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 اءاالىد

                                                                                                        
اليي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ كال يطيب النيار إال بطاعتؾ كال تطيب المحظات إال بذكرؾ كال 

                                    )اهلل جؿ جاللو(.                                  تطيب الجنة إال برؤيتؾ..

إلى الركح التي سكنت ركحي..إلى مف أرل التفاؤؿ بعينيو كالسعادة في ضحكتو..إلى مف تطمع 
)زكجي العزيز رامي( لنجاحي بنظرات األمؿ..إلى مف شد أزرم ألكمؿ مسيرتي العممية ىذه..

 ىنا.أشكرؾ عمى مكاقفؾ النبيمة التي بدكنيا ما كنت قد كصمت إلى 

إلى مف كانت ابتسامتيـ تنسيني شقاكتيـ..إلى مف أحببتيـ حتى سار حبيـ في الكجداف..إلى مف 
كانكا لي ركح الحياة كعطرىا..إلى مف يعيشكف اليـك بيكمو بؿ الساعة بساعتيا..ال يأخذىـ 
التفكير كال التخطيط لغد..ال يفكركف كيؼ سيككف كماذا سيعممكف..إليكـ يا قطرات 

 أىدم ىذا العمؿ.)محمد..سديؿ..لمار(طفالي الندل..أ

بأصدؽ المشاعر كبأشد الكممات الطيبة النابعة مف قمبي..أىدم ىذا العمؿ لمف كانكاسبب في 
استمرار كاستكماؿ مسيرة حياتي..مف كقفكا معي بأشد الظركؼ كمف حفزكني عمى المثابرة 

 )أىؿ زكجي(.كاالستمراركعدـ اليأس..

ييبة كالكقار..إلى مف عممني العطاء بدكف انتظار..إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ إلى مف كممو اهلل بال
افتخار..أرجك مف اهلل أف يمد في عمرؾ لترل ثمارا"قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظار كستبقى 

لى األبد..  )كالدم العزيز(.كمماتؾ نجكـ أىتدم بيا اليكـ كفي الغد كا 

لى  معنى الحناف ..إلى بسمة الحياة كسر الكجكد..إلى إلى مبلكي في الحياة..إلى معنى الحب كا 
 )أمي الحبيبة(.مف كاف في دعائيا سر نجاحي كحنانيا بمسـ جراحي..إلى أغمى الحبايب..

إلى مف تحمك باإلخاء كتميزكا بالكفاء كالعطاء..إلى ينابيع الصدؽ الصافي..إلى مف معيـ سعدت 
 إلى مف كانكا معي عمى طريؽ النجاح كالخيركبرفقتيـ في دركب الحياة الحمكة كالحزينة سرت 

 (.)محمد..ديما..أسماء..دعاء..حمزةإخكتي كأخكاتي

 األكفياء..أىدم ماجنيت بعناء. إلى أركاح الشيداء..إلى الجرحى..إلى األسرل
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 اإلقرار

الرسالة، أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير كأىنيا نتيجة أبحاثي  ةأيقر أنا معد
الخاصة باستثناء ما تـ اإلشارة لو حيثما كرد، كأىف ىذه الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية 

 درجة عميا ألم جامعة أك معيد آخر.

 ريما رفعت العشي.االسـ: 

 التكقيع:...........................

 ـ2017/  5/  7  التاريخ:
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 شكر كعرفاف

..فإف لـ تستطع فأحب العمماء..فإف لـ تستطع فبل ان تعممعالما"..فإف لـ تستطع فكف م "كف
عمى  نحمد اهلل عز كجؿ البحث .. ىذا كممت بإنجاز تاكاجتيادتبغضيـ"..بعد رحمة بحث كجيد 

ارات الشكر العمي القدير..كما ال يسعني إال أف أخص بأسمى عب نعمو التي مف بيا عمينا فيك
قدمتو لنا مف دعـ كعطاء كاحتضاف فقد كانت كاألـ ( عمى ما )أبك ديسجامعة القدسكالتقدير 

لما قدمو لي مف نصح كارشاد  زياد محمد قباجةالمشرؼ الدكتكر  ان الحنكف...كأخص بالذكر أيض
إتماـ ىذا  في كاصمة مسيرتي العممية ىذه كمساعدتو ليعمى م كتشجيع دائـكمساعدة كتسييبلت 

عمى تفضمو باالشراؼ عمى ىذه  ان أيضك يذا االنجاز في حسف رعايتو ل ان كنمكذج مؿ ككاف مثاالن الع
 الدراسة فمو مني أجمؿ باقات الشكر المكممة بالكركد.

الكراـ  كما ال أنسى أف أتقدـ بأرقى كأثمف عبارات الشكر كالعرفاف إلى أساتذة كمية العمكـ التربكية
 .محسف عدس  كعمى رأسيـ عميد الكمية الدكتكر المحتـر

تقدـ بكافر الشكر كالتقدير إلى جميع محكمي أدكات الدراسة األفاضؿ لما أبدكه كما يطيب لي أف أ
بعد اإلفادة مف مبلحظاتيـ القيمة فمكـ مني مف رأم سديد كال شؾ أف الدراسة تزداد قيمة 

 كؿ االحتراـ كالتقدير. )الدكتكرة إيناس كالدكتكر عفيؼ كالدكتكر إبراىيـ عرماف(

كالتقدير إلى مف قطفت مف رياض عمميـ كتنسمت مف عبؽ سيرتيـ كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ 
كنيمت مف صفاء مخزكنيـ لؤلساتذة الفاضميف أعضاء لجنة المناقشة لتفضميـ بالمكافقة عمى 

بدائيـ كتقديميـ النصح كاإلرشاد.  مناقشة الرسالة كا 

 انكية لمبناتمدرسة محمد الشامي الثكال يفكتني أف أشكر معممي الصؼ التاسع األساسي في 
 ذككر بيت عكر التحتاكمديرتيـ الفاضمة كمدرسة  المعممة حناف حسيف سميمافكأخص بالذكر 

كمديرىـ الفاضؿ...إلى كؿ مف أكالني  ربحي دار مكسىاالستاذ نمر كأخص بالذكر  األساسية
 عناية..إلى كؿ مف ساندني كشجعني لو جزيؿ الشكر كاالمتناف.

 الباحثة: ريما العشي.
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 مخص مال

في تنمية  برنامج يستند إلى تسريع تعميـ الرياضيات ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر
 .اسي القدرة المكانية لدل طمبة الصؼ التاسع األسك  التفكير اليندسي

تككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية 
محافظة "راـ اهلل كالبيرة"،حيث تـ اختيار عينة قصدية كىـ طمبة الصؼ التاسع التربية كالتعميـ في 

سية، حيث األساسي في مدرسة محمد الشامي الثانكية لمبنات كذككر بيت عكر التحتا األسا
طالبة( انتظمكا في أربع شعب  52ك  ان طالب 53لبة )كطا ان ( طالب105شممت العينة)

إحداىما ضابطة)درست بالطريقة االعتيادية( كاألخرل بالمدرستيف،في كؿ مدرسة شعبتاف 
تجريبية)درست بطريقة تسريع تعميـ الرياضيات(. كقد تككنت أدكات الدراسة مف أداتيف، األكلى 

أما األداة الثانية  ، اختبار لقياس مستكيات التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي
دل طمبة الصؼ التاسع األساسي حيث تـ التحقؽ مف كىي اختبار  لقياس القدرة المكانية ل

كلتحديد أثر تسريع تعميـ الرياضيات استخدمت المتكسطات  . صدقيما كثباتيما بالطرؽ المناسبة
( لمقارنة متكسطات أداء ANCOVAالحسابية كاالنحرافات المعيارية كتحميؿ التغاير الثنائي)

اختبار القدرة المكانية، قد خرجت الدراسة بجممة الطمبة في اختبار مستكيات التفكير اليندسي ك 
 مف النتائج أىميا:

في استجابات طمبة الصؼ التاسع األساسي في اختبار التفكير  ان كجكد فركؽ دالة إحصائي
ية كعدـ اليندسي كاختبار القدرة المكانية تعزل إلى طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريب

استجابات طمبة الصؼ التاسع األساسي في اختبار التفكير في  ان كجكد فركؽ دالة إحصائي
في استجابات   ان جنس كعدـ كجكد فركؽ دالة احصائياليندسي كاختبار القدرة المكانية تعزل إلى ال

طمبة الصؼ التاسع األساسي في اختبار التفكير اليندسي كاختبار القدرة المكانية تعزل إلى 
 التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.

المعمميف عمى تطكير أدائيـ في تدريس حث فقد أكصت الدراسة بضركرة  ، ناء عمى النتائجكب 
 تسريع التعميـ تبني برامج تستند عمىك مادة الرياضيات مف خبلؿ استخداـ االستراتيجيات الحديثة 

بمباحث  مف قبؿ الجيات المختصة في كزارة التربية كالتعميـ كاجراء المزيد مف الدراسات تتعمؽ
 . اخرل كمتغيرات مختمفة عف ما تناكلتو ىذه الدراسة
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The effect of a program depends on accelerating Teaching 

mathematics on developing geometric thinking and spatial ability 

among 9
th

 grade students  

Prepared by: Reema Reifat  Mohamad  Al-ashi 

Supervisor: Dr. Ziad Qubaja 

Abstract 

The purpose of this study is to know the effect of a program depends on accelerating 

teaching mathematics on developing geometric thinking and spatial ability among 9th 

grade students . A purposeful sample of the study consisted of (105) male and female 

students chosen from 9th grade students in Ramallah and Albeera Governorate., they 

were divided in two groups: A controlled group  who were taught according to 

traditional way, while the experimental group who were taught according to a 

program based on accelerating learning mathematics. 

The researcher used the experimental approach and the quasi-experimental design in 

this study. Ageometric thinking test, and a test for spatial ability  were used. They 

were applied on the two groups before and after applying the study. The educational 

material was prepared, which was consisted of a program based on accelerating 

teaching mathematics, The researcher used different statistical methods, which 

consisted of the arithmetic means, standard deviations, and the analysis of covariance 

(ANCOVA). 

Result show that there are a statistical significant differences in both independent 

variables of geometric thinking, and spatial ability  among 9th grade students in 

Ramallah and Albeera Governorate due to teaching method, in favor of the 

experimental group. While there were no statistical significant differences  in both 

independent variables of geometric thinking, and spatial ability  among 9th grade 

students in Ramallah and Albeera Governorate due to gender and the interaction 

between teaching method and gender. 

According to the results of the study, the researcher recommended that:, A 

professional training depends on accelerating teaching program should be provided 

for the maths teachers to enhance their teaching practices, and more research for such 

program should be conducted on different variables and schooling levels. 
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 الفصؿ األكؿ

 خمفية الدراسة كأىميتيا

 المقدمة: 1.1

 فٌ إلككنيا المسؤكلة عف ثقافة اإلنساف كحضارتو ، حيث ؛ بالمجتمع دارس ىي األكثر تأثراالم لعؿٌ 

يجب االعتناء بيا كالعمؿ  لؾة بشكؿ عاـ ىي مينة التعميـ ، لذأعظـ الميف في المجتمعات البشريٌ 

 (. 2015) دحماف ،  لتحقيؽ التنمية الشاممة لممجتمع بكافة قطاعاتو كمجاالتو ؛عمى تطكيرىا

ـ لدل المتعمميف إف تنظيـ المكقؼ التعميمي يتطمب أساليب  تدريس تؤدم إلى تنمية القدرة عمى التعمٌ 

 ،ا عف أسمكب التمقيفذلؾ إال إذا حدث تكاصؿ بيف المتعمـ كالمعمـ بعيدن  كاليتـٌ  ،لتنمية شخصياتيـ

كما أنو ال يكجد أسمكب  ،ةكمتباينة في مراحؿ التعميـ المختمف ،باع أنماط كأساليب تدريسية مختمفةكاتٌ 

 ،وكمحكٌ  ،مية ، فجكدة األسمكب التدريسيتدريس كاحد أفضؿ يصمح لكؿ المكاقؼ التعميمية التعمٌ 

ز ـ المتميٌ المعمٌ  يتحدد بمدل تكافقو مع اليدؼ أك األىداؼ التعميمية المرسكمة كالمنشكدة، يعدٌ  ،كمعياره

 ؛توكفاعميٌ  ،عميـككفاءتو جكدة التٌ  ،كيتكقؼ عمى جكدتو التعميمية،ىك العنصر األكثر تأثيرا في العممية 

ككنو يسيـ بفعالية كبيرة في تطكير أداء  ؛كيزة الرئيسة في تطكير العممية التربكية كالتعميميةكىك الرٌ 

بيا في جميع و يصقؿ العقكؿ كيدرٌ كما أنٌ   الطمبة كتكجيييـ الكجية السميمة نحك المكاطنة الصالحة،

نظاـ تربكم يعتمد  كنجاح أمٌ  .كالتكنكلكجية كاالجتماعية، ،كالتربكية ،كالثقافية ،يةالنكاحي المعرف

يخضع ليا في عمميات  كنكعية البرامج التدريبية التي ،المعمـ إعدادبالدرجة األكلى عمى مستكل 

 ؛امح  ا كما ميمن ميف مطمبن المعمٌ  إعدادلذا أصبح تطكير عمميات  .أثناء الخدمةقبؿ الخدمة ك  التربية،
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المعمـ كرفع  إعدادلتحقيؽ التنمية البشرية الشاممة، كفمسطيف شأنيا شأف الدكؿ األخرل ، تحرص عمى 

ثـ ترجمة  ،مستكاه لتمكينو مف أداء ميمتو بطريقة سميمة تتناسب كمتطمبات العصر الذم نعيش

 (.2000،عبد الكريـ)األىداؼ التي ينشدىا المجتمع إلى كاقع عممي مممكس

 إعدادالنظر في عمميات  إعادةؿ في أدكار المعمميف ككظائفيـ بات مف الضركرم حكٌ التٌ  كفي ظؿ 

كتقكيـ  ابتكارية،ف إلى ممارس متأمؿ في ممارساتو بطريقة حيث تغير دكره مف ممقٌ  ،كتدريبو ،المعمـ

ا نؿ دكر المعمـ مف ككنو ممقٌ مايقكـ بو مف ممارسات داخؿ الغرفة الصفية، يضاؼ إلى ذلؾ تحكٌ 

ا يجرم البحكث الميدانية التي تسيـ عمى نحك متكاصؿ في مبة كباحثن ا لمطٌ ليصبح مكجيا كمرشدن  ؛لمطمبة

 إعدادفي  تحقيؽ أغراض النمك الميني المستمر، كىذا يتطمب مراجعة االستراتيجيات المستخدمة حاليان 

كاألفراد كبما  ،ت المجتمعكفي أثناء الخدمة كالعمؿ عمى تطكيرىا في ضكء حاجا ،المعمميف قبؿ الخدمة

 .المعمميف إعداديتماشى مع االتجاىات العالمية الحديثة في 

نو مف أداء دكره عمى أكمؿ كميارات ككفاءات تدريسية تمكٌ  ،فمعمـ الرياضيات يجب أف يتمتع بإمكانات

تطكير  كالمساىمة في ،كالفاعؿ في تحسيف المستكل التعميمي لمطمبة ،دكر الرئيسكيككف لو الٌ  ،كجو

 .(Ebeid، (2000الثقافةك  ،أساليب تقديـ المحتكل بشكؿ جيد يراعى فييا ركح العصر

كال نستطيع االستغناء  ،في جميع األمكر الحياتية إليياة التي نحتاج كتعد الرياضيات مف العمـك اليامٌ  

الحياة  ا فيا بارزن كمستكل تعميمو فيي أصبحت تمعب دكرن  اإلنساف،عنيا بغض النظر عف ثقافة 

الطمبة لمكاجية  إعدادكف مشكبلت عديدة تتعمؽ بكيفية المعاصرة في مختمؼ جكانبيا، كيكاجو المربٌ 

،  جربكع) تحديات الغد ككيفية النيكض بيـ لممساىمة في تنمية المجتمع كبناء المستقبؿ الذم نرجكه 

2014 ). 
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 ،تأتي في الترتيب الثاني بعد األعدادك  ،مف منياج الرياضيات اميمن  االيندسة تشكؿ جزءن كال شٌؾ أٌف 

% مف 40المرحمة االبتدائية مف حيث التركيز ، كنستطيع أف نقكؿ أنيا تشكؿ في  الحسابية كالعمميات

 (. 2015،  خرمي كالنذير) منياج الصفكؼ األكلى  

ليست ىي سرد المعمكمات في الطرؽ التقميدية  نت أفٌ حيث بيٌ  ،ىذا الرأم ( 2004النفيش )دت أيٌ  قدك 

فبل بد مف االلتفات إلى الكيفية التي يمكف رفع مستكل  ،كاإلبداع ،الكسيمة الناجعة لتحقيؽ النجاح

دراؾ ،تفكير الفرد كمساعدتو عمى االحتفاظ  بالتعمـ كتكجيو تفكيره الكتشاؼ المزيد العبلقات  كا 

كأساليب تدريس  ،اتكمف ىذه النقطة سعى الباحثكف إليجاد استراتيجي ،المرتبطة ببعضيا البعض

بحيث تعمؿ عمى تنمية مياراتيـ العقمية لمتمكف مف تكظيؼ  ؛كىندسية مناسبة لجميع الطمبة ،رياضية

كفرع  ،ـ الرياضيات بشكؿ عاـكبالتالي زيادة دافعيتيـ نحك تعمٌ  ،المعرفة في حؿ مشكبلت حياتيـ

 بشكؿ خاص. اليندسة

كقدرتيـ عمى فيـ  ،مابيف كفاءة الطمبة في الرياضيات اقكين  اىناؾ ارتباطن  أفٌ  كركمف الجدير بالذٌ 

كرفع مستكيات تفكيرىـ اليندسي، حيث ارتبط تفكيرىـ اليندسي لفترة طكيمة عمى أساس  ،اليندسة

 ،كمسممات كتعريفات ،مف بديييات ؛ة جذكرىا إلى حكالي ألفي عاـاليندسة البدييية التقميدية الممتدٌ 

 فٌ إإذ  ،ىذا غير كاؼ عمى اإلطبلؽ كلكفٌ  ،نجاز عظيـ في اليندسةإة كالتي ىي في الحقيق ،كنظريات

 ،تجعميـ يغيركف مستكل تفكيرىـ مف البديييال  س بيا اليندسة لمطمبة َّالطريقة التقميدية التي تدر

) يمكف أف تصؿ إلى حد االستنتاج كالبرىاف العمميال  ، حيثكأعقد ،إلى مستكيات أعمى ،ظرمكالنٌ 

 . ( 2001عفانة، 

 ،كمتنكعة ،نا بآفاؽ تعميمية كاسعةـ تمدٌ فنحف اليكـ بحاجة أكثر مف قبؿ إلى استراتيجيات تعميـ كتعمٌ  

 ،بيـ عمى اإلبداعكتدرٌ  ،كتنمية مياراتيـ العقمية المختمفة ،معمكماتيـ إثراءتساعد الطمبة عمى  ،كمتقدمة

نتاج الذم يعطي طبلبو فرصة  ؛صلمتخصٌ ى بدكف كجكد المعمـ اكالمختمؼ، كىذا ال يتأتٌ  ،الجديد كا 
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 ؛تزكيدىـ بالمصادر المناسبة ؛كذلؾ مف خبلؿ ؛كتجربتيا ،كصياغتيا ،المساىمة في كضع التعميمات

ثارة اىتماماتيـ كحمميـ  كقيادتيـ نحك اإلنتاج اإلبداعي، كأف  ،االستغراؽ في التفكير اإلبداعي إلىكا 

 ،كاستخداـ أساليب بديمة لمعالجة المشكبلت ،الطبلب بأفكار االىتماـ إبداعتككف لدييـ القدرة عمى 

ا يدفعيـ نحك تطكير  مف عرض النتيجة فقط، ممٌ كعرض خطكات التفكير عند معالجة المشكمة بدالن 

نمكذج تسريع التعميـ  ؛ماذج الحديثةىذه النٌ  كمف ،اؿمـ بشكؿ فعٌ عٌ كالقدرة عمى تقييـ نتائج التٌ  ،التفكير

كزارة التربية ) ة بياجيو في النمك المعرفيالذم يستند إلى نظريٌ   shayer) & (Adey المعرفي

 .(2000كالتعميـ العالي ، 

كسيطرة  ،ة العميا الكامنة كراء تطكر الحياة اإلنسانيةة المعرفيٌ ات العقميٌ كيعتبر التفكير أحد العمميٌ 

بيا عمى ما يكاجيو مف  الة التي يتغمبكاكتشاؼ الحمكؿ الفعٌ  ،ة الكائنات الحيةاإلنساف عمى كافٌ 

ة التي حققتيا البشرية مبنية عمى عممية التفكير، معظـ اإلنجازات العمميٌ  بؿ إفٌ  ،كمشكبلت ،مصاعب

 2012،  عيمة)ال   كافة تفاعبلتولىذا باإلضافة إلى أف األسمكب الذم يفكر بو الفرد يعد قكة كامنة 

.) 

مف أكثر المكاضيع  أىمٌية، كمناسبة، كالتي ترتبط  فإفٌ  ،عمى فرع اليندسة تركز ىذه الدراسة كبما أف

حيث تتمثؿ في القدرة   ؛القدرة المكانية ارتباطان كثيقان باليندسة _ مف كجية نظر الباحثة_ ىك مكضكع

 ،كخطكط ،نو مف ألكافكما يتضمٌ  ،كالفراغ ،كؿعرؼ عمى الشٌ كالتٌ  ،كالتفكير فييا ،استقباؿ الصكر

كتنقسـ القدرة  .كاستخداميا لبناء المعاني ،كالمكانية مف الذاكرة ،ريةؤلفكار البصلكنقؿ  ،كرسكـ

صكر البصرم لحركة األشكاؿ عمى التٌ  ؛ كىي التي تدؿٌ S2 إلى القدرة المكانية الثنائية ؛المكانية

ا مف مكانيا كىي القدرة عمى تدكير المجسمات كاألشكاؿ ذىنين ؛ S3المسطحة، كالقدرة المكانية الثبلثية 

.كىذه  (2014، كالنجار فرج اهلل)بناء عمى تعميمات محددة  ،ؿ إلى مكاف أك مكضع جديداألك 
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 ، 1989)ا.الميارات ال تظير لدل المبصريف فقط بؿ ىي مكجكدة عند غير المبصريف أيضن 

Gardner) 
 

تستثمر  بشرط أف ،شاط العقميكالنٌ  ،في منظكمة التفكير االن كفعٌ  اأساسين  اتعتبر القدرة المكانية عنصرن 

إلى أف  ،غير متعمؽ بيدؼ اطميقن  اعقمين  اى بما يرفعيا مف مجرد ككنيا نشاطن نمٌ كأف تي  ا،جيدن  ااستثمارن 

ا ممٌ  ،بحيث تساعد الفرد عمى التفكير بالعمؿ كنتائجو قبؿ القياـ بو إبداعينا؛ اايجابين  اتصبح نشاطن 

، ستكل اإلثارة الداخمية لدل الفردكيزيد مف م ،كبأقؿ األخطاء ،ضؿ صكرةفيساعد في إخراجو عمى أ

 (.,Guven,et al 2009)ةنحك انجاز ىذا العمؿ بدكافع داخمي مندفعناحيث يككف 

  جيا الفرد إلدراؾ عالمو المكاني،كتأتي أىمية القدرة المكانية ككنيا إحدل القدرات العقمية التي يحتا

فيي تعمؿ كأداة كأسمكب في  ، متنكعةفاستخداـ القدرة المكانية يؤدم إلى نتاجات عممية إبداعية 

 (. 2015،  المطرب) التفكير كطريقة في التقاط المعمكمات كفي صكغ المشكبلت كحميا 

 

تدؿ عمى ميكانزمات التفكير  ألنياا في دراسة الذكاء؛ كيعتقد بياجيو أف القدرة المكانية ىامة جدن 

، فيبدأ مف التصكر الفضائي داخميا ة ال بدٌ بتصميـ غرف الميندس مثبلن  فعندما يبدأ ( 2007،  يعقكب)

بالتصكر المعمارم لمبلمح  الفضاء كالتجييزات التي مف شأنيا أف تكصؿ إلى حمكؿ بديمة لممساحة 

كتدكير األثاث بترتيبات مختمفة قبؿ الكصكؿ إلى حمكؿ نيائية، فبل يمكف  ،عف طريؽ تحكيؿ الغرفة

كف أف تككف لديو ميارات مكانية قكية، فالقدرة عمى ؿ إلى تصاميـ إبداعية دلمميندس أف يتكصٌ 

 (.Rafee,et al,(2007التصكر المكاني يؤدم إلى مزيد مف اإلبداع كالعكس صحيح 

كلتسميط الضكء عمى  ، إلثراء نتائج دراسات سارت في ىذا المنحىا ، كتعزيزن  عمى ما تقدـ ءن كبنا 

ي أثر تأتي ىذه الدراسة لتقصٌ ، ة القدرة المكانية لمطمبةكتنمي ،أىمية تسريع التفكير في التعميـ اليندسي
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كتنمية  ،الصؼ التاسع في تنمية التفكير اليندسي مبةبرنامج يستند إلى تسريع تعميـ الرياضيات لدل ط

 .ـالقدرة المكانية لديي

 

 مشكمة الدراسة: 2.1

 كالقدرة مشكبلتال ؿكح اؼالكتشا فييا كتنمي الطالب عقؿ تخاطب التي المقررات مف الرياضيات تعد 

 الحفظ مف أكثر المراحؿ العميا مف التفكير عمى تعتمد المادة كىذه حكلو ما مع المنطقي التعامؿ عمى

 .كالتذكر

 االختبارات فيالطمبة  لمشكبلت كمكاكبتيا، الرياضيات لمادة كمعممة الباحثة خبرة خبلؿ كمف 

 فيالطمبة  تحصيؿ مستكل تدني مدل الباحثة الحظت، المشكبلت لتمؾ كمعايشتيا، كالعالمية، الكزارية

 مف كثير  يرجع كالتي؛ الرياضيات مادة مف باليندسة المتعمؽ الجزء في اكخصكصن ، االختبارات ىذه

 حكؿ تتمحكر التي؛ التقميدية التدريس طرائؽ فعالية ضعؼ إلى أسبابيا التربية ميداف في الخبراء

 عمى عتشجٌ  التي الحديثة األساليب إلى افتقارىا إلى باإلضافة، سمبيه  دكره  فييا لممتعمـ كيككف، عمـمال

 .العممي االستقصاء مياراتبناء ك ، التفكير

 كالقدرة، اليندسي التفكير لتنمية؛ استراتيجيات أك، آليات عف البحث مف البدٌ  كاف المنطمؽ ىذا فمف

 فيالرياضيات  تعميـ تسريع أثر معرفةل الباحثة مف محاكلةك الدراسة ىذهلمطمبة فقد جاءت  المكانية

 .األساسي التاسع الصؼطمبة  لدل المكانية كالقدرة اليندسي التفكير تنمية

 أىداؼ الدراسة: 3.1
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 درة، كالقاليندسي التفكير تنمية فيالرياضيات  تعميـ تسريع نمكذج فعالية ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة

 التدريس طريقة بيف لمتفاعؿ ثرأ ىناؾ كاف إذا كفيما ،ياألساس اسعالتٌ  الصؼطمبة  لدل المكانية

 .كالجنس، كالتفاعؿ بينيما

 أسئمة الدراسة: 4.1

 األساسي التاسع الصؼ طمبة لدل الرياضيات  تعميـ  تسريع إلى يستند برنامج: ما أثر  السؤاؿ األكؿ

 كالجنس كالتفاعؿ، تدريسال طريقة باختبلؼ األثر ىذا يختمؼ كىؿ لدييـ؟ اليندسي التفكير تنمية في

 ؟بينيما

 األساسي التاسع الصؼ طمبة لدل الرياضيات تعميـ  تسريع إلى يستند برنامجما أثر  :الثاني السؤاؿ

 كالجنس كالتفاعؿ التدريس طريقة باختبلؼ األثر ىذا يختمؼ كىؿ لدييـ؟ القدرة المكانية تنمية في

 ؟بينيما

 

 

 

 

 فرضيات الدراسة: 5.1
 

 متكسطات بيف (∝≤0.0.) اللةالدٌ  مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد :الكلىالفرضية األ 

 كالتفاعؿ، كالجنس، التدريس طريقة إلى تعزل يندسيال التفكير في األساسي التاسع الصؼ طمبة

 بينيما.
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 تمتكسطا بيف (∝≤0.0.) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ال :الفرضية الثانية

 بينيما. كالتفاعؿ كالجنس التدريس طريقة إلى تعزل القدرة المكانية في األساسي التاسع الصؼ طمبة

 

 أىمية الدراسة: 6.1
 

 لدلالرياضيات  تعميـ تسريع إلى يستند برنامج أثر يتقصٌ  عمى تعمؿ في أنيا الدراسة ىذه أىمية تكمف

لدييـ؛ ككنيا مف  المكانية القدرة كتنمية، اليندسي التفكير تنمية في األساسي التاسع الصؼ طمبة

 كالتيالتي جمعت بيف التفكير اليندسي، كالقدرة المكانية معنا، -حسب عمـ الباحثة– الدراسات الميمة

. فمسطيف في كالتعميـ، التربية كزارة في المناىج تطكير كمراكز المعمميف إعداد برامج عمى القائميف تفيد

 .كالعممي كالبحثي النظرم الصعيد عمى ةأىمي الدراسة ليذه كسيككف

 :النظرم عيدالص   عمى

 كالقدرة، اليندسي كالتفكير، الرياضيات تعميـ تسريع مكضكع حكؿ انظرين ا إطارن  الدراسة ىذه تقدـ  

 .ةالتعميميٌ  ةالعمميٌ  في فك كالمعني، فك معمملا منو تفيديس ربما، المكانية

 

 :العممي عيدالص   عمى اأم  

، المدرسة في الصفية الغرفة في الرياضيات تدريس في فاعمية ذات طرؽ إيجاد إلى دراسةال ىذه تسعى

 التدريس طرؽ بأحدث التعميمية الككادر تزكيد بضركرة، التعميمية العممية عمى القائميف تنكر  كأنيا

 كرشات عدادإ عمى كالقائميف، كليفالمسؤ  يدم بيف تضع أنيا في؛ اأيضن  العممية أىميتيا تتمثؿ، الفعالة

 تعميـ تسريع إلى  يستند  برنامج عمى مبنيتيف دراسيتيف كحدتيف نمكذجأ بالمعمميف الخاصة العمؿ

 .الدراسية كالمقررات، المناىج إعداد في منيما يستفاد، الرياضيات

 :البحثي الصعيد كعمى
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، العممي البحث ثرمت أخرل كبمتغيرات، المكضكع ذات في الدراسات مف المزيد إلجراء الباحثيف زتحفٌ  

 .كالتعميـ التربية ميداف في كالمشتغميف

 

 حدكد الدراسة: 7.1

 (.2017-2016) الدراسي العاـ مف األكؿ الفصؿ في الدراسة ىذه إجراء تـ: مانيزٌ ال المحدد

 محافظة راـ اهلل كالبيرة. : المكاني المحدد

 .األساسي التاسع الصؼ طمبة عمى الدراسة ىذه اقتصرت: البشرم دالمحدٌ 

 .فييا الكاردةاإلجرائية  كالمفاىيـ المصطمحاتب الدراسة ىذه تتحدد نتائج: المفاىيمي دالمحدٌ 

 مصطمحات الدراسة: 8.1

:( Spatial ability القدرة المكانية) -  

كتعرؼ بأنيا:  .أك المكاف ،كتحكيميا في الفضاء ،القدرة عمى تمثيؿ المعمكمات الرمزية غير المغكيةىي 

دراؾ العبلقة بينيما"القدر  شاط العقمي الذم يعتمد كتظير ىذه القدرة في النٌ  .ة عمى تصكر األشكاؿ، كا 

االختبارات التي  عمى تصكر األشياء دكف أف يتغير كضعيا المكاني.كالقدرة المكانية تكشؼ عنيا

األشياء بعد تغيير ر أبعاد ككذلؾ التي تتطمب تصكٌ  ،ابتةكاليندسية الثٌ  ،تتطمب إدراؾ العبلقات المكانية

 (.2015،المطرب")كضعيا

 

الدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة في اختبار القدرة عٌرفتيا الباحثة إجرائينا باٌنيا    : جرائيالتعريؼ اإل

 القدرة عمى تصكر األشكاؿ ذىنيان. يقيس المكانية الذم
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ا: ب  دكراف تقدير تتطمب التي المشكبلت فيحؿٌ  ،الفرد يستخدميا التي العقمية العمميات أنياكعٌرفتيا أيضن

 دكراف) المكاني التكجيو اختبار في الطمبة يحصؿ عمييا التي رجةبالدٌ  المكانية القدرة كتقاس، األشكاؿ

 .(البطاقات

 

: (Geometrical Thinking التفكير اليندسي) -  

كالعمميات  ،يتمثؿ في قدرة الطالب عمى أداء مجمكعة مف األنشطة ؛ىك شكؿ مف أشكاؿ التفكير

 ،) ريافلمشكمة تتعمؽ باليندسة  توكذلؾ عند مكاجي ،كتحقيؽ مستكل معيف مف التفكير ،العقمية

2013.) 

 :إجرائيان  تعرفو الباحثة

 التفكير اليندسي لمستكيات فاف ىيؿ. مستكيات ما يقيسو اختبارىك 
 

ف قبؿ العالـ فاف ىيؿ ى في تعمـ اليندسة كتعميميا، كضع م: "ىك عبارة عف منحنمكذج فاف ىيؿ -

المستكل )التصكر ؛كىي ،مبة إلى خمسة مستكيات متتابعةما مستكيات تفكير الطٌ حيث قسٌ  ،كزكجتو

 كمستكل االستدالؿ (Analysis Level)كمستكل التحميؿ  ، (Visualization Level)  البصرم(

 )  و الرسمي()شبالمجرد كمستكل االستدالؿ ، (Informal Deduction Level) ي غير الرسم

(Formal Deduction Level،كمستكل التجريد(Mayberry Level) (2003،السنكرم)  . 



 (:ان )اصطالح تسريع التفكير-

راسة تقكـ تيا الباحثة في ىذه الدٌ كتدريس المادة الدراسية تبنٌ  ،كتنظيـ ،عبارة عف طريقة تعميمية لبناء كى

 ،في مجمكعات لتدريس كحدتي التحكيبلت اليندسيةعمة بالحكار، كالمناقشة الفا مبةمـ الطٌ عمى تعٌ 

مف عناصر تحفيز   Adey&Shayer,1999))أكرده ائرة لمصؼ التاسع األساسي، كفؽ ما كالد
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اإلدراؾ ك  ،المفاىيـكتشكيؿ  ،البناء ك  ،الذىني الصراعك ،: التحضير الحسي، كىيالتفكير الذىني الخمس

 (.2012،)رحمفالتجسيرك  ،فكؽ المعرفي

 

 رفو الباحثة إجرائيا":تع

اإلدراؾ فكؽ  ،تشكيؿ المفاىيـ ،الصراع الذىني ،مجمكعة مف الخطكات المنظمة ) التحضير الحسي

التجسير( التي تستعمميا الباحثة مع طمبة المجمكعة التجريبية مف أجؿ تحقيؽ تسريع التعمـ  ،المعرفي

 ائرة (.الد ك دراستيـ لكحدتي ) التحكيبلت اليندسية خبلؿ لدييـ مف

 

 

 

 

 

 

 

) 
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 )الفصؿ الثاني

 )االطار النظرم كالدراسات السابقة(

 

 اإلطار النظرم كيتضمف المحاكر التالية: 1.2 

 الفمسفة البنائية كالمنحى البنائي. 1.1.2

 النظرية البنائية المعرفية لبياجيو. 2.1.2
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 اليندسة . 6.1.2
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 الدراسات العربية. 1.2.2

 الدراسات األجنبية. 2.2.2

 .تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2.2
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 :اإلطار النظرم 1.2

كالدراسات السابقة ذات  ،مة البحثيشتمؿ ىذا الفصؿ عمى اإلطار النظرم الذم انطمقت منو مشك

 العبلقة كالتي تـ تقسيميا كاآلتي:

 

 ( الفمسفة البنائية كالمنحى البنائي:1.1.2)

 

 الفمسفة البنائية:

التي تيتـ بالتعمـ القائـ عمى القيـ كبناء  إلى أف الفمسفة البنائية ىي  (2003) زيتكف كزيتكفأشار 

نيا عدة طرؽ تدريسية متنكعة منيا استراتيجية التعمـ المتمركز كقد اشتؽ م،المعرفة كخطكات استخداميا

 .كنمكذج التعمـ البنائي  ،كاستراتيجية كيتمي ،كنمكذج بكسنر ،كدكرة التعمـ ،حكؿ المشكمة

 معنى النظرية البنائية:

أف ىناؾ صعكبة في إيجاد  (2003زيتكف كزيتكف )في إطار الحديث عف النظرية البنائية يذكر 

بمعنى أنيا  ،(Theory of Knowledgeحدد ليا. كلكف البنائية تمثؿ نظرية في المعرفة )معنى م

عمى أنيا رؤية في  (2003) كزيتكف زيتكفكعرفيا معجـ التربية كما كرد في  ،تيتـ بعمـ المعرفة 

فاعؿ قكاميا أف الطفؿ يككف نشطنا في بناء أنماط التفكير لديو؛ نتيجة ت ،نظرية التعمـ، كنمك الطفؿ 

 قدراتو الفطرية مع الخبرة.

كىناؾ مف يرل أنيا " نظرية معرفية استخدمت لشرح كيؼ نصؿ إلى المعرفة التي نمتمكيا "          

 (9116,Foster) 
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 فقد عرؼ البنائية عمى أنيا " طريقة التفكير بالمعرفة كبآلية الحصكؿ عمييا " . (Wage,2009)أما  

" ىي بناء التمميذ معرفتو مف خبلؿ تفاعمو المباشر مع مادة التعميـ،  كالبنائية في أبسط تكصيفاتيا 

حداث تغيرات بيا عمى أساس المعاني الجديدة بما يتحكؿ إلى عممية تكليد  ،كربطيا بمفاىيـ سابقة  كا 

 دالكريـ")عبكعمى أف يدعـ التمميذ ما بناه بحكاراتو مع المعمميف كأقرانو مف التبلميذ ،معرفة متجددة 

،2000.) 

