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ها نتيجة أبحاثي أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأن
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  شكر وتقدير
  
 ترضاه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً((

  ))وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين 
  .أشكر اهللا سبحانه وتعالى الذي الهمني الطموح وسدد خطاي

 كر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور محسن عدس الذي وجدت فيه أستاذاًوأتقدم بالش
  . في علمه وعطاءه وانني ألدين له بالفضل بعد اهللا سبحانه وتعالى  سخياًاءاً معطعالماً

  
دوات الدراسة من مشرفين في تربية بيت لحم أكما اتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة تحكيم 

  .وأساتذة جامعات
  
قسم التربية في جامعة / ما أتقدم بخالص شكري للهيئة التدريسية في قسم الدراسات العليا ك

  .القدس
  

كما أتقدم بالشكر والتقدير الى أعضاء لجنة المناقشة الكرام الذين تفضلوا بالموافقة على مناقشة 
  .الدكتور معين جبر والدكتور زياد قباجة هذه الرسالة وهم 

 بجزيل الشكرإلى كل من ساهم ومد يد العون التمام هذا العمل وإخراجه وال يفوتني أن أتقدم
  الى حيز الوجود

  
  

  
 
 
 
  
  
  
  



ج  

  الملخص

  
  مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا

  في فلسطين ومدى امتالك طلبة الصف العاشر لها

  
في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية العليا هدفت هذه الدراسة الى معرفة مهارات التفكير الرياضي 

  .في فلسطين ومدى امتالك طلبة الصف العاشر لها 
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أعدت الباحثة إطار لتحليل المحتوى وتم التحقق من صدقه وثبات التحليل، 

تكونت عينة كما أعدت الباحثة اختبار لقياس مهارات التفكير الرياضي وتحققت من صدقه وثباته، و
طالبا ) 436(الدراسة من جميع كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا، أما عينة الطلبة فتكونت من 

  .وطالبة موزعة على مدارس حكومية ومدارس خاصة
  :للعينات المستقلة وأظهرت الدراسة النتائج التالية  )t(ثم استخدمت النسب المئوية والتكرارات واختبار 

، وأن ترتيب المهارات تكرارا في الكتب مجتمعة ) 7716( كرارات المهارات قد بلغت أن مجموع ت 
  ).التاسع، السابع، العاشر، الخامس، الثامن، السادس(تنازليا كما يلي

التطبيق، االستيعاب، النمذجة، ( وكانت تكرارات مهارات التفكير الرياضي على التوالي كما يلي
  ).الرياضي، التعبير بالرموز، االستنتاج، التفكير المنطقيالتخمين، االستقراء، البرهان 

  ".كما أظهرت النتائج أن مستوى امتالك طلبة الصف العاشر لمهارات التفكير الرياضي كان جيدا
  

في مدى امتالك طلبة الصف العاشر األساسي " وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة احصائيا
  .نس أو للجهة المشرفةلمهارات التفكير الرياضي تعزى للج

على النتائج أوصت الباحثة المشرفين على المناهج أخذ هذه النتائج بعين االعتبار، واإلشارة الى " وبناء
  .مهارات التفكير الرياضي أثناء التدريس

  
  
  
  
 



د  

Abstrac 
 skills involved in math books to the thinkingMathematical 

ineupper basic stage  in Palest and the extent of possessing 
them by tenth grade students  

 
This study aimed to know the mathematical thinking skills in math books 

e extent of possessing  them by in Palestine and thstage to the upper basic 
.tenth grade students 

 
To achieve the objectives of this study, the researcher has prepared a framework 
for content analysis which  has been verified concerning reliability and validity 
.Moreover, the researcher has  prepared a test  to measure the skills of 
mathematical reasoning and verified its reliability and validity. The  sample of 
the study consisted of all the text books of mathematics to the upper basic stage , 
the sample of students composed from (436)male and female students distributed 
on public and private schools.  
Then, she used the percentages and frequencies, averages, standard deviations 
and t test for independent samples, the study has  showed the following results: 
 The total frequencies of skills has reached (7716) in all  mathematics textbooks 
collectivel, its order is descending order as follows (ninth, seventh, tenth, fifth, 
eighth and sixth). 
Moreover, the results of the study has showed frequencies of  mathematical 
reasoning skills respectively as follows (application, comprehension, modeling 
guessing, induction ,mathematical proof , expression by symbols ,deduction and 
logical reasoning).  
The results also have showed that the level of possessing skills of mathematical 
thinking by tenth grade students is good . 
The results also showed that there is no differences of statistical differences in 
the extent of possessing tenth grade students for the skills of mathematical 
thinking. ". 
  
The results also showed "no statistically significant differences" in possessing  
tenth grade students the skills of mathematical thinking due to gender or  
supervising authority. 
  
According to the results the researcher has recommended several 
recommendations, the most important of which ,it recommended supervisors on 
curriculum to take these results into account, and to focus on  mathematical 
thinking skills while teaching 



ه  

 االختصارات

  
 of Teacher of Mathematics “  “ National Councilوهي اختصار : NCTMمعايير 

  .وتعني المعايير التي أصدرها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكا 
ر على الدول والمعايير هي وصف لما يجب تعليمه للطالب من الرياضيات ويمتد تأثير تلك المعايي

العربية منها دول الخليج واألردن حيث تبنت تلك الدول هذه المعايير لتطوير مناهج الرياضيات في 
 . وال تزال 2003عام 

 
  

TIMSS :  Trends in International Mathematics and Science Study  
 

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  الفصل االول 

  

 مشكلة الدراسة وأهميتها

  

 : المقدمة 1.1

إن الناشئة هم غرس األمس، ونبات اليوم وثمار المستقبل ولو لم يجد الغرس العناية فان الثمار 
في المراحل التعليمية كافة يعد المؤشر  ستكون مريضة ال خير فيها، لذا فان مدى االهتمام بهم

 . الحقيقي لوعي األمة بمستقبلها

وتعد المرحلة االساسية العليا حلقة وصل في غاية األهمية في العملية التربوية بين التعليم االبتدائي 
الذي يسبقها والتعليم الثانوي الذي يليها  ولذا فان هذه المرحلة لها ميزتها في وضعها التعليمي من 

 حيث أهدافها وتنظيم مناهجها الدراسية ووسائل تنفيذها وتقويمها

لمالحظ أن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية تحدث فيها تغيرات جوهرية للفرد من جميع النواحي  وا
التغيير الذي يتطلب من المهتمين بالتربية أن  .االنفعالية والفكرية واالجتماعيةالجسدية والنفسية و

على حل يساعدوه على التكيف مع هذا المجتمع السريع التغير بإتاحة الفرصة أمامه وتدريبه 
المشاكل التي تواجهه بنفسه، ويمكن تحقيق ذلك إذا احترمنا طرق تفكيره وكشفنا عن طاقاته الكامنة، 
من خالل توجيهها إلى الطريق التي تجعل هذا الطالب يصبح قادرا على حل مشكالته، ومتكيفاً مع 

 ). 2008المقاطي،(بيئته التي يعيش فيه 
 

فكير االنسان، منذ وجد االنسان على االرض حيث تعلم كيف وتعد الحضارة االنسانية نتاجاً لت
يتعامل مع كل ما يحيط به من موارد وظواهر طبيعية عن طريق المحاولة والخطأ، تعلم كيف يوقد 
النار، وكيف يزرع، وكيف يصطاد، وكيف يعيش في ظل حياة الترحال من مكان الى مكان، وكيف 

ده التفكير الى ما نعيشه اآلن في حياتنا اليومية من إنجازات الى أن قا. يستقر ويتفاعل مع االخرين
 .علمية وتكنولوجية والتي لم يكن اإلنسان يتخيل تحقيقها وإنجازاتها قبل سنوات ليست ببعيدة 

 
والتفكير صفة ميز اهللا سبحانه وتعالى بها اإلنسان عن سائر مخلوقاته تلك الصفة التي ولدت معه 

لبسيطة وسخر له ما فيها من أجل سعادته وعبادة اهللا وحده ال شريك له ولم منذ أن خلقه على هذه ا
 .يكن االهتمام به وبتوثيقه من مميزات التربية الحديثة بل انه قديم قدم اإلنسان نفسه
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والتفكير بمعناه  الواسع عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة عن طريق سلسلة من 
بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر النشاطات العقلية التي يقوم 

 ).Barell.1991(التذوق والشم، والسمع، و ،البصرواللمس، : من الحواس الخمس

لكن ونظراً لألهمية البالغة لمصطلح التفكير فقد حفل األدب التربوي بالعشرات من التعريفات 
تعريف ديوي للتفكير ) 1989(أورد عصفور  :يل المثالفعلى سب. للتفكير من وجهات نظر متنوعة

على أنه العملية التي يتم بها توليد األفكار عن معرفة سابقة، ثم ادخالها في البنية المعرفية للفرد، 
 .وهو أيضا معرفة العالقة التي تربط األشياء ببعضها

مثل في أسلوب حل ومن هذا التعريف يمكن مالحظة أن التفكير عند ديوي هو نشاط ذهني يت
 . المشكلة الذي يفترض أن يكون هدف التربية الرئيس

والتفكير نشاط عقلي يتولد عن حاجة معينة، ويهدف إلى إشباعها من خالل سلسلة من االجراءات 
 .المنظمة التي تسهم فيها واحدة أو أكثر من الحواس الخمس

 
ومن واجب المؤسسات التربوية أن توفر والتفكير يحتل دورا مهماً في عملية التعلم والتعليم، 

الفرص المناسبة التى تحفز المتعلم على التفكير وممارسته في المواقف الصفية والالصفية، ففي 
ضوء المتغيرات المتسارعة واإلنفجارالمعرفي والتكنولوجي لم يعد الهدف من العملية التعليمية 

ارات األساسية بل يجب أن يتعدى هذا الهدف  على إكساب المتعلم المعارف والحقائق والمهقاصراً
 ويشير فخرو ). 2003موافي،( إلى تنمية قدرات المتعلمين على التفكير بأنواعه المختلفة

إلى أن التفكير كضرورة الماء والهواء لإلنسان وعليه أن ينميه من خالل التعرف عليه ) 2002( 
. دف المهم من أجل رقى اإلنسان وتطورهبشكل أكثر دقة، ومن خالل تطبيق برامج تحقق هذا اله

بأن التفكير أصبح اآلن من الضروريات لمواجهة االنفجار المعرفي  ) 1992( ويذكر المفتي
والمعلومات المتزايدة والمتالحقة من حولنا، لذا فإن علينا تعلم القدرة على التحليل المنطقي واتخاذ 

ل المشكالت التي تواجهنا يومياً، وقد تزايد القرارات وبذل الجهد في الوصول إلى البدائل لح
االهتمام بتعليم التفكير في العديد من دول العالم، فعلى سبيل المثال إن إتقان التفكير من أولويات 

، واستراليا، وكذلك فنزويال تقوم بتعليم أمريكا و كندا، والمملكة المتحدةالتعليم في العديد من مدارس 
بطريقة مباشرة،  ويعتبر التفكير عامالً أساسياً في توجيه الحياة، وعنصرا طالبها التفكير كمقرر، و

. جوهرياً في تقدم الحضارة البشرية، ووسيلة فعالة في التعامل مع المستجدات المحلية والعالمية
إلى حقيقة مهمة وهي أن عمق تفكير المتعلم أثناء عملية التعلم  ) 1995( ويشير كييف ويلبرج 

حداث تعلم فعال، وأن المتعلمين ينتفعون من التدريس القائم على خطوات فكرية واضحة يؤدى إلى إ
لهم في تحديد أهدافهم، كما أن المعرفة واألفكار التي يكتسبها المتعلمين لهذا األسلوب تنعكس على 

 .تحسين مستوياتهم في عملية التذكر وحل المشكالت
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التفكير وعملياته، التي تبقى صالحة ومتجددة من حيث وأمام هذا الواقع تبرز أهمية تعلم مهارات 
 إن المعارف مهمة بالطبع ولكنها غالباً. فائدتها واستخداماتها في معالجة المعلومات مهما كان نوعها

ما تصبح قديمة، أما مهارات التفكير فتبقى جديدة أبداً، وهي تمكننا من اكتساب المعرفة واستداللها 
. والزمان أو أنواع المعرفة التي تستخدم مهارات التفكير في التعامل معهابغض النظر عن المكان 

وإن تعليم مهارات التفكير هو بمثابة تزويد الفرد باألدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التعامل 
بفاعلية مع أي نوع من المعلومات أو المتغيرات التي يأتي بها المستقبل، ومن هنا يكتسب التعليم 

التفكير وتعليم مهارات التفكير أهمية متزايدة كحاجة لنجاح الفرد وتطور المجتمع، حيث من أجل 
يعتبر التفكير أداة رئيسية في البحث عن مصادر المعلومات وفي اختيار المعلومات الالزمة 
للموقف، وفي استخدام هذه المعلومات في معالجة المشكالت على أفضل وجه والوصول إلى 

 .)2005جروان،(عد العامة الحقائق والقوا
 

إننا نحتاج التفكير في البحث عن مصادر المعلومات، كما نحتاجه في اختيار المعلومات الالزمة 
ولعل أحد . للمواقف، واستخدام هذه المعلومات في معالجة المشكالت على أفضل وجه ممكن

تقدم العلمي والتكنولوجي مبررات االهتمام بتعليم التفكير للطلبة هو أننا نعيش في عصر أصبح ال
ولكي يستطيع الطلبة التعايش والتكيف مع هذا العصر، ال بد من التعامل مع . من مقوماته األساسية

معطيات التكنولوجيا والتقدم العلمي التي لن تتحقق فرص استثمارها واالستفادة منها على وجه 
لذلك يجب أن يشجع ). 1995د،السي( أفضل إال من خالل التفكير بها، واستخالص الجديد منها

الطالب على التفكير السليم انطالقا من معلوماتهم في شتى المواضيع ومن ضمنها الرياضيات حيث 
يمكن أن يتعلم الطالب توضيح المعلومات الرياضية التي يستخدمونها عندما يقدمون الحجج 

لغة تمتاز عن اللغة العادية بدقة وتعتبر الرياضيات بما تتميز به من طبيعة استداللية و. والتفسيرات
التعبير ووضوحه وإيجازه، ومحتوى رياضي تبرز فيه الناحية المنطقية، ميداناً خصباً لتدريب 

ويستفيد الطالب أكثر من برنامج رياضيات يدعم . الطالب على أساليب التفكير السليم وتنميتها
من أجل ذلك اهتمت المناهج الحديثة . رغبتهم الطبيعية في فهم األشياء التي يتطلب منهم تعلمها

للرياضيات في جميع دول العالم بتنمية التفكير لدى الطلبة إذ تقع مسؤولية تنمية عادات التفكير 
 ).1994 أبو زينة،(الفعال والمنتج على مناهج الرياضيات بشكل خاص 

بات التربوية إن التفكير الرياضي كأحد أساليب التفكير حظي باهتمام واسع في معظم الكتا
فقد .  أحد محاور التنوير في الرياضياتوتطبيقاتها في تعليم وتعلم الرياضيات، فالتفكير الرياضي

ظهر على ساحة تربويات الرياضيات قوائم جديدة للمهارات األساسية إلى جانب المهارات التقليدية 
  ).2003، وعبد الحميد سعد(التي نعرفها من مهارات العد وإجراء العمليات الحسابية األربعة 
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ساليب التفكير فحسب، بل هو أسلوباً من أأن التفكير الرياضي ليس ) Turner ،1997(ويرى تيرنر
وأن أهمية الدور الذي يقوم به المتعلم في حل التمرينات والمشكالت  ساليب على االطالق،أهم األ

ز ، والتعبير بالرموت في المشكلةن المتغيراالرياضية هو باستخدام االستدالل وإدراك العالقات بي
عن المصطلحات الرياضية، باإلضافة الى أنه يساعد على تفهم االزمات المعقدة في حياتنا ويعد 

 .يقاً إلدراك العلم وجعله ذا معنىطر

والمعلم الجيد هو من يستطيع مالحظة أن نجاح أو فشل الطالب في حل المشكالت الرياضية غالباً 
قته بنفسه، ودافعيته، وإصراره على التعلم والحل، وليس مرتبطاً بالمعلومات التي ما يكون مرتبطا بث

 . )Kislenko & Lepik ،2007(يمتلكها الطالب في الرياضيات 

أن االهتمام بالتفكير الرياضي بمختلف أنماطه وأنسب الطرق واألساليب ) 1991( خضر ويرى
طرق التدريس، حيث وجدت نداءات كثيرة من لتنميته قد انعكس على كتابات أساتذة المناهج و

الرياضيين التربويين بضرورة تنمية التفكير الرياضي واإلبداعي لمالحقة تحديات العصر 
الرياضيات فيه دورا كبيرا، لذلك فإن تنمية التفكير الرياضي أصبح  تلعب التكنولوجي واآللي الذي

اإلنسان في التفاعل مع مواقف الحياة المختلفة هتمام المربين باعتباره سمة أساسية تساعد إموضع 
وتمكنه من حل المشكالت التي يواجهها في األوضاع التعليمية والحياتية المختلفة بما يحقق أهدافها 

 .التربوية المتوخاة

وتمثل المناهج المدرسية الترجمة العملية ألهداف التربية وخططها واتجاهاتها في المجتمع 
تشكل المناهج المدرسية اآلليات التربوية والمضامين العلمية التي يزود بها كما ). 1983الجمل،(

وعليه فقد هدف االتجاه العالمي لتطوير المناهج إلى إعداد . االفراد بقصد بناء شخصياتهم المتكاملة
أفراد مؤهلين للتعامل مع المستجدات في عالم متسارع التغير، بما يحقق لهم ولمجتمعاتهم التميز في 

 .االنتفاع من اإلمكانات المادية والمعرفية المتوافرة

هندي (والمنهاج كلمة إغريقية األصل تعني الطريقة التي ينتهجها الفرد للوصول إلى هدف معين 
أما المنهاج المدرسي فقد تباينت تعريفات هذا المفهوم، فالمفهوم التقليدي له يركز ). 1984وعليان، 

تقدمها المدرسة للتالميذ، أما المفهوم الحديث له فيشير إلى مجموعة على المادة التعليمية التي 
متنوعة من الخبرات التي يتم تشكيلها والتي تتيح الفرصة للمتعلم المرور بها، والتي تظهر نتائجها 

 ).1989اللقاني، (فيما يتعلمه التالميذ 
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ف تربوية عامة وخاصة ويستند المنهاج المدرسي إلى فلسفة ينطلق منها، من أجل صياغة أهدا
لتحقيقها، وتعتبر هذه الفلسفة المظلة العليا التي تحتضن عناصر المنهاج التربوي المتمثلة  باألهداف 

 ).1997عمران، (التربوية والمحتوى واالنشطة والتقويم 

ادة التي ويلعب الكتاب المدرسي دوراً بارزاً في عملية التعلم والتعليم، ذلك ألنه الوسيلة التي تبين الم
نعلمها وكيف نعلمها، ويمكن أن يوصف الكتاب المدرسي في المدارس العربية بشكل عام بأنه 
المرادف للمنهاج، إذ أن المدرسة العربية في واقعها التعليمي تستخدم الكتاب المدرسي باعتباره 

ل التعليمية والتعلم ، كما أن الخبرة المباشرة والوسائ)1986جرادات، (مصدراً أساسياً ووحيداً للتعليم
الصفي ال يمكن أن تقدم كل التعلم المطلوب، لذلك ال بد من أن يعتمد بعض التعلم على الكتاب 

 ).1994أبو زينة،(  وأن يلعب الكتاب المدرسي دورا خاصاً ومميزاً المدرسي،

 كبيراً في يعتمد عليه المعلمون اعتماداً  حيثرسي وسيلة هامة للتعليم والتعلم، الكتاب المديعتبر
تخطيط دروسهم الصفية، وتنفيذها، وتقويم ما يتعلمه الطلبة منها ويعد الكتاب المدرسي للطلبة 
مصدراً هاماً من مصادر التعلم يعودون اليه باستمرار ليحصلوا على المعرفة، وقد يكون الكتاب 

 )1988دعنا، ( بالنسبة إلى بعضهم المصدر الوحيد الذي يعودون اليه

المدرسي في عالمنا المعاصر ال يعتبر مجرد وسيلة من وسائل التعليم العادية، وإنما هو والكتاب 
أداة من أهم أدوات التعليم في عصر لم تكن للعلم فيه حدود معينة، وإنما اتسم بالمعرفة وانتشار 
ن التعليم، األمر الذي جعل الكتاب بعامة والمدرسي بخاصة، ومادته المقروءة ركيزة أساسية م

ويمكن اعتبار عملية تقويم ). 1982دمعة ومرسي، (التقدم والتطوير في أي من المجتمعات ركائز
وتحليل الكتب عملية تشخيصية عالجية تقود الى تطويرالمناهج وتحسين محتوى الكتب من خالل 

بو أ( الحذف واإلضافة، وتوضيح ما في الكتب من وسائل وأنشطة مما يزيد من فاعلية إستخدامها
وورد في الدليل الصادر عن منظمة اليونسكو العالمية أن تحليل الكتب المدرسية ). 1986، حلو

يساعد المؤلفين والمحررين والناشرين في إعداد كتب مدرسية جيدة، وذلك بتزويدهم بما ينبغي 
، ويضع أمامهم المزيد من الثوابت واالستراتيجيات، )1987طعيمة، ( تضمينه وعمله أو تجنبه

لهم خطة موضوعة على أسس علمية واضحة في ضوئها يمكن تطوير المنهاج والكتاب ويقدم 
 ).1985استيتية، (المدرسي بعيدا عن الذاتية والتخبط والعشوائية
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جمال هذه الخصوصية في وتحظى كتب الرياضيات بأهمية خاصة بين الكتب المدرسية، ويمكن إ
التأهيل  ونقص حساسيتها داخل المجتمع،االعتقاد في صعوبة مادة الرياضيات و :أمرين هما

 )1994اهللا والهادفي، حرز(التربوي الالزم في هذه المادة بالنسبة لعدد كبير من المعلمين

إن أحد أهم عيوب المناهج الحديثة للرياضيات هو عدم قدرة الطلبة على استخدام معرفتهم 
هو تدريب الطالب : ياضيات التطبيقيةفي مواقف الحياة، وعليه فإن هدف الر) االستخدام التطبيقي(

على استخدام المعرفة الرياضية في مواقف تطبيقية لحل مشكالت حقيقية، في االقتصاد والهندسة 
والعلوم وغير ذلك من ميادين المعرفة؛ التي تساعد الطالب بعد تخرجه ليعيش حياته، ويختار نوع 

  ينبغي علينا بين الحين واآلخر أنلذلك) 1995سالمة،  التخصص المالئم له في الجامعة فيما بعد
يتم تناول تحليل كتب الرياضيات المدرسية وتطويرها، وذلك لما تتميز به هذه الكتب من تأثير فعال 

 )1991عبيد والسعيد، (على مجريات ما يتم تدريسه داخل غرفة الصف 

 وأهمها مناهج الرياضيات  بد من إعادة النظر في المناهج القائمةأنه ال) 1994(ويشير أبو زينة
 لتحل محلها طرق مفاهيم التي لم تعد تجاري التطورالمدرسية والجامعية، ونبذ الطرق واألفكار وال

 .وأفكار ومفاهيم أوثق صلة بالتيار الفكري الحديث

وإذا أرادت مؤسسات التعليم أن تقوم بواجبها بحق، في إعداد األجيال لخدمة المجتمع، وسد حاجته 
ات عقلية وثقافية ورياضية، فال بد لها أن تعيد النظر في المناهج القائمة في ضوء حاجات من خبر

 .تطورة كي تأخذ مكانها الالئق بهاالمجتمع، وتفسح المجال للمناهج الحديثة والم
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  مشكلة الدراسة2.1

القدرة على التفكير من أهم أهداف العملية التربوية التي تسعى التربية الحديثة لتحقيقها، تنمية 
وتدريب الطلبة على أساليب التفكير السليم، وقد تضمنت الخطوط العريضة لمنهاج الرياضيات 

 ).1988وزارة التربية والتعليم، (لمرحلة التعليم الثانوي اإلهتمام بقدرات التفكير لدى الطلبة 

زيد عن عشر سنوات وقد الحظت الباحثة من خالل خبرتها في مجال التدريس واإلدارة لمدة ت
اضي وخاصة مهارة ضعفاً شديداً لدى طلبة الصف العاشر األساسي في بعض مهارات التفكير الري

الذي )  (TIMSS، وباالستناد الى نتائج االمتحان الدولي في الرياضيات والعلوم البرهان الرياضي
متحان الذي يتضمن ذلك االدولة، ) 49(على مستوى ) 46( المرتبة 2007 فيه عام احتلت فلسطين

 هيالتفكير الرياضي في رأي بعض الباحثين مهارات  و، عدداً كبيراً من مهارات التفكير الرياضي
 تقصي وحل المشكالت من مختلف االنواع، بسرعة وفعالية في يجب ان يمتلكها الطلبة القدرة التي 

نى في الموقف أو  عملية بحث عن معهيو،  العلوم في مختلفالطلبةتميزهم عن سواهم من 
 آخر ويتطلب الوصول إليه تأمال في  حيناً وغامضاً حيناًالخبرة، وقد يكون هذا المعنى ظاهراً

 .الخبرة التي يمر بها الفرد

ثر على تحصيل الطلبة في هذه يؤوألن الرياضيات تعتمد على مهارات التفكير الرياضي فإن ذلك س
 الموحد الذي عقدته مديرية التربية والتعليم لطلبة االمتحان الوزاريالمادة ولذلك كشفت نتائج 

تدني نسبة على  ذلك  يدلمما ) % 55 (الصف العاشر االساسي والذي لم تتعدى نسبة النجاح فيه
ذلك وجدت الباحثة أنه ال بد من محاولة ، وانطالقاً من االساسيالتحصيل لدى طلبة الصف العاشر

ي مناهج المرحلة االساسية العليا ومحاولة الكشف عن تشخيص واقع مهارات التفكير الرياضي ف
ولذلك تمحورت مشكلة الدراسة حول واقع مهارات التفكير امتالك الطلبة لها في نهاية هذه المرحلة 

الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في فلسطين و مدى امتالك طلبة الصف 
 .العاشر لها

 
  أهداف الدراسة3.1

عداد أجيال قادرة على التعايش مع متغيرات القرن الحادي والعشرين ومواكبة التطور العلمي إن إ
واالنفجار المعرفي ال يتم باالعتماد على الطرق التقليدية في التدريس واالكتفاء بإعداد الطلبة 

كتبني ، ن بالعمل على إدخال تطورات جذريةمن هنا فإن التربويين مطالبو. لالختبارات التحصيلية
طرق وأساليب تدريس تقوم على تحفيز وتشجيع الطلبة على التفكير من خالل وضعهم في مواقف 

جاح تعليمية تتطلب توظيف مهارات التفكير بكافة مستوياتها وعدم اإلكتفاء بالحفظ اآللي لغرض الن
 : ، ومن هذا المنطلق فإن هذا البحث  يهدف إلىفي االمتحانات التحصيلية فقط
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على مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات الفلسطينية للمرحلة األساسية العليا في التعرف 
ومن ثم استقصاء الفروق في  ،دى امتالك طلبة الصف االساسي لهاوالتعرف على م. فلسطين

 .مهارات التفكير الرياضي تبعاً للجنس والجهة المشرفة

  
  أسئلة الدراسة4.1

 
 : عن األسئلة اآلتية تسعى هذه الدراسة لإلجابة

     ما مهارات التفكير الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية   :السؤال األول 

 العليا في فلسطين ؟                  

      مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية  توزعتكيف :السؤال الثاني

 ا في فلسطين؟العلي                

      ما مستوى امتالك طلبة الصف العاشر االساسي لمهارات التفكير الرياضي في : السؤال الثالث

 محافظة بيت لحم؟                

           هل يختلف مستوى مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في : السؤال الرابع

