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ً

إىل زٔح ٔاندذ ٙانطاْسج

اإلْـــــــــداء

إىل ٔاند٘ احلثٛة أيد اهلل يف ػًسِ

إىل شٔجر " ٙأو يؼاذ" ٔأتُائٔ ٙتُاذٙ
إىل اجملاْد ٍٚيف ظثٛم اهلل انرٍٚ
إىل انر ٍٚمحهٕا أياَح انستاط

انر ٍٚشاطسَٔ ٙاجلٓد ٔشٔدَٔ ٙانظرب

أظأل اهلل أٌ جيًؼُ ٙتٓى يف اندَٛا ٔاٜخسج
ً
فكإَا ذلا أْال يٍ قضٗ حنثّ يُٓى ٔيٍ ُٚرظس

إىل محهح انؼهى انر ٍٚخظٓى اهلل خبشٛرّ ٔٔزاثح أَثٛائّ
ً
ً
إنٓٛى مجٛؼا  .....ػسفاَا ...
أْد٘ مثسج جٓد٘

انصفسخ أ

انشكس ٔانرقدٚس

احلًد هلل انر٘ خهق اخلري ٔأدثّٔ ،شزع فُٛا دثّٔ ،جؼم َٕز قهٕتُا إمياَإَٔ ،ز ػقٕنُا ػهًا ،فٓـداَا تـانُٕزٍٚ

نهفضائم كهٓأ ،أػاَُا تفضهّ ػهٗ اغرتاف أدعُٓا ،أيا تؼد ...
ُ
ً
ً
فهٕال أٌ يٍ اهلل ػه ٙتفضهّ ،فٓٛأ ظسٔفأ ،ذنم طؼاتأ ،أذلى ْٔدٖ ،يا قدز ذلـرِ األطسٔدـح أٌ ذـسٖ انُـٕز أٔ
ٚساْأ ،نكٍ ٔهلل احلًد فقد  ٚعس ذلا أظثاتّٔ ،فرخ ذلا أتٕاتّ ،فر ذقق األيم ٔكى دعثرّ تؼٛد ادلُال.

ٔقد كاٌ يٍ فضهّ ذؼاىل أٌ ٚعس يل كٕكثح يٍ األػالو انر ٍٚأذشسف تإظداء انشك س إنـٓٛى ٔ ،إجـصال اناُـاء ػهـٓٛى،

فأذقدو تدا ٚح تٕافس انشكس ٔااليرُاٌ إىل أظراذَ ٍٚاند أطسٔدر ٙشسف إشسافًٓا ػهٓٛا األظـراذ انـدكرٕز ػـصٔ

ػفاَحٔ ،ان دكرٕزج زتٗ َاطس انشؼسأَ ،ٙانر٘ كاٌ نؼظٛى َظائذًٓا ٔحبس ػطائًٓا األثس انكثري .
ً
كًا أذقدو خبانض انشكس ٔانؼسفاٌ إىل أظاذرذ ٙانكساو مجٛؼا يف جايؼح اجلُاٌ -نثُأٌ ،ذنك دلا ترنِٕ ٔٚثرنَّٕ يـٍ
أجم طهثح اندزاظاخ انؼهٛا ٔأخض يٍ تُٓٛى األظراذج اندكرٕزج يىن دداد ٚكٍ زئٛط اجلايؼح.

ٔانشكس اخلاص ادلٕطٕل نهًؼهًح أ .زضا أتٕ ػٕدج "يدزظح ػٛهثٌٕ األظاظٛح تُـاخ "ٔ ،ادلؼهًـأ أ .حًـد احلـا

ٔ أ .حًد أتٕ ظؼٛد "يدزظح ػثد انكسٚى انكسي ٙاألظاظٛح تُأ" ،ػهٗ يا قديِٕ يٍ يعاػدج يف ذأنٛف ٔذُفٛر دزٔض
اذلُدظح ادلًعسدح يف يدازظٓى ،فهٓى يُ ٙكم احلة ٔانرقدٚس ٔاالػرتاف تاجلًٛم.

أيا انعادج ادلُاقشٌٕ ٔانعادج احملكًٌٕ ،فال دد نهرقدٚس ٔ ،ال قدزج ػهٗ انرؼثري ،فقد ترنٕا يٍ اجلٓد أطٛثّٔ ،يـٍ
ً
ً
ً
انؼًم أخهظّٔ ،يٍ انُظخ أَفؼّٔ ،شكس٘ ٔذقدٚس٘ نكم يٍ قدو َظذا ،أٔ ترل جٓدا ،أٔ أيضٗ ٔقرا يٍ قسٚة

أٔ تؼٛد إلجناش ْرِ األطسٔدح ،فجصٖ اهلل اجلًٛغ ػُ ٙػظٛى اجلصاء.
ً
ً
ً
ً
ٔأخريا ٔنٛط آخسا ،ذظم ادلؼسفح كُصا ػظٛى األظساز ٔحبسا تؼٛد األغٕاز ال ٚدزكّ غري انؼامل ادلعثاز ،أيا ػًهْ ٙرا
فٕٓ نٛط أكاس يٍ جٓد ادلقم ،يا ٔفقد ف ّٛفًٍ اهلل ٔ ،يا كاٌ يٍ قظٕز فًُٔ ٙيٍ انشٛطاٌ.
ٔآخس دػٕاَا أٌ احلًد هلل زب انؼادلأ

انصفسخ ة

ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة " فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدكار لتنمية

التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىاى" .ى

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة واإلجابة عف أسئمتيا ،فقد تـ إعداد البرنامج المقترح بعد التحميؿ المفاىيمي

لوحدة اليندسة في الكتاب األوؿ لمقرر الرياضيات في الصؼ الخامس األساسي ،ثـ اختيرت عينة
الدراسة وعددىا ( 184طالباً وطالبة) مف الصؼ الخامس األساسي ،مف مدرستيف في مدينة خاف يونس
بواقع شعبتيف مف كؿ مدرسة ،تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف ،مجموعة تجريبية مف شعبتيف خضعت لمبرنامج

المقترح و عددىـ ( 92طالباً وطالبة) ،ومجموعة ضابطة مف شعبتيف تـ تدريسيـ بالطريقة العادية
وعددىـ ( 92طالباً وطالبة) ،وقد استخدـ الباحث المنيج التجريبي بنظاـ المجموعتيف.

وقد تـ تصميـ أدكات الدراسة وىي عبارة عف اختبار التفكير اليندسي ومقياس االتجاه نحو مادة

الرياضيات ،وىما مف إعداد الباحث ،فقد تـ تطبيقيما قبمياً عمى طمبة عينة الدراسة ،ثـ تطبيؽ البرنامج

المقترح في كؿ مف المدرستيف ،حيث استغرقت التجربة شي اًر ونصفاً بواقع (  ) 30حصة لكؿ شعبة خبلؿ

الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 2012 – 2011ـ ،وأخي اًر تـ تطبيؽ أدوات الدراسة تطبيقاً بعدياً،
ثـ جمعت البيانات لتحميميا واختبار فروض الدراسة باستخداـ البرنامج اإلحصائي (.)SPSS

كقد أثبتت نتائج الدراسة أف ىناؾ فاعمية كبيرة لمبرنامج المقترح عمى أفراد العينة مف الذكور واإلناث في

تنمية تفكيرىـ اليندسي واتجاىاتيـ نحو مادة الرياضيات ،كما وأثبتت أيضاً فاعمية البرنامج المقترح في
تنمية التفكير اليندسي لدى الطمبة ذوي االتجاه المرتفع والمنخفض نحو مادة الرياضيات.

ىذا وعمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية ،فقد أوصى الباحث بعدة تكصيات كاف مف أىميا:
تضميف مناىج الرياضيات ،بؿ مناىج جميع المواد مسرحيات تعميمية ىادفة ،تنمي تفكير الطمبة

وتكسبيـ المفاىيـ المختمفة ،وتزيد مف اتجاىاتيـ اإليجابية نحو ىذه المواد.

ضرورة توفير مسرح مدرسي في المدارس ما أمكف ،أو بناء الغرؼ الصفية بحيث تناسب امكانية

القياـ بتمثيؿ األدوار فييا ،وكذلؾ توفير األدوات التي تدعـ الدراما في المدرسة.

تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض موضوعات المقرر،

وذلؾ بإشراؾ المعمميف في دورات وورشات عمؿ في مجاؿ مسرحة المناىج.

االىتماـ بمواىب الطمبة المبدعيف في مجاؿ التمثيؿ ،مع تنمية مواىبيـ في مسرحة المناىج وتنفيذ

المسرحيات مف خبلليـ.

جعؿ تنمية التفكير لدى الطمبة عممية مستمرة غير مرتبطة بموقؼ تعميمي واحد ،واثراء جميع

موضوعات المنياج بمجموعة مف األنشطة التي تنمي التفكير.

إعداد المعمـ حتى ال يكوف مجرد آلة ،وذلؾ في النواحي العممية والثقافية والعاطفية والنفسية

وغيرىا ،حتى ينوع في طرؽ التدريس فيصؿ إلى قموب الطمبة قبؿ عقوليـ.
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انصفسخ 2

أكالن :مقدمة الدراسة
اإلنسػػاف ىػػو لبنػػة ار فػػي أرضػػو ،خمػػؽ ار عػػز وجػػؿ مػػف أجمػػو الػػدنيا وأجمسػػو عمػػى عرشػػيا ،فػػبل
يتصػور مخمػوؽ ىػػذه الػدنيا بػدوف الجػػنس البشػري ،كمػا ال يمكػػف تصػور المكاسػب التػػي قػد تتحقػؽ ألمػػة إذا

أحسنت استثمار الثروة البشرية فييػا ،ومػع أف اإلنسػاف ىػو الػذي أحػدث الثػورة المعموماتيػة والتكنولوجيػة إال
أف الطاقات البشرية الكامنة ىي طوؽ النجاة في خضـ أمواج ىذه الثورة الجانحة.
ومف بيف ىذه الطاقات البشرية تبرز فئة تسمؾ طريقاً إلى الجنة بسيرىا في طريؽ العمـ ،أال وىي

فئة الطمبة الذيف يمتمكوف استعدادات عالية وطاقات كامنة يجب استثمارىا ،وذلؾ بإعطائيـ فرصة لمتعميـ

المتميز الذي ىو حؽ لكؿ إنساف مما يؤدي إلى ممارسة التفكير الذي يتيح فرصاً أفضؿ لممشاركة في

الحياة بجميع مناحييا.

وتأتي فرصة المشاركة في الحياة لطمبة الرياضيات مف بوتقة حؿ المشكبلت" ،فالرياضيات ميػداف

خصب لمتدريب عمى أساليب التفكير السميمة مف خبلؿ المواقؼ المشكمة التي تتطمب إدراؾ العبلقػات بػيف
عناصػػرىا والتخطػػيط لحميػػا ،إف ىػػذه النظ ػرة لمػػادة الرياضػػيات تفػػرض عمػػى معممييػػا ذلػػؾ ألنيػػا إذا درسػػت
بنفس األسموب التقميدي الذي صاحب مناىج الرياضيات التقميدية فإنيا ال تقدـ إال القميؿ في بناء شخصية

الطالب ،فيذه المادة بحاجة إلى مدخؿ جديد وأسموب تعمـ جديد.

(األسطؿ كالرشيد)73 :2004 ،

" لػػذا ينظػػر المربػػوف لمرياضػػيات كواحػػدة مػػف أفضػػؿ الوسػػائؿ الخاصػػة بتنميػػة الميػػارات الفكريػػة،

ويكوف المعمـ مطالباً بإعطاء أىمية خاصة لما يساعد عمى تنمية ىذه الميارات وخاصة أف أىداؼ تدريس

مادة الرياضيات تنص عمى إكساب الطمبة ميارات التفكير".

(العجمي كآخركف)208 :2004 ،

ويرى عبد الحميد ( " )222 :2010أف التفكير الرياضي يعد ىدفًا رئيساً مف أىداؼ تدريس الرياضػيات،
والتفكيػػر الرياضػػي يقػػاس بأفضػػؿ طريقػػة مػػف خػػبلؿ أداء الطمبػػة وممارسػػتيـ لؤلنشػػطة أثنػػاء تعمػػـ اليندسػػة،
فالتفكير اليندسي ىو أساس لمتفكير الرياضي ،فتنمية التفكير اليندسي تؤدي إلى تنميػة التفكيػر الرياضػي،

لػػذا كانػػت اليندسػػة فػػي العديػػد مػػف دوؿ العػػالـ ىػػي أداة المػػنيج الرئيسػػة فػػي تعمػػـ الطمبػػة التفكيػػر الرياضػػي
بأشكالو المختمفة كاالستدالؿ االستنتاجي ،واالستدالؿ االستقرائي ".

وحيث إف فرع اليندسة يعتبر مف فروع الرياضيات التي ال يمكف تجاىميا عند تصميـ مناىج

الرياضيات ،وذلؾ المتزاج اليندسة بحياتنا اليومية امتزاجاً شديداً وتأثرنا بيا بكؿ ما يحيط بنا في الفضاء

واألجراـ السماوية العديدة ونظاميا وحركتيا ،وفي األرض بما فييا مف بحار وأنيار وجباؿ وسيوؿ

وودياف ،وفي النباتات وأوراقيا وأزىارىا وثمارىا ،وفي أشكاؿ الحيوانات وتناسقيا ،كؿ ذلؾ يدعونا إلى
زيادة االى تماـ باليندسة ،مع ضرورة األخذ بعيف االعتبار تحديد نوع موضوعات اليندسة وطرؽ عرضيا
وتفصيبلتيا وأوقات تدريسيا بالطرؽ المختمفة وكذلؾ مدى مبلءمتيا لممرحمة التي وضعت ليا.

انصفسخ 3

وقد أشار قانع

()69 :2009

إلى أف " اليندسة تعد مف أفضؿ المجاالت التي يمكف استثمارىا في

تنمي ة التفكير لدى الطبلب مما يساعدىـ عمى مواجية مشكبلت الحياة اليومية مف جية ،ودراسة المواد
الدراسية مف جية أخرى وخاصة تفكيرىـ اليندسي ،فالتفكير يعد مدخبلً لممعرفة ،والمعرفة تكتشؼ
بالتفكير ،ويستحيؿ تحصيؿ المعرفة ببل تفكير ،لذا يتحتـ عمى مدارسنا وجامعاتنا االىتماـ المستمر بتوفير

الفرص المبلئمة لتطوير وتحسيف ميارات التفكير لدى الطمبة بصورة منظمة وىادفة ".
" ومف االتجاىات الحديثة في تنمية التفكير اليندسي نموذج فاف ىيؿ

() 1

حيػث قػاـ بييػر فػاف ىيػؿ

وزوجتو بتطوير نموذج يبيف مستويات التفكير اليندسي ،ومدى ارتباط تمؾ المستويات بقدرات الطمبة عمػى

برىنة النظريات اليندسية واثبات صحة بعض المضاميف اليندسية ،وكتابة وبناء البرىاف اليندسػي المػرتبط
بتمؾ المستويات ".

(عفانة)2 :2001 ،

واف االىتماـ بقياس مستوى التفكير اليندسي لدى الطمبػة فػي مختمػؼ الم ارحػؿ الد ارسػية يظيػر فػي

كثير مف الدراسات السابقة ،كدراسة عبد الحميػد والسػعيدي ( ،)2009الطنػة ( ،)2008عفانػة ( ،)2002حسػف (،)2001
عم ػ ػ ػػى ( ،)2007ي ػ ػ ػػونس ( ،)2010عب ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػميع ( ،)2007الس ػ ػ ػػنكري ( ،)2003حج ػ ػ ػػازي ( ،)2002عب ػ ػ ػػد الق ػ ػ ػػوي (،)2007

السيد ( ،)2005غنيـ ( ،)2005أبو لوـ والعجموني ( ،)2007دراسة موافي

()2004

وغيرىا.

كمػػا اىتمػػت كثيػػر مػػف الد ارسػػات بتنميػػة التفكيػػر اليندسػػي لػػدى الطمبػػة وفق ػاً لنمػػوذج فػػاف ىيػػؿ،

كدراسة اليمشري ( ،)2005النفيش ( ،)2004اليزايمة ( ،)2004دراسة سالـ

()2001

وغيرىا.

ػاء عمػػى نتػائج الد ارسػػات السػابقة فإنػػو مػف الضػػروري عمػى معممػػي الرياضػيات معرفػػة مسػػتويات
وبن ً
التفكيػػر اليندسػػي لفػػاف ىيػػؿ ،والم ارحػػؿ الضػػرورية لحػػدوث االنتقػػاؿ مػػف مسػػتوى تفكيػػر إلػػى آخػػر ،لمسػػاعدة

) (1بيير فاف ىيؿ كزكجتو ديانا فاف ىيؿ غيمدكؼ

ىما أستاذا رياضيات ىولندياف ،قاما بتطوير نظرية أطمقا عمييا نظرية فاف ىيؿ وىي نظرية تصؼ كيفية تعمـ

الطمبة لميندسة.

ولقد طور كؿ مف ديانا وبيير نظريتيما في رسالتي دكتوراه منفصمتيف أواخر العاـ 7957ـ في ىولنػدا ،وقػد توفيػت
ديانا بعد أف أنيت رسالتيا التي تناولت موضوع "تعميـ اليندسة" ،وكاف زوجيا بيير وموضوع رسالتو "دور الحدس في تعميـ
اليندسة" ىو الشخص القادر عمى توضيح تمؾ النظرية وشرحيا ،لذلؾ قاـ بيير في العاـ 7959ـ بنشر ثبلث ورقات بحثية

عػػف النظريػػة إحػػداىا باليولنديػػة ،وترجمػػت فيمػػا بعػػد إلػػى الفرنسػػية ،واثنتػػيف باإلنجميزيػػة ،وفػػي عػػاـ 7984ـ تػػـ ترجم ػة عشػػر
ورقات بحثية عف النظرية إلى المغة االنجميزية ،أما في عاـ 7986ـ فقد نشر بيير فػاف ىيػؿ بحػث "التركيػب والػوعي" واصػفاً
المزيد عف نظريتو.

وتعتبر نظرية فاف ىيؿ في التفكير اليندسػي مػف النظريػات الميمػة التػي تمقػى اىتمػاـ التربػوييف فػي كػؿ مػف ىولنػدا

ودوؿ أوروبػػا والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة واالتحػػاد السػػوفيتي السػػابؽ ،الػػذي تبنػػى نمػػوذج فػػاف ىيػػؿ عػػاـ 7961ـ ،وقػػد قامػػت
ىػػذه الػػدوؿ بمراجعػػة مناىجيػػا التقميديػػة فػػي ظػػؿ مبػػادئ ىػػذه النظريػػة ،فػػأظيرت ىػػذه المراجعػػة أف ىػػذا النمػػوذج يتمتػػع بقابميػػة
عالية لمتطبيؽ في نطاؽ واسع.

انصفسخ 4

الطمبة عمى ترتيب أفكارىـ ،وتقييـ مستوى التفكير اليندسي الذي وصؿ إليو الطمبة ،والبناء عميو قبؿ البدء
بشرح أي موضوع ىندسي جديد.
" والتربية الحديثة في توجيييا لتحديث التدريس قد أعطت اىتماماً كبي اًر الستخداـ أساليب وطرائؽ

تتفػػؽ مػػع تطػػور القػػدرات الفكريػػة لمطالػػب ،وتػػؤدي إلػػى تطػػوير ميا ارتػػو وقد ارتػػو العقميػػة ،ولػػيس ذلػػؾ ىػػو مػػا

تيػػدؼ إليػػو طريقػػة تػػدريس الرياضػػيات فحسػػب ،وانمػػا يكمػػف اليػػدؼ فػػي تنميػػة االتجػػاه نحػػو التأمػػؿ والبحػػث
واالستقصاء ".

()1986 :53 ،Hudgins

واآلف لػـ يعػد التسػاؤؿ عمػى لسػاف المػربيف والميتمػيف مػا الػذي يعممػو المعمػـن وانمػا ال بػد أف نسػأؿ
كيؼ يعممون ولماذا يعممو ىكذان والى أي مدى تتحقؽ األىداؼ المنشودةن.
مػػف ىنػػا جػػاءت أىميػػة البحػػث عػػف طػػرؽ واسػػتراتيجيات جديػػدة لمتػػدريس تناسػػب الكػػـ والكيػػؼ ألي

مػػادة وتناسػػب الػػتعمـ النشػػط المتمركػػز حػػوؿ الطالػػب ،ومػػف بػػيف ىػػذه االسػػتراتيجيات كػػاف ىنػػاؾ اسػػتراتيجية
تمثي ػػؿ األدوار وى ػػي الت ػػي تػ ػرتبط بمص ػػطمحات ع ػػدة مني ػػا ال ػػد ارما التعميمي ػػة ،الت ػػدريس الممس ػػرح ،مس ػػرحة

المناىج ،النشاط التمثيمي وغيرىا مف المصطمحات.

" والػػدراما كممػػة يونانيػػة معناىػػا الفعػػؿ أو العمػػؿ والكفػػاح مػػف أجػػؿ خمػػؽ معنػػى نشػػاركو اإلحسػػاس

والوجود ،ويمكف القػوؿ أف إحػدى ميػزات الػدراما كونيػا دمجػاً لمػا ىػو خيػالي محػض مػع عنصػر مػف الواقػع

الحي لمممثميف ،ولمدراما آثار إيجابية عمى الفرد سواء كاف راشداً أـ طفبلً ،فيي تعمؿ عمى إيجاد فرد سعيد
ومتوازف وعف طريقيا يتعرؼ المربي عمى الطالب وامكانياتػو ويصػبح شخصػاً ودوداً قػاد اًر عمػى فيمػو وحػؿ

مشكبلتو ".

(عبد المنعـ)30 :2007 ،

ويتبػػيف دور الػػدراما فػػي التربيػػة والتعمػػيـ كونيػػا تثػػري قػػدرات الطمبػػة ،وتنمػػي شخصػػيتيـ ،وتتػػيح ليػػـ

فرصة التجريػب لمواقػؼ الحيػاة المختمفػة ،وتخمػص الطمبػة مػف الكبػت ،وتنمػي الخيػاؿ وتػؤدي إلػى اإلبػداع،
كمػػا أنيػػا تبسػػط الم ػواد الد ارسػػية عػػف طريػػؽ مسػػرحتيا بأسػػموب مشػػوؽ جػػذاب ،وتثػػري المغػػة عنػػدىـ ،كمػػا

وتشعرىـ بالمتعة والبيجة مما يجعميـ أكثر إقباالً عمى التعمـ.

كمػا أف " توظيػػؼ الػػدراما فػػي عمميػػة التعمػػيـ يأخػػذنا إلػػى مػا ىػػو أبعػػد مػػف مجػػرد نقػػؿ المعرفػػة وبنػػاء

الميارات ،فيي تتضمف مناقشة المعنى بغية اكتساب اإلدراؾ والفيـ ،وىذا يتحقؽ مف خػبلؿ مشػاركة فعالػة
في السياؽ التخيمي".

(الكردم)57 :2006 ،

والدراما كطريقة مػف طػرؽ الػتعمـ تػـ اسػتخداميا عمػى أسػاس أف كػؿ شػخص يمكنػو التمثيػؿ والػتعمـ

مػػف الخبػػرات التػػي يعيشػػيا ،فالتعامػػؿ مػػف خػػبلؿ الػػدراما مػػع المصػػطمحات "كمػػا لػػو أننػػي" ،أو "عمػػى اعتبػػار
أف" ،أو " مػػاذا إذا " ،يتػػيح المجػػاؿ أمػػاـ الفػػرد لمتجريػػب كػػأف يعػػيش مكػػاف الشػػجرة الميػػددة بػػاالقتبلع مػػف
األرض ،أو قد يكوف ذلؾ الطبيب الماىر ،أو ذلؾ الشكؿ اليندسي ،وغيرىا مف المواقؼ الحياتية التجريبية
التي يتجاوز فييا الفرد عنصري الزماف والمكػاف ،وربمػا يتجػاوز عنصػر الػذات مػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى فيػـ

أعمؽ وأفضؿ لما ىو مألوؼ أو غير مألوؼ.

(اليمني)50 :2005 ،

انصفسخ 5

وقػػد كشػػفت كثيػػر مػػف الد ارسػػات عػػف تػػأثير الػػدراما ولعػػب األدوار والمسػػرح التعميمػػي عمػػى تحصػػيؿ
الطمب ػة وتفكيػػرىـ وتفػػاعميـ مػػع الػػتعمـ مثػػؿ د ارسػػة الشػػمرى ( ،)2008عسػػاكر ( ،)2011القضػػاة والقضػػاة (،)2008

المصػػري ( ،)2010العمػػاوي ( ،)2009الطيػػب ( ،)2010أدلػػر

 ،)2002( adlerالغبيػػوي ( ،)2012البمػػوى (،)2010

الشػػيؿ  ،(2003) Lashelleروزالينػػدا  ،)1997) Rosalindaود ارسػػة بارب ػا ار Barbara

()1995

وغيرىػػا ،كمػػا

وكشػػفت بعػػض الد ارسػػات عػػف تكػػوف اتجاىػػات ايجابيػػة لػػدى الطمبػػة بعػػد خضػػوعيـ لمتجربػػة الدراميػػة مثػػؿ

دراسة ابف جندي ( ،)2008ودراسة فتح ار

()2011

وغيرىا مف الدراسات.

وبناء عمى نتائج الدراسات السابقة فإف تمثيؿ األدوار أو الدراما التعميمية تعتبر مف االسػتراتيجيات
ً
الحديثػة التػػي يمكػػف ليػا أف تسػػاعد فػػي التخفيػؼ مػػف جمػػود مػادة الرياضػػيات وكػػذلؾ تسػاعد فػػي تقػػديـ مػػادة

الرياضيات الجامدة محمولة عمى شيء محبب لنفػوس كثيػر مػف الطمبػة ،حيػث إف التمثيػؿ أو لعػب األدوار
ُيظير بدوره قدرات وابداعات الطمبة الكامنة ،واالتجاه االيجابي نحو حب وتعمـ مادة الرياضيات.

ػاء عمػػى مػػا تقػػدـ فػػإف ىػػذه الد ارسػػة التجريبيػػة تسػػمط الضػػوء عمػػى العبلقػػة بػػيف اسػػتراتيجية تمثيػػؿ
وبنػ ً
األدوار القائمة عمى الدراما ومسرحة المناىج وبيف تنمية التفكير اليندسي واالتجاه نحو مادة الرياضيات.

ثانيان :مبررات كصعكبات الدراسة

وىنا ال بد مف الحديث عف المبررات واألسباب التي دعت إلى اختيار موضػوع الد ارسػة ،وكػذلؾ الحػديث

عف الصعوبات التي اعترضت طريؽ عممية انجاز ىذه الدراسة ،ويتمثؿ ذلؾ في:

 .7نػػدرة وجػػود د ارسػػات سػػابقة تناولػػت ال ػربط بػػيف اسػػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار وتنميػػة التفكيػػر اليندسػػي،
وربما تكوف ىذه الدراسة ىي الدراسة البكر التي تحدثت عف ىذا الموضوع سيما في فمسطيف.

 .2خمو المنيج الدراسي المطبؽ في فمسطيف مف األنشطة الدرامية ،كذلؾ تركيز المناىج الحالية عمى
التذكر والمعرفة وعدـ قدرتيا عمى معالجة جوانب القصور.
 .3ضػػرورة التركيػػز عمػػى الػػتعمـ النشػػط باالتجػػاه إلػػى الجوانػػب الممتعػػة المسػػمية فػػي تعمػػيـ الرياضػػيات،
حيث إف الخوؼ مف الرياضيات وتعمميا أصبح منتش اًر بشكؿ واسع وأف نسػبة كبيػرة مػف الطمبػة ال
يحبوف الرياضيات وال يتحمسوف لدراستيا بسبب مناىجيا التقميدية التي ال تثير لدييـ التفكير.

 .4تشوؽ المعمميف إليجػاد اسػتراتيجيات تػدريس بديمػة فػي الميػداف تسػعفيـ لسػد الثغػرات المتراكمػة فػي
طرؽ التدريس التقميدية األمر الذي اكتشفتو مف خبلؿ عممي لمدة طويمة في ميداف التربية والتعميـ
كمعمـ ثـ كمدير مدرسة ثـ كمشرؼ تربػوي ثػـ كمحاضػر جػامعي ثػـ كنقيػب لممعممػيف فػي فمسػطيف

حتى تاريخو.

 .5ش ػ ػػكوى الطمب ػ ػػة وأولي ػ ػػاء األم ػ ػػور مػ ػ ػف أف الرياض ػ ػػيات م ػ ػػادة مج ػ ػػردة وص ػ ػػعبة ،وق ػ ػػد اقت ػ ػػرف ب ػ ػػذلؾ
جفػاؼ طريقػة التػدريس التػي يسػػتخدميا كثيػر مػف المعممػيف والتػػي تعتمػد عمػى طريقػة التمقػػيف ،دوف

إعطاء الفرصة لمطالب الستثمار قدراتو في التفكير والتأمؿ والبحث واالكتشاؼ.

انصفسخ 6

 .6انخفاض درجات الطمبة في مقرر اليندسة مقارنة بدرجاتيـ في باقي مقررات الرياضيات أو
النتائج الخاصة بمستويات تفكير عميا ،كنتائج امتحاف التمس الدولي في الرياضيات ( ،) 1والتي

أظيرت ضعفاً واضحاً في مرتبة الطمبة في فمسطيف مقارنة بغيرىـ مف الطمبة في دوؿ أخرى
وذلؾ مف خبلؿ اطبلعي عمى ىذه النتائج أثناء ممارستي العممية لمينة التدريس.

 .7معظػػـ الد ارسػػات التػػي عالجػػت موضػػوع الػػدراما وتمثيػػؿ األدوار لػػـ تكػػف فػػي مػػادة الرياضػػيات ،بػػؿ
ارتبط معظميا بمواد أخرى مثؿ المغة العربية والعموـ.

 .8صعوبة تحويؿ مناىج الرياضيات بفروعيا المختمفة إلى مسرحيات تعميمية ،وضرورة وضع نماذج
لدروس رياضيات ممسرحة يستفيد منيا ميداف الرياضيات.

 .9األح ػواؿ السياسػػية والحصػػار االقتصػػادي فػػي قطػػاع غ ػزة والػػذي أثػػر بػػدوره عمػػى التعمػػيـ ونفسػػيات
الطمبة مما دعا إلى التفكير في تطبيؽ استراتيجية لمتعمـ النشػط تخفػؼ مػف الكبػت والجمػود الممقػى
عمى كاىؿ الطمبة في فمسطيف.

واألمؿ معقود عمى أف تفتح ىذه الدراسة مجاالً لدراسات أخرى مماثمة وأف تمفت انتباه العامميف في

مج ػ ػ ػ ػػاؿ تط ػ ػ ػ ػػوير المن ػ ػ ػ ػػاىج و المشػ ػ ػ ػ ػرفيف الترب ػ ػ ػ ػػوييف والق ػ ػ ػ ػػائميف عم ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػػدورات التدريبي ػ ػ ػ ػػة والمعمم ػ ػ ػ ػػيف

ألىميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الموض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوع فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي رف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع مس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتوى تفكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر الطمب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الرياض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيات عمومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً
وفي اليندسة خصوصاً وكذلؾ في زيادة حبيـ ليذه المادة.

ثالثان :مشكمة الدراسة كأسئمتيا
مما ال شؾ فيو أف التدريس التقميدي الذي اعتمد عمى التمقيف ومركزية المعمـ في العممية

التعميمية ،فضبلً عف نتائجو التي ال تتناسب مع الكـ المعرفي المتراكـ والمتطور بسرعة رىيبة ،وكذلؾ ال
تتناسب مع نمو التكنولوجيا ،مما أعطى مجاالً واسعاً لكؿ مختص أو باحث أو حتى معمـ ،في أف يبحث
عف البدائؿ والحموؿ لطرؽ واستراتيجيات تتخطى ىذه العقبات لموصوؿ إلى تدريس فاعؿ وممتع.

) (1الدراسة الدكلية في العمكـ كالرياضيات ((TIMSS
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تعتبر مف أبرز الدراسات التي تقوـ بيا المنظمة الدولية لتقويـ التحصيؿ الدراسي ( ،)IEAحيث يشارؾ فييا عدد

متزايد مف الدوؿ في كؿ دورة ،وتتميز بشموليتيا وتقديميا لمعمومات كثيرة حوؿ عناصر العممية التعميمية والممارسات
التعميمية لمادتي الرياضيات والعموـ ،وتُجمع معمومات المستيدفيف في دراسة ( )TIMSSمف خبلؿ االختبارات واالستبيانات
المعدة لذلؾ.

يتـ تنفيذ دراسة ( )TIMSSكؿ أربع سنوات لطمبة الصفيف الرابع والثامف مف التعميـ األساسي ،حيث بدأت أوؿ
دورة ليا في عاـ 1995ـ ،وكانت دورتيا الخامسة عاـ 2011ـ.

(كيكيبيديا ،المكسكعة الحرة)
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والتدريس في قطاع غزة ال يبتعد عف ىذه النظرة ،حيث يبلحظ أي معمـ أف الميداف التربوي
بحاجة إلى برامج وطرؽ واستراتيجيات تدريس حديثة ،عممية وليست نظرية ،تتناسب مع الجو المعرفي
والثقافي السائد في العالـ والذي أثبت فاعميتو مف خبلؿ التجربة في كثير مف دوؿ العالـ.

وتتعدى المشكمة ىذه الحدود عندما نرى نتائج طمبة المرحمة األساسية سواء العامة ،أو النتائج

الخاصة ،كنتائج امتحاف التمس الدولي في الرياضيات ،والتي أظيرت ضعفاً واضحاً في مرتبة الطمبة في
فمسطيف مقارنة بغيرىـ مف الطمبة في دوؿ أخرى.

في ضوء ما سبؽ تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار لتنمية التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ

الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىان
وينبثؽ عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

 -7ما ىي استراتيجية تمثيؿ األدوار التي يعتمد عمييا البرنامج المقترحن
 -2ما مستويات التفكير اليندسي المراد تنميتيا لدى طمبة الصؼ الخامس األساسين
 -3ما البرنامج المقترح لتنمية التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسين

رابعان :فرضيات الدراسة
مػػف المعمػػوـ أف فرضػػيات الد ارسػػة ىػػي عبػػارة عػػف إجابػػة ذكيػػة متوقعػػة مؤقتػػة عػػف أسػػئمة الد ارسػػة ،يػػتـ
التعامؿ معيا إحصائياً في الفصؿ األخير ،لذا فقد تـ صياغة الفرضيات الموجية التالية:

 .7توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عن ػ ػػد مسػ ػػتوى ( )1015 ≤ αبػ ػػيف متوسػ ػػطي درجػ ػػات طمب ػ ػػة
المجموع ػػة التجريبي ػػة ودرج ػػات طمب ػػة المجموع ػػة الض ػػابطة ف ػػي اختب ػػار التفكي ػػر اليندس ػػي تع ػػزى

لمبرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية.

 .2توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحص ػ ػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى ( )1015 ≤ αبػ ػػيف متوسػ ػػطي درجػ ػػات طػ ػػبلب
المجموعة التجريبية ودرجات أقرانيـ مف طبلب المجموعة الضابطة في اختبػار التفكيػر اليندسػي

تعزى لمبرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية.

 .3توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )1015 ≤ αب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات طالب ػػات
المجموع ػػة التجريبي ػػة ودرجػ ػػات أقػ ػرانيف م ػػف طالبػ ػػات المجموع ػػة الض ػػابطة فػ ػػي اختب ػػار التفكيػ ػػر

اليندسي تعزى لمبرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية.
 .4توجػ ػػد فػ ػػروؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية عن ػ ػػد مسػ ػػتوى ( )1015 ≤ αبػ ػػيف متوسػ ػػطي درجػ ػػات طمب ػ ػػة
المجموعة التجريبية ودرجات طمبة المجموعة الضابطة في مقياس االتجػاه تعػزى لمبرنػامج المقتػرح

لصالح المجموعة التجريبية.
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 .5توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )1015 ≤ αفػػي مسػػتوى التفكيػػر اليندسػػي بػػيف
طمب ػػة المجموع ػػة التجريبي ػػة ذوي االتج ػػاه المرتف ػػع نح ػػو م ػػادة الرياض ػػيات وأقػ ػرانيـ ف ػػي المجموع ػػة

الضابطة.

 .6توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )1015 ≤ αفػػي مسػػتوى التفكيػػر اليندسػػي بػػيف
طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ذوي االتجػػاه المػػنخفض نحػػو مػػادة الرياضػػيات وأق ػرانيـ فػػي المجموعػػة

الضابطة.

خامسان :أىداؼ الدراسة
نبعت أىداؼ الدراسة مف أسئمتيا ،فعنػد االنتيػاء مػف الد ارسػة ،واإلجابػة عمػى األسػئمة تكػوف الد ارسػة قػد
حققت األىداؼ التالية:
 -1التعرؼ عمى ماىية استراتيجية تمثيؿ األدوار.
 -2معرفة مدى مستوى التفكير اليندسي الذي وصؿ إليو طمبة الصؼ الخامس األساسي.
 -3اقتػ ػراح برن ػػامج ق ػػائـ عم ػػى اس ػػتراتيجية تمثي ػػؿ األدوار لتنمي ػػة التفكي ػػر اليندسػ ػي ل ػػدى طمب ػػة الص ػػؼ
الخػػامس األساسػػي (وىػػذا البرنػػامج سػػيتـ تقسػػيمو إلػػى قسػػميف القسػػـ األوؿ منػػو سػػيتـ فيػػو تجييػػز
أعمػػاؿ مصػػورة بالفيػػديو باسػػتخداـ اسػػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار وتقػػديميا عػػف طريػػؽ التعمػػيـ الصػػفي

اإللكتروني والجزء اآلخر يتـ تنفيذه بنفس االستراتيجية مف قبؿ أفراد عينة الدراسة).

 -4معرفة أثر البرنامج المقتػرح عمػى تنميػة التفكيػر اليندسػي وتنميػة اتجاىػات طمبػة الصػؼ الخػامس
األساسي نحو مادة الرياضيات.

 -5التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػي مسػػتوى التفكيػػر اليندسػػي بػػيف طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ذوي االتجػػاه
المرتفع نحو الرياضيات وأقرانيـ في المجموعة الضابطة.

 -6التعػػرؼ عمػػى الفػػروؽ فػػي مسػػتوى التفكيػػر اليندسػػي بػػيف طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ذوي االتجػػاه
المنخفض نحو الرياضيات وأقرانيـ في المجموعة الضابطة.

سادسان :أىمية الدراسة
أىمية الد ارسة والتي تمقي الضوء عمى جودة الدراسة وتميزىا في مضمونيا ،وكذلؾ عمى الجيات

المستفيدة مف الدراسة تكمف في النواحي التالية:

 -7أنيا دراسة بكر ،أو مف الدراسات األولى التي توظؼ استراتيجية تمثيؿ األدوار الحديثة في تنمية
التفكير اليندسي ،وتفتح بذلؾ مجاالً لدراسات أخرى مماثمة.
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 -2وسيمة قد تفيد العامميف التربوييف في بناء الخطط المستقبمية مف أجؿ تطوير وتحسيف المنياج
وطرؽ التدريس ،كما أنيا تسيـ في إمداد معمـ الرياضيات بنموذج يساعده في إعداد وحدات

دراسية لمراحؿ مختمفة تتفؽ ومستويات التفكير اليندسي لدى الطمبة.

 -3قد تغير مف نظرة الطمبة وأولياء األمور لمادة الرياضيات عمى أنيا مادة صعبة ومجردة وتحسف
مف أداء الطمبة واتجاىاتيـ نحوىا.

 -4قد تمكف الطمبة مف فيـ وحب مادة الرياضيات فيماً ذا معنى يسيؿ تذكرىا ويصعب نسيانيا.

 -5قد تفيد معممي ومشرفي الرياضيات في التعرؼ عمى مستويات التفكير اليندسي الحالية لدى طمبة
الصؼ الخامس األساسي مما يساعدىـ عمى إعطاء األنشطة اليندسية وفؽ مستويات الطمبة

وقدراتيـ اليندسية ،كما وتعطييـ بعض النماذج الجاىزة الممسرحة لدروس في اليندسة قد يتـ

البناء عمييا في المستقبؿ.

سابعان :حدكد الدراسة
مف المعموـ أنو مف األىمية بمكاف خصوصاً في الدراسات التجريبية أف يتـ الحديث عف الحدود التي
جرت فييا الدراسة ،والتي يكوف ليا دور في مسار نتائجيا ،لذلؾ سيتـ الحديث عف الحد الموضوعي،

البشري ،المكاني ،والحد الزماني ،كما يمى:

 -7تصميـ البرنامج عمى وحدة اليندسة في الجزء األوؿ مف كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس
األساسي في المنياج الفمسطيني المطبؽ في قطاع غزة.

 -2عينة محددة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي في خاف يونس مختارة عمى ىيئة عينتيف
مستقمتيف مف بيف طمبة الصؼ الخامس األساسي في المدارس األساسية الحكومية بمدينة خاف
يونس حيث تكوف إحدى العينتيف (صفيف :طبلب وطالبات) ضابطة واألخرى (صفيف :طبلب

وطالبات) تجريبية ،وذلؾ مف مدرستي عبد الكريـ الكرمي األساسية بنيف وعيمبوف األساسية بنات.

 -3تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 2172 – 2177ـ لمدة  31حصة دراسية
ولفترة زمنية تتماشى مع التدريس التقميدي لموحدة المختارة وىي شير ونصؼ.

ثامنان :مصطمحات الدراسة
سيتـ التطرؽ ىنا إلى التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة ،وسيتـ الحديث عف
التعريفات االصطبلحية بالتفصيؿ في اإلطار النظري داخؿ الفصميف الثاني والثالث.

انصفسخ 11

 -1االستراتيجية:
ىي خطوات اجرائية منتظمة ،متسمسمة ،شاممة ،مرنة ومراعية لخصائص الطمبة ،وىي
تمثؿ الواقع الحقيقي لما يحدث في الفصؿ لتحقيؽ األىداؼ التعميمية.

 -2البرنامج:
ىػػو مجموعػػة مػػف الػػدروس المصػػممة بطريقػػة منظمػػة وفػػؽ أىػػداؼ معػػدة مسػػبقاً ،تتنػػاوؿ

الخبرات واألنشطة والوسائؿ البلزمة لتدريس محتػوى وحػدة اليندسػة "األشػكاؿ الرباعيػة" فػي كتػاب
الرياضػػيات لمصػػؼ الخػػامس األساسػػي فػػي غ ػزة وذلػػؾ فػػي ضػػوء اسػػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار لتنميػػة

التفكير اليندسي في الرياضيات واالتجاه نحوىا.

 -3تمثيؿ كلعب األدكار:
ىو أسموب تعميمي يوظؼ الطمبة مف خبللو قدراتيـ لتمثيؿ أدوار معينة في وحدة اليندسة
" األشػ ػػكاؿ الرباعيػ ػػة " لمصػ ػػؼ الخػ ػػامس األساسػ ػػي بنػ ػػاء عمػ ػػى وصػ ػػؼ المعمػ ػػـ ،وتتػ ػػاح الفرصػ ػػة
لممشاركيف بػالتعبير عػف أفكػارىـ باسػتخداـ تعبيػرات لفظيػة وغيػر لفظيػة مناسػبة لمرسػائؿ التواصػمية

التي يودوف نقميا مف خبلؿ استراتيجية أداء تنعكس عمييا مبلمح شخصياتيـ.

 -4مسرحة المناىج:
ى ػػي إع ػػادة تق ػػديـ الموض ػػوع التعميم ػػي بش ػػكؿ غي ػػر مباش ػػر ،م ػػف خ ػػبلؿ وض ػػعو ف ػػي خبػ ػرة

حياتيػة ،وصػػياغتو فػػي قالػػب د ارمػي ،لتقديمػػو إلػػى مجموعػػة مػف الطمبػػة داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة
في إطار مف عناصر الفف المسرحي ،بيدؼ تحقيؽ مزيد مف التفكير والفيـ والتفسير.

 -5التفكير اليندسي:
ىو النشاط العقمي والسموكي الذي يقوـ بو الطالب حينما يواجو مشكمة ىندسية ال يستطيع
حمي ػػا بس ػػيولة ،مم ػػا يض ػػطره إل ػػى تحمي ػػؿ المش ػػكمة ود ارس ػػة مكوناتي ػػا األساس ػػية ،ويح ػػدد معالمي ػػا
الرئيسػػة ،ويػػدرؾ العبلقػػة بػػيف مكوناتيػػا ،ثػػـ قدرتػػو عمػػى تنظػػيـ الخب ػرات السػػابقة التػػي مػػر بيػػا فيمػػا
يناسػػب ظػػروؼ المشػػكمة وشػػروطيا ،وذلػػؾ بيػدؼ التغمػػب عمػػى العقبػػة التػػي أمامػػو ،والتوصػػؿ إلػػى
حمػػوؿ سػػميمة لممشػػكبلت اليندسػػية ،ويقػػاس ذلػػؾ فػػي الد ارسػػة الحاليػػة بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا

الطالب في اختبار قدرات التفكير اليندسي المعػد ليػذا الغػرض والػذي يشػمؿ أربعػة مسػتويات وىػي
البصري – التحميمي – االستداللي غير الشكمي – االستداللي الشكمي.
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-6االتجاه:

ىو شعور فيو مف الثبات النسبي ما يحدد استجابات الطالب في التأييد أو المعارضة

نحو مادة الرياضيات ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس االتجاه نحو مادة
الرياضيات والذي تـ إعداده ليذا الغرض.

تاسعان :خطكات الدراسة
لكؿ باحث يتبع المنيج العممي خطة وخطوات ،تحاكي طريقو منذ أف نبعت فكرة الدراسة ،حتى
يصؿ إلى إنجاز دراستو ،وخطوات الدراسة الحالية تصؿ بنا إلى التعرؼ عمى فاعمية البرنامج

المقترح واإلجابة عمى أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة الفروض ،لذا فقد تـ في ىذه الدراسة
اتباع الخطوات التالية:
 االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة لبلستفادة منيا في تكويف خمفية واسعة
عف موضوع الدراسة وصياغة الفرضيات وبناء البرنامج وفؽ استراتيجية تمثيؿ األدوار.
 جمع أو تنفيذ دروس مصورة في اليندسة قائمة عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار حتى يتـ
عرضيا عمى عينة الدراسة التجريبية في التعميـ الصفي اإللكتروني ،ورصد الفائدة

والتأثير مف وراء ىذا العرض اإللكتروني عمى عينة الدراسة مف حيث تنمية تفكيرىـ
اليندسي بشكؿ عاـ ومف حيث تنمية قدراتيـ اليندسية ألداء مواقؼ مشابية لما شاىدوه

تخدـ القسـ العممي مف البرنامج.
 التوسع في اإلطار النظري لتطوير أدوات الدراسة مف حيث تتبع التفكير اليندسي
وأصولو في عمـ النفس التربوي ،و دراسة العوامؿ المؤسسة لمتفكير اليندسي بإسياب.
 اختيار وحدة اليندسة " الشكؿ الرباعي " مف كتاب الرياضيات المقرر عمى طمبة الصؼ
الخامس األساسي بغزة.

 التحميؿ المفاىيمي لموحدة المختارة والتي سوؼ توظؼ في الدراسة الحالية ووضع اإلطار
النظري المناسب لمدراسة ،وتصميـ الوحدة في صورة برنامج معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ

األدوار ،ثـ عرض البرنامج عمى المحكميف.
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 اختيار عينة الدراسة مف مجتمعيا وتشمؿ مجموعتيف ضابطة وتجريبية ،ثـ التنسيؽ مع
الجيات المختصة لتطبيؽ الدراسة عمييا.
 تجييز أدوات الدراسة مف اختبار التفكير اليندسي ومقياس لبلتجاه في الرياضيات،
وعرضيا عمى المحكميف لحساب الصدؽ ،وتطبيقيا عمى عينة استطبلعية مكونة مف

( )41مف طمبة الصؼ الخامس األساسي وذلؾ لمعرفة معامؿ السيولة والتمييز والثبات،
مع التطبيؽ القبمي ألدوات الدراسة لضبط بعض المتغيرات.

 تثبيت بعض المتغيرات المتوقع تأثيرىا عمى التجربة لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف مثؿ
العمر ،التحصيؿ ،المستوى االجتماعي واالقتصادي.

 تدريس الوحدة المختارة لممجموعة الضابطة باألسموب التقميدي ولممجموعة التجريبية
باستخداـ البرنامج المعد ليذا الغرض.

 التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة وىما اختبار التفكير اليندسي ومقياس االتجاه نحو مادة
الرياضيات.

 رصد المعمومات والنتائج وتبويبيا وتفسيرىا ومناقشتيا ومعالجتيا إحصائيا لموصوؿ إلى
تقديـ مجموعة مف المقترحات والتوصيات.

انصفسخ 13

المبحث الثاني
الدراسات السابقة
أكالن :الدراسات المتعمقة بالدراما كتمثيؿ األدكار
ثانيان :الدراسات المتعمقة بالتفكير اليندسي
ثالثان :التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة

انصفسخ 14

س يتناوؿ ىذا المبحث التعرض لمدراسات السابقة التي تناولت واقتربت مف متغيرات الدراسة
الحالية ،حيث سيتـ الحديث أوالً عف الدراسات السابقة المتعمقة بالدراما وتمثيؿ األدوار ومف ثـ التعميؽ

عمييا ،ثـ نتطرؽ لمحديث عف الدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير اليندسي والتعميؽ عمييا ،ثـ التعقيب

العاـ عمى كؿ الدراسات السابقة ،مع بياف مدى االستفادة منيا ،وعبلقتيا بالدراسة الحالية مف حيث

االتفاؽ واالختبلؼ.

أكالن :الدراسات السابقة المتعمقة بالدراما كتمثيؿ األدكار

اقتصر الحديث ىنا عمى ممخص لمدراسات السابقة التي دارت متغيراتيا حوؿ الدراما ،التدريس

الممسرح وتمثيؿ األدوار ،وذلؾ في معظـ المباحث الدراسية التي تـ تطبيؽ الدراسات عمييا ،مع مبلحظة
ندرة الدراسات التي استخدمت ىذه االستراتيجية في تدريس مادة الرياضيات ،كما سيتـ اتباع منيجية

ترتيب الدراسات زمنياً مف الحديث إلى القديـ ،ومف ىذه الدراسات ما يمي:
 -1دراسة طالؿ الغبيكم (:)2012

ىدفت الدراسة إلى بناء برنامج قائـ عمى لعب األدوار في تنمية التحصيؿ واألداء العممي

لموضوعات الفقو لدى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة أعد الباحث قائمة

بالمستويات المعرفية في ضوء مستويات األىداؼ لبموـ ،كما أعد اختبا اًر تحصيمياً في ضوء المستويات
المعرفية ،وأعد كذلؾ بطاقة مبلحظة لقياس ميارات األداء العممي في منيج الفقو ،كما قاـ بتصميـ وبناء

برنامج الدراسة القائـ عمى لعب األدوار ،وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )81طالباً تـ اختيارىـ
بالطريقة العشوائية البسيطة مف تبلميذ الصؼ السادس بمحافظة عفيؼ التعميمية ،وقد توصمت الدراسة

إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى لعب األدوار في تنمية التحصيؿ الدراسي بمستوياتو المعرفية الثبلثة ككؿ،
وكذلؾ كؿ مستوى عمى حدة (التذكر  ،والفيـ  ،والتطبيؽ) ،وأيضاً فاعمية البرنامج القائـ عمى لعب
األدوار في تنمية ميارات األداء العممي لوحدة الحج والعمرة ككؿ ،وكذلؾ كؿ ميارة عمى حدة

(أداء اإلحراـ ،أداء العمرة ،أداء حج التمتع ،أداء حج القراف ،وميارات أداء حج اإلفراد).
 -2دراسة مندكر فتح اهلل (:)2011

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التدريس بالنمذجة وتتابعو مع لعب األدوار في تنمية
االستيعاب المفاىيمي واالتجاه نحو تعمـ الكيمياء لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة المتوسطة
بمحافظة عنيزة بالمممكة العربية السعودية ،وقد تطمب تحقيؽ ىذا اليدؼ تحديد قائمة بصعوبات تعمـ

المفاىيـ والعبلقات الكيميائية ،والتبلميذ ذوي صعوبات التعمـ لممفاىيـ والعبلقات الكيميائية بالصؼ الثالث
مف مرحمة التعميـ المتوسط ،وتـ بناء اختبار في االستيعاب المفاىيمي ومقياس لبلتجاه نحو تعمـ الكيمياء،

وتكونت عينة الدراسة مف ( )93تمميذاً ،اختيرت بطريقة عشوائية مف تبلميذ الصؼ الثالث مف التعميـ
المتوسط ،وقد أسفرت نتائج البحث عف وجود مفاىيـ وعبلقات كيمائية تشكؿ صعوبة في تعمميا لدى

تبلميذ الصؼ الثالث مف مرحمة التعميـ المتوسط ،وأيضاً وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ
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المجموعات الثبلثة في االستيعاب المفاىيمي ،ومقياس االتجاه نحو تعمـ الكيمياء لصالح تبلميذ
المجموعتيف التجريبيتيف ،وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ المجموعتيف التجريبيتيف في

االستيعاب المفاىيمي ،ومقياس االتجاه نحو تعمـ الكيمياء لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية الثانية التي
درست بأسموب لعب األدوار المتبوع بالنمذجة ،وأخي اًر وجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية
بيف االستيعاب المفاىيمي ومقياس االتجاه نحو تعمـ الكيمياء لدى تبلميذ الصؼ الثالث مف التعميـ

المتوسػط في التطبيؽ البعدي لممجموعات الثبلث.
 -3دراسة ىدل عساكر (:)2011

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج لعب أدوار القصة عمى تنمية الميارات المغوية لدى طفؿ
الروضة ،ومحاولة التعرؼ عما إذا كانت ىناؾ فروؽ بيف الذكور واإلناث بعد تطبيؽ برنامج لعب أدوار

القصة ،ولتحقيؽ ىدفي الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار

الذكاء لجودانؼ ىاريس ،واستمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،ومقياس الميارات المغوية
لدى طفؿ الروضة مف إعداد الباحثة ،وبرنامج مصمـ ألنشطة لعب أدوار القصة لتنمية الميارات المغوية

لدى طفؿ الروضة ،وطبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )61طفبلً وطفمة مف أطفاؿ الرياض ،تـ

تقسيميـ إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وتتراوح أعمار األطفاؿ ما بيف ( )6 - 4سنوات ،وتوصمت

الدراسة إلى نتائج مف أىميا تفوؽ األطفاؿ الذيف تعرضوا لمبرنامج عمى مقياس الميارات المغوية في

القياس البعدي عنو عند القياس القبمي ،وأيضاً وجود فروؽ لمجموعة األطفاؿ ذوي المشكبلت المغوية في
التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس الميارات المغوية لصالح التطبيؽ البعدي ،وكذلؾ وجود فروؽ بيف

الذكور واإلناث الذيف تعرضوا لمبرنامج عمى مقياس الميارات المغوية في القياس البعدي لصالح اإلناث.
 -4دراسة بدكم الطيب (:)2010

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفيـ القرائي وميارات التعبير الشفيي البلزمة لتبلميذ الصؼ

الثاني اإلعدادي ،وكذلؾ فاعمية استخداـ استراتيجية لعب األدوار عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي والتعبير
الشفيي ،وقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،وقد تـ استخداـ أداتيف تـ تطبيقيما قبمياً وبعدياً عمى
أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة وىما اختبار تحصيمي في ميارات الفيـ القرائي ،وبطاقة مبلحظة

لميارات التعبير الشفيي ،وبمغ عدد أفراد العينة ( )81تمميذاً وتمميذة ،وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية
أسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية

والضابطة عمى االختبار التحصيمي في ميارات الفيـ القرائي لصالح المجموعة التجريبية ،وأيضاً وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى بطاقة مبلحظة

ميارات التعبير الشفيي لصالح المجموعة التجريبية.

انصفسخ 16

 -5دراسة رينا المصرم (:)2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ لعب األدوار في اكتساب القيـ االجتماعية في

محت وى كتاب لغتنا الجميمة لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي في محافظة غزة ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ

اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ،وقامت بتحميؿ محتوى كتاب لغتنا الجميمة ،واستخرجت منو ( )28قيمة
اجتماعية ،قسمتيا الباحثة إلى ثمانية أبعاد ،ثـ قامت بإعداد اختبار لقياس مدى اكتساب طمبة الصؼ
الرابع األساسي لمقيـ االجتماعية في محتوى كتاب لغتنا الجميمة ،وبعد تحكيـ االختبار تـ تطبيقو عمى

عينة عشوائية مف تبلميذ الصؼ الرابع األساسي في محافظة الوسطى بمغت ( )66طالباً وطالبة ،وقد

توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا أف القيـ االجتماعية المراد اكسابيا لطمبة الصؼ الرابع األساسي في
محتوى كتاب لغتنا الجميمة كانت  28قيمة ،وأف قيمة احتراـ الوالديف ،واآلخريف احتمت المرتبة األولى
بوزف نسبي ( ،)%8706تمييا قيمة النظافة احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي ( )% 8204أما قيمة

المحافظة عمى الوقت والصبر فأخذت أدنى النسب ،كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف المجموعة التجريبية الكمية والمجموعة الضابطة الكمية في التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية

في التطبيؽ البعدي ،وىذا يعني أف ألسموب لعب األدوار أث اًر في اكتساب القيـ االجتماعية.
 -6دراسة سمكل البمكل (:)2010

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج قائـ عمى الدراما في تحسيف مفيوـ الذات لدى طمبة

الصؼ السادس األساسي ،واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وتمثمت أدوات الدراسة في أداتيف وىما
مقياس تقدير الذات ،وتكوف مف عشريف فقرة  ،وبطاقة مبلحظة ،وتـ التحقؽ مف صدؽ وثبات أداتي

الدراسة ،وطبقت تمؾ األداتاف عمى عينة قصدية مف ( )45طالبة مف الصؼ السادس األساسي في
مدرسة قيساريا األساسية المختمطة ،وتـ اختيار ىذه العينة بطريقة عشوائية مف بيف شعب الصؼ السادس

في ىذه المدرسة ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج تمثمت في وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح

الطالبات في المجموعة التجريبية يعزى لمبرنامج القائـ عمى الدراما ،أما النتائج المتعمقة بالمبلحظة
الصفية ،فكاف المبلحظ انسجاـ الطالبات وتفاعميف مع األنشطة الدرامية ،و نمو تقدير الذات لدييف مف

امتبلؾ ميارات صنع القرار ،والعمؿ الجماعي ،والقيادة ،وأظيرت النتائج أيضاً أف استخداـ الدراما في

التعميـ أكسب الطالبات ذوات مستوى المشاركة الصفية (الضعيؼ ،والمتوسط ،والممتاز) ميارة التعبير عف
الذات وعزز ثقتيف بأنفسيف ،وحفز المشاركة لدييف في األنشطة المختمفة لممدرسة ،وبدا أثر البرنامج

القائـ عمى الدراما عمى مجموعة الطالبات ذوات مستوى المشاركة الضعيؼ واضحاً؛ إذ أصبحف أكثر قدرة
عمى تحديد ما يطمحف إلى تحقيقو خبلؿ حياتيف.

 -7دراسة ىشاـ زغمكؿ (:)2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مبلمح استخداـ الدراما والمسرح داخؿ المؤسسات التعميمية في
بعض التجارب الدولية في العالـ ،والخروج بخطة مقترحة في ضوء االستفادة مف بعض التجارب الدولية
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لتفعيؿ استخداـ الدراما والمسرح داخؿ المؤسسات التعميمية في مصر ،واستخدـ الباحث المنيج االستقرائي
في مسح التراث العممي المتوفر و مراجعة أدبيات البحث مف دراسات وبحوث سابقة ذات صمة بموضوع

استخداـ الدراما والمسرح في التعميـ في مصر وبعض دوؿ العالـ ،كما استخدـ المنيج االستنباطي لدراسة
كيفية االستفادة مف بعض التجارب الدولية السابقة في الخروج بخطة مقترحة لتطوير استخداـ الدراما

والمسرح في المؤسسات التعميمية المصرية ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج تمثمت في وجود فجوة بيف
األىداؼ النظرية والواقع العممي الممارس ،وذلؾ مف خبلؿ أف معظـ أنشطة الدراما والمسرح توضع عمى
ىامش المنيج الدراسي الرسمي لذا تبدو أنيا غير ضرورية ،مع غياب البرامج والدورات التدريبية الخاصة

بإعداد وتدريب المعمـ أو االخصائي ،وكذلؾ أظيرت انفصاؿ التربية عف اإلعبلـ وعف الثقافة واالستغراؽ

في الجوانب النظرية واىماؿ الجوانب الفنية والفكرية والروحية ،وأيضاً ضعؼ الميزانية والتمويؿ الخاص
باألنشطة الدرامية والمسرحية في المدارس والجامعات ،مع اثبات عدـ الوعي بأىمية ودور الدراما والمسرح

في العممية التربوية والتعميمية مف جانب بعض أولياء األمور وبعض القائميف عمى العممية التعميمية.
 -8دراسة جيياف العماكم (:)2009
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عمى تنمية
التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي بمدارس خاف يونس ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيؽ
طريقة لعب األدوار في تدريس القراءة عمى تنمية التفكير التأممي بشقيو النظري والتطبيقي ،وبناء أداة

الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير التأممي والذي تكوف مف ( )34فقرة موزعة عمى خمس ميارات ،وىي

المبلحظة والتأمؿ ،ووضع حموؿ مقترحة ،والتفسير ،واالستنتاج ،والكشؼ عف المغالطات ،وطبقت أداة
الدراسة عمى العينة المكونة مف المجموعة التجريبية ( )713طالباً ،والمجموعة الضابطة ( )711طالباً،
وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في االختبار البعدي لصالح طمبة المجموعة التجريبية ،كما بينت وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في جميع أبعاد اختبار التفكير التأممي والدرجة الكمية بيف مرتفعي التحصيؿ في المجموعتيف

التجريبية والضابطة ،ولقد كانت الفروؽ لصالح مرتفعي التحصيؿ في المجموعة التجريبية.
 -9دراسة رائد أبك ىداؼ (:)2009

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض موضوعات
النحو العربي عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج

التجريبي ،واعتمد عمى أداتيف وىما االختبار التحصيمي ،والمسرحية التعميمية ،وطبؽ األداتيف عمى عينة
الدراسة والتي اختارىا الباحث بالطريقة القصدية ،حيث تضمنت أربع شعب دراسة ،وقد بمغ عددىـ

( )711طالباً وطالبة ،وتوصمت الدراسة إلى نتيجة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي
بيف متوسطات درجات طمبة المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية لصالح طمبة
المجموعة التجريبية ،كما وأظيرت النتائج تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدي
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عمى طمبة المجموعة الضابطة نتيجة الستخداميـ لممسرح التعميمي في التدريس ،والذي كاف لو تأثير عمى
تحصيؿ طمبة المجموعة التجريبية ،وتفوقيـ عمى المجموعة الضابطة.
 -10دراسة زيد الشمرم (:)2008
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية التدريس باستراتيجية لعب األدوار في تنمية ميارات النحو

لدى تبلميذ الصؼ األوؿ المتوسط ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،وتـ

تصميـ ثبلث أدوات ىي قائمة الميارات النحوية ،اختبار تحصيمي ،ودليؿ المعمـ والطالب ،وبعد ضبط
وتقنيف األدوات تـ تطبيقيا عمى عينة الدراسة المتمثمة بالصؼ األوؿ متوسط والمكونة مف ( )61طالباً،
وقد أسفرت الدراسة عف النتائج التي تبيف وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارة التعرؼ لصالح المجموعة التجريبية ،وبيف متوسطات
درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارة الفيـ لصالح المجموعة

التجريبية ،و بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لميارة

التطبيؽ لصالح المجموعة التجريبية ،وبيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

في االختبار البعدي لميارة التحميؿ و التصويب لصالح المجموعة التجريبية.
 -11دراسة لطفي أبك مكسى (:)2008

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ الدراما عمى تحسيف مستوى بعض الميارات القرائية لدى

طمبة الصؼ السابع األساسي في محافظة خانيونس ،واتبع الباحث في دراستو المنيج التجريبي مستخدماً
األدوات قائمة بميارات القراءتيف الصامتة والجيرية ،مسرحة الدروس ،اختبار لمقراءتيف ،وبطاقة مبلحظة،

ودليؿ معمـ لتوضيح آلية التدريس وخطواتو بالطريقة الدرامية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )721طالباً
وطالبة ،مف مدرستي رأس الناقورة األساسية العميا لمبنيف ،وجنيف األساسية العميا لمبنات بمحافظة خانيونس

وتوصمت الدراسة إلى النتائج التي أظيرت أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات

طمبة المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار القرائي القبمي كما أظيرت
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ،ومتوسط درجات طمبة

المجموعة الضابطة في االختبار القرائي البعدي والفروؽ لصالح المجموعة التجريبية ،وأظيرت أنو توجد
فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى طمبة الصؼ السابع األساسي في ميارة القراءة الجيرية يعزى

لمجنس ولصالح اإلناث ،وأيضاً توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى طمبة الصؼ السابع األساسي

في ميارة القراءة الصامتة يعزى لمجنس ولصالح اإلناث.

 -12دراسة محمد فرحاف القضاة كمحمد أميف القضاة (:)2008
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف أثر برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيتي لعب الدور والقصة في

تنمية االستعداد لمقراءة لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ،وكشؼ ما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ
المجموعة والجنس ،والتفاعؿ بينيما في أداء األطفاؿ عمى اختبار االستعداد القرائي الكمي ،وأبعاده
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الفرعية  ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء برنامج تدريبي في االستعداد القرائي قائـ عمى استراتيجيتي لعب
الدور والقصة ،تـ تقسيمو إلى قسميف تضمف كؿ منيا ( )78نشاطاً ،وتكونت عينة الدراسة مف ()66

طفبلً وط فمة مف أطفاؿ الصؼ التمييدي الثاني مف روضة البراعـ في جرش ،تراوحت أعمارىـ بيف

( )6 – 5سنوات وزعوا وفؽ متغيري الجنس والمجموعة عشوائياً عمى ثبلث مجموعات ىي المجموعة
األولى (لعب الدور) ،والمجموعة الثانية (القصة) ،والمجموعة الثالثة (التقميدية) ،وتوصمت الد ارسة إلى
وجود أثر لمبرنامج التدريبي في األبعاد الستة لبلستعداد القرائي (تمييز بصري ،تمييز سمعي ،فيـ،

معمومات ،تذكر سمعي ،وتذكر بصري) يعزى لمتغير المجموعة ،كما أنو لـ يظير أثر داؿ إحصائياً
لمتغير الجنس أو التفاعؿ بيف المجموعة والجنس عمى جميع أبعاد اختبار االستعداد القرائي ،وكانت

المجموعة التجريبية األولى (لعب الدور) أكثر تأثي اًر في أبعاد االستعداد القرائي (التمييز البصري،
المعمومات ،والتذكر البصري) مقارنة مع مجموعة القصة ،ولـ تظير فروؽ دالة بيف المجموعتيف

التجريبيتيف عمى بقية األبعاد.
 -13دراسة محمكد أحمد (:)2008
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية لعب األدوار في تدريس الدراسات االجتماعية
عمى تنمية ثقافة المواطنة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،وأيضاً التعرؼ عمى أثر تمؾ االستراتيجية عمى
تنمية التحصيؿ المعرفي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ،واستخدـ الباحث المنيجيف الوصفي التحميمي
والتجريبي ،وتـ بناء اختبار ثقافة المواطنة والذي تكوف مف ثبلثة أبعاد في حقوؽ وواجبات المواطنة،

واالنتماء وسموكيات المواطنة ،وأيضاً تـ بناء اختبار تحصيمي في الدراسات االجتماعية ،وتـ اختيار

مجموعة البحث مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدرسة عمي بف أبي طالب االبتدائية في مدينة

دمياط الجديدة ،وبمغ عدد المجموعة ( )61تمميذاً ،تـ تقسيميـ لمجموعتيف ضابطة وتجريبية ،وتوصمت
الدراسة إلى نتائج مف أىميا وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة

التجريبية قبؿ تدريس الموضوعات وفؽ استراتيجية لعب األدوار وبعدىا في اختبار ثقافة المواطنة لصالح
التطبيؽ البعدي ،كما أظيرت وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة
التجريبية قبؿ تدريس الموضوعات وفؽ استراتيجية لعػب األدوار وبعدىا في االختبار التحصيمي ،لصالح

التطبيؽ البعدي ،وأيضاً وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية،
وتبلميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية.

 -14دراسة ىياـ بف جندم (:)2008
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ طريقة لعب األدوار عمى تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس
االبتدائي لقواعد المغة العربية ،ومف ثـ أثر استخداـ طريقة لعب األدوار في اتجاىات تمميذات الصؼ

السادس االبتدائي نحو مادة قواعد المغة العربية ثـ العبلقة بيف تحصيؿ تمميذات الصؼ السادس االبتدائي

لقواعد المغة العربية و اتجاىاتيف نحوىا ،وقد طبؽ في ىذا البحث المنيجاف الوصفي وشبو التجريبي،
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واستخدـ البحث اختبا اًر تحصيمياً في مادة قواعد المغة العربية ،ومقياس اتجاه تمميذات الصؼ السادس
االبتدائي نحو مادة قواعد المغة العربية مف إعداد الباحثة ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )72تمميذة ،تـ

تقسيميـ إلى مجموعتيف ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تمثمت في وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في االختبار التحصيمي البعدي لصالح المجموعة التجريبية عينة البحث التي تعرضت لممتغير

التجريبي وىو طريقة لعب األدوار في موضوعات قواعد المغة العربية ،وأيضاً وجود فروؽ ذات داللة

إ حصائية بيف متوسطات تمميذات المجموعة التجريبية عينة البحث في التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس
االتجاه نحو مادة قواعد المغة العربية لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف

تحصيؿ الطالبات عينة البحث لقواعد المغة العربية وبيف اتجاىاتيف نحوىا.

 -15دراسة كاركسكي كسكزينسكي )Karwowski, M. & Soszynski, M. (2008

:

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ برنامج تدريبي لمعب الدور االبتكاري عمى تنمية الميارات

االبتكارية ،وتـ استخداـ المنيج التجريبي في ىذه الدراسة ،وتكونت أداة الدراسة مف اختباريف األوؿ ىو

اختب ار قياس الخياؿ االبتكاري ،والثاني اختبار لقياس ميارات التفكير االبتكاري مف خبلؿ الرسومات،
وتكونت عينة الدراسة مف ( )47طالباً وطالبة مف الطمبة المعمميف الغالبية العظمى منيـ مف اإلناث،
وتوصمت الدراسة إلى نتائج كاف مف أىميا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية كبيرة بيف مجموعات

الدراسة في ميارات التفكير الخيالي والتفكير االبتكاري ،ووجود عبلقة كبيرة بيف غ ازرة األفكار وجودتيا في

نتائج االختبار البعدي لمقياس التفكير الخيالي بالمقارنة مع نتائج االختبار القبمي ،وكذلؾ التدريب لمدة 8

ساعات خبلؿ يوـ واحد أدى إلى ارتفاع كبير في جودة األفكار التي قدميا المتدربوف في نتائج االختبار

البعدي لمقياس التفكير الخيالي ،بينما كاف الفرؽ قميبلً جداً بيف نتائج االختبار القبمي والبػعدي لممتدربيف
الذيف تـ تدريبيـ لمدة أربعة أسابيع بواقع ساعتيف في كؿ أسبوع.

 -16دراسة صبرم العميمي عربي (:)2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعمية النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى طريقة لعب الدور في
تنمية بعض القيـ البيو اجتماعية لدى طبلب المرحمة الثانوية بميبيا مف خبلؿ تدريس وحدة مقترحة في
التكنولوجيا الحيوية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،والمنيج التجريبي لمعرفة مدى فاعمية
النموذج التدريسي المقترح عمى كؿ مف التحصيؿ الدراسي ،والقيـ البيو اجتماعية ،وتضمنت أدوات البحث

كبلً مف االختبار التحصيمي ،ومقياس القيـ البيو اجتماعية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )91طالباً مف
طبلب المرحمة الثانوية قسموا إلى ثبلث مجموعات ،مجموعتيف تجريبيتيف ،ومجموعة واحدة ضابطة،

وخمصت الدراسة إلى نتائج منيا وجود فروؽ دالة بيف درجات طبلب كبل مف المجموعة الضابطة

والتجريبية ( )7لصالح المجموعة التجريبية ( ،)7وأيضاً وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات طبلب كؿ
مف المجموعة الضابطة والتجريبية ( )2لصالح المجموعة التجريبية ( ،)2حيث إف مستوى تحصيؿ طبلب

المجموعة التجريبية ( )2لممفاىيـ والمعمومات المتضمنة بالوحدة يرتفع في التطبيؽ البعدي أكثر مما كاف
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عميو في التطبيؽ القبمي ،وكذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف درجات طبلب كؿ مف المجموعة التجريبية

( ،)7والمجموعة التجريبية ( )2لصالح طبلب المجموعة التجريبية (.)2
 -17دراسة السيد عزت (:)2006

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى الدور الحقيقي الذي يمكف أف تمعبو طريقة الدراما المبتكرة كإحدى

طرؽ مسرحة المناىج في العممية التعميمية داخؿ المدرسة ،والكشؼ عف مدى فاعمية ىذه الطريقة في

توصيؿ المعمومات لدى تبلميذ المجموعة التجريبية ،واستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي،
وأدوات تمثمت في استمارة المستوى االقتصادي واالجتماعي ،واختبار التحصيؿ الدراسي ،واختبار الذكاء
غير المفظي ،وتـ تطبيؽ تمؾ األدوات عمى عينة الدراسة والتي كانت مف المدارس االبتدائية التابعة إلدارة

ميت غمر التعميمية ،والعدد اإلجمالي لمعينة ( )795تمميذاً وتمميذة يمثموف عينة مف الصؼ السادس
االبتدائي وقد روعي التكافؤ بيف المجموعتيف مف حيث (السف ،الذكاء ،المستوى االقتصادي واالجتماعي،

مكاف التدريس ،زمف التدريس ،القائـ عمى التدريس ،والتحصيؿ القبمي) ،وخمصت الدراسة إلى نتائج وىي
أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعة التجريبية التي تدرس بأسموب الدراما المبتكرة والمجموعة

الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في التحصيؿ الدراسي ،كما وتوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط

الدرجات التي يحصؿ عمييا التبلميذ في المجموعة التجريبية قبؿ تدريس الجزء المختار مف المقرر وبعده

في اختبار التحصيؿ المستخدـ في الدراسة ،وأيضاً توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط الدرجات التي
يحصؿ عمييا أفراد المجموعة التجريبية ،ومتوسط الدرجات التي يحصؿ عمييا أف ارد المجموعة الضابطة،
وذلؾ في اختبار التحصيؿ المستخدـ في الدراسة لصالح المجموعة التجريبية ،وبذلؾ تشير الدراسة إلى أف

استخداـ الدراما المبتكرة كطريقة جديدة لمتدريس قد ثبت بالدليؿ اإلحصائي فعاليتيا في التحصيؿ.
 -18دراسة نجية مرمكش (:)2006

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية أسموب مسرحة المناىج في تنمية بعض الجوانب المعرفية

المتمثمة في (االنتباه ،واإلدراؾ ،والتذكر) لدى تبلميذ الصؼ الخامس األساسي في الوحدة الدراسية
(المغناطيسية) مف مقرر العموـ والمعرفة واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،وتمثمت أدوات الدراسة

في عدة أدوات وىي الوحدة الدراسية الممسرحة ،االختبار التحصيمي ،بطاقة المبلحظة ،اختبار الذكاء
غير المفظي ،واستبانة المستوى الثقافي في األسرة ،وطبقت تمؾ األدوات عمى عينة مف تبلميذ الصؼ

الخامس األساسي قواميا ( )64تمميذاً وتمميذة تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف بمدرسة خالد بف الوليد االبتدائية
التجريبية المشتركة بإدارة ميت غمر التعميمية بمحافظة الدقيمية ،وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف

النتائج مف أىميا عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تبلميذ المجموعة شبو

التجريبية ،ومتوسط درجات تبلميذ المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي القبمي ،وكذلؾ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات تبلميذ المجموعة شبو التجريبية ،ومتوسط درجات تبلميذ

المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي البعدي لصالح المجموعة شبو التجريبية ،وبمغت درجة
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ظيور انطباعات السعادة عمى وجوه التبلميذ المشاىديف ( ،)%711كما بمغت درجة تأثير مكمبلت
العرض في انتباه التبلميذ المشاىديف (.)% 9707
 -19دراسة السعيد عبد العزيز (:)2005
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ لعب األدوار والمحاكاة في تحصيؿ المعمومات

التاريخية ،ونمو بعض الميارات االجتماعية لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ،واستخدـ في ىذا البحث
المنيج الوصفي ،والمنيج التجريبي عند تجريب الوحدة المختارة وتطبيقيا ،ولتحقيؽ ىدؼ البحث تـ إعداد

اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ تبلميذ كؿ مف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في وحدة مظاىر

الحضارة اإلسبلمية في مصر ،وتـ اختيار فصميف مف فصوؿ الصؼ الثاني اإلعدادي في مدرسة اإلماـ

محمد متولي الشعراوي بطريقة عشوائية ،وقد بمغ مجموع العينة ( )81تمميذاً موزعة عمى المجموعتيف

بواقع ( )41تمميذاً لكؿ مجموعة ،وتـ التوصؿ إلى نتائج منيا أف المجموعة التجريبية التي درست الوحدة
باستخداـ أسموب لعب الدور والمحاكاة قد تفوقت عمى المجموعة الضابطة التي درست الوحدة المختارة

بالطريقة العادية في التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي ،كما وأف المجموعة التجريبية التي درست الوحدة

باستخداـ لعب الدور والمحاكاة قد تفوقت عمى المجموعة الضابطة التي درست الوحدة المختارة بالطريقة
المعتادة  ،وذلؾ في التطبيؽ البعدي الختبار الميارات االجتماعية.
 -20دراسة أدلر :)2002( Adler
ىدفت الدراسة إلى التحقؽ مف أثر لعب األدوار في تطوير الكتابة اإلبداعية لدى طبلب المرحمة

الثانوية ،واستخدـ الباحث في الدراسة المنيج التجريبي ،وتمثمت أداة الدراسة في اختبار لمكتابة اإلبداعية
مكوف مف عشرة أسئمة إبداعية في موضوعات مختمفة ،وتمثمت عينة الدراسة في ثبلث مدارس عميا مف

مدارس إحدى الضواحي في نيويورؾ ،حيث بمغت العينة ( )24طالباً في كؿ مجموعة اثنتاف تجريبيتاف

وواحدة ضابطة ،وتـ استخداـ لعب األدوار مف قبؿ المجموعتيف التجريبيتيف ،وبعد تطبيؽ أداة الدراسة

توصمت إلى نتائج مف أىميا أف استخداـ لعب األدوار ينمي القدرة العالية والكبيرة لمطبلب كي يبدعوا في

كتاباتيـ حيث تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية عمى طبلب المجموعة الضابطة في كتاباتيـ اإلبداعية.

تعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ:
يتبيف مف خبلؿ استعراض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت الدراما وتمثيؿ األدوار في ىذا
المحور ما يمي:
 -7أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة حيث كاف أحدثيا دراسة طبلؿ الغبيوي ( ،)2012وأقدميا

دراسة أدلر  ،)2002( Adlerوكاف معظميا دراسات حديثة في السنوات العشر األخيرة ،مما يدلؿ بشكؿ
واضح عمى اىتماـ عصرنا الحالي بالدراما التعميمية وتوظيفيا كاستراتيجية تدريسية ،األمر الذي دعـ

انجاز ىذه الدراسة في العاـ الدراسي 2173 – 2172ـ.
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 -2أجريت الدراسات في أماكف مختمفة في العالـ مما يعني أف الدراما التعميمية قد شغمت كثير مف
الباحثيف وال يزاؿ كذلؾ فعمى سبيؿ المثاؿ في الواليات المتحدة األمريكية دراسة أدلر ،)2002( adler

ومنيا ما أجري في جميورية مصر العربية كدراسة محمود احمد ( ،)2008ودراسة بدوي الطيب (،)2010
ودراسة سموى البموى ( ،)2010ودراسة ىدى عساكر ( ،)2011ودراسة السيد عزت ( ،)2006ودراسة نجيبة

مرموش ( ،)2006ودراسة ىشاـ زغموؿ ( ،)2010ومنيا ما أجري في المممكة العربية السعودية كدراسة ىياـ بف

جندي ( ،)2008ودراسة مندور فتح ار ( ،)2011ودراسة زيد الشمرى ( ،)2008ودراسة طبلؿ الغبيوي (،)2012
ومنيا ما أجري في فمسطيف كدراسة لطفي أبو موسى ( ،)2008ودراسة رائد أبو ىداؼ ( ،)2009ودراسة رانيا

المصري ( ،)2010ودراسة جيياف العماوي ( ،)2009في حيف أف دراسة محمد فرحاف القضاة ومحمد أميف
القضاة

()2008

أجريت في األردف ،بينما دراسة صبري العربي

()2007

أجريت في ليبيا ،وتميزت ىذه الدراسة

في أنيا أوؿ دراسة في فمسطيف تقوـ بمسرحة منيج الرياضيات المتمثؿ في وحدة اليندسة لمصؼ الخامس

األساسي كنموذج يقتدى بو في الدراسات البلحقة.
 -3استخدمت معظـ الدراسات السابقة التصميـ التجريبي القائـ عمى المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية ،وتميزت عنيا دراسة ىشاـ زغموؿ

()2010

التي استخدمت المنيج االستقرائي والمنيج االستنباطي،

بينما استخدمت الدراسة الحالية المنيج التجريبي الذي يتناسب مع ىذه الدراسة.

 -4تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات والبحوث في ىذا المحور ،وذلؾ حسب اليدؼ مف ىذه
الدراسات ومف ضمف األدوات التي استخدمت فييا االختبارات بأنواعيا وبطاقات مبلحظة ووحدات وبرامج

ممسرحة مقترحة ومقاييس اتجاىات ،في حيف استخدمت الدراسة الحالية باإلضافة لمبرنامج المقترح أدوات
تـ اعدادىا وىي (اختبار التفكير اليندسي و مقياس االتجاه).
 -5كانت العينة في معظـ الدراسات تتراوح بيف ( )213-24فردا ،بينما كانت عينة الدراسة الحالية عبارة
عف ( )794طالباً وطالبة.

 -6مما الشؾ فيو أف العامميف والمختصيف في الميداف التربوي استشعروا حاجتيـ ليذه االستراتيجية
التدريسية الحديثة مف خبلؿ عمميـ الميداني وتحميميـ لبيئة التدريس والطرؽ المتبعة فييا حيث طغى

عمييا الجانب التمقيني والتقميدي الذي ال يتناسب مطمقاً مع التطور المعرفي المتسارع ،كما أف الشواىد
الميدانية التي تؤكد ضعؼ مستوى الطمبة الذيف يتعمموف بالطرؽ التقميدية مقارنة بغيرىـ مف طمبة الدوؿ

التي استخدمت استراتيجيات التعمـ النشط ،وأيضاً الحاجة إلى التجريب والبناء عمى جيود اآلخريف ،كؿ

ذلؾ ساىـ في انتشار ىذه الدراسات في العالـ عموماً ،وفي الوطف العربي خصوصاً.

بدأت الدراسات ب استخداـ الدراما وتمثيؿ األدوار في تدريس بعض المواد الدراسية التي يسيؿ فييا مسرحة

المناىج حيث شممت المغة العربية ،التربية اإلسبلمية ،العموـ االجتماعية والعموـ ،وكاف يعترض طريؽ
تدريس ىذه المواد كثير مف الصعوبات التي تعود إلى جفاؼ المادة وصعوبتيا أحياناً ،والى جمود طرؽ

التدريس المتبعة مف قبؿ معمميف غير مدربيف التدريب الكافي عمى طرؽ تدريس حديثة أحياناً أخرى.
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وقد ساىمت ىذه الدراسات في سد الفجوة بيف ما يتعممو الطالب في المدرسة وبيف ما يعايشو في البيئة
خارجيا ،السبب الذي أدى إلى تمقي ىذه االستراتيجية بالقبوؿ مف المختصيف والمعمميف والطمبة وأولياء

األمور حيث أنيـ شعروا بالتغيير في تحصيؿ وتفكير وسموؾ الطمبة.

ومف المبلحظ ندرة الدراسات التي اعتمدت ىذه االستراتيجية في تدريس مادة الرياضيات ،وذلؾ لعدة

أسباب مف أىميا صعوبة تحويؿ محتوى الرياضيات إلى مسرحيات ،وحيث إف الصعوبات التي واجيت
تدريس المواد الدراسية المختمفة ترتبط وبشكؿ أكبر مع تدريس مادة الرياضيات حيث جفافيا الواضح

وصعوبتيا المتفؽ عمييا خصوصاً إذا ما تـ تدريسيا بالطرؽ التقميدية ،فكاف البد لكؿ ما سبؽ السعي

لشؽ طريؽ ليذه االستراتيجية في مجاؿ تدريس مادة الرياضيات.

ومما زاد مف قناعة التربوييف بذلؾ ما كشفتو معظـ الدراسات السابقة عف تأثير الدراما ولعب األدوار
والمسرح التعميمي عمى تحصيؿ الطمبة وتنمية تفكيرىـ ،كما وكشفت بعض الدراسات عف تكوف اتجاىات
ايجابية لدى أفراد المجموعات التجريبية نحو موضوعات الدراسة بعد خضوعيـ لمتجربة ،وبالمجمؿ بينت

الدراسات السابقة أثر الدراما وتمثيؿ األدوار اإليجابي عمى جميع مفاصؿ وعناصر العممية التعميمية.

مف ىنا تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات في أنيا تعمقت بتدريس مادة الرياضيات ودرست
تأثير الدراما وتمثيؿ األدوار عمى تنمية التفكير اليندسي واالتجاه نحو المادة.

ثانيان :الدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير اليندسي

اقتصر الحديث ىنا عمى ممخص لمدراسات السابقة المتعمقة بالتفكير اليندسي ،وذلؾ في معظـ

المراحؿ الدراسية المختمفة التي تـ تطبيؽ الدراسات عمييا ،مع مبلحظة ندرة الدراسات التي استخدمت ىذه

االستراتيجية في تدريس طمبة الصؼ الخامس األساسي ،كما سيتـ اتباع منيجية ترتيب الدراسات زمنياً
مف الحديث إلى القديـ ،ومف ىذه الدراسات ما يمي:

 -1دراسة إبراىيـ يكنس (:)2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التصور المقترح لبرنامج في مادة الرسـ اليندسي لتنمية مستويات
التفكير اليندسي والميارات األساسية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في ضوء ىندسة الفراكتاؿ ،وتـ
استخداـ منيجيف في ىذه الدراسة وىما المنيج الوصفي ،والمنيج شبو التجريبي ،واستخدـ الباحث لتحقيؽ

ىدؼ الدراسة اختبار التفكير اليندسي ،واختبار تحصيمي في مقرر الرسـ اليندسي ،وبطاقة مبلحظة
لمجانب المياري ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )61طالباً في المرحمة الثانوية مف مدرسة القاىرة الفنية

المعمارية في دار السبلـ ممف تتراوح أعمارىـ السنية بيف  76-75سنة ،وقد تـ اختيار ىذه العينة
عشوائياً ،وتوصمت الدراسة إلى أف البرنامج المقترح لتنمية مستويات التفكير اليندسي في ضوء ىندسة

الفراكتاؿ يوفر لمطالب فرصاً متعددة ومتنوعة لممارسة التعرؼ عمى خصائص األشكاؿ اليندسية،

والتعرؼ عمى العمميات اليندسية ،وخطوات عمؿ الشبكيات المتنوعة ،وخطوات توظيؼ األشكاؿ اليندسية

التك اررية ،وتحميؿ األشكاؿ والتصميمات اليندسية ،وأف التعمـ مف خبلؿ البرنامج المقترح يؤكد عمى
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إيجابية الطالب وتفاعمو معيا مع تقديـ قدر كاؼ مف التوجييات واإلرشادات ،بجانب التعزيز الفوري،
وتشجيع الطالب عمى ممارسة األنشطة ،كما بينت أف التوجيو واإلرشاد المستمر لمطبلب أثناء إنشاء
الرسومات اليندسية مف قبؿ الباحث ،حاؿ دوف حدوث أخطاء منيـ حيث شارؾ بعض المعمميف في

مبلحظة الطبلب أثناء أدائيـ لمعمميات اليندسية.
 -2دراسة أحمد القرشي (:)2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى التفكير اليندسي لدى طبلب الرياضيات في جامعة أـ

القرى ،والمقارنة بيف مستويات التفكير اليندسي لدى الطبلب ،حيث استخدـ الباحث المنيج الوصفي

المسحي بناء عمى ىدؼ الدراسة وفرضياتيا ،وتمثمت أداة الدراسة في اختبار لمستويات التفكير اليندسي
وفقاً لنموذج فاف ىيؿ المقنف والمطوع عمى البيئة السعودية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )797طالباً ،تـ

اختيارىـ بالطريقة القصدية ،وقد توصمت الدراسة إلى تدني مستوى التفكير اليندسي لدى طبلب الكمية

الجامعية بشكؿ عاـ حيث لـ يتجاوز ( )%3906مف طبلب المستوى األوؿ في قسـ الرياضيات بالكمية

المستوى الثاني مف مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ ،وىو المستوى التحميمي ،والى تدني مستوى
التفكير اليندسي لدى طبلب كمية العموـ التطبيقية بشكؿ عاـ حيث لـ يتجاوز ( )%45075مف طبلب
المستوى األوؿ بقسـ الرياضيات بالكمية المستوى الثاني مف مستويات التفكير اليندسي وىو المستوى

التحميمي ،وأنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً في التفكير اليندسي بيف طبلب المستوى األوؿ والمستوى السابع
بكمية العموـ التطبيقية بجامعة أـ القرى ،بينما يوجد فرؽ داؿ إحصائياً في التفكير اليندسي بيف طبلب

المستوى األوؿ والمستوى السابع بكمية العموـ التطبيقية بجامعة أـ القرى ،في حيف أنو ال يوجد فرؽ داؿ

إحصائياً في التفكير اليندسي بيف طبلب المستوى األوؿ بالكمية الجامعية وطبلب المستوى األوؿ بكمية

العموـ التطبيقية بجامعة أـ القرى.

 -3دراسة عبد الجكاد عبد الحميد (:)2010
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستويات التفكير اليندسي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية،

واتجاىاتيـ نحو الرياضيات ،وتحصيميـ في مادة اليندسة ،ودراسة العبلقة فيما بينيـ ،باإلضافة إلى التنبؤ
بالتحصيؿ في اليندسة لدييـ م ف خبلؿ مستوى التفكير اليندسي أو االتجاه نحو الرياضيات أو كمييما،

وقد اقتصرت الدراسة عمى عينة حجميا ( )796طالباً مف طبلب الصؼ الثاني اإلعدادي بمدرسة
المنصورة اإلعدادية الحديثة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التي تبيف أنو توجد عبلقة ارتباطية طردية دالة

بيف التحصيؿ في مادة اليندسة ومستويات التفكير اليندسي ،وأنو توجد عبلقة ارتباطية طردية دالة بيف

التحصيؿ في مادة اليندسة وأبعاد مقياس االتجاه نحو الرياضيات ،وأيضاً توجد عبلقة ارتباطية طردية
دالة بيف مستوى التفكير اليندسي وأبعاد مقياس االتجاه نحو الرياضيات والدرجة الكمية ،كما أنو يمكف

التنبؤ بالتحصيؿ في مادة اليندسة مف خبلؿ التفكير اليندسي أو االتجاه نحو الرياضيات أو كمييما لدى

تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.
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 -4دراسة رباب الطنة (:)2008
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ محتوى منياج الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي في ضوء مستويات

التفكير اليندسي لفاف ىيؿ بمدينة غزة ،وقد قامت الباحثة بإعداد أداتي الدراسة األولى تتمثؿ في تحميؿ
الوحدة السادسة مف كتاب الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي ،أما الثانية فيي اختبار لقياس التفكير

اليندسي لدى الطمبة وفؽ مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ ،وقد تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة مف
طبلب وطالبات الصؼ الثامف األساسي ،حيث بمغ حجـ العينة ( )421طالباً وطالبة وقد أظيرت الدراسة

أف مستوى ميارات التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في مدارس غزة ال يصؿ حد

الكفاية وىو  ،%61كما بينت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستويات التفكير اليندسي لدى
طمبة الصؼ الثامف األساسي تعزى إلى النوع االجتماعي لصالح الطالبات ،وأيضاً وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في مستوى ميارات التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي لصالح مرتفعي

التحصيؿ في مادة الرياضيات.
 -5دراسة أردكجاف ىاالت :)2008( Erdogan , Halat
ىدفت الدراسة إلى معرفة ومقارنة مراحؿ التفكير اليندسي لدى معممي ومعممات مادة الرياضيات

في المدارس قبؿ المرحمة االبتدائية والمدارس الثانوية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )287مف معممي
ومعممات المدارس قبؿ المرحمة االبتدائية ،و( )725مف معممي ومعممات المدارس االبتدائية ،و( )756مف

اختبار في اليندسة ذا الخيارات المتعددة لمعرفة
معممي ومعممات المدارس الثانوية ،وقد أعد الباحث
اً

مستويات التفكير اليندسي وفقاً لنموذج فاف ىيؿ لدى أفراد العينة ،وبعد جمع البيانات تـ استخداـ

اختبار (ت) لمعينات المستقمة وبعد تحميؿ البيانات توصمت الدراسة إلى أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً
لمستويات التفكير اليندسي لمعممي ومعممات الرياضيات في المدارس قبؿ المرحمة االبتدائية والمرحمة

الثانوية ،بينما يوجد فرؽ داؿ إحصائياً لمستويات التفكير اليندسي بيف معممي ومعممات المدارس الثانوية

لصالح المعمميف.

 -6دراسة خالد أبك لكـ كخالد العجمكني (:)2007
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تدريب معممي الرياضيات في األردف عمى مستويات التفكير

اليندسي في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي واتجاىاتيـ نحو اليندسة ،ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ

الباحث بإعداد برنامج تدريبي عمى مستويات التفكير اليندسي لممعمميف ،واختبار تحصيمي في وحدة

اليندسة (الدائرة) لطبلب الصؼ التاسع األساسي ،واختبار التفكير اليندسي لطبلب الصؼ التاسع

األساسي ،ومقياس لبلتجاىات نحو اليندسة ،وبمغ عدد أفراد الدراسة ( )79طالباً ،وتـ اختيارىـ بشكؿ
قصدي ،وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا وجود فروؽ جوىرية بيف الوسط الحسابي لعبلمات

المجموعة التجريبية والتي اعتمدت نموذج فاف ىيؿ ،والوسط الحسابي لعبلمات المجموعة الضابطة التي
اعتمدت الطريقة االعتيادية عمى اختبار التحصيؿ الفوري ،ولصالح طمبة المجموعة التجريبية ،كما أف
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ىناؾ فرقاً في مستويات التفكير اليندسي بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة

التجريبية ،وأيضاً توجد فروؽ جوىرية في اتجاىات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس
االتجاىات نحو اليندسة ولصالح المجموعة التجريبية.

