية كالتعميـ في الخميؿ

 ـ. (2015 -2014)التربية كالتعميـ في الخميؿ لمعاـ الدراسي 

 ـ. (2015 -2014)الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي  خبلؿلحدكد الزمنية: أجريت ىذه الدراسة ا -
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مديرية التربية كالتعميـ في الخميؿ، الحدكد المكانية: أجريت ىذه الدراسة في مدرستيف مف مدارس  -

 لمبنات. األساسية مدرسة الرحمةك ة، يمدرسة ذككر الرحمة األساس ىما

ة "اليندسة كالقياس" مف كتاب الحدكد المفاىيمية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى الكحدة الخامس -

 .الجزء الثاني –الرياضيات لمصؼ السادس األساسي

 بالمصطمحات كالمفاىيـ اإلجرائية الكاردة فييا. الدراسة حددت -

 تتحدد دقة النتائج بمدل صدؽ كثبات أدكات الدراسة.  -

 

 مصطمحات الدراسة 8.1

 :SWOM)نموذج سوام )

المحتكل الدراسي باستخداـ مجمكعة أفكار كأسئمة منظمة يتبعيا المعمـ يعني دمج ميارات التفكير في 

عند تدريسو لميارات التفكير الناقد كاإلبداعي، بما يضمف تحسيف طريقة تفكير الطمبة مستقببل كتعزيز 

 .(Swartz, 2003عممية تعمـ المحتكل )

 التعريف اإلجرائي:

)اليندسة كالقياس( مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس إعادة تصميـ كحدة يقصد بو في ىذه الدراسة 

، ودمج مهارات التفكيز في المحتىي، وإعذاد SWOM)الجزء الثاني كفؽ نمكذج سكاـ ) -األساسي

  .بما يتىافك مع إجزاءات الذراسة والىاجبات البيتية المزافمة والمناسبة ،وأوراق العمل ،النشاطات
 

 التفكير الرياضي:

 عمى كاقع الحكـ أك معيف، مكضكع لبحث الفرد دماغ بيا يقـك التي العقمية، النشاطات مف سمسمة "ىك 

 كجكد خاصية أىميا محددة خصائص لو السمكؾ كىذا الرياضيات، في معينة مشكمة حؿ أك شيء،
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عادة التنظيـ، كاالختيار االستبصار عمى كالقدرة بالكاقع الرياضية المعمكمات ربط كىي الربط  كالتفكير كا 

 .(2006كالناقد، كاإلبداعي" )الخطيب،  كاالستداللي، البصرم، أىميا: التفكير كمف أنماط لو الرياضي

    التعريف اإلجرائي:

 الرياضي التفكير في اختبار المستجيب عمييا يحصؿ التي الكمية يقصد بو في ىذه الدراسة الدرجة

 كالدراسات السابقة، كتضمف ميارات ،التربكم الباحثة بإعداده مستفيدة مف األدب الذم قامت

 كالنمذجة، كالتخميف، كالتعبير بالرمكز. االستقراء،ك  االستنتاج،

 

 المفاىيم اليندسية:

 ،بأنيا: "أفكار مجردة يمكف كصفيا أك تعريفيا كال يمكف إدراكيا بالحكاس (2008)عرفيا شنطاكم 

كحافة الكتاب  ،أف حافة الكرقة مستقيمة ؿفالخط المستقيـ ال نراه كلكننا نصفو بأشياء مستقيمة فنقك 

كيضيؼ أف المفيكـ الرياضي ىك بناء عقمي، كىك تجريد  مستقيمة، كحافة الطاكلة مستقيمة .... إلخ".

كتسمى ىذه  ،ياعقمي لخكاص مشتركة كمميزة لمجمكعة مف األشياء أك األحداث التي يمكف مبلحظت

 كعناصر ىذه المجمكعة تسمى أمثمة المفيـك ،المجمكعة مجمكعة المرجع لممفيكـ

 لتعريف اإلجرائي:ا

المفاىيـ اختبار اكتساب في  المستجيب عمييا يحصؿ التي الكمية يقصد بو في ىذه الدراسة الدرجة

 كالدراسات السابقة.الباحثة بإعداده مستفيدة مف األدب التربكم  اليندسية الذم قامت

 

 الصف السادس األساسي:

كيتراكح أعمار الطبلب  فيو ما  بيف  ،مف مراحؿ التعميـ الفمسطيني ىك أحد صفكؼ المرحمة األساسية

 ( سنة. 12 -10)
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 الفصل الثاني

______________________________________________________________  

 السابقةاإلطار النظري والدراسات 

 

 اإلطار النظري 1.2

 المقدمة: 1.1.2

أف المتعمـ المفكر يبني معرفتو بنفسو ؤكد عمى تالنظرية البنائية التي ظيرت عمى يد العالـ بياجيو إف 

مف خبلؿ تفاعمو المباشر مع المكقؼ، كمف خبلؿ التكيؼ المعرفي الذم يقكد المتعمـ إلى التعمـ 

 (.2013كالمعنى )قطامي، كالتفكير القائـ عمى الفيـ 

 كتقـك النظرية البنائية في فمسفتيا المعرفية عمى أساسيف ىما:

 : ىك الخبرة السابقة، حيث يقكـ الفرد ببناء المعرفة الجديدة مف خبلؿ الخبرة المعرفيةاألساس األول

خبلؿ استخداـ المكجكدة لديو يبنييا عف طريؽ استقباليا مف اآلخريف، فالفرد يبني المعرفة بنفسو مف 

  حيث  تتشكؿ المعاني المعرفية نتيجة تفاعؿ حكاسو مع  البيئة الخارجية. ،العقؿ كالحكاس

 معطيات : ىك التكيؼ مع البيئة الخارجية، فالكظيفة األساسية لممعرفة ىي التكيؼ معاألساس الثاني

 تككف التراكيب كالمخططات المعرفيةالخارجية التي يتفاعؿ معيا المتعمـ، لذا فإف بناء متطمبات البيئة ك 
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ا بمثابة عممية مكاءمة بيف التراكيب المعرفية كالكاقع، كليست عممية تناظر أحادم أك تطابؽ بينيم

Appleton, 1997).) 
كيفترض عمماء البنائية أف التعمـ عممية ذىنية كىي مرادفة لعممية التفكير، كأف التعمـ البنائي مبني 

الدماغ اإلنساني، مف ىنا يتضح أف التفكير كالتعمـ عممية نمائية متطكرة مع بطريقة تبلئـ تركيب 

العمر، كيقكـ التفكير كالتعمـ عمى الكعي بشكؿ أساسي، كيقكـ الدماغ اإلنساني باستقباؿ المعرفة 

نتاجيا، كيشكؿ االنتباه عممية أساسية لمتعمـ، كتشكؿ االنفعاالت ضركرة لعممية  الجزئية كالكمية كا 

رميز كالتسجيؿ، كتكليد المعنى أساس لعممية الترميز كالتسجيؿ، لذا فإف الدماغ نظاـ حيكم مستمر الت

كالنظرية البنائية ليا استراتيجيات كنماذج  ،متفاعؿ يقكـ بعممية البناء المستمرة لما يكاجيو كيتفاعؿ معو

لمحتكل، كالذم ييدؼ القائـ عمى دمج ميارات التفكير في ا SWOM)متعددة، كمنيا نمكذج سكاـ )

 إلى إعداد جيؿ مف المتعمميف نشطيف حيكييف، قادريف عمى تحديد أىدافيـ، كاتخاذ القرارات بحكمة،

كحؿ المشكبلت، كاإلبداع في األفكار كالممارسات التقدمة، باحثيف عف المعرفة كمعالجيف كمنتجيف 

 .(2013)قطامي،  ليا، كعقبلء متفكريف يتصفكف بالتعمـ الذاتي

 

 (:SWOMنموذج سوام ) 2.2.1

(، كتعني School Wide Optimum Model( ىي اختصار لعبارة )SWOMإف كممة سكاـ )

 األمثؿ الشامؿ لممدرسة، ألنو يقدـ برنامجان تطكيريان يشمؿ كؿ جكانب صناعة اإلنساف المتعمـ النمكذج

)شكارتز كبيركنز،  ناجحة، كلمنمكذج استراتيجيات كتعميمات كقكاعد تتضمف بيئة تعميمية الناجح

2005.) 

( ضركرة ممحة لتحميؿ المعرفة التي تقدـ لمطالب كتصنيفيا، فيناؾ SWOMفي نمكذج سكاـ )ك 

معارؼ يجب أف يعرفيا الطالب كيحفظيا، كأخرل عميو أف يتعرؼ عميا فقط، ككمتاىما تسمى المعرفة 



11 

 

، الب أف يتقنيا كتسمى المعرفة اإلجرائيةكىناؾ معارؼ تتعمؽ بالفعؿ كاألداء ينبغي عمى الط ،التقريرية

كبل النكعيف مف المعرفة يتعممو الطالب بطريقة مختمفة، كالنمكذج لو استراتيجياتو الخاصة باكتساب ك 

( قائمة SWOMففمسفة دركس سكاـ ) ،المعرفة التقريرية، كأخرل خاصة باكتساب المعرفة اإلجرائية

يجيات كالمحتكل التعميمي )المعرفة التقريرية(، كالميارة االسترات عمى المزج كالدمج الطبيعي بيف

كاعتبار ىذه االستراتيجيات القالب الذم يصب فيو المحتكل، حيث تكتسب  ،اإلجرائية( )المعرفة

كيعد الطالب أساس عممية  ،مكمات في الكقت الذم يتدرب فيو الطالب عمى الميارةعالمعارؼ كالم

حيث يتـ فيو إشراؾ الطالب الستخداـ المعرفة في سياؽ ذم (، SWOMالتعمـ في نمكذج سكاـ )

معنى، مما يؤدم إلى حصكلو عمى أعمى مستكل مف الفيـ المتعمؽ بتمؾ الميارة، كتطكير ميارات 

التفكير لديو، كرفع مستكل التحصيؿ، كيساعد في تعمـ الطالب كيفية اكتساب المعارؼ )عبد الكريـ، 

2004.) 

( يعني دمج التدريس المباشر في ميارات تفكير محددة في SWOMسكاـ ) أف نمكذجكترل الباحثة 

المحتكل الدراسي باستخداـ مجمكعة أفكار كأسئمة منظمة يتبعيا المعمـ عند تدريسو لميارات التفكير 

 الناقد كاإلبداعي، مما يؤدم إلى تعزيز عممية تعمـ المحتكل لممادة، كاالرتقاء بطريقة تفكير الطمبة.

 

 (:SWOMالمبادئ األساسية التي يعتمد عمييا نموذج سوام )  1.2.1.2

 : تقـك عمى (SWOMأىـ المبادئ األساسية التي يعتمد عمييا نمكذج سكاـ )إف 

العقمية  دمج العادات العقمية المنتجة كالميارات كالعممياتالييكؿ األساسي لمنمكذج يقكـ عمى  -1

 .المنيجالمعرفية بشكؿ كاضح كمحدد في تدريس 

مراعاة تبايف الطمبة مف حيث الخصائص الذاتية مثؿ أنماط التفكير، كأنماط التعمـ المفضمة،  -2

 كمنطقة التطكر األقرب لمبنية العقمية الحالية، كالتي تعد عنصران أساسيان لتعمـ ناجح.
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 التفكير كالتأمؿ ركف لمتعمـ كأساسو. -3

استخدمت فعالة كمؤثرة في البناء المعرفي إذا  عممية مستمرة مدل الحياة، كتككف التعمـ -4

 االستراتيجيات المناسبة لذلؾ.

 العكاطؼ كالمشاعر كاألحاسيس كاالتجاىات كالسمكؾ الذاتي المنتج جزء مف عممية التعمـ. -5

 (.Swartz, 2003) الفعؿ كالتطبيؽ كاألداء كالعمؿ ىـ الجزء اآلخر لعممية التعمـ -6

  

  ( ومزاياه:SWOMنموذج سوام )خصائص   2.2.1.2

يقكـ عمى دمج ميارات التفكير في المنيج الدراسي فإف أىـ ( SWOMسكاـ )أف نمكذج بما 

  كمزاياه ىي:خصائصو 

مما يؤدم إلى تحسيف في عمميات التعمـ  ،رفع مستكل استيعاب الطبلب كفيميـ لممكاد التعميمية -

 .اكتسريعي

  .كسابيـ الميارات كالعمميات العقمية التي تجعؿ منيـ مفكريفا  تنمية قدرات الطبلب الذىنية ك  -

 رفع المستكل التحصيمي لمطبلب، كتخريج طبلب يتصفكف بالتعمـ الذاتي المستمر. -

تغيير نظرة الطبلب اتجاه التعمـ مف مجرد الحفظ كالتمقيف كالدراسة لبلمتحانات إلى االستمتاع  -

 .التعمـ لمحياةبالدراسة، كتقبؿ التحديات العممية ك 

 (.Swartz, 2003) تطكير ميارات التفكير لدل الطبلب كتطكير مكاىبيـ كاىتماماتيـ -

 

  :(SWOMىيكمة درس دمج ميارات التفكير في المحتوى وفقًا لنموذج سوام ) 3.2.1.2

تمثؿ ىيكمة درس الدمج نمكذجان لتصميـ دركس الدمج، لتعميـ ميارة أك عممية تفكير، كىي تحتكم عمى 

 محتكل.جميع عناصر الدمج التي تتناسب مع أم 
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الطبلب  ( مف أربعة أجزاء، يتـ فييا تركيز انتباه SWOMكفقان لنمكذج سكاـ ) كتتككف ىذه الدركس

 الطمبة عريؼالذم يتعممكنو بطريقة مختمفة، كفي كؿ جزء مف أجزاء الدرس األربعة يتـ ت التفكيرعمى 

 التفكير كالمحتكل المتيف تشكبلف ىدؼ الدرس، كأجزاء الدرس األربعة ىي: ميارتيب

 :أواًل: مقدمة الدرس

 تصميـ تمريفكىي عبارة عف مقدمة تستثير معرفة الطالب السابقة كميارة التفكير لديو، كيتـ فييا 

يساعد عمى تعريؼ الطالب بو مف خبلؿ التفكير، كالبرىنة لمطمبة سبب اعتبار ىذا النكع مف بسيط 

التفكير ىامان، كمساعدتيـ عمى الربط بيف أىمية ىذا النكع مف التفكير كتجاربيـ الخاصة، كتدريبيـ 

ي ىذا النكع مف التفكير بينما عمى عممية االشتراؾ في التفكير بميارة، كتعريفيـ بأىمية االشتراؾ ف

 (.2005)سكارتز كباركس،  يتأممكف في المحتكل الذم يتعممكنو

 :ثانيًا: التفكير النشط

بعد المقدمة يشترؾ الطمبة في تمريف يتـ فيو تكجيييـ عف طريؽ أداء ىذا النكع مف التفكير بميارة، 

د، كىذا ما يسمى بدمج ميارة التفكير لجزء يتـ تدريس المحتكل كميارة التفكير في آف كاحاكفي ىذا 

كعممياتو بشكؿ كاضح كمحدد بالمحتكل، كيساعد ذلؾ الطمبة عمى استيعاب محتكل الدرس كأىدافو، 

كتستخدـ فيو طريقتاف كاضحتاف تحثاف عمى تكجيو نشاط التفكير ىما: التحفيز المفظي )عمى األغمب 

ما يسمى بالتفكير النشط في كؿ درس مف دركس كىذا ، ككف عمى شكؿ أسئمة(، كالمنظمات البيانيةت

 (.2005)سكارتز كباركس،  (SWOMنمكذج سكاـ )

 :ثالثًا: التفكير في التفكير

يتـ فيو إشراؾ الطمبة في نشاط تأممي، حيث يضعكف مسافة بينيـ كبيف محتكل الدرس ليتمكنكا مف  

تفكيرىـ بكؿ كضكح كالتعميؽ عمى مدل التفكير في نكع التفكير الذم قامكا بو، كيخطط الطمبة لعممية 

رة لمتفكير في مثؿ يصعكبة أك سيكلة العممية، ككيؼ يمكنيـ تطكيرىا، كما إذا كانت ىذه الطريقة مث
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ىذه المكاضيع، كيخططكف لكيفية قياميـ بيذا النكع مف التفكير في المستقبؿ، كىذا ما يطمؽ عميو ما 

مجمكعة مف األسئمة مثؿ: ما نكع التفكير الذم اشتركت  كراء المعرفة، كيمكف التمرس عميو مف خبلؿ

  فيو؟ ككيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير؟ كىؿ ىذه الطريقة فعالة لبلشتراؾ في ىذا النمط مف التفكير؟

 :رابعًا: تطبيق التفكير

ل، يساعد المعمـ الطمبة عمى تطبيؽ ميارة التفكير كعممياتو التي تعممكىا في الدرس عمى مكاقؼ أخر 

كيتـ في ىذا الجزء استخداـ تماريف أنشطة االنتقاؿ مباشرة بعد االنتياء مف األجزاء الثبلثة السابقة مف 

 الدرس، كيقسـ االنتقاؿ إلى:

 شاط التفكير نفسو المستخدـ في الدرس.نكىي أمثمة مف حقؿ  االنتقال القريب:

 (.2005)سكارتز كباركس،  كىي أمثمة مف مكاد دراسية أخرل أك تجارب خاصة االنتقال البعيد:

 

 (:SWOMميارات وعمميات التفكير لنموذج سوام ) 4.2.1.2

 ( إلى قسميف ىما:SWOMتقسـ ميارات التفكير الخاصة بنمكذج سكاـ )

كؿ منيا إلى ىي تصنؼ إلى عدة ميارات عامة، كتصنؼ ك أكالن: ميارات العقؿ المعرفية كعاداتو: 

 ميارات أقؿ عمكمية:

 ا.       ميارات اكتساب المعرفة كتحقيؽ التكامؿ بيني -أ

 يف الفيـ.سميارات تكضيح األفكار كتح -ب

 ميارات تعميؽ المعرفة كصقميا. -ج

 ميارات استخداـ المعرفة استخدامان ذا معنى. -د

 منيا إلى ؿميات عامة، كتصنؼ كثانيان: عمميات العقؿ كعاداتو المنتجة كىي تصنؼ إلى عدة عم

 عمميات أقؿ عمكمية:
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 الكعي بالذات كضبطيا. -أ

 الكعي بالتفكير كضبطو. -ب

 ضبط األداء. -ج

 (.2004ضبط اإلرادة الذاتية )عبد الكريـ،  -د

 

 (:SWOMميارات التفكير الناقد واإلبداعي التي يركز عمييا  نموذج سوام ) 5.2.1.2

 الديممي كالياشمييراىا كما  سكاـ نمكذجأىـ ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي التي يركز عمييا  مف إف

 :ما يمي( 2008)

 عبلقة الكؿ بالجزء: كفيو تثار األسئمة اآلتية: -1

 ما األشياء الصغيرة التي تشكؿ الكؿ؟ -أ    

 ما كظيفة كؿ جزء؟ -ب   

 ؟لكؿ كتؤدم عممواء مجتمعة لتشكؿ اكيؼ تعمؿ األجز  -ج   

 المقارنة كالتبايف: كفييا تثار األسئمة اآلتية:    -2

 كيؼ يتشابياف؟ -أ  

 كيؼ يختمفاف؟ -ب   

 أم أكجو الشبو كاالختبلؼ تعتبر ميمة؟ -ج   

 ما التصنيفات كالنماذج التي تراىا في أبرز التشابيات أك االختبلفات؟ -د   

 ما االستنتاج المقترح مف أبرز التشابيات ك االختبلفات؟ -ق   

 اتخاذ القرار: كفيو تثار األسئمة اآلتية:  -3

 ما الذم يجعؿ القرار ضركريان؟ -أ   
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 ما قراراتي؟ -ب   

 ما النتائج المحتممة لكؿ قرار؟ -ج   

 ما أىمية ىذه النتائج؟ -د   

 ج؟أم الخيارات أفضؿ في ضكء النتائ -ق   

 ف ميارات االختيار تثار حكليا األسئمة اآلتية:إ

 ما األشياء التي يمكنني تأديتيا؟ -   

 ما الذم سيحدث إذا أديت ىذه األشياء؟ -   

 ما األشياء الجيدة التي يتعيف عمي تأديتيا؟ -   

 حؿ المشكبلت: كفييا تثار األسئمة اآلتية: -4

 لماذا تكجد ىناؾ مشكمة؟ -أ    

 المشكمة؟ما  -ب   

 ما الحمكؿ المتاحة ليذه المشكمة؟ -ج   

 ما الذم سيترتب عمى حؿ المشكمة بكاحدة مف الطرؽ أك الحمكؿ المتاحة؟ -د   

 ما الحؿ األمثؿ ليذه المشكمة؟ -ق  

 كفيو تثار األسئمة اآلتية:: التنبؤ -5

 ما الذم قد يحدث؟ -أ   

 ر إلى أف ىذا التنبؤ مرجح؟ما األدلة التي قد تحصؿ عمييا كالتي تشي -ب   

 ما األدلة المتكافرة التي ليا عبلقة فيما إذا كاف التنبؤ مرجحان؟ -ج   

 باالعتماد عمى األدلة ىؿ التنبؤ مرجح أك غير مرجح أك غير مؤكد؟ -د   

 تكليد االحتماالت : كفيو تعالج األسئمة اآلتية: -6
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 لماذا تريد تكليد االحتماالت؟ -أ   

 ما االحتماالت التي تستطيع التفكير فييا؟ -ب   

 ما األنكاع األخرل مف االحتماالت؟ -ج   

 ما بعض االحتماالت االستثنائية؟ -د   

 كيؼ تقرر  أف كاحدان مف ىذه االحتماالت ممكنان؟  -ق   

 

 مفيوم التفكير:  3.1.2

 يتحمؿ ديني ككاجب فييا تأكيؿ ال كصريحة مباشرة دعكة العقمي تدبرال إلى الكريـ القرآف دعا قدل

كالدعكة  العقؿ مشتقات فييا كردت التي القرآنية اآليات عدد نعرؼ أف كيكفي مسؤكليتو، اإلنساف

عز  اهلل أكرد كلقد حياة اإلنساف في التفكير أىمية حكؿ حتمية نتيجة إلى نتكصؿ حتى الستخدامو،

 :كمنيا كالتدرب كالبصيرة كالفكر العقؿ عف كثيرة آياتكجؿ 

 (24 آية :يتَفكَّركف( )يكنس ِلقكـ   ْاآلياتِ  )َكذِلؾ ُنفصؿُ  اهلل تعالى: قكؿ

ـْ َكَيَتَفكَُّركَف ِفي َخْمِؽ السََّماَكاِت َكاألْرِض كجؿ: ) عز كقكلو ا َكُقُعكدنا َكَعَمى ُجُنكِبِي الَِّذيَف َيْذُكُركَف المََّو ِقَيامن

 (.191 عمراف: آية آؿ) (ُسْبَحاَنَؾ َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ َربََّنا َما َخَمْقَت َىَذا َباِطبل 

 التفكير كىك اسـ كالتفكر الشيء، في الخاطر إعماؿ كىك مادة )فكر( مف مشتؽ المغة في التفكيرك 

  (2006) حيث عرفو الفي ،"مجيكؿ معرفة إلى لمكصكؿ المعمـك في العقؿ إعماؿ" كالتفكير لتأمؿ،ا

 إدراؾ ىك أك معينة، مشكمة لحؿ جديدة  بطريقة خبراتو العقؿ بيا ينظـ التي العممية "ىك التفكير فإ

 .العبلقة" نكع عف النظر بغض عدة مكضكعات، بيف أك مكضكعيف، بيف جديدة عبلقة

 الكجكد مف بحقائؽ كالتبصر اهلل مخمكقات في كالتدبر كالتفكير العقؿ إعماؿ أف في شؾ ىناؾ كليس

 كنكاميس ،الككف سنف اكتشاؼ أجؿ مف اإلنساف كسائؿ ألنيا اإلسبلمي، الديف عظميا التي األمكر
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 تجربة " أنو عمى التفكير (2003)كعبيد  كيعرؼ أيضا عفانة، لسعادتو كتطكيعيا كفيميا ،الطبيعة

 ،كالذكريات كاألرقاـ ،كاأللفاظ كالمعاني الذىنية الصكر مثؿ الرمز يستخدـمي عق نشاط كؿ تشمؿ ذىنية

كاإليماءات كالتعامؿ مع األشياء، كالمكاقؼ كاألحداث التي يبحث فييا الشخص  كاإلشارات كالتعبيرات

 بيدؼ فيـ مكضكع أك شيء معيف".

 رتقائيا نحك عمى كتتطكر بالممارسة تتككف قدرة "أنو عمى التفكير إلى (2000) كيشير ذياب

 مستكل". أعمى إلى تصؿ حتى كالتكجيو اإلرشاد إلى كتحتاج ،كتدريجي

 اإلحساس عف يختمؼ عقمي أك ذىني نشاط ىك" العاـ بمعناه التفكير (1989) كيعرؼ دم بكنك 

 أك مشكمة األفكار تحركو مف تدفؽ كؿ ىك أنو أم المجردة، األفكار إلى معا االثنيف كيتجاكز كاإلدراؾ

 . "حؿ تتطمب مسألة

 مكضكع لبحث الفرد بيا يقـك عقمية، :"عمميةىك التفكيرأف  الباحثة كمف خبلؿ التعريفات السابقة ترل

 الدماغية النشاطات أكثر مف كىك معينة، مشكمة لحؿ أم معيف، شيء كاقع الحكـ عمى أك معيف

 خصائص لو السمكؾ كىذا اإلنساف، عند إال مكجكدة ليست كىذه داخمية، عمميات كيشير إلى ،تقدمان 

كاالختيار  االستبصار عمى كالقدرة بالكاقع المعمكمات ربط الربط، كىي خاصية كجكد محددة أىميا

عادة  التنظيـ". كا 

 

 خصائص التفكير: 1.3.1.2

الخصائص  في (1981) كخير اهلل ،(2000) مف المجبر كبلن تتمثؿ خصائص التفكير كما يراىا 

 :األتية

 .لدل الفرد سابقة خبرات إلى يحتاج بؿ فييا ينحصر ال كلكنو الحسية، الخبرة مف التفكير انطبلؽ -

  .)كاعية( شعكرية عممية التفكير -
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 .يمارسو الفرد آخر سمككي نشاط أم مثؿ ذلؾ في مثمو اإلنساني النشاط مظاىر مف مظير التفكير -

 .مباشرة مبلحظتو يمكف ال ،كامف ضمني مضمر نشاط أنو بمعنى العقؿ في يحدث نشاط التفكير -

 .الحؿ نحك نشاطو فيكجو مشكؿ، مكقؼ الفرد لدل يككف عندما ينشأ ىادؼ، عمؿ التفكير -

 .المشكؿ المكقؼ في األساسية العبلقات إدراؾ عمى القدرة -

 . البدائؿ مف كبير عدد مف بديؿ اختيار عمى القدرة -

 . جديدة أفكار إلى الكصكؿ بيدؼ كذلؾ المتاحة األفكار تنظيـ إعادة عمى القدرة -

عادة االستبصار عمى القدرة -  .السابقة الخبرات تنظيـ كا 

 

 التفكير: تعميم أىمية 2.3.1.2

 ما التفكير تعميـ أىمية مف أف ترل  (2000) السركرنظران ألف التفكير عممية ىامة كال غنى عنيا فإف 

 يمي:

  .المشكمة حؿ في إبداعان  أكثر نظرة كتطكير كأكسع أكضح بشكؿ لمطمبة األشياء رؤية إتاحة -

 .جديدة أفكار إلى يكصؿ الذم كىك التفكير إيجابيان  تفكيران  يفكركا كي لمطمبة الفرصة إتاحة -

 .منطقييف مفكريف إلى الطمبة تحكيؿ -

 .كاالمتيازات كالكظائؼ الفرص التعميمية عمى لمتنافس الطمبة إعداد -

 .لمطمبة النفسية الحالة تحسيف في اإلسياـ -

    معالجة استقصاء في تكظيفيا مرحمة إلى المعرفة اكتساب مرحمة مف االنتقاؿ في الطمبة مساعدة -

 .الكاقع عالـ في الحقيقية المشكبلت

 .المجتمع نحك بالمسئكلية كاإلحساس االنتماء مشاعر كتقكية الذات مفيـك تنمية -
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 :ميارات التفكير 3.3.1.2

كأف  ،التفكير ميارات يعمـ أف األجدر مف طبلبو تعميـ بغرض المدرس يقـك بو تعميمي كؿ مكقؼ 

 كقد أشار أبك شمالة ،كالمسائؿ التدريبات حؿ في الطمبة تفكير مف أصيبلن  جزءان  الميارات تمؾ تككف

 التفكير: ميارات مف مجمكعة إلى( 2003)

 لترتيب، كتنظيـكا لتصنيؼ،كا المقارنة،ك  المبلحظة، كتنظيميا: تشمؿ المعمكمات جمع . ميارات1

 المعمكمات.