أك عممية بناء معينة داخؿ  ،البنائية عمى أنيا "الفكرة أك الٌتصكر التي يبنييا البشر ؼ نكفاؾِّكيعر

أفكارىـ، كخبراتيـ نتيجة جيد مبذكؿ لفيميا، أك استخراج معنى منيا".كيبيف نكفاؾ اٌف ىذا البناء 

كاختراع مفاىيـ جديدة، أك يتضمف في بعض األحياف تميزنا ألنظمة جديدة في األحداث، أك األشياء، 

عادة بناء األطر المفاىيمية  تكسيع مفاىيـ قديمة، كتمييز عبلقات جديدة )افتراضات( بيف المفاىيـ، كا 

إليجاد عبلقات جديدة ذات مستكل أعمى. كيمكف النظر إلى البنائية مف خبلؿ ثبلثة مصادر تاريخية: 

مكنيا تزكيد الفرد بخمفية تعاكنو في الكصكؿ إلى أكليا مصدر فمسفي يرل أف النظرة العامة لممعرفة ي

كالمصدر الثاني: ىك انعكاس الخبرة مف ذكم الميف عمى مف  ،نظرية تربكية نكعية ككيفية تطبيقيا

أما المصدر الثالث كالذم ظير حديثنا ىك مجتمع البحث الكظيفي الذم استيدؼ  ،يقكمكف بتعميميـ

 (.2000،لكريـ)عبد اة كالتطبيؽاالرتباط بيف النظري

        ،كالنظرية البنائية بمعناىا المعركؼ ليا جذكر تاريخية قديمة تمتد إلى عيد سقراط        

 ،( Ausubetكأكزبؿ) ،(Jan Piagetككصمت إلى صكرتيا الحالية عف طريؽ جاف بياجيو)

 .(2000،عبد الكريـ)( Killyككيمي) ،(Vegoteskyكفيجكتسكي)

لى أف أساس النظرية البنائية يتمثؿ في استثمار األفكار التي تستخدـ في إ (2012) الغامدمكيشير 

أك  ،كلذلؾ يحدث التعمـ عند تعديؿ األفكار لدل التمميذ ،إثارة اىتماـ التمميذ لتككيف خبرات جديدة
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أف أك إعادة تنظيـ األفكار الكامنة بيذه البنية. كىذا يعني  ،إضافة معمكمات جديدة إلى بنيتو المعرفية

كالبنية المعرفية لمتمميذ كالعمميات التي  ،كالمعمكمات التراكمية ،النظرية البنائية تركز عمى المعرفة

كالنظرية البنائية مشتقة مف نظريتي بياجيو )البنائية المعرفية( ك فيجكتسكي )البنائية  ،تحدث فييا 

 االجتماعية(.

 

 :لبياجيو المعرفية البنائية النظرية (2.1.2)

كقد  ،كىك مف أبرز عمماء النفس المعاصريف ،ـ( في نيكشاتيؿ بسكيسرا1896اف بياجيو عاـ )كلد ج

كتب في تطكر التفكير، كالمكازنة في البنى  ،سمي بأعظـ منتج بنائي لمتعمـ كالتعميـ في عصرنا

ة حيث يصؼ خبللو الفيـ كمراحؿ التطكر المعرفي عند األفراد. كلقد أسمى نظريتو بنظري ،المعرفية

)األبستمكلكجيا( التككينية، حيث ييتـ بنمك المعرفة كأصؿ تغيرىا عند المتعمـ بمراحؿ نمكه المختمفة 

 (.2012 ،الزغكؿ)

كتعنى النظرية المعرفية بتفسير التغيرات الكمية كالنكعية التي تطرأ عمى إدراؾ، كتفكير المتعمـ خبلؿ 

المعرفية اإلنمائية؛ ألنيا تعنى بالكيفية التي تنمك مراحؿ نمكه المختمفة. كتعٌد نظريتو إحدل النظريات 

خبلليا المعرفة لدل الفرد عبر مراحؿ نمكه المتعددة؛ فيي تفترض أف إدراؾ الفرد ليذا العالـ، كأساليب 

تفكيره تتغير مف مرحمة عمرية إلى أخرل، كتسكد كؿ مرحمة أساليب كاستراتيجيات تفكير خاصة تحكـ 

كلذا عمد بياجيو في نظريتو إلى الكشؼ عف التغيرات التي  ،في أنماطو الٌسمككيةإدراكات الفرد، كتؤثر 

 (.2012 ،)الزغكؿ تطرأ عمى تفكير األفراد، كالعكامؿ المعرفية التي تسيطر عمى مثؿ ىذه التغيرات 
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 أنكاع المعرفة لدل بياجيو :

فالمعرفة الشكمية ىي  ،أف بياجيو مٌيز بيف نكعيف مف المعرفة (Gardner,1989) جاردينرأكضح 

كمعرفة األشكاؿ تعتمد إلى الٌتعرؼ عمى الشكؿ العاـ  ،التي تشير إلى معرفة المثيرات بمعناىا الحرفي

لممثيرات، كمف ىنا جاءت التسمية . كىذه المعرفة ال تنبع مف المحاكمة العقمية. أما المعرفة التي تنبع 

ـ معرفة األجزاء )الفعؿ(؛ كىي المعرفة التي تنطكم مف المحاكمة العقمية فإف بياجيو يطمؽ عمييا اس

عمى التكصؿ إلى االستدالؿ في أم مستكل مف المستكيات. كبصكرة عامة فالمعرفة اإلجرائية تيتـ 

 بالكيفية التي تتغير عمييا األشياء مف حالتيا الٌسابقة إلى حالتيا الحالية.

تعني: طريقة التعامؿ مع البيئة، كتتمثؿ في  كلقد حدد بياجيو مجمكعة مف الثكابت الكظيفية كالتي

 ناحيتيف رئيسيتيف ىما:

 (:Adaptationالتكيؼ) - أ

أيضا" أف الٌتكيؼ: ىك ميؿ فطرم لدل كؿ األفراد، كيتألؼ  (Gardner,1989) جاردينركقد أكضح 

المكاءمة؛ مف عنصريف ىما؛ التمثؿ كالمكائمة. كالٌتكيؼ كما يراه بياجيو ىك نتيجة لمتكازف بيف التمثؿ ك 

فإذا كٌحد ىذه الخبرة مع إحدل ،فإنو إما أف يتمثميا أك يتبلءـ معيا  ،فالفرد عندما يتعرض لخبرة ما 

كفي حاؿ صعكبة الخبرة بدرجة عدـ استطاعة الفرد تمثميا  ،الصكر اإلجمالية لديو يككف قد تمثميا 

لـ حتى يتكيؼ مع ىذه الخبرة الجديدة يقكـ الفرد بإعادة تركيب أك بناء نظاـ فيمو لمعا ،بصكرة مباشرة 

 كيتضمف التكيؼ عمميتيف ىما : ،
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 (:Assimilationمثؿ/ االستيعاب )الت   -1

ىك العنصر األكؿ لعممية التكيؼ، كيقصد بو: تمؾ العممية التي يأخذ فييا الفرد الحكادث الخارجية، 

مج الخبرة الجديدة مع الخبرة كالخبرة كتكحدىما مع أنظمتيا القائمة بالفعؿ . فعف طريؽ التمثيؿ تد

القديمة الٌسابقة في إحدل المخٌططات العقمية لمطفؿ . كبمعنى آخر: ىك العممٌية التي بكاسطتيا تتكحد 

 (Gardner,1989) عناصر البيئة مع البناء المعرفي لمطفؿ

 (:Accommodationمة )ءالمكاءمة/المال -2

لعنصر األكؿ ، كيقصد بيا: تمؾ العممية التي إال أنيا عكس ا ،كىي العنصر اآلخر لعممية التكيؼ

يكٌيؼ الطفؿ فييا فكره، أك مفيكمو طبقنا لمخبرات الجديدة ليدمجيا مع الخبرة الٌسابقة؛ أم تمثيميا في 

مخططاتو المتيٌسرة، أك البنى المعرفية كعمى المستكل األقؿ نشاطنا المكجكد عند الطفؿ؛ لكي تكافؽ 

نظامو الحالي لفيـ العالـ بتكٌيؼ الخبرة الجديدة . فإذا كاف الفرد بالنسبة متطمباتو، فإنو يعيد بناء 

فإنو يغٌير مف نفسو في مرحمة المكاءمة حتى  ،لمتمٌثؿ يغير مف الشيء الخارجي حتى يتناسب معو 

 (Gardner,1989)يتناسب مع الشيء الخارجي 

 (:Organizationالتنظيـ )

طرم لدل األفراد يجعميـ يقكمكف بالربط بيف التخطيطات، أك كأكضح بياجيو أف التنظيـ ىك ميؿ ف

فالٌصكر اإلجمالية األكلٌية لدل الٌطفؿ  ،الٌصكر اإلجمالية )المخٌططات العقمية( بشكؿ أكثر كفاءة

كينتج عف ذلؾ نظاـ مترابط لمتراكيب العقمٌية العميا؛ إذ إنو مع  ،تترابط، كيعاد تنظيميا مف جديد 

ككما يرل بياجيو أنو  ،جمالية جديدة تندمج ىذه الصكرة مع الصكر القائمة بالفعؿ اكتساب أم صكرة إ

 أثناء تنظيـ الفرد لسمككو ينتج عف ىذا التنظيـ نكعاف مف األبنية العقمية ىما :
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 ة(:طات العقمي  ة )المخط  كر اإلجمالي  الص   -1

أك  ،ي عبارة عف طريقةكى ،كتنظيـ المعمكمات الجديدة  ،ىي تككيف عقمي افتراضي يسمح بتصنيؼ

كالصكرة اإلجمالية  ،أك ىي طريقة يتمثؿ بيا الطفؿ بصكرة عقمية  ،أسمكب ينظر الطفؿ بيا إلى العالـ 

كتعتمد  .أك تككينو عف طريؽ التكرار في مكاقؼ مشابية ،أك التفكير يتـ بناؤه ،ىي نمط مف األفعاؿ

سابقاتيا التي تككنت خبلؿ ة المختمفة عمى معرفيٌ ة الكر اإلجمالية التي تتككف في المراحؿ العقميٌ الصٌ 

ة تسير بالفرد إلى تحقيؽ بنيات معرفية تككف ليا فعاليتيا في عمميٌ  :ىككالنمك العقمي ،المراحؿ السابقة

( Schemasمف البنيات المعرفية ) كالتبلؤـ مع البيئة بتشكيؿ أكبر عدد ممكف ،ؼتحقيؽ التكيٌ 

(Gardner,1989) 

 العمميات : -2

حيث ال يتـ ذلؾ  ،قصد بيا قدرة اإلنساف عمى إعماؿ فكره في البيئة المحيطة بو التي يعيش فييا كي

ة الخاصة باألشياء ات الذىنيٌ فيك يستطيع أف يقـك ببعض العمميٌ  ،إال عف طريؽ إعماؿ فكره فييا

 ،مألكفة لخبرتوأك  ،ميا ما دامت ىذه األشياء مكجكدة في بيئتور مف شكميا أك ينظٌ المممكسة كأف يغيٌ 

ذا كانت الصكر اإلجمالية ىي البنية األساسية التي تحكـ سمكؾ الفرد  ،اكذلؾ دكف أف يتناكليا يدكين  كا 

ات ىي البنية األساسية التي يستعمميا الفرد أثناء المرحمتيف فإف العمميٌ  ،أثناء المرحمتيف األكلى كالثانية

كمرحمة العمميات الشكمية  ،يات المحسكسةمرحمة العمم :كىما ،األخيرتيف مف نمكه العقمي

 (.2014،جربكع)

 كأك ى ،يمكف تعريؼ التكازف بأنو نجاح الفرد في تكظيؼ إمكاناتو مع متطمبات البيئة حكلو:  التكازف

إلى اكتساب ا بحيث تؤدم تدريجين  ،فؿ مع البيئةؼ الطٌ تيدؼ إلى تكيٌ  ،ة ذات تنظيـ ذاتية تقدميٌ عمميٌ 

 (2014،جربكع)الذم يعتبر الخاصية الرئيسية التي تتسـ بيا البنى المعرفية العميا مفيكـ المقمكبية 
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 ( :Self-Regulationعممية التنظيـ الذاتي عند بياجيو )

فعندما يتفاعؿ مع البيئة المحيطة فأنو  ، مف خبلؿ ما تقدـ يمكف تمخيص آلية تنظيـ المتعمـ لممعرفة

كمف ثـ يحاكؿ أف يستخدـ التراكيب  ،أك مشكمة تتحدل تفكيره ،عميوا غريبن ا ما يصادؼ مثيرن  ةن عاد

ييا بياجيو حالة أك كما يسمٌ  ،أك اضطراب ،فإنو يصبح في حالة استثارة عقمية ،العقمية البلزمة لذلؾ

أك قيامو بمجمكعة مف  ،أك المشكمة ،كقد تؤدم إلى أف الطفؿ ينسحب عف ىذا المثير ،عدـ تكازف

خبلليا فيـ ىذا المثير أك حؿ تمؾ المشكمة. كتؤدم مثؿ ىذه األنشطة إلى  األنشطة التي تحاكؿ مف

 ،(Assimilationتككيف تراكيب معرفية جديدة خبلؿ عمميتي : التمثؿ)

كنتيجتيما تصحيح البنيات  ،متاف لبعضيما البعضفيما عمميتاف مكمٌ  ؛(Accommodationكالمكائمة)

ثراؤىا  (.2003 ،)زيتكف كزيتكفكتككيف المفاىيـ ،التعميـ كجعميا أكثر قدرة عمى ،المعرفية كا 

 

 مراحؿ النمك المعرفي عند بياجيو:

النمك المعرفي عند بياجيو في أربعة  (2005)حمدافتحٌدث بياجيو عف البنى العقمية الثٌابتة، كلٌخص 

 مراحؿ أساسية ىي :

 (:Sensorimotor Stageالمرحمة الحسية الحركية) :األكلى

إذ  ؛مف العمر يفيككف التفكير الحسي الحركي شائعا"خبلؿ السنتيف األكلي ، حيثة( سن2 -صفر) مف

يجعؿ األطفاؿ يتعرفكف عمى البيئة مف حكليـ مف خبلؿ حكاسيـ بالدرجة األكلى فالطفؿ يبدأ حياتو 

 ،ارىا مع غيرىا لتككيف سمكؾ أكثر تركيبن كالمخططات التي طكٌ  ،بمجمكعة مف االرتكاسات المكركثة

رىا حتى لك كيتذكٌ  ،كاـاألشياء ليا صفة الدٌ  يـ يدرككف بأفٌ نياية ىذه المرحمة يصبح األطفاؿ ككأنٌ كمع 

 .ي انعداميااختفاء األشياء اليعن أم أفٌ  ،اختفت مف أمامو
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 (:Preoperational Stageات)مرحمة ما قبؿ العممي   :انيةالث  

تمثيؿ الرمزم لؤلشياء الذم يتضح مف ( سنكات يمتاز طفؿ ىذه المرحمة بقدرتو عمى ال 7 -2مف )

كيطمؽ عمى الٌدمى  ،خبلؿ المعب الخيالي، أك الرمزم فعمى سبيؿ المثاؿ ؛ يسمي المكعبات سيارات 

فيك حيف يطمؽ عمى المكعبات سيارات؛ فإنو ال  ،كأٌف نمط تفكيره يٌتسـ بالبعد الكاحد ،أسماء أشخاص 

الحجـ مٌما يؤكد عدـ اكتماؿ مفيكـ الٌشيء لديو.  ،مكف كالٌ  ،يدرؾ بقية الخصائص األخرل لمٌسيارة 

إذ يميز بياجيو بيف ثبلثة أنماط لمغة طفؿ ىذه  ،كيبدأ الٌطفؿ في ىذه المرحمة في استعماؿ اٌلمغة 

؛ أحدىا يككف في صكرة ألفاظ . كيظير لدل الطفؿ الٌتمركز حكؿ الذات، كيرل األشياء مف المرحمة

 عدـ قدرتو عمى الٌسير في األشياء كعكسيا في كقت كاحد . كجية نظره، باإلضافة إلى

 (:Concrete Operational Stageة)مرحمة العمميات المادي   :الثالثة

 ،( سنة، في ىذه المرحمة يككف لدل الطفؿ بعض البنى المعرفية حكؿ األشياء في عالمو11 -7مف )

تفكيره؛ مٌما يؤدم إلى ظيكر بعض العممٌيات إذ يتناقص تأثيرىا عمى  ،كيتحٌرر مف مركزٌيتو نحك ذاتو 

المعرفٌية التي لـ تظير في مرحمة ما قبؿ العممٌيات المعرفٌية؛ مثؿ الٌتصنيؼ كاالحتفاظ كالترتيب 

كالمعككس أك المقمكب.إذ يتمكف الطفؿ مف تصنيؼ األشياء كفؽ أبعاد متعددة مثؿ الٌشكؿ  ،كالٌتسمسؿ

 ،أك االحتفاظ بالحجـ ميما اختمؼ شكؿ اإلناء الذم تكضع فيو ،كالمادة المصنعة منيا  ،كاٌلمكف 

؛ أم رقـ إلى الرقـ ) ( مف 5( كيستخرج الناتج، أك يحذؼ الرقـ )5كيستطيع الطفؿ أف يضيؼ مثبلن

 ( .8-5)=3، أك  (3+5)=8الناتج ليحصؿ عمى الرقـ األصمي الذم بدأ بو ، 

 (:Formal Operational Stageمرحمة العمميات الشكمية )الرمزية( ) :ابعةالر  
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إذ تحدث تغٌيرات نكعية  ،( سنة، كيطمؽ عمى ىذه المرحمة التفكير المنطقي، أك المجرد 15 -12مف)
في بنى الٌطفؿ مٌما يجعمو ينتقؿ مف التركيز عمى المحتكل إلى شكؿ الفكرة ؛ فمثبل" لك أعطينا القضية 

 المنطقية اآلتية:

 كؿ إنساف فاف

 االمبراطكر بشر

 المبراطكر فافا

نجد أف النتيجة المنطقية يتكصؿ إلييا المراىؽ، بينما يبدأ طفؿ مرحمة العمميات المادية مناقشة القضايا 

فيما يرل طفؿ العمميات  ،أك معنى إحدل تمؾ العبارات ،أك امبراطكر ،فقد يسأؿ عف معنى كممة فاف ،

 .كأٌف الٌنتيجة صحيحة  ،عٌد جزءنا منياالشكمية أف القضية الثانية تنطبؽ عمى األكلى شكمينا، كت

 نشأة التراكيب العقمية عند بياجيو :

كاٌلتي تشبو المنعكسات  ،يرل بياجيو أف الطفؿ يكلد كىك مزٌكد بمجمكعة مف التراكيب العقمٌية الفطرٌية 

ر كىي تخضع لعممٌية تغيي ،(Schemaالفطرية، كقد أطمؽ عمييا لفظة الٌصكر، أك المخٌططات أك )

(: بأٌنيا تركيب عقمي Schemaكيمكف تعريؼ ) ،مستمرة، مٌما يؤدم إلى تككيف تراكيب عقمية جديدة

يشير إلى مجمكعة، أك نكع، مف تتابع األفعاؿ المتشابية التي تككف بالضركرة كحدات قكية محددة 

ستمرة في مرحمة الٌطفكلة كتككف دائمنا في حالة تغيير م ،تترابط فييا بقكة العناصر الٌسمككٌية المكٌكنة ليا

 (.2003 ،)زيتكف كزيتكف كالمراىقة 
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 ة االجتماعية لفيجكتسكي :ظرية البنائي  ( الن  3.1.2)

لقد أكدت نظرٌية الٌنشاط عمى أٌف الثٌقافة: ىي المحٌدد األساسي األكؿ لنمك الفرد، كأٌف البشر ىـ الجنس 

ظٌؿ الثٌقافة، كليذا فإٌف تطٌكر تعٌمـ الٌطفؿ يتأثر  ككٌؿ طفؿ بشرٌم يتطكر في ،الكحيد الذم يصنع الثقافة

فمف خبلؿ الثٌقافة يكتسب  ،بطرؽ كبيرة، أك صغيرة بالثٌقافة متضٌمنة ثقافة العائمة اٌلتي كجد فييا

كتزٌكدىـ الثٌقافة المحيطة بيـ بعممٌيات، أك كسائؿ  ،المتعٌممكف كثيرنا مف محتكل تفكيرىـ كمعرفتيـ

 (.2013،بمكطؽ عمييا فيجكتسكي أدكات الٌتكٌيؼ العقمٌي )التٌفكير اٌلتي يطم

 

فإف ذلؾ يظير مف خبلؿ  ،كبما أف التٌفاعؿ الثٌقافي االجتماعي ىك العامؿ الرئيس في تطكير اإلدراؾ

كالحقناعمى المستكل الفردم. فيبدأ  أكالن بيف  ،مدل تطٌكر المتعٌمـ الثٌقافي عمى المستكل االجتماعي أكالن 

كىذا ينطبؽ عمى حدٍّ سكاء عمى االنتباه الٌطكعي، كالٌذاكرة  ،ف، كبعد ذلؾ يظير داخؿ المتعمـالمتعٌممي

ككؿ الكظائؼ العميا التي تنشأ كعبلقات فردية، كالسمة الثانية لنظرية  ،المنطقية، كتشكيؿ المفاىيـ

(، فمستكل ZPDفيجكتسكي: ىي أٌف التطكر اإلدراكي يعتمد عمى منطقة الٌنمك القريبة المركزية )

 ،التطكير يتقٌدـ عندما يندمج المتعٌمـ في الٌسمكؾ االجتماعي،   فالٌتطكير يمزمو تفاعؿ اجتماعي كامؿ

كمدل الميارة التي تنجز بتكجيو بالغ، أك تعاكف أقراف تتجاكز ما يمكف أف ينجزه كحده 

(1977,Ball). 

لممعرفة، كمٌما يؤٌكد ذلؾ أٌف فيجكتسكي رٌكز يٌتضح مٌما سبؽ أٌف التٌفاعؿ لو دكر ميـ في اكتساب الفرد 

عمى منطقة الٌنمك القريبة المركزٌية، التي يمكف تنميتيا بالتٌفاعؿ االجتماعي مع شخص بالغ، أك قريف 

( ككنيا ما يسعى  ZPDكبيذا يجب إلقاء الضكء عمى منطقة الٌنمك القريبة المركزية) ،أكثر خبرة

 خبلؿ نظرٌيتو.                                  فيجكتسكي إلى إيجاده كتحقيقو مف 
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ـٌ اختيار كممة المنطقة)ZPDمنطقة الٌنمك القريبة المركزٌية)  ( مف قبؿ فيجكتسكي ألٌنيا Zone( لقد ت

ٌنما استمرارية الٌسمكؾ، أك درجات الٌنضج  ة ككمم ،تحمؿ تطكيرنا، كليست كنقطة عمى مقياس، كا 

المنطقة تتحدد بتمؾ الٌسمككيات التي ستتطكر في المستقبؿ القريب؛  ( تعني: بأفٌ Proximalالقريبة)

فميس كٌؿ سمكؾ محتمؿ يجب أف يظير في  ،فيي تعني أٌف الٌسمكؾ أقرب إلى الٌظيكر في أم كقت

ا أٌف الٌسمكؾ يحدث عمى مستكييف، كىما يشكبلف حدكد منطقة الٌنمك  ،النياية كيرل فيجكتسكي أيضن

المستكل األدنى: ىك أداء المتعمـ المستقؿ الذم يعرفو الطفؿ كيعمؿ كحده. كيمٌثؿ القريبة المركزية؛ ف

كيرل فيجكتسكي أٌف  ،المستكل األعمى الحد األعمى الذم يمكف أف يصؿ إليو المتعمـ بالمساعدة

فقد تككف المساعدة عبارة عف تمميحات،  ،مستكل األداء يشمؿ المساعدة، أك التٌفاعؿ مع شخص آخر

ار، أك إعادة إجابة سؤاؿ، أك إعادة صياغة ما قيؿ، أك سؤاؿ المتعمـ ماذا يفيـ؟ أك يكمؿ جزء أك أفك

 (.Kaur,2000)مف ميامو أك الميمة كاممة كىكذا 

 :(The Four Stage Of The ZPD)ة األربعةمك القريبة المركزي  مراحؿ منطقة الن  

عمى أربعة مراحؿ (Tharp&Gallimore,1988) ( حسبZPDتنشأ منطقة النمك القريبة المركزية )

 أساسية ىي :

 األداء المساعد مف اآلخريف األكثر قدرة: -أ

كىنا  ،يعتمد األطفاؿ البالغكف، أك األقراف األكثر قدرة ألداء الميمة قبؿ اإلنشغاؿ بيا عمى مفردىـ

ساع كتعاقب كبيذا يككف تنشيط ات ،تعتمد كمية كنكع المساعدة عمى عمر المتعمـ، كطبيعة الميمة

 منطقة الٌنمك القريبة المركزٌية في المتناكؿ.

ينتقؿ المتعٌمـ في ىذه المرحمة إلى معرفة القكاعد البٌلزمة؛ فالمسؤكليات  األداء المساعد الذاتي: -ب

فالٌنشاط  ،التي قسمت سابقنا بيف المتعٌمـ، كالبالغ، أصبح اآلف بإمكاف المتعمـ السيطرة عمييا كاممة كحده
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ـٌ تطكير أداء الذم  كاف يستعيف باآلخريف إلنجازه يمكف أف ينجز كحده، كلكف ىذا ال يعني أٌنو ت

 المتعٌمـ بشكؿ كامؿ.

 تطكر األداء ليصبح تمقائي: -ج

فيستطيع أداءىا بشكؿ كامؿ، كمتناغـ دكف  ،حيث يتطكر أداؤه، كينتقؿ إلى مرحمة متطكرة لتمؾ الميمة

كاألداء لـ يعٌد يطٌكر، بؿ يتطٌكر، حيث كصفو  ،مة كمزعجةفإف المساعدة تعتبر معرق ،مساعدة

ا؛ بأنو تحٌجر؛ داللة عمى ثباتو كبعده عف التغيير؛ بفعؿ القكل  فيجكتسكي بثمار الٌتطكير، ككصفو أيضن

 العقمية كاالجتماعية.

 إزالة تمقائية األداء يؤدم إلى العكدة لمخمؼ مف خالؿ منطقة النمك القريبة المركزية: -د

إٌف عممية الٌتعمـ عند المتعٌمـ تتككف مف نفس الخطكات المتسمسمة، كالمنظمة لمنطقة النمك القريبة 

(، كاالنتقاؿ مف مساعدة اآلخريف إلى مساعدة الٌذات، كبتكرار ىذه الخطكات مرة تمك ZPDالمركزية )

عمـ إلى استمبلؾ الميارة، األخرل فإٌف ذلؾ  يؤدم إلى نمك قدرات جديدة عند المتعمـ؛ كبيذا يؤدم بالمت

( يعكد ZPDكمف خبلؿ منطقة النمك المركزية القريبة ) ،كتتطكر قدرتو عمى أدائيا بآلية كتمقائية

( الستمبلؾ الميارات ZPDكىكذا تستمر دكرة منطقة النمك القريبة المركزية ) ،الستمبلؾ ميارة جديدة

 (Tharp&Gallimore,1988)كاكتساب المعرفة المتراكمة 
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 ZPD مراحؿ منطقة النمك المركزية القريبة.

 ZPD 

 صعكبة الميمة 

             

  المساعدة مف األداء المساعد آلية تثبيت األداء آلية إزالة األداء

  اآلخريف الذاتي                     كالعكدة لمخمؼ

 )المرحمة األكلى( ثانية()المرحمة ال      )المرحمة الثالثة( )المرحمة الرابعة(

 

 المرحمة/ الكقت                              

 (Tharp&Gallimore,1988:35) ( مراحؿ منطقة النمك المركزية القريبة1.2الشكؿ)  

 

 أنكاع المفاىيـ لدل فيجكتسكي :

 كقد صنؼ فيجكتسكي مفاىيـ المتعٌمميف إلى :

 ،التي تتككف مف خبلؿ التفاعبلت، كالخبرات خارج المدرسة": كىي اليكمي ة "المفاىيـ التمقائية-

 ،كالمفاىيـ العممٌية "غير التمقائية": كىي التي تتككف مف خبلؿ التٌفاعبلت، كالخبرات داخؿ المدرسة

كما أٌف المفاىيـ اليكمٌية تتمركز في الٌظكاىر المادٌية، كالٌسمات الٌشكمٌية، كالخبرات اليكمٌية، أٌما 

لعممية فتتككف مف خبلؿ عمميات عقمية. كالكتساب المفيكـ ال بٌد كأف يرسـ المتعمـ المفاىيـ ا

ـٌ تككينو عند المتعمـ  -المغة  –صكرتو مف خبلؿ " العبلمات  .........." ثـ يككنو اجتماعينا، ث

، " ليحكؿMeta Congnitiveكليتـ ذلؾ ال بٌد لممتعٌمـ أف يستخدـ عمميات ما كراء المعرفة "  ،ذاتو
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كيكامؿ كيعٌمـ معرفتو اليكمية إلى نظاـ متماسؾ مف المفاىيـ العممية، حيث إف المفاىيـ اليكمية 

التمقائية في نظر فيجكتسكي تنمى مف المحسكس إلى المجرد، أٌما العممٌية فتنٌمى في االتجاه 

 (.Guven,2009)العكسي؛ أم مف المجٌرد لممحسكس، فاالتجاىاف ضركرياف لمفيـ 

 :كىي (2010) أبك زينة ىناؾ ثبلثة اتجاىات مختمفة لتقريب المفاىيـ العممٌية، كما أكضحيا كنجد أفٌ 

، كالمستيدؼ، كالخبرة اليكمية  -1 كبذلؾ فإٌف المفيـك المستيدؼ يدرس  ،االرتباط الكثيؽ بيف المفيـك

 .كيككف ليا تأثير كبير عمى اكتساب المفاىيـ العممٌية ،بداية بالمفاىيـ التمقائٌية

المفاىيـ المستيدفة بأقٌؿ درجة في االستخداـ اليكمي، كمف ىنا يحاكؿ المعٌمـ أف يختار المفاىيـ -2

 اليكمية القريبة مما ىك مستيدؼ كبداية لمفيـ.

ال يكجد ارتباط بيف المفاىيـ المستيدفة كالمفاىيـ اليكمية، فيحاكؿ المعٌمـ استخداـ كسائؿ كمدٌعمات؛ -3

 ممية في غياب المفاىيـ اليكمية.لتثبيت المفاىيـ الع

بناءن عمى ما سبؽ نبلحظ أف المفاىيـ تتككف عف طريؽ عمميات عقمٌية مثؿ؛ الكظائؼ العقمية كالذاكرة، 

كاالنتباه، كاالستنتاج المشترؾ، كتككف المغة مرشدة كمكٌضحة لمتفكير.                            

ـ المتعٌمميف، كيساعدىـ عمى خمؽ معرفة جديدة، كمعنى فالتدريس في سياؽ اجتماعي يدعـ كينشط في

حيث إٌنو ال يمكف أف يحدث تطكر في فيـ كتعٌمـ اليندسة الجزء األكثر  ،جديد مف خبلؿ الٌتعاكف

معاناة لممعٌمميف كالٌطمبة إاٌل مف خبلؿ تنمية المفاىيـ عف طريؽ تبادؿ األفكار مٌما يساعد في تكسيع 

 المعرفة.

 تككيف المفاىيـ كتطكرىا كفؽ )استراتيجية فيجكتسكي(مراحؿ بناء ك 

 حٌدد فيجكتسكي سبع مراحؿ لبناء كتككيف المفاىيـ كتطكرىا:



 

28 
 

أك  ،أك األفكار ،كىي مرحمة يستطيع فييا الطفؿ تخزيف األشياء كديس(:)الت   التخزيف مرحمة -1

مييا مف خبلؿ عرؼ عكمحاكلة التٌ  ،امف خبلؿ رؤية تمؾ األشياء بصرين  ؛األشكاؿ اليندسية

 .  الدائرة كغيرىاك  ،مظيرىا الخارجي كتصنيفيا حسب معايير بسيطة مثؿ المربع 

 المترابط:  العقد مرحمة -2

كىنا يتمكف المتعمـ مف إجراء عمميات التمييز، كالتصنيؼ لؤلشياء بصرينا في خاٌصيتيف، أك 

تعمـ في أخطاء عديدة نتيجة حيث يقع الم ،كلذا فإٌف ىذه المرحمة تيسٌمى بالعقد المترابط ،أكثر

 اعتماده عمى حاٌسة البصر في إدراؾ األشياء كالتعامؿ معيا.  

 )المجاميع(: تككيف مرحمة -3

حيث يبدأ الطفؿ في ىذه المرحمة بتجميع، كضـٌ األشياء المختمفة في الٌشكؿ تحت خاٌصية 

يصٌنفيا كيمٌيزىا مف  إاٌل أٌف الٌطفؿ ،معينة. كمف ىنا فإٌف األشياء قد تختمؼ في خكاص معينة

 كيضعيا معا".   ،خبلؿ خاٌصية كاحدة 

 المتسمسمة: العقد مرحمة -4

يستطيع المتعمـ في ىذه المرحمة أف يدرؾ أٌف الشيء الكاحد لو عدة صفات، كأٌنو يمكف   

تصنيؼ ىذا الشيء في عدة محاكر في ضكء تمؾ الصفات، كأٌف كٌؿ صفة تصمح أف تككف 

فإف ىذه المرحمة تيعٌد مف المراحؿ المرنة التي يستطيع المتعٌمـ مف كليذا  ،أساسا" لمتصنيؼ

 خبلليا كضع الشيء طبقنا لصفاتو في أكثر مف محكر كفي ضكء أكثر مف صفة.  

 االنتشارية: العقد مرحمة -5

يتمٌكف المتعمـ في ىذه المرحمة مف نقؿ شيء معيف يختمؼ عف أشياء أخرل بكضعو مع تمؾ 

كمف ىنا نرل أٌف  ،ىذا الشيء يحمؿ نفس مكاصفات تمؾ األشياء األشياء؛ عمى سبيؿ أفٌ 
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المتعمـ في ىذه المرحمة يكتسب القدرة عمى انتقاؿ أثر الٌتعٌمـ مف خاصية، أك خكاص معٌينة 

 ألشياء مشتركة في صفات معٌينة إلى خكاص أخرل مع إجراء بعض الميمات المطمكبة.  

 )المفاىيـ(: أشباه مرحمة -6

في ىذه المرحمة بكضع المفاىيـ في مجمكعة كاحدة في ضكء مكاصفات تمؾ  يقكـ المتعٌمـ

ا لمحكـ  ،المفاىيـ، كالخصائص المميزة ليا إاٌل أٌف المتعٌمـ ال يستطيع أف يضع معيارنا كاضحن

بالتٌالي يككف غير متأكد لطبيعة الميٌمة التي يقـك  ،عمى ىذه العناصر المشتركة لتمؾ المفاىيـ

 و ال يعي المياـ التي استند إلييا في عممٌية الٌتصنيؼ. بمعنى أنٌ  ،بيا

 )المفاىيـ(:  تككيف مرحمة -7

كىي المرحمة األخيرة في استراتيجية فيجكتسكي لمتطكر المفاىيمي عند المتعمـ، حيث يستطيع 

كذلؾ بعد أف يتمٌكف مف منطقة األشياء بصكرة  ،المتعمـ في ىذه المرحمة بناء المفاىيـ كتككينيا

كما  ،حيث يستطيع أف ينتقؿ مف الجزء إلى الكؿ، كىذا ما يحتاج إليو تككيف المفيكـ ،ةكامم

أٌف المتعمـ لديو القدرة في ىذه المرحمة أف يىًعيى خصائص األشياء المشتركة، عمى الرغـ مف 

،  ،تمايزىا في خصائص أخرل كأف يبني الجزيئات المككنة لممفيكـ لمكصكؿ إلى قاعدة المفيـك

 (.2006 ،الدكاىيدم)يعرؼ العناصر المتناقضة كالعناصر المتشابية  كمف ىنا

 

 ـ( :ي)تسريع التعم النظرية المعرفية كنظرية النشاط   الدمج بيف (4.1.2)
 

كينٌمي ثقافتو كاتجاىاتو،  ،ييدؼ الٌدمج بيف الٌنظريتيف إلى جعؿ المتعٌمـ محكر العممية التعميمية التعٌممية

كاالىتماـ بالتٌفكير المجرد، كمسارعتو كتطٌكره بالٌتدرج مف  ،االعتماد عمى الٌنفسكيبني لديو الثٌقة ك 
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المبلحظة إلى االستنتاج، كاالستدالؿ، كتككيف العبلقات، كرفع مستكل تحصيؿ الطالب بعيدنا 

 (.2002،مكسى)كحشك المعمكمات ،التمقيف،عف

التعميـ"؛ الذم يقكـ عمى عدة مرتكزات مبنية  كيقكدنا ىذا الدمج بيف النظريتيف إلى ما يسمى بػً "تسريع 

في األصؿ عمى النظرية المعرفية لبياجيو، كنظرية الٌنشاط لفيجكتسكي، أك تحفيز التفكير. كيبلئـ 

كالتي تعتبر  ،(15 -11الدمج بيف النظريتيف المتعٌمميف الذيف دخمكا في مرحمة العمميات المجردة )

ىذه المرحمة يتمكف المتعمـ مف أف يتعامؿ بنجاح ليس فقط مع عالـ  ففي ،مرحمة بداية التفكير المنطقي

ا مع عالـ المجٌردات، كالقضايا  ،الكاقع المحسكس عمى نحك ما كاف في المرحمة السابقة بؿ كأيضن

 ،المنطقية؛ فيك يفيـ المبادمء األساسية لمتفكير العممي، كالتجريبي العممي كيستطيع القياـ بتجارب

ا لمنمك العقميكتعتبر مرحمة  فيي بمثابة حالة الٌتكازف الٌنيائي  ،العمميات المنطقية، أك الشكمٌية تتكيجن

التي يسير نحكىا الٌتطكر العقمي المعرفي منذ بداياتو األكلى، كيتمٌيز التفكير في ىذه المرحمة بالقدرة 

 عمى التٌفكير المنطقي كالمجٌرد، كالقدرة عمى الٌتحميؿ كاالستدالؿ.

