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 الشكر والتقدير

عظـيم  و الشكر هللا بأن منحني القدرة والصبر والمثابرة إلتمام هذه الرسالة، واإليمان ما دمت حيا،            
ا وتقديرا للجهود التـي     ه سرحان طاعة لألفكار التي قدم     ناالمتنان إلى أستاذي القدير الدكتور غسا     

واعتزازا باألفكار التي حملها، لقد علمني فتعلمت منه ما أراد وتعلمت منه ما أريـد فكـان                  بذلها،
 .وما زال نعم المشرف والصديق

ة الدكتور محسن عدس و الدكتور نبيل المغربـي         لشكر الجزيل لعضوي لجنة المناقش    كما وأتقدم با  
 .ء قراءة هذه الدراسة ومناقشتهااللذين تحمال عب

ما في جامعة القدس على     كلية العلوم التربوية    وعرفاناً للجميل أتقدم بالشكر إلى جميع أساتذتي في         
  بناء طلبتهم في أفضل مستوى رسالً للمستقبل أجلبذلوه من جهد متواصل من

م بالشكر الجزيل إلى إدارة كل من مدرسة بيت أمر الثانوية للبنين ومدرسـة بيـت أمـر                  كما أتقد 
 الخاص إلى المعلم إبـراهيم      لما قدمتاه من تسهيالت إلتمام الدراسة، وكذلك الشكر        الثانوية للبنات، 

 . النشط في إجراء الدراسةا وتفاعلهما والمعلمة خلود أبو عياش على تعاونهمةرنالصبا
نصح ومسـاعدة كـل حسـب       م بالشكر الجزيل إلى األصدقاء األعزاء على ما قدموه من           كما اتقد 

 .تخصصه وموقعه
 

 نسيم إنعيم:الباحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت 

 الملخص

 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التكامل بين طريقتي حل المشكالت والعصف الـذهني فـي                
 .ة لديهم والقدرة المكانيالهندسةتحصيل طلبة الصف العاشر في 

 
 في المـدارس الحكوميـة التابعـة        األساسيتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر         

 م والبـالغ عـدده  2009-2008الدراسي  والتعليم في مديرية شمال الخليل للعام ةلمديرية التربي

ه  أي مـا نسـبت  طالبـاً وطالبـة،  ) 151( الدراسة عينةبلغ عدد ، طالبة(1681) و طالبا (1590)
اختيرت ريبية  شعبة ضابطة وأخرى تج   أربعة شعب،   على  موزعين   ،من مجتمع الدراسة  %) 4.6(

 .من المدرستين الخاضعتين للتجربة في كٍلعشوائياً 
 

في مادة الهندسة الفراغية واستخدم اختبار وتلي لقياس        من إعداده    اً تحصيلي اًاستخدم الباحث اختبار  
دراسة استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية       ولتحقيق أغراض ال   ،القدرة المكانية 

 .(ANCOVA)تحليل التباين الثنائي المصاحب استخدم و
 

 التجريبية والضابطة في    بين أفراد المجموعتين  وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً        
 ، المجموعـة التجريبيـة    طريقة التدريس لصالح  متغير  التحصيل في مادة الهندسة الفراغية تعزى ل      

والقدرة المكانيـة    في التحصيل    داللة إحصائياً عدم وجود فروق     و .لصالح اإلناث لجنس  ولمتغير ا 
 . والجنس التدريسطريقةمتغيري تعزى للتفاعل بين 

 

ثر التكامـل بـين العصـف       جراء دراسات تبين أ   بإ أوصى الباحث تائج هذه الدراسة    وفي ضوء ن  
 ي مواضيع أخرى في مادة الرياضـيات،       التحصيل والقدرة المكانية ف    الذهني وحل المشكالت على   

أخرى متغيرات وأ . فلسطين في مناطق جغرافية مختلفة منوأ مواضيع أخرى مثل الفيزياء، في وأ
 .نحو الرياضياتاالتجاه مثل الدافعية و
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Abstract 

 
This study aim at investigate the effect of merging problem solving and brain storming 
methods in the achievement of tenth grade students in geometry and their spatial ability. 
 
The population of the study consists of all tenth grade students in the governmental 
schools in the educational directorate of northern Hebron (1590) males and 1681 
females), in the academic year 2008-2009. 
 
The sample of the study consist of (151) male and female students which represents 4.6% 
of study population. They are distributed in 4 groups, two has chosen randomly from each 
school, one as experimental group and the other as a control group. 
 
The researcher used an achievement test prepared by himself and Wheatley spatial ability 
test to answer the study questions. A descriptive statistics, such as the mean and standard 
deviation, and analytical statistics such as( ANCOVA) test were used. 
 
The results of the study shows that they were statistically significant differences between 
the experimental and the control groups in achievement in space geometry due to 
teaching methods for the favor of the experimental group, and due to gender in favor to 
female students. Also, there were no statistically significant differences in achievement in 
space geometry and spatial ability due to interaction between gender and teaching 
methods. 
 
Based on this study results, the researcher recommends: to make studies to investigate the 
effect of merging between problem solving and brain storming methods on both 
achievement and spatial ability in other subjects, in different areas in Palestine, and in 
other variables such as motivation and student attitudes toward mathematics. 
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 الفصل األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 

 مقدمة1-1  

 
 أسـاس  ، ويعد البحث التربـوي  البحثرئيس على بشكٍليم في التربية ونظمها يستند التطور السل
 في تفسير    التربوي هم مساهمات تقدم علم النفس    كما أن نظرية التعلم هي إحدى أ       المعرفة التربوية، 

في تفسـير  إلنسان تعدد اإلتجاهات التي يتعلم بها اعلى التربويين  فرض  األمر الذي  ظاهرة التعلم، 
 ويعد التعلم عملية أساسية في الحيـاة ال      .)2005؛ قطامي،   2007،بوعالمأ (اهرة التعلم اإلنساني  ظ
كتسب اإلنسان مجمل خبراتـه،  طته يافبوس؛  خلو منها أي نشاط بشري، بل هي جوهر هذا النشاط         ي

 ).2007 رياش، بوأ( وعن طريقه ينمو ويتقدم
 

شهد الربع األخير من القرن العشرين تقدما في جميع مجاالت الحياة؛ نتيجة للثّورات العلميـة               وقد  
الناجمة عن االنفجار المعرفي، والسكّاني، والتكنولوجي، وانعكس ذلك علـى العمليـة التعليميـة              

فالتغيرات المتسارعة في كافة مناحي الحياة أدت إلى زيادة األعباء الملقاة على كاهل كل              ة؛  التعلّمي
من المعلمين والمتعلمين، إذ أصبح من المتعذر على المعلمين تزويد المتعلمـين بكـل المعـارف                

لى والخبرات وفق إطار زمني محدد بإتباع األساليب والوسائل التقليدية، ومن هنا برزت الحاجة ا             
إستغالل المبادىء والقوانين المشتقة من حقل علم النفس للتأثير في سلوك المتعلمين وإثارة الدافعية              

ـ             إمكاناتهم إلى أ    واستغالل ،لديهم الزغلـول (ال  بعد ما تسمح به قدراتهم نحـو تحقيـق تعلـم فع 
ـ    طريقةتطـوير  األمرالذي فرض نفسه بضرورة     ،  )2006المحاميد،  و  ـة التدريــس االعتيادي

بشكل يسهل استمرارية عملية التعلّم، والحد من صعوباتها لدى المتعلّمين في معظـم المواضـيع،               
عن استراتيجيات حديثة لتدريس محتوى الهندسة، تتمشّـى مـع          البحث  و ومن ضمنها الرياضيات  

 ).2006جبر، ( .النظريات التربوية الحديثة التي تنادي بالتدريس المتمركز حول المتعلّم
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 National وفي هذا الصدد أشارت توجهات المجلس الوطني لمعلّمي الرياضيات فـي أمريكـا  

Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000)   ئ إلى مجموعـة مـن المبـاد 
والمعايير الخاصة بتدريس الرياضيات ومنها معيار محتوى الهندسة؛ فقد أشار معيار الهندسة إلى             

لتعليمية يجب أن تُمكّن جميع الطلبة من مرحلة رياض األطفال حتى الصـف الثـاني               أن البرامج ا  
 ثنائية وثالثية البعد، وتطوير تبريرات رياضـية  أشكالعشر من تحديد وتحليل خصائص وصفات    

عن العالقات الهندسية، وتحديد، ووصف العالقات المكانية باستخدام الهندسة التحليليـة وأنظمـة             
 األخرى لتحليل المواقف الهندسية، واستكشاف عالقات التطابق والتشابه بين مجموعات من            التمثيل

أجسام وأشكال هندسية، وكذلك حّل مشكالت تتعلّق بها، واستقصاء وإثبـات صـدق التخمينـات               
الهندسية باستخدام االستنتاج، والبرهنة على نظريات هندسية، وفهم وتمثيل التحـويالت الهندسـية         

 شـكال ، ورسم وبناء تمثيالت أل    ات، والمتّجهات ورموز االقترانات   استخدام الرسومات، واإلحداثي  ب
هندسية ثنائية وثالثية البعد باستخدام العديد من األدوات، واستخدام النماذج الهندسـية، الكتسـاب              

 والتصور والتخيل   ،واستخدام األفكار الهندسية لتحليل المواقف الرياضية من خالل استخدام التماثل         
 لحّل المشكالت والمسائل الهندسية، باستخدام الطرائق المناسبة التي تُساعد المـتعلّم            لمنطق المكان 

في تطوير مهاراته في التفكير، والتحليل، والتفسير، باسـتخدام الحقـائق والتعميمـات الهندسـية               
 .)2006 جبر،( المناسبة

 
لى التدريس المتمركز حول المتعلّم؛ فظهرت في أواخـر         وتعددت طرائق التدريس التي ركزت ع     

منـذ بـدايات القـرن      بشكل واضح   القرن العشرين استراتيجية التعلم النشط التي زاد االهتمام بها          
الحادي والعشرين، كأحد اإلتجاهات التربوية والنفسية المعاصرة ذات التأثيرااليجابي والكبير على           

 .)2006 ،سعادة وآخرون(اسية ية التعلم داخل الحجرة الدرعمل
 

يسمح لهـم بالمشـاركة الفاعلـة فـي          طريقة لتعليم الطلبة بشكل       أن التعلم النشط   لورانزن ويرى
لتي تتطلب حل مشـكالت غيـر        وخصوصا تلك االنشطة ا    ،غرفة الصف طة التي تتم داخل     نشألا

قـوم  ع السلبي الذي ي   بعد من دور الشخص المستم     أ لى ما هو  إتأخذهم تلك المشاركة      بحيث مألوفة،
ة المختلفـة   طنشأللذي يأخذ زمام المبادرة في ا     لى الشخص ا  إساسية  بتدوين المالحظات بالدرجة األ   

لمحاصرة المشكلة وتحليل    ،ة التعلمية داخل غرفة الصف    التي تتم مع زمالئه خالل العملية التعليمي      
ن أ يتمثل دور المعلم هنا في       ي حين  ف ،عناصرها باستخدام العمليات العقلية ومهارات التفكير العليا      

لى فهـم المـنهج   إعليمية التي تؤدي  تشاف الموارد ال  لى اكت إن يوجه الطلبة    أ و ،قلأيحاضر بدرجة   
سـاليب  األو  أتقنيـات   ال مجموعة مـن      على  التعلم النشط  مل فعاليات تتشو .كبرأ بدرجة   سياالدر
مشـاريع   وعمل ال  ،دوار المختلفة أل ا  ولعب ،ناقشات المجموعات الصغيرة   استخدام م  :متنوعة مثل ال
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بحيث يتمثـل الهـدف     ها،  لسابرة من  والسيما ا  ،سئلة متعددة المستويات  أل وطرح ا  ،البحثية المتنوعة 
نفسهم بأنفسهم تحـت إشـراف      أشطة في تشجيع الطلبة على تعليم       ألن من كل هذه ا    ساساألول و ألا

 .)2007 الزعبي،( معلمهم

 
عبارة عن طريقة تعلم وطريقة تعليم في       "هو النشط   أن التعلم  )33،  2006(وآخرون   سعادة   ويرى

  يكـون  الةيس فع ر المعلم طرق تد   العديد من الخصائص التي تتمثل في استخدام      له  ، وأن   آن واحد 
كما أن التعلم النشط    ،  "ا وليس مصدراً له   ، للمعارف والمعلومات   ودليال ،ا وموجه ،ا ميسر  فيها دوره
 بالمجاالت الجسـمية    واالهتمام،   سقف التوقعات من الطالب والمعلم      على مبدأ التحدي ورفع    يركز

، الحصول علـى الـتعلم    ي   ف ه ومبادرت متعلم على مسؤولية ال   التركيز و متعلم،والعاطفية والعقلية لل  
  والتأمل ،التفكيرفي   الواضحة   هجيات التعلم وطرق  تياالهتمام باسترا ، و على الخبرات السابقة  معتمداُ  

شطة والواجبـات والمشـاريع     باالنالتعلم النشط    يهتم، كما   مهارات فوق المعرفية  لابخطوات تعلم   
صيل مرتبط بمشـكالت العـالم      أ بمحتوى   المرتبطة ، وتلك التي تركز على حل المشكالت      الهادفة
والتغذية الراجعـة    على اإلبداع واإللهام     ، والتركيز التعاونيو  الذاتي يمين من خالل التعل   ،الحقيقية

 .هو البريء في فعالياتهل جانب من الهايتخللالموثوق بها والتي تقييم اليات ستراتيجوا
 
تشـجيع  تمثل في   تهداف التي يحققها التعلم النشط       العديد من األ   ا حددو  أن الباحثين  ضاف سعادة وأ

تشجيع الطلبـة علـى حـل    و ،سئلة المختلفةطرح األ و،الطلبة على اكتساب مهارات التفكير الناقد    
علـى تعلـيم     حثهم و ،دعم الثقة بالنفس لدى المتعلمين نحو ميادين المعرفة المتنوعة        و،  المشكالت

 .خرينالتعاون والتفاعل والتواصل مع اآل من اكتساب مهارات هممكن، وتفسهم بانفسهمنا
 

ة على أن المتعلم هو محور العملية التعليميـة التعلميـة، والتـي              بدرجة رئيس   التعلم النشط  ويستند
العصف الذهني والتعلم القائم على حل المشكالت،       : تخدام بعض األساليب والتي منها    في إس  تظهر

ـ  لم بالوسائط المتعـددة، والمناقشـة     والتعلم التعاوني، والتع   تعلم فـي مجموعـات صـغيرة،       ، وال
تعلماً حقيقياً ودائماً مرتبطاً بمشاركة المتعلم فـي تحمـل          جميع تلك األساليب    تعالج  و .والمشروع

 ).2006 جبران،(يصبح متعلماً مستقالً مدى الحياة تعلمه للية ومسؤ
 
ـ       ) 2008( رى بدير وت ة التـي يسـتخدمها المربـون       أن من أهم إستراتيجيات التعلم النشط الفعال

ـ استراتيجية التعلم بال  ، و استراتيجية إتخاذ القرار  ، و استراتيجية حل المشكالت   ، وإسـتراتيجية   بلع
 .العصف الذهني
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مناهج الجديدة للرياضيات في الواليات المتحدة بصفة خاصة على أسلوب حل           وقد ركزت معظم ال   
المشكلة كشكل من أشكال التعلم النشط، ويجب أن يكون أسلوب حل المشكلة، وأسلوب التعلم القائم               

، NCTM, 1980( الثمانينيـات   فـي رياضياتالعلى حل المشكلة مركزاً وبؤرة اإلهتمام لمناهج 
 .)2002 جبران،

 
 إستراتيجية التعلم المبني على المشكلة مع إسـتراتيجية حـل            بين  البلوشي أن هناك تشابهاً    ويرى

 وضع المتعلم في موقف محير من خـالل تقـديم مشـكلة             : مثل ،المشكلة في الكثير من العناصر    
ق وفـر ال ، وتختلف في بعـض    لى حل المشكلة  إروره بمجموعة من الخطوات للوصول      معينة، وم 

 كثـر مـن   مشـكالت أ  تنظيم محتوى المنهج على هيئة       إعادة   : مثل ستراتيجيتينجوهرية بين اال  ال
فـي مجموعـات    ا  يعملـو يجب أن    وأن المتعلمين  ، بمواقف واقعية  ربطهاو فقط،   معرفةك طرحها

مـن مصـادر    المرتبطة بإمكانية حلهـا      المعلومات المطلوبة    ، والبحث عن  البتكار حلول للمشكلة  
 إضـافة   ،خرينمع اآل االيجابي  تصال والتفاعل   مهارات اال كتساب   على ا  مما قد يساعدهم   ،مختلفة

يتوقع مـن    الو ، وعرضها امام الطلبة   هاابتكار الحلول وتقييم  ، بحيث يتم    لى مهارات حل المشكلة   إ
 .)2009 والبلوشي، دييسعأمبو  ( اجابات صحيحة كلياًمتعلمينال
 
ق المتعلمين للمعرفة ويثير لـديهم      يرى الكثير من المعلمين أن أسلوب حل المشكالت يحرك شو         و

 عنـد تعلـيم حـل       اً ضـروري  ًأيعتبر مبـد  الذي   التفكير التباعدي    يشجع على الدافعية للتعلم، كما    
االً بشـكل خـاص فـي     يكون فعBrain storming((  بأن العصف الذهني وأشارواالمشكالت،

،  على التفكيـر االبـداعي     ن مساعدة المتعلمي  : من أهمها  ، عدة مزايا  وأن له  ،نشاطات حل المشكلة  
، جبـران  (واالنفتاح الذهني بينهم،   الثقة   ، وبناء  على المشاركة  منهمع كل   يشج وت هم،تجميع افكار و

2002(. 
 

 من أجل حفز وتوليد أكبر عدد ممكن من االفكار االبداعية حول            العصف الذهني سلوب  أويستخدم  
 وهكذا. يراد تحفيز الطلبة على االبداع     عندمانه يستخدم   وأموضوع معين خالل فترة زمنية محددة،       

 الهدف من العصف الذهني هو توظيف قوة التفكير الجماعية لمجموعـة مـن المشـاركين                يصبح
ويعرفه عبد الواحـد والخطيـب       .ليها بشكل فردي  إ ال يمكن الوصول     افكار إلىللتوصل  ) الطلبة(
 البحث عن طريق توليد قائمة من       استخدام العقل للتصدي النشط للمشكلة مدار     " بأنه) 131،  2001(
 ."لى حل المشكلةإن تؤدي أفكار التي يمكن األ
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ياجيه على ضرورة   ضيات حيث يؤكد ب   اي نظرية بياجيه في تدريس العلوم والر      أهميةوهذا ما يؤكد    
ن أفسه من خالل التجريب الحسي بحيث يستنتج المعلومات بنفسـه، و          نن يتعلم ب  السماح للطالب بأ  

ن على التفكيـر المجـرد علـى        تنقيب، حيث يستنتج الطلبة القادرو    ليمية عملية بحث و   العملية التع 
 العمل الجمـاعي    أهمية على   يؤكدليل واصل المشكلة، كما     ح ذهنية متقدمة مثل الت    عمليات استخدام

 ).2005، الكسوانيوالبكري ( مجموعات إلىحيث تقسم الطلبة 
 

لهندسة حيث يقوم بشرح دروس ا      المعلم، إلى تعود   ة صعوبات تعلم الهندس   ىحدإ أن ويعتقد فان هل  
 مسـتوى   في الطلبة   يفكر مستوى معين و    ذات  يتحدث المعلم بلغة   عندمابلغة قد ال يفهمها الطلبة،      

 في عرض وتدريس الهندسة يتبعه المعلم من حيث توجيـه           تسلسالل يقدم    وعليه فإن فان ه    .آخر
 المفاهيم والخواص الهندسية    الكتشافتاحة الفرصة    ومن ثم إ   االستقصاءجل  هة من أ  األسئلة الموج 

 الحـر   واالكتشافومن ثم الوضوح     ،االكتشافموارد التعليمية بمعنى    المن خالل الترتيب وتنظيم     
، عبابنـة و  زينة أبو( للطلبة تلخيص ما تعلموه    التكامل والذي يتيح     إلىدون معرفة مسبقة وصوالً     

2007.( 
 

ات والعلــوم تـدنّي مسـتوى األداء        لدوليـة الثالثــة للرياضـي    دت نـتائج الدراسة ا   ـوقد أكّ 
لتحصيلي لطلبة فلسطين في الرياضيات بشكل عام والهندسة بشكل خاص، حيث أشـارت نتـائج               ا

دولة شاركت في اختبار الرياضيات الـدولي، إذ        ) 46(دول عربية من أصل     ) 9(تلك الدراسة أن    
لقياس متوسطات أداء الطلبة لجميع     ) 100(حرافه المعياري   وان) 500(اعتُمد مقياس عام متوسطه     

 حلـت فـي   ، و )390(الدول المشاركة في هذا االختبار، وحصلت فيه دولة فلسطين على متوسط            
على المستوى الدولي، والمرتبة السادسة على مستوى الدول العربية المشاركة فـي            ) 39(المرتبة  

من طلبـة فلســطين يعانــون مـن     %) 51(ختبار أن هذا االختبار، كما أظهرت نتائج هذا اال   
منـهم يعانون من ضعـف فـي موضــوع        %) 48(ضعـف في موضـوع الرياضيات، وأن      

 ).2003جبر،(الهندسـة 
 

وبالنظر لدور الطلبة السلبي من حيث تفاعلهم في طريقة التدريس االعتيادية السـائدة فـي تعلّـم                 
بعضها حول فاعلية طرائـق     التي اتفقت في    نتائج الدراسات    ا مع يمحتوى الهندسة الفراغية، وتمش   

؛ فالعصر الذي نعيشه يتطلّب منا التعامل مع العملية التعليمية التعلمية بصفتها عمليـة ال               التدريس
يحدها زمان أو مكان، لذلك يجب التكيف مع مستجداتها، والبحث عن أفضل طرائق التدريس التي               

وال عـن هـذا      الستمرار تعلّمه، بحيث تجعله مسؤ     واجهة التحديات المستقبلية  تُساعد المتعلّم على م   
مما قد يسـاهم    لديه ما يعترضه من صعوبات تعلمها،       التعلّم، بل تدفعه إلى مزيد من التعلّم، وتُذلّل         



 6

 المكانية التي تعتمـد علـى التصـور         هندسة الفراغية وفي تنمية قدراته    في تحسين تحصيله في ال    
 .لمكانيوالتوجيه ا

 
وقد أثبتت األبحاث التربوية وجود ارتباط عال بين القدرة المكانية وتحصيل الطلبة في الرياضيات              

  الطلبـة  تحصـيل بشكل عام وفي الهندسة بشكل خاص، ووجود ارتباط بين القـدرة المكانيـة و             
 .)2007 يعقوب،(الفلسطينيين في الرياضيات 

 
يدا، ويضع التوقعات العالية     يحضر ج  أن :أهمهامن  وهذا لن يتحقق بدون معلم فعال ذو خصائص         

 واضحة، ومن ثم يعد إجراءات صفية لزيادة وقت التعلم األكاديمي ألقصـى             أهدافلطلبته ويضع   
دة اإلجراءات التي ينفـذها      ألدنى حد، ويزيد وقت التعلم ألقصى حد بزيا        تالمشتتا خفض   لحد مث 
 ).2007، جاسون( الطلبة

 
 .أسئلتها ومشكلة الدراسة2-1 

بعد اإلطالع على طرق التدريس عبر المساقات المقررة في جامعة القدس والتعامل معها نظريـاً               
وإجرائياً تكون لدى الباحث قناعة بان طريقة حل المشكالت، طريقة العصف الذهني قد تكون من               

 .صيلالطرق المناسبة لتدريس مادة الهندسة الفراغية وقد يكون لها اثر ايجابيي على التح
 

 .قرر الباحث أن يكون عنوان دراسته يحتوي على الطريقتين حل المشكالت والعصف الذهني
 منفصل عن الطريقة األخرى وهـذا       لواجه الباحث احتمالين األول أن يدرس أثر كل طريقة بشك         

يكون ضمن تصميم الدراسة بشكل معين واالحتمال الثاني أن يدرس اثر دمج الطريقتين معا ضمن               
 . للدراسة كما ورد في الدراسةتصميم

 

 عاماً في ميدان تدريس الرياضيات،      قاربت على العشرين  ة  د الحظ الباحث من خالل خبرته لمد      قل
 في المدارس الفلسطينية لم يصـل بعـد         الصف العاشر األساسي   لطلبة    الفضائية أن تعليم الهندسة  

 بشكٍل يتمثل في توظيف أنماط      راغية الف هندسةللتوقّعات المرجوة؛ فالمعلّم كثيراً ما يقدم موضوع ال       
محددة لحّل المسائل الهندسية، وإثبات نظرياتها، دون اللجوء إلى تحليلها واستقصائها بشكل يصل             

 .ها؛ مما قد يؤدي إلى تدنّي تحصيلهم فيالهندسيبالطلبة إلى مستويات التفكير 
 

واجهها طلبة المرحلة األساسية العليا في تعلمها؛        أحد أهم المشكالت التي ي     راغيةوتشكل الهندسة الف  
        ل المكاني الذي يحتاج من المتعلمين استخدام       كونها تتعامل مع األبعاد الثالثية التي تعتمد على التخي
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مستويات التفكير العليا، األمر الذي قد يؤدي إلى تدني تحصيلهم في موضوعاتها، ممـا يسـتدعي              
 .لمناسبة لتعليمها وتعلمها بأيسر الطرق الممكنةالبحث عن الطرائق واألساليب ا

 
 دمج طريقتي حل المشكالت والعصف الذهني كطريقة تدريس قد تكون طريقـة             أنويرى الباحث   

 ين السـؤال  ن مشكلة الدراسة في اإلجابة ع     تحددت  وبناء على ما سبق    .مناسبة الجراء هذه الدراسة   
 : يينتاآل
 في الهندسة الفراغية باختالف طريقة التدريس والجنس         تحصيل طلبة الصف العاشر    يختلفهل  -1

 والتفاعل بينهما؟
التدريس والجـنس    طلبة الصف العاشر في القدرة المكانية باختالف طريقة          مستوى يختلفهل  -2

 والتفاعل بينهما؟
 
 

   الدراسةأهداف3-1 

 

  فـي مـادة     شـر  العا طلبة الصف   في تحصيل  اختالف إستقصاء وجود     إلى  الدراسة الحالية  تهدف
، والتفاعـل   الجـنس  و ،طريقة التدريس (  تبعاً لبعض المتغيرات    والقدرة المكانية لديهم   الرياضيات

 .)بينهما
 
 

 فرضيات الدراسة5-1 

 

 :جابة عن سؤالي الدراسة تم تحويلهما إلى الفرضيتين اآلتيتينلإل
تحصـيل  متوسطات  في) α ≤ 0.05 ( الداللة توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوىال -1

 الى متغير الجنس وطريقـة التـدريس والتفاعـل     تعزىراغية الف في الهندسة العاشر طلبة الصف 
 .بينهما

