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 إلهداءا

 
 سيد البشر....... محمد بن عبد اهلل إلىمعمم البشرية جمعاء  إلى

عاما ومازالت ذاكرتي  13إلى روح والدتي الغالية التي مضى عمى فراقها ما يزيد عن 
 تؤلمني وكأنه لم يمض عمى الفراق سوى ساعات ..... رحمك اهلل

إلى شعمة األمل وضياء العيون إلى من لديه متعة في العطاء من يعط دون مقابل إلى 
 ن إلى مصدر سعادتي الدائمة إلى ..... والدي الرائع د. يحيى شاور القمب الحنو 

 ......  زوجي العزيز أمجددربي ومن تنسمت به عطر الحياةرفيق إلى 
 إلى من كانت دوما أمي الرائعة  وساندتني دومًا ....... خالتي المعطاءة سارة 

 محمد إلى أخي وصديقي ونبض حياتي وسر ابتسامتي.......  الحنون  د.
إلى من ال تحمو الحياة بدونهم إلى من ال يحن القمب لغيرهم أخواتي العزيزات عمياء رشا 

 الرا
 إلى أبنائي األعزاء ...... عمر وعبد الرحمن ومعاوية 

 إلى من كانت دوما قمبًا حانيا ..... حماتي العزيزة .... آمنة
 زياد قباجة  .إلى المدرسة التي أتعمم منها أبدًا ..... د

 إلى األنامل الساحرة .....  ابنة خالتي دالل
 إبراهيم عرمان.د محسن عدس، و .إلى أساتذتي الكرام د

 أرواح الشهداء جميعا إلىعطر ارض البالد بدمه ..... من إلى 
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 إقرار:
أقر أنا معدة الرسالة بأنيا قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير، وأنيا نتيجة 

لو حيثما ورد، وأن ىذه الدراسة أو أي جزء منيا  اإلشارةأبحاثي الخاصة باستثناء ما تمت 
 .آخرلم يقدم لنيل درجة عميا ألي جامعة أو معيد 

 
 
 

 التوقيع:
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 شكر وعرفان

الحمد هلل ذي المن والفضل واإلحسان، حمدًا يميق بجاللو وعظمتو. وَصلِّ الميم عمى خاتم الرسل، من 
ال نبي بعده، صالًة تقضي لنا بيا الحاجات، وترفعنا بيا أعمى الدرجات، وتبّمغنا بيا أقصى الغايات 

عمى حسن توفيقو، وكريم عونو،  الممات. وهلل الشكر أواًل وأخيرًا،من جميع الخيرات، في الحياة وبعد 
ليم، وفرَّج ا ، بعد أن يّسر العسير، وذّلل الصعب،الرسالةوعمى ما منَّ وفتح بو عميَّ من إنجاز ليذه 

مو عميَّ بوالَد كريم شّقا لي طريق العمم، وكانا خير سند لي طيمة حياتي الدراسية من تشجيع  وعمى تفضُّ
،أحمد اهلل عمى أنك من رسخ بأعماق  يحيى محمد شاورودعاء وصبر وعطاء والدي العزيز الدكتور 

ذاتي التي ىي زادي األمثل ألكمل بيا مسيرة قافمتي رأسًا شامخًا أعتز بأني ممن تربى عمى يديك . 
خّففت التي دعمتني بدعواتيا الصادقة و  ذات القمب الحنون  سارة كامل شاورالحبيبة   خالتيوأشكر 

 عني الجيد والتعب جعل اهلل ما قاما بو في ميزان حسناتيما وأمدَّ في عمرىما عمى عمل صالح،
 وأعانني عمى برىما .

عمى دعمو  .باسأمجد يوسف الدالغالي  : زوجي العزيزلعرفان بالجميلويسرني بأن أخص بالشكر وا
المعنوي ومساعدتو لي في إكمال دراستي حيث كان خير عون لي طيمة حياتي الدراسية من تشجيع 

 .ودعاء وصبر وعطاء فجزاه اهلل عني خير الجزاء

( لتحمميم انشغالي عنيم فيم  وعبد الرحمن ومعاوية عمروال أنسى فمذات أكبادي : أوالدي األعزاء )
 ال يحرمني من وجودىم في حياتي . شمعة حياتي أسأل اهلل أن

خراجو  كما َأِديُن بعظيم الفضل والشكر والعرفان بعد اهلل سبحانو وتعالى في إنجاز ىذا البحث وا 
وقتو وجيده الكثير من  منحني الذي. زياد قباجة : الدكتورعمى الرسالة المشرفبالصورة المرجوة؛ إلى 

رشاداتو وآرائو القيمة،  يد العون لي دون ضجر لمسير قدمًا بالدراسة نحو األفضل ومدَّ وتوجيياتو وا 
 األجر إن شاء اهلل . ويثيبوعني خير الجزاء  يجزيوسائمة المولى القدير أن 

كما وأتقدم بجزيل التقدير لكل من ساعدني من أعضاء لجنة التحكيم ومديريات التربية والتعميم في 
األساسية لمبنين األستاذ رائف الكركي ومديرة مدرسة إبراىيم الخميل، وأشكر مدير مدرسة الممك خالد 

المعمم الفاضل محمد عصافرة لما بذلو من جيد في تطبيق الدراسة في ، و أبو الضبعات ميسون النتشة
 مدرستو.



 ت
 

بعد اهلل  –وال أنسى في ىذا المقام تمك التي رافقتني في كل خطوات البحث، وكانت لي نعم العون 
دالل محمود ندتني ولم تبخل عمي بوقتيا، وجيدىا؛ قمياًل كان أم كثيرًا. صديقتي وأختي فقد سا –تعالى
 فإلييا أتوجو بجزيل شكري وامتناني. شاور

وأتوجو بالشكر والعرفان إلى كال من أخواتي رشا والرا المواتي كانتا شبكة البحث معي عبر مكتبات 
 البالد المختمفة. 

، ممن لم تسعفني الذاكرة بذكرىم بالشكر، فجزاىم اهلل عني خير الجزاء نوأتوجو لكل من مد لي يد العو 
.    

نافعًا، ويسّيل لي بو  وختامًا أسال اهلل العمي القدير أن يكون ىذا العمل خالصًا لوجو، وأن يجعمو عمماً 
 .  طريقًا إلى الجنة
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 ملخص 
في اكتساب المفاىيم  (MAT4تقصي أثر استخدام إستراتيجية مكارثي)ىدفت ىذه الدراسة إلى 

الرياضية وتنمية التفكير اليندسي في الرياضيات لدى طمبة الصف السابع األساسي في مديرية التربية 
 والتعميم وسط محافظة الخميل.

 
 76ذكورًا و 44 ( طالبًا وطالبة من طمبة الصف السابع األساسي )121وقد تكونت عينة الدراسة من)

شعب دراسية في اثنتين من المدارس الحكومية في مدينة الخميل. اثنتين من  4إناثًا( مقسمين في 
المجموعة الضابطة( واحدة لمذكور واألخرى لإلناث درستا بالطريقة التقميدية، في حين أن الشعب )

إلناث درستا وفق إستراتيجية ( واحدة لمذكور واألخرى لةالمجموعة التجريبيالشعبتين األخريين )
 الفورمات.

 
ومن أجل تحقيق أىداف ىذه الدراسة، تم إعداد أدوات الدراسة: اختبار اكتساب المفاىيم الرياضية، 
واختبار التفكير اليندسي، وتم التحقق من صدق وثبات االختبارين بالطرق المناسبة، تم تطبيق 

اثر إستراتيجية االختبارين عمى المجموعات) الضابطة والتجريبية ( قبل بدء المعالجة وبعدىا، ولتحديد 
( في اكتساب المفاىيم اليندسية وتنمية التفكير اليندسي، تم حساب المتوسطات  MAT4مكارثي ) 

( لمقارنة متوسطات ANCOVAالحسابية واالنحرافات المعيارية وتحميل التغاير الثالثي المصاحب)
ميمة ي. وتم إعداد المادة التعأداء الطمبة في اختبار اكتساب المفاىيم الرياضية واختبار التفكير اليندس

 (. MAT 4ب وفقًا إلستراتيجية مكارثي )المكونة من دليل لممعمم ووحدة أنشطة لطال
 

وقد خرجت الدراسة بجممة من النتائج: وىي وجود فروق دالة إحصائيا في كال من اكتساب الطمبة 
التدريس ولصالح إستراتيجية مكارثي لممفاىيم الرياضية وتنمية التفكير اليندسي لدييم تعزى لطريقة 

(MAT 4 وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا في كال من اكتساب الطمبة لممفاىيم الرياضية وتنمية ،)
التفكير اليندسي لدييم تعزى لمجنس ولصالح اإلناث، وأيضا وجود فروق دالة إحصائيًا في كال من 

اليندسي لدييم تعزى لمستوى التحصيل السابق اكتساب الطمبة لممفاىيم الرياضية وتنمية التفكير 
ولصالح ذوي التحصيل المرتفع، بينما لم يكن ىناك فروقًا دالة إحصائيا في اكتساب الطمبة لممفاىيم 



 ج
 

الرياضية وتنمية التفكير اليندسي تعزى لمتفاعل بين الطريقة والجنس أو الطريقة ومستوى التحصيل أو 
 الجنس ومستوى التحصيل.

 
ت الدراسة بجممة من التوصيات كان أىميا: توظيف طريقة التدريس بإستراتيجية وقد خرج
جراء  ( في تدريس الرياضيات،MAT4مكارثي) وتأىيل وتدريب المعممين عمى ىذه اإلستراتيجية، وا 

( MAT 4المزيد من الدراسات واألبحاث العممية الجديدة التي تتناول استخدام إستراتيجية مكارثي )
 عمى مستويات صفية مختمفة ومباحث أخرى.
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Abstract 

 

This  study  has aimed at finding out  the impact of using McCarthy strategy (4MAT) in 

acquiring Mathematical  concepts and in developing geometric thinking in math for the 

seventh grade students of the schools belonging to the Directorate of Education in the 

center of Hebron governorate. 

 

This study has  included  (121) of the seventh grade students (54 males and 67 females) 

divided into four study sections in two public schools in Hebron.  Two of the sections 

(Control group) one for males and the other for females, have studied in a traditional way. 

On the other hand, the two other sections (Experimental group) one for males and the other 

for females, have studied following the  Format strategy. 

 

In order to achieve the study goals, tools of the study have been prepared; the acquisition 

of Mathematical concepts test and the  geometric thinking test, both tests were verified 

appropriately. Tests have been applied on the two groups :(The Control and the  

Experimental ones) before and after approach. However, to define the impact of McCarthy 

strategy (4MAT) in acquiring geometric concepts and in developing the geometric 

concepts, means and standard deviations and ANCOVA have been calculated to compare 

the average of students' performance in acquiring geometric concepts test and the 

geometric thinking test. Material has been prepared which has consisted of teacher's and 

student's guide according to McCarthy strategy(4MAT). 

 

The study has  come out with a set of results; the existence of statistical differences in the 

students' acquisition of  mathematical concepts and in their geometric thinking attributed to 

teaching method in favor of McCarthy strategy (4MAT). Moreover, the existence of 

statistical differences in students' acquisition of  mathematical concepts and in  their 

geometric thinking attributed to gender in favor of females. Furthermore, the existence of 

statistical differences in students acquisition of  mathematical concepts and the  geometric 

thinking attributed to the level of achievement in favor of high achievement students. 



 خ
 

However, there was an absence of statistical differences in students' acquisition of 

mathematical concepts and the  geometric thinking attributed to method and its relation to 

the gender  or to the  level of achievement. 

 

This study  has come out with a number of recommendations ,most of which important 

ones are: to choose McCarthy strategy (4MAT) in teaching math, as well as training 

teachers on how to use  this strategy and to make more studies and scientific researches 

concerning McCarthy strategy (4MAT) at the level of  a variety of grades and  on other 

subjects.  
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 الفصل األول 
 أهميتها  مشكمة الدراسة 

 
 المقدمة  1.1

 

 تطور ومع العد والقياس،  عمميتي في إلييا لحاجتو اإلنساف عرفيا التي العموـ أقدـ مف الرياضيات تعد 

 فأصبحت ،تطبيقاتو مجاالت وتوسعت وموضوعاتو، مفاىيمو وازدادت العمـ، ىذا تطور اإلنساني الفكر

، العػالـ يعيشػو الػذي والتقنػي العممػي التقػدـ مظػاىر فػي كبيػراً  دوراً  تػددي الرياضيات  مػف تقدمػو بمػا اليػـو

 .(0222 ،ميدي ) مختمفة وتطبيقات ووسائؿ أساليب

 

وقد تناولت مناىج الرياضػيات الحديةػة بشػكؿ رئيسػي النظػرة الحديةػة إلػض الرياضػيات ودورىػا فػي خدمػة 
وقدرتػػػو عمػػػض اإلبػػػداع، الفػػػرد والمجتمػػػع، ومسػػػاىمتيا فػػػي تنميػػػة التفكيػػػر السػػػميـ وبنػػػا  شخصػػػية الفػػػرد، 

وتنشػػػئتو لمواكبػػػػة تطػػػػورات الحيػػػػاة المعاصػػػػرة، مػػػػف خػػػػيؿ اسػػػػتخداـ الم ػػػػة الرياضػػػػية فػػػػي التواصػػػػؿ مػػػػع 
 (. 7997اآلخريف، وىي ل ة عالمية تتجاوز الحدود بيف الةقافات ) أبو زينة وعبابنة، 

 

 ترتبط فالرياضيات ،ـعم ألي األساسية المقومات مف تعد الرياضيات أف إلض( 0222)  زينة وويشير أب

 .تالمجػاال  جميػع فػي المتقدمػة والتكنولوجيػا واالتصػاالت المعمومػات فػي العمميػة بػالةورات وةيقػاً  ارتباطػاً 
وأىـ ما يميز الرياضيات الحديةة أنيػا ليسػت مجػرد عمميػات روتينيػة أو ميػارات، بػؿ ىػي أبنيػة محكمػة 
يتصؿ بعضيا ببعض اتصااًل وةيقًا مشكمة في النياية بنيانًا متكامًي. والمبنات األساسية ليذا البنا  ىي 
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مػػد اعتمػػادًا كبيػػرًا عمػػض المفػػاىيـ المفػػاىيـ الرياضػػية. إذ أف المبػػادع والتعميمػػات والميػػارات الرياضػػية تعت
 في تكوينيا واستيعابيا أو اكتسابيا.

 

 تنوعيػا، اخػتيؼ عمػض الةقافيػة واألطػر الحضػارات لكػؿ شػاممة عالميػة رمزيػة ل ػة الرياضػيات تعػد كمػا 

 وتعػايش تواصػؿ أنمػاط مػف لكةيػر األسػاس ىػي كم ػة فالرياضػيات وتطورىػا، تقػدميا مسػتويات وتبػايف

دراؾ الرياضي، أو المنطقي واالستدالؿ التفكير حيث مف اإلنساف  والرياضية والمنطقية الكمية العيقة وا 

 .(  1998الزيات، (

 

 أداة العػالـ كونيػا أنحػا  كافػة فػي لمطػيب الدراسػي المػنيج مػواد مػف أساسػية مػادة فالرياضػيات ولػذلؾ 

 أنيػا حيػث المراحػؿ األساسػية، فػي سػيما وال التفكيػر، بتنميػة وتخػتص  األفكػار، وتسمسػؿ لتنظػيـ ميمػة

 أف إال اليحقة، دراستو ومتابعة األخرى، المواد دراسة عمض لتعينو األساسية المفاىيـ أىـ الطالب تكسب

 لطبيعتيػا نظػراً  التعمػيـ مراحػؿ كػؿ فروعيػا فػي بكػؿ الرياضػيات تعمػـ فػي صػعوبات يواجيػوف الطػيب

 .( 0222، تعمميا ) عدس مف المادة والخوؼ ليذه الكراىية لدييـ خمؽ الذي األمر التجريدية،

 

وقد صدر عف المجمس الوطني لمعممي الرياضػيات فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة جممػة مػف المعػايير 
والمبادع لمرياضػيات المدرسػية، أكػدت عمػض وجػوب التركيػز عمػض المعرفػة الديناميكيػة وحػؿ المشػكيت، 

ت المدرسػػية ومعػػاني الم ػػة الرياضػػية وطػػرؽ التفكيػػر. كمػػا أكػػدت ىػػذه المعػػايير عمػػض أف تتػػي  الرياضػػيا
لجميػػع الطػػيب إدراؾ أف التعامػػؿ مػػع الرياضػػيات ىػػو نشػػاط إنسػػاني عػػادي مػػع التأكيػػد عمػػض أف تنػػوع 

 (.(NCTM,2000  الخبرات وتعددىا يفس  المجاؿ لمطيب أف يةقوا بتفكيرىـ 

 

 مػػػػػػػستمر، تطػػػػػػػوير إلػػػػػػض دائمػػػػػػا تحتػػػػػػاج خػػػػػػاص بوجػػػػػػو واليندسػػػػػػة عػػػػػػاـ، بوجػػػػػػو الرياضػػػػػػيات ومنيػػػػػػاج
 إلػػػػػػػض يػػػػػػػدعو وىػػػػػػػذا جديػػػػػػدة، معمومػػػػػػات باسػػػػػػتمرار فيػػػػػػو تكتشػػػػػػؼ مت يػػػػػػر مجتمػػػػػػع يالحػػػػػػال فػػػػػػالمجتمع

 لػػػػذلؾ الحديةػػػػة، التطػػػػورات مػػػػع التكيػػػػؼ يسػػػػتطيعوا حتػػػػض المت يػػػػر المجتمػػػػع ىػػػػذا نحػػػػو الطػػػػيب إعػػػػػداد
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 وىػػػػذا حديةػػػػة، اتجاىػػػػات مػػػػف فيػػػػو ومػػػػا بػػػػالمجتمع مرتبطػػػػة المنػػػػاىج تكػػػػوف أف عمػػػػض العمػػػػؿ مػػػػػف بػػػػػد ال
 بيػػػػػـ، المحيطػػػػػة الظػػػػػواىر ورصػػػػػد التفكيػػػػػر، أسػػػػػاليب عمػػػػػض الطػػػػػيب لتػػػػػدريب الفرصػػػػػة إتاحػػػػػػة يتطمػػػػػػب

 .معالجتيا أساليب وتحديد بتشخيصيا وذلؾ تواجييـ، التي المػشكيت وحػؿ

 

مف ىنا نػدرؾ أف الرياضػيات عمػض عيقػة وةيقػة بميػارات التفكيػر مػف حيػث كونيػا تنطػوي عمػض تركيػب 
عػػػادة شػػػرحيا وترتيبيػػػا،  كمػػػا ينظػػػر إلػػػض بنيػػػة الرياضػػػيات عمػػػض أنيػػػا طريقػػػة فػػػي األفكػػػار والمعمومػػػات وا 

 الطػيبالتفكير. ومف الميـ بمكاف إلقا  الضو  عمض إمكانية تنمية التفكيػر اليندسػي واإلبػداعي لجميػع 
ميمػػا تباينػػت مسػػتوياتيـ التحصػػيمية فػػي الرياضػػيات، ويتطمػػب االرتقػػا  بميػػارات التفكيػػر لػػدى الطػػيب 

يػدؼ اكتسػابيـ تمػؾ الميػارات بػداًل مػف التركيػز عمػض تمقػيف المعمومػات العمؿ عمض وضع اسػتراتيجيات ت
والحقائؽ، واالىتماـ باألسئمة المعرفية العميا التي تستةير تفكيرًا تباعػديًا. وحيػث أنػو ال توجػد إسػتراتيجية 
واحػػدة جامعػػة مانعػػة لتعمػػيـ كػػؿ الطػػيب، فمػػف الممكػػف تنميػػة التفكيػػر اليندسػػي عػػف طريػػؽ  االىتمػػػاـ 

تخمينػات واالحتمػاالت التػػي يكونيػا الطالػػب أةنػا  التفكيػػر فػي حػػؿ المسػألة الرياضػػية، وجعػؿ الطالػػب بال
يصػػؼ تفكيػػره اليندسػػي خطػػوة بخطػػوة، والػػربط بػػيف المفػػاىيـ وتطبيقاتيػػا فػػي الحيػػاة، وأف يكػػوف التقػػويـ 

 (. 0222مستمرًا لتوجيو عممية التدريس في جميع مراحميا ) إبراىيـ، 

 

مض التفاعؿ والتعمـ مف خيؿ البيئة المحيطة بو، فنحف نتعمـ عمف أىـ خصائص االنساف انو قادرًا 
السموكيات مف خيؿ تأةير البيئة التي نعيش بيا والوراةة ػفميارات التعمـ لمفرد تدةر عمض نمط حياتو 

يا التعممية بشكؿ مستمر باستمرارػ لذا تحاوؿ المجتمعات المتحضرة تطوير طرؽ التعميـ والتعمـ بأنظمت
 (2007, Orhune وأجريت دراسات عدة لتحديد النمط األفضؿ لتعميـ الفرد، ففي النصؼ األ .) اوؿ

دأ تحميؿ سموكيات التدريس بمف القرف العشريف أكدت الدراسات عمض تصورات الطمبة عف معممييـ، كم
 و تطبيقاتيا.

 
تبدأ بالخبرة ةـ تستمر بالتامؿ لموصوؿ الض العمؿ  ( التعمـ بأنو دورةMezirow ,1981عرؼ ميزيرو)

الذي يصب  تجربة ممموسة لمتأمؿ وقد أشارات دراسات عدة الض أف االفراد يتعمموف في أنماط مختمفة. 
 ويعد نمط التعمـ ىو البعد الشخصي المركزي بيف التفصييت والشكؿ المعرفي .
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ظرية أنماط التعمـ لديفيد كولب ادًا عمض ن، نموذج الفورمات اعتم1972مكارةي في  طورت ماؾ

 عرؼوقد  ( فورمات.4MATسمتو )مي الدماغ فتوصمت لنموذج تدريسي أبحاث وظائؼ قسوأ
)أنموذج تعميمي يسير في دورة تعمـ رباعية مف مراحؿ متتابعة بأنونموذج الفورمات  (1996 )الخميمي

ميحظة التأممية, المرحمة الةانية بمورة المفيوـ، ال المرحمة األولض ىيىذه المراحؿ بتسمسؿ ةابت و 
 المحسوسو. الخبرات المادية المرحمة الةالةة التجريب النشط, المرحمة الرابعة

 
العتمػػػػػاد عمػػػػػض ( با4MAT( بوضػػػػػع نمػػػػػوذج فورمػػػػات )  McCarthy، 1980وقػػػػد قامػػػػػت مكػػػػارةي )
دراسػػات الحديةػػة ووظػػائؼ وأف ال وف بطػػرؽ مختمفػػة، يمكػػف تشخيصػػيا،فػػراد يتعممػػاالسػػس التاليػػة  إف األ

الػػتعمـ لػػتعط أنواعػػًا مختمفػػة  نمػػاطاالسػػتفادة مػػف نتائجيػػا ودمجيػػا مػػع أيسػػر يمكػػف األيمػػف و النصػػفيف األ
 دا .ألعمػػض مسػػتوى مػػف الدافعيػػة واة يحقػػؽ ألممتعممػػيف، كمػػا أف تقػػديـ المػػادة التعميمػػة بعػػدة طػػرؽ متنوعػػ

يتوزعػوف  نيػـوقػد اكتشػفت أ ،طالب وطالبة (329)لذلؾ قامت مكارةي بتطبيؽ قائمة أنماط التعمـ عمض 
كبػػر تركػػزت عنػػد أف النسػػبة األتحميمػػي، ومنطقػػي، ودينػػاميكي( و ربعػػة ) تخيمػػي، و وفقػػًا ألنمػػاط الػػتعمـ األ

يمػػف وكامػػؿ سػػر واألالػػةيث لمػػتحكـ بالػػدماغ النصػػفي األيالنػػوع التخيمػػي، وقػػد أظيػػر المتعممػػوف الطػػرؽ 
 .ظت أف التحميميف وىـ قمة يمميوف إلض التحكـ أكةر بالنصؼ األيسرالدماغ، كما الح

 
أف ، و فػراد يختمفػوف فػي نمػط الػتعمـ( إف األHarlow& Harlow، 1940ويرى العالـ النفسي ىػارلو ) 

أف يتحمػػؿ المعمػػـ ف العػػدؿ المختمفػػة عنػػد تػػدريس الطمبػػة، فمػػيس مػػمػػاط عمػػض المعمػػـ أف يراعػػي ىػػذه األن
ختيفات الطمبة في قدراتيـ التػي يػأتوف بيػا الػض الصػفوؼ، لكػف مػف مسػدوليات المعمػـ التأكػد مسدولية ا

مػػف أف جميػػع الطمبػػة مسػػت رقوف ومنيمكػػػوف فػػي الػػتعمـ. وكػػذلؾ المعمػػػـ مسػػدوؿ عػػف تشػػخيص الطػػػرؽ 
 عمض التعمـ. لمفضمة لدى الطيب لمتعمـ ومساعدتيـ وتشجيعيـا
  

كؿ خاص أصػب  ضػرورة ممحػة ترى الباحةة أف تنمية التفكير بشكؿ عاـ والتفكير اليندسي بشومف ىنا 
، وذلػػؾ ألف كةيػػر مػػف المشػػكيت العامػػة والخاصػػة يصػػعب الت مػػب عمييػػا باسػػتخداـ طػػرؽ لكػػؿ طالػػب

التفكيػر التقميديػة، وتنميػة التفكيػر اليندسػي أصػب  موضػػع اىتمػاـ المػربيف باعتبػاره سػمة أساسػية تسػػاعد 
مػػف منػػاىج  ة، حيػػث تشػػكؿ اليندسػػة الجػز  اليسػػتياف بػػوإلنسػاف فػػي التفاعػػؿ مػػع مواقػػؼ الحيػاة المختمفػػا
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الرياضػػيات وتمكنػػو مػػف حػػؿ المشػػكيت التػػي تواجيػػو فػػي مختمػػؼ األوضػػاع التعميميػػة الحياتيػػة، وكػػذلؾ 
 .إعداد األفراد لمحاضر والمستقبؿ والذي ىو أحد األىداؼ التي تسعض التربية إلض تحقيقيا

 
يعػػد أمػػرًا ضػػروريًا الكتسػػاب الطمبػػة  (MAT 4مكػػارةي )وبنػػا  عمػػض مػػا سػػبؽ فػػ ف اسػػتخداـ اسػػتراتيجية 

الفروؽ الفردية التي تظير تي أىميتيا في مراعاة يارات اليزمة لعممية التعمـ، وتألممفاىيـ الرياضية والم
نمػػاط الػػتعمـ المختمفػػة لػػدى الطمبػػة ولػػذلؾ جػػا ت ىػػذه الدراسػػة لمعرفػػة أةػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية جميػػا بأ

في تنمية التفكير اليندسي لدى طمبة الصػؼ السػابع األساسػي واكتسػابيـ لممفػاىيـ  (MAT 4مكارةي )
 الرياضية.

 

 مشكمة الدراسة 1.2
 

تدني تحصيؿ  ت، الحظالعميا ألساسيةلمادة الرياضيات لممرحمة ا ةكمعممالباحةة مف خيؿ خبرة 
في مادة الرياضيات، وتأتي ىذه الدراسة محاولة ليستجابة لمعطيات واقع تدريس  الطالبات

حيث يعد  الرياضيات، عالميًا ومحميًا، والذي يظير ضعفًا واضحًا في تحصيؿ الطيب في الرياضيات
( فقد TIMSSنتائج االختبارات العالمية تيمس) أكدتو ما. وىذا إكتساب المفاىيـ جز  مف التحصيؿ

قدـ الممحوظ .وعمض الرغـ مف الت 9111شاركت فمسطيف ك يرىا مف الدوؿ في ىذا االختبار منذ العاـ 
دـ الرغبة لدى الرياضيات وععؼ في التحصيؿ في مادتي العموـ و أف ىناؾ ض في المراكز عالميًا إال
ياس في فمسطيف بحسب احصائيات مركز القت العممية حو دراسة التخصصاالطمبة في التوجو ن

 (0299) وزرارة التربية والتعميـ،التعميـ في فمسطيف.التقويـ في وزراة التربية و و 
 
( إف السمات المشتركة في الطمبة الذيف يقدموف  Martine et al..,2008ويذكر مارتف وزميئو)  

ىذه االختبارات ىي  نقص في اكتساب المفاىيـ العممية والرياضية، ونقص في الميارة في التطبيقات 
، ويديد ىذا الواقع محميًا نتائج االختبارات التي تجرييا وزارة التربية والتعميـ العالي الحياتية ليذه المفاىيـ

ركز القياس ) احصائيات متشير إلض تدني ممحوظ في تحصيؿ الطيب في الرياضياتفي فمسطيف، إذ 
. ومف ىذا المنطمؽ تمحورت المشكمة الرئيسة ليذه الدراسة في التعرؼ (0292، و التقويـ في الوزارة
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( لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في تفكيرىـ اليندسي  MAT 4عمض أةر استراتيجية مكارةي )
 فاىيـ الرياضية.واكتساب الم

 
الرياضيات مف الطريقة لحؿ االشكالية تقدـ ىذه الدراسة استراتيجية تدريس، تساعد في تحويؿ تدريس 

 لض استراتيجيات التعمـ النشط.التقميدية إ
 

 أسئمة الدراسة 1.2
 

 ىذه الدراسة لإلجابة عف األسئمة التالية  سعت
( فػػػي اكتسػػػاب المفػػػاىيـ الرياضػػػية لػػػدى طمبػػػة الصػػػؼ MAT 4) ةػػػر اسػػػتراتيجية مكػػػارةيا أمػػػ .1

ةػػػػر بػػػػاختيؼ طريقػػػػة التػػػػدريس )مكارةي،االعتياديػػػػة ( السػػػػابع األساسػػػػيلوىؿ يختمػػػػؼ ىػػػػذا األ
 والجنس، ومستوى التحصيؿ، والتفاعؿ بينيمال

التفكيػػر اليندسػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ السػػابع  ( فػػي تنميػػةMAT 4) ةػػر اسػػتراتيجية مكػػارةيمػػا أ .2
ةػػػر بػػػاختيؼ طريقػػػة التػػػدريس)مكارةي، االعتياديػػػة ( والجػػػنس، يختمػػػؼ ىػػػذا األاألساسػػػيلوىؿ 

 ومستوى التحصيؿ والتفاعؿ بينيمال

 

 فرضيات الدراسة 1.2
  ىذه الدراسة اختبار الفرضيات التالية تحاول

المفػاىيـ  فػي اكتسػاب) α ≤ 2022مسػتوى داللػة )  عنػد احصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال .1
 (ةلدى طمبة الصؼ السابع األساسي تعزى إلض طريقػة التػدريس )مكػارةي، االعتياديػ الرياضية 
 .التفاعؿ بينيما) منخفض، مرتفع ( و السابؽ مستوى التحصيؿوالجنس و 

بيف متوسطات درجات  ٠22 (0  ≥ αمستوى داللة )  عند احصائية داللة ذات فروؽ توجد ال .2
 ، االعتياديػػة(يطريقػػة التػػدريس )مكػػارةالتفكيػػر اليندسػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ السػػابع تعػػزى إلػػض 

 .) منخفض، مرتفع( والتفاعؿ بينيماالسابؽ ومستوى التحصيؿالجنس و 
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 أهداف الدراسة 1.2
 

 الدراسة الحالية إلض  تىدف
فػػي  لممفػػاىيـ الرياضػػيةالطمبػػة  ( عمػػض اكتسػػاب MAT 4) مكػػارةي التعػػرؼ عمػػض أةػػر نمػػوذج .1

ؿ دارس مديريػػػػة وسػػػػط الخميػػػػمػػػػادة الرياضػػػػيات لػػػػدى طػػػػيب الصػػػػؼ السػػػػابع األساسػػػػي فػػػػي مػػػػ
 ومستوى التحصيؿ السابؽ والتفاعؿ بينيماةر لمت يرات الجنس الحكومية، وفيما إذا كاف ىناؾ أ

لػدى طػيب  التعرؼ عمض أةر نمػوذج مكػارةي فػي تنميػة التفكيػر اليندسػي فػي مػادة الرياضػيات .2
ةػر ؿ الحكوميػة، وفيمػا إذا كػاف ىنػاؾ أدارس مديريػة وسػط الخميػالصؼ السابع  األساسي في مػ

 لمت يرات الجنس ومستوى التحصيؿ السابؽ والتفاعؿ بينيما
 

 أهمية الدراسة 1.2
 

تكتسب ىػذه الدراسػة أىميتيػا مػف طبيعػة الموضػوع الػذي تتناولػو بالبحػث عػف أةػر نمػوذج مكػارةي عمػض 
الصػػؼ السػػابع األساسػػي،حيث أف ىػػذا النمػػوذج  يـ  وتنميػػة التفكيػػر اليندسػػي لػػدى طمبػػةإكتسػػاب المفػػاى

نمػػوذج ، وىػػو أالفرديػػة ربعػػة مراعػػاة الفػػروؽخطواتػػو األىػػو نمػػوذج لتػػدريس المفػػاىيـ ويمكػػف مػػف خػػيؿ 
مراكػز  فػي مسػاعدة تسػيـ أف الدراسػة ىػذه نتػائج مػف خػيؿ الباحةػة توقػعتحػؿ المشػكيت. و لمتخطػيط و 

تصميـ وتطوير المناىج بوزارة التربية والتعميـ عمض إةرا  منػاىج الرياضػيات بأنشػطة تشػجع عمػض تنميػة 
 ض الصعيد النظري والبحةي والعممي.التفكير اليندسي، ويكوف ليذه الدراسة أىمية عم

 
فػػػي تػػػدريس  (MAT 4مكػػػارةي )عمػػػض اسػػػتراتيجية  ىػػػذه الدراسػػػةتعتمد النظريةةةةوفيمػػػا يتعمػػػؽ باألىميػػػة 

عمػػض إعػػداد الورشػػات لمعممػػي الرياضػػيات فػػي  فػػة الصػػؼ، ممػػا يسػػتفيد منػػو القػػائموفالرياضػػيات فػػي غر 
ىذه الدراسة وحدة دراسػية مػف منيػاج الصػؼ السػابع األساسػي مخططػة  تالمرحمة األساسية. حيث قدم

ةيف فػي مجػاؿ مما قد يفيػد معممػي الصػؼ السػابع األساسػي والبػاح (MAT 4)وفؽ استراتيجية مكارةي 
 التربية والمتخصصيف في إعداد المناىج وتطويرىا.
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ىػذه الدراسػة إليجػاد طػرؽ أكةػر فاعميػة لتػدريس الرياضػيات فػي غرفػة  سػعتفقػد  العممة وعمض الصػعيد 
 الصؼ.

 

أفاقػػػًا لدراسػػػات أخػػػرى تتنػػػاوؿ جوانػػػب ومت يػػػرات مف أىميتيػػػا بأنيػػػا تفػػػت  فػػػتك البحثةةة أمػػػا عمػػػض الصػػػعيد 
 تتطرؽ إلييا الدراسة الحالية.مختمفة لـ 

 
 محددات الدراسة 1.2

 تقتصر ىذه الدراسة عمض 
فػي المػػدارس الحكوميػة التابعػة لمديريػة وسػػط  األساسػيالمحػدد البشػري  طػيب الصػػؼ السػابع  .1

 ـ(. 2015/  2014الخميؿ، في الفصؿ الدراسي الةاني لمعاـ الدراسي ) 
 المحدد المكاني  مديرية وسط الخميؿ. .2

 ـ(. 2015/  2014د الزماني  الفصؿ الدراسي الةاني لمعاـ الدراسي ) المحد .3

 ىذه الدراسة بالمفاىيـ والمصطمحات الواردة فييا. حددت المحدد المفاىيمي  .4

 ىذه الدراسة باالجرا ات الواردة فييا. حددت المحدد اإلجرائي   .5
 

 مصطمحات الدراسة  1.2
نموذج تعميمػػي يسػػير فػػي دورة تعمػػـ ( بأنػػو)7996 )الخميمػػي عرفػػو( 4MATنمػػوذج مكػػارةي فورمػػات ) 
بمػورة المفيوـ،التجريػب  الميحظػة التأمميػة,  ىػي المرحػؿ ذهة بتسمسؿ ةابت وىرباعية مف مراحؿ متتابع
 .7987سنة  Bernice McCarthyموذج مف قبؿ مكارةي الن طور ىذا. النشط,الخبرات المادية

 مراحؿ األنموذج األربعة وىي 

لينتقػػػاؿ مػػػف  طالػػػبلم المعمػػػـ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة الفرصػػػة الميحظػػػة التأمميػػػة يوفر المرحمػػػة األولػػػض  -7
  .الخبرات المادية المحسوسة إلض الميحظة التأممية

ميحظاتػػو ويػػتـ التػػدريس فػػي ىػػذه المرحمػػة بالشػػكؿ  وتػػتـ مػػف خػػيؿ بمػػورة المفيػػـو  المرحمػػة الةانيػػة  -2
 .التقميدي لما يقـو بو المعمـ
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العػاديوف فػي ىػذه المرحمػة كةيػرا وىػي تمةػؿ الوجػو  طػيبويفم  ال  "التجريب النشط" المرحمة الةالةة -3
 يمارس الطمبة العمؿ بأيدييـ. ، حيثالعممي لمعمـ

 المعرفػػة مػػع خبراتػػو الذاتيػػة وتجاربػػػو، الطالػػبيػػػدمج  الخبػػرات الماديػػة المحسوسػػة  المرحمػػة الرابعػػة -4
  .ويستخدـ األفكار في أشكاؿ مختمفة يطور ىذه المفاىيـ بصورة جديدة،فيوسع مفاىيمو السابقة و 

نشطة( لوحدة مفاىيـ أولية في اليندسة مف كتػاب الصػؼ أو  الباحةة ب عداد مادة تعميمية) دروس قامت 
 السابع رياضيات الجز  الةاني وفقًا ليذا النموذج خصيصًا ليذه الدراسة

 
ىي الطريقة التي يتحمؿ فييا المعمـ مسػدولية كبيػرة إليصػاؿ المعرفػة  الطريقة االعتيادية ف  التدريس:

إلػض الطمبػػة، وتركػػز عمػض التمييػػد والشػػرح وعػرض األنشػػطة ليكػػوف تطبيقػًا مباشػػرًا لمػػا تعممػو مػػف مفػػاىيـ 
وميارات، وتتضمف تقويـ أدا  الطمبة وتقديـ الت ذية الراجعة مف خيؿ العرض الشفوي والتمخيص عمض 

 (. 2003كوف الطالب مستمع ومشاىد وأحيانًا يساىـ في الحوار والمناقشة ) الفتيوي، الموح، وي
 

شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ التفكيػػر او  بأنػػو( التفكيػػر اليندسػػي 2003)عػػرؼ شػػحاتو والنجػػار :التفكيةةر الهندسةة 
باليندسػػة والػػذي يعتمػػد عمػػض مجموعػػة مػػف العمميػػات العقميػػة المتمةمػػة فػػي قػػدرة  النشػػاط العقمػػػي الخػػػاص

تويات التفكيػػػر اليندسػػػي بمجموعػػة مػػف االنشػػطة الخاصػػػة بكػػػؿ مػػػستوى مػػػف مػػػس عمػػػض القيػػػاـ الطػػيب
 . )يالتجريػػد –االسػػتدالؿ الػػشكمي  –االسػػتدالؿ غيػػر الػػشكمي  – يالتحميػػم – يالتػػصور  : (ةالتاليػ

 
قبػػؿ الباحةػػػة خصيصػػًا ليػػػذه تػػـ إعػػداد مقيػػػاس لمتفكيػػر اليندسػػػي لوحػػدة مفػػػاىيـ أوليػػة فػػػي اليندسػػة مػػػف 

اربعػة مسػتويات ىػي   البصػري والتحميمػي واالسػتدالؿ غيػر الشػكمي و االسػتدالؿ  ؿالدراسة، حيث اشػتم
  الشكمي.

 
ويقػاس بمجمػوع العيمػات  ،الباحػثىػو أدا  الطالػب ليختبػار الػذي أعػده : ةم الرياضييهاالمفاكتساب 

كتسػػػاب المفػػػاىيـ تػػػـ إعػػػداد اختبػػػار ال .( 1983التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب فػػػي االختبػػػار ) الحايػػػؾ، 
                                                                                                                                                                                           ة مف قبؿ الباحةة خصيصًا ليذه الدراسة.الرياضي

 



 

 

 النظري والدراسات السابقة  اإلطارالفصل الثاني; 

 

 .مقدمة   2.3

 .اإلطار النظري 3.3

 .(MAT 5نموذج مكارثي ) 2.3.3

 المفاىيم الرياضية.  3.3.3

  .اليندسي التفكير  4.3.3

 .الدراسات السابقة 4.3

 .التفكير اليندسي األولالدراسات المتعمقة بالمحور  2.4.3

  األولالعربية المتعمقة بالمحور الدراسات  .2.2.4.3

 األولالمتعمقة بالمحور  األجنبيةالدراسات  3.2.4.3

 (MAT 5مكارثي )  إستراتيجيةة بالمحور الثاني الدراسات المتعمق 3.4.3

 الدراسات العربية المتعمقة بالمحور الثاني 2.3.4.3

 المتعمقة بالمحور الثاني  األجنبيةالدراسات  3.3.4.3

 يب عمى الدراساتالتعق 5.3
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 الثاني  الفصل

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

 مقدمة  2.3

 إستراتيجيةمف  النظري والدراسات السابقة حوؿ كؿ  تناوؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة كبل مف اإلطار 
 (، والتفكير اليندسي، ثـ تبل ذلؾ تعقيبا عمى تمؾ الدراسات MAT 4مكارثي )

 

 اإلطار النظري  3.3

(، اكتساب MAT 4التدريس مكارثي ) إستراتيجية: اآلتيةحيث شمؿ اإلطار النظري لمدراسة المحاور 
 .التفكير اليندسيو  المفاىيـ الرياضية،

 ( MAT5مكارثي )  ةيإستراتيج 2.3.3

 مقدمة; 2.2.3.3

إف التعميـ فيـ كيفية تعمـ الطبلب جزء ميـ مف عممية اختيار استراتجيات التعميـ. ولكف لؤلسؼ. ف يعد
في كثير مف األحياف يستمر بالطريقة التقميدية، التي تتجاىؿ تمامًا الفروؽ الفردية بيف الطمبة وأنماط 

(. إف الحاجة لفيـ أنماط تعمـ الطبلب تتزايد في ظؿ الدعوة إلى التعمـ Dunn&Dunn,1993تعمميـ) 
ذا الجانب نصيبًا ال بأس بو مف الجماعي داخؿ الصفوؼ غير المتجانسة، وقد أولى األدب التربوي ى
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ة كافة باعتباره وحدة التعميـ االىتماـ، وأساس األنماط التعميمة أف يكوف الفرد المتعمـ بأبعاده الشخصي
 (.2004، وجابر ساسية )قرعافاأل

                                   ف الفائدة المبدئية ألنماط التعمـ ىي النظر إلييا كأداة العتبار الفروؽ الفرديةإ
(Jonassen&Grabowski,1993,p234 وعندما يساعد المعمـ  الطمبة عمى اكتشاؼ أنماطيـ .)

التعميمة الخاصة بيـ التي تتبلءـ مع شخصياتيـ وانطباعاتيـ وطريقة تفكيرىـ الخاصة، فإف المعمـ 
قؼ ومشكبلت يمنح طمبتو فرصة التوصؿ إلى األدوات التي يمكف أف تساعدىـ في التعمـ وفي موا

  (.1998عصفور، ) الحياة التي تواجييـ

يتفؽ معظـ التربوييف عمى أف الطمبة يتعمموف بطرؽ مختمفة، غير أف االنتقاؿ مف ىذا االفتراض 
يستند إلى نظرية أنماط التعمـ ومدعوـ بالبحث واألدب  يالبسيط واألساسي إلى تطوير نموذج تعميم

 (2004، وجابر قرعاف)  تربوي ليس بالعمؿ السيؿ.ال

 

 أنماط التعمم;  3.2.3.3

في غرفة الصؼ، واالفتراض  التعميـ أنماط التعمـ ىو مدخؿ يزود المعمميف بنظاـ لكيفية تطبيؽ تفريد
الطمبة المختمفوف يتعمموف بشكؿ فالرئيسي أف كؿ الطمبة يمكنيـ أف يتعمموا ولكف ليس بنفس الطريقة، 

يناسب كؿ الطمبة في نفس الوقت، يجب أف  عيف مف التعميـوليس ىناؾ نوع م أفضؿ بطرؽ مختمفة،
 (2010) زيتوف،  تراعى أنماط التعمـ المختمفة عند إعداد وتطبيؽ تعميمات الدرس.

( الذيف عرفاه عمى أنو Dunn & Dunn,1993)  لنمط التعمـ تعريفات عديد، منيا تعريؼ داف وداف
ة والتطورية التي مف شأنيا أف تجعؿ التعمـ مجموعة مف الصفات والخصائص الشخصية البيولوجي

 . اآلخرنفسو فعااًل لبعض الطمبة وغير فعاؿ لبعضيـ 

( نمط التعمـ بأنو مجموعة مف االداءات المميزة Gregore&Butlen,1984غريغور ) فيما عرؼ
لمحيطة بو لممتعمـ التي تمثؿ الدليؿ عمى طريقة تعممو واستقبالو لممعمومات الواردة إليو مف البيئة ا

 بيدؼ التكيؼ معيا، ويقصد بذلؾ الكيفية التي يؤدي بيا العقؿ اإلنساني وظائفو.

 الطريقة المفضمة لدى الفرد إلدراؾ المعمومة ومعالجتيا.( Kolb1، 1984) عمى أنياكما عرفيا كولب 
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ع بأنيا الطرؽ التي يستجيب الطمبة مف خبلليا إلى األوضا فعرفياKeefe )،1979)  أما كيفي
التعميمة، وىي طرؽ التفكير واستعماؿ القدرات المفضمة لمفرد، وبذلؾ يربط كيفي بيف الفروؽ الفردية 

 (2004قرعاف وجابر، )  لتعمـ الفعاؿاو 

مى التعريؼ التالي ألنماط التعمـ "يشير نمط التعمـ إلى عإدارة اتحادات المدارس األمريكية اتفقت 
 (.AASA,1991:P12)  أفضؿ الطرؽ التي يتعمـ بيا كؿ طالب بشكؿ

أما االتحاد القومي لمدراء المدارس الثانوية، فقد قدموا تعريؼ أكثر شموال وتعقيدا لنمط التعمـ ىو: 
مزيج مف الميزات العقمية واالنفعالية والجسمية التي تعمؿ كمؤشرات ثابتة نسبيا عمى كيفية قياـ المتعمـ 

لبيئة التعميمية، وتتمثؿ في أنماط السموؾ واألداء التي يواجو باستقباؿ وبالتفاعؿ مع وباالستجابة إلى ا
بيا الطالب الخبرات التربوية، وترجع جذور ىذا االختبلؼ إلى النظاـ العصبي والشخصية لمذيف 

 عمـ في البيت والمدرسة والمجتمعويتشكبلف نتيجة تطور الشخص وخبرات الت يشكبلف
(McCarthy,1990) 

كيفية الباحثة أف نمط التعمـ يتضمف المؤشرات المعرفية والنفسية التي تعكس وبناء عمى ما سبؽ ترى 
استقباؿ الفرد لممعمومات، وطريقة معالجتيا واالستجابة ليا عمى نحو ايجابي مف خبلؿ بيئة التعمـ، 

 وىذه الكيفية صفة خاصة بكؿ متعمـ وتميزه عف زمبلئو المتعمميف.

 نماذج أنماط التعمم; 4.2.3.3

(، نموذج الفورمات Dunn an Dunnثبلثة نماذج مشيورة ألنماط التعمـ ىي نموذج دف ودف ) ىناؾ
لمقدرات   Gregorc Mediation Model، ونموذج جريجورؾMcCarth MaT Model لمكارثي

المتوسطة، ولؤلسؼ طورت ىذه النماذج بشكؿ مستقؿ عف بعضيا البعض، وكؿ واحد منيا دوف 
 (.2004) قرعاف وجابر،  التعرؼ عمى عمؿ اآلخريف

لنظري التعمـ مف حيث مطور النموذج وأساسو ا أنماط( ممخصًا ليذه النماذج مف 1.2ويقدـ الجدوؿ )
 التعميمات التي يرتكز عمييا كؿ نموذج. و 
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 (16: 2004)قرعاف وجابر،( نماذج أنماط التعمـ 1.2جدوؿ )

 

 عمييا التعميمات التي يركز أساس النموذج النظري مطور النموذج
أنتوني جريجورؾ 

بتمر:  وكاثريف
نموذج القدرات 

 المتوسطة

القدرات المتوسطة: تعريؼ واستخداـ القدرات األربع وىي 
التفكير التتابعي المادي، التفكير التتابعي المجرد، التفكير 

 المجرد العشوائي، التفكير العشوائي المادي

إدراؾ أف وضعية التعميمات تتأثر 
ف الطمبة بنمط تعمـ كؿ م

والمعمميف، والتأكيد عمى وعي الفرد 
بنموذج القدرات المتوسطة ودمج 

 ىذه األنماط في غرفة الصؼ.
ريتا دف وكينيث دف 
وماريو كاربو: 
 نموذج أنماط التعمـ

 النمط الذىني ونظرية جانبي الدماغ:
 21مدخؿ تشخيصي باستخداـ إطار عمؿ مكوف مف  

 نمط محدد.

لرئيسية لكؿ تحديد أنماط التعمـ ا
ومطابقة التعميمات   طالب،

واألنشطة ألنماط تعمـ كؿ طالب، 
وقد تـ تحديد عناصر نمط التعمـ 
مف خبلؿ خمس فئات: البيئي 
والعاطفي واالجتماعي والجسمي 

 والنفسي.
بيرنيس مكارثي: 

 نمط الفورمات
استخدمت كبل مف نظرية جانبي الدماغ ونظرية النمط 

نماط التعمـ عمى مساريف ىما الذىني كأساس لتحديد أ
تعمـ ىي:  طاإلدراؾ والعمميات والتي نتج عنيا أربطة أنما

، والمتعمـ Imaginative Learnerالمتعمـ التخيمي  
، والمتعمـ الديناميكي Analytical Learnerالتحميمي 

Dynamic Learner والمتعمـ المنطقي ،Common 
Sense Learner 

تزويد المنياج واألنشطة مصممة ل
كؿ الطبلب بالتعميمات التي تراعي 

 أنماط التعمـ الرئيسية األربعة.

 

نتج نموذج القدرات المتوسطة مف اىتماـ أنتوني جريجورؾ ودراستو لمفروؽ الفردية وأثرىا عمى حياة 
الفرد، وقد نظر جريجورؾ بأف األفراد يتعامموف مع مياـ الحياة بشكؿ رئيسي بتوظيؼ مساري اإلدراؾ 

مميات كوسيطيف لمتفاعؿ والتعمـ: كيؼ تدرؾ الميمات واألنشطة وكيؼ ترتب الميمات واألنشطة، والع
بالنسبة لؤلفراد المختمفيف، فإف كبل مف ىذيف المساريف يظير بدرجات مختمفة، وتختمؼ قدرات اإلدراؾ 

ب القدرات مف بالنسبة لؤلفراد المختمفيف مف اإلدراؾ المادي إلى اإلدراؾ المجرد، كما يختمؼ ترتي
الترتيب العشوائي إلى الترتيب المتسمسؿ، تركز نظرية القدرات المتوسطة عمى فيـ الفرد لنفسو، وفي 
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ما دحالة تطبيقو فإف نموذج القدرات المتوسطة يوجد األساس لتعريؼ المعمـ والطالب بنمط تعمميـ، وعن
 .(2011، احمد)أو تؤكد نمط تعممو يفيـ المتعمـ نمط تعممو فإنو يختار اإلجراءات التي تتوافؽ مع

تعميميا عبلجيا وتشخيصيا، ويعتمد ىذا النموذج عمى نظرية مفادىا أف كؿ يقدـ نموذج دف ودف إطارا 
طالب يتعمـ أفضؿ بطريقتو الخاصة، ولذلؾ يدعو إلى تشخيص الطرؽ المفضمة لدى الطالب التي 

تصميـ اإلجراءات واألوضاع التعميمية التي  يتعمـ بيا بالشكؿ األفضؿ، واستخداـ ىذه المعمومة في
تبلئـ نمط ىذا الطالب، اىتـ دف ودف في دراستيما ألنماط التعمـ بعدة عناصر متفاعمة، فييا عناصر 

 .(2010، )زيتوفبيئية ومتغيرات اجتماعية وانفعالية وجسمية ولكؿ منيما عوامؿ فرعية

والمعمومات ويعالجونيا بطرؽ مختمفة، وبذلؾ  ويفترض نموذج الفورمات أف الناس يدركوف التجارب
تشكؿ الطريقة التي نستقبؿ فييا المعمومات ونتعامؿ معيا نمط تعممنا الفريد، وأف األنماط األربعة ليا 
كميا األىمية نفسيا، وبالتالي يجب أف يشعر المتعمـ بالراحة والتقبؿ لنمط تعممو الخاص، كما يفترض 

كؿ المتعمميف بالطرؽ األربع المختمفة المناسبة لكؿ نمط مف أنماط التعمـ،  المعمميف أف يعممواعمى أف 
مف أجؿ أف تتاح لممتعمميف فرصة االستمتاع بالتعمـ والنجاح خبلؿ ذلؾ الجزء مف وقت التعمـ الذي 
يتوافؽ فيو التعميـ مع نمط تعمميـ، بينما يكونوف مشدوديف باقي الوقت إلى تطوير قدرات تعمـ أخرى، 

، سوؼ يتقبؿ المتعمموف جوانب القوة لدييـ طبلبالتالي فإنو ومف خبلؿ مراعاة أنماط تعمـ الوب
ويركزوف عمييا، بينما يطوروف تقببل صحيا واحتراما لخصائص اآلخريف، ويزيدوف مف قدرتيـ عمى 

 فكمما زاد تقبؿ المتعمميف ألنفسيالتعمـ بطرؽ متنوعة متحرريف مف ضغط الشعور بالفشؿ، وىكذا 
 (.McCarth, 1990زادت قدرتيـ عمى التعمـ مف اآلخريف )

 

وعمى الرغـ مف أف جميع أنماط التعمـ تفسر التفرد في شخصية المتعمـ بعدة طرؽ، إال أنيا جميعا 
تشترؾ في نقطتيف أساسيتيف، األولى تركيزىا عمى "عممية التعمـ"، وىي الكيفية التي يستوعب بيا 

ونيا بيا ويقيموف النتائج، والثانية ىي "التفرد"، حيث تؤكد جميع النماذج عمى األفراد المعمومات ويعالج
 ,Sliverأف التعمـ ىو نتيجة نشاط شخصي ذي خصوصية بالغة في معالجة األفكار والمشاعر )

Strong and Perini, 1997ة أنصار نظرية أنماط التعمـ عمى أف جميع األفراد ي(. ويتفؽ غالب
نماط التعمـ ويمارسونيا خبلؿ نموىـ وتعمميـ، كما أف أنماط تعمـ الفرد ليست ثابتة يطوروف مزيجا مف أ



21 
 

نما تتطور مف خبلؿ تعمـ الفرد ونموه، وتتميز أنماط تعمـ غالبية األفراد بالمرونة  عمى مدى حياتو، وا 
ف كاف بدرجات متفاوتة، ويتوجب عمى المربيف مساعدة الم تعمميف والتكيؼ مع السياقات المختمفة، وا 

ألنماط تعمميـ، وعمى تحقيؽ التوازف فييا، وتتمتع  unique profilesعمى اكتشاؼ التركيبة الفريدة 
بالعديد مف نقاط القوة، أبرزىا تركيزىا عمى االختبلؼ بيف األفراد في طريقة معالجة  التعمـ نماذج أنماط

ج عمى التفكير كمكوف حيوي المعمومات عبر غالبية مجاالت المحتوى الدراسي، كما تركز النماذ
لمتعمـ، وبالتالي تتجنب االعتماد عمى أنشطة التعمـ األساسية وذات المستوى المتدني، وبالمقابؿ، يبرز 

تفسير اختبلؼ أنماط التعمـ في أنظمة  يمحدداف أساسياف لنماذج أنماط التعمـ، أوليما إمكانية فشميا ف
ذه النماذج في بعض األحياف أقؿ حساسية مف البلـز ومجاالت المحتوى المختمفة، وثانييما كوف ى

عمى التعمـ، وبيذا فإف نماذج أنماط التعمـ تجاىمت اإلجابة عف السؤاؿ المتعمؽ بالكيفية  السياؽلتأثير 
 (. Sliver, Strong and Perini, 1997التي يؤثر بيا في السياؽ وغرض التعمـ عمى التعمـ )

مشتركة بيف نماذج أنماط التعمـ الثبلثة: جرجورؾ، ودف ودف،  وبالممخص فإف ىناؾ أشياء كثيرة
ومكارثي. فكميا تؤكد ضرورة مخاطبة الفروؽ الفردية في المتعمميف، وكميا تقترح بأف التعمـ يكوف 
أفضؿ عندما يتـ تفريد التعمـ أو عف طريؽ المجموعات الصغيرة. كما تقترح بأنو حتى تكوف التعميمات 

 (2004) قرعاف وجابر،.ؽ أنماط تعمميـا وتنظيميا لتبلئـ المتعمميف المختمفيف وففعالة، يجب تصميمي

 

 ( ;4mat) المبادئ العامة لنموذج مكارثي 5.2.3.3

 وقد طورت مكارثي ىو أنموذج تعميمي يترجـ مفاىيـ أنماط التعمـ إلى إستراتيجية تعميمية،
(McCarthy,1987نظامًا لممعمميف لتخطيط خبرات الت ) عمـ ذي المعنى لجميع أنماط المتعمميف مف

أنماط التعمـ التي وضعيا ديفيد كولب والعمميات الفاعمة في خبلؿ االعتماد عمى نظريات جوف ديوي و 
جانبي الدماغ، لتحديد أنماط التعمـ عمى مساريف ىما: اإلدراؾ ومعالجة المعمومات. وقد توصمت 

أف كبل مف نصفي الكرة الدماغية )جانبي الدماغ األيسر  مكارثي مف خبلؿ دراسات وأبحاث أجرتيا إلى
( توضح MAT System4)متخصص بأنواع معينة مف المياـ، وضعتيا في قائمة أسمتيا  واأليمف(

، وبذلؾ حددت أربعة أنماط واأليمف األيسرفييا صفات وأساليب تعمـ المتعمميف ووظيفة جانبي الدماغ 
 (2013، ش وزىرافاعي) رباعية. مف التعمـ ونتج عف ذلؾ دورة تعمـ
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 نظام الفورمات وعالقتو بجانبي الدماغ; 6.2.3.3

قد توصمت )مكارثي( مف خبلؿ دراسة أجرتيا إلى أف كؿ مف نصفي الكرة الدماغية )جانبي الدماغ ل
( 4MAT systemاأليمف واأليسر( متخصص بأنواع معينة مف المياـ، لقد وضعت قائمة أسمتيا )

 (2014، تياف))  ساليب تعمـ الطمبة ووظيفة جانبي الدماغ )األيسر واأليمف(.توضح صفات أ

 التعمـ المرتبطة بكؿ جزء مف الدماغ  أساليب( صفات 2.2ويوضح جدوؿ )

 (2014 تياف، ) المرتبطة بكؿ جزء مف الدماغ ( يوضح صفات أساليب تعميـ الطمبة2.2جدوؿ )

 األسموب المعرفي فئة أسموب التعمـ
موب معالجة أس

 المعمومات
 وظيفة جانبي الدماغ

 السؤاؿ المفضؿ
 األيمف األيسر

 مبلحظة تأممية خبرة محسوسة األوؿ
فيـ الخبرة عف 
 طريؽ تحميميا

البحث عف 
المعنى الشخصي 

 لمخبرة
 لماذا.....؟

االىتماـ بالمعرفة  مبلحظة تأممية مفاىيـ مجردة الثاني
 الجديدة

دمج الخبرة 
ع الجديدة م

 المخزوف المعرفي
 ماذا....؟

 تجريب فعاؿ مفاىيـ مجردة الثالث
االىتماـ 
بالتطبيقات 
 األكثر عمومية

االىتماـ 
بالتطبيقات 
 الفردية الذاتية

 كيؼ يعمؿ....؟

 تجريب فعاؿ خبرة محسوسة الرابع
تحميؿ موقؼ 

 التعمـ
توسيع وتطوير 
 إذا.....؟ دائرة التعمـ

 

 ;4matي نظام أنواع المتعممين ف 7.2.3.3

( ىو نموذج تعميمي لتخطيط وحؿ المشكبلت، وترتبط كؿ مرحمة مف مراحؿ دورة MAT4نموذج )
( كدورة تعمـ بأربعة خطوات، وتستند MAT4التعمـ الرباعية بنمط معيف مف أنماط التعمـ، ونظاـ )

. تصؼ عمميتا اإلدراؾ أنماط التعمـ األربعة ىذه إلى المداخؿ المختمفة في استقباؿ ومعالجة المعمومات
والمعالجة عممية التعمـ برمتيا عند المتعمميف، فيما ينخرط المتعمموف بكؿ طرؽ التعمـ، يفضؿ معظميـ 
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التخيمي، التحميمي، المنطقي، الديناميكي)فريحات،  طريقة واحدة محددة تتبع أحد أنماط التعمـ التالية:
2008). 