كتحميؿ  ،ىذه المرحمة مف أصعب المراحؿ حيث ينتقؿ بيا الٌطالب مف المحسكس إلى المجرد كتعتبر 

مٌما يتطمب منو القياـ بعمميات عقمٌية ذات  ،المعمكمات، كالكصكؿ إلى الٌنتائج بطريقة عممية منطقية

كالتعميـ  ارة التربية)كز كمساعدة غير مباشرة مف المعٌمـ  ،مستكياتو متباينة معتمدنا بيا عمى نفسو

 .(2000،العالي

كييدؼ أنمكذج الٌدمج بيف )الٌنظرية المعرفية، كنظرٌية الٌنشاط( إلى؛ تطكير قدرات، كميارات الٌطمبة في 

 ،كاالنتقاؿ بو إلى مستكيات التٌفكير االستنتاجي ،كحؿ المشكبلت ،كصنع القرارات ،التفسير

 (.2006،المغربي)ارات كالتفكير المنطقي كصنع القر  ،كاالستداللي
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كتسييؿ عممية اكتساب المفاىيـ  ،إف تنمية كتطكير قدرات المتعمميف، كميارات التٌفكير العميا لدييـ

العممية، كفيميا، كتكظيفيا في فيـ كتعمـ اليندسة بطرؽ أقؿ تجريدنا كأكثر سبلسة كمتعة يككف مف 

 (:2001 ،سالـ)خبلؿ ثبلثة اتجاىات كما كضحيا

 كؿ : مف خبلؿ دركس كأنشطة كبرامج خاصة كمحددة؛ لتطكير ميارات التفكير العميا.االتجاه األ

االتجاه الثاني : تطكير ميارات التفكير العميا؛ مف خبلؿ الحصص اليكمية لممكاد الدراسية.              

 االتجاه الثالث : التكفيؽ بيف االتجاىيف األكؿ، كالثاني. 

 

 خالؿ تدريس الرياضيات :                                                               مف النشاط(  -ف النظريتيف)المعرفية مج بيالمرتكزات الخمس لمد  

 ،)كزارة التربية كالتعميـ العالي ككذلؾ  (Adey, 1999آدم)ىناؾ خمس مرتكزات كما يظيرىا 

 كىي:(2000

 (: Concert Prepartionالتحضير الحسي المممكس )-1

كالتأكد بأف الطبلب يعرفكنيا كىذا ميـ ليـ لمعرفة  ،إذ يقكـ المعمـ بتكضيح المفاىيـ كاألفكار األساسية

كتيتـ ىذه المرحمة بالتطكر الذاتي كالبناء االجتماعي ،طبيعة العمؿ أك النشاط الذم سيقكمكف بو 

كتمكنو مف  ،د الدراسيةلمطالب مف خبلؿ تبادؿ كتشارؾ المعمكمات كالمفاىيـ بينيـ كبيف المكا

االستيعاب الصحيح لممدخبلت كالمفاىيـ كالمصطمحات بشكؿ محسكس مثؿ مفيكـ المتغير كالقيمة 

كيككف  ،كمعرفة المعاني كالمدلكالت المغكية الصحيحة ليا حتى يتمكف مف االستعداد كالتييئة لمدرس

 ،كالحديث أثناء العمؿ ،األسئمةدكر المعمـ في إدخاؿ الطالب بشكؿ مباشر في مشكمة عف طريؽ طرح 

 كتكجيو الطبلب إلى العمؿ مع بعضيـ البعض.
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 (:   Cognitive Conflictالصراع /التضارب الذىني )-2

كىك كضع مشكمة أك مسألة ال يستطيع الٌطالب إيجاد  ،كيعٌبر عف الفكرة المحكرية في ىذا البرنامج 

 ،دية؛ أم حالة مف البلتكازف في البناء الذىني لمطالبالحؿ المناسب ليا؛ باستخداـ طرؽ تفكيره التقمي

فعندما ال تتطابؽ فكرة جديدة مع معرفتو الٌسابقة يحدث الٌتضارب، كىذا ميـ لمساعدتو؛ لبلنتقاؿ إلى 

يعاكد بناء  ،فالٌطالب الذم يتمٌقى إثباتنا غير متفؽ مع أفكاره، كتكقعاتو  ،مرحمة تطكر ذىني متقٌدٌمة

كقد تفشؿ ىذه المحاكلة مف قبؿ  ،المفاىيـ الفعمية لديو لتناسب ىذا اإلثبات الجديدأفكاره كخارطة 

 الطالب كىنا يأتي دكر المعمـ.         

                                                                             

 (:   Constructionالبناء كتشكيؿ المفاىيـ )-3

عرفة ذاتينا، كيجب تزكيده بالكسائؿ، كاألدكات، كالفرص اٌلبلزمة كالمبلئمة ليقـك عمى الطالب بناء الم

كبناء قكاعد كأنماط ليذا  ،كاالستدالؿ ،بذلؾ، كليس فقط فيـ كىضـ المفاىيـ التي قاـ ببنائيا كتشكيميا

 االستدالؿ مف أجؿ إيجاد حمكؿ لممشكؿ.

 (: Metacognitionاإلدراؾ فكؽ المعرفي )-4

 ،اإلدراؾ فكؽ المعرفي مف المتعمـ أف يدرؾ، كيتأٌمؿ في عممٌية، كمراحؿ التٌفكير التي يمٌر بياكيتطمب 

دراكو لكيفية تعٌممو كالتٌأمؿ في كيفية،  ،كيعني ىذا المصطمح: معرفة المتعمـ عف تعٌممو، ككعيو، كا 

؛ عندما يقكؿ الطالب: مع أف ا ،كمعرفة الصعكبة فييا ،كطرؽ حٌؿ المشكمة لمسألة كانت صعبة فمثبلن

كرجعت كتحٌققت مف كٌؿ خطكة. يككف  ،لكٌني قمت بإيجاد حٌؿ ليا؛ عندما تدٌرجت مف نياية اإلجابة

أك عندما يقكؿ الطالب: يجب عمينا أف نضبط المتغيرات، كنقـك  ،الطالب في اإلدراؾ فكؽ المعرفي

(. يككف مدركنا Control Experiment(، أك التجربة الضابطة )Fair Testبإجراء االختبار العادؿ )

كيعتبر القياـ باالختبار العادؿ ليس كافينا أف يككف في  ،مستخدمنا ألنماط االستدالؿ ،لطريقة التفكير
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كلكف استراتيجية التٌفكر كالتٌأمؿ في حؿ المشكمة، كخطكات حٌميا،  ،مستكل اإلدراؾ فكؽ المعرفي

كعمى المعٌمـ أف يعطي المتعمـ الكقت، كالحرية  ،رفيكالٌتغمب عمى التٌناقض بحٌد ذاتو إدراؾ فكؽ مع

 ليعٌبر عف تفكيره بصراحة.

 

(:                                                                                     Bridgingالتجسير)-5

ـٌ االنتقاؿ كمف ثى  ،كيعني استخداـ أسمكب التفكير كاالستراتيجية في مكقؼ آخر في نفس المكضكع

أك  ،أك في مكقؼ آخر في الرياضيات ،الستخداـ نفس أسمكب ميارة التفكير في شؤكف الحياة المختمفة

 أجزاء أخرل مف المنياج.                                         

كؿ مرتكز تبعنا الرتباطو باألساس الفمسفي فمنيا؛ ما ينسب إلى  (Shayer,1999شايير)كقد صٌنؼ 

 جيو، كمنيا ما ينسب إلى فيجكتسكي:بيا

 .لألساس الفمسفي اارتباطات مرتكزات نمكذج شايير تبعن ( 1.2جدكؿ)

   
   
   
   

   
   

 

لنظرة البنائية المعرفية لبياجيو، كاالجتماعية لفيجكتسكي؛ إذ إٌف درس الٌتسريع كيؤكد ىذا البرنامج ا

الجيد يعطي فرصتو ليشمؿ مفاىيـ بياجيو في التضارب الذىني، كمفاىيـ فيجكتسكي بالحديث الصفي 

 لتسييؿ التعمـ اإلجتماعي.
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 (Adey&Shayer,1999)( العناصر الخمسة كما أكردىا2.2)كيكضح الشكؿ رقـ 

 تنطبؽ ىذه عمى مقدمة كؿ درس مف دركس     

           التفكير الذىني.                                                                                                              تحفيز 

 

تنطبؽ عندما يطمب مف الطبلب أف يفكركا  

 بصكرة 

 أبعد مف تفكيرىـ الحالي.                                                                                 

 

 مشاركة الصؼ بأكممو في النتائج كالخبرة  يتكسطيا المعمـ         

  

 

 ات يتكسطيا الطمبة. تجارب كمناقش ،مجمكعات صغيرة  ،أنشطة                                                                   

 

 إلى منطقة نشاط تشكيؿ مفاىيـ     

 

 إلى المجاالت األخرل مف العمـك إلى عممية تخطيط                                                                     

 الدركس التعميمية.  

 

           

   

 تحفيز التفكير الذىني عناصر : (2.2شكؿ رقـ ) 

 

 

 التحضيرالحسيالملموس-1

تقديممعجمالمفرداتالتقنيةالجديدةوالتيستسخدم-أ

 لتطويرالنماذجالرسمية.

تشكيلالثقة)عندالمستوىالحسيالملموس(وذلكفي-ب

 استعمالمعجمالمفرداتالتقنيةالجديدة.

 تياراألدواتاللفظيةوثيقةالصلةبالموضوع.اخ-ج

 إدارةالمناقشةفيالصف.-د

 الصراعالذهني-2

 البناء)تشكيلالمفاهيم(-3

 منطقةنشاطوتشكيلالمفاهيم.

 اإلدراكفوقالمعرفي-4

عيلالستراتيجياتالتيتمالملخصالوا

تطبيقهابصورةناجحةوتسميةاألدوات

 الشفوية.

 التجسير-5

إمتدادالختباروتشكيلاألفكار

 ومفاهيمالعملفيمواقفجديدة.
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 :كير( التف5.1.2)

 ،( 2004،ك قطامي )قطامي،(2006،المالكيأكدت العديد مف الدراسات، مثؿ؛ دراسة كؿ مف: ))

( أف التفكير ميارة قابمة لمٌتعمـ كاالكتساب؛ (2006،المغربي) ،(1999،)جركاف ،(2011،المخامرة)

كمات المترجمة لتككيف كالمعم ،كىك عممية كمٌية يقـك الفرد عف طريقيا بمعالجة عقمٌية لممدركات الحسٌية

كتتضمف؛ اإلدراؾ، كالخبرة الٌسابقة، كالمعالجة الكاعية،  ،أك استدالليا أك الحكـ عمييا ،األفكار

كاالحتضاف، كالحدس؛ فيي عمميات ذىنٌية محٌددة نمارسيا، كنستخدميا عف قصد في معالجة 

 ،كالتمخيص ،كالمقارنة ،كالربط ،كتتضمف تعٌمـ استراتيجيات كاضحة المعالـ منيا؛ اإلتصاؿ ،المعمكمات

دراؾ األخطاء ،كالتفسير ،كالتنبؤ ،كالتسمسؿ  ،كالطبلقة  ،كالخياؿ ،كالكاقع كتحديد  ،كاالستنتاج ،كا 

يجاد المشكمة ،كالتصنيؼ ،كالٌنظر في البدائؿ ،كالٌشبو كاالختبلؼ ،اليدؼ يجاد الحؿ  ،كا   ،كالٌتذكر،كا 

ا يتـ فيو استخداـ كٌؿ صكر التٌفكير، أك بعضيا عند مكاجية كيعٌد نشاطن  ،كاتخاذ القرار ،كالٌتحميؿ

كالٌتعامؿ مع التماريف الرياضية المختمفة، كتحٌدده عدة ميارات تتعمؽ بالعمميات  ،المشكبلت الرياضية

 ،كالتصكر البصرم المكاني ،كالتفكير العبلئقي ،كالتعبير بالرمكز ،كاالستدالؿ ،العقمية كىي ؛ االستقراء

كيحدث ىذا الٌنكع مف التٌفكير عندما تكاجو الفرد مشكمة يصعب حٌميا بالٌطرؽ  ،اف الرياضي كالبرى

 ،البسيطة أك المباشرة. كييعٌد التفكير الرياضي المحكر الثاني مف المحاكر الثبلثة لمتنكر في الرياضيات

لتنمية العديد مف ميارات كلعٌؿ ما يزيد مف أىمية الرياضيات في ىذا الصدد؛ ككنيا بيئة مناسبة كفٌعالة 

 التفكير إذا ما أيحًسف تعٌمميا كتعميميا.

 التي يجب أف يراعييا المعمـ لتنمية ميارات التفكير العميا:القكاعد 

 المفتي، ك(2004جركاف )(، ك 2009(، ك مرعي )2007(، ك أبك زينة )1995سالمة )كضع  

 عمى التفكير كىي:      ،رات الطالبعدة قكاعد يجب أف يراعييا المعمـ لتنمية قد( 1990)
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فيك ليس رفاىية، أك ميارة لمٌطبلب  ،تعمـ الميارات العميا مف التفكير أمر ضركرم لكؿ متعٌمـ -

فقد يكاجو الفرد بعض المكاقؼ التي تحتاج إلى اتخاذ  ،لمتنميةالمكىكبيف، بؿ إٌنو يتطمب أساليب معينة 

كتدريس ىذه الميارات يستمـز استخداـ المعمـ لمكاقؼ  ،مٌما يتطمب ميارات عميا مف التفكير ،قرار

 تعميمية غير مألكفة؛ عف طريؽ معالجة المعمكمات مف أجؿ إنتاج مخرجات جديدة.

متفكير فإف ذلؾ يعتمد عمى ذكاء المتعمـ فإذا تـ التحصيؿ مف إذا كاف النشاط يتطمب مستكيات عميا ل-

 فمف يحدث تفكير عالي المستكل. ،كدكف إعادة ترتيب ليا ،خبلؿ استدعاء المعمكمات

مف أجؿ تقكيـ ميارات التفكير العميا لدل الطمبة، يجب كضعيـ في مكقؼ، أك سؤاؿ ال يمكف إجابتو -

 مف خبلؿ استدعاء بسيط لممعمكمات.

 جب أف يمتزج تدريس الميارات األساسية، كالعميا داخؿ الفصؿ الدراسي.ي-

كقد أكدت  ،االىتماـ بمساعدة الطمبة الذيف لدييـ صعكبات في التعميـ؛ لتنمية ميارات التفكير العميا-

 البحكث أٌف الفشؿ في إثراء أك صقؿ ميارات التفكير يعتبر سببنا أساسينا في ظيكر صعكبات الٌتعمـ .

 

إلى نماذج مف الٌسمككيات الٌسائدة، كالخاطئة في المدارس ذات العبلقة  (2004جركاف ) شيركي

كمف بيف الٌسمككيات التي ذكرىا؛ أف المعمـ ىك مركز الفعؿ،  ،بالتٌفكير التي يحرص المعممكف عمييا

محدد  كيعتمد المعمـ عمى عدد ،كيقتصر دكره تجاه الطمبة عمى التمقيف ،كيحتكر معظـ كقت الحصة

بؿ إٌنو مغـر بإصدار  ،كال يعطي الطمبة كقتنا كافينا لمتفكير قبؿ اإلجابة ،مف الطمبة يكجو إلييـ اإلجابة

كال يتقبؿ األفكار الغريبة  ،األحكاـ، كالٌتعميقات المحيطة لمف يجيبكف بطريقة تختمؼ عف طريقة تفكيره

انتقائية غير عادلة، كمعظميا مف النكع  كيكجو أسئمتو بطريقة ،أك األسئمة الخارجة عف مكضكع الدرس

كما كأنو ال ينكٌع في أساليبو كيقتصر غالبنا عمى المحاضرة،  ،الذم يتطمب ميارات تفكير متدنية

كمخطيء مف  ،كالسؤاؿ، كالجكاب عند المناقشة؛ لذلؾ ينبغي أف يبدأ تدريس التفكير في مرحمة مبكرة
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في فترات متأخرة مف عمر اإلنساف؛ إنما أساس التفكير أف يتـ يظٌف أٌف تدريس التفكير ليس ممكننا إاٌل 

ترسيخو مبكرنا في حياة األطفاؿ، منذ أف يعكا ما لدييـ مف أدكات تدفعيـ إلى التفٌتح الذىني، كالكعي 

 بذكاتيـ، كبمف حكليـ.

 :اليندسة( 6.1.2)

كىي في الكقت  ،باطنا بالقدرة عمى التفكيرألنيا أكثر ارت ؛اليندسة مف الفركع الميٌمة لمرياضيات تعد 

فمك الحظ الطالب محتكيات غرفتو  ،فخصائصيا كمككناتيا مرتبطة بكاقعنا ،نفسو مادة حيكية كممتعة

فقد ال يشعر  ،مثبلن لرأل العديد مف األشكاؿ كالمجٌسمات اليندسية مف حكلو بمساحات، كأحجاـ مختمفة

لدرجة أٌف الٌتمميذ قد يندىش  ،ربط اليندسة بالكاقع المعاش بكجكدىا مف حكلو، كيعكد ذلؾ إلى عدـ

كأف لمبة اإلضاءة  ،كأٌف غرفتو مكٌعبة الٌشكؿ ،عندما يكتشؼ أف دكالبو بشكؿ متكازم مستطيبلت

ككٌمما دٌقؽ أكثر اكتشؼ المزيد مف األشكاؿ اليندسية المختمفة؛  ،كقمرية الٌنافذة نصؼ دائرة ،اسطكانية

لذا فبل يخفي عمى أحد أف حٌؿ المسألة اليندسية يشكؿ جانبنا  ،رة مجردة في مدرستوكالتي درسيا بصك 

فبل بٌد أف تٌتجو جيكد الباحثيف لمبحث عف أفضؿ  ،كبيرنا كركننا أساسينا مف أركاف المسألة اليندسٌية

 ،صأبك الحم)الٌطرؽ كالممارسات التي تؤدم إلى رفع مقدرة الٌطمبة في حٌؿ المسألة اليندسٌية 

1981). 

كتشير التقارير المقدمة مف الباحثيف الميتميف بتدريس الرياضيات إلى أف ىناؾ صعكبات تكاجو الطمبة 

إلى أف" اليندسة تقتضي أسمكبنا منطقيٍّا معيننا يصعب  (1982ىنداـ )إذ أشار  ،عند تعمـ اليندسة

سمكب كاف يدرس لمرجاؿ عمى الصغار مف الٌطمبة فيمو؛ إذ إٌنو فكؽ مستكاىـ العقمي، فيذا األ

الناضجيف أياـ اإلغريؽ كما كاف في عيد إقميدس كأفبلطكف كليس لمصغار مف الطمبة كما يحدث 

 اآلف".
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إلى "أف اليندسة مف أكثر فركع الرياضيات ارتباطنا بالقدرة عمى التفكير في  (2000 ،)شعبافكيشير 

 قد يفكؽ ما يكاجيكنو في الفركع األخرل". ،اتكأٌف ما يكاجيو الٌطمبة فييا مف صعكب ،مستكياتو العميا

 

 ( التفكير اليندسي:7.1.2)
 

:تعريؼ التفكير اليندسي  
 

كالذم يعتمد عمى مجمكعة مف  ؛شاط العقمي الخاص باليندسةك النٌ أ ،فكيرىك شكؿ مف أشكاؿ التٌ 

صة بكؿ مستكل مف نشطة الخااأل العمميات العقمية المتمثمة في قدرة التبلميذعمى القياـ بمجمكعة مف

 .(2015،الغامدم)مستكيات التفكير اليندسي 

خرائط التفكير في  ؛تكظيؼ أدكات فكرية ىندسية في تعميـ كتعمـ الرياضيات مثؿ فٌ كترل الباحثة أ

كالضعيفيف ليس فقط في  ،دركس الرياضيات اليكمية يعتبر عممية سيمة جدان تساعد الطمبة العادييف

 بؿ يتعدل ذلؾ ليشمؿ تعمـ التطبيقات الرياضية بدقة. ،ةاكتساب المفاىيـ الجديد
 

 نظرية فاف ىيؿ:

ىنالؾ خمسة  فٌ إ :"تيتـ نظرية فاف ىيؿ بمراحؿ تطكر التفكير الذىني في اليندسة، كتقكؿ ىذه النظرية

مستكيات مختمفة ليذا التفكير ىي:)التصكر، التحميؿ، االستنتاج غير الرسمي، االستنتاج الرسمي، 

د(. كاألشخاص الذيف ينتمكف لمستكييف مختمفيف يمتمككف رمكزان لغكية مختمفة، كشبكة عبلقات التجري

ـ مكف لغات مختمفة، كال يمكف أف يحصؿ تعمٌ يـ يتكمٌ ، لذا يعتبركف ككأنٌ الربط ىذه الرمكز مختمفة أيضن 

كالطالب في  ،يإذا كاف المعمـ يتكمـ بمغة المستكل الثان ؛جراء التفاعؿ بينيـ فعمى سبيؿ المثاؿ

 .(2001)الطيطي،ـ عمٌ الي لف يحصؿ التٌ كبالتٌ  ،البالمستكل األكؿ فمف يفيـ الطٌ 
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المتعمـ بيذه المستكيات بالتتابع، كالكصكؿ إلى  كلكي يتـ الفيـ الكامؿ في اليندسة يجب أف يمرٌ 

دخكؿ ىذا كالعبلقات التي تؤىؿ المتعمـ ل ،مستكل جديد مرىكف بتككيف مجمكعة جديدة مف الرمكز

ز بتطكير الخبرات اليندسية المناسبة لدل حفٌ االرتقاء خبلؿ ىذه المستكيات يمكف أف يي ك المستكل. 

كالعبلقات لدل الطالب لتككف بمثابة خبرات  ،المتعمـ، كيككف دكر المعمـ المساعدة في تككيف المفاىيـ

 تؤىمو لبلنتقاؿ مف مستكل ألخر.
 

 

كمستكيات التفكير  عمى تعميـ اليندسة كالتفكير فييا, كزكجتو ىيؿأبحاث الثنائي بيرمارم فاف  ركزت

فكير فجاء نمكذج فاف ىيؿ في التٌ   ،ميفعميـ في تحسيف تمؾ المستكيات لدل المتعمٌ دكر التٌ  ، كفييا

كلتفسير التبايف في قدرات  ،ـ اليندسةاليندسي كمحاكلة لفيـ الصعكبات التي تعترض الطمبة في تعمٌ 

في  أثناءهالطمبة يمركف  إذ افترض النمكذج أفٌ  ؛أثناء الػػتعامؿ مع ىذه المكضكعات  تفكير الطمبة

ـ تعمٌ  في خمس مستكيات لمتفكير اليندسي تمثؿ مراحؿ تطكره لدل الطمبة متسمسمة

 .(2001)الطيطي،اليندسة

 

 :مستكيات التفكير اليندسي

 تقسـ مستكيات التفكير اليندسي كما قٌسميا فاف ىيؿ إلى:

 (:Visualizationلمستكل التصكرم )ا-

( كفي Pre-geometrical levelحيث أطمؽ )فاف ىيؿ( عمى ىذا المستكل اسـ المستكل التمييدم )

كليس كعناصر ليا  ،ىذا المستكل يتعامؿ الٌطالب مع األشكاؿ اليندسية كما يراىا كتككينات كمٌية

عمى األشكاؿ مف بيف مجمكعة مف كيستطيع الٌطالب في ىذا المستكل التعرؼ  ،خصائص جزئية

كيستطيع تسمية بعض  ،كيستطيع كذلؾ رسـ األشكاؿ البسيطة كالمثمث ،األشكاؿ التي تعرض عميو
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ككصؼ األشكاؿ مف  ،كتصنيؼ األشكاؿ، كمقارنتيا حسب مظيرىا الكمي ،األشكاؿ التي تظير أمامو

 .( 2001 ، )الطيطي كتحديد بعض األجزاء اليندسية ،مظيرىا كتككينات كٌمية

 

 (:Analysisحميمي )المستكل الت  -

حيث  ،(The aspect of geometryكقد أطمؽ )فاف ىيؿ( عمى ىذا المستكل مظير اليندسة )

يستطيع الطالب في ىذا المستكل تحميؿ األشكاؿ اليندسية عمى أساس مككناتيا، كالعبلقة بيف ىذه 

 ،كمككناتيا ،ألشكاؿ اعتمادنا عمى عناصرىاكيستطيع الطالب مف خبللو تحديد خصائص ا ،المككنات

كاستخداـ التعبيرات الٌمفظية  ،كتحديد خصائص متكازم األضبلع بناءن عمى أضبلعو ،كالعبلقة بينيا

 ،الٌصحيحة لمتعبير عف العناصر، كالخصائص لؤلشكاؿ اليندسية، ككصفيا كاكتشاؼ خصائصيا

 .(2015 ،غامدم )ال كيستطيع المقارنة بيف األشكاؿ طبقنا لخكاصيا

 

 (:Informal Deductionالمستكل شبو االستداللي )-

حيث  ،(The essence of geometryكىك المستكل الذم أطمؽ عميو )فاف ىيؿ( جكىر اليندسة )

كتقديـ تبرير  ،يستطيع الطالب في ىذا المستكل تحديد الخصائص الضركرية لتعريؼ الشكؿ اليندسي

كالتكصؿ إلى خاصية جديدة لشكؿ  ،تدسية أك عبلقاتيا أك تعميماتياإلثبات صحة االستنتاجات الي

 .( 2015 ،) الغامدم ىندسي باستخداـ االستنتاج
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 (: Formal Deductionالمستكل االستداللي )-

 Insite into the theory ofكىذا المستكل أسماه )فاف ىيؿ( مستكل الٌتعمؽ في نظرية اليندسة )

geometry)،  المستكل يستطيع الطالب استقصاء العبلقات بيف التضمينات كالمصطمحاتكفي ىذا، 

عمى  كيثبت بعض العبلقات كالمبادئ اعتمادنا ،كيدرؾ الحاجة لمتعريفات، كالمسٌممات كيمٌيز بينيا

 .(2001،)الطيطي كيعطي إثباتنا استنتاجينا رسمينا  ،مجمكعة مف المسٌممات

 

 (: Rigorمستكل التجريد )-

 Scientific insightمستكل الذم أطمؽ عميو )فاف ىيؿ( مستكل التعمؽ العممي في اليندسة )كىك ال

into geometry)، )كيتصؼ بصعكبة التحقؽ  ،كىك األعمى مف بيف مستكيات )التفكير اليندسي

حيث إٌف الٌطالب في ىذا المستكل يمتاز بقدرتو عمى المقارنة بيف أنظمة  ،حتى في المرحمة الثانكية

كيخترع طرقنا عامة  ،بشكؿ مجرد في أنظمة مسممٌية مختمفة ،الستنتاج في مجاؿ العبلقات اليندسيةا

كال يسأؿ عف  ،لحٌؿ أصناؼ مف المسائؿ، كيعرؼ األشكاؿ بشكؿ مجرد، كبالٌرمكز المٌتصمة بالعبلقات

كيستطيع  ،ا فيوكفي ىذا المستكل يصبح التفكير المنطقي نفسو ميم   ،المعرفات مثؿ الٌنقطة كالمستقيـ

 (.Atebe,2009عتيبي)المتعٌمـ استحداث مسٌممات جديدة اعتمادنا عمى الٌنظاـ اليندسي 

 

 أٌف االنتقاؿ مف مستكل آلخر يتـ عبر خمس مراحؿ:                                 (Camp،2000) كامبكقد بٌيف 

 كتقكده الكتشاؼ بنى معينة.                                          ،: يجب أف يبدأ التدريس بمراحؿ متقٌدمة لمٌطفؿالمعمكمات - 

 : كىي أف تقٌدـ المياـ لمٌطمبة بطريقة تجعؿ البنى المتعٌممة مألكفة لدييـ.                  التكجيو المباشر–

            : يقدـ المعمـ المصطمحات اليندسٌية كيشجع الٌطمبة عمى استخداميا في كتاباتيـالكضكح –

 كمناقشاتيـ في حصص اليندسة.           
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كيكتسب الطمبة خبرات في حؿ  ،: يقدـ المعمـ ميمات يمكف إتماميا بطرؽ مختمفةالتكجيو الحر –

 المتطمبات بمفردىـ باالعتماد عمى ما درسكه سابقا".

ا لتجميع ما درسكه سابقناالتكامؿ – كيقتصر دكر  ،ـ بأنفسيـكأف يصٌممكا أنشطتي ،: يعطي الطمبة فرصن

 ،كتكجيو انتباه الطمبة لمخصائص اليندسية لؤلشكاؿ ،المعمـ في المرحمة األخيرة عمى التخطيط لممياـ

 كتشجيع حٌؿ المشكبلت. ،كتشجيع الٌطمبة عمى استخداميا ،كاستخداـ مصطمحات ىندسية

 

 مقدمة  ( 8.1.2)

 :المكانيةالقدرة 
 

ياضية التي تحظى القدرة المكانية مف أىـ القدرات المعرفية الرٌ أٌف كتعتبر الباحثة مف كجية نظرىا  

كطرائؽ تدريسيا، كيتزايد دكرىا الفاعؿ مف  ،صيف في مناىج الرياضياتكالمتخصٌ  ،باىتماـ القائميف

يعاني  لذلؾ؛ ـ العبلقات كاألشكاؿ اليندسيةكتعمٌ  ،ؿ عمى الرياضيات في حؿ المسألةخبلؿ ما تعكٌ 

 بكصفيا مادة صعبة تحتاج إلى تفكير منطقي ، ؛راحؿ المدرسية مف مادة الرياضياتفي الم بةالطم

كليذا سكؼ نتناكؿ في ىذا  كالسرد، ،الممارسات الشائعة تميؿ إلى أسمكب التمقيف كىذا يرجع إلى أفٌ 

 كمككناتيا. ،كأقساميا ،البحث القدرة المكانية بالتفصيؿ مف حيث تعريفيا
 

 

 
 

 :مكانيةالقدرة التعريؼ  

كيتضمف ذلؾ  ،كبصكرة منظمة ،قدرة الفرد عمى تمثيؿ الظاىرة المكانية داخميان في ذىنو بكفاءةىي 

 ،كاإلحساس بيا  ،كالمكاقع ،كاألشكاؿ ،كالخطكط ،كاأللكاف ،كالمسافات ،القدرة عمى تشكيؿ الفراغات

ا عمى الكرؽ في صكرة افين كترجمتيا جغر  ،أك المكانية ،القدرة عمى تمثيؿ المعمكمات البصرية ؛مثؿ

، ،أك خرائط ،طاتمخطٌ   ،قيقة عمى إدراؾ المحيط البصرم المكانيف اإلمكانية الدٌ كما يتضمٌ  أك رسـك
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ة در كتعتمد الق حات.كيبدك ذلؾ بكضكح لدل المعمارم كالنٌ  ،كميارة أداء تحكيبلت إلدراكات الفرد األكلية

، كتتبع الخطكات ،ا اختبارات لؤلشكاؿ اليندسيةكتقيسي، صكر البصرم لؤلشكاؿ في المكافعمى التٌ 

كالتي تكشؼ عنيا  ،ر كضعيا المكانييا "القدرة عمى تصكر األشياء دكف أف يتغيٌ كتعرؼ بأنٌ 

ككذلؾ التي تتطمب أبعاد األشياء ة، االختبارات التي تتطمب إدراؾ العبلقات المكانية كاليندسية الثابت

 .(2010،أبك مصطفى)بعد تغيير كضعيا" 
 

 

 : القدرة المكانيةتصنيؼ  

 كتصٌنؼ القدرة المكانية مف حيث أقساميا إلى:

كتدؿ عمى التصكر لحركة األشكاؿ المسطحة  ،2S: كيرمز ليا بالحرؼالقدرة المكانية الثنائية .1

 ؛ىذا اإلتجاه أك عكس ،دكراف األشكاؿ المرسكمة عمى سطح الكرؽ في اتجاه عقارب الساعة ؛مثؿ

 .(1997،الدكيدار) األشكاؿ خبلؿ حركتيا ممتصقة بالكرؽىذه  بحيث  تظؿٌ 
 

فتدؿ عمى التصكر البصرم لحركة األشكاؿ في  ؛3Sكيرمز ليا بالحرؼ :القدرة المكانية الثالثية .2

 . (1997،الدكيدار) دكرتيا خارج سطح الكرؽ في البعد الثالث لممكاف

:طرؽ تطكير القدرة المكانية  
 

 ،كتمييزىا تبدأ مبكرة جدان  ،لفركؽ القائمة  بيف األشكاؿ المختمفة المحيطة بوف قدرة الطفؿ عمى إدراؾ اإ

كمف الباحثيف مف يقرر بداية  ظيكرىا في نياية السنة األكلى  كيعتمدكف في إجراء ىذه التجارب عمى 

كؿ لشٌ كيترؾ ا ،تكرار ىذه عمى مثمث ثـٌ  ،إثارة بعض الدكافع عند العقؿ ليختار بيف األشكاؿ التي يراىا

زالة ما بالمثمث مف حمكل ،كالدائرة ،فيتعكد الطفؿ عمى الشكؿ المثمث ؛الدائرم دكف شيء ما فيتعكد  ؛كا 

ىذا كال يستطيع الطفؿ العادم أف يدرؾ  ،الطفؿ بعد ىذا كمو لتمييز شكؿ المثمث مف شكؿ الدائرة 
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 ،مف عمره كالسادسة ،لخامسة فيما بيف اكالتشابو القائـ بيف األشكاؿ إالٌ  ،كالتماثؿ ،مدل التناظر

 تبعان الختبلؼ مراحؿ نمكه األشكاؿ ، ة القائمة بيففؿ عمى إدراؾ العبلقات المكانيٌ كتختمؼ قدرة الطٌ 

  .(1997،الدكيدار)
 

ال يدرؾ عف تمؾ العبلقات إال  بيف الثانية كالثالثة مف عمره ماعمى أف الطفؿ  (1997الدكيدار)يشير ك 

نو فيما بيف الثالثة يان متصبلن اتصاالن مباشران بإشباع حاجتو كرغباتو،ما كاف منيا عمميان نفع الرابعة ك  ،كا 

كانية مجاكز الرابعة مف عمره يدرؾ العبلقات التو بعد أف يكأنٌ  ،مف عمره يدرؾ العبلقات المكانية الذاتية

 ،كجكد األحياءلو  كجكدان يختمؼ عف  أم أفٌ  ؛و كائنان كسط الكائنات األخرلالمكضكعية فيدرؾ أنٌ 

رت طريقة كلقد طكٌ  ،ؼ نفسو مع ىذه األشياء المختمفةيٌ يسعى بعد ذلؾ ليكثـ  كالجمادات المحيطة بو،

الرسـ  كذلؾ عف  طريؽ استخداـ التنقيط في ليا لمساعدة  األطفاؿ  عمى تطكير قدراتيـ المكانية ،

         ة:كما في األشكاؿ اآلتي

 
 )4891997،)الدكيداريقة التنقيط في الرسـطر  :(3.2الشكؿ رقـ)         

 

 العكامؿ المحددة لمقدرة المكانية:

أك  ،ناتمككٌ   أفٌ إالٌ  ،العديد مف اختبارات الذكاء تتضمف فقرات لقياس القدرة المكانية عمى الرغـ مف أفٌ 

فإنيا  ،المكانية ان كانت الفقرات التي تتضمف القدرةتحديدان، كأيٌ  بنية ىذه القدرة ما زالت حتى اآلف أقؿٌ 

أك معككسة  ،أك مقمكبة ،ة لؤلشكاؿ كما ىيأك العقميٌ  ،تشترؾ في معظميا في خاصية المعالجة الذىنية

 (2010أبك مصطفى،)أك ثبلثة أبعاد  ،مادان عمى بعديفكاعت ،كما تظير في المرآة
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 ما: عامميف ى د عمىالقدرة المكانية تعتم أفٌ  ( 2007،يعقكبكيرل) 

:(Visualization(1-عامؿ التصكر البصرم 

ر ما ستؤكؿ إليو كتقميبيا في الذىف كتصكٌ  ،كالمجسمة ،كىك القدرة عمى إدراؾ األشكاؿ المسطحة

الحركة، ككيؼ  ء ىذهكأكضاعيا المختمفة أثنا ،كاألجساـ ،ر حركات اآلالتأك تصكٌ  ،بعد دكرانيا

 تتطكر ىذه االكضاع.

 

:( Spatial Ability) عامؿ العالقات المكانية  -2  

 ،كالعمؽ ،كاالرتفاع ،كالعرض ،الطكؿ-كاألبعاد بدقة ،يبدك في القدرة عمى تقدير المسافاتكىك عامؿ 

 ،ككذلؾ في مبلحظة ما بيف األشكاؿ مف تشابو أك اختبلؼ -أك الحجـ ،أك المساحة ،كالسمؾ

في القدرة عمى تككيف شكؿ مف أجزائو كما يبدك  كحجكميا، ،كأكضاعيا ،شياءكالمقارنة بيف أشكاؿ األ

 المبعثرة.