 ؟ ) ذكر، أنثى (   الف الجنسمحافظة بيت لحم باخت               
        هل يختلف مستوى مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشرفي  : السؤال الخامس

 ؟)، خاصة حكومية(  باختالف الجهة المشرفة محافظة بيت لحم               

 
   فرضيات الدراسة5.1

 
 :إنبثق عن السؤال الرابع الفرضية الصفرية التالية

  في )  α>0   05.(اللة إحصائية عند مستوى الداللةال توجد فروق ذات د : رضية االولىالف
 ).ذكر، أنثى(مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم تعزى للجنس 

 :وانبثق عن السؤال الخامس الفرضية الصفرية التالية

في )     α>0 05.(حصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إ: الفرضية الثانية
مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم تعزى للجهة المشرفة 

 )خاصة حكومية،(
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 :  أهمية الدراسة6.1

 
 :تكمن أهمية هذه الدراسة في عدة نقاط

فكير الرياضي في المناهج التي تناولت مهارات الت) في حدود علم الباحثة(ندرة الدراسات  )1
 .الفلسطينية

      ر بيانات إجرائية موضوعية للمعنيين بمناهج الرياضيات الفلسطينية من مخططين توفقد   )2

         ومصممين ومنفذين ومطورين، للتعرف على مهارات التفكير الرياضي المتضمنة في   

 .ج المختلفةاهء المنفي عمليات بنا المناهج المذكورة، ألخذها بعين االعتبار 

        ه انتباه المعلمين إلى مهارات التفكير الرياضي التي تتضمنها مناهج الرياضيات توجقد   )3

 .الفلسطينية 

 . الحركة العالمية في تطوير مناهج الرياضياتربما تواكب  )4

ربعة تسلط الضوء على موضوع التفكير الرياضي ومكوناته والذي يعتبر أحد المعايير االقد  )5
  ) NCTM ،1989( الرئيسية في مجال العمليات حسب معايير 

 
  حدود الدراسة7.1

 :تحددت الدراسة بما يلي 

            ذكور بيت لحم الثانوية، ذكور .(تطبيقها على مدارس محافظة بيت لحم  : المحدد المكاني

                    لثانوية، ذكور الخضر الثانوية، ذكور حوسان الثانوية، ذكور دار صالح ا            

                         الدوحة الثانوية، بنات تقوع الثانوية، بنات العبيدية الثانوية، بنات حوسان         

 )الثانوية، بنات الخضر الثانوية، بنات دار صالح الثانوية   

  .2010 / 2009تطبيقها في الفصل الدراسي الثاني من العام  : المحدد الزمني

  . المذكورة سابقاًمدارسالإجراءها على طلبة الصف العاشر في  : المحدد البشري
الدراسة  تاسة وتفسيرها وتعميمها على أدوا تتحدد نتائج هذه الدر:المحدد االجرائي والمفاهيمي
ير التعبواالستقراء  والنمذجةو االستيعاب: ( الرياضي في مهاراتالمتمثلة في اختبار التفكير

 ).التطبيق وأخيرا على التفكير المنطقيورياضي، الالبرهان واالستنتاج، التخمين، و، زبالرمو
 .من صدق وثبات هذه االدوات، والمفاهيم االجرائية الواردة فيها واإلطار التحليلي والتحقق 
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 : التعريفات اإلجرائية8.1
قوم به اإلنسان عندما يتعرض لموقف  هو ذلك النمط من أنماط التفكير الذي ي:التفكير الرياضي

 :رياضي باستخدام المهارات الرياضية التالية

التخمين، والنمذجة، والتفكير المنطقي، واالستنتاج، والبرهان، واالستقراء،  وبالرموز، التعبير
 .االستيعاب والتطبيقو

ته الباحثة وطبقته الرياضي الذي أعد ويقاس التفكير الرياضي بعالمة الطالب على اختبار التفكير
  .على عينة الدراسة 

 تناولت الدراسة مهارات التفكير الرياضي اآلتية: مهارات التفكير الرياضي

      هو القدرة على ادراك معنى المادة التي يدرسها الطالب، ويظهر ذلك  : االستيعاب والتفسير -
      أو من خالل تفسير المادة أي من خالل ترجمة المادة وتحويلها من صيغة الى أخرى،            

         شرحها أو تلخيصها وتبريرها أو من خالل تأويل واستخالص عالقات من بيانات أو     
إلى             معلومات معطاه، ويتم تصنيف الفقرة على أنها ممثلة لهذه المهارة إذا دعت الطالب  

 .ها أو تلخيصها وتبريرها ترجمة المادة بتحويلها من صيغة الى أخرى أو شرح

      هي التمثيل الرياضي للمعرفة الرياضية أو للبيانات المعطاه بصورة تسهل فهمها  : النمذجة-
         ويتم تصنيف الفقرة على أنها ممثلة للمهارة إذا احتوت على خط االعداد، أو جداول     

         ت سهمية، وكذلك يتم تصنيف للبيانات، أو رسوم بيانية، أو أشكال هندسية، أو مخططا 
              الفقرة على انها ممثلة لهذه المهارة إذا دعت الطالب الى تمثيل المعرفة بالنماذج  
 .الرياضية السابقة 

            ويستدل على الفقرة الممثلة لهذه المهارة عند استخدام المعرفة السابقة في  :  التطبيق-
 .يدة، حيث يتم ايجاد عالقة بين المواقف الجديدة والمواقف السابقةالمواقف الجد     

       وهو الوصول الى أحكام عامة اعتمادا على أحكام خاصة ويستدل على الفقرة :  االستقراء-
          الممثلة للمهارة إذا احتوت على عدد من المشاهدات الخاصة والتي تسهم بالوصول       

               التعميم الذي هو عبارة عن الصياغة المنطوقة، أو - ويشمل  الى نتيجة عامة   
         العبارة المكتوبة بالصورة العامة، ويستدل على الفقرة الممثلة للمهارة إذا احتوت على  
 عدد من االمثلة التي يمكن من خاللها صياغة عبارة عامة  

    التوصل الى القاعدة العامة، والتعبير عنها من يقصد به اكتشاف النمط أو : البحث عن النمط - 
 .خالل استخدام لغة الرياضيات من رموز ومتغيرات       
     وهو الوصول الى نتيجة خاصة اعتماداً على مبدأ عام أو مفروض، أو هو  :  االستنتاج-

     تنطبق عليها تطبيق المبدأ أو القاعدة العامة على حاالت خاصة من الحاالت التي            
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 القاعدة أو المبدأ وهو االنتقال من الحكم الكلي الى الحكم على الجزئيات ويستدل على          
 .الفقرة الممثلة لهذه المهارة إذا تم تطبيق المبدأ العام على الحاالت الخاصة           

  نة استناداً الى نظرية هو تقديم الدليل أو البينة على صحة عبارة معي :   البرهان الرياضي-
    سابقة أو مسلمة، ويستدل على الفقرة الممثلة لهذه الفقرة إذا كان المطلوب اثبات           

 .صحة عبارة أو العكس، أو إعطاء أمثلة تثبت خطأ العبارة           

 يعني القدرة على عمل التقديرات المعقولة للوصول الى الحل  :   التخمين-

 هو استخدام الرموز في التعبير عن االفكار أو الجمل أو العبارات  :بالرموز ر  التعبي-

 يقصد بالتفكير المنطقي ذلك النوع من التفكير الذي يتم به الحصول على : التفكير المنطقي - 
  نتيجة من مقدمات تتضمن النتيجة بما بينها من عالقات، كما أن استخالص النتائج           
صحيحة من المقدمات يخضع لقواعد تعرف بقواعد المنطق، واستخدام أدوات الربط ال         
 )1986أبو زينة،( ........)فإن.... إذا كان( المنطقية مثل الرابط الشرطي          

 )     الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر(الصفوف :       المرحلة األساسية العليا

 ي حسب النظام التربوي الفلسطين                
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 الفصل الثاني 

_______________________________________ 
 الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

 
  الخلفية النظرية 1.2

 
  أشبه بعملية التنفس لإلنسان، وكما أن التنفس عملية الزمة لحياة اإلنسان، فإن هي عملية التفكير

إن النظم التربوية  التفكير أشبه ما يكون بنشاط طبيعي ال غنى عنه لإلنسان في حياته اليومية،
الحديثة تضع على سلم أولوياتها العمل على تنمية المهارات التفكيرية لدى الطلبة واالرتقاء بها، 

تطور الفكر ونتيجة ل. وأصبح التعليم عندها يقوم على مبدأ تعليم الطالب كيف يتعلم وكيف يفكر
التربوي عامة وما يتعلق بتنمية التفكير خاصة، أخذت الدعوة إلى تعليم مهارات التفكير وعملياته 

 )  1999عصفور،(نهما فلسفته وتفسيراته الخاصة به لكل م اتجاهين،
 

 : بشكل مباشراالتجاه األول يدعو إلى مهارات التفكير

لصريح والمباشر لمهارات التفكير من خالل ويشير أصحاب هذا االتجاه إلى ضرورة التدريس ا
ويبررون ذلك بأن عمليات التفكير تعلم . مواد تعليمية إضافية منفصلة عن المقررات الدراسية

كغيرها من الموضوعات الدراسية، وأن التعلم والتفكير من الناحية المفاهيمية أمر واحد، فالتعلم 
صة لفهم االفكار في نص معين، فهو يسعى إلى تكوين يستخدم المعرفة السابقة واالستراتيجيات الخا

المعنى تماما كالتفكير الذي يعرف بأنه البحث عن المعنى وتشكيل األفكار وتوليدها في ضوء معرفة 
 .سابقة 

 
 :المحتوى الدراسياالتجاه الثاني يدعو إلى تعليم مهارات التفكير من خالل 

ارات التفكير عن طريق دمجها بالمحتوى الدراسي وينادي أصحاب هذا االتجاه بضرورة تعليم مه
لجميع المباحث الدراسية ولجميع المراحل التعليمية، ويرى أصحاب هذا االتجاه أن تعليم مهارات 
التفكير بطريقة مندمجة مع محتوى المادة الدراسية، ال يساهم فقط في تحسين وتنمية مهارات 

 .لبة أيضا التفكير، وإنما سيعمل على تحسين تحصيل الط

بالرغم من االختالف بين توجهات ومبررات كل من االتجاهين السابقين حول تعليم مهارات 
التفكير، إال أنهما يتفقان حول ضرورة العمل على تعليم مهارات التفكير لدى جميع الطلبة، وعدم 

تفكير ال ينمو وذلك من منطلق أن ال.  ذلك على فئة معينة منهم كالموهوبين والمتفوقين فقطاقتصار
وتؤكد االتجاهات الحديثة في وال يتطور إال عن طريق التعليم والمران والتدريب المنظم الهادف، 
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تدريس منهاج الرياضيات أن الرياضيات ليست مجموعة من المفاهيم والمهارات الواجب إتقانها، بل 
عتمد على بناء رياضي ، وهي بذلك أسلوب في التفكير يتتضمن أساليب االستكشاف والتفكيرإنها 

 )Aichle and Reys,1977(حيوي دقيق، أساسه الفهم السليم، وأسلوبه االكتشاف 
 

   
 : أهمية الرياضيات1.1.2

 
لقد حث ديننا الحنيف على طلب العلم من المهد إلى اللحد ودعا إلى السعي وراءه مهما كان بعيدا أو 

  سورة العلق .........) "رْأ ِباسِم ربك الَِّذي خَلَقَاقْ"( صعب المنال فلقد قال تعالى في كتابة الكريم
سورة فاطر آية   )ِإنَّما يخْشَى اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماء ِإن اللَّه عِزيز غَفُور( :قال اهللا تعالى ، )١( آية 
 )28.(  

 
ولو أمعنا النظر .  والسعي وراءه، والواجب علينا تجاههات السابقة تظهر لنا أهمية العلممن اآلي

. قليال لوجدنا أن الرياضيات هي احد هذه العلوم، ولها أهمية بالغة سواء كانت دينية، أو اقتصادية
 متميزا بين حيث تدخل في توزيع اإلرث وحساب الزكاة وغيرهما من األمور لذا فهي تحتل مكاناً

 .العلوم وتعتبر الرائدة لهم 
 

أن الرياضيات تعد لغة العلم في ذاتها فكمال النظرية يكون في التعبير  ) 1997( ويبين إبراهيم 
عنها بصيغة رياضية،  لذا لم يخطيء من أطلق عليها اسم ملكة العلوم،  وقد يعود ذلك بالدرجة 

وقد اهتم  .أن تتجه إليه كل المعرفة العلميةاألولى إلى أنها تكون الشكل المثالي الذي يجب 
 بالغاً وكان السبب في ذلك في بادئ األمر هو تحديد المواقيت فمن ياضيات اهتماماًالمسلمون بالر

 .د القبلة هذا من الناحية الدينيةخالل استخدام الهندسة استطاع المسلمون تحدي

نه كان لنشوء الحساب أ،  )1991 (  وجاللوأهمية الرياضيات كبيرة قبل اإلسالم فقد ذكر الدفاع
د األمم القديمة دوافع كثيرة منها ماهو رغبة خالصة في الوقوف على أسرار والجبر والهندسة عن

العلوم ومنها ماهو متصل بالحياة فقد أوجدته الضرورة وأحدثته الحاجة، وقد حاول اإلنسان أن 
ن يجد العالقة بينها فنتج عن ذلك تقدم العلوم الرياضية أيعرف العدد والشكل والمكان والزمان و

 .عض نواحيها والتوسع في ب
  

 والحيوية قد تزايدت إلى رياضيات في كافة العلوم الطبيعيةأن تطبيقات الإلى ) 1989(ويشير مينا 
درجة كبيرة أصبحت تمثل ركيزة أساسية في نموها وتطورها، وتتأكد أهمية الرياضيات حتى وقتنا 

الذرة، ويحرر طاقاتها، ستبطن وان ياإلنسان أن يصل إلى قاع البحار، الحاضر؛ فبفضلها استطاع 
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يصل إلى األجرام السماوية وعن طريقها توصل إلى الكثير من االكتشافات واالختراعات في  وان
 .مختلف مجاالت الحياة 

 
مما سبق يتضح لنا األثر الفعال الذي قامت وما تزال تقوم به الرياضيات من اجل تحقيق الرفاهية 

 .رة التي مهدت الطريق لتطور الفكرالبشري والرخاء للبشرية إذ تعد الوسيلة المباش
 
 :مفهوم الرياضيات. 2.1.2

 
تتوفر في األدبيات تعريفات عدة لمفهوم الرياضيات فالرياضيات تعني علم مختلف بالنسبة 
ألشخاص مختلفين ومع ذلك،  فالرياضيات علم بدأ يتطور مع مرور الزمن بشكل يجعلنا نجد فرقا 

لرياضيات المعاصرة،  ومع ذلك فقد اجتهد كثير من الرياضيين في وضع بين الرياضيات القديمة وا
 - : تعريفات شاملة لهذا العلم ومنها 

  "علم تجريدي من خلق وإبداع البشر " بأنها  ) 1987( عرفها أبو زينة
أن للرياضيات دورا ملحوظا في التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يعيشه  ) 1989( ويذكر إبراهيم 

 اليوم،  فقد امتدت االستخدامات المختلفة لها حتى شملت كثيرا من المجاالت التطبيقية في العالم
العلوم االجتماعية واإلنسانية ولعبت دوراً أساسياً في التنمية االقتصادية،  حيث أصبحت أداة 

فراد ضرورية للتعامل بين األفراد في الحياة اليومية حيث أنها تساعد في التعرف على مشكالت األ
ومشكالت مجتمعاتهم وتسهم في وضع الحلول لهذه المشكالت ومن ثم أصبح الفكر الرياضي من 

 .مستلزمات العصر الحاضر 

   :عدد من التعريفات للرياضيات منها ) 1989( وأورد المغيرة 

   قضايا         لمستنتجة منطقيا من فرضيات أو معرفة منظمة تتوالى فيها القضايا ا: الرياضيات-1
 .مبرهنة  في السابق                   

 .دراسة البنى والتراكيب والعالقات بين هذه البنى والتراكيب:  الرياضيات-2

 دراسة األنماط فعن طريق الرياضيات نستطيع أن نرى بوضوح االنتظام      :  الرياضيات-   3     

 . والتشابه في الطبيعة والتناسق                      

 .طريقة للتفكير أي طريقة لتنظيم وتحليل وتركيب مجموعة من المعلومات: الرياضيات- 4

 .موضوع يساعدنا في حل المشكالت بوجه عام:  الرياضيات- 5

لغة العلوم فهي تمثل المعلومات بتعابير ورموز معرفة بدقة مما يساعد في               :  الرياضيات-6
 .وتبادل هذه المعلوماتاكتساب                    
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إلى أن الرياضيات هي العلم  الذي يتعامل مع الكميات المجردة مثل العدد  ) 1995( ويشير سالمة 
نه يرى أن الرياضيات هي الدراسة المنطقية للشكل أوالشكل والرموز والعمليات باإلضافة إلى 

 .ك حتى يشمل التعريف موضوعات أكثر تجريدا وعمقاًوالتنظيم والكم وذل

لذلك فقد اهتم المربون بوضع مناهج للرياضيات تلبي متطلبات العصر وحاجات األفراد ألنها 
مسؤولية تربوية كبيرة تقع على عاتق القائمين بالتعليم حيث حددت أهدافا لكل مرحلة تعليمية من 

 .المراحل المختلفة 
 
 :يس الرياضيات أهداف تدر. 3.1.2

  
جاد البد أن يبدأ بتحديد أهدافه ويسعى القائمون على تنفيذه باختيار الوسائل العلمي العمل ال

واإلجراءات المناسبة التي يمكن بواسطتها تحقيق األهداف وذلك في ضوء كافة اإلمكانات المادية 
يؤدي في النهاية إلى عدم والبشرية المتاحة وعلى ذلك فان عدم تحديد األهداف بدقة تامة ووضوح 

قسيم األهداف التربوية لباحثين في مجال الرياضيات تنجاح أي عمل وقد تناول عدد من ا
 أهداف تدريس الرياضيات إلى ما يلي) 1985( قسمت شعراوي ، فقدللرياضيات

 :أهداف تتعلق بالرياضيات باعتبارها أداة وهي .١ 
 

 .لطالب من أن يصبح عضوا صالحا في المجتمعاكتساب المفاهيم والتعميمات التي تمكن ا -

 .اكتساب المهارات الرياضية التي تمكن التلميذ من التعامل مع اآلخرين في الحياة اليومية -

 أسلوب التفكير االستداللي وأسلوب التفكير    :اكتساب أساليب سليمة للتفكير والتي من أهمها  -

 .   االستقرائي وأسلوب حل المشكالت

  هذا التفكير على القدرة على تحليل المشكلة وينشأ عندما يشعر الفرد بإحساس من     حيث يقوم

 . االرتباك إزاء موقف معين وينشط للوصول إلى حل للموقف 
 

 :أهداف تتعلق بالرياضيات باعتبارها علم . ٢

 .إدراك أهمية النماذج الرياضية في إيضاح أو تفسير بعض الظواهر الطبيعية  -

 .ما تتضمنه الرياضيات من مفاهيم ومسلمات ونظريات إدراك معنى  -

 :أهداف تتعلق بالرياضيات باعتبارها لغة . ٣

 . تنمية قدرة الطالب على التمتع بالتجريب في المواقف الرياضية -  

 . إدراك المعنى الصحيح للرموز الرياضية - 
 
 :.أهداف تتعلق بالرياضيات باعتبارها فن . ٤
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 .للجمال وذلك عن طريق الخبرة والممارسة الصحيحة تنمية تذوق التالميذ  -
 
 :أهداف تشترك فيها الرياضيات مع المواد االخرى . ٥

ومن هذه األهداف تكوين االتجاهات نحو احترام العلم والعلماء واالعتماد على النفس والتعاون 
 .والتسامح 

 
  

ات ليست مجموعة من المفاهيم وتؤكد االتجاهات الحديثة في تدريس منهاج الرياضيات أن الرياضي
 .والمهارات الواجب إتقانها، بل إنها تتضمن أساليب االستكشاف والتفكير

 
 :التفكير  4.1.2
 

ِثيٍر َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقناُهْم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َآ(: قال تعالى

 )٧٠آية  ،اإلسراء ). ( مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال

إن االنتقال من الحديث عن التعلم إلى الحديث عن التفكير انتقال منطقي ذلك أن اإلنسان يفكر بما 
سبق له أن تعلمه وعن طريق التفكير بما تعلمه من معلومات ومعارف قد يتوصل إلى شيء جديد 

 .)  1970 عزت،(د من غزارة علمه يثري إمكانية تعلمه ويزي

حث اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان على التفكير بما حوله وإمعان النظر في الظواهرالكونية المختلفة 
وتأمل بديع صنعه ودقة واحكام نظامه وأن كل شيء مخلوق بقدر وقد وردت آيات كثيرة تحث على 

َأولَم يتَفَكَّروا ِفي (قال تعالى :لك اآليات التفكير في السماوات واألرض وفي جميع خلق اهللا ومن ت
َأنفُِسِهم ما خَلَقَ اللَّه السّمأواِت واَألرض وما بينَهما ِإال ِبالْحقِّ وَأجٍل مسمّى وِإنّ كَِثيرا ِمن النَّاِس ِبِلقَاِء 

ونلَكَاِفر بِِّهمِإ(لنزجل في كتابه الم ويقول اهللا عز و، )٨الروم ، آية ) ( ر اِت  نومِفي خَلِْق الس
اللّه ِمن  والْفُلِْك الَِّتي تَجِري ِفي الْبحِر ِبما ينفَع النَّاس وما َأنزَل واَألرِض واخِْتالَِف اللَّيِل والنَّهاِر

ِفيها ِمن كُلِّ دآبٍة وتَصِريِف الرياِح والسحاِب  السماء ِمن ماء فََأحيا ِبِه األرض بعد موِتها وبثَّ
 )١٦٤، آية البقرة(   ).  بين السماء واَألرِض آلياٍت لِّقَوٍم يعِقلُون الْمسخِِّر
 

ويعتبر مفهوم التفكير من أهم المفاهيم التي يدعو إليها القرآن الكريم حتى بات التفكير تكليفا وعبادة 
حض عليه القرآن الكريم ويلح عليه إلحاحا أدى إلى توسيعه ليشمل جميع مناحي الحياة وجميع ما ي

مع هذا اإللحاح فقد وسع دائرة التفكير حتى  و.ن من كون أو ظواهر كونية مختلفةيحيط باإلنسا
شملت نفس اإلنسان وبيئته ومجتمعه والناس كافة وحتى شملت السماوات واألرض وما بينهما 
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 التدبر ىملت الدنيا واآلخرة ويكاد يشعر المؤمن وهو يتلو كتاب اهللا أن كل آية فيه تدعو إلوش
 ).2000(والتفكر النحوي

 
 

بأنه عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية غير المرئية التي  التفكير ) 2002(ويعرف أبو جبر
 عن  أو أكثر من الحواس، بحثاًيقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة

معنى في الموقف أو الخبرة، وهو سلوك هادف وتطوري يتشكل من العوامل الشخصية، والعمليات 
وهو مفهوم معقد . المعرفية وفوق المعرفية والمعرفة الخاصة بالموضوع الذي يجري حوله التفكير

على رأسها حل المشكالت، واألقل يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في العمليات المعرفية المعقدة و
تعقيداً كالفهم والتطبيق، باإلضافة الى معرفة خاصة بمحتوى المادة، مع توفر االستعدادات والعوامل 

 .الشخصية المختلفة وال سيما الميول واالتجاهات

أن التفكير سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما  ) 2005جروان ، ( ويرى 
اللمس والبصر والسمع والشم : عرض لمثير يتم إستقباله عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس يت

 .والتذوق 
 
عملية ذهنية، يقوم بها الفرد لبحث موضوع معين أو  أن التفكير )   2003عبيد و عفانة، (ويرى 

شيء، ومن الحكم على واقع شيء معين، من خالل تنظيم خبراته ومعلوماته عن هذا الموضوع أوال
أنه عبارة عن سلسلة من " ويشير أبو شمالة في أبسط تعريف للتفكير". ثم الخروج بحكم معين 

 العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو أكثر النشاطات
ع عملية بحث عن اللمس والبصر والسمع والشم والذوق، والتفكيربمعناه الواس: من الحواس الخمسة

معنى في الموقف أو الخبرة، وقد يكون هذا المعنى ظاهرا حينا وغامضا حينا آخر، ويتطلب 
ولذلك فالتفكير . التوصل إليه تأمال وإمعانا بالنظر في مكونات الموقف أو الخبرة التي يمر بها الفرد

 يجب عمله بالتحديد، ونبدأ بالتفكير عادة عندما ال نعرف ما الذي. يتضمن استكشافا وتجريبا
والتفكير مفهوم مجرد كالعدالة والظلم والكرم والشجاعة، الن النشاطات التي يقوم بها الدماغ عند 

نشاهده أو نلمسه في الواقع ليس إال نواتج فعل التفكير هي نشاطات غير مرئية وغير ملموسة وما 

  )2003مالة، أبو ش(حرآية  التفكير سواء أآانت بصورة مكتوبة أم منطوقة أم
 

قدرة تتكون بالممارسة وتتطور على نحو ارتقائي  التفكير على أنه )   2000 (ذياب ويعرف 

 .وتدريجي وتحتاج إلى اإلرشاد والتوجيه حتى تصل إلى أعلى مستوى
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المعالجة العقلية للمدخالت الحسية وذلك لتشكيل األفكار،  إلى أن التفكير هو ) 2000(وتشيرالسرور
 " قيام الفرد من خالل هذه المعالجة بإدراك األمور والحكم عليهوبالتالي

أن التفكير هو البحث عن المعنى، وأنهااكتشاف للخبرة " عن األدب التربوي )  2000 (ويشير ذياب
 .وإعطاؤها معنى من أجل الوصول إلى فهم أو اتخاذ قرار وحل مشكلة

ر أو تعليم مهارات التفكير هدف مهم للتربية ويتفق معظم المربين على أن التعليم من أجل التفكي
وأن المدارس تفعل كل ما تستطيع من أجل توفير فرص التفكير لطلبتها وأن كثير من المعلمين 
يعتبرون مهمة تطوير قدرة الطالب على التفكير هدفا تربويا له أولوية، إذ أن القدرة على استخدام 

للمعلومات التي يتوصل لها في تحديد االختيارات التفكير ومهاراته يؤدي إلى توظيف الطالب 
المناسبة أو البدائل أو االفتراضات التي تعتبر أساسا لحل المشكالت التي تواجههم ولكي يستطيعوا 

 .التعامل بفاعلية مع مشكالت الحياة المعقدة حاضرا ومستقبال
 

 :ثيالتوقد أشار برونر الى أن التفكير يتطور خالل ثالثة مستويات من التم

المستوى التشريعي وفيه يعالج الطفل المواد مباشرة، ومن ثم يتقدم الى المستوى الصوري، وفيه 
يتعامل الطفل مع الصور العقلية للمواد، ولكنه ال يستطيع معالجتها مباشرة، وأخيرا يتقدم للمستوى 

يم هو إكساب المتعلم  الرمزي وفيه يقوم بمعالجة الرموز معالجة دقيقة ، لذلك فإن الهدف من التعل
بين  ) 1994( أبو زينه  وقد ميز. طرق التفكير الرياضي المناسبة للحصول على المعرفة الرياضية

التفكير الحدسي والتفكير التحليلي، فالتفكير الحدسي هو تفكير : نوعين من أنواع التفكير الرياضي 
امله مع االشياء بصورة مباشرة، أما استقرائي ينمى عادة من خالل الخبرات المباشرة للمتعلم وتع

التفكير التحليلي فهو تفكير استنتاجي مبني على االفتراضات الرياضية ويسير وفق خطوات 
 متسلسلة ومتتابعة 