المعمميف والمتعمميف  أنماط  مف عمميـ  وفيما يمي تفصيؿ لكؿ  ماط توفقًا ألن المتعمميف قسمت مكارثي  
 :(2010) كما أوردتيـ  فمبماف  وفقًا لتقسيمات مكارثي

 

 4matالمتعمميف في نظاـ  ( أنماط2.1شكؿ )

 

 :لنوع األوؿ مف المتعمميف: التخيميا .1
عض الوقت لمتفكير ىـ الذيف يدركوف المعمومات مف خبلؿ المباشرة معتمديف عمى حواسيـ، يقضوف ب

في الخبرة ويبحثوف عف المعنى المباشر والوضوح ويميموف إلى دمج الخبرة مع الذات. وىـ يتعمموف 
وف ممف خياؿ واسع وبصيرة نافذة وىـ يععف طريؽ الحوار واالستماع وتبادؿ األفكار، وىـ يممكو 

مع مشكبلتيـ عف طريؽ التفكير لتحقيؽ االنسجاـ، وىـ يساندوف اآلخريف ليحققوا أىدافيـ، ويتعامموف 
الفردي ثـ المداولة والمشاورة مع اآلخريف، وىـ يديروف السمطة عف طريؽ المشاركة الجماعية، وعندما 
يجبروف في الدخوؿ في صراع ما )وىذا نادر( فيـ يتعامموف معو بطريؽ الحوار واالستماع لآلخريف، 

 فيـ يبنوف الثقة مف خبلؿ التفاعؿ الشخصي.
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 .لنوع مف المتعمميف سؤالو الرئيس )لماذا؟(، فيـ يسعوف لمعرفة القيـ المتضمنة في أية خبرةىذا ا
 أما المعمموف مف ىذا النوع فيتميزوف بالتالي: 

يميموف إلى تسييؿ النمو الفردي والوعي الذاتي، كما يشجعوف طبلبيـ ليكونوا واقعييف، ويؤمنوف بأف 
ا أنفسيـ واآلخريف، يروف المعرفة أساس تحقيؽ القوة والقدرة, المنيج يجب أف يساعد الطبلب ليعرفو 
االجتماعية والقدرة عمى ومشاريع جماعية، ويدركوف القضايا وىـ يخرطوف طبلبيـ في مناقشات 

 التفسير، أما نقاط ضعفيـ تتضمف إمكانية المخاطرة.
 
 النوع الثاني مف المتعمميف: التحميمي: .2

ورة مجردة ويعالجونيا بالتأمؿ، ىـ يتعمموف بالتفكير خبلؿ الخبرات، ىـ الذيف يدركوف المعمومات بص
ويحكموف عمى دقة األحداث ويختبروف التفاصيؿ والخصوصيات، ىـ يقضوف الوقت لمتأمؿ والتفكير 
في خبراتيـ ويسعوف لتحقيؽ أىدافيـ ليكونوا فعاليف، ىـ يحققوف التكامؿ بيف مبلحظاتيـ الجديدة 

مكونيف النظريات والمفاىيـ، وىـ ممتازوف في البيئة التعميمية التقميدية ويتميزوف ومعرفتيـ السابقة، 
بالجد واالجتياد، ىـ يحكموف عمى التعمـ الجديد مف خبلؿ مدى مبلئمتو  نظريا لما يعرفونو، ييتموف 
 بكيفية عمؿ األنظمة ويبحثوف عف التركيب. يحبوف المحاضرات والقراءة ويسعوف نحو االستمرارية
والمواصمة والتأكد ويحذروف مف األحكاـ الشخصية، لدييـ أىداؼ واضحة ويضبطوف البحوث اليامة 
في ميدانيـ. يسعوف ليكونوا مثقفيف ودقيقيف قدر اإلمكاف وىـ منظموف ويعالجوف المشكبلت بالمنطؽ 

موف معو بطريقة والتحميؿ، يمارسوف السمطة بالمبادئ واإلجراءات وعندما يكونوا في صراع ما فيـ يتعام
نظامية بحث يحمموف ويفحصوف المشكمة قبؿ الوصؿ إلى حؿ، يبنوف الثقة عف طريؽ معرفة الحقائؽ 

 .وتقديميا بصورة منظمة، سؤاليـ المفضؿ )ماذا؟( ويسعوف لمعرفة ما يعرفو الخبراء في المجاؿ
 
 فيـ يتميزوف بالصفات التالية:أما المعمموف و  
ات لمطبلب، يساعدوف طبلبيـ ليكونوا مفكريف، ويشجعونيـ عمى االمتياز، تموف بنقؿ أجود المعموميم

يعتقدوف أف المنيج يجب أف يحوى المعمومات والحقائؽ اليامة ألف المعرفة ىي أساس تحقيؽ 
األىداؼ، يخرطوف طبلبيـ في محاضرات وتسجيؿ المبلحظات والقراءات، يعتقدوف أف الناس يجب أف 

وىـ يقوموف بتحديث معموماتيـ في مجاليـ، نقاط قوتيـ تتمثؿ في التعامؿ مع يتعمموا بطريقة منظمة، 
 المفاىيـ والنظريات والتأمؿ، أىدافيـ غالبا إدراكية عقبلنية ويحتاجوف إلى التحسيف في جانب اإلبداع.
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 :المنطقيالنوع الثالث مف المتعمميف:  .3

يتعمموف بالتفكير خبلؿ خبراتيـ وتقييـ يتمقوف المعمومات بصورة مجردة ويعالجونيا بصورة نشطة، 
الفائدة منيا، يقضوف الوقت لمعرفة ماذا يمكف عممو مما تعمموه، ييدفوف إلى االستخداـ والنتائج، 
يكامموف بيف المعرفة الجديدة باختبار النظريات، وىـ ممتازوف في الحؿ العممي لممشكبلت ويسعوف 

دما يمارسوف بأيدييـ، عندما تتوفر لدييـ ىذه الفرص ألف تعمؿ األشياء، يتعمموف بصورة أحسف عن
التعميمية فيـ يحققوف اإلتقاف وينجحوف في المؤسسة التي تحوي أفرادا متنافسيف، وىـ بارعوف في حؿ 
المشكبلت، يتعامموف مع لب المسألة ويساعدوف اآلخريف عمى التنافس. يتعامموف مع مشكبلتيـ بسرعة 

ا يدخموف في صراع فيـ يتعامموف معو بوضع الحموؿ المناسبة، سؤاليـ دوف مشاورة  اآلخريف، عندم
 .المفضؿ: )كيؼ تعمؿ األشياء؟(، ويسعوف لمعرفة فائدة النظرية

 

 ;وفي حال كونيم معممين فيم يتميزون

بمساعدة طبلبيـ عمى تحقيؽ الميارات العالية، ويقودونيـ إلى إتقاف ميارات الحياة، ويشجعوف النواحي 
مية لمتعمـ، يعتقدوف أف المنيج يجب أف يؤكد المنفعة االقتصادية والفرص، يؤمنوف أف المعرفة العم

تساعد الطبلب عمى شؽ طريقيـ في الحياة، يخرطوف طبلبيـ في حؿ المشكبلت والتجارب واألنشطة 
، مـ بالنمطيستخدموف التعمـ باالكتشاؼ والتع العممية، وىـ ممتازوف في المظاىر التقنية في مجاالتيـ،
نقاط قوتيـ تتمثؿ في العمؿ واإلنجاز وييدفوف  يميموف إلى تعميـ طبلبيـ خارج أسوار الحجرة الصفية،

 إلى اإلنتاجية ويحتاجوف إلى التحسيف في ميارات التعامؿ مع األشخاص.

 

 النوع الرابع مف المتعمميف: الديناميكي النشط: .4

بطريقة نشطة، يتعمموف مف خبلؿ حواسيـ ونتائج يتمقوف المعمومات بصورة مباشرة ويعالجونيا 
خبراتيـ، منفتحوف عمى جميع أنواع المدخبلت الحسية ويقضوف الوقت في التفكر في االحتماالت 
المختمفة لما تعمموه، يسعوف إلى التحدي والمخاطرة، يكامموف بيف خبراتيـ الحالية والفرص المستقبمية، 

شاؼ الذاتي وىـ ممتازوف في التأليؼ والتركيب، مرنوف ورائعوف يتعمموف بصفة رئيسة عف طريؽ االكت
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وىـ ناجحوف في المواقؼ المشوشة المضطربة، يسعوف لمتأثير ة التحدي، وييتموف بإثراء الواقع في بيئ
في اآلخريف ودفع طاقاتيـ، يتساىموف في التعامؿ مع الناس، يسعوف لمنمو والتطور ويعالجوف 

ـ وبدييتيـ، يمارسوف السمطة عف طريؽ التأثير في اآلخريف ويتوقعوف منيـ المشكبلت باستخداـ حدسي
تحمؿ المسؤولية، وعندما يدخموف في صراع يتصرفوف عاطفيا وبعدىا ينتقموف إلى المنطؽ والعقبلنية، 
ويبنوف الثقة مف خبلؿ ميارات التواصؿ مع اآلخريف واالنفتاح، سؤليـ المفضؿ: )ماذا لو؟(، حيث 

 رفة كافة االحتماالت.يسعوف لمع

 وفي حال كونيم معممين فيم يتميزون;

بمساعدة طبلبيـ في البحث عف البدائؿ واالحتماالت، ومساعدتيـ عمى السعي لتحقيؽ أحبلميـ، 
ويؤمنوف أف الوعي الذاتي يأتي مف خبلؿ تحدي النفس، ويشجعوف عمى التعمـ مف خبلؿ الخبرة 

د ىو الذي يبني عمى ميوؿ المتعمـ واىتماماتو، يروف أف المعرفة الحقيقية، يعتقدوف أف المنيج الجي
تكوف ميمة عندما تحقؽ التغيير، يخرطوف طبلبيـ بأنشطة خارج المدرسة، ويستخدموف المجتمع 
كفصؿ تعميمي حيث أف حاجات المجتمع في نظرىـ ىي فرص تعميمية، نقاط قوتيـ تتمثؿ في اإلبداع 

لعمؿ عمى التقدـ االجتماعي، ويحتاجوف إلى التحسيف في فيـ تفاصيؿ والسعي لمتغيير أىدافيـ ىي ا
 األمور.

 

( ودور المعمـ مع كؿ نمط واألنشطة MAT4)أنماط المتعمميف في نظاـ (  يبيف 2.2الجدوؿ )
 التعميمية المبلئمة لكؿ نمط
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 (2011د، مع  كؿ نمط ) أحم ( ودور المعمـMAT 4)(  أنماط المتعمميف في نظاـ 3.2جدوؿ ) 

 األنشطة المبلئمة وصؼ الخطوة الخطوة نمط التعمـ
المتعمـ التخيمي: يركز عمى 
اإلحساس والمراقبة، يبحث 
عف المشاركة الشخصية 

والتدخؿ والبحث عف 
المعنى، وعمـ الترابطات، 

السؤاؿ األساسي الذي يطرح 
 ىو: لماذا؟

التحفيز: 
خمؽ 

 االىتماـ

ىذه خطوة ىامة يتـ تجاوزىا في 
لمدارس، يتـ وضع ىذه الخطوة قيد ا

التطبيؽ مف خبلؿ جعؿ الدرس ذا 
، ومناقشة الطبلبمعنى لحياة 

فيما يعرفونو عف الموضوع  الطبلب
وفيما يرغبوف بمعرفتو عف 

 الموضوع. 

 .الخريطة الذىنية 
 .العصؼ الفكري 
 .مشاىدة الفيديو 
 .عمؿ القوائـ 
 .المناقشة 
 .عمـ استنتاجات مرحمية 

حميمي: االستماع المتعمـ الت
إلى المعمومات والتفكير 

بيا، والبحث عف الحقائؽ 
والتفكير باألفكار، وتعمـ ما 
يفكر بو الخبراء، وتشكيؿ 
األفكار. السؤاؿ األساسي 

 الذي يطرح ىو ماذا؟

الفحص: 
إيجاد 
 الحقائؽ

تعتبر ىذه الخطوة تقميدية، ولكف 
يجب أف ال يتـ إيجاد الحقائؽ فقط 

المقرر، ما  باستخداـ الكتاب
ستدعي البحث عف مصادر ي

مختمفة مثؿ )الكتب، مواقع عمى 
 االنترنت، أشرطة فيديو... ألخ(

 البحث في االنترنت 
  البحث عف كتب مبلئمة في

 الموضوع.
  الموسوعاتالبحث في. 
 .اإلشارة إلى التفسيرات 
 .مشاىدة الخرائط 
 .مقابمة الخبراء 
  الكمبيوترالتفاعؿ مع برامج. 

لمنطقي: التفكير المتعمـ ا
والعمـ والتجريب والبناء، 

وخمؽ االستخدامات وتطبيؽ 
األفكار، السؤاؿ الذي يطرح 

 ىو: كيؼ؟

التوسع: 
توظيؼ ما 
 تـ تعممو.

تثبت الدرس مف خبلؿ إكماؿ 
تمريف أو إبداع مشروع، ويمكف أف 
تكوف المشروعات سيمة إلى درجة 
نشاط معيف لمدة عشر دقائؽ أو 

ة ثبلثة أياـ، تطوير محاولة لمد
والمتبلؾ المادة يجب عمى الطالب 

 أف يفعؿ شيئا ما بما تـ تعممو.

  رسالة إتماـ واجب كتابي )كتابة
 مف أو إلى شخص في رواية أو

 مقالة(.
 .إبداع تمثيبلت 
 .القياـ بتجربة عممية 
 .كتابة أغنية أو قصيدة 
 .متابعة رحمة عمى الخارطة 
 .عمؿ كتيب أو لوحة 

يكي: العمؿ المتعمـ الدينام
والشعور، البحث عف 
اإلمكانيات المخبأة 
واالستكشاؼ والتعمـ 
بالمحاولة والخطأ 

بداع اقتباسات  واالكتشاؼ وا 
أصيمة، السؤاؿ األساسي 
 الذي يطرح ىو: ماذا؟

التميز: 
وضع كؿ 

األشياء معا 
وتحميميا 
ومشاركة 

المعرفة مع 
 شخص آخر

يشارؾ الطالب اآلخريف ما تعممو 
ؿ القص سواء شفييا عادة مف خبل

أو كتابة، أو مف خبلؿ إبداع ممؼ 
ألعمالو وعندما يدرس الطالب 

طالبا آخر ما تعممو فيذا دليؿ كاؼ 
 عمى معرفتو بالموضوع.

 .إبداع ممؼ ألعماؿ الطالب 
 .سرد القصص 
 .المشاركة في المشروعات 
 .عمؿ تقرير 
 .مشاركة اآلخريف بأنشطة كتابية 
 .المشاركة في القصص الشفوية 
 .مراجعة القصائد 
 .المشاركة في األغاني 
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 دورة التعمم; 8.2.3.3

حينما قررت وضع نظاـ تعميمي يعمؿ مع جميع  1979منذ عاـ  أت فكرة دورة التعمـ لدى مكارثينش
، ىذا النظاـ يعتمد عمى (4mat) فيضة في البحث طورت مكارثي نظاـ الطبلب ونتيجة لمجيود المست

لتي تحصؿ لكؿ فرد، وىي تصؼ العممية التي تحصؿ داخؿ الفرد عندما يحاوؿ دورة التعمـ الطبيعية ا
فيـ نفسو والعالـ حولو فيفسر المعاني ويصنع العبلقات ويحدد المشكبلت ويضع الحموؿ ويوفر البدائؿ 
ويقيميا ويتخذ القرار بشأنيا، ىذه الدورة تعود أصوليا إلى عمماء سابقيف ولكف مكارثي قامت بوضعيا 

يـ تعميمي جاىز لبلستخداـ، ىذه الدورة تبدأ بالخبرة الحقيقية باألحداث التي تحصؿ لنا كتصم
ومشاعرنا نحوىا، ىذه اإلدراكات الحسية تقود إلى التصور والتخيؿ الفردي الذي يؤدي إلى صنع مفيـو 

ؿ الخبرة مع مجرد بعدىا نقوـ بتطبيؽ وممارسة ىذا المفيـو ثـ يقودنا ىذا التوسع في المفيوـ ثـ تكام
باقي الخبرات ويؤدي ىذا إلى تطوير الخبرة نفسيا عف طريؽ تكييفيا لبلستخداـ في الحياة أو ابتكار 

اسب كؿ خبرات جديدة، ىذه الدورة رحمة فريدة لكؿ فرد، ليذا ينبغي أف يييئ المعمـ خبرات عديدة تن
 (Mcarthy1 ،2006 :8) طالب وأسموب تعممو.

 

 4matـ في نظاـ ( دورة التعم2.2شكؿ )
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 ىما : ىذه الدورة تضـ مساريف

  المسار األوؿ يمثؿ إدراؾ الخبرة 
 المسار الثاني يمثؿ معالجة الخبرة 

عندما يواجو فىذاف المساراف يمثبلف عممية التعمـ التي تتضمف إدراؾ الخبرة الجديدة ومف ثـ معالجتيا، 
ة وبعد ذلؾ يستوعبيا كمفيـو ييا بعمميات عقميالفرد تعمما جديدا فإنو يدركو أوال بحواسو ثـ يندمج ف

اية وال تقدـ خبرة ما يحدث في الكثير مف المدارس أف المفيـو يقدـ بشكؿ مجرد مف البدغير أف  مجرد.
عند تقديـ مفيوـ كمفيوـ المربع لمطمبة يقدـ كتعريؼ عمى أنو متوازي أضبلع فيو حقيقية ممموسة فمثبل 

زواياه قائمة دوف أف يعط المعممة أشكاال توضح المفيوـ مف  إحدىياس ضمعيف متجاوريف متساوييف وق
أف األفراد يختمفوف في معالجة الخبرة، فالبعض يحب ربطيا بخبرات حياتو  الحقيقةو  .حوؿ الطالب

السابقة ويضفي عمى الخبرة الجديدة مشاعره، والبعض اآلخر يحب أف ينتقؿ مباشرة مف الخبرة المباشرة 
لمكارثي وأىـ ما يميز دورة التعمـ والبعض يحب تبرير الخبرة الجديدة ورؤية تفسير ليا،  إلى التجريد

 (2014، تياف) تراعي تمؾ االختبلفات والفروؽ بيف األفراد.أنيا 

 التأمميةة )النظرة الثانية عشر إلى الخبرة الحقيقي ىذه الدورة تمثؿ عمى شكؿ ساعة، حيث تشير الساعة
() عممية اإلدراؾ، وتشير الساعة السادسة إلى المفاىيـ المجردة حيث تبدأ (الشمولية   بمورة المفيـو

 (الخبرات المادية المحسوسة)، أما الساعة الثالثة فتمثؿ عممية التفسيروىما قطبا  عممية إدراؾ الخبرة
وىما قطبا عممية معالجة  )التجريب النشط( والساعة التاسعة إلى عممية التصرؼ واالستجابة

( ثـ ينتقؿ 12معمومات، وبطريقة أخرى نقوؿ أف دورة التعمـ تبدأ بتمقي الخبرة المباشرة )الساعة ال
( ثـ إلى تحميميا وتكويف المفاىيـ المجردة حوؿ ىذه الخبرة 3المتعمـ إلى تفسير الخبرة )الساعة 

تفادة العممية مف ( ثـ ينتقؿ المتعمـ مف التحميؿ إلى المعالجة النشطة التي تتيح لو االس6)الساعة 
( ثـ يحقؽ التعمـ التكامؿ بيف التعمـ الجديد والخبرة المباشرة مرة أخرى وتبدأ دورة تعمـ 9الخبرة )الساعة 

 (2010)فمبماف،  جديدة.
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 اإلدراك في دورة التعمم 2.8.2.3.3

واسو إف المتعمميف يدركوف األشياء بطرؽ مختمفة، في الموقؼ التعميمي يقوـ البعض باستخداـ ح
ومشاعره مع الخبرة المباشرة أما البعض اآلخر فيقوـ بالتفكير في الخبرة والتحرؾ سريعا إلى المفيـو 
المجرد، فالذيف يميموف إلى الطريقة الحسية الحدسية يربطوف المعمومات بالمعنى فيـ يتعمموف مف 

، ليذا ر بطريقة كميةويميموف إلى التفكيخبلؿ العاطفة والمشاعر، فيـ يميموف إلى تصديؽ حدسيـ 
( موطنيـ، وفي المقابؿ فإف المتعمميف الذيف يفكروف ويتأمموف في 12تعتبر الخبرة المباشرة )الساعة 

الخبرة يميموف أكثر إلى التجريد فيـ يحمموف األحداث ويختبروف األجزاء ويقوموف بالبحث في منطقية 
المتعمـ التحرر مف التحيز في فيـ الخبرة قدر الخبرة، التحميؿ يتطمب الوقوؼ خارج الخبرة حيث يحاوؿ 

، تياف) اإلمكاف، وىاتيف الطريقتيف في اإلدراؾ لكؿ منيما قيمتيا في التعمـ وليا نقاط قوة وضعؼ.
2014) 

الكثير مف المدارس ال تيتـ بالطريقة الحسية في عممية اإلدراؾ وىذا ما يقود المتعمميف إلى خارج 
المجردات حيث نحد في مدارسنا االعتماد الكمي عمى التدريس النظري  مشاعرىـ والتعامؿ بأكثر مع

فيذا النوع مف التدريس ال يناسب مف يعتمدوف عمى مشاعرىـ  وعدـ االىتماـ بالخبرة المباشرة الحسية،
)الجباوي،  وحواسيـ وفي الوقت نفسو يقمؿ مف فرص االتصاؿ بالخبرة لممعتمديف عمى التفكير المجرد.

1222) 

 

 ( اإلدراؾ في دورة التعمـ2.3كؿ )ش
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 ;المعالجة في دورة التعمم 3.2.8.3.3

اختبلؼ آخر في تعممنا ىو طريقة معالجة الخبرة )ماذا نفعؿ تجاه ما يحدث لنا(، البعض يتجو مباشرة 
ويجرب األشياء والبعض يراقب ويحاوؿ التفسير قبؿ التصرؼ وكبل الطريقتيف ليا نقاط قوة وضعؼ، 

تطمب مف المتعمـ المراقبة واالستماع والتفسير وىذا محبط لمذيف يعتمدوف عمى التصرؼ المدارس 
المباشر والتجربة، وأيضا خسارة لمف يعتمدوف عمى التفكير ألنيـ سيعتمدوف عمى خبراتيـ السابقة 
المختزنة في التفسير ويخسروف خبرات جديدة آنية، ويعبر جوف ديوي عف ىذا بأف التعمـ إذا كاف 

قيقيا فيو سيصنع الغرض واالتجاه، االتجاه سيقود إلى التغير والتحوؿ، التعمـ يحصؿ عندما تتحد ح
الخبرة وما تتضمنو مف معاني مع األفعاؿ التي نقوـ بيا الختبار تمؾ المعاني، يجب أف يتحد العقؿ 

)فمبماف،  والجسد مف خبلؿ اتحاد التفكير مع الفعؿ وىو ما يسمى )فف التعمـ( عند جوف ديوي.
2010)  

 

 ( المعالجة في دورة التعمـ2.4شكؿ )

 

 األربعة في دورة التعمم األقطاب 4.8.2.3.3

نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ البياني التالي أف تطبيؽ المساريف )اإلدراؾ الحسي( و)المعالجة( عمى دورة 
الخبرة المباشرة والمفيوـ  التعمـ ينتج عنو أربعة أرباع لمدائرة وىي تمثؿ أقطاب التعمـ األربعة وىي:

 ( كؿ MaCarthy & MaCarth, 2006المجرد والتأمؿ والعمؿ/ التصرؼ، وتشرح مكارثي ومكارثي )

 أسموب كما يمي:
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 ( األقطاب األربعة في دورة التعمـ2.5شكؿ )

 )المالحظة التأممية( أوال; الخبرة المباشرة

 سو محاوال االندماج في ىذه الخبرة.عندما يواجو الفرد خبرة جديدة فإنو يوظؼ جميع حوا

 ثانيا; التأمل

يبدأ الفرد مباشرة بعممية تنقية الخبرة مف منظوره الشخصي فيتعامؿ مع الخبرة الجديدة بكؿ ما يحممو 
 مف أفكار ومعتقدات ويحاوؿ تركيب الخبرة الجديدة مع المنظومة المعرفية لديو.

 )التجريد( ثالثا; تكوين المفيوم

يختبر الخبرة الجديدة ويفحصيا ويسمييا ويحاوؿ استيعابيا وفيميا وينتقؿ مف مرحمة بظؿ الفرد 
المحسوس إلى مرحمة المفيـو المجرد باستخداـ عمميات عقمية، وىذا االنتقاؿ ضروري لرؤية الجديد في 

 الخبرة ومعرفة مكانتيا في العالـ الخارجي ونظرة اآلخريف إلييا وخاصة المراجع والمصادر.
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 رابعا; العمل والسموك

إف الفيـ ليس كافيا لمفرد حيث يظؿ يبحث عما يستطيع عممو بيا وما فائتيا في حياتو، فيعالجيا مف 
أجؿ الوصوؿ إلى استخداميا وبعد أف ينجح الفرد في استخداـ الخبرة الجديدة فإنو يكيفيا لعالمو أو 

 القوؿ أف الفرد قد تعمـ ىذه الخبرة.يصنع شيئا جديدا منيا أو يبدأ تعمما جديدا عندىا يمكف 

 

 المراحل األربعة في دورة التعمم 5.8.2.3.3

تبدأ مع المتعمـ وتنتيي إليو، وىي تتطمب مف المعمـ أف يقيـ  4mat)) إف دورة التعمـ في نظاـ
األىداؼ التعميمية ويصنع المناخ التعميمي المناسب ويخطط لكؿ مرحمة بحيث يثير نواحي معينة لدى 

مف أربعة مراحؿ رئيسية تمثؿ أساليب التعمـ المقترحة مف  4matلمتعمـ، وتتكوف دورة التعمـ في نظاـ ا
 ، وفيما يمي مناقشة كؿ مرحمة عمى حدة:(2010)فمبماف،  قبؿ مكارثي

 

 

 ( المراحؿ األربعة في دورة التعمـ2.6شكؿ )
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 السؤال )لماذا؟(وتمثل اإلجابة عمى  "المالحظة التأممية"  المرحمة األولى;

ويمكف دمج المتعمـ في األنشطة التالية: تبادؿ القصص لربط المعنى، والمشاركة في حوار مع األقراف  
لمناقشة معنى الخبرة، رؤية الخبرة في سياؽ أكبر وصورة كبرى، تأسيس ارتباطات، االستماع وتبادؿ 

ات نظر اآلخريف، التبصر والوعي الخبرات المشابية، التحدث بصفة شخصية ذاتية، إدراؾ تنوع وجي
باألفكار الشخصية، تكويف ميؿ نحو الخبرة الجديدة، إدراؾ قيمة تعمـ الخبرة الجديدة، التركيز عمى 

 (2014، تياف) التعمـ الحالي وارتباطو بالسابؽ، إثارة دافعية المتعمـ نحو التعمـ الجديد.

تاح والتشجيع وروح االكتشاؼ، أما الطريقة المناخ التعميمي في ىذه المرحمة يسوده الثقة واالنف
لماذا أحتاج أف  أما األسئمة الرئيسية في ىذه المرحمة فيي: .سية المقترحة ىي التعمـ التعاونيالتدري

 (2010) فمبماف، ىؿ ىناؾ سياؽ أكبر ليذه الخبرة؟ لماذا ىذه الخبرة ذات قيمة في الحياة؟ ،أتعمـ ىذا؟

 

 ;دور المعمم في ىذه المرحمة

 .في ىذه المرحمة يقـو المعمـ بتأسيس ارتباطات قيمية وشخصية معتمدة عمى الخبرة السابقة

ميمػػة المعمػػـ تكمػػف فػػي تييئػػة بيئػػة تعمػػـ غنيػػة مثيػػرة وتوجيػػو نشػػاط المػػتعمـ نحػػو اكتشػػاؼ معنػػى الخبػػرة 
 .والمشاعر المرتبطة بيا

ات الماديػة المحسوسػة إلػى المبلحظػة لبلنتقػاؿ مػف الخبػر  الفرصػة لمطػبلب المعمـ فػي ىػذه المرحمػة يوفر
التأممية ويفضؿ البدء معيـ ببياف قيمة خبرات التعمـ ومف ثـ منحيـ الوقت الكتشاؼ المعنػى المتضػمف 

 وفي ذلؾ ما يسوغ سبب التعمـ ويتمخص ما يقـو بو المعمـ ىنا بالنقاط اآلتية : في ىذه الخبرات،

  س. ػ بياف قيمة خبرات التعمـ التي ستتـ في الدر 
 .ػ التأكد مف أف لمدرس أىمية شخصية بالنسبة لممتعمـ 

 .(1222)الجباوي، ػ إيجاد بيئة تعمـ تعيف الطبلب في اكتشاؼ األفكار دوف أف يتـ تقويميـ 
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 وتمثل اإلجابة عمى السؤال )ماذا؟("بمورة المفيوم" المرحمة الثانية; 

المجرد مف خبلؿ التفكير والتأمؿ، أما األسئمة في ىذه المرحمة ينتقؿ المتعمـ مف الخبرة إلى المفيوـ 
المثيرة في ىذه المرحمة: ماذا يحتاج المتعمـ لمعرفتو لتحصيؿ المحتوى؟ ما ىي المفاىيـ المحورية في 

 (2014، تياف) المحتوى؟ أي أجزاء المحتوى ينبغي تقديمو مف أجؿ الوصوؿ إلى المفيوـ؟

الحقائؽ، تمقي خبرة الخبراء في المجاؿ، فحص خبرتو  يمكف تقديـ األنشطة التالية لممتعمـ: ربط
الشخصية مع ما يقولو الخبراء، تأسيس االرتباط بيف الخبرة الشخصية والمعرفة الموضوعية، إدراؾ 

، التصنيؼ والمقارنة بيف الخبرات، schemaالصورة الكبرى لممفاىيـ، تنظيـ الخبرة في البنية المعرفية 
متشابية، توضيح بناء الخبرة وتركيبيا، تأسيس النظرية، االندماج في تأسيس صيغ وقوالب خبرات 

المناخ التعميمي في ىذه المرحمة يسوده جو التمقي  تكويف تعمـ جديد. عممية تساؤؿ واستفسار،
و المحاضرة، واالستقباؿ واالستيعاب والتأمؿ والتفكير واإلنصات، أما الطريقة التدريسية المقترحة في

 (2010)فمبماف،  ، مؤتمرات، فيديو، فيمـ.تقديميو قراءات، عروض

 

 دور المعمم في ىذه المرحمة; 

وميمة المعمـ ىنا تأسيس جسر بيف خبرة الطالب الشخصية والمعمومات النظرية والحقائؽ الموضوعية 
 عف الخبرة.

تػػو ويػػتـ مػػف المبلحظػػة التأمميػػة إلػػى بمػػورة المفيػػـو مػػف خػػبلؿ مبلحظا يعمػػؿ المعمػػـ عمػػى نقػػؿ الطالػػب
ويمكػف تمخػيص مػا يقػـو بػو المعمػـ ىنػا  التدريس فػي ىػذه المرحمػة بالشػكؿ التقميػدي لمػا يقػـو بػو المعمػـ،

 بالنقاط اآلتية:

 بالمعمومات الضرورية.  تزويد الطبلب 
      .تقديـ المفاىيـ بطريقة منظمة 
 (1222)الجباوي،  عمى تحميؿ البيانات وتكويف المفاىيـ. تشجيع الطبلب 
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 وىي تمثل اإلجابة عمى السؤال )كيف؟( " التجريب النشط" مة الثالثة;المرح

عمـ مف المفيوـ المجرد إلى التجريب النشط، مف أقواؿ الخبراء إلى الميارة الشخصية والفائدة تينتقؿ الم
في ىذه المرحمة كثيرا وىي  )متوسطي ومنخفضي التحصيؿ( العاديوف ويفمح الطمبة مف التعمـ الجديد،

أما األسئمة المثيرة في ىذه المرحمة ىي: كيؼ يمكف لممتعمـ استخداـ الخبرة  ،الوجو العممي لمعمـتمثؿ 
 (2014، تياف) في حياتو؟ كيؼ يمكف لممحتوى أف يؤثر في قدراتو؟

يمكف دمج المتعمـ في األنشطة التالية: تعمـ ميارات ىامة، تطبيؽ المفاىيـ، التجريب، استخداـ الخبرة 
ؿ عممي، اختبار دقة المعمومات، اكتشاؼ الرابطة بيف النظرية والتطبيؽ، معرفة عمؿ النظرية بشك

المناخ  توسيع التعمـ لتشمؿ الفائدة الحياتية مف الخبرة. األشياء، حؿ التناقضات، الوصوؿ إلى نتائج،
و العمؿ التعميمي السائد ىو التجريب النشط، أما طريقة التدريس المقترحة في العمؿ في المجموعات أ

 (2010)فمبماف، الفردي، عمؿ التجارب، تطبيقات وتدريبات. 

 

 دور المعمم في ىذه المرحمة 

المعمـ ىنػػا فػػ ،مػػف مرحمػػة بمػػورة المفيػػـو إلػػى التجريػػب والممارسػػة اليدويػػة الطالػػب يعمػػؿ المعمػػـ عمػػى نقػػؿ
 ، ويتمخص ما يقـو بو المعمـ ىنا بالنقاط اآلتية :ميسر وموجو لمتدريب

 مقياـ بالنشاطات.    ل لمجاؿ لمطبلبػ فسح ا 
 وتوجيييـ ػ متابعة أعماؿ الطبلب. 
 البلزمة لتنفيذ األنشطة تقديـ األدوات والمواد الضرورية.  
 .عطاء الوقت الكافي لمطبلب كي يمارسوا العمؿ بأيدييـ  (1222)الجباوي،  وا 
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 السؤال )ماذا لو؟( وتمثل اإلجابة عمى " الخبرات المادية المحسوسة"المرحمة الرابعة;

فيوسع مفاىيمو السابقة ويطور ىذه المفاىيـ بصورة  ويدمج الطالب المعرفة مع خبراتو الذاتية وتجاربو،
ىنا يقـو الطبلب بتجريب الخبرة الجديدة وتنقية الخبرة ػ ويستخدـ األفكار في أشكاؿ مختمفة جديدة،

ـ إلى نقطة البداية، أي المتعمـ نفسو، األسئمة وتعديميا بحيث تناسبيـ شخصيا، وبيذا تعود دورة التعم
التي يسأليا المعمـ لنفسو: إذا أتقف المتعمـ ىذه الخبرة ما يمكف أف يفعؿ بيا؟ ما ىي القدرة التي 

ستطيع المعمـ دمج الطالب في يسيكتسبيا؟ ما ىي األسئمة الجديدة التي سيضيفيا إلى تساؤالتو؟ و 
الخبرة، إعادة العمؿ، التأكد مف فائدة الشيء، تمخيص الخبرة، تكويف  النشاطات التالية: تكييؼ وتعديؿ

أسئمة جديدة، كسر الحواجز، تركيب األجزاء، تأسيس استخداـ مستقبمي لمخبرة، تحرير وتنقية الخبرة، 
التأكد مف االستنتاجات، صنع ارتباطات جديدة، تقويـ العمؿ، عرض العمؿ ونشره، أداء عرض أو 

 (2010)فمبماف،  ية، االحتفاؿ باإلنجاز، تبادؿ التعمـ مع الغير.تجربة أو تمثيم

المناخ التعميمي السائد ىو االحتفاؿ باإلنجاز وسيادة جو العمؿ واألداء، أما طريقة التدريس المناسبة 
فيي اإلرشاد الفردي والجماعي وتييئة بيئة االكتشاؼ والمشاركة والتقويـ، والمعمـ يقوـ بدور المشجع 

 (2014، تياف) قد.والنا

 

 دور المعمم في ىذه المرحمة

ويمكػف تمخػيص مػا ى الخبػرات المحسوسػة في ىػذه المرحمػة مػف التجريػب النشػط إلػ الطالب المعمـ  قؿين
 يقـو بو المعمـ في ىذه المرحمة بالنقاط اآلتية:

 .السماح لمتبلميذ باكتشاؼ المعاني والمفاىيـ بالعمؿ 

   قد حدث.  ػ تحدي التبلميذ بمراجعة ما 
 .(2111)الخميمي,  ػ تحميؿ الخبرات بمعايير األصالة والمبلئمة 
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 نظام الفورمات;أىمية  9.2.3.3

تتبنى معظـ سياسات التعميـ في العالـ بما فييا الواليات المتحدة وفمسطيف سياسات التعميـ التي تنص 
عدا أولئؾ الذيف يعانوف مف  عمى دمج ذوي الحاجات الخاصة مف الطمبة في الصفوؼ التقميدية، فيما

وضع صعب لمغاية، بحث يصعب عمييـ االستفادة مف الوسائؿ المعنية والخدمات المقدمة في التعميـ 
غير أنو لوحظ أنو مازالت ىناؾ حاجة لفصؿ الطمبة مف ذوي الحاجات الخاصة في صفوؼ  التقميدي.

 اكبة التعميـ في الصفوؼ التقميدية.منفصمة بعض أياـ األسبوع لتقديـ تعميـ خاص يساعدىـ عمى مو 
 (2004)قرعاف وجابر،

الوسائؿ التي يمكف تبنييا مف أجؿ مساعدة الطمبة مف ذوي الحاجات  أحديعتبر نظاـ الفورمات 
الخاصة عمى االندماج في الصفوؼ التقميدية. إذ يعتبر وسيمة ميمة لتنظيـ توصيؿ المعمومات لكؿ 

 أوردتياكما  قد أنيا تجعؿ نظاـ الفورمات مناسبا إلنجاح التعميـطمبة الصؼ. ىناؾ خمسة أسباب يعت
 .(2011) أحمد

الطبلب يمكنيـ أف ينجحوا مف خبلؿ التعمـ بطرؽ مختمفة، كما أف  نظاـ الفورمات  فمسفة الفورمات: .1
 فكرة أف يقـو المعمموف بتمبية حاجات الطبلب التعميمية المختمفة. شجعيتبنى الفروؽ الفردية و ي
ـ التخطيط: يزود نظاـ الفورمات المعمميف بنظاـ تخطيط يساعدىـ عمى التركيز عمى المحتوى نظا .2

الميـ. وعمى المعمميف أف يقرروا المحتوى الميـ لكؿ طالب أف يعرفو ويتعممو. ويساعد نظاـ الفورمات 
ؿ طالب، وتوصيؿ المعمميف عمى اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لممحتوى الذي عمييـ إلغاؤه أو إضافتو لك

المعمومات بطريقة مناسبة باستخداـ التقنيات المناسبة لجانبي الدماغ وتوظيؼ نظرية الذكاء المتعدد 
 والوسائط التعميمية المختمفة.

ربط الطبلب عاطفيا بالمحتوى: يعتبر الجزء األوؿ مف دورة التعمـ الطبيعي لنظاـ الفورمات ميما لكؿ  .3
مطمبة مف ذوي الحاجات الخاصة مثؿ أولئؾ الذيف ال يمتمكوف قدرة عمى طالب، غير أنو أكثر أىمية ل

التعمـ، والموىوبيف والبائسيف والذيف يحتاجوف أكثر مف غيرىـ لربطيـ عاطفيا بالمحتوى وتكويف عبلقات 
 مع المعمميف الزمبلء.

ة مف دورة التعمـ تنويع التعميـ لكؿ الطبلب: يأتي التنويع الحقيقي في التعميـ في المرحمة المتوسط .4
الطبيعي لنظاـ الفورمات، فبعض الطبلب يحتاجوف لصرؼ وقت أكبر في امتبلؾ الميارات، كما أف نتائج 
تعمميـ تكوف محدودة بقدراتيـ عمى إعطاء الطبلب الخيار في التوسع وامتبلؾ تعمميـ. ويشجع نظاـ 
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كما أف المعمـ الجيد يتأكد مف أف الفورمات عمى إعطاء الطبلب الخيار في التوسع وامتبلؾ تعمميـ، 
 خيارات الطبلب تعكس حاجاتيـ، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لعممية التقييـ.

الحد مف مشكمة المبالغة في تحديد الطبلب ذوي الحاجات الخاصة: يعتقد معظـ التربوييف أف ىناؾ  .5
وييف المتمرسيف في مشكمة في المبالغة في تشخيص الطبلب مف ذوي االحتياجات الخاصة، كما أف الترب

كؿ مف تعميـ ذوي االحتياجات الخاصة ونظاـ الفورمات يعتقدوف أف التوظيؼ المناسب لنظاـ الفورمات في 
المدارس يمكف أف يحد مف ىذه المشكمة، بحيث يقؿ عدد الطمبة الذيف يشخصوف بأنيـ مف ذوي 

ر نمط التعمـ الخاص لكؿ طالب، االحتياجات الخاصة، ويرجع الفضؿ في ذلؾ إلى أف نظاـ الفورمات يقد
ويساعده عمى النجاح بدال مف إحباطو، وبذلؾ يقؿ استخداـ مثؿ ىذا النظاـ مف التكمفة الناتجة عف 

 المبالغة في تشخيص ذوي االحتياجات الخاصة.
 

 التعمم التعاوني ونظام الفورمات; 2.3.3.:
يـ بسيولة تطبيؽ استراتيجيات التعمـ وجد التربويوف المتمرسوف في التعمـ التعاوني بأف باستطاعت

أف المزاوجة بيف التعمـ  او التعاوني عمى دورة التعمـ نظاـ الفورمات بعد دراستيـ ليذا النظاـ، كما وجد
وتوفر بنية  التعاوني ونظاـ الفورمات رفع إلى أقصى حد نتائج تطبيؽ التعمـ التعاوني وتفريد التعمـ.

مصممي التعميمات وسيمة لتحميؿ استراتيجيات التعمـ التعاوني عمى إطار نظاـ الفورمات لممعمميف ول
خطة التدريس بأكمميا، كما أف طبيعة سير الوحدة المنظمة وفؽ نظاـ الفورمات تكوف مفيدة بشكؿ 

مع التعمـ التعاوني  خاص لممارسي التعمـ التعاوني، وتبيف النقاط التالية كيفية عمؿ نظاـ الفورمات
 .(2004قرعاف وجابر) ماأوردتيوذلؾ كما 

 
المربع األوؿ: إعطاء معنى لممحتوى: تبدأ كؿ الدروس المخططة حسب نظاـ الفورمات بقياـ المعمـ  .1

حسب خبرتو بخمؽ عبلقة ما بيف المتعمميف والمفاىيـ التي سيتعممونيا، ومف الميـ في ىذه المرحمة 
جراء الحوار مع اآلخريف االبتدائية إيجاد الثقة التي تسمح لكؿ مشارؾ بالمشاركة ال شخصية بآرائو وا 

حوؿ نوعية الخبرة المشتركة، ويعتبر النقاش التعاوف ميما جدا في ىذا الجزء مف التعمـ، وىو ميـ لكؿ 
 مف المعمـ والطالب مف أجؿ فيـ أساسيات إستراتيجيات الجماعة.

المعمـ إلى الجز الثاني مف نظاـ  المربع الثاني: إيجاد المفاىيـ: بعد أف يتـ التركيز عمى المحتوى يدخؿ .2
الفورمات، حيث يتـ تناوؿ تفاصيؿ المحتوى، وعمى الرغـ مف أف ىذا الجزء يعتمد أساسا عمى االنخراط 
الشخصي في عممية التعمـ، فإنو يمنكف أف يعزز مف خبلؿ إشراؾ المتعمميف في اكتساب المعرفة 
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فة الجديدة مف خبلؿ استراتيجيات واتفاقيات الجديدة مف خبلؿ إشراؾ المتعمميف في اكتساب المعر 
 التعمـ التي تمكنيـ مف مشاركة التعمـ مع الزمبلء.

المربع الثالث: الممارسة: عندما يكتسب المتعمموف معرفة جديدة مف الضروري ليـ اختبار ىذه المعرفة،  .3
كؿ فردي أو جماعي, والتفكير بما تعمموه، إنو الموقع الذي يتعامؿ فيو المتعمموف مع ما تعمموه بش

ويجد المتمرسوف في نظاـ الفورمات حاجة إلستراتيجيات التعميـ في ىذا الجزء مف دورة التعمـ، 
 وبخاصة إذا اختاروا تكميؼ الطبلب بمشاريع الستكشاؼ وتوسيع تعمميـ.

وه المربع الرابع: التطبيقات اإلبداعية والتكامؿ الشخصي: عندما ينخرط الطبلب في تطبيؽ ما تعمم .4
بطرؽ جديدة إبداعية، يوفر نظاـ الفورمات فرصا كبيرة لمطمبة ليس فقط لمعمؿ عمى مشاريع 
نما لبلستفادة مف التغذية الراجعة التي يقدميا بعضيـ لبعض ومراجعة عمميـ  كمجموعات تعاونية، وا 

ر متوازف عندما يختاروف العمؿ بشكؿ منفرد، وبتطبيؽ تعميمات نظاـ الفورمات يكوف لدى المعمـ إطا
 لمتأكد مف أف الطبلب يوظفوف اإلستراتيجيات األكثر مبلئمة لتعمميـ.

وبذلؾ يوفر نظاـ الفورمات سياقا، وربما يكوف السياؽ األقوى لتحديد متى وما إذا كاف مف المناسب 
اية استخداـ تقنيات فردية أو تعاونية، وعمى الرغـ مف أننا نجد أف التعمـ التعاوني مفيد في بداية وني

 (2014، تياف)  دورة التعمـ، فإنو قد يكوف مفيدا خبلؿ كؿ الدورة.

وربما يكوف المتعمموف بنمط تعمـ معيف أكثر انجذابا مف غيرىـ لنوع معيف مف التعمـ، سواء فرديا أـ 
. تعاونيا أـ تشاركيا. لذا مف المناسب تقديـ النوع المناسب في الوقت المناسب لمطالب بنمط تعمـ معيف

 (2011حمد، )أ

 الذكاء المتعدد ونظام الفورمات; 2.3.3.:

يتكوف نظاـ الفورمات مف بعدي إدراؾ ومعالجة المعمومات في دورة التعمـ الطبيعي، وتجسد المربعات 
، التجريب النشط،األربعة عناصر التعمـ األساسية، وى والخبرات  ي: المبلحظة التأممية، بمورة المفيـو

عامؿ التعمـ الناجح مع العناصر األربعة، ويجيب عف األسئمة األربعة: لماذا؟ ، ويتالمادية المحسوسة
ذا؟ وعندما يصمـ المعمموف التعميـ لدورة التعمـ، فإنيـ يحتاجوف إلى ما يمي:  وماذا؟ وكيؼ؟ وا 

 خمؽ معنى شخصي لمتعمـ )الذكاء الذاتي(. .1
 استكشاؼ آراء ووجيات نظر مختمفة )الذكاء االجتماعي(. .2
 عرفة ضمف مفاىيـ وبنية منظمة )الذكاء المفظي والمنطقي(.وضع الم .3
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 االستفادة مف التعمـ بطرؽ مختمفة، والقدرة عمى نقؿ أثر التعمـ )الذكاء المكاني أو الفضائي(. .4
 ( 2004) قرعاف وجابر، تشجيع التعبير اإلبداعي عف المعرفة )الذكاء المغوي(. .5

ورمات، وبخاصة عندما يتـ التركيز عمى استراتيجيات يدخؿ الذكاء الموسيقى والجسدي ضمف نظاـ الف
الجانب األيمف مف الدماغ، أما الذكاء الرياضي فيدرس بشكؿ خاص عندما تدرس الرياضيات، وكذلؾ 
عندما تكوف ىناؾ حاجة لتعزيز المعاني واألفكار والميارات والمشاريع الشخصية 

(AboutLearning,1996) 

 

 الفورمات;فوائد تطبيق نظام  21.2.3.3

تحسف استرجاع المعمومات: أظير الطبلب استرجاعا أفضؿ لممعمومات التي تـ تدريسيا باستخداـ نظاـ  .1
 الفورمات مف المراحؿ المبكرة لتطبيؽ النظاـ.

تحصيؿ أفضؿ: حصؿ الطبلب عمى نتائج أفضؿ في اختبارات التحصيؿ الموضوعية التي تقيس  .2
 المعرفة والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ.

يادة الدافعية: بينت الدراسات الكيفية أف المعمميف واألساتذة أظيروا اتجاىات أكثر إيجابية نحو التعمـ ز  .3
باستخداـ نظاـ الفورمات، فقد أبدى المعمموف تعاونا والتزاما أكبر بالتقييـ وتقديرا أكثر لدورىـ كمحفزيف 

 لمتعمـ.
خداـ نظاـ الفورمات مقدرة أكبر عمى التحكـ في ميارات تفكير متطورة: أظير الطمبة الذيف تعمموا باست .4

 التحسف األكبر في مجاؿ القدرات المفظية والتفكير اإلبداعي. يارات التفكير األساسية، وقد ظيرم
تناقض الحاجة لمتعمـ العبلجي: يزيد نظاـ الفورمات مف نجاح الطبلب ذوي التحصيؿ المتدني وذوي  .5

 (About Learning, 1996لتعممييـ بطريقة خاصة )االحتياجات الخاصة، كما تقؿ الحاجة 
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 خالصة ىذا النموذج; 22.2.3.3

 ( كما يمي:MAT4( خبلصة لنموذج )2004)تورد قرعاف وجابر

 أ. يدرؾ الناس التجارب والمعمومات بطرؽ مختمفة. 1

 ب. يعالج الناس التجارب والمعمومات بطرؽ مختمفة.

 ا نمط تعممنا الفريد.ج. تشكؿ الطريقة التي نستقبؿ فييا المعمومات ونتعامؿ معي

 . أ. ىناؾ أربعة أنواع محددة ألنماط التعمـ.2

 ب. كؿ ىذه األنماط ليا األىمية نفسيا.

 يجب أف يشعر المتعمـ بالراحة والتقبؿ لنمط تعممو الخاص.ج. 

 . أ. ييتـ المتعمموف مف النمط األوؿ بما يعنيو التعمـ بالنسبة ليـ، لذا عمى المعمميف إيجاد معنى لما3
 يعممونو.

ب. ييتـ المتعمموف مف النمط الثاني بالحقائؽ التي تؤدي إلى تكويف المفاىيـ، لذا عمى المعمميف 
 تزويدىـ بالحقائؽ التي تعمؽ فيميـ.

ج. ييتـ المتعمموف مف النمط الرابع بكيفية عمؿ األشياء، لذا عمى المعمميف إتاحة الفرصة ليـ 
 لمتجريب.

باالكتشاؼ الذاتي، لذا عمى المعمميف إتاحة الفرصة ليـ لتجريب  ط الثالث. ييتـ المتعمموف مف النمد
 األشياء.

.  يجب أف يعمـ كؿ المتعمميف بالطرؽ األربع المختمفة المناسبة لكؿ نمط مف أنماط التعمـ مف أجؿ 4
ـ، بينما أف يكونوا ناجحيف ومتقبميف لطريقة التعمـ لبعض الوقت الذي يتناسب فيو التعميـ مع نمط تعممي

 يكونوف مشدوديف بقية الوقت في تطوير قدرات تعمـ أخرى.

. أ. ينتقؿ نظاـ الفورمات في دورة التعمـ عمى التوالي، بحيث يتـ التعمـ بالطرؽ األربع التي تناسب 5
 أنمطا التعمـ األربعة.
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 ب. يشكؿ ىذا التوالي المسار الطبيعي لعممية التعمـ.

األربعة يجب أف يدرس بواسطة تقنيات التعميـ المناسبة لجانبي الدماغ  . أ. كؿ نمط مف أنماط التعمـ6
 األيمف واأليسر.

ب. يتيح ىذا الفرصة لممتعمميف بواسطة الجانب األيمف مف الدماغ كي ال يتبلءموا مع طريقة التعمـ 
 لمنتصؼ الوقت، بينما يحاولوف التكيؼ مع طريقة التعمـ في النصؼ الثاني.

الفرصة أيضا لممتعمميف بواسطة الجانب األيسر مف الدماغ كي يتبلءموا مع طريقة  ج. كما يتيح ىذا
 التعمـ لمنتصؼ الوقت، بينما يحاولوف التكيؼ مع طريقة التعمـ في النصؼ الثاني.

. عممية تكامؿ أنماط التعمـ األربعة وكذلؾ تكامؿ ميارات التعميـ الخاصة بجانبي الدماغ يجب أف 7
 ـ األكبر.يشكؿ ىدؼ التعمي

. مف خبلؿ مراعاة أنماط تعمـ الطبلب سوؼ يتقبؿ المتعمموف جوانب القوة لدييـ ويركزوف عمييا، 8
نما يطوروف تقببل صحيا واحتراما لخصائص اآلخريف، ويزيدوف مف قدرتيـ عمى التعمـ بطرؽ متنوعة يب

 متحرريف مف ضغط الشعور بالفشؿ.

  .خريفادت قدرتيـ عمى التعمـ مف اآل. كمما زاد تقبؿ المتعمميف ألنفسيـ، ز 9
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 المفاىيم الرياضية وأىميتيا; 3.3.3

 

مف أىـ ما يميز الرياضيات أنيا ليست مجرد عمميات روتينية منفصمة أو ميارات، بؿ ليا أصوليا 
ئ وتنظيميا وبنيتيا التعريفية، والمبنات األساسية ليذا البناء ىي المفاىيـ الرياضية، إذ أف المباد

والتعميمات الرياضية والميارات والخوارزميات حؿ أي مسألة رياضية تعتمد اعتمادا كميا عمى المفاىيـ 
 (.2003في تكوينيا في البنية المعرفية لدى الطالب واكتسابيا )أبو زينة، 

إف مف أىـ المبادئ الواجب مراعاتيا عند تدريس المحتوى الرياضي ىو نقؿ األفكار والمفاىيـ 
ية لمطالب بدقة ووضوح مف خبلؿ استخداـ لغة رياضية صحيحة، فكمما استطاع المعمـ التعبير الرياض

عف المفيوـ بأكثر مف صورة كمما استطاع أكبر قدر مف المتعمميف ترسيخ المفيـو في البنى المعرفية 
 لدييـ.

( المفيـو 2001ال يوجد تعريؼ موحد لممفيـو متفؽ عميو مف قبؿ جميع العمماء، فقد عرؼ نشواف )
بأنو مجموعة مف المعمومات التي توجد بينيا عبلقات حوؿ شيء معيف يتكوف في الذىف ويشتمؿ عمى 

 الصفات المشتركة والمميزة ليذا الشيء.

( بأنو الصورة الذىنية التي تتكوف لدى الفرد نتيجة تعميـ صفات 2007وقد عرفو أبو زينة )
، يعرفو عفانو وآخروف )وخصائص استنتجت مف أشياء متشابية ىي أم ( بأنو 2010ثمة ذلؾ المفيـو

.  السمة المميزة أو الصفة التي تتوفر في جميع األمثمة الدالة عمى ذلؾ المفيـو

نستخمص مف التعريفات السابقة لممفيوـ بأنو بناء عقمي أو تجريدي ذىني، لكؿ مفيوـ مجموعة مف 
ما يمكف تصنيؼ األشياء مف خبلؿ الخصائص المترابطة مع بعضيا البعض بصورة معينة، ك

. يختمؼ المفيوـ لكؿ شخص حسب السف والخبرة، قد يتضمف المفيوـ الواحد مجموعة مفاىيـ  المفيـو
 منو.  متفرعة

مف المبلحظ أف التبلميذ يأتوف إلى حجرات الدراسة ولدييـ أفكار وتصورات بديمة عف المفاىيـ 
صورات تتعارض في كثير مف األحياف مع التعريؼ العممي المرتبطة بالمحيط اليندسي لدييـ، وىذه الت

، مما يشكؿ معوقات الكتساب المفاىيـ الرياضية بالصورة الصحيحة، مما يعني ضرورة  لممفيـو
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االىتماـ بالبنية المعرفية لمطالب قبؿ البدء بالتعمـ الجديد، ويمكف اعتبار المصطمحات اليومية 
التي يستخدميا المعمموف أثناء نقاشاتيـ مف العوامؿ التي تساعد المتداولة والكتب المدرسية والمغة 

(، وقد أشارت دراسات عديدة إلى وجود Griffths & Preston, 1992عمى تكوف المفاىيـ البديمة )
مفاىيـ بديمة لدى الطبلب في العموـ كافة وفي الرياضيات خاصة، لتتشكؿ ىذه المفاىيـ لدى الطبلب 

 لرسمي أو المغة التي يستخدميا المدرس وأحيانا بسبب امتبلؾ المعمـ ليا.مف خبلؿ التعمـ غير ا

 

 تشكيل المفيوم الرياضي; 2.3.3.3

 إف عممية تعريؼ المفيـو تحتاج إلى ثبلثة أنشطة يجب القياـ بيا لتحديد مفيـو ما ىي: 

، تحديد االسـ الذي سيتـ استخدامو  لعممية تصنيؼ تحديد المحتوى الذي يمكف أف يستخدمو المفيـو
 (Merrill & Et ،1992المفيوـ، كتابة تعريؼ موجز لممفيـو )

تتشكؿ المفاىيـ مف تصورات وتأمبلت وناتج الفكر الخيالي، وتختمؼ الصورة الذىنية التي تتشكؿ لدى 
المتعمـ عف المفيوـ باختبلؼ الخبرات التي يمر بيا وطرؽ التفكير المختمفة، لذا تجدر اإلشارة إلى أف 

ب الصؼ الواحد قد تتشكؿ لدييـ مفاىيـ متقاربة نتيجة لتعرضيـ لمخبرات نفسيا داخؿ الغرفة طبل
 (.2012الصفية، ولكف تختمؼ درجة اكتسابيـ ليا )أبو ىبلؿ، 

، عمى المعمـ مراعاة الدرجة التي اكتسب بيا المفيوـ مف قبؿ  وترى الباحثة أنو عند تكوف المفيـو
الفارؽ باالستعانة بطرؽ مختمفة لعرض المفيوـ تماما كما ىو الحاؿ الطبلب، ومحاولة تقميص ذلؾ 

، ويجب أيضا التركيز عمى  في إستراتيجية مكارثي التي تعطي أربعة أنماط مختمفة لتقديـ المفيـو
 مراحؿ تكوف المفيـو لتحديد السمات الحرجة لممفيوـ وتحديد اسـ واضح لممفيوـ.
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 ;خصائص المفيوم الرياضي 3.3.3.3

ىناؾ بعض الخصائص التي يتصؿ بيا المفيوـ الرياضي، وىي تعطي داللة واضحة عف طبيعة 
 كما أوردتيا رشماوي المفيوـ وكيفية تكونو في أذىاف المتعمميف، تذكر الباحثة بعض ىذه الخصائص

(2014): 

. . أ  يتكوف المفيـو مف فكرة أو مجموعة أفكار عقمية تكوف ذلؾ المفيـو
 مبنة األساسية لممعرفة الرياضية.إف المفاىيـ ىي ال . ب
يمكػػف التعبيػػر عػػف المفيػػـو بتمثيمػػو بػػأكثر مػػف طريقػػة سػػواء كػػاف ذلػػؾ لفظيػػا أو رمزيػػا أو رسػػميا أو  . ت

 صوريا.
 تتولد المفاىيـ عف طريؽ الخبرة والممارسة، وبدونيا يكوف المفيـو ناقصا في أذىاف الطمبة. . ث
 لمطالب. يعتد تشكؿ المفاىيـ عمى البنى المعرفية السابقة . ج
كممػػػا تنوعػػػت األسػػػاليب التػػػي يسػػػتطيع بيػػػا الطالػػػب التعبيػػػر عػػػف المفيػػػوـ بمغتػػػو الخاصػػػة وربطػػػو  . ح

 بتطبيقات أخرى كمما ترسخ المفيـو في بنيتو المعرفية.