 :آخر لمقدرة المكانية نت نظريات القدرات العقمية أف ىناؾ عامالن بي  
 

يتعمؽ بالقدرة عمى االكتشاؼ الدقيؽ لمتنظيمات المكانية لؤلشياء بالنسبة  الذم كىك التكجيو المكاني 

فإذا كانت  ،المأخكذة مف طائرة متحركة مغاليؽ الصكرة كىذا العامؿ ضركرم في حؿٌ  ،الشخص لكضع

كتصعد في نفس المحظة فإف المنظر الخمكم يبدك مختمفان إلى حد كبير عف إدراكنا  ،الطائرة تدكر

 بدك أىميةتك  ،تمعف صكرة المنظر الطبيعي يعتبر عمى درجة عالية في التكجيو المكانيف ،العادم لو

التصكر  يختمؼ، ك ةريانية تحت ظركؼ تتصؼ بالسٌ ذلؾ العامؿ بكضكح عندما تعرض المشكبلت المك

صكر المكاني ال يستطيع المبلحظ حؿ المشكمة كفي التٌ  ،المكاني اختبلفان كبيران عف التكجيو المكاني

إذان عميو أف يتصكر كيؼ يبدك الشيء إذا تغير كضعو المكاني بدرجة كاضحة كعمى  بتكيييؼ جسمو ،
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صكر المكاني يمكف  اختباره جيدان تحت ظركؼ تتطمب السرعة العكس مف التكجيو المكاني فإف الت

    (2013،رياف)نسبيان 
    

 جكانب القدرة المكانية

 : كىي لمقدرة المكانية األتيةفي كتابو "أطر العقؿ" الجكانب  (1989غاردنر)د حدٌ 

 القدرة عمى إجراء تحكيؿ عمى جسـ، أك تعرفو بعد إجراء تحكيؿ عميو.-

 حضار صكرة شيء ذىنيان ثـ إجراء تحكيؿ عمييا.القدرة عمى است-

 أك تخطيط مماثؿ لمعمكمات مكانية بصرية.  ،شكؿ إنتاجالقدرة عمى  -
 

 

 خصائص القدرة المكانية :

 : ، عمى النحك األتيخبلؿ آثارىامف لقدرة المكانية ايمكف معرفة خصائص ك 

 المنجزات الحركية. -1

 التنقؿ كاالبتعاد. -2

 التحكـ كالتركيب . -3

 حركات .ال -4

 .، مخططات خرائط( أشكاؿالمنجزات الخطية ) رسكمات ،  -5

 .دة(كار : القدرة المكانية ) صادرة، المغة -6

 .التفكير المكاني -7

 التنبؤ بالمساحة كالتقطيع. -8

 التكجيو المكاني. -9

 (2007 )يعقكب، كالتكنكلكجية. ،الذاكرة البصرية المكانية -10
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:مكانيةالميذ ذكم القدرات السمات كخصائص الت    

 كرؤية المناظر الخيالية بكضكح.                                               ،*نقؿ

 سف . أفضؿ مف ىـ في نفس الٌ  بعادثبلثية األ كمناـو  ،تركيبات ؿ*نق

 كتقدير األحجاـ.  ،كالفراغات ،األشكاؿالعبلقات المكانية بيف  إدراؾ* 

 ؼ اك الرسـ مف الخياؿ .* يعبر عف المكاقؼ التي تحدث لو بالكص

 * يستطيع اف يصؼ بدقة ككضكح المناظر الخيالية .

 * يقدر المسافات ، كيفضؿ العاب التصكيب .

 . (2015،)القيسيشكيؿ الفني* يفضؿ االنشطة التي يمارس فييا الرسـ كالتٌ 

 

ة كالكيفية في القدرة المكانيةلفركؽ الكمي  ا  

:لمكانيةأكالن:الفركؽ الكمية في القدرة ا  

 راسات الكمية التي أجريت عمى القدرة المكانية إلى اتساؽ الفركؽ الفردية المرتبطة بيذه القدرةتشير الدٌ 

سكاء المثيرات  ،تفكؽ الذككر عمى اإلناث في ىذه القدرة بصفة خاصة في التدكير المكاني ؛مف حيث

كما كجدت فركؽ في القدرة  مي،في معدؿ التدكير العق خٌص كعمى األ ،أك غير المألكفة ،المألكفة

 كبر،( لصالح األعمار الزمنية األسنة19-11-9-8 مف سفٌ الزمنية المتتابعة) رالمكانية بيف األعما

داالن مع تزايد  نناف تحسيتحسٌ  عمى اختبارات القدرة المكانية يتحٌسف ترميز كزمف األداء كبصفة خاصة

 العمر الزمني.
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 قدرة المكانية:ثانيان: الفركؽ الكيفية في ال

ي لمقدرة المكانية عمى كجكد فركؽ كمية في ىذه ناكؿ الكمٌ جريت في مجاؿ التٌ راسات التي أي تشير الدٌ 

السؤاؿ الذم فرض نفسو ىك:ىؿ ىناؾ فركؽ كمية بيف األفراد في  إلى أفٌ  اإلشارة إليوكما سبؽ  القدرة،

كمف خبلؿ اإلجابة عف ىذا  ؟ثيرات المكانيةلممعمكمات أك الم اكعممية المعالجة العمي ،االستراتيجيات

في االستراتيجيات المستخدمة في حؿ المشكبلت  إحصائينا كصؿ إلى كجكد فركؽ دالةالتٌ  تـٌ  ،التساؤؿ

 المكانية. 

في تجييزىـ كمعالجتيـ  (كميكفك  ،كفيتحميم)د تـ تصنيؼ األفراد مف خبلؿ ىذه االستراتيجيات إلى لقكٌ 

بيف  كاالختبلؼبو كع األكؿ يأخذ كقتان أطكؿ في استجابتيـ عمى أكجو الشٌ النٌ ف لممعمكمات المكانية،

 يكف عند تجييزىـ لممعمكمات يستخدمكف إستراتيجية اإلدراؾ الكمٌ يٌ ا الكمٌ أمٌ  ،كاألشكاؿ المكانية ،المثيرات

 .   (2010)ابك مصطفى، يأخذكف زمنان أقؿ" ـٌ مف ثى ك 

 

 

انية:التغيرات التي تؤثر في القدرة المك  

 ىناؾ متغيرات تؤثر في القدرة المكانية منيا :ك 

 عزليي  كعميو دىا بياجيوكما حدٌ  يرتبط ىذا العامؿ بمراحؿ التطكر المعرفيحيث  :التطكر المعرفي-

 تفسير الفركؽ في القدرة المكانية إلى التفاكت في ىذه المراحؿ.

كىذا األثر يمتد إلى مجمؿ  ،ثر بالخبرات المكانيةالقدرة المكانية لدل األفراد تتأ ف أفٌ قد تبيٌ لك  :الخبرة-

 ؼ عمى طبيعة ىذه الخبرات كأنماطيا.أك إلى بعض جكانبيا، كيتكقٌ  ،ىذه القدرة

كقد تعكد ىذه الفركؽ  ،كالجنس، ةراسات كجكد عبلقة بيف القدرة المكانيٌ نت نتائج معظـ الدٌ بيٌ  :الجنس-

 لدل كبل الجنسيف. بعةإلى طبيعة االستراتيجيات المعرفية المتٌ 
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د استراتيجيات المعالجة الذىنية فالمكىبة تحدٌ  ،ترتبط المكىبة بالقدرة المكانية المكىبة)الذكاء العاـ(:-

مبة في اختبار القدرة المكانية كيعكس قدراتيـ فييا كىذا بدكره يؤثر عمى أداء الطٌ ، لؤلشياء

 (2013)رياف،
 

 اختبارات القدرة المكانية:

اختبار اإلدراؾ  ؛دة مثؿباختبارات متعدٌ  تقاس ةالقدرة المكانيٌ أٌف  (1996) عفكنةأكضحت دراسة 

  .كاختبار الكركت المثقكبة كغيرىا ،كاختبار أعضاء اإلنساف ،المكاني

 

 ،أك المثقكبة ،فرقة بيف األشكاؿ المعككسة: يعتمد ىذا االختبار عمى التٌ اختبار اإلدراؾ المكاني -1

 ،كأمامو مجمكعة مف األشكاؿ بعضيا منحرؼ اأصمين  ـ المفحكص شكبلن كفيو يقدٌ  ،كاألشكاؿ المنحرفة

أم التي إذا أديرت أصبحت  ؛عمـ عمى األشكاؿ المنحرفةتمنو أف ي كيطمب ،كالبعض اآلخر معككس

ىيكؿ رئيسي عمى  اآلتيةأمامؾ في كؿ سطر مف األسطر   مطابقة تمامان  لمشكؿ األصمي. مثاؿ:

كالمطمكب منؾ أف تكشؼ األشكاؿ التي لك أيديرت في أم  ،جمكعة مف األشكاؿكبجانبو م اليميف،

 .كتضع عمييا عبلمة اتجاه كانت مماثمة تمامان لمشكؿ األصمي،

 

 
 (27:1996،)عفكنة اختبار اإلدراؾ المكاني :(4.2الشكؿ رقـ )     

 بند منيا عبارة عف كؿ ،يتككف ىذا االختبار مف مجمكعة مف البنكدك  :اختبار أعضاء اإلحساس-2

كالغرض منو قياس قدرة  ،في أكضاع مختمفة ،كبعض أعضاء الجسـ األخرل ،كاألقداـ ،صكر األيدم

 ز بيف اليميف كاليسار. ؼ بحيث يستطيع أف يميٌ اقالفرد عمى تكجيو نفسو في ىذه المك 
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يا عبارة عف شكؿ كؿ بند من ،: يتككف ىذا االختبار مف مجمكعة مف البنكداختبار تككيف األشكاؿ-3

 أكأكثر كيطمب مف المفحكص أف يتصكر كيؼ تتجمع األجزاء مع بعضيا لتككف ،ـ إلى جزأيفسٌ قي 

 ىذا الشكؿ الكامؿ مجمكعة مف األشكاؿ المعطاة.  عمى فبعد ذلؾ يعيٌ  ثـٌ  ،شكبلن كامبلن 

إذا جمعا مع ناف شكبلن كاحدان مف أعمى رسماف يككٌ  أمامؾ في كؿ سؤاؿ عمى الجانب األيسر :مثاؿ

ف الشكؿ الكامؿ الذم ينتج مف بيف تجميع ىذيف كالمطمكب منؾ أف تعيٌ  ،بعضيما بطريقة معينة

 .(أ،ب،ج،د،ق ) الجزأيف مف بيف األشكاؿ الخمسة الباقية

 

 

 
 

 (28:1996،)عفكنةاختبارات تككيف األشكاؿ :(5.2الشكؿ رقـ )

 قاـ بإعدادىا اكستركـ كرفاقو  كىي:يث ح تكجد سبعة اختبارات لقياس عكامؿ القدرة المكانية

: ىي االختبارات التي أعدىا أعضاء ىيئة التدريس بقسـ الفيزياء بالجامعة اختبارات تحصيؿ ثالثية-1

 األردنية.

( فقرة، 48منيا ) يشمؿ كؿٌ  ،( فقرة في قسميف متماثميف96: يتككف مف)اختبارات مقارنة األرقاـ-2

كيطمب مف المفحكصيف تحديد فيما إذا كاف  ،مككنة مف عدة أرقاـكتتككف كؿ فقرة مف األعداد ال

 زكج متشابييف أـ مختمفيف. العدداف في كؿٌ 
 

منيما  يشمؿ كؿٌ ؛ ثميفاعت عمى قسميف متمكزٌ  ،( فقرة96: يتككف مف )كرة المتطابقةاختبار الص  -3

أك ، بميا خمس رسكـتقا طرأك صكرة تقع عمى يسار السٌ  ،تتككف كؿ فقرة مف رسـ ؛( فقرة48عمى )
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كر صكرة مف الصٌ  د في كؿ فقرة أمٌ طمب مف المفحكص أف يحدٌ كيي ، طرصكرة تقع عمى يميف السٌ 

كما في  ،أك تطابؽ الكاردة الكاقعة عمى النياية اليسرل لمسطر ،طر تماثؿالكاردة عمى يميف السٌ  ةالخمس

 األتي: المثاؿ 

 
 (29:1996،)عفكنةاختبارات الصكرة المطابقة :(6.2الشكؿ رقـ )

  

كيعطى  ،( فقرة16كؿ قسـ ) ؛جاءت في قسميف ،( فقرة32يتككف مف)ك  :اختبار الصكر المخفية-4

ليا  تصصٌ خي  ،األربعة خمسة أشكاؿ ىندسية صفحة مف صفحات االختبار المفحكص في رأس كؿٌ 

 فقرة عبارة عف مربع يحتكم في داخمو شكبلن. ككؿٌ  ،(ABCDEالرمكز )
 

 ،( فقرات10قسميف متماثميف كؿ منيا) فيعت زٌ كي  ،( فقرة20: يتككف مف )ير البطاقاتاختبار تدك -5

ثمانية لمبطاقة  كتكجد رسكـه  ،كىي عبارة عف رسـ بطاقة غير منتظمة الشكؿ ؛فقرة في سطر أفقي ككؿٌ 

 كؿٌ كيطمب مف المفحكص تحديد ما إذا كاف  ،كبعضيا قمبان ليا ،ؿ بعضيا دكرانان لمبطاقةيمثٌ  ؛نفسيا

 ؿ دكرانان ىندسيان لمبطاقة أـ ال.سكمات الثمانية يمثٌ كاحد مف الرٌ 
 

( 21ؿ )قسـ يمثٌ  كؿٌ  ؛عت في قسميف متماثميفكزٌ  ،( فقرة42: يتككف مف)اختبار تدكير المكعبات-6

أم م رمز  بيف أف ال تشابو إلىكجو المكعبات أكرمزت  ،كؿ فقرة عبارة عف زكج مف المكعبات ،فقرة

ؿ دكرانان يمثٌ  المكعب اآلخر ب ىككيطمب مف المفحكص ما إذا كاف المكعٌ ، مكعب الكاحدكجييف في ال

 (. 6.2كما في الشكؿ رقـ) و مكعب مختمؼ عنونٌ أأك  ،لو
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 (30:1996،)عفكنة(: اختبار تدكير المكعبات7.2الشكؿ رقـ )

   

 

تكجد كؿ  ،( فقرات10ف)قسـ م كؿٌ  تككفي ،( فقرة في قسميف20يتككف مف ) اختبار طي الكرقة: -7

أك  ،تيفالكرقة طيٌ  تكضح طريقة طيٌ  مات متتابعةك األفقي رس عمى يسار السطرك  ،فقرة في سطر أفقي

طر تكجد خمس كعمى يميف السٌ  ،ة مكاف الثقبسمة األخيرة لمكرقة المطكيٌ ات كتظير الرٌ ثبلث طيٌ 

 د أمٌ ف المفحكص أف يحدٌ كيطمب م ،كبيف األخرل عمى اليسار خط عمكدم ا،مات يفصؿ بينيك رس

 ة.يمثؿ الكرقة المطكيٌ الذم سكمات الخمسة كاحد مف الرٌ 
 

 

 كؿٌ  ؛( فقرات6قسـ يتككف مف ) كؿٌ  ( فقرة في قسميف،12يتككف مف )ك : طكحاختبار تطكير الس  -8

ة يمكف الحصكؿ عمييا مف أك سطكح ىندسيٌ  ،ـ المفحكص رسكماتكيقدٌ  منيا لو خمس بدائؿ لئلجابة،

قطعة مف  يكضح كيؼ يمكف قٌص  فقرة يكجد رسـه  كفي كؿٌ ، مينةأك المعادف الٌ  ،ف الكرقةقطعة م

 (.1996،)عفكنة يا لعمؿ شكؿ ىندسيكطيٌ  ،الكرقة
 

فكير البصرم، فحتى يستطيع الفرد القدرة المكانية ترتبط ارتباطان كثيقان بالتٌ  ترل الباحثة أفٌ  مف ىناك 

ؿ، كىما خيٌ يتي اإلبصار كالتٌ مف عممٌ  كاتجاىيا ال بدٌ  ،مكقعياإدراؾ العبلقة بيف األشكاؿ، كتحديد 

صكر البصرم المكاني رفيعة بمناىج فالقدرة عمى التٌ  ف في التفكير البصرم،اتف أساسيٌ اعمميت

 ،ير قدراتيـ البصريةياضيات يجب أف يستفيدكا مف تطك ب الرٌ فطبلٌ  ؛كطرؽ تدريسيا ،الرياضيات

فالقدرة عمى  ؛سكـ البيانيةطات كالرٌ كالمخطٌ  ،كفيـ المكاد البصرية ،قراءةتساعدىـ عمى  كية لكالمكانيٌ 

المشكبلت في  كمكانيان تمعب دكران ىامان في اكتشاؼ القدرات اإلبداعية كحؿٌ  ،التفكير بصريان 
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كطرؽ تدريسيا العمؿ عمى  ،صيف في المناىجكلذلؾ عمى التربكييف كالمتخصٌ ، كاليندسة ،الرياضيات

فكير البصرم خاصة في مجاؿ كالتٌ  ،فيناؾ ارتباط كثيؽ بيف القدرة المكانية ؛ات الخاصةتنمية القدر 

دراؾ العبلقات بيف اعتماد الرياضيات عمى التٌ  فٌ إإذ  ؛كاليندسة بخاصة ،ياضيات بعامةالرٌ  حميؿ كا 

 جدان. ميـي  كتصكرىا ذىنيان أمره  ،األشكاؿ
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 ابقة:الدراسات الس  ( 2.2)

 سات العربية.( الدرا1.2.2)

نمكذج تسريع التفكير في أفاعمية  إلى معرفة دراسةال ىذه  ىدفت(:  2016جياد كشناكه )دراسة 

اختار الباحثاف التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي ك  ،كاستبقائيا ،اكتساب المفاىيـ التاريخية

كقد  .طالبة (57)نة مف كتككنت العي،  ، كاألخرل ضابطة يبيةتجر  إحداىمالممجمكعتيف المتكافئتيف 

معالجة البيانات  تـٌ ، ك ار مف متعدديالمفاىيـ التاريخية مف نكع االختختبار اكتساب ا الباحثاف أداة عدٌ أ

 إحصائينابعد تحميؿ النتائج ك  اإلكسؿ.كبرنامج  ،(SPSS) ةاإلحصائيٌ زمة باستخداـ الرٌ  اإحصائين 

 ستريبية التي ديرٌ ؽ طالبات المجمكعة التجتفكٌ : مجمكعة مف النتائج كاف أىميا إلىالباحثاف  ؿتكصٌ 

 .ريقة االعتيادية ست كفؽ الطرٌ ابطة التي دي عمى طالبات المجمكعة الضٌ  ،نمكذج تسريع التفكيرأ كفؽ

 

نمكذج تسريع التفكير في أفاعمية  معرفة إلى ىذه الدراسة ىدفت : (2015الجبكرم ) دراسة

جريبي صميـ التٌ اعتماد التٌ  كتـٌ ، السابع األساسي ت الصؼ لدل طالبا كالذكاء الكجداني ،حصيؿالتٌ 

ا ممني كؿٌ  ،كمجمكعة ضابطة ،اختيار مجمكعة تجريبية كتـٌ  .كتحديد مجتمع البحث كعينتو ،المناسب

نمكذج تسريع التفكير يسيـ في رفع أاستعماؿ راسة إلى أف مت الدٌ طالبة، كقد تكصٌ  (35)يتككف مف 

، كقد أكصت الدراسة نمكذج تسريع التفكير في الذكاء الكجدانيأ أسيـ، كما راسيحصيؿ الدٌ مستكل التٌ 

جراء دكرات تدريبية ك  ،نمكذج تسريع التفكير كبديؿ عف طرائؽ التدريس التقميديةأستعماؿ إلى ضركرة ا ا 

كعدـ االقتصار عمى الطرؽ  ،نمكذج تسريع التفكيرأكمنيا  ؛النماذج التعميميةلتدريبيف عمى استعماؿ 

 تقميدية.لتدريسية الا
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عمـ المدمج في تدريس أثر استخداـ استراتيجية التٌ  إلىعرؼ ىدفت إلى التٌ :  (2015الغامدم ) دراسة

اني المتكسط، كاستخدـ الباحث ؼ الثٌ ب الصٌ فكير اليندسي لدل طبٌل كتنمية التٌ  ،اليندسة عمى التحصيؿ

كذات االختبار القبمي كالبعدم، كتككنت عينة  ،كالتجريبية ،المنيج التجريبي ذا المجمكعتيف الضابطة

راسة إلى كجكد مت الدٌ ، كاعتمد الباحث مجمكعة مف المكاد التجريبية، كقد تكصٌ اطالبن  (55)الدراسة مف 

لى تفكؽ المجمكعة التجريبية في التفكير اليندسي.  فركؽ لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ، كا 

 

كتحسيف  ،ى معرفة فاعمية برنامج تدريبي في تنمية القدرة المكانيةإل: ىدفت (2015دحماف ) دراسة

كاستخدمت  .األداء التدريسي لدل معممي الرياضيات لممرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس

كاستبانة األداء ، لقياس القدرة المكانية (فاندنبرغ)استخداـ اختبار  الباحثة تصميمان شبو تجريبي، كتـٌ 

نتائج كقد تكصمت الدراسة إلى  قياس األداء التدريسي بعد التدريب عمى البرنامج المقترح.التدريسي ل

كبيف  ،كالمجمكعة الضابطة ،كجكد فرؽ في القدرة المكانية لمعممي المجمكعة التجريبية كاف مف أىٌميا:

كعة التجريبية كذلؾ لصالح المجم ،كالمجمكعة الضابطة ،داء التدريسي لمعممي المجمكعة التجريبيةاأل

 بت باستخداـ البرنامج المقترح.التي تدرٌ 

 

: فقد ىدفت لمتعرؼ إلى فاعمية أثر طريقة تدريس تستند إلى الٌدمج بيف (2015الطرشاف ) دراسة

الٌنظرية المعرفية لبياجيو، كنظرية الٌنشاط في فيـ المفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي 

، كمف يكـ الذات لدييف. كقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، كشبو الٌتجريبي ذا في مادة العمـك

( طالبة، منتظمات في شعبتيف 70، كتكٌكنت عٌينة الدراسة مف )ابطة، كالٌتجريبية المجمكعتيف الضٌ 

( طالبة. كقد خرجت الدراسة بنتائج أىميا: كجكد 36( طالبة، كالثانية تجريبية)34إحداىما ضابطة )

داٌلة إحصائينا في فيـ الطالبات لممفاىيـ العممية يعزل إلى طريقة التدريس، كلصالح المجمكعة  فركؽ
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التجريبية، كمستكل الٌتحصيؿ لصالح الطالبات ذكات التحصيؿ المرتفع، كال تكجد فركؽ داٌلة إحصائينا 

 لمتٌفاعؿ بيف الطريقة، كمستكل التحصيؿ.

 

أثر التدريس باستعماؿ لغة المكغك في تنمية  إلىعرؼ لمتىدفت  :(2014خرمي كالنذير ) دراسة

 ؛كتـ اعتماد اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة .كتنمية القدرة عمى التصكر المكاني ،التحصيؿ اليندسي

نت حث المنيج شبو التجريبي، كتككٌ اكما اعتمد الب .كالقدرة المكانية ،لتحديد مستكل التحصيؿ اليندسي

كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ لصالح  .الصؼ الرابع االبتدائي ا مف طبلبالبن ط (53)راسة مف الدٌ 

كقد أكصت الدراسة بضركرة  .كتنمية القدرة المكانية ،المجمكعة التجريبية في زيادة التحصيؿ اليندسي

 تقديـ دكرات تدريبية لممعمميف كالمشرفيف التربكييف لتطكير أدائيـ في تدريس األشكاؿ اليندسية.

 

لتنمية  ؛فاعمية كحدة محكسبة في اليندسة إلى معرفة أثر ىدفت: (2014جار )فرج اهلل كالن   دراسة

ثاف لتحقيؽ ىذا بع الباحابع األساسي، كاتٌ ؼ الرٌ راسي لدل تمميذات الصٌ حصيؿ الدٌ كالتٌ  ،التفكير اليندسي

تدريس  تـٌ د كقنت عينة الدراسة مف مجمكعتيف تجريبية كضابطة، التجريبي، كتككٌ اليدؼ المنيج 

ا المجمكعة الضابطة ، أمٌ ( طالبة30طالباتيا)حيث بمغ عدد  ،كحدة محكسبةالمجمكعة التجريبية ال

تطبيؽ عمييف اختبار التفكير  ، كتـٌ ( طالبة30(طالباتياحيث بمغ عدد  ،درست بالطريقة المعتادة

راسة إلى مت الدٌ كصٌ كت .اليندسي كفؽ المستكيات األربعة األكلى عند فاف ىيؿ، كاختبار تحصيمي

كالضابطة في  ،كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبية ا:مجمكعة مف النتائج أىمي

 فكير اليندسي البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.كالتٌ  ،االختباريف التحصيمي
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اضيات مستكيات التفكير اليندسي في كتب الري إلىعرؼ إلى التٌ  ىدفت :(2014الرمحي ) دراسة

 ،مف األمثمة كقد طبقت عمى عينة ) األكؿ إلى العاشر(. المدرسية في فمسطيف لمصفكؼ مف 

لتحديد مدل تكافؽ ؛ الكاردة في كحدات اليندسة في كتب الرياضيات ،كالمسائؿ ،كالتماريف ،كاألنشطة

 الدراسة أفٌ كقد أظيرت نتائج ىذه .كالتماريف مع مستكيات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي ،ىذه األنشطة

كما  درج المناسب لذلؾ،ة سريعة مف المستكل البصرم إلى المستكل التحميمي دكف حصكؿ التٌ مىناؾ نق

قد أكصت ك  .المراكحة كاضحة في طرح التماريف كاألنشطة في مستكل االستنتاج الشكمي كالرسمي أفٌ 

ب الرياضيات المدرسية إجراء دكرات في المحتكل الدراسي لكحدات اليندسة في كتبضركرة الباحثة 

تطكير مناىج ، كضركرة لممحافظة عمى معرفتيـ اليندسية كتطكيرىا ؛كلمختمؼ الصفكؼ ،ميفمعمٌ مل

المساقات  إلىمف خبلؿ التركيز بشكؿ أفضؿ  ؛يات إلعداد معمميف متمكنيف في مجاؿ اليندسةالكمٌ 

 .كالتعاكف مع الزمبلء ،ع المستمرتشجيع المعمميف عمى تنمية قدراتيـ األكاديمية باالطبل، ك اليندسية

 

اردراسة  فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدكار  معرفةإلى  ىدفت :(2013) نص 

كاتجاىاتيـ  ،لتنمية التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات

لكحدة اليندسة في الكتاب  يحميؿ المفاىيمبعد التٌ نحكىا، حيث قاـ الباحث بإعداد البرنامج المقترح 

( 184اختيرت عينة الدراسة كعددىا ) . كقداألكؿ لمقرر الرياضيات في الصؼ الخامس األساسي

كمقياس االتجاه نحك مادة  ،اختبار التفكير اليندسيك  ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي، طالبٌا كطالبة

 ،ىناؾ فاعمية كبيرة لمبرنامج المقترح في تنمية تفكيرىـ اليندسي أفٌ  النتائجكأثبتت  الرياضيات.

 ارحأكصى الباحث بتضميف مناىج الرياضيات، بؿ جميع المكاد مسك  ،كاتجاىاتيـ نحك مادة الرياضيات

تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ ، ك كتكسبيـ المناىج المختمفة ،تعميمية ىادفة تنمي الطمبة
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ككرشات ،كذلؾ بإشراؾ المعمميف في دكرات ؛تدريس بعض مكضكعات المقرر المسرح التعميمي في

 عمؿ في مجاؿ مسرحية المناىج.

 

كاإلثراء عمى  ،سريعحقؽ مف أثر تطبيؽ برنامج التٌ إلى التٌ  ىدفت :(2012دكديف كجركاف ) دراسة

مف المكىكبيف  ا كطالبةطالبن  (180)حصيؿ الدراسي، كقد بمغ عدد أفراد العينة كالتٌ  ،ـعمٌ ة لمتٌ افعيٌ الدٌ 

، كلتحقيؽ أغراض الدراسة بني مقياس الدافعية، كما استخدـ مقياس تقدير  ان كالمتفكقيف عقمي  ان أكاديمي

كقد كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ لصالح المكىكبيف الذيف تعرضكا لبرامج التسريع في  .الذات

 ت لصالح اإلناث.اكتقدير الذٌ  ،حصيؿكالتٌ  ،مستكيات الدافعية لمتعمـ

 

ريع في التحصيؿ لمادة أثر استخداـ التعمـ السٌ  إلىعرؼ ىدفت إلى التٌ : فقد (2012المحياني ) دراسة

ؼ األكؿ الثانكم بمدينة مكة نيا كالعميا لدل طالبات الصٌ كالبحث عند المستكيات المعرفية الدٌ  ،المكتبة

استخداـ المنيج شبو التجريبي، عمى  الدراسة تـٌ  كلتحقيؽ أىداؼ .المكرمة، كأثر استخداـ التعمـ السريع

 كقد أسفرت .لبلتجاها كمقياسن  اتحصيمين ا ت الباحثة اختبارن كقد أعدٌ ، طالبة( 52)ة بمغ حجمياعينة قصديٌ 

الدراسي ككؿ  التحصيؿ في رجات االختبار البعدم لممجمكعتيفدبيف فركؽ  كجكد الدراسة عف نتائج

االىتماـ راسة بضركرة كأكصت الدٌ . كالعميا لصالح المجمكعة التجريبية ،دنياكعند المستكيات المعرفية ال

 .لمتعمـ كاكتساب الخبرات الجديدة لتثير رغبة الطالبات ؛ريععمـ السٌ التٌ ب

 

تنمية  يفاعمية برنامج قائـ عمى عمؿ الدماغ ف إلىالتعرؼ  إلىىدفت كقد  : (2010سميماف ) دراسة

استخدـ ك  .اطالبن ( 100)نت عينة الدراسة األساسية مف كتككٌ . يالمكان مكر البصر صٌ لتٌ ا القدرة عمى

لتنمية القدرة عمى  اكأعد الباحث برنامجن  .نيالمكا البصرمكر صٌ تٌ الباحث ثبلثة اختبارات لقياس ال
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كقاـ الباحث بعمؿ  ،الخبرة المكانية ةن، كاستبايماغعمـ الدٌ ضكء نظرية التٌ  يف يالمكان مكر البصر صٌ التٌ 

بيف ي كر البصرم المكانصٌ كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ في القدرة عمى التٌ  .بيتصميـ تجري

كالى عدـ كجكد فركؽ ذات لصالح المجمكعة التجريبية،  ابطةكالضٌ  ،طبلب المجمكعتيف التجريبية

في القياس  كر البصرم المكاني بيف أفراد المجمكعة التجريبيةصٌ في القدرة عمى التٌ  إحصائية داللة

صكر البصرم كالى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في القدرة عمى التٌ  ي،بعاكالقياس التت ،مالبعد

 ي.المكان

 

 حصػيؿ فػيكالتٌ  ،إلى الكشؼ عف العبلقة بيف القػدرة المكانيػة ىدفت فقد :(2010أبك مصطفى ) دراسة

عمييا،  ثر متغير الجنس كمستكل التحصيؿادس األساسي، كمعرفة أؼ السٌ ياضيات لدل طمبة الصٌ الرٌ 

 .لمتكجيو المكانيا راسة فكانت اختبارن ا كطالبة، أما أدكات الدٌ طالبن (228) نت عينة الدراسة مف كتككٌ  ،

حصيؿ في إيجابي بيف التٌ  د ارتبػاطك كج راسة إلىمت الدٌ كتكصٌ . الكصفي استخداـ المنيج تـٌ كقد 

ة أعمى مف بلب لدييـ قدرات مكانيٌ الطٌ  راسة أفٌ كما كشفت الدٌ ة، الطمبة عند كالقدرة المكانيٌ  ،الرياضيات

بأقرانيـ مف  كذلؾ تبيف أف الطمبة ذكم التحصيؿ المرتفع يمتمككف قدرة مكانيػة مرتفعػة مقارنػةت، الباالطٌ 

مف  كاف راسة بعدد مف التكصياتقد خرجت الدٌ ك  .كذكم التحصيؿ المنخفض ،ذكم التحصيؿ المتكسط

جراء المزيد مف الدراسات التي تتعمؽ  ،المكانية في التدريس ركيػز عمػى القػدرةضركرة التٌ  :أىميا كا 

 .بالقدرة المكانية كتطكيرىا

 

 ،التعرؼ إلى أثر نمكذج تسريع تعميـ العمكـ عمى التحصيؿ إلىىدفت : (2007أبك حجمة ) دراسة

تـ تطبيؽ ك ابع في محافظة قمقيمية، ؼ السٌ صٌ كقمؽ االختبار لدل طمبة ال ،كمفيـك الذات ،كدافع اإلنجاز

ستا باستخداـ نمكذج تسريع تعميـ رِّ كدي  .ا كطالبةطالبن  (137)تككنت مف  راسة عمى عينةأدكات الدٌ 
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؛ لمشركع تسريع التفكير الذىني العمكـ كطريقة تدريس, كاستخدمت الباحثة اختبار المعرفة القبمية المعدٌ 

 حصيؿ المعرفي العمميٌ استخدمت اختبار التٌ  كما .كد مف تكافؤ المجمكعتيفأتٌ مل ؛مف خبلؿ تعميـ العمكـ

راسة ؽ االختبار عمى مجمكعتي الدٌ بً خبلؿ تعميـ العمكـ، كطي  مف ؛لمشركع تسريع التفكير الذىني المعدٌ 

كذج ثر نمأعرؼ إلى بيدؼ التٌ  ؛عميـ في العمكـات نمكذج تسريع التٌ بعد االنتياء مباشرة مف تنفيذ فعاليٌ 

الذيف  إحصائينا، بيف كجكد فركؽ نتائج الدراسةكأظيرت  .عميـ عمى تحصيؿ الطمبة المباشرتسريع التٌ 

 ،كالذيف تعممكا العمكـ بالطريقة التقميدية، كعدـ كجكد دافع اإلنجاز ،مكا العمكـ بنمكذج تسريع التعميـتعمٌ 

كالذيف تعممكا العمـك بالطريقة التقميدية،  ،كقمؽ االختبار لدل الذيف تعممكا العمكـ بنمكذج تسريع التعميـ

مكا العمكـ بنمكذج ككجكد فركؽ في مفيكـ الذات األكاديمي، كمفيكـ الذات االجتماعي لدل  الذيف تعمٌ 

ة في كزارة الجيات المختصٌ  . كقد أكصت الباحثة كالذيف تعممكا العمكـ بالطريقة التقميدية ،تسريع التعميـ

 عميـ.تبني استراتيجيات تعميمية حديثة كاستراتيجية نمكذج تسريع التٌ بي، التربية كالعميـ العال

 

: ىدفت إلى معرفة أثر تدريب معممي الرياضيات عمى مستكيات التفكير (2006العبسي ) دراسة

حيث  ،كتطكر مستكيات تفكيرىـ اليندسي، كاتجاىاتيـ نحك اليندسة ،اليندسي في تحصيؿ طمبتيـ

حيث  ،مف طمبة الٌصؼ الٌسابع األساسي في مدرسة تيسير طبياف الثانكية لمبنيف اختار الباحث األفراد

( 33( طالبنا مكزعيف عمى شعبتيف إحداىما تجريبية )64اختيرت العينة القصدية كبمغ عدد أفرادىا )

كاستخدـ الباحث عددنا مف األدكات منيا؛ ) برنامج تدريبي عمى  ،( طالبنا31طالبنا كالثانية ضابطة )

كاختبار التفكير  ،كاختبار تحصيمي في كحدة اليندسة لمصؼ السابع ،مستكيات التفكير اليندسي

كمقياس لبلتجاىات نحك اليندسة(. كقد أظيرت النتائج أف ىناؾ فركقنا  ،اليندسي لطمبة الصؼ السابع

دالة إحصائينا  كأظيرت النتائج فركقنا ،داٌلة إحصائينا في الٌتحصيؿ بيف المجمكعتيف لصالح التجريبية

ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائينا في  ،في مستكيات التٌفكير اليندسي بيف المجمكعتيف لصالح التجريبية
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ا كجكد فركؽ دالة  ،اٌتجاىات الطمبة نحك اليندسة بيف المجمكعتيف لصالح التجريبية كبٌينت أيضن

 يبية.إحصائينا في نكع الميارة اليندسٌية بيف المجمكعتيف لصالح التجر 

 

يؿ في لكشؼ عف أثر استخداـ نمكذج فاف ىىدفت ىذه الدراسة إلى اكقد  :(2003السنكرم ) دراسة

نت كقد تككٌ  .اسع في مدارس ككالة الغكث بغزةؼ التٌ اليندسي لدل طبلب الصٌ  تنمية ميارات التفكيػر

الصؼ الثاني ا كمجمكعة تجريبية، كاعتبر طالبٌ  (49) يف ضـٌ راسة مف صػفيف دراسػيٌ نة الدٌ عي

كقاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة كىي: أداة تحميؿ مضمكف  .ػا مجمكعة ضابطةطالبن  (64)كيضـ

يؿ، باإلضافة إلى اختبار ؽ نمكذج فاف ىة كفاسع المعدٌ ؼ التٌ ائرة لمصٌ كدركس كحػدة الدٌ ، كحدة الػدائرة

تائج كجكد فركؽ كقد أظيرت النٌ  ،يندسييقيس أبعاد التفكير ال ،بندن  (25)ف مف فكير اليندسي المكػكٌ التٌ 

كا اليندسة باستخداـ نمكذج فاف مذيف تعمٌ جريبية الٌ ب المجمكعة التٌ فكير اليندسي بيف طبٌل في مستكل التٌ 

ذلؾ لصالح طبلب ككاف ذيف تعممكا اليندسة بالطريقة التقميدية، ابطة الٌ ب المجمكعة الضٌ كطبٌل  ،يؿى

بار البعدم، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل التفكير المجمكعػة التجريبيػة فػي االخت

كأقرانيـ في المجمكعة  ،اليندسػي بيف طبلب المجمكعة التجريبية ذكم التحصيؿ المرتفع في اليندسة

 كفي مستكل التفكير اليندسػي .كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم ،ابطةالضٌ 

في االحتفػاظ بميػارات التفكير اليندسي بيف درجات طبلب  فركؽ كجكدعدـ  أسفرت النتائج عف

راسة بضركرة إعادة بناء كقد أكصت الدٌ  .كالبعدم المؤجؿ القبميالمجمكعة التجريبية في االختباريف 

جراء دراسات ميدانية عمى الطبلب لدراسية كفػؽ نمكذج فاف ىمناىج اليندسة في جميع المراحؿ ا يؿ، كا 

ر، كتكعية مستكيات التفكير لدييـ في ضكء مستكيات فاف ىايؿ الخمسة لمتفكي إلىيف لمتعرؼ الفمسطيني

 ءكأثنا ،برامج إعداد المعمـ قبؿ الخدمة تشتمؿكما أكصت الدراسة بأف  .يؿالمعمميف بنمكذج فاف ى

 يؿ كمراحؿ تدريسو.عمػى نمكذج فاف ىالتػدرب 
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تكيات التفكير اليندسي لدل طمبة المرحمة األساسية : فقد ىدفت إلى معرفة مس(2001دراسة سالـ )

كعبلقتيا بالجنس كالتحصيؿ في الرياضيات. حيث تككنت عينة الدراسة مف  ،العميا في محافظة جرش

كطالبة اختيركا مف أربع مدارس منيا؛ مدرستاف لمذككر كمدرستاف لئلناث. حيث  ،( طالبنا532)

شكائية عمى ثبلث مراحؿ. كتككنت أداة الدراسة مف اختبار اختيرت العينة بطريقة طبقية عنقكدية ع

كقد أظير التحميؿ اإلحصائي أف  ،يقيس مستكيات التفكير اليندسي لدل طمبة المرحمة األساسية العميا

ىناؾ تدنينا ممحكظنا في مستكيات التٌفكير اليندسي لدل طمبة صفكؼ المرحمة األساسية العميا. كأشارت 

جكد فركؽ داٌلة إحصائية بيف تصنيفات الذككر، كاإلناث في كٌؿ صٌؼ عمى أم مف النتائج إلى عدـ ك 

مستكيات التٌفكير اليندسي باستثناء تصنيفات طمبة الٌصؼ الٌسادس. فقد كانت الفركؽ بيف تصنيفات 

 كقد دلت النتائج عمى أف ىناؾ ارتباطنا داال" إحصائينا ،الجنسيف دالة إحصائينا، ككانت لصالح الذككر

 كالتحصيؿ في الرياضيات. ،بيف مستكيات التفكير اليندسي

 

: دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف درجة اكتساب طمبة الصؼ العاشر (2000الطيطي ) دراسة

كعبلقة ذلؾ بمقدرتيـ عمى كتابة البراىيف اليندسية. كقد ىدفت دراستو إلى  ،لمستكيات التفكير اليندسي

تصنيؼ طمبتيـ في المستكيات المختمفة. كتألفت عينة  الكشؼ عف قدرة معممي الرياضيات عمى

( طالبنا، كطالبة مف طمبة الصؼ العاشر اختيركا بالطريقة العشكائية العنقكدية. 264الدراسة مف )

كاستخدـ الباحث ثبلث أدكات كىي : أنمكذج تحديد مستكل التفكير اليندسي لدل الطمبة مف قبؿ 

كقد أظيرت النتائج أف  ،كاختبار البرىاف اليندسي ،لمتفكير اليندسيكاختبار مستكيات فاف ىيؿ  ،المعمـ

أٌما المستكل الخامس  ،غالبية المفحكصيف كصمكا إلى المستكل الثاني مف مستكيات التفكير اليندسي

كما أظيرت النتائج أٌف ىناؾ عبلقة بيف اكتساب مستكيات التفكير،  ،فقد كاف أقؿ المستكيات اكتسابا"
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ككذلؾ بينت نتائج الدراسة أف ىناؾ عبلقة بيف مستكيات التٌفكير اليندسي  ،راىيف اليندسيةككتابة الب

 كالجنس لصالح الذككر.