 -7دراسة ردماف سعيد (:)2007
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف مدى اتساؽ محتوى اليندسة لمصفوؼ مف  9-7مف

التعميـ األساسي في الجميورية اليمنية مع األسس التعميمية لنظرية فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي ،ولتحقيؽ
ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد بطاقة تحميؿ محتوى تشتمؿ عمى مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي
حيث تـ استخداـ النشاط اليندسي وحدة لمتحميؿ ،وقد تكونت عينة الدراسة مف جميع األنشطة اليندسية

المتوافرة في كتب الرياضيات الثبلثة ،وقد كشفت النتائج عف أف بناء المحتوى اليندسي في الكتب الثبلثة
يتفؽ إلى حد ما مع أسس نظرية فاف ىيؿ ،فمقد كاف تركيز المحتوى عمى المستوى االستداللي غير
الشكمي ،والمستوى المفترض في التسمسؿ اليرمي لمستويات التفكير اليندسي في محتوى اليندسة في

الصفوؼ مف  ،9-7كما بينت أف االنتقاؿ عبر المستويات لـ يتـ بالتقنيف المقترح لفاف ىيؿ ،فقد عرضت
المعمومات في معظـ الموضوعات بطريقة تؤكد بقاء الحقائؽ والمفاىيـ ،والمبرىنات تدعو الطالب إلى

حفظيا في أنساؽ منفصمة غير محفزة لمطالب عمى القياـ بعمميا واكتشافيا.
 -8دراسة سعدية مقاط (:)2007

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في التعميـ البنائي عمى التحصيؿ وتنمية التفكير في

الين دسة لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة وتكونت عينة الدراسة مف شعبتيف مف مدرسة فيد
الصباح الثانوية (أ) لمبنات وزعتيا الباحثة عمى مجموعتيف ضابطة و تجريبية واستخدمت الباحثة أداة

اختبار تنمية التفكير في اليندسة وأداة اختبار قياس التحصيؿ ،و أثبتت النتائج فاعمية البرنامج المقترح

عمى التحصيؿ وتنمية التفكير في اليندسة.
 -9دراسة طو عمي (:)2007

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكبلت في

تدريس اليندسة لتبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادي عمى تحصيميـ المعرفي ومستويات التفكير اليندسي

لدييـ ،واستخدـ الباحث المنيجيف التحميمي والتجريبي لتحقيؽ ىدؼ الدراسة ،وتمثمت عينة الدراسة في
فصميف مف فصوؿ الثالث اإلعدادي بمدرسة المراغة اإلعدادية القديمة إلجراء التجربة النيائية لمواد

وأدوات الدراسة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التي تنص عمى أنو ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف
متوسطي درجات تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادي الذيف درسوا باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ

المشكبلت ،وأولئؾ الذيف درسوا بالطريقة المعتادة في القياس البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي عند
مستوى التذكر ،وأنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تبلميذ الصؼ الثالث اإلعدادي
الذيف درسوا باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكبلت ،وأولئؾ الذيف درسوا بالطريقة المعتادة
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في القياس البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي عند مستويات (الفيـ ،التطبيؽ ،حؿ المشكبلت) لصالح
تبلميذ المجموعة التجريبية ،وأيضاً توجد عبلقة ارتباطية موجبة قوية بيف درجات القياس البعدي لتبلميذ

الصؼ الثالث اإلعدادي في التحصيؿ المعرفي ودرجاتيـ في التفكير اليندسي.
 -10دراسة عزة عبد السميع (:)2007

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي لتنمية التحصيؿ في المفاىيـ

اليندسية لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،والتعرؼ عمى أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي عمى بقاء

أثر تعمـ المفاىيـ اليندسية ،والتعرؼ عمى العبلقة بيف تحصيؿ التبلميذ في المفاىيـ اليندسية وتفكيرىـ
اليندسي ،ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ استخداـ األدوات التالية أوراؽ عمؿ لوحدة مفاىيـ وتعاريؼ ىندسية ،

ودليؿ المعمـ لتدريس الوحدة المعدة وفقاً لمراحؿ نموذج التعمـ البنائي ،واختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ
المفاىيـ اليندسية ،واختبار التفكير اليندسي بمستوياتو األربعة ،وتـ اختيار مجموعة البحث مف تبلميذ

الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة مصطفى كامؿ اإلعدادية بمحافظة القاىرة ،وتكونت العينة مف ()82

تمميذاً ،وتوصمت الدراسة إلى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ
المجموعتيف التجريبية والضابطة في اختبار التحصيؿ البعدي ككؿ لصالح المجموعة التجريبية ،وأنو توجد

فروؽ ذات دالل ة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ
البعدي المؤجؿ لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ،وكذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

درجات تبلميذ المجموعتيف بالنسبة الختبار التفكير اليندسي ككؿ لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ،مما
يعني ارتفاع مستوي التفكير اليندسي لدى تبلميذ المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستخداـ نموذج التعمـ

البنائي عف مستوى تفكير تبلميذ المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة المعتادة.
 -11دراسة مصطفى عبد القكم (:)2007
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التدريس بحؿ المشكمة في تنمية التفكير

اليندسي والتحصيؿ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ الثانوي ،واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي ذا تصميـ
المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وتمثمت أداة الدراسة في بناء اختبار تحصيمي في وحدة التشابو لتبلميذ

الصؼ األوؿ اإلعدادي ،واختبار لمتفكير اليندسي ،واختيرت عينة الدراسة مف بيف تبلميذ الصؼ األوؿ
الثانوي بمدينة دسوؽ بمحافظة كفر الشيخ ،وقد بمغ عدد أفراد العينة ( )731تمميذاً وتمميذة ،وتوصمت
الدراسة إلى أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية وتبلميذ

المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ ككؿ لجوانب التعمـ المرتبطة بوحدة التشابو

لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ،وأنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ

المجموعة التجريبية ،و تبلميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير اليندسي ككؿ
لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ،وأف استراتيجية التدريس بحؿ المشكمة تتمتع بدرجة مقبولة مف الفاعمية

في تنمية التفكير اليندسي ،والتحصيؿ لجوانب التعمـ المرتبطة بوحدة التشابو.
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 -12دراسة أردكجاف ىاالت :)2006( Erdogan , Halat
ىدفت الدراسة إلى قياس مدى اختبلؼ طبلب وطالبات الصؼ السادس في اكتساب مستويات
التفكير اليندسي لفاف ىيؿ ،ودافعيتيـ نحو تعميـ الرياضيات وفؽ مناىج نظرية فاف ىيؿ ،وتكونت عينة

الدراسة مف ( )751طالباً وطالبة مف الصؼ السادس األساسي )66( ،مف الذكور ،و ( )84مف اإلناث،

اختبار تحصيمياً في اليندسة بطريقة االختيار مف متعدد ،وذلؾ لمعرفة مستويات التفكير
واستخدـ الباحث
اً
اليندسي لدى الطبلب والطالبات ،واالستبانات لمعرفة دوافع الطبلب في التعميـ ،وتـ تطبيؽ ىذه األدوات

عمى أفراد العينة قبؿ وبعد فترة  5أسابيع مف البيانات الكمية ،وقد أوضحت نتائج الدراسة بأنو لـ يبلحظ
وجود فرؽ داؿ إحصائياً في الدافع ومعدالت االكتساب في مستويات التفكير اليندسي بيف أوساط الطبلب

والطالبات ،أي أف النوع لـ يكف عامبلً مؤث اًر في تعمـ اليندسة.
 -13دراسة إبراىيـ غنيـ (:)2005

ىدفت الدراسة إلى بناء وتجريب برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في الرسـ الفني،

وبياف أثر ىذه البرمجية عمى تحصيؿ طبلب كمية التعميـ الصناعي في الرسـ الفني ،وبياف أثر ىذه
البرمجية عمى التفكير اليندسي لدى ىؤالء الطبلب ،واستخدـ الباحث المنيجيف الوصفي و التجريبي ،وقاـ

بإعداد أدوات البحث والتي تمثمت في برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظومي ،واختبار تحصيمي،
واختبار في التفكير اليندسي وفؽ المستويات األربعة األولى عند فاف ىيؿ ،وتـ اختيار مجموعتي البحث

مف طبلب الفرقة األولى بكمية التعميـ الصناعي بالسويس وعددىـ ( )71طالباً ،وقد توصمت الدراسة إلى

نتائج مف أىميا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية،
والضابطة وذلؾ في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير اليندسي لصالح طبلب المجموعة التجريبية ،وكذلؾ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة وذلؾ في

التطبيؽ البعدي والبعدي المؤجؿ لبلختبار التحصيمي لصالح طبلب المجموعة التجريبية.
 -14دراسة صباح السيد (:)2005
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مدى فعالية استخداـ خرائط المفاىيـ عمى تنمية التفكير اليندسي
لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ذوي السعات العقمية المختمفة مف خبلؿ دراستيـ لوحدة المساحات،
والتعرؼ عمى مدى التفاعؿ بيف خرائط المفاىيـ والسعة العقمية لتبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي عمى تنمية

التفكير اليندسي ليـ ،وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار التفكير اليندسي ،واختبار األشكاؿ المتقاطعة
لقياس السعة العقمية مف إعداد بسكاليوف ،وتـ اختيار عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي

بواقع فصميف مف فصوؿ مدرسة طمعت حرب اإلعدادية المشتركة وقد بمغ عدد العينة ( )721طالباً

وطالبة ،وخمصت الدراسة إلى نتائج مف أىميا وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسط درجات تبلميذ

المجموعة التجريبية ككؿ ومتوسط درجات تبلميذ المجموعة الضابطة ككؿ في التطبيؽ البعدي الختبار
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التفكير اليندسي لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ،وأنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات
درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ذوي السعات العقمية المختمفة في التطبيؽ البعدي الختبار التفكير
اليندسي لصالح تبلميذ السعة العقمية األعمى ،وأف استراتيجية خرائط المفاىيـ تراعي ما بيف التبلميذ مف

فروؽ في السعات العقمية ،حيث يوجد تفاعؿ داؿ إحصائياً بيف السعات العقمية المختمفة ،وبيف خرائط

المفاىيـ مف حيث القدرة عمى التفكير اليندسي.
 -15دراسة سكسف مكافي (:)2004

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تدريس بعض موضوعات ىندسة الفتافيت (الفراكتاالت)

باستخداـ الموحة اليندسية في تنمية التحصيؿ اليندسي وتنمية التفكير اليندسي لدى طالبات الصؼ
اختبار تحصيمياً ىندسياً في وحدتي التشابو ونظرية فيثاغورث،
الثالث المتوسط ،وشممت أدوات البحث
اً

ومقياس فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )721مف طالبات الصؼ الثالث
المتوسط ،وقد توصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا وجود فروؽ بيف متوسطات درجات الطالبات في

االختبار التحصيمي بمستوياتو المعرفية دالة إحصائياً ولصالح التطبيؽ البعدي ،مما يدلؿ عمى أف تدريس

الفراكتاالت بالموحة اليندسية أدى إلى تحسف مستوى تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث في اليندسة ،كما
بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في مقياس التفكير اليندسي

ولصالح التطبيؽ البعدي مما يدؿ عمى أف تدريس الفراكتاالت باستخداـ الموحة اليندسية أدى إلى تنمية

التفكير اليندسي بمستوياتو األربعة لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط.
 -16دراسة بدر السنكرم (:)2003

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ نموذج فاف ىيؿ في تنمية ميارات التفكير اليندسي

لدى طبلب الصؼ التاسع في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وقاـ
بإعداد أدوات الدراسة وىي أداة تحميؿ مضموف و حدة الدائرة ،ودروس وحدة الدائرة لمصؼ التاسع المعدة

وفؽ نموذج فاف ىيؿ ،باإلضافة إلى اختبار التفكير اليندسي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف صفيف

دراسييف أحدىما تجريبي مكوف مف ( )49طالباً ،والثاني ضابط وتكوف مف ( )46طالباً ،وتوصمت الدراسة
إلى نتائج مف أىميا أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اليندسي بيف طبلب المجموعة

التجريبية الذيف تعمموا اليندسة باستخداـ نموذج فاف ىيؿ وطبلب المجموعة الضابطة الذيف تعمموا اليندسة
بالطريقة التقميدية ،وذلؾ لصالح طبلب المجموعة التجريبية في االختبار البعدي ،كما أنو توجد فروؽ ذات

داللة إحصائية في مستوى التفكير اليندسي بيف طبلب المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المرتفع في

اليندسة وأقرانيـ في المجموعة الضابطة وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية في االختبار البعدي ،وبينت
النتائج أيضاً أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التفكير اليندسي بيف طبلب المجموعة

التجريبية ذوي التحصيؿ المنخفض في اليندسة وأقرانيـ في المجموعة الضابطة  ،وذلؾ لصالح طبلب

المجموعة التجريبية في االختبار البعدي.
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 -17دراسة شعباف حجازم (:)2002
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج بمغة لوجو عمى مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي،
واتجاه تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي نحو الكمبيوتر ،واستخدـ الباحث المنيج التجريبي ،وقاـ بإعداد

ثمانية أدوات بحثية تمثمت في البرنامج المقترح ،دليؿ المعمـ ،اختبار في لغة لوجو ،اختبارات مستويات
التفكير اليندسي ،مقياس االتجاه نحو الكمبيوتر ،وثبلثة استطبلعات لرأي السادة المحكميف حوؿ مدى
صبلحية ىذه األدوات لمتطبيؽ عمى تبلميذ مجموعة البحث ،وتمثمت عينة البحث في مجموعة مف تبلميذ

وتمميذات الصؼ الرابع االبتدائي موزعيف عمى مجموعتيف ،إحداىما تجريبية و األخرى ضابطة ،وأسفرت
نتائج البحث عف تمكف تبلميذ وتمميذات المجموعة التجريبية مف تعمـ لغة لوجو ،وعف فعالية البرنامج

المقترح مف حيث تحقيقو لؤلىداؼ المحددة لو ،كما بينت أف استخداـ الكمبيوتر في تدريس اليندسة بمغة

لوجو لتبلميذ وتمميذات المجموعة التجريبية لو أثره اإليجابي عمى مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي
واالتجاه نحو الكمبيوتر لدييـ ،وىذا األثر يفوؽ بكثير األثر الناتج عف إجراءات التدريس العادية ،وأنو ال

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف البنيف والبنات بالمجموعة التجريبية في مستويات التفكير اليندسي
واالتجاه نحو الكمبيوتر نتيجة لدراسة البرنامج المقترح.
 -18دراسة عزك عفانة (:)2002
د

ىدفت الدراسة إلى تقويـ محتوى الرياضيات المطور لمصؼ السادس األساسي في فمسطيف في

ضوء مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ ،وقد اشتممت عينة الدراسة عمى ( )7555تمميذاً وتمميذة مف
الصؼ السادس بمحافظات غزة ،وتـ تطبيؽ اختبار التفكير اليندسي لفاف ىيؿ عمى صؼ واحد فقط مف
كؿ مدرسة ابتدائية أو مشتركة وقع عمييا االختيار بالطريقة العشوائية البسيطة ،وقاـ الباحث بإعداد بطاقة

لتحميؿ محتوى موضوعات اليندسة في الجزئيف المقرريف عمى تبلميذ الصؼ السادس ،حيث اشتممت ىذه

اختبار في التفكير اليندسي
البطاقة عمى المستويات الخمسة لمتفكير عند فاف ىيؿ ،كما أعد الباحث
اً

يشتمؿ عمى  21فقرة تقيس في مجموعيا مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ ،وأظيرت النتائج أف

النسبة المئوية لمستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ في موضوعات اليندسة في الجزء األوؿ كانت

كالتالي البصري  ،%7207التحميمي  ،%4703االستداللي غير الشكمي  ،%3907واالستداللي الشكمي
 ،%603والمجرد  ،%101وأما موضوعات اليندسة في الجزء الثاني فكانت النسبة المئوية لمستويات
التفكير اليندسي لفاف ىيؿ كما يمي البصري  ،%5607التحميمي  ،%77االستداللي غير الشكمي

 ،%3209واالستداللي الشكمي  ،%101والمجرد  ،%101كما بينت النتائج أف التركيز عمى المستوى
البصري في الجزء الثاني بصورة أكبر منو في الجزء األوؿ ،وىذا يشير إلى أف التنظيـ المنيجي

لمستويات التفكير اليندسي قد جاءت بصورة معكوسة ،وأف أفراد عينة البحث قد تجاوزوا المستوى
البصري فقط .
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 -19دراسة محمد أبك ممكح (:)2002
ىدفت الدراسة إلى تنمية التفكير في اليندسة واختزاؿ القمؽ نحوىا لدى طمبة الصؼ الثامف

األساسي بغزة في ضوء مدخمي فاف ىيؿ ومخططات المفاىيـ ،وتكونت عينة الدراسة مف( )256طالباً
وطالبة مف طمبة الصؼ الثامف األساسي وزعت عمى ثبلث مجموعات متكافئة ،مجموعتاف تجريبيتاف
ومجموعة ضابطة لكؿ مف الذكور واإلناث ،وكانت أدوات الدراسة عبارة عف برنامج مقترح لتنمية التفكير

في اليندسة مف جانبيف ،األوؿ يقوـ عمى مدخؿ فاف ىيؿ والثاني عمى مخططات المفاىيـ ،باإلضافة إلى
اختبار التفكير ومقياس القمؽ نحو اليندسة ،وكاف مف أىـ النتائج إثبات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية

في التفكير اليندسي لصالح طبلب المجموعتيف التجريبيتيف وكذلؾ في اختزاؿ القمؽ نحو اليندسة.
 -20دراسة محمكد حسف (:)2001

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستويات التفكير اليندسي طبقاً لنموذج فاف ىيؿ لدى طبلب

شعبة التعميـ االبتدائي (رياضيات) ،وكذلؾ لدى طبلب الفرقتيف الثالثة والرابعة بشعبة الرياضيات بكمية
التربية بأسيوط ،كما ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير اختبلؼ برامج إعداد معممي الرياضيات بكمية التربية

عمى مستويات التفكير اليندسي التي يصؿ إلييا الطبلب المعمموف ،ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ إعداد

اختبار في مستويات التفكير اليندسي يتألؼ مف ( )54سؤاالً ،وتكونت مجموعة البحث مف ( )795طالباً
وطالبة بشعبة التعميـ االبتدائي (رياضيات) بكمية التربية بأسيوط ،و( )732طالباً وطالبة بالفرقتيف الثالثة
والرابعة شعبة الرياضيات بكمية التربية بأسيوط ،ومف أبرز نتائج البحث أنو في شعبة التعميـ االبتدائي

وصؿ ( )%8602مف إجمالي عدد الطبلب إلى مستوى التعرؼ ،كما وصؿ ( )%67منيـ إلى مستوى

التحميؿ ،ووصؿ ( )%3703إلى مستوى االستنتاج غير الشكمي ،كما بمغت نسبة مف وصموا إلى مستوى

االستنتاج الشكمي مف مجموع الطبلب ( ،)% 607وذلؾ وفقاً لمعيار االتقاف الذي تـ تحديده لكؿ مستوى ،
أما في شعبة الرياضيات فقد وصؿ ( )%8206مف إجمالي عدد الطبلب إلى مستوى التعرؼ ،كما وصؿ

( )%5308منيـ إلى مستوى التحميؿ ،ووصؿ ( )%3506إلى مستوى االستنتاج غير الشكمي ،كما بمغت

نسبة مف وصموا إلى مستوى االستنتاج الشكمي مف مجموع الطبلب ( ،)% 7907أما مستوى االستدالؿ

المجرد فقد بمغت نسبة مف وصموا إليو مف إجمالي عدد الطبلب ( ،)% 503وذلؾ وفقاً لمعيار االتقاف

الذي تـ تحديده لكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي.

تعقيب عمى دراسات المحكر الثاني:
تبيف مف خبلؿ استعراض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت التفكير اليندسي ما يمي :
 -7أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة ،حيث كاف أحدثيا دراسة كؿ مف القرشي (،)2010
يونس ( ،)2010وعبد الحميد ( ،)2010وكاف أقدميا دراسة حسف ( ،)2001وكاف معظميا دراسات حديثة في
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السنوات العشر األخيرة مما يدؿ بشكؿ واضح عمى االىتماـ باليندسة وتنمية التفكير اليندسي ،األمر
الذي دعـ إنجاز ىذه الدراسة في العاـ الدراسي الحالي 2173 – 2172ـ.
 -2أجريت الدراسات في أماكف متعددة مف أنحاء العالـ ،مما يعني أف اليندسة وتنمية التفكير اليندسي قد

شغمت كثي اًر مف الباحثيف وال يزاؿ كذلؾ ،فعمى سبيؿ المثاؿ أجريت في جميورية مصر العربية دراسة عبد

الحميد ( ،)2010يونس ( ،)2010عمي ( ،)2007عبد السميع ( ،)2007حجازي ( ،)2002عبد القوي (،)2007

السيد ( ،)2005غنيـ ( ،)2005ودراسة حسف ( ،)2001بينما أجريت في اليمف دراسة سعيد ( ،)2007وفي األردف
دراسة أبو لوـ والعجموني ( ،)2007في حيف أف دراسة القرشي
بينما دراسة ىاالت  ،)2006( halatودراسة ىاالت halat

()2010

()2008

ودراسة موافي أجريت في السعودية،

أجريت في الواليات المتحدة األمريكية،

في حيف أجريت في فمسطيف دراسة كؿ مف الطنة ( ،)2008وعفانة ( ،)2002السنكري

()2003

والتي توافقت

معيا ىذه الدراسة مع قمة الدراسات في فمسطيف التي درست مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي ،وتميزت

ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة جميعيا في أنيا طبقت عمى الصؼ الخامس األساسي.

 -3اىتمت معظـ الدراسات السابقة بتنمية التفكير اليندسي مف خبلؿ وضع استراتيجيات أو برامج
مقترحة كدراسة عمى ( ،)2007ودراسة يونس( ،)2010ودراسة عبد السميع ( ،)2007ودراسة السنكري (،)2003
ودراسة حجازي ( ،)2002ودراسة عبد القوي ( ،)2007ودراسة السيد ( ،)2005ودراسة غنيـ ( ،)2005ودراسة ىاالت

 ،(2006) halatفي حيف اىتمت دراسة القرشي ( ،)2010ودراسة عبد الحميد ( ،)2010ودراسة حسف (، (2001

بالتعرؼ عمى مستويات التفكير اليندسي ،بينما دراسة الطنة

الرياضيات في ضوء مستويات فاف ىيؿ ،في حيف اف دراسة عفانة

()2008
()2002

قامت بتحميؿ محتوى منياج

اىتمت بتقويـ كتب الرياضيات

في ضوء مستويات التفكير اليندسي ،وتميزت عنيا دراسة أبو لوـ و العجموني

()2007

بتدريب معممي

الرياضيات في األردف عمى مستويات التفكير اليندسي ،في حيف اىتمت دراسة ىاالت
بمقارنة مراحؿ التفكير اليندسي لدى معممي ومعممات مادة الرياضيات ،ودراسة سعيد

()2007

اىتمت بمدى اتساؽ محتوى اليندسة مع مستويات التفكير اليندسي ،كما اىتمت دراسة عبد الحميد

()2010

halat

((2008

بدراسة االتجاه نحو الرياضيات ،في حيف أف دراسة خالد أبو لوـ وخالد العجموني ( )2007اىتمت بدراسة
االتجاه نحو اليندسة ،في حيف أف دراسة ىاالت halat

((2006

اىتمت بدراسة دافعية الطمبة نحو

الرياضيات ،وقد تميزت ىذه الدراسة عف غيرىا في أنيا وضعت برنامجاً مقترحاً يعتمد عمى استراتيجية
تمثيؿ األدوار لتنمية التفكير اليندسي لمطمبة ثـ معرفة أثر البرنامج عمى اتجاىات الطمبة نحو مادة
الرياضيات ،الموضوع الذي لـ يتـ دراستو بيذه المتغيرات في جميع الدراسات السابقة.
 -4استخدمت بعض الدراسات المنيج الوصفي كدراسة عبد الحميد ( ،)2010ودراسة سعيد ( ،)2007ودراسة
حسف ( ،)2001ودراسة ىاالت halat

(2008

) ،ودراسة عفانة ( ،)2002ودراسة القرشي ( ،)2010ودراسة

الطنة ( ،)2008في حيف بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي كدراسة عبد السميع ( ،)2007ودراسة

السنكري ( ،)2003ودراسة حجازي ( ،)2002ودراسة عبد القوي ( ،)2007ودراسة السيد ( ،)2005ودراسة أبو لوـ
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والعجموني ( ،)2007ودراسة ىاالت  ،(2006) halatفي حيف أف بعض الدراسات استخدمت المنيج الوصفي
والمنيج التجريبي معا كدراسة غنيـ ( ،)2005ودراسة عمي ( ،)2007ودراسة يونس ( ،)2010أما دراسة

موافي

()2004

فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي ،وجاءت ىذه الدراسة لتستخدـ المنيج التجريبي الذي

يتناسب مع متغيراتيا.
 -5تنوعت األدوات التي استخدمت في الدراسات والبحوث في ىذا المحور ،وذلؾ حسب اليدؼ
مف ىذه الدراسات ومف ضمف األدوات التي استخدمت فييا االختبارات بأنواعيا وبرامج مقترحة وأداة

تحميؿ المحتوى ومقاييس اتجاه ،في حيف استخدمت الدراسة الحالية باإلضافة لمبرنامج المقترح أدوات تـ

إعدادىا وىي (اختبار التفكير اليندسي و مقياس االتجاه).

 -6كانت العينة في معظـ الدراسات السابقة تتراوح بيف ( )7515 – 46فرداً ،بينما كانت عينة الدراسة

الحالية عبارة عف ( )794طالباً وطالبة.

 -7كشفت بعض الدراسات أف ىناؾ تأثير لمبرامج والستراتيجيات التدريس المستخدمة في تنمية التفكير

اليندسي كدراسة عمى ( ،)2007ودراسة يونس ( ،)2010ودراسة عبد السميع ( ،)2007ودراسة السنكري (،)2003
ودراسة حجازي ( ،)2002ودراسة عبد القوي ( ،)2007ودراسة السيد ( ،)2005ودراسة غنيـ ( ،)2005ودراسة أبو

لوـ والعجموني ( ،)2007ودراسة موافي ( ،)2004كما كشفت الدراسات عف تكوف اتجاىات إيجابية في
الرياضيات واليندسة مف خبلؿ البرامج واالستراتيجيات التدريسية المقترحة كما في دراسة عبد الجواد عبد

الحميد ( ،)2010ودراسة أبو لوـ والعجموني ( ،)2007وقد تميزت الدراسة الحالية بؿ تفردت ببرنامجيا المقترح
المعتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار وأثبتت فاعميتو في تنمية التفكير اليندسي ،وكذلؾ فاعميتو في تنمية

اتجاه الطمبة نحو مادة الرياضيات.

ثالثان :التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة
ا تفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في كونيا دراسة تجريبية وكذلؾ مع كؿ الدراسات
التي أكدت عمى فاعمية البرامج والطرؽ في تنمية التفكير اليندسي والرياضي واالتجاه اإليجابي لدى

الطمبة نحو المواد الدراسية المختمفة.

وتميزت ىذه الدراسة بالخمفية العممية لعينات الدراسة إذ تناولت ىذه الدراسة طمبة الصؼ الخامس

األساسي حيث ىي مرحمة ممتازة وسباقة لترعرع التفكير اليندسي في ىذه المرحمة قبؿ غيرىا مف المراحؿ

العمرية المتقدمة ،وفي حيف أف الدراسات السابقة تناولت متغيري الدراسة (الدراما و التفكير اليندسي)
منفصميف عف بعضيما ولـ تجمع بينيما دراسة واحدة خصوصاً لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي في

فمسطيف.

وقد جمعت بينيما ىذه الدراسة عندما تناولت استخداـ استراتيجية تدريسية حديثة وىي استراتيجية

تمثيؿ األدوار لتنمية التفكير اليندسي.

انصفسخ 35

وكذلؾ تميزت ىذه الدراسة عف مثيبلتيا بدراسة العبلقة بيف تنمية التفكير اليندسي عف طريؽ
البرنامج المقترح في مادة الرياضيات واالتجاه نحوىا ،وتميزت أيضاً بوضع أكثر مف نموذج لدروس

ممسرحة في فرع اليندسة تعتبر إطا اًر لمباحثيف يستفاد منو في طريؽ مسرحة المناىج ،واستخداـ الدراما

في التعميـ.

جراء طرؽ التدريس التقميدية القديمة ،األمر
وقد حاولت ىذه الدراسة تجاوز المشكبلت التي طرأت ّ
الذي أكدتو نتائج الدراسات السابقة ،كما أف الدراسة الحالية في برنامجيا تدرجت مع الطمبة وفؽ التسمسؿ

المنطقي مف المحسوس إلى شبو المحسوس إلى المجرد.

ولما كانت عينة الدراسة الحالية ىي طمبة الصؼ الخامس األساسي كاف ىذا متسقاٌ مع أف

الدراسة تقوي الرابطة بيف مراحؿ التعميـ العاـ التي تبدأ مف المرحمة األساسية وتنتيي إلى المرحمة الثانوية

في دراسات تبنى عمى ىذه الدراسة ،ليصبح الطمبة مستعديف بعدىا لمواصمة تعمـ الرياضيات في المرحمة
الجامعية بتسمسؿ منطقي.
كالفائدة مف الدراسات السابقة يمكف إجماليا فيما يمي:
 اختيار وضبط عنواف الدراسة بحيث يضيؼ ىذا العنواف جديداً عما ىو موجود في ىذه الدراسات،
وذلؾ خصوصاً باالطبلع عمى المقترحات ليذه الدراسات.

 وضع خطة الدراسة بعناصرىا العممية ومحتوية عمى ممخصات ليذه الدراسات لتدلؿ عمى سعة
االطبلع عمى األدب التربوي الذي يخص موضوع الدراسة الحالية.
 تحديد مشكمة الدراسة ووضع أسئمة الدراسة وفروضيا.
 بناء البرنامج المقترح ومحاكاة البرامج الموجودة في ىذه الدراسات ،ليتسنى صياغة برنامج بطريقة
عممية موضوعية تتماشى مع معايير األدب التربوي.

 بناء أدوات الدراسة المتمثمة في اختبار التفكير اليندسي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات وفؽ
االطبلع عمى األدوات المتوفرة والمحكمة في الدراسات السابقة.

 كتابة وترتيب اإلطار النظري لمدراسة بترتيب وتسمسؿ منطقي مع تسمسؿ مفردات العنواف.
 االسترشاد بنتائج الدراسات السابقة في إخراج وتفسير نتائج الدراسة الحالية.
 االستفادة مف التوصيات ومحاولة السير عمى ىدى ىذه التوصيات وانجاز بعضاً منيا ،والتأكيد
عمى الميـ مما لـ تستطع ىذه الدراسة انجازه.

ولعؿ ىذه الدراسة تكوف قد ألقت حج اًر في الماء الراكد أال وىو مسرحة مناىج الرياضيات ،والذي

يشيد بصعوبتو كثير مف التربوييف ،األمر الذي يفسر كثرة الدراسات التي اىتمت بمسرحة مناىج المغة
العربية والعموـ وغيرىا ،في حيف شحت الدراسات التي اىتمت بمسرحة مناىج الرياضيات ،فضبلً عف أف

الدراسة الحالية بحثت فاعمية مسرحة مناىج الرياضيات في تنمية التفكير واالتجاه نحو مادة الرياضيات.
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الفصؿ الثاني
تكظيؼ الدراما كتمثيؿ األدكار في التعميـ

المبحث األكؿ  :الدراما كمسرحة المناىج في التعميـ
المبحث الثاني :استراتيجية تمثيؿ األدكار كاالتجاىات
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تعد الدراما مف أساليب التدريس التي تساعد عمى إثراء وتعميؽ عممية التعمـ لكؿ الطمبة وخاصة
الصغار منيـ ،نظ اًر الرتباطيا بالخبرة المباشرة الناتجة عف نشاط وفاعمية الطالب ،كما أف الدراما ال تركز

عمى العمميات العقمية فقط ،إنما تضع في اعتبارىا االحتياجات النفسية واالجتماعية لمطالب ،وقد ينظر

البعض إلى الد ارما عمى أنيا نوع مف التسمية ومضيعة الوقت ،ولكف أىميتيا أبعد وأعمؽ مف ذلؾ.

" فالدراما – وتعني التمثيؿ  -تعد صورة مصغرة لمحياة التي يعيشيا اإلنساف ،حيث تتعامؿ مع

معرفة ىذا اإلنساف ،وعبلقتو باآلخريف ،ومكانتو في ىذا العالـ".

(النجدم كراشد كعبد اليادم)324 :2003 ،

فالدراما تجعؿ األطفاؿ أكثر وداً وصراحة ،كما أف االنيماؾ الذي تكسبو تدريبات الدراما لؤلطفاؿ

يجعميا مف أفضؿ طرؽ تعمـ التركيز في كؿ أشكاؿ الدراسة وموضوعاتيا ،واف إدخاؿ الدراما إلى المناىج
الدراسية في رياض األطفاؿ والمدارس االبتدائية تفتح آفاقاً أرحب ،وتجعؿ حياة األطفاؿ ممموءة بالبيجة

والسعادة ،فضبلً عف اكتسابيـ القدرة عمى تحمؿ مسؤولياتيـ ،والقياـ بأدوارىـ الحقيقية في مستقبؿ حياتيـ،
ثـ إف استخداـ طرؽ اإللقاء المسرحي يبعث في الجو الدراسي عنصر التشويؽ ،ويبعث في الصغار عامؿ

النشاط وحب المسرح.

ويرى التربويوف أف تحويؿ المناىج الدراسية مف سياقيا الجامد التقريري المباشر إلى بنية جمالية

ناطقة متحركة في قالب مسرحي مشوؽ ،مع إعطاء الطمبة فرصة المشاركة والتواصؿ ،سيزيد مف قدرة

الطمبة عمى التحصيؿ العممي ليذه المواد الممسرحة " ،فالكممة التي تقدـ تمثيبلً والمعايشة ليا في مجتمع
األطفاؿ تقوي الرابطة بينيا وبيف معناىا لغوياً ،كما تيسر عمى الطمبة الفيـ واالستيعاب بسيولة التذكر

النابعة مف الشكؿ الدرامي ،الذي يمزج بيف المعمومة المسموعة والمتعة البصرية الجمالية ،وىذا ببل شؾ لو

المردود اإليجابي عمى الطبلب في إكسابيـ العممية التعميمية ".

(يكسؼ)15 :2007 ،

ولعمنا اليوـ مع ىذا الجمود في طرؽ واستراتيجيات التدريس ،وأماـ ىذه النتائج المتدنية نسبياً

لمطمبة بجميع مستوياتيـ في البيئة الفمسطينية ،نكوف في أمس الحاجة لمبحث عف استراتيجيات وطرؽ

تدريس حديثة تتمركز حوؿ الطالب وخصائصو وميولو ،وتتناسب أيضاً مع السير وما يواكب التطور
المعرفي ،والتطور اليائؿ في التكنولوجيا ،بما يحقؽ نتائج تعيد العممية التعميمية في فمسطيف إلى المكانة

التي تستحقيا ،والتي عرفيا وأثبتيا التاريخ التربوي الحديث عف كفاءة الطمبة الفمسطينييف.

وحيث إف ىذه الدراسة في برنامجيا المقترح قد اعتمدت عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار كمتغير

مستقؿ ،كاف لزاماً أف يتـ التطرؽ إلى الجانب النظري المتعمؽ بيذا المتغير في األدب التربوي.

وألف المدارس التربوية في شتى المياديف التربوية العالمية تنظر ليذا المصطمح بمسميات

مختمفة ،فقد دار الحديث في ىذا الفصؿ حوؿ ىذه االختبلفات في مبحثيف :األوؿ ىو الدراما ومسرحة

المناىج في التعميـ ،والثاني ىو استراتيجية تمثيؿ األدوار التي تـ ربطيا بالمتغير التابع اآلخر وىو االتجاه
نحو مادة الرياضيات.
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المبحث األكؿ

الدراما كمسرحة المناىج في التعميـ
أكالن  :مدخؿ إلى الدراما
ثانيان  :مدخؿ إلى المسرحية
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نظ اًر ألىمية الدراما في التراث البشري عموماً ،وفي العممية التعميمية التي تحاكي الواقع

خصوصاً ،فقد كاف مف األىمية بمكاف أف يكوف الحديث بإسياب عف الدراما في مدخؿ إلييا يتطرؽ إلى
تعريفيا المغوي واالصطبلحي ،مع ذكر أىميتيا وأىدافيا ،ثـ ينتقؿ الحديث إلى صعوبات توظيؼ الدراما

في التعميـ ،وآلية تخطي ىذه العقبات ،وصوالً إلى الخطوات التي يجب اتباعيا لتوظيؼ الدراما في التعميـ
كاستراتيجية تعميمية حديثة.

أكالن :مدخؿ إلى الدراما
سنتطرؽ ىنا لمحديث عف الدراما التعميمية بشكؿ عاـ ،لذا سيكوف الحديث عف تعريؼ الدراما مف

حيث المفيوـ المغوي واالصطبلحي ،وسنتعدى ذلؾ لنتحدث عف األىمية واألىداؼ المرجوة مف وراء
توظيؼ الدراما في التعميـ.

 -1تعريؼ الدراما:
الدراما لغة Drama :كممة إغريقية األصؿ مستمدة مف كممة  Drauومعناىا " أنا أفعؿ" ومف ىنا
نجد أف الدراما فعؿ يؤدى ويقوـ بتأديتو أشخاص أماـ الجميور.
كمعناىا االصطالحي كما عرفيا ىيبلت وقشوع

()125 :2002

بأنيا " مرادؼ لكممة المسرحية ،وفي

الدراما ،أي الفعؿ يكتشؼ الطفؿ أو الممثؿ الحياة أو النفس عف طريؽ المحاوالت النفسية واالنفعالية ،وفي
تمثيؿ الطفؿ توجد لحظات يقوـ فييا بتمثيؿ الشخصيات ،كما توجد أيضاً مواقؼ عاطفية ،وىذا ما يجعمنا
نطمؽ عمى ىذا الفعؿ التمثيؿ الدرامي ".
ويعرفيا الحسف

()209 :2000

االجتماعية (األدوار االجتماعية) ".
وعرفتيا الدىاف

()209 :2002

بقولو " نوع مف التفكير المبدع عند األطفاؿ فيما يتعمؽ بالعبلقات
بأنيا " نوع مف أنواع التمثيؿ المنظـ ،يعتمد عمى التمثيؿ الذي يشارؾ

فيو جميع األطفاؿ ميما كانت قدرة كؿ منيـ عمى األداء التمثيمي ،حيث يبدعوف درامياً مف قصة تقص
عمييـ ،أو مف تأليفيـ ".
وعرفيا سميماف

()212 :2005

بأنيا " شكؿ فني مف أشكاؿ األدب ،ارتبطت مف حيث المغة بالرواية

والقصة ،واختمفت عنيا في تصوير الصراع ،وتجسيد الحدث ،وتكثيؼ العقدة ،وقد تأخذ الدراما شكؿ
الشعر ووزف القافية ،أو تتحرر مف ىذيف القيديف وتأخذ شكؿ النثر".
وتشير العناتي

()12 :2007

إلى أف الدراما ىي " شكؿ مف أشكاؿ الفف األدبي القائـ عمى تصوير

الفناف لقصة تدور حوؿ شخصيات تدخؿ في أحداث ،وتتسمسؿ أحداث ىذه القصة مف خبلؿ الحوار
المتبادؿ بيف الشخصيات ،ومف خبلؿ الصراع الذي ينشأ ثـ يتأزـ ثـ ينتيي عف طريؽ المصالحة أو
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الفصؿ بيف القوى المتصارعة ،وتتجسد ىذه الصورة عف طريؽ الممثميف والديكور والمبلبس واإلضاءة
والموسيقى".
وعرفيا كؿ مف عساؼ وأبو بطنيف

()34 :2001

بأنيا " إحدى وسائؿ التربية المعتمدة ،وتستند إلى

التجربة المباشرة لمطفؿ بمشاعره وعواطفو ونشاطو الذاتي ،وتسعى إلى تنميتو وتطويره روحياً وجسدياً

وذىنياً ،كما تسعى إلى االىتماـ بالطفؿ وتسميتو".
يتضح أف التعريفات السابقة اتفقت فيما يمي:

 الدراما عبارة عف نشاط ذاتي ،يقوـ بو الطالب بنفسو مف خبلؿ التمثيؿ.
 الدراما ليا أشكاؿ مختمفة ،فقد تكوف قصيرة ،أو قصصاً أو أدوا اًر اجتماعية أو شع اًر ،أو نث اًر.
 الدراما وسيمة فعالة في نقؿ األفكار والمعمومات.
كاختمفت فيما يمي:
اختمفت في وصفيا ،فمنيـ مف وصفيا بأنيا نوع مف التفكير ،ومنيـ مف وصفيا بأنيا رواية،
ومنيـ مف وصفيا بأنيا نوع مف أنواع التمثيؿ.
وبناء عمى ما سبؽ ،يمكف تعريؼ الدراما بأنيا:
سمسمة مف النشاطات التي يقوـ بيا الطالب بتوجيو مف المعمـ ،محورىا النشاط التمثيمي أماـ بقية

الطمبة ،بحيث يقدـ الطالب مف خبلؿ التمثيؿ ،معب اًر بالصوت والحركة والجسـ عف شخصيات ،أو
أحداث ،أو فكرة معينة ،تبعث في نفسو المتعة والسرور ،وتشبع حاجاتو في التعبير عف ذاتو.

 -2أىمية الدراما:
مف المؤكد أف الدراما تعمؿ داخؿ حجرة الصؼ عمؿ المغناطيس ،فتجذب الطمبة إلييا ،لما ليا
مف أىمية كبيرة وايجابيات كثيرة في عممية التربية والتعميـ ،فيي ال تسيؿ اكتساب المعرفة العممية فحسب،

بؿ تسيـ في بناء قيـ سموكية ،وحؿ بعض المشاكؿ االجتماعية ،والكشؼ عف المواىب والقدرات المكبوتة

داخؿ الطالب ،ويمكف إجماؿ أىمية الدراما فيما يمي:
 تمكف الطالب مف التعبير الحر ،وتكشؼ عف كوامف نفسو.
 تعمؿ عمى تنمية شخصية الطالب مف جميع النواحي.
 تبرز مواىب الطالب وقدراتو.
 تعمؿ عمى حؿ الكثير مف مشاكؿ الطمبة.
 تعمؿ عمى ترفيو الطمبة وتجسيد نشاطيـ.
 تعود الطمبة الجرأة والشجاعة.
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 تقرب األحداث والحقائؽ الماضية التي تبعد زمانياً ومكانياً.


تنمي ميارات القراءة والنطؽ الصحيح ،وتنمي الذوؽ الفني والجمالي لدى الطالب.



تنمي المبادأة والخياؿ المذيف يميداف إلى ظيور اإلبداع لدى الطمبة.

 تدعـ مفيوـ القدرة لدى الطالب ،وذلؾ مف خبلؿ معايشتو لمشخصيات التي يقوـ بتمثيؿ أدوراىا.
 تثري قدرة الطالب عمى التعبير عما بداخمو ليصبح أكثر قدرة عمى التأثير في اآلخريف.
 تنمي الخياؿ وتؤدي إلى اإلبداع.

(القرشي( ،)49 -47 :2001،العناتي)13-12 :2007،

 تتيح الفرصة لمطالب ليجرب مواقؼ الحياة المختمفة ويضع حموالً ليا.
 تخمص الطالب مف الكبت واالنفعاالت الضارة.
 تعرؼ الطالب بنفسو وبقدراتو ومواىبو.
 تعمؿ عمى ترويض الجسـ وتنمي الحواس.
 تكسب الطالب الثقة بالنفس وتقوي رابطة الصداقة.

 -3األىداؼ التربكية لمدراما:
البد ألي عمؿ في الميداف التربوي أف يكوف لو أىداؼ تربوية ،يسعى التربويوف لتحقيقيا ،والدراما

مف األعماؿ التربوية الرائدة التي أدخمت عمى الميداف التربوي حديثاً ،مف أجؿ تحقيؽ حزمة مف األىداؼ

التربوية ،والتي يمكف تحديدىا في أنيا تساعد عمى:

 oمساعدة الطالب عمى اكتساب بعض القيـ االجتماعية كالتعاوف ،ومعرفة الحقوؽ والواجبات
والمشاركة ،وتحمؿ المسؤولية.
 oتيسير عممية الفيـ والتعمـ ،وتذكر مشاىد المسرحية لفترة طويمة.
 oمساعدة الطالب عمى التعبير عما بداخمو مف أفكار ومشاعر وأحاسيس.
 oإثارة انتباه الطالب تجاه ما يشاىده ويسمعو ،نظ اًر ألف التمثيؿ قوة انفعالية تؤثر في المشاىد،
وبالتالي تؤثر في زيادة االنتباه البصري لديو ،فاالنتباه البصري مرتبط بالدافعية ،وعممية التمثيؿ

في حد ذاتيا تمد الطالب بدافعية مستمرة ،بسبب متعة المشاىدة والمشاركة في عممية التمثيؿ.
 oمساعدة الطمبة الذيف يقوموف بالتمثيؿ أو المشاىدة عمى فيـ مواقؼ اآلخريف الذي يؤدوف أدوارىـ،
مما يساعد عمى زيادة حساسيتيـ لممشكبلت االجتماعية.
 oالمساعدة عمى عبلج بعض المشكبلت السموكية والنفسية ،والتي قد يعاني منيا بعض الطمبة،
مثؿ عيوب النطؽ ،وأمراض الكبلـ ،والخجؿ ،واالنطواء ،وفقداف الثقة بالنفس ،والتوتر النفسي،

والعدوانية.

 oتقريب الحقائؽ واألحداث الماضية والتي تبعد زمانياً ومكانياً إلى أذىاف الطالب.
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 oتطوير بيئة خبلقة تدفع باتجاه التمقائية والتشجيع وبناء الثقة بالنفس.
 oتنمية العفوية النابعة مف الطالب وخيالو وابداعو ،وكذلؾ بمورة قدرتو عمى االرتجاؿ والمبادرة.
 oتطوير االنفعاالت والمشاعر والعبلقات االجتماعية بيف الطمبة.
 oمساعدة الطالب في اكتشاؼ قدراتو اإلبداعية والجسدية.
 oتربية إحساس الفرد بجماؿ الفف ،وتنمية ذوقو الفني.
 oإثراء معمومات الطالب ،وتوسيع مداركو.
 oتخميص الطالب مف الكبت واالنفعاالت الضارة.
o

تنمية الحاسة النقدية لدى الطالب.

 oإشباع غريزة حب االستطبلع لدى الطالب.
o

مساعدة الطالب عمى التخمص مف عيوب النطؽ لديو أو مف معظميا.

 oزيادة معرفة الطالب بطبائع الناس ،فيتعامؿ معيـ وفؽ ىذه المعرفة.
 oتنمية قدرة الطالب عمى التعبير والتأثير في اآلخريف عف طريؽ اإلقناع.
 oتعديؿ سموؾ الطالب لما تتضمنو مف توجييات رشيدة.

(عساؼ كأبك بطنيف( ،)34 :2001،سميماف)213 :2005،

 oإدخاؿ البيجة والسرور في نفس الطالب ،مما يزيد مف قابمية التعمـ.

 oجعؿ الدراما طريقة فعالة في تدريس المواد العممية ،وتنمية المفاىيـ والميارات.
 oتعزيز العبلقات االجتماعية بيف الطبلب أنفسيـ وبيف الطبلب والمعمـ.

 oتيسير عممية البحث ،واث ارء معمومات الطالب ،واالحتفاظ بيا أطوؿ فترة ممكنة.

 -4صعكبات تكظيؼ الدراما في التعميـ
حيث إف الطريؽ الصحيح غالباً ما تعترضو صعوبات كثيرة ،قد تعصؼ بو إذا ما انتبو ليا

العامموف وأىؿ االختصاص ،وأوؿ خطوة لتخطي ىذه الصعوبات والعقبات في طريؽ تعمـ الدراما ىي
تحديدىا فيما يمي:
 قمة النصوص المسرحية عموماً ،والتي تصمح لمموضوعات الدراسية المختمفة خصوصاً.
 قمة خبرة المعمميف في كيفية التدريس بالدراما.

 الوقت الطويؿ الذي تستغرقو الدراما في إنجازىا وتطبيقيا.

 األنشطة الدرامية التي تمارس بالتمثيؿ قد ال يأخذىا الطبلب بجدية ،مما قد يثير الفوضى
بالفصؿ ،وتكوف عمى ىامش المنياج المقرر ،ىذا إف وجدت أصبلً ،مما يعطي المعمميف إيحاء
بعدـ أىميتيا.
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 إغراؽ المعمميف بكثير مف المصطمحات المتداخمة التي تستخدـ في الدراما والمسرح مثؿ الدراما
اإلبداعية ،التمثيؿ اإلبداعي ،الدراما المطورة ،عممية الدراما ،الدراما التربوية ،الدراما االرتجالية،

الدراما غير الرسمية ،الدراما الصفية والدراما في التعميـ.

 عدـ اىتماـ برامج إعداد المعمميف بيذا الجانب ،ما يجعميا غير مألوفة لدى المعمميف ،ويجعؿ
المعمميف غير مدركيف ألىمية توظيفيا.

لذلؾ ينبغي إعداد فريؽ عمؿ مف المتخصصيف ،الخبراء ،والفنييف ،إلعداد نصوص مسرحية
لمعديد مف موضوعات المنيج التي تصمح لممسرحة ،وكذلؾ تجييز كادر بشري مدرب يقوـ بتدريب
المعمميف عمى ىذا النمط الدرامي لزيادة فاعميتو.

(العمرم( ،)49 :2005 ،يكسؼ)24 :2007 ،

 -5خطكات تكظيؼ الدراما في التعميـ:
لكي يتـ توظيؼ الدراما في التعميـ ،ال بد أف يتـ ذلؾ وفؽ خطة وخطوات مدروسة ،حتى نحقؽ األىداؼ
المرجوة ،وحتى نصؿ إلى ما نصبو إليو مف نتائج ،وأىـ ىذه الخطوات ما يمي:
 اختيار المادة مف قبؿ المعمـ والطبلب ،والتي تتناسب بدورىا معيـ ،مع حصر المفاىيـ العممية
وعمميات العمـ المراد تنميتيا ،وتحديد األىداؼ األساسية.

 وضع خطة لممادة وطرحيا عمى الطمبة ،ويمكف مشاركتيـ بالرأي في ىذه الخطة.

 عمؿ مسرحيات وقصص تعميمية تتناسب مع المادة التعميمية والمستوى العمري لمطبلب.
 عرض ىذه القصص والمسرحيات عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف.

 تحميؿ الطمبة المسؤولية الكاممة بتعاونيـ الجماعي لتقديـ العمؿ الدرامي لممادة.

 تقسيـ الطمبة أنفسيـ إلى ثبلث مجموعات :مجموعة لؤلداء ،وأخرى جميور مشاىد ،ومجموعة
ثالثة لقيادة العمؿ الدرامي ،ثـ تتبادؿ المجموعات األدوار.

 تعاوف المعمـ أو المشرؼ المسرحي مع الطمبة في وضع حدث أو موقؼ ليبدأ بو العمؿ الدرامي،
ثـ يتركوف مفاىيميـ لؤلحداث التي تجسد المحتوى العممي.

 إعداد الوسائؿ التعميمية المساعدة والمجسمات والصور المناسبة ،عمى أف تترؾ فرصة لمطبلب

الستدعاء خياالتيـ في تصور األماكف واإلكسسوارات والزماف التي تشير إلييا األحداث ،فيذا

النشاط مف دعائمو أنو يطمؽ العناف لمخيار في ابتكار الشخصيات واألحداث.

 وبعد األداء الدرامي لمطبلب ،يأتي دور المعمـ المشرؼ عمى النشاط بطرح أسئمتو ومناقشتو حوؿ

المحتوى العممي ،مف خبلؿ أداء الطمبة لتجسيد الشخصيات وحوارىا العممي ،وأيضاً مناقشتو

حوؿ أداء الطمبة ألدوارىـ ،بشرط أف يقوـ بيذه المناقشة معمـ متحمس مفكر ،ليضفي إلى العمؿ
قيمتو التربوية والتعميمية والترفييية.
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 إعداد أساليب تقويـ متعددة لمعرفة مدى تحقؽ األىداؼ.
ىذا وحدد أبو مغمي وىيبلت

()81 :2008

(يكسؼ)25 ،24 :2007،

خطوات التدريس بواسطة أسموب الدراما فيما يأتي:

 المقدمة :كخطوة أولى عمى المعمـ ،أف يجعؿ األطفاؿ يرتاحوف ويتأىبوف بشكؿ تمقائي لعممية
التعمـ بيذا األسموب.

 النشاط التأىبي :ييدؼ إلى تجييز األطفاؿ لمنشاط الدرامي ،ويمكف لممعمـ أف يدربيـ بنشاط ما
بدءاً مف التأمؿ الروحي وحتى التمريف الجسدي ،ويجب أف يكوف النشاط مبلئماً ألعمار األطفاؿ
وحاجاتيـ الدراسية.

 تكزيع األدكار :يقوـ المعمـ بتوزيع األدوار عمى الطمبة بشكؿ عادؿ وكتابة دور كؿ طالب عمى
بطاقة ،ويطمب منو حفظيا.

 التمثيؿ :في ىذه المرحمة يجب أف يعتمد الطالب عمى نفسو في العطاء والتعبير وتجسيد
الشخصية وعمى المعمـ أف يخفؼ تدخمو في تسيير طبلبو.

 التقييـ :المشيد الدرامي يجب أف يدعو الطفؿ لمتفكير ،فبعد انتياء عرض المشيد تبدأ التغذية
الراجعة والتقييـ.

 إعادة التمثيؿ :يعاد التمثيؿ عادة بممثميف جدد حتى يتـ إشراؾ جميع طمبة الصؼ إف كانت
المجموعة أكثر عدداً مف عدد شخصيات المشيد الدرامي ،واذا لـ يتوافر العدد الجديد الكافي،

فعمى مف اشتركوا سابقاً القياـ بأدوار أخرى.

 -6تعريؼ النشاط التمثيمي كأنكاعو
إف الدراما مف العرض السابؽ تعبر عف الجانب العممي الذي ينفذه الطمبة لمسرحة المناىج،

فيمكف أف نطمؽ عمى ىذا الجانب اسـ النشاط ،وحيث إف ىذا النشاط يخص المسرحة والتمثيؿ ،فيجوز لنا
أف نسميو النشاط التمثيمي ،مع العمـ أف ىناؾ خمط بيف ىذه المصطمحات " الدراما – المسرحة – النشاط

التمثيمي " في المدارس التربوية المختمفة ،فكاف البد مف تسميط الضوء عمى كؿ منيا منفردة.

أ -تعريؼ النشاط التمثيمي:
يعرفو سميماف

()393 :2006

" بػأف يقوـ الممثموف بعرض المسرحية أو التمثيمية عمى المسرح أو غيره،

عرضاً يمثؿ الواقع ،لمعظة والعبرة ".

وفي تعريؼ النشاط التمثيمي فقد قاؿ عفانة والموح

()59 :2008

" يعتبر النشاط التمثيمي المستخدـ في

تنفيذ المسرحيات التعميمية نشاطاً حركياً ىادفاً ،يقوـ بو الطمبة تحت إشراؼ المعمـ وتوجييو داخؿ الفصؿ،
وذلؾ بأف يقوـ الطالب بدور معيف ،يعيشو ويستمر في التعبير عنو متفاعبلً مع بقية الطمبة في الفصؿ

مف أجؿ أف يكتسب ىو والمشاىدوف مفيوماً عممياً ،أو أف ينمو لدييـ جميعاً اتجاه مرغوب بو ،وذلؾ مف
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خبلؿ نص سبؽ إعداده ودقؽ لغوياً وفنياً ،عمى أف يتـ ذلؾ داخؿ أسوار المدرسة ،وبالتحديد األدؽ ،داخؿ
الغرفة المدرسية ،وبإمكانيات بسيطة متاحة ".

ب -أنكاع النشاط التمثيمي:
لمنشاط التمثيمي وىو نشاط ينفذه الطمبة بتوجيو مف المعمـ أنواع متعددة ،وكؿ نوع مف ىذه األنواع

لو ىدؼ ووظيفة محددة ،حسب الموضوع ،أعمار الطمبة ،اإلمكانات المتاحة ،وغيرىا.
ومف بيف ىذه األنواع ما يمي:

(سميماف)396 :2005 ،

 التمثيؿ الصامت :ويعبر الممثؿ ىنا عف الفكرة دوف الصوت ،ويحاوؿ المشاىدوف أثناء ذلؾ
التفكير بتركيز شديد لمعرفة ما يحاوؿ الممثؿ التعبير عنو ،ويكوف موضوع التمثيمية بسيطاً ،وال
تزيد مدة التمثيؿ عف ( )75دقيقة ،ويستعاف أثناء التمثيؿ بالموسيقى.

 التمثيؿ الفردم :ويقوـ بالتمثيؿ ىنا ممثؿ واحد ،فيؤدي أدوار عدة شخصيات في التمثيمية،
ويستعيف الممثؿ ببعض األشياء التي تدؿ عمى شخصيتو ،وىذا النوع مف التمثيؿ ال يحتاج إلى
مسرح أو مناظر ،ويبقى الممثؿ بمبلبسو العادية.
 التمثيؿ مع القراءة :وىو أف يستعيف الممثؿ بالورقة المكتوب عمييا دوره ألدائو ،ويستعمؿ ىذا
األسموب أثناء النشاط الترويحي أو التمثيؿ في دور اإلذاعة.
 التمثيؿ االرتجالي :ويعتمد ىذا النوع مف التمثيؿ عمى الذاكرة والثقافة الشخصية ،حيث يقؼ
الممثؿ أماـ مجموعة مف الناس ،ويبدأ بتمثيؿ مشيد أو دور معيف.
 التمثيؿ العادم :وىو التمثيؿ الذي يحتاج إلى مسرح ،ومناظر ،واضاءة ،ومبلبس ،وديكورات،
وموسيقى ،واخراج ،ويعتمد التمثيؿ فيو عمى أف يبلئـ الممثؿ بيف الصوت والحركة ،وأف يعبر عف
الفكر والعاطفة.
وقد تـ اختيار التمثيؿ العادي لعرض المسرحيات التي أعدت لممادة التعميمية المستيدفة  ،حيث

تـ اختيار عدد مف طمبة الفصؿ لكؿ مسرحية لتنفيذىا أماـ الطمبة ،واستخداـ بعض المؤثرات والمبلبس
والموحات حسب امكانات المدرسة ،باإلضافة إلى عرض بعض الوسائؿ والمجسمات والصور التي تدعـ

الحوار القائـ بيف الطمبة ،وكذلؾ تصوير المسرحيات أثناء التنفيذ وقد تـ وضعيا في قرص مدمج سيرافؽ
الدراسة بعد استخدامو في تنفيذ الشؽ االلكتروني لمبرنامج المقترح.

ثانيان :مدخؿ إلى المسرحية
رؤية التربوييف في تحويؿ المناىج الدراسية مف سياقيا الجامد التقريري المباشر إلى بنية جمالية
ناطقة متحركة في قالب مسرحي مشوؽ ،مع إعطاء الطمبة فرصة المشاركة والتواصؿ ،ستزيد مف قدرة

الطمبة عمى التحصيؿ العممي ليذه المواد الممسرحة.
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بؿ إف ىذه الرؤية ىي التي جعمت " المسرح لـ يعد وسيمة لمتسمية والترفيو فحسب ،بؿ أصبح
وسيمة فعالة لمتعمـ والتثقيؼ ،ونشر األفكار ،وصار يستخدـ كأداة فاعمة في مساعدة المعمميف في تدريس

كثير مف المواد العممية والمنيجية ،ونقميا إلى األطفاؿ بأسموب يعتمد عنصري التشويؽ والتبسيط ،كما أف
المسرح يسعى إلى جمب الفرحة لقموب األطفاؿ ،ويسعى إلى تدريبيـ عمى التمثيؿ ،وما يتبع ذلؾ مف

تحسيف النطؽ واألداء ،ويدفعيـ إلى السموؾ الجيد ،ويعمميـ األخبلؽ السميمة ".

(سميماف)224 :2005 ،

والعرض المسرحي ال يعادلو تأثي اًر شيء آخر في نفوس األطفاؿ ،إال شيء يحقؽ نفس اليدؼ،

فإف ما يتعممو الطفؿ وما يتوفر لو مف معرفة مقرونة بالمتعة أثناء معايشة التجربة المسرحية يبقي أث اًر

طويبلً في نفسو مصاحباً لو في رحمة حياتو ،بعكس ما قد يتعممو في قاعة الدرس بالتمقيف والحفظ،

فسرعاف ما قد يمقيو في طي النسياف.

 -1تعريؼ المسرحية:
المسرحية تعبر عف الجانب النظري لمدراما ،أو النشاط التمثيمي ،وتأتي عف طريؽ تحويؿ

نصوص المنيج الدراسي إلى نصوص مسرحية تحوي المفاىيـ والمصطمحات والمعمومات التي نريد
إيصاليا لمطمبة ،وذلؾ عف طريؽ معمـ صاحب خبرة في ىذا المجاؿ ،أو عف طريؽ متخصصيف.
كالتالي:

وتعددت تعريفات المسرحية خصوصاً المسرحية التعميمية وسنسرد بعضاً مف ىذه التعريفات

 عرفيا حسيف

()31 :2005

بأنيا " وسيمة تعميمية تحوؿ المواد المقررة إلى أعماؿ مسرحية بسيطة

وذلؾ مف خبلؿ توظيؼ الخبرات المسرحية ،لئلسياـ في العممية التربوية بصفة عامة ،والعممية

التعميمية بصفة خاصة ".
 وعرفتيا العناتي

()23 :2007

بأنيا " نموذج أدبي وشكؿ فني يتطمب لكي يحدث تأثي ار حقيقيا كامبلً ،

واشتراؾ عدد مف العناصر األدبية ،مف أىميا الحبكة والبناء الدرامي ،الحركة والصراع،
والموسيقى ،والمسرحية عممية ديناميكية قوسية أو ىرمية تتميز بالتفاعؿ والحركة والصراع الذي

ينمو شيئا فشيئا حتى يصؿ إلى الذروة ثـ ينحصر بعد ذلؾ وينتيي بسقوط الشخصية الرئيسية أو

بحؿ المشكمة بسبب الصراع ".
 وعرفيا النجدي وآخروف

()328 :2003

بأنيا " صياغة موضوع دراسي في قالب مسرحي يتـ تمثيمو

مف قبؿ بعض الطمبة في مكاف مخصص لذلؾ ،ويشاىدىـ بقية الطمبة اآلخريف ".

اء عمى ما سبؽ ،يتضح أف التعريفات السابقة اتفقت فيما يمي:
وبن ً
 oالمسرحية عبارة عف نص يسبؽ إعداده مف قبؿ المعمـ أو المشرؼ.
 oالمسرحية تجسد المواقؼ واألحداث مف خبلؿ التمثيؿ.
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 oالمسرحية وسيمة ناجحة لعرض المواد التعميمة ،واألحداث التاريخية ،والقيـ األخبلقية ،والحقائؽ
العممية ،وغيرىا.

 oقد تحتاج المسرحية إلى إمكانات.
كاختمفت فيما يمي:
في أف البعض عرفيا عمى أنيا مسرحة منيج كامؿ ،والبعض اآلخر ،وىـ األغمب ،عرفيا عمى
أنيا مسرحة بعض مف المواضيع الدراسية.
كيمكف تعريؼ المسرحية بأنيا نص سبؽ إعداده وحددت أدواره ونسؽ أداؤه تحت إشراؼ المعمـ،
لعرض مادة تعميمية ،اليدؼ منيا إيصاؿ معرفة جديدة قد تحتوي عمى مفاىيـ أو ميارات بأسموب يبعث

المتعة والتشويؽ في قمب الطمبة المشاىديف.

 -2أىداؼ المسرحية كأىميتيا:
عمى الرغـ مف أف سمات المسرحية كثيرة ،إال أف أىـ سمة ىي أنيا تحوؿ الرموز والمفاىيـ
المجردة والميارات إلى أشياء محسوسة يستطيع الطالب أف يدركيا بحواسو ،مما سيجعؿ حتماً لمتعميـ

معنى ،ولمفكر عمقاً ،ولمتذكر سيولة.

ونظ اًر ألف البعض يفرؽ بيف المسرحية وبيف الدراما ،فبل بد مف تحديد أىداؼ المسرحية وأىميتيا

التربوية في بنود تضاؼ لما تـ تحديده في أىداؼ الدراما وأىميتيا وىي:

 زيادة الحساسية لممشكبلت العممية ،وتدرب الطمبة عمى حؿ المشكبلت بأسموب عممي جاد.
 اعتبار المسرحية كأداة لتعميـ المبادئ والنظـ واألفكار.
 اعتبار المسرحية األداة الرئيسة في التدريس الممسرح.
 العمؿ عمى إثراء العممية التعميمية مف خبلؿ مشاركة الطمبة وتفاعميـ مع العروض المسرحية
عقمياً وعاطفياً.

 مساعدة الطمبة عمى تنمية المشاعر األخبلقية تجاه اإلنسانية.

 المساعدة في اإلعداد الثقافي والعممي لمطبلب ،ليستطيعوا مواجية الواقع والتأقمـ معو ،فيو وسيمة
لتجميع األحداث ،حيث إف المسرحية ترتبط بالحياة.

 التأكيد عمى أف الفنوف – وخاصة المسرح -أصبحت جزء حيوياً مف حياة كؿ شخص ،وأف
تدريس الفنوف لمجميع صار جزءاً مف التعميـ .

 توسيع مفيوـ الطالب لمشخصيات ومدلوالت المواقؼ عند تناوليا المباشر مف الحياة اليومية
وبذلؾ تعمؽ القدرة عمى الفيـ وتزيد اإلحساس.
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 تنمية قدرة الطالب عمى تجاوز حدود الواقعية ،فاف المسرح يساعد الطالب عمى مغالبة الظروؼ
التي تزعجو في حياتو اليومية.

 غرس األفكار والعادات الجديدة وتنمية أذواؽ الطمبة وتحريؾ ضمائرىـ نحو الخير وترغيبيـ في
المثؿ العميا مع االىتماـ بما يحفزىـ عمى التفكير األخبلقي.

 تحويؿ المناى ج الدراسية التي تتسـ بالصعوبة إلى خبرات ذات معنى ،يمكف فيميا بسيولة ويسر،
وبصورة محببة إلى النفس.

 توعية الطمبة بتراثيـ العربي والوطني ،وتاريخيـ وعقيدتيـ وحضارتيـ اإلسبلمية.
تفريغ شحنات الطمبة االنفعالية.

(األغا كالمكلك( ،)179 :2009 ،عمي( ،)42 : 2004 ،حسيف)40 :2005 ،

 إشباع شغؼ الطمبة وحبيـ لممغامرات في طفولتيـ بصفة عامة وطفولتيـ المتوسطة والمتأخرة
بصفة خاصة ،فيذه الخاصية جزء ال يتج أز مف كيانيـ.

 تقديـ مادة ثرية لمطمبة في األدب والموسيقى وفنوف المسرح.

 تنوع وتحسيف طرائؽ التدريس المستخدمة ،والبعد عف التقميدية منيا.

 -3أنكاع المسرحية:
نظ اًر لتعدد المشكبلت الحياتية عامة ،والمشكبلت التي تواجو الطمبة خاصة ،فقد بات مف الواضح

أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف تعدد أنواع المسرحية وتعدد أغراضيا فبل يمكف لمسرحية واحدة أف تعالج كؿ
القضايا والمشكبلت في آف واحد فكؿ مسرحية ليا غرضيا المستقؿ والخاص ،ويمكف أف نحدد مف أنواع
المسرحيات ما يمي:

أ -مسرحية تمثيؿ األدكار:
ىي تمؾ المسرحية التي تتضمف مواقؼ متعددة لشخصيات مختمفة ،وفييا يقوـ الطمبة
بتجسيد تمؾ الشخصيات مف خبلؿ المحاكاة ،وتمثيؿ أدوارىـ في تمؾ المواقؼ المتعددة.

ومف أمثمة تمؾ الشخصيات التي يقوـ الطالب ىنا بأداء أدوارىا ،محاكاتو وتمثيمو لدور

الشرطي ،الصيدلي ،الميندس ،المعمـ ،التاجر وغيرىـ.
ب -مسرحية المكاقؼ التمثيمية:
وىي عبارة عف عمؿ مزدوج أو مثاؿ لموقؼ واقعي ،وعمى مف يقوـ بالدور تقديـ الحموؿ

لممشكبلت التي تواجيو في ىذا الموقؼ ،وتتيح المواقؼ التمثيمية الفرصة أماـ الطمبة لمتصرؼ،
والمفاضمة ،واختيار أنسب الحموؿ ،واتخاذ أفضؿ الق اررات.
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ج -مسرحية المشكالت االجتماعية:
تستخدـ ىذه المسرحية لتعميـ نوع مف السموؾ االجتماعي المرغوب فيو ،وىي وسيمة فعالة

لمعالجة المشكبلت االجتماعية بما تتضمنو مف أوضاع ومواقؼ وعبلقات اجتماعية ،وأخبلقيات
المجتمع التقميدية ،ومشكبلت الفرد وموضوعاتو ،ويقوـ الطمبة بتأديتيا أماـ زمبلئيـ مف أجؿ

التعرؼ عمى الجوانب المختمفة لممشكمة االجتماعية مف خبلؿ جمع المعمومات والحقائؽ المتصمة

بيا ،وبيدؼ التوصؿ إلى الحموؿ والمقترحات المناسبة لتمؾ المشكبلت.
د -مسرحية المشكالت النفسية:

يطمؽ عمى مسرحية المشكبلت النفسية (السيكو دراما) ،والتي تستخدـ في األغراض
التشخيصية العبلجية ،وكذلؾ ألغراض التوجيو واإلرشاد النفسي في المدرسة فيما يتصؿ
بالمشكبلت الشخصية الحادة لدى بعض الطمبة.

ق -المسرحية الصامتة:
يستخدـ التدريس الممسرح المسرحية الصامتة والتي تعرؼ بأنيا القدرة عمى التعبير عف

األحاسيس واألفكار عف طريؽ االتصاؿ بالحركة بدالً مف الكبلـ ،فيو يعتمد عمى الجسد أداة

لبلتصاؿ واإليحاء واإليياـ والرمز وحركات عضبلت الجسـ وتعبيراتو ،فالغرض مف المسرحية

الصامتة ىو السيطرة عمى الجسد وروعة التعبير بيذا الجسد ،وىو ما يعرؼ بمغة الجسد.

ك -مسرحية االستعراض التاريخي:

وتتضمف الموضوعات التاريخية واألساطير القديمة ،أو عادات وتقاليد بعض الشعوب،

أو تطور سمسمة مف األحداث التاريخية التي يستغرؽ حدوثيا وتتابعيا مدة طويمة مف الزمف.
ز -المسرحية الحرة:

ويقوـ فييا الطمبة بتمثيؿ قصة أو موضوع أو مشكمة معينة دوف التقيد بفعؿ معيف ،أو

بحركات أدائية معينة ،أو تدريب سابؽ لحفظ األدوار ،فيتصؼ التعبير فيو بالتمقائية والحرية.
ح -مسرحية العرائس (الدمى):

يعتبر مسرح العرائس مف أقدـ أشكاؿ المسرح ،وىي وسائؿ محببة إلى نفوس الطمبة،
حيث يكثر استخداميا في مرحمة رياض األطفاؿ ومرحمة التعميـ األساسي ،وىي عبارة عف
عرائس توضع في اليد ،وتعتمد حركاتيا عمى تحريؾ أصابع اليد ،ويمكف استخداميا في تناوؿ

موضوعات تربوية ىادفة ألنيا تعتمد عمى إثارة الخياؿ لدى األطفاؿ ،ولدييا الكثير مف إمكانيات

التأثير في نفسية الطالب ،كما تعتبر مف أقدر الوسائؿ في تحبيب الدروس إليو وتبسيطيا لذىنو،
وتفسح المجاؿ كي يتفيـ الكثير مف القيـ واألفكار النبيمة والميارات التي تستجيب لحاجاتو النفسية

واالنفعالية.

(عفانة كالمكح)75 – 59 :2008 ،
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 -4عناصر المسرحية:
مف العموـ أف أي شيء يتكوف مف عناصر ،ال تكتمؿ صورة ىذا الشيء كما ينبغي إال إذا
تجمعت عناصره ،ويمكف تحديد العناصر األساسية لممسرحية فيما يمي:
أ -عنصر الحدث:
عنصر أساسي في المسرحية وتطورىا في البناء الد ارمي ،يبعث في العمؿ المسرحي

الحركة والنشاط والقوة ،ويحرؾ الشخصيات واألحداث.
ب -عنصر التشكيؽ:

ىو مف العناصر الميمة في المسرحية لمتابعة العمؿ الفني مف البداية حتى النياية بدوف

ممؿ أو نفور ،فموال التشويؽ لما استمر القارئ أو المشاىد في المتابعة ،فيو بمثابة التعزيز.
ج -العقدة:

ىي النقطة التي يتصاعد فييا الحدث ،ويتأزـ ،ويحتاج إلى حؿ أو خبلص ،وقد يوجد

أكثر مف عقدة فرعية ،ولكنيا ترتبط ارتباطاً وثيقا بالعقدة الرئيسية التي يبحث الجميع عف حميا.
د -الشخصيات:

مجموعة مف الشخصيات المتعاونة والمتداخمة ،تنقؿ األحداث ،تتفاعؿ مع بعضيا

البعض ،فتؤثر وتتأثر حسب القوة والضعؼ لعرض الفكرة ،وتوصيميا لمقارئ أو المشاىد.
ق -الحبكة أك البناء المسرحي:

ىو جميع العناصر التي تشكؿ العمؿ المسرحي ،مف أحداث وأشخاص وعبلقات نفسية

واجتماعية ،تتطور وتنمو حتى الذروة ،لتحقيؽ اليدؼ المرجو مع وجود المتعة الفنية.
ك -القيمة أك الفكرة:

ىي مف العناصر األساسية في المسرحية ،تنبع مف المشكبلت الواقعية لممجتمع ،سواء

كانت إنسانية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية ليستفاد منيا ،ويشترط فييا الوضوح.
ز -األسمكب:

يجب أف يكوف األسموب مناسباً لمشخصيات ،سواء كانت الرئيسة أو الثانوية ،حتى يقتنع

القارئ أو المشاىد بيذا العمؿ الفني ،ويكوف بمغة السيؿ الممتنع المناسب لمجميع.
ح -الصراع:

ىو عراؾ أو تنافس بيف فكرتيف أو اتجاىيف في العمؿ المسرحي ،ييدؼ إلى ربط القارئ
أو المشاىد بيذا العمؿ ،وتشويقو لمعرفة الحؿ أو النتيجة المراد الوصوؿ إلييا.
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ط -الحكار:
أىـ عناصر المسرحية ،يوضح الفكرة ،ويكشؼ عف الموضوع والمستور بداخميا ،وما

يصاحب ذلؾ مف تطور ،وتأزـ ،بمغة مناسبة لمشخصيات ،بعيدة عف الحشو المنفر ،واإلسياب
الممؿ ،بما يثير العاطفة ،ويؤثر عمى النفس.

(سميماف)212 :2005 ،

وأف تحظى المسرحية التربوية باعتناء كبير أثناء إعدادىا يعتبر مف أىـ أسباب نجاحيا ،وذلؾ لف
يكوف إال إذا تـ وضع عناصرىا ومعاييرىا بعيف االعتبار ،فقد كاف ىناؾ حرص عمى احتواء المسرحيات

في البرنامج المعد ليذه الدراسة عمى بعض األخبلقيات التي نحب أف نغرسيا في أبنائنا ،وكاف الحرص

أيضاً عمى مبلءمة ىذه المسرحيات لعمر الطالب والمادة التعميمية ،وعمى وضوح الفكرة المطروحة
وسيولة استيعابيا ،وعمى وجود الحبكة الدرامية داخؿ أحداث المسرحية ،وغير ذلؾ مف العناصر األخرى

التي تـ ذكرىا.

 -5خطكات تكظيؼ المسرحية التعميمية
ممحة ،وذلؾ ألف المستعرض ألىدافيا
إف توظيؼ المسرحية في العممية التعميمية ،أصبح ضرورة ّ
وأىميتيا التي تحدث عنيا عدد كبير مف التربوييف بإسياب في دراساتيـ والتي استنبطوىا مف خبلؿ
عمميـ في الميداف التربوي ،يرى أف المسرحية التعميمية تعيد التوازف لمعممية التعميمية ألنيا تجمع بيف

مجاالت األ ىداؼ الثبلثة " المعرفية ،الوجدانية ،النفس حركية" بعد أف ركزت الطرؽ التقميدية عمى الجانب
المعرفي فقط ،مما أضعؼ مف دور الطالب كمركز لمتعمـ.

فالمسرحية التعميمية تحقؽ اليدؼ المعرفي ألنيا تنبع مف المحتوى الدراسي المقرر ويتـ تأليفيا

مف مفردات ىذا المحتوى المعرفي المراد إيصالو إلى الطمبة.

وىي تحقؽ اليدؼ الوجداني حيث التعمـ عف طريؽ المسرحية يكوف بالترفيو والتسمية والمعب الذي

ال يشعر الطالب مف خبللو بالتوتر أو باختبلؼ الجو النفسي الذي يعيشو في بيتو ومع أقرانو في الشارع

أو وىو مستمتع أماـ شاشات العرض ليشاىد فيمماً أو مسمسبلً ىادفاً ،ويكوف التعمـ بذلؾ عف رغبة ومحبة
واقباؿ مع تحرير الطالب مف قيود واجبار أنظمة التعميـ التقميدي.

وىي أيضاً تحقؽ اليدؼ النفس حركي المياري حيف تسمح لمطالب بالحركة واستخداـ الحواس

وأعضاء الجسـ بشكؿ كبير سواء في تمثيؿ األدوار أو في مشاركة الطمبة في النشاطات والمشاىدة.

وعندما تكوف المسرحية التعميمية متقنة ،ويتـ تطويرىا وتحسينيا باستمرار ،مثبلً عف طريؽ إدخاؿ

األناشيد واألغاني اليادفة فييا ،فإنيا تصبح مف أفضؿ الطرؽ مع عدـ إنكار وجود طرؽ أخرى ليا

الفضؿ فيكذا التربية متجددة دائماً ،ومع استقراء واقع الطفؿ يتبيف أنو مولع باألناشيد ،فحتى الطفؿ محدود
القدرات يكوف غالباً صاحب قدرة عالية عمى ترديد األناشيد واألغاني ،فما الذي يمنع مف استثمار ىذه
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القدرة في التعميـ ،خصوصاً عند رؤية تأثير األناشيد والمسرحيات الواضح في الحياة بشكؿ عاـ ،وفي
ثقافة طبلبنا عمى مر األجياؿ سواء في التعميـ أو في غيره.

مف أجؿ ىذه الفوائد التي أثبتيا كثير مف عمماء التربية والعامميف فييا ولمسير عمى ىدى

السابقيف ،يمكف إيجاز خطوات توظيؼ المسرحية التعميمية فيما يمي:
 oاختيار المادة التعميمية المناسبة.

 oحصر المفاىيـ العممية وعمميات العمـ المراد تنميتيا ،وتحديد األىداؼ األساسية.
 oعمؿ مسرحيات تتناسب مع المادة التعميمية ،والمستوى العمري لمطبلب.
 oعرض المسرحيات عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف.

 oمساىمة المعمـ بخبرتو العممية في تحديد اليدؼ العممي ،متعاوناً مع المشرؼ المسرحي في
تحقيؽ ىذا اليدؼ ،مف خبلؿ سير األحداث وتسمسميا في حبكة درامية.

 oإعداد الوسائؿ التعميمية المساعدة ،والمجسمات والصور المناسبة لممسرحية.
 oاختيار مجموعة مف الطمبة لمقياـ بالعمؿ المسرحي  ،وحفظ أدوارىـ ،مع مراعاة ما يمي:



البعد عف أسموب الوعظ واإلرشاد.



تمتع الطالب بصوت عاؿ وواضح ،وشخصية قوية.



اختيار مكاف مناسب لمقياـ بالتمثيؿ فيو.



استثمار عنصر األناشيد فيو مف أفضؿ العناصر في توصيؿ أي معمومة عممية.


o

تدريب الطمبة عمى األداء الحركي ،وتعبيرات الوجو ،ونبرات الصوت.

مشاركة أكبر عدد مف الطمبة في المسرحية ،ولو بإعادة نفس الدور.

تقويـ العمؿ المسرحي مف قبؿ المعمميف لمتعرؼ عمى األثر الذي تركتو المسرحية في نفوس
األطفاؿ المشاىديف ،وذلؾ باستخداـ المقاييس المعدة لذلؾ ،مع قياـ المعمـ بعد انتياء المسرحية

بطرح األسئمة ،ومناقشة الطمبة بأداء زمبلئيـ.

(عمي كزياف( ،)9 :1998 ،يكسؼ)26 :2007 ،

وألف مركز الدراسة الحالية ىو البرنامج المقترح ،الذي يعتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار ،كاف

مف الضروري أف نرى االرتباط القائـ بيف ىذه العناصر مجتمعة ،فميما أظيرت الدراسة مف فاعمية لف
يكوف ليا معنى دوف أف نجد المناىج وخصوصاً مناىج الرياضيات ،وقد احتوت عمى مسرحيات جاىزة

ومتنوعة لدروسيا ،تتماشى مع ما تـ ذكره مف مفيوـ ،أىداؼ ،أىمية ،معايير وخطوات.

ىذا ىو اإلطار النظري الذي ينطمؽ منو المعمـ والطمبة إلى حيز التنفيذ العممي "الدراما

التعميمية" ،والتي ينشأ عنيا ما يعرؼ بالنشاط التمثيمي ،حينيا نكوف قد وصمنا إلى اإلطار الجامع لكؿ

ىذه المصطمحات والتي تعتمد عميو ىذه الدراسة وىو استراتيجية تمثيؿ األدوار.
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المبحث الثاني
استراتيجية تمثيؿ األدكار كاالتجاىات
أكالن :مدخؿ إلى استراتيجية تمثيؿ األدكار
ثانيان :التدريس باستراتيجية تمثيؿ األدكار
ثالثان :عالقة استراتيجية تمثيؿ األدكار باالتجاىات
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تعددت وجيات النظر ،واختمؼ رجاؿ التربية في عرضيـ لممقصود بتمثيؿ األدوار وامتؤلت ساحة
األدبيات التربوية باآلراء ،واختبلؼ اآلراء وتباينيا في مجاؿ التربية وطرؽ التدريس ىو ظاىرة صحية ،وال

نغالي إذا قمنا أف ىذا االختبلؼ ىو المناخ المبلئـ والطبيعي لمولد األفكار الجديدة.

"وىذه االستراتيجية تنسب إلى النمسا حيث طبقتيا لممرة األولى في مدارسيا عاـ 7977ـ ثـ

انتشرت بعد ذلؾ في العالـ بأسماء متعددة ىي "تمثيؿ األدوار ،لعب األدوار ،المحاكاة"

(الحصرم كالعنيزم ،)144 – 143 :2000 ،وتمثيؿ األدوار تقنية يمكف استخداميا في التدريس كونيا تحقؽ تفاعبلً عقمياً،
ووجدانياً لمطمبة تجاه مشكمة ما ،تطرح أماميـ ،وىذا يساعد عمى تقريب المشكمة الحقيقية إلى أذىانيـ

فتثير اىتماميـ.

سيتـ الحديث ىنا عف مدخؿ إلى استراتيجية تمثيؿ األدوار ،ثـ التدريس باستخداـ ىذه

االستراتيجية ،وأخي اًر عبلقة استراتيجية تمثيؿ األدوار باالتجاىات.

أكالن  :مدخؿ إلى استراتيجية تمثيؿ األدكار

وفي ىذا المدخؿ سيتـ الحديث عف مفيوـ ىذه االستراتيجية لغة واصطبلحاً ،ثـ الحديث عف

أىدافيا وأىميتيا ،ثـ التطرؽ إلى عناصرىا ومميزاتيا ،وأخي اًر بياف عيوبيا ومحدداتيا.

 -1مفيكـ استراتيجية تمثيؿ األدكار:
لغ نة :
"اقتبس مفيوـ الدور مف المسرح ،وكاف يقصد بو األسطر والكممات التي ينطقيا الممثؿ تبعاً لمدور

الذي سيقوـ بو ،وكانت تكتب في لفائؼ ورقية ( )scrollومف ىنا جاء مصطمح الدور ،ثـ انفصؿ إلى

عمـ االجتماع حيث وظفو عمماء االجتماع لوصؼ مكانة الفرد في المجتمع ،ويمعب الدور كمفيوـ دو ًار

كبي اًر في العبلج بالدراما أو السيكو دراما ".

(حسيف)189 :2005 ،

اصطالحان:
 " نشاط يستخدـ في تنفيذ المسرحيات التعميمية يقوـ الطمبة مف خبللو بتمثيؿ المواقؼ واألنشطةتحت إشراؼ المعمـ ،وتوجييو داخؿ الفصؿ ".

(عفانة كالمكح)59 :2008 ،

 " ىو تمثيؿ أو تبسيط لواقع أو ميارة يدعو إلييا تعمـ المنيج ويقوـ الطمبة خبللو بالتفاعؿ معغيرىـ مف األقراف ضمف أدوار محددة تحكميا ويتعمموف سموكاً مقصوداً ".

(الحصرم كالعنيزم)144 :2000 ،

 " أحد أساليب التعمـ والتدريب الذي يمثؿ سموكا حقيقيا في موقؼ مصطنع ،حيث يقوـ المشتركوفبتمثيؿ األدوار التي تسند إلييـ بصورة تمقائية ،وينغمسوف في أداء أدوراىـ حتى يظيروا المواقؼ

كأنيا حقيقة ".

(فرج)195 :2005 ،
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-

" ىي طريقة تعميمية تقوـ عمى تمثيؿ موقؼ يمثؿ مشكمة محددة مف قبؿ بعض الطمبة الممثميف
لشخص يات الموقؼ وأحداثو يؤدوف أدوارىـ بفاعمية ،في حيف يشاىد الطمبة اآلخروف ويبلحظوف
المواقؼ الممثمة وينقدونيا وبعد االنتياء مف التمثيؿ ينظـ المعمـ مناقشة موجية يشارؾ فييا

الطمبة جميعاً ".

(الجالد)151 :2007 ،

 " ىي طريقة تقوـ في أساسيا عمى المشاركيف ،والمراقبيف في موقؼ ينطوي عمى مشكمة حقيقية،والرغبة في التوصؿ إلى الحؿ والفيـ المذيف يولدىما ىذا االشتراؾ ،وتوفر طريقة تمثيؿ الدور

حية مف السموؾ األساسي ،تكوف وسيمة لمطمبة الكتشاؼ مشاعرىـ وتطوير ميارة حؿ
عينة ّ
(العماكم)24 :2009 ،
المشكبلت ".
ويعد تمثيؿ األدوار مف أنسب أنواع األنشطة التمثيمية التي يمكف االستفادة منيا داخؿ حجرة

الدراسة ،وقد نشأ تمثيؿ الدور قديماً عندما خمؽ ار تعالى آدـ عميو السبلـ ،وعممو األسماء كميا ثـ أمره
أف يقوـ بدور المعمـ ويعمـ المبلئكة قاؿ تعالىَ [ :ق َال َيا َآ َد ُم َأ ْىبِئ ُْه ْم بِ َي ْس ََمئِ ِه ْم َف َل اَم َأ ْى َب َي ُه ْم بِ َي ْس ََمئِ ِه ْم َق َال َأ ََل ْ َأ ُق ْل
َلكُم إِِّن َأع َلم غَ وب السَمو ِ
ات َواألَ ْر ِ
ون] {البقرة ،}33:ومف بعده جاء الرسؿ
ون َو َما ُكنْت ُْم َت ْكت ُُم َ
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ْ ي ْ ُ ْ َ اَ َ
عمييـ السبلـ وآخرىـ رسوؿ ار صمى ار عميو وسمـ ،فكاف يعمـ الناس عف طريؽ القدوة ،المحاكاة،

وتمثيؿ األدوار.

كمف خالؿ ما سبؽ يكوف تمثيؿ األدوار ىو أحد أساليب التعميـ والتدريب الذي يمثؿ سموكاً حقيقياً

في موقؼ مصطنع ،ويساعد عمى اإلدراؾ القيمي ،وخمؽ عبلقات اجتماعية بيف أفراد المجموعة،
والتوصؿ لحموؿ لممشكبلت التي يواجيونيا.

ونرى أيضاً أف بعض التربوييف يفرقوف بيف تمثيؿ األدوار ولعب األدوار فالمصطمح األخير يعبر

عف قياـ الطالب أو مجموعة مف الطمبة بتمثيؿ األدوار تمقائياً دوف إعداد سابؽ ،أي بشكؿ مرتجؿ أماـ
طمبة الصؼ أو مجموعة مف المشاىديف ،بينما مصطمح تمثيؿ األدوار ال بد أف يكوف مقروناً بخطة
واستعدادات وامكانات ،كما وتتوقؼ نتائج كمييما عمى المناقشات التي تعقب عممية التمثيؿ واألنشطة التي

تمييا ،وأدوات التقويـ المتبعة.

 -2أىداؼ استراتيجية تمثيؿ األدكار كأىميتيا:
حيث إف استراتيجية تمثيؿ األدوار ىي اإلطار الجامع لمصطمحات الدراما التعميمية ،النشاط

التمثيمي ،والمسرحية التعميمية ،فبل بد أف تكوف أىداؼ ىذه االستراتيجية وأىميتيا نابعة مف أىداؼ وأىمية
ىذه المصطمحات ،والتي سبؽ الحديث عنيا ،ويمكف بتتبع آراء (عطية( ،)191 – 190 :2008 ،الحيمة،)283 :2002 ،

(جرجس،)240 :1999 ،

(سالمة)364-363 :2001 ،

إضافة ما يمي:

 تييئة مواقؼ تساعد الطمبة عمى حؿ مشكبلتيـ العاطفية واالنفعالية.
 مساعدة الطمبة عمى تطوير اتجاىاتيـ ومياراتيـ وقيميـ.
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 تييئة مواقؼ يمارس فييا الطمبة تعمـ المواد والخبرات المتضمنة في المقررات الرئيسية.
 تنمية روح التعاوف والعمؿ في فريؽ.

 الربط بيف النظرية والتطبيؽ ،بتقريب المفاىيـ المنيجية النظرية إلى واقع الحياة االجتماعية التي
يعيشيا الطالب.

 مساعدة الطالب عمى إكسابو فرصة لمتدريب عمى أدوار حياتية كثيرة ،وذلؾ مف خبلؿ التعرؼ
عمى سموكيات إنسانية ذات أنماط متعددة مثؿ الطبيب في العيادة ،واألب والمعممة كؿ في

وظيفتو في المجتمع.

 مساعدة المعمـ عمى اكتشاؼ ميوؿ الطمبة ورغباتيـ ومف ثـ تعديميا.
 التعرؼ إلى جوانب متعددة لمموضوع مف وجية نظر الطالب حوؿ الموضوع نفسو.

 اكتساب الطالب القدرة عمى تنظيـ األفكار والتعبير عنيا بما يتأقمـ مع خصائصو الشخصية
بيدؼ صقميا وانمائيا.

 تشجيع الطمبة وزيادة دافعيتيـ نحو التعمـ.

 اإلسياـ في كشؼ سمات السموؾ المرغوب فيو والسموؾ غير المرغوب فيو كتاجر بخيؿ أو طفؿ
عدواني أو معمـ متسامح ،أو طفؿ محب لآلخريف.

 مساعدة الطمبة عمى اكتساب الثقة بالنفس وتعزيزىا.
 إثارة الدافعية والحماس لدى الطمبة نحو تمثيؿ أدوار اآلخريف.
 اعتبارىا تطبيقاً عممياً لمبدأ التعمـ بالعمؿ.
 إمكانية اعتماده في تدريس مواد مختمفة.

 تشجيع الطمبة عمى االتصاؿ والتواصؿ فيما بينيـ والتعمـ مف بعضيـ البعض بغض النظر عف
االختبلفات الثقافية واالجتماعية .

 تعامؿ المعمـ مع مختمؼ فئات الطمبة بغض النظر عف قدراتيـ ،فيي طريقة جيدة لمتعامؿ بفاعمية
في المواقؼ التعميمية.

 معالجة االضطرابات النفسية ،مثؿ االنطواء والخجؿ ،والعدوانية ،حيث ينطمؽ الطالب ليقضي
عمييا ويتخمص منيا عف طريؽ التمثيؿ.

 -3عناصر استراتيجية تمثيؿ األدكار:
يوجد الستراتيجية تمثيؿ األدوار عناصر ،تكوف في مجموعيا اإلطار الجامع ليذه االستراتيجية،

وىذه العناصر تظير بوضوح أثناء استخداـ ىذه االستراتيجية في التدريس ،وىي:
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 المحتكل التعميمي :الذي يراد تعممو ،وأف ىذا المحتوى يجب أف يكوف مما لو صمة مباشرة بحياة
الطمبة ،ويبلئـ قدراتيـ العقمية والميارية.

 المعمـ :ىو مصمـ األسموب ،وعميو تقع مسؤولية اختيار المحتوى ،وتييئة بيئة التعمـ وتحديد
األدوار والممثميف ،وادارة المناقشة وتقويـ النتائج.

 الطمبة :ىـ الذيف يقوموف بتمثيؿ األدوار وعمييـ اإلحاطة بمتطمبات الدور وصاحبو الحقيقي مف
ويقوموف أداء الممثميف.
خبلؿ مصادر المعمومات  ،والطمبة المشاىدوف يسجموف المبلحظات ّ
 بيئة التعمـ :تتضمف المسرح ،والموازـ والتجييزات البلزمة ألداء األدوار ،وتنظيـ جموس المشاىديف
واإلنارة والتيوية وأجيزة الصوت والتعامؿ معيا.

(عطية)191 :2008 ،

 -4خصائص كمميزات استراتيجية تمثيؿ األدكار:
الستراتيجية تمثيؿ األدوار ،خصائص ومميزات تتقدـ فييا عف غيرىا مف االستراتيجيات التعميمية

المعروفة في الميداف التربوي ،فنذكر مف الخصائص ما يمي :

 تحديد استعداد الطالب :ليا القدرة عمى معرفة استعداد الطالب بالتعاطؼ الظاىر منو أو تحديد
مستوى الفيـ لديو.

 االعتبارات العاطفية :قد تنشأ مف التفاعؿ بيف األفراد مشكبلت تدؿ عمى قدرة الفرد عمى فيـ
العواطؼ البشرية.

 البساطة :تمثيؿ مواقؼ بسيطة غير معقدة ليسيؿ فيميا ومناقشتيا.

 العفكية :ال يستحسف إعطاء التوجييات العامة حوؿ الدور لتظير تجارب الطالب الممثؿ بطريقة
عفوية دوف تصنع.

 المحاكاة :يكوف فيو موقؼ التدريب عمى الميارة مشابياً لمموقؼ الذي تمارس فيو الميارة فعمياً في
الواقع العممي ،وبعيداً عف الخياؿ.

أما المميزات ليذه االستراتيجية فنذكر منيا ما يمي:
 oتوفر جواً آمناً نسبياً ،وغير ضاغط لمتدريب عمى الميارة بعيداً عف السخرية.
 oتثير انتباه المتدربيف ،وتحفزىـ عمى المشاركة وااليجابية.

 oتعد أحد أساليب التدريس أو التدريب التي تستخدـ في تعميـ الجماعة ،والتوصؿ لحؿ المشكمة.

 oتعطي قيمة تعميمية عظمية في جميع المراحؿ العمرية ،وتسيـ في اكتساب المفاىيـ وصقؿ
ميارات التفكير وزيادة الفيـ.

 oتساعد عمى تغيير االتجاىات وتوجيييا.

 oتقوي الثقة بالنفس وتييء الطالب الخجوؿ لبلندماج مع اآلخريف فيعالج االنطوائية.
 oتعتبر فعالة مع األىداؼ النفس حركية.
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 oتصاحب التعمـ معيا عممية استمتاع باكتساب الخبرة.
 oتساعد في كثير مف األحياف عمى إتاحة الفرصة لتعمـ األشخاص الذيف ال تجدي معيـ الطرؽ
التقميدية في التدريس ويحتاجوف إلى مزيد مف اإلشارات والمشاركات لكي يتـ التعمـ .

(الحصرم كالعنيزم( ،)145 -144 :2000 ،محمكد،)402 ،401 :2006 ،

(الزعانيف كنشكاف)102 :2003 ،

 -5عيكب كمحددات استراتيجية تمثيؿ األدكار:
حيث إف استراتيجية تمثيؿ األدوار تدور في فمؾ الجيد البشري ،فيي كما غيرىا مف الجيود البشرية ال

بد وأف يعترييا بعض النقص ،ويتخمميا بعض العيوب والمحددات التي يجب ذكرىا:

 تكوف أكثر فاعمية في المجاالت االجتماعية واالنسانية واألدبية أكثر مف المجاالت العممية.
 تكوف أكثر فاعمية في تعميـ السموؾ االجتماعي ،والمفاىيـ أكثر مف الحقائؽ والمبادئ والقوانيف.
 ال تكوف التمثيمية مف الدقة بحيث تحاكي المواقؼ الحقيقية الواقعية تماماً.

 يأخذ ىذا األسموب وقتاً كبي اًر في تييئة المتدربيف ،وتوزيع األدوار والتمثيؿ والنقد.