 

 أنواع المفاىيم الرياضية; 4.3.3.3

صنؼ العديد مف الباحثيف المفاىيـ الرياضية إلى عدة تصنيفات، نذكر منيا تصنيفي برونر 
 وجونسوف ورايزينج

 (3123)ىالل  أبو أوردهالذي  (Gohnson & Rising,1967أوال; تصنيف جونسون ورايزينج )

مفػػاىيـ تتعمػػؽ بالمجموعػػات، يػػتـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ تعمػػيـ الخصػػائص عمػػى األمثمػػة، مثػػؿ  .1
 الحاالت الخاصة لمتوازي األضبلع.

 مثؿ خطوات البرىاف غير المباشر.مفاىيـ متعمقة باإلجراءات تركز عمى طريقة العمؿ،  .2
مفػػاىيـ متعمقػػة بالعبلقػػات، تركػػز عمػػى عمميػػات المقارنػػة والػػربط بػػيف العناصػػر مثػػؿ مفيػػـو تطػػابؽ  .3

 المثمثات.
 مفاىيـ متعمقة بالبنى الرياضية مثؿ مفيـو العنصر. .4
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 (79: 2007سبلمة )كما صنفيا  ثانيا; تصنيف برونر;

(، أي يجػب تػوفر أكثػر مػف خاصػية واحػدة فػي األشػياء التػي مفاىيـ ربطية: تستخدـ أداة الػربط )و .1
 تقع ضمف المفيـو مثؿ المعيف.

 مفاىيـ فصمية: تستخدـ أداة الربط )أو(، مثؿ العدد الصحيح الغير السالب. .2
 مفاىيـ العبلقات: وتشمؿ عمى عبلقة معينة بيف األشياء، مثؿ مفيوـ أكبر مف أو أصغر مف. .3
 

 م واستعماالتيا;استخدامات المفاىي 5.3.3.3
 

 :لممفاىيـ كما يمي استخداماتأربعة  (2012) أورد أبو ىبلؿ
 التصنيؼ: حيث يمكف تصنيؼ األشكاؿ واألعداد. .1
 التمييز بيف األشياء: كأف يميز الطالب األعداد إلى أعداد طبيعية وأعداد غير طبيعية. .2
تطػػػرؽ إلػػػى المخػػػزوف االتصػػػاؿ والتفػػػاىـ: عنػػػد تػػػدريس مصػػػطمح جديػػػد عمػػػى الطالػػػب ال بػػػد مػػػف ال .3

المعرفػػػي لػػػدى الطالػػػب عػػػف مصػػػطمحات قريبػػػة لممصػػػطمح الجديػػػد مثػػػؿ تػػػدريس جمػػػع الكسػػػور ذات 
المقامػػػات غيػػػر المتجانسػػػة، ال بػػػد مػػػف التطػػػرؽ لممصػػػطمحات التاليػػػة: كسػػػور متجانسػػػة، مقامػػػات، 

 مضاعؼ مشترؾ... الخ.
بأنػػو عػػدد الوحػػدات المربعػػة التعمػػيـ: مػػف خػػبلؿ معرفتنػػا بالمفػػاىيـ مثػػؿ مفيػػـو المسػػاحة لممسػػتطيؿ  .4

 التي تغطي سطح المستطيؿ، يمكف تعميـ ذلؾ عمى جميع األشكاؿ اليندسية.

 

 أىمية تعمم المفاىيم الرياضية; 6.3.3.3

تأخذ المفاىيـ الرياضية مكانا متميزا في العممية التربوية مما شجع الكثير مف التربوييف والرياضييف أف 
 (.2009أفضؿ الطرؽ واالستراتيجيات لتدريسيا وتنميتيا )ظيير،  يتناوليا بالبحث والتحميؿ وفي

وتشكؿ ميمة اكتساب المفيوـ جزءا أساسيا مف عممية التعمـ حيث يقوـ المعمموف وبشكؿ مستمر بتعميـ 
مفاىيـ جديدة ومتنوعة لمطمبة تتبايف في عرضيا طرقيـ وأساليبيـ، حتى أف التبايف قد يحدث لنفس 

 (.2007المفيـو في صفيف مختمفيف )أبو زينة وعباينة،  المعمـ في عرض نفس
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إف الكتساب المفاىيـ أىمية كبيرة في حياة الطبلب، فيي توجو النشاط التعميمي إلى تحديد ما يجب 
عممو مقدما حتى يمكف لممتعمـ اكتساب لممفيوـ المطموب، كما تعمؿ عمى إثراء البناء المعرفي لمطالب 

ت الشاممة في البناء المعرفي لمطالب، وتمؾ التكوينات تساعد بدورىا عمى مف خبلؿ إدماج التكوينا
 (.2002اكتساب معاني جديدة واالحتفاظ بيا كجزء مف البناء المعرفي لمطالب )الكرش، 

إف إدراؾ المفاىيـ ىو األسموب الوحيد لجعؿ المادة الدراسية سيمة وفي متناوؿ الطالب، حيث تزيد 
يف ويكوف تعممو قاببل لبلنتقاؿ إلى المواقؼ والظروؼ الجديد. كما تمكنو ىذه فاعميتو في حؿ التمار 

المفاىيـ مف ربط جسور التواصؿ بيف مختمؼ مكونات المادة الدراسية، حيث تنظميا في إطار ىيكمي 
 (.2012مفاىيمي يسيؿ دمجيا وتكييفيا في البنية المعرفية لمطالب )أبو ىبلؿ، 

 

 مفيوم;الخطوات امتالك  7.3.3.3

 إف االمتبلؾ الحقيقي لممفيـو يحدث في خطوتيف ىما: 

البناء أو التكويف: تيدؼ ىذه الخطوة إلى بناء تصنيفات والبحث عف طريقة تجميع حسب بعض  .1
 المواصفات والخصائص.

الفيـ واالكتساب: تيدؼ ىذه الخطوة إلى اختيار قاعدة تصنيفية بنيت مف قبؿ اآلخريف والتحقؽ  .2
ثبات تفاعؿ  (.2008الخصائص حسب التعريؼ الذي قدـ لممفيـو )زكريا وآخروف،  وا 
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 تعميم المفاىيم; 8.3.3.3

( قواعد أساسية يجب أف تأخذ بعيف االعتبار عند تقديـ المفاىيـ لمطبلب، وىذه 2000وضح عقيبلف )
 القواعد ىي:

نما يجب عمى المتعمـ أف يضميا ويدمجيا ضمف ا .1 لبناء المعرفي الذي المفاىيـ ال تعطى لممتعمـ وا 
 لديو.

 
المفاىيـ تتشكؿ كجزء مف عممية النمو لدى المتعمـ، لذلؾ فإف التضمينات الواسعة والمعاني العميقة  .2

 تتطور وتنمو مف خبلؿ خبرات متعددة ومتنوعة تساىـ في زيادة النضج الرياضي لدى المتعمـ.
عندما يرتبط ىذا المفيوـ بخبرات أي مفيوـ يصبح أكثر معنى لممتعمـ وأكثر استخداما مف قبمو  .3

 المتعمـ بشكؿ شبو يومي، وعمييا أف تندمج في البناء المعرفي الكمي لدى المتعمـ.
 
المفاىيـ تنمو وتتطور لدى المتعمـ بطريقة أفضؿ إذا تعرض المتعمـ إلى خبرات متنوعة وليس  .4

تعميمة مختمفة مثؿ حؿ  خبلؿ العرض المتطور، ولذلؾ فإف إتاحة الفرصة لممتعمـ مف خبلؿ خبرات
المسائؿ والنشاطات االكتشافية بعيدا عف األعماؿ الروتينية تجعؿ المتعمـ أكثر فعالية مف التركيز عمى 

 التعمـ بالتكرار والحفظ.
 
كمما كانت المفاىيـ التي تدرس لممتعمـ مستمدة مف واقع حياتو وتنسـ مع أفكاره وليس عف طريؽ  .5

تشكمت ىذه المفاىيـ ضمف البناء المعرفي لممتعمـ، ولذلؾ فإف تدريس  اإلرشادات المباشرة لممتعمـ
نما يكوف مف خبلؿ نشاط جماعي يشارؾ فيو  الرياضيات ال يكوف مف خبلؿ محاضرة مف قبؿ المعمـ وا 

 المعمـ والمتعمـ.
 

ـ في تعمـ المفاىيـ، وجب عمى األفعاؿ أف تسبؽ األقواؿ، واألقواؿ أف تسبؽ الكتابة، ألف المتعم .6
 يجب أف يستخدـ األشياء ويوظفيا ثـ يعبر عنيا بالرموز والكممات.

 يقدـ المفيـو لممتعمـ بناء عمى استعداده لتعمـ المفيوـ ودافعيتو نحوه. .7
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 الصعوبات في تعمم المفاىيم الرياضية; 9.3.3.3
 

 ( بعض الصعوبات التي تظير عند تعمـ المفاىيـ:2005يذكر زيتوف )
اضي، ويتمثؿ في مدى فيـ المتعمـ لممفاىيـ الرياضية المجردة أو المفاىيـ طبيعة المفيوـ الري .1

 المعقدة.
الخمط في معنى المفيوـ أو في الداللة المفظية لبعض المفاىيـ الرياضية خاصة المفاىيـ التي  .2

 تستخدـ كمصطمحات العممية وكمغة محكية بيف الناس.
 ياضية.النقص في خمفية المتعمـ العممية والثقافية والر  .3
 صعوبة تعمـ المفاىيـ الرياضية السابقة البلزمة لتعمـ المفاىيـ الرياضية الجديدة. .4

 طريقة تعميم المفاىيم; 3.3.3.:

( الخطوات العممية لطريقة تعميـ المفاىيـ لمطمبة مف مختمؼ المستويات، وىذه 2003يبيف الحيمة )
 الخطوات ىي:

 المراد تدريسو لمطمبةتحديد المفيـو  .1
 

.تحد .2  يد اليدؼ المنوي تحقيقو مف خبلؿ تدريس ىذا المفيـو
 

 تحديد الميمة المحددة لممعمـ ولطمبتو التي تتكوف مف الخطوات التالية:  .3

تعريؼ المفيوـ وتعريؼ صفاتو، ثـ تحديد وتوضيح المتطمبات السابقة البلزمة حتى يفيـ الطمبة ىذا 
.المفيوـ، ثـ تحديد الصفا  ت الحرجة أو الصفات العبلقية لممفيـو

 تحديد المستوى المعرفي لممستوى المطموب في مستويات األىداؼ التي وضعيا بموـ. .4
 

 تحديد طريقة التدريس المناسبة أو اإلستراتيجية التي تحقؽ اليدؼ مف تعمـ ىذا المفيوـ. .5
 

 قية لممفيوـ.طرح عدد مف األسئمة التي تيدؼ تعريؼ الطالب الصفات الحرجة أو العبل .6
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برازىا بشكؿ مختمؼ  .7 كتابة الصفات الحرجة والعبلقية لممفيـو بألواف بارزة وجذابة عمى السبورة وا 
 عف بقية ما ىو مكتوب عمى السبورة.

 
اختيار مجموعة األمثمة وال أمثمة مف األشياء المألوفة والمعروفة لدى الطمبة حتى يسيؿ عمييـ  .8

 .تمييزىا وتحديد صفاتيا العبلقية
يقوـ المعمـ بإبراز السمات الحرجة أو الصفات العبلقية بالتدريج، فبعد أف يتـ تقديـ السمة األولى  .9

 والتأكد مف أف الطبلب فيموىا وحددوىا، يقـو المعمـ بتقديـ السمة الثانية وىكذا.
 
تقويـ تعمـ الطمبة لممفيوـ حتى ىذه المحظة، وذلؾ بسؤاليـ عف السمات الحرجة لممفيوـ أو  .10

 الصفات العبلقية وبإعطاء المزيد مف األمثمة وال أمثمة حوؿ ىذا المفيوـ.
 
طرح عدد كبير وجديد مف األمثمة وال أمثمة عمى المفيـو والطمب مف الطمبة تميزييا إلى مثاؿ  .11

 منتمي وغير منتمي وتعميؿ اإلجابات الخاطئة.
 
 مفيـو مستخدميف لغتيـ الخاصة.تكميؼ الطمبة بإعادة ذكر السمات الحرجة والصفات العبلقية لم .12

 
 تكميؼ الطمبة بتطبيؽ المفيـو بمواقؼ جديدة غير تمؾ التي طرحيا المعمـ في شرحو وأمثمتو. .13
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 ;اليندسي رالتفكي  4.3.3

 ;التفكير 2.4.3.3

التفكير ىو اليبة العظمى التي منحيا اهلل تعالى لئلنساف، وىو أرقى العمميات العقمية والنفسية التي 
اإلنساف عف غيره مف الكائنات الحية، فالحضارات البشرية منذ أقدـ العصور حتى اآلف دليؿ  تميز

عمى تفكير اإلنساف المميز لموصوؿ إلى األفضؿ، فقد ربط الرياضي الفيمسوؼ ديكارت وجود اإلنساف 
ير ولكف بنسب بقدرتو عمى التفكير في شعاره )أنا أفكر إذف أنا موجود(، فكؿ فرد لديو القدرة عمى التفك

 (.2008متفاوتة )الطنة، 

لمبيئة الصفية التي يوفرىا المعمـ دور ميـ في تنمية التفكير لدى الطبلب، ولكف يرجع عدـ اىتماـ 
بعض المعمميف ببناء بيئة صفية تتسـ باالحتراـ وحرية التعبير عف الرأي خوفا مف عدـ التزاـ الطبلب 

 (.2014وي، بآداب التعمـ أو فوات زمف الحصة )رشما

( إلى نماذج مف السموكيات السائدة والخاطئة في المدارس ذات العبلقة بالتفكير 2004ويشير جراوف )
التي يحرص المعمموف عمييا، ومف بيف السموكيات التي ذكرىا: أف المعمـ ىو مركز الفعؿ ويحتكر 

د محدد مف الطمبة يوجو معظـ وقت الحصة، ويقتصر دور الطمبة عمى التمقيف، ويعتمد المعمـ عمى عد
إلييـ األسئمة، وال يعطي الطمبة وقتا كافيا لمتفكير قبؿ اإلجابة، بؿ إنو مغـر بإصدار األحكاـ 
والتعميقات المحبطة لمف يجيبوف بطريقة تختمؼ عف طريقة تفكيره، وال يتقبؿ األفكار الغريبة واألسئمة 

ئية غير عادلة، ومعظميا مف النوع الذي الخارجة عف موضوع الدرس، ويوجو أسئمتو بطريقة انتقا
يتطمب ميارات تفكير متدنية، كما أنو ال ينوع في أساليبو ويقتصر غالبا عمى المحاضرة والسؤاؿ 

مف يظف أف  ئيس التفكير في مرحمة مبكرة، ومخطوالجواب عند المناقشة. لذلؾ ينبغي أف يبدأ تدر 
مف عمر اإلنساف، إنما أساس التفكير أف يتـ ترسيخو تدريس التفكير ليس ممكنا إال في فترات متأخرة 

مبكرا في حياة األطفاؿ منذ أف يعوا ما لدييـ مف أدوات تدفعيـ إلى التفتح الذىني والوعي بذاتيـ وبمف 
 حوليـ.
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وتعتبر الرياضيات مف المواد التي ينظر إلييا المربوف كواحدة مف أفضؿ الوسائؿ الخاصة بتنمية 
ويكوف المعمـ مطالب بإعطاء أىمية خاصة لما يساعد عمى تنمية ىذه الميارات،  الميارات الفكرية،

وخاصة أف أىداؼ تدريس مادة الرياضيات تنص عمى إكساب الطبلب ميارات التفكير خصوصا 
 (.2004ميارات التفكير العميا واإلبداعي )العجمي وآخروف، 

ية متناغما مع االىتماـ بتنمية التفكير عمى وقد جاء االىتماـ بتنمية التفكير في المناىج الفمسطين
الصعيديف القومي والعالمي، فقد جاء في مقرر الرياضيات لممرحمة األساسية العميا أف مف أىـ 
األىداؼ والمرتكزات في تدريس الرياضيات ىو توظيؼ أساليب التفكير االستقرائي والقياس وتنمية 

 (.2008ـ ذلؾ في فيـ المشكبلت وحميا )الطنة، التفكير المنطقي والبرىاف الرياضي واستخدا

عرؼ جوف دوي التفكير بأنو العممية التي يتـ بيا توليد األفكار عف معرفة سابقة ثـ إدخاليا في البنية 
المعرفية لمفرد، وىو أيضا معرفة العبلقة التي تربط األشياء ببعضيا والوصوؿ إلى الحقائؽ والقواعد 

 (.2000العامة )دياب، 

 واعد التي يجب أن يراعييا المعمم لتنمية ميارات التفكير العميا;الق

( عدة قواعد يجب أف يراعييا المعمـ لتنمية قدرات الطالب 2003( وجودت )2004وضع جراوف )
 عمى التفكير:

تعمـ الميارات العميا مف التفكير أمر ضروري لكؿ متعمـ، فيو ليس رفاىية أو ميارة لمطبلب الموىوبيف،  .1
نو يتطمب أساليب معينة لمتنمية، فقد يواجو الفرد بعض المواقؼ التي تحتاج إلى اتخاذ قرار، مما بؿ إ

يتطمب ميارات عميا مف التفكير، وتدريس ىذه الميارات يستمـز استخداـ المعمـ لمواقؼ تعميمية غير مألوفة 
 عف طريؽ معالجة المعمومات مف أجؿ إنتاج مخرجات جديدة.

تطمب مستويات عميا لمتفكير فإف ذلؾ يعتمد عمى ذكاء المتعمـ، فإذا تـ التحصيؿ مف إذا كاف النشاط ي .2
 خبلؿ استدعاء المعمومات وبدوف إعادة ترتيب ليا، فمـ يحدث تفكير عالي المستوى.

مف أجؿ تقويـ ميارات التفكير العميا لدى الطمبة يجب وضعيـ في موقؼ محير أو سؤاؿ ال يمكف  .3
 عاء بسيط لممعمومات.إجابتو مف خبلؿ استد

 يجب أف يمتزج تدريس الميارات األساسية والعميا داخؿ الفصؿ الدراسي. .4
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االىتماـ بمساعدة الطمبة الذي لدييـ صعوبات في التعمـ لتنمية ميارات التفكير العميا، وقد أكدت  .5
التعمـ وخاصة البحوث أف الفشؿ في إثراء أو صقؿ ميارات التفكير يعتبر سببا أساسيا في ظيور صعوبات 

 في التعميـ في المراحؿ األساسية الدنيا.
 

 اليندسة وأىداف تدريسيا; 3.3.4.3

تعد اليندسة مف الفروع الميمة في الرياضيات، ألنيا أكثر ارتباطا في القدرة عمى التفكير، وىو في 
ب محتويات الوقت نسفو مادة حيوية وممتعة، وخصائصيا ومكوناتيا مرتبطة بواقعنا، فمو الحظ الطال

غرفتو مثبل لرأى العديد مف األشكاؿ والمجسمات اليندسية مف حولو بمساحات وأحجاـ مختمفة قد ال 
يشعر بوجوده مف حولو، ويعود ذلؾ إلى عدـ ربط اليندسة بالواقع المعاش، لدرجة أف الطالب قد 

، وأف لمبة يندىش عندما يكتشؼ أف دوالبو بشكؿ متوازي مستطيبلت، وأف غرفتو مكعبة الشكؿ
اإلضاءة اسطوانية، وكمما دقؽ أكثر اكتشؼ المزيد مف األشكاؿ اليندسية المختمفة التي درسيا بصورة 
محددة في مدرستو، لذا ال يخفى عمى أحد أف حؿ المسألة اليندسية يشكؿ جانبا كبيرا وركنا أساسيا مف 

احثيف لمبحث عف أفضؿ الطرؽ أركاف المسألة اليندسية، فبلبد في ىذه الحالة أف تتجو جيود الب
 (.1991والممارسات التي تؤدي إلى رفع مقدرة الطالب في حؿ المسألة اليندسية )الجمرة، 

 
( إلى أف اليندسة مف أكثر فروع الرياضيات ارتباطا بالقدرة عمى التفكير في 2000ويشير شعباف )

، ا يواجيونو في الفروع األخرىمستوياتو العميا، وأف ما يواجو الطمبة منيا مف صعوبات قد يفوؽ م
ويعتبر موضوع اليندسة مف أبرز معايير عقد التسعينيات ومطمع األلفية الثالثة في منياج الرياضيات 
دراؾ عبلقاتيا أمراف مرتبطاف ببيئة الفرد وحياتو  لممرحمتيف األساسية والثانوية، فالمعرفة اليندسية وا 

 (.1994اضيع رياضية وعممية أخرى )خصاونة، اليومية، عبلوة عمى ارتباطيا الوثيؽ بمو 
 

ثارتو، وىي  وليست اليندسة بمعزؿ عف الرياضيات، فينظر إلييا رياضيا عمى أنيا طريقة التفكير وا 
معرفة منظمة تتسـ بالتنظيـ والتسمسؿ، فتكوف أصبل مف التعابير غير المعرفة وتصؿ في النياية إلى 

ية، وىي فف تتسـ بالجماؿ والتناسؽ وتسمسؿ أفكارىا واالستمتاع التعميمات والميارات الرياضية واليندس
في عمميا ومشاىدتيا، فرسومات أشكاليا وعمؿ مجسماتيا يعد فنا راقيا متميزا يظير بوضوح فف الفناف 
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الرياضي في ذلؾ، نشأ عمـ اليندسة في مصر القديمة لحاجة المصرييف لمسح أراضييـ سنويا بعد كؿ 
ثـ انتقمت المعارؼ اليندسة مف المصرييف إلى اليوناف الذيف كاف ليـ الفضؿ في  فيضاف لنير النيؿ،

 (.2005إيجاد ما يعرؼ بالطريقة االستنتاجية في الرياضيات )أبو لوـ، 
 

واليندسة تحؿ الجزء األكبر مف الرياضيات الواقعية )المحسوسة( ويستطيع الطالب اإلحساس بيا عمى 
ضية األخرى والتي تعد تجريدية بالكامؿ وخاصة الجبرية فييا، فميس العكس مف بعض المواضيع الريا

مف السيؿ عمى الطالب التعامؿ معيا، لذا فمعظـ المفاىيـ اليندسية مفاىيـ فيزيائية يسيؿ التعامؿ 
معيا وتعميميا بيسر وسيولة، وتعد أكثر فروع الرياضيات استخداما لؤلىداؼ النفس حركية، وىذا 

، يعطييا قيمة عممي  (.2005ة محسوسة ال مجردة )أبو لـو

حيزا بارزا، لما ليا مف قيمة تربوية وفائدة عممية  الفمسطينيةندسة في مناىج الرياضيات وتحتؿ الي
تنعكس عمى شخصيات المتعمميف في جوانب متعددة، فيي تنمي القدرة عمى التفكير االستداللي 

يف بطرؽ وأساليب لمتعامؿ مع المشكبلت التي تواجييـ والتأممي واالستقرائي والعممي، كما تزود المتعمم
مف خبلؿ توظيؼ مكتسبات وموضوعات اليندسة في شتى المواقؼ الحياتية، وتيدؼ أيضا إلى ترسيخ 
المفاىيـ والمصطمحات واألشكاؿ اليندسية واستنتاج العبلقات بينيا وآليات توظيفيا في خدمة ذلؾ، 

 (2006) رياف، والبرىاف اليندسي.وتنمي لدى المعمميف ميارات الرسـ 

 
 نموذج فان ىيل في التفكير اليندسي; ;3.3.4.4

( أف )فاف ىيؿ( الحظ أثناء تدريسو لميندسة في منتصؼ القرف 2007زينة وعباينة ) وبضح أأو 
العشريف مدى الصعوبة التي تواجو الطمبة في تعمـ مادة اليندسة، ومرد ذلؾ إلى أسموب المعمـ الذي 

 يندسة بمغة ال تناسب مستوى تفكير الطمبة.يدرس ال
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وقد توصؿ )فاف ىيؿ( إلى أف تعمـ اليندسة يمر في خمسة مستويات ىرمية تمثؿ مراحؿ التفكير 
 اليندسي، وىذه المستويات ىي:

 (VISUAL LEVEL البصري )المستوى األول; 

مف خبلؿ مظيرىا كؿ كاألشكاؿ اليندسية  يدرؾيتعمـ الطالب بعض المفردات، و  في ىذا المستوى
تمييز  ، وال يستطيعالشكؿ اليندسي كوحدة واحدة( إلى) ينظر  العاـ، وليس كمجموع أجزائيا

عمى شكميا  عمى التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية وتسميتيا وتمييزىا اعتمادا قادر البالطخصائصيا، ف
ب أو الشباؾ ولكنو ال يكوف . فمثبًل يتعرؼ عمى شكؿ المستطيؿ ألنو يشبو السطح الخارجي لمباالكمي

عمى عمـ بخواص المستطيؿ مثؿ أف كؿ ضمعاف متقاببلف متوازياف. ويستطيع الطالب مف خبلؿ 
الشكؿ الكمي اكتشاؼ حموؿ المسائؿ اليندسية، ويمكف لمطالب في ىذه المرحمة أف يتعمـ المصطمحات 

 (1997شرط أف تكوف بمغة محسوسة وبأسموب ممموس)عبد القادر، 

 

 :(2013كما أوردتيا )خمؼ اهلل ،  مظاىر ىذا المستوى ومف

 التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية مف بيف أشكاؿ متعددة بصورتيا البسيطة. .1

 مثاؿ: التعرؼ عمى المربعات مف بيف مجموعة مختمفة مف األشكاؿ اليندسية.

 .التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية مف بيف مجموعة متعددة األشكاؿ وفي أوضاع مختمفة .2

 مثاؿ: التعرؼ عمى المستطيبلت أو المثمثات في صورىا المختمفة.

 

 

 

 

 ( التعرؼ عمى المثمثات في صورىا المختمفة 2.8شكؿ )
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 تحديد شكؿ ىندسي أو أكثر ضمف أشكاؿ ىندسية متداخمة. .3

 مثاؿ: تحديد أشكاؿ ىندسية مثؿ الخطوط المتوازية أو المثمثات في شبكة مثمثية

 

 شكاؿ ىندسية.تركيب ورسـ ونسخ أ .4

 مثاؿ: تكويف مستطيؿ باستخداـ مثمثات صغيرة مف الورؽ )تبميط(.

  

 

 

 

 كويف مستطيؿ باستخداـ مثمثات صغيرة مف الورؽ ) تبميط(( ت2.9شكؿ ) 

 تسمية األشكاؿ وخصائصيا باستخداـ مسميات عممية أو غير عممية. .5

 ة )ب( أو زاوية )ج(مثاؿ: اإلشارة إلى الزاوية بموف معيف أو برمز، مثؿ زاوي

 

 معيف أو برمز مثؿ ب أو جالزاوية بموف  إلى اإلشارة( 2.10شكؿ ) 
 مقارنة وتصنيؼ أشكاؿ ىندسية اعتمادا عمى مظيرىا العاـ. .6

، ويصنفوا المربعات األوؿمثاؿ: يقارف الطبلب بيف المربع والمستطيؿ باعتبار أف الثاني أوسع مف 
 ىا أشكاال متشابية مف حيث المظير.والمستطيبلت وأشكاؿ أخرى باعتبار 
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 يصؼ الطبلب لفظيا بعض األشكاؿ كما تبدو ليـ أشكاال كمية. .7

مثاؿ: يصؼ الطبلب المستطيؿ عمى أنو مشابو لممربع، متوازي األضبلع مستطيؿ منحرؼ الزاوية، 
 الزاوية مثؿ عقرب الساعة.

 االعتماد عمى خصائصيا.حؿ بعض األسئمة الروتينية مف خبلؿ إجراء بعض العمميات وليس ب .8

 .يستخدـ مثمثاف متطابقاف لعمؿ مستطيؿ أو عمؿ مثمث آخر كما في الشكؿ المجاورمثاؿ: 

 

 

 

 

 بقيفاتكويف مثمث أو مستطيؿ مف مثمثيف متط : 2.11شكؿ 

 التعرؼ عمى أجزاء الشكؿ اليندسي. .9

 ولكف في ىذا المستوى ال يستطيع الطبلب:

  اتو، رغـ أف الطبلب يتعرفوف عمى المربع مف خبلؿ مظيره العاـ، تحميؿ الشكؿ اليندسي إلى مكون
 أو زواياه. أضبلعولكنيـ ال يستطيعوف إدراؾ تساوي 

  التفكير في الخصائص المميزة لصفوؼ مف األشكاؿ اليندسية، مع أف الطبلب يستطيعوف تحديد
 يستطيعوف تعميـ ذلؾ عمى أضبلع المربع أو اإلشارة إلييا، ويتحققوف مف تساوييا بالقياس، لكنيـ ال

 مربعات أخرى.
  الوصوؿ إلى تعميمات متعمقة باألشكاؿ اليندسية، في ىذا المستوى ال يستطيع الطبلب استخداـ

 عبارات "كؿ، بعض، ال شيء مف" عند المقارنة أو اإلشارة بعض خواص األشكاؿ اليندسية.
و التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية مما سبؽ تخمص الباحثة إلى أف الطالب في ىذا المستوى يمكن

)مربعات، مثمثات .......( لكف ينظر إلييا كوحدة واحدة مف خبلؿ مظيرىا العاـ ولكنو ال  المختمفة
 يدرؾ خصائصيا و مميزاتيا وعبلقاتيا ببعضيا بعضًا.
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 (Analysis) التحميلالمستوى الثاني; 
سي والمقارنة بينو وبيف أشكاؿ أخرى في ىذا المستوى يستطيع الطبلب التعرؼ عمى الشكؿ اليند

في ىذا وتصنيفو اعتمادا عمى خصائصو، كما يستطيعوف تحميؿ الشكؿ اليندسي إلى مكوناتو، 
المستوى يستطيع الطالب مثبًل أف يعرؼ أف جميع أضبلع المربع متساوية، وأف كبل مف قطري المعيف 

حربي الإدراؾ أف كؿ مربع ىو معيف) ىو المنصؼ العمودي لآلخر، لكنو في نفس الوقت يصعب عميو
   . The Aspect of Geometryوسمي ىذا المستوى باسـ مظير اليندسة ( .2003،
 

 ;(3117)ريان  أوردىاومن مظاىر ىذا المستوى كما 
 التعرؼ واختبار العبلقات بيف مكونات الشكؿ اليندسي. .1

ف لممربع أربعة أضبلع وأربع مثاؿ: يحدد الطبلب أضبلع وزوايا شكؿ ىندسي معيف، ويبلحظوف أ
 زوايا متطابقة.

 استخداـ مصطمحات مناسبة متعمقة بمكونات الشكؿ اليندسي وخصائص. .2

مثاؿ: يبلحظ الطبلب أف األضبلع المتقابمة في متوازي األضبلع متوازية، ويختبروف توازييا وتطبقيا 
 باستخداـ عيداف الثقاب.

 العبلقة بيف مكوناتيما.المقارنة بيف شكميف ىندسييف اعتمادا عمى  .3

مثاؿ: يبيف الطبلب أوجو التشابو أو االختبلؼ بيف المربع والمستطيؿ اعتمادا عمى زواياىما أو 
أضبلعيما، كما يصيغوف قاعدة لتمييز األشكاؿ الرباعية اعتمادا عمى عدد الزوايا أو القوائـ أو عدد 

 أزواج األضبلع المتوازية.

اعتمادا عمى خصائصيا واستخداـ ذلؾ في رسـ وتركيب أشكاؿ وصؼ األشكاؿ اليندسية لفظيا  .4
 معينة.

 مثاؿ: يرسـ الطبلب شكبل ىندسيا مف خبلؿ بطاقة الخصائص، عندما يقرأ الطبلب الخصائص اآلتية:

 أربعة أضبلع.



11 
 

 جميع األضبلع متساوية.

 والمطموب رسـ الشكؿ الذي يحقؽ الخصائص السابقة بشرط أف ال يكوف مربعا.

 خصائص األشكاؿ اليندسية تجريبيا وتعميميا عمى صفوؼ أخرى مف األشكاؿ. اكتشاؼ .5

مثاؿ: بعد تمويف زوايا مناسبة في شبكة مثمثية، يبلحظ الطبلب أف مجموع الزوايا الداخمية لممثمث 
( درجة، ثـ يعمـ الطبلب ذلؾ عمى 180يساوي الزاوية المستقيمة، أي أف مجموع زوايا المثمث يساوي )

 أخرى.مثمثات 

 يصؼ الطبلب صفوؼ مف األشكاؿ اليندسية مف خبلؿ خواصيا. .6

مثاؿ: يصؼ الطبلب المربع كاآلتي: لو أربعة أضبلع، وأربعة زوايا قوائـ، جميع األضبلع متساوية، 
 واألضبلع المتقابمة متوازية.

 يعطي الطبلب اسـ الشكؿ اليندسي إذا عرؼ خصائصو. .7

ؿ عمى الشكؿ، كما يعطوف اسـ الشكؿ الذي تنطبؽ عميو مثاؿ: يعطي الطبلب خصائص محددة كدلي
 خصائص أساسية.

التعرؼ عمى الخصائص المستخدمة في تمييز صفوؼ مف األشكاؿ اليندسية التي يمكف تطبيقيا  .8
 عمى صفوؼ أخرى، والمقارنة بيف صنفيف مف األشكاؿ اعتمادا عمى خصائصيما.

ة في متوازيا األضبلع متوازية فإنيـ يتبينوف تمقائيا مثاؿ: عندما يبلحظ الطبلب أف األضبلع المتقابم
 أف ىذه الخصائص تنطبؽ عمى المربعات.

 يكتشؼ الطبلب خصائص أشكاؿ ىندسية غير مألوفة لدييـ. .9
 حؿ مسائؿ ىندسية باستخداـ خصائص األشكاؿ المعروفة لدييـ. .10

جزئتيا أو بتحويميا إلى مثاؿ: يحؿ الطبلب مسائؿ ىندسية متعمقة بإيجاد مساحة أشكاؿ جديدة، بت
 أشكاؿ يستطيعوف إيجاد مساحتيا )تجزئة توازي األضبلع إلى مثمثيف ومستطيؿ(.

صياغة واستخداـ التعميمات المتعمقة بخصائص األشكاؿ )بتوجيو مف المعمـ أو المقرر أو بجيود  .11
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 التمميذ الذاتية( واستخداـ لغة مناسبة لذلؾ )مثؿ: كؿ، بعض، ال شيء مما(.

 

 طالب في ىذا المستوى غير قادرين عمى;لكن ال

 _ شرح العبلقة  بيف خصائص الشكؿ اليندسي.

مثاؿ: عندما يبلحظ الطبلب متوازي األضبلع عمى شبكة ىندسية، فإنيـ ال يستطيعوف شرح أف 
 خاصية "الزوايا المتقابمة متساوية" ىي خاصية تتبع خاصية "األضبلع المتقابمة متوازية".

  تعريفات رسمية )استداللية(.صياغة واستخداـ 
مثاؿ: عندما يطمب مف الطبلب تعريؼ متوازي األضبلع، فإنيـ يذكروف خصائص متعددة لكنيـ ال 

 يستطيعوف تحديد أو تمييز الخصائص الضرورية والكافية.
 .شرح تصنيفات العبلقات بيف خصائص األشكاؿ اليندسية 

 .ت متوازيات أضبلع"مثاؿ: ال يستطيع الطبلب توضيح أف "كؿ المستطيبل
  إدراؾ الحاجة إلى البراىيف أو التفسيرات المنطقية لمتعميمات التي تـ استنتاجيا تجريبيا، كما ال

 يستطيعوف استخداـ لغة صحيحة متعمقة بذلؾ )مثؿ: إذا كاف_ فإف، ألف(.
مية = ال يستطيع الطالب إعطاء برىاف رياضي صحيح لمتعميـ " مجموع زوايا المثمث الداخمثاؿ: 
180 "  ،(2006) رياف 

مما سبؽ تخمص الباحثة إلى أف الطالب في ىذا المستوى يستطيع تحميؿ األشكاؿ اليندسية عمى 
ائؿ اليندسية باالعتماد عمى سأساس خصائصيا وأجزائيا والعبلقات بيف تمؾ األجزاء، وحؿ بعض الم

 تخداـ البرىاف الرياضي.لكنو ال يرقى إلى اساليندسية ببعضيا البعض،  ؿعبلقات األشكا

 (Informal Deducton"غير الشكمي " )  وى الثالث; االستدالل شبو الرسميالمست

يستطيع الطبلب في ىذا المستوى تصنيؼ صفات وخصائص األشكاؿ واكتشاؼ خصائص أخرى لو، 
 وتكويف عبلقات متبادلة بيف األشكاؿ المختمفة واستخداـ لغة التعميـ، كما يستطيع استخداـ
استراتيجيات لحؿ المسائؿ تعتمد عمى التبرير المنطقي وفيـ معنى البرىاف، وقد أطمؽ فاف ىيؿ عمى 

 .The Essence of Geometryىذا المستوى اسـ جوىر اليندسة 
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 :(2013) خمؼ اهلل أوردتياكما  ومف مظاىر ىذا المستوى

 ية واختبار كفايتيا.التعرؼ عمى الخصائص المختمفة التي تميز صفوؼ مف األشكاؿ اليندس .1

مثاؿ: يختار الطبلب الخصائص التي تميز صفوؼ مف األشكاؿ اليندسية )المربعات، متوازيات 
 األضبلع( واختبار كفايتيا بالرسـ أو التركيب.

 .معينا شكبل ىندسياعدد مف الخصائص الكافية لوصؼ  قؿأتحديد  .2

كؿ ضمعيف متقابميف متساوييف، فإنو  قائمة بخصائص المربع مف ضمنيا أف فيو إعطاء الطالبمثاؿ:
، عبد القادر) ليست ضرورية إذا أف مف الخصائص الموجودة أف جميع أضبلعو متساوية أنيايرى 

1997). 

 صياغة واستخداـ التعريفات لصفوؼ مف األشكاؿ اليندسية. .3

مة، ) سبلمثاؿ: يستطيع الطبلب صياغة تعريؼ لممعيف، وتوضيح متى يكوف معينا ومتى ال يكوف.
1995). 

 إعطاء برىاف استنتاجي باستخداـ بعض الوسائؿ أو الرسومات أو المواد اليندسية. .4

 مثاؿ: يستنتج الطبلب اآلتي:

 ج ألف كمييما مساوية لمزاوية ب.    أ=     ب، فإف     ج=     ب،     أ=      إذا كانت

 

 

 

 

 

 يا خاصية التعدي: مف خبلؿ الشكؿ يستنتج الطالب تساو زوا2.12شكؿ  

 ب أ

 ج
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 تركيب صفوؼ مف األشكاؿ اليندسية. .5

مثاؿ: إذا سأؿ الطبلب: ىؿ المربع متوازي أضبلع؟ يجيب الطبلب باإليجاب ألف كبلىما لو نفس 
 .(1995)سبلمة،  خصائص متوازي األضبلع، وىناؾ خاصية مميزة لممربع "زواياه قوائـ".

بلب يبينوف أف خاصية األضبلع المتقابمة وكذلؾ عندما يعطوف مجموعة خصائص المربع فإف الط
 متساوية ألف جميع أضبلع المربع متساوية.

 اكتشاؼ خصائص جديدة باالستنتاج. .6

درجة( وذلؾ  540مثاؿ: يستنتج الطبلب أف مجموع قياسات الزوايا الداخمية لممضمع الخماسي )
لؾ عمى جميع درجة( ويعمـ الطبلب ذ 180درجة( ومثمث ) 360بتجزئتو إلى شكؿ رباعي )

 المضمعات الخماسية.

 تركيب مجموعة مف الخصائص في شكؿ تسمسمي )شجرة العائمة(. .7

مثاؿ: يبيف الطبلب أف قاعدة مساحة متوازي األضبلع قد تـ اشتقاقيا مف مساحة المستطيؿ، ثـ 
 يرتبوف ذلؾ في شكؿ مناسب.

 .و إرشاد بمفردىـ(لبرىاف، توجيو أإعطاء برىاف استنتاجي عف طريؽ )تكممة جزء مف ا .8

 مثاؿ: بعد مساعدة الطبلب عمى استنتاج قاعدة الزاوية الخارجية لممثمث

 ج      + ب    أ=        

 يستطيع الطبلب تبرير استنتاج مشابو عمى مثمثات أخرى.

 ع      ص+      س=  

 

 

 : مف خبلؿ األشكاؿ االستنتاج بالمقارنة  2.13شكؿ 
 أ

 ج

 ب

 س

 ع ص
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 ر أثناء البرىاف االستنتاجي لنظرية ىندسية معينة.إعطاء أكثر مف تفسي .9

 مثاؿ: إعطاء أكثر مف تفسير أثناء إثبات قاعدة مجموع الزوايا الداخمية لممضمع الخماسي.

 التعرؼ عمى االستراتيجيات واستخداميا في حؿ المسائؿ اليندسية. .10

 مثاؿ: في الشكؿ المرافؽ

 إذا كاف ) أ ب ج( مثمث

 أ ب  طع المستقيمةوكانت س منتصؼ الق

 ب ج     //س ص  

 المطموب: إيجاد نسبة  س ص    إلى    ب ج

 يستخدـ الطبلب استراتيجيات متسمسمة لموصوؿ إلى نطاؽ الزوايا

 وعميو يكوف المثمثاف متشابييف

 2: 1إذا..... س ص   :    ب  ج    كنسبة 

 عمى:يدرؾ الطبلب دور البرىاف االستنتاجي، لكنيـ غير قادريف  .11

 _ إدراؾ الحاجة إلى التعريفات أو االفتراضات.

 _ التمييز بيف العبارة ومعكوسيا.

 _ تكويف عبلقة بيف النظريات.

  

 ص

 ج

 أ

 س

 ب



12 
 

 (Formal Deduction Level)"االستدالل الرسميلمستوى الرابع; االستدالل المجردا

والتعريفات  أف يفيـ مغزى االستدالؿ، ودور كبل مف المسممات في ىذا المستوىالب الطيستطيع 
العبلقات  بيف النظريات  إلىاليندسية، كما أنو يستطيع التوصؿ  األنظمةوالنظريات، والبراىيف داخؿ 

بعض العبلقات وبناء البراىيف  ةاـ االفتراضات والمسممات لبرىناستخدوحاالتيا الخاصة  كما يستطيع 
الخواص التي تحدد المفيوـ )عبد ، ويميز بيف الضروري والكافي لمجموعة مف خطوات البرىاف ؿوتعمي

 (.1997القادر، 

 :(2006) رياف أوردىاكما  ومف مظاىر ىذا المستوى 

 التعرؼ إلى الحاجة لممعرفات والبلمعرفات والمسممات األساسية. .1

مثاؿ: إعطاء أمثمة عمى البديييات والمسممات والنظريات في ىندسة إقميدس المستوية ويصؼ العبلقة 
 بينيا.

 مى خصائص التعريفات المجردة )الضرورية والكافية( واإلتياف بتعاريؼ متكافئة.التعرؼ ع .2

مثاؿ: يحدد الطبلب الخصائص الكافية لتعريؼ الشكؿ اليندسي )مثؿ متوازي األضبلع(، واشتقاؽ 
 خصائص أخرى مف إحدى الخصائص الكافية.

 ستوى الثالث.إثبات نظريات في نظاـ المسممات أو عبلقات تـ التعرؼ عمييا في الم .3

درجة )باستخداـ مسممة التوازي أو  180مثؿ: يثبت الطبلب أف مجموع الزوايا الداخمية لممثمث تساوي 
 وليس باالستقراء كما فعؿ في المستوى الثالث. نظريات حوؿ مجموع الزوايا المتجاورة(.

 إثبات العبلقة بيف النظريات أو القوانيف ذات الصمة. .4

الشكؿ رباعي دائري فإف مجموع كؿ زاويتيف متقابمتيف ثبات أف "إذا كاف مثاؿ: يستطيع الطبلب إ
 والعكس صحيح"  180=

 مقارنة براىيف مختمفة لنظرية معينة. .5

)باستخداـ اليندسة  لنظرية المثمث المتساوي الساقيف المختمفة لبراىيفمثاؿ: يقارف الطبلب بيف ا
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 .ه الطرؽ االقميدية، واليندسة التحميمية( ثـ يقارف بيف ىذ

 ابتكار براىيف مف مجموعة بسيطة مف المسممات باالسترشاد بنظاـ اليندسة اإلقميدية. .6

 مثاؿ: يقدـ الطبلب براىيف لنظريات في ىندسة التحويبلت.

مما سبؽ تخمص الباحثة إلى أف الطالب في ىذا المستوى ، يميز بيف الشروط الضرورية والكافية 
واستخداـ أكثر مف طريقة لبرىاف تعميمات ونظريات ىندسية، ويكتشؼ ، لمتميز بيف األشكاؿ اليندسية

براىيف جديدة عف طريؽ المسممات. لكنو ال يستطيع المقارنة بيف األنظمة المختمفة، أو دراسة االتساؽ 
  .بيف مجموعة مف المسممات

 (Rigor Levelستداللي المجرد الكامل " التجريد" )المستوى الخامس; اال

 إثباتاالستدالؿ المنطقي المجرد كما ىو مستخدـ في  فيـ الب مف الط تمكفستوى يفي ىذا الم
يستطيع و ، والنظريات والمسممات، والبلمعرفات لعبلقات المتداخمة بيف المعرفات النظريات، كما ويفيـ ا

سابؽ، ا ىو الحاؿ في المستوى الالطالب في ىذا المستوى بناء برىاف وليس تذكر البرىاف أو تكممتو كم
البرىاف غير المباشر، واستنتاج نظريات في أنظمة المسممات اليندسية المختمفة،  دوريتعرؼ و 

، )سبلمة واستحداث مسممات جديدة اعتمادا عمى النظاـ اليندسي. ،والمقارنة بيف ىندسات مختمفة
1995). 

اـ ميارات ذىنية يقع ىذا المستوى عمى رأس مستويات التفكير اليندسي، ويتطمب مف الطبلب استخد
صة المرحمتيف خا الفمسطينية ج الرياضيات المدرسيةىامتقدمة ال تتناسب مع المحتوى اليندسي في من

 الدنيا واألساسية العميا .األساسية 

 :(2013) خمؼ اهلل أوردتياكما  مف مظاىر ىذا المستوى

 برىنة نظريات في أنظمة مسممات ىندسية مختمفة. .1
 نية عمى المسممات.المقارنة بيف أنظمة مب .2
 (.االكتماؿإثبات خصائص مجموعة مف المسممات )االتساؽ، االستقبللية،  .3
 ابتكار أنظمة مسممات في أحد فروع اليندسة. .4
 ابتكار طرؽ لحؿ بعض المشكبلت اليندسية. .5
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 ابتكار طرؽ واستراتيجيات لبرىنة بعض النظريات اليندسية. .6

ـ المستويات األربعة األخرى وذلؾ ألف معظ لقيتوتماـ الذي وترى الباحثة أف ىذا المستوى لـ يمؽ االى 
في التخصصات الجامعية  إالالجامعات ال تتعدى المستوى الرابع اليندسة التي تدرس في المدارس و 

الرياضيات، وألف ىذا المستوى يتعمؽ ببناء وبرىنة نظريات ىندسية معينة وبالتالي  فيو ال  أقساـفي 
 خاصة. إبداعيةنو يتطمب قدرات يناسب طبلب المدارس أل

مف خبلؿ تتبع مستويات التفكير اليندسي نجد أنيا تنطمؽ مف معالجات حسية معرفية بسيطة تبدأ في 
أدائيا مف التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية وتسميتيا ووصفيا وتمييزىا ورسميا بناء عمى مظيرىا العاـ، 

شكاؿ المختمفة والتوصؿ إلى تعميمات ىندسية ثـ التدرج نحو إدراؾ الخصائص والعبلقات بيف األ
وبرىنتيا، وانتياء بميارات ذىنية متقدمة تقوـ عمى فيـ أنظمة ىندسية متعددة وبرىنة  ومقارنة  
نظريات في ىذه األنظمة، كما تأخذ ىذه المستويات بنية ىرمية في تتابعيا، مراعية بذلؾ النمو 

 (2006) رياف، مخبرات والمعارؼ اليندسية.السيكولوجي لممتعمميف والبناء المنطقي ل

 

 خصائص مستويات التفكير اليندسي;.3.3.4 5

 :( خصائص مستويات التفكير كما يمي2008أوردت الطنة )

 ;Sequentialالتتابع  .2

وتعني  أف المستويات اليندسية متتابعة، بحيث أف االنتقاؿ مف مستوى إلى المستوى الذي يميو ال 
المتعمـ باألنماط التفكيرية في المراحؿ األقؿ منو، فمثبل لوصوؿ المتعمـ لممستوى يتـ إال إذا مر 

الثاني عميو أف يكوف قد تعدى المستوى األوؿ، ولوصولو إلى المستوى الثالث عميو أف يكوف قد 
 اكتسب خبرات ذىنية متضمنة في المستوييف األوؿ والثاني وىكذا.

 ;Advancementالتقدم  .3

قاؿ مف مستوى معيف إلى مستوى أعمى منو يعتمد بدرجة كبيرة عمى المحتوى ويعني أف االنت
والخبرات التعميمية عند الطبلب أكثر مف اعتماده عمى السف أو النمو البيولوجي، فتبلميذ الصؼ 
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الثالث االبتدائي مثبل يمكنيـ الوصوؿ إلى المستوى األوؿ، في حيف نجد تبلميذ في مراحؿ تعميمية 
اوزوف ىذه المستوى، وىذا ال يعني بالطبع نفي العبلقة بيف العمر والخبرات التعممية عميا ال يتج

 بقدر ما يتعمؽ بنوع وطبيعية ىذه الخبرات عند الطبلب.

 ;Linguisticsالمغة  .4

ويعني أف لكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي مصطمحاتو الخاصة بو بما تتضمنو مف 
، فمغة التواصؿ اليندسية المستخدمة في المستوى الثاني قد ال مسميات ومفاىيـ ورموز وعبلقات

 تكوف مفيومة لمف ىـ في المستوى األوؿ.

 ;Mismatchعدم التوافق  .5

مف مستوى لغة الطبلب فإف التواصؿ يكوف بينيما ضعفا  أعمىتعني أنو عندما تكوف لغة المعمـ 
 أو معدوما في بعض األحياف.

 

 ;Intrinsic an Extrinsic componentsمكونات أساسية وغير أساسية  .6

وتعني أف لكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي محور اىتماـ وتركيز معيف بحيث أف 
األنشطة التي تمارس في كؿ مستوى تكوف معدة وفؽ ىذا االىتماـ وأساسية في أنشطة المستوى 

التمييز أو تسمية األشكاؿ التالي، فالمستوى األوؿ يركز عمى األنشطة التي تتطمب التعرؼ أو 
دراؾ خصائص  اعتمادا عمى مظيرىا العاـ، في حيف يركز المستوى الثاني عمى اكتشاؼ وا 

 األشكاؿ اليندسية وىكذا.

ترى الباحثة أف خصائص مستويات التفكير اليندسي تزودنا بفيـ أعمؽ لطبيعة وخطوات تعمـ الطبلب 
 .عوبات التي تعترضيـ أثناء تعمميالمموضوعات اليندسية، مما يساعد في مواجو الص

 ;تقال من مستوى آلخر يتم عبر خمس مراحل( أن االنSenk,1989)  سينك يبينو 

ضرورة االنتقاؿ التدريجي أثناء التخطيط لتعميـ الدروس اليندسية، بطريقة تجعؿ البنية اليندسية منظمة  .1
 وذات معنى لدى الطبلب.
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ساب وتطوير لغتيـ اليندسية بما يحقؽ المطابقة بيف لغة توفير فرص مناسبة لمتبلميذ مف أجؿ اكت .2
 التواصؿ التعميمية مع الموضوعات اليندسية.

 الصفية ميارات أدائية وذىنية والحرص عمى تحقيؽ التكامؿ بينيا. األنشطةتضميف  .3
أف تعكس األنشطة اليندسية مواقؼ حياتيو متنوعة تثير في  المتعمميف فضوليـ العقمي وتحثيـ عمى  .4

 البحث والتجريب.

منح الطبلب الوقت الكافي لمتخيؿ والتحميؿ والتصنيؼ، واالبتعاد قدر اإلمكاف عف النمطية والتنويع في  .6
استراتيجيات تنفيذ مواقؼ التعمـ الصفية مف خبلؿ توفير فرص المناقشات الصفية أو الحوارات 

ثارة أنشطة استقرائية تتيح مرونة لمتبلميذ نحو اال  نتقاؿ إلى مستويات تفكير ىندسية أعمى.الجماعية، وا 
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 الدراسات السابقة 3.4
 الدراسات العربية; 3.4.2

 
 (mat 5نموذج مكارثي الفورمات ) ولالمحور األ الدراسات المتعمقة ب 3.4.2.2

 
الفورمػات والتػدريس التبػادلي  تيمعرفػة آثػر اسػتخداـ اسػتراتيجي ( دراسػة ىػدفت إلػى4102، تيػاف) رتاج

لتفكيػػر التػػأممي فػػي العمػػـو لمصػػؼ الثػػامف االساسػػي فػػي غػػزة، تكونػػت عينػػة الدراسػػة القصػػدية فػي تنميػػة ا
 اة التجريبيػػة درسػػو طالبػػة( فػػي المجموعػػ 20( طالبػػة مػػف طالبػػات مدرسػػة الماجػػد لمبنػػات بغػػزة، )54مػػف)

، بادليوفؽ استراتيجة التدريس التدرسو  ( طالبة في المجموعة التجريبية20، )الفورمات وفؽ استراتيجية
اختبارا لقياس ميارت التفكير التأممي لػدى  وقد استخدمت الباحثة االدوات التالية لتحقيؽ ىدؼ الدراسة:

الطالبػػات، فيمػػا توصػػمت الدراسػػة الػػى جممػػة النتػػائج التاليػػة فعاليػػة توظيػػؼ اسػػتراتيجية التػػدريس التبػػادلي 
،  كمػا ميارة وضع حموؿ مقترحػةو  لدى طمبة الصؼ الثامف االساسي مف خبلؿ ميارة الرؤية البصرية،

توصػػػػمت الدراسػػػػة إيضػػػػا إلػػػػى عػػػػدـ وجػػػػود عبلقػػػػة ارتباطيػػػػة فػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدي بػػػػيف درجػػػػات طػػػػبلب 
المجمػوعتيف التجػريبيتتف عمػػى مقيػاس ميػارة الوصػػوؿ إلػى اسػتنتاجات، وميػػارة إعطػاء تفسػيرات مقنعػػة، 

 وميارة الكشؼ عف المغالطات.
 

( عمػػػى 4MATىػػػدفت الػػػى استقصػػػاء اثػػػر نمػػػوذج الفورمػػػات )( دراسػػػة 4102) زىػػػرافاجػػػرت عيػػػاش و 
نحوىػا فػي مػدارس وكالػة الغػوث  فػي مػادة العمػـو وتحسػيف اتجاىػاتيف حصيؿ طالبات الصؼ السػادست

الدوليػػة فػػي األردف. تكػػوف مجتمػػػع الدراسػػة مػػف جميػػػع طالبػػات الصػػؼ السػػػادس االساسػػي فػػي مػػػدارس 
تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة   4104/ 4100اـ الدراسػػػي ( طالبػػػة لمعػػػ2644وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة وعػػػددىف )

 عينػػػػت المجموعتػػػػاف  ،رسػػػػة سػػػػوؼ االعداديػػػػة فػػػػي منطقػػػػة اربػػػػدمد( طالبػػػػة مػػػػف طالبػػػػات 44)القصػػػػدية 
الضػابطة و ( ، MAT2( طالبة درست بطريقػة)23)يبيةر التجالتجريبية والضابطة بشكؿ عشوائي حيث  

الباحثتػاف اختبػار لمتحصػيؿ ومقيػاس االتجيػات ( ضابطة درست بالطريقة التقميدية. وقد استخدمت 23)
التحصػيؿ تعػزى  . واظيػرت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ دالػة احصػائيًا فػي نتػائح اختبػارالعموـ نحو تعمـ

 ، وجػػػود فػػروؽ دالػػػة احصػػائيًا فػػػي اتجاىػػات الطمبػػػة نحػػو تعمػػػـصػػالح المجموعػػػة التجريبيػػةلممجموعػػة ول
 موعة التجريبية.العمـو لصالح المج العموـ يعزى لمطريقة

 
( التي ىدفت إلى تحديد أثر نموذج 2013كما وأظيرت الدراسة التي قامت بيا راضي)

في اكتساب مفاىيـ مادة عناصر الفف لدى طمبة الصؼ األوؿ في قسـ التربية (  (4MATمكارثي
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في السنة الفنية، حيث اعتمدت المنيج التجريبي، وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة قسـ التربية الفنية 
 (52)األولى في كمية التربية األساسية في الجامعة المستنصرية في بغداد، وتكونت عينة البحث مف 

في المجموعة الضابطة، استخدمت  (26)طالب وطالبة منيـ في التجريبية و (26)طالب وطالبة، 
اللة إحصائية بيف الباحثة اختبار اكتساب مفاىيـ فنية، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات د

متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 
 .التجريبية

 
( والتي ىدفت إلى معرفة أثر نموذج الفورمات عمى تحصيؿ المفاىيـ 2011في دراسة أجرتيا أحمد )

عداد تصور مقترح لمنيج وتنمية العادات العقمية والحس الوطني لدى تبلميذ الصؼ األ وؿ اإلعدادي وا 
الدراسات االجتماعية في ضوء نموذج الفورمات لمكارثي، حيث اعتمدت ىذه الدراسة المنيج الوصفي 

تمميذا مف مدرسة مبارؾ اإلعدادية  (68)التحميمي والتجريبي، وكانت عينة الدراسة التجريبية مكونة مف 
ميذ الصؼ السابع األساسي، وقد استخدمت الباحثة في محافظة الوادي الجديد في مصر مف تبل

اختبارا لكؿ مف المفاىيـ الوطنية والعادات العقمية لتدريس وحدة في مادة التاريخ وىي وحدة المواطنة 
الصالحة، كما وقامت الباحثة بالتطبيؽ القبمي والبعدي عمى المجموعتيف قبؿ وأثناء تدريس الطمبة 

لممفاىيـ الوطنية والعادات العقمية، قسمت العينة إلى مجموعتيف تجريبية لمعرفة مدى اكتساب الطمبة 
تمميذ، كاف مف نتائج ىذه الدراسة وجود فروؽ ذات  (34)تمميذا وضابطة مكونة مف  (34)مكونة مف 

داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات تبلميذ 
التطبيؽ البعدي الختبار تحصيؿ المفاىيـ الوطنية لصالح المجموعة التجريبية، المجموعة الضابطة في 

 وكذلؾ الحاؿ بالنسبة الختبار العادات العقمية.

 

إلػى معرفػة اثػر أنمػوذج مكػارثي فػي التحصػيؿ الدراسػي لػػدى ت ىػدفالتػي (  1222أمػا دراسػة الجبػاوي )
مػػف طالبػػات الصػػؼ الرابػػع لدراسػػة  فكانػػت مجتمػػع ا .طالبػػات الصػػؼ الرابػػع العممػػي فػػي مػػادة الفيزيػػاء

        فػػػي مركػػػز محافظػػػة بابػػػؿ لمعػػػاـ الدراسػػػي )الدراسػػػة النياريػػػة( والثانويػػػة اإلعداديػػػةالعممػػػي فػػػي المػػػدارس 
الزرقػػاء لمبنػػات و تكونػػت عينػػة  إعداديػػةػػػ وقػػد اختػػار الباحػػث عينػػة قصػػدية مػػف مدرسػػة 1222/1222
( طالبػػػػة فػػػػي المجموعػػػػة 12المجموعػػػػة التجريبيػػػػة و) ( طالبػػػػة فػػػػي12) طالبػػػػة بواقػػػػع (12مػػػػف)البحػػػػث 
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واختبػػار تحصػػيمي  (4MATمحضػػرة وفػػؽ نمػػوذج ) تعميميػػة الدراسػػة فكانػػت مػػادة أدوات أمػػا الضػػابطة،
نتػػػائج الدراسػػػة  وجػػػود فػػػروؽ  داللػػػة  أظيػػػرتوقػػػد  .فقػػػرة مػػػف نػػػوع االختيػػػار المتعػػػدد (12)مكػػػوف مػػػف 

 .جموعة التجريبيالنيائي لصالح الم ؿإحصائية في اختبار التحصي

 

( فقد ىدفت إلى استقصاء أنماط التعمـ لػدى طمبػة الصػؼ 1222بينما دراسة رواشدة ،نوافمة، والعمري )
التاسػػع بحسػػب نمػػػوذج ىيرمػػاف وآثرىػػا عمػػػى التحصػػيؿ فػػػي مػػادة الكيميػػاء و اختبلفيػػػا بػػاختبلؼ جػػػنس 

مت استبانو لتحديد أنماط تعمػـ (  طالبة واستخد111(  طالبًا و)112الطالب. تألفت عينة الدراسة مف )
% مػف أفػراد العينػة مػف ذوي نمػط الػتعمـ المنفػرد و السػائد، بينمػا 11عينة الدراسة . أظيػرت النتػائج أف 

% مػػنيـ ذوو نمطػػيف أو ثبلثػػة أنمػػاط، أمػػا أنمػػاط الػػتعمـ المنفػػردة فقػػد كانػػت : التفػػاعمي، والػػداخمي، 21
يختمػػؼ  ءرت النتػػائج إلػى أف تحصػػيؿ الطمبػة فػػي الكيميػاالخػارجي، عمػػى الترتيػب. كمػػا أشػاو واإلجرائػي، 

باختبلؼ نمط التعمـ، بينما لـ تكف ىناؾ فروؽ في التحصيؿ تعزى لمجػنس أو لمتفاعػؿ بػيف نمػط الػتعمـ 
 و الجنس.