 

 ،ىدفت إلى الكشؼ عف مستكيات التفكير اليندسي لدل الطمبة المعمميف :(1994خصاكنة ) دراسة

ات التفكير اليندسي مف كتقٌصي االختبلؼ في أدائيـ عمى اختبار التفكير اليندسي باختبلؼ مستكي

كمنطقية( مف جية أخرل. كقد تككنت عينة الدراسة مف  ،كصفية ،كنكع الميارة اليندسية )بصرية ،جية

( طالبنا كطالبة مف الطمبة المعمميف في تخصص التربية االبتدائية بجامعة اليرمكؾ. كلتحقيؽ 109)

فجاءت النتائج  ،كير اليندسي األربع األكلىأىداؼ الدراسة طكرت الباحثة اختبارنا يقيس مستكيات التٌف

كيختمؼ  ،دالة عمى كجكد اختبلؼ ذم داللة إحصائية عند مستكل الداللة في أداء الطمبة المعمميف

باختبلؼ مستكل التفكير اليندسي، كذلؾ لصالح المستكل التصكرم مقابؿ المستكيات )التحميمي _ 

طمبة عمى مستكل الميارة البصرٌية أفضؿ منو عمى مستكل الترتيبي _ االستداللي (. كتبيف أف أداء ال

 الميارتيف الكصفية كالمنطقية.

 

دراسة في األردف ىدفت إلى معرفة مدل نمك كتطٌكر المفاىيـ اليندسية  :(1981أبك الحمص ) دراسة

 ( طالبنا كطالبة مف صفكؼ األكؿ720حيث تككنت عينة الدراسة مف ) ،عند طمبة المرحمة اإلعدادية

مكزعيف بالتساكم حسب الجنس. حيث أظيرت النتائج  ،كالثٌالث اإلعدادم ،اإلعدادم كالثاني اإلعدادم

تدنينا في اكتساب طمبة الصفيف الثاني كالثالث اإلعدادم لممفاىيـ اليندسية كما كردت في المناىج، كما 

بينما أظيرت النتائج  ،نسأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في األداء تعزل لمج

 فركقنا ذات داللة إحصائية تعزل لممستكل التعميمي. 
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 الدراسات األجنبية:( 1.2.2)  

ىدفت إلى التعرؼ عمى القدرة المكانية لدل طمبة المرحمة :  (Crawford,2012كراكفكرد ) دراسة

ية في الدكراف كالتصكر اليندسي كطبقت الثانكية في اليندسة حيث استخدـ الباحث اختبار القدرة المكان

( ممتحقيف في دكرة 57( طالب كطالبة مسجميف في دكرات اليندسة ككاف ىناؾ )207العينة عمى)

الرسكمات اليندسية حيث كانت المناىج الدراسية مختمفة كثير بينيـ فقد أظيرت النتائج أف الطمبة 

ـ أفضؿ مف الطمبة اآلخريف كعمى ذلؾ تفكقت الذيف التحقكا في دكرة التصميـ اليندسي كاف أدائي

الذككر كاإلناث في ذلؾ أم أنو ال يكجد فركؽ ذات دالة إحصائية بيف الذككر كاإلناث في القدرة 

 المكانية كأكصى الباحث بإجراء المزيد مف البحكث تحدد كيفية تعميـ اليندسة لتنمية القدرة المكانية .

 
 

، مبةنمط التعمـ السريع عمى تعمـ الط أثر فلى الكشؼ عإ فتىد: (Wilkins,2010)كيمكنز دراسة

 ا.طالبن  (79)الطبلب اشتممت عمى  فعينة م كذلؾ عمى ،حساسيـ بالرضاا  كتحصيميـ األكاديمي، ك 

عمـ بيدؼ معرفة آرائيـ حكؿ برامج التٌ  مبة؛عمى الط خبلؿ تكزيع استباناتف حيث تـٌ جمع البيانات م

مط نليذا ال اكفقن  مبةلمقارنة نسب تحصيؿ الط ااستخدمت الدراسة اختبارن ، ك ريعالسعمـ غير كالتٌ  ،السريع

 ريع في مادتيـ السٌ عمٌ الذم التحقكا ببرنامج التٌ  بةمدرجات الطٌ  فٌ كأظيرت نتائج الدراسة أ .عمـتال فم

كما أشارت ، الذم لـ يمتحقكا بيذا البرنامج مبةدرجات الط فكالمغة اإلنجميزية كانت أعمى م ،الرياضيات

عمى التعمـ، مما  ككنيا تحفز الطالب كتشجعو ؛كالتعميـ ،لى فعالية استخداـ ىذه البرامج في التدريسإ

كعمى تحصيمو  ى درجاتو،عم إيجابنا عكسني فشأنو أ فالرضا في ذاتو، األمر الذم م ؽلى خمإدم ؤ ي

 .األكاديمي
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رفة أثر األسمكب االستقصائي في فقد أجرل دراسة ىدفت إلى مع :(Idris,2009دراسة إدريس )

كقد أجريت الدراسة  .كعمى مستكيات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي عمى الطبلب ،التأثير عمى التحصيؿ

حيث اشتممت العينة التجريبية عمى  .عمى طمبة مدرسة مف المدارس الثانكية في مدينة باراؾ الماليزية

ؿ استخداـ أدكات محسكسة منيا: دفاتر الٌرسـ درسكا بالطريقة االستقصائية؛ مف خبل ا( طالبن 32)

كقد استخدـ  ،( طالبنا درسكا بالٌطريقة التقميدية33بينما اشتممت المجمكعة الضابطة عمى ) ،اليندسي

الباحث أنمكذج )فاف ىيؿ( التقييمي؛ لتقييـ مستكيات التفكير اليندسي لدل الطمبة. كقد أظيرت النتائج 

لمطريقة االستقصائية عمى كؿٍّ مف التحصيؿ، كمستكيات فاف ىيؿ لمتفكير  أف ىنالؾ تأثيرنا إيجابينا

 اليندسي عمى كؿٍّ مف الطىمبة كالمعمِّميف.

فقد ىدفت إلى معرفة مستكيات )فاف ىيؿ(، كتأثيرىا عمى مستكيات  :(Mateya,2009ماتيا) دراسة

ـٌ اختيار عينة م ككنة مف خمسيف طالبنا مف التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ الثاني عشر. كقد ت

(، أجابكا عف اختبار B( مف مدرسة )20(، ك )A( مف مدرسة )30مدرستيف مف مدارس نيجيريا؛ )

خاص يحٌدد مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ. كأشارت النتائج إلى أٌف الطبلب الذيف شارككا في 

الٌطمبة في الكصكؿ إلى الدراسة يعانكف مف ضعؼ كاضح في مستكيات فاف ىيؿ، كأظيرت قصكر 

 المستكل الرابع.
 

: ىدفت إلى مقارنة أثر طريقة التدريس كفؽ أنمكذج فاف ىيؿ، (Atebe,2009أتيبي ) دراسة

كالطريقة العادية عمى مستكيات التفكير اليندسي في دراسة اليندسة االستنتاجية مف كجية نظر 

المعمميف، كالطمبة في جنكب إفريقيا، كقد أجريت الدراسة عمى مجمكعة مف  ،المعمميف كالٌطمبة

ـٌ اختيار ) ( طالبنا عشكائينا مف بيف طمبة الدكلتيف مف طمبة الصؼ العاشر، 1200كنيجيريا، حيث ت

عمى أف تككف عينة المعمميف ىـ الذيف يقكمكف بتعميـ الطمبة في العينة  ،كالحادم عشر، كالثاني عشر

ـٌ تطبيقيا قبمينا كبعدينا معتمد عمى مستكيات  ) ة ىي اختبارالمختارة. ككانت أدكات الدراس فاف ىيؿ( ت
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% مف 47عمى الطمبة، إضافة إلى المقاببلت التي أجريت مع المعمميف. كأشارت النتائج إلى أف 

كما بينت النتائج أنو ليس ىناؾ مف طمبة  ،األكؿ فقط مف مستكيات )فاف ىيؿ(الطمبة مستعد لممستكل 

% مف طمبة نيجيريا 6في حيف كصؿ  ،استعداد لمكصكؿ لممستكل الرابعجنكب أفريقيا مف ىك عمى 

إاٌل أف النتائج أظيرت تفكقنا ممحكظنا لمطمبة الذيف درسكا بطريقة) فاف ىيؿ( عمى  ،إلى المستكل الرابع

 نظراتيـ مٌمف درسكا كفؽ الطريقة االعتيادية.

 

كعبلقتيا  ،إلى استقصاء طبيعة القدرة المكانية ىدفت: (Sing&Shan,2007)سنغ كشاف دراسة

ا كطالبة مف طالبن  (127) نة مف راسة عمى عينة مككٌ قت الدٌ بٌ حيث طي  باألداء في مادة الرياضيات،

كقد استخدـ الباحث اختباريف لقياس القدرة  .( سنة11-10تتراكح أعمارىـ بيف ) ،بتدائيةالمرحمة اال

كىي اختبارات ثبلثية األبعاد. كقد  ؛صكير الفراغيكاختبار التٌ  ،فراغيةالمكانية ىما: اختبار القدرة ال

كذلؾ بينت النتائج أنو ال تكجد  كدية،جبينت نتائج ىذه الدراسة أف القدرة الفراغية يمكف تعريفيا كقدرة ك 

 داللة ىناؾ ارتباطان ذا كبينت كذلؾ أفٌ  كاإلناث في القدرة  الفراغية، ،فركؽ جكىرية بيف الذككر

 كاألداء في مادة الرياضيات. ،إحصائية بيف القدرة الفراغية

 

فقد ىدفت إلى التعرؼ إلى آراء معمميف تدربكا عمى التدريس كفؽ  :(Sndit,2007سندت ) دراسة

مٌمف ىـ اآلف في الخدمة. كقد تشٌكؿ مجتمع البحث مف مجمكعة مف المعمميف، ) فاف ىيؿ( نمكذج 

( طالبنا يدرسكف في 123( منيـ عشكائينا، إضافة إلى )18اختيار ) ( معٌممنا، تـٌ 224كبمغ عددىـ )

الٌصؼ الٌسابع اختيركا مف خمسة مدارس رئيسية في جنكب أفريقيا، كقد استخدـ الباحث استبانتيف 

كٌزعتا عمى الٌطمبة، كالمعٌمميف، كأشارت الٌنتائج إلى أٌف كبل المجمكعتيف مف المعٌمميف لـ يحٌققكا نتائج 
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في رفع مستكيات التفكير اليندسي عند طمبتيـ، في حيف أظير الطمبة أنيـ يرغبكف في دراسة عميا 

 طرؽ تحثٌيـ عمى التفكير اليندسي.

 

: ىدفت إلى مقارنة المعمميف ممف ىـ في الخدمة، مع مف ىـ خارج (Halat,2006ىاالت ) دراسة

كقد تمٌثمت عينة البحث مف  ،ف ىيؿ(الخدمة، في اإللماـ بميارات التفكير اليندسي كفؽ نمكذج ) فا

( معممنا مٌمف ييعٌممكف الصؼ السادس في بمدة افنكارىزار إلى الغرب مف مدينة األناضكؿ 273)

( آخركف كفؽ نمكذج ) 150( منيـ تدريبنا بالطريقة االعتيادية، بينما درس )123التركية. حيث تمقى )

كع اختيار مف متعدد لممجمكعتيف، كبينت النتائج أف فاف ىيؿ( . كتككنت أداة الدراسة مف اختبار مف ن

كمتا المجمكعتيف تمتمؾ ميارات عميا في مستكل تفكيرىـ اليندسي، إال أنو كاف ىنالؾ فركؽ ذات داللة 

إحصائية بيف المجمكعة التي ديٌربت باستخداـ     )فاف ىيؿ(،كاألخرل التي ديٌربت بالطريقة االعتيادية 

 كفؽ نمكذج فاف ىيؿ.  لصالح تمؾ التي دربت

 

ثر مشركع تسريع التفكير الذىني مف خبلؿ أمعرفة  إلىكىدفت  :(Mbano,2003)مبانك  دراسة 

( 425كتككنت عينة الدراسة مف) .كالمغة االنكميزية عمى تحصيؿ الطمبة ،كالرياضيات ،تعميـ العمكـ

 ،تمثبلف الشعبتيف التجريبيتيف شعب، كقد اختيرت شعبتاف أربععيف في في مبلكم مكزٌ  ةكطالب ،اطالبن 

فركؽ في متكسطات درجات  كجكدالنتائج  أظيرتكقد  .ةا كطالب( طالبن 162ككاف عدد طمبتيا)

 ا مادة الفيزياءالتجريبية، أمٌ لصالح فئة الذككر مف المجمكعة  ،كالمغة اإلنجميزية ،كالرياضيات ،األحياء

 بية.مف المجمكعة التجري اإلناثلصالح فئة  فكانت
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كىدفت إلى معرفة أثر مشركع تسريع التفكير الذىني مف خبلؿ (: ,1999Shayer) شاير دراسة

كالرياضيات عمى تحصيؿ الطمبة بعيد المدل في امتحاف الدراسة الثانكية العامة في  ،تعميـ العمكـ

كع مدرسة مشاركة في مشر  (17)مف طمبة  ( طالبنا4500)كتككنت عينة الدراسة مف  فقد .بريطانيا.

  .كالعمـك في بريطانيا ،تحفيز التفكير الذىني مف خبلؿ تدريس الرياضيات

 ،كقد تكصمت الدراسة إلى أف استعماؿ مشركع تحفيز التفكير الذىني مف خبلؿ تدريس الرياضيات

%( سنة 57%( إلى )43كالرياضيات مف ) ،كالعمكـ يؤدم إلى رفع متكسط درجات الطمبة في العمـك

كالعمكـ إلى  ،استعماؿ مشركع تحفيز التفكير الذىني مف خبلؿ تدريس الرياضيات لككما أدٌ  ،1995

باإلضافة  .1996%( سنة63%( إلى )44رفع متكسط درجات الطمبة في العمـك كالرياضيات مف )

 كالعمكـ. ،ا ما مف الرياضياتف في تحصيؿ المغة اإلنجميزية أقؿ نكعن إلى تحسٌ 
 

 ،العبلقة بيف القدرات المكانية إلىإلى التعرؼ  ىدفتكالتي  :(Patysta,1990)باتيستا  دراسة

قت ىذه الدراسة عمى عينة بٌ كقد طي  كالفركؽ بيف الجنسيف في مادة اليندسة لدل طمبة المرحمة الثانكية،

كقد بينت نتائج الدراسة كجكد  .شعب مدرسية (5)مكزعيف في( طالبة 53)ك(طالبنا 75)مككنة مف 

أظيرت النتائج تفكقان ك كما  كالتحصيؿ في اليندسة، ،ائية بيف القدرات المكانيةعبلقة ذات داللة إحص

 .إلناث في القدرات المكانيةافي متكسطات أداء الطبلب الذككر عمى الطالبات 

 
 

: فقد ىدفت إلى التعرؼ إلى آراء معمميف تدربكا عمى التدريس كفؽ (Senk,1989) ينؾس دراسة

كىـ اآلف خارج  ،في الخدمة، كآخريف درسكا اليندسة بطرؽ تقميدية نمكذج فاف ىيؿ مٌمف ىـ اآلف

( معٌمما تـ 224كقد تشكؿ مجتمع البحث مف مجمكعة مف المعمميف، كبمغ عددىـ ) ،الخدمة

( طالبا" يدرسكف في الصؼ السابع اختيركا مف خمسة 123( منيـ عشكائينا، إضافة إلى )18اختيار)
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كقد استخدـ الباحث استبانتيف كٌزعتا عمى الطمبة كالمعمميف. كأشارت  مدارس رئيسية في جنكب أفريقيا.

النتائج إلى أٌف كبل المجمكعتيف مف المعمميف لـ يحققكا نتائج عميا في رفع مستكيات التفكير اليندسي 

 عند طمبتيـ، في حيف أظير الطمبة أٌنيـ يرغبكف في دراسة طرؽ تحثٌيـ عمى التفكير اليندسي.

 

 قيب عمى الدراسات السابقة:تع( 3.2.2)

 ،(2012كدكديف كجركاف ) ،(2015كالجبكرم ) ،(2016جياد شناكة ) :قت دراسة كؿ مفتطرٌ 

 ك ،(,2003Mbanoك) ،(,2010Wilkinsك) ،(2007كأبك حجمة) ،(2012كالمحياني)

Shayer (Shayer,1999)،  ٌكتسريع ،استخداـ برامج تستند عمى التفكيركأثر حدث عف أىمية لمت 

ؿ الدراسي كخاصة في مادة كرفع التحصي ،كدافعية الكتساب الميارات الجديدة ،في إيجاد رغبة التعميـ

 الرياضيات.

 

 (2014كالرمحي ) ،(2003كالسنكرم) ،(2014كفرج اهلل) ،(2015الغامدم) :دراسة كؿ مفكأٌما 

نمكذج فاف ىيؿ( التي ك  ،كالتعميـ المدمج ،،كاستراتيجيات التدريس )كالحكسبة ،عمى طرؽ قد ركزتف

 تعمؿ عمى تنمية التفكير اليندسي بشكؿ خاص كزيادة التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات.
 

تعمؿ عمى زيادة القدرات طرؽ التدريس التي  مىع سٌمطت األضكاءفقد   (2015دحماف )دراسة ا أمٌ 

 ، (2010سميماف) :ٌمؽ بدراسة كؿ مفيتعكفيما طريقة تدرس )فراكتاؿ( بما فييا المكانية 

أىمية  فقد أشارت إلى  (Patysta,1990ك) (,2000Sing&Shan)ك ،(2010مصطفى)كأبك

 حصيؿ الدراسي.مف أجؿ رفع التٌ  ؛التركيز عمى تنمية القدرات المكانية
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كذات  ،كأحد طرؽ التدريس الحديثة (المكغك)لغة  (2014كالنذير ) ،خرميفقد خٌص كؿ مف  ،اكأخيرن 

 كرفع القدرات المكانية. ،فكير اليندسيي زيادة التٌ التأثر الكبير ف

ىي األكثر قربا لدراستي الحالية في ككنيا تطرقت لمحديث عف كؿ مف  خرمي كالنذيركتعتبر دراسة 

كىك لغة  ؛كالقدرات المكانية، إال أنيا ركزت عمى نكع كاحد مف طرؽ التدريس ،التفكير اليندسي

ا دراستي الحالية فتتميز في أنيا أمٌ  .ائية أكثر مف المراحؿ األخرلكىك يناسب المرحمة االبتد ،المكغك

كتنمية القدرة  ،برنامج يستند إلى تسريع تعميـ الرياضيات في تنمية التفكير اليندسيتحدثت عف أثر أم 

كأكثر مركنة مف خبلؿ عدـ تحديدىا لمطريقة الكاجب اتباعيا مف  ،ىذه الدراسة أشمؿ كأعـٌ ك ، المكانية

كالقدرات المكانية  ،عممية تسريع التعميـ لمادة الرياضيات؛ كذلؾ مف أجؿ تنمية التفكير اليندسيأجؿ 

 في مادة الرياضيات.
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 الفصؿ الثالث

 طريقة الدراسة كاجراءاتيا:
 

 المقدمة:
مف حيث اإلجابة عف  ،منيج كالطريقة كاالجراءات التي تمت فييا ىذه الدراسةيتناكؿ ىذا الفصؿ ال

كخطكات إعداد أدكات  ،كذلؾ مف خبلؿ تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا ،أسئمتيا كالتحقؽ مف فرضياتيا

عداد المادة التعميمية حسب طريقة التدريس كالتصميـ المستخدـ في الدراسة  ،الدراسة كتطبيقيا كا 

 المعالجة اإلحصائية. كأساليب
 

 منيج الدراسة: 1.3

                                                  

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي كالتصميـ شبو التجريبي لمتعرؼ إلى أثر برنامج يستند إلى تسريع 

ية القدرة المكانية ـ الرياضيات لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي في تنمية التفكير اليندسي كتنميتعم

 كذلؾ لمبلءمتو لمثؿ ىذا النكع مف الدراسات. ،لدييـ في محافظة "راـ اهلل كالبيرة"

 تصميـ الدراسة:

 :التصميـ التجريبي لعينتيف غير متكافئتيفاستخدمت الباحثة 

10×0 

20×0 
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 مجتمع الدراسة: 2.3

في المدارس الحككمية في تككف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الصؼ التاسع األساسي 

كالبالغ عددىـ  (2017/2016مديرية التربية كالتعميـ في محافظة راـ اهلل كالبيرة لمعاـ الدراسي )

 كطالبة. ان ب( طال146495حكالي )

 

 عينة الدراسة: 3.3
 

 

انتظمكا في أربع مف  ،كطالبة ان ( طالب105قصدية حيث بمغ عددىا) اختيرت عينة الدراسة بطريقة

ة  كالبالغ عددىـ شعبتيف في مدرسة ذككر بيت عكر التحتا األساسي ،لصؼ التاسع األساسيشعب ا

كشعبتيف مف طالبات الصؼ التاسع األساسي في مدرسة محمد الشامي الثانكية لمبنات  ، ان ( طالب53)

بحيث تنفذ  ،مف كبل المدرستيف ان حيث اختيرت إحدل الشعب عشكائي ،( طالبة52كالبالغ عددىف)

طة كحدتي )التحكيبلت اليندسية كالدائرة( مف الجزء األكؿ مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع أنش

بينما تنفذ الشعبة الثانية األنشطة نفسيا بطريقة تدريس  ،ـياألساسي باستخداـ برنامج تسريع التعم

 تقميدية كمجمكعة ضابطة.

 لتالية:كقد تـ اختيار ىاتيف المدرستيف بطريقة قصدية كذلؾ لؤلسباب ا

 .سيكلة التكاصؿ مع مدرسة الذككر كمدرسة اإلناث بالنسبة لمباحثة مف حيث المسافة 

 ككذلؾ المعممة  ،تحتكم كؿ مدرسة عمى شعبتيف لمصؼ التاسع األساسي يدرسيا المعمـ نفسو

 ليسيؿ تنفيذ الدراسة عمى المجمكعتيف  التجريبية كالضابطة.

 مميف كاستعدادىـ لتدريس األنشطة الرياضية باستخداـ كمكافقة المع ،تعاكف إدارتي المدرستيف

 برنامج تسريع التعمـ.

 الرياضيات. يحمؿ كؿ مف المعمـ كالمعممة المؤىبلت العممية نفسيا في تخصص 
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 خصائص عينة الدراسة:
 (: خصائص عينة الدراسة1.3جدكؿ رقـ)

 النسبة المئكية العدد الجنس المجمكعة

 ضابطة

 %52.0 26 ذكر

 %48.0 24 أنثى

 %100.0 50 المجمكع

 تجريبية
 %49.1 27 ذكر

 %50.9 28 أنثى

 %100.0 55 المجمكع

 إعداد المادة التعميمية: 4.3
 

 :ـيلبرنامج تسريع التعم ان دليؿ المعمـ كفق 1.4.3

دائرة( لكحدتيف دراسيتيف)التحكيبلت اليندسية كال ان تحضير  ان لممادة التعميمية متضمن أعدت الباحثة دليبلن 

كقد اتبعت الباحثة  ،ـ تكضح كيفية تنفيذ الكحدتيفيتحتكم عمى )ثمانية دركس( كفؽ برنامج تسريع التعم

 في إعداد المادة التعميمية الخطكات اآلتية:

  اإلطبلع عمى منياج الرياضيات المطبؽ عمى طمبة الصؼ التاسع األساسي في فمسطيف لمعاـ

 (.2017/2016الدراسي )

  دراسات سابقة كاالستفادة منيا.اإلطبلع عمى 

 (.3ـ ممحؽ )يتحضير كحدتي )التحكيبلت اليندسية كالدائرة( باستخداـ برنامج تسريع التعم 

 .تـ عرض المادة التعميمية عمى عدد مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص 
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 أدكات الدراسة: 5.3 
 

 اختبار التفكير اليندسي: 1.5.3

 ،(2000يؿ لمتفكير اليندسي الذم تـ استخدامو في دراسة الطيطي )اختبار فاف ىالباحثة  طكرت

حيث ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس مستكيات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي لدل الطمبة كقد طكر الباحث 

ىذا االختبار بعد االطبلع عمى العديد مف االختبارات التي أجريت في ىذا المجاؿ كأىميا اختبار طكر 

 ، (CDASSGير التفكير الذىني كالتحصيؿ في اليندسة في المدارس الثانكية)مف قبؿ ىيئة تطك 

حيث تـ اختيار  ،ىذا االختبار ليبلئـ المنياج الفمسطيني المعمكؿ بو في فمسطيف ةالباحث طكرت

فجاء  ،المفاىيـ كالمصطمحات مف المنياج الذم يدرس في مدارس كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية

كجاءت الفقرات  ،كلكؿ فقرة أربعة بدائؿ ،( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد20مف ) ان كناالختبار مك

( 100ككانت العبلمة القصكل ليذا االختبار ىي ) ان ت مستكل معينمرتبة بحيث تقيس كؿ أربع فقرا

 ((.6)ممحؽ )

 

 صدؽ اختبار التفكير اليندسي: 1.1.5.3
 

مف ذكم  ان ( محكم17طيطي بعرضو عمى )ية في دراسة التـ التأكد مف صدؽ االختبار بصكرتو األكل

كما تـ التحقؽ مف الصدؽ بما يتناسب مع المجتمع كالدراسة كالسياؽ الذم تمت  ،الخبرة كاالختصاص

مف أساتذة جامعات كمشرفيف  ،كذكم االختصاص ،كذلؾ بعرضيا عمى المحكميف ،فيو ىذه الدراسة

لمغة العربية كذلؾ لمراجعة فقرات االختبار كالحكـ عمييا مف كا ،كتربكييف كمعمميف لمبحث الرياضيات

كتـ تعديؿ  ،كمدل قياس كؿ فقرة لميدؼ الخاص بيا ،كفاعمية البدائؿ ،حيث المبلءمة العممية كالمغكية

 ((.5فة كالتعديؿ بما يتناسب كالدراسة)ممحؽ )الفقرات بمكجب آراء المحكميف مف حيث الحذؼ كاإلضا
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 تبار التفكير اليندسي:ثبات اخ 2.1.5.3

( 70ر عمى عينة استطبلعية )كذلؾ بتطبيؽ االختبا ،تـ التأكد مف ثبات اإلختبار في دراسة الطيطي

كمف ثـ فقد طبؽ االختبار مرة ثانية بعد  ،كطالبة مف مجتمع الدراسة نفسو كمف خارج العينة ان طالب

ؿ الثبات باستخداـ معامؿ ارتباط حيث تـ حساب معام ،أسبكعيف عمى العينة االستطبلعية نفسيا

كذلؾ بتطبيقو عمى  ،ككذلؾ تـ التأكد مف ثبات االختبار في ىذه الدراسة،(0.84بيرسكف كالذم كاف )

عينة استطبلعية مف نفس المجتمع كخارج العينة ثـ أعيد تطبيقو بعد أسبكعيف عمى العينة 

 (.0.91ؿ ارتباط بيرسكف حيث كاف )كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معام ،االستطبلعية نفسيا

 

 اختبار القدرة المكانية: 2.5.3

كالذم يعد بعدان  ،أداة اختبار )التكجيو المكاني : دكراف البطاقات( دراسةال هفي ىذ ت الباحثةاستخدم

 (1997 ،دكيدار) عف دراسة بأخذ ىذا االختبار ثةحيث قامت الباح ،لقدرة المكانيةرئيسان مف أبعاد ا

( فقرة  ككؿ فقرة تتككف مف شكؿ ىندسي مكضكع في بطاقة عمى شكؿ 12ختبار يتككف مف )كىك ا

كعمى الطالب كضع دائرة حكؿ الشكؿ مربع تمثؿ دكرانان لمشكؿ أك ال تمثؿ دكرانان لمشكؿ إلى اليميف، 

 ((.10( )ممحؽ )36لذم يمثؿ الدكراف الصحيح في نظره ككانت العبلمة القصكل ليذا االختبار)ا

 صدؽ اختبار القدرة المكانية: 1.2.5.3
 

تحققت الباحثة مف صدؽ اختبار القدرة المكانية مف خبلؿ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف 

شممت الدكتكر المشرؼ عمى  ،كالرياضيات ،المتخصصيف في مجاؿ أساليب تدريس الرياضيات

كمعمميف مف حممة شيادة  ،يـالدراسة كمجمكعة مف المشرفيف التربكييف في مجاؿ التربية كالتعم
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كقد طمب منيـ التحكيـ كفؽ مدل مبلئمة االختبار لمفئة المستيدفة كمدل  ،ستير كالبكالكريكسالماج

 صبلحية األسئمة لمغرض المنشكد منيا.

كاستفادت  ،كقد أبدل المحكمكف مبلحظات منيا تعديؿ بعض األشكاؿ كاستبداليا بأخرل لعدـ كضكحيا

خراجيا بالشكؿ النيائيالباحثة مف آراء ا  .((9)ممحؽ)لمحكميف في إعادة تنسيؽ فقرات االختبار كا 

 

 ثبات االختبار: 2.2.5.3

 المجتمع نفس مف استطبلعية عينة عمى بتطبيقو كذلؾ الدراسة، ىذه في االختبار ثبات مف التأكد تـ

 الثبات معامؿ حساب كتـ نفسيا، االستطبلعية العينة عمى أسبكعيف بعد تطبيقو أعيد ثـ العينة كخارج

 (.0.92) كاف حيث بيرسكف ارتباط معامؿ باستخداـ

 إجراءات الدراسة:

 كانت إجراءات الدراسة عمى النحك اآلتي:

  الحصكؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس مكجو إلى مديرية التربية كالتعميـ في

 (.1محافظة "راـ اهلل كالبيرة" ممحؽ)

 يؿ ميمة مف مديرية التربية كالتعميـ في محافظة "راـ اهلل كالبيرة" الحصكؿ عمى كتاب تسي

مكجو إلى إدارة مدرستي بيت عكر التحتا األساسية لمبنيف كمحمد الشامي الثانكية لمبنات  في 

 (.2محافظة "راـ اهلل كالبيرة" ممحؽ)

  يبية كالضابطة حددت الشعب األربعة المشاركة في الدراسة كتـ تكزيعيا عمى المجمكعتيف التجر

 بطريقة عشكائية.

 (3تـ إعداد المادة التعميمية ممحؽ.) 
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  عمى تطبيؽ الدراسة مف خبلؿ  -المتعاكنيف مع الباحثة-تـ تدريب كؿ مف المعمـ  كالمعممة

حيث تركز التدريب عمى ما كرد في المادة التعميمية المعدة لتبلئـ  ،سمسمة مف المقاءات معيما

 برنامج تسريع التعميـ.

 (6إعداد األدكات التي استخدمت في ىذه الدراسة كىي اختبار التفكير اليندسي ممحؽ )

 (.10كاختبار القدرة المكانية ممحؽ)

  متحقؽ عمى مجمكعة مف المحكميف ل اختبار التفكير اليندسي كاختبار القدرة المكانيةعرض

 .(عمى الترتيب(9( ك ممحؽ)5).نماذج التحكيـ )مف صدؽ االختبارممحؽ

 كاختبار القدرة المكانية عمى المجمكعتيف) التجريبية كالضابطة  اليندسي بيؽ اختبار التفكيرتط

 ( قبؿ البدء بتطبيؽ المعالجة التجريبية كبعدىا.

  تطبيؽ الدراسة عمى المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ

 .2017/2016الدراسي 

 كما ىك  1/2017(/1-5إلى ) 9/2016(/5-9الفترة الكاقعة بيف ) تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في

 حيث كاف دكر المعمـ/ة المكجو كالمرشد كالمرجع كالمبلحظ. ،كاضح في دليؿ المعمـ

 الستخراج النتائج كتفسيرىا. ان جمع البيانات كمعالجتيا إحصائي 

 متغيرات الدراسة: 6.3

 اشتممت ىذه الدراسة عمى المتغيرات التالية:

 المتغيرات المستقمة:

 عتيادية(.الطريقة اال-ـي)طريقة تسريع التعمطريقة التدريس كليا مستكياف 

 أنثى(.-الجنس كلو مستكياف)ذكر 
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 المتغيرات التابعة:

 .التفكير اليندسي 

 .القدرة المكانية 

 

 المعالجة اإلحصائية: 7.3

 

ـز اإلحصائية لمعمكـ اإلجتماعية تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات باستخداـ برنامج الر 

SPSS،نحرافات المعيارية إضافة إلى استخداـ اختبار ب المتكسطات الحسابية كاالحيث تـ حسا

 كمعامؿ ارتباط بيرسكف. ،(ANCOVAتحميؿ التغاير المصاحب الثنائي )
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 (الفصؿ الرابع)

 (نتائج الدراسة)

 

 مقدمة

 عرض نتائج الدراسة1.4

 لنتائج المتعمقة بالتفكير اليندسي.ا 1.1.4

 النتائج المتعمقة بالقدرة المكانية. 2.1.4

 ممخص نتائج الدراسة 2.4
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 الفصؿ الرابع

 :نتائج الدراسة

 مقدمة

برنامج يستند إلى تسريع تعميـ الرياضيات في تنمية التفكير  ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر

 ،اسي في "محافظة راـ اهلل كالبيرة"كانية لدل طمبة الصؼ التاسع األساليندسي كتنمية القدرة الم

التحكيبلت يبي في تسريع التعميـ في كحدتي )بإعداد البرنامج التدر كلتحقيؽ ىذه األىداؼ قامت الباحثة 

مف  إذ تـ تدريب المعمـ كالمعممة المتعاكنيف مع الباحثة ،اليندسية كالدائرة ( لمصؼ التاسع األساسي

 تعميـنامج التدريبي في تسريع استخداـ البر ي الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي عمى مممع

لقياس مستكيات التفكير اليندسي لطبلب الصؼ التاسع كآخر  ان كقد طكرت الباحثة اختبار  ،الرياضيات

راسة لقياس القدرة المكانية لدييـ كقد تـ التحقؽ مف صدقيما كثباتيما ثـ تـ االجابة عف أسئمة الد

 .SPSSباستخداـ برنامج المعالج االحصائي 

 

 عرض نتائج الدراسة 1.4
 

 :بالسؤاؿ األكؿ لمدراسةالنتائج المتعمقة 1.1.4

لػػدل طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي تنميػػة  الرياضػػيات تعمػػيـتسػػريع مػػا أثػػر برنػػامج يسػػتند إلػػى 

 كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟ التفكير اليندسي لدييـ؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الطريقة
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الطمبة فػي  عبلماتلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ، تـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية ل

، كيبػيف كالجػنس، الطريقػة، كذلػؾ بحسػب التفكيػر اليندسػياختبػار  فػيالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

 .المعيارية( ىذه المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 1.4الجدكؿ )

التفكير اختبار  فيطمبة ال عبلمات: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ل(1.4)جدكؿ 

 .كالجنس الطريقة، حسب اليندسي

 العالمات البعدية العالمات القبمية 
 

 المجمكعة
المتكسط  الجنس

 الحسابي
االنحراؼ 

 المعيارم
 

 العدد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 عيارمالم

 
 العدد

 
المجمكعة 
 الضابطة

 26 16.43 60.00 26 19.18 50.96 ذكر
 24 4.48 56.67 24 2.73 50.00 أنثى

 50 17.91 58.40 50 19.47 50.50 المجمكع
 

المجمكعة 
 التجريبية

 27 15.59 72.22 27 18.82 51.85 ذكر
 28 15.90 72.68 28 16.79 56.79 أنثى

 55 15.60 72.45 55 17.82 54.36 المجمكع
 

 المجمكع
 53 19.14 61.79 53 19.26 55.85 ذكر
 52 20.97 62.21 52 18.17 56.73 أنثى

 105 19.97 62.00 105 18.64 56.29 المجمكع

 

 فػػػيالطمبػػة  عبلمػػػاتظاىريػػة فػػي المتكسػػػطات الحسػػابية ل ( أف ىنػػاؾ فركقػػػان 1.4كيبلحػػظ مػػف الجػػػدكؿ )

مجمكعػػة الضػػابطة كالمجمكعػػة التجريبيػػة، كلمعرفػػة مػػا إذا كانػػت الفػػركؽ بػػيف ال التفكيػػر اليندسػػياختبػار 

 (0.05الداللػػة  الظاىريػػة فػػي المتكسػػطات الحسػػابية لعبلمػػات الطمبػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل

≤α) الثنائي ، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير(ANCOVA) :الختبار الفرضية األكلى كنصيا 
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بػػػيف متكسػػػطات طمبػػػة الصػػػؼ ( ∝≤0.05)ة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػ

 كالتفاعؿ بينيما. ،كالجنس ،التاسع األساسي في التفكير اليندسي تعزل إلى طريقة التدريس

 اليندسػير التفكيػاختبػار  فػيت الطمبػة عبلما( لANCOVA)الثنائي :نتائج تحميؿ التغاير (2.4)جدكؿ 

 ا.مفاعؿ بينيكالت كالجنس المجمكعةحسب 

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل 
الداللة 

 اإلحصائية
 0.00 384.446 22888.183 1 22888.183 االختبار القبمي

 0.00* 275.883 16424.864 1 16424.864 المجمكعة
 0.553 0.354 21.062 1 21.062 الجنس

جنس ال×  المجمكعة  177.602 1 177.602 2.983 0.087 
 59.536 100 5953.552 الخطأ

  
 104 41480.000 الكمي

   
 (α≥ (0.05* دالة عند المستكل 

 :بالمجمكعةالنتائج المتعمقة 

طمبػػة المجمػػكعتيف  عبلمػػاتأف قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة لمفػػرؽ بػػيف متكسػػطي  ،(2.4يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ)

(، كبمغػػػػػػػت قيمػػػػػػػة الداللػػػػػػػة 275.883ىػػػػػػػي ) التفكيػػػػػػػر اليندسػػػػػػػير اختبػػػػػػػا فػػػػػػػيالضػػػػػػػابطة كالتجريبيػػػػػػػة 

م أف ىنػاؾ فركقػان ذات داللػة أ،  (α≥ (0.05(، كىػذه القيمػة أقػؿ مػف مسػتكل الداللػة00.0اإلحصػائية)

 طمبة المجمكعة التجريبية. كعبلماتطمبة المجمكعة الضابطة،  عبلماتإحصائية بيف 

التفكيػػػر  يف المتكسػػػطات الحسػػػابية المعدلػػػة الختبػػػار(، يبػػػ3.4فػػػإف الجػػػدكؿ ) ،كلمعرفػػػة مصػػػدر الفػػػركؽ

 المجمكعة.البعدم حسب اليندسي 
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 التفكيراليندسػػي المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة كاألخطػػاء المعياريػػة البعديػػة الختبػػار :(3.4)جػػدكؿ 

 المجمكعةحسب 

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ المجمكعة

 1.10 48.83 المجمكعة الضابطة
 1.04 74.04 المجمكعة التجريبية

 

( كىك أكبر 74.04( أف المتكسط الحسابي المعدؿ لممجمكعة التجريبية ىك )4.3مف الجدكؿ ) بلحظكي

(، كبػػذلؾ تكػػكف الفػػركؽ بػػيف المجمػػكعتيف 48.83ممجمكعػػة الضػػابطة )ل الحسػػابي المعػػدؿ متكسػػطالمػػف 

 لصالح المجمكعة التجريبية.