 
 :مكانة التفكير في حياة اإلنسان . 5.1.2
 

تطويره وقد للتفكير مكانته المميزة في حياة اإلنسان فهو أرقى عمليات العقل يمكن تنميته وتشكيله و
أصبحت تنمية التفكير بمختلف أنواعه مطلبا وهدفا تسعى المؤسسات والهيئات المختلفة لتحقيقه من 
أجل تطوير قدرات االنسان المختلفة وتوظيفها في اإلنتاج واإلبداع وتحسين حياته في الحاضر 

ديثة في الواليات والمستقبل،  لذلك كانت مجموعة هولمز إحد ىالمجموعات المهنية والتربوية الح
المتحدة األمريكية من أوائل من جعلت التفكير من المباد ئ األساسية في بناء مدارسها حيث يذكر 

أن مكانة التفكير في حياة اإلنسان قد دفعت إحدى المجموعات المهنية  ) 1996( الخاليلة وآخرون
بادئها في تطوير مدارس الغد التربوية والحديثة في الواليات المتحدة األمريكية إلى جعله أحد م
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وتضم ممثلين من مئة جامعة  1986 وهذه المجموعة هي مجموعة هولمز والتي تشكلت عام
أمريكية جعلت المبدأ الخامس من مبادئ مدارس التنمية المهنية التي تبنتها هو أن يكون التفكير 

ور الملموسة على صفة أساسية من صفات هذه المدارس،  وان يصبح التفكير والبحث من األم
يكفي أن نعرف عدد اآليات  ): 2005( ولتأكيد أهمية التفكير يقول جروان. صعيد المنطقة التعليمة 

القرآنية التي وردت فيها مشتقات العقل ووظائفه والدعوة الستخدامه حتى نتوصل إلى نتيجة حتمية 
 .حول أهمية التفكير في حياة اإلنسان

  

 : التفكيرالمنهاج القائم على .6.1.2

  
نظر للتفكير في القرن العاشر ‘يختلف مفهوم التفكير باختالف المنظور الزمني الخاص به، فمثالً 

بصورة تختلف عما نظر اليه في عصر النهضة، كما يختلف هذا المفهوم باختالف اإلطارالذي يأتي 
 حتى أنه قد ضمنه سواء أكان من منظور المدرسة الفلسفيه أو منظور المدرسة السيكولوجية،

  ).Almarzano ،1988( تعددت تعريفات التفكير حتى داخل المدرسة الواحدة                 
 

العملية التي يتم بها توليد األفكار : ومن بين هذه المفاهيم مفهوم التفكير الذي أورده جون ديوي بأنه 
القة التي تربط األشياء ببعضها من معرفة سابقة، ثم دمجها في البنية المعرفية للفرد وهو أيضا الع

وقد حلل ديوي هذه العملية من وجهة نظر . البعض من أجل الوصول للحقائق والقواعد العامة
منطقية وافترض وجود خمسة مراحل تمر فيه وهذه المراحل هي الشعور بالمشكلة، تعريف 

لتجريب والتي تقود المشكلة، تقديم فرضية أو اقتراح حل ممكن، توظيف المزيد من المالحظة وا
الى قبول الحل أو رفضه، واالستفادة من جميع الخطوات السابقة والتي تؤدي الى الحل وفهم 

 .المشكلة 
 

فقد نظر للتفكير على أنه عملية استكشاف للخبرة من أجل الوصول الى  )  Debono(أما ديبونو 
ت، أو الحكم على و حل المشكالهدف ما، وهذا الهدف قد يكون للفهم، التخاذ قرار، أو للتخطيط أ

  ).1996، سرور(  شيء ما 

معنى واسعاً للتفكير، وذلك باعتباره عملية بحث عن المعنى في الموقف أو  ) Brall(وقد قدم بريل 
ونحتاج للتوصل إليه للتأمل وإمعان . الخبرة، وهذا المعنى قد يكون ظاهراً حيناً وغامضاً حيناً آخر

قف أو الخبرة التي يمر بها االفراد، ذلك أنه يتضمن إكتشافاً وتجريباً وأن النظر في مكونات المو
 .)2003الصباغ، ( نتائجه غير مضمونة، وعندما نفكر فإننا نقوم بمجازفة قد تنتهي بنجاح أو فشل 
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وبناء على ما سبق من تعريفات للتفكير يمكن القول أن التفكير عبارة عن عملية منظمة تتضمن 
 النشاطات الذهنية والعقلية التي يقوم بها االنسان من أجل توليد معارف جديدة، من مجموعة من

 .معارف سابقة، وذلك من أجل صنع القرار وحل المشكالت والتكيف مع أية ظروف مستجدة
 

ومن أبرز النتائج التي توصلت اليها األبحاث في عملية التفكير أن العمليات العقلية المصاحبة 
عتمد بشكل أساسي على المراحل التطورية من المنظور المعرفي، ولكن المهارات للتفكير ال ت

التفكيرية  التي تتعلق بالنجاح في التعليم يمكن تعلمها حتى في المراحل األساسية لدخول الطلبة 
فقد أعطت تلك االبحاث داللة قوية على كيفية . وخير دليل على ذلك أبحاث بياجيه. للمدارس

فال الصغار للتفكير في بعض مستوياته البسيطة ، فعلى سبيل المثال يستطيع االطفال استخدام األط
قبل دخولهم المدرسة القيام ببعض عمليات التصنيف البسيطة حسب مظهر واحد، ويستطيعون 

ويرى بياجيه ان التطور المعرفي للفرد هو نتيجة طبيعية لتفاعل الفرد مع . تكوين بعض المفاهيم
خالل هذا التفاعل فإن الفرد يكتسب أنماطا جديدة من التفكير ويدمجها في تنظيمه البيئة، ومن 

المعرفي، ويرى كذلك أن عملية التفكير تتطور من المرحلة الحسية وصوال الى مرحلة التفكير 
المجرد، وعندما يشعر المتعلم أن أنماط التفكير لديه ال تسعفه بمعالجة مرضية للموقف الذي هو 

  ).1994، أبو زينة( ماط جديدة من التفكير  يختار الفرصة المناسبة لتعلم أنفيه، فإنه

وقد دعى بياجيه وأنصاره النظر إلى الطفل على أنه عالم صغير يحاول أن يفهم العالم من حوله، 
ويقتنع منطقياً بما يمارسه وما يراه، ورأى أن التعلم الحقيقي هو بناء حقيقي لألفكار وليس تذكر 

ر باألشكال التي يقدمها المعلم وقد كانت تلك النظرة معاكسة للنظريات السلوكية التي كانت االفكا
 .تحكم العملية التدريسية 

 
ومع أن أفكار بياجيه وأنصاره كان لها صدى واسعا لدى األوساط التربوية، اال أنها لم تلق قبوال 

وا دور المعرفة المجردة في تهذيب في المدارس، ألنه قد بدا للمعلمين أن بياجيه وأنصاره أنكر
المهارات التفكيرية، ودعوا الى تدريس المهارات التفكيرية بمعزل عن تدريس المواد التي يدرسها 
الطالب، ولم يستطع المعلمون تصور كيف سيبني الطالب معرفته الخاصة دون أن يعرف الهجاء 

 .ومبادىء الحساب 

 اإلشكال، ومع أنها شاركت بياجيه في نظرته البنائية من ومن ثم جاءت النظرية الحديثة لتحل هذا
حيث أن الناس بانون للمعرفة وليسوا مجرد مسجالت للمعلومات، إال أنهم أكدوا أن عملية التفكير 
والتركيز على المعاني يقع في قلب المعرفة والتدريس ودعوا الى بناء المنهاج القائم على التفكير 

)CurriculumThinking (لذي يستند الى مجموعة من المسلمات من أهمها وا : 
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أن المعرفة ال تعطى للطالب مباشرة وإنما يبني الطالب معرفته من خالل تبريره                : األولى
 .لألشياء            

شمل حياة ي  أن هذا المنهاج ليس للنخبة، وال يخص مرحلة  دراسية معينة، وإنما يجب أن : والثانية
وهذا يتطلب تدريس المحتوى . الطالب من الروضة الى نهاية المراحل التعليمية في جميع المواد

حل المسألة والتبرير والتعلم التعاوني  ومهارات التفكير في نفس الوقت وفي شكل مستمر في إطار
 .والتفاعل االجتماعي

 . لفة أنه يمكن نقل طرائق التفكير بين المواد المخت :والثالثة

 أن المنهاج القائم على التفكير ال يراعي فقط تدريس مهارات التفكير، ولكنه يطور كذلك :والرابعة
الدافعية الستخدام تلك المهارات، حتى تصبح تلك المهارات عادة متبعة، وهذا يتطلب من المدرسة 

 للطالب كالمهنة يصبح التفكير  يتدرب الفرد على صنعة معينة حتىتدريس التفكير واإلدراك كما
المهمات الحقيقية ومسائل صعبة ونصوص  وهذا يتطلب من المعلمين اختيار. للعامل في المصنع

  . )1989جونز،( دراسية عميقة وتعريض الطلبة لها

 الطلبة  ينة في تنمية مهارات التفكير عندوعليه يمكن القول أن هناك ثالثة مواقف تبدو متبا     

 المدرسة السلوكية ، والتي لم تعر االهتمام الكافي لتنمية مهارات التفكير تمثله  : الموقف األول

 .عند الطلبة          

   يدعو أنصاره الى تعليم مهارات التفكير تعليماً صريحاً ومباشراً من خالل  : الموقف الثاني

  ).1989، جونز( ستقلة عن المنهاج المدرسي مواد تعليمية إضافية وبرامج م           

   يدعو أنصاره الى اعتبار التفكير سمة من سمات المنهاج ، بحيث يتضمن  : الموقف الثالث

  ).1989، جونز( تلفة المدموجة مع المحتوى هذا المنهج عددا من مهارات التفكير المخ        
 

 جنبا الى وقد قدمت هيلدا تابا أول مثال على أستراتيجية تعليمية يمكن من خاللها تدريس المحتوى
جنب مع تدريس مهارات التفكير، وقد قدمت هذه االستراتيجية بناء على تحليلها لعملية التفكير، 

تفترض أن عملية التفكير تفاعل : االولى . حيث افترضت ثالث مسلمات يقوم عليها هذا التحليل
لمسلمة الثانية نشط بين الشخص والمعلومات، وهذا التفاعل يتطور بتسلسل ويمكن أن يعلم، وأما ا

فتفترض أن المقررات الدراسية داخل الغرفة الصفية تصبح مفهومة للطلبة عندما يمارسون عليها 
عمليات معرفية محددة، مثل تنظيم الحقائق في أنظمة مفاهيمية، وربط االفكار ببعضها البعض 

 إلى فرضيات تفسر وصوالً إلى تعميم العالقات، وإجراء االستدالالت، والتعميم من حقائق معروفة
ظواهر غير مؤلوفة، أما المسلمة الثالثة فتفترض أنه إلتقان مهارات تفكيرية محددة، يجب إتقان 

 Joyce( مهارات تفكيرية أخرى تسبقها، هذا بدوره يتطلب استراتيجيات تعليمية تراعي التسلسل

and Weil, 1997. (   
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 جديداً، ذلك ألنه ال يمكن تعليم تلك العمليات إن ذلك التحليل لعملية التفكير يعطي للمعلم دوراً
التفكيرية من خالل اعطائها مباشرة من قبل المعلم، واكتسابها من خالل مالحظة منتجات تفكير 
اآلخرين، ان هذا يتطلب من المعلم استثارة الطلبة إلنجاز عمليات عقلية مع قليل من الدعم المباشر، 

 ,Joyce and Weil(دمج واإلدراك المفاهيمي لهذه المهارات وهذا بدوره سيساعد الطلبة على ال

1997.(   

وبعد ذلك قامت تابا بتعريف ثالث مهارات للتفكير االستقرائي، وقدمت وصفاً لثالث استراتيجيات 
وهذه المهارات . تعليمية يمكن من خاللها تدريس المحتوى جنباً الى جنب مع تدريس هذه المهارات

 .تفسير البيانات، وتطبيق المبادىء وم، تكوين المفهو: هي 
 
  ) :NCTM( معيار التفكير في . 7.1.2

ينطلق تعليم الرياضيات من المعايير العالمية التي صدرت عن المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات 
والتي تنظر للرياضيات على أنها ليست مجموعة من  ) 2000( في الواليات المتحدة عام 

ارزميات، وإنما هي دراسة للنماذج التي تحمل في طياتها التعرف على السلوك المجردات، أو الخو
. الطبيعي للظاهرة، وبناء النماذج الكمية التي يمكن من خاللها تعميم السلوك ودالالته في أي موقف

وهناك دعوة من التربويين الرياضيين في مساعدة الطلبة في رؤيتهم ألنفسهم بحيث يكونون 
يعون التفكير بطريقة منظمة فيما يتعلق بالفراغ والكميات والترتيب بالحياة اليومية رياضيين، يستط

  ) .1994أبو زينة، (
 

إن القيام بالتخمينات، وجمع االدلة، وبناء الحجج لدعم االفكار هي أساسية للتعامل مع الرياضيات، 
إجابات صحيحة، ويجب أن كما يجب مكافأة التفكير الجيد أكثر من قدرة الطالب على التوصل الى 

يشجع الطالب على التفكير السليم انطالقا من معلوماتهم ويمكن أن يتعلم الطالب توضيح المعلومات 
  ) .NCTM,1989(  التي يستخدمونها عندما يقدمون الحجج والتفسيرات

 
، ويحتاج إن الرؤية الخاصة للمعايير العالمية لتعليم الرياضيات في المرحلة المدرسية طموحة جدا

تحقيقها لمنهاج رياضي قوي يعكس نقلة في االهمية التي يعطيها العالم الخارجي للتفكير وحل 
فالمعرفة االجرائية وحدها ال تكفي ألن تعد الطلبة للحياة، لذا ال بد من وجود معلمين . المشكالت

فير المعلومات واتخاذ لتحقيق التكامل في التدريس والتقييم لتو. على قدر عال من المعرفة والكفاءة
وتتألف وثيقة المعايير . القرارات، مع وجود غرف صفية مزودة بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا
 :من مبادىء تعكس القواعد االساسية لتعليم الرياضيات ذات النوعية العالية 
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اضيات للجميع،  وهو مبدأ ديمقراطي انساني يؤكد على أن الري:أ المساواه وتكافؤ الفرصمبد: أولها
 . حسب قدراتهم وميولهم وإمكاناتهمويعني التعامل مع الطلبة

مبدأ المنهاج الذي يتضمن أن المنهاج ليس مجموعة من الخبرات والنشاطات المتنوعة، : ثانيهما
 .ولكنه تنظيم لهذه الخبرات بحيث تراعي االسس المنطقية والسيكولوجية المتعلقة بالطلبة 

 
ومن  ) 2007، أبو جادو ونوفل( واج المتناظرة اط التفكير على أساس من االزوقد تم تصنيف أنم

 :هذه التصنيفات ما يلي 

  )Convergent Vs Divergent Thinking(التفكير التقاربي مقابل التفكير التباعدي  -

    ويتطلب التفكير التقاربي من الفرد الوصول الى اجابة واحدة للسؤال الواحد، أما التفكير  - 

 التباعدي فإنه يعطي الحرية للفرد للوصول الى استجابات متعددة للسؤال الواحد          

 )  Reasoning Vs Intuive Thinking(التفكير المحسوس مقابل التفكير المجرد  -

ويشير التفكير المحسوس الى ذلك النوع من التفكير الذي يتم بوجود أشياء ملموسة ، أما         
 .كير المجرد فإنه يتطلب استخدام المجردات والتعميمات للوصول الى حل للمشكلةالتف         

 التفكير االستداللي مقابل التفكير الحدسي - 

 :و يتضمن التفكير االستداللي نوعين من التفكيرهما         
 .و هو انتقال الحكم من العام الى الخاص أو من القاعدة الى المثال: التفكير االستنتاجي.أ
 .و هو انتقال الحكم من الخاص الى العام أو من المثال الى القاعدة: التفكير االستقرائي.ب
 

 .الحدسي فهو االدراك المباشر و المفاجىء للوصول الى الحلاما التفكير 

 ):Simple Vs Complex Thinking) (المركب(التفكير البسيط مقابل التفكير المعقد -

       الفرد القيام بعمليات ذهنية بسيطة مثل التذكر واالسترجاعو يتطلب التفكير البسيط من     
 أما التفكير المعقد أو المركب فيتطلب من الفرد القيام بعمليات مركبة تتضمن مجموعة من و   

 .العمليات الذهنية     
 
 
 :خصائص التفكير.  8.1.2

 :أن من خصائص التفكير)  2000(المجبر يرى
      رة الحسية، ولكنه ال ينحصر فيها بل يحتاج إلى خبرات سابقة لدى ينطلق التفكير من الخب -1

 .الفرد      

 ).واعية ( التفكير عملية شعورية -2

 التفكير مظهر من مظاهر النشاط اإلنساني مثله في ذلك مثل أي نشاط سلوكي آخر يمارسه-3
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 .الفرد اإلنساني 

          مني كامن ال يمكن مالحظته مباشرة التفكير نشاط يحدث في العقل بمعنى أنه نشاط ض-4

       ولكن نستدل عليه من أثره، شأنه في ذلك شأن التكوينات الفرضية والمشكلة هنا في كيفية   

 .وصف هذه العمليات المضمرة 

 .التفكير عمل هادف ينشأ عندما يكون لدى الفرد موقف مشكل فيوجه نشاطه نحو الحل-5

 :مجموعة من أبرز الخصائص المميزة للتفكير)  2003(أبو شمالة  ويضيف 

 .التفكير دالة للشخصية وذلك ألن أسلوب الفرد في التفكير يتحدد بأسلوب الحياة بصفة عامة -1

لكل منها ) شكلية ومكانية، وكمية، ورمزية، ولفظية، ( يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة -2
 .خصوصيته      

 
 
 :الذآاء والتفكير. 9.1.2

 
أنه من المعروف أن الذكاء والتفكير أمران أساسيان لعمليات التفكير، )  2000( شيرالسرورت

أما  لمبكرة أو على مزيج االثنين معافالذكاء هو مسألة وراثية تعتمد على الجينات أو على البيئة ا
األذكياء التفكير فهو المهارة العاملة التي يمارس الذكاء من خاللها أنشطته وقد افترض أن يكون 

مفكرين مهرة، فالعديد من ذوي الذكاء المرتفع لديهم قدرة متواضعة من التفكير فمستوى الذكاء 
المرتفع ممكن أن يتحالف مع مهارة عالية في التفكير وكذلك من الممكن أن يكون هناك مستوى 

 .متوسط من الذكاء مرتبط أو متحالف مع المهارة العالية في التفكير
 

 التفكيرأهداف تعليم 
 

 :إن من أهداف تعليم الطالب التفكير الرياضي

إعداد اإلنسان إعدادا صالحاً لمواجهة ظروف الحياة، ليتاح له المجال الكتساب المهارات           -1
 .التي تجعله قادرا على التفكير في تلمس الحلول للمشكالت التي تطرأ على حياته           

بالتالي حاجة األفراد إلى تعلم القدرة على التحليل المنطقي                 كثرة المعلومات وتعقدها و-2
 .واتخاذ القرارات بشكل مناسب            

 . حاجة الطالب للتفكير بكفاءة حتى يستطيعوا التصرف بمسؤولية وبشكل فعال-  3    

لمجتمعات الصناعية المعاصرة إلى تأهيل أبناءها بمهارات القدرة على التفكير               حاجة ا-  4    
 في أداء المهنة حتى يتمكنوا من إتقان أعمالهم وكذلك المجتمعات النامية في أمس                  

 . التأهيلذلك  الحاجة إلى                 
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             المناسبة والتي تساعدهم على إدارة شؤون الحياة  حاجة السياسيين لمهارة التفكير - 5   

 ).2000،السرور( بكفاءة ونجاح واألفراد          

 
 أهمية تعليم التفكير

 

 :ما يليتكمن في أن أهمية تعليم التفكير)  2000( السرور  وترى

 ل المشكلةيتيح للطلبة رؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع وتطوير نظرة أكثر إبداعاً في ح -1

 .إتاحة الفرصة للطلبة لكي يفكروا تفكيراً إيجابياً وهو التفكير الذي يوصل إلى أفكار جديدة -2

 .تحويل الطلبة إلى مفكرين منطقيين -3

 .إعداد الطلبة للتنافس على الفرص التعليمية والوظائف واإلمتيازات -4

 .اكتساب المعرفة الجديدة واستبدال المعرفة القديمة لها -5

 لبة في االنتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة توظيفها في استقصاءمساعدة الط -6
 .ومعالجة المشكالت الحقيقية في عالم الواقع

 . مشاعر االنتماء واإلحساس بالمسؤولية نحو المجتمعتنمية مفهوم الذات وتقوية -7

 
 :عمليات تنمية التفكير

 

 :لتي تعمل على تنمية التفكير وهيأن هناك مجموعة من العمليات ا) 2001الطيطي، ( يشير

 المالحظة: أوال

تعد المالحظة أكثر عمليات تنمية التفكير أهمية، وتعني أخذ االنطباعات الحسية عن الشيء أو 
األشياء المعينة، وعلى المعلمين مساعدة طالبهم في استخدام حواسهم بكفاءة وفاعلية عندما 

وهذا يتطلب مساعدتهم ليكونوا أكثر انتباها وإدراكا  دقةيشاهدون األشياء أو األحداث لكي يصفوها ب
وليدركوا أوجه التشابه واالختالف فيما بينها، فالحواس  للمتغيرات، ليتعرفوا األشياء بشكل أفضل

الحجم والشكل : بوابات المالحظة، بواسطتها يالحظون الخصائص والصفات المختلفة لألشياء
 .لخإ...واللون، والرائحة ودرجة الصوت

 
 :التصنيف: ثانيا

معينة  يستطيع الطلبة في مرحلة التفكير الحدسي اختيار األشياء واألجسام الحقيقية وفقاً لخصائص
مراحل  كاللون أو الشكل أو الحجم، ويمكنهم استخدام خاصية واحدة في كل مرة وفقاً لها، وفي

  .لوقت نفسهالحقة يمكن تصنيف الشيء الواحد في أكثر من مجال أو مجموعة في ا
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 :القياس: ثالثا

إن التفكير بخاصية ما من منظور كمي يقودنا إلى قياسها، القياس هو التحديد الكمي للسمة الذي 
رنة شيء بأداة معيارية يعني المقابلة بين األشياء ففي المرحلة األساسية قد ال يستطيع التالميذ مقا

 جسمين ليجدوا أيهما أطول بوضعهما بجانب عصا الياردة وبدال من ذلك يقارنون بين كالمتر أو
بعضهما بشكل متواز، وقد يجدون الجسمين ايهما أثقل عن طريق رفع الجسمين باليد، أي يعطون 

 .مقارنات من خالل تقدير كمية السمة  وليس قياسات

 
 

 :االتصال: رابعا 

حظاتنا بشكل ما بحيث يعني االتصال وضع البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها من مال
 دقيقة أو كأن يرسموا صوراً: ويمكن تعليم الطلبة طرق االتصال. يستطيع شخص آخر فهمها

أشكاال أو خرائط ومخططات مناسبة، أو معروضات ونماذج دقيقة، ويستخدمون لغة واضحة في 
خرين لتلك ويقاس مدى نجاح االتصال بمدى استيعاب اآل. وصفهم لألشياء أو الظواهر أو األحداث

  .الصور أو األشكال
 

 :التنبؤ: خامسا

إن عملية االستنتاج عبارة عن عملية تفسير أو استخالص تنمية مما نالحظه وتعزز دقة االستنتاج 
بمزيد من المالحظات والبيانات التي يمكن الحصول عليها ويمكن مساعدة الطلبة على االستنتاج 

 :بالطرق التالية

 .ظات واالستنتاجاتالتمييز بين المالح  - أ

 .إعطاء الطلبة فرصة لتسجيل بيانات وقراءتها بإمعان - ب

 .تدريب الطلبة على المالحظة الجيدة - ت

 .إتاحة الفرصة للطلبة للتنبؤ من بياناتهم - ث

 :التجريب: سادسا

يعني التجريب لطالب المرحلة األساسية افعل شيئاً معيناً لترى ما يحدث  وفي التجريب يتم تغيير 
األشياء أو األحداث لنتعلم عنها أكثر فأكثر، وغالبا ما ينظر للتجريب بأنه مهارة عملية متكاملة ألنها 

المالحظة، والتصنيف، : تتطلب من الطالب استخدام بعض المهارات السابقة أو جميعها وهي
 .الخ...والقياس، واالتصال، واالستنتاج، والتنبؤ
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 :وضع الفروض: سابعا 

لب مهارة وضع الفروض، يساعدهم المعلم على وضع وترتيب األفكار التي ينجزونها إلكساب الطا
قبل معالجة األشياء، ويمكن خلق حب االستطالع لديهم فأنه يدفعهم للسؤال واالستفسار عن هذه 
األشياء واختبارها، ويمكن هنا استثمار المالحظة المشتركة بين الطلبة في إثارة التفكير وتوجيه 

؟ الخ،  ثم يصنع الطلبة مجموعة من الفروض، ثم ...؟ ولماذا حصل كذا...ما سبب كذاالسؤال 
أي الفروض السابقة ترجحون؟ ولماذا ؟ وبهذه المناقشة : يدخلهم المعلم لمزيد من التفكير بالسؤال

 .يتم الوصول إلى المعرفة الالزمة

 :ضبط المتغيرات:ثامنا 

د إجراء تجربة ما أو دراسة ظاهرة معينة، واإلبقاء وهو تغيير شرط واحد من مجموعة شروط عن
 .على الشروط أو العوامل األخرى دون تغير

 
 :مهارات التفكير

 
آل موقف تعليمي يقوم به المدرس بغرض تعليم طالبه من األجدر أن يعلم مهارات التفكير الرياضي 

 .ت والمسائلوأن تكون تلك المهارات جزءا أصيال من تفكير الطالب في حل التدريبا

 :إلى مجموعة من مهارات التفكير) 2003(أبوشمالةويشير 

            وتشمل المالحظة، المقارنة، التصنيف، الترتيب      : مهارات جمع المعلومات وتنظيمها -1

 .و تنظيم المعلومات        

 ف علىوتشمل التطبيق، التفسير، التلخيص والتعر: مهارات معالجة المعلومات وتحليلها -2

 .العالقات واألنماط         

 وتشمل الطالقة، المرونة، وضع الفرضيات، إيجاد الفرضيات و:مهارات توليد المعلومات -3

 .التنبؤ في ضوء المعطيات            

 وتشمل النقد، التعرف على األخطاء والمغالطات ومهارات: مهارات تقييم المعلومات -4

 ).الستقرائي، واالستدالل اإلستنتاجي، االستدالل التمثيلي االستدالل ا( االستدالل           

 .ويشمل التخطيط والمراقبة والتقييم: مهارات التفكير فوق المعرفي -5

وانطالقا من أهمية تعليم التفكير وعملياته المتعددة، أضحى االتجاه العالمي في صياغة 
 المتعلم على التفكير مناهج الرياضيات المدرسية يركز باهتمام بالغ على تنمية قدرة

 . بصورة عامة، وعلى التفكير الرياضي بشكل خاص
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  :التفكير الرياضي. 9.1.2  

 
 تعددت التعريفات الخاصة به 

( بأنه نشاط عقلي مرن قوامه عمليات عقلية خاصة بالرياضيات تتمثل في ) 2005(فيرى حمادة 
البرهان الرياضي والمنطق الشكلي والترجمة والتعميم وإدراك العالقات و) االستقراء ـ االستنباط 

 .الرياضية والتأمل 

فعرفه على أنه سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما  ) 2008( أما العبسي 
يتعرض لمثير رياضي، وهو عملية بحث عن معنى في الموقف أو الخبرة، وقد يكون هذا المعنى 

 .ال في الخبرة التي يمر بها الفردخر ويتطلب الوصول إليه تأم آ حيناً وغامضاً حيناًظاهراً
 