 

تقصي آثػر برنػامج تدريسػي قػائـ عمػى دمػج الػذكاءات  إلى( فقد أجرت دراسة ىدفت 1222بينما زيتوف)
عمػػػػى حػػػػؿ المشػػػػكبلت الرياضػػػػية  األساسػػػػيعمـ فػػػػي قػػػػدرة طالبػػػػات الصػػػػؼ الثػػػػامف المتعػػػػددة وأنمػػػػاط الػػػػت

طالبػػات مدرسػػة  طالبػػة( 11)مػػف قصػػديوعينػػة وقػػد اختػػارت الباحثػػة نحػػو تعمػػـ الرياضػػيات،  ودافعيػػتيـ
البرنػامج القػائـ  طالبة( تػـ تدريسػيا وفػؽ 11) وتـ تعيف المجموعتيف التجريبية اإلعدادية عمافاالشرفية 

تػػػـ تدريسػػػيا وفػػػؽ الطريقػػػة التقميديػػػة،  طالبػػػة( 11، الضػػػابطة )ات المتعػػػددة وأنمػػػاط الػػػتعمـ عمػػػى الػػػذكاء
أدوات ىمػػػػػا: مقيػػػػػاس قػػػػػدرة الطالػػػػػب عمػػػػػى حػػػػػؿ  أداتػػػػػافولتحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ الدراسػػػػػة اسػػػػػتخدمت الباحثػػػػػة 

المشكبلت، ومقياس الدافعية نحػو تعمػـ الرياضػيات، وأظيػرت نتػائج الدراسػة وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا 
الطريقػػػة  إلػػػىدرة الطمبػػػة عمػػػى حػػػؿ المسػػػائؿ الرياضػػػية  ودافعيػػػتيـ نحػػػو تعمػػػـ الرياضػػػيات تعػػػزى فػػػي قػػػ

 ولصالح المجموعة التجريبية.

 



11 
 

( في التحصيؿ الدراسي 4matتقصي فاعمية نظاـ فورمات ) إلى( دراسة تيدؼ 1222اف )مأجرت فمب 
الدراسػػة  ومجتمػػعلمغػػة االنجميزيػػة. ني ثػػانوي بمكػػة فػػي مػػادة اابتكػػاري لطالبػػات الصػػؼ الثػػإلو التفكيػػر ا

( وىػػي 11، وعينػػة الدراسػػة قصػػدية )1222/1222جميػػع طالبػػات الصػػؼ الثػػاني ثػػانوي لمعػػاـ الدراسػػي 
نيػػا ليكونػػا المجموعػػة التجريبيػػة فصػػوؿ اختػػارت الباحثػػة فصػػميف م 1ة والعشػػريف بمكػػة وبيػػا ثػػثانويػػة الثال

الدراسػػة فكانػػت وحػػدتيف  أدوات أمػػا(. 11ابطة )ليكونػػا المجموعػػة الضػػ اآلخػػريف( طالبػػة والفصػػميف 11)
( واختبػػػار تحصػػػيؿ فػػػي المغػػػة mat1وفػػػؽ نظػػػاـ الفورمػػػات ) إعػػػدادىمامػػػف منيػػػاج المغػػػة االنجميزيػػػة تػػػـ 

الصورة المفظية. وكانت نتائج الدراسة كما يمي: توجد  اإلبتكارياالنجميزية و اختبار تورانس في التفكير 
كمية لمتوسػطات اختبػار التحصػيؿ لصػالح المجموعػة التجريبيػة، توجػد في الدرجة ال إحصائيافروؽ دالة 
بػػيف متوسػػط درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة لصػػالح المجموعػػة  إحصػػائيافػروؽ دالػػة 

، بينمػا ستويات بمـو في االختبار التحصيميالتجريبية في مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ مف م
بػيف متوسػط درجػات المجموعػة التجريبيػة والضػابطة عنػد مسػتوى التركيػب  إحصائيالة ال توجد فروؽ دا

فػي الدرجػة الكميػة لمتوسػطات اختبػار تػورانس  إحصػائياتوجد فػروؽ دالػة  والتقويـ في اختبار التحصيؿ،
بيف متوسط درجات المجموعة  إحصائيالصالح المجموعة التجريبية، توجد فروؽ دالة  اإلبتكاريلمتفكير 

التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة لصػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػي قػػػدرة الطبلقػػػة والمرونػػػة فػػػي اختبػػػار 
بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في قػدرة  إحصائياتورانس، بينما ال توجد فروؽ دالة 

الختبػػػار  فػػػي متوسػػػطات الدرجػػػة الكميػػػة إحصػػػائيافػػػي اختبػػػار تػػػورانس، ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة  األصػػػالة
 .التجريبيةمف طالبات المجموعة  اإلبتكاريةومنخفضي  اإلبتكاريةالتحصيؿ بيف مرتفعي 

 
دانيػػاؿ ومكػػارثي فػػي  أنمػػوذجيالتعػػرؼ عمػػى اثػػر  إلػػىىػػدفت الدراسػػة التػػي  (4114) دراسػػة راجػػيأمػػا  

اشػػتممت  ياكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة واالتجػػاه نحػػو مػػادة العمػػـو لػػدى تمميػػذات الصػػؼ الخػػامس االبتػػدائ
المجموعػة  ،ثػبلث مجموعػات اثنػاف منيػا تجريبيػة وواحػدة ضػابطة إلػىتمميػذة مقسػمة  (45) العينة عمى
 أنمػػوذجالمجموعػة التجريبيػػة الثانيػػة تػدرس باسػػتخداـ  ،دانيػػاؿ أنمػػوذجتػػدرس باسػتخداـ  األولػػىالتجريبيػة 
 البحػػث اختبػػارا تحصػػيميا يأداتػػتضػػمنت  .المجموعػػة الضػػابطة تػػدرس وفقػػا لمطريقػػة االعتياديػػة ،مكػػارثي

، تفػػوؽ  النتػػائج وأظيػػرت اسػػتخدمت الباحثػػة اختبػػار شػػيفية، إحصػػائيا ومقيػػاس االتجػػاه نحػػو مػػادة العمػػـو
مكػػارثي عمػػى المجمػػوعتيف التجريبيػػة التػػي درسػػت  أنمػػوذجالمجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ 

تفػػػوؽ المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػي  ،ميديػػػةدانيػػػاؿ والضػػػابطة التػػػي درسػػػت بالطريقػػػة التق أنمػػػوذجباسػػػتخداـ 
دانيػػاؿ فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة عمػػى المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت  أنمػػوذجدرسػػت باسػػتخداـ 
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التػػي درسػػت  األولػػىبػػيف المجموعػػة التجريبيػػة  إحصػػائيالػػـ تظيػػر النتػػائج فرقػػا داال  ،بالطريقػػة التقميديػػة
التػػػي درسػػػت بالطريقػػػة التقميديػػػة فػػػي متوسػػػطي درجػػػات  دانيػػػاؿ والمجموعػػػة الضػػػابطة أنمػػػوذجباسػػػتخداـ 

 .االتجاه نحو مادة العموـ
 

 المتعمق بالتفكير اليندسي; ثانيدراسات المحور ال 3.3.4.3

 
( دراسة ىدفت الى استقصاء فاعمية وحدة محوسبة فػي اليندسػة لتنميػة 4102أجرى فرج اهلل و النجار )

البػات الصػؼ الرابػع االساسػي. وتكونػت عينػة الدراسػة مػف التفكير اليندسػي والتحصػيؿ الدراسػي لػدى ط
ت بالطريقػة التقميديػة. س( در 21( درست باستخداـ الوحدة المحوسبة، وضابطو )21مجموعتيف تجربية )
فقػػرة مػػف نػػوع االختيػػار المتعػػدد واكمػػؿ الفػػراغ  21اختبػػارًا  لمتحصػػيؿ  تكػػوف مػػف  فوقػػد اسػػتخدـ الباحثػػا

 21رًا  لمتفكير اليندسي وفؽ المستويات االربعة عند فاف ىيؿ تكػوف مػف والرسـ حسب المعطى. واختبا
فقػػرة مػػف نػػوع االختيػػار المتعػػدد، ومػػادة تعمميػػة محوسػػبة لوحػػدة )اليندسػػة والقيػػاس( الوحػػدة التاسػػعة مػػف 
كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع االساسػي الجػزء الثػاني حسػب المنيػاج الفمسػطيني. وقػد أظيػرت النتػائج 

 ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجربية في التحصيؿ وميارات التفكير اليندسي. وجود فروؽ
 

التعرؼ عمى أثر اسػتخداـ برنػامج الػتعمـ النشػط وفػؽ  كاف ىدفيا دراسة(  4102) كذلؾ أجرت رشماوي
منحنػػػى النظريػػػة المعرفيػػػة االجتماعيػػػة فػػػي اكتسػػػاب طمبػػػة الصػػػؼ الخػػػامس لممفػػػاىيـ الرياضػػػية وتنميػػػة 

وقػػد اختػػارت الباحثػػة عينػػة قصػػدية مػػف طمبػػة مدرسػػة تراسػػنطا التابعػػة لمديريػػة تفكيػػر اليندسػػي لػػدييف، ال
( 42طالبػػػا وطالبػػػة( توزعتػػػا فػػػي مجمػػػوعتيف تجريبيػػػة ) 20بيػػػت لحػػػـ، وقػػػد تكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

  تيف (  درسػػت بالطريقػػة التقميديػػة، وتػػـ تعػػيف المجمػػوع43ودرسػػت وفػػؽ المنحنػػى االجتمػػاعي وضػػابطة )
التجريبيػػة والضػػابطة بشػػكؿ عشػػوائي، وقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة ادتػػيف اختبػػار اكتسػػاب مفػػاىيـ و اختبػػار 

الطمبػػػة فػػػي تحصػػػيؿ  وقػػػد أظيػػػرت الدراسػػػة وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا فػػػي متوسػػػطات .تفكيػػر ىندسػػػي
لػة احصػائيًا اكتساب المفاىيـ تعزى لمطريقة ولصالح المجموعة التجريبية، وكذلؾ وجود فروؽ دااختبار 

فػػي متوسػػطات درجػػات اختبػػار التفكيػػر اليندسػػي تعػػزى لممجموعػػة ولصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة، وعػػدـ 
وجود فػروؽ دالػة إحصػائيا فػي متوسػطات تحصػيؿ الطمبػة فػي اختبػار التفكيػر اليندسػي تعػزى لممسػتور 

 ة احصػػائيا فػػيالتحصػػيؿ السػػابؽ أو لمتفاعػػؿ بػػيف مسػػتوى التحصػػيؿ والطريقػػة، وعػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػ
متوسػػطات درجػػات اختبػػار التفكيػػر اليندسػػي تعػػزى الػػى مسػػتوى التحصػػيؿ أو الػػى التفاعػػؿ بػػيف مسػػتوى 

 التحصيؿ والطريقة.
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( دراسػػة ىػػدفت إلػػى استقصػػاء فاعميػػة معمػػؿ الرياضػػيات فػػي تنميػػة ميػػارات  4102وأجػػرت خمػػؼ اهلل )
عينة  باختيار ظة رفح، وقامت الباحثةالتفكير اليندسي والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع في محاف

وىػػي مدرسػػة وكالػػة   اإلعداديػػة( طالبػػة مػػف مدرسػػة  بنػػات الشػػوكة 42الدراسػػة  القصػػدية المكونػػة مػػف )
( 23( واالخرى ضابطة )24، موزعيف عمى مجموعتيف احداىما تجربية )4104/ 4100لمعاـ الدراسي 

ة مػػف: دليػػؿ المعمػػـ لوحػػدة )القيػػاس( وذلػػؾ لتحديػػد طالبػػة، وقامػػت الباحثػػة بإعػػداد أدوات الدراسػػة المكونػػ
متعػدد ذو االبعػة بػدائؿ.  اختيػار (20المفاىيـ الواردة في الوحدة الدراسية، واختبار تحصيؿ مكوف مػف )

( فقػرة  مػف نػوع االختيػار المتعػدد ذو االربعػة 21واختبار لقياس ميارات التفكيػر اليندسػي المكػوف مػف )
لدراسػػة وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػط درجػػات طػػبلب المجموعػػة بػػدائؿ. وقػػد أظيػػرت نتػػائج ا

التجريبيػػػػة ومتوسػػػػط درجػػػػات طػػػػبلب المجموعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار التحصػػػػيؿ ولصػػػػالح المجموعػػػػة 
 وتوجد فروؽ دالة إحصائيًا في اختبار التفكير اليندسي ولصالح المجموعة التجربية.  ،التجريبية

 
 سة ىدفت الى التعرؼ عمى أثر طريقة سوخماف االستقصائية لدى درا ت( فقد أجر 4100أما مخامرة )

فػػي تفكيػػرىـ اليندسػػي ودافعيػػتيـ نحػػو تعمػػـ الرياضػػيات، تكػػوف مجتمػػع  األساسػػيطمبػػة الصػػؼ الثػػامف 
فػػي المػػدارس الحكوميػػة التابعػػة لمديريػػة تربيػػة الجنػػوب، وقػػد  األساسػػيالدراسػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ الثػػامف 

مدرسػتي بنػات الكرمػؿ الثانويػة، وذكػور الكرمػؿ الثانويػة، حيػث  قصدية مف طمبػة اختارت الباحثة عينية
طالبػػة( فػػي كػػؿ مدرسػػة شػػعبتاف، إحػػداىما ضػػابطة درسػػت  42طالبػػًا،  44( طالبػػًا )022شػػممت العينػػة)

بالطريقػػػة التقميديػػػة واالخػػػرى تجريبيػػػة درسػػػت بطريقػػػة االستقصػػػاء، وقػػػد اسػػػتخدمت الباحثػػػة اداتػػػيف ىمػػػا 
اختبػار فػاف ىيػؿ( وكػذلؾ اسػػتبانة لقيػاس الدافعيػة نحػو تعمػػـ ) س مسػتويات التفكيػر اليندسػػياختبػار لقيػا

الرياضػػػػيات لػػػػدى طمبػػػػة المجمػػػػوعتيف التجريبيػػػػة والضػػػػابطة، وقػػػػد  أظيػػػػرت الدراسػػػػة وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة 
بػػيف طمبػػة المجمػػوعتيف تعػػزى الػػى طريقػػة التػػدريس إحصػػائيا فػػي متوسػػطات درجػػات التفكيػػر اليندسػػي 

ختبػػار يػة والضػػابطة لصػػالح المجموعػػة التجريبيػة، وعػػدـ وجػػود فػػروؽ فػي متوسػػطات الحسػػابية إلالتجريب
التفاعػػؿ بػػيف الطريقػػة والجػػنس، وكػػذلؾ وجػػود فػػروؽ دالػػة  إلػػىالتفكيػػر اليندسػػي تعػػزى الػػى الجػػنس أو 

ؽ احصائيا في دافعية الطمبة تعزى الى طريقة التػدريس ولصػالح المجموعػة التجريبيػة، وعػدـ وجػود فػرو 
 في دافعية الطمبة تعزى الى الجنس أو الى التفاعؿ بيف الجنس و الطريقة.

 
إلػػى تقصػػي فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح فػػي الرسػػـ اليندسػػي فػػي تنميػػة ( دراسػػة ىػػدفت 4101وأجػػرى يػػونس )

مسػػتويات التفكيػػر اليندسػػي والمفػػاىيـ المتضػػمنة فييػػا، وميػػارات الرسػػـ اليندسػػي لػػدى طالبػػات الصػػؼ 
طالبػػًا وطالبػػة بالمرحمػػة   (31) مػػاري. واختػػار الباحػػث بطريقػػة قصػػدية عينػػة مؤلفػػة مػػفاالوؿ ثػػانوي مع

( درسػػت وفػػؽ البرنػػامج 21) الثانويػػة الصػػناعية فػػي محافظػػة القػػاىرة. مػػوزعيف عمػػى مجمػػوعتيف تجريبيػػة
المقتػػرح واألخػػرى ضػػابطة، وكانػػت اداة الدراسػػة المسػػتخدمة عبػػارة عػػف برنػػامج لمرسػػـ اليندسػػي معػػد  مػػف 
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فقػػرة مػػف نػػوع االختيػػار المتعػػدد وسػػؤالي ( 21)ؿ الباحػػث واختبػػار لقيػػاس التفكيػػر اليندسػػي مكػػوف مػػف قبػػ
ربيػػة فػػي اختبػػاري رسػػـ ىندسػػي. وقػػد أظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا لصػػالح المجموعػػة التج

 .الرسـ والتحصيؿ
 

ي التػػػػدريس لتنميػػػػة الكتػػػػاب االلكترونػػػػي فػػػػ أثػػػػر( دراسػػػػة ىػػػػدفت إلػػػػى استقصػػػػاء 4116أجػػػػرت عبػػػػاس )
فػػي  األساسػػيةبمدرسػػة صػػبلح الػػديف  اإلعػػداديالتحصػػيؿ والتفكيػػر اليندسػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ السػػابع 

( 22( طالبة موزعيف فػي مجمػوعتيف احػداىما تجربيػة )61محافظة القاىرة. وتكونت عينة الدراسة مف )
 رسة بطريقة قصدية ولتحقيؽ واختارتيما الباحثة بطريقة عشوائية بينما المد ،(24و االخرى ضابطة )

أختبػػار تحصػػيمي قبمػػي وبعػػدي واختبػػار فػػي  فػػيأىػػداؼ الدراسػػة تػػـ اعػػداد أدوات الدراسػػة والتػػي تمثمػػت 
مسػػتويات التفكيػػر اليندسػػي قبمػػي وبعػػدي. وقػػد أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي 

لتحصػػيؿ البعػػدي لصػػالح المجموعػػة متوسػػطات درجػػات المجمػػوعتيف التجربيػػة والضػػابطة  فػػي اختبػػار ا
التجربية  ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في متوسطات ميارات التفكير اليندسي لدى  الطمبات في اختبار 
التفكير اليندسي بػيف المجمػوعتيف التجربيػة والضػابطة  لصػالح المجموعػة التجربيػة. ووجػود فػروؽ دالػة 

ف االختبػػار القبمػػي والبعػػدي لممجمػػوعتيف التجربيػػة سػػي بػػيداحصػػائيا فػػي متوسػػطات ميػػارات التفكيػػر الين
 والضابطة.

  

( بدراسػة ىػدفت إلػى التعػرؼ الػى مػدى فاعميػة خػرائط المفػاىيـ فػي تنميػة التفكيػر 4114كما قاـ السيد )
وحػدة  عمػى الدراسػة أجريػتوقػد  ذوي السعات العقميػة المختمفػة، اإلعدادياليندسي لطمبة الصؼ الثاني 

( طالبػػػًا بواقػػػع شػػػعبتيف لكػػػؿ مجموعػػػة، المجموعػػػة 041عينػػػة الدراسػػػة مؤلفػػػة مػػػف )وكانػػػت  المسػػػاحات،
  ،( درسػػػػػت بالطريقػػػػػة التمقيديػػػػػة31ت بخػػػػػرائط المفػػػػػاىيـ، والمجموعػػػػػة الضػػػػػابطة )سػػػػػ( در 31التجربيػػػػػة )

وجػػود فروقػػًا دالػػة احصػػائيًا فػػي دسػػي. وقػػد توصػػمت الدراسػػة الػػى واسػػتخدـ الباحػػث مقياسػػًا لمتفكيػػر الين
 فكير اليندسي بيف المجموعتيف التجربية والضابطة لصالح المجموعة التجربية. مستويات الت

 
( بدراسػة ىػدفت الػى معرفػة أثػر الػتعمـ التعػاوني عمػى مسػتويات التفكيػر اليندسػػي 4113كمػا قػاـ ريػاف )

لدى طمبة الصؼ السابع االساسي في مديرية التربية والتعميـ فػي جنػوب والتوجيات الدافعية والتحصيؿ 
مف طمبة الصؼ السابع االساسي في مدرسػة ذكػور رقعػة  ( طالبا40، تكونت عينة الدراسة مف )لخميؿا

الثانويػػػػػة وتػػػػػـ اختيػػػػػار العينػػػػػة بطريقػػػػػة عشػػػػػوائية متعػػػػػددة المراحػػػػػؿ، وقسػػػػػمت العينػػػػػة الػػػػػى مجمػػػػػوعتيف 
ث دليبًل ( درست بالتعمـ التعاوني، واستخدـ الباح24( ودرست بالطريقة التقميدية وتجريبية )23ضابطة)

مػػتعمـ التعػػاوني واختبػػارًا لمتفكيػػر اليندسػػي وأخػػر لمتحصػػيؿ. أمػػا نتػػائج الدراسػػة فكانػػت ل لممعمػػـ أعػػد وفقػػا
وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيا فػػي متوسػػطات تحصػػيؿ االختبػػار البعػػدي بػػيف مجمػػوعتي الدراسػػة الضػػابطة 
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ي متوسػػطات مسػػػتويات فػػوالتجريبيػػة لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػػة، وكػػذلؾ وجػػود فػػروؽ دالػػػة احصػػائيا 
    التفكير اليندسي بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجربية. 

 
 الدراسات األجنبية; 3.4.3.3

 (mat5نموذج مكارثي الفورمات ) األول لمحوربا الدراسات المتعمقة 2.3.4.3.3
 

استكشػػاؼ ميػػزة طريقػػػة  ىإلػػ( التػػػي ىػػدفت ,Bawaneh et al، 1222(فػػي دراسػػة بواعنػػة وزمبلئػػو 
رات الكيربائيػة البسػيطة لػدى طمبػة الصػؼ الثػامف االمتعممػيف( فػي تعمػـ وفيػـ الػد أنماط)ىيرماف لتحديد 

( مػػػف الػػػذكور 211( تشػػػكمت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )111األساسػػػي فػػػي األردف، بمػػػغ العينػػػة حجػػػـ العينػػػة )
( طالبػػػػًا، والضػػػػابطة 211) ةيبيػػػػالعينػػػػة عمػػػػى مجمػػػػوعتيف التجر  أفػػػػراد. وقػػػػد وزع اإلنػػػػاث( مػػػػف 211و)
وقػػد أظيػػرت النتػػائج  فقػػرة،( 12)وقػػد اسػػتخدـ البػػاحثوف اختبػػارا تحصػػيمي لممفػػاىيـ مكػػوف مػػف  ،(211)

والضػابطة لصػالح  ةوجود فروؽ دالة إحصائيا في متوسطات تحصيؿ الطمبة بػيف المجمػوعتيف التجريبيػ
وسػطات تحصػيؿ الطمبػة تعػزى لمجػنس أو ، وعدـ وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا فػي متالتجريبيةالمجموعة 

 لمتفاعؿ بيف الجنس والطريقة.

 

مػات تحديػد فعاليػة نمػوذج الفور  إلػىدراسػة ىػدفت ( Tartar & Dikici  ,1221وأجػرى ترتػر وديكػي )
ائيػػػة وخواصػػػيا فػػػي ن(  فػػػي تػػػدريس العمميػػػات الثMAT1) تقصػػػي فعاليػػػة نمػػػوذج مكػػػارثي إلػػػىىػػػدفت  و 

مػف الصػؼ التاسػع األساسػي يدرسػوف فػي شػعبتيف  ( طالبػا11اسػة مػف )نػت عينػة الدر الرياضػيات، وتكو 
( المجموعػػػة الضػػػابطة درسػػػت 11عينػػػة قصػػػديو ووزعػػػت فػػػي مجمػػػوعتيف )واختػػػار الباحػػػث  ،مختمفتػػػيف

درسػػػت وفػػػؽ طريقػػػة الفورمػػػات، وقػػػد اسػػػتخدـ الباحثػػػاف  ة( المجموعػػػة التجريبيػػػ11بالطريقػػػة التقميديػػػة و)
سػػؤال  11العمميػػات الثنائيػػة تكػػوف فػػي صػػورتو النيائيػػة مػػف  ـمبػػة لمفػػاىياختبػػارًا لقيػػاس مػػدى اكتسػػاب الط

مف نوع الخيار المتعدد. وقد أظيرت النتائج وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا فػي متوسػطات تحصػيؿ الطمبػة 
 . ةوالضابطة لصالح المجموعة التجريبي ةبيف المجموعتيف التجريبي
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قصاء فاعمية نمػوذج الفورمػات فػي تػدريس العمػـو است إلى( ىدفت  Delaney، 4114ديبلني ) وأجرت
. تشػػػكمت عينػػػة فػػػي واليػػػة شػػػماؿ تكسػػػاس فػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة لطمبػػػة الصػػػفوؼ المتوسػػػطة

طالبًا مشاركًا يعمميـ معممًا واحدًا، وتـ الحصوؿ عمى البيانات باستخداـ ثػبلث طػرؽ  (56)الدراسة مف 
ىػػات الطمبػػة نحوىػػا، أوضػػحت نتػػائج الدراسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ لتحديػػد مػػدى التحصػػيؿ فػػي العمػػـو واتجا

دالػػػػػة إحصػػػػػائيا بػػػػػيف التػػػػػدريس بنمػػػػػوذج الفورمػػػػػات مقابػػػػػؿ الطريقػػػػػة التقميديػػػػػة سػػػػػواء فػػػػػي التحصػػػػػيؿ أـ 
باالتجاىات. بينما أكدت الباحثة عمى أىمية نموذج الفورمات وفائدتو وذلؾ مف خبلؿ مبلحظاتيا أثنػاء 

لمعديػػػد مػػػف محػػػددات الدراسػػػة مثػػػؿ قصػػػر مػػػدة تطبيػػػؽ  إلييػػػاـ التوصػػػؿ الدراسػػػة وعػػػزت النتيجػػػة التػػػي تػػػ
 البرنامج.

 
عروض  البتكار( دراسة ىدفت لمعرفة آثر تطبيؽ نظاـ الفورمات Craven,2000كريفف )  أجرتكما 

 ،الػػػتعمـ الخاصػػػة بالطمبػػػة أنمػػػاطتحسػػػيف ميػػػارات االتصػػػاؿ والعػػػرض واحتػػػراـ و وممتعػػػة  تقدميػػػة مبتكػػػرة 
طالبػا وطالبػة مػف  041، وقد تكونػت عينػة الدراسػة مػف العمؿ الجماعي في بيئة التعمـوتطوير ميارات 

وقػد أوضػحت نتػائج الدراسػة فعاليػة نمػوذج  ،طمبة الصؼ السادس األساسي في والية ليثبريػدج فػي كنػدا
الفورمػات فػػي تحسػيف ميػػارات العػرض واالتصػػاؿ لػدى الطمبػػة مػع مشػػاركة الحضػور الفاعمػػة وانػػدماجيـ 

 العرض. أثناء
 

تقصػػي فاعميػػة نمػػوذج الفورمػػات عمػػى تحصػػيؿ  إلػػى( التػػي ىػػدفت Vaughn,1991وفػػي دراسػػة فػػاوف )
، تكػػوف مجتمػػع فػػي مػػادة المغػػة االنجميزيػػة إثػػرائيتيفالطمبػػة الموىػػوبيف فػػي المغػػة االنجميزيػػة فػػي وحػػدتيف 

، و تكونػت االمريكيػةفي والية ايرزونا في الواليػات المتحػدة  األساسيالدراسة مف طمبة الصؼ السادس 
 إسػتراتيجية( درسػت وفػؽ 21مجمػوعتيف تجريبيػة )مػوزعيف عمػى ( طاالبا وطالبػة 25عينة الدراسة مف )

( ضػػػػػابطة درسػػػػػت بالطريقػػػػػة االعتياديػػػػػة، وقػػػػػد أعػػػػػد الباحػػػػػث مػػػػػادة دراسػػػػػية MAT2( )25مكػػػػػارثي )
عػػدـ وجػػود فػػروؽ  النتػػائجلمموىػػوبيف، واختبػػار تحصػػيؿ قبمػػي وبعػػدي وفػػؽ مسػػتويات بمػػوـ، وقػػد أظيػػرت 

فػػي اختبػػار التحصػػيؿ البعػػدي بػػيف المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة ومػػع ذاؾ أظيػػرت  إحصػػائيادالػػة 
 في القصة الخيالية.نالنتائج فروقًا بسيطة في تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية 

 
 تقصػػي فاعميػػة نمػػوذج الفورمػػات عمػػى تحصػػيؿ إلػػىدراسػػة ىػػدفت  (Patrica , 0654باتريشػػا ) أجػػرت

الطمبػػػة فػػػي العمػػػـو واتجاىػػػاتيـ نحوىػػػا. طبقػػػت الدراسػػػة عمػػػى الطمبػػػة الموىػػػوبيف فػػػي الصػػػؼ السػػػادس 
وقػػد  الباحثػػة اختبػػارًا لمتفكيػػر الناقػػد،وقػػد اسػػتخدمت  بلثػػة مػػدارس بواليػػة شػػماؿ كارولينػػا،االبتػػدائي فػػي ث

، بينمػا لػـ ةتجريبيػالأظيرت النتائج وجود فروؽ في اتجاىات الطمبة نحو تعمـ العمـو لصػالح المجموعػة 
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يكف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا عمى مستوى أسػئمة المعرفػة، كػذلؾ تبػيف وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا فػي 
 الفقرات الخاصة بالعموـ بشكؿ خاص.اتجاىات الطمبة لصالح نموذج الفورمات في 

 

 في المحور الثاني التفكير اليندسي; 2.2.3.2.2

 
( عمػى DGSدراسة ىدفت إلى تقصي أثر برمجية في اليندسػة )ب Guven ,2012) )في دراسة جيفف 

التحصػػيؿ والفيػػـ اليندسػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ الثػػامف االساسػػي، أجريػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مؤلفػػة مػػف 
( فػػي المجموعػػة الضػػابطة المجموعػػة 24( طالبػػًا فػػي المجموعػػة التجريبيػػة و)23( طالبػػًا وطالبػػة، )35)

( DGSالعمػػػؿ الكتابيػػػة و تجريبيػػػة درسػػػت وفػػػؽ البرنػػػامج التدريسػػػي )التجريبيػػػة درسػػػت باسػػػتخداـ أوراؽ 
 21( واختبػػار لمتحصػػيؿ مكػػوف DGSوتكونػػت ادوات الدراسػػة مػػف مػػادة تعمميػػة أعػػدت وفػػؽ البرنػػامج )

فقػرة. وقػد أظيػرت نتػائج الدراسػة  42فقرة مف نوع االختيار المتعدد واختبار لمتفكير اليندسي مكوف مػف 
يًا في متوسطات اختبار التحصػيؿ ومسػتويات التفكيػر اليندسػي بػيف المجموعػة وجود فروؽ دالة احصائ

 التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية. 
 

( بدراسػة ىػدفت إلػى تقصػي أثػر Duatepe- Paksu & Ubuz، 4116) كما قاـ دودي باكزو واوبػاز
الطمبػػػة فػػػي اليندسػػػة وتفكيػػػرىـ الرياضػػػي  اسػػػتخداـ طريقػػػة التػػػدريس القائمػػػة عمػػػى الػػػدراما عمػػػى تحصػػػيؿ

فػػي  األساسػػيالرياضػػيات واليندسػػة واحتفػػاظيـ بالتحصػػيؿ عمػػى طمبػػة الصػػؼ السػػابع  نحػػوواتجاىػػاتيـ 
( طالبػا وطالبػة 014منطقة بمجيت في انقرة تركيا في المدارس الحكومية وقد تكونت عينة الدراسة مف )

 21يف وشػعبة ضػابطة المجموعػة التجربيػة فييػا )في احدى مدارس موزعيف عمى ثػبلث شػعبتيف تجػربيت
( انػػاث، وقػػد اسػػتخدـ الباحثػػاف اختبػػار 04( ذكػػور و)04( )22طالبػػًا( أمػػا الضػػابطة فييػػا ) 45طالبػػة و

سػؤاؿ والقسػـ الثػاني يتعمػؽ  04تحصيؿ مكوف مف قسميف القسـ االوؿ يتعمؽ بالزوايػا والمضػمعات وفيػو 
نػوع الخيػار المتعػدد، واختبػار لقيػاس مسػتويات التفكيػر اليندسػي  سؤاؿ مف 02بالدائرة واالسطوانة وفيو 

فقػرة لقيػاس اتجاىػات الطمبػة نحػو الرياضػيات،  41تبعا لفاف ىيؿ. واستخدـ الباحث استبانة مكونػة مػف 
وقد كانت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة احصائيا في متوسطات تحصيؿ الطمبة في اختبػار التحصػيؿ 

يندسػػي لصػػالح المجموعػػة التجربيػػة، توجػػد فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا فػػي اتجاىػػات الطمبػػة واختبػػار التفكيػػر ال
 .نحو تعمـ الرياضيات بيف المجموعة الضابطة والتجربية لصالح المجموعة التجربية
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( تقصي أثر اجػراءات التػدريس القائمػة Erdogan et al , 2009) واخروف كما تناولت دراسة اردوغاف
 أجريػػتمػػى مسػػتويات التفكيػػر االبػداعي لػػدى طمبػػة الصػؼ السػػادس االساسػػي، عمػى نمػػوذج فػػاف ىيػؿ ع

( طالبػػًا وطالبػػة مػػف مدرسػػة حكوميػػة فػػي حػػي شػػعبي فػػي اسػػطنبوؿ 22عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف ) الدراسػػة
( 44)  وضػابطة( درست ميارات التفكير االبداعي وفؽ نمػوذج فػاف ىيػؿ، 42تركيا مجموعة تجريبية )
ة، استخدـ الباحثوف اختبار تورانس لمتفكر قبمي وبعدي لتحديد مستويات التفكير درست بالطريقة التقميدي

االبػػػداعي لػػػدى الطػػػبلب، مػػػادة تعميميػػػة اعػػػدت وفػػػؽ مسػػػتويات فػػػاف ىيػػػؿ لتػػػدريس طالبػػػات المجموعػػػة 
التجريبيػػة واختبػػار تحصػػمي فػػي الرياضػػيات. تػػـ تػػدريب المجمػػوعتيف التجربيػػة والضػػابطة عمػػى ميػػارات 

حمػوؿ ابتكاريػة، التمخػيص( وقػد اظيػرت النتػائج وجػود فػروؽ  ،مرونة، اصالة ،اعي )طبلقةالتفكير االبد
دالة احصائيا في مستويات تحصيؿ الطمبة بػيف المجمػوعتيف التجربيػة والضػابطة فػي اختبػار التحصػيؿ 
 لصالح المجموعة التجربية. واظيرت الدراسة كذلؾ فاعمية اسموب التدريس القائـ عمى نمػوذج فػاف ىيػؿ

 في تنمية مستويات التفكير االبداعي لدى طمبة المجموعة التجربية  مقارنة  بالمجموعة الضابطة.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.2
 

 :(MAT4إستراتيجية مكارثي ) األوؿبالمحور  المتعمقةالتعقيب عمى الدراسات  1.4.2

( عمى بعض MAT4مكارثي ) إستراتيجيةفاعمية استخداـ  تناولتفيما يتعمؽ بالدراسات التي 
المتغيرات، فقد أظيرت معظميا نتائج دلت عمى أف نموذج الفورمات عمؿ عمى تحسيف تحصيؿ 

 الطمبة في المادة الدراسية المعنية.

مكارثي في اكتساب المفاىيـ العممية مثؿ   أىمية استخداـ إستراتيجيةو قد أكدت دراسات عربية عديدة 
  ،راجي)، (2011، احمد) ،(2011 زيتوف،)، (2013، راضي)، (2013زىراف، ) (،2014،تياف))

 ، Tartar & Dikici  ،1222 ،Bawaneh et al  , 1221) األجنبية، وكذلؾ الدراسات ((2007
4114 ،Delaney). 

ـ دورة التعمـ الرباعية ( فبعض استخدMAT2في تطبيؽ نظاـ مكارثي ) أسموبوقد استخدـ أكثر مف 
 , 0654)مثؿ  األجنبية( وكذلؾ الدراسات 1222ي الجباو  ،2013راضي ، 2011احمد )ة مثؿ دراس
Patrica،  2000,Craven ، 4114 ،Delaney  ، 2000,Craven) استخدـ  اآلخروالبعض  ػ

، وكذلؾ 1222فممباف  ، 1222نوافمة والعمري  ،رواشدة، 4102ف عياش وزىرادورة تعمـ ثمانية مثؿ )
 Vaughn,1991 ،1222 ،Bawaneh et al ،  (1221,  Tartarمثؿ ) جنبيةاألبعض الدراسات 

& Dikici). 

 إستراتيجيةحثة عمييا حوؿ اراسات التي اطمعت البدال إليياويمكف إجماؿ أىـ النتائج التي توصمت 
 ( بما يمي :MAT1مكارثي) 

، 4102زىراف عياش و ( مثؿ )MAT1تحسف التحصيؿ الدراسي لطمبة الذيف طبؽ عمييـ نموذج )  
ػ و كذلؾ تنمية اكتساب مفاىيـ (,Bawaneh et al، 1222 ،1222فممباف   ،1222دراسة الجباوي 

دراسة ( و تنمية اكتساب المفاىيـ العممية مثؿ (2013راضي )وعناصر الفف مثؿ دراسة )
. كما (Tartar & Dikici  , 1221) ( ، وتنمية و اكتساب المفاىيـ الرياضية مثؿ دراسة4114راجي)

واالبتكارية لمطمبة الذيف  التقدميةالطمبة في العروض  أداءتحسف  (Craven,2000)  و ظيرت دراسة
فمـ تظير فروقا في تحصيؿ  (Vaughn,1991)(. بينما دراسة MAT1تـ تدريسيـ وفؽ نموذج )
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ج أف أظيرت النتائ (1222رواشدة ،نوافمة، والعمري )(. و أظيرت دراسة MAT2) الطمية وفؽ نموذج
 ثبلث. % منيـ ذوو نمطيف أو21% مف أفراد العينة مف ذوي نمط التعمـ المنفرد والسائد ، بينما 11

( تحسنا في اتجاىات الطمبة نحو 1221راجي ، 4102عياش وزىراف )دراسة كبل مف  أظيرتبينما 
 التعمـ.

باستخداـ أي فروؽ في التحصيؿ  (Patrica ،Vaughn,1991 , 0654)بينما لـ تظير دراستا 
 بينما أظيرتا فروقا في االتجاىات. (MAT2نموذج )

 

 ;التعقيب عمى دراسات المحور الثاني المتعمق بالتفكير اليندسي 1.1.1

فيما يتعمؽ بالدراسات التي تناولت التفكير اليندسي فقد اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات التي 
باستخداـ العديد مف استراتيجيات البنائية والمعرفية مثؿ تناولت تنمية التفكير اليندسي لدى الطمبة 

أو عف طريؽ ما يسمى معمؿ  محوسبامج نالتعمـ التعاوني والتعميـ االلكتروني و التعميـ عف طريؽ بر 
وفؽ  االرياضيات و قد أظيرت معظـ ىذه الدراسات تنمية التفكير اليندسي لدى الطمبة الذيف درسو 

 ريقة التقميدية.برنامج معيف وليس في الط

الدراسات التي اطمعت الباحثة عمييا حوؿ التفكير  إليياويمكف إجماؿ أىـ النتائج التي توصمت 
 بما يمي : اليندسي

التعمـ التعاوني مثؿ دراسة  سوا وفؽ إستراتيجيةتنمية التفكير اليندسي لدى مجموعات الطمبة الذيف در 
، يونس، 2014محوسب مثؿ دراسة )فرج اهلل والنجار، وفؽ برنامج ا( وكذلؾ الذيف درسو 2006)رياف، 
. وكذلؾ الذيف ( Guven ,2012)مثؿ دراسة  األجنبية( وكذلؾ الدراسات  2009، عباس،2010

( 2007درسوا وفؽ الدراما والخرائط المفاىمية  فقد تـ تنمية التفكير اليندسي لدييـ مثؿ دراسة )السيد، 
 . ( Duatepe- Paksu & Ubuz،  4116 ): واألجنبية مثؿ

 التجريبيةوكذلؾ أظيرت الدراسات السابقة جميعيا فروقا في متوسطات التحصيؿ بيف المجموعتيف 
 والضابطة لصالح المجوعة التجريبية.
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في أنيا الدراسة األولى التي تبحث في أثر وقد  تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة 
كير اليندسي حسب ما اطمعت عميو الباحثة مع دراسات عربية إستراتيجية مكارثي في تنمية التف

النظرية  إلىوأجنبية. واتفقت مع كثير مف الدراسات التي بحثت في اثر طرؽ تدريس أخرى تستند 
والدراسات  (2014 ، وفرج اهلل والنجار،2007، عباس، 2006البنائية والمعرفية مثؿ دراسة ) رياف، 

 ( Duatepe- Paksu & Ubuz ،Erdogan et al , 2009،  4116 األجنبية مثؿ )

وكذلؾ ىي الدراسة األولى بحسب عمـ الباحثة وحسب ما اطمعت عميو مف دراسات عربية التي تبحث 
وتعتبر مف الدراسات القميمة التي بحثت في في أثر إستراتيجية مكارثي في اكتساب المفاىيـ الرياضية 

دراسة واحدة في  عمى ثر الباحثة في األدب األجنبي سوىأثر اكتساب المفاىيـ الرياضية ولـ تع
 اسة الحالية مع ىذه الدراسة في، وقد اتفقت الدر (Tartar & Dikici  ,1221)الرياضيات ىي دراسة 

تحصيؿ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية الوجود فروؽ في متوسطات 
 رى مثؿ الجنس ومستوى التحصيؿ القبمي وكذلؾ التفاعؿ بينيما.وتختمؼ بدراسة المتغيرات األخ

وقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في إتباع المنيج التجريبي وفؽ الخطوات الصحيحة 
المذكورة في ىذه الدراسات وفي تطوير أدوات الدراسة )اختبار اكتساب المفاىيـ واختبار تنمية التفكير 

 .(ـ ووحدة أنشطة الطالباليندسي ودليؿ المعم



 

 

جراءاتهاالفصل الثالث: طريقة الدراسة   وا 

 

 منهج الدراسة  3.1

 مجتمع الدراسة  3.1

 عينة الدراسة  1.1

 أدوات الدراسة  3.1

 اختبار التفكير الهندسي ) فان هيل ( 3.3.1

 الرياضيةاختبار اكتساب المفاهيم   3.3.1

  التعميمةإعداد دليل المعمم والمادة  3.1

 إجراءات تطبيق الدراسة  3.1

 متغيرات الدراسة  3.1

  اإلحصائيةالمعالجة  3.1
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 الفصل الثالث 

جراءاتها  طريقة الدراسة وا 

 منهج الدراسة  1.3

 

ألغراض  لمالئمتواستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي والتصميم شبو التجريبي نظرًا 
 الدراسة.

 مجتمع الدراسة   3.1

الحكومية التابعة لمدرية  المدارسفي  األساسييتكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف السابع 
 2014/2015التربية والتعميم وسط الخميل والمنتظمين في الدراسة لمفصل الثاني من العام الدراسي 

وذلك   لجدول أدناه،وىم موزعين حسب الجنس وفق ا ،طالبَا وطالبة (5450)والذين بمغ عددىم 
 في مديرية وسط الخميل. الباحثة بو قسم التخطيطزود  حسب ما

 2014/2015( توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس لمعام الدراسي 1.3جدول ) 

 المجموع  اإلناثعدد  عدد الذكور 
2648 2802 5450 
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 عينة الدراسة  1.1

من المدارس الحكومية في مديرية التربية والتعميم وسط  ،قصديوبطريقة  تم اختيار عينة الدراسة
 إبراىيمفي مدينة الخميل وىما مدرسة الحاج  لإلناثالخميل، بحيث اشتممت عمى مدرسة لمذكور وأخرى 

( 121)العينة  أفرادوكان عدد  لمبنينأبو الضبعات االساسية لمبنات ومدرسة الممك خالد االساسية 
(  طالبًا 54ن لإلناث وكان عدد الذكور)شعب، شعبتين لمذكور وشعبتي أربععمى طالبًا وطالبة موزعة 

( طالبة موزعات في 67( طالبًا، وعدد اإلناث )30( طالبًا وتجريبية )24موزعين في شعبتين ضابطة )
. وقد تم اختيار الشعب التجريبية بطريقة عشوائية ( طالبة33( طالبة وتجريبية )34شعبتين ضابطة )

دريس الشعب التجريبية  وحدة "اليندسة" من كتاب الرياضيات لمصف السابع األساسي بحيث تم ت
 التعميمة(، بينما تم تدريس الشعب الضابطة نفس المادة MAT4مكارثي ) إستراتيجيةالجزء الثاني وفق 

بعدي  إلى اختبار قبمي وآخر التجريبيةطة و ولكن بالطريقة االعتيادية. وخضعت المجموعات الضاب
ويات يندسي قبمي وآخر بعدي لقياس مستالختبار التفكير وا، الرياضيةلقياس اكتساب الطمبة لممفاىيم 
بعد موافقة إدارتي المدرستين  قصديوتم اختيار المدرستين بطريقة  . وقدالتفكير اليندسي لدى الطمبة

ذلك بسبب توافر كو  ،وموافقة المعمم في مدرسة الذكور عمى التعاون مع الباحثة واستعداده لمتطبيق
( وشبكة LCDالمادية في كال المدرستين من أجيزة حاسوب وأجيزة عرض رقمية ) اإلمكانيات
 .انترنيت

 ومستوى التحصيل السابق( توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة والجنس 2.3جدول )

مستوى التحصيل  الجنس
 السابق

المجموعة 
 التجريبية

 المجموع المجموعة الضابطة

 ذكور
 39 22 17 منخفض
 15 8 7 مرتفع 
 54 30 24 المجموع

 إناث
 50 21 29 منخفض
 17 12 5 مرتفع

 67 33 34 المجموع
 121 63 58  المجموع
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 أدوات الدراسة  3.1

 مكارثي إستراتيجيةثر تدريس الرياضيات وفق اتين في ىذه الدراسة بيدف معرفة أتم استخدام أد
(MAT 4 في اكتساب طمبة الصف السابع )والتفكير اليندسي وتمثمت  لممفاىيم الرياضية األساسي

 في : األدواتىذه 

 التفكير اليندسي لدى الطمبة . اختبار لقياس  .1
 لدى الطمبة.  الرياضيةاختبار اكتساب المفاىيم  .2

 وثباتيا:وفيما يمي عرض لإلجراءات التي تم فييا إعداد األدوات والتأكد من صدقيا 

 

 :الرياضيةاختبار اكتساب المفاهيم  1.4.3

المتضمنة في وحدة "اليندسة" من كتاب الرياضيات  الرياضيةلقياس مدى اكتساب الطمبة لممفاىيم 
 الجزء الثاني  األساسيلمصف السابع 

 وفق الخطوات التالية: الرياضيةاكتساب الطمبة لممفاىيم  قامت الباحثة ببناء اختبار لقياس

 يرشالالماو )مثالالل دراسالالة  الرياضالاليةاإلطالالالع عمالالى الدراسالالات السالالابقة الخاصالالة باكتسالالاب المفالالاىيم   .8
لإلفالادة منيالا فالي تطالوير وذلالك  (8006 ،ريالان، ودراسالة )(2012أبو ىالل، ، ودراسة )(2014

  اختبار يتالءم مع ىذه الدراسة.

 المتضمنة في الوحدة.الرياضية تحديد ىدف االختبار وىو قياس مدى اكتساب الطمبة لممفاىيم  .8

 ممحالالالق  المختمفالالالة لاىالالالداف المعرفيالالالة المسالالالتويات إجالالالراء تحميالالالل محتالالالوى لوحالالالدة )اليندسالالالة( وفالالالق .8
 (5، نظريات( ممحق )، تعميمات)حقائق، مفاىيم تحميل محتوى وفق عناصر المنياجو  ،(4)

 .(6حسب مستويات ىرم بموم المعرفي ممحق ) عمل جدول مواصفات لالختبار   .4

 ضوء جدول المواصفات الذي تم إعداده.صياغة فقرات االختبار في  .5

 .الرياضيةقامت الباحث بإعداد صورة أولية الختبار اكتساب المفاىيم  .6

راعالالالت الباحثالالالة عنالالالد صالالالياغة الفقالالالرات أن تكالالالون الممالالالة سالالالميمة ودقيقالالالة عمميالالالًا وشالالالاممة لممحتالالالوى  .7
 الواردة في المحتوى. األىدافوالمفاىيم و 
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 وثبات االختبار.التأكد من صدق  .8

حسالالاب معالالامالت الصالالعوبة والتميالالز لكالالل فقالالرة مالالن فقالالرات االختبالالار وفالالق المعالالادالت الرياضالالالية  .9
 بشكل يدوي.

سالؤااًل مالن نالوع االختيالار مالن متعالدد، بحيالث كانالت العالمالة القصالوى  86تكون االختبالار مالن  .80
  .50والدنيا  800

 الصورة النيائية لالختبار.إعداد  .88

 

 صدق االختبار  4.4.1.1

عمالى مجموعالة مالن الخبالراء  (85) من خالل خطاب تحكاليم ممحالق بعرضوتم التأكد من صدق االختبار 
، وقامالالت األساسالاليجامعالالات ومشالالرفين تربالالويين ومعممالالين يعممالالون الصالالف السالالابع  أسالالاتذة( مالالن 8ممحالالق )

الباحثالة بتعالديل بعالض البالدائل فالالي فقالرتين بسالبب عالدم وجالود أي بالالديل صالحيا مالن بالين البالدائل الموجالالود 
  .وتم تعديل صياغة فقرة إلجماع المحكمين بأن صياغتيا غير واضحة

 

 بات االختبار ث 3.3.3.1

( حيث قامت الباحثة  بتطبيق االختبار عمى عينة  Test-retest)من ثبات االختبار بطريقة  التأكدتم 
طالبالًا، وتالالم  84مالالن نفالس مجتمالع الدراسالالة ومالن خالالارج العينالة  تكونالت مالالن  Pilot study)اسالتطالعية )

يومالالالًا عمالالالى نفالالالس العينالالالة وتالالالم حسالالالاب معامالالالل الثبالالالات  88تطبيالالالق االختبالالالار مالالالرتين بفالالالارق زمنالالالي مقالالالداره 
ى درجالة عاليالة مالن مال( وىالذا يالدل عمالى أن االختبالار ع0888باستخدام معامالل ارتبالاط بيرسالون الالذي بمالغ )

 سة.االدر  الثبات مناسبة ألغراض

 معامل الصعوبة  1.4.1.1

تالالالم حسالالالاب معامالالالل الصالالالعوبة يالالالدويًا لكالالالل فقالالالرة مالالالن فقالالالرات االختبالالالار ولالختبالالالار ككالالالل بنالالالاء عمالالالى العينالالالة 
 التالية: ستطالعية وفق المعادلةاال
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 Error! 100%معامل الصعوبة = 

 %، وتعتبالالر القيمالالة مقبولالالة تربويالالا حسالالب مالالا74% و 24تراوحالالت معالالامالت الصالالعوبة لمفقالالرات بالالين وقالالد 
 (1989% حسب ما ورد في )إبراىيم، 80-% 20بين  التربوي إذا تراوحت األدبورد في 

 

 معامل التميز 3.3.3.1

ز لفقرات االختبار جميعيا ويقصد بمعامالل التميز)قالدرة السالؤال عمالى التميال تم حساب معامل التميز يدوياً 
 قد تم حساب معامل التميز وفق المعادلة التالية:، و بين المجموعة العميا والدنيا من المتعممين(

 Error    100%!معامل التميز= 

 الصحيحة من الفئة العميا اإلجاباتحيث س: عدد  

 الصحيحة من الفئة الدنيا اإلجاباتعدد  ص:       

 ن: حجم احد المجموعتين.       

% ويعتبر معامل التميز مقبالواًل إذا بممالت 79-%33وقد تراوحت معامالت التميز لفقرات االختبار بين 
( معالامالت 7. ويظير الممحق )(1989إبراىيم، )% فأعمى حسب ما ورد في األدب التربوي 30قيمتو 

 .الرياضيةتميز لفقرات اختبار اكتساب المفاىيم الصعوبة وال

  :زمن االختبار 3.3.3.1

تالالم حسالالاب زمالالن االختبالالار بعالالد التطبيالالق االسالالتطالعي عالالن طريالالق حسالالاب معالالدل الالالزمن بالالين أول طالالالب 
 ( دقيقة.45( دقيقة، فكان الزمن المناسب )60( دقيقة وآخر طالب أنيى االختبار) 32أنيى االختبار )
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 التفكير الهندسي:اختبار  3.3.1

لقياس مستويات التفكير اليندسي لدى طمبة الصف السابع األساسي، قامت الباحثة ببناء اختبار 
 لقياس مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة وفق الخطوات التالية:

(، ودراسة 2006مثل دراسة ) ريان،  اإلطالع عمى الدراسات السابقة الخاصة بالتفكير اليندسي  .1
لإلفادة منيا في ( Duatepe- Paksu & Ubuz،  9002 ( ودراسة )2014)فرج اهلل والنجار،

 تطوير اختبار يتالءم مع ىذه الدراسة.
تحديد ىدف االختبار وىو قياس مستويات التفكير اليندسي األربعة وىي: التصور، التحميل،  .2

االستدالل المجرد، ولم يتم التطرق لممستوى الخامس وىو االستدالل االستدالل شبو الرسمي، 
 .المجرد الكامل لعدم توفره في المناىج

 (.2006اختبار التفكير اليندسي من دراسة )ريان،  طوير واالستفادة منقامت الباحثة بت  .3
الممة قامت الباحثة بمراجعة األدب التربوي األجنبي ومراجعة اختبار فان ىيل األجنبي )ب .4

من أجل قياس مستويات التفكير اليندسي  Usisinمن قبل  1982اإلنجميزية( الذي طور عام 
 لدى طمبة المرحمة الثانوية.

 (9ممحق رقم ) الصورة النيائية لالختبار. إعداد .5
 800سالؤااًل مالالن نالالوع االختيالار مالالن متعالالدد، بحيالث كانالالت العالمالالة القصالالوى  84تكالون االختبالالار مالالن  .6

 . 50والدنيا 

 ثبات االختبار.و  التأكد من صدق .7

 

 صدق االختبار: 3.3.3.1

( من 1ممحق رقم ) تم التأكد من صدق االختبار بعرض صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين
من ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعة ومشرفين تربويين  (14) خالل خطاب تحكيم رقم

ومعممين لمادة الرياضيات والممة العربية لمراجعة فقرات المقياس والحكم عمييا من حيث المالئمة 
 11العممية والمموية وفعالية البدائل ومدى قياس كل فقرة لميدف الخاص بيا، وتم تعديل الفقرات )

 دائل فقط حسب ما اتفقت عميو الباحثة مع لجنة المحكمين.( لتعديل بعض الب14و
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 ثبات االختبار: 3.3.3.1

( وذلك بتطبيق االختبار عمى  Test/ ReTestتم التأكد من ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار )
( من نفس مجتمع الدراسة ومن خارج العينة، وتم إعادة تطبيق Pilot Studyعينو استطالعية )
أسابيع، وتم  3يوما عمى تاريخ تقديم االختبار أول مرة، أي بفارق زمني قدرة  21االختبار بعد مضي 

(، وىذا يدل عمى أن االختبار عمى درجة عالية من 0.76احتساب معامل ارتباط بيرسون الذي بمغ )
 الدراسة.الثبات مناسبة ألغراض 

 زمن االختبار: 3.3.1.

تم حساب زمن االختبار بعد االختبار االستطالعي عن طريق احتساب معدل الزمن بين أول طالب 
 47دقيقة( وكان الزمن المناسب ىو) 54دقيقة( وآخر طالب أنيى االختبار ) 39أنيى االختبار )

 دقيقة(.

 

 إعداد دليل المعمم والمادة التعميمية: 1.3.1

اختيار وحدة اليندسة من كتاب الرياضيات لمصف السابع األساسي الجزء الثاني لمناسبتيا  . تم1
ألغراض البحث، ومالحظة الباحثة من خالل عمميا عدم مراعاة المعممين كيفية تدريس وحدات 

 الرياضيات بطريقة تساىم في تنمية اكتساب الطمبة لممفاىيم الرياضية، وتنمية تفكيرىم اليندسي.

تم تحميل الوحدة وذلك بتحديد األىداف العامة والخاصة لموحدة، وتحديد مكونات ىرم المعرفة . 2
 العممية )حقائق، مفاىيم، مبادئ وقوانين، تعميمات، نظريات(.

. قامت الباحثة بتحديد المفاىيم الرياضية التي تسعى لتنمية اكتساب الطالب ليا من خالل أنشطة 3
 مع التأكد من مناسبة ىذه األنشطة لمراحل النمو المعرفي لدى الطمبة.الوحدة التي تم تصميميا، 

عداد دليل المعمم 4 . قامت الباحثة بإعداد تصميم الوحدة وصياغتيا وفق إستراتيجية مكارثي، وا 
( الذي وضحت فيو كيفية تدريس الدروس في وحدة اليندسة حسب إستراتيجية مكارثي، من 2)الممحق 

تدريس الوحدة والتي تضمنت عنوان الدرس، األىداف اإلجرائية، المفاىيم، خالل تصميم مذكرات 
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األدوات والمواد المستخدمة في الدرس، إجراءات التنفيذ والتدريس، األنشطة العممية المرافقة لمدرس، 
 أساليب التقويم.

جموعة من . عممت الباحثة عمى التحقق من صدق المادة التعميمية بعرضيا بصورتيا األولية عمى م5
من ذوي الخبرة واالختصاص من أساتذة جامعة ومشرفين تربويين ومعممين  (1) ممحق رقم المحكمين

لمادتي الرياضيات والممة العربية لمتأكد من مناسبة مذكرات التدريس لممرض الذي صممت وبنيت 
و المعرفي لمطمبة ألجمو، ومدى دقة الصياغة المموية ومدى مالئمة المفاىيم الرياضية المتضمنة لمنم

من خالل خطاب تحكيم  ف واإلضافة حسب مالحظات المحكمينوطرق تفكيرىم، وتم التعديل والحذ
 .(16ممحق )

 

 إجراءات تطبيق الدراسة: 3.1

 لتنفيذ الدراسة اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

االستفادة منيا اإلطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة بيدف  .1
 في تصميم المادة التعميمية وبناء أدوات الدراسة.

تم الحصول عمى كتاب تسييل ميمة موجو من جامعة القدس إلى مديرية التربية والتعميم في  .2
 (.10وسط محافظة الخميل )الممحق 

 تم الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من مديرية التربية والتعميم في وسط محافظة الخميل موجو .3
 (.12، 11إلى مديري المدارس التي تمت فييما تطبيق الدراسة )الممحق

تم حصر مجتمع الدراسة والمتمثل في طمبة الصف السابع األساسي في مديرية وسط الخميل،  .4
طالب  5450) 2014/2015حيث بمغ عدد طمبة الصف السابع األساسي في العام الدراسي 

 وطالبة(.
تطوير ضطالع عمى األدب التربوي الخاص بموضوع البحث، وتم تم بناء أدوات الدراسة بعد اال .5

( 14و11( مع تعديل الفقرتين )2006اختبار التفكير اليندسي من دراسة )ريان، واالستفادة من 
 بتميير بعض البدائل.
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إعداد دليل المعمم والذي تضمن مذكرات تدريس الوحدة باستخدام إستراتيجية مكارثي، والتي  .6
نوان الدرس، األىداف اإلجرائية، المفاىيم، األدوات والمواد المستخدمة في اشتممت عمى )ع

الدرس، إجراءات التنفيذ والتدريس، األنشطة العممية المرافقة لمدرس، أساليب التقويم(، باإلضافة 
 إلى أوراق العمل التي قدمت لمطمبة عمى كل درس من دروس الوحدة.