 عمى العبلقات كالتعرؼ ،التمخيصك  التفسير،ك  التطبيؽ، كتحميميا: تشمؿ المعمكمات معالجة ميارات .2

  .كاألنماط

يجادك  الفرضيات، كضعك  المركنة،ك  الطبلقة، لمعمكمات: كتشمؿا تكليد ميارات .3  الفرضيات، كالتنبؤ ا 

 . المعطيات ضكء في

 كميارات االستدالؿ ،كالمغالطات األخطاء عمى التعرؼك  النقد، تشمؿ المعمكمات: تقييـ ميارات .4

 التمثيمي(. االستدالؿك  االستنتاجي، كاالستدالؿ االستقرائي، )االستدالؿ

 .كالتقييـ كالمراقبة التخطيط كيشمؿ المعرفي: فكؽ التفكير ميارات .5

 

 : لمميارة المميزة الخصائص 1.3.3.1.2

 ( إلى أف الميارة يمكف أف تعمـ بالتقميد كالتدريب كىذه الطريقة ليست المثمى لتعمـ 2003يشير سبلمة )

 المعمـ فتزكيد لمكقت، مضيعة التقميد سيككف لمنظريات، كالمبادئ الكاعية المعرفة الميارة، فبدكف

عطاؤه تتعمؽ بالميارة التي كاألفكار المعارؼ بمجمكعة  مف يمكنو المناسب، لمتدريب الكافية الفرصة كا 

تقانيا الميارة تطكير  عند كاكتسابيا كتطكيرىا الميارة لتعمـ الكسيمة ىك كالتدريب معنى، بطريقة ذات كا 

 .لفردا



21 

 

 :السميمة الميارة تنمية 2.3.3.1.2

ضركرة أخذ المقترحات اآلتية  إلى( 2007) عفانة كآخركف كمف أجؿ تنمية سميمة لمميارة فقد أشار

   بعيف االعتبار، كالتي تتمثؿ في: 

    تحقؽ الفيـ إذا ما ميارة إجراء في أداؤه يتحسف الطالب أف بو المسمـ الميارة: مف قبؿ الفيـ تنمية -

  .فيـ دكف آليان  كتنفيذىا جامدة، قكاعد صـ مف أفضؿ األحكاؿ جميع في كىك بو، يقـك لما

 كاحد، نمط عمى يككف ال بحيث متنكعة، تماريف المعمـ يكفر أف الركتيني: التدريب عف االبتعاد -

 .الفردية الفركؽ كتراعي التفكير، عمى تشجع كبحيث

 بيـ، خاصة طرؽ كابتكار جديدة، بحمكؿ التفكير عمى الطمبة المعمـ يشجعيجب أف  التفكير: أصالة -

 .بعينيا بطريقة الحؿ عمى يجبرىـ كال

 أخطاء الطمبة تتبع يستمـز كىذا ،الخاطئة كليس الصائبة كاإلجراءات الحمكؿ عمى التدريب يتـ أف -

 . بأكؿ أكالن  عبلجيا عمى كالعمؿ

 . الفردية االحتياجات التدريبية مراعاةك كاستعداداتيـ،  الطبلب قدرات حسب التدريب تفريد يتـ أف -

 . إسراؼ ببل مكزعة فترات عمى التدريب يتـ أف - 

 .تقدميـ بمدل تزكيدىـ يتـ كأف كتكجييات، إرشادات الطمبة يعطي أف  -

 .كتطكيران  تحسينان  بؿ عقابان  التدريب يككف ال أف يجب  -

 .كالتكجيو السميـ النفسي، كالدعـ كالتنكيع، التشجيع، خبلؿ مف لمتعمـ، كالدافعية الحماس إثارة -

 

 اتجاىات تعميم التفكير: 4.3.1.2

أف ىناؾ إجماعان بيف العمماء كالمربيف بضركرة تعميـ كتطكير الميارات التفكيرية لدل أظيرت الدراسات 

 كيؤكد دم بكنك ،جميع أفراد المجتمع، كفي جميع المراحؿ العمرية كخاصة لدل طمبة المدارس
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أنو يمكف تعميـ التفكير، ألف التفكير يبسط األشياء كالمكاقؼ، كال يعمؿ عمى تعقيدىا، كيجب  (1989)

إلى أف برامج تعميـ التفكير تمكف  (Costa, 2001كيشير ككستا ) ،النظر إليو كعممية بسيطة كآلية

تساعد عمى  كما أف برامج تعميـ التفكير ،المتعمميف مف حؿ المشكبلت، كاتخاذ القرارات المناسبة

اإلنجاز الذاتي  إكساب الطمبة فرص التحدم كاالكتشاؼ، كتنمية الثقة بالنفس، كاحتراـ الذات، كتحفيز

 أف ىناؾ ثبلثة اتجاىات رئيسية في أساليب تعميـ التفكير كىي: (2008) نكفؿ كقد ذكر، لمطمبة

األسمكب المستقؿ حيث يتـ فيو تعميـ التفكير عمى شكؿ ميارات مستقمة عف محتكل  االتجاه األول:

 المكاد الدراسية، مثؿ مادة تسمى " تعميـ التفكير".

أسمكب الدمج كالتكامؿ حيث يتـ تعميـ التفكير ضمف المكاد الدراسية كجزء مف الدركس  االتجاه الثاني:

الصفية المعتادة، كال يتـ تحديد حصة مستقمة لمميارة أك عممية التفكير،كيككف محتكل الدرس الذم تعمـ 

 .فيو الميارة جزءان مف المنياج المدرسي

تدريس المادة الدراسية كمادة مستقمة ليا مدرسكىا : الجمع بيف األسمكبيف حيث يتـ االتجاه الثالث

 كحصصيا كاختباراتيا، ككذلؾ تضميف التفكير ضمف المحتكل الدراسي.

 

 مبررات دمج التفكير في المنيج: 5.3.1.2

مف مبررات استخداـ الدمج في تعميـ ميارات التفكير في التدريس المنتظـ لممكاد الدراسية أنيا كسيمة 

كتساعد الطبلب عمى حؿ مشكبلت صعكبات التعمـ المدرسي، كتعزيز التفكير  لتغيير المناىج،

 (.2003شكارتز كبيركنز، الصحيح لدييـ )

ككما أف تعميـ ميارات التفكير مف خبلؿ دمجيا بمحتكل الدركس اليكمية يعد األفضؿ لتكظيؼ الكقت  

ف عمميات التفكير كمياراتو ال يحدث بشكؿ مستقؿ كمنفصؿ عما  ،(2003لتعمميا معان )زيتكف،  كا 

كما أف ىناؾ ردكد فعؿ ايجابية مف المعمميف مشجعة لبلستمرار في دمج  ،(2004يحيط بيا )غبايف، 
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تعميـ التفكير ضمف المناىج، كيرل البعض أف تعميـ مناىج غير مألكفة لمطمبة بكصفيا مادة مستقمة 

لؾ لخركجيـ عف الجك المألكؼ لدييـ، كما أف لكؿ مادة دراسية أساليب فيـ سيجعميـ يتخبطكف، كذ

 .(2005يصاليا لمطمبة )السركر، إخاصة بيا، فالمختص فييا ىك األقدر كاألفضؿ عمى 

 كيمكف تمخيص مبررات دمج التفكير في المنيج في النقاط التالية:

 .تعميميتحسيف نكعية تفكير الطمبة ضمف سياقات كمحتكل  -

مساعدة الطمبة عمى مكاجية تحديات الحياة كالتكنكلكجيا عف طريؽ تزكيدىـ بأدكات تساعدىـ عمى  -

 مكاجيتيا بأمف كثقة كنجاح.

 تعمـ ميارات أساسية لمحياة مثؿ حؿ المشكبلت كاتخاذ القرار. -

 نمك التفكير كاعتباره ىدفان لجميع الطمبة ضمف المنياج. -

 إمكانية تعميـ التفكير في جميع مكاد المنياج المدرسي كالمكاقؼ الحياتية. -

 التكجو نحك التطبيؽ في تعمـ المكاد الدراسية. -

 مما يؤدم إلى زيادة في الفيـ كالتحصيؿ. ،زيادة كفاءة كقدرة المتعمـ في التفكير في محتكل التعمـ -

 الدمج متطمب طبيعي لتعمـ التفكير في المكاف كالمحتكل كىك المنياج. -

تمبية منطقية لكقائع التعميـ كالتعمـ في الصؼ بدالن مف  ،إدخاؿ ميارات التفكير كدمجيا في المنيج -

  (.2013قطع التفكير أك تحديده منفصبلن بعيدان عف المحتكل التعميمي )قطامي، 

فييا يؤمف بإمكانية تنمية التفكير مف خبلؿ إدخاؿ ميارات التفكير بما ف (Costa, 2001ككستا ) أما

 ,Swartz)سكارتز كىذا ما يؤيده ، إلى مناىج الطمبة ابتداءن مف مرحمة الركضة ،ميارات التفكير العميا

لتدريس   ، الذم يرل أف المنياج الدراسي يكفر سياقاتSWOM))صاحب نمكذج سكاـ  (2003

كميارات  تعزز مف دراسة المحتكل مقررةميارات التفكير كاكتسابيا مف خبلؿ تصميـ دركس دمج 

 التفكير لدل الطمبة، كأف دمج ميارات التفكير في المحتكل يعطي قكةن كعمقان لممحتكل.
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 الرياضي: التفكير 4.1.2

 لبحث الفرد دماغ بيا يقـك التي العقمية، النشاطات مف سمسمة بأنو الرياضي يمكف تعريؼ التفكير

 لو السمكؾ كىذا الرياضيات، في معينة مشكمة حؿ أك شيء، عمى كاقع الحكـ معيف، أك مكضكع

 عمى كالقدرة ،بالكاقع الرياضية المعمكمات ربط كىي الربط كجكد خاصية أىميا محددة خصائص

عادة التنظيـ كاالختيار االستبصار  .كا 

 

 :أنماط التفكير الرياضي 1.4.1.2

 كيمكف ،كالناقد، كاإلبداعي كاالستداللي، البصرم، التفكير أىميا: كمف أنماط لو الرياضي كالتفكير 

 في الرياضية المشكبلت كالمسائؿ مكاجية في لمفرد المصاحب التفكير بأنو الرياضي التفكير اعتبار

 كالعمميات الحؿ، عممية منيا التي تتككف العقمية بالعمميات تتعمؽ اعتبارات عدة دهدكتح ،حميا محاكلة

 أف يجب التي الرياضية كالعمميات مختمفة األنكاع، مسائؿ حؿ عممية منيا تتككف التي المنطقية

 .(2006)الخطيب،  الرياضية لمسائؿا أك تالمشكبلفي حؿ  تستخدـ

 

 :الرياضي التفكير ميارات 2.4.1.2

 يعتريو الغمكض مازاؿ ،خاص بشكؿ الرياضي التفكير كمفيـك عاـ، بشكؿ التفكير ماىية تحديد إف

 فنظرة كمدارسيـ الفكرية، العممية كاىتماماتيـ الباحثيف تكجيات اختبلؼ إلى ذلؾ كيعزل كالتعقيد،

 معمـ بيف تختمؼ ىذه النظرة أف كما النفس، عمماء نظرة عف تختمؼ الرياضي التفكير إلى الرياضييف

 الشخص خبرة باختبلؼ ىذه النظرة كتختمؼ كما الثانكية، المرحمة كمعمـ األساسية لممرحمة لرياضياتا

 النفس كعمـ الرياضيات مناىج في كالمتخصصيف الباحثيف مف عدد قاـ لذا، كالمينية األكاديمية

 كاضحة يسيؿ بصكرة كمياراتو أنماطو كتحديد ،الرياضي لمتفكير تعريؼ سعييـ لكضع في التربكم،
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الصفات  حكؿ كاالستقصاء بالبحث الطمبة لدل بو كاالرتقاء، الرياضي التفكير تنمية العمؿ عمى معيا

 عمى كلكف ،الرياضية القدرة مف عاؿ مستكل لدييـ الذيف األفراد لتفكير المميزة كالمبلمح كالخصائص

 التفكير أنماط كميارات جميع يكضح منطقي إطار كضع يمكف ال فإنو المحاكالت، تمؾ مف الرغـ

 .(2006، )الخطيب الرياضي

 الرياضية الميارات استخداـ يتضمف الرياضي التفكير أف ( إلىWilson, 1993أشار كلسف )ك 

 فييا التي تحقؽ كالحاالت الشركط األفكار، كتحديد بيف العبلقات كاكتشاؼ األفكار، التالية: فيـ

 التفكير بتحديد مظاىر قاـ كما األفكار، بيذه المرتبطة المسائؿ كحؿ ،ابيني فيما كالعبلقات األفكار

 :التالي النحك عمى الرياضي

 .التقدير  -

 .الذىني الحساب  -

دراؾ العبلقات األساسية، كأفكاره المكضكع بنية فيـ بذلؾ كيقصد الرياضيات، بنية دراسة -  كا 

 . المختمفة الرياضية المكضكعات بيف كالترابطات

 . المسألة حؿ  -

 .الرياضي البرىاف  -

 . بالرمكز التعبير  -

 .اإلستنتاجي كالتعميؿ االستقرائي، ذلؾ: التعميؿ كيشتمؿ الرياضي، التعميؿ  -

 تتمثؿ في: الرياضي التفكيرإلى أف ميارات  (2006) الخطيب يشيركما 

  .المخططات اليندسيةك  البيانية، التمثيبلتك  الصكر،ك  الجداكؿ، استخداـ ذلؾ كيتضمف النمذجة: -

 .التعميمات إلى الكصكؿ كيتضمف االستدالؿ: -

  بالرمكز. التعبير -
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 النتائج. مقارنة يتضمفك  المنطقي: التحميؿ -

 التجريد. -

 فعالية(. كاألكثر كمفة األقؿ)األفضؿ  الحؿ إلى الكصكؿ -

 النمط، إيجادميارات  يتضمف الرياضي التفكير أف ( إلىGreenwood, 1993) غرينككدكأشار 

 بكضع قاـ كما ،الكاحد السؤاؿ لحؿ مختمفة إستراتيجيات كاستخداـ الخطأ، مكضع كالتعميـ، كتحديد

 : ىي المعايير كىذه لدل الطالب الرياضي التفكير نمكذج ضكئيا في نحاكـ التي المعايير مف عدد

 كاضحة تككف بحيث باختيارىا، قاـ التي الحؿ إستراتيجيات كتكضيح تفسير عمى الطالب قدرة -

 .الشيء لذلؾ كمدركان  فاىما كاف إذا إال شيء تفسير يستطيع ال الطالب أف حيث لآلخريف، كمفيكمة

 عمى كقدرتو الميمات، إلنجاز كميارات معارؼ مف يمتمكو ما كعمى نفسو عمى الطالب اعتماد -

 تمؾ لتجاكز لو المساعدة يد لتقديـ المعمـ إلى المجكء دكف كعقبات صعكبات مف يعتريو ما تجاكز

 .كالعقبات الصعكبات

 .معطاة إجابات في الخطأ مكاضع تحديد عمى الطالب قدرة -

 السؤاؿ. حؿ عند الحسابية كالعمميات الخطكات مف ممكف عدد أقؿ استخداـ -

ستراتيجيات حمكؿ عدة تقديـ عمى الطالب قدرة -   الكاحد. لمسؤاؿ كا 

 في السؤاؿ إنجازىا، ككضع المطمكب كالميمة السؤاؿ حكؿ إضافية أسئمة صياغة عمى الطالب قدرة -

 الرئيس. السؤاؿ عف اإلجابة التكصؿ إلى في يساعد مما فيو، المعطى السياؽ غير مختمفة سياقات

 متفكير الرياضي كعرفيا عمى النحك اآلتي:ل( ميارات 2005كقد أكرد السعدم )

أك أكثر مف عبارة رياضية تحدد عبلقة بيف مفيكميف بأنو  يعرؼ التعميـ الرياضيالتعميـ:  -1

 المفاىيـ الرياضية.

 االستنتاج: كيقصد بو الكصكؿ إلى نتيجة خاصة اعتمادان عمى مبدأ عاـ أك قاعدة عامة. -2
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االستقراء: كيقصد بو الكصكؿ إلى نتيجة عامة مف بعض المشاىدات أك المبلحظات أك األمثمة  -3

 الخاصة.

ر عف األفكار الرياضية، أك الجمؿ كالعبارات كيعني استخداـ الرمكز في التعبيالتعبير بالرمكز:  -4

 الرياضية المفظية.

 التخميف: ىك الحزر الكاعي. -5

 النمذجة: كتعني التمثيؿ الرياضي لمعناصر كالعبلقات في نسخة مثالية. -6

المنطقي: كيقصد بو دراسة منطؽ العبارات تبعان لشكميا، حيث تمثؿ العبارات كنفييا  التفكير -7

 ط المنطقية بالرمكز، كتطبيؽ النتائج النيائية عمى جميع العبارات التي ليا الشكؿ نفسو. كأدكات الرب

سمسمة مف العبارات، لبياف صحة نتيجة ما، عف طريؽ االستدالؿ كالمنطؽ،  البرىاف الرياضي: ىك -8

   كتقديـ الدليؿ استنادان إلى نظرية أك مسممة سابقة. 

 الرياضي كمياراتو، التفكير أنماط حكؿ الباحثيف نظر كجيات تعدد مف بالرغـ أنو سبؽ، مما كيبلحظ

الميارات  في لتي تكجزىا الباحثةاك  كالميارات، األنماط تمؾ مف عدد عمى إجماع شبو ىناؾ أف إال

 كاألنماط اآلتية:

 التفكير الرياضي، االستنتاجي، البرىاف التفكير النمط، عف البحث التعميـ، االستقرائي، )التفكير 

 الرياضية، المسألة حؿ التبرير، التعميؿ، النمذجة، بالرمكز، التعبير المتغيرات، المنطقي، استخداـ

 .العبلقي( كالتفكير

 

 المفاىيم اليندسية: 5.1.2

 المفاىيـبدراسة  المستكية اليندسةكتعنى تعتبر المفاىيـ اليندسية أحد أنكاع المفاىيـ الرياضية،  

كتعنى  ،كاألشكاؿ األخرل في المستكل، ةكالدائر لؤلشكاؿ اليندسية في المستكل مثؿ المربع كالمستطيؿ 
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كمتكازم المستطيبلت كالمخركط كاليـر اليندسة الفراغية بدراسة المفاىيـ لممجسمات مثؿ المكعب 

 .(2010)أسعد،  كالكرة كغيرىا مف المجسمات

 

 تعريف المفيوم: 1.5.1.2

المفيكـ بأنو " صكرة ذىنية لمجمكعة حقائؽ يعبر عنيا بكممة أك مصطمح أك  (2010) عرؼ الطيطي

" ( 2006) عفانة عرؼكما ، رمز بالتعريؼ بالكممة أك بالرمز أك المصمح لمداللة المفظية لممفيـك

المفيكـ الرياضي بأنو " مجمكعة مف الخصائص المشتركة لممضاميف التربكية التي ترتبط مع بعضيا 

 ض في إطار رياضي مكحد لبناء األساس المنطقي لمصطمح المفيـك أك قاعدتو".البع

أفكار مجردة يمكف " بأنيا (2008) أما المفاىيـ اليندسية كالرياضية بشكؿ عاـ فقد عرفيا شنطاكم

المفيـك الرياضي ىك بناء عقمي، كىك تجريد عقمي ك  ،كصفيا أك تعريفيا كال يمكف إدراكيا بالحكاس"

مشتركة كمميزة لمجمكعة مف األشياء أك األحداث التي يمكف مبلحظتيا، كتسمى ىذه لخكاص 

 .المجمكعة مجمكعة المرجع لممفيـك كعناصر ىذه المجمكعة تسمى أمثمة المفيكـ

كبناءن عمى ىذه التعريفات تعرؼ الباحثة المفيكـ اليندسي بأنو "مجمكعة مف الخصائص اليندسية التي 

  ."أساس صفة مشتركة أك أكثر، كالتي يمكف أف يشار إلييا  باسـ أك رمز عمى يمكف جمعيا معان 

 : الرياضية تصنيفات المفاىيم 2.5.1.2

 ثبلثة تصنيفات لممفاىيـ الرياضية كىي: (2005) يذكر عريفج كسميماف

 أوال: تصنيف برونر ومعاونيو: فقد قسم برونر المفاىيم الرياضية إلى ثالثة أقسم ىي:

.  الربطية: المفاىيم -أ  كىي مفاىيـ تستخدـ أداة الربط )ك( عند ذكر جميع خكاص المفيـك

: كىنا يككف لممفيكـ أكثر مف خاصية، ثـ نختار مف بيف التحيزية أو الفصمية المفاىيم -ب

 كاحدة دكف غيرىا مف الخصائص لمتعبير عف المفيكـ.خاصية الخصائص 
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عبلقة معينة بيف األشياء كمفيكـ "أكبر مف"، كمفيـك  كىي مفاىيـ تشتمؿ عمى المفاىيم العالقية: -ج

 "أصغر مف".

 :ثانيا : المفاىيم الداللية بالمقارنة مع المفاىيم الوصفية وتنقسم ألربعة أنواع

كىي المفاىيـ التي تستخدـ لمداللة عمى شيء ما مثؿ مفيكـ عبارة صائبة أك المفاىيم الداللية :  -أ

 الداللي ىك المفيكـ الذم مجمكعة اإلسناد لو أك مجمكعة المرجع لو ليستعبارة خاطئة، كالمفيكـ 

 }،...3 ،2، 1 {جمكعة خالية، فمثبل مفيـك العدد الطبيعي مفيـك داللي ألف مجمكعة اإلسناد لو ىيم

 كىي ليست خالية. 

   المفاىيم الوصفية )المميزة(: -ب

 كمفيكـ "الصدؽ" في  مف األشياء  تتصؼ بيا مجمكعة  كىي المفاىيـ التي تحدد خصائص معينة

القسمة العبارات الرياضية أك مفيـك التآلؼ في النظاـ الرياضي المبني عمى المسممات، كمفيكـ قابمية 

ك لمفاىيـ الكصفية ىي مفاىيـ غير داللية فإذا كاف الصدؽ مفيكما كصفيا فمفيكـ عبارة صائبة ىكا

 .مفيـك داللي

 م المجردة والمفاىيم الحسية:المفاىي -ج  

 المفاىيـ الحسية: ىي المفاىيـ التي عناصر إسنادىا أشياء مادية يمكف مبلحظتيا  كقياسيا كمفيـك -

 الفرجار، كالمنقمة.ك المسطرة، 

 ال يمكف مبلحظتيا أك قياس مجمكعة إسنادىا.ك المفاىيـ المجردة: كىي مفاىيـ داللية غير حسية،  -

 المفردة والمفاىيم العامة:المفاىيم  -د

  .(7المفاىيـ المفردة: كىي مفاىيـ مجمكعة إسنادىا مجمكعة أحادية مثؿ مفيـك العدد ) -

المفاىيـ العامة: كىي المفاىيـ التي تحتكم مجمكعة إسنادىا عمى أكثر مف عنصر مثؿ مفيـك العدد  -

 الطبيعي، كمفيـك االقتراف التربيعي.
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 ورازنج  ثالثًا : تصنيف جونسون 

 حيث قسمت المفاىيـ الرياضية إلى أربعة أنكاع ىي: 

   عمى األمثمة أك يتـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تعميـ الخصائص مفاىيم متعمقة بالمجموعات: -أ

 الكاردة.الحاالت 

 (، مفيـك المربع.3مثؿ مفيـك العدد )

 .المصفكفات كتركز عمى طرؽ العمؿ مثؿ مفيـك جمع مفاىيم متعمقة باإلجراءات: -ب

 كىي تركز عمى المقارنة كالربط بيف عناصر مجمكعة أك مجمكعات مفاىيم متعمقة بالعالقات: -ج

 .₌، ‹ ، › كمفاىيـ 

 كمفيـك االنغبلؽ، العنصر المحايد، التجميع. مفاىيم متعمقة بالبنية أو الييكل الرياضي: -د

 إلى ثبلثة أنكاع ىي:( 2001) المفاىيـ الرياضية كما كرد في الصادؽ يزندكيصنؼ 

كىذه المفاىيـ تتعمؽ بتصنيؼ األعداد كالعبلقات بينيا كىذه المفاىيـ  المفاىيم الرياضية البحتة: -1

 مستقمة كال ترتبط بالطريقة التي يكتب بيا العدد.

 أمثمة لمفيكـ العدد الزكجي رغـ أف كبلن منيا مختمؼ عف اآلخر في الكتابة. ىي، 12، العدد8مثاؿ: 

كىي المفاىيـ التي تعتمد عمى خكاص األعداد بصكرة مباشرة عمى الطريقة المفاىيم الرمزية:  -2 

 التي تمثؿ بيا تمؾ األعداد.

 في النظاـ العشرم أم سبع كعشركف. 27مثاؿ: العدد 

كىي تطبيؽ لممفاىيـ الرمزية كالبحتة في حؿ المشكبلت في عمـ الرياضيات  المفاىيم التطبيقية: -3

 لمجاالت األخرل المتصمة بو.كفي ا

 مثاؿ: المساحة، الحجـ، الطكؿ كميا مف المفاىيـ التطبيقية.
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 :تعمم المفيوم 3.5.1.2

صفو بأنو نشاط يقـك بو المتعمـ مما يؤدم إلى قدرتو كك عف مراحؿ تعمـ المفيكـ  (1984) كرد نشكاتيأ

كاحد اعتمادان عمى الخصائص المشتركة عمى التصنيؼ لمحكادث أك المثيرات المتباينة جزئيان في صؼ 

 بينيا مما يدلؿ ذلؾ عمى تعمـ المفيكـ.

 مما يتطمب استخداـ عمميات بسمكؾ  التصنيؼ، "بقياـ المتعمـ  :(1988كما عرفو سعادة كاليكسؼ )

، يتـ مف خبلليا  عقمية إلجراء مقارنات متعددة كشاممة بيف مجمكعة مف المثيرات المقدمة عمى المفيـك

بناءن عمى صفة مميزة أك أكثر كاحدة كتجميعيا معان في فئة  ،يز أمثمة المفيكـ مف ال أمثمة المفيكـتمي

 ."تمؾ الصفة أك الصفات المميزة لممفيكـ فييافر االتي ال تتك ك  ،كاستثناء البل أمثمة مف ذلؾ الصنؼ

 مراحؿ لتعمـ كتعميـ المفاىيـ كما يمي: (1994) عبد المنعـ كيذكر األغا ك

 كيتـ في ىذه المرحمة الخطكات اآلتية: المرحمة األولى )تقديم المعمومات والتعرف عمى المفيوم(

 .يقدـ المعمـ أمثمة محددة عف المفيـك المراد تدريسو -1

يقارف التبلميذ بيف األمثمة )التي تتكافر فييا خصائص أك صفات المفيكـ(، كالبل أمثمة )التي ال  -2

 صفات المفيكـ(.تتكافر فييا خصائص أك 

 يقـك التبلميذ بفرض الفركض كاختبارىا. -3

 يحدد التبلميذ تعريفان يحتكم عمى الخصائص األساسية لممفيكـ أك ما يسمى الخصائص الحرجة. -4

 المرحمة الثانية )اختبار التوصل لممفيوم( 

.يتعرؼ التبلميذ عمى أمثمة أخرل كيحددكف إف كانت تنتمي لممفيـك أك ال تنتم -1  ي لممفيـك

 يؤكد المعمـ االفتراضات كيعطي أسماء المفاىيـ. -2

 يشارؾ التبلميذ بأمثمة مف عندىـ عمى المفيكـ. -3

 المرحمة الثالثة )تحميل استراتيجيات التفكير( 
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تعمـ المفاىيـ ترتيب القرارات التي يتخذىا الناس عندما يكاجيكف كؿ مثاؿ جديد  بإستراتيجيةكيقصد 

 :لممفيكـ، كيتـ تحميؿ التفكير عندما يقكـ التبلميذ باألعماؿ اآلتية

 كصؼ األفكار التي تراكدىـ في تنظيـ المعمكمات كأسس التصنيؼ. -1

 مناقشة دكر الفركض كالخصائص. -2

 ض.مناقشة نكع كعدد الفرك  -3

تعمـ بسرد جميع خصائص مكترل الباحثة أف قدرة المتعمـ عمى  تعمـ المفيكـ تككف عف طريؽ قياـ ال

كالكصكؿ لمخصائص األكثر ارتباطا لممفيكـ،  ،كمف ثـ يقكـ بعمؿ تمييز ليذه الخصائص ،المفيكـ

 مف خبلؿ ،كمف ثـ قدرة المتعمـ عمى االنطبلؽ لخطكة ميمة كىي القدرة عمى التصنيؼ لممفيكـ

التمميذ خكاصو الحرجة كالمميزة لو، كفي النياية يككف اليدؼ األسمى مف تعمـ المفاىيـ كىك اكتساب 

 عمى التعميـ لممفاىيـ األخرل التي تمتمؾ نفس الصفات أك الخصائص. لقدرةا

 

  :اليندسية المفاىيم تدريس عند ممالمع تحركات 4.5.1.2

 اآلتية:بالتحركات  يقـك المفاىيـ  تدريس عندأف المعمـ  (2002) عبد اليادم كآخركفأشار 

  .حيث يقدـ المعمـ خاصية كاحدة لممفيكـ تحرؾ الخاصية الكاحدة: -1

  .الشيء الذم يطمؽ عميو المفيكـالمعمـ حيث يحدد  تحرؾ التحديد: -2

 بينو كبيف مفيـككيبرز أكجو الشبو كاالختبلؼ مفيـك معيف  كىنا يتناكؿ المعمـ :نةتحرؾ المقار  -3

  .آخر سبؽ تعممو

  .مف األمثمة عف المفيكـ الذم سكؼ يقدمو ان عدد يعطي المعمـكىنا  تحرؾ المثاؿ )أمثمة االنتماء(: -4

كىذه الطريقة عكس التحرؾ السابؽ في أمثمة االنتماء حيث  مثاؿ )أمثمة عدـ االنتماء(: تحرؾ البل -5

  .عف عدـ االنتماء لممفيـك الذم سكؼ يقدمويقـك المعمـ ىنا بإعطاء أمثمة مختمفة 
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 ،يمكف االستغناء عف الرسـ في تقديـ المفاىيـ الرياضية كخصكصان اليندسية منياال  تحرؾ الرسـ: -6

 تقديـ متكازم األضبلع، المربع، المستطيؿ دكف الرسـ.المعمـ  فبل يستطيع

عان كاستعماالن كسيكلة كأكثر دقة يعتبر ىذا التحرؾ مف أكثر التحركات شيك  تحرؾ التعريؼ: -7 

كتحديدان لممفيكـ، كلكف ىناؾ الكثير مف الدراسات التي تقكؿ بأنو مف أكثر التحركات صعكبة عمى فيـ 

الطبلب مما يدفع الطبلب لحفظ  المفيكـ أكثر مف فيمو، كبالتالي ال يستطيع الطالب تكظيؼ المفيـك 

 .بشكؿ كبير

 

 عمم المفاىيم اليندسية:العوامل المؤثرة في ت 5.5.1.2

 :(2001) قطامي كقطامي  ىاأكرد كالتيمف العكامؿ التي تؤثر عمى تقديـ المفاىيـ كتعمميا 

 خصائص التعمـ. -

 خصائص المكقؼ التعميمي. -

 خصائص المفيـك المراد تعميمو. -

 عكامؿ ترتبط بدكر المعمـ كمنيا ما يمي: -

خبار المتعمـ بيا. -أ     تحديد المثيرات البلزمة كا 

خبار المتعمـ بيا.  -ب     تحديد االستجابة المرغكبة كا 

خبار المتعمـ بيا. اإلستراتيجيةتحديد  -ج     المبلئمة كا 

 تييئة الممكمات الضركرية لممفيكـ. -د   

 إعداد الطمبة السترجاع المعمكمات المناسبة. -ىػ   

 ستكل الدافعية لدل المتعمـ.زيادة م -ك   

 ( أف تعمـ المفيـك يتأثر بمجمكعة عكامؿ عند تقديمو كىي: (Clarck, 1971كيضيؼ كبلرؾ
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 ما يتعمؽ بنكع المفيكـ )مجرد، مادم(. -

 ما يتعمؽ بنكع المثيرات أك الدكافع. -

 ما يتعمؽ بالمتعمـ مف حيث خصائصو النمائية كجنسو، كذكاؤه، كعمره، كمستكاه. -

 ما يتعمؽ بالميمة التعميمية كالخبرة السابقة بالمفيـك المستيدؼ. -

 ما يتعمؽ بالقدرات اإلبداعية في التفكير. -

 

  الدراسات السابقة 2.2

 

 (:SWOMالدراسات المتعمقة بنموذج سوام ) 1.2.2

 

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ نمكذج سكـ في التفكير فكؽ  (2014أبو ىنطش )أجرت 

المعرفي كاالتجاىات العممية كالتحصيؿ في العمكـ العامة لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في 

( طالبان كطالبة مف 144مدارس الككالة في منطقة نابمس، كتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مككنة مف )

ساسي مكزعيف عمى أربع شعب في مدرستيف: مدرسة ذككر كمدرسة إناث، طمبة الصؼ السابع األ

( طالبان كطالبة شكمتا شعبتيف كاألخرل ضابطة 72كفي مجمكعتيف إحداىما تجريبية تككنت مف )

( طالبان كطالبة شكمتا شعبتيف، كاستخدمت الباحثة ثبلث أدكات ىي مقياس التفكير 72تككنت مف )

( لمعينات t – testجاىات العممية، كاختبار تحصيمي، كتـ استخداـ اختبار )فكؽ المعرفي، كمقياس االت

لمتعرؼ عمى حجـ تأثير التدريس باستخداـ نمكذج  (Eta squareالمستقمة كتـ حساب مربع ايتا )

سكاـ، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسطات مستكل التفكير فكؽ المعرفي 

بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية، ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة 
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ابع األساسي عمى مقياس االتجاىات العممية بيف إحصائية في متكسطات عبلمات طبلب الصؼ الس

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية، كأيضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

في متكسطات تحصيؿ طبلب الصؼ السابع األساسي بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح 

 المجمكعة التجريبية.

