
 

 
 عمادة الدراسات العليا

 جامعة القدس
 

  

ي حل ف تحصيل طلبة الصف السادس األساسي بوليا في استراتيجيةأثر استخدام 
 المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل

 

 

 أسيد ناصر محمد الشرحة 

 

  

 رسالة ماجستير

 

 فلسطين – القدس

 

 م 6172ه / 7341



 

بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل  استراتيجية أثر استخدام
 المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل

 

 إعداد:

 أسيد ناصر محمد الشرحة 

 

 بكالوريوس أساليب تدريس رياضيات جامعة الخليل / فلسطين

 

 

 المشرف: الدكتور معين حسن جبر
 

 
لمتطلبات درجة الماجستير في أساليب التدريس من  استكماالقدمت هذه الرسالة 

 كلية العلوم التربوية / عمادة الدراسات العليا/ جامعة القدس
 

 م6172ه / 7341
 



 



 

  

 
 االهداء

 
 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة، ونصَح األمة، إلى نبي الرحمة، ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
 فعبرت، إلى رمز العطاء الدائم مد ذراعيه جسرا   إلى الذي

 أبي العزيز
 إلى من تجسدت السعادة في أحضانها، وارتسمت الفرحة في عينيها

 إلى أحن وأغلى قلب إلى الحياة وبدونها ال حياة
 أمي الحبيبة

 إلى من سهل طريق دراستي
 إلى من شجعني على إكمال هذا المشوار وأمدني بما أحتاجه

 ضلعمي الفا
 إلى باقات األمل التي تضيء بيتنا، إلى من سكنوا مكان الروح من الجسد

 إخوتي وأخواتي
 إلى رفقاء دربي أصدقائي

 إلى كل من ينتمي بصدق وإخالص إلى هذا الوطن
 أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إليهم جميعا  

 
أسيد ناصر محمد الشرحةالباحث:     

  



 

 ب
 

 



 ب
 

 
 

 التقديرشكر و ال
 

كل شيء، الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى جَل في عاله، إليه ينسب الفضل كله في أواًل وقبل 
َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمََّهاِتُكْم اَل قال تعالى: "إكمال هذا العمل حيث أن الكمال لله وحده. 

ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئدَ   .(17النحل :")َة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َتْعَلُموَن َشْيئ ا َوَجَعَل َلُكُم السَّ
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور معين حسن جبر، الذي أشرف على رسالتي، وقدم لي 
كل نصح وإرشاد طوال إعدادي وعملي بها، ويشرفني أن أتقدم بالشكر لعضوي لجنة المناقشة على 

براهيم الصليبي إداخليًا، والدكتور  مناقشاً  الخالصة بعاد الدكتور إشرافهما وتكرمهما لمناقشة رسالتي: 
 ، كما أقدم شكر خاص للمحكمين ألدوات الدراسة على تعاونهم ونصحهم النافع.خارجياً مناقشًا 

وجزيل الشكر إلى العاملين في مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل الذين ساهموا وقدموا لي 
، ألساسيةذكور طه الرجعي اأتوجه بالشكر إلى إدارة مدرسة  التسهيالت في تطبيق هذه الدراسة، كما

، وأخص بالذكر كل من المعلم أيمن الرجوب، والمعلمة مي بنات األقصى األساسيةمدرسة إدارة و 
كما أشكر كل من قدم لي المساعدة ، حماد، على ما بذلوه من جهد وتعاون في تطبيق هذه الدراسة

إخوتي وأخواتي األعزاء على ما و  ،مي الفاضل المهندس عزميوأخص بالذكر ع في إتمام رسالتي،
تحملوه من مشقة وتعب، وكل الشكر والعرفان لمن يستحق الشكر ولم تسعفني ذاكرتي على تقديم 

 الشكر له.
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 الملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس 
وتكونت  .في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليلاألساسي 

مديرية جنوب  ( طالبًا وطالبة من طلبة الصف السادس األساسي من مدارس741عينة الدراسة من)
، وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، حيث 5172/5172الخليل في فلسطين للعام الدراسي 

( 15ن )م تكونتالمجموعة الضابطة و  : احث بتعيين مجموعتي الدراسة بشكل عشوائي وهماقام الب
( طالبًا وطالبة درسوا 12من) تكونتطالبًا وطالبة درسوا بالطريقة االعتيادية، والمجموعة التجريبية و 

لدراسة ا باستخدام استراتيجية بوليا، واتبع الباحث المنهج التجريبي في هذه الدراسة، ولتحقيق هدف
أدوات ك أعد الباحث دليل المعلم واختبار تحصيلي في حل المسألة الهندسية و مقياس التفكير التأملي

( أسابيع، 1الي )حو تم التحقق من صدقها وثباتها، وبعد انتهاء فترة التجربة والتي مكثت و ، للدراسة
لتغاير ة واستخدام تحليل اواالنحرافات المعياريتم تحليل البيانات وحساب المتوسطات الحسابية 

 ، وكشفت الدراسة عن النتائج االتية: (ANCOVA)المصاحب 

تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية  وجود فروق في متوسط -
 بوليا. استراتيجيةالتدريس ولصالح  استراتيجيةتعزى لمتغير 

اسي في حل المسألة تحصيل طلبة الصف السادس األس عدم وجود فروق في متوسط -
 الهندسية تعزى لمتغير الجنس.

تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة  عدم وجود فروق في متوسط -
 الهندسية تعزى لمتغير التفاعل بين استراتيجية التدريس والجنس.

 مستوى التفكير التأملي البعدي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير في متوسطوجود فروق  -
 بوليا. استراتيجيةالتدريس ولصالح  استراتيجية

مستوى التفكير التأملي البعدي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير  وجود فروق في متوسط -
 الجنس ولصالح اإلناث.



 د
 

مستوى التفكير التأملي البعدي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير  عدم وجود في متوسط -
 تدريس والجنس.ال استراتيجيةالتفاعل بين 

وفي ضوء تلك النتائج أوصى الباحث بضرورة تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام استراتيجية 
د دراسية ومواأخرى  مشابه للدراسة الحالية على صفوف جراء دراساتإبوليا في مادة الرياضيات، و 

  أخرى ومتغيرات أخرى.
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The effect of using Polya Strategy on the 6th grade students' 

achievement in solving mathematical Geometric Question and their 

reflective thinking in the governmental schools in the Directorate of 

Education – Southern Hebron. 

Prepared By: Osaid Alsharaha 

Supervised By: Dr. MuinJaber 

Abstract: 

This study aimed at investigating the effect of using Polya Strategy on the 6th grade 

students' achievement in solving mathematical Geometric Question and their reflective 

thinking in the governmental schools in the Directorate of Education – Southern Hebron. 

The purposive sample of the research study consisted of the sixth grade students (147 

males and females) from the governmental schools in the Directorate of Education – 

Southern Hebron in 2015-2016. 
The study was applied on a purposeful sample of the 6th grade student in the public 

schools. The researcher divided the students into two groups, control group (72 students) 

which was taught by using the traditional method of teaching and the other one is 

experimental group (75 students). Which was taught by using Polya Strategy. The 

researcher used the experimental method in his research. 

To achieve the aim of the study, the researcher prepared a teacher guide for the teachers. 

He also prepared two tools: an achievement test in solving mathematical Geometric 

Question and reflective thinking scale. Content validity and reliability were established 

for all tools. And in order to know the effect of using the Polya Strategy on the 6th grade 

students' achievement in solving mathematical Geometric Question and their reflective 

thinking; the means, standard deviations and covariance (ANCOVA) analysis were used 

to compare the means of the students' performance in the achievement test and the 

students' reflective thinking. 

The results of the study shows that: 

- There are statistically differences in the sixth grade students' achievement in 

solving mathematical Geometric Question due to the teaching method in favor of 

using Polya Strategy. 

- There are no  statistically differences in the sixth grade students' achievement in 

solving mathematical Geometric Question due to the students' gender 

- There are no statistically differences in the sixth grade students' achievement in 

solving mathematical Geometric Question due to the interaction between Polya 

Strategy and students' gender. 



 و
 

- There are statistically differences in the sixth grade students' reflective thinking  

level  due to the teaching method in favor of  using Polya Strategy  

- There are statistically differences in the sixth grade students' reflective thinking 

level due to the students' gender in favor of females. 

- There are no statistically differences in the sixth grade students' reflective thinking 

level due to the interaction between Polya Strategy and students' gender. 

In the light of the previous results, the researcher recommends the need to train teachers 

to use Polya Strategy in teaching math’s, and to conduct more researches on other 

subjects, grades and variables. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة: 7.7

إن للتربية أهمية مميزة في حياة األفراد والمجتمعات؛ لما لها من دور هام في المحافظة على تراث 
المجتمع، وهي أداة أساسية في تطور المجتمع وتقدمه، ومن وظائفها تنمية جوانب شخصية الفرد 

اضيات من تعتبر الريقد يرغب الفرد والمجتمع في تحقيقها، و إلى الغايات التي  جميعها، وصوالً 
؛ لما لها من دور مهم في نهضة األمم ورقيها، كما أن لها دور كبير في المهمة المواد الدراسية

 (. 5177ن )شبير،تكنولوجية التي يعيشها العالم اآلالصحوة العلمية وال

ألخرى ية برمتها، حيث إن الفروع المعرفية افي العملية التربو  أصيالً  وتشكل الرياضيات عنصراً 
تعتمد عليها، فما من فرع من فروع المعرفة إال وهو بحاجة ماسة إلى الرياضيات؛ لينتفع بها، 

 (.5111)رصرص، فالرياضيات هي أم العلوم وروحها

ها نوتعرف الرياضيات بأنها علم تجريدي من إبداع العقل البشري تهتم بطرائق التفكير، وتتصف بأ 
لغة عالمية تستخدم التعابير الرمزية المحددة بدقة، ومن أهم خواصها أنها طريقة ونمط للبحث 
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تعتمد على المنطق والتفكير العقلي مستخدمة سرعة البديهة ودقة المالحظة، حيث ُتعنى بشكل 
خاص باألساليب والعمليات المنظمة للكشف عن الخصائص والعالقات بين الكميات أو األشياء 

لعملية المتعددة حياة األهميتها الكبيرة في ال اً عّد سيدة العلوم بال منازع نظر وقياسها؛ ولذلك فهي تُ 
حل مشكالتها المختلفة؛ فالكثير من الناس يستخدم الرياضيات في مجاالت الحياة  ودورها في

 .(5171)أبو زينة،  المختلفة دون معرفته بالرياضيات

ية نستخدمها في حياتنا اليومية كعلم الجبر، والحساب، والهندسة، ونظر وتتعدد فروع الرياضيات التي 
األعداد وغيرها؛ فالحساب يعتبر لغة التداول في عالم المال واألعمال، والتجارة واألسواق والبنوك 

في  ،والبورصات، أما الجبر فيهتم بالمسائل الرياضية ويوظف الرموز لحل قضايا الحياة المختلفة
دسة ال تبعد عن حياتنا اليومية لحظة واحدة، وألهميتها كتب أفالطون على باب منزله حين أن الهن

  أواً نجار  أو اً طيع أحد تجاوزها سواء كان مهندس)ال يدخل هنا من ال يعرف الهندسة(، وال يست
 (.5111مصنع )النعواشي، عامل

، إذ Geo مة اليونانية لفي أصلها إلى الكل (Geo Metryوتعود كلمة هندسة في اللغة األجنبية )
على ذلك يكون المقصود من الكلمة قياس  ونعني بها القياس، وبناءً  Metryنعني بها األرض، و

 (.5112، األرض )كساب

وعلم الهندسة هو العلم الذي يبحث في المفاهيم والتعميمات الرياضية المتعلقة بالتطابق، والتكافؤ، 
 (. 5112، القات في الحياة )عبد اللهواألشكال الهندسية، وفي تطبيق هذه الع

وتكمن أهمية تدريس الهندسة في أنها تنمي قوة المالحظة عند الطلبة المبتدئين، وتعودهم على 
وسيلة لتنمية القدرات االستداللية لدى الطلبة، وتعمل على إعداد الطلبة الصغار  الدقة، وهي أيضاً 

، مصري )ال رياضية، وتنمي تفكيرهم المنطقيلممارسة البرهان الرياضي، وتنظم معلوماتهم ال
(. وقد ظهر علم الهندسة في مصر، عندما كان المصريون القدماء يمسحون أراضيهم بعد 5112

فيضان نهر النيل، ثم انتقل بعد ذلك إلى اليونانيين القدماء والهنود والعرب الذين أضافوا عليه 
أن استحدث العرب علم الجبر والمثلثات بعد  إضافات متعددة، وأسهموا في تطويره، وخصوصاً 

كثر ن العلم بقي وألأ(. وبالرغم من كل التطورات التي حصلت لعلم الهندسة، إال 5171، )أبو زينة
قليدية، وحتى يقوم علم الهندسة بدوره في مجاالت الحياة المختلفة من ألفي سنة في إطار النظرة اإل
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يجب أن يتعدى فهم خصائص األشكال وإدراك في هذا التطور الحضاري المتسارع  وخصوصاً 
 (.5171، العالقات والبراهين إلى تطبيق ذلك بحل المسألة الهندسية )أبو زينة

اقف الحياة من مو  رنا دورًا بارزًا وفّعااًل في كثيوتلعب الهندسة وحل المسألة الهندسية في حيات
تنمية  كان لتدريسها أهمّية ُقصوى فيم الفيزيقي المحيط بنا، لذلك المعاصرة، الرتباطها بالعالَ 

 ،)جبر حيط بهمم الممهارات وأساليب تفكير الطلبة المختلفة، وتطوير قدراتهم المكانّية لفهم العالَ 
5112.) 

لتمكينها  اً مستخدمة في مجال الرياضيات؛ نظر وتعد مهارة حل المسألة الهندسية من أهم المهارات ال
جديدة من المعرفة الرياضية، وتنمية القدرة على فرض الفروض  المتعلم من البحث البتكار طريقة

حلول رى أنها مفيدة للتوصل إلى الواختيار المالئم للقوانين الرياضية التي يحددها المتعلم، ويُ 
ف أسلوب حل المسألة الهندسية على أنه طريقة علمية الكتشاف جديد من المفاهيم عرّ الممكنة، ويُ 

 (.5115، تعميمات الرياضية المرتبطة بها )عفانةالهندسية واألفكار وال

ة؛ األساس لجميع األنشطة الرياضي يفه مهماً  وكذلك فإن عملية حل المسألة الهندسية تعد نشاطاً 
في حد  اً ضوعات الدراسات األخرى ليست هدففالمهارات والمعارف والتعميمات الرياضية وكل مو 

كالت طرائق حل المش مشكالته الحقيقية، لذلك فإن ذاتها، إنما هي وسائل تساعد الفرد على حل
من الطرائق الطبيعية لممارسة التفكير بوجه عام، فال رياضيات بدون تفكير، وال  الرياضية تعد

 (.5112، تفكير دون مشكالت )المصري 

وبالمقابل فإن حل المسألة الهندسية ليست طريقة سهلة؛ فهي ترتبط بعوامل عدة ترتبط بعوامل 
نيفات لتعدد التص اً لة الهندسية ال تكفي لحلها، نظر ، ولذلك فإن أي نظرة سطحية للمسأفرعية

المرتبطة بطبيعتها، من حيث إنها مسألة إيجاد كميات أو خصائص، أم إثبات أو برهان لقضايا 
 عليه فإن قدرة المتعلم على حل المسألة الهندسية ترتبط ارتباطاً  وأشكال ونظريات محددة، وبناءً 

البيئة التعليمية فية و بذكاء المعلم، وأسلوبه المتبع في استراتيجيات حلها في المواقف الّص  يقاً وث
 (.5112، )راشد

ومن أهم أهداف استراتيجيات حل المسألة الهندسية هو أن يصبح الطلبة أكثر ألفة مع تلك 
لمشكالت مواجهة ا االستراتيجيات، وعلى األمد البعيد فإن الهدف منها هو توظيف الطلبة لها في
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الحياتية، ونحن كشعب فلسطيني وما نتعرض له من مشكالت متعددة، بحاجة لتدريب طلبتنا على 
استراتيجيات متنوعة لحل المسائل الهندسية؛ وذلك التخاذ القرارات السليمة في الزمن والمكان 

 (.5112، المناسبين)عابد

ن هذه سية منها: استراتيجية بوليا وقد اشتق عالمسألة الهند حل وثمة عدة استراتيجيات في تدريس
االستراتيجية مجموعة استراتيجيات منها: استراتيجية كروليك ورودنيك، وضمت خمسة مراحل وهي: 

ومراجعة  ،قراءة المسألة وفهمها، واالستكشاف)االستقصاء(، واختيار استراتيجية للحل، وتنفيذ الحل
 (.5112، )أبو زينة الحل

لهندسية يعتبر حل المشكلة او  ؛ية بوليا الدعامة األساسية لحل المشكالت الهندسيةوتعد استراتيج
ب ؛ فطريقة التدريس الجيدة ال تتمثل في أداء المهارات التي يجاً ال يكلل بالنجاح دائم اً إبداعي اً نشاط

ة فأن تطبق بشكل صحيح يضمن النجاح، وإنما باالستراتيجيات والعمليات وأنماط التفكير المختل
التي يستخدمها الفرد في حل المسألة الهندسية، وهذا ما تركز عليه التربية الحديثة وهو تطوير 
أساليب التفكير لدى المتعلم وإكسابه للحقائق والمهارات والمفاهيم من خالل هذه األساليب. ولقد 

دسية، وحدد نقام بوليا بوضع الطرق والخطوات الرئيسة التي يمكن استخدامها في حل المسألة اله
أربع مراحل لحل المسألة الهندسية وهي: فهم المشكلة وتمثيلها في شكل توضيحي، ووضع الخطة 

قتراب من المشكلة وتحديد االستراتيجيات الالزمة للتطبيق، وتنفيذ الخطة من خالل إلمن خالل ا
وإمكانية  تهتطبيق هذه االستراتيجيات في محاولة لحل المشكلة، ومراجعة الحل والتأكد من صح

 (. 5112وعفانة،  ؛تعميمه )عبيد

لى حل من أنماط التفكير المختلفة التي تساعد المتعلم ع بكثيروترتبط عملية حل المسألة الهندسية 
المشكالت الهندسية مثل التفكير التأملي الذي يتطلب تحليل المسألة إلى عناصرها المختلفة، 

ر، وعلى المعلم في هذه الحالة مساعدة المتعلمين والبحث عن عالقات داخلية بين هذه العناص
على كيفية تحليل المسألة وربط العالقات فيما بينها باستخدام الحقائق والمفاهيم والتعميمات المرتبطة 

 (.5111، بها )النعواشي

ويعد التفكير التأملي أحد أنماط التفكير التي يجب على المعلم فهمها واستخدام الطرق المحفزة له؛ 
لتشجيع الطلبة على ممارسته، وهو ليس بعملية سهلة ألنه يحتاج إلى تركيز متواصل ليس فقط 
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في طريقة تصور المعرفة السابقة والحالية، وهذا ما يميزه عن التفكير  في الموضوع، وإنما أيضاً 
 (.5177، العادي)الحارثي

محددة في  العقلية إلى أهداف ، حيث يقوم بتوجيه العملياتاً موجه اً التفكير التأملي تفكير  ويعد
المشكلة المحددة التي تتطلب مجموعة معينة من استجابات هدفها الوصول إلى حل معين، وبهذا 

 (.5112، لحل المشكالت)سويد اً هادف اً عقلي اً يكون التفكير التأملي نشاط

، وهذا لقرارا من أجل اتخاذ إن التفكير التأملي يساعد المتعلم على تخطيط ومراقبة وتأمل أسلوبه
لم في عقل على إبقاء أثر التع هتساعدو يساعد المعلم على اتباع خطوات متسلسلة في عملية التعلم 

المتعلم، ويؤكد على التعلم ذي المعنى والمتمركز حول المتعلم، وهو جوهر ما تركز عليه 
ه قد يزيد من بدور  بل المتعلم، وهذااستراتيجيات التدريس الحديثة لبناء المعرفة وتكوينها من ق  

 (.5171المستوى التحصيلي للمتعلمين )القطراوي،

(، ودراسة أبو 5112(، ودراسة مقاط )5112(، ودراسة عابد )5171سطل )دراسة األ اتفقتوقد 
. األمر الذي يستوجب معه البحث عن على تدني التحصيل في مادة الرياضيات (5112ناموس )

لمسائل المستوى التحصيلي للطلبة، وإكسابهم القدرة على حل ا استراتيجيات تدريسية تساهم في رفع
الهندسية وتنمية مهارات التفكير الرياضي لديهم، وتعد استراتيجية بوليا من االستراتيجيات المهمة 
التي تساعد في رفع المستوى التحصيلي للطلبة في حل المسائل الهندسية، ولهذا جاءت هذه الدراسة 

ر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في لتحاول الكشف عن أث
 حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل.

 مشكلة الدراسة: 6.7

تعلم الرياضيات بشكل عام، وحل المسألة الهندسية بشكل خاص تواجه صعوبات كثيرة، وتشير إن 
السبب في ذلك قد يرجع إلى االستراتيجيات المتبعة من قبل المعلمين في الكثير من الدراسات أن 

لذلك يرى الباحث أّن استخدام استراتيجيات تتمحور حول الطالب مثل استراتيجية  طرائق تدريسها،
 تساعد في حل هذا الضعف. قد بوليا
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ن نتائج دولة ( أTIMSS, 2011وتشير نتائج تحليل االختبار الدولي في الرياضيات والعلوم )
الرياضيات، ( دولة شاركت في اختبار 42من أصل ) اً ( تنازلي22جاءت بالمرتبة الـ ) فلسطين

( من بين الدول العربية. وهذه النتائج تضع فلسطين في صف الدول 77من أصل ) اً والسابعة تنازلي
بة مستوى لى أن نسفي الرياضيات من الدول المشاركة، وقد أشارت النتائج إ العشر األقـل تحصيالً 

(، في حين بلغ مستوى الطلبة الذين %7الطلبة الذين يستطيعون التحليل والتفسير والتعميم بلغت )
(، أما مستوى الطلبة الذين يستطيعون التطبيق في %2يستطيعون التطبيق في مواقف معقدة )

تصنيفهم من  ( من الطلبة تم%12أن ) اً (، وأشارت النتائج أيض%71بلغ ) مواقف عادية فقد
 (.5175مستوى الطلبة الذين لديهم معرفة في المفاهيم األساسية )عفونة، 

 أن نتائج االختبارات الموحدة في الرياضيات إلى وأشارت إحصائيات مديرية تربية جنوب الخليل
كشفت عن مستوى تحصيلي متدنٍ  للطلبة وخاصة في حل المسائل الهندسية، والمسائل التي 

 التفكير العليا. تتطلب مهارات

من الصعوبات التي تواجه الطلبة في حل المسائل الهندسة، ظهرت اّتجاهات عديدة، تدعو  وللحد
إلى مساعدة المتعّلم على اكتساب استراتيجيات التفكير في حل المشكالت الهندسية؛ فالطلبة 

مها، وحّل ة، وتنظييتعّلمون محتوى الهندسة بعمٍق أكثر عندما يقومون بتوليد المعرفة الهندسيّ 
مسائلها، وتطبيقها بأنفسهم وألنفسهم، بشكل يدعم تركيزهم على التأّمل، واالستقصاء، واّتخاذ القرار، 
مّما ُيؤدي إلى تسهيل عملّية استخدامهم لهذه المعرفة الهندسّية وتوظيفها في مواقف مختلفة في 

فكير التأملي حل المسألة الهندسية والت على تحسين تحصيلهم في اً أيض بيئتهم المادّية ، وُيساعدهم
 (. 5112؛ جبر، NCTM,2000) افي حله

 يحاول الباحث استقصاء أثر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل وللتغلب على تلك الصعوبات
طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية 

 جنوب الخليل.

 

 



7 
 

 أسئلة الدراسة: 4.7

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

ما أثر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة 
 الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل؟

 :اناآلتي انالفرعي نثق عن هذا السؤال الرئيس السؤاالوقد انب

تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية  هل توجد فروق في متوسط -
 التدريس والجنس والتفاعل بينهما؟ استراتيجيةتعزى إلى 

عزى طلبة الصف السادس األساسي ت لدى مستوى التفكير التأملي هل توجد فروق في متوسط -
 التدريس والجنس والتفاعل بينهما؟ استراتيجيةإلى 

 فرضيات الدراسة: 3.7

 ولإلجابة عن أسئلة الدراسة صيغت الفرضيات اآلتية:

( في  α≤1.12ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية األولى: 
تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية تعزى لمتغير  متوسط

 التدريس. استراتيجية
( في  α≤1.12ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الفرضية الثانية:

 تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية تعزى لمتغير الجنس. متوسط
( في  α≤1.12ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثالثة: 

اسي في حل المسألة الهندسية تعزى للتفاعل بين تحصيل طلبة الصف السادس األس متوسط
 التدريس والجنس. استراتيجية

( في  α≤1.12ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الرابعة: 
 راتيجيةاستمستوى التفكير التأملي لدى طلبة الصف السادس األساسي تعزى إلى  متوسط

 التدريس.
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( في  α≤1.12توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  الالفرضية الخامسة: 
 مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الصف السادس األساسي تعزى إلى الجنس. متوسط

( في  α≤1.12ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية السادسة: 
السادس األساسي تعزى للتفاعل بين مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الصف  متوسط

 التدريس والجنس. استراتيجية

 أهداف الدراسة: 1.7

 تهدف الدراسة إلى:

التعرف على أثر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل  -
 المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل.

التفكير التأملي لدى طلبة الصف السادس  وليا في مستوى استقصاء أثر استخدام استراتيجية ب -
 األساسي بمدارس مديرية جنوب الخليل.

تحصيل طلبة الصف السادس أساسي في  في متوسط وجود فروق دالة إحصائيًا  استقصاء -
 غير الجنس.لمت اً بمدارس مديرية جنوب الخليل تبع حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي

 ة الدراسة:أهمي 2.7

تستمد الدراسة أهميتها من خالل الموضوع الذي تتناوله بالبحث عن أثر استخدام استراتيجية بوليا 
في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي في 

على الصعيد فمديرية جنوب الخليل. ولهذه الدراسة أهمية على الصعيد النظري والعملي والبحثي؛ 
النظري تتمثل فيما تقدمه من إطار نظري حول أثر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة 
الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي في مديرية جنوب الخليل، 

طوير توأما على الصعيد العملي فقد تفيد معلمي ومعلمات الرياضيات في الصف السادس في 
أساليب تدريسهم والتعرف على أساليب حديثة في حل المسألة الهندسية، وقد تفيد المشرفين 
التربويين في عقد دورات تدريسية لمعلمي ومعلمات الرياضيات، وقد تنمي الدراسة مهارات التفكير 
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ول متغيرات االتأملي لدى الطلبة، وأما على الصعيد البحثي فقد تفتح المجال أمام دراسات أخرى تتن
 مختلفة لم تتطرق إليها الدراسة الحالية.

 حدود الدراسة:1.7

 تم تعميم نتائج الدراسة ضمن الحدود اآلتية:

رستي مدالحدود البشرية: اقتصرت حدود هذه الدراسة على طلبة الصف السادس األساسي في 
 .في مديرية جنوب الخليلذكور طه الرجعي األساسية وبنات األقصى األساسية 

الحدود المكانية: اقتصرت حدود هذه الدراسة على المدارس الحكومية التابعة لمديرية جنوب 
 الخليل.

 .2015/5172الحدود الزمانية: طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي 

 الحدود المفاهيمية: اقتصرت نتائج هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها.

دود اإلجرائية: اقتصرت نتائج هذه الدراسة على األدوات المستخدمة فيها وعلى مدى صدقها الح
 وثباتها.

الحدود الموضوعية: اقتصرت نتائج هذه الدراسة على الوحدة األولى )الهندسة والقياس( من كتاب 
 .2015/5172الرياضيات الجزء الثاني المقرر للصف السادس األساسي للعام الدراسي 

 مصطلحات الدراسة: 7.7

 استراتيجية بوليا:

لتسهيل طرق اكتشاف الحل  هاماً  هي استراتيجية أو خط عمل حل المشكلة والتي تعد دليالً 
. مراجعة 4. تنفيذ الحل. 2. وضع خطة حل. 5. فهم المشكلة. 7وهي على أربعة مراحل: 

 (.5112)بدوي، الحل

م المشكالت الهندسية في الرياضيات والتي ت ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها استراتيجية لحل
استخدامها في حل تدريبات وتمارين ومسائل الوحدة األولى )الهندسة والقياس( من كتاب 
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، وذلك  2015/5172الرياضيات الجزء الثاني المقرر للصف السادس األساسي للعام الدراسي 
 ذ الحل، ومراجعة الحل.فهم المشكلة، وضع خطة حل، وتنفي من خالل أربعة مراحل وهي:

 الطريقة االعتيادية:

تعليم تستند بالدرجة األساسية على دليل المعلم في تدريس وحدة الهندسة والقياس هي طريقة 
المقررة للصف السادس في كتاب الرياضيات الجزء الثاني للصف السادس األساسي للعام 

 .2015/5172الدراسي

 المسألة الهندسية: 

لم عند هذا المتع متعلم، وال يكون لهذا الموقف حل جاهزيز يتعرض له الهي موقف جديد ومم
 (.5111، سالمة(في حينه 

ا بأنها مشكلة هندسية تواجه الطالب وتتطلب منه التفكير فيها وتحليله ويعرفها الباحث إجرائياً 
 واستخدام ما تعلمه سابقًا للوصول إلى الحل الصحيح.

 التحصيل الدراسي: 

تم عن طريقه اكتساب المعلومات والمعارف والحقائق والقيم واالتجاهات المتعلقة نشاط عقلي ي
ليات منظمة سواء كانت مدرسة أو مؤسسة آبالجوانب المعرفية واالجتماعية والدافعية عن طريق 

 ،تعليمية، ويستدل عليه بالدرجات التي يحصل عليها نتيجة االختبارات المقننة والتحصيلية )بارود
5171) 

يعرفه الباحث إجرائيًا بأنه قدرة طلبة الصف السادس األساسي في مدرستي ذكور طه الرجعي و 
األساسية وبنات األقصى األساسية على التفكير وحل المسائل الهندسية الواردة في االختبار 

 التحصيلي في وحدة الهندسة والقياس، والذي تم إعداده من قبل الباحث. 

 التفكير التأملي: 

وى تأمل الفرد للمواقف الرياضية المحددة وتحليلها إلى عناصرها، ورسم الخطط الالزمة هو مست
 (. 5112لفهمها حتى يصل إلى النتائج وتقويمها )عبيد وعفانة، 
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ويعرفه الباحث إجرائيًا بأنه مستوى تأمل طالب الصف السادس األساسي للمواقف الرياضية 
( فقرة تم تطويرها باالعتماد على األدب النظري 71الهندسية المحددة في استبانة مكونة من)

( تقيس كل فقرة منها مستوى التفكير التأملي لدى المتعلم من 5175ودراسة )أبو عواد وعياش، 
 خالل استجابته على تلك الفقرات.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 مقدمة:ال

يحتوي و  ،اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة بالدراسةتضمن هذا الفصل من الدراسة، 
اإلطار النظري على ماهية الرياضيات وأهميتها وخصائصها وفروعها، وماهية الهندسة، وتطور 
علمها، وأهداف تدريسها، وأسباب تدريسها، وأهمية تعلمها، باإلضافة الحتوائه على ماهية المسألة 

ب توافرها فيها، وماهية حلها، وأهمية حلها، والشروط الواجب على الهندسية، والشروط التي يج
المعلم مراعاتها عند حلها، والصعوبات التي يتعرض لها الطلبة أثناء حلها، واستراتيجيات حلها، 

 محور هذه الدراسة، ومراحل استراتيجية بوليا،ها استراتيجية بوليا والتي تعد والتي من ضمن
وماهية التفكير، وأساليبه، والتفكير التأملي الذي يعتبر المحور الثاني من وأهميتها، ومميزاتها، 

محاور هذه الدراسة، ومفهومه، وخصائصه، والعمليات العقلية المتضمنة فيه، ومهاراته، 
ومستوياته، وأهميته، ومراحله، ودور المعلم في تنميته، واألمور الواجب مراعاتها عند تدريب 

 في حل المسائل الهندسية.الطلبة على استخدامه 
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 اإلطار النظري:1.2 

( بأن الرياضيات لغة عالمية لجميع الثقافات والحضارات، وهي من أهم األنشطة 5177يرى شبير)
التعليمية التي تقدم لجميع الطلبة في مستويات التعليم المختلفة؛ لما لها من إنجازات في النهضة 

معلم الرياضيات بطبيعة المادة التي يعلمها لطلبته؛ ألن  العلمية المعاصرة، ومن المهم أن يعيّ 
هذا اإلدراك يساعد على اختيار أفضل األساليب واالستراتيجيات لتعليم طلبته، وهذا بدوره يؤدي 

 إلى مساعدة الطلبة على تحقيق األهداف المرجوة من تعليم الرياضيات بأسهل الطرق المتاحة.

 ماهية الرياضيات: 1.1.2

الرياضيات مع مرور الزمن والتطور التكنولوجي، فالرياضيات القديمة تختلف عن  تطور علم
بشكل عام  ف الرياضياتعرّ الرياضيات الحديثة، في موضوعاتها وطريقة ومنهج البحث فيها، وتُ 

ف رّ ععلى أنها دراسة البنى المجردة باستخدام المنطق والتدوين الرياضي، وبشكل أكثر عمومية تُ 
األعداد وأنماطها، وهي تتعامل مع الكميات المجردة مثل: العدد والشكل والرمز  بأنها دراسة

نماط بداع العقل البشري، ويهتم هذا العلم بأإوالعمليات، وبذلك فالرياضيات هي علم تجريدي من 
التفكير وطرائق الحل، والرياضيات لغة عالمية، تعتمد على سرعة البديهة وسعة الخيال ودقة 

لذلك قيل: إن الرياضيات هي سيدة العلوم بال منازع، وبالوقت ذاته هي خادمة هذه المالحظة؛ 
 (.5174، العلوم)أبو عقيل

 أهمية الرياضيات:2.1.2 

د قدخلت الرياضيات في العديد من المجاالت، فهي تجمع ما بين الصعوبة والتسلية؛ فصعوبتها 
ي إيقاظ وأسلوبها المنطقي الذي له دوره فمن في كونها تحتاج إلى التفكير، وطرائق التنظيم، تكّ 

ة وتلعب الرياضيات دورًا مهمًا في الحياة العملي وتنمية المهارات العقلية.الفكر، وشحذ المواهب، 
فهي لغة العلوم، ويصعب بدون استخدام أدواتها التعبير عن كثير من المفاهيم العلمية وفي جميع 

بريطانيا والواليات المتحدة الرياضيات عاماًل مؤثرًا في برت دول متقدمة مثل المجاالت، كما اعتَ 
 (.5111، التقدم والتنمية، حتى وصفت بسفينة الدول المتقدمة )الكبيسي

 ( أنه يمكن حصر أهمية الرياضيات في:5111ويرى النعواشي )
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، ءإن الرياضيات هي لغة العلوم، وهي تدخل في معظم العلوم في علم الفيزياء، وعلم الكيميا -
 يها.لموضوعات كثيرة ف أساسياً  وعلم الفلك، وعلم اإلحصاء، حيث تعد مسائل الرياضيات جزءً 

إن الفضل يعود للرياضيات في تحديد منهجية كل من طريقة االستدالل االستنتاجي وطريقة  -
االستدالل االستقرائي بشكل واضح، وهذا بدوره أدى الى اكتشاف طرق تعلم وتعليم مفيدة في 

 اضيات والمواد الدراسية األخرى.الري

تعمل الرياضيات على بناء التفكير المنطقي، والبرهان الصحيح، والدقة في االستنتاج، والنقد  -
 البناء لدى الطلبة.