التفكير المصاحب للفرد في مواجهة المشكالت والمسائل الرياضية أثناء " ويعرفه حسين على أنه 
."    محاولة حلها والذي تحدده عدة اختبارات تتعلق بالعمليات العقلية التي تتكون فيها عملية الحل 

  ).1989حسين ،( 

"       ( قدرة عقلية غير عددية تعتمد على المنطق والفهم السليم :"ويعرفه خير اهللا وزيدان على أنه
 )1996خير اهللا وزيدان ،

 
والتفكير الرياضي في رأي بعض الباحثين هو القدرة التي يمتلكها الرياضيون على تقصي وحل 

م من االختصاصيين في مختلف المشكالت من مختلف االنواع، بسرعة وفعالية تميزهم عن سواه
  ) .Floyd,1981( العلوم 

 
وقد نادت المعايير التي أصدرها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في أمريكا بضرورة  أن 
يكتسب الطلبة من مرحلة ما قبل رياض االطفال إلى الصف الثاني عشر مجموعة من المعارف 

ومن هذه المعارف )   NCTM,2000(رهان والمهارات  التي تتمثل في معيار التفكير والب
 :والمهارات 

حيث يجب أن يتعلم الطلبة من بداية خبراتهم في : إدراك أهمية التفكير الرياضي والبرهان  -1
 .الرياضيات أن التأكيدات التي يستخدموها يجب أن يكون لها أسباب               

     فال الصغار وصف تخميناتهم حيث يستطيع االط: بناء تخمينات رياضية والتحقق منها  -2

 .وأفكارهم بلغتهم ، وكذلك اكتشافها باستخدام المواد المحسوسة واألمثلة              
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              حيث يجب تشجيعهم على تقديم أفكارهم : تطوير وتقييم حجج وبراهين رياضية  -3

           ة غنية لتعلم التفكير والمساهمة في تقييم أفكار اآلخرين ، وهذا يوفر بيئ              

 .الرياضي              

     حيث يجب تشجيع الطلبة : اختيار واستخدام أنماط مختلفة من التفكير وأساليب البرهنة  -4

    على التفكير انطالقا من معلوماتهم ، والمساهمة في تقديم الحجج والتفسيرات               

         من خالل أمثلة مضادة والتفكير استقرائيا اعتمادا على التخمينات  ودحض             

 .المحددة  النماذج والحاالت             

 
  :إلى خطوات التفكير الرياضي) Planc,1985(وقد أشاربالس 

 لتركيز على اإلجراءات المتبعة للوصول الى نتيجة معينة ا - 

 اكتشاف القاعدة  - 

 شكلية وغير الشكلية للتحقق من صحة الفروض الحاجة الى إكتشاف الطرق ال-

 استخدام االستقراء- 

 استخدام المنطق الشكلي- 

 : إشارات تدل على التفكير الرياضيبأن هناك) Pitt.2002(وتضيف بيت 

 أنت تفكر رياضيا عندما تتعامل مع الكمية كوحدة مثل إدراك مفهوم المجموعة المنتهية   - 

  المعلومات المعطاهعند الذهاب الى ما وراء  - 

 عند المحاولة إليجاد نمط   - 

 محاولة تقييم االنماط   - 

 :وبأن البنية الرياضية تؤثر في التفكير بأربع طرق 

 عندما يكون السياق رياضياً لمهارات التفكير العامة -

 عندما يكون هناك مكان للتطبيق والتعميم والتجريد-

 عندما يدفع الى ما وراء االنتهاء -

، فال الصعب تصورها وذلك لتصور النموذجند استخدام الرياضيات لألشياء التي من ع-
 )Pitt.2002 (ن الرياضيات تقدم لنا لغة الرموزنستطيع أن نرى الذرة لك

 
 : مهارات التفكير الرياضي ومظاهره

 :تعددت تصنيفات مهارات التفكير الرياضي ومكوناته فمثال 
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 أن التفكير الرياضي يتضمن استخدام المهارات الرياضية إلى ) ,1993Wilson(أشار ولسن 
فهم االفكار، واكتشاف العالقات بين االفكار، وتحديد الشروط والحاالت التي تحقق فيه : اآلتية

االفكار والعالقات فيما بينهما، وحل المسائل المرتبطة باألفكار، كما قام بتحديد مظاهر التفكير 
 :الرياضي على النحو التالي 

  Estimationالتقدير  - 

   Mental Computationالحساب الذهني   - 

  The Study of the Structure of Mathematicsدراسة بنية الرياضيات - 

  Problem Solvingحل المسألة  - 

  Mathematical Proofالبرهان الرياضي   - 

 Symbolismالتعبير بالرموز - 

 ويشمل على التعليل اإلستقرائي والتعليل Mathematical Reasoning: التعليل الرياضي - 
 .االستنتاجي 

فقد صنف مهارات التفكير الرياضي على النحو   ) ,  2006Williams(أما في دراسة وليامز
 اآلتي 

   Comprehendingالتعميم - 

   Applyingالتطبيق  - 

   Analyzingالتحليل   - 

  Synthetic - -  Analyzingالتحليل التركيبي - 

   Evaluative -  Analyzingالتحليل التقييمي  - 

   Synthesizingالتركيب  - 

   Evaluatingالتقويم - 

 :ولقد أجمعت معظم الدراسات والكتابات المتخصصة في تربية الرياضيات مثل 

 )NCTM,1989 ( أبو زينة، )1986 (  ،Luttfiyya(1998  (و،)Mubarak,2005 ( 

 : ات التفكير الرياضي وهي وآخرون إلى عدد من مكون

وهو الوصول الى أحكام عامة اعتمادا على أحكام خاصة ، من خالل عدد كاف       :  االستقراء- 
 .من الحاالت الفردية التي تشترك فيها هذه الحاالت           

   وهو الوصول الى نتيجة خاصة اعتمادا على مبدأ عام أو مفروض ، أو هو         :  االستنتاج- 
 .تطبيق القاعدة العامة على حالة خاصة من الحاالت التي تنطبق عليها القاعدة            
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ويعني صياغة عبارة رياضية تحدد عالقة بين مفهومين أو أكثر من المفاهيم             :  التعميم- 
ستقراء هو           الرياضية وذلك بمالحظة بعض الحاالت الخاصة والفارق بين التعميم واال              
الصياغة للنتيجة في حالة التعميم ، وأما في االستقراء فيكتفي بوضع النتيجة فقط والتي                   

 .قد تكون عددا أو مقدارا جبريا           

وهي عملية عقلية تقوم على تصور الفرد للموقف المشكل أمامه ثم تحليله إلى             :  التأمل- 
مجموعة من العناصر والعالقات ورسم الخطط الالزمة لفهمه حتى يصل الى الحلول                      
 .التي يتطلبها هذا الموقف           

ويقصد به دراسة منطق العبارات تبعا لشكلها ،حيث تمثل العبارات ونفيها          :  التفكير المنطقي- 
 .وأدوات الربط المنطقية            

هو تقديم الدليل أو البينة على صحة عبارة معينة استنادا الى نظرية            :   البرهان الرياضي- 
البرهان المباشر ، البرهان غير             : سابقة أو مسلمة ، ومن أنواع البرهان الرياضي             
برهان بالتناقض والبرهان               المباشر الذي يتضمن البرهان بالمعاكس االيجابي ،ال             
 .باستبعاد الحاالت وأخيرا البرهان باستخدام االستقراء الرياضي              

 .وهي القدرة على التوصل الى عالقات استنتاجية بين المقدمات والنتائج :  إدراك العالقات - 
الرياضية من وسيلة اتصال ما           وتعني التعبير عن االفكار والمعلومات :   التعبير بالرموز - 

 .الى وسيلة أخرى مكافئة وموازية لألولى             

 ، ) 1986(أما الباحثة فقد استخدمت في دراستها المهارات التي حددها كل من أبو زينة 
Luttfiyya(1998(و ،)Mubarak,2005 ( باإلضافة الى مهارتي التخمين والنمذجة ، ومهارة

 : وهي االستيعاب

والتطبيق       Symbolism( (التعبير بالرموز) Mathematical Proof( البرهان الرياضي  
Luttfiyya(1998)   (Applying( والتفكير المنطقي)Logical Thinking (    االستقراء

)Inductio    (  االستنتاج)Dedaction(والتخمين) Conjecture(   والنمذجة   )Modelling( 

عية االمريكية لتطوير المناهج فقد حددت عشرين مهارة تفكير أساسية ، يمكن تعليمها أما الجم
 )2005جروان،(وتعزيزها في المدرسة ، وتشمل المهارات اآلتية 

 :مهارات التركيز وتتحدد في  -

 .توضيح ظروف المشكلة  : Defining Problems تعريف المشكالت -1

 .د التوجهات تحدي : Setting Goals وضع االهداف -2

 : مهارات جمع المعلومات وتتحدد في - 
 الحصول على المعلومات عن طريق واحدة أو أكثر من الحواس  : Observing المالحظة -3



32 
 

 البحث عن معلومات جديدة عن طريق تكوين وإثارة أسئلة  : Questioning التساؤل -4

 :مهارات التذكروتتحدد في - 
 .زين المعلومات في الذاكرة طويلة االمد ترميز وتخ :Encoding الترميز -5

 .استرجاع المعلومات من الذاكرة طويلة االمد  : Recalling   االستدعاء-6

 :مهارات تنظيم المعلومات وتتحدد في- 
 .مالحظة أوجه الشبه واالختالف بين شيئين أو أكثر :Comparing      المقارنة-7

ي مجموعات وفق اشتراكها أو اختالفها في              وضع االشياء ف  : Classifying التصنيف -8
 .صفات معينة 

  وضع االشياء أو المفردات في منظومة أو سياق وفق محك معين Ordering الترتيب -9

 :مهارات التحليل وتتحدد في- 
 Indentifying Atrributes تحديد الخصائص والمكونات - 10 and  Components           التمييز 
 .االشياء والتعرف على خصائصها وأجزائها بين 

 Indentifying تحديد العالقات واالنماط - 11 Relationships  and  Patterns :           التعرف
 . على الطرائق الرابطة بين المكونات 

 : المهارات اإلنتاجية أو التوليدية وتتحدد في- 
 .المعلومات المتوفرة لسد الثغرات فيها التفكير فيما هو أبعد من  : Inferring االستنتاج - 12

استخدام المعرفة السابقة إلضافة معنى للمعلومات الجديدة وربطها          :Predicting التنبؤ - 13
 .باالبنية المعرفية القائمة

تطوير االفكار االساسية والمعلومات المعطاه وإغناءها                : Elaborating االسهاب- 14
 .يالت مهمة وإضافات قد تؤدي الى نتاجات جديدة بتفص

تمثيلها برموز            ( إضافة معنى جديد للمعلومات بتغيير صورتها Representing التمثيل - 15
 )أو مخططات أو رسوم بيانية 

 :مهارات التكامل والدمج وتتحدد في- 
غير الرئيسية               تقصير الموضوع وتجريده من االفكار  : Summarizing  التلخيص- 16

 .بطريقة فعالة وعملية 

 .تعديل االبنية المعرفية القائمة إلدماج معلومات جديدة   : Restructuring إعادة البناء - 17
 
 
 :مهارات التقويم وتتحدد في- 

 اتخاذ معاييرإلصدار االحكام والقرارات :Establishing Criteria وضع محكات - 18
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 .تقديم البرهان على صحة أو دقة االدعاءات : Verifying  ت االثبا- 19

 Indntifying التعرف على االخطاء - 20 Errors:              الكشف عن المغالطات ، والتفريق بين
 .االراء والحقائق

المعرفة :ويجب االشارة هنا الى تصنيف بلوم لالهداف المعرفية والذي يضم ستة مستويات هي 
فعلى الرغم من أن هذا . هم واالستيعاب ، التطبيق والتحليل  والتركيب والتقويم والتذكر ،الف

التصنيف قد اكتسب شهرته العالمية في الدوائر التربوية بوصفه دليال يساعد المعلمين على تخطيط 
، إال أنه من ناحية أخرى يشكل ت بصورة هرمية متدرجة في الصعوبةاالهداف وبناء االختبارا

مثال هي أدنى فالمعرفة في موضوع ما . بوال للتخطيط لتنمية التفكير لدى الطلبة نموذجا مق
، تشكل مكونا اساسيا للتفكير في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، أو ذات مستويات تصنيف بلوم

 ) .2005جروان ،(الصلة به 
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 :الدراسات السابقة 2.2

 

 الدراسات العربية

 ):2009(ة عيددراس

هدفت هذه الدراسة الى استقصاء أثر برنامج مقترح قائم على جانبي الدماغ لتنمية بعض مهارات 
 .مال غزة مقارنة بالطريقة العاديةالتفكير الرياضي لدى طالب الصف الخامس االساسي بمحافظة ش

 :ئج الدراسة أنهزة، وقد أظهرت نتا من محافظة شمال غطالباً ) 77( وتكونت عينة الدراسة من 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسطات 

 .أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير في الرياضيات تعزى للبرنامج المقترح

   
  ):2008(دراسة العبسي 

لدى طلبة الصف الثالث االساسي هدفت هذه الدراسة الى فحص مظاهر التفكير الرياضي السائدة 
يمثلون )  طالبة 156 طالبا و190( طالبا وطالبة ) 346(في االردن، وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقد تم تطوير اختبار . تسع شعب دراسية للصف الثالث في منطقة اربد التابعة لوكالة الغوث الدولية
التعبير بالرموز، واالستنتاج،  واالستقراء،و التعميم،: للتفكير الرياضي يتضمن المظاهر التالية 

ا وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مظاهر التفكير الرياضي حسب درجة اكتسابه. النمذجة والتخمينو
.  والتعميم،النمذجةواالستنتاج، والتخمين، والتعبير بالرموز،  و،االستقراء:كانت مرتبة كما يلي 

من %) 54.1(لى أنهم يمتلكون مظاهر التفكير الرياضي وكانت نسبة الطلبة الذين تم تصنيفهم ع
عينة الدراسة، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اكتساب الطلبة 

 .لمظاهر التفكير الرياضي تعزى للجنس 
 

  )2008(دراسة المقاطي 

ف االول المتوسط في هدفت هذه الدراسة الى معرفة مهارات التفكير الرياضي لطالبات الص
الرياضيات ومعرفة درجة االهمية لكل مهارة من مهارات التفكير الرياضي الالزم امتالكها لطالبات 

المنهج الوصفي، وقامت ببناء  الصف االول المتوسط ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة
ا على عينة حجمها فقرة موزعة على خمسة محاور،  ثم تم توزيعه) 37(استبانة تشتمل على 

معلمة، وتوصلت الباحثة الى أن متوسطات استجابة المعلمات لمهارات التعبير بالرموز ) 200(
وبناء ) عالي ( واالستنباط واالستقراء والتصور المكاني والبرهان الرياضي يندرج في المقياس 
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 مهارات التفكير الباحثة بتضمين برامج اعداد المعلمين التدريب على أوصت على هذه النتائج
 .الرياضي،وإعطاء الطالبات فرصة للتفكير أثناء التدريس

 

 )2007(دراسة البنا 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برامج تدريبي الستراتيجيات حل المسألة الهندسية في تنمية 
القدرة على حل المسألة الهندسية وعلى التفكير الرياضي والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر 

طالباً وطالبة من ) 159(وقد طبقت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من . األساسي في األردن
طالباً وطالبة، وضابطة ) 80(الصف العاشر األساسي، موزعين على مجموعتين تجريبية عددها 

ر اختبار حل المسألة الهندسية، اختبا: طالباً وطالبة، وقد طبق الباحث ثالث أدوات هي) 79(عددها 
  وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق جوهري على التفكير الرياضي، واختباراً تحصيلياً،

 .اإلختبارات الثالث ولصالح المجموعة التجريبية

 

 )2007(دراسة الرجعي 

في تحصيل طلبة " الكتابة من أجل التعلم"  أثر استخدام استراتيجية لى تقصيإفت هذه الدراسة هد
ولتحقيق .  في الرياضيات وتفكيرهم الرياضي واتجاهاتهم نحو الرياضياتالصف السابع األساسي

هدف الدراسة، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وأعدت أنشطة كتابية على وحدة الجبر من كتاب 
الرياضيات للصف السابع، كما وأعدت اختبارا للتحصيل واختبارا للتفكير ومقياسا لالتجاهات، 

، طالبا وطالبةمن مدارس جنوب الخليل ) 327( على عينة قصدية بلغت وطبقت أدوات الدراسة
تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في نتائج : وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية

اختبار التحصيل واختبار التفكير الرياضي ومقياس االتجاهات، وتفوق الذكور على اإلناث في نتائج 
تفكير الرياضي، وتفوق اإلناث على الذكور في نتائج مقياس االتجاهات نحو اختباري التحصيل وال

الرياضيات، وتفوق طلبة المستوى الممتاز على طلبة باقي المستويات في نتائج اختباري التحصيل 
وأظهرت النتائج أيضاً وجود فروق دالة إحصائيا بين . والتفكير الرياضي ومقياس االتجاهات

التحصيل واالتجاهات والتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين المجموعة متوسطات الطلبة في 
ومستوى التحصيل لصالح المستوى الممتاز من المجموعة التجريبية، وأظهرت عدم وجود فروق 
دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة في التحصيل واالتجاهات والتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين 

ستوى التحصيل والجنس، وأظهرت الدراسة أيضا عدم وجود فروق المجموعة والجنس أو بين م
دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة في التحصيل واالتجاهات والتفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين 

وبناء على النتائج السابقة أوصت الباحثة التربويين على . المجموعة والجنس ومستوى التحصيل



36 
 

في جميع فروع الرياضيات والمباحث األخرى، وتدريب " من أجل التعلمالكتابة "توظيف استراتيجية 
 .المعلمين على استخدامها

 
 )2006(دراسة خندقجي 

هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى معيار االتصال في التحصيل 
طالبا من ) 170(اد الدراسة والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة االساسية العليا، وبلغ عدد أفر

.. طالب الصف التاسع الملتحقين بالمدارس الحكومية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى
وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذي داللة احصائية بين نتائج الطالب في مجموعتي الدراسة 

لبرنامج التدريبي نفسه، وأظهرت نتائج على اختبار التفكير الرياضي يعزى ل) التجريبية والضابطة(
الدراسة أن تحصيل الطالب الذين خضع معلموهم للبرنامج التدريبي أعلى من تحصيل مجموعة 

 .الطالب الذين لم يخضع معلموهم للبرنامج التدريبي
 

 )2006(دراسة الخطيب 

المشكالت في تنمية هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل 
وقد . التفكير الرياضي، واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في األردن

طالب من الصف السابع األساسي، قسموا إلى مجموعتين ) 104(تكونت عينة الدراسة من 
كالت لوحدتي عشوائياً، إحداهما تجريبية درست باستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المش

وقد طبق . المعادالت وحلها والمساحات والحجوم، واألخرى ضابطة درست بالطريقة التقليدية
اختبار التفكير الرياضي، ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات، وقد استخدم (الباحث أداتي الدراسة 

تفوق : النتائج اآلتيةالباحث تحليل التباين الثنائي لتحليل نتائج الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى 
اتجاهات . طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي
جاهات طلبة تالطلبة الذين درسو باستخدام االسترايجية المقترحة نحو الرياضيات أفضل من ا

 .المجموعة الضابطة
 
 

  )2005(دراسة السعدي 

 على فاعلية برنامج تدريبي في تنمية قدرة طلبة الصف التاسع على هدفت هذه الدراسةإلى التعرف
طالباً وطالبة ) 164(التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات، وقد تكونت عينة الدراسة من 

 طالبة من طلبة الصف التاسع األساسي موزعين أربعة شعب في محافظة )94( طالباً و )70(منهم 
 الباحث اختباراً للتفكير الرياضي وآخر تحصيلي على عينة الدراسة، وقد طبق. العقبة في األردن

وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في 
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التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات، كما بينت نتائج الدراسة عدم وجود أثر للتفاعل بين 
 .الطريقة والجنس

 
 )2004(و الهيجاء دراسة أب

هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع تنمية التفكير الرياضي بناء على تحليل محتوى التدريس 
الصفي لدى عينة من معلمي الرياضيات للصفوف من الثامن حتى العاشر األساسي في مدارس 

يات من معلماً ومعلمة تخصص رياض) 12(وكالة الغوث في األردن، وقد تألفت عينة الدراسة من 
الذين يدرسون المرحلة األساسية العليا، وقد تم اختيارهم قصدياً، وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود 

كما أظهرت النتائج وجود  فروق في . فروق بين المعلمين والمعلمات في مظاهر التفكير الرياضي
إال أن النتائج ). الهندسة، الجبر، المثلثات(مظاهر التفكير الرياضي بحسب الموضوع الرياضي 

 .أظهرت فروق في مظاهر التفكير الرياضي تعزى إلى الخبرة ولصالح ذوي الخبرة األعلى

  

  )2004(دراسة نجم 

هدفت هذه الدراسة الى استقصاء واقع التفكير الرياضي في كتب الرياضيات المدرسية لمرحلة 
اضيات المدرسية لصفوف وقد تكونت عينة الدراسة من كتب الري. التعليم األساسي في األردن

وقد أعد الباحث . 2003/2004المرحلة األساسية من الرابع إلى العاشر والمقررة للعام الدراسي 
أداة لتحليل محتوى كتب الرياضيات من أجل الكشف عن أنماط ومهارات التفكير الرياضي 

الستقراء، ا: الرياضي هيداة التحليل من ست أنماط للتفكيرالمتضمنة فيها، حيث تكونت أ
وقد . حل المسألة الرياضيةوالتعليل والتبرير، والتفكير المنطقي، والبرهان الرياضي، واالستنتاج، و

انصب االهتمام الرئيسي لكتب الرياضيات على تقديم المحتوى : بينت نتائج الدراسة ما يلي
ات التفكير الرياضي الرياضي دون إعطاء اهتمام مواز لتنمية أنماط التفكير الرياضي، أنماط ومهار

السائدة في كتب الرياضيات اقتصرت على التفكير االستنتاجي والتفكير االستقرائي، ال تقدم كتب 
 .الرياضيات تتابعاً أو تدرجاً فيما تتضمنه من أنماط ومهارات التفكير الرياضي

 
  )2003( دراسة الصباغ 

وتطويره التي يستخدمها معلمون مهرة في هذه الدراسة الستقصاء استراتيجيات تنمية التفكير  هدفت
تدريس الرياضيات والتي  تتفق مع وثيقة المبادئ و المعايير وقد تم في هذه الدراسة اختيار مواقع 

وتكونت عينة الدراسة من عينة قصدية . للرياضيات المدرسية) NCTM,2000(مختلفة وفق 
طالباتهن من المواقع ذاتها وتمثل دور اشتملت على ثالث معلمات رياضيات بالمرحلة األساسية و 

الباحثة في هذه الدراسة بالمالحظ المشارك، فالحظت المعلمات والطالبات داخل غرفة الصف وفي 
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الساحات وفي الممرات في أوقات مختلفة وبأوضاع مختلفة، وتم مالحظة المعلمات في المواقع 
يمكن القول في ضوء نتائج . فها و تحليلهاالثالثة؛ للتعرف على استراتيجيات التدريس الشائعة ووص

الدراسة أن المعلمات قد امتلكن بعض االستراتيجيات التي تطور التفكير لدى الطالبات وأخفقن في 
بعضها، وتفاوتت درجة امتالك هذه االستراتيجيات باختالف الموقع، وقد تصدر الموقع الثاني ذلك 

كما أظهرت نتائج التحليل استقاللية المتعلم و تطور  .اهوهذا ما أكدت عليه أدوات الدراسة جميع
  .قدرته على التفكير والبرهنة

 
   )2001( دراسة كوسا

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقة بين التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات، لدى تلميذات 
طالبة من ) 324( مكرمة، و تكونت عينة الدراسة من الصف الخامس والسادس بمدينة مكة ال

الصف الخامس والسادس األساسي من مدينة مكة المكرمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وقد أعدت 
 لمادة الرياضيات المقررة لكل صف، كما أعدت اختبارا لقياس التفكير الباحثة اختبارا تحصيلياً

التأملي، والتركيبي، و االستقرائي،والتفكير االستداللي، :  تضمن مهارات التفكير التاليةالرياضي
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين التحصيل في  توصلت. حل المشكالتوالعالقي، و

 ( 0.75 ) والتفكير الرياضي، لدى طالبات الصف السادس حيث بلغ معامل االرتباط الرياضيات
لتفكير الرياضي، لدى كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية بين التحصيل في الرياضيات وا كما 

 .وهذه النتائج دالة إحصائياً ) (0.75ل االرتباط  طالبات الصف الخامس حيث بلغ معام

 
  )1999( دراسة أبو الجديان 

) االستنتاجواالستقراء، واالستنباط، (هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على قدرات التفكير االستداللي 
، والعاديين بالمرحلة الثانوية في كال المتفوقين دراسياً عشرالكلية لدى طلبة الصف الحادي والدرجة 

وبينت النتائج تفوق .  طالباً ) 578( تكونت عينة الدراسة من . القسمين العلمي واألدبي بقطاع غزة
 كما درات التفكير وفي الدرجة الكلية،الطلبة المتفوقين دراسيا على العاديين في متوسطات جميع ق

، وكذلك من الطلبة العاديين، ولم لقسم األدبي من المتفوقين دراسياًالعلمي على ابينت تفوق القسم 
 .تكشف النتائج عن وجود فروق بين المتوسطات على درجات االختبار الكلية تعزى للجنس 

 
 )1994(دراسة قنديل والباز 

ين من هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تدريب تالميذ الصف الخامس االبتدائي على اثنت
من خالل ) التفكير في مسألة أبسط ورسم شكل تخطيطي للمسألة (استراتيجيات حل المسائل اللفظية 

في ) المسائل المحتوية على أنماط، والمسائل المحتوية على معلومات زائدة ( نوعين من المسائل 
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شر فرضية تنمية بعض أشكال التفكير الرياضي لدى هؤالء الطلبة، وقد وضع الباحثان ثالثة ع
 من تالميذ الصف الخامس،  وأظهرت النتائج تلميذاً) 32(صفرية، أما عينة الدراسة فتكونت من 

تفوق استراتيجية التفكير في مسألة أبسط على استراتيجية رسم شكل تخطيطي في ذلك وتفوق 
 الرياضي المسائل المحتوية على أنماط على مسائل المعلومات الزائدة من حيث تنمية قدرة التفكير

  .لدى طلبة عينة الدراسة
  

 )1991(دراسة يونس 

التعميم و االستقرار، و : دراسة هدفت الى التعرف على مستوى أنماط التفكير الرياضي الستة 
االستنتاج، و التعبير بالرموز، و المنطق الشكلي، و البرهان الرياضي، لدى طلبة المرحلة 

نهوا الصفين أطالبا و طالبة من الطلبة الذين ) 600 (و قد تكونت عينة الدراسة من. االعدادية
كالة الغوث في  في المدارس الحكومية و المدارس التابعة لو89/90السابع و الثامن للعام الدراسي 

و قد اشارت نتائج الدراسة الى ان . ، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقيةمدينة عمان الكبرى
العدادية على انماط التفكير الرياضي كان على االستنتاج، في حين كان اعلى اداء لطلبة المرحلة ا

ادنى أداء للطالبات على مقياس التفكير الرياضي في االستقراء ووجد فروق بين أداء الطالب وأداء 
 .الطالبات وذلك لصالح الطالبات

  

 )1989(دراسة بشر

الرياضي والتفكيراإلبداع، بتقدم الطلبة والتي هدفت إلى بحث النمو الحاصل في القدرة على التفكير 
معرفة اثر برنامج الطالب  في الدراسة األكاديمية من األول الثانوي حتى الثالث الثانوي والى