 

 في تحصيؿ مادة SWOM)) إلى معرفة فاعمية إستراتيجية سكـ (2011)حسين كىدفت دراسة 

 ، العممي في ثانكية أـ عمارة لمبنات التابعة لمديرية دياليالكيمياء لدل طالبات الصؼ الخامس 

( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس العممي، كتـ تقسيميف إلى 60عينة الدراسة مف ) تككنت

( طالبة تعممف بالطريقة التقميدية، كالمجمكعة الثانية تجريبية 30مجمكعتيف األكلى ضابطة تتككف مف )

، كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي، قامت الباحثة30تتككف مف )  ( طالبة تعممف بإستراتيجية سـك

( فقرة مف األسئمة المقالية كالمكضكعية، كتـ 50بإعداد أداة الدراسة كىي اختبار تحصيمي مككف مف )

لعينتيف (  t-Testالتحقؽ مف صدقة كثباتو، كتـ معالجة البيانات إحصائيا باستخداـ اختبار ) 

كعتيف مستقمتيف، كتكصمت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ بيف المجم

 .كلصالح المجمكعة التجريبية

 

 فيدفت إلى فحص أثر استخداـ برنامج تعميمي مستند إلى نمكذج سكاـ (2007العنزي )أما دراسة 

((SWOM  في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدل طبلب الصؼ السادس االبتدائي في مدينة عرعر

طالبان مف طبلب الصؼ السادس ( 57) تككنت عينة الدراسة مفك  ،بالمممكة العربية السعكدية

( طالبان، درست 29مف ) تاالبتدائي، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: المجمكعة األكلى ضابطة تككن

( طالبان، درست باستخداـ برنامج تعميمي 29مف ) تبالطريقة التقميدية، كالمجمكعة الثانية تجريبية تككن
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كمقياس فريدماف  بو التجريبي،استخدـ الباحث المنيج ش SWOM))مستند لنمكذج سكاـ 

(Friedman, 1996 لدل )( الذم يقيس مرحمتيف مف مراحؿ عممية اتخاذ القرار )التفكير، كااللتزاـ

المراىقيف. كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 

 كلصالح المجمكعة التجريبية. ريبيالضابطة في أساليب اتخاذ القرار تعزل لمبرنامج التد

 

مادة الفيزياء  دراسة ىدفت إلى استقصاء اثر دمج ميارات التفكير في محتكل (2007قطيط )كأجرل 

كىذا الدمج ىك ما  العممية لدل طبلب المرحمة األساسية في األردف، في اكتساب المفاىيـ كاالتجاىات

ارىـ قصديان يتـ اخت ،( طالبان 67الدراسة مف ) كقد تككنت عينة ،SWOM)) سكاـ يقكـ عميو نمكذج 

مف الصؼ التاسع في مدرسة أبك بكر الثانكية لمبنيف التابعة لمديرية عماف الثالثة، ككاف عدد 

( طالبا، كالضابطة 34المجمكعة التجريبية التي تعممت عف طريؽ دمج ميارات التفكير في المحتكل )

ت كىي اختبار المفاىيـ الفيزيائية، كمقياس االتجاىات العممية، ( طالبان، كاستخدـ الباحث عدة أدكا33)

 تيفكأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طبلب المجمكع

الضابطة في اختبار المفاىيـ الفيزيائية كلصالح المجمكعة التجريبية، ككذلؾ كجكد فركؽ ك التجريبية 

متكسطات درجات طبلب المجمكعة التجريبية كمتكسطات أقرانيـ في  ذات داللة إحصائية بيف

 المجمكعة الضابطة في مقياس االتجاىات العممية كلصالح المجمكعة التجريبية.

 

في    العمكـ  إلى استقصاء أثر دمج  تعميـ ميارات التفكير في منياج( 2006)كيوان ىدفت دراسة ك 

كىذا الدمج ىك ما  ،األساسي كتحصيميـ في مادة العمـك العامةتفكير طمبة الصؼ الخامس مستكيات 

الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الخامس األساسي  تككف مجتمعك  ،SWOM)) سكاـ يقكـ عميو نمكذج 

، حيث ( طالبان 82( طالبا، كاشتممت عينة الدراسة عمى )190في مديرية عماف الرابعة، كالبالغ عددىـ )
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( طالبا، كمجمكعة ضابطة 40قصدية، كقسمت العينة إلى مجمكعة تجريبية ) تـ اختيار العينة بطريقة

( طالبا، كاستخدمت الدراسة أدكات مختمفة لتحيؽ أىدافيا، كتتمثؿ في اختبار تحصيمي في مادة 42)

، كمقياس التفكير، باإلضافة إلى البرنامج التعميمي الذم تـ مف خبللو دمج ميارات  العمـك

المقابمة، كتحديد عبلقة الجزء بالكؿ، كعممية اتخاذ القرار( بالمحتكل، كدلت نتائج التفكير)المقارنة ك 

عمى التحصيؿ الدراسي، كعدـ  SWOM))الدراسة عمى كجكد تأثير ايجابي الستخداـ نمكذج سكاـ 

 كجكد تأثير الستخداـ النمكذج عمى مقياس التفكير.

 

ج التفكير الناقد بالمحتكل، كركز الباحث إلى الكشؼ عف اثر دم (Raw, 2005راو )كىدفت دراسة 

في ىذه الدراسة عمى ست مف ميارات التفكير الناقد كىي التحميؿ الجزئي كالكمي، كالمقارنة، كاتخاذ 

 سكاـ كىذا الدمج ىك ما يقكـ عميو نمكذج  ،القرار، كالتفسير أك الشرح النسبي، أك التنبؤ، كالتصميـ

((SWOM،  يمكف دمج ميارات التفكير الناقد في محتكل المقرر الدراسينو أكقد كجدت الدراسة 

 أف دمج ميارات التفكير الناقد في المحتكل يحفز الطبلب إلىالدراسة نتائج تكصمت ك طبيعية. بصكرة  

 عمى التفكير، كيحسف مف قدراتيـ عمى التعمـ.

 

الناقد في محتكل إلى الكشؼ عف اثر دمج التفكير  Robinson, 2005)روبنسون )دراسة  كىدفت

كاستخدـ الباحث أداة  ،التربية البيئية لدل طبلب المدارس اإلعدادية في تنمية ميارات التفكير الناقد

، كعبلقة ذلؾ بالمتغيرات التالية: الجنس، CTTEE)خاصة لقياس التفكير الناقد لمتربية البيئية )

 سكاـ دمج ىك ما يقكـ عميو نمكذج كىذا ال كالقدرات الدراسية، كالكضع االجتماعي، كاالقتصادم.

((SWOM،  )كلقد تـ اختيار عينة الدراسة بشكؿ عشكائي مف الصفكؼ )السادس، السابع، التاسع

كقد  ،يمثمكف خمس مدارس مختمفة، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: مجمكعة تجريبية، كمجمكعة ضابطة
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التي تـ دمج ميارات التفكير الناقد بالمحتكل تـ تدريس المجمكعة التجريبية الكحدات النسبية البيئية 

كقد  ،فسيا كلكف بالطريقة االعتياديةن الدراسي ليا، أما المجكعة الضابطة فتـ تدريسيا الكحدات

كجكد فركؽ دالة إحصائيان في تنمية  الدراسة تبيف مف نتائج استغرقت فترة التدريس ثمانية أسابيع، لقد

 .لمجمكعة التجريبيةلصالح ا ميارات التفكير الناقد

 

فقد ىدفت إلى تكضيح  دكر المادة العممية في تعميـ  Maxwell, 2004)ماكسويل )أما دراسة 

التفكير حيث كجد أف معظـ نتائج األبحاث في تعميـ التفكير تتـ مف خبلؿ المادة الدراسية كالتطبيؽ 

استخمص أف التعمـ األفضؿ يحدث العممي ليا في الغرفة الصفية كدراسة السمكؾ المعرفي لمطمبة، كقد 

عندما تككف المعرفة الجديدة ذات معنى، كمتصمة بالمعرفة السابقة لمطمبة كعندما تنظـ المعمكمات 

 تىحكؿ المفاىيـ الرئيسية أك األفكار العريضة، كما يمكف الحصكؿ عمى المعرفة كاالحتفاظ بيا م

 كما أف انتقاؿ المعرفة يحدث متى  المستمر، استخدمت عدة حكاس في تعمميا كاستخداـ التفكير المرف

 عممت المفاىيـ كأتيح الكقت لمطمبة الستيعاب المعرفة األساسية كالتركيز عمييا.

 

بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف اثر دمج ميارات التفكير الناقد مف  (Solon, 2003سولون )كقاـ 

 سكاـ الدمج ىك ما يقكـ عميو نمكذج كىذا  خبلؿ المناىج الدراسية كالمحتكل الدراسي بشكؿ محدد،

((SWOM، ( 75كتككنت عينة الدراسة مف ثبلث مجمكعات مف الطبلب بمغ عددىـ ) تـ طالبان ،

تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعة ضابطة، كقد تعممت المجمكعة الضابطة بالطريقة العادية 

، فقد درستا المقررات ( طالبان 50البالغ عددىما )، أما المجمكعتاف التجريبيتاف طالبان ( 25كتككنت مف )

في  الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان  ت نتائج الدراسية بعد دمجيا بميارات التفكير الناقد، كتكصم
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الناقد )المدمكجة( في  التجريبية التي درست ميارات التفكير اتلصالح المجمكع ميارات لتفكير الناقد،

 المقررات الدراسية.

 

دراسة ىدفت إلى تكضيح نمكذج في تعميـ  Jone &Haynes, 1999))وىاينيز  جونزأجرل ك 

التفكير ناقشا فيو طريقتيف لتعميـ ميارات التفكير الناقد: )تعميـ التفكير الناقد مف خبلؿ برنامج مستقؿ، 

النتائج عف كتعميـ ميارات التفكير الناقد مف خبلؿ المحتكل المعرفي لممادة الدراسية(، كقد كشفت 

كركزت الضكء عمى عممية صنع القرار في بناء التنظيـ المنطقي  ،قضية جدلية في تعميـ التفكير

 استخداـ طرؽ متعددة لتعميـ ميارات التفكير.ك لممنيج 

 

 الدراسات المتعمقة بالتفكير الرياضي: 2.2.2

 

 تنمية في التبادلي التدريس إستراتيجية تكظيؼ فاعمية إلى معرفة  دراسة ىدفت (2014جربوع )أجرل 

الدراسة  عينة كتككنت بغزة، األساسي الثامف الصؼ طبلب لدل نحكىا كاالتجاه الرياضيات التفكير في

 العينة كقسمت ،"ج"اإلعدادية  رفح ذككر بمدرسة األساسي الثامف الصؼ طبلب مف طالبان  (60) مف

كتمثمت أدكات  ،( طالبان 30) مف تككنتكضابطة  ،( طالبان 30) مف تككنت مجمكعتيف: تجريبية إلى

التجزئة  طريؽ عف االختبار ثبات كبمغ الرياضيات، في التفكير ميارات لقياس الدراسة في اختبار

النصفية  التجزئة طريؽ عف المقياس ثبات كبمغ الرياضيات، نحك االتجاه (، كمقياس0.929النصفية )

 إحصائية بيف متكسط درجات طبلب داللة ذات نتائج الدراسة كجكد فركؽ (، كأظيرت0.991)

الرياضيات  في التفكير في اختبار الضابطة المجمكعة في أقرانيـ درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة

إحصائية بيف متكسط درجات  داللة ذات التجريبية، كما أظيرت كجكد فركؽ المجمكعة طبلب كلصالح
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 في مقياس االتجاه نحك الضابطة المجمكعة في أقرانيـ درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طبلب

 التجريبية. المجمكعة طبلب الرياضيات كلصالح

 

عمى إلى التعّرؼ عمى أثر تكظيؼ أنماط التفكير الرياضي دراسة ىدفت  (2014صبح ) كأجرت

الصؼ الثامف األساسي في الرياضيات، كتـّ تطبيؽ أدكات الدراسة عمى عينة تحصيؿ كاتجاىات طمبة 

، ، ضابطة(تجريبية)مجمكعتيف قسمت إلى ( طالبان مف طمبة الصؼ الثامف األساسي، 60مؤلفة مف )

( طالبان تـ تدريسيـ المادة التدريبية مدعمة بأنماط التفكير 30ككاف عدد أفراد المجمكعة التجريبية )

، أما الشعبة األخرل، فقد درست المحتكل الرياضي بالطريقة التقميدية، ككاف عدد أفرادىا الرياضي

مقياس االتجاه نحك ، ك أنماط التفكير الرياضيكتمثمت أدكات الدراسة في اختبار  ،( طالبان 30)

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي التحصيؿ، كأظيرت النتائج اختبار ك الرياضيات، 

 اتؽ ذك ككذلؾ كجكد فر  ،لصالح المجمكعة التجريبيةك يؿ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التحص

 عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية البصرم لطبلب بيف بيف متكسطي التفكير داللة إحصائية

ة إحصائي داللة اتؽ ذك لصالح المجمكعة التجريبية، كأيضا كجكد فر ك اختبار أنماط التفكير الرياضي 

ماط التفكير ناختبار أ في كالضابطة التجريبية بيف متكسطي التفكير االستداللي كالناقد بيف المجمكعتيف

 الرياضي كلصالح المجمكعة التجريبية.

 

 يفمعالجة المعمكمات  إستراتيجيةدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ  (2013منصور )كأجرت 

الحس العددم كالتفكير الرياضي لطمبة الصؼ الخامس األساسي، كلتحقيؽ ذلؾ طبقت الباحثة الدراسة 

( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي في مدرستيف مف 162عمى عينة قصدية مككنة )

 مدارس تربية جنكب الخميؿ، كقامت الباحثة بتصميـ أدكات الدراسة كالمتمثمة في اختبار الحس
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كالتصميـ شبو التجريبي  ،العددم، كاختبار التفكير الرياضي، كقد اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي

، الدراسة لتحميؿ بيانات( ANCOVA) المصاحبالتبايف بقياسيف قبمي كبعدم، كاستخدمت اختبار 

الرياضي بيف العددم كالتفكير  كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان في اختبارم الحس

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كلصالح المجمكعة التجريبية، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ 

 في اختبارم الحس العددم كالتفكير الرياضي تعزل لمتفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس. دالة إحصائيان 

 

تنمية  في التكاصؿ عمي قائـ مقترح برنامج فاعمية معرفة إلى فقد ىدفت (2012العتال )أما دراسة 

 (60) مف الدراسة عينة كتككنت ،األساسي السابع الصؼ طبلب لدل الرياضي ميارات التفكير بعض

 ( طالبان،30ددىا )ععمى مجمكعتيف: تجريبية  مكزعيف عبد اهلل صياـ مف طبلب مدرسة طالبان 

نتائج ال أظيرت كقدكتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التفكير الرياضي، ( طالبان، 30كضابطة عددىا )

 درجات كمتكسط التجريبية المجمكعة طبلب درجات متكسط بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

التجريبية، ككذلؾ كجكد  المجمكعة الرياضي كلصالح التفكير اختبار في الضابطة المجمكعة في أقرانيـ

 التجريبية المجمكعة في مرتفعي التحصيؿ الطبلب درجات متكسط إحصائية بيف داللة اتذ  فركؽ

 المجمكعة الرياضي كلصالح التفكير اختبار في الضابطة المجمكعة في أقرانيـ درجات كمتكسط

الطبلب منخفضي  درجات متكسط إحصائية بيف داللة ذات لتجريبية، كما كأظيرت كجكد فركؽا

التفكير  اختبار في الضابطة المجمكعة في درجات أقرانيـ كمتكسط التجريبية المجمكعة في التحصيؿ

 التجريبية. المجمكعة الرياضي كلصالح

 

اتجاىات ك  دراسة ىدفت إلى تقصي العبلقة بيف التفكير الرياضي (2011عبابنة ) الخطيب وكأجرل 

طبلب الصؼ السابع األساسي نحك الرياضيات كتحصيميـ الدراسي فييا، كتككنت عينة الدراسة مف 
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األردف، كتـ استخداـ اختبار التفكير الرياضي مف  ( طبلب مف طبلب السابع األساسي في104)

ب نحك ( فقرة، كقد أظيرت الدراسة كجكد عبلقة مكجبة بيف التفكير الرياضي كاتجاىات الطبل40)

 الرياضيات.

 

فيدفت إلى استقصاء أثر برنامج مقترح قائـ عمى جانبي الدماغ لتنمية ( 2009عيد )أما دراسة 

ميارات التفكير الرياضي لدل طبلب الصؼ الخامس األساسي بمحافظة شماؿ غزة، كتككنت عينة 

كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التفكير  مف محافظات شماؿ غزة، ( طالبان 77مف ) الدراسة

 ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات طبلبكقد أظيرت الدراسة كجكد فركؽ  الرياضي،

 لمبرنامج المقترح. تعزل لمجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير الرياضيا

 

السائد لدل طمبة الصؼ  دراسة ىدفت إلى فحص مظاىر التفكير الرياضي (2008العبسي )كأجرل 

 156ك  طالبان  190كطالبة ) ( طالبان 346الثالث األساسي في األردف، كتككنت عينة الدراسة مف )

طالبة( يمثمكف تسع شعب دراسية لمصؼ الثالث  في منطقة اربد التابعة لككالة الغكث الدكلية، كقد تـ 

لتعميـ، كاالستقراء، كاالستنتاج، كالتعبير التالية: ا ياراتتطكير اختبار لمتفكير الرياضي يتضمف الم

عمى أنيـ ـ بالرمكز، كالنمذجة، كالتخميف، كقد أظيرت النتائج أف نسبة الطمبة الذيف تـ تصنيفي

%( مف عينة الدراسة، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد  54.1يمتمككف مظاىر التفكير الرياضي كانت )

 لمظاىر التفكير الرياضي تعزل لمجنس. فركؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب الطمبة

 

إلى معرفة أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حؿ المسألة اليندسية في ( 2007البنا )كىدفت دراسة 

تنمية القدرة عمى حؿ المسألة اليندسية كعمى التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل طمبة الصؼ العاشر 
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كطالبة مف الصؼ العاشر األساسي  ( طالبان 159كتككنت عينة الدراسة مف ) ،األساسي في األردف

 ( طالبان 79( طالبان كطالبة كمجمكعة ضابطة عددىا )80مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية عددىا )

الرياضي،   طالبة، كقد استخدـ الباحث ثبلث أدكات ىي اختبار حؿ المسألة اليندسية، كاختبار التفكيرك 

المجمكعة  لصالحك كقد أظيرت النتائج كجكد فرؽ جكىرم عمى االختبارات الثبلثة  ،تحصيؿكاختبار ال

 التجريبية.

 

دراسة ىدفت إلى تقصي أثر استخداـ استراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ  (2007الرجعي )كما أجرت 

في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي في الرياضيات كتفكيرىـ الرياضي كاتجاىاتيـ نحك 

الرياضيات، كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي كأعدت أنشطة كتابية عمى كحدة الجبر مف كتاب 

ا أعدت اختبار لمتحصيؿ كآخر لمتفكير الرياضي كمقياسان لبلتجاىات، الرياضيات لمصؼ السابع، كم

 ،كطالبة مف مدارس جنكب الخميؿ ( طالبان 327كطبقت أدكات الدراسة عمى عينة قصدية بمغت )

 عمى المجمكعة الضابطة في نتائج اختبارم التحصيؿ كأظيرت الدراسة تفكؽ المجمكعة التجريبية

ذككر عمى اإلناث في نتائج اختبارم التحصيؿ كالتفكير الرياضي، كتفكؽ الرياضي، كتفكؽ الكالتفكير 

 اإلناث عمى الذككر في نتائج مقياس االتجاىات نحك الرياضيات.

 

فقد ىدفت إلى معرفة مستكل التفكير الرياضي كعبلقتو ببعض الذكاءات لدل  (2007نجم )أما دراسة 

كطالبة مف طمبة الصؼ الحادم  ( طالبان 362طمبة الصؼ الحادم بغزة، كتككنت عينة الدراسة مف )

عشر في المدارس الحككمية برفح، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كأعد الباحث اختبار 

تيمي" لمذكاكات المتعددة، كاستخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف كاختبار  ي، كقائمة "التفكير الرياض

عينة الدراسة كانت نسبتو  الرياضي لدل أفراد أظيرت النتائج أف مستكل التفكير كقد )ت(،
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%(، كاف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بيف التفكير الرياضي كالذكاكات المتعددة لدل 93.26)

طمبة ؼ الحادم عشر، ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفكير الرياضي لدل طمبة الص

لصؼ الحادم عشر تعزل لمتغير القسـ )عممي، أدبي( لصالح القسـ العممي، كما أظيرت النتائج ا

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفكير البصرم تعزل لمتغير الجنس كلصالح الذككر.

 

 إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى معيار االتصاؿ (2006قجي )خندكىدفت دراسة 

( 170المرحمة األساسية العميا، كبمغ عدد أفراد الدراسة ) بلبفي التحصيؿ كالتفكير الرياضي لدل ط

مف طبلب الصؼ التاسع الممتحقيف بالمدارس الحككمية في مديرية التربية كالتعميـ لمنطقة إربد  طالبان 

األكلى، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج الطبلب في مجمكعتي الدراسة 

النتائج أيضان  اختبار التفكير الرياضي تعزل إلى البرنامج التدريبي، كأظيرت في)التجريبية كالضابطة( 

أف تحصيؿ الطبلب الذيف خضع معممكىـ لمبرنامج التدريبي أعمى مف تحصيؿ الطبلب الذيف لـ 

 يخضع معممكىـ لمبرنامج التدريبي.

 

 دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج تدريبي في تنمية قدرة طمبة (2005السعدي )كأجرل 

( 164ي الرياضيات، كتككنت عينة الدراسة مف )الصؼ التاسع عمى التفكير الرياضي كالتحصيؿ ف

 ( طالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي مكزعيف عمى أربع94ك) ( طالبان 70كطالبة منيـ ) طالبان 

  شعب في محافظة العقبة األردنية، كقد طبؽ الباحث اختبار لمتفكير الرياضي كآخر تحصيمي عمى

 مكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في اختبارم عينة الدراسة، كقد أظيرت النتائج تفكؽ المج

 التفكير الرياضي كالتحصيؿ، كما بينت نتائج الدراسة عدـ كجكد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.
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 لغة باستخداـ محكسب برنامج استخداـ أثر معرفة إلى ىدفت دراسة( Robin, 2004روبن ) كأجرل

(logo) عينة كتككنت ،الثانكية المرحمة طمبة لدل الرياضي التفكير ميارات كتنمية التحصيؿ عمى 

 باستخداـ البرنامج درست تجريبية احدىما مجمكعتيف إلى تقسيميـ تـ طالبان، (60) مف الدراسة

اختبار   في ان دالة إحصائي فركؽ كجكد إلى الدراسة كتكصمت المعتادة بالطريقة درست ضابطة األخرلك 

 التفكير ياراتم ختبارفي ا الة إحصائيان د فركؽ كجكد ككذلؾ التجريبية، المجمكعة كلصالح لتحصيؿا

  كالتفكير التحصيؿ بيف ارتباطية مكجبة عبلقة الباحث كجد التجريبية، كما المجمكعة كلصالح الرياضي

 البحث. عينة  طمبة لدل الرياضي

 

  الدراسات المتعمقة بالمفاىيم اليندسية: 3.2.2

 

إلى التعرؼ عمى مستكيات الفيـ اليندسي في مكضكع المثمثات  (2014أبو عره ) ىدفت دراسة

باستخداـ الجيكجيرا لدل طبلب الصؼ الثامف األساسي كدراسة نكعية، كقامت الباحثة باختيار عدد 

مف طبلب الصؼ الثامف األساسي في إحدل المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في 

(، كقسمتيـ إلى ثبلث 80( طبلب )مف ذكم التحصيؿ األعمى مف 8مس كالبالغ عددىـ )محافظة ناب

طبلب، كمجمكعة مككنة مف طالبيف، كقامت الباحثة  ةمجمكعات، مجمكعتيف مككنة كؿ منيا مف ثبلث

بمراقبة كمتابعة أفعاؿ كأقكاؿ الطمبة أثناء عمميـ في مجمكعات كتكثيؽ ذلؾ بالصكت كالصكرة 

جراء مقاببلت معيـ لبلستفسار عف بعض القضايا الخاصة بتعمميـ لمكضكع المثمثات كتـ )الفيديك(،  كا 

التعرؼ عمى مستكيات الفيـ اليندسي لمجمكعات الطبلب، كأظيرت نتائج الدراسة أف الطبلب مركا 

ببعض مستكيات الفيـ أثناء تعمـ مكضكع المثمثات في كحدة اليندسة كىذه المستكيات مختمفة حسب 

عة المكضكع الذم تعممكه، فقد مركا بمستكيات التعرؼ البدائي كتككيف الصكرة كامتبلكيا كمبلحظة طبي
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 الصفات كالتعميـ، لكنيـ لـ يتمكنكا مف الكصكؿ  إلى المستكيات المتقدمة مف الفيـ كالمتمثمة في

المباشرة ير مستكيي الييكمة كاالستقصاء، كقد عزت الباحثة السبب في ذلؾ إلى طبيعة التطبيقات غ

 التي قدمتيا المعممة ليـ كاألنشطة التي نفذكىا لـ تكف محفزة ليـ لمكصكؿ إلى مفاىيـ جديدة.

 

المفاىيـ   دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية النماذج المحسكسة في اكتساب (2014عريقات )أجرت ك 

 الصؼطمبة  كتككف مجتمع الدراسة مف كتفكيرىـ التأممي،لدل طمبة المرحمة األساسية الدنيا  الرياضية

طالبان كطالبة، حيث اشتممت عينة الدراسة ( 1642)الرابع األساسي في محافظة القدس كالبالغ عددىـ 

األساسية لمعاـ  طالبان كطالبة مف الصؼ الرابع األساسي في مدرسة الجيؿ الجديد (68)القصدية عمى 

المفاىيـ  اختبار التفكير التأممي كاختبار في ـ، كتمثمت أدكات الدراسة2013/2014لدراسي ا

استخرجت الباحثة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاستخدمت تحميؿ التبايف ك الرياضية، 

لرياضية االمفاىيـ اختبار كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان في  ،(ANCOVAالمصاحب )

المفاىيـ  اختبار يفتعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية، كعدـ جكد فركؽ دالة إحصائيان 

كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة ، كما الرياضية تعزل لمجنس، كلمتفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس

كعدـ كجكد فركؽ  كعة التجريبية،التدريس كلصالح المجم تعزل لطريقة التفكير التأممي اختبارإحصائيان 

 التدريس. لمتفاعؿ بيف الجنس كطريقة ك التفكير التأممي تعزل لمجنسدالة إحصائيان في اختبار 

إلى معرفة أثر نمكذج ميرؿ كتنسكف في بناء المفاىيـ اليندسية لدل  (2012صيدم )كىدفت دراسة 

( طالبان مف 75عشكائية تككنت مف ) طمبة الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة، كتـ اختيار عينة

طبلب الصؼ الثامف األساسي في مدرسة تكنس الثانكية لمبنيف التابعة لمديرية شرؽ غزة، مكزعيف 

( طالبا،ن كاألخرل ضابطة كتككنت 38عمى شعبتيف إحداىما تمثؿ المجمكعة التجريبية كتككنت مف )

فاىيـ اليندسية، كاستخدـ الباحث اختبار )ت( ( طالبان، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لمم37مف)
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لمعينات المستقمة لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات الطبلب في المجمكعتيف التجريبية 

( لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف الطبلب مرتفعي التحصيؿ uكيتني ) -كالضابطة، كاختبار ماف

ار المفاىيـ اليندسية، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد كمنخفضي التحصيؿ في كمتا المجمكعتيف في اختب

بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة  فركؽ دالة إحصائيان 

بيف  في اختبار المفاىيـ اليندسية كلصالح المجمكعة التجريبية، كما كأظيرت كجكد فركؽ دالة إحصائيان 

متكسطي درجات الطمبة مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في 

بيف متكسطي  اختبار المفاىيـ اليندسية كلصالح المجمكعة التجريبية، ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 

 ة الضابطة في اختباردرجات الطمبة منخفضي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكع

 مفاىيـ اليندسية كلصالح المجمكعة التجريبية.ال

 

 دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ التقكيـ التككيني في تنمية التفكير (2011الحروب )كأجرل 

الرياضي كاكتساب المفاىيـ الرياضية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي، كتككنت عينة الدراسة 

طالبة( مف طبلب الصؼ التاسع األساسي في  67طالبان ك 73طالبان كطالبة )( 140القصدية مف )

المدارس الحككمية التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في شماؿ الخميؿ، كزعكا عمى أربع شعب )تجريبيتاف 

كضابطتاف(، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التفكير الرياضي كاختبار المفاىيـ الرياضية، كاستخرج 

 (ANCOVA )الحسابية كاالنحرافات المعيارية كاستخدـ تحميؿ التبايف المصاحب الباحث المتكسطات

لمقارنة متكسطات أداء الطمبة في اختبارم التفكير الرياضي ك المفاىيـ الرياضية، كأظيرت النتائج 

التجريبية،  في التفكير الرياضي تعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة كجكد فركؽ دالة إحصائيان 

تعزل إلى الجنس أك مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات أك  كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان 

التفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس ك مستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات، كما أظيرت النتائج كجكد 
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  ،المجمكعة التجريبية في اكتساب المفاىيـ الرياضية تعزل لطريقة التدريس لصالح فركؽ دالة إحصائيان 

دالة لصالح اإلناث في المجمكعة التجريبية، كعدـ كجكد فركؽ  كالتفاعؿ بينيما ،كالجنس لصالح اإلناث

 في اكتساب المفاىيـ تعزل لمتفاعؿ بيف المجمكعة كمستكل التحصيؿ السابؽ في الرياضيات. إحصائيان 

 

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج بايبي في اكتساب  (2011أبو مصطفى )كأجرل  

المفاىيـ الرياضية لدل طبلب الصؼ السابع في مادة الرياضيات كميكليـ نحكىا، ككاف مجتمع 

( طالبان 65الدراسة طبلب الصؼ السابع األساسي بمدارس ككالة الغكث، كتككنت عينة الدراسة مف )

درسة ذككر خزاعة اإلعدادية لبلجئيف،كقسمت العينة إلى مجمكعتيف، تـ اختيارىـ بطريقة قصدية مف م

( طالبان، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار 33مف )مؤلفة ( طالبان كضابطة 32مف )مؤلفة تجريبية 

المفاىيـ الرياضية، كمقياس الميكؿ نحك الرياضيات، كأظيرت النتائج فركقان ذات داللة إحصائية بيف 

لمجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية كلصالح المجمكعة متكسطي درجات ا

مقياس  في المجمكعة التجريبية كالضابطةبيف  التجريبية، كما أظيرت فركقان ذات داللة إحصائية

 الميكؿ نحك الرياضيات كلصالح المجمكعة التجريبية.