صحيحة  ، فهي تنمي في الطالب قيم راقية، واتجاهاتوتقديره لذاتهتنمي لدى الطالب الثقة بالنفس  -
التركيز، والسعادة عندما يحل المسائل، الن طبيعة المسائل في كالصبر، وسعة الصدر، وزيادة 

 نسان لديه ميل للتغلب عليها.ياضيات فيها نوع من التحدي، واإلالر 

إن التجريد في الرياضيات مؤشر لتطور العقل البشري والفكر اإلنساني، والبد من أن يتناسب  -
في التجريد  راً ال يجب أن نبالغ كثي ية، فمثالً مستوى التجريد مع عمر الطالب المتلقي للمعرفة الرياض

بالنسبة لطلبة المرحلة األساسية، ومن الجدير بالذكر أن نذكر أن التجريد أدى إلى تطوير المزيد 
من الرياضيات ونموها بسرعة مذهلة؛ إذ كلما انفصلت الرياضيات عن الواقع استطاعت أن تتبنى 

 تطبيقات في المستقبل.قواعد وقوانين جديدة يمكن أن نجد لها 

عتبر ، حيث يُ متشكل الرياضيات التكنولوجيا العقلية للعلم وتعمل على تقديم األدوات الذهنية للعالَ  -
مج وإنما عداد البراإ الحاسوب مدين للرياضيات في جميع جوانبه، وقد كان لها دور ليس فقط في 

 في أجزاء الحاسوب ومكوناته.

 خصائص الرياضيات: 3.1.2
 ( أن للرياضيات عدة خصائص هي:5111الطنة )يرى 

التجريد: وهو االنعزال عن الواقع والبعد التام عنه، وهذه الخاصية مميزة للرياضيات وبه تعلم  -
 الرياضيات كمنهج للتفكير وكلغة.
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 تمتاز لغة الرياضيات عن اللغة العادية بدقة التعبير ووضوحه واختصاره. -

 .ائقها وخلوها من العوامل العاطفية التي تؤثر في استخالص النتائجتمتاز الرياضيات بوضوح حق -

 تعد الرياضيات اللغة التي تتكلم بها العلوم الطبيعية، وهي الطريق إلى التفكير في هذا العالم. -

على اللغة الدقيقة والمنطق السليم لذا فهي تعود الطالب على  كلياً  تعتمد الرياضيات اعتماداً  -
 ليم والوصول إلى النتائج المرجوة بأسهل طريقة.التفكير الس

 فروع الرياضيات: 3.7.6
 للرياضيات عدة فروع منها:

هو العلم الذي يعالج األرقام، واألعداد، والعمليات الحسابية وخواصها، ولقد شملت  الحساب: -
ات ذدراسة على الحساب بناء الخوارزميات إلجراء العمليات الحسابية والبحث عن تماثالت أعداد 

 خصائص مميزة كاألعداد األولية.

التحليل الرياضي: هو الدراسة المنظمة للعمليات الالنهائية، وتعتبر طرق التكامل التي وضعها  -
 التي وضعها العالم نيوتن األساسالعالم ريمان، وطرق التفاضل المعتمدة على مفاهيم النهاية 

غر نهاية وفكرة الكميات المتناهية في الصكانت فكرة الال للتحليل الرياضي المعاصر، وقديماً 
 مصدر حيرة وازعاج للرياضيين القدامى.

خدم علم الجبر منذ القدم وحتى يومنا هذا، فالجبر الكالسيكي كان عبارة عن دراسة استُ  الجبر: -
ادية، كانت ألشياء م وقدموسعة ومجردة لألعداد واألسئلة التي يتناولها متعلقة بأشياء ملموسة، 

كانت اإلجابة عليها تتم بطرق مناسبة منها طريقة الرسم البياني، وطريقة الحذف، وطريقة  وقد
التعويض وغيرها من الطرق، وأما بالنسبة للجبر الحديث فهو نظام مجرد واستنباطي مبني على 

 ريات في هذهفالنظ، المسلمات، والبنيات الرياضية التي يضمها كالزمرة والحلقة غاية في العمومية
 .(5171، أبو زينة) البنيات تنطبق على حاالت خاصة

تعد الهندسة أحد فروع الرياضيات المهمة التي تربطه بالعالم الحقيقي حيث يتم تطبيق  الهندسة: -
معلوماتها في شتى مجاالت الحياة، كما أـنها تعتبر من المواد التي تساعد الطلبة على تحسين 
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على ربط العالقات والحقائق، واستخدام أساليب البرهان أساليب تفكيرهم، عن طريق التدريب 
لتفكير أساليب ا اكتسابالمتعددة للوصول إلى الحل الصحيح، وهذا بدوره يساعد الطلبة على 

السليمة، وتزداد أهمية الهندسة نتيجة التساع كمية المعلومات وما يصاحبها من اكتشافات 
 (.5111، الت الحياة )الطنةضافات مستمرة وتغيرات سريعة في كافة مجاإو 

 ماهية الهندسة:

جاءت كلمة الهندسة من اللغة الالتينية والتي تعني علم قياس األرض، وبما أن الفراغ شكل من 
أشكال العالم الفيزيائي الذي نعيشه اليوم، فإن الهندسة ترتبط بالجانب التطبيقي لها في علم 

جسم سطواني الشكل يرتبط به مفهومان مجردان عن الالجسم الفيزيائي كالحجر اال الفيزياء، فمثالً 
راغ الفيزيائي، لى الفإرجع أولهما: الفراغ الذي يشغله الجسم، وثانيهما: شكله االسطواني؛ فاألول يَ 

عالم إقليدس الذي لى الإرجع الفضل في تأسيس علم الهندسة لى الفراغ الرياضي، ويَ إرجع والثاني يَ 
ي مادة ف اً بدأع به مبادئ الهندسة اإلقليدية التي ال غنى عنها ألف كتاب سماه األصول ووض

 (.5171الرياضيات)شواهين وبدندي،

ن المادة التي تتناولها كثيرة متنوعة وذات أقسام وفروع من الصعب تحديد تعريف للهندسة، ألو 
وحجم  لعديدة، ويمكن القول بأن الهندسة: هي علم دراسة الفراغ والمقدار وهي تهتم بموضوع شك

عبد ) ق الى خواصها المادية الفيزيائيةومساحة األشكال والمجسمات الهندسية، ولكن ال تتطر 
 (.5112، الله

بحث عن سمات األشكال ( الهندسة على أنها أحد فروع الرياضيات الذي يَ 5177عرف طافش )وتُ 
شتق منها ات التي تالهندسية والعالقة بينها بطريقة استنباطية اعتمادًا على المسلمات والنظري

 بطريقة علمية.

 تطور علم الهندسة: 

ذكر المصادر إلى البابليون، حيث كانت الهندسة عندهم تتعلق بعمليات يعود تاريخ الهندسة كما تَ 
عرفون القواعد العامة لحساب مساحة العديد من األشكال الهندسية مثل: القياس، فقد كانوا يَ 

قطر عرفون أن محيط الدائرة يساوي ثالثة أمثال ال، كما كانوا يَ المستطيل، والمثلث، وشبه المنحرف
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تساوي ثالثة، ثم جاء بعد ذلك المصريين القدماء، وقد كانوا يقومون بتقسيم  "ط"ن أعلى اعتبار 
لى أسس هرامات عهندسية مختلفة، وقاموا ببناء األ أراضيهم بعد فيضان نهر النيل الى أشكال

عني عندهم قياس األرض، ثم جاء اإلغريق وحولوا الهندسة إلى شيء هندسية، وكانت الهندسة تَ 
خر غير قياس األرض، وجعلوا الهندسة تعتمد على التفكير المنطقي وبدأت على يد طاليس، آ

 وهو أول من استخدم البرهان المنطقي في دراسة الهندسة.

نشاء س، وقام أتباعه بإجاء بعد طاليس عالم إغريقي يعد من أشهر علماء الهندسة وهو فيتاغور 
ما يسمى بالمدرسة الفيتاغورثية التي قدمت أهم وأعظم اإلنجازات الهندسية حتى يومنا هذا، حيث 

 711درسوا خواص الخط المستقيم، والمستقيمات المتوازية، وأثبتوا أن مجموع زوايا المثلث يساوي 
سة هو إقليدس صاحب كتاب درجة، وبدأوا بهندسة المسلمات، وأول من نجح ببناء تلك الهند

العناصر الذي احتوى على عدد محدود من المسلمات والبديهيات التي استخدمها في تصميم 
 هندسة جديدة.

، ماءسع عشر على يد العديد من العلقليدية في منتصف القرن التاإبعد ذلك ظهرت الهندسة الال
 (.7222، ، والتبولوجي)سالمةسقاطيةهندسة التحويالت، واإل :قليديةإوقد ضمت الهندسة الال

 أهداف تدريس الهندسة:

 ( أهم أهداف تدريس الهندسة بما يأتي:5112ويلخص كساب )

ا في ألهميته امتالك المعلومات المالئمة عن األشكال الهندسية في المستوى والفراغ؛ نظراً  -
ط بالطلبة، ي المحيم الفيزيقلى جانب ارتباطها بالعالَ إمواضيع أخرى مثل: التفاضل، والتكامل، 

وذلك على مراحل متسلسلة، تبدأ بالرسم والقياس وعمل النماذج الهندسية بطرق عملية، ثم التسلسل 
 منها نحو الدراسة االستنتاجية المبنية على المسلمات والنظريات والبرهان.

رياضية لامتالك الطلبة لمهارة تطبيق الطريقة االستداللية كالتفكير والبرهان في المواقف ا -
 المختلفة.

إتاحة الفرصة أمام الطلبة لممارسة التفكير االبتكاري، وتشجيعهم على التفكير واألصالة  -
 والمبادأة.
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 دراسة أساليب التفكير المختلفة عند حل المسائل الهندسية. -

 أسباب تدريس الهندسة: 

 هناك سببان رئيسيان لتدريس الهندسة وهما:

ف عالمنا الطبيعي وفهمه وتمثيله من جهة وذلك المصنوع من قبل تساعدنا الهندسة على وص -
اإلنسان من جهة أخرى، فهي جزء أساسي من حياتنا اليومية، وكذلك تعتبر جزء أساسي من 

 أعمال المعمارين، والمهندسين، وغيرهم.

 مكن للهندسة أن تعزز القوة الرياضية بثالث طرق وهي:يُ  -

 ات.ن موقف الطلبة نحو الرياضيحسّ هندسة مسليًا، وهذا بدوره يُ مكن أن يكون العمل في الأ. يُ 

 كثيرة للطلبة لالنخراط في عمليات االستقصاء الرياضي، وحل اً عطي الهندسة فرصمكن أن تُ يُ  .ب
 المسائل، والتفكير.

 (.5114)السواعي،تعمل النماذج الهندسية على جعل المواضيع الرياضية أكثر شموالً  .ج

 أهمية تعلم الهندسة:

تم تطبيق م الحقيقي، حيث يتعد الهندسة عنصرًا هامًا في منهاج الرياضيات، تربط الطالب بالعالَ 
 معلوماتها في شتى مجاالت الحياة، وتكمن أهمية تعلم الهندسة في النقاط اآلتية:

تعد الهندسة بوصفها علم الفراغ ذات أهمية خاصة في واقع الحياة، فعلى سبيل المثال: إذا  -
إيجاد مساحة قطعة أرض فإننا نقوم بتقسيمها إلى مثلثات معتمدين على قانون مساحة أردنا 

 المثلث.

بين علوم االستدالل، فطريقة عرض الهندسة التي تعتمد على  مميزاً  تشغل الهندسة مكاناً  -
 نمي فيهم قوة المالحظة.الفرض واالستنتاج تعود المبتدئين على الدقة، وتُ 

ة بد من إعداد طلبة المرحلة االبتدائي ذ الإلتنمية القدرات االستنتاجية، تعد الهندسة وسيلة  -
ا يبدو له بأن م قتناعاللممارسة البرهان الرياضي، ويجب أن يصل طالب المرحلة االبتدائية إلى 
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، فالبد أن يقيم الحجة والبرهان إلثبات صحة هذا ليس من المهم أن يكون صحيحاً  واضحاً 
 الوضوح.

دسة لغة هامة للكشف واالستدالل، ولذلك من المهم أن يتمتع الطلبة بميزة تعلمها، تعد الهن -
يلجأون إلى الرسم البياني لمساعدتهم على التفكير الحدسي، فاستخدام طريقة الرسم  فالطلبة غالباً 

 البياني مهمة؛ ألنه من خاللها يمكن اكتشاف صحة نتيجة.

رس دالقرن التاسع عشر علم التحويالت؛ إذ تُ  الهندسة هي فن التحويل؛ إذ أصبحت منذ -
 وى التماثل من خالل الورق المقفابتداء من االبتدائية يمكن دراسة  الهندسية، تعديالت األشكال

 (.5172، ث)شع

( أن أهمية تعلم الهندسة تكمن في كونها وسيلة لتوفير فرص كبيرة للطلبة 5111وترى الطنة)
بنوا العالقات الجديدة مما يؤدي إلى توفير مجال خصب لتنمية لكي ينظروا ويقارنوا ويقيسوا وي

التفكير لديهم، وهذا بدوره ينمي الذكاء عندهم ويجعلهم يستخدمون طرق التفكير الصحيحة المالئمة 
 من استقراء واستنباط لحل المسائل الهندسية.

 المسألة الهندسية: 5.1.2

العلماء والتربويين، إلى حد أن أصبحت عملية حازت المسألة الهندسية على الكثير من اهتمام 
تعليم الطلبة الستراتيجيات حل المسألة الهندسية في المدارس هدف من األهداف الحديثة في مادة 

( بأن تعليم 7212الرياضيات، ولقد أقرت اللجنة القومية لمرشدي الرياضيات األمريكية عام )
 ساسية لتدريس الرياضيات، وأن حل المسألة الهندسيةالطلبة لحل المسألة الهندسية هو القاعدة األ

يعد الطريقة لتطبيق المعرفة السابقة لدى الطلبة عن الرياضيات على وضع جديد وغير 
 (. 5112، مألوف)نواهضة

 ماهية المسألة الهندسية:

 موقف جديد يواجه المتعلم وليس له حل جاهز في أنها ( المسألة الهندسية5171أبو زينة) يعّرف
  .ن من حلهليتمك حينه، ويتطلب منه أن يفكر فيه، ويحلله ومن ثم يستخدم ما تعلمه سابقاً 
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موقف يواجه الفرد ويتطلب منه حله عن  بأنها ( أن المسألة الهندسية5112علوان)ُيعّرف بينما 
طريق عقله ومحاوراته في الوصول إلى ذلك الحل المطلوب، وبما يتالءم مع الموقف الذي 

 يواجهه.

( المسألة الهندسية على أنها موقف كمي تم وضعه في صورة كلمات، 5112عرف بدوي)ويُ 
ويحتوي على سؤال يحتاج إلجابة، وال يدل الموقف على العمليات والخطوات المطلوبة للوصول 

 إلى اإلجابة، ويستخدم فيه التفكير السليم للوصول إلى عالقات تربط بين عناصر الموقف.

( بأنها موقف جديد يتعرض له الطالب ألول مرة دون أن يكون لديه 5114ياب)عرفها دبينما يُ 
 استجابة جاهزة لهذا الموقف، ويحتاج مهارات عقلية عليا للوصول إلى الحل الصحيح.

عرف الباحث المسألة الهندسية بأنها مشكلة هندسية تواجه الطالب وتصاغ بصيغة لفظية وحل ويُ 
 استخدام المفاهيم والقوانين والمهارات المتنوعة الالزمة لحلها. هذه المشكلة يتطلب من الطالب

 الشروط التي يجب توافرها في كل مسألة هندسية:

 لومات.على تلك المع يكون اإلجابة عليه مستنداً  أن تبين المسألة الهندسية معلومات وهدفاً  -

ى حدود علومات المتوفرة إلللتحقيق عن طريق ترجمة الم أن يكون هدف المسألة الهندسية قابالً  -
 رياضية أو تطبيق القوانين في مجاالت رياضية متنوعة.

أن تكون المحاولة الفردية لحل المسألة الهندسية أو تحقيق الهدف المراد منها غير جاهز في  -
 (.5115، ذاكرة الطالب أو عمل إجراءات حل المسألة الهندسية بمجرد رؤيتها)عفانة

 وماهيتها: حل المسألة الهندسية

ينبثق حل المسألة الهندسية من كونها عملية دينامية متطورة، تكمن فيها مجموعة من العمليات 
الفردية المكتسبة التي يستحضرها الفرد ليستخدمها في الموقف الذي يجابهه، فحل المسألة 

بين ما  ،يةلالهندسية هو أداء عقلي يتميز بالقدرة على إدراك العالقات بين عناصر الموقف الداخ
هو معطى وما هو مطلوب، وذلك عن طريق التطبيق المنظم لمعرفة الفرد وتفكيره، وإعادة تشكيله 
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للعناصر المتضمنة في الموقف لتعرف ما بينها من عالقات تؤدي بالمتعلم إلى تفسير وإثبات 
 (.5112المطلوب والحصول على إجابة للمسألة)جبر،

الهندسية على أنها طريقة علمية في التفكير الستنباط األفكار ( حل المسألة 5115عرف عفانة)ويُ 
 والمفاهيم الرياضية الجديدة.

( باإلدراك السليم لعالقات محددة في الموقف، سواء أكان هذا الموقف 5112عرفها إبراهيم)بينما يُ 
 لصحيح.اعلى صورة كمية أو رمزية، ونتيجة لهذا اإلدراك يستطيع الطلبة حل المسألة إيجاد الحل 

أن حل المسألة الهندسية  (NCTM,2000ويرى المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكا)
ال عملية تطبيق للمعرفة الهندسية المكتسبة في مواقف جديدة غير مألوفة، وهذا الوصف إما هو 

األساليب  نعند التمييز بين اإلجابة التي يقدمها الطلبة للمسألة الهندسية، وبي ربما يكون مناسباً 
أو الخطوات واإلجراءات التي يستخدمونها في الوصول إلى تلك اإلجابة؛ فاألساليب واإلجراءات 

ات، بنى عليها مناهج الرياضيالمستخدمة في عملية حل المسألة الهندسية، هي الجوهر التي تُ 
 (.5112بما فيها منهاج الهندسة)بدوي،

ل: سهم في تنمية المهارات العلمية لدى الطلبة، مثة يُ وتشير الدراسات إلى أن حل المسألة الهندسي
طرح األسئلة، والمالحظة)مراقبة األشياء بدقة(، واكتشاف التشابه واالختالف)المقارنة(،ـ 
والتصنيف، والتسجيل)الكتابة والتمثيل باألشكال(، والتفسير )قراءة األشكال والرسومات والجداول 

اسة المعلومات الستخالص أجوبة عن أسئلة الباحث(، للحصول على معلومات(، والتحليل)در 
)الحصول على معلومات لم تكن معروفة(، والتنبؤ )طرح أسئلة عن حدوث شيء في  واالستنتاج

من معلومات سابقة معروفة(، واقتراح التعليالت )اقتراح تعليل أو تفسير لكيفية  المستقبل انطالقاً 
حياة العملية)تطبيق(، والتفكير الواقعي، وحب حدوث شيء ما(، وتوظيف المعلومات في ال

 (.5112االستطالع )جبر،
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 أهمية حل المسألة الهندسية:

تكمن أهمية حل المسألة الهندسية، في أنها العملية التي بوساطتها يتعلم فيها الطلبة مفاهيم 
ي مواقف ف وحقائق وتعميمات ومهارات هندسية، تساعد في تحسين قدراتهم التحليلية واستخدامها

 مختلفة، وتزيد من دافعيتهم نحو الهندسة، مما يجعل محتواها أكثر إثارة ومتعة لهم.

وتعد عملية حل المسألة الهندسية وسيلة إلثارة الفضول العقلي، وحب االستطالع، حيث يكتسب 
ة لالمتعلم من خاللها مفاهيم وقوانين وتعميمات يقوم بتطبيقها في مواقف جديدة، كما أنها وسي

لتدريب الفرد على مواجهة المشكالت التي تواجهه في حياته اليومية، وتعمل على إثارة دافعية 
 (.5112الطلبة وتحفيزهم نحو عملية التعليم )أبوزينة،

إن حل المسألة الهندسية ليست بسهولة تطبيق المبادئ والقوانين الهندسية، لكنها عملية تتطلب 
ها، وتجريب ، وإيجاد عالقات بينلمبادئ الهندسية التي تعلمها سابقاً من المتعلم استدعاء المفاهيم وا

الفروض المناسبة للموقف المتمثل في المسألة، وبالتالي فإن حل المسألة الهندسية بهذا الشكل 
، أي أن حل المسألة الهندسية يعني االستجابة المناسبة لوضع جديداً  نتج تعلماً ما هو إال عملية تُ 

له المتعلم من قبل، وليست لديه حلول جاهزة له، وهذا يتطلب من المتعلم أن  جديد لم يتعرض
ي ليتمكن من حلها )البكر  يفكر في المسألة الهندسية، ويحللها ويستخدم ما تعلمه سابقاً 

 (.5117والكسواني،

 ق الخبرات، وتحقمكانة مهمة تحتل الهندسة في مناهج الرياضيات بالمرحلة األساسية العليا كماو 
الهندسية أهدافها التربوية في هذا العصر المتغير، كان البد من استخدام استراتيجيات تدريسية 

ما يتالءم مع طبيعة ب وعملياً  في تعليمها وتعلمها نظرياً  تتناسب وهذه الخبرات، لجعلها أكثر تشويقاً 
 (.Baharvand,2001المتعلمين وقدراتهم)

 د حل المسائل الهندسية في غرفة الصف:الشروط الواجب على المعلم مراعاتها عن

تعريض الطلبة للعديد من المسائل الهندسية بحيث تكون تحركاتهم في حل تلك المسائل أكثر  -
 ومرونة. تقدماً 

 تعليم الطلبة استراتيجيات حل المسائل الهندسية المختلفة والتخطيط في طريقة حلها. - 
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 المختلفة باستراتيجية محددة، ثم تزويدهمتشجيع الطلبة على حل المسائل الهندسية  - 
 باستراتيجيات مختلفة لحل نفس المسائل المقدمة.

 إعطاء الطلبة فرصة للقيام بتحليل المواقف الرياضية لتشكيل مسائل حقيقية. -

 التأكد من أن الطلبة يستطيعون اختيار المعلومات والبيانات الالزمة لحل المسائل الهندسية. -

 بة الوقت الكافي لممارسة واستخدام االستراتيجيات وفحص مردود المسائل الهندسية.إعطاء الطل -

 رتهم على حلها.بقد تقديم المسائل الهندسية للطلبة على أساس مراعاة مستويات صعوبتها مقارناً  -

بعد الوصول الى الحل، شجع الطلبة على التأكد من صدق تفكيرهم ومالحظة هل لديهم حلول  -
 (.5115سألة الهندسية أم ال)عفانة،أخرى للم

( أن حل المسألة الهندسية يعمل على تحسين قدرات الطلبة التحليلية، وإتقان 5115يرى أبو لوم)
تعلم الطلبة للحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات والمهارات الرياضية، وتحسين دافعيتهم وإثارة 

ه الطالب وال يوجد لديه حل جاهز له. وقد اهتمامهم، فحل المسألة عمل صعب ومربك يتعرض ل
تعود أسباب صعوبة حل المسألة الهندسية إلى أن بعض المتغيرات البنائية في تكوين المسألة 

 تسهم في صعوبتها وتؤثر في مقدرة الطلبة على حلها.

 الصعوبات التي يتعرض لها الطلبة أثناء حل المسائل الهندسية:

 تي:تكمن في اآلم أسباب الضعف ( أن معظ5111بين النعواشي ) 

عدم إتقان مهارة القراءة ووجود عادات سيئة فيها باإلضافة إلى ضعف في حصيلة المفردات  -
 اللغوية ذات العالقة.

العجز في استيعاب المسألة الهندسية وعدم القدرة على تمييز الحقائق الكمية والعالقات  -
 المتضمنة في المسألة الهندسية وتفسيرها.

 ضعف خطة معالجة المسألة الهندسية وعدم ترتيبها. -

 الصعوبة في انتقاء الخطوات التي ستتبع في حل المسألة الهندسية. -
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 ضعف التمكن من المفاهيم والقوانين والتعميمات والمهارات األساسية. -

 العجز في اختيار األساليب المناسبة. -

 ع في الحل.ضعف القدرة على التفكير االستداللي والتتاب -

 .ضعف قدرة المتعلم على التخمين والتقدير للحصول على إجابة سريعة -

تعتبر عملية تكوين استراتيجية لحل المسألة الهندسية عملية مهمة يعتمد عليها نجاح حل المسألة 
الهندسية، فمعظم الطلبة الذين يواجهون صعوبة في حل المسألة الهندسية ليس لديهم استراتيجية 

لحل المسألة الهندسية، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل الباحثين والمعنيين تم تحديد  واضحة
 (.5112العديد من االستراتيجيات لحل المسألة الهندسية في شتى فروع الرياضيات)عابد،

 استراتيجيات حل المسألة الهندسية: 6.1.2
واجهة عائق أو موقف يحتاج تعرف بأنها مجموع الطرق والخطوات التي يقوم بها الطالب لمو  

 (.5174يكون غير مباشر، ويتطلب جهد عقلي وتصوري وإدراكي)توبة، له، وغالباً  حالً 
وهناك العديد من االستراتيجيات التي يمكن استخدامها في حل المسائل الهندسية، ومعظم هذه 

لس الوطني لمجاالستراتيجيات جاءت لتوضح معيار حل المسألة الهندسية الذي ورد في وثيقتي ا
، وتبنت مشاريع الرياضيات 5111،7212لمعلمي الرياضيات في الواليات المتحدة عامي 

 من االستراتيجيات لحل المسائل المختلفة في الواليات المتحدة هذه المعايير واقترحت عدداً 
 (:5112الهندسية منها )أبو زينة،

 استراتيجية خمن واختبر: -

ه االستراتيجية، فإن طريقة االستخدام هو أن نخمن الحل ثم نتأكد كما هو مبين من عنوان هذ   
 (.5112)المليجى،منه أو نختبره حتى نرى إذا كان الحل صحيحاً 

 استراتيجية عمل قائمة منظمة أو جدول: -

ستحسن وضعها في قائمة منظمة أو جدول، إذ يمكننا ذلك لتنظيم المعلومات الواردة في المسألة يُ 
 قة ما أو نمط للمعلومات الواردة في المسألة. من اكتشاف عال
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 مثال: ما هو مجموع األعداد الفردية العشرين األولى:

 (إرشاد: نظم البيانات التالية في الجدول االتي:)

 

 

 المجموع األعداد الفردية العدد
5 7،2 4 
2 7،2،2 2 
4 7،2،2،1 72 
2 7،2،2،1،2 52 

          

 .52أعداد فردية مثال= 2ول هل الحظت أن مجموع أ  

 استراتيجية البحث عن قاعدة أو قانون لحل المسألة: -

 وة االستخدام هي البحث عن قاعدة أكما هو مالحظ من عنوان هذه االستراتيجية، فإن طريق   
 قانون ما لحل المسألة الرياضية.

، 2م 21111نة األولى ، إذا كان إنتاجه في السسنوياً  %71إنتاج بئر من الماء  يتضاءلمثال: 
 فما مجموع ما يستخرج من البئر حتى نفاذ كمية الماء فيه؟

 )إرشاد: القانون الذي يستخدم هو قانون مجموع حدود المتتالية الهندسية(

 استراتيجية البحث عن النمط: -

 كون األعداد أو األشكال في بعض األحيان على شكل نمط محدد، وهذا النمط يوجهنا إلى قاعدةتَ 
 ستخدم للتوصل إلى الحل.تُ 
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 مثال: تم تكوين األشكال األتية من مثلثات متساوية األضالع صغيرة:

                                              

أرسم الشكل السابع الذي يتكون من مثلثات صغيرة وبنفس الطريقة. ما عدد المثلثات التي يتكون 
 منها هذا الشكل؟

 .(ن الشكل األول من مثلث واحد، في سطر واحدإرشاد: يتكو )

 مثلثات، في سطرين. 4يتكون الشكل الثاني من   

 أسطر. 2مثلثات، في  2يتكون الشكل الثالث من 

 أسطر. 1النمط: يتكون الشكل السابع من .....، في 

 استراتيجية حل المسألة أسهل: -

 عبة نسبياً لتبسيط المواقف أو المسائل الصتعد هذه االستراتيجية من االستراتيجيات التي تستعمل 
 من عناصر بسيطة أو مألوفة. ةحيث تستعمل أرقام سهلة وبسيطة أو أشكال مألف

الرقم مع عدم تكرار  1،1،2،5منازل يمكن تكوينه من األرقام التالية: 2من  مثال: كم عدد مكون 
 1،2،5نه من األرقام التالية:من منزلتين يمكن تكوي إرشاد: مسألة أبسط : كم عدد مكون ) نفسه؟

 (مع عدم تكرار الرقم نفسه؟

 2=2×5العدد هو 

 استراتيجية عمل نموذج أو شكل هندسي: -

تقوم هذه االستراتيجية على تمثيل الموقف أو المسألة بنموذج أـو شكل هندسي وهي طريقة منظمة 
 ليم.لى الحل السفي توضيح العالقات بين عناصر الموقف أو المسألة وتسهم في التوصل إ



27 
 

        م، إذا كان عرض 211مثال: شارع على شكل دائرة حول منطقة سكنية طول قطرها=
 دنانير؟ 1م فما تكلفة تعبيده وتزفيته إذا كان المتر المربع الواحد يكلف  71الشارع= 

 (احسب مساحة المنطقة السكنية )الدائرة الداخليةمثل المسألة إرشاد: أرسم الشكل الذي ي)
 (واحسب مساحة المنطقة السكنية مع الشارع )الدائرة الخارجية(

 

 

 استراتيجية السير بطريقة عكسية: -

في معظم األحيان تقدم معطيات المسألة بشكل متسلسل، وفي استراتيجية السير بطريقة عكسية 
ة طتكون نقطة البداية في الحل هي المعطيات األخيرة في المسألة، وهكذا حتى نصل إلى نق

 البداية.

على  %72على األكل والشرب، و %52من راتبه على السكن، و %51مثال: ينفق موظف 
دينارًا في الشهر. ما راتب  15المالبس، وأما المصاريف األخرى ينفق عليها ربع راتبه، ويوفر 

 ذلك الموظف؟

 (%51+%52+%72+%52)-%711دينارًا، وهي تشكل ما نسبته  15إرشاد: يوفر الموظف )  

 =711%- 12%=72% 

 دينار. 15من راتب الموظف يعادل  %72أي أن 

 استراتيجية الحذف أو المحاولة والخطأ: -

وفي هذه االستراتيجية يتم التحقق من الحل الصحيح من خالل طريقتين: إما اقتراح عدد من 
 الحلول أو حذف الحلول الغير الممكنة.

سم، فما هو طول المستطيل  2عن عرضه بمقدار، يزيد طوله  5سم 15مثال: مستطيل مساحته= 
 وما هو عرضه؟
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 41سم إذن مساحته=  71سم، وطوله=  4إرشاد: ليكن االقتراح األول هو: عرض المستطيل= )
 .()اقتراح خاطئ( قم باقتراح ثاني واختبره 5سم

 استراتيجية التبرير المنطقي أو البرهان: -

نطقي أو البرهان في الوصول إلى حل المسائل في هذه االستراتيجية نستخدم التسلسل الم
 الرياضية.

سم. ما طول المستقيم الواصل من  75سم، و 2مثال: مثلث قائم الزاوية طول ضلعي القائمة فيه 
 رأس القائمة إلى منتصف الوتر؟

 . (سم 72إرشاد: طول وتر المثلث القائم الزاوية = )

. "القائمة إلى منتصف الوتر يساوي نصف الوتر المستقيم الواصل من رأس" وهناك نظرية نصها: 
 (.5112سم )أبو زينة، 2.2=72/5إذن طول المستقيم= 

 استراتيجية حل المشكالت: -

تعتبر استراتيجية حل المشكالت من االستراتيجيات التي تستخدم لتشجيع الطلبة على التوصل 
الستراتيجية لتجريب، وتمثل هذه اإلى الحلول في الرياضيات بأنفسهم من خالل البحث والتنقيب وا

قمة النشاط العلمي الذي يقوم به العلماء، وإن نجاح الطلبة في حل المشكالت سوف يعدهم 
للنجاح في معالجة القضايا والمشاكل التي تواجههم في حياتهم اليومية، وإن أفضل طريقة لحل 

ك ال صحيحة، ولكي يتم ذلالمشكالت الرياضية التي يقوم بها المعلم يجب أن تقوم على أسس 
بد من استخدام استراتيجية من استراتيجيات حل المشكالت التي تتعامل مع المشكلة على أسس 

 (.5177شبير،) منهجية يراعى فيها التسلسل المنطقي لعملية التفكير في حل المشكلة الرياضية

 اذج:ة، ومن هذه النممن نماذج استراتيجيات حل المشكالت ومنها المشكالت الرياضي عددويوجد 

 ويتكون من الخطوات األتية: نموذج كرولك وردنك:

 قراءة المشكلة. -
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 استكشاف المشكلة. -

 اختيار األسلوب المالئم لحل المشكلة. -

 حل المشكلة. -

 (.5111)رصرص، المراجعة وتقييم حل المشكلة -

 ويضم خمسة خطوات وهي: نموذج فريدريك بيل:

 عام.طرح المشكلة في شكل  -

 إعادة صياغة المشكلة تعريف إجرائي. -

 تكوين الفروض والخطوات البديلة التي تعد طريقة مالئمة لحل المشكلة. -

 اختبار الفروض والقيام بالخطوات للحصول على حل أنسب من الحلول البديلة. -

 تعزيز أي من الحلول الممكنة أنسب أو التأكد من أن هناك حاًل واحدًا صحيحًا. -

 ويتكون من خمسة خطوات وهي: وذج جون ديوي:نم

 اإلحساس بالمشكلة. -

 تحديد المشكلة وتعريفها. -

 وضع الفروض أو الحلول المقترحة للمشكلة. -

 اختبار صحة الفروض. -

 الوصول إلى حل للمشكلة. -

 ويضم خمسة خطوات وهي: نموذج فرانك ليستر:

 االنتباه للمشكلة. -

 اإللمام بالمشكلة. -
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 حليل الهدف.ت -

 تطوير الخطة. -

 تنفيذ الخطة. -

 خطوات وهي: ويتكون من خمس نموذج شونفيلد:

 معرفة المشكلة. -

 التحقق من فهم أبعاد المشكلة قبل البدء في حلها. -

 تخطيط الحل. -

 تتبع مسار عمليات حل المشكلة. -

 تحديد مصادر الدعم واتخاذ القرار أثناء حل المشكلة. -

 ويبين أن هناك أربعة أنماط للمعرفة الالزمة لحل المشكالت الرياضية وهي: نموذج ماير:

 الترجمة: وتتطلب المعرفة اللغوية التي تسمح للطلبة بفهم المشكلة. -

التكامل: أي يقوم الطالب بدمج كل جملة في تمثيل مترابط وأن يكون لدى الطالب المعرفة  -
 ت ومعالجتها.التنظيمية الخاصة والتعرف على حل المشكال

التخطيط والمتابعة: ويتطلبان المعرفة باالستراتيجيات التي تركز على كيفية حل المشكلة ووضع  -
 خطة للحل.