 .بداعي والتحصيل في الرياضياتاإل على نمو قدرته على التفكير الرياضي والتفكير) علمي، أدبي(
واألدبي،  من طلبة المراحل الثانوية الثالث العلمي وطالبة طالباً) 1160( تكونت عينة الدراسة من

للتفكير الرياضي بعد إجراء تعديالت عليه،كشفت النتائج  )1986(استخدم الباحث اختبار أبو زينة 
ة ونمو كذلك في التفكير على نمو في القدرة على التفكير الرياضي عبرمراحل الدراسة الثانوي

اط موجب بين التفكير الرياضي واإلبداعي، وارتباط موجب كما دلت النتائج على ارتب. اإلبداعي
بين التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات، وارتباط موجب بين التفكير اإلبداعي والتحصيل 

 .في الرياضيات
 

 ):1988(دراسة نصر 

هدفت هذه الدراسة الى بحث أثر المستوى التعليمي والتخصص على نمو القدرة على التفكير 
طالبا و طالبة من ) 370(و تكونت عينة الدراسة من . اضي، و على حل المسألة الرياضيةالري
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 87/88طلبة كليات المجتمع في تخصصي الرياضيات والعلوم في محافظة الزرقاء، للعام الدراسي 
واستخدمت الباحثة مقياس التفكير الرياضي الذي اعده . تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية

االستقراء، والتعميم واالستدالل :والذي يقيس مظاهر التفكير الستة التالية ) 1982(اوي شنط
واظهرت النتائج وجود ارتباط موجب . والبرهان الرياضي, والتعبير بالرموز. والتفكير المنطقي

بين القدرة على التفكير الرياضي من جهة وكل من القدرة على حل المسألة الرياضية والتحصيل 
تجابات الطلبة على كما أشارت النتائج الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين اس. جهة أخرىمن 

والتخصص، ولصالح طلبة السنة الثانية في الى المستوى التعليمي الرياضي، تعزى  مقياس التفكير
 . تخصص الرياضيات

 
 )1986 (دراسة أبو زينة 

لقدرة على التفكير الرياضي بتقدم الطلبة في هدفت هذه الدراسة إلى تحديد النمو الحاصل في ا
الدراسة األكاديمية من المرحلة الثانوية إلى مرحلة التعليم الجامعي كما هدفت إلى معرفة أثر 

طالباً و  ) 854(تألفت عينة الدراسة من. برنامج دراسة الطالب في مقدرته على التفكير الرياضي
االستقراء، : وقد تمثلت مظاهر التفكير الرياضي في جامعيطالبة مثلوا مرحلتي التعليم الثانوي وال

وقد دلت .  االرياضيالبرهانوالمنطق الشكلي، والتعبير بالرموز،و، )االستدالل(االستنتاجوالتعميم، و
نتائج البحث على تحسين ونمو في القدرة على التفكير الرياضي بتقدم الطلبة في الدراسة من 

لة الجامعية،  وتفوق البرامج األكاديمية الدراسية التي تضمنت أنشطة المرحلة الثانوية إلى المرح
وخبرات موجهة في الرياضيات على تلك البرامج التي ال تتوجه بشكل واضح نحو الرياضيات  

المسار العلمي تفوقوا على طلبة /وأسلوبها في المناقشات والمحاكمات، فطلبة المرحلة الثانوية
 األدبي، و طلبة الرياضيات في السنة الجامعية الرابعة تفوقوا على طلبة المسار/المرحلة الثانوية

العلوم في السنة الجامعية الرابعة، كما تفوق طلبة الجامعة في المرحلة المتوسطة على نظرائهم 
وقد تبين أيضا أن مقدرة الطلبة عموما في التعميم و االستقراء، كانت . الطلبة في معاهد المعلمين

، في حين كانت متدنية في االستدالل و البرهان، و هذا بدوره يشير إلى أن مناهج ياًعالية نسب
الرياضيات الحالية ما زال يعوزها االهتمام و التوجيه نحو تنمية الطالب على البرهان و المناقشات 

 .التي تدل على المحاكمات االستداللية
 

 )1985(دراسة أبو الهدى

 بين التفكير الرياضي ومتغيرات أخرى  حيث هدفت إلى بحث بحثت هذه الدراسة في العالقة
العالقة بين التفكير الرياضي وكل من االتجاهات نحو الرياضيات والتحصيل في الرياضيات، كما 

 على نمو قدرة طلبة ) علمي، أدبي (هدفت الى بحث اثر المستوى التعليمي ومسار الدراسة 
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طالباً وطالبة من  ) 799( ، وتكونت عينة الدراسة منالمرحلة الثانوية على التفكير الرياضي
صفوف المرحلة الثانوية األكاديمية التابعين لمدارس مكتب جبل الحسين في مدينة عمان، وقد 

التعديالت عليه كما  لقياس التفكير الرياضي، مع بعض) 1986(استخدمت الباحثة اختبار أبو زينة 
. لقياس االتجاهات نحو الرياضيات) 1980 (والكيالني عام ذي أعده أبو زينة استخدمت المقياس ال

وقد دلت النتائج على وجود ارتباط موجب بين التفكير الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات، 
دلت النتائج على  وارتباط موجب بين التفكير الرياضي واالتجاهات والتحصيل في الرياضيات، كما

المراحل العليا، وكذلك  فكير الرياضي بين الصفوف لصالحوجود فرق في األداء على اختبار الت
 .الرياضي يعزى للجنس ق في األداء على اختبار التفكيرولصالح الفرع العلمي، وعدم وجود فر

 
 )1982 ،دراسة شطناوي(

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مظاهر التفكير الرياضي عند طلبة المرحلة الثانوية  ولتحقيق هدف 
ة تم إعداد اختبار لقياس هذا التفكير وقد استخدم هذا االختبار لمعرفة اثر كل من هذه الدراس

الصف، نوع المنهاج، الجنس، على التفكير الرياضي عند طلبة المرحلة الثانوية وتكونت مظاهر 
التفكير والتعبير بالرموز، واالستدالل، واالستقراء، والتعميم، : التفكير الرياضي في الدراسة من

طالب وطالبة موزعين على ثماني ) 400 (تكونت عينة الدراسة من . البرهان الرياضيونطقي، الم
وجود فرق ذي داللة إحصائية بين الوسط الحسابي : وأظهرت نتائج الدراسة. مجموعات متساوية

لعالمات الطلبة في الصف الثاني الثانوي والوسط الحسابي لعالمات الطلبة في الصف األول 
كما أظهرت النتائج . لى مقياس التفكير الرياضي ولصالح الطلبة في الصف الثاني الثانويالثانوي ع

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين الوسط الحسابي لعالمات الطلبة الذين درسواالرياضيات حسب 
المنهاج المتطور والوسط الحسابي لعالمات الطلبة الذي درسوا الرياضيات حسب المنهاج المعاصر 

وكشفت النتائج أيضاً عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين الوسط . لح المجموعة األولىولصا
وقد أظهرت النتائج ضعفًا عاما في . الحسابي لعالمات الذكور والوسط الحسابي لعالمات اإلناث
  .بعض مظاهر التفكير الرياضي كاالستقراء والبرهان الرياضي
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 :الدراسات األجنبية
 
 )Williams,2006(ويليامز دراسة 

أجريت . والتي هدفت الى معرفة أثر اختالف الثقافات في الصفوف على أنماط التفكير لدى االطفال
سنوات، وكانت  ) 8 - 7( مجموعات من االطفال تتراوح أعمارهم بين  ) 4( الدراسة على 

وقد استخدم الباحث سبعة مجموعات تجريبية بأربع ثقافات مختلفة  ) 3( مجموعة واحدة تقليدية و 
التعميم، التطبيق، التحليل، التحليل التركبيبي، التحليل :أنماط او مهارات تفكير رياضي مختلفة وهي 

وقد اظهرت النتائج اختالفات في نوعية التفكير الرياضي المستخدم بين .التقييمي، التركيب، التقويم
 حسب طبيعة أنماط النقاشات التي ظهرت في المجموعة التقليدية و المجموعات التجريبية الثالث

الصف ومن أكثر النتائج اهمية هي التي اظهرت أهمية االختالفات الموجودة بين الصف التقليدي و 
الصفوف التجريبية، فاالطفال الذين يتعلمون بالطريقة التقليدية غالبا ما يوظفون الخبرات السابقة 

وفي  .المعلومة وال يمكن اعتباره نوعا من التفكير العاليبشكل مقبول واالستدعاء يتطلب فقط تذكر 
في حل المسألة يوجد موقفا ) غير المقصود( مجموعة حل المشكالت التقليدية كان تدخل المعلم

يختفي فيه التحدي الرياضي و يتخلص فيه الطالب من الحاجة الى توظيف التفكير في المستوى 
 .العالي 
 

   )Mubarak,2005( دراسة مبارك

وهي بعنوان التفكير والتحصيل الرياضي لطلبة الصف الحادي عشر علمي في االردن وهدفت الى 
التعرف على مظاهر التفكير الرياضي المختلفة وعالقتها بالتحصيل ومعرفة أثر اختالف كل من 

تم عمل تكافؤ بين المجموعات حسب عالمات فصلية سابقة . الجنس والموقع المكاني للمدرسة
واختار الباحث .بة وبحث في االدب التربوي والخلفية النظرية لموضوع التفكير الرياضيللطل

مدرسة تم اختيارها بطريقة عشوائية في محافظة إربد في ) 20(طالب بين ذكر وأنثى من ) 500(
معلم ومعلمة لمعرفة وجهة نظرهم في مظاهر التفكير الرياضي  ) 13( االردن، ثم عمل مقابلة مع 

ة وهل تتطابق مع واقع الطلبة الموجود ونظرتهم أيضا للموضوع واختار عينة مكونة من الشائع
مجموعات من الطلبة للعمل معها وكانت النتائج أنه وجد أن هناك ستة مظاهر للتفكير ) 4(

التعميم، االستقراء، االستنتاج، استخدام الرموز، التفكير المنطقي والبرهان : الرياضي وهي 
د أن عالمات الطلبة كانت أعلى في مجال التفكير المنطقي وأصعب شيء كان في الرياضي ووج

وكان االكثر أهمية هو التعميم والبرهان الرياضي وتاله الرموز والتفكير . البرهان الرياضي
المنطقي أما االقل أهمية فكان االستقراء واالستنتاج وأن نسبة عالمات الطالبات أعلى من عالمات 
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 اقترح دمج مظاهر التفكير الرياضي في المنهاج لتصبح نهجا في التدريس وخاصة الذكور، وقد
 .التعميم والبرهان الرياضي 

 
  )Almedia,2001(دراسة ألميديا 

دراسة هدفت الى وصف الممارسات التي يتبعها الطلبة في البرهان الرياضي، والى معرفة مدى 
) 10(و تكونت عينة الدراسة من . هم للرياضياتتقدير الطلبة لوظيفة البرهان الرياضي في تعلم

والى تعليمهم بطريقة , طالب من المدارس الثانوية، رشحهم معلموهم للمشاركة في هذه الدراسة
واستخدم الباحث اسلوب المالحظة والمقابلة لهؤالء الطلبة خالل . االكتشاف الموجه و المناقشة
ة بين نوعين من البرهان الرياضي هما البرهان وقد ميزت الدراس. ممارستهم للبرهان الرياضي

التطبيقي والبرهان المنطقي، حيث يكتفي البرهان التطبيقي باستخدام مجموعة من التأكيدات واالمثلة 
الداعمة لعبارة ما بغرض تبرير الجمل الرياضية، فيما يستخدم البرهان المنطقي سلسلة من 

وقد أظهرت النتائج أن معظم الطلبة . ل الرياضيةالعبارات المنظمة منطقيا الثبات صحة الجم
 .استخدموا البرهان التطبيقي أكثر من استخدامهم للبرهان المنطقي

 
  ) Carreira،2001(دراسة كاريرا 

هدفت إلى توضيح ما يتعلق في التفكير الرياضي لدى الطلبة عند تعاملهم مع تطبيقات بدراسة
النمذجة و التطبيقات الرياضية لتكوين مفاهيم  عليةرياضي، وتتمحور مشكلة الدراسة حول فا

هناك اتفاق على أن وجود تطبيقات و نماذج رياضية في المناهج المدرسية  .رياضية ذات معنى
وتعد النمذجة . يعزز فهم المواضيع الرياضية، وكذلك يعطي نتائج إيجابية في تعلم الرياضيات

يتصور من خاللها الطلبة  توصف بأنها العملية التيالرابط األساسي بين الرياضيات و الظواهر ف
تقديما لموجودات العالم الحقيقي  و تعد النمذجة الرياضية.المواقف و المسائل بمصطلحات رياضية

طالب من طالب السنة األولى ) 65(تكونت عينة الدراسة من . على شكل مفاهيم وقواعد رياضية
اسة أن الفهم العميق للنمذجة الرياضية جعلت الطلبة يرون لمادة التفاضل و التكامل، وقد بينت الدر

تطور الطالب بشكل معمق لفهم :وأظهرت النتائج .طريق جديدة في فهم المواضيع الرياضية
وأصبح التفكير الرياضي جزءا . وقام الطلبة بعمل مخططات للمسائل قبل الحل. المسائل الرياضية

شطة الطلبة من خالل مشاهدتهم تقديم الرياضيات في وتطورت أن. من خبرات الطالب و معرفتهم
 .وصف ظواهر العالم الحقيقي
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  )Lewkowicz,2001(دراسة ليوكويز

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر استخدام االلغاز الرياضية في تنمية التفكير الرياضي 
ونت عينة الدراسة من طلبة وتك. والدافعية لدى طلبة المرحلة الجامعية المتوسطة في مساق الجبر

كلية جامعية في جورجيا في الواليات المتحدة االمريكية، والمنتظمين في الدراسة في فصل الربيع 
حيث درس هؤالء الطلبة مساق الجبر من خالل استخدام مجموعة من االلغاز ). 2000(العام 

تكونت أدوات الدراسة من اختبار الرياضية والتي يتطلب حلها استخدام المفاهيم والعمليات الجبرية و
التفكير الرياضي في المفاهيم الجبرية  واستبانات ومقابالت لقياس ميول الطلبة ودافعيتهم نحو 

وأظهرت النتائج الى أن استخدام االلغاز الرياضية قد أدى . الرياضيات عامة ومساق الجبر خاصة
ل الطلبة ودافعيتهم نحو الرياضيات عامة الى تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة والى تحسين ميو

 .ومساق الجبر خاصة

 
 

  )Schoenberger&Liming,2001(دراسة شونبير وليمنغ 

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطلبة من خالل تطوير برنامج أعد 
تكونت عينة . ابيةخصيصاً لذلك، يعتمد على استخدام المصطلحات الرياضية والعمليات الحس

الدراسة من طلبة الصفين السادس والتاسع والموزعين على مدرستين إحداهما متوسطة واالخرى 
فام الباحث بتطوير البرنامج المخصص لتنمية مهارات التفكير الرياضي بعد استقصاء . عليا

والتاسع، ومنها العوامل التي تقف وراء تدني مستويات التفكير الرياضي لدى طلبة الصفين السادس 
والمتعلقة بالمفاهيم الرياضية، تدني ) التعلم القبلي ( ضعف المهارات اللغوية، تدني المعرفة السابقة 

 .مشاركة الطلبة في تنفيذ النشاطات الرياضية وتنميتها لدى الطلبة 
 

  )Cay, 2000 (دراسة كاي 

يستخدمها الطلبة في حل  التي هدفتهذه الدراسة إلى الكشف عن استراتيجيات التفكير والتبرير
طالب من طلبة الصف السادس في ) 310(تكونت عينة الدراسة من. المسائل الرياضية الجبرية
طالبا في الصف السادس من الواليات المتحدة اختيروا ) 232(مدارس و الصين اختيروا من ست

وقدم للطلبة . ةمن أربع مدارس، واختير معلم واحد متبرع في كل مدرسة من مدارس الدراس
المتغير، المعادلة، حل المعادلة ، تمثيل المسألة بمعادلة، : عشرون درساً لتعلم مفاهيم في الجبر هي 

تطلبت هذه الدراسة من الطلبة القيام بمهمات أدائية تتطلب حل المسائل  وشرح الحلول، وتتميز هذه 
، وطبعت المهمات الست األولى في المهمات بوجود العديد من استراتيجيات حل المسألة والتمثيل

اإلجابة و تفسيرها بطريقة واضحة كتيب و المهمات الست الباقية في كتيب آخر وطلب من الطلبة 
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طالبا من طلبة الواليات ) 150(تم اختيار . بحيث يستطيع اآلخرون قراءتها و فهم طرق تفكيرهم 
أظهرت النتائج أن هناك فروقا .وراقهم أ طالبا من طلبة الصين عشوائياً وحللت) 100(المتحد ة و

الواليات المتحدة و الصين و لصالح طلبة  ذات داللة إحصائية بين أداء الطلبة لكل المهمات في
وتميزت . الصين و لكن متوسط الواليات المتحدة كان أعلى بداللة إحصائية في المسائل المقيدة

يات المتحدة لحل المسألة بأنها حسية مثل الرسم أو االستراتيجيات التعليمية التي استخدمها طلبة الوال
 .الجدول ، بينما استخدم طلبة الصين االستراتيجيات المجردة مثل استخدام قانون أو تعميم معين

 
 )Lutfiya  ،1998( دراسة لطفية 

دراسة هدفت إلى تطوير أداة لقياس التفكير الرياضي لطالب المرحلة العليا في المدارس ولتحديد 
أثر مستوى الصف وجنس الطالب على التفكيرالرياضي في مدارس طالب المرحلة العليا في والية 

طالب من الصف التاسع ) 289(وقد ضمت عينة الدراسة .نبراسك في الواليات المتحدة األمريكية 
األساسي إلى الثاني عشر، أختيرت من مدرسة، وقد طور الباحث أداة للتفكير الرياضي و تبين من 
خالل تحليل النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في التفكير الرياضي لطالب المراحل المتقدمة في 
حالة استثناء المرحلتين الحادي عشر و الثاني عشر فتحصيل طالب الصف الحادي عشر كان أعلى 
من طالب الصف الثاني عشر كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين تحصيل الجنسين في 

وقد . رحلة أو أي خاصية من خصائص التفكير الرياضي الست التي تعاملت معها الدراسة أي م
أوصى الباحث بالقيام بدراسات عديدة تهتم بالتفكير الرياضي وذلك لتوظيفه الكتشاف نقاط الضعف 
عند الطلبة و التي تخص تطور مقدرتهم على التفكير الرياضي سعيا إلى إنشاء توجيهات للباحثين 

 .وير مناهج وطرق التدريسلتط

 
  )FreerKing,1994(دراسة فريكنغ 

و قد .هذه الدراسة للتعرف إلى قدرات الطالب على عمل الحزر ونجاحهم في كتابة البرهانهدفت 
خاللها   طالباً باستخدام الطريقة االستقرائية أعطي الطلبة من58تم تدريس صفين مكونين من  

الطريقة  أما المجموعة الضابطة فقد درسوا باستخدام. سهمفرصا للحزر وطلب منهم تبرير حد
االستنتاجية التقليدية، شملت البيانات التي جمعت في هذه الدراسة اختباراً قبليا و اختبارا بعديا مع 

عند الطلبة و تحصيلهم ( فان هيل)واختبارا في مدخل الهندسة لتحديد مستويات )  فان هيل (اختبار
وقد استخدم اختبار للتطور  .ية وكذلك اختبار البرهان في هندسة المدرسة الثانويةفي المفاهيم الهندس

وقد . في عمل الحزر والتبريرات المعرفي والتحصيل في البرهان الهندسي لمعرفة قدرات الطلبة
. وجود ارتباط بين قدرات الطلبة في كتابة البرهان و تحصيلهم في الهندسة: بينت نتائج الدراسة
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كما بينت نتائج . تباط بين التحصيل في كتابة البرهان وقدرات الطلبة على عمل الحزروجود ار
  .البرهانالدراسة أن القدرة على عمل الحزر المبرر في صف الهندسة يرتبط مباشرة في كتابة 

  
 )Kazemi,1999(دراسة كازيمي 

ية واستخدام التفكير هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء تعلم المعلم من خالل المجموعات التدريب
تم تدريب المعلمين من خالل . الرياضي لدى الطلبة في تنمية فهمهم وقدرتهم على التفكير

مجموعات عمل شهرية على مدار العام الدراسي، حيث يطرح المعلمون في كل مرة مشكلة على 
 والمشاكل طالبهم، ثم يقومون بطرح مشكلة مشابهة خالل اجتماعهم الشهري يناقشون عمل الطالب

ودلت النتائج على أن التركيز على تفكير الطلبة فتح الفرصة أمام . التي تتولد من هذا العمل
المعلمين لتطوير إطار لتفسير تفكير الطلبة الذي يتضمن أفكارا رئيسة عن قيمة الفهم والتعقيد 

لمعلمون من الرياضي، باالضافة الى ذلك فإن مجموعات العمل كانت بمثابة مجتمعات استطاع ا
خاللها مناقشة وفحص الممارسات الصفية، ومع مرور العام بدأ المعلمون بالتفكير بعمق في 
أدوارهم داخل غرفة الصف ليس فقط في إثارة تفكير الطلبة وإنما أيضا في توسيع وبناء فهم الطلبة 

فية ومجموعات وكشفت التحليالت عن التنوع في المشاركة الفردية داخل المجتمعات الص. الرياضي
) توليد االفكار(غير المترابطة، السطحية والتوليدية : العمل وقد تم تحديد ثالثة أنواع من المشاركة 

ثم تم توثيق وتفسير التغيير في أنواع المشاركة، تضمن االنتقال نحو المشاركة التوليدية الشكيل 
 .ب واالستفادة من هذا التفكيرهوية للتعليم كنشاط عقلي يتركز على اثارة وتفسير تفكير الطال

 
  التعقيب على الدراسات السابقة3.2

 
 :من خالل مراجعة الدراسات السابقة يتضح ما يلي 

يتبين من الدراسات السابقة أن بعضها اهتم بالطرق واإلستراتيجيات التدريسية للمحتوى المعرفي 
ق ومنها ما اهتم بدور المعلم إستراتيجية تدريس المفهوم والمهارات والتعميمات والحقائ:مثل 

والمتعلم في عملية التعلم والتعليم مثل المناقشة والحوار، ومنها ما اهتم بإستراتيجية االكتشاف 
الموجه، والبعض اآلخر اهتم بطريقة التفكير االبداعي وفي التدريس المعاصر ازداد التركيز على 

ما أثر بشكل مباشر على عملية االبداع عند المحتوى المعرفي وأهملت المهارات العقلية العليا، م
الطلبة لذلك أصبح يشكل مشكلة أمام صانعي القرار ومطوري المنهاج، من حيث االختيار بين الكم 

 .الهائل من المعلومات في المنهاج أم العمق واالتساع في المعلومة الواحدة
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ضي، وبعض المتغيرات المتعلقة به، بالنسبة للدراسات التي اهتمت بقياس القدرة على التفكير الريا
فقد أظهرت أن التفكير الرياضي يتطور مع تقدم العمر وعبر مراحل الدراسة كما أن هناك بعض 
المتغيرات التي تؤثر فيه، مثل برنامج دراسة الطالب ونوع المنهاج الدراسي وبعض المتغيرات 

) 1982( جاهات نحو الرياضيات شطناويالموقفية والقدرة الرياضية ونمط التنشئة االجتماعية واالت
كما وجدت هذه الدراسات .). 1998(لطفية ؛ ) 1986(  أبو زينة؛) 1983(؛ أبو زينة والشيخ 

 .ضعفًا عاماً بمستوى التفكير الرياضي لدى الطلبة 

الى فروقاً بين الجنسين في مستويات التفكير الرياضي في حين )1998( ولم تشر نتائج دراسة لطفية
؛ حيث وجدت أن مستوى )1993( ؛ ودراسة خصاونة وعابد )1989( رت كل من  دراسة بشرأشا

التفكير الرياضي عند اإلناث أفضلووجدت بعض الدراسات عالقة طردية قوية بين التحصيل في 
 ) .1985( الرياضيات والتفكيرالرياضي مثل دراسةأبو الهدى

ر الرياضي، فقد أكدت على أن إدراك المعلمين لتفكير أما بالنسبة للدراسات التي اهتمت بتنمية التفكي
الطلبة وتدريبهم على تعليم التفكير يزيد من قدرة الطلبة على التفكير الرياضي كما أن بعض طرق 
التدريس تزيد من قدرة الطلبة على التفكير الرياضي، مثل االستقصاء وحل المشكالت وتدريس 

 ) .2000( ؛ مخلوف) 2001(  السعديالمنطق 

التعميم ، االستقراء :ركزت غالبية الدراسات على دراسة ما يتعلق بمظاهر التفكير الرياضي الستة 
؛ أبو الهدى ) 1982(شطناوي. االستنتاج ،التعبير بالرموز ،التفكير المنطقي والبرهان الرياضي 

رد إلى ستة مظاهر للتفكير تختلف عما و) 2001(، وتطرقت كوسا  ) 1988(؛ نصر )1985(
. التفكير االستداللي ، واالستقرائي ،والتركيبي، والتأملي، والعالقي، وحل المشكالت:سابقا وهي 

: على دراسة قدرات التفكير االستداللي الثالث) 1999(بينما اقتصرت دراسة أبو الجديان 
على مظهر واحد من مظاهر ) Almedia,2001(االستنباط واالستقراء واالستنتاج وركزت دراسة 

 .التفكير الرياضي وهو البرهان الرياضي 

 

ويالحظ أن جميع تلك الدراسات، كانت تأخذ عددا محدودا من مظاهر التفكير الرياضي لبناء 
المقياس الذي من خالله يقاس مستوى الطلبة في التفكير الرياضي، فلم يتجاوز عدد مظاهرالتفكير 

؛ أبو زينة ) 1982( دراسة كل من شطناوي المدروسة ثالثة مظاهر في معظم الدراسات باستثناء 
 .فقد كان عدد المظاهر المدروسة للتفكير الرياضي ستة مظاهر) 1998(؛ لطفية)1986(

 
أما الدراسة الحالية فإنها تختلف عن غيرها من الدراسات بأنها ستتطرق إلى تسعة مظاهر للتفكير 

 زينة ولطفية، وهما التخمين والنمذجة الرياضي، وذلك بزيادة ثالثة مظاهرعما درسه شطناوي وأبو
كما وتمتاز أيضا عن الدراسات السابقة في تناولها لعدد من كتب الرياضيات المدرسية .والتطبيق 
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وألكثر من صف، فهي تتناول كتب الرياضيات المدرسية من الصف الخامس الى الصف 
 واحد من كتب الرياضيات انصب اهتمام معظم  الدراسات السابقة على تناول كتاب العاشرفيما

 .ولصف واحد فقط
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 الفصل الثالث

 ____________________________________________ 
 

 الطريقة واإلجراءات 
 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية 
وقد تناول هذا الفصل منهج الدراسة وطريقة اختيار . اشر لهاالعليا ومدى إمتالك طلبة الصف الع

العينة، أدوات الدراسة وطرق إعدادها، تصميم الدراسة، وإجراءاتها، ومتغيراتها، والتحليل 
 .اإلحصائي الذي استخدم الستخراج النتائج وتفسيرها 

 
 : منهج الدراسة 1.3

مدى امتالك طلبة الصف العاشر : إستخدمت الباحثة المنهج الوصفي وذلك لوصف ظاهرة 
 االساسي لمهارات التفكير الرياضي 

واستخدمت أيضا المنهج الوصفي بأسلوب تحليل المضمون وذلك لوصف مهارات التفكير الرياضي 
 .المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا

 
    مجتمع الدراسة2.3

 
 :مجتمع الطلبة

ع طلبة الصف العاشر االساسي في مدارس محافظة بيت لحم تكون مجتمع الدراسة من جمي
والمسجلين رسميا لدى مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم في الفصل الدراسي الثاني من 

طالبة  ) 2114( طالبا و  ) 1996( منهم  ) 4110( وعددهم  ) 2010 /2009( العام الدراسي 
مدرسة  ) 18( مدرسة إناث و) 28( مدرسة ذكور و)  30( مدرسة منها  ) 76( موزعين على 

( مدرسة وعدد المدارس الخاصة  ) 59( وكان عدد المدارس الحكومية لمجتمع الدراسة . مختلطة
( مدرسة  كما رصد في سجالت قسم التخطيط في مكتب مديرية بيت لحم للعام الدراسي  ) 17

2009/ 2010( .  
 