المادة التعميمية بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين من عممت الباحثة عمى التحقق من صدق  .7
ذوي الخبرة واالختصاص، ثم أجرت التعديل الحذف واإلضافة حسب مالحظات المحكمين وما 

 اتفقوا عميو.
إعداد اختباري اكتساب المفاىيم الرياضية والتفكير اليندسي لدى الطمبة وذلك باالستفادة من  .8

ن صدق األداتين بعرضيما عمى مجموعة من المحكمين من ذوي الدراسات السابقة، ثم التحقق م
 الخبرة واالختصاص، وتم التعديل حسب ما اتفقوا عميو.

التحقق من ثبات االختبارين لدى الطمبة من خالل تطبيقو عمى العينة االستطالعية وحساب  .9
 معاممي االرتباط لالختبارين، وقد أظيرا ارتباطا كبيرا.

ة بطريقة قصديو، وتم تعيين مجموعات الدراسة الضابطة والتجريبية بشكل اختيار عينية الدراس .10
عشوائي بعد التأكد من توفر اإلمكانيات الفنية والمادة المناسبة إلجراء الدراسة والتحقق من 

 إمكانية تعاون إدارتي المدرستين والمعممين إلجراء الدراسة وفق إستراتيجية مكارثي.
ناسب لممعممين المذين قاما بتطبيق الدراسة وذلك بالزيارات أجرت الباحثة التدريب الم .11

عطاء نماذج من الدروس أماميم.  الشخصية والمقابالت وخالل الحصص الصفية وا 
تم تطبيق اختباري اكتساب المفاىيم الرياضية والتفكير اليندسي لدى الطمبة عمى المجموعتين  .12

 ئيا.الضابطة والتجريبية في بداية التجربة وبعد انتيا
تم احتساب المستوى القبمي لمطمبة في اختبار اكتساب المفاىيم الرياضية بيدف تقسيم الطمبة  .13

 حسب مستوى التحصيل )منخفض، مرتفع( عن طريق حساب المدى لعالمات الطمبة.
تم تدريس المجموعة التجريبية وفق إستراتيجية مكارثي، أما المجموعة الضابطة فتم تدريسيا  .14

  عتيادية )التقميدية(.وفق الطريقة اال
وحدة دروس عدد الحصص لكل درس من التخطيط الزمني، و ( يوضا 11ممحق رقم ) .15

 اليندسة، والمدة الزمنية المستمرقة في كل درس من الدروس.
 تمت متابعة الباحثة لممعممين القائمين عمى تطبيق الدراسة عمى مدار فترة التطبيق. .16
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 ستخراج النتائج وتفسيرىا.جمع البيانات ومعالجتيا إحصائيا وا .17

 متغيرات الدراسة: 7.3

 ىذه الدراسة عمى المتميرات التالية: تشمم

 المتغيرات المستقمة: 

 ( ، الطريقة االعتيادية (MAT 4))فورمات( مكارثي أ. طريقة التدريس وليا مستويان )

 .ب. الجنس ولو مستويان )ذكر ، أنثى(

حيالث تالم اعتمالاد معالدالت الطمبالة فالي مالادة الرياضاليات .)منخفض، مرتفع( السابق ج_ مستوى التحصيل
حيالث اعتبالر الطمبالة  السالابق، كمعيار لمستوى التحصاليل 8084/8085لمفصل األول في العام الدراسي 

ذوي التحصالاليل المالالنخفض ىالالم الطمبالالة مالالادون الوسالالالط الحسالالابي لتمالالك العالمالالات والطمبالالة ذوي التحصالالاليل 
 المرتفع ىم الطمبة الذين عالماتيم فوق الوسط الحسابي

 

 المتغيرات التابعة:

 التفكير اليندسي.أ. 

 ب. اكتساب المفاىيم الرياضية.
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 المعالجة اإلحصائية: 3.1

المعالجالالالالالالة اإلحصالالالالالالائية باسالالالالالالتخدام اإلحصالالالالالالاء الوصالالالالالالفي باسالالالالالالتخراج األعالالالالالالداد، والنسالالالالالالبة المئويالالالالالالة،  تتمالالالالالال
والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدى أفراد العينة واستجابتيم عمى االختبارات، وتم فحص 

ة (، والمتوسالالطات الحسالالالابيANCOVAفرضالاليات الدراسالالة باسالالالتخدام تحميالالل التمالالاير الثالثالالالي المصالالاحب )
-Testالباحثالة طريقالة إعالادة االختبالار )  تسالتخدما(. و Means  Estimated Marginal المعدلالة )

retest ثم تم حساب ثبات األداة  باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وذلك باستخدام الرزم اإلحصالائية )
 ( .SPSSلمعموم االجتماعية )

 



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع : نتائج الدراسة 

 مقدمة  4.1

 النتائج المتعمقة باكتساب المفاهيم الرياضية  4.4.1

 النتائج المتعمقة بالتفكير الهندسي   4.4.1

 ممخص نتائج الدراسة   4.1
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 الفصل الرابع:
 نتائج الدراسة: 4.1
 

توصمت إليها الدراسة، التي هدفت إلى استقصاء أثر استخدام يتناول هذا الفصل عرضا لمنتائج التي 
نموذج مكارثي في تدريس الرياضيات عمى اكتساب طمبة الصف السابع األساسي لممفاهيم الرياضية 
والتفكير الهندسي، وكذلك معرفة ما إذا كان هذا األثر يختمف باختالف مستوى التحصيل والجنس 

لجنس وطريقة التدريس )اعتيادية، فورمات(، وفيما يأتي عرض والتفاعل بين مستوى التحصيل وا
 لمنتائج في هذا الفصل تبعا لممتغيرات التابعة كما يمي:

 
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة:4.4.1

 
  فاي اكتسااب المفااهيم الرياضاية لادة امباة الصا  MAT 1ما اثر استراتيجية مكارثي) فورماا(  )

السااابع األساسااي وهل يختماا  هاابا االثاار باااختد  اريقااة التاادريد )مكارثيجاال،تياديااة   والجااندج 
 ومستوة التحصيل ج والتفا،ل بينهما 

 
لإلجابةةة عةةن هةةذا السةةسال تةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واينحرافةةات المعياريةةة لعالمةةات الطمبةةة فةةي 

وذلةةةةك بحسةةةةب المجموعةةةةة  المجمةةةةوعتين التجريبيةةةةة والضةةةةابطة فةةةةي اختبةةةةار اكتسةةةةاب المفةةةةاهيم الرياضةةةةية
بحسب المجموعة  المتوسطات واينحرافات المعيارية( 4.1التحصيل، ويبين الجدول )والجنس ومستوى 

ات الحسةةابية واحنحرافةة ( فيةةبن المتوسةةطات4.1أمةةا الجةةدول )  .والجةةنس والمجموعةةة ومسةةتوى التحصةةيل
 بحسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل. المعيارية
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(: المتوسةةةطات الحسةةةابية واينحرافةةةات المعياريةةةة لعالمةةةات طمبةةةة المجمةةةوعتين فةةةي اختيةةةار 4.1جةةةدول )
 مستوى التحصيل.المجموعة و اكتساب المفاهيم الرياضية، حسب المجموعة والجنس و 

 البعدي القبمي  المجمو،ة 

 الجنس

 ذكر

 ضابطة
 33.01 31.73 المتوسط الحسابي
 14.56 15.68 احنحراف المعياري

 24 24 العدد

 تجريبية
 41.79 37.69 المتوسط الحسابي
 16.92 17.42 احنحراف المعياري

 30 30 العدد

 المجموع
 37.89 35.04 المتوسط الحسابي
 16.38 16.78 احنحراف المعياري

 54 54 العدد

 أنثى

 ضابطة
 47.40 33.82 المتوسط الحسابي
 12.80 12.01 احنحراف المعياري

 34 34 العدد

 تجريبية
 54.43 36.95 المتوسط الحسابي
 16.88 16.65 احنحراف المعياري

 33 33 العدد

 المجموع
 50.86 35.36 المتوسط الحسابي
 15.25 14.46 احنحراف المعياري

 67 67 العدد
 المجموع

 
 
 
 
 
 

 
 

 ضابطة
 41.45 32.96 المتوسط الحسابي
 15.22 13.56 احنحراف المعياري

 58 58 العدد

 تجريبية
 48.41 37.30 المتوسط الحسابي
 17.93 16.89 احنحراف المعياري

 63 63 العدد

 المجموع
 45.07 35.22 المتوسط الحسابي

 16.98 15.47 المعيارياحنحراف 
 121 121 العدد
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(: المتوسةةطات الحسةةابية واينحرافةةات المعياريةةة لعالمةةات طمبةةة المجمةةوعتين فةةي اختيةةار اكتسةةاب المفةةاهيم 4.1جةةدول )
 مستوى التحصيل )تابع(و المجموعة الرياضية، حسب المجموعة والجنس و 

مستوى 
 التحصيل

 منخفض

 ضابطة
 38.71 27.84 المتوسط الحسابي
 14.17 9.90 احنحراف المعياري

 46 46 العدد

 تجريبية
 41.06 28.35 المتوسط الحسابي
 11.74 11.48 احنحراف المعياري

 43 43 العدد

 المجموع
 39.84 28.09 المتوسط الحسابي
 13.03 10.63 احنحراف المعياري

 89 89 العدد

 مرتفع

 ضابطة
 51.92 52.56 الحسابيالمتوسط 

 15.08 4.73 احنحراف المعياري
 12 12 العدد

 تجريبية
 64.23 56.54 المتوسط الحسابي
 18.93 8.29 احنحراف المعياري

 20 20 العدد

 المجموع
 59.62 55.05 المتوسط الحسابي
 18.35 7.34 احنحراف المعياري

 32 32 العدد

 المجموع

 ضابطة
 41.45 32.96 المتوسط الحسابي
 15.22 13.56 احنحراف المعياري

 58 58 العدد

 تجريبية
 48.41 37.30 المتوسط الحسابي
 17.93 16.89 احنحراف المعياري

 63 63 العدد

 المجموع
 45.07 35.22 المتوسط الحسابي
 16.98 15.47 احنحراف المعياري

 121 121 العدد
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(: المتوسةةةطات الحسةةةابية واينحرافةةةات المعياريةةةة لعالمةةةات طمبةةةة المجمةةةوعتين فةةةي اختيةةةار 4.1جةةةدول )
 اكتساب المفاهيم الرياضية، حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل.

 الجنس
 

مستوى 
 التحصيل

 
 تجريبية
 

 ضابطة

المتوسط 
الحسابي 

 قبمي

اينحراف 
المعياري 

 قبمي

المتوسط 
الحسابي 

 بعدي

اينحراف 
المعياري 

 بعدي

المتوسط 
الحسابي 

 قبمي

اينحراف 
المعياري 

 قبمي

المتوسط 
الحسابي 

 بعدي

اينحراف 
المعياري 

 بعدي

 ذكور
 12.25 45.60 2.91 51.10 22.37 58.17 10.83 58.65 مرتفع

 12.28 27.83 10.90 23.76 9.45 35.84 12.31 30.07 منخفض

 إناث
 15.24 60.77 6.32 54.62 16.00 68.27 6.21 55.13 مرتفع

 11.07 45.09 8.58 30.24 11.60 46.52 10.53 26.56 منخفض

 
 المجموع

 
35.04 16.78 37.30 16.89 32.95 13.56 32.96 13.55 

 
أن هنةةةاك فروقةةةا ظاهريةةةة فةةةي المتوسةةةطات الحسةةةابية لعالمةةةات  ( 4.1و) (4. 1) ينيالحةةةظ مةةةن الجةةةدول

بةين مجمةوعتي الدراسةة )التجريبيةة والضةابطة(، ولمعرفةة مةا إذا  الطمبة عمى اكتسةاب المفةاهيم الرياضةية
كانةةت الفةةروظ الظاهريةةة فةةي المتوسةةطات الحسةةابية لعالمةةات الطمبةةة ذات دحلةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى 

(= 0.05تم استخدام اختب )( ار تحميل التغاير الثالثي المصةاحبANCOVA وكانةت النتةائج كمةا ،)
 (.3.1في الجدول )
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(، لعالمةةةةات الطمبةةةةة فةةةةي اختبةةةةار اكتسةةةةاب ANCOVA(: نتةةةةائج تحميةةةةل التغةةةةابر الثالثةةةةي )3.1جةةةةدول )
 المفاهيم الرياضية بحسب طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهم.

 
مجموع  مصدر التباين

 المربعا(
درجا( 
 الحرية

متوسا 
 المربعا(

قيمة   
 المحسوبة

 مستوة
 الداللة

 *0.... 3.05 491.51 1 491.51 احختبار القبمي
 *0.01 6.14 990.81 1 990.81 المجموعة

 *0.00 23.21 3743.60 1 3743.60 الجنس
 *0.00 9.99 1610.19 1 1610.19 مستوى التحصيل

 0.47 .52. 84.16 1 84.16 الجنس× المجموعة
 0.38 0.75 121.18 1 121.18 مستوى التحصيل× المجموعة

 0.85 04. 5.69 1 5.69 مستوى التحصيل× الجنس
مسةةةةةتوى × الجةةةةةنس× المجموعةةةةةة

 التحصيل
1.06 1 1.06 0.01 0.94 

 - - 161.26 112 18061.98 الخطأ
 - - - 120 34592.40 الكمي
  (   دالة عند مستوى الدحلة  ...0) 
 

 النتائج المتعمقة بالمجمو،ة:
 

( أن قيمةةةةة )ف( المحسةةةوبة لمفةةةةرظ بةةةين متوسةةةةطي أداء طمبةةةة المجمةةةةوعتين 3 .1يالحةةةظ مةةةةن الجةةةدول )
(، وأن قيمةةةةة مسةةةةتوى الدحلةةةةةة 4.41التجريبيةةةةة والضةةةةابطة فةةةةةي اختباراكتسةةةةاب المفةةةةاهيم الرياضةةةةةيةهي )

(، أي أن هنةةةةةاك فروقةةةةةا ذات دحلةةةةةة   ...0(، وهةةةةةذي القيمةةةةةة أقةةةةةل مةةةةةن مسةةةةةتوى  الدحلةةةةةة ) 4...)
وعتين التجريبيةةة والضةةابطة، ولمعرفةةة مصةةدر الفةةروظ فةة ن الجةةدول إحصةةائية بةةين طمبةةة كةةل مةةن المجمةة

 ( يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب المجموعة:1.1)
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(:المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية حختبار اكتساب المفاهيم الرياضية 1.1)
 حسب المجموعة.لدى طمبة الصف السابع في الرياضيات 

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة المجموعة
 2.17 43.82 الضابطة
 1.96 50.63 التجريبية

 
( وهةةةو أكبةةر مةةةن 43..0( أن المتوسةةط المعةةةدل لممجموعةةة التجريبيةةةة هةةو )1.1ويالحةةظ مةةن الجةةةدول )

لصةةةةالم المجموعةةةةة ( وبةةةةذلك تكةةةةون الفةةةةروظ بةةةةين المجمةةةةوعتين 13.04متوسةةةةط المجموعةةةةة الضةةةةابطة )
 التجريبية.

 
 النتائج المتعمقة بالجند:

 
( وأن مسةتوى 43.44( أيضا أن قيمةة )ف( المحسةوبة لمتغيةر الجةنس هةي )3.1ويالحظ من الجدول )

(، أي أن هنةةاك فروقةةا ذات   ...0( وهةةذي القيمةةة أقةةل مةةن مسةةتوى  الدحلةةة ) ....الدالةةة يسةةاوي )
( يبةةين المتوسةةطات 0.1ولمعرفةةة مصةةدر الفةةروظ فةة ن الجةةدول ) دحلةةة إحصةةائية بةةين الةةذكور واحنةةاث 

 الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب الجنس.
 

(:المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية حختبار اكتساب المفاهيم 0.1الجدول )
 الرياضية لدى طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب الجنس.

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة الجنس
 2.06 40.65 ذكور
 2.07 53.79 إناث

 
 ( وهو اكبر من المتوسط المعدل 03.35( أن المتوسط المعدل لإلناث هو )0.1ويالحظ من الجدول )

 ( وبذلك تكون الفروظ حسب الجنس لصالم ايناث مقابل الذكور.40..1لمذكور )
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 بمستوة التحصيل:النتائج المتعمقة 
 

( وأن 5.5( أيضةةا أن قيمةةة )ف( المحسةوبة لمتغيةةر مسةتوى التحصةةيل هةةي )3.1ويالحةظ مةةن الجةدول )
(، أي أن هنةةةاك   ...0( وهةةةذي القيمةةةة أقةةةل مةةةن مسةةةتوى  الدحلةةةة ) ....مسةةةتوى الدحلةةةة يسةةةاوي )

الفةةةروظ فةةة ن  فروقةةةا ذات دحلةةةة إحصةةةائية بةةةين فئتتةةةي التحصةةةيل المرتفةةةع والمةةةنخفض  ولمعرفةةةة مصةةةدر
 (  يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب مستوى التحصيل .4.1الجدول )

 
(:المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية حختبار اكتساب المفاهيم 4.1الجدول ) 

 الرياضية لدى طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب مستوى التحصيل السابظ.
 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة مستوى التحصيل السابظ

 1.65 40.43 منخفض
 3.36 54.02 مرتفع

 
( وهو اكبر 4..01( أن المتوسط المعدل لمستوى التحصيل المرتفع  هو )4.1ويالحظ من الجدول )

حسب مستوى ( وبذلك تكون الفروظ 13..1من المتوسط المعدل لمستوى التحصيل المنخفض )
 التحصيل السابظ لصالم ذوي التحصيل المرتفع.

 
 النتائج المتعمقة بالتفا،ل بين المجمو،ة والجند :

 
( ومسةةتوى 04..( نجةةد أن قيمةةة )ف( لمتفاعةةل مةةا بةةين المجموعةةة والجةةنس هةةي )3.1بةةالعودة لمجةةدول )

( أي أنةةال ح يوجةةد أثةةر لمتفاعةةل بةةين   ...0( وهةةي قيمةةة أكبةةر مةةن مسةةتوى الدحلةةة ) 13..الدحلةةة )
 المجموعة والجنس 

 
 النتائج المتعمقة بالتفا،ل بين المجمو،ة ومستوة التحصيل:

 
( 30..( نجد أن قيمة )ف( لمتفاعل ما بين المجموعة  ومسةتوى التحصةيل هةي )3.1بالعودة لمجدول )

( أي أنةةةال ح يوجةةةد أثةةةر   ...0( وهةةةي قيمةةةة أكبةةةر مةةةن مسةةةتوى الدحلةةةة ) 30..ومسةةةتوى الدحلةةةة )
 لمتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل.
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 النتائج المتعمقة بالتفا،ل بين الجند ومستوة التحصيل:
 

( نجةد أن قيمةة )ف( لمتفاعةل مةا بةين المجموعةة والجةنس ومسةتوى التحصةيل هةي 3.1بالعودة لمجةدول )
( أي أنةال ح يوجةد   ...0( وهي قيمة أكبةر مةن مسةتوى الدحلةة ) 00..( ومستوى الدحلة ).1..)

 أثر لمتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل.
 

 النتائج المتعمقة بالتفا،ل بين المجمو،ة والجند ومستوة التحصيل:
 

( نجةد أن قيمةة )ف( لمتفاعةل مةا بةين المجموعةة والجةنس ومسةتوى التحصةيل هةي 3.1بالعودة لمجةدول )
( أي أنةال ح يوجةد   ...0( وهي قيمة أكبةر مةن مسةتوى الدحلةة ) 51..( ومستوى الدحلة )4...)

 أثر لمتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل.
 

 اني لمدراسة:النتائج المتعمقة بالسؤال الث 4.4.1
 

  في تنمية قدرا( التفكير الهندسي لدة امباة الصا  MAT 1ما اثر استراتيجية مكارثي)فورما(  )
السااابع األساسااي وهل يختماا  هاابا االثاار باااختد  اريقااة التاادريد)مكارثيج اال،تياديااة   والجااندج 

 ومستوة التحصيل والتفا،ل بينهم 
 

لإلجابةةة عةةن هةةذا السةةسال تةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية واينحرافةةات المعياريةةة لةةدرجات الطمبةةة فةةي 
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس التفكير الهندسي وذلك بحسب المجموعة والجنس ومسةتوى 

 ( المتوسةةةةةطات واينحرافةةةةةات المعياريةةةةةة بحسةةةةةب المجموعةةةةةة والجةةةةةنس3.1ويبةةةةةين الجةةةةةدول )التحصةةةةةيل، 
( فيةبن المتوسةطات الحسةابية واحنحرافةات المعياريةة  0.1والمجموعة ومسةتوى التحصةيل. أمةا الجةدول ) 
 بحسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل.
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(: المتوسةةةطات الحسةةةابية واينحرافةةةات المعياريةةةة لةةةدرجات طمبةةةة المجمةةةوعتين فةةةي اختبةةةار 3.1جةةةدول )
 مستوى التحصيل.المجموعة و و  التفكير الهندسي، حسب المجموعة والجنس

 البعدي القبمي  المجمو،ة 

 الجنس

 +ذكر

 ضابطة
 44.79 32.12 المتوسط الحسابي
 12.24 14.09 احنحراف المعياري

 24 24 العدد

 تجريبية
 54.58 47.36 المتوسط الحسابي
 11.39 11.45 احنحراف المعياري

 30 30 العدد

 المجموع
 50.23 40.59 الحسابيالمتوسط 

 12.65 14.71 احنحراف المعياري
 54 54 العدد

 أنثى

 ضابطة
 52.82 38.85 المتوسط الحسابي
 14.93 13.20 احنحراف المعياري

 34 34 العدد

 تجريبية
 60.48 36.36 المتوسط الحسابي
 14.77 12.47 احنحراف المعياري

 33 33 العدد

 المجموع
 56.59 37.62 المتوسط الحسابي
 15.23 12.81 احنحراف المعياري

 67 67 العدد

 المجموع

 ضابطة
 49.50 36.06 المتوسط الحسابي
 14.33 13.86 احنحراف المعياري

 58 58 العدد

 تجريبية
 57.67 41.60 المتوسط الحسابي
 13.50 13.12 احنحراف المعياري

 63 63 العدد

 المجموع
 53.75 38.95 المتوسط الحسابي
 14.44 13.71 احنحراف المعياري

 121 121 العدد
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(: المتوسةةةطات الحسةةةابية واينحرافةةةات المعياريةةةة لةةةدرجات طمبةةةة المجمةةةوعتين فةةةي اختبةةةار 3.1جةةةدول )
 التحصيل. )تابع(مستوى المجموعة و التفكير الهندسي، حسب المجموعة والجنس و 

مستوى 
 التحصيل

 منخفض

 ضابطة
 42.32 25.91 المتوسط الحسابي
 12.84 8.38 احنحراف المعياري

 32 32 العدد

 تجريبية
 56.47 30.32 المتوسط الحسابي
 14.29 6.48 احنحراف المعياري

 29 29 العدد

 المجموع
 49.04 28.01 المتوسط الحسابي
 15.20 7.80 احنحراف المعياري

 61 61 العدد

 مرتفع

 ضابطة
 58.33 48.56 المتوسط الحسابي
 10.80 7.54 احنحراف المعياري

 26 26 العدد

 تجريبية
 58.70 51.23 المتوسط الحسابي
 12.91 8.97 احنحراف المعياري

 34 34 العدد

 المجموع
 58.54 50.07 المتوسط الحسابي
 11.94 8.42 احنحراف المعياري

 60 60 العدد

 المجموع

 ضابطة
 49.50 36.06 المتوسط الحسابي
 14.33 13.86 احنحراف المعياري

 58 58 العدد

 تجريبية
 57.67 41.60 المتوسط الحسابي
 13.50 13.12 احنحراف المعياري

 63 63 العدد

 المجموع
 53.75 38.95 المتوسط الحسابي
 14.44 13.71 احنحراف المعياري

 121 121 العدد
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(: المتوسةةةطات الحسةةةابية واينحرافةةةات المعياريةةةة لةةةدرجات طمبةةةة المجمةةةوعتين فةةةي اختبةةةار 0.1جةةةدول )
 التفكير الهندسي، حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل.

 الجنس
 

مستوى 
 التحصيل

 
 تجريبية

 
 ضابطة

المتوسط 
الحسابي 

 قبمي

اينحراف 
المعياري 

 قبمي

المتوسط 
الحسابي 

 بعدي

اينحراف 
المعياري 

 بعدي

المتوسط 
الحسابي 

 قبمي

اينحراف 
المعياري 

 قبمي

المتوسط 
الحسابي 

 بعدي

اينحراف 
المعياري 

 بعدي

 ذكور
 14.43 54.17 16.09 42.86 6.27 59.90 6.20 51.04 مرتفع

 9.11 40.93 10.82 27.70 12.30 52.65 12.70 46.02 منخفض

 إناث
 6.32 60.83 9.03 49.17 14.15 72.57 13.70 39.93 مرتفع

 15.60 51.44 13.10 37.07 10.06 53.57 11.55 34.33 منخفض

 
 المجموع

 
41.60 13.12 57.67 13.50 36.06 13.86 49.50 14.33 

 
 

أن هناك فروقا ظاهرية في المتوسطات الحسةابية لةدرجات الطمبةة ( 0.1و)( 3.1) ينيالحظ من الجدول
فةةةي مقيةةةاس التفكيةةةر الهندسةةةي بةةةين مجمةةةوعتي الدراسةةةة )التجريبيةةةة والضةةةابطة(، ولمعرفةةةة مةةةا إذا كانةةةت 

 الفةةروظ الظاهريةةة فةةي المتوسةةطات الحسةةابية لةةدرجات الطمبةةة ذات الدحلةةة ايحصةةائية عنةةد مسةةتوى ) 
(، وكانةةت النتةةائج كمةةا فةةي الجةةدول ANCOVAتحميةةل التغةةاير الثالثةةي ) ( تةةم اسةةتخدام اختبةةار0... 
(5.1) 
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( لدرجات الطمبة في اختبار التفكيةر الهندسةي  ANCOVA(: نتائج تحميل التغاير الثالثي )5.1جدول )
 بحسب طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينها:

مجموع  مصادر التباين
 المربعات

درجات 
 حريةال

 متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 مستوى
 الدحلة

 *0.00 27.81 3427.99 1 3427.99 احختبار القبمي
 *0.01 6.64 818.96 1 818.96 المجموعة

 0.00* 12.64 1558.29 1 1558.29 الجنس
 0.00* 10.00 1232.52 1 1232.52 مستوى التحصيل

 0.18 1.86 228.64 1 228.64 الجنس× المجموعة
 0.25 1.32 163.21 1 163.21 مستوى التحصيل× المجموعة

 0.35 0.90 110.48 1 110.48 مستوى التحصيل× الجنس
مسةةةتوى × الجةةةنس× المجموعةةةة
 التحصيل

263.60 1 263.60 2.14 0.15 

   123.27 112 13805.98 الخطأ
    120 25014.06 المعدل
  ( عند مستوى الدحلة  ...0) 

 
 المتعمقة بالمجمو،ة:النتائج 

 
( أن قيمةةة )ف( المحسةةوبة لمفةةرظ بةةين متوسةةطي درجةةات طمبةةة المجمةةوعتين 5.1يالحةةظ مةةن الجةةدول )

(، وأن قيمةة 4.41التجريبية والضابطة في مقيةاس اكتسةاب المهةارات الهندسةية والتفكيةر الهندسةي هةي )
، أي أن هنةةاك فروقةةا ذات (  ...0( وهةةذي القيمةةة أقةةل مةةن مسةةتوى الدالةةة ) 4...مسةةتوى الدحلةةة )

دحلةةة إحصةةائية بةةين درجةةات طمبةةة كةةل مةةن المجمةةوعتين التجريبيةةة والضةةابطة، ولمعرفةةة مصةةدر الفةةروظ 
( يبةين المتوسةةطات الحسةابية المعدلةةة لةدرجات الطمبةةة فةي مقيةةاس التفكيةر الهندسةةي 1..4فة ن الجةةدول )

 البعدية حسب المجموعة:
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المعدلةةة واألخطةاء المعياريةة البعديةةة يختبةار التفكيةر الهندسةةي  (: المتوسةطات الحسةابية1..4الجةدول )
 حسب المجموعة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 1.83 51.73 الضابطة
 1.56 57.93 التجريبية

 
( وهةةو أكبةةر مةةن 03.53( أن المتوسةةط المعةةدل لممجموعةةة التجريبيةةة هةةو )1..4ويالحةةظ مةةن الجةةدول )

(، وبةةةةذلك تكةةةةون الفةةةةروظ بةةةةين المجمةةةةوعتين لصةةةةالم المجموعةةةةة 04.33المجموعةةةةة الضةةةةابطة )متوسةةةةط 
 التجريبية.

 
 النتائج المتعمقة بالجند:

 
( وأن مسةةتوى 44.41( أيضةةا أن قيمةةة )ف( المحسةةوبة لمتغيةةر الجةةنس هةةي )5.1يالحةةظ مةةن الجةةدول )

(، أي أن هنةاك فروقةا ذات   ...0( وهةذي القيمةة أقةل مةن مسةتوى  الدحلةة ) ....الدحلة يساوي )
( يبةةين المتوسةةطات 44.1دحلةةة إحصةةائية بةةين الةةذكور واحنةةاث ولمعرفةةة مصةةدر الفةةروظ فةة ن الجةةدول )

 الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب الجنس.
 

التفكير الهندسي  حختبار(:المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية 44.1الجدول )
 لدى طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب الجنس.

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل االجنس
 1.71 50.58 ذكور 

 1.68 59.07 إناث
 

( وهةةةو أكبةةةر مةةةن متوسةةةط 3..05( أن المتوسةةةط المعةةةدل لإلنةةةاث  هةةةو )44.1ويالحةةةظ مةةةن الجةةةدول )
 بين الذكور واحناث لصالم احناث. (، وبذلك تكون الفروظ00..0الذكور )
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 النتائج المتعمقة بمستوة التحصيل:
 

( وأن ....4( أيضا أن قيمة )ف( المحسوبة لمتغير مستوى التحصيل هي )5.1يالحظ من الجدول )
(، أي أن هنةةاك   ...0(، وهةةذي القيمةةة أقةةل مةةن مسةةتوى  الدحلةةة ) ....مسةةتوى الدحلةةة يسةةاوي )

إحصةةةائية بةةةين فئتتةةةي التحصةةةيل المرتفةةةع والمةةةنخفض  ولمعرفةةةة مصةةةدر الفةةةروظ فةةة ن فروقةةةا ذات دحلةةةة 
(  يبةةين المتوسةطات الحسةةابية المعدلةة لمقيةةاس التفكيةر الهندسةةي البعةدي حسةةب مسةةتوى 44.1الجةدول )

 التحصيل .
 

سي (:المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية حختبار التفكير الهند44.1الجدول )
 لدى طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب مستوى التحصيل.

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة مستوى التحصيل السابظ
  1.22 50.85 منخفض
  2.14 58.81 مرتفع

 
( وهو اكبر 00.04( أن المتوسط المعدل لمستوى التحصيل المرتفع  هو )44.1ويالحظ من الجدول )

( وبذلك تكون الفروظ حسب مستوى 00..0المعدل لمستوى التحصيل المنخفض )من المتوسط 
 التحصيل السابظ لصالم ذوي التحصيل المرتفع.

 
 النتائج المتعمقة بالتفا،ل بين المجمو،ة والجند :

 
( نجةد أن قيمةة )ف( لمتفاعةل مةا بةين المجموعةة والجةنس ومسةتوى التحصةيل هةي 5.1بالعودة لمجةدول )

(أي أنةال ح   ...0( وهي قيمة أكبر مةن مسةتوى الدحلةة ) 40..( ومستوى الدحلة يساوي )4.04)
 يوجد أثر لمتفاعل بين المجموعة والجنس.
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 النتائج المتعمقة بالتفا،ل بين المجمو،ة ومستوة التحصيل:
 
( نجةد أن قيمةة )ف( لمتفاعةل مةا بةين المجموعةة والجةنس ومسةتوى التحصةيل هةي 5.1لعودة لمجةدول )با
(أي أنةال ح   ...0( وهي قيمة أكبر مةن مسةتوى الدحلةة ) 40..( ومستوى الدحلة يساوي )4.34)

 يوجد أثر لمتفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل.
 وة التحصيل:النتائج المتعمقة بالتفا،ل بين الجند ومست

 
( نجةد أن قيمةة )ف( لمتفاعةل مةا بةين المجموعةة والجةنس ومسةتوى التحصةيل هةي 5.1بالعودة لمجةدول )

(أي أنةال ح   ...0( وهي قيمة أكبر مةن مسةتوى الدحلةة ) 30..( ومستوى الدحلة يساوي ).5..)
 يوجد أثر لمتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل.
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 نتائج الدراسة:ممخص  4.1
 

وجود فةروظ دالةة إحصةائيا فةي اكتسةاب الطمبةة لممفةاهيم الرياضةية تعةزى لطريقةة التةدريس ولصةالم  .4
 المجموعة التجريبية.

 وجود فروظ دالة إحصائيا في اكتساب الطمبة  لممفاهيم الرياضية تعزى لمجنس ولصالم احناث. .4
 وجود فروظ دالة إحصائيا في اكتساب الطمبة لممفاهيم الرياضية تعزى لمستوى التحصيل السابظ  .3
 و لصالم ذوي التحصيل المرتفع. .1
 وجود فروظ دالة إحصائيًا في التفكير الهندسي تعزى لطريقة التدريس ولصالم المجموعة التجربية  .0
 وجود فروظ دالة إحصائيًا في التفكير الهندسي تعزى لمجنس ولصالم احناث  .4
وجةةود فةةروظ دالةةة احصةةائيا فةةي التفكيةةر الهندسةةي تعةةزى لمسةةتوى التحصةةيل السةةابظ ولصةةالم ذوي  .3

 التحصيل المرتفع.
عةةدم وجةةود فةةروظ دالةةة إحصةةائيا فةةي اكتسةةاب الطمبةةة لممفةةاهيم الرياضةةية والتفكيةةر الهندسةةي تعةةزى   .0

 عل بين طريقة التدريس والجنس.لمتفا
عةةدم وجةةود فةةروظ دالةةة إحصةةائيا فةةي اكتسةةاب الطمبةةة لممفةةاهيم الرياضةةية والتفكيةةر الهندسةةي تعةةزى  .5

 لمتفاعل بين طريقة التدريس ومستوى التحصيل.
عدم وجود فروظ دالة إحصائيا في اكتسةاب الطمبةة لممفةاهيم الرياضةية والتفكيةر الهندسةي تعةزى  ..4

 س ومستوى التحصيل.لمتفاعل بين والجن
عدم وجود فروظ دالة إحصائيا في اكتسةاب الطمبةة لممفةاهيم الرياضةية والتفكيةر الهندسةي تعةزى  .44

 لمتفاعل بين طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل.
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس : مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المقدمة 5.5

 مناقشة النتائج 5.5

 المفاهيم الرياضية. باكتسابمناقشة النتائج المتعمقة  5.5.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالتفكير الهندسي.  5.5.5

 التوصيات. 3.5
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة  5.5

( في تدريس الرياضيات عمى MAT4نموذج مكارثي ) استخدامأثر  استقصاءىدفت ىذه الدراسة إلى 
طمبة الصف السابع األساسي لممفاىيم الرياضية، وتنمية التفكير اليندسي لدييم، وكذلك معرفة  اكتساب

  يموالتفاعل بينوالجنس،  السابق  مستوى التحصيل باختالفما إذا كان ىذا األثر يختمف 

 

الطمبة لممفاىيم الرياضية، واآلخر  اكتسابأحدىما لقياس مدى  اختبارينولتحقيق ىذا اليدف تم تطبيق 
 .لقياس مستوى التفكير اليندسي

 

 مناقشة النتائج 5.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول لمدراسة. 5.5.5
 
لاادط بمبااة الصااب الساااب   رياضاايةكتساااب المفاااهيم الإ( فااي MAT 4) سااتراتيةية مكااارثيإثاار أمااا  

( والةانسال ومساتوط ريقاة التادريس )مكارثيالااليتيادياةوهل يختمب هذا االثر باختالب ب األساسي؟
 التحصيلال والتفايل بينهما؟
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( بين   ...0الداللة  ) أظيرت النتائج أن ىناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى 
اختبار اكتساب المفاىيم الرياضية لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين  في الطمبةمتوسطات عالمات 

دراسو باستخدام إستراتيجة مكارثي، ومتوسطات عالمات المجموعة الضابطة الذين درسوا نفس المادة 
س التعممية ولكن بالطريقة التقميدية )االعتيادية ( وذلك لصالح المجموعة التجريبية، أي أن التدري

 .المعتمد عمى استراتيجية التدريس مكارثي يحدث إكتسابًا أفضل لممفاىيم الرياضية
 

الى أن المادة التعميمية المبنية عمى إستراتيجية مكارثي منحت الفرصة  نتيجةوتبرر الباحثة ىذه ال
نية المعرفية الغنية والخالقة لتوليد المعاني واكتساب المفاىيم الرياضية، التي تساعد في بناء أفضل لمب

ة التعممية نفسيا في أربع وقد تمثل ذلك بطرح الماد ،لدى الطمبة، وفيم أعمق وأوسع لممادة التعممية
التحميمي، المنظقي، الديناميكي(، ، نماط المختمفة لممتعممين ) التخيميتعممية مختمفة حسب اال أنماط

ين ما ىو موجود في ة حين ربطت بلدى الطمب نىاالستراتيجة في بناء تعمم ذي مع كما ساعدت ىذه
مما أدى الى زيادة في اكتساب الطمبة  لدى الطمبة وبين المعارف الجديدة المقدمة، معرفيةالبنى ال

لممفاىيم الرياضية وزاد من قدرتيم عمى االحتفاظ بالمعمومات في الذاكرة لفترة أطول، كما جعل 
جميع الطمبة من خالل االمثمة التي تربط المادة  المفاىيم المجردة أكثر متعة وأكثر أرتباطا بخبرات

التعممية المقدمة لمطمبة مع الواقع مثل االمثمة حول االشعة بربطيا بشعاع الشمس ومشاىدة ذلك من 
خالل فيديو تعميمي أو مشاىدة أمثمة الزوايا في المحيط حولنا أو حتى من خالل االلعاب التعممية التي 

جمة أو من خالل المشاىد المسرحية. كذلك بحث الطالب في االنترنت أو قدمت لمطمبة مثل لعبة الح
، كل الموسوعات التعممية عن بعض المفاىيم الرياضية مثل التطابق أو التشابو أو نظرية فيثاغورس

عمى جذب انتباه الطمبة وزاد  أيضاً ذىن الطالب أكثر فأكثر. وعمل  غرس المعمومة فيذلك عمل عمى 
 ادة الرياضيات التي اعتادوىا مجردة بعيدة عن واقع الحياة.من ارتباطيم بم

 
،  3.02)عياش وزىران،وتتفق ىذه النتيجة مع الكثير من الدراسات التي أطمعت عمييا الباحثة مثل 

وكذلك الدراسات  ،( 2..3،راجي ،.3.0،  فممبمان، 3.00راوشدة نوفمة والعمري، ،3.00 ،جياوي
، (,Tartar & Dikici ،0092 , Patrica  ،3.00 ،Bawaneh et al  ,0..3) االجنبية مثل 

حيث اظيرت جميع الدراسات السابقة فروقًا في التحصيل ولصالح المجموعة التجريبية التي درست 
 (MAT4وفق استراتيجية مكارثي )



111 
 

( في اكتساب المفاىيم    ...0كما أظيرت النتائج فروقًا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
ناث وتبرر الباحثة ىذه النتيجة بأن الطالبات أكثر رغبة نحو ضية تبعا لمتغير الجنس ولصالح اإلالريا

تضح الفروق في التحصيل بين الذكور ت. و ة من الطالبسر االتحصيل الدراسي، وأكثر التزما بالد
تبارات الموحدة التي تعقدىا وزارة التربية ناث جميا بالنظر الى المتوسطات الحسابية في االخإلاو 

، 3.02، 3.03اطمعت الباحثة عمى نتائج تمك االمتحانات لثالث اعوام متتالية حيث  ،والتعميم
ناث اعمى من نتائج الذكور، كما ويمكن تبرير النتيجة من خالل اإل فكانت نتائج مدراس 3.04

 -0التي أثبتت أن الطالبات في الفترة العمرية من الدراسات التي اجريت عمى عمميات الدماغ الفاعمة 
أن استراتيجة مكارثي  تسعى الى التوافق بين عمل  أكثر قدرة عمى التحكم في جزئي الدماغ وحيث 02

 (2..3)الغوطي ، عمى من الذكور.أناث جزئي الدماغ فقد كانت متوسطات اإل
  
 )عياش وزىران،: اطمعت عمييا الباحثة مثلتتفق ىذه النتيجة مع الكثير من الدراسات التي ال و 

(،و  2..3،راجي .3.0،  فممبمان، 3.00،راوشدة ، نوفمة و العمري، 3.00جياوي ،  ، 3.02
، Tartar & Dikici ،0092 , Patrica  ،3.00  ,0..3كذلك الدراسات االجنبية مثل  )

Bawaneh et al, ق تعزى لمجنس.(، حيث اظيرت جميع الدراسات السابقة عدم وجود فرو 
 

( في اكتساب المفاىيم    ...0كما أظيرت النتائج فروقا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
لصالح الطمبة ذوي التحصيل المرتفع، وتبرر الباحثة ىذه  سابقياضية تبعا لمستوى التحصيل الالر 

النتيجة بأن الطمبة ذوي التحصيل المرتفع انجذبوا أكثر لمطرق المختمفة لتقديم المادة التعميمية من 
أنشطة يدوية وأفالم تعميمية وألعاب ترفييية مما أدى إلى االرتفاع في التحصيل لدييم أكثر من الطمبة 

 منخفض.ذوي التحصيل ال
 

أما فيما يخص متغيرات الدراسة األخرى مثل مستوى التحصيل والتفاعل بين الطريقة والجنس وبين 
الجنس ومستوى التحصيل، والتفاعل بين الطريقة ومستوى التحصيل، فمم تظير النتائج فروقا دالة 

(، في اكتساب المفاىيم الرياضية، وىذا يعنى أن الطريقة    ...0إحصائية عن مستوى الداللة )
ناثا  المتبعة في التدريس مناسبة لجميع الطمبة في المجموعة التجريبية ومن كال الجنيسين ذكورا وا 

سواء كان مرتفعا أم منخفضا، وتبرر الباحثة ىذه النتيجة بأن  حصيمو السابقعن ت وبغض النظر
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س المنياج ونفس المادة التعميمية، وقام بتدريس المادة التعميمية نفس المعمم، جميع الطمبة خضعوا لنف
 لذا لم يكن ىناك أثر دال إحصائيا لمتفاعل بين المتغيرات عمى اكتساب المفاىيم الرياضية.

 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني لمدراسة. 5.5.5

 
( في تنمية قدرات التفكير الهندسي لدط بمبة الصب MAT 4مكارثي)فورمات( )ما اثر استراتيةية 

الساااب  األساسااي؟وهل يختمااب هااذا االثاار باااختالب بريقااة التاادريس)مكارثيال االيتياديااة ( والةاانسال 
 ومستوط التحصيل والتفايل بينهما؟

 

( بين متوسطات    ...0)أظيرت النتائج أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
عالمات الطمبة في اختبار التفكير اليندسي لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام 

( ومتوسطات عالمات المجموعة الضابطة الذين درسوا نفس المادة 4MATاستراتيجية مكارثي )
التجريبية، أي أن التدريس  التعميمية ولكن بالطريقة التقميدية)االعتيادية( وذلك لصالح المجموعة

 المعتمد عمى استراتيجية مكارثي يحدث أثرا إيجابيا في تفكير الطمبة اليندسي.
 

( أحدثت تحسنا في تنمية 4MATومن ىذه النتيجة تبين لمباحثة أن التدريس باستراتيجة مكارثي )
كن تفسير ذلك أن المادة التفكير اليندسي لدى الطمبة مقارنة بالطريقة التقميدية )االعتيادية(، ويم

التعميمية المبنية وفق استراتيجية مكارثي وفرت الفرصة لتوظيف عدد كبير من األنشطة التي يقوم 
الطمبة بتنفيذىا وتقودىم إلى التفكير بطرق مختمفة عن الطريقة التقميدية، وربما ساىمت ىذه األنشطة 

تتطمب استراتيجيات تجعل من الطالب محورا  في تنمية التفكير اليندسي لدى الطمبة، حيث أن تنميتو
لمعممية التعميمية التعممية في تعميم الرياضيات، في حين تعتمد الطريقة التقميدية عمى الحفظ 
واالستظيار بشكل أكبر، حيث يقوم المعمم عمى األغمب بإعطاء القاعدة لمطمبة ثم يقوم الطمبة 

المجموعة التجريبية تتفوق عمى مك القاعدة، وىذا ما جعل بالتطبيق أو حل أنشطة وأمثمة الكتاب وفقا لت
 المجموعة الضابطة.
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كما ان التدريس وفق استراتيجية مكارثي وفر الفرصة لمطالب لمبحث والتقصي عن بعض المفاىيم 
الرياضية والنظريات، مما زاد من ثقتيم بأنفسيم حيث كان الطالب يقوم بالبحث عن المعمومة في 

نترنت ثم يأتي إلى داخل الصف ويسرد ما وجده من معمومات أمام الطمبة، فحين يبحث الكتب أو اال
الطالب عن المعمومة بنفسو ترسخ بشكل أكبر في ذاكرتو، فمن خالل البحث الذي قام بو المتعممون 
ي والذي ارتكز عمى المادة المعدة من قبل الباحثة، أدى ذلك إلى تحسين وزيادة وتنمية التفكير اليندس

لدى طمبة المجموعة التجريبية وفق ما أكدتو نتائج الدراسة، كما ولمست الباحثة أن ىناك استمتاعا 
لدى المعممين والطمبة عمى حد سواء من خالل الحصص الدراسية, وذلك من خالل المالحظة 

 والتفاعل الصفي واألبحاث واألنشطة والمشاريع التي قام بيا الطمبة.
 

العدد الكبير من الدراسات التي اطمعت عمييا أي دراسة تبحث في أثر طريقة ولم تجد الباحثة في 
( في التفكير اليندسي لمقارنة ما حصمت عميو من نتائج 4MATالتدريس وفق استراتيجية مكارثي )

بحثت في ذلك، وكثيرا  والمعرفية  بنتائجيم، إال أن كثيرا من االستراتيجيات المرتكزة إلى النظرية البنائية
  3.04دالة إحصائيا في التفكير اليندسي ومن ذلك دراسة )فرج اهلل والنجار، منيا أظيرت فروقا 

  )، وكذلك بعض الدرسات األجنبية مثل: (2..3والسيد،  0..3وعباس،  3.02وخمف اهلل، 
Erdogan et al, 2009 و Guven, 2012 وDuatipe_ Paksu & Ubuz, 2009). 

 
متغيرات االخرى مثل الجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل أو التفاعل وال

بين الطريقة ومستوى التحصيل أو الطريقة والجنس فمم تعثر الباحثة عمى أي دراسة قامت ببحث 
 التفكير اليندسي وفق المتعيرات السابقة.

 
  فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )فيما يخص متغير الجنس فقد أظيرت الدراسة وجود 

( في متوسطات عالمات الطمبة في اختبار التفكير اليندسي تعزى لمجنس ولصالح اإلناث، 0...
وتبرر الباحثة ىذه النتيجة بأن الطالبات تمكن من الوصول إلى المستوى الرابع من التفكير اليندسي 

كما أسمفنا سابقا بأن الطالبات في ىذه المرحمة العمرية  )التجريدي( أسرع من الطمبة وربما يعود ذلك
أكثر مقدرة عمى التحكم في جزئي الدماغ مما يجعيمن أكثر مقدرة عمى التحصيل وتنمية التفكير 

 اليندسي من الطمبة.
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إحصائيا عند فقد أظيرت الدراسة وجود فروق دالة  مستوى التحصيل السابقأما فيما يخص متغير 
( في متوسطات عالمات الطمبة في اختبار التفكير اليندسي تعزى   ...0لة )مستوى الدال

مبة ذوي ثة ىذه النتيجة بأن الط، وتبرر الباحلذوي التحصيل المرتفعولصالح ا مستوى التحصيل السابقل
التحصيل المرتفع كانوا أكثر تمكنًا في المستوى الرابع )التجريدي( من مستويات التفكير اليندسي الذي 
يعد أخر مستوى يصل اليو الطمبة في خالل دراستين لممراحل المدرسية جميعيا وقد اطمعت الباحثة 

لمدارس اليندسة عمى بعض الدراسات التي قامت بدراسة مستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة في ا
% من الطمبة فقط ىم من تمكنو من الوصول لممستوى 0.3ووجدت الباحثة من خالل دراسة أن نسبة 

 (. وىم من الطمبة المتفوقين دراسيا.0..3)الشويخ ، الرابع 
 

أما فيما يخص متغيرات الدراسة األخرى مثل التفاعل بين الطريقة والجنس وبين الجنس ومستوى 
اعل بين الطريقة ومستوى التحصيل، فمم تظير النتائج فروقا دالة إحصائية عن مستوى والتف  التحصيل
، وىذا يعنى أن الطريقة المتبعة في التدريس مناسبة تنمية التفكير اليندسي(، في    ...0الداللة )

ناثا وبغض النظر عن تحصيمو  لجميع الطمبة في المجموعة التجريبية ومن كال الجنيسين ذكورا وا 
السابقة سواء كان مرتفعا أم منخفضا، وتبرر الباحثة ىذه النتيجة بأن جميع الطمبة خضعوا لنفس 
المنياج ونفس المادة التعميمية، وقام بتدريس المادة التعميمية نفس المعمم، لذا لم يكن ىناك أثر دال 

 .التفكير اليندسيرات عمى إحصائيا لمتفاعل بين المتغي
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 وصياتالت 3.5
 

 في ضوء النتائح التي توصمت الييا الدراسة نوصي الباحثة بما يمي:
سنا في مختمف ( كإستراتيجة تدريس متبعة في مدار MAT4أعتماد استريجية مكارثي ) .0

 في الرياضيات بشكل خاص.المباحث بشكل عام و 
(  بيدف MAT4عقد دورات لتأىيل المعممين حول موضوع انماط التعمم وخصوصا نمط ) .3

 ريقة تدر يس في المدارس.طاستخدامو ك
                                          MATاجراء المزيد من الدراسات واالبحاث التي تتناول استخدام استراتيجة مكارثي) .2

اجراء المزيد من الدراسات واالبحاث التي و  مباحث أخرى.و ( عمى مستويات صفية مختمفة 4
 لتي تناولتيا الدراسة.تتناول متغيرات اخرى غير ا

( mat4اثراء منياج الرياضيات والمناىج التعممية االخرى بأنشطة تعممية وفق نظام مكارثي ) .4
مثل الخرائط الذىنية والمسرحيات التعممية اليادفة والقصص المتعمقة بالمواضيع الرياضية، 

ما انيا ساىمت وذلك لما اظيرت مثل ىذه االنشطة من انجذاب لمطمبة لمموضوع المطروح وك
في احتفاظ الطمبة بالمفيوم أكثر وطورت ميارات التفكير بشكل عام و التفكير اليندسي بشكل 

 خاص.
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 المراجع العربية: 
 

فاعليةةةة بعةةةل الةةةيال الاجعيةةةة الراجعةةةة علةةة  ا  ةةةيل ال لبةةةة ( دد1995أباااي، عبد باااسد.    ااان د د
دبدجي عةد.إل يمد   سدبند عوسبد.   لكةد. عربيةد.  عوسية الدراسي

د
بدس.رد  يند ل،شاردود. ووزيا بد طايب د. س اوورد1الاربية،  مبادئ القياس والاقويم في إبر.هيمبد يهس د

د. وجيريةبد  ينبد.ألرسن 
د

دبد ي مد. كوبد ل،شردو. ووزي بد. قيهرة 1بدطالافيير من منظور اربوي( دد2005إبر.هيمبد جسي د د
د

اةةةدريس الرياتةةةيات للمباةةةدئين وريةةةال ا  فةةةال ( دد1997أباااودزي،اااةبد رياااسدود بيب،اااةبد باااسد.  د د
دبد كوبةد. فالحد ل،شردو. ووزي بد.أل ير.تد. عربعد.  و سة 1بدطوالمر لة االبادائية الدنيا

د
بد كوبااةد. فااالحد ل،شااردو. ووزياا بدمنةةاوا الرياتةةيات المدرسةةية وادريسةةىا( دد2003أبااودزي،ااةبد ريااس د د

د. كويت 
د

ديو ف  د.  د بس د بيي،ة  د ريسب دزي،ةب مناوا ادريس الرياتيات لل فوف ا ول . د (7002 دأبو
د. طبعةد.ألو ى دس.رد.  ي رةد ل،شربد  ينبد.ألرسن 

 

. طبعةد.ألو ىبدس.رد.  ي رد ل،شردو. ووزي بد  ينبدالىندسة واساليب ادريسىا، (:د7002أبود ومبدخي س د 
 .ألرسن 

د
د  د   س  المفاويم والميل ن و  اثر اساخدام الامثيالت الرياتية عل  اياسابد (7007أبودهاللب

ر ي ةد يج ويرد ،شورةبد. جي عةد.إل ال يةبدغزةبددالرياتيات لدى  لبة ال ف السادس ا ساسي،
  ل طين 

د
د
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 دوصورد قورحد  ،هجد. سر. يتد.الجو ي يةد عدضوءد، وذجد. فور يتدوأثرهد(7000أ  سدبدصفيءد 
.إل س.سيبدعد سىدوال يذد. صفد.ألولد لىدو صيلد.  فيهيمدودو، يةد. عيس.تد. عقليةدو.  سد. وط،

د. عسس  دش سب د ين دجي عة د. وربية دكلية د.الجو ي يةب د لسر. يت د. وربوية د. ج عية (ب ييود00 جلة
د 700-062بدصد7000ب
د

آثر اساخدام إساراايجياي الفورمات و الادريس الابادلي عل  انمية مىارات (د 2014ويينبدإي يندبد 
بدر ي ةد يج ويردغيرد ،شورةبدجي عةد.الزهربدلل ف الثامن ا ساسي بجزةالافيير الاأملي في العلوم 

دغزةدبد ل طين 
 

أثردأ، وذجد كيرثعد عد. و صيلد. سر. عد سىدطي بيتد. صفد. ر.ب د. عل عد(د 2011 بيند. جبيويدب
وند.ولدكي،دد4بد. عسسدد19 ل لةد أ(د. علومد.ال، ي،يةد.  جلسدمجلة جامعة بابل،  دد عد يسةد. فيزييء

د 780د–د759بدصدد2011ب

د
د  د و ع  د7002جر.ونب دوكي ةدالافيير و رق مقار ة لاعليمه(: دجيسوب دأبو دصي ح د. سكوور د ر.جعة ب

 . غوثبد.ألرسنبد  ين 
د

د  د   س  د0990. ج رةب إساراايجية في  ل المسألة الىندسية واثروا في مقدرة ال الب عل   لىا، (:
دجي عةد. ير وكبدإربسبد.ألرسن ر ي ةد يج ويردغيرد ،شورةبد

 
 س.رد. شروقبد  ينبد.ألرسن ادريس مىارات الافيير، (:د7002جوستبدأ  س د 

د
د د دطالل د. عربيةد2003.  ربعب د.   لكة د ع د.  وو طة د.  ر لة درييضييت د ع د. ه،س ة د ،هج د: )

د د.  جلسددالمجلة الاربوبية.  عوسيةدبيند ر. لدبييجيهدو  ووييتد يندهيلب د18ب د. عسس بدصدد69ب
د52-76

 

ا ليةةل اخ ةةام االميةةع ال ةةف السةةادس االباةةدائي فةةي ا ردن فةةي جمةةع ( دد1983.  ييااكبد ااي ع د د
بدو رح اليسور العادية، والعالقة بين اياسابىم للجة الرياتية وا  ةيلىم فةي جمةع اليسةور العاديةة

در ي ةد يج ويردغيرد ،شورةبدجي عةد. ير وكبد.ألرسن 
د
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 د. طبعةد. ثي ثة دس.رد. كويبد. جي ععبد. عينبد رائق الادريس واساراايجيااه(:د7002 د   يلةبد   س.
 .إل ير.ت 

د
اساق ةةام فاعليةةة برنةةاما اةةدريبي لمعلمةةي الرياتةةيات فةةي انميةةة قةةدرة ( دد2004. خطيااببدخي ااس د د

بدأطرو ااةدالرياتةةياتال ةةالب فةةي المر لةةة االبادائيةةة العليةةا علةة  الافييةةر الرياتةةي والا  ةةيل فةةي 
دسكوور.هدغيرد ،شورةبدجي عةد  يند. عربيةد لسر. يتد. علييبد  ينبد.ألرسن 

د
د  دأ ل  دو.  عل ين(:د0992خصيو،ةب د سىد. طلبة مجلة جامعة اليرموك ،   ووييتد. وفكيرد عد. ه،س ة

 ( د280_د229بدصف ةد 02بد جلسداإلنسانية واالجاماعية

د
فاعلية اوظيف معمل الرياتيات في انمية مىارات الافييةر الىندسةي  ( 2013خلفد. دبد اروةد د دد

ر ااي ةد يج ااويربد. جي عااةد.ال ااال يةبدغاازةدبدوالا  ةةيل لةةدى  البةةات ال ةةف السةةابع بم افظةةة رفةة ، 
د ل طين

د
. قلااااامد ل،شااااارددبس.ر1طاةةةةةدريس العلةةةةةوم فةةةةةي مرا ةةةةةل الاعلةةةةةيم العةةةةةام،ب(1996. خليلعبخليااااالديو اااااف 

 و. ووزي بسبع 

د
اعلم مىارات الافيير واعليمىا في الرياتيات ل لبة المر لة اإلبادائية العليا، (:د7000سييببد هيل د 

 س.رد.  ،يرةد ل،شردو. ووزي بدغزةبد ل طين 

د
اثر انموعجي دانيال وميارثي في اياساب المفاويم العلميةة واالاجةان ن ةو  د(2007ر.جعبزي،بد  ازة 
.طرو ااةدسكوااور.هدغياارد ،شااورةبكليةد. وربيااةد.بااندبدالخةةامس االباةةدائيالميةةعات ال ةةف  مةةادة العلةةوم لةةدى

درشسبجي عةدبغس.س د
د

اثر انموعج ميارثي في اياساب مفاويم مةادة عنا ةر الفةن لةدى  لبةة ال ةف ( 2013ر.ضعبدزهور 
 در ااي ةد يج ااويرد ،شااورةبدكليااةد. وربيااةد.ال ي اايةبدا اامد. وربيااةد. ف،يااةبدا ول فةةي قسةةم الاربيةةة الفنيةةة

د. جي عةد.   و،صريةادبغس.سدبد. عر.ق د
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د  د،سين  د7002رش يويب اثر اساخدام برناما مساند إل  النظرية المعرفية االجاماعية في اياساب (:
ر ي ةد يج ويردغيرد ساسي، المفاويم الرياتية لانمية الافيير الىندسي لدى  لبة ال ف الخامس ا

  ،شورةبدكليةد. سر. يتد. علييبدجي عةد. قسسبد. قسسبد ل طين 

د
اثةر الةاعلم الاعةاوني علة  مسةاويات الافييةر الىندسةي والاوجىةات الدافعيةة و ( د2006رياينبد ايسلد 

بدأطرو اةدالا  يل الىندسي لةدى االميةع ال ةف السةابع االساسةي فةي مديريةة اربيةة جنةوب الخليةل
د سكوور.هدغيرد ،شورةبدد عهسد. ب وثدود. سر. يتد. عربيةدا مد. ب وثدود. سر. يتد. وربويةدد. قيهرة

د
( دأ، يطد. وعلمد سىدطلباةد. صافد. وي ا د2010 دو يسدبدود. ع ريد د لعد د،و. لهبدوددإبر.هيمرو.شسة د

-د361. عااسسد.  اايسسدصدفةةي العلةةوم الاربويةةة  ا ردنيةةةالمجلةةة   ء. كي ياايودأثرهاايد ااعدو صاايلهمد ااعد
د 375

د
د  د   س  دوزكرييب د ،يش دو ضيلهب د   س د7008زكرييب بنام المفاويم )المقاربة المفاويمية( (:

دوالمنظور النظامي في ا ميم الادريس وبنام المناوا وا ويروا عل  اساس المقاربة الجديدة.
 جز.ئر .  عهسد. وط،عد وطويرد  وخس عد. وربيةدوو  يند  وو.همبد.  ر.شبد. 