 تكوف مضيعة لموقت في حالة عدـ توافر مشرؼ كؼء فاىـ ليذا األسموب ،ولكيفية تطبيقو في
التدريب ،واذا لـ يأخذ المتدربوف األمر بالجدية الكافية ،فإنو قد يرى التدريب نوعاً مف التسمية فقط.

 تتطمب طريقة تمثيؿ الدور في تنمية التفكير وقتاً كبي اًر مف حيث تييئة الطمبة المشاركيف في
التمثيؿ ،كما تتطمب تمكناً مف المعمـ بالنسبة لكفايتو في التنظيـ والتخطيط والتحكـ.

 تحتاج إلى عممية تحميمية دقيقة لئلجراء الذي يتوقع مف المعمـ القياـ بو ،وبذلؾ فيي بحاجة إلى
متخصصيف في عمـ تحميؿ التعميـ وتصميمو.

 يجد بعض المتدربيف مف ذوي الشخصيات المنطوية أو الخجولة أحياناً صعوبة في تقبؿ ىذا
األسموب وممارستو.

 تسبب أحياناً حرجاً لمطمبة الذيف ال يجيدوف التمثيؿ ،وكذلؾ تركز عمى دور واحد أو جانب واحد
مف الدور وعدد محدود مف الطمبة.

 تحتاج إلى إشراؼ المعمـ وردود فعمو المستمرة ،مما يضاعؼ مف الجيد والتعب الواقع عمى كاىؿ
المعمـ .

(الفتالكم( ،)403 :2006 ،العماكم( ،)37 ،2009 ،دركزة)202 :2000 ،

ثانيان :التدريس باستراتيجية تمثيؿ األدكار

تنادت األصوات مف قبؿ القائميف عمى عممية التربية بتبني أفكار واتجاىات ومداخؿ وطرائؽ

تدريسية جديدة ،وذلؾ ألف المدرسة اليوـ أصبحت مكاناً تذوب فيو شخصية الطالب وأصبحت العممية

التعميمي ة عبارة عف أسموب تقميدي ونعني بو ىنا " المعمـ الممقف أسير الكتاب المدرسي والسبورة " فأصبح

التعميـ ىنا تمقيناً يعود الطمبة عمى التذكر اآللي مف خبلؿ الحفظ والتمقيف بما يساعد المعمـ ال الطالب
لينتيي المعمـ الممقف مف المنيج الدراسي الطويؿ في موعده ،ومف ىنا كانت استراتيجية تمثيؿ األدوار مف
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خبلؿ ما يعرؼ بالتدريس الممسرح الذي جاء ليعمف وجود الرديؼ لؤلسموب التقميدي في العممية التعميمية،
فمف خبللو يتـ وضع المناىج الدراسية في قالب ممسرح مما يساعد عمى تحقيؽ الخبرة المباشرة وجعؿ

المواد الدراسية تنبض بالحياة والحركة.

 -1األساس الفمسفي الستراتيجية تمثيؿ األدكار:
فمسفة التربية تنبع مف فمسفة المجتمع ،والمجتمع الفمسطيني لو تاريخ في المكانة العممية ألفراده،

وشغفيـ لمعمـ والتعمـ ،ومواكبتيـ لمتطور المعرفي والتكنولوجي ،األمر الذي حذا بيـ إلى تمقي استراتيجية
تمثيؿ األدوار بنوع كبير مف القبوؿ ،وتـ اعتماد التدريس الممسرح في كثير مف المباحث الدراسية.

فالتدريس الممسرح يتوافر فيو عنصر المشاىدة والتعميـ مما يوفر إمكانية فتح مجاالت واسعة

لممناقشة والبحث واألنشطة فيي نافذة واسعة تفتحيا عمى مصراعييا لكي يطؿ منيا الطمبة عمى المجتمع

بصفة خاصة والعالـ مف حولو بصفة عامة.

مف ىنا يمكف أف نوجز أىـ األسس الفمسفية التي تعتمد عمييا استراتيجية تمثيؿ األدوار في

التدريس الممسرح فيما يمي :

(أبك ىداؼ)44،43 :2009 ،

 نشاط وفعالية الطالب ومشاركتو بشكؿ إيجابي كمحور العممية التعميمية.
 تحويؿ ومعالجة المقرر الدراسي أو بعض محتوياتو بطريقة ممسرحة تعتمد عمى الحوار والنشاط
التمثيمي تتحوؿ مف خبللو األحداث والمواقؼ المتنوعة إلى وقائع حية ممموسة ،يتـ التعبير عنيا
بصورة نابضة بالحركة والحياة.

 اعتماد استراتيجية تمثيؿ األدوار عمى استثمار أكثر مف حاسة لدى الطالب أثناء عممية التدريس.

 تحويؿ الحجرة الدراسية مف مكاف منفر بغيض لدى الطمبة إلى مكاف محبب لنفوسيـ يقضي فيو
الطمبة أفضؿ أوقاتيـ.

 المعمـ في استراتيجية تمثيؿ األدوار يتغير دوره فبدالً مف كونو ممقناً لممعمومات يصبح موجياً
ومخططاً وميس اًر لمعممية التعميمية .

 األخذ بعيف االعتبار طبيعة الطالب ومراحؿ نموه العقمي والنفسي واالجتماعي والمغوي كونو ىو
المشارؾ والمتمقي في آف واحد.

 دور استراتيجية تمثيؿ األدوار في المسرح التعميمي كوسيمة اتصاؿ حية ومباشرة تؤثر في السموؾ
ونقؿ المعارؼ وتنمية السموؾ االبداعي.

 عف طريؽ ىذه االستراتيجية يتـ تدعيـ القيـ األخبلقية اإليجابية ،واكساب الطمبة السموكيات التي
ترفع مف شأف المجتمع ،وتعمؿ عمى تقوية الروابط بيف أفراده.

 مساىمتو في تزويد الطالب بالخبرات والمعمومات التي تساعده عمى النجاح في الحياة ومواجيتو
مشكبلت الحاضر والمستقبؿ.
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لذلؾ يمكف القوؿ بأف الطمبة مف خبلؿ ىذه االستراتيجية يصبحوف مشاركيف لممعمـ في التعميـ،
ومف خبلؿ ىذه المشاركة يتمقوف دروسيـ ويستكشفوف طبيعة المنيج المقرر عمييـ بحيث ال يصؿ الطالب

إلى الشعور بالممؿ ،ويكشؼ التمثيؿ عف طبيعة الطالب وحبو لمعب واالنطبلؽ وممارسة النشاط،
فأصبحت االستراتيجية بمثابة ابتسامة مشرقة مضيئة لو تجمع بيف التعميـ والترفيو والفف واالبداع والتفكير،

فالطمبة يروف مف خبللو ألواناً جميمة مف الحياة قد تختمؼ اختبلفاً كبي اًر عف الحياة التي يعيشونيا.

كما أنو مف خبلؿ ىذه االستراتيجية تتشارؾ في الموقؼ التعميمي أدوار المعمـ والطالب ،فبدالً مف

قياـ المعمـ بتوجيو حديثو التمقيني عف شخصية أو موقؼ معيف في الكتاب المدرسي ،يصبح الطمبة في

الموقؼ الممسرح ىذه الشخصية نفسيا مف خبلؿ محاكاتيا وتمثيميا وأداء أدوارىا.

وىكذا نجد أف استراتيجية تمثيؿ األدوار ومف خبلؿ التدريس الممسرح ،ذات خصوصية فنية

ومنيجية متفردة ،والطالب فييا شريؾ إيجابي وشريؾ متجاوب وليس مجرد متمؽ سمبي.

 -2دكر المعمـ في استراتيجية تمثيؿ األدكار:
المعمـ عنصر محوري مف عناصر استراتيجية تمثيؿ األدوار ،مف ىنا كاف ال بد مف تحديد الدور

المطموب مف المعمـ بدقة لموصوؿ إلى تحقيؽ اليدؼ مف وراء استخداـ ىذه النظرية ،ومبلمح ىذا الدور
تتمثؿ فيما يمي:

 تحديد الوقت المناسب الستخداـ تمثيؿ األدوار ،ألف اإلسراؼ في ممارسة تمثيؿ األدوار قد يؤدي
إلى نتائج عكسية إذا ما استخدـ في غير موضعو ،فإف أراد المعمـ لطريقة تمثيؿ األدوار أف تحقؽ

قوة التأثير ،والنجاح في عممية التدريس فبل بد أف يستخدميا في الوقت المناسب مع المحتوى

المناسب.

 ضرورة توخي الدقة والصدؽ عند قياـ الطمبة بتجسيد األحداث ،والشخصيات مف خبلؿ تحديد

معالـ الشخصيات بدقة ،وتوضيح خط سير األحداث بصفة عامة مع قيامو بتكميؼ الطمبة

المشاىديف بمتابعة زمبلئيـ الذيف يقوموف بالتمثيؿ لمبلحظة مدى نجاحيـ في أداء األدوار التي
يقوموف بتمثيميا.

 تجنب استخداـ األسموب العمني ،لنقد األداء التمثيمي لبعض الطمبة أماـ بقية زمبلئيـ وتغمبو عمى
مشكمة األداء بحكمة وكياسة.

 عمى المعمـ أف يتدخؿ لوقؼ تمثيؿ األدوار في الحاالت التالية:

 عندما يشعر أف الطمبة قد خرجوا عف اإلطار المرسوـ لمشخصيات التي يقوموف بأدائيا. عندما يشعر بأف ىناؾ شيئاً غامضاً عمى الطمبة ويحتاج إلى توضيح. -عندما تصؿ األحداث إلى نيايتيا الطبيعية.

ويتـ وقؼ التمثيؿ بإشارة خاصة متفؽ عمييا بيف المعمـ والطمبة.

(القرشي)83-82 :2001 ،
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وبصفة عامة يفضؿ عدـ قياـ المعمـ بإيقاؼ التمثيؿ بصفة مستمرة ألبسط األسباب ،ألف ذلؾ
يفقد الطمبة الثقة في أنفسيـ ،وقد يؤدي أحياناً إلى فشؿ عممية التمثيؿ مف أساسيا ،ألف الطالب في حاجة
إلى مساحة زمنية لبلندماج والتعبير عف الشخصية التي يمثميا ،وىو ما يصعب تحقيقو في ظؿ اإليقاؼ

المتكرر لعممية التمثيؿ.

 -3خطكات التدريس باستراتيجية تمثيؿ األدكار:
يقتضي تنظيـ العمؿ أثناء العممية التعميمية والتربوية باستخداـ استراتيجية "تمثيؿ األدوار" السير

وفؽ خطوات محددة ،تنظـ العبلقة بيف عناصر ىذه االستراتيجية المنظمة ،يمكف توضيحيا في النقاط
الثماني التالية:

(عبد الحميد ( ،)314 :2010 ،زيتكف( ،)573 – 571 :2001 ،محمكد( ،)348 – 346 :2006 ،الجالد)153 :2007 ،

الخطكة األكلى :تييئة المجموعة المشاركة في تمثيؿ األدوار مف خبلؿ:
 اختيار ممثمي األدوار وتحديد دور كؿ منيـ.الخطكة الثانية :تييئة المسرح وتتـ مف خبلؿ:
 تحديد خط سير العمؿ. -إعادة توضيح األدوار.

 الدخوؿ في الموقؼ المشكؿ.الخطكة الثالثة :إعداد المشاىديف مف خبلؿ:
 تقرير األمور التي ينبغي مبلحظتيا. -تحديد مياـ المبلحظة.

الخطكة الرابعة :التمثيؿ وتتـ مف خبلؿ:
 بدء تمثيؿ األدوار. -االستمرار في تمثيؿ األدوار.

 قطع تمثيؿ األدوار أو إعادة تمثيمو.الخطكة الخامسة :المراجعة والتقويـ وتتـ مف خبلؿ:
 مراجعة عممية تنفيذ تمثيؿ األدوار (مف حيث األحداث ،المواقع والواقعية). مناقشة القضية الرئيسة في الدور. -تطوير التمثيؿ البلحؽ.

الخطكة السادسة :إعادة التمثيؿ وتتـ مف خبلؿ:
 -تمثيؿ األدوار المنقحة عدة مرات.
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الخطكة السابعة :المناقشة والتقويـ وتتـ مف خبلؿ:
 دفع المعمـ النقاش إلى حؿ واقعي عف طريؽ السؤاؿ فيما إذا اكاف الطمبة يظنوف أفالنياية واقعية.

الخطكة الثامنة :المشاركة في الخبرات وتتـ مف خبلؿ:
 ربط الموقؼ المشكؿ بالخبرات الواقعية ،والمشكبلت الجارية والتوصؿ إلى التعميمات. الوصوؿ إلى مبادئ عامة لمسموؾ ،فكمما كاف تشكيؿ النقاش أكثر مناسبة زاد اتساعالتعميمات التي يتـ التوصؿ إلييا.

ثالثان :عالقة استراتيجية تمثيؿ األدكار باالتجاىات
مف خبلؿ استعراضنا ألىداؼ وأىمية استراتيجية تمثيؿ األدوار ،وكذلؾ مف استعراض خصائصيا

ومميزاتيا ،بات جمياً أف ىذه االستراتيجية ال تؤثر فقط في تنمية التفكير ،والتحصيؿ في الرياضيات كما

أظيرت النتائج في ىذه الدراسة ،وفي غيرىا مف الدراسات ،بؿ تؤثر أيضاً في زيادة االتجاىات اإليجابية
نحو الرياضيات والمواد المختمفة التي تستخدـ في تدريسيا ،وحيث إف االتجاه نحو مادة الرياضيات ىو

المتغير التابع الثاني لمدراسة الحالية ،فسنعرج عمى ىذه العبلقة بيف استراتيجية تمثيؿ األدوار واالتجاىات:

 -1تعريؼ االتجاه:
لغ نة :مأخوذ مف وجو واتجو والجية والوجية والتًجاه :وىو الوجو أو الموضع الذي تقصده واتجو لو رأيؾ.
(ابف منظكر) 4775 /6 :1998 ،

اصطالحان :تعددت تعريفات االتجاه عند التربوييف ومنيا:
 "حالة مف االستعداد العقمي والعصبي انتظمت مف خبلؿ الخبرة الخارجية وتمارس تأثي اًرتوجييياً أو دينامياً عمى استجابات الفرد نحو كؿ الموضوعات والمواقؼ المتعمقة بيا ".

(فرج)94 :2005 ،

 "المواقؼ التي يتخذىا اتجاه مكونات بيئتو سواء أكانت ىذه المكونات مادية أو معرفية ".(الذبياني)129 :2001 ،

 "المعاني التي يربطيا الفرد بشيء معيف أو بفكرة معينة تؤثر في قبولو ىذا الشيء أو ىذهالفكرة ".

(رياف)161 :2002 ،

 " -نزعة الشخص أو ميمو نحو عناصر الكوف التي تحيط بو ".

(ممحـ)162 :2001 ،

 "استعداد نفسي أو تييؤ عقمي عصبي قابؿ لبلستجابة الموجبة أو السالبة نحو أشخاصأو موضوعات أو مواقؼ أو رموز في البيئة التي تستثير ىذه االستجابة ".

(سمارة كالعديمي)23 :2008 ،
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وفي ىذه الدراسة يمكف تعريفو إجرائيان بأنو شعور فيو مف الثبات النسبي ما يحدد استجابات طمبة

الصؼ الخامس األساسي في التأييد أو المعارضة نحو مادة الرياضيات ويقاس بالدرجة التي يحصموف
عمييا في مقياس االتجاه الذي أعد ليذا الغرض.

 -2عناصر االتجاه كمراحؿ تككنو:
االتجاه جزء ال يتج أز مف الوجداف والعاطفة البشرية ،التي تبدأ فاعميتيا باالستقباؿ ،ثـ المشاركة،

فالتقييـ وتنظيـ القيمة ،وصوالً إلى التميز بقيمة ،وفي ىذا الطريؽ ينشأ الميؿ حتى ينمو إلى اتجاه.
نبلحظ أف االتجاه لو مكونات وعناصر يمكف بيانيا فيما يمي:

أ -المككف المعرفي:

ويتضمف المعتقدات التي يؤمف بيا الفرد ،والقيـ والمبادئ التي يحرص عمى التمسؾ بيا،

ويتضمف األدلة واألحكاـ الشرعية والمعمومات والحقائؽ الموضوعية حوؿ القضايا المختمفة.
ب -المككف الكجداني (العاطفي):

يشير ىذا المكوف إلى مشاعر الحب والكراىية التي يوجييا الفرد نحو موضوع االتجاه.

ج -المككف السمككي:

ويتضمف النزعة العممية نحو موضوع االتجاه ،فإف كاف االتجاه إيجابياً قادتو تمؾ النزعة

إلى الفعؿ والتمسؾ والدفاع عف االتجاه ،واف كاف االتجاه سمبياً قادتو تمؾ النزعة الفعمية إلى

اإلحجاـ والترؾ والتحذير.

(الذبياني)131،130 :2001 ،

واالتجاىات بيذه المكونات تعتبر مكتسبة ،تمر في طريؽ اكتسابيا مف قبؿ الفرد بعدة مراحؿ يمكف
توضيحيا فيما يأتي:

 oالمرحمة اإلدراكية:
تنطوي عمى اتصاؿ الفرد اتصاالً مباش اًر ببعض عناصر البيئة الطبيعية والبيئة

االجتماعية ،وىكذا يتبمور االتجاه في نشأتو حوؿ أشياء مادية كالبيت اليادئ ،والمقعد المريح،

وحوؿ نوع خاص مف األفراد كاإلخوة واألصدقاء ،وحوؿ نوع محدد مف الجماعات ،وحوؿ بعض

القيـ االجتماعية كالبطولة والشرؼ.
 oمرحمة التميز:

يتميز بنمو الميؿ نحو شيء ما ،فأي طعاـ قد يرضي الجائع ولكف الفرد يميؿ إلى بعض

أنواع خاصة مف الطعاـ وقد يميؿ أيضاً إلى تناولو أو تناوؿ طعامو في مطعـ خاص.
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 oمرحمة الثبكت:
فالميؿ عمى اختبلؼ أنواعو ودرجاتو ،يستقر ويثبت عمى شيء ما ،عندما يتطور إلى

اتجاه نفسي فالثبوت ىو المرحمة األخيرة في تكويف االتجاه.

(أبك حكيج)192 :2006 ،

 -3العكامؿ المؤثرة في تككيف االتجاه:
تتأثر االتجاىات في مراحؿ تكوينيا بعدة عوامؿ ،منيا عوامؿ بشرية ،وأخرى عوامؿ مادية ،ثـ
العوامؿ المعنوية وىي:
 األسرة مف خبلؿ عممية التطبيع االجتماعي.

 المؤسسة التربوية مف خبلؿ التفاعؿ بيف الطالب والمعمـ.
 األصدقاء.

 الثواب والعقاب.
 وسائؿ اإلعبلـ.

 المؤسسات االجتماعية ،والتقاليد واألعراؼ.
 العقائد الدينية.

 المعمومات والحقائؽ.

(الكبيسي كالداىرم( ،)123 :1999 ،الذبياني)134_132 :2001 ،

وىناؾ عدة عوامؿ تمعػب دو اًر ميمػاً فػي تكػويف االتجػاه إمػا سػمباً أو إيجابػاً ،وربمػا تتفاعػؿ تمػؾ العوامػؿ مػع
بعضيا البعض لتكويف االتجاه ،ومف تمؾ العوامؿ:


النضج .



العوامؿ الجسمية.





(أبك عالـ)327 :2004 ،

المؤثرات المنزلية .
المعمـ .

المحتوى المدرسي .



االتصاؿ باألفراد اآلخريف أو الجماعات .





الثقافة العامة السائدة في المجتمع .
الدوافع والحاجات 0
إشباع الحوافز الفسيولوجية األولى كالحاجة إلى الطعام0

 -4خصائص االتجاىات:
االتجاىات تشكؿ العمود الفقري في دراسات عمـ النفس االجتماعي ،وال توجد في عمـ النفس

دراسات عممية أكثر مف دراسة االتجاىات ،كما أنيا تمثؿ عنص اًر أساسياً في تفسير السموؾ والتنبؤ بو
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سواء كاف ذلؾ عمى صعيد الفرد أـ الجماعة ،وىي أيضاً تحتؿ مكاناً بار اًز في دراسات الشخصية

وديناميات الجماعة ،وفي مجاالت التربية والدعاية والصحافة واإلدارة وتعمـ الكبار وتنمية المجتمع ،ومف

أىـ خصائص االتجاىات ما يمي:

 مكتسبة يمكف تدعيميا أو انطفاؤىا.

 أكثر ديمومة مف الدافعية التي تنتيي بإشباعيا.
 إمكانية قياسيا والتنبؤ بيا.

 جوىرىا يمثؿ عبلقة بيف الشخص وموضوع معيف.
 قابمة لمتغيير والتطوير في ظؿ ظروؼ معينة.
 تأثرىا بالخبرة وتأثيرىا فييا.

 توضيحيا وجود عبلقة بيف الفرد وموضوع االتجاه.

(ممحـ( ،)163 :2001 ،الكبيسي كالداىرم)122 :1999 ،

 -5أنكاع االتجاىات:
حيث إف االتجاىات تتولد عند األفراد ،لتأثر في نسيج المجتمع ككؿ ،فيي غالباً ما تكوف عبارة

عف أنواع متقابمة مثؿ:

(رياف( ،)163 :2002 ،كماؿ)175 ،174 :2006،

أ -االتجاىات قد تككف فردية كقد تككف جماعية
كبير مف األفراد
اً
أما االتجاىات الجماعية فيي االتجاىات التي يشارؾ فييا الفرد عدداً

اآلخريف ،في حيف أف االتجاىات الفردية ىي التي تميز شخصاً عف شخص آخر.
ب -االتجاىات قد تككف شعكرية أك الشعكرية

عندما يفصح الشخص عما بداخمو دوف تردد أو خوؼ ،فإف االتجاه عنده يكوف اتجاىاً

شعورياً في أغمب األحياف ،أما إذا حاوؿ ىذا الشخص إخفاء االتجاه فإف ىذا االتجاه يكوف دائماً
ال شعورياً يصطدـ بقيـ المجتمع ومعاييره.

ج -االتجاىات قد تككف قكية أك ضعيفة
أما االتجاىات القوية فيي االتجاىات التي يتمسؾ بيا الفرد وال يغيرىا ،في حيف أف
االتجاىات الضعيفة ىي التي تتغير تحت وطأة المشاكؿ والصعوبات.
د -االتجاىات قد تككف خاصة كقد تككف عامة
االتجاىات الخاصة ىي التي ال تتعدى حدود الذاتية ،أي أنيا تخص الفرد وحده ،أما
االتجاىات العامة ىي التي تشيع بيف أفراد المجتمع ،وأف االتجاىات العامة ترتبط بموضوعات
عامة ،كاألخوة واأللفة والود والتراحـ ،ويظير ذلؾ في قولو تعالى:
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اغْفر َلنَا و ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين َس َب ُقوىَا بِا ِ
ِل َيَم ِن َو َل َ َْ َع ْل ِِ ُق ُلوبِنَا ِغ اًّ
اءوا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم َي ُقو ُل َ
ِل ْخ َواىنَا ا الذ َ
ون َر ابنَا ْ َ
[ َوا الذ َ
ين َج ُ

ِ
لِ ال ِذي َن َآ َمنُوا َر ابنَا إِى َ
وم] {احلرش ،}10:فيذا اتجاه عاـ يتسـ بالحب.
اك َر ُءوفٌ َرح ٌ
ق -االتجاىات قد تككف إيجابية أك سمبية

االتجاىات اإليجابية ىي التي تعتمد عمى تشجيع الفرد ألنيا اتجاىات تعود بالفائدة عمى

الفرد والمجتمع ،أما االتجاىات السمبية فيي االتجاىات التي تتميز بمعارضة أفراد الجماعة ليا.

ومف االتجاىات ما ىو سمبي كاالشمئزاز والنفور مف شيء ،وما ىو إيجابي كالحب

واالستبشار بشيء.

ُون بِاآلَ ِخرةِ
ِ
ويظير ذلؾ في قولو تعالىَ [ :وإِ َذا ُذكِ َر اهللُ َو ْحدَ ُه ْاش َم َيز ْ
ين َل ُي ًْ ِمن َ
وب ا الذ َ
ات ُق ُل ُ
َ
ِ
ِِ
وإِ َذا ُذكِر ا ال ِذ ِ
ون] {الزُّمر}45:
رش َ
َ
َ
َ
ين م ْن ُدوىه إِ َذا ُه ْم َي ْس َت ْب ُ
مف الكاضح مما سبؽ أف تصنيؼ االتجاىات إلى إيجابية وسمبية بيذا التعريؼ يتجاىؿ المحايدة،
فالفرد إما أف يكوف معارضاً أو مؤيداً ،واالتجاىات السمبية المعارضة قد ال تتعارض مع قيـ المجتمع

ومعاييره ،بؿ تتعارض مع ما تفرضو الحكومات إذا كانت مستبدة ،وقد يكوف موجياً ألىداؼ سامية،

كحركات التحرر مف االحتبلؿ ،وضد األنظمة الظالمة ،واال بيذا التصنيؼ كيؼ يمكننا أف نصنؼ
اتجاىات المقاومة ضد االحتبلؿ في فمسطيف.

 -6كظائؼ االتجاىات:
قاـ المشتغموف بعمـ النفس بوضع العديد مف الوظائؼ لبلتجاىات ،وذلؾ مف أجؿ فيـ أعمؽ
لحقيقة االتجاىات النفسية ،وبالتالي معرفة أفضؿ الطرائؽ واألساليب الجيدة لتغيير تمؾ االتجاىات

وتوجيييا نحو ما يفيد الفرد ومجتمعو ،ويمكف تمخيصيا في الوظيفية التكوينية (النفعية) ،الوظيفة المعرفية
التنظيمية ،وظيفة التعبير عف القيـ ،وظيفة التعبير عف األنا.

كما وتؤدي االتجاىات مجموعة مف الوظائؼ التكيفية ،التنظيمية ،والدفاعية وىي:

 oتنظيـ العمميات الدافعية واالنفعالية.
 oتسييؿ عممية اتخاذ الق ارر.

 oتحديد االستجابة بطريقة شبو ثابتة.
 oالمساعدة عمى تحقيؽ أىداؼ الشخص وطموحاتو.
 oالعمؿ مف أجؿ راحة الفرد مف الناحية العاطفية.

 oتفسير بعض الظواىر واعطاؤىا المعنى األقرب لمحقيقة.
 oإمداد الشخص بمفاتيح الشخصية.

 oالمساعدة في عممية التنبؤ بالسموؾ.
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 oتوسيع التفكير والمعرفة لدى الفرد مف خبلؿ البحث عف المعمومات.
 oالتعبير عف الثقافة والقيـ.

 oمساعدة الفرد عمى التكيؼ مع المحيط البيئي الذي يعيش فيو.
 oإشباع الحاجات والرغبات.

 oإكساب الشخص معايير وأطر مرجعية لتنظيـ خبراتو.
 oالدفاع عف الذات عند إحداث تغيرات في البيئة.

 oمساعدة الشخص عمى المعرفة الكتساب معاف لمعالـ المحيط بو.
(كماؿ( ،)175 ،174 :2006 ،العمياف( ،)95،96 :2010 ،الكبيسي كالداىرم)122 ،121 :1999 ،

 -7تعديؿ االتجاىات كأساليب تغييرىا:
إف عممية تعديؿ أو تغيير االتجاىات عممية شاقة وبالغة الصعوبة  ،والسبب في ذلؾ ىو أف
االتجاىات بعد فترة طويمة أو قصيرة تصبح جزءاً مف شخصية الفرد في كثير مف األحياف ويحدث ىذا

بصفة خاصة إذا كانت ىذه االتجاىات قوية وثابتة ،أو عندما تكوف واضحة لمفرد ،أو يكوف االتجاه عميقاً

جداً ،وأساليب تغيير االتجاىات كثيرة ،مف أىميا ما يمي:

 القياـ بعممية تخطيط وتنظيـ البرامج التدريبية اليادفة إلى تغيير اتجاىات األفراد العامميف حياؿ
مواضيع معينة.

 القياـ بعمميات اتصاؿ بشكؿ مخطط ومنظـ سواء كانت ىذه االتصاالت فردية أو جماعية ،شفوية
أو مكتوبة وغيرىا مف طرؽ االتصاؿ.

 القياـ بصياغة استراتيجية ترويحية مناسبة بحيث تقوـ عمى منيج واضح لبلتجاىات الحالية
وألىداؼ التغيير.

 القياـ بعممية تغيير في عناصر البيئة الثقافية المحيطة باألشخاص المعينيف بشكؿ مخطط بحيث
تؤدي إلى إثارة قدرتيـ الحسية.

(العمياف)100 ،99 :2010 ،

وىناؾ بعض العوامؿ التي تسيؿ عممية تغيير االتجاىات ومنيا:
 أف يكوف االتجاه ضعيفاً وغير ثابت.

 أف تكوف ىناؾ عدة اتجاىات متساوية في القوة ،يختار الفرد إحداىا.
 عدـ وضوح االتجاه.

 أف يكوف االتجاه سطحياً.

 وجود مؤثرات مقاومة لبلتجاه.

(كماؿ)176 :2006 ،

وتغيير وتعديؿ االتجاىات أمر صعب وفي غاية التعقيد ألف االتجاه يكوف عبر مراحؿ وعمميات

رسخت في ذىف الفرد وتتحكـ في خط سير الفرد وتعاممو مع مف يحيط بو ،كما أف عممية التغيير بطيئة
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ألنيا تتعامؿ مع مكونات معرفية ووجدانية غير ممموسة ،وال نستطيع تحديدىا بصورة مباشرة ويمكف أف
نستدؿ عمييا مف خبلؿ المقاييس .

كما أف عممية تعديؿ االتجاىات ال تتـ وخصوصاً نحو مادة جافة مثؿ مادة الرياضيات بصورة

عشوائية ،وانما يجب أف تكوف ضمف منيجية واضحة ألف االتجاه أصبح جزءاً مف شخصية الفرد .

 -8عالقة استراتيجية تمثيؿ األدكار باالتجاه نحك مادة الرياضيات
مف ىذا العرض السابؽ جاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى استراتيجية تدريسية وىي

استراتيجية تمثيؿ األدوار التي تعتبر مف استراتيجيات التعمـ النشط الحديثة والتي مف المأموؿ أف يكوف ليا
عظيـ األثر في التغمب عمى صعوبات تغيير االتجاىات السمبية المتأصمة عند كثير مف الطمبة واألفراد

في مجتمعاتنا عف طبيعة مادة الرياضيات الصعبة والجافة ،مما حذا بكثير مف الطمبة إلى النفور مف

إكماؿ دراستيـ فييا ،واألمؿ كبير في أف تتغير اتجاىات الطمبة عموماً نحو مادة الرياضيات إلى اإليجابية
التي تدفعيـ إلى تقبؿ مادة الرياضيات ورؤية مواطف جماليا وروعتيا.

ف نستطيع عف طريؽ االتجاىات تفسير جميع المواقؼ الحياتية التي نمر بيا ،وكذلؾ فإف معرفة

االتجاىات تفيد في العديد مف الميادي ف مثؿ الصناعة والتجارة ،وفي الميداف التربوي تفيد اإلدارة التعميمية

في معرفة اتجاىات الطمبة نحو المواد الدراسية المختمفة ونحو زمبلئيـ وكتبيـ ومدرسييـ ونظـ التعميـ.

وتمعب االتجاىات دو اًر ميماً في عممية التعمـ ،فالطالب الذي حباه ار قدرات عقمية عالية ،والزمو

النجاح في أي مجاؿ مف مجاالت الحياة ،قد تواجيو بعض الصعوبات التعميمية ،وذلؾ بسبب بعض
اتجاىاتو السمبية نحو الدراسة أو المادة الدراسية ،ومما يجدر ذكره أف االتجاىات مف الموضوعات التي

تيـ المعمميف وأولياء األمور وكؿ مف لو صمة بالتربية والتعميـ ،فعف طريؽ االتجاىات يمكف وضع األفراد

الناجحيف في الحياة في المكاف المناسب وتصميـ البرامج والمناىج الجادة التي تراعي االتجاىات وتعمؿ
عمى تعزيز االتجاه االيجابي منيا وتبلفي السمبي ،وتعد عممية تكويف االتجاىات االيجابية مف أىـ أىداؼ

المجتمع التربوية التي يسعى إلى إكسابيا ألبنائو.
واالتجاه نحو الرياضيات ىو " موقؼ الفرد وشعوره نحو بعض األفكار التي تتعمؽ بالرياضيات

مف حيث درجة صعوبتيا وأىميتيا لمفرد والمجتمع ".

(سيؼ)19 :2004 ،

كما ويعرفو المقوشي ( )6 :1998عمى أنو " نظاـ مف االنفعاالت أو ردود فعؿ مبنية عمى تجارب أو

اعتقادات سابقة حوؿ الرياضيات " .

كمف ىنا نجد أف أىمية التعرؼ عمى االتجاىات نحو الرياضػيات وقياسػيا بصػورة عامػة تتجمػى فػي
اآلتي:
 أني ػػا مكتس ػػبة وبالت ػػالي يمك ػػف تغييرى ػػا وتط ػػوير برن ػػامج لت ػػدعيـ االتجاى ػػات المرغوب ػػة ،ويمك ػػف بع ػػد
التعرؼ عمييا محاولة تعديؿ وتطوير السمبية منيا وتحسينيا.
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 إمكانية التنبؤ مف خبلؿ المعرفة باتجاىػات األفػراد النفسػية بسػموكيـ فػي المواقػؼ المختمفػة وبالتػالي
إمكانيػػة وقػػوؼ االتجاىػػات كمنبئػػات بظ ػواىر نفسػػية ليػػا أىميتيػػا الخاصػػة ويمكػػف توقػػع مسػػتويات

تحصػػيؿ الطمبػػة فػػي الرياضػػيات فػػي ضػػوء نوعيػػة اتجاىػػاتيـ نحوىػػا فػػي بعػػض األحيػػاف الرتبػػاط
االتجاىات بالتحصيؿ في حدود معينة.

 تحدي ػػد رغب ػػات الطمب ػػة نح ػػو المػ ػواد الد ارس ػػية واختي ػػارىـ لمتخصص ػػات الد ارس ػػية الت ػػي يرغب ػػوف ف ػػي
االستمرار في دراستيا في ضوء اتجاىاتيـ.

 ارتباط االتجاىات نحو الرياضيات ببعض األىداؼ اليامة لتعميـ الرياضيات في الجانب الوجداني،
ومف ىذه األىداؼ:

 oإدراؾ الطمبة لمرياضيات وأىميتيا.
 oاالستمتاع بمادة الرياضيات.

 oرؤية الرياضيات في وضع مفتوح النياية مشجع عمى الفحص واالكتشاؼ.
 oتحقؽ المنفعة مف دراسة الرياضيات.

(العيسى)42-41 :1997 ،

وعند الحديث عف تكويف االتجاىات ،فينبغي التأكيد عمى أف االتجاىات حصيمة تأثر الفرد بالمثيرات

العديدة التي تصدر عف اتصالو بالبيئة و أنماط الثقافة و التراث الحضاري لؤلجياؿ السابقة و التنشئة
االجتماعية التي يمر بيا الفرد ،لذا فيمكف القوؿ بأف االتجاىات مكتسبة وليست فطرية أو موروثة.

وقد تـ تحديد عدد مف العوامؿ (الغامدم ،)26 :2001 ،اشترط توافرىا جميعاً حتى يتكوف االتجاه النفسي،

وتـ التأكيد فييا عمى دور التجارب الشخصية في المواقؼ االجتماعية المختمفة في تكويف االتجاىات،

دور ىاماً في اكتساب بعض
كذلؾ عممية التوحد مع بعض الشخصيات والنماذج االجتماعية تمعب ًا
االتجاىات.

وسيتـ إسقاط ىذه العوامؿ والشروط عمى تكويف اتجاه الطمبة نحو مادة الرياضيات ،فيمكف النظر

إلى شروط تكويف االتجاه بشكؿ أكثر وضوحاً وقرباً مف موضوع الدراسة الحالية عمى النحو التالي:
أ -تكامؿ الخبرة:

أي تشابو الخبرات الفردية حتى ينحو اإلنساف إلى تعميـ ىذه الخبرات كوحدة تصدر عنيا

أحكاـ الفرد و استجاباتو لممواقؼ المتشابية.

وىنا فإف تكامؿ خبرات الطالب مف تفاعمو مع الحياة في اتجاه معيف مع الخبرة المقاسة

بأبعاد ىذه الدراسة ،يقوي اتجاىو اإليجابي نحو مادة الرياضيات ،كما أف الطالب يعمـ ىذه

الخبرات كوحدة تصدر عنيا أحكامو واستجاباتو في المواقؼ المشابية داخؿ المدرسة وخارجيا.
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ب -تكرار الخبرة:
لكي يتكوف االتجاه يجب أف تتكرر الخبرة ،وفي الدراسة الحالية تكرار خبرة الطالب في

األبعاد المختمفة المقاسة يجعؿ ثبات االتجاه نحو مادة الرياضيات أعمى بدرجة أكبر ،خصوصاً
عندما يتمقى الطالب الخبرة عف طريؽ التدريس الممسرح.

ج -حدة الخبرة:
فاالنفعاؿ الحاد يعمؽ الخبرة و يجعميا أبعد غو اًر في نفسية الفرد وأكثر ارتباطاً بنزوعو

وسموكو في المواقؼ االجتماعية المرتبطة بمحتوى الخبرة.

وفي الدراسة الحالية فإف تفاعؿ الطالب مع بقية عناصر العممية التعميمية وطبيعة ىذا

التفاعؿ وتنوعو باختبلؼ المواقؼ التعميمية وتعد دىا عف طريؽ استراتيجية تمثيؿ األدوار يجعؿ
الطالب يتعامؿ بإيجابية مع المواقؼ التعميمية كما ىي في الواقع -بدليؿ اختبلؼ التعامؿ مع
الموقؼ التعميمي الواحد باختبلؼ الطالب مؤدي الدور ،كؿ ذلؾ يجعؿ الطالب يمر بانفعاالت
حادة تعمؽ خبرتو وتجعمو يتخذ موقعاً ثابتاً نسبياً مف االتجاه اإليجابي نحو مادة الرياضيات.

د -تمايز الخبرة:
أي أف تكوف الخبرة التي يمارسيا الفرد محددة األبعاد واضحة في محتوى تصوره وادراكو
حتى يربطيا بما يماثميا أثناء تفاعمو مع عناصر بيئتو االجتماعية.

وىنا فإف خبرة االتجاه نحو مادة الرياضيات كما تـ تحميميا في ىذه الدراسة إلى أبعاد

أربعة متمايزة ،وتقيس خبرة االتجاه نحو المادة مف جوانبيا المختمفة ،وتستند في ذلؾ إلى صدؽ
المحكميف والى المرجعية العممية لمدراسات السابقة.

ق -انتقاؿ أثر الخبرة:
تنتقؿ الخبرة عف طريؽ التصور أو التخيؿ أو التفكير ،ونجد ىنا في ىذه الدراسة أف

اتجاه الطالب نحو مادة الرياضيات يمكف أف ينتقؿ عف طريؽ التصور أو التخيؿ أو التفكير،
فاتخاذ الطالب لقرار حب مادة الرياضيات يتأثر بتفاعمو االجتماعي مع تمثيؿ األدوار والدراما و

بما يكوف مف تصورات وأفكار عف ىذه الخبرة مف خبلؿ معايشتو لممفاىيـ اليندسية المستنبطة
مف خبلؿ عممية التدريس الممسرح .
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الفصؿ الثالث
التفكير اليندسي كالتعميـ األساسي

المبحث األكؿ :التفكير
المبحث الثاني :تنمية التفكير اليندسي
المبحث الثالث :مالمح التعميـ األساسي في فمسطيف
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المبحث األكؿ
التفكير
أكالن  :مدخؿ إلى التفكير
ثانيان  :التفكير " تصنيفو – عناصره – أنماطو "
ثالثان  :تنمية التفكير "أىدافيا–أىميتيا–عممياتيا"
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يتميز عصرنا الحالي بالتطورات العممية في كافة المجاالت نتيجة االكتشافات المستمرة التي تط أر
عمى فروع المعرفة المختمفة ،وتطبيقاتيا في مختمؼ المياديف ،لذلؾ فإف المعرفة التي يكتسبيا الطالب

اآلف لف تكوف بالتأكيد صالحة لممستقبؿ ،بما يتضمف ىذا المستقبؿ مف أشياء ال يستطيع أف يتنبأ بيا،

كما أف الطالب لف يستطيع اكتساب كؿ المعرفة مف خبلؿ سنوات دراستو لمواجية مستقبمو وما يزخر بو
مف مشكبلت جديدة  ،خاصة وأنو قد ال تصمح األساليب التي يدرسيا اآلف لمواجية تمؾ المشكبلت ،لذلؾ

يحتاج كؿ فرد في المجتمع إلى تنمية قدراتو عمى التفكير العممي لكي يعيش عصره ،ويشارؾ فيو بفاعمية

وذكاء ،ولكي يقبؿ التغيرات السريعة ،وال يقؼ كحجر عثرة في اتجاه التغيير ،بؿ ويحقؽ لذاتو مبلءمة

أفضؿ مع التغيرات والتطورات المختمفة التي تحدث في العالـ مف حولو.

فالتفكير ىو اليبة العظمى التي منحيا ار سبحانو وتعالى لئلنساف ،فيو أرقى العمميات العقمية

تميز اإلنساف عف غيره مف الكائنات الحية األخرى ،فالحضارات البشرية منذ أقدـ العصور
والنفسية التي ّ
حتى اآلف تعتبر دليبلً عمى تفكير اإلنساف المميز لموصوؿ إلى األفضؿ ،فقد ربط الفيمسوؼ ديكارت وجود
اإلنساف بقدرتو عمى التفكير في شعاره " أنا أفكر إذف أنا موجود" فكؿ فرد لديو قدرة عمى التفكير ولكف

بنسب مختمفة.
ويعد التفكير لئلنساف بمثابة التنفس ،فكما أف التنفس عممية الزمة لحياة اإلنساف ،فإف التفكير

أشبو ما يكوف بنشاط طبيعي ال غنى عنو في حياة اإلنساف اليومية ،وقد دعا القرآف الكريـ لمتفكير دعوة
مباشرة وصريحة ال تأويؿ فييا كواجب ديني يتحمؿ اإلنساف مسؤوليتو في قولو تعالى:
احدَ ٍة َأ ْن َت ُقوموا هللِ م ْثنَى و ُفرادى ُثم َت َت َفكاروا ما بِص ِ
[ ُق ْل إِىاَم َأ ِعظُكُم بِو ِ
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ُ
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ف ال ال ْو ِل
ض َو ْ
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ِ
ار َآلَي ٍ
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ات ِألُ ِ
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ُوِبِ ْم َو َي َت َفك ُار َ
ين َي ْذك ُُر َ
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َوالن َاه ِ َ
ت ه َذا باصِ ًًّ سبحاى َ ِ
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َواألَ ْر ِ
اار] {آل عمران}191-190:
َك َفقنَا َع َذ َ
ُ ْ َ
ض َر ابنَا َما َخ َل ْق َ َ َ
وقد أشار جاف بياجيو ()jean peaget

() 1

إلى أف لمتربية ىدفيف (أبك سكراف ،)18 :2006 ،أوليما جعؿ

األشخاص قادريف عمى صنع أشياء جديدة وليس فقط تكرار ما عممو اآلخروف ،أو ما عممتو األجياؿ
) (1جاف بياجيو ()jean peaget

ولد في  9أغسطس 1896ـ في مدينة نيوشاتيؿ بسويس ار وتوفي  16سبتمبر 1980ـ ،كاف االبف األكبر

لمسويسري آرثر بياجيو والفرنسية ريبيكا جاكسوف ،عالـ نفس وفيمسوؼ قد طور نظرية التطور المعرفي عند األطفاؿ فيما
يعرؼ اآلف بعمـ المعرفة الوراثية ،وأنشأ في عاـ 1965ـ مركز نظرية المعرفة الوراثية في جنيؼ وترأسو حتى وفاتو.

يعتبر بياجيو رائد المدرسة البنائية في عمـ النفس ،كتب مقالتو األولى وىو في سف الثالثة عشر مف عمره ،وفي

عيف مدي اًر لمدراسات بمعيد جاف
الثانية والعشريف مف عمره حصؿ عمى الدكتو اره في عمـ البيولوجية وفي عاـ 1921ـ ّ
جاؾ روسو في جنيؼ.
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السابقة ،أي أشخاص مبدعيف باحثيف ومكتشفيف ،وثانييما تشكيؿ العقؿ اإلنساني بحيث يكوف ناقداً
يستطيع التحقؽ مف صحة األشياء ،ال يتقبؿ كؿ األشياء التي تقدـ لو عمى عبلتيا.

كمف ىنا نرل أف التفكير عامؿ أساسي في توجيو الفرد الوجية السميمة في الحياة ،كما أف
الرياضيات تعتبر تربة خصبة لتعمـ أسس التفكير المنطقي السميـ وتنميتو.

أكالن  :مدخؿ إلى التفكير
التفكير نشاط يتميز بخصائص متعددة منيا القدرة عمى إدراؾ العبلقات األساسية في الموقؼ

المشكؿ ،والقدرة عمى اختيار بديؿ مف عدد كبير مف البدائؿ المتاحة والقدرة عمى االستبصار ،واعادة
تنظيـ الخبرات السابقة والقدرة عمى إعادة تنظيـ األفكار المتاحة بيدؼ الوصوؿ إلى أفكار جديدة ،وىو
عممية واسعة أو سمسمة مف العمميات العقمية ،أو نشاط عقمي يساعد الفرد عمى تكويف فكرة أو حؿ مشكمة
أو اتخاذ قرار مناسب ،ويعتمد عمى عمميات عقمية معقدة تبدأ مف التذكر إلى مرحمة تقويـ المعمومة أو

الخبرة التي يمر بيا الفرد ،والحديث ىنا عف مفيوـ التفكير ،خصائصو ومراحمو.

 -1مفيكـ التفكير:
التفكير في المغة مشتؽ مف مادة " فكر" بكسر الفاء وىو إعماؿ النظر في األشياء ،والتفكير اسـ
وىو التأمؿ والتفكير ،وىو "إعماؿ العقؿ في المعموـ لموصوؿ إلى معرفة المجيوؿ" يقولوف :فكر في

مشكمة أي أعمؿ عقمو فييا ليتوصؿ إلى حميا" .

(ابف منظكر)307 :1998 ،

أما التفكير كاصطالح تربوي فقد تعددت تعريفاتو ،وتباينت وجيات نظر العمماء والباحثيف

التربوييف حوؿ تعريفو ،إذ قدموا تعريفات مختمفة استناداّ إلى أسس واتجاىات نظرية متعددة ،فمكؿ فرد

أسموبو الخاص الذي يتأثر بنمط تنشئتو ودافعيتو وقدراتو وخمفيتو الثقافية وغيرىا ،فجاء عمى أنو:
-

" مجموعة مف العمميات ،أو الميارات العقمية التي يستخدميا الفرد عند البحث عف إجابة السؤاؿ
أو حؿ المشكمة أو بناء معنى أو التوصؿ إلى نواتج أصمية لـ تكف معروفة وىذه العمميات ،أو
الميارات قابمة لمتعمـ مف خبلؿ معالجات تعميمية معينة ".

-

" التقصي المدروس لمخبرة مف أجؿ غرض ما ،قد يكوف الفيـ أو اتخاذ القرار ،أو التخطيط ،أو
حؿ المشكبلت ،أو الحكـ عمى األشياء ،أو القياـ بعمؿ ما ،أو اإلحساس بالبيجة ،أو الخياؿ

الجامح ،أو االنغماس في أحبلـ اليقظة... ،الخ.
-

(زيتكف)35 :2003 ،

(الخميمي)133 :2005 ،

" عممية عقمية معرفية وجدانية عميا تبنى وتؤسس عمى محصمة العمميات األخرى ،كاإلدراؾ
واإلحساس والتخيؿ وكذلؾ العمميات العقمية كالتذكر والتجريد والتعميـ والتمييز والمقارنة

واالستدالؿ فكمما اتجينا في تفكيرنا مف المحسوس إلى المجرد كمما كاف أكثر تعقيداً " ،أو ىو
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" وسيمة إلثارة الفضوؿ الفكري وحب االستطبلع وامتداد طبيعي لتعمـ المبادئ والقوانيف في
مواقؼ جديدة كما أنيا تدرب الفرد ليصبح قاد اًر عمى حؿ المشاكؿ اليومية التي تواجيو في

حياتو اليومية ".
-

" مفيوـ افتراضي يشير إلى عممية داخمية تعزى إلى نشاط ذىني معرفي تفاعمي استقصائي

قصدي موجو نحو حؿ مشكمة ما أو اتخاذ قرار معيف أو إشباع رغبة في الفيـ أو إيجاد معنى

أو إجابة
-

(مطر)5 :2004 ،

لسؤاؿ ما ".

(غبايف)17 :2004 ،

" نشاط يبذلو اإلنساف ويستخدـ فيو الرموز مثؿ الصور الذىنية والمغة واألرقاـ والذكريات
والتعبيرات واإليحاءات التي تحؿ محؿ األشياء واألشخاص والمواقؼ التي يفكر فييا الشخص

بيدؼ فيـ موضوع أو موقؼ معيف ".
-

(حكالة)12 :2005 ،

" عممية عقمية معرفية تعبر عف العبلقات بيف األشياء وىو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية
التي يقوـ بيا دماغ اإلنساف عند التعرض لمثير ما بيدؼ الحصوؿ عمى نتيجة أو قرار أو
حؿ مشكمة ،وأىـ ميارات التفكير ىو التفكير االستداللي بشعبتيو االستقرائي واالستنتاجي".

(أبك شمالة)25 :2003 ،

" أما التفكير في التراث اإلسبلمي فيعني التدبر والنظر ،وتبدأ درجاتو بالخاطرة وتنتيي

باالستبصار ،وفيو إشارة إلى أعماؿ العقؿ بدرجة قصوى مف األداء في الشيء المتأمؿ ".

(الكثيرم كالنذير)18 :2000 ،

ويرى قطامي وعمور

(:2005

 )24أف التفكير يحدث عندما يحؿ شخص مشكمة ،أي أف التفكير

مفيوـ مركز يتضمف أربعة جوانب أساسية وىي:

 التفكير كعممية والتي تتمثؿ في عمميات المعالجة والتجييز داخؿ النظاـ المعرفي لمفرد.
 التفكير "عقمي – معرفي" إذ يتـ داخؿ العقؿ اإلنساني ويستدؿ عميو مف سموؾ حؿ المشكمة
بطريقة مباشرة.

 التفكير موجو حيث يظير في سموؾ موجو لحؿ مشكمة ما.
 التفكير نشاط تحميمي ،تركيبي لعمؿ المخ.
كيمكف القكؿ ب أف التفكير ىو نشاط ذىني معقد يبذلو الفرد عندما يواجو مشكمة ما تعترضو وليس ليا
حؿ جاىز لديو مما يدفعو لتحميؿ المشكمة إلى عناصرىا األساسية وتحديد العبلقات بيف ىذه العناصر
وتوظيؼ ما لديو مف خبرات ومعمومات لبلستفادة منيا في حؿ ىذه المشكمة.
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 -2خصائص التفكير:
مف خبلؿ التعريفات السابقة لمتفكير يثبت أف لمتفكير خصائص يمتاز بيا ،حيث إنو يرتبط ارتباطاً

كمياً بالعقؿ البشري معقد التركيب ،وىو الذي يميز البشر عف غيرىـ مف الكائنات ،ومف خصائصو:

 التفكير نشاط عقمي غير ممموس وغير مرئي يحدث داخمياً في دماغ اإلنساف يستدؿ عميو مف
السموؾ الظاىر بطريقة غير مباشرة.

 التفكير يشتمؿ عمى مجموعة مف العمميات والميارات المعرفية في النظاـ المعرفي كالتذكر ،والفيـ
والتخيؿ ،واالستنباط ،والتحميؿ وادراؾ العبلقات والنقد ،والتقويـ.

 التفكير ي نشأ مف عوامؿ خارجية ويتـ وفؽ عوامؿ داخمية تؤدي إلى السموؾ الذي يحؿ المشكمة أو
يوجييا نحو الحؿ أو اتخاذ القرار المناسب نحوىا.

 التفكير مفيوـ مثمو مثؿ بقية المفاىيـ التي تمر عمى اإلنساف ويتفاعؿ معيا بصورة عادية،
ويستدؿ عميو بالسموؾ الظاىري الذي يصدر عف الفرد كالكبلـ والحركات واإلشارات واالنفعاالت.

 التفكير مستويات متعددة كؿ منيا يدؿ عمى قدرة الفرد عمى تنظيـ معموماتو ،وتكامؿ خبراتو
إلدراؾ عبلقة أو حؿ مشكمة أو اتخاذ قرار.

 التفكير مف أىـ محددات بناء شخصية اإلنساف.

 التفكير يمكف تنميتو عف طريؽ التدريب عمى مياراتو الكتسابيا.
 التفكير عممية يمكف مبلحظتيا وقياسيا ،والتعرؼ عمى مدى نموىا.

 التفكير سموؾ ىادؼ ،فيو ال يحدث في فراغ أو ببل ىدؼ ،وانما يحدث في مواقؼ معينة.


التفكير سموؾ تطوري ينمو كماً ونوعاً تبعاً لتطور الفرد وتراكـ خبراتو.



التفكير الفعاؿ ىو التفكير الذي يوصؿ إلى أفضؿ المعاني والمعمومات التي يمكف استخبلصيا



التفكير مفيوـ نسبي فبل يعقؿ لفرد ما أف يصؿ إلى درجة الكماؿ في التفكير ،أو أف يحقؽ



التفكير يتشكؿ مف تداخؿ عناصر البيئة التي يجري فييا والموقؼ أو الخبرة.

في موقؼ ما.

ويمارس جميع أنواع التفكير.


التفكير يحدث بأشكاؿ وأنماط مختمفة قد تكوف لفظية أو رمزية ،أو كمية ،أو منطقية ،أو مكانية

أو شكمية ،لكؿ منيا خصوصيتو.

(أحمد كمحمد( ،) 42 :2007 ،أبك جادك كنكفؿ)29 :2007 ،

بناء عمى مجموعة مف
ويمكف إيجاز خصائص التفكير في كوف التفكير نشاط عقمي يقوـ بو الفرد ً
المعمومات والميا ارت الموجودة لديو ،وربط العبلقات بينيا إليجاد حؿ لمشكمة تواجيو ،واتخاذ القرار
المناسب نحوىا ،وبيذا فإف لكؿ فرد طريقة تفكير تختمؼ عف اآلخر ،يتضح فييا التبايف في حؿ

المشكبلت أو اتخاذ القرار.
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 -3مراحؿ التفكير:
إف الفرد عندما يتعرض لمشكمة ما ،فإنو مف الناحية المنطقية سيمر بخمس مراحؿ لمتفكير إليجاد حؿ
مناسب ليا ،وىذه المراحؿ كما يراىا جوف ديوي ىي:

(عبيد كعفانة)24 :2003 ،

أ -الشعكر بالمشكمة :فالشعور بالمشكمة في المجاؿ ىو ما يستدعي عممية التفكير ،وىذا الشعور
ينشأ عادة مف أف الفرد ال يصؿ مباشرة إلى اليدؼ الذي يسعى إليو ،بؿ يجد دونو عائقاً معيناً.
ب -تحديد المشكمة تحديدان دقيقان :ويتـ تحديد المشكمة في ضوء عامميف ىما إدراؾ الفرد الواضح
لممج اؿ الخارجي ،وخبراتو السابقة ،كي يستطيع في ضوء خبراتو السابقة تحديد المشكمة الموجودة

في المجاؿ الخارجي وتقديرىا وتنظيميا  ،وىو ما يؤىمو لتوجيو نشاطو الذىني الوجية التي

تساعده عمى حؿ المشكمة ،أو التي يحتمؿ أف يجد فييا حبلً لممشكمة.

ت -فرض الفركض :الفروض تخميف ذكي لحؿ مشكمة أو اإلجابة عف تساؤؿ ،وعند محاولة حؿ
المشكمة يبدأ الشخص في وضع معمومات يجمعيا عف تمؾ المشكمة.
ث -تحقيؽ فرض معيف كطرح ما عداه :وىنا ينتقؿ العقؿ إلى تحقيؽ االحتماالت المختمفة التي
فرضيا لحؿ المشكمة عمى ضوء معموماتو واليدؼ الذي يسعى إليو ،فينتيي بو األمر إلى اختيار
فرض معيف وطرح ما عداه مف الفروض األخرى.

ج -تطبيؽ الفرض :يطبؽ الفرض الذي تـ التوصؿ إلى تحقيؽ صحتو عمى المشكمة تطبيقاً عممياً
وبالتالي ينجح في التغمب عمى العائؽ وحؿ المشكمة.

ثانيان  :التفكير ( تصنيفو – عناصره – أنماطو )
لدراسة التفكير بشكؿ أعمؽ ،ال بد مف التطرؽ لمحديث عف تصنيفاتو المختمفة ،وكذلؾ عناصره،

ثـ الحديث عف أنماطو فيما يمي:

 -1تصنيؼ التفكير:
مف الممكف تصنيؼ التفكير عند تناوؿ أنواعو المختمفة ،وقد ميز العمماء بيف نوعيف مف التفكير

مف حيث المحدودية والتوسع وىما:

أ -التفكير المحدد :convergent
يعني أف ىناؾ إجابة صحيحة لما يفكر فيو الفرد وأف إجابتو محدودة بما يوجد في
المجاؿ موضوع التفكير.
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ب -التفكير المنطمؽ :divergent
تتميز بانطبلقة صاحبو عبر الشائع والمألوؼ ،ويكمف وراء كؿ إنتاج إبداعي ،ويرى

جيمفورد أف ىذا التفكير يندرج تحتو عدد مف العوامؿ العقمية ،التي تتمثؿ في الطبلقة بأنواعيا
األربعة المفظية واالرتباطية والتعبيرية والفكرية ،وفي المرونة  flexibilityبنوعييا التمقائية

والتكيفية ،ثـ األصالة  originalityوالحساسية لممشكبلت.

(إبراىيـ كغراب)58 :2006 ،

أما مف حيث التوجيو فقد تـ تصنيؼ التفكير إلى نوعيف ىما:
أ .التفكير الحر غير المكجو نسبيان:

مثاؿ ذلؾ أحبلـ اليقظة واألحبلـ واأللعاب اإلييامية ،وىذا النوع مف النشاط العقمي مجرد

تعبير عف رغبات أو حاجات ،وال يعتمد إال عمى عبلقات بسيطة قد تكوف غير حقيقية ،ولذلؾ

فإف ىذا النوع أقرب إلى التخيؿ منيا إلى التفكير.
ة .التفكير المكجو (التفكير اليادؼ):

يستخدـ لحؿ مشكمة ما أو قضية معينة فيو التفكير النابع مف ذواتنا والناجـ عف
المحاطمة العقمية والمنطقية الستنتاج دالئؿ وأفكار توحي بإيجاد حؿ ليذه المشكمة ليصبح الحؿ

في ىذه الحالة حبلً منطقياً ومعقوالً.

(أبو عبلـ)222 :2004 ،

" والنشاط العقمي يتراوح في مداه بيف أحبلـ اليقظة (أحبلـ النيار) ،وأحبلـ الميؿ ،والتفكير عممية

نشطة تضـ في ثناياىا توحيد الصور الذىنية والرؤى التي في مخيمتنا بما تضمو مف كممات وعبارات
ورموز ومدركات ومفاىيـ مجردة ".

(عدس)27 :2000 ،

أما مف حيث مستوى التعقيد في التفكير فقد أشار قطامي وعمور

()25 :2005

إلى " أف الباحثيف الحظوا أف

مستوى التعقيد في التفكير يعتمد عمى مستوى صعوبة الميمة المطموبة والتجريد فييا أو المثير ،حيث

ميزوا ىنا بيف نوعيف مف التفكير ىما:
ّ
أ -التفكير األساسي كالبسيط:

ىو التفكير الذي يتضمف ميارات مف بينيا المعرفة مف حيث اكتسابيا وتذكرىا

والمبلحظة والمقارنة والتصنيؼ.
ب -التفكير المركب:

ىو التفكير الذي يتميز بخصائص ترتبط بعممية تحميؿ المشكمة ويشتمؿ عمى إيجاد حموؿ
مركبة أو متعددة ويتضمف إصدار أحكاـ أو إعطاء رأي واستخداـ مقاييس وتعابير أو محكات

متعددة ،إنو يحتاج إلى مجيود ،وىو يؤسس معنى لمموقؼ.
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 -2عناصر التفكير كأدكاتو:
عندما يتعرض الفرد إلى مشكمة ما فإنو سرعاف ما يستجيب ليذا المؤثر ليقدـ الحموؿ المناسبة ليا ،فيناؾ
بعض العناصر التي توصؼ بأنيا المبنات األساسية لمتفكير ،والتي يستخدميا الفرد في عمميات التفكير

لديو والتي يمكف إيجازىا فيما يمي:

 االسترجاع :وىو شرط أساسي لمتفكير فبدوف استرجاع ما تعممناه مف قبؿ ال نستطيع حؿ مشاكمنا
أو إيجاد حموؿ مناسبة ليا ويتـ استرجاع الماضي بطرؽ منيا:
أ -الصكر الذىنية :ىي الصور التي يستطيع الفرد بواسطتيا تصور أو تخيؿ الموقؼ الماضي
عف طريؽ الصور الحسية والصور المفظية لممواقؼ الماضية ،أو صور األشياء المادية التي

تنطبع وتسجؿ في دماغ الفرد ،حيث إف كؿ صورة حسية عبارة عف عدد كبير مف العناصر
التي توجد في عبلقة محددة مف التشابو واالتساؽ وتتميز بعمومية انتظاميا الزمني والمكاني.
ب -الكالـ الباطف كالمغة الصامتة :ىو حديث داخمي لمفرد مع نفسو أماـ موقؼ ما ويصدر أوامره
ليا وينقدىا أو يقدـ ليا النصح ،وقد يرتفع صوت المفكر "عند البعض" عندما يفكر الفرد في
موقؼ ميـ في حياتو ويأخذ شكؿ التغذية الراجعة اإليجابية أو السمبية وقد يكوف ذلؾ أثناء

القراءة الصامتة أو أثناء الكتابة حيث يقترف التفكير بالكبلـ الداخمي.

ت -التصكر العقمي :ويأخذ ذلؾ الشكؿ التفكير الرياضي والفمسفي لمعاف وأفكار غير مصوغة
في ألفاظ .
 األفكار العامة كالمعاني الكمية :بواسطتيا يستطيع الفرد التفكير في مستوى أعمى وأرقى مف
مستوى اإلدراؾ الحسي ،والمعنى الكمي ىو فكرة عامة تخرج بيا الصفات.
 التجريد :يتـ مف خبلؿ المغة والرموز ويتطور بتطورىا وىو عممية عزؿ بعض الصفات المشتركة
أو تجريدىا عف أشياء أخرى ليست موجودة في شيء معيف ،وىي أسماء مقررة تعرؼ بيا األشياء

والظواىر والعمميات كأسماء األشياء واألرقاـ ،والرمز طريقة اصطنعيا اإلنساف لتحؿ إشارة معينة

محؿ حدث أو واقعة وتستخدـ الرموز في عممية تكويف المفاىيـ ،والرموز واإلشارات تمثبلف

وتسانداف البدائؿ لممواضيع والتجارب والنشاطات الحقيقية.

 المغة :ىي إحدى أدوات التفكير وىي ترجماف الفكر ووسيمة لمتفاىـ بيف البشر ولنقؿ تراثيـ ،وىي
وتميز بينيا وبيف غيرىا مف المعاني ،وىي الرموز
تحفظ المعاني مف الضياع وتسيؿ تذكرىا ّ
والقوالب التي تصب في المعاني المحددة ليسيؿ وعييا وتذكرىا واستخداميا ،وىي أكثر الوسائؿ
كفاءة في تنفيذ عممية التفكير ،فيي نظاـ مف الرموز والقواعد يسمح لمفرد بالتواصؿ مع اآلخريف،

فعندما يسمع أحدنا أو يق أر أو يكتب كممة أو جممة أو يبلحظ إشارة في أي لغة ،عندىا يتحفز

لمعممية التفكيرية.
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 المفاىيـ :وتعرؼ بأنيا قواعد معرفية في عقؿ اإلنساف ،عمى شكؿ خطط ،يمكف االستفادة منيا
بناء عمى الخصائص المشتركة بينيا،
في توجيو سموؾ الفرد لتصنيؼ األشياء الواقعية في بيئتو ً
وبذلؾ تعمؿ شبكات المفاىيـ كأداة تساعد الفرد عمى التفكير في اتجاىات معينة بطريقة منظمة.
 النشاطات العضمية :التفكير بطريقة أو بأخرى يقدـ أدلة لتدخؿ الحركات األولية لمجموعة
عضبلتنا ،فاألنشطة العضمية التي يقوـ بيا الفرد تسمح لو بالتوجو نحو التفكير في شيء يقوـ بو.

(عبيد كعفانة ( ،) 28 :2003 ،أبك جادك كنكفؿ)38 :2007 ،

كيتضح مما سبؽ أف التفكير ال يتـ لدى الفرد إال بأدوات يمتمكيا تبدأ باالسترجاع لممعمومات
والميارات البلزمة لحؿ المشكمة التي تواجيو ،ثـ تتـ عممية معالجة ىذه المعمومات والرابط فيما بينيا
داخؿ العقؿ لتدفع الفرد نحو نشاط عضمي يسمح لو بالتوجو نحو شيء معيف ،أو التحدث بمغة تسمح لو

بالتواصؿ مع اآلخريف.

 -3أنماط التفكير:
أنماط التفكير تختمؼ عف أنواعو ،فحيف تتحدث األنواع عف الوصؼ النظري لمتفكير ،فإف

األنماط تختص بجانب األداء فيو.

ويعرؼ نمط التفكير ( " )thinking patternsبأنو مجموعة مف األداءات التي تميز الفرد والتي

لمتكيؼ مع البيئة
تعتبر دليبلً عمى كيفية استقبالو لمخبرات التي يمر بيا في مخزونو المعرفي ويستعمميا ّ
(قطامي)15 :2001 ،
المحيطة ".
وىناؾ أنواع مف أنماط التفكير مرتكزة عمى العمميات العقمية الموصمة إلى النتيجة وىذه األنماط

ىي ما أشار إليو غبايف (:)24 :2004


التفكير بالمحاولة والخطأ.

 التفكير بإعادة بناء المواقؼ (سموؾ حؿ المشكبلت).
 التفكير االستقرائي.

 التفكير االستنباطي.
وقد ذكر السيد

()14 :1995

مجموعة أخرى مف أنماط التفكير تشمؿ ما يمي:

 التفكير القائـ عمى الطبلقة.
 التفكير القائـ عمى المرونة.
 التفكير القائـ عمى الحدس.

 التفكير االستداللي  -التفكير اإلبتكاري.
 التفكير الناقد.
كما حدد عفانة ( )41-38 :2006أنماط التفكير في:
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.inductive thinking

 التفكير االستقرائي

 التفكير االستداللي .deductive thinking
 التفكير الربطي

.relative thinking

 التفكير التفحصي

.test thinking

 التفكير الحدسي

.intuitive thinking

.critical thinking

 التفكير الناقد

 التفكير فوؽ – المعرفي .meta- cognitive thinking
وكذلؾ قسـ دياب

()32-29 :2000

أنماط التفكير إلى:

 تفكير ممموس .concrete thinking
 تفكير مجرد .abstract thinking
 التفكير الناقد .critical thinking
 التفكير القائـ عمى التعميـ.
 التفكير القائـ عمى التميز.
 التفكير اإلبتكاري


التفكير اإلبداعي.

وقد حدد إبراىيـ

()9-8 :2005

سبعة أنماط لمتفكير يمثميا الجدوؿ رقـ ( )7التالي:
الجدكؿ رقـ ()1

أنماط التفكير كميارات كؿ نمط
نمط التفكير
التفكير الحسي

التفكير شبو الحسي

ميارات التفكير


يعد أبسط أنكاع التفكير.



يرتبط بالناحية الحسية الحركية.



يرتبط بالمثيرات الخارجية.



يرتبط بالمرحمة الصكرية األيقكنية.



يككف متطك ارن أكثر مف التفكير الحسي كيعد أعمى مرحمة مف التفكير السابؽ.



يربط ىذا التفكير بيف العالقات ،إذ مف خالؿ ما يحيط بالفرد مف مكاقؼ فيزيائية

التفكير المادم



يتطكر ىذا التفكير عف طريؽ التمثيؿ ،مف حيث الناحية الكمية كالنكعية.

التفكير المجرد الحسي



يتصؿ بالتفكير المنطقي التحميمي ،كما أف خطكاتو مترابطة كمتسمسمة.

التفكير اإلبداعي



يتضمف عدة جكانب ليا أىمية في تفعيؿ عممية التفكير كجعميا عممية متسمسمة.



رغـ أف ىذا النكع ال يككف مقصك ارن عمى ناحية معينة بؿ عمى عدة جكانب فانو يتصؼ

التفكير االستكشافي

التفكير الحر

اجتماعية يستطيع ربط التفكير بشكؿ متكامؿ.

بالعممية كالمنطقية.
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بعد استعراض التصنيفات السابقة لبعض عمماء التربية ،فالخالصة أنو يمكف تقسيـ أنماط التفكير إلى
ثبلث فئات تضـ جميع األنماط السابقة ،وىي التفكير غير العممي ،والتفكير العممي ،والتفكير الرياضي.

ثالثان  :تنمية التفكير ( أىدافيا – أىميتيا – عممياتيا)
لفعاؿ ال ينمو تمقائياً ،وال يأتي كنتاج عرضي لخبرة معرفية أو دراسة موضوع بعينو،
التفكير ا ّ
ولكف يمكف لمتعميـ اليادؼ أف يمعب دو اًر فعاالً في تنمية عمميات وميارات التفكير التي تمكف األفراد مف
تطوير كفاءتيـ التفكيرية ،وىنا ال بد مف اإلشارة إلى أىداؼ تنمية التفكير وأىميتيا وعممياتيا.

 -1أىداؼ تنمية التفكير:
التفكير كممة مجردة ،نحتاج إلى تحديد آليات التعامؿ معيا ،وحيث إف أحد متغيرات الدراسة الحالية
ىو تنمية التفكير ،كاف مف الضروري بياف أىداؼ تنمية التفكير:

 إعداد اإلنساف لمواجية ظروؼ الحياة ،ليتاح لو المجاؿ الكتساب الميارات التي تجعمو قاد اًر عمى
التفكير في تممس الحموؿ لممشكبلت التي تط أر عمى حياتو.

 كثرة المعمومات وتعقيدىا وبالتالي حاجة األفراد إلى تعمـ القدرة عمى التحميؿ المنطقي واتخاذ
الق اررات بشكؿ مناسب.

فعاؿ.
 حاجة الطمبة لمتفكير بكفاءة حتى يستطيعوا التصرؼ بمسؤولية وبشكؿ ّ

 حاجة المجتمعات الصناعية المعاصرة إلى تأىيؿ أبنائيا بميارات القدرة عمى التفكير في أداء

المينة حتى يتمكنوا مف إتقاف أعماليـ والحذؽ فييا وكذلؾ المجتمعات النامية في أمس الحاجة

إلى ذلؾ التأىيؿ.

 حاجة السياسييف لميارة التفكير المناسبة والتي تساعدىـ عمى إدارة شؤوف الحياة واألفراد بكفاءة
ونجاح.

( سركر)271 :2001 ،

 تطوير كفاية العمؿ الذىني لدى الطمبة أثناء المواقؼ التعميمية.

 تمكيف الطمبة مف توظيؼ ميارات التفكير في مواجية مشكبلت الحياة.
 مساعدة الطمبة عمى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ وتقدير إنجازاتيـ.

 تشجيع المعمميف عمى األخذ بأساليب التفكير وتوظيفيا في المواقؼ الصفية.
 تفعيؿ دور المدرسة في تنمية العقؿ وتفعيؿ عممية التفكير لدى الطمبة.

 -2أىمية تنمية التفكير :
حيث إف التفكير يرتبط بالعقؿ ،والعقؿ منحة ار لمبشر ،فقد حثّيـ ار تعالى عمى التفكير وتنميتو،

األمر الذي جعؿ التفكير يوثر ويتأثر عمى نحو تظير فيو أىميتو ،وقد لخص بعض الخبراء أىمية تنمية

التفكير في الحياة بما يمي:
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 التفكير ضرورة حيوية لئليماف واكتشاؼ نواميس الحياة ،فالمنيج االسبلمي يأمرنا بالنظر في
الكوف والتدبر في مخموقات ار ،وىناؾ آيات قرآنية عديدة تدعو لمتدبر والتفكر في الكوف واالستدالؿ

عمى عظمة الخالؽ وتوحيده.

الفعاؿ لو دور حيوي في النجاح الدراسي والحياتي داخؿ المؤسسات التعميمية وخارجيا،
 التفكير ّ
حيث إف أداء األفراد الحياتي واألكاديمي ىو نتاج تفكيرىـ الذي يتحدد بموجبو مدى نجاحيـ واخفاقيـ.
 التفكير قوة متجددة لبقاء الفرد والمجتمع في عالـ اليوـ والغد ،حيث تبرز أىمية التفكير وعممياتو
التي تبقى صالحة ومتجددة مف حيث فائدتيا واستخداماتيا في معالجة المعمومات والتعامؿ بفاعمية مع

أي نوع مف المتغيرات التي يأتي بيا المستقبؿ.

 تعميـ ميارات التفكير يفيد الطمبة والمعمميف معاً ،حيث إف التفكير يرفع مف درجة اإلثارة والجذب

لمخبرات.

(إبراىيـ( ،)87 :2005 ،الجمؿ( ،)85 :2005 ،جركاف)12 :2007 ،

وألف التربية والتعمـ ىما الحياة بالمنظور الشامؿ ليما ،فكاف ال بد مف بياف أىمية تنمية التفكير لدل

الطمبة ،والتي تكمف فيما يمي:

 إتاحة الفرصة لمطمبة لرؤية األشياء بشكؿ أوضح وتطوير نظرة أكثر إبداعية في حؿ المشكمة
بشكؿ أوسع.

 إتاحة الفرصة لمطمبة لكي يفكروا تفكي اًر إيجابياً وىو الذي يوصؿ إلى أفكار جديدة.
 تحويؿ الطمبة إلى مفكريف منطقييف.

 إعداد الطمبة لمتنافس عمى الفرص التعميمية والوظائؼ واالمتيازات.
 اإلسياـ في تحسيف الحالة النفسية لمطمبة.

 اكتساب المعرفة الجديدة واستبداؿ المعرفة القديمة ليا.

 مساعدة الطمبة في االنتقاؿ مف مرحمة اكتساب المعرفة إلى مرحمة توظيفيا في استقصاء ومعالجة
المشكبلت الحقيقية في عالـ الواقع.

 تنمية مفيوـ الذات وتقوية مشاعر االنتماء واإلحساس بالمسؤولية نحو المجتمع.

( سركر)271 :2001 ،

كيمكف رؤية أىمية تعميـ التفكير لممعمميف في أف فيـ المعمميف لميارات التفكير التي يدرسونيا،

يؤدي لزيادة الفاعمية الشخصية عند المعمميف أنفسيـ.

كنظ ارن ألىمية تنمية التفكير ال بد أف يمتزـ المعمـ بالقياـ بخطوات باعثة عمى التفكير ومنيا:

 تدريس موضوعات قميمة بشكؿ عميؽ أفضؿ مف تدريس موضوعات كثيرة بشكؿ سطحي.

والحقيقة أف ما يخالؼ ىذه العبارة ،يعبر عف حشو أذىاف الطمبة بأكبر قدر مف المعمومات

السطحية والنظر إلى كميا ،دوف االلتفات إلى نوعيا وجودتيا ،فنجد في الغرب مثبلً تطو اًر

محموداً في ىذا الجانب ،حيث إنيـ ينظروف إلى الجودة والكيؼ قبؿ الكـ ،ويختاروف موضوعات
قميمة يطرحونيا بشكؿ عميؽ ،ليس ىذا وحسب ،بؿ وتتناسب مع قدرات وميوؿ الطمبة جميعيـ،
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األمر الذي يعطييـ الفرصة الكاممة في اختيار طرؽ التدريس الحديثة والمتنوعة ،والتي ال
تصطدـ مع عنصر الوقت المفقود عند مف يقرروف تدريس موضوعات كثيرة.

 اعتماد المادة الدراسية المترابطة منطقياً التي تقدـ فائدة عالية في طريؽ تنمية التفكير.
 منح الوقت الكافي والمناسب لمطمبة لمتفكير باإلجابة عمى األسئمة المطروحة.
 توجيو أسئمة تتحدى تفكير الطمبة بما يتناسب مع قدراتيـ.
 أف يكوف المدرس نموذجاً يحتذى بو مف ناحية تفكيره .

 مطالبة الطمبة بتقديـ توضيحات لممعرفة مع ذكر المبررات المؤيدة آلرائيـ واستنتاجاتيـ.
 تشجيع النشاطات الفردية ألف المبدع غالباً ما يميؿ الى العمؿ الفردي.

 البيئة التعميمية الغنية بالتجارب والوسائؿ التوضيحية تؤدي الى إبداع أكثر.

 تشجيع الطمبة عمى المناقشة وطرح التساؤالت والتعبير عف آرائيـ بموضوعية وحيادية.
 أكبر عدو لمتفكير ىو السخرية والتيكـ واالستعبلء عمى األفكار.

 مراعاة المواىب المتعددة سواء في عممية التدريس أو التقييـ أو تخطيط النشاطات والفعاليات
التعميمية.

ومف عوامؿ نجاح تنمية التفكير التي تقع عمى عاتؽ المعمـ ،حث الطمبة عمى التعمـ ذاتياً،

والتحكـ بالمعرفة العممية ،وتشجيعيـ عمى التعمـ النشط وممارسة العمميات التفكيرية ،وذلؾ بإعطاء الطمبة
وقتاً كافياً ،واحتراـ التنوع واالختبلؼ في مستويات التفكير لدييـ ،وأيضاً توفير الفرص لمتفكير المرف

والنشط.

بذلؾ فإف تعميـ التفكير يسيـ في بقاء واستمرار المجتمعات ،مف خبلؿ تزويد األفراد بأدوات

تمكنيـ مف التفاعؿ بشكؿ ّبناء مع المعمومات والظروؼ المحتمؿ حدوثيا مستقببلً ،وح ّؿ المشكبلت التي
تواجييـ بطرؽ إبداعية ،باإلضافة إلى رفع مستوى اإلنتاجية في المجتمعات وتطوير مجاالت التقنية التي

مقومات الحياة األساسية لمشعوب وتستمر بأدائيا نحو تقدـ البشرية ورفاىيتيا.
تخدـ ّ

 -3عمميات تنمية التفكير:
أورد مارزانو

()87 :2004

ثماني عمميات لمتفكير وىي الفيـ ،تكويف المفيوـ ،تكويف المبادئ ،حؿ

المشكبلت ،صناعة الق اررات ،البحوث ،اإلنشاء والنقاش الشفوي.
ىي عمميات متداخمة ،فالعمميات الثبلث األولى موجية بشكؿ أكبر نحو اكتساب المعرفة وتكويف

محتوى جديداً ينبغي عمييـ االستناد إلى
المفاىيـ وىي أساس العمميات األخرى ،فمثبلً عندما يواجو الطمبة
ً
المفاىيـ األساسية ،قبؿ أف يتمكنوا مف فيـ عميؽ لممعمومات ،والعمميات األربع حؿ المشكبلت إلى
اإلنشاء تبنى عادة عمى العمميات الثبلثة األولى ،وذلؾ ألنيا تعنى بإنتاج المعرفة أو تطبيقيا ،ويعتبر

النقاش الشفوي بمثابة عممية تنتمي الكتساب المعرفة وانتاجيا.
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كما وأف ىناؾ مجموعة مف العمميات التي تعمؿ عمى تنمية التفكير وىي:
أ) المالحظة:
تعد المبلحظة أكثر عمميات تنمية التفكير أىمية ،وتعني أخذ االنطباعات الحسية عف الشيء أو
األشياء المعّي نة ،وعمى المعمميف مساعدة طبلبيـ في استخداـ حواسيـ بكفاءة وفاعمية عندما يشاىدوف
األشياء أو األحداث لكي يصفوىا بدقة ،وىذا يتطمب مساعدتيـ ليكونوا أكثر انتباىاً وادراكاً لممتغيرات،

ليتعرفوا عمى األشياء بشكؿ أفضؿ ،وليدركوا أوجو التشابو واالختبلؼ فيما بينيا ،فالحواس بوابات
المبلحظة ،بواسطتيا يبلحظوف الخصائص والصفات المختمفة لؤلشياء مثؿ الحجـ والشكؿ والموف

وال ارئحة.

ب) التصنيؼ:
يستطيع الطمبة في مرحمة التفكير الحدسي اختيار األشياء واألجساـ الحقيقة وفقاً لخصائص معينة

كالموف أو الشكؿ أو الحجـ ،ويمكنيـ استخداـ خاصية واحدة في كؿ مرة والتصنيؼ وفقاً ليا ،وفي مراحؿ
الحقة يمكف تصنيؼ الشيء الواحد في أكثر مف مجاؿ أو مجموعة مف المجاالت في الوقت نفسو.

ج) القياس:
إف التفكير بالخاصية مف منظور كمي يقودنا إلى قياسيا ،والقياس يعني المقابمة بيف األشياء ففي
المرحمة األساسية قد ال يستطيع الطمبة مقارنة شيء بأداة معيارية كالمتر أو عصا الياردة.

وبدال مف ذلؾ يقارنوف بيف جسميف ليجدوا أييما أطوؿ بوضعيما بجانب بعضيما بشكؿ متواز،

وقد يجدوف الجسميف أييما أثقؿ عف طريؽ رفع الجسميف باليد ،أي يعطوف مقارنات وليس قياسات.
د) االتصاؿ:
يعني االتصاؿ وضع البيانات أو المعمومات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف مبلحظاتنا بشكؿ ما
بحيث يستطيع شخص آخر فيميا ،ويمكف تعميـ الطمبة طرؽ االتصاؿ ،كأف يرسموا صو اًر دقيقة أو

أشكاالً أو خرائط ومخططات مناسبة أو معروضات ونماذج دقيقة ،ويستخدموف لغة واضحة.
ىػ) التنبؤ (الكصكؿ إلى االستنتاج):

إف عممية االستنتاج عبارة عف عممية تفسير أو استخبلص ما نبلحظو ،ويمكف مساعدة الطمبة عمى
االستنتاج بالطرؽ التالية:
 oالتمييز بيف المبلحظات واالستنتاجات.
 oإعطاء الطمبة فرصة لتسجيؿ بيانات وقراءتيا بإمعاف.
 oتدريب الطمبة عمى المبلحظة الجيدة.

 oإتاحة الفرصة أماـ الطمبة  ،لمتنبؤ مف بياناتيـ.
انصفسخ 86

ك) التجريب:
يعني التجريب " :افعؿ شيئاً معيناً لترى ما يحدث ".

وفي التجريب يتـ تغيير األشياء أو األحداث لنتعمـ عنيا أكثر فأكثر.
م) كضع الفركض:
إلكساب الطمبة ميارة وضع الفروض  ،يساعدىـ المعمـ عمى تكويف األفكار التي ينجزونيا قبؿ

معالجة األشياء.

ف) ضبط المتغيرات:
يعني ضبط المتغيرات تغيير شرط واحد مف مجموعة شروط عند إجراء تجربة ما أو دراسة ظاىرة

معينة ،لكي يتـ فرز أثر ىذا المتغير دوف غيره في التجربة أو الدراسة.
ّ

(الطيطي)120 :2001 ،

وبذلؾ يككف مف الكاضح أف المعمـ يستطيع أف ينمي ميارات التفكير داخؿ غرفة الصؼ مف

خبلؿ تدريب الطمبة عمى استخداـ عمميات التفكير والتي نسمييا أحياناً عمميات العمـ ،وذلؾ باستخداـ
حواسيـ بكفاءة عالية ووصؼ األشياء الدقيقة بدقة وتحديد أوجو الشبو واالختبلؼ في األشياء التي يتـ

عرضيا عمييـ ،كذلؾ تدريب الطمبة عمى ميارات التقدير لؤلشياء وتصنيفيا وفؽ شروط ومعايير محددة،

وترتيب األشكاؿ واألشياء بطريقة تسيؿ فيميا ومعرفة خصائصيا.

وبالتالي كانت الفرصة سانحة في ىذه الدراسة لتنمية التفكير عند الطمبة باختيار استراتيجية لمتعمـ
النشط وىي استراتيجية تمثيؿ األدوار ،والتي يؤدي فييا المعمـ مع الطمبة جميع العمميات واألدوار السابقة

التي توصميـ في النياية إلى تنمية تفكيرىـ بالطريقة التي تزيد مف اتجاىاتيـ اإليجابية اليندسة بشكؿ
ثـ الرياضيات بشكؿ عاـ.
خاص ،ومف ّ
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المبحث الثاني
تنمية التفكير اليندسي
أكالن  :مدخؿ إلى التفكير اليندسي
ثانيان  :استراتيجيات تنمية التفكير اليندسي
ثالثان  :نمكذج فاف ىيؿ لتنمية التفكير اليندسي
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تيدؼ الدراسة الحالية إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار لتنمية

التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا.

وتعتبر الرياضيات مف المواد التي ينظر إلييا المربوف كواحدة مف أفضؿ الوسائؿ الخاصة بتنمية
الميارات الفكرية ،ويكوف المعمـ مطالباً بإعطاء أىمية خاصة ليا مما يساعد عمى تنمية ىذه الميارات

خاصة أف أىداؼ تدريس مادة الرياضيات تنص عمى إكساب الطمبة ميارات التفكير ومنيا التفكير

اليندسي.

(العجمي كآخركف)208 :2004 ،

وجاء االىتماـ بتنمية التفكير في المناىج الفمسطينية متناغماً مع االىتماـ بتنمية التفكير عمى

الصعيديف القومي والعالمي ،فورد في مقرر الرياضيات لممرحمة اإلعدادية أف مف أىـ األىداؼ والمرتكزات

في تدريس الرياضيات ىو توظيؼ أساليب التفكير االستقرائي والقياس وتنمية التفكير المنطقي والبرىاف

الرياضي واستخداـ ذلؾ في فيـ المشكبلت وحميا.

أكالن :مدخؿ إلى التفكير اليندسي
يتطمب ىذا المدخؿ إلقاء الضوء عمى التفكير اليندسي مف حيث المفيوـ ،ووسائؿ التنمية،

ومستوياتو ،وذلؾ لبلستفادة مف وسائؿ تنمية مستويات التفكير اليندسي في إعداد محتوى البرنامج الحالي،
واعداد األنشطة التي تتناسب وطبيعة كؿ مستوى مف المستويات ،وحسب طبيعة موضوع اليندسة الذي تـ

اختياره لمدراسة.

وتنمية ىذا النوع مف التفكير يتطمب تنظيـ المحتوى العممي لمبرنامج المقترح في اليندسة بحيث يتناسب

وطبيعة ىذه المستويات ،مع اختيار استراتيجية تدريس تساعد عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ ،وىي استراتيجية
تمثيؿ األدوار ،باإلضافة إلى توافر مجموعة مف الوسائؿ التكنولوجية التي تساعد عمى تنمية ىذه

المستويات.

 -1مفيكـ التفكير اليندسي:
تعدد مفيوـ التفكير اليندسي ،وذلؾ حسب التخصصات المختمفة وأراء أصحابيا كما يمي:
 " شكؿ مف أشكاؿ التفكير أو النشاط العقمي الخاص باليندسة والذي يعتمد عمى مجموعةمف العمميات العقمية المنطقية متمثمة في قدرة الطالب عمى إجراء مجموعة مف األداءات
وحؿ المشكبلت وتعمـ المفاىيـ وتطبيقاتيا في صورة براىيف ىندسية ويقاس بالدرجات

التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار التفكير اليندسي حسب مستويات فاف ىيؿ ".

(عبد الغني)20 :2006 ،
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 " نشاط يجمع بيف أساليب التفكير المستخدمة في البرىنة وحؿ المشكبلت مثؿ االستنتاجوالحدس واالستقراء ،وىي أساليب متكاممة تستخدـ سواء عمى مستوى عالـ الرياضيات أو

مستوى الطالب في الفصؿ ".

(خضر)38 :2006 ،

 " مجموعة مف األداءات التي يقوـ بيا الطالب عند مواجية مشكمة متعمقة باليندسة ".(عبد الغني)607 :2001 ،

 " مجموعة مف العمميات العقمية التي تكشؼ األنماط والعبلقات وتمثميا بالرموز أو ىومجموعة مف الوظائؼ المعرفية المستخدمة إلثبات نظريات أساسية وحؿ مواقؼ حياتية
والتي تتعامؿ مع القوانيف والحقائؽ األساسية ".

(كنرد )45: 2003 ،kinard

 " شكؿ مف أشكاؿ التفكير أو نشاط عقمي يمارسو الطالب المعمـ لحؿ مشكمة ىندسيةسواء كانت حؿ تمريف أو برىنة نظرية أو إنشاء ىندسي ،ويعتمد عمى مجموعة مف

العمميات العقمية تتمثؿ في قدرة الطالب عمى إجراء مجموعة مف األداءات المطموبة
لتحقيؽ مستويات التفكير اليندسي كما حددىا فاف ىيؿ ".

(حسف)388 :2001 ،

كيمكف أف نعرؼ التفكير اليندسي إجرائياً بأنو " قدرة الطالب عمى القياـ بمجموعة مف األدوار

والتي تجعمو يتواجد حسب الدراسة الحالية في مستوى مف المستويات األربع األولى التي حددىا "فاف

ىيؿ" ،وذلؾ يتحدد في ضوء محكات تصحيح اختبار التفكير اليندسي المستخدـ في ىذه الدراسة.

 -2كسائؿ تنمية التفكير اليندسي:
يمكف تنمية ىذا النوع مف التفكير مف خبلؿ وسائؿ متنوعة كبناء مجموعة مف برامج الحاسوب
(الكمبيوتر) لؤلشكاؿ اليندسية ثنائية األبعاد ،بحيث يتفاعؿ الطمبة خبلؿ البرمجيات مع المحتوى اليندسي

المتضمف فييا ،ومف ثـ تنمية تفكيرىـ اليندسي (ميشؿ .)333 :2002 ،Michael

ويمكف استخداـ بعض الوسائؿ اليندسية في تنمية التفكير اليندسي وربطيا بحاسة البصر،
وخاصة في المراحؿ األولى مف تعميـ اليندسة ،حيث ّبينت نتائج دراسة ستروتشينس وآخروف
 ،)402 :2001(Strutchens& othersاألثر االيجابي لممدخؿ البصري في تدريس اليندسة عمى تنمية
التفكير اليندسي لدى الطمبة ،مف خبلؿ استخدامو في حؿ مشكبلت ىندسية.

ومف جانب آخر يمكف استخداـ نموذج (فاف ىيؿ –  )van hielفي تحميؿ مستوى التفكير اليندسي لدى

الطمبة لفعالية مستوياتو ،وكونو أداة متميزة في قياس مستوى التفكير اليندسي لدى الطمبة.

(جانيت ككاريف )432 :2001 ،janet & karen

ويمكف تنمية ىذا النوع مف التفكير مف خبلؿ مجموعة أنشطة تعميمية مدعمة بالمجسمات

اليندسية ،كما أكدت ذلؾ دراسة أندورز  ،)1999( androwsالتي تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ
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األنشطة التعميمية المدعمة بالمجسمات اليندسية لتنمية التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية،
وكاف مف أىـ نتائجيا األثر االيجابي ليذا المدخؿ في تدريس اليندسة عمى تنمية التفكير اليندسي لدى

عينة البحث.

ويمكف تنمية ىذا النوع مف التفكير مف خبلؿ استخداـ أسموب األلعاب التعميمية المدعـ باألنشطة،
وذلؾ ما أكدتو دراسة فاف وبيير van &pierre

()310-316 :1986

والتي أوضحت نتائجيا أنو يمكف تنمية

التفكير اليندسي لدى طمبة المرحمة االبتدائية مف خبلؿ استخداـ أسموب األلعاب التعميمية المدعـ
باألنشطة.
مف خبلؿ العرض السابؽ لوسائؿ تنمية التفكير اليندسي تبيف أف ىناؾ مجموعة متنوعة مف
الوسائؿ التي يمكف أف تساعد في تحقيؽ ذلؾ ،ونظ اًر ألف استراتيجية تمثيؿ األدوار ىي استراتيجية تدريس

حديثة تتوافؽ مع األساليب السابقة في كثير مف الجوانب ،إال أنيا تميزت بندرة الدراسات التي طبقتيا،

لذلؾ فقد كاف ىناؾ حرص أثناء تصميـ البرنامج المعتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار عمى تفعيؿ دور
الطمبة في ىذا التعمـ النشط واستخداـ الرسومات اليندسية كجانب ميـ في تنمية اإلدراؾ البصري لؤلشكاؿ
أثر إيجابياً لدى
والرسومات اليندسية ،كما تـ استخداـ بعض األنشطة واأللعاب اليندسية والتي تترؾ اً

الطمبة عند تنمية مستويات التفكير اليندسي ،واستخداـ بعض المجسمات والتي تساعد الطمبة عمى تنمية

القدرة عمى التخيؿ لمتصميمات اليندسية ،كما استخدـ في الشؽ اإللكتروني مف البرنامج المقترح الوسائؿ
اإللكترونية والتي تمثمت في دروس ممسرحة مصورة تـ عرضيا عمى المجموعة التجريبية مف عينة

الدراسة كنماذج مساعدة عمى زيادة أثر البرنامج في تنمية تفكيرىـ اليندسي ،وأيضاً لمتدريب عمى

االستراتيجية واأللفة معيا مما يخدـ تحقيؽ أىداؼ الدراسة.

 -3نمكذج فاف ىيؿ لماذا؟:

المتغير التابع ليذه الدراسة ىو تنمية التفكير اليندسي ،ولكي يظير أثر المتغير المستقؿ المتمثؿ

في استراتيجية تمثيؿ األدوار ال بد أف تكوف معالـ التفكير اليندسي واضحة لمتمكف مف قياس األثر

والفاعمية ،والحقيقة أف ىذا الوضوح قد ظير جمياً في تصنيؼ فاف ىيؿ لمستويات التفكير اليندسي ،مما

خدـ ىدؼ ىذه الدراسة وعزز القدرة عمى استخبلص النتائج وتحميميا.

قدمو فاف ىيؿ – van hiele
حيث إف النموذج الذي ّ
يتضمف مجموعة مستويات متدرجة لو ،فإنو يعتبر مف النماذج المتخصصة لتوجيو تدريس اليندسة ووسيمة
( )1986

توصيؼ لمتفكير اليندسي الذي

لقياس التفكير اليندسي ،وىو يتضمف خمسة مستويات لمتفكير اليندسي وىذه المستويات متسمسمة
ومتتابعة ،حيث يعتمد كؿ مستوى عمى المستوى أو المستويات السابقة لو.

لكؿ مستوى ل غتو (مصطمحاتو) والعبلقات والمفاىيـ اليندسية المناسبة لو ،واالنتقاؿ مف مستوى

إلى مستوى أرقى منو ال يعتمد فقط عمى السف أو النمو البيولوجي بؿ يعتمد في جزء كبير منو عمى
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مستويات التدريس ومستوى المادة اليندسية ذاتيا ،ولكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي مستوى مف
مستويات األداء التدريسي المناسب لو ،وىذه المستويات الخمسة جاءت عمى النحو التالي البصري –

التحميمي – االستداللي غير الشكمي – االستداللي الشكمي -المجرد.

كما توافؽ ذلؾ مع نظرية فاف ىيؿ التي تصؼ كيفيػة تعمػـ الطػبلب لميندسػة عمػى فكػرة مفادىػا أف

التعمـ عمميػة ليسػت متصػمة ،بػؿ ىنػاؾ قفػزات فػي منحنػى الػتعمـ ،مػا يعنػي وجػود مسػتويات تفكيػر منفصػمة

ومختمفة.