 

 :نسبالجالنتائج المتعمقة 

(، كبمغػت 0.354)ىػي  التفكيػر اليندسػيلمتغير (، أف قيمة )ؼ( المحسكبة 2. 4مف الجدكؿ )يبلحظ 

مما يشػػير إلػى ،   (α≥ (0.05 (، كىي قيمة أكبر مف مستكل الداللة0.553)اإلحصائية  قيمة الداللة

 .أثر لمتغير الجنسعدـ كجكد 

 كالجنس: المجمكعةالنتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف 

 ،(2.983ىػي )كالجػنس  المجمكعػةمتفاعػؿ بػيف لأف قيمة )ؼ( المحسكبة ، (2. 4مف الجدكؿ ) يبلحظ

مما يشػير  ،(α≥ (0.05(، كىي قيمة أكبر مف مستكل الداللة 0.087)اإلحصائية  كبمغت قيمة الداللة

 .كالجنس المجمكعةلمتفاعؿ بيف  أثرإلى عدـ كجكد 
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 :اني لمدراسةبالسؤاؿ الثالنتائج المتعمقة  2.1.4
 

لػػدل طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي تنميػػة  الرياضػػيات تعمػػيـتسػػريع أثػػر برنػػامج يسػػتند إلػػى مػػا 

 القدرة المكانية لدييـ؟كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الطريقة كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
 

 

الطمبػة فػي  عبلمػاتنحرافػات المعياريػة لالسػؤاؿ، تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية، كاالىػذا لئلجابة عف 

، كيبػيف كالجػنس المجمكعػة، كذلػؾ بحسػب اختبػار القػدرة المكانيػة فػيكالضابطة  ،المجمكعتيف التجريبية

 ( ىذه المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية.4.4الجدكؿ )

قػدرة اختبػار ال لعبلمػات الطمبػة فػي: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافػات المعياريػة (4.4)جدكؿ 

 كالجنس. المجمكعة، حسب المكانية

 االستجابات البعدية االستجابات القبمية 
 

 المجمكعة
المتكسط  الجنس

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 
 العدد

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 
 العدد

 
المجمكعة 
 الضابطة

 26 6.88 16.15 26 7.50 12.92 ذكر
 24 5.82 9.88 24 3.25 8.63 أنثى

 50 6.69 13.14 50 6.61 10.86 المجمكع
 

المجمكعة 
 التجريبية

 27 7.50 23.67 27 6.64 14.22 ذكر
 28 5.43 22.07 28 3.86 10.18 أنثى

 55 6.52 22.85 55 5.73 12.16 المجمكع
 

 المجمكع
 53 8.96 18.40 53 7.07 15.17 ذكر
 52 8.76 15.87 52 3.56 10.04 أنثى

 105 8.91 17.14 105 6.15 12.63 المجمكع
 

 فػػيالطمبػػة  لعبلمػػاتأف ىنػػػاؾ فركقػػػان ظاىريػػة فػػي المتكسطػػػات الحسػػابية  ،(4.4كيبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

، كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية فػي المجمكعتيف الضابطة كالتجريبيةبيف  اختبار القدرة المكانية
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تػػػـ  ، (α≥ (0.05 الداللػػػة لػػػة إحصػػػائية عنػػػد المسػػػتكلالطمبػػػة ذات دال لعبلمػػػاتالمتكسػػػطات الحسػػػابية 

 الختبار الفرضية الثانية كنصيا: (ANCOVA)الثنائي استخداـ اختبار تحميؿ التغاير 

بػػػيف متكسػػػطات طمبػػػة الصػػػؼ ( ∝≤0.05)ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 

 كالتفاعؿ بينيما. ،كالجنس ،ريسالتاسع األساسي في القدرة المكانية تعزل إلى طريقة التد

 

القػػػػدرة  ختبػػػػارا فػػػػيالطمبػػػػة  لعبلمػػػػات( ANCOVA)نػػػػائي نتػػػػائج تحميػػػػؿ التغػػػػاير الث :(5.4)جػػػػدكؿ 

 ا.مكالتفاعؿ بيني كالجنس المجمكعةحسب ب المكانية

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسكبة

مستكل 
الداللة 

 اإلحصائية
 0.00* 134.488 2422.247 1 2422.247 االختبار القبمي

 0.00* 236.868 4266.178 1 4266.178 المجمكعة
 0.094 2.856 51.433 1 51.433 الجنس 

الجنس × المجمكعة  3.706 1 3.706 0.206 0.651 
 18.011 100 1801.082 الخطأ

  
 104 8256.857 الكلي

   
 (α≥ (0.05* دالة عند المستكل 

 

 :بالمجمكعةالنتائج المتعمقة 

طمبػػػػة  عبلمػػػػاتأف قيمػػػػة )ؼ( المحسػػػػكبة لمفػػػػرؽ بػػػػيف متكسػػػػطي  ،(5. 4مػػػػف الجػػػػػػدكؿ رقػػػػـ ) كيبلحػػػػظ

كبمغػػػت قيمػػػة الداللػػػة  ،(236.868ىي )فػػػي اختبػػػار القػػػدرة المكانيػػػةالمجمػػػكعتيف الضػػػابطة كالتجريبيػػػة 

أم أف ىنػػاؾ فركقػػان ذات داللػػة  ، (α≥ (0.05(، كىػػي قيمػػة أقػػؿ مػػف مسػػتكل الداللػػة0.00اإلحصػػائية)

 المجمكعة التجريبية.،ك المجمكعة الضابطة كؿ مف طمبة عبلمات إحصائية بيف
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لعبلمػػات الطمبػػة فػػي ( يبػػيف المتكسػػطات الحسػػابية المعدلػػة 6.4كلمعرفػػة مصػػدر الفػػركؽ، فػػإف جػػدكؿ )

 حسب المجمكعة.البعدية  اختبار القدرة المكانية

حسػب  الختبػار القػدرة المكانيػةية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية : المتكسطات الحساب(6.4)جدكؿ 

 .المجمكعة

 الخطأ المعيارم المتكسط الحسابي المعدؿ المجموعة

 0.60 10.44 المجمكعة الضابطة
 0.57 23.24 المجمكعة التجريبية

 

(، كىػػك 23.24) أف المتكسػػط الحسػػابي المعػػدؿ لممجمكعػػة التجريبيػػة ىػػك ،(6. 4يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

(، كبػػػػػذلؾ تكػػػػػكف الفػػػػػركؽ بػػػػػيف 10.44ممجمكعػػػػػة الضػػػػػابطة )ل الحسػػػػػابي المعػػػػػدؿ متكسػػػػػطالأكبػػػػػر مػػػػػف 

 المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية.

 :بالجنسالنتائج المتعمقة 

كبمغػػت  ،(2.856ىػػي ) لمتغيػػر الجػػنسأف قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة  أيضػػان  ،(5. 4يبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ )

ممػػا يشػػػير إلػػى  (α≥ (00.05(، كىػػي قيمػػة أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة 0.094ائية)قيمػػة الداللػػة اإلحصػػ

 .أثر لمتغير الجنسعدـ كجكد 

 :الجنس ك المجمكعةالنتائج المتعمقة بالتفاعؿ بيف 

(، 0.206ىػي )كالجػنس  المجمكعػةمتفاعػؿ بػيف لأف قيمة )ؼ( المحسكبة  ،(5. 4يبلحظ مف الجدكؿ )

مما يشػير  ، (α≥ (0.05(، كىي قيمة أكبر مف مستكل الداللة 0.651ية)كبمغت قيمة الداللة اإلحصائ

 كالجنس. المجمكعةلمتفاعؿ بيف  أثرإلى عدـ كجكد 
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 ممخص نتائج الدراسة  2.4

 الصػػؼ التاسػػع األساسػػيلػػدل طمبػػة  التفكيػػر اليندسػػيكجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل  -1

 كلصالح المجمكعة التجريبية. ،تعزل لطريقة التدريس

 الصؼ التاسع األساسيلدل طمبة  مستكل التفكير اليندسيدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في ع -2

 .لمتغير الجنستعزل 

 الصؼ التاسع األساسيلدل طمبة  التفكير اليندسيعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل  -3

 .كالجنستعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس 

عػزل تقدرة المكانية لدل طمبػة الصػؼ التاسػع األساسػي الفي مستكل كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -4

 كلصالح المجمكعة التجريبية. ،لطريقة التدريس

  الصػؼ التاسػع األساسػيلػدل طمبػة  القػدرة المكانيػةفػي مسػتكل عدـ كجكد فركؽ دالة إحصػائيان  -5

 .لمجنستعزل 

 اسػع األساسػيالصػؼ التلػدل طمبػة  القػدرة المكانيػةفػي مسػتكل عدـ كجكد فركؽ دالة إحصػائيان  -6

 .كالجنسعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس ت
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 (الفصؿ الخامس)

 (مناقشة النتائج كالتكصيات)

 

 المقدمة.

 مناقشة النتائج. 1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالتفكير اليندسي. 1.1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالقدرة المكانية. 2.1.5

 التكصيات 2.5
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 الفصؿ الخامس

 مناقشة النتائج كالتكصيات

 

 المقدمة:

يستند إلى تسريع  ى معرفة أثر استخداـ برنامج يتناكؿ ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة كالتي ىدفت إل

تعميـ الرياضيات في تنمية التفكير اليندسي كتنمية القدرة المكانية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي 

كلتحقيؽ ىذا اليدؼ أختيرت عينة قصدية مككنة مف أربع شعب مف طمبة  ،كالبيرة"في "محافظة راـ اهلل 

 ،الصؼ التاسع األساسي حيث قسمت العينة إلى مجمكعتيف: تجريبية )درست بطريقة تسريع التعميـ(

 يمي مناقشة النتائج كالتكصيات. كفيما ،كضابطة )درست بالطريقة االعتيادية(

 

 مناقشة النتائج 1.5

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ لمدراسة 1.1.5
 

لػدل طمبػة الصػؼ التاسػع األساسػي فػي تنميػة  الرياضػيات تعمػيـ ما أثر برنػامج يسػتند الػى تسػريع 

 التفكير اليندسي لدييـ؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الطريقة كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟
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( بػػيف متكسػػطات α≤  (0.05عنػػد مسػػتكل الداللػػة  ائيان دالػػة إحصػػفػػركؽ  كجػػكد الدراسػػة أظيػػرت نتػػائج

التػي  لصػالح المجمكعػة التجريبيػة،تعػزل لطريقػة التػدريس،  التفكير اليندسياختبار  فيالطمبة  عبلمات

يحػػدث تنميػػة  لتسػػريع التعمػػيـ، أف التػػدريس كفقػػان  درسػػت كفقػػان لبرنػػامج تسػػريع التعمػػيـ كبػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ،

 .اليندسيالتفكير في مستكل أفضؿ 

بأف  طريقة التدريس المتبعة تعتمد عمى نظريتيف بنائيتيف تكجييما الفمسفي  الباحثة ىذه النتيجة كتفسر

عند المتعمـ حيث أنو يبني المعرفة بنفسو عف طريؽ إعادة تشكيؿ  ان إذف يفترض أف التعمـ يحدث داخمي

فكار المسبقة لدل المتعمميف مف كذلؾ عمى األ ،كز عمى عممية التكيؼ فبياجيو ر  ،بنيتو المعرفية

أما فيجكتسكي الذم نقؿ بؤرة االىتماـ  ،كتعديميا بما يتبلءـ مع مخططاتيـ العقمية ،خبرتيـ الحياتية

إلى الخبرة االجتماعية لممتعمـ كأىمية المغة لنقؿ الخبرة االجتماعية إلى األفراد كدكر منطقة النمك 

دريس كاحدة خمؽ بيئة تعميمية فعالة كاف ليا األثر الكاضح فدمج تمؾ المبادئ في طريقة ت ،المركزية

تـ تككيف المفاىيـ مف  ،كباالعتماد عمى الخبرات السابقة ،في تككيف الطمبة لممفاىيـ العممية كفيميا

التقميدم لمحصة الدراسية  مف الحيكية كالتحرر مف الشكؿ ان مما أضفى نكع ،قبؿ الطمبة أنفسيـ

ة تضع المتعمـ في حالة مف الصراع كالتضارب الذىني كذلؾ كجكد العناصر أف ىذه الطريق ان كخصكص

المشكقة مف أدكات ككسائؿ كتجارب كحركة تستثير دافعيتيـ كفضكليـ كتجذب اىتماميـ نحك إيجاد 

 ،ذم معنى ان قة كربطيا بالخبرات الجديدة ربطباالضافة إلى القدرة عمى استدعاء الخبرات الساب ،الحمكؿ

إلى ذلؾ كانت ىذه الطريقة أفضؿ مف الطريقة االعتيادية ككنيا رفعت مف مستكيات التفكير باالضافة 

 اليندسي لدل الطمبة .
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 مثؿ : اتفقت ىذه النتيجة مع مجمكعة مف الدراسات  كقد

 (Wilkins,2010) ك (2012كالمحياني) (2015كالجبكرم) (2016))جيادكشناكة)    

( ,(Retchard,2012(2003(كالسنكرم)2014الرمحي)(ك 2015(كالغامدم)Mbano,2003ك)

 ( (  كغيرىا.2007(  كأبكحجمة)Patysta,1990( ك )2014كخرمي كالنذير)

أما طمبة المجمكعػة الضػابطة، فقػد تػـ تعمػيميـ كفقػان لمطػرؽ التقميديػة، بسػياؽ تعميمػي بعيػد عػف تكظيػؼ 

 مػػا كبالتػػالي حػػدث تػػأخر فػػي ان قميديػػة نكعػػتجعػػؿ العمميػػة التعميميػػة  قػػد ، كىػػذا مػػاسػػتراتيجيات الحديثػػةاإل

 تقدـ في مستكل التفكير اليندسي.ال

 

 فػػي (α  ≤ (0.05 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل الداللػػةبينمػػا أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة عػػدـ 

 لمتغير الجنستعزل  فكير اليندسي لدل الطمبةالتمستكل 

بصرؼ النظر  ،ات التفكير اليندسي لدل الطمبةكىذا يعني أف طريقة تسريع التعميـ رفعت مف مستكي 

 ،كاالختبارات كاألنشطة( ،كتفسر الباحثة ذلؾ إلى تشابو الظركؼ التعميمية ) المناىج ،عف الجنس

كمف مميزات ىذه الطريقة تفاعؿ الطمبة معيا  ،كيعمميـ معممكف كمعممات مف نفس الخبرات التعميمية

 جة مع نتائج دراسات سابقة مثؿ:كتتفؽ ىذه النتي ،بغض النظر عف الجنس

 .((,(Crawford,2012 (2003السنكرم) ، (2014كالرمحي) ، (2015)الغامدم)

 

حيث كاف  (2012الدراسات السابقة مثؿ دراسة دكديف كجركاف ) كاختمفت ىذه الدراسة مع دراستيف مف

ث أظيرت الدراسة حي ((patysta,1990ىناؾ فركقا"تعزل لمجنس كذلؾ لصالح اإلناث كأيضا" دراسة 

 فركقا" تعزل لمجنس ككانت لصالح االناث.
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كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات طمبة الصؼ التاسع بينما أظيرت نتائج الدراسة عدـ 

كىذا  األساسي في تنمية التفكير اليندسي تعزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس)المجمكعة( ك الجنس.

كأف طريقة تسريع التعميـ رفعت مف  ،ؽ عمى الطريقة التقميدية تعزل لمجنسيعني أنو لـ يكف ىناؾ فرك 

مستكيات التفكير اليندسي لدل طمبة المجمكعة التجريبية مف الجنسيف الذككر كاالناث بدرجات 

كاإلناث مف حيث مستكياتيـ التحصيمية في  كربما يعزل ذلؾ إلى تجانس مجمكعتي الذككر ،متقاربة

بيف الذككر كاإلناث عمى كؿ مف  ان األمر الذم لـ يجعؿ ىناؾ فركق ،شكؿ عاـمادة الرياضيات ب

 تسريع التعميـ مقارنة بالمجمكعة التجريبية. الطريقة التقميدية كطريقة

كلػـ تجػد الباحثػة أيػان مػف الدراسػات التػي أطمعػػت عمييػا، قػد قامػت بدراسػة التفاعػؿ بػيف الجػنس كالطريقػػة 

 لمستكل التفكير اليندسي.

 

 :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني لمدراسة 2.1.5

 

لػػدل طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي تنميػػة  الرياضػػيات تعمػػيـمػػا أثػػر برنػػامج يسػػتند الػػى تسػػريع 

 القدرة المكانية لدييـ؟ كىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الطريقة كالجنس كالتفاعؿ بينيما؟

 عبلمػاتمتكسػطات بيف  (α≥ (0.05عند مستكل الداللة إحصائيان دالة  ان فركقنتائج أف ىناؾ الأظيرت 

التػي درسػت كفقػان  لصالح المجمكعػة التجريبيػة، تعزل لطريقة التدريس، اختبار القدرة المكانية فيالطمبة 

 لبرنامج تسريع التعميـ.

 ،ميكيىك أسمكب مرف كدينا المعد ليذه الدراسةأسمكب التدريس  أف كقد يعكد السبب في ذلؾ، إلى

في  التعمـ النشطكيتيح لممعمـ فرصة التنكيع في استراتيجيات التدريس البنائية القائمة باألساس عمى 

 عمى ىذا البرنامج التعميميحيث عمؿ ، جديدة كممتعة كبعيدة عف الركتيف اليكمي ضكء بيئة تعميمية
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لب أك طالبة استنتاج عديدة لعرض القكانيف كاألشكاؿ اليندسية حيث يستطيع أم طا ان إتاحة فرص

خصائص كؿ شكؿ كيصبح لديو القدرة عمى تمييز األشكاؿ اليندسية كتصنيفيا كالربط بيف األشكاؿ 

عديدة لمتنبؤ بالشكؿ بعد تقسيمو مف خبلؿ ما تـ تقديمو مف  ان فرص ان تنظيميا في العقؿ كأتاح ليـ أيضك 

ة كالشعكر بجماؿ الرياضيات كتناسقيا أنشطة كما أنيا ساعدتيـ عمى تخيؿ األشكاؿ اليندسية الناتج

 ككؿ ذلؾ كاف لو دكر كبير في تنمية القدرة المكانية لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي.

  ( Sing&Shan,2000( ك)2010،)سميماف كقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة مثؿ:

 ((.2015،ك) دحماف 

في في  (α≥ (0.05دالة إحصائيان عند مستكل الداللةعدـ كجكد فركؽ أظيرت نتائج الدراسة بينما ك 

 تنمية القدرة المكانية تعزل لمجنس.

بصرؼ النظر عف  ،كىذا يعني أف طريقة تسريع التعميـ رفعت مف مستكيات التخيؿ لدل الطمبة 

مف الذككر كاالناث لـ يتعرضا إلى ميمات تستدعي استخداـ  كتفسر الباحثة ذلؾ إلى أف كبلن  ،الجنس

ك أثر في قدرة عمى التصكر كالتخيؿ كفي ذات الكقت يبدك أف تعميـ اليندسة في المناىج لـ يكف ذال

التي كطدت  لتشابو المناىج كطرؽ التدريس السابقة التي اعتاد عمييا كبلىما ان تنمية كبل الجنسيف ككن

 قات بيف أجزاءىا. عندىـ محاكلة التذكر أكثر مف تنمية القدرة عمى إدراؾ األشكاؿ في الفراغ كالعبل

تعزل  ان ركؽ دالة احصائي( حيث كاف ىناؾ ف2010أبك مصطفى )دراسة  عكاختمفت ىذه النتيجة م

 لمجنس  كذلؾ لصالح الذككر.

عدـ كجكد فركؽ دالة أظيرت نتائج الدراسة  كبالنسبة لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس، فقد

 ان كىذا يعني أنو لـ يكف ىناؾ فركق تبار القدرة المكانيةفي اخ (α≥ (0.05إحصائيان عند مستكل الداللة

عمى الطريقة التقميدية تعزل لمجنس كأف طريقة تسريع التعميـ رفعت مف مستكيات القدرة المكانية لدل 

ناث بدرجات متقاربة كربما يعزل ذلؾ إلى المخزكف التجريبية مف الجنسيف الذككر كاإلطمبة المجمكعة 
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يف في القدرة عمى التخيؿ حيث اعتاد الجنسيف عمى طرؽ تقميدية تكاد تككف ذاتيا المكجكد لدل الجنس

عمؿ عمى رفع مستكل التخيؿ كالقدرة  ان حاليإلى حد كبير كبالتالي فإف تدريسيـ بالطريقة المتبعة 

ناث عمى كؿ مف الطريقة بيف الذككر كاإل ان درجة األمر الذم لـ يجعؿ ىناؾ فرقالمكانية بنفس ال

 قة تسريع التعميـ.كطري
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 التكصيات: 5.2

 فإف الباحثة تكصي بما يأتي: في ضكء النتائج التي تمخضت عنيا الدراسة؛

  في مادة  تسريع التعميـعمى الجيات المختصة في كزارة التربية كالتعميـ تبني برامج تستند عمى

 الرياضيات.

  ؽ التدريس التفكير كبديؿ عف طرائجديدة تعمؿ عمى تسريع  تدريس ضركرة استعماؿ طرؽ

 .التقميدية 

 .االعتماد عمى طرؽ تدريس جديدة تعمؿ عمى إثراء التفكير اليندسي كرفع القدرات المكانية 

 لتطكير أدائيـ في تدريس مادة الرياضيات مف خبلؿ استخداـ  بية لممعمميفتقديـ دكرات تدري

 االستراتيجيات الحديثة.

 ككسيمة إلثارة رغبة الطالبات نحك التفكير اليندسي كاكتساب الخبرات  تسريع التعميـاالىتماـ ب

 الجديدة.

  جراء المزيد مف الدراسات التي تتعمؽ ضركرة التركيػز عمػى القػدرات المكانية في التدريس كا 

 بالقدرة المكانية كتطكيرىا.
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 المصادر كالمراجع

 المراجع العربية:
 كر المفاىيـ اليندسية عند تالميذ المرحمة اإلعدادية.: نمك كتط (1981جميؿ.) ،أبك الحمص
 األردف.                                 ،جامعة اليرمكؾ ،رسالة ماجستير غير منشكرة          

 
دار كائؿ لمنشر  ،(1. طبعة)تطكر مناىج الرياضيات المدرسية كتعميميا(: 2010فريد. ) ،أبك زينة

 األردف. ،عماف ،كالتكزيع

. دار  مناىج تدريس الرياضيات لمصفكؼ األكلى( :2007عبداهلل. ) ،كعباينة ،فريد ،بك زينةأ
 األردف. ،عماف،المسيرة

 التفكير الذىني عمى بعض المتغيرات المعرفية أثر مشركع تحفيز( : 2006نبيؿ.) ،المغربي
جامعة  ،ير منشكرة. رسالة دكتكراة غكالكجدانية لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في فمسطيف

 ،المنظمة العربية لمتربية كالعمكـ كالثقافة كالدراسات العربية، قسـ الدراسات التربكية ،الدكؿ العربية
 القاىرة.

فعالية التدريس كفقا" لمنظرية البنائية االجتماعية في تنمية بعض (: 2012فكزية. ) ،الغامدم
صيؿ في مادة األحياء لدل طالبات عمميات العمـ كميارات التفكير فكؽ المعرفي كالتح

المممكة  ،جامعة أـ القرل ،. رسالة دكتكراة غير منشكرةالمرحمة الثانكية بمنطقة الباحة
 العربية السعكدية.

  ،دار المسيرة لمتكزيع كالنشر ،(1. طبعة )تنمية قدرات التفكير اإلبداعي( :2001محمد. ) ،الطيطي
 األردف.

ة اكتساب طمبة الصؼ العاشر لمستكيات التفكير اليندسي كعالقتو درج( : 2000نايؼ. ) ،الطيطي
 ،جامعة القدس ،ستير غير منشكرة. رسالة ماجبقدراتيـ عمى كتابة البراىيف اليندسية

 فمسطيف.

أثر تدريب معممي الرياضيات عمى مستكيات التفكير اليندسي في (: 2006إبراىيـ. ) ،العبسي
. أطركحة يرىـ اليندسي كاتجاىاتيـ نحك اليندسةتحصيؿ طمبتيـ كتطكر مستكيات تفك

 األردف.  ،الجامعة األردنية ،دكتكراة غير منشكرة
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 عماف، االردف. ،دار المسيرة ،(4ط)،مبادئ عمـ النفس التربكم( : 2012عماد. ) ،الزغكؿ

أثر تدريب استخداـ المدخؿ المنظكمي في تدريس اليندسة المستكية ( : 2006عكض. ) ،المالكي
ستير غير . رسالة ماجى التفكير الرياضي لطالب الرياضيات بكمية المعمميف بالطائؼعم

 مكة. ،جامعة أـ القرل ،منشكرة

 ،التنكر في الرياضيات لدل الطالب المعمميف( : 1990عبد العزيز. ) ،كمحمد ،محمد ،المفتي
-15االسكندرية ) ،ياتالتراكمات كالتحد ،. المؤتمر العممي الثاني إعداد المعمـمفيكمو كأبعاده

 مصر. ،( يكليك18

تدريس اليندسة في ضكء نمكذج فاف ىيؿ كأثره في التحصيؿ كتنمية ( : 2004تقية . ) ،النفيش
ستير غير . رسالة ماجمستكيات التفكير اليندسي لدل تمميذات الصؼ الثامف األساسي

 األردف.  ،جامعة اليرمكؾ ،منشكرة

قة بيف القدرة المكانية كالتحصيؿ في الرياضيات لدل طمبة العال( : 2010سييمة.) ،أبك مصطفى
 ،الجامعة االسبلمية ،ستير منشكرة. رسالة ماجالصؼ السادس األساسي بمدارس ككالة الغكث

 فمسطيف.

أثر استراتيجية سكخماف االستقصائية لدل طمبة الصؼ الثامف ( : 2011إنعاـ. ) ،المخامرة
 ،ستير غير منشكرة.رسالة ماجعيتيـ نحك تعمـ الرياضياتاألساسي في تفكيرىـ اليندسي كداف

 فمسطيف.  جامعة القدس،

( : تصكرات الطمبة المعمميف في تخصصي العمـك 2011عمي. ) ،سميماف؛ الشعيمي ،البمكشي
كالرياضيات عف أنكاع صكرىـ الذىنية كعبلقتيا بقدراتيـ المكانية في ضكء يعض المتغيرات. 

 (.1800-1682ص)،(5مجمد )،تربكيةمجمة دراسات العمـك ال

أثر نمكذج فاف ىايؿ في تنمية ميارات التفكير اليندسي كاالحتفاظبيا لدل (:2003. )السنكرم، بدر
 .فمسطيف معة اإلسبلمية، الجا .طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة

 
كير الرياضي لدل أثر برنامج مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ لتنمية ميارات التف( :2012.)العيمة، ىبة

 .فمسطيف جامعة األزىر،  .غزة طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظات
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أثر تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ نمكذج مقترح في التعمـ الفعاؿ ( :2015.)ريالقيسي، تيس
ؿ كاتجاىات طبلبيـ نحك في اكتسابيـ بعض ميارات التدريس كعمى تحصي

 .(3)، العدد (4)لمتخصصة، مجمد التربكية ا المجمة الدكلية.الرياضيات
 

عبلقة القدرة المكانية بالقدرات العامة كالتحصيؿ لدل طمبة اليندسة  ( :2015. )المطرب، خالد
ة يلمعمـك اإلنسان ، مجمة جامعة الشارقةالمممكة العربية السعكدية .كالتربية الفنية
 .1، العدد(12)مجمد كاالجتماعية، 

 
فاعمية استراتيجية التعمـ المدمج في تدريس اليندسة عمى التحصيؿ  ( :2015. )ـالغامدم، ابراىي

مجمد مجمة العمـك التربكية، .سي لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسطكتنمية التفكير اليند
 .، الرياض، السعكدية(2)، العدد(27)

 
لمادة المكتبة كالبحث أثر استخداـ التعمـ السريع في التحصيؿ الدراسي ( :2012ة.)المحياني، فاطم

.رسالة كؿ الثانكم بمدينة مكة المكرمةكاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ األ 
 جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.ستيرمنشكرة،ماج

 
أثر نمكذج تسريع تعميـ العمـك عمى التحصيؿ كدافع اإلنجاز كمفيـك ( : 2007أمؿ.) ،أبك حجمة

ستير غير رسالة ماج طمبة الصؼ السابع في محافظة قمقيمية. الذات كقمؽ االختبار لدل
 فمسطيف. ، جامعةالنجاح الكطنية ،منشكرة

 
: فعالية التدريس كفقا" لنظرية فيجكتسكي في اكتساب بعض المفاىيـ ( 2006محمد. ) ،الدكاىيدم

 ،الجامعة االسبلمية ،ستير غير منشكرةرسالة ماج البيئية لدل طالبات جامعة األقصى.
 فمسطيف.

 
أثر طريقة تدريس تستند إلى الدمج بيف النظرية المعرفية لبياجيو ( : 2015ذكريات. ) ،الطرشاف

كنظرية النشاط في فيـ المفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي في مادة 
 فمسطيف.  ،جامعة القدس ،ستير غير منشكرة. رسالة ماجالعمـك كمفيـك الذات لدييف

 
(: مستكيات التفكير اليندسي في كتب الرياضيات المدرسية في فمسطيف 2014ي، كفاء. )الرمح

 (.260-235، ص) (1( العدد)16مجمة جامعة األزىر، مجمد)(. 10-1لمصفكؼ مف )
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فاعمية نمكذج تسريع التفكير في التحصيؿ كالذكاء الكجداني لدل ( :2015فاطمة. ) ،الجبكرم

. رسالة ماجستير منشكرة، جامعة بابؿ، في مادة التاريخطالبات الصؼ األكؿ المتكسط 
 العراؽ.

 
أثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجكتسكي في فيـ طمبة الصؼ ( : 2013مصمح. ) ،بمكط

ستير غير منشكرة، رسالة ماج السادس األساسي لممفاىيـ العممية كاتجاىاتيـ العممية.
 فمسطيف. ،القدس ،جامعة القدس

 
فاعمية تكظيؼ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في (:2014.)ىجربكع، عيس

الجامعة اإلسبلمية، غزة، .الرياضيات كاالتجاه نحكىا لدل طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة
 .فمسطيف

 
 ،ككالة الغكث ،. مراجعة د.صالح أبك جادكالتفكير كطرؽ مقترحة لتعميمو( : 2004فتحي.) ،جركاف

 عماف. ،األردف

 
 ،نابمس ،الكتاب الجامعي ،. األردف مفاىيـ كتطبيقات -تعميـ التفكير( : 1999فتحي. ) ،جركاف

 فمسطيف.

 

 ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،(1. طبعة ) أساليب تدريس الرياضيات( : 2005فتحي . ) ،حمداف
 األردف. ،عماف

 

 التحصيؿة تنمي لغة المكغك فيالتدريس باستعماؿ  أثر ( :2015.)النذير، محمد ؛خرمي، سمير
جمة م.لدل طبلب الصؼ الرابع االبتدائي اليندسي كالقدرة عمى التصكر البصرم المكاني

 .(4)العدد  ،(16)مجمد العمـك التربكية كالنفسية، 
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 ،( : مستكيات التفكير في اليندسة لدل الطمبة المعمميف. أبحاث اليرمكؾ1994أمؿ . ) ،خصاكنة
 (.481-439ص ) (،1) 10مجمد  ،ة كاإلجتماعيةالعمـك اإلنساني

 
 

أثر تطبيؽ برامج التسريع كاإلثراء عمى الدافعية لمتعمـ (: 2012.)فتح  ،؛ جركافدكديف، ثريا
مجمة جامعة القدس المفتكحة لألبحاث .قدير الذات لدل الطمبة المكىكبيفكالتحصيؿ كت

 .، األردف(26)، العدد كالدراسات
 

التخيؿ العقمي كعالقتو باالدراؾ المكاني لطمبة كمية اليندسة (: 1997.) عبد الفتاح ،دكيدار
 دمشؽ. ،جامعة دمشؽ  ،رسالة ماجستير منشكرة الميكانيكية في جامعة دمشؽ. 

 

فاعمية برنامج مقترح في ىندسة الفراكتاؿ في تنمية القدرة المكانية كاألداء ( : 2015كالء. ) ،دحماف
رسالة  ضيات لممرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس.التدريسي لدل معممي الريا

 فمسطيف.  ،جامعة القدس ،ستير منشكرةماج

 

( : القدرة المكانية لدل طمبة جامعة القدس المفنكحة في تخصص التربية 2013عادؿ . ) ،رياف
 (.135-115ص ) ،(2مجمد ) ،المجمة الفمسطينيةاالبتدائية.

 

أنمكذج تسريع التفكير في تحصيؿ كتنمية الدافعية لمتعمـ لدل  فاعمية(: 2010ايماف. ) ،رحمف
 ،جامعة القادسية ،ستير غير منشكرة.رسالة ماجطالبات الصؼ الثاني متكسط مادة الفيزياء

 العراؽ.

 

. عالـ التعميـ كالتدريس مف منظكر النظرية البنائية( : 2003كماؿ. ) ،حسف؛ زيتكف ،زيتكف
 القاىرة.،الكتب



 

112 
 

أثر التعمـ القائـ عمى عمؿ الدماغ في تنمية القدرة عمى التصكر ( : 2010ضاف.)رم ،سميماف
بحث مقدـ لممؤتمر العممي السابع لتربكيات  ،. دراسة تجريبيةالبصرم المكاني لدل المتفكقيف

 .2010يكليك  18-17الرياضيات كالمنعقد خبلؿ الفترة بيف 
 

لدل طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة  مستكيات التفكير اليندسي( : 2001محمد. ) ،سالـ
الجامعة ،ستير غير منشكرةرسالة ماج جرش كعالقتيا بالجنس كالتحصيؿ في الرياضيات.

 األردف. ،الياشمية

. دار الفجر  طرؽ تدريس الرياضيات بيف النظرية كالتطبيؽ( : 1995حسف. ) ،سبلمة
 مصر. ،لمنشركالتكزيع،القاىرة

فاعمية أنمكذج تسريع التفكير في اكتساب المفاىيـ التاريخية (:2016.)، آماؿجياد ؛جبارشناكة،
جامعة  .كأستبقائيا لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة التاريخ العربي االسالمي

 .العراؽ  القادسية،
 

( : صعكبات اليندسة لدل تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادم كأثر دمج بعض 2000حنفي. ) ،شعباف
-146(، ص)1) 14مجمد  ،مجمة البحث في التربية كعمـ النفساخؿ التدريس لعبلجيا. مد

 جامعة المنيا. ،كمية التربية ،(209

 

( : العالقة بيف القدرة المكانية كالتحصيؿ المدرسي في مادة الرياضيات           1996.)سائدة ،عفكنة
 ة ماجستير غير رساللطمبة الصؼ السابع األساسي في مدارس منطقة نابمس. 