د
بد. طبعاةد.ألو ااىبد ةعوبات اعلةةم ا سةس النظريةة والالخي ةةية العالجيةة( دد1998. زيايتبد و اع د د

دس.رد. ،شرد لجي عيتبد. قيهرة 
د

اثر برناما ادريسي قائم عل  دما العيامات الماعددة و انما  الاعلم في (د د7000زيوونبد.ي ين  
ر ي ةدسكوور.هدغيرد ،شورةددودافعايىن لاعلم الرياتيات،قدرة ال البات عل   ل المليالت الرياتية 

دبدكليةد. سر. يتد. علييبد. جي عةد.ألرس،يةبد  ينبد.ألرسن 
د

د ييش د.ألو ىبد،اساليب ادريس العلومد (7002 د زيوونب دس.رد. شروقدد. طبعة .إلصس.رد. خي س 
  ل،شردو. ووزي بد  ينبد.ألرسن 

 
بدس.رد. فجربد.ألو ى. طبعةد:  رق ادريس الرياتيات بين النظرية والا بيق، (0992 ال ةبد  ند 
د . قيهرةدبد صر

د
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د. وفكيرد. ه،س عد وال يذ(د د ي ليةد. وخس.مدخر.ئطد.  فيهيمد لىدو، يةد7002.  يسبدصبيحد بسد. د 
-22بدصد8 صربددمجلة اربويات الرياتيات،.  ر لةد.إل س.سيةدو قًيد   ووييتد.  عةد. عقليةد همبد

د 62
د

. طبعةد.ألو ىبد. ييزوريد. عل يةدداساليب ادريس العلوم و الرياتيات.( د7002 ال ةبد بسد.  ي ظد 
د ل،شردو. ووزي  

د
 عوبات الىندسة لدى االميع ال ف الثالث اإلعدادي واثر دما بعل مداخل (:د7000عبينبد ،فع د ش

(بدكليةد7009_د026(بدصف ةد 0 د02. ،فسبد جلسدد جلةد. ب ثد عد. وربيةدو لمالادريس لعالجىا، 
 . وربيةبدجي عةد.  ،ييبد صر 

د
د  دجهيس د7002شويخب دغيردد.نانما  الافيير الىندسي لدى ال لبة الفلس ينيي(  د يج وير ر ي ة

د ل طين د ،شورةبدكليةد. سر. يتد. علييدبدجي عةدبيرزيتب
د

الاربوية والنفسية، ال بعة االول ، دار معجم الم  ل ات (:د7002ش يوهبد  نبود. ،جيربدزي،ب 
 الاربية، القاورة. 

 

ا ليل م اوى منىاج الرياتيات لل ف الثامن ا ساسي في توم مساويات د (7008. ط،ةبدربيب د 
دبدر ي ةد يج ويربد. جي عةد.إل ال يةبدغزةبد ل طين الافيير الىندسي لفان ويل

 

الاعلم الاوليدي في عالج الا ورات البديلة لبعل  إساراايجيةاثر اساخدام  د(7009ظهيربدخي س د 
ر ي ةد يج ويرد ،شورة د. جي عةد.إل ال ية دالمفاويم الرياتية لدى  الب ال ف الثامن ا ساسي. 

 غزةبد ل طين 
د

فييةر فاعلية اساخدام اليااب االلياروني في الادريس لانمية الا  ةيل و الا  (د2007 بيسدبدرشيد 
دجي عةد يندش سبد صر د، ر ي ةد يج وير. اإلعدادي ا ولالىندسي لدى االميع ال ف 

د
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فىةةةم ا لةةةيال الىندسةةةية وخوا ةةةىا لةةةدى ال ةةةالب معلمةةةي الرياتةةةيات ( د1997 باااسد. قااايسربدأي اااند 
ر ااي ةد يج ااويردغياارد ،شااورةبدكليااةد. وربيااةبدجي عااةددوعالقاةةه بمسةةاويات فةةان ويةةل للافييةةر الىندسةةي، 

دبد صر .إل ك،سريةبد.إل ك،سرية
 

دبدس.رد. فكربد  ين 1بدط عوبات الاعلم( دد2000 سسبد   س د د
د

د  د. قر.ءةداثر الاعلم الاعاوني في انمية القدرة عل  الافيير اإلبداعي، (:د7002. عج عدوآخرونب  جلة
د 22و.  عر ةبد. عسسد

 

د  دوصفع د0998 صفورب د. عي ةددمجامع اعليمي(. )واساليب اعليمىيم انما  الماعلمين(ب . رئي ة
د وكي ةد. غوثد. سو يةبد  ينبد.الرسن 

د
دإ  ي ي د ،يرب دأ  س دخ  عب دخي س د زوب د  في،هب د،جيب  د،يئلة دو. خز،س.رب اساراايجيات د (7000ل

 . طبعةد.ألو ى دآ يقد ل،شردو. ووزي بدغزةبد ل طين ادريس الرياتيات لمرا ل الاعليم العام. 
د

. طبعةد.ألو ى دس.رد.  ي رةد ل،شرددمناوا الرياتيات واساليب ادريسىا.د (7000إبر.هيم د  قيالنبد
 و. ووزي بد  ينبد.ألرسن 

د
 لاىدو صايلدد MAT 4 )أثرد. وخس.مد، وذجد. فور ايتد دد( د2013 ييشدبدآ يلدادزهر.نبدأ لد د د

مجلةةةةة جامعةةةةة القةةةةدس بدطي بااايتد. صاااافد.  اااايسسد.أل ي ااااعد ااااعد اااايسةد. علااااومدود.الوجيهاااايتد، وهاااايد
د181د–د161بد.  جلااسد.الولد. عااسسد. ر.باا ددصددالمفاو ةةة لحب ةةاث و الدراسةةات الاربويةةة و النفسةةية

د (2013وشريند.الولد 
د

العمليات الرياتية الفاعلة فةي جةانبي الةدمان عنةد  لبةة ال ةف الااسةع  د(2007بد . غوطعب يطف
در ي ةد يج ويربد. جي عةد.إل ال يةبدغزةدبد ل طين دة،في غزة

د
 ي ليةد. وخس.مد.  سخلد. بيئعد عدوسريسدبعضد.  فيهيمد. رييضيةد لوال يذدد (7007. كرشبد   س د 
 ( 097_دص022 ص7000. عسسد. ثي ثدبد ييودبد صردربويات الرياتياتامجلة  .  وأخريند قليي 



124 

 

بدس.رد. شااااروقد ل،شااااردو. ووزياااا بد  ااااينبد1بدطإلةةةة  الاةةةةدريس المةةةةدخل( دد2003. فاااوالويبد ااااهيلة د د
د.ألرسن 

د
 ي ليااةدو ااسةد  و اابةد ااعد. ه،س ااةد و، يااةد. وفكياارد( دد2014 اارجد.  د بااسد. كااريمدبدو. ،جااير دإياايسد د د

 سلسةلة ا ق ة  جامعةة مجلةة د.أل ي اع. ه،س اعدود. و صايلد. سر. اعد اسىدول ياذ.تد. صافد. ر.با د

د2014بديو،يود(دد144-د108صدد. ثي،ع . عسس  شرب . ثي ن .  جلس ( اإلنسانية العلوم
د

.  قاااررد اااعدد.أل ي اااع ااايتبدر.ئاااسبدسر. اااةدو ليلياااةد لو اااسةد. ثي ،اااةد اااندكوااايبد. علاااومد لصااافد. ثاااي ند ري
.  جلاسدمجلة رؤوى اربوية، مريةز ق ةان للب ةث و الا ةوير )  ل طيند  بد عيييرد، وذجد. فور يتب

د 2008يو،يود(د56-49صدد46. عسسدد21
د

فةةي الا  ةةيل و الافييةةر االبايةةاري ل البةةات ال ةةف  4MATفعاليةةة نظةةام ( د2010 ل بااينبد،ااسىد د
د در ي ةدسكوور.هبدجي عةدأمد. قرىبد كةبد.  عوسيةدالثاني ثانوي بمية في مادة اللجة االنجليزية

د
درو.بد  ينبد.ألرسن  عهسد. وربيةبد.ألو،وداساليب ادريس الرياتيات، د (0990ايطو،عبد بسد.  د 

 
 ركاازداطاايند لب ااثدو. وطااويرد. وربااويبد. طبعااةددانمةةا  الةةاعلم ،( د2004ار ااينبد هاايدبدجاايبردبد يي،ااي د

در.مد. د ل طيندددد.ألو ى
د

د د.،عيم  اثر اساخدام إساراايجية سوخمان االساق ائية لدى  لبة ال ف الثامن في افييروم  خي رةب
دجي عةد، الرياتياتالىندسي ودافعياىم ن و اعلم  د. سر. يتد. علييب دكلية د ،شورةب د يج ويردغير ر ي ة

 . قسسبد. قسسبد ل طين 

د
اثةر اسةاخدام اقةويم ا دام الياةابي فةي ا  ةيل  ةالب ال ةف الثةاني فةي ( دد2000 هسيبد اعيس د د

دبدر ي ةد يج ويردغيرد ،شورةبدجي عةد سنبد. ي ن مادة الييميام
د

د  ديعقوب  دو. ووزي بدالجديد في اعليم العلوم. د (7000،شو.نب د ل،شر د. فراين دس.ر د.ألو ى  . طبعة
د  ينبد.ألرسن 



125 

 

د
د(2011.  وا د. ر  عبدا مد. وخطيطدو.إل صيءبدإ صيء.تد د عد ل طيندوز.رةد. وربيةدو. وعليم

د
وصاااورد قوااارحد بر،اااي جد اااعد ااايسةد. ر ااامد. ه،س اااعد و، ياااةد  اااووييتد. وفكيااارد ( 2010ياااو،سبدإبااار.هيمد د

. ه،س عدو.  هاير.تد.ال ي ايةد اسىدطاالبد. صافد.ألولد. ثاي،ويد. صا،ي عد.  ع ايريد اعدضاوءده،س اةد
دد114-66صف ةدد161. عسسد، دراسات في المناوا و رق الادريس . فر.كويل

د
 المراجع ا جنبية:

د
About  Learning, Inc (1996). Retrieved October 5,2000 from 

about learning/ http://www.aboutlearning.com/د
د
American Association of  School Administrators(1991). Learning Styles: 

Putting  research and  common sense into practice. Arlington, VAد
 

Bawaneh, A. Zain L,A.and Saleh, S. (2011). The effect of Herrmann whole  

brain teaching method on students. Understanding of simple electric 

circuits .Eur. J . Phy . Edu, 2(2), 1-23. 

د
Craven, S. (2000). 4MAT: applying a learning style system to create 

intersting and innovative presentations. Thesis of Master, Univ. of 

Lethbridge, Lethbrige. Alberta. 

 

Delaney A. (2002) . Better teaching model? Middle school Science 

,Classroom using the 4MAT instructional strategy VS. Lessons 

createdwithout this model. Thesis of Master, University of North Texas, 

Texas. 

 

Dunn, R. & Dunn, K. (1993). Teaching secondary students through their 

individual learningstyles, Practical approaches for grades 7-12.” Needham 

Heights, MA: Allyn and Bacon 

 
Duatepe-Paksu,A, & Ubuz , B ( 2009 ). Effect of drama-based geomerty 
instruction on students  achievement, attitudes , and thinking levels ,The 
journal of  Educational  Research ,102(4), 272-286.  

د

http://www.aboutlearning.com/


126 

 

د
Erdogan, T., Akkaya, R. & Akkaya, S.(2009). The effect of the Van Hiele 
model based instruction on the creative thinking levels of 6th grade primary 
school students. Educational Science: Theory and Practice, 9(1), 181- 194. 

 

Gonnson, D.A & Rising. (1967): Guidelines for teaching Mathematics.  

California, Wadsworth Pqubishing Company. 

 
Griffths, Alan K & Preston, Kirk R(2006). Grade-12 students' misconceptions 
relating to fundamental characteristics of atoms and molecules. Journal of 
Research in Science Teaching .Volume 29, Issue 6, pages 611–628, August 
1992 

 

Gregorc, A., & Bulten, K. (1984, April). Learning is a matter of style. VocEd, 

27-29 

 

Gregorc, A (1984). Gregorc Style Delineator. Maynard, MA: Gabriel 

Systems, Inc. 

 

Guven, B. ( 2012 ). Using dynamic geometry software to improve eight grade 

students understanding of transformation geometry , Australasian Journal of 

 Educational Technology , 28 ( 2) , 346-382: 

http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet/guven.html. 

د
Harlow, H & Harlow, M (1940). The Development of Anomal Behavior 

Scientific American Inc.  
 

Jonassen, D & Grabowski, B (1993). Handbook of Individual Differences  

Learning and Instruction. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers. 

 

Keefe, J., & Languis, M. (1983, October). Operational Definitions. Paper 

presented to the NASSP Learning Styles Task Force, Reston, VA. 

 

Keefe, J. W. (Ed). (1979). Student Learning styles: Diagnosing and 

prescribing programs .Reston, Va: National Association of Secondary School 

Principals. 

 

Keefe, J. W. (1979). Learning style: An overview In NASSP‘S student 

learning styles :Diagnosing and prescribing programs (pp. 1-7). Reston, 

VA: National Association of Secondary School Principals 

 

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of 

learning &development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.v29:6/issuetoc


127 

 

 

     Tartar, E, & Dikici, R. (2009). The effect of the 4MAT Method, learning 

styles and brain hemispheres of instruction on achievement in Mathematics. I 

J Math Education. Sci . Tech, 40(8) ,1027-1036  

 

Martin M. O. , Mullis I. V. S. , and Foy P. (2008) . TIMSS 2007 International 

Science Report. Chestnut Hill, MA: TIMSS and PIRLS International Study 

Center, Boston College. 

 

McCathy B (1980) The $MAT System EXCEL, Inc, Barrington, IL. 

 

McCarth B. (1987). The 4MAT system: Teaching to Learning Styles with 

Right/ Left Mode Techniques, Excel, Barrington.  

 

McCarthy, B (1990). About Learning. About Learning Inc. Wauconda, 

Illinois 

 

McCarthy, B (2000). About Teaching. 4mat in the Classroom. About 

Learning Inc. Wauconda, Illinois 

 

McCarthy, B & McCarthy, D (2006). Teaching Around the 4mat Cycle. 

About Learning Inc. Wauconda, Illinois 

 

McCarthy, B; Germain, C & Lippitt, L (2006). The 4mat Research Guide. 

About Learning Inc. Wauconda, Illinois 

 

 

Merrill, Divied & Tennyson, Ropert. & Posey, Larry. (1992): Teaching 

Concepts an Instryctional Design Guid 2edition, New Gersey, Educational 

Technology Publications.  

 
Mezirow, J. (1981) . A critical theory of adult learning and education  
Adult Education Quarterly, 32 (1) , 3–24 

 .  

National Council for Teachers of Mathematics. ( 2000 ). Principles and 

Standards of School Mathematics. The National Council of Teachers 

of Mathematics, Printed in USA. 

 

National Council for Teachers of Mathematics. (1995). Assessment 

Standards for School Mathematics. Reston, VA: Author. Printed in 

USA. 

 



128 

 

 

Orhun N. (2007) . An investigation into the mathematics achievement 

andattitude towards mathematics with respect to learning style according 

togender, Int. J. Math. Educ. in Sci. and Tech. , 38 (3) : 321–333 

 

Senk, S.L. (1989). Van Hiele levels and achievement in writing geometry 

proofs. Journal for Research in Mathematics Education, 20(3):309-321. 

 

Silver, H. Strong, R. and Perini, M. (1997), Integrating Learning Styles And 

 Multiple Intelligences, Educational Leadership,  55 (1), 22_ 27. 

 

Patricia Shane, B. (1987), The effect of the 4MAT system on achevement 

and attitudes in Science. PhD. Dissertation, Univ. Nor. Carolina, Chapel 

Hill, North Carolina. 

 

Vaughn, V. (1991). A Comparison of the 4mat System of Instruction with 

two Enrichment Units Based on Bloom's Taxonomy with Gifted Third- 

Graders in A Pull-out Program. Purdue University, Ph.D 

 

 
 

 

 



 
 

 المالحق

 
 

 

 

  



021 
 

 أسماء المحكمين :(1ممحق)

 اكتساباختبار  هكاف العهؿ اسـ الهحكـ الرقـ

 الهفاىيـ الرياضية

 اختبار 

 التفكير

 الرياضي 

 دليؿ 

 الهعمـ

    جاهعة القدس د. هحسف عدس 1
    جاهعة القدس د. عفيؼ زيداف 2
    هشرؼ رياضيات/ تربية شهاؿ الخميؿ د. عادؿ فوارعة 3
    هشرؼ رياضيات/ تربية شهاؿ الخميؿ خميؿ هحيسف . أ 4

    هشرفة رياضيات/ تربية شهاؿ الخميؿ كفاية هضية . أ 5

    جاهعة القدس الهفتوحة/ الخميؿ د. عادؿ رياف 6
    هشرؼ رياضيات/ تربية وسط الخميؿ يوسؼ حريبات . أ 7

    هدرس رياضيات هحهد عطاونة . أ 8

    هدرسة رياضيات عياد إيهاف . أ 9

    هدرس رياضيات شادي   . أ 10

    جاهعة القدس الهفتوحة/ دورا د. نبيؿ الهغربي 11
    جاهعة بيت لحـ جبرد. هعيف  12
 /الجاهعة األىمية/ بيت لحـ د. صادؽ الدباس 13

 دكتوراه لغة عربية 
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 ( : دليل المعمم 2ممحق )

 دليؿ الهعمـ

 وحدة اليندسة  األساسيهكارثي لمصؼ السابع  إستراتيجيةدليؿ الهعمـ لتدريس الرياضيات وفؽ 

 عزيزي الهعمـ/ة .................................

ىذا الدليؿ يتضهف دورؾ كهعمـ رياضيات وقد خصص ىذا الدليؿ لهعمـ الرياضيات الذي يقـو بتدريس 
 .األساسي الجزء الثانيب الرياضيات لمصؼ السابع الوحدة الخاهسة وحدة اليندسة هف كتا

 هقدهة: 

أف  إلىوحده هف يهمؾ الهعرفة، إضافة هع االنفجار الهعموهاتي اليائؿ الذي نتعرض لو لـ يعد الهعمـ 
أف يكوف الطالب ىو هحور العهمية التعميهة وليس الهعمـ  إلىالتدريس الحديثة تدعو  استراتجياتجهيع 

تقميدي. وبات واضحًا في اآلونة األخيرة اىتهاـ وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية في كها في التعمـ ال
استراتجيات التعمـ النشط، وكذلؾ هراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة وهحاولة دهج الطمبة ضعاؼ 

 التحصيؿ في التعمـ هف خالؿ جعؿ الطالب ىو هركز التعمـ وليس الهعمـ 

 (:نهوذج هكارثي ) فورهات

( باالعتهاد عمى االسس 4MAT( بوضع نهوذج فورهات )  McCarthy، 1980قد قاهت هكارثي ) 
التالية :إف االفراد يتعمهوف بطرؽ هختمفة ، يهكف تشخيصيا، وأف الدراسات الحديثة ووظائؼ النصفيف 

تمفة لمهتعمهيف، االيهف وااليسر يهكف االستفادة هف نتائجيا و دهجيا هع اساليب التعمـ لتعط أنواعًا هخ
كها أف تقديـ الهادة التعميهة بعدة طرؽ هتنوعة يحقؽ اعمى هستوى هف الدافعية واالداء. وقد اكتشفت 
هكارثي  اف الهتعمهيف يتوزعوف وفقًا ألنهاط التعمـ االربعة ) تخيمي ، وتحميمي، وهنطقي ، وديناهيكي( 

الهتعمهوف الطرؽ الثالث لمتحكـ بالدهاغ  وأف النسبة االكبر تركزت عند النوع التخيمي، وقد أظير
النصفي االيسر وااليهف و كاهؿ الدهاغ، كها الحظت أف التحميميف وىـ قمة يهميوف الى التحكـ أكثر 

 بالنصؼ االيسر
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، نهوذج الفورهات اعتهادًا عمى نظرية أنهاط التعمـ لديفيد كولب 1972طورت برنس هكارثي في 
( فورهات. ويعرؼ نهوذج 4MATتوصمت لنهوذج تدريسي أسهتو ) وأبحاث وظائؼ قسهي الدهاغ ف

 الفورهات بأنو)أنهوذج تعميهي يسير في دورة تعمـ رباعية حيث:

 الهرحمة األولى:الهالحظة التأهمية:  (1
) دهج الخبرة في الهفيوـ( ) هف الذات الى الهوضوعية ( يحاوؿ الطالب في ىذه الهرحمة  

 اإلجابة عف السؤاؿ لهاذا؟

ر الهعمـ في ىذه الهرحمة الفرصة لمطالب االنتقاؿ إلى الهالحظة التأهمية ويفضؿ البدء هعيـ يوف
ببياف قيهة خبرات التعمـ وهف ثـ هنحيـ الوقت الكتشاؼ الهعنى الهتضهف في ىذه الخبرات،وفي 

 ذلؾ ها يسوغ سبب التعمـ و يتمخص ها يقوـ بو الهعمـ ىنا بالنقاط اآلتية :

 التعمـ التي ستتـ في الدرس .  بياف قيهة خبرات ( أ
تقديـ الهادة التعميهة في قالب واحد  ههكف عف طريؽ فيديو أو هجهوعة هف الصور أو  ( ب

 عروض تقديهة أو العصؼ الذىني أو عف طريؽ الحوار والهناقشة حوؿ هاىية هفيـو هعيف.
رية التعبير التأكد هف أف لمدرس أىهية شخصية بالنسبة لمهتعمـ هف خالؿ إعطاء الطالب ح   ( ت

 عف رأيو الشخصي.
 إيجاد بيئة تعمـ تعيف الطالب في اكتشاؼ األفكار دوف أف يتـ تقويهيـ .   ( ث
:  الهرحمة الثانية: (2  بمورة الهفيـو

 في ىذه الهرحمة يحاوؿ الطالب اإلجابة عف السؤاؿ هاذا؟ 
ـ التدريس في ىذه ينتقؿ الهتعمـ هف الهالحظة التأهمية إلى بمورة الهفيوـ هف خالؿ هالحظاتو ويت

 ويهكف تمخيص ها يقوـ بو الهعمـ ىنا بالنقاط اآلتية : الهرحمة بالشكؿ التقميدي لها يقوـ بو الهعمـ،

 .تزويد الطالب بالهعموهات الضرورية حوؿ هفيـو ها  ( أ
يستخدـ الهعمـ السبورة والطباشير بالشكؿ االعتيادي ويتـ االعتهاد عمى الكتاب بشكؿ كبير  ( ب

 مة. في ىذه الهرح
يكوف دور الهعمـ في ىذه الهرحمة أكثر ظيورا وأكثر فاعمية ىو العنصر األساسي في العهمية  ( ت

 التعميهة. 



022 
 

 تقديـ الهفاىيـ بطريقة هنظهة وهتسمسمة هف األسيؿ إلى األصعب وهف الخاص إلى العاـ  .       ( ث
 تشجيع الطالب عمى تحميؿ البيانات وتكويف الهفاىيـ .  ( ج

 
 التجريب النشط: الهرحمة الثالثة:  (3

 في ىذه الهرحمة يحاوؿ الطالب اإلجابة عف السؤاؿ كيؼ؟

ينتقؿ الطاؿ هف هرحمة بمورة الهفيوـ إلى التجريب والههارسة اليدوية ويفمح الطالب هتوسطي 
 .التحصيؿ وضعاؼ التحصيؿ في ىذه الهرحمة كثيرا وىي تهثؿ الوجو العهمي لمعمـ

 ودور الهعمـ في ىذه الهرحمة  

 و تقديـ األدوات والهواد الضروريةأ(ى

 ب( إعطاء الفرص لمطالب كي يهارسوا العهؿ بأيدييـ 

 ج( إعطاء الهجاؿ لمطالب بالقياـ بالنشاطات . 

 د(  هتابعة أعهاؿ الطالب و توجيييـ .

 الخبرات الهادية الهحسوسة: ( الهرحمة الرابعة:4

 ا لو ؟في ىذه الهرحمة يحاوؿ الطالب اإلجابة عف السؤاؿ هاذ

ينتقؿ الطالب في ىذه الهرحمة هف التجريب النشط إلى الخبرات الهحسوسة ويدهج الطالب الهعرفة هع 
ويستخدـ األفكار  فيوسع هفاىيهو السابقة ويطور ىذه الهفاىيـ بصورة جديدة، خبراتو الذاتية وتجاربو،

 في أشكاؿ هختمفة.

 لنقاط اآلتية:ويهكف تمخيص ها يقوـ بو الهعمـ في ىذه الهرحمة با 

 باكتشاؼ الهعاني والهفاىيـ بالعهؿ . السهاح لمطالب  ( أ
 تحدي الطالب بهواقؼ حياتية هف واقع الحياة تتهاشي هع الهادة التعميهة .   ( ب
 الهالئهة .تحميؿ الخبرات بهعايير األصالة و  ػ ( ت
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 اني و فيها يمي دليؿ الهعمـ لموحدة الخاهسة هف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع الجزء الث

 الدرس األول : مفاهيم أولية في الهندسة 

 عدد الحصص : حصتاف 

، LCDاألدوات و الوسائؿ : أدوات اليندسة ، جياز حاسوب ، شاشة عرض ، جياز 
 طباشير همونة .

 األىداؼ : 

 أواَل الهعرفية :

 اع أف يعّرؼ الطالب كال هف الهفاىيـ اآلتية الخط الهستقيـ ، القطعة الهستقيهة ، الشع(1

 ( أف يعط الطالب وصفًا لمنقطة.2

 ( أف يعبر الطالب عف األشكاؿ األساسية ) شعاع ، خط هستقيـ ، قطعة هستقيهة ( بطريقة رهزية.3

 ( أف يسهي الطالب الشكؿ اليندسي  هف خالؿ الرسـ.4

 ( أف يجد الطالب عدد القطع الهستقيهة في شكؿ ىندسي.5

 ثانيًا : النفس حركية :

 الطالب  قطعة هستقيهة ، شعاع ، خط هستقيـ.( أف يرسـ 1

 إجراءات تنفيذ الحصة :

 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 
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عرض برناهج فالش عف طريؽ هوقع الهدرسة العربية فيو أشكاؿ هف الواقع عمى كال هف الشعاع و 
 القطعة الهستقيهة  . عمى الرابط التالي لمنقطة: 

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/line/line_1.htm 

 

 الرابط التالي عبارة عف فيرس لجهيع األشكاؿ النقطة والقطعة الهستقيهة و الشعاع

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/index.htm 

 

 عمى الرابط التالي لمشعاع :

duroos_math/geometry/radius/gemetry1.http://www.schoolarabia.net/asasia/
htm 

 

 هثاؿ الشعاع أشعة الشهس حيث بدايتو قرص الشهس وال نعمـ نيايتو إلي أيف تصؿ في باطف األرض

 أها أهثمة القطعة الهستقيهة فيي هتعددة هثؿ حواؼ األشياء هثؿ حافة ساعة حافة باب حافة الموح  

ف الواقع عمى القطعة هثؿ حافة الدفتر أو الكتاب الخط الذي بعد ذلؾ تقوـ الطالبات بإعطاء أهثمة ه
 تقوـ الطالبات برسهو في دفاترىف لتسطير الصفحة وىكذا..................

 

 ثانيا: بمورة المفهوم

 1هف ورقة العهؿ  1تنفيذ نشاط 

 منقطة ل يعرض الهعمـ وصفًا 

 

http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/line/line_1.htm
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/line/line_1.htm
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/index.htm
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/index.htm
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/radius/gemetry1.htm
http://www.schoolarabia.net/asasia/duroos_math/geometry/radius/gemetry1.htm
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ىو اثر رأس الطبشور عمى السبورة أو : ىي شكؿ ىندسي يهكف وصفو وال يهكف تعريفو حيث  النقطة
 اثر دبوس عمى ورقة أو اثر قمـ هدبب عمى ورقة 

 يتوصؿ الطمبة لتعريؼ القطعة الهستقيهة بهساعدة الهعمـ

 بشكؿ هجهوعات 1هف ورقة العهؿ  2تنفيذ نشاط 

 : ىي الشكؿ اليندسي الناتج هف الوصؿ بيف نقطتيف باستخداـ الهسطرة  القطعة الهستقيهة

كيؼ يهكف هد القطعة الهستقيهة هف كال طرفييا   البرناهجذلؾ يقوـ الهعمـ عف طريؽ نفس  بعد
 فتصبح خطا هستقيها كها في الشكؿ الهجاور

 

              ------------                                         --------------  

 خطا هستقيهاالشكؿ الناتج يصبح 

  لمخط الهستقيـ كها يمييعط الطالب تعريفا 

  اليندسي الناتج هف هد القطعة الهستقيهة هف كال طرفييا ىو الشكؿ الخط الهستقيـ :

 أها عند هد القطعة الهستقيهة هف أحد طرفييا فإنيا تصبح شعاعاً 

 التوصؿ لمتعريؼ بهساعدة الطالب

 ا كها في الشكؿ الهجاور : ىو الشكؿ اليندسي الناتج هف هد  قطعة هستقيهة هف أحد طرفيي الشعاع

 

 

 

 

 ب أ

عند مد القطعة المستقٌمة من النقطة ب ٌنتج 

 الشعاع أ ب 

 

 أما عند مدها من النقطة أ ٌنتج الشعاع ب أ

 ال حظً الفرق بٌن الحالتٌن

 



026 
 

بعد توضيح الفرؽ بيف األشكاؿ اليندسية الثالث انتقؿ لتوضيح طريقة تسهية وترهيز كؿ شكؿ كها يمي 
: 

 تسهى القطعة الهستقيهة بنقطة بدايتيا و نقطة نيايتيا. (1
 يسهى الشعاع بنقطة بدايتو و أي نقطة أخرى تقع عميو . (2
 واقعتيف عميو. يسهى الخط الهستقيـ بأي نقطتيف (3

 

  هثاؿ : سـُ كال هف األشكاؿ اآلتية و رهزىا

 

                                                                                       

 

 

 هف خالؿ الهثاؿ السابؽ تتوصؿ الطالبات لمتعهيهات االتية :

 

 أ ب = ب أ    

 ب أ ≠أ ب     

 أ ب = ب أ    
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 المرحمة الثالثة : "التجريب النشط"

 :1نشاط تطبيقي 

عرض الفالش هف الهدرسة بعد   النهوذج األوؿ أحد الطالب  ثـ يقوـ بقية الطمبة بعهؿ نفس النشاط
 العربية 

النقطة يهكف وصفيا بأنيا اثر رأس الطبشور عمى السبورة أو اثر دبوس عمى ورقة أو اثر قمـ هدبب 
 طالبات بإحدى الحاالت السابقة عمى الورقة أو عمى السبورة لرسـ نقطة وتسهيتيا عمى ورقة وتقـو ال

 

 نشاط

هف الطالب اف يقفوا  صؼ واحد هثؿ طابور الصباح هجهوعة  لتشكيؿ قطعة هستقيهة يطمب الهعمـ

  هنيـ

 لتشكيؿ خط هستقيـ يقوـ بتنفيذ ىذا النشاط جهيع طمبة الصؼ في هحاولة لجعؿ الشكؿ غير هنتيى

 ب أ ≠إلقناع الطمبة بالحالة الثانية  أ ب 

التوجو  سر باتجاه السيـ ويطمب الهعمـ هف طالبيفارسـ عمى لوحات وتعتبر هنظها هقارنا عمييا 

 حسب اتجاه السيـ ستصؿ كال الطاليتيف لهوقع هختمؼ الموحات كها يمي :

 

 

 

 

 

 سر باتجاه السهم

  

 

 سر باتجاه السهم
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 :المرحمة الرابعة الخبرات المادية المحسوسة 

هف أسئمة الكتاب باستخداـ أعواد ثقاب أو أعواد نش و التوصؿ  3ؿ اليندسي في السؤاؿ تشكيؿ الشك
 لعدد القطع الهستقيهة في الشكؿ 

 اآلف ارسـ الهخطط السيهي التالي بهساعدة الطالبات 

  1 هف ورقة العهؿ 4حؿ نشاط 

 وتشكيؿ الخارطة الهعرفية  اآلتية بهساعدة الطمبة 

 يندسة وخصائصيااألشكاؿ األساسية في ال

 

 المستوى وأوضاع المستقيمات في المستوى : الدرس الثاني
 عدد الحصص : حصتاف 

، LCDاألدوات و الوسائؿ : أدوات اليندسة ، جياز حاسوب ، شاشة عرض ، جياز 
 طباشير همونة .

 قطعة مستقٌمة الخط المتسقٌم الشعاع

له نقطة بداٌة 
ولٌس له نقطة 

 نهاٌة 

لٌس له نقطة بداٌة 
 وال نقطة نهاٌة 

لها نقطة بداٌة 
 ولها نقطة نهاٌة 

ٌنتج من مد قطعة 
مستقٌمة من أحد 

 طرفٌها

ٌنتج من مد قطعة 
مستقٌمة من كال 

 طرفٌها

تنتج من وصل 
نقطتٌن باستخدام 

 المسطرة
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 األىداؼ : 
 أواَل الهعرفية :

 هستوية .أف يعدد الطالب أهثمة عمى  سطوحا  هستوية وسطوحًا غير 

 أف يعدد الطالب خصائص الهستوى

 أف يحدد الطالب اقصر الطرؽ لموصوؿ لنقطة في شكؿ ىندسي

 أف يعدد الطالب أوضاع الهستقيهات في الهستوى

 أف يقارف الطالب بيف الهستقيهات الهتوازية وغير الهتوازية

 أف يجد الطالب ناتج تقاطع هستقيهيف

 يهيف رهزياً أف يعبر الطالب عف ناتج تقاطع هستق

 أف يعدد الهستقيهات الهتوازية وغير الهتوازية في شكؿ ىندسي هعمـو

 ثانيًا : النفس حركية :

 أف يرسـ الطالب  خطوطا هتوازية وأخرى غير هتوازية 

أف يجد الطالب طوؿ  قطعة هستقيهة هف خالؿ التعبير الرسوهي 

 أف يرسـ الطالب هستوى 

 إجراءات تنفيذ الحصة :
 لنظرة التأممية الشمولية أواًل : ا

 . التهييد لمدرس بطريقة العصؼ الذىني حيث: 
 Uأ( يغير وضعية جموس الصؼ الى حرؼ 

 ب( يرسـ الهعمـ دائرة عمى بوستر إف أهكف أو عمى السبورة ويكتب داخميا كمهة هستوى.
عند  ج(  يسأؿ الهعمـ الطمبة:هاذا تعني لؾ ىذه الكمهة الهستوى؟ أو هاذا يخطر في بالؾ

 سهاعؾ لكمهة هستوى 
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د( يدوف الهعمـ هالحظات الطمبة جهيعيا دوف التعميؽ عمييا بواسطة أسيـ تخرج هف 
 الدائرة. 

)هالحظة عمى الهعمـ أف يستخدـ طريقة في توزيع اإلجابات عمى الطمبة بطريقة تنهي 
لذي يريد هيارات االتصاؿ والتواصؿ كأف يحهؿ الهعمـ  كرة صغيرة ويهررىا إلى الطالب ا

 هشاركتو(.
 عرض حوؿ أوضاع الهستقيهات في الهستوى  عمى الرابط التالي

http://www.schoolarabia.net/math/general_math/level1/handaseh/handaseh_2.1.htm 
 
 

 ثانيا: بمورة المفهوم
 يعرض الهعمـ  هفيـو الهستوى  

 
الههتدة بال نياية طواًل وعرضًا وفي جهيع ويوصؼ بأنو هجهوعة غير هنتيية هف النقاط  : الهستوى 

 االتجاىات والتي ينطبؽ عمييا الهستقيـ في جهيع أوضاعو .
 

هف أهثمة الهستوى حائط الغرفة ، أرضية الفصؿ ، سطح السبورة ، وىذه كميا ها ىي إال أجزاء هف 
ازي األضالع ، أو الهستوى ويهكف تهثيؿ الهستوى بأشكاؿ ىندسية هختمفة هثؿ شبو الهنحرؼ ، أو هتو 

 الهثمث ،أو  ........... ويرهز لمهستوى بالرهز س  أو ص  أو ع .

 توضيح أوضاع الخطوط الهستقيهة في الهستوى و تصنيفيا الى حالتيف كها في الكتاب

 الهستقيهيف الهتقاطعيف  ػ هستقيهيف هتوازييف

فسوقضية لمبحث : تكميؼ الطمبة بالبحث في عالقة الخط الهستقيـ في ن  
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 المرحمة الثالثة : "التجريب النشط"

بشكؿ هجهوعات لمتوصؿ لخصائص الهستوى بعد تقسيـ الطمبة  2هف ورقة العهؿ  1تطبيؽ نشاط 
 إلى الهجهوعات غير الهتجانسة 

 يقـو الهعمـ بإعطاء كراتيف همونو بأشكاؿ ىندسية هختمفة ثـ يطمب هنيـ اإلجابة عمى األسئمة التالية :

الهستوى يقع الخط الهستقيـ عميو بكاهمو بينها السطح غير الهستوي ال يقع عميو الهستقيـ  لتوضيح أف
 نقوـ بعهؿ التجربة التالية أهاـ الطمبة و بتنفيذ احد الطمبة 

 

 ( هف ورقة العهؿ 2والستنتاج عالقة الخط الهستقيـ بالسطح الهستوي نقوـ بتنفيذ النشاط )

 

 مادية المحسوسة:المرحمة الرابعة الخبرات ال 

تكميؼ الطمبة بإعطاء أهثمة هف الغرفة الصفية عمى خطوط هستقيهة تقطع هستويات و أخرى تقع في 

 الهستوى في عدة وضعيات وعمى الهعمـ 

 ) هختص بالهستوى(  2هف ورقة العهؿ 3حؿ نشاط 

 ) هختص بالهستوى و عالقة الهستقيهات بالهستوى (  2هف ورقة العهؿ 4حؿ نشاط 

 ) هختص بعالقة الهستقيهات في الهستوى (   2هف ورقة العهؿ  6،  5نشاط حؿ 
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 : الزواٌا و قٌاسهاالدرس الثالث

 حصص 2: عدد الحصص

، النص . شكؿ ىندسي لمزاوية، طباشير همونة، جياز حاسوبأدوات اليندسة: األدوات و الوسائل
يجاف لتهييز الطالب الهؤديف ألدوار الزوايا،  ت 4، وهات هكبرة ألنواع الزوايا الخهسرس -، الهسرحي

رسوهات لوحة رسـ هكبرة ألنواع الزوايا،  (، لمرسـهثمث الرسـ والهسطرة )رسـ هكبر لعناصر الزاوية، 
ساعات، سبورة رسـ لوح بياني، أدوات ىندسية لمرسـ عمى الموح، رسـ  2وأشكاؿ هتعددة هف الكتاب،

 ، كرتون مقوى و أقالم تخطٌط. ية ألشياء توضح أنواع الزواياهكبر لمزوايا، رسوهات توضيح

  :األهداف

 :أوالَ المعرفٌة

 الزاوٌة الهندسٌة  الطالبعّرف ٌأن (0

 أمثلة من الحٌاة على الزواٌا. الطالبعط ٌأن 

 الزواٌا المرسومة فً الشكل وذلك بترمٌزها الطالبعدد ٌأن 

 فة للزواٌا حسب قٌاسها.بٌن التصنٌفات المختل الطالبقارن ٌأن 

 نوع الزاوٌة وفقا لقٌاسها. الطالبحدد ٌأن 

 قٌاس الزاوٌة دون استخدام المنقلة  الطالبقدر ٌأن 

 قٌاس زاوٌة مجهولة بتكوٌن معادلة خطٌة  الطالبجد ٌأن 

 ثانٌاً : النفس حركٌة :

 شكال للزاوٌة الهندسٌة باستخدام أعواد النش. الطالبشكل ٌ( أن 0

 تنفٌذ الحصة : إجراءات

 أوالً : النظرة التأملٌة الشمولٌة 

 بعد كتابة العنوان على السبورة تقوم مجموعة من الطالب و تجهٌز الغرفة الصفٌة لعرض المسرحٌة 

 التالٌة :
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 المشهد التعلٌمً: 

 وىو يعمؽ رسـ الزاوية دور ) زاوية ( هف الزوايا الخهس  طالب يؤدي كؿ واحد هنيـ خهسةيدخؿ 
  - - - الخهسة نحف - - - الخهسة يهثميا ويدخموف وىـ يرددوف سويًا ) نحف التي

 يشيروف إلى صور الزوايا التي يعمقونيا ويدخؿ طالب يؤدي دور ) أحهد( وىو يسأليـ :

 ؟ هف أنتـ؟ وهاذا جاء بكـ إلى ىنا ؟: هف أنتـأحهد

 وكؿ واحد هنا ىو زاوية . عائمتنا عائمة الزوايا. خهسة )واحدة هف الزوايا(: نحف إخوة

 ؟: وها ىي الزاويةأحهد

إتحاد ليها نقطة البداية نفسيا ، و تسهى ىذه  هفالزاوية الهنفرجة: الزاوية ىي شكؿ ىندسي  ناتج 
 .الشعاعيف ضمعا الزاوية يسهى النقطة رأس الزاوية و 

 الزاوية القائهة: انظر إلي أنا وأخي كؿ واحد هنا يتكوف هف ضمعيف ورأس.

 ؟أحهد: ها ىي أسهاؤكـ؟ وهف أكبركـ

 .أنا أكبر إخوتي الخهسةالزاوية الهنعكسة :ا نا أسهي الزاوية الهنعكسة . و 

اكبر هف الزاوية الزاوية الهستقيهة : أها أنا اسهي الزاوية الهستقيهة وأنا أصغر هف الزاوية الهنعكسة و 
 الهنفرجة.

أكبر هف الزاوية وأنا أصغر هف الزاوية الهستقيهة و نفرجة . الزاوية الهنفرجة : أنا اسهي الزاوية اله
 أكبر هف الزاوية الحادة أنا اسهي الزاوية القائهة .و أنا أصغر هف الزاوية الهنفرجة  و القائهة : و 

 .الزاوية الحادة : وأنا اسهي الزاوية الحادة . وأنا أصغر إخواني الثالثة

 ة(..)تشير إلى أنواع الزوايا الهرسوه

 أحهد: ولهاذا تبدو أشكالكـ هختمفة عف بعضيا ؟

 هراحؿ هختمفة لمنهو . وكمها كبرنا تختمؼ أشكالنا. الزاوية الحادة : نحف نهر بخهس
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 التي تهروف بيا؟ أحهد: وها ىي ىذه الهراحؿ الخهس

 الزاوية الحادة: الهرحمة األولى ىي الزاوية الحادة .

لزاوية الحادة ويتجو ضمعيا إلى الوراء تدريجيًا ) ىكذا ( فيصبح ضمعيا  الزاوية القائهة : ثـ تكبر ىذه ا 
قائهًا عمى الضمع اآلخر. ال ىو يهيؿ إلى الداخؿ وال إلى الخارج. بؿ يكوف قائهًا عميو ونقوؿ عنيها 

 ضمعاف هتعاهداف وأسهى في ىذه الحالة زاوية قائهة .

 اف ) ال يهيؿ إلى الداخؿ وال إلى الخارج (أحهد : إذف : أنت زاوية قائهة ألف ضمعيؾ هتعاهد

 الزاوية القائهة: نعـ. أنا زاوية ضمعاىا هتعاهداف.

 أحهد: وكيؼ نتحقؽ هف أف ضمعيؾ هتعاهداف؟

 الزاوية القائهة: أنظر ضمعي الزاوية القائهة يتطابقاف هع ضمعي هثمث الرسـ.

يا إلى الوراء تدريجيًا ) ىكذا ( عندىا تنفرج الزاوية الهنفرجة: ثـ تكبر ىذه الزاوية القائهة ويتجو ضمع
 ىذه الزاوية وتسهى زاوية هنفرجة.

الزاوية الهستقيهة :ثـ تكبر ىذه الزاوية ويتجو ضمعيا الى الوراء تدريجيًا حتى تصبح في االتجاه 
 الهعاكس تهاهًا لمضمع االوؿ وعندىا تسهى الزاوية الهستقيهة

لزاوية لتصبح زاوية هنعكسة  وانا اها هنعكسة عف زاوية حادة أو الزاوية الهنعكسة : ثـ تكبر ىذه ا
 هنعكسة عف زاوية قائهة أو هنعكسة عف زاوية هنفرجة .

 ) هع االستعانة بموحة هرقهة توضح هراحؿ تغير الزوايا )بتحريؾ ضمع الزاوية الههثؿ بالهطاط((

 اعة .الزاوية القائهة : ىيا يا أحهد نمعب لعبة الزاوية وعقارب الس

 أحهد : وها ىي ىذه المعبة ؟

 الزاوية القائهة: أنظر يا أحهد كـ ىي الساعة اآلف؟

 خهس دقائؽ. أحهد: الساعة التاسعة و
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 الزاوية القائهة : أي زاوية تهثميا عقارب الساعة اآلف ؟

 أحهد: زاوية حادة.

 الزاوية الحادة: كـ ىي الساعة اآلف ؟

 أحهد: الساعة التاسعة تهاهًا.

 اوية الحادة: أي زاوية تهثميا عقارب الساعة اآلف ؟الز 

 أحهد: زاوية قائهة .

 أي زاوية تهثميا الساعة االف الساعة السابعة و الثمث و الزاوية هنفرجة الزاوية الهنفرجة: 

 الزاوية الهنعكسة : هاذا عف الزاوية الهنعكسة ؟

ف زاوية حادة و الساعة التاسعة اال ربع طبعا الساعة التاسعة اال عشر دقائؽ تهثؿ زاوية هنعكسة  ع
 زاوية هنعكسة عف زاوية قائهة و الساعة التاسعة اال ثمث زاوية هنعكسة عف زاوية هنفرجة 

 إف أشكالكـ جهيمة ولكف ىؿ أستطيع أف أرسهكـ؟  أحهد :

بالهسطرة ( يهكنؾ أف ترسـ الزاوية الحادة وذلؾ برسـ أحد ضمعي الزاوية)  نعـ، ،الزاوية الحادة: نعـ 
 ثـ ترسـ ضمعيا اآلخر هتجيًا إلى الداخؿ ) ىكذا (.) وتنفذ الرسـ (.

 (.إلى الخارج .) وتنفذ رسـ الضمع : أها الزاوية الهنفرجة فترسـ ضمعيا هتجياً الزاوية الهنفرجة

أرسـ ضمعيو  الزاوية القائهة: أها الزاوية القائهة إذا أردت أف ترسهييا فال بد هف هثمث الرسـ.
 لهتعاهديف. و ىكذا تحصؿ عمى زاوية قائهة وال تنسى تهييز الزاوية القائهة بوضع إشارة التعاهد. ا

 

الزاوية الهستقيهة: ػ أها أنا فترسهني بشعاعيف هتعاكسيف في االتجاه  هثاًل أحدىها لميهيف و اآلخر 
 النقطة نفسيا لميسار أو أحدىها لألعمى و اآلخر لألسفؿ عمى أف يكوف الشعاعيف هنطمقيف هف
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الزاوية الهنعكسة : أها أنا فتكوف قد رسهتني بشكؿ غير هباشر حينها رسهت كال هف اخوتي الزاوية 
 الحادة و الزاوية القائهة و الزاوية الهنفرجة.

خواني. فيؿ لَؾ أف تتعرؼ عمى أهاكف   الزاوية القائهة: واآلف يا أحهد. بعد أف تعرفت عمي أنا وا 

 ؼ ؟وجودي في غرفة الص

 أحهد: نعـ. أنتَ هوجود بيف ضمعي الباب. وضمعي السبورة. وبيف حرفي الكتاب. وبيف حرفي الشباؾ 

 ؟وأنا يا أحهد. أيف تجدني الزاوية الحادة:

أحهد: أنَت هوجود في رأس قمـ الرصاص .ورأس السكيف يهثؿ زاوية حادة .فالسكيف هف األدوات 
 حولنا .       الحادة. وأنت في زوايا كثير هف األشكاؿ 

 الزاوية الهنفرجة: وأنا يا أحهد ال تنسى أف تدقؽ النظر في األشياء حولؾ ستجدني بيف زوايا األشكاؿ 

 أحهد: فعاًل أنتـ الزوايا ال غنى لنا عنكـ فأنتـ هوجودوف بيننا في كؿ هكاف.

 إلى المقاء يا أصدقاء. ---إلى لمقاء ---الزوايا هجتهعة: واآلف يا أحهد نقوؿ لِؾ وداعًا. إلى المقاء 

 بلورة المفهومثانٌا: 

هف إعداد الطمبة أنفسيـ  عرض لوحة تعميهية بيا همخص لتعريؼ الزاوية وأنواعيا هف حيث القياس 
بعد أف يتـ تقسيهيـ إلى هجهوعات غير هتجانسة عمى كرتوف هقوى كؿ هجهوعة تكوف باسـ إحدى 

ناصر الهكونة لمزاوية ، أنواع الزوايا ، طريقة تسهية الزاوية الزوايا عمى أف تحتوي كؿ لوحة عمى ) الع
 (2) هف ورقة العهؿ 1، 0ؿ اإلجابة عمى األسئمة في نشاط بعرض هثاؿ ( هف خال

 توضيح التعاريؼ الهختمفة عمى السبورة و توضيحيا و هناقشتيا هع الطمبة 

 هف تدريب صفي بهساعدة الطالبات الحؿ بشكؿ هجهوعات 0حؿ س
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 "التجريب النشط: " رحمة الثالثةالم

 بشكؿ هجهوعات 2هف ورقة العهؿ 3، 2تنفيذ نشاط 

  

 :الخبرات المادية المحسوسة المرحمة الرابعة

 مرحلة البحث عن األشكال التً تشكل زواٌا فً الصف بشكل مجموعات

 من ورقة العمل بشكل مجموعات 5،  4تنفٌذ نشاط 
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 1تقاطع مستقيمات في المستوى  الدرس الرابع: الزوايا الناتجة من

 حصص 4عدد الحصص: 

، طباشير LCDالوسائؿ: أدوات اليندسة، جياز حاسوب، شاشة عرض، جياز األدوات و 
  .، هجسـ لهستقيهيف هتقاطعيفةهمون

 األىداؼ: 

 أواَل الهعرفية:

زوايا الهتقابمة بالرأس ، أف يعّرؼ الطالب كال هف الهفاىيـ اآلتية الزوايا الهتكاهمة الزوايا الهتتاهة ، ال

 الهستقيهاف الهتعاهداف 

 أف يعدد الطالب أهثمة عمى زوايا هتكاهمة و أخرى هتتاهة 

 أف يستنتج الطالب العالقة بيف كال هف زاويا الهتقابمة بالرأس

 أف يجد الطالب قياس زاوية تكهؿ زاوية هعموهة

 أف يجد الطالب قياس زاوية تتـ زاوية هعموهة

 قياس إحدى الزاويتيف الهتقابمتيف إذا عمهت األخرى البالطجد يأف 

 أف يجد الطالب قياس زوايا هجيولة نتجت عف تقاطع هستقيهيف إذا عمـ قياس إحدى ىذه الزوايا

 ثانيًا : النفس حركية : 

 .أف يعدد الطالب  هف الرسوهات اليندسية الهختمفة زوايا هتتاهة وهتكاهمة وهتقابمة بالرأس

 هف التقاطع بهعموهة إحدى الزوايا. طالب خطاف هتقاطعاف ويجد قياس الزوايا الناتجةيرسـ ال أف
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  إجراءات تنفيذ الحصة :

 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 

 عرض فيديو عف الهستقيهات في الهستوى وعالقتيا هع بعضيا عبر الرابط التالي

https://www.youtube.com/watch?v=i2Vo_MISnSM 

 عرض برناهج هحوسب عف الزوايا عرض تقديهي بوربوينت

 

 ثانيا: بمورة المفهوم

 اعرض هفيـو الزوايا الهتكاهمة وأعط أهثمة هتنوعة عمى تمؾ األنواع هف الزوايا 

 بالرسوهات و باستخداـ هجسـ الزوايا الهتقاطعة

إعطاء أهثمة عمى أزواج هف الزوايا الهتكاهمة هجهوعات ثنائية وكتابتيا عمى  مبةهف الط يطمب الهعمـ 
 الورقة في يده الطالب  فعثـ ير  ورقة 

 4هف ورقة العهؿ  2حؿ نشاط 

 عط أهثمة هتنوعة عمى تمؾ األنواع هف الزوايا يهفيـو الزوايا الهتقابمة بالرأس و يعرض الهعمـ 

) هجسـ تـ تنفيذه في شكميف هختمفيف بحيث تكوف ـ الزوايا الهتقاطعةبالرسوهات و باستخداـ هجس
 العالقة بيف الزاويتيف الهتقابمتيف بالرأس الطمبة  تنتجيس، ثـ  الهستقيهات هتعاهدة أو غير هتعاهدة

 4هف ورقة العهؿ  3حؿ نشاط 

طمب هنيـ يلسبورة و رسهو بعدة وضعيات لمطمبة عمى ايهفيوـ الهستقيهيف الهتعاهديف و الهعمـ  رض يع
 تكويف خطيف هتعاهديف باستخداـ أعواد النش وعرض هجسـ الخطاف الهتعاهداف.

 عط أهثمة هتنوعة عمى تمؾ األنواع هف الزوايا يهفيـو الزوايا الهتتاهة و الهعمـ  عرض ي

https://www.youtube.com/watch?v=i2Vo_MISnSM
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 بالرسوهات وباستخداـ هجسـ الزوايا الهتقاطعة

هجهوعات ثنائية وكتابتيا  في هف الزوايا الهتتاهةإعطاء أهثمة عمى أزواج  مبةهف الطيطمب الهعمـ 
 الورقة في يده الطالب رفعوهف ثـ يعمى ورقة 

 4( هف ورقة العهؿ 4حؿ نشاط )

 المرحمة الثالثة : "التجريب النشط"

 4 هف ورقة العهؿ 5حؿ نشاط 

 :المرحمة الرابعة: الخبرات المادية المحسوسة

 4 هف ورقة العهؿ  7ػ  6حؿ نشاط 

لمبحث: تكميؼ الطمبة بالبحث عمى شبكة االنترنيت عف الزوايا الناتجة هف هستقيهيف يقطعيها قضية 
 ثالث
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 الدرس الخامس: الزوايا الناتجة من مستقيمين يقطعهما ثالث في المستوى

 حصص 3عدد الحصص: 

، طباشير LCDاألدوات والوسائؿ: أدوات اليندسة، جياز حاسوب، شاشة عرض، جياز 
 ـ لهستقيهيف يقطعيها ثالث في حالة التوازي وآخر في حالة عدـ التوازي همونة، هجس

 األىداؼ: 

 أواَل الهعرفية:

 . خطيف هستقيهيف يقطعيها ثالث رسـ الطالبيأف 

 أف يعّرؼ الطالب كال هف الهفاىيـ اآلتية الزوايا الهتناظرة والزوايا الهتحالفة والزوايا الهتبادلة 

 .زوايا الهتناظرة والهتبادلة والهتحالفة في الشكؿ أف يعدد الطالب أزواج ال

أف الزوايا الناتجة هف خطيف هتوازييف يقطعيها ثالث تكوف الهتناظرة والهتبادلة  ستنتج الطالبيأف 

 .180هنيا هتساوية والهتحالفة هجهوع قياسيها = 

هتناظرة هتساوية أو ستنتج الطالب التعهيـ االتي إذا قطع قاطع خطييف هستقيهيف ونتج زوايا يأف 

 فإف القاطع قطع خطييف هتوازييف 180زوايا هتبادلة هتساوية أو زوايا هتحالفة هجهوع قياسيا = 

 .باستخداـ التعهيهات 180أف هجهوع زوايا الهثمث =  الطالبثبث يأف 

 دلة قياس إحدى زاويتيف ) هتناظرتيف أو هتبادلتيف أو هتحالفتيف ( هف خالؿ حؿ هعا جد الطالبيأف 

 .جد الطالب قياس زاوية هجيولة باستخداـ تعهيهات الزوايايأف 

  .ثبت توازي خطوط هستقيهةيأف 
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 ثانيًا : النفس حركية : 

يرسـ الطالب خطيف هستقيهيف يقطعيها ثالث في ساحة الهمعب بأشكاؿ هختمفة خطوط هتوازية  أف

 .لرسـ ضهف هجهوعات(وأخرى هتقاطعة يقطعيها ثالث ويقـو الطالب بمعبة الحجمة ) ا

  إجراءات تنفيذ الحصة :

 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 

 لمتعرؼ الى أنواع الزوايا الناتجة هف هستقيهيف يقطعيها ثالث

 )باستخداـ الحباؿ الهمونة( الذىاب إلى الساحة هع الطمبة وتكميفيـ برسـ خطيف هستقيهيف يقطعيها
 .لى زوايا داخمية وأخرى خارجية كال بحسب وضعيا بالنسبة لمخطيفثالث ثـ تحديد الزوايا وتقسيهيا إ

 5هف ورقة العهؿ  1العودة إلى داخؿ الصؼ وتنفيذ نشاط رقـ  

 لمتوصؿ بأف أزواج الزوايا الناتجة هف هستقيهيف هتوازييف الهتناظرة والهتبادلة هتساوية 

 بوربوينت لمطمبة يعرض الهعمـ 

زة لمتوضيح هف خالؿ هحاولة تطبيؽ الزوايا في حالة التوازي وعدـ ستخدـ الوسيمة الجاىيوهف ثـ 
 انطباقيا في حالة عدـ التوازي لمزوايا الهتناظرة والهتبادلة وعدـ التكاهؿ في حالة الزوايا الهتحالفة 

 ثانيا: بمورة المفهوم

 هراجعة الطالب بالزوايا الهتكاهمة والهتقابمة بالرأس وعالقة كال هنيها بالقياس

 يرسـ الهعمـ خطاف يقطعيها ثالث في عدة أشكاؿ هختمفة ويقوـ بتعيف الزوايا الهختمفة 

أهثمة هتنوعة عمى تمؾ األنواع هف الزوايا هف خالؿ  يعطمـ هفيوـ الزوايا الهتناظرة  و يعرض الهع
 األشكاؿ الهختمفة بالرسوهات وباستخداـ الهجسـ لتحديد الزوايا الهتناظرة 
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عط أهثمة هتنوعة عمى تمؾ األنواع هف الزوايا هف خالؿ يوـ الزوايا الهتبادلة  و يعرض الهعمـ هفي
 األشكاؿ الهختمفة بالرسوهات وباستخداـ الهجسـ لتحديد الزوايا الهتناظرة 

عط أهثمة هتنوعة عمى تمؾ األنواع هف الزوايا هف خالؿ ييعرض الهعمـ هفيـو الزوايا الهتحالفة  و 
 .سوهات وباستخداـ الهجسـ لتحديد الزوايا الهتناظرةاألشكاؿ الهختمفة بالر 

 5( هف ورقة العهؿ 2حؿ نشاط )

 باستخداـ الهجسهات التعميهة لمخطوط في حالة التوازي وعدـ التوازي

 180يعرض الهعمـ التعهيهات الهتعمقة بتساوي الزوايا الهتناظرة والهتبادلة والهتحالفة هجهوع قياسيا 
 ويوضحيا باستخداـ الهجسـ ىذه التعهيهات  هعكوس ثـ يعرض ويوضحيا

 ثـ يعط اهثمة اليجاد قياس زوايا هختمفة عف طريؽ حؿ الهعادلة 

 ( هف ورقة العهؿ3حؿ نشاط ) 

 المرحمة الثالثة : "التجريب النشط"

 5 هف ورقة العهؿ 5حؿ نشاط 

 :المرحمة الرابعة: الخبرات المادية المحسوسة

 هتبادلة والهتحالفة باستخداـ خطوط كفة اليدتحديد الزوايا الهتناظرة وال
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 الدرس السادس: المثمث 
 عدد الحصص :  حصتاف

، طباشير LCDاألدوات والوسائؿ: أدوات اليندسة، جياز حاسوب، شاشة عرض، جياز 
 همونة .

 األىداؼ : 
 أواَل الهعرفية :

 أف يعّرؼ الطالب الهثمث.

 وز.أف يعدد الطالب عناصر الهثمث بالره

 أف يصنؼ الطالب الهثمث تبعا  لعناصرة .

 أف يعمؿ الطالب فيها إذا كانت هجهوعة هف الزوايا تشكؿ زوايا هثمث أـ ال. 

 أف يجد الطالب قياس زوايا هجيولة في هثمث.

 أف يحدد الطالب نوع الهثمث تبعا لعناصره.

 خرى.أف يجد الطالب قياسات زوايا هثمث إذا عمهت نسبة كؿ هنيها الى األ

 أف يستنتج الطالب العالقة بيف قياسات زوايا الهثمث و أطواؿ أضالعو.