تنفيذ الحل: ويتطلب أن يقوم الطالب باستخدام المعرفة اإلجرائية لتطبيق القواعد الحسابية بدقة  -
 (.5177ووضوح )شبير،

ستراتيجيات حل المسألة الهندسية ولذلك تناول الباحث هذه وتعتبر استراتيجية بوليا من أهم ا
 االستراتيجية لتكون محور الدراسة.
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 استراتيجية بوليا: 7.1.2

لعائق اللغوي او يعتبر حل المسألة الهندسية من أصعب ما يتعرض له الطلبة في مادة الرياضيات، 
 ا في كتابه البحث عن الحل أنأمام حل الطالب للمسألة، ويرى جورج بولي هو الذي يقف حاجزاً 

من أهم مهمات المعلم هم مساعدة الطالب مساعدة عادية بحذر ال إقحام فيها، فيقوم المعلم بإلقاء 
أسئلة وتوجيهات عامة تهدي الطالب إلى الطريق الذي يجب أن يسلكه لحل المسألة الهندسية، 

 وقد حدد بوليا أربع خطوات لحل المسألة وهي:

 

 ى: قراءة المسألة وفهمها:الخطوة األول

ويقصد بها أن يقرأ الطالب المسألة بلغته الخاصة بدقة وعناية وفهم، والقراءة عن فهم تعتبر من 
في حل المسائل، ومما يعوق الفهم أن تحتوي المسألة على كلمات غير موجودة  األمور الهامة جداً 

ن ن مسألة ال يفهمها، لذا البد أفي حصيلة الطالب من مفردات، فلن يستطيع الطالب اإلجابة ع
تكون لغتها مفهومة لديه، ويعيد صياغتها بلغته الخاصة، كما يجب أن يعرف عناصر المسألة 
األساسية عن طريق تحديد المعطيات والمطلوب والشروط، وتحديد ما بها من بيانات، وقد يكون 

ئل بعد القراءة األولى المطلوب في نهاية المسألة، ويجب أن يحدد المطلوب في بعض المسا
 للمسألة مباشرة.

 الخطوة الثانية: التخطيط للحل:

تعتبر من أصعب الخطوات، لذا يجب على المعلم مساعدة الطلبة في الحصول على فكرة لحل 
المسألة وذلك من خالل طرح العديد من األسئلة وتقديم توجيهات عامة للطلبة، كربط المسألة 

كون هذه الفكرة مبنية على خبرات سابقة لدى الطلبة، ويقوم المعلم بمسألة سابقة، وال بد أن ت
بتوجيه الطلبة إلى مسائل ذات صلة بالمسألة المطلوب حلها، أو وضع مسألة مكافئة بأرقام 

نت المسألة إذا كا والتوصل إلى عمليات نوعية الحل، فمثالً  صغيرة يستطيع الطالب حلها ذهنياً 
معلم العمليات وترتيبها لحل المسألة، فهل العملية جمع أو طرح أو جبرية من المهم أن يحدد ال

تحتوي المسألة على أكثر من عملية، فإذا كان المطلوب لحل المسألة  ضرب أو قسمة، وأحياناً 
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هو القيام بعدة عمليات فقد ال يعرف الطالب ترتيب أجزائها، مما يساعده في كثير من الحاالت 
 توجهه وترشده للحل، وليس من الضروري أن يعتمد الطالب اعتماداً  عن البحث عن الكلمات التي

 على مثل هذه الكلمات. كبيراً 

 الخطوة الثالثة: تنفيذ الحل:

في هذه الخطوة تكون الخطة التي وضعها الطالب للحل جاهزة للتنفيذ، وقد يفهم الطالب معنى 
 يستلزم قد مثالً ف ،ت الحسابية المطلوبةالمسألة وطريقة حلها ولكنه قد يجد صعوبة في إجراء العمليا

 بالحقائق اً ملم الطالب يكون  أن يجب لذا بذلك، القيام عن الطالب يعجز وقد كسرين قسمة المسألة حل

 .صحيحاً  حالً  المسألة حل ليستطيع والعمليات

 الحل: صحة من والتحقق مراجعة الرابعة: الخطوة

 لخال من أو ،عكسياً  الحل بخطوات السير خالل من المسألة حل صحة من والتحقق مراجعة تتمُ 
 حل يف المستخدمة الحسابية العملية كانت إذا فمثالً  الحل، في أخرى  طرق  تجريب أو التعويض

 تكون  الحل معقولية من والتحقق )القسمة(، العملية بعكس يكون  فالتحقق الضرب هي ما مسألة

 أكبر هناتج وكان االرتباط معامل إيجاد ما المسألة من المطلوب كان إذا فمثالً  المنطق، أو بالتقدير

 على بناءً  صحيح الواحد عن يزيد ال االرتباط معامل نأل صحيح غير الحل فإن صحيح، واحد من

 (.5174 ،عقيل )أبو المنطق حكم

 لتوجيه تنقيبيةال باالستراتيجيات فعرّ تُ  المسألة بحل خاصة استراتيجية عشر اثني بوليا حدد وقد

 للمسألة. الصحيح الحل نحو التالميذ تفكير تمسارا

 المستخدمة ةالفعلي العمليات مع تتطابق التي التلميحات ذات األسئلة من مجموعة“ "بوليا اقترح وقد 

   (:5112 )بدوي، المسألة لحل األربعة المراحل في

  المسألة فهم األولى: المرحلة

 المطلوب)المجهول(؟ هو ما -

 يانات(؟المعطيات)الب ماهي -
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 الشرط؟ هو ما -

 الشرط؟ من التحقق الممكن من هل -

 متناقص؟ أم كاف؟ غير أم كاف هو هل المجهول؟ لتحديد كاف الشرط هل -

 المناسبة؟ المالحظات عليه ودون  شكالً  سمأر  -

 ذلك؟ كتابة يمكنك هل للشرط. المختلفة األجزاء افصل -

 للحل خطة وضع الثانية: المرحلة

 ؟وضوحاً  أكثر صورة في المسألة نفس رأيت هل قبل، من المسألة هذه رأيت هل -

 تفيدك؟ أن يمكن نظرية أو قانون  تعرف هل مشابهة؟ مسألة تعرف هل -

 المجهول. نفس لها لديك مألوفة مسألة تتذكر أن وحاول المجهول إلى انظر -

 لكذ توظيف يعتستط هل قبل؟ من بحلها وقمت الحالية بالمسائل صلة ذات مسألة هناك هل -

 الحل؟

 تستنتج أن ليكع يجب هل حلها؟ طريقة نفس استخدام تستطيع هل نتائجها؟ استخدام تستطيع هل -

 ؟ممكناً  الطريقة لتلك استخدامك يجعل إضافياً  عنصراً 

 مختلفة؟ بطريقة قولها تستطيع هل المسألة؟ صياغة إعادة تستطيع هل -

 بها. صلة ذات أخرى  مسألة تحل أن اولح أمامك التي المسألة حل تستطع لم إذا -

 سألةم أو خصوصية؟ مسألة أو عمومية؟ أكثر مسألة صلة؟ ذات أخرى  مشكلة تخيل تستطيع هل -

 مشابهة؟

 لجهة.ا وحدد األجزاء باقي واترك الشروط من جزء فقط احفظ السؤال؟ من جزء حل تستطيع هل -

 لوب؟المط لتحديد مناسبة معلومات توجد بأنه تعتقد هل -



34 
 

 الشروط؟ كل استخدمت هل البيانات؟ كل استخدمت هل -

 الحل خطة تنفيذ الثالثة: المرحلة

 إليها. توصلت التي خطتك نفذ -

 خطوة. كل صحة مختبراً  للحل خطتك نفذ -

 خطوة؟ كل صحة من بوضوح التأكد تستطيع هل -

 صحتها؟ إثبات تستطيع هل -

 الحل مراجعة الرابعة: المرحلة

 عليه. حصلت الذي الحل ةصح اختبر -

 العددي؟ الناتج من التأكد تستطيع هل النتيجة؟ من التأكد تستطيع هل -

 مختلفة؟ بطريقة النتيجة استنتاج تستطيع هل -

 أخرى. مسألة حل في الطريقة أو النتيجة استخدام تستطيع هل -

 بوليا: استراتيجية مميزات

 يأتي: فيما تتمثل ابولي استراتيجية مميزات أن (5117األمين) يرى 

 الرياضيات. بمادة األصل في خاصة االستراتيجية هذه إن -

 نجاحها. وثبت الرياضيات مادة في تطبيقها تم االستراتيجية هذه إن -

 مسائلال حل في استخدامها على المعلمين تدريب ويسهل صعبة غير االستراتيجية هذه إن -

 عليها. طالبهم تدريب ثم الهندسية

 محددة. أساسية خطوات لها االستراتيجية هذه إن -
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 المسائل لحل قةالساب االستراتيجيات جميع لها العامة الفكرة عن انبثقو  ،عامة االستراتيجية هذه إن -

 ما بنا ية،الرياض المسائل حل استراتيجية عن وكتب بوليا بعد جاء ما كل أن والحقيقة الرياضية،

 الرياضية. ألةالمس لحل بوليا خطوات أساس على كتبه

 :بوليا استراتيجية أهمية

 هميتهاأ  مدى نلمس أن نستطيع بوليا، مراحل حسب الرياضية المسألة حل مراحل في التمعن عند

 بالتاليو  المسألة، لحل الطلبة دافعية إثارة في هندسية، مسألة أي لحل تدريسه أثناء في للمعلم

 )سالمة، التأملي التفكير مهارات ضمنها منو  المختلفة التفكير مهارات اكتساب على مساعدتهم

2007.) 

 ثقة يادةز  على عملي الرياضية المسألة حل في بوليا استراتيجية استخدام أن ،(5115) لوم أبو ويرى 

 عملي وكذلك أخرى، جهة من معلمه ومع جهة من زمالئه مع تفاعله من زيدي مما بنفسه، الطالب

 هذه في ما همأ  ومن ،وتعقيداً  صعوبة أكثر أخرى  الرياضية سائلالم حل نحو لديه الدافعية إثارة على

 بسهولة الطالب أفكار تتداعى حيث بالحل القيام أثناء التفكير تنمية على تعمل أنها االستراتيجية،

 أخرى. بطرق  الحل إلى والوصول السابقة المعلومات خالل من بالمطلوب المعطيات ربط على للعمل

 ه:وماهيت التفكير 8.1.2

 مفهوم هوو  األخرى، المخلوقات من غيره عن اإلنسان تميز التي الصفات من صفة التفكير يعتبر

 خالله منو  عملياته، وتشعب البشري، العقل تعقد يعكس مما اآلراء حوله وتغيرت أبعاده تعددت

 التي فلمواقا يعالج ذاته الوقت في أنه كما بيئته، في به تحيط التي األشياء مع اإلنسان يتعامل

 لألشياء لرمزيةا والتصورات األفكار يستخدم سلوك فالتفكير ظاهري، فعل إجراء بدون  لها يتعرض

 (.5177)مصطفى، تخيلها أو تذكرها يمكن التي أي الحاضرة غير واألحداث

إن عملية التفكير التي يجريها اإلنسان في داخله عملية مهمة، ال تقل أهميتها عن أي حركة يقوم 
م اإلنساني كالمشي والوقوف والجلوس، وهي حاجة طبيعية لإلنسان تساعده على العيش بها الجس

بمعقولية، واالستمرار في معيشته، وتحقيق أهدافه، كما تساعد األفراد والمجتمعات على التقدم 
 (.5112الحضاري واالستمرار في الحياة )سويد،
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ما ات العقلية التي يقوم بها الدماغ عند( التفكير على أنه سلسلة من النشاط5172عرف النجار)وتُ 
يتعرض لمثير خارجي حيث يتم الربط بين واقع الشيء، والمعلومات السابقة التي من خاللها 

 يكتسب الفرد الخبرة التي تؤدي لبناء الهدف المقصود.
( بالبحث المدروس للخبرة من أجل غرض ما، قد يكون هذا الغرض 5112فه الخليلي)عرّ بينما تُ 

الفهم، أو اتخاذ القرار، أو التخطيط، أو حل المشكالت، أو الحكم على األشياء، أو الشعور هو 
 بالبهجة، أو الخيال الجامح، أو االنغماس في أحالم اليقظة.

( أن التفكير نشاط عقلي أو ذهني يختلف عن الشعور واإلدراك ويتجاوز 5111رى مجيد )وتَ 
 .اإلثنين معاً 

 أساليب التفكير:
لعديد من أساليب التفكير التي تساعد الطلبة على تعلم الرياضيات، ومن أكثر األساليب يوجد ا

 في تعلم الرياضيات: استخداماً 
 أوال: التفكير الدقيق:

ويعد من أهم ما يجب أن يكتسبه الطالب من تعلم الرياضيات، ونعني بذلك المهارة الالزمة في 
من مشكالت والتعبير عن أفكارهم، وعلى المعلم استخدام التفكير الدقيق في حل ما يواجههم 

 مساعدة الطلبة على اكتساب هذا األسلوب وتنميته عندهم.
 ثانيا: التفكير الحدسي:

ويتلخص هذا األسلوب في استخدام التخمين للوصول إلى حل المسائل، ومن دون أن يعرف 
 الطلبة سبب الحل خاصة في المسائل األلغاز.

 داللي:ثالثا: التفكير االست
نه يقوم على تطبيق قواعد عامة إلثبات إويعتمد هذا األسلوب على المنطق والبرهان، من حيث 

 صحة قضايا خاصة.
 رابعا: التفكير االستقرائي:

ويتلخص هذا األسلوب في استنتاج قاعدة محددة عامة أو خاصة، وهو خاص بالتعميم من 
من  "درجة 711ع زوايا المثلث تساوي مجمو "حاالت خاصة كأن يتوصل الطالب إلى قاعدة أن 

 خالل رسم عدة مثلثات ثم قياس زواياها وجمع قياسات الزوايا لكل مثلث.
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 خامسا: التفكير التأملي:
ويحتاج هذا األسلوب لتحليل المسألة الرياضية إلى عناصرها المختلفة والبحث عن عالقات داخلية 

 (.5111ي،)النعواش على كيفية تحليل المسألة بين هذه العناصر، وعلى المعلم أن يساعد الطلبة
 التفكير التأملي: 9.1.2 

م أسلوبه في يّ ق، ويُ يعتبر التفكير التأملي أحد أساليب التفكير، التي تجعل الفرد يخطط دائماً 
العمليات، والخطوات التي يتبعها التخاذ القرار المالئم، ويعتمد التفكير التأملي على كيفية حل 

لى إدراك لديه القدرة ع تأملياً  غير الظواهر واألحداث، واإلنسان الذي يفكر تفكيراً المشكالت وتُ 
العالقات وعمل الملخصات، واالستفادة من المعلومات في تدعيم وجهة النظر وتحليل المقدمات 

 (.5175ومراجعة البدائل والبحث عنها )أبو بشير،
 مفهوم التفكير التأملي:

 من أنماط التفكير التي تعتمد الموضوعية والسببية في مواجهة المشكالتيعد التفكير التأملي نمط 
 (.5112)كشكو، اً كبير  اً يهتمون به اهتمام ينا جعل الباحثالتي تفسر الظواهر واألحداث، مم

( أن التفكير التأملي هو تفكير الطالب المتعمق في األهداف والخطط، 5175رى الزرعة )وتَ 
 ماً ثناء المهمة التعلمية التي بدورها تعين الطالب على تقييم الموقف تقييواألساليب المستخدمة في أ

 يساعده على االستفادة منه في المواقف المماثلة. موضوعياً 
( التفكير التأملي على أنه نشاط عقلي هادف يعتمد على التأمل عن 5171عرف القطراوي)ويُ 

الوصول إلى استنتاجات، وإعطاء طريق مهارات الرؤية البصرية، والكشف عن المغالطات، و 
 تفسيرات مقنعة، ووضع حلول مقترحة للمشكالت العملية.

( بمعالجة الطالب المتأنية والهادفة لألنشطة عن طريق عمليات المراقبة 5112كما يعرفه كيم)
إلى تحقيق أهداف التعلم والمحافظة على ديمومة الدافعية، وبناء فهم  والتحليل والتقييم، وصوالً 

يق، باستخدام استراتيجيات تعلم مالئمة، ومن خالل التفاعل مع األقران والمعلمين، وبما يقود عم
 مباشرة إلى تحسين عمليات التعلم واإلنجاز.

( على أنه أن يتأمل الطالب للموقف الذي أمامه، ويحلله إلى عناصره 5112بينما يعرفه إبراهيم)
يم هذه لنتائج التي يحتاجها الموقف، ثم يقوم بتقيويرسم الخطط المطلوبة لفهمه، حتى يصل إلى ا

 النتائج في ضوء الخطط التي وضعت له.
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عرف الباحث التفكير التأملي بأنه نوع من أنواع التفكير يقوم على تحليل الموقف التعليمي ويُ 
للتخلص من المشكلة التي تقف عائقًا أمام استمرار المعلومة، ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل 

 يها المستجيب على مقياس التفكير التأملي المعد لهذا الغرض.عل

 خصائص التفكير التأملي:

 ( أن من أهم خصائص التفكير التأملي ما يأتي:7221رى قطامي)يَ 

 يحتاج منهجية علمية تبنى على افتراضات سليمة. وفعاالً  اً نشط اً يعتبر تفكير  -

 ج التفكير في طريق تفكير الفرد.حيث إنه تفكير ذاتي يحتا اً ناقد اً يعد تفكير  -

 مختص بالمشكالت الواقعية. اً واقعي اً يعتبر تفكير  -

 .يتفاعل بحيوية يتم عن طريقها الوصول لحل المشكالت اً ناقد اً تبصري اً عقالني اً يعد تفكير  -

يشكل غير مباشر يعتمد على القوانين العامة للظواهر، وينطلق من  اً مميز  اً عقلي اً يعتبر نشاط -
 النظر واالعتبار والتأمل والخبرة الحسية.

 العمليات العقلية المتضمنة في التفكير التأملي:

عند مواجهة الفرد للموقف المكون ال بد من توافر عمليات عقلية محددة تعتمد على القدرة، 
 واالتجاه، والخبرة، وعلى الفرد أن يختار من بين خبراته العادات والمعارف التي تناسب الموقف

المكون الذي يتعرض له، وعليه أن يعيد تجميع هذه الخبرات في نمط جديد من االستجابات 
ينطبق على ظروف المشكلة الحالية، ويمكن أن تتميز العمليات العقلية المتضمنة في التفكير 

 التأملي بما يأتي:

 الميل واالنتباه الموجهان نحو الهدف                اتجاه -

 تفسيرات إدراك العالق -

 اختبار اختبار وتذكر الخبرات المناسبة  -
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 استبصارتمييز العالقات بين مكونات الخبرة  -

 ابتكارتشكيل أنماط عقلية جديدة  -

 (.5112نقد )عبيد وعفانة،تقويم الحل كتطبيق عملي  -

 مهارات التفكير التأملي:

 الرؤية البصرية:  -

التعرف على مكوناتها سواء كان ذلك عن طريق المشكلة وهي القدرة على عرض أبعاد المشكلة و 
 .أو إعطاء رسم أو شكل يوضح مكوناتها بحيث يمكن اكتشاف العالقات الموجودة بصرياً 

 الكشف عن المغالطات: -

وهي القدرة على تحديد الثغرات في المشكلة وذلك عن طريق تحديد العالقات غير صحيحة أو 
 ي إنجاز المهام التربوية.تحديد بعض الخطوات الخاطئة ف

 الوصول إلى استنتاجات: -

وهي القدرة على التوصل إلى عالقة منطقية محددة عن طريق رؤية مضمون المشكلة والتوصل 
 إلى نتائج مالئمة.

 إعطاء تفسيرات مقنعة: -

 وهي القدرة على إعطاء معنى منطقي للنتائج أو العالقات الرابطة، وقد يكون هذا المعنى مبنياً 
 أو على طبيعة المشكلة وخصائصها. على معلومات سابقة

 وضع حلول مقترحة: -

وهي القدرة على وضع خطوات منطقية لحل المشكلة المقدمة وتعتمد تلك الخطوات على تصورات 
 .(5175عقلية متوقعة للمشكلة المقدمة )الكبيسي والجنابي،
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 مستويات التفكير التأملي: 

 ير التأملي وهي:هناك أربع مستويات للتفك

كرر ، وعن طريق االستخدام المتالعمل االعتيادي: ويقصد به العمل الذي تعلمه الطالب سابقاً  -
 .يؤدى تلقائياً  يصبح نشاطاً 

الفهم: ويسمى بالعمل التفكيري، حيث يستفيد الطالب من المعرفة الموجودة لديه دون محاولة  -
 تقييم تلك المعرفة.

الذي يشمل االنتقاد لالفتراضات المرتبطة بالمحتوى أو عملية حل  التأمل: وهو التفكير -
 المشكالت.

ق للتعلم الوعي السابالالتأمل الناقد: ويحتاج مراجعة حقيقية لالفتراضات السابقة من الوعي و  -
 (.5175ونتائجه، وفيه يدرك الطالب لماذا يفكر ويحس ويعمل بالطريقة التي يعمل بها)الزرعة،

 ير التأملي:أهمية التفك

 :( أن أهمية التفكير التأملي تكمن في النقاط اآلتية5112رى عبد الوهاب )ت

 اشتماله على التحليل واتخاذ القرارات، وقد يأتي قبل عملية التعلم أو خاللها أو بعدها. - 

 على ربط األفكار بالخبرات السابقة والحالية والمستقبلية. اً كون الفرد قادر  - 

 ساس بالمسؤولية والعقل المتنور.تنمية اإلح - 

 منح الطلبة قدرة السيطرة على تفكيره واستخدامه بفعالية. - 

 .لآلخرين قل انسياقاً أتمكين الفرد المتأمل من القدرة على توجيه حياته، وأن يكون  - 

 الدراسية والحياتية. كالتقة الفرد بنفسه في مواجهة المشالمساعدة في تعزيز ث -
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 التفكير التأملي: مراحل وطرق 
( أن التفكير التأملي يمّر بمراحل عدة تتشابه إلى حّد كبير مع مراحل 5112رى عبيد وعفانة )يَ 

حل المشكالت. وتتعدد الطرق التي يستخدم فيها التفكير التأملي في حل المشكالت في مواقف 
 التعلم المختلفة، ويجب على المعلم في هذه الحالة القيام بما يلي:

 موضوع البحث، واستيعابها بوضوح في عقولهم. التي هي عل الطلبة يحددون المشكالتج  -
 حث الطلبة على استدعاء األفكار المتعلقة بالمشكلة، وذلك من خالل تشجيعهم على:  -

 * تحليل الموقف.
 * تكوين فروض محددة واستدعاء القواعد العامة أو األسس التي يمكن أن تطبق.

 تقويم كل اقتراح بعناية بتشجيعهم على:حث الطلبة على  -
 * تكوين اتجاه غير متحيز، تعليق الحكم، أو النتيجة.

 * نقد كل اقتراح.
 * اختبار أو رفض االقتراحات بنظام.

 * مراجعة النتائج.
 حث التالميذ على تنظيم المادة حتى تساعد في عملية التفكير بتشجيعهم على: -

 .* إحصاء النتائج بين حين وآخر
 * استخدام طرق الجدولة والتعبير البياني.

 * التعبير عن النتائج المؤقتة باختصار من حين آلخر خالل البحث.

 ( أن خطوات التفكير التأملي جاءت على النحو اآلتي:5172وترى النجار)

 الشعور بالمشكلة. -

 توضيح العالقات المرتبطة بالمشكلة. -

 لها أو رفضها.تصنيف البيانات ووضع الفروض لقبو  -

 اختيار أفضل الحلول الممكنة. -

 .فحص الحلول عملياً  -
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 دور المعلم في تنمية التفكير التأملي:
يجب على المعلم االتصاف بمجموعة من السلوكيات، من أجل توفير البيئة الصفية المالئمة، 

 إلنجاح عملية تعليم التفكير وتعلمه، وهي كالتالي:

 االستماع لجميع الطلبة. -

 احترام التنوع واالنفتاح. -

 تشجيع الطلبة على المناقشة والتعبير. -

 تشجيع الطلبة على التعلم النشط. -

 تقبل أفكار وأراء الطلبة. -

 إعطاء الطلبة الوقت الكافي للتفكير. -

 تنمية ثقة الطلبة بأنفسهم. -

 (.5172منح الطلبة تغذية راجعة إيجابية )النجار، -
عاتها عند تدريب الطلبة على استخدام التفكير التأملي في حل المسائل األمور الواجب مرا

 الهندسية:

أن يقرأ الطالب المسألة الهندسية قراءة جيدة، حتى يتحقق من أن العبارات والمصطلحات  -
 الهندسية التي تحويها مألوفة لديه.

ن ما هو فيها ثم يتبي أن يفحص الطالب عبارات المسألة الهندسية، لتحديد البيانات المعطاة -
مطلوب إيجاده، وهذا ما نعني به تحليل المسألة الهندسية إلى عناصرها، أي التفريق بين ما هو 

 معطى وما هو مطلوب إيجاده.

أن يختار المعلم الطريقة المالئمة التي بها يساعد الطالب على أن يحدد العمليات التي يجب  -
ية، وفي بعض األحيان تكون هذه الخطوة من أصعب تنفيذها وترتيبها لحل المسألة الهندس

الخطوات، خاصة إذا كان المطلوب لحل المسألة الهندسية هو القيام بالعديد من العمليات، فقد 
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ال يعرف الطالب ترتيب مكوناتها، لهذا يجب أن يساعد المعلم الطالب في الوصول إلى الحل 
كيفية  بيعة المسألة الهندسية، التي تبين للطالبالصحيح، من خالل مناقشته بالطريقة المالئمة لط

 (.5112اختيار العمليات التي تحقق الحل الصحيح)إبراهيم،

  



44 
 

 الدراسات السابقة: 2.2

في ضوء مراجعة واستعراض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، تم تصنيف هذه 
 الدراسات وفق تسلسلها الزمني إلى محورين كما يأتي:

المحور األول: الدراسات المتعلقة باستخدام استراتيجية بوليا في حل  1.2.2
 المسألة الرياضية:

 الدراسات العربية:

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية مهارات  (6174قام غفور)
عداد إ  الطالب في حل المسائل الرياضية للصف الخامس من قسم العلوم والرياضيات في معهد

من معهد إعداد المعلمين  اً ( طالب21المعلمين ببعقوبة في العراق، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
ببعقوبة في العراق، واستخدم الباحث اختبار تحصيلي لمهارات الطالب في حل المسائل الرياضية 

متحان ط حساب االبين متوس كأداة للدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً 
ولصالح االمتحان البعدي مما دل على وجود أثر  ،القبلي ومتوسط حساب االمتحان البعدي

 ايجابي الستخدام استراتيجية بوليا في تنمية مهارات الطالب في حل المسائل الرياضية. 

 ةثر التدريب على استراتيجيات حل المسألأدراسة هدفت إلى استقصاء  (6173وأجرى أبو ريا)
الرياضية على تحصيل طلبة الصف األول متوسط في مادة الرياضيات في مدينة حائل، وتكونت 

من طلبة الصف األول متوسط في المدارس الحكومية في مدينة  ( طالباً 22عينة الدراسة من )
خرى إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واأل حائل، انتظموا في شعبتين ووزعت الشعبتان عشوائياً 

و اتبع الباحث المنهج التجريبي في هذه الدراسة، واستخدم االختبار التحصيلي كأداة  ضابطة،
للدراسة، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طلبة 
المجموعة التجريبية وعالمات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي، تعزى 

 تراتيجيات حل المسألة الرياضية.للتدريب على اس

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة  (6112كما أجرى عابد )
الرياضية لطلبة الصف األول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس، وبلغ 
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ول الثانوي العلمي في المدارس وطالبة من طلبة الصف األ ( طالباً 742عدد أفراد عينة الدراسة )
الحكومية في مدينة نابلس، حيث تم اختيار مدرستين بطريقة عشوائية قصدية ، وبواقع شعبتين 

إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة،  في كل مدرسة، ووزعت الشعبتان عشوائياً 
االختبار  بيق أداة الدراسة وهيواستخدم الباحث  المنهج التجريبي في إعداد تلك الدراسة، وبعد تط

التحصيلي، بينت نتائج الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات 
طلبة المجموعة التجريبية وعالمات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي، تعزى 

ين ق ذات داللة إحصائية بللتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية، وعدم وجود فرو 
متوسطي عالمات طالب المجموعة التجريبية وعالمات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طالب  التحصيل البعدي، وأيضاً 
إلضافة ي باالمجموعة الضابطة وعالمات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعد

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية 
 وعالمات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي تعزى للجنس.

ثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة أبدراسة هدفت إلى استقصاء  (6111وقام البنا )
ة القدرة على حل المسألة الهندسية وعلى التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة الهندسية في تنمي

وطالبة من طلبة  ( طالباً 722الصف العاشر األساسي في األردن، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
الصف العاشر األساسي موزعين إلى أربع شعب ووزعت إلى مجموعتين: األولى تجريبية مكونة 

وطالبة، واتبع الباحث المنهج  ( طالباً 12طالبة والثانية ضابطة مكونة من )و  ( طالباً 11من )
التجريبي في تلك الدراسة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار حل المسألة الهندسية، واختبار في 
التفكير الرياضي، واختبار تحصيلي، وبينت نتائج الدراسة وجود فرق جوهري بين المتوسط 

بة المجموعة التجريبية والمتوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة الحسابي لعالمات طل
 الضابطة على االختبارات الثالثة، ولصالح المجموعة التجريبية.

بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى ممارسة الطلبة المعلمين لخطوات  (6112كما قام راشد )
جامعة  جهة نظر طلبة "معلم الصف" فيبوليا في حل المسألة الرياضية أثناء التربية العملية من و 

وطالبة من طلبة معلم الصف الذين  ( طالباً 771اإلسراء الخاصة، وتكونت عينة الدراسة من )
نفذوا برنامج التربية العملية في جامعة اإلسراء الخاصة، واتبع الباحث المنهج الوصفي في إعداد 
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 ظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود بعض أوجهتلك الدراسة، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، وأـ
الضعف في ممارسة الطالب المعلم لخطوات بوليا في حل المسألة الرياضية أثناء تطبيق مساق 
التربية العملية، ووجود فروق في المتوسطات الحسابية من حيث درجة ممارسة الطالب المعلم 

سابية ور، ووجود فروق في المتوسطات الحلخطوة فهم المسألة الرياضية تعزى للجنس ولصالح الذك
من حيث درجة ممارسة الطالب المعلم لخطوة تنفيذ الحل تعزى لتقدير الطالب المعلم في الجامعة 

 ولصالح التقدير جيد.

دراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل  (6113وأجرى دياب )
ب الصف الثامن األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات، الرياضية الهندسية على تحصيل طال

من مدرسة من مدارس مدينة  ( طالبة تم اختيارهم عشوائياً 22وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من )
غزة، وقسمت العينة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، ولتحقيق هدف الدراسة 

ات االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو الرياضياستخدم الباحث المنهج التجريبي، واستخدم 
ة إحصائية عند مستوى الداللكأدوات للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

( في االختبار التحصيلي ولصالح المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود 1.12)
( في االتجاه نحو الرياضيات بين طالب 1.12اللة )فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد

 المجموعتين التجريبية والضابطة.

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر تدريب طلبة الصف السادس  (6114كما أجرى العمري)
األساسي على برنامج تدريبي قائم على خطوات بوليا لحل المسألة الرياضية على قدرة الطلبة في 

من طلبة الصف السادس  ( طالباً 717ية، وتكونت عينة الدراسة من ) حل المسألة الرياض
مجموعتين  لىإاالساسي في مدينة  دير عال في االردن، واختيرت بطريقة قصدية، وقسمت العينة 

، وتمثلت أداة ( طالباً 27واالخرى ضابطة مكونة من ) ( طالباً  21إحداها تجريبية مكونة من ) 
، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدراسة في اختبار تحصيلي

تحديد المعطيات الالزمة لحل المسألة الحسابية بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة 
الضابطة ولصالح طلبة المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 

الزائدة في المسألة الرياضية بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة  إحصائية في تحديد المعلومات
جود فروق و  المجموعة الضابطة ولصالح طلبة المجموعة التجريبية، وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً 
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ذات داللة إحصائية في القدرة على حل المسألة الرياضية بين طلبة المجموعة التجريبية وطلبة 
لح طلبة المجموعة التجريبية، كما أظهرت نتائج الدراسة إلى وجود المجموعة الضابطة ولصا

فروق ذات داللة إحصائية في تحديد عدد ونوع العمليات المطلوبة لحل المسألة الرياضية بين 
 طلبة المجموعة التجريبية وطلبة المجموعة الضابطة ولصالح طلبة المجموعة التجريبية.

ى معرفة أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة دراسة هدفت إل( 6114وأجرى عرسان )
الرياضية في تنمية قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات لدى 

( طالباً وطالبة من طلبة مدارس 425طلبة المرحلة األساسية العليا، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
ربد في األردن، انتظموا في ستة مدارس ثالثة منها للذكور وبلغ وكالة الغوث الدولية في منطقة إ

إلى شعبتين في  ( طالبة ، ووزعوا عشوائياً 542لإلناث وبلغ عددهن) وثالث اً ( طالب542عددهم)
كل مدرسة إحدى الشعب تجريبية واألخرى ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار حل المسألة 

 الحساب، واختبار تحصيلي في الجبر، واختبار تحصيلي في الرياضية، واختبار تحصيلي في
الهندسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي: وجود فروق جوهرية بين متوسط عالمات طلبة 
المجموعة الضابطة وعالمات طلبة المجموعة التجريبية من الصف السادس على اختبار حل 

على  لصالح المجموعة التجريبية التي تدربتالمسألة الرياضية، واختبار التحصيل في الحساب و 
استراتيجيات حل المسألة الرياضية، ووجود فروق جوهرية بين متوسط عالمات طلبة المجموعة 
الضابطة وعالمات طلبة المجموعة التجريبية من الصف السابع على اختبار حل المسألة 

رية بين بية، ووجود فروق جوهالرياضية، واختبار التحصيل في الجبر ولصالح المجموعة التجري
متوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة وعالمات طلبة المجموعة التجريبية من الصف الثامن 
 على اختبار حل المسألة الرياضية، واختبار التحصيل في الهندسة ولصالح المجموعة التجريبية.

لة لمهارات تدريس المسأ لى استقصاء أثر ممارسات المعلمإبدراسة هدفت  (6114وقام المصري )
المسألة الرياضية الهندسية ، وبلغ   الرياضية الهندسية وأثر الجنس في مقدرة الطلبة على حل

( طالبًا وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي في المدارس 222عدد أفراد عينة الدراسة )
هج التجريبي بع الباحث المنالحكومية في محافظة جنين، واختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية، وات

في إعداد تلك الدراسة، واستخدم االختبار التحصيلي كأداة لتلك الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة 
(  في مقدرة الطلبة على α=0.05ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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يجية لخطوات االسترات فقاً حل المسألة الهندسية، تعزى لطريقة التدريس ولصالح التدريس و 
(  في مقدرة الطلبة α=0.05المقترحة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

على حل المسألة الهندسية، تعزى لجنس ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
ن ية، تعزى للتفاعل بي(  في مقدرة الطلبة على حل المسألة الهندسα=0.05عند مستوى الداللة )

 طريقة التدريس، والجنس، وأسلوب المعلم. 

بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر تدريب طلبة الصف العاشر ( 6114كما قام نواهضة )
األساسي في المدارس الحكومية في محافظة جنين على استراتيجيات حل المسألة الرياضية على 

وارتباطها بدافع اإلنجاز، وتكونت عينة الدراسة من التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات 
( طالباً وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في محافظة جنين 412)

وطالبة، والثانية تجريبية  ( طالب571ولى ضابطة مكونة من )تم توزيعهم على مجموعتين: األ
الدراسة في اختبار التحصيل، ومقياس دافع  ( طالبًا وطالبة، وتمثلت أدوات522مكونة من )

نتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية الاإلنجاز، ومن أهم 
( بين متوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة وعالمات طلبة α=0.05عند مستوى الداللة )

ية حل عة التجريبية تعزى الستراتيجالمجموعة التجريبية على اختبار التحصيل ولصالح المجمو 
( بين متوسط α=0.05المسألة الرياضية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

عالمات طلبة المجموعة الضابطة وعالمات طلبة المجموعة التجريبية على حل معادالت بمتغير 
ة التجريبية تعزى الستراتيجيواحد وحل نظام من معادالت بأكثر من متغير ولصالح المجموعة 

( بين α=0.05حل المسألة الرياضية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة وعالمات طلبة المجموعة التجريبية على اختبار 

وجود ارتباط ة، و االحتفاظ ولصالح المجموعة التجريبية تعزى الستراتيجية حل المسألة الرياضي
 ( بين مستوى التحصيل ودافع اإلنجاز.α=0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

لى التعرف على أثر استخدام استراتيجية بوليا القائمة إدراسة هدفت  (6116وأجرى أبو لوم )
 لعلى المنحى البنائي لحل المسألة الرياضية في مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي على ح

وطالبة من طلبة الصف الثامن  ( طالباً 712المسألة الرياضية، وتكونت عينة الدراسة من )
األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لعمان األولى في األردن، وتم 
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من مدرستين حكوميتين، واستخدم الباحث االختبار التحصيلي كأداة لتلك  اختيارهم عشوائياً 
لدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ا
(α≤0.05 في مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي  على حل المسائل الرياضية تعزى الى  )

استخدام استراتيجية بوليا القائمة على المنحى البنائي لحل المسألة الرياضية ولصالح المجموعة 
(  في مقدرة α≤0.05، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )بيةالتجري

طلبة الصف الثامن األساسي  على حل المسائل الرياضية تعزى للجنس ، وعدم وجود فروق 
(  في مقدرة طلبة الصف الثامن األساسي  α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 ة تعزى للتفاعل بين استراتيجية بوليا القائمة على المنحى البنائي لحلعلى حل المسائل الرياضي
 المسألة الرياضية والجنس.

دراسة هدفت إلى معرفة مدى فاعلية استراتيجية بوليا في حل المسألة  (6111كما أجرت صدقه )
 دعلى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن من التعليم األساسي في عدن، وبلغ عد

دد عوبلغ تم توزيعهم على مجموعتين: األولى ضابطة ( طالبًا وطالبة 772أفراد عينة الدراسة )
ة مكونة من ية تجريبي، والثانلطريقة االعتياديةستخدام اتم تدريسها با وطالبة ( طالباً 22) اأفراده

الدراسة  اة ت أدلوتمث ،تم تدريسها باستخدام استراتيجية بوليا في حل المسألة وطالبة ( طالباً 21)
ات داللة وجود فروق ذ: في اختبار التحصيل، ومن أهم نتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي

بين متوسطي درجات تحصيل طلبة المجموعة (  α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
ة لفروق ذات دال ووجود، التجريبية، وطلبة المجموعة الضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية

طالب المجموعة التجريبية، بين متوسطي درجات (  α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )
فروق ذات داللة إحصائية ، ووجود المجموعة الضابطة، ولصالح المجموعة التجريبية وطالب

 طالبات المجموعة التجريبية، وطالباتبين متوسطي درجات (  α=0.05عند مستوى الداللة )
فروق ذات داللة إحصائية ووجود ، المجموعة التجريبيةطالبات ، ولصالح المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية، وطالبات  طالببين متوسطي درجات (  α=0.05عند مستوى الداللة )
 .، ولصالح طالبات المجموعة التجريبيةالتجريبيةالمجموعة 
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 الدراسات األجنبية:

تعرف على مدى استخدام استراتيجية بوليا في دراسة هدفت إلى ال (Inam,2014أجرى إنام )
من كلية تدريب المعلمين في  ( طالباً 12حل مسائل الهندسة اإلقليدية، وتكونت عينة الدراسة من)

قسم الرياضيات في جامعة المحمدية في ماالنج بإندونيسيا، وتمثلت أدوات الدراسة في استبانة 
ين في جامعة المحمدية، وأظهرت نتائج الدراسة ( طلبة من كلية تدريب المعلم2ومقابالت مع )

استخدام غالبية الطلبة لخطوات بوليا )فهم المسألة، ووضع خطة لحل المسألة، وتنفيذ الحل، 
 والتأكد من صحة الحل( في حل مسائل الهندسة اإلقليدية.

دراسة هدفت  (Mwelese and Mwanjala,2014كما أجرى كل من مويليسي و مانجاال)
تعرف على أثر استخدام استراتيجية حل المسألة الرياضية على التحصيل طلبة المدارس لى الإ

( مدارس من 4من ) اً طالب (721الثانوية في مادة الرياضيات، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
ثلت لى مجموعتين: ضابطة وتجريبية، وتمإمنطقة يموهيا في مقاطعة فيهيغا في كينيا، وقسمت 

لى وجود إسة في االختبار التحصيلي، ومقياس الرياضيات، وتوصلت نتائج الدراسة أدوات الدرا
أثر كبير الستراتيجية حل المسألة الرياضية على تحصيل الطلبة، واتجاهات الطلبة كانت أكثر 

 إيجابية عند استخدام استراتيجية حل المسألة الرياضية في تدريسهم.

لى التعرف على أثر استخدام استراتيجية بوليا في بدراسة هدفت إ (Nneji,2013وقام ناجي)
حل المشاكل على تحصيل طلبة المدارس الثانوية في مادة الجبر، وتكونت عينة الدراسة 

( مدارس ثانوية في والية إبونيي بنيجيريا، قسموا إلى 4وطالبة موزعين على ) ( طالباً 551من)
ت ي اختبار تحصيلي في مادة الجبر، وكشفمجموعتين ضابطة وتجريبية، وتحددت أداة الدراسة ف

 نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي.

ثر ألى التعرف على إبدراسة هدفت  (Salman,et al,2012كما قام سلمان وأخرون)
يات في ه مادة الرياضاستراتيجية حل المسألة الرياضية على مواقف طالب المدارس الثانوية اتجا

من طلبة المدارس الثانوية في بلدة أودنو بنيجريا،  ( طالباً 712أودنو، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة)
، وتمثلت اً طالب (12)مكونة من ، وضابطة( طالباً 21)مكونة من لى مجموعتين تجريبيةإوقد قسموا 
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 ود فروق ذات داللة إحصائية عندأداة الدراسة في اختبار تحصيلي، وأظهرت نتائج الدراسة وج
 ( في االختبار التحصيلي ولصالح المجموعة التجريبية.α=1.12مستوى الداللة ) 

دراسة هدفت إلى تحديد أثر استراتيجية بوليا في حل  (Perveen,2010)وأجرت بيرفين 
دد أفراد عالمشكالت على تحصيل الدراسي للطلبة في مادة الرياضيات في المرحلة الثانوية، وبلغ 

( طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي من مدرسة بنات روالبندي التابعة 41عينة الدراسة )
للحكومة الباكستانية، وقسمت بالتساوي إلى مجموعتين: األولى تجريبية والثانية ضابطة، 

وعة مواستخدمت الباحثة االختبار التحصيلي كأداة الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المج
 التجريبية على المجموعة الضابطة بشكل كبير في االختبار التحصيلي البعدي.

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التدريب فوق المعرفي على  (Teong,2003)كما أجرى توينغ 
وطالبة من ذوي التحصيل  ( طالباً 41حل المسائل الهندسية اللفظية، وتكونت عينة الدراسة من )

لى مجموعتين: تجريبية وضابطة، واستخدم الباحث االختبار التحصيلي كأداة المتدني، قسموا إ
الدراسة، وأشارت النتائج إلى أن أداء طلبة المجموعة التجريبية تأثر بالتدريبات على استخدام 

ي في المساهمة في تحسين أداء ذوي التحصيل المتدني ف ن لها دوراً أاستراتيجية فوق المعرفية، و 
 لهندسية اللفظية. حل المسألة ا

بدراسة هدفت إلى  قياس مهارة حل  (Yong and Kiong,2003)وقام كل من يونغ وكيونغ
المشكلة باستخدام استراتيجية بوليا في تعليم وتعلم الرياضيات وأهمية ما وراء المعرفة في تعلم 

تحسن  نالرياضيات، و تكونت عينة الدراسة من جميع طالب الصف العاشر، وكشفت النتائج ع
أداء الطالب بشكل أفضل عند استخدامهم مهارات ما وراء المعرفة في تنظيم عملية تفكيرهم في 

 حل المشاكل في الرياضيات.

بدراسة هدفت إلى وصف  (Costello,Daniel,2000كما قام كل من كوستيللو ودانيال )
ئل ى حل المساالطرق التي يمكن استخدامها لتحسين قدرة طلبة الصف السادس األساسي عل

من طلبة الصف السادس األساسي في والية  ( طالباً 421الهندسية، وتكونت عينة الدراسة من )
إنديانا في الواليات المتحدة األمريكية، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصيلي، وتوصلت نتائج 

يث سية، حالدراسة إلى تحسن في قدرة طلبة الصف السادس األساسي على حل المسائل الهند
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 %54إلى  %22انخفضت نسبة ضعف الطلبة في استخدام مهارات حل المسائل الهندسية من 
 بعد سنتين.

 المحور الثاني: الدراسات المتعلقة بالتفكير التأملي في الرياضيات: 2.2.2

 الدراسات العربية:

اوج، شارك( ز بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر توظيف استراتيجية )فكر،  (6174قامت النجار)
في تنمية التحصيل والتفكير التأملي في الجبر لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة 

( طالبة من طالبات الصف التاسع األساسي، وزعن 14خان يونس، وتكونت عينة الدراسة من)
( طالبة، واتبعت 21( طالبة، والثانية ضابطة)21بالتساوي إلى مجموعتين: األولى تجريبية)

لباحثة المنهج التجريبي في تلك الدراسة، وتمثلت أدوات الدراسة في االختبار التحصيلي واختبار ا
التفكير التأملي، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في 

جية )فكر، ياالختبار التحصيلي واختبار التفكير التأملي، كما أظهرت النتائج  وجود تأثير لالسترات
ثر كبير عند المستويات)التذكر، الفهم، التطبيق، مهارات أزاوج، شارك( على التحصيل بحجم 

عليا( وعند الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، كما بينت نتائج الدراسة وجود تأثير لالستراتيجية 
أملي وعند الدرجة التثر كبير عند مهارات التفكير أ)فكر، زاوج، شارك( على التفكير التأملي بحجم 

 الكلية الختبار التفكير التأملي.

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي على مهارات ( 6176كما قام العساسلة وبشارة )
التفكير الناقد في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن، وبلغ 

ن طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة كفرنجة ( طالبة م11عدد أفراد عينة الدراسة )
الثانوية للبنات في عجلون في األردن، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس التفكير التأملي وبرنامج 

( α=1.12تدريبي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
جريبية، أملي وأبعاده الفرعية ولصالح طالبات المجموعة التللبرنامج التدريبي في تنمية التفكير الت

(  α=1.12كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
 للتفاعل بين البرنامج التدريبي والمعدل الدراسي في تنمية التفكير التأملي وأبعاده الفرعية.
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رفة فاعلية استخدام المدخل المنظومي في تدريس دراسة هدفت إلى مع (6177وأجرى علي )
الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير التأملي لدى طلبة الحلقة األولى من التعليم األساسي، 

من طلبة الصف الرابع االبتدائي بمدارس مدينة طامية  ( طالباً 721وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة)
منهج التجريبي في تلك الدراسة، وتمثلت أدوات الدراسة في محافظة الفيوم، واستخدم الباحث ال

في اختبار تحصيلي واختبار التفكير التأملي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعة 
التجريبية)الطلبة الذين درسوا بالمدخل المنظومي( على المجموعة الضابطة)الطلبة الذين درسوا 

تفكير التأملي، ووجود ارتباط طردي دال عند بالمدخل الخطي المعتاد( في التحصيل وال
 ( بين التحصيل والتفكير التأملي في الرياضيات.1.17مستوى)

دراسة هدفت إلى اختبار داللة التمايز في مستويات التفكير التأملي ( 6171كما أجرى ريان)
الدراسة  ةلدى طلبة الصف العاشر األساسي في ضوء فاعلية الذات الرياضية، وبلغ عدد أفراد عين

وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي في مديرية تربية الخليل، واتبع الباحث  ( طالباً 222)
المنهج الوصفي في تلك الدراسة، واستخدم مقياس مستويات التفكير التأملي ومقياس فاعلية الذات 

على الترتيب  مالرياضية كأدوات الدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي: حصول مستوى الفه
األول في مستويات التفكير التأملي ، يليه مستوى التأمل ، ثم مستوى التأمل الناقد، ثم مستوى 

 العمل االعتيادي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 (α≤1.12  في مستوى العمل االعتيادي لدى طلبة الصف العاشر األساسي تعزى لمتغير )
اإلناث، في حين لم تكن الفروق دالة على بقية المستويات وعلى المقياس كله،  الجنس ولصالح

( على مقياس مستويات التفكير  α≤1.12ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
التأملي كلها وعلى مستويات الفهم، والتأمل، والتأمل الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي 

علية الذات الرياضية، ولصالح فئة فاعلية الذات الرياضية المرتفعة ، في حين لم تعزى لمتغير فا
تكن الفروق دالة على مستوى العمل االعتيادي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( على مقياس مستويات التفكير التأملي كلها وعلى مستوى التأمل الناقد لدى  α≤1.12الداللة ) 
عاشر األساسي تعزى للتفاعل بين كل من متغيري الجنس وفاعلية الذات الرياضية، طلبة الصف ال

ولصالح الطلبة الذكور ذوي فاعلية الذات الرياضية المرتفعة في حين لم تكن الفروق دالة على 
 بقية المستويات.
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 لى استخدام استديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنميةإبدراسة هدفت  (6171وقام عبيدة)
عادات العقل المنتج واكتساب مهارات التفكير التأملي لدى طلبة الصف األول االعدادي، وتكونت 

من طلبة الصف األول االعدادي في محافظة الجيزة، قسموا إلى  ( طالباً 712عينة الدراسة من)
، وطالبة ( طالباً 14وطالبة والثانية ضابطة) ( طالباً 27مجموعتين: األولى تجريبية مكونة من)

وتحددت أدوات الدراسة في مقياس عادات العقل المنتج واختبار التفكير التأملي، وأوضحت نتائج 
 الدراسة ما يلي: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 (α≤0.01  بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي )
تج ولصالح طلبة المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لمقياس عادات العقل المن

( بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في α≤0.01)  عند مستوى الداللة
االختبار البعدي للتفكير التأملي ولصالح طلبة المجموعة التجريبية، ووجود عالقة طردية بين 

جريبية في التطبيق البعدي لمقياس عادات العقل المنتج ودرجاتهم في درجات طلبة المجموعة الت
 االختبار البعدي للتفكير التأملي.

بدراسة هدفت إلى نمذجة العالقات بين مداخل تعلم اإلحصاء ومستويات  (6112كما قام الرب)
سة االتفكير التأملي والتحصيل األكاديمي لدى طالب المرحلة الجامعية، وتكونت عينة الدر 

وطالبة من طلبة الفرقة الثانية شعبة علم النفس بكلية التربية بجامعة المنصورة  اً ( طالب525من)
في مصر، وتحددت أدوات الدراسة في مقياس مداخل تعلم اإلحصاء، ومقياس مستويات التفكير 

اسة: ا الدر ليهإالتأملي، واختبار تحصيلي في مادة اإلحصاء، وكان من أهم نتائج  التي توصلت 
توسط مستوى التفكير النمطي للعالقة بين المدخل السطحي لتعلم اإلحصاء والتحصيل األكاديمي، 
في حين كانت العالقة المباشرة بين المدخل السطحي لتعلم اإلحصاء والتحصيل األكاديمي غير 

يجي تدالة، وتوسط مستويات الفهم والتأمل والتأمل الناقد للعالقة بين كل من المدخل االسترا
والعميق لتعلم اإلحصاء والتحصيل األكاديمي، في حين كانت العالقة المباشرة بين المدخلين 
االستراتيجي والعميق لتعلم اإلحصاء التحصيل األكاديمي غير دالة، ووجود معامالت ارتباط دالة 

 بين مداخل التعلم الثالث)االستراتيجي، العميق، السطحي(.
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 الدراسات األجنبية:

دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين ( Bat and Kilvilcm,2013بات وكليفلكم)أجرى 
مهارات التفكير التأملي ومهارة حل المشكالت والتفوق األكاديمي في الرياضيات ودورات الهندسة 

وطالبة من طلبة المرحلة  اً ( طالب471لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتكونت عينة الدراسة من )
في محافظة نيغدة في تركيا، وتحددت أدوات الدراسة في مقياس التفكير التأملي، واختبار  الثانوية

تحصيلي، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية بين مهارات التفكير التأملي لدى طلبة 
 المرحلة الثانوية ومهارة حل المشكالت والتفوق األكاديمي في الرياضيات ودورات الهندسة.

دراسة هدفت إلى فحص مهارات التفكير التأملي لدى معلمي  (Jansen,2009رى جانسين)وأج
من معلمي  ( معلماً 22) الرياضيات في المدارس اإلعدادية، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة

الرياضيات في المدارس اإلعدادية، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس التفكير التأملي، ومقابالت 
ينة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات قليلة في معامالت التمييز في تفكير طلبة مع أفراد الع

معلمي الرياضيات، ووجود فروق فردية عند المعلمين عند توضيحهم تفكير طالبهم من خالل 
 من االدعاءات العامة. تحديد مفاهيم الرياضية الواضحة عند طالبهم بدالً 

دفت إلى استقصاء أثر بيئة التعلم الصفية على أهداف دراسة ه (Phan,2008كما أجرى فان)
التحصيل، وممارسات التفكير التأملي، كما هدفت الدراسة الى التعرف على التأثيرات المباشرة 
وغير المباشرة ألهداف التحصيل وممارسات التفكير التأملي على اإلنجاز األكاديمي، وبلغ عدد 

مدارس ثانوية في مدينة سيدني بإسبانيا،  4لبة موزعين على وطا ( طالباً 521أفراد عينة الدراسة )
واستخدم الباحث استبانة التفكير التأملي كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة حصول مستوى 
الفهم على الترتيب األول في مستويات التفكير التأملي ، يليه مستوى التأمل الناقد، ثم مستوى 

عتيادي، كما أظهرت النتائج وجود أثر لبيئة التعلم الصفية على التأمل ، ثم مستوى العمل اال
أهداف التحصيل، وممارسات التفكير التأملي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات 

 التفكير التأملي تعزى لمتغير الجنس.

علمي مبدراسة هدفت إلى التعرف على ممارسة التفكير التأملي بين  (Jiuan,2007وقام جوآن) 
الرياضيات في المدارس الثانوية في عملية التعليم والتعلم، كما هدفت إلى التعرف على العوامل 
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( معلم رياضيات 741التي تؤثر على ممارسة التفكير التأملي، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
لمنهج ا ( مدارس ثانوية في منطقة نيجري سيمبيالن في ماليزيا، واتبع الباحث21اختيروا من )

الوصفي االرتباطي، وتحددت أداة الدراسة في استبانة عن فهم المعلمين لممارسة التفكير التأملي 
في عملية التعليم والتعلم، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: ممارسة معلمي الرياضيات 

مع التوجه التعلم  ر التأمليللتفكير التأملي باعتدال، ووجود عالقة إيجابية كبيرة بين ممارسة التفكي
الداخلي والكفاءة في حل المشاكل، وعدم وجود اختالف بين المعلمين في التفكير التأملي معتمدة 

 على عوامل خلفية المعلمين.

دراسة هدفت إلى التعرف على مستويات التفكير التأملي لدى الطلبة ( (Lie,2006وأجرى لي
وطالبة تتراوح  ( طالباً 227اكل، وتكونت عينة الدراسة من)في بيئات التعلم القائمة على حل المش

سنة، وتحددت أداة الدراسة في مقياس التفكير التأملي، وأظهرت نتائج  52-72أعمارهم بين
الدراسة حصول مستوى الفهم على الترتيب األول في مستويات التفكير التأملي، يليه مستوى 

ى العمل االعتيادي، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود التأمل، ثم مستوى التأمل الناقد، ثم مستو 
 فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في مستويات التأمل، والتأمل الناقد، والعمل االعتيادي تبعاً 

 للمرحلة الدراسية.

 الدراسات السابقة: على تعقيبال3.2 

لية، الحا الدراسةضوع بعد إطالع الباحث على ما أمكنه من الوصول إلى دراسات ذات عالقة بمو 
 ما يأتي: إلىالباحث خلص 

دراسة  :لالمرحلـة االبتدائية مث فيتناولت الدراسات المراحل التعليمية المختلفة، فمنها ما طبـق  -
 ودراسة العمري ، (Costello,Daniel,2000كوستيللو ودانيال )ودراسة  ،(5177) علي

بات  دراسةو  ،(Phan,2008فان)دراسة  :لالمرحلة الثانوية مث فيومنها ما طبق (، 5112)
، ودراسة (Salman,etc,2012) سلمان وأخرون ، ودراسة (Bat,Kilvilcm,2013) وكليفلكم

 .(5112(، ودراسة عابد)Jiuan,2007) ودراسة جوآن، (Nneji,2013) اجين
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ختبار اتشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة، في أن كل باحث منهم قام بإعداد  -
، ولقد استفاد الباحث من هذه االختبـارات فـي إعـداد اختبار تحصيلي في حل المسألة الرياضية

 .الدراسة الحالية

 ألة الهندسيةجية بوليا في حل المساستخدام استراتيب وواضحاً  كبيراً  يتضح مما سبق أن هناك اهتماماً 
 يادة ثقةز و ، لحل المسألة البرة دافعية الطفي إثافي جميـع المراحـل التعليمية لما لها من أهمية 

منها مهارات ض التي مناكتساب مهارات التفكير المختلفة و على  ، ومساعدة الطالببنفسه الطالب
 .التفكير التأملي

  :أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة

 :يمكن تلخيص أوجه اإلفادة في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يأتي

 استراتيجية بوليا، وموضوع التفكير التأملي.طوير إطار فكري عن ت -

 .لمصطلحات الدراسة ةاإلجرائي اتتحديد التعريف  -

اختبار تحصيلي في حل المسألة الهندسية، ومقياس إعداد أدوات الدراسة الحالية متمثاًل في  -
 التفكير التأملي.

 .ياً لدراسة الحالية تفسيرًا علميًا وموضوعالمساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها ا -

 .التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالية -

 يأتي: فيماوقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

اتيجية بوليا تخدام استر التي تهتم بدراسة أثر اس )في حدود علم الباحث( ىتعد هذه الدراسة األول - 
في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي على 
المستوى المحلي بشكل خاص وعلى المستوى العربي والعالمي بشكل عام، حيث لم يجد الباحث 

 .من الدراسات التي تتناول نفس متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة سوياً  أياً 



58 
 

م، )العمل المعتاد، والفه التأمليالتفكير مجاالت موضوع تناولت بعض الدراسات السابقة  -
التعامل مع  بدون  مجاالت التفكير التأمليفي حين تناولت هذه الدراسة  ،والتأمل، والتأمل الناقد(

 .امكوناته
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 الفصل الثالث

 جراءاتها إطريقة الدراسة و 

 مقدمة:ال

وصفًا لمنهجية الدراسة ومجتمعها وطريقة اختيار عينتها وأدواتها وطرق التحقق  تناول هذا الفصل
من صدق وثبات تلك األدوات، باإلضافة إلى إجراءات الّدراسة وتصميمها، والمعالجات اإلحصائّية 

 المستخدمة الستخالص نتائجها واختبار فرضّياتها.

 منهج الدراسة: 7.4

ستقصاء أثر استخدام ا هج التجريبي، واتبع التصميم شبه تجريبي فيتم في هذه الدراسة استخدام المن
استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم 

 .مع هذه الدراسة لمالئمته التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل

 مجتمع الدراسة: 6.4

ة الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية التابعة كون مجتمع الدراسة من جميع طلبتَ 
( 4522(، والبالغ عددهم )2015/5172لمديرية التربية والتعليم جنوب الخليل للعام الدراسي )
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( طالبة، كما رصد في سجالت قسم التخطيط في 5777( طالبًا، و)5711وطالبة، منهم ) طالباً 
 (.2015/5172ل للعام الدراسي)مكتب مديرية التربية والتعليم جنوب الخلي

  عينة الدراسة: 4.4

 اختار الباحث عينة الّدراسة بطريقة قصدّية من مدرستين تابعتين لمديرية التربية والتعليم جنوب

تيار وكان اخ الخليل، وهما: مدرسة ذكور طه الرجعي األساسية، ومدرسة بنات األقصى األساسية،
ين القصدّية مجااًل لدراسته، وذلك لعدة أسباب منها: وجود شعبتالباحث لهاتين المدرستين بالطريقة 

فأكثر للصف السادس األساسي في كل مدرسة، وقرب المدرستين من منطقة سكن وعمل الباحث، 
كما أبدت إدارة المدرستين تقديم كل ما يلزم من تسهيالت خالل عملّية تطبيق الّدراسة، وأبدى معّلم 

السادس األساسي فيهما الرغبة في التعاون إلتمام إجراءاتها وتنفيذها، ومعّلمة الرياضّيات للصف 
 علمًا بأن هؤالء المعّلمين مؤّهلون أكاديمّيًا وتربوّيًا.

ونت عينة كوتم تعيين الشعبة الضابطة والشعبة التجريبية في كال المدرستين بالطريقة العشوائية، وتَ 
طالبًا من مدرسة ذكور طه الرجعي األساسية،  (21( طالبًا وطالبة، منهم )741الدراسة من )

( طالب 22)، وهي إحدى شعب الصف السادس( طالب شكلوا المجموعة الضابطة و 22منهم)
درسة بنات ( طالبة من م12)، وهي إحدى شعب الصف السادسو  شكلوا المجموعة التجريبية، و

 ،دى شعب الصف السادسهي إح( طالبة شكلن المجموعة الضابطة و 22)األقصى األساسية، منها
وُيوّضح الجدول  ،هي إحدى شعب الصف السادسو  ( طالبة شكلن المجموعة التجريبية41)و
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة موّزعين حسب المدرسة والشعبة ومجموعتي الّدراسة والجنس:7.2)
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 توزيع أفراد عّينة الدراسة حسب المدرسة والشعبة ومجموعتي الّدراسة والجنس(: 7.2الجدول )

 

 وات الدراسة:أد 3.4

 اسُتخدم في الّدراسة الحالية األدوات اآلتية:

دليل المعلم لتدريس وحدة الهندسة والقياس من كتاب الرياضيات الجزء الثاني المقرر للصف  -7
 السادس األساسي وفقًا الستراتيجية بوليا.

ألساسي، اتحصيلي في حل المسألة الهندسية في وحدة الهندسة والقياس للصف السادس  اختبار -5
 وهو من إعداد الباحث.

 التفكير التأملي.  مقياس -2

 وفيما يلي وصف لهذه األدوات وإجراءات إعداد كل منها:

 دليل المعلم: 7.3.4

قام الباحث بإعداد دليل المعلم/ة لتوضيح كيفية تدريس وحدة الهندسة والقياس من كتاب الرياضيات 
 ، باستخدام استراتيجية بوليا، ويحتوي الدليل علىالجزء الثاني المقرر للصف السادس األساسي

 (.2محتوى المادة التعليمية، والعديد من األنشطة ملحق)

 الشعبة                

      

   

 اسم المدرسة   

 المجموع أ ب

 المجموعة التجريبيّة الضابطة المجموعة

 إناث ذكور إناث ذكور

 86 --- 33 --- 33 ذكور طه الرجعي األساسية

 93 04 --- 33 --- بنات األقصى األساسية    

 709 04 33 33 33 المجموع
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بتخطيط  ، ثم قامألهداف السلوكية المطلوب تحقيقهاولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتحديد ا
 فقاً داد دروس و الستراتيجية بوليا لحل المسألة الهندسية، حيث قام الباحث بإع الوحدة وفقاً 

، ثم قام بتزويد معلم ومعلمة الشعب التجريبية (2ملحق) الستراتيجية بوليا لحل المسألة الهندسية
 لإلفادة منها واالسترشاد بها والشرح على ضوئها لطلبة المجموعة التجريبية.

سابيع، أي أوأعّد الباحث الخطط التدريسّية لدروس وحدة الهندسة والقياس، ليتّم تدريسها في سبعة 
 ( حصة صفّية بما فيها حصص التقويم الختامي.27بمعّدل )

وللتحّقق من صدق هذا الدليل، تّم عرضه على مجموعة من المحّكمين من ذوي االختصاص 
(؛ إلبداء آرائهم حول مناسبة هذه 2والخبرة في مجال مناهج وطرائق تدريس الرياضّيات ملحق)

 ووضوحها، ومالءمتها لطلبة الصف السادس األساسي. الخطط لمحتوى الماّدة التعليمّية،

وفي ضوء مالحظات وآراء واقتراحات المحّكمين، أجرى الباحث بعض التعديالت عليها وتّم إعداد 
 (.2بقية الدروس في ضوئها ملحق)

 اختبار تحصيلي في حل المسألة الهندسية: 6.3.4

 :بناء االختبار

ة الهندسية لقياس أداء طلبة الصف السادس األساسي في وحدة قام الباحث ببناء اختبار حّل المسأل
الهندسة والقياس من كتاب الرياضيات الجزء الثاني المقرر للصف السادس األساسي للعام الدراسي 

(، حيث قام بعد تحديد الغرض من االختبار، وتحديد دليل المعلم بتحليل محتوى 2015/5172)
اشتقاق وتحديد األهداف السلوكّية لهذه الوحدة في ضوء مستويات وحدة الهندسة والقياس، ثّم قام ب

(، ثّم قام بعد ذلك بإعداد جدول المواصفات الختبار حّل المسألة الهندسية، 4بلوم المعرفّية ملحق)
 22و) ( فهم،% 22( تذكر، )% 71م إلى )حيث حدد الوزن النسبي لكل مستوى من مستويات بلو 

(. وعلى ضوء جدول المواصفات الذي تّم 2ت عقلية عليا ملحق)( مستويا% 71( تطبيق، و)%
 .بناؤه، تّم كتابة فقرات اختبار حّل المسألة الهندسية بما يتالءم وجدول المواصفات

( فقرة اختبارية، تّم كتابة وتوزيع فقراته 21من ) لنهائيةوتكّون االختبار التحصيلي في صورته ا
ألول والثاني هما عبارة عن أسئلة موضوعية، وأما السؤاالن على نوعين من األسئلة: السؤاالن ا
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( حصة 27الثالث والرابع فهما عبارة عن أسئلة إنشائية، وأعد االختبار لقياس أداء الطلبة في )
 (.1صفية لوحدة الهندسة والقياس ملحق )

 :صدق االختبار

الل عرض األهداف وجدول تّم التحّقق من صدق المحتوى الختبار حّل المسألة الهندسّية، من خ
المواصفات وفقرات كل اختبار )بصورته األولّية( على عدٍد من أساتذة، ومحاضرين في الجامعات 
الفلسطينّية، ومشرفين تربوّيين، ومعّلمين ومعّلمات في المدارس الحكومية، من ذوي الخبرة في 

غة مسائله، وإبداء آرائهم (، بهدف مراجعة وإعادة صيا2تدريس الرياضّيات للصف السادس ملحق )
حول مدى قياس كل فقرة لما أعدت لقياسه فعاًل والصيغة اللغوّية لمفرداته، وإبداء مالحظاتهم حول 
فقرات االختبار من حيث: وضوح أهدافه، ومدى شموّليته، والصحة العلمّية لفقراته وتمثيلها للمحتوى 

لالختبار، وإضافة أو حذف أو تعديل ما يلزم  واألهداف المراد قياسها، ومدى كفاية الوقت المحّدد
من فقرات االختبار، أو أّية اقتراحات أخرى يرونها مناسبة.  وبعد جمع مالحظات المحّكمين، تّم 

 . (1ملحق ) تعديل بعض فقرات االختبار، وإعادة صياغة بعضها اآلخر، لتصبح أكثر دقة

 : ثبات االختبار

نة لة الهندسية المستخدم في الّدراسة قام الباحث بتطبيقه على عيللتحقق من ثبات اختبار حّل المسأ
( طالبًا، ويمثلون الصف السادس األساسي في 22استطالعية من مجتمع الدراسة، مكّونة من )

مدرسة ذكور الرازي األساسية، ومن خارج إطار العينة، حيث تم إجراء االختبار وتصحيحه من 
 20قريبي لالختبار، حيث أنهى الطالب األول االختبار بعد قبل الباحث، وتم حساب الزمن الت

دقيقة، وتم احتساب المتوسط الحسابي لكال الزمانين،  22دقيقة، وأنهى الطالب األخير االختبار بعد 
دقيقة، وتم احتساب ثبات األسئلة الموضوعية في االختبار باستخدام معادلة كودر  28وكان بمعدل 
( ، وثبات األسئلة المقالية في 1.22( حيث بلغت قيمته )KR 20)(Richardson)ريتشاردسون 

 (.1.27، حيث بلغت قيمته )(Cronbach's alpha) االختبار باستخدام معادلة كرونباخ ألفا

 ى نتائجها.مما يدعو لالطمئنان إلوُتعّد هذه القيم مقبولة وتبّرر استخدامه ألغراض الّدراسة الحالّية،  
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 : تبارتحليل فقرات االخ 

تّم احتساب معاملي الصعوبة والتمييز يدويًا لكل مسألة من مسائل اختبار حّل المسألة الهندسّية، 
بعد تطبيقه على عينة استطالعّية من غير عينة الّدراسة، وتراوحت معامالت الصعوبة لفقرات 

 بقاء جميع فقراته( ، وبناًء على ذلك تّم است1.11 - 1.52اختبار حّل المسألة الهندسّية ما بين )
 .(2ملحق)

احتساب معامل التمييز لكل مسألة من مسائل اختبار حّل المسألة الهندسّية، وتراوحت  اً وتّم أيض
وبناًء على ذلك ، (1.25 - 1.52معامالت التمييز لفقرات اختبار حّل المسألة الهندسّية ما بين )

 .(2ملحق ) رات االختبارتّم استبقاء جميع الفقرات، فلم يتّم حذف أي فقرة من فق

 

 مقياس التفكير التأملي: 4.3.4 

لإلجابة عن السؤال الفرعي الثاني من أسئلة الّدراسة، قام الباحث بتطوير مقياس خاص بالتفكير 
التأملي على أساس مقياس ليكرت الخماسي )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض 

( 5171ي، والدراسات السابقة ذات العالقة كدراسة )ريان،عتماد على األدب النظر بشدة(، وذلك باإل
 .(1ملحق) (5175ودراسة )أبو عواد وعياش، 

 صدق المقياس:

للتحّقق من صدق المقياس، ُعرض بصورته األولّية على عدد من األساتذة التربوّيين ذوي مؤهالت 
اسة، والهدف من المقياس، ، وبعد تعريفهم بموضوع الّدر (2ملحق ) وخبرة كبيرة في المجال التربوي 

ُطلب منهم إبداء آرائهم حول عناصره، وذلك بتعديل ما يرون ضرورة لتعديله، أو حذف ما يرون 
ضرورة لحذفه، أو إضافة ما يرون ضرورة إلضافته، سواء أكان ذلك في الصياغة اللغوية، أم كون 

مالحظات  سه فعاًل، وتسجيل أّيةالمفردات قابلة لقياس التفكير وقياس فقرات األداة لما أعدت لقيا
 أخرى يرونها ضرورية، وذلك في ضوء أهداف الّدراسة.
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وقد أخذ الباحث بجمع اقتراحات المحكمين والتي أسفرت عن إضافة فقرة، وتعديل البعض اآلخر،  
مع راتها ودمج فق )العمل المعتاد، والفهم، والتأمل، والتأمل الناقد( وإلغاء مجاالت التفكير التأملي

بعضها البعض وأخرج المقياس بصورته النهائّية، حيث أصبح عدد فقرات المقياس في ضوء ذلك 
 (.1( عالمة ملحق)12( فقرة وبلغت العالمة القصوى لذلك المقياس )71)

 ثبات المقياس:

للتحقق من ثبات المقياس، قام الباحث بتطبيقه على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة، مكّونة 
( طالبًا، ويمثلون الصف السادس األساسي في مدرسة ذكور الرازي األساسية، ومن خارج 22من )

 (.1.11إطار العينة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغت قيمة ثبات ذلك المقياس )

 متغيرات الدراسة: 1.4

 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:

 المتغيرات المستقلة وهي: 7.1.4

 بوليا، الطريقة االعتيادية(. طريقةيقة التدريس: ولها مستويان )أ. طر   

 ب. الجنس: وله مستويان )ذكر، أنثى(.  