 .فمسطيف ،جامعة النجاح الكطنية ،منشكرة        
 

فعالية التدريس كفقا" لنظريتي بياجيو كفيجكتسكي في تحصيؿ بعض ( : 2000سحر.) ،عبد الكريـ
المفاىيـ الفيزيائية كالقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي لدل طالبات الصؼ األكؿ 

. المؤتمر العممي الرابع"التربية العممية لمجميع"،القرية يةالثانكم. الجمعية المصرية لمترب
 مصر. ،الرياضية باالسماعيمية

تنمية ميارات البرىاف اليندسي لدل طالب الصؼ السابع األساسي بغزة ( : 2001عزك. ) ،عفانة
 مصر. ،جامعة عيف شمس ،. دراسات في المناىج كطرؽ التدريسفي ضكء مدخؿ فاف ىيؿ
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فاعمية كحدة محكسبة في اليندسة لتنمية  ( :2014. )، النجار؛ إياد محمكدالكريـ فرج اهلل؛ عبد
جامعة مجمة .التفكير اليندسي كالتحصيؿ الدراسي لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي

 .(2)، (18)األقصى، المجمد 
 

 ،كالتكزيع . دار الشركؽ لمنشر سيككلكجية التعمـ الصفي( : 2004نايفة. ) ،كقطامي ،يكسؼ ،قطامي
 األردف. ،عماف

طبعة  ،. دار المسيرة كالتكزيع كالطباعةطرائؽ التدريس العامة( :2009محمد ) ،كالحيمة،تكفيؽ ،مرعي
 األردف. ،(،عماف4)

فعالية برنامج أدم كشاير في تحصيؿ الفيزياء كتسريع النمك العقمي ( : 2002منير. ) ،مكسى
تمر العممي السادس لمتربية العممية كثقافة . المؤ لمصؼ األكؿ الثانكم في سمطنة عماف

 المجتمع، القاىرة.

أثر استخداـ لعب األدكار في تنمية التفكير الناقد في الرياضيات كالميؿ ( : 2013إيياب.)،نصار
 ،الجامعة اإلسبلمية ،رسالة غير منشكرة نحكىا لدل تالميذ الصؼ الخامس األساسي بغزة.

 فمسطيف.
 

 مصر. ،القاىرة ،. دار النيضة العربية تدريس الرياضيات:  (1982حامد . ) ،ىنداـ

: دراسة بحثية حكؿ أثر مشركع تسريع التفكير مف خالؿ ( 2000كزارة التربية كالتعميـ العالي. )
تدريس العمـك كالرياضيات عمى النمك الميني لممعمميف كمستكيات التفكير لدل طمبة 

 فمسطيف. ،المشركع

مستكل القدرة المكانية كنمط تطكرىا لدل الطالب الفمسطينييف بيف  ( :2007نيى. ) ،يعقكب
 فمسطيف.  ،جامعة بيرزيت ،ستير منشكرةرسالة ماجالصفكؼ السابع كالتاسع كالحادم عشر.

 

تصكر مقترح لبرنامج في مادة الرسـ اليندسي لتنمية مستكيات التفكير ( : 2008إبراىيـ.)،يكنس
دل طالب الصؼ األكؿ الثانكم الصناعي المعمارم في ضكء اليندسي كالميارات األساسية ل

 مصر. ،جامعة حمكاف ،ستيررسالة ماج ىندسة الفراكتاؿ.
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 هللا ـار – ـيمعتلاك  ةيبر تلا ريدم ةيثحب ةميم ؿييست : (1ممحؽ رقـ )
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 ـيمعتلاك  ةيبر تلا ةر از ك -ةميم ؿييست / (2ممحؽ رقـ )
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 (3ممحؽ رقـ )

 

 دليؿ المعمـ/ة

 لتدريس كحدتي ) التحكيبلت اليندسية كالدائرة ( لمصؼ التاسع األساسي

 كفؽ استخداـ استراتيجية تسريع التعميـ

 

 إعداد الباحثة: ريما رفعت العشي

 

 إشراؼ الدكتكر: زياد قباجة
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 زيزم المعمـ/ةع

أعدت الباحثة ىذا الدليؿ لمساعدتؾ في تدريس كحدتي ) التحكيبلت اليندسية كالدائرة ( لمصؼ التاسع 
لذا يرجى منؾ االطبلع عمى محتكل ىذا الدليؿ  ،كذلؾ باستخداـ استراتيجية تسريع التعميـ ،األساسي

كأف يفيدؾ في تدريس  ،م أعد مف أجموكأتمنى أف يؤدم ىذا الدليؿ الغرض الذ ، لتدريس المادة المقررة
 المادة العممية.
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 )تسريع / تحفيز التفكير(

إف جعؿ الطالب محكر العممية التعميمية كتنمية ثقافتو كاتجاىاتو كبناء ثقتو بنفسو مف األساسيات التي 
معمكمة بؿ ىك مف يقـك تعتمد عمييا استراتيجيات التدريس الحديثة . فمـ يعد المتعمـ مجرد متمؽ لم

 ببنائيا.

ككاف الدكر األكبر كاألبرز لنظريات التعمـ التي أكدت عمى دكر المتعمـ كتناكلتو مف عدة جكانب كمف 
و كالنظريو االجتماعية  لفيجكتسكي المتاف أكدتا عمى تحفيز ظريات النظريو المعرفيو لبياجيبيف تمؾ الن

 المعمـ كتطكير ميارات التفكير لديو.

 ،االجتماعية كفيجكتسكي المعرفية بياجيو نظريتي عمى ان كع تسريع التفكير الذم يقكـ أساسمكض إف
مع العمر نتيجة  التفكير ميارات نمك في دكركبير ليا المعرفية التراكيب أف عمى بياجيو أكد حيث

أف ىذه فيك يرل  ،مف أشكاؿ التفكير بلن حيث أف كؿ تركيب معرفي يمثؿ شك تفاعؿ الفرد مع بيئتو
ككذلؾ يعتقد أف النمك المعرفي يرتبط بمفيكميف: البنى العقمية  ،التراكيب تمر في مراحؿ مختمفة

كالكظائؼ العقمية. كركز فيجكتسكي عمى التفاعؿ االجتماعي أم أف المتعمـ يبني المفاىيـ في إطار 
 اجتماعي.

 كتقكـ طريقة التدريس المقترحة عمى خمس مرتكزات:

: يقع عمى عاتؽ المعمـ في ىذه المرحمة تكضيح األفكار كالمفاىيـ  الحسي المممكس التحضير:  أكالن 
األساسية كالتأكد مف معرفة الطمبة ليا حيث ذلؾ يساعدىـ في معرفة طبيعة العمؿ كالنشاط الذم 

 سيقكمكف فيو.

الحؿ  : كىك كضع الطالب في مشكمة أك مسألة ال يستطيع الطالب إيجادالصراع الذىني :  ان ثاني
المناسب بطرؽ التفكير المكجكدة لديو أم حالة مف البلتكازف في البناء الذىني لمطالب فعندما ال 
تتطابؽ الفكرة الجديدة مع معرفتو السابقة يحدث التناقض كالصراع كىذا ميـ لبلنتقاؿ بو إلى مرحمة 

 التطكر الذىني.

 ىذه في الطالب تزكيد يجب بحيث ان معرفة ذاتي: عمى الطالب بناء ال  البناء كتشكيؿ المفاىيـ:  ان ثالث
 كليجد حمكؿ لممشكبلت. بذلؾ ليقكـ كالمبلئمة البلزمة كالفرص كاألدكات بالكسائؿ المرحمة

: يتطمب ذلؾ مف الطالب أف يدرؾ كيتأمؿ في عممية كمراحؿ التفكير  اإلدراؾ فكؽ المعرفي:  ان رابع
دراكو  ،التي يمر بيا  لكيفية تعممو كالتأمؿ في كيفية كطريقة حؿ المشكمة.ككذلؾ يدؿ عمى كعيو كا 
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: استخداـ تمؾ الطريقة في مكقؼ آخر مف نفس المكضكع كمف ثـ استخداـ نفس  التجسير:  ان خامس
 األسمكب كميارة التفكير في شؤكف الحياة المختمفة.
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 كحدة الدائرة
 .2عدد الحصص :                ة.                        : الزكايا المركزية كالزكايا المحيطي(1)الدرس

 منقمة ،فرجارالكسائؿ كاألدكات المستخدمة: 

 األىداؼ :

 .أف يتعرؼ الطالب عمى مفيـك الزاكية المركزية لمدائرة 
 .أف يتعرؼ الطالب عمى مفيـك الزاكية المحيطية لمدائرة 
 عفي الزاكية المحيطية المشتركة معيا في نفس القكس.أف يستنتج الطالب أف الزاكية المركزية  تساكم ض 
 .أف يستنتج الطالب أف الزاكيتيف المحيطيتيف المرسكمتيف عمى قكس كاحد متساكيتيف 

 

 االجراءات كاألنشطة:

 دقائؽ " 5المرحمة األكلى : التحضير الحسي  "

  سـ. 4ارسـ الدائرة ـ التي نصؼ قطرىا 
 ج عمى محيط الدائرة.،ب،مف أ ارسـ الزاكية أ ب ج بحيث تقع كؿ 
 ـ مركز الدائرة. ،ارسـ الزاكية أ ـ ج 

 باستخداـ المنقمة جد قياس الزاكية أ ب ج    ك  الزاكية أ ـ ج .

 

 دقائؽ " 10المرحمة الثانية :الصراع الذىني " 

 ما العبلقة بيف قياس الزاكية أ ب ج    ك  الزاكية أ ـ ج ؟       

 مي الزاكية أ ب ج ؟ماذا تقترح أف نس      

 ماذا تقترح أف نسمي الزاكية أ ـ ج ؟     
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 دقائؽ " 10المرحمة الثالثة : البناء)تشكيؿ المفاىيـ ( " 

  سـ . 5ارسـ الدائرة  ف التي نصؼ قطرىا 
 . ارسـ القطر أ ب 
 . عيف النقطة  س عمى محيط الدائرة 
 . صؿ  أ س   ك   ب س 

 اكية أ س ب .بدكف استخداـ المنقمة جد قياس الز 

 

 دقائؽ " 10المرحمة الرابعة : اإلدراؾ فكؽ المعرفي " 

   سـ . 3ارسـ الدائرة ؿ نصؼ قطرىا 
 . عيف النقاط أ  ب  ج   عمى محيط الدائرة 
 . صؿ أ ب   ك   ب ج 

 بدكف استخداـ المنقمة ارسـ زاكية محيطية قياسيا يساكم قياس الزاكية  أ  ب  ج  .

 

 دقائؽ " 5لتجسير " المرحمة الخامسة : ا

   سـ . 6ارسـ الدائرة   ؾ  كالتي نصؼ قطرىا  يساكم 
   سـ  باستخداـ الفرجار كالحافة المستقيمة . 6ارسـ سداسي منتظـ طكؿ ضمعو 
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 .2: الشكؿ الرباعي الدائرم                                   عدد الحصص :  (2)الدرس

 حافة مستقيمة  ،فرجار ،نقمة: م الكسائؿ كاألدكات المستخدمة

 األىداؼ :

  180أف يتكصؿ الطالب إلى أف مجمكع الزاكيتيف المتقابمتيف في الشكؿ الرباعي الدائرم  يساكم° 
  أف يتكصؿ الطالب إلى أف الزاكية الخارجية في الشكؿ الرباعي  الدائرم تساكم الزاكية الداخمية المقابمة

 لمجاكرتيا .

 

 االجراءات كاألنشطة :

 دقائؽ " 5المرحمة األكلى : التحضير الحسي " 

 سـ .5ارسـ الدائرة ـ التي نصؼ قطرىا 

 د عمى محيط الدائرة . ،ج ،ب ،عيف النقاط أ

 أ د .،ج د،ب ج ،صؿ أ ب

 ما نكع الشكؿ الناتج :

 جد قياس زكايا الشكؿ باستخداـ المنقمة .

 

 دقائؽ "10المرحمة الثانية : الصراع الذىني " 

 عبلقة بيف الزاكية أ ب ج    كالزاكية   ج د أ ؟ما ال

 ما العبلقة بيف الزاكية  ب ج د   ك الزاكية    د أ ب ؟
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 دقائؽ "10المرحمة الثالثة : البناء ) تشكيؿ المفاىيـ ( "

 ماذا تقترح أف نسمي الشكؿ  أ ب ج د ؟

 ما خصائص ىذا الشكؿ ؟

 

 دقائؽ " 10المرحمة الرابعة : اإلدراؾ فكؽ المعرفي " 

 °.180برىف أف كؿ زاكيتيف متقابمتيف في الشكؿ الرباعي مجمكعيما 

 

 دقائؽ " 5المرحمة الخامسة : التجسير " 

 ارسـ الشكؿ الرباعي س ص ع ؿ بحيث تككف :

 °60الزاكية ص = °                                       70الزاكية س = 

 °120الزاكية ؿ =                    °                   110الزاكية ع = 

 أثبت أف الشكؿ س ص ع ؿ رباعي دائرم.
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 .2: أكتار الدائرة                                             عدد الحصص: (3)الدرس

 فرجار . ،حافة مستقيمةالكسائؿ كاألدكات المستخدمة : 

 األىداؼ :

 ف في دائرة فإف بعدييما عف مركز الدائرةمتساكيافأف يستنتج الطالب أنو اذا تساكل كترا 
  أف يتكصؿ الطالب إلى النظرية التي تنص عمى أنو اذا تقاطع كتراف داخؿ دائرة فإف حاصؿ ضرب جزئي

 الكتر األكؿ يساكم حاصؿ ضرب جزئي الكتر الثاني .

 االجراءات كاألنشطة:

 دقائؽ " 10المرحمة األكلى : التحضير الحسي "

 سـ . 4ائرة ـ نصؼ قطرىا ارسـ الد

 ارسـ فييا الكتر أ ب .

 أنزؿ عمكد مف أ عمى أ ب .

 ارسـ في الدائرة أ كترا" ثانيا" س ص .

 . ھنصؼ الكتر س ص في 

 . ھصؿ ـ 

 ارسـ في الدائرة ـ كترا" ثالثا" ع ؿ .

 الكتر ع ؿ كارسـ عمكدا" مف منصؼ الكتر ع ؿ . نصؼ

 

 دقائؽ " 10"المرحمة الثانية : الصراع الذىني 

 ماذا تستنتج مف الحاالت الثبلث السابقة ؟        
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 دقائؽ " 10المرحمة الثالثة : تشكيؿ المفاىيـ "

 سـ.5نصؼ قطرىا  ،ارسـ الدائرة ف

 سـ.4ارسـ الكتريف أ ب = س ص = 

 أنزؿ عمكديف مف ـ إلى الكتريف .

 ما طكؿ الكتريف؟

 ماذا تبلحظ؟

 

 دقائؽ" 10المعرفي" كؽف المرحمة الرابعة : اإلدراؾ

 سـ . 6ارسـ الدائرة  ؿ نصؼ قطرىا 

 .ھس ص متقاطعيف داخؿ الدائرة في  ،ارسـ الكتريف أ ب

 ص. ھ ، ھس  ،ب ھ ،ھباستخداـ المسطرة جد قياس أ 

 ص . ھ×  ھب    ك     س  ھ×  ھجد حاصؿ  أ 

 ماذا تستنتج؟
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 دقائؽ" 5المرحمة الخامسة : التجسير"

 كتراف متقاطعاف خارج الدائرة .  ھج  ، ھأ 

 ھد ×    ھ=  ج   ھب ×    ھبرىف أف  أ 

 

  

             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ

 أ

 ب

 د
 ج
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 . 2عدد الحصص :               : مماس الدائرة                                              (4)الدرس

 فرجار.،حافة مستقيمةالكسائؿ كاألدكات المستخدمة : 

 األىداؼ :

 .أف يتعرؼ الطالب عمى الحاالت الثبلث لمماس الدائرة 
 .أف يستنتج الطالب أف المماس لدائرة يككف عمكديا" عمى نصؼ القطر عند نقطة التماس 
 .أف يتكصؿ الطالب لمنظرية التي تنص عمى أف المماساف المرسكماف لدائرة مف نقطة خارجيا متساكياف 

 االجراءات كاألنشطة:

 دقائؽ" 5التحضير الحسي" المرحمة األكلى:

 الحظ أف عبلقة المستقيـ بالدائرة لو ثبلث حاالت .

 ماعدد نقاط التقاطع بيف المستقيمات كالدائرة في كؿ حالة؟

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

 هـ

 ـج

 د

 أ
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 دقائؽ" 10المرحمة الثانية : الصراع الذىني"

 صؿ القطعة ج ـ .

 ماذا نسمي ج ـ ؟

 ماذا تستنتج؟ ،ـباستخداـ المنقمة جد قياس الزاكية أ ج 

 

 دقائؽ" 10المرحمة الثالثة : البناء ) تشكيؿ المفاىيـ ( "

 سـ. 4لرسـ الدائرة  ف   نصؼ قطرىا = 

 عيف النقطة ب عمى محيط الدائرة.

 كيؼ ترسـ مماسا" لمدائرة مف النقطة ب ؟

 

 دقائؽ " 10المرحمة الرابعة : اإلدراؾ فكؽ المعرفي "

 سـ.5= نصؼ قطرىا  ،ارسـ الدائرة ؿ

 عيف النقطة  أ  خارج الدائرة   ؿ .

 كـ مماسا" تستطيع أف ترسـ مف القطعة أ ؟

 ارسـ جميع المماسات المتكقعة كجد قياساتيا باستخداـ الحافة المستقيمة.

 ماذا تستنتج ؟

 برىف صحة ىذه النتيجة.
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 دقائؽ" 5المرحمة الخامسة : التجسير "

 اكية المحيطية المرسكمة عمى الكتر مف الجية األخرل .برىف أف الزاكية المماسية تساكم الز 
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 كحدة التحكيالت اليندسية
 2عددالحصص:(:االنعكاس 1)الدرس

_____________________________________________________________________ 

 . حافة مستقيمة ،ات الستخداـ الطالبدفتر مربع ،: لكح مربعات الستخداـ المعمـ الكسائؿ كاألدكات المستخدمة

 األىداؼ :

 . أف يعرؼ الطالب المقصكد باالنعكاس 
 .أف يتعرؼ الطالب عمى محكر االنعكاس في أم رسـ 
 . أف يستنتج الطالب أف القطعة المستقيمة الكاصمة بيف النقطة كصكرتيا عمكدية عمى محكر االنعكاس 
  نفس البعد عمى محكر االنعكاس.أف يستنتج الطالب أف النقطة كصكرتيا ليما 
 .أف يرسـ الطالب صكرة ألم شكؿ باالنعكاس في محكر االنعكاس عمى  كرقة مربعات 
 . أف يميز الطالب بيف االنعكاس في محكر السينات كاالنعكاس في محكر الصادات 
 . أف يعرؼ الطالب أف محكر التماثؿ حالة خاصة لبلنعكاس 
  

 االجراءات كاألنشطة:

 ؿدقائؽ"                                 5األكلى : التحضير الحسي " المرحمة

  أ في الشكؿ المجاكر:

 ب   أرسـ عمكدا" مف النقطة أ عمى المستقيـ ؿ كمده.

 أرسـ عمكدا" مف النقطة ب عمى المستقيـ ؿ كمده.

 ج  أرسـ عمكدا" مف النقطة ج عمى المستقيـ ؿ كمده.

  العمكد األكؿ بحيث يككف  عمى امتداد ʹعيف النقطة أى 

 شكؿ)أ( عف العمكد ؿ يساكم بعد أ. ʹبعد أ

 عف العمكد ؿ يساكم بعد ب. ʹعمى امتداد العمكد الثاني بحيث يككف بعد ب ʹعيف النقطة ب

 عف العمكد ؿ يساكم بعد ج.ʹعمى امتداد العمكد الثالث بحيث يككف بعد جʹعيف النقطة ج

 .ʹجʹبʹصؿ النقاط أ
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 دقائؽ" 10نية : الصراع الذىني "المرحمة الثا

 ؟ʹجʹبʹما العبلقة بيف المثمثيف أ ب ج ك أ

 بالنسبة لمشكؿ أ ب ج ؟ ʹجʹبʹماذا تقترح أف نسمي الشكؿ أ

 

 دقائؽ" 10المرحمة الثالثة : البناء )تشكيؿ المفاىيـ ("

 أكال": عرض فيديك تعميمي يتضمف تكضيح مفيـك االنعكاس.

www.youtube.com/watch?v=CcN3kgDz8j8 

 ك مشاىدتؾ لمقطع الفيديك المقترح كضح :  ʹجʹبʹمف خبلؿ المثاؿ السابؽ كخصائص الشكميف أ ب ج ك أ
 

 المقصكد باالنعكاس بمغتؾ الخاصة؟- أ
 المقصكد بمحكر التماثؿ لؤلشكاؿ اليندسية؟- ب

 دقائؽ" 10دراؾ فكؽ المعرفي "المرحمة الرابعة : اإل

 ما الصعكبة التي كاجيتيا في تعريؼ مفيـك االنعكاس؟ -1
 ماذا تقترح أف نسمي المستقيـ ؿ في المثاؿ السابؽ؟ لماذا؟ -2
 ما العبلقة بيف محكر التماثؿ كمحكر االنعكاس؟ -3

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=CcN3kgDz8j8
http://www.youtube.com/watch?v=CcN3kgDz8j8
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 دقائؽ" 5المرحمة الخامسة : التجسير "

يراد كضع عمكد كيرباء عمى الشارع بحيث يككف مجمكع أطكاؿ األسبلؾ مف ،يقع المنزلبف أ ك ب بعيدا" عف الشارع ؿ
 العمكد إلى المنزليف أقؿ ما يمكف.

  كيؼ تحدد مكقع عمكد الكيرباء؟

  

 ب×  

  

 أ×  

 

 ؿ 
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  2عدد الحصص :                : الدكراف                                                    (2)الدرس

_____________________________________________________________________ 

مثمث متساكم الساقيف قائـ الزاكية طكؿ كؿ مف ،: كرقة مرسـك عمييا المستكل الديكارتي الكسائؿ كاألدكات المستخدمة
 دبكس.،سـ3ضمعو 

 األىداؼ :

 .أف يعرؼ الطالب المقصكد بالدكراف 
 بعد النقطة عف مركز الدكراف= بعد صكرتيا عف مركز الدكراف. أف يستنتج الطالب أف 
 .أف يستنتج الطالب أف الزاكية عند مركز الدكراف بيف النقطة كصكرتيا = زاكية الدكراف 
 .أف يرسـ الطالب صكرة الشكؿ بعد دكرانو بالزاكية المطمكبة حكؿ مركز الدكراف 

 االجراءات كاألنشطة:

يكارتي بحيث يككف أحد ضمعي القائمة عمى محكر السينات المكجب كرأس المثمث عمى ضع المثمث عمى المستكل الد
 نقطة األصؿ كما في الشكؿ.

 ثبت رأس المثمث عمى نقطة األصؿ بدبكس بحيث يبقى المثمث حر الحركة.

 

 أ دقائؽ"5المرحمة األكلى : التحضير الحسي "

 

 

 دبكس             ب   ج 

 ضعو عمى المستكل الديكارتي .أرسـ المثمث في ك  -1
 حرؾ المثمث بعكس اتجاه عقارب الساعة بحيث ينطبؽ الضمع ب ج عمى محكر  -2

 الصادات المكجب.

 أرسـ المثمث بكضعو الجديد عمى المستكل الديكارتي. -3
 أبعد المثمث عف المستكل الديكارتي. -4
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 .            ʹجʹبʹالمثمث األكؿ أ ب ج كالثاني أِّ سـ -5

 دقائؽ" 10نية : الصراع الذىني"المرحمة الثا

 ؟ʹجʹبʹما العبلقة بيف المثمثيف أ ب ج ك أ -1
 ؟ʹكالزاكية أ ج أ ʹباستخداـ المنقمة جد قياس الزاكية ب ج  ب -2
 ؟ʹكالزاكية أ ج أ ʹما العبلقة بيف الزاكيتيف ب ج ب -3
 ماذا يسمى ىذا التحكيؿ اليندسي ؟ -4

 قائؽ"د 10المرحمة الثالثة : البناء)تشكيؿ المفاىيـ ("

 أكال" : عرض فيديك تعميمي لممساعدة في بناء المفاىيـ المتعمقة بالدرس:

MCuJSg-www.youtube.com/watch?v=W848 

 بعد مشاىدتؾ لمفيديك السابؽ:

 ما عناصر الدكراف ؟ -1
 كضح المقصكد  بالدكراف؟ -2

 

 دقائؽ" 10: اإلدراؾ فكؽ المعرفي " المرحمة الرابعة

 ماذا يحدث لك لـ تعرؼ زاكية الدكراف؟

 ماذا يحدث لك لـ تعرؼ اتجاه الدكراف؟

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=W848-MCuJSg
http://www.youtube.com/watch?v=W848-MCuJSg
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 دقائؽ" 5المرحمة الخامسة : التجسير "

أحسب مساحة ىذه  ،أرسـ المنطقة التي يستطيع الحصاف رعييا ،ـ10ربط مزارع حصانو في حقؿ بحبؿ طكلو 
 المنطقة؟

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

131 
 

  2عددالحصص :             : االنسحاب                                                  (3)الدرس

_____________________________________________________________________ 

لعبة  ،فة مستقيمةحا ،دفتر مربعات الستخداـ الطالب ،: لكح مربعات الستخداـ المعمـ الكسائؿ كاألدكات المستخدمة
 شطرنج .

 األىداؼ :

 .أف يعرؼ الطالب المقصكد بمفيـك االنسحاب 
 . أف يرسـ الطالب صكرة أم شكؿ باالنسحاب المطمكب منو 

 االجراءات كاألنشطة:

 

 دقائؽ" 10المرحمة األكلى : التحضير الحسي " 

 حؿ التدريب األكؿ في الدرس.

 أرسـ صكرة كؿ شكؿ باالنسحاب المكضح.

 

 دقائؽ" 10" الصراع الذىنيلمرحمة الثانية : ا

 (.2حؿ التمريف رقـ ) -1
2-  
 كحدات باتجاه محكر الصادات المكجب. 5( بانسحاب مقداره -2 ،-5جد صكرة النقطة ) -أ 
 ثـ بمقدار كحدتيف  ،كحدات باتجاه محكر السينات السالب 4( بانسحاب مقداره  1،2جد صكرة النقطة )-ب

 كجب.باتجاه محكر الصادات الم
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 دقائؽ" 10المرحمة الثالثة : البناء )تشكيؿ المفاىيـ ("

 ؼ االنسحاب.ِّعر -1
باتجاه محكر  ( كحدات6( في محكر السينات كانسحابيا بمقدار ) 1،3ما العبلقة بيف انعكاس النقطة )-2

 الصادات السالب ؟
 ماذا تستنتج؟

 دقائؽ" 10المرحمة الرابعة : اإلدراؾ فكؽ المعرفي "

 ف التعبير عف االنعكاس بانسحاب؟ىؿ يمك -1
 ىؿ يمكف التعبير عف الدكراف بانسحاب؟ -2

 أييما أسيؿ ؟  كلماذا ؟

 

 دقائؽ" 5المرحمة الخامسة : التجسير "

 لعبة الشطرنج

 تكضيح حركات قطع الشطرنج. ،احضار لعبة الشطرنج الى الصؼ

 الجندم يتحرؾ إلى األماـ فقط. -1
 القمعة تتحرؾ إلى أفقي كعمكدم. -2

  
 . Lالفيؿ يتحرؾ قطرم فقط كالحصاف  يتحرؾ عمى شكؿ حرؼ  -3
 الكزير يتحرؾ في جميع االتجاىات. -4

 .ر عف حركة قطع الشطرنج باالنسحابعب
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 2عدد الحصص :                                                               : التمدد         (4)الدرس

_____________________________________________________________________ 

دفتر مربعات الستخداـ  ،لكح مربعات الستخداـ المعمـ ،قطع مطاط ،: لكحة مسامير الكسائؿ كاألدكات المستخدمة
 .ةخريطة فمسطيف عمى الكمبيكتركمبيكتر مع صكر  ،حافة مستقيمة،الطالب

 األىداؼ :

 عرؼ الطالب المقصكد بمفيـك التمدد.أف ي 
 الطالب صكرة أم نقطة أك أم قطعة مستقيمة بالتمدد المطمكب . أف يمثؿ 

 االجراءات كاألنشطة :

 

 دقائؽ" 5المرحمة األكلى : التحضير الحسي "

أضعاؼ مف قبؿ الطبلب عمى  5أضعاؼ ك  3حؿ المثاؿ األكؿ في الدرس مف قبؿ الطبلب بإضافة حاالت جديدة  
 لكحة المسامير.

 

 دقائؽ" 10اع الذىني "المرحمة الثانية : الصر 

 حؿ النشاط األكؿ مف الدرس.

 .3ب تحت تأثير التمدد الذم مركزه ـ كمعاممو  ،( عمى دفترؾ ثـ عيف صكرة النقطتيف أ39أنقؿ الشكؿ )

 

 دقائؽ" 10المرحمة الثالثة : البناء )تشكيؿ المفاىيـ ("

 .بمغتؾ الخاصة التمددكضح المقصكدب -1
 حاب؟ما العبلقة بيف التمدد كاالنس -2
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 دقائؽ" 10المرحمة الرابعة : اإلدراؾ فكؽ المعرفي "

 ( ؟1ماذا يحدث لمشكؿ اليندسي اذا كاف معامؿ التمدد )

 

 دقائؽ" 5المرحمة الخامسة : التجسير "

 كيؼ يستفاد مف التمدد في تكبير الخرائط ؟

 طبؽ ذلؾ عمى خارطة فمسطيف.
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 (4ممحؽ رقـ )







 

 لمصؼ التاسع األساسي ( التحكيالت اليندسيةئرة ك االدتي )تعمقة بكحداألنشطة العممية الم

 برنامج تسريع التعميـ الستناد إلىبا

 

 

 

 ريما رفعت العشيإعداد الباحثة: 

 

 زياد قباجةإشراؼ الدكتكر: 
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 كحدة الدائرة

 كرقة المعمـ

 (1رقـ النشاط:)                          اسـ النشاط:الزكايا المركزية كالزكايا المحيطية                  
 

 *األىداؼ:

 .أف يتعرؼ الطالب عمى مفيـك الزاكية المركزية لمدائرة 
 .أف يتعرؼ الطالب عمى مفيـك الزاكية المحيطية لمدائرة 
 .أف يستنتج الطالب أف الزاكية المركزية  تساكم ضعفي الزاكية المحيطية المشتركة معيا في نفس القكس 
 يف.المرسكمتيف عمى قكس كاحد متساكيتتنتج الطالب أف الزاكيتيف المحيطيتيف أف يس 

 .كرقة عمؿ،حافة مستقيمة،منقمة ،فرجارالكسائؿ كاألدكات المستخدمة:*     

 *طريقة تنفيذ النشاط:

 .تكزيع الطمبة في مجمكعات غير متجانسة 

 .تكزيع اكراؽ مربعات عمى الطمبة 

 .تكزيع كرقة العمؿ 

 ابة كرقة العمؿ بشكؿ جماعي كتكثيؽ النتيجة عمى السبكرة.مناقشة إج 

 *االرشادات:

 الخمس بدقة. تطبيؽ مراحؿ برنامج تسريع التعميـ 
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 :طالبكرقة ال

 (1رقـ النشاط: )           اسـ النشاط: الزكايا المركزية كالزكايا المحيطية                              
 (1نشاط رقـ )

 :ولالسؤال األ

كصؿ جػ ـ، كمد عمى  =40°)ب أ جػ)دائرة مركزىا ـ، النقط أ ب جػ عمى الدائرة، بحيث أب = جػ أ، قياس الزاكية 
 بالدرجات؟ (ب د جػ، أ ب د (استقامتو حتى القى الدائرة في د، احسب قياس الزكايا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

  :السؤال الثاني

 " .أثبت صحة النظرية التالية " قياس الزاكية المركزية يساكم ضعفي قياس الزاكية المحيطية المشتركة معيا في القكس

 

 

السؤاؿ _____________________________________________________________________
أكمؿ                                                        الثالث:                                       

 .--------------وضلعاهاالدائرة------------ةهيزاويةيقعرأسهافيالزاويةالمركزيمايمي:

 .ةفيالدائر--------------وضلعاها------------طيةهيزاويةيقعرأسهاعلىالزاويةالمحي

 ---------------هافيمركزالدائرةوضلعاهانصفاقطرينفيالدائرةهيزاويةالزاويةالتييقعرأس
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 كرقة المعمـ:
 (2اسـ النشاط:الشكؿ الرباعي الدائرم                                         رقـ النشاط : )

 

 *األىداؼ:
 180اعي الدائرم  يساكم أف يتكصؿ الطالب إلى أف مجمكع الزاكيتيف المتقابمتيف في الشكؿ الرب° 
  أف يتكصؿ الطالب إلى أف الزاكية الخارجية في الشكؿ الرباعي  الدائرم تساكم الزاكية الداخمية المقابمة

 لمجاكرتيا
 كرقة عمؿ. ،فرجار،حافة مستقيمة:  الكسائؿ كاألدكات المستخدمة *

 *طريقة تنفيذ النشاط:
 .يتـ تكزيع كرقة العمؿ عمى الطبلب 
 ابة كرقة العمؿ بشكؿ جماعي كتكثيؽ النتيجة عمى السبكرة.مناقشة إج 

 *االرشادات:
 الخمس بدقة . تطبيؽ مراحؿ برنامج تسريع التعميـ 
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 كرقة الطالب:

 (2اسـ النشاط:الشكؿ الرباعي الدائرم                                          رقـ النشاط : )
 (2نشاط رقـ )

 
 ؿ األكؿ:السؤا

 أكمؿ ما يمي:
 ----------------------------الشكؿ الرباعي الذم تقع رؤكسو عمى الدائرة يسمى-
 
-----------الزاكية الخارجة لمشكؿ الرباعي الدائرم ىي الزاكية المحصكرة بيف امتداد أم ضمع مف أضبلعو ك-

 عند نفس الرأس.------
 

 ------------------------------فيو زاكيتاف متقابمتاف يككف الشكؿ الرباعي دائريان إذا كجدت- 
 

 
 السؤاؿ الثاني:

جد قيمة س بالدرجات   5س + 5كقياس الزاكية ج =   40س + 4أ ب ج د شكؿ رباعي دائرم فيو قياس الزاكية أ = 
 ثـ جد قياس كؿ مف الزاكية )أ ( كالزاكية ) ج (.

 












___________________________________________________________________ 
 السؤاؿ الثالث:

 . جد قياس الزاكية ب ،(°70=  )أ د سقياس الزاكية الشكؿ أ ب ج د شكؿ رباعي دائرم فيو
 
 ب أ 
 
 س 
 ج د 
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 كرقة المعمـ:

 (3اط:)اسـ النشاط:أكتار الدائرة                                                      رقـ النش
 *األىداؼ:

 أف يستنتج الطالب أنو اذا تساكل كتراف في دائرة فإف بعدييما عف مركز الدائرةمتساكياف 
  أف يتكصؿ الطالب إلى النظرية التي تنص عمى أنو اذا تقاطع كتراف داخؿ دائرة فإف حاصؿ ضرب جزئي

 ر الثاني.اكم حاصؿ ضرب جزئي الكتالكتر األكؿ يس

 . فرجار ،كرقة عمؿ ،حافة مستقيمة:  لمستخدمةالكسائؿ كاألدكات ا *

 *طريقة تنفيذ النشاط:
 .يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات غير متناسقة 
 .يتـ تكزيع كرقة العمؿ 
 .مناقشة إجابة كرقة العمؿ بشكؿ جماعي كتكثيؽ النتيجة عمى السبكرة 

 *االرشادات:
 بدقة. تنفيذ مراحؿ برنامج تسريع التعميـ 
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 كرقة الطالب:

 (              3اسـ النشاط:أكتار الدائرة                                                   رقـ النشاط: )
 (3نشاط رقـ )

 
 السؤاؿ األكؿ:

أثبت صحة النظرية التالية : " إذا تقاطع كتراف داخؿ دائرة فإف حاصؿ ضرب جزئي الكتر األكؿ = حاصؿ ضرب 
 ي.لكتر الثانجزئي ا

 
 
 
 
 
 
 

 السؤاؿ الثاني:
 ـ د       أ ب  جد طكؿ أ ب بإكماؿ الخطكات التالية: ،أ ب كتر فييا،سـ5دائرة مركزىا ـ طكؿ نصؼ قطرىا 

 نؽ=................................
 ـ ب=..............................

    .ـ  =.......................... 2)ب د(
  أ           د         ب =.......................... 2)ب د(

 
 
 

 السؤاؿ الثالث:
 جد طكؿ أ ب. ،سـ 13ـ ب = ،سـ 12ج ب =  ،سـ 5إذا كاف ـ ج =  ،ـ ج يعامد أ ب ،دائرة مركزىا ـ

 
 
 
 
 
 
 



 

141 
 

 
 كرقة المعمـ:

 (4رقـ النشاط: )                  اسـ النشاط:مماس الدائرة                                                   
 

 *األىداؼ:
 .أف يتعرؼ الطالب عمى الحاالت الثبلث لمماس الدائرة 
 .أف يستنتج الطالب أف المماس لدائرة يككف عمكديا" عمى نصؼ القطر عند نقطة التماس 
 تساكيافلدائرة مف نقطة خارجيا م أف يتكصؿ الطالب لمنظرية التي تنص عمى أف المماساف المرسكماف. 