القـدرة  في متوسـطات  ) α ≤ 0.05 ( الداللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى-2
ريقـة التـدريس    الى متغير الجـنس وط     المكانية لطلبة الصف العاشر في الهندسة الفراغية تعزى       

 .والتفاعل بينهما
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  الدراسةأهمية 6-1

 

 من حيث    العالي ن تفيد وزارة التربية والتعليم    أن نتائجها من الممكن     أهمية هذه الدراسة في     أتكمن  
 .نيالمبنية على التكامل بين طريقتي حل المشكالت والعصف الذه         شجيعها تنويع طرائق التدريس   ت

 ممارساتهم التعليمية والعمل على تنويع طرائق التدريس لما         ل تأم في ن تفيد المعلمين  أكذلك يمكن   
  طالعن تفيد طلبة المدارس بعد اال     أ من الممكن    ن نتائجها أكما   .في ذلك من تطوير لنموهم المهني     

ريقتي حل المشكالت والعصف     المستند الى التكامل بين ط      دور الطالب في عملية التعلم النشط      على
في تعليم نفسه    إشراف المعلم حور العملية التعليمية التعلمية تحت      مالمتعلم هو     يكون بحيث الذهني
 وزيـادة القـدرة     تحسين تحصيله، قرانه، مما قد يسهم ذلك في       أ العمل النشط مع     من خالل بنفسه  

 عنـد   اًجابيإي  صدى نتائجهان يكون ل  أوكذلك من الممكن     .شخصيته المتوازنة  وبناء   المكانية لديه، 
 .مور الطلبة ليسارعوا في دعم هذا التوجه بالطرق المختلفةأأولياء 

 
 محددات الدراسة7-1 

 

 اآلتيةة على المحددات ياقتصرت الدراسة الحال
طلبـة  عينة قصـدية مـن       على   2009-2008ثاني من العام الدراسي      تطبيقها خالل الفصل ال    -

 .محافظة الخليلية ب الحكوممدارسال في العاشرالصف 
 .ساسي األالعاشراضيات للصف ي الرمقررفي  الفراغية  الهندسةوحدةعلى  تطبيقها -
اختبـار  : والتي هي عبـارة عـن     دوات الدراسة   أحدد نتائج هذه الدراسة بمدى صدق وثبات        تت -

 .قدرة المكانيةلل  ويتليواختبار الباحث، أعده تحصيلي
 

 فات والمصطلحاتالتعري 1-8

 

علـى  ) مسألة (هي أن يقوم المعلم بطرح مشكلة-:) (Problem Solving طريقة حل المشكالت
 للخطوات والعمليات التي تقود لحل المشكلة،       م وتوضيح أبعادها، وبعد ذلك يناقشهم ويوجهه      طلبته

 التفكير واسترجاع المعلومات المرتبطة بالمشكلة، وبعد ذلك يقوم المعلم بتقويم الحل            ويحفزهم على 
 .التقويم والتوجيه والتقديم : هيبمراحل ثالثه الطريقة تمر  هذأنالذي توصل إليه الطلبة أي 
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مـن   جديـدة ومفيـدة   يعني توليد واستنتاج أفكار وآراء -:)Brain storming(العصف الذهني
ضع العقل في حالة تصدي نشطة للمشكلة مدار البحث، لتوليد أكبر قدر            ت،  الطلبة لحل مشكلة معينة   

 . واألمانة الحريمن األفكار حول المشكلة في جو من
 

 .طريقة التدريس القائمة على التكامل بين طريقتي حل المشكلة والعصف الذهني
 

problem solving and brain storming methods)    Merging (  : هي
طريقة قائمة على إستراتيجيات حل المشكالت والعصف الذهني في التعلم النشط الموجه من قبـل               

لى عمل الطلبة والتفاعل فيما بينهم، حيث يكون المعلم موجها وميسرا للتعلم            والتي تركز ع  ، المعلم
البـدائل  و حديـد الت و سـتيعاب الا مراحـل     تمر في   من قبل الباحث   فيها، وهذه الطريقة المقترحة   

 .التحققوالتنفيذ واالختيار  ووالتصورات
 

خدمها المعلـم بشـكل   الطريقة الشائعة التي يست )(Traditinal Methods:الطريقة التقليدية
  العـالي  إعتيادي والتي يعتمد فيها على دليل المعلم الذي أعده قسم المناهج بوزارة التربية والتعليم             

، ويقل توجيه   المشاركة اإليجابية ، كما يقل فيها فرص      محدوداًًويكون دور الطالب فيها      .الفلسطينية
ب المدرسي، والتقويم المسـتخدم     ي الكتا حيث يعرض فيها المحتوى طبقاً لما جاء ف        المعلم للطلبة، 

 ).البنائي( باً هو التقويم الختامي وليس التكوينيغال

 

القدرة المكانية ) Gardener, 1983( عرف غاردنر : )Spatial Ability (القدرة المكانية
القدرة على تعرف جسم بصورة بصرية وإجراء تحـويالت  " بأنها  Frames of Mindفي كتابه

درة على استرجاع صورة عقليا وإجراء تحويالت عليها، والقدرة على إجراء مخطـط             عليه، والق 
القدرة على التعرف علـى جسـم بصـورة         : وحدد بأنها تتمثل باألمور التالية    ". لمعلومات بصريا 

بصرية وإجراء تحويالت عليه عقليا، والقدرة على استرجاع صورة عقليـا وإجـراء تحـويالت               
 وتعرف المهـارات المكانيـة بأنهـا        . مخطط لتمثيل معلومات بصريا    اءعليها، والقدرة على إنش   

 تفسـيرها   المهارات العقلية المتعلقـة بفهـم العالقـات والتعامـل معهـا وإعـادة تنظيمهـا أو                
 )7 ،ص2007(يعقوب.بصريا

 لعاشر في اختبار القدرة    ف القدرة المكانية اجرائيا بالعالمة التي يحصل عليها طلبة الصف ا          وتعر
 .كانيةالم
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 والمفاهيم والتعميمـات والنظريـات    الحقائق   المعارف والمعلومات و   :Achevmant التحصيل 
 وتقاس  ياضياتالتي يكتسبها طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة الهندسة الفراغية من مادة الر            

 . الباحثأعده بالعالمة التي يحصل عليها الطالب في اإلختبار التحصيلي الذي إجرائياً

 



 11

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األدب التربوي والدراسات السابقة
 
 الخلفية النظرية - األدب التربوي2-1

 

المعايير العالمية لمنهاج   -:شكل األدب التربوي والخلفية النظرية هي     يتناول الباحث خمس عناصر ت    
طريقة التكامـل   وطريقة العصف الذهني و حل المشكالتةطريقو)  NCTM،2000( الرياضيات

 .القدرة المكانية كناتج لتعليم الرياضيات و حل المشكالت والعصف الذهنينبي
 
 ) NCTM،2000( المعايير العالمية لمنهاج الرياضيات 2-1-1

 

معلمـي   ل  األمريكي يعد معيار الهندسة أحد معايير المحتوى المتضمنة في معايير المجلس القومي          
، حيث يجب أن تمكن البرامج التعليمية جميع الطلبة مـن تحليـل   ) NCTM،2000(الرياضيات 

كما ان الهندسة تساعد في تنمية مهـارات         .خصائص وصفات أشكال هندسية ثنائية وثالثية األبعاد      
، ويـة الثانالتفكير المنطقي والتبرير لدى الطلبة، وتصل ذروتها في العمل مع البرهان في المرحلة              

وقد  .كما تقدم النماذج الهندسية والتفكير الفضائي والمكاني طرقا لتفسير ووصف البيانات الطبيعية           
 مع الطلبة بحيث    إتباعهاالخطوات التي يجب    " البحث عن الحل  "ر بوليا في كتابه المعروف باسم       ذك

 .مطلوب حلها وتمكنهم من الوصول للحل الصحيح للمسألة ال،تثير اهتمامهم وتدفعهم للتفكير
 

 نمـوذج لـي    ،)POLYA( ولقد تعددت النماذج المختلفة لتدريس حل المشكلة منها نموذج بوليـا          
)Lee(،  نموذج داموس )Dahmus (وكل هذه النماذج تدور حول مراحل مشـتقة مـن          . وغيرها

ا الباحث دراسته وهي الصف     راعي المرحلة العمرية التي أجرى فيه     يالذي  ) م1979( نموذج بوليا 
 .)2005الهمشري، (لعاشر ا
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 ) (Problem Solvingطريقة حل المشكالت 12--2
 
 Problemوجد تعريف متفق عليه بين علماء التربية وعلم النفس حول ماهية حل المشـكلة  ال ي

Solving  فالبعض ينظر لها على أنها طريقة تعلم، والبعض اآلخر ينظر لها على أنها ناتج تعلم. 
تحديـد المشـكلة،     تقديم وعرض المشكلة،   : خطوات خمسة تتمثل في    ييصفها ف  Dewey فديوي

 . أفضل وأنسب الفروضاختيار الفروض، ثم اختباروتكوين الفروض وصياغتها، و
 

بخطواتها األربـع المتتاليـة    يصف أربعة مراحل للتدريس باستخدام حل المشكلة      Polya أما بوليا 
 ، تنفيذ خطـة الحـل     مرحلةو ،اقتراح خطة الحل   و االستنباطومرحلة  ،  مرحلة فهم المشكلة  : وهي
 بدير عرفهاوعليه فإن تعريف طريقة حل المشكالت كما         .)1998 رزق،(مرحلة مراجعة الحل    و
على طالبه وتوضيح أبعادها، وبعد ذلـك       ) حل مسألة ( يقوم المعلم بطرح مشكلة   ن  هي أ  ،)2008(

 علـى التفكيـر     كلة، وذلك بتحفيـزهم    لحل المش   للخطوات والعمليات التي تقود    مويوجهه هميناقش
واسترجاع المعلومات المرتبطة بالمشكلة، وبعد ذلك يقوم المعلم بتقويم الحل الذي توصـل إليـه                

 .التقويم والتوجيهو التقديم: هذه الطريقة تمر بثالث مراحل، هي أنالطالب أي 

 
 قواعد أساسية لطريقة حل المشكالت 2-1-2-1

 
احها، وعليه علـى الطلبـة والمعلـم        ساسية لطريقة التدريس هي مفتاح نج     االلتزام بالقواعد األ  إن  

 وهـذه القواعـد     ،معرفة قواعد استخدام طرق التدريس المختلفة من الناحيتين النظرية والعمليـة          
 :بأنها) 2002(األساسية لطريقة حل المشكالت كما يشير جبران

 
 . للطلبة جديدة أو مواقف غير مألوفةأفكارتصميم المشكلة حول -1
 .ت الضرورية الالزمة لحل المشكلةتحديد المتطلبات المعرفية السابقة والمهارات والعمليا-2
التأكد من استيعاب الطلبة لطبيعة المشكلة المطروحة، ويتم ذلك من خالل سؤال المعلم بعـض               -3

 .الطلبة إلعادة صياغة المشكلة
 .ميحات لتوجيه الطلبة إلى الحلتجنب تقديم الحلول الجاهزة، واالكتفاء بتقديم تل-4
 .خلق مناخ تعليمي تعلمي مريح وآمن، يلعب المعلم فيه دور الميسر والداعم-5
 واستخدام مهارات التفكيـر العليـا كالتحليـل والتركيـب           لتباعدياتشجيع الطلبة على التفكير     -6
 التقويم و
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 .تشجيع الطلبة على اقتراح مشكالت جديدة-7
 .ر للمعلومات تساعدهم في الوصول إلى حل المشكلةتزويد الطلبة بمصاد-8
 .قويم قدرة الطلبة على حل المشكلةتطوير أدوات مالئمة، واستخدامها لت-9

 .على المعلم أن يزاول مهمة تسهيل االتصال بين الطلبة-10
 .على المعلم أن يساعد على صنع معنى لحلول الطلبة-11
 . العقلي بينهماالستقالل بين الطلبة، ويحاول أن يشجع في أثناء المناقشة يجلس المعلم عادةً-12
 
 دواعي استخدام طريقة حل المشكالت  2-1-2-2

 

 طريقة حل المشكالت في التدريس بمفهومه الجديد يوفر تعلماً فعاالً تتوفر فيه الرغبـة           استخدامإن  
 مبـررات  و ،هنيـة  ومبررات م  ،والتشويق والمشاركة الفعالة من قبل الطلبة، فله مبررات تربوية        

 :)2002 جبران،( ، مثلعملية
 .تتمشى مع طبيعة عملية التعلم، التي تقتضي وجود هدف أو غرض يسعى المـتعلم لتحقيقـه               -1

 .وعليه فإن استخدام المعلم لمشكلة، يكون دافعا داخلياً للتفكير بحلها
 .تتفق مع مواقف البحث العلمي وتنمي لدى الطلبة روح التقصي-2
ماد المتعلم على نشاطه الذاتي لتقديم حلـول للمشـكالت المطروحة،وتمكنـه مـن              تتضمن اعت -3

 .التي تمكنه من حل المشكلة) أو المبدأ(اكتشاف الطريقة 
تساعد في تكوين مهارة مواجهة مشكالت الحياة مواجهة سليمة، وتساعد في االعتمـاد علـى               -4

 .النفس
 . يضعون حلوالً محتملة للمشكالت التي تواجههم المسؤولية أثناء تعلمهم، كونهمتحمل المتعلمين-5
جتماعية، مثل االتصال   كما تنمي كثيراً من المهارات اال      تساعد على تنمية مفهوم التعلم الذاتي،     -6

 .واحترام آرائهم، واالستماع لهم ،مع اآلخرين
بعضاً في  تساعد في ترسيخ مبدأ التعاون الن الطلبة يتناقشون ويتعلمون سوياً ويساعد بعضهم             -7

 .فهم ما تعلموه
 

نـه  ، وأ بةل حاجات الط  إلىوللتعلم بطريقة حل المشكالت خصائص منها إنه تعلم ذو معنى مستند            
تعلم يعتمد على خبرات الطلبة السابقة وتوظيفها في البحث عن حلول للمشـكالت، لـذلك يكـون                 

ذل الجهد في متابعتها والعمل     المتعلم نشطاً ويقوم الطلبة من خالله بالمشاركة في تحديد المشكلة وب          
 مختلفة مما يمكن الطلبة من مواجهـة        دراسية يربط بين مواد     أنمع زمالئهم لحلها، كما انه يمكن       
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 من المشاركة فـي     الطالب ذلك انه منشط للدماغ ألنه يمكن        إلىمشكالتهم خارج المدرسة، يضاف     
 ).2007، السميدعبيدات و( المشكلة والنشاط الذي يرغب فيه اختيار

 
 خطوات حل المشكالت الهندسية  2-1-2-3
 

 : وهيحسب نموذج بوليا ، المشكلةيمكن تحديد أربع خطوات لحل
 
المعطيـات والمطلـوب    : ا وتحديد عناصرها األساسـية، وهـي       وتعني استيعابه  :فهم المسألة -1
 .الشروطو
ع تصور ذهني    الفرد، وخطة حل المسألة تعني وض      بههي تصور مسبق لما سيقوم      : خطة الحل -2

 .لحل المسألة، ومن هنا يأتي دور المعلم في طرح أسئلة تقود المتعلم إلى اكتشاف الحل
 بكتابة خطوات حل المسألة بشـكل       بتنفيذ خطة الحل، كأن يقوم     ويعني أن يقوم المتعلم   : التنفيذ-3

 .متسلسل ومتتابع ومنطقي
ير بخطوات عكسية لخطوات الحل،     ويعني التحقق من صحة الحل، وقد يكون ذلك بالس        : التحقق-4

 .)2006الهويدي، ( النتيجة التي توصل إليها ةمعقوليأو عن طريق تفحص 

 
وسلبيات يجب التقليل   ولطريقة حل المشكالت ايجابيات يجب التمسك بها وزيادتها           2-1-2-4

 . من أثارها ما أمكن

 
 المراجع العلمية، كما تقوي     استخدام تنمية مهارة وتنمية التفكير لدى المتعلم      :بعض ايجابياتها ومن  

أما بعـض سـلبياتها   . نفسه في معظم مراحل حل المشكالت    على   باالعتمادشخصية المتعلم وذلك    
 طويال مما يتسبب في تأخر المنهاج الدراسي، كما تتطلب مكتبات ومختبرات كي             اًتتطلب وقت فإنها  

 .)2006الهويدي، (تلبي حاجة المتعلمين 
 
 )Brain storming ( الذهنيالعصف  2-1-3 

 
 اسـتفاد وقـد   . الفكـري  أو  العصف الذهني  إلستراتيجيةالمؤسس األول   ) Osborn( يعد أوزبورن 

 ، ويطلق عليهـا    في المجال الديني فقط    استخدمت هذه من طريقة هندية      طريقتهأزبورن في وضع    
)Brai Barshana (عـدد   توليدوهي تعني أن الشخص يطرح على نفسه عددا من األسئلة بقصد 

 وهـذه األفكـار   ، أفكار وآراء من الطلبة لحل مشـكلة معينـة  واستنتاجيعني توليد   و .من األفكار 
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، أي وضع العقل في حالة تصدي نشطة للمشكلة مدار البحث، وذلك لتوليـد              واآلراء جديدة ومفيدة  
 ).2002ن،جبرا(  واألمانالحريةبحيث يتاح للفرد جو من  ،أكبر قدر من األفكار حول المشكلة

 
 قواعد العصف الذهني  2-1-3-1

 
 :تتمثل في اآلتي) 2002( يقوم العصف الذهني على مجموعة من القواعد آما يشير جبران

وهذا يعني عدم إصدار األحكام على األفكـار المطروحـة كـي         ) إرجاء التقييم ( النقد المؤجل  -1
 .يتسنى لجميع الطلبة التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم

 . الفكر، فكلما كانت األفكار أشمل وأوسع كان ذلك أفضلإطالق حرية -2
 . واإلبداعيةةاألفكار االيجابي واشمل زادت فرص أكثرالكم قبل الكيف، كلما كانت األفكار  -3

 ليست حكرا على أحـد      فاألفكار البناء على أفكار اآلخرين، يمكن البناء على أفكار اآلخرين،           -4
 ).2002، جبران(
 
 عصف الذهني دواعي ال 2-1-3-2
 

 العصف الذهني سهل التطبيـق،      :منهاو ،)2008(رتشير بدي كما  للعصف الذهني دواعي استخدام     
ينمي الثقة  ج، و  ومبه دي فال يتطلب أكثر من مكان مناسب، وينمي التفكير الناقد، وهو مسل           اقتصاو
 . ظهور أفكار إبداعيةإلىيؤدي النفس والقدرة على التعبير بحرية، وب

 

 .طوات التدريس بطريقة العصف الذهنيخ  2-1-3-3
 

 :للتدريس باستخدام العصف الذهني خطوات يجب القيام بها وهي

 .اختيار مجموعات التدريس-1
 .العصف الذهني عند تطبيقه ألول مرة أسلوبتولى المعلم تعريف -2
 . المجموعةأفراد على بقية أبعادها يقوم المعلم بطرح المشكلة ويشرح -3
 . بالقواعد األساسية للعصف الذهنيلم أعضاء المجموعةر المعكّيذ-4
 .مجموعة لطرح أفكارهم حول المشكلةيفتح المعلم الباب ألفراد ال-5
 . بطرح أفكارا جديدةلاللتزامعند توقف سيل األفكار يوقف المعلم الجلسة لمدة دقيقة -6
 :لطريقتينم تقييم األفكار بإحدى امجموعة من طرح األفكار، يتبعد انتهاء ال-7
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 من قبل   اختيارهم من المتعلمين يتم     وثالثةطريقة الفريق المصغر والتي تتكون من المعلم         •
 .المجموعة

د المجموعة فكرة تـم التوصـل        المجموعة حيث يقدم كل فرد من أفرا       أفرادطريقة جميع    •
 ).2008 بدير،( األفكار أفضل عدد من اختيار، بعدها يتم اليها

 
  الذهنيخطوات العصف  2-1-3-4
 

 :من خطوات العصف الذهني
واإلعداد والتحضـير بجمـع      يعني تعريف المشكلة وتحديدها بصورة واضحة،     : إيجاد الحقائق -1

 .البيانات ذات العالقة وتحليلها
يعني توليد األفكار أو البدائل التي يمكن أن تساعد في حل المشـكلة، وتطـوير               : جاد األفكار يإ-2

 .دة وتعديلها ودمجها ومراجعتهااألفكار وإضافة أفكار جدي
رات، ومن ثم اختيار    يعني التقييم أي التحقق من الحلول المبدئية بالفحص واالختبا        : إيجاد الحل -3

 ).2002 جبران،( الحل النهائي
 

 االلتزامعلى المعلم ومجموعة المتعلمين      نشط وفعال    ي تعليم ختوفير منا من اجل    ويضيف جبران   
 التعزيز في الوقت المناسب،   والمرح والود،    و قول الصدق، و،  اإلصغاءحسن   و ، المتبادل باالحترام

هـذا رأي   ،هذه فكرة خاطئة : من التعليقات اآلتيةأيا يحذر على التالميذ ومعلمهم من قول       أنعلى  
 االنكفـاء  إلـى تـؤدي   وغيرها من العبارات التي     .. .،هذه الفكرة سرقتها   ،هذا حل معقد   ،سخيف

 التي تجعل من جو الجلسـة متـوترا         المشادات في الجلسة والى     لفاعلهااركة  واإلحباط وعدم المش  
 .وغير ممتع ومريح

 
 :طريقة التدريس القائمة على التكامل بين طريقتي حل المشكلة والعصف الذهني  2-1-4

 

شط الموجه مـن    هي طريقة قائمة على إستراتيجيات حل المشكالت والعصف الذهني في التعلم الن           
علم موجها وميسـرا    والتي تركز على عمل الطلبة والتفاعل فيما بينهم، حيث يكون الم          ،  قبل المعل 

البـدائل  و اسـتيعاب وتحديـد،      :، هـي   بالمراحل  من الباحث  هذه الطريقة المقترحة  للتعلم فيها، و  
 ).8(كما هو موضح في دليل المعلم ملحق .، التحققوالتنفيذ واالختياروالتصورات، 
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 )Spatial Ability ( لمكانية القدرة ا 2-1-5
 

 ليس بالموضوع الحديث، لقد اهتم الكثير من التربويين به، حيث بـدأ             ةإن موضوع القدرة المكاني   
يعرض هذا الموضوع عندما بدأ بحوثه التي تتعلق بالنظام النفسي، ثـم تبعـه   ) Galton( جالتون
ة تنمو ببطء منذ الطفولة، ثم أيدتـه   فلقد بين أن القدرة المكانيل عندما تعرض لتطور الطف بياجيه

حيث جاء في دراسته أن القدرة المكانية ترتبط ارتباطاً ايجابيـاً مـع             ) 1964(انهلدر وقبله سميت  
 ).1996 ،عفونه( القدرات الرياضية العالية

 
القـدرة  " بأنها  Frames of Mindالقدرة المكانية في كتابه) Gardener, 1983( اردنرغعرف 

 تحويالت عليه، والقدرة على استرجاع صـورة عقليـا          وإجراءم بصورة بصرية    على تعرف جس  
 باألمور تتمثل   بأنهاوحدد  ".  مخطط لمعلومات بصريا   إجراء تحويالت عليها، والقدرة على      وإجراء
 تحويالت عليه عقليا، والقدرة على      وإجراءالقدرة على التعرف على جسم بصورة بصرية        : التالية

 مخطـط لتمثيـل معلومـات       إنشاء تحويالت عليها، والقدرة على      وإجراءا  استرجاع صورة عقلي  
 المهارات العقلية المتعلقة بفهم العالقات والتعامـل معهـا          بأنها وتعرف المهارات المكانية     .بصريا
 . تفسيرها بصرياأو تنظيمها وإعادة

 
 أو  تنظـيم  إلنشاءلعقلية  العمليات ا " بأنه) 7،  2007( ه يعقوب فيعرف) المكاني( الفضائي   اإلنشاء أما

ـ        ."األشياء مجموعة من    أونموذج لشيء    ، اإلدراك: يوتتضمن القدرة المكانية ثالث مكونـات ه
 .والتصور المكاني، والتوجيه المكاني

 
 األنمـاط  إدراك القدرة علـى  بهويقصد ) Spatial Perception( المكاني اإلدراك 2-1-5-1

 اإلدراكية السرعة   أولهما المكاني عاملين    ولإلدراكعض،   ومقارنتها بعضها بب   واألشكال واألجسام
القـدرة  " ، وثانيهما مرونة االحتواء وهو    " والرموز األشكال التعرف على    أوسرعة المقارنة   " وهي

 ".أخرى شكل واسترجاعه لعزله عن صور أوعلى االحتفاظ عقليا بمدرك صوري 
 

 : هي، المكاني سبع مهاراتاإلدراكويتضمن 
 درجة لونـه    أو أبعاده الشكل مع التغير في      إدراكالبصري وهو االحتفاظ بدوام     النتظام  الثبات وا -
 .أخرى هندسية أشكال عن وتمييزه موقعه أو
، أمـام خلف،   (إليه الموقع في الفراغ وهو القدرة على ربط موقع الشكل بالفراغ بالناظر             إدراك-

 ).فوق، تحت



 18

 .اسق الحركة مع البصراليدوي وهو القدرة على تنالتوافق البصري -
 بالنسـبة   أو ثالثـة بالنسـبة للنـاظر        أو العالقات مكانيا وهي القدرة على رؤية جسمين         إدراك-

 .لبعضها
 وهي مهارة ال تعتمد على      األشكالالتمييز البصري وهو القدرة على تحديد الفروق والتشابه بين          -

 . البصري، وتعتبر مقارنة عددين مثاال على التمييزاألشكالموقع هذه 
 الذاكرة البصرية وهو تذكر جسم بصريا بعد غيابه عن النظر ومقارنـة             أواالسترجاع البصري   -

 . غير موجودة أو موجودةأخرى أجسامخصائصه بخصائص 
عالقة الصورة بالمحيط وهو التعرف على شكل من خالل تشخيص عناصره في صورة مركبـة     -

 ).Del Grande ،1990 (أشكالمن عدة 
 
لف، دوران القدرة على تناول، " وهو)Spatial Visualization(التصور المكـاني   2-1-5-2

 حركات تخيلية وأداءفهم  "بأنه أيضاكما يعرف ). McGee, 1979(وتحويل صورة شكل بصريا 
 على خلق تصور عقلـي       يكون المرء قادرا   أنولفعل ذلك يجب    ". أبعاد في بعدين وثالثة     لألجسام
 تجريدا حيث أكثربل " صورة في الرأس" بحيث ال يكون هذا التصور مجردالتعامل معه، وللجسم 

 عقليا، مثل التعرف على حواف قطعة كرتون مقصوصـة          أجزائهيمكن تقطيع الجسم والتعامل مع      
 .بعد طيها لتصبح مجسما ومعرفة كيف ستبدو