 المتغيرات التابعة وهي: 6.1.4

 أ. تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات.

 ب. التفكير التأملي.

 إجراءات الدراسة: 2.4

 ذ الدراسة:جل تنفيأقام الباحث بإتباع اإلجراءات اآلتية من 

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ومجالها. .7
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الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس، موجه إلى مديرية التربية والتعليم جنوب  .5
 (.7الخليل ملحق)

       لى إ الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل، موجه .2
 (.5مديري / ات المدارس التي تم تطبيق الدراسة فيها ملحق)

إعداد أدوات الدراسة من خالل االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة  .4
 باستراتيجية بوليا والتفكير التأملي.

في هذه  ل الثالثالتأكد من صدق وثبات األدوات بإتباع اإلجراءات السابقة الموجودة في الفص .2
 الدراسة.

 اختيار عينة الدراسة. .2

س من ن كيفية تدريس وحدة الهندسة والقيابيّ الذي يُ تزويد كل من المعلم والمعلمة بدليل المعلم  .1
 .كتاب الرياضيات الجزء الثاني المقرر للصف السادس األساسي، باستخدام استراتيجية بوليا

 المجموعتين التجريبية والضابطة في المدراس التيتطبيق أدوات الدراسة القبلية على كل من  .1
 تم اختيارها كعينة للدراسة.

راتيجية بوليا است باستخدامتدريب المعلم والمعلمة على كيفية تطبيق دروس الوحدة المستهدفة  .2
من خالل عقد لقاء أولي معهم ثم قيام كاًل منهم بتطبيق درس بالطريقتين ثم مناقشة خطوات 

 كد من جاهزيتهم لتطبيق الدراسة.كل طريقة والتأ

تنفيذ التجربة بتطبيق استراتيجية بوليا في تدريس وحدة الهندسة والقياس، حيث بدأت في . 71
( أسابيع، وكان 1حيث استغرق تنفيذ التجربة حوالي ) 57/2/5172وانتهت في  27/7/5172

 علم ومعلمة الصف السادسالباحث يقوم بالمتابعة المستمرة لتقديم التغذية الراجعة لكل من م
 األساسي.

.  تطبيق أدوات الدراسة البعدية على كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في المدراس 77
 التي تم اختيارها كعينة للدراسة.
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( SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ). تحليل البيانات واستخراج النتائج 75
Statistical Pakage for Social Science. 

 ة.على نتائج الدراس . مناقشة وتفسير نتائج الدراسة واقتراح التوصيات المناسبة بناءً 72

 تصميم الدراسة: 1.4

 قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة وفق التصميم شبه التجريبي االتي:

2O 1X  O  2O 1E O  

  2O 1O    2O 1C O   

 ن:إحيث 

E.المجموعة التجريبية : 

C.المجموعة الضابطة : 

X.المعالجة التجريبية : 

1O.اختبار حل المسألة الهندسية : 

2O: .مقياس التفكير التأملي 

 :المعالجة اإلحصائية 7.4

لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واختبار تحليل 
 Means Estimatedالمعدلة ) (، والمتوسطات الحسابيةANCOVAالتغاير المصاحب )

Marginalكرونباخ ألفا ومعامل الصعوبة  (، ومعامل الثبات كودر ريتشاردسون ومعامل الثبات
 والتمييز.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 المقدمة

أثر  رف علىالتع التي هدفت إلىو تناول هذا الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، 
ستراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية استخدام ا

 .وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 4.1

أثر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة  ما
 ،التدريسطريقة  باختالف األثر هذا يختلف وهل ؟ية جنوب الخليلالهندسية بمدارس مدير 

 ا؟مبينه والتفاعل والجنس،
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حصيل تواالنحرافات المعيارية لمتوسطات  ،السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذا
ذلك و  ،طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية ( المتوسطات.14الجنس وطريقة التدريس، ويبين الجدول )بحسب 
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المعيارية لمتوسطات تحصيل طلبة الصف  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية (: .14جدول )
 السادس األساسي في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل، حسب طريقة التدريس

 .والجنس

 اإلحصاءات جنسال
 الوصفية

 االختبار البعدينتائج  االختبار القبلينتائج 

 المجموع الضابطة ةالتجريبي المجموع الضابطة ةالتجريبي

 86 55 53 86 55 53 العدد ذكور

المتوسط 
 الحسابي

846 

 

16485 

 

1641 1646. 

 

16453 

 

16411 

االنحراف 
 المعياري 

541. 

 

5451 

 

5418 5418 

 

545 

 

5.18 

 98 58 6. 98 58 6. العدد إناث

المتوسط 
 الحسابي

1648. 18463 19468 18418 18436 16463 

االنحراف 
 المعياري 

.46. 5495 

 

1415 .4.. .4.1 .4.5 

 415 57 57 415 57 57 العدد المجموع

المتوسط 
 الحسابي

41.45 44.51 41.41 41.1 44.17 41.44 

االنحراف 
 المعياري 

4..7 4.45 4.41 1.71 1.41 4.41 
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يل تحص ( أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لمتوسطات.14يالحظ من الجدول )
ذلك و  ،طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل

ج من خالل ئ. كما أظهرت النتالتحصيل الطلبة بحسب الجنس وطريقة التدريس في المقياس البعدي
من المتوسطات الحسابية لعالمات  أقل( أن المتوسطات الحسابية لعالمات الذكور .14الجدول )

 (.16411( ومتوسطات عالمات الذكور )16463اإلناث، حيث كانت متوسطات عالمات اإلناث )
لة الالفروق الظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات د هذه ولمعرفة ما إذا كانت

  ،(ANCOVA)الثنائي  تم استخدام اختبار تحليل التغاير( α≤ 0.05) إحصائية عند مستوى 
 ( يوضح ذلك.2.4)والجدول 

تحصيل طلبة الصف السادس لمتوسطات  (ANCOVA) نتائج تحليل التغاير الثنائي(: 2.4جدول )
ريقة الجنس وط األساسي في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل، وذلك بحسب

 والتفاعل بينهما. التدريس

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 *64666 1514881 16.54118 1 16.54118 االختبار القبلي

 *64666 1114113 .668461 1 .668461 طريقة التدريس

 6.553 64853 94.68 1 94.68 الجنس

طريقة 
 الجنس×دريستال

.4696 1 .4696 64818 6..5. 

 -- -- 94811 1.1 111.4685 الخطأ

 -- -- -- 1.8 56884.56 الكلي

 (α = 0.05دالة عند مستوى الداللة ) *
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 النتائج المتعلقة بطريقة التدريس:

 فتحصيل طلبة الص( أن قيمة )ف( المحسوبة للفروق بين متوسطات .14يالحظ من الجدول )
يس حسب طريقة التدر  السادس األساسي في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل

 اً ، أي أن هناك فروق(α≤ 0.05)قل من مستوى أ( *64666(، وأن مستوى الداللة)1114113هي )
تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة في متوسطات ذات داللة إحصائية 

يبين المتوسطات  )4.5(، والجدول تعزى إلى طريقة التدريس مديرية جنوب الخليلالهندسية بمدارس 
 حسب طريقة التدريس: للتحصيلالحسابية المعدلة للمقياس البعدي 

يل طلبة تحصالمتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتوسطات  (:.54الجدول )
يقة حسب طر  هندسية بمدارس مديرية جنوب الخليلالصف السادس األساسي في حل المسألة ال

 التدريس.

 الخطأ المعياري  ةلالمعد ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 .645 1.451 االعتيادية

 6.51 18413 التجريبية

كبر أ( وهو 18413هو ) التجريبية( أن المتوسط المعدل لطريقة التدريس .54ويالحظ من الجدول )
وبذلك تكون الفروق حسب طريقة  ،(1.451) االعتياديةيقة التدريس من المتوسط المعدل لطر 

 .االعتياديةمقابل طريقة التدريس  التجريبيةالتدريس لصالح طريقة التدريس 

 النتائج المتعلقة بالجنس:

وأن  ،(64853أيضًا أن قيمة )ف( المحسوبة لمتغير الجنس هي ) (.14)ويالحظ من الجدول 
أي أنه ال  ؛(α≤ 0.05)وهذه القيمة أعلى من مستوى الداللة  ،(6.553مستوى الداللة يساوي )

تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات 
 تعزى إلى الجنس. المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل
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 :والجنس النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس

، (64818هي ) والجنس نجد أن قيمة )ف( للتفاعل ما بين طريقة التدريس (.14)للجدول  بالعودة
ال نه أأي  ؛(α≤ 0.05)من مستوى الداللة  أكبروهي قيمة ، (.5..6ومستوى الداللة يساوي )

 إحصائية توجد فروق ذات داللةال مما يدل على أنه  ،ر للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريسأثيوجد 
تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية سطات في متو 

 .التدريس وطريقةبين الجنس  تعزى إلى التفاعل جنوب الخليل

 فيما يتعلق بالجنس وقبولها ،بطريقة التدريسوأخيرًا يستنتج رفض الفرضية الصفرية فيما يتعلق 
 .والتفاعل بين الطريقة والجنس

 المتعلقة بالسؤال الثاني: النتائج 7.1

ل طلبة الصف السادس األساسي في حل التفكير التأمليأثر استخدام استراتيجية بوليا في  ما
 طريقة باختالف األثر هذا يختلف وهل ؟المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل

 ا؟؟مبينه والتفاعل والجنس، التدريس،

ة في المعيارية لعالمات الطلب واالنحرافاتوسطات الحسابية لإلجابة عن هذه السؤال تم حساب المت
ذلك بحسب و حل المسألة الهندسية في األساسي  السادسلدى طلبة الصف التفكير التأملي  مقياس

 المعيارية. واالنحرافات( هذه المتوسطات .4.الجنس وطريقة التدريس، ويبين الجدول )
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فكير الت مقياسنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في (: المتوسطات الحسابية واال.4.جدول )
 ، حسب طريقة التدريسحل المسألة الهندسيةفي األساسي  السادسلدى طلبة الصف التأملي 
 .والجنس

اإلحصاءات  الجنس
 الوصفية

 البعدي تائج المقياسن القبلي المقياسنتائج 

 عالمجمو  الضابطة ةالتجريبي المجموع الضابطة ةالتجريبي

 86 55 53 86 55 53 العدد ذكور

المتوسط 
 الحسابي

5489 54.1 543. 5498 5491 549. 

االنحراف 
 المعياري 

6455 645. 64.6 6419 6415 6419 

 98 58 6. 98 58 6. العدد إناث

المتوسط 
 الحسابي

5489 548. 5483 548. 5498 5463 

االنحراف 
 المعياري 

645. 64.8 645. 6415 6419 645. 

 415 57 57 415 57 57 العدد المجموع

المتوسط 
 الحسابي

4.15 4.74 4.7. 4..7 4.51 4.5. 

االنحراف 
 المعياري 

4.41 4.11 4.75 4.75 4.74 4.14 
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( أن هناك فروقًا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة في .4.يالحظ من الجدول )
سب طريقة ح حل المسألة الهندسيةفي األساسي  السادس لدى طلبة الصفالتفكير التأملي  مقياس

( أن المتوسطات .4.، كما أظهرت النتائج من خالل الجدول )ختبار البعديالتدريس والجنس في اال
ت ، حيث كانت متوسطاالذكورأكبر من المتوسطات الحسابية لعالمات  اإلناثالحسابية لعالمات 

الفروق  هذه ولمعرفة ما إذا كانت  (..549) الذكور( ومتوسطات عالمات 5463)اإلناثعالمات 
 ،(α≤ 0.05) ة إحصائية عند مستوى ـالظاهرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة ذات دالل

 ( يوضح ذلك.43.)والجدول  ،(ANCOVA)الثنائي  تم استخدام اختبار تحليل التغاير

 

 التفكير التأملي مقياسلعالمات الطلبة في  (ANCOVA) (: نتائج تحليل التغاير الثنائي.34جدول )
 الجنسو  التدريس بحسب طريقة حل المسألة الهندسيةفي األساسي  السادسلدى طلبة الصف 

 والتفاعل بينهما.

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 64886 11.683 64819 1 64819 االختبار القبلي

 *0006. 114956 14161 1 14161 طريقة التدريس

 *64666 164698 14.86 1 14.86 الجنس

 ×طريقة التدريس
 الجنس

64665 1 64665 64639 6.618 

 ــــ ــــ 64631 1.1 94.56 الخطأ

 ــــ ــــ ــــ 1.8 164966 الكلي

 (α = 0.05دالة عند مستوى الداللة ) *
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 بطريقة التدريس:النتائج المتعلقة 

 اسمقي( أن قيمة )ف( المحسوبة للفروق بين متوسطات أداء الطلبة في .34يالحظ من الجدول )
قة التدريس حسب طري حل المسألة الهندسيةفي األساسي  السادسلدى طلبة الصف التفكير التأملي 

 اً اك فروقأي أن هن ؛(α≤ 0.05) مستوى من قل أ( *0006.(، وأن مستوى الداللة)114956هي )
حل ي فاألساسي  السادسلدى طلبة الصف التفكير التأملي بين متوسطات ذات داللة إحصائية 

يبين المتوسطات الحسابية المعدلة  )6(4.، والجدول تعزى إلى طريقة التدريس المسألة الهندسية
 ختبار البعدي حسب طريقة التدريس:لال

التأملي  التفكير لمقياساألخطاء المعيارية البعدية المتوسطات الحسابية المعّدلة و  (:4.6الجدول )
 حسب طريقة التدريس. حل المسألة الهندسيةفي األساسي  السادسلدى طلبة الصف 

 

 الخطأ المعياري  ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 64618 5493 االعتيادية

 64619 5485 التجريبية

كبر أوهو  ،(5485هو ) التجريبيةدل لطريقة التدريس ( أن المتوسط المع4.8ويالحظ من الجدول )
وبذلك تكون الفروق حسب طريقة التدريس  ،(5493) االعتياديةمن المتوسط المعدل لطريقة التدريس 

 .االعتيادية مقابل طريقة التدريس التجريبيةلصالح طريقة التدريس 

 النتائج المتعلقة بالجنس:

وأن  ،(164698يمة )ف( المحسوبة لمتغير الجنس هي )أيضًا أن ق (5.4)ويالحظ من الجدول 
أي أنه توجد  ؛(α≤ 0.05) من مستوى الداللة أقلوهذه القيمة  ،(*64666مستوى الداللة يساوي )

في ساسي األ السادسلدى طلبة الصف التفكير التأملي فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 



77 
 

يبين المتوسطات الحسابية المعدلة  (7.4)دول والج تعزى إلى الجنس. حل المسألة الهندسية
 :الجنسختبار البعدي حسب لال

حسب  لالتحصيلمتغير البعدية  المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية (:.94الجدول )
 جنس.ال

 الخطأ المعياري  ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 64651 5491 ذكر

 64616 5488 أنثى

كبر من المتوسط المعدل أ( وهو 5488هو ) لإلناث( أن المتوسط المعدل 4.9من الجدول )ويالحظ 
 .الذكورمقابل  اإلناثلصالح  الجنس( وبذلك تكون الفروق حسب 5491) للذكور

 :والجنس النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس

( 64639هي ) والجنس التدريس نجد أن قيمة )ف( للتفاعل ما بين طريقة (.34)بالعودة للجدول 
ه ال نّ أأي  ؛(α≤ 0.05)وهي قيمة أعلى من مستوى الداللة  ،(6.618ومستوى الداللة يساوي )

ثر للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس مما يدل على أنه ال يوجد هناك فروق ذات داللة أيوجد 
مسألة حل الفي ساسي األ السادسلدى طلبة الصف التفكير التأملي بين متوسطات إحصائية 

 .بين طريقة التدريس والجنس تعزى إلى التفاعل الهندسية

قبولها فيما يتعلق و  والجنس ،طريقة التدريسبفيما يتعلق وأخيرا يستنتج رفض الفرضية الصفرية 
 .بالتفاعل بين الطريقة والجنس
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 ملخص نتائج الدراسة: 4.3

دس األساسي في حل المسألة الهندسية تحصيل طلبة الصف السا وجود فروق في متوسط -7
 بوليا. استراتيجيةالتدريس ولصالح  استراتيجيةتعزى لمتغير 

تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية  عدم وجود فروق في متوسط -5
 تعزى لمتغير الجنس.

هندسية ألة التحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المس عدم وجود فروق في متوسط -2
 التدريس والجنس.استراتيجية تعزى لمتغير التفاعل بين 

مستوى التفكير التأملي البعدي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير  متوسطفي وجود فروق  -7
 بوليا. استراتيجيةالتدريس ولصالح  استراتيجية

زى لمتغير الدراسة تع مستوى التفكير التأملي البعدي لدى أفراد عينة وجود فروق في متوسط -2
 الجنس ولصالح اإلناث.

مستوى التفكير التأملي البعدي لدى أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير  عدم وجود في متوسط -5
 التدريس والجنس. استراتيجيةالتفاعل بين 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

راتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام است
األساسي في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل، ولتحقيق 

( طالبًا وطالبة من طلبة مدرستي ذكور طه الرجعي 741ذلك تم اختيار عينة قصدية مكونة من )
اول هذا ية التربية والتعليم جنوب الخليل. ويتناألساسية وبنات األقصى األساسية التابعتين لمدير 

الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد المعالجات اإلحصائية، كما يتضمن 
 توصيات الدراسة.

 :المتعلقة بالسؤال األولالنتائج  مناقشة  7.1

لمسألة حل ا أثر استخدام استراتيجية بوليا في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في ما
 ،التدريس طريقة باختالف األثر هذا يختلف وهل ؟الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل

 ا؟مبينه والتفاعل والجنس،

 النتائج المتعلقة بطريقة التدريس:
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( في متوسطات α ≤ 1.12أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
التدريس  يجيةاستراتساسي في حل المسألة الهندسية تعزى لمتغير تحصيل طلبة الصف السادس األ

 بوليا. استراتيجيةولصالح 

ارة دافعية الطالب إثويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الدور الكبير الذي تلعبه استراتيجية بوليا في 
امه لهذه القوانين دوتوجيه أفكاره  نحو القوانين التي تعلمها سابقاً وحسن استخ لحل المسألة الهندسية،

في مواجهة المسائل الهندسية الجديدة والتغلب عليها وحلها، كما منحت الطالب قدرًا من الثقة 
لجزئية تمكنه من تجميع األفكار ا لة الهندسية بخطوات سهلة التنفيذبالنفس إذ يتعامل مع المسأ

ات االستراتيجية نجد أن تنفيذ خطو المتعلقة بتلك المسألة وتنسيقها للخروج بالحل الصحيح لها، ولهذا 
أدى إلى إثارة تفكير الطالب في ابتكار خطة الحل، ومن ثم تنفيذ الخطة التي أعدها والتأكد من 
صحة الحل، كل ذلك يؤدي إلى زيادة احتفاظه باألفكار والمنهجية التي تمكنه من حل مسائل 

 هندسية مشابهة في المستقبل.

(، وصدقه 5175(، وأبو ريا )5172كل من دراسات اآلتية: غفور)وتتفق هذه النتيجة مع نتائج 
(، والمصري 5112(، والعمري )5114(، ودياب )5111(، والبنا)5112(، وعابد )5111)
(، ومويليسي وانجاال Nneji,2013(، وناجي )5112( وعرسان )5115(، وأبو لوم )5112)
(Mwelese,Mwanjala,2014) (5112ونواهضة،)  وسلمان وأخر( ونSalman,etc,2012 ،)

(، والتي أظهرت جميعها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي Perveen,2010وبيرفين)
عالمات طلبة المجموعة التجريبية وعالمات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل 

 البعدي، تعزى للتدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية.

 جة من نتائج الدراسات السابقة التي راجعها الباحث تعارض النتيجة السابقة.ولم تتوفر أي نتي

 النتائج المتعلقة بالجنس:

( في α ≤ 1.12أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 متوسطات تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية تعزى لمتغير الجنس.



81 
 

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن استراتيجية بوليا تراعي الفروق الفردية بين الذكور واإلناث، وأنها و 
صالحة لكال الجنسين، كما يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى تقارب الظروف التعليمية واالقتصادية 

ية ليمية غنواالجتماعية لدى الذكور واإلناث ألنهم من منطقة واحدة، حيث تم توفير بيئة تع
باألساليب المتنوعة ومحفزة لعملية التعلم ومتشابهة في كال المدرستين، وهذا بدوره أدى إلى توفير 
جو من الدافعية للتعلم مختلف عن النمط التقليدي للحصة الصفية، فازدادت حافزيه الطلبة للتعلم، 

 مما أدى إلى زيادة مستوى التحصيل لديهم.

والتي أظهرت  ،(5115(، وأبو لوم)5112تية: عابد)ئج كل من دراسات اآللنتيجة مع نتاوتتفق هذه ا
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات طلبة المجموعة التجريبية وعالمات 

 طلبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل البعدي تعزى للجنس.

لتي أظهرت وجود فروق ذات داللة (، وا5112واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة المصري)
( في مقدرة الطلبة على حل المسألة الهندسية، تعزى لجنس α=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 ولصالح اإلناث.

 :والجنس النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس

( في α ≤ 1.12أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متوسطات تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية تعزى لمتغير التفاعل 

 التدريس والجنس. استراتيجيةبين 

يل المعلم، نفس دلبالمادة كل من معلم ومعلمة  بتزويدإلى قيام الباحث  ويعزو الباحث هذه النتيجة
النظر  بغض أثناء تدريسهم ء في دليل المعلمبما جا دالتقيبحيث قام كل من معلم ومعلمة المادة 

األنشطة و  لنفس الخبراتكال الجنسين الطلبة من تعرض باإلضافة ل، ، أو مستواهمالطلبة عن جنس
 كونهم من بيئة التدريس متشابهة؛ ألنهم من منطقة واحدة.

والتي  (5115(، وأبو لوم)5112تية: المصري)لنتيجة مع نتائج كل من دراسات اآلوتتفق هذه ا
( في مقدرة الطلبة α=0.05أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 التدريس، والجنس. استراتيجيةعلى حل المسألة الهندسية، تعزى للتفاعل بين 
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 ولم تتوفر أي نتيجة من نتائج الدراسات السابقة التي راجعها الباحث تعارض النتيجة السابقة.

 المتعلقة بالسؤال الثاني: النتائج مناقشة 6.1

ل طلبة الصف السادس األساسي في حل التفكير التأمليأثر استخدام استراتيجية بوليا في  ما
 طريقة باختالف األثر هذا يختلف وهل ؟المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل

 ا؟؟مبينه والتفاعل والجنس، التدريس،

 دريس:النتائج المتعلقة بطريقة الت

( في متوسطات α ≤ 1.12أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
التدريس  تراتيجيةاسمستوى التفكير التأملي البعدي لدى طلبة الصف السادس األساسي تعزى لمتغير 

 بوليا. استراتيجيةولصالح 

نمية ية بوليا ساعد الطالب على تويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن التعلم في ضوء استراتيج
التفكير التأملي لديه فلم يعد الطالب مجرد متلقي للمعلومة يحفظها كما هي، بل أصبح يفكر بشكل 
نشط وفعال قائم على افتراضات سليمة، وبشكل واقعي مرتبط بالمشكالت التي تواجهه في حياته 

الت التي ن طريقها الوصول لحل المشكاليومية، وبشكل عقالني تبصري ناقد يتفاعل بحيوية يتم ع
يتعرض لها، وبشكل عقلي مميز غير مباشر يعتمد على القوانين العامة للظواهر، وينطلق من 

 النظر واالعتبار والتأمل والخبرة الحسية.

كذلك فإن استخدام خطوات استراتيجية بوليا عند حل المسألة الهندسية والمتمثلة في: قراءة المسألة 
وفهمها، والتخطيط لحلها، وتنفيذ حلها، والتأكد من صحة حلها من شأنها أن تساعد  الهندسية

الطالب على تحليل المسألة الهندسية إلى عناصرها المختلفة، والبحث عن عالقات داخلية بين هذه 
 العناصر وهذا ما يحتاجه الطالب لتنمية التفكير التأملي لديه.

           (، 5177)وعلي (،5172)تية: النجاردراسات اآللنتيجة مع نتائج كل من وتتفق هذه ا
       وبات (، (Lie,2006ولي(،5111وريان)(،5112وبشارة) (،والعساسلة5171)عبيدةو 

 (، Phan,2008) (، وفانJansen,2009) (، وجانسينBat,Kilvilcm,2013) وكليفلكم
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ستخدام استراتيجيات وبرامج األثر اإليجابي الوالتي أظهرت جميعها (، Jiuan,2007) و جوآن
 حديثة في تنمية التفكير التأملي لدى الطلبة في مادة الرياضيات.

 ولم تتوفر أي نتيجة من نتائج الدراسات السابقة التي راجعها الباحث تعارض النتيجة السابقة.

 النتائج المتعلقة بالجنس:

( في متوسطات α ≤ 1.12لة )أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال
مستوى التفكير التأملي البعدي لدى طلبة الصف السادس األساسي تعزى لمتغير الجنس ولصالح 

 اإلناث.

إلى طبيعة المجتمع الذي نعيش فيه، حيث يفرض على اإلناث مكوث ويمكن تفسير هذه النتيجة 
ب ل في التفكير والتدريفي المنزل في هذا السن مما يدفعهن إلى قضاء وقت أطو  طويلوقت 

والدراسة أثناء حل المسائل الهندسية، مما زاد من إبداء اإلناث استجابة أفضل على مقياس التفكير 
على مقياس التفكير التأملي وذلك واضحة على خالف الذكور الذين لم يبدو استجابة التأملي، 

 ج المنزل.بأمور أخرى خار  وانشغالهمبسبب عدم مكوثهم في المنزل وقت طويل 

 ولم تتوفر أي نتيجة من نتائج الدراسات السابقة التي راجعها الباحث تتوافق مع النتيجة السابقة.

( والتي أظهرت Phan,2008(، ودراسة فان)5111واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ريان)
 س.نفكير التأملي تعزى لمتغير الجعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات الت

 :والجنس النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس

( في α ≤ 1.12أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متوسطات مستوى التفكير التأملي البعدي لدى طلبة الصف السادس األساسي تعزى لمتغير التفاعل 

 التدريس والجنس. استراتيجيةبين 

بعيدًا  كير التأمليالتفتنمية ل كان مالئمً  استراتيجية بوليا استخدام أنالباحث هذه النتيجة إلى  ويعزو
أنثى(، وكان هناك تشابه في ظروف بيئة التدريس بين جميع الطلبة، وأبدوا )ذكر، عن الجنس
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رات بللتعلم بدرجة متقاربة، أي نتيجة ضبط المتغيرات وتعرض جميع الطلبة لنفس الخ استعداداً 
 .واألنشطة، وال سيما أن المدرستين تقعان في نفس المنطقة

 ولم تتوفر أي نتيجة من نتائج الدراسات السابقة التي راجعها الباحث تتوافق مع النتيجة السابقة.

(، والتي بينت ووجود فروق ذات داللة إحصائية 5111واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ريان)
( على مقياس مستويات التفكير التأملي كلها وعلى مستوى التأمل  α≤1.12 عند مستوى الداللة )

راتيجية غيري الجنس واستالناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي تعزى للتفاعل بين كل من مت
 التدريس.

 :والبحوث المقترحةالتوصيات  4.1

 على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي: بناءً 

ن الدراسات التي تبحث في أثر استخدام استراتيجية بوليا في التحصيل وتنمية إجراء المزيد م -
 التفكير التأـملي في مواد دراسية مختلفة وفي صفوف أخرى.

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية في متغيرات تابعة أخرى غير التحصيل والتفكير التأملي  -
 ات.مثل: القلق الرياضي، واالتجاهات نحو الرياضي

عقد دورات تدريبية يتم من خاللها تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام استراتيجية بوليا  -
 لحل المسائل الهندسية في مادة الرياضيات.

أن يولي واضعو المناهج في الرياضيات خصوصاً اهتماماً أكبر بموضوع حل المسائل الهندسية،  -
ة يتدرب الطلبة وفقها منذ سنيهم األولى في تعلم وتضمين المنهاج استراتيجيات واضحة ومحدد

 الرياضيات.
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 المصادر والمراجع:

 : المراجع العربيةأوال  

 القرآن الكريم.

 ، القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع، مصر.التفكير من منظور تربوي (. 5112). إبراهيم، مجدي

 القاهرة: عالم الكتب، مصر. ،التفكير الرياضي وحل المشكالت(. 5112إبراهيم، مجدى. )

أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير (. 5175أبو بشير، أسماء. )
سالة . ر التأملي في منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى

 ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

(. أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية على تحصيل طلبة 5131أبوريا، محمد)
. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الصف األول متوسط في مادة الرياضيات في مدينة حائل

 512-711(،7) 67التربوية والنفسية، 

ت العربية المتحدة: ، اإلمارا5، طمناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها(. 5112أبو زينة، فريد. )
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

، عمان: دار وائل للنشر تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعليمها(. 5171أبو زينة، فريد. )
 والتوزيع، األردن.

، عمان: دار أسامة . نظريات واستراتيجيات في تدريس الرياضيات(5174أبو عقيل، إبراهيم. )
 ن.للنشر والتوزيع، األرد

(. أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التحصيل 5175مال، عياش)أأبو عواد، فريال و 
، مجلة جامعة الخليل للبحوثالدراسي والتفكير التأملي لدى طالبات الصف التاسع األساسي. 

1(6) ،12-712. 
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رة طلبة نائي في مقد(. أثر استخدام استراتيجية بوليا القائمة على المنحى الب5115أبو لوم، خالد)
 .775-25،(32مجلة القراءة والمعرفة، )الصف الثامن األساسي على حل المسألة الرياضية. 

عوامل تدني مستوى طلبة المرحلة اإلعدادية في حل مسائل (. 5112أبو ناموس، حسن. )
ان للعلوم د. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السو الرياضيات اللفظية في دولة اإلمارات العربية

 والتكنولوجيا، اإلمارات.

لمرحلة ايذ العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالم(. 5171األسطل، كمال. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

، القاهرة: دار الفكر طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات(. 5117األمين، إسماعيل. )
 العربي، مصر.

بعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية وعالقتها بتدني التحصيل (. 5171بارود، سعيد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الدراسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في محافظات غزة

 األزهر، غزة، فلسطين.

كر ، القاهرة: دار الفاستراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات(. 5112بدوي، رمضان. )
 للنشر والتوزيع، مصر.

، عمان: دار الفكر، أساليب تعليم العلوم والرياضيات(. 5117) ةالبكري، أمل والكسواني، عفان
 األردن.

سألة الهندسية في تنمية القدرة أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل الم(. 5111).البنا، جبر
على حل المسألة الهندسية وعلى التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر في 

 األردن. ،نعما األردنية،. رسالة دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردن
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أثر استخدام استراتيجية النمذجة الرياضية على استيعاب المفاهيم (. 5174) توبة، رباب.
سالة . ر لرياضية وحل المسألة الرياضية لدى طلبة الصف السابع األساسي في وحدة القياسا

 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

فاعلية استراتيجية قائمة على استراتيجيات التعلم الذاتي في التحصيل (. 5112جبر، معين )
. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية اوحل المسألة الهندسية واتجاهاتهم نحوه

 للدراسات العليا، عمان، األردن.

أثر األسئلة السابرة في تنمية التفكير التأملي والتحصيل الدراسي في (. 5177) الحارثي، حصه.
. رسالة ماجستير غير مقرر العلوم لدى طالبات الصف األول المتوسط في مدينة مكة المكرمة

 جامعة أـم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.منشورة، 

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن.الطفل ومهارات التفكير(. 5112الخليلي، أمل. )

أثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المسائل الرياضية الهندسية على (. 5114دياب، سهيل. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس المفتوحة، اضياتتحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو الري

 غزة، فلسطين.

(. مدى ممارسة الطلبة المعلمين لخطوات بوليا في حل المسألة الرياضية أثناء 5112راشد، محمد)
-722،(6)7مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات،التربية العملية من وجهة نظر طلبة" معلم الصف". 

721. 

(. نمذجة العالقات بين مداخل تعلم اإلحصاء ومستويات التفكير التأملي 5112الرب، هشام)
جامعة عين  -مجلة كلية التربيةوالتحصيل األكاديمي لدى طالب المرحلة الجامعية. 

 27-42،(44شمس،)

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية (. 5111رصرص، حسن. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، الثانوي األدبي بغزة لدى طلبة الصف األول

 غزة، فلسطين.
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(. داللة التمايز في مستويات التفكير التأملي لدى طلبة الصف العاشر األساسي 5171ريان، عادل)
-42،(61مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات،)في ضوء فاعلية الذات الرياضية. 

12. 

(. برنامج مقترح لتنمية التفكير التأملي لدى عينة من طالبات كلية التربية 5175زرعة، ليلى )ال
 .12-42(، 4)41، مجلة جامعة الملك فيصلبجامعة الملك فيصل. 

، القاهرة: دار الفجر طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق(. 7222سالمة، حسن. )
 للنشر والتوزيع، مصر.

، عمان: دار اليازوري العلمية أساليب تدريس العلوم والرياضيات(. 5111الحافظ. )سالمة، عبد 
 للنشر والتوزيع، األردن.

، دبي: دار القلم للنشر تعليم الرياضيات للقرن الحادي والعشرين(. 5114السواعي، نايف. )
 والتوزيع، اإلمارات العربية المتحدة.

، العين: دار الكتاب الجامعي، ير ومواجهة الحياةمهارات التفك(. 5112سويد، عبد المعطي. )
 اإلمارات العربية المتحدة.

أثر استراتيجية حل المشكالت في عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى (. 5177شبير، عماد. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.طلبة الصف الثامن األساسي

قترح لمعالجة جوانب القصور في تعلم الهندسة لدى طلبة التاسع تصور م(. 5172شعث، هبة. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.األساسي بغزة

، عمان: دار الرياضيات المدرسية وتطبيقاتها العملية(. 5171شواهين، خير وبدندي، تغريد )
 المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.

مدى فاعلية استراتيجية ج. بوليا في حل المسألة على التحصيل في (. 5111صدقه، دينا.)
 اليمن.، عدن، عدنرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة . الرياضيات
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أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الرياضي على تنمية التحصيل (. 5177طافش، إيمان. )
رسالة  .الصف الثامن األساسي بغزة العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسة لدى طالبات

 ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

تحليل محتوى منهاج الرياضيات للصف الثامن األساسي في ضوء (. 5111الطنة، رباب. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، مستويات التفكير الهندسي لفان هايل

 فلسطين.

أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة الصف األول (. 5112مال. )عابد، ج
جامعة  . رسالة ماجستير غير منشورة،الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس

 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

ووضع تصور مقترح  صعوبات تعلم الهندسة التحليلية الفراغية(. 5112عبد الله، أحمد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، لعالجها لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي

 غزة، فلسطين.

(. فعالية استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل 5112عبد الوهاب، فاطمة)
مجلة ري. طالب الثاني الثانوي األزهالفيزياء وتنمية التفكير التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى 

 (.34)7التربية العلمية، 

(. استخدام استوديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات العقل المنتج 5171عبيدة، ناصر)
مجلة دراسات في المناهج وطرق ومستويات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. 

 .741-712،(714التدريس،)

، الكويت: مكتبة الفالح للنشر التفكير والمنهاج المدرسي(. 5112يد، وليم وعفانة، عزو)عب
 والتوزيع.

أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة الرياضية في تنمية القدرة (. 5112عرسان، حسن )
الة رس .على حل المسألة الرياضية وعلى التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية

 دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن.
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(. أثر برنامج تدريبي على مهارات التفكير الناقد في تنمية 5175العساسلة، سهيلة وموفق، بشارة)
. مجلة جامعة النجاح لألبحاث التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في األردن

 .7211-7222، (1)62النسانية(،)العلوم ا

، عمان: دار حنين للنشر التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة(. 5115عفانة، عزو. )
 والتوزيع، األردن.

 م64/1/6172، أداء فلسطين في الرياضيات والعلوم جاء متدنيا  (. 5175عفونة، سائدة)

j.com/pdf/2012/12/15/page7.pdf-//alhayathttp:. 

تجهيز المعلومات وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى طلبة (. 5112مصعب. ) علوان،
 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.المرحلة الثانوية

فاعلية استخدام المدخل المنظومي في تدريس الرياضيات على التحصيل (. 5177علي، مفرح.)
ير . رسالة ماجستير غتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسيوتنمية التفكير التأملي لدى 

 منشورة، جامعة الفيوم، الفيوم، مصر.

أثر برنامج تدريبي قائم على خطوات بوليا لتدريب تالميذ الصف السادس (. 5112العمري، إياد.)
لدراسات ة لجامعة عمان العربي . رسالة ماجستير غير منشورة،األساسي على حل المسألة الحسابية

 العليا، عمان، األردن.

(. أثر استخدام إستراتيجية بوليا في تنمية مهارات الطالب في حل المسائل 5174غفور، كمال)
 .122-115، (27مجلة ديالى، )الرياضية. 

 ، عمان: األهلية للنشر والتوزيع، األردن.تفكير األطفال(. 7221قطامي، يوسف. )

أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم . (5171القطراوي، عبد العزيز. )
 . رسالة ماجستير غيرومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.
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ي ع العرب، عمان: مكتبة المجتمطرق تدريس الرياضيات أساليبه(. 5111الكبيسي، عبد الواحد. )
 للنشر والتوزيع، األردن.

و   (E’S5) (. أثر استخدام دورة التعلم المعدلة5175الكبيسي، عبد الواحد وطارق، الجنابي )   

(E’S7) جلة متحصيل طالب الصف الثاني متوسط في مادة األحياء وتفكيرهم التأملي.  في
 511-525،(7نبار للعلوم اإلنسانية، )أل اجامعة 

مستوى جودة موضوعات الهندسة المتضمنة في كتب رياضيات مرحلة (. 5112كساب، سناء. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.التعليم األساسي بفلسطين

أثر برنامج تقني مقترح في ضوء اإلعجاز العلمي على تنمية التفكير (. 5112كشكو، عماد. )
ة . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعالتاسع األساسي بغزة العلمي في العلوم لدى طلبة الصف

 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

 ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع،تنمية مهارات التفكير اإلبداعي الناقد(. 5111مجيد، سوسن. )
 األردن.

ندسية هاستراتيجية بوليا في تدريس المسألة الرياضية ال دامخاستأثر (. 5112المصري، ماجد. )
في مقدرة طلبة الصف التاسع األساسي على حلها في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.جنين

، عمان: دار البداية ناشرون وموزعون، استراتيجيات تعليم التفكير(. 5177مصطفى، مصطفى. )
 األردن.

أثر استخدام طريقة االستقصاء الجماعي في تدريس الرياضيات على (. 5112. )مقاط، ياسر
تير . رسالة ماجستحصيل طالب الصف التاسع واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات في محافظة غزة

 غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

رة: دار السحاب للنشر ، القاهطرق تعليم الرياضيات اإلبداع واإلمتاع(. 5112المليجي، رفعت. )
 والتوزيع، مصر.
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 )فكر، زاوج، شارك( في تنمية التحصيل والتفكير أثر توظيف إستراتيجية(. 5172النجار، أسماء. )
ير رسالة ماجستالتأملي في الجبر لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة خان يونس. 

 غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين.

، عمان: دار المسيرة الرياضيات لجميع األطفال وتطبيقاتها العملية(. 5111م. )النعواشي، قاس
 للنشر والتوزيع، األردن.

أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية في تحصيل (. 5112نواهضة، محمد. )
ة ظالرياضيات واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في محاف

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.جنين
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 كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس(: 1ملحق)
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  يل مهمة من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليلكتاب تسه(:  6ملحق )
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 بوليا استراتيجية(: دليل المعلم المصمم وفق 4ملحق)

 مقدمة:

تعتبر طرق التدريس الحديثة في الرياضيات ذات أهمية كبيرة ولكي يستفيد منها الطالب على 
تعرف بأنها إحدى  والتي بوليا، استراتيجيةالمعلم أن يستخدمها في التدريس ومن هذه االستراتيجيات 

استراتيجيات حل المسائل الهندسية التي تواجه الطالب في مادة الرياضيات، وتتكون من أربع 
خطوات وهي: فهم المسألة، ووضع خطة لحل المسألة، وتنفيذ حل المسألة، والتأكد من صحة حل 

 المسألة.

دريس شد للمعلم/ة يستعان به في توال يمكن االستفادة من هذه االستراتيجية، دون إتباع دليل مر 
بوليا، حيث يساهم في تحديد األهداف، وإعداد األدوات الالزمة  الستراتيجيةالمادة العلمية وفق 

لتنفيذ األنشطة مع مراعاة الزمن الالزم لذلك، ومن هنا تكمن أهمية دليل المعلم/ة الذي أعده الباحث 
يجية الرياضيات للصف السادس األساسي وفقا السترات لتدريس الوحدة األولى من الجزء الثاني لكتاب

 .إلى إرشاد وتوجيه المعلم/ة في تدريس تلك الوحدة بوليا. ويهدف هذا الدليل

قام الباحث بإعداد دليل المعلم /ة لتوضيح كيفية تدريس الوحدة األولى )الهندسة والقياس( المقررة 
وليا، ويحتوي ب استراتيجية باستخدامساسي في كتاب الرياضيات الجزء الثاني للصف السادس اال

وما يتم عرضه من أمثلة هذا الدليل على االهداف السلوكية للوحدة ومحتوى المادة التعليمية، 
ويحتوي على االجراءات التي تساعد المعلم / ة في تدريس  ووسائل وأنشطة صفية وأسئلة تقويمية

 هذه الوحدة. 

 

وليا إلى ب استراتيجية باستخداماس للصف السادس األساسي يحتاج تدريس وحدة الهندسة والقي
( حصة دراسية، وفيما يلي دليل المعلم/ة وفيه عرض مفصل لكل ما يحتاج إليه المعلم/ة 27حوالي )

 بوليا: استراتيجيةفي تدريس وحدة الهندسة والقياس باستخدام 
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 عدد الحصص موضوع الدرس الدرس
 2 الدائرة األول
 2 ة الدائرةمساح الثاني
 7 األشكال ثالثية االبعاد)المجسمات( الثالث
 4 رسم مجسمات على السطح المستوي  الرابع

 4 بناء المجسمات الخامس
 1 المساحة الجانبية للمجسمات السادس
 2 الحجوم السابع
 7 مراجعة عامة الثامن

 27 المجموع
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 الدرس: الدائرة      المبحث: الرياضيات                              

 5الصف: السادس)ب(                                  عدد الحصص:

 الفترة الزمنية من:                                      إلى:

 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف السلوكية 

 التمهيد: - 

أبدأ الحصة بكتابة عنوان 
الدرس على السبورة، 

عرض على الطلبة وأ 
مجموعة من األشكال التي 

تحمل مسمى الدائرة، 
وأخبرهم بأن ما سوف نتعلمه 

اليوم هو توسع لما تعلموه 
 في الصفوف السابقة. 

متابعة الطلبة في 
مناقشتهم وأخذ 

المالحظات كما يتذكر 
الطلبة ما تعلموه في 

 الصف الخامس.

 

أن يوضح الطالب 
مفهوم الدائرة بشكل 

 صحيح

 

 العرض: -

أعرض على الطلبة مجموعة 
من األشكال الدائرية مختلفة 

المقاسات لنصف القطر مثل 
(CD غطاة عبوة ،

 بالستيكية، كرتونة دائرية(

متابعة الطلبة ومناقشتهم 
 بعد القيام بالنشاط السابق

 أجب عن األسئلة التالية:

 رة؟: ما هي الدائ1س

: ما هو مركز 2س
 الدائرة؟ 

 

المركز هو 
النقطة التي 

وسط 
الدائرة 

ونرمز لها 
بأي حرف 

من حروف 
اللغة 
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أخذ الكرتونة الدائرية ثم أنفذ 
 النشاط التالي أمام الطلبة:

. نقوم بثني الكرتونة 1
الدائرية الى نصفين 

 متساويين.

ية ر . ثم نثني الكرتونة الدائ2 
 مرة أخرى.

. نعلم المركز وأفتح 3
 الكرتونة الدائرية. 

أوضح للطلبة مفهوم المركز 
)نقطة التقاء الثني وسط 

الدائرة(، ومفهوم الدائرة 
)مجموعة من النقاط 

المنحنية والتي تبعد مسافة 
ثابتة عن نقطة داخلية 

)المركز( وهذا البعد هو 
نصف القطر)نق(، ثم أطلب 

عن من الطلب اإلجابة 
 األسئلة التالية:

: ماذا نسمي النقاط 1س
 الخارجية؟

: لو رسمنا النقاط 2س
الخارجية فقط فما هو الشكل 

نصف 
 القطر:

 القطر:

 
 سم10

 

  
 سم6 

 
 سم15

 

  : جد نق، والقطر في3س

 الجدول التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ما هو المحيط؟4س

 أصحح اإلجابة الخاطئة.

العربية 
ولكن في 

هذه الوحدة 
سوف 
نعتمد 

حرف الميم 
 للمركز)م(
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مجيبا الطالب هو  الناتج؟
اإلطار الخارجي ونسمي هذه 

 النقاط محيط الدائرة.

أن يستنتج الطالب 
ان محيط الدائرة 

ط ×نق × 2=
 بشكل صحيح 

أعرض على الطلبة 
مجسمات لها أوجه دائرية 

)خاتم، مبراة، ساعة حائط( 
كنت قد احضرتها معي 
سابقا وباستخدام الخيط 

والمسطرة المدرجة، أقيس 
محيط كل مجسم وأقارنه مع 

، ثم طول الدائرة أمام الطلبة
أناقش مع الطلبة نشاط رقم 

 .6صفحة  5

ومن خالل حل هذا النشاط  
يستنتج الطلبة قانون محيط 

× الدائرة= طول القطر 
× نق× 2النسبة التقريبية =

 ط

متابعة الطلبة ومناقشتهم 
 5في حل نشاط رقم 

 6صفحة 

أطرح األسئلة التالية على 
 الطلبة:

: ماذا نحتاج لإليجاد 1س
 محيط الدائرة؟

من يذكر لنا قانون : 2س
 محيط الدائرة؟

: إذا علمت طول 3س
قطر دائرة فهل يمكن أن 

 نجد محيطها؟

وأقوم بتصحيح اإلجابة 
 الخاطئة

 

أن يحسب الطالب 
محيط دائرة معلوم 
طول قطرها دون 

 أخطاء. 

أكتب المثال التالي على 
 السبورة:

بركة سباحة على شكل دائرة 
م،  1طول نصف قطرها= 

 حيط تلك البركة؟احسب/ي م

متابعة الطلبة ومناقشتهم 
 في حل المثال الخارجي. 

 أقوم بطرح السؤال التالي:
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أبين للطلبة خطوات بوليا من 
خالل تطبيقها على المثال، 
فبدأ بالخطوة األولى وهي 

المسالة وفهمها، فأتوجه  قراءة
 للطلبة بسؤال التالي:

من يستطيع صياغة المثال 
 بصورة أخرى؟

ثم أطلب من أحد الطلبة 
صياغة المثال بلغته 
الخاصة، بعد ذلك أطلب من 

 كل تقريبيطالب أخر رسم ش
للمثال، ثم أتوجه للطلبة 
بسؤال التالي: من يذكر لي 
المعطيات والمطلوب في 
السؤال؟، بعد ذلك أطلب من 

ذكر المعطيات أحد الطلبة 
، ثم الموجودة في السؤال

أطلب من طالب أخر ذكر 
المطلوب من السؤال ،بعدها 
انتقل للمرحلة الثانية من 

وهي: وضع  خطوات بوليا
أتوجه للطلبة خطة للحل،  ف
أنه هل تعتقد ب بسؤال التالي:  

توجد معلومات مناسبة لتحديد 

قام محمد برسم دائرة على 
سم 44 ورقة محيطها= 

 جد/ي نصف قطرها؟

وأقوم بتصحيح اإلجابة  
 الخاطئة
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المطلوب؟، فأسمح ألحد 
الطلبة باإلجابة، ومن ثم انتقل 
للخطوة الثالثة من خطوات 

 تنفيذ خطة الحل، بوليا وهي:
فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: 
من يذكر لي القانون المناسب 
لحل المسألة؟، ثم أطلب من 

 الطلبة تحديد القانون أحد 
المستخدم لحل المسألة، 
بعدها أتوجه للطلبة بسؤال 
التالي: من يستطيع إيجاد 
محيط البركة؟، ثم أطلب من 
 طالب حل السؤال، أخيراً 

انتقل للخطوة الرابعة من 
مراجعة  خطوات بوليا وهي: 

الحل، فأطلب من أحد الطلبة 
التأكد من صحة الحل. بعد 

 7فحة ص 2ذلك أكتب مثال 
على السبورة، وأترك المجال 
أمام الطلبة لحله للتأكد من 

 فهمهم للدرس. 

أن يرسم الطالب 
داخل مربع  دائرة

أوضح للطلبة كيفية رسم 
دائرة داخل مربع وذلك بإتباع 

 الخطوات التالية:

متابعة الطلبة أثناء حل 
في تدريبات 3 سؤال 
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الوسائل: السبورة، الكتاب المقرر، خاتم، مبراة، ساعة حائط، صحن، فنجان، طباشير عادية 
 ، غطاة عبوة بالستيكية، كرتونة دائرية، أدوات هندسية.CDوملونة، 

 

 

 

 

 

مست جميع 
 أضالعه بدقة.

ا. نرسم مربع بطول ضلعه 
 معروف.

ب. نصل قطريه ونجد نقطة 
 التقاطع.

ج. بالفرجار نركز في نقطة 
التقاطع ونفتح الفرجار فتحة 

تساوي طول نصف ضلع 
 المربع.

مركزها  د. ثم نعمل دائرة
 نقطة التقاطع

بعد القيام بهذه الخطوات 
وعمل الرسم أمام الطلبة 

على السبورة اطلب منهم حل 
في تدريبات صفية  2سؤال 

 على دفاترهم. 1صفحة 

على  8صفية صفحة 
 دفاترهم.

أطلب من الطلبة حل 
في تمارين  4و 3سؤال 

 .2ومسائل صفحة 

أقوم بتصحيح اإلجابة و 
 الخاطئة
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 المبحث: الرياضيات                                    الدرس: مساحة الدائرة

 2لصف: السادس)ب(                                  عدد الحصص:ا

 الفترة الزمنية من:                                      إلى:

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف السلوكية 

 التمهيد:  - 

مناقشة الطلبة في الخبرات السابقة في 
طرق رسم االشكال الهندسية )مربع، 

مستطيل، مثلث، شكل بيضاوي( التي تم 
تعلمها بالصفوف السابقة، وإخبار الطلبة 

بعنوان الدرس الحالي وأنه توسع لما تم 
 تعلمه في السنة الماضية.

مناقشة الطلبة 
 بالخبرات السابقة    

من خالل الطلب 
من الطلبة رسم 
بعض االشكال 

 هندسية 

على السبورة، 
وأصحح اإلجابة 

 الخاطئة.

 

يوضح  أن
الطالب مفهوم 

المساحة بطريقة 
عد المربعات 
 دون أخطاء.

 العرض: -

بعد كتابة العنوان على السبورة )مساحة 
الدائرة( أرسم على السبورة مجموعة من 
االشكال الهندسية المقسمة الى مربعات 

 صغيرة وأطرح األسئلة التالية:

: كيف نجد 7س
مساحة الشكل 
 ؟الهندسي التالي
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ثم أطلب من الطلبة ذكر أجسام دائرية  
ج غرفة الصف، مع موجودة داخل وخار 

 ذكر المساحات لهذه األجسام الدائرية.

: ما هي 5س
الوحدة 

 المستخدمة؟ 

: ماذا 2س
 نستنتج؟

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في 
إيجاد المساحة 

للعديد من 
االشكال 

وتصحيح اإلجابة 
 الخاطئة.

أن يقارن الطالب 
مساحة  بين

أشكال معطاة 
بطريقة عد 

المربعات وقانون 
ط × 2المساحة نق

 لها بدقة.

 

 

 

 أقوم بكتابة الجدول التالي على السبورة:

الشكل 
 الهندسي 

المساحة 
ة التقريبي
 للشكل 

 ط× 2نق

 
 

 سم 2نق = 

  

 
 
 

 سم 6نق = 

  

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم أثناء 

المقارنة المساحة 
التقريبية للشكل 

وقانون المساحة 
 ط× 2نق
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وأطلب من الطلبة إكمال الجدول السابق 
التقريبية للشكل ومقارنة بين المساحة 

 ط× 2وقانون المساحة نق

أن يستنتج 
الطالب أن 

مساحة الدائرة = 
ط بشكل × 2نق

 صحيح

 

بعدها أخرج من الحقيبة نموذج بالستيكي 
على شكل دائرة قمت بإحضارها من 

لمين ومن ثم أعرضها على غرفة المع
الطلبة وأطرح السؤال التالي: كم عدد 
 31الوحدات المقسمة؟ مجيبا أحد الطلبة 
قطعة متساوية، ثم أرتب تلك القطع 
بشكل افقي، وأطلب من أحد الطلبة 

اإلجابة عن السؤال التالي: ما هو الشكل 
الناتج؟، مجيبا شكل متوازي االضالع، ثم 

الطلبة ماذا  اطرح السؤال التالي على
 نستنتج؟

مجيبا نستنتج ان مساحة الدائرة مساوية 
تقريبا لمساحة متوازي االضالع، ومن 
خالل تلك االستنتاج نصل الى قانون 

مساحة الدائرة بمشاركة الطلبة، ثم أكتب 
المثال التالي على السبورة: قام أحمد 

برمي صحن طائر في السماء طول قطره 
 سم احسب/ي مساحة ذلك 22= 

 الصحن؟

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم أثناء 

حل األسئلة 
 واألمثلة. 

أطرح السؤال 
التالي على 

 الطلبة:

قامت لبنى برسم 
دائرة في ساحة 

منزلهم مساحتها= 
 2سم 354

احسب/ي طول 
 نصف قطرها؟

وأطلب من 
 الطلبة التأكد من

صحة الحل 
 وأصحح اإلجابة 

 الخاطئة
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وأناقشه وأحله مع الطلبة، وفي أثناء حله 
أبين للطلبة خطوات بوليا من خالل 
تطبيقها على المثال، فأتوجه للطلبة 

 بسؤال التالي:
من يستطيع صياغة المثال بصورة 

 أخرى؟
ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة المثال 

بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب من طالب 
جه ل، ثم أتو أخر رسم شكل تقريبي للمثا

للطلبة بسؤال التالي: من يذكر لي 
المعطيات والمطلوب في السؤال؟، بعد 

ذلك أطلب من أحد الطلبة ذكر 
المعطيات الموجودة في السؤال ، ثم 

أطلب من طالب أخر ذكر المطلوب من 
السؤال ، بعد ذلك أتوجه للطلبة بسؤال 
التالي: من يذكر لي القانون المناسب 

م أطلب من أحد الطلبة لحل المسألة؟، ث
تحديد القانون المستخدم لحل المسألة، 
بعدها أتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 

يستطيع إيجاد مساحة الصحن الطائر؟، 
 ثم أطلب من طالب حل السؤال، أخيراً 

أتأكد من صحة الحل بمشاركة الطلبة، 
على  32صفحة  1بعد ذلك أكتب مثال 

 طلبة لحلهالسبورة، وأترك المجال أمام ال
 للتأكد من فهمهم للدرس.   
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يحل الطالب  أن
مسائل رياضية 

حياتية على 
مساحة الدائرة 

 دون أخطاء.

 

بعد حل األمثلة على السبورة مع مشاركة 
الطلبة والتأكد من اكتسابهم للخبرة الجديدة 

وربطها مع الخبرات القديمة، أقوم بكتابة 
األسئلة التالية على السبورة وأطلب من 

: اشترى محمد مبراة 3س الطلبة حلها:
سم اوجد/ي  1تبة طول قطرها من مك

 مساحتها؟

: قام بناء ببناء بركة سباحة على 2س
م اوجد/ي  22.2شكل دائرة مساحتها 
 طول نصف قطرها؟

متابعة الحل مع 
الطلبة وتصحيح 

األخطاء، ثم 
أطلب من الطلبة 

حل تدريبات 
صفية وتمارين 

ومسائل صفحة 
 . 34و 31

 

 

 

 

      

 قرر، نموذج بالستيكي على شكل دائرة، طباشير عادية، طباشير ملونة.الوسائل: السبورة، الكتاب الم
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 المبحث: الرياضيات                                   الدرس: األشكال ثالثية األبعاد

 7الصف: السادس)ب(                                  عدد الحصص:

 إلى:                الفترة الزمنية من:                      

 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف السلوكية 

 التمهيد: - 

أبدأ الحصة بكتابة عنوان 
الدرس على السبورة، وأعرض 
على الطلبة مجسمين مكعب 
ومتوازي مستطيالت كنت قد 

احضرتها معي من غرفة 
المعلمين، ثم أطلب من الطلبة 

 ة:اإلجابة عن األسئلة التالي

: ما هي خصائص 7س
 المكعب؟

: ما هو شكل أوجه 5س
 المكعب؟

: ما هي ابعاد متوازي 2س
 المستطيالت؟

: ما هو شكل أوجه 4س
 متوازي المستطيالت؟ 

متابعة الطلبة في 
مناقشتهم وأخذ 

المالحظات كما يتذكر 
الطلبة ما تعلموه في 

 الصف الخامس.
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أن يذكر الطالب 
اسم المجسم بناء 

طاة على صورة مع
 وبدون أخطاء

 

 العرض: -

بناء على ما تحدثنا ودرسنا 
اليوم عن المجسمات أطلب 

من الطلبة فتح الكتاب 
ومراجعتهم بأسماء  72صفحة

 المجسمات 

متابعة الطلبة ومناقشتهم 
 . 71في نشاط صفحة 

أطرح السؤال التالي على 
 الطلبة:

أذكر/ي أسماء المجسمات 
 التالية:

 

 

بة وأقوم بتصحيح اإلجا
 الخاطئة

 

أن يوضح الطالب 
خصائص المنشور 

 القائم بدقة.

أعرض على الطلبة مجموعة 
من المناشير المختلفة واوزعها 

عليهم وأعطيهم بعض الوقت 
للتعرف على المناشير، ثم أقوم 

بأخذها منهم وأضعها في 
حقيبة، ثم أكتب المثال التالي 

على السبورة: اشترى أحمد 
علبة على شكل منشور 

اسي قائم من محل األدوات خم
المنزلية اجب/ي عن األسئلة 

 التالية:

 : ما هو شكل القاعدة؟7س

متابعة الطلبة ومناقشتهم 
في حل المثال السابق 

 .71وحل نشاط صفحة 

أقوم بطرح السؤال التالي 
 على الطلبة:

ما هي خصائص المنشور 
 العشاري القائم؟

 وأصحح اإلجابة الخاطئة. 
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 : كم عدد أحرف العلبة ؟5س

 : كم عدد رؤوس العلبة؟2س

 : كم وجها للعلبة؟4س

: ما هو شكل األوجه 2س
 الجانبية للعلبة؟

أتوجه للطلبة بسؤال التالي: 
من يستطيع صياغة المثال 

لب من بصورة أخرى؟ ثم أط
أحد الطلبة صياغة المثال 

بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب 
من طالب أخر رسم شكل 

 تقريبي للمثال، ثم أتوجه للطلبة
بسؤال التالي: من يذكر لي 

المعطيات والمطلوب في 
المثال؟، بعد ذلك أطلب من 

أحد الطلبة ذكر المعطيات 
الموجودة في السؤال، ثم أطلب 
من طالب أخر ذكر المطلوب 

ن السؤال، بعد ذلك أتوجه م
هل  للطلبة بسؤال التالي:

تستطيع حل جزء من المثال؟، 
ثم أطلب من أحد الطلبة حل 
جزء من المثال بعدها أتوجه 

 منللطلبة بسؤال التالي: 
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يستطيع حل المثال؟، ثم أطلب 
 من طالب حل المثال، أخيراً 
أتأكد من صحة الحل عن 
طريق إعطاء أحد الطلبة 

ر الخماسي مجسم المنشو 
وأطلب منه التأكد من حل 

األسئلة السابقة، بعدها أناقش 
 .71الطلبة في نشاط صفحة 

طالب أن يوضح ال
خصائص 

األسطوانة الدائرية 
القائمة بشكل 

 صحيح

أكتب المثال التالي على 
السبورة: اشترت لبنى شمعة 

على شكل أسطوانة دائرية 
قائمة أجب/ي عن األسئلة 

 التالية:

 : كم عدد أحرف الشمعة؟7س

: ما هو شكل القاعدة 5س
 الشمعة؟

 : كم وجها للشمعة؟2س

وأناقشه وأحله مع الطلبة، 
للطلبة بسؤال التالي:  فأتوجه

من يستطيع صياغة المثال 
بصورة أخرى؟ ثم أطلب من 

أحد الطلبة صياغة المثال 
بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب 

متابعة الطلبة ومناقشتهم 
في حل المثال السابق، 
وأطلب من الطلبة حل 

 51صفحة 7سؤال
 وأصحح اإلجابة الخاطئة.
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من طالب أخر رسم شكل 
 تقريبي للمثال، ثم أتوجه للطلبة

بسؤال التالي: من يذكر لي 
المعطيات والمطلوب في 

المثال؟، بعد ذلك أطلب من 
المعطيات أحد الطلبة ذكر 

الموجودة في السؤال، ثم أطلب 
من طالب أخر ذكر المطلوب 

من السؤال، بعد ذلك أتوجه 
للطلبة بسؤال التالي: هل 

تستطيع حل جزء من المثال؟، 
ثم أطلب من أحد الطلبة حل 
جزء من المثال، بعدها أتوجه 

للطلبة بسؤال التالي: من 
يستطيع حل المثال؟، ثم أطلب 

 ، أخيراً من طالب حل المثال
أتأكد من صحة الحل عن 
طريق إعطاء أحد الطلبة 

مجسم ألسطوانة لدائرية قائمة 
كنت قد احضرتها معي من  

غرفة المعلمين وأطلب منه 
 التأكد من حل األسئلة السابقة.

الوسائل: السبورة، الكتاب المقرر، طباشير عادية وملونة، مجسمات هندسية )متوازي مستطيالت، 
 .مكعب، أسطوانة دائرية قائمة، مناشير قائمة(
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    الدرس: رسم المجسمات على السطح المستوي         رياضيات                     المبحث: ال

 4عدد الحصص:                 الصف: السادس)ب(                 

 الفترة الزمنية من:                                      إلى:

 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف السلوكية 

 التمهيد: - 

مناقشة الطلبة في الخبرات 
السابقة في طرق رسم بعض 

االشكال الهندسية )مربع، 
مستطيل، مثلث، شكل 

لتي تم تعلمها بيضاوي( ا
بالصفوف السابقة، وإخبار 

الطلبة بعنوان الدرس الحالي 
وأنه توسع لما تم تعلمه في 

 السنة الماضية.

مناقشة الطلبة في الخبرات 
السابقة من خالل الطلب من 

بعض الطلبة رسم بعض 
االشكال الهندسية )مربع، 

مستطيل، مثلث، شكل 
بيضاوي( على السبورة، 

 اطئة.وتصحيح اإلجابة الخ

 

لطالب أن يرسم ا
مكعب على 

سطح مستوي 
 بدقة  

أوضح للطلبة  العرض: -
كيفية رسم مكعب على سطح 

مستوي، وذلك بإتباع 
 الخطوات التالية:

 باستخدام اً مربع ا. أرسمُ 
 المسطرة طول ضلعه

 معروف، 

متابعة الطلبة ومناقشتهم في 
على خطوات رسم مكعب 

سطح مستوي، وفي حل 
 .57نشاط صفحة 

 

يرمز 
لمركز 
المربع 

بأحد 
أحرف 

للغة ا
العربية 
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ثم أعين نقطة تقاطع 
 قطريه)المركز(. 

مثال: م، 
 ع، ل،....

أخر له نفس  اً مربع ب. أرسمُ  
أبعاد األول ويكون مركز 

األول هو أحد رؤوسه، 
وأضالعه موازية ألضالع 

 المربع األول.

ج. أقم بتوصيل رؤوس 
المربعين المتناظرين معًا. أنفذ 
الخطوات السابقة على السبورة 
أمام الطلبة وأناقشهم فيها أثناء 

الرسم، ثم أناقشهم في نشاط 
 .57صفحة 

أطرح السؤال التالي على 
 الطلبة:

أرسم/ي على السبورة شكال 
هندسيا يمثل المكعب طول 

 سم؟  2ضلعه= 

 وأصحح اإلجابة الخاطئة.

 

أن يرسم الطالب 
متوازي 

مستطيالت على 
سطح مستوي 

 بدون أخطاء

 

أبين للطلبة كيفية رسم متوازي 
مستطيالت على سطح 

مستوي، وذلك بإتباع 
 الخطوات التالية:

باستخدام  مستطيالً  ا. أرسمُ 
المسطرة طوله وعرضه 

 معروف، ثم أعين نقطة داخله

أخر له  ب. أرسم مستطيالً 
نفس أبعاد األول ورأسه يمر 

متابعة الطلبة ومناقشتهم في 
 يالمثال السابق وحل فرع أ ف

 52صفحة  5نشاط 

أقوم بطرح السؤال التالي على 
 الطلبة:

قام نجار بتصميم خزانة على 
شكل متوازي المستطيالت 

م ، وعرضها=  5طولها= 
م، 7م، وارتفاعها= 5.2

 أرسم/ي تلك الخزانة؟
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بتلك النقطة، وأضالعه موازية 
 طيل األول.ألضالع المست

ج. أقم بتوصيل رؤوس 
المستطيلين المتناظرين معًا. 

أنفذ الخطوات السابقة على 
السبورة أمام الطلبة من خالل 

صفحة  5حل فرع أ في نشاط 
وأناقش الطلبة فيه، ثم  52

أكتب المثال التالي على 
السبورة: اشترت لبنى هدية 

لصديقتها، وقام البائع بوضع 
ى لتلك الهدية في صندوق ع

شكل متوازي المستطيالت 
 1سم، وعرضه=  2طوله= 

سم،  4سم، وارتفاعه= 
 أرسم/ي ذلك الصندوق؟

وأتوجه للطلبة بسؤال التالي:   
من يستطيع صياغة المثال 

بصورة أخرى؟ ثم أطلب من 
أحد الطلبة صياغة المثال 

بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب 
من طالب أخر رسم شكل 
تخطيطي  للصندوق، ثم 

جه للطلبة بسؤال التالي: أتو 

 وأصحح اإلجابة الخاطئة.
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من يذكر لي المعطيات 
والمطلوب في المثال؟، بعد 
ذلك أطلب من أحد الطلبة 

ذكر المعطيات الموجودة في 
السؤال، ثم أطلب من طالب 

أخر ذكر المطلوب من 
السؤال، بعد ذلك أتوجه للطلبة 

بسؤال التالي: من يستطيع 
رسم جزء من الصندوق؟، ثم 

رسم  أطلب من أحد الطلبة 
جزء من الصندوق بعدها 

أتوجه للطلبة بسؤال التالي: 
من يستطيع رسم الصندوق؟، 

ثم أطلب من طالب رسم 
أطلب من  الصندوق، أخيراً 

أحد الطلبة التأكد من إتباع 
خطوات رسم متوازي 

مستطيالت على سطح مستوي 
 في رسم الصندوق.

أن يرسم الطالب 
منشور ثالثي قائم 

على سطح 
 مستوي بدقة

 

راءة أطلب من الطلبة ق
خطوات رسم منشور ثالثي 

قائم على سطح مستوي 
وأوضح لهم تلك  54صفحة 

 متابعة الطلبة ومناقشتهم في 

 54نشاط صفحة 

ثم أتوجه للطلبة بسؤال 
 التالي:
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الخطوات، ثم أناقشهم في 
 54نشاط صفحة 

 أرسم/ي على السبورة شكالً  
 ياً ثالث يمثل منشوراً  هندسياً 

 1سم، 2سم،  1أبعاد قاعدته
 سم؟ 71م، وارتفاعهس

 وأصحح اإلجابة الخاطئة.

أن يرسم الطالب 
أسطوانة دائرية 

قائمة على سطح 
مستوي بشكل 

 صحيح

 

أبين للطلبة كيفية رسم 
أسطوانة دائرية قائمة على 

سطح مستوي، وذلك بإتباع 
 الخطوات التالية:

باستخدام  ا. أرسم مستطيالً 
المسطرة طوله= ارتفاع 

قطر  األسطوانة، وعرضه =
 قاعدة األسطوانة.

لى ع اً بيضاوي ب. أرسم شكالً 
 القاعدة العليا.

ر اخ اً بيضاوي ج. أرسم شكالً 
 على القاعدة السفلى.

أنفذ الخطوات السابقة على 
السبورة أمام الطلبة وأناقشهم 
فيها أثناء الرسم، ثم أناقشهم 

 .52في نشاط صفحة 

متابعة الطلبة ومناقشتهم في 
دائرية  خطوات رسم أسطوانة

قائمة على سطح مستوي 
 52وفي حل نشاط صفحة 

أرسم/ي على السبورة شكال 
هندسيا أسطوانة دائرية قائمة 

 4.2طول قطر قاعدتها= 
 سم؟  75سم، وارتفاعها= 

 وأصحح اإلجابة الخاطئة.