 مجتمع الكتب

ن جميع كتب الرياضيات المقررة للمرحلة األساسية العليا في تكون مجتمع الدراسة م
  .2009/2010للعام الدراسي ) الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر(فلسطين
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   عينة الدراسة3.3

  عينة الطلبة-1

طالباً ) 436(إختارت الباحثة عينة عنقودية عشوائية ممثلة للمجتمع وتكونت عينة الدراسة من 
 :تقريباً من مجتمع الدراسة ، والعينة موزعة كاآلتي % 11وطالبة ، أي ما يعادل 

 
 جدول توزيع أفراد عينة الدراسة في المدارس الحكومية حسب الجنس) 1.3(
 

 اسم المدرسة الجنس
 انثى ذكر

  35 ذكور بيت لحم الثانوية

  38 ذكور الخضر الثانوية

  40 ذكور حوسان الثانوية

  38 ار صالح الثانويةذكور د

 43  بنات تقوع الثانوية

 39  بنات العبيدية الثانوية

 40  بنات حوسان الثانوية

 40  بنات الخضر الثانوية

 37  بنات دار صالح الثانوية

  20 ذكور الدوحة الثانوية

 199 171 المجموع
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 :ة حسب الجنس  جدول توزيع أفراد عينة الدراسة في المدارس الخاص2.3
 
 

 اسم المدرسة الجنس
 انثى ذكر

 21 16 الروم الكاثوليك

 11 18 طاليطا قومي 

 32 34 المجموع

 
 

   
 :أدوات الدراسة 1.3

 
اختبار التفكير الرياضي، إطار تحليلي : استخدمت الباحثة ألغراض الدراسة ادوات البحث اآلتية 

 .باحثةلمهارات التفكير الرياضي، وجميعها من إعداد ال
 

 :اختبار التفكير الرياضي. 1.4.3
) 2004نجم،(استفادت الباحثة لبناء اختبار التفكير الرياضي من األدب التربوي ودراسات كل من 

فقرة موزعة على المهارات  ) 36( وتكون االختبار في صورته النهائية من ) 2007الرجعي، ( و
 ) . فقرات لكل مهارة 4( التسعة بالتساوي 

 
 :ختبار التفكير الرياضيصدق ا

 
قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين وتحكيمه : وللتحقق من صدق االختبار

 : من حيث

 قياس كل فقرة لما أعدت لقياسه - 

  مالءمة كل فقرة من فقرات االختبار لمستوى قدرة طلبة الصف العاشر االساسي - 

 لمهارة التي وضعت من اجلها مالءمة كل فقرة من فقرات االختبار ل - 

 .مالءمة صياغة كل فقرة لغوياً ورياضياً ووضوحها بالنسبة للطالب  - 

 مالءمة زمن االختبار - 

 .وضع أية مالحظات بشكل عام  - 
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وزودت الباحثة كل محكم بنشرة عن مهارات التفكير التي استخدمتها في دراستها، وقد أخذت 
 بالتعديالت المناسبة، وأخرجت االختبار بصورته الباحثة باقتراحات المحكمين وقامت

 ) 1ملحق.(النهائية
 

 : ثبات االختبار 
 

للتحقق من ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية مستقلة من مجتمع الدراسة 
وتم ) طالبة ) 30(طلبة الصف العاشر في مدرسة بنات الدوحة الثانوية وعددهم ( خارج العينة 

 دقيقة تقريباً حيث أنهت الطالبة االولى االمتحان 60حتساب الزمن التقريبي لالمتحان وكان بمعدل ا
ثم قامت الباحثة بتصحيحه، وقد استخدمت . دقيقة ) 70( دقيقة والطالبة االخيرة بعد  ) 50( بعد 

وهي ) 0.94( بات ، وقد بلغت قيمة معامل الث ) test – re-test(الباحثة االختبار وإعادة االختبار 
 .قيمة مناسبة تفي بأغراض الدراسة

 
 :اإلطار التحليلي لمهارات التفكير الرياضي. 2.4.3

 
 االستقراء، والتعبير بالرموز: (قامت  الباحثة ببناء إطار تحليلي لمهارات التفكير الرياضي التسعة

لحساب ). مين والتطبيقالتخوالنمذجة، والتعميم، والتفكير المنطقي، واالستنتاج، والبرهان، و
 .التكرارات والنسب المئوية لهذه المهارات لكل صف من صفوف عينة الدراسة

 
    ) Validity: (صدق اإلطار التحليلي

 
من ذوي الخبرة والتخصص  وللتأكد من صدق االطار التحليلي تم عرضه على لجنة من المحكمين

مشرفات ومعلمين ومعلمات من الميدان وتم من أساتذة الجامعات وخبراء في المناهج  ومشرفين و
الطلب منهم إبداء آرائهم حول المهارات المطروحة في االداة، وقد تم االخذ بمالحظات المحكمين 

  ).8 الملحق(وقامت الباحثة بتعديل االطار التحليلي في ضوء هذه المالحظات 
  
  
  
  
  
 
 



53 
 

 :ثبات التحليل 

باحثة باستخدام الثبات بين الشخصي والثبات الضمن للتأكد من ثبات اإلطار التحليلي قامت ال
الباحثة بحساب هذين النوعين من الثبات حيث بلغ ثبات التحليل بين الباحثة شخصي، حيث قامت 

  )0.94(وبين المحللين الخارجيين بالنسبة لنموذج التحليل 

بين ) 0.98(تفاق وبعد شهرين من التحليل االول قامت الباحثة بإعادة التحليل وبلغ معامل اال
احثة مقبوالً يفي بأغراض التحليل االول والتحليل الثاني، ويعد ثبات التحليل الذي حصلت عليه الب

 .الدراسة
 

  متغيرات الدراسة 5.3

 
 :ستتناول الدراسة المتغيرات التالية 

 : المتغيرات المستقلة1.5.3 

 ).ذكر ، أنثى ( وله مستويان : الجنس 

 ).الحكومية ، الخاصة ( لها مستويان و: الجهة المشرفة 
 
 

 :  المتغيرات التابعة2.5.3

 
 .مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية العليا

 . مدى إمتالك طلبة الصف العاشر لمهارات التفكير الرياضي
 

   إجراءات الدراسة6.3

 :سارت هذه الدراسة وفق التسلسل اآلتي 

ب تسهيل مهمة من قسم التربية في جامعة القدس، موجه إلى وزارة الحصول على كتا -1
التربية والتعليم لتنفيذ االختبار، ومن ثم الحصول على الموافقة من قسم التعليم العام في مديرية بيت 

  )6(  لحم، ملحق 

  )7(  بيت لحم ملحق/ الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مكتب التربية والتعليم  -2

 . الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها إعداد أدوات -3

 اختيار عينة الدراسة -4

 االجتماع مع مدراء المدارس الممثلة للعينة -5

 تطبيق االختبار على العينة االستطالعية  -6
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 .تطبيق االختبار على عينة الدراسة  -7

 .تحليل كتب الرياضيات  -8

 .تحليل البيانات واستخراج النتائج  -9

 
  التحليل االحصائي7.3

 
واستخدمت لتحليل ) SPSS(  الباحثة برنامج الرزم االحصائية للعلوم  االجتماعية استخدمت

المحتوى التكرارات والنسب المئوية، وللفرضيات االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
)t-test (بيرسونلعينتين مستقلتين ومعامل ارتباط . 
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 الفصل الرابع 
______________________________________________ 

 :نتائج الدراسة 
  

رياضيات للمرحلة هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مهارات التفكير الرياضي في كتب ال
 .، ومدى امتالك طلبة الصف العاشر لها االساسية العليا

 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال االول  1.4

 
ت التفكير الرياضي المتضمنة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا ما مهارا: ونصه هو

 في فلسطين؟
 

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل كتب الرياضيات واستخراج التكرارات والنسب 
 )1.4(المئوية لكل مهارة من مهارات التفكير الرياضي كما يظهر في الجدول

مئوية لمهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات لصفوف المرحلة التكرارات والنسب ال) 1.4(
 االساسية العليا

 النسبة المئوية التكرارات مهارات التفكيرالرياضي
 

 1343 االستيعاب
 17% 

 1136 النمذجة
 15% 

 %7 555 االستقراء

 %4 344 االستنتاج

 %6 435 البرهان

 %5 382 التعبير بالرموز

 %8 620 التخمين

 %1 78 التفكير المنطقي

 %37 2823 التطبيق

 7716 المجموع
 

100% 
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أن النسب المئوية لتكرارات مهارات التفكير الرياضي تراوحت بين ) 1.4(يتضح من الجدول 
من التكرارات، وحصلت مهارة % 37حيث حصلت مهارة التطبيق على نسبة% ) 37( و %) 1(

، وحصلت مهارة التخمين على %15 النمذجة على نسبة، وحصلت مهارة%17االستيعاب على نسبة
، %6، وحصلت مهارة البرهان على نسبة%7وحصلت مهارة االستقراء على نسبة% 8نسبة 

% 4بينما حصلت مهارة االستنتاج على نسبة % 5وحصلت مهارة التعبير بالرموز على نسبة
 %. 1وأخيرا حصلت مهارة التفكير المنطقي على نسبة 

  المتعلقة باالجابة عن السؤال الثانيالنتائج  4

كيف تتوزع مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية العليا في : ونصه هو

 فلسطين؟

ولالجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل كتب الرياضيات واستخراج التكرارات والنسب 
 ولكل صف من الصفوف كما يظهر في المئوية لكل مهارة من مهارات التفكير الرياضي

 )7.4(،)6.4(،)5.4(،)4.4(، )3.4(، )2.4(الجداول

 التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الرياضي في كتاب الرياضيات :2.4جدول 
 .للصف الخامس

 الخامس
 

 الصف

 مهارات           

 التفكير

 الرياضي
 النسبة المئوية التكرار

 %20 255 االستيعاب

 %17 212 النمذجة

 %8 97 االستقراء

 %5 56 االستنتاج

 %3 40 البرهان

 %5 62 التعبير بالرموز

 %20 254 التخمين

 %0 0 التفكير المنطقي

 %22 277 التطبيق

 1253 المجموع
 100% 
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أن النسب المئوية لتكرارات مهارات التفكير الرياضي كما وردت في  ) 2.4(يتضح من الجدول 
ويالحظ %) 22(و %) 0(ة وأنشطة وأمثلة كتاب الرياضيات للصف الخامس قد تراوحت بين أسئل

أن مهارة التطبيق قد احتلت المرتبة األولى حيث كانت األكثر تكرارا من بين مهارات التفكير 
 22(تكرارا بنسبة   )277(الموجودة في األنشطة واألمثلة الواردة في تقديم المحتوى حيث بلغت 

النمذجة على  ، وحصلت مهارة%) 20( مجموع النسب  وتالها مهارة االستيعاب بنسبة من %) 
بينما حصلت مهارتي االستنتاج والتعبير % 7، كما حصلت مهارةاالستقراء على نسبة%17نسبة

في حين لم %. 3وحصلت مهارة البرهان الرياضي على نسبة %5بالرموز على النسبة ذاتها وهي 
ألي من قواعد المنطق الرياضي ضمن أسئلة وأنشطة وأمثلة كتاب الصف  يتم التطرق بتاتاً

 .الخامس
 

التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الرياضي في كتاب الرياضيات   ) :3.4( جدول 
 للسادس

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          السادس

 

 
         الصف  مهارات

  التفكير

 الرياضي
النسبة  التكرار

 النئوية

 %20 180 االستيعاب

 %11 101 النمذجة

 %5 43 االستقراء

 %7 63   االستنتاج

 %1 10 البرهان

 %5 48 التعبير بالرموز

 %20 180 التخمين

 %0 0 التفكير المنطقي

 %31 275 التطبيق

 900 المجموع
 

100% 
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رياضي كما وردت في أن النسب المئوية لتكرارات مهارات التفكير ال ) 3.4(يتضح من الجدول 
 % )31(و% ) 0( أسئلة وأنشطة وأمثلة كتاب الرياضيات للصف السادس قد تراوحت بين 

 
من النسبة المئوية للتكرارات، وأما االستيعاب والتخمين  % )31( حيث حصلت مهارة التطبيق على
حيث لم يتم ) % 0( تفكير المنطقي فقد بلغت نسبته، أما ال % )20(فقد حصلتا على الدرجة نفسها

كما % ) .1(  التطرق اليه بتاتا ضمن أسئلة أو أمثلة الكتاب أما البرهان الرياضي فكانت نسبته 
يالحظ االهتمام المتواضع ألنشطة وتمارين وأمثلة الكتاب بمهارتي االستقراء والتعبير بالرموز إذ 

 % ) .5( بلغت نسبة كل منهما 
 

 لمهارات التفكير الرياضي في كتاب الرياضيات التكرارات والنسب المئوية :4.4جدول 
 للصف السابع

 
 السابع

 مهارات           الصف

 التفكير

 التكرار الرياضي
النسبة 
 المئوية

 %22 338 االستيعاب

 %11 173 النمذجة

 %6 87 االستقراء

 %4 60 االستنتاج

 %2 37 البرهان

 %4 53 التعبير بالرموز

 %8 114 التخمين

 %0 0 كير المنطقيالتف

 %43 653 التطبيق

 1515 المجموع
 100% 
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أن النسب المئوية لتكرارات مهارات التفكير الرياضي كما وردت في  ) 4.4(يتضح من الجدول 

    . % )43(و% ) 0( أسئلة وأنشطة وأمثلة كتاب الرياضيات للصف السابع قد تراوحت بين 

وتالها  % )22( ، وتالها مهارة االستيعاب بنسبة % ) 43( وحصلت مهارة التطبيق على نسبة  
من النسب المئوية للتكرارات، أما البرهان الرياضي فقد % ) 8( مهارة التخمين فقد حصل على 

من النسب المئوية للتكرارات وقد حصل االستنتاج والتعبير بالرموز على % ) 2( حصل على 
عددا من التكرارات  التفكير المنطقي فقد حصل على أقلما أ. لكل مهارة% ) 4( النسبة ذاتها وهي 

 . % )0(  بنسبة
 

 
 التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الرياضي في كتاب الرياضيات ):5.4(جدول 

 للصف الثامن

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 كما وردت في أن النسب المئوية لتكرارات مهارات التفكير الرياضي ) 5.4(يتضح من الجدول 
 .% )41(و% ) 0( أسئلة وأنشطة وأمثلة كتاب الرياضيات للصف السادس قد تراوحت بين 

 

 الثامن
 

 
 

 مهارات              الصف

 التفكير

 الرياضي
 

 النسبة المئوية التكرار

 %13 158 االستيعاب

 %11 135 النمذجة

 %9 113 االستقراء

 49 االستنتاج
 4% 

 %9 106 البرهان

 %4 41 التعبير بالرموز

 %9 111 التخمين

 %0 0 التفكير المنطقي

 %41 490 التطبيق

 %100 1203 المجموع
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، وحصلت مهارة %)41(وقد حصلت مهارة التطبيق على النصيب األكبر من التكرارات بنسبة 
ي ، أما البرهان والتخمين فقد حصال على النسبة المئوية نفسها وه% ) 13( االستيعاب على نسبة 

% ) 4( لكل مهارة وحصل االستنتاج والتعبير بالرموز على النسبة المئوية نفسها وهي % ) 9( 
 .لكل مهارة، أما التفكير المنطقي فلم يحظى بأي تكرار

 
التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الرياضي في كتاب الرياضيات للصف  ):6.4(جدول 
 .التاسع

 
أن النسب المئوية لتكرارات مهارات التفكير الرياضي كما وردت في ) 6.4(ول يتضح من الجد

فقد جاء % ) 44(و% ) 0( أسئلة وأنشطة وأمثلة كتاب الرياضيات للصف السادس قد تراوحت بين 
وحصلت  من النسب المئوية للتكرارات، )  % 44 (التطبيق بالمرتبة األولى حيث حصل على

النسبة نفسها  على زعبير بالرمو االستقراء والت،وقد حصلت مهارة%) 17(مهارة النمذجة على نسبة
% ) 4( وهي   انفسه  لكل مهارة ، وحصلت مهارتا االستنتاج والتخمين على النسبة% ) 5( وهي 

التفكير المنطقي على  مهارة، وحصلت % )7( لكل مهارة ، وحصل البرهان الرياضي على نسبة 
 %).0(نسبة 

 

 التاسع
 

 الصف                    

 مهارات

  التفكير

 النسبة المئوية التكرار  الرياضي

 %14 230 االستيعاب

 %17 276 النمذجة

 %5 95 االستقراء

 %4 66 االستنتاج

 %7 122 البرهان

 %5 76 التعبير بالرموز

 %4 65 التخمين

 %0 0 التفكير المنطقي

 %44 763 التطبيق

 1671 المجموع
 100% 
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التكرارات والنسب المئوية لمهارات التفكير الرياضي في كتاب الرياضيات  ):7.4(جدول 
 .للصف العاشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 

 
  

 
أن النسب المئوية لتكرارات مهارات التفكير الرياضي كما وردت في  ) 7.4(يتضح من الجدول 

 )% 29(و% ) 2( أسئلة وأنشطة وأمثلة كتاب الرياضيات للصف السادس قد تراوحت بين 
 

أما % ) 19( وتالها النمذجة فقد حصلت على نسبة % ) 29(وحصلت مهارة التطبيق على نسبة 
( وحصلت مهارة االستيعاب على نسبة %) 6(التفكير المنطقي فقد حصل على نسبة جيدة وهي 

لكل %) 9(  وحصلت مهارة البرهان الرياضي ومهارة االستقراء على النسبة نفسها وهي % ) 14
( وحصلت مهارة التخمين على أقل النسب وهي %) 4(صلت مهارة االستنتاج على نسبةمهارة، وح

2. (% 
 
  
  
 
 

   العاشر
    الصف     مهارات
 التفكير

 الرياضي
 

 النسبة المئوية التكرار

 %14 181 االستيعاب

 %19 239 النمذجة

 %9 120 االستقراء

 %4 50 االستنتاج

 %9 120 البرهان

 %8 102 التعبير بالرموز

 %2 27 التخمين

 %6 78 التفكير المنطقي

 %29 367 التطبيق

 %100 1284 المجموع
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 :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث

ما مستوى إمتالك طلبة الصف العاشر االساسي لمهارات التفكير الرياضي في : الذي نصه

 ؟محافظة بيت لحم
طات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوس

) 8.4(لعالمات الطلبة في إلختبار مهارات ىالتفكير الرياضي لكل مهارة على حدة والجداول 
 .يوضحان ذلك) 9.4(

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لعالمات الطالب في اختبار مهارات التفكير ): 8.4(جدول
  .الرياضي

 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ةحجم العين

436 24.67 6.39 
  

 )36(عالمة اختبار مهارات التفكير الرياضي من * 

 وأن 24.67أن الوسط الحسابي لعالمات الطلبة على االختبار الكلي هو ) 8.4(يالحظ من الجدول 
  .6.39االنحراف المعياري يساوي 

 لصف العاشر االساسي لمهارات التفكير الرياضيالنسبة المئوية المتالك طلبة ا):9.4(جدول
 

النسبةالمئوية المتالك االنحراف المعياري الوسط الحسابي المهارة
 المهارة 

 %80 5.45 28.8 االستيعاب

 %78 5.63 28 النمذجة

 %61 7.16 21.9 االستقراء

 %77 5.63 27.7 االستنتاج

 %47 9.32 16.9 البرهان الرياضي

 %55 7.94 19.8 وزالتعبير بالرم

 %74 5.92 26.6 التخمين

 %68 6.43 24.48 التفكير المنطقي

 %69 6.31 24.8 التطبيق
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أن أعلى نسبة مئوية المتالك طلبة الصف العاشر األساسي لمهارات ) 9.4(يتضح من الجدول
، %78بة ثم تالها مهارة النمذجة بنس%) 80(التفكير الرياضي كانت لمهارة االستيعاب حيث بلغت 

 (، وتالها مهارة التطبيق بنسبة)%74(، ثم مهارة التخمين بنسبة )%77(ثم مهارة االستنتاج بنسبة 
 وحصلت )% 61(      ثم مهارة االستقراء بنسبة )%68( ثم مهارة التفكير المنطقي بنسبة )69%

تبة التاسعة فيما حلت مهارة البرهان الرياضي في المر% 55مهارة التعبير بالرموز على نسبة 
 %.47واألخيرة بنسبة 

 
  النتائج المتعلقة باالجابة عن السؤال الرابع 3.4

 
هل يختلف مستوى مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة : الذي نصه

 ؟ )ذكر، أنثى( بيت لحم باختالف الجنس 

 اللة إحصائية عند مستوىال توجد فروق ذات د: وقد انبثقت عنه الفرضية الصفرية التالية

).05  0<α    (  في مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم تعزى
 ).ذكر ، أنثى ( للجنس 

لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بين ) t-test(والختبار هذه الفرضية إستخدمت الباحثة إختبار 
ار مهارات التفكير الرياضي حسب الجنس والجدول متوسطات عالمات أفراد عينة الدراسة في اختب

 .يوضح ذلك) 10.4(

للتفكير الرياضي ) t( الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار المتوسطات: 10.4جدول 

 .حسب متغير الجنس

 
 

في  )   α>0   05.(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىأنه ) 10.4(يتضح من الجدول 
ذكر، (مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم تعزى للجنس 

 ).أنثى

 
 

 العدد المجموعة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

درجة 

 dfالحرية 

مستوى الداللة 

sig. 

 24.106.30 205 كورالذ
 

 25.176.44 231 االناث
1.75 434 0.081 
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  باإلجابة عن السؤال الخامس النتائج المتعلقة5.4
  

هل يختلف مستوى مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة : الذي نصه 

 ؟) حكومية ، خاصة ( بيت لحم باختالف الجهة المشرفة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  : وقد انبثقت عنه الفرضية الصفرية اآلتية
).050   <α   (  في مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم تعزى

 .للجهة المشرفة 

لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بين ) t-test(والختبار هذه الفرضية إستخدمت الباحثة إختبار 
لمشرفة، متوسطات عالمات أفراد عينة الدراسة في اختبار مهارات التفكير الرياضي حسب الجهة ا

 يوضح ذلك) 11.4(والجدول 
 

لفحص الفروق في األوساط الحسابية لعالمات ) t( اآلتي يبين نتائج اختبار :11.4الجدول رقم 
 .الطلبة على اختبار التفكير الرياضي حسب متغير الجهة المشرفة

 
الرياضي للتفكير ) t( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار :11.4جدول 

 .حسب متغير الجهة المشرفة
 

 
 

في )   α>0  05.   ( مستوى فروق ذات داللة إحصائية عندأنه التوجد) 11.4( يتضح من الجدول 
تعزى للجهة المشرفة  مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم

 .)حكومية، خاصة(

 
 

 
 

 العدد المجموعة
 الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 tقيمة 

 
 درجة 

الحرية 
df 

مستوى 

 .sigالداللة 

 6.47 24.83 369 الحكومية 
 
 

 5.87 23.76 66 الخاصة
1.26 4340.209
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 :الفصل الخامس 

_________________________________________________ 
 

 :مناقشة نتائج الدراسة 
 

 لتوصيات المعتمدة عليها يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة وا

  مناقشة النتائج المتعلقة باالسؤال األول 1.5  

ما مهارات التفكير الرياضي الموجودة في كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا : الذي نصه

 في فلسطين ؟

(        أظهرت النتائج أن مهارة التطبيق جاءت في المرتبة االولى حيث بلغ مجموع تكراراتها 
 %) 1(وحصلت مهارة التفكير المنطقي على أدنى نسبة وبلغت % ) 37(وبنسبة مئوية  ) 2823

 استخدام معيار مالى تركيز المؤلفين على مهارة التطبيق وعدربما وتعزو الباحثة هذه النتيجة 
ر وربما يعود ذلك أيضاً الى أن مهارة التفكي .لتوزيع المهارات األخرى في كتب الرياضيات المقررة

  .كتاب الصف العاشر وفي وحدة واحدةيتم التركيز عليها إال في المنطقي لم 
 

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.5
 

كيف تتوزع مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية العليا في : الذي نصه

 فلسطين؟
 

ي الصف التاسع الذي جاء في المركز االول من أوضحت نتائج الدراسة أن أعلى تكرارات كانت ف
وبنسبة مئوية  ) 1671( ، حيث بلغ مجموع التكرارات الرياضيحيث احتوائه على مهارات التفكير

من مجموع نسب الكتب ، ثم يأتي في المرتبة الثانية الصف السابع حيث بلغ مجموع %) 21(
لمرتبة الثالثة الصف العاشر حيث حصل ثم يأتي في ا%) 20( وبنسبة مئوية ) 1515( تكراراته 

ثم يأتي في المرتبة الرابعة الصف الخامس الذي حصل على %) 16(تكرارا وبنسبة ) 1284(على 
ثم تالها الصف الثامن حيث حصل على % ). 16( تكرارا بنسبه مئوية مقدارها  ) 1253( 
ادس حيث حصل على وأخيرا الصف الس% ) 15( تكرارا وعلى نسبة مئوية قيمتها ) 1203(
 .من النسب المئوية للكتب مجتمعة% ) 12( تكرارا وهو مايعادل ) 900(

 الصف التاسع في المنهاج الفلسطيني يتميز بكثافة المادة كتابوتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن 
  .العلمية والتدريبات المتعددة المستويات
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نما يالتاسع يتكون من عشرة وحدات بكتاب الصف الى أن أيضاً وربما تعود هذه النتيجة 
 . تتكون الكتب األخرى من ثمان وحدات

 
  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.5

  
ما مستوى إمتالك طلبة الصف العاشر االساسي لمهارات التفكير الرياضي في : الذي نصه 

 محافظة بيت لحم؟

 وهي نسبة ) 24.67(ارات التفكير هو نالحظ أن الوسط الحسابي لمستوى امتالك الطالب لمه
جيدة بالمقارنة مع نتائج طالب الصف العاشر في االختبارات الوزارية الموحدة مع العلم أن نسبة 

 .) 0.50(النجاح ال تتعدى 

الى توجهات وزارة التربية والتعليم من خالل الدورات الى ربما وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة 
 .فيهاة تعليم الطلبة طرق التفكير وحل المشكالت حث المعلمين على ضرور

وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة الصف العاشر يكتسبون مظاهر التفكير الرياضي التالية 
التفكير المنطقي، والتخمين، والتعبير بالرموز، واالستنتاج، واالستقراء، والنمذجة، واالستيعاب، (
ى هذه النتائج الى أن مناهج الرياضيات الحديثة ويمكن أن تعز% 50بنسب زادت عن ) التطبيقو

أصبحت تركز على مهارات تنمي التفكير من خالل التركيز على تدريبات وتمارين تتعلق 
باكتشاف االنماط ، كما تعطي المناهج الحديثة في الرياضيات أهمية لموضوع التقدير من خالل 

 وأظهرت النتائج أيضاً إكتساب . لحجومان واتدريب الطلبة على مهارات تقدير األطوال واألوز
البرهان الرياضي بنسبة دون المستوى المطلوب حيث حصلت هذه المهارة على الطلبة لمهارة 

شطناوي، (؛)1986أبو زينة، (         كل من   ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة%47على نسبة 
مناهج الرياضيات الحديثة ربما وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن  .)Mubarak,2005(؛ )1982