 
اجده والى  وهو معرفة المرء لمكان تو)Spatial Orientation(التوجيه المكاني   2-1-5-3
 في الفضاء خاصة بالنسبة     األشياء يتجه، أي قدرة المرء على فهم وتحديد العالقات بين مواقع            أين

 وتختلف .) ,Mind maps )1998Clements لموقعه هو شخصيا عن طريق بناء خرائط عقلية
 ألولـى ا أنالمهمات التي تتطلب قدرة على التوجيه المكاني عن تلك التي تتطلب التصور المكاني              

 بـل  أجزائها وال استيعاب العالقات بين األشياء هذه  ألجزاء تقطيعا   أو لألشياء نقال عقليا    تتطلبال  
 استيعاب  أيضا الشيء بكامله ولكن من زوايا مختلفة، وتتضمن         أوتتطلب فقط التعرف على الجسم      

 يقدم به شـكل     أن بصريا، وعدم االرتباك عند عمل تغيير في التوجيه الذي يمكن            األجسامترتيب  
  أوجهـه  أو القدرة التي تستدعيها عملية التعرف علـى مكعـب   مكانيا وبهذا فالتوجيه المكاني هو

أو  كانـت قلـب      نإ ورقيـة  على بطاقة    أجريت التعرف على العملية التي      أو ،معلمة بعد تدويره  ال
 نتمثيلييالتغير بين    أو يفهم المرء التمثيالت البصرية      أن التوجيه المكاني هو     أن، هذا يعني    تدوير

 .)2007 ،بيعقو(لنفس الشكل 
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 الدراسات السابقة 2-2
 

 دراسات تناولـت    أوفي الوقت الذي كان فيه الباحث يطلع على دراسات تناولت العصف الذهني             
 على العديـد    أطلعماً خاصاً حيث    ماحل المشكالت وذلك عبر التعلم النشط والذي يوليه الباحث اهت         

حـل  لعصف الـذهني و    ا  بين  من الدراسات جمعت   أيا يلحظفلم   .لتعلم النشط من الدراسات حول ا   
 :ية اآلتالدراسات السابقة تتضمن العناصريه فإن ل، وعالمشكالت في أي من المواضيع

 

 . أو حل المشكالت في موضوع الرياضياتيدراسات تناولت العصف الذهن-1
 .اضياتيضيع غير الردراسات تناولت العصف الذهني أو حل المشكالت في موا-2
 .ة تدريس في المواضيع المختلفةق الدمج أو التوليف بين أكثر من طريتدراسات تناول-3
 .دراسات تناولت القدرة المكانية-4
 .تعقيب على الدراسات السابقة-5
 

 

 . أو حل المشكالت في موضوع الرياضياتيدراسات تناولت العصف الذهن 2-2-1

 
 طريقة حل المشكالت في تعلم حـل        استخدامتي هدفت للكشف عن أثر      ال) 2006(  المعايطة دراسة

 تحتوي على شعبتين للصف     التي ةتكون مجتمع الدراسة من المدارس الحكومي      المسائل الرياضية، 
) 2006_2005( القصر للعام الدراسي     ديرية التربية والتعليم في منطقة    الخامس األساسي التابعة لم   

 عينة الدراسة فقـد     أما ،)325( وعدد اإلناث ) 300( عدد الذكور    وعددهم تسع مدارس، حيث كان    
تـم اختيارهـا بالطريقـة      ) كور ومدرستين لالنـاث   ذ مدارس مدرستين لل   أربع(تكونت من طلبة    

تجريبية وعدد  :  مجموعتين إلى، وتم توزيعهم عشوائيا     طالبا وطالبة ) 206(، وبلغ عددهم    ةالعشوائي
 المعالجات  إجراءوبعد   .طالبا وطالبة ) 103( وعدد أفرادها    ابطةوضطالبا وطالبة،   ) 103( أفرادها

 إلـى  في التحصيل تعـزى      إحصائيا دالة   اً هناك فروق  أن إلىخلصت الدراسة    المناسبة   اإلحصائية
 ا و لمصلحة المجموعة التجريبية والى جنس الطلبة ولمصلحة الذكور الذين درسو           ،طريقة التدريس 

 .بطريقة حل المشكالت
 

 إستراتيجية العصـف الـذهني فـي        استخدامالتي هدفت للكشف عن أثر      ) 2006( التخاينةدراسة  
تدريس الهندسة في التحصيل والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ذوي              
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طالباً وطالبة تم اختيـارهم     ) 338( الدراسة من    عينةتكونت  . المستويات المختلفة من السعة العقلية    
، وأم حبيبـة     اليرموك الثانوية للبنين   مدرستي من طلبة الصف العاشر األساسي في        قصديةة  بطريق

م 2005-2004الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الثانية للعام الدراسـي           
 وتوصلت الدراسـة    . والتجريبية الضابطةحيث تم توزيع الشعب عشوائيا على مجموعتي الدراسة         

 :اآلتيةإلى النتائج 
 

 بين المتوسط الحسابي لعالمات طـالب المجمـوعتين   )α ≤ 0.05( يوجد فرق ذو داللة إحصائية
  .الفوري والمؤجل لصالح طالب المجموعة التجريبية في كل من التحصيل والضابطةالتجريبية 

المجمـوعتين    بين المتوسط الحسابي لعالمات طالبـات )α ≤ 0.05(يوجد فرق ذو داللة إحصائية
 . لصالح طالبات المجموعة التجريبية في كل من التحصيل الفوري والمؤجلوالضابطةالتجريبية 

 
 حل المشكالت فـي     إستراتيجية استخدامالتي هدفت للكشف عن فعالية      ) 2005( دراسة الهمشري 

 تدريس الهندسة في التحصيل وتنمية التفكير الهندسي لدى طلبة الصف العاشـر األساسـي فـي               
 من مدرسة ذكـور الرصـيفة       قصدية بطريقة   ااختيرو اطالب) 60(الدراسة   أفراد   بلغ عدد  .األردن

 وتم  ،اإلعدادية األولى التابعة لمديرية التربية والتعليم بمنطقة الزرقاء التابعة لوكالة الغوث الدولية           
وقد  .طالبا) 30(على مجموعتين بالتساوي حيث تكونت كل مجموعة من          عشوائياً توزيع الشعبتين 

 بـين متوسـطات   )α ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية : أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي
ـ والضابطةطالب المجموعتين التجريبية    ة لصـالح طـالب المجموعـة     في التحصيل في الهندس

 .التجريبية
 
 .اضياتيدراسات تناولت العصف الذهني أو حل المشكالت في مواضيع غير الر 2-2-2

 
 العصف الـذهني فـي      إستراتيجية تقصي أثر استخدام     إلىالتي هدفت   ) 2006(حمد  أدراسة بني   

 شـعبتين  اختيـار  الدراسـة تـم    أهدافلتحقيق  و. المرحلة األساسية في مادة العلوم    تحصيل طلبة   
. طالبا موزعين على شعبتين   ) 64( األفرادبلغ عدد    .بالطريقة العشوائية لتكونا مجموعتي الدراسة    

طالبـا درسـت    ) 32( طالبا درست بطريقة العصف الذهني، والمجموعـة الثانيـة        ) 32( ولىاأل
 ≥ α(  مستوىإحصائيا عندال يوجد فروق دالة صلت الدراسة الى أنه لقد تووريقة االعتيادية، طبال

 العصف الذهني وعالمات    إستراتيجيةبين متوسطي عالمات الطلبة الذين درسوا باستخدام        ) 0.05
 . التدريسإلستراتيجية يعزى البعدياالختبار على االعتياديةا بالطريقة الذين درسو قرانهمأ
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استخدام طريقة العصف الذهني فـي تنميـة         تقصي فاعلية    إلىالتي هدفت   ) 2006( ويلالبدراسة  
لدى عينة من طلبة الثالث الثـانوي العلمـي بمدينـة            .التفكير اإلبداعي في مادة التربية اإلسالمية     

 تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف الثالث الثانوي علمي في مدارس مدينة تبوك لعـام               .تبوك
 عينـة   أمـا . طالبـا وطالبـة   ) 2033(ثانوي  الوقد بلغ عدد طلبة الصف الثالث       ) 2006_2005(

 مدرستين من مدارس مدينة تبوك الحكوميـة        اختيارثم  ،طالبا وطالبة ) 100(الدراسة فتكونت من    
 شعبتين من شعب كل مدرسة التي يبلغ عدد أفرادهـا           اختيار، تم   لإلناثاألخرى   للذكور و  إحداهما

، لقد أظهرت الدراسة النتائج     ضابطة واألخرى تجريبية   إحداهماطالبا وطالبة لكل مجموعة     ) 425(
 :التالية

بين متوسطات الحسابية لمجموعات الدراسة علـى  ) α ≤ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .إلبداعي تعزى لطريقة التدريسالتفكير ا

 أداء ومتوسـطات  ، الذكورأداء متوسطات في) α ≤ 0.05 (إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة 
 .اإلناث

 
لكشف عن أثر برنامج التعلم النشط وفق النظرية المعرفيـة          لهدفت  التي  ) 2007 (لزغبيادراسة  

 لدى طلبة الثالـث      في اللغة العربية   سياالجتماعية على درجة الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدرا      
ساسي فـي    طالب وطالبة من طلبة الصف الثالث األ       )100(تكونت عينة الدراسة من      و .االساسي

ـ ( شعبتان تجريبيتان : موزعين على اربع شعب   باألردن  المدارس العمرية    ) امختلطتان ذكورا واناث
 )50(  أفرادها وعدد) اتان ذكوراً واناث  مختلط(  طالباً وطالبة وشعبتان ضابطتان    )50(  أفرادها عدد

 .طالب وطالبة
 

فـي   )α ≤ 0.05( عنـد مسـتوى   حصـائية  نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة اأظهرتوقد 
المجموعتين التجريبيتين والضابطتين من الـذكور واالنـاث علـى اختبـار            متوسطات تحصيل   

 وفق استراتيجية   تا درس نلتيالتجريبيتين ال التحصيل والكفاءة االجتماعية ولصالح أفراد المجموعتين       
 ≥ α(عنـد مسـتوى   وجود فروق ذات داللة إحصائية  كما أظهرت نتائج الدراسة .التعلم النشط

المجموعتين التجريبيتين والضابطتين من الذكور واالنـاث علـى          تحصيل   في متوسطات  )0.05
 وفق استراتيجية التعلم    ن درس لواتياختبار التحصيل البعدي تعزى لجنس المتعلم ولصالح اإلناث ال        

 .النشط

 

وهناك مجموعة أخرى من الدراسات التي عالجت طريقة العصف الذهني أو حل المشكالت فـي               
التي هدفت إلى تقصـي فاعليـة طريقتـي حـل           ) 2003(دراسة عبد اهللا     : مثل ،ىمواضيع أخر 
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التـي هـدفت    ) 2000(سيس  دراسة ق  و .المشكالت واالستقصاء في تدريس مادة التربية اإلسالمية      
) 2006(دراسـة عـودات      و .للكشف عن فاعلية طريقة حل المشكالت في تدريس مادة الجغرافيا         

التي هدفت لتقصي أثر استخدام طرائق العصف الذهني والقبعات الست والمحاضرة المفعلة فـي              
 .ألردنالتحصيل والتفكير التأملي لدى طلبة الصف العاشر في مبحث التربية الوطنية في ا

 
 بين أكثر من طريقـة تـدريس فـي المواضـيع            ) التوليف ( الدمج أو  تدراسات تناول  2-2-3

 .المختلفة

 
مـا فـوق المعرفيـة،      (التي هدفت الى تعرف اثر استراتيجيات  تعليمية         ) 2006(دراسة العدوي   
مرحلة االساسية  في االستيعاب القرائي، والتفكير السابر لدى طلبة ال       ) إتخاذ القرار  و ،والتعلم الناشط 

طالبة من مدرسة إنـاث بالطـة       ) 64(طالباً منهم   ) 131(وتكونت عينة الدراسة من     . في فلسطين 
 طالباً من مدرسة ذكور عسكر األساسية األولى، التابعتين لمدارس وكالـة            67(االولى االساسية، و  

 داللة احصائية   وتوصلت الدراسة الى وجود فروق ذات      .الغوث الدولية في منطقة نابلس بفلسطين     
في متوسطات تحصيل المجموعتين التجريبيـة والضـابطة ولصـالح    ) α ≤ 0.05(عند مستوى 

المجموعة التجريبية  التي تم تدريسها بطريقة االستراتيجية التوليفية لكل من االناث والذكور فـي               
 .كل من المدرستين

 
فـي متوسـطات   ) α ≤ 0.05(كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية عنـد مسـتوى   

تحصيل الطلبة في التفكير السابر ولصالح الذكور، وو جود فـروق ذات داللـة احصـائية عنـد                
 .في متوسطات تحصيل الطلبة في االستيعاب القرائي ولصالح اإلناث) α ≤ 0.05(مستوى 

 
ندسـية  هدفت الدراسة الى معرفة اثر استراتيجية مقترحة في حل المسـألة اله           ) 2006(الخوالدي  

وتقـوم   .بوحدة حساب المثلثات في الصف االول الثانوي على تحصيل الطلبة في حل هذه المسائل       
صـياغة المسـألة بلغـة      : لدراسة على الخطوات الخمس االتيـة     االستراتيجية المقترحة في هذه ا    

 طولووتر  الزاوية طول   ( ملء جدول يحتوي على النقاط التالية     و ،رسم الشكل الهندسي  و الطالب،
 ).التأكد من صحة الحل و الحلإلىالتوصل  وطول المجاور والمقابل

 
طالبة من طالبات الصف االول الثانوي لمدرسة صفية بنـت          ) 62(اختار الباحث عينة مكونة من      

 بوالية الخابورة موزعة بالتساوي على شعبتين واحـدة تجريبيـة واالخـرى             ،عبدالمطلب الثانوية 
بة التجريبية حل المسائل الهندسـية بوحـدة حسـاب المثلثـات            وتم تدريس طالبات الشع   .ضابطة



 23

 .بينما درست المجموعة الضابطة حل المسائل بالطريقة التقليديـة        ،باستخدام االستراتيجية المقترحة  
مجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      ال وجود فروق ذات داللة احصائية بـين         ىوتوصل الباحث ال  

 .قة التدريس ولصالح التدريس باالستراتيجية المقترحةالضابطة في التحصيل الفوري تعزى لطري
 

) شـارك -زاوج-فكـر ( هدفت للكشف عـن  فعاليـة اسـتراتيجيتي        التي  ) 2005( حمادةدراسة  
واالستقصاء القائمتين على اسلوب التعلم في نوادي الرياضيات المدرسية في تنمية مهارات التفكير             

مـن  الدراسـة   عينـة    وتكونت   .المرحلة اإلعدادية الرياضي واختزال قلق الرياضيات لدى تالميذ       
وبينت نتائج الدراسة    .محافظة القاهرة بالميذ الصف الثالث االعدادي بمدرسة النقراشي االعدادية        ت

-فكـر (ولى التي تـدرس باسـتراتيجية       ارتفاع متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية األ      
 الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في       عن متوسطات درجة تالميذ المجموعة    ) شارك-زاوج

 كما أوضحت نتائج الدراسـة أن       .اختبار التفكير الرياضي ككل وما يتضمنة من مهارات أساسية        
درجـات تالميـذ   فـي متوسـطات    )α ≤ 0.05(عند مسـتوى  هناك فروق ذات داللة إحصائية 

ير الرياضي وما يتضـمنه مـن       ولى والمجموعة الضابطة في اختبار التفك     المجموعة التجريبية األ  
 .الولىاساسية لصالح المجموعة التجريبية مهارات أ

 
ستخدام بعض إستراتيجيات التعلم النشط     الى تقصي فعالية ا   هدفت   التي   )2005( الوهابدراسة عبد 

في تحصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم مدى الحياة والميول العلمية لدى تالميـذ الصـف                
دارة لخامس االبتدائي بـإ   تالميذ الصف ا  طبيق الدراسة على مجموعة من      تم ت  و .ائيالخامس االبتد 
 ).2005-2004(العام الدراسي بمصر خالل بنها التعليمية 

 
 في متوسطات تحصيل طلبة المجموعتين التجريبية       فروق دالة إحصائياً  وبينت نتائج الدراسة وجود     

جريبية مقارنة بالتطبيق القبلي ولصالح المجموعة      لصالح التطبيق البعدي للمجموعة الت    و والضابطة
 في  ئياافروق دالة إحص   وجود   كما أوضحت نتائج الدراسة   . جموعة الضابضة مالتجريبية مقارنة بال  

التطبيق البعدي للمجموعة التجريبيـة مقارنـة        لصالحو تحصيل المجموعتين التجريبة والضابطة   
 .ةطة مقارنة بالمجموعة الضابولصالح المجموعة التجريبي بالتطبيق القبلي،

 
دافعية التعلم واإلتجـاه    : (التي هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين كل من         ) 2003( المغربي

 ومسـتوى   نحو المدرسة، دافعية التعلم ومستوى التحصيل الدراسي، واإلتجـاه نحـو المدرسـة            
. حكومية في مدينـة أريحـا     لدى طلبة الصفين الثامن والعاشر في المدارس ال       ) التحصيل الدراسي 

.  مجتمـع الدراسـة    طالباً وطالبة من  ) 263(طبقت الدراسة على عينة عشوائية طبقية مكونة من         
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 ،دافعية التعلم واإلتجاه نحو المدرسة    : د إرتباط دال إحصائياً بين كل من      وبينت نتائج الدراسة وجو   
 لـدى   ومستوى التحصيل الدراسي  دافعية التعلم ومستوى التحصيل الدراسي، اإلتجاه نحو المدرسة         

 .الطلبة
 
 

التي هدفت إلى استقصاء فاعلية أسلوب التعلم النشط القائم علـى المـوارد     ) 2001(عصر  دراسة  
) 60(وتكونت عينة الدراسـة مـن       .  الجبرية والمتراجحات المعادالتاليدوية التناولية في تدريس     

مدرسة انجال القصيم بمدينة بريدة بالسـعودية       تلميذا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من        
 . تلميذ لكل مجموعة30بواقع 

 
وبينت نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ مجمـوعتي الدراسـة               

كما أوضحت الدراسة وجـود فـرق دال إحصـائياً بـين            . على اختبار المعادالت والمتراجحات   
ي الدراسة على مقياس الميل نحو الرياضيات ولصـالح تالميـذ           متوسطي درجات تالميذ مجموعت   

 .المجموعة التجريبية
 

التي هدفت لتقديم فهم أفضل ألثر مفهوم التعليم المتمركز ) Cassarino, 2006(دراسة كاسارينو 
. حول المشكلة على مهارات التفكير الناقد الناتج عن حضور مساق التعليم المتمركز على المشكلة             

 .طالب خريج) 13( عينة الدراسة من وتكونت
 

وبينت نتائج البيانات الكمية التي جمعت بأن المشاركين لديهم صعوبة في حل المشـكالت خـالل                
 لمجموعـة إشـارات      إستراتيجية معروفة لحل المشكالت    تشكيل المجموعات ويفضل المشاركون   

  . في اإلختبار المعدالبيانات الكمية الى تدني مستوى التفكير الناقد ودرجات تحصيلهم
 
 دراسات تناولت القدرة المكانية 2-2-4

 

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن العالقة بين القدرة المكانية والتحصـيل فـي               )1996(عفونه  
 ،كما سعت للكشف عن مصداقية عملية التقويم فـي المـدارس           الرياضيات لطلبة الصف السابع،   

 .درات المكانية المرتفعة وذوي القدرات المكانية المنخفضـة       ومعرفة الفروقات بين الطلبة ذوي الق     
وطالبـة  طالبـا    286 شعب من طلبة الصف السابع االساسي وعددهم         8تكونت عينة الدراسة من     
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داة وتلـي الختبـار     أدوات الدراسة فكانت    أ شعب للذكور، اما     4 شعب لالناث و   4 موزعين على 
 .عدته الباحثةأ القدرة المكانية واختبار المقابلة التي 

 
كما كشفت الدراسة بعد اجراء تحليل التباين االحادي بين عالمات الذكور وعالمات االناث علـى               

كما بينت الدراسة ان الطلبـة       . ان الطالب لديهم قدرات مكانية اعلى من الطالبات        مستوى الداللة 
 .يةلديهم قدرات مكانية جيدة ولكن لم يتم استغاللها لزيادة معرفتهم الرياض

 
: هدفت هذه الدراسة لمعرفة مستوى القدرة المكانيـة ومكوناتهـا وهـي             ) 2007(يعقوب  دراسة  

التوجيه المكاني ونمط تطورها في الصفوف السابع والتاسع        و المكاني،   روالتصو ،اإلدراك المكاني 
 طالبا وطالبة مـن الصـفوف السـابع والتاسـع           1462تكونت عينة الدراسة من      .والحادي عشر 

 السلطة التـي    اختيارها في محافظة رام اهللا، وهي عينة طبقية عشوائية روعي في            رادي عش والح
وقـد تبـين أن     . وقد أستخدم تحليل التباين األحادي في فحص جميع الفرضيات         .تتبع لها المدرسة  

مستوى القدرة المكانية ومكوناتها لدى الصفين السابع والتاسع أعلى من الصف الحادي عشر ممـا               
 ني وجود أثر للتدريب من خالل الكتب الدراسية في تنمية مستوى القدرة المكانية،قد يع

 
 فحص االختالف   إلىهدفت هذه الدراسة    ) 2004( في الصليبي    إليهاالمشار  ) 1989( ويتلي   ةدراس

في المعرفة الرياضية بين الطالب ذوي القدرات المكانيـة المرتفعـة وذوي القـدرات المكانيـة                
 ،أمريكيةمن طلبة الصف الخامس من مدرسة ابتدائية        ) 54(ونت عينة الدراسة من      وتك ،المنخفضة

طالبات ذوي العالمـات المتطرفـة      ) 6 (،تم اخذ  للقدرة المكانية  اختار ويتلي  ، االختبار إجراءوبعد  
 من المقابالت التحليلية الفردية لدراسة معلومـاتهن         سلسلة إلى وإخضاعهم) من كل طرف  % 10(

 كان بين الطلبة ذوي القدرة المكانيـة المرتفعـة          األكبر االختالف   أنوتبين   ،كيرهنالرياضية وتف 
 القـدرة المكانيـة     أنوذوي القدرة المكانية المنخفضة في عملية الضرب ومن نتائج هذه الدراسة            

 الحل عند الطلبة ذوي القدرة المكانية العاليـة كانـت   أن أيضا جيد للمعرفة الرياضية وتبين      متنبئ
 . القدرة المكانية المنخفضة عشوائية وغير منهجيةيالطلبة ذوية ومنظمة بينما كانت عند منهج

 
التي هدفت الى فحص اإلستخدام الفعال للتعلم النشط من خـالل  ) Texier, 2008( دراسة تاكسير

وقد تكونـت   . األسلوب القصصي كوسيلة لتعزيز الروابط بين المفاهيم الدراسية والتطبيق العالمي         
وقد ،طالبا وطالبة من الطلبة الجامعيين الذين تم تعيينهم بطريقة عشوائية         ) 109(نة الدراسة من    عي

 في اإلختبـار    اشارت تحاليل المتغيرات الى عدم وجود إختالف كبير في نتائج اإلختبارات سواءاً           
فقـد  . )1(، في حين ظهرت إختالفات كبيرة في اإلختبـار المتقـدم            )2( واإلختبار المتقدم األولي  
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تشتمل مضامين التغير اإلجتماعي لهذه الدراسة على تعزيز التعلم النشط مـن خـالل األسـلوب                
ومجتمعـات   ،والمحاضرين وبيئة الحـرم الجـامعي     ،القصصي الذي لديه االمكانية لنقل المتعلمين     

 .الدراسة على اإلنترنت، وتطبيقات تطوير المنهاج الدراسي خالل التعليم العالي
 

 الـتعلم النشـط   لى المقارنـة بـين أسـلوبي   إهدفت   والتي)Weltman, 2007( ماندراسة ويلت
يستفيدون علـى األكثـر     ) من طلبة المدارس المهنية   (لى فهم أي انواع من المتعلمين       إوالتقليدية، و 

 .ن من جميع وسائل التعلم النشطووأي نوع من المتعلمين ربما ال يستفيد
 

ريقة عشوائية على الفصول الدراسية،  وذلك كي يتعـرض          كما تم تعيين مجموعات المواضيع بط     
وقد تم اإلستفادة من إستخدام النموذج الخطي       . كل طالب إلى ثالثة أساليب تدريس تجريبية مختلفة       

 .المختلط في عملية التحليل
 

ت الطلبة في مستويات معـدال    أداء  فقد كان   ن تأثير تحصيل الطلبة غير متناسق؛       أوبينت الدراسة   
مياالً ألن يغطي المستوى الكلي عندما تـم        ) المرتفع،المتوسط، المتدني (مات الثالثة المختلفة    العال

 أداء الطلبة مرتفعاً وبشكل بارز في األسلوب التقليدي       في بيئة تعلم نشطة، حيث كان       حصول التعلم   
متوسـطة  بالمقارنة مع تعليم الطلبة حسب معدالت التحصيل ال       )  أسلوب التعلم النشط   افي مواجهة (

عتمد على تحليل    أسلوب التعلم على التحصيل لم ي      ن تأثير  كما أوضحت نتائج الدراسة أ     .والمرتفعة
 ).أو العرق كالجنس،( خصائص الطلبة األخرى

 
 .تعقيب على الدراسات السابقة 2-2-5

 
 فـي أي     الباحث دراسات تناولت حل المشكالت والعصف الذهني من خالل عملية الدمج،           يقدملم  

 عدة دراسات تناولت    أورد الباحث الوقت نفسه   المواضيع لعدم مالحظتها من قبل الباحث، في        من  
دراسـة   و ،)2006( دراسة التخاينـة   و ،)2006(  دراسة المعايطة  ومنها ،الطريقتين كل على حدة   

دراسـة   و ،)2006( ودراسة بني أحمد   التي كانت في موضوع الرياضيات،     و ،)2005( الهمشري
، )2000( دراسة قسيس و،  )2003( دراسة عبد اهللا   و ،)2007( دراسة الزغبي و ،)2006( البولي

، )2006( لعـدوي اودراسة   . والتي تناولت مواضيع غير الرياضيات     ، ،)2006( دراسة عودات و
وكانت هـذه   ) 2005( دراسة عبد الوهاب   و ،)2005( حمادةدراسة  و،  )2006( دراسة الخوالدي و

 . الرياضياترليف في مواضيع غي التوأوالدراسات تناولت الدمج 
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 أهم األمور التي استفاد منها الباحث من الدراسات السابقة 2-2-6

 

 حيث جاءت هذه الدراسـة تتويجـاً        ،كانت استفادة الباحث بتعزيز قناعته بالتوجه التربوي الحديث       
 حـل   للمنهج التجريبي الذي كان سائداً في الدراسات التي تناولت كل مـن العصـف الـذهني أو                

  استفاد  والذي يركز على طرق تدريس حديثة وبعملية الدمج المقترحة في هذه الدراسة،            المشكالت،
كاسـتفادته مـن     ،الباحث نظريا وعمليا من الدراسات التي اطلع عليها والتي لم ترد في المراجع            