 

 الوسائل: السبورة، الكتاب المقرر، طباشير عادية وملونة، أدوات هندسية
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                          بناء المجسمات الدرس:                                 المبحث: الرياضيات   

 4الصف: السادس)ب(                                  عدد الحصص:

 الفترة الزمنية من:                                      إلى:

 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ األهداف السلوكية 

 التمهيد: - 

مناقشة الطلبة في الخبرات 
السابقة في طرق رسم 

بعض االشكال الهندسية 
)مربع، مستطيل، مثلث، 

شكل بيضاوي(، وفي 
خصائص بعض 

المجسمات )المكعب، 
متوازي المستطيالت، 

المنشور الثالثي، أسطوانة 
دائرية قائمة( التي تم 

تعلمها بالدروس السابقة 
وكتابة عنوان الدرس على 

 السبورة 

مناقشة الطلبة في الخبرات 
السابقة من خالل الطلب من 

بعض الطلبة رسم بعض 
االشكال الهندسية )مربع، 

مستطيل، مثلث، شكل 
بيضاوي( على السبورة، ثم 

أناقشهم في خصائص بعض 
المجسمات )المكعب، متوازي 

المستطيالت، المنشور 
الثالثي، أسطوانة دائرية 
قائمة( وأصحح اإلجابة 

 لخاطئة.ا
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أن يبني الطالب 
مجسما لمكعب 

معلوم طول ضلعه 
مستخدما األدوات 
الهندسية والكرتون 

 المقوى بدقة.

 

أقوم برسم  العرض: -
شبكه لمكعب معلوم طول 
ضلعه على كرتون مقوى 

كنت قد احضرته معي 
أقصه أمام سابقا ومن ثم 

 الطلبة  ثم أطويه بحيث
يصبح مكعبا من خالل 

غالق مالحظة كيفية ا 
الشبكة، ثم أناقش الطلبة 

في الخطوات السابقة، وفي 
، ثم 51صفحة  ١نشاط

أكتب المثال التالي على 
 السبورة:

أراد أحمد عمل مكعب 
سم،  ٥طول ضلعه=

بين/ي كيف يمكن عمل 
 المكعب؟

أناقش الطلبة في المثال 
السابق فأتوجه للطلبة 

بسؤال التالي: من يستطيع 
صياغة المثال بصورة 

ثم أطلب من أحد  أخرى؟
الطلبة صياغة المثال بلغته 

الخاصة، بعد ذلك أطلب 

متابعة الطلبة ومناقشتهم في 
خطوات بناء المكعب، وفي 
حل المثال السابق وفي حل 

 51صفحة  2و 7نشاط 
 على الدفتر.

أقوم بطرح السؤال التالي 
 على الطلبة:

قام محمد ببناء مكعب طول 
 سم، بين/ي 2.2ضلعه= 

على كرتون مقوى كيف قام 
 محمد بذلك؟

 وأصحح اإلجابة الخاطئة
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من طالب أخر رسم شكل 
تخطيطي لشبكة   المكعب 

على السبورة، ثم أتوجه 
للطلبة بسؤال التالي: من 

يذكر لي المعطيات 
والمطلوب في المثال؟، بعد 
ذلك أطلب من أحد الطلبة 

ذكر المعطيات الموجودة 
من  في السؤال، ثم أطلب

طالب أخر ذكر المطلوب 
من السؤال، بعد ذلك أتوجه 

للطلبة بسؤال التالي: من 
يستطيع عمل جزء من 

المكعب؟، ثم أطلب من 
أحد الطلبة عمل جزء من 

المكعب  بعدها أتوجه 
للطلبة بسؤال التالي: من 

يستطيع عمل المكعب؟، ثم 
أطلب من طالب عمل 

أطلب من  المكعب، أخيراً 
 كد من إتباعأحد الطلبة التأ

 خطوات بناء المكعب.

بعد ذلك اطلب من الطلبة 
 . 51صفحة  ٣حل نشاط
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أن يبني الطالب 
مجسما لمتوازي 

مستطيالت معلوم 
طوله وعرضه 

وارتفاعه مستخدما 
األدوات الهندسية 
والكرتون المقوى 

 بشكل صحيح.

 

أقوم برسم شبكه لمتوازي 
سم،  5مستطيالت طوله= 

سم،  2وعرضه=
على سم  4وارتفاعه=

كرتون مقوى ومن ثم أقصه 
أمام الطلبة ثم أثنيه بحيث 
يصبح متوازي مستطيالت 
من خالل مالحظة كيفية 
اغالق الشبكة، ثم أناقش 

الطلبة في الخطوات 
السابقة، وفي نشاط صفحة 

، ثم أكتب المثال التالي 51
 على السبورة:

أراد علي بناء متوازي 
سم،  4مستطيالت طوله= 

سم،  2وعرضه= 
سم بين/ي  2تفاعه= وار 

كيف يمكن بناء متوازي 
 مستطيالت؟

أناقش الطلبة في المثال 
السابق فأتوجه للطلبة 

بسؤال التالي: من يستطيع 
صياغة المثال بصورة 

أخرى؟ ثم أطلب من أحد 

ي ومناقشتهم ف متابعة الطلبة
خطوات بناء متوازي 

المستطيالت، وفي حل نشاط 
، وحل المثال 51صفحة 
 السابق

أقوم بطرح السؤال التالي 
 على الطلبة:

قام جهاد ببناء متوازي 
سم،  2مستطيالت طوله= 

سم، وارتفاعه=  4وعرضه= 
سم  بين/ي على كرتون  1

 مقوى  كيف قام جهاد بذلك؟

 وأصحح اإلجابة الخاطئة
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الطلبة صياغة المثال بلغته 
الخاصة، بعد ذلك أطلب 

من طالب أخر رسم شكل 
تخطيطي لشبكة   متوازي 

 على السبورة، المستطيالت
ثم أتوجه للطلبة بسؤال 

التالي: من يذكر لي 
المعطيات والمطلوب في 
المثال؟، بعد ذلك أطلب 

من أحد الطلبة ذكر 
المعطيات الموجودة في 

السؤال، ثم أطلب من 
طالب أخر ذكر المطلوب 

من السؤال، بعد ذلك أتوجه 
للطلبة بسؤال التالي: من 

يستطيع بناء جزء من 
تطيالت؟، ثم متوازي المس

أطلب من أحد الطلبة بناء 
جزء من متوازي 

المستطيالت بعدها أتوجه 
للطلبة بسؤال التالي: من 

يستطيع بناء متوازي 
المستطيالت ؟، ثم أطلب 

من طالب بناء متوازي 
ب أطل المستطيالت ، أخيراً 
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من أحد الطلبة التأكد من 
إتباع خطوات بناء  متوازي 

 المستطيالت

أن يبني الطالب 
مجسما لمنشور 

ثالثي معلوم 
أبعاده مستخدما 

األدوات الهندسية 
والكرتون المقوى 

 بدقة.

أطلب من الطلبة فتح 
، ثم 52الكتاب صفحة 

أناقش معهم خطوات عمل 
منشور ثالثي الموجودة في 

الكتاب، ثم أكتب المثال 
التالي على السبورة: أراد 
رامي بناء منشور ثالثي 

 74سم، 77سم،  2أبعاده 
سم، بين/ي كيف يمكن 

 بناء المنشور الثالثي؟

ثم أناقش الطلبة في المثال 
السابق فأتوجه للطلبة 

بسؤال التالي: من يستطيع 
صياغة المثال بصورة 

أخرى؟ ثم أطلب من أحد 
الطلبة صياغة المثال بلغته 

الخاصة، بعد ذلك أطلب 
من طالب أخر رسم شكل 
تخطيطي لشبكة المنشور 

الثي على السبورة، ثم الث
أتوجه للطلبة بسؤال التالي: 

متابعة الطلبة ومناقشتهم في 
خطوات بناء المنشور 

الثالثي، وفي حل نشاط 
، وحل المثال 21صفحة 
 السابق

أقوم بطرح السؤال التالي 
 على الطلبة:

قام سامر ببناء منشور ثالثي 
 71سم،  1سم،  2أبعاده 

سم بين/ي على كرتون مقوى 
 كيف قام سامر بذلك؟

 جابة الخاطئةوأصحح اإل
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من يذكر لي المعطيات 
والمطلوب في المثال؟، بعد 
ذلك أطلب من أحد الطلبة 

ذكر المعطيات الموجودة 
في المثال، ثم أطلب من 

طالب أخر ذكر المطلوب 
من المثال، بعد ذلك أتوجه 

للطلبة بسؤال التالي: من 
يستطيع عمل جزء من 

الثالثي ؟، ثم المنشور 
أطلب من أحد الطلبة عمل 

جزء المنشور الثالثي، 
بعدها أتوجه للطلبة بسؤال 
التالي: من يستطيع عمل 

المنشور الثالثي؟، ثم 
أطلب من طالب عمل 
 المنشور الثالثي، أخيراً 
أطلب من أحد الطلبة 

التأكد من إتباع خطوات 
 بناء المنشور الثالثي.

بعد ذلك اطلب من الطلبة 
 21نشاط صفحة حل 

 على الدفتر.
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أن يبني الطالب 
مجسما ألسطوانة 

دائرية قائمة معلوم 
أبعاده مستخدما 

األدوات الهندسية 
والكرتون المقوى 

 بشكل صحيح

أوضح للطلبة خطوات بناء 
أسطوانة دائرية قائمة على 

 الكرتون المقوى وهي:

ا. أرسم دائرتين لهما نفس 
طول القطر على الكرتون 

 المقوى وأقصهما.

أرسم مستطيال طوله= ب. 
محيط الدائرة وأختار 

عرضا مناسبا )ارتفاع 
 االسطوانة(.

ج. أقوم بتجميع األسطوانة 
مستخدما مادة الصقة 

أحضرتها معي من غرفة 
 المعلمين.

ثم أقوم بكتابة المثال التالي 
 على السبورة:

أراد علي بناء أسطوانة 
دائرية قائمة طول نصف 

سم، وارتفاعها=  6قطرها= 
سم بين/ي كيف يمكن  14

 بناء أسطوانة دائرية قائمة؟

أناقش الطلبة في المثال 
السابق فأتوجه للطلبة 

متابعة الطلبة ومناقشتهم في 
خطوات بناء أسطوانة دائرية 

قائمة، وفي حل المثال 
 السابق.

أقوم بطرح السؤال التالي 
 على الطلبة:

قام علي ببناء أسطوانة 
دائرية قائمة طول نصف 

سم، وارتفاعها=  4قطرها= 
سم بين/ي على كرتون  10

 مقوى كيف قام علي بذلك؟

 وأصحح اإلجابة الخاطئة
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بسؤال التالي: من يستطيع 
صياغة المثال بصورة 

أخرى؟ ثم أطلب من أحد 
الطلبة صياغة المثال بلغته 

الخاصة، بعد ذلك أطلب 
من طالب أخر رسم شكل 

تخطيطي لشبكة   أسطوانة 
على السبورة،  دائرية قائمة

ثم أتوجه للطلبة بسؤال 
التالي: من يذكر لي 

المعطيات والمطلوب في 
المثال؟، بعد ذلك أطلب 

من أحد الطلبة ذكر 
المعطيات الموجودة في 

المثال، ثم أطلب من 
طالب أخر ذكر المطلوب 

من المثال، بعد ذلك أتوجه 
للطلبة بسؤال التالي: من 

يستطيع بناء جزء من 
رية قائمة ؟، ثم أسطوانة دائ

أطلب من أحد الطلبة بناء 
جزء من أسطوانة دائرية 

قائمة عدها أتوجه للطلبة 
بسؤال التالي: من يستطيع 
بناء أسطوانة دائرية قائمة 
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؟، ثم أطلب من طالب 
بناء أسطوانة دائرية قائمة 

، أخيرا أطلب من أحد 
الطلبة التأكد من إتباع 
خطوات بناء أسطوانة 

 دائرية قائمة

 

لوسائل: السبورة، الكتاب المقرر، طباشير عادية وملونة، أدوات هندسية، كرتون مقوى، مادة ا
 .الصقة
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 المبحث: الرياضيات                                   الدرس: المساحة الجانبية للمجسمات

 1الصف: السادس)ب(                                  عدد الحصص:

 الزمنية من:                                      إلى: الفترة

 

األهداف 
 السلوكية 

 المالحظات التقويم خطوات التنفيذ

 التمهيد: - 

مناقشة الطلبة في الخبرات السابقة في 
بناء المجسمات وخصائص بعض 

األشكال الهندسية مثل: المربع 
والمستطيل والمثلث والدائرة وإخبار 

ان الدرس الحالي وأنه توسع الطلبة بعنو 
 لما تم تعلمه فيما سبق.

مناقشة الطلبة 
بالخبرات السابقة من 

خالل الطلب منهم 
رسم بعض االشكال 

على السبورة، 
وأصحح اإلجابة 

 الخاطئة.

 

أن يوضح 
الطالب قانون 

المساحة 
الجانبية للمكعب 

 بدقة.

 

 العرض: -

بعد كتابة العنوان على السبورة 
 انبية للمجسمات( )المساحة الج

 أقوم بطرح األسئلة التالية على الطلبة:

 ما هي مساحة المربع؟: 1س

 : ما هو المكعب؟ 2س

 : أذكر/ي خواص المكعب؟3س

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في 

 األسئلة السابقة 

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:

كم عدد : 1س
األوجه الجانبية 

 للمكعب؟
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ثم أنافش الطلبة في األسئلة السابقة، 
بعدها أقوم بتوزيع مجموعة من 

المجسمات)مكعبات( على الطلبة 
وأطلب منهم إعادة كل مكعب الى 

ة له وأطرح األسئلة الشبكة المشكل
 التالية:

 كم عدد أوجه المكعب؟: 1س

: كيف نحسب مساحة جوانب 2س 
 المكعب؟

وأطلب من الطلبة اإلجابة عن األسئلة 
 السابقة

 

: ما هو شكل 2س
 أوجه المكعب؟

: ما هو قانون 3س
المساحة الجانبية 

 للمكعب؟ 

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.

أن يجد الطالب 
المساحة 

الجانبية للمكعب 
 بشكل صحيح.

 أقوم بكتابة المثال التالي على السبورة:

خزان مياه على شكل مكعب طول 
م أوجد/ي المساحة الجانبية  4ضلعه= 

ه لخزان المياه؟ وأوضح من خالل
خطوات استراتيجية بوليا، فأتوجه للطلبة 

 بسؤال التالي:

من يستطيع صياغة المثال بصورة 
 أخرى؟

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة المثال 
بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب من 

طالب أخر رسم شكل تقريبي لخزان 
المياه ، ثم أتوجه للطلبة بسؤال التالي: 

متابعة الطلبة  
ومناقشتهم في حل 

المثال السابق، وفي 
صفحة  1حل سؤال

33  . 

أقوم بطرح السؤال 
 التالي:

قام حداد بصناعة 
خزان مياه على 

مكعب طول  شكل
م  6ضلعه= 

،أوجد/ي المساحة 
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من يذكر لي المعطيات والمطلوب في 
لمثال؟، بعد ذلك أطلب من أحد الطلبة ا

ذكر المعطيات الموجودة في المثال ، 
ثم أطلب من طالب أخر ذكر المطلوب 
من المثال، بعدها انتقل للمرحلة الثانية 

وهي: وضع خطة  من خطوات بوليا
للحل،  فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: 

هل تعتقد بأنه توجد معلومات مناسبة 
سمح ألحد الطلبة لتحديد المطلوب؟، فأ

باإلجابة، ومن ثم انتقل للخطوة الثالثة 
تنفيذ خطة  من خطوات بوليا وهي:

الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 
يذكر لي القانون المناسب لحل 

المسألة؟، ثم أطلب من أحد الطلبة 
المستخدم لحل المسألة،  تحديد القانون 

بعدها أتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 
طيع إيجاد المساحة الجانبية لخزان يست

المياه  ؟، ثم أطلب من طالب حل 
انتقل للخطوة الرابعة من  السؤال، أخيراً 

مراجعة الحل،  خطوات بوليا وهي: 
فأطلب من أحد الطلبة التأكد من صحة 

الحل من خالل إيجاد مساحة وجه 
واحد للخزان وجمعها أربع مرات هل 

 الجواب يتطابق مع جواب الخطوة
صفحة  1الثالثة؟. بعد ذلك أكتب سؤال

الجانبية لخزان 
 المياه؟

وأقوم بتصحيح  
 اإلجابة الخاطئة
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على السبورة، وأترك المجال أمام 33
الطلبة لحله للتأكد من فهمهم لقانون 

 المساحة الجانبية للمكعب.

أن يجد الطالب 
المساحة الكلية 
للمكعب بشكل 

 صحيح.

قبل حل األسئلة السابقة أطلب من 
الطلبة إيجاد المساحة الكلية كفرع ثاني 

 من كل سؤال سابق.

 

 

 

 

 

 

متابعة الطلبة  
اد ي إيجومناقشتهم ف

المساحة الكلية في 
المثال السابق، وفي 

 .  33صفحة  1سؤال

 أقوم بطرح السؤال
قام حداد  التالي:

بصناعة خزان مياه 
على شكل مكعب 

م،  6طول ضلعه= 
/ي المساحة أوجد

  الكلية لخزان المياه؟

 

أن يستنتج 
الطالب قانون 

المساحة 
الجانبية لمتوازي 

المستطيالت 
 بدقة.

 

لطلبة صندوق هدايا كنت أعرض على ا
قد احضرته معي سابقا وأقوم بتنفيذ 

بعد ذلك أطلب من  33نشاط صفحة 
على  34الطلبة إكمال جدول صفحة 

 دفاترهم وأقوم بطرح األسئلة التالية:

 : كم عدد أوجه صندوق هدايا؟1س

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

، 34نشاط صفحة 
وفي اإلجابة عن 

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:
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: ما هو مجموع الجوانب األربعة 2س
 ؟ ٣٣في جدول صفحة 

 : ماذا نسمي مجموع الجوانب3س
 ؟ 34األربعة في جدول صفحة 

 : ماذا نستنتج؟4س

: من يذكر لي قانون المساحة 5س
 الجانبية لمتوازي المستطيالت؟

 

: كم عدد 1س
األوجه الجانبية 

لمتوازي 
 ت؟المستطيال

: ما هو محيط 2س
 المستطيل؟ 

: ماذا نحتاج 3س
إليجاد المساحة 
الجانبية لمتوازي 

 المستطيالت؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة

أن يستنتج 
الطالب قانون 

المساحة الكلية 
لمتوازي 

المستطيالت 
 بشكل صحيح.

 

باإلضافة لألسئلة السابقة أطرح على 
 الطلبة األسئلة التالية:

لمساحات في : ما هو مجموع ا6س
 ؟34جدول صفحة 

: ماذا نسمي مجموع المساحات 7س
 في نفس الجدول؟ 

 : ماذا نستنتج؟8س

: من يذكر لي قانون المساحة 9س
 الكلية لمتوازي المستطيالت؟

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

، 34نشاط صفحة 
وفي اإلجابة عن 

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:

ما هي  :1س
 مساحة المستطيل؟

: ماذا نحتاج 2س
إليجاد المساحة 
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الكلية لمتوازي  
 المستطيالت؟

: ما هي 3س
المساحة الكلية 

لمتوازي 
 المستطيالت؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة

أن يحسب 
الطالب المساحة 

الكلية لمتوازي 
المستطيالت 

 بدقة.

 أقوم بكتابة المثال التالي على السبورة:

لى شكل متوازي صندوق هدايا ع
 9سم، وعرضه= 8مستطيالت طوله= 

سم أحسب/ي  10سم، وارتفاعه= 
المساحة الكلية لصندق الهدايا؟ وأوضح 

من خالله خطوات استراتيجية بوليا، 
 فأتوجه للطلبة بسؤال التالي:

من يستطيع صياغة المثال بصورة 
 أخرى؟

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة المثال 
لك أطلب من بلغته الخاصة، بعد ذ

طالب أخر رسم شكل تقريبي لصندوق 
الهدايا ، ثم أتوجه للطلبة بسؤال التالي: 
من يذكر لي المعطيات والمطلوب في 

المثال؟، بعد ذلك أطلب من أحد الطلبة 

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في إيجاد 

المساحة الكلية في 
المثال السابق، وفي 

صفحة  1حل سؤال
34  . 

ح السؤال أقوم بطر 
 التالي:

قام نجار بتصميم 
خزانة على شكل 

متوازي مستطيالت 
مساحتها 

م، 24 الجانبية= 
م، 3 وطولها= 
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ذكر المعطيات الموجودة في المثال ، 
ثم أطلب من طالب أخر ذكر المطلوب 
من المثال، بعدها انتقل للمرحلة الثانية 

وهي: وضع خطة  ن خطوات بوليام
للحل،  فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: 

هل تعتقد بأنه توجد معلومات مناسبة 
لتحديد المطلوب؟، فأسمح ألحد الطلبة 
باإلجابة، ومن ثم انتقل للخطوة الثالثة 

تنفيذ خطة  من خطوات بوليا وهي:
الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 

اسب لحل يذكر لي القانون المن
المسألة؟، ثم أطلب من أحد الطلبة 

المستخدم لحل المسألة،  تحديد القانون 
بعدها أتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 

يستطيع إيجاد المساحة الكلية لصندوق 
الهدايا؟، ثم أطلب من طالب حل 

انتقل للخطوة الرابعة من  السؤال، أخيراً 
مراجعة الحل،  خطوات بوليا وهي: 

حد الطلبة التأكد من صحة فأطلب من أ
صفحة  1بعد ذلك أكتب سؤال، الحل
على السبورة، وأترك المجال أمام  34

الطلبة لحله للتأكد من فهمهم لقانون 
 المساحة الكلية لمتوازي المستطيالت.

م،  1وعرضها=
 أحسب/ي:

 ا. ارتفاعها.

 ب. مساحتها الكلية.

وأقوم بتصحيح 
 اإلجابة الخاطئة
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أن يستنتج 
الطالب قانون 

المساحة 
الجانبية 

لألسطوانة بشكل 
 صحيح.

 

أمام الطلبة ثم  35صفحة أنفذ نشاط 
 أطرح على الطلبة األسئلة التالية:

 : ما هي قاعدة األسطوانة؟1س

: ما هو شكل الجانب في 2س
 األسطوانة؟

 : ما هو محيط قاعدة األسطوانة؟3س

 : ما هو ارتفاع األسطوانة؟4س

: ماذا نسمي حاصل ضرب محيط 5س
 قاعدة األسطوانة بارتفاعها؟

 : ماذا نستنتج؟6س

  

 

 

 

تابعة الطلبة م
ومناقشتهم في حل 

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:

: كم عدد 1س
األوجه الجانبية 

 لألسطوانة؟

: ما هو محيط 2س
 الدائرة؟ 

: ماذا نحتاج 3س
إليجاد المساحة 

 الجانبية لألسطوانة؟

: من يذكر لنا 4س
نص المساحة 

 الجانبية لألسطوانة؟

وأصحح اإلجابة 
 اطئة.الخ
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أن يستنتج 
الطالب قانون 

المساحة الكلية 
 لألسطوانة بدقة.

 

باإلضافة لألسئلة السابقة أطرح على 
 الطلبة األسئلة التالية:

: ما مجموع مساحتي قاعدتي 7س
 االسطوانة؟

: ما مساحة الشكل الذي يكون 8س
 جانب االسطوانة؟ 

: ماذا نسمي حاصل جمع 9س
 مساحتيالمساحة الجانبية لألسطوانة و 

 قاعدتيها؟

: من يذكر لنا قانون المساحة 10س
 الكلية لألسطوانة؟

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم حل 
 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
: 1على الطلبة: س
ما هي مساحة 

: ماذا 2الدائرة؟ س
نحتاج إليجاد 

المساحة الكلية 
 لألسطوانة؟ 

: ما هي 3س
المساحة الكلية 

 لألسطوانة؟

حح اإلجابة وأص
 الخاطئة.

 

أن يجد الطالب 
المساحة الكلية 
 لألسطوانة بدقة

 أقوم بكتابة المثال التالي على السبورة:

ماسورة مياه على شكل أسطوانة طول 
م، 5 م، وارتفاعها=  3قطرها= 

أوجد/ي المساحة الكلية لماسورة المياه؟ 
وأوضح من خالله خطوات استراتيجية 

 :بسؤال التاليبوليا، فأتوجه للطلبة 

من يستطيع صياغة المثال بصورة 
 أخرى؟

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

المثال السابق، وفي 
 حل 

 37صفحة  1سؤال

أقوم بطرح السؤال 
 التالي:

 



139 
 

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة المثال 
بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب من 

طالب أخر رسم شكل تقريبي لماسورة 
المياه ، ثم أتوجه للطلبة بسؤال التالي: 
من يذكر لي المعطيات والمطلوب في 

المثال؟، بعد ذلك أطلب من أحد الطلبة 
المعطيات الموجودة في المثال ،  ذكر

ثم أطلب من طالب أخر ذكر المطلوب 
من المثال، بعدها انتقل للمرحلة الثانية 

وهي: وضع خطة  من خطوات بوليا
للحل،  فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: 

هل تعتقد بأنه توجد معلومات مناسبة 
لتحديد المطلوب؟، فأسمح ألحد الطلبة 

ة للخطوة الثالث باإلجابة، ومن ثم انتقل
تنفيذ خطة  من خطوات بوليا وهي:

الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 
يذكر لي القانون المناسب لحل 

المسألة؟، ثم أطلب من أحد الطلبة 
المستخدم لحل المسألة،  تحديد القانون 

بعدها أتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 
يستطيع إيجاد المساحة الكلية لماسورة 

ه  ؟، ثم أطلب من طالب حل الميا
انتقل للخطوة الرابعة من  السؤال، أخيراً 

مراجعة الحل،  خطوات بوليا وهي: 
فأطلب من أحد الطلبة التأكد من صحة 

جذع شجرة على 
شكل أسطوانة دائرية 

قائمة )تقريبا( طول 
م، 1نصف قطره= 

ومساحته 
 50.24الجانبية=

 اوجد/ي: 2سم

 ا. ارتفاعه.

ب. المساحة الكلية 
 لجذع الشجرة.

ح اإلجابة وأصح
 الخاطئة
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صفحة  1الحل، بعد ذلك أكتب سؤال
في تمارين ومسائل على السبورة،  37

وأترك المجال أمام الطلبة لحله للتأكد 
انبية من فهمهم لقانون المساحة الج

 لألسطوانة.

أن يستنتج 
الطالب 
 المساحة

الجانبية للمنشور 
الثالثي القائم 

 بشكل صحيح.

أعرض على الطلبة مجسم على شكل 
منشور ثالثي قائم كنت قد احضرته 
معي من غرفة المعلمين، ثم أطرح 

 األسئلة التالية على الطلبة:

 : كم وجها للمنشور الثالثي القائم؟1س

األوجه الجانبية : ما هو شكل 2س
 للمنشور الثالثي القائم؟

: كيف نحسب مساحة أحد األوجه 3س
 الجانبية للمنشور الثالثي القائم؟

: ماذا نسمي مجموع مساحات 4س
 االوجه الجانبية للمنشور الثالثي القائم؟

 : ماذا نستنتج؟5س

: ما هي المساحة الجانبية للمنشور 6س
  الثالثي القائم؟

متابعة الطلبة 
اقشتهم في حل ومن

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:

: كم عدد 1س
األوجه الجانبية 

للمنشور الثالثي 
 القائم؟

: ما هي 2س
 مساحة المستطيل؟ 

: ماذا نحتاج 3س
إليجاد المساحة 

الجانبية للمنشور 
 الثالثي القائم؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة
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أن يستنتج 
الطالب 
لية الك المساحة

للمنشور الثالثي 
 القائم بدقة.

باإلضافة لألسئلة السابقة أطرح على 
 الطلبة األسئلة التالية:

: ما هو شكل قاعدة المنشور 7س
 الثالثي القائم؟

: من يذكر لنا قانون مساحة 8س
 المثلث؟

: ماذا نسمي حاصل جمع 9س
المساحة الجانبية للمنشور الثالثي القائم 

 ومساحتي قاعدتيها؟

من يذكر لنا قانون المساحة  :10س
 الكلية للمنشور الثالثي القائم؟

 

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة: 

: ما هي 1س
مساحة المثلث؟ 

: ماذا نحتاج 2س
إليجاد المساحة 
الكلية للمنشور 
 الثالثي القائم؟ 

: ما هي 3س
المساحة الكلية 

ور الثالثي للمنش
 القائم؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.

 

أن يجد الطالب 
المساحة الكلية 

للمنشور الثالثي 
 القائم بدقة.

 أقوم بكتابة المثال التالي على السبورة:

مجسم هندسي على شكل منشور ثالثي 
سم، قاعدته مثلث  11قائم ارتفاعه= 

سم  2،2،4قائم الزاوية أطوال أضالعه 
لكلية للمنشور أوجد/ي المساحة ا

الثالثي القائم؟ وأوضح من خالله 

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

المثال السابق، وفي 
 حل 

 39صفحة  1سؤال
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خطوات استراتيجية بوليا، فأتوجه للطلبة 
 بسؤال التالي:

من يستطيع صياغة المثال بصورة 
 أخرى؟

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة المثال 
بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب من 

طالب أخر رسم شكل تقريبي للمجسم 
ل ؤاالهندسي ، ثم أتوجه للطلبة بس

التالي: من يذكر لي المعطيات 
والمطلوب في المثال؟، بعد ذلك أطلب 

من أحد الطلبة ذكر المعطيات 
الموجودة في المثال ، ثم أطلب من 

طالب أخر ذكر المطلوب من المثال، 
بعدها انتقل للمرحلة الثانية من خطوات 

وهي: وضع خطة للحل،  فأتوجه  بوليا
أنه ب للطلبة بسؤال التالي: هل تعتقد
توجد معلومات مناسبة لتحديد 

المطلوب؟، فأسمح ألحد الطلبة 
باإلجابة، ومن ثم انتقل للخطوة الثالثة 

تنفيذ خطة  من خطوات بوليا وهي:
الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 

يذكر لي القانون المناسب لحل 
المسألة؟، ثم أطلب من أحد الطلبة 

سألة، المستخدم لحل الم تحديد القانون 

أقوم بطرح السؤال 
 التالي:

مجسم هندسي على 
شكل منشور ثالثي 

قائم قاعدته مثلث 
زاوية أطوال قائم ال

 71،1،2أضالعه 
سم، ومساحته 

 5سم 524الكلية= 
 أوجد/ي ارتفاعه؟

وأقوم بتصحيح   
 اإلجابة الخاطئة
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بعدها أتوجه للطلبة بسؤال التالي: من 
يستطيع إيجاد المساحة الكلية للمجسم 
الهندسي ؟، ثم أطلب من طالب حل 

انتقل للخطوة الرابعة من  السؤال، أخيراً 
مراجعة الحل،  خطوات بوليا وهي: 

فأطلب من أحد الطلبة التأكد من صحة 
صفحة  7الحل، بعد ذلك أكتب سؤال

 فية على السبورة،في تدريبات ص 22
وأترك المجال أمام الطلبة لحله للتأكد 

من فهمهم لقانون المساحة الكلية 
 للمنشور الثالثي القائم.

 

الوسائل: السبورة، الكتاب المقرر، صندوق هدايا، طباشير عادية وملونة، أدوات هندسية، دفتر 
 مربعات، مجسمات هندسية )مكعبات، مناشير ثالثية قائمة(.
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 ياضيات                                   الدرس: الحجومالمبحث: الر 

 2الصف: السادس)ب(                                  عدد الحصص:

 الفترة الزمنية من:                                      إلى:

 

 مالحظات التقويم خطوات التنفيذ االهداف السلوكية  

 التمهيد:  - 

بة في الخبرات السابقة مناقشة الطل
عن الحجوم )مفهوم الحجم، وحدات 

قياس الحجم( التي تم تعلمها بالصف 
السابق، وإخبار الطلبة بعنوان الدرس 

الحالي وأنه توسع لما تم تعلمه في 
 السنة الماضية.

مناقشة الطلبة 
 بالخبرات السابقة    

من خالل الطلب من 
الطلبة توضيح مفهوم 
الحجم وذكر وحدات 
قياس الحجم، وأقوم 

بتصحيح اإلجابة 
 الخاطئة.

 

أن يوضح الطالب 
مفهوم الحجم 

بطريقة عد 
الوحدات المكعبة 

 دون أخطاء

 العرض: -

بعد كتابة العنوان على السبورة 
)الحجوم( أناقش مع الطلبة كيفية 

إيجاد الحجم للعديد من المجسمات 
باستخدام طريقة عد الوحدات المكعبة 

 7منهم حل نشاطمن خالل الطلب 
 على السبورة. 41صفحة 

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

 41صفحة  7نشاط
على السبورة. أطرح 
على الطلبة األسئلة 

: 7التالية: س
أوجد/ي حجم كل من 

المجسمات التالية، 
باستخدام طريقة عد 
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الوحدات المكعبة: 
 : ماذا نستنتج؟5س

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.

 بج الطالأن يستنت
قانون حجم 

 المكعب بدقة.

أعرض على الطلبة مجسم لمكعب 
مقسم الى وحدات مكعبة كنت قد 

أحضرته معي من غرفة المعلمين، ثم 
 أطرح على الطلبة األسئلة التالية:

: كم عدد الوحدات المكعبة 7س
 لطول المجسم؟

: كم عدد الوحدات المكعبة 5س
 لعرض المجسم؟

: كم عدد الوحدات المكعبة 2س
 فاع المجسم؟الرت

: كم عدد الوحدات المكعبة 4س
 الالزمة لملء المجسم؟

: ما هو حاصل ضرب طول 2س
 المجسم في عرضه في ارتفاعه؟

 : ماذا نستنتج؟2س

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:

: ماذا نحتاج 7س
 إليجاد حجم المكعب؟

 : من يذكر لنا5س
 قانون حجم المكعب؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.
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أن يستنتج الطالب 
قانون حجم متوازي 

 بدقةالمستطيالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أطلب من الطلبة إكمال جدول صفحة 
على دفاترهم وأقوم بطرح األسئلة  47

 التالية:

: كم عدد الوحدات المكعبة 7س
 الالزمة لملء المجسم االول؟

: ما هو حاصل ضرب طول 5س
المجسم االول في عرضه في 

 ارتفاعه؟ 

: كم عدد الوحدات المكعبة 2س
 الالزمة لملء المجسم الثاني؟ 

: ما هو حاصل ضرب طول 4س
المجسم الثاني في عرضه في 

 ارتفاعه؟

: كم عدد الوحدات المكعبة 2س
 الالزمة لملء المجسم الثالث؟

: ما هو حاصل ضرب طول 2س
المجسم الثالث في عرضه في 

 ه؟ارتفاع

 : ماذا نستنتج؟1س

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

األسئلة السابقة وفي 
صفحة  5حل نشاط

47. 

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:

: ماذا نحتاج 7س
إليجاد حجم متوازي 

 المستطيالت؟

: من يذكر لنا 5س
قانون حجم متوازي 

 المستطيالت؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.

 

أن يجد الطالب 
مكعب حجم ال

 بدقة.

أقوم بكتابة المثال التالي على 
 السبورة:

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 
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بئر ماء على شكل مكعب طول  
م، أوجد/ي حجم البئر؟  2ضلعه= 

وأوضح من خالله خطوات استراتيجية 
 بوليا، فأتوجه للطلبة بسؤال التالي:

من يستطيع صياغة المثال بصورة 
 أخرى؟

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة 
 بعد ذلك أطلبالمثال بلغته الخاصة، 

من طالب أخر رسم شكل تقريبي لبئر 
الماء ، ثم أتوجه للطلبة بسؤال التالي: 

من يذكر لي المعطيات والمطلوب 
في المثال؟، بعد ذلك أطلب من أحد 
الطلبة ذكر المعطيات الموجودة في 

المثال ، ثم أطلب من طالب أخر 
ذكر المطلوب من المثال، بعدها 

من خطوات انتقل للمرحلة الثانية 
وهي: وضع خطة للحل،   بوليا

فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: هل 
تعتقد بأنه توجد معلومات مناسبة 

لتحديد المطلوب؟، فأسمح ألحد 
الطلبة باإلجابة، ومن ثم انتقل للخطوة 

يذ تنف الثالثة من خطوات بوليا وهي:
خطة الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال 

ب ناسالتالي: من يذكر لي القانون الم

المثال السابق، وفي 
 حل 

 45صفحة  5سؤال
 في تمارين ومسائل.