 والتمارين التي تتطلب استخدام مهارة البرهان الرياضي مما ال تركز بشكل كاف على التدريبات
  .يؤدي إلى صعوبة استخدام هذه المهارة لدى الطالب

و هذا بدوره يشير إلى أن مناهج الرياضيات الحالية ما زال يعوزها االهتمام و التوجيه نحو تنمية 
  .الب على البرهان و المناقشات التي تدل على المحاكمات االستدالليةالط

وتعزو الباحثة أيضاً هذه النتيجة ربما إلى عدم دمج مهارات التفكير الرياضي في المنهاج لتصبح 
الى تدريس المعلمين في أيضاً وقد يعود السبب نهجاً في التدريس وخاصة البرهان الرياضي، 

 الرياضي الدنيا وإهمال مهارات التفكير الرياضي كيز على مهارات التفكيرالمدارس حيث يتم التر
العليا، وعدم إثارة تفكير الطلبة من قبل المعلمين مما يؤدي إلى عدم توسيع بناء وفهم الطلبة 

 .الرياضي
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 : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع 4.5

 
اضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة هل يختلف مستوى مهارات التفكير الري: الذي نصه

 ؟ بيت لحم باختالف الجنس

في  )    α>0   05.(ودلت النتيجة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
ذكر، (مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم تعزى للجنس 

  ).أنثى

 
أبو الجديان ، ( ، ودراسة )2008( والعبسي، )1998(اسة كل من لطفية وتتفق هذه النتيجة مع در

. الذي أظهرت عدم وجود فروق بين الجنسين في امتالك مهارات التفكير الرياضي)  1999
التي  ) Mubarak ,2005(ومبارك  ) 1993(وتتعارض هذه النتيجة مع دراسة كل من عابد 

وجود ) 2007الرجعي، ( وأظهرت دراسة .ناث أفضلالتفكير الرياضي عند اإلوجدتا أن مستوى 
 .فروق بين الجنسين في امتالك مهارات التفكير الرياضي ولصالح الذكور

وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة المتوقعة الى عدة متغيرات من أهمها المحتوى واالساليب والظروف، 
دريس المحتوى قد تكون متشابهة فالمحتوى نفسه تدرسه االناث والذكور، واالساليب المتبعة في ت

بين المعلمين والمعلمات، والظروف التي تعيشها الطالبات والطالب من ظروف اجتماعية ونفسية 
 . وسياسية واقتصادية هي الظروف نفسها، لذا جاءت هذه النتيجة تؤيد هذا التوقع

 
  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5.5

 
توى مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة هل يختلف مس: الذي نصه 

  ؟)حكومية ، خاصة ( بيت لحم باختالف الجهة المشرفة 

في )    α>0  05.(ودلت النتائج على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
زى للجهة المشرفة مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة بيت لحم تع

ولم تجد الباحثة أية دراسة من الدراسات السابقة التي استخدمتها تبحث في  ).حكومية، خاصة(
لى ان المدارس الخاصة والحكومية إ  ربماوتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة اختالف الجهة المشرفة

ها الجميع على حد سواء  ويلتزم ب وإدارياًتخضع ألنظمة وقوانين وزارة التربية والتعليم فنياً
باالضافة إلى أن مديرية التربية والتعليم ترسل مشرفيها الى المدارس الخاصة لالشراف على 
تدريس الطلبة من قبل المشرفين التربويين، وتطبق عليها االختبارت الوطنية والدولية، وتشرك 

 .معلمين المدارس الخاصة في الدورات التي تعقدها
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  التوصيات 6.5
 

 : نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بما يأتي  علىاًءبنا

 :للتربويين 
 

إعادة النظر في بناء مقررات الرياضيات وتضمينها مهارات التفكير الرياضي  -
 .وخاصة في الصفين السادس والثامن األساسيين

 . تدريب المعلمين على مهارات التفكير الرياضي الستخدامها في التدريس -

      مج تدريبي لمعلمين الرياضيات قائم على استراتيجيات تنمي مهارات إعداد برنا -

 .التفكير الرياضي      

وزارة  يامعات ومراكز التطوير التربوي فتوثيق الصلة بين كليات التربية في الج -
 .التربية والتعليم لالهتمام بمهارات التفكير الرياضي لدى المعلمات 

 
 : للباحثين

 
 .الرياضيات للمرحلة الثانويةتحليل كتب  - 

 .إجراء المزيد من األبحاث حول مهارات التفكير الرياضي لكافة الصفوف - 
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 .ج وطرق التدریسهج، التعلیم،الجمعیة المصریة للمناهالقومي الحادي عشر، العولمة ومنا

 
 
 

 ،"مهارات التفكير الرياضي الالزمة طالبات رياضيات الصف األول متوسط)"2008(المقاطي، بتول
 . المملكة العربية السعودية-رسالة ماجستير غير منشورة، آلية التربية، جامعة أم القرى

 
استخدام برنامج الكورت للتفكير في تدريس وحدة المنطق   فعالية).2003(سوسن  موافي،

،الجمعية جدة  االستداللي لدى طالبات الصف االول الثانوي بمدينةالرياضي على التحصيل والتفكير
 .المصرية لتربويات الرياضيات، المؤتمر العلمي الثالث، دار الضيافة،جامعة عين شمس

 
 

 ، بیروت ، المكتبة  تعلیم وتعلم الریاضیات ، ) 1989(   مینا ، فایز مراد و المفتي ، محمد
 .األمویة ، لبنان

 
التفكير الرياضي في كتب الرياضيلت في مرحلة التعيم االساسي في ). 2004(وسى نجم، خميس م

 . ، أطروحة دكتوراة ، الجامعة االردنية ، االردن االردن

 
 ، الریاض ،دار النحوىالمنهج اإلیماني للتفكیر ،  ) ٢٠٠٠( النحوي ، عدنان 

 
 على حل المسالة الرياضية التفكير الرياضي وعالقته بالقدرة ).1988( ، فاطمة محمد  نصر

 رسالة والتحصيل في الرياضيات عند طلبة تخصصي العلوم والرياضيات في كليات المجتمع،
 .ماجستيرغير منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن 

 
كلية : عمان.3دراسات في المناهج واألساليب العامة، ط). 1984(هنري، صالح، وعليان، هشام 

 .عمان

 
 .29، رسالة المعلم. المؤتمر الوطني األول للتطور التربوي ). 1988(ربية والتعليم وزارة الت

 
رسالة ماجستير غير . أنماط التفكير الرياضي لدى طالب المرحلة االعدادية). 1991(يونس، محمد

 .منشورة، جامعة اليرموك ، إربد ، االردن 
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 إختبار التفكير الرياضي) :1(ملحق رقم 

 
 :عزيزي الطالب

فقرة تقيس ) 36(، وهو يتألف من ياس قدراتك في التفكير الرياضييهدف هذا االختبار الى ق
 .قدرات مختلفة 

 
 نك أن تقرأ هذه الفقرات قراءة متمعنة ثم االجابة عنها المطلوب م

 
 حاول أن تستغل كل المعلومات المعطاه في السؤال *
 
 في أسئلة االختيار من متعدد إختر دائما االجابة التي تعتقد أنها صحيحة*
 
  بدون إجابةال تترك سؤاالً*
 
 زمن االختبار ساعة ونصف*
 

، وتأكد أن هذا ؤثر من قريب أو بعيد على عالماتكتبار ال ت فإن إجابتك على هذا االخوأخيراً
 االختبار هو الغراض الدراسة والبحث مما يعود عليك بالفائدة 

 
  - - - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -:االسم 

  
  - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -:الصف 

 
 - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - - -- - -- :المدرسة 

 
 - - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -:الشعب 

 
 - - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- :الجنس

 
 
 
 
 
 



82 
 

كم مربعا يلزم لتكوين الشكل السادس إذا استمر تكوين االشكال على النمط االتي)1س  

 
 

    
     االول                          الثاني                             الثالث        

 
 :عدد المربعات المكونة للشكل السادس يساوي 

46)                     د42)                         ج36)                    ب24)أ  

 

 :أكتبي الحدين التاليين في المتتالية اآلتية) 2س
 

2  ،   3  ،   5  ، 8 ، 13 ، - - - --- - - -، - - -- - - - -- - -. 
 

 :             إستنتج القاعدة ) 3س

 1=21 
1+3=22 

1+3+5=23 
1+3+5+7=24 

 )ن عدد طبيعي  ( - - - -- -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- =2القاعدة هي ن 
 

) ص ( د عمر والد سعيد يزيد عامين عن أربعة امثال عمر ابنه ، إذا كان عمر الوال) 4س
 ) .س ( وعمر االبن 

 - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - فإن عمر الوالد بداللة عمر االبن هو 

 

  - - - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - -=    ث 
********************************************************* 

 

دنانير 3يريد محمد طباعة بطاقات دعوة لعرسه فإذا كانت تكلفة الطباعة لكل بطاقة ) 5س
   فإذا اراد محمد طباعة ) مهما كان عدد البطاقات ( دينار 50باإلضافة الى مبلغ ثابت قيمته

 .الذي سيدفعه لصاحب المطبعة بالرموز ) ث ( عبر عن الثمن . من البطاقات ) ن (
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 متراً، تتوسطها بركة سباحة  ) س( في الشكل المجاور قطعة أرض مربعة الشكل طولها ) 6س

 ، عبر عن مساحة االرض المتبقية بالرموز )  م 4( وعرضها )  م 6(  مستطيلة الشكل طولها 

 

 
                                      

 

                    
 
 

                                       س                                                    
   

 
 

 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  = مساحة االرض

 
********************************************************* 

 ) 4(تصب حنفيتا ماء في حوض إذا فتحت الحنفية االولى وحدها فإنها تمأل الحوض في ) 7س
 فبعد كم ساعه ساعات فإذا فتحت الحنفيتان معاً ) 3 ( ساعات ، وتملؤه الثانية وحدها في

؟يمتلىء الحوض    

 

 أكثر من ثالث ) أكثر من ساعتين وأقل من ثالث  د) أقل من ساعتين  ج) ساعتان    ب) أ

 

     ****************************************************** 

صفحة من صفحات الكتاب ، وفي ) س  ( اشترى أحمد كتابا وقرأ في اليوم االول )  8س
صفحة أقل مما )15(اليوم الثاني قرأ ضعفي ما قرأه في اليوم االول ، وفي اليوم الثالث قرأ 

أحمد في االيام الثالثةي مما يلي يمثل مجموع ما قرأه قرأه في اليوم االول أ  .  

15+س4)       د15 - س 4)        ج15س ـ 3)         ب15+س 3)أ  

            
************************************************** 

 
 م6              

    
 م4
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أي االطوال التالية . مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع الثالث ) 9س
 .تصلح أن تكون أضالعا لمثلث 

4،4،9)                د6،5،12)              ج3،4،6)              ب5،7،12)أ  

          
 حدد قيمة الصواب للعبارة التالية                                                         ) 10   س

 3 ال تقبل القسمة على  9 عدد أولي و 3)أ

 -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - 
 
 
 
 
 حدد قيمة الصواب للعبارة التالية ) 11س

 . درجة 360فقط إذا كان مجموع زواياه للشكل الرباعي أربعة أضالع إذا و

 -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - 
 
 .إذا هبت الرياح فإنه ينزل المطر : انف العبارة التالية ) 12س
 
 

****************************************************** 

 
 نزل المطر:  الحرارة ،ن ارتفعت درجة: الشمس مشرقة ، ل : إذا كانت ف) 13س

 .عبر عن الجملة التالية بالرموز 

 .ترتفع درجة الحرارة إذا وفقط إذا اشرقت الشمس
 
 
 
  
  
 
 . عدد زوجي  2أثبت أنه إذا كانت س عدد زوجي فإن س) 14س

- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -
 - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - --

 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - 
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فأي من المنحنيات التالية . منحنى االقتران الفردي يكون متماثال حول نقطة االصل ) 15س
 . يمثل اقترانا فرديا

 
 
  
 )د)                     ـــــــــــ  ج)    ـــــــــ    ب  ) أ

 
 
 
 
 
 يساوي) ن(وع قياسات الزوايا الداخلية للمضلع الذي عدد أضالعه مجم) 16س

 : قائمة هو مضلع )12(المضلع الذي مجموع قياسات زواياه يساوي , زاوية قائمة ) 4ن ـ 2( 

 خماسي) ثماني                    د)  سباعي           ج) سداسي           ب) أ
 

****************************************************** 

 
 .إذا فاز الفريق االول في المباراه فإن الفريق الثاني سوف يفوز ) 17س

 فهل تعتقد أن الفريق االول قد فاز. إذا علمت أن الفريق الثاني لم يفز في المباراه

 ال      ) نعم                 ب) أ 

******************************************************  

 أعط مثاال يبين خطأ العبارة التالية )18س
    

 ص +     س   =       ص      +                 س   

****************************************************** 

  
  
  
 محمد عنده قلم أحمر أو قلم أزرق  ) 19س

   ن عنده قلم أزرقفهل تتوقعي أن يكو. إذا علمت أن محمد ليس عنده قلم أحمر 

 ال) نعم                        ب) أ 
 

************************************************** 
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 : ما الشكل الذي يظهر فيه محور التماثل ) 20س

 
 )  د)                 ج)                 ب)                   أ 
  
  
  
  
 
 
 : هو ) 3، 2- (،ص  ) 3 ، 2(بالنقطتين  س الخط المستقيم المار ) 21س

 عمودي على محور السينات) خط أفقي                                      ب) أ

 يقطع محور السينات الموجب) يمر بنقطة االصل                          ج) ج

****************************************************** 

 
 :صفر ، فإن هذه النقطة تقع = ، حيث س  ) 0س ، (  إحداثيات نقطة ما إذا كانت) 22  س

 في الربع الرابع) في الربع الثاني                               ب) أ

 على محور السينات) على محور الصادات                          د) ج
 

****************************************************** 

 
 3،4،5إذا كانت أطوال أضالع المثلث س ص ع القائم الزاوية هي ) 23س

 6،8،10وكانت أطوال أضالع المثلث أ  ب  ج القائم الزاوية هي 

 15 ، 12 ، 9وكانت أطوال أضالع المثلث ل و ي القائم الزاوية هي 

 - - -- -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -إقترح أطوال أضالع لمثلث رابع قائم الزاوية 
 
  

****************************************************** 

 
 
كتبت البطاقات الثالثة التالية حسب قاعدة معينة ، أوجد هذه القاعدة في البطاقة الرابعة ) 24س

. 
 

                                
                                     

               
 

 ) س ،  ص  ( )3 ،2(
 )4، 5ـ ( 
  ) 4 ،5(  )3 ،4( 

 (            )     )2، 3ـ(   )3 ،4ـ ( 



87 
 

***              ******************************************** 
 

      
                                                                                                                  

  صورة السهم في  الشكل التالي بعد انعكاسه حول محور الصادات  هو ) 25س
  
 
 
 

   
 

( د)                                                            (ج)            (ب)    (أ ) 

 
 

- - - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -:السبب
- - - - -- - -- - - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - - 

 
****************************************************** 

 
م  من بناية ، فإذا كان 40يقف رجل على بعد . مثل المسألة التالية بالرسم دون حل ) 26س

 .مترا ، احسب زاوية ارتفاع البناية 20ارتفاع البناية 

 - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - --
 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -
 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - 

****************************************************** 
 
  
  
 قدر ارتفاع عمود الكهرباء   ) 27س

 -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- -
 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -
 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -   
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فأي من الزوايا التالية هي زوايا .  درجة 180إذا كانت مجموع قياسات زوايا المثلث ) 28س

 . لمثلث 

  درجة90 درجة ،  50 درجة ،30) أ

  درجة70 درجة ، 80 درجة ، 30) ب

  درجة60 درجة ، 50 درجة ، 60) ج

  درجة30 درجة ، 20 درجات ، 110) د
 

*************************************************** 

 في الشكل أدناه ، إذا شد الخيط ليصبح مستقيما ،أي مما يلي االقرب على طوله ؟ ) 29س
 
 
 
 
8       7       6       5       4       3       2       1       0  
 
 8)                             د6)                  ج5)                   ب3) أ 
  

****************************************************** 
             

س ع ، إذا علمت أن قياس زاوية = س ص ع مثلث متساوي الساقين فيه س ص ) 30 س 
س                                         .                     درجة ، ما قياس الزوايا األخرى55= س ص ع 

 - - - -- - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - --                                                        
- - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -                 

                                                                       ص                ع          
 
 
 
 درجة أجد كل زاوية من الزوايا 70= س ص ع م متوازي أضالع فيه زاوية س  ) 31س

 .االخرى مع بيان السبب 

- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -
 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -

 - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - -- - -- - - - -- - -- -
 - -- - -- - - - -- - -- - - - - 
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 )مع ذكر السبب ( المجهولة في الشكل المجاور ) س ( إحسبي قياس الزاوية  ) 32س
 
 

 -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - 

 
  س      90      40                                                                      

 
****************************************************** 

 :  سم ، فإن مساحته تساوي4 سم ، وارتفاعه 6مثلث طول  قاعدته    ) 33

  سم 10)  سم        د36)               ج2 سم12)                  ب2 سم24)     أ
 

****************************************************** 
 

  -:حل المعادلة التربيعية التالية ) 34س 

 صفر       = 15 –س 2 – 2           س

- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -
 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -

 -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - -- - -- - - - - 
 

  
 
 
  
 

 - :يساوي    ) 7، 2( ، ) 2، 1( ل المستقيم المار بالنقطتين مي ) 35س 

       9)                  د6)                  ج5)                   ب4)      أ

****************************************************** 
 
 الصادات الموجب وحدات باتجاه محور) 5( بانسحاب بمقدار ) 5، 2- ( صورة النقطة ) 36س

. 

 )                 5، 2) ( د)              5، 0) ( ج )            0، 2- ) ( ب)       5- ،7- ) (     أ
 

 انتهت االسئلة
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  )2(ملحق رقم 
 
 

 تحكيم فقرات التفكير الرياضي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

 التفكير الرياضيتحكيم فقرات اختبار 

 
 

 ة/ة ــــــــــــــــــ               المحترم/حضرة المحكم 
 

مهارات التفكير الرياضي في كتب الرياضيات للمرحلة االساسية : تقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
كمتطلب للحصول على شهادة . العليا في فلسطين ومدى إمتالك طلبة الصف العاشر لها  

 .امج أساليب التدريس من جامعة القدس الماجستير في برن
 

ونظرا لما عرف عنكم من معرفة واسعة واطالع عميق وعلم نابض وانتماء للمسيرة التعليمية فإني 
أرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم اإلطار التحليلي المرفق وإبداء الرأي حول فقراته وبنوده 

 .حظاتكم وتوجيهاتكم والتفضل بإثراء اإلطار بخبراتكم وعلمكم من خالل مال
 

 .واقبلوا فائق التقدير واالحترام 
 
 
 
 
 
 
 

 سحر جميل الجابري : الباحثة 
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  )3( ملحق رقم 
 
 

 أمثلة من الكتب على مهارات التفكير الرياضي
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

  

  
 
 
 



93 
 

 أمثلة من الكتب على مهارات التفكير الرياضي ):3( ملحق رقم 
ةالمهار الرقم الصفحة الص

 ف
 السؤال

 . هو موجب دائما 5+ س 2 – 2أثبت أن المقدار س التاسع 70 3 البرهان
التعبير 
 بالرموز

العاشر 14 3  أعبرعن الجمل اآلتية بالرموز، مستخدما ف، ن، م، ل

 لمطراترتفع درجة الحرارة إذا وفقط إذا اشرقت الشمس ولم ينزل  )أ
التفكير 
 المنطقي

 

عاشرال 14 1  أجد قيمة الصواب للعبارات اآلتية

 " عدد فردي فقط إذا كان س عددا أوليا2س
التفكير 
 المنطقي

العاشر 17 3  :إنف العبارات اآلتية

 إذا هبت الرياح فإنه ينزل المطر

 إن تدرس تنجح

 المذياع يعمل فقط إذا وجد تيار كهربائي
التعبير 
 بالرموز

العاشر 29 3  : بالرموزعبر عن الجمل التالية

 بعض مربعات األعداد الحقيقية سالبة

 حاصل جمع أي عددين حقيقين هو عدد حقيقي
التعبير 
 بالرموز

العاشر 29 2  عبر عن الجمل التالية باتلرموز

 كل شكل رباعي هو متوازي أضالع

 6، يقبل القسمة على 3كل عدد صحيح يقبل القسمة على 

 .4 يقبل القسمة على ، وال2يوجد عدد طبيعي يقبل القسمة على 
التفكير 
 المنطقي

العاشر 31 2  إنف العبارات التالية

 جميع األفاعي حيوانات زاحفة

 بعض الخيول لطيفة

 بعض الرياضيين غير اجتماعيين

 جميع األطفال أبرياء
العاشر 32 1 البرهان  استخدم اسلوب البرهان المباشر إلثبات صحة العبارات اآلتية

 عدد زوجي)1=ن(، فإن ن"بيعياط" إذا كان ن عددا

 الزوايا المتقابلة في متوازي األضالع متساوية
العاشر 32 3 البرهان  فإن أ عدد فردي"فرديا"  عددا2برهن أنه إذا كان أ
العاشر 35 1 البرهان  برهن صحة العبارات اآلتية

 م عدد زوجي+ ، فإن ن "زوجيا" ، م عددا"فرديا" إذا كان ن عددا
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  السادس 87 1 التطبيق
 سم12سم ، 10ما مساحة معين قطراه 

 أآمل النمط اآلتي السادس 38 6 االستقراء
 

12  ،  9,5 ،  8،   .........،........  
 أآمل النمط اآلتي  السادس 46 8 االستقراء

 
312,5 ،  62,5 ، 12,5، ........... 

16,8   ،  8,4  ،   4,2،..... 
 
 

 مباشرة ؟ )  44( عدد الذي يلي العدد ما ال السادس 101 7 التخمين
 

 مباشرة ؟ ) 1000( ما العدد الذي يسبق العدد  السادس 101 8 التخمين
 

عدد مكون من ثالث منازل ومكتوب بالنظام الخماسي ،  السادس 105 3 التخمين
 وأضيف له واحد فإنه يصبح ذا أربع منازل ما العدد ؟

ندما نقول أن معرفة ضلعين وزاوية غير ماذا نقصد ع السادس 69 4 االستيعاب
 محصورة بينهما ال تكفي إلنشاء المثلث ؟

سم 7سم ، 5سم ، 12: هل يمكن رسم مثلث أطوال أضالعه  السادس 68 4 االستيعاب
 ولماذا ؟

 االستيعاب
 

    أولي ؟ ولماذا؟987654321هل العدد  السادس 126 4

 االستنتاج
 

 نون مساحة المعيننشاط الستنتاج قا السادس 87 _

 االستنتاج
 

 نشاط الستنتاج قانون مساحة المثلث السادس 81 _

 البرهان
 

35      ==             5 3بين أن  السادس 123 3  

 52     =     22    +   3 2بين أن  السادس 123 4 البرهان
 

 البرهان
 

     22     =   32   ـــــ    52بين أن   السادس 123 5

 لنمذجةا
 
 
  
  
  
  
 

 في الشكل اآلتي ظلل المنطقة التي تعبر عن ناتج السادس 3 5
1         3X              

       4              4              
 

  السادس 22 2 النمذجة
 :ارسم شكال يمثل آال من العمليات اآلتية 

     1    2               1            
      4                       2                       
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  أرباع ؟8آم واحدا صحيحا في )أ الخامس 38 7 التخمين

 
 التخمين

 
  ربعا؟20آم واحدا صحيحا في ) الخامس 38 7

من  . 3 وعدد عوامله األولية 200 ، 100عدد محصور بين  الخامس 115 5 التخمين
  ما هو العدد ؟11 ، 3عوامله 

 
  .4 يقبل القسمة على 4إعتقد يوسف أن أي عدد رقم آحاده  خامسال 127 5 البرهان

 
 أعطي مثاال يبين خطأ اعتقاد يوسف

 : طيارات أطفال مختلفة 3على شبكة المربعات اآلتية ارسم  الخامس 97 4 النمذجة
 

استخدم شجرة العوامل لتحليل آل عدد فيما يأتي إلى عوامله  الخامس 114 2 النمذجة
 :األولية 

 175)                           ب36)أ
 االستقراء

 
 

) أ . م . ويرمز له بالرمز ق ( القاسم المشترك األآبر لعددين  الخامس 117 2
 .هو أآبر عدد يقبل القسمة عليه بدون باق 

 :أآمل النمط  الخامس 125 5 االستقراء
، . .....................، .................  ، 9  ،  4  ،  1)أ

............ 
 

استنتاج أن مجموع قياسات زوايا الشكل الرباعي يساوي دورة  الخامس 61 3 االستنتاج
   .0 360آاملة أو 

 
 

) منتظم ( أميز المضلعات المنتظمة فيما يأتي بكتابة  الخامس 59 5 االستيعاب
 :واذآر السبب في آل حالة ) غير منتظم ( أو
 
 
 

 االستيعاب
 
 
 

2 84 
 
 
 

 

)2(الخامس  ما العالقة بين السنتيمتر المربع والملمتر المربع ؟

 
 النمذجة

 
1 

 
10 

 
)2(الخامس

 
 أمثل على خط األعداد الكسور التالية

   1      ،       2  ،     3        

       4            4        4               
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)2(الخامس 64 1 االستنتاج  ، أحرك الفاصلة 10 على عند قسمة عدد عشري
 .العشرية منزلة واحدة إلى اليسار 

 
)2(الخامس 75 3 التخمين    ؟5 , 4 آان الناتج 3ما هو العدد الذي إذا ضرب في 

 
)2(الخامس 75 7 االستقراء  أآمل النمط 

   ، 16,2   ،  32,4   ، 64,8)أ
)2(الخامس 75 7 االستقراء  أآمل النمط

5000 ،  1000، 200 ،  40، ..  
)2(الخامس 131 1 التطبيق  للقيم في آل حالة ) المعدل ( أجد الوسط الحسابي 

 12  ،  10  ،  8   ،  6)أ
   5,2   ،  2,3    ، 1,5) ب

أآتب آال من المجموعات اآلتية بطريقة الصفة المميزة  السابع 10 1 النمذجة
 :لكل منها ثم أمثلها بأحد أشكال فن 

 عالممجموعة قارات ال)أ
 13 ، 5مجموعة األعداد الزوجية المحصورة بين )ب
 

 أي المجموعات اآلتي منتهية وأيها غير منتهية مع ذآر السبب  السابع 20 1 االستيعاب
 مجموعة طلبة مدارس فلسطين)أ
 36مجموعة عوامل العدد)ب
 7مجموعة األعداد الزوجية التي هي أآبر من ) ج

 الثامن 81 1 التطبيق
 
 
 
 
 
 
 

 دينلر ، وضعت بحساب 4500ب جملة مبلغ احس
% 12 شهرا بسعر الفائدة 18الربح المركب لمدة 

 .سنويا 
 

  الثامن 65 2 التخمين
 :سم 9= سم ، ب ج 6= أ ب ج مثلث فيه أ ب 

 أخمن قيمة ممكنة للضلع أ ج) ب 

 أخمن قيمة غير ممكنة للضلع أ ج ) ج
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 النمذجة

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
98 
 

 
 
 
 
 الثامن
 

 
عت إحدى المزارع كميات من الخضار والفواكه بالمبالغ با

 :المذكورة إزاء كل منها بالدنانير كما في الجدول اآلتي 

أمثل هذا الجدول بيانيا باألعمدة)أ  

 .أمثل هذا الجدول بيانيا بالقطاعات الدائرية )      ب
 

  طالب كما يأتي بالسنوات ) 7( إذا كانت أعمار  الثامن 105 2 التطبيق

8 ،12 ، 10 ، 9 ، 11 ، 13 ، 7  

 احسب الوسط الحسابي لهذه االعمار)أ
 البرهان

 
 
 
 

هذه االعمار عن ) انحرافات (أثبت أن مجموع فروق  الثامن 105 2
صفر= وسطها الحسابي   . 