 ثانيًا : النفس حركية :

أف يرسـ الطالب  هثمثات وفقا لتصنيفيا 

 إجراءات تنفيذ الحصة :
 

 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 
بخطوط هستقيهة ثـ تكميؼ الطالب برسـ ثالث نقاط غير هستقيهة ) نقاط هستوية ( والوصؿ بينيا 

 ( 6( هف ورقة العهؿ1سؤاليـ عف الشكؿ الناتج ) تنفيذ نشاط ) 
 عرض بوربوينت عف الهثمث تصنيفو وفقًا لقياس زواياه و أطواؿ أضالعو
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 ثانيا: بمورة المفهوم
 

( لمتوصؿ الى تصنيفات الهثمث وفقًا 3( ، ) 2يعرض الهعمـ  هفيوـ الهثمث وتصنيفو حؿ نشاط) 
. ويطرح أهثمو حوؿ هجهوعة 180أطواؿ أضالعو ويوضح بأف هجهوع زوايا أي هثمث =  لزواياه و

 .هف الزوايا فيها إذا كانت تشكؿ زوايا هثمث أـ ال ) أهثمة الكتاب(
يوجو الهعمـ لطمبتو ليستنتجوا أف الهثمث هتساوي األضالع ىو هتساوي الزوايا والهثمث هتساوي الساقيف 

 ( هف ورقة العهؿ4هختمؼ ىو هختمؼ الزوايا وذلؾ بحؿ نشاط )ىو هتساوي الزاويتيف وال
 

 المرحمة الثالثة : "التجريب النشط"

( هف ورقة العهؿ  بشكؿ جهاعي لمتوصؿ بأنو يهكف رسـ هثمث هتساوي الساقيف قائـ 5تطبيؽ نشاط) 
 االزاوية أو هنفرج الزاوية لكف ال يهكف رسـ سوى هثمث هتساوي األضالع إال حاد الزواي

 ( هف ورقة العهؿ6تطبيؽ نشاط ) 180لتوضيح أف هجهوع زوايا الهثمث = 

 المرحمة الرابعة الخبرات المادية المحسوسة:

 تكميؼ الطمبة بإعطاء أهثمة هف الحياة عمى الهثمثات 

 تكويف الهثمثات باستخداـ الطمبة 

يزي الطالب في ابحث عز  178ػ،  1،  1قضية لمبحث: ىؿ يهكف رسـ هثمث بحيث قياس زواياه 

 الكتب و شبكة االنترنت لمحصوؿ عمى اإلجابة
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 الزاوية الخارجية لممثمث: الدرس السابع
 عدد الحصص: حصتاف 

، طباشير LCDاألدوات والوسائؿ: أدوات اليندسة، جياز حاسوب، شاشة عرض، جياز 
  .كرتوف هقوى، همونة، أعواد نش

 األىداؼ: 
 أواَل الهعرفية:

 الزاوية الخارجية لمهثمث البعّرؼ الطيأف 

 .ستنتج الطالب العالقة بيف الزاوية الخارجية والزاويتيف الداخميتيف البعدتيف عنيايأف 

 الزوايا الى خارجية أو ليست خارجة هف خالؿ الرسوهات الهختمفة  صنؼ الطالبيأف 

زاوية داخمية غير قياس إحدى زوايا الهثمث بهعموهية قياس زاوية خارجية وقياس  الطالبجد يأف 

 هجاورة 

 قياس أكبر أو أصغر زاوية خارجية لمهثمث إذا عمـ قياسات زواياه الداخمية   الطالبجد يأف 

 هجهوع قياسات زوايا هضمع هعمـو بتوظيؼ العالقة بيف قياسات زوايا الهثمث الداخمية  الطالبجد يأف 

 ثانيًا : النفس حركية :

ع زواياه الخارجية أف يرسـ الطالب هثمثا ويرسـ جهي 

 إجراءات تنفيذ الحصة :
 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 

                                              عرض بوريوينت حوؿ هفيوـ الزاوية الخارجية لمهثمث                                                                               
 7( هف ورقة العهؿ 1حؿ نشاط ) 

 ثانيا: بمورة المفهوم
( هف 2يعرض الهعمـ  هفيوـ الزاوية الخارجية عمى السبورة و يوضحيا باستخداـ األلواف، حؿ نشاط )

 7ورقة العهؿ 
بالبرىاف لمطمبة بأف الزاوية الخارجية = هجهوع قياسي الزاويتيف الداخميتيف  32يوضح هثاؿ صفحة 

 7هف ورقة العهؿ  (3ؿ حؿ نشاط ) غير الهجاورة ليا  هف خال
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 المرحمة الثالثة : "التجريب النشط"

  7هف ورقة العهؿ  (4تكويف زوايا خارجية لمهثمثات باستخداـ أعواد النش، حؿ نشاط ) تكميؼ الطمبة ب
 7هف ورقة العهؿ  6، 5جد قياسيا، حؿ نشاط يو 

 

 المرحمة الرابعة الخبرات المادية المحسوسة: 

ية الخارجية لمهثمث لجهيع أنواع الهثمثات عمى كراتيف وعرضيا هف إعداد الطمبة أنفسيـ بعد رسـ الزاو 

 الخارجية هف عرض البوربوينت األهثمةهجهوعات، التوسع في الهفيـو هف خالؿ عرض  إلىتقسيهيـ 

 
 تطابق المثمثات :الدرس الثامن
 حصص  5: عدد الحصص

، طباشير LCDز حاسوب، شاشة عرض، جياز األدوات والوسائؿ: أدوات اليندسة، جيا
هثمثات هتطابقة جاىزة  ،عروض بوربوينت جاىزة كراتيف همونة، هقصات، ،همونة

 قصوصة ه
 : األىداؼ

 :أواَل الهعرفية
 .أف يذكر الطالب الشرط الالـز لتطابؽ قطعتيف هستقيهتيف وزاويتيف

  .أف يفسر الطالب هفيـو تطابؽ هثمثيف

  .الهتساوية نتيجة لمتطابؽ واألضالعزواج الزوايا أف يذكر الطالب أ

  .فالهثمثيلتطابؽ  ةبالضرور أف يستنتج الطالب أف تساوي قياسات الزوايا ال يؤدي 

  .هف خالؿ هثاؿ الرسـ األولىأف يستنتج الطالب نظرية التطابؽ 

  .أف يستنتج الطالب نظرية التطابؽ الثانية  هف خالؿ هثاؿ الرسـ
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  .طالب نظرية التطابؽ الثالثة هف خالؿ هثاؿ الرسـأف يستنتج ال

 .أف يستخدـ الطالب نظريات التطابؽ الثالث لتطبيؽ هثمثيف هعموهيف

 .أف يذكر الطالب السبب الذي ال يجعؿ هثمثيف هعموهيف هتطابقيف

جد أطواؿ أضالع وقياسات زوايا هجيولة هف خالؿ تطبيؽ الهثمثات وتحقيؽ حالة التطابؽ يأف 

 .خداـ خطوات حؿ الهسالةباست

ستنتج الطالب أف تساوي طوال ضمعيف و قياس زاويتيف خارجيتيف في هثمثيف يؤدي الى يأف 

 .التطابؽ وفؽ نظرية التطابؽ الثانية

 ثانيًا : النفس حركية :

  الثالثة  إضالعيهاأف يرسـ الطالب في هجهوعات ثنائية هثمثاف تساوت أطواؿ 

 فييها طوؿ ضمع وقياس زاويتيف تساوىثنائية هثمثاف  أف ترسـ الطالب في هجهوعات 

 ف و قياس الزاوية أف يرسـ الطالب في هجهوعات ثئائية هثمثاف تساو فييها طوال ضمعي

 االهحصورة بينيه

 
 إجراءات تنفيذ الحصة :

 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 
ث يقوـ الطمبة بإعطاء حوؿ هفيـو كمهة تطابؽ، بحيهف قبؿ الهعمـ لمطمبة  إدارة نقاش

 هعاني هتعمقة بالهفيـو ثـ إعطاء أهثمة حوؿ أشياء هتطابقة هف داخؿ الغرفة الصفية  
عرض فيديو حوؿ هفيـو التطابؽ ) تطابؽ قطعتيف هستقيهتيف، ثـ تطابؽ زاويتيف، ثـ 

، ثـ تطابؽ هثمثات( عبر الرابط األضالعاليندسية هثؿ هتوازي  األشكاؿتطابؽ بعض 
 https://www.youtube.com/watch?v= 6660Sp4fCiE:التالي

 8( هف ورقة العهؿ 1حؿ نشاط )

https://www.youtube.com/watch?v=6660Sp4fCiE
https://www.youtube.com/watch?v=6660Sp4fCiE
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 ثـ عرض بوربوينت يتعمؽ بشروط التطابؽ) نظريات التطابؽ(

 ثانيا: بمورة المفهوم 
يف هتطابقتيف ، ثـ يتوصؿ بهساعدة الطمبة الى يعرض الهعمـ هفيوـ تطابؽ قطعتيف هستقيهتيف وزاويت

 8هف ورقة العهؿ  (2هفيـو تطابؽ هثمثيف هف خالؿ حؿ نشاط )

عرض  هثاؿ عمى هثمثيف هتطابقيف و تحديد أزواج  الزوايا الهتطابقة وأزواج األضالع الهتطابقة  وهف 
  9( هف ورقة العهؿ 4( ، ) 3ثـ حؿ نشاط )

 النشط" المرحمة الثالثة : "التجريب

بشكؿ هجهوعات ثنائية  لمتوصؿ الى أف تساوي قياسات زوايا  10( هف ورقة العهؿ  5تطبيؽ نشاط )
عطاء هثاؿ آخر بتطبيؽ زوايا هثمثا عمبة اليندسة الكبير  هثمث ال يؤدي بالضرورة إلى التطابؽ وا 

 والصغير .

لى نظرية التطابؽ االولى بشكؿ هجهوعات ثنائية لمتوصؿ ا 10(  هف ورقة العهؿ 6تطبيؽ نشاط ) 
 وعرض بوربوينت باألهثمة الهختمفة 

 بشكؿ هجهوعات ثنائية لمتوصؿ الى نظرية التطابؽ الثانية  10(   هف ورقة العهؿ 7تطبيؽ نشاط ) 

 تطبيقات عمى النظريتيف   10( هف ورقة العهؿ 9( ، ) 8نشاط )

ة لمتوصؿ الى نظرية التطابؽ الثالثة بشكؿ هجهوعات ثنائي 11(  هف ورقة العهؿ 10تطبيؽ نشاط ) 
 وعرض بوربوينت باألهثمة الهختمفة 

 تطبيقات عمى النظرية 11 ( هف ورقة العهؿ 12( ) 11نشاط ) 

 المرحمة الرابعة الخبرات المادية المحسوسة:

 بعدة وضعيات  أنفسيـتكميؼ الطمبة بإنشاء هثمثات هتطابقة هف 

 عمى نفس النهط أخرىميؼ الطمبة برسـ رسوهات وتك 11هف ورقة العهؿ ( 15حؿ نشاط )
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قضية لمبحث: قـ عزيزي الطالب بالبحث في الكتب وشبكة االنترنيت عف أىهية تطابؽ الهثمثات في 

 العمـو الحياتية 

 الدرس التاسع: تشابه المثمثات
 حصص  3عدد الحصص: 

، طباشير LCDالوسائؿ: أدوات اليندسة، جياز حاسوب، شاشة عرض، جياز األدوات و 
  ، هجسـ جاىز حوؿ الهثمثات الهتشابية، هقصاتكراتيف همونة ،همونة

 : األىداؼ
 :أواَل الهعرفية

 عّرؼ الطالب الهثمثيف الهتشابييف يأف 

 ستنتج الطالب العالقة بيف اضالع الهثمثيف الهتشابييف يأف 

 جد الطالب اطواؿ اضالع هجيولة في هثمثيف هتشابييف يأف 

 لطالب وجود نتناسب بيف اضالع هثمثيف هتشابييف ثبت ايأف 

 تناسبا بيف اضالع هثمثيف هتشابييف  الطالبكتب يأف 

ستخدـ الطالب حاالت تشابو هثمثيف في حؿ هسائؿ عهمية هثؿ ايجاد طوؿ برج أو قياس طوؿ يأف 

  .شجرة

 : النفس حركية ثانياً 

 أف يرسـ الطالب  هثمثات هتشابية 

 :ةإجراءات تنفيذ الحص
 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 

 . التهييد لمدرس بطريقة العصؼ الذىني حيث: 
 Uيغير وضعية جموس الصؼ إلى حرؼ  ( أ
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يعرض الهعمـ بوربوينت خاص بأشكاؿ هتشابية هثؿ أىراهات وقباب وصور لبعض  ( ب
 أشكاؿ اليندسية هربعات صغيرة وأخرى كبيرة ......

 أو عمى السبورة ويكتب داخميا كمهة تشابو. ب( يرسـ الهعمـ دائرة عمى بوستر
ج(  هف خالؿ هشاىدتؾ لمعرض السابؽ هاذا تعني لؾ ىذه الكمهة تشابو؟ أو هاذا يخطر 

 في بالؾ عند سهاعؾ لكمهة تشابو 
د( يدوف الهعمـ هالحظات الطمبة جهيعيا دوف التعميؽ عمييا بواسطة أسيـ تخرج هف 

 الدائرة. 
يستخدـ طريقة في توزيع اإلجابات عمى الطمبة بطريقة تنهي )هالحظة عمى الهعمـ أف 

هيارات االتصاؿ والتواصؿ كأف يحهؿ الهعمـ  كرة صغيرة ويهررىا إلى الطالب الذي يريد 
 هشاركتو(.

 إعطاء فرصة لطمبة لمحديث عف بعض األشياء الهتشابية في الحياة 
 

 ثانيا: بمورة المفهوم
ثات هع إجراء بعض الهقارنة بيف الهثمثات الهتشابو والهثمثات يعرض الهعمـ  هفيوـ تشابو الهثم

 الهتطابقة هف خالؿ التحاور هع الطمبة 
 12( هف ورقة العهؿ 1حؿ أهثمة الكتاب وعرض اهثمة خارجية باستخداـ عرض بوربوينت حؿ نشاط )

 
 : "التجريب النشط"المرحمة الثالثة

عي لمتوصؿ الى أف الهثمثات الهتشابو اطواؿ بشكؿ جها 12( هف ورقة العهؿ 2تطبيؽ نشاط )
 اضالعيا هتناسبة

 المرحمة الرابعة الخبرات المادية المحسوسة:

 12( هف ورقة العهؿ 3حؿ نشاط )

 هحاولة إيجاد بعد السيارة في الهجسـ الجاىز عف قاعدة البرج هف خالؿ هقارف الهثمثيف 
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 نظرية فيثاغورس :الدرس العاشر
 حصص  4: عدد الحصص

، ةعيداف خشبيأدوات اليندسة,  ورؽ هرسوـ عميو هربعات بوحدة هعينة، األدوات والوسائؿ: 
كراتيف همونة، هقصات، أدوات اليندسة، لوح الهربعات، طباشير همونة، جياز العرض 

Lcdلوحة هساعدة، وجياز حاسوب ، . 

 : األىداؼ
 :أواَل الهعرفية

 يف عدة هثمثات هرسوهة أف يحدد الهثمث القائـ الزاوية هف ب

أف يستنج الطالب نظرية فيثاغورس هف خالؿ قص الهربعات الهنشأة عمى اضالع هثمث قائـ الزاوية 

  .بأطواؿ هختمفة

  .أف يصوغ الطالب الصورة الرهزية لنظرية فيثاغورس

 .أف يحسب الطالب  طوؿ وتر الهثمث القائـ الزواية بهعموهية طولي ضمعي القائهة

  .الطالب االعداد الفيثاغوريةأف يعّرؼ 

 .أف يتحقؽ الطالب هف صحة اعتبار هجهوعة هف األعداد كأعداد فيثاغورية 

أف يتحقؽ الطالب هف هجهوعة هف األعداد تصمح ألف تكوف أطواؿ ألضالع هثمث قائـ الزاوية بالحؿ 

 .الرسـو 

 .أف يجد الطالب طوؿ قطر هربع هعمـو طوؿ ضمعو

 .ع هربع هعمـو طوؿ قطرهأف يجد الطالب طوؿ ضم

 ثانيًا : النفس حركية :

نشاءاليندسية الالزهة لرسـ هثمث قائـ الزاوية  األدواتأف يحدد الطالب   األضالعهربعات عمى  وا 

 الثالث بدقة تاهة 
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 اف يحاوؿ الطالب عهؿ لوحةخوؿ نظرية فيثاغورس  بناء عمى ها قاـ بو الهعمـ والهجهوعات هف قبؿ

 

 الحصة :إجراءات تنفيذ 

 أواًل : النظرة التأممية الشمولية 
التهييد لمدرس بعرض بوربوينت عف تاريخ حياة العالـ فيثاغورس وعف تطور عمـ اليندسة بفضمو وأف .

 كي يقدر الطمبة جيود العالـ فيثاغورس قدهاء الهصريف كانو قد فكروا في نظرية فيثاغورس

 ، أعطائيـ الفرصة لمتعبير عف ارائيـهين هالحظاتين ًفي إلبداءػمبات إتاحة الفرصة لمط

 ثانيا: بمورة المفهوم
 رهوزتوضيحيا باليعرض الهعمـ  نظرية فيثاغورس هحاولة تطبيقيا عمى هثمثات و 

 

 : "التجريب النشط"المرحمة الثالثة

بشكؿ جهاعي لمتوصؿ لصحة نظرية فيثاغورس عمى عدة  13(هف ورقة العهؿ 1تطبيؽ نشاط )
 النقاش بيف الهجهوعات لمتوصؿ الى نص نظرية فيثاغورس أدير  هثمثات

التعريؼ  الطالبكتب ي  ؽلسابتقـو كؿ هجهوعة بهحاولة التوصؿ لنص النظرية هف خالؿ الهثاؿ ا

 عمى كراتيف همونة

 إعطاء الوقت الكافي لفيـ النظرية 

 كتابة النص كالها وبالرهوز وتوضيحو لمطالبات 
يجادبأعواد النش  ئهة الزوايااتكويف هثمثات ق  وهساحات الهربعات الهنشاة عمييا  أضالعيا أطواؿ وا 

  13( هف ورقة العهؿ 4( ، ) 3حؿ نشاط ) 
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 المرحمة الرابعة الخبرات المادية المحسوسة: 

عرض فيديو حوؿ صحة نظرية فيثاغورس ليس فقط عمى الهربعات بؿ عمى أشكاؿ ىندسية أخرى 

 13هف ورقة العهؿ  6،  5رقـ  األنشطةتنفيذ  ةالطمبهف  يطمب الهعمـ لحجوـ او 
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 أنشطة الطالب التعميمة  : وحدة3ممحق 

 (1ورقة عهؿ: رقـ )

 هفاىيـ أولية في اليندسة

 األىداؼ:

 عزيزي الطالب بعد االنتياء هف تنفيذ أنشطة ورقة العهؿ يتوقع أف تكوف قادرًا عمى: 

 ة الهستقيهة، الشعاع، الهستقيـ.التعرؼ عمى هفيوـ كؿ هف: النقطة، القطع .1
 تسهية) ترهيز( كؿ هف: النقطة، القطعة الهستقيهة، الشعاع، الهستقيـ. .2
 رسـ كؿ هف: النقطة، القطعة الهستقيهة، الشعاع، الهستقيـ. .3
 إيجاد عدد القطع الهستقيهة التي يهكف رسهيا بيف عدد هحدد هف النقاط. .4
 هة.التعرؼ عمى النقط الهستقيهة وغير الهستقي .5

 نقاط غير هستقيهة –نقاط هستقيهة  –خط هستقيـ  –الهفاىيـ الرياضية: شعاع ػ قطعة هستقيهة 

 (:1نشاط )

 كيؼ يهكف تعييف نقطة _______________،  وكيؼ يهكف تهييزىا ___________. -

 نثبت عمى الورقة الهرافقة دبوسيف ثـ نقـ بتسهيتيها، ونصؿ بينيها بخط. -

 _________ ويرهز لو بالرهز ________ أو _________.يسهى الشكؿ الناتج __ -

 نحاوؿ تعييف ثالث نقط داخؿ الشكؿ الهرفؽ: -

 نسهى النقط، ثـ نصؿ بينيا. -

 كـ قطعة هستقيهة في الشكؿ الناتج؟ ________ -

 ها اسـ الشكؿ الناتج؟ __________ -
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 (:2نشاط )

 نهد القطعة الهستقيهة أ ب هف الطرؼ ب -

 لناتج؟ __________ ويرهز لو بالرهز _____________.هاذا نسهي الشكؿ ا -

 نحاوؿ هد القطعة الهستقيهة هف الطرؼ أ. نسهي الشكؿ الناتج ________ ويرهز لو ______. -

 نحاوؿ هد القطعة الهستقيهة هف الطرؼ أ، نسهي الشكؿ الناتج __________ ويرهز لو ____. -

  :(3نشاط )

 ستقيهة هف طرفييا:هف النشاط السابؽ، نهد القطعة اله

 هاذا نسهي الشكؿ الناتج؟ _____________ ويرهز لو بالرهز _____ أو ______. -

 كـ نقطة تقع عمى القطعة الهستقيهة؟ ______________. -

 *الشكؿ الناتج يذكرنا بخط األعداد

 نعيف هجهوعة هف النقاط عمى حافة الهسطرة، ثـ نصؿ بينيا. -

 ___________________.نالحظ أف جهيع النقاط تقع عمى _ -

 تسهى ىذه النقاط ____________________________.  -

 واآلف نحاوؿ أف نحدد ها توصمنا إلييا هف األنشطة السابقة، ثـ نرسهيا ونعطي وصفا لكؿ هنيا:

 

 

 ب أ
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  :(4نشاط ) 

ذلؾ  باستخداـ أعواد النش والتوصؿ لعدد القطع الهستقيهة في الشكؿ و أدوف 6ص 5تشكيؿ سؤاؿ الكتاب 

 في دفتري

 التقويم: 

 5قضية بحث، اسئمة الكتاب ص

 اإلثراء:

 6الكتاب ص  أنشطة 
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 (2)  :ورقة عمل

 درس المستوى وأوضاع المستقٌمات فً المستوى

 األهداف:
 بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكون قادر على:عزٌزي الطالب  

مستوى، السطوح المستوٌة، السطوح غٌر التعرف على مفهوم كل من: ال .0
 المستوٌة، النقاط المستوٌة، النقاط غٌر المستوٌة.

 رسم مستوى. .1
 تسمٌة مستوى معلوم. .2
 إعطاء أمثلة لسطوح مستوٌة وأخرى غٌر مستوٌة. .3
 التعرف على خصائص المستوى. .4
 استنتاج العالقة بٌن المستقٌم والمستوى. .5
 بالرسم. تمثٌل العالقة بٌن المستقٌم والمستوى .6
 اٌجاد ناتج تقاطع مستوٌٌن.  .7
 التعرف على العالقة بٌن المستقٌمات والمستوى. .8

 تمثٌل العالقة بٌن المستقٌمات فً المستوى بالرسم. .01
 إعطاء أمثلة من البٌئة المحٌطة لكل المستقٌمات المتقاطعة والمتوازٌة. .00
 التعرف على العالقة بٌن المستقٌمات والمستوى. .01
 المستقٌمات فً المستوى بالرسم. تمثٌل العالقة بٌن .02
 إعطاء أمثلة من البٌئة المحٌطة لكل المستقٌمات المتقاطعة والمتوازٌة. .03
 تحدٌد أقصر الطرق للوصول إلى مكان محدد. .04

 مصادر التعلم: كرة، قضٌب معدنً مستقٌم.

ة، النقاط غير الهفاىيـ الرياضية : الهستوى، السطوح الهستوية، السطوح غير الهستوية، النقاط الهستوي
     .الهستوية

 

 :(1نشاط )

 كـ عدد النقاط التي يهكف أف يحتوييا ىذا السطح؟ ...................................

 كـ عدد الهستقيهات التي يهكف أف يحتوييا ىذا السطح؟ ..............................

 ............................ىؿ باإلهكاف هّد ىذا السطح الهستوى هف جهيع االتجاىات ؟.
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 (:2نشاط )

باستخداـ ورقة و أعواد النش ) يقع الهستقيـ في الهستوى إذا كانت جهيع نقاطو هنطبقة عمى  
 الهستوى (

 

 في هحالة اإلجابة عمى السؤاؿ  التالي :

ش ( التنفيذ أعواد ن 3أوراؽ و  3في أي الحاالت الثالث السابقة يعتبر الهستقيـ واقعا في الهستوى ) 
 بواسطة الطمبة بعد توضيحيا ) ضع دائرة حوؿ الشكؿ الذي تنطبؽ عميو الحالة(

 :(3نشاط )

 هف خالؿ الشكؿ التالي : 

 ها عدد الهستويات في الشكؿ ؟

.................................................... 

 أسهي ىذه الهستويات؟

..................................................... 

 ىؿ الهستقيـ أب يقع في الهستوى ع؟

...................................................... 

 أذكري هستقيهيف يقع كال هنيها عمى الهستوى ص؟

....................................................................... 

 هستوى ع؟أذكري هستقيهيف يقع كال هنيها عمى ال

.................................................................... 
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 (4نشاط )

 تأمل الشكل المقابل ثم أكمل : 

   --------------  ،  أ   ب    ---------    أ   ب   (  1  

 ----------   ،  ب  و       --------   (  ب  و   2  

 ---------      ، و  ز     ---------  (  و  ز     3  

        ------ؿ  =  الهستوى  ∩ص    الهستوى،  ----=ص  الهستوى   ∩س   الهستوى ( 4  

 -----ؿ   =  الهستوى  ∩ع      الهستوى، ----ع  =   الهستوى  ∩ص   الهستوى ( 5  

  -----------ع  =   المستوى ∩ص   الهستوى ∩س    الهستوى( 6  

 الهستوى ..........   الهستوى ............،ب   الهستوى ..............، ب    (    ب 7  

 ( :5نشاط )

 11ص 5سؤاؿ الكتاب 

 (:6نشاط ) اإلثراء: 

 الشكؿ الهجاور تهثؿ الحروؼ ر ، ؾ ، ع ،س ، ب

 هحطات سفر ، أراد أحهد  السفر هف الهحطة 

 )ر( ) ر(  إلى جهيع الهحطات و العودة الى 

 أحدد أقصر الطرؽ إلنجاز ىذه الرحمة

 ) ال يسهح بالهرور عمى نفس  الهحطة أكثر هف هرة ( 

 .11-10أسئمة الكتاب صفحة  التقويم:

 س
 د

 ح
 هـ

 ز و

ج

 ـ
 ب

 أ

 ل

 ع

 ص
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 3 :ورقة عمل

 الزواٌا وقٌاسها

 األهداف: 

 عزيزي الطالب بعد االنتياء هف تنفيذ أنشطة ورقة العهؿ يتوقع أف تكوف قادر عمى:

 يندسية.أف تعرؼ الزاوية ال.1

 الحياة عمى الزوايا. ف. أف تعط أهثمة ه2

 . أف تعدد زوايا هرسوهة في الشكؿ وذلؾ بترهيزىا.3

 . أف تقارف بيف التصنيفات الهختمفة لمزوايا حسب قياسيا.4

 . أف تحدد نوع الزاوية وفؽ قياسيا.5

 . أف تجد قياس زاوية هجيولة بتكويف هعادلة خطية. 6

  اوية اليندسية، تصنيفات الزوايا، الز المفاهٌم الرٌاضٌة: 

 (0نشاط )

عند اتحاد الشعاعٌن ب أ و ب ج فً نقطة البداٌة نفسها لكل منهما وهً النقطة  -

 )ب(

 بعد تنفٌذ ذلك باستخدام المسطرة -

 نسمً الشكل الناتج __________ -

 وٌرمز له بالرمز ___________ -

 

 الزاوٌة بـ __________نالحظ أن رأس الزاوٌة هو )ب(، لذلك ٌمكن تسمٌة  -

 

 

 

 ب أ

 ج ب
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 :( 2نشاط )

 بعد تقسٌم الطلبة إلى المجموعات غٌر المتجانسة 

 هناقشة الجوانب الهعرفية لمدرس هف قبؿ أحد الطالب الهؤدي لألدوار وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 تتكوف الزاوية هف :   0س 

............................................................................................. 

 أي أف الزاوية ىي 

............................................................................................. 

  :  الزاوية التي ضمعاىا هتعاهداف ىي :1س

 د( زاوية هنعكسة              ب( زاوية قائهة          جػ ( زاوية هنفرجة.     أ ( زاوية حادة  

 :: أصغر الزوايا ىي2س

 هنعكسة الزاوية الة.     د( الهستقيهزاوية القائهة       جػ ( الزاوية الحادة       ب( الزاوية الأ ( 

 :أكبر الزوايا ىي     3س

 سة هنعكالزاوية الة.     د( الهستقيهزاوية القائهة       جػ ( الزاوية الحادة       ب( الزاوية الأ ( 

 .رتب الزوايا تصاعديا وفؽ قياسيا  4س 

الزاوية .......... ( 2الزاوية .......................   (1الزاوية ........................  (0
 الزاوية .....................( 4الزاوية ......................  ( 3

.......... أو زاوية الزاوية الهنعكسة ههكف أف تكوف هنعكسة عف زاوية ......  5س
 ...................... أو زاوية ..........................
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  :(3نشاط ) 

 فً الشكل المجاور توجد العدٌد من الزواٌا  حدد هذه الزواٌا وحدد نوعها 

 

 (:4نشاط ) 

 رب الساعة.حدد نوع الزاوية الهشار إلييا بيف عقا، ساعات هختمفة في الوقت 2عزيزي الطالب أهاهؾ 

 

                                   
 

 .........الداخمية زاويةال    زاوية الداخمية ..............    الزاوية الداخمية ...............    ال

 .........الخارجية زاويةال   ..............     الخارجية زاويةال...............     الخارجية زاويةال
 

 (:5اط )نش

 ارسم زاوٌة مستقٌمة واقسمها إلى زاوٌة منفرجة وزاوٌة حادة و أجد قٌاس كال منهما
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 (6نشاط )

 عزيزي الطالب أكهؿ الخريطة بالتعاوف هع أفراد هجهوعتؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاوية .....      زاوية ...........       ة ............     زاوية .......        زاوية ............    زاوي

 

 

 

 

 الزوايا أنواع
الزوايا

 

 ل   ية  ألص   م   
 تنقسم إلى لقا مة 

 الزاوية ........... الزاوية..... الزاوية القا مة الزاوية .....

 تعريفها تعريفها تعريفها تعريفها

الزاوية التي 
قياسها أكبر من 
صفر و اقل من 

99 

الزاوية التي قياسها 
و أقل  99أكبر من 
 189من 

الزاوية التي 
 189تساوي =

 بالضبط

هي الزاوية التي  
........... 

...............
 ..... 

 المنعكسة الزاوية

 تعريفها

 

هً الزاوٌة 

 ....التً ...

 

 مثل مثل مثل مثل مثل
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 4 :ورقة عمل

 الزواٌا الناتجة عن تقاطع مستقٌمٌن فً المستوى

 على: قادر بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكونعزٌزي الطالب  
اٌا المتتامة، الزواٌا المتقابلة بالرأس، كال من المفاهٌم اآلتٌة الزواٌا المتكاملة الزوأن تعّرف  (1

 المستقٌمان المتعامدان 

 مثلة على زواٌا متكاملة وأخرى متتامة أعدد أن ت (2

 ستنتج العالقة بٌن كال من زاوٌا المتقابلة بالرأستأن  (3

 قٌاس زاوٌة تكمل زاوٌة معلومة جدن تأ (4

 زاوٌة معلومة تمقٌاس زاوٌة ت دجتأن  (5

 إذا علمت األخرىتٌن المتقابلتٌن أن تجد  قٌاس إحدى الزاوٌ (6

 جد  قٌاس زواٌا مجهولة نتجت عن تقاطع مستقٌمٌن إذا علم قٌاس إحدى هذه الزواٌاتأن  (7

 .عدد من الرسومات الهندسٌة المختلفة زواٌا متتامة ومتكاملة ومتقابلة بالرأستن أ (8

 .حدى الزواٌامن التقاطع بمعلومة إ طان متقاطعان وٌجد قٌاس الزواٌا الناتجةخرسم ت أن (9

 

الهتكاهمتاف ، الزاويتاف الهتتاهتاف ، الزاويتاف الهتقابمتاف بالرأس ،  الزاويتافالمفاهٌم الرٌاضٌة: 
 الخطاف الهتعاهداف

  :(1نشاط )

 بعد تقسٌم الطلبة إلى المجموعات غٌر المتجانسة 

تجة عن عزٌزي الطالب كون  مستقٌمات متقاطعة باستخدام أعواد نش وحدد الزواٌا النا ( أ

 التقاطع ، حاول تكوٌن عدة أشكال من المستقٌمات المتقاطعة 

أذكر أمثلة على مستقٌمات متقاطعة فً غرفة الصف من حولك ؟ دون مالحظاتك حول  ( ب

 الخطوط و الزواٌا

 ( 2نشاط ) 

 أوالً : جد قٌاس مكملة كل زاوٌة من الزواٌا التالٌة :

  11  ،    ْ031   ،    ْ061  ،   ْ011    ،   61   ،    ْ44  ،     ْ024 ،    ْ051 .   ْ 

 السبب مكملتها الزاوٌة 

11   

031   

061   

011   
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61   

44   

024   

81   

051   

 باالستعانة بالجدول السابق أجٌب عما ٌلً ثانٌاً : 

 منفرجة  (  أ ( الزاوٌة المنفرجة مكملتها زاوٌة                           ) حادة   ،  قائمة  ،    

 ب ( الزاوٌة الحادة مكملتها زاوٌة                             ) حادة   ،  قائمة  ،  منفرجة  (  

 جـ( الزاوٌة القائمة مكملتها زاوٌة                            ) حادة   ،  قائمة  ،  منفرجة  (  

 ( :3نشاط ) 

 ) استخدم االلوان(المتقابلة بالرأس  خطٌن متقاطعٌن و أحدد أزواج الزواٌا أرسمأ( 

 

 

 

 ب(  فً الشكل المقابل أجب عن األسئلة التالٌة :

 هل ) أ ب د ( ، ) جـ ب هـ ( متقابلتان بالرأس ؟ لماذا ؟ (0

......................................................................... 

 ؟ ( متقابلتان بالرأس ؟ لماذا( هل ) أ ب هـ ( ، ) د ب جـ 1

.......................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

. 

. . 

. 

. . 

. 

. . 

 جـ
 ب أ

 د

 هـ
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 ( :4شاط ) ن

 كل زاوٌة من الزواٌا التالٌة : جد قٌاس متممة

  11 ،    ْ31   ،    ْ61 ،   ْ01     ،  62   ،   ْ44  ،     ْ24   ْ  ،51 .   ْ 

 السبب متمتها الزاوٌة 

11   

31   

61   

01   

62   

44   

24   

81   

51   

 

 (:5شاط )ن

 عزيزي الطالب ضهف هجهوعتؾ لنقـو هعا بها يمي :

شكؿ هستقيهيف هتقاطعيف باستخداـ أعواد النش الصقيها عمى كرتوف ثـ أقص الزوايا ثـ  ( أ
 أجيب عف األسئمة اآلتية :

 ة التي تكونت هف الزاويتيف الهتكاهمتيف؟..................................ها الزاوي

 ها العالقة بيف قياسي الزاويتيف الهتقابمتيف بالرأس؟..............................

شكؿ ثالث هستقيهات هتقاطعة في نقطة باستخداـ أعواد النش بحيث يكوف اثناف هنيها  ( ب
 توف و أجيب عف األسئمة التالية :هتعاهداف ثـ الصقيها عمى كر 

 ( احدد أزواج الزوايا الهتكاهمة 0

......................................................................................... 

 ( احدد ازواج الزوايا الهتقابمة بالرأس 1
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......................................................................................... 

 ( أحدد أزواج الزوايا الهتتاهة 2

........................................................................................ 

 6نشاط 

 أشكؿ زوايا هتكاهمة و هتقابمة بالرأس فيها يمي بإكهاؿ الشكؿ ساعات هختمفة  2عزيزي الطالب أهاهؾ 

 

                                  
بعد أف تكهؿ الشكؿ ليصبح في الشكؿ هستقيهات هتقاطعة  اذكر أزواج الزوايا الهتقابمة بالرأس و 

 الهتكاهمة و أجد قياس كال هنيا باستخداـ الهنقمة 

..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
......................................................................... 

 13حل تمارٌن و مسائل صفحة   التقويم:

 : ابحث  عزيزي الطالب عف هفيـو الزاوية الزوجية وحدد الفرؽ بينيا وبيف الزاوية  اإلثراء
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 (5ورقة عمل ) 

 الزواٌا الناتجة من مستقٌمٌن ٌقطعهما ثالث فً المستوى درس 

 األهداف:
 على: توقع أن تكون قادربعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌعزٌزي الطالب 

التعرف على مفهوم كل من: الزاوٌتٌن المتبادلتٌن، الزاوٌتٌن المتناظرتٌن،  .0
 الزاوٌتٌن المتحالفتٌن.

 التمٌٌز بٌن الزواٌا المتبادلة والمتناظرة والمتحالفة. .1
 رسم زواٌا متبادلة ومتناظرة ومتحالفة. .2
 فة.حل مسائل على الزواٌا المتبادلة والمتناظرة والمتحال .3
التعرف على العالقة بٌن الزاوٌتٌن المتبادلتٌن والمتناظرتٌن والمتحالفتٌن فً حالة  .4

 توازي الخطٌن فً المستوى ومعكوسهما.
إٌجاد قٌاس زاوٌة مجهولة باالعتماد على العالقة بٌن الزاوٌتٌن المتبادلتٌن  .5

 والمتناظرتٌن والمتحالفتٌن فً حالة توازي الخطٌن فً المستوى.
 

 

 :( 1)نشاط 

باستخدام األعواد الملونة قم عزٌزي الطالب بتشكٌل خطان ٌقطعهما ثالث ثم احدد الزواٌا الناتجة فً 

 ) العمل بشكل فردي(الشكل و احدد العالقات بٌنها 

 (:2نشاط )

من حٌث التناظر أو  التبادل أو التحالف مع ذكر الحرف الذي  اآلتٌةأذكر وضع كل زوج من الزواٌا 

 ٌشكله كل زوج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س
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 (3نشاط )

 عزيزي الطالب ضهف هجهوعتؾ لنقـو هعا بها يمي :

عمى كرتوف ثـ أقص  هتوازييف يقطعيها ثالث باستخداـ  أعواد النش ألصقيـشكؿ هستقيهيف  ( أ
 ة اآلتية :الزوايا ثـ أجيب عف األسئم

 ها الزاوية التي تكونت هف الزاويتيف الهتحالفتيف؟..................................

 ها العالقة بيف قياسي الزاويتيف الهتناظرتيف؟......................................

 ها العالقة بيف قياسي الزاويتيف الهتبادلتيف؟......................................

شكؿ هستقيهيف غير هتوازييف يقطعيها ثالث باستخداـ أعواد النش ألصقيـ عمى كرتوف ثـ  ( ب
 أقص الزوايا و أجيب عف األسئمة اآلتية :

 ها الزاوية التي تكونت هف الزاويتيف الهتحالفتيف؟..................................

 ..........................ها العالقة بيف قياسي الزاويتيف الهتناظرتيف؟............

 ها العالقة بيف قياسي الزاويتيف الهتبادلتيف؟......................................
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 :4نشاط 

 مع ذكر السبب 3،  2،  1، 0فً الشكل المجاور أوجد قٌاس كال من الزواٌا : 1س 

 ............................=  1  <ق 

 .......................................................................السبب:

 ......................=. 2 <ق

 ...........................................................................السبب

 ..........................=  3  <ق 

 ........................................: ................................السبب

 .......................=  4 <ق 

 .....................................................................................السبب: .

 

 

: فً كال من األشكال اآلتٌة أوجد قٌاس الزواٌا التً وضع بداخلها رمز مع ذكر  2س

 السبب

 ............................س =   <ق 

 .......................................................................السبب:

 .......................ص = <ق

 

 

 ............................س =   <ق 

 .......................................................................السبب:

 ......................ص = <ق
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 ............................س =   <ق 

 .......................................................................السبب:

 .......................ص = <ق

 .......................................................................السبب:

 ............................ل =   <ق 

 .......................................................................السبب:

 .......................م = <ق

 .......................................................................السبب:

 ( :5نشاط )

 أزواجة حاول تحدٌد خطٌن متوازٌٌن ثم اسمً عزٌزي الطالب فً كفة الٌد المجاور 

 ذلك على كفة ٌدي أحاولالزواٌا المتناظرة و المتبادلة و المتحالفة  ثم 

 

 18-17حل تمارٌن ومسائل صفحة  التقويـ :

 

 ص 
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 (6) :ورقة عمل

 المثلث

 األهداف:
 بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكون قادر على:عزٌزي الطالب  

 تحدٌد مفهوم المثلث. .0
 تحدٌد عناصر المثلث. .1
 تسمٌة المثلث. .2
 رسم المثلث. .3
 التعرف على أنواع المثلث وفق زواٌاه وأضالعه. .4
 رسم أنواع المثلث وفق زواٌاه وأضالعه. .5

 

المفاهٌم الرٌاضٌة: المثلث، مثلث منفرج الزاوٌة، مثلث حاد الزواٌا، مثلث قام الزاوٌة، 

 متساوي األضالع، مثلث مختلف األضالع  مثلث متساوي الساقٌن، مثلث

 

 مصادر التعلم: مساطر، منقلة.

 ( :1نشاط )

 قم عزٌزي الطالب برسم ثالث نقاط غٌر مستقٌمة صل بٌن هذه النقاط بثالث قطع مستقٌمة

 

 

 

 ما اسم الشكل الناتج؟ ___________ -

 ما عدد أضالع الشكل الناتج؟ ______ -

 ____ما عدد رؤوس الشكل الناتج؟ __ -

 كم زاوٌة للشكل الناتج؟ _________ -
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 .تسمى األضالع والزواٌا الثالث للمثلث بعناصر المثلث 

 .ٌرمز للمثلث بالرمز       وٌسمى برؤوسه 

 

 نسمً المثلثات التالٌة: )هل ٌمكن ذلك بأكثر من طرٌق؟( نحاول _____ -

 
 
 
 

 

 

 

 

 (  : 2نشاط )

 181ث = تذكر عزٌزي الطالب بأن مجموع زواٌا المثل

 ٌنسب تصنٌف المثلث وفقاً  لقٌاس أكبر زاوٌة فً المثلث ) وفقاً لتصنٌف قٌاسها(

 بدون استخدام المنقلة نحدد نوع كل زاوٌة فً كل مثلث من المثلثات التالٌة: -

 

 

 

 ------------، لذلك تسمى هذه المثلثات بالمثلثات --------نالحظ أن جمٌع زواٌا كل مثلث هً زواٌا 

 نظرنا إلى زواٌا كل مثلث من المثلثات التالٌة:إذا  -

 

 

 

 ------------لثاتتسمى هذه المثلثات بالمث ا، لذ------نالحظ أن كل منها ٌحتوي على زاوٌة 

 أ

 ب ج

 م

 ك ن

 س

 ص

 ع
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 -----------------------إذا نظرنا إلى قٌاس أكبر زاوٌة فً كل من المثلثات التالٌة نجد أنها 

 

 

 

 .--------------------------ات لذلك تسمى هذه المثلثات بالمثلث

 واآلن:

 --------------------------مثلث       

 --------------------------مثلث       نصنف المثلث وفق زواٌاه

 --------------------------مثلث       

 

 تدرٌب ) 1( :

 حدد نوع المثلث إذا كانت قٌاسات زواٌاه :

ْ   .81   ْ    ،41ْ   ،  31أ (           

ْ   .71ْ    ،   61ْ   ،  21ب(          

 ْ   .011ْ    ،   31ْ   ،  11جـ(   

 

 (:2نشاط )
 باستخدام المسطرة، نقٌس أطوال أضالع كل من المثلث التالٌة: -

 

 

 

 

---------------نالحظ أن جمٌع أضالع المثلث األول متساوٌة القٌاس، لذلك سمً مثلث 

-. 
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-----------------لذلك ٌسمى مثلث  ---------العه نالحظ أن طوال ضلعٌن من أض

 ---------------------لذلك ٌسمى مثلث -------------نالحظ أن أطوال أضالعه الثالث

 واآلن:

 مثلث ________      

 مثلث ________     نصنف المثلث وفق أضالعه

 مثلث ________      

 

( فً الفراغ المخصص إذا كان المثلث ٌحقق إشارة ) أضع( : فً الجدول التالً 4نشاط ) 

 ( إذا كان المثلث ال ٌحقق الخاصٌة الخاصٌة ، و إشارة )

 

 

 (  5نشاط ) 

 باالعتماد على النشاط  السابق أجٌب عن األسئلة اآلتٌة 

 أجد باستخدام المنقلة قٌاس كال من الزاوٌتٌن س، ص فً المثلث هـ ص ع   0س

 ----------------------ع =  ، ق  -----------------ص =  ق  

 ----------------------------------------------------------------------------ماذا تالحظ؟

نوع                 
 المثلث

 

 حاد 

 الزواٌا

 قائم 

 الزاوٌة 

مختلف  منفرج الزاوٌة 
 األضالع

متساوي 
 الساقٌن 

متساوي 
 األضالع

 أب جـ       

 س ص ع       

  هـ ص ع       

  ك ل و       

 م ن ط       

 ط               ب                                  جـ   س                              ص                      ع           ل             ن    

 ص                               ع

 هـ

 ك                      و   م
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 -----------------------------------------------اذا تساوى طوال ضلعٌن فً المثلث ٌجب أن 

 أجد باستخدام المنقلة قٌاس كل زاوٌة من زواٌا المثلث ك ل و  1س

 ----------------ن=  ، ق ----------------------ل =  ، ق  -----------------ك =  ق 

 -----------------------------------------------------------------------------ماذا تالحظ؟

، أي أن -------------إذا كان المثلث متساوي األضالع فإن قٌاس كل زاوٌة من زواٌاه الداخلٌة = 

 ٌاسفً الق ----------------جمٌع زواٌاه 

 أجد أطوال أضالع المثلث أ ب جـ باستخدام المسطرة ؟ ماذا تالحظ؟ 2س

 

 ( :5نشاط )

( هل ٌمكن رسم مثلث قائم الزاوٌة متساوي الساقٌن؟ لنحاول معا نحاول تكوٌنه باستخدام أعواد 1س

 النش

 

أعواد  لنحاول معا نحاول تكوٌنه باستخدام(هل ٌمكن رسم مثلث منفرج الزاوٌة متساوي الساقٌن 1س

 النش

 

لنحاول معا نحاول تكوٌنه باستخدام (هل ٌمكن رسم مثلث منفرج الزاوٌة متساوي األضالع 2س

 أعواد النش

 

 

 ( :قم عزٌزي الطالب بقص زواٌا المثلث المجاور و الصقها بجانب بعضها ماذا تالحظ؟7نشاط )
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 (7 ):ورقة عمل

 الزاوٌة الخارجٌة للمثلث

 األهداف:
 بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكون قادر على:عزٌزي الطالب 

 التعرف على مفهوم الزاوٌة الخارجٌة للمثلث. .0
 رسم زاوٌة خارجٌة وغٌر خارجٌة لمثلث معلوم. .1
 استنتاج قاعدة قٌاس الزاوٌة الخارجٌة للمثلث. .2
 إٌجاد قٌاس الزاوٌة الخارجٌة للمثلث باستخدام القاعدة. .3
 الزاوٌة الخارجٌة للمثلث حل مسائل على .4

 

 المفاهٌم الرٌاضٌة: الزاوٌة الخارجٌة للمثلث

 مصادر التعلم: مساطر، منقلة

 ( 1نشاط )

 ------------وثالثة  ---------------نعلم أن المثلث شكل مستو له ثالثة أضالع وثالثة  -

 نرسم مثلث أ ب ج على المستوى المجاور -

 نعٌن نقطة على المستوى المجاور -

 ---------------قطة إما تقع داخل المثلث أوالحظ أن النن -

 

 

 

 

 

  نستنتج أن: المثلث ٌقسم المستوى إلى قسمٌن: قسم ٌمثل النقاط التً تقع داخل المثلث، وقسم

 ---------------------------ٌمثل النقاط التً تقع 

ٌا تقع خارج نمد أضالع المثلث المجاور على استقامتها فً المستوى، نحصل على زوا -

-------------------------------------، 0، ونسمٌها باألرقام:      ----------المثلث عددها 

--------------------------------------------------------------------------- 
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 فً المثلث المجاور، نحدد أزواج الزواٌا المتكاملة -

 

 

 

 

  بالزاوٌة الخارجٌة للمثلثإلحدى زواٌا المثلث تسمى كل زاوٌة خارجٌة مكملة 

 .------------------------نكتب عدد الزواٌا الخارجٌة للمثلث: 

 ( :2نشاط )

 ( أي األشكال اآلتٌة تمثل الزاوٌة )س( زاوٌة خارجٌة للمثلث المرسوم أبرر إجابتً؟0س

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
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( نرسم زاوٌة لٌست 1( المجاور نرسم زاوٌة خارجٌة للمثلث، وفً الشكل )0فً الشكل )( 1س

 خارجٌة

 

 

 

 

 (:3نشاط)

 هل هناك عالقة بٌن الزواٌا الخارجٌة للمثلث وباقً زواٌا المثلث؟

 القٌاساتنحاول ذلك باستخدام المنقلة، نقٌس الزواٌا الخارجٌة للمثلث، ثم نسجل 

  :نالحظ 

---------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 :دعنا نتحقق من هذه العالقة باالستعانة بالمثلث المجاور 

 ------------------------------ألنهما  -----------= 1      +  3

 --------------------------ألن --------= 2+       1+      0

 2+       1+        0=      1+       3إذا       

 من طرفً المعادلة، ٌنتج أن: 1باختصار       

       _      + ___        = _____ 

 نحاول ذلك على زاوٌة خارجٌة أخرى للمثلث فً الشكل السابق. -

  نستنتج أن: قٌاس الزاوٌة الخارجٌة فً المثلث تساوي------------------------------- 

0 

3 1

0 

2 

(1) 
(1) 
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 (:4نشاط )تقوٌم: 

 فً األشكال التالٌة نجد قٌمة الزاوٌة )س(:

 

 

 

 

 (:5نشاط )

 رجٌة للمثلث ثم أجد قٌاسها استخدم عزٌزي الطالب أعواد فً رسم زاوٌة خا

 (:6نشاط )اإلثراء: 

 أحول اإلجابة على األسئلة التالٌة بالمناقشة مع زمالئً

(إذا كان المثلث متساوي اإلضالع فهل جمٌع زواٌاه الخارجٌة  متساوٌة ، للحصول على اإلجابة 0س

 كون مثلثاً متساوي األضالع باستخدام أعواد النش

على  لإلجابةجمٌع الزواٌا الخارجٌة للمثلث استخدمً الشكل المجاور  ( كم ٌساوي مجموع1س

 السؤال؟

 

 

  

71 

 س 59

35 

 115 س

031 

41 

 س
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 (8)  :ورقة عمل

 (1تطابق المثلثات  مفهوم التطابق)

 األهداف:
 بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكون قادر على:عزٌزي الطالب 

 التعرف على مفهوم التطابق. .0

 ة.رسم أشكال هندسٌة متطابق .1
 إٌجاد قٌاس إحدى عناصر المثلث باالعتماد على مفهوم التطابق. .2

 

 تطابق قطعتٌن مستقٌمتٌن، تطابق زاوٌتان، تطابق مثلثٌنالمفاهٌم الرٌاضٌة: 

 مصادر التعلم: مساطر، منقلة، ورق مقوى، مقص.

 

 ( 1نشاط )

 نقٌس طول القطعة المستقٌمة أ ب -
 نقٌس طول القطعة المستقٌمة ج د -

 وفً هذه الحالة ٌكون أ ب تطابق ج د --------------------ن نالحظ أ

 

 

 

 نجد قٌاس      س -
 ص     نجد قٌاس  -

 و فً هذه الحالة تكون      س تطابق      ص -------------نالحظ  أن  

 

 و اآلن لنرسم قطعتٌن مستقٌمتٌن متطابقتٌن. -

 

 

 وزاوٌتٌن متطابقتٌن. -

 س ص
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 : (2نشاط )

ة أخرى متطابقة، نحاول ذلك برسم مثلث على ورق مقوى ثم نرسم أشكاال هندسٌ -
 والتحقق من ذلك بوضعهما فوق بعض. األولنسخة عن المثلث قصه ورسم مثلث آخر 

 ما هً العالقة بٌن أطوال أضالع المثلث األول وأطوال أضالع المثلث الثانً؟ -

 

 لمثلث الثانً؟ما هً العالقة بٌن قٌاسات زواٌا المثلث األول وقٌاسات زواٌا ا -

 إذا كان          أ ب ج ٌطابق         س ص ع، فإننا نالحظ أن:

 = _____   أ ب 

 = _____   ب ج

 =  _____    أ ج

 أ= _____      ق

 ب= _____    ق

 ق     ج= _____

 نستنتج أن: تتطابق المثلثات إذا ______________________________.

 (:2نشاط )

 جاور           أ ب ج ٌطابق           س ص ع:فً الشكل الم

 نجد قٌاسات األضالع والزواٌا المجهولة: -

 ق     ص = _____

 ق      ج =  _____

 ق       أ =  _____

 أ ب      = _____

 ص ع    = _____

 = _____       أ ج

 أ

 ج

 

 ب

 س

 ع

 

 ص

 أ

 021 ج ب
سم2

 
 أ 

 س

  ع ص
 

21 

4.6                  7 
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 :(4نشاط )

 نتعاون فً حل التمارٌن التالٌة:

 فً الشكل المجاور:  .0

 إذا كان        ك ل م القائم الزاوٌة فً م ٌطابق        ك ن م فإن:

 ق       ل = _____

 ق       ن ك م = _____

 طول ك ن = _____

 طول ل م= _____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك

 ل

 سم 01
21 

 سم2 م
 51 ن
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 (9)  :ورقة عمل

 (/ تظرٌات التطابق األولى والثانٌة 2تطابق المثلثات )

 األهداف:
 تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكون قادر على:بعد االنتهاء من عزٌزي الطالب  

 استنتاج نظرٌتً التطابق األولى والثانٌة للمثلثات. .0

 إٌجاد قٌاس إحدى عناصر المثلث باستخدام نظرٌات التطابق. .1
 حل مسائل على نظرٌتً التطابق األولى والثانٌة للمثلثات. .2

 

 ، نظرٌة التطابق الثانٌةلىاألوتطابق مثلثٌن، نظرٌة التطابق  المفاهٌم الرٌاضٌة:

 .، أعواد نشمصادر التعلم: مساطر، منقلة، ورق مقوى

 

 (:5نشاط )

ثـ أرسـ          س ص ع  سـ ،8ارسـ          أ ب جػ الهتساوي األضالع و الذي طوؿ ضمعو 
 سـ ، أقص الهثمثيف وأحاوؿ تطبيؽ الزوايا  5الهتساوي األضالع و الذي طوؿ ضمعو 

 ----------------------------؟هاذا تالحظ 

 -----------------------------ىؿ الهثمثاف هتطابقاف ؟

-------------------------------استنتج أف تساوي قياسات زوايا الهثمث الهناظرة 
--------- 

                                                                                                         اآلف ها ىو الشرط الضروري  لتطابؽ هثمثيف                                               و 
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 (:6نشاط )

 3، 2، 1لديكـ ثالثة قطع خشبية هستقيهة  -

 نحاوؿ تشكيؿ هثمث بطرؽ هختمفة عف طريؽ

 تغيير قياس الزوايا بينيـ 

 دينا نالحظ أف: في جهيع الحاالت تشكؿ ل-----------------------------. 

  ونتوصؿ إلى نظرية التطابؽ األولى: يتطابؽ هثمثاف إذا كاف ليها ثالثة-------------

------------------------------------------------------. 

 ضمع )ض، ض، ض( -ضمع -ويرهز ليا ضمع

الهوجود أف الهثمث أ ب ج يطابؽ في الشكؿ الهجاور، ىؿ يهكف االستنتاج هف الهعطيات  -

 الهثمث  د ىػ ج؟

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 2 

 أ

 ب

 ج

 د

ه

 ـ
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 (:7نشاط )

 نرسـ زاويتيف هتطابقتيف         أ ب ج و     س ص ع عمى ورؽ هقوى بحيث: -

 أ ب  = س ص،  ج ب = ع ص

 ، ----------    -نصؿ أ ج في الزاوية األولى فيتكوف لدينا  

 -----------ثـ نقيس طوؿ أ ج  

 ، ----------   ----س ع في الزاوية الثانية فيتكوف لدينا   نصؿ

 ------ثـ نقيس طوؿ س ع 

  وىذا يعني أف الهثمثيف --------------نالحظ أف ،------------------- 

----------------------------نحدد الشروط التي جعمت الهثمثيف ينطبقاف:  -

----------------------------------------------------- 

  ونتوصؿ إلى نظرية التطابؽ الثانية: يتطابؽ هثمثاف إذا----------------------

 ويرهز ليا ضمع_ زاوية_ ضمع )ض، ز، ض( -----------------------
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 (: 8نشاط )

 ج د ـ           ------أ ب ـ           نتأهؿ الشكؿ الهقابؿ ثـ أكهؿ 

 شروط التطابؽ :

 ألف  --------------=  ---------------- (1
 ألف  ---------------=  ---------------- (2
 ألف  ---------------=  ---------------- (3

 نتيجة التطابؽ :

1) --------------  =----------------- 
2) -------------  =------------------ 
3) -------------  =----------------- 

 (: 9نشاط )

 كؿ الهقابؿ ثـ أكهؿ نتأهؿ الش

 س ع ف           ------س ص ع            

 شروط التطابؽ :

 ألف  --------------=  ---------------- (4
 ألف  ---------------=  ---------------- (5
 ألف  ---------------=  ---------------- (6

 نتيجة التطابؽ :

4) --------------  =----------------- 
5) -------------   =------------------ 
6) -------------  =--------------- 
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 (19)  :ورقة عمل

 (/ تظرٌات التطابق الثالثة  3تطابق المثلثات )

 األهداف:
 بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكون قادر على:عزٌزي الطالب 

 استنتاج نظرٌة التطابق الثالثة للمثلثات. .0

 نظرٌات تطابق المثلثات. حل مسائل على .1

 تطابق مثلثٌن، نظرٌة الثالثة المفاهٌم الرٌاضٌة:

 .، أعواد نشمصادر التعلم: مساطر، منقلة، ورق مقوى

 ( :19نشاط )

 عمى ورؽ هقوى نرسـ قطعتيف هستقيهتيف هتطابقتيف أ ب، س ص كها في الشكؿ: -

 

 

 

 نرسـ زاويتيف هتطابقتيف رأساىها أ و س -

 يف هتطابقتيف رأساىها ب وصثـ نرسـ زاويت -

 -------نالحظ التقاء اهتداد أضالع الزوايا في نقطة ج، ع ليتشكؿ لدينا هثمثاف أ ب ج،  -

 -------------------------------------نقص الهثمثيف ثـ نالحظ أف  -

-------------------------------نحدد الشروط التي جعمت الهثمثيف ينطبقاف 

--------------------------------------------------------. 

  ونتوصؿ إلى نظرية التطابؽ الثالثة: يتطابؽ هثمثاف إذا-------------------------

 زاوية )ض، ز، ز( -زاوية -ويرهز ليا ضمع------------------------------

 ص س ب أ
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 واآلف نكتب نظريات تطابؽ الهثمثات الثالث بالرهوز:

1. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

2. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

3. ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

عمى الحظ بالنسبة لحاالت التطابؽ الثالث بأنو يجب تطابؽ طوؿ ضمعيف هتناظريف في كال  الهثمثيف 

 األقؿ

 (:11نشاط )

 ف ىػ و           ------ؾ ـ ؿ           نتأهؿ الشكؿ الهقابؿ ثـ أكهؿ  

 شروط التطابؽ :

1) ----------------  =--------------  
2) ----------------  =---------------  
3) ----------------  =---------------  

 نتيجة التطابؽ :

1) --------------  =----------------- 
2) -------------  =------------------ 
3) ------------- =----------------- 
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 (:12نشاط )

 لديؾ الجهمتاف التاليتاف:

 الهستقيـ الواصؿ بيف أحد رؤوس الهثمث وهنتصؼ الضمع الهقابؿ بالهستقيـ الهتوسط. يسهى 
 يكوف الشكالف هتكافئيف إذا تساويا في الهساحة 

 باالستعانة بالجهمتيف السابقتيف، أي العبارات التالية غير صحيحة: 

هثمثيف هتطابقيف  الهستقيـ الهتوسط الواصؿ بيف رأس الهثمث هتساوي الساقيف وقاعدتو يقسهو إلى . أ
 وىذا يعني أنيها هتكافئاف.