 .كرقة عمؿ ،فرجار،حافة مستقيمةالكسائؿ كاألدكات المستخدمة :  *

 *طريقة تنفيذ النشاط:
 .تقسيـ الطمبة الى مجمكعات غير متناسقة 
 .يتـ تكزيع أكراؽ العمؿ عمى الطمبة 
 .مناقشة إجابة كرقة العمؿ بشكؿ جماعي كتكثيؽ النتيجة عمى السبكرة 

 *االرشادات:
 تسريع التعميـ الخمس بدقة. تطبيؽ مراحؿ برنامج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

142 
 

 كرقة الطالب:
 (4اسـ النشاط: مماس الدائرة                                                                   رقـ النشاط : )

 
 (4نشاط رقـ : )
 السؤاؿ األكؿ:

نزؿ عميو مف أ العمكد أ د، برىف عمى أف أ جػ ينصؼ أب قطر في دائرة، جػ نقطة عمييا، رسـ مماس لمدائرة في جػ ثـ ا
 .الزاكية ب أ د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نيالسؤاؿ الثا
كما رسـ الكتر ب د في الثانية  . ب ثـ رسـ الكتر أ جػ في إحدل الدائرتيف مماسا لؤلخرل في أ ،تقاطعت دائرتاف في أ

 مماسا لؤلكلى في ب . أثبت أف أد يكازم جػ ب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

أكملالسؤاؿ الثالث:                                                                                              

 ......معالبرهان:المماسانالمرسومانلدائرةمننقطةخارجه
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 كحدة التحكيالت اليندسية
 المعمـكرقة 

 (1اسـ النشاط:  االنعكاس                                                   رقـ النشاط )
 

 *األىداؼ:

 . أف يعرؼ الطالب المقصكد باالنعكاس 
 .أف يتعرؼ الطالب عمى محكر االنعكاس في أم رسـ 
 عمى محكر االنعكاس . أف يستنتج الطالب أف القطعة المستقيمة الكاصمة بيف النقطة كصكرتيا عمكدية 
 .أف يستنتج الطالب أف النقطة كصكرتيا ليما نفس البعد عمى محكر االنعكاس 
 .أف يرسـ الطالب صكرة ألم شكؿ باالنعكاس في محكر االنعكاس عمى  كرقة مربعات 
 . أف يميز الطالب بيف االنعكاس في محكر السينات كاالنعكاس في محكر الصادات 
  ر التماثؿ حالة خاصة لبلنعكاس.أف يعرؼ الطالب أف محك 

 الكسائؿ كاألدكات المستخدمة : *

 أكراؽ العمؿ. ،حافة مستقيمة ،دفتر مربعات الستخداـ الطالب ،لكح مربعات الستخداـ المعمـ

 طريقة تنفيذ النشاط:*

 .يتـ تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات غير متناسقة 
 . يتـ تكزيع أكراؽ العمؿ عمى الطبلب كمقصات 
  كرؽ مربعات عمى الطبلب.تكزيع 
 .مناقشة أجابة أكراؽ العمؿ بشكؿ جماعي كتكثيؽ النتيجة عمى السبكرة 

 *االرشادات:

 .اتباع المراحؿ الخمس كما في الدليؿ بدقة 
 .يستخدـ الطالب المقص بحذر كانتباه 
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 كرقة الطالب:

 (1رقـ النشاط)                         اسـ النشاط : االنعكاس                                              
 أ(: 1نشاط رقـ )

 أكمؿ الرسـ بحيث تحصؿ عمى شكميف أحدىما انعكاسنا لآلخر.-1

 )الخط المؤكد ىك خط االنعكاس(
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 ب( : 1نشاط )

 

1- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

 ج(:1نشاط )
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 (:د 1نشاط )

 باالنعكاس حول الخط المعطى . ص س ع ارسم صورة-1

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 ( في االنعكاس في محكر الصادات ىي:3-,2صكرة النقطة )-2

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 د                     ج اذا كاف أ ب ج د مربع تقاطع قطراه في ـ أكمؿ:-3

 ) أ ب( باالنعكاس في) أ ج( ىي:.............صكرة

 صكرة) ب ج( باالنعكاس في )ب د( ىي:...........                            ـ

 )أ ـ ب( باالنعكاس في )ب د(:......... صكرة

 أ                        ب )أ د ج( باالنعكاس في )أ ج(:.......... صكرة

 

 ص

 ع

 

 س
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 كرقة المعمـ:

 (2الدكراف                                                          رقـ النشاط ) اسـ النشاط:
 

 *األىداؼ:

 .أف يعرؼ الطالب المقصكد بالدكراف 
 .أف يستنتج الطالب أف بعد النقطة عف مركز الدكراف= بعد صكرتيا عف مركز الدكراف 
 ة كصكرتيا = زاكية الدكراف.أف يستنتج الطالب أف الزاكية عند مركز الدكراف بيف النقط 
 .أف يرسـ الطالب صكرة الشكؿ بعد دكرانو بالزاكية المطمكبة حكؿ مركز الدكراف 

 :  الكسائؿ كاألدكات المستخدمة*

 .حافة مستقيمة ،أكراؽ عمؿ ،بعاتكرقة مر 

 *طريقة تنفيذ النشاط:

 .يقـك المعمـ بتقسيـ الطمبة إلى مجمكعات غير متجانسة 
 العمؿ عمى الطبلب. يتـ تكزيع أكراؽ 
 .يتـ تكزيع أكراؽ المربعات عند الحاجة إلييا 
 .مناقشة إجابة كرقة العمؿ بشكؿ جماعي كتكثيؽ النتيجة عمى السبكرة 

 *االرشادات:

 .استخداـ األدكات بدقة كعناية 
 الخمس كما في الدليؿ بدقة. التعميـ اتباع مراحؿ برنامج تسريع 
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 كرقة الطالب:

 (2الدكراف                                                        رقـ النشاط : )اسـ النشاط : 
 أ(: 2نشاط رقـ )

 ىي:°180( في دكراف حكؿ نقطة األصؿ مقداره 5,3صكرة النقطة )-1

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 س عقارب الساعة:عك °90جد صكرة القطعة أ ب بالدكراف -2

 

 أ 

 ب 
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 ب( : 2نشاط رقـ )

 

 

 أجب عف األسئمة التالية :-1

 ----------- ،---------يعتمد الدكراف الذم مركزه نقطة األصؿ عمى  -

 ---------  ، --------- ،---------مف خكاص الدكراف أنو يحافظ عمى   -

___________________________________________________________ 

 حدد طبيعة الدكراف المكضح بالشكؿ المقابؿ لمقطعة المستقيمة أ ب  ك التى صكرتيا أى بى  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ

 أ  ب
 ب 
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 ج(: 2نشاط رقـ )

 اختر اإلجابة الصحيحة  : -1

 درجة عكس عقارب الساعة ىي : 91( بالدكراف بزاكية 3، 2أ( صكرة النقطة ) 

 ( [2،-3  )،   (-3، -2  )،  (-3، 2   )،   (3، 2]) 

 

 درجة مع عقارب الساعة ىي :  91( بالدكراف بزاكية 1-، 4ب( صكرة النقطة ) 

 ( [-1،4  )،  (4، 1  )،  (4، -1   )،   (-1 ،-4] ) 

 

 درجة ىي : 181( بالدكراف بزاكية 3، 5-ج( صكرة النقطة ) 

 ( [-3،5  )،  (-3،- 5  )، (3، -5   )،   (5، -3] ) 

 

 ( في نقطة األصؿ يكافئ دكرانا : 2 ،4النقطة )د( انعكاس 

 مع عقارب الساعة         ° 91بزاكية  -  

 عكس عقارب الساعة                       °91بزاكية  -  

 مع عقارب الساعة                       °271بزاكية  - 

 °181بزاكية  - 
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 د(: 2نشاط رقـ )

 كراف المكضح حكؿ نقطة األصؿ :جد صكرة كؿ شكؿ مما يمى بالد -1

 

 ° 181الساعة                      عكس عقارب ٍ 91 مع عقارب الساعة         ٍ 91        

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 لمطمكب :لديؾ المربع أ ب جػ  د اكتب رؤكسو بعد دكرانو حكؿ مركزه مع عقارب الساعة حسب ا -2

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

 

1 

1 

2 3 

 

3 

-2 -1 -3 

-1 

-2 

      

      

      

      

      

 

1 

1 

2 3 

2 

3 

-2 -1 -3 

-1 

-2 

      

      

      

      

      

 

1 

1 

2 3 

2 

3 

-2 -1 -3 

-1 

-2 

 أ

 أ
 ب أ

 ب

 ب

 °181 الساعةمععقارب271ْ عكسعقاربالساعة91ْ

 أ

جب

 د
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 (:ق2نشاط رقـ )

 

( بالدكراف حكؿ  1 ،1ع )   ،(  2 ،3ص )  ،( 4 ،1جد صكرة المثمث س ص ع حيث س )-1
  عكس عقارب الساعة مكضحا ذلؾ بالرسـ ٍ 91نقطة األصؿ بزاكية 
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 كرقة المعمـ:

 (3) :رقـ النشاط                       اسـ النشاط:االنسحاب                              
 

 *األىداؼ:

 .أف يعرؼ الطالب المقصكد بمفيـك االنسحاب 
 . أف يرسـ الطالب صكرة أم شكؿ باالنسحاب المطمكب منو 

 الكسائؿ كاألدكات المستخدمة : *

 .حافة مستقيمة ،دفتر مربعات الستخداـ الطالب ،لكح مربعات الستخداـ المعمـ

 النشاط: *طريقة تنفيذ

 .يتـ تقسيـ الطمبة الى مجمكعات غير متناسقة 
 .يتـ تكزيع اكراؽ مربعات عمى الطبلب 
 ."يتـ جمب لعبة الشطرنج لمصؼ كتعريؼ الطمبة بعناصرىا كتكضيح حركاتيا جيدا 
 .يتـ تكزيع كرقة العمؿ 
 .مناقشة اجابة كرقة العمؿ بشكؿ جماعي كتكثيؽ النتيجة عمى السبكرة 

 *االرشادات:

 تخداـ األدكات بدقة كعناية.اس 
 .اتباع المراحؿ الخمس كما في الدليؿ بدقة 
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 كرقة الطالب:

 (3اسـ النشاط: االنسحاب    رقـ النشاط:)
 أ( 3نشاط)

وحدة واحدة الى أعلى.وحدات الى اليسار و  4ف ق ك بإنسحاب مقداره  ارسم صورة -9

___________________________________________________

أجب عف األسئمة التالية :-2

 -------------، ----------( يعتمد االنسحاب عمى 1

-------------، ---------( االنسحاب يحافظ عمى  2

ىندسي مناسب ( عبر عف تحرؾ الشخص المكضح بالرسـ مف أ إلى أى بتحكيؿ3

ف
ق

ك

أ أ
× ×
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 ب(: 3نشاط )

 إذا كانت أى ىي صكر لمنقطة أ عبر عف ذلؾ بتحكيؿ ىندسي مناسب-1

___________________________________________________________ 

 متى يككف انسحاب نقطة ىك نفس النقطة ؟ -2

___________________________________________________________ 

 3( باالنسحاب 1 ،1-جػ )  ،( 3 ،1ب )  ،(2 ،2جد صكرة المثمث أ ب جػ الذم رؤكسو أ ) -3
كحدات باتجاه س المكجب .

   1

1

2 3

2

3

-2 -1-3

-1

-2

أ

أ 
×

×

   1

1

2 3

2

3

-2 -1-3

-1

-2
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 ج(: 3نشاط )

 اختر اإلجابة الصحيحة : -1

أ( االنسحاب يحافظ عمى :

 جميع ما ذكر [ ،قياس الزكايا ،التكازم ،] االستقامة

كحدات بإتجاه ص+ ىي : 4اب ( باالنسح4،2ب( صكرة النقطة )

 ( [1، 2  )،  (6، 4 )،  (2، 8 )،  (2، -4] ) 

كحدات يمينا ىي : 3( باالنسحاب  1 ،1-ج( صكرة النقطة ) 

 ( [-4، 1 )،  (-1، 3 )،  (2، 3 )،  (2، 1] ) 

( باالنسحاب كحدتيف باتجاه محكر السينات السالب ىي :8- ، 5د( صكرة النقطة )

 (  [5 ، -6 )، (5،-11)، (7، -8)، (3، -8] ) 

كحدات ألسفؿ ىي : 5( باالنسحاب 2- ، 1ىػ( صكرة النقطة )

 ( [5 ، -2 )، (1، -7)، (-5، -2 )،  (1، 3] ) 

___________________________________________________________

  ارسـ صكرة كؿ شكؿ باالنسحاب المكضح  : -2

 كحدات يمينا 5   اف ألعمىكحدت     كحدات ألسفؿ 3       
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 كرقة المعمـ:

 (4اسـ النشاط:التمدد   رقـ النشاط : )

 *األىداؼ:

عرؼ الطالب المقصكد بمفيـك التمدد.أف ي
. أف يمثؿ الطالب صكرة أم نقطة أك أم قطعة مستقيمة بالتمدد المطمكب 

 : ئؿ كاألدكات المستخدمةالكسا*

 .حافة مستقيمة،دفتر مربعات الستخداـ الطالب ،الستخداـ المعمـ كرقة مربعات

 *طريقة تنفيذ النشاط:

.تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات غير متناسقة
.تكزيع أكراؽ العمؿ عمى الطمبة
.تكزيع اكراؽ مربعات عمى الطمبة
ؽ النتيجة عمى السبكرة.مناقشة إجابة اكراؽ العمؿ بشكؿ جماعي كتكثي

 *االرشادات:

 .استخداـ االدكات بدقة كعناية
.اتباع المراحؿ الخمس كما في الدليؿ بدقة
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 كرقة الطالب:
 (4اسـ النشاط:التمدد   رقـ النشاط: )

 أ(: 4نشاط رقـ )

 ( أماـ العبارة الخطأ :ك ) ،( أماـ العبارة الصحيحةضع )  -1

 ( معامؿ التمدد يحدد مقدار التكبير أك التصغير .   )  -

( إذا كاف مقدار التمدد سالب فإف التمدد يككف تصغيرا .   ) -

( صكرة نقطة بالتمدد تقع عمى الخط الكاصؿ بيف ىذه النقطة ك مركز التمدد.   ) -

___________________________________________________________

 ،سـ 8فأصبح طكليا بعد التمدد  ،سـ 2( مددت قطعة مطاط أ ب ك كاف طكليا 2

 ------------فإف معامؿ التمدد في ىذه الحالة =  

___________________________________________________________ 

 ؿ  :( إذا كاف ؾ ىك معامؿ التمدد فأكم3

------فإف التمدد يككف  2-* إذا كاف ؾ = 

------فإف التمدد يككف  1.3* إذا كاف ؾ =

------فإف التمدد يككف  1-* إذا كاف ؾ = 
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 ب(: 4نشاط رقـ )

( جد صكرة أ ب نتيجة التمدد في الحاالت التالية  5 ،3ب = )  ،(  2 ،4إذا كانت أ = ) -1
 :مكضحا ذلؾ بالرسـ البيانى 

  3( ك معاممو  1، 1أ( تمدد مركزه ) 

 1.5-( ك معاممو  1، 1ب( تمدد مركزه ) 

 1( ك معاممو  1، 1ج( تمدد مركزه ) 

___________________________________________________________

 . 3 مدد مركزه  نقطة األصؿ ك معامموفي الشكؿ المقابؿ جد صكرة المثمث أ ب جػ الناتجة عف ت-2

___________________________________________________________ 

 ك مركزه ـ   جد : 6في الشكؿ المقابؿ  س ص ع ناتج عف تمدد أ ب جػ بمعامؿ  -3

-------سـ فإف ـ ع =  4أ(  إذا كاف ـ جػ = 

-------سـ فإف ا جػ =  31ب( إذا كاف س ع = 

-------س ص = سـ فإف  2ج( إذا كاف أ ب = 

درجة  81د( إذا كاف ؽ زاكية أ ب جػ = 

 --------فإف ؽ زاكية س ص ع =             

 

 

  

 

 

 

   

 

1

2

3

4

5

6

4 5 6321-1
-1

أ

ج

ب

م

ج

ب

 أ

 س
ع

ص
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 نمكذج تحكيـ اختبار التفكير اليندسي

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المحتـر ....الدكتكر .................................... حضرة

 .توالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركا

 برنامج يستند الى تسريع تعميـ الرياضيات في تنمية التفكير أثر بإجراء دراسة حكؿ ة قكـ الباحثت
 اليندسي لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي كتنمية القدرة المكانية لدييـ في محافظة" راـ اهلل كالبيرة "

بتطكير اختباران  ةالباحث تلذا قام أساليب تدريس الرياضيات  كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في
 مبحث الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي. في التفكير اليندسي  لقياس

لذا أرجك التكـر بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بشأف فقرات االختبار فيما إذا كانت صالحةن أك غير 
بار لتحقيؽ ىدؼ الدراسة صالحة، كبنائيا المغكم، كأية اقتراحات أك تعديبلت تركنيا مناسبة عمى االخت

 الحالية.

 مع خالص الشكر كالتقدير

 ثة : ريما رفعت العشيالباح  

كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 (6ممحؽ )

ممحؽ رقـ )5( 



 

162 
 

 تاسعاختبار مستكيات التفكير اليندسي لمصؼ ال

 

 

 :/ةعزيزم الطالب

 -ت التالية قبؿ البدء باإلجابة :اقرأ االرشادا

 لتاسع.ييدؼ ىذا االختبار الى قياس مستكيات التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ ا -1
" سؤاالن مكضكعيان مف نكع االختيار مف متعدد ىناؾ اجابة كاحدة 20يتألؼ ىذا االختبار مف " -2

 صحيحة فقط لكؿ سؤاؿ .
 باالختبار.كرقة االجابة المرفقة اجب عف جميع األسئمة عمى  -3
اذا اردت تغيير اجابتؾ ألم سؤاؿ اشطب الدائرة التي كضعتيا شطبان كامبلن كضع غيرىا عمى رمز  -4

 االجابة التي تعتقد أنيا صحيحة .
 دقيقة. 45مدة االختبار -5
 استخدـ ظير الكرقة لمتسكيد . -6
 ال تنسى كتابة اسمؾ عمى كرقة االجابة . -7

 
 

  

 لتعاكنكـ " ان " شكر 
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 (100ر مستكيات التفكير اليندسي لمصؼ التاسع األساسي  )    /  اختبا

 الصؼ التاسع األساسي)      (                                           االسـ:.....................

 مدة االختبار: حصة كاحدة.      اليـك كالتاريخ:.................            
 

 
 لتالي بقطع مستقيمة فإف عدد ىذه القطع يساكم:( عند تمثيؿ الشكؿ ا1

            3ب( 2أ(
 6د(                      4ج(
  
  

 شكاؿ التالية يسمى مستطيال؟( أم األ2

 (1) (2) (3)  (4)  

    3ب(الشكؿ                                 1 أ(الشكؿ

     4,3ميفد(الشك                            ،1 3ج(الشكميف

 

  شكاؿ التالية يسمى مثمثان؟(أم األ3

  

 (1)  (2)  (3)  

 فقط     2ب(الشكؿ                   2ك1يف أ(الشكم

 فقط 1 د(الشكؿ                فقط     3ج(الشكؿ

 

 المنفرجة في المثمث  : امزكايلعدد أقصى ( 4

        2ب(         1أ(

  4د(           3ج(

 



 

164 
 

 ( عند تسمية الزاكية المبينة في الشكؿ فإنيا:5

 ـ                                                              ف ؿ ـالزاكية أ(

 ف                                                                               الزاكية ف ؿ ـب(

 ؿ    ؿ فج(الزاكية ـ 

 ـ ؿ    الزاكية  فد(
 

 
 ب؟    يسمى الشكؿ الناتج مف دكراف المثمث دكرة كاممة حكؿ أ  ( أ ب ج مثمث قائـ الزاكية في ب6

  أ                                                                                                 

  ج                      ب                                                                         

 ب(مخركط دائرم مائؿ            أ(مخركط دائرم قائـ 

 د(اسطكانة دائرية قائمة                                                                         ج(ىـر   

 

 ة ؟( إذا كاف الشكؿ س ص ع ؿ مربعان فأم العبارات التالية صحيح7

 س          ؿ                                        متساكية    ب(قطراه متعامداف   غير أ(أضبلعو 

 ص           ع                                  ينصؼ كؿ منيما اآلخر   ال د(قطراه ج ( زكاياه ليست قكائـ       

 ف الشكؿ الناتج ىك؟إان, فلى الشكؿ المبيف جانبإذا دكرنا مستطيالن إ( 8

 أ(معيف   ب(مربع  

 ج(مستطيؿ د(شبو منحرؼ   

 ( كحدات مربعة. 3(في الشكؿ المجاكر مثمثاف قائما الزاكية مساحة كؿ منيما )9

 لك كضعنا الشكميف بجانب بعضيما ينتج مربعان. مساحتو تساكم؟

 كحدة مربعة 12ب(          كحدات مربعة 6أ(

 كحدة مربعة1.5 د(       كحدات مربعة3ج(

منيما  ( يسمى الشكؿ الرباعي الذم فيو كؿ ضمعيف متقابميف متساكييف كمتكازييف كقطراه متساكييف كينصؼ كؿ10
 اآلخر:
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 شبو منحرؼ    ب(                    أ(مستطيؿ  

 طائرة األطفاؿ  د(            متكازم أضبلع ج(

 

 ( أم العبارات التالية صحيحة؟11

 كؿ مستطيؿ مربع    ب( كؿ مربع مستطيؿ   أ( 

 مستطيؿد(كؿ معيف       ج(كؿ مستطيؿ معيف

  

    ف 2=زاكية1ذا كانت زاكية إ(في الشكؿ المجاكر 12

   -ف ىنالؾ عبارة كاحدة صحيحة في العبارات التالية :إف

 أ(المستقيـ ؿ يكازم ـ   

 ب(المستقيـ ف عمكدم عمى المستقيـ ؿ فقط 

 المستقيـ ف عمكدم عمى المستقيميف   ج(

 في كضع تبادؿ2,زاكية1د(زاكية 

 

 ذا تحدد؟إ( يمكف تحديد مساحة المربع 13

 + ج أ(طكؿ ضمعو   ب( طكؿ قطره   ج( محيطو   د( أ

 

 حدل العبارات التالية صحيحة؟إ( 14

 نو يككف متساكم األضبلع.إذا كاف المثمث متساكم الساقيف فإأ( 

 .زكايا مثمث فإنو يككف متساكم االضبلعتساكت ذا إب( 

 حدل زكاياه قائمة. إذا كاف المثمث متساكم الساقيف فمف تككف إج( 

 حدل زكاياه قائمة.إد( يمكف رسـ مثمث متساكم األضبلع 

 مما يمي ليس صحيحان لكؿ معيف؟ ربعة متساكية في القياس. أيان ضالعو األ أ( المعيف ىك شكؿ رباعي 15

1 

2 
 ل

 م
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 تساكياف في القياس   م ليسا أ(قطراه

 ب(كؿ مف قطريو ينصؼ زاكيتيف متقابمتيف فيو 

 ج(قطراه متعامداف             

 د(الزاكيتاف المتقابمتاف فيو متساكيتاف في القياس  

 

 ( أم العبارات اآلتية صحيحة؟16

 أ( جميع المثمثات المتشابية متساكية المساحة.

 بية.ب(جميع المثمثات المتساكية المساحة متشا

 ج( جميع المثمثات المتشابية متطابقة.

 د(جميع المثمثات المتطابقة متشابية.

 

 ( ما ىي الخاصية التي تنطبؽ عمى المربع كال تنطبؽ عمى المعيف؟17

 أ( القطراف ينصؼ كؿ منيما اآلخر   

 القطراف متساكياف في القياسب(

 ج(القطراف متعامداف   

 جميع األضبلع متطابقةد( 

 

 تفسر أف أم مربعيف يككناف متشابييف كليس بالضركرة متطابقيف؟(كيؼ 18

 المتناظرة غير متساكية في القياس لزكاياأ(ا

 ب(قياسات األضبلع المتناظرة متناسبة كليس بالضركرة متساكية

 ج(الزكايا المتناظرة قكائـ

 د(قياسات األضبلع المتناظرة ألم مربعيف متساكية في القياس

 نو يمكف استخداميا جميعا لعمؿ؟إمستقيمة متساكية في الطكؿ ف( لديؾ خمس قطع 19
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 أ( مثمث متساكم األضبلع   

 ب( مثمث متساكم الساقيف   

 ج(مثمث مختمؼ االضبلع 

 د(مثمث قائـ الزاكية    

 

 مستقيمات  ـ  ,  ف  ,  ؿ  فاذا عممت اف  ـ  يعامد ؿ       3(يمثؿ الشكؿ المجاكر 20

  ؿ ف  ال ثبات أف  ف  يعامد  ؿ  تعتمد إحدل النظريات التالية:ـ  يكازم  

 ـ  عامدافمستقيماف مع نفس المستقيـ فإنيما يككناف مت تكازلذا إأ(

 ف  أ + ب ب(

 ذا كانت المسافة بيف مستقيميف متساكية فإنيما متكازيافإج(

 المستقيـ الذم يعامد أحد المستقيماف المتكازياف يعامد اآلخرد( 

 

 نتهت أسئلة االختبارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

168 
 

 

 اختبار مستكيات التفكير اليندسي

 اإلجابةكرقة  

 المدرسة : .................... االسـ : ....................

 . الجنس : ذكر , أنثى

 .( 100/ .......)الدرجة : 

 

 

 
رقـ 

 السؤاؿ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

رمز 
 ابةاالج
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 ( 7ممحؽ رقـ ) 

تكزيع اسئمة اختبار مستكيات التفكير اليندسي عمى مستكيات فاف ىيؿ كالسمكؾ الذم يقيسو كؿ 
 سؤاؿ

رقـ 
 السؤاؿ

 

المستكل الذم 
 يقيسو

السمكؾ اك المفيـك الذم يقيسو 
 السؤاؿ

 البعد النظرم)حسب فاف ىيؿ(

عدد القطع  التعرؼ عمى التصكرم 1
 المستقيمة لممضمع السداسي.

التعرؼ عمى عدد القطع 
 المستقيمة ألم شكؿ.

التعرؼ عمى المستطيؿ في  التصكرم 2
 أكضاعو المختمفة.

معرفة الشكؿ في أكضاعو 
 المختمفة.

التعرؼ عمى المثمث مف مظيره  التصكرم 3
 العاـ.

التعرؼ عمى الشكؿ مف مظيره 
 العاـ.

 التعرؼ عمى الزكايا بشكؿ عاـ . لزكايا المنفرجة .تمييز ا التصكرم 4
القدرة عمى تسمية الزكايا في  التصكرم 5

 الشكؿ.
 تسمية الزكايا بتسميات مختمفة.

استنتاج أف دكراف المثمث دكرة  التحميؿ 6
كاممة حكؿ ضمع القائمة ينتج 

 مخركط دائرم قائـ .

استنتاج األشكاؿ مف دكراف 
ؿ االشكاؿ دكرة كاممة حك 

 محكرىا.
 التعرؼ عمى صفات شكؿ معمـك تمييز صفات المربع. التحميؿ 7
استنتاج أف دكراف المستطيؿ في  التحميؿ 8

 أم محكر يبقى الشكؿ مستطيؿ.
استنتاج أف دكراف األشكاؿ في 
 أم محكر يبقى الشكؿ كما ىك.

إيجاد مساحة المربع اعتمادان عمى  التحميؿ 9
 المثمث.

عمى صفات  حؿ مسألة اعتمادان 
 االشكاؿ .

التعرؼ عمى المستطيؿ مف  التحميؿ 10
 صفاتو.

التعرؼ كاالستدالؿ عمى الشكؿ 
 مف صفاتو.

االستدالؿ شبو  11
 الرسمي

معرفة أف كؿ مربع مستطيؿ 
 كليس العكس.

 استخداـ لغة التعميـ.
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االستدالؿ شبو  12
 الرسمي

استنتاج القاعدة إذا تساكت 
يتكازل زاكيتاف في كضع تناظر 

 المستقيماف.

 استنتاج قاعدة مف عكسيا.

االستدالؿ شبو  13
 الرسمي

إيجاد مساحة المربع إذا عمـ طكؿ 
 ضمعو.

إيجاد مساحة األشكاؿ الرباعية 
 إذا عمـ أطكاؿ أضبلعو.

االستدالؿ شبو  14
 الرسمي

استنتاج الخصائص الكافية ليككف 
 الشكؿ مثمثان متساكم االضبلع.

كرة ىرمية تشخيص األشكاؿ بص
كتحديد الحد األدنى مف الصفات 

 التي تدؿ عمى الشكؿ.
االستدالؿ شبو  15

 الرسمي
التعرؼ عمى خصائص األشكاؿ  تمييز خصائص المعيف.

 الرباعية.
االستدالؿ  16

 المجرد
يربط بيف العبلقات الخاصة 

 بالمثمث.
يدرؾ العبلقة بيف العبلقات 
 المختمفة كالتعريفات المختمفة.

ستدالؿ اال 17
 المجرد

تحديد الخصائص التي تنطبؽ 
عمى المربع كال تنطبؽ عمى 

 المعيف.

تشخيص األشكاؿ مف الصفات 
 التي تدؿ عمى الشكؿ.

االستدالؿ  18
 المجرد

تفسير أف المربعات المتشابية 
ليست بالضركرة متطابقة إذا 

كانت االضبلع المتناظرة متناسبة 
 كليس بالضركرة متساكية.

كف متشابية اذا كانت األشكاؿ تك
االضبلع المتناظرة متناسبة كليس 

 بالضركرة متساكية.

االستدالؿ  19
 المجرد

عمؿ مثمث متساكم الساقيف مف 
 خمس قطع متساكية.

عمؿ أشكاؿ محددة مف قطع 
 مستقيمة متساكية.

االستدالؿ  20
 المجرد

يستخدـ الخاصية الثبلثية في 
 التكازم كالتعامد.

تمادان عمى يثبت مبدأ عاـ اع
 خصائص األشكاؿ.
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 ( 8ممحؽ رقـ ) 

 اجابات اختبار التفكير اليندسي

 
رقـ 
 السؤاؿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

رمز 
 االجابة

 د ب ب ب د د ب د أ ب أ أ ج ب أ ج أ د ج د
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 ( 9ممحؽ رقـ ) 

 يةنمكذج تحكيـ اختبار القدرة المكان

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

 الدكتكر ....................................... المحتـر حضرة

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو.

التفكير  تعميـ الرياضيات في تنمية برنامج يستند الى تسريع تقكـ الباحثة بإجراء دراسة حكؿ أثر
  "راـ اهلل كالبيرة"القدرة المكانية لدييـ في محافظة اليندسي لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي كتنمية 

كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير في أساليب تدريس الرياضيات  لذا قامت الباحثة بتطكير اختباران  
 لقياس القدرة المكانية  في مبحث الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي.

 

أف فقرات االختبار فيما إذا كانت صالحةن أك غير لذا أرجك التكـر بإبداء رأيكـ السديد كمقترحاتكـ بش
صالحة، كبنائيا المغكم، كأية اقتراحات أك تعديبلت تركنيا مناسبة عمى االختبار لتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

 الحالية.

 

 مع خالص الشكر كالتقدير

 عشي               الباحثة : ريما رفعت ال                                                             

 كالسبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو           
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 ( 10ممحؽ رقـ ) 

 اختبار كيتمي لمقدرة المكانية
 اختبار القدرة المكانية

 )دكراف البطاقات: التكجيو المكاني(
 

 تكضيح:
 

 ىذا اختبار لمقدرة عمى فيـ الفركؽ بيف األشكاؿ انظر إلى األشكاؿ الخمسة أدناه:
 

 
   

 كؿ ىذه األشكاؿ متشابية كلكف أديرت في مكاضع مختمفة.
 
  
 

 ىذاف المثمثاف ليس متطابقاف حيث ال يمكف جعؿ األكؿ يطابؽ الثاني إال إذا قمب.
ىذا االختبار يتككف مف مجمكعة مف األشكاؿ أحدىما عمى يسار خط عمكدم كالخمسة األخرل عمى 

في كؿ فقرة أم صكرة مف الصكر الخمسة الكاقعة عمى يميف أف يحدد  طالب/ةيمينو. المطمكب مف ال
ثـ يضع السطر تمثؿ دكرانان لمصكرة الكاقعة عمى نياية السطر مف الجية اليسرل كأييا تمثؿ قمبان فييا 

 دائرة عمى رمز االجابة الصحيحة.
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 كرقة اإلجابة

 

 اختبار القدرة المكانيت

 (دوران البطاقاث: التوجيه المكاني)

 

 المدرسة : .................... االسـ : ....................

 . الجنس : ذكر , أنثى

 .( 36/ .......)الدرجة : 

 
 

رقـ 
 السؤاؿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

رمز 
 االجابة
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 ( 11ممحؽ رقـ ) 

 اجابات اختبار القدرة المكانية

 
 

رقـ 
 السؤاؿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

رمز 
 االجابة

 د ب د ج أ ق أ ج د أ ب أ
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 ( 12ممحؽ رقـ ) 

 أسماء المحكميف

اختبار  طبيعة العمؿ االسـ
التفكير 
 اليندسي

اختبار 
القدرة 
 المكانية

المادة 
 العممية

التدريس كأساليب المناىج قسـ زياد قباجة  
 جامعة القدس" أبك ديس"

× × × 

التدريس كأساليب المناىج قسـ محسف عدس  
جامعة القدس" أبك ديس"   

× ×  

التدريس كأساليب المناىج قسـ ايناس ناصر  
 جامعة القدس" أبك ديس"

× ×  

التدريس كأساليب المناىج قسـ عفيؼ زيداف  
 جامعة القدس" أبك ديس"

× ×  

التدريس كأساليب المناىج قسـ افابراىيـ عرم  
 جامعة القدس" أبك ديس"

× ×  

 دكتكر في عمـ النفس التربكم نبيؿ المغربي
 "جامعة القدس المفتكحة"

× × × 

 دكتكر في االدارة التربكية       خالد الجكاريش
 "مؤسسة االمديست"        

  × 

حناف حسيف     
 سميماف

 معممة رياضيات         
        محمد الشامي الثانكية "مدرسة 

 لمبنات"

× × × 

 استاذ رياضيات           نمر دار مكسى
"مدرسة ذككر بيت عكر التحتا 

 األساسية"

× × × 

 معممة رياضيات           لباب مرقة
 " الرياف الثانكية لمبنات "     

  × 
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 فيرس األشكاؿ

 

 الصفحة محتكل الشكؿ رقـ الشكؿ
 27 ة القريبةالنمك المركزي مراحؿ منطقة 1.2
 36 عناصر تحفيز التفكير الذىني 2.2
 47 طريقة التنقيط في الرسـ 3.2
 53 اختبار االدراؾ المكاني 4.2
 54 اختبارات تككيف األشكاؿ 5.2
 54 اختبارات الصكرة المطابقة 6.2
 55 اختبار تدكير المكعبات 7.2
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 فيرس الجداكؿ

 الصفحة محتكل الجدكؿ رقـ الجدكؿ
 35 ارتباطات مرتكزات نمكذج شايير تبعا" لألساس الفمسفي 1.2
 79 خصائص عينة الدراسة 1.3
األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية كنتائج اختبار ت  1.4

لمعينات المستقمة لمدرجات الفبمية لطمبة الصؼ التاسع في 
ة حسب متغير طريقة تنمية التفكير اليندسي كالقدرة المكاني

 التدريس )المجمكعة(

88 

( لفحص Tow Way Ancovaنتائج تحميؿ التغاير الثنائي ) 2.4
الفركؽ في متكسطات درجات طمبة الصؼ التاسع األساسي 
في تنمية التفكير اليندسي حسب الجنس كطريقة التدريس 

 )المجمكعة( كالتفاعؿ بينيما

89 

فات المعيارية القبمية كالبعدية المتكسطات الحسابية كاالنحرا 3.4
لدرجات طمبة الصؼ التاسع في تنمية التفكير اليندسي حسب 

 الجنس كطريقة التدريس )المجمكعة(

90 

لعالمات األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  4.4
 المجمكعة كالجنس.، حسب الطمبة في اختبار القدرة المكانية

91 

 فيالطمبة  لعالمات( ANCOVA)نائي التغاير الث نتائج تحميؿ 5.4
 ا.مكالتفاعؿ بيني المجمكعة كالجنسحسب بالقدرة المكانيةختبار ا

92 

المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية  6.4
 .المجمكعةحسب الختبار القدرة المكانية 

93 
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 فيرس المالحؽ

 الصفحة محتكل الممحؽ الرقـ
 116 اب تسييؿ ميمة مكجو لكزارة التربية كالتعميـ المحترميفكت 1
 117 كتاب تسييؿ ميمة مكجو لمدير التربية كالتعميـ المحتـر 2
 118 المادة التعميمية )دليؿ المعمـ( 3
 142 األنشطة المتعمقة بالمادة التعميمية 4
 169 نمكذج تحكيـ اختبار التفكير اليندسي 5
 170 التفكير اليندسي لمصؼ التاسع األساسياختبار مستكيات  6
تكزيع أسئمة اختبار مستكيات التفكير اليندسي عمى مستكيات  7

 فاف ىيؿ كالسمكؾ الذم يقيسو كؿ سؤاؿ
177 

 179 اجابات اختبار التفكير اليندسي 8
 180 نمكذج تحكيـ اختبار القدرة المكانية 9

 181 البطاقات:التكجيو المكاني(اختبار كيتمي لمقدرة المكانية )دكراف  10
 186 اجابات اختبار كيتمي لمقدرة المكانية 11
 187 أسماء المحكميف 12
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 فيرس المحتكيات

 الصفحة المحتكل
 أ اإلقرار

 ب شكر كعرفاف
 ت الممخص بالمغة العربية

 ث الممخص بالمغة االنجميزية
 ىميتياالفصؿ األكؿ: خمفية الدراسة كأ

 2 المقدمة 1.1
 7 مشكمة الدراسة  2.1
 8 أىداؼ الدراسة 3.1
 8 أسئمة الدراسة 4.1
 8 فرضيات الدراسة 5.1
 9 أىمية الدراسة 6.1
 10 محددات الدراسة 7.1
 10 مصطمحات الدراسة 8.1

 الفصؿ الثاني: اإلطار النظرم كالدراسات السابقة
 14 ر النظرماطاإل 1.2

 14 سفة البنائية كالمنحى البنائيالفم 1.1.2
 16 النظرية البنائية المعرفية لبياجيو 2.1.2
 23 النظرية البنائية اإلجتماعية لفيجكتسكي 3.1.2
 31 تسريع التعميـ 4.1.2
 37 التفكير 5.1.2
 40 اليندسة 6.1.2
 41 التفكير اليندسي 7.1.2
 45 القدرة المكانية 8.1.2
 54 ةالدراسات السابق 2.2
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