ق بالتحليـل   الكتب التي تتعل  عل وأسلوب الكتابة أو الدراسات و     الكتب والدراسات التي تتعلق بالتفا    
 ويستمر الباحث  .اإلحصائي وتفسير النتائج والتي ال يمكن أن يكون لها مبرر لتدوينها في المراجع            

، يضـاف لـذلك اسـتفادة       في نفس االتجاه حيث يظهر ذلك من خالل توصياته في نهاية الدراسة           
ـ              لوب الباحث خالل اإلطالع على دراسات أخرى من حيث منهجية البحث والشكل والترتيب وأس

 .كتابة والنتائج وغيرها من األمورال
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطريقة واإلجراءات

 

عينة الدراسة وطريقة اختيارها، وإعداد أدوات الدراسـة والتحقّـق مـن    لتناول هذا الفصل وصفاً  
     ة المسـتخدمة       صدقها وثباتها، باإلضافة إلى إجراءات الدراسة وتصميمها، والمعالجات اإلحصـائي

 .خالص نتائجها واختبار فرضياتهاالست
 
    منهج الدراسة3-1

 

 لهذا النوع من الدراسـات، حيـث        لمالئمتهالتجريبي لتطبيق هذه الدراسة،      اعتمد الباحث المنهج  
تجـريبيتين بطريقـة    ، ودرست المجموعتين ال   االعتياديةدرست المجموعتين الضابطتين بالطريقة     

 .التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت
 
     مجتمع الدراسة2 -3

 

 في المـدارس الحكوميـة التابعـة        األساسيتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر         
 والبـالغ عـددهم     2009-2008 والتعليم في مديرية شمال الخليل للعام الدراسـي          ةلمديرية التربي 

شـعبة منهـا    ) 95 (طالبة موزعين ضـمن    )1681(و طالبا )1590( ا وطالبة منهم  طالب )3271(
 .إناث) 48(ذكور و) 47(
 

  عينة الدراسة3-3

 

 من مدرستين في تربية شمال الخليل، التابعة للسلطة         قصديةالدراسة بطريقة   عينة  تم اختيار أفراد    
 . ، ومدرسة بيت أمر الثانوية لإلناثمدرسة  بيت أمر الثانوية للذكور:  هما،الوطنية الفلسطينية
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:  مجاالً لدراسته، وذلك لعدة أسباب منهـا       القصديةوكان اختيار الباحث لهاتين المدرستين بالطريقة       
 ومتابعـة إجـراءات     ل عمليـة  مما سه  وجود أربع شعب للصف العاشر األساسي في كل منهما،        

الت خالل عملية تطبيـق      ما يلزم من تسهي    كما أبدت إدارة المدرستين تقديم كل     . الدراسة وتنفيذها 
 وأبدى معلّمو ومعلّمات الرياضيات للصف العاشر األساسي فيهما الرغبة فـي التعـاون              الدراسة،

 .مؤهلون أكاديمياً وتربوياًإلتمام إجراءاتها وتنفيذها، علماً بأن هؤالء المعلّمين 
 
موزعين فـي أربـع شـعب       ) %4.6(ا نسبته    أي م  طالباً وطالبة، ) 151( الدراسة   عينةبلغ عدد   

 2009-4-15لهندسة الفضـائية فـي      قبل البدء في عملية تدريس وحدة ا       .دراسية في كل مدرسة   
اختيرت عشوائياً شعبتان من بين هذه الشعب في كل مدرسة لكـي تُمثّـل إحـداهما المجموعـة                  

 )ا ( ر تـم اختيـار الشـعبة      التجريبية بينما تمثّل األخرى المجموعة الضابطة ففي مدرسة الذكو        
 كمجموعة ضابطة وعـدد افردهـا       )ب(  والشعبة ، طالب )35( كمجموعة تجريبية وعدد أفرادها   

) 40( إفرادهـا كمجموعة تجريبية وعـدد     ) د ( الشعبة اختياروفي مدرسة اإلناث تم       طالب، )34(
ويوضح الجدول  . طالبة) 42(وعدد أفرادها   ضابطه  كمجموعة  ) ج( الشعبة   اختيارتم   طالبة، بينما 

 موزعين حسـب سـجالت      2009-2008توزيع عدد أفراد العينة في بداية العام الدراسي         ) 1.3(
 .لمدرسة ومجموعات الدراسة والجنسا

 
 توزيع عدد أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة ومجموعات الدراسة والجنس :1.3 جدول

 

 اسم المدرسة بيةالمجموعة التجري المجموعة الضابطة

 إناث ذكور إناث ذكور

 المجموع

 82 40 --- 42 --- بيت أمر الثانوية لإلناث 

 69 --- 35 --- 34 وركبيت أمر الثانوية للذ

 151 40 35 42 34 المجموع

 

   أدوات الدراسة4 - 3

 
 :استُخدم في الدراسة الحالية األدوات اآلتية 
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طط التدريسية اليومية للمجموعتين الضابطة والتجريبية فـي  والخ) دليل المعلم( المادة التعليمية   -1
). الفصل الثاني ( 2009 -2008وحدة الهندسة الفراغية في منهاج الرياضيات للعام الدراسي         

 ) 1(ملحق أسماء المحكمين
  .وهو من إعداد الباحث  اختبار تحصيلي  في وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر،-2

 . قدرة المكانيةلل  ويتلياختبار-3

 
 :وفيما يلي وصف لهذه األدوات وإجراءات إعداد كل منها 

  المادة التعليمية والخطط التدريسية -1

 تتضمن نوعيتين
 المادة التعليمية، والخطط التدريسية اليومية الخاصة بطريقة التدريس االعتيادية مـن إعـداد              –أ  

دسة الفراغية المقررة في كتاب الرياضيات للصـف         الهن ةالباحث التي تتكون من دروس وحد     
؛ وتشمل  )110-84 ،2008التربية والتعليم العالي،    وزارة  ) (الفصل الثاني (العاشر األساسي   

 أوضـاع ، و هيم ومسلمات في الهندسـة الفراغيـة      مفا : الدروس اآلتية  ةالهندسة الفراغي وحدة  
، تقاطع مستوى مع مستويين   ، و ومستوىتوازي مستقيم   ، و لمستقيمات والمستويات في الفراغ   ا
 ).الزاوية الزوجية( الزاوية بين مستويين، واإلسقاط العمودي، وتعامد مستقيم مع مستوىو

 
 المادة التعليمية والخطط التدريسية اليومية الخاصة بطريقة التكامل بين العصف الذهني وحل             –ب  

اغية المتضمنة فـي منهـاج الصـف         الهندسة الفر  وحدة وهي عبارة عن محتوى      ،المشكالت
، تم إعادة تنظيمها فـي دروس       2009-2008للعام الدراسي   ) الفصل الثاني ( العاشر األساسي 

وفقا لنمط التدريس بطريقة التكامل وتمثّلـت   باحث بإعدادها وتصميمها وإنتاجها    قام ال  ،تعليمية
 في خطط تدريسـية     ،المشكالت بين العصف الذهني وحل      لطريقة التكام المادة التعليمية وفق    

يومية تضمنت وصفاً لطريقتي التعليم والتعلّم، باإلضافة إلى دور كل من الطالب والمعلّم فـي               
 : متمثلة بالخطوات اآلتية،بداية، وأثناء، ونهاية تنفيذ كل درس

 
 .  دروس وفق الكتاب المقررإلى تجزئة وحدة الهندسة الفراغية - 
-   ة، وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع طريقة التكامل بين العصف الذهني             إعداد وكتابة المادة التعليمي

 حيث تم في كل درس تحديد األهداف السـلوكية للـدرس، وتقـديم المـادة                ،وحل المشكالت 
التعليمية بطريقة التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت، تضمنت كل منها المتطلّبـات             

 : الواجب حلها في أربـع مراحـل هـي         تالالزمة والمشكال يد، واألنشطة   السابقة للتعلّم الجد  
في مهمات استقصائية تمثّلـت     . التحقق-واالختيارالتنفيذ  -البدائل والتصورات استيعاب وتحديد 
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من خالل توجيه أسئلة مخطّطة للمتعلّم حول األنشطة االستقصائية تولّـد           (في تحديد المشكلة    
، ثم توجيه المتعلّم لجمع المعلومات والحقائق والمفـاهيم وتفسـيرها           )الدافعية للبحث والتقصي  

ومناقشتها ذاتياً، ثم توجيهه لتثبيت الحقائق باختبار الفرضيات المناسبة من خالل البحث عـن              
العالقات المناسبة التي تربط عناصر المسألة مع بعضها، ومن ثم توجيهـه للتقـويم الـذاتي                

 .  الخطوات السابقة باستخدام التغذية الراجعة التصحيحية الفوريةالمستمر والمتنامي في
 اإلرشادات والتعليمـات    بإتباع ، يقوم المتعلّم خالل حصة الرياضيات الصفية والتي يتم تدريسها         -

 . التي أعدها المعلم
 

أسابيع، وأعد الباحث الخطط التدريسية لدروس وحدة الهندسة الفراغية ليتم تدريسها في خمسة             
وللتحقّق مـن صـدق هـذه        .حصة صفية بما فيها حصص التقويم الختامي      ) 25(أي بمعدل   

 على مجموعة من المحكّمين من ذوي االختصاص والخبرة فـي مجـال             هاالخطط، تم عرض  
مناهج وطرائق تدريس الرياضيات؛ إلبداء آرائهم حول مناسبة هذه الخطط لمحتـوى المـادة              

وفـي ضـوء مالحظـات وآراء        .متها لطلبة الصـف العاشـر     ئ، ومال التعليمية، ووضوحها 
واقتراحات المحكّمين، أجرى الباحث بعض التعديالت عليها وتم إعداد بقية الخطط التدريسية            

 .)3ملحق و 2 ملحق(في ضوئها 
 

  في وحدة الهندسة الفراغيةلتحصيليا االختبار -2

 

 :بناء االختبار: 2-1
 

 لقياس أداء طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة الهندسـة           لتحصيلياتبار  قام الباحث ببناء االخ   
الفراغية، حيث قام بعد تحديد الغرض من االختبار، وتحديد المادة التعليمية بتحليل محتوى وحـدة               

 ثم قام   )5( ملحق  الوحدة لهذه، ثم قام باشتقاق وتحديد األهداف السلوكية        )4(الهندسة الفراغية ملحق  
ثورانـدايك  ( وفق إعداد اختبارات التحصيل      ألتحصيلي ذلك بإعداد جدول المواصفات لالختبار       بعد

وعلى ضوء جدول المواصفات الذي تم بناؤه، تـم         ) 2006 ، جبر و ،198-185،  1986وهيجن،  
 . بما يتالءم وجدول المواصفاتتحصيليالكتابة فقرات االختبار 

 

يوضحان ) 3.3( و )2.3 (والجدولين .فقرة) 39(ولية من    في صورته األ   لتحصيلياتكون االختبار   
 .جدول المواصفات لالختبار وتوزيع األهداف في صورتهما األولية
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دول رات ة مواصفات رقمي:2.3 ج ار لفق ة مولتحصيليا االختب دة الهندسة الفراغي ى  لوح زعة عل
 األسئلة  بصورته األولية

 

 

بصـورته   لفراغية الواردة في الكتـاب المقـرر       لوحدة الهندسة ا   ة مواصفات رقمي  :3.3جدول  

 األولية
 

  عدد األهداف
 رقمال

        األهداف             
 

 الموضوع
المعرفــــة 

 المفاهيمية
ــة  المعرف
 اإلجرائية

حــــــل 
 المشكالت

 
 المجموع

مفــاهيم ومســلمات   فــي  -1
 الهندسة الفراغية

3        2 1 6 

ــتقيمات  -2 ــاع المسـ أوضـ
  في الفراغتوالمستويا

2 2 1 5 

 3 1 1 1 توازي مستقيم ومستوى -3
تقاطع مستوى مع مسـتويين      -4

 متوازيين
1 1 1 3 

 6 1 1 4 تعامد مستقيم مع مستوى -5
 10 2 2 6  العمودياإلسقاط -6
ــة -7 ــتويين الزاوي ــين مس  ب

 )الزاوية الزوجية(
5 4 1 10 

 43 8 13 22               المجموع
 %100 %19 %30 %51            الوزن النسبي

  عدد الفقرات
 رقم السؤال

 
 حل مشكالت المعرفة اإلجرائية المفاهيميةعرفة الم

 
 المجموع

 10 1 3 6 األول
 14 - 1 13 الثاني
 2 2 - - الثالث
 2 2 - - الرابع

 2 2 - - الخامس
 9 - 9 - السادس
 39 7 13 19 المجموع
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يوضحان جدول المواصفات لالختبار وتوزيع األهداف بصـورتهما        ) 5-3( و )4-3 (ما الجدولين أ
 النهائية

 
 علـى عناصـر محتـوى المـادة         لتحصيليا توزيع عدد فقرات االختبار      التاليويوضح الجدول   

 .التعليمية
 

  النهائيةهالمقرر بصورت لوحدة الهندسة الفراغية الواردة في الكتاب ة مواصفات رقمي:4.3 جدول
 

 األهداف                     عدد الفقرات
 

ة  الموضوع المعرف
 المفاهيمية

ة  المعرف
 اإلجرائية

 حل المشكالت

 
 المجموع

ة  ي الهندس لمات   ف اهيم ومس مف
 الفراغية

3 3 - 6 

تقيمات  اع المس أوض
  في الفراغتوالمستويا

 2 3 - 5 

 3 1 1 1  توازي  مستقيم ومستوى
توي   ع مس توى م اطع  مس ين تق

 متوازيين
 1 1 1 3 

 5 1 1 3  تعامد   مستقيم مع مستوى
 5 1 1 3   العمودياإلسقاط

تويين  ين   مس ة     ب الزاوي
 )الزاوية الزوجية(

 2 3 1 6 

 33 5 13 15       المجموع
 %100 %15 %40 %45 الوزن النسبي

 
 . على األسئلةاالختبارويوضح الجدول التالي توزيع فقرات 

 
دول رات  )5.3(ج ي لفق فات رقم ار مواص يلي االختب ى   ألتحص ة عل ة موزع ة الفراغي دة الهندس  لوح

 النهائيةاألسئلة  بصورته 
 

  عدد الفقرات
 رقم السؤال

 
ة  المعرف

 المفاهيمية
ة  المعرف

 اإلجرائية
 حل مشكالت

   
    المجموع

 8 1 3 4 األول
 12 - 1 11 الثاني
 2 2 - - الثالث
 2 2 - - الرابع

 9 - 9 - لخامسا
 33 5 13 15 المجموع
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 راالختبا وثبات صدق 3-5

 

 :صدق االختبار

، من خالل عرض األهداف وجدول المواصفات       لتحصيلياتم التحقّق من صدق المحتوى لالختبار       
على عدٍد من أساتذة، ومحاضرين في الجامعات الفلسـطينية،         ) بصورته األولية (وفقرات االختبار   
، ومعلّمين ومعلّمات في المدارس الحكومية، ومدارس وكالة الغوث الدولية فـي            ومشرفين تربويين 

فلسطين من ذوي الخبرة في تدريس الرياضيات للصف العاشر، بهدف مراجعة وإعـادة صـياغة               
فقرات االختبار، وإبداء آرائهم حول الصيغة اللغوية لمفرداته، وإبداء مالحظاتهم حول فقراته مـن        

فه، ومدى شمولّيته، والصحة العلمية لفقراته وتمثيلها للمحتوى واألهداف المراد          وضوح أهدا : حيث
 البدائل المقترحة لكل فقرة مـن فقراتـه،         ومالئمة،  االختبارقياسها، باإلضافة إلى توزيع عالمات      

، وإضافة أو حذف أو تعديل ما يلـزم مـن فقراتـه، أو أيـة                لالختبارومدى كفاية الوقت المحدد     
اغة وبعد جمع مالحظات المحكّمين، تم تعديل بعض الفقـرات، وإعـادة صـي            .  ات أخرى اقتراح

حذف السؤال الخـامس  وبناء على آراء المحكّمين، تم  ).6ملحق  (بعضها اآلخر، لتصبح أكثر دقة 
 .بفقرتيه

 
 ثبات االختبار

 
ـ        لتحصيلياتم احتساب معامل ثبات االختبار       ه علـى عينـة      المستخدم في الدراسـة بعـد تطبيق

 أسبوعين،وبعد ياس الصف العاشر األسمجتمع الدراسة،  يمثلونطالبا) 34(استطالعية مكونة من 
 معامـل ارتبـاط     إيجـاد تم حساب معامل الثبات عن طريق        ، على نفس العينة   االختبار،تم إعادة   
ـ وقـد    ألفا- الداخلي كرونباخ  االتساقوكذلك تم حساب معامل      ).0.82( حيث بلغ  بيرسون  تبلغ
 حيث تراوحت   ،االختبار معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات         تكما حسب ).0.81(قيمته
 يتـراوح بـين     أن معامل السهولة يجب     أن يرى   )1996( لبدة أبو أن، يشار هنا    %81-% 39بين
حيث تم حذف الفقـرات التـي يقـل         . %25 كما أعتبر الحد األدنى لمعامل التميز        ،90%-10%

  والفقـرتين   من السـؤال األول    6،9  الفقرتين وهي 0.85 أو يزيد عن     0.35 بتها عن معامل صعو 
، )7،  ملحـق (جدول معامل التمييز والسهولة لفقرات االختبار        ، كما يبينه   من السؤال الثاني   8،12

 . )8ملحق  ( فقرة بصورته النهائية33 فقرة ال39وبذلك تم تعديل فقرات االختبار من 
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 إجراءات الدراسة 3-6

 

 :اتُّخذت اإلجراءات التالية لتنفيذ الدراسة
 المادة التعليمية وفق طريقة التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت، في وحـدة              تمـ صم 1

 :الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسي وذلك باستخدام الخطوات اآلتية
ب الصف العاشر األساسـي      من كتا  ،ـ تحليل وتحديد األهداف لمحتوى وحدتي الهندسة الفراغية       

 .2009-2008للعام الدراسي ) الفصل الثاني(
 باسـتخدام  طريقة التدريس    ئملتال) دليل المعلم (  ـ إعداد وكتابة المادة التعليمية والخطط الالزمة      

 .)9ملحق ( التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت
 . ةاالعتيادي الخطط الالزمة للتدريس بالطريقة إعداد -

 . في وحدة الهندسة الفراغية للصف العاشر األساسيألتحصيلي االختبارـ إعداد 2
 من خالل عرضه على مجموعة من المحكّمـين         ألتحصيليـ التحقّق من صدق وثبات االختبار       3

 .)10 ملحق( من غير عينة الدراسةعلى عينة استطالعية  من ذوي االختصاص والخبرة، وتطبيقه
 ).11 ملحق (ة المكانية القدراختبارتحضير -4
بعد  2009 – 3-21 بتاريخ   ، والتعليم في مديرية شمال الخليل،     ةلتربيامدير  ـ إجراء مقابلة مع     5

 بخصـوص   ،)12 ملحق (الدراسات العليا في جامعة القدس    الحصول على وثيقة رسمية من كلية       
 موجهة  ،)13(مال الخليل ملحق   التعليم في ش   ةمديرا لتربي تنفيذ الدراسةوقد تم أخذ موافقة خطية من        

-4-13 بتـاريخ    ، الثانوية لإلنـاث   أمر الثانوية للذكور ومدرسة بيت      أمرإلدارتي مدرستي بيت    
 أجل تطبيق الدراسة فيهما، وإجراء الترتيبات، والتـدريبات، واإلجـراءات الالزمـة             من 2009
 .لتنفيذها

لرياضيات فيها، من أجـل توضـيح       ـ االتصال مع إدارتي مدرستي العينة ومعلّمي ومعلّمات ا        6
 .. الفصل الثاني2009-4-15أهداف الدراسة وكيفية تنفيذهافي

 .. من معلّمي ومعلّمات الرياضيات في المدرستينثنينإـ  عقد لقاءات تدريبية مع 7
 . قبل الباحث  منالمعدعلم والمعلمة بالخطط ودليل المعلم متزويد ال -8
رة الزمنية نفسها لطلبة المدرستين، مـن خـالل تـدريس المجموعـة     تطبيق الدراسة في الفتـ  9

الضابطة للمادة التعليمية بالطريقة االعتيادية، في حين تم تدريس طلبة المجموعة التجريبية المـادة     
 . التعليمية نفسها، بطريقة التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت

جموعتين التجريبية والضابطة في الفترة الزمنية نفسها التـي          تم تنفيذ الدراسة على أفراد الم      -10
حيث تم تدريس المادة التعليمية خالل الحصص الصفية الرسمية بواقع          ،  استغرقت خمسة  أسابيع     

حصة صفية بما فيها حصص التقويم الختامي لكال المجموعتين في الفترة الزمنيـة نفسـها،               ) 25(
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تابعة المعلّم والمعلّمة، من خالل حضور بعض الحصص التـي قامـا            كما قام الباحث بعد ذلك بم     
بتدريس المادة التعليمية فيها أثناء التنفيذ الفعلي للدراسة؛ للتأكد من تطبيق التعليمات الواردة فـي                

 .  اليومية، وتنفيذ إجراءات الدراسة كما تم التخطيط لها خالل عمليات التدريبالدراسيةالخطط 
اختبـار  و. الختبار القدرة المكانية القبلـي     2009-4-15 مجموعات الدراسة بتاريخ   خضعتـ  11

 القـدرة   الختبـار  خضعت مجموعات الدراسة     في نهاية الفترة الزمنية المحددة     التحصيل القبلي،و 
 لوحدة الهندسة الفراغية لقياس مـدى تحقّـق األهـداف           ألبعدي ألتحصيل واختبار لبعدياالمكانية  

 . وقد أشرف الباحث بنفسه على إجراء االختبارين،تحصيل الطلبة،التعليمية و
 تم إدخال نتائج االختبارين إلى الحاسب       . تم تصحيح أوراق اإلجابة    ،وبعد تطبيق االختبارين  ـ  12

اآللي؛ لتحليلها من أجل متابعة المعالجات اإلحصائية، واستخراج نتائج الدراسة باستخدام الرزمـة             
 .Statistical Pakage for Social Sciences (SPSS)م االجتماعية للعلواإلحصائية 

 
 متغيرات الدراسة 3-7

 

 ت المستقلةالمتغيرا

 :طريقة التدريس ولها مستويان
 ).  بين طريقتي حل المشكالت، والعصف الذهنيلعلى التكام الطريقة القائمة باستخدام التدريس -
 .االعتيادية التدريس بالطريقة -

 .ذكر وأنثى: تويانالجنس وله مس

 المتغيرات التابعة

 الهندسةالتحصيل في 
 القدرة المكانية للمتعلم
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 .تصميم الدراسة

 :  لذلك وفق التصميم التاليمتهئالتجريبي في الدراسة الحالية لمال  المنهجعأتب
 
 

                 O4 O3        X1            O2      O1                A 
                                  

                                                              
        

O4                     O3         X2     O2            O1       B           
                                   

 
 .المجموعة التجريبية : A:حيث

      B : وعة الضابطةالمجم. 
     : X المعالجة. 
      O1:القدرة المكانية القبلي ختبارا. 

     : O2 التحصيل القبلياختبار . 
     O3 : بعديال التحصيل اختبار. 