 

   المفاىيـة تنميفي  يالمنظكم  لمدخؿؼ اكظيت ىدفت إلى معرفة أثرفقد  (2010الشوبكي )دراسة  أما

كميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ الحادم عشر، كقد استخدمت الباحثة المنيج الرياضية 

( طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر في مدرسة زىرة 68التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )

ف ضابطة كتجريبية، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار المدائف الثانكية )أ( تـ تقسيميف إلى مجمكعتي

كاختبار ميارات التفكير البصرم، كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان  الرياضية  المفاىيـ
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كاختبار التفكير  الرياضية بيف متكسطي درجات المجمكعة الضابطة كالتجريبية في اختبار المفاىيـ

 التجريبية.البصرم كلصالح المجمكعة 

 

أثر استخداـ استراتيجية دينز في اكتساب المفاىيـ دراسة ىدفت إلى معرفة  (2009) لواكأجرل 

( 81الصؼ السادس األساسي بغزة، كتككنت عينة الدراسة مف ) بلبالرياضية كاالحتفاظ بيا لدل ط

مجمكعة تجريبية أحدىما  طالبان مف طبلب الصؼ السادس األساسي مكزعيف عمى صفيف دراسييف،

اختبار كتمثمت أدكات الدراسة قي  ( طالبان، 40( طالبان، كاآلخر مجمكعة ضابطة عددىا )41كعددىا )

(، uكيتني ) -اكتساب المفاىيـ الرياضية، كاستخدـ الباحث اختبار )ت( لمعينات المستقمة، كاختبار ماف

رجات المجمكعتيف التجريبية بيف متكسطات دكأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

أظيرت النتائج كجكد كما  ،رياضية كلصالح المجمكعة التجريبيةتبار المفاىيـ الخفي اكالضابطة، 

في  كمنخفضي التحصيؿ  فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ

ار اكتساب المفاىيـ الرياضية المجمكعة التجريبية كمتكسط أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختب

 كلصالح المجمكعة التجريبية. 

 

  دراسة ىدفت إلى معرفة أثر التمثيبلت الرياضية (Lioyd et.al, 2005) لويد وآخرونكما أجرل 

مف  ا( طالبن 123عمى فيـ الطبلب كاكتساب المفاىيـ الرياضية، كقد أجريت الدراسة التجريبية عمى )

ممت الدراسة أيضان تشاك  ،Simpsonحؿ المتسمسبلت الحسابية كمتناقصة  فيطبلب المدارس الثانكية 

( معمميف مف المدارس المتكسطة عمى جكانب مختمفة مف تمثيؿ الرياضيات 8مى نتائج المسح مف )ع

 كتكصمت الدراسة إلى أف لمتمثيبلت الرياضية أثر كبير عمى نتائج التعمـ، كعمى ،في الفصكؿ الدراسية

 الرياضي، كمعرفة أنماط التعمـ. فيـ المحتكل
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 دراسة ىدفت إلى استخداـ أساليب مبتكرة لسد الفجكة  بيف (,Mehryar 2002ميريار ) كأجرل 

مفية الطبلب عف المفاىيـ الرياضية كالقدرة عمى التعمـ كاستخداـ المزيد مف التقنيات المتقدمة، كىؿ خ

مف طبلب مدرسة تكمبا  عينة الدراسة كتككنت تسيـ أساليب التدريس المبتكرة في التعمـ،

(Toowoomba الثانكية في مدينة ككنز الند في استراليا، كقد جمع الباحث عبلمات الطبلب في  )

%( مف الطبلب ال يتمتعكف 73الرياضيات كقاـ بإجراء مقاببلت شخصية معيـ فكجد أف أكثر مف )

مبتكرة كجد اىتمامان أكبر مف الطبلب بحصص الرياضيات، كبعد أف استخدـ مع الطبلب األساليب ال

في حصص الرياضيات كأف أداء الطبلب في عمميات التقييـ مرضية، كعند استخداـ نظاـ الكسائط 

%( 15-10%( مف النتائج كانت مرضية ككانت نحك )95المتعددة لممرة األكلى كجد أف أكثر مف )

فعالة لتعزيز عممية التعمـ  متعددة كسيمةأف استخداـ الكسائط الك أعمى مف السنكات السابقة أيضان، 

  لممفاىيـ كال سيما لمطبلب الذيف ليسكا قادريف عمى االستفادة مف كسائؿ االتصاؿ التقميدية.

 

 الدراسات السابقة تعقيب عمى   3.2 

 لدراسة تعتبراالقكؿ أف ىذه يمكف  األدب التربكم، كبالذات الدراسات السابقة استعراض مف خبلؿ

 تعميمية أك نماذج  كبرامج دريستجيات استخداـ استراتيأثر  كاستكماالن ليا في ككنيا تبحث في امتدادان 

 .الرياضية معينة في التفكير كاكتساب المفاىيـ

العنزم  ك(، 2011حسيف )ك (، 2014كقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف أبك ىنطش ) 

مع كاتفقت أيضان  ،كأثره عمى التفكير SWOM))(، مف حيث استخداميا لنمكذج سكاـ 2007)

عيد ك (، 2011عبابنة )ك (، 2012العتاؿ )ك (، 2013منصكر )ك (، 2014دراسات كؿ مف صبح )



51 

 

(، في ككنيا تبحث Robin, 2004(، كدراسة ركبف )2005السعدم )ك (، 2007الرجعي )ك (، 2009)

 .في أثر استخداـ استراتيجية تدريس معينة في التفكير الرياضي

(، 2011كأبك مصطفى )(، 2011، كالحركب )(2012صيدـ ) ات كؿ مفكما كاتفقت مع دراس

 ةكاتفقت مع دراس .كمتغير تابع الرياضيةفي تناكليا لممفاىيـ  (،2009كلكا )(، 2010كالشكبكي )

 (، في ككنيا طبقت الدراسة عمى طبلب الصؼ السادس األساسي.Robinson, 2005ركبنسكف )

السعدم ك (، 2007نجـ )ك (، 2007الرجعي )ك  (،2013منصكر )ككذلؾ اتفقت مع دراسات كؿ مف 

 (، في استخداميا الجنس كمتغير مستقؿ. 2011الحركب )ك (، 2014عريقات )ك (، 2005)

التي استخدمت اختبار  (2014أبك ىنطش )دراسة عف ىذه الدراسة مف حيث األدكات كاختمفت 

 (2011حسيف )اختمفت عف دراسة   التفكير فكؽ المعرفي كمقياس االتجاىات كاختبار التحصيؿ، كما

التي استخدمت مقياس  (2007العنزم ) اختمفت أيضان عف دراسةك ، التي استخدمت اختبار التحصيؿ

ار المفاىيـ الفيزيائية كمقياس التي استخدمت  اختب (2007قطيط ) عف دراسةك ، فريدماف التخاذ القرار

كما  ، التي استخذمث اختبار التفكيز النالذ (Solon, 2003)سكلكف  عف دراسةك ، االتجاىات العممية

 التي لـ تستخدـ الجنس كمتغير مستقؿ.واختلفث عن كل هذه الذراسات 

 في SWOM))اختمفت ىذه الدراسة عف جميع الدراسات السابقة التي استخدمت نمكذج سكاـ ك  كما

في مادة الرياضيات، حيث استخدمت دراسة أبك ىنطش  SWOM)ككنيا استخدمت نمكذج سكاـ )

( استخدمتو في الفيزياء، كدراسة 2007( النمكذج في مادة العمكـ العامة، كدراسة قطيط )2014)

 .في مادة التربية البيئية SWOM)( استخدمت نمكذج سكاـ )Robinson, 2005ركبنسكف )

ذه الدراسة تميزىا عف جميع الدراسات السابقة في ككنيا الدراسة الكحيدة التي استخدمت نمكذج كتأخذ ى

 كأثر استخداـ ىذا النمكذج في التفكير الرياضي ،في مادة الرياضيات بالذات SWOM)سكاـ )
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 اكتساب المفاىيـ اليندسية بصكرة خاصة كفي ككنيا انفردت في تطبيقيا عمى طبلب الصؼ السادسك 

 األساسي.

عداد المادة التعميمية كفي تصميـ تنظيـ ك في  (2014أبك ىنطش )كقد استفادت الباحثة مف دراسة  ا 

 ،(2014صبح ) كما تـ االستفادة مف دراسات كؿ مف ،SWOM))الكحدة التعميمية كفؽ نمكذج سكاـ 

، كما الرياضيفي بناء اختبار التفكير ( 2007) (، كالبنا2006كخندقجي ) ،(2013) كمنصكر

( في 2011كالحركب ) ,(2012صيدـ )ك  ،(2014كاستفادت الباحثة مف دراسات كؿ مف عريقات )

  بناء اختبار اكتساب المفاىيـ اليندسية. 
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 لفصل الثالثا

______________________________________________________________ 

 إجراءات الدراسة

 تعرض كذلؾ كالمنيج الذم استخدمتو الباحثة، الدراسة لعينة كصفان  الدراسة مف الحالي الفصؿ يتضمف

لمتحقؽ مف صدؽ أدكات التي اتبعتيا  كالخطكات ،التي استخدمتيا الفصؿ األدكات ىذا في الباحثة

 النتائج.كرصد  تطبيؽال التي اتبعتيا في كاإلجراءات ا،الدراسة كثباتي

 

  منيج الدراسة 1.3

منيج التجريبي، كاتبعت التصميـ شبو  فيفي ىذه الدراسة  الباحثة استخدمت ،ضكء طبيعة الدراسةفي 

 ) تجريبية، ضابطة( بقياسيف قبمي كبعدم. التجريبي لمجمكعتيف

 

   تصميم الدراسة 2.3

 اعتمدت الباحثة التصميـ شبو التجريبي لمجمكعتيف )تجريبية، ضابطة( بقياسيف قبمي كبعدم.

E      O1  O2    X    O1  O2           

C      O1  O2           O1  O2           
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       Xنمكذج سكاـ( المعالجة التجريبية : SWOM))). 

      E.المجمكعة التجريبية : 

      C.المجمكعة الضابطة : 

     O1  O2: المفاىيـ اليندسية(.اكتساب اختبار  ،)اختبار التفكير الرياضي 

 

 مجتمع الدراسة 3.3

مديرية التربية كالتعميـ في مدارس تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ السادس األساسي في 

، كقد بمغ ـ (2015-2014، كالذيف يدرسكف مادة الرياضيات في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي )الخميؿ

   .( طالبان كطالبة5520عددىـ )

تكزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس كذلؾ كفقان إلحصائيات قسـ التخطيط التابع يبيف ( 1.3الجدكؿ )ك  

 .ـ (2015-2014) الدراسي الخميؿ لمعاـ التربية كالتعميـ فيلمديرية 

  .ـ (2015-2014)الدراسي عاـ م(: تكزيع مجتمع الدراسة حسب جنس الطمبة ل1.3جدكؿ )

 عدد الطمبة الجنس

 2689 ذككر

 2831 إناث

 5520 المجمكع

 

 الدراسة عينة 4.3

مديرية مدارس ( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ السادس األساسي في 111تككنت عينة الدراسة مف ) 

مدرسة ذككر الرحمة األساسية، يف ىما ، حيث اختارت الباحثة مدرستالتربية كالتعميـ في الخميؿ
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بطريقة قصدية، كذلؾ لقرب المدرستيف مف مكاف سكف الباحثة  ،لمبنات األساسية مدرسة الرحمةك 

كتـ اختيار المجمكعة التجريبية في كؿ مف ، كلككف المدرستاف في نفس المنطقة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

، حيث تـ اختيار شعبة )أ( في مدرسة ذككر الرحمة األساسية كعددىا عشكائيةالمدرستيف بطريقة 

كما كتـ اختيار  ( طالبان كمجمكعة ضابطة،31يبية، كشعبة )ب( كعددىا )( طالبان كمجمكعة تجر 32)

)أ( كعددىا  ( طالبة كمجمكعة تجريبية، كشعبة24شعبة )ب( في مدرسة الرحمة لمبنات كعددىا )

كعددىا  المجمكعة األكلى تجريبية :كبذلؾ أصبح لدينا مجمكعتيف، ( طالبة كمجمكعة ضابطة24)

يبيف  (2.3( طالبان كطالبة، كالجدكؿ )55كالمجمكعة الثانية ضابطة كعددىا )( طالبان كطالبة، 56)

 مجمكعة.اللمجنس ك  تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان 

  .كالمجمكعة لمجنس (: تكزيع أفراد عينة الدراسة تبعان 2.3جدكؿ )

 عدد الطمبة المدرسة الجنس المجمكعة

 التجريبية
 32 ذككر الرحمة األساسية ذككر

 24 لمبنات األساسية الرحمة إناث

 الضابطة
 31 ذككر الرحمة األساسية ذككر

 24 لمبنات األساسية الرحمة إناث

 111 المجمكع

 

  أدوات الدراسة 5.3

التفكير الرياضي  في SWOM)) لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاستقصاء أثر استخداـ نمكذج سكاـ

قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة  ،كاكتساب المفاىيـ اليندسية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي

 كفؽالمصممة الكحدة التعميمية )أنشطة الطالب( كالتي اشتممت عمى:) كالتي تمثمت في المادة التعميمية
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، ((SWOM)سكاـ نمكذج  كفؽة لمكحدة التعميمية المصممدليؿ المعمـ ، ك (SWOM) سكاـ نمكذج

المفاىيـ اليندسية، كقد تـ إعداد ىذه األدكات كفؽ اكتساب اختبار التفكير الرياضي، كاختبار ك 

 كخطكات مناسبة.اإلجراءات 

  

 : المادة التعميمية 1.5.3

 سكاـ نمكذج كفؽالمصممة )أنشطة الطالب(  الكحدة التعميمية عمى: مادة التعميميةال اشتممت

(SWOM) ( 4ممحؽ) سكاـ نمكذج  كفؽلمكحدة التعميمية المصممة دليؿ المعمـ ، ك(SWOM)  ممحؽ

 .ىذه الدراسة تطبيؽ كالتي تـ استخداميا في ،(5)

  

 :المادة التعميميةتصميم  1.1.5.3

 قامت الباحثة بتصميـ المادة التعميمية كفؽ الخطكات كاإلجراءات التالية: 

 :(SWOM) نمكذج سكاـ كفؽالمصممة الكحدة التعميمية )أنشطة الطالب(  أكال:

كاستخدامو في  SWOM)) قامت الباحثة بمراجعة كتب كأدبيات تتحدث عف نمكذج سكاـ -أ 

 .التدريس

الجزء  –ختارت الباحثة كحدة )اليندسة كالقياس( مف كتاب الرياضيات لمصؼ السادس األساسيا -ب

  الباحثة ىذه الكحدة مناسبة ألغراض الدراسة لؤلسباب التالية:كقد اعتبرت ، الثاني

 مف مفاىيـ أساسية كفرعية كمعارؼ رياضية ميمة.كحدة )اليندسة كالقياس(  . ما تضمنتو1

  .لتنمية ميارات التفكير الرياضي مناسبة أنشطة كتدريباتىذه الكحدة مف   تضمنتوما . 2

مع الحفاظ عمى المادة  (SWOM)سكاـ نمكذج  كفؽ الطالب(التعميمية )أنشطة كحدة ال تصميـ( ج 

  الكاردة فييا.ت كالمكضكعا
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 :(SWOM)سكاـ نمكذج  كفؽلمكحدة التعميمية المصممة دليؿ المعمـ : ثانيان 

خطة كعمى  ،دليؿ المعمـ عمى إطار نظرم يعرؼ المعمـ بالنمكذج المقترح كأىدافو كفكائدهاشتمؿ 

مذكرات تدريس الكحدة  ، كما اشتمؿ عمىعدد الحصص البلزمة لمكضكعات الكحدة تبيفتفصيمية 

 كالتي تضمنت إجراءات التدريس كاألنشطة كالكسائؿ التعميمية كالتقكيـ. 

 

  :صدق المادة التعميمية 2.1.5.3 

 ذكم االختصاصمف المحكميف  عمى مجمكعة مفالمادة التعميمية بعرضيا تـ التأكد مف صدؽ 

كمبلءمتيا لما أعدت مف أجمو، التعميمية، المادة (، كطمب منيـ إبداء الرأم بمحتكل 8) ممحؽ كالخبرة

التعميمية  كقامت الباحثة بإجراء التعديبلت كاإلضافات كالمبلحظات المقترحة، كتـ إخراج الكحدة

دليؿ المعمـ ك  (،4بصكرتيا النيائية ممحؽ ) SWOM)) المصممة كفؽ نمكذج سكاـ )أنشطة الطالب(

 (. 5بصكرتو النيائية ممحؽ ) (SWOM)سكاـ نمكذج  كفؽلمكحدة التعميمية المصممة 

 

  اختبار التفكير الرياضي: 2.5.3

لدل طمبة الصؼ السادس  التفكير الرياضي في SWOM)) لقياس أثر استخداـ نمكذج سكاـ

الرجكع إلى األدب التربكم، ، قامت الباحثة ببناء اختبار التفكير الرياضي مف خبلؿ األساسي

قد ك (، 2005(، كاختبار )السعدم، 2006)خندقجي، باالعتماد عمى اختبار كالدراسات السابقة، ك 

إلى االختبار  كييدؼ ىذا مف نكع التكميؿ كاالختيار مف متعدد, ( فقرة20االختبار مف )ىذا تككف 

كالتعبير ، التخميفك ، النمذجةك  راء،االستقك  )االستنتاج، بعض ميارات التفكير الرياضي كىي: قياس

 .(بالرمكز

 كقد تـ بناء اختبار التفكير الرياضي كفؽ الخطكات اآلتية: 
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االستنتاج، االستقراء، النمذجة، كىي:  تحديد ميارات التفكير الرياضي التي سيقيسيا ىذا االختبار -1

 التخميف، كالتعبير بالرمكز. 

 ( فقرات عمى كؿ ميارة.4، كتـ تثبيت )كضع عدد مف األسئمة عمى كؿ ميارة -2

 مى عدد مف المحكميف ألخذ تكجيياتيـ كآراؤىـ.عرض االختبار ع -3

تـ حساب زمف االختبار بعد تطبيقو عمى العينة االستطبلعية كذلؾ بحساب متكسط الكقت لزمف  -4

 ( دقيقة.40ىك )أكؿ طالب أنيى االختبار، كزمف آخر طالب أنيى االختبار كتبيف أف زمف االختبار 

 ( يبيف تكزيع فقرات اختبار التفكير الرياضي عمى ميارات التفكير الخمس.3.3كالجدكؿ )

 

 .الخمس الرياضي عمى ميارات التفكير (: تكزيع فقرات اختبار التفكير الرياضي3.3جدكؿ )

 عدد الفقرات الفقرات ميارة التفكير الرياضي

 4 19, 16, 10, 2 االستنتاج

 4 14, 5, 4, 3 االستقراء

 4 17, 12, 11, 9 النمذجة

 4 20, 18, 15, 13 التخميف

 4 8, 7, 6, 1 التعبير بالرمكز

 

 صدق اختبار التفكير الرياضي: 1.2.5.3

مف خبلؿ عرض االختبار عمى لجنة التحكيـ  لقد تـ التحقؽ مف صدؽ اختبار التفكير الرياضي

، حيث طمب (8ممحؽ ) في التربية كالمناىج كطرؽ التدريس ذكم االختصاصالمككنة مف عدد مف 

منيـ إبداء الرأم كالمقترحات، كتدكيف المبلحظات حكؿ الصياغة المغكية لفقرات االختبار ككضكحيا 
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كقدرة الفقرة عمى قياس اليدؼ الذم كضعت مف أجمو، كمناسبة الفقرات لمستكل الصؼ السادس 

ت لجنة التحكيـ، كالمبلحظات التي تـ رصدىا بعد تطبيؽ االختبار األساسي، كبناءن عمى آراء كمبلحظا

تـ تعديؿ كتغيير كاستبداؿ بعض الفقرات كتـ إخراج االختبار بصكرتو  ،عمى العينة االستطبلعية

 (.6النيائية ممحؽ)

 

  ثبات اختبار التفكير الرياضي: 2.2.5.3

( 30بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مف )لقياس ثبات اختبار التفكير الرياضي، قامت الباحثة 

قو بعد أسبكعيف مف زمف التطبيؽ يطالبان مف مجتمع الدراسة كمف خارج عينة الدراسة، ثـ أعيد تطب

( كىذا يدؿ عمى أف االختبار 0.82، كتـ تحديد معامؿ ارتباط بيرسكف الذم بمغ )(test-retest) األكؿ

  يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات.

 

 المفاىيم اليندسية: اكتساب اختبار 3.5.3

لدل طمبة الصؼ السادس  اكتساب المفاىيـ اليندسية في SWOM)) لقياس أثر استخداـ نمكذج سكاـ

مف خبلؿ الرجكع إلى األدب التربكم،  المفاىيـ اليندسية اكتساب قامت الباحثة ببناء اختبار األساسي،

المفاىيـ اليندسية، كتككف االختبار مف سؤاليف: السؤاؿ األكؿ اكتساب كالدراسات السابقة، كاختبارات 

( فقرات مف نكع 10، كالسؤاؿ الثاني يتككف مف )االختيار مف متعدد( فقرات مف نكع 10يتككف مف )

بعد دراستو لكحدة  ، كييدؼ ىذا االختبار إلى معرفة المفاىيـ التي اكتسبيا الطالبالصكاب كالخطأ

 ، التي استخدمت في تطبيؽ ىذه الدراسةك  ،(SWOM)صممة كفؽ نمكذج سكاـ اليندسة كالقياس كالم

كقد تـ بناء اختبار ، (9ممحؽ ) ىذه الكحدة لتحديد المفاىيـ التي احتكتياحيث قامت الباحثة بتحميؿ 

 اكتساب المفاىيـ اليندسية كفؽ الخطكات اآلتية:
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 . تحديد المفاىيـ اليندسية التي سيقيسيا ىذا االختبار -1

 (. 12كفؽ جدكؿ المكاصفات الذم تـ بناؤه ممحؽ ) فقرة كاحدة لكؿ مفيكـتـ كضع  -2

 عرض االختبار عمى عدد مف المحكميف ألخذ تكجيياتيـ كآراؤىـ. -3

تـ حساب زمف االختبار بعد تطبيقو عمى العينة االستطبلعية كذلؾ بحساب متكسط الكقت لزمف  -4

 ( دقيقة. 40ر طالب أنيى االختبار كتبيف أف زمف االختبار ىك )أكؿ طالب أنيى االختبار، كزمف آخ

 

 المفاىيم اليندسية:اكتساب صدق اختبار  1.3.5.3  

مف خبلؿ عرض االختبار عمى لجنة  المفاىيـ اليندسية اكتساب لقد تـ التحقؽ مف صدؽ اختبار

، حيث (8ممحؽ ) في التربية كالمناىج كطرؽ التدريس ذكم االختصاصالتحكيـ المككنة مف عدد مف 

كؿ الصياغة المغكية لفقرات االختبار حطمب منيـ إبداء الرأم كالمقترحات، كتدكيف المبلحظات 

ككضكحيا كقدرة الفقرة عمى قياس اليدؼ الذم كضعت مف أجمو، كمناسبة الفقرات لمستكل الصؼ 

ت لجنة التحكيـ، كالمبلحظات التي تـ رصدىا بعد تطبيؽ السادس األساسي، كبناءن عمى آراء كمبلحظا

خراج االختبار بصكرتو ك تـ تعديؿ كتغيير كاستبداؿ بعض الفقرات  ،عمى العينة االستطبلعية االختبار ا 

 (.7) النيائية ممحؽ

 

 المفاىيم اليندسية:اكتساب  ثبات اختبار 2.3.5.3

قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية المفاىيـ اليندسية، اكتساب لقياس ثبات اختبار 

قو بعد أسبكعيف مف زمف ي( طالبان مف مجتمع الدراسة كمف خارج عينة الدراسة، ثـ أعيد تطب30مف )

( كىذا يدؿ عمى أف 0.81، كتـ تحديد معامؿ ارتباط بيرسكف الذم بمغ )(test-retest) التطبيؽ األكؿ

  مف الثبات.االختبار يتمتع بدرجة مناسبة 
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 المفاىيم اليندسية:اكتساب تحميل فقرات اختبار  3.3.5.3

بحساب المفاىيـ اليندسية عمى العينة االستطبلعية، قامت  اكتساب الباحثة بتطبيؽ اختبار قياـبعد 

 .( فقرة25) مفاألكلية تككف االختبار في صكرتو ك الفقرات،  التمييز لجميعك  الصعكبةمعامبلت 

يمكف تعريؼ معامؿ الصعكبة لمفقرة بأنو نسبة الطمبة الذيف أجابكا إجابة  الصعوبة:معامالت  -أ

 :التالية المعادلة فقرات االختبارلالصعكبة  تالباحثة لحساب معامبلكاستخدمت  ،صحيحة عنيا

خ=  ص
ف       
 حيث أف: ،   

 ص: معامؿ صعكبة الفقرة.

 بصكرة خاطئة في كؿ مف المجمكعتيف العميا كالدنيا.خ: مجمكع األفراد الذيف أجابكا عف الفقرة 

ككاف اليدؼ مف ، ف: مجمكع عدد األفراد في كؿ مف المجمكعتيف العميا كالدنيا الذيف أجابكا عف الفقرة

 0.80، أك تزيد عف  0.20حساب معامؿ الصعكبة ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ صعكبتيا عف 

 .(2008)أبك دقة، 

بيف  معامبلت الصعكبة، فقد تراكحت معامبلت الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختباركبعد حساب 

كحيث يرل المختصكف في القياس كالتقكيـ أف معامؿ الصعكبة (، 10ممحؽ رقـ ) (0.85 – 0.17)

 . 20، 17 ،7 فإنو تـ حذؼ الفقرات ،(1982)أبك لبدة،  0.80 – 0.20بيف قبكؿ يجب أف يتراكح مال

 التمييز: : معامالتب

أجابكا بشكؿ صحيح عف الفقرة مف الفئة العميا، كنسبة الذيف مبة معامؿ التمييز ىك الفرؽ بيف نسبة الط 

قامت الباحثة بترتيب درجات طمبة العينة حيث الذيف أجابكا بشكؿ صحيح عف الفقرة مف الفئة الدنيا، 

كىـ الطمبة الذيف حصمكا عمى  ،ة عميافئ :االستطبلعية في االختبار تنازليان كقسمت الطمبة مجمكعتيف

كىـ الطمبة الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات، كقد بمغ عدد كؿ مجمكعة  ،أعمى الدرجات، كفئة دنيا
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قامت الباحثة بحساب معامبلت التمييز لفقرات االختبار المكضكعية حسب المعادلة ثـ  ،بان لطا (15)

 التالية:

س  ص =  ت
ف

 حيث أف: ،   

 التمييز لمفقرة.ت: معامؿ 

 س: عدد األفراد مف الفئة العميا في أجابكا عف السؤاؿ إجابة صحيحة.

 ص: عدد األفراد مف الفئة الدنيا أجابكا عف السؤاؿ إجابة صحيحة.

 ف: عدد أفراد إحدل المجمكعتيف، أك نصؼ عدد أفراد العينة االستطبلعية.

قد تراكحت معامبلت التمييز بيف ف تبار،كبعد حساب معامبلت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االخ

كحيث يرل المختصكف في القياس كالتقكيـ أف معامؿ التمييز  (،10ممحؽ رقـ ) (0.83 – 0.155)

، ليصبح عدد فقرات االختبار 24، 20، 19، 7، 3، فأكثر، فإنو تـ حذؼ الفقرات 0.30المقبكؿ ىك 

معامؿ التمييز ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ ككاف اليدؼ مف حساب  ،فقرة (20)في صكرتو النيائية 

 (.2008، ألنيا تعتبر ضعيفة في تمييزىا ألفراد العينة )أبك دقة،  0.30معامؿ تمييزىا عف 

 

 متغيرات الدراسة 6.3

 ذكر، (، كالجنس كلو مستكياف )ضابطة ، تجريبية كليا مستكياف )المجمكعة المتغيرات المستقمة: 

 (. أنثى

 . SWOM))تجريبية: تـ تدريسيا باستخداـ نمكذج سكاـ 

 االعتيادية. ةسيا بالطريقيضابطة: تـ تدر 

 المفاىيـ اليندسية.اكتساب المتغيرات التابعة: التفكير الرياضي، ك 

 



63 

 

 إجراءات تطبيق الدراسة 7.3

 اتبعت الباحثة مف خبلؿ تطبيقيا لمدراسة الخطكات اآلتية:

تسييؿ الميمة  كتاب (، كالحصكؿ عمى1الميمة مف الجامعة ممحؽ ) . الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ1

 (.2الخميؿ مكجية إلى المدارس التي تـ تطبيؽ الدراسة فييا ممحؽ ) فيمف مديرية التربية كالتعميـ 

لحالية، لبلستفادة منيا في تككيف االدراسات المتعمقة بمكضكع الدراسة ك . االطبلع عمى األدبيات 2

 غة فرضياتيا.امكضكع الدراسة كصي خمفية كاسعة عف

الجزء  -األساسي السادسمصؼ ل الرياضيات مف كتاب (اليندسة كالقياس) التعميمية كحدةال. تصميـ 3

كتحديد الخطكات البلزمة إلجراء ذلؾ، كحصر المكاقؼ  ،SWOM)) نمكذج سكاـ كفؽ الثاني،

عداد ك الكاردة فييا  التعميمية  (.4) ممحؽ رقـالبلزمة  في تطبيؽ الدراسة  األنشطة ا 

عمى مقدمة شممت التعريؼ بنمكذج  احتكل. إعداد دليؿ المعمـ الذم تككف مف قسميف: القسـ األكؿ 4

كأىميتو كفائدتو، كالقسـ الثاني اشتمؿ عمى مذكرات لمتدريس مككنة مف عدد   (SWOM)سكاـ

جراءات التدريس ل الحصص البلزمة   (. 5كاألنشطة كالتقكيـ كالكسائؿ التعميمية ممحؽ رقـ )كؿ درس كا 

 ،((SWOM المصممة كفؽ نمكذج سكاـ التعميمية . التحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية )الكحدة5

  .(8ممحؽ ) مجمكعة مف المحكميف ذكم االختصاص كالخبرة عمى بعرضيا (كدليؿ المعمـ

يندسية كالتأكد مف صدقيما بعرضيما عمى مجمكعة . إعداد اختبارم التفكير الرياضي كالمفاىيـ ال6

 .(8ممحؽ ) مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة

 ( طالب مف مجتمع30تطبيقيما عمى عينة استطبلعية مككنة مف )ب. التحقؽ مف ثبات االختباريف 7

 .كحساب معامؿ الثبات ،الدراسة كمف خارج عينتيا مرتيف بفاصؿ زمني أسبكعيف بيف كؿ تطبيؽ

 كذلؾ بأخذ الكسط الحسابي ألقؿ كأكبر زمف استغرقو الطبلب في التطبيؽحساب زمف االختباريف . 8

 ( دقيقة.  40( دقيقة، كزمف اختبار اكتساب المفاىيـ اليندسية )40ككاف زمف اختبار التفكير الرياضي )
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إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية تـ تدريسيا  قصدية، كتقسيميا عشكائيان  اختيار عينة الدراسة بصكرة .9

تـ اختيار ك ، كاألخرل ضابطة تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية، ((SWOM سكاـباستخداـ نمكذج 

  المدارس ألف المدراء كالمعمميف فييا قدمكا التعاكف كالتسييبلت البلزمة لتطبيؽ الدراسة.