" وقد القى نموذج فاف ىيؿ بعد ترجمتو إلى المغة اإلنجميزية عاـ 7984ـ إقباالً منقطع النظير

في الواليات المتحدة األميركية بصفة خاصة وفي أغمب دوؿ أوروبا ،ويعتقد فاف ىيؿ أف إحدى صعوبات
تعمـ اليندسة تعود في جانب منيا إلى المعمـ حيث يقوـ بشرح دروس أو موضوعات اليندسة بمغة قد ال

يفيميا الطمبة ،حيث يتحدث المعمـ عمى مستوى معيف والطمبة يفكروف عمى مستوى آخر ،بمعنى أف
المغة المستخدمة في تدريس اليندسة ،عامؿ ىاـ لمغاية في مستويات التفكير اليندسي وىذا ما يسميو فاف

ىايؿ الحاجز المغوي  ، language barrierفمكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي لغتو الخاصة بو

التي يفيميا الطمبة ،ويفترض فاف ىايؿ أف التفكير اليندسي لدى الطمبة يمر بعدة مستويات مف التعقيد،

وعمى الرغـ مف أف تمؾ المستويات قد تـ إثباتيا مف خبلؿ األبحاث ،إال أف اآلليات السيكولوجية األساسية

في عممية التفكير عمى كؿ مستوى مف المستويات ال تزاؿ مف الموضوعات اليامة محؿ الدراسة والبحث.

(الصادؽ)276 :2001 ،

ثانيان :استراتيجيات تنمية التفكير اليندسي
حيث إف البرنامج المقترح في الدراسة الحالية اعتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار ،وقياس
فاعميتيا في تنمية التفكير اليندسي ،كاف البد مف اإلشارة إلى بعض االستراتيجيات في األدب التربوي

المستخدمة في تنمية التفكير ،والتي مف خبلؿ الرجوع إلييا تـ اختيار االستراتيجية المتبعة في ىذه
الدراسة ،ومف ىذه االستراتيجيات ما يمي:
 لقد أورد إبراىيـ

()64 :2005

مجموعة مف االستراتيجيات تفيد في تنمية التفكير مثؿ:

 oاستراتيجية ( أعرؼ – أريد أف أعرؼ – تعممت ) .K.W.L.H

 oاستراتيجية تنشيط المعرفة السابقة التي تساعد الطمبة عمى تنشيط معرفتيـ السابقة مف
خبلؿ تعرفيـ عمى معاني جديدة وتعمميا.

 oاستراتيجية التساؤؿ الذاتي.

 oاستراتيجية السؤاؿ – الجواب.

 oاستراتيجية التفكير بصوت عاؿ.
 oاستراتيجية النمذجة.
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واقترح فاف ىيؿ أيضاً استراتيجية منظمة تنسجـ مع اتجاه الدمج لتعميـ ميارات التفكير ضمف
سياؽ تعميـ المواد الدراسية المختمفة ،وتتكوف ىذه االستراتيجية مف ست خطوات ىي:

أ -يقدـ المعمـ ميارة التفكير المقررة ضمف سياؽ الموضوع الذي يدرسو ويبدأ بذكر وكتابة اسـ
الميارة كيدؼ لمدرس ،ثـ يعطي كممات مرادفة ليا في المعنى ويعرؼ الميارة بصورة

مبسطة وعممية وينيي تقديمو بأف يستعرض المجاالت التي يمكف أف تستخدـ الميارة فييا

وأىمية تعمميا.

ب -يستعرض المعمـ بشيء مف التفصيؿ الخطوات الرئيسة التي تتبع في تطبيؽ الميارة
والقواعد المعينة لمطالب عند استخداميا.

ت -يقوـ المعمـ بمساعدة الطمبة في تطبيؽ الميارة خطوة خطوة ،مشي اًر إلى اليدؼ مف القواعد
واألسباب وراء كؿ خطوة ،ويفضؿ أف يستخدـ المعمـ مثاالً مف الموضوع الذي يدرسو.

ث -يقوـ المعمـ بإجراء نقاش مع الطمبة بعد االنتياء مف التطبيؽ لمراجعة الخطوات والقواعد
التي اتبعت في تنفيذ الميارة.

ج -يقوـ الطمبة بعمؿ تمريف تطبيقي آخر بمساعدة واشراؼ المعمـ لمتأكد مف اتقانيـ لمميارة
ويمكف أف يعمؿ الطمبة فرادى أو عمى شكؿ مجموعات صغيرة.

ح -يجري المعمـ نقاشاً عاماً بيدؼ كشؼ وجبلء الخبرات الشخصية لمطمبة حوؿ كيفية تنفيذىـ
لمميارة ومجاالت استخداميا داخؿ المدرسة وخارجيا.

 أورد مارزانو

()120 :2004

استراتيجية مقترحة في التفكير لحؿ المشكبلت بعنواف ( حمقة التفكير)

تقوـ عمى أساس التفكير الصحيح إلى حؿ المشكبلت ،ليس تفكي اًر خطياً باتجاه واحد بؿ ىو
تفكير دائري تتواصؿ حمقاتو أثناء حؿ المشكمة وبعد حميا ،وتتألؼ ىذه االستراتيجية مف خطوات

يمكف تمخيصيا في اإلحساس بوجود مشكمة وتحديد طبيعتيا وأسبابيا ومتطمبات حميا ،مع وضع

خطة لمحؿ ،والبدء بتنفيذ الخطة ،وكذلؾ متابعة عمميات التنفيذ ومراجعة الخطة وتعديميا في
ضوء التغذية الراجعة واالستفادة مف تقييـ المشكمة مستقببلً.
كالمعمـ ما زاؿ صاحب دور بارز في تفعيؿ ىذه االستراتيجيات في تخطيطو لما يراه مناسباً

لطبلبو ،ولممحتوى الذي يدرسو والميارة التي يريد أف ينمييا لدييـ حتى يرقى بتفكيرىـ ويكشؼ عف نواحي

اإلبداع عندىـ.

ثالثان :نمكذج فاف ىيؿ لتنمية التفكير اليندسي

شيدت السنوات األخيرة في ميداف تعمـ وتعميـ اليندسة اىتماماً متزايداً بدراسة مستويات التفكير

اليندسي لممتعمميف ومحاولة تنمية ىذا التفكير ،مع دراسة المحتويات المنيجية في الموضوعات اليندسية

المناسبة لكؿ مستوى مف مستويات التفكير.
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ومػف بػيف النمػاذج التػي اىتمػت بػالتفكير اليندسػي نمػوذج فػاف ىايػؿ ( )van hieleوزوجتػو (ديانػا
فػػاف ىيػػؿ) ( ،)dianaحيػػث قػػدما رسػػالتيف لمػػدكتوراه لجامعػػة يػػوترش ( )utrechبيولنػػدا عػػاـ 7957ـ ،قامػػا
مف خبلؿ ىاتيف الرسالتيف بتطوير نظرية أطمقا عمييا نظرية فاف ىيؿ.

وق ػػد توفي ػػت ديان ػػا فق ػػاـ بيي ػػر ف ػػي الع ػػاـ 7959ـ بنش ػػر ث ػػبلث أوراؽ بحثي ػػة ع ػػف النظري ػػة إح ػػداىا

باليولنديػػة ،وترجمػػت فيمػػا بعػػد إلػػى الفرنسػػية ،واثنتػػيف باإلنجميزيػػة وكانػػت إحػػداىا بعن ػواف "اليندسػػة وتفكيػػر

الطفؿ " ،شرح فييا خمسة مستويات لتطور التفكير عند األطفاؿ.

وفػػي عػػاـ 7984ـ تػػـ ترجمػة عشػرة مػػف أوراقيػػـ البحثيػػة إلػػى المغػػة االنجميزيػػة كجػػزء مػػف بحػػث فػػي

برنامج تعميـ العموـ ،أما في عاـ 7986ـ فقد نشر بحث "التركيب والوعي" واصفاً المزيد عف نظريتو.

ولقد شرحا في ىذه النظرية نموذجاً لمتفكير اليندسي وأوضحا المكونات المنيجية المناسبة لكؿ

مستوى مف مستويات التفكير اليندسي.

كيتككف نمكذج فاف ىيؿ مف ثالثة محاكر أساسية كىي مستويات النموذج ،خصائصو ،ومراحؿ

تعممو وفيما يمي توضيح لمكونات نموذج فاف ىيؿ:

 -1مستكيات نمكذج فاف ىيؿ :level of the model
يتكوف النموذج مف خمسة مستويات متسمسمة متتابعة حيث يعتمد كؿ مستوى عمى المستوى أو

المستويات السابقة لو ،وال يستطيع الطالب أف يتقف مستوى دوف أف يكوف قد أتقف المستوى أو المستويات

السابقة لو ،وأف لكؿ مستوى لغتو ومصطمحاتو والعبلقات والمفاىيـ اليندسية المناسبة لو ،واالنتقاؿ مف
مستوى إلى مستوى أرقى منو ال يعتمد فقط عمى السف أو النمو البيولوجي بؿ يعتمد في جزء كبير منو
عمى مستويات التدريس ومستوى المادة اليندسية ذاتيا ،ولكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي

مستوى مف مستويات األداء التدريسي المناسب لو.

(سالمة)213 :1995 ،

كفيما يمي كصؼ لكؿ مستكل مف مستكيات فاف ىيؿ:

 المستكل األكؿ :البصرم visual level
في ىذا المستوى يتعمـ الطالب بعض المفردات ،ويدرؾ األشكاؿ اليندسية ككؿ دوف االنتباه إلى

عناصرىا أو إلى خصائصيا ،فيو يتعرؼ عمى شكؿ المستطيؿ ،ألنو يشبو الباب أو الشباؾ ،ولكنو ال
يكوف عمى عمـ بخواص المستطيبلت ،ومف خبلؿ الشكؿ الكمي يستطيع الطالب اكتشاؼ حموؿ المسائؿ

والطالب في تمؾ المرحمة يمكف أف يتعمـ المصطمحات بشرط أف تكوف لغة محسوسة ،وبأسموب ممموس.

(عبد القادر)47 :1997 ،
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خصائص المستكل البصرم:
حدد فاف ىيؿ الخصائص التالية لممستوى البصري:
 oيتعرؼ عمى ىيئة الشكؿ وىو في أوضاع مختمفة.
 oينسخ أو يرسـ شكبلً.

 oيسمي أشكاالً بأسماء عامة (مثبلً المستطيؿ عمى شكؿ الباب).
يميز بيف األشكاؿ بحسب مظيرىا ويصيغيا بالكبلـ.
ّ o
 oيتعرؼ عمى أجزاء الشكؿ.
 oينظر لكؿ شكؿ عمى حدة بدوف تعميـ.

يميز بيف األشكاؿ مف نفس
يميز بيف شكؿ أضبلعو (مربع مثبل) وشكؿ محيطو ،ولكنو ال ّ
ّ o
(عبيد)95 :2004 ،
النوع.
أمثمة عمى المستكل البصرم:
تدور األمثمة حوؿ التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية كتكوينات محسوسة كمية وليست عناصر ليا
خصائص جزئية ويتضح ذلؾ فيما يأتي:

(البنا)72-96 :1994 ،

أ .يعطي الطالب أمثمة لمشكؿ عف طريؽ مظيره الكمي وذلؾ مف خبلؿ:
 أشكاؿ طبيعية مف البيئة وصور فوتوغرافية.
 رسـ بسيط أو شكؿ تخطيطي أو مجموعة مف القصاصات في صورة أشكاؿ ىندسية.
 أوضاع مختمفة لشكؿ ما ،مثبلً مجموعة متنوعة مف المثمثات في اتجاىات مختمفة.

يكوف أو يرسـ أو ينقؿ شكبلً ىندسياً بسيطاً عف طريؽ:
ةّ .
 تكويف أشكاؿ ىندسية بعيداف الكبريت أو العصا مثؿ الخطوط المتوازية أو المربع..الخ.

 إنشاء أشكاؿ ىندسية عف طريؽ نقؿ األشكاؿ اليندسية عمى ورؽ منقط أو تتبع مخطط
باستخداـ السبورة اليندسية أو قصاصات الورؽ.

ج .يتعرؼ عمى شكؿ ىندسي ما وذلؾ عف طريؽ:
 رسـ بسيط لمجموعة قصاصات ورقية أو نماذج أو أشكاؿ مصنوعة باليد.
 مجموعة متنوعة مف األشكاؿ اليندسية في أوضاع مختمفة.
د .يسمى األشكاؿ اليندسية:

يموف الزوايا يق أر ىذه الزوايا).
فمثبلً يتعرؼ عمى الزوايا في شكؿ ما مثؿ المثمث ( ّ
ه .يقارف ويصنؼ األشكاؿ اليندسية عمى أساس مظيرىا الكمي فمثبلً يصنؼ األشكاؿ الرباعية إلى
مربعات ومعينات و...الخ.
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و .يصنؼ األشكاؿ اليندسية لفظياً بمغة مناسبة فمثبلً المكعب يشبو الصندوؽ ،ومتوازي المستطيبلت
يشبو عمبة الكبريت ،الزوايا تشبو األركاف.

ز .حؿ المشكبلت البسيطة التي يمكف حميا بتنظيـ األشكاؿ أو القياس أو العد أو القص فمثبلً :
 يحدد مساحة قمة صندوؽ حسب عدد الوحدات المربعة.
 يستخدـ مثمثيف لعمؿ مستطيؿ أو لعمؿ مثمث آخر.

الخالصة مما سبؽ أف الطمبة في المستوى األوؿ (البصري) يمكنيـ التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية
(مربعات ،مثمثات ،مستطيبلت ،إلخ )...مف حيث مظيرىا العاـ أو صورتيا الشاممة ولكنيـ ال يستطيعوف
إدراؾ خصائص ىذه األشكاؿ.

 المستكل الثاني :التحميمي analysis
فيو يحمؿ الطمبة األجزاء األساسية في الشكؿ ،ولكنيـ ال يبادلوف بيف األشكاؿ والخصائص ،فمثبلً

يمكف أف يعرفوا أف جميع أضبلع المربع متساوية وأف كبلً مف قطري المعيف ىو المنصؼ العمودي

لآلخر ،ولكنيـ في نفس الوقت يصعب عمييـ إدراؾ أف كؿ مربع ىو معيف.

(الحربي)91 :2003 ،

خصائص المستكل التحميمي:
تـ تحديد الخصائص التالية لممستوى التحميمي:
 oوصؼ العبلقات القائمة بيف مكونات الشكؿ المطروحة.
 oالتعبير عف األشكاؿ اليندسية لفظياً.

 oمطابقة األشكاؿ اليندسية مف حيث خواصيا أو العبلقات بيف مكوناتيا.
 oاالستفادة مف المصطمحات اليندسية في رسـ بعض األشكاؿ اليندسية.
 oاستنتاج بعض خصائص األشكاؿ مف خبلؿ إجراء مقارنات معينة.
 oتعميـ بعض الخصائص عمى مجموعة مف األشكاؿ اليندسية.

(عفانة)5 :2002 ،

أمثمة عمى المستكل التحميمي:
تدور ىذه األمثمة حوؿ تحميؿ الطالب لؤلشكاؿ اليندسية إلى عناصرىا والعبلقات بيف ىذه العناصر

ومف ىذه األمثمة (سالمة:)220-218 :1995 ،

أ -تحديد واختيار العبلقات والخصائص بيف عناصر شكؿ معروؼ مثؿ:

 كؿ ضمعيف متقابميف في متوازي األضبلع متطابقاف ومتوازياف.
 المربع فيو أربع زوايا قوائـ واألضبلع األربع متطابقة.

ب -استخداـ التعبيرات المفظية الصحيحة لمتعبير عف العناصر والخصائص لؤلشكاؿ اليندسية مثؿ:
 األضبلع المتقابمة متطابقة.
انصفسخ 96

 القطراف ينصؼ كؿ منيما اآلخر.
 الزوايا المتقابمة متطابقة.

 األضبلع المتقابمة متوازية.
ج -مقارنة األشكاؿ طبقاً لخواصيا والعبلقات بيف المكونات مثؿ:
المعيف مف ناحية:
 مدى االختبلؼ واالتفاؽ بيف المربع و ّ
 األضبلع . -الزوايا .

 وضع بعض القواعد لممقارنة مثؿ:

 -طبقاً لمزوايا فإف المربع والمستطيؿ زواياىما األربعة قوائـ.

د -استخداـ الجمؿ المفظية لوصؼ األشكاؿ في ضوء خصائصيا واستخداـ ذلؾ الوصؼ في رسـ
بعض تمؾ األشكاؿ مثؿ:

 صؼ الشكؿ الذي أمامؾ.

 ارسـ شكبلً ىندسياً مف خصائصو أف لو أربع زوايا وأضبلعو األربعة متطابقة وليس
مربعاً.

ق -اكتشاؼ بعض الخصائص ألشكاؿ معينة وتعميـ تمؾ الخصائص عمى مجموعات مف األشكاؿ:
 بعد عدد مف المحاوالت حيث يتـ وضع مثمثيف قائميف متطابقيف معاً لتكويف مستطيؿ
يستطيع الطمبة اكتشاؼ أف مساحة المثمث القائـ تساوي نصؼ مساحة المستطيؿ.

 بعد عدد مف المحاوالت واألمثمة يستطيع الطمبة اكتشاؼ أف الزاوية الخارجية عف المثمث
تساوي مجموع الزاويتيف الداخميتيف ما عدا المجاورة ليا (يمكف أف يتـ ذلؾ عممياً عف

طريؽ قطع الزوايا عمى الورؽ ثـ لصقيا متجاورة إلثبات الخاصية).
ك -وصؼ مجموعات مف األشكاؿ بخاصية واحدة:

 المتوازي ،المستطيؿ ،المربع والمعيف جميعيا أشكاؿ رباعية.

ز -اكتشاؼ خصائص بعض األشكاؿ غير المعروفة لدييـ مف خبلؿ الرسـ والتجريب.
ح -حؿ بعض المشكبلت اليندسية باستخداـ بعض المعمومات والخصائص المعروفة:
 في رسـ طريقة تنصيؼ قطعة مستقيمة أثبت أف ىناؾ مثمثيف متطابقاف.
ط -صياغة جمؿ ىندسية صحيحة باستخداـ أدوات التعميـ مثؿ (كؿ ،ليس أي مف ،بعض،)....
دوف الخوض في التبريرات المتفرعة عنيا فمثبلً:
 يستطيع استخداـ التعميمات (كؿ ،بعض )... ،دوف أف يكوف قاد اًر عمى:
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 تكويف وصياغة تعريفات عممية صحيحة ،فعندما نسأؿ الطالب عف تعريؼ متوازياألضبلع ال يستطيعوف التفرقة بيف الشروط الضرورية والكافية.

 -فيـ لماذا يكوف كؿ مستطيؿ متوازي أضبلع ولكف ليس كؿ متوازي أضبلع مستطيبلً.

 -استخداـ الروابط المنطقية بشكؿ صحيح (إذا كاف...فإف) ،فبعد قياـ الطالب

بمجموعات مختمفة مف القياسات لمزوايا الداخمة لممثمث (مجموع الزوايا الداخمة )o781

ال يستطيع إعطاء برىاف رياضي صحيح لمثؿ ىذه النظرية.

الخالصة مما سبؽ أف الطمبة في ىذا المستوى بإمكانيـ تحميؿ األشكاؿ اليندسية عمى أساس
خصائصيا أو مكوناتيا والعبلقات المتداخمة بيف تمؾ المكونات ،وبإمكانيـ حؿ بعض المشكبلت اليندسية

باستخداـ بعض المعمومات أو الخصائص المعروفة ،ولكنيـ ال يرتقوف إلى استخداـ البرىاف المنطقي
(بما أف ....إذف) في حؿ المشكبلت الرياضية.

 المستكل الثالث :االستداللي غير الشكمي (شبو االستداللي) informal deducton
الطالب الذي يعمؿ في ىذا المستوى يكوف باستطاعتو أف يصوغ التعريفات الرياضية اليندسية،

كما يقدـ أشباه البراىيف الي ندسية ،وذلؾ مف خبلؿ ما يتوافر لديو مف خواص وخصائص تـ اكتشافيا في
المستوى السابؽ ،كما يقوـ بعممية التضميف واإلدخاؿ ،إذ يستطيع تكويف العبلقات المتداخمة بيف

خصائص الشكؿ الواحد ،فعمى سبيؿ المثاؿ في شبو المنحرؼ المتطابؽ الساقيف ال بد أف تكوف زاويتا كؿ

مف القاعدتيف متطابقتيف ،كما يمكف إدراؾ ذلؾ بيف األشكاؿ ،فالمستطيؿ متوازي أضبلع ألنو يتصؼ
بخواص متوازي األضبلع ،كما ويستطيع الطالب تحديد الشروط الضرورية ،والكافية مف الخواص
والخصائص اليندسية المتوافرة لديو عف األشكاؿ لتحديد نوعيا ،ويقدـ االستنتاجات البسيطة ويدرؾ

العبلقات.

(أبك ممكح)46 :2002 ،

خصائص المستكل االستداللي غير الشكمي:
تـ تحديد الخصائص التالية ليذا المستوى:
 oتعريؼ شكؿ ىندسي معيف مف خبلؿ بعض خصائصو.
 oكتابة بعض البراىيف اليندسية إلثبات صحة نظرية أو قانوف ىندسي معيف.

 oالتركيز عمى الخصائص اليندسية األساسية في التعامؿ مع المسائؿ اليندسية.
 oاستنتاج بعض الخصائص اليندسية غير المعروفة.

 oاستنتاج طرؽ برىنة مختمفة إلثبات صحة مسألة ىندسية معينة.

(عفانة)6 :2002 ،

أمثمة عمى المستكل االستداللي غير الشكمي:
أ .تحديد أقؿ عدد مف الخصائص الكافية لوصؼ شكؿ ىندسي معيف:
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 وذلؾ مف خبلؿ إعطاء الطالب قائمة مثبلً بخصائص المربعات ومنيا أف األضبلعالمتقابمة متساوية فيرى أنيا ليست ضرورية ألف مف ضمف خصائص المربع أف جميع
األضبلع متساوية.

(عبد القادر)51 :1997 ،

ة .صياغة واستخداـ بعض التعاريؼ لمجموعات مف األشكاؿ:
 حيث يتمكف الطمبة مف صياغة تعريؼ ألي شكؿ ىندسي و مثبلً شرح متى يكوف ىذاالشكؿ معيناً ومتى ال يكوفن.

ج .اإلتياف ببراىيف غير شكمية (أشباه براىيف) إلثبات صحة القواعد أو النظريات باستخداـ
الرسوـ ،الطي ،المواد واألدوات اليندسية:

 يمكف أف يقوؿ الطمبة أنو طالما أف الزاوية (أ) تطابؽ الزاوية (ب) والزاوية (ب) تطابؽالزاوية (ج) فإف الزاوية (أ) تطابؽ الزاوية (ج).

 وعندما يسألوف لماذا يكوف كؿ مستطيؿ متوازي أضبلعن يقولوف ألف المستطيؿ لوجمي ع خصائص متوازي األضبلع إال أف المستطيؿ يتمتع بخاصية مختمفة وىي أف
زواياه قوائـ.
د .اكتشاؼ خاصية جديدة لبعض األشكاؿ اليندسية عف طريؽ االستنباط:
 فعمى سبيؿ المثاؿ يستطيع الطالب أف يوضح أف مجموع قياس الزاويتيف الحادتيف فيالمثمث القائـ الزاوية (،o91مجموع قياس الزاويتيف الحادتيف = .)o91 = 91 – o781

يبيف إذا ساوى قياس زاوية في مثمث مجموع قياس الزاويتيف
 ويستطيع الطالب أف ّاألخرييف كاف المثمث قائـ الزاوية.
* ؽ (ب) = ؽ (أ)  +ؽ (جػ)

* ؽ (ب)  +ؽ (أ)  +ؽ (جػ) = 781

o

* تكوف ؽ (ب) = . o91

 كما يستطيع أف يتوصؿ عف طريؽ االستنباط أف مجموع قياسات زوايا الشكؿ الرباعيالداخمة يساوي  o361وذلؾ بتقسيمو إلى مثمثيف إذ أف مجموع قياسات زوايا الشكؿ
الرباعي .o361 = o781 + o781

 إضافة إلى ذلؾ يمكف أف يصؿ إلى أف مجموع قياسات زوايا المضمع الداخمة يساويعدد المثمثات .o781 x

(أبك ممكح)49-48 :2002 ،

ىػ .تكممة برىاف استنتاجي لمشكمة ىندسية:
 -تكممة برىاف أف مجموع زوايا المثمث الداخمة = .o781

(سالمة)222 :1995 ،
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الخالصة مما سبؽ أف الطالب في ىذا المستوى يستطيع أف يوظؼ العبلقات المتداخمة بيف
خصائص الشكؿ اليندسي إلعطاء براىيف معينة لموصوؿ إلى حؿ المسألة اليندسية ،أو استنتاج بعض
الخصائص اليندسية الجديدة ،ولكف الطالب في ىذه المرحمة ال يفيـ المعنى الحقيقي لبلستدالؿ.

 المستكل الرابع :االستداللي الشكمي formal deduction level
الطالب في ىذا المستوى يفيـ مغزى االستدالؿ ،ودور كؿ مف المسممات والتعريفات والنظريات،

والبرىاف داخؿ األنظمة اليندسية المبنية عمى المسممات كما أنو يستطيع التوصؿ إلى العبلقات المتبادلة

بيف النظريات وحالتيا الخاصة ،ويميز بيف الضروري والكافي لمجموعة مف الخواص التي تحدد المفيوـ،

ويمكف لو تكويف البراىيف.

(عبد القادر)52 :1997 ،

خصائص المستكل االستداللي الشكمي:
تـ تحديد الخصائص التالية ليذا المستوى:
 oمعرفة المعرفات والبلمعرفات في تكويف النظاـ اليندسي.

 oإثبات تكافؤ خواص معينة في شكؿ ىندسي ما مع خواص أخرى في شكؿ آخر.
 oاستخدامات المسممات في استنتاج عبلقات ىندسية معينة.

 oاالستعانة بطرؽ البرىنة اليندسية مثؿ التناقض أو عكس المعكوس في حؿ مسألة ىندسية.
 oاستنتاج عبلقات مشتركة بيف مجموعة مف النظريات اليندسية.
 oاكتشاؼ براىيف جديدة عف طريؽ بعض المسممات.

(عفانة)6 :2002 ،

أمثمة عمى المستكل االستداللي الشكمي:
تدور كميا حوؿ برىنة الطالب مف خبلؿ نظاـ مسممي أو افتراضي عمى النظريات والعبلقات
المتبادلة بيف النظريات وذلؾ كما يمي:

(البنا)83 -82 :1994 ،

أ -تحديد المعمومات المتضمنة في شكؿ ما ،أو في معمومات معطاة فمثبلً:
 -الشكؿ أ ب ج د متوازي أضبلع ،ناقش ما تعرفو عف ىذا الشكؿ.

ب -التمييز بيف المعطيات والمطموب إثباتو في مشكمة ما :

 فمثبلً في المشكمة التالية يحدد المعمـ المعطيات والمطموب إثباتو فقط."العمود المنصؼ لقاعدة المثمث متساوي الساقيف يمر برأس المثمث"

ج -يبيف فيمو لكؿ مف التعريؼ – المسممة – النظرية ..الخ ،ومدى الحاجة لكؿ منيما:
 مثؿ أي التمثيبلت اآلتية تعريؼ – مسممة – نظريةن* أي نقطتيف تحدداف خطاً مستقيماً.

* النقاط التي تقع عمى نفس الخط تسمى مستقيماً.

* كؿ خط مستقيـ لو نقطة منتصؼ واحدة .

(مسممة)

(تعريؼ)
(نظرية)
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* النقطة التي تنصؼ الخط المستقيـ يقاؿ أنيا تقسـ الخط المستقيـ إلى قسميف
(تعريؼ)

متساوييف .

د -يوضح فيمو لمشروط الضرورية والكافية ،فمثبلً تعريؼ المربع بػ:
* المربع ىو شكؿ رباعي.

* المربع ىو متوازي األضبلع.

معيف.
* المربع ىو ّ

ق -يتعرؼ عمى الحاجة إلى المصطمحات غير المعرفة والتعريفات والمسممات.

ك -يتعرؼ عمى خصائص التعريؼ المجرد مف ناحية الشروط الضرورية والكافية ألي
تعريؼ واإلتياف بتعاريؼ مكافئة لتعريؼ معيف ،فمثبلً التعرؼ عمى الشروط الضرورية

والكافية في تعريؼ متوازي األضبلع.

ز -يثبت النظريات أو العبلقات التي تـ التعرؼ عمييا في المستوى الثالث ،فمثبلً :

 يثبت أف (مجموع الزوايا الداخمة في المثمث =  o781بالبرىاف وليس بالتجريب(االستقراء) كما في المستوى الثالث.

ح -يثبت العبلقات المتبادلة بيف نظرية ما والتمثيبلت المرتبطة بيا مثبلً :

 إذا كاف يوجد مثمث متساوي الساقيف فإف زاويتي القاعدة متساويتاف والعكس صحيحأي أنو إذا كانت زاويتا قاعدة المثمث متساويتيف فإف المثمث يكوف متساوي الساقيف
وذلؾ باستخداـ البرىاف غير المباشر.

ط -يقارف بيف البراىيف المختمفة لمنظرية الواحدة ،فمثبلً :

 يبرىف نظرية (المثمث المتساوي الساقيف) بأكثر مف طريقة ثـ يقارف بيف ىذه الطرؽ(اليندسية اإلقميدية وىندسة المتجيات).

م -يبتكر براىيف مف مجموعات بسيطة مف المسممات باالسترشاد بنظاـ اليندسة االقميدية
مثبلً يبرىف نظرية في ىندسة التحويبلت.

ؾ -يميز بيف التفكير االستقرائي والتفكير االستنباطي في مواقؼ متنوعة مع ذكر السبب.
الخالصة مما سبؽ أف الطالب في المستوى االستداللي الشكمي يستطيع أف يميز بيف الشروط
الضرورية والكافية لمتمييز بيف األشكاؿ اليندسية ،كما بإمكانو أف يستخدـ طرقاً ىندسية مختمفة في حؿ
المسألة اليندسية ،وأف يكتشؼ براىيف جديدة عف طريؽ المسممات ولكنو ال يستطيع المقارنة بيف األنظمة

اليندسية المختمفة أو دراسة االتساؽ بيف مجموعة مف المسممات.
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 المستكل الخامس :االستداللي المجرد الكامؿ ()rigor level
يتمكف طبلب ىذا المستوى مف فيـ االستدالؿ المنطقي المجرد كما يفيـ طالب ىذا المستوى
العبلقات المتداخمة بيف المعرفات والبلمعرفات والنظريات والمسممات ،فالطالب في ىذا المستوى يستطيع
بناء البراىيف وليس مجرد تذكرىا أو تكممتيا كما في المستوى السابؽ ،كما أف مفاىيـ مثؿ الشروط

الضرورية والكافية مفيومة لدى الطالب في ىذا المستوى.

(سالمة)323 :1995 ،

خصائص المستكل االستداللي المجرد الكامؿ :
يمكف تحديد الخصائص التالية ليذا المستوى:

 oإثبات بعض النظريات اليندسية المعتمدة عمى أنواع مختمفة مف المسممات اليندسية المنتيية
إلى اليندسة اإلقميدية أو غير اإلقميدية.

 oاكتشاؼ مسممات ىندسية مف خبلؿ إجراء عمميات مقارنة بيف األنظمة المختمفة.
 oاستخداـ طرؽ وأساليب ىندسية لبرىنة نظريات معينة.

(عفانة)7 :2002 :

أمثمة عمى المستكل االستداللي المجرد الكامؿ:
أ -البرىنة بدقة لبعض النظريات في مختمؼ أنظمة المسممات اليندسية.

ب -المقارنة بيف األنظمة اليندسية المختمفة كالمقارنة بيف اليندسة االقميدية واليندسة غير
االقميدية واكتشاؼ كيؼ يؤثر التغير في المسممات عمى النظاـ اليندسي المبني عمييا.

ت -المقارنة بيف المسممات اليندسية المختمفة وتحديد مدى استقبلليا أو تكافؤ مجموعتيف
منيا.

ث -ابتكار نظاـ مسممي ليندسة يمكف أف تبنى عميو.

ج -ابتكار طرؽ عامة لحؿ أنواع أو مجموعات مف المشكبلت اليندسية المتشابية.
(عبد القادر)54 :1997 ،

لـ يمؽ ىذا المستكل االىتماـ كما المستكيات األربعة األخرل ،كذلؾ لعدة أسباب:
 أف فاف ىيؿ نفسو ذكر أنو ميتـ فقط بالمستويات األربعة األولى.

 يتعمؽ ىذا المستوى ببناء وبرىنة النظريات واستحداث طرؽ جديدة لبرىنة نظريات ىندسية معينة،
وبالتالي فيو ال يناسب طبلب المرحمة األساسية ألنو يتطمب قدرات إبداعية خاصة.

كيمكف تأييد ىذا التوجو المتناسؽ مع الدراسة الحالية ،خصوصاً مع طمبة الصؼ الخامس

األساسي عينة ىذه الدراسة في منيج اليندسة الخاص بيـ ،والذي خبل بعد التحميؿ مف المستوى الخامس
المجرد مف مستويات فاف ىيؿ ،لذلؾ فقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى المستويات األربعة األولى ،وقد

وقع االختيار لعينة ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ الخامس األساسي دوف غيرىـ ،ألنو يعتبر في نظاـ
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التعميـ الفمسطيني أوؿ صؼ في المرحمة األساسية بعد المرحمة الدنيا " معمـ الصؼ " ،وىكذا تعطي ىذه
الدراسة المجاؿ الواسع لدراسات أخرى تستكمؿ المسيرة مع باقي الصفوؼ.

 -2خصائص نمكذج فاف ىيؿ :properties of the model
حدد ثنائي فاف ىيؿ بعض الخصائص التي تصؼ النموذج وىذه الخصائص ذات أىمية خاصة

لممربيف ألنيا تقدـ التوجيو واإلرشاد التخاذ الق اررات التعميمية وىي:
أ -التتابع sequential

عند فيـ اليندسة يجب أف يتقدـ الفرد في مستويات فاف ىيؿ بالترتيب ،أي ال ينتقؿ إلى

المستوى الثالث إال إذا تعدى المستوى األوؿ ثـ المستوى الثاني ،ولكي يعمؿ الطالب بنجاح يجب أف
يكوف قد اكتسب استراتيجيات تعمـ المستويات السابقة.

(البنا)85 :1994 ،

ب -التقدـ advancement
التقدـ يعني االنتقاؿ مف مرحمة دنيا إلى مرحمة تمييا ،واالنتقاؿ مف مستوى إلى المستوى الذي

يميو ليس عممية انتقاؿ طبيعية ،وانما يحدث نتيجة تأثير عممية التعميـ والتعمـ ،أي أف التقدـ مف

مستوى إلى مستوى يميو يعتمد عمى المحتوى المقدـ وطريقة التدريس أكثر مف اعتماده عمى السف.

(عبد القادر)55 :1997 ،

ج -عدـ التكافؽ mismatch
والمقصود بذلؾ أف األنشطة التعميمية والخبارت التي يقدميا المعمـ خبلؿ تدريس اليندسة
تكوف عند مستوى معيف ،بينما يكوف الطالب عند مستوى أدنى مف ذلؾ ،وىنا ال يأخذ الطالب وضعو

الطبيعي ،وبصورة أخرى إذا كاف المعمـ يعمؿ عند المستوى الثالث مف حيث المادة الدراسية
والمصطمحات والرموز والتعبيرات المغوية ذات العبلقة بيذا المستوى والطالب ما زاؿ يعمؿ عند

المستوى األوؿ ،فيترتب عمى ذلؾ حدوث عدـ التوافؽ بيف المعمـ والطالب ويكوف الطالب غير قادر

عمى متابعة العمميات التفكيرية التي يشتغؿ عمييا المعمـ في ذلؾ المستوى.

(أبك ممكح)60 :2002 ،

د -المككنات األساسية كغير األساسية intrinsic and extrinsic components
المواد واألدوات التي يطبقيا الطالب في مستوى معيف ،تصبح أساساً لممواد واألدوات الدراسية

في المستوى التالي لو ،وقد بيف فاف ىيؿ بأف الطالب في المستوى األوؿ يدرؾ الشكؿ اليندسي ككؿ

ولكف ال يتـ تحميؿ الشكؿ واكتشاؼ مكوناتو وخصائصو إال في المستوى الثاني ،فالمربع في المستوى

األوؿ ينظر إليو كشكؿ يختمؼ عف األشكاؿ األخرى كالمثمث والدائرة وغيرىا ،بينما في المستوى
الثاني ينظر إلى خصائصو ومكوناتو مف حيث العبلقة التي تكونو مثؿ :األضبلع ،الزوايا وىكذا.

(عفانة)22 :2002 ،
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ق -المصطمحات المغكية linguistics
المغة ىي جزء ميـ لمتعمـ ،وكؿ مستوى مف المستويات يتميز بمجموعة مف مفردات المغة
التي تستخدـ لمتعبير عف المفاىيـ اليندسية ،والمغة الجديدة تقدـ في كؿ مرحمة تعمـ لتوضيح ومناقشة

األشياء الجديدة لمدراسة ،أي أف لكؿ مستوى رموزه ومصطمحاتو المغوية الخاصة وشبكة العبلقات

الخاصة التي تربط بيف تمؾ الرموز.

(عبد القادر)56 :1997 ،

 -3مميزات نمكذج فاف ىيؿ أك سماتو:
تـ اختيار نموذج فاف ىيؿ في الدراسة الحالية ،وفي كثير مف الدراسات األخرى ،ألف ىذا النموذج

قد تميز بالعديد مف السمات ،يمكف أف نذكر منيا ثبلث سمات ىي:
أ -الجكدة

يشتمؿ النموذج عمى بناء أو تركيب بسيط يوصؼ بعبارات موجزة ،فمثبلً مبادئ االنتقاؿ مف

المستوى األوؿ إلى المستوى الثاني ىي نفسيا مبادئ االنتقاؿ مف المستوى الثاني إلى المستوى الثالث

وىكذا ،وتتضح بساطة التركيب عندما يبلحظ أف التعرؼ عمى األشكاؿ في المستوى األوؿ ىو حجر
األساس في المستوى الثاني حيث تحمؿ األشكاؿ اليندسية ويحدد خصائصيا وىذا بدوره أساس

المستوى الثالث حيث تتكوف عبلقات متداخمة بيف الخصائص في الشكؿ الواحد وكذلؾ بيف األشكاؿ

وىكذا حتى يصؿ إلى مستوى تكويف البراىيف ومستوى برىنة النظريات في نظـ مسممات مختمفة.
ب -الشمكلية comprehensiveness

يشتمؿ النموذج عمى جميع ما يخص متعمـ اليندسة وميتـ بتفسير أسباب الصعوبات التي
تواجو الطمبة عند تعمـ اليندسة ،وكؿ ما يمكف عممو لمتغمب عمى ىذه العقبات ،والتأكيد عمى تطبيؽ

النموذج عمى جميع فروع الرياضيات ،وتقديـ أمثمة تشتمؿ عمى تعمـ المفاىيـ الرياضية األخرى غير

اليندسية.

ح -اتساع مجاؿ التطبيؽ wide applicability
عند محاولة تجريب النموذج في مناىج اليندسة في دوؿ متنوعة مثؿ ىولندا ،االتحاد
السوفيتي ،الواليات المتحدة ،والمممكة العربية السعودية ،ظير بوضوح أف النموذج قابؿ لمتطبيؽ.

(البنا)95-94 :1994 ،

 -4مراحؿ تعمـ نمكذج فاف ىيؿ " :" Phases Of Learning
طبقاً لرأي ثنائي فاف ىيؿ فإف االنتقاؿ مف مستوى معيف لمذي يميو يتضمف خمس مراحؿ ،ويكوف

لكؿ مستوى مف مستويات التفكير اليندسي في نموذج فاف ىيؿ مستوى مف مستويات األداء التدريسي
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المناسب لو ،لذلؾ ىناؾ خمسة مستويات لؤلداء التدريسي وىي عمى الترتيب طبقاً لممستويات الخمسة

لمتفكير اليندسي االستقصاء  ،العرض الموجو ،التوضيح  ،العرض الحر ،والتكامؿ وفيما يمي وصفاً ليذه
المراحؿ الخمسة كما أظيرتيا دراسة ( الحربي( ،)2003:92 ،عفانة ( ،)21 :2001 ،سالمة ،) 213 :1995 ،ودراسة

( البنا) 89: 1994 ،

وغيرىا:
أ -االستقصاء " " Inquiry
يدخؿ المعمموف والطمبة في محادثة حوؿ الموضوع الذي سيتـ دراستو ،بأسموب يتناسب مع
خصائص الطمبة في ىذه المرحمة.

ويستخدـ المدرس في األسئمة الموجية كاستراتيجيات تدريسية لتوضيح المبلحظات التي يراىا

الطمبة ،ولفت انتباىيـ إلى المعمومات التي يرغب في أف يكتشفوىآ
فمثبل قد يسأؿ المعمـ طبلبو  :ما ىو المربع ن ما ىو المعيف ن ما ىو المستطيؿ ن في أي شيء
يتشابيوف ن وفي أي شيء يختمفوف ن واليدؼ مف ىذه األسئمة ىو:

 -التعرؼ عمى المعمومات األولية لدى الطمبة.

 توجيو أنظار الطمبة إلى نوع المعمومات التي يريدىـ أف يكتشفوىا ،وتحديد مسارات تعمميـ لمعموماتجديدة.
ويمكف لممعمـ في ىذه المرحمة التأكد مف فيـ الطمبة لممعمومات باستخداـ استراتيجية المثاؿ
والبلمثاؿ "  ،" Example And No exampleفمثبل يعرض المعمـ عمى الطمبة في إحدى يديو مثمثاً

وفي اليد األخرى مستطيبلً ،ويقوؿ عف المثمث أنو مستطيؿ ،أو يقوـ بعرض مستطيؿ في إحدى يديو وفي

اليد األخرى مربع ،ويقوؿ عف المستطيؿ أنو مربع ،ثـ يتيح الفرصة لمطمبة لكي يكتشفوا بأف المثمث ليس
مستطيبلً ،وأف المستطيؿ ليس مربعاً ،وبالتالي يتعرؼ الطمبة عمى الصورة الكمية لخصائص األشكاؿ

اليندسية.

ب -العرض المكجو " " Directed Orientation
يسمسؿ المعمموف أنشطة يقوـ الطمبة باكتشافيا بطريقة تجعؿ بنيتيا مألوفة لدييـ ،ويكتشؼ

الطمبة في ىذه المرحمة موضوع الدراسة مف خبلؿ ما أعده المدرس مف مواد تعميمية ،حيث يحدد تتابعو

بعناية ،وىذه األنشطة تكشؼ لمطمبة بالتدريج عف التراكيب الخاصة بيذا المستوى ،وىذا يعني أف المواد

المقدمة تشتمؿ أكثرىا عمى مياـ قصيرة تستيدؼ الحصوؿ عمى إجابات معينة.
فمثبلً ربما يطمب المعمـ مف الطمبة أف يستخدموا السبورة اليندسية لتكويف معيف بأضبلع

متساوية ،ثـ تكويف معيف أكبر ،ثـ تكويف معيف أصغر ،ويمكف تقديـ نشاط آخر مثؿ تكويف معيف بأربع
زوايا قائمةٓ
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ج -التفسير(التكضيح) " " Explication
بقميؿ مف المساعدة يبني الطمبة خبرات وينقحوف مصطمحاتيـ لمناقشة العبلقات بيف البنى
الرياضية ،ويستطيع الطمبة في ىذا المستوى التدريسي التعبير لفظياً وبمغة ومصطمحات ىندسية
صحيحة ،وباستخداـ معموماتيـ السابقة ومبلحظاتيـ حوؿ األشكاؿ اليندسية وخصائصيا ،ويكوف دور

المدرس ىو التوجيو واإلرشاد بأقؿ عدد ممكف مف التعميمات ،ومساعدة الطمبة عمى استخداـ المغة الدقيقة
المناسبة ،وفي ىذه المرحمة يبدأ نظاـ العبلقات في الوضوح ،وفييا أيضاً يستخدـ الطمبة المصطمحات
اليندسية في برىنة بعض القوانيف والنظريات ،أو إكماؿ براىيف ىندسية ناقصة ،واثبات صحة بعض
القواعد والنظريات اليندسية بالرسـ عممياً ،واكتشاؼ خواص جديدة لؤلشكاؿ اليندسية.
د -العرض الحر " " Free Orientation
يتعامؿ الطمبة مع مطالب متعددة المراحؿ ويكممونيا بطرؽ مختمفة ويكتسبوف خبرات في إعادة

حؿ المتطمبات بمفردىـ ويوجدوف عبلقات واضحة بيف تراكيب األشياء المدروسة.

ويستطيع الطمبة في ىذه المرحمة القياـ بتطبيؽ العبلقات اليندسية التي تعمموىا في حؿ المسائؿ

اليندسية  ،والتحقؽ مف بعض المياـ اليندسية المحدودة والمعقدة ،حيث يمارس الطمبة أسموب االكتشاؼ

الحر بدوف توجيو أو معرفة سابقة لمشكؿ اليندسي أو الميمة اليندسية المطروحة ،كما يتمكف الطمبة في
ىذه المرحمة مف القياـ ببرىنة بعض القوانيف والنظريات اليندسية وتطبيقيا في حؿ مسائؿ ىندسية أكثر

تعقيداً مف مسائؿ المرحمة السابقة ،كما أنيـ يستطيعوف استخداـ التعاريؼ والمسممات في البناء اليندسي
واستخداـ العبلقات اليندسية بيف النظريات ،وتوظيؼ تمؾ العبلقات في برىنة واثبات بعض القواعد
والقوانيف.

ق -التكامؿ " " Integration
يكوف الطمبة قادريف عمى إدخاؿ ودمج العبلقات في جسد جديد مف األفكار وتكوف مساعدة

المعمميف مسحاً شامبلً لما يعرفو الطمبة.

ويتمكف الطالب في ىذه المرحمة مف تمخيص وربط ما تعممو بشكؿ جيد بيدؼ تكويف صورة كمية،

واستنتاج خصائص جديدة لـ يدرسيا مف قبؿ ،وقد يبدأ المدرس بتدريب الطمبة عمى ذلؾ مف خبلؿ قيامو
بتمخيص جيد لمدرس الذي شرحو.

كفي ىذا الجزء مف اإلطار النظري ،تـ تقديـ ممخص عف متغيرات الدراسة المستقمة والتابعة

المتمثمة في استراتيجية تمثيؿ األدوار النابعة مف الدراما ومسرحة المناىج ،وكذلؾ التفكير اليندسي ممثبلً

في مستويات فاف ىيؿ ،والتعريج عمى االتجاه نحو مادة الرياضيات ،مع تتبع كثير مف الدراسات السابقة
الحديثة التي اقتربت مف ىذه المتغيرات ،ولـ يبؽ إال إلقاء الضوء في المبحث القادـ عمى التعميـ األساسي

في فمسطيف وقطاع غزة ،مع بياف صورة تعميـ الرياضيات لمصؼ الخامس في قطاع غزة ،في ظؿ

خصائص ىؤالء الطمبة الجسمية ،العقمية واالنفعالية.
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ثالثان  :التعميـ األساسي في قطاع غزة
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التعميـ األساسي ىو الحد األدنى مف التعميـ الذي توفره الدولة لكؿ فرد فييا حتى يكوف قاد اًر عمى

مواصمة التعميـ في المراحؿ الدراسية األعمى أو الخروج إلى ميداف العمؿ ،ويتكوف التعميـ األساسي حالياً

في فمسطيف مف عشر سنوات دراسية تضـ مرحمتيف ،األولى ىي المرحمة األساسية الدنيا مف الصؼ
األوؿ حتى الرابع والثانية مف الصؼ الخامس حتى الصؼ العاشر األساسي.

وسيتـ الحديث ىنا عف التعميـ األساسي بشكؿ عاـ ،مفيومو ،مراحؿ تطوره ومبادئو وبعد ذلؾ الحديث عف

النظاـ التعميمي في فمسطيف ،لنصؿ بالتحديد إلى التعميـ األساسي في قطاع غزة.

أكالن :مدخؿ إلى التعميـ األساسي
تعد مرحمة التعميـ األساسي القاعدة العريضة إلعداد المواطف ،والمرحمة التي تغرس خبلليا
االتجاىات والعادات وتتأصؿ فييا المبلمح الرئيسة لشخصية ىذا المواطف ،ويكاد يجمع كافة الميتميف

والعامميف بدوائر التربية عمى أف الركيزة األساسية ألي نظاـ تعميمي محكـ تتمثؿ في مدى االىتماـ بتعميـ
المرحمة األولى ،ولذلؾ فإف غالبية المجتمعات تولى ىذه المرحمة عناية فائقة بقدر ما تسمح بو إمكاناتيا.

 -1مفيكـ التعميـ األساسي:
يمثؿ التعميـ األساسي صيغة تعميمية ذات فكر تربوي معاصر ،بما يتضمنو مف مقومات ومفاىيـ
ومبادئ أخذت طريقيا إلى نظـ التعميـ في عدد مف الدوؿ العربية ،وقد تحددت وظائؼ ىذه المرحمة في
توفير النمو المتكامؿ لؤلطفاؿ واكتسابيـ الميارات األساسية المبلئمة لخصائص نموىـ واعدادىـ لمحياة
والمواطنة في مجتمع عربي.
وقد تـ تعريؼ التعميـ األساسي بأنو " يعني تأميف قدر كاؼ مف التعميـ لجميع المواطنيف بدوف

تمييز يسمح ليـ بمتابعة دراستيـ إف ىـ أرادوا ذلؾ ،أو بدخوؿ الحياة العممية والمشاركة في النشاطات
فعاليف ".
االجتماعية واالقتصادية كمواطنيف ّ

(عمي)14 :1991 ،

 -2مراحؿ تطكر مفيكـ التعميـ األساسي:
مر تطور مفيوـ التعميـ األساسي بمراحؿ ثبلثة مختمفة يمكف التمييز بينيا عمى النحو التالي:
المرحمة األكلى :حيث بدأ التعميـ األساسي لمصغار داخؿ المدرسة النظامية كالمدارس األساسية في اليند
عاـ 7938ـ ،والمدارس التجريبية في مصر عاـ 7932ـ.

(أحمد كآخركف)14 :1998 ،

المرحمة الثانية :حيث ظير في عاـ 7951ـ خارج المدارس النظامية في مراكز خاصة وكاف اليدؼ منو
مساعدة الكبار الذيف لـ يحصموا عمى أية مساعدة تربوية في المدارس النظامية وتقديـ معمومات وميارات
مناسبة ليـ تمكنيـ مف فيـ ومعالجة مشكبلت بيئاتيـ ورفع مستواىا االجتماعي واالقتصادي.
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المرحمة الثالثة :ظير المفيوـ الحديث لمتعميـ األساسي في عاـ 7974ـ وأصبح يمثؿ الحد األدنى مف
التعميـ البلزـ إلعداد الفرد الواعي المنتج القادر عمى العمؿ في البيئة المحمية واقتصر عمى تعميـ المرحمة
األولى مف التعميـ النظامي.

(حسيف كيكسؼ)18 :1978 ،

وبذلؾ أصبح التعميـ األساسي يمثؿ المستوى األوؿ مف قاعدة الشكؿ اليرمي لمتعميـ النظامي
بجانب تقديـ الخدمات التعميمية لمكبار.
وىذا المفيوـ الحديث لمتعميـ األساسي يتطمب إحداث تغييرات نوعية في محتوى التعميـ باإلضافة
إلى إحداث تغيرات أخرى في طرائقو وتقنياتو ،واذا كانت احتياجات المجتمع الفمسطيني تخضع لما يحدث
مف تطور في المجتمع ،وتتأثر بالمعطيات المتواجدة عمى ساحة المجتمع العربي والدولي مف ازدياد في
استخداـ التقنية ،وتطور وتحوؿ في مفيوـ ومجاؿ المعرفة ،ومف تغيير وتطوير في مجاؿ العموـ
والتكنولوجيا ،واتساع نطاؽ استخداميا ،كاف ال بد مف إحداث تغيرات شاممة في المناىج ،وىذا العمؿ
يتطمب صياغة أىداؼ جديدة ومناىج جديدة قد تختمؼ كمياً عف المناىج التقميدية.

 -3مبادئ التعميـ األساسي:
ييدؼ التعميـ األساسي إلى تزويد الدارسيف بالمعارؼ األساسية والميارات العممية والفنية التي ال
غنى ألي مواطف عنيا ،فيو يقوـ عمى مجموعة مف المبادئ منيا:
 إنو تعميـ يجمع بيف النواحي النظرية والعممية مع التكامؿ بينيما.
 إنو تعميـ يرتبط بحياة الناشئيف وواقع بيئاتيـ أي أنو تعميـ وظيفي.
 إنو تعميـ يؤكد عمى تحقيؽ الذات وانتماء الطالب لمجتمعو.
 إنو تعميـ بمحتواه ،وتنظيمو ،وأساليبو ،وممارساتو ينمي في الطفؿ اإليجابية في التفكير والقوؿ
والعمؿ ،والواقعية ،والفكر الناقد ،واالبتكارية ،وقواعد السموؾ السميـ المبني عمى التعاونية،
وتقدير العمؿ.
 إنو تعميـ يمثؿ فك اًر تربوياً جديداً في مجاؿ إعداد األطفاؿ لممواطنة الواعية ،والمنتجة خبلؿ

المراحؿ األولى لمتعميـ ،وعمى مدى عدد مف السنوات يتراوح بيف  9-6سنوات ،يسمح خبلليا
جميع األطفاؿ بالقدر الضروري مف القيـ والسموكيات والمعارؼ والميارات والخبرات المينية

التي تنفع الطفؿ في حياتو كمواطف وتمكنو مف أف يواصؿ تعميمو في المراحؿ األعمى.

 إنو ليس تعميماً حرفياً أو مينياً فيو ال يعد الطمبة لحرؼ أو ميف معينة ،وانما ىو تعميـ يييئ
لمطالب فرص الممارسات والتدريبات العممية في مجاالت يتدرب فييا عمى استخداـ يده وعقمو
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ويتعامؿ أثناء ذلؾ مع األدوات البسيطة ويكتشؼ أثناء الممارسات مياراتو وقدراتو العممية بما
يمكنو مف صقؿ ىذه الميارات في المستقبؿ.

(أحمد)47 – 46 :1983 ،

ثانيان :النظاـ التعميمي الفمسطيني
حمت صيغة التعميـ األساسي الجديدة بدال مف الصيغة السابقة التي تضـ مرحمتي التعميـ االبتدائي

واإلعدادي ،بعد تسمـ السمطة الفمسطينية زماـ أمور التعميـ في قطاع غزة والضفة الغربية ،ويؤكد ىذا

المفيوـ عمى أف مرحمة التعميـ األساسي ىي مرحمة متكاممة إلعداد الفرد الواعي بمسؤولياتو وحقوقو وليا
أىدافيا المحددة ،وأنو مف الضرورة بمكاف التعرؼ إلى خصائص ىذه المرحمة وأىدافيا التعميمية ،وذلؾ
بعد التعريج عمى النظاـ التعميمي الفمسطيني برمتو.

 -1أىداؼ المناىج الفمسطينية العامة كفمسفتيا:
أىداؼ وفمسفة المناىج الفمسطينية ،وكما كؿ المناىج ليا مصادر معروفة منيا فمسفة التربية،
فمسفة المجتمع ،الثقافة السائدة وخصائص الطمبة.

فكما جاء في دليؿ المعمـ لممباحث المختمفة (كزارة التربية كالتعميـ العالي )10 ، 9 :2010 ،تسعى مناىجنا

الفمسطينية الجديدة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية التي تجعؿ الطالب الفمسطيني:
 يعمؽ اإليماف بار و ينتمي لمديف اإلسبلمي و يعزز الثقافة اإلسبلمية.

 يعتز بيويتو الوطنية وعروبتو و إسبلمو و يمتزـ بيا ،و يتفاعؿ مع قضاياه بشكؿ إيجابي ،ويرتبط
بالعالـ والقضايا العالمية.

 يعتز بوطنو فمسطيف و ينتمي إليو.

 يعتز بمغتو العربية و يمتزـ بيا في التعبير عف ذاتو و االتصاؿ باآلخريف.
 يعي تراثو الوطني و يعتز بو ويحافظ عميو و يعمؿ عمى إحياء التراث الثقافي الفمسطيني واثرائو.
 يمتزـ بالقيـ والعادات و التقاليد الفمسطينية.

 يعي بأف فمسطيف ليا خصوصية حضارية ودينية وثقافية وجغرافية وىي ميد الديانات الثبلث.
 يِؤمف بالديمقراطية .

 يؤمف بالقيـ والمبادئ اإلنسانية التي تحترـ اإلنساف ،وتعزز مكانة العقؿ وتحض عمى العمـ
والعمؿ واألخبلؽ والمثؿ العميا ويحافظ عمى حقوؽ اآلخريف وممتمكاتيـ.

 يؤمف بالحؽ والعدؿ والمساواة والحرية والكرامة وحقوؽ اإلنساف.

 يعمؿ عمى سيادة القانوف واحتراـ الحريات الفردية والجماعية ،ويعرؼ ما لو مف الحقوؽ وما عميو
مف الواجبات ويتمسؾ بحقوؽ المواطنة ويتحمؿ المسؤوليات المترتبة عميو.
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 يؤمف بأىمية توحيد جوانب اإلنساف الفمسطيني المتكاممة :فكرياً واجتماعياً وجسدياً وروحياً
وعاطفياً ليكوف مواطناً صالحاً.

 يؤمف بأف اإلنساف الفمسطيني ىو الثروة الحقيقية لممجتمع الفمسطيني ،وىو أداة التنمية التي توثؽ
الصمة بف التربية والتأىيؿ الميني والتقني لمطمبة وربط المدرسة بسوؽ العمؿ.

 يؤمف بأف لمتربية دو اًر ميماً في تطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً في إطار الوطف العربي
المتكامؿ خاصة ،والعالـ عامة.

 يمتزـ بالقواعد الصحية المؤدية إلى النمو السوي جسدياً وانفعالياً وعقمياً.
 ييتـ بالمحافظة عمى األسرة وتماسكيا وحسف رعايتيا.

 يحافظ عمى البيئة الطبيعية الفمسطينية ومواردىا االقتصادية ويعمؿ عمى تحسينيا واستثمارىا
بشكؿ متوازف لتنمية مجتمعو مادياً ومعنوياً.

 ييتـ باالنفتاح عمى الثقافات العالمية بإتقاف لغة أجنبية واحدة عمى األقؿ.

 يستوعب المبادئ والحقوؽ والنظريات ويستخدميا في تفسير الظواىر الكونية ويسخرىا لخدمة
اإلنساف.

 يستخدـ التفكير الناقد ،ويتبع األسموب العممي في المشاىدة والبحث واالستكشاؼ واالستقصاء
وحؿ المشكبلت.

أداء وسموكاً بشكؿ متقف.
 يتفاعؿ مع المشكبلت فك اًر وقيماً و ً
 ييتـ بعموـ المستقبؿ مف تكنولوجيا عصرية وعموـ تطبيقية ورياضيات وفمؾ وجيولوجيا وعمـ
الحاسوب ويساىـ مساىمة فعالة في التنمية الشاممة.

 يؤمف بالوحدة الوطنية ويسعى لتحقيقيا ،ويؤمف بعدالة قضيتو الفمسطينية ويدافع عنيا.
 يؤمف بحؽ العودة لبمده ويسعى لنيؿ حقوقو ويتمسؾ بيا.

 يفتخر بجياد أبناء الشعب الفمسطيني عبر أجيالو المتبلحقة وفي جميع أماكف تواجدىـ.

 -2قطاعات التعميـ الرسمية:
يخضع النظاـ التعميمي الفمسطيني الحالي إلػى ثػبلث جيػات لئلشػراؼ عميػو وىػي القطػاع الرسػمي

ويتمثؿ في السمطة الوطنية ،وكالة الغوث الدولية ،والقطاع الخاص وىي كما يمي:
أ -القطاع الرسمي :

يتمث ػػؿ ف ػ ػي و ازرة التربيػػػة والتعمػػػيـ العػ ػػالي ،وى ػػي السػ ػػمطة المش ػ ػرفة عمػػػي جميػ ػػع المػػػدارس
الحكوميػػة والجامعػػات فػػي الضػػفة الغربيػػة ،ومحافظػػات غ ػزة مػػف خػػبلؿ المػػديريات المس ػؤولة عػػف كػػؿ
منطقة ،و في محافظات قطاع غػزة يوجػد حاليػاً سػبع مػديريات لمتربيػة ،ميمػة ىػذه المػديريات اإلشػراؼ

المباشر عمى المدارس الحكومية ومتابعة التعميـ الخاص واإلشراؼ عمى التعميـ في مدارس الوكالة.
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ب -اإلدارة العامة لمتعميـ في ككالة الغكث الدكلية:
ىػػي السػػمطة المش ػرفة عمػػى التعمػػيـ فػػي المػػدارس فػػي مخيمػػات البلجئػػيف الفمسػػطينييف فػػي
الض ػػفة الغربي ػػة ومحافظ ػػات غػ ػزة م ػػف خ ػػبلؿ إدارات التربي ػػة والتعم ػػيـ التابع ػػة لي ػػا ،وتقتص ػػر الخ ػػدمات

التعميميػ ػػة فييػ ػػا بالنسػ ػػبة لمتعمػ ػػيـ عمػ ػػى المػ ػػدارس األساسػ ػػية وتشػ ػػمؿ الصػ ػػفوؼ مػ ػػف األوؿ إلػ ػػى التاسػ ػػع

األساسي ،وال يوجد عند وكالة الغوث الصؼ العاشر األساسي حيث كػاف فػي النظػاـ القػديـ يعتبػر مػف
المرحمة الثانوية واستمر األمر عندىـ عمى ذلؾ.

وتشرؼ وكالػة الغػوث أيضػاً عػف بعػض المػدارس المينيػة ،وميمػة إدارات التربيػة والتعمػيـ

التابعة لوكالة الغوث الدولية ىي اإلشراؼ المباشر عمى المدارس التابعة لموكالػة ،وىػي فػي قطػاع غػزة

إدارة تربيػػة وتعمػػيـ واحػػدة تشػػرؼ عمػػى جميػػع مػػدارس وكالػػة الغػػوث الدوليػػة فػػي جميػػع أنحػػاء محافظػػات

غزة .

ج -القطاع الخاص:
يش ػػمؿ الم ػػدارس الخاص ػػة ،وت ػػدرس المن ػػاىج األردني ػػة ف ػػي الض ػػفة الغربي ػػة والمصػ ػرية ف ػػي
محافظػػات غ ػزة مػػع بعػػض التعػػديبلت التػػي ال تتعػػارض مػػع المنيػػاج الرسػػمي ،وفػػي أغمػػب المػػدارس

الخاصة تدرس المغة اإلنجميزية بجانب لغة أجنبيػة أخػري (األلمانيػة – الفرنسػية) منػذ الصػفوؼ األولػي
ومسػػتواىا األكػػاديمي مرتفػػع بالنسػػبة لممػػدارس الحكوميػػة وتشػػرؼ و ازرة التربيػػة والتعمػػيـ عمػػى المػػدارس

الخاصة مف الناحية الفنية (اإلشراؼ والمراقبة) فقط.

 -3الييكمية العامة لمتعميـ:
أ-

التعميـ ما قبؿ المدرسة:
يشمؿ رياض األطفاؿ في الضفة الغربية ومحافظات غزة مدة الدراسة فييا سنتاف

لؤلعمار ما بيف  5-4سنوات ،ومعظميا يمتمكيا ويموليا أفراد أو مؤسسات القطاعات الخاص
وتقوـ و ازرة التربية والتعميـ باإلشراؼ عمييا بدالً مف و ازرة الشؤوف االجتماعية بعد أف أوكؿ إلييا

بذلؾ ،وتفتقر أغمب ىذه الرياض لممواصفات األساسية لرياض األطفاؿ ،وتعمؿ الو ازرة عمى
تحسيف التعميـ فييا وسف القوانيف الناظمة لذلؾ ما أمكف.
ب -سف دخكؿ الطمبة المدرسة:

يمتحؽ الطفؿ بالمدرسة في سف ست سنوات وينتيي منيا في سف الثامنة عشر وال يحؽ
لمطالب االلتحاؽ بالصؼ األوؿ األساسي في المدارس الرسمية إذا كاف عمره أقؿ مف خمس

سنوات وثمانية أشير.
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ج -عدد سنكات الدراسة كتفرعاتيا:
ينقسـ نظاـ التعميـ العاـ في الضفة الغربية ومحافظات غزة في المدارس الحكومية إلى

مرحمتيف األولي وىي المرحمة األساسية ومدتيا عشر سنوات مف الصؼ األوؿ حتى العاشر
األساسي ،أما الثانية فيي المرحمة الثانوية ومدتيا سنتاف.

ينقسـ الطمبة في السنة األولى مف المرحمة الثانوية إلى ثبلثة فروع ىي :األدبي ،العممي،

والميني ويتضمف الفرع الميني عدة تخصصات وىي الزراعي ،الصناعي ،التجاري والتمريض في
الضفة الغربية ،وتـ إضافة الفرع الشرعي ىذا العاـ 2013 -2012ـ في محافظات قطاع غزة.

يتقدـ الطالب في نياية المرحمة الثانوية المتحاف الثانوية العامة (التوجييي) حيث

يحصؿ الناجحوف فيو عمى شيادة الثانوية العامة والتي تؤىؿ حاممييا لمتابعة تحصيميـ الجامعي.

أما بالنسبة لممدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية يمتد التعميـ فييا  9سنوات أساسية يتجو

بعدىا الطمبة الناجحوف لممدارس الحكومية ليكمموا الصؼ العاشر األساسي ثـ إلى المدارس
الثانوية الحكومية أو إلى مدارس الوكالة المينية ومدتيا سنتاف أو إلى المدارس الخاصة.

أما في المدارس الخاصة فعدد سنوات الدراسة فييا يماثؿ نظاـ المدارس الحكومية ومعظـ

المدارس الخاصة تغطي المرحمة األساسية ،وتتعداىا أحياناً.
د -السنة الدراسية:
تبدأ السنة الدراسية في بداية شير أيموؿ (سبتمبر) وتنتيي في أوائؿ شير حزيراف (يونيو)
ويتراوح عدد أياـ السنة الفعمية خبلؿ السنة الدراسية ما بيف  215-210يوماً لمدارس الحكومة

والوكالة التي تعطؿ يوماَ واحداً في األسبوع (يوـ الجمعة) كما ىو معموؿ بو حالياً ،وتعطؿ
المدارس في فترة نصؼ السنة لمدة عشرة أياـ وفي الصيؼ لمدة شيريف ونصؼ باإلضافة إلى

المناسبات واألعياد والتي يبمغ تقريباً عدد أياميا في السنة ( )11يوماً لمدارس الحكومة والوكالة

و( )18يوماً لممدارس الخاصة.

ق -اليكـ الدراسي كمدة الحصة الدراسية:
اليوـ الدراسي في المدارس الحكومية التي تعمؿ بنظػاـ الفترة الواحدة حوالي 5

ساعات وربع يوميا أما في المدارس التي تعمؿ بنظاـ الفترتيف فحوالي  4ساعات ونصؼ
لكؿ فترة ،وزمف الحصة الدراسية في المرحمة األساسية  45دقيقة في التوقيت الصيفي و 40
دقيقة حسب التوقيت الشتوي 35دقيقة في شير رمضاف المبارؾ ،وتوجد فترة استراحة واحدة
لمطمبة خبلؿ اليوـ الدراسي مدتيا  15دقيقة.
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ثالثان :التعميـ األساسي في قطاع غزة
بعد تقصي المبلمح األساسية لمتعميـ األساسي في فمسطيف ،ضرورة الوصوؿ مف خبلليا إلى

المبلمح األساسية لمتعميـ األساسي في محافظات قطاع غزة ،خصوصاً ما يتعمؽ منيا بمادة الرياضيات.

 -1خطة الدراسة في المرحمة األساسية:
تتضمف خطة الدراسة الحالية في المرحمة األساسية المواد التالية:
التربية اإلسبلمية ،المغة العربية ،المغة اإلنجميزية ،الرياضيات ،العموـ والصحة ،العموـ االجتماعية ،التربية
الرياضية ،التربية الفنية ،التكنولوجيا.
يبيف
وتتوزع حصص الرياضيات عمى صفوؼ المرحمة األساسية كما يوضح الجدوؿ رقـ ( )2و ّ

أف حصص الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي أسبوعياً ىي خمس حصص ،وذلؾ مف نشرة أسس
النجاح والرسوب (كزارة التربية كالتعميـ العالي:)17 – 8 :2012 ،
الجدكؿ رقـ ()2
تكزيع حصص الرياضيات عمى صفكؼ المرحمة األساسية
اسـ المبحث

األكؿ

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامف

التاسع

العاشر

الرياضيات

8

8

6

6

5

5

5

5

5

5

 -2طرؽ التدريس:
يتبع التدريس في ىذه المرحمة نظاـ المواد المنفصمة ،مع مراعاة الترابط بيف المواد الدراسية
بعضيا البعض عند المزوـ ،إلى جانب االىتماـ بنشاط الطمبة ،عندما يكوف ممكناً.
الشعور السائد ىو أف طرؽ التدريس ال تزاؿ تقوـ عمى األساليب التقميدية ،فبل يزاؿ الكتاب
المدرسي الوسيمة األولى والوحيدة في أكثر األحياف لمتدريس ،والمرجع الوحيد لممدرس والطالب ،وما زاؿ
التعميـ يتـ جماعياً ،كما أف استخداـ الوسائؿ التعميمية ما زاؿ محدوداً ،إضافة إلى ضعؼ إعداد المعمـ
وزيادة كثافة الطمبة في الصؼ وغير ذلؾ مما لو أثر سمبي عمى العممية التعميمية التعممية ،وىناؾ بعض
التوجيات مف قبؿ و ازرة التربية والتعميـ في قطاع غزة لتخطي ىذه العقبات عف طريؽ دورات إعداد

انصفسخ 114

المعمـ ،وانجاز دليؿ لممعمـ بشكؿ دوري في جميع المواد الدراسية ،وتقديـ طرؽ تدريس حديثة تتناسب مع
التعمـ النشط ،وىكذا.

 -3ىيكمية التعميـ األساسي في قطاع غزة:
تعتبر مرحمة التعميـ األساسي بداية السمـ التعميمي اإللزامي المجاني ،ومدتو  71سنوات ،تبدأ
مف سف ست سنوات إلى ست عشرة سنة ،والجدوؿ رقـ ( )3يوضح ىيكمية المرحمة األساسية في
قطاع غزة لمعاـ الدراسي 2172 – 2177ـ  ،كما جاء في الكتاب اإلحصائي التربوي السنوي:
الجدكؿ رقـ ()3
ىيكمية المدارس األساسية في محافظات قطاع عزة حككمة  -ككالة  -خاصة
السنة
2012-2011ـ

الوصؼ

حكومة

وكالة

خاصة

المجموع

عدد المدارس

263

243

37

543

عدد الشعب

3975

5935

442

10352

9619

371072

عدد الطمبة

217605 143848

والجدوؿ رقـ ( )3يوضح المجموع العاـ لممدارس األساسية في محافظات غزة وعدد الشعب وعدد الطمبة

حسب الجية المشرفة عمى التعميـ وذلؾ في العاـ الدراسي 2012 – 2011ـ.

(كزارة التربية كالتعميـ العالي)42 : 2012 ،

 -4الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي في قطاع غزة:
حيث إف الدراسة الحالية سيتـ تطبيقيا عمى عينة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي في مادة
الرياضيات ،ال بد ىنا أف نشير إلى األىداؼ العامة لتدريس مادة الرياضيات عموماً ،كذلؾ األىداؼ
العامة لتدريس مادة الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي ،وذلؾ كما ورد في دليؿ المعمـ

(كزارة التربية كالتعميـ العالي)10 ، 9 :2010 ،

لمبحث الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي:

أ) األىداؼ العامة لتدريس مادة الرياضيات:
 اكتساب المعرفة الرياضية البلزمة لفيـ الجوانب الكمية في البيئة والتعامؿ مع المجتمع.
 إتاحة الفرصة لمطمبة لممارسة طرؽ التفكير السميمة كالتفكير االستقرائي واالستنباطي والتأممي.
 التأكيد عمى معرفة أىمية الرياضيات في حياتنا العامة وآثارىا في التطور الحضاري.
 تشجيع الطمبة عمى تكويف ميوؿ واتجاىات سميمة نحو الرياضيات وعمى تذوقيا.
 تنمية الميارات الذىنية واالبتكارات العممية.
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 تقدير دور العمماء في نشأة الرياضيات.
 استخداـ لغة الرياضيات في التعبير عف النفس واالتصاؿ باآلخريف.
 إدراؾ دور الرياضيات في التقدـ العممي وفي المواد الدراسية األخرى.
 اكتساب المعرفة الرياضية البلزمة لفيـ البيئة والتعامؿ مع المجتمع.
 ابتكار أساليب جديدة لحؿ المسائؿ الرياضية.
 اكتساب ميارات أساسية الستخداـ التكنولوجيا الحديثة في الرياضيات.
 تنمية بعض القيـ اإليجابية مثؿ الدقة والنظاـ والترتيب والموضوعية والمثابرة واحتراـ آراء
اآلخريف.
 اكتساب بعض الميارات العممية مثؿ استخداـ األدوات اليندسية وميارات القياس واإلنشاءات
العممية وتشغيؿ بعض األجيزة واآلالت.
ب) األىداؼ العامة لتدريس مادة الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي:
 ق ارءة و كتابة األعداد في المميارات ،وتمثيميا عمى خط األعداد ،وترتيبيا تصاعدياً أو تنازلياً.

 تنمية ميارة الطمبة في العمميات األساسية األربعة " الجمع والطرح و الضرب و القسمة " بيف
عدديف مف منزلة أو منزلتيف أو ثبلث منازؿ.
المعيف ،المستطيؿ والمربع)
 التعرؼ إلى المفاىيـ الخاصة باألشكاؿ اليندسية (متوازي األضبلع،
ّ
والعبلقة بينيا.

 تحميؿ العدد إلى عواممو األولية وايجاد(ع ـ أ) و (ـ ـ أ) .
 تحديد األعداد التي تقبؿ القسمة عمى ٕ دوف با ٍ
ؽ.
 يطور ميا ارت العمميات الحسابية ( جمع وطرح وضرب وقسمة ) لمكسور العادية والعشرية.
 التعرؼ إلى وحدات القياس المختمفة ( األطواؿ – المساحات – الحجوـ – الكتؿ -الزمف ).
 يحؿ مسائؿ متنوعة عمى القياس.
 قراءة وتفسير وتمثيؿ البيانات بالصور و األعمدة والخطوط.
 التعرؼ إلى مفيوـ التجربة االحتمالية ونتائجيا المتوقعة.

 -5خصائص طمبة التعميـ األساسي:
لكي نتعرؼ عمى األثر الحقيقي لمبرنامج المقترح في ىذه الدراسة عمى تنمية تفكير الطمبة
واتجاىاتيـ نحو مادة الرياضيات ،ال بد مف معرفة خصائص طمبة (طبلب وطالبات) الصؼ الخامس
األساسي ،في النواحي الجسمية والعقمية واالنفعالية ،ومحاولة قراءة ىذه الخصائص مف زاوية الدراسة
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الحالية ومتغيراتيا ،خاصةً أف بعض المختصيف في التربية قد أثبتوا أف األثر التربوي الذي يقع عمى
الطبلب الذكور (الفتية) يختمؼ عف األثر التربوي الذي يقع عمى الطالبات (الفتيات) ،وىذا جانب مما
أثبتتو دراسة ( شعراني ،)291 :2011 ،حيث أكدت دراستيا عمى أف الفتية والفتيات يتعمموف بشكؿ مختمؼ ،األمر
الذي توافؽ بالفعؿ مع الدراسة الحالية التي أثبتت أثر البرنامج المقترح عمى الطبلب والطالبات ولكف
بنسب متفاوتة تمت المقارنة بينيا في فصؿ نتائج الدراسة.
ومما ال شؾ فيو أننا نحتاج الى المعمـ المرشد وليس المعمـ المتخصص في مادتو الدراسية فقط،
فنحف كمعمميف لممرحمة األساسية تواجينا مشكبلت كثيرة ترجع الى طبيعة وخصائص الطمبة.
فإذا عرفنا طبيعة وخصائص ومتطمبات ىذه المرحمة

وأسس اإلرشاد النفسي فييا ،بالتأكيد

سيساعدنا ذلؾ عمى حؿ العديد مف المشكبلت التي تواجينا مع الطمبة.

وتتجمى أىمية دراسة خصائص الطمبة عند التربوييف بوجو خاص في مساعدتيـ عمى التعرؼ عمى
مكونات الشخصية عند طبلبيـ ومطالب النمو ،واحتياجاتو التي تعد عامبلً مؤث اًر في توجيو سموكياتيـ،
فضبلً عف معرفة ما لدييـ مف القدرات العقمية التي تتبايف عند الطبلب ،وىو ما يعرؼ عند التربوييف
وعمماء النفس " بالفروؽ الفردية " ،وأثر ذلؾ في التعميـ النشط والفعاؿ ،وفي اإلرشاد الطبلبي والتوجيو
االجتماعي ،واإلشراؼ التربوي التعميمي ،وىي جوانب أساسيو في حياة الطالب بوجو خاص.
أ -الخصائص الجسمية:
يعد النمو الجسمي مف الموضوعات ذات األىمية في حياة اإلنساف عامة ،وفي حياة طمبة

المرحمة األساسية بوجو خاص ،لما لو مف أثر واضح في نضج اإلنساف وتطور مداركو وتحديد

سموكياتو.

وتعد المرحمة األساسية مف المراحؿ الدقيقة في حياة اإلنساف حيث يتأثر النمو الجسمي فييا

بعوامؿ كثيرة تستمزـ إحاطتيا بوسائؿ الوقاية والعناية والتوجيو واإلرشاد.

كما أف مظاىر النمو في جوانبو المتعددة في ىذه المرحمة ىي األخرى بحاجة إلى دراسة

ومبلحظة وضبط وتوجيو ،حتى يسير النمو في الطريؽ الصحيح ،بالشكؿ الذي ينعكس إيجاباً عمى

سموكيات الناشئة وتوافقيـ االجتماعي ،ومف الخصائص الجسمية ما يمي:


يزداد الطوؿ والوزف ،ويتحسف المستوى الصحي بصفة عامة ،ويزداد النضج والتحكـ في
القدرات المختمفة ويبمغ النمو الجسمي أقصاه عند الذكور في سف الرابعة عشرة.

 يظير عدـ التناسؽ بيف أجزاء الجسـ المختمفة نتيجة طفرة النمو.
 يؤثر مفيوـ الجسـ عمى الصحة النفسية لمطالب في ىذه المرحمة بشكؿ كبير مما يجعمو ييتـ
باأللعاب الرياضية خاصة تمؾ التي تصاحب شعبية كبيرة بيف أقرانو.
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 يحدث إقباالً عمى تناوؿ الطعاـ بشراىة في ىذه المرحمة.
 يصبح التوافؽ الحركي في ىذه المرحمة أكثر توازناً ،مما يسمح لمطالب بممارسة مختمؼ ألواف
النشاط الرياضي.
 يمتاز النمو الجسمي في ىذه المرحمة بالبطء و االنتظاـ حيث تزداد قوة الطالب العضمية و
يتزايد نمو النسيج العضمي و توجد فروؽ بيف الجنسيف في نسبة الدىف إلى النسيج العضمي

باإلضافة إلى حدوث تغيرات لباقي أنحاء الجسـ و سميت ىذه المرحمة بمرحمة الكموف،

ويكوف الطمبة في ىذه المرحمة أكثر حيوية ونشاطاً وكفاءة وسرعة في األداء و مقدرة عمى

التناسؽ الحركي و تتطور لديو الميارات اليدوية نتيجة نضج العضبلت.

 تتزايد معدالت الحركة ،ويصبح اكتساب الميارات البلزمة لمختمؼ األلعاب سريعاً.
 تتزايد معدالت التآزر الحركي بيف العينيف واليديف.

(زياد)5 :2002 ،

 يميؿ الذكور إلى ألعاب المغامرات واالكتشافات ،بينما تميؿ اإلناث إلى األعماؿ المنزلية
واألشغاؿ اليدوية واألنشطة الجمالية المختمفة.

 يكوف الطالب في ىذه المرحمة دائـ الحركة و التنقؿ بشكؿ عاـ ،وقد يرجع ذلؾ إلى دواعي
استكشاؼ الوسط المحيط ،وال يظير عمى الطالب في ىذه المرحمة التعب بسرعة.

التطبيقات التربكية لمنمك الجسمي:

 oاإلكثار مف األنشطة التي تتطمب حركة.
 oتقديـ األنشطة والوسائط البصرية التي تعتمد عمى الحواس.

 oالتقميؿ مف التركيز عمى المواد المطبوعة والتنويع في الوسائط البصرية.
 oاإلكثار مف تدريبات التمويف في البداية ،التصنيؼ وعد األشياء.
 oالحرص عمى بناء الدافعية لمتعمـ عند الطالب.

 oاالختصار في مدة عرض الموضوع والتنويع في االنتقاؿ مف نشاط إلى آخر.
 oاالبتعاد عف المفاىيـ المجردة والحرص عمى تقديـ الخبرات الحسية المباشرة.
 oاالستعداد الكتشاؼ الفروؽ الفردية بيف الطمبة وحسف التعامؿ معيا.
 oترؾ المجاؿ لمحديث واإلكثار مف أنشطة التعبير عف الذات.

 oاإلجابة عف استفسارات وأسئمة الطمبة وتشجيعيـ عمى اكتشاؼ اإلجابات بأنفسيـ كؿ حسب
وقدرتو.
ا
امكانياتو

 oالوضوح واالبتعاد عف اإلجابات المبيمة وغير الواضحة.
 oتشجيع الطمبة عمى احتراـ اآلخريف.

 oاإلحساف في معاممة الطمبة واالبتعاد عف ايذاء مشاعرىـ.

 oعدـ االنتقاد والسخرية مف الطمبة ميما كاف العمؿ الذي قاموا بو.
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 oتشجيع الطمبة عمى المشاركة.
 oاعطاء الطمبة مسؤوليات لمقياـ بيا أو أعماؿ ومياـ قيادية.

 oتنويع األنشطة والواجبات المنزلية بحيث تتوافؽ مع ميوؿ الطمبة لمتحميؿ والتركيب والجمع
واالكتشاؼ والتصنيؼ .....الخ.

ب -الخصائص العقمية:

يستمر النمو العقمي بصفة عامة في نموه السريع ،وينمو التفكير الناقد في نياية ىذه المرحمة
حيث يبلحظ أف الطالب ناقد لآلخريف حساس لنقدىـ ،وينمو التخيؿ مف اإلسياـ إلى الواقعية
واالبتكار والتركيب ،وينمو اىتماـ الطالب بالواقع والحقيقة ،وينمو حب االستطبلع لديو.
ومف ناحية أخرى فإف النمو العقمي يظير في ىذه المرحمة مف ( )12-9سنة بصفة خاصة
في التحصيؿ الدراسي ،ويدعـ ذلؾ االىتماـ بالمدرسة والتحصيؿ والمستقبؿ العممي لمطالب ،وتنمو
ميارات القراءة ،وتتضح تدريجياً القدرة عمى االبتكار مع القدرة عمى التخيؿ واإلبداع.
وينزع الطمبة بشكؿ عاـ إلى النقد والتشكؾ والسؤاؿ باستمرار عف معنى ما يمقى عمييـ مف
مفردات أو ما يقدـ إلييـ مف معمومات ،ويزداد حب االستطبلع عند الطمبة في المرحمة العمرية مف
( )12-9سنة والرغبة في التعمـ ،ويحبوف جمع البيانات والحصوؿ عمى معمومات مف مجاالت
مختمفة ،ومف مصادر متنوعة.
واذا نظرنا إلى تفكير الطالب في مرحمة الطفولة المتأخرة التي تقع ما بيف ( )12-9سنة مف
عمره ،يصبح الطالب قاد اًر عمى ربط الظواىر بأسباب واقعية مقبولة ،ألف ىناؾ انتقاالً واضحاً مف
الذكاء الحدسي إلى الذكاء المحسوس القائـ عمى العبلقات المتبادلة أو العكسية ،باإلضافة إلى
التفسيرات الموضوعية والمنطقية.
وفى ضوء ذلؾ فإف تعميـ الطمبة ميارات التفكير يتطمب التأكيد عمى أف محتوى المواد
الدراسية ينبغي أال يصبح مركز اىتماـ المعمميف ،بؿ ىو مجرد أداة لنقؿ ما تحممو مف ميارات
التفكير ،باإلضافة إلى تدريب الطمبة عمى أنواع التفكير المختمفة باستخداـ أسموب التعمـ التعاوني،
واإلدراؾ البصري بمساعدة الرسوـ لتعزيز عمميات التفكير ،حيث يوضح الطالب أفكاره لكؿ فرد في
مجموعتو ويتشارؾ الجميع في الحصوؿ عمى التعميمات أثناء تنظيـ أفكارىـ مف خبلؿ المواد الدراسية
وتطبيقيا في مواقؼ جديدة ،ومف الخصائص العقمية أيضاً:
 ينمو الذكاء العاـ بسرعة ،وتبدأ القدرات العقمية في التمايز ،ويصؿ ذكاء الطالب إلى أقصى
حد يمكف أف يصؿ إليو في نياية ىذه المرحمة.

انصفسخ 119

 تظير سرعة التحصيؿ ،والميؿ إلى بعض المواد الدراسية دوف األخرى.
 تنمو القدرة عمى تعمـ الميارات واكتساب المعمومات.

 يتطور اإلدراؾ مف المستوى الحسي إلى المستوى المجرد.
 يزداد مدى االنتباه وتطوؿ مدتو.

 يزداد االعتماد عمى الفيـ واالستدالؿ بدالً مف المحاولة والخطأ أو الحفظ المجرد.

 ينمو التفكير والقدرة عمى حؿ المشكبلت واستخداـ االستدالؿ واالستنتاج ،واصدار األحكاـ
عمى األشياء ،وتظير القدرة عمى التحميؿ والتركيب ،وتتكوف القدرة عمى التخطيط والتصميـ.

 تزداد القدرة عمى التعميـ والتجريد .

(زياد)9 :2002 ،

 تتكوف المفاىيـ المعنوية عف الخير والشر والصواب والخطأ والعدؿ والظمـ.
 تظير القدرة عمى االبتكار بشكؿ أكبر.

 تتضح طرؽ وعادات االستذكار ،والتحصيؿ الذاتي والتعبير عف النفس.

 يميؿ الذكور غالباً إلى متابعة الموضوعات الميكانيكية والرياضية والعددية.

التطبيقات التربكية لمنمك العقمي:

 oمبلءمة موضوعات المنيج لدرجة النضج العقمي التي وصؿ إلييا الطالب.
 oاعتماد التدريس في السنوات األولى عمى حواس الطالب ،وذلؾ عف طريؽ تشجيع المبلحظة
والنشاط.
 oربط التدريس بمظاىر الحياة أو األشياء الموجودة في البيئة.
 oاستثمار اليوايات والميارات الموجودة عند الطالب لتساعده عمى تنمية الخياؿ.
 oتدريب الطالب عمى التفكير واكتشاؼ العبلقات بيف األشياء.
 oمواصمة استخداـ األلعاب المغوية ،وتوظيؼ أوجو النشاط المختمفة ،والتركيز عمى التدريبات
االتصالية التي تنمى القدرة عمى اإلبداع المغوي والتخفيؼ مف التدريبات النمطية.
 oتوضيح أىداؼ تعميـ المغة ،واشعارىـ بقيمة ما يتعممونو ،وذلؾ تماشياً مع رغبتيـ في ىذه
المرحمة في السؤاؿ عف أىداؼ ما يقدـ إلييـ مف خبرات.
وعمى ىذا فإنو طبقاً لخصائص النمو العقمي لطالب المدرسة األساسية فإنو يتعيف عمى المعمميف
ومخططي المناىج المقدمة لطمبة ىذه المرحمة أف ييتموا بالمجوء إلى األنشطة ،والى المحتوى الذي يعتمد
عمى حواس الطالب الخاصة في بداية مرحمة حياتو األساسية ،وأف يتـ التركيز عمى مشاىدات الطالب
ومبلحظاتو ،وأف ُيراعي كثرة استخداـ الوسائؿ التعميمية المناسبة ليذه المرحمة.
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كما ينبغي أف يتـ االنتقاؿ في التدريس مف األمثمة الممموسة إلى األفكار والمفاىيـ المعنوية
بالتدريج ،وينبغي أيضاً أف تراعى الفروؽ الفردية بيف الطمبة في ىذه المرحمة ،وذلؾ بتقديـ أنشطة
إضافية تراعي ىذه الفروؽ ،أو بتقسيـ الطمبة إلى مجموعات متجانسة تبعاً لقد ارتيـ العقمية.
ج -الخصائص اال نفعالية:
تتيذب االنفعاالت في المرحمة العمرية مف ( )12-9سنة حيث تمثؿ مرحمة ىضـ لمخبرات
االنفعالية السابقة ،ويحاوؿ الطالب أف يتخمص مف الطفولة والشعور بأنو قد كبر ،وتعتبر ىذه المرحمة
مرحمة االستقرار والثبات االنفعالي ،ويتضح الميؿ لممرح وتنمو االتجاىات الوجدانية ،كما تؤثر
الضغوط االجتماعية تأثي ار واضحاً في النمو االنفعالي.
وفى المدرسة األساسية يجب أف يحس الطمبة بأنيـ محبوبوف مف مدرسييـ وأف يكونوا
مطمئنيف إلى الجو المدرسي الذي يعيشوف فيو ،وىذا يؤثر بدوره عمى نموىـ االنفعالي ،ومف ىنا يجب
عمى المناىج أف تتصؿ بحاجات الطمبة النفسية واالنفعالية فتحقؽ لمناشئ حريتو في البحث والقراءة
واالطبلع والتنقؿ مف الفصؿ إلى الحديقة إلى المكتبة إلى غير ذلؾ مف مصادر المادة المختمفة.
ومف أىـ خصائص النمو االنفعالي في مرحمة التعميـ األساسي ما يمي:
 يصبح الطمبة أكثر ثباتاً في اختيار أصدقائيـ.
 يصبح الطمبة منتبييف لمشاعر اآلخريف.

 يتعمـ الطمبة كيؼ يشبعوف حاجاتيـ بطريقة بناءة.

 تتحسف عبلقاتيـ االجتماعية واالنفعالية مع اآلخريف ومقاومة النقد.
 يحبوف تقديـ المساعدة واالستمتاع بالمسؤولية واتقاف العمؿ المدرسي.
 يمتاز الطمبة باليدوء واالتزاف.

 يتضح الميؿ لممرح وتنمو االتجاىات الوجدانية وتقؿ مظاىر الثورة الخارجية.

 تظير مخاوؼ الطمبة بدرجات مختمفة كخوفيـ مف المدرسة والعبلقات االجتماعية.

 تظير القدرة عمى العمؿ واإلنجاز واستمرار األداء في عمؿ معيف لحيف االنتياء منو
والشعور بالرضا عند ظيور النتيجة.

(زياد)7 :2002 ،

 تتغير مخاوفيـ فتصبح ذات طابع اجتماعي كالخوؼ مف العقاب في البيت والمدرسة.
 ينفر الطالب مف الجنس المخالؼ ويفضؿ التعامؿ مع الطمبة مف جنسو.

 يسير الطالب نحو استقرار االنفعاؿ ،ونحو اليدوء االنفعالي ،فيصبح أكثر ثباتاً وأقؿ اندفاعاً.

 يتعمـ الطالب التحكـ في انفعاالتو وضبط ذاتو ،بعد أف كاف حاداً عنيفاً في انفعاالتو في
مرحمة الطفولة المبكرة.
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التطبيقات التربكية لمنمك االنفعالي :
 oإشباع الحاجات النفسية لمطالب كالحاجة إلى الحب والتقدير واالنتماء.
 oتدريب الطمبة عمى ضبط انفعاالتيـ والتحكـ فييا.
 oعدـ استثارة الطمبة مف قبيؿ التسمية وعدـ التفرقة بينيـ في المعاممة.
 oعدـ االستجابة لمطالب والسماح لو بالحصوؿ عمى ما يريد عف طريؽ الصراخ.
 oرعاية النمو االنفعالي السوي لدى الطمبة وتعزيزه.
 oعبلج مخاوؼ الطمبة عف طريؽ ربط الشيء المخيؼ بأشياء متعددة سارة.
 oتجنب المعمميف األساليب العقابية غير التربوية ،والسخرية واالستيزاء بالطالب عندما تصدر
منو استجابات انفعالية خاطئة ال تتناسب والمواقؼ المثيرة ،حتى ال يتولد لديو شعور بالنقص
في أعيف معمميو وزمبلئو وتتطور لديو مشاعر الكراىية والعدوانية تجاىيـ.
 oػتوضيح أىمية العمؿ الجماعي ومردوده اإليجابي عمى مجموع األقراف.
 oتنبيو الطالب بما لمعمؿ الفردي مف مآخذ في كثير مف األحياف.
 oالمبادرة بحؿ أي مشكمة انفعالية وقت حدوثيا.
 oالعمؿ عمى التخمص مف التناقض االنفعالي ،واالستغراؽ الزائد في أحبلـ اليقظة.
 oمساعدتو في تحقيؽ االستقبلؿ االنفعالي والفطاـ النفسي.
مف خبلؿ االستعراض السابؽ لمختمؼ مظاىر النمو المميزة لطبلب المدرسة االبتدائية ،يستطيع
المعمـ أف يفيد مف ذلؾ في عممو بما يحقؽ لطبلبو النمو الجسمي والحسي والحركي السميـ ،وبما يتفؽ مع
قدراتيـ وامكانياتيـ العقمية ،وبما يساعدىـ عمى تحقيؽ االتزاف االنفعالي ،ويؤدي في النياية إلى نمو
متكامؿ ومتوازف لشخصياتيـ  ،ويييئيـ لمواصمة التعميـ في المراحؿ التالية.
وقد أشارت دراسة شعراني

()306-296 :2011

إلى ما توافؽ مع نتائج الدراسة الحالية في أىمية أخذ

خصائص الطمبة بعيف االعتبار عند الحديث عف التعميـ والتعمـ ،فذكرت مثبلً أنو توجد فروؽ بيف الذكور
واإلناث في عممية التعمـ عموماً ،بسبب االختبلفات بينيما ،ومنيا االختبلفات التطورية التي تجعؿ الطفمة
تبدأ بالكبلـ قبؿ الطفؿ وبطبلقة أكبر ،فدماغيا ينمو قبؿ دماغ الصبية.
كما ذكرت أيضاً تأثر التعمـ بخصائص الطمبة ،فالجمسة المنحنية المترىمة مع تدلية الرأس
" تقصد الجمسة التقميدية في الفصؿ " تشوش الفكر ،وتؤدي إلى تجعد اثنيف مف الشراييف ،وىذا مف شأنو
أف يعوؽ التفكير واألداء العقمي.
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وذكرت أنو ال بد أف يراعي المربي ىذا التبايف في العممية التربوية ،ويتذكر دوماً أف الفتاة والفتى
يفكراف بشكؿ متبايف ،مما يقود بالتالي إلى اختبلفات كبرى عمى مستوى التصور والتفكير والتعبير
العاطفي والسموؾ ،مف أجؿ ذلؾ فقد اعتمدت بعض المبادئ منيا استخداـ الحاسوب في عممية التعمـ ألنو
يضفي قميؿ مف المعب واالثارة والتحفيز في المرحمة األساسية ،كما اعتمدت أيضاً مبدأ التعميـ الجماعي،
ألف التدريس عممية جماعية ،وفي أغمب األحياف ال يقوى الدماغ عمى التصرؼ بمفرده ،وانما يحتاج إلى
مجموعة تساعده في تقدمو.
والدراسة الحالية في خطوات انجازىا قد أخذت كؿ ما سبؽ بعيف االعتبار ،حيث فرقت بيف
الذكور واإلناث في تطبيؽ البرنامج المقترح ،وأوجدت فروقاً بينيما في األثر ،كما أف البرنامج المقترح
توافؽ مع المبادئ السابقة ،حيث استخدـ الحاسوب في شقو اإللكتروني ،وكاف التعميـ الجماعي أصبلً مف
أصوؿ البرنامج المقترح المعتمد عمى النشاط التمثيمي الجماعي.
ولكي يتماشى البرنامج المقترح مع خصائص الطمبة ،فقد اختار التمثيؿ والدراما والمسرح واألناشيد
أداة لتقديـ الدروس ،وال يخفى عمى أحد ما تنطوي عميو ىذه األداة مف ترفيو ولعب ،حيث إف المعب لو
دور ميـ بالنسبة لمطفؿ في ىذه المرحمة ،فيو يعطيو كؿ طاقاتو الجسمية والعقمية واالنفعالية ،فمف خبللو
يتقف الميارات الحركية اليادفة وميارات الخدمة االجتماعية والميارات المرتبطة بالمعب ،التي تساعده عمى
التعمـ والتوافؽ النفسي وتكويف العبلقات االجتماعية.
وقد راعى البرنامج المقترح باختياره ليذه االستراتيجية معظـ خصائص الطمبة الجسمية والعقمية
كثير مف تطبيقاتيا التربوية المذكورة سابقاً.
واالنفعالية ،وكذلؾ راعى اً
وقد تطرؽ الممحؽ رقـ ( )6إلى الصعوبات التي واجيت معممي الرياضيات في قطاع غزة أثناء
تدريسيـ لممادة ،وكذلؾ تـ حصر وتحميؿ الدورات التربوية التدريبية التي اجتازىا معممو الرياضيات ،وأخي اًر
وضع دورة مقترحة لمعممي الرياضيات حوؿ التعمـ النشط واستراتيجية تمثيؿ األدوار.
كبيذا يككف ىذا الجزء قد تطرؽ وأسيب في الحديث عف جميع مفردات ومتغيرات الدراسة في
إطارىا النظري ،أما الجزء القادـ فسيتـ الحديث فيو عف إجراءات الدراسة العممية وتطبيؽ أدواتيا مف خبلؿ
المنيج التجريبي ،واخراج النتائج وتفسيرىا ،مع وضع التوصيات والمقترحات.
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الفصؿ الرابع
إجراءات الدراسة كالبرنامج المقترح

المبحث األكؿ :إجراءات الدراسة

المبحث الثاني :البرنامج المقترح
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المبحث األكؿ
إجراءات الدراسة
أكالن

 :منيج الدراسة

ثانيان

 :مجتمع الدراسة

رابعان

 :أدكات الدراسة كضبطيا

ثالثان

 :عينة الدراسة

خامسان  :ضبط متغيرات الدراسة

سادسان  :أساليب المعالجة اإلحصائية
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يتناوؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة التي تـ اتباعيا لئلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فروضيا،
حيث تـ الحديث عف منيج الدراسة المتبع في الدراسة ،ووصؼ لمجتمع وعينة الدراسة وطريقة اختيارىا،
وبياف بناء أدوات الدراسة ،واستخراج صدقيا وثباتيا ،والتصميـ التجريبي الخاص بالبرنامج المقترح،
وضبط المتغيرات ،كما يحتوي الفصؿ عمى كيفية تنفيذ الدراسة واجرائيا ،والمعالجة اإلحصائية التي

استخدمت في تحميؿ البيانات.

أكالن :منيج الدراسة:
لما كاف اليدؼ مف الدراسة ىػو التعػرؼ عمػى فاعميػة برنػامج مقتػرح معتمػد عمػى اسػتراتيجية تمثيػؿ

األدوار لتنمية التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ الخػامس األساسػي بغػزة فػي مػادة الرياضػيات واتجاىػاتيـ
نحوىػا ،فقػد تػـ اسػتخداـ المػنيج التجريبػي القػائـ عمػى تصػميـ المجمػوعتيف (التجريبيػة ،والضػابطة ) ،حيػث

تعرضػػت المجموعػػة التجريبيػػة لمبرنػػامج المقتػػرح ،بينمػػا تمقػػت المجموعػػة الضػػابطة تدريس ػاً لموحػػدة الد ارسػػية
بالطريقة التقميدية ،وذلؾ باستخداـ التصميـ التجريبي لبلختبار القبمي والبعدي لمجموعتيف متكافئتيف.
ويعػػرؼ األغػػا واألسػػتاذ

()82: 2003

المػػنيج التجريبػػي بأنػػو " المػػنيج الػػذي يػػدرس ظػػاىرة حاليػػة مػػع

إدخاؿ تغييرات في أحد العوامؿ أو أكثر ورصد نتائج ىذا التغير".

ثانيان :مجتمع الدراسة:
يتكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع طمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػي بمحافظػػات قطػػاع غػزة لمعػػاـ
الدراسي 2172/2177ـ حيث بمغ عدد الطمبة ( )41471طالباً وطالب ،حسب الجدوؿ رقـ (:)4
الجدكؿ رقـ ()4

تكزيع مجتمع الدراسة لمصؼ الخامس ( ذككر – إناث ) في مدارس قطاع غزة
الصؼ

عدد الطمبة

عدد الشعب

الخامس ذكور إناث مختمطة المجموع

األساسي 479 530

42

1051

ذكور

إناث

المجموع

40410 19321 21089

ثالثان :عينة الدراسة:

تكون ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف أربع ػػة ص ػػفوؼ د ارس ػػية م ػػف الص ػػؼ الخ ػػامس األساس ػػي ف ػػي محافظ ػػة

خػػاف يػػونس مػػف مدرسػػتي عبػػد الك ػريـ الكرم ػػي األساسػػية لمبنػػيف وعيمبػػوف األساسػػية لمبنػػات توزعػػت عم ػػى
مجموعتيف كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ( )5التالي:
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الجدكؿ رقـ ()5

تكزيع عينة الدراسة لمصؼ الخامس األساسي عمى مجمكعتي الدراسة
المجموعة

ذكور

إناث

المجموع

التجريبية

46

46

92

الضابطة

46

46

92

 مبررات اختيار العينة:
تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة مػػف طمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػي بصػػورة قصػػدية عرضػػية مػػف

مدرستي عبد الكريـ الكرمي األساسية لمبنيف وعيمبوف األساسية لمبنات وذلؾ نظػ اًر لوجػود معمػـ ومعممػة
لدييما االستعداد الكامؿ والدافعية والخبرة البلزمة فػي اسػتخداـ اسػتراتيجية تمثيػؿ األدوار وذلػؾ لتطبيػؽ

أدوات الدراسة.

رابعان :أدكات الدراسة كضبطيا:
وىي مف إعداد الباحث ،وتتمثؿ في ثبلث أدوات كالتالي:
 -1اختبار التفكٌر الهندسً
 -2مقياس االتجاه

وسنفرد لؤلداة الثالثة "البرنامج المقترح" في ىذا الفصؿ مبحثاً مستقبلً وفيما يمي تفصيؿ لؤلدوات السابقة:

 -1اختبار التفكیر الهندسي:
مر إعداد اختبار التفكير اليندسي بعدة مراحؿ ىي:
ّ
 oتحديد اليدؼ العاـ لبلختبار.

 oتحميؿ وحدة اليندسة لمصؼ الخامس(الجزء األوؿ) وفؽ ميارات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ
وىي البصري  ،التحميمي ،االستداللي غير الشكمي ،االستداللي الشكمي ،المجرد".

 oتحديد أبعاد االختبار.
o

إعداد فق ارت االختبار.

o

الصورة األولية لبلختبار.

o

ضبط االختبار إحصائياً ويشمؿ:

 oالتطبيؽ االستطبلعي لبلختبار.
 حساب معامبلت الصعوبة والتمييز لمفقرات.-

حساب صدؽ وثبات االختبار.

 oتصحيح االختبار.
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وفيما يمي تفصيؿ كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة:

تحديد اليدؼ العاـ مف االختبار:
ييدؼ االختبار إلى قياس مدى امتبلؾ الطمبة عينة الدراسة لميارات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ
وىي (البصري  ،التحميمي ،االستداللي غير الشكمي ،االستداللي الشكمي ") قبمياً وبعدياً ومف ثـ الحكـ عمى

مدى فاعمية البرنامج المقترح المعتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار في امتبلؾ الطمبة لميارات التفكير
اليندسي بعد إجراء التجربة.

تحميؿ محتكل كحدة اليندسة:
أ – تـ اختيار كحدة اليندسة لمصؼ الخامس األساسي لألسباب اآلتية:
 ترابط الوحدة وتراكميا مف الناحية المعرفية.-

كثرة األشكاؿ اليندسية ذات الصمة القوية بميارة التفكير اليندسي.

كثرة النظريات والمواقؼ واألنشطة اليندسية التي يمكف مف خبلليا استنتاج نتائج ،وىي ذات صمة
بميارات التفكير اليندسي موضوع الدراسة.

 مناسبة دروس الوحدة لممسرحة وتطبيؽ استراتيجية الدراسة المختارة وىي تمثيؿ األدوار. مناسبة ىذه الوحدة لمشؽ اإللكتروني مف البرنامج المقترح ،وذلؾ لعمؿ مادة تعميمية محوسبةتشتمؿ عمى صوت ،صورة ،أشكاؿ ،إثارة ،ودافعية.

وبذلؾ يكوف لمحاسوب دور فعاؿ وقوي في تدريس ىذه الوحدة.
ب – تـ تحميؿ وحدة اليندسة وتصنيؼ محتوى وأنشطة ىذه الوحدة وفؽ مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ
(البصري  ،التحميمي ،االستداللي غير الشكمي ،االستداللي الشكمي ،المجرد).
ج -صدؽ التحميؿ:
تـ عرض التحميؿ عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في طرؽ تدريس الرياضيات وذلؾ إلبداء

آرائيـ في عناصر التحميؿ ومحتوى التحميؿ ،حيث أظيروا موافقتيـ عمى التحميؿ واجراءاتو .
انظر أسماء المحكميف ممحؽ رقـ (.)8
د -ثبات التحميؿ:

تـ إعادة تحميؿ المادة الدراسية في وحدة اليندسة مرة أخرى مف قبؿ زميؿ آخر يعمؿ مدرساً

لمرياضيات وحاصؿ عمى درجة الماجستير في مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات.
وتـ التأكد مف درجة ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة ىولستي
معامؿ الثبات =

(طعيمة)181 :1987 ،

كالتالي:

ف  Xمتوسط االتفاؽ بيف المحمميف

(+1ف( )1-متوسط االتفاؽ بيف المحمميف)
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حيث (ف) ىي عدد المحمميف  ،وقد كانت نسبة التوافؽ  % 93وىي نسبة مرتفعة ومقبولة ،لذلؾ
تـ إعداد جدوؿ نسب تحميؿ الوحدة وفؽ ميارات التفكير اليندسي المعتمد حسب الجدوؿ رقـ ( )6التالي:
الجدكؿ رقـ ()6

تحميؿ مضمكف مكضكعات كحدة اليندسة لمصؼ الخامس األساسي " الجزء األكؿ "
في ضكء مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ

المكضكعات اليندسية

الرقـ

االستداللي

البصرم

التحميمي

غير

الشكمي

االستداللي
الشكمي

االستداللي
المجرد
الكامؿ

1

األشكاؿ كالمجسمات

7

4

2

0

0

2

أنكاع الزكايا

5

3

2

0

0

3

المنحنيات

5

3

1

0

0

4

المضمع

5

3

2

0

0

5

المضمع المنتظـ

5

4

2

1

0

6

الشكؿ الرباعي

9

4

2

0

0

7

متكازم األضالع

6

4

2

1

0

8

المعيف

5

2

1

1

0

9

المستطيؿ

5

2

1

1

0

10

المربع

5

3

1

1

0

11

المثمث

4

2

1

0

0

12

إنشاءات ىندسية

3

2

1

0

0

13

الدائرة

5

3

2

0

0

المجمكع الكمي 133

69

39

20

5

0

النسب المئكية

% 52

% 29

% 15

%4

%0

وقد اقتربت ىذه النتيجة كثي اًر مف نتائج دراسات سابقة مثؿ دراسة (عفانة ،)2002 ،ودراسة (الطنة،)2008 ،

وغيرىا مف الدراسات في تحميميـ لوحدات اليندسة في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية.

تحديد أبعاد االختبار:
بعد االطبلع عمى الكتب والمراجع التربوية ومراجعة وحدة اليندسة ،ومشاورة العديد مف أىؿ
االختصاص في مجاؿ تدريس الرياضيات ،واالطبلع عمى الدراسات السابقة واألخذ برأي المشرفيف

التربوييف ،ومشاورة العديد مف معممي الرياضيات ،تـ اختيار أربع مستويات في التفكير اليندسي لفاف ىيؿ،
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حيث تـ استثناء المستوى الخامس االستداللي المجرد لعدـ تناسبو مع خصائص المرحمة العمرية لعينة
الدراسة ،ولعدـ وجوده في نسب تحميؿ محتوى الوحدة المختارة وىذه المستويات ىي :
 المستوى البصري . -المستوى التحميمي.

 المستوى االستداللي غير الشكمي. -المستوى االستداللي الشكمي.

إعداد فقرات االختبار:
تـ االطبلع عمى عدد مف االختبارات والمقاييس والدراسات التي تتعمؽ بالتفكير اليندسي ،مثؿ

دراسة القرشي ( ،)2010عبد الحميد ( ،)2010حسف ( ،(2001الطنة ( ،)2008عفانة ( ،)2002ودراسة سعيد (،)2007
وغيرىا التي تـ االستفادة منيا في بناء فق ار ت االختبار والتي روعي أف تكوف:
 سميمة مف الناحية المغوية والعممية.-

محددة واضحة خالية مف الغموض.

-

منتمية لمحتويات المادة.

-

ممثمة لؤلىداؼ ولميارات التفكير.

مناسبة لمستوى الطمبة العقمي والعمري.

 -موزعة كؿ خمس فقرات بالترتيب عمى كؿ مستوى مف مستويات فاف ىيؿ األربعة.

الصكرة األكلية الختبار التفكير اليندسي:
في ضوء ما سبؽ تـ إعداد اختبار التفكير اليندسي في صورتو األولية ،فاشتمؿ عمى ( )21فقرة
مف نوع االختيار مف متعدد ،وبعدىا تـ تطبيقيا عمى العينة االستطبلعية.

التجربة االستطالعية لالختبار :

بعد إعداد االختبار بصػورتو األوليػة تػـ تطبيقػو عمػى عينػة اسػتطبلعية قواميػا ( )41طالبػاً وطالبػة

مف طمبة الصؼ الخامس األساسي اختيروا مف خارج عينة الدراسة ،وقد أجريت ىذه التجربة بيدؼ:




حساب معامبلت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
حساب مدى صدؽ وثبات االختبار.

تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة الدراسة كالتالي :

ت ػػـ حس ػػاب زم ػػف تأدي ػػة الطمب ػػة لبلختب ػػار ع ػػف طري ػػؽ المتوس ػػط الحس ػػابي ل ػػزمف تق ػػديـ الطمب ػػة ف ػػي العين ػػة
االستطبلعية لبلمتحاف ،فكاف زمػف متوسػط المػدة الزمنيػة التػي اسػتغرقيا طمبػة العينػة االسػتطبلعية يسػاوي

( ) 45دقيقة وذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية:
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زمف إجابة االختبار=

األخير
________________________األوؿ  +زمف إجابة
زمف إجابة الطالب
الطالب_______
____________________
2

وبعدىا تـ تحميؿ استجابات الطمبة عمى بنود االختبار بغرض:

ضبط االختبار إحصائيان كيشمؿ:
أ) معامل الصعوبة:
يقصد بمعامؿ الصعوبة" النسبة المئوية لعدد األفراد الذيف أجابوا عمػى كػؿ سػؤاؿ مػف االختبػار إجابػة
صحيحة مف المجموعتيف المحكيتيف العميا والدنيا (الكيالني كآخركف ،)447 :٠٢٢9 ،ويحسب بالمعادلة التالية:
معامل الصعوبة=

ع)ص)+د)ص)
ن

×011

حيث إف:
ع (ص) = عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة.

د (ص) = عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

ف = عدد أفراد المجموعتيف العميا والدنيا.

وبذلؾ فإف معامؿ الصعوبة يفسر عمى كؿ فقرة بأنو كمما زادت نسبة الصعوبة تكوف الفقرة أسيؿ،

والعكس صحيح.

وبتطبيؽ المعادلة السابقة وايجاد معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجد أف معامبلت

الصعوبة لكؿ الفقرات تقريباً تتراوح بيف)  ،)0.68- 0.41وكاف معامؿ الصعوبة الكمي ) ،(0.56وبيذه
النتائج تـ اإلبقاء عمى جميع فقرات االختبار ،وذلؾ لتدرج مستوى صعوبة االختبار.
ب) معامل التمییز:
تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وفؽ المعادلة التالية:
ع)ص)  -د)ص)
×011
معامل التمٌٌز=
ن
حيث إف:
ف= عدد األفراد في إحدى المجموعتيف.

ع (ص) = عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة.

د (ص) = عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
وبتطبيؽ المعادلة السابقة وايجاد معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وجد أف جميع معامبلت التمييز

لفقرات االختبار تراوحت بيف ( )1064 -1036في إجابات الفئتيف العميا والدنيا ،وقد بمغ معامؿ التمييز الكمي

) ،)1052ويقبؿ عمـ القياس معامؿ التمييز إذا بمغ أكثر مف) .)1021
ج

(الكيالني كآخركف)448 :٠٢٢9 ،

وبذلؾ تـ اإلبقاء عمى جميع فقرات االختبار ،والجدوؿ التالي رقـ ( )7يبيف معامبلت الصعوبة

والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار:
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الجدكؿ رقـ ()7

معامالت الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
معامالت

ـ
الصعكبة
0.45
1
0.59
2
0.50
3
0.55
4
0.55
5
0.59
6
0.68
7
0.55
8
0.45
9
0.68
10
معامل الصعوبة
الكلي

معامالت
التمييز
0.36
0.64
0.45
0.55
0.55
0.45
0.64
0.55
0.36
0.64
0.56

ـ

معامالت

الصعكبة
0.50 11
0.50 12
0.64 13
0.59 14
0.50 15
0.68 16
0.50 17
0.45 18
0.68 19
0.41 20
معامل التمییز
الكلي

معامالت
التمييز
0.64
0.64
0.55
0.64
0.45
0.64
0.45
0.55
0.64
0.45
0.52

ج) صدؽ االختبار:
ويقصػد بػػو أف يقػػيس االختبػػار مػػا وضػػع لقياسػػو فعػبلً  ،وحيػػث إف بنػػود االختبػػار قػػد اختيػػرت عمػػى
أسػاس قوتيػا التمييزيػة فػإف االختبػػار صػادؽ إلػى حػد مػػا وىنػاؾ الكثيػر مػف الطػػرؽ التػي يقػاس بيػا الصػػدؽ

واقتصرت الدراسة الحالية عمى نوعيف مف الصدؽ حيث إنيما يفياف بالغرض وىما:
 صدؽ المحكميف:

ممحؽ بأسماء المحكميف رقـ ()8

بع ػػد إع ػػداد االختب ػػار ف ػػي ص ػػورتو األولي ػػة ت ػػـ عرض ػػو عم ػػى مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف م ػػف ذوي

االختصػػاص فػػي المنػػاىج وطػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات ،ومش ػرفي ومعممػػي الرياضػػيات مػػف ذوي الخب ػرة ،

وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى :

 تمثيؿ فقرات االختبار لؤلىداؼ المراد قياسيا.
 تغطية فقرات االختبار لممحتوى.

 صحة فقرات االختبار لغوياً وعممياً.
 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طمبة الصؼ الخامس األساسي .
 مدى انتماء الفقرات إلى كؿ مستوى مف مستويات االختبار.

وقد أبدى المحكموف بعض المبلحظات واآلراء في االختبار منيا:

إعػػادة الصػػياغة لػػبعض األسػػئمة  -تبسػػيط المغػػة لػػبعض الفق ػرات بحيػػث تتناسػػب لمسػػتويات الطمبػػة ،وفػػي

ضوء تمؾ اآلراء تـ تعديؿ البلزـ بحيث بقي االختبار في صورتو النيائية مكوناً مف ( )20فقرة.
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 صدؽ االتساؽ الداخمي:
ويقصػػد بػػو قػػوة االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ مػػف مسػػتويات األىػػداؼ ،ودرجػػة االختبػػار الكميػػة وكػػذلؾ
درجػػة ارتبػػاط كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االختبػػار بمسػػتوى األىػػداؼ الكمػػي التػػي تنتمػػي إليػػو ،وجػػرى التحقػػؽ مػػف
صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينػة اسػتطبلعية مكونػة مػف ( )41طالبػاً وطالبػة،
مف خارج أفراد عينة الد ارسػة وتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػات كػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار
والدرجة الكمية لبلختبار والجدوؿ التالي رقـ ( )8يوضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ()8
معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار
معامؿ
معامؿ
ـ.
ـ.
االرتباط
االرتباط
**0.716
11
*0.335
1
*0.328
12
**0.559
2
**0.418
13
**0.745
3
**0.558
14
**0.716
4
**0.477
15
**0.417
5
**0.540
16
**0.808
6
**0.580
17
**0.592
7
**0.476
18
*0.338
8
*0.380
19
**0.519
9
**0.556
20
*0.394
10
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (10393 = )1017
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (10314 = )1015

يتضح مف الجػدوؿ السػابؽ أف جميػع الفقػرات دالػة إحصػائياً عنػد مسػتوى داللػة ( )1015 ،1017وىػذا يؤكػد

أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.
خ -ثبات االختبار:

ويقصد بو الحصػوؿ عمػى نفػس النتػائج عنػد تكػرار القيػاس باسػتخداـ نفػس األداة فػي نفػس

الظروؼ ،ويحسب معامؿ الثبات بطرؽ عديدة.

وقد تػـ إيجػاد معامػؿ الثبػات بطريقتػي التجزئػة النصػفية ،وكػودر -ريتشػارد سػوف  21عمػى

النحو التالي:

 طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحسػاب ثبػات االختبػار بطريقػة التجزئػة النصػفية،

إذ تػػـ تقسػػيـ االختبػػار إلػػى نصػػفيف فرديػػة وزوجيػػة ،فكػػاف معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف النصػػفيف يسػػاوي

(  )10811ثػػـ جػػرى تعػػديؿ الطػػوؿ باسػػتخداـ معادلػػة سػػبيرماف  /ب ػراوف فكػػاف معامػػؿ الثبػػات بعػػد

طمػئف إلػى صػحة
التعديؿ ( ،)10889وىذا يػدؿ عمػى أف االختبػار يتمتػع بدرجػة جيػدة مػف الثبػات تُ ْ
النتيجة التي يتـ الحصوؿ عمييا ،وتظير صبلحية االختبار واستخدامو في الدراسة.
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 طريقة ككدر -ريتشاردسكف Richardson and Kuder : 20
تػػـ اسػػتخداـ طريقػػة ثانيػػة مػػف طػػرؽ حسػػاب الثبػػات ،وذلػػؾ إليجػػاد معامػػؿ ثبػػات االختبػػار،

حيث حصؿ عمػى قيمػة معامػؿ كػودر ريتشاردسػوف 21لمدرجػة الكميػة لبلختبػار ككػؿ طبقػاً لممعادلػة
التالية :
م(ك–م)
ر - 1 = 21
ع 2ك
حيث إف :
ـ  :المتكسط

ؾ  :عدد الفقرات

ع : 2التبايف

فحصػػؿ عمػػى معامػػؿ كػػودر ريتشاردسػػوف  27لبلختبػػار ككػػؿ فكػػاف ( )0.861وىػػي قيمػػة

عالية تطمئف إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.

تصحيح االختبار:
حػػددت درجػػات االختبػػار بوضػػع درجػػة واحػػدة لئلجابػػة الصػػحيحة عمػػى كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االختبػػار

لتصبح أعمى درجة لبلختبار( )21درجة وأقؿ درجة لبلختبار (صفر).

 -2مقياس االتجاه نحك مادة الرياضيات :
بعد االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الد ارسػة واسػتطبلع رأي عينػة

مػػف المتخصصػػيف فػػي الرياضػػيات وعػػف طريػػؽ المقػػاببلت الشخصػػية ذات الطػػابع غيػػر الرسػػمي تػػـ بنػػاء
المقيػػاس عػػف طريػػؽ تحديػػد المجػػاالت الرئيسػػة التػػي شػػمميا المقيػػاس ،صػػياغة الفقػرات التػػي تقػع تحػػت كػػؿ
مجػػاؿ ،إعػػداد المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة والتػػي شػػممت ( )36فق ػرة موزعػػة عمػػى أربعػػة مجػػاالت ،حيػػث

أعطػػى لكػػؿ فق ػرة وزن ػاً وفػػؽ سػػمـ متػػدرج خماسػػي (أوافػػؽ بشػػدة ،أوافػػؽ ،محايػػد ،أعػػارض ،أعػػارض بشػػدة)،
أعطيت األوزاف التالية ( )،7 ، 2 ،3 ،4 ،5لمعرفة اتجاه الطمبة نحو مادة الرياضيات وبعد ذلؾ:
ضبط مقياس االتجاه نحك مادة الرياضيات:
 صدؽ المقياس:

تـ تقنيف فقرات المقياس وذلؾ لمتأكد مف صدقو كالتالي:
أ) صدؽ المحكميف:
ت ػ ػػـ ع ػ ػػرض المقي ػ ػػاس ف ػ ػػي ص ػ ػػورتو األولي ػ ػػة عم ػ ػػى مجموع ػ ػػة م ػ ػػف أس ػ ػػاتذة ج ػ ػػامعييف م ػ ػػف
المتخصصيف في الرياضيات ممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة  ،بعضػيـ
أعضػػاء ىيئػػة تػػدريس فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية ،وجامعػػة األقصػػى ،وجامعػػة األزىػػر ،وو ازرة التربيػػة

والتعم ػػيـ ،انظ ػػر الممح ػػؽ رق ػػـ ( ، )8حي ػػث ق ػػاموا بإب ػػداء آرائي ػػـ ومبلحظ ػػاتيـ ح ػػوؿ مناس ػػبة فقػ ػرات
المقياس ،ومدى انتماء الفقرات إلى كؿ مجػاؿ مػف المجػاالت األربػع لػو ،وكػذلؾ وضػوح صػياغاتيا
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المغوية ،وفي ضػوء تمػؾ اآلراء تػـ حػذؼ بعػض الفقػرات ،واعػادة صػياغة بعضػيا ،وتعػديؿ بعضػيا
اآلخر ليصبح عدد فقرات المقياس ( )32فقرة موزعة كما في الجدوؿ رقـ ( )9التالي:
الجدكؿ رقـ ()9

عدد فقرات المقياس حسب كؿ مجاؿ مف مجاالتو
عدد الفقرات

المجاؿ
البعد األوؿ :اتجاه الطمبة نحو طبيعة مادة الرياضيات

8

البعد الثاني :اتجاه الطمبة نحو قيمة مادة الرياضيات

8

البعد الثالث :اتجاه الطمبة نحو معمـ مادة الرياضيات

8

البعد الرابع :اتجاه الطمبة نحو االىتماـ بمادة الرياضيات

8

الدرجة الكمية

32

ب) صدؽ االتساؽ الداخمي:
جرى التحقؽ مف صدؽ االتسػاؽ الػداخمي بتطبيػؽ المقيػاس عمػى عينػة اسػتطبلعية مكونػة
مػػف ( )41طالب ػاً وطالب ػػة ،وتػػـ حسػػاب معام ػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف ب ػػيف درجػػات كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات
المقياس والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو حسب الجدوؿ رقـ (:)71
الجدكؿ رقـ ()10
معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ مع الدرجة الكمية لممجاؿ
معامالت االرتباط

البعد األوؿ :اتجاه

ـ

البعد الثاني :اتجاه

البعد الثالث :اتجاه

الطمبة نحو طبيعة الطمبة نحو قيمة مادة الطمبة نحو معمـ مادة
0
2
3
4
5
6
7
8

مادة الرياضيات

الرياضيات

الرياضيات

**0.666
**0.657
**0.766
**0.619
**0.715
**0.516
**0.540
**0.491

**0.609
**0.611
**0.707
**0.686
**0.778
**0.755
**0.706
**0.789

**0.656
**0.779
**0.622
**0.755
**0.662
**0.502
**0.596
**0.785

البعد الرابع :اتجاه
الطمبة نحو االىتماـ
بمادة الرياضيات
**0.665
**0.654
**0.564
**0.695
**0.724
**0.823
**0.684
**0.708

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (10393 = )1017
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (10314 = )1015
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يبيف الجدوؿ السابؽ معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كػؿ مجػاؿ والدرجػة الكميػة لفق ارتػو،
وي ػػدؿ ذل ػػؾ عم ػػى أف مع ػػامبلت االرتب ػػاط المبين ػػة دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ،)1010 ،1015ومع ػػامبلت
االرتبػاط محصػػورة بػيف المػػدى ( ،)1.823-1.490وكػػذلؾ قيمػة ر المحسػػوبة أكبػػر مػف قيمػػة ر الجدوليػػة
عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )1010ودرجػػة حريػػة ( )38والتػػي تس ػاوي ( ،)10314وبػػذلؾ تعتبػػر فق ػرات المقيػػاس
صادقة لما وضعت لقياسو.
ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لؤلبعاد ،تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كػؿ بعػد مػف
أبعاد المقياس واألبعاد األخرى ،كذلؾ كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية لممقياس والجدوؿ التػالي رقػـ ( )00يوضػح
ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ()11
مصفكفة معامالت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد المقياس كاألبعاد األخرل لممقياس ككذلؾ مع الدرجة الكمية
البعد األوؿ البعد الثاني :البعد الثالث :البعد الرابع:
:اتجاه الطمبة اتجاه الطمبة اتجاه الطمبة اتجاه الطمبة
نحو االىتماـ
نحو معمـ
نحو قيمة
الدرجة نحو طبيعة
الكلية
بمادة
مادة
مادة
مادة
الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات
البعد األوؿ :اتجاه
1
الطمبة نحو طبيعة مادة 0.863
الرياضيات
البعد الثاني :اتجاه
1
0.601
0.793
الطمبة نحو قيمة مادة
الرياضيات
البعد الثالث :اتجاه
1
0.663
0.680
0.909
الطمبة نحو معمـ مادة
الرياضيات
البعد الرابع :اتجاه
1
0.728
0.389
0.671
0.819
الطمبة نحو االىتماـ
بمادة الرياضيات
**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (10393 = )1017
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (10314 = )1015

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع المجػػاالت تػرتبط ببعضػػيا الػػبعض وبالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس

ارتباطاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)1010 ،1015وىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية
مف الثبات.

 ثبات المقياس :Reliability
تػػـ إج ػراء خط ػوات التأكػػد مػػف ثبػػات المقيػػاس وذلػػؾ فػػي مجػػاؿ تطبيقيػػا عمػػى أف ػراد العينػػة

االستطبلعية بطريقتيف وىما التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
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أ) طريقة التجزئة النصفيةSplit-Half method :
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية.
حي ػػث احتس ػػبت درج ػػة النص ػػؼ األوؿ لك ػػؿ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت المقي ػػاس وك ػػذلؾ درج ػػة
النصػػؼ الثػػاني مػػف الػػدرجات وذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف النصػػفيف ثػػـ جػػرى تعػػديؿ طػػوؿ
المجاؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براوف ) (Spearman-Brownالتالية:
2

ر=

1

ر7/2

+ر7/2

حيث ر = معامؿ الثبات الذي نريد الحصوؿ عميو .

ر

7/2

= معامؿ االرتباط بيف درجات األفراد عمى نصفي المقياس والجدوؿ رقـ ( )72يوضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ()12
معامالت االرتباط بيف نصفي كؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس
قبؿ التعديؿ كمعامؿ االرتباط بعد التعديؿ
المجاؿ

عدد الفقرات

معامؿ
االرتباط
قبؿ التعديؿ

معامؿ
االرتباط
مجاؿ
التعديؿ

البعد األكؿ :اتجاه الطمبة نحك طبيعة مادة الرياضيات

8

0.571

0.727

البعد الثاني :اتجاه الطمبة نحك قيمة مادة الرياضيات

8

0.584

0.737

البعد الثالث :اتجاه الطمبة نحك معمـ مادة الرياضيات

8

0.652

0.789

البعد الرابع :اتجاه الطمبة نحك االىتماـ بمادة الرياضيات

8

0.678

0.808

32

0.715

0.834

الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت الثبات كميا أعمى مف ( )10727وىػي معػامبلت ثبػات عاليػة وىػذا
يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة جيدة مف الثبات تطمئف إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
ب) طريقة ألفا كركنباخ:
تـ استخداـ طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفػا كرونبػاخ ،وذلػؾ إليجػاد
معامؿ ثبات المقياس حسب المعادلة التالية:
الفا =

ف

ف–7

7

الفا = معامؿ ثبات المقياس.

-

ع 2س = تبايف مفردات المقياس.

مجػ

ع

س

ع

2

2

س

حيث

ف = عدد مفردات المقياس.

ع = 2تبايف المقياس ككؿ.
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فحصػػمنا عمػػى قيمػػة معامػػؿ ألفػػا لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت المقيػػاس وكػػذلؾ لممقيػػاس ككػػؿ والجػػدوؿ
التالي رقـ ( )73يوضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ()13
معامالت ألفا كركنباخ لكؿ مجاؿ مف مجاالت المقياس
معامل ألفا
عدد الفقرات
المجاؿ
كرونباخ
البعد األوؿ :اتجاه الطمبة نحو طبيعة مادة الرياضيات
0.773
8
البعد الثاني :اتجاه الطمبة نحو قيمة مادة الرياضيات

8

0.857

البعد الثالث :اتجاه الطمبة نحو معمـ مادة الرياضيات

8

0.827

البعد الرابع :اتجاه الطمبة نحو االىتماـ بمادة الرياضيات

8

0.841

الدرجة الكمية

32

0.932

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معػػامبلت الثبػػات أعمػػى مػػف ( )0.773وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المقيػػاس
يتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.

خامسان :ضبط متغيرات الدراسة:
انطبلقاً مف الحرص عمى سبلمة النتائج ،وتجنباً آلثار العوامؿ الدخيمة لموصوؿ إلى نتائج صالحة

قابم ػػة لبلس ػػتعماؿ والتعم ػػيـ ،ت ػػـ تبن ػػي طريق ػػة " المجموعت ػػاف التجريبي ػػة والض ػػابطة باختب ػػاريف قب ػػؿ التجرب ػػة
وبع ػػدىا ،ويعتم ػػد عم ػػى تك ػػافؤ وتط ػػابؽ المجم ػػوعتيف م ػػف خ ػػبلؿ االعتم ػػاد عم ػػى االختبػ ػار القبم ػػي ،ومقارن ػػة
المتوسطات الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامؿ ،لذا تـ ضبط المتغيرات التالية:

 -1التكافؤ في العمر:

الجدكؿ رقـ ()14
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كقيمة الداللة كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير العمر قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح
مستكل
قيمة
االنحراؼ
"ت "
العدد المتكسط
المجمكعة
المتغير
الداللة
الداللة
المعيارم

العمر

تجريبية

92

10.038

0.733

ضابطة

92

9.945

0.967

تجريبية ذكور

46

10.048

0.741

ضابطة ذكور

46

9.935

0.929

تجريبية إناث

46

10.029

0.732

ضابطة إناث

46

9.954

1.014

0.460 0.741

غير دالة
إحصائياً

0.520 0.645

غير دالة
إحصائياً

0.688 0.403

غير دالة
إحصائياً
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يتضػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ع ػػدـ وج ػػود فػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة
والضابطة في متغير العمر قبؿ بدء التجربة وىذا يعني أف المجموعتيف متكافئتاف في العمر.

 -2التكافؤ في التحصيؿ في مبحث الرياضيات:

الجدكؿ رقـ ()15
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كقيمة الداللة كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ في الرياضيات قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح
مستكل
قيمة
االنحراؼ
"ت "
العدد المتكسط
المجمكعة
المتغير
الداللة
الداللة
المعيارم
التحصيؿ في الرياضيات

تجريبية

92

71.217

16.949

ضابطة

92

71.293

17.229

تجريبية ذكور

46

71.543

16.987

ضابطة ذكور

46

68.783

17.769

تجريبية إناث

46

70.891

17.092

ضابطة إناث

46

73.804

16.481

0.976 0.030

غير دالة
إحصائياً

0.448 0.762

غير دالة
إحصائياً

0.408 0.832

غير دالة
إحصائياً

يتضػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ع ػػدـ وج ػػود فػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة

والض ػػابطة ف ػػي متغي ػػر التحص ػػيؿ ف ػػي مبح ػػث الرياض ػػيات قب ػػؿ ب ػػدء التجرب ػػة وى ػػذا يعن ػػي أف المجم ػػوعتيف

متكافئتاف في مبحث الرياضيات.

 -3التكافؤ في التحصيؿ العاـ:

التحصيؿ العاـ

الجدكؿ رقـ ()16
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كقيمة الداللة كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغير التحصيؿ العاـ قبؿ تطبيؽ البرنامج المقترح
مستكل
قيمة
اال نحراؼ
"ت "
العدد المتكسط
المجمكعة
المتغير
الداللة
الداللة
المعيارم
118.215 589.293 92
تجرٌبٌة
غير دالة
0.902 0.123
114.835 587.185 92
ضابطة
إحصائياً
111.412 574.630 46
تجريبية ذكور
غير دالة
0.729 0.347
إحصائياً
ضابطة ذكور
107.099 566.717 46
تجريبية إناث

46

107.092 570.891

ضابطة إناث

46

106.481 573.804

0.408 0.832

غير دالة
إحصائياً

يتضػػح م ػػف الج ػػدوؿ الس ػػابؽ ع ػػدـ وج ػػود فػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة
والضابطة في متغير التحصيؿ العاـ قبؿ بدء التجربة وىػذا يعنػي أف المجمػوعتيف متكافئتػاف فػي التحصػيؿ

العاـ.
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 .4التكافؤ كالتطبيؽ القبمي إلختبار التفكير كمقياس االتجاه:

أ -تكافؤ مجمكعتي الطالبات في اختبار التفكير اليندسي قبؿ البرنامج:
الجدكؿ رقـ ()17
نتائج اختبار "ت"  T.testلممقارنة بيف طالبات المجمكعتيف في اختبار التفكير اليندسي القبمي
المتغير

المجمكعة

العدد

المتكسط

المستكل
األكؿ

تجريبية إناث

االنحراؼ
المعيارم

46

2.804

1.128

46

3.152

0.942

46

1.674

0.990

46

1.630

0.853

46

1.174

0.902

46

1.261

1.021

46

1.391

1.000

46

1.065

0.772

46

7.043

1.849

46

7.109

1.969

المستكل
الثاني
المستكل
الثالث
المستكل
الرابع
المجمكع

ضابطة إناث
تجريبية إناث

ضابطة إناث
تجريبية إناث

ضابطة إناث
تجريبية إناث

ضابطة إناث
تجريبية إناث

ضابطة إناث

"ت"

قيمة
الداللة

0.112 1.605
0.822 0.226
0.666 0.433
0.083 1.751
0.870 0.164

مستكل
الداللة

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً

ب -تكافؤ مجمكعتي الطالب في اختبار التفكير اليندسي قبؿ البرنامج :

الجدكؿ رقـ ()18
نتائج اختبار "ت"  T.testلممقارنة بيف طالب المجمكعتيف في اختبار التفكير اليندسي القبمي
المتغير

المجمكعة

العدد

المتكسط

المستكل
األكؿ

تجريبية ذكور

االنحراؼ
المعيارم

46

2.978

1.043

46

2.957

0.815

46

1.978

0.954

46

1.696

1.008

46

1.326

1.055

46

1.130

1.002

46

1.739

1.021

46

1.696

0.940

46

8.022

2.049

46

7.478

1.823

المستكل
الثاني
المستكل
الثالث
المستكل
الرابع
المجمكع

ضابطة ذكور
تجريبية ذكور

ضابطة ذكور
تجريبية ذكور

ضابطة ذكور
تجريبية ذكور

ضابطة ذكور

تجريبية ذككر
ضابطة ذككر

"ت"

قيمة
الداللة

0.912 0.111
0.171 1.381
0.364 0.912
0.832 0.213
0.182 1.344

مستكل
الداللة

غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
غير دالة
إحصائياً
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ت -تكافؤ مجمكعتي الطالبات في مقياس االتجاه نحك مادة الرياضيات قبؿ البرنامج :
الجدكؿ رقـ ()19
نتائج اختبار "ت"  T.testلممقارنة بيف طالبات المجمكعتيف في مقياس اال تجاه القبمي
المتغير

المجمكعة

العدد

المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

انجعذ األول :اردبه
انطهجخ نسى طجيعخ
يبدح انريبضيبد
انجعذ انثبني :اردبه
انطهجخ نسى قيًخ يبدح
انريبضيبد
انجعذ انثبنش :اردبه
انطهجخ نسى يعهى يبدح
انريبضيبد
انجعذ انراثع :اردبه
انطهجخ نسى االهزًبو
ثًبدح انريبضيبد

ردريجيخ إنبس

46

27.543

3.897

ضبثطخ إنبس

46

26.957

4.147

ردريجيخ إنبس

46

30.457

6.889

ضبثطخ إنبس

46

28.261

6.009

ردريجيخ إنبس

46

28.565

4.569

ضبثطخ إنبس

46

27.239

4.154

ردريجيخ إنبس

46

29.500

5.374

ضبثطخ إنبس

46

27.391

5.031

المجمكع

تجريبية إناث 16.151 116.065 46
ضابطة إناث

14.786 109.848 46

"ت"

قيمة
الداللة

مستكل
الداللة

0.700

0.486

غير دانخ
إزصبئيب

0.107

غير دانخ
إزصبئيب

0.149

غير دانخ
إزصبئيب

0.055

غير دانخ
إزصبئيب

1.629
1.457
1.943

0.057 1.926

غير دالة
إحصائيان

ث -تكافؤ مجمكعتي الطالب في مقياس االتجاه نحك مادة الرياضيات قبؿ البرنامج :
الجدكؿ رقـ ()20

نتائج اختبار "ت"  T.testلممقارنة بيف طالب المجمكعتيف في مقياس االتجاه القبمي
المتغير

المجمكعة

العدد

المتكسط

انجعذ األول :اردبه
انطهجخ نسى طجيعخ
يبدح انريبضيبد
انجعذ انثبني :اردبه
انطهجخ نسى قيًخ
يبدح انريبضيبد
انجعذ انثبنش :اردبه
انطهجخ نسى يعهى
يبدح انريبضيبد
انجعذ انراثع :اردبه
انطهجخ نسى االهزًبو
ثًبدح انريبضيبد

تجريبية ذكور

االنحراؼ
المعيارم

46

29.370

3.466

ضابطة ذكور

46

28.109

4.886

تجريبية ذكور

46

30.065

6.926

ضابطة ذكور

46

29.761

6.183

تجريبية ذكور

46

27.022

7.875

ضابطة ذكور

46

28.522

5.378

تجريبية ذكور

46

28.239

6.045

ضابطة ذكور

46

27.761

6.301

تجريبية ذكور
ضابطة ذكور

115.283 46

18.536

114.152 46

15.996

انًدًىع

"ت"

قيمة
الداللة

مستكل
الداللة

0.157 1.427

غير دالة
إحصائياً

0.825 0.222

غير دالة
إحصائياً

0.289 1.067

غير دالة
إحصائياً

0.711 0.371

غير دالة
إحصائياً

0.755 0.313

غير دالة
إحصائياً
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مالحظات عمى الجداكؿ رقـ (:)20( ،)19( ،)18( ،)17
يتضػػح مػػف الجػػداوؿ السػػابقة أنػػو وفػػي جميػػع الجػػداوؿ ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد
مستوى داللػة ( ) =1015بػيف طالبػات وطػبلب المجموعػة الضػابطة والمجموعػة التجريبيػة فػي مسػتويات

اختبار التفكير اليندسي القبمي ،وفي أبعاد مقياس االتجاه القبمي مما يؤكد عمى أف المجموعتيف متكافئتػاف
مف حيث مستوياتيـ في ميارات التفكير اليندسي ،ومف حيث اتجاىيـ نحو مادة الرياضيات.

سادسان :أساليب المعالجة اإلحصائية:
تػػـ فػػي ىػػذه الد ارسػػة تفريػػغ المعمومػػات فػػي برنػػامج  SPSSاإلحصػػائي إلخ ػراج النتػػائج ،وتػػـ اسػػتخداـ
األساليب اإلحصائية التالية:
 -7المتوسطات الحسابية.

 -2اختبار .T.test independent sample

 -3معامبلت الصعوبة والتمييز لضبط فقرات اختبار التفكير اليندسي.
 -4اختبار .Mann-WhitneTest

 -5معامؿ إيتا d ،إليجاد حجـ التأثير.
 -6إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف " ." Pearson

 -7إليجاد معامؿ الثبات تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف برواف لمتجزئة النصفية المتساوية،
ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.
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المبحث الثاني
البرنامج المقترح
أكالن  :اإلطار العاـ لمبرنامج المقترح
ثانيان  :تقكيـ ،ضبط كفاعمية البرنامج
ثالثان  :نمكذج البرنامج المقترح
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تػػػػـ االطػػػػالع عم ػػى األدب الترب ػػوي والبػ ػرامج المقترح ػػة ف ػػي الد ارس ػػات الس ػػابقة ،والكت ػػب التربوي ػػة،
والمجػػبلت التربويػػة المحكمػػة ،والػػدوريات لكػػي نعػػد برنامج ػاً مبلئم ػاً معتمػػداً عمػػى اسػػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار
لتنمية التفكير اليندسي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسػي بغػزة فػي مػادة الرياضػيات واتجاىػاتيـ نحوىػا،
وقػد نبعػػت الفكػرة المحوريػة فػػي بنػػاء البرنػػامج مػف خػػبلؿ اختيػػار اسػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار وىػػي اسػػتراتيجية

حديثة في التعمـ النشط ،تضػع الطمبػة فػي صػميـ العمميػة التعميميػة ،وتعتمػد عمػى الػدراما ومسػرحة المنػاىج
المتجذرة في ثقافة الطمبة الحياتية ،والمحببة إلى نفوسػيـ ،ويػتـ تػدريس وحػدة اليندسػة فػي الجػزء األوؿ مػف

كتػػاب الرياضػػيات لمصػػؼ الخػػامس األساسػػي لمجمػػوعتي الد ارسػػة ،بحيػػث تػػدرس المجموعػػة التجريبيػػة ىػػذه
الوحػػدة عػػف طريػػؽ البرنػػامج المقتػػرح ،وتػػدرس المجموعػػة الضػػابطة نفػػس الوحػػدة المختػػارة بالطريقػػة التقميديػػة

العادية.

ومػػف ىنػػا سػػيتـ الحػػديث عػػف اإلطػػار العػػاـ لمبرنػػامج مػػف حيػػث أىدافػػو ومحت ػواه ،ثػػـ الحػػديث عػػف

أسػػاليب التقػػويـ المسػػتخدمة فػػي البرنػػامج ،وكيفيػػة ضػػبطو ،وقيػػاس فاعميتػػو ،ثػػـ عػػرض البرنػػامج ومكوناتػػو

بالتفصيؿ في صورتو النيائية.

أكالن :اإلطار العاـ لمبرنامج المقترح

حيث إف الحديث عف اإلطار العاـ لمبرنامج المقترح المعتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار

سيتطرؽ إلى أىداؼ ىذا البرنامج المقترح ،ومحتواه ،كما يمي:

 -1أىداؼ البرنامج المقترح :تـ تحديد أىداؼ البرنامج المقترح فيما يمي:
أ -اليدؼ العاـ:
تنميػػة التفكيػػر اليندسػػي لطمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػي بقطػػاع غ ػزة ،وكػػذلؾ تنميػػة اتجاىػػاتيـ

اإليجابية نحو مادة الرياضيات.

ب -األىداؼ الخاصة:

 ييدؼ البرنامج إلى جعؿ الطالب محور العممية التعميمية.
 تنمية قدرة الطالب عمى التفكير بشكؿ عاـ ،وعمى التفكير الرياضي واليندسي بشكؿ خاص.
 توجيو قدرات الطالب نحو المشاركة في صناعة الق اررات التي تخصو.

 تمكػػيف الطالػػب مػػف التعامػػؿ مػػع أسػػاليب حػػؿ المشػػكبلت بأنواعيػػا المختمف ػة ،خصوص ػاً عنػػدما
يعيش الطالب في مواقؼ درامية مشابية لممواقؼ الحياتية.

 تنمية ثقافة الطالب واتجاىاتو اإليجابية نحو مادة الرياضيات.
 يتعرؼ الطالب إلى قدراتو وشخصيتو ومواىبو المختمفة.

 تعزيز ثقة الطالب بنفسو وتحقيؽ ذاتو واعتماده عمى نفسو.

 اكتساب الطالب ثروة لغوية ورياضية تمكنو مف التعبير والتواصؿ مع اآلخريف.

 اكتساب الطالب ميوالً إيجابية نحو الرياضيات بشكؿ عاـ ،واليندسة بشكؿ خاص.
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 -2محتكل البرنامج المقترح:
تـ اختيار وحدة اليندسة مف الجزء األوؿ لكتاب الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي ،مع اختيار

استراتيجية حديثة مف استراتيجيات التعمـ النشط ،وىػي اسػتراتيجية تمثيػؿ األدوار لصػياغة محتػوى البرنػامج
ودروسػػو التػػي تتناسػػب مػػع تنميػػة مسػػتويات التفكيػػر اليندسػػي لفػػاف ىيػػؿ ،خصوص ػاً األربػػع األولػػى وىػػي

(البصري ،التحميمي ،االستداللي غير الشكمي ،االستداللي الشكمي) ،وقد تكونت دروس البرنامج مف:
 نموذج تحضير الدرس بأىدافو وأنشطتو وأدوات التقويـ فيو.
 نموذج تخطيط الدرس وفؽ استراتيجية تمثيؿ األدوار.
 نموذجيف ممسرحيف لمدرس.

 نشاط لكؿ درس يحوي أسئمة داعمة لمتفكير اليندسي حسب مستويات فاف ىيؿ.

وقد جاء محتوى البرنامج متوافقػاً مػع مػا يقػوـ بػو المعمػـ مػف خطػوات لتػدريس الطمبػة ،فيبػدأ المعمػـ

بمعرفػػة عن ػواف ومحتػػوى الػػدرس ،وقػػد تػػـ تحديػػد دروس البرنػػامج مػػف وحػػدة اليندسػػة فػػي كتػػاب الرياضػػيات
األوؿ لمص ػػؼ الخ ػػامس األساس ػػي ،ث ػػـ يق ػػوـ الم ػػدرس بالتحض ػػير الي ػػومي المعت ػػاد لم ػػدرس وق ػػد ت ػػـ تجيي ػػز

التحضير لكؿ درس والذي يستخدمو المعمـ أو يستعيف بو في تجييز تحضيره الذي يتناسب مع شخصيتو،

ولكػػي يتعػػود المعمػػـ عمػػى تنفيػػذ درس عػػف طريػػؽ اسػػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار فقػػد تػػـ دعػػـ البرنػػامج بمخطػػط
تفصيمي لكؿ درس يبيف لممعمـ خطوات سيره مرتبة أثناء التنفيذ ،ويكوف المعمـ قد ق أر واختار نموذج النص

المسرحي لمدرس مف بيف النماذج الموجودة مع البرنامج المقترح.

يب ػػدأ المعم ػػـ بع ػػد التحض ػػير لم ػػدرس وأخ ػػذ ص ػػورة ذىني ػػة ع ػػف مخط ػػط ال ػػدرس واستحض ػػار ال ػػنص

المسػػرحي بتحديػػد األدوار المنوطػػة بػػو وبكػػؿ شخصػػية مػػف شخصػػيات الػػنص المسػػرحي ،ثػػـ مػػف معرفتػػو
بخصائص طبلبػو وامكانػاتيـ يسػتطيع توزيػع أدوار التمثيػؿ عمػييـ ومسػاعدتيـ بالشػرح والتػدريب عمييػا قبػؿ

الحصة مع ضرورة أف يشمؿ تمثيؿ الدروس معظـ طمبة الفصؿ بالتوالي.

يستطيع المعمـ االستعانة بالنماذج الممسرحة في البرنامج ويسػتطيع تعػديميا باإلضػافة أو الحػذؼ،

كما ويستطيع تنفيذ نماذج أخرى مف إعداده أو مف إعداد غيره لو وجدىا مناسبة أكثر.

بع ػػد تنفي ػػذ المس ػػرحية يش ػػرع المعم ػػـ م ػػع طمبت ػػو بط ػػرؽ مختمف ػػة نظري ػػة وعممي ػػة وباس ػػتخداـ حقيب ػػة

الرياضيات في المدرسة باسػتنباط المفػاىيـ اليندسػية مػف العمػؿ المسػرحي وضػرب األمثمػة التػي تؤكػد عمػى

تحقؽ أىداؼ العرض المسرحي المعرفية ،الوجدانية والميارية.

بعد ذلؾ يقوـ المعمـ باالستعانة بالنشاط الموجود نياية كؿ درس لوضػع أنشػطة اختباريػة وتقويميػة

مختمفة تعطيو تغذية راجعة عف مدى استفادة الطمبة مف العػرض المسػرحي ،مػع مبلحظػة أف األنشػطة فػي

تقيػد المعمػـ بالنشػاط وتقديمػو كمػا ىػو ،بػؿ
البرنامج ليست أوراؽ عمػؿ جػاىزة لمطمبػة ،فمػيس ىنػاؾ ضػرورة ل ّ
يجػػب عػػرض األنشػػطة بطػػرؽ متنوعػػة جماعيػػة أو فرديػػة مػػع التأكيػػد عمػػى أف ترتيػػب األسػػئمة فػػي أنشػػطة
البرنامج بعد الدروس تعبر قدر االمكاف عف مستويات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي.
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ثانيان  :تقكيـ ،ضبط كفاعمية البرنامج المقترح
والمقصػػود بػػالتقويـ ىػػو إصػػدار حكػػـ عمػػى البرنػػامج المقتػػرح فػػي مراحمػػو المختمفػػة مػػف حيػػث

التخطػػيط والتنفيػػذ والتقػػويـ ذاتػػو ،مػػع ذكػػر أسػػاليب التقػػويـ المتبعػػة ،واالنتقػػاؿ بعػػدىا لمحػػديث عػػف ضػػبط
وتقنيف البرنامج ليخرج في صورتو النيائية ،ثـ قياس فاعمية البرنامج المبدئية في صورتو النيائية كالتالي:

 -1أساليب تقكيـ البرنامج المقترح:
لمعرفة مدى تحقؽ أىػداؼ البرنػامج ومتابعػة التقػدـ فػي تنفيػذ البرنػامج وتشػخيص الصػعوبات التػي

تواجو الطمبة أثناء التنفيذ ،وكذلؾ الحصوؿ عمى تغذية راجعة وتقنيف ،فقد تـ استخداـ أنواع التقويـ التالية:
أ .التقكيـ القبمي:
حيث يتـ تطبيؽ أداتي الدراسة عمى مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية ،وىمػا اختبػار

التفكير اليندسي ومقياس االتجاه قبؿ البدء في التجربػة ،بيػدؼ ضػبط المتغيػرات ،وبيػدؼ مقارنػة
النتائج مع التطبيؽ البعدي لمعرفة مدى فاعمية البرنامج المقترح.
ة .التقكيـ التككيني:
حيث يقوـ المعمـ بمتابعة ومبلحظة أداء الطمبة ،وفحػص أوراؽ العمػؿ واألدوار التػي يقػوـ

بيا الطمبة ،والمتابعة المستمرة أثناء تنفيذ كؿ خطوة مف خطوات دروس البرنامج.
ج .التقكيـ الختامي :

وىػػو يتعمػػؽ بػػالتقويـ فػػي نيايػػة كػػؿ درس مػػف دروس البرنػػامج ،ويتعمػػؽ بػػالتطبيؽ البعػػدي
ألدات ػػي الد ارس ػػة عم ػػى مجم ػػوعتي الد ارس ػػة الض ػػابطة والتجريبي ػػة ،وىم ػػا اختب ػػار التفكي ػػر اليندس ػػي

ومقياس االتجاه بعد التجربة.

 -2ضبط البرنامج المقترح:
عرض البرنامج في صورتو األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في

الرياضيات ممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة  ،بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في
الجامعة اإلسبلمية ،جامعة األقصى ،جامعة األزىر ،وو ازرة التربية والتعميـ ،انظر الممحؽ رقـ (.)8
وذلؾ إلبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ مف حذؼ أو تعديؿ أو إضافة مف خبلؿ تعبئة استمارة إبداء

الرأي بالبرنامج لتحديد درجة مناسبة البرنامج المقترح ،انظر ممحؽ رقـ ( ،)3حيث تـ االستفادة مف آرائيـ
في الوصوؿ إلى صورة البرنامج النيائية والتأكد مف صبلحيتو لمتطبيؽ ،ليحقؽ اليدؼ الذي وضع لو.
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 -3فاعمية البرنامج المقترح:
تـ استخداـ نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ ،لمتأكد مف فاعمية البرنامج المقترح والمعادلة المستخدمة
ىي :

(عفانة)31 :2001 ،

ـ – 2ـ1

ـ – 2ـ1

فعالية البرنامج المقترح = نسبة الكسب المعدؿ =

ف – ـ7

+

ف

حيث إف:

ـ،7ـ 2ىما متوسطا درجات االختبار البعدي والقبمي عمى الترتيب ،ف ىي الدرجة النيائية لبلختبار،

وعند تطبيؽ المعادلة وجد أف نسبة الكسب المعدؿ = ( ،)7068وىذه النسبة أكبر مف  702وىذا يدؿ عمى

فاعمية البرنامج المقترح.

ثالثان :نمكذج البرنامج المقترح
قبؿ العرض التفصيمي لمبرنامج المقترح ،سيتـ عرض الجدوؿ رقـ ( )27وىو يتضمف دروس وحدة

اليندس ػػة لمص ػػؼ الخ ػػامس األساس ػػي " الج ػػزء األوؿ " ،مض ػػافاً إليي ػػا أدوات الد ارس ػػة م ػػف اختب ػػار لمتفكيػ ػػر
اليندسي ،ومقياس لبلتجاه ،موزعة عمى عدد الحصػص المطموبػة لتنفيػذ البرنػامج ،وبعػدىا سػنتناوؿ عػرض

كػػؿ درس عمػػى حػػدة مػػف حيػػث " التحضػػير ،التخطػػيط ،مسػػرحيات لمػػدرس ،والنشػػاط اإلث ارئػػي " ،وذلػػؾ عمػػى

النحو التالي:

الجدكؿ رقـ ()21

جدكؿ تكزيع دركس كحدة اليندسة لمصؼ الخامس األساسي " الجزء األكؿ "
ـ

الدرس

عدد الحصص

ـ

الدرس

عدد الحصص

0

اختبار التفكير اليندسي

1

8

المعيف

2

0

مقياس االتجاه

1

9

المستطيؿ

2

1

األشكاؿ والمجسمات

2

10

المربع

2

2

أنواع الزوايا

2

11

المثمث

2

3

المنحنيات

2

12

إنشاءات ىندسية

2

4

المضمع

2

13

الدائرة

2

5

المضمع المنتظـ

2

0

اختبار التفكير اليندسي

1

6

الشكؿ الرباعي

2

0

مقياس االتجاه

1

7

متوازي األضبلع

2

0

المجموع
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اندرش األول
األشكال

اذلندضيت

واجملطماث
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الدرس األكؿ :مسرحية بعنكاف (عالـ األزياء اليندسية) -األشكاؿ كالمجسمات
النص المسرحي:
تتشاجر األشكاؿ اليندسية المستوية مثؿ :المربع ،والمثمث ،والدائرة ،والمستطيؿ ،مع المجسمات مثؿ
األسطوانة ومتوازي المستطيبلت والمكعب واليرـ والمخروط والكرة وتريد كؿ منيا أف تعرض نفسيا في
عالـ األزياء أوال ثـ تدخؿ المذيعة لمجميور وتقوؿ ليـ:

المذيعة :السبلـ عميكـ ننقؿ لكـ اآلف البث المباشر في آخر صفحة في عالـ األزياء مف نوع جديد وىو

عالـ األزياء عند األشكاؿ اليندسية ثـ تبدأ األشكاؿ تعرؼ الناس عمى خواصيا كؿ عمى حده .

المربع :أنا المربع شكمي ظريؼ وجميؿ ،أنا مضمع منتظـ حيث إف أضبلعي األربعة متساوية في الطوؿ
وزواياي األربعة متساوية في القياس.

المثمث :أنا شكؿ ىندسي مستو ولي ثبلثة أضبلع وثبلثة زوايا ولذلؾ يسمونني المثمث وأنقسـ إلى نوعيف
مثمث منتظـ أي أضبلعي الثبلثة متساوية في الطوؿ وزواياي الثبلثة متساوية في القياس أو أف أكوف

غير منتظـ أي أضبلعي مختمفة في الطوؿ وزواياي مختمفة في القياس.

في كؿ ضمعيف متقابميف متساوياف في
المستطيؿ :أنا المستطيؿ ،فأنا طويؿ وجميؿ وأشبو المربع ولكف ّ
الطوؿ وزواياي األربعة قوائـ.
الدائرة :أنا  -أنا  -أنا  -أنا الدائرة أنا أدوخ مف كثرة الدوراف فأنا أدور حوؿ نقطة ثابتة ىي مركز الدائرة
وعمى مسافة ثابتة وأصنع خطاً منحنياً مقفبلً كي أصبح دائرة .

األسطكانة :تعمؿ شكؿ مزمار ،توت ،توت ،توت أنا األسطوانة ولي قاعدتاف كؿ منيا عمى شكؿ دائرة،
ويصنعوف مني خراطيـ المياه ،وعمب الصمصة ،وما ألذ الفوؿ المدمس في عمبتو األسطوانية ،والتونة،

وكذلؾ المزمار ىذا {مع النفخ فيو}.

متكازم المستطيالت :أنا متوازي المستطيبلت ،أنظروا ما أجممني حينما يضعوف بي اليدايا والجوائز
لممتفوقيف ،فأن ا مثؿ الصندوؽ ،وأوجيي الجانبية عمى شكؿ مستطيؿ ولي ستة أوجو وثمانية رؤوس
و12حرفا وال ننسى الشوكوالتة التي توضع بداخمي أرأيتـ ما أروعني.

المكعب :ىؿ تذكرونني ،فأنا المكعب الذي تمعبوف بي لعبة السمـ والحية { ونرمي لعبة عمى المشاىديف
لمضحؾ} فأنا مجسـ لي ستة أوجو وجميعيا منتظمة وعمى شكؿ مربع ولي ثمانية رؤوس ،و 12حرفا.

اليرـ :أنا خوفو وخفرع ومنقرع ,أنا األىرامات الموجودة في مصر ،إنو تراث رائع ،أنظروا إلى ىذا اليرـ،
لو رأس مدببة وقاعدتو مضمعة وأوجيو الجانبية عمى شكؿ مثمثات.
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المخركط :أنا المخروط الذي تضعوف بي البوظة ،وتصنعوف مني مظمة لمجموس عمى شاطئ البحر ما
أجممني! لي رأس مدببة ،ولي قاعدة عمى شكؿ دائرة ،وال تنسوا أف تحممونني عندما يسقط المطر.
ٍ
مالحظة :أثناء العرض نستمع إلى أنشودة عف األشكاؿ اليندسية.
أنشكدة األشكاؿ اليندسية
نحف األشكاؿ اليندسية

تجدونا في كؿ مكاف

أشكاؿ أشكاؿ

أشكاؿ أشكاؿ

نحف األشكاؿ اليندسية

ىيا ىيا يا أشكاؿ

نبني نعمر األوطاف

ىيا نعمر ىذا الكوف

ىيا نبني ىيا نصنع

ىيا ننشئ ىيا نرفع

وأنت أنت يا مثمث

وأنت أيضاً يا معيف

وأنت أنت يا متوازي

ىيا لمعمؿ المتفاني

وال ننسى الدائرة

رمز الحياة السائرة

وىذا ىذا المستطيؿ

كـ ىو جميؿ وطويؿ

نحف األشكاؿ نحف األشكاؿ

تجدونا في كؿ مكاف

نحف األشكاؿ نحف األشكاؿ

نحف مف صنع اإلنساف

حتى ينتج حتى يبدع

حتى يبتكر األشكاؿ

أشكاؿ أشكاؿ

أشكاؿ أشكاؿ

شك اًر شك اًر يا رباه

وىبت العقؿ لئلنساف

انتيت المسرحية
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الدرس األكؿ :مسرحية بعنكاف (القاضي الحكيـ) -األشكاؿ كالمجسمات

النص المسرحي:

يدخؿ شخص ليخاطب الجميور قائبلً :مرحباً أع ازئي الطمبة يسرني اليوـ أف أروي لكـ قصة القاضي
الحكيـ ،أظنكـ لـ تسمعوىا مف قبؿ ولكني أظنيا ستعجبكـ إف شاء ار كيؼ ال وىي تتحدث عف مشكمة
حدثت بيف األشكاؿ اليندسية وأخرى بيف المجسمات ،ما رأيكـ أف ننتقؿ إلى قاعة المحكمة حيث حدثت

المشكمة.

المشيد األكؿ

يكوف القاضي جالساً في مكانو وشخصاف يجمساف أمامو شارفاً عمى حؿ مشكمتيما ويسمماف عمى القاضي

ويشكرانو وفي ىذه المحظة يأتي أحد الحراس يصيح ويقوؿ:

الحارس األكؿ :سيدي القاضي  ...سيدي القاضي
القاضي :ماذا ىناؾن

الحارس األكؿ :لدينا بباب المحكمة عدد مف المتخاصميف زاد الشجار بينيـ وىـ يطمبوف رؤيتؾ في

الحاؿ.

القاضي :ومف ىـ ىؤالء المتخاصموفن

الحارس األكؿ  :الجماعة تسمي نفسيا بمجموعة األشكاؿ اليندسية .

القاضي :أدخؿ واحداً منيـ يمثميـ.

الحارس األكؿ :حاضر سيدي القاضي.
القاضي يعاود ترتيب أوراقو ومكتبو  ...إلخ.
يدخؿ المربع ،يسمـ عمى القاضي.

القاضي :ما المشكمةن

المربع :حضرة القاضي مشكمتي مع رفاقي في مجموعة األشكاؿ اليندسية المستوية المثمث ،والمستطيؿ،
والدائرة منذ فترة طويمة وكانت المشكمة كما يمي  :أردنا أف نختار مف بيننا شكبلً ىندسياً يمثمنا أماـ الناس

لكننا لـ نتفؽ.

القاضي :لماذا اختمفتـن

المربع :ألف لكؿ واحد منا صفة تختمؼ عف اآلخر فأنا المربع مف عائمة األشكاؿ اليندسية المستوية ومف
في متساو ،األضبلع متساوية ،الزوايا متساوية وكؿ واحدة منيا قياسيا  90درجة،
صفاتي أف كؿ ما ّ
األقطار متساوية ومتعامدة.

القاضي :جيد وماذا عف صاحبؾ المثمثن

المربع :نعـ وأنا أحمؿ صورتو معي ألني أحبو.
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في ىذه األثناء يخرج المربع صورتو ( شكؿ مربع ) بالخطأ ويعطييا لمقاضي ويقوؿ القاضي عندىا يا ار
إنو يشبيؾ تماماً ثـ يتراجع المربع سريعاً ويقوؿ آسؼ يا حضرة القاضي ىذه صورتي أنا المربع عذ اًر ىا
ىي صورة رفيقي المثمث ويحمؿ عدة أشكاؿ لممثمث ىذا وىو صغير وىذا وىو ابف  7سنوات عندما بدأ

الصبلة وأنيى الصؼ األوؿ وىذه صورتو وىو في الصؼ الخامس.

القاضي :حسنا ،وما صفاتو يا بنين
المربع :ما رأيؾ أف تسمع منون

القاضي :حسنا  ...أييا الحارس أدخؿ المثمث لو سمحت.
الحارس الثاني :حاضر سيدي القاضي.

يدخؿ المثمث ويسمـ عمى القاضي ويأخذ مكانو.

القاضي :ىبل حدثتنا عف صفاتؾ.

في تجد منو ثبلثة ،فأضبلعي
المثمث :أنا مضمع ثبلثي مف جماعة األشكاؿ اليندسية المستوية كؿ شيء ّ
ثبلثة ،وزواياي ثبلثة ورؤوسي ثبلثة حضرة القاضي.

القاضي :نعـ تفضؿ.

المثمث :أرى صو اًر لي عندؾ.

القاضي :نعـ ىذه الصور مف صاحبؾ المربع.
المثمث يصؿ مكتب القاضي ويتناوؿ مثمثاً منتظماً ويقوؿ لمقاضي.

المثمث :ىذه صورتي وأنا في الصؼ الخامس ويسمونني المثمث المنتظـ.

القاضي :ولماذا يسمونؾ المثمث المنتظـن

المثمث :باختصار أضبلعي الثبلثة متساوية وزواياي الثبلثة متساوية وقياس كؿ واحدة  60درجة.

المثمث :وىذه صورتي وأنا في الصؼ األوؿ ويسمونني بالمثمث غير المنتظـ ألف أضبلعي مختمفة في
الطوؿ وزواياي مختمفة في القياس.

المربع :حضرة القاضي ىذا بالنسبة لممثمث أما أخي المستطيؿ فيو باختصار يشبيني ومف صفاتو أف
أضبلعو المتقابمة متوازية ومتساوية وأحد الضمعيف المتجاوريف أطوؿ مف اآلخر فيو أطوؿ مني وقطراه
متساوياف غير أف لنا نفس الزوايا فزوايا المستطيؿ قوائـ مثمي أي قياس كؿ واحدة  90درجة .

القاضي :ىؿ معؾ صورة لو.

المربع طبعاً تفضؿ سيدي القاضي.

يعاود القاضي تفحص الشكؿ ( الصورة ) ويعيد عمى مسامع الحضور الصفات المذكورة أعبله.

القاضي :حسناً ىؿ انتيينا.
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المربع :ال يا سيدي بقيت صاحبتنا الدائرة وىي بالخارج مع أخي المستطيؿ ىؿ تسمح ليما بالدخوؿن

القاضي :نعـ ولـ ال ،أييا الحارس أدخؿ الدائرة والمستطيؿ.
الحارس الثاني :حاضر سيدي القاضي.

المستطيؿ :مرحباً سيدي القاضي.

القاضي :أىبلً بؾ لقد حدثني عنؾ أخوؾ المربع وأراني صورتؾ.

المستطيؿ  :إذف ال داعي ألف أتحدث عف نفسي فأنا أثؽ بما قالو عني أخي المربع.

المربع :شك اًر بارؾ ار فيؾ.

الدائرة :طمبتني سيدي القاضي ،ىؿ أتحدثن

القاضي :نعـ تفضمي لكف باختصار إذا سمحت ما ىي صفاتؾن

الدائرة :أنا مف عائمة األشكاؿ اليندسية المستوية أنا كما ترى أخمو مف األضبلع غير أني أتكوف مف
نقطتيف األولى ثابتة ىي مركزي واألخرى تتحرؾ في بعد ثابت ىي محيطي وتتحرؾ كأنيا مربوطة في
خيط ثابت أنظر سيدي القاضي ىذه صورتي.

القاضي :إنيا صورة جميمة ىذا مركزؾ وىذا محيطؾ الذي ينتج مف تحرؾ ىذه النقطة شيء طيب وجميؿ
لكف يا أبنائي أنا حتى ىذه المحظة لـ أعرؼ ما ىي مشكمتكـ.

المربع :قمت لؾ سيدي القاضي أننا اختمفنا في اختيار ممثؿ عف األشكاؿ اليندسية المستوية.

القاضي :بصراحة كؿ واحد منكـ يمتمؾ صفات طيبة تميزه عف اآلخر فالمربع و( يخرج صورتو ) ثـ
يذكر صفاتو مع التمثيؿ وىكذا لباقي األشكاؿ.

المربع كالمثمث كالمستطيؿ كالدائرة :ما الحؿ سيدي القاضي.
يفكر القاضي قميبلً ثـ يقوؿ:

القاضي :ما رأيكـ أف تحددوا مدة زمنية شي اًر أو شيريف أو أكثر أو أقؿ يعيف فييا أحدكـ ممثبلً لؤلشكاؿ
اليندسية وبعد أف ينيي مدتو يأتي شكؿ آخر ويتعيف مكانو مف خبلؿ قرعة.

الجميع معان :إنو حؿ مرض أنا موافؽ وأنا موافؽ وأنا و أنا.

المستطيؿ :حضرة القاضي السنة  12شير ونحف  4أشكاؿ فمو قسمنا السنة عمى  4لكاف نصيب كؿ
واحد منا  3أشير.

الدائرة :ما رأيؾ في أف نجري القرعة اآلف.

الجميع :اقتراح جيد.

تجرى القرعة ثـ يصافحوف القاضي وينصرفوف  -انتيى المشيد األوؿ .-
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المشيد الثاني
بعد انصراؼ األشكاؿ اليندسية يسأؿ القاضي الحراس إف كاف ىناؾ قضية أخرى فميدخؿ صاحبيا فيدخؿ
عمى القاضي بعض المجسمات اليندسية وىي ( اليرـ و والمكعب ومتوازي المستطيبلت واألسطوانة

والمخروط ) ويبدأ الحوار.
القاضي :ما قضيتكـن

اليرـ :نحف مختمفوف عمى ال شيء.

القاضي :لـ أفيـ.

اليرـ :سيدي القاضي إننا نحف المجسمات دائما ما نذكر صفاتنا بشكؿ منفرد ويعتبر كؿ واحد منا نفسو
األىـ عند الناس.

القاضي :تفضموا ىاتوا ما عندكـ.

اليرـ :أنا مف عائمة المجسمات الكريمة لي رأس مدبب وقاعدة مضمعة وأوجيي الجانبية عمى شكؿ
مثمثات وال يخفى عميؾ سيدي القاضي أىمية األىرامات المصرية وعظمتيا بالنسبة لمشعب المصري
العزيز والسائحيف القادميف مف كؿ مكاف عداؾ عف االستخدامات األخرى.

المكعب :أنا المكعب أيضا مف عائمة المجسمات وعندي كؿ أوجيي الػ  6عمى شكؿ مربعات وجوانبي 4
ورؤوسي  8وحوافي  12حرفاً وكما أف اليرـ ميـ فأنا ميـ أيضا أليست الكعبة المشرفة عمى شكؿ

مكعبن

القاضي :حسناً  ...تفضؿ أييا المتوازي.

متكازم المستطيالت :أنا متوازي المستطيبلت اسمي طويؿ نوعاً ما ،كؿ أوجيي عمى شكؿ مستطيبلت،

أوجيي  6وجوانبي  4ورؤوسي  8وحوافي  12حرفاً ،وأنت تعمـ حضرة القاضي أف كثي اًر مف محتويات
المنزؿ عمى شكؿ متوازي المستطيبلت مثؿ الخزانة والدوالب وصندوؽ اليدايا وغيرىا.

القاضي :تفضمي أيتيا األسطوانة.

األسطكانة :أنا األسطوانة لف أكثر الحديث ،فمي قاعدتاف دائريتاف وجسـ ممتؼ وتكاد ال تخمو دكاف مف
شكمي فكثير مف المعمبات تأخذ شكمي فعمب الصمصة والتونة والفوؿ وغيرىا تشبيني.

القاضي  :تفضؿ سيد مخروط.

المخركط :أنا المخروط مف عائمة المجسمات فأنا عندي رأس واحد مدبب وقاعدة عمى شكؿ دائرة والجسـ
ممتؼ حوليا واستخداماتي كثيرة كغيري مف المجسمات فسماعات المدرسة والمسجد تشبيني وكذلؾ

الشمسية وخيمة السيرؾ تأخذ شكؿ المخروط.

القاضي :أحبتي أفراد عائمة المجسمات إف لكؿ واحد منكـ أىمية ال تقؿ عف اآلخر فمثبلً في مكة المكرمة
الكعبة عمى شكؿ مكعب وينادي المؤذف لؤلذاف بسماعات تأخذ شكؿ المخروط.
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ويحضر المصموف لمصبلة بالباصات التي تشبو متوازي المستطيبلت ومف المصميف مف يتوضأ فتوصؿ
األسطوانة لو الماء مف خبلؿ المواسير وخراطيـ المياه ومف المصميف مف يجد الجو حار فيمجأ لمصبلة

تحت القبة أو الخيمة التي تأخذ شكؿ المخروط أو عمى شكؿ ىرـ ولذلؾ فأنتـ جميعكـ ميموف لمناس
بشكؿ كامؿ غير منفصؿ.

اليرـ :ما الحؿ برأيؾ حضرة القاضي.

القاضي :ما رأيكـ أف تكونوا يداً واحدة وتشكموا فريقاً يحمؿ اسـ عائمتكـ ( المجسمات ) وتصنعوا كما فعؿ
أصدقاؤكـ فريؽ األشكاؿ اليندسية.

الجميع  :نعـ الرأي حضرة القاضي.
يجري القاضي قرعة بيف المجسمات ويختتـ المشيد .وفي ىذه األثناء يتـ عرض:
نشید لألشكال الهندسیة :
ألشكالي اليندسية

ذكريات عائمية

كؿ لو سجية

رواىا في القضية

مربع مثمث والدائرة الندية

مستطيبلت كبيرة كثيرة جميمة

أشكالي اليندسية  ...أشكالي اليندسية

مربع منتظـ أضبلعو متساوية

مثمثي الحبيب أضبلعو ثبلثة وزواياه ثبلثة

 90درجة لكؿ زاوية

منيا الغريب ومنيا المنتظمة

دائرتي الصغيرة ناعمة سعيدة

تدور في محيط وأحباؿ رقيقة

مستطيبلت كبيرة جميمة مثيرة

أضبلعيا لطيفة طويمة وقصيرة

أشكالي اليندسية  ...أشكالي اليندسية

زواياه قوائـ أقطارىا شديدة

متساوية في الطوؿ وفي القمب متقاطعة

أشكالي اليندسية  ...أشكالي اليندسية
ى
ى

انتيت المسرحية
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الدرس األكؿ :األشكاؿ اليندسية كالمجسمات

نشاط 1- 1
قاـ أحمد بقص األكراؽ المجاكرة كعندما انتيى حضر إليو سعيد كسألو األسئمة التالية:
 ) 1ىؿ تستطيع تسمية أشكاؿ ىندسية مف القصاصات المجاورة.
 ) 2كيؼ تميز بيف الشكؿ اليندسي والمجسـ ن
سـ ذلؾ المجسـ.
 ) 3ىؿ يمكف صناعة مجسـ مف بعض ىذه القصاصات ن ّ
انًسيظ =  6ضى
 3ضى

 6ضى

نشاط 2- 1
اختر اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يمي:
 ) 1كاحد مما يمي ليس مجسمان:
أ ) الكرة

ب ) المخروط

ج ) الدائرة

د ) المكعب

 ) 2شبكة المكعب تحتكم عمى  ......مكعبات:
أ )  4مربعات ب )  5مربعات

ج )  6مربعات

د )  6مكعبات

 ) 3يمكف مف  5مربعات تككيف:
أ ) كرة

ب ) مكعب بدوف قاعدة

ج ) مكعب كامؿ

د ) مكعب بدوف قاعدتيف
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اندرش انثاني
أنىاع انسوايا
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انصفسخ 161

انصفسخ 161

الدرس الثاني :مسرحية ( أ ) بعنكاف (األخكات الثالثة) -أنكاع الزكايا

النص المسرحي:

تدخؿ طالبات ثبلثة تؤدي كؿ واحدة منيف دور ( زاوية ) مف الزوايا الثبلثة وىي
تعمؽ رسـ الزاوية التي تمثميا ويدخمف وىف يرددف سوياً ( إحنا الثبلثة- - -

إحنا الثبلثة سوا  ، ) -مشيرات إلى صور الزوايا التي يعمقيف وتدخؿ طالبة تؤدي دور:

( إسراء) كىي تسأليف:

إسراء  :مف أنتـ ن مف أنتفن وماذا جاء بكف إلى ىنا ن

كاحدة مف الزكايا :نحف أخوات ثبلث ،أخوات شقيقات ،عائمتنا عائمة الزوايا ،وكؿ

واحدة منا ىي زاوية.

إسراء :وما ىي الزاويةن

الزاكية المنفرجة :الزاوية تتكوف مف ضمعيف ورأس وما بينيما يسمى زاوية.

إلي أنا وأختي كؿ واحدة منا تتكوف مف ضمعيف ورأس بينيما زاوية.
الزاكية القائمة :انظري ّ
إسراء :خمينا نتعرؼ ،ومف أكبركـن
الزاكية المنفرجة :أنا إسمي الزاوية المنفرجة ،و أنا أكبر أخواتي الثبلثة.

الزاكية الحادة :وأنا إسمي الزاوية الحادة ،وأنا أصغر أخواتي الثبلثة.

الزاكية القائمة :أما أنا ،فأنا أوسط أخواتي ،أختي الزاوية الحادة ىي أصغر مني وأختي الزاوية المنفرجة
ىي أكبر مني واسمي الزاوية القائمة( .تشير إلى أنواع الزوايا المرسومة)
إسراء :ولماذا تبدو أشكالكـ مختمفة عف بعضيا ن

الزاكية الحادة  :نحف نمر بثبلث مراحؿ مختمفة لمنمو ،وكمما كبرنا تختمؼ أشكالنا.

إسراء :وما ىي ىذه المراحؿ الثبلثة التي تمروف بيان
الزاكية الحادة :المرحمة األولى ىي الزاوية الحادة.

الزاكية القائمة :ثـ تكبر ىذه الزاوية الحادة ويتجو ضمعيا إلى الوراء تدريجياً (ىكذا ضد عقارب الساعة)

فيصبح ضمعيا قائماً عمى الضمع اآلخر ،ال ىو يميؿ إلى الداخؿ وال إلى الخارج  ،بؿ يكوف قائماً عميو
ونقوؿ عنيما ضمعاف متعامداف وأسمى في ىذه الحالة زاوية قائمة.

إسراء :إذف ،أنت زاوية قائمة ألف ضمعيؾ متعامداف ( ال يميؿ إلى الداخؿ وال إلى الخارج ).

ال ازكية القائمة :نعـ ،أنا زاوية ضمعاىا متعامداف.
إسراء :وكيؼ نتحقؽ مف أف ضمعيؾ متعامدافن

الزاكية القائمة :أنظري ضمعا الزاوية القائمة يتطابقاف مع ضمعي مثمث الرسـ القائـ.

الزاكية المنفرجة :ثـ تكبر ىذه الزاوية القائمة ويتجو ضمعيا إلى الوراء تدريجياً ( ىكذا ضد عقارب
الساعة ) عندىا تنفرج ىذه الزاوية وتسمى زاوية منفرجة.
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)مع االستعانة بموحة مرقمة توضح مراحؿ تغير الزوايا  -بتحريؾ ضمع الزاوية الممثؿ بالمطاط(.

الزاكية القائمة :ىيا يا إسراء نمعب لعبة الزاوية وعقارب الساعة.

إسراء :وما ىي ىذه المعبةن

الزاكية القائمة :أنظري يا إسراء كـ ىي الساعة اآلفن

إسراء  :الساعة التاسعة تماماً ن

الزاكية القائمة :أي زاوية تمثميا عقارب الساعة اآلفن

إسراء :زاوية قائمة.

الزاكية الحادة :كـ ىي الساعة اآلفن

إسراء :الساعة التاسعة إال خمس دقائؽ.

الزاكية الحادة :أي زاوية تمثميا عقارب الساعة اآلفن

إسراء :زاوية حادة.

الزاكية المنفرجة :ىؿ تستطيعيف تمثيؿ زاوية منفرجة بعقارب الساعةن

إسراء :نعـ ( تمثؿ الساعة التاسعة وخمس دقائؽ) ،إف أشكالكـ جميمة ولكف ىؿ أستطيع أف أرسمكـن
الزاكية الحادة :نعـ ،نعـ ،يمكنؾ أف ترسمي الزاوية الحادة وذلؾ برسـ أحد ضمعي ال ازوية )بالمسطرة) ثـ
ترسميف ضمعيا اآلخر متجياً إلى الداخؿ ( ىكذا ) ( .وتنفذ الرسـ )

الزاكية المنفرجة :أما الزاوية المنفرجة فترسميف ضمعيا متجياً إلى الخارج ( وتنفذ رسـ الضمع ).

الزاكية القائمة :أما الزاوية القائمة إذا أردت أف ترسمييا فبل بد مف مثمث الرسـ القائـ  ،أرسمي ضمعيو

المتعامديف ،و ىكذا تحصميف عمى زاوية قائمة وال تنسي تمييز الزاوية القائمة بوضع إشارة التعامد.
الزاكية القائمة :واآلف يا إسراء ،بعد أف تعرفت عمي أنا وأخواتي ،فيؿ ِ
لؾ أف تتعرفي عمى أماكف وجودي
ّ
في غرفة الصؼن
إسراء :نعـ ِ ،
أنت موجودة بيف ضمعي الباب ،وضمعي السبورة ،وبيف حرفي الكتاب ،وبيف حرفي الشباؾ.

الزاكية الحادة :وأنا يا إسراء  ،أيف تجديننين
إسراءِ :
أنت موجودة في رأس قمـ الرصاص ،ورأس السكيف يمثؿ زاوية حادة ،فالسكيف مف األدوات الحادة،
وأنت في زوايا كثيرة مف األشكاؿ حولنا.

الزاكية المنفرجة :وأنا يا إسراء ال تنسي أف تدققي النظر في األشياء حولؾ ستجدينني بيف زوايا
األشكاؿ.

إسراء :فعبلً أنتـ الزوايا ال غنى لنا عنكـ فأنتـ موجودوف بيننا في كؿ مكاف.
الزكايا مجتمعة :واآلف يا إسراء الخير نقوؿ ِ
لؾ وداعاً ،إلى المقاء  --إلى المقاء يا أصدقاء.
انتيت المسرحية
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الدرس الثاني :مسرحية (ب) بعنكاف (شراكة ىندسية) -أنكاع الزكايا

النص المسرحي:

تمتؼ كؿ مف الزاوية الحادة والقائمة والمنفرجة والمستقيمة حوؿ منضدة وعمييا بعض الحموى والمأكوالت
والعصائر في بيت المثمث.

المثمث :يتكمـ وىو رافع رأسو ومعتز بنفسو ،أنا رجؿ أعماؿ ناجح ولي شركات كثيرة ومشيورة وكؿ
مشروع أدخمو يكوف ناجحاً ،فما رأيكـ في الدخوؿ معي في شراكة ،ولف أكمفكـ كثي اًر ،كؿ واحد حسب

ظروفو وامكانياتو.

إحدل الزكايا :إنيا فكرة رائعة ،وأنا وأخواتي الزوايا ال مانع لدينا ،وفي البداية البد لؾ أف تتعرؼ عمى
إمكانياتنا المحدودة والمتواضعة .
* تتقدـ اآلف كؿ زاكية إلى المثمث لتعرؼ نفسيا كتعرض الشراكة عمى المثمث حسب إمكانياتيا.

الزاكية القائمة :أنا الزاوية القائمة وامكانياتي ىي  90درجة بالتماـ والكماؿ ،واذا قبمت مشاركتي فسوؼ
أصنع منؾ مثمثاً قائـ الزاوية.

المثمث  :أووه !!! ،إف ىذا العرض رائع جداً ومشاركتؾ لي فييا منفعة كبيرة ،كبيرة جداً .

الزاكية الحادة :أنا الزاوية الحادة ،وامكانياتي ىي أقؿ مف الزاوية القائمة أي أقؿ مف  90درجة ،ولكف إذا
قبمت مشاركتي فسوؼ أصنع منؾ مثمثاً حاد الزوايا.

المثمث :يا إليي ،إنو حقاً عرض جميؿ فبؾ مف الممكف أف أكوف مثمثات مختمفة في القياس ،إنو ميؿ،
جميؿ جداً.

الزاكية المنفرجة  :تضحؾ ىو--ىو--ىو.

المثمث :لماذا تضحكيف ىكذا.

الزاكية المنفرجة :ألف إمكانياتي أكثر مف الزاوية الحادة والزاوية القائمة معاً ،فأنا أكثر مفْ  90درجة ،وال

اعي ومف الممكف أف
أزيد عف  180درجة أي أنني أقؿ مف  180درجة ،وأبقى طوؿ الوقت فاتحة ذر ّ
أصبح مثمث منفرج الزاوية ،وأبقى طوؿ الوقت منشرحة الصدر فما رأيؾ في مشاركتي مفيدة أـ الن

عمي شموخاً أكثر مما أنا فيو.
المثمث  :نعـ--نعـ—إنيا مشاركة ممتازة  ،تضفي ّ
الزاكية المستقيمة :تقوؿ لممثمث! انتظر – انتظر ،سوؼ يزداد شموخؾ أكثر فأكثر حينما ادخؿ معؾ في
الشراكة فأنا الزاوية المستقيمة وقياسي عبارة عف قائمتيف ،أي 180درجة ،وأنى كحد السيؼ وال أنحني إلى

أحد فأنا مثمؾ يا صديقي المثمث يكوف مجموع قياس زواياي  180درجة فأنا الرقـ الصعب الذي ال يمكنؾ
االستغناء عني.

المثمث :يحتضف الزاوية المستقيمة ويقوؿ ليا  :كنت انتظرؾ منذ زمف بعيد ،فأنا وأنت ثابتاف وقياسنا
 180درجة ىيا ىيا يا أصدقائي نأكؿ الحموى ونشرب العصير احتفاال بيذه الشراكة الرائعة.
انتيت المسرحية
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الدرس الثاني :مسرحية بعنكاف (العالج اليندسي) -أنكاع الزكايا
ى

النص المسرحي:
فرشو في المستشفى
يتحدث أحمد مع صديقو معاذ عف رأيو في زيارة صاحبيما خطّاب الذي يرقد في ا

بسبب حادث لو أثر في مفصؿ يده بشكؿ كبير.

أحمد :ال تنس يا معاذ موعدنا بعد صبلة العصر لزيارة صديقنا خطّاب الذي كسرت يده في حادثة السير
البارحة.

معاذ :حسنا يا أحمد نحف عمى موعدنا لكني سأتأخر قميبل إلحضار ىدية الزيارة.

( يتقابؿ أحمد ومعاذ ويذىباف لزيارة خطّاب ويجري الحوار كالتالي)
معاذ كأحمد :السبلـ عميكـ.

خطاب :وعميكـ السبلـ ورحمة ار وبركاتو أىبل وسيبل بأصدقائي.
معاذ كأحمد :حمداً ر عمى سبلمتؾ كيؼ حالؾ .

خطاب :شك اًر شك اًر الحمد ر.

( وتكوف يد خطّاب مرفوعة بدرجة  )45ثـ ( يدخؿ الطبيب ).

الطبيب :كيؼ أنت اليوـ يا خطّاب.

خطاب :إف شاء ار أحسف مف البارحة أييا الطبيب.

معاذ :متى سيخرج صديقنا مف ىنا أـ أنو سيتأخر لمعبلج.

الطبيب :أنتـ أصدقاؤه ال شؾ.

بصدؽ أحبائي األعزاء ،إف صاحبكـ خطّاب سيبقى وقتاً مف الزمف عندنا ألف عبلجو سيمر في عدة

مراحؿ.

أحمد :وما ىي ىذه المراحؿ.

الطبيب :إذا نظرتـ إلى يد خطّاب ستجدونيا مجبرة بيذه الصورة عمى شكؿ زاوية حادة تقريباً.
معاذ  :وما ىي الزاوية الحادةن

الطبيب :ال ازوية الحادة ىي زاوية قياسيا أكبر مف صفر وأقؿ مف  90درجة.
وفي اليوميف الماضييف إلى ىذه المحظة كنا قد انتيينا مف المرحمة األولى مف عبلج خطّاب حيث كاف
يجب عميو إبقاء يده مضمومة بزاوية حادة أقؿ مف  90درجة.

واليوـ سوؼ أقوـ بفتح ذراعو لتعتدؿ دوف اعوجاج أي لتصنع يده زاوية قائمة والزاوية القائمة ىي زاوية

قياسيا  90درجة بالضبط.

أحمد :نعـ أييا الطبيب لقد احترنا عندما ذكرت أف الزاوية الحادة أقؿ مف  90درجة فسألت نفسي إذف
ماذا نسمي الزاوية التي قياسيا  90درجة بالضبط.
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الطبيب :زاوية قائمة وتسمى قائمة ألف ضمعيا قائـ ومعتدؿ دوف اعوجاج (ويمثؿ بيده ) ،وبعد يوميف إف
شاء ار سنزيد مف فتحة يد خطّاب لتصبح يده عمى صورة زاوية منفرجة ىكذا ( يمثؿ ).

أحمد :وما ىي الزاوية المنفرجةن

الطبيب :ىي كؿ زاوية قياسيا أكبر مف  90درجة وأقؿ مف  180درجة وعندما تصبح يد خطّاب منبسطة
بشكؿ مستقيـ ( ىكذا) ستصبح زاوية مستقيمة قياسيا  180درجة عندىا يتعافى خطّاب مف جميع آالمو.

أحمد :الزاوية المستقيمة قياسيا بالضبط  180درجة.
معاذ :الزاوية المستقيمة = زاويتيف قائمتيف.

الطبيب :نعـ صحيح  ....,,إف نقؿ وتحريؾ يد خطّاب مف زاوية حادة أقؿ مف  90درجة ثـ عدليا إلى
زاوية قائمة قياسيا  90درجة ومف ثـ زيادة فتحيا لتصبح زاوية منفرجة أكبر مف  90درجة وتدريجياً حتى
تنبسط بشكؿ مستقيـ لتصبح زاوية مستقيمة  180درجة يساعد عمى تمييف وتحريؾ مفصؿ يده الذي كاف

قد تعرض لحادث السير.

أحمد كخطاب كمعاذ :شك اًر أييا الطبيب عمى ىذه المعمومات.

الطبيب :عفواً واآلف لنحرؾ يد خطّاب ونعدليا إلى زاوية قائمة ( يتألـ خطّاب قميبل ) ثـ يقوؿ الطبيب ألؼ
سبلمة عميؾ يا خطّاب.

انتيت المسرحية
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الدرس الثاني :أنكاع الزكايا
نشاط 1- 2
 اختر اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يمي: ) 1األداة المستخدمة في قياس الزاكية ىي :......
أ ) المسطرة

ب ) الفرجار

ج ) المنقمة

 ) 2زاكية قياسيا  100درجة تسمى زاكية :............
أ ) حادة

-

ب ) قائمة

ج ) منفرجة

أرسـ زاكيتيف مشتركتيف في نفس نقطة البداية تككف الزاكية األكلى  90كالزاكية الثانية 120
درجة.

نشاط 2- 2
 ) 1قدر قياس الزوايا الثبلثة في الشكؿ المجاور.

7

2
3

 ) 2استخدـ المنقمة في قياس الزوايا الثبلثة السابقة.
 )3اكتب أسماء الزوايا حسب قياسيا.
 )4مجموع قياسات الزوايا الثبلثة يعطي زاوية قياسيا  -------وتسمى زاوية.----------
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اندرش انثانث
ادلنحنياث
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انصفسخ 169

انصفسخ 171

انصفسخ 171

الدرس الثالث :مسرحية بعنكاف (حرب المنحنيات) -المنحنيات
النص المسرحي:

المشيد األكؿ

تدور المعركة بيف المنحنيات وتشتد أكثر فأكثر وتقطع كؿ واحدة خيوط األخرى وتيدأ المعركة لتنفصؿ

كؿ مجموعة عمى حده.

المنحنى المقفؿ {المغمؽ} :يتنفس الصعداء ويقوؿ :ىا ىا – اآلف انتيت المعركة وانفصمنا عف أعدائنا
المنحنى المفتوح {غير المغمؽ} وسوؼ نكوف وحدة واحدة مف المنحنيات المغمقة منيا المضمع وغير

المضمع وجميعيا مغمقة ،فنحف لنا نقطة واحدة ىي نقطة البداية نصنع منحنياتنا ونغمقيا حتى ال يفتحيا
األعداء.

المنحنى المفتكح {غير المغمؽ} :وأخي اًر انتيت حربنا مع المنحنى المغمؽ ،وقررنا االبتعاد عنيـ مسالميف
ونفتحيا وال نقفميا في وجو أحد ولنا نقطة بداية ونقطة نياية ودائماً نكوف فاتحي أيادينا لمجميع.
المشيد الثاني

منحنى
وتكوف
تدب الحرب األىمية بيف المنحنيات المقفمة وتشتد أكثر فأكثر لتنفصؿ عف بعضيا البعض ّ
ً
ومنحنى مقفبلً غير بسيط.
مقفبلً بسيطاً،
ً

المنحنى المقفؿ البسيط :اآلف نحف في راحة كبيرة فنحف المنحنيات المقفمة البسيطة ال نقطع أنفسنا،

انظروا ،ال نتقاطع وال نتشابؾ أبداً فالمنحنى المقفؿ البسيط ىو الذي ال يقطع نفسو.

المنحنى المقفؿ غير البسيط :ما أجمؿ االستقبللية! فنحف نعيش في دولة منعزلة عف اآلخريف تماماً،
ونتعانؽ ونتشابؾ مع بعضنا البعض ،فالمنحنى المقفؿ غير البسيط ىو المنحنى الذي يقطع نفسو.

ثـ تقوـ المجموعة بترديد أنشودة المنحنيات
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أنشكدة المنحنيات :
نحف نحف المنحنيػ ػ ػ ػػات
نحف دائماً مختمف ػ ػ ػ ػػات

نحف دائماً مشتبكػ ػ ػػات
فينا المقفؿ والمفتػ ػػوح

ىذا المنحنػ ػ ػ ػ ػػى المقفؿ

ى ػ ػ ػ ػػو منو نوع ػ ػاف

بدايت ػ ػ ػ ػػو ونيايتػ ػ ػ ػػو

ى ػػي نقطة واح ػ ػ ػ ػػدة

واحد مقفؿ وبس ػ ػ ػ ػ ػػيط
وأشكالو متن ػ ػ ػ ػ ػ ػػوعة

ممكف يك ػ ػ ػ ػ ػػوف دائرة

والثانػ ػػي غير بسػ ػػيط
ممكف يكوف مضمعاً

أو شكؿ حمزونػ ػ ػ ػ ػػياً

ىػ ػ ػ ػ ػػذا المقفؿ البسيػط

عمره ما يقطع نفسو

شوؼ المنحنى المفت ػػوح

دايماَ معتز بنفسػ ػ ػ ػػو

أما غيػ ػ ػػر البس ػ ػ ػ ػػيط
إل ػ ػ ػػو نقطة بداي ػ ػ ػ ػػة

دايماً نتسمى بيػ ػ ػ ػ ػ ػػو

ما أحمى المعب مع بعض
ي ػ ػ ػ ػػبل نرسـ منحنيات

البد ويقطع نفس ػ ػ ػ ػ ػػو
والػ ػػو نقطة نيايػ ػ ػ ػػة

في الممعب مع أصحابي
يػ ػ ػ ػػبل يػ ػ ػػبل إخواني

ونخطط في الك ارس ػػات

انتيت المسرحية
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الدرس الثالث :مسرحية بعنكاف (لعبة أنا عكسؾ تامان) -المنحنيات

النص المسرحي:

المعمـ  :أحبابي الطمبة سيقوـ اليوـ مجموعة مف الطمبة بأداء مسرحية ممتعة تحتوي بداخميا عمى لعبة
ممتعة أيضاً بعنواف " أنا عكسؾ تماماً " حيث سيقدـ كؿ شخص منيـ نفسو ثـ يرد عميو صاحبو بعبارة أنا
عكسؾ تاماً .
المنحنى المفتكح :أنا منحنى مفتوح مف صفاتي أف نقطة البداية لدي تختمؼ عف نقطة النياية  ,فأنطمؽ
مف نقطة البداية و ال أعود إلييا أبداً بؿ أتوقؼ عف السير عند نقطة النياية و ىذه صورة مف صوري
( تقدـ بطاقة ).
المنحنى المغمؽ :أنا عكسؾ تماماً  ,فأنا أوالً منحنى مغمؽ صفاتي عكس صفاتؾ تماماً ،نقطة البداية
عندي ىي نفسيا نقطة النياية ،فأنا أبدأ التحرؾ مف نقطة البداية و ال أرضى التوقؼ عف الحركة إال
عندىا ،فنقطة البداية ىي نفسيا نقطة النياية ،وىذه صورة مف صوري ( تقدـ بطاقة ).
المنحنى المغمؽ غير البسيط :أنا مف عائمة المنحنيات المغمقة غير أف صفاتي أني عندما أرسـ مساري
أقطع نفسي ،ليس ذلؾ ممنوعاً في قوانيننا ،و ىذه صورة مف صوري ( تقدـ بطاقة ).
المنحنى المغمؽ البسيط :أنا عكسؾ تماماً فأنا أيضا مف عائمة المنحنيات المغمقة لكني عكسؾ تماماً،
فمف صفاتي أني عندما أرسـ مساري ال أقطع نفسي ميما حدث ،ألف ذلؾ ممنوع في قوانيننا ،و ىذه
صورة مف صوري ( تقدـ بطاقة ).

يدخؿ المعمـ في نياية التمثيؿ و يذكر لمطمبة أف ىذه األشكاؿ جميعيا و إف اختمفت في صفاتيا فيي مف
عائمة المنحنيات مع وجود فوارؽ بينيا كما سمعناىا و شاىدناىا.

انتيت المسرحية
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الدرس الثالث :المنحنيات

نشاط 1- 3
 اختر اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يمي: ) 1المنحنى الذي تكوف نقطة بدايتو نفسيا نقطة النياية ىو المنحنى ..............
أ ) المغمؽ
 ) 2الشكؿ التالي
أ ) مغمؽ بسيط

ب ) المفتوح

ج ) الدائرة

يمثؿ منحنى ............
ب ) مغمؽ غير بسيط

ج ) مفتوح

نشاط 2- 3
منحنى مفتوحاً.
 ) 1مف النقطة ـ أرسـ
ً
منحنى مغمقاً بسيطاً.
 ) 2مف النقطة ف أرسـ
ً
منحنى مغمقاً غير بسيط.
 ) 3مف النقطة ؿ أرسـ
ً

×م

×ن
×ل
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اندرش انرابغ
ادلضهغ

انصفسخ 176

انصفسخ 177

انصفسخ 178

النص المسرحي:

الدرس الرابع :مسرحية بعنكاف (المضمع المغركر) -المضمع

يأتي المضمع مف بعيد وينظر المضمع إلى المنحنى المقفؿ الحمزوني باستيزاء وىو جالس تحت شجرة
المضمعات ويقوؿ لو:

المضمع :لماذا تجمس تحت ىذه الشجرة ،أال تعمـ أف ىذه الشجرة ىي شجرة المضمعات.

المنحنى :أعمـ أنيا شجرة المضمعات ولكننا جميعاً مف عائمة واحدة وىي عائمة المنحنيات المقفمة
البسيطة.

المضمع :ىػ ػػو— ماذان ولكننا نختمؼ عنؾ كثي اًر ،فنحف نتميز عنؾ بأف لنا أضبلعاً ،وأنت ليس لؾ
أضبلع وتمشي مثؿ الزواحؼ ىيا ،ىيا اخرج مف شجرتنا.

المنحنى :لماذا تصرخ في وجيي ،ألنني ضعيؼ ،فار أقوى مف الجميع.

المضمع :ىيا ،ىيا ال تتصنع الضعؼ ،فأنت مثؿ الحية وقرصتؾ تؤدي إلى القبر.

المنحنى :أرجوؾ ،أرجوؾ ،ارحمني ،ارحمني ،فار يرحـ وأنت ال ترحـ " ،وارحموا مف في األرض يرحمكـ
مف في السماء ".

المضمع يقكؿ باستيزاء :رحـ ار امرءاً عرؼ قدر نفسو.

المنحنى :ما ىذا الغرور ،وعمى ماذا تغتر بنفسؾ ن وماذا عندؾ زيادة عنين

المضمع :ىػػو ،ماذا تقوؿن أنا عندي زيادة وزيادة وزيادة فأنا صحيح منحنى مقفؿ بسيط ولكف لي أضبلع،
مكونة مف عدد مف القطع المستقيمة ولذلؾ يسمونني مضمعاً أما أنت فميس عندؾ أضبلع وعبلوةً عمى
ذلؾ لي أخوة كثيروف وكؿ واحد اسمو مختمؼ عف اآلخر عمى حسب عدد أضبلعو ،فمثبلً المضمع الذي
لو ثبلث أضبلع يسمى مثمثاً ،والمضمع الذي لو أربعة أضبلع يسمى شكؿ رباعي والمضمع الذي لو

خمسة أضبلع يسمى مضمعاً خماسياً وىكذا نطمؽ عمى كؿ مضمع اسماً عمى حسب عدد أضبلعو.

المنحنى :أال يوجد اعوجاج في أي ضمع مف أضبلعؾ أو أضبلع إخوتؾ.

المضمع :ال ،ال مستحيؿ واذا حدث ذلؾ يطرد مف شجرة المضمعات.

المنحنى :إذاً يسمى المضمع عندكـ عمى أنو المنحنى المقفؿ البسيط المكوف مف قطع مستقيمة فسامحني،
سوؼ أخرج مف شجرة المضمعات.

المضمع :مع السبلمة ،مع السبلمة ،سامحؾ ار ،سامحؾ ار.
إرشادات:

 -1يتـ تزييف شجرة عمييا مضمعات ثبلثية ورباعية وخماسية إلخ.

 -2يمكف عرض المسرحية في فناء المدرسة وتزييف شجرة مف المدرسة الموجودة في ساحة المدرسة.
انتيت المسرحية
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النص المسرحي:

الدرس الرابع :مسرحية بعنكاف (البائع الصادؽ) -المضمع

المعمـ :سنعرض اليوـ مسرحية بعنواف البائع الصادؽ ،حيث سنرى في ىذه المسرحية بائعاً متجوالً لديو
مجموعة مف البضاعة و ال يبيعيا ألحد حتى يذكر لممشتري صفاتيا بصدؽ.

يتح رؾ المضمع ( البائع ) في ساحة السوؽ و ينادي بصوت مرتفع :تعالوا و اشتروا مني أفضؿ البضاعة
و أحمى المضمعات ،ىيا تعالوا و ال تترددوا.

يجتمع حوؿ المضمع عدد مف المشتريف و يبدأ الحوار التالي :

أحد المشتريف :أوالً عرفنا بنفسؾ أييا البائع الكريـ.

المضمع :أنا السيد المضمع مف عائمة المنحنيات المغمقة البسيطة.

أحد المشتريف :لكف سيد مضمع مظيرؾ يختمؼ قميبلً عف بعض المنحنيات المغمقة التي نعرفيا ما شاء
ار مظيرؾ أنيؽ جداً.

المضمع :شك اًر لؾ و كبلمؾ صحيح ،فأنا أتميز عف بعض أفراد عائمتي بأف جميع أضبلعي عبارة عف
قطعة مستقيمة.

أحد المشتريف :ما زاؿ لديؾ مف البضاعة ىبل أظيرتيا لنا.

المضمع :عمى الرحب والسعة ،أوال لدي مضمع مكوف مف  3قطع مستقيمة يسمى المثمث أو مضمع ثبلثي
ومنو عدة أشكاؿ ( يعرض المضمع عدة مثمثات أماـ المشتريف ).

المضمع :أيضاً لدي مضمع مكوف مف  4قطع مستقيمة يسمى بالشكؿ الرباعي ومنو أشكاؿ كثيرة فيذا
شكؿ " مربع " وىذا شكؿ آخر " مستطيؿ " وىذا شكؿ " رباعي ".

أحد المشتريف :ما شاء ار بضاعة طيبة و أشكاؿ ممتازة.

المضمع :ليس ىذا فقط بؿ ىناؾ مضمعات مكونة مف  5قطع مستقيمة تسمى بالمضمع الخماسي ،ومنيا
ما ىو مكوف مف  6قطع و يسمى مضمعاً سداسياً.

أحد المشتريف :أالحظ سيد مضمع أف اسـ البضاعة يعتمد عمى عدد القطع المستقيمة المكونة لمشيء
الذي تعرضو.

المضمع :أحسنت.

أحد المشتريف :أريد أف أشتري مضمعاً ثبلثياً.

المضمع :إذف أنت تريد مثمثاً.

أحد المشتريف :وأنا أريد مضمعاً خماسياً.

أحد المشتريف :أنا أريد مربعاً.

المضمع :تفضموا يا أحباب.

انتيت المسرحية
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الدرس الرابع :المضمع

نشاط 1- 4
 اختر اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يمي: ) 1الزاوية المنعكسة أكبر مف  ْ180واقؿ مف ..............
ْ
درجة
أ ) 200

ب )  300درجة

 ) 2الشكؿ التالي
أ ) محدب

ج )  360درجة

يمثؿ مضمع ................
ب ) مقعر

ج ) مجسـ

نشاط 2- 4
 ) 1مف النقطة ـ أرسـ مضمعاً محدباً.

م
×

ن
×

 ) 2مف النقطة ف أرسـ مضمعاً غير محدب مبيناً قياس الزاوية المنعكسة.

 ) 3مف النقطة ؿ أرسـ زاوية منعكسة.

ل

×
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اندرش اخلاسص
ادلضهغ ادلنتظم

انصفسخ 182

انصفسخ 183

انصفسخ 184

مدخؿ كتييئة:

الدرس الخامس :مسرحية بعنكاف (رحمة مدرسية) – المضمع المنتظـ

تدخؿ ريـ وىي تمسؾ بعدة أشكاؿ وتقمبيا في يدىا وتكمـ نفسيا وتقوؿ:

ريـ :يا ترى أي ىذه األشكاؿ اليندسية مضمع منتظـ ىذا أـ ىذا  ،يا إليي ال أستطيع التعرؼ عمييا.

المعممة :ما بؾ يا ريـ تكمميف نفسؾن

ريـ  :أريد التعرؼ عمى المضمع المنتظـ وال أستطيع أف أميزه عف غيره مف األشكاؿ.

ماذا أفعؿن

المعممة :ال تقمقي يا عزيزتي سوؼ أساعدؾ في ذلؾ.
ريـ :وكيؼ يا معممتين

المعممة :سوؼ أصطحبؾ في رحمة مع زمبلئؾ إلى مصنع الببلط لمتعرؼ عمى المضمعات المنتظمة .
ريـ  :ىيو ! ىيو ! ىيا ىيا سوؼ نذىب إلى رحمة  ،سوؼ نذىب إلى رحمة.

النص المسرحي:

ذىبنا في رحمة إلى مصنع ببلط كي نتعرؼ عمى الببلط المنتظـ الشكؿ وتجولنا في داخؿ المصنع ودار

الحوار بيف صاحب المصنع والمعممة.

المعممة :السبلـ عميكـ ورحمة ار وبركاتو.

صاحب المصنع :وعميكـ والسبلـ ورحمة ار وبركاتو.

المعممة :نحف مف مدرسة عيمبوف األساسية المختمطة بالق اررة.
صاحب المصنع :أىبلً وسيبلً بكـ ،وأيف تقع بمدة الق اررة ن

المعممة :في جنوب قطاع غزة ،وتابعة لمحافظة خاف يونس.
صاحب المصنع :مرة أخرى أىبلً وسيبلً.

المعممة :ىؿ يوجد لديؾ أشكاؿ ىندسيةن
صاحب المصنع :نعـ،،،

المعممة :ىؿ ليا أضبلعن
صاحب المصنع :نعـ ،،،

المعممة :ىؿ ىي مغمقون
صاحب المصنع :نعـ،،،

المعممة :ماذا تُطمؽ عمى األشكاؿ اليندسية التي ليا أضبلع مغمقة ن
صاحب المصنع :إف ىذه األشكاؿ التي ليا أضبلع مغمقة تسمى مضمعات.
المعممة :وما ىي أنواع ىذه المضمعاتن

صاحب المصنع :آوه  ....إنيا كثيرة ،كثيرة جداً0
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المعممة :وكيؼ نستطيع التمييز بينيان

صاحب المصنع :إف كؿ مضمع اسمو مرتبط بعدد أضبلعو0

المعممة :وكيؼ ذلؾن

صاحب المصنع :مثبلً :نطمؽ عمى الشكؿ اليندسي المغمؽ الذي لو ثبلثة أضبلع اسـ المثمث ،والشكؿ

اليندسي المغمؽ الذي لو أربعة أضبلع اسـ مضمع رباعي ،والذي لو خمسة أضبلع اسـ مضمع خماسي،

وىكذا.....

المعممة :إذف اسـ المضمع مرتبط بعدد أضبلعو.
صاحب المصنع :نعـ يا سيدتي إنو كذلؾ.

المعممة :ولكني أسمع وأرى أف ىناؾ فرقاً بيف مضمع وآخر.

صاحب المصنع :نعـ يا سيدتي ،فيناؾ مثبلً شكؿ رباعي أضبلعو مختمفة وزواياه مختمفة يطمؽ عميو اسـ
مضمع رباعي غير منتظـ ،ولكف ىناؾ مضمع رباعي أضبلعو متساوية في الطوؿ وزواياه متساوية في

القياس وشكمو مرتب وجميؿ جداً ،نطمؽ عميو اسـ مضمع منتظـ.

المعممة :وىؿ لو استخدامات في حياتنا اليوميةن

صاحب المصنع :نعـ ،،،فيو غالباً يستخدـ في التبميط مثؿ األرضيات والحمامات والجدراف وغير ذلؾ.

المعممة :إذف المضمع المنتظـ ميـ جداً في حياتنا ولو فوائد عديدة ،وشك اًر لكـ عمى حسف استضافتكـ لنا.
صاحب المصنع :شك اًر لكـ عمى ىذه الزيارة.

المعممة :مف يستطيع اآلف تعريؼ المضمع المنتظـن

الطالبة :المضمع المنتظـ ىو :الشكؿ اليندسي المغمؽ الذي تكوف جميع أضبلعو متساوية في الطوؿ
وجميع زواياه متساوية في القياس.

المعممة :ىؿ استفدتـ مف الرحمةن

نميز بيف المضمع المنتظـ وغير المنتظـ ،كما استطعنا أف
الطمبة :نعـ يا معممتي ،اآلف استطعنا أف ّ
نتعرؼ عمى كيفية اختيار الببلط المناسب لتبميط بيوتنا ،إنيا رحمة جميمة ،شك اًر لؾ يا معممتي عمى ىذه
الرحمة الجميمة.
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نشيد لممضمع المنتظـ
مضمعن ػػا المنتظ ػػـ

مشيور كثير زي العمػػـ

تتساوى أضبلعو في الطوؿ

وبنحبو كثير عمػػى طوؿ

أحمػػى شك ػػؿ ىندسي

بزوايا أخوات في القيػاس

يصاحبػػنا في التخطيػط

والبني ػػاف والتبميػػط

والمربػػع والمخم ػػس

حمويػف كثيػر والمسػدس

واستخدامػػو بج ػػداره

المضمعػػات المذكػػورة

يا ار بسرعػة يا أخواتػػي

في البيت الصغير والعمارة
في المنافػػع مشيػػورة

نحفػػظ المضمعػ ػػات

اإلرشادات:
أثناء الحوار يتـ عرض مضمعات منتظمة وغير منتظمة.
يمكف بعد االنتياء مف المسرحية والدرس سؤاؿ الطمبة.

السؤاؿ التالي لبلستعداد لمدرس القادـ:

ىؿ جميع المضمعات المنتظمة تستخدـ في التبميط ن
ى
ى
ى
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الدرس الخامس :مسرحية بعنكاف (الرساـ المبدع) -المضمع المنتظـ
ى

النص المسرحي:
يقوـ أحد الطمبة بداية العرض المسرحي.

الطالب :أعزائي الطمبة لقد قامت إدارة المدرسة الحكيمة بعقد مسابقة الرساـ المبدع في مبحث الرياضيات
لطمبة الصؼ الخامس عمى أف يقدـ الطالب المشارؾ لوحتو بطريقة ىندسية وكانت المجريات عمى النحو
التالي:

ىناؾ مجموعة مف لجنة التحكيـ (  3طبلب ) يطمب أحدىـ مف البواب إدخاؿ المتسابؽ األوؿ:

البكاب :المتسابؽ األوؿ فميتفضؿ يدخؿ المتسابؽ بموحتيف جداريتيف رسـ عمييما مضمع ثبلثي منتظـ
ومضمع رباعي منتظـ قياسات أطواؿ األضبلع والزوايا معمومة ويمصؽ إحداىما عمى السبورة.

عضك المجنة :1ما اسمؾ وما اسـ لوحتؾن

المتسابؽ :1اسمي حذيفة واسـ لوحتي الثبلثي المنتظـ.

عضك المجنة :2وما ىي الخصائص المميزة لموحتؾن

حذيفة :ىذا المضمع الثبلثي يسمى كما نعمـ جميعاً المثمث وىذا الرسـ ىو أحد الحاالت الخاصة جدا مف
بيف المثمثات حيث نرى فيو أف أضبلعو الثبلثة متساوية في القياس وكذلؾ إف زواياه متساوية في القياس

وقياس كؿ واحدة منيا  60درجة ،وىذا المضمع الذي تكوف أضبلعو متساوية في القياس وزواياه متساوية

في القياس وأضبلعو ثبلثة يسمى مضمع ثبلثي منتظـ.

عضك المجنة :3وىؿ لديؾ لوحات أخرىن
حذيفة :نعـ ( يمصؽ الموحة الثانية ) .

عضك المجنة  :3أظف أف ىذه لوحة الرباعي المنتظـ ألني أالحظ أف زوايا الشكؿ متساوية في القياس
وقياس كؿ زاوية فيو  90درجة وكذلؾ أطواؿ األضبلع متساوية في القياس.

حذيفة  :نعـ صحيح ويسمى ىذا المضمع الرباعي المنتظـ أو المربع.

المجنة :شك ار لؾ ،أدخؿ المتسابؽ الثاني.

المتسابؽ  ( :2يدخؿ بموحتيف لمضمعيف منتظميف خماسي منتظـ وسداسي منتظـ ) ويجري الحوار

السابؽ.

المتسابؽ الثالث ( :يدخؿ المتسابؽ وبيده لوحتيف لمضمعيف منتظميف ىما المضمع السباعي والثماني ).

المجنة :جميع الموحات األخيرة تعبر عف مضمعات منتظمة زواياىا متساوية في القياس وأضبلعيا

متساوية في القياس وكميا لوحات جميمة ودقيقة الرسـ.

البكاب :لـ يتبؽ أحد مف المتسابقيف.

المجنة :إذاً نعمف النتائج غداً.

انتيت المسرحية
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الدرس الخامس :المضمع المنتظـ

نشاط 1- 5
 ) 1عرؼ المضمع المنتظـ.
.........................................................................................
 ) 2ىؿ يعتبر المثمث المجاور مضمعاً منتظماً ن لماذان
.................................................................................
 ) 3ما قياس الزاوية س في المضمع المنتظـ المجاورن
...........................................................

ش

نشاط 2- 5
 ) 1مف النقطة ـ أرسـ مضمعاً غير منتظـ.

و
×

 ) 2مف النقطة ف أرسـ مضمعاً غير محدب مبيناً قياس الزاوية المنعكسة.
ٌ
×
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اندرش انطادش
انشكم انرباػي

انصفسخ 191

انصفسخ 191

انصفسخ 192

الدرس السادس :مسرحية بعنكاف (براءة اختراع) – الشكؿ الرباعي

النص المسرحي:

الكؿ ينتظر المقابمة الصحفية لممخترع المبدع {المضمع} الذي حاز عمى براءة اختراع ،الختراعو شيئاً

جديداً في عمـ اليندسة وىو الشكؿ الرباعي ،وعندما دخؿ المضمع ،صفؽ لو الحاضروف تحية لو ودار

الحوار التالي:

المذيعة :السبلـ عميؾ أييا المخترع العظيـ {المضمع}.

المضمع :وعميؾ السبلـ ورحمة ار وبركاتو.

المذيعة :سمعنا عف اختراعؾ العظيـ في عمـ اليندسة أال تحدثنا عف ىذا االختراع وعف صفاتو.

المضمع :نعـ ،نعـ بكؿ سرور.

المذيعة :تفضؿ ،تفضؿ{ ،ثـ تقوؿ لمجميور} ,ىدوء ,ىدوء لو سمحتـ.
{حيث تحدث بعض الفوضى}.

المضمع :أوالً :أنا المضمع ،وأنا مف عائمة المنحنيات المقفمة ،ومكوف مف عدة قطع مستقيمة ،ولذلؾ
يسمونني مضمعاً ،وقد اخترعت شيئاً عظيماً في عمـ اليندسة وىو الشكؿ الرباعي.

المذيعة  :وكيؼ اىتديت إلى ىذا االختراع ،وما ىي صفاتو .

المضمع :ىو مضمع مف نفس عائمتنا ومكوف مف أربع قطع مستقيمة فقط ،أي لو أربعة أضبلع ولو أربعة
رؤوس ،وأربع زوايا ولذلؾ يسمى مضمعاً رباعياً أو شكبلً رباعياً ولو زاويتاف متقابمتاف ،والزاويتاف األخرياف
اآلخرف متقاببلف كما وأف الضمعيف المكونيف لزاوية
ا
متقابمتاف ،وكذلؾ منو ضمعاف متقاببلف ،والضمعاف
يكوناف متجاوريف.

المذيعة :وما ىو مجموع قياسات زواياه األربعةن

المضمع :مجموع قياسات زوايا أي شكؿ رباعي  360درجة.
المذيعة :وكيؼ عرفت ذلؾ.

المضمع :انتظروا ،إذا أخذنا زوايا المضمع وجمعناىا مع بعضيا البعض ،أي وضعنا رؤوس الزوايا مع
بعض يكوف لنا زاوية مركزية كاممة حوؿ مركز الدائرة ،ومعروؼ أف مجموع قياسات زواياىا  360درجة.

المذيعة :نشكرؾ عمى ىذا االختراع اليائؿ ،إنو فعبلً يستحؽ براءة اختراع ،فيو مفيد جداً في حياتنا
اليومية والعممية.

المضمع :شك اًر لكـ.

انتيت المسرحية
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الدرس السادس :مسرحية بعنكاف (الطبيب المحترؼ) -الشكؿ الرباعي ك مجمكع زكاياه
النص المسرحي:
يزور مجموعة مف الطمبة طبيباً عاماً لؤلشكاؿ اليندسية اشتير بإتقانو لعممو عمى مر الوقت ،و األياـ
و تيدؼ زيارتيـ إليجاد إجابات لعدة أسئمة عالقة في أذىانيـ حوؿ شكؿ مف األشكاؿ اليندسية و ىو

الشكؿ الرباعي.

الطبيب :أىبلً بكـ أبنائي الطمبة  ,تفضموا بالجموس.
الطمبة :شك اًر.

أحد الطمبة :دكتور لدينا مجموعة مف األسئمة حوؿ المضمعات ،و بالتحديد عف الشكؿ الرباعي ،و نريد
أف تساعدنا في وضع إجابة ليا.

الدكتكر :حاضر و أىبل و سيبل بكـ ،تفضموا.

أحد الطمبة :ىؿ الشكؿ الرباعي مف عائمة المضمعاتن

الطبيب :نعـ ،الشكؿ الرباعي مف عائمة المضمعات ،و بالمناسبة فالمضمعات تسمى بحسب عدد أضبلع
الشكؿ ،فإف احتوى الشكؿ عمى  3أضبلع سمي مثمثاً ،و إف احتوى عمى  4أضبلع سمي شكبلً رباعياً و
إف احتوى عمى  5أضبلع سمي خماسياً و ىكذا.

أحد الطمبة :ىؿ جميع األشكاؿ الرباعية ليا نفس الشكؿ و نفس الخصائصن

الطبيب :سؤاؿ جيد ،بؿ جيد جداً ،إف األشكاؿ الرباعية تختمؼ في شكميا و صفاتيا و لدي عدد مف
األشكاؿ و المضمعات الرباعية سأعرضيا لكـ ،لكف ىذا الشكؿ كمنا يعرفو أال و ىو المستطيؿ لو 4

أضبلع ،لكف ىذا الشكؿ الرباعي يسمى مربعاً ،و ىذا شكؿ آخر يسمى رباعياً فكما تبلحظوف أحبابي
الطمبة أف جميع ىذه الرباعيات ليا نفس عدد األضبلع و كذلؾ فالجميؿ في األمر أف جميعيا تمتمؾ

نفس مجموع الزوايا أال و ىو  361درجة ،مجموع زوايا المربع  361درجة و مجموع زوايا المستطيؿ

 361درجة ،و ىذا الشكؿ مجموع زواياه  361درجة ،إذف فيو شكؿ رباعي ،ما رأيكـ أف نتأكد و نجمع

قياسات الزوايا ليذه األشكاؿ.

أحد الطمبة :سأبدأ أوالً يا دكتور إذا سمحت لي.

الطبيب :نعـ تفضؿ.

ثـ طالب آخر ثـ طالب آخر

.

الطبيب :أعزائي الطمبة ال أخفي عميكـ حديثاً بأف ىذه األشكاؿ الرباعية تنقسـ إلى نوعيف أساسييف ىما:
مضمعات رباعية منتظمة و تكوف فييا جميع األضبلع متساوية في الطوؿ و جميع الزوايا متساوية في

القياس ،و أقرب مثاؿ عمييا ىو المربع :الحظوا.

انصفسخ 194

و ىناؾ مضمعات رباعية غير منتظمة كما في ىذا الشكؿ فأضبلع ىذا الشكؿ كما نرى تختمؼ في
الطوؿ و كذلؾ الزوايا تختمؼ في القياس.

أحد الطمبة :نشكرؾ حضرة الدكتور عمى ىذه المعمومات القيمة و بارؾ ار فيؾ.

الطبيب  :عمى الرحب و السعة ،لكف عندي سؤاؿ لكـ.
الطمبة :تفضؿ.

الطبيب :ىؿ المستطيؿ رباعي منتظـ أـ الن و لماذان

الطمبة :إنو رباعي غير منتظـ ،ألف أضبلعو مختمفة في الطوؿ ،غير أف زواياه متساوية.

الطبيب :كبلمكـ صحيح ،فتساوي الزوايا ال يكفي ،ألف نقوؿ أف الشكؿ منتظـ ،بؿ يجب أف تتساوى
األضبلع و الزوايا.
انتيت المسرحية
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الدرس السادس :الشكؿ الرباعي

نشاط 1- 6
 ) 1عرؼ الشكؿ الرباعي.
........................................................................................
وعيف عميو زاويتيف متقابمتيف و ضمعيف متجاوريف.
 ) 2ارسـ مضمعاً رباعياً ّ

نشاط 2- 6
 ) 1مف الشكؿ باألسفؿ:
عيف زاويتيف متقابمتيف........................... .
أ) ّ
ب ) عيف ضمعيف متجاوريف........................... .
ج ) عيف ضمعيف متقابميف........................... .
د ) ما قياس الزاوية ـن ...........................
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اندرش انطابغ

ستىازي األضالع
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انصفسخ 211

الدرس السابع :مسرحية بعنكاف (القطار المحبكب) – متكازم األضالع

النص المسرحي:

بعد أف انتيت آسيا مف المذاكرة ،ذىبت إلى والدتيا كي ترتاح قميبلً وتتحدث معيا ودار الحوار التالي:

األـ  :ىؿ انتييت يا آسيا مف المذاكرة.

آسيا :نعـ يا أمي ،انتييت مف المذاكرة  ،وحضرت دروسي وواجباتي المدرسية.

األـ :إذف تعالي نمعب مع بعضنا بالقطار.
آسيا :نمعب بقطاري إنو قطاري المحبوب.

األـ :نعـ يا ابنتي ،لـ أرؾ منذ فترة تمعبيف بقطارؾ المحبوب ،إنيا لعبة محببة لؾ.
آسيا :نعـ ،إنني أحب أف ألعب بو كثيرا.

األـ كاالبنة تجمساف عمى األرض كتمعب آسيا بالقطار.

األـ :ماذا تبلحظيف يا آسيا عندما يسير القطار عمى السكة الحديدية.
آسيا :إنو يصنع خطيف ال يمتقياف ابدأ.

األـ :وماذا نسمي ىذيف الخطيف.

آسيا :خطاف متوازياف أو مستقيماف متوازياف.

األـ :إذف المستقيماف المتوازياف ىما المستقيماف المذاف ال يمتقياف ميما امتدا.
آسيا :نعـ يا أمي إنيما كذلؾ  .ثـ تسكت آسيا برىة كتقكؿ ألميا:

آسيا :أمي ،أمي ،إف ىذيف الخطاف يذكراني بدرس الرياضيات الذي شرحتو المعممة اليوـ وىو درس
متوازي األضبلع.

األـ :وماذا قالت لكـ معممة الرياضيات في الفصؿ عف متوازي األضبلع.

آسيا :قالت المعممة لنا :أف متوازي األضبلع ىو شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف.

األـ :وما ىي خصائصون.

آسيا :في متوازي األضبلع كؿ ضمعيف متقابميف متساوياف في الطوؿ ،وكؿ زاويتيف متقابمتيف متساويتاف
في القياس وقط ار متوازي األضبلع ينصؼ كؿ منيما اآلخر.

األـ :واذا وصمنا رأسيف متقابميف في متوازي األضبلع ماذا ينتجن

آسيا :يتكوف قطر متوازي األضبلع الذي يقسـ متوازي األضبلع إلى مثمثيف متطابقيف ،ونديره بطريقو
معينو بحيث ينطبؽ كؿ عنصر في المثمث األوؿ عمى نظيره في المثمث الثاني (يتـ عمؿ ذلؾ عمميان ).

األـ :وكيؼ يمكف إيجاد ارتفاع متوازي األضبلعن

آسيا :ننزؿ مف أحد رؤوس متوازي األضبلع عموداً عمى الضمع المقابؿ أو عمى امتداده .

األـ :اشكر معممتؾ عمى ىذه المعمومات القيمة  ،ومعؾ حؽ في أف تحبي لعبة قطارؾ المحبوب.
انتيت المسرحية
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الدرس السابع :مسرحية بعنكاف (أرض حسب الطمب) -متكازم األضالع
ى

النص المسرحي:
يدخؿ أحد المشتريف عمى مكتب بيع األراضي.

المشترم :السبلـ عميكـ.

صاحب المكتب :وعميكـ السبلـ تفضؿ.

المشترم :إذا سمحت أريد شراء قطعة أرض بمواصفات معينة ىؿ أجد طمبي عندؾ.
صاحب المكتب :ما ىي مواصفات األرض التي ترغب بشرائيا.

المشترم :أريد قطعة أرض رباعية الشكؿ وفييا كؿ ضمعيف متقاببلف متوازياف.

صاحب المكتب :لدي الكثير مف قطع األراضي رباعية الشكؿ وفييا كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف.

المشترم :لكف انتبو أريد أيضا أف تكوف كؿ زاويتيف متقابمتيف متساويتاف في القياس.
صاحب المكتب :سأبحث لؾ في قطع األراضي التي أمتمكيا عف مطمبؾ.

ثـ يخرج مجموعة مف األشكاؿ الرباعية ويتفحصيا ىو والمشتري فيرفضاف عدداً مف األشكاؿ الختبلؿ
أحد الشرطيف ثـ يتفقاف عمى شكؿ متوازي األضبلع ثـ .......

المشترل :عفواً لقد نسيت أم اًر ميماً.
صاحب المكتب :ما ىون

المشترم :أريد لقطعة األرض التي سأشترييا والتي تأخذ شكؿ متوازي األضبلع أف تنصؼ األقطار
بعضيا بعضا.

صاحب المكتب :لقد كنت سأبيع ىذه القطعة قبؿ عدة أياـ لمشتر آخر ولذلؾ فقد قمت بقياسيا بدقة وىذه
القياسات عمييا تبيف أف األقطار تنصؼ بعضيا بعضا.
ثـ يمخص خصائص متوازي األضبلع الواردة في المسرحية مف خبلؿ إظيار رسمة لمتوازي األضبلع

تمثؿ قطعة األرض وعمييا جميع القياسات.

انتيت المسرحية
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الدرس السابع :متكازم األضالع

نشاط 1- 7
 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي: ) 1في متوازي األضبلع كؿ زاويتيف متقابمتيف ...............
أ ) متساويتاف

ب ) مختمفتاف

ج ) متوازيتاف

 ) 2الخط المتقطع في الشكؿ المجاور يمثؿ .................
أ ) الطوؿ

ب ) العرض

ج ) االرتفاع

 ) 3مف خصائص متوازي األضبلع أف قطريو ...............
أ ) متساوياف

ب ) متعامداف

ج ) ينصؼ كؿ منيا اآلخر

نشاط 2- 7
 ) 1مف الشكؿ المجاكر:

ة

أ

55

عيف زاويتيف متساويتيف........................... .
أ) ّ
ب ) ضمعيف متقابميف........................... .
ج ) ما قياس الزاوية أ جػ بن ...........................
د ) ما قياس الزاوية جػ أ بن...........................

65

و

و

خـ

د

ىػ ) ما اسـ ارتفاع متوازي األضبلع المجاورن ..........................
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اندرش انثاسن
ادلؼني
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النص المسرحي:

الدرس الثامف :مسرحية بعنكاف (خبر سار)  -المعيف

المشيد األكؿ
تذىب األـ (متوازي األضبلع ) وىي فرحانة إلى جارتيا المضمع ( رباعي أو خماسي أو سداسي ) بعد
مضي أربع سنوات عمى زواجيا ودار الحوار التالي:

متكازم األضالع :تطرؽ الباب عمى المضمع.

المضمع :مف الطارؽ.

متكازم األضالع :أنا جارتؾ متوازي األضبلع.

المضمع :أىبلً وسيبلً ،أىبل وسيبل بجارتنا العزيزة ،تفضمي ،تفضمي.
متكازم األضالع :كيؼ حالكـن

المضمع :الحمد ر إنني أرى في عينيؾ فرحة غير عادية.

متكازم األضالع :نعـ ،نعـ يا عزيزتي ،أنا جئت لؾ كي تشاركيني الفرحة.

المضمع :ىؿ أنت حامؿ.

متكازم األضالع :نعـ ،نعـ ،نعـ أنا حامؿ ،إف الفرحة ال تسعني وجئت إليؾ ألنني أعرؼ أنؾ تحبيف

الخير لي.

إلي "بيصبر بنوؿ"" ،عقباؿ" ما تقوميف
المضمع :إنو ٌ
لخبر سار ،وتطمؽ زغرودة ،ألؼ ألؼ مبروؾ وار ّ
بالسبلمة.
المشيد الثاني
وحينما يأتي وقت الوالدة تذىب إلى الطبيب وتأخذ معيا جارتيا.

متكازم األضالع  :تصرخ ،وتصرخ عند الوالدة.

الطبيب :يخرج الطبيب ويبشر المضمع بالخبر السار ويقوؿ الطبيب لممضمع :الحمد ر عمى السبلمة،
وألؼ مبروؾ لقد وضعت المعيف.

المضمع :ماذان المعيف ،وما شكمون

الطبيب :المعيف ىو متوازي أضبلع ،ولكف فيو ضمعاف متجاوراف متساوياف ،وىذا يعني أف جميع أضبلعو
متساوية في الطوؿ.

المضمع :وما ىي صفاتو.

الطبيب :أوالً ىو حالة خاصة مف متوازي األضبلع أي أنو يأخذ خصائص متوازي األضبلع جميعيا،
ولكف ىناؾ صفات أخرى لممعيف.
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المضمع :وما ىي ىذه الصفات األخرىن

الطبيب :مف حيث الشكؿ العاـ ،جميع أضبلع المعيف متساوية في الطوؿ ،واذا وصمنا قطري المعيف،
فنبلحظ أنو يكوف أربع مثمثات متطابقة وجميعيا مثمثات قائمة الزاوية ،وىذا يعني أف قطري المعيف
متعامداف كما نبلحظ أف القطر الواحد لممعيف ينصؼ الزاويتيف المتيف يمر بيما.

ثـ يذىب المضمع لمتكازم األضالع كيينئو كيقكؿ لو:

المضمع :الحمد ر عمى السبلمة ،ما شاء ار إف ابنؾ المعيف يشبيؾ تماماً وكؿ صفاتؾ موجودة فيو.
باإلضافة إلى أف:

_ جميع أضبلع المعيف متساوية في الطوؿ.

_ وقطراه متعامداف.

_ وقطر المعيف ينصؼ زاويتيو المتيف يمر بيما.

متكازم األضالع :تحتضف المعيف وتذىب.
ى
انتيت المسرحية
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الدرس الثامف :مسرحية (لقاء خاص) -حاالت خاصة لمتوازي األضالع ( المعین )
ى

النص المسرحي:
تعرض إحدى القنوات لقا ًء خاصاً بيف متوازي األضبلع والمعيف ويبدأ المذيع بتوجيو األسئمة لكؿ مف

الشكميف.

المذيع :أىبل سيدي متوازي األضبلع ،أىبل بؾ أيضاً سيد معيف ،سيد معيف ىؿ أنت حالة خاصة مف
متوازي األضبلع.

المعيف :نعـ ،لكف ىناؾ صفات أختمؼ فييا عف المتوازي.

المذيع :قبؿ أف نتحدث عف ىذا لو سمحت سيد متوازي األضبلع ىبل ذكرتنا بصفاتؾ التي اشتيرت بيا
بيف األشكاؿ اليندسية.

متكازم األضالع :نعـ ال بأس فأنا شكؿ رباعي لدي  4أضبلع وعندي كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف وكؿ
زاويتيف متقابمتيف متساويتاف في القياس ،أيضا باإلضافة إلى أف أقطاري ينصؼ كبل منيا اآلخر وىذه

صورة توضيحية لما ذكرت.

المذيع :ذكرت سيد معيف أنؾ حالة خاصة مف متوازي األضبلع لكنؾ تمتمؾ صفات ليست في المتوازي
ىبل ذكرتيا مشكو ار.

المعيف :نعـ باإلضافة لما ذكر سيد متوازي األضبلع فأنا عندي كؿ ضمعيف متجاوريف متساوياف وقطراي
متعامداف وىذه صورة توضح ما ذكرت.

المذيع :إذاً باختصار يمكف القوؿ عف صفاتؾ أف كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف وأف كؿ ضمعيف
متجاوريف متساوياف وأف كؿ زاويتيف متقابمتيف متساويتاف وأف قطريؾ ينصؼ كبل منيما اآلخر ومتعامداف.

المعيف :نعـ صحيح لكف أرجو التمييز بيف األضبلع المتقابمة واألضبلع المتجاورة.

المذيع ( :وىو يمسؾ الصورة التوضيحية ) أليست ىذه ىي األضبلع المتقابمة ،ويشير بيده ويسمييا.
المعيف :نعـ صحيح.

المذيع :وىذه األضبلع المتجاورة ويشير إلييا ويسمييا.
المعيف :نعـ صحيح.

المذيع :في ختاـ ىذه الحمقة نشكر السيد متوازي األضبلع والسيد معيف عمى ىذا المقاء الطيب.
ى

انتيت المسرحية
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الدرس الثامف :المعيف

نشاط 1- 8

ة
 4سم

 ) 1مف الشكؿ المجاور:
أ ) ما طوؿ الضمع جػ د ن

جػ د = .............

أ

م

ب ) ما قياس الزاوية ب ـ دن
الزاوية ب ـ د =  .............ألف .....................................
ج ) ما اسـ الشكؿ المجاورن

خـ

........................................................
د ) ىؿ المثمثات األربع في الشكؿ متماثمة ن لماذان
..........................................................................................
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الدرس التاسع :مسرحية بعنكاف (حادث سعيد)  -المستطيؿ
النص المسرحي:

المشيد األكؿ

متكازم األضالع :يكوف شكبلً حامبلً وتقوؿ :آه  ..آه  ..آه ..

المعيف (االبف األكؿ) :ما بؾ يا أمين

متكازم األضالع :آه  ..أنا عمى وشؾ الوالدة ،ىيا ،ىيا يا بني ،اذىب واحضر الطبيب.

الطبيب :تعاؿ  ..تعاؿ  ،..سبلمتؾ.

متكازم األضالع :آه  ..آه  ..أنا تعبانو ،تعبانو.

الطبيب :يكشؼ عمى متوازي األضبلع (أي يفحصيا) ويقرر ليا عممية ويقوؿ لمممرضة ،ىيا ،ىيا اذىبي
وجيزي غرفة العمميات بسرعة ،إف الوالدة متعسرة ،ىيا.

الممرضة :حاضر  ..حاضر  ،..وتروح وتأتي وتقوؿ :الغرفة جاىزة يا دكتور.

ويخرج المستطيؿ.
الطبيب :يجري ليا العممية ُ
الممرضة :تأخذ المستطيؿ وىي ترقص إنو ولد ،إنو ولد ،اسمو المستطيؿ ،إنو يشبو أمو متوازي
األضبلع ،ولكف أدخمت عميو بعض التحسينات ،فأصبحت زواياه قائمة ،إنو متوازي األضبلع زواياه

األربعة قائمة.

المعيف :يفرح ىيو  ..ىيو  ،..ويقوؿ :لقد أصبح لي أخ إنو المستطيؿ ،أنا فرحاف ،أنا فرحاف جداً ،إنو

فعبلً يشبو أمي ،فيو كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف ومتساوياف وقطراه ينصؼ كؿ منيما اآلخر ،واضافة
إلى صفات أمي ،زواياه قائمة وقطراه متساوياف ،ما أجممو إنو طويؿ وجميؿ.

متكازم األضالع :الحمد ر الذي أكرمني بأخ البني المعيف كي يكوف لو ونيساً في ىذه الدنيا.
المشيد الثاني
يجتمع كؿ مف متوازي األضبلع ،المعيف ،المستطيؿ لبلحتفاؿ بعيد ميبلد المستطيؿ األوؿ.

متكازم األضالع :تُدخؿ الحموى والعصائر وشمعو لبلحتفاؿ بعيد ميبلد ابنيا وتقوؿ لممعيف :ىيا يا بني
اليوـ عيد ميبلد أخيؾ المستطيؿ األوؿ.

المعيف :ىؿ جيزت لوازـ الحفمة يا أمي وخصوصاً الكعكة والحموى.
متكازم األضالع :نعـ يا بني كمو جاىز.

المعيف :ما رأيؾ يا أمي أف نبدأ بتعريؼ أنفسنا لمحاضريف ،ثـ بعد ذلؾ نحتفؿ بعيد الميبلد.
لدي.
متكازم األضالع :ال مانع ّ

المعيف :ابدئي بنفسؾ.
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في كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف ومتساوياف ،وقطراي ينصؼ كؿ
متكازم األضالع :أنا متوازي األضبلع ّ
منيما اآلخر.
متكازم األضالع يقكؿ لممعيف :ىيا يا بني ،عرؼ الحاضريف بؾ.

المعيف :أنا المعيف وأنا أشبو أمي تماماً ولي نفس خصائصيا ولكف أضبلعي متساوية وقطراي متعامداف.
متكازم األضالع تقكؿ لممستطيؿ :تعاؿ يا مستطيؿ ،ىيا يا حبيبي عرؼ الحاضريف بؾ.

المستطيؿ :أنا المستطيؿ ،وأنا أشبو أمي تماماً ولي نفس خصائصيا ولكف زواياي قائمة ،وقطري ّي
متساوياف.
متكازم األضالع :ىيا لنطفئ الشمع.

تمتؼ األشكاؿ حوؿ الشمع والحاضريف معيـ ويغنوف جميعاً:
عيد ميبلد سعيد
عيد ميبلد سعيد

نحف أبناء متوازي األضبلع

نحف مف المضمعات

يعرفنا الجميع بخواصنا المميزة
نحف أساس اليندسة

عيد ميبلد سعيد يا مستطيؿ
عيد ميبلد سعيد يا مستطيؿ
ثـ يطفئوف الشمع ويمتفوف جميعاً ألكؿ الحموى والعصائر.
اإلرشادات.................................................................................... :

انتيت المسرحية

انصفسخ 215

الدرس التاسع :مسرحية (النجار الماىر) -حاالت خاصة لمتكازم األضالع(المستطيؿ)
ى

النص المسرحي:
يدخؿ أحد األشخاص إلى صاحب منجرة " نجار " و يسمـ عميو.
المشترم :السبلـ عميكـ ،ار يعطيؾ العافية.

صاحب المنجرة :و عميكـ السبلـ  ...عافاكـ ار ،تفضؿ ،بماذا أستطيع أف أخدمؾ.

المشترم :أريد منؾ أف تصنع لي باباً لمنزلي.

صاحب المنجرة :عمى الرحب و السعة ،أعطني مواصفات الباب الذي تريد أف أصنعو لؾ.

المشترم :أريد باباً مستطيؿ الشكؿ.

صاحب المنجرة :ىذا سيؿ ،لكف يجب أف تنتبو لصفات المستطيؿ ،و أنا أذكرؾ بيا إف كنت ناسياً ليا،
فالمستطيؿ شكؿ رباعي فيو كؿ ضمعيف متقاببلف متوازياف ومتساوياف.

المشترم :ىو مف عائمة األشكاؿ الرباعية ،و يعتبر حالة خاصة لمتوازي األضبلع.
صاحب المنجرة :صحيح.

المشترم :ىؿ ىو قريب مف شكؿ المعيف أـ أنو يتميز عنو.

صاحب المنجرة :ىو حالة خاصة مف متوازي األضبلع لكف أضبلعو المتجاورة غير متساوية في أغمب
األحياف و تصنع زوايا قوائـ ،أي أف جميع زواياه قوائـ ،أنظر ىذا أحد األبواب مستطيمة الشكؿ صنعتو

البارحة.

المشترم :ممتاز منظره جيد و أنيؽ.

صاحب المنجرة :وأيضا مف صفات المستطيؿ أف قطريو متقاطعاف و متساوياف و ينصؼ كؿ منيما

اآلخر.

المشترم :باختصار صفات الباب الذي أريده ىو شكؿ رباعي ،حالة خاصة مف متوازي األضبلع،
أضبلعو المتقابمة متوازية و متساوية زواياه قوائـ و قطراه متساوياف و ينصؼ كؿ منيما اآلخر.
ى
انتيت المسرحية
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الدرس التاسع :المستطیل

نشاط 1- 9
 ) 1أرسم مستطٌالً طوله  6سم وعرضه  4سم0

 ) 2أذكر خصائص المستطٌل0

نشاط 2-9
اصنع مستطٌالً من متوازي األضالع المجاور على نفس الشكل ثم أجب عما ٌلً:
 ) 1ارتفاع متوازي األضالع هو عرض المستطٌل الناتج ( 0نعم  ،ال )
 ) 2المستطٌل الناتج مماثل لمتوازي األضالع فً المساحة ( 0نعم  ،ال )
 ) 3المستطٌل عبارة عن متوازي أضالع زواٌاه قوائم ( 0نعم  ،ال )
 ) 4قطرا المستطٌل ٌنصف كل منهما اآلخر ( 0نعم  ،ال )
 ) 5قطرا المستطٌل متساوٌان فً القٌاس ( 0نعم  ،ال )
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اندرش انؼاشر
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انصفسخ 218

انصفسخ 219

انصفسخ 221

انصفسخ 221

الدرس العاشر ( :)1مسرحية بعنكاف (ضيؼ في ليمة القدر)  -المربع

النص المسرحي:

المشيد األكؿ

بعد صبلة العشاء ،نظر كؿ مف المربع والمستطيؿ يراقب أمو متوازي األضبلع وىي تتألـ بقرب انتظار
مولود جديد ،ودار الحوار التالي:

المعيف :ما بؾ يا أمي { متوازي األضبلع}.

المستطيؿ :أال تراىا تتألـ مف شدة المغص ،ماذا نفعؿ ن ماذا نفعؿن

المعيف :ىيا نذىب إلى جارتنا المضمع ،كي تساعدنا.

المعيف كالمستطيؿ يذىباف إلى المضمع كيطرقاف الباب كىما يرتجفاف كخائفاف عمى أميما.

المضمع :ما بكما يا أوالدين

المعيف :يبكي ويقوؿ :إف أمي تتألـ ،وعندىا مغص شديد وال ندري ماذا نفعؿن

المضمع :اىدأ يا بني ،اىدأ ،اىدأ ،سوؼ أحضر معكما.
المستطيؿ :تفضمي ،تفضمي ،إنيا ىنا.

المضمع :ما بؾ يا جارتي العزيزة.

متكازم األضالع :إني أشعر بالمغص الشديد في بطني وىذا دليؿ عمى قرب والدتي.

المضمع :ىيا ،ىيا ،اجيزي وسوؼ آخذؾ إلى الطبيب.

انًشهذ انثبني
تدخؿ األـ {متوازي األضبلع} إلى غرفة الوالدة ثـ يخرج الطبيب ليبشر المضمع بأنيا وضعت المربع.

المضمع :يقوؿ لمطبيب ىا بشر يا دكتور.

الطبيب :الحمد ر عمى سبلمتيا ،لقد وضعت مولوداً مثؿ القمر ،تبارؾ الخالؽ فيما خمؽ ،إنو المربع.
المضمع :أصبلً ىذه الميمة ىي ليمة القدر ،عمشاف ىيؾ طمع مثؿ القمر ،وما ىو شكؿ المربع.

الطبيب :إنو يشبو أخويو المستطيؿ والمعيف.
المضمع :وكيؼ ذلؾن

الطبيب :يشبو المستطيؿ ألف زواياه األربعة قوائـ ويشبو المعيف ألف جميع أضبلعو متساوية في الطوؿ.

المضمع :إذف المربع ،ىو مستطيؿ فيو ضمعاف متجاوراف متساوياف {وىذا يعني أف جميع أضبلعو
متساوية}.

الطبيب :إنو كذلؾ.

المضمع :وما ىي صفاتون

الطبيب :إف صفاتو تشبو المعيف والمستطيؿ معاً ولكف عمى أجمؿ وأحمى مثؿ ليمة القدر.
المضمع :سوؼ أذىب إلى متوازي األضبلع وأىنييا بالضيؼ الجديد في ليمة القدر.
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المضمع :ألؼ ألؼ مبارؾ والحمد ر عمى السبلمة.

متكازم األضالع :ار يسممؾ وأشكرؾ عمى وقفتؾ معنا.

المضمع :ال شكر عمى واجب ،إحنا جيراف ،والنبي وصى بسابع جار ،كما جاء في أحاديث نبوية كثيرة،
ولكف ما ىي صفات ابنؾ المربعن

متكازم األضالع :إنو يأخذ كؿ صفات المعيف والمستطيؿ ولكف عمى أجمؿ وأحمى.

المضمع :وكيؼ ذلؾن

متكازم األضالع :أضبلعو األربعة متساوية في الطوؿ وزواياه األربعة قوائـ ،وقط اره متعامداف.

المضمع :مرة أخرى حمداً ر عمى السبلمة وألؼ مبارؾ ابنؾ وضيفؾ الجديد في ىذه الميمة المباركة.
انتيت المسرحية
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الدرس العاشر (  :)2حكار عف أىمية أدكات اليندسة  -المربع

النص المسرحي:

آسيا :تمسؾ آسيا كتاباً وتذىب لممذاكرة ثـ تبلحظ أدوات اليندسة بجانبيا فتيب مذعورة وتمسؾ بأدوات
اليندسة وتقوؿ :ما ىذا! أدوات ىندسة ،إنيا أدوات عديمة الفائدة سوؼ أكسرىا بؿ أحطميا وأقذؼ بيا

عمى األرض ،إننا ال نستفيد منيا شيئاً ،ال نستفيد منيا شيئاً ،وتقوـ ببعثرتيا في كؿ مكاف.

فاطمة :فتأتي صديقتيا فاطمة وتقوؿ ليا :يا إليي لماذا تفعميف بأدوات اليندسة ىكذا! إنيا أدوات ميمة
في حياتنا ،ىيا اجمعييا ،وسوؼ أساعدؾ في جمعيا واآلف سوؼ أغني لؾ أغنية تعرفيف بيا قيمة ىذه

األدوات.

أنشكدة أدكات اليندسة :
أدوات اليندسة

ميمة في المدرسة

مثمث ومسطرة

فرجار ومنقمة

أدوات اليندسة

دقيقة ومنظمة

نرسـ بيا األشكاؿ

بدقة متناىية

أدوات اليندسة

ميمة في المدرسة

نستخدـ الفرجار

لرسـ الدائرة

نستعمؿ المنقمة

لقياس الزاوية

نكوف األشكاؿ

أدوات اليندسة

بسرعة فائقة

دقيقة ومنظمة

والخط المستقيـ

رسـ بالمسطرة
ُي ُ
لو فوائد عدة

حياتنا بدونيا

صعبة متعسرة

وكذلؾ المثمث

أدوات اليندسة

مفيدة ومنظمة

آسيا :يا إليي ما أروع ىذه األدوات وما أقيـ ميمتيا ،بيا تخطط المدارس والمصانع والمباني
والمستشفيات ،ويستخدميا المعمـ والميندس والنجار والحداد ،سأحافظ عمييا ولف أكسرىا ،يا إليي ما أروع

ىذه األدوات.

أنشكدة ترحيبية لألشكاؿ اليندسية :
مرحى مرحى لؤلدوات

مرحى مرحى لؤلشكاؿ

فيي أساس المخترعات
فيي أىـ المبتكرات
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مسرحية األشكاؿ اليندسية بعنكاف (المربع المفقكد)

الدائرة( :جارة) جديدة تأتي لمتوازي األضبلع وتقوؿ ليا :السبلـ عميكـ ورحمة ار وبركاتو.
متكازم األضالع :وعميكـ السبلـ ورحمة ار وبركاتو.

الدائرة :أنا جارتؾ الجديدة الدائرة ،وأريد التعرؼ عميؾ يا عزيزتي فمف أنتن

في كؿ ضمعيف متقابميف متوازياف ،ومتساوياف ،وكؿ زاويتيف
متكازم األضالع :أنا متوازي األضبلع ّ
متقابمتيف متساويتاف ،وقطراي ينصؼ كؿ منيما اآلخر ،ولي ثبلثة أبناء ىـ:

المعيف  ،المستطيؿ  ،المربع.

الدائرة :وأيف ىـن

متكازم األضالع :األوؿ ،تعاؿ يا معيف.

المعيف :نعـ يا أمي.

متكازم األضالع :تكمـ لجارتنا عف أوصافؾ.

المعيف :أنا المعيف ،وأنا أشبو أمي تماماً ولي نفس خصائصيا ولكف جميع أضبلعي متساوية وقطراي
متعامداف.

الدائرة :جميؿ.

متكازم األضالع :الثاني ،تعاؿ يا مستطيؿ.

المستطيؿ :نعـ يا أمي.

متكازم األضالع :تكمـ لجارتنا عف أوصافؾ.

المستطيؿ :أنا المستطيؿ وأنا أشبو أمي تماماً ولي نفس خصائصيا ولكف جميع زواياي قائمة ،وقطراي
متساوياف.

الدائرة :رائع.

متكازم األضالع :الثالث ،إف ابني الثالث أجمؿ مني ومف إخوتو جميعاً ومثؿ القمر تبارؾ الخالؽ فيما

خمؽ ،شكمو حمو جداً ،وأضبلعو متساوية وزواياه متساوية فيو مضمع منتظـ ،ويأخذ كؿ صفات إخوتو
المستطيؿ والمعيف ولكف عمى أجمؿ وأحمى.

الدائرة :مضمع منتظـ! ىيا ىيا يا عزيزتي ،أرني إياه.

متكازم األضالع :تعاؿ يا مربع ،فمـ يرد ،أيف المربعن أيف المربعن ىيا ىيا يا أوالدي ،ابحثا عف أخيكـ

المربع.

األكالد (المعيف كالمستطيؿ) :حاضر يا أماه.
ويبحثاف بسرعة ثـ يعوداف فمـ يجداه ،ويقوال ألميما :أماه ،أماه لـ نجده.

متكازم األضالع :ماذا! لـ تجداه ،ىيا  ...ىيا  ...ابحثا عنو في كؿ مكاف حتى تجداه.

األكالد :يذىباف ليبحثا عنو في كؿ مكاف وبيف الجالسيف.
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متكازم األضالع :آه يا ويمي ،آه يا ويمي ،أيف أبني المربعن أيف ذىبن أيف ذىبن وبعد جيد يعوداف وفي
خبلؿ ذلؾ تيدأ الدائرة مف روعيا.

األكالد (المعيف كالمستطيؿ) :أماه ،أماه لقد وجدناه ،إنو عند دار عمي يمعب بالطائرة الورقية.

الدائرة :تطمؽ زغرودة مف الفرحة برجوع المربع.

متكازم األضالع :تؤنب ابنيا المربع وتقوؿ لو :تعاؿ يا ولد أيف كنتن أيف كنتن

المربع :كػُ  ...كػُ  ...كػُ  ...كنت عند دار عمي (شبو المنحرؼ).
متكازم األضالع :ولماذا ذىبت عندهن
المربع :ذىبت كي ألعب بطائرة األطفاؿ.

الدائرة :حمداً ر عمى السبلمة ،ما شاء ار ،إنو فعبلً مثؿ القمر ،تبارؾ الخالؽ فيما خمؽ.
أنشكدة األشكاؿ اليندسية
نحف األشكاؿ اليندسية

تجدونا في كؿ مكاف

أشكاؿ أشكاؿ

أشكاؿ أشكاؿ

نحف األشكاؿ اليندسية

ىيا ىيا يا أشكاؿ

ىيا نبني ىيا نصنع

وأنت أنت يا مثمث

نبني نعمر األوطاف

ىيا نعمر ىذا الكوف

ىيا ننشئ ىيا نرفع

وأنت أيضاً يا معيف

وأنت أنت يا متوازي

ىيا لمعمؿ المتفاني

وال ننسى الدائرة

رمز الحياة السائرة

وىذا ىذا المستطيؿ

كـ ىو جميؿ وطويؿ

نحف األشكاؿ نحف األشكاؿ

تجدونا في كؿ مكاف

نحف األشكاؿ نحف األشكاؿ

نحف مف صنع اإلنساف

شك اًر شك اًر يا رباه

وىبت العقؿ لئلنساف

حتى ينتج حتى يبدع

حتى يبتكر األشكاؿ

أشكاؿ أشكاؿ

أشكاؿ أشكاؿ
ى
انتيت المسرحية
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الدرس العاشر :مسرحية بعنكاف (البيت الجديد) -حاالت خاصة لمتكازم األضالع(المربع )
ى

النص المسرحي:
يجمس الجار أبو محمد مع جاره أبو جياد يتناوالف فنجاف القيوة بعد صبلة العصر ويدور الحوار التالي:

أبك محمد :لقد سمعت أنؾ ستبدأ البناء في قطعة األرض التي اشتريتيا قبؿ عدة سنوات.

أبك جياد :نعـ صحيح لكف بصدؽ يا جاري العزيز لقد احترت مع ميندسي البناء في خارطة المنزؿ الذي
سأبنيو والزلت محتا اًر في خارطة البيت فما رأيؾ أنتن

أبك محمد :بصراحة يا أبو جياد لقد انتييت مف بناء منزلي كما تعمـ قبؿ سنتيف.

أبك جياد :نعـ نعـ ومنزلؾ ما شاء ار رائع مف الداخؿ والخارج.

أبك محمد :كما تعمـ يا أبا جياد أف غرؼ المنزؿ لدي أخذت أغمبيا شكؿ المربع ( ويعرض خارطتيا عمى

السبورة ) باستثناء غرفة الضيافة فيي مستطيمة الشكؿ فيا ليتني جعمتيا مربعة الشكؿ.
أبك جياد :ولماذان

أبك محمد :المربع فيو الكثير مف الصفات والخصائص فيو باختصار يحمؿ مف صفات المعيف
والمستطيؿ ومتوازي األضبلع الكثير مف الصفات.

أبك جياد :وضح بشكؿ أكبر لو سمحت.

أبك محمد :المربع شكؿ رباعي أضبلعو األربعة متساوية كما في المعيف وكذلؾ أضبلعو المتقابمة متوازية
كما في متوازي األضبلع وزواياه قوائـ كما في المستطيؿ.

أبك جياد :ممتاز ولكف لماذا تعتبره أفضؿ عند البناءن

أبك محمد :إف وجود ىذه الخصائص ليذا الشكؿ تساعد كثي ار في أعماؿ البناء وتسيؿ الكثير مف األمور
المنزلية مف وضع أثاث وترتيبو وتوزيعو وتنسيقو بشكؿ جيد وىذا الشكؿ مريح في التبميط والستائر

والنوافذ.

أبك جياد :إذاً ىذا رأيؾ يا أبو محمد.
أبك محمد :الرأي رأيؾ.

أبك جياد :إذاً يا أبو محمد سوؼ أبني منزلي كيذه الخارطة مع تعديؿ غرفة الضيافة إلى شكؿ مربع وقد
استفيد بيذا التصميـ الجديد مف قطعة األرض بشكؿ أفضؿ ثـ (يعدؿ الرسـ في الخارطة األولى).

ى
انتيت المسرحية
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الدرس العاشر :المربع

نشاط 1- 11
 ) 1أرسـ مربعاً طوؿ ضمعو  4سـ.

 ) 2أذكر خصائص المربع.

نشاط 2-11
أالحظ الشكؿ المقابؿ ،ثـ أجب عما يمي:
 5سم

 ) 1الشكؿ المجاور يمثؿ مربعاً ( .نعـ  ،ال )
 ) 2كؿ مربع معيف ( .نعـ  ،ال )

 5سم

 5سم

 ) 3كؿ مربع مستطيؿ والعكس غير صحيح ( .نعـ  ،ال )
 ) 4قط ار المربع ينصؼ كؿ منيما اآلخر ( .نعـ  ،ال )

 5سم

 ) 5قط ار المربع متساوياف في القياس ( .نعـ  ،ال )
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اندرش احلادي ػشر

ادلثهث
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انصفسخ 231
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الدرس الحادم عشر :مسرحية ( أ ) بعنكاف (البحث عف كظيفة)  -المثمث

النص المسرحي:

جميع المثمثات تنتظر خارج غرفة لجنة التحكيـ لمدخوؿ لممقابمة الشخصية وتدور ضجة وقمؽ خارج غرفة
التحكيـ ويقوؿ كؿ واحد منيـ:

يا رب أكوف مف المقبوليف في ىذه الوظيفة يا رب.

ثـ يدخؿ كؿ مثمث عمى حده لعرض صفاتو وخصائصو عمى لجنة التحكيـ:

المثمث متساكم الساقيف :السبلـ عميكـ.

لجنة التحكيـ :وعميؾ السبلـ ورحمة ار وبركاتو.
ما ىو اسمؾن وما ىي صفاتؾن

المثمث المتساكم الساقيف :أنا مضمع لي ثبلثة أضبلع ،ولي ضمعاف متساوياف ،ولذلؾ يسمونني مثمثاً
متساوي الساقيف ،ولي أيضاً محور تماثؿ واحد يقسمني إلى مثمثيف متطابقيف ،وزاويتا القاعدة عندي
متساويتاف ،فيؿ تقبموننين

لجنة التحكيـ :النتيجة بعد االنتياء مف المقاببلت جميعيا.

المثمث المتساكم الساقيف :شك اًر لكـ ،ثـ يخرج.

المثمث المتساكم األضالع :السبلـ عميكـ.

لجنة التحكيـ :وعميؾ السبلـ ورحمة ار وبركاتو ،ما ىو اسمؾ ن وما ىي صفاتؾن

المثمث المتساكم األضالع :أنا مضمع لي ثبلثة أضبلع ،وجميعيا متساوية في الطوؿ ،ولذلؾ يسمونني
مثمثاً متساوي األضبلع ،وزواياي الثبلثة متساوية في القياس كما ولي ثبلثة محاور ،أرأيتـ ما أجممني فيؿ
تقبمونني في الوظيفةن

لجنة التحكيـ  :النتيجة بعد االنتياء مف المقاببلت جميعيا.

المثمث المتساكم األضالع :شك اًر لكـ ،ثـ يخرج.

المثمث مختمؼ األضالع :أنا مضمع لي ثبلثة أضبلع مختمفة في الطوؿ ،ولي ثبلثة زوايا مختمفة في
القياس ولذلؾ يسمونني مثمثاً مختمؼ األضبلع وليس لي أي محور تماثؿ ولكف مياراتي عديدة

واستخداماتي كثيرة في عمـ اليندسة فيؿ تقبموننين

لجنة التحكيـ :النتيجة بعد االنتياء مف المقاببلت جميعيا.

المثمث مختمؼ األضالع :شك اًر لكـ  ،ثـ يخرج.

المثمث القائـ الزاكية{ :يتكمـ وىو شامخ رأسو} أنا مضمع ولي ثبلثة أضبلع واحدى زواياي قائمة ولذلؾ
عمي
يسمونني قائـ الزاوية ،وجميع الميندسيف يستخدمونني في رسوماتيـ اليندسية ألنني دقيؽ ويعتمدوف ّ
في بناء قواعد البيوت والعمارات ،فبدوني تصميماتيـ اليندسية ال تصمح ،فيؿ تقبموننين

انصفسخ 233

لجنة التحكيـ :شيء رائع ،رائع جداً ولكف النتيجة بعد االنتياء مف المقاببلت جميعيا.

المثمث القائـ الزاكية :شك اًر لكـ ،ثـ يخرج.

المثمث حاد الزاكية :أنا مضمع ولي ثبلثة أضبلع ،وثبلثة زوايا وجميعيا حادة أي أقؿ مف  ْ90ولذلؾ
يسمونني مثمثاً حاد الزوايا ،ولي استخدامات كثيرة في الحياة العممية ،فيؿ تقبموننين

لجنة التحكيـ :إف شاء ار ،إف شاء ار ،النتيجة بعد االنتياء مف المقاببلت جميعيا.
المثمث حاد الزاكية :شك ار لكـ ،ثـ يخرج.

المثمث منفرج الزاكية{ :يمشي وىو نافخ بطنو} أنا مضمع ولي ثبلثة أضبلع ،وثبلثة زوايا ولكف إحدى
زواياي منفرجة أي أكبر مف  ْ90وأقؿ مف  180درجة ،ولذلؾ يسمونني مثمثاَ منفرج الزاوية ،كما وأضـ

بداخمي المثمث حاد الزوايا والقائـ الزاوية ،فيؿ تقبموننين

لجنة التحكيـ :النتيجة بعد االنتياء مف المقاببلت جميعيا.
المثمث المنفرج الزاكية :شك اًر لكـ  ،ثـ يخرج.

 ثـ يحدث صوت مزعج والكؿ يتكمـ مع بعضو البعض ويقوؿ  :يا رب أكوف مف المقبوليف يا رب.
 ثـ يتـ اإلعبلف عف النتيجة وتقوؿ:

لجنة التحكيـ :جميعكـ مف المقبوليف وألؼ مبارؾ ولكف نريد أف نقسمكـ إلى قسميف:
 -1القسـ األوؿ مف حيث األضبلع:
 -مثمث متساوي الساقيف.

 مثمث متساوي األضبلع. -مثمث مختمؼ األضبلع.

 -2القسـ الثاني مف حيث الزوايا:
 مثمث قائـ الزاوية. -مثمث حاد الزوايا.

 -مثمث منفرج الزاوية.

المثمثات تحضف بعضيا البعض كىي فرحانة كتبارؾ لبعضيا البعض ثـ تنشد المجمكعة أنشكدة

المثمثات.
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أنشكدة الػمػثػمػثػات
يبل نمرح يبل نعػيش

إحنا إحنا مثمث ػ ػ ػ ػ ػػات
إحنا إحنا نوع ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف

نمؤل الدنيا فرح وعيد

إحنا إحنا مضمعػ ػػات

إحنا إحنا قسم ػ ػ ػ ػػيف

األوؿ حػػيث األضبلع

والثاني حيث الزوايػػا

ف ػػينا متساوي األضبلع

فينا مختمؼ األضبلع

يبل نمرح يبل نعػ ػػيش

نمؤل الدنيا فرح وعيد

وال ننسى منفرج الزاوية

وكماف قائـ الزاوي ػػة

يبل نمرح يبل نعػ ػػيش

وىػ ػػذا متساوي الساقيف

إحنا إحنا مثمث ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

نمؤل الدنيا فرح وعيد

ىو كماف مثمث ػ ػ ػػات

إحنا إحنا مضمعػ ػػات

وأخوىـ حاد الزاويػ ػ ػػة

عاممػ ػػيف أمة متحدة

إحنػػا إحنػػا مثمثػ ػ ػ ػػات

إحنا إحنا مضمعػ ػػات

يبل نمرح يبل نعػ ػػيش

نمبل الدنيا فرح وعيد

الدرس الحادم عشر :مسرحية ( ب ) بعنكاف ( أقصر الطرؽ )

النص المسرحي:

يحتار أحمد ويوسؼ في الذىاب إلى بيت خاليـ ويدور بينيـ الحوار التالي:

يكسؼ :ىيا يا أحمد لنذىب إلى دار خالي.

أحمد :ال بأس نحف اشتقنا إليو كثي اًر ،ولكف مف أي طريؽ تريدنا أف نمشي.

يكسؼ :برأيؾ يا أحمد أي الطرؽ أقصر ،الطريؽ األوؿ وىو شارع طويؿ أـ الطريؽ الثاني حيث يوجد بو

شارعيف ،يعني طريؽ بيت خالي عامؿ زي المثمث.

أحمد :اسمع يا أخي ،كؿ واحد منا يذىب مف طريؽ ،ولنرى مف يصؿ منا قبؿ اآلخر.
يكسؼ :إنيا فكرة رائعة ،ىيا بنا.

يذىب كؿ واحد مف طريؽ ،وبالطبع يصؿ يوسؼ قبؿ أحمد.

أحمد{ :يتكمـ وىو متضايؽ جدا} ويقوؿ  :إف ىذا الطريؽ الذي سمكتو طويؿ ،طويؿ جداً ،انظر ،إنؾ
وصمت قبمي.

يكسؼ :نعـ ،نعـ ،إف الطريؽ األوؿ أقصر مف الثاني وىذا يدؿ عمى أف:
" مجموع طولي أي ضمعيف في المثمث أكبر مف طوؿ الضمع الثالث ".
انتيت المسرحية
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الدرس الحادم عشر :مسرحية بعنكاف ( ىدية عيد الفطر ) -المثمث
ى

النص المسرحي:

المشيد األكؿ

يجتمع ثبلثة أبناء ويحمؿ كؿ منيـ مثمثاً ويدور بينيـ الحوار التالي:

اإلبف األكؿ :كـ أنا فرح بيذا العيد يا إخوتي ،أىداني أبي ىدية كثي اًر ما سمعت عنيا ،وىا ىي اليوـ بيف
يدي.

األخكاف :و ماىي ىديتؾ.

اإلبف األكؿ :ىديتي ىي عبارة عف مثمث متساوي األضبلع انظروا.

األخكاف :إنيا فعبل ىدية جميمة.

اإلبف األكؿ :إف ىذا المثمث لو العديد مف الصفات فيو مضمع ثبلثي جميع أضبلعو متساوية وليذا
يسمى مثمث متساوي األضبلع كما أف زواياه الثبلثة متساوية في القياس انظروا انظروا.

األخكاف :نعـ بالفعؿ إنو جداً رائع ألؼ مبارؾ.

اإلبف األكؿ :كما أف ليذا المثمث ثبلثة أضبلع متماثمة وثبلثة محاور تماثؿ.

اإلبف الثاني :وما ىو محور التماثؿ.

اإلبف األكؿ :ىو مستقيـ يقسـ الشكؿ إلى شكميف متطابقيف انظر ىا ىي محاور التماثؿ مرسومة عميو مف

الخمؼ.

اإلبف الثاني :وأنا يا إخوتي حصمت عمى ىدية مشابية فيديتي عبارة عف مثمث متساوي الساقيف ،ومف
اسمو فيو ضمعاف متساوياف يسمياف ساقا المثمث والضمع الثالث ىذا يسمى قاعدة المثمث.

اإلبف الثالث :نعـ بالفعؿ إنو مثمث أنيؽ.

اإلبف الثاني :وأيضاً مف خصائص ىذا المثمث أف زاويتي القاعدة متساويتاف ولو محور تماثؿ واحد فقط،

فمو فرضنا أف زاوية الرأس كانت  20درجة فإف. .........

فزويتا القاعدة متساويتاف ،وكؿ منيا قياسيا  80درجة.
اإلبف األكؿ  :نعـ لقد الحظت ذلؾ ا
اإلبف الثاني :وىذا محور التماثؿ.

األخكاف :مبارؾ ىدية جميمة.

اإلبف الثالث :أما أنا فيديتي ال تحمؿ تمؾ الخصائص فمثمثي مختمؼ األضبلع ال أضبلعو متساوية وال
حتى زواياه متساوية كما أف ليس لو محاور تماثؿ.

اإلبف األكؿ :حتى واف كاف ببل خصائص فبلبد أف لو استخدامات كثيرة في حياتنا.

اإلبف الثاني :كؿ المثمثات ( متساوي األضبلع ومتساوي الساقيف ومختمؼ األضبلع ) ميمة في حياتنا
واستخداماتيا كثيرة.
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المشيد الثاني
يدخؿ األب عمى أبنائو الثبلثة وىـ يمعبوف بيداياىـ السابقة ويدور الحوار اآلتي:

األب :مرحبا يا أبنائي األعزاء كؿ عاـ وأنتـ بخير.
األبناء :وأنت بخير يا أبي.

اإلبف األكؿ :ما ىذا الذي تحممو يا أبين

األب :ىذه اليدايا ( ىدايا عيد الفطر ) أحضرتيا ألبناء خالتؾ.
اإلبف الثاني :سيفرحوف بيا كثي ار يا أبي.

األب :نعـ ولقد حرصت أف تكوف ىداياىـ قريبة ليداياكـ كي تستطيعوا أف تمعبوا بيا سويا.
اإلبف الثالث :ىؿ مف الممكف أف نراىا يا أبي.

األب :نعـ اليدية األولى ألحمد وىي عبارة عف مثمث حاد الزوايا فجميع زواياه حادة مف يعرؼ الزاوية
الحادةن

اإلبف الثاني :ىي زاوية قياسيا أكبر مف صفر وأقؿ مف  90درجة.

األب :أحسنت وىذه ىدية رامي وىي عبارة عف مثمث قائـ الزاوية.

اإلبف األكؿ :أي أف أكبر زاوية فيو زاوية قائمة وقياسيا  90درجة.

األب :أحسنت فأكبر زاوية في المثمث القائـ الزاوية ىي  90درجة وال يمكف أف يحتوي عمى أكثر مف
زاوية قائمة وىذه ىدية فاطمة وىي عبارة عف مثمث منفرج الزاوية أي أف أكبر زاوية فيو ىي المنفرجة.
اإلبف الثالث :والزاوية المنفرجة أكبر مف  90درجة وأقؿ مف  180درجة.

األب :نعـ نعـ معموماتكـ ممتازة.

اإلبف األكؿ :إذاً يا أبي بيذه اليدايا نستطيع تشكيؿ فريقيف لمعب فرقة المثمثات حسب أطواؿ األضبلع
وفرقة المثمثات حسب قياس الزوايا.

اإلبف الثالث :المثمثات حسب أطواؿ األضبلع ثبلثة أنواع:
 -1مثمث متساوي األضبلع.
 -2مثمث متساوي الساقيف.

 -3مثمث مختمؼ األضبلع.

اإلبف الثاني :والمثمثات حسب قياسات الزوايا ىي:
 -1مثمث حاد الزوايا.

 -2مثمث قائـ الزاوية.
 -3مثمث منفرج الزاوية.

األبناء الثالثة :ىيا ىيا يا أبي نذىب ونمعب مع أبناء خالتي أحمد ورامي وفاطمة.
انتيت المسرحية
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الدرس الحادم عشر :المثمث

نشاط 1- 11
 ) 1المثمث الذم يحتكم زاكية  90درجة ىك مثمث ............
أ ) حاد الزوايا

ب ) قائـ الزاوية

ج ) منفرج الزاوية

 ) 2كاحد مف القياسات التالية تصمح لرسـ مثمث:
أ ) 2سـ3،سـ7،سـ

ب ) 5سـ5،سـ10،سـ

ج ) 3سـ3،سـ3،سـ

 ) 3المثمث الذم تككف جميع زكاياه متساكية ىك مثمث:
أ ) مختمؼ األضبلع

ب ) متساوي الساقيف

ج ) متساوي األضبلع

نشاط 2- 11
أرسـ ثالثة مثمثات مختمفة مف حيث قياسات زكاياىا.
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إنشاءاث
هندضيت
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الدرس الثاني عشر :مسرحية بعنكاف ( منافسة شريفة ) – إنشاءات ىندسية

النص المسرحي:

تمعب كؿ مف ىبة وجمانة نط الحبؿ وتردد الطالبات شبره ،قمره ،شمس ،نجوـ ثـ تسأؿ إحداىف األخرى:

ىبة :ىؿ تستطيعيف تحديد منتصؼ ىذا الحبؿ يا جمانةن

جمانة :نعـ يا عزيزتي.
ىبة :وكيؼ ذلؾن

جمانة :أنظري ،أضع طرفي الحبؿ عمى بعضيما البعض ،فيكوف الطرؼ اآلخر ىو المنتصؼ.
ىبة :واذا كاف بدؿ الحبؿ قطعة مستقيمة ،فكيؼ يمكف إيجاد منتصؼ القطعة المستقيمة.

جمانة :بسيطة جداً ،لقد تعممنا مف معممة الرياضيات كيفية إيجاد منتصؼ قطعة مستقيمة باستخداـ حافة
مستقيمة غير مدرجة وفرجار.

ىبة :اشرحييا لي.

جمانة :نرسـ أي قطعة مستقيمة ،ثـ نفتح الفرجار فتحة مناسبة بحيث تكوف أكبر مف نصؼ طوؿ القطعة
وأركز الفرجار عمى إحدى طرفي القطعة ونعمؿ قوساً إلى أعمى القطعة والى أسفميا ،ثـ ننقؿ الفرجار

عمى الطرؼ اآلخر لمقطعة ونعمؿ قوساً ألعمى وألسفؿ القطعة بحيث يقطع القوس األوؿ ثـ نصؿ بيف
نقاط التقاطع ويصبح ىذا العمود ىو العمود المنتصؼ لمقطعة المستقيمة.

ىبة :رائع ! رائع جداً ! ولكف أريد أف أسألؾ سؤاالً آخر ،ىؿ يمكنؾ إقامة عمود عمى مستقيـ معطى مف
نقطة مفروضة عميو.

جمانة( :تكممت بعصبية) :ىؿ تريديف إحراجي ،ىؿ تريديف إحراجي ،إننا لـ نأخذه بعد
 ,لـ نأخذه بعد في المدرسة.

ىبة  :ال تحزني يا عزيزتي نحف أخذناه في المدرسة وسوؼ أشرحو لؾ.

جمانة :ىيا تفضمي ،تفضمي ،ورينا شطارتؾ.

ىبة :اسمعي يا عزيزتي ،كثير مف األشكاؿ المستخدمة في بناء البيوت ،التي يعمميا النجاروف والحدادوف

ليا زوايا قوائـ ويحتاجوف إلى عمؿ زوايا قوائـ دقيقة تماماً ويستخدموف لذلؾ أدوات متنوعة ،ويسمى رسـ
زاوية قائمة مف نقطة عمى مستقيـ في عمـ الرياضيات " ،إقامة عمود عمى المستقيـ مف تمؾ النقطة " .

جمانة  :وكيؼ يتـ ذلؾن

ىبة :أوالً :نفتح الفرجار فتحة مناسبة ونركزه في " س " ,ونرسـ قوساً عمى يميف " س " ولتكف " ـ "،
وعمى يسارىا ولتكف " َـ ".
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ثانياً :نفتح الفرجار فتحة أكبر مف الفتحة األولى ،ونركز الفرجار عمى النقطة " ـ " ونرسـ قوساً ألعمى ثـ

نركز الفرجار عمى النقطة " َـ " ونقطع القوس األوؿ في " ص " ،ثـ نصؿ نقطة التقاطع مع النقطة " س
" ،فيكوف " س ص " ىو العمود المقاـ مف " س " عمى " أ ب ".
جمانة :شك اًر لؾ يا عزيزتي وبارؾ ار فيؾ عمى ىذه المعمومة القيمة.
إرشادات :يجب مراعاة الدقة في الرسـ.

انتيت المسرحية
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الدرس الثاني عشر :مسرحية بعنكاف (الذىاب لمعب) -إنشاءات ىندسية
ى

النص المسرحي:
يحضر حساف إلى صديقو قصي لكي يمعب معو فيخبره قصي أنو منيمؾ في حؿ واجب الرياضيات وأنو
سيمعب بعدما ينتيي مف واجبو.

حساف :إذاً يا قصي بدؿ أف أبقى وأنتظرؾ أحضر حقيبتؾ ونتعاوف في حؿ الواجب.
قصي :حسنا انتظر قميبل.

( يحضر قصي حقيبتو ويجمس بجوار حساف ويخرج كتاب الرياضيات والدفتر )

حساف :ما ىو واجبؾ.

قصي :يريد المعمـ منا أف ننصؼ القطعة المستقيمة أب ىذه دوف استخداـ المسطرة وسمح لنا باستخداـ
الفرجار وحافة غير مدرجة ولكف بصراحة سأستخدـ المسطرة لتنصيفيا فيذا أسيؿ وأسرع.

حساف :كبلمؾ صحيح يا قصي تستطيع أف تنصؼ القطعة بالمسطرة لكف ماذا ستفعؿ لو فقدت مسطرتؾ
في االمتحاف.

قصي :نعـ كبلمؾ صحيح وقتيا سأخسر درجة السؤاؿ.

حساف :لنتعاوف عمى حؿ السؤاؿ كما طمب المعمـ.

قصي :حسنا أخبرنا المعمـ أف نضع الفرجار عمى النقطة أ ونفتح الفرجار أكثر مف طوؿ نصؼ القطعة
تقريبا ونرسـ قوساً فوؽ القطعة وتحتيا.

حساف :نركز الفرجار بنفس الفتحة في النقطة ب ونرسـ قوساً يتقاطع مع القوس األوؿ أعمى وأسفؿ
القطعة ونحصؿ عمى النقطتيف ـ ،ف ثـ نصؿ النقطتيف ـ  ،ف فتكوف نقطة التقاطع ىي منتصؼ أب.

قصي :سأتحقؽ مف حمنا بالمسطرة المدرجة كذلؾ فمقد طمب منا المعمـ أف نرسـ عموداً عمى القطعة
المستقيمة س ص باستخداـ نفس األدوات ( فرجار ومسطرة غير مدرجة ) ثـ نتحقؽ مف صحة حمنا

بقياس الزاوية الناتجة ىؿ ىي ْ 90أـ ال.

حساف :لرسـ عمود عمى المستقيـ أب نعيف القطعة س عمى القطعة أب ،افتح الفرجار فتحة مناسبة
وأركز في س ،وأرسـ قوساً يقطع أس في ـ .وبنفس الفتحة أرسـ قوساً يقطع ب س في َـ ،افتح الفرجار
فتحة أكبر وأركز في َـ ،وأرسـ قوساً وبنفس الفتحة ثـ أركز في ـ وأرسـ قوساً يقطع القوس األوؿ في ص،
وأصؿ ص س ليكوف ص س ىو محور التماثؿ لمقطعة ـ َـ.

قصي :سأتحقؽ باستخداـ المنقمة.

حساف :إذاً بما أف ىذا ىو الحؿ صحيح ،فقد انتيينا مف الواجب ،ىينا نذىب لنمعب .ى
انتيت المسرحية
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الدرس الثاني عشر :إنشاءات ىندسية

نشاط 1- 12
أرسـ العمود ـ ف عمى القطعة المستقيمة س ص مف النقطة ؾ مستخدماً حافة مستقيمة والفرجار.

س

0

ك

ص
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اندائرة
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الدرس الثالث عشر :مسرحية بعنكاف ( خركؼ العيد )  -الدائرة

النص المسرحي:

لتؼ األبناء جميعاً حوؿ والدىـ بعد عودتو مف السوؽ يسحب بيده خروؼ العيد وىـ يصفقوف وييمموف،

ويدور الحوار التالي بيف األب وأوالده.

االبف :ما ىذا يا أبين

األب :إنو خروؼ العيد.
االبف :وماذا سنفعؿ بو.

األب :سوؼ نثبت وتداً باألرض ونربط الخروؼ بو حتى ال ييرب.

االبف :أنظر يا أبي ،إف ىذا الخروؼ شقي ،إنو يدور حوؿ الوتد ،وعمى مسافة ثابتة.

األب :نعـ يا بني ،لكف أريد أف أسألكـ.
األكالد :تفضؿ يا أبي.

األب :ماذا عمؿ حينما دار الخروؼ.
االبف :إنو كوف دائرة.

األب :رائع يا بني ,إنو كوف دائرة.

األب :وماذا نسمي ىذا الوتد بالنسبة لمدائرة.
االبف :إنو مركز الدائرة.

األب :لقد قمت قبؿ قميؿ ،إنو يدور عمى مسافة ثابتة مف الوتد إلى الدائرة التي صنعيا الخروؼ.
االبف :نعـ يا أبي.

األب :ماذا نسمي ىذه المسافة الثابتة التي تصؿ بيف مركز الدائرة وأي نقطة عمى الدائرة.
االبف :نسمييا نصؼ القطر ،وىي مسافة ثابتة بيف المركز وأي نقطة عمى الدائرة.

األب :واذا انتقؿ الخروؼ إلى النقطة المقابمة ألي نقطة نحددىا عمى الدائرة ،ماذا يمكف أف يرسـ لنا في
ىذه المحظةن

االبف :إنو يرسـ لنا نصفي قطريف ونسميو القطر ،وىي قطعة مستقيمة طرفاىا عمى الدائرة وتمر بالمركز.

األب :ولكف يا بني إذا أخذت أي نقطتيف عمى الدائرة فالمسافة بينيما نسمييا الوتر بشرط أال تمر
بالمركز.

االبف :إذاً ىؿ مف الممكف أف نطمؽ عمى القطر اسـ الوتر.

األب :نعـ يا بني ،وىو يعتبر أكبر وتر في الدائرة إذا مر بالمركز.
االبف :وماذا نسمي المنحنى عمى الوتر.
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األب :إنو يسمى القوس ،وىو يكوف مرسوـ عمى الوتر ،ومف الممكف أف يكوف صغي اًر أو كبي اًر عمى حسب
طوؿ الوتر.

االبف :إف ىذا الخروؼ تعممنا منو معمومات كثيرة عف الدائرة ،ىيا يا أبي نزفو وننشد لو ىذه األنشودة،
ونحتفؿ بو قبؿ أف نذبحو ونأكؿ لحمو يوـ العيد.

األب :ىيا يا أبنائي.

كتقكـ المجمكعة بتقديـ أنشكدة عف الدائرة.
أنشكدة الدائرة

اليوـ العيد اليوـ العيد

اليوـ العيد اليوـ العيد
نقتدي بسنة نبيػ ػ ػػنا

يبل نثبت الوت ػ ػ ػد

قػػاـ الخروؼ ينادي

جبنا الخروؼ وج ػ ػػينا

نفرح أىال ػ ػ ػػينا
ج ػ ػ ػػينا ّ
ونختار الخروؼ سمػ ػػيف

يبل نرب ػػط الخروؼ

يمسػ ػ ػػؾ الحبؿ ويدور

بعد ما دار الخروؼ

ك ػػوف دويرة كبػ ػ ػ ػ ػػيرة

المسافة بيف المرك ػػز

وأي نقطة عمى الدائػ ػ ػرة

مركزى ػ ػػا ىو الوتد

مركز ىػ ػ ػػذي الدويػ ػ ػرة

بنسمييا نصػؼ القطر

بنسم ػ ػػييا نص ػػؼ القطر

أمػ ػػا قطر الدائػ ػ ػرة

ىػ ػػو مثمػ ػػو مرتػ ػ ػ ػ ػػيف

ى ػػو في شرط صغير

ػي عمى الدائ ػ ػ ػ ػرة
إلػ ػ ػ ػ ّ
الزـ يم ػػر بالمركػ ػ ػ ػػز

واصؿ بيف النقطت ػػيف

إذا كػ ػ ػ ػػاف ما مرش

بنسميو الوتر بنسميو الوتر

والمنحػػنى عمى الوتر

ى ػ ػػو ق ػ ػ ػػوس الدائ ػ ػرة

وال ننسى الوتر الكبير

ىػ ػ ػ ػػو قطر الدائ ػ ػ ػ ػرة

اليوـ العيد اليوـ العػيد

جينا نفرح أىال ػ ػ ػ ػ ػ ػػينا

اليوـ العيد اليوـ العػيد
نقتدي بسنة نبيػ ػ ػ ػػنا

جبنا الخروؼ وجػ ػ ػ ػػينا

نختار الخروؼ سمػ ػ ػػيف
انتيت المسرحية
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الدرس الثالث عشر :مسرحية بعنكاف (الساعة المحيرة ) -الدائرة
ى

النص المسرحي:
يجتمع ثبلثة أبناء أماـ ساعة المنزؿ ويبدأوف بالحديث :ما ىذه الدائرة أقصد ىذه الساعة تدور دوف توقؼ
انظر عقرب الساعات ىو أبطأ العقارب في الحركة .......

وفي ىذه المحظة يدخؿ عمييـ والدىـ وىو يحمؿ كيسا بو لعبة الصياد الماىر ويتحدث معيـ.

األب :السبلـ عميكـ.

األبناء :وعميـ السبلـ ورحمة ار وبركاتو.

األب :ماذا تفعموف أماـ الساعةن

االبف األكبر :لقد كانت بطاريتيا منتيية فاستبدلناىا.

االبف األصغر :أبي  ...أبي لقد أحضر لنا المعمـ في األسبوع الماضي ساعة حائط وشرح لنا عمييا أنواع
الزوايا.

األب :ممتاز.

االبف األكسط :تخيمت يا أبي كيؼ أف العقارب الثبلثة تدور فتشكؿ ثبلث دوائر بأنصاؼ أقطار مختمفة .

األب :صحيح.

االبف األصغر :وما ىو نصؼ القطر يا أبين

االبف األكبر :أبي لقد عرفنا في المدرسة عف الدائرة الكثير الكثير ما رأيؾ أف أوضحو إلخوتي مستخدما

لوحة الرسـ.

األب :حسنا ال بأس.

االبف األكبر :أوال يعيف نقطة كما يمي ( مع التمثيؿ ) ،ثـ نضع رأس الفرجار بعد فتحو بقياس معيف
نضعو عمى تمؾ النقطة ،ونحرؾ طرؼ الفرجار ليدور بيذا الشكؿ حتى نصؿ نقطة البداية ،مرة أخرى
نسمي النقطة التي تـ تعيينيا مركز الدائرة ،ونسمي الخط الناتج مف دوراف الفرجار بمحيط الدائرة ،ونسمي

المسافة الواصمة مف مركز الدائرة إلى محيطيا بنصؼ قطر الدائرة ورمزه نؽ.

االبف األكسط :بناء عمى ىذا الكبلـ نستطيع بتغيير طوؿ نصؼ القطر رسـ الكثير مف الدوائر وىذا
بالفعؿ ما كنت أتخيمو في ساعة الحائط.

االبف األكبر :تعاؿ وارسـ دائرة بطوؿ نصؼ قطر أربع وحدات.

االبف األكسط  :حسناً.

االبف األكبر :تعاؿ يا أخي الصغير وارسـ دائرة بطوؿ وحدتاف لنصؼ قطر وعيف عمييا نصؼ القطر.
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األب :دعني يا بني أكمؿ عنؾ.
يرسـ األب وت ار لمدائرة ويسميو ويعرفو ( الوتر أب ىو الخط الواصؿ مف محيط الدائرة إلى محيطيا )،
ويرسـ قط ار لمدائرة ويسميو ويعرفو ( القطر ىو الخط الواصؿ مف محيط الدائرة إلى محيط الدائرة مرو ار

بمركزىا ورمزه ؽ ويساوي ؽ = ×2نؽ ) ،ثـ يبيف ليـ أف أكبر أوتار الدائرة ىو قطرىا ،وعميو فإف كؿ
قطر وتر والعكس غير صحيح ،ثـ يبيف ليـ قوس الدائرة وأنو جزء مف محيط الدائرة.

األب :لقد أحضرت لكـ بالصدفة لعبة الصياد الماىر ،ما رأيكـ أف نمعبيا سوياًن
األبناء :نعـ نعـ ىيا ىيا يا أبي.

انتيت المسرحية
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الدرس الثالث عشر :الدائرة

نشاط 1- 13
مف الشكؿ المجاكر:

ن

سـ نصؼ قطر لمدائرة........................... .
ّ )1
سـ قط اًر لمدائرة........................... .
ّ )2
سـ قوساً لمدائرة........................... .
ّ )3

هـ

م

و

سـ زاوية مركزية لمدائرة....................... .
ّ )4
 ) 5أطوؿ وتر في الدائرة ىو ......................
 ) 6ما قياس الزاوية ف ـ ىػ ن .......................
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الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة كمناقشتيا
أكالن

 :اختبار الفرضية األكلى

ثانيان

 :اختبار الفرضية الثانية

رابعان

 :اختبار الفرضية الرابعة

ثالثان

 :اختبار الفرضية الثالثة

خامسان  :اختبار الفرضية الخامسة

سادسان  :اختبار الفرضية السادسة
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لتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة سػنقوـ بعػػرض تفصػػيمي لمنتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ
أدوات الدراسة عمى أفراد العينة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي ،كما تـ تفريغ البيانات التػي تػـ جمعيػا
باستخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  SPSSوتصنيفيا ،ولمعالجة البيانات والحصوؿ عمػى

النتائج ،فقد تـ استخداـ عدداً مف األساليب اإلحصائية منيا المتوسطات الحسابية ،واالنح ارفػات المعياريػة،
واختبار (ت) ،واختبار مػاف ويتنػي ،كػذلؾ تػـ اسػتخداـ معادلػة حجػـ التػأثير لمتأكػد مػف حجػـ الفػروؽ كونيػا

فروق ػاً حقيقيػػة تعػػود لمتغي ػرات الد ارسػػة ،باإلضػػافة إلػػى تفسػػير ومناقشػػة مػػا تػػـ التوصػػؿ إليػػو مػػف نتػػائج مػػف
خبلؿ التحقؽ مف فروضيا ،وفيما يمي عرض النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مع مناقشتيا وتفسيرىا:

أكالن :اختبار الفرضية األكلى

تم ػت صػػياغة الفرض ػية األول ػى الموجيػػة التالي ػة " :توجػػد ف ػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى

( )1015 ≤ αبػػيف متوسػػطي درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة فػػي
اختبار التفكير اليندسي تعزى لمبرنامج المقترح لصالح طمبة المجموعة التجريبية ".

ولػػذلؾ تػػـ وضػػع الفرضػػية الصػػفرية الصػػالحة لبلختبػػار  ،والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو " ال تكجػػد فػػركؽ

ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػتكل ( )0.05 ≤ αبػػػيف متكسػػػطي درجػػات طمبػػػة المجمكعػػػة التجريبيػػػة
كدرجات طمبة المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير اليندسي تعزل لمبرنامج المقترح".

ولمتحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف صػ ػ ػػحة ىػ ػ ػػذه الفرض ػ ػ ػية الصػ ػ ػػفرية تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخداـ اختبػ ػ ػػار "ت" لعينتػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتقمتيف

"  " T. test independent sampleوالجدوؿ رقـ ( )22يوضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ()22

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ
بيف متكسطات درجات الطمبة في المجمكعتيف في اختبار التفكير اليندسي البعدم
االنحراؼ

البعد

المجمكعة

العدد

المتكسط

المستكل األكؿ

تجرٌبٌة بعدي
ضابطة بعدي
تجرٌبٌة بعدي
ضابطة بعدي
تجرٌبٌة بعدي
ضابطة بعدي

92

3.478

1.011

92

2.663

1.092

92

3.011

1.363

92

2.054

1.226

92

2.359

1.449

92

1.446

1.042

تجرٌبٌة بعدي

92

2.391

1.213

ضابطة بعدي

92

1.522

1.172

تجرٌبٌة بعدي

92

11.239

3.468

ضابطة بعدي

92

7.685

2.749

المستكل الثاني
المستكل الثالث
المستكل الرابع
الدرجة الكمية

المعيارم

قيمة "ت"

قيمة
الداللة

مستكل الداللة

5.255

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

5.006

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

4.907

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

4.945

7.703

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )784وعند مستوى داللة ( 7096 = )α ≤ 1015
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )784وعند مستوى داللة (2058 = )α ≤ 1017
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )22السابؽ أف:
قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة حيػػث بمغػػت فػػي الدرجػػة الكميػػة الختبػػار التفكيػػر

اليندس ػي ( ،)70713وكانػػت فػػي مسػػتويات التفكيػػر األربػػع تت ػراوح مػػا بػػيف ( )40917إلػػى ( ،)50255وىػػي
جميعيا دالة عند مستوى داللة ( ،)1017وىذا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي
درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار التفكيػػر اليندسػػي تعػػزى

ػر فػي تنميػة التفكيػر اليندسػي
لمبرنامج المقترح لصالح طمبة المجموعة التجريبية ،وىذا يعني أف لمبرنامج أث اً

بجمي ػػع مس ػػتوياتو األربع ػػة ،وك ػػاف أكث ػػر المس ػػتويات ت ػػأث اًر بالبرن ػػامج المس ػػتوى األوؿ البص ػػري ،ث ػػـ الث ػػاني

التحميمي ،ثـ الرابع االستداللي الشكمي ،وأخي اًر المستوى الثالث االستداللي غير الشكمي.
وفيما يتعمػؽ بحجػـ التػأثير النػاتج مػف قيػاس الفػروؽ باسػتخداـ اختبػار " ت " تػـ حسػاب مربػع إيتػا
(عفانة)42-38 :2000 ،
" " η 2باستخداـ المعادلة التالية:
t2
2
η = 2
t + df
حيث إف  )t2( :تعبر عف مربع قيمة (.)t
(  )dfتعبر عف درجات الحرية لبلختبار .

ومربػػع إيتػػا "

2

 " ηتعبػػر عػػف نسػػبة التبػػايف الكمػػي فػػي المتغيػػر التػػابع والػػذي يرجػػع إلػػى المتغيػػر

المستقؿ ،وعف طريؽ " " η 2أمكف إيجاد قيمة "  " dالتي تعبر عف حجـ التأثير لمبرنامج المقترح باستخداـ
المعادلة التالية:

= 2 η2

d

1- η 2
والجدوؿ التالي رقـ ( ،)23يوضح مستويات حجـ التأثير حسب األداة المستخدمة  dأو :η 2
الجدكؿ رقـ ()23

الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير حسب األداة المستخدمة  dأك
األداة المستخدمة

2

حجـ التأثير
صغير

متكسط

كبير

كبير جدان

D

1.2

105

108

7.1

η

1017

1016

1075

1.2

2

η

ولقد تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ المعػادالت السػابقة والجػدوؿ رقػـ ( )24يوضػح حجػـ التػأثير بواسػطة
ٍ
كؿ مف " "d" ، " η 2كالتالي:
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الجدكؿ رقـ ()24
قيمة "ت" ك " " η 2ك " "dلبياف حجـ التأثير في نتيجة السؤاؿ الرابع
البعد

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجـ التأثير

المستكل األكؿ

5.255

0.235

1.108

المستكل الثاني

كبير جداً

5.006

0.218

1.055

المستكل الثالث

4.907

0.211

1.034

المستكل الرابع

4.945

0.214

1.043

كبير جداً
كبير حداً
كبير جداً

الدرجة الكمية
1.624
0.397
7.703
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير جدان كىذا يدؿ عمى أف أثر البرنامج كبير
كبير جداً

تفسير نتائج الفرضية األكلى:

 تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية عمى أقرانيـ في المجموعة الضابطة ،يؤكد فاعمية البرنامج
المقترح في تنمية التفكير اليندسي محؿ الدراسة ككؿ ،وىذا التفوؽ لـ يكف نتيجة الصدفة ولـ تكف

نتيجة لمتغير آخر حيث تـ قبؿ تطبيؽ البرنامج التأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة عف طريؽ
ضبط المتغيرات التي توقع أف يكوف ليا تأثير عمى النتائج .

 اعتمد البرنامج عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار وىي استراتيجية تدريس حديثة مف استراتيجيات
التعمـ النشط التي ترتكز عمى الدراما ومسرحة المناىج مما يجعؿ جميع الطمبة يشاركوف في

مجريات الدرس .

 أعطى البرنامج فرصة لكؿ طمبة المجموعة التجريبية أف يفكروا ويعمموا بطريقة مختمفة عف الطمبة
في المجموعة الضابطة ،وذلؾ ألف البرنامج استخدـ ميارات متعددة في التفكير .

 جعؿ البرنامج عممية التفكير عادة عقمية يجب تنميتيا مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ المستمر طواؿ
الحياة ،وليس مف خبلؿ فصؿ دراسي أو موقؼ تعميمي واحد .

 تعرض طمبة المجموعة التجريبية في البرنامج إلى مواقؼ تمثيمية تتطمب منيـ االستدالؿ والتعبير
عف األفكار ،واستخداـ النماذج واألشكاؿ ،وتفسير األفكار ،وىذا بدوره انعكس بشكؿ إيجابي عمى

تنمية ميارات التفكير لدييـ .

 قرر البرنامج كثير مف أنماط التعزيز المناسبة بعد كؿ استجابة مباشرة .
 اعتبر البرنامج أف الطالب ىو محور العممية التعميمية ،مما يثير اىتماـ الطالب ودافعيتو
ونشاطو.

 تنوع األمثمة والتماريف التي يحتوييا البرنامج ساعد الطمبة عمى تنمية تفكيرىـ ،واتقاف تعمميـ .
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وقد اتفقت ىذه النتيجة مع معظـ الدراسات والبحوث التي أشارت إلى فاعمية البرامج
واالستراتيجيات في تنمية التفكير في الرياضيات عموماً وفي اليندسة خصوصاً مثؿ دراسة (أبك سكراف،)2006،

(عيد( ،)2009،القيسي( ،)2007،الكبيسي( ،)2005،الخطيب ،)2006،و(العبد ،)2004،وغيرىـ.

ثانيان :اختبار الفرضية الثانية
تم ػت صػػياغة الفرض ػية الثانيػػة الموجيػػة التالي ػة " :توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى

( )1015 ≤ αفػي مسػتوى التفكيػر اليندسػي بػيف طػبلب المجموعػة التجريبيػة وطػبلب المجموعػة الضػػابطة
تعزى لمبرنامج المقترح لصالح طبلب المجموعة التجريبية ".
ولػػذلؾ تػػـ وضػػع الفرضػػية الصػػفرية الصػػالحة لبلختبػػار ،والتػػي تػػنص عمػػى " ال تكجػػد فػػركؽ ذات

داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل ( )0.05 ≤ αفػػػي مسػػػتكل التفكيػػػر اليندسػػػي بػػػيف طػػػالب المجمكعػػػة

التجريبية كطالب المجمكعة الضابطة تعزل لمبرنامج المقترح ".

ولمتحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف صػ ػ ػػحة ىػ ػ ػػذه الفرض ػ ػ ػية الصػ ػ ػػفرية تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخداـ اختبػ ػ ػػار "ت" لعينتػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتقمتيف

"  " T. test independent sampleوالجدوؿ رقـ ( )25يوضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ()25

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف
متكسطات درجات الطالب في المجمكعتيف في اختبار التفكير اليندسي البعدم
البعد
المستكل األكؿ
المستكل الثاني
المستكل الثالث
المستكل الرابع
الدرجة الكمية

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تجرٌبٌة بعدي

46

3.239

1.058

ضابطة بعدي

46

2.696

1.008

تجرٌبٌة بعدي

46

2.783

1.428

ضابطة بعدي

46

1.978

1.125

تجرٌبٌة بعدي

46

1.935

1.497

ضابطة بعدي

46

1.087

1.007

تجرٌبٌة بعدي

46

1.804

0.934

ضابطة بعدي

46

1.348

1.016

تجرٌبٌة بعدي

46

9.761

3.387

ضابطة بعدي

46

7.109

2.152

المعيارم

قيمة "ت"

قيمة
الداللة

مستكل الداللة

2.522

0.013

دالة إحصائياً عند 1015

3.000

0.003

دالة إحصائياً عند 1010

3.187

0.002

دالة إحصائياً عند 1010

2.244

0.027

دالة إحصائياً عند 1015

4.482

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )92وعند مستوى داللة ( 7098 = )α ≤ 1015
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )92وعند مستوى داللة (2062 = )α ≤ 1017
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )25السابؽ أف:
قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة حيػػث بمغػػت فػػي الدرجػػة الكميػػة الختبػػار التفكيػػر

اليندسػػي ( ،)40482وكانػػت فػػي مسػػتويات التفكيػػر األربػػع تت ػراوح مػػا بػػيف ( )2.522إلػػى ( ،)30787وىػػي
جميعيا دالػة عنػد مسػتوى داللػة ( ،)1017مػا عػدا المسػتوى ال اربػع االسػتداللي الشػكمي كانػت قيمػة "ت" فيػو

( ،)20244وىي دالة عند مستوى ( )1015وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

درجات طبلب المجموعة التجريبية ودرجات طبلب المجموعة الضابطة في اختبار التفكير اليندسي تعػزى
أثر في تنمية التفكير اليندسي
لمبرنامج المقترح لصالح طبلب المجموعة التجريبية ،وىذا يعني أف لمبرنامج اً

بجميع مستوياتو األربعة ،وكاف أكثر المسػتويات تػأث اًر بالبرنػامج المسػتوى الثالػث االسػتداللي غيػر الشػكمي،
ثـ الثاني التحميمي ،ثـ األوؿ البصري ،وأخي اًر المستوى الرابع االستداللي الشكمي.

وفيمػا يتعمػؽ بحجػـ التػأثير تػـ حسػاب مربػع إيتػا " " η 2والجػدوؿ رقػـ ( )26يوضػح حجػـ التػأثير
بواسطة ٍ
كؿ مف " "d" ، " η 2كالتالي:
الجدكؿ رقـ ()26
قيمة "ت" ك " " η 2ك " "dلبياف حجـ التأثير في نتيجة السؤاؿ الخامس
البعد

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجـ التأثير

المستكل األكؿ

2.522

0.126

0.760

كبير

المستكل الثاني

3.000

0.170

0.905

المستكل الثالث

كبير جداً

3.187

0.188

0.961

المستكل الرابع

2.244

0.103

0.677

كبير

الدرجة الكمية

4.482

0.313

1.351

كبير جداً

كبير جداً

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير جدان كىذا يدؿ عمى أف أثر البرنامج كبير

تفسير نتائج الفرضية الثانية:
أظير البرنامج المقترح أث اًر إيجابياً كبي اًر عمى تنمية التفكير اليندسي لدى الطبلب ،وذلؾ لما تـ ذكره

مف أسباب في تفسير نتائج الفرضية األولى ،وأيضاً لؤلسباب التالية:

 قدرة البرنامج المقترح عمى حفز الطبلب واثارة دافعيتيـ نحو المادة وذلؾ باستخدامو استراتيجية
حديثة شيقة لمتعمـ تثير انتباه الطبلب ،وىي استراتيجية تمثيؿ األدوار .

 مراعاة البرنامج المقترح ألنماط التعمـ المختمفة مما يعمؿ عمى تفعيؿ جميع مستويات الطبلب .
 وجود امكانيات عالية في البرنامج تساعد في تبسيط المفاىيـ والميارات واألشكاؿ المركبة .
 يساعد البرنامج في استثمار الوقت والجيد مما يتيح لمطبلب الفرصة لمتفكير والتأمؿ .

ومف الدراسات اإلضافية عمى ما سبؽ التي أشارت إلى نفس النتيجة دراسة (العبادلة،)2006،

(رمكد( ،)2001،البراىمة ،)2006،و(عبد اهلل ،)2004،وغيرىـ.

(أبك

اليطؿ،)2010،
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ثالثان :اختبار الفرضية الثالثة

تم ػت صػػياغة الفرض ػية الثالثػػة الموجيػػة التالي ػة " :توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى

( )1015 ≤ αفي مستوى التفكير اليندسي بيف طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة
تعزى لمبرنامج المقترح لصالح طالبات المجموعة التجريبية ".

ولػػذلؾ تػػـ وضػػع الفرضػػية الصػػفرية الصػػالحة لبلختبػػار ،والتػػي تػػنص عمػػى " ال تكجػػد فػػركؽ ذات

داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتكل ( )0.05 ≤ αفػػػي مسػػتكل التفكيػػػر اليندسػػػي بػػيف طالبػػػات المجمكعػػػة

التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة تعزل لمبرنامج المقترح ".

ولمتحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف صػ ػ ػػحة ىػ ػ ػػذه الفرض ػ ػ ػية الصػ ػ ػػفرية تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخداـ اختبػ ػ ػػار "ت" لعينتػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتقمتيف

"  " T. test independent sampleوالجدوؿ رقـ ( )27يوضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ()27

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف
متكسطات درجات الطالبات في المجمكعتيف في اختبار التفكير اليندسي البعدم
البعد
المستكل األكؿ
المستكل الثاني
المستكل الثالث
المستكل الرابع
الدرجة الكمية

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

المتكسط

تجرٌبٌة بعدي

46

3.717

0.911

ضابطة بعدي

46

2.630

1.181

تجرٌبٌة بعدي

46

3.239

1.268

ضابطة بعدي

46

2.130

1.327

تجرٌبٌة بعدي

46

2.783

1.281

ضابطة بعدي

46

1.804

0.957

تجرٌبٌة بعدي

46

2.978

1.183

ضابطة بعدي

46

1.696

1.297

تجرٌبٌة بعدي

46

12.717

2.896

ضابطة بعدي

46

8.261

3.158

المعيارم

قيمة "ت"

قيمة

الداللة

مستكل الداللة

4.944

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

4.097

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

4.149

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

4.955

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

7.054

0.000

دالة إحصائياً عند 1010

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )92وعند مستوى داللة ( 7098 = )α ≤ 1015
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )92وعند مستوى داللة (2062 = )α ≤ 1017
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )27السابؽ أف :
قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة حيػػث بمغػػت فػػي الدرجػػة الكميػػة الختبػػار التفكيػػر

اليندسػػي ( ،)70154وكانػػت فػػي مسػػتويات التفكيػػر األربػػع تت ػراوح مػػا بػػيف ( )40197إلػػى ( ،)40955وىػػي
جميعيا دالة عند مستوى داللة ( ،)1017وىذا يػدؿ عمػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي

درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار التفكيػػر اليندسػػي
ػر فػي تنميػة التفكيػر
تعزى لمبرنامج المقترح لصالح طالبات المجموعة التجريبيػة ،وىػذا يعنػي أف لمبرنػامج أث اً

الربػع الشػكمي ،ثػـ األوؿ
اليندسي بجميع مستوياتو األربعة ،وكاف أكثر المستويات تأث اًر بالبرنامج المستوى ا
البصري ،ثـ الثالث االستداللي غير الشكمي ،وأخي اًر المستوى الثاني التحميمي.
والجدوؿ رقـ ( )28يوضح حجـ التأثير بواسطة ٍ
كؿ مف " "d" ، " η 2كالتالي:

الجدكؿ رقـ ()28
قيمة "ت" ك " " η 2ك " "dلبياف حجـ التأثير في نتيجة السؤاؿ السادس
البعد

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجـ التأثير

المستكل األكؿ

4.944

0.357

1.491

المستكل الثاني

كبير جداً

4.097

0.276

1.235

المستكل الثالث

4.149

0.281

1.251

المستكل الرابع

4.955

0.358

1.494

الدرجة الكمية

7.054

0.531

2.127

كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير جدان كىذا يدؿ عمى أف أثر البرنامج كبير

تفسير نتائج الفرضية الثالثة:
أظير البرنامج المقترح أث اًر إيجابياً كبي اًر عمى تنمية التفكير اليندسي لدى الطالبات ،وذلؾ لما تـ ذكره مف
أسباب في تفسير نتائج الفرضية األولى و الثانية ،وأيضاً لؤلسباب التالية :

 البرنامج المقترح القائـ عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار وضع الطالبات في بيئة الدراما المحببة
لنفوسيف ،والتي تشعرىف باإلثارة والمنافسة والقدرة عمى التفكير المنظـ ،ولعؿ ىذا السبب ىو الذي

جعؿ أثر البرنامج عمى الطالبات أكبر مف أثره عمى الطبلب ،باإلضافة إلى عاطفة الطالبات

المتدفقة في تقبؿ المشاعر المستنبطة مف المسرحة والدراما بطريقة تختمؼ عف الطبلب .

 عمؿ البرنامج عمى إشراؾ الطالبات في انتاج المعرفة وعدـ االكتفاء بتمقييا مف قبؿ المعمـ ،كما
أف المعمومات كانت تعرض في جو قريب إلى الواقع الذي تفضمو الطالبات.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع معظـ الدراسات والبحوث التي أشارت إلى فاعمية البرامج واالستراتيجيات في

تنمية التفكير في الرياضيات عموماً وفي اليندسة خصوصاً مثؿ دراسة

(الشمرم( ،)2008،الغبيكم ،)2012،ودراسة (الطيب ،)2010،وغيرىـ.

(أبك

ىداؼ،)2009،

(أبك

اليطؿ،)2010،
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رابعان :اختبار الفرضية الرابعة

تمػت صػػياغة الفرضػية الرابعػػة الموجيػػة التاليػة  " :توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى

( )1015 ≤ αبػػيف متوسػػطي درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة فػػي
مقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات تعزى لمبرنامج المقترح لصالح طمبة المجموعة التجريبية ".
ولػذلؾ تػػـ وضػػع الفرضػػية الصػػفرية الصػػالحة لبلختبػػار ،والتػػي تػػنص عمػػى " ال تكجػػد فػػركؽ ذات

داللة إحصائية عنػد مسػتكل ( )0.05 ≤ αبػيف متكسػطي درجػات طمبػة المجمكعػة التجريبيػة كدرجػات

طمبة المجمكعة الضابطة في مقياس االتجاه نحك مادة الرياضيات تعزل لمبرنامج المقترح ".

ولمتحقػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف صػ ػ ػػحة ىػ ػ ػػذه الفرض ػ ػ ػية الصػ ػ ػػفرية تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخداـ اختبػ ػ ػػار "ت" لعينتػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتقمتيف

"  " T. test independent sampleوالجدوؿ رقـ ( )29يوضح ذلؾ:
الجدكؿ رقـ ()29

المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ بيف
متكسطات درجات الطمبة في المجمكعتيف في مقياس االتجاه نحك الرياضيات البعدم
االنحراؼ

البعد

المجمكعة

العدد

المتكسط

البعد األكؿ :اتجاه

تجرٌبٌة بعدي

92

30.511

5.238

ضابطة بعدي

92

25.902

5.352

البعد الثاني :اتجاه

تجرٌبٌة بعدي

92

32.750

5.497

مادة الرياضيات

ضابطة بعدي

92

28.413

6.557

البعد الثالث :اتجاه

تجرٌبٌة بعدي

92

30.978

5.531

مادة الرياضيات

ضابطة بعدي

92

27.728

5.725

تجرٌبٌة بعدي

92

31.402

5.805

ضابطة بعدي

92

27.087

5.890

تجرٌبٌة بعدي

92

125.641

17.103

ضابطة بعدي

92

109.130

18.599

الطمبة نحك طبيعة
مادة الرياضيات
الطمبة نحك قيمة

الطمبة نحك معمـ
البعد الرابع :اتجاه
الطمبة نحك االىتماـ
بمادة الرياضيات

الدرجة الكمية

المعيارم

قيمة

قيمة

الداللة

الداللة

5.903

0.000

دالة إحصائياً

"ت"

4.862

3.916

5.005

6.268

0.000

0.000

0.000

0.000

مستكل

عند 1010

دالة إحصائياً
عند 1010

دالة إحصائياً
عند 1010

دالة إحصائياً
عند 1.01

دالة إحصائياً
عند 1010

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )784وعند مستوى داللة ( 7096 = )α ≤ 1015
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )784وعند مستوى داللة (2058 = )α ≤ 1017
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يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )29السابؽ أف:
قيمػػة "ت" المحسػػوبة أكبػػر مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة حيػػث بمغػػت فػػي الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس االتجػػاه

نحو مادة الرياضيات ( ،)60268وكانت في أبعاد المقياس األربع تتراوح ما بيف ( )30976إلى (،)5.903

وىػػي جميعيػػا دالػػة عن ػػد مسػػتوى داللػػة ( ،)1017وى ػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود ف ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية ب ػػيف
متوسػػطي درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة فػػي مقيػػاس االتجػػاه نحػػو

ػر فػي
مادة الرياضيات تعزى لمبرنامج المقترح لصالح طمبة المجموعة التجريبيػة ،وىػذا يعنػي أف لمبرنػامج أث اً
زيادة اتجاه طمبة الصؼ الخامس نحو مادة الرياضيات وذلؾ في جميع أبعاده األربعة ،وكػاف أكثػر األبعػاد

تأث اًر بالبرنامج البعد األوؿ ،ثـ الرابع  ،ثـ الثاني  ،وأخي اًر المستوى الثالث.
والجدوؿ رقـ ( )31يوضح حجـ التأثير بواسطة ٍ
كؿ مف " "d" ، " η 2كالتالي:
الجدكؿ رقـ ()30
قيمة "ت" ك " " η 2ك " "dلبياف حجـ التأثير في نتيجة السؤاؿ السابع
البعد

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

البعد األكؿ :اتجاه الطمبة
نحك طبيعة مادة

1.244

كبير جداً

4.862

0.208

1.025

كبير جداً

3.916

0.146

0.826

كبير

5.903

0.279

الرياضيات
البعد الثاني :اتجاه الطمبة

نحك قيمة مادة الرياضيات
البعد الثالث :اتجاه الطمبة
نحك معمـ مادة الرياضيات
البعد الرابع :اتجاه الطمبة
نحك االىتماـ بمادة

5.005

0.218

1.055

كبير جداً

1.321

كبير جداً

الرياضيات

الدرجة الكمية

حجـ التأثير

6.268

0.304

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير جدان كىذا يدؿ عمى أف أثر البرنامج كبير

تفسير نتائج الفرضية الرابعة:
أظير البرنامج المقترح أث اًر إيجابياً كبي اًر عمى اتجاه الطمبة نحو مادة الرياضيات ،وذلؾ بسبب :

 البرنامج المقترح القائـ عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار وضع الطمبة في بيئة الدراما المحببة إلى
نفوسيـ القريبة مف المعب والترفيو ،المميئة بالمتعة واإلثارة والتسمية والتشويؽ .

 البرنامج أقرب ألسموب التعمـ التعاوني مما جعؿ الطمبة تعيش في جو ديمقراطي ومناخ عاطفي
مريح في غرفة الدراسة ،تميز بالعمؿ الجاد.

 البرنامج زود الطمبة بخبرات أقرب إلى الواقع العممي والحياتي ،مما زاد مف دافعيتيـ لمتعمـ ،ومف
اتجاىاتيـ اإليجابية نحو المادة .

وىذا توافؽ مع دراسة (جكدة ،)2001،Gunnarsson( ،)2007،ودراسة (أبك اليطؿ ،)2010،وغيرىا.
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خامسان :اختبار الفرضية الخامسة
تمػت صػياغة الفرضػية الخامسػة الموجيػة التاليػة " :توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػػتوى

( )1015 ≤ αفي مستوى التفكير اليندسي بيف طمبػة المجموعػة التجريبيػة ذوي االتجػاه المرتفػع نحػو مػادة
الرياضيات وأقرانيـ في المجموعة الضابطة ".
ولػػذلؾ تػػـ وضػػع الفرضػػية الصػػفرية الصػػالحة لبلختبػػار ،والتػػي تػػنص عمػػى أنػػو " ال تكجػػد فػػركؽ

ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ( )0.05 ≤ αفػػي مسػػتكل التفكيػػر اليندسػػي بػػيف طمبػػة المجمكعػػة

التجريبية ذكم االتجاه المرتفع نحك مادة الرياضيات كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة ".

ولمتحقػ ػػؽ مػ ػػف صػ ػػحة ىػ ػػذه الفرض ػ ػية الصػ ػػفرية تػ ػػـ اسػ ػػتخداـ اختبػ ػػار( )Mann-WhitneTest

لممقارنػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر اليندسػػي بػػيف متوسػػطي درجػػات طمبػػة المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة ذوي
االتجاه المرتفع نحو مادة الرياضيات ،والجدوؿ رقـ ( )37يوضح نتائج ىذه الفرضية كالتالي:
الجدكؿ رقـ ()31

متكسطات الرتب كمجمكع الرتب كقيمة ) (Uكقيمة ) (Zكمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في مستكل
درجات اختبار التفكير اليندسي البعدم بيف طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكم االتجاه المرتفع

المستكل
المستكل األكؿ
المستكل الثاني
المستكل الثالث
المستكل الرابع
الدرجة الكمية

متكسط
الرتب

مجمكع
الرتب

المجمكعة

العدد

مرتفعي االتجاه تجريبية

20

712.000 29.667

20

464.000 19.333

20

731.500 30.479

20

444.500 18.521

20

737.000 30.708

20

439.000 18.292

20

696.000 29.000

20

480.000 20.000

20

782.000 32.583

20

394.000 16.417

مرتفعي االتجاه ضابطة
مرتفعي االتجاه تجريبية

مرتفعي االتجاه ضابطة
مرتفعي االتجاه تجريبية

مرتفعي االتجاه ضابطة
مرتفعي االتجاه تجريبية

مرتفعي االتجاه ضابطة
مرتفعي االتجاه تجريبية

مرتفعي االتجاه ضابطة

مستكل
الداللة

قيمة U

قيمة Z

قيمة
الداللة

164.0

2.655

0.008

دالة عند
1010

144.5

3.044

0.002

دالة عند
1010

139.0

3.143

0.002

دالة عند
1010

180.0

2.297

0.022

دالة عند
1015

94.0

4.016

0.000

دالة عند
1010

*قيمة  Zالجدولية عند ف ،20=7ف ، 20=2وفي مستوى داللة (2058 = )1017
*قيمة  Zالجدولية عند ف ،20=7ف ، 20=2وفي مستوى داللة (7096 = )1015

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )31السابؽ أف:
قيمة " "Zدالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)1017 ،1015أي أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطي درجات الطمبة ذوي االتجاه المرتفع نحو مادة الرياضيات في اختبار التفكير اليندسي ككؿ وفي
جميع أبعاده لممجموعتيف التجريبية والضابطة ،ولقد كانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية.
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وفيما يتعمؽ بحجـ التأثير الناتج مف قياس الفػروؽ باسػتخداـ اختبػار مػاف ويتنػي لمعينػات الصػغيرة
تـ حساب مربع إيتا " " η 2باستخداـ المعادلة التالية:
Z2
=
Z2 + 4

(عفانة)43 :2000 ،

η2

حيث "  " Zىي قيمة الفروؽ الناتجة عف اختبار ماف ويتني .
والجدوؿ رقـ ( )32يوضح حجـ التأثير لمدرجة الكمية لبلختبار وكذلؾ لمستوياتو :
الجدكؿ رقـ ()32

قيمة " "Zك " " η 2لبياف حجـ التأثير في نتيجة السؤاؿ الثامف
المستكل

Z

Z2

Z2 + 4

η2

حجـ التأثير

المستكل األكؿ

2.655

7.048

11.048

0.638

المستكل الثاني

كبير جداً

3.044

9.266

13.266

0.698

المستكل الثالث

3.143

9.881

13.881

0.712

المستكل الرابع

2.297

5.275

9.275

0.569

الدرجة الكمية

4.016

16.130

20.130

0.801

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير جدان

كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً

تفسير نتائج الفرضية الخامسة:
بػالرجوع إلػى قػيـ مربػع إيتػا " " η2فػػي الجػدوؿ رقػـ ( )23المرجعػي ص 258ومقارنتيػا مػػع قػيـ "" η 2
ىنػػا نجػػد أنيػػا دائم ػاً أكبػػر مػػف ( )102وبالتػػالي يبػػيف ىػػذا أف حجػػـ التػػأثير كبيػػر جػػداً فػػي جميػػع مسػػتويات

اختبػػار التفكيػػر اليندسػػي وأيض ػاً فػػي الدرجػػة الكميػػة ،األمػػر الػػذي يعكػػس ظيػػور األثػػر اإليجػػابي لمبرنػػامج
المعتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار عمى تنميػة التفكيػر اليندسػي لمطمبػة ذوي االتجػاه المرتفػع نحػو مػادة

الرياضيات وذلؾ لؤلسباب التالية:

 الطمبػػة ذوو االتجػػاه المرتفػػع نحػػو مػػادة الرياضػػيات يكونػػوف غالب ػاً مػػف أصػػحاب الميػػارات العقميػػة
العميا مثػؿ حػؿ المشػكبلت والتحميػؿ والتركيػب والتقػويـ ،كمػا أف لػدى ىػؤالء الطمبػة قػدرة أعمػى فػي
اسػتيعاب المفػػاىيـ الرياضػػية الصػػعبة ،وألف النتػائج ىنػػا قػػد أظيػػرت الحجػـ الكبيػػر لتػػأثير البرنػػامج

المقترح عمييـ ،ليدلؿ ذلؾ عمى أف البرنامج قدـ ما يناسب ويتوافؽ مع قدرات الطمبة ذوي االتجاه
المرتفع نحو مادة الرياضيات ،مما أدى إلى تنمية مستوى تفكيرىـ اليندسي بشكؿ أفضؿ.

 البرنػػامج يحفػػز لػػدى الطمبػػة االتجػػاه المرتفػػع نحػػو مػػادة الرياضػػيات ألنػػو يثيػػر التشػػويؽ والدافعيػػة
والرغبة لمتعمـ ،حيث يشعر الطمبة بأف التعمـ رغبة داخمية غير مفروضة عمييـ ،وقد أمكف قيػاس
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ىذه الرغبة واالتجاه ميدانياً وعممياً مف خبلؿ تفاعؿ الطمبة مع تطبيؽ البرنامج ،كما أمكف قياسيا

إحصػ ػػائياً عػ ػػف طريػ ػػؽ رصػ ػػد وتحميػ ػػؿ نتػ ػػائج ودرجػ ػػات الطمبػ ػػة عمػ ػػى مقيػ ػػاس االتجػ ػػاه نح ػ ػو مػ ػػادة

الرياضػيات ،حيػػث إف الرغبػػة والميػػؿ واالتجػػاه جوانػب عاطفيػػة وجدانيػػة ،وأصػػمح أداة لقياسػػيا ىػػي
االستبانة التي تـ إعدادىا ليذا الغرض والتي تـ تحكيميا مف قبؿ المختصيف التربوييف.

ممحؽ رقـ ()8

 يقدـ البرنامج خبػرات وفرصػاً تعميميػة عػف طريػؽ النمذجػة والمحاكػاة وتمثيػؿ األدوار ،األمػر الػذي
يعػػزز االتجػػاه اإليجػػابي نحػػو مػػادة الرياضػػيات ،ممػػا عكػػس ذلػػؾ عمػػى أداء الطمبػػة ،وبػػذلؾ يرتفػػع

مستوى التفكير اليندسي لدييـ .
ومػف الد ارسػات التػي أظيػرت أثػ اًر إيجابيػاً عمػى تفكيػر ىػذه الفئػة مػػف الطمبػة ذوي االتجػاه المرتفػع نحػو مػػادة

الرياضيات دراسة ( ،)2001،Gunnarssonودراسة (أبك اليطؿ ،)2010،ودراسة ( مكة.)1994 ،

استخدمت ىذه الدراسات برامج مختمفة عف برنامج الدراسة الحالية منيػا المحوسػب وغيػره مػف البػرامج التػي
طبقت استراتيجيات تدريس متنوعة ،وقد تـ ذكرىا ىنا لمتأكيد عمػى أف المعمػـ ،التربػوي والمخػتص ال بػد أف

يسػعى جاىػداً فػي التفكيػر ببػرامج وطػرؽ واسػتراتيجيات حديثػة فػي التػدريس تعطػي مسػاحة لممعممػيف لتنويػع
وتطوير طػرؽ تدريسػيـ وتكػوف بػديبلً عػف الطػرؽ التقميديػة ،وذلػؾ بعػد أف اتفقػت ىػذه الد ارسػات عمػى األثػر

اإليجابي الستخداـ البرامج المعتمدة عمى طرؽ التدريس الحديثة في تدريس مادة الرياضيات.

سادسان  :اختبار الفرضية السادسة
تمت صياغة الفرضية السادسة الموجية التالية " :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )1015 ≤ αفي مستوى التفكير اليندسي بيف طمبة المجموعة التجريبية ذوي االتجاه المنخفض نحو
مادة الرياضيات وأقرانيـ في المجموعة الضابطة ".

ولذلؾ تـ وضع الفرضية الصفرية الصالحة لبلختبار ،والتي تنص عمى أنو " ال تكجد فركؽ ذات

داللة إحصائية عند مستكل ( )0.05 ≤ αفي مستكل التفكير اليندسي بيف طمبة المجمكعة التجريبية

ذكم االتجاه المنخفض نحك مادة الرياضيات كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة ".

ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذه الفرض ػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار(  )Mann-WhitneTestلممقارنػػة فػػي

اختبػػػار التفكيػ ػػر اليندسػ ػػي بػػػيف متوسػ ػػطي درجػ ػػات طمبػػػة المجم ػػوعتيف التجريبي ػػة والضػ ػػابطة ذوي االتجػػػاه

المنخفض نحو مادة الرياضيات ،والجدوؿ رقـ ( )33يوضح نتائج ىذه الفرضية كالتالي:
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الجدكؿ رقـ ()33

متكسطات الرتب كمجمكع الرتب كقيمة ) (Uكقيمة ) (Zكمستكل الداللة لمتعرؼ إلى الفركؽ في مستكل

درجات اختبار التفكير اليندسي البعدم بيف طمبة المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ذكم االتجاه المنخفض
المستكل
المستكل األكؿ
المستكل الثاني
المستكل الثالث
المستكل الرابع
الدرجة الكمية

متكسط
الرتب

مجمكع
الرتب

المجمكعة

العدد

منخفضي االتجاه تجريبية

21

718.000 29.917

21

458.000 19.083

21

705.500 29.396

منخفضي االتجاه ضابطة

21

470.500 19.604

منخفضي االتجاه تجريبية

21

704.000 29.333

منخفضي االتجاه ضابطة

21

472.000 19.667

منخفضي االتجاه تجريبية

21

744.000 31.000

منخفضي االتجاه ضابطة

21

432.000 18.000

منخفضي االتجاه تجريبية

21

768.000 32.000

منخفضي االتجاه ضابطة

21

منخفضي االتجاه ضابطة
منخفضي االتجاه تجريبية

قيمة U

قيمة Z

قيمة
الداللة

158.0

2.835

0.005

دالة عند
1010

170.5

2.480

0.013

دالة عند
1015

172.0

2.477

0.013

دالة عند
1015

132.0

108.0

3.306

3.733

مستكل
الداللة

0.001

دالة عند
1010

0.000

دالة عند
1010

408.000 17.000

*قيمة  Zالجدولية عند ف ،20=7ف ، 20=2وفي مستوى داللة (2058 = )1017
*قيمة  Zالجدولية عند ف ،20=7ف ، 20=2وفي مستوى داللة (7096 = )1015

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )33السابؽ أف:

قيمة " "Zدالة إحصائياً عند مستوى داللة (  ،) 1017 ،1015أي أنو توجد فروؽ ذات داللة

إحصائية بيف متوسطي درجات الطمبة ذوي االتجاه المنخفض نحو مادة الرياضيات في المجموعتيف
التجريبية والضابطة في اختبار التفكير اليندسي ،ولقد كانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية.

وإليجاد حجـ التأثير تػـ حسػاب مربػع إيتػا " ،" η 2والجػدوؿ رقػـ ( )34يوضػح حجػـ التػأثير لمدرجػة

الكمية لبلختبار وكذلؾ لمستوياتو:

الجدكؿ رقـ ()34

قيمة " "Zك " " η 2لبياف حجـ التأثير في نتيجة السؤاؿ التاسع
المستكل

Z

Z2

+4

Z2

2

η

المستكل األكؿ

2.835

8.036

12.036

0.668

المستكل الثاني

2.480

6.149

10.149

0.606

المستكل الثالث

2.477

6.136

10.136

0.605

المستكل الرابع

3.306

10.929

14.929

0.732

الدرجة الكمية

3.733

13.936

17.936

0.777

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير جدان

حجـ التأثير
كبير جداً

كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
كبير جداً
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تفسير نتائج الفرضية السادسة :
باإلضافة إلى ما تـ ذكره في تفسير الفرضية الخامسة فنتائج ىذه الدراسة تتفؽ مع دراسة (،)2001،Gunnarsson
ود ارسػػة

(أبػػػك اليطػػػؿ)2011،

فػػي األثػػر اإليجػػابي السػػتخداـ الب ػرامج المتنوعػػة فػػي تػػدريس مػػادة الرياضػػيات عمػػى

التفكير لمطمبة ذوي االتجاه المنخفض نحو مادة الرياضيات ،كما ويمكف إضافة األسباب التالية:

 يقػػدـ البرنػػامج المقتػػرح لمنخفضػػي االتجػػاه نحػػو مػػادة الرياضػػيات اىتمام ػاً خاص ػاً بكػػؿ طالػػب تبع ػاً
لقد ارتػػو واسػػتعداداتو ومسػػتواه التعميمػػي ،ويمكنػػو بيػػذه القػػدرات مػػف الػػتحكـ فػػي عمميػػة الػػتعمـ وزمػػف

التعمـ ،حيث إف لكؿ طالب فرصتو في الدخوؿ في عممية تمثيؿ األدوار.

 البرنػػامج المعتمػػد عمػػى الػػدراما ومسػػرحة المنػػاىج يسػػيـ فػػي معالجػػة ن ػواحي الضػػعؼ فػػي الميػػارات
الرياضية ،ويعمؿ عمى زيادة نسبة استيعاب المفاىيـ الرياضية واليندسية.

 ىػػذه الب ػرامج واالسػػتراتيجيات الحديثػػة تسػػاعد الطمبػػة فػػي تخطػػي صػػعوبات الػػتعمـ ،وحػػؿ كثيػػر مػػف
مشكبلت الطمبة ،كما وتعمؿ عمى مساعدة الطمبة مف ذوي االحتياجات الخاصة الدنيا.

 وجػػد الطمبػػة ذوو االتجػػاه المػػنخفض فرصػػتيـ فػػي المعػػب والػػتعمـ مػػف خػػبلؿ البرنػػامج ،األمػػر الػػذي
يخرجيـ مف دائرة الدونية والنفور ،ليقتربوا مف باقي أقرانيـ في الفصؿ.

 لوحظ في النتيجتيف األخيرتيف أف البرنامج في اختبار التفكير ككؿ وفػي المسػتوييف الثػاني والثالػث
مف مستويات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ قد أثّر عمى الطمبة مرتفعي االتجاه نحو مادة الرياضيات

بشكؿ أكبر مف تأثيره في أقرانيـ منخفضي االتجاه ،أما في المستوييف األوؿ والرابع فكاف العكس،
ويرجع ىذا إلى طبيعة الفئة العمرية لعينة الدراسة حيث إف طمبة الصػؼ الخػامس مرتفعػي االتجػاه

نظروا إلى المستوى األوؿ عمى تحصيؿ حاصػؿ وأسػرعوا فػي التوغػؿ فػي المسػتويات األخػرى ،فمػـ
نجػػد األثػػر الكبيػػر لمبرنػػامج عمػػييـ كمػػا أثػػر فػػي أق ػرانيـ منخفضػػي االتجػػاه الػػذيف بػػدأوا فػػي التػػأثر
بالبرنػػامج الممتػػع مػػف المسػػتوى األوؿ ،وكػػذلؾ اسػػتمر الطمبػػة منخفضػػي االتجػػاه يتفػػاعموف حسػػب

قدراتيـ مع مستويات التفكير حتى المستوى الرابع.

أما بالنسبة لمرتفعي التحصيؿ مع المستوى الرابع فقد كاف لمحتوى وحدة اليندسػة أثػر فػي

ىذه النتيجة حيث إف المستوى الرابع االسػتداللي الشػكمي وعنػد تحميػؿ محتػوى الوحػدة تواجػد بنسػبة
ضػػعيفة كانػػت أقػػؿ بكثيػػر مػػف نسػػب المسػػتويات الػػثبلث األخػػرى ،وبالتػػالي لػػـ تأخػػذ فػػي محتواىػػا

ومدتيا الوقت الكافي مثؿ باقي المستويات.
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تعقيب عاـ عمى نتائج الدراسة:

 البرنامج المقترح وحسػب اإلحصػاءات لػو أثػر كبيػر عمػى تنميػة التفكيػر اليندسػي لػدى جميػع طمبػة
الخػػامس األساسػػي مػػف عينػػة الد ارسػػة مجتمعػػيف ،وكػػذلؾ لػػدى طػػبلب وطالبػػات الصػػؼ الخػػامس

األساسي كؿ عمى حدة ولكف بنسب متفاوتة بينيـ.

 البرنػػامج المقتػػرح يكسػػر الػػروتيف والتقميػػد فػػي الػػتعمـ الصػػفي ممػػا يكػػوف لػػو أثػػر إيجػػابي كبيػػر عمػػى
اتجاه طمبة الصؼ الخامس األساسي نحو مادة الرياضيات.

 احت ػواء البرنػػامج واسػػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار عمػػى العديػػد مػػف المثي ػرات وصػػور النشػػاط مػػف خػػبلؿ
المواقػػؼ المختمفػػة والح ػوار المشػػوؽ ،وتقػػديـ األفكػػار بطريقػػة جذابػػة ومسػػمية ،وقيػػادة المعمػػـ لمطمبػػة

بطريقػة واعيػػة غيػر مييمنػػة ،كػػؿ ذلػؾ خمػػؽ لػدى الطمبػػة حبػاً واقبػاالً عمػػى مػادة الرياضػػيات ،وخمػػؽ

أيضاً رغبة في تكرار ممارسة ىذا النشاط الدرامي واستم ارره.

 نفذ الطمبة المسرحيات بعيداً عف سمطة المعمـ المطمقة والتقميديػة ،ممػا أفسػح ليػـ المجػاؿ لمتواصػؿ
فيما بينيـ لمتعبير عما في أنفسيـ دوف خوؼ أو كبت ،وعزز ثقتيـ بأنفسيـ ،واحتػراميـ لمعمميػـ،
والكشؼ عف مواىبيـ ومشاعرىـ الداخمية.

 اسػتراتيجية تمثيػؿ األدوار تسػتوعب مجموعػة فعالػػة مػف الوسػائؿ واألدوات واألنشػطة والتعميميػة فػػي
سياؽ ممتع ومشوؽ.

 اسػػتراتيجية تمثيػػؿ األدوار تتفػػؽ مػػع ميػػوؿ الطمبػػة ومػػا يسػػتطيعوف إد اركػػو ،حيػػث تجسػػد األحػػداث
بشكؿ حي ممموس ،باإلضافة إلى عنصر الحركػة الػذي يجػذب انتبػاىيـ ،ويثيػر اىتمػاميـ لمتابعػة

ما يدور أماميـ مف أحداث ،ويجيد الطمبة فف االستماع في مناخ يتيح ليـ المعب والمشاركة.
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التكصيات
ك

المقترحات
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أكالن  :تكصيات الدراسة

عمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية ،نوصي بما يمي:

استخداـ البرامج التي يتـ إعدادىا في البحوث والدراسات عمى نطاؽ أوسع مما ىو موجود في

تدريس الرياضيات ،لتنمية تفكير الطمبة.

ضرورة توفير مسرح مدرسي في المدارس ما أمكف ،أو بناء الغرؼ الصفية بحيث تناسب إمكانية
القياـ بتمثيؿ األدوار فييا ،وكذلؾ توفير األدوات التي تدعـ الدراما في المدرسة.

تضميف مناىج الرياضيات ،بؿ مناىج جميع المواد مسرحيات تعميمية ىادفة ،تنمي تفكير الطمبة

وتكسبيـ المفاىيـ المختمفة ،وتزيد مف اتجاىاتيـ اإليجابية نحو ىذه المواد.
تعويد الطمبة عمى مشاىدة المسرحيات التعميمية ونقدىا والتعمـ منيا.

تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ المسرح التعميمي في عرض بعض موضوعات المقرر

في حدود االمكانات المتاحة في المدرسة ،وذلؾ بإشراؾ المعمميف في دورات وورشات عمؿ في

مجاؿ كتابة المسرحيات ،ألف المعمـ ىو األقرب لواقع المنياج والطمبة.

اىتماـ معممي الرياضيات باستخداـ التدريس الممسرح والدراما في تدريس الموضوعات الصعبة

عمى الطمبة.

مراعاة مخططي المناىج قابمية المحتوى لممسرحة ،مما يتيح مجاالً إلبداع المعمميف والطمبة .

االى تماـ بمواىب الطمبة المبدعيف في مجاؿ التمثيؿ ،مع تنمية مواىبيـ بمسرحة المناىج وتنفيذىا
مف خبلليـ.

تعييف اختصاصييف في المسرح والدراما في و ازرة التربية والتعميـ ليقوموا بتشجيع وتدريب ذوي

المواىب في ىذا المجاؿ.

جعؿ تنمية التفكير لدى الطمبة عممية مستمرة غير مرتبطة بموقؼ تعميمي واحد ،واثراء جميع

موضوعات المنياج بمجموعة مف األنشطة التي تنمي التفكير.

عقد دورات حوؿ توضيح مفاىيـ ميارات التفكير المختمفة ،وكيفية توظيفيا في التعميـ الصفي.

تشكيؿ لجاف تعميمية في مادة الرياضيات عمى مستوى مديريات التعميـ تعمؿ عمى إنتاج مواد

تعميمية تنمي التفكير الرياضي واليندسي.

تنمية عمميات العمـ وبناء المفاىيـ مف خبلؿ الدراما والتمثيؿ المسرحي لما لذلؾ مف دور في تمبية

حاجات الطمبة والقضاء عمى الممؿ.

تفعيؿ دور اإلذاعة المدرسية في تقديـ مسرحيات ىادفة أماـ الطمبة ،لتحبيبيـ في المدرسة

ومحاكاة ىذه المسرحيات في العممية التعميمية.

إعداد المعمـ حتى ال يكوف مجرد آلة ،وذلؾ في النواحي العممية والثقافية والعاطفية والنفسية

وغيرىا ،حتى ينوع في طرؽ التدريس فيصؿ إلى قموب الطمبة قبؿ عقوليـ.
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ثانيان  :مقترحات الدراسة
عمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية ،وما تجمع لدينا مف معمومات حوؿ استراتيجية تمثيؿ

األدوار وأثرىا في تنمية التفكير اليندسي واالتجاه نحو مادة الرياضيات ،نقترح القياـ بالدراسات التالية:
فاعمية استراتيجية تمثيؿ األدوار في تدريس باقي فروع الرياضيات غير اليندسة.

فاعمية استراتيجية تمثيؿ األدوار في تدريس باقي المواد الدراسية بفروعيا المختمفة ،مثؿ المغة العربية،
والتربية اإلسبلمية ،والعموـ ،والمغة االنجميزية ،وغيرىا.

فاعمية استراتيجية تمثيؿ األدوار في تنمية أنواع أخرى مف التفكير مثؿ التفكير اإلبداعي ،والتفكير

المنظومي ،وغيره مف أنواع التفكير.

أثر استراتيجية تمثيؿ األدوار في التحصيؿ في الرياضيات.

فاعمية استراتيجية تمثيؿ األدوار في تدريس الرياضيات لصفوؼ أخرى غير الصؼ الخامس

األساسي ،وفي مراحؿ متقدمة كالمرحمة الثانوية.

دراسة العبلقة االرتباطية بيف التفكير اليندسي واالتجاه نحو اليندسة.

دراسة الكفايات البلزمة لمعممي الرياضيات في ضوء استراتيجية تمثيؿ األدوار.
دراسة عف فاعمية البرامج التعميمية المعتمدة عمى استراتيجية تمثيؿ األدوار في تدريس الرياضيات

لبعض الفئات الخاصة مف الطمبة مثؿ ( ضعاؼ التحصيؿ  -ذوي صعوبات التعمـ -الموىوبيف ).

تقويـ مناىج الرياضيات في المراحؿ المختمفة في ضوء مدخؿ الدراما الممسرحة أو في ضوء

استراتيجية تمثيؿ األدوار.

اعداد برامج مقترحة تعتمد عمى استراتيجيات التعمـ النشط الحديثة غير تمثيؿ األدوار ،ومعرفة

فاعميتيا في تنمية التفكير اليندسي ،وفي االتجاه نحو الرياضيات.

دراسة أثر استراتيجية تمثيؿ األدوار في عمميات العمـ األخرى.

دراسة مقارنة بيف طريقة استراتيجية تمثيؿ األدوار ،واستراتيجيات تدريس أخرى في مادة الرياضيات.

دراسة أثر استراتيجية تمثيؿ األدوار في التعمـ والتقويـ الذاتي لمطمبة في مادة الرياضيات.

دراسة حوؿ المعوقات والصعوبات التي تواجو المعمميف والطمبة ،والتي تتعمؽ بالتدريس باستراتيجية
تمثيؿ األدوار.

دراسة واقع استخداـ البرامج التعميمية المعتمدة عمى التدريس الممسرح والدراما في التدريس بصفة

عامة وتدريس الرياضيات بصفة خاصة في قطاع غزة.

دراسة أثر استخداـ الدراما والتدريس الممسرح لمرياضيات في تنمية القيـ واالتجاىات المرغوب فييا
لدى الطمبة ،مما يؤدي إلى تكويف الشخصية السوية ،وتعديؿ السموؾ السمبي.
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المراجع
أكالن  :المراجع العربية
أ) الكتب:

 -1إبراىيـ ،مجدي عزيز ( " :)2005التدريس اإلبداعي كتعميـ التفكير" ،ط ،1القاىرة ،عالـ الكتب.

 -2إبراىيـ ،مجدي و غراب ،رفعت ( " :)2006سمسمة تدريس الرياضيات لذكم االحتياجات الخاصة"،
القاىرة ،عالـ الكتب.

 -3ابف منظور ( " :)1998لساف العرب " ،ط ، 2ج ، 2بيروت ،دار إحياء التراث العربي.
 -4أبو جادو ،صالح و نوفؿ ،محمد ( " :)2007تعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽ " ،طٔ ،عماف،
األردف ،دار المسيرة.

 -5أبو حويج ،مرواف ) " :(2006المدخؿ إلى عمـ النفس العاـ " ،عماف ،األردف ،دار اليازوري.

 -6أبو زينة ،فريد كامؿ و عبابنة ،عبد ر يوسؼ ( " :)2007مناىج الرياضيات لمصفكؼ األكلى "،
طٔ ،عماف ،األردف ،دار المسيرة.

 -7أبو عبلـ ،رجاء ( " :)2004التعمـ أسسو كتطبيقاتو " ،عماف ،دار المسيرة.
 -8أبو مغمي ،لينا و ىيبلت ،مصطفى (:)2008
كالتطبيؽ " ،ط ،1عماف ،األردف ،دار الراية.

" الدراما كالمسرح في التعميـ ،النظرية

 -9أحمد ،إحساف و محمد ،عبد الرحيـ ( " :)2007تنمية ميارات التفكير "،طٔ ،الرياض ،المممكة
العربية السعودية ،مكتبة الرشد.

 -10أحمد ،شاكر محمد وآخروف ( " :)1998التعميـ األساسي ،الفكر ،التطبيؽ ،كالصيغة المستقبمية".

 -11األغا ،إحساف خميؿ والمولو ،فتحية صبحي ( " :)2009تدريس العمكـ في التعميـ العاـ " ،غزة،
فمسطيف ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية.

 -12األغا ،إحساف و األستاذ ،محمود ( " :)2003مقدمة في تصميـ البحث التربكم " ،ط ،3غزة،
فمسطيف ،مطبعة الرنتيسي لمطباعة والنشر.

 -13جرجس ،نادي كماؿ عزيز ( " :)1999االنترنت كالمشركعات المتكاممة منظكمة كتنظيـ لتكامؿ
المنيج كتطكيره " ،الكويت ،مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.

 -14جرواف ،فتحي عبد الرحمف ( " :)2007تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات " ،طٔ ،عماف ،دار الفكر.

 -15الجبلد ،ماجد زكي ( " :)2007تعمـ القيـ كتعميميا تصكر نظرم كتطبيقي لطرائؽ كاستراتيجيات
تدريس القيـ " ،ط ، 2عماف ،األردف ،دار المسيرة.

 -16الجمؿ ،محمد جياد ( " :)2005العمميات الذىنية كميارات التفكير " ،ط ،3العيف ،اإلمارات
العربية المتحدة ،دار الكتاب الجامعي.
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 -17الحسف ،ىشاـ ( " :)2000طرؽ تعمـ األطفاؿ القراءة كالكتابة " ،عماف ،األردف ،الدار العممية
الدولية لمنشر والتوزيع.

 -18حسيف ،كماؿ الديف ( " : )2005المسرح التعميمي المصطمح كالتطبيؽ " ،الدار المصرية المبنانية.
 -19حسيف ،منصور

ويوسؼ ،يوسؼ خميؿ ( " :)1978التعميـ األساسي ،مفاىيمو ،مبادئو،

تطبيقاتو" ،ط ،1القاىرة مكتبة غريب.

 -20الحصري  ،عمي منير والعنيزي  ،يوسؼ ( " : )2000طرؽ التدريس العامة " ،الكويت ،مكتبة
الفبلح.

 -21حممي ،فؤاد أحمد ( " :)1991تمكيؿ التعميـ األساسي في مصر :رؤية مستقبمية" ،القاىرة ،المركز
القومي لمبحوث التربوية.

 -22حوالة ،مصطفى ( " :)2005إعداد المعمـ تنميتو كتدريبو " ،عماف ،دار الفكر.

 -23الحيمة ،محمد محمود ( " :)2002األلعاب التربكية كتقنيات إنتاجيا سيككلكجيان كتعميميان كعمميان"،
عماف ،األردف ،دار المسرة.

 -24خضر ،نضمة ( " : )2006أصكؿ تدريس الرياضيات " ،ط ،12القاىرة ،عالـ الكتب.

عماف ،األردف ،دار صفاء
 -25الخميمي ،أمؿ عبد السبلـ ( " :)2005الطفؿ كميارات التفكير " ،طّٔ ،
لمنشر والتوزيع.
 -26دروزة ،أفناف نظير ( " :)2000النظرية في التدريس كترجمتيا عمميان " ،عماف ،األردف ،دار
الشروؽ.

 -27دياب ،سييؿ رزؽ ( " :)2000تعميـ ميارات التفكير كتعمميا في منياج الرياضيات لطمبة
المرحمة االبتدائية العميا "  ،ط ، 1غزة فمسطيف ،دار المنارة.

 -28رياف ،محمد ىاشـ ) " :(2002المنياج التربكم مف منظكر إسالمي " ،غزة ،فمسطيف ،دار اليقيف.

 -29الزعانيف ،جماؿ ونشواف ،تيسير ( " :)2003تقنيات التعميـ كالتعمـ " ،غزة ،فمسطيف ،مكتبة
الطالب الجامعي.

 -30زيتوف ،حسف حسيف ( " :)2001ميارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس " ،القاىرة ،عالـ
الكتب.

 -31زيتوف ،حسف حسيف ( " :)2003تعميـ التفكير ،رؤية تطبيقية في تنمية العقكؿ المفكرة " ،طٔ،
القاهرة ،عالـ الكتب.

 -32سبلمة ،حسف ( " :)1995طرؽ تدريس الرياضيات بيف النظرية كالتطبيؽ " ،ط ،1القاىرة ،دار
الفجر.

 -33سبلمة ،عبد الحافظ ( " :)2001تصميـ كانتاج الكسائؿ التعميمية في تربية الطفؿ " ،ط ،1عماف،
دار الفكر لمطباعة والنشر.
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 -34سميماف ،أحمد ( " :)2005تعمـ األطفاؿ الدراما  ،المسرح  ،الفنكف التشكيمية  ،المكسيقى "،
عماف ،األردف ،دار الصفاء.

 -35السيد ،عزيز( " :)1995التفكير الناقد دراسات في عمـ النفس المعرفي " ،االسكندرية ،مصر،
دار المعرفة الجامعية.

 -36الصادؽ ،إسماعيؿ ( " :)2001طرؽ تدريس الرياضيات " ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي.

 -37طعيمة ،رشدي ( " :)1987تحميؿ المحتكل في العمكـ اإلنسانية ،مفيكمو كأسسو كاستخداماتو "،
القاىرة ،مصر ،دار الفكر العربي.

 -38الطيطي ،محمد ( " :)2001تنمية قدرات التفكير اإلبداعي " ،ط ،1عماف ،دار المسيرة.

 -39عبد المنعـ ،زينب محمد ( " :)2007مسرح كدراما الطفؿ " ،ط ،1القاىرة ،مصر ،عالـ الكتب.

 -40عبيد ،وليـ ( " :)2004تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضكء متطمبات المعايير كثقافة
المجتمع " ،عماف ،دار المسيرة.

 -41عدس ،محمد ( " :)2000المدرسة كتعميـ التفكير " ،عماف ،دار الفكر.

 -42عطية  ،محسف عمي ( " :)2008االستراتيجية الحديثة في التدريس الفعاؿ " ،عماف ،األردف ،دار
صفاء.

 -43عفانة ،عزو ( " :)2006التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة " ،ط ،2كمية التربية ،الجامعة
اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -44عفانة ،عزو و الموح ،أحمد حسف ( " :)2008التدريس الممسرح " ،عماف ،األردف ،دار المسيرة.

 -45العمياف ،محمود سمماف)  " :( 2010السمكؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ " ،ط ،5عماف،
دار الفكر.

 -46العناتي ،حناف ( " :)2007الدراما كالمسرح في تربية الطفؿ (منيج كتطبيؽ )" ،ط ،5عماف،
األردف ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.

 -47غبايف ،عمر ( " :)2004تطبيقات مبتكرة في تعميـ التفكير " ،جيينة لمنشر والتوزيع ،عماف .

 -48الفتبلوي ،سيمية محسف كاظـ ( " :)2006المنياج التعميمي كالتدريس الفاعؿ " ،عماف ،األردف،
دار الشروؽ لمتوزيع والنشر.

 -49فرج ،عبد المطيؼ ( " :)2005طرؽ التدريس في القرف الكاحد كالعشريف " ،عماف ،دار
المسيرة.

 -50قانع ،أمؿ سعيد ( " :)2009تنمية ميارات التفكير " ،طٔ ،الرياض ،المممكة العربية السعودية،
مكتب الرشد.

 -51القرشي ،أمير إبراىيـ ( " :)2001المناىج كالمدخؿ الدرامي " ،مراجعة أحمد حسيف المقاني ،ط،1
القاىرة ،عالـ الكتب.
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 -52قطامي ،نايفة ( " :)2001تعميـ التفكير لممرحمة االساسية " ،عماف ،دار الفكر.

 -53قطامي ،يوسؼ و عمور ،أميمة (" :)2005عادات العقؿ كالتفكير" ،ط ،1عماف ،دار الفكر.

 -54الكبيسي ،وىيب مجيد والداىري ،صالح حسف ) " :(1999عمـ النفس العمـ" ،اربد ،األردف ،دار
الفكر.

 -55كماؿ ،طارؽ ) " :(2006أساسيات في عمـ النفس العاـ " ،اإلسكندرية ،مصر ،مؤسسة شباب
الكندي.

 -56الكيبلني ،عبد ار زيد والتقي ،أحمد وعدس ،عبد الرحمف ( " :)2009القياس كالتقكيـ في التعمـ
كالتعميـ"  ،الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات.

 -57مارزانو ،روبرت دافردف ( " :)2004أبعاد التفكير " ( ،ترجمة يعقوب حسيف نشواف ،محمد
خطاب) ،ط ،2عماف ،األردف ،دار الفرقاف.

 -58أحمد ،محمد عبد القادر ( " :)1983استراتيجية التربية العربية لنشر التعميـ األساسي في
الدكؿ العربية" ،ط ،1القاىرة ،مكتبة النيضة المصرية.

 -59محمود ،صبلح الديف عرفة ( " :)2006تفكير بال حدكد رؤل تربكية معاصرة في تعميـ التفكير
كتعممو " ،القاىرة ،عالـ الكتب.

 -60ممحـ ،سامي محمد ) " :(2001سيككلكجية التعمـ كالتعميـ" ،دار المسيرة ،عماف ،األردف.

 -61النجدي ،أحمد و راشد ،عمي و عبد اليادي ،منى ( " :)2003طرؽ كأساليب كاستراتيجيات
حديثة في تدريس العمكـ" ،القاىرة ،مصر ،دار الفكر العربي.

 -62ىيبلت ،مصطفي قسيـ وقشوع ،ميادة محمد ( " :)2002الرسـ كالمكسيقي كالدراما في تربية
الطفؿ " ،ط ،1عماف ،و ازرة الثقافة.

 -63يوسؼ ،فاطمة ( " :)2007مسرحة المناىج " ،االسكندرية ،مصر ،مركز االسكندرية لمكتاب.

ب) الرسائؿ العممية:

 -64أبو سكراف ،حناف ( " :)2006أثر تدريس برنامج مقترح في الجبر عمى تنمية قدرات التفكير
االستداللي لدل طالبات الصؼ السادس " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،البرنامج

المشترؾ بيف جامعة عيف شمس وجامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.

 -65أبو شمالة ،فرج ( " :)2003فاعمية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدل طمبة
الصؼ التاسع األساسي بمحافظة غزة " ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 -66أبو مموح ،محمد سمماف ( " :)2002تنمية التفكير في اليندسة كاختزاؿ القمؽ نحكىا لدل طمبة
الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة في ضكء مدخمي فاف ىيؿ كمخططات المفاىيـ " ،رسالة

دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ،البرنامج المشترؾ بيف جامعة عيف شمس وجامعة األقصى ،غزة،

فمسطيف.
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 -67أبو موسى ،لطفي ( " :)2008أثر استخداـ الدراما عمى تحسيف بعض الميارات القرائية لدل
طمبة الصؼ السابع األساسي " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -68أبو ىداؼ ،رائد ( " :)2009أثر استخداـ المسرح التعميمي في تدريس بعض مكضكعات النحك

العربي عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -69أبو اليطؿ ،ماىر( " :)2010أثر استخداـ برنامج محكسب في تدريس الرياضيات عمى تنمية
التفكير الرياضي كاالتجاه نحكىا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة " ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -70البراىمة ،ىيثـ ( " :)2006أثر تدريس مقرر الرياضيات المحكسب لمصؼ السابع األساسي في

التفكير الرياضي كاتجاىات الطمبة نحكىا " ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة اليرموؾ ،إربد،

األردف.

 -71البنا ،مكة ( " :)1994برنامج مقترح لتنمية التفكير في اليندسة في ضكء نمكذج فاف ىيؿ "،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية البنات ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 -72جودة ،موسى محمد ( " :)2007أثر إثراء بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر اإلسالمي عمى

تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا " ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،الجامعة االسبلمية  ،غزة ،فمسطيف.

 -73الخطيب ،محمد أحمد ( " : )2006أثر استخداـ استراتيجية تدريسية قائمة عمى حؿ المشكالت

في تنمية التفكير الرياضي كاالتجاىات نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ السابع األساسي في

األردف " ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عماف ،األردف.

 -74رمود ،ربيع ( " :)2001فاعمية التعميـ الفردم بمساعدة الكمبيكتر في تنمية بعض قدرات التفكير

االبتكارم في مادة الرياضيات لدل تالميذ المرحمة االعدادية " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

المنصورة ،مصر.

 -75سالـ ،طمعت محمد عمي ( " :)2001مستكيات التفكير اليندسي لدل طمبة المرحمة األساسية
العميا في محافظة جرش كعالقتيا بالجنس كالتحصيؿ في الرياضيات " ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة الياشمية ،األردف.

 -76السنكري ،بدر محمد ( " :)2003أثر نمكذج فاف ىيؿ في تنمية ميارات التفكير اليندسي
كاالحتفاظ بيا لدل طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة " ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،فمسطيف.
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 -77الشمري ،زيد ( " :)2008فاعمية التدريس باستخداـ لعب األدكار في تنمية ميارات النحك لدل

تالميذ الصؼ األكؿ المتكسط " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى،

السعودية.

 -78الطنة ،رباب ( " :)2008تحميؿ محتكل منياج الرياضيات لمصؼ الثامف األساسي في ضكء
مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غزة.

 -79العبادلة ،محمود ( " :)2006فاعمية استخداـ الكمبيكتر في تدريس اليندسة الفراغية عمى
التحصيؿ كالتفكير اليندسي كالتصكر المكاني لمصؼ الثاني الثانكم العممي " ،رسالة دكتوراه غير

منشورة ،البرنامج المشترؾ بيف جامعة عيف شمس وجامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.

 -80عبد العاؿ ،محمد رضواف ( " :)2006فاعمية استخداـ الكمبيكتر في تدريس اليندسة الفراغية
عمى التحصيؿ كالتفكير اليندسي كالتصكر المكاني لمصؼ الثانكم العممي "  ،رسالة دكتوراه غير

منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة عيف شمس ،مصر.

 -81عبد القادر ،أيمف (  " :) 1997فيـ األشكاؿ اليندسية كخكاصيا لدل الطالب معممي الرياضيات

كعالقتو بمستكيات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي " ،رسالة ماجستير غير منشور ،كمية التربية ،جامعة

اإلسكندرية.

 -82عبد ار  ،سيد محمد ( " :)2004فعالية برنامج كمبيكترم لتدريس الرياضيات عمى التحصيؿ
كبعض جكانب التفكير البصرم كاالتجاه نحك استخداـ الكمبيكتر لمتالميذ الصـ بالصؼ األكؿ

االعدادم " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة المنيا ،مصر.

 -83العبد ،نعيـ أحمد ( " :)2004أثر استخداـ مخططات المفاىيـ في تنمية التفكير الرياضي لدل
طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسبلمية ،غزة،

فمسطيف.

 -84العماوي ،جيياف أحمد ( " :)2009أثر استخداـ طريقة لعب األدكار في تدريس القراءة عمى
تنمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي " ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،الجامعة

االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -85عيد ،أيمف ( " :)2009برنامج مقترح قائـ عمى جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير
في الرياضيات لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربية ،الجامعة االسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -86العيسى ،ثامر حمد ( " :)1997تأثير كفاءة معمـ الرياضيات عمى اتجاه طالبو نحك الرياضيات
كتحصيميـ فييا " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود ،الرياض.
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 -87الغامدي ،سعيد بف أحمد ( " :)2001اتجاه المعمميف نحك التقاعد المبكر في مدينة مكة
المكرمة كعالقتو ببعض المتغيرات "  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى،

السعودية.

 -88الغبيوي ،طبلؿ ( " :)2012فاعمية برنامج قائـ عمى لعب األدكار في التحصيؿ كاألداء العممي

لمكضكعات الفقو لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي " ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية،

جامعة أـ القرى ،السعودية.

 -89القرشي ،أحمد ( " :)2010مستكل التفكير اليندسي لدل طالب الرياضيات بجامعة أـ القرل"،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

 -90الكبيسي ،عبد الواحد حميد ( " :)2005أثر معرفة األساسيات األكلية السابقة في الرياضيات
عمى تحصيؿ طمبة المرحمة اإلعدادية في الرياضيات كالتفكير الرياضي" ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية التربية ،جامعة األنبار ،الع ارؽ.

 -91المصري ،دينا ( " :)2010أثر استخداـ لعب األدكار في اكتساب القيـ االجتماعية المتضمنة
في محتكل كتاب لغتنا الجميمة لطمبة الصؼ الرابع األساسي في محافظة غزة " ،رسالة ماجستير

غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 -92مطر ،نعيـ ( " :)2004أثر استخداـ مخططات المفاىيـ في تنمية التفكير الرياضي لدل طالب
الصؼ الثامف األساسي بغزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة ،فمسطيف.

 -93مقاط ،سعدية سميـ ( " :)2007أثر برنامج مقترح في التعميـ البنائي عمى التحصيؿ كتنمية
التفكير في اليندسة لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة " ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

 -94النفيش ،تقية حزاـ ناصر ( " :)2004تدريس اليندسة في ضكء نمكذج فاف ىيؿ كأثره في
التحصيؿ كتنمية مستكيات التفكير اليندسي لدل تمميذات الصؼ الثامف األساسي " ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة صنعاء ،اليمف.

 -95اليمشري ،فيمي جبر ( " :)2005فعالية استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تدريس
اليندسية في التحصيؿ كتنمية التفكير اليندسي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف "،
عماف ،األردف.
رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة ّ

 -96اليزايمة ،عبد النور طايؿ ( " :)2004أثر استراتيجية االستقصاء المكجو في تدريس اليندسة
عمى التحصيؿ كتنمية التفكير اليندسي لدل طالبات الصفيف السادس كالثامف مف المرحمة
األساسية العميا في األردف " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عماف العربية ،األردف.
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ج) الدكريات كالنشرات كالمجالت التربكية:

 -97أبو لوـ ،خالد والعجموني ،خالد ( " :)2007أثر تدريب معممي الرياضيات في األردف عمى
مستكيات التفكير اليندسي في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع األساسي كاتجاىاتيـ نحك اليندسة "،

مجمة كمية التربية ،ع ،31ج ،4عيف شمس ،مصر.

 -98أحمد ،محمود جابر ( " :)2008أثر استخداـ استراتيجية لعب األدكار في تدريس الدراسات
االجتماعية عمى تنمية ثقافة المكاطنة لدل تالميذ المرحمة االبتدائية " ،مجمة كمية التربية ،مج،18

ع ،3جامعة اإلسكندرية ،مصر.

 -99األسطؿ ،ابراىيـ و الرشيد ،سمير ( " :)2004كفاية التخطيط الدرسي لدل معممي الرياضيات"،
المجمة التربوية ،مج  ،18ع ،70مجمة النشر العممي جامعة الكويت ،الكويت.

 -100البموي ،سموى ( " :)2010أثر برنامج قائـ عمى الدراما في تحسيف مفيكـ الذات لدل طمبة
الصؼ السادس األساسي " ،رسالة المعمـ ،مج ،48ع ،3األردف.

 -101بف جندي ،ىياـ بنت محمد ( " :)2008أثر استخداـ لعب األدكار في تحصيؿ تمميذات الصؼ

السادس االبتدائي قكاعد المغة العربية كاتجاىاتيف نحكىا " ،بحث ممخص رسالة ماجستير،

رسالة ،29ع ،110مجمة رسالة الخميج العربي ،السعودية.

 -102حجازي ،شعباف ( " :)2002تدريس برنامج بمغة لكجك لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي كدراسة
أثره عمى مستكيات فاف ىيؿ لمتفكير اليندسي كاالتجاه نحك الكمبيكتر لدييـ " ،حولية كمية المعمميف

في أبيا ،ع ،1السعودية.

 -103الحربي ،طبلؿ ( " :)2003منيج اليندسة في رياضيات المرحمة المتكسطة في المممكة العربية
السعكدية بيف مراحؿ بياجيو كمستكيات فاف ىيؿ " ،مج  ،18ع ،69المجمة التربوية ،مجمة النشر

العممي جامعة الكويت ،الكويت.

 -104حسف ،محمود محمد ( " :)2001مستكيات التفكير اليندسي لدل طالب (المعمميف) تخصص

رياضيات بكمية التربية بأسيكط في ضكء نمكذج فاف ىايؿ " ،مجمة كمية التربية بأسيوط ،مج، 17

عٔ ،مصر.

 -105الدىاف ،منى حسيف محمد (" :)2002

فاعمية األنشطة الدرامية في تنمية بعض القيـ

السمككية لدل األطفاؿ المتخمفيف عقميا " ،مجمة اإلرشاد النفسي ،ع ،15جامعة عيف شمس ،القاىرة،

مصر.

 -106الذبياني ،محمد عودة ) " :(2001االتجاىات تككينيا كمككناتيا " ،مجمة البياف ،ع  ،162لندف.

 -107شعراني ،ربى ( " :)2011التربية المثمى لمفتية كالفتيات كفؽ أبحاث الدماغ المستجدة كأثرىا
في تنمية المجتمع " ،مجمة جامعة الجناف ،ع ،1طرابمس ،لبناف.
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 -108زغموؿ ،ىشاـ سعد ( " :)2010االستفادة مف بعض الخبرات الدكلية في استخداـ الدراما
كالمسرح داخؿ المؤسسات التعميمية " ،مؤتمر االتجاىات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي
واألكاديمي في مؤسسات التعميـ العالي النوعي في مصر والعالـ العربي مف  15 – 14إبريؿ ،كمية

التربية النوعية ،جامعة المنصورة ،مصر.

 -109زياد ،مسعد محمد ( " :)2002خصائص النمو في المرحمة المتوسطة " ،موقع المغة العربية لغة
القرآف ،محاضرات في التربية)http://www.drmosad.com/index305.htm) ،

 -110سرور ،عمي إسماعيؿ ( " :)2001فاعمية اختالؼ أسمكب استخداـ الكمبيكتر كمساعد تعميمي
في تنمية مستكيات التفكير اليندسي كحؿ المشكالت اليندسية لدل تالميذ الصؼ الثاني

اإلعدادم" ،مجمة كمية التربية باألزىر  ،ع ، 96مصر.

 -111سعيد ،ردماف محمد ( " :)2007مدل اتساؽ محتكل اليندسة في كتب الرياضيات لمصفكؼ
مف  9 – 7في الجميكرية اليمنية مع األسس التعميمية لنظرية فاف ىايؿ لمتفكير اليندسي "،

مجمة العموـ التربوية والنفسية ،مج  ،٨ع ٖ ،اليمف.

 -112سميماف  ،ماجدة حبشي محمد ( " :)2006دكر األنشطة التعميمية اإلثرائية في تنمية بعض
عمميات العمـ كالتحصيؿ المعرفي لدل تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة العمكـ " ،مجمة التربية

العممية ،كمية التربية ،مج  ،9ع  ،3جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.

 -113السيد ،صباح عبد ار عبد العظيـ ( " :)2005فعالية استخداـ خرائط المفاىيـ عمى تنمية

التفكير اليندسي لتالميذ المرحمة اإلعدادية كفقا لمستكيات السعة العقمية ليـ"  ،مجمة تربويات
الرياضيات ،مج  ،٨مصر.

 -114سيؼ ،خيرية رمضاف ( " :)2004فاعمية استراتيجية تدريس األقراف في تنمية ميارات الطرح

كاالتجاه نحك الرياضيات لدل تالميذ المرحمة االبتدائية لدكلة الككيت " ،المجمة التربوية ،مج ،18

ع  ،72مجمة النشر العممي جامعة الكويت ،الكويت.

 -115الطيب ،بدوي ( " :)2010فاعمية استخداـ استراتيجية لعب األدكار في تنمية ميارات القراءة
الصامتة كالتعبير الشفكم لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية " ،مجمة القراءة والمعرفة ،ع  ،105مصر.

 -116عبد الحميد ،عبد الجواد ( " :)2010مستكيات التفكير اليندسي كعالقتيا باالتجاه نحك
الرياضيات كالتحصيؿ في مادة اليندسة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية " ،مجمة كمية التربية،

ع ،74ج ،1جامعة المنصورة ،مصر.

 -117عبد الحميد ،عبد الناصر محمد و السعيدي ،حناف أحمد ( " :)2009مستكيات التفكير اليندسي
لدل طالب كطالبات المرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية " ،مجمة تربويات الرياضيات،

مج  ،12السعودية.
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 -118عبد السميع ،عزة محمد ( " : )2007فاعمية استخداـ نمكذج في التعمـ البنائي لتدريس

المفاىيـ اليندسية في تنمية التحصيؿ كالتفكير اليندسي لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم "،

مجمة كمية التربية ،ع ،31ج ،1جامعة عيف شمس ،مصر.

 -119عبد العزيز ،السعيد الجندي ( " :)2005أثر استخداـ أسمكب لعب الدكر كالمحاكاة في تدريس

التاريخ عمى التحصيؿ كتنمية بعض الميارات االجتماعية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية " ،ع،4
مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ،مصر.

 -120عبد الغني ،زينب ( " :)2001تصكر مقترح لمقررات رياضيات المرحمة االبتدائية في ضكء كاقع

المنيج الحالي كأثره عمى التفكير اليندسي كالرياضي لمتالميذ كاالتجاىات الحديثة "  ،المؤتمر

العممي السنوي لجمعية تربويات الرياضيات  ،مج  ،2مصر.

 -121عبد القوي ،مصطفى محمد ( " :)2007فاعمية استراتيجية التدريس بحؿ المشكمة في تنمية
التفكير اليندسي كالتحصيؿ لدل تالميذ الصؼ األكؿ الثانكم "  ،دراسات في المناىج وطرؽ

التدريس ،مج ، ٕٔ١مصر.

 -122عبيد  ،وليـ و عفانة  ،عزو ( " :) 2003التفكير كالمنياج المدرسي" ،الكويت  :مكتبة الفبلح .

 -123العجمي وآخروف (  " :) 2004أثر التعمـ التعاكني في تنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي"،
مجمة القراءة والمعرفة ،ع  ،37مصر.

 -124عربي ،صبري محمد العميمي ( " :)2007فاعمية تدريس كحدة مقترحة في التكنكلكجيا الحيكية
باستخداـ نمكذج قائـ عمى لعب الدكر لتنمية بعض القيـ البيك اجتماعية لدل طالب المرحمة

الثانكية بميبيا " ،مج  ،10ع ،2مجمة التربية العممية ،مصر.

 -125عزت ،السيد محمد ( " :)2006فعالية الدراما المبتكرة في تدريس الرياضيات لطالب الصؼ
السادس االبتدائي كأثر ذلؾ عمى التحصيؿ ( دراسة تجريبية ) " ،مجمة بحوث التربية النوعية ،كمية

التربية النوعية ،ع ،8جامعة المنصورة ،مصر.

 -126عساؼ ،يس ار و أبو بطنيف ،فلاير ( " :)2001تكظيؼ الدراما في عممية التدريس " ،مجمة رؤى
تربوية ،ع ،5فمسطيف.

 -127عساكر ،ىدى ( " :)2011فاعمية لعب أدكار القصة عمى تنمية الميارات المغكية لدل طفؿ
الركضة " ،بحث ممخص رسالة دكتوراه ،مج ،14ع ،50مجمة دراسات الطفولة ،مصر.

 -128عفانة ،عزو اسماعيؿ ( " :)2000حجـ التأثير كاستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج

في البحكث التربكية كالنفسية " ،مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينية ،ع ،4مطبعة المقداد،

غزة ،فمسطيف.
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 -129عفانة ،عزو اسماعيؿ ( " :)2001أثر القدرات البصرية عمى حؿ المسائؿ الرياضية الرمزية
كالفراغية لدل طمبة الصؼ السابع " ،المؤتمر العممي الثالث عشر  ،مناىج التعميـ والثورة المعرفية

والتكنولوجيا المعاصرة  ،مج  ،2الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة عيف
شمس ،القاىرة ،مصر.

 -130عفانة ،عزو (:)2002

" تقكيـ مقرر الرياضيات المطكر لمصؼ السادس األساسي في

فمسطيف في ضكء مستكيات التفكير اليندسي لفاف ىيؿ " ،مجمة كمية التربية ،جامعة االسكندرية،

ع ،2مصر.

 -131عفانة  ،عزو ( " :)2001تنمية ميارات البرىاف اليندسي لدل طالب الصؼ السابع األساسي
بغزة في ضكء مدخؿ فاف ىيؿ " ،مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،ع ،70جامعة عيف

شمس ،مصر.

 -132عمي ،سعيد إسماعيؿ ( " :)1991التعميـ االبتدائي في الكطف العربي -الحاضر كالمستقبؿ"،
دراسات قطرية بإشراؼ مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربية (يوندباس) ،ط ،1عماف.

 -133عمي ،صفاء محمود عبد الحميـ ( " :)2004أثر استخداـ الدراما في تنمية ميارة التحدث بالمغة
اإلنجميزية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية " ،ممخص رسالة ماجستير ،دراسات تربوية واجتماعية،

مج  ،10ع  ،4كمية التربية ،جامعة حمواف ،مصر.

 -134عمي ،طو ( " : )2007أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكالت في تدريس
اليندسة عمى التحصيؿ كالتفكير اليندسي لدل تالميذ الحمقة اإلعدادية " ،ع ،23المجمة التربوية،

مصر.

 -135عمي ،فتحي حسانيف و زياف ،ماجدة عبد التواب حامد ( " :)1998أثر مسرحة المناىج في فيـ

تالميذ المرحمة االبتدائية كتحصيميـ لقكاعد النحك " ،دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،ع ، 49

كمية التربية ،جامعة طنطا ،مصر.

 -136العمري ،عطية (  " :) 2005تكظيؼ الدراما في تعميـ المغة العربية " ،رؤى تربوية ،ع ،16
ج  ،4راـ ار ،فمسطيف.

 -137غنيـ ،إبراىيـ أحمد ( " :)2005فاعمية برمجية تعميمية قائمة عمى المدخؿ المنظكمي في الرسـ

الفني عمى تنمية التفكير اليندسي كبقاء أثر التعمـ لدل طالب كمية التربية الصناعي " ،مج،21

ع ،2مجمة كمية التربية ،أسيوط ،مصر.

 -138فتح ار ،مندور ( " :)2011أثر التدريس بالنمذجة كتتابعو مع لعب األدكار في تنمية
االستيعاب المفاىيمي كاالتجاه نحك تعمـ الكيمياء لدل الطمبة ذكم صعكبات التعمـ بالمرحمة

المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية " ،بحث ممخص رسالة ماجستير ،رسالة ،32ع ،121مجمة

رسالة الخميج العربي ،السعودية.
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 -139فيمي ،إحساف عبد الرحيـ ( " :)2001فاعمية استخداـ لعب األدكار عمى تحصيؿ تالميذ
الصؼ الثالث اإلعدادم لمقكاعد النحكية كاتجاىاتيـ نحكىا " ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية

المصرية لمقراءة والمعرفة ،ع  ،9كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 -140القضاة ،محمد فرحاف والقضاة ،محمد أميف ( " :)2008أثر برنامج تدريبي قائـ عمى
استراتيجيتي لعب األدكار كالقصة في تنمية االستعداد لمقراءة لدل أطفاؿ ما قبؿ المدرسة " ،مج،22

ع ،86المجمة التربوية ،األردف.

 -141القيسي ،تيسير خميؿ ( " :)2007فاعمية استراتيجية حؿ المشكالت في التحصيؿ كالتفكير
الرياضي لدل طمبة المرحمة األساسية في األردف " ،مجمة العموـ التربوية ،ع  ،12كمية التربية

جامعة قطر ،قطر.
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جامعة الجناف

طرابمس  -لبناف

الدراسات العميا  -كمية التربية

قسـ مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات
التاريخ :

السيد ......................................................... /
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد،

2011/ـ

/

حفظو اهلل

املوضوع /حتكيم أداة حبث
يقوـ الباحث ببناء اختبار التفكير اليندسي لطمبة الصؼ الخامس األساسي بمحافظات غزة وذلؾ

ضمف بحث مقدـ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس بعنواف :

" فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدكار لتنمية التفكير
اليندسي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات
كاتجاىاتيـ نحكىا "
حيث يحوي االختبار (  21بند )  ،وكؿ مستوى مف مستويات التفكيػر اليندسػي لفػاف ىيػؿ لػو
(  ) 5بنود في االختبػار بالترتيػب ( البصػري – التحميمػي – اسػتداللي غيػر شػكمي – اسػتداللي
شكمي )  ،وتـ استبعاد المستوى الخامس وىو المجرد حيث إنو ال يناسب مستوى طمبػة الصػؼ

الخامس األساسي .

فالرجاء مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ ىذا االختبار لمساعدة الباحث في إثبات صدؽ األداة مف حيث :
 مدى مبلءمة فقرات االختبار لؤلىداؼ .

 مدى تمثيؿ فقرات االختبار لمستويات التفكير اليندسي .
 دقة فقرات االختبار وصحة صياغتيا .
 وضوح تعميمات االختبار .

 مدى مبلءمة أسئمة االختبار لطبلب الصؼ الخامس األساسي .
 اقتراح أي أمور أخرى ترونيا مناسبة ( تعديؿ – حذؼ – إضافة ) .
كبارؾ اهلل فيكـ  ،كلكـ منا كؿ المحبة كالتقدير

الباحث
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

أخي الطالب  ،أختي الطالبة :

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

صػػمـ ىػػذا االختبػػار الػػذي وضػػع فػػي مػػادة الرياضػػيات فػػي وحػػدة اليندسػػة " الجػػزء األوؿ " ليكشػػؼ مسػػتوى

التفكيػػر اليندسػػي لػػدى طمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػي بغ ػزة  ،ويتضػػمف ىػػذا االختبػػار الػػذي وضػػع ألجػػؿ
البحث العممي فقط (  ) 21بنداً اختبارياً مف نوع االختيار مف متعػدد  ،حيػث يتضػمف كػؿ بنػد أربعػة أبػداؿ
( إجابة صحيحة واحدة وثبلث محيرات )  ،عميػؾ أف تجيػب عنيػا عػف طريػؽ قػراءة كػؿ بنػد بدقػة ثػـ تقػرر

إجابتؾ ثـ تنتقؿ إلى ورقة اإلجابة المرفقة وتبحث عػف رقػـ السػؤاؿ وتضػع عبلمػة (  ) تحػت االختيػار
الذي يمثؿ إجابتؾ .

حسب المثاؿ التالي :

( )1أصغر زاكية في أم مثمث ال بد أف تككف :
ب ) مستقيمة

أ ) قائمة

د ) منفرجة

ج ) حادة

كاإلجابة الصحيحة ىي ( ج ) لذلؾ فإنؾ تنتقؿ إلى كرقة اإلجابة المرفقة كتبحث عف رقـ السؤاؿ كتضع

عالمة (  ) عمى االختيار ( ج ) كالتالي :
البند

ب

أ

ج

د



1
تعميمات خاصة بتنفيذ االختبار :
 يجمس كؿ طالب أو طالبة عمى مقعد منفرد .

 الرجاء كتابة االسـ عمى ورقة اإلجابة المرفقة .
 عدـ الكتابة عمى ورقة األسئمة .
 الرجاء قراءة األسئمة بدقة .

 الرجاء اإلجابة عمى جميع األسئمة .
 زمف االختبار حصة واحدة .
مع خالص الشكر كالتقدير
الباحث
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اختبار التفكير اليندسي
 .1باستخداـ المثمثيف المكضحيف أدناه نستطيع أف نصنع :
أ -مستطيالن فقط

ب -مثمثان فقط

ج -مربعان فقط

د -أ  ،ب معان

 .2أم األشكاؿ التالية يمثؿ دائرة ؟ :

ة

أ

د

ج

 .3إذا كاف الشكؿ أ ىك األكؿ فإف الشكؿ األخير في الترتيب ىك :

أ

ة

د

ج

 .4كاحد مف المضمعات التالية منتظـ كىك :

أ

ة

د

ج
تابع األسئمة
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 .5ميز طائرة األطفاؿ مف بيف األشكاؿ التالية ؟ :

ة

أ

د

ج

 .6في الشكؿ المكضح ؽ زاكية س = ؽ زاكية ؿ فيككف قياس كؿ منيما ىك :
ش

أ)  30درجة

ل

ب)  70درجة

70

ج)  130درجة

30

د)  100درجة

ع

ص

 .7في الشكؿ المقابؿ أم العبارات التالية صحيحة ؟ :
أ) ؽ زاكية (  = ) 1ؽ زاكية ( )4

3
33

ب) ؽ زاكية (  = ) 2ؽ زاكية ( ) 3
ج) ؽ (  = ) 2 ( + ) 1ؽ (  + ) 3ؽ ( ) 4

4

2 1

د) جميع العبارات السابقة صحيحة

 .8عند قطع مستطيؿ مف شبو منحرؼ متساكم الساقيف فإف المتبقي عبارة عف :
أ) مثمثيف متطابقيف

ب) مثمثيف مختمفيف

د) مثمث كاحد

ج) مثمث كمستطيؿ

 .9خاصية مكجكدة في المستطيؿ كغير مكجكدة في بعض متكازيات األضالع :
أ) األضالع المتقابمة متساكية في الطكؿ

ب) األقطار متساكية في الطكؿ

ج) األضالع المتقابمة متكازية

د) الزكايا المتقابمة متساكية في القياس

 .10شكؿ أضالعو متساكية كزكاياه قكائـ ىك :
أ) مثمث

ب) مربع

ج) مستطيؿ

د) معيف
تابع األسئمة
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 .11أم مف األشكاؿ التالية متكازم أضالع :

ش
أ) س فقط

ب) ع فقط

ص
ج) س  ،ص معان

ع
د) كميا متكازيات أضالع

 .12مجمكع قياسات الزكايا الداخمة ألم شكؿ رباعي =  360ألف الشكؿ الرباعي :
أ) عبارة عف مثمثيف

ب) عبارة عف مربع

ج) فيو زاكيتاف مستقيمتاف

د) فيو كؿ زاكيتيف متقابمتيف مجمكعيما  180درجة

 .13في أم متكازم أضالع :
أ) كؿ ضمعيف متجاكريف متساكياف

ب) يكجد زاكية قائمة

ج) القطراف متعامداف

د) جميع ما سبؽ غير صحيح

 .14أم األضالع التالية ال تصمح ألف تككف أضالع مثمث :
أ)  5سـ  6 ،سـ  7 ،سـ

ب)  1سـ  2 ،سـ  3 ،سـ

ج)  6سـ  6 ،سـ  6 ،سـ

د)  3سـ  4 ،سـ  5 ،سـ

 .15كاحدة مف العبارات التالية صحيحة :
أ) كؿ مربع ىك مستطيؿ
ج) كؿ متكازم أضالع ىك معيف

ب) كؿ مستطيؿ ىك مربع
د) كؿ معيف ىك مربع

 .16في الشكؿ المقابؿ كؿ العبارات التالية صحيحة عدا كاحدة :
أ) ؽ زاكية س = ؽ زاكية ص .
ب) ؽ زاكية ص = ؽ زاكية (  – 180ع ) .

ش
ص

ج) ؽ زاكية ص = ؽ زاكية ع .

د) الشكؿ الناتج متكازم أضالع .

ع

 .17كؿ ما يمي مف خكاص القطر في الدائرة عدا كاحدة :
أ) يمر بمركز الدائرة
ج) كحيد في الدائرة

ب) أكبر كتر في الدائرة
د) يقطع المحيط في نقطتيف
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تابع

 .18إحدل العبارات التالية صحيحة :
أ) أم مثمث ال بد أف يحكم زاكية حادة عمى األقؿ .
ب) المثمث قائـ الزاكية قد تككف أحد زكاياه منفرجة .
ج) المثمث حاد الزكايا يكفي أف تككف أحد زكاياه حادة .
د) المثمث منفرج الزاكية يحكم أكثر مف زاكية منفرجة .

 .19الشركط التالية ليست صحيحة في المثمث المتساكم الساقيف عدا كاحدة :
أ) زكاياه الثالثة متساكية في القياس .
ب) أحد أضالعو يجب أف يككف طكلو ضعؼ طكؿ ضمع آخر.
ج) فيو عمى األقؿ زاكيتاف متساكيتاف في القياس.
د) األضالع الثالثة ليا نفس الطكؿ .

 .20أم مف األشكاؿ التالية يسمى مستطيالن :
أ) س فقط .

ب) ص ،ع معان .

ج) س  ،ص معان .

د) كميا مستطيالت .

ش

ع

ص

انزهذ األضئهخ
كرقة اإلجابة المرفقة
اسـ الطالب  /ة ................................. :

المدرسة . ......................................... :

انجنذ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

الصؼ .......................... :

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

أ
ة
ج
د

شكرا نزعبونكى  /انجبزش
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مفتاح التصحيح

الحؿ الصحيح الختبار التفكير اليندسي
انجنذ

1

2

3

4

5

6

7



أ
 

ة
ج
د

8

9

10

11



12

13

















14

15

16




17

18

19

20
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جامعة الجناف

طرابمس  -لبناف

الدراسات العميا  -كمية التربية

قسـ مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات
التاريخ :

السيد ......................................................... /
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد،

/

2011/ـ

حفظو اهلل

املوضوع /حتكيم أداة حبث
يقوـ الباحث ببناء مقياس التجاه طمبة الصؼ الخامس األساسي بمحافظات غزة نحو الرياضيات وذلؾ

ضمف بحث مقدـ

لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس بعنواف :
" فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدكار لتنمية التفكير
اليندسي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات
كاتجاىاتيـ نحكىا "
فالرجاء مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ ىذا المقياس لمساعدة الباحث في إيجاد صدؽ المقياس مف حيث :
 تغطية األبعاد ألىداؼ المقياس .

 التأكد مف مدى مبلءمة العبارات لمبعد الذي تقيسو .
 دقة العبارات وصياغتيا المغوية .
 وضوح تعميمات المقياس .

 اقتراح أي أمور أخرى ترونيا مناسبة .

كبارؾ اهلل فيكـ  ،كلكـ منا كؿ المحبة كالتقدير

الباحث
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أخي الطالب  ،أختي الطالبة :

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

ىػذا المقيػػاس الػذي وضػػع ألجػػؿ البحػث العممػػي فقػط يقػػيس اتجاىػػؾ الشخصػي نحػػو مػادة الرياضػػيات لػػذلؾ

ستجد فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تتعمؽ بمادة الرياضيات والتي قد توافؽ عمى بعضيا بينما قد ال

توافؽ عمى األخرى .

لذا يرجى منؾ قراءة كؿ عبارة بدقة ثـ تقرر مدى موافقتؾ أو عدـ موافقتؾ عمييا بوضػع عبلمػة ( ) 

تحت اإلجابة التي تراىا مناسبة مف وجية نظرؾ  ،واليؾ المثاؿ التالي :

الرقـ
1

أكافؽ

العبارة

بشدة

تفكقي في الرياضيات مرتبط بحبي لمعمميا

أكافؽ

محايد

أعارض

أعارض
بشدة



الحػػظ أف الطالػػب الػػذي أوضػػح أريػػو فػػي العبػػارة السػػابقة بأنػػو " يوافػػؽ بشػػدة " فيػػو متأكػػد مػػف أف تفوقػػو فػػي

الرياض ػػيات مػ ػرتبط بحب ػػو لمعممي ػػا وبمعن ػػى آخ ػػر أن ػػو يق ػػر بوج ػػود عبلق ػػة قوي ػػة ب ػػيف ح ػػب الطال ػػب لمعم ػػـ
الرياضيات وتفوقو فييا.
تعميمات المقياس :
 ال توجد إجابات صحيحة واجابات خاطئة ماداـ أنيا تعبر عف رأيؾ بصدؽ .
 تأكد مف عدـ ترؾ أي عبارة دوف اإلجابة عنيا .

 إذا رغبت في تغيير إجابتؾ فتأكد انؾ محوت إجابتؾ األولى بشكؿ تاـ .
 درجاتؾ في ىذا المقياس ال تؤثر عمى درجاتؾ المدرسية .
 مدة اإلجابة عف ىذا المقياس ىي حصة دراسية واحدة .

اآلف اق أر العبارات في الصفحات التالية جيدان ثـ أجب عنيا بعناية .
مع خالص الشكر كالتقدير
الباحث
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مقياس االتجاه نحك مادة الرياضيات
البعد األكؿ :اتجاه الطمبة نحك طبيعة مادة الرياضيات
العبارة

الرقـ
7

الرياضيات مادة ممتعة

2

أفضؿ حصص المواد األخرى عف حصص الرياضيات

3

تساعدني الرياضيات في حؿ المشكبلت

4

سأختار تخصصي الجامعي بعيداً عف مادة الرياضيات

5

أشعر باالرتياح أثناء أداء اختبار الرياضيات

6

أرى أف تكوف الرياضيات مادة اختيارية

7

الرياضيات تشعرني بالراحة واالستقرار والثقة بالنفس

8

الرياضيات مادة صعبة

أكافؽ بشدة

أكافؽ

محايد

أعارض

أعارض بشدة

البعد الثاني :اتجاه الطمبة نحك قيمة مادة الرياضيات
الرقـ

العبارة

7

تنمي الرياضيات قدرتي عمى اإلبداع واالكتشاؼ

2

الرياضيات قميمة الجدوى في حياتنا

3

تجعمني الرياضيات أتعامؿ مع المواقؼ بمنطؽ سميـ

4

أعتقد أف الرياضيات ليس ليا عبلقة بالواقع

5

أرى أف تعمـ الرياضيات ضرورة لكؿ طالب

6

الرياضيات ليا دور في بناء الحضارة اإلنسانية

7

تعممني الرياضيات الصبر والمثابرة

8

الرياضيات ال تفيدني في دراسة المواد األخرى

أكافؽ بشدة

أكافؽ

محايد

أعارض

أعارض بشدة

البعد الثالث :اتجاه الطمبة نحك معمـ مادة الرياضيات
الرقـ

العبارة

7

معمـ الرياضيات يطور ثقافتو في الرياضيات باستمرار

2

يركز معمـ الرياضيات عمى المسائؿ المعقدة

3

أحب أف أصبح معمـ رياضيات في المستقبؿ

4

معممو الرياضيات ميتموف بتقدمي في الرياضيات

5

مف الصعب كسب محبة معمـ الرياضيات

6

أسموب المعمـ يدفعني إلى الرسوب في الرياضيات

7

استخداـ الوسائؿ التعميمية يساعد في تقبمي لمرياضيات

8

أرى ضرورة تقميص عدد حصص الرياضيات المدرسية

أكافؽ بشدة

أكافؽ

محايد

أعارض

أعارض بشدة

البعد الرابع :اتجاه الطمبة نحك االىتماـ بمادة الرياضيات
الرقـ

العبارة

7

حصة الرياضيات أفضؿ الحصص الدراسية

2

أكره دراسة موضوعات الرياضيات في وقت فراغي

3

أرغب بالمشاركة في مسابقات ولجاف الرياضيات

4

أتشوؽ لقراءة قصص حياة عمماء الرياضيات

5

أرى حذؼ مادة الرياضيات مف التعميـ المدرسي

6

أداوـ الحديث مع زمبلئي عف الرياضيات

7

أكره توجيو المعمـ أسئمة لي في حصة الرياضيات

8

يقمقني اقتراب موعد حصة الرياضيات

أكافؽ بشدة

أكافؽ

محايد

أعارض

انزهذ انعجبراد

أعارض بشدة
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تىابغ انربناسج
ادلقرتح

انصفسخ 312

جامعة الجناف

طرابمس  -لبناف

الدراسات العميا  -كمية التربية

قسـ مناىج كطرؽ تدريس الرياضيات
التاريخ :

السيد ......................................................... /
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد،

2011/ـ

/

حفظو اهلل

املوضوع /حتكيم أداة حبث
يقوـ الباحث ببناء برنامج مقترح في الرياضيات لطمبة الصؼ الخامس األساسي بمحافظات غزة وذلؾ

ضمف بحث مقدـ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه في المناىج وطرؽ التدريس بعنواف :

" فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدكار لتنمية التفكير
اليندسي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات
كاتجاىاتيـ نحكىا "
وقد تـ بناء البرنامج مف وحدة اليندسة في كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي " الجزء األوؿ

"  ،وقد اشتمؿ البرنامج عمى :

 جدوؿ توزيع محتوى الوحدة وعدد الحصص .
 تحضير دروس الوحدة .

 تخطيط الدروس لمتنفيذ الممسرح .
 مسرحة دروس الوحدة .

 أنشطة مصاحبة لكؿ درس .
وألىمية رأيكـ في تحديد صدؽ البرنامج فإف الباحث يتشرؼ بأخذ رأيكـ حوؿ البرنامج مف خبلؿ تعبئة

االستبانة المرفقة لمبرنامج مع إبداء آرائكـ ومبلحظاتكـ حوؿ بنودىا .

وأخي اًر يسعد الباحث أف يتوجو لكـ بخالص الشكر والتقدير لصادؽ تعاونكـ في خدمة البحث العممي
والمساىمة في تحسيف وتطوير عممية تدريس الرياضيات .

كبارؾ اهلل فيكـ  ،كلكـ منا كؿ المحبة كالتقدير
الباحث
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استبانة تحكيـ برنامج مقترح في الرياضيات
بنكد البرنامج

ـ

أكافؽ

ال أكافؽ

اقتراحات كتعديالت

أكالن  :األىداؼ

7

مصاغة بصورة واضحة

2

تميزت بالشموؿ والتنوع

3

ارتبطت بأىداؼ التعميـ العامة

4

ارتبطت بأىداؼ تعميـ الرياضيات

5

تسعى إلى تنمية التفكير اليندسي

6

قابمة لمقياس والتحقيؽ
ثانيان  :المحتكل

7

مرتبط بأىداؼ البرنامج

2

يسعى إلى تنمية قدرات التفكير اليندسي

3

مناسب لمصؼ الخامس األساسي

4

منظـ منطقي ًا

5

مبلئـ مف حيث الكـ

6

مصاغ صياغة لغوية مناسبة
ثالثان  :استراتيجية تمثيؿ األدكار

7

الدروس ممسرحة بشكؿ مناسب

2

مناسبة لمحتوى البرنامج

3

تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة

4

تراعي قدرات التفكير اليندسي

رابعان  :الخبرات كاألنشطة

7

تساعد عمى بموغ األىداؼ

2

مناسبة لمحتوى البرنامج

3

تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة

4

تتسـ بالتنوع

5

تنمي قدرات التفكير اليندسي عند الطمبة
خامسان  :أساليب التقكيـ

7

تغطي أنواع التقويـ المرحمي والختامي

2

مناسبة لقياس أىداؼ البرنامج

3

تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة

4

تقيس بموضوعية قدرات التفكير اليندسي
سادسان  :الفترة الزمنية

7

عدد حصص البرنامج مناسب

2

عدد حصص كؿ درس مناسب
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أمساء أفراد
انؼينت
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الصؼ  :الخامس ( )1تجريبية ذككر
ـ

االسـ

مدرسة عبد الكريـ الكرمي األساسية بنيف
ـ

االسـ

7

أحمد سالـ محمد أبو سعادة

24

غالب مثقاؿ محمود الحداد

2

أحمد ناجي فضؿ أبو عاصي

25

فادى محمد سميماف بركة

3

أحمد نظمي إبراىيـ البريـ

26

فيصؿ جياد مسمح بركة

4

أسامة كماؿ محمد أبو غالية

27

قصى سالـ مسمـ بركة

5

أنس حامد خضر أبو دقة

28

لؤى سالـ مسمـ بركة

6

أيسر ىشاـ حافظ بركة

29

لؤي محمود محمد أبو عمي

7

إسبلـ عاطؼ عبد الرازؽ أبو عمياف

31

مؤمف أحمد عبد الجواد الق ار

8

إسماعيؿ جماؿ عبد العزيز أبو عنزة

37

مؤيد سامي عبد الرحمف أبو سعادة

9

بكر زياد عبد العزيز أبو عنزة

32

محمد أشرؼ أحمد البريـ

71

رامي منار عطوة أبو اسحاؽ

33

محمد إسماعيؿ عبد الرازؽ أبو عنزة

77

سعيد مجدي محمود بركة

34

محمد جماؿ عبد المجيد أبو عنزة

72

صداء موسى محمد أبو سعادة

35

محمد صبري خالد الشامي

73

صبلح الديف جابر سمماف أبو جامع

36

محمد موسى حسف أبو عنزة

74

صييب محمد راجح أبو جامع

37

محمد نافذ خميؿ أبو مطمؽ

75

ضياء ضيؼ ار محمود أبو ديب

38

محمد نافذ سميماف أبو عمياف

76

عبد الرازؽ ماجد صدقي أبو يونس

39

محمد نضاؿ إسماعيؿ فسيفس

77

عبد الرحمف أكرـ طبلؿ أبو دقة

41

محمود زياد عبد الحي قويدر

78

عبد الرحمف ناجح محمود أبو سممي

47

محمود محمد عبد الجواد الشامي

79

عبد العزيز محمد جمعة أبو ديب

42

معاذ عادؿ سميماف أبو صالح

21

عبد ار مصطفى أحمد أبو ديب

43

معتز زياد محمود البريـ

27

عبد ار يوسؼ عبد الرحمف أبو سعادة

44

وسيـ فؤاد سميماف أبو جامع

22

عبد عبد محمود الق ار

45

يحيى أكرـ زايد الرقب

23

عوني عبلء محمد أبو طعيمة

46

يوسؼ زىير محمد أبو طيبة
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الصؼ  :الخامس ( )2ضابطة ذككر
ـ

االسـ

مدرسة عبد الكريـ الكرمي األساسية بنيف
ـ

االسـ

7

أحمد أسامة عبد ربو الق ار

24

عمر شريؼ شحدة بركة

2

أحمد سامي موسى أبو طعيمة

25

عمر ماجد أحمد أبو صبحة

3

أحمد عبد العزيز أحمد أبو لطيفة

26

عمرو ياسر إبراىيـ بركة

4

أحمد محمد أحمد أبو جامع

27

عيسى أسعد محمود أبو عنزة

5

أسامة عبلء الديف محمد أبو زنيد

28

عيسى محمد جدوع أبو حماد

6

أمير محمد محمد أبو جامع

29

فرج ار مسعود عبد الحميد أبو يونس

7

حساـ جماؿ محمد أبو غالية

31

محمد أيمف توفيؽ الق ار

8

خالد يوسؼ عبد اليادي أبو عنزة

37

محمد باسـ عطوة أبو عمياف

9

خضير خميؿ خضر أبو دقة

32

محمد جبلؿ محمد أبو عنزة

71

رائد أشرؼ ضيؼ ار أبو ديب

33

محمد زياد فوزي أبو خاطر

77

زكريا عبد العزيز عبد الحميد المغربي

34

محمد عبد الرحمف عبد الحميـ أبو يونس

72

ساىر زياد أحمد الددا

35

محمد عدلي إسماعيؿ أبو يونس

73

سميماف مصطفى عبد الرازؽ أبو عنزة

36

محمد فوزي سميماف قديح

74

ضياء مصطفى عبد الرحيـ أبو عنزة

37

محمود خميؿ إبراىيـ أبو صبحة

75

عبد الرحمف ناصر سميـ برىـ

38

محمود مصطفى إسماعيؿ أبو حماد

76

عبد الرحمف نظاـ فايؽ أبو جامع

39

مصطفى زياد سميماف أبو سعادة

77

عبد ار إياد محمد أبو طعيمة

41

مصطفى عادؿ مصطفى أبو زنيد

78

عبد ار عبد المطيؼ محمد أبو دقة

47

مصعب سميـ سميماف أبو عنزة

79

عبد ار كماؿ أحمد أبو عمياف

42

منار عمر خضر أبو دقة

21

عدي فتحي محمد الرقب

43

منيؿ فرج صالح أبو عنزة

27

عبلء محمود سميماف أبو سعادة

44

موسى عادؿ أحمد أبو ديب

22

عمي حمداف إبراىيـ أبو سمحاف

45

ىماـ يوسؼ عبد ار بركة

23

عمي فريد سميـ بركة

46

يزف مجدي محمد المصري
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مدرسة عيمبكف األساسية بنات

الصؼ  :الخامس ( )1تجريبية إناث
ـ

االسـ

ـ

االسـ

1

اسراء عبد الحكيـ مصطفى عبدار

 24ريـ أيمف سالـ ابو عيد

2

اعتماد صبلح محمد العقاد

 25ريما أيمف سميماف العبادلو

3

الياـ ىشاـ يوسؼ ابو لحيو

 26زكيو محمد سعد الف ار

4

امنو يوسؼ حمدي االسطؿ

 27ساره محمد حممي االغا

5

اميره خالد صبحي االسطؿ

6

انجي سميـ زكريا العبادلو

ساره رياض فواز ابو عيد
28
ّ
 29سمر رياض خالد االغا

7

انوار محمد ابراىيـ ابو مصمح

 30شوؽ محمد طمب ابو ضاىر

8

ايماف ماجد سميـ السقا

9

براءه محمود عبد العزيز االسطؿ

ُ 31عبل أحمد جابر االسطؿ
 32غدير طبلؿ محمد العبادلو

 10بمقيس محمد زايد فياض

 33فداء سعد يوسؼ االسطؿ

 11تسنيـ انور عبد ربو ابو لحية

 34فرح بشير عبد عابديف

 12حنيف قاسـ مصطفى االسطؿ

 35لمياء صابر ابراىيـ العموؿ

 13حنيف مرواف عثماف العبادلو

 36مرح مازف نعيـ عبد الغفور

 14خمود عدناف عواد المصالحو

 37مريـ رياض طاىر االسطؿ

 15دعاء كامؿ موسى األسطؿ

 38مريـ نايؼ سميماف المطيب

 16دعاء كماؿ قاسـ ابو صافي

 39ميراـ ماىر سميماف االغا

 17دنيا أحمد عبد الرحمف األسطؿ

 40نيى صبحي محمد العويطي

 18راما وائؿ عمر االغا

 41نيى صبلح سميماف ابو ضاىر

 19ربا ىشاـ عبد اليادي شبير

 42نواؿ محمود محمد السقا

 20رشا ماجد سميماف االغا

 43ىبو محمد عبد الرحمف العبادلو

 21رواف سفياف حافظ االغا

 44ىدى محمد اسامو العبادلو

 22رواف مرضي محمد ابو لحية

 45ىبل أحمد حرب ابو لحيو

 23روضو قاسـ عبد الحي فياض

 46ىياـ ابراىيـ يونس االسطؿ
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الصؼ  :الخامس ( )2ضابطة إناث
ـ

االسـ

مدرسة عيمبكف األساسية بنات
ـ

االسـ

7

اسراء عبد الكريـ عطيو المصري

24

سيى عيسى عبدار العبادلو

2

اسبلـ عصاـ داود ابو رحمو

25

عائشة بساـ رمضاف لبد

3

اصالو حماـ أحمد خضير

26

غاليو فوزي ابراىيـ ابو فياض

4

افناف محمد مصطفى االسطؿ

27

فاتف محمد محمد االسطؿ

5

اماني جابر فضؿ العبادلو

28

فاطمو وليد توفيؽ االسطؿ

6

اميره محمود توفيؽ االسطؿ

29

فداء محمد ابراىيـ ابو فياض

7

انيار ابراىيـ أحمد االسطؿ

31

فرح عماد الديف عثماف العبادلو

8

ايماف بياف محمد عبدار

37

مرح جواد سعيد االغا

9

براء حازـ خالد ابو عيد

32

مبلؾ نعيـ شحدة ابو لحيو

71

حنيف تحسيف عبد الكريـ فياض

33

ميا حساـ حممي االغا

77

حنيف محمود مصطفى ابو جميزه

34

ميساء عمي عبد المطيؼ العبادلو

72

خديجو ياسيف خالد االسطؿ

35

نجد مبروؾ محمود الف ار

73

دعاء جياد عبد الكريـ عبد الغفور

36

نجبلء بساـ محمد العبادلو

74

دنيا منذر رمضاف االغا

37

نداء ماىر عثماف العبادلو

75

رانيا أحمد عبد الرازؽ العبادلو

38

نداء محمد نايؼ عبدالغفور

76

رشا نسيـ سميماف ابو ضاىر

39

ندى حساـ محمد العويطي

77

رواء نعيـ عبد الكريـ االسطؿ

41

نيى حسف مصطفى العبادلو

78

رواف صبلح رزؽ القصاص

47

ىدى سامح عبدار العبادلو

79

رواف محمد عبدار العبادلو

42

ىدى طارؽ يوسؼ االسطؿ

21

ساره محمد طاىر االسطؿ

43

ىيا ضياء يوسؼ السقا

27

سبأ اميف مصطفى السقا

44

ىياـ مصطفى سميـ االسطؿ

22

سجا اميف مصطفى السقا

45

وئاـ أحمد عبد السميع المجايدة

23

سناء حامد محمد االسطؿ

46

والء حاسـ حمدي العبادلو
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صعكبات تدريس الرياضيات في قطاع غزة
مر التدريس في قطاع غزة بمراحؿ مختمفة تماىت في معظميا مع المراحؿ التي مر فييا القطاع
والقضية الفمسطينية عموماً ،فبدأ التدريس في ظؿ االحتبلؿ الصييوني لمقطاع بمخاض عسير ،حيث كاف
أسي اًر إلدارة وتخطيط المحتؿ ،الذي ال يرضى مطمقاً بأف ينشأ التدريس المقاوـ الذي يرفض االحتبلؿ.
فكانت المناىج ممزوجة بيف االقتباس مف الجيراف العرب في مصر واألردف ،وبيف رقابة المحتؿ
المحكمة عمى كؿ منيج يخالؼ توجياتو .وأمعف المحتؿ البغيض في اخضاع المناىج الفمسطينية لمتقميد
وابعادىا عف كؿ تطوير أو تحديث .ولـ يقؼ الحد عند المناىج فعندما أيقف الصياينة خطورة التعميـ
عمى وجودىـ في أرض فمسطيف فعبر اإلدارة المدنية لكؿ مرافؽ الفمسطينييف الحيوية عمموا عمى جعؿ
التعميـ بكؿ عناصره ومدخبلتو دائماً في المؤخرة ،وكاف مف بيف إجراءاتيـ التعسفية إلنجاح مخططيـ أف
جعموا مينة التعميـ كاسدة ،بدءاً مف رواتب المعمميف الزىيدة مقارنة برواتب باقي األعماؿ األخرى
خصوصاً التي تخدـ المحتؿ كالعمؿ في المستوطنات الصييونية ،ومرو اًر بآلية توظيؼ الفمسطينييف ليذه
المينة والتي تخضع لمفحص األمني والتعاوف الكامؿ مع المحتؿ والواسطة وغيرىا مف األمور ،بؿ تعدى
األمر إلى التضييؽ عمى المعمميف في حصوليـ عمى الشيادات أو خضوعيـ لمدورات الداخمية والخارجية
التي ترتقي بأدائيـ بحجج واىية.
بقي المعمـ الفمسطيني وفي كؿ أماكف تواجده في الداخؿ والشتات كغيره مف شرائح الوطف يجاىد
مف أجؿ التصدي لمخططاتيـ ،فيرتقي بنفسو حسب اإلمكانات البسيطة المتاحة فأبدع في كؿ المياديف
رغـ أنؼ االحتبلؿ ،واستمر الجياد وتطور التدريس البسيط حتى بعد االنتفاضة األولى وتكويف السمطة
الفمسطينية .وحينيا تنبو البعض لخطورة ما حاكو المحتؿ إلفشاؿ التعميـ ،وبدأت الحركة لمرقي بالتعميـ،
انتياء برواتب المعمميف ومكانتيـ المجتمعية والمينية ،ولكف بخطوات
بدءاً بالمناىج وتغييرىا وليس
ً

متباطئة نظ اًر لمعطب الكبير الذي أصاب العممية التعميمية تحت ظؿ االحتبلؿ ،وأيضاً لضعؼ االمكانات
المادية وغيرىا مف األسباب.
السرد السا بؽ يبيف أف التدريس في قطاع غزة ولجميع المواد قد مر بمرحمة مف الجمود ،فاعتمد
في أغمبو عمى التقميد .وواجو تدريس المواد المختمفة صعوبات كبيرة منيا مكانة التعميـ عموماً ،جفاؼ
المناىج وصعوبتيا ،طرؽ التدريس المتبعة وامكانات المعمـ المينية حيث كانت تتبايف أحياناً ألسباب
مختمفة منيا طبيعة المادة نفسيا.
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وكاف مف أكثر المواد الدراسية صعوبة وجفافاً مادة الرياضيات ،حيث انتشرت في قطاع غزة
ظاىرة عزوؼ الطمبة عف تعمـ ىذه المادة ،وظيرت بوادر ىذا العزوؼ في تدني درجات الطمبة عموماً في
ىذه المادة وأيضاً اختيار الطمبة ألي تخصص يبعدىـ عف دراستيا ،لدخوؿ معظـ الطمبة في الثانوية
القسـ األدبي وعزوفيـ بأعداد كبيرة عف التسجيؿ لمقسـ العممي ،وبقيت رىبة الرياضيات إلى وقت قريب
حيث تنبيت و ازرة التربية والتعميـ ليذه الظاىرة فأقامت مؤخ اًر ورشات عمؿ لمناقشة وعبلج ظاىرة عزوؼ
طمبة قطاع غزة عف التسجيؿ لمقسـ العممي في المرحمة الثانوية فكاف مف بيف األسباب الظاىرة خوؼ
الطمبة مف مادة الرياضيات.
إف أحد األنشطة اليومية الكثيرة التي يجب أف يقوـ بيا معمـ الرياضيات ىو تشخيص وحؿ
المشكبلت التي يعاني منيا الطبلب في تعمـ الرياضيات ،فبعض الطبلب يعانوف مف مشكبلت ثانوية
غير متكررة في تعمـ الرياضيات ،بينما يوجد آخروف ليـ مشكبلت مستمرة تمثؿ عوائؽ خطيرة لمتعمـ.
وىذه بعض أسباب صعوبات تدريس الرياضيات في قطاع غزة:
 -1جفاؼ مادة الرياضيات وصعوبتيا في نظر الكثيريف.
 -2األوضاع الصعبة في قطاع غزة مف احتبلؿ ،حصار وحروب متتابعة.
 -3الوضع المالي والوظيفي لممعمميف ،جعؿ معظميـ يستمر في روتيف التدريس التقميدي.
 -4انشغاؿ الطمبة عف العمـ إما إلى العمؿ أو إلى مقاومة المحتؿ الغاصب.
 -5قمة الخبرة والتجريب في مجاؿ االستراتيجيات الحديثة.
 -6عدـ مراعاة المعمـ لمفروؽ الفردية بيف الطمبة.
 -7ضعؼ الرغبة والحافز لتعمـ الرياضيات لدى بعض الطمبة.
 -8ازدحاـ جدوؿ المعمـ وتحميمو بالمزيد مف األعباء.
 -9الكثافة الصفية في قطاع غزة ،وثقؿ كـ المحتوى الدراسي.
بدأ العبلج ولو كاف بطيئاَ مع وجود السمطة الفمسطينية ،بتطوير مناىج الرياضيات بما يحاكي
التوجيات الحديثة نوعاً ما ،ثـ اعداد كادر تعميمي وطني مف المعمميف والمشرفيف الذيف خططوا لمتغيير
التربوي في مجاؿ تدريس الرياضيات ،فتـ اختيار المشرؼ مف الكوادر والخبرات الموجودة في الغالب
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حسب معيار سنوات الخدمة في تدريس الرياضيات ،وكاف يسمى مفتشاً حيث الرقابة الشديدة والنقد القاسي
لممعمـ ،ثـ تغير المسمى إلى موجو يوجو المعمـ حسب رؤيتو لمتربية ،فكاف حينيا المعمـ متمقياً مف رتبة
أعمى ،واآلف قد تغير المسمى الوظيفي إلى مشرؼ تربوي يتبادؿ الخبرات مع المعمـ.
وخصوصاً بعد انتفاضة األقصى عاـ 2000ـ فقد تـ اخضاع معممي الرياضيات لكثير مف
الدورات المتبلحقة التي تدور حوؿ تعريؼ المعمـ بمحتوى المنيج الجديد ،وتعريفو بطرؽ التدريس الحديثة
في وقتيا لتطوير أدائو ومف ىذه الدورات ما يمي:
جدكؿ لبعض الدكرات التي تمقاىا معممك الرياضيات في قطاع غزة
السنة

ع الساعات

مكانيا

ـ

اسـ الدكرة

1

حوسبة التعميـ

1998

60

الضفة جامعة بير زيت

2

القياس والتقويـ

1999

33

و ازرة التربية والمديريات

3

التربية العامة

2001

20

و ازرة التربية والمديريات

4

المنياج الجديد

2002

20

و ازرة التربية والمديريات

5

الوسائؿ التعميمية

2002

16

و ازرة التربية والمديريات

6

المدرسة وحدة تدريب

2003

60

مشروع دوري

7

محتوى وأساليب الرياضيات

2006-2004

90

مشروع دوري

8

التعميـ العبلجي

2007

40

و ازرة التربية والمديريات

9

أساليب تدريس حديثة

2008

30

و ازرة التربية والمديريات

2009

60

و ازرة التربية والمديريات

2009 -2008

66

و ازرة التربية والمديريات

 12التخطيط االستراتيجي

2009

30

و ازرة التربية والتعميـ

 13ميارات التدريب

2010

30

و ازرة التربية والتعميـ

 14تييئة مشرؼ تربوي جديد

2010

30

و ازرة التربية والتعميـ

 10حقائب الرياضيات
 11تييئة معمـ جديد

الحقيقة أف ىذه الدورات قد أثرت إيجابياً في تدريس الرياضيات بشكؿ واضح ،إذا أضفنا إلييا
تحسف أوضاع المعمميف مالياً وتغير نظرة المجتمع لمينة التدريس ،مع المتابعة المستمرة مف قبؿ الو ازرة
لممعمميف في الميداف بعد ىذه الدورات.
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وظيرت نتائج ىذه الدورات في تحسف أداء معممي الرياضيات ،وتغيير طريقة التدريس التقميدية،
ومواكبة تطور التربية الحديثة بالبحث واالطبلع والثقافة ،وقد أثبت ذلؾ تحسف نتائج الطبلب المدرسية
بشكؿ واضح وقمة عزوفيـ عف تعمـ الرياضيات مقارنة بالمواد األخرى.
وكاف مف بيف اإليجابيات حصوؿ المشرفيف والمعمميف عمى تغذية راجعة ساعدتيـ في الترقي
والتطوير ،كما ساعدتيـ عمى التعرؼ عمى الصعوبات ونقاط الضعؼ في تدريس مادة الرياضيات،
وبالتالي وضع الحموؿ باستمرار لتخطييا ،وكاف مف أىـ ىذه الصعوبات جفاؼ مادة الرياضيات وصعوبة
فيميا عند تقديميا بالطرؽ التقميدية ،األمر الذي جعؿ نتائج الطمبة في ىذه المادة متدنية نوعاً ما إذا تـ
مقارنتيا بغيرىا مف المواد األخرى.
فبدأ معممو الرياضيات بتبني استراتيجيات تدريس حديثة تتناسب مع االنفجار المعرفي اليائؿ
والمتسارع في محتوى المادة ،وتتناسب مع التطور التكنولوجي وتجريب األفكار التربوية الناشئة في العالـ
المحيط ،ومف باب أف التعميـ الحديث اختمؼ عف التعميـ التقميدي في أنو جعؿ الطالب بؤرة العممية
التعميمية وليس المعمـ ،فقد بدأ المربوف يبحثوف عف طرؽ تدريس حديثة ليجربوىا بحيث تتماشى مع ما
يسمى بالتعمـ النشط.
وبدأت النظرة إلى تدريس الرياضيات تتغير ،ونتائج الطمبة تتغير ،وأصبح المعمـ قاد اًر عمى
تخطي صعوبات تدريس وتعمـ الرياضيات ،وكاف مف بيف طرؽ التدريس الحديثة النشطة التي أثبتت
فاعميتيا في كثير مف المواد الدراسية طريقة تمثيؿ األدوار والدراما ومسرحة المناىج ،التي القت قبوالً في
الميداف التربوي ألنيا:
 -1جعمت الطالب مركز العممية التعميمية بنشاطو الفاعؿ في أداء األدوار المسرحية.
 -2جعمت الطالب يتعمـ مف خبلؿ محاكاتو لممواقؼ والواقع والشخوص الذيف يعرفيـ خارج المدرسة.
 -3سدت الفجوة بيف بيئة الطالب خارج المدرسة وما يعيشو مف المعب وتقمص الشخصيات ومشاىدة
الدراما في وسائؿ التكنولوجيا ،وبيف بيئة التعمـ داخؿ المدرسة التي أصبحت مميئة بالعواطؼ
اإلنسانية والمعب والنشاط المرتكز عمى الطالب.
لذلؾ فقد بدأ المعمموف في تجريب ىذه االستراتيجية في تدريس الرياضيات بشكؿ فردي ذي نجاح
محدود ،فدعت ندرة الدراسات التي استخدمت الدراما في تدريس الرياضيات ودعت الضرورة العممية رغـ
صعوبة وجفاؼ مادة الرياضيات إلى توسيع نطاؽ البحث العممي وعمؿ الدراسات الوصفية والتجريبية
حوؿ تدريس الرياضيات بيذه االستراتيجية وكانت الدراسة الحالية في مقدمة ىذه الدراسات.
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وبالنظر إلى الدورات التي تـ تنفيذىا لمدرسي الرياضيات في قطاع غزة وتحميؿ نتائجيا ،كاف أحد
االقتراحات ليذه الدراسة تقديـ نموذج مقترح لدورة في التعمـ النشط عموماً ،مع تخصيص استراتيجية تمثيؿ
األدوار كمثاؿ ،وىذه الدورة تستيدؼ جميع معممي الرياضيات في فمسطيف لتعـ الفائدة ويتحقؽ المطموب.
وقد تـ إعداد نموذج الدورة بمشاركة مشرفيف تربوييف مف و ازرة التربية والتعميـ.
دكرة مقترحة حكؿ تكظيؼ استراتيجية تمثيؿ األدكار في التعمـ النشط:
جدكؿ المحتكيات
ـ

الزمف

المكضكع

أسمكب التدريب

اليكـ األكؿ

.7

فعالية رقـ 7

.3

فعالية رقـ 3

.5

فعالية رقـ 5

.7

فعالية رقـ 7

.2

فعالية رقـ 2

.4

فعالية رقـ 4

.6

فعالية رقـ 6

.8

فعالية رقـ 8

.9

التعارؼ

أىداؼ الدورة

طرائؽ واستراتيجيات وأساليب التدريس
مفيوـ التعمـ النشط
أسس التعمـ النشط

أىمية التعمـ النشط

أىداؼ التعمـ النشط

عناصر التعمـ النشط

اليكـ الثاني

31د

المقابمة الفردية

41د

فكر -زاوج -شارؾ

31د
41د
41د
41د
41د
41د

العصؼ الذىني

االتفاؽ التدريجي

المناقشة الموجية

المناقشة المفتوحة
التدريب الحر

طريقة السفراء

تييئة ذىنية واسترجاع فعاليات اليوـ السابؽ

31د

معوقات التعمـ النشط

41د

الخبراء

61د

المجموعات

81د

طريقة األغصاف

91د

المناقشة المفتوحة

.71

فعالية رقـ 9

.77

فعالية رقـ 71

.72

فعالية رقـ 77

استراتيجيات التعمـ النشط

.73

فعالية رقـ 72

استراتيجية تمثيؿ األدوار

.74

عرض إبداعات المشاركيف في مجاؿ مسرحة الرياضيات

مقارنة بيف الطرؽ التقميدية والتعمـ النشط

اليكـ الثالث

.75
.16

وتطبيؽ بعض الدروس والفعاليات عممياً

311د

المناقشة الموجية

اليكـ الرابع

عرض إبداعات المشاركيف في مجاؿ مسرحة الرياضيات
وتطبيؽ بعض الدروس والفعاليات عممي ًا

المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع

311د

المناقشة الموجية

20س
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فعالية رقـ 1

التعارؼ

أسمكب التدريب :المقابمة الفردية

مدرب
الزمف ( )30دقيقة

األىداؼ:

 يتعارؼ المشاركوف عمى بعضيـ البعض. -يعرض كؿ مشارؾ أحبلمو وطموحاتو.

االحتياجات:

 كرة مضرب مطاطية. بطاقات مربعة ممونة. -دبابيس.

آلية التنفيذ:

 جمسة دائرية. يمسؾ المدرب بالكرة . يتحدث المدرب عف نفسو باسترساؿ ( االسـ  ،المينة  ،المؤىؿ  ،تاريخ التعييف  ،معموماتعف األسرة  ،اليوايات  ،االىتمامات ،اآلماؿ و الطموحات )
 يقذؼ الكرة إلى متدرب بشكؿ عشوائي ويكوف دور اآلخر أف يتحدث عف نفسو  ،ثـ يقذؼالكرة لزميؿ آخر وىكذا حتى يعرض كؿ مشارؾ ما لديو.
 يختار كؿ متدرب شريكاً ويدوف الشريؾ بطاقة تعريؼ لشريكة ثـ يثبتيا عمى صدر ذلؾالشريؾ.

إرشادات:

إعطاء المتدربيف الراحة الكاممة في الحركة.
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التعارؼ

كرقة عمؿ رقـ ()1

متدرب

المشارؾ العزيز:

اق أر ىذه العناويف وحاوؿ أف تكتب أكبر قدر منيا لزميؿ لؾ.

يممؾ سيارة

يمبس نظارة

مف مواليد ىذا الشير

ظير في التمفاز

ىواية القراءة

ىواية السياحة

ىواية المسرح

ىواية الموسيقى

عضو في جمعية

متزوج أكثر مف مرة

يحب تربية الحماـ

يحب حياة الريؼ

يحب قراءة الصحؼ

يحب المموخية

يكره الموف األحمر

يكره السفر

يكره الدورات

يحب سماع األغاني

يحمؿ صورة زوجو

يحمؿ مفكاً

يحمؿ دوالرات

يحمؿ شيادة ميبلد

ييوى الطبخ

يقدـ رسالة دكتوراه

يخاؼ المرتفعات

يكتب الشعر

يعيؿ أكثر مف 3أشخاص مشترؾ في ٍ
ناد
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فعالية رقـ 2

أىداؼ الدكرة

أسمكب التدريب :العصؼ الذىني

مدرب
الزمف ( )30دقيقة

األىداؼ:

 -يتوقع المشاركوف أىداؼ الدورة.

االحتياجات:

 جياز ( .)LCD -شفافية رقـ .1

آلية التنفيذ:

 جمسة نصؼ دائرة. نقاش شفوي مف المدرب حوؿ األىداؼ المتوقعة مف الدورة. -عرض شفافية رقـ .1

إرشادات:

يكتب المدرب األىداؼ عمى السبورة بعدما يتمقاىا مف أفواه المتدربيف.
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شفافية رقـ 1

أىداؼ الدكرة

نتكقع في نياية ىذا البرنامج أف نتعرؼ إلى :

 مبادئ أساسية في الممارسات التعميمية السميمة.
 مفيوـ التعمـ النشط.
 مقارنة بيف التعمـ التقميدي و التعمـ النشط.
 أسس التعمـ النشط.
 أىمية التعمـ النشط
 األىداؼ العامة لمتعمـ النشط.
 معوقات التعمـ النشط.
 التعمـ النشط مف بداية الحصة إلى نيايتيا.
 األطراؼ الفاعمة في التعمـ النشط.
 مجموعة مف استراتيجيات التعمـ النشط مثؿ :
التعمـ التعاوني ،التعمـ بالمعػب  ،حػؿ المشػكبلت ،الػتعمـ بأسػموب القصػة "الػدراما"  ،العصػؼ

الذىني  ،التفكير اإلبداعي  ،الزيارات الميدانية  ،طريقة القبعات الست  ،كرة الثمج.
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فعالية رقـ 3

طرائؽ التدريس و أساليب التدريس واستراتيجيات التدريس

أسمكب التدريب :فكر -زاكج – شارؾ

مدرب

الزمف ( )40دقيقة

األىداؼ:

نميز بيف طرائؽ التدريس و أساليب التدريس واستراتيجيات التدريس.

االحتياجات:

ورقة عمؿ رقـ .2

ورؽ عريض و أقبلـ خط عريض و شريط الصؽ.

جياز (.)LCD
شفافية رقـ .2

آلية التنفيذ:

تنفيذ ورقة العمؿ رقـ  2بشكؿ جماعي.

عرض الشفافية رقـ .2

إرشادات:
احتراـ آراء المتدربيف وتقديرىا.
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كرقة عمؿ رقـ ( )2طرائؽ ك أساليب كاستراتيجيات التدريس

متدرب

عزيزم المشارؾ:
فكر مع نفسؾ ثالث دقائؽ ،ثـ مع زميؿ لؾ خمس دقائؽ ،ثـ تعاكف مع المجمكعة

في التمييز بيف كؿ مف:
طرائؽ التدريس:

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

أساليب التدريس:

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

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

استراتيجيات التدريس:

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

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

.......................................................................... ...........
.....................................................................................
.....................................................................................
......................................................................... ............
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شفافية رقـ 2

طرائؽ التدريس ك أساليب التدريس كاستراتيجيات التدريس

الفرؽ بيف طرائؽ التدريس ك أساليب التدريس ك استراتيجيات التدريس:

ىنػػاؾ بعػػض المفػػاىيـ الميمػػة التػػي يجػػب أف نميػػز بػػيف دالالتيػػا ،ألف الػػبعض يػػرى أنيػػا مرادفػػات

لمفي ػػوـ واح ػػد ،وى ػػي طريق ػػة الت ػػدريس ،أس ػػموب الت ػػدريس واس ػػتراتيجية الت ػػدريس .وى ػػي مف ػػاىيـ ذات
عبلقات فيما بينيا ،إال أف لكؿ منيا داللتو ومعناه.

إف ىذا الخمط ليس فقط في الكتابات والقراءات العربية ،بؿ حتى في الكتابات والقراءات األجنبية،

فإننا نجد حدود فاصمة بيف طرائؽ التدريس ،أساليب التدريس واستراتيجيات التدريس.

طريقة التدريس Instructional Method

طريقػة  Approachالمػنيج أو اآلليػة أو األسػموب الػذي بموجبػو تػتـ معالجػة الموقػؼ التعميمػي
أو تقديـ المادة التعميمية أو تناوؿ المشكمة والبحث في حموليا.

و يقصد بطريقة التدريس النيج الذي يتبعو المدرس في توصيؿ محتوى المنيج لمطالػب مػف

معارؼ وميارات وقيـ بيسر وسيولة أثناء قيامة بالعممية التعميمية ومف خبلؿ التفاعؿ بيف الطرفيف.

بدءا مف تحديػد مجموعػة مػف األىػداؼ ،وانتيػاء
أو ىي مخطط تدريسي عاـ يتـ اشتقاقو وصياغتو ً
بالتقويـ الذي يحدد مدى تحقؽ تمؾ األىداؼ .طريقة التدريس ىي وصؼ لؤلسموب أو االسػتراتيجية
التي يسػتخدميا المعمػـ ليحقػؽ أىػداؼ الػدرس .و يختػار المعمػـ أسػموب التػدريس المناسػب فػي ضػوء

القدرات التعميمية لطبلبو  ،وطبيعة المحتػوى المػراد تدريسػو( ، )contentوطبيعػة الموقػؼ التعميمػي

(.)Context

أسمكب التدريس

أسػػموب التػػدريس ىػػو مجموعػػة األنمػػاط التدريسػػية الخاصػػة بػػالمعمـ والمفضػػمة لديػػو ،أي أف أسػػموب

التػدريس يػرتبط ارتباطػاً وثيقػاً بالخصػائص الشخصػية لممعمػػـ ،أو ىػو الكيفيػة التػػي يطبػؽ بيػا المعمػػـ

الطريقة.

استراتيجية التدريس
إف اس ػػتراتيج ية الت ػػدريس ى ػػي ( :ف ػػف اس ػػتخداـ اإلمكان ػػات والوس ػػائؿ المتاح ػػة بطريق ػػة مثم ػػى لتحقي ػػؽ
األىػداؼ بدرجػة عاليػة مػػف اإلتقػاف) .أو ىػي" :مجموعػػة تحركػات المعمػـ داخػػؿ الصػؼ التػي تحػػدث

بشكؿ منتظـ ومتسمسؿ تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ التدريسية المعدة مسبقاً".
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فعالية رقـ 4

مفيكـ التعمـ النشط

أسمكب التدريب :االتفاؽ التدريجي

مدرب
الزمف ( )40دقيقة

األىداؼ:

نضع تعريفاً لمتعمـ النشط.

االحتياجات:

ورقة عمؿ رقـ . 3

جياز ( .)LCD
شفافية رقـ . 3

آلية التنفيذ:

العمؿ ضمف مجموعات لتنفيذ ورقة العمؿ رقـ .3
عرض الشفافية رقـ  3ومناقشتيا.

إرشادات:
عدـ الحكـ السريع عمى استجابات المتدربيف.
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كرقة عمؿ رقـ 3

مفيكـ التعمـ النشط

متدرب

عزيزي المشارؾ بعد مناقشتنا لمعػرض السػابؽ ليضػع كػؿ منػا تعريفػاً خاصػاً بػو لمػتعمـ النشػط بعي ًػدا

عف المصطمحات األكاديمية المربكة بعد التأمؿ في ىذه الفقرة:

"ىػو فمسػفة تربويػة تعتمػد عمػى إيجابيػة المػتعمـ فػي الموقػؼ التعميمػي وييػدؼ إلػى تفعيػؿ دور المػتعمـ مػف
حيث التعمـ مف خبلؿ العمؿ وبالبحث والتجريب واعتمػاد المػتعمـ عمػى ذاتػو فػي الحصػوؿ عمػى المعمومػات

واكتساب الميػارات وتكػويف القػيـ واالتجاىػات فيػو ال يرتكػز عمػى الحفػظ والتمقػيف وانمػا عمػى تنميػة التفكيػر
والقػدرة عمػى حػؿ المشػكبلت وعمػى العمػؿ الجمػاعي والػتعمـ التعػاوني و تحػث المتعممػيف عمػى التفكيػر فيمػا

يتعممونو ".

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................
.....................................................................................................
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شفافية رقـ 3

مفيكـ التعمـ النشط

التعميـ ك التعمـ :

ػرؽ بػػيف التعمػػيـ و الػػتعمـ حيػػث إف التعمػػيـ نشػػاط يرتكػػز عمػػى دور المعمػػـ الموجػػو و الػػذي
ىنػػاؾ فػ ً
يمسؾ بكؿ الخيوط في يده ،بينما التعمـ نشاط يرتكز عمى المػتعمـ الػذي يقػوـ بكػؿ األدوار تقر ًيبػا فػي سػبيؿ

تحقيؽ األىداؼ.

التعمـ النشط:

ىو طريقة تدريس تقوـ عمى إشراؾ المتعمميف في عمؿ أشياء تجبرىـ عمى التفكيػر فيمػا يتعممونػو،

حيث يقوموف بنشاطات عقمية حركية مثؿ القراءة – الكتابة – المناقشة – حؿ مشكمة -صياغة فرضيات-

تجربة – باإلضافة إلى ميارات التفكير العميا كالتحميؿ و التركيب والتقويـ.

فمسفة التعمـ النشط:

يستمد فمسفتو مف المتغيرات العالمية والمحمية والمعاصرة التي تجعؿ مف المتعمـ محور العممية التعميمية .

ىؿ التعمـ النشط منيج جديد في التعمـ؟

قػد يبػػدو لمػػبعض أف الػػتعمـ النشػػط مػنيج جديػػد وليػػد نظريػػات تربويػػة حديثػة  ،لكنػػو فػػي الحقيقػػة مػػف

أقدـ األساليب التربوية  ،و المستخدمة خارج جدراف األطر التعميمية.

إنو تعبير عف عمميػة الػتعمـ الفطػري لػدى األطفػاؿ الػذيف يتعممػوف رعايػة إخػوتيـ الصػغار و تػدبير

الشػؤوف المنزليػػة مػػف خػػبلؿ مشػػاركتيـ فػػي الحيػػاة اليوميػػة لمعائمػػة  ،ولػػيس مػػف النصػػوص فػػي كتػػب الق ػراءة

المدرسية.

أي أف األطفاؿ يتعمموف حػيف يشػاركوف فػي المسػؤولية و فػي اتخػاذ القػرار و يكػوف تعمميػـ أشػمؿ و أعمػؽ

أثر و أمتع بوجود كبار مف حوليـ ييتموف بمشاركتيـ و يحترمونيا ،ويوفروف بيئة داعمة ،آمنػة و محفػزة
ًا
عمى المزيد مف االكتشاؼ.

التعمـ النشط البد كأف:

 يرتبط بحياة المتعمـ.
 تفاعؿ المتعمـ مع أقرانو.

 يركز عمى قدرات المتعمـ.
 يضع المتعمـ في مركز العممية التعميمية.

 يحدث في كؿ األماكف التي ينشط بيا المتعمـ.
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مفيكـ التعمـ النشط

تابع شفافية رقـ ()3
التعمـ النشط كالحكاس:

قديما قاؿ أحد الفبلسفة
ً
أنا أسمع  ...أنا أنسى

أنا أرى  ...أنا أتذكر

أنا أعمؿ  ...أنا أفيـ

نسب اكتساب المعرفة حسب حكاس اإلنساف

دكر الحكاس

األنشطة

كـ يكتسب مف التعمـ

شفكيا
يتمقى
ن

يق أر

 %10مما يق أر

يسمع

 %20مما يسمع

صور
ًا
يشاىد
مما
يشاىد في ً

 %30مما يرى

حاسة السمع

بصريا
يتمقى
ن

حاسة البصر

عرضا
يشاىد
ً

يشاىد عممية برىنة

 %50مما يسمع ويرى

يشاىد تجربة
المشاركة في النقاش
يقوـ بعرض شفيي
يتمقى ك يشارؾ

 %70مما يقوؿ

يقوـ بمعب دور
حقيقيا
يقمد نشاطًا
ً

حقيقيا
يصمـ نشاطًا
ً

 %90مما يقوؿ
و يفعؿ معا

خصائص التعمـ النشط:
 -1المتعمموف يشتركوف في العممية التعميمية بصورة فعالة تتعدى كونيـ متمقيف سمبييف.
 -2ىناؾ تركيز أقؿ عمى نقؿ المعمومات وايصاليا لممتعمميف في حيف يزداد التركيز عمى ميارات
المتعمميف األساسية وتنميتيا.
 -3تشجيع الطبلب عمى استخداـ مصادر متعددة.
 -4تفعيؿ دور المتعمميف في ميارات واستراتيجيات التفكير العميا مثؿ (التحميؿ-التركيب-التقييـ-حؿ
المشكبلت).
 -5يعمؿ التعمـ النشط عمى خمؽ مناخ تعميمي فعاؿ ومناسب داخؿ غرفة الصؼ ويتيح لو العديد مف
الوسائؿ واألساليب التي يستخدميا في عمميتي التعميـ والتعمـ.
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فعالية رقـ 5

أسس التعمـ النشط

أسمكب التدريب :المناقشة المكجية

مدرب
( 40دقيقة)

األىداؼ:

نقترح األسس التي يبنى عمييا التعمـ النشط.

االحتياجات:

ورقة عمؿ رقـ . 4

ورؽ عريض و أقبلـ خط عريض و شريط الصؽ.
جياز ( .)LCD
شفافية رقـ .4

آلية التنفيذ:

تنفيذ ورقة العمؿ رقـ  4بشكؿ جماعي.

عرض الشفافية رقـ .4

إرشادات:
إشراؾ أكبر عدد ممكف مف المتدربيف.
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كرقة عمؿ رقـ 4

أسس التعمـ النشط

متدرب

عزيػػزي المشػػارؾ يختمػػؼ الػػتعمـ النشػػط عػػف التعمػػيـ التقميػػدي حيػػث يعتمػػد عمػػى أسػػس
خاصة قػد يتػوفر بعضػيا فػي الحصػة العاديػة لكػف حصػة الػتعمـ النشػط تتطمػب تػوفر أكبػر
قدر ممكف مف ىذه األسس حتى نتمكف مف وصفيا بأنيا حصة تعمـ نشط.
تعاوف مع مجموعتؾ في تحديد األسس التي يبنى عمييا التعمـ النشط.

............................................................................................. ........
.....................................................................................................
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.....................................................................................................
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.....................................................................................................
.....................................................................................................
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شفافية رقـ 4

أسس التعمـ النشط

 اشتراؾ الطمبة في اختيار نظاـ العمؿ وقواعده. اشتراؾ الطمبة في تحديد األىداؼ التعميمية. السماح لمطمبة بطرح األسئمة. تنوع مصادر التعمـ. مراعاة حرية االختيار. استخداـ استراتيجيات التدريس المتركزة حوؿ الطالب. مراعاة الحرية في جمسة الطمبة و توزيع المقاعد. السماح لكؿ طالب في أف يتعمـ وفؽ قدراتو . االعتماد عمى تقويـ أنفسيـ وزمبلئيـ. إتاحة التواصؿ في جميع االتجاىات بيف المعمـ والمتعمـ. مساعدة الطالب عمى فيـ ذاتو واكتشاؼ نواحي القوة و الضعؼ مف خبلؿ تكثيؼالتغذية الراجعة.
 السماح لمطمبة باإلدارة الذاتية. -إشاعة جو مف الطمأنينة والمرح والمتعة أثناء التعمـ.
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فعالية رقـ ()6

مدرب

أىمية التعمـ النشط

أسمكب التدريب :المناقشة المفتكحة

( 40دقيقة)

األىداؼ:

يحدد أىمية التعمـ النشط.

االحتياجات:

شفافية رقـ . 5

ورقة عمؿ رقـ 5

جياز ( . )LCD

آلية التنفيذ:

جمسة نصؼ دائرة.
تطبيؽ ورقة العمؿ رقـ .5

مناقشة الشفافية رقـ .5

إرشادات:
منح الفرصة لممشاركيف بالتعبير عف أفكارىـ.
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كرقة عمؿ رقـ ()5

أىمية التعمـ النشط

متدرب

عزيزي المشارؾ  ،تعاوف مع أفراد مجموعتؾ في تحديد أىمية التعمـ النشط.
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.....................................................................................................
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.....................................................................................................

.....................................................................................................
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شفافية رقـ () 5

أىمية التعمـ النشط

متدرب

أىمية التعمـ النشط:

 يزيد مف اندماج الطمبة أثناء التعمـ ويجعؿ عممية التعمـ متعة.
 يحفز الطمبة عمى كثرة اإلنتاج وتنوعو.

 ينمي الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير عف الرأي.
 ينمي الرغبة في التعمـ حتى اإلتقاف.
 ينمي القدرة عمى التفكير والبحث.

 يعود الطالب عمى اتباع قواعد العمؿ.
 ينمي لدييـ اتجاىات وقيما إيجابية.

 يساعد عمى إيجاد تفاعؿ إيجابي بيف المتعمميف.
 يعزز روح المسؤولية والمبادئ لدى األفراد.
 يعزز التنافس اإليجابي بيف الطمبة.

ػيبل عنػػد تعمػػـ المعػػارؼ الجديػػدة  ،و ىػػذا
 تشػػكؿ معػػارؼ المتعممػػيف السػػابقة خػػبلؿ الػػتعمـ النشػػط دلػ ً
يتفؽ مع فيمنا بأف استثارة المعارؼ شرط ضروري لمتعمـ .

 يتوصػػؿ المتعممػػوف خػػبلؿ الػػتعمـ النشػػط إلػػى حمػػوؿ ذات معنػػى عنػػدىـ لممشػػكبلت ألنيػػـ يربطػػوف
المعػػارؼ الجديػػدة أو الحمػػوؿ بأفكػػار و إج ػراءات مألوفػػة عنػػدىـ و لػػيس اسػػتخداـ حمػػوؿ أشػػخاص

آخريف .

 يحصؿ المتعمموف خبلؿ التعمـ النشط عمى تعزيزات كافية حوؿ فيميـ لممعارؼ الجديدة .
 الحاجػػة إلػػى التوصػػؿ إلػػى نػػاتج أو التعبيػػر عػػف فك ػرة خػػبلؿ الػػتعمـ النشػػط تجبػػر المتعممػػيف عمػػى
اسػػترجاع معمومػػات مػػف الػػذاكرة ربمػػا مػػف أكثػػر مػػف موضػػوع ثػػـ ربطيػػا ببعضػػيا  ،و ىػػذا يشػػابو

المواقؼ الحقيقية التي سيستخدـ فييا المتعمـ المعرفة ...

 يبيف التعمـ النشط لممتعمميف قدرتيـ عمى التعمـ بدوف مسػاعدة سػمطة  ،و ىػذا يعػزز ثقػتيـ بػذواتيـ
و االعتماد عمى الذات .

 يفضؿ معظـ المتعمميف أف يكونوا نشطيف خبلؿ التعمـ .

 الميمة التي ينجزىا المتعمـ بنفسو  ،خبلؿ التعمـ النشػط أو يشػترؾ فييػا تكػوف ذات قيمػة أكبػر مػف
الميمة التي ينجزىا لو شخص آخر .

 يسػػاعد الػػتعمـ النشػػط عمػػى تغييػػر صػػورة المعمػػـ بأنػػو المصػػدر الوحيػػد لممعرفػػة  ،و ىػػذا لػػو تضػػميف
ىاـ في النمو المعرفي المتعمؽ بفيـ طبيعة الحقيقة .
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فعالية رقـ ()7

األىداؼ العامة لمتعمـ النشط

أسمكب التدريب :التدريب الحر

مدرب

(الزمف 40 :دقيقة)

األىداؼ:

نحدد األىداؼ العامة لمتعمـ النشط.

االحتياجات:

ورقة عمؿ رقـ .6

شفافية رقـ .6

جياز (.)LCD

آلية التنفيذ:

تنفيذ ورقة العمؿ رقـ .6

العمؿ ضمف مجموعات.
عرض شفافية رقـ .6
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كرقة العمؿ رقـ ()6

األىداؼ العامة لمتعمـ النشط

متدرب

مقدمة :عزيزم المشارؾ

إف غاي ػػة ال ػػتعمـ النش ػػط ى ػػي مس ػػاعدة الم ػػتعمـ عم ػػى اكتس ػػاب مجموع ػػة م ػػف المع ػػارؼ والمي ػػارات

واالتجاىػػات  ،وتطػػوير مجموعػػة مػػف اسػػتراتيجيات الػػتعمـ التػػي تمكنػػو مػػف حػػؿ مشػػكبلتو الحياتيػػة وتحمػػؿ
مسؤولية تعممو .والتعمـ باستقبللية مدى الحياة ،كذلؾ مساعدتو عمى االنطػبلؽ فػي الػتعمـ إلػى خػارج حػدود
المؤسسة التعميمية التقميدية لبلستفادة مف الحياة كمسرح لمتعمـ.
كينبثؽ مف ىذه الغاية مجمكعة مف األىداؼ العامة لمتعمـ النشط منيا :
.....................................................................................................

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

.....................................................................................................
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.....................................................................................................
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انصفسخ 342

شفافية رقـ ()6

األىداؼ العامة لمتعمـ النشط

متدرب

مف األىداؼ العامة لمتعمـ النشط:
 -1اكتساب المتعمميف ميارات التفكير العميا(التحميػؿ ،التركيػب والتقػويـ) ،ميػارات التفكيػر الناقػد ،حػؿ
المشكبلت وتمكينيـ مف تطبيقيا في التعمـ وفي الحياة.
 -2زيادة قدرة المعمميف/ات عمى فيـ المعرفة وبناء معنى ليا واستبقائيا.
 -3تطوير اتجاىات إيجابية لدى المتعمميف نحو التعمـ وتشجيعيـ عمى استكشاؼ اتجاىاتيـ وقيميـ.
 -4تطوير دافعية داخمية لدى المتعمميف لحفزىـ عمى التعمـ.
 -5تشجيع المتعمميف عمى المشاركة فػي وضػع أىػداؼ تعمميػـ ،والسػعي نحػو تحقيقيػا والمشػاركة فػي
تحمؿ مسؤولية تعمميـ.
 -6تشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات التفاعؿ والتواصؿ والتعاوف مع اآلخريف.
 -7تمكيف المتعمميف مف العمؿ بشكؿ إبداعي.
 -8تسييؿ التعمـ مف خبلؿ مرور المتعمميف بخبرات عممية مرتبطة بمشكبلت حقيقية في حياتيـ.
 – 9العمؿ عمى بقاء أثر التعمـ أطوؿ فترة ممكنة.
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فعالية رقـ ()8
أسمكب التدريب :العصؼ الذىني

مدرب

عناصر التعمـ النشط
(الزمف 40 :دقيقة)

األىداؼ:

نحدد عناصر التعمـ النشط.

االحتياجات:

ورقة عمؿ رقـ .7

شفافية رقـ .7

جياز (.) LCD

آلية التنفيذ:

تنفيذ ورقة العمؿ رقـ .7

العمؿ ضمف مجموعات.
عرض شفافية رقـ .7

إرشادات:
احتراـ جميع اآلراء كعدـ الحكـ عمى رأم مف اآلراء.
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كرقة عمؿ رقـ ()7

عناصر التعمـ النشط

متدرب

عزيزم المشارؾ لػو اسػتذكر كػؿ منػا فػي طفولتػو خبػرة تعميميػة إيجابيػة معينػة  ،سػاىمت فػي تطػوير

مفيومػػا جديػ ًػدا أو عػػززت ثقػػة بػػالنفس و بػػاآلخريف و تأمميػػا لوجػػد فييػػا العناصػػر
قػػدرة مػػا أو أضػػافت
ً
غيبػػا
التاليػػة (أو بعضػػيا) التػػي تميػػز الػػتعمـ النشػػط عػػف التعمػػيـ التقميػػدي القػػائـ عمػػى حفػػظ المعمومػػات ً

( دوف أف ترتبط المعمومات بتجربة حية يختبرىا الدارس):

(الفعاؿ) بحياة الطفؿ اليومية ،واقعو ،احتياجاتو واىتماماتو.
 .1يرتبط التعمـ النشط ّ
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

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

.....................................................................................................
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شفافية رقـ ()7

عناصر التعمـ النشط

متدرب

 .1يحدث التعمـ النشط مف خبلؿ تفاعؿ الطفؿ ،تواصمو مع أقرانو وأىمو وأفراد مجتمعو.
 .2يرتكػػز الػػتعمـ النشػػط عمػػى قػػدرات الطفػػؿ ،وتيػرة نمػػوه ،تطػػوره وايقػػاع تعممػػو الخاصػػيف بػػو وفػػي ذلػؾ
احتراـ لمفروؽ الطبيعية العادية بيف األطفاؿ.
 .3التعمـ النشط يضع الطفؿ حقًا في مركز العممية التعميمية.
غيبا و يرددونيػا بإتقػاف و لكػنيـ ال يتعممػوف مػا
 .4المتعة أساس التعمـ فقد يحفظ األطفاؿ المعمومات ً
لـ يختبروا المتعة في الوصوؿ لممعمومات.

 .5إف دعـ الكبار وتشجيعيـ لمطفؿ يزيد مف نجاحو.
أوجيػا ومػف الصػعب
 .6تضمف المبػادرة الذاتيػة نجػاح الػتعمـ بمعنػى أف قابميػة الطفػؿ لمػتعمـ تكػوف فػي ّ
أف يبادر الطفؿ لتعمـ موضوع ما إذا كاف ال يثير اىتمامو.

 .7يحدث التعمـ في جميع األماكف التي ينشط فييا األطفاؿ في البيػت ،المدرسػة ،الشػارع ،الحػي ،فػي
النادي والطبيعة.
غالبا ما يقاس تعمـ األطفػاؿ بكميػة المعمومػات
 .8يحدث التعمـ خبلؿ نشاط األطفاؿ وليس نتيجة لوً ،
التي يحفظونيا دوف االلتفات إلى عممية التعمـ ذاتو.
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فعالية رقـ ()9

معكقات التعمـ النشط

أسمكب التدريب :السفراء

مدرب
(الزمف 40 :دقيقة)

األىداؼ:

نحدد معوقات التعمـ النشط.

االحتياجات :

شفافية رقـ .8
ورقة عمؿ رقـ .8

جياز (.)LCD

آلية التنفيذ:

جمسة نصؼ دائرية.

مناقشة الشفافية رقـ  8واث ارؤىا.

إرشادات:

تحفيز المشاركيف عمى توظيؼ األساليب المستخدمة في التدريب.
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كرقة عمؿ رقـ 8

معكقات التعمـ النشط

عزيزم المشارؾ :ىناؾ مجموعة معوقات تواجو التعمـ النشط.

متدرب

مف فضمؾ بالتعاوف مع أفراد مجموعتؾ حدد ىذه المعوقات.

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
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.....................................................................................................
.....................................................................................................
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شفافية رقـ ()8

معكقات التعمـ النشط

عزيزي المشارؾ مف المعروؼ أف إتقاف أي عمؿ يوجب التعرؼ إلى معوقاتو ،وحتى نتقف عممنا
كمعمميف مؤمنيف ومنفذيف لمتعمـ النشط لنناقش ىذه المعوقات بتأمؿ حتى نتغمب عمييا:

معكقات التعمـ النشط:
-1

الخوؼ مف تجريب طرائؽ جديدة.

-3

زيادة أعداد المتعمميف في بعض الصفوؼ.

-5

الخوؼ مف ضعؼ مشاركة المتعمميف.

-2
-4

قصر زمف الحصة.

نقص في األدوات واألجيزة.

-6

عدـ مقدرة الطمبة عمى استخداـ ميارات التفكير العميا.

-8

الخوؼ مف فقداف السيطرة عمى المتعمميف.

-7
-9

كثافة المحتوى الدراسي.

عدـ امتبلؾ المعمميف قدرات وميارات إدارة النقاشات.

 -10الخوؼ مف نقد اآلخريف عند كسر المألوؼ في أساليب التعميـ.
 -11تصميـ استراتيجيات ونشاطات التعمـ النشط يأخذ وقتاً طويبلً في التحضير المسبؽ.

 -12الطمبة يقاوموف األساليب التعميمية التي ال تتوافػؽ مػع التعمػيـ الػذي يعتمػد الشػرح المباشػر
عف طريؽ المحاضرة.

 -13أكثر المعمميف يعتقدوف أنيـ محاضروف أكفاء ،ليذا يحبذوف أسموب التعميـ المباشر.

كيمكف تصنيؼ المعكقات بطريقة أخرل:
-1

مقاومة التغيير :وىي تنبع مف التأثير القوي لمتعمػيـ التقميػدي والقمػؽ مػف االنزعػاج الػذي يحدثػو

-2

معوقات مرتبطة بتطبيؽ التعمـ النشط :مثؿ ضيؽ الوقت ،صعوبة التطبيؽ في الصػفوؼ ذات

التغيير وغياب الحوافز التي تساعد عمى التغيير وفقداف السمطة و االمتيازات.

األعػػداد الكبي ػرة ،نقػػص المصػػادر والوسػػائؿ المسػػاعدة والمجازفػػة المتوقعػػة مػػع اسػػتخداـ الػػتعمـ

النشط.
-3

معوقات مرتبطة بالمعمـ :تعوده عمى األساليب التقميدية ،نقص الميارات البلزمة لمػتعمـ النشػط

 ،التخ ػػوؼ م ػػف فق ػػداف الس ػػيطرة وانتق ػػاد م ػػدير المدرس ػػة واألى ػػالي والتخ ػػوؼ م ػػف ع ػػدـ تغطيػ ػة

المنياج.
-4

معوقػػات مرتبطػػة بػػالمتعمـ :عػػدـ الرغبػػة فػػي التغييػػر ،التعػػود عمػػى أسػػاليب الػػتعمـ التقميديػػة،
ضعؼ الثقة بالنفس وعدـ وجود خبرة عند المتعمـ بأساليب التعمـ النشط.
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فعالية رقـ ()10

مقارنة بيف التعمـ التقميدم كالتعمـ النشط

أسمكب التدريب :التعمـ التعاكني

مدرب

(الزمف 60 :دقيقة)

األىداؼ:

نقارف بيف التعمـ التقميدي والتعمـ النشط.

االحتياجات:

 -ورقة عمؿ رقـ . 9

شفافية رقـ . 9

جياز ( . )LCD

آلية التنفيذ:

 عقد مقارنة بيف التعميـ التقميدي والتعمـ النشط بشكؿ جماعي مف خبلؿ ورقة عمؿ رقـ .9 -مناقشة الشفافية رقـ  9واثراؤىا.

انصفسخ 351

كرقة عمؿ رقـ 9

مقارنة بيف التعمـ التقميدم كالتعمـ النشط

متدرب

عزيزم المشارؾ لنحاكؿ معا عقد مقارنة بيف التعميـ التقميدم ك التعمـ النشط
كجو المقارنة

التعميـ التقميدم

التعمـ النشط

األىداؼ
دكر المعمـ
التعميمات
شخصية المعمـ
الكسائؿ
جمسة الطمبة
األسئمة
التكاصؿ
النكاتج
سرعة التعمـ
التقكيـ
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شفافية رقـ ()9

متدرب

التعميـ التقميدم ك التعمـ النشط
مقارنة بيف التعميـ التقميدم ك التعمـ النشط

كجو المقارنة

التعمـ النشط

التعميـ التقميدم

األىداؼ

غير معمنة لمطمبة.

معمن ػ ػ ػ ػ ػػة لمطمب ػ ػ ػ ػ ػػة ويش ػ ػ ػ ػ ػػاركوف ف ػ ػ ػ ػ ػػي وض ػ ػ ػ ػ ػػعيا

دكر المعمـ

التمقيف.

التيسير واتاحة الفرصة لمتعمـ.

يصدرىا ويفرضيا المعمـ بنفسو.

يشترؾ الطمبة مع المعمـ في وضعيا.

شخصية المعمـ

الصرامة والحزـ.

الحماس -المرح – التعاوف.

الكسائؿ

تعميمية.

تعممية.

جمسة الطمبة

مقاعد ثابتة.

التنوع في الجموس و حرية الحركة.

األسئمة

غالبا.
المعمـ ىو مف يسأؿ ً

يسػػمح لمطمب ػػة بطػػرح أس ػػئمة عمػػى المعم ػػـ وعم ػػى

التكاصؿ

في اتجاىيف.

في جميع االتجاىات.

النكاتج

تذكر وحفظ المعمومات.

في ػػـ وح ػػؿ المش ػػكبلت ومس ػػتويات عمي ػػا إبداعي ػػة

سرعة التعمـ

واحدة لكؿ الطمبة.

التقكيـ

إصػػدار حكػػـ بالنجػػاح أو الفشػػؿ ويقػػارف أداء مسػ ػػاعدة الطالػ ػػب عمػ ػػى اكتشػ ػػاؼ ن ػ ػواحي القػ ػػوة

التعميمات

وتخطيطيا.

زمبلئيـ.

ونمو مياري ووجداني.

دائما.
الطالب بغيره ً

كؿ طالب يتعمـ حسب سرعتو.
والضعؼ لديو ومقارنة الطالب بنفسو.
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تابع شفافية رقـ ()9

التعميـ التقميدم ك التعمـ النشط

متدرب

التحكؿ كالتبدؿ في المفاىيـ كاألدكار بيف التعمـ النشط كالتعميـ التقميدم
التعميـ التقميدم

التعمـ النشط
المسار أىـ مف اإلنتاج.

المحتوى ىو األساس.

المحتوى يتمحور حوؿ اىتمامات الطفؿ.

المعمـ يحدد المحتوى.

المعمـ يساند عممية التعمـ عند الطفؿ.

المعمـ يحدد مسار التعمـ عند الطفؿ.

األىداؼ معمنة لمطفؿ.

األىداؼ غير معمنة لمطفؿ.

يشارؾ األطفاؿ في وضع النظاـ.

نظاـ و قواعد الصؼ يحددىا المعمـ.

الطفؿ يشارؾ في تقييـ ذاتو.

المعمـ محور العممية التقويمية ويحدد النجاح والفشؿ.

أدكار المتعمـ ك المعمـ في التعمـ النشط:
أدكار المتعمـ في التعمـ النشط
التفاعؿ المثمر واإليجابي مع األنشطة فردياً أو

جماعياً.

أدكار المعمـ في التعمـ النشط
تصميـ استراتيجيات التعمـ التي تتماشي مع أىداؼ
التعمـ الموجودة داخؿ المنيج.

طرح األسئمة المتعمقة باألنشطة.

إشراؾ جميع الطبلب في األنشطة.

التأمؿ وحؿ المشكبلت واالكتشاؼ.

طرح األسئمة التي تشجع عمى التأمؿ والتفكير

تحمؿ مسؤولية تعديؿ الذات.

التقويـ تكويني والتغذية راجعة.

احتراـ اآلخريف.

تنظيـ الفصؿ.

التعبير عف األفكار الجديدة وتكويف اآلراء.

وضع الخطط الخاصة بجمع الموارد واألدوات

واستخداـ المعارؼ.

وتوفيرىا.
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فعالية رقـ ()11

استراتيجيات التعمـ النشط

أسمكب التدريب :طريقة الخبراء

مدرب
(الزمف 80 :دقيقة)

األىداؼ:

نتعرؼ إلى استراتيجيات التعمـ النشط.
االحتياجات:

ورقة عمؿ رقـ .11

جياز (.)LCD

شفافية رقـ .10

آلية التنفيذ :

تنفيذ ورقة العمؿ رقـ  11بشكؿ جماعي.

عرض الشفافية رقـ  10و مناقشتيا.
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كرقة عمؿ رقـ ()11

استراتيجيات التعمـ النشط

عزيزم المشارؾ  :تعاكف مع مجمكعتؾ مف خالؿ تكزيع األدكار بينكـ لمتعامؿ مع كرقة
العمؿ التالية :

مفيكـ استراتيجيات التعمـ النشط :
.....................................................................................................

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

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

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

مكاصفات االستراتيجيات الجديدة:

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

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

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

بعض مف استراتيجيات التعمـ النشط :

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

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

.....................................................................................................
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شفافية رقـ ()10

استراتيجيات التعمـ النشط

تعريؼ:
االستراتيجية ىي خطة عمؿ عامػة توضػع لتحقيػؽ أىػداؼ معينػة وتحجػب مخرجػات غيػر مرغػوب
فييػػا  ،أو ىػػي مجموعػػة ق ػ اررات يتخػػذىا المعمػػـ وتػػنعكس تمػػؾ الق ػ اررات فػػي أنم ػاط مػػف األفعػػاؿ يؤدييػػا

المعمـ والطمبة في الموقؼ التعميمي.
مكاصفات االستراتيجيات الجديدة:

أف تكوف شاممة بمعنى أنيا تتضمف كؿ المواقؼ واالحتماالت المتوقعة.
أف ترتبط ارتباطا واضحا باألىداؼ التربوية واالجتماعية واالقتصادية.

أف تكوف طويمة المدى بحيث تتوقع النتائج وتبعات كؿ نتيجة.
أف تتسـ بالمرونة والقابمية لمتطوير.

أف تكوف جاذبة وتحقؽ المتعة لممتعمـ أثناء عممية التعميـ.

أف توفر مشاركة ايجابية مف المتعمـ وشراكة فعالة بيف المتعمميف.

ممحكظة:
ليسػت ىنػػاؾ اسػػتراتيجية معينػػة أفضػػؿ مػػف غيرىػػا ولكػػف ىنػػاؾ اسػػتراتيجيات تحقػؽ بعػػض األىػػداؼ

لمتعمـ المنشود في موقؼ تعميمي ما أفضؿ مف غيرىا.
استراتيجيات التعمـ النشط :

 الحوار والمناقشة
 المحاضرة المعدلة
 العصؼ الذىني
 حؿ المشكبلت
 العصؼ الذىني
 التعمـ التعاوني
 األلعاب التربوية
 االكتشاؼ
 تمثيؿ األدوار
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نشرة مساندة ()1

تقنيات التعمـ النشط مف بداية الحصة إلى نيايتيا

أكالن :المكارد كاألجكاء التعميمية

أ -تنظيـ البيئة الصفية – الكسائؿ التعميمية:
ويقصػد بيػا تنظػيـ البيئػة الصػفية كبيئػة تعميميػة تسػاعد عمػى االكتشػاؼ والػتعمـ ومنيػا تزويػد البيئػة

الصػػفية لموسػػائؿ التعميميػػة وىػػي مػػا يعػػده المعمػػـ أو الطمبػػة لتمكػػيف الطمبػػة مػػف التعػػرؼ عمػػى الموضػػوع
المعرفي واكتشافو بناء عمى وسيمة مناسبة لمموضوع.

ويراعى فييا مناسبة مستوى الطمبة والتنوع في العرض واالستخداـ وييدؼ التدريب إثراء البيئة التعممية

لمطمبة بموارد ووسػائؿ تسػاعدىـ عمػى االكتشػاؼ والتػذكر كوسػيمة لتمكيػنيـ مػف الػتعمـ مػع مبلحظػة أف
الوسيمة تبقى وسيمة ويجب اختيار وسيمة أو عدة وسائؿ تناسب الموضوع المعرفي المتناوؿ.

ب -مكارد التعمـ الذاتي لمطمبة:

وىي لتمكيف الطمبة مف تبني منيجية التعمـ الذاتي مثؿ دفاتر الطمبػة المتخصصػة (جمػع المعرفػة)

كوسيمة تشجع الطمبة عمى جمع المعمومات وتنظيميا في أبواب ،مع جمع كؿ ما يتعمؽ بالموضػوعات
مف صور وتعميقات.

ج -المكارد التعممية في المدرسة:
يمكػػف االسػػتفادة مػػف البيئػػة المدرسػػية (الم ارفػػؽ والمصػػادر ) لتمكػػيف الطمبػػة مػػف التواجػػد فػػي أج ػواء
تعمميػػة فاعمػػة أىميػػا االسػػتفادة مػػف المكتبػػة والمختبػػر والصػػالة المتعػػددة األغػراض والسػػاحة الخارجيػػة.
ويمكف لممعمميف استغبلؿ كؿ اإلمكانات في المدرسة كوسيمة لتشجيع الطمبة عمى اكتشػاؼ المعمومػات

وتطبيقيا في إطار المدرسة .

ثانيان :طرؽ يمكف استخداميا في مرحمة التييئة
أ -التماريف كاألنشطة:

يمك ػػف اس ػػتخداـ ك ػػـ متن ػػوع م ػػف األنش ػػطة والتم ػػاريف الت ػػي تس ػػاعد الطمب ػػة عم ػػى ال ػػدخوؿ لمموض ػػوع

المعرف ػػي .ومني ػػا :أنش ػػطة تمثي ػػؿ األدوار ,أنش ػػطة األلع ػػاب الرمزي ػػة والتقمي ػػد ,أنش ػػطة الرس ػػـ والتش ػػكيؿ
والتماريف الحركية ...الخ

ب -المشاىدة كالمالحظة كجمع المعمكمات:
يمكف استخداـ ىذه الطريقة لمحصوؿ عمى معمومات وبيانات مف واقعيـ ليتـ تناوليا وتحميميا فيمػا

بعد ويستخدـ لذلؾ أسموب المبلحظة البسيط أو المقابمة أو مراجعة الوثائؽ.
ج -العصؼ الذىني كترتيب األفكار:

يمكف استخداـ ىذه الطريقة في بداية تناوؿ أي موضوع حيث يتشػارؾ الجميػع فػي المرحمػة األولػى

بمفردات وكممات تخص الموضوع يتـ تدوينيا أماميـ.
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وتعمؿ بػذلؾ المجموعػات لترتيػب وتجميػع الكممػات السػابقة وفقػا لعناصػر الموضػوع المػراد البحػث
فيػػو  ،واليػػدؼ مػػف العصػػؼ الػػذىني ىػػو اإلحاطػػة بكػػؿ مػػا يخػػص الموضػػوع مػػف مفػػردات وترتيبيػػا بعػػد

ذلؾ في فئات ومجموعات.

د -طريقة المقابمة البسيطة لجمع المعمكمات:
يمكف استخداـ ىذه الطريقة عبر المقابمة الشخصػية بػيف الطمبػة ( كػؿ واحػد يسػأؿ اآلخػر ويحصػؿ

عمى إجابات ) ثـ العمؿ في مجموعات لدمج اإلجابات معاً.

ق -طريقة االتفاؽ التدرجي ( أك جمع المعمكمات بالتراكـ ):
ىي تطوير لمطريقة السابقة ويمكف العمؿ لتطبيؽ ىذه الطريقة مف خبلؿ الخطوات التالية:

 -7عمؿ فردي لمكتابة عف موضوع معيف ( صفات القائد الجيد أو أمثمة عف أنواع التغيير) ...
 -2عمؿ مجموعات زوجية لدمج األفكار السابقة واالتفاؽ عمييا .
 -3عمؿ مجموعات رباعية لدمج أعماؿ المجموعات الزوجية .
 -4عمؿ مجموعات ثمانية لدمج أعماؿ المجموعات الرباعية .
 -5عرض أعماؿ المجموعات والتبادؿ .

ثالثان :طرؽ يمكف استخداميا في مرحمة تنظيـ المعمكمات
أ -طريقة التنظيـ الحر:

وفييا يطمب مف الطمبة ترتيب وتنظيـ المعمومات بناء عمى آليػة يختارونيػا ويحػددونيا بأنفسػيـ ثػـ

يتـ العرض عمى اآلخريف والتبادؿ معيـ.

تبعا ألداة معينة:
ب -طريقة التنظيـ ن

يمكف مف خبلؿ ىذه الطريقة تمكيف الطمبة مف ترتيب وتصنيؼ البيانات والمعمومػات بنػاء عمػى أدوات
مثؿ الماسة أو السمـ أو الحمقات أو األسطوانة....الشجرة ,القطار...الخ وفييا يمكف العمؿ عمى:

تصنيؼ البيانات إلى فئات ذات عبلقة.

ترتيب البيانات تصاعديا أو تنازليا وبالتساوي ( الماسة والسمـ ).

ترتيب البيانات تبعا لمسبب والنتيجة .

ترتيب المعمومات زمنيا أو مكانيا ......الخ .
ج -طريقة البطاقات:

يمكف استخداـ ىذه الطريقة وبأساليب واسعة ومتنوعة لتناسب جميع المواضيع والمراحؿ.

ويكتػػب عمػػى البطاقػػات كممػػات أو جمػػؿ إف تجمعػػت وفػػؽ نسػػؽ معػػيف يػػتـ تحديػػد الت ػرابط بينيػػا لتنظ ػيـ
المعرفة.
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رابعان :طرؽ يمكف استخداميا في مرحمة اإلنتاج أك الزيادة المعرفية

أ -الطريقة التركيبية:

تتـ ىذه الطريقة وفقا لمبدأ تعمـ الجزء ثـ الكؿ ألي موضوع تعممي عبر عمؿ المجموعات.
وتنقسـ إلى ثبلث مراحؿ:

المرحمة األكلى :بحث المجموعات المتخصصة في موضوع فرعي أو جزء مف موضوع كمي.
المرحمة الثانية :العمؿ عبر مجموعات متعددة التخصص لمبحث في الموضوع الكمي.
المرحمة الثالثة :العرض والتبادؿ والنقاش لممجموعة الكبرى.

ويمكػػف العمػػؿ لتطبيػػؽ وفيػػـ ىػػذه الطريقػػة عمػػى موضػػوع عػػاـ يشػػمؿ عػػدة مواضػػيع فرعيػػة (تغييػػر

المن ػػاخ تبع ػػا لفص ػػوؿ الس ػػنة أو أنػ ػواع النب ػػات أو ط ػػرؽ حف ػػظ األغذي ػػة....الخ) ي ػػتـ العم ػػؿ عميي ػػا ف ػػي
المجموعات األولية خبلؿ المرحمػة األولػى ،ثػـ دمػج المجموعػات والعمػؿ عمػى الموضػوع العػاـ (لمبحػث

فػي نمػاذج تطبيقيػة أو ورقػػة عمػؿ )...فػي المرحمػػة الثانيػة ،ثػـ عػرض أعمػػاؿ المجموعػات والنقػاش فػػي
المجموعة الكبرى في المرحمة الثالثة .

 -1المرحمة األولى  4 :مجموعات ثمانية تعمؿ عمى  4مواضيع فرعية لموضوع واحد .
 -2المرحمة الثانية 4 :مجموعات ثمانية ( 2مف كؿ مجموعة سابقة ) تعمؿ عمى الموضوع الكمي.
 -3المرحمة الثالثة  :عرض أعماؿ المجموعات والنقاش في المجموعة الكبرى.
مالحظػػػة :ل ػػيس بالض ػػرورة أف يبق ػػى ع ػػدد المجموع ػػات ثابتػ ػاً ف ػػي الم ػػرحمتيف ف ػػيمكف م ػػثبل العم ػػؿ عم ػػى 6
مجموعات في المرحمة األولى ودمجيا في ثبلثة في المرحمة الثانية ( مف  6×6إلى .) 12×3

ب -طريقة األغصاف ( عكس الطريقة التركيبية ):
ويمكػػف اسػػتخداـ ىػػذه الطريقػػة لتنػػاوؿ موضػػوع بشػػكؿ عػػاـ ثػػـ عمػػؿ مجموعػػات متخصصػػة تبحػػث فػػي

جانب واحد مف جوانبو ثـ العرض عمى المجموعة الكبرى والتبادؿ .

ج -طريقة السفراء:6×6 :

تشبو ىذه الطريقة سابقتيا في المرحمػة األولى(مجموعػات العمػؿ األوليػة عمػى موضػوع فرعػي ) .الفػرؽ
أف ال ػػدمج لممرحمػػػة الثانيػ ػػة يػػػتـ عم ػػى عػػػدة م ارحػ ػػؿ التػ ػػي تتك ػػوف ف ػػي نيايتػ ػػو مجموعػ ػػات تمثػ ػػؿ جميػ ػػع
المجموعات السابقة .وتتمخص الطريقة في البداية بمجموعات متساوية العدد ترسؿ بعد فترة مف عمميا

سػػفراء لممجموعػػات األخػػرى لتبػػادؿ العمػػؿ معيػػـ وفػػؽ وتي ػرة منتظمػػة (سػػفير مػػف كػػؿ مجموعػػة إلحػػدى
المجموعػػات األخػػرى كػػؿ م ػرة ) ممػػا يفػػتح المجػػاؿ إلػػى وصػػوؿ كػػؿ المجموعػػات لنقػػاط عم ػؿ مشػػتركة
تسيؿ العرض والتبادؿ في نياية النشاط .
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خطكات العمؿ ( 6مجمكعات سداسية ):
 -1نقاش المجموعات الصغيرة لموضوع معيف.
 -2بعد  15دقيقة انتقاؿ سفير مف كؿ مجموعة إلى المجموعة التي تمييا(يعرض أفكار مجموعتو).
 -3بعد  5دقائؽ انتقاؿ سفراء جدد إلى مجموعات جديدة وىكذا إلى نياية العدد .
في المرحمة األخيرة تتكوف مجموعات جديدة تضـ ممثميف عف كؿ المجموعات األولية.

د -طريقة الخبراء:

تنفذ ىذه الطريقة عمى مرحمتيف يقوـ الطمبة في المرحمة األولى بمناقشة أحد المواضيع في

مجموعات صغيرة ثـ يتـ اختيار عضو مف المجموعة لتمثيميا في نقاش يعقد بيف المجموعات عمى
شكؿ طاولة مستديرة يحيط بيـ جميع أعضاء المجموعات السابقة .ويسمح فقط لمخبراء بالحديث
أثناء النقاش بينما يمكف لؤلعضاء توجيو مبلحظات أو أسئمة لمخبراء عف طريؽ الكتابة.

خطوات العمؿ:

 -1مناقشة المجموعات الصغيرة لمموضوع .
 -2تبادؿ الخبراء الممثميف لممجموعات حوؿ الموضوع مع مشاركة اآلخريف.
ىػ -طريقة المشركع:
تخصص ىذه الطريقة لتمكيف الطمبة مف استثمار معرفتيـ ومكتسباتيـ عند العمػؿ لبمػورة وتخطػيط

وتنفيذ فكرة معينػة (إنتػاج وسػيمة تعميميػة مثػؿ مجمػة الحػائط أو تنفيػذ رحمػة صػفية ) وي ارعػى فييػا عمػؿ
المجموعة تبعا لمخطوات التالية:
بمورة فكرة المشروع.

تحديد االحتياجات واإلمكانيات.

التخطيط لتنفيذ المشروع.
تنظيـ وتنفيذ العمؿ.

عرض وتقييـ العمؿ الختامي.

ويمكف مف خبلليا تمكيف الطمبة مف إنتاج وسائؿ تعميمية إلثراء بيئتيـ الصفية والمدرسية .

ك -طريقة دراسة الحالة:

ويمكف استخداميا عمى وجييف :
مناقشػػة المجموعػػات لحالػػة د ارسػػية مػػف الواقػػع وتحميػػؿ عناصػػرىا وعػػرض أفكػػار المجموعػػات عمػػى

المجموعة الكبرى أو مناقشة المجموعات لحالتيف أو أكثر وعمؿ مقارنة بيف الحاالت.

م -طريقة المكقؼ الفعمي:

وىي طريقة تضع الطمبة في موقؼ فعمي عمييـ تحميمو وتفسػيره أو العمػؿ عمػى تغييػره مثػؿ ترتيػب

غرفة الفصؿ أو االنتخابات ......الخ.
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أضبنيت أخري في انزعهى اننشظ:
-7

أسموب التعمـ باألحجية.

 -2أسموب دعوة متحدثيف.

-3

أسموب التعمـ بالخبرة المباشرة.

 -4أسموب الحوار.

نصبئر نهجذء ثزصًيى أنشطخ انزعهى اننشظ:
.7
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ابدأ بداية متواضعة و قصيرة.
طور خطة لنشاط التعمـ النشط ،جربيا ،اجمع معمومات حوليا ،عدليا ،ثـ جربيا ثانية.
جرب ما ستطمبو مف المتعمميف بنفسؾ أوالً.
مبينا ليـ اليدؼ مف النشاط و ما تعرفو عف عممية التعمـ.
اضحا مع المتعمميف ً
كف و ً
اتفؽ مع المتعمميف عمى إشارة لوقؼ الحديث.
شكؿ أزواجاً عشوائية مف المتعمميف في األنشطة.
إف شرط النجاح في تطبيؽ التعمـ النشط ىو التفكير في الممارسات التدريسية ومتابعة الجديد.

خطكات تحكيؿ كحدة إلى التعمـ النشط:

 .7حدد ما يمكف تعممو باالكتشاؼ ،وما يمكف تعممو بالتشارؾ ،وما ال يمكف تعممو إال باإللقاء،
وىنا يتغير دور المعمـ بتغير طريقة التدريس.
 .2إذا ما توافرت لديؾ مصادر تقنيات المعمومات ،ما الذي ستغيره في تدريس الوحدة بما يعزز تعمـ
بناء عمى  2 ، 7قـ بما يمي:
المتعمميف و فيميـن .و ً
 صمـ الوحدة بحيث يحؿ التعمـ النشط محؿ التعمـ التقميدي آخ ًذا في االعتبار األىداؼ.
 صمـ أنشطة مناسبة لبيئة التعمـ النشط.
 صمـ أنشطة إلقاء ألجزاء الوحدة التي ال تعمميا إال باإللقاء.
 صمـ أنشطة تساعد المتعمميف عمى تقويـ تقدميـ خبلؿ الوحدة.
 صمـ أنشطة تقويـ مناسبة لمتعمـ النشط.

التخطيط لنشاط في التعمـ النشط:
حاوؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة عند تصميـ التعمـ النشط:
.7
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ما اليدؼ مف النشاطن و ما ىي أطراؼ التفاعؿن متعمـ مع آخر يجمس بجواره ،متعمـ مع آخر ال
يعرفو ،مجموعة مف المتعمميف......
ما موعد النشاطن بداية المقاء ،منتصؼ المقاء ،نياية المقاء ،المقاء بأكممو.
كـ مف الزمف يمزـ لمقياـ بالنشاطن
ىؿ سيكتب المتعمموف إجاباتيـ ،أفكارىـ ،أسئمتيـ أـ سيكتفوف بالمناقشةن
ىؿ سيسمموف اإلجابةن و ىؿ سيكتبوف أسماءىـ عمى الورؽن
كافيا لمتفكير في إجاباتيـ أو مناقشتيا مع المعمـن
ىؿ سيعطى المتعمموف وقتًا ً
ىؿ سيناقش العمؿ الفردي أو الزوجي مع الصؼ بأكممون
ىؿ سيزود المتعمموف بتغذية راجعة حوؿ نشاطيـن
ما االستعدادات البلزمة لمنشاطن و ما المطموب مف المتعمميف لممساىمة الفعالةن
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فعالية رقـ ()12

استراتيجية رًثيم األدوار

شفافية لمعرض
الزمف ( 90دقيقة)

تقػػوـ ىػػذه االسػػتراتيجية عمػػى أسػػاس اختيػػار موقػػؼ تعميمػػي محػػدد ،واختي ػار الطمبػػة التػػي تناسػػبيـ

بناء عمى خبراتيـ  ،ويعتمد عمى اإلبداع في األداء.
األدوار ،واعطائيـ الفرصة لتقمصيا ،كما يتخيموفً ,
أىداؼ استخداـ أسمكب تمثيؿ األدكار:
-7

توضيح المشكبلت وباألخص العبلقية بيف األفراد.

-2

تحويؿ المبادئ واألفكار المجردة إلى مواقؼ حية.

-4

تنمية ميارات التواصؿ بيف األفراد.

تفيـ وجيات نظر اآلخريف.

-3

وبصورة واضحة ييدؼ تمثيؿ األدوار إلى التعمـ مف خبلؿ تمثيؿ الواقع والتعبير عنو.

عناصر تمثيؿ األدكار:
-7

تحديد الموقؼ (الموضوع) وتقديمو لمطمبة وتعريفيـ بو.

-2

تحديد األدوار والطمبة المناسبيف ليا.

-4

المناقشة والتقويـ لمعرفة نجاحات الطمبة في أدوارىـ.

-7

التعمـ عف طريؽ العمؿ والخبرة المباشرة.

-3

التكامؿ بيف الجوانب العقمية والنفسية والحركية لممتعمـ في الموقؼ المحدد.

-5

إدراؾ العبلقة بيف الدور والسموؾ والمركز والمكانة والشخصية.

-3

تقمص الدور كما يتوقع الطالب (يتخيمو).

أسس أسمكب تمثيؿ األدكار:
-2
-4

مساعدة الطمبة عمى التعبير عف مشاعرىـ بأسموب محبب.

تأكيد الدور غير التقميدي لممعمـ.

-6

وضع الفرد نفسو مكاف اآلخريف.

-8

انتقاؿ أنماط السموؾ االيجابي إلى المواقؼ الحياتية.

-7
-9

توفير الجو اآلمف لمتعمـ.

تنمية ميارات المبادأة واالرتجاؿ واتخاذ الق اررات وتحمؿ المسؤولية.

إجراءات تكظيؼ أسمكب تمثيؿ األدكار:
-7

تقديـ المشكمة وتحديدىا وتعريؼ الطمبة بيا.

-2

تفسير المشكمة واستقصاء القضايا المتعمقة بيا.

-4

تحميؿ األدوار ،ووضعيا ،وتحديد صفات ممثمي األدوار.

-3

توضيح عممية تمثيؿ األدوار لممشتركيف.
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-5

اختيار ممثمي األدوار ،وتحديد دور كؿ منيـ.

-6

تحديد خط سير العمؿ وخطواتو.

-8

الدخوؿ في الموقؼ المحدد.

-71

تعييف أدوات المبلحظة.

-77

بدء تمثيؿ األدوار.

-73

مراجعة عممية تنفيذ تمثيؿ األدوار (مف حيث األحداث والمواقع والواقعية) .

-75

اقتراح خطوات تالية ،أو بدائؿ سموكية.

-77

وصؿ الموقؼ المشكؿ بالخبرات الواقعية والمشكبلت الجارية.

-7
-9

-72
-74
-76

إعادة توضيح األدوار المطموبة مف المشاركيف.
تحديد األمور التي ينبغي مبلحظتيا مف قبؿ المشاىديف.

قطع تمثيؿ الدور واعادة تمثيمو (إذا تطمب األمر ذلؾ).
تمثيؿ األدوار المنقحة عدة مرات.

دفع النقاش إلى حؿ واقعي عف طريؽ السؤاؿ.

-78

الوصوؿ إلى مبادئ عامة لمسموؾ.

-7

يتيح الفرصة أماـ الطمبة لممارسة النقاش والتعبير عف الرأي واقناع اآلخريف.

-3

يتيح الفرصة الستخداـ الخبرات الشخصية.

-5

ينمي قدرات االستقصاء والبحث في القيـ.

مزايا أسمكب تمثيؿ األدكار:
-2
-4
-6

يساعد عمى تقبؿ وجيات نظر مختمفة أو تعارض رأي الفرد.

ينمي الثقة بالذات والنفس ويشجع العمؿ التعاوني.
يوفر فرصة لممشاركة في حؿ المشكبلت االجتماعية والعبلئقية.

القصكر في أسمكب تمثيؿ األدكار:
-7

يتطمب جيداً ووقتاً في اإلعداد والتنفيذ.

-3

الشعور بالحرج يؤدي إلى إعاقة األداء الطبيعي ويؤثر عمى الثقة بالنفس.

-2

ينشأ بعض الممؿ لؤلطراؼ غير المشاركة بالتمثيؿ.

ويمك ػػف لممعم ػػـ بع ػػد االنتي ػػاء م ػػف ى ػػذه ال ػػدورة التع ػػرض ألمثم ػػة نظري ػػة وعممي ػػة غزيػػرة موج ػػودة ف ػػي
البرنامج المقترح لمدراسة الحالية ،وىذا ما سنفعمو في اليوميف األخيريف ليذه الدورة.
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سهحق رقم ()7
صىر أنشطت

انربناسج
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سهحق رقم ()8
أمساء

احملكمني
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ممحؽ رقـ ()8

أسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة
ـ
7

االسـ

الدرجة العممية

جية العمؿ

أ .د .عزو اسماعيؿ عفانة

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

2

د .ربى ناصر الشعراني

دكتوراه في التربية – عميد كمية التربية

جامعة الجناف  -لبناف

3

د .محمد سميماف أبو شقير

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس العموـ

وكيؿ و ازرة التربية والتعميـ -غزة

4

د .خالد خميس السر

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات

جامعة األقصى  -غزة

5

د .عمي محمد نصار

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات

جامعة األزىر  -غزة

6

د .صبلح أحمد الناقة

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس العموـ

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

7

د .إبراىيـ حامد األسطؿ

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات

الجامعة اإلسبلمية  -غزة

8

د .عبد الكريـ موسى فرج ار

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات

جامعة األقصى  -غزة

9

د .منير اسماعيؿ أحمد

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات

جامعة األقصى  -غزة

 71د .عمر عمي موسى دحبلف
 77د .إبراىيـ سميماف شيخ العيد

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية

جامعة األقصى  -غزة

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية

و ازرة التربية والتعميـ العالي غزة

 72د .أحمد حسف الموح
 73أ .عبد الناصر لطفي الجزار
 74أ .سييؿ رمضاف شبير

دكتوراه مناىج وطرؽ تدريس لغة عربية

وكالة الغوث الدولية  -غزة

ماجستير رياضيات  -مشرؼ

و ازرة التربية والتعميـ العالي غزة

ماستر مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات

و ازرة التربية والتعميـ العالي غزة

 75أ .جياد محمد عدواف

بكالوريوس تربية رياضيات  -معمـ

و ازرة التربية والتعميـ العالي غزة
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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Abstract
This study aimed at investigating the effectiveness of a suggested program
based on the strategy of role- playing in developing the geometric thinking in
mathematics for fifth graders in Gaza and their attitudes towards it.

To achieve the aims of the study and answer its questions a suggested
program was prepared after conceptual analysis of a geometric unit in the first
book of mathematic for fifth graders.

The sample of the study was chosen randomly, it consisted of (184 male and

female students) from fifth grade from two schools in Khan Younis city, two
classes from each school, they were distributed into two groups.

The experimental group from two classes ( 92 male and female students)
submitted to the suggested program, and the control group from two classes

( 92 male and female students) were taught by the traditional method and the
researcher used the experimental approach (two groups