 O4      :لبعديا القدرة المكانية اختبار  

 

 اسـتخرجت لتحقيق أغراض الدراسة واإلجابـة عـن فرضـياتها     :ةالمعالجة اإلحصائي 3-8
 لبعديا التحصيل   اختبار المعيارية لعالمات الطلبة على      واالنحرافاتوسطات الحسابية   المت

 α ≥0.05(عند مستوى(ANCOVA)   المصاحباستخدم تحليل التباين الثنائي و.والقبلي

جنس فـي   ال و .طريقة التدريس في التحصيل والقدرة المكانية      من اجل قياس أثر كل من        )
  .التفاعل بين الطريقة والجنس في التحصيل والقدرة المكانيةالتحصيل والقدرة المكانية، و
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة 
 

 بأسئلة وفرضيات الدراسة الواردة فـي الفصـل         ارتباطهاتناول هذا الفصل نتائج الدراسة ومدى       
 .نتائج األول ، وفيما يلي عرض لهذه ال

 
  النتائج المتعلقة بالتحصيل4-1

 
 :لسؤال األولا

 تحصيل طلبة الصف العاشرفي الهندسة الفراغية باختالف طريقة التـدريس والجـنس             يختلفهل  
 والتفاعل بينهما؟ 

 
 : بنيت على السؤال األول الفرضية الصفرية األولى

ات تحصـيل طلبـة   في متوسط) α ≤ 0.05( عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة -1
 . الجنس وطريقة التدريس والتفاعل بينهما     ي متغير إلىالصف العاشر في الهندسة الفراغية  تعزى        

 المعيارية لعالمـات الطلبـة فـي المجمـوعتين          واالنحرافاتتم استخراج المتوسطات الحسابية     
  يبين ذلك)1.4( والجدولالقبلي ولبعدياالتجريبية والضابطة على اختبار التحصيل 

 
عيارية لتحصيل الطلبة القبلـي و      المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم    عدد الطلبة و   :1.4 جدول

 البعدي  حسب المجموعة
 

 المجموعة االختبار العدد المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية
11.983 
21.240 

18.71 
40.53 

76 
76 

 قبلي
 بعدي

 الضابطة

11.223 
23.898 

20.64 
48.99 

75 
75 

 فبلي
 بعدي

 التجريبية

11.614 
22.874 

19.67 
44.73 

151 
151 

 قبلي
 بعدي

 الكلي
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صيل الطلبـة حسـب     المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتح    عدد الطلبة و  : 2.4 جدول

 المجموعة والجنس
 

 المجموعة الجنس العدد المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية
16.492 
14.255 
21.140 

24.29 
53.67 
40.53 

34 
42 
76 

 ذآور
 إناث

 المجموع

 ضابطة

22.800 
24.430 
23.898 

44.51 
52.90 
48.99 

35 
40 
75 

 ذآور
 إناث

 المجموع

 تجريبية

22.262 
19.757 
22.874 

34.55 
53.29 
44.73 

69 
82 
151 

 ذآور
 إناث

 المجموع

 الكلي

 
 متوسـطات التحصـيل القبلـي        ظاهرية فـي   اًأن هناك فروق  ) 2.4(و) 1.4(حظ من الجدولين    يال
 . ألفراد العينة تبعا لمتغير المجموعة والجنسالبعديو

) 3 .4(ن  والجدوال .األوساط الحسابية المعدلة لتحصيل االختبار وفق الطريقة والجنس       وتم حساب   
 . ذلكان يوضح)4 .4(و
 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ لتحصيل الطلبة حسب الطريقة: 3 .4جدول  

 
 الطريقة المتوسطات المعدلة خطأال

 ضابطة 40.999 1.729
 تجريبية 47.499 1.728

 
 

المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ لتحصيل الطلبة حسب الجنس: 4 .4جدول  
 

 الجنس المتوسطات المعدلة الخطأ
 ذآور 38.709 1.838
 إناث 49.790 1.678

 
في التحصيل لدى أفراد المجموعـة التجريبيـة        أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية        

داء المجموعة الضابطة يعزى إلى طريقة التدريس وتبين أيضا وجود فروق ترجع إلـى              أمقارنة ب 
 .الجنس ولصالح اإلناث
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لمعرفة فيما إذا كـان  ) المصاحب( وللتحقق من داللة هذه الفروق تم استخدام تحليل التباين الثنائي    
 طريقة التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت وإذا كـان هـذا األثـر            هناك فروق باستخدام  

 .يوضح ذلك) 5 .4( والجدول . بينهماوالتفاعليختلف باختالف الطريقة والجنس 
 

فـي التحصـيل حسـب الطريقـة        ) المصاحب(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي       :5 .4 جدول

 .والجنس والتفاعل بينهما

 
مستوى 
 الداللة

مة فقي متوسط مجموع  
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 القبلي 25825.680 1 25825.680 116.264 0.000 *
 الطريقة 1558.699 1 1558.699 7.017 0.009 *
 الجنس 4226.741 1 4226.741 19.028 0.000 *
الطريقة والجنس 195.625 1 195.625 0.881 0.350

 الخطأ 32431.055 146 222.131  
 المجموع 380578.00 150   

.)α ≥0.05( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة*   
 

 :ياتي ما) 5 .4(يتضح من الجدول 
التحصيل تعزى لطريقـة  متوسطات  في )α ≥0.05( مستوى  عند  إحصائية توجد فروق ذات داللة   

 . لصالح الطريقة التجريبيةالتدريس
 عينـة   أفـراد في متوسطات تحصـيل     ) α ≥0.05( مستوى    عند ائيةإحصيوجد فروق ذات داللة     

 .الدراسة تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث

التحصيل تبعا للتفاعل   متوسطات  في   )α ≥0.05(  مستوى  فروق ذات داللة إحصائية عند     ال يوجد 
 .بين الطريقة والجنس

 
 
 نتائج المتعلقة بالقدرة المكانية ال4-2

 

 السؤال الثاني

 
 في القدرة المكانية باختالف طريقـة التـدريس والجـنس           طلبة الصف العاشر   مستوى يختلفهل  

 والتفاعل بينهما؟ 
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 :بنيت على السؤال الثاني الفرضية الصفرية الثانية
 

في متوسطات القدرة المكانية لطلبة ) α ≤ 0.05( عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 . متغير الجنس وطريقة التدريس والتفاعل بينهما إلىراغية تعزىالصف العاشر في الهندسة الف

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمـات الطلبـة فـي المجمـوعتين              
 .يبين ذلك) 6.4(لبعدي والقبلي والجدول االتجريبية والضابطة على اختبار التحصيل 

 
 للقدرة المكانيـة للطلبـة      ةواالنحرافات المعياري بية   المتوسطات الحسا   و عدد الطلبة  :6.4 جدول

  حسب المجموعة)لبعديا والقبلي(

 
 المجموعة االختبار العدد المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية

25.97 
20.491 

69.18 
65.79 

76 
76 

 قبلي
 بعدي

 الضابطة

24.84 
22.614 

65.68 
68.13 

75 
75 

 فبلي
 بعدي

 التجريبية

25.39 
21.531 

67.44 
66.95 

151 
151 

 قبلي
 بعدي

 الكلي

 
بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية للقدرة المكانية يالحظ أن القدرة المكانية للطلبة تراجعـت فـي              
المجموعة الضابطة بعد دراسة وحدة الهندسة الفراغية بالطريقة االعتيادية ولكن القدرة المكانيـة             

 . يدعم فاعلية هذه الطريقة المقترحة في التدريسبتت تقريباً مماثللمجموعة التجريبية 
 

نيـة للطلبـة    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرة المكا      عدد الطلبة و   :7.4 جدول

 .حسب المجموعة والجنس

 
 المجموعة الجنس العدد المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية

23.119 
18.143 
20.491 

63.38 
67.74 
65.79 

34 
42 
76 

 ذآور
 إناث

 المجموع

 ضابطة

25.871 
19.144 
22.614 

64.66 
71.18 
68.13 

35 
40 
75 

 ذآور
 إناث

 المجموع

 تجريبية

24.381 
18.603 
21.531 

64.03 
69.41 
66.95 

69 
82 
151 

 ذآور
 إناث

 المجموع

 الكلي



 42

 
 لمكانيـة القـدرة ا   ظاهرية فـي متوسـطات       اًأن هناك فروق  ) 7.4(و) 6.4(يالحظ من الجدولين    

 .بعدي ألفراد العينة تبعا لمتغير المجموعة والجنسلا ولقبلي ا لالختبارين
 

ين والجدول . وفق الطريقة والجنس   إلختبار القدرة المكانية   األوساط الحسابية المعدلة     وتم إستخراج 
 . ذلكان يوضح)9 .4(و) 8 .4(
 

 ية حسب الطريقةالمتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ للقدرة المكان: 8 .4جدول 
 

 الطريقة المتوسطات المعدلة  المعياريالخطأ
 ضابطة 65.588 2.495
 تجريبية 67.88 2.504

 
 المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ للقدرة المكانية حسب الجنس) 9 .4(جدول

 
 الجنس المتوسطات المعدلة  المعياريالخطأ

 ذآور 63.99 2.604
 إناث 68.600 2.389

 
لمعرفة فيما إذا كـان  ) المصاحب(قق من داللة هذه الفروق تم استخدام تحليل التباين الثنائي     وللتح

هناك فروق باستخدام طريقة التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت وإذا كـان هـذا األثـر              
 .يوضح ذلك) 10 .4( والجدول .يختلف باختالف الطريقة والجنس والتفاعل بينهما

الطريقة في القدرة المكانية حسب     ) المصاحب(ج اختبار تحليل التباين الثنائي      نتائ :10 .4 جدول

 .والجنس والتفاعل بينهما
 

متوسط مجموع  قيمة ف مستوى الداللة
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين

 القبلي 27.182 1 27.182 0.058 0.810 
 الطريقة 196.348 1 196.348 0.421 0.518
 الجنس 1124.08 1 1124.08 2.408 0.123
الطريقة والجنس 46 1 46 0.099 0.754

 الخطأ 68156.627 146 466.826  
 المجموع 746442.00 151   

).α ≥0.05( دال إحصائيًا عند مستوى الداللة*   
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 :يأتيما ) 10 .4(يتضح من الجدول 
  . تعزى لطريقة التدريسالقدرة المكانية إحصائية في ةتوجد فروق ذات داللال 
 تبعا لمتغير   القدرة المكانية في  ) α ≥0.05 ( الداللة  مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند      ال

 .الجنس
القـدرة المكانيـة تبعـا       )α ≥0.05( الداللة   انه ال يوجد فروق ذات دالله إحصائية على مستوى        

 .للتفاعل بين الطريقة والجنس
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة والتوصياتمناقشة
 

 .ت المعتمدة عليهاا نتائج الدراسة والتوصيمناقشةيتناول هذا الفصل 
 
 السؤال األول نتائج مناقشة 5-1
 :لسؤال األولا

 تحصيل طلبة الصف العاشرفي الهندسة الفراغية باختالف طريقة التـدريس والجـنس             يختلفهل  
 والتفاعل بينهما؟ 

 
بين أفراد ) α ≥0.05( إحصائية عند مستوى الداللة ةوجود فروق ذات داللاظهرت النتائج 

المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل في مادة الهندسة الفراغية تعزى لطريقة التدريس 
 .صالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالتل

في التحصيل  )α ≥0.05(عند مستوى الداللة  وجود فروق ذات دالله إحصائيةكما اظهرت النتائج 
 .في مادة الهندسة الفراغية تعزى للجنس ولصالح اإلناث

في التحصيل في مادة  )α ≥0.05(ى الداللة عند مستوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 .الهندسة الفراغية تعزى للتفاعل بين الطريقة والجنس

 
 :وتفسر النتائج باآلتي

 تمت فيـه    الذييرى الباحث أن استخدام التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت، باألسلوب            
لطريقة ا حيث تميزت هذه     من حيث حرية الطالب بالتفكير والمشاركة الفعالة داخل عرفة الصف،         

كما إن هذه الطريقة تتيح للطلبة إنتاج أفكـارهم          بالتشويق وزيادة الدافعية لدى الطلبة على التعلم،      
. لتعلمامما يرغب الطلبة في      لذلك توفر جو من الحرية والطمأنينة،     ،  دون قيود أو نقد من اآلخرين     
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 من خالل تقويم المجموعـة الكبيـرة أو         كما إن الخطة التدريسية راعت أن يكون التقويم جماعيا        
مما ادى الى رفع مستوى التحصـيل       . الراجعة وتقديم أنواع مختلفة من التغذية    ،  لمجموعة الصغيرة 

 .لدى المجموعات التجريبية ،كما ادى الى رفع مستوى التحصيل لدى اإلناث
 
النتيجـة لصـالح    ، حيث اتفقت معهـا فـي        )2006(يه فإن النتيجة تتفق مع دراسة المعايطة        لوع

دراسة التخاينة   ح الذكور،  في النتيجة حيث كانت الفروق لصال      المجموعة التجريبية واختلفت معها   
ح اإلنـاث،    معها لصال  ، حيث اتفقت معها في النتيجة لصالح المجموعة التجريبية واتفقت         )2006(

سـات غيـر    وفـي درا  .حيث اتفقت معها لصالح المجموعة التجريبية،     ) 2005(دراسة الهمشري   
 ت معها لصالح المجموعة التجريبية    اتفق حيث   )2006(الرياضيات اتفقت النتيجة مع دراسة البولي       

 اتفقت معها لصالح المجموعة التجريبية واتفقت معهـا لصـالح           فقد) 2007(دراسة الزغبي   وأما  
ـ         ). 2006(اإلناث، واختلفت مع دراسة بني أحمد        ي وفي دراسات تناولت الـدمج او التوليـف ف

 معها لصالح المجموعة     حيث اتفقت  ،)2006(لعدوي  امواضيع غير الرياضيات اتفقت مع دراسة       
 اتفقت معها لصالح المجموعة التجريبية، دراسـة         فقد )2006( دراسة الخوالدي    ، أما في  التجريبية

اتفقت معها  ) 2005(دراسة عبد الوهاب     اتفقت معها لصالح المجموعة التجريبية،    ) 2005(حمادة  
 .صالح المجموعة التجريبيةل
 

 السؤال الثاني نتائج مناقشة
 السؤال الثاني

 طلبة الصف العاشر في القدرة المكانية باختالف طريقـة التـدريس والجـنس             مستوى يختلفهل  
 والتفاعل بينهما؟ 

 
بين أفراد المجموعة ) α ≥0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات دالله إحصائية عدم -4

 . والضابطة في في القدرة المكانية تعزى لطريقة التدريسالتجريبية
 تعزى القدرة المكانيةفي  )α ≥0.05(عند مستوى الداللة وجود فروق ذات دالله إحصائية عدم -5

 .للجنس
 تعزى القدرة المكانيةفي  )α ≥0.05(عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية -6

 .نسللتفاعل بين الطريقة والج
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  تفسير النتائج

ستخدم او 2000الى ان المنهاج الفلسطيني الجديد الذي بدأ العمل به في عام            ) 2007(يعقوب  تشير
في تعليم طالب الصف السابع والتاسع، تضمن األنشطة والخبرات التي تعمل على تنمية القـدرة               

لصف السـادس علـى   فقد إحتوى كتاب الجزء األول ل )  Mitchell& Burton 1984(المكانية 
تمثيالت بصرية لمعظم المفاهيم الرياضية الواردة فيه فيما إحتوى الجـزء الثـاني علـى دروس                

ها على سطح مستو مما قد يعمل على تنمية إحساس الطلبـة            لافردت لبناء المجسمات واخرى لتمثي    
 .باألبعاد والعالقات المكانية

لتي إعتمدها المعلمون في تدريس المجموعـات       يضيف الباحث إن الطريقة التقليدية في التدريس ا       
الضابطة والتي لم تكن فيها النشاطات الكافية التي تتطلب القدرة على التعرف على شكل هندسـي                
وعزله عن المحيط، وعدم إستخدام المعلم في الطريقة التقليدية للوسائل التعليمية ثالثيـة األبعـاد               

قد يكون السبب في التراجع     .ور الجسم في ثالثة أبعاد    والتي تعمل على تنمية قدرة الطلبة على تص       
 .البسيط في مستوى القدرة المكانية للمجموعة الضابطة

 ن بالطريقة المقترحه من قبل الباحث طريقة الدمج بـي          المعلمون التدريس  هتزم في إلفي الوقت الذي    
كانية وأستخدم  حل المشكالت والعصف الذهني والتي ركزت على نشاطات اخرى تنمي القدرة الم           

 .لى رفع مستوى القدرة المكانية لدى المجموعات التجريبيةإفيها خبرات تعليمية جديدة مما ادى 
 67.44لى وجود فوق ظاهرية في اإلختبار القبلي والـذي كـان متوسـطه الحسـابي                إمما ادى   

لـى عـدم    إ ، مما ادى     66.44متوسط الحسابي لإلختبار البعدي  والذي كان متوسطه الحسابي          الو
متعير الطريقة عند إستخدام تحليـل التبـاين الثنـائي          لى  إوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى       

والتي دلت نتائجه على عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية فـي    )  ANCOVA(المصاحب 
 .القدرة المكانية تعزى لصاح الطريقة

لعدم وجود  ) 2007(تشير يعقوب   . س للجن  تعزى اما بالنسبة لعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       
فروق ذات داللة إحصائية في القدرة المكانية بين الذكور واإلناث في الصف السـابع إال ان هـذه                  

 الفروق لصالح اإلناث في الصف التاسع بينمـا تظهـر           رالفروق تظهر بعد الصف السابع، فتظه     
ف عـن نتـائج الكثيـر مـن         وهذه النتيجة تختل  . الفروق لصالح الذكور في الصف الحادي عشر      

 عند الذكور اعلى من اإلنـاث       ةالدراسات حيث يشير معظم الباحثين الى ان مستوى القدرة المكاني         
  . Ferrin:1987, Harris: 1981 ,Georg &Desto :2001مثل

وقد يعزى هذا اإلختالف في النتيجة الى تعرض الطالب في هذه الصفوف الى بعـض األنشـطة                 
داء الذكور ممـا    أ مكاني وألن التدريب المكاني يؤثر في أداء اإلناث اكثر من            والتي تعتبر تدريب  

 .لى جسر هذه الهوة التي نتيجت في هذه الدراسةإادى 
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ق ظاهرية في القدرة المكانية ظهرت لصالح اإلناث في المتوسطات          وويضيف الباحث بان هناك فر    
ب لم تظهر فـروق ذات داللـة إحصـائية          الحسابية وعندما استخدم تحليل التباين الثنائي المصاح      

  ). Fennema Tartre 1985(وهذا يتفق مع دراسة لصالح الجنس 
 
  التوصيات2-5و

 

 :على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يأتي بناء
 
 للباحثين 5-2-1

على التحصيل والقـدرة    إجراء دراسات تبين اثر التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت           -1
 .مواضيع أخرى  وفي،في مواضيع أخرى في مادة الرياضياتانية المك

 
إجراء دراسات تبحث أثر التكامل بين العصف الذهني وحل المشكالت على متغيرات لم تدخل              -2

  .في هذه الدراسة
 
  والمدرسين للتربويين5-2-2

 مثـل حـل      طرق حديثة في التدريس    استخدامعقد دورات تربوية لتأهيل المعلمين حول كيفية        -1
 .العصف الذهني ،المشكالت

 تدنيها وكيفية رفع    أسبابعقد الدورات التدريبية للمعلمين حول ماهية القدرة المكانية من حيث           -2
 .مستواها

 . ان يستخدم المدرسين طرقاً حديثة في عملية التعليم-3
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 .أسماء المحكمين لخطط التدريس) 1(ملحق 
 

 الوظيفة/ الموقع االسم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة نيل المغربي.د 1
 جامعة بيت لحم معين جبر. د 2
 معلم رياضيات مديرية التربية والتعليم القدس خالد جبران. ا 3
 والتعليم شمال معلم رياضيات مديرية التربية خالد أبو سارة. ا 4

 الخليل
معلم رياضيات مديرية التربية والتعليم شمال  ةإبراهيم صبا رن. ا 5

 الخليل
معلمة رياضيات مديرية التربية والتعليم شمال  خلود أبو عياش. ا 6

 الخليل
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 .خطة تدريس للمجموعات الضابطة) 2(ملحق
: ستقيم على مستوى     الصفتعامد م: الرياضيات          الدرس:  المبحث 

 العاشر األساسي
 حصتان        : عدد الحصص

المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف
 أن يتعرف الطالب مفهوم -1

المستقيم العمودي على 
 المستوى

 أن يتعرف الطالب على -2
النظرية الثالثة المستقيم 
العمودي على مستقيمين 

 متقاطعين عند نقطة تقاطعهما
 .يكون عمودياً على المستقيم

أن يستنتج الطالب -3
أن جميع المستقيمات ) 1(نتيجة

العمودية على مستقيم معلوم 
من نقطة تنتمي لهذا المستقيم 
تقع جميعها في مستوى واحد 
 .عمودي على المستقيم المعلوم

 أن يستنج الطالب -4
هناك مستقيم واحد ) 2(نتيجة

يمر بنقطة معلومة ويكون 
 . على مستوى معلومعمودياً

 أن يستنج الطالب -5
إذا كان مستقيم ) 3(نتيجة

عمودياً على كل من مستويين 
وإذا . فإنهما يكونان متوازيين

كان مستقيم عمودياً على احد 
مستويين متوازيين فإنه يكون 

عرض ومناقشة التعريف -1
 الوارد في الكتاب المقرر

  مناقشة المالحظة -2
استخدام لوح خشبي -3

 ومسمار إلثبات النظرية 
 الثالثة

 
ة نتيجة  عرض ومناقش-4
وتوضيحها باستخدام ) 1(

 .غرفة الصف والمجسم
 
 
 
 رسم مستوى على -5

السبورة ووضع نقطة 
والسؤال عن عدد المستقيمات 

التي تمر بالنقطة وتكون 
 .عموداً على المستوى

رسم مستقيم عمودي على -6
مستويين متوازيين في مجسم 

لتوضيح أن المستويين 
 .متوازيين

 
 

من خالل المالحظة
 

من خالل طرح 
 األسئلة القصيرة

 
 
 

تكليف الطلبة 
بتمثيل النتيجة على 

 السبورة
 
 
 
 

من خالل المناقشة 
وطرح األسئلة 

 القصيرة
 

تكليف الطلبة 
بإعطاء أمثلة من 

داخل عرفة الصف 
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 عمودياً على المستوى اآلخر
أن يستخدم التعريف -6

 ..والنظرية
أن يستنتج الطالب أن -7

يمان العموديان على المستق
 مستوى متوازيان

أن يستنتج الطالب إذا -8
توازى مستقيمان وكان احدهما 

عمودياً على مستوى كان 
 .اآلخر عمودياً عليه

 
ال  عرض ومناقشة المث-7

 .األول
 عرض ومناقشة المثال -8

 .الثاني

تكليف الطلبة بحل 
 السؤال األول

الطلبة بحل تكليف 
السؤال األول 

والثاني من الكتاب 
 المقرر 
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 .خطة تدريس للمجموعات التجريبية) 3(ملحق

 

 حصتان:                      الزمن  تعامد مستقيم مع مستوى        : عنوان الدرس 
 

 :األهداف 
 

 .ائل معطاةأن يوظف الطلبة النظريات الواردة في الكتاب المقرر لحل مس -1
أن يتوصل الطلبة إلى النتائج المتعلقة بالنظريات الواردة ويستخدمها فـي حـل المسـائل                -2

 .المعطاة

 
 المتطلبات السابقة

 
 .األوضاع المختلفة لمستقيم ومستوى في الفراغ )1

وهي إما أن يكون موازياً لمستوى معلوم، أو قاطعاً للمستوى في نقطة، أو واقعاً بأكملـه فـي      
 .المستوى

 .إذا كان المستقيم قاطعاً لمستوى فإما أن يكون عمودياً عليه، أو مائالً عليه )2
 

 )1(المشكلة 
 

رهن   تطيالت ب وازي المس ي مت ول أف ع ط د األأن مرب ات  ح وع مربع اوي مجم ار يس اد ثالثأقط  ةبع
 .حرف متقاطعة في نقطهأ

 
 استيعاب وتحديد:  المرحلة األولى 

 
 دور المعلم 

أ ب جــ د س ص ع ل         يعرض المشكلة وهـي      -
  أثبت أن ،متوازي مستطيالت ل ب أحد أقطاره

 2)د ل + (2)د جـ + (2)د أ = (2)ل ب(
يقدم المعلم تمثيالً للمشكلة عبـر اسـتخدام غرفـة           -

الصف موضحاً األحرف المتقاطعة وأقطار متوازي      
 .األضالع  لمساعدة الطلبة على تخيل المشكلة
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 دور الطالب

وب     فهم المشكلة من حيث ت       - ات والمطل د المعطي وب   إن المشكلة تكمن في        أ و ،حدي ات المطل ثب
 .نظريًا ال عمليًا

 
 البدائل والتصورات: المرحلة الثانية 

  
 دور المعلم 

 .يطلب المعلم من الطلبة بالبدء بطرح األفكار إلثبات المطلوب -
 .يراقب سير تدفق األفكار بدون توجيه االنتقاد -

 ثل  م،يطرح عليهم بعض التساؤالت -

 .عالقة قطر المستطيل بأبعاده •
 .متى نستخدم نظرية فيثاغوريوس •

 .يعطي المعلم الثقة للتحرك في غرفة الصف والتأمل وإدراك المشكلة بشكل محسوس -
 

 دور الطالب
 .يبدأ الطلبة بطرح األفكار مما تعلموه سابقاً من مسلمات ونظريات -

 
 . وبين النقطة بال بد من رسم مستقيم يصل بين النقطة د) 1 (مجموعة
 900= د ل عمودي على ب جـ يعني أن الزاوية ل د ب ) 2 (مجموعة

 )1.... (.2)دب+ ( 2)ل د= ( 2)ل ب(إذن 
 900=  بما ان أ ب جـ د مستطيل يعني الزاوية ب جـ د ) 3 (مجموعة

 )2.... (.2)د جـ + (2)ب جـ= ( 2)ب د(إذن  
 ينتج ) 1( في 2)د ب(تعويض بدل ) 4 (مجموعة

 2)د جـ( 2)ب جـ + (2)ل د = (2) بل(
تقوم باستخدام بعض األدوات مثل المتر لقياس أبعاد الغرفة، وأقطار القاعدة فيهـا،             ) 5 (مجموعة

 .وأقطار المتوازي اإلضالع، التي تشكله لتقديم إثبات عملي على صحة الحل بشكل عملي
 

 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 
 

 دور الطالب
بة بتنفيذ خطة الحل، وذلك بكتابة خطوات الحـل بشـكل متسلسـل ومنطقـي،               يقوم الطل  -

 .ويقررون الحل الذي اتفقوا عليه
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 دور المعلم 

مراقب لعمل الطلبة ويتفحص الحلول الممكنة ومن ثم يقر الحل النهـائي بالتعـاون مـع                 -
 .الطلبة

 ومؤكد لصـحة    يظهر للطلبة أن الحل جاء بفضل تعاونهم وقدراتهم وان المعلم كان ميسر            -
 .ما قاموا به

 
 التحقق: المرحلة الرابعة 

 
ة                 ة الحل من الطلب م التحقق من صحة ومعقولي ك ؟         ،يطلب المعل ائًال آيف يمكن ذل اك     ، متس  وهل هن

 .طرق أخرى للتحقق ؟
 

 :التقويم 
 

وا في    وعليه مراقبة ما يكتبون آيال يقع       ،يطلب المعلم من الطلبة آتابة الحل بشكل نهائي على دفاترهم         
 .الخطأ

 
 
 
 

 )2(المشكلة 
 

 ، م نقطة ال تنتمي إلى مستواه وعلى أبعاد متساوية من رؤوسه           ،أ ب جـ مثلث قائم الزاوية في ب       
  المستوى أ ب جـ ┴ أثبت أن م ل ،فإذا كانت ل منتصف أ جـ

 
 استيعاب وتحديد: المرحلة األولى 

 
 دور المعلم

عرض المشكلة مع رسم توضـيحي مرافـق ثالثـي           -
 .ألبعادا

 يقدم المعلم تساؤالت منها  -

ما عالقة القطعة الواصلة بين رأس المثلث قائم الزاوية          •
  بالوتر ؟،ومنتصف الوتر

 
 



 61

 دور الطالب
 .فهم المشكلة من خالل تحديد المعطيات والمطلوب -
 كذلك النقطة م تبعد عـن رؤوس  ،وأن النقطة ل تبعد عن رؤوس المثلث مسافات متساوية        -

 . المستوى أ ب جـ┴ والمطلوب إثبات أن م ل ،)بالفرض(  متساوية المثلث مسافات
 

 البدائل والتصورات: المرحلة الثانية 
 

 دور المعلم 
 .يطلب المعلم من الطلبة البدء في طرح األفكار إلثبات صحة المطلوب -
 وذلك من خـالل عمـل مجسـم         ،يراقب سير األفكار بدون انتقاد تاركاً لهم حرية العمل         -

 .يسهل التصور على الطلبة الستيعابهاللمسألة 

 . هل هناك مثلثات متطابقة ؟، م جـ  ؟، ما عالقة أ م،يطرح تساؤالت -
 

 دور الطالب 
يبدأ الطلبة بطرح األفكار منطلقين مما تعلموه سابقاً من مسلمات، ونظريات، وخبرات في              -

 .حل المشكلة في مسائل سابقة
 

 . جـل=  إذن أ ل ،ل منتصف أ جـ) 1 (مجموعة
 .م جـ بالفرض= أ م ) 2 (مجموعة
  جـ م ل يمكن أن يتطابقا ألن،المثلث أ م ل) 3 (مجموعة

 م جـ بالفرض= أ م 
 م ل مشترك

 ل جـ بالفرض= أ ل 
  900=  ينتج من التطابق قياس الزاوية م ل أ . جـ م ل، ينطبق المثلثان أ م ل،إذن

 . أ جـ┴إذن م ل 
 2)م ل( + 2)أ ل= ( 2)أ م)  (4 (مجموعة

 2)م ل+ ( 2)ب ل= ( 2)م ب( إذن ،ب ل= م ل 
 900=  الزاوية م ل ب ،إذن

  على ب ل ┴يعني أن م ل 
 على مستقيمين متقاطعين يكون عمودياً على المستوى الذي يحويهمـا           ┴ حسب النظرية م ل      ،إذن

 .وهو المستوى أ ب جـ
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 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

 
 دور الطالب 

لبة بتنفيذ خطة الحل الذي توصلوا إليها وذلك بكتابة خطوات الحل بشكل متسلسل             يقوم الط  -
 .ومنطقي

 
 دور المعلم 

يقوم بتفحص الحل مع الطلبة ومن ثم يتم اختيار الحل النهائي وإدخال التعـديالت الفنيـة                 -
 .الالزمة عليه وذلك بالتعاون مع الطلبة

 
 التحقق: المرحلة الرابعة 

 
 متسائالً عن الطرق المختلفـة إلتمـام        ،لطلبة التحقق من صحة الحل ومعقوليته     يطلب المعلم من ا   

 . ويراقب ما يقوموا به الطلبة إلى حين كتابة الحل النهائي ويتم تدوينه في دفاترهم الخاصة.ذلك
 

 التقويم 

 
 .يطلب المعلم من احد الطلبة إعادة كتابة الحل على السبورة -
 .ئل من الكتاب كواجب بيتييطلب من الطلبة حل تمارين ومسا -

ويشير هنا المعلـم الـى أن       . في الكتاب المقرر  ) 3(يطلب المعلم من طلبته إثبات نظرية        -
على أن يكون  هذا نشاطاً خارجياً يقوم به الطلبة فـي            . الجهد يحتاج إلى مصادر مختلفة    
 .خارج الحصة الصفية اختياريا
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 .تحليل المحتوى) 4(ملحق
 دة الهندسة الفضائيةتحليل محتوى وح

 المهارات وحل المسائل التعميمات والنظريات المفاهيم
النقطة، المستقيم، 

 المستوى،
مسلمة، الزاوية 

الزوجية، اإلسقاط 
العمودي، النقاط 
المستوية، النقاط 

المستقيمة، 
المستقيمان 

المتخالفان، تقاطع 
مستويين، 

المستويان  
المتوازيان، توازي 
مستقيم ومستوى، 
تعامد مستقيم مع 
مستوى، مسقط 

نقطة على مستوى، 
مسقط نقطة على 

مستقيم، مسقط 
مستقيم على 

 مستوى،
الزاوية بين مستقيم 

 .ومستوى
 .الزاوية المستوية

 .ألية نقطتين مختلفتين يوجد مستقيم واحد فقط يحتويهما
 .تقاطع مستقيمان، فإنهما يتقاطعان في نقطة واحدة فقط إذا

 .ارج مستقيم معلوم، فإنه يمكن رسم مستقيم واحد فقط يمر بهذه النقطة ويوازي هذا المستقيمإذا وقعت نقطة خ
 .إذا وقعت نقطتان في مستوى، فإن المستقيم الذي يحويهما يقع بأآمله في المستوى نفسه

 .يوجد ألية ثالث نقاط غير مستقيمة، مستوى واحد فقط يحتويهما
 .كون مستقيمًاإذا تقاطع مستويان، فإن تقاطعهما ي

 .يمر مستوى واحد فقط في أي مستقيم معلوم ونقطة معلومة تقع خارجة
 . إنه يوجد مستوى واحد يحويهما،إذا تقاطع مستقيمان

 .إذا وازى مستقيم خارج مستوى مستقيمًا في المستوى اآلخر،فإن هذا المستقيم يوازي خط تقاطع المستويين
 .قاطعين في نقطة تقاطعهما، فإنه بعامد المستوى الذي يحويهماإذا عامد مستقيم آًال من مستقيمين مت

 .جميع المستقيمات العمودية على مستقيم معلوم من نقطة علية تقع في مستوى واحد
 . المستقيمان العموديان على مستوى متوازيان

 .إذا توازى مستقيمان وآان أحدهما عموديًا على مستوى، آان اآلخر عموديًا علية
 .نقطة داخل أو خارج المستوى، يمر مستقيم واحد عموديًا على المستوىمن خالل 

 .أقصر بعد بين نقطة خارج مستوى والمستوى هو طول العمود النازل من تلك النقطة على المستوى
 .آل مستقيمين متخالفين، يمكن أن يمد بينهما مستقيم عمودي على آل منهما، وهذا العمود هو أقصر بعد بينهما. 