الهستقيـ الهتوسط الواصؿ بيف رأس الهثمث الهتساوي الساقيف وقاعدتو يقسهو إلى هثمثيف  . ب
 هتطابقيف، وىذا يعني أنيها هتشابياف.

الهستقيـ الهتوسط الواصؿ بيف رأس الهثمث وقاعدتو يقسهو إلى هثمثيف هتكافئيف، وىذا يعني  . ت
 اف.أنيها هتطابق

الهستقيـ الهتوسط الواصؿ بيف رأس الهثمث الهتساوي األضالع وقاعدتو يقسهو إلى هثمثيف  . ث
 هتطابقيف وىذا يعني أنيها هتشابياف.

الهستقيـ الهتوسط الواصؿ بيف رأس الهثمث الهتساوي األضالع وقاعدتو يقسهو إلى هثمثيف  . ج
 هتطابقيف وىذا يعني أنيها هتكافئاف
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 (: 13نشاط )

 نتأهؿ الشكؿ الهقابؿ ثـ أكهؿ 

 س ع ف            ------س ص ع            

 شروط التطابؽ :

1) ----------------  =--------------  

2) ----------------  =---------------  

3) ----------------  =---------------  

 نتيجة التطابؽ :

1) --------------  =----------------- 

2) -------------  =------------------ 

3) -------------  =----------------- 

 (:14نشاط ) : متقوي

 في األشكاؿ اآلتية بيف أزواج الهثمثات الهتطابقة هع ذكر الحالة التي اعتهدت عمييا : (1
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 ( في الشكؿ الهقابؿ :2

 بيف أف الهثمثيف أ ب جػ ، د ىػ و  هتطابقاف ثـ استنتج :

 طوؿ  د و أ (      

 ب(   ؽ     جػ     

 جػ (  ؽ      د      

 

 ( في الشكؿ الهقابؿ :3

 د ب ـ  ∆أ جػ ـ يطابؽ   ∆بيف أف   

 واستنتج هف التطابؽ ها يهكف استنتاجو هف العناصر األخرى الهتساوية  

 

 (  في الشكؿ الهقابؿ :4

 أ د = أ ىػ  ،  د ب = ىػ جػ    

 أثبت أف:    

 ب ىػ = جػ  د     
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 (: 15نشاط)ثراء: إ

 ؟، فهاذا فعؿ، لكنو كاف يعرؼ اليتدسة جيداً لـ يكف يجيد السباحةأراد أحهد قياس عرض نير ، و 

.  وقؼ أحهد عمى ضفة النير عند النقطة أ بحيث تقابمو عمى الضفة االخرى هباشرة الشجرة د

التقطة ب . و ىناؾ غرس عصا طويمة ،  خطوة عمى ضفة النير حتى وصؿ 20سار أحهد 

خطوة أخرى باالتجاه نفسو حتى وصؿ النقطة جػ. ثـ سار عمى اليابسة  20وسار هف ىذه العصا 

بصورة هعاهدة لضفة النير الى النقطة ىػ . حتى أصبح يرى العصا و الشجرة عمى إستقاهة واحدة 

أحهد أف الهسافة العهودية جػ ىػ  ىي ) أصبحت االنقاط ىػ ، ب ، د عمى استقاهة واحدة ( أدعى 

 عرض النير أ د ، ىؿ توافقو االدعاء ، لهاذا؟ الحظ الشكؿ الهجاور 
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 (00ورقة عمل: )

 تشابه المثلثات

 األهداف:
 بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل ٌتوقع أن تكون قادر على:عزٌزي الطالب 

 التعرف على مفهوم التشابه. .0

 قة بٌن أضالع المثلثات المتشابهة.استنتاج العال .1
 تحدٌد حاالت تشابه المثلثات. .2
 إٌجاد قٌاس إحدى عناصر المثلث باستخدام حاالت تشابه المثلثات. .3
 حل مسائل على حاالت تشابه المثلثات. .4
 

  ، التناسب، عناصر المثلث التشابه ، تشابه مثلثٌنالمفاهٌم الرٌاضٌة: 

 مصادر التعلم: مساطر.

 

 

 : (1نشاط )

 س ص ع    ؟    ≈أ ب جػ  ىؿ 
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 (:2نشاط )

  عرفنا أف الحالة التي تكوف فييا الزوايا الهتهاثمة في هثمثيف هتساوية ال تؤدي بالضرورة إلى
 التطابؽ.

 .تسهى الهثمثات التي تحقؽ ىذه الحالة بالهثمثات الهتشابية 
 _ الهثمثاف الهتشابياف ىها: هثمثاف تتساوى فييها قياسات.__________ 
 لكف ىؿ يهكف أف تكوف بينيها عالقة أخرى؟ -

 نحاوؿ ذلؾ باالستعانة بالهثمثيف الهتجاوريف

 قياس      س = قياس      أ

 قياس      ص= قياس      ب

 قياس      ع= قياس       ج

 نقيس األضالع س ص، ص ع، س ع في الهثمث األوؿ. -

 في الهثمث الثاني.   نقيس األضالع أ ب، ب ج، أ ج -

 النسبة بيف طوؿ الضمع س ص وطوؿ الضمع أ ب ىي: _____________. -

 النسبة بيف طوؿ الضمع ص ع، وطوؿ الضمع ب ج ىي: ____________. -

 وطوؿ أ ج ىي : ____________. النسبة بيف طوؿ الضمع س ع  -

 نالحظ أف: ________________________________________________.

 __________________ نستنتج أف: أطواؿ األضالع الهتناظرة في الهثمثيف الهتشابييف 
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 (:3نشاط )

 في الشكؿ الهجاور          ؿ ـ ف يشابو           أ ب ج: -

 نجد ثابت التناسب هف الهثمث  ؿ  ـ ف الى الهثمث أ ب ج -

 نجد طوؿ الضمع س _____

 نجد طوؿ الضمع ص ____

 ضمع ع _____    نجد طوؿ ال

 (:4نشاط )

 نناقش هعا صحة أو خطأ العبارات التالية: -
 الهثمثات الهتشابية هتطابقة. .1
 الهثمثات الهتطابقة هتشابية. .2
 يتشابو الهثمثاف إذا كانت قياسات زاويتيف هتهاثمتيف هتساويتيف. .3

 

 واآلف نحدد الحاالت التي يتشابو فييا هثمثاف:

1. _____________________________._________________________ 
2. .______________________________________________________ 
3. .______________________________________________________ 

 

 هف الكتاب 6سؤاؿ رقـ  (:5نشاط) تقويم 
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 (01ورقة عمل: )

 نظرٌة فٌثاغورس

 األهداف:
 ٌتوقع أن تكونوا قادرٌن على: بعد االنتهاء من تنفٌذ أنشطة ورقة العمل

 استنتاج نظرٌة فٌثاغورس. .0

 إٌجاد قٌاس إحدى أضالع المثلث باستخدام نظرٌة فٌثاغورس. .1
 حل مسائل على نظرٌة فٌثاغورس. .2
 التعرف إلى األعداد الفٌثاغورٌة  .3
 

الزاوٌة القائمة، الوتر، ضلعً القائمة ، م الزاوٌة، ئقاالمثلث الالمفاهٌم الرٌاضٌة: 

  ، األعداد الفٌثاغورٌةالمربع مساحة 

 .، أعواد نشمصادر التعلم: مساطر، منقلة، ورق مقوى

 

 (:1نشاط )

  نرسـ الهثمثات اآلتية عمى ورؽ هقوى ثـ نقوـ بإنشاء هربع عمى كؿ ضمع هف أضالعو وقص
 الهربعات الهنشأة.
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 ىؿ يهكف تغطية الهربع الكبير بالهربعيف اآلخريف؟ حاوؿ.
 :أهأل الفراغات فيها يمي 

 طوؿ الضمع أ ب _________ هساحة الهربع الهنشأ عمى الضمع أ ب ____________.

 طوؿ الضمع ب ج ________ هساحة الهربع الهنشأ عمى الضمع ب ج ____________.

 طوؿ الضمع أ ج _________ هساحة الهربع الهنشأ عمى الضمع أ ج _____________.

 الفراغ الثاني نالحظ أف __________________________________ بالنظر إلى

 :نكهؿ الفراغ اآلتي 

في الهثمث القائـ الزاوية يكوف هجهوع هساحتي الهربعيف الهنشأيف عمى ضمعي الزاوية القائهة 
._________________________________________________________ 

 _______________ = __________________ + 2نحاوؿ كتابة ذلؾ بالرهوز: )أ ب(

 

 

 

 (:2نشاط )

 سـ، فها ىو5سـ، ب ج= 12أ ب ج هثمث قائـ الزاوية في ب، إذا كاف طوؿ أ ب=  -
 طوؿ أ ج؟  -
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 ( 3نشاط ) 

سـ، فها ىو طوؿ 20سـ، س ص= 90إذا كاف س ص ع هثمث قائـ الزاوية في ص، وكاف س ع= 
 ص ع؟

 

 

 

 

 

 ( :4نشاط ) 

في الشكؿ الهجاور إذا عمهت بعد السمـ عف  األرضعزيزي الطالب لنجد ارتفاع السمـ عف  فواآل 

 ـ؟ 3الحائط 

 

 

 58صفحة  2سؤاؿ   (5نشاط )إثراء :

 لمبحث: ابحث عزيزي الطالب في الكتب و شبكة االنترنيت  تقويم : قضية

الزاوية تساوي هجهوع عمهت بأف هساحة الهربع الهنشأ  عمى أطوؿ األضالع في الهثمث القائـ 
 هساحتي الهربعيف الهنشئيف عمى الضمعيف األخرييف 

هاذا بالنسبة لمهثمث الحاد الزوايا و الهثمث الهنفرج الزاوية ىؿ ىناؾ عالقة تربط بيف هساحة الهربع 
 الهنشأ عمى أطوؿ األضالع وهساحتي الهربعيف الهنشئيف عمى الضمعيف األخرييف؟
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 دة الهندسة حسب مستويات األهداف المعرفية لبمومتحميل محتوى وح 4ممحق: 

 

 التقوٌم التركٌب    التحلٌل التطبٌق الفهم التذكر الهدف الموضوع

سة
ند
له
 ا
ً
 ف
ٌة
ول
 أ
ٌم
اه
مف

 

           * النقطة ورمزها  الطالبعّرف ٌتأن 

           * القطعة المستقٌمة  الطالبعّرف ٌأن 

           * الشعاع  الطالبأن تعّرف 

           * الخط المستقٌم  الطالبعّرف ٌأن 

           * الهندسٌة بدقة األشكال أسماء الطالبعدد ٌأن 

         *   أن الشعاع أب ٌختلف عن الشعاع ب أ الطالبستنتج ٌأن 

عدد القطع المستقٌمة التً ٌمكن رسمها بٌن   الطالبجد ٌأن 

 مجموعة من النقاط المعلومة
    *       

عدد القطع المستقٌمة الناتجة من تقسٌم قطعة  الطالبجد ٌ أن

 مستقٌمة بعددة نقاط باستخدام الرسم
    *       

ى
تو
س
لم
ا

 

         *   المستوى بلغتها الطالبعرف ٌأن 

           * النقاط المستوٌة . الطالبعَر فِّ ٌأن 

توٌة وسطوحاً غٌر أمثلة على  سطوحا  مس الطالب عددٌأن 

 مستوٌة 
*           

           * خصائص المستوى الطالبعدد ٌأن 

             اقصر الطرق للوصول لتقطة فً شكل هندسً الطالبحدد ٌأن 

           * أوضاع المستقٌمات فً المستوى الطالبأن تعدد 

ى
تو
س
لم
 ا
ً
 ف
ت
ما
قٌ
ست
لم
 ا
ع
ضا
أو

 

     *       تقٌمات المتوازٌة وغٌر المتوازٌةبٌن المس الطالبأن تقارن 

       *     ناتج تقاطع مستقٌمٌن الطالبأن تجد 

       *     عن ناتج تقاطع مستقٌمٌن رمزٌاً  الطالبأن تعبر 

أن تعدد المستقٌمات المتوازٌة وغٌر المتوازٌة فً شكل هندسً 

 معلوم
*           

       *     تقٌمة من خالل التعبٌر الرسومًطول  قطعة مس الطالبجد ٌأن 
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ها
س
ٌا
 ق
 و
ٌا
وا
ز
ال

 

           * الزاوٌة الهندسٌة. الطالبعَر فِّ ٌأن 

           * الزواٌا المرسومة فً شكل معٌن الطالبعدد ٌأن 

     *       بٌن التصنٌفات المختلفة للزاوٌا حسب القٌاس الطالبقارن ٌأن 

             زواٌا متنوعة فً القٌاس باستخدام المنقلة بدقة الطالبرسم ٌأن 

     *       الزواٌا وفقاً لقٌاسها الطالبصنف ٌأن 

             قٌاس الزاوٌة دون استخدام المنقلة  الطالبقدر ٌأن 

ت
ما
قٌ
ست
لم
 ا
طع
قا
 ت
ن
 م
جة
ات
الن
ا 
واٌ
ز
ال

1
 

           * وٌا الممتكاملةاالز الطالبعرف ٌأن 

           * وٌا المتامة االز  الطالبعَرفِّ ٌأن 

           * زواٌا المتقابلة بالرأس. الطالبعَرفِّ ٌأن 

من الرسومات الهندسٌة المختلفة زواٌا متتاامة و   الطالبعدد ٌأن 

 متكاملة و متقابلة بالرأس 
*           

       *     قٌاس زاوٌة تكمل زاوٌة معلومة الطالبجد ٌأن 

       *     قٌاس إحدى الزاوٌتٌن المتقابلتٌن بمعلومٌة األخرى الطالبجد ٌأن 

       *     قٌاس زاوٌة تتمم زاوٌة معلومة الطالبحسب ٌأن 

ت
ما
قٌ
ست
لم
 ا
طع
قا
 ت
ن
 م
جة
ات
الن
ا 
واٌ
ز
ال

2
 

قٌمة المتغٌر العددي المعطى لزاوٌتٌن متكاملتٌن أو  الطالبجد ٌ أن

 تقابلتان بالرأس على صورة حد جبري متتامتان أو م
*           

خطوات حل المشكلة و العالقة بٌن المستقٌمٌن  الطالبستخدم ٌأن 

 المتعامدٌن فً اٌجاد قٌاس الزاوٌة المجهولة
            

كال من الزواٌا المتبادلة و الزواٌا المتناظرة و  الطالبعَرفِّ ٌأن 

 الزواٌا المتحالفة 
*           

         *   خطٌن مستقٌمٌن ٌقطعهما ثالث  الطالبرسم ٌأن 

أزواج الزواٌا المتناظرة و المتبادلة و المتحالفة فً  الطالبعدد ٌأن 

 الشكل 
  *         

أن الزواٌا الناتجة من خطٌن متوازٌٌن ٌقطعهما ثالث  الطالبستنتج ٌأن 

المتحالفة مجموع قٌاسهما =  تكون المتناظرة و المتبادلة منها متساوٌة و

181 

  *         
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التعمٌم االتً إذا قطع قاطع خطٌٌن مستقٌمٌن و نتج  الطالبستنتج ٌأن 

زواٌا متناظرة متساوٌة أو زواٌا متبادلة متساوٌة أو زواٌا متحالفة 

 فإن القاطع قطع خطٌٌن متوازٌٌن 181مجموع قٌاسها = 

  *         

باستخدام  181جموع زواٌا المثلث = أن م الطالبثبث ٌأن 

 التعمٌمات
    *       

إحدى زاوٌتٌن ) متناظرتٌن أو متبادلتٌن أو  قٌاس الطالبجد ٌأن 

 متحالفتٌن ( من خالل حل معادلة 
    *       

           * قٌاس زاوٌة مجهولة باستخدام تعمٌمات الزواٌا الطالبجد ٌأن 

           * ٌمة ثبت توازي خطوط مستقٌأن 

ث
مثل
ال

 

     *       المثلث الطالبعّرف ٌأن 

         *   عناصر المثلث بالرموز الطالبعدد ٌأن 

       *     المثلث تبعا  لعناصرة  الطالبصنف ٌأن 

فٌما إذا كانت مجموعة من الزواٌا تشكل زواٌا  الطالبعلل ٌأن 

 مثلث أم ال 
          * 

       *     قٌاس زواٌا مجهولة فً مثلث طالبالجد ٌأن 

           * نوع المثلث تبعا لعناصره الطالبحدد ٌأن 

قٌاسات زواٌا مثلث إذا علمت نسبة كل منهما الى  الطالبجد ٌأن 

 االخرى
  *         

ث
مثل
 لل
ٌة
ج
ر
خا
 ال
ٌة
او
ز
ال

 

 *           الزاوٌة الخارجٌة للمثلث الطالبعّرف ٌأن 

العالقة بٌن الزاوٌة الخارجٌة و الزاوٌتٌن  الطالبستنتج ٌن أ

 الداخلٌتٌن البعدتٌن عنها
    *       

الزواٌا الى خارجٌة أو لٌست خارجة من خالل  الطالبصنف ٌأن 

 الرسومات المختلفة 
    *       

قٌاس إحدى زواٌا المثلث بمعلومٌة قٌاس زاوٌة  الطالبجد ٌأن 

 اوٌة داخلٌة غٌر مجاورة خارجٌة وقٌاس ز
    *       

قٌاس أكبر أو أصغر زاوٌة خارجٌة للمثلث إذا    الطالبجد ٌأن 

 علمت قٌاسات زواٌاه الداخلٌة 
            

مجموع قٌاسات زواٌا مضلع معلوم بتوظٌف  الطالبجد ٌأن 

 العالقة بٌن قٌاسات زواٌا المثلث الداخلٌة 
*           
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الشرط الالزم لتطابق قطعتٌن مستقٌمتٌن و  الطالبذكر ٌن أ

 زاوٌتٌن 
*           

         *   مفهوم تطابق مثلثٌن  الطالبفسر ٌأن 

المتساوٌة نتٌجة  األضالعأزواج الزواٌا و  الطالبذكر ٌأن 

 للتطابق 
            

 ةروربالضأن تساوي قٌاسات الزواٌا ال ٌؤدي  الطالبستنتج ٌأن 

 لتطابق المثلثن 
  *         

فً مجموعات ثنائٌة مثلثان تساوت أطوال  الطالبرسم ٌأن 

 اضالعهما الثالثة 
            

         *   نظرٌة التطابق االولى من خالل مثال الرسم  الطالبستنتج ٌأن 

فً مجموعات ثنائٌة مثلثان تساوا فٌهما طوال  الطالبرسم ٌأن 

 ٌاس زاوٌة محصورة بٌنهما ضلعٌن وق
            

         *   نظرٌة التطابق الثانٌة  من خالل مثال الرسم  الطالبستنتج ٌأن 

فً مجموعات ثنائٌة مثلثان تساوا فٌهما طول  الطالبرسم ٌأن 

 ضلع وقٌاس زاوٌتٌن
    *       

           * سم نظرٌة التطابق الثالثة من خالل مثال الر الطالبستنتج ٌأن 

نظرٌات التطابق الثالث لتطبٌق مثلثٌن  الطالبستخدم ٌأن 

 معلومٌن
    *       

         *   السبب الذي ال ٌجعل مثلثٌن معلومٌن متطابقٌن الطالبذكر ٌأن 

جد أطوال أضالع وقٌاسات زواٌا مجهولة من خالل تطبٌق ٌأن 

 خطوات حل المسالة المثلثات وتحقٌق حالة التطابق باستخدام
*           

أن تساوي طوال ضلعٌن و قٌاس زاوٌتٌن  الطالبستنتج ٌأن 

 خارجٌتٌن فً مثلثٌن ٌؤدي الى التطابق وفق نظرٌة التطابق الثانٌة
  *         

ت
ثا
مثل
 ال
به
شا
ت

 

       *     المثلثٌن المتشابهٌن  الطالبعّرف ٌأن 

             الع المثلثٌن المتشابهٌن العالقة بٌن اض الطالبستنتج ٌأن 

اطوال اضالع مجهولة فً مثلثٌن متشابهٌن  الطالبجد ٌأن 

 باستخدام
    *       

       *     تناسبا بٌن اضالع مثلثٌن متشابهٌن  الطالبكتب ٌأن 

           * وجود نتناسب بٌن اضالع مثلثٌن متشابهٌن  الطالبثبت ٌأن 
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حاالت تشابه مثلثٌن فً حل مسائل عملٌة مثل  لطالباستخدم ٌأن 

 اٌجاد طول برج أو قٌاس طول شجرة 
        *   

           * الوتر فً مثلثات قائمة الزواٌا بترمٌزها الطالبذكر ٌأن  

س
ر
غو
ثا
فٌ
ة 
رٌ
ظ
ن

 

             جهود العالم فٌثاغورس الطالبقدر ٌأن 

         *   من بٌن عدة مثلثات مرسومة ٌحدد المثلث القائم الزاوٌة أن 

االدوات الهندسٌة الالزمة لرسم مثلث قائم الزاوٌة  الطالبحدد ٌأن 

 وانشاء مربعات على االضالع الثالث بدقة تامة 
        *   

نظرٌة فٌثاغورس من خالل قص المربعات  الطالبستنج ٌأن 

 ختلفة المنشأة على اضالع مثلث قائم الزاوٌة بأطوال م
    *       

           * الصورة الرمزٌة لنظرٌة فٌثاغورس  الطالبصوغ ٌأن 

طول وتر المثلث القائم الزواٌة بمعلومٌة طولً   الطالبحسب ٌأن 

 ضلعً القائمة
            

             االعداد الفٌثاغورٌة  الطالبعّرف ٌأن 

من األعداد كأعداد  من صحة اعتبار مجموعة الطالبتحقق ٌأن 

 فٌثاغورٌة 
    *       

من مجموعة من األعداد تصلح ألن تكون أطوال  الطالبتحقق ٌأن 

 ألضالع مثلث قائم الزاوٌة بالحل و الرسم
    *       

       *     طول قطر مربع معلوم الطالبجد ٌأن 

       *     طول ضلع مربع معلوم الطالبجد ٌأن 

عمل لوحةخول نظرٌة فٌثاغورس  بناء على ما  الطالب حاولٌان 

 قام به المعلم والمجموعات من قبل
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  اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية  :5ممحق 

 

 قجهٍ /ثعذٌ

 ثسى هللا انشدًٍ انشدُى

 اخزجبس سَبضُبد اكزسبة يفبهُى سَبضُخ 

 ودذح انهُذسخ 

 األسبسٍانظف انسبثع 

 انشعجخ: _________      _____________االسى: ___

 عضَضٌ انطبنت ...

( سؤاال يٍ َىع االخزُبس يٍ يزعذد، َهذف إنً قُبط 26ثٍُ َذَك اخزجبس يكىٌ يٍ )

 يعهىيبرك انهُذسُخ، نكٍ قجم أٌ رجذأ اإلجبثخ رًعٍ فٍ انزعهًُبد انزبنُخ ثذقخ:

عهً كم وسقخ يٍ اكزت انًعهىيبد انًزعهقخ ثك ثىضىح وفٍ انخبَخ انًخظظخ  .1

 األسئهخ وجذول اإلجبثخ.

 اقشأ كم سؤال يٍ أسئهخ االخزجبس ثعُبَخ ثى أجت عُه ثذقخ. .2

 أجت عٍ جًُع األسئهخ. .3

 نكم سؤال أسثع إجبثبد وادذح يُهب فقط طذُذخ. .4

( رذذ سيض اإلجبثخ انظذُذخ وأيبو سقى كم سؤال يٍ أسئهخ االخزجبس ضع إشبسح ) .5

 فٍ انجذول انًخظض نزنك.

 ُك اسزخذاو أوساق إضبفُخ إرا نضو األيش.ًَك .6

 ال رجذأ فٍ اإلجبثخ قجم أٌ َأرٌ نك انًعهى ثزنك. .7

 ( دقُقخ.48صيٍ االخزجبس هى ) .8
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 ٚشٛش انشيض ط ص إنٗ: (1

 ة(  انًسزقُى ط ص                     أ( انقطعخ انًسزقًُخ ط ص   

 د( انشعبع ص ط                      ج( انشعبع ط ص    

أكبش ػذد يٍ انمطغ انًغخمًٛت انخٙ ًٚكٍ سعًٓا يٍ حٕصٛم خًظ َماط (2

 5 بانشكم انًجأس( غٛش يغخمًٛت )اعخؼٍ

 6 .أ 

 10 .ة 

 11 .ج 

 9 .د 

 ( يٍ انغطٕح غٛش انًغخٕٚت:3

 ة.( سطخ انًكعت  سطخ قبعذح انهشو                      ( أ

 د(  سطخ انكشح                     جـ( سطخ انجبة

 نز٘ ٚحخٕ٘ ػهٗ ضهؼٍٛ يخمابهٍٛ غٛش يخٕاصٍٚٛ فمظ ْٕ:( انشكم انشباػٙ ا4

 د( انًشثع  ة( انًسزطُم                   ج( انًعٍُ      أ(شجخ انًُذشف

( أ ، ب ، جـ ثالثت َماط ػهٗ اعخمايت ٔاحذة، فإرا كاٌ طٕل انمطؼت 5

عى فإٌ  12عى ، ٔطٕل انمطؼت انًغخمًٛت ب جـ =  5انًغخمًٛت أ ب = 

 انًًكُت نهمطؼت أ جـ ْٙ األطٕال 

  5، 7د(                      12، 7ج(           7، 17ة(               5، 17أ(        
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 انًغخمًٛاٌ انًخماطؼاٌ ًْا انًٕضحاٌ فٙ:  (6

 (4انشكم )       (3انشكم )           (2(         انشكم )1انشكم )

 

 

 

 ( فقط4( و)1ة( انشكهٍُ )                ( فقط1أ(انشكم )       

 (4( و )2( و )1د( األشكبل )                       ( فقط4( و)2جـ( انشكهٍُ )       

فإٌ  أحذٖ انمٛاعاث انًًكُت   45لٛاط إحذٖ صأٚخٍٛ يخخايخٍٛ ألم   (7

 نهضأٚت األخشٖ ْٙ :

      87د(                      165ج(                     45ة(                    13أ(    

 ع ل ٔ فٙ انشكم انًجأس، ْٙ صأٚت:    (  8

 دبدح (أ 

 قبئًخ (ة 

 يسزقًُخ (ج 

 يُفشجخ (د 

 ( ًٚكٍ حجضئت انضأٚت انًغخمًٛت إنٗ:9

 ة(  صاوَخ دبدح وأخشي قبئًخ    أ( صاوَزٍُ دبدرٍُ

 د(  صاوَزٍُ يُفشجزٍُ          صاوَخ يُفشجخ وأخشي دبدح ( ج

 

 ع س

 ل و

 ك ص
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 انضٔاٚا انًخبادنت فٙ انشكم انًجأس:(  ػذد أصٔاج 11

 1 (أ 

 2 (ة 

 4 (ج 

 8 (د 

( إرا لطغ لاطغ خطٍٛ يغخمًٍٛٛ فٙ يغخٕٖ، فإٌ كم صأٚخٍٛ يخحانفخٍٛ 11

 دائًا:

 د( ال شٍء يًب ركش   ج(  يززبيزبٌ                  ة( يزكبيهزبٌ          أ( يزسبوَزبٌ

ٌ   ط ٔ  ع ( إرا كاَج  انضأٚخاٌ  ط ٔ  ص  يخخايخٍٛ، ٔ انضأٚخا12

 يخكايهخٍٛ، فإٌ:

 90ق       ص + ق      ع =  (أ 

 180ق       ص + ق      ع =  (ة 

 90ق      ع =  -ق       ص  (ج 

 90ق        ص=   -ق       ع  (د 

 ( انضأٚخاٌ ط ، ص فٙ انشكم انًجأس ًْا صأٚخاٌ 13

 أ( يزكبيهزبٌ

 ة( يزجبدنزبٌ 

 ج( يزُبظشربٌ

 د( يزذبنفزبٌ
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   ق    طفأٌ  ، فإٌ  2// ل 1(  باالػخًاد ػهٗ انشكم انًجأس إرا كاٌ ل14

 

 50ة(                                 40أ(       

 130د(                         90ج(        

 

 

 ْٕ: 1ع ل، فإٌ لٛاط      ( فٙ انشكم انًجأس، إرا كاٌ ط ص 15

 35 (أ 

 60 (ة 

 85 (ج 

 95 (د 

 

  ، 42ا ب جـ =     ق ،119ب أ د =      (   فٙ انشكم انًمابم ق16

 ا د ْـ  = فإٌ ق    ،ب جـ  د ْـ 

 109 (أ 

 42 (ة 

 67 (ج 

 52 (د 

 

 

 س

 ع

 ص
54 

21 
 ل

 

                0ل

            

 

 1ل

 هـ

 د

 أ

 ب

 جـ

31 

018 

41 

0 

 س
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( يثهث إحذٖ صٔاٚاِ يُفشجت، ٚشكم يجًٕع لٛاط انضأٚخٍٛ انبالٛخٍٛ 17

 صأٚت:

 د( يسزقًُخ   ج( يُفشجخ     ة(  قبئًخ       أ( دبدح

جًٛغ لٛاط انضٔاٚا انخاسجٛت فٙ يثهث، فإٌ لٛاط إحذٖ  ( إرا حغأث18

 صٔاٚا انًثهث انذاخهٛت: 

 120د(            90ج(   60ة(        30أ(     

 ( انًثهثاٌ فٙ انشكم انًجأس يخطابماٌ ٔفك انحانت :19

 )ضهع، صاوَخ، ضهع( (أ 

 )ضهع، ضهع، ضهع( (ة 

 )ضهع، صاوَخ، صاوَخ( (ج 

 )صاوَخ، ضهع، ضهع( (د 

 ص ْـ ٔ، ٔ  كاٌ  ط ع ص =  فٙ انشكم انًجأس،إرا كاٌ ( 21

 ْٕ:  1، فإٌ ق    45، ٔ ق     ْـ ص ٔ = 95ق    ٔ ْـ ص =

 90 (أ 

 95 (ة 

 135 (ج 

 140 (د 

 

 

 س

0 
 ع

 ص

 هـ

 و
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 ( إحذٖ انؼباساث انخانٛت صحٛحت:21

 انًثهثبٌ انًزطبثقبٌ يزشبثهبٌ. (أ 

 انًثهثبٌ انًزشبثهبٌ يزطبثقبٌ. (ة 

 ًثهثٍُ انًزشبثهٍُ يزطبثقخ.أطىال األضالع انًزُبظشح فٍ ان (ج 

 قُبسبد يذُط انًثهثٍُ انًزشبثهٍُ يزسبوَخ. (د 

( فٙ انشكم انًجأس، إرا كاَج انُمطت )ٌ( ْٙ يُخصف ط ص، ٔانُمطت 22

عى، فإٌ طٕل ٌ و  8ص ع، ٔطٕل ص ع=  )و( ْٙ يُخصف ط ع،   ٌ و 

 ٚغأ٘:

 سى 2 (أ 

 سى 4 (ة 

 سى 8 (ج 

 سى 16 (د 

 حٛت لائى انضأٚت:( أ٘ انًثهثاث راث األطٕال ا23ٜ

 10، 12، 8ة(      6، 5، 4أ(  

 6، 10، 8د(      5، 6، 10جـ(  

عى، 12( فٙ انشكم انًجأس، يا طٕل انضهغ ٌ ص؟ إرا ػهًج إٌ  ط ع= 24

 عى ، ٔ كاٌ ٌ و // ط ع :16عى، ص ع =  3ٌ و= 

 سى 4 (أ 

 سى 5 (ة 

 سى 6 (ج 

 سى 12 (د 

 س

 م ن

 ع ص

 ص
 م

 ن

 س

 ع

 سم 01
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 دجـ =  ( باالػخًاد ػهٗ انشكم انًجأس  فإٌ طٕل 25

 سى 5 (أ 

 سى  10 (ة 

 سى  12 (ج 

 سى  14 (د 

 عى فإٌ طٕل لطشِ =  8(يشبغ طٕل ضهؼّ 26

 16سى                     د(  128;سى              ج(  72;سى             ة(  64أ( 

 سى
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 : نهوذج اإلجابات الصحيحة الختبار اكتساب الهفاىيـ الرياضية 6همحؽ

 ج اإلجابة نموذ
    

 رقم السؤال 

 اإلجابات
 د ج ب أ    
    

1 

  
 

     
2 

   
 

    
3 

   
 

    
4 

   
 

    
5  

       
6 

 
 

      
7 

   
 

    
8  

       
9 

  
 

     
10 

 
 

      
11 

   
 

    
12 

  
 

     
13 

  
 

     
14 

 
 

      
15 

  
 

     
16 

  
 

     
17  

       
18 

 
 

      
19  

       
20 

   
 

    
21  

       
22 

 
 

      
23 

   
 

    
24 

  
 

     
25 

  
 

     
26 
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 : جدوؿ هواصفات لوحدة اليندسة 7همحؽ          

 األىداؼ                

 الهحتوى

 الوزف النسبي  اخرى التطبيؽ الفيـ التذكر

 لمهحتوى

 لعدد الكميا

  لألسئمة  
 1 %4    1 هفاىيـ أولية في اليندسة

 3 %8   1 1 الهستوى
 العالقة بيف الهستقيهات

 في الهستوى 
1  1  8% 2 

 2 %15  1 1 1 الزوايا وقياسيا
 الزوايا الناتجة هف

 تقاطع هستقيهات في الهستوى 
2 1 2 1 21% 6 

 4 %15 1 1 1 1 الهثمث
 3 %11 1 1  1 تطابؽ الهثمثات
 2 %8 1 1   تشابو الهثمثات

 3 %10 1 1  1 نظرية فيثاغورس
  %100 %19 %31 %15 %35 الوزف النسبي لألىداؼ
 26 5 8 4 9 الهجهوع الكمي لألسئمة
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 : هعاهالت الصعوبة والتهيز لفقرات اختبار اكتساب الهفاىيـ الرياضية8همحؽ 

 التمٌٌز% معامل معامل الصعوبة % رقم السؤال

0 67 34 

1 33 57 

2 57 70 

3 43 22 

4 31 26 

5 56 26 

6 20 22 

7 51 66 

8 52 57 

01 35 34 

00 25 25 
01 30 66 

02 35 62 

03 34 44 

04 58 31 

05 43 44 

06 34 61 

07 22 34 

08 67 46 

11 38 22 

10 20 45 

11 15 26 

12 18 44 

13 17 25 
14 45 53 

15 24 34 
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 ندسي: اختبار التفكير اله9ممحق 

 ثسى هللا انشدًٍ انشدُى

 اخزجبس فٍ يبدح انشَبضُبد نهظف انسبثع األسبسٍ

 ودذح انهُذسخ

 انشعجخ: _________      __________االسى: ______

 عضَضٌ انطبنت ...

ُبط َهذف إنً ق ( سؤاال يٍ َىع االخزُبس يٍ يزعذد،24ثٍُ َذَك اخزجبس يكىٌ يٍ )

 ، نكٍ قجم أٌ رجذأ اإلجبثخ رًعٍ فٍ انزعهًُبد انزبنُخ ثذقخ:يسزىَبد انزفكُش انهُذسٍ نذَك

اكزت انًعهىيبد انًزعهقخ ثك ثىضىح وفٍ انخبَخ انًخظظخ عهً كم وسقخ يٍ  .9

 األسئهخ وجذول اإلجبثخ.

 اقشأ كم سؤال يٍ أسئهخ االخزجبس ثعُبَخ ثى أجت عُه ثذقخ. .10

 أجت عٍ جًُع األسئهخ. .11

 نكم سؤال أسثع إجبثبد وادذح يُهب فقط طذُذخ. .12

( رذذ سيض اإلجبثخ انظذُذخ وأيبو سقى كم سؤال يٍ أسئهخ ضع إشبسح ) .13

 االخزجبس فٍ انجذول انًخظض نزنك.

 ًَكُك اسزخذاو أوساق إضبفُخ إرا نضو األيش. .14

 ال رجذأ فٍ اإلجبثخ قجم أٌ َأرٌ نك انًعهى ثزنك. .15

 ( دقُقخ.44صيٍ االخزجبس هى ) .16
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 أي األشكال التالٌة ٌسمى مستطٌال: .1
 الشكل )س( فقط. (أ 

 الشكل )ص( فقط (ب 

 الشكل )ع( فقط (ج 

 الشكالن )س( و)ص( فقط. (د 

 جمٌعها مستطٌالت (ه 

 

 أي األشكال اآلتٌة ٌسمى معٌنا: .2
 الشكل )س( فقط. (أ 

 الشكل )ص( فقط. (ب 

 الشكالن )س( و)ع( فقط. (ج 

 الشكالن )س( و)ل( فقط. (د 

 جمٌع األشكال معٌنات. (ه 

 

 الشكل الذي ٌمكن تكوٌنه من اتحاد القطع المستقٌمة األربع اآلتٌة هو: .3
 فقط. مستطٌل (أ 

 فقط. مربع (ب 

 فقط. متوازي أضالع (ج 

 شبه منحرف فقط (د 

 مستطٌل أو متوازي أضالع. (ه 

 الشكل المجاور                  هو: .4
 مربع. (أ 

 متوازي أضالع. (ب 

 شبه منحرف. (ج 

 معٌن. (د 

 مستطٌل (ه 

 ع ص س

 ص س

 ع
 ل
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 ن تكون معا ) الثالث(: األشكال المجاورة ٌمكن أ .5
 مثلثا فقط (أ 

 مستطٌال فقط (ب 

 شبه منحرف فقط (ج 

 متوازي أضالع (د 

 مثلثا أو مستطٌال (ه 

 عدد الوحدات المربعة التً تجعل الشكل التالً مظلال بالكامل هو: .6
 

     

     

     

     

     

 
 6هـ   5د.    4ج.    3ب.      2 . أ

       

 ي العبارات التالٌة صحٌحة:إذا كان )س ص ع ل( متوازي أضالع، فأ .7
 س ص، ص ع، متطابقان. (أ 

 س ع، ص ل، متطابقان. (ب 

 س ع، ص ل، متعامدان. (ج 

 س ص، ل ع، متطابقان. (د 

 قٌاس الزاوٌة )س( ٌساوي قٌاس الزاوٌة )ص(. (ه 

 إذا كان )س ص ع ل( مربعا، فأي العبارات اآلتٌة صحٌحة: .8
 قٌاس زاوٌة )س( تساوي قٌاس زاوٌة )ص( (أ 

 الع الشكل متطابقةجمٌع أض (ب 

 قطراه متساوٌان (ج 

 قطراه متعامدان (د 

 جمٌع العبارات السابقة صحٌحة (ه 

 

 ل س

 ع ص

 س

 ع ص

 ل
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إذا كان )س ص ع( مثلثا متساوي الساقٌن، فأي العبارات اآلتٌة  .9

 صحٌحة دائما:

 درجة. 51قٌاس الزاوٌة )س( ٌساوي  (أ 

 فٌه زاوٌتان متساوٌتان فً القٌاس. (ب 

 جمٌع الزواٌا متساوٌة فً القٌاس. (ج 

 ( درجة.51زاوٌة واحدة على األقل فً المثلث قٌاسها أكبر من )توجد  (د 

 مجموع قٌاس أي زاوٌتٌن ٌساوي ضعف قٌاس الزاوٌة األخرى. (ه 

 

حتى ٌصبح المعٌن )س ص ع ل( مربعا، ٌجب أن تتحقق إحدى العبارات  .19

 اآلتٌة:

 قٌاس الزاوٌة )س( ٌساوي قٌاس الزاوٌة )ص(. (أ 

 ٌة ص.قٌاس الزاوٌة )س( ٌساوي قٌاس الزاو (ب 

 س ص، ٌطابق ص ع. (ج 

 س ص، ٌطابق ل ع. (د 

 ص ع ٌطابق ل ع (ه 

 

الشكل المجاور ٌمثل دائرة مركزها ن، أي من العبارات اآلتٌة لٌست  .11

 صحٌحة:

 ٌوجد فً المثلث )س ص ن( زاوٌتان متساوٌتا القٌاس (أ 

 قٌاسات جمٌع زواٌا المثلث )س ص ن( متساوٌة (ب 

 ابقانٌوجد فً المثلث )س ص ن( ضلعان متط (ج 

 لٌس صحٌحا أن جمٌع أضالع المثلث )س ص ن( متطابقة (د 

 لٌس صحٌحا أن قٌاس جمٌع زواٌا المثلث )س ص ن( متساوٌة (ه 

 

 

 س

 ع ص

 س

 ص

 ل

 ع

 س

 ص

 ن
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ٌمثل الشكل المجاور شبه منحرف )س ص ع ل( متساوي الساقٌن ألن  .12

 س ص ٌطابق، ل ع، أي العبارات اآلتٌة صحٌحة دائما:

 س ع، ٌقسم الشكل إلى مثلثٌن متطابقٌن. (أ 

 ل ص ٌقسم الشكل إلى مثلثٌن متطابقٌن (ب 

 س ع ٌطابق ل ص (ج 

 قٌاس الزاوٌة )ص( ضعف قٌاس الزاوٌة )س(. (د 

 جمٌع ما سبق صحٌحا (ه 

 

 ( الشكل مربعا1إذا كانت ف: عبارة ) .13

 ( الشكل مستطٌال2ن: عبارة )  

 أي العبارات اآلتٌة صحٌحة:

 إذا كانت )ف( صحٌحة فإن )ن( صحٌحة. (أ 

 ن )ن( خاطئة.إذا كانت )ف( خاطئة فإ (ب 

 إذا كانت )ن( خاطئة فإن )ف( صحٌحة. (ج 

 إذا كانت )ن( صحٌحة فإن )ف( صحٌحة. (د 

 )ف( و )ن( ال تكونان صحٌحتٌن معا. (ه 

 

 جمٌع خصائص المربع متحققة فً المعٌن ما عدا: .14

 األضالع المتقابلة متوازٌة. (أ 

 األضالع المتقابلة متطابقة (ب 

 قطراه ٌنصف كال منهما اآلخر. (ج 

 مجمٌع الزواٌا قوائ (د 

 األضالع المتجاورة متطابقة (ه 

 س

 ع ص

 ل
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 الزاوٌة الخارجٌة ألي مثلث حاد الزواٌا هً زاوٌة: .15

 حادة فقط (أ 

 قائمة فقط (ب 

 منفرجة فقط (ج 

 منعكسة فقط (د 

 حادة أو قائمة (ه 

 

 إحدى العبارات اآلتٌة صحٌحة: .16

 جمٌع المربعات متشابهة (أ 

 جمٌع المثلثات متشابهة (ب 

 جمٌع المستطٌالت متشابهة (ج 

 ةجمٌع متوازٌات األضالع متشابه (د 

 جمٌع أشباه المنحرفات متشابهة (ه 

 

إذا قطع مستقٌمان بقاطع وكان مجموع قٌاسً زاوٌتٌن متحالفتٌن أقل  .17

 درجة(، فهذا ٌعنً أن: 189من  )

 المستقٌمٌن متوازٌان (أ 

 المستقٌمٌن متقاطعان (ب 

 قٌاس الزاوٌتٌن المتبادلتٌن متساوٌان (ج 

 قٌاس الزاوٌتٌن المتحالفتٌن متساوٌتان (د 

 ناظرتٌن متساوٌتان.قٌاس الزاوٌتٌن المت (ه 
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 ( الشكل مربع1إذا كان ف: العبارة ) .18

( الشكل شبه منحرف، فإن إحدى العبارات اآلتٌة 2ن: العبارة )

 صحٌحة:

 إذا كانت )ف( صحٌحة فإن )ن( صحٌحة. (أ 

 إذا كانت )ن( صحٌحة فإن )ف( صحٌحة. (ب 

 إذا كانت )ن( خاطئة فإن )ف( خاطئة. (ج 

 إذا كانت )ف( خاطئة فإن )ن( خاطئة. (د 

 )ف( و )ن( ال ٌكونان صحٌحٌن معا. (ه 

 أي مما ٌلً ٌعد من المسلمات: .19

 ٌحتوي المستوى على عدد ال نهائً من النقاط (أ 

 ( درجة81الزاوٌة القائمة هً الزاوٌة التً قٌاسها ) (ب 

 أقطار متوازي األضالع ٌنصف كل منها اآلخر (ج 

 ٌمكن مد مستقٌم واحد فقط بٌن أي نقطتٌن فً المستوى (د 

 للمثلث هً زاوٌة مكملة إلحدى زواٌا المثلث الزاوٌة الخارجٌة (ه 

رسم شكل رباعً داخل دائرة بحٌث وقعت جمٌع رؤوس الشكل على  .29

محٌط الدائرة وتقاطع قطراه مع مركز الدائرة، إذا برهنا على أن الشكل 

 المرسوم هو مستطٌل، فهذا ٌمكنا من البرهنة على أن:

 ون مستطٌالتجمٌع األشكال الرباعٌة المرسومة داخل دائرة تك (أ 

 إذا وقعت رؤوس أي شكل رباعً على محٌط دائرة ٌكون الشكل مستطٌال (ب 

 إذا تقاطعت أقطار أي شكل هندسً مرسوم داخل دائرة فً مركزها ٌكون الشكل مستطٌال (ج 

 كل مستطٌل مرسوم داخل دائرة أقطاره تتقاطع فً مركز الدائرة (د 

 ال شًء مما ذكر صحٌحا (ه 
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 ابقتانلتكن ف: مثلث فٌه زاوٌتان متط .21

 ن: مثلث متساوي الساقٌن     

 أي العبارات التالٌة غٌر صحٌحة:

 برهان صحة )ف( ٌعنً صحة )ن( (أ 

 برهان صحة )ن( ٌعنً صحة )ف( (ب 

 برهان خطأ )ف( ٌعنً خطأ )ن( (ج 

  برهان خطأ )ن( ٌعنً خطأ )ف( (د 

 إذا برهنت صحة )ف( فهذا ٌعنً أن جمٌع المثلثات متساوٌة الساقٌن (ه 

 

 ٌتان:لدٌك الجملتان التال .22

  ٌسمى المستقٌم الواصل بٌن أحد رؤوس المثلث ومنتصف الضلع المقابل

 بالمستقٌم المتوسط.

 ٌكون الشكالن متكافئٌن إذا تساوٌا فً المساحة 

 باالستعانة بالجملتٌن السابقتٌن، أي العبارات التالٌة غٌر صحٌحة: 

ٌقسمه إلى  المستقٌم المتوسط الواصل بٌن رأس المثلث متساوي الساقٌن وقاعدته (أ 

 مثلثٌن متطابقٌن وهذا ٌعنً أنهما متكافئان.

المستقٌم المتوسط الواصل بٌن رأس المثلث المتساوي الساقٌن وقاعدته ٌقسمه إلى  (ب 

 مثلثٌن متطابقٌن، وهذا ٌعنً أنهما متشابهان.

المستقٌم المتوسط الواصل بٌن رأس المثلث وقاعدته ٌقسمه إلى مثلثٌن متكافئٌن،  (ج 

 هما متطابقان.وهذا ٌعنً أن

المستقٌم المتوسط الواصل بٌن رأس المثلث المتساوي األضالع وقاعدته ٌقسمه  (د 

 إلى مثلثٌن متطابقٌن وهذا ٌعنً أنهما متشابهان.

المستقٌم المتوسط الواصل بٌن رأس المثلث المتساوي األضالع وقاعدته ٌقسمه  (ه 

 إلى مثلثٌن متطابقٌن وهذا ٌعنً أنهما متكافئان
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منتصفات أضالع المستطٌل فإنه ٌنقسم إلى شكل رباعً إذا وصلت  .23

وأربعة مثلثات متطابقة، باالستعانة بالجملة السابقة، تكون نسبة مساحة 

 أحد المثلثات إلى مساحة الشكل الرباعً كنسبة:

 0: 0 . أ

 1: 0 . ب

 3: 0 . ت

 5: 0 . ث

 7: 0 . ج

 

 لدٌك الجمل التالٌة: .24

 ف: الشكالن متطابقان

 ابقةن: قٌاسات الزواٌا المتناظرة متط

 ل: األضالع المتناظرة متناسبة

 م: األضالع المتناظرة متطابقة

 باالستعانة بالجمل السابقة، أي من العبارات التالٌة لٌست صحٌحة:

 كل )ف( صحٌح ٌتضمن كل )ن( صحٌح وكل )ل( صحٌح . أ

 كل )ف( صحٌح ٌتضمن كل )ن( صحٌح وكل )م( صحٌح . ب

 كل )ن( صحٌح ٌتضمن كل )ل( صحٌح وكل )ف( صحٌح . ت

 )ن( صحٌح وكل )م( صحٌح ٌتضمن كل )ل( صحٌح كل . ث

 كل )م( صحٌح وكل )ن( صحٌح ٌتضمن كل )ف( صحٌح . ج
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 نهوذج اإلجابات النهوذجية الختبار التفكير اليندسي :10همحؽ 

 رقم السؤال  
  

  

 االجابات

 هـ د ج ب أ

1  
 

 

  2 
  

  
 3 

  

 

 
 

4 
 

  

  5 
  

 

  6 
  

 

 
 

7 
  

  
 8 

  

 

 
 

9 
 

  

  10  
 

 

  11 
 

  

  12 
  

 

  13  
 

 

  14 
  

  
 15 

  

 

  16  
 

 

  17 
 

  

  18 
  

 

 
 

19 
  

  
 20 

  

 

 
 

21 
  

 

 
 

22 
  

 

  23 
  

 

  24 
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 : تخطيط دليؿ الهعمـ 11همحؽ 

 عدد الحصص عنوان الدرس الرقم
 الفترة الزمنٌة

 إلى من

 2 ٛت فٙ انُٓذعتيفاْٛى أٔن 1

10/3/2015 12/3/2015 

2 
انًغخٕٖ   ٔ ػاللت بٍٛ 

 انًغخمًٛاث فٙ انًغخٕٖ
2 

15/3/2015 17/3/2015 

3 
ٔ ػاللت بٍٛ انًغخمًٛاث فٙ 

 انًغخٕٖ
3 

18/3/2015 22/3/2015 

 3 انضٔاٚا ٔ لٛاعٓا  4

23/3/2015 26/3/2015 

5 
انضٔاٚا انُاحجت يٍ حماطغ 

 1يغخمًٛاث فٙ انًغخٕٖ 
3 

29/3/2015 1/4/2015 

6 
انضٔاٚا انُاحجت يٍ حماطغ 

  2يغخمًٛاث فٙ انًغخٕٖ
4 

2/4/2015 7/4/2015 

 2 انًثهث 7

8/4/2015 9/4/2015 

 2 انضأٚت انخاسجٛت نهًثهث 8

12/4/2015 13/4/2015 

 6 حطابك انًثهثاث  9

14/4/2015 21/4/2015 

 3 حشابّ انًثهثاث  10

22/4/2015 24/4/2015 

 3 َظشٚت فٛثاغٕسط 11

25/4/2015 29/4/2015 
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كتاب تسييؿ هيهة هف هديرية التربية/ وسط الخميؿ إلى هدرسة إبراىيـ ابو الضبعات  :12همحؽ 
 االساسية لمبنات
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هدرسة الهمؾ خالد االساسية  إلىكتاب تسييؿ هيهة هف هديرية التربية/ وسط الخميؿ  :13همحؽ 
 لمبنيف
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 اب تحكيـ اختبار التفكير اليندسيخط:  14همحؽ 

 

 

 جامعة القدس

 

 عمادة الدراسات العلٌا

 اليندسي في هادة الرياضيات لتفكيرتحكيـ فقرات اختبار ا

/ة  حضرة السيد/ة_________________________ الهحتـر

مية التفكير في اكتساب المفاهيم الرياضية و تن  يارثثر استراتيجة مكأ" تقوـ الباحثة بدراسة بعنواف 
وذلؾ استكهاال لهتطمبات الحصوؿ عمى درجة  األساسي"الهندسي لدى طالبات الصف السابع 

 الهاجستير في أساليب التدريس هف جاهعة القدس.

 

 ة أعدت الباحثة ىذا االختبار قياس هستويات التفكير اليندسي لدى الطمبلذا وهف أجؿ 

بداء ونظرًا لها عيدناه فيكـ هف خبرة عمهية وعهم ية يرجى هف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا  االختبار وا 
ضافة و حذؼ ها ترونو هناسباً  الرأي  في فقراتو وا 

 

 هع الشكر والتقدير 

 الباحثة 

 آالء يحيى هحهد شاور
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 خطاب تحكيـ اختبار اكتساب الهفاىيـ الرياضية: 15همحؽ 

 

 

 

 جامعة القدس 

 

 عمادة الدراسات العلٌا

 

 في هادة الرياضيات اكتساب الهفاىيـ الرياضيةبار تحكيـ فقرات اخت

/ة  حضرة السيد/ة_________________________ الهحتـر

في اكتساب المفاهيم الرياضية وتنمية التفكير   يارثمك ةيإستراتيجثر أ" تقوـ الباحثة بدراسة بعنواف 
صوؿ عمى درجة وذلؾ استكهاال لهتطمبات الح األساسي"الهندسي لدى طالبات الصف السابع 

 الهاجستير في أساليب التدريس هف جاهعة القدس.

  .ة أعدت الباحثة ىذا االختبارقياس اكتساب الهفاىيـ الرياضية لدى الطمبلذا وهف أجؿ 

بداء  ونظرًا لها عيدناه فيكـ هف خبرة عمهية وعهمية يرجى هف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا  االختبار وا 
ضافة و الرأي  حذؼ ها ترونو هناسباً  في فقراتو وا 

 هع الشكر والتقدير 

 

 الباحثة 

 آالء يحيى هحهد شاور
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 خطاب تحكيـ دليؿ الهعمـ ووحدة أنشطة الطالب :16همحؽ 

 

 

 

 جامعة القدس 

 عمادة الدراسات العلٌا

 في هادة الرياضياتدليؿ الهعمـ ووحدة أنشطة الطالب تحكيـ 

/ةحضرة السيد/ة_________________________ ال  هحتـر

مكارثي  في اكتساب المفاهيم الرياضية و تنمية التفكير  إستراتيجية" أثر تقوـ الباحثة بدراسة بعنواف 
وذلؾ استكهاال لهتطمبات الحصوؿ عمى درجة  الهندسي لدى طالبات الصف السابع األساسي"
 الهاجستير في أساليب التدريس هف جاهعة القدس.

( أعدت MAT3عات التجريبية التي ستدرس وفؽ إستراتيجية )تدريس طمبة الهجهو لذا وهف أجؿ 
الباحثة دليال لمهعمـ يسير وفؽ خطوات اإلستراتيجية ليستعيف بيا الهعمـ لتدريس وحدة اليندسة الوحدة 
الخاهسة هف كتاب الصؼ السابع األساسي الجزء، وأعدت كذلؾ وحدة أنشطة الطالب التي بيا 

 اإلستراتيجيةهع كؿ خطوة هف خطوات  تتالءـحتوى عمى أنشطة هجهوعة هف أوراؽ العهؿ التي ت
 .  األربع

بداء  ونظرًا لها عيدناه فيكـ هف خبرة عمهية وعهمية يرجى هف حضرتكـ التكـر بتحكيـ ىذا  االختبار وا 
ضافة و حذؼ ها ترونو هناسباً   الرأي في فقراتو وا 

 هع الشكر والتقدير 

 الباحثة 

 آالء يحيى هحهد شاور
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 فهرس المالحق

 الصفحة اسم الممحق رقم الممحق
 131 أسماء المحكمين 1
 132 دليل المعمم 2
 166 وحدة أنشطة الطالب 3
 213 تحميل محتوى وحدة الهندسة وفق مستويات بموم 4
 218 اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية 5
 226 الرياضيةنموذج اإلجابات الصحيحة ألسئمة اختبار اكتساب المفاهيم  6
 227 جدول مواصفات وحدة الهندسة  7
 228 معامالت الصعوبة والتميز لفقرات اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية  8
 229 اختبار التفكير الهندسي 9

 238 نموذج اإلجابات الصحيحة ألسئمة اختبار التفكير الهندسي 10
 239 تخطيط دليل المعمم 11
/ وسط الخميل إلى والتعميم من مديرية التربيةكتاب تسهيل مهمة  13

 الضبعات االساسية لمبنات أبومدرسة إبراهيم 
240 

 إلى/ وسط الخميل والتعميم كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية 14
 مدرسة الممك خالد االساسية لمبنين

241 

 242 خطاب تحكيم اختبار التفكير الهندسي 15
 243 اكتساب المفاهيم الرياضيةخطاب تحكيم اختبار  16
 244 خطاب تحكيم دليل المعمم ووحدة أنشطة الطالب 17
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 واألشكال هرس الجداولف

رقم 
 الجدول

 الصفحة اسم الجدول

 15 التعمم  أنماطنموذج  1.2 
 19 تعميم الطمبة المرتبطة بكل جزء من الدماغ أساليبصفات  2.2
 24 مطنضمن ال التعميمةالمتعممين في نظام الفورمات والخطوات  أنماط 3.2
 82 2014/2015حسب الجنس لمعام الدراسي فراد مجتمع الدراسة توزيع أ  1.3
 83 ومستوى التحصيل السابق توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب المجموعة والجنس 2.3
لعالمات طمبة المجموعتين في اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  1.4

 مستوى التحصيل المجموعة و اكتساب المفاهيم الرياضية، حسب المجموعة والجنس و 
94 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طمبة المجموعتين في اختبار  2.4
 اكتساب المفاهيم الرياضية، حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل

96 

( لعالمات الطمبة في اكتساب المفاهيم ANCOVAنتائج تحميل التغاير الثالثي) 3.4
 الرياضية بحسب طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهم

97 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار اكتساب المفاهيم لدى  4.4
 طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب المجموعة 

98 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار اكتساب المفاهيم لدى  5.4
 طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب الجنس

98 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار اكتساب المفاهيم لدى  6.4
 طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب مستوى التحصيل السابق

99 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طمبة المجموعتين في اختبار  7.4
 ة والجنس والمجموعة ومستوى التحصيلالتفكير الهندسي، حسب المجموع

101 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طمبة المجموعتين في اختبار  8.4
 التفكير الهندسي، حسب المجموعة والجنس ومستوى التحصيل

103 

( لعالمات الطمبة في اختبار التفكير الهندسي ANCOVAنتائج تحميل التغاير الثالثي) 9.4
 بحسب طريقة التدريس والجنس ومستوى التحصيل والتفاعل بينهم

104 

المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار التفكير الهندسي لدى  10.4
 طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب المجموعة 

105 

 105الختبار التفكير الهندسي لدى المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية  11.4
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 طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب الجنس
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية الختبار التفكير الهندسي لدى  12.4

 طمبة الصف السابع في الرياضيات حسب مستوى التحصيل السابق
106 
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 فهرس المحتويات:

 رقم الصفحة المحتوى
 أ اإلقرار
 ب وتقدير  شكر

 ث لممخص بالمغة العربيةا
 ح الممخص بالمغة االنجميزية 

 1 : مشكمة الدراسة وأهميتهااألولالفصل 
 2 المقدمة 

 6 مشكمة الدراسة 
 7 أسئمة الدراسة 

 7 فرضيات الدراسة 
 8 أهداف الدراسة 
 8 أهمية الدراسة 

 9 محددات الدراسة 
 9 مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية 

 11 النظري والدراسات السابقة اإلطارالفصل الثاني: 
 12 النظري  اإلطار

 13 مكارثي إستراتيجية
 41 المفاهيم الرياضية وأهميتها

 49 التفكير الهندسي
 66 الدراسات السابقة 

 66 الدراسات المتعمقة بالمحور األول 
 70 الدراسات المتعمقة بالمحور الثاني

 77 التعقيب عمى الدراسات
جراءاتها  80 الفصل الثالث: طريقة الدراسة وا 

 81 منهج الدراسة 
 81 مجتمع الدراسة 
 82 عينة الدراسة 
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 83 أدوات الدراسة 
 83 اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية 

 86 اختبار التفكير الهندسي
 88  التعميميةإعداد دليل المعمم والمادة 
 89 إجراءات تطبيق الدراسة 

 90 متغيرات الدراسة 
 91  اإلحصائيةالمعالجة 

 92 الفصل الرابع: نتائج الدراسة 
 93 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 
 100 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 108 ممخص نتائج الدراسة 
 109 الخامس: مناقشة النتائج والتوصياتالفصل 
 110 المقدمة 

 111 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 
 114 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 

 117 التوصيات
 118 قائمة المراجع 

 119 المراجع العربية 
 126  األجنبيةالمراجع 
 130 المالحق 

 245 فهرس المالحق 
 246 فهرس الجداول

 248 فهرس المحتويات
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