 قبمي عمى عينة الدراسة كميا كذلؾ في بداية التجربة.. تطبيؽ اختبار التفكير الرياضي كاختبار 10

 كاختبار قبمي عمى عينة الدراسة كميا في بداية التجربة. اكتساب المفاىيـ اليندسيةاختبار تطبيؽ . 11

 تدريب المعمميف عمى تطبيؽ الدراسة مف خبلؿ سمسمة مف المقاءات معيـ، تـ مف خبلليا مناقشة .12

مف  سكاـفي التدريس، ثـ عرض حصة صفية أماميـ باستخداـ نمكذج  إتباعياالدليؿ كالخطكات البلـز 

 قبؿ تطبيقيا فعميان.عمى تدريس الكحدة  بيقبؿ الباحثة، ككانت ىناؾ فرصة لممعمميف لمتدر 

حيث تـ تدريس . تطبيؽ كحدة )اليندسة كالقياس( لمصؼ السادس األساسي لمجمكعتي الدراسة، 13

 الضابطة بالطريقة االعتيادية.المجمكعة ك  ،SWOM)) نمكذج سكاـ التجريبية باستخداـالمجمكعة 

، حاكلت الباحثة خبلليا (11ممحؽ )  17/4-11/3مف  . استمر تطبيؽ الدراسة خمسة أسابيع14

 دعـ كتكجييات.عمى مجريات سير تطبيؽ الدراسة كتكفير ما يمـز مف  التكاجد مع المعمميف لبلطبلع

  المفاىيـ اليندسية البعدم لممجمكعتيف في نفس الكقت.ك . تطبيؽ اختبارم التفكير الرياضي 15

 . جمع البيانات الكمية ألدكات الدراسة، كرصد النتائج لمعالجتيا إحصائيان.16

 . تفسير النتائج كمناقشتيا ككضع التكصيات كالمقترحات.17

 

  ئية:اإلحصاالمعالجة   8.3

لحساب المتكسطات  SPSS))حزمة البرامج اإلحصائية في العمكـ االجتماعية باستخداـ قامت الباحثة 

الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات مجمكعتي الدراسة )تجريبية، ضابطة(، كما تـ استخداـ تحميؿ 

 .كمعامؿ ارتباط بيرسكف لحساب معامؿ الثبات ،(ANCOVAالمصاحب ) بايفالت
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 الفصل الرابع

______________________________________________________________ 

  نتائج الدراسة

التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة "أثر استخداـ  لمنتائجيتضمف ىذا الفصؿ عرضان 

في التفكير الرياضي كاكتساب المفاىيـ اليندسية لدل طمبة الصؼ السادس  SWOM)) سكاـ نمكذج

عف ، فرضيات كما كردت في الفصؿ األكؿالسئمة كمناقشة األمف خبلؿ اإلجابة عف كذلؾ  "األساسي

 طريؽ تحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا.

  

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.4

في التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ  SWOM)) ما أثر استخداـ نمكذج سكاـالسؤال األول: 

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟ المجمكعةالسادس األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ 

ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في  مىكلئلجابة ع 

  ( الذم1.4االختباريف القبمي كالبعدم لمتفكير الرياضي، ككانت النتائج كما ىي مبينة في الجدكؿ )

ي القبمي يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياض

 كالجنس. لممجمكعةتبعان كالبعدم  
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(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في اختبار التفكير 1.4جدكؿ )

 كالجنس. لممجمكعةالرياضي القبمي كالبعدم تبعان 

 

المتغير           

 

االختبار   

 إناث ذككر ضابطة تجريبية

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 2.53 11.85 2.71 11.78 2.44 11.29 2.71 12.32 قبمي

 2.60 14.65 2.85 13.51 2.32 12.82 2.74 15.16 بعدم

 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 1.4يتبيف مف الجدكؿ )

حيث بمغ المتكسط  ،لممجمكعةاختبار التفكير الرياضي القبمي كالبعدم تبعان  فيلعبلمات الطمبة 

الحسابي ( كىك أكبر مف المتكسط 15.16االختبار البعدم )لممجمكعة التجريبية في الحسابي 

 .(12.82الذم بمغ ) في االختبار البعدم مكعة الضابطةجلمم

 في كما يتبيف أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة 

، حيث بمغ المتكسط الحسابي  لمذككر في االختبار الرياضي القبمي كالبعدم تبعان لمجنس اختبار التفكير

  (.14.65( كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي البعدم لئلناث الذم بمغ )13.51دم )البع

كلمعرفة ما إذا كانت ىذه الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات 

استخداـ ( تـ α ≤ 0.05الطمبة في اختبار التفكير الرياضي ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

كالجنس كالتفاعؿ  لممجمكعة تبعان  ،( الختبار التفكير الرياضيANCOVA)المصاحب  تبايفالميؿ تح

 ( اآلتي:2.4الجدكؿ ) ىي مبينة في بينيما، ككانت النتائج كما
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( الختبار التفكير الرياضي تبعان ANCOVA)المصاحب  بايفالت: نتائج اختبار تحميؿ (2.4)جدكؿ 

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما. لممجمكعة

 

مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط مجمكع 

 المربعات

قيمة )ؼ( 

 المحسكبة

 مستكل الداللة

 المحسكبة

 *0.001 137.221 369.328 1 369.328 القبمي

 *0.001 30.494 82.081 1 82.081 المجمكعة

 *0.001 11.972 32.226 1 32.226 الجنس

 *0.001 13.173 35.458 1 35.458 *الجنسمجمكعةال

 -- -- 2.692 106 258.318 الخطأ

 -- -- -- 111 22612 المجمكع

 ( α ≤ 0.05) * دالة عند مستكل الداللة 

 

 :بالمجموعةالنتائج المتعمقة  1.1.4

 قؿ( كىي أ0.001تساكم ) بالمجمكعةلمتعمقة ا( أف مستكل الداللة المحسكبة 2.4)يتبيف مف الجدكؿ  

(، أم أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف متكسطات α ≤ 0.05اإلحصائية )مف مستكل الداللة 

 .المجمكعةتعزل إلى عبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي 

 المعدلة كالخطأالحسابية  ( يبيف المتكسطات3.4فإف الجدكؿ ) ،الفركؽ لصالح مف تمؾكلمعرفة  

 .لممجمكعةالمعيارم لعبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي تبعان 
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 .ممجمكعةلتفكير الرياضي تبعان لالختبار ا(: المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم 3.4جدكؿ)

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ المجمكعة

 0.223 14.953 تجريبية

 0.225 13.188 ضابطة

كىك  ،(14.953) بمغقد   التجريبيةلممجمكعة  المعدؿ ( أف المتكسط الحسابي3.4مف الجدكؿ ) يتبيف

(، أم أف الفركؽ كانت 13.188الذم بمغ ) الضابطةلممجمكعة  المعدؿ أكبر مف المتكسط الحسابي

  جريبية.لصالح المجمكعة الت

 

 النتائج المتعمقة بالجنس: 2.1.4

مف  أقؿ( كىي 0.001الجنس تساكم )ب( أف مستكل الداللة المحسكبة المتعمقة 2.4)يتبيف مف الجدكؿ 

دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات  ان فركق أم أف ىناؾ (،α ≤ 0.05اإلحصائية )مستكل الداللة 

فإف الجدكؿ  ،الفركؽ تمؾ ح مفلصال كلمعرفة ،الطمبة في اختبار التفكير الرياضي تعزل إلى الجنس

 .كير الرياضي تبعان لمجنساختبار التففي ( يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم 4.4)

 لتفكير الرياضي تبعان لمجنس.الختبار ا(: المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم 4.4جدكؿ )

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ الجنس

 0.207 13.527 ذكر

 0.237 14.615 أنثى

 

( كىك أكبر مف المتكسط 14.615( أف المتكسط الحسابي المعدؿ لئلناث )4.4ف مف الجدكؿ )ييتب

 ( أم أف ىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث. 13.527الحسابي المعدؿ لمذككر الذم بمغ )
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 والجنس: المجموعةالنتائج المتعمقة بالتفاعل بين  3.1.4

كالجنس تساكم  المجمكعة( أف مستكل الداللة المحسكبة المتعمقة بالتفاعؿ بيف 2.4)يتبيف مف الجدكؿ 

(، أم أف ىناؾ فركقان دالة إحصائيان α ≤ 0.05اإلحصائية )( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.001)

 .كالجنس المجمكعةبيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي تعزل إلى التفاعؿ بيف 

( يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ 5.4الفركؽ فإف الجدكؿ ) لصالح مف تمؾكلمعرفة 

 كالجنس.  المجمكعة المعيارم في اختبار التفكير الرياضي تبعان لمتفاعؿ بيف

لمتفاعؿ  ختبار التفكير الرياضي تبعان ال(: المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم  5.4جدكؿ )

 كالجنس. المجمكعةبيف 

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ الجنس المجمكعة

 تجريبية
 0.294 13.843 ذككر

 0.335 16.072 إناث

 ضابطة
 0.299 13.219 ذككر

 0.335 13.157 إناث

 

( 16.072) في المجمكعة التجريبية( أف المتكسط الحسابي المعدؿ لئلناث 5.4يتبف مف الجدكؿ )

 .في المجمكعة التجريبيةأم أف الفركؽ كانت لصالح اإلناث  ،كىك أكبر المتكسطات

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.4 

في اكتساب المفاىيـ اليندسية لدل طمبة  SWOM))استخداـ نمكذج سكاـ  ما أثرالسؤال الثاني: 

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟  المجمكعةالصؼ السادس األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ 
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ىذا السؤاؿ تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في  عمىكلئلجابة 

( الذم يبيف 6.4لمفاىيـ اليندسية كما ىك مكضح  في الجدكؿ )الكتساب ااالختباريف القبمي كالبعدم 

المفاىيـ اليندسية  اكتساب لعبلمات الطمبة في اختبار المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

 كالجنس. لممجمكعةتبعان كالبعدم القبمي 

 اكتساب الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في اختبار (: المتكسطات6.4جدكؿ )

 كالجنس.لممجمكعة  المفاىيـ اليندسية القبمي كالبعدم تبعان 

       المتغير    

 

االختبار   

 إناث ذككر ضابطة تجريبية

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 2.86 15.19 3.09 14.40 3.01 14.84 3.02 14.64 قبمي

 2.36 17.04 2.84 15.60 2.80 15.87 2.63 16.57 بعدم

 

( أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 6.4يتبيف مف الجدكؿ )

، حيث بمغ المجمكعةالمفاىيـ اليندسية القبمي كالبعدم تعزل إلى اكتساب لعبلمات الطمبة عمى اختبار 

( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 16.57المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية في االختبار البعدم )

 (. 15.87لممجمكعة الضابطة في االختبار البعدم الذم بمغ )

أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (6.4)الجدكؿ  كما يتبيف مف

، حيث بمغ الجنس المفاىيـ اليندسية القبمي كالبعدم تعزل إلىاكتساب لعبلمات الطمبة عمى اختبار 

( كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي البعدم 15.60المتكسط الحسابي  لمذككر في االختبار البعدم )

   (.17.04لئلناث الذم بمغ )



71 

 

كلمعرفة ما إذا كانت ىذه الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات 

  (α ≤ 0.05الطمبة في اختبار المفاىيـ اليندسية ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )

اليندسية تبعان المفاىيـ  اكتساب الختبارANCOVA) ) المصاحب بايفالت تـ استخداـ تحميؿ

 ( اآلتي:7.4كالجنس كالتفاعؿ بينيما ، ككانت النتائج كما في الجدكؿ ) ممجمكعةل

 

المفاىيـ  اكتساب الختبار( ANCOVAالمصاحب ) بايفالتنتائج اختبار تحميؿ  (:7.4جدكؿ )

 .كالجنس كالتفاعؿ بينيما لممجمكعةاليندسية تبعان 

مجمكع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط مجمكع 

 المربعات

قيمة )ؼ( 

 المحسكبة

 مستكل الداللة

 المحسكبة

 *0.001 74.153 298.004 1 298.004 القبمي

 0.090 2.934 11.792 1 11.792 المجمكعة

 *0.010 6.861 27.571 1 27.571 الجنس

 *0.003 8.967 36.036 1 36.036 *الجنسمجمكعةال

 -- -- 4.019 106 425.991 الخطأ

 -- -- -- 111 30039 المجمكع

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستكل الداللة 

 

 :بالمجموعةالنتائج المتعمقة  1.2.4

( كىي أكبر 0.090تساكم ) بالمجمكعة( أف مستكل الداللة المحسكبة المتعمقة 7.4)يتبيف مف الجدكؿ 

 عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات  مما يعني(، α ≤ 0.05اإلحصائية )مف مستكل الداللة 
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( يبيف 8.4، كالجدكؿ )المجمكعةالمفاىيـ اليندسية تعزل إلى  اكتساب عبلمات الطمبة في اختبار

 .ممجمكعةالمتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم تبعان ل

 

المفاىيـ اليندسية تبعان  اكتساب ختبارال(: المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم 8.4جدكؿ )

 .لممجمكعة

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ المجمكعة

 0.271 16.615 تجريبية

 0.273 15.957 ضابطة

 

(، كأف 16.615ىك ) التجريبيةلممجمكعة  المعدؿ ( أف المتكسط الحسابي8.4) يتبيف مف الجدكؿ

 كىما متقارباف كال تكجد فركؽ. ،(15.957ىك ) الضابطةلممجمكعة  المعدؿ المتكسط الحسابي

 

 النتائج المتعمقة بالجنس: 2.2.4

 

المفاىيـ اليندسية المتعمقة  اكتساب ( أف مستكل الداللة المحسكبة في اختبار7.4)يتبيف مف الجدكؿ 

(، أم أف ىناؾ α ≤ 0.05)( كىي أصغر مف مستكل الداللة اإلحصائية 0.010بالجنس تساكم )

المفاىيـ اليندسية تعزل إلى  اكتساب دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبارفركقان 

 .الجنس

( يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ 9.4الفركؽ فإف الجدكؿ ) لصالح مف تمؾكلمعرفة  

 تبعان لمجنس.المفاىيـ اليندسية اكتساب في اختبار  المعيارم 
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المفاىيـ اليندسية تبعان  اكتساب ختبارالالحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم (: المتكسطات 9.4جدكؿ )

 لمجنس.

 

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ الجنس

 0.254 15.778 ذكر

 0.291 16.793 أنثى

 

 كىك أكبر مف ،(16.793( أف المتكسط الحسابي لعبلمات اإلناث بمغ )9.4يتبيف مف الجدكؿ )

 (، أم أف الفركؽ كانت لصالح اإلناث.15.778الحسابي لعبلمات الذككر الذم بمغ )المتكسط 

 

 والجنس: المجموعةالنتائج المتعمقة بالتفاعل بين  3.2.4

 

المجمكعة ( أف مستكل الداللة المحسكبة لعبلمات الطمبة المتعمقة بالتفاعؿ بيف 9.4)يتبيف مف الجدكؿ 

(، أم أف ىناؾ فركقان α ≤ 0.05)مف مستكل الداللة اإلحصائية  قؿ( كىي أ0.003كالجنس تساكم )

التفاعؿ المفاىيـ اليندسية تعزل إلى  اكتساب دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار

 .كالجنس المجمكعةبيف 

 

( يبيف المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ 10.4فإف الجدكؿ ) ،الفركؽ لصالح مف تمؾ كلمعرفة 

 كالجنس. المجمكعةتبعان لمتفاعؿ بيف  المفاىيـ اليندسية  اكتساب في اختبار المعيارم
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المفاىيـ اليندسية  اكتساب ختبارال(: المتكسطات الحسابية المعدلة كالخطأ المعيارم 10.4جدكؿ )

 الجنس.ك  المجمكعةتبعان لمتفاعؿ بيف 

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ الجنس المجمكعة

 تجريبية
 16.684 16.684 ذككر

 0.411 16.546 إناث

 ضابطة
 0.360 14.783 ذككر

 0.410 17.040 إناث

 

بمغ  في المجمكعة الضابطةلئلناث  المعدؿ ( أف المتكسط الحسابي10.4يتبف مف الجدكؿ )

في أم أف الفركؽ كانت لصالح اإلناث  ،الحسابية المعدلة المتكسطاتأكبر  ( كىك17.040)

 المجمكعة الضابطة.

 

 ممخص نتائج الدراسة 3.4

 تتمخص النتائج التي أظيرتيا ىذه الدراسة فيما يمي: 

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي تعزل إلى  -1

 .التجريبية ه الفركؽ كانت لصالح المجمكعة ، كىذالمجمكعة

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي تعزل إلى -2

 الجنس، كىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث.

 عبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي تعزل إلىكجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات  -3

 .في المجمكعة التجريبيةكالجنس، كىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث  المجمكعةالتفاعؿ بيف 
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 المفاىيـ اكتساب عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار -4

 .المجمكعةإلى  تعزلاليندسية 

المفاىيـ اليندسية اكتساب كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار  -5

 تعزل إلى الجنس، كىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث.

المفاىيـ اليندسية  اكتساب كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار -6

 .في المجمكعة الضابطةالفركؽ كانت لصالح اإلناث كالجنس، كىذه  المجمكعةالتفاعؿ بيف تعزل إلى 
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 لفصل الخامسا

______________________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

في التفكير الرياضي  SWOM))سكاـ  إلى معرفة أثر استخداـ نمكذجالحالية لقد سعت الدراسة 

في ىذا الفصؿ كؼ تقكـ الباحثة المفاىيـ اليندسية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي، كسكاكتساب 

كالتي عرضت في الفصؿ الرابع،  ،المنبثقة مف مشكمة الدراسةك الدراسة،  أسئمةالمتعمقة بتائج النمناقشة ب

 اآلتي:كفيما يمي مناقشة ليذه النتائج كىي عمى النحك 

 

  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.5

في التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ  SWOM))سكاـ ما أثر استخداـ نمكذج  السؤال األول:

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟ المجمكعةالسادس األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ 

لقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف ىناؾ فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 .القبمي كالبعدم بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة لعبلمات الطمبة في اختبار التفكير الرياضي
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 :بالمجموعةمناقشة النتائج المتعمقة  1.1.5

 أظيرت النتائج  كجكد  فركؽ ذات  داللة إحصائية  في التفكير الرياضي لدل  طمبة  الصؼ السادس 

 درست باستخداـكالتي  ، حيث كانت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبيةالمجمكعةاألساسي تعزل إلى 

 كىذا يدؿ عمى فاعمية ىذا النمكذج في تنمية ميارات التفكير الرياضي.، SWOM)نمكذج سكاـ )

 (،2014) جربكعك ، (2014كقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كؿ مف: أبك ىنطش )

كالرجعي  (،2007) البناك ، (2007)العنزم ك  (،2009)عيد ك  (،2012)العتاؿ ك  (،2013)منصكر ك 

 ,Robinركبف )ك  (،Raw, 2005) راكك  (،2005)السعدم ك  (،2006)خندقجي ك (، 2007)

االيجابي الستخداـ استراتجيات  كالتي أظيرت جميعيا األثر (،Solon, 2003)سكلكف ك  (،2004

 التدريس كالنماذج الحديثة في تنمية التفكير الرياضي لدل الطمبة.

الستخداـ  رأثيتالتي أظيرت عدـ كجكد  (2006مع نتائج دراسة كيكاف )كقد اختمفت نتائج ىذه الدراسة 

 في منياج العمكـ عمى مقياس التفكير. SWOM)) نمكذج  سكاـ

بفاعمية كبيرة في  SWOM)كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى اتساـ الكحدة المصممة كفؽ نمكذج سكاـ )

عممية تعمـ  عمؿ عمى تعزيز SWOM)نمكذج سكاـ ) فأتنمية ميارات التفكير الرياضي، كما 

القدرة عمى استخداـ المعرفة في سياؽ ذم  بةكأعطاه قكة كعمقان، كأكسب الطم ،المحتكل لدل الطمبة

التعمـ مف مجرد الحفظ  إلى بةمعنى كعمؿ عمى االرتقاء بطريقة تفكيرىـ، كعمى تغيير نظرة الطم

 .اسة، كتقبؿ التحديات العممية كالتعمـ لمحياةكالتمقيف كالدراسة لبلمتحانات إلى االستمتاع بالدر 

أثران كبيران في زيادة نشاط الطمبة في تنفيذ أكراؽ العمؿ  SWOM)نمكذج سكاـ )كاف الستخداـ ك 

كالتي منحتيـ فرصة لممارسة ميارات التفكير  كاألنشطة كالكاجبات البيتية التي أعدتيا الباحثة،

شعكران بالحماس كاالستمتاع في كؿ مراحؿ تطبيؽ الدراسة،  لنمكذج الطمبةاكما منح ىذا  ،المختمفة

   كاستثمركىا في مكاقؼ تعميمية كحياتية مختمفة. ،أبدل الطمبة تميزان في استخداـ ميارات التفكير حيث
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالجنس:  2.1.5 

د فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار التفكير ك أظيرت النتائج كج لقط

 الرياضي تعزل إلى الجنس، كىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث. 

اختبار التفكير الرياضي تعزل إلى في  دالة إحصائيان كقد اتفقت ىذه النتائج مف حيث كجكد فركؽ 

 (.2007) (، كنجـ2007مع نتائج دراسات كؿ مف الرجعي ) الجنس

عف نتائج دراسات كؿ مف: في تفكؽ اإلناث عمى الذككر في التفكير الرياضي اختمفت ىذه النتائج  كقد

كالتي أظيرت تفكؽ الذككر عمى اإلناث في التفكير الرياضي، كما  (،2007كنجـ ) (،2007الرجعي )

التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  (،2008اختمفت عف نتائج دراسة العبسي )

 التفكير الرياضي تعزل لمجنس.

المعدة كفؽ  طبيعة األنشطة اليندسيةكتعزك الباحثة ىذه النتيجة في تفكؽ اإلناث عمى الذككر إلى 

  .، كاالىتماـ كاالنجذاب مف قبؿ الطالبات ليا كلؤلشكاؿ المختمفةSWOM))نمكذج سكاـ 

  

 والجنس: المجموعة شة النتائج المتعمقة بالتفاعل بينمناق 3.1.5

في التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ السادس  أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

في المجمكعة كىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث  ،كالجنس المجمكعةاألساسي تعزل لمتفاعؿ بيف 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التفكير الرياضي لدل ىذه النتائج مف حيث  كقد اتفقت، التجريبية

مع نتائج دراسة  ،كالجنس المجمكعةطمبة الصؼ السادس األساسي تعزل لمتفاعؿ بيف لدل  طمبة

 (.2011حركب )ال

(، كالتي  2005(، كالسعدم )2013كقد اختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسات كؿ مف: منصكر )

 إحصائية في التفكير الرياضي لدل طمبة الصؼ األساسي تعزل    داللةأظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات 
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 لمتفاعؿ بيف المجمكعة كالجنس.  

لى نكعية  ،تفكؽ اإلناث عمى الذككر في اختبار التفكير الرياضي إلىكتعزك الباحثة ىذه النتيجة  كا 

عاكنيا الجاد في تطبيؽ كت ،كتشجيع معممتيف األصمية ،الطالبات كتميزىف في ميارات التفكير المختمفة

 بميارات تفكير مناسبة.   SWOM))المعدة كفؽ نمكذج سكاـ نشطة األ، كتعامؿ الطالبات مع الدراسة

 

  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 2.5

في اكتساب المفاىيـ  اليندسية لدل طمبة  SWOM)سكاـ )ما أثر استخداـ نمكذج السؤال الثاني:  

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟   المجمكعة الصؼ السادس األساسي؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختبلؼ

لقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة فركقان ظاىرية في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات 

 القبمي كالبعدم بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة.الطمبة في اختبار المفاىيـ اليندسية 

 

 :بالمجموعةمناقشة النتائج المتعمقة  1.2.5

المفاىيـ اليندسية لدل طمبة  اكتساب فركؽ ذات داللة إحصائية في اختبار عدـ كجكد أظيرت النتائج

 .المجمكعةالصؼ السادس األساسي تعزل إلى 

الحركب ك (، 2012)صيدـ ك  (،2014)كاختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسات كؿ مف: عريقات 

كميريار  (،2004قطيط )ك (، 2009لكا )ك  (،2010الشكبكي )ك  (،2011أبك مصطفى )ك  (،2011)

(2002 Mehryar,،) جيات التدريس كالنماذج يكالتي أظيرت جميعيا األثر االيجابي الستخداـ استرات

 الحديثة في اكتساب المفاىيـ العممية كالرياضية كاليندسية لدل الطمبة.

عمى ميارات التفكير بشكؿ أكبر مف  SWOM)) كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى تركيز نمكذج سكاـ  

لى  ،التركيز عمى المفاىيـ  ك ،الطمبة حصيمة جيدة كسميمة لممفاىيـ اليندسية لدل ككفإمكانية أف يكا 
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كارتباطيا ببيئة الطمبة، كليذا لـ يظير أثر  ،لسيكلو المفاىيـ التي تضمنتيا كحدة اليندسة كالقياسربما 

 في اكتساب المفاىيـ اليندسية. ممجمكعةل

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالجنس: 2.2.5

المفاىيـ  اكتساب أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار

 اليندسية تعزل إلى الجنس، كىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث.

كالتي أظيرت كجكد فركؽ  ذات داللة  ،(2011كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الحركب )

 إحصائية قي المفاىيـ اليندسية تعزل لمجنس، كىذه الفركؽ لصالح اإلناث.

كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (،2014قات )كاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة عري

 .إحصائية لعبلمات الطمبة في اختبار المفاىيـ اليندسية تعزل لمجنس

القدرة المكانية التي تميزت بيا  إلى ،كتعزك الباحثة ىذه النتيجة في تفكؽ اإلناث عمى الذككر 

المعدة كفؽ نمكذج سكاـ  األنشطة، كما أف الحماس لدل الطالبات في تطبيؽ الطالبات عف الطبلب

((SWOM   كأظيرف الكثير مف التعاكف في العمؿ بشكؿ يفكؽ ما أظيره الطبلب. ،كاف مميزان كرائعان 

 

 والجنس: المجموعةمناقشة النتائج المتعمقة بالتفاعل بين  3.2.5

 اكتساب اختبارأظيرت النتائج  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عبلمات الطمبة في 

في كالجنس، كىذه الفركؽ كانت لصالح اإلناث  المجمكعةالمفاىيـ اليندسية تعزل إلى التفاعؿ بيف 

 . المجمكعة الضابطة

كالتي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة  ،(2011كقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة الحركب )

 كلصالح اإلناث ،ة كالجنسلمجمكعلمتفاعؿ بيف االمفاىيـ الرياضية تعزل اكتساب إحصائية في اختبار 



81 

 

  في المجمكعة التجريبية.

كالتي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  ،(2014كاختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة عريقات )

 كالجنس. لمجمكعةالمفاىيـ الرياضية تعزل لمتفاعؿ بيف ا اكتساب إحصائية في اختبار

إلى إمكانية أف تككف األنشطة كالتدريبات، التي تضمنتيا الكحدة التعميمية  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة 

، ال تتطمب امتبلؾ الطبلب لخبرات سابقة قد تؤثر عمى SWOM)) المصممة كفؽ نمكذج سكاـ

أثران طريقة اكتساب المفاىيـ الجديدة، أك لسيكلة المفاىيـ الكاردة في تمؾ الكحدة، بحيث لـ يكف ىناؾ 

في اكتساب المفاىيـ اليندسية لدل طالبات المجمكعة التجريبية،  SWOM)) نمكذج سكاـالستخداـ 

   يركز عمى دمج ميارات التفكير في المحتكل. SWOM)) كلككف نمكذج سكاـ

 

 التوصيات 3.5 

 

 في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تكصي الباحثة بما يمي:

 تيجية تدريس في مختمؼ المكاد الدراسية كبشكؿ خاصكإسترا SWOM)) استخداـ نمكذج سكاـ -1

 .في الرياضيات

إجراء المزيد مف الدراسات التي تبحث في أثر استخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة كالنماذج في  -2

 المفاىيـ الرياضية كالعممية في الرياضيات.اكتساب التفكير الرياضي ك 

     مختمؼ المكاد الدراسية بتضميف محتكل المناىج كالمقرراتاالىتماـ مف قبؿ كاضعي المناىج كفي  -3

 الدراسية بمختمؼ ميارات التفكير، إلنشاء جيؿ مف الطمبة مفكريف مبدعيف.

مع متغيرات   SWOM)) إجراء المزيد مف الدراسات كاألبحاث العممية كالتي تستخدـ نمكذج سكاـ -4

 ة.المتغيرات التي تناكلتيا ىذه الدراس أخرل غير
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 التدريس عقد المزيد مف الدكرات لممعمميف كالمشرفيف لئلطبلع عمى كؿ جديد في استراتيجيات -5

لعممية ا نتائج الدراسات كاألبحاثاإلطبلع عمى ك ، SWOM)) كخاصة استخداـ نمكذج سكاـ الحديثة

 تدريس مختمؼ المكاضيع. في

رشادىـ مف خبلؿ تزكيدىـ بنشرات  -6  تربكية دكرية حكؿ التخطيط الدراسيتكعية المعمميف كا 

 كاستراتيجيات التدريس المناسبة لتنمية ميارات التفكير المختمفة كاكتساب المفاىيـ في الرياضيات

 رل.خكالمكاد الدراسية األ
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 :والمراجع المصادر

 

 أواًل: المراجع العربية

 

 القرآف الكريـ.

 

دار  ، غزة:2ط، والتقويم الصفي _ المفاىيم واإلجراءات لتعمم فعالالقياس  .(2008أبك دقة، سناء )

 فمسطيف.اآلفاؽ لمنشر، 

 

دار  عماف: ،مناىج تدريس الرياضيات لمصفوف األولى .(2010عبابنة، عبد اهلل )؛ أبك زينة، فريد

 المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف.  