 .جيب تمام الزاوية المحصورة بين القطعة المستقيمة والمستوى×طول القطعة المستقيمة=مسقط قطعة مستقيمة على مستوى طول 
 .إذا وقعت مجموعة نقاط على مستقيم واحد تسمى نقاط مستقيمة،وإذا وقعت في مستوى واحد تسمى نقاط مستوية

والمستقيمان اللذان ال يمكن أن يحتويهما مستوى واحد . مستوى واحد وال يتقاطعانالمستقيمان المتوازيان هما المستقيمان اللذان يقعان في
 .يسميان مستقيمين متخالفين

 .يكون المستقيم موازيًا لمستوى، إذا لم يقطعه في أية نقطة، أو وقع بأآمله في المستوى
 .يقال للمستويين إنهما متوازيان، إذا لم يتقاطعا

 .ى مستوى إذا آان عموديًا على آل مستقيم في المستوىيقال للمستقيم إنه عمودي عل
 .يقال للمستويين إنهما متعامدان، إذا آانت الزاوية الزوجية بينهما قائمة

 .تسمى نقطة تالقي العمود النازل من نقطة خارج مستقيم على هذا المستقيم بالمسقط العمودي للنطة علية
 .رج مستوى على هذا المستوى بالمسقط العمودي للنقطة على المستوى تسمى نقطة تالقي العمود النازل من نقطة خا

 .الزاوية بين مستقيم ومستوى هي الزاوية بين المستقيم ومسقطة العمودي على المستوى

رسم أشكال هندسية ثنائية وثالثية 
 .األبعاد

رسم مستقيمات متوازية، متقاطعة، 
 .متعامدة، ومتخالفة

رسم مستقيمين عموديين على 
 .لمستوىا

رسم مستويات بأوضاع 
 .متوازية متقاطعة، متعامدة،مختلفة

 .رسم مسقط نقطة على مستوى
 .رسم قطعة مستقيمة على مستوى.

رسم مستقيم ومستوى بأوضاع 
مختلفة، مستقيم عمودي على 

مستوى، مستقيم يوازي المستوى، 
 .مستقيم يقطع مستوى

إيجاد طول مسقط قطعة مستقيمة 
 .على مستوى

 . الزاوية بين مستقيمينإيجاد
.  إيجاد الزاوية بين مستقيم ومستوى

 .إيجاد الزاوية بين مستويين
 .إيجاد بعد نقطة عن مستوى

إعطاء أمثلة من داخل عرفة الصف 
 . على مفاهيم الهندسة الفراغية
 .التحقق من منطقية المسلمات

 برهنة النظريات المتضمنة في 
 .الوحدة

 بمحتوى حل تمارين وأمثلة مرتبطة
 .الوحدة
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 .األهداف) 5(ملحق

 جدول المواصفات لوحدة الهندسة الفراغية
 

 الرقم
        األهداف

 
 الموضوع

 
 المعرفة المفاهيمية

 
 المعرفة اإلجرائية

 
 حل مشكالت

 أوال
 

 في   مفاهيم ومسلمات
 الهندسة الفراغية

 النقطة، ( المسميات أن يتعرف الطلبة -1
 ).المستقيم، لمستوى

 .السبعة أن يذآر الطلبة نص المسلمات-2
أن يتعرف الطلبة النقاط المستقيمة،النقاط -3

 .المستوية

 أن يعين الطلبة على شكل مرسوم في -1
 ).نقاط معطاة، مستقيمات، مستويات:الفراغ

أن يعط الطلبة مثاًال على نقاط مستقيمة -2
 .وأخرى مستوية

 في الفراغ بأنها أن يميز الطلبة مجموعة من النقاط المعطاة-1
 )مستقيمة أو غير مستقيمة،مستوية أو غير مستوية(

أوضاع المستقيمات  ثانيا
 في الفراغ توالمستويا

أن يتعرف الطلبة -1
 ألمستقيمات،المتوازية،المتقاطعة،

 .ألمتخالفة
 أن يتعرف الطلبة-2

 .المستويات المتوازية،المتقاطعة

في أن يحدد الطلبة باالسم على شكل مرسوم -1
الفراغ آل من المستقيمات الموازية لمستقيم 
 .معلوم، المستقيمات الموازية لمستوى معلوم

أن يحدد الطلبة باالسم في شكل معلوم -2
 .المستويات الموازية لمستوى معلوم

أن يعمل الطلبة وسيلة تبين أوضاع المستقيمات والمستويات في -1
 .الفراغ

 مستقيم  توازي ثالثا
 ومستوى

يذآر الطلبة نص النظريات الواردة  أن -1
 .في الكتاب المقرر

 أن يبرهن الطلبة النظريات الواردة في -1
 .المقرر

 . أن يوظف  الطلبة نظريات الكتاب المقرر في حل مسائل معطاة-1

 مستوى مع  تقاطع رابعا
 مستويين متوازيين

أن يذآر الطلبة نص النظريات الواردة -1
 .في الكتاب المقرر

يذآر الطلبة النتائج الواردة في الكتاب أن -2
 .المقرر

 أن يبرهن الطلبة النظريات الواردة في -1
 .المقرر

أن يحسب الطلبة مساحات وأطوال اعتمادًا -2
 .على النظريات المعطاة

 . أن يوظف الطلبة النظريات والنتائج في حل مسائل معطاة-1
 

 مستقيم مع   تعامد خامسا
 مستوى

لبة تعامد مستقيم مع أن يتعرف الط-1
 .مستوى

 أن يذآر الطلبة نص النظريات الواردة -2
 .في الكتاب المقرر

أن يذآر الطلبة النتائج الواردة في الكتاب -3
 .المقرر

أن يتعرف الطلبة البعد بين مستويين -4
 )العمود على المستويين(متوازيين

أن يبرهن الطلبة النظريات الواردة في -1
 .المقرر

 .ف النظريات في حل مسائل معطاة أن يوظ-1
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أن يتعرف الطلبة اإلسقاط العمودي -1 اإلسقاط العمودي سادسا
 .لنقطة معلومة على مستوى معلوم

أن يتعرف الطلبة اإلسقاط العمودي لنطة -2
 .معلومة على مستقيم معلوم

أن يتعرف الطلبة اإلسقاط العمودي -3
لقطعة مستقيمة معلومة على مستوى معلوم 

 .اعها المختلفةبأوض
 أن يتعرف الطلبة اإلسقاط العمودي -4

لمستقيم معلوم على مستوى معلوم في 
 .الفراغ

أن يتعرف الطلبة الزاوية بين مستقيم -5
 .ومستوى

أن يتعرف الطلبة على النظرية الواردة -6
 .في الكتاب المقرر

أن يبرهن الطلبة النظرية الواردة في الكتاب -1
 .المقرر

لطلبة قياس الزاوية بين مستقيم  أن يحسب ا-2
 .ومستوى معلومين

 . العمودية لقطع مستقيمةالمساقطأن يمثل الطلبة  بالرسم -1
أن يحدد الطلبة المساقط العمودية الشكال هندسية -2

 .على مستوى في أوضاعها المختلفة..)مستطيل، مثلث(معطاة

   بين    الزاوية  سابعا
 )الزاوية الزوجية( مستويين

ن يتعرف الطلبة الزاوية بين أ-1
 ).الزاوية الزوجية(مستويين

أن يتعرف الطلبة الزاوية المستوية -2
 .لزاوية زوجية

 .أن يتعرف الطلبة قياس الزاوية الزوجية-3
 .أن يتعرف الطلبة المستويين المتعامدين-4
أن يذآر الطلبة نص النظريات الواردة -5

 .في الكتاب المقرر

االسم على شكل مرسوم في أن  يحدد الطلبة ب-1
 .الفراغ الزاوية الزوجية

أن يحدد الطلبة باالسم على شكل مرسوم في -2
 .الفراغ الزاوية المستوية

 .أن يحسب الطلبة قياس الزاوية الزوجية-3
 أن يبرهن الطلبة النظريات الواردة في -4

 .الكتاب المقرر

 .اة أن يوظف الطلبة النظريات الواردة في حل مسائل معط-1
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 .لكل فقرة من فقرات االختبار معامل الصعوبة والتميز) 6(ملحق                  
 

معامل  الفقرات السؤال
 الصعوبة

معامل 
 التميز

معامل  الفقرات السؤال
 الصعوبة

معامل 
 التميز

 1 الثالث
2 

0.58 
0.65 

0.70 
0.59 

 1 الرابع
2 

0.59 
0.64 

0.70 
0.58 

 
 

 األول

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

o.85 
o.73 
o.82 
0.79 
0.74 
0.82 
o.70 
0.67 

0.29 
0.41 
0.35 
o.35 
0.52 
0.35 
0.41 
0.64 

 
 
 

 الخامس

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0.73 
o.76 
o.70 
o.68 
0.73 
0.79 
0.79 
0.76 
0.67 

 

0.52 
0.47 
0.47 
0.52 
0.29 
0.35 
0.41 
0.47 
0.47 

 

 
 
 

 الثاني

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

0.70 
0.68 
0.67 
o.70 
0.76 
0.65 
0.52 
0.73 
0.79 
0.68 
0.82 
0.76 

0.47 
0.52 
0.41 
0.58 
0.35 
0.70 
0.58 
0.52 
0.29 
0.64 
0.35 
0.47 

 

 
 .شكل صحيحعدد المجيبين على الفقرة ب) ص( ن:             100 ×)ص(ن= معامل الصعوبة 

 . ن عدد   األفراد الذين أجابوا على الفقرة:                                            ن 
 

                عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة من ) ص( ع:    100 × )ص(د_ ) ص(ع= معامل التمييز 
  .بين أفراد المجموعة العليا                               ن              

 عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة من ) ص( د:                                              
 .  أفراد المجموعة الدنيابين                                              
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 اد المجموعة الواحدة                                            ن عدد افر  
 ).الذين حصلوا على أعلى عالمات(نصف عدد الطالب: المجموعة العليا
 ).الذين حصلوا على أدنى  عالمات( نصف عدد الطلبة: المجموعة الدنيا

 
 .فقرات االختبار بصورته النهائية) 7(ملحق

 .ألتحصيلي لوحدة الهندسة الفراغية االختبار 
  

                                                                           أجب عن جميع األسئلة     
 
 .، لكل فقرة ثالث  عالمات)عالمة24(: ال األولؤالس

أمام العبارة ) خاطئة(أمام  العبارة الصائبة وكلمة ) صائبة(أكتب بجانب كل عبارة فيما يلي كلمة 

 . الخا طئة
 
 .فتين يوجد مستوى واحد فقط يحتويهماألي نقطتين مختل (        ) -1
 
 . إذا كان ا،ب نقطتين في المستوى س فإن المستقيم اب يقع في المستوى س (       ) -2
 
 .يوجد ألية ثالث نقاط غير مستقيمة، مستوى واحد فقط يحتويها (       )  -3
 
 .المستقيمان المتخالفان ال يحويهما مستوى واحد (        ) -4
 
إذا كانت ا نقطة تقع خارج المستوى س فإن أقصر بعد بين النقطة والمستوى  س       ) (   -5

 .هو طول العمود النازل من النقطة على المستوى س
 
 .ْ فإن المستويين متقاطعان180إذا كانت الزاوية الزوجية بين مستويين   (          )-6
 
ية بين المستقيم ومسقطه العمودي على الزاوية بين مستقيم ومستوى هي الزاو (        ) -7

 .المستوى

 
 .بمستقيم واحد مستويان فقط يمر(       ) -8
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 .لكل فقرة عالمتان) عالمة24:(ال الثانيؤالس
 

 :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي

 

 فإن المستقيم ل إذا قطع المستقيم ل المستوى س في نقطتين على األقل -1
 المستوى س  يعامد- يقع بأكمله في المستوى س          ب-أ
 ْ  مع المستوى س60 يصنع زاوية قدرها - يخالف المستوى س                 د-ج
 
 : يتطابق مستويان إذا اشتركا في -2
 ستقامة واحدة ثالثة نقاط ال تقع على ا- ثالثة نقاط مستقيمة                              ب-أ
 .  عدد ال نهائي من النقاط المستقيمة- مستقيم                                 د-ج
 
 : عدد المستقيمات التي تمر بنقطتين مختلفتين هو-3
 1)                 د2)                     ج3)                      ب4) أ
 
 :ي  إذا تقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان ف-4
  مستوى- نقطتين          د- نقطة                ج- مستقيم               ب-أ
 
 عدد المستويات التي يمكن رسمها بحيث يمر كل منها بثالث نقاط من بين اربع نقاط غير -5

  :مستوية هو
 . واحد- اثنان            د- ثالثة                 ج- أربعة                ب-أ
 
  :إذا كان المستقيم ل عمودياً على كل مستقيم في المستوى س فإن  -6
 ليس واقعاً في ل- س          د⊂ ل  -س              ج//    ل -س            ب┴ ل -أ

 المستوى س  
 
 ا ذا كانت ا نقطة  تقع خارج المستوى س فإن عدد المستقيمات العمودية على المستوى والتي -7

 . تمر بها
  ال يوجد- ثالثة             د- اثنان                   ج-حد               ب وا-أ
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 سم، أقيم من ب عمود على مستوى 4=  سم، ا د 3= إذا كان ا ب ج د مستطيل فيه ا ب -8
 : سم، فإن طول ص د 4= المستطيل، وعينت عليه النقطة ص بحيث كان ب ص 

 . سم5)  سم           د32)       ج سم       41)                ب41)ا
 
 
سم على المستوى س، فإن الزاوية بين القطعة 5سم،وطول مسقطها 10 قطعة مستقيمة طولها -9

 :المستقيمة والمستوى س هي
 30ْ) ْ                د45) ْ                    ج60) ْ                 ب90) أ
 

مثلث مرسوم داخل المستوى س فإن مسقط   ب ج إذا كان س،ص مستويان متوازيان، أ-10
 :المثلث أ ب ج على المستوى ص هو

  مثلث- مستقيم            د- دائرة                   ج- نقطة                ب-أ
 

 عمودية على المستوى س فإن طول مسقطها على ،سم10 إذا كان طول قطعة مستقيمة -11
 :المستوى س يساوي

 صفر سم) سم              د2) سم                     ج5)          بسم      10) أ
 

 : المسقط العمودي لكرة على مستوى أفقي هو-12
 شكل - سطح قرص دائري          د- نقطة                    ج- دائرة               ب-أ

 بيضاوي
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 ). عالمة18:(ال الثالثؤالس
 

 . تيتينبرهن النظريتين  اآل
 .إذا تقاطع مستقيمان فإنه يوجد مستوى واحد يحويهما-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .إذا وازى مستقيم خارج مستوى مستقيماً في المستوى فإنه يوازي المستوى-2
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 ج ا

 ).عالمة16(ال الرابع ؤالس
  

 مثلث متساوي األضالع سْ، رسم في المستوى 45 الزاوية الزوجية بينهماس،صمستويان -1
سم وكان أحد إضالعه يقع على خط تقاطع المستويين، احسب مساحة المثلث الناتج 4طول ضلعه 

 صمن اإلسقاط العمودي للمثلث المعلوم على المستوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . معهما يكونان متوازيينهتقاطعطع مستوى مستويين متوازيين فإن خطي إذا ق برهن -2
 

                                                                                                          
                                ع                                        

                                                            س           
 

                                                                
                                                                     ص

       
 
 
 
 

      
                                                                            

س

ص
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 ).  عالمة18:(ال الخامسؤالس
 في الشكل المجاور

 
 :أسماء كل مما يأتي  اذكر

 
  . مستقيم يقطع الحرف س و-ا
  
 . مستقيم يعامد المستقيم د ش-ب
 
 . مستقيم يوازي  الحرف ص ع- ج
 
 .  مستقيم  يخالف المستقيم د ج-د
 

 .رف ب ج ويصنع معه زاوية قائمة مستقيم يخالف الح- هـ
 
 .  مستوى يوازي المستوى ب ج ش- و
 

  . مستوى يقطع المستوى س ص ع–  ز 
 
 .حرف يوازي ا لمستوى ط ب س- ح
 
 . مستقيم يقطع ا لمستوى س ص و-ط.
 
 
 
 
 
 
 

 ط

 ب

 د

 س

 ص

 ع

 و

 ظ

 ش
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 دليل المعلم) 8(ملحق

 :المعلمة/ عزيزي المعلم 

 العصف الذهني وكيفية إستراتيجية،حل المشكلة إستراتيجية  ماستخدا هذا الدليل عرض لكيفية في

 . وذلك من خالل تدريس وحدة الهندسة الفراغية،بينهما في طريقة تدريس واحدة) الدمج(التكامل 

 طريقة حل المشكالت

على طالبه وتوضيح أبعادها، وبعد ذلك يناقش ) حل مسألة(يقوم المعلم بطرح مشكلةن هي أ

ي تقود لحل المشكلة، وذلك بتحفيز الطالب على التفكير هم للخطوات والعمليات التهويوج

واسترجاع المعلومات المرتبطة بالمشكلة، وبعد ذالك يقوم المعلم بتقويم الحل الذي توصل إليه 

 -: هذه الطريقة تمر بثالث مراحل هيأنالطالب أي 

 التقديم-1

 التوجيه-2 

 .التقويم-3

 قواعد أساسية لطريقة حل المشكالت

 . جديدة أو مواقف غير مألوفة للطلبةأفكارالمشكلة حول تصميم -1

 . تحديد المتطلبات المعرفية السابقة والمهارات والعمليات الضرورية الالزمة لحل المشكلة-2

التأكد من استيعاب الطلبة لطبيعة المشكلة المطروحة، ويتم ذلك من خالل سؤال المعلم بعض -3

 .الطلبة إلعادة صياغة المشكلة

 .نب تقديم الحلول الجاهزة، واالكتفاء بتقديم تلميحات لتوجيه الطلبة إلى الحلتج-4

 .خلق مناخ تعليمي تعلمي مريح وآمن، يلعب المعلم فيه دور الميسر والداعم-5
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 واستخدام مهارات التفكير العليا كالتحليل والتركيب ألتباعديتشجيع الطلبة على التفكير -6

 .والتقويم

 .لى اقتراح مشكالت جديدةتشجيع الطلبة ع-7

 .تزويد الطلبة بمصادر للمعلومات تساعدهم في الوصول إلى حل المشكلة-8

 .تطوير أدوات مالئمة، واستخدامها لتقويم قدرة الطلبة على حل المشكلة-9

 .على المعلم أن يزاول مهمة تسهيل االتصال بين الطلبة-10

 .طلبةعلى المعلم أن يساعد على صنع معنى لحلول ال-11

 العقلي بين االستقاللفي أثناء المناقشة يجلس المعلم عادةً بين الطلبة، ويحاول أن يشجع -12

 .الطلبة

 دواعي استخدام طريقة حل المشكالت

 .تتمشى مع طبيعة عملية التعلم، التي تقتضي وجود هدف أو غرض يسعى المتعلم لتحقيقه-1

 . داخلياً للتفكير بحلهاوعليه فإن استخدام المعلم لمشكلة، يكون دافعا

 .تتفق مع مواقف البحث العلمي وتنمي لدى الطلبة روح التقصي-2

تتضمن اعتماد المتعلم على نشاطه الذاتي لتقديم حلول للمشكالت المطروحة،وتمكنه من -3

 .اكتشاف الطريقة أو المبدأ التي تمكنه من حل المشكالت

ة مواجهة سليمة، وتساعد في االعتماد على تساعد في تكوين مهارة مواجهة مشكالت الحيا-4

 .النفس

 .تحمل التالميذ المسؤولية أثناء تعلمهم، كونهم يضعون حلوالً محتملة للمشكالت التي تواجههم-5

تساعد على تنمية مفهوم التعلم الذاتي،كما تنمي كثيراً من المهارات االجتماعية، مثل االتصال -6

 .ستماع لهمواحترام آرائهم، واال،مع اآلخرين
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تساعد في ترسيخ مبدأ التعاون الن الطلبة يتناقشون ويتعلمون سوياً ويساعد بعضهم بعضاً في -7

 .فهم ما تعلموه

  الهندسيةالمشكالتخطوات حل 

 -:يمكن تحديد أربع خطوات لحل المسألة، وهي

 -:فهم المسألة-1

 .لمطلوب و الشروطالمعطيات و ا-: وتعني استيعابها وتحديد عناصرها األساسية، وهي

 -:خطة الحل-2

 والخطة هي تصور مسبق لما سيقوم به الفرد، وخطة حل المسألة تعني وضع تصور ذهني لحل 

 .المسألة، ومن هنا يأتي دور المعلم في طرح أسئلة تقود المتعلم إلى اكتشاف الحل

 -:التنفيذ-3

ابة خطوات حل المسألة بشكل  ويعني أن يقوم الطالب بتنفيذ خطة الحل، كأن يقوم الطالب بكت

 .متسلسل ومتتابع ومنطقي

 -:التحقق-4

ويعني التحقق من صحة الحل، وقد يكون ذلك بالسير بخطوات عكسية لخطوات الحل، أو عن 

 .قولية النتيجة التي توصل إليها الطالبعطريق تفحص م
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 العصف الذهني

 وهذه األفكار واآلراء جديدة ،لة معينة أفكار وآراء من الطلبة لحل مشك استنتاجيعني توليد و

 أي وضع العقل في حالة تصدي نشطة للمشكلة مدار البحث، وذلك لتوليد أكبر قدر من ،ومفيدة

 . واألمانالحريةبحيث يتاح للفرد جو من ،األفكار حول المشكلة

 قواعد أساسية للعصف الذهني

كام على األفكار المطروحة كي وهذا يعني عدم إصدار األح) إرجاء التقييم(النقد المؤجل -4

 .يتسنى لجميع الطلبة التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم

 .إطالق حرية الفكر، فكلما كانت األفكار أشمل وأوسع كان ذلك أفضل -5

 .االيجابية واإلبداعية  واشمل زادت فرص األفكارأكثرالكم قبل الكيف، كلما كانت األفكار  -6

 ليست حكرا على فاألفكاريمكن البناء على أفكار اآلخرين،  البناء على أفكار اآلخرين، -4     

 .أحد

 دواعي استخدام العصف الذهني

 .العصف الذهني سهل التطبيق-1

 .اقتصادي فال يتطلب أكثر من مكان مناسب-2

 .ينمي التفكير الناقد-3

 .مسلي ومبهج-4

 .ينمي الثقة بالنفس والقدرة على التعبير بحرية-5

 .كار إبداعية ظهور أفإلىيؤدي -6

 خطوات العصف الذهني

 -:إيجاد الحقائق-1
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يعني تعريف المشكلة وتحديدها بصورة واضحة،واإلعداد والتحضير بجمع البيانات ذات العالقة 

 .وتحليلها

 -:جاد األفكاريإ-2

يعني توليد األفكار أو البدائل التي يمكن أن تساعد في حل المشكلة، وتطوير األفكار وإضافة أفكار 

 .يدة وتعديلها ودمجها ومراجعتهاجد

 -:إيجاد الحل-3

 .يعني التقييم أي التحقق من الحلول المبدئية بالفحص واالختبارات، ومن ثم اختيار الحل النهائي