أي العالقات اآلتية انعكاسية وأيها غير انعكاسية  التاسع 14 1 االستيعاب
 ، مع ذآر السبب 

 آبر على مجموعة االعداد الصحيحةعالقة اال)أ
 :أوجد قيمة كل من النسب المثلثية اآلتية  العاشر 19 2 العاشر

 600جتا )            ب240جا )أ
 

 النمذجة
 
 
 
 
 
 

1 19 
 
 
 
 

 
 العاشر

ارسم كال من الزوايا اآلتية محددا الربع الذي يقع فيه ضلع 
 :انتهائه وزاوية إسنادها 

                   1280 )             ب800)أ

 أجد كل 700أ ب ج د متوازي أضالع في زاوية أ تساوي  )2(الثامن 35 2 االستيعاب
 .زاوية من الزوايا األخرى للشكل وأبين السبب في كل حالة 

= سم ، س ن 5=س ص ع ن متوازي أضالع فيه س ص  )2(الثامن 35 2 االستيعاب
 والزوايا األخرى  أجد جميع األضالع550=سم ، زاوية ع9

 .للشكل مبينا السبب في كل حالة 
اكتب الفضاء العيني لتجربة إلقاء قطعة نقد معدنية وحجر نرد  )2(الثامن 113 2 النمذجة

معا مرة واحدة ومالحظة الوجهين الظاهرين وذلك باستخدام 
 .المخطط البياني 
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ء قطعة نقد ثالث مرات على أكتب الفضاء العيني لتجربة إلقا )2(الثامن 113 3 النمذجة

التوالي ، ومالحظة األوجه الظاهرة ، وذلك باستخدام 
 .المخطط الشجري 

البرهان 
 الرياضي

أ ب ج د شكل رباعي قطراه متساويان ومتعامدان وينصف  )2(الثامن 49 1
 .كل منهما اآلخر أثبت أن الشكل مربع 

 60تاج = 1 – 030 2جتا2أثبت أن  )2(الثامن 92 3 البرهان
 

البرهان 
 الرياضي

جاس جتاس + 1 = 2)جتاس + جاس ( أثبت صحة المتطابقة  )2(الثامن 99 1
 

 سم12احسب مساحة سطح كرة إذا كان قطرها  )2(الثامن 77 1 التطبيق
 

احسب مساحة سطح نصف كرة مفتوحة إذا كان نصف القطر  )2(الثامن 77 2 التطبيق
 سم8

 سم8 حجم الكرة التي قطرها احسب )2(الثامن 78 1 التطبيق
  15 1 التطبيق

 :حلل العبارات اآلتية  )2(الثامن

 9+  س  6  +  2س) أ

 25+  ص 10 -   2ص) ب
 
 
 
 

 
 
 

 االستقراء

 
 
1 

 
 
 
16 

 
 
 
 )2(الثامن

 
 :   بشكل عام 

+ س ص   + 2س) (  ص –س   = ( 2 ص-  3س
   )2ص

التعبير 
 بالرموز

وحدة  ) 7 –س 13  + 2س2 ( مستطيل مساحته   )2(الثامن 11 3
 أعبر عن بعدي المستطيل بداللة س. مربعة 

 )2(الثامن 15 2 التخمين

أكمل الحدود الناقصة في العبارات اآلتية لتصبح مربعات 
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 كاملة 

   =36            + -    2   س

 
 سم ؟12سم ، 10مساحة معين قطراه ما السادس 87 1 التطبيق

 
 التخمين

 
 

  أرباع ؟8آم واحدا صحيحا في ) مسالخا 38 7

 التخمين
 
 

  ربعا ؟20آم واحدا صحيحا في  الخامس 38 7

من  . 3 وعدد عوامله األولية 200 ، 100عدد محصور بين    الخامس 115 5 التخمين
  ما هو العدد ؟11 ، 3عوامله 

 التطبيق
 
 
 
 
 

  الخامس 32 2
 أجد ناتج الضرب 

36842 X 11  

أوجد مساحة القطعة الدائرية التي طول نصف قطر دائرتها  عاشرال 40 1 التطبيق
 0 135سم وزاويتها المركزية 12

 40 2 التطبيق
 
 
 

 

سم عن مركز الدائرة ، 3سم ويبعد مسافة 8وتر في دائرة طوله  العاشر
 .أوجد مساحة القطعة الدائرية الصغرى الحادثة من هذا الوتر 

 
 

التعبير 
 بالرموز

 
 
1 

 
 
10 

 
 
 أآتب آال من المجموعات اآلتية بطريقة الصفة المميزة  سابعال

 مجموعة قارات العالم)أ
 مثل المجموعات التالية بأشكال فن السابع 10 2 النمذجة

 13 ، 5 مجموعة األعداد الزوجية المحصورة بين 
أي المجموعات اآلتي منتهية وأيها غير منتهية مع ذآر  السابع 20 1 االستيعاب

 :السبب 
 مجموعة طلبة مدارس فلسطين)أ
 36مجموعة عوامل العدد)ب
 7مجموعة األعداد الزوجية التي هي أآبر من ) ج
 

 الثامن 81 1 التطبيق

 دينلر ، وضعت بحساب الربح 4500احسب جملة مبلغ 
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 .سنويا % 12 شهرا بسعر الفائدة 18المركب لمدة 
دراسة الثانوية العامة وكانت تقدم طالب المتحان شهادة ال الثامن 110 1 التطبيق

 :عالماته في ستة مباحث كما يأتي 

82 ، 75 ، 83 ، 70 ، 93 ، 78 

 أجد الوسط الحسابي لعالمات هذا الطالب
أثبت أن مجموع انحرافات العالمات عن الوسط الحسابي  الثامن 110 1 البرهان

 .يساوي صفر 

 الثامن 105 2 التطبيق
 ب كما يأتي بالسنواتطال ) 7(  إذا كانت أعمار 

12 ، 10 ، 9 ، 11 ، 13 ، 7 

 احسب الوسط الحسابي لهذه االعمار)أ

هذه االعمار عن وسطها ) انحرافات ( أثبت أن مجموع فروق ) الثامن 105 2 البرهان
 صفر= الحسابي 

 البرهان
 
 

 أثبت أن الوتر في المثلث القائم الزاوية هو أكبر األضالع طوال  الثامن 63 1

 التطبيق
 

  )0 ، 1(  ، ويمر بالنقطة 2 –أجد معادلة المستقيم الذي ميله  التاسع 18 1

أرسم في المستوى الديكارتي القطعة المستقيمة الواصلة بين  التاسع 14 1 النمذجة
  ) .4 ، 0( ،ب  )0 ، 5( النقطتين أ

رة ، د منتصف أب قطر في دائرة مركزها م ، ج نقطة على الدائ التاسع 111 4 البرهان
الوتر أج ، هـ منتصف الوتر ب ج   ، أثبت أن زاوية د م هـ 

  = 900 
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االستيعاب   التاسع 18 2
أي العالقات اآلتية انعكاسية تماثلية ، متعدية ، تكافؤ مع ذكر 

 السبب 

عالقة عمودي على مجموعة المستقيمات في المستوى )أ
 الديكارتي

 ات في المستوى الديكارتيعالقة يطابق على مجموعة المثلث)ب

 عالقة في نفس الصف على مجموعة طالب مدرستك)ج

 :أحل المعادالت التربيعية اآلتية  التاسع 51 1 التطبيق

 0 ) = 11 –س (  س 

 0 ) =1 –س (  س 2

 :استخدم طريقة إكمال المربع لحل المعادالت التربيعية اآلتية  التاسع 55 1 التطبيق

 18= س 2 – 2س) أ

 5+س 12 = 2س3) ب

   ، 5- س2) = س( ، هـ 1 +2س)= س(إذا كان ق التاسع 81 7 البرهان

 )0(هـ)*0(ق)=0) (هـ * ق ( أثبت أن 

 هو عامل من عوامل 3-استخدم القسمة الطويلة إلثبات أن س التاسع 85 4 البرهان
 27- 3س

 . هو موجب دائما 5+ س 2 – 2أثبت أن المقدار س التاسع 70 3 البرهان

تعبير ال
 بالرموز

 أعبرعن الجمل اآلتية بالرموز، مستخدما ف، ن، م، ل العاشر 14 3

ترتفع درجة الحرارة إذا وفقط إذا اشرقت الشمس ولم ينزل )أ
 المطر

التفكير 
 المنطقي

 

 أجد قيمة الصواب للعبارات اآلتية العاشر 14 1

 " عدد فردي فقط إذا كان س عددا أوليا2س
 
 

التفكير 
 المنطقي

 :إنف العبارات اآلتية العاشر 17 3
 إذا هبت الرياح فإنه ينزل المطر

 إن تدرس تنجح
 المذياع يعمل فقط إذا وجد تيار آهربائي

التعبير 
 بالرموز

 :عبر عن الجمل التالية بالرموز العاشر 29 3

 بعض مربعات األعداد الحقيقية سالبة
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 حاصل جمع أي عددين حقيقين هو عدد حقيقي
التعبير 

 رموزبال
 عبر عن الجمل التالية باتلرموز العاشر 29 2

 كل شكل رباعي هو متوازي أضالع

 6، يقبل القسمة على 3كل عدد صحيح يقبل القسمة على 

 .4، وال يقبل القسمة على 2يوجد عدد طبيعي يقبل القسمة على 
التفكير 
 المنطقي

 إنف العبارات التالية العاشر 31 2

 فةجميع األفاعي حيوانات زاح

 بعض الخيول لطيفة

 بعض الرياضيين غير اجتماعيين

 جميع األطفال أبرياء
 استخدم اسلوب البرهان المباشر إلثبات صحة العبارات اآلتية العاشر 32 1 البرهان

 عدد زوجي)1=ن(، فإن ن"طبيعيا" إذا كان ن عددا

 الزوايا المتقابلة في متوازي األضالع متساوية
 البرهان

 
 فإن أ عدد فردي"فرديا"  عددا2رهن أنه إذا كان أب العاشر 32 3

 برهن صحة العبارات اآلتية العاشر 35 1 البرهان

م عدد زوجي+ ، فإن ن "زوجيا" ، م عددا"فرديا" إذا كان ن عددا
 البرهان

 

 س  هو اقتران فردي2 +5س)=س(أثبت أن االقتران ق العاشر 42 2

 النمذجة
 

 تي بيانيا مثل االقتران اآل العاشر 44 2

 1 +2س)=س( ق

 :أوجد مجموعة حل المعادالت التالية العاشر 103 1 التطبيق

 14/ =س2/

 9 = 1/ + س/

التعبير 
 بالرموز

+ 

 التطبيق

 فإذا كان الثاني يساوي 15مجموع ثالثة أعداد موجبة يساوي  العاشر 109 3
 كون 1ثالثة أمثال األول بينما يزيد الثالث عن الثاني بمقدار 

 ث معادالت ثم حلها إليجاد هذه االعدادثال

التعبير 
 بالرموز

+ 

سم، كون 10=سم، وطول قطره 14= مستطيل مجموع بعديه  العاشر 111 3
 معادلتين ثم حاها إليجاد بعدي هذا المستطيل
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 التطبيق

االستيعاب )2(العاشر 53 4  .أي العبارات التالية صائبة وأيها خاطئة

 نفسهنظير العنصر المحايد هو 

 أي عملية ثنائية معرفة على ص تكون تبديلية

)2(العاشر 16 5 البرهان  45 2قا  = 45 2ظا+1: بين أن

)2(العاشر 101 1 البرهان في متوازي المستطيالت برهن أن مربع طول أحد األقطار 
 .يساوي مجموع مربعات أبعاد ثالثة أحرف متقاطعة في نقطة
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  محتويات الكتب):4(ملحق رقم
 الصف الوحدة المحتوى

 .مراجعة األعداد ضمن الماليين
 

 الخامس االعداد في المليارات

 األعداد في الماليين

 )عشرات و مئات الماليين(

  

 )الباليين(األعداد في المليارات
 

  

 التقريب
 

  

 .مقارنة األعداد
 

  

 .مسائل عامة و أنشطة
 

  

  على االعدادالعمليات .الجمع و الطرح

 .الضرب بعدد من منزلة واحدة
 

  

 .الضرب بعدد من منزلتين:
 

  

 الضرب بعدد من ثالث منازل
 

  

 .القسمة على عدد من منزلة واحدة
 

  

   .القسمة على عدد من منزلتين

 .القسمة على عدد من ثالث منازل
 

  

 ترتيب اجراء العمليات الحسابية
 

  

 .مسائل عامة و أنشطة
 

  

  الهندسة .مراجعة

   المنحنيات
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   .المضلع و الشكل الرباعي

   .متوازي األضالع

   حاالت خاصة لمتوازي األضالع

   أشكال رباعية اخرى

   .المثلث

   .انشاءات هندسية

   .الدائرة

   مسائل و أنشطة متنوعة

المجموعات ونظرية  المجموعات
 االعداد

 

 .4قابلية القسمة على 
 

  

   6و8قابلية القسمة على 

   التحليل الى العوامل

   المشترك األكبر)القاسم(العامل

   المضاعف المشترك األصغر

   العدد المربع و الجذر التربيعي

   مسائل و أنشطة

  الكسور العادية مراجعة

   مقارنة الكسور

   جمع الكسور

   طرح الكسور

   ضرب الكسور

   قسمة الكسور

   مسائل وأنشطة

  الكسور العشرية  مراجعة–تمهيد 

   األجزاء من األلف

   األجزاء من عشرة آالف

   مقارنة األعداد العشرية
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   جمع وطرح األعداد العشرية

   ضرب األعداد العشرية وقسمتها

   ضرب عدد عشري في عدد صحيح

   ضرب عدد عشري في عدد عشري

    صحيحقسمة عدد عشري على عدد

   مسائل وأنشطة

  القياس مراجعة قياس األطوال

   وحدات قياس المساحة

   مساحة المستطيل والمربع

   مساحة متوازي األضالع

المساحة الجانبية والكلية لمتوازي المستطيالت 
 والمكعب

  

   قياس الحجوم: 

   قياس الكتل واألوزان

   قياس الزمن

   مسائل وأنشطة

اإلحصاء واالحتماالت ة تمثيل البيانات بالصور واألعمدةمراجع  

   التمثيل البياني بالخطوط

   الوسط الحسابي

   التجارب اإلحتمالية ونتائجها المتوقعة

   مسائل وأنشطة

 السادس الكسور العادية .ضرب كسر عادي في كسر عادي اخر

   .ضرب عدد كسري في كسر عادي

    كسري اخرضرب عدد كسري في عدد

   .قسمة كسر عادي على كسر عادي اخر

   قسمة عدد كسري على كسر عادي

   قسمة عدد كسري على عدد كسري

   خواص العمليات على الكسور العادية

  الكسور العشرية تحويل كسر عادي الى كسر عشري
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   .الكسر العشري الدوري

   جمع األعداد العشرية و طرحها

 .ي على عدد صحيحقسمة عدد عشر
 

  

   قسمة عدد عشري على عدد عشري اخر

   تقريب األعداد العشرية

   مراجعة

  الهندسة المثلث

   المضلع المنتظم

   مجموع قياسات زوايا المضلع

   الزاوية الداخلية للمضلع المنتظم

   رسم المثلث

   رسم متوازي األضالع

   مساحة المثلث

   المعين

   منحرفشبه ال

   العالقات بين األشكال الهندسية

األعداد ونظرية  نظام الترقيم الخماسي
 األعداد

 

   التحويل من النظام الخماسي الى التحويل العشري

   التحويل من النظام العشري الى النظام الخماسي

   الجمع و الطرح في نظام الترقيم الخماسي

   تمثيل األعداد على خط االعداد

   األعداد الصحيحة السالبة

   مقارنة االعداد الصحيحة باالستعانة بخط االعداد

   جمع األعداد الصحيحة

   طرح األعداد الصحيحة

   قوة العملية الحسابية و أولوية اجرائها

   االسس
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   تحليل العدد

   الجذور التربيعية لألعداد الطبيعية

   .ةالجذور التكعيبية لألعداد الطبيعي

  الهندسة والقياس الدائرة

   محيط الدائرةرسم دائرة داخل مربع

   مساحة الدائرة

   المجسمات( األشكال ثالثية األبعاد 

   مفهوم الحجم

 
 رسم المجسمات على السطح المستوي

  

   المنشور الثالثي القائم

   االسطوانة الدائرية القائمة

   بناء المجسمات

   نبية للمجسماتالمساحة الجا

  النسبة والتناسب النسبة

   بعض خواص النسبة

   النسبة كمعدل

   التناسب

   استخدام التناسب في حل المسائل

النسبة المئوية  
 وتطبيقاتها

 

   النسبة المئوية

   صور أخرى للنسبة المئوية

 تحويل الكسور العادية والعشرية إلى نسب مئوية

 ة المئويةتطبيقات على النسب

  

   مسائل على النسبة المئوية

اإلحصاء واالحتماالت اإلحصاء  

   تمثيل البيانات باألعمدة

   البيانات الممثلة بالقطاعات الدائرية
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   االحتماالت

   التجربة العشوانية

  مقدمة للجبر التعبير الرمزي عن العدد المجهول

   المتغيرات

   المعادالت

 لسابعا المجموعات 

   المجموعة وعناصرها

   طرق كتابة المجموعات

   تمثيل المجموعات بأشكال فن

   االحتواء( المجموعة الجزئية 

 تساوي المجموعات
 

  

   المجموعة الخالية

 المجموعة المنتهية والمجموعة غير المنتهية
 

  

   العمليات على المجموعات

   المجموعة الكلية والمجموعة المتممة

  األعداد الصحيحة 

   مجموعة األعداد الصحيحة

   معكوس العدد

   القيمة المطلقة

   جمع األعداد الصحيحة

 خصائص عملية جمع األعداد الصحيحة
 

  

   طرح األعداد الصحيحة

   ضرب األعداد الصحيحة

   قسمة األعداد الصحيحة

  األعداد النسبية 

   العدد النسبي

   اد النسبيةتبسيط األعد
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   األعداد النسبية المتكافئة

   مقارنة االعداد النسبية

   تمثيل االعداد النسبية على خط االعداد

   جمع االعداد النسبية

 خصائص عملية الجمع على ن
 

  

   طرح االعداد النسبية

   ضرب االعداد النسبية

   خصائص عملية الضرب على ن

   قسمة االعداد النسبية

   الجذر التربيعي والجذر التكعيبي لعدد نسبي

 كتابة العدد العشري بالصورة العلمية
 

  

التناسب الطردي  النسب
 والتناسب العكسي

 

   التناسب

   التناسب الطردي

   التناسب العكسي

   مقياس الرسم

   التقسيم التناسبي

  الهندسة 

   مفاهيم أولية في الهندسة

   المستوى

   لعالقة بين المستقيمات في المستوىا

   الزوايا وقياسها

   الزوايا الناتجة من تقاطع مستقيمات في المستوى

   المثلث

   تطابق المثلثات

   تشابه المثلثات
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   نظرية فيثاغورس

  القياس 

   القطاع الدائري

   المخروط

   الهرم

  الجبر الحد الجبري

 ير الجبريةالقيمة العددية للمقاد
 

  

 الحدود الجبرية المتشابهة
 

  

   جمع المقادير الجبرية وطرحها

 قانون توزيع عملية الضرب على عملية الجمع
 

  

 ضرب المقادير الجبرية
 

  

   حل المعادالت في مجموعة االعداد الصحيحة

   الفرق بين مربعين

   التحليل بايجاد العامل المشترك

  اإلحصاء 

   ات اإلحصائيةالبيان

   تمثيل الجداول التكرارية هندسيا

   الوسط الحسابي

   الوسط الحسابي لجدول تكراري ذي فئات

 الثامن األعداد الحقيقية تمهيد

   كتابة الكسور العشرية

   األعداد غير النسبية

   مجموعة األعداد الحقيقية

   الجذور والعمليات عليها

   رعملية جمع وطرح الجذو

   عملية ضرب الجذور
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   تبسيط الجذور

   عملية قسمة الجذور

   انطاق المقام

   الفترات

  الهندسة المثلث

   المثلث المتساوي الساقين

   المتساوي األضالع

 باستخدام حافة مستقيمة 60رسم زاوية قياسها 
 وفرجار

  

   التباين وخصائص المتباينة

   متباينة المثلث

    فيثاغورسنظرية

   عكس نظرية فيثاغورس

حساب المعامالت  
 التجارية والمالية

 

   الربح البسيط

   الربح المركب

   األسهم

   السندات

   التأمين

  اإلحصاء التمثيل بالرسم

   التمثيل باالعمدة: 

   التمثيل باالعمدة المزدوجة

   التمثيل بالقطاعات الدائرية

   لتكرارية بالمنحنياتتمثيل الجداول ا

    التمثيل بالمنحنى التكراري- 

   التمثيل بالمنحنى المتجمع الصاعد

 )المتوسطات ( مقاييس النزعة المركزية 
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   الوسط الحسابي

   الوسيط

   المنوال

التحليل الى العوامل  
 والكسور الجبرية

 

   مراجعة التحليل الى العوامل

   يعيةتحليل العبارة الترب

   تحليل عبارة تربيعية على صورة مربع كامل

   تحليل الفرق بين مكعبين

 تحليل مجموع مكعبين
 

  

 تطبيقات جبرية على التحليل الى العوامل
 

  

  الهندسة 

   االشكال الرباعية

   متوازي األضالع

 متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع
 

  

   حاالت خاصة لمتوازي االضالع

   نظريات المنتصفات والقطع المتوسطة

   تكافؤ االشكال الهندسية

   )حجومها ومساحتها الجانبية (المجسمات 

  حساب المثلثات 

 النسب المثلثية األساسية للزاوية الحادة
 

  

 النسب المثلثية الزوايا الخاصة
 

  

   إيجاد النسب المثلثية

   المتطابقات المثلثية

    المثلثيةالمعادالت



114 
 

   حل المثلث القائم الزاوية

 زوايا االرتفاع واالنخفاض
 

  

  التجربة العشوائية والفضاء العيني–تمهيد 
 

  اإلحتماالت

   الحوادث والعمليات عليها

 التكرار النسبي واالحتمال
 

  

 قوانين االحتمال
 

  

 التاسع الخط المستقيم 

   المسافة

    المتعامدة في المستوىاإلحداثيات الديكارتية

   المسافة بين نقطتين

   إحداثيات النقطة التي تنصف قطعة مستقيمة

   ميل الخط المستقيم

   معادلة الخط المستقيم

   التوازي والتعامد

   البعد بين نقطة وخط مستقيم

  المعادالت والمتباينات 

   .المعادلة الخطية في متغيرين

   .لمعادلة الخطية التمثيل البياني ل

   .حل المعادالت اآلنية الخطية 

   .المتباينات 

   .المتباينات في المستوى 

   .المتباينات الخطية في متغيرين 

  اإلحصاء واالحتماالت 

   مقاييس التشتت

   المئينات

   االحتمال
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  الدائرة 

   مفاهيم في الدائرة

ماس أوضاع تقاطع مستقيم مع دائرة ، م
 الدائرة

  

   الزوايا المركزية والزوايا المحيطية واالقواس

   االوتار المتقاطعة

   الزاوية المماسية

   الشكل الرباعي الدائري

   أوضاع تقاطع دائرة مع دائرة

   الدائرة الخارجة والدائرة الداخلة للمثلث

  التحويالت الهندسية 

   االنعكاس

   االنسحاب

   الدوران

   التمدد

  العالقات واالقترانات 

   حاصل الضرب الديكارتي

   العالقات

   خواص العالقات

   االقترانات

   انواع االقترانات

   االقترانات العكسية

   االقتران المحايد

   االقتران الثابت

  المعادلة التربيعية 

   المعادلة الخطية

   المعادلة التربيعية

   ين جذري المعادلة التربيعيةالعالقة ب



116 
 

   حل المعادالت التربيعية بيانيا

   المميز و جذور المعادلة التربيعية

   اسئلة عملية على حل المعادالت التربيعية

  كثيرات الحدود 

   االقتران كثير الحدود

   العمليات على كثيرات الحدود

   نظرية الياقي و نظرية العوامل

  النسبيةاالقترانات  

   االقتران النسبي

   العمليات على االقترانات النسبية

االسس واللوغاريتمات   

   االسس و المعادالت االسية

   اللوغارتمات و المعادالت االسية

   اللوغاريتمات و المعادالت اللوغرتمية

 الصف العاشر  
  :المنطق 

   العبارات

   ادوات الربط

   تكافؤ العبارات

   عبارات التحصيل و الحاصل و التناقض

   الجمل المفتوحة

   العبارات المسورة

   نفي العبارات المسورة

   طرق البرهان

   االستنتاج المنطقي

االقترانات و  
 :لبيانيةارسومها 

 

 

   .االقتران الزوجي و االقتران الفردي
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   .رسم المنحنيات باستخدام التحويالت الهندسية

   .ج)+س(ق=التحويل ص

   ).ج+س(ق=التحويل ص

   ).س( ق- = التحويل ص

   ).س- (ق=التحويل ص

   ).س(أ ق=التحويل ص

   .اشارة االقتران

 .اشارة االقتران الخطي

 .اشارة االقتران التربيعي

  

   .اشارة االقتران النسبي

   االقتران متعدد القاعدة

   .اقتران القيمة المطلقة

   ).س(ان اكبر عدد صحيح اقتر

   االقتران متعدد القاعدة بشكل عام

االقترانات األسية و  
 اللوغارتمية

 

   التمثيل البياني لالقتران االسي

   التمثيل البياني لالقتران اللوغارتمي

   حل المعادالت االسية و اللوغارتمية

المعادالت و المتباينات   

   المطلقة القتران خطيحل المعادالت تشمل القيمة 

   حل معادالت تشمل القيمة المطلقة القتران تربيعي

   حل نظام من ثالث معادالت خطية

حل نظام من المعادالت في متغيرين و احدى 
 .المعادلتين تربيعية

  

   .حل نظام من معادلتين تربيعيتين

   .المتباينات و حلها

  االقترانات المثلثية 
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   اسهاالزاوية وقي

   الزوايا المتكافئة

   االقترانات المثلثية

   زاوية االسناد والنسب المثلثية

   المتطابقات المثلثية

   المعادالت المثلثية

   تطبيقات عملية

   التمثيل البياني لالقترانات المثلثية

 .رسم االقترانات المثلثية باستخدام التحويالت الهندسية
 

  

   ي والقطعة الدائريةالقطاع الدائر

العمليات الثنائية  
 واالنظمة الرياضية

 

   العمليات الثنائية

   الزمرة

  االحصاء واالحتماالت 

   االرتباط

   االنحدار البسيط

   الفضاء العيني والحادث

   مفهوم االحتمال

   االحتمال المشروط واستقالل الحوادث

  الهندسة الفراغية 

   لمات في الهندسية الفراغيةمفاهيم ومس

   .أوضاع المستقيمات والمستويات في الفراغ 

   توازي مستقيم ومستوى

   تقاطع مستوى مع مستويين متوازيين

 تعامد مستقيم مع مستوى
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 أسماء المحكمين ): 5( ملحق رقم 
 

 اسماء المحكمين ): 5( ملحق رقم 
 
  العملمكان المؤهل العلمي اسم المحكم الرقم

 دكتوراه أساليب تدريس نبيل المغربي 1
جامعة القدس 

 دورا/المفتوحة 

 عادل ريان 2
دكتوراه مناهج وطرق 

 تدريس

جامعة القدس 

 الخليل/المفتوحة

 دكتوراه أساليب تدريس منير جبريل 3
جامعة بوليتكنك 

 فلسطين

 دكتوراه إدارة تربوية عادل فوارعة 4
مشرف رياضيات 

 شمال الخليل/

 بكالوريوس رياضيات مصطفى قنيص 5
مشرف رياضيات 

 بيت لحم/

 ماجستير أساليب تدريس ختام شحادة 6
بيت / مشرفة مرحلة 
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