 

دار الحنيف لمنشر  ، عماف:2ط، المدرسية وتدريسيامناىج الرياضيات  .(2011أبك زينة، فريد )

 كالتكزيع، األردف.

 

 الصف لدى طالب الرياضية البنية اكتساب في مقترح برنامج فاعمية .(2003أبك شمالة، فرج )

 .جامعة عيف شمس، مصر ،غير منشكرة دكتكراهرسالة  .غزة بمحافظة التاسع

 

 اليندسي في موضوع المثمثات باستخدام الجيوجيرا لدىمراحل نمو الفيم  .(2014أبك عرة، رجاء )

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية طالب الصف الثامن األساسي )دراسة نوعية(.
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 نابمس، فمسطيف.  

 

أثر استخدام نموذج بايبي في اكتساب المفاىيم في الرياضيات  .(2011أبك مصطفى، خميؿ )

الجامعة  رسالة ماجستير غير منشكرة، .طالب الصف السابع األساسي بغزةوميوليم نحوىا لدى 

 غزة، فمسطيف. -سبلميةاإل

 

أثر استخدام نموذج سوم عمى التفكير فوق المعرفي واالتجاىات العممية  .(2014أبك ىنطش، قدر )

ر رسالة ماجستير غي. والتحصيل الدراسي في العموم لطمبة الصف السابع األساسي في نابمس

 فمسطيف.  نابمس، جامعة النجاح الكطنية،منشكرة، 

 

 ألردف. ادار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،  عماف: الرياضيات، تدريس أساليب .(2010أسعد، صبلح )

 

دار غزة:  ،3طالتدريس،  وطرق العممية التربية .(1994عبد المنعـ، عبد اهلل )؛ األغا، إحساف

 فمسطيف.  اآلفاؽ لمنشر،

 

أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة اليندسية في تنمية القدرة عمى  .(2007)البنا، جبر 

رسالة  .حل المسألة اليندسية وعمى التفكير الرياضي والتحصيل لدى طمبة الصف العاشر في األردن

 الجامعة األردنية، عماف، األردف. ،غير منشكرة دكتكراه

 

   التفكير في  تنمية  في  التبادلي  التدريس استراتيجية  توظيف   فاعمية . (2014جربكع، عيسى )
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 ،رسالة ماجستير غير منشكرة .واالتجاه  نحوىا لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة الرياضيات

 فمسطيف.  غزة, -الجامعة اإلسبلمية

 

واكتساب أثر استخدام التقويم التكويني في تنمية التفكير الرياضي  .(2011الحركب، عمر )

 جامعة القدس، ،رسالة ماجستير غير منشكرة .المفاىيم الرياضية لدى طمبة الصف التاسع األساسي

 فمسطيف. 

 

( في تحصيل مادة الكيمياء لدى طالبات SWOMفاعمية استراتيجية سوم ) .(2011حسيف، ىياـ )

 جامعة ديالي، العراؽ.  ،رسالة ماجستير غير منشكرة .الصف الخامس العممي

 

 تنمية في حل المشكالت عمى قائمة تدريسية إستراتيجية أثر استخدام .(2006الخطيب، محمد ) 

رسالة األردن.  في السابع األساسي الصف طالب لدى الرياضيات نحو واالتجاىات الرياضي التفكير

  الجامعة األردنية، عماف، األردف. ،ماجستير غير منشكرة

 

 التفكير الرياضي كعبلقتو باتجاىات الطمبة كتحصيميـ: .(2011)عبابنة، عبد اهلل ؛ الخطيب، محمد

  ،مجمة العموم التربوية والنفسية. دراسة عمى طمبة الصؼ السابع األساسي في مادة الرياضيات

12(1)، 243- 266. 

 

 روالتفكي  في التحصيل مستند إلى معيار االتصال  تدريبي  برنامجفاعمية  .(2006خندقجي، نكاؼ )

 العربية   جامعة عماف ، غير منشكرة دكتكراه   رسالة .المرحمة األساسية العميا  باللدى ط  الرياضي
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    األردف.   عماف، ،لمدراسات العميا

 

 عالـ القاىرة: كتربكية، نفسية بحكثاإلبتكاري،  التفكير عمى القدرة اختبارات .(1981خير اهلل، سيد ) 

 مصر. الكتب،

 

منشر، النكر ل دار الككيت: كآخركف، ياسيف عادؿ ترجمةالتفكير،  تعميم .(1989)دم بكنك، إدكارد 

 .الككيت لمتقدـ، الككيت مؤسسة

 

دار  عماف: ،استراتيجيات حديثة في فن التدريس .(2008الياشمي، عبد الرحمف )؛ الديممي، طو

 الشركؽ، األردف. 

 

 دار المنارة، فمسطيف. غزة: ،الرياضياتتعميم ميارات التفكير وتعمميا في  .(2000ذياب، سييؿ )

 

أثر استخدام "الكتابة من أجل التعمم" في تحصيل طمبة الصف السابع  .(2007لرجعي، نسريف )ا

رسالة ماجستير غير  .ألساسي في الرياضيات وتفكيرىم الرياضي واتجاىاتيم نحو الرياضياتا

  فمسطيف. لقدس،ا جامعة ،منشكرة

 

عالـ الكتب القاىرة:  تعميم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة، .(2003زيتكف، حسف )

 مصر.لمنشر كالتكزيع كالطباعة، 
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 دار الفكر، األردف. ، عماف:طبين، ىو والمو  المتميزين تربية إلى مدخل .(2000السركر، نادية )

 

 األردف. ، دار كائؿ عماف: تعميم التفكير في المنيج المدرسي، .(2005السركر، نادية )

 

 والعموم والتربية الرياضيات و العربية المغة مفاىيم تدريس .(1988اليكسؼ، جماؿ )؛ سعادة، جكدت

 دار الجيؿ، لبناف.بيركت:  ، االجتماعية

 

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية قدرة طمبة الصف التاسع عمى التفكير  .(2005لسعدم، سمطاف )ا

جامعة عماف العربية، عماف،  رسالة ماجستير غير منشكرة، الرياضيات.الرياضي والتحصيل في 

  األردف.

 

العممية  اليازكرم دار عماف: ،تدريس العموم والرياضياتأساليب  .(2003، عبد الحافظ )سبلمة

 األردف. كالتكزيع،لمنشر 

 

 في التدريس دليلدمج ميارات التفكير الناقد واإلبداعي  .(2005باركس، ساندرا )؛ سكارتز، ركبرت

، مركز إدراؾ، أبك ظبي ،. ) ترجمة عماد أحمد أبك عياش كفاطمة يكسؼ البمكشي(تصميم الدروس

1994 . 

 

 دار الفكر لمنشر عماف: األساسية، اليندسية والمفاىيم الرياضيات أسس .(2008شنطاكم، فاضؿ )

 األردف.، كالتكزيع
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) ترجمة عبد  ،ميارات التفكير القضايا واألساليبتعميم  .(2003ف )إبيركنز، دم ؛ شكارتز، ركبرت

 التعميمية،  كاالستشارات  النافع لمبحكثمؤسسة  الرياض:   فادم كليد دىاف(، النافع آؿ شارع كاهلل 

 المممكة العربية السعكدية.

 

أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاىيم وميارات التفكير البصري  .(2010الشكبكي، فداء )

 غزة، فمسطيف. -الجامعة اإلسبلمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة .لدى طالبات الصف الحادي عشر

 

 دار الفكر العربي، مصر.القاىرة: الرياضيات،  تدريس طرق .(2001) إسماعيؿالصادؽ، 

 

أثر توظيف أنماط التفكير الرياضي عمى تحصيل واتجاىات طمبة الصف  .(2014صبح، كجيية )

رسالة ماجستير غير  .األساسي في الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة نابمسالثامن 

 فمسطيف. نابمس، جامعة النجاح الكطنية،، منشكرة

 

أثر توظيف نموذج ميرل وتنسون في بناء المفاىيم اليندسية لدى طمبة  .(2012صيدـ، شادم )

   غزة، فمسطيف. -جامعة األزىر ،منشكرةرسالة ماجستير غير . الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة

 

دار األمؿ  عماف: ،البنية المعرفية الكتساب المفاىيم: تعمميا وتعميميا .(2010الطيطي، محمد ) 

 .األردف، لمنشر  كالتكزيع
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دار إدراؾ  أيك ظبي:، SWOMالشامل لكل المدرسة  األمثل النموذج .(2004عبد الكريـ، عمر )

 ظبي.كالتكزيع، أبك  لمنشر

 

الرياضيات  تدريس أساليب .(2002يكسؼ ) أبك الرب، ك عبد السبلـ، حمادة؛ عبد اليادم، نبيؿ

 دار صفاء لمنشر كالتكزيع، األردف. عماف: ،والعموم

 

 مظاىر التفكير الرياضي السائدة لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي في .(2008)  العبسي، محمد

 .915-889 ،(3)22، )العموم اإلنسانية( مجمة جامعة النجاح لألبحاث .األردف

 

برنامج مقترح قائم عمى التواصل في تنمية بعض ميارات التفكير  فاعمية .(2012العتاؿ، حسني )

غزة، -الجامعة اإلسبلمية ،رسالة ماجستير غير منشكرة. الرياضي لدى طالب السف السابع األساسي

 فمسطيف.  

 

دار صفاء عماف: ، والعموم الرياضيات تدريس أساليب .(2005سميماف، نايؼ )؛ عريفج، سامي

 لمنشر كالتكزيع، األردف.

 

فاعمية النماذج المحسوسة في اكتساب المفاىيم الرياضية لدى طمبة  .(2014عريقات، نداء )

 جامعة القدس، فمسطيف.  ،رسالة ماجستير غير منشكرة المرحمة األساسية الدنيا وتفكيرىم التأممي.
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 ،الطفل  تطبيقية عمى الحديثة: إجراءات   لمرياضيات  التدريس االستراتيجي(. 2006، عزك )عفانة

 .فمسطيفآفاؽ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  غزة:

 

كالتكزيع،  لمنشر مكتبة الفبلح الككيت: المدرسي، والمنياج التفكير .(2003عبيد، كليـ )؛ عفانة، عزك

 الككيت.

 

 مكتبة غزة: ،التعميم العام مراحل الرياضيات في تدريس إستراتيجيات .(2007) كآخركف عفانة، عزك

 األقصى، فمسطيف. جامعة – الجامعي الطالب

 

تنمية ميارات ( في SWOM) أثر برنامج تعميمي مستند لنموذج سوام .(2007اهلل ) العنزم، عبد

رسالة  .العربية السعوديةاتخاذ القرار لدى طالب الصف السادس االبتدائي في مدينة عرعر بالمممكة 

 جامعة القصيـ، السعكدية. ،ماجستير غير منشكرة

 

برنامج مقترح  قائم عمى جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير في  .(2009عيد، أيمف )

الجامعة  غير منشكرة،ماجستير  رسالة .الرياضيات لدى طمبة الصف الخامس األساسي بغزة

 .غزة، فمسطيف -اإلسبلمية

 

 جيينة لمنشر كالتكزيع، األردف.عماف: ، تطبيقات مبتكرة في تعميم التفكير .(2004غبايف، عمر )

 

 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، األردف. عماف:  ،نموذج شوارتز وتعميم التفكير .(2013قطامي، نايفة ) 
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لمنشر كالتكزيع، دار الشركؽ  عماف: التدريس، سيكولوجية .(2001) ايفة قطامي، ن؛ كسؼقطامي، ي

 األردف.

 

 دمج ميارات التفكير في المحتكل في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية أثر (.2007غساف ) قطيط،

  الجمعية المصريةمجمة التربية العممية، كاالتجاىات العممية لدل طبلب المرحمة األساسية في األردف. 

 .161-143(، 4)10لمتربية العممية، 
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 لمالحقا

 (: كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس1ممحؽ رقـ )
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  الخميؿ كالتعميـ تربيةالتاب تسييؿ ميمة مف مديرية (: ك2محؽ رقـ )م
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 األدكات(: نمكذج تحكيـ 3ممحؽ رقـ )

 جامعة القدس

 ياعمادة الدراسات العم

  برنامج ماجستير أساليب التدريس

 

 أدكات الدراسةتحكيـ 

 

/ةالسيدحضرة   /ة: .......................................... المحتـر

 

في التفكير الرياضي واكتساب  ((SWOM سوامأثر استخدام نموذج بعنكاف " بدراسة تقـك الباحثة

"، كذلؾ استكماالن لنيؿ درجة الماجستير في الصف السادس األساسي المفاىيم اليندسية لدى طمبة

أساليب التدريس مف جامعة القدس، كنظران لما عيدنا فيكـ مف خبرة عممية كعممية، يرجى مف حضرتكـ 

بداء الرأم فياألدكاتالتكـر بتحكيـ ىذه  ضافة كحذؼ ما تركنو ك  تكاىا،مح ، كا  فقراتيا كأسئمتيا، كا 

 مناسبان. 

 

  مع خالص شكر كتقديرم

 

  الباحثة: نكاؿ عبد القادر محمكد صرصكر
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 (SWOM) سكاـ نمكذج المصممة كفؽ(: الكحدة التعميمية )أنشطة الطالب( 4ممحؽ رقـ )
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                   ةالدائر  :1لدرسا 

 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية
 .. أف يتعرؼ مفيـك الدائرة كالمسميات المتعمقة بو1
 بطرؽ مختمفةػ. أف يرسـ دائرة 2
 . أف يستنتج قانكف محيط الدائرة.3
 .. أف يجد محيط دائرة عمـ قطرىا أك نصؼ قطرىا4
 .. أف يحؿ مسائؿ منتمية5
 
  ( 1 كرقة عمؿ ) 
سـ ، فأجب عما  7بالتعاكف مع أفراد مجمكعتؾ كباالعتماد عمى الشكؿ المجاكر إذا كاف ـ ب =  

 :يمي
 .                                                                      (  أ ـ ىك ............ لمدائرة1
 .                   (  أ ج ىك ............ لمدائرة2
                                           ....(  قطر الدائرة ىك ............3
 .(  طكؿ أ ب يساكم .............4
                                           ط × (  محيط الدائرة = ...... 5
 ( طكؿ محيط الدائرة = .....................6
 
 ( 1 كاجب بيتي ) 

 .شرح طريقة العمؿأأرسـ دائرة تمر برؤكس  المربع، 
 
 
 
 
 

 ب

 أ
ع
زي
ز 
م 
ال
طا
ل
 ب

 م

سـ 7  

 ج
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 الدائرة مساحة :2الدرس  

 :األكلىالحصة 
 يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية:

 . أف يقدر مساحة دائرة بالكحدات المربعة. 1
 . أف يستنتج قانكف مساحة دائرة.2
 . أف يجد مساحة دائرة عمـ طكؿ قطرىا مف خبلؿ القانكف. 3
 . أف يجد منطقة مظممة باستخداـ قانكف.4
 . أف يبيف العبلقة بيف قطر الدائرة ككؿ مف محيط كمساحة الدائرة.  5
 .اآللة الحاسبة . أف يحؿ مسائؿ كبلمية عمى مساحة الدائرة مكظفان 6
 
 ( 2 كرقة عمؿ ) 

 أكمؿ:  -السؤاؿ األكؿ:
 .ط× مساحة الدائرة =  ...............  -1
 ........... أضعاؼ مساحتيا األصمية.عند مضاعفة طكؿ قطر الدائرة فإف مساحتيا تصبح  -2
 .سـ، فإف طكؿ قطرىا ............. سـ 44دائرة محيطيا  -3
 
 

 (  3.14حسب مساحة الجزء المظمؿ مف الشكؿ التالي:             ) ط = أ  -:السؤاؿ الثاني
............................................................... 

............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 

 

سم01  

سم01  
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 الدائرة مساحة :2الدرس  

 :الحصة الثانية
 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية

 .المساحة . أف يجد منطقة مظممة باستخداـ قانكف1
 .. أف يبيف العبلقة بيف قطر الدائرة ككؿ مف محيط كمساحة الدائرة2
 .. أف يحؿ مسائؿ كبلمية عمى مساحة الدائرة مكظفان اآللة الحاسبة3

  
  ( 3 كرقة عمؿ ) 

 :بالتعاكف مع أفراد مجمكعتؾ قـ بحساب مساحة المنطقة المظممة في الشكؿ المجاكر
............................................ 
............................................ 
............................................ 

 .............................................. 
..................................................................................................

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
 ( 2 كاجب بيتي ) 

 إذا عممت محيط دائرة ، بيف كيؼ تحسب مساحتيا؟
 
 
 
 
 

سم 01  

سم 7  
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  )المجسمات( األبعاد ثبلثية األشكاؿ :3الدرس   

 
 يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية:  

 ثبلثية األبعاد )المجسمات ( كاسـ كؿ منيا.. أف يتعرؼ أشكاؿ 1
 .. أف يذكر خكاص المنشكر الثبلثي القائـ2
 أف يسمي المنشكر تبعا لعدد أضبلع القاعدة.. 3
 . أف يتعرؼ خكاص االسطكانة الدائرية القائمة. 4
 

   (1) نشاط  

، منشكر ثبلثي، متكازم مستطيبلت،  مكعب، المجسمات التالية ىي: اسطكانة، مخركط، ىـر
  المجسـ الذم يناسب الصكرة تحتيا: اسـأكتب 

 

                                 
........................             ........................            ...................... 

                                                
  .....................          .........................            .......................... 

                                                                            

                                       
 ..........................              .........................         ....................... 
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 ( 4  كرقة عمؿ ) 
 

 :أكالن: الشكؿ المجاكر ىك منشكر ثبلثي، أنظر إلى الشكؿ كأجب عف األسئمة التالية
 كـ كجيان لممنشكر الثبلثي؟ ................. -1
 كـ حرفان لممنشكر الثبلثي؟ .................. -2
 كـ رأسان لممنشكر الثبلثي؟ ................... -3
 ما شكؿ قاعدة المنشكر الثبلثي؟ .................. -4
 
 

 :ثانيان: أكتب اسـ كؿ منشكر فيما يمي
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 شكر رباعي قائـ             .........................          ......................... من
 

 :مشتركة لممجسمات السابقةفكر جيدان كاكتب الصفات ال
 
 القاعدتاف متكازيتاف .......................  -1
 األكجو الجانبية عبارة عف ................ -2
 عدد األكجو الجانبية يساكم عدد أضبلع ............... -3
 .األحرؼ الجانبية ............. في الطكؿ كمتكازية -4
 المنشكر.مستكل ........... ، كطكؿ كؿ منيا يمثؿ ........... األحرؼ الجانبية عمكدية عمى  -5
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  مالمستك  السطح عمى المجسمات رسـ :4الدرس 

 :الحصة األكلى 
 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية 
 .مستك   . أف يرسـ مكعبا عمى سطح  1
 .مستك   أف يمثؿ متكازم مستطيبلت عمى سطح  . 2
 

   (2) نشاط 

 .قـ بتكصيؿ الرؤكس المتناظرة لممربعيف لمحصكؿ عمى رسـ لمكعب       
 
 
 
 
 
 
 
 ( 3 كاجب بيتي ) 
 
 .قـ بتكصيؿ الرؤكس المتناظرة لممستطيميف لمحصكؿ عمى رسـ لمتكازم مستطيبلت      
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  المستكم السطح عمى المجسمات رسـ :4الدرس  

 الحصة الثانية:
 :الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية يتكقع مف

 .مستك   أف يرسـ المنشكر الثبلثي القائـ عمى سطح  . 1
 .مستك   . أف يرسـ االسطكانة الدائرية القائمة عمى سطح  2
 

   (3) نشاط 

 ب.بالتعاكف مع أفراد مجمكعتؾ أكمؿ الشكميف التالييف لتحصؿ عمى المجسـ المناس
 
 
 
1- 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 
 
 
2- 
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 المجسمات بناء :5الدرس 

 :األولى الحصة
 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية

 .. أف يبني مكعبان باستخداـ شبكة مناسبة لبنائو1
 .. أف يميز بيف الشبكات التي تصمح لعمؿ مكعب2
 .. أف يحدد الشبكات الصالحة لبناء مكعب3
 
 
 ( 5كرقة عمؿ )  
 

 :الشبكة التي تمثؿ المكعب                   ىي
 
 
 
 
1-                                             2- 
 
 
 
 
3-                                             4- 
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   المجسمات بناء :5الدرس  

 :الثانية الحصة
 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية 
 .. أف يبني متكازم مستطيبلت باستخداـ شبكة مناسبة لبنائو1
 .. أف يبني منشكران باستخداـ  شبكة مناسبة2
 .. أف يبني اسطكانة دائرية قائمة3
 
 ( 6كرقة عمؿ )  

 أم الشبكات التالية تصمح لبناء متكازم مستطيبلت؟ فكر جيدان  :أوالً 
 
1-                                      2-     

        
 
3-                                    4-  
 
  

 ؟( لبناء منشكر ثبلثي قائـأىؿ تصمح الشبكة ) ثانيًا:
  ؟لبناء اسطكانة دائرية قائمةب( كىؿ تصمح الشبكة )     

 
 ب((                                           )أ)
  
 

                                                         
 .........                     الجكاب: .......................الجكاب: ..............

 كلماذا: ........................                     كلماذا: .........................

 سـ1
  
الم
ج
سم
ات 
ال

سم 4101  

 سـ1
  
الم
ج
سم
ات 
ال
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  لممجسمات الجانبية المساحة :6الدرس 

 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية: الحصة األكلى 
 .أف يجد المساحة الجانبية كالكمية لممكعب باستخداـ القانكف. 1
 .. أف يستنتج قانكني المساحة الجانبية كالكمية لمتكازم المستطيبلت2
  .. أف يجد المساحة الكمية كالجانبية لمتكازم المستطيبلت3
    ( 7كرقة عمؿ )  

 :أنظر إلى المكعب كشبكتو كأجب عما يمي       
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          
 . كجميعيا مربعات متساكيةعدد األكجو الجانبية لممكعب ىك .....................  -
 الضمع× مساحة كؿ مربع = الضمع   -
  4× الضمع × المساحة الجانبية لممكعب = الضمع   نستنتج أف  -

  6× الضمع × المساحة الكمية لممكعب = الضمع                
       
 أنظر إلى شبكة متكازم المستطيبلت كأجب عما يمي:       

 
 
 
 
 .األكجو الجانبية لمتكازم المستطيبلت ىك ................ كجميعيما مستطيبلت متساكيةعدد  -

 العرض× مساحة كؿ مستطيؿ = الطكؿ  
 االرتفاع× المساحة الجانبية لمتكازم المستطيبلت = محيط القاعدة  نستنتج أف  -
  (2× المساحة الكمية لمتكازم المستطيبلت = المساحة الجانبية +) مساحة القاعدة   
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 لممجسمات الجانبية المساحة :6الدرس  

 :الحصة الثانية 
 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية

 .. أف يستنتج قانكف المساحة الجانبية كالكمية لؤلسطكانة1
 .عمى المساحة الجانبية كالكمية لؤلسطكانة القائمة. أف يحؿ المسائؿ 2
 .. أف يحؿ مسائؿ عمى المساحة الكمية لؤلسطكانة كمتكازم المستطيبلت3

   (4) نشاط  

 :، فكر جيدان كأجب عما يميشبة االسطكانةأنظر إلى 
 ؟. ما شكؿ الكجو الجانبي لؤلسطكانة1
 ؟المستطيؿ. ما مساحة 2

 ؟. ما شكؿ القاعدتيف
 :        نبلحظ أف 

 االرتفاع× المساحة الجانبية لؤلسطكانة = محيط القاعدة 
 المساحة الكمية لؤلسطكانة = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتيف

 االرتفاع× ط( × نؽ 2المساحة الجانبية لؤلسطكانة = ) : نستنتج أف 
 مساحة القاعدتيف+  لؤلسطكانة = المساحة الجانبيةالمساحة الكمية             

 ط 2نؽ 2االرتفاع + × ط( × نؽ 2= )                                    
 
 ( 4 كاجب بيتي ) 

 ما  سـ، كارتفاعيا نصؼ متر، 14جذع شجرة عمى شكؿ أسطكانة دائرية قائمة )تقريبان(، طكؿ قطرىا 
  ؟ما المساحة الكمية لمجذع

                                                                             

ع
فا
رت

ال
 ا

 محيط القاعدة
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  لممجسمات الجانبية المساحة :6رسالد 

  الحصة الثالثة: 
 يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية:

 .. أف يستنتج قانكف المساحة الجانبية كالكمية لممنشكر الثبلثي القائـ1
 يجد المساحة الجانبية كالكمية لممنشكر الثبلثي القائـ.. أف 2
 
 ( 8كرقة عمؿ )  

 :أجب عما يميمجاكرة ك أنظر إلى شبكة المنشكر الثبلثي القائـ ال
 
 شكؿ األكجو الجانبية؟ما . 1
 . ما مسحة األكجو الجانبية؟ 2
 . ما شكؿ القاعدتيف؟ كما مساحتيما؟3
 
 
 ستنتج أف:ن 
 

 االرتفاع× الجانبية لممنشكر الثبلثي القائـ = محيط القاعدة المساحة 
 

 مساحة القاعدة× 2المساحة الكمية لممنشكر القائـ = المساحة الجانبية + 
 
 ( 5 كاجب بيتي ) 

سـ،  5سـ،  4سـ،  3سـ، كقاعدتو مثمث قائـ الزاكية أطكاؿ أضبلعو  30منشكر ثبلثي قائـ ارتفاعو 
 كما مساحتو الكمية؟ما مساحتو الجانبية؟ 
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  الحجكـ :7الدرس  

 الحصة األكلى: 
 يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية:

 . أف  يتعرؼ مفيـك الحجـ.1
 . أف يستنتج حجـ المكعب كمتكازم المستطيبلت.2
 . أف يجد حجـ المكعب كمتكازم المستطيبلت.3
 

   (5) نشاط 

 المجسمات التالية؟ما عدد الكحدات المكعبة في 
 المجسـ الطكؿ العرض االرتفاع الكحدات المكعبة عدد

    

 
    

 
    

 
 
 نستنتج أف: 
   3ارتفاعو =  ) طكؿ الحرؼ(× عرضو × حجـ المكعب = طكلو  
   ارتفاعو× عرضو × حجـ متكازم المستطيبلت = طكلو  
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       الحجكـ :7الدرس  

 الحصة الثانية: 
 :الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التاليةيتكقع مف 

 . أف يستنتج قانكف حجـ المنشكر الثبلثي القائـ.1
 . أف يجد حجـ المنشكر الثبلثي القائـ.2

   (6) نشاط 

 المكعب ىك منشكر رباعي قائـ كحجمو ىك: 
 ارتفاعو ×  عرضو(× )طكلو حجـ المكعب = 

 االرتفاع× ................    =             
 ككذلؾ متكازم المستطيبلت ىك منشكر رباعي قائـ كحجمو ىك:

 ارتفاعو× عرضو( × )طكلو حجـ متكازم المستطيبلت = 
 االرتفاع× ............... =                            

  نستنتج أف: 
 
 االرتفاع× حجـ المنشكر الثبلثي القائـ = مساحة القاعدة   
 
 ( 6 كاجب بيتي ) 
سـ،  5سـ،  4حسب حجـ المنشكر الثبلثي القائـ الذم قاعدتو مثمث قائـ الزاكية فيو ضمعي القائمة أ

 سـ، فكر جيدان كقـ بحؿ السؤاؿ. 12كارتفاعو 
................................................................... 

................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

................................................................... 
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    الحجكـ :7الدرس   

  الحصة الثالثة: 
 :يتكقع مف الطالب في ىذا الدرس تحقيؽ األىداؼ التالية

 .. أف يستنتج قانكف حجـ األسطكانة1
 .. أف يجد حجـ أسطكانة دائرية قائمة2
 

   (7) نشاط 

أم إذا أصبحت قاعدة متكازم المستطيبلت دائرة  مف خبلؿ ربط األسطكانة بمتكازم المستطيبلت،
 : فإنو يتحكؿ إلى أسطكانة دائرية قائمة، كبيذا يمكف أف نستنتج أف

 االرتفاع× حجـ األسطكانة = مساحة القاعدة  
 
      ( 7 كاجب بيتي ) 
 ؟سـ 14سـ، كارتفاعيا  2ما حجـ األسطكانة الدائرية القائمة التي نصؼ قطر قاعدتيا  -1

          

                                                                            
 

                                                                                          
 عةحسب سإـ،  2سـ، كارتفاع الخزاف  120خزاف ماء عمى شكؿ اسطكانة طكؿ قطر قاعدتيا  -2

 . (.) يمكف استخداـ اآللة الحاسبة ( 3سـ1000الخزاف بالمترات ) المتر= 
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 (SWOM)سكاـ نمكذج  كفؽلمكحدة التعميمية المصممة دليؿ المعمـ (: 5ممحؽ رقـ )
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 مقدمة:

المناىج، كتساعد الطبلب إف تعميـ ميارات التفكير في التدريس المنتظـ لممكاد الدراسية كسيمة لتغيير 

كما أف تعميـ ميارات ، عمى حؿ مشكبلت صعكبات التعمـ المدرسي، كتعزيز التفكير الصحيح لدييـ

ف  ،التفكير مف خبلؿ دمجيا بمحتكل الدركس اليكمية يعد األفضؿ لتكظيؼ الكقت لتعمميا معان  كا 

ردكد فعؿ ايجابية  كتكجد ،اعمميات التفكير كمياراتو ال يحدث بشكؿ مستقؿ كمنفصؿ عما يحيط بي

مف المعمميف مشجعة لبلستمرار في دمج تعميـ التفكير ضمف المناىج، كيرل البعض أف تعميـ مناىج 

غير مألكفة لمطمبة بكصفيا مادة مستقمة سيجعميـ يتخبطكف، كذلؾ لخركجيـ عف الجك المألكؼ لدييـ، 

يصاليا إفييا ىك األقدر كاألفضؿ عمى كما أف لكؿ مادة دراسية أساليب فيـ خاصة بيا، فالمختص 

كما أف دمج ميارات التفكير في المنياج الدراسي يكفر سياقات طبيعية لتدريس ميارات التفكير ، لمطمبة

كاكتسابيا مف خبلؿ تصميـ دركس دمج محترفة تعزز مف دراسة المحتكل كميارات التفكير لدل 

 يعطي قكةن كعمقان لممحتكل.الطمبة، كما أف دمج ميارات التفكير في المحتكل 

التي تختص بيا مادة الرياضيات كيتمثؿ في ميارات  كيعد التفكير الرياضي أحد أنكاع التفكير

االستنتاج، كاالستقراء، كالتفكير المنطقي، كحؿ المشكبلت، كالتعميـ، كالتعبير بالمكز، كالتنبؤ، كغيرىا 

 مف الميارات.

نكاع المفاىيـ الرياضية التي تعمؿ مادة الرياضيات عمى تنميتيا كما أف المفاىيـ اليندسية ىي أحد أ 

ىك النمكذج األنسب في تدريس الرياضيات ( SWOM) سكاـكقد يككف استخداـ نمكذج  ،لدل الطمبة

 لتنمية ىذه المفاىيـ.