 بين حل المشكالت والعصف الذهني) الدمج(مراحل التكامل

بات تهيئة المكان وذلك بترتيب طاوالت الجلوس بشكل مناسب، ووضع الوسائل ومتطل          

وبأمان، وبحرية،و بدون إزعاج    ،العمل بطريقة تمكن الطلبة من التعامل معها بسهولة       

 .وفوضى

 استيعاب وتحديد: المرحلة األولى

 : حيث تشتمل على ما يأتي

 حل مشكالت-: فهم المسألة-1

 .المعطيات،المطلوب، الشروط-: وتعني استيعابها وتحديد عناصرها األساسية وهي

 عصف ذهني-: إيجاد الحقائق-2

واإلعداد والتحضير بجمع البيانات ذات العالقـة       .يعني تعريف المشكلة وتحديدها بصورة واضحة     

 .وتحليلها
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 البدائل والتصورات: المرحلة الثانية

 :حيث تشتمل على ما يأتي

 عصف ذهني-: إيجاد األفكار-1

باختيـار   تطـوير األفكـار   يعني توليد األفكار أو البدائل التي يمكن أن تساعد في حل المشكلة، و            

 .وإضافة أفكار جديدة، وتعديلها، ودمجها، ومراجعتها،بعضها

 حل مشكالت-: خطة الحل-2

 والخطة هي تصور سابق لما سيقوم به الفرد، وخطة حل المسألة تعني وضع تصور ذهني لحـل                 

 .المسألة، وهنا يأتي دور المعلم في طرح أسئلة تقود المتعلم إلى اكتشاف الحل

 التنفيذ واالختيار: رحلة الثالثةالم

 :حيث تشتمل على ما يأتي

 حل مشكالت-: التنفيذ-1

 ويعني أن يقوم الطالب بتنفيذ خطة الحل، كأن يقوم بكتابة خطوات حل المسألة بشـكل متسلسـل                 

 .ومتتابع ومنطقي

 عصف ذهني-: إيجاد الحل-2

 .ومن ثم اختيار الحل النهائي.تباراتواالخ أي التحقق من الحلول المبدئية بالفحص ،يعني التقييم

 التحقق:المرحلة الرابعة

 حيث تشتمل على ما يأتي

 حل مشكالت-:التحقق

 أو عـن    ، وقد يكون ذلك بالسير بخطوات عكسية لخطوات الحـل         ،ويعني التحقق من صحة الحل    

 .قولية النتيجة التي توصل إليها الطالبعطريق تفحص م
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  بين حل المشكالت والعصف الذهنيخطوات التدريس باستخدام التكامل

 .مجموعات غير متجانسة إلىالطلبة  تقسيم -

 .للمجموعة اختيار رئيس ومقرر -

 . مدون للمجموعةاختيار -

 .يطرح المعلم تمرين للتحمية مرتبط أو غير مرتبط بالدرس، يكون مشوقاً ومسلياً وجذاباً -

ر المعلم بأنه موجـه وميسـر   التهيئة للعمل حيث يقوم رئيس اللجنة بتذكير المشاركين بدو         -

وبدور كل مشارك   . للعملية التعليمية التعلمية وأنه ليس المصدر الوحيد للمعرفة، بل إحداها         

وأن الطالب بان للمعرفة، وليس متلقياً سلبياً لها،وأن التعلم من األقـران فـي              ،في العملية 

 وأن  . العمليـة  مناخ اجتماعي مريح وممتع يسوده األمان والحرية، عامل أساسي لنجـاح          

تكون توقعاتهم إيجابية مرتفعة، وأن أهدافهم محددة يمكن تحقيقها كلما كان تفاعلهم أفضل،             

 :ويقوم بتذكير المشاركين بقواعد العملية التي يجب مراعاتها وااللتزام بها ما أمكن مثل

 .االلتزام بتنفيذ تعليمات رئيس المجموعة -

 .االستماع بتأمل ألفكار المتحدثين -

 .اء فرصة لمقرر المجموعة بتدوين األفكارإعط -

 .إمكانية االستفادة من أفكار اآلخرين والبناء عليها -

 من مرحلة إيجاد األفكـار      االنتهاءما قبل    ة المتحدث وإرجاء التقييم والنقد إلى     ععدم مقاط  -

 .وتوليدها

السماح بعرض  األفكار بغض النظر عن درجة صحتها واعتبار كمها قبـل كيفهـا فـي                  -

 .حلة معينةمر
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المألوفـة وغيـر     عرض األفكار المطروحة وتصنيفها من حيث التشابه وتسجيل األفكار         -

 . المألوفة وترتيبها

 .تلخيص األفكار القابلة للتطبيق وعرضها على المشاركين -

 .البحث والتحقق من صحة هذا الحل تقويم األفكار واختيار الحل للمشكلة التي هي مدار -

 

 

 الدرس األول

 .                الزمن ثالث حصص مفاهيم ومسلمات في الهندسة الفراغية-:الدرس عنوان 

 
  - :األهداف

 .النقطة،المستقيم،المستوى،الفراغ.أن يتعرف الطلبة إلى المسميات )1(
 .أن يذكر الطلبة نص المسلمات السبعة )2(

 .أن يتعرف الطلبة إلى النقاط المستقيمة،النقاط المستوية )3(

 .لة على نقاط مستقيمة وأخرى مستويةأن يعطي الطلبة أمث )4(

 
 التقديم  :األولىالمرحلة 

 
 )1(نشاط

 إلىيرسم المعلم على السبورة بواسطة مسطرة طويلة مستقيمين متقاطعين مشيرا إلى امتداد المستقيمين  -
              . سطح السبورة أصبح مقسوما إلى أربعة أجزاءأن ويشير ماال نهاية

 
 

السبورة بواسطة مسطرة طويلة مستقيمين متعامدين يشير هنا المعلم إلى أن السطح يرسم المعلم على  -
يمكن تسمية كل جزء منها .  يقسم إلى أربعة أجزاء متساويةاألطراف من جميع ةماال نهايممتداً إلى 

 .ويمكن تسميتها بعكس عقارب الساعة من اليمين كما هو موضح بالرسم.بربع
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 ،نقاط على نفس الرسم كما هو موضح ويستخدم حافة المسطرة والتي تمثل مستقيمايرسم المعلم عدد من ال -
 :نالحظ ما يلي .ويقوم بوضعها على السبورة

             د ا                                   .يمكن رسم مستقيم يمر بأي نقطتين) 1( -

 .س، ب،ع:يمكن رسم مستقيم يمر بأكثر من نقطتين مثل) 2( -

                   س      ب           ع.      س، د،ح: يمكن رسم مستقيم يمر بثالث نقاط معينة مثل  ال) 3( -

                     ج      و                                                                                -
                                                    .                 التنفيذ والتوجيه-:المرحلة الثانية 

                                                                                                  
 . يطلب المعلم تشكيل مجموعات غير متجانسة-:دور المعلم 

 .يطلب منه التفكير والتأمل فيما سمعوه وشاهدوه -
 وأنها ليست بحاجة إلى .الطلبة صياغة عبارات يعتبرونها صحيحة بعدما أدركوا صحتهايطلب من  -

 .برهان

 يقوم الطلبة باستخدام األدوات المتوفرة في غرفة الصف والتي كانوا قد أعدوها بمشاركة -:دور الطلبة 
، بالونات، ابطاتر، خشبية ذات حافة مستقيمة،عيدان خشبية قطع ،المعلم، مثل لوح خشبي،مسامير، مساطر

،الصق،قطع من الشبك، صناديق من األثاثتستخدم في صناعة  )مايكا الفور (أنواعكرتون مقوى،قطع من 
 .الخ....الكرتون،
 إما داخل الغرفة أو في البيئة التي خشبي يمكن رسم مستقيم بين أي نقطتين،على ورقة أو لوح -)1(مجموعة 
 .يدركونها

وأن هناك نقاط يمر  )ليست على استقامة واحدة( ثالث نقاط معينة، هذا يعنيال يمكن رسم مستقيم واحد في -
 ).نقاط مستقيمة(بها مستقيم واحد 

 . ثالث نقاط ليست مستقيمة يحتويها المستوىاألقل هناك على أن نالحظ -) 2(مجموعة 

أي ،ستوى واحديمكن أن يمر بها م ال)ال تقع في مستوى واحد( نقاط ليست مستويةأربعفي حال استخدام  -
 . نقاط مختلفة غير مستوية على األقل4 األقلأن الفراغ يحتوي على 

 نالحظ أنه إذا وقعت نقطتان مختلفتان من مستقيم في المستوى فإن المستقيم يقع بكامله في -)3(مجموعة 
 .المستوى

ويسمى الخط يكون التقاطع بينهما مستقيم، ) واجهتين  ( تالحظ أن تقاطع مستويين في غرفة الصف  -
 .المشترك

 تالحظ أنه إذا حددت نقطة خارج مستوى فإن هناك مستوى وحيد يمر بها ويوازي المستوى -) 4(مجموعة
 .المعلوم
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تالحظ أنه إذا حددت نقطة خارج مستوى حدد منه مستقيم فإنه يمر بهذه النقطة مستقيم وأنه يوازي  -
 .المستقيم المعلوم

 .   ات مختلفة فان تقاطعهما نقطةاطع ثالث مستويق تإذانالحظ انه  -

 
 . التقويم-:المرحلة الثالثة 

 يقوم المعلم بالتعاون مع الطلبة بالتحقق من صحة العبارات التي توصلوا إليها، -:دور المعلم 
واستبعاد العبارات غير الصحيحة، ويتم إعادة صياغتها بلغة سليمة تنسجم ولغة الرياضيات ولغة 

 .الكتاب المقرر
المعلم من الطلبة التحقق من صحة العبارات ألتي توصلوا إليها بشكل عملي كواجب بيتي، يطلب  -

 .طالبا منهم أن يتوصلوا إلى عبارات أخرى إن أمكنهم ذلك
يطلب المعلم من أحد الطلبة تلخيص ما تم عمله في أثناء الحصة الصفية مشيداً بجهود الطلبة في التوصل  -

 .الحقا في إثبات نظريات ومسائل هندسية الحقةإلى المسلمات التي يحتاجونها 
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 .الدرس الثاني

 

 .                  الزمن ثالث حصص أوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغ-:عنوان الدرس 
  

  -:األهداف 
 .أن يتعرف الطلبة إلى أوضاع المستقيمات )1(
 . المستوياتأوضاع أن يتعرف الطلبة إلى  )2(

 ).الفضاء(يتعرف الطلبة إلى معنى الفراغ  أن  )3(

 
يشير المعلم إلى أن عود الخشب يمثل مستقيم ممتدا من الطرفين كذلك قطعة الكرتون تمثل مستوى ممتدا من 

 .جميع الجهات
 

  التقديم -: المرحلة األولى 
 . فقطاثنان عيدان خشبية عددها استعماليطلب المعلم من كل مجموعة ) 1(نشاط 

 .الوصول إلى األوضاع ألتي يمكن أن تكون عليها في الفراغمحاولة  -
 .تمثيل ما تم التوصل إليه بواسطة الرسم -

  التنفيذ -:المرحلة الثانية
 

 تقوم المجموعات بعدة رسومات 
 
 
 

  التقويم -:المرحلة الثالثة
 

 . يقوم المعلم بتفحص وتدقيق الرسومات ومناقشة الطلبة فيما تعني-:دور المعلم 
 . يتم رسم األوضاع المختلفة لمستقيمين في الفراغ، بشكل نهائي ويتم كتابة الحاالت وهي-:ر الطلبة دو

 .مستقيمان متوازيان) 5(  مستقيمان متقاطعان، الرسم 1،2،3الرسومات 
ن  تكوأنعلى ) متخالفانأنهما إلى المعلم  يشير.(مستقيمان لم يقعان في نفس المستوى ولم يتقاطعا) 6(الرسم 

 :األوضاع بشكل نهائي هي 
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 ) 2(     نشاط 
على ، يطلب المعلم من الطلبة استخدام عود خشبي واحد وقطعة واحدة من الكرتون المقوى-:األولىالمرحلة  

 .أن تحاول كل مجموعة دراسة  األوضاع ألتي يمكن أن يكون فيها المستقيم مع المستوى
 .على أن تقدم على شكل رسومات

 
  التنفيذ -:ثانية المرحلة ال

 
  اآلتيةتقدم المجموعات  الرسومات 

  التقويم -:المرحلة الثالثة 
مستقيم  يقع في ، تحمل نفس المعنى1،4فيالحظ أن الرسومات  ،يقوم المعلم مع الطلبة بتفحص الرسومات

 .المستوى، وتوضيح وتفسير بعض الرسومات غير الواضحة
 

 :تلفة لمستقيم ومستوى بشكل نهائي وهي  المخاألوضاع يتم رسم -:دور الطلبة
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 3(نشاط 
  التقويم - :األولىالمرحلة 

يطلب المعلم من كل مجموعة قطعتين من الكرتون المقوى وتحاول كل مجموعة رسم األوضاع ألتي يمكن ان 
 .تكونا فيه

 
  التنفيذ-: المرحلة الثانية 

 
  تقدم المجموعات الرسومات اآلتية 
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  التقويم -:ة الثالثة المرحل
 

 تحمل نفس 1،2،4،6يقوم المعلم مع الطلبة بتفحص الرسومات بتفحص الرسومات فيالحظ أن الرسومات 
 . تحمل نفس المعنى مستويان متوازيان5،3المعنى مستويين متقاطعين،  وأن الرسومات 

 
 : يقوم الطلبة برسم الرسومات بشكل نهائي وهي -:دور الطلبة 

 
 -:النهائي التقويم 

 .يقدم المعلم رسم للطلبة
 

 وهو أ ب ج د ل ع و س متوازي مستطيالت 
 
 

 :  اآلتية األسئلة عن اإلجابةويطلب منهم 
 

 
 .اذكر األحرف التي توازي الحرف س و )1(
 . اذكر األحرف التي ال تتقاطع مع الحرف س و )2(

 . اذكر األحرف التي ال تقع في نفس المستوي الذي يقع فيه الحرف دج )3(

 . اذكر المستويات التي توازي الحرف  أ ب )4(

 . اذكر المستويات التي يقطعها الحرف أ د )5(

 . اذكر المستويات التي تقاطع المستوى أ ب  و )6(

 . اذكر المستويات التي توازي المستوى أ ب س )7(
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 الدرس الثالث

 

 حصة واحدة:                                                         الزمن .عنوان الدرس 

 

 توازي مستقيم ومستوى

 

 :األهداف 

 .أن يبرهن الطالب النظريات األساسية في التوازي كما وردت في الكتاب المدرسي )1

 .معطاة في حل مسائل األساسيةأن يستخدم الطالب النظريات  )2

 

 :المتطلبات السابقة 

 .المسلمات الهندسية السبعة التي درست سابقاً •

 .تعريف التوازي •

 

 ) :1 (المشكلة

 . إثبات أنه إذا وازى مستقيم خارج مستوى مستقيماً في المستوى فانه يوازي ذلك المستوى

 

 استيعاب وتحديد : األولىالمرحلة 

  : مدورا لمعل
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 م حيث م مستقيم داخل //عرض المشكلة، وهي مستقيم ل خارج المستوى س ولكن ل  -

 . س//  أن المستقيم لإثباتالمستوى س، والمطلوب من الطلبة 

 في النظرية من خالل استخدام الموجودةيقدم المعلم صورة أخرى للمعطيات والشروط  -

غرفة الصف والمستقيمات الموجودة فيه 

 حيث يقدم دليالً عملياً على .والمستويات

صحة النظرية من خالل أسئلة يوجهها 

  .للطلبة

 : دور الطالب 

لمشكلة تكمن في إثبات النظرية نظرياً فهم المشكلة وتحديد المعطيات والمطلوب، وأن ا -

  . السابقةالمسلماتبخطوات رياضية منطقية تعتمد على 

 

    البدائل والتصورات : المرحلة الثانية 

 :    دور المعلم 

 . إلثبات النظريةاألفكاريطلب المعلم من الطلبة البدء بطرح  -

 . المطروحةاألفكارال ينتقد المعلم  -

 . األفكاريراقب المعلم سير تدفق -

  مثل ،يطرح تساؤالت لمساعدة الطلبة -

   وحيد ؟مستوىما هي الحاالت التي يتكون فيها 

 ما نتاج تقاطع مستوى مع مستوى ؟
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 : دور الطالب 

 .يبدأ الطلبة بطرح األفكار منطلقين مما تعلموا سابقاً من مسلمات ونظريات -

 

 م فإنه يوجد مستوى وحيد //ا أن ل  تفكر في حاالت تكوين مستوى وحيد فتالحظ بم)1(مجموعة 

 .)تعريف توازي(يحتويهما 

إذا تقاطع مستويان ( ص مستويان متقاطعان ويتقاطعان في مستقيم ، تالحظ أن س)2(مجموعة 

 .) يتقاطعان في مستقيمفإنهما

 . م إذن ال يوجد نقاط مشتركة بينهما // تالحظ انه بما أن  ل)3(مجموعة 

 . س// يوجد نقاط مشتركة بين ل والمستوى س لذلك م ل  تالحظ انه ال)4(مجموعة 

 . تسير باتجاه مغاير في طريقة البرهان وذلك باستخدام التناقض)5(مجموعة 

يقوم الطلبة بوضع تصوراتهم للحل من خالل خطط ذهنية يتم التقيد فيها من خالل رئيس  -

 .المجموعة

 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

  :دور الطالب 

يقوم الطلبة بتنفيذ خطة الحل، وذلك بكتابة خطوات الحل أو الحلول التي توصلوا إليها  -

 .بشكل متسلسل ومنطقي

 : دور المعلم 

 .يتفحص الحلول المكتوبة، ومن ثم يتم اختيار الحل النهائي بالتعاون مع الطلبة -
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 التحقق: المرحلة الرابعة 

 فإذا تعثر ذلك يقوم المعلم بالتحقق من صحة ،قولية الحليقوم المعلم بتكليف الطلبة بالتحقق من مع

الحل بعد كتابة الحل على السبورة بالطريقة المالئمة وذلك بتعديل بعض الخطوات إذا كان ذلك 

 .ضرورياً

 : من خالل ،مالتقييبعدها يقوم المعلم بعملية 

 .الطلب من أحد الطلبة القيام بكتابة خطوات البرهان على السبورة )1

 .يد واجب بيتي هو حل تمارين من الكتاب المقررتحد )2

يطلب المعلم من الطلبة نصاً عكس هذه النظرية ومن ثم إثباتها على أن يكون ذلك نشاطاً  )3

 .خارجياً يقدم للمعلم مكتوباً على أن يصحح من قبل المعلم

 من خالل عمل ، وسيلة تقدم تصوراً واضحاً لنص النظريةإحضارالطلب من الطلبة  )4

 . ورق المربعاتأو، هندسي أو بواسطة استخدام الكرتونمجسم

 

 الدرس الرابع

 حصتان: تقاطع مستوى مع مستويين متوازيين               الزمن : عنوان الدرس 

 

 األهداف   

 .أن يبرهن الطالب النظريات الواردة في الكتاب المقرر )1

 .أن يوظف الطلبة النظريات والنتائج لحل مسائل معطاة )2

حسب الطلبة مساحات وأطوال اعتماداً على أن ي )3

 .النظريات المعطاة
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 .أن يذكر الطلبة النتائج الواردة في الكتاب المقرر )4

 

 المتطلبات السابقة

 .المسلمات الهندسية السبعة التي درست سابقاً )1

 .نظريات التوازي التي درست سابقاً )2

 

 ) :1(المشكلة رقم 

 .طي تقاطعه معهما يكونان متوازيين إذا قطع مستوى مستويين متوازيين فإن خ

 

 االستيعاب والتحديد: المرحلة األولى 

 

 : دور المعلم 

ع مستوى ثالث قاطع لهما ، ص مستويان متوازيان،يقوم المعلم بعرض المشكلة وهي س -

 . جـ د على الترتيب،في ا ب

 .يقوم المعلم برسم الشكل المرافق على السبورة -

 . استخدام كرتون لتمثيل الشكل المرافقبإمكانيةيذكر المعلم الطلبة  -

المواد الالزمة يتم تحضيرها من قبل ( تمكين الطلبة من عمل هذا الشكل لمساعدة المعلم  -

 .)المعلم والطلبة وهي موجودة في غرفة الصف 

 :دور الطالب 

 .يقوم الطلبة بتحديد المعطيات والمطلوب والشروط -
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 بشكل ملموس وعملي صحة النظرية قبل الشروع في حال نفذ الطلبة الوسيلة يدرك الطلبة -

 .في إثباتها نظرياً

 البدائل والتصورات : المرحلة الثانية 

 :دور المعلم 

يطلب المعلم من الطلبة طرح األفكار إلثبات صحة النظرية بدون أن ينتقد هذه األفكار وال  -

 .توليد األفكاريسمح للطلبة بانتقادها حسب قواعد العملية لحين االنتهاء من عملية 

 .يطرح المعلم تساؤالت تساعد الطلبة على توليد األفكار -

 . ص ماذا يعني ؟،تساوي المستويين س -

 . لماذا ؟،هل أ ب يتقاطع مع جـ د -

  جـ د يحتويها مستوى واحد ؟،هل أ ب -

 :دور الطالب 

 يبدأ الطلبة بطرح أفكارهم مثل -

 .ط مشتركة بينهما ص متوازيان إذن ال توجد نقا، بما أن س)1(مجموعة 

 . بما أن ع يقطع المستوى س فان أب خط تقاطعهما وإن أ ب محتواه في س)2(مجموعة 

 . جـ د تقاطعهما المجموعة الخالية، أ ب)3(مجموعة 

 . جـ د محتواه في ص، جـ د خط تقاطع ع مع ص)4(مجموعة 

 . جـ د يحتويهما مستوى واحد ع وال يتقاطعان، أ ب)5(مجموعة 

 .لبة بوضع تصورات ذهنية لخطة الحليقوم الط -
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 التنفيذ واالختيار : المرحلة الثالثة 

 : دور المعلم 

 يطلب من الطلبة كتابة الحل بخطوات واضحة وبشكل متسلسل ومنطقي وتنفيذ خطة الحل  -

يقوم بتفحص الحلول المكتوبة مع الطلبة واختيار الحل المناسب للمشكلة ويستبعد الحلول  -

 .الغير مناسبة

 :دور الطالب 

 .يقوم الطالب بتنفيذ خطة الحل وكتابة الحلول بطريقة مناسبة -

 التحقق:  المرحلة الرابعة 

 : دور المعلم 

بالمشاركة مع الطلبة يتم التحقق ويكتب المعلم الحل بصورته النهائية على السبورة وقد  -

 .يقوم بذلك طالب بإشراف المعلم

 حقق إذا توفر ذلكيطلب المعلم من الطلبة طرق أخرى للت -

 

  :التقويم

 .يطلب المعلم من الطلبة كتابة الحل على أن يسلم ويتم تصحيحه في وقت الحق -

يطلب المعلم من ا لطلبة صياغة نتائج ممكنة من خالل ما تم إثباته، على أن تدون ويتم  -

 .التأكد من صحتها ومالئمتها لما ورد في الكتاب المقرر

 ) :2(المشكلة رقم 

 . أ نقطة تقع بين المستويين.ويان متوازيان ص مست،س
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 ، د  والمستوى ص في هـ، د أ جـ  فقطعا المستوى س في ب، ب أ جـ،رسم من أ المستقيمين

 .جـ

اوجد مساحة المثل أ ب   2 سم36=  وكانت مساحة المثلث أ هـ جـ 1/2=  أ جـ /فإذا كان أ ب 

 .جـ

 المتطلبات السابقة

 . النظريات السابقةمعرفة )1

معرفة مساحة المثلث بداللة أ طول أضالعه  )2

 .وزواياه

جا ×  حاصل ضرب ضلعين 1/2= مساحة المثلث 

  .الزاوية المحصورة بينهما

 .تشابه المثلثات )3

 

 

 استيعاب وتحديد: المرحلة األولى 

 :دور المعلم 

 عرض المشكلة كما وردت أعاله ويشير المعلم إلى إمكانية صياغة المشكلة بطريقة أخرى  -

 :ور الطالب د

 د هـ ،ب جـ(  وبناء على معلومات سابقة ،تحديد المعطيات والمطلوب والشروط -

وهذا المستوى يقطع المستويين المتوازيين ) مستقيمان متقاطعان يحتويهما مستوى واحد 

 . هـ جـ خطا تقاطعه معهما// ص، وعليه ب د ،س
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 :يتم تحديد المشكلة بطريقة أخرى وهي -

 1/2=  أ جـ / فإذا كان أ ب . هـ جـ// ب د .ان متقاطعان في أ د هـ مستقيم،ب جـ

 وكانت مساحة المثلث 

 . احسب مساحة المثلث أ ب د،2 سم36=  أ هـ جـ 

 البدائل والتصورات : المرحلة الثانية 

 : دور المعلم 

 .يطلب من الطلبة البدء في طرح األفكار ويراقب سير تدفقها بدون انتقاد -

 . ماذا يمكن أن نستفيد من تشابه المثلثات ؟.تيطرح بعض التساؤال -

 . منها ؟االستفادة وكيف يمكن ،1/2=  أ جـ /ماذا يعني أ ب  -

 

 :دور الطالب 

 .2 /أ هـ =  أ د ،2 /أ جـ =  يالحظ ان أ ب )1(مجموعة 

 .جا الزاوية أ× أ د × أ ب  × 1/2=  يالحظ ان مساحة المثلث أ ب )2(مجموعة 

 .جا الزاوية أ× أ جـ × أ هـ  × 1/2= ن مساحة المثلث أ هـ جـ  يالحظ ا)3(مجموعة 

 . يالحظ ال بد من وجود عالقة بين مساحة المثلثين)4(مجموعة 

 .يقوم الطلبة بوضع تصورات ذهنية لخطة الحل -

 :دور المعلم 

 .يطلب من الطلبة كتابة تصوراتهم للحل أو للحلول -

 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

 : المعلم دور 
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 . المطروحةواألفكاريقوم المعلم بالتعاون مع الطلبة بتفحص الحلول  -

  :بدورا لطال

  لاختيارا لحيقوم الطالب بكتابة الحلول ويتم  -

 جا الزاوية أ× أ د × أ ب  × 1/2= مساحة المثلث أ ب د 

 جا الزاوية أ × 2/أ هـ × 2/أ جـ(  × 1/2                          = 

 ]جا الزاوية أ × ) 4/أ هـ × أ جـ  ( [ × 1/2                   =        

 )جا الزاوية أ × أ هـ × أ جـ  × 1/2( × 1/4                          = 

 مساحة المثلث أ هـ جـ  × 1/4                          = 

 2 سم9 = 36 × 1/4                          = 

 تحققال:  المرحلة الرابعة 

 : دور المعلم 

 .يقوم المعلم بالتعاون مع الطلبة بالتحقق من صحة ومعقولية الحل من خالل أمثلة مشابهة -

 