أقوم بطرح السؤال  
 التالي:

شكل  مجسم على
 572مكعب حجمه= 

 2سم

 اوجد/ي طول ضلعه:  

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.
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لحل المسألة؟، ثم أطلب من أحد 
المستخدم لحل  الطلبة تحديد القانون 

المسألة، بعدها أتوجه للطلبة بسؤال 
التالي: من يستطيع إيجاد حجم بئر 

الماء؟، ثم أطلب من طالب حل 
انتقل للخطوة الرابعة  السؤال، أخيراً 

مراجعة  من خطوات بوليا وهي: 
 دالحل، فأطلب من أحد الطلبة التأك

من صحة الحل، بعد ذلك أكتب 
في تمارين  45صفحة  5سؤال

ومسائل على السبورة، وأترك المجال 
أمام الطلبة لحله للتأكد من فهمهم 

 لقانون حجم المكعب.
أن يجد الطالب 

حجم متوازي 
المستطيالت بدون 

 أخطاء.

 

 

 

 

 

 

أقوم بكتابة المثال التالي على 
 السبورة:

صندوق هدايا على شكل متوازي 
سم، وعرضه=  2مستطيالت طوله= 

سم، أوجد/ي  71سم، وارتفاعه=  1
جمه؟ وأوضح من خالله خطوات ح

ل استراتيجية بوليا، فأتوجه للطلبة بسؤا
 التالي:

من يستطيع صياغة المثال بصورة 
 أخرى؟

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

المثال السابق، وفي 
 حل 

 45صفحة  2سؤال
 في تمارين ومسائل.

أقوم بطرح السؤال  
 التالي:

مجسم على شكل 
متوازي المستطيالت 

 2سم 7112حجمه= 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة 
المثال بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب 

من طالب أخر رسم شكل تقريبي 
لصندوق الهدايا ، ثم أتوجه للطلبة 

ات معطيبسؤال التالي: من يذكر لي ال
والمطلوب في المثال؟، بعد ذلك 

أطلب من أحد الطلبة ذكر المعطيات 
الموجودة في المثال ، ثم أطلب من 

طالب أخر ذكر المطلوب من المثال، 
بعدها انتقل للمرحلة الثانية من 

وهي: وضع خطة  خطوات بوليا
للحل،  فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: 
 هل تعتقد بأنه توجد معلومات مناسبة

لتحديد المطلوب؟، فأسمح ألحد 
الطلبة باإلجابة، ومن ثم انتقل للخطوة 

يذ تنف الثالثة من خطوات بوليا وهي:
خطة الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال 

التالي: من يذكر لي القانون المناسب 
لحل المسألة؟، ثم أطلب من أحد 

المستخدم لحل  الطلبة تحديد القانون 
ؤال بسالمسألة، بعدها أتوجه للطلبة 

التالي: من يستطيع إيجاد حجم 
صندوق الهدايا؟، ثم أطلب من طالب 

انتقل للخطوة  حل السؤال، أخيراً 
 الرابعة من خطوات بوليا وهي: 

سم،  71، وعرضه= 
 سم  77وارتفاعه=

 ؟اوجد/ي طوله

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.
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مراجعة الحل، فأطلب من أحد الطلبة 
التأكد من صحة الحل، بعد ذلك 

في تمارين  45صفحة  2أكتب سؤال
ومسائل على السبورة، وأترك المجال 

طلبة لحله للتأكد من فهمهم أمام ال
 لقانون حجم متوازي المستطيالت.

أن يستنتج الطالب 
قانون حجم 

المنشور الثالثي 
القائم بشكل 

 صحيح.

 

أعرض على الطلبة مجسم على شكل 
منشور ثالثي قائم كنت قد احضرته 
معي من غرفة المعلمين، ثم أطرح 

 األسئلة التالية على الطلبة:

: ما هو ارتفاع المنشور الثالثي 7س
 القائم؟

هي شكل قاعدة المنشور : ما 5س
 الثالثي القائم؟

 : ما هو مساحة المثلث؟2س

: ما هي مساحة القاعدة المنشور 4س
 الثالثي القائم؟

: ماذا نسمي حاصل ضرب 2س
 ارتفاع المنشور بمساحة قاعدته؟

 : ماذا نستنتج؟2س

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 ة:على الطلب

: ماذا نحتاج 7س
إليجاد حجم المنشور 

 الثالثي القائم؟

: ما هو قانون 5س
حجم المنشور الثالثي 

 القائم؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة
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أن يجد الطالب 
حجم المنشور 

 الثالثي القائم بدقة.

 

أقوم بكتابة المثال التالي على 
 السبورة:

مجسم هندسي على شكل منشور 
م، قاعدته س 72ثالثي قائم ارتفاعه=

مثلث قائم الزاوية أطوال أضالعه 
سم أوجد/ي حجم المنشور  2،2،4

الثالثي القائم؟ وأوضح من خالله 
خطوات استراتيجية بوليا، فأتوجه 

 للطلبة بسؤال التالي:

من يستطيع صياغة المثال بصورة 
 أخرى؟

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة 
المثال بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب 

أخر رسم شكل تقريبي  من طالب
للمجسم الهندسي ، ثم أتوجه للطلبة 

بسؤال التالي: من يذكر لي المعطيات 
والمطلوب في المثال؟، بعد ذلك 

أطلب من أحد الطلبة ذكر المعطيات 
الموجودة في المثال ، ثم أطلب من 

طالب أخر ذكر المطلوب من المثال، 
بعدها انتقل للمرحلة الثانية من 

هي: وضع خطة و  خطوات بوليا
للحل،  فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: 

هل تعتقد بأنه توجد معلومات مناسبة 

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

المثال السابق، وفي 
 حل 

 42صفحة  5سؤال
 على السبورة.

 

أقوم بطرح السؤال 
 التالي:

دسي على مجسم هن
شكل منشور ثالثي 

قائم مساحة قاعدته= 
، وحجمه=  5سم 54

أوجد/ي  2سم 725
ارتفاعه؟ وأقوم 

بتصحيح اإلجابة 
 الخاطئة
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لتحديد المطلوب؟، فأسمح ألحد 
الطلبة باإلجابة، ومن ثم انتقل للخطوة 

يذ تنف الثالثة من خطوات بوليا وهي:
خطة الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال 

التالي: من يذكر لي القانون المناسب 
؟، ثم أطلب من أحد لحل المسألة

المستخدم لحل  الطلبة تحديد القانون 
المسألة، بعدها أتوجه للطلبة بسؤال 

التالي: من يستطيع إيجاد حجم 
المجسم الهندسي ؟، ثم أطلب من 

انتقل  طالب حل السؤال، أخيراً 
للخطوة الرابعة من خطوات بوليا 

مراجعة الحل، فأطلب من أحد  وهي: 
لحل، بعد الطلبة التأكد من صحة ا

في  42صفحة  5ذلك أكتب سؤال
تمارين ومسائل على السبورة، وأترك 
المجال أمام الطلبة لحله للتأكد من 

فهمهم لقانون حجم المنشور الثالثي 
 القائم.

أن يستنتج الطالب 
قانون حجم 

األـسطوانة الدائرية 
القائمة بشكل 

 صحيح.

أعرض على الطلبة مجسم على شكل 
أسطوانة دائرية قائمة كنت قد 

ة المعلمين، احضرتها معي من غرف
 ثم أطرح األسئلة التالية على الطلبة:

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

 األسئلة السابقة.

أطرح األسئلة التالية 
 على الطلبة:
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: ما هو ارتفاع األسطوانة 7س 
 الدائرية القائمة؟

: ما هي شكل قاعدة األسطوانة 5س
 الدائرية القائمة؟

 : ما هي مساحة الدائرة؟2س

: ما هي مساحة القاعدة 4س
 األسطوانة الدائرية القائمة؟

: ماذا نسمي حاصل ضرب 2س 
 نة بمساحة قاعدتها؟ارتفاع االسطوا

 : ماذا نستنتج؟2س

: ماذا نحتاج 7س
إليجاد حجم 

األسطوانة الدائرية 
 القائمة؟

: ما هو قانون 5س
حجم األسطوانة 
 الدائرية القائمة؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة.

 أن يجد الطالب
حجم األـسطوانة 
الدائرية القائمة 

 بدقة. 

 

أقوم بكتابة المثال التالي على 
 السبورة:

ماسورة مياه على شكل أسطوانة طول 
م،  2م، وارتفاعها=  2قطرها= 

أوجد/ي حجم ماسورة المياه؟ وأوضح 
من خالله خطوات استراتيجية بوليا، 

 فأتوجه للطلبة بسؤال التالي:

 بصورةمن يستطيع صياغة المثال 
 أخرى؟

ثم أطلب من أحد الطلبة صياغة 
المثال بلغته الخاصة، بعد ذلك أطلب 

من طالب أخر رسم شكل تقريبي 

متابعة الطلبة 
ومناقشتهم في حل 

مثال السابق، وفي ال
 حل 

 44صفحة  2سؤال
 السبورة.

أقوم بطرح السؤال 
 التالي:

جذع شجرة على 
شكل أسطوانة دائرية 
قائمة )تقريبا( مساحة 

، 5سم 4.2قاعدته=
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لماسورة المياه ، ثم أتوجه للطلبة 
بسؤال التالي: من يذكر لي المعطيات 

والمطلوب في المثال؟، بعد ذلك 
أطلب من أحد الطلبة ذكر المعطيات 

ب من الموجودة في المثال ، ثم أطل
طالب أخر ذكر المطلوب من المثال، 

بعدها انتقل للمرحلة الثانية من 
وهي: وضع خطة  خطوات بوليا

للحل،  فأتوجه للطلبة بسؤال التالي: 
هل تعتقد بأنه توجد معلومات مناسبة 

لتحديد المطلوب؟، فأسمح ألحد 
الطلبة باإلجابة، ومن ثم انتقل للخطوة 

فيذ نت الثالثة من خطوات بوليا وهي:
خطة الحل، فأتوجه للطلبة بسؤال 

التالي: من يذكر لي القانون المناسب 
لحل المسألة؟، ثم أطلب من أحد 

المستخدم لحل  الطلبة تحديد القانون 
المسألة، بعدها أتوجه للطلبة بسؤال 

التالي: من يستطيع إيجاد حجم 
ماسورة المياه  ؟، ثم أطلب من طالب 

طوة انتقل للخ حل السؤال، أخيراً 
 الرابعة من خطوات بوليا وهي: 

مراجعة الحل، فأطلب من أحد الطلبة 
التأكد من صحة الحل، بعد ذلك 

في تمارين  44صفحة  2أكتب سؤال

 2سم21.2وحجمه= 

 اوجد/ي ارتفاعه؟

وأصحح اإلجابة 
 الخاطئة
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 وملونة، أدوات هندسية، الوسائل: السبورة، الكتاب المقرر، صندوق هدايا، طباشير عادية

)مجسم لمكعب مقسم الى وحدات مكعبة، مجسم على شكل أسطوانة دائرية مجسمات هندسية               
 قائمة،

 مجسم على شكل منشور ثالثي قائم(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومسائل على السبورة، وأترك المجال 
أمام الطلبة لحله للتأكد من فهمهم 

 لقانون المساحة الجانبية لألسطوانة.
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 (: األهداف السلوكية لوحدة الهندسة والقياس3ملحق)

 
مستويات التفكير 

 العليا

 
 التطبيق

 
 الفهم

 
 كرالتذ

        
 األهداف المعرفية                     

 األهداف
    

× 
. أن يذكر الطالب قانون المساحة الجانبية 1

 لألسطوانة.
   

× 
. أن يعط الطالب أمثلة على الطرق المستخدمة 5 

 لرسم الدائرة.
    

× 
 . أن يعدد الطالب أوجه المكعب.2

    
× 

 .. أن يذكر الطالب مساحة الدائرة4

    
× 

 . أن يذكر الطالب حجم متوازي المستطيالت.2

    
× 

 . أن يذكر الطالب وحدات قياس الحجم.2

   
× 

. أن يستنتج الطالب العالقة بين اسم المنشور 1 
 وعدد أحرف قاعدته.

   
× 

 
 

. أن يستنتج الطالب العالقة بين عدد رؤوس 1
 المنشور واسمه.

   
× 

القة بين طول قطر . أن يستنتج الطالب الع2 
 الدائرة وطول ضلع المربع المرسومة في داخله.

   
× 

 
 

. أن يوضح الطالب العالقة بين أنصاف 71
 أقطار الدائرة الواحدة.
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مستويات التفكير 

 العليا

 
 التطبيق

 
 الفهم

 
 التذكر

        
 األهداف المعرفية                     

 األهداف
   

× 
 
 

ب الشبكات التي تشكل مكعبا ً . أن يحدد الطال77
من بين شبكات معطاة. ًً 

   
× 

. أن يستنتج الطالب مفهوم النسبة التقريبية 75 
 )ط(.

  
× 

. أن يجد الطالب المساحة الجانبية للمكعب 72  
 بناًء على طول حرفه.

. أن يجد الطالب حجم منشور ثالثي قائم 74   × 
 معلوم مساحة قاعدته وارتفاعه.

 ×  
 

أن يحسب الطالب حجم األسطوانة الدائرية  .72 
 على ارتفاعها ومساحة قاعدتها. القائمة بناءً 

   
× 

. أن يوضح الطالب قانون مساحة دائرة طول 72 
قطرها)نق( والنسبة بين محيطها وطول 

 قطرها)ط(.
   

× 
. أن يستنتج الطالب العالقة بين اسم المنشور 71 

 وعدد أوجهه الجانبية.
  

× 
. أن يحل الطالب مسائل عملية على المساحة 71  

الجانبية لمتوازي المستطيالت معلوم طوله 
 وعرضه وارتفاعه.

  
× 

ن يجد الطالب ارتفاع األسطوانة الدائرية أ. 72  
 القائمة بناًء على حجمها ومساحة سطح قاعدتها.

   
× 

. أن يستنتج الطالب قانون حجم المكعب بناًء 51 
 الالزمة لملئه. على عدد الوحدات
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تويات التفكير مس
 العليا

 األهداف المعرفية                    التذكر الفهم التطبيق
 األهداف

 
× 

  
 

 
 

. أن يحدد الطالب مساحة الدائرة بناًء على 57
 .محيطها

 .. أن يحدد الطالب أبعاد المجسمات22    ×          
  

× 
 
 

ة المعلوم . أن يجد الطالب نصف قطر الدائر 52 
 محيطها.

 
× 

   
 

. أن يحدد الطالب اسم المجسم بناء على 54
 الشبكة المعطاة.

  
× 

. أن يحسب الطالب مساحة دائرة معلوٌم طول 52  
 قطرها.

  
× 

. أن يحل الطالب مسائل عملية على المساحة 52  
الجانبية للمنشور الثالثي القائم المعلوم أبعاد 

 .قاعدته وطول حرفه الجانبي
  

× 
  

 
. أن يجد الطالب طول متوازي المستطيالت 51

 معلوم حجمه وعرضه وارتفاعه.
 
× 

  
 

. أن يميز الطالب بين حجم المكعب المعلوم 51 
طول ضلعه وحجم األسطوانة المعلوم طول قطرها 

 وارتفاعها.
  

× 
  

 
. أن يحسب الطالب طول قطر دائرة معلوم 52

 مساحتها.
 
× 

  
 

الطالب بين حجم المنشور الثالثي . أن يفرق 21 
القائم المعلوم مساحة قاعدته وارتفاعه وحجم 
متوازي المستطيالت المعلوم طوله وعرضه 

 وارتفاعه.
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 (: جدول مواصفات وحدة الهندسة والقياس1ملحق)

 
 المجموع

711% 

 
مستويات 

 التفكير العليا
71% 

 
 التطبيق

22% 

 
 الفهم

22% 

 
 التذكر

71% 

 ألهدافمستويات ا     
 
 

 الدرس
5 

(6) 
0 
(1) 

1 
(2) 

4 
(2) 

0 
(1) 

 الدرس األول: الدائرة
%72 

5 
(4) 

1 
(1) 

2 
(1) 

1 
(1) 

1 
(1) 

 الدرس الثاني: مساحة الدائرة
71% 

4 
(0) 

1 
(0) 

0 
(0) 

3 
(0) 

0 
(0) 

الدرس الثالث: األشكال ثالثية 
 االبعاد)المجسمات(

2% 
1 

(4) 
1 

(7) 
1 

(7) 
1 

(7) 
1 

(7) 
بع: رسم مجسمات الدرس الرا

 على السطح المستوي 
72% 

2 
(4) 

7 
(7) 

1 
(3) 

7 
(3) 

7 
(7) 

الدرس الخامس: بناء 
 المجسمات

72% 
4 

(2) 
1 

(7) 
2 

(5) 
1 

(5) 
7 

(7) 
الدرس السادس: المساحة 

 الجانبية للمجسمات
52% 

2 
(1) 

5 
(3) 

4 
(2) 

7 
(2) 

5 
(3) 

 الدرس السابع: الحجوم
72% 

1 
(0) 

1 
(0) 

0 
(0) 

1 
(0) 

0 
(0) 

 الدرس الثامن: مراجعة عامة
2% 

 
21 
 

2 
(2) 

71 
(2) 

71 
(2) 

2 
(2) 

 المجموع
711% 
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 لصعوبة والتمييز الختبار التحصيل(: جدول معامالت ا2ملحق)

معامل 
 التمييز

معامل  معامل التمييز رقم فقرة االختبار معامل الصعوبة
 الصعوبة

رقم فقرة 
 االختبار

1.52 1.51 72 1.27 1.22 7 

1.24 1.21 71 1.27 1.21 5 

1.21 1.51 71 1.42 1.25 2 

1.42 1.21 72 1.27 1.24 4 

1.27 1.24 51 1.24 1.21 2 

1.21 1.51 57 1.21 1.22 2 

1.27 1.24 55 0.23 0.88 1 

1.21 1.21 52 0.31 1.52 1 

1.27 1.21 54 1.27 1.42 2 

1.27 1.52 52 1.25 1.42 71 

1.42 1.24 52 0.23 0.35 77 

1.27 1.52 51 1.27 1.42 75 

1.27 1.52 51 1.21 1.45 72 

0.62 0.57 29 1.21 1.21 74 

0.54 0.50 30 1.27 1.52 72 
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 تحصيلي في حل المسألة الهندسية  (: اختبار7ملحق)

 بسم الله الرحمن الرحيم

سية لدى ليا في حل المسألة الهندالتعرف على أثر استخدام استراتيجية بو  يهدف هذا االختبار إلى
 طلبة الصف السادس األساسي في وحدة الهندسة والقياس. 

 تعليمات االختبار

 يرجى قراءة التعليمات المرفقة قبل البدء باإلجابة:

 اقرأ / ي المسألة جّيداً  وبتمّعن قبل اإلجابة عليها. 1

 جميع اإلجابات يجب أن تكون على ورقة األسئلة. 2

 ى عدم ترك أي فقرة اختبارية في المسألة دون اإلجابة عليها.يرج 3

 يتم حل الفقرة االختبارية في المسألة وفق ما هو محّدد فيها. 4

إذا وجدَت / ت  صعوبة في فقرة اختبارية ما، انتقل إلى غيرها. عد / عودي إلى الفقرة نفسها  5
 فيما بعد إن أمكن.

 

 

 اسي     الشعبة:اسم المدرسة :                                     الصف: السادس األس

 االسم:                                                     الجنس:       ذكر            أنثى

 30دقيقة                العالمة :  40الزمن :             2016التاريخ :     /     /   
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امام العبارة الخاطئة في كل )×( م العبارة الصحيحة وإشارة ( أماالسؤال األول: ضع إشارة )
 عالمات(6مما يأتي: )

 االرتفاع.× ط × نق×  2المساحة الجانبية لألسطوانة =  )      ( 1

 من الطرق المستخدمة لرسم الدائرة استخدام قلمين وخيط. )      ( 2

 أوجه. 8المكعب هو مجسم له  )      ( 3

 ط.× نق × حة الدائرة = نق مسا )      ( 4

 االرتفاع.× حجم متوازي المستطيالت = العرض  )      ( 5

 السنتمتر المكعب من وحدات قياس الحجم. )      ( 6

 عالمة( 11السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي: )

 أحرف: 9يسمى المنشور البالغ عدد أحرفه  3

 المنشور السداسي القائم) ي القائم                   جالمنشور الثالث) أ

 المنشور التساعي القائم) المنشور الرباعي القائم                 د) ب

 رؤوس هو: 31المنشور الذي عدد رؤوسه  2

 المنشور العشاري القائم ) المنشور الثالثي القائم                  ج) أ 

 المنشور الخماسي القائم                  ) د                المنشور السباعي القائم ) ب

 طول قطر الدائرة المرسومة داخل مربع وطول ضلع ذلك المربع:العالقة بين  1

 > )ج                                   < )أ 

 ≥ ) د                                 =  )ب 
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 ن:أنصاف أقطار الدائرة الواحدة تكو  4

 متقاربة في الطول )مختلفة في الطول                        ج )أ

 ال شيء مما ذكر )متساوية في الطول                      د )ب

 إحدى الشبكات التالية تصلح لبناء مكعب: 5

  )ج                                     )أ

         

              

                    د(                                    )ب

                           

                                        

 النسبة بين محيط الدائرة وطول قطرها هي: 1

 النسبة المئوية )النسبة التقريبية                         ج )أ

 النسبة العادية )سبة التقديرية                        دالن )ب

 سم، فإن مساحته الجانبية: 5ن مكعب طول حرفه = أإذا علمت   7

 2سم 311 )ج                               2سم311)أ

 2سم 321 )د                             2سم 355)ب

 فإن حجمه: سم، 2، وارتفاعه = 2سم 24=  ن مساحة قاعدة منشور ثالثي قائمأإذا علمت  2

 3سم 190 )ج                                 3سم )192أ

 3سم 183 )د                              3سم 187 )ب

 

    
  

 

   
    

  
    

     
   

 



164 
 

فإن  2سم  5.5سم، ومساحة قاعدتها =  12ن ارتفاع أسطوانة دائرية قائمة= أإذا علمت  9
 حجمها:

                                  3سم  66 )ج                               3سم 60 )أ 

           3سم )88د                              3سم 120 )ب

 مساحة الدائرة التي طول نصف قطرها )نق( والنسبة بين محيطها وطول قطرها)ط( هي: 10

 طول نصف القطر× ط نصف المحي )ج        طول القطر              × نصف المحيط  )أ

 طول نصف القطر× ثلث المحيط  )طول نصف القطر                د× ربع المحيط  )ب 

 عدد األوجه الجانبية للمنشور الثالثي القائم:   11

 أوجه 8 )أوجه                                       ج 6 )أ 

 أوجه )10أوجه                                      د 3 )ب 

سم،  8سم، وارتفاعه =  2سم، وعرضه =  4إذا علمت أن طول متوازي مستطيالت =  12
 فإن مساحته الجانبية:

 2سم )96ج                                  2سم 64 )أ 

 2سم 69 )د                                2سم 80 )ب 

، فإن 2سم 60مساحة سطح قاعدتها = و  3سم 540أسطوانة دائرية قائمة إذا كان حجمها =  13
 طول ارتفاعها:

 سم 22 )سم                                    ج 6 )أ

 سم 9 )سم                                   د 8 )ب
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 عدد الوحدات المكعبة الالزمة لمليء المجسم التالي تساوي: 14

 

 ارتفاعه× طوله  )ج                   ارتفاعه× عرضه × طوله  )أ

 عرضه× طوله  )دارتفاعه                           × عرضه  )ب

 سم، فإن مساحة تلك الدائرة : 24إذا علمت أن محيط دائرة =  15

                              2/ط سم48 )ج                             2/ط سم144 )أ 

 2/ط سم500 )د                              2/ط سم24 )ب 

يسمى المجسم الهندسي ذو االبعاد المتساوية:  16 

 أسطوانة   )مكعب                               ج )أ

 منشور سداسي    )متوازي المستطيالت                 د )ب

ط سم فإن طول نصف قطرها:744ن دائرة محيطها = أإذا علمت  17 

 سم70  )ج       سم                        75 )أ

 سم 72 )سم                             د 80 )ب

 الشبكة التالية تصلح لبناء:71

 

 

 

 متوازي مستطيالت )مكعب                               ج )أ

 منشور ثالثي )أسطوانة                            د )ب
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 حتها:سم، فإن مسا 5دائرة طول قطرها =  72

        5ط سم 4 )ج                               5ط سم )أ

 5ط سم 1 )د                           5ط سم 5 )ب

 71سم وطول الوتر= 2سم، و 1منشور ثالثي قائم قاعدته مثلث قائم الزاوية بعدا القائمة  51
 سم، فإن مساحته الجانبية: 72سم وارتفاعه = 

 5سم 221 )ج                         5سم 221 )أ

 5سم 211 )د                        5سم 551 )ب

سم، وحجمه =  72.2سم، وارتفاعه =  2ن متوازي المستطيالت عرضه = أإذا علمت  57
 ، فإن طوله:2سم 4221

 سم 25)سم                            ج 22)أ

 سم  21)سم                           د 21)ب

 فإن طول قطر الدائرة:  5سم 724إذا علمت بأن مساحة الدائرة =  55

 سم  2 )سم                              ج 72 )أ

 سم 1 )سم                             د 74 )ب

م، والثاني 7السؤال الثالث: يراد تعبئة خزانان بالمياه األول على شكل مكعب طول ضلعه = 
م، فأي الخزانين يحتاج الى ماء أكثر؟ 7م، وارتفاعها =  7قطرها= على شكل أسطوانة طول 

 عالمات(1)

أعين طول ضلع المكعب، وطول قطر قاعدة األسطوانة وارتفاعها على الرسم التقريبي  أ
 للخزانين اآلتيين: )عالمة(
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 أحّدد معطيات المسألة بلغتي الخاصة. )عالمة( ب

 ،وطول قطر قاعدة األسطوانة =  كعب=        ، ضلع  الممعطيات المسألة هي: طول 

 =    و  

 أحدد المطلوب من المسألة بلغتي الخاصة. )عالمة( ج

المطلوب من المسألة هو: إيجاد أي                       .أكثر

 أحّدد خطة الحل لهذه المسألة. )عالمة( د

 سألة هي:نص القوانين أو التعميمات التي سأستخدمها لحل هذه الم

 

 

 عالمة( 5أنّفذ خطة حل هذه المسألة: ) ه

 حجم الخزان األول= 

                   =              

 حجم الخزان الثاني= 

                   = 

 إذن حجم            
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 أتحقق من صحة حل المسألة باستخدام التقدير: )عالمة( ي

                     

 
ل الرابع: قامت ربة بيت بوضع السكر في علبتين األولى على شكل منشور ثالثي مساحة السؤا

سم،  1سم، والثانية على شكل متوازي مستطيالت طولها=  1، وارتفاعها= 5سم 54قاعدتها = 
 عالمات( 2سم، فأي علبة تمتلئ بالسكر أكثر؟ ) 5سم، وارتفاعها=  4وعرضها= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 

 توفيق والنجاحبال
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 (: مقياس التفكير التأملي8ملحق)

 بسم الله الرحمن الرحيم

 عزيزي الطالب/ الطالبة:

السادس  بوليا في تحصيل طلبة الصف استراتيجيةيقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان" أثر استخدام 
ولقياس  ،األساسي في حل المسألة الهندسية وفي تفكيرهم التأملي بمدارس مديرية جنوب الخليل"

التفكير التأملي عند طلبة الصف السادس األساسي في مادة الرياضيات قام الباحث بتطوير هذا 
ب، مقابل كل فقرة منها في العمود المناس×( المقياس، لذا أرجو منك قراءة الفقرات بدقة ووضع إشارة)

 أمام الكلمة المناسبة:×( وتعبئة البيانات التالية بوضع إشارة)

 بنات األقصى األساسية  ذكور طه الرجعي األساسية         المدرسة:

 إنثى  ذكر            الجنس: 

  ب  أ                الشعبة: 

 

 

 

         الباحث:

 أسيد ناصر محمد الشرحة
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 الى اية درجة تنطبق عليك الفقرات التالية؟     

 الرقم الفقرة بشدة موافق موافق محايد معارض بشدة معارض

أقوم بتنفيذ بعض األنشطة والمهارات      
 الهندسية دون التفكير بما أفعله.

7 

يتطلب مني تنفيذ األنشطة والمهارات      
الهندسية فهم المفاهيم التي درسناها في 

 المواد الدراسية.

5 

أفكر أحيانا حول الطريقة التي ينفذ بها      
االخرون األنشطة والمهارات الهندسية 

 لعلني أتوصل الى طريقة أفضل.

2 

أشعر ان نظرتي الى نفسي قد تغيرت      
 نتيجة تنفيذي لألنشطة والمهارات الهندسية.

4 

أنفذ بعض األنشطة والمهارات الهندسية      
مرات متعددة لدرجة انني أبدأ دون التفكير 

 بها.

2 

لكي أنجح في تنفيذ األنشطة والمهارات      
 ن أفهم المحتوى. الهندسية علي أ

2 

أحب أن أراجع ما عملته لالستفادة من      
 طرق بديلة إن وجدت. 

1 

تتحدى بعض األنشطة والمهارات الهندسية      
 أفكاري السابقة.

1 

طالما أن بإمكاني تذكر المادة الورقية      
المعطاة لنا في االمتحانات، فأنني ال 
 أستغرق وقتا طويال في تنفيذ األنشطة

 والمهارات الهندسية.

2 
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 لكم حسن تعاونكم شاكراً 

 

أحتاج الى فهم المادة التي درسناها من      
اجل تنفيذ األنشطة والمهارات الهندسية 

 العملية.

71 

أتأمل أحيانا في أعمالي لمعرفة فيما إذا      
 كان بإمكاني ان أكون أفضل.

77 

كنتيجة لما نفذته من أنشطة ومهارات      
ي تادة فهندسية فقد غيرت طريقتي المع

 أداءاتي المختلفة عليها.

75 

إذا اتبعت ما يقوله المدرس فإنني لن أحتاج      
في األنشطة والمهارات  للتفكير كثيرا

 الهندسية.

72 

لتنفيذ هذه األنشطة والمهارات الهندسية      
أحتاج للتفكير المستمر في المواد التي 

 تعلمتها.

34 

تي يم تجربفي كثير من األحيان أعيد تقي     
 ألتعلم من خاللها. 

72 

معظم األحيان أعيد تقييم تجربتي ألحسن      
 من أدائي الالحق عليها.

72 

تمكنت من خالل تنفيذ األنشطة والمهارات      
الهندسية من اكتشاف أخطاء في تعلمي 

 السابق.

71 
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تحصيلي في حل  دليل المعلم، اختبار (: أسماء المحكمين لكل من:2ملحق رقم )
 المسألة الهندسية، مقياس التفكير التأملي

 مكان العمل المؤهل العلمي اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس دكتوراه  إبراهيم صليبي  .7

 
 جامعة القدس دكتوراه  إبراهيم عرمان  .5

 
 جامعة القدس دكتوراه  عفيف زيدان  .2

 
 جامعة القدس دكتوراه  محسن عدس  .4

 
 نبيل المغربي  .2

 
 جامعة القدس المفتوحة دكتوراه 

 االشراف-تربية جنوب الخليل ماجستير أروى رصرص  .2
 االشراف-تربية جنوب الخليل ماجستير نايف الطيطي  .1
 االشراف-تربية جنوب الخليل ماجستير نسرين الرجعي  .1
 مدرسة ابن سينا األساسية بكالوريوس أمين الصوص  .2

مدرسة ذكور صالح الدين  وسبكالوري عالء البايض  .71
 األساسية

 مدرسة الزهراء األساسية بكالوريوس نهال عمرو  .77
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 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة العنوان

 27 توزيع أفراد عّينة الدراسة حسب المدرسة والشعبة ومجموعتي الّدراسة والجنس 7.2

7.4 
سي تحصيل طلبة الصف السادس األساالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات 

 في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل، حسب طريقة التدريس والجنس.

11 

5.4 
لمتوسطات تحصيل طلبة الصف السادس األساسي  (ANCOVA) نتائج تحليل التغاير الثنائي

تدريس س وطريقة الفي حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل، وذلك بحسب الجن
 والتفاعل بينهما.

17 

2.4 
المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتوسطات تحصيل طلبة الصف 

 .السادس األساسي في حل المسألة الهندسية بمدارس مديرية جنوب الخليل حسب طريقة التدريس

15 

4.4 
 المات الطلبة في مقياس التفكير التأملي لدىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لع

 طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية، حسب طريقة التدريس والجنس.

14 

2.4 
لعالمات الطلبة في مقياس التفكير التأملي لدى  (ANCOVA) نتائج تحليل التغاير الثنائي

سب طريقة التدريس والجنس طلبة الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية بح
 والتفاعل بينهما.

12 

المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمقياس التفكير التأملي لدى طلبة  2.4
 الصف السادس األساسي في حل المسألة الهندسية حسب طريقة التدريس.

12 

1.4 
 عدية لمتغير التحصيل حسب الجنس.المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية الب

11 
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 فهرس المالحق:

 الصفحة الملحق رقم الملحق

 22 كتاب تسهيل مهمة من جامعة القدس ( 7ملحق)

 22 كتاب تسهيل مهمة من مديرية التربية والتعليم جنوب الخليل ( 5ملحق)

 21 بوليا استراتيجيةدليل المعلم المصمم وفق  ( 2ملحق)

 722 ف السلوكية لوحدة الهندسة والقياساألهدا ( 4ملحق)

 722 جدول مواصفات وحدة الهندسة والقياس ( 2ملحق)

 721 جدول معامالت الصعوبة والتمييز الختبار التحصيل ( 2ملحق)

 727 تحصيلي في حل المسألة الهندسية اختبار ( 1ملحق)

 722 مقياس التفكير التأملي (1ملحق)

 (2ملحق)
تحصيلي في  كل من: دليل المعلم، اختبارأسماء المحكمين ل

 حل المسألة الهندسية، مقياس التفكير التأملي
715 
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 فهرس المحتويات                                

 الصفحة الموضوع

 أ إقرار

 ب شكر وعرفان

 ج ملخص بالعربية

 ه ملخص باإلنجليزية

 7 هميتهاأالدراسة و  خلفيةول: الفصل األ 

 7 دمة الدراسةمق

 2 مشكلة الدراسة

 1 أسئلة الدراسة

 1 فرضيات الدراسة

 1 أهداف الدراسة

 1 أهمية الدراسة

 2 حدود الدراسة

 2 مصطلحات الدراسة

 75 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 72 اإلطار النظري 

  الدراسات السابقة
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 22 السابقة تعقيب على الدراساتال

 22 وإجراءاتها الدراسة طريقةالفصل الثالث: 

 22 منهج الدراسة

 22 مجتمع الدراسة

 21 عينة الدراسة

 27 أدوات الدراسة

 22 متغيرات الدراسة

 22 إجراءات الدراسة

 21 تصميم الدراسة

 21 المعالجة اإلحصائية

 21 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 21 سؤال األولبالالنتائج المتعلقة 

 12 بالسؤال الثانية النتائج المتعلق

 11 ملخص نتائج الدراسة

 12 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

 12 المتعلقة بالسؤال األولالنتائج مناقشة 

 15 الثانيالمتعلقة بالسؤال النتائج مناقشة 

 14 والبحوث المقترحة التوصيات
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 12 المصادر والمراجع

 22 المالحق

 712 هرس الجداولف

 714 فهرس المالحق

 712 فهرس المحتويات

 

 

 

 