لتصميـ  (SWOM) كقد حاكلت الباحثة االستفادة مف الدراسات السابقة التي استخدمت نمكذج سكاـ

 (.2014دركس الدمج كخاصة دراسة أبك ىنطش )
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  :(SWOMىيكمة درس دمج ميارات التفكير في المحتوى وفقًا لنموذج سوام )

تمثؿ ىيكمة درس الدمج نمكذجان لتصميـ درس الدمج، لتعميـ ميارة أك عممية تفكير، كىي تحتكم عمى  

 جميع عناصر الدمج التي تتناسب مع أم محتكل.

( مف أربعة أجزاء، يتـ فييا تركيز انتباه الطبلب SWOMكفقان لنمكذج سكاـ ) ىذه الدركسكتتككف 

عمى التفكير الذم يتعممكنو بطريقة مختمفة، كفي كؿ جزء مف أجزاء الدرس األربعة يتـ تعريؼ الطمبة 

 بميارتي التفكير كالمحتكل المتيف تشكبلف ىدؼ الدرس، كأجزاء الدرس األربعة ىي:

 التفكير النشط. - 2               الدرس. مقدمة -1

 تطبيؽ التفكير. -4          التفكير في التفكير. -3

 كفيما يمي تكضيح لكؿ جزء مف األجزاء األربعة:

 أواًل: مقدمة الدرس

كىي عبارة عف مقدمة تستثير معرفة الطالب السابقة كميارة التفكير لديو، كيتـ فييا تصميـ تمريف 

عمى تعريؼ الطالب بو مف خبلؿ التفكير، كالبرىنة لمطمبة سبب اعتبار ىذا النكع مف بسيط يساعد 

التفكير ىامان، كمساعدتيـ عمى الربط بيف أىمية ىذا النكع مف التفكير كتجاربيـ الخاصة، كتدريبيـ 

بينما عمى عممية االشتراؾ في التفكير بميارة، كتعريفيـ بأىمية االشتراؾ في ىذا النكع مف التفكير 

 يتأممكف في المحتكل الذم يتعممكنو.

 ثانيًا: التفكير النشط

 ،مف التفكير بميارةبعد المقدمة يشترؾ الطمبة في تمريف يتـ فيو تكجيييـ عف طريؽ أداء ىذا النكع  

لجزء يتـ تدريس المحتكل كميارة التفكير في آف كاحد، كىذا ما يسمى بدمج ميارة التفكير اكفي ىذا 

شكؿ كاضح كمحدد بالمحتكل، كيساعد ذلؾ الطمبة عمى استيعاب محتكل الدرس كأىدافو، كعممياتو ب

كتستخدـ فيو طريقتاف كاضحتاف تحثاف عمى تكجيو نشاط التفكير ىما: التحفيز المفظي )عمى األغمب 
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ىذا ما يسمى بالتفكير النشط في كؿ درس مف دركس ػ، ك تككف عمى شكؿ أسئمة(، كالمنظمات البيانية

 (.SWOMذج سكاـ )نمك 

 ثالثًا: التفكير في التفكير

ليتمكنكا مف  يتـ فيو إشراؾ الطمبة في نشاط تأممي، حيث يضعكف مسافة بينيـ كبيف محتكل الدرس

التفكير في نكع التفكير الذم قامكا بو، كيخطط الطمبة العممية تفكيرىـ بكؿ كضكح كالتعميؽ عمى مدل 

يـ تطكيرىا، كما إذا كانت ىذه الطريقة مثمرة لمتفكير في مثؿ صعكبة أك سيكلة العممية، ككيؼ يمكن

ىذه المكاضيع، كيخططكف لكيفية قياميـ بيذا النكع مف التفكير في المستقبؿ، كىذا ما يطمؽ عميو ما 

كراء المعرفة، كيمكف التمرس عميو مف خبلؿ مجمكعة مف األسئمة مثؿ: ما نكع التفكير الذم اشتركت 

 ذا النكع مف التفكير؟ كىؿ ىذه الطريقة فعالة لبلشتراؾ في ىذا النمط مف التفكير؟فيو؟ ككيؼ طبقت ى

 رابعًا: تطبيق التفكير

يساعد المعمـ الطمبة عمى تطبيؽ ميارة التفكير كعممياتو التي تعممكىا في الدرس عمى مكاقؼ أخرل، 

االنتياء مف األجزاء الثبلثة السابقة مف كيتـ في ىذا الجزء استخداـ تماريف أنشطة االنتقاؿ مباشرة بعد 

 الدرس، كيقسـ االنتقاؿ إلى:

 االنتقاؿ القريب: كىي أمثمة مف حقؿ مشاط التفكير نفسو المستخدـ في الدرس.

 .االنتقاؿ البعيد: كىي أمثمة مف مكاد دراسية أخرل أك تجارب خاصة
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 : الدائرة1الدرس
 1األساسي             عدد الحصص:  الرياضيات                    السادس 
 ميارة عممية التفكير المحتوى 

 . أف يتعرؼ مفيكـ الدائرة كالمسميات1 األىداؼ
 المتعمقة بيا.    
 . أف يرسـ دائرة بطرؽ مختمفة 2
 . أف يستنتج قانكف محيط الدائرة.3
 . أف يجد محيط دائرة عمـ قطرىا أك 4

 نصؼ قطرىا.    
 منتمية.. أف يحؿ مسائؿ 5

 . أف يحدد عبلقة الجزء بالكؿ مثؿ 1
 نصؼ القطر بالقطر كالمحيط.    
 . أف يقارف بيف محيط الدائرة كالمربع2

 كالمثمث. كالمستطيؿ    
 . أف يستخدـ ميارة االستنتاج مثؿ3

 استنتاج قانكف محيط الدائرة.      

األساليب 
 كالمكاد

رسكمات تكضيحية، مجسمات ليا حكاؼ 
)الفرجار(، خيط،  أدكات ىندسية دائرية،

طباشير ممكنة، العمؿ ضمف مجمكعات، 
 أكراؽ عمؿ، جياز العرض.   

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 ىذا النكع مف التفكير. كيؼ طبقتك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 مقدمة الدرس:
أذكر الطمبة بالمنحى المغمؽ البسيط كيتـ استثارة تفكيرىـ مف خبلؿ أسئمة مثؿ كيؼ يمكنؾ رسـ دائرة؟ 

 ما ىي عناصر الدائرة؟ ىؿ لمدائرة أضبلع كزكايا؟
 

 التفكير النشط:
 
 ستخدـ حكاؼ األجساـ التالية لرسـ دائرة:                              أ -
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كيتـ طرح أسئمة تكجو التفكير مثؿ ىؿ لديؾ طرؽ أخرل لرسـ دائرة ؟ ما الذم يغير مساحة الدائرة؟  

 كيؼ يمكنؾ رسـ دائرة أكبر؟
 ط ×نؽ  2محيط الدائرة = 

 .مجمكعاتتعاكنيان ضمف  مف كحدة أنشطة الطالب  (1كرقة عمؿ )تنفيذ  -
 

 التفكير في التفكير:
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 أساعدىـ عمى استخداـ تفكيرىـ لحؿ مشكبلتيـ الحياتية. كمفيد؟ 
 

 :تطبيؽ التفكير
 المباشر ألثر التدريب: كيؼ يمكنؾ رسـ دكائر مختمفة؟ االنتقاؿ

 االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: كيؼ يمكنؾ رسـ مربعات مختمفة؟
 

 مف كحدة أنشطة الطالب. (1التقكيـ: إعطاء كاجب بيتي )
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 : مساحة الدائرة 2الدرس 
 الحصة األكلى                          2الرياضيات      السادس األساسي              عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
 . أف يقدر مساحة دائرة بالكحدات 1 األىداؼ

 .المربعة    
 . أف يستنتج قانكف مساحة دائرة.2
 أف يجد مساحة دائرة عمـ طكؿ  .3
 قطرىا مف خبلؿ القانكف.    
 خداـاستب منطقة مظممة مساحة . أف يجد4

 المساحة.قانكف     
 أف يبيف العبلقة بيف قطر الدائرة .5
 ككؿ مف محيط كمساحة الدائرة.    

 . أف يحدد عبلقة الجزء بالكؿ مثؿ 1
 نصؼ القطر بالقطر كالمحيط.    
 أف يقارف بيف مساحة الدائرة  .2
 كالمربع كالمستطيؿ كالمثمث.   
 . أف يستخدـ ميارة االستنتاج مثؿ 3

 حة الدائرة.استنتاج قانكف مسا    

األساليب 
 كالمكاد

 رسكمات تكضيحية، أدكات ىندسية
)الفرجار(، طباشير ممكنة، العمؿ ضمف 
 مجمكعات، أكراؽ عمؿ، جياز العرض.   

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

مراجعة الطمبة في مفيكـ المساحة عمى أنيا عدد الكحدات المربعة التي نحتاجيا  مقدمة الدرس:
 يؿ كالمربع كالمثمث ككذلؾ متكازم األضبلع.لتغطية الشكؿ )تبميطو(، كمراجعتيـ في مساحة المستط

 
  التفكير النشط :

 نشاط:
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 أرسـ دائرة عمى كرؽ مقكل ثـ فسميا إلى قطاعات متساكية كما يمي: -

        
 قص القطاعات ثـ ألصقيا حسب النظاـ اآلتي:أ -

      
 

 سؤاؿ: أم األشكاؿ تشبو ىذا الشكؿ تقريبان؟
 (تقريبان الناتج ) متكازم األضبلعمساحة الدائرة = مساحة 

 نصؼ محيط الدائرة ×مساحة الدائرة = نؽ 
 ط ×نؽ  ×نؽ مساحة الدائرة = 

 ط  × 2مساحة الدائرة = نؽ
مثؿ ىؿ لديؾ طرؽ أخرل لحساب مساحة الدائرة ؟ ما الذم يغير  كيتـ طرح أسئمة تكجو التفكير 

 الدائرة؟مساحة الدائرة؟ ىؿ يمكنؾ أف تستنتج قانكف مساحة 
 

 التفكير في التفكير:
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 أتيح ليـ فرصان متنكعة لئلجابة عف األسئمة بأكثر مف طريقة. كمفيد؟ 
 

 تطبيؽ التفكير:
ة منطقة مظممة باستخداـ قانكف مساحة االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: كيؼ يمكنؾ حساب مساح

 الدائرة كقانكف مساحة المربع؟
  االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: كيؼ يمكنؾ حساب مساحة منطقة تحتكم عمى أشكاؿ مختمفة؟

 
  .بشكؿ فردم مف كحدة أنشطة الطالب (2التقكيـ: تنفيذ كرقة عمؿ )
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 : مساحة الدائرة 2الدرس  
 الحصة الثانية                            2الرياضيات         السادس األساسي        عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 

 األىداؼ
  باستخداـ   منطقة مظممةمساحة . أف يجد 1

 قانكف المساحة.     
 . أف يبيف العبلقة بيف قطر الدائرة ككؿ2
 مف محيط كمساحة الدائرة.    
 أف يحؿ مسائؿ كبلمية عمى مساحة  .3
 اآللة الحاسبة. الدائرة مكظفان    

 . أف يحدد عبلقة الجزء بالكؿ مثؿ 1
 نصؼ القطر بالقطر كالمحيط.    
 . أف يقارف بيف مساحة الدائرة 2
 كالمربع كالمستطيؿ كالمثمث.   
 . أف يستخدـ ميارة االستنتاج مثؿ 3
 استنتاج قانكف مساحة الدائرة.     

األساليب 
 كالمكاد

 رسكمات تكضيحية، أدكات ىندسية
)الفرجار(، طباشير ممكنة، العمؿ ضمف 
 مجمكعات، أكراؽ عمؿ، جياز العرض.   

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    

 

 مقدمة الدرس:

 متابعة الكاجب البيتي -

 كمراجعة الطمبة في مساحة الدائرة كمحيطيا. -
  
 التفكير النشط: 

 سـ. 7أجد مساحة الدائرة التي نصؼ قطرىا   -1تمريف
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 حسب مساحة المنطقة المظممة:أ  -2تمريف
 

                                         
 
 
 

 التفكير في التفكير:

أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األمثمة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 
 المستخدمة.كما ىي طرؽ التفكير  أكجو تفكيرىـ إلى مكاقؼ حياتيةكمفيد؟ 

 تطبيؽ التفكير:

نسبة لممحيط االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: عند مضاعفة نصؼ القطر لمدائرة فكـ يصبح المحيط بال
 األصمي؟

االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: عند مضاعفة طكؿ ضمع المربع فكـ يصبح المحيط بالنسبة لممحيط 
 األصمي؟

 .تعاكنيان ضمف مجمكعات ( مف كحدة أنشطة الطالب3تنفيذ كرقة عمؿ )  -: التقكيـ

 . ( مف كحدة أنشطة الطالب2) بيتيكاجب   -        

 

 

 
 
 

سم 01  

سم 1  
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 األشكاؿ ثبلثية األبعاد ) المجسمات (: 3الدرس 
 الحصة األكلى                          1الرياضيات        السادس األساسي                عدد الحصص:

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
أف يتعرؼ أشكاؿ ثبلثية األبعاد  .1 األىداؼ

 كاسـ كؿ منيا. )المجسمات(
 . أف يذكر خكاص المنشكر الثبلثي 2
 القائـ.    
أضبلع  أف يسمي المنشكر تبعا لعدد .3

 القاعدة.
. أف يتعرؼ خكاص االسطكانة 4

 الدائرية    القائمة.

 . أف يحدد عبلقة األشكاؿ اليندسية1
 بالمجسمات.    
 المجسمات. أف يقارف بيف خصائص .2
 

األساليب 
 كالمكاد

مختمفة مف البيئة، أشكاؿ كمجسمات 
رسكمات تكضيحية، جياز العرض، 

 مجسمات كرتكنية.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 مقدمة الدرس:
 

كمناقشة الطمبة في مفيكـ المجسـ مف خبلؿ عرض نمكذج مكعب كمتكازم مستطيبلت مراجعة 
ة كاص كؿ منيا: أبعاد كؿ منيا )طكؿ كعرض كارتفاع( كمراجعتيـ في خكاص األكجو الجانبيخ
 .األسطح( لكؿ منيا)
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  التفكير النشط: 
ط أعرض عمى الطمبة مجسمات عمى النحك: أسطكانة )عمبة مخمؿ، عمبة سارديف، ...(، مخرك  -

، منشكر ثبلثي، منشكر رباعي )متكازم مستطيبلت( مع التركيز  تسمية عمى مثؿ: قرطكس بكظة، ىـر
 . كؿ مجسـ

 اكتب اسـ كؿ مجسـ فيما يمي: -
 
 

                                                                     
 

            ..........................         .............         .............                                                            
 .تركيز عمى أكجو الشبو بيف المجسمات المختمفةال -
 ( مف كحدة أنشطة الطالب.1تنفيذ نشاط ) -
 

 :التفكير في التفكير
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 .أتيح ليـ فرصة لمتعبير بحرية كبطبلقة كمفيد؟
 

 :رتطبيؽ التفكي
االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: أعطي مثاؿ ألسطكانة دائرية قائمة كىؿ ىناؾ أسطكانة دائرية غير  

 .قائمة
 ؟سطكانة القائمة كالمنشكر الخماسي القائـاالنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: ما الفرؽ بيف األ

 
 .بشكؿ فردم مف كحدة أنشطة الطالب (4كرقة عمؿ )التقكيـ : تنفيذ 
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 م: رسـ المجسمات عمى السطح المستك 4الدرس 
 الحصة األكلى                          2الرياضيات          السادس األساسي            عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
.أف يرسـ مكعبا عمى سطح  .1 األىداؼ  مستك 

 أف يمثؿ متكازم مستطيبلت عمى. 2
     .  سطح مستك 

. أف يربط بيف شبكة المجسـ كالمجسـ 1
 نفسو. 

. أف يقارف بيف شبكة المكعب كمتكازم 2
 المستطيبلت.

األساليب 
 كالمكاد

كرؽ مربعات، أدكات ىندسية، طباشير 
 ممكنة، رسكمات تكضيحية.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 تفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة . ال2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 مقدمة الدرس:
 أذكر الطمبة بالمكعب كخكاصو ككذلؾ متكازم المستطيبلت كخكاصو.

 
 التفكير النشط:

كتابة خطكات رسـ المكعب عمى السبكرة كبشكؿ متزامف أرسـ الجزء الذم يمثؿ كؿ خطكة كيشارؾ  -
عمى كرؽ مربعات مع مبلحظة دقة الطمبة في تنفيذ الخطكات لرسـ المكعب كمف ثـ بالرسـ الطمبة 

ذ تكازم المستطيبلت كبشكؿ متزامف أنفم عمى كرؽ أبيض، كذلؾ قراءة خطكات رسـالرسـ يكرر تنفيذ 
 عمى كرؽ مربعات أكال ثـ عمى كرؽ أبيض. بالرسـالرسـ الذم يمثؿ كؿ خطكة كيقـك الطبلب 

 .بشكؿ فردم( مف كحدة أنشطة الطالب مف قبؿ الطبلب 2تنفيذ نشاط ) -
 التفكير في التفكير:
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مجدم أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير 
 أطرح عمييـ أسئمة تتطمب ميارات تفكير عميا.كمفيد؟ 

 
 تطبيؽ التفكير:

االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: إذا كانت األكجو الجانبية لمتكازم المستطيبلت مربعة الشكؿ فيؿ 
 يصبح مكعبان؟

 الصكر؟االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: ىؿ يمكف رسـ نفس المجسـ بصكر مختمفة كلماذا تختمؼ ىذه 
 

 ( مف كحدة أنشطة الطالب.3اجب بيتي )ك إعطاء التقكيـ : 
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 : رسـ المجسمات عمى السطح المستكم4الدرس 
 الحصة الثانية                         2الرياضيات               السادس األساسي             عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
أف يرسـ المنشكر الثبلثي القائـ عمى  .1 األىداؼ

.  سطح مستك 
أف يرسـ االسطكانة الدائرية القائمة  .2

.  عمى سطح مستك 

 . أف يقارف بيف طريقة رسـ المجسمات1
 المختمفة.   
 . أف يستخدـ ميارة حؿ لمشكبلت  2

األساليب 
 كالمكاد

كرؽ مربعات، أدكات ىندسية، طباشير 
 البطاطا.ممكنة، رسكمات تكضيحية، حبة 

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 مقدمة الدرس:
 .تذكير الطمبة بصفات المنشكر الثبلثي القائـ

 
 :التفكير النشط

 
كتابة خطكات تمثيؿ المنشكر عمى السبكرة كبشكؿ متزامف أرسـ الجزء الذم يمثؿ كؿ خطكة كيشارؾ  -

عمى كرؽ مربعات أكال مع مبلحظة دقة الطمبة في التنفيذ كفؽ الخطكات لرسـ  ذلؾالطمبة في تنفيذ 
كمف ثـ يكرر تنفيذ النشاط عمى كرؽ أبيض، كينفذ الطمبة عمؿ منشكر رباعي كمنشكر ثبلثي  ,منشكر

 .مف البطاطا
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 لتحصؿ عمى المجسـ المناسب: رسـ أكمؿ الشكؿ -
 
 
 
 
كتابة خطكات رسـ االسطكانة الدائرية القائمة كبشكؿ متزامف أنفذ الرسـ الذم يمثؿ كؿ خطكة  -

 .مع مبلحظة دقة التنفيذفي ذلؾ كيشارؾ الطمبة كبشكؿ ثنائي 
 ؿ الرسـ لتحصؿ عمى اسطكانة:مأك -
 
 
 
 
 .مف قبؿ الطمبة بشكؿ فردم مف كحدة أنشطة الطالب (3تنفيذ نشاط ) -
 

 :التفكير التفكير في
سأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم أ

 .، كاستخداميا في مكاقؼ عمميةأشجعيـ عمى ممارسة ميارات التفكير المختمفة كمفيد؟
 

 :تطبيؽ التفكير
 ؟ؿ الحقيقياالنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: ىؿ تمثؿ األبعاد بالرسـ الطك 

 ؟االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: لماذا تظير قاعدتا االسطكانة بشكؿ بيضاكم في الرسـ
 

 التقكيـ: 
 سـ.   6سـ، كارتفاعيا  2.5أرسـ شكبلن يمثؿ اسطكانة دائرية قائمة قاعدتيا دائرة نصؼ قطرىا   -
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 : بناء المجسمات5الدرس 
 الحصة األكلى                         3الرياضيات              السادس األساسي              عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
أف يبني مكعبا باستخداـ شبكة مناسبة  .1 األىداؼ

 لبنائو. 
أف يميز بيف الشبكات التي تصمح  .2

 لعمؿ مكعب.
أف يحدد الشبكات الصالحة لبناء  .3

مكعب )تحقؽ مكعبات ذك مكاصفات 
 محددة( .

 أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت.  .1
 . أف يستخدـ ميارة االستنتاج.    2

األساليب 
 كالمكاد

السبكرة، الطباشير الممكنة، كرؽ مقكل، 
مسطرة، أقبلـ رصاص، كرؽ مربعات، 

)نماذج  صمغ، حقيبة الرياضيات
 مجسمات، شبكة المكعب(.

 التفكير عف طريؽ. تكجيو نشاط 1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 :مقدمة الدرس
 .الكاجب البيتي، مراجعة الطمبة بخصائص المكعب، كعدد الجكانب كطبيعتيامتابعة 

 
 :التفكير النشط

 
بقص الكرؽ الزائد عف الشبكة، كأقـك بثنييا  ثـ أقـك ،مرسكمة عمى كرؽ مقكللمكعب  أحضر شبكة  -

 .عند الحكاؼ المرسكمة حتى يتـ بناء المكعب
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 أم الشبكات التالية تصمح لبناء مكعب: -
 

  -ب                                     -أ    

 

 

  -د                                     -ج   

 
  
 .يشارؾ الطمبة في تكضيح صفات المكعب  بشكؿ ذىني -
أكال بشكؿ ذىني، ثـ عمميا ببناء  ( مف كحدة أنشطة الطالب5كرقة عمؿ )أطمب مف الطمبة تنفيذ  -

شبكات تمثؿ األشكاؿ، كتمييز بعض األسطح فييا بنجمة أك سيـ كما ىك الحاؿ في الرسكـ المعطاة، 
 .كمحاكلة ثنييا كمطابقتيا كالمكعب المطمكب

 
 :التفكير في التفكير

كىؿ ىذا التفكير مجدم أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ 
 .فكيرأتيح ليـ فرصة لمنقاش كلتبرير إجاباتيـ، كأمنحيـ كقتان كافيان لممارسة التكمفيد؟ 

 
 تطبيؽ التفكير:

 ؟االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: ىؿ يمكنؾ صنع مكعب مف الكرتكف دكف رسـ شبكة لو
 ؟استخداـ شبكة لو االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: ىؿ يمكف عمؿ بعض المجسمات دكف

 
  سـ. 20مف الكرتكف طكؿ حرفو  ان صنع مكعبأ :التقكيـ
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 ت: بناء المجسما5الدرس 
 الحصة الثانية                          3الرياضيات             السادس األساسي              عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
باستخداـ  يبني متكازم مستطيبلت أف .1 األىداؼ

 شبكة مناسبة لبنائو.
أف يبني منشكرا ثبلثيا باستخداـ شبكة  .2

 مناسبة.
 أف يبني أسطكانة دائرية قائمة.  .3

 . أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت. 1
 . أف يستخدـ ميارة االستنتاج.    2

األساليب 
 كالمكاد

كرؽ مقكل، مسطرة، أقبلـ رصاص، كرؽ 
)نمكذج مربعات، صمغ ، حقيبة الرياضيات 

متكازم مستطيبلت كشبكتو، منشكر ثبلثي 
كشبكتو، أسطكانة كشبكتيا(، السبكرةػ، 

 طباشير ممكنة.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 طبقت ىذا النكع مف التفكير.كيؼ ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 :مقدمة الدرس
صفات كؿ مف متكازم المستطيبلت، المنشكر الثبلثي القائـ، كاالسطكانة الدائرية في مراجعة الطمبة  

 .القائمة
 

 :التفكير النشط
بحيث بمحاكلة رسـ شبكة لمتكازم مستطيبلت باالستفادة مف شبكة رسـ المكعب،  أكمؼ الطمبة  - 

كماؿ الخطكات حتى الحصكؿ عمى متكازم  المحدد كأتابع  المستطيبلتيقـك كؿ طالبيف برسميا كا 
 .تقدميـ

 تكازم المستطيبلت:مأعرض عمى الطمبة الشبكة التالية ل -
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 .كذلؾ الدائرتيف المتطابقتيفك أعرض عمى الطمبة عمبة فكؿ مثبل بعد أف أنزع الكرقة الممصقة عمييا  -
نتكصؿ إلى أف االسطكانة تتككف مف مستطيؿ كدائرتيف متطابقتيف كتنطبؽ كحكاؼ الدائرة الناتجة  -

 .مف طي المستطيؿ
 ىؿ تصمح الشبكة التالية لبناء اسطكانة: -
 
 
 
 
 
 

 :التفكير في التفكير
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 .المميزة ليـ أىمية التفكير المنطقي كالمنظـ كأتقبؿ أفكارىـأبيف كمفيد؟ 
 

 :تطبيؽ التفكير
 االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: قـ بصناعة مجسمات مف مكاد مختمفة لمتكازم مستطيبلت كمنشكران 

 .كأسطكانة قائمة ثبلثيان 
ر كاألسطكانة في تصميـ االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: استخدـ مجسمات متكازم المستطيبلت كالمنشك 

 .نمكذج لبيتؾ في المستقبؿ
 

 .( مف كحدة أنشطة الطالب كاجب بيتي6: إعطاء كرقة عمؿ ) التقكيـ
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 : المساحة الجانبية لممجسمات / المساحة الجانبية كالكمية لمتكازم المستطيبلت 6الدرس 
 الحصة األكلى                             3الرياضيات        السادس األساسي               عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
 . أف يجد المساحة الجانبية كالكمية 1 األىداؼ

 لممكعب باستخداـ القانكف. 
  المساحة الكمية  ستنتج قانكنيأف ي .2

 كالجانبية لمتكازم المستطيبلت.
 . أف يجد المساحة الكمية كالجانبية 3

 المستطيبلت.لمتكازم 

 أف يستخدـ ميارة االستنتاج. .1
 . أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت.   2

األساليب 
 كالمكاد

مجسـ لمكعب كمتكازم مستطيبلت 
 كشبكاتيا، السبكرة، طباشير ممكنة.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ..    
 

 :مقدمة الدرس
 

كاآلخر مراجعة الطمبة بقانكف المساحة لكؿ مف المربع كالمستطيؿ، كعرض مجسميف كاحد لمكعب 
 .لمتكازم مستطيبلت

 
 :التفكير النشط

 .أكضح أف لممكعب ستة كجكه ليا نفس المساحة أربعة منيا تسمى جكانبأعرض مجسـ لممكعب ك  -
    .التذكير بمساحة المربع -
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 :أركز عمى استخداـ القانكف بنفس حالتو -
 طكؿ الضمع × طكؿ الضمع ×  4=  لممكعب المساحة الجانبية   
 طكؿ الضمع× طكؿ الضمع ×  6=  لممكعب كالمساحة الكمية   
 سـ، احسب مساحتو الجانبية. 8مثاؿ: مكعب طكؿ ضمعو  -
 أحضر صندكؽ عمى شكؿ متكازم مستطيبلت كبمشاركة الطبلب يتـ التكصؿ إلى أف: -

 االرتفاع ×المساحة الجانبية لمتكازم المستطيبلت = محيط القاعدة 
 (2 ×كازم المستطيبلت = المساحة الجانبية + )مساحة القاعدة المساحة الكمية لمت

سـ، كارتفاعو  6سـ، كعرضو  4مثاؿ: احسب المساحة الجانبية كالكمية لمتكازم مستطيبلت طكلو  -
 سـ. 8
 

 :التفكير في التفكير
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 .أعطييـ فرصة لطرح األسئمة عمى بعضيـ كالمناقشة الفاعمةكمفيد؟ 
 

 :تطبيؽ التفكير
طكؿ االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب : أييما يحتاج لكمية أكبر مف الكرتكف المقكل صناعة مكعب 

 ؟سـ 6كارتفاعو  ،سـ 3كعرضو   ،سـ 4سـ أـ صناعة متكازم مستطيبلت طكلو  5ضمعو 
 

سـ داخؿ صندكؽ مف الكرتكف  3االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: ىؿ يمكف كضع مكعب طكؿ ضمعو 
 ؟سـ 5كارتفاعو  ،سـ 4كعرضو  ،سـ 2عمى شكؿ متكازم مستطيبلت طكلو 

 
 .كحدة أنشطة الطالب بشكؿ فردم ( مف7التقكيـ: تنفيذ  كرقة عمؿ )
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 ة: المساحة الجانبية لممجسمات / المساحة الجانبية كالكمية لؤلسطكان6الدرس 
 الحصة الثانية                        3لرياضيات         السادس األساسي            عدد الحصص: ا
 ميارة عممية التفكير المحتكل 

المساحة الجانبية أف يستنتج قانكف  .1 األىداؼ
 كالكمية لؤلسطكانة.

أف يحؿ المسائؿ عمى المساحة  .2
 الجانبية كالكمية لؤلسطكانة القائمة.

أف يحؿ مسائؿ عمى المساحة الكمية  .3
 لؤلسطكانة كمتكازم المستطيبلت.

 أف يستخدـ ميارة االستنتاج. .1
 . أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت.2

األساليب 
 كالمكاد

مجسـ أسطكانة دائرية الكتاب المقرر، 
قائمة، الطباشير الممكنة، السبكرة، نمكذج 

 أسطكانة كشبكتيا )حقيبة الرياضيات(.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 ؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.كيك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 :مقدمة الدرس
 .مراجعة الطمبة بقانكف مساحة الدائرة كمحيطيا ,متابعة الكاجب البيتي -
 

 :التفكير النشط
 
 .سـ 5أرسـ دائرة نصؼ قطرىا  -
 أقص الدائرة التي رسمتيا.             -
 إعادة نفس الخطكات السابقة، ألحصؿ عمى دائرتيف ليما نفس المساحة. -
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          سـ، 31.4سـ، كطكلو  12أرسـ مستطيبلن عرضو  -
 كأقصو ... )لماذا؟( 
 ألؼ المستطيؿ ليككف اسطكانة. -
 
 أضع دائرة فكؽ االسطكانة كدائرة تحتيا، بحيث تغمؽ االسطكانة تمامان، دكف زيادة أك نقصاف. -
 التكصؿ إلى أف: - 

 االرتفاع ×المساحة الجانبية لبلسطكانة= محيط القاعدة 
 االرتفاع ×نؽ ط  2المساحة الجانبية =           

 االرتفاع( + مساحتي القاعدتيف  ×نؽ ط  2المساحة الكمية لبلسطكانة= )
 ط    2نؽ 2االرتفاع( +  ×نؽ ط  2= )                        

 تماريف: -
 سـ. 9سـ، كارتفاعيا  31.4أجد المساحة الجانبية السطكانة محيط قاعدتيا  -1
سـ,  4أجد المساحة الجانبية كالكمية لبلسطكانة الدائرية القائمة التي طكؿ نصؼ قطر قاعدتيا  -2

 سـ.  7كارتفاعيا 
 .بشكؿ فردم( مف كحدة أنشطة الطالب 4تنفيذ نشاط ) -
 

 :التفكير في التفكير
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 .كأثني عمييـ كأطبؽ بعض أفكارىـ ،أعزز اإلجابات المميزةكمفيد؟ 
 

 :تطبيؽ التفكير
 ؟االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: لماذا يككف شكؿ القمـ أسطكانيا

 . التدريب: أعطي أمثمة لمجسمات شكميا أسطكاني مف أدكات المطبخاالنتقاؿ البعيد ألثر 
 

 التقكيـ: 
 .  ( مف كحدة أنشطة الطالب4إعطاء كاجب بيتي ) -
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 ي : المساحة الجانبية لممجسمات / المساحة الجانبية كالكمية لممنشكر الثبلث6الدرس 
 الحصة الثالثة                           3السادس األساسي             عدد الحصص:          ت الرياضيا

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
أف يستنتج قانكف المساحة الجانبية  .1 األىداؼ

 كالكمية لممنشكر الثبلثي القائـ.
أف يجد المساحة الجانبية كالكمية  .2

 لممنشكر الثبلثي القائـ.

 أف يستخدـ ميارة االستنتاج. .1
 . أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت. 2

األساليب 
 كالمكاد

الكتاب المقرر، مجسـ لمنشكر ثبلثي، 
الطباشير الممكنة، السبكرة، نمكذج أسطكانة 

 كشبكتيا )حقيبة الرياضيات(.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 :مقدمة الدرس
 .متابعة الكاجب البيتي

 
 :التفكير النشط

  مف حيث أف ،صفاتوعرض منشكر ثبلثي قائـ كتكضيح  -
 كأف المساحة الجانبية  كقاعدتيف مثمثتيف، لو ثبلثة جكانب 
 لو تساكم مجمكع مساحات المستطيبلت الثبلثة، كبما أف ليا 

 االرتفاع نفسو )عرض المستطيؿ( يككف القانكف لممساحة الجانبية
 :مساكيا ؿ 

 .االرتفاع× مساحة الجكانب الثبلثة = محيط القاعدة 
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 .المساحة الكمية تساكم المساحة الجانبية مضافا إلييا مساحة القاعدتيف )مثمث(كأف 
 .مساحة القاعدة )مثمث(×  2أم أف المساحة الكمية = المساحة الجانبية + 

 تدريب: -
سـ، ما  5, 4, 3كية أطكاؿ أضبلعو سـ, قاعدتو مثمث قائـ الزا 10منشكر ثبلثي قائـ ارتفاعو 

 كمساحتو الكمية؟حتو الجانبية امس
 

 :التفكير في التفكير
م سأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدأ

 .أفعؿ دكر المجمكعات كممارسة األدكار القياديةكمفيد؟ 
 

 :رتطبيؽ التفكي
قاعدتو مثمث قائـ الزاكية بحيث يككف طكؿ  ،ان قائم ثبلثيان  االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: اصنع منشكران 

 .سـ 7سـ ، كارتفاعو  4سـ، ك 2ضمعي القائمة 
 .غرفتؾ عف مجسـ لمنشكر ثبلثي قائـقـ بالبحث في االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: 

 
 .مف كحدة أنشطة الطالب( 5كاجب بيتي ) كتنفيذ ،(8تنفيذ كرقة عمؿ ) -التقكيـ: 
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 تالحجكـ / مفيكـ الحجـ ، كحجـ المكعب كمتكازم المستطيبل: 7الدرس 
 الحصة األكلى                        3الرياضيات           السادس األساسي            عدد الحصص: 

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
  .أف يتعرؼ مفيـك الحجـ .1 األىداؼ

أف يستنتج حجـ المكعب كمتكازم  .2
 المستطيبلت .

يجد حجـ المكعب أك متكازم أف  .3
 المستطيبلت .

. أف يستخدـ ميارة االستنتاج مثؿ 1
استنتاج حجـ المكعب كمتكازم 

 المستطيبلت .
 . أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت.2 

األساليب 
 كالمكاد

 
 
 

 

السبكرة، الطباشير الممكنة، بطاطا، عمب 
 فارغة مف الكرتكف.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 :مقدمة الدرس
 .مراجعة الطمبة ببناء المجسمات 
 

 :التفكير النشط
كاستخبلص أف الحجـ عبارة عف الفراغ الذم يشغمو  ( مف كحدة أنشطة الطالب5) مناقشة النشاط - 
 .جسـ مع ضركرة التركيز عمى كحدة الحجـمال
كمف ثـ  ,أطمب مف الطمبة بناء مكعبات أك متكازم مستطيبلت ذات أبعاد مناسبة مف البطاطا -

 .حساب الحجـ لكؿ منيا، كتسجيميا عمييا
 استنتاج أف: -
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  3حجـ المكعب = )طكؿ ضمعو(
 ارتفاعو ×عرضو  ×حجـ متكازم المستطيبلت = طكلو 

 تماريف: -
 سـ، أحسب حجمو, كأحدد كحدة قياس الحجـ ليذا المكعب. 5مكعب طكؿ ضمعو  -1
 سـ.7سـ, كارتفاعو 3سـ, كعرضو 8أحسب حجـ متكازم مستطيبلت طكلو  -2
 

 :التفكير في التفكير
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 .أطمب منيـ طرح أفكار جديدة لـ يسبؽ التعامؿ معياكمفيد؟ 
 

 :تطبيؽ التفكير
، إذا أردنا تفريغ 3سـ 1000الحجـ=  زجاجة عصير كتب عميوألثر التدريب:  االنتقاؿ المباشر

محتكياتيا في كعاء عمى شكؿ مكعب، ما طكؿ ضمع المكعب الذم يتسع بالضبط لكمية العصير في 
 الزجاجة؟

االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: عند مضاعفة طكؿ ضمع المكعب فكـ يصبح  حجمو بالنسبة لحجمو 
 ؟األصمي

 
   التقكيـ: 

ذا كاف ارتفاع  4طكؿ ضمعو بئر ماء عمى شكؿ مكعب  -1 ـ, ما سعة البئر باألمتار المكعبة، كا 
 البئر؟ متر عف السطح العمكم لمبئر، فما حجـ الماء في 1.5الماء في البئر يقؿ بمقدار 

  
حجمو  إذا كافسـ,  12.5كارتفاعو  ,سـ 4طكؿ متكازم المستطيبلت الذم عرضو  أحسب  -2

 ؟  3سـ 1000
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 ـأكال : حجـ المنشكر الثبلثي القائ:  الحجـك / 7الدرس 
 الحصة الثانية      3السادس األساسي             عدد الحصص:    الرياضيات         

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
أف يستنتج قانكف حجـ المنشكر  .1 األىداؼ

 الثبلثي القائـ.
أف يجد حجـ المنشكر الثبلثي  .2

 .القائـ

 . أف يستخدـ ميارة االستنتاج مثؿ 1
 استنتاج حجـ المنشكر الثبلثي القائـ.   
 . أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت.     2
 

األساليب 
 كالمكاد

 
 
 
 

 

مكعبات دينز، نمكذج المكعب في 
حقيبة الرياضيات، السبكرة، طباشير، 
البطاطا، صناديؽ فارغة مف الكرتكف، 

 الكتاب المقرر.

 نشاط التفكير عف طريؽ. تكجيو 1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(   
 المنظمات البيانية.ك    
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2
 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ   
 كيؼ طبقت ىذا النكع مف التفكير.ك    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف 3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 :مقدمة الدرس
 .مراجعة لمفيـك الحجـ كحجـ المكعب كمتكازم المستطيبلت، الكاجب البيتي متابعة

 
 :التفكير النشط

 
 :كاستنتاج أف بشكؿ فردم( مف كحدة أنشطة الطالب 6تنفيذ نشاط ) -
 .االرتفاع× حجـ المنشكر = مساحة القاعدة   
قاعدتو عبارة عف مثمث الذم حسب حجـ المنشكر الثبلثي القائـ أأطرح المثاؿ اآلتي عمى الطمبة:  -

 ؟سـ10كارتفاعو  سـ 8سـ،  6طكال ضمعييا  ،قائـ الزاكية
 .أطمب إلييـ تكضيح المعطيات كالمطمكب كمف ثـ حمو -
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 :التفكير في التفكير
قة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة الساب

 .أحاكؿ استثمار األفكار الجيدة كأعطييـ فرصة لمحكار اليادؼ كالمجدم كمفيد؟
 

 :تطبيؽ التفكير
، كارتفاعو 2سـ 24أحسب حجـ المنشكر القائـ الذم مساحة قاعدتو= االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: 

 سـ. 8
 ؟المستطيبلتاالنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: ىؿ يمكف الحصكؿ عمى منشكر ثبلثي قائـ مف متكازم 

  
 التقكيـ:

ـ، أـ خزاف ماء عمى  1أييما يحتاج إلى صفيح أكثر: خزاف ماء عمى شكؿ مكعب طكؿ ضمعو  - 
 ؟ ـ 1ـ, كارتفاعيا  1شكؿ اسطكانة قطرىا 

 . ( مف كحدة أنشطة الطالب6إعطاء كاجب بيتي ) -
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 ة: الحجـك / ثانيا: حجـ األسطكانة الدائرية القائم7الدرس 
 الحصة الثالثة                            3الرياضيات          السادس األساسي         عدد الحصص:

 ميارة عممية التفكير المحتكل 
 سطكانة.األأف يستنتج قانكف حجـ  .1 األىداؼ

  .أف يجد حجـ أسطكانة دائرية قائمة .2
      . أف يستخدـ ميارة االستنتاج مثؿ 1

 االسطكانة. استنتاج حجـ
 . أف يستخدـ ميارة حؿ المشكبلت.2

األساليب 
 كالمكاد

 
 
 
 
 

حقيبة الرياضيات، السبكرة، الطباشير 
الممكنة، عمب عمى شكؿ أسطكانة )بندكرة، 

 تكنا، مخمؿ ...(، الكتاب المقرر.

 . تكجيو نشاط التفكير عف طريؽ1
 التحفيز المفظي )عمى شكؿ أسئمة(    
 البيانية. كالمنظمات   
 . التفكير في التفكير مف خبلؿ أسئمة 2

 مثؿ ما نكع التفكير المستخدـ ككيؼ    
 طبقت ىذا النكع مف التفكير.    
 . تطبيؽ التفكير باستخداـ تماريف3

 أنشطة االنتقاؿ.    
 

 مقدمة الدرس:
 مراجعة لمفيكـ حجـ متكازم المستطيبلت كالمنشكر.

 
 التفكير النشط:

سـ الخاص باشتقاؽ حجـ األسطكانة مف خبلؿ ربطو بحجـ متكازم المستطيبلت كاألداة أكظؼ المج -
 الخاصة في حقيبة الرياضيات.

 االرتفاع، كأدكنو عمى السبكرة. × ذكر الطمبة أف الحجـ يساكم مساحة القاعدة أ -
 أكتب المثاؿ اآلتي عمى السبكرة:  -

 سـ، فما حجميا؟ 8كارتفاعيا   , 2سـ 25اسطكانة دائرية مساحة قاعدتيا مثاؿ: 
 .كأطمب إلييـ حمو في مجمكعات ثنائية
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 التفكير في التفكير:
أسأؿ الطمبة ما نكع ميارة التفكير التي استخدمتيا في تنفيذ األنشطة السابقة؟ كىؿ ىذا التفكير مجدم 

 قامكا بيا، كأسأؿ أييا أفضؿ كلماذا؟أطمب منيـ تصنيؼ طرؽ التفكير التي كمفيد؟ 
 

 تطبيؽ التفكير:
 .( مف كحدة أنشطة الطالب7تنفيذ نشاط )االنتقاؿ المباشر ألثر التدريب: 

االنتقاؿ البعيد ألثر التدريب: أييما يتسع أكثر خزاف ماء عمى شكؿ اسطكانة قاعدتيا دائرة نصؼ 
 ـ؟1ـ أك خزاف ماء عمى شكؿ مكعب طكؿ ضمعو 2ـ كارتفاعيا 1قطرىا 

 
 ( مف كحدة أنشطة الطالب. 7بيتي )التقكيـ: إعطاء كاجب 
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 (: اختبار التفكير الرياضي بصكرتو النيائية6ممحؽ ) 

 

 تعميمات االختبار

 عزيزم الطالب/ة: بعد التحية كالتقدير

 التفكير الرياضي لديكـ.بعض ميارات . ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس 1

  .( فقرة20. يتككف ىذا االختبار مف )2

 رجاءن التأكد مف اإلجابة عمى جميع فقرات االختبار.. 3

 . العبلمات التي يتـ رصدىا سكؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ التعامؿ معيا 4

 تامة. بسرية    

 عبلمة 20. مجمكع العبلمات: 5

 دقيقة       40. مدة االمتحاف: 6

 

 تعاكنكـعمى مع خالص شكرم لكـ 

 القادر محمكد صرصكرلباحثة: نكاؿ عبد ا

 

 معمومات الطالب/ة:

 االسـ: ..........................

 الصؼ السادس األساسي )     (

 المدرسة: ........................

 التاريخ: .........................
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 اختبار التفكير الرياضي

 

فإف مساحة المستطيؿ المككف مف جزأم الكتر األكؿ تساكم مساحة إذا تقاطع كتراف في دائرة  -1
المستطيؿ المككف مف جزأم الكتر الثاني، عبر عف ىذه العبلقة بالرمكز باالعتماد عمى الشكؿ 

 المجاكر:

  

                                                                                     

 .................................. العبلقة ىي: .....

______________________________________________________________                                                                          

مجمكع طكلي أم ضمعيف في المثمث أكبر مف طكؿ الضمع الثالث: أم األطكاؿ التالية تصمح  -2
 تككيف مثمث؟                                                                    ل

       10، 7،4 -ب                9، 3، 5 -أ

                                      2، 4، 6 -د              12، 6، 5 -ج

______________________________________________________________ 
 كـ مربعان يمـز لتككيف الشكؿ السابع إذا استمر تككيف األشكاؿ عمى النمط التالي:     -3

                                                                                                                  

        

     

     (1(                           )2(                                   )3 ) 

 عدد المربعات المككنة لمشكؿ السابع يساكم ...............

 

 أ

 ب

 ج

 د

 و
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 ستمر في النمط حتى السطر الخامس                                 ا -4

 11=2(+ 9×1السطر األكؿ      )

   111=3(+ 9×12السطر الثاني      )

   1111=4(+ 9×123السطر الثالث      )

 السطر الرابع      ............................ 

 السطر الخامس   .............................

______________________________________________________________ 

 ستنتج القاعدة:               ا -5

1 =12 

1+3 =22 

1+3+5 =32  

1+3+5+7 =42  

1+3+5+7+9 =52  

 = ..................................... )ف عدد طبيعي( 2القاعدة ىي: ف

______________________________________________________________ 

قركش باإلضافة  7يريد حاتـ طباعة بطاقات دعكة لعرسو، فإذا كانت تكمفة الطباعة لكؿ بطاقة  -6
ديناران ) ميما بمغ عدد البطاقات(، فإذا أراد حاتـ طباعة )ف( مف البطاقات،  50إلى مبمغ ثابت مقداره 

 عبر عف المبمغ )ـ( الذم سيدفعو لصاحب المطبعة بالرمكز:        

 ـ= ............................................                                



150 

 

عمر كالد مصعب يزيد عاميف عف أربعة أمثاؿ عمر ابنو، إذا كاف عمر الكالد )ص(، كعمر االبف  -7
 )س(، فإف عمر الكالد بداللة عمر االبف ىك .................................    

______________________________________________________________ 

 1.5في الشكؿ المجاكر قطعة أرض مربعة الشكؿ طكليا )س( متران، محاطة برصيؼ عرضو  -8
مساحة أمتار، عبر بالرمكز عف  4أمتار، كعرضيا  6متران، يتكسطيا بركة سباحة مستطيمة طكليا 

 .األرض المتبقية بعد حذؼ مساحة الرصيؼ كالبركة

 

 مساحة األرض المتبقية= ............................ 

                                         

______________________________________________________________ 

 يزداد طكؿ كتر الدائرة كمما اقترب مف مركزىا، في الشكؿ المرسـك الكتر األطكؿ ىك:     -9

 

 

 

 

 الكتر  ؿ -الكتر  ع             د -الكتر  ص          ج -الكتر  س            ب -ا

______________________________________________________________ 

( زاكية قائمة، نستنتج 4-ف2مجمكع الزكايا الداخمية لممضمع الذم عدد أضبلعو )ف( يساكم ) -10
 ( زاكية قائمة ىك مضمع:                              12أف المضمع الذم مجمكع زكاياه )

 ثماني   -سباعي               د -سداسي               ج -خماسي              ب  -أ

 س

6 

 

 

1

 

 م

011 

 س

. 
 س

 ص

 ل ع
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 دد الشكؿ الذم ينتج مخركطان مف دكراف الخط )أب( حكؿ محكر السينات دكرة كاممة: ح -11

  

                                                                                               

          

 (د(                    )ج(                      )ب)           (           أ)     

______________________________________________________________ 

 ضع دائرة حكؿ رمز شبكة متكازم المستطيبلت                          -12

                                                                                                                                                               

 

 

              

 ( ج(                               )ب)                                (أ)          

______________________________________________________________ 

 في الشكؿ أدناه إذا تـ شد الخيط ليصبح مستقيمان، أم مما يمي األقرب إلى طكلو؟    -13

   

 

                                           6     5    4    3    2    1    0      

  

 سـ     6 -سـ            د 5 -سـ              ج 4 -سـ            ب 3 -أ

 أ

 ب
 أ

 ب

 أ

 أ ب

 ب
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 كتب القاعدة:                              استمر في النمط ك ا -14

 2(2+1 =)2+4 

3(3+1 =)2+4+6 

4(4+1 =)2+4+6+8 

5(5+1 =)2+4+6+8+10 

 د طبيعي((= ...............................   )ف عد1القاعدة ىي: ف)ف+

______________________________________________________________ 

( لتران، 100( لتران، كفي اليكـ الثاني )200إذا استخرجنا مف بئر مممكءة بالماء في اليكـ األكؿ ) -15
 .( لتران كىكذا، فقدر سعة البئر50كفي اليـك الثالث )

 ........سعة البئر تساكم تقريبان .............

______________________________________________________________ 

ج مثمث قائـ الزاكية في ب، كقياس زاكية أ  ب ، إذا كاف  أ180ْمجمكع زكايا المثمث يساكم   -16
 ، فإف قياس زاكية ج يساكم:                                          35ْيساكم 

 50ْ -د                  45ْ -ج                 55ْ -ب                  60ْ -أ

______________________________________________________________ 

          أم الشبكات اآلتية ىي ليـر ثبلثي قائـ:     -17

                                                                                              

                                                                                             

     )ج(                )ب(              )أ(                                    
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 كـ تتكقع أف يككف  مجمكع المتسمسمة غير المنتيية اآلتية:    -18

1+  

 
    +  

 
  +  

 
  ......... + 

  4أكبر مف  -د  (         3،4ما بيف )  -ج               3 -ب              2 -أ

______________________________________________________________ 

 النسبة بيف محيط الدائرة كقطرىا تساكم تقريبان  -19
  

 
، فأم النسب التالية تمثؿ نسبة محيط دائرة 

 إلى قطرىا:                                                                             

   -أ

  
   -ب              

  
   -ج               

  
   -د                 

 

 

______________________________________________________________ 

 دكف إجراء عممية القسمة: 11عمى  1133خمف ناتج قسمة  -20

    1003 -د             13 -ج             103 -ب              130 -أ

    

 

 ) انتيت األسئمة (

 أمنياتي لكـ بالتكفيؽ
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 المفاىيـ اليندسية بصكرتو النيائيةاكتساب اختبار  (:7ممحؽ رقـ )

 

 تعميمات االختبار

 عزيزم الطالب/ة: بعد التحية كالتقدير

 . ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس اكتساب المفاىيـ اليندسية لديكـ.1

 ابة عنيما:( فقرات  كعمى الطالب اإلج10. يتككف ىذا االختبار مف سؤاليف ككؿ سؤاؿ مف )2

  ( 10تككف مف )ي، كالسؤاؿ الثاني نكع االختيار مف متعدد ( فقرات مف10السؤاؿ األكؿ يتككف مف ) 

 نكع الصكاب كالخطأ.فقرات مف    

 . رجاءن التأكد مف اإلجابة عمى جميع فقرات االختبار.3

 التعامؿ معيا بسرية. العبلمات التي يتـ رصدىا سكؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط، كسيتـ 4

 تامة.    

 عبلمة 20. مجمكع العبلمات: 5

 دقيقة 40. مدة االمتحاف: 6

 مع خالص شكرم لكـ عمى تعاكنكـ

 الباحثة: نكاؿ عبد القادر محمكد صرصكر

   معمومات الطالب/ة:

 االسـ: ..........................

 الصؼ السادس األساسي )     (

 ........................المدرسة: 

 التاريخ: .........................
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 اختبار اكتساب المفاىيم اليندسية

 

  عبلمات( 10)                          : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة: األولالسؤال 

 أحد المجسمات التالية ىك منشكر رباعي: -1

 -ب                                   -أ    

 

  -د                                  -ج   

 

______________________________________________________________ 

 نصؼ قطر الدائرة ىك قطعة مستقيمة تصؿ بيف: -2 

 كأم نقطة عمى محيطيا الدائرة  مركز  -نقطتيف عمى المحيط                ب  -أ    

 نقطتيف خارج الدائرة  -د        نقطتيف داخؿ الدائرة           -ج   

______________________________________________________________ 

 يساكم:بداللة طكؿ ضمعو المكعب حجـ  -3

   3)الضمع(  -بالعرض                  × الطكؿ  -أ     

 الضمع × الضمع  -د                        2)الضمع(  -ج    

______________________________________________________________ 

 في الشكؿ المجاكر  القطعة المستقيمة )أ ب( تمثؿ:  -4

 نصؼ قطر الدائرة    -كتر لمدائرة                    ب  -أ    

 قطر الدائرة   -د       نصؼ الدائرة             -ج   

 أ

 ب
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 سـ تساكم:3مساحة الدائرة التي نصؼ قطرىا  -5 

           2سـ  3.14 × 3  -ب         2سـ  3.14 × 32 -أ     

  2سـ 6  -د                  2سـ  9  -ج     

______________________________________________________________ 

                          بكة المجاكرة ىي شبكة ؿ:     الش -6

 مكعب                                     -ب     ىـر ثبلثي               -أ    

                                   منشكر ثبلثي قائـ  -د    متكازم مستطيبلت        -ج   

______________________________________________________________ 

 المساحة الجانبية لبلسطكانة تساكم: -7

 االرتفاع ×محيط القاعدة  -مساحة القاعدتيف         ب  -أ    

 االرتفاع ×مساحة القاعدة  -مساحة القاعدة             د -ج   

______________________________________________________________ 

 الجزء المظمؿ في شبكة المكعب المجاكرة يعبر عف:                                 -8

                                  حجمو  -ب        مساحتو الكمية          -أ    

                                   كزنو  -د              مساحتو الجانبية  -ج   

______________________________________________________________ 

 المجسـ المجاكر ىك:   -9

 مخركط  -أسطكانة                      ب  -أ    

     ىـر   -منشكر ثبلثي قائـ             د  -ج   
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 حجـ متكازم المستطيبلت المجاكر يساكم:                            -10

                                3سـ 10  -ب                   3سـ 30  -أ    

                                 3سـ  6  -د                    3سـ 15 -ج    

______________________________________________________________ 

شارة  (√: ضع إشارة )الثانيالسؤال    أمام العبارة الخاطئة فيما يمي:)×( أمام العبارة الصحيحة وا 

 عبلمات( 10)

 التي تبعد بعدان ثابتان عف مركزىا.)     ( محيط الدائرة ىك مجمكعة النقاط  -1

   حجـ االسطكانة الدائرية القائمة يساكم محيط القاعدة ضرب االرتفاع.  )     ( -2

 )     (  كؿ كجو مف أكجو متكازم المستطيبلت عبارة عف مستطيؿ.  -3

 )     (  كتر الدائرة ىك قطعة مستقيمة تصؿ بيف مركز الدائرة كأم نقطة عمى محيطيا. -4

 )     (  رأس اليـر ىك نقطة تقاطع جميع أكجيو الجانبية. -5

 )     (  حرؼ المنشكر ىك القطعة المستقيمة الناتجة مف تقاطع كجييف لو. -6

 قطرىا. طكؿ نصؼ  محيط الدائرة إلىطكؿ )     (  النسبة التقريبية تعبر عف نسبة  -7

 لممنشكر الثبلثي ستة أكجو جانبية. )     (   -8

 .مثمثتككف عمى شكؿ  المكعب)     (  قاعدة  -9

 .    )     (  مساحة الدائرة ىي عدد الكحدات المربعة التي تغطييا تغطية كاممة -10

 

 ( انتيت األسئمة) 

 منياتي لكـ بالتكفيؽأ

 

سم4  

سم1  

سم0  
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 (: أسماء أعضاء لجنة التحكيـ8ممحؽ رقـ )

 
 الوظيفة االسم الرقم

 العمـك التربكية/ جامعة القدسعميد كمية  د. محسف محمكد عدس 1

 محاضر في جامعة القدس د. إبراىيـ محمد عرماف 2

 محاضر في جامعة القدس د. عفيؼ زيداف 3

 جامعة القدسمحاضرة في  د. إيناس عارؼ ناصر 4

 محاضر في جامعة بيت لحـ د. معيف حسف جبر 5

 الرياضيات/ جامعة بيت لحـعميدة كمية العمكـ/ رئيسة دائرة  د. ىيفاء قنقر 6

 محاضرة في جامعة بيت لحـ أ. نبكغ بطرس قمصية 7

 محاضر في جامعة بيت لحـ أ. محمكد بريغيت 8

 فرع الخميؿ -محاضر في جامعة القدس المفتكحة رياف عطية د. عادؿ 9

 فرع الخميؿ -محاضرة  في جامعة القدس المفتكحة د. كفاء جكاعدة 10

 محاضر في جامعة بكليتكنؾ فمسطيف كرمة د. منير جبريؿ 11

 مشرؼ رياضيات في تربية الخميؿ أ. عبد الحافظ الخطيب 12

 مشرفة رياضيات في تربية الخميؿ أ. أماني األخضر 13
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 المفاىيـ اليندسية المتضمنة في كحدة اليندسة كالقياس :(9) رقـ ممحؽ

 

رقم 
 الدرس

 المتضمنة المفاىيم اليندسية عنوان الدرس

 الدائرة، كتر الدائرة, محيط الدائرة. قطرالدائرة،  الدائرة 1
 مساحة الدائرة، النسبة التقريبية )ط(. مساحة الدائرة 2
األشكاؿ ثبلثية األبعاد  3

 )المجسمات(
،  ،المكعب, متكازم المستطيبلت المنشكر الثبلثي القائـ, اليـر

 سطكانة القائمة, المخركط.األ
المجسمات عمى  رسـ 4

 المستكم السطح
رسـ المكعب، رسـ متكازم المستطيبلت، رسـ المنشكر الثبلثي 

 القائـ.
شبكة المكعب, شبكة متكازم المستطيبلت, شبكة المنشكر الثبلثي  بناء المجسمات 5

 سطكانة القائمة.القائـ, شبكة األ
المساحة الجانبية  6

 لممجسمات
احة الجانبية كالمساحة الكمية لكؿ األكجو الجانبية كالقاعدة كالمس

 ،كالمنشكر الثبلثي القائـ، كمتكازم المستطيبلت ،المكعب :مف
 سطكانة القائمة.كاأل

متكازم حجـ ، لتر(، حجـ المكعب, 3, ـ3كحدات الحجـ )سـ الحجـك 7
 سطكانة القائمة.األ حجـ اليـر الثبلثي القائـ،حجـ المستطيبلت, 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 المفاىيـ اليندسية اكتساب (: معامبلت الصعكبة كالتمييز الختبار 10ممحؽ رقـ )

 

 الفقرة رقم السؤال
معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز
 الفقرة رقم السؤال

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمييز

 السؤال األول

1 0.41 0.37 

 السؤال الثاني

14 0.37 0.35 

2 0.38 0.39 15 0.75 0.47 

3 0.27 0.21 16 0.37 0.43 

4 0.37 0.55 17 0.84 0.83 

5 0.51 0.43 18 0.43 0.41 

6 0.53 0.72 19 0.47 0.16 

7 0.17 0.19 20 0.85 0.19 

8 0.52 0.63 21 0.47 0.73 

9 0.38 0.40 22 0.41 0.50 

10 0.41 0.39 23 0.30 0.46 

11 0.31 0.55 24 0.71 0.15 

12 0.47 0.42 25 0.54 0.77 

13 0.49 0.48 --- --- --- 
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     (SWOM) نمكذج سكاـ لمكحدة التعميمية المصممة كفؽالخطة الزمنية لتدريس (: 11ممحؽ رقـ )

 

 زمن التطبيق الحصص عدد  عنوان الدرس رقم الدرس

 13/3إلى  11/3 1 الدائرة 1الدرس 

 19/3إلى  16/3 2 مساحة الدائرة 2الدرس 

 23/3إلى  22/3 1 األشكاؿ ثبلثية األبعاد ) المجسمات( 3الدرس 

 26/3إلى  24/3 2 رسـ المجسمات عمى السطح المستكم 4الدرس 

 2/4إلى  29/3 3 بناء المجسمات 5الدرس 

 9/4إلى  5/4 3 المساحة الجانبية لممجسمات 6الدرس 

 17/4إلى  12/4 3 الحجـك 7الدرس 

 --- 15 المجمكع
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 المفاىيـ اليندسية  اكتساب (: جدكؿ المكاصفات الختبار12ممحؽ رقـ )

 

عدد 
 الفقرات

المفاىيم  وزن عدد األسئمة في مستويات الفيم لالختبار
بناًء عمى عدد 

 الحصص

عدد 
 الحصص

 الدروس
مستكيات ) تحميؿ، 

 تركيب، تقكيـ(
المعرفة  التطبيؽ

كالفيـ 
 كاالستيعاب

 األول 1 7% 1 0 0 1
 الثاني 2 13% 2 1 0 3
 الثالث 1 7% 1 0 0 1
 الرابع 2 13% 2 1 0 3
 الخامس 3 20% 2 1 1 4
 السادس 3 20% 1 2 1 4
 السابع 3 20% 2 1 1 4

 المجموع 16 100% 11 6 3 20
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 المفاىيـ اليندسية اكتساب النمكذجية الختبارم التفكير الرياضي ك  باتاإلجا :(13ممحؽ رقـ )

 المفاىيـ اليندسية اكتساب اختبار اختبار التفكير الرياضي

 رقـ

 الفقرة
 لسؤاؿا اإلجابة

رقـ 

 الفقرة
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