  :التقويم

 .يطلب المعلم من الطلبة حل تمارين وأسئلة في الكتاب المقرر -1

يطلب المعلم من الطلبة عمل مجسم يوضح المشكلة، وذلك باستخدام مواد موجوده في  -2

، كرتون )عيدان شواء (  المعلم والطلبة، مثل عيدان الخشب الطويلة عدهاأالصف كان قد 

 .ورابطاتمقوى 
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 الدرس الخامس

 حصتان: تعامد مستقيم مع مستوى                              الزمن : عنوان الدرس 

 
 :األهداف 

 
 .معطاةأن يوظف الطلبة النظريات الواردة في الكتاب المقرر لحل مسائل  -3
يتوصل الطلبة إلى النتائج المتعلقة بالنظريات الواردة ويستخدمها فـي حـل المسـائل              أن   -4

 .المعطاة

 
 المتطلبات السابقة

 
 .األوضاع المختلفة لمستقيم ومستوى في الفراغ )3

 واقعاً بأكملـه فـي   أو قاطعاً للمستوى في نقطة، أوأن يكون موازياً لمستوى معلوم،    وهي إما 
 .المستوى

 . مائالً عليهأويم قاطعاً لمستوى فإما أن يكون عمودياً عليه، إذا كان المستق )4

 
 )1(المشكلة 

 
في متوازي المستطيالت برهن أن مربع طول أحد األقطار يساوي مجموع مربعات أبعاد ثالثـة               

 . في نقطهمتقاطعةأحرف 
 

  وتحديداستيعاب:  المرحلة األولى 

 
 دور المعلم 

 ل  يعرض المشكلة وهـي أ ب جــ د س ص ع            -
  أثبت أن ،متوازي مستطيالت ل ب أحد أقطاره

 2)د ل + (2)د جـ + (2)د أ = (2)ل ب(
يقدم المعلم تمثيالً للمشكلة عبـر اسـتخدام غرفـة           -
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  لمساعدة الطلبة على تخيل      األضالع متوازي   وأقطارالصف موضحاً األحرف المتقاطعة     
 .المشكلة

 دور الطالب
 وأن المشكلة تكمن في إثبات المطلوب       ،لمطلوبفهم المشكلة من حيث تحديد المعطيات وا       -

 .نظرياً ال عملياً
  البدائل والتصورات: المرحلة الثانية 

 دور المعلم 
 .يطلب المعلم من الطلبة بالبدء بطرح األفكار إلثبات المطلوب -
 .يراقب سير تدفق األفكار بدون توجيه االنتقاد -

  مثل ،يطرح عليهم بعض التساؤالت -

 .تطيل بأبعادهعالقة قطر المس •
 .متى نستخدم نظرية فيثاغوريوس •

 .يعطي المعلم الثقة للتحرك في غرفة الصف والتأمل وإدراك المشكلة بشكل محسوس -
 دور الطالب

 . الطلبة بطرح األفكار مما تعلموه سابقاً من مسلمات ونظرياتيبدأ -
 .ال بد من رسم مستقيم يصل بين النقطة د وبين النقطة ب) 1 (مجموعة
 900= د ل عمودي على ب جـ يعني أن الزاوية ل د ب ) 2 (عةمجمو

 )1.... (.2)دب+ ( 2)ل د= ( 2)ل ب(إذن 
 900=  بما ان أ ب جـ د مستطيل يعني الزاوية ب جـ د ) 3 (مجموعة

 )2.... (.2)د جـ + (2)ب جـ= ( 2)ب د(إذن  
 ينتج ) 1( في 2)د ب(تعويض بدل ) 4 (مجموعة

 2)د جـ( 2)ـب ج + (2)ل د = (2)ل ب(
تقوم باستخدام بعض األدوات مثل المتر لقياس أبعاد الغرفة، وأقطار القاعدة فيهـا،             ) 5 (مجموعة

 .، التي تشكله لتقديم إثبات عملي على صحة الحل بشكل عملياألضالعوأقطار المتوازي 
 

 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

 
 دور الطالب

وذلك بكتابة خطوات الحـل بشـكل متسلسـل ومنطقـي،           يقوم الطلبة بتنفيذ خطة الحل،       -
 .ويقررون الحل الذي اتفقوا عليه
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 دور المعلم 
  مع الطلبة بالتعاونمراقب لعمل الطلبة ويتفحص الحلول الممكنة ومن ثم يقر الحل النهائي  -
 الحل جاء بفضل تعاونهم وقدراتهم وان المعلم كان ميسر ومؤكد لصـحة             أنيظهر للطلبة    -

 .بهما قاموا 

 
 التحقق: المرحلة الرابعة 

 
 وهل هنـاك    ، متسائالً كيف يمكن ذلك ؟     ،يطلب المعلم التحقق من صحة ومعقولية الحل من الطلبة        

 .طرق أخرى للتحقق ؟
 

 :التقويم 

 
 وعليه مراقبة ما يكتبون كيال يقعوا       ،يطلب المعلم من الطلبة كتابة الحل بشكل نهائي على دفاترهم         

 . الخطأفي
 
 
 

 )2(لة المشك

 
 ، وعلى أبعاد متساوية من رؤوسه     مستواه م نقطة ال تنتمي إلى       ،أ ب جـ مثلث قائم الزاوية في ب       

  المستوى أ ب جـ ┴ أثبت أن م ل ،فإذا كانت ل منتصف أ جـ
 

 استيعاب وتحديد: المرحلة األولى 

 
 دور المعلم

عرض المشكلة مع رسم توضـيحي مرافـق ثالثـي           -
 .األبعاد

 اؤالت منها يقدم المعلم تس -

  بالوتر ؟،ما عالقة القطعة الواصلة بين رأس المثلث قائم الزاوية ومنتصف الوتر •
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 دور الطالب
 .فهم المشكلة من خالل تحديد المعطيات والمطلوب -
 كذلك النقطة م تبعد عـن رؤوس  ،وأن النقطة ل تبعد عن رؤوس المثلث مسافات متساوية        -

 . المستوى أ ب جـ┴مطلوب إثبات أن م ل  وال،)بالفرض( المثلث مسافات متساوية 

 
 البدائل والتصورات: المرحلة الثانية 

 
 دور المعلم 

 .يطلب المعلم من الطلبة البدء في طرح األفكار إلثبات صحة المطلوب -
 وذلك من خـالل عمـل مجسـم         ،يراقب سير األفكار بدون انتقاد تاركاً لهم حرية العمل         -

 .الستيعابهاللمسألة يسهل التصور على الطلبة 

 . هل هناك مثلثات متطابقة ؟، م جـ  ؟، ما عالقة أ م،يطرح تساؤالت -

 
 دور الطالب 

يبدأ الطلبة بطرح األفكار منطلقين مما تعلموه سابقاً من مسلمات، ونظريات، وخبرات في              -
 .حل المشكلة في مسائل سابقة

 
 .ل جـ=  اذن أ ل ،ل منتصف أ جـ) 1 (مجموعة
 . جـ بالفرضم= أ م ) 2 (مجموعة
  جـ م ل يمكن أن يتطابقا ألن،المثلث أ م ل) 3 (مجموعة

 م جـ بالفرض= أ م 
 م ل مشترك

 ل جـ بالفرض= أ ل 
  900=  ينتج من التطابق قياس الزاوية م ل أ . جـ م ل، ينطبق المثلثان أ م ل،إذن

 . أ جـ┴إذن م ل 
 2)م ل + (2)أ ل= ( 2)أ م)  (4 (مجموعة

 2)م ل+ ( 2)ب ل= ( 2)م ب( اذن ،ب ل= م ل 
 900=  الزاوية م ل ب ،إذن

  على ب ل ┴يعني ان م ل 
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 على مستقيمين متقاطعين يكون عمودياً على المستوى الذي يحويهمـا           ┴ حسب النظرية م ل      ،إذن
 .وهو المستوى أ ب جـ

 
 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

 
 دور الطالب 

 وذلك بكتابة خطوات الحل بشكل متسلسل       إليهاي توصلوا   يقوم الطلبة بتنفيذ خطة الحل الذ      -
 .ومنطقي

 دور المعلم 
 التعـديالت الفنيـة     وإدخاليقوم بتفحص الحل مع الطلبة ومن ثم يتم اختيار الحل النهائي             -

 .الالزمة عليه وذلك بالتعاون مع الطلبة
 

 التحقق: المرحلة الرابعة 

 
تمـام   متسائالً عن الطرق المختلفـة إل      ، ومعقوليته يطلب المعلم من الطلبة التحقق من صحة الحل       

 . حين كتابة الحل النهائي ويتم تدوينه في دفاترهم الخاصةإلى ويراقب ما يقوموا به الطلبة .ذلك
 
 

 التقويم 

 
 . كتابة الحل على السبورةإعادةيطلب المعلم من احد الطلبة  -
 .يطلب من الطلبة حل تمارين ومسائل من الكتاب كواجب بيتي -

 أن  إلـى ويشير هنا المعلـم     . في الكتاب المقرر  ) 3( نظرية   إثباتيطلب المعلم من طلبته      -
 يكون  هذا نشاطاً خارجياً يقوم به الطلبة فـي           أنعلى  .  مصادر مختلفة  إلىالجهد يحتاج   

 .اختيارياخارج الحصة الصفية 
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 الدرس السادس

 

 ثالث حصص:                الزمن اإلسقاط العمودي                  : عنوان الدرس 

 
 :األهداف 

 . في الكتاب المقررالواردةأن يبرهن الطالب النظريات  )1
 .أن يوظف الطالب النظريات في حل مسائل معطاة )2

 .أن يحسب الطالب قياس زوايا وأطوال في مسائل معطاة )3

 
 المتطلبات السابقة 

 
 .المسلمات التي درست سابقاً )1
 .طالب سابقاًالنظريات التي درسها ال )2

 
 )1(المشكلة 

 
 فان مسقط المسـتقيم     ، رسم مستقيم مائل على مستوى، وكان عمودياً على مستقيم في المستوى           إذا

 .المائل على المستوى يكون عمودياً على هذا المستقيم
 

  وتحديداستيعاب: المرحلة األولى 

 
 دور المعلم

 : عرض المشكلة وهي  -
قطة خـارج    أ ن  ،جـ د مستقيم في المستوى س     

 ، المستوى س┴ أ هـ ،المستوى س
 والمطلوب إثبات أن هــ ب       ، جـ د  ┴ أ ب   

 . جـ د┴
 

 دور الطالب 
 .فهم المشكلة وتحديد المعطيات والمطلوب -



 101

 .رسم توضيحي عما هو مبين أعاله -

 
 البدائل والتصورات: المرحلة الثانية 

 
 دور المعلم

 .بات المطلوبيطلب المعلم من الطلبة البدء بطرح األفكار إلث -
 . إجابةأيةال ينتقد المعلم  -

 .يراقب سير تدفق األفكار -

  منها،يطرح بعض التساؤالت -

 .  هل هو عمودياً على جـ د ؟، على المستوى س┴أ هـ 
 

 دور الطالب 
 . والنظريات السابقةوالتعريفاتيبدأ الطلبة بطرح أفكارهم منطلقين من المسلمات  -

 
 . إذن أ هـ عمودي على أي مستقيم في المستوى س          ، على س  ┴نفكر بما أن أ هـ      ) 1 (مجموعة

 . جـ د┴ إذن أ هـ ،جـ د مستقيم في المستوى س
 . على جـ د بالفرض┴أ ب ) 2 (مجموعة
 . جـ د┴ أ ب ، جـ د┴بما أن أ هـ ) 3 (مجموعة

 . أ ب،إذن جـ د عمودي على كل من المستقيمين المتقاطعين أ هـ
 . المستوى أ هـ بجـ د عمودياً على) 4 (مجموعة

 . هـ ب┴ إذن جـ د ،لكن هـ ب مستقيم يقع في المستوى أ هـ ب 
 

 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

 
 دور المعلم 

يتحقق المعلم مع الطلبة من صحة ما توصلوا إليه وذلك مـن خـالل التعميمـات التـي                   -
فإنـه عمـودي علـى       عامد مستقيم مستقيمين متقاطعين في نقطة        إذا مثل   ،استخدمت فيه 

 .المستوى الذي يحويهما
 .يطلب المعلم من الطلبة تنفيذ خطة الحل وان يكتبوا ما توصلوا إليه -
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 دور الطالب 
يقوم الطلبة بتنفيذ خطة الحل وذلك بكتابة خطوات الحل الذي توصـلوا إليـه بخطـوات                 -

 .واضحة وبتسلسل منطقي
 

 التحقق: المرحلة الرابعة 

 
 دور المعلم

علم بتفحص الحلول أو الحل المكتوب، ومن ثم يتم كتابة الحل النهائي بالتعاون مع              يقوم الم  -
 . في نفس الوقت تتاح الفرصة للتحقق من صحة الحل بأي من الطرق المالئمة،الطلبة

 
 ) 2(المشكلة 

 
 ،2سم10=  حيث أ د ، على المستوى أ ب جـ┴ أ د ،2سم20= في الشكل الموضح أ جـ 

 : أوجد ،300= الزاوية أ جـ ب  قياس ، ب جـ┴د ب 
 قياس الزاوية أ ب د) 2(طول د ب    ) 1(
 

 استيعاب وتحديد: المرحلة األولى 

 
 دور المعلم 

بعد .عرض المشكلة وهي كما وردت أعاله -
 كما للمسألةأن يقوم المعلم برسم توضيحي 

 .هو موضح بالشكل المرافق على السبورة

 
 دور الطالب 

 من خالل الرسم أو من خالل استخدام مواد ،المعطيات والمطلوبفهم المشكلة وتحديد  -
 . في الصف مثل الكرتون المقوى وعيدان خشبية لتصور المشكلةموجودة

 . على مستوى المثلث أ ب جـ┴المعطيات أ د  -

 .300=  قياس الزاوية أ جـ ب ،2سم20=  أ جـ ،2سم10= أ د 

 . طول د بإيجاد) 1(المطلوب  -

 .قياس الزاوية أ ب د) 2 (                
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 البدائل والتصورات: المرحلة الثانية 

 
 دور المعلم

 .يطلب المعلم من الطلبة البدء بطرح األفكار والحلول -
 .ويراقب سير تدفق األفكار -

 .ال ينتقد إجابات وأفكار الطلبة -

  منها،يطرح بعض التساؤالت لتسهيل العملية -

 .300ب المثلثية للزاوية هل يمكن أن نجد طول أ ب باستخدام النس

 
 

 دور الطالب
 يبدأ الطلبة بطرح أفكارهم -

 
 . على جـ بأيضا جـ ب مسقطه أ ب عمودي ┴د ب ) 1 (مجموعة
 .1/2= أ جـ / أ ب  = 30جـا ) 2 (مجموعة

 .2سم10=  أ ب ← 1/2 = 20/ أ ب 
 )أ د عمودي على أ ب ( د أ ب مثلث قائم الزاوية ) 3 (مجموعة

 2)أ ب + (2)أ د = (2)ب د (←
  102 + 102 = 2)ب د(
 200 = 2)ب د(

  2  سم2   10=        ب د 
 1 = 10/10= أ ب / أ د =  ظـا الزاوية د ب أ .2سم10=  أ ب ،2سم10= أ د ) 4 (مجموعة

 .450= إذن قياس الزاوية د ب أ 
 

 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

 
 دور المعلم

 وذلك بالطلب من الطلبة إعادة كتابة ،صحة ما توصلوا إليهيتحقق المعلم مع الطلبة من  -
 .الحلول أو الحل على السبورة
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 دور الطالب 
 .يقوم الطلبة بكتابة الحل ويتم اختيار الحل بشكل نهائي -

 
 

 التحقق : المرحلة الرابعة 

 
وم الطلبة  ويق،يقوم المعلم مع الطلبة بالتحقق من صحة الحل وذلك باستخدام الطرق المالئمة لذلك

 .بكتابة الحل وتدوينه في الدفاتر أو األوراق الخاصة بهم
 

 التقويم النهائي

 
 تصحح األوراق أنيطلب المعلم من جميع الطلبة حل سؤال مشابه ويتم تقديمه للمعلم على  -

 .وتعاد للطلبة
 .يطلب المعلم حل تمارين ومسائل في الكتاب المقرر -

 
 الدرس السابع

 
 )   الزاوية الزوجية ( وية بين مستويين الزا: عنوان الدرس 

 

 ثالث حصص:  الزمن 

 
  :األهداف 

 
 . في الكتاب المقررالواردةأن يبرهن الطلبة النظريات  )1
 .معطاةأن يوظف الطلبة النظريات في حل مسائل  )2

 .أن يحسب الطلبة قياس الزاوية الزوجية )3

 
 المتطلبات السابقة 

 .النظريات التي تعلمها الطالب سابقاً )1
 .المسلمات والنظريات التي تعلمها سابقاً )2
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 )1(المشكلة 

 
إذا كان مستقيم عمودياً على مستوى فكل مستوى يمر بهذا المستقيم يكون عمودياً على ذلك 

 .المستوى
 

 االستيعاب والتحديد: المرحلة األولى 

 
 دور المعلم

 :عرض المشكلة وهي  -
 ، س ويالقيه فيه بالمستوىأ ب عمودي على 

توى ص يحوي المستقيم أ ب ويقطع المستوى المس
 س في جـ د 

المطلوب إثبات أن المستوى ص عمودي على 
  .المستوى س

 .ارسم ب هـ في المستوى س وعمودي على جـ د
 

 دور الطالب
 وذلك ،فهم المشكلة وتحديد المعطيات والمطلوب -

من خالل تأمل الشكل المرسوم أو عمل مجسم 
 .من الكرتون يوضح ذلك

 
 البدائل والتصورات: مرحلة الثانية ال

 
 دور المعلم

 حين الحصول إلىيطلب المعلم من الطلبة البدء في طرح األفكار بدون انتقاد اإلجابات  -
 .على كم من األفكار

 .يراقب سير تدفق األفكار -

 .مشجعاً وميسراً -

ما  ب هـ  يحتويه، منها هل أ ب،يقدم بعض التساؤالت في حال إخفاق الطالب في ذلك -
 .مستوى واحد
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 دور الطالب
 يبدأ الطلبة بطرح األفكار -

 
 . جـ د مستقيم يقع في س،أ ب عمودي على المستوى س) 1 (مجموعة

 .إذن أ ب عمودي على جـ د
 .ب هـ عمودي على جـ د بالعمل) 2 (مجموعة

 .إذن جـ د عمودي على ب هـ
 . ب هـ،جـ د عمود على كل من أ ب) 3 (مجموعة

 .لى المستوى أ ب هـإذن جـ د عمودي ع
 . ص،قياس الزاوية أ ب هـ هو قياس الزاوية الزوجية بين المستوى س) 4 (مجموعة

 . ألن أ ب عمودي على المستوى س فهو عمودي على ب هـ،لكن أ ب هـ قائمة
 .المستوى ص عمودي على المستوى س لكن الزاوية الزوجية بينهما قائمة) 5 (مجموعة

 
 فيذ واالختيارالتن: المرحلة الثالثة 

 
 دور المعلم

 .يطلب من الطلبة تنفيذ خطة الحل ويقوم بتفحص خطوات الحل مع الطلبة -
 

 دور الطالب 
يقوم الطلبة بترتيب الحل أو الحلول وذلك بكتابتها بشكل متسلسل ومنطقي ويتم اختيار  -

 .الحل النهائي
 

 التحقق: المرحلة الرابعة 

 
 على أن ،الذي تم االتفاق عليه بالطرق المناسبة ة التحقق للحليقوم المعلم مع الطلبة بإجراء عملي

 . النهائيةبالصورةيكتب من قبل أحد الطلبة على السبورة 
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 )2(مشكلة 

 
 أ جـ ┴ رسم ب د ، سم       3 10  =   أ ب ،     30=  الزاوية  أ أ ب جـ مثلث فيه قياس

  ،قابله في هـ
 ) د ، جـ أ،ب( جد قياس الزاوية الزوجية 

 
 استيعاب وتحديد: المرحلة األولى 

 دور المعلم
عرض المشكلة كما وردت أعاله بعد أن  -

 يقوم برسم توضيحي للمشكلة
 

 دور الطالب
  وتحديد المعطيات والمطلوب المسألةفهم  -
 

 ،سم5 د ب عمودي على مستوى أ ب جـ وطوله ،هي أ ب جـ مثلث: وأن المعطيات 
 .30=  قياس الزاوية ب أ جـ ،سم 3 10=         طول أ ب 

 
 البدائل والتصورات: المرحلة الثانية 

 
 دور المعلم

 .يطلب المعلم من الطلبة البدء بطرح األفكار -
 .يراقب سير تدفق األفكار -

 .ممتنعاً عن انتقادها -

 .ميسراً وموجهاً لتقديم المزيد من األفكار -

 يطرح بعض التساؤالت منها -

 .هـ على المستوى أ ب جـب هـ المسقط العمودي لـ د 
 .د هـ عمودي على أ جـ
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 دور الطالب 
يبدأ الطلبة طرح أفكارهم متأملين في أفكار بعضهم البعض في جو ودي ومريح يتخلله  -

 .تفاعل اجتماعي ومفاوضة عقلية
 

 .د هـ عمودي على أ جـ) 1 (مجموعة
 . أ جـ┴ د هـ إذن ،ب هـ المسقط العمودي لـ د هـ

 هـ ب مثلث قائم الزاوية أ ) 2 (مجموعة
 سم 3  10= طول أ ب  ( . سم3  5=   طول أ ب ، 1/2=  إذن طول ب هـ ،300= قياس أ 

.( 
 .د ب هـ مثلث قائم الزاوية في ب) 3 (مجموعة

 2)ب هـ + (2)د ب = (2)د هـ(
  2    )3  5 + (52 = 2)د هـ        (

 100 = 75 + 25 = 2)د هـ(
 سم10= د هـ 

 3/   1    = 3  5/5= ظـا الزاوية د هـ ب )         4( مجموعة
 30=  قياس الزاوية د هـ ب ،إذن
 30) =  د ، أ جـ،ب(  قياس الزاوية الزوجية ،إذن
 

 التنفيذ واالختيار: المرحلة الثالثة 

 
 دور المعلم

 يقوم المعلم مع الطلبة بتفحص األفكار والخطوات مستبعداً األفكار التي ال تستخدم في -
 .الحل وتقبل األفكار الضرورية للحل

 
 دور الطالب

 .يقوم الطلبة بتنفيذ خطتهم في الحل -
 . ويتم اختيار الحل المناسب.يقوم الطلبة بكتابة الحل بشكل متسلسل ومنطقي -
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 التحقق: المرحلة الرابعة 

 
ابة الحل من  ويتم كت،يقوم المعلم مع الطلبة بالتحقق من صحة الحل وذلك بالطرق المناسبة لذلك

قبل المعلم أو أحد الطلبة على السبورة في وضعه النهائي، وذلك من أجل تدوينه في دفاترهم 
 .الخاصة

 
 التقويم

 
 .يطلب المعلم من الطلبة حل تمارين ومسائل في الكتاب المقرر -
على أن ،بيتيهيطلب المعلم من الطلبة عمل مجسمات توضح الزاوية الزوجية كوظيفة  -

 .لم قبل عرضها في غرفة الصفيدققها المع
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 .أسماء المحكمين لالختبار ألتحصيلي) 9(ملحق
 

 الموقع/ الوظيفة االسم الرقم
جامعة النجاح / دكتوراه أساليب تدريس صالح ياسين. د 1

 الوطنية
جامعة القدس / دكتوراه أساليب تدريس نبيل المغربي . د 2

 المفتوحة
 جنين -الجامعة األمريكية/ دكتوراه رياضيات طإلياس ضبي. د 3
 جامعة بيت لحم/ دكتوراه أساليب تدريس معين جبر. د 4
 جامعة القدس/ دكتوراه أساليب تدريس إبراهيم الصليبي. د 5
رئيس قسم اإلشراف / دكتوراه أساليب تدريس خالد الجواريش. د 6

 مديرية التربية والتعليم بيت لحم 
مديرية التربية والتعليم القدس/ معلم رياضيات انخالد جبر. ا 7
مديرية التربية والتعليم / مشرفة رياضيات سناء األشهب. ا 8

 القدس
مديرية التربية والتعليم شمال /معلم رياضيات خالد أبو سارة. ا 9

 الخليل
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 .اختبار القدرة المكانية) 10(ملحق
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 114
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 .ل مهمة من الجامعةملحق كتاب تسهي) 11(ملحق
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 .ملحق موافقة مدير التربية والتعليم) 12(ملحق
 

 



 117

 فهرس الجداول
 

رقم 

الجدول

رقم  محتوى الجدول
 الصفحة
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ية موزعة على  لوحدة الهندسة الفراغألتحصيلي االختبارمواصفات رقمي لفقرات  2.3
 .األسئلة  بصورته األولية

32 

 32  األوليةهالمقرر بصورتمواصفات رقمي لوحدة الهندسة الفراغية الواردة في الكتاب  3.3
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 .ألبعدي  حسب المجموعة

38 

عدد الطلبة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل الطلبة حسب  2.4
 .المجموعة والجنس

39 

 39 ت الحسابية المعدلة والخطأ لتحصيل الطلبة حسب الطريقةالمتوسطا 3.4

 39 المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ لتحصيل الطلبة حسب الجنس 4.4

في التحصيل حسب الطريقة والجنس ) المصاحب(نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي  5.4
 .والتفاعل بينهما

40 

 للقدرة المكانية للطلبة القبلي ة واالنحرافات المعياريعدد الطلبة والمتوسطات الحسابية 6.4
 . وألبعدي  حسب المجموعة

41 

عدد الطلبة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرة المكانية للطلبة حسب  7.4
 . المجموعة والجنس

41 

 42 المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ للقدرة المكانية حسب الطريقة 8.4

 42 المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ للقدرة المكانية حسب الجنس 9.4
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42 

 
 
 

 
 



 118

 فهرس المالحق
 

 رقم الصفحة الموضوع رقم الملحق
 55 .سأسماء المحكمين لخطط التدري 1

 56 .خطة تدريس للمجموعات الضابطة 2

 58 .خطة تدريس للمجموعات التجريبية 3

 62 تحليل محتوى وحدة الهندسة الفضائية 4

 63 جدول المواصفات لوحدة الهندسة الفراغية 5

 65 معامل الصعوبة والتميز 6

 66 .فقرات االختبار بصورته النهائية 7

 72 دليل المعلم 8

 110 لمحكمين لالختبار ألتحصيليأسماء ا 9
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 فهرس المحتويات

 
 الصفحة المبحث الرقم

 أ اإلقرار 

 ب الشكر 

 ت الملخص باللغة العربية 

  باللغة اإلنجليزيةالملخص 
 

 ث
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 1 مقدمة 1-1
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 7 أهداف الدراسة 1-3
 7 أسئلة الدراسة 1-4
 7 فرضيات الدراسة 1-5
 8 أهمية الدراسة 1-6
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 15 ويقوم العصف الذهني على مجموعة من القواعد 2-1-3-1
 15 للعصف الذهني دواعي استخدام 2-1-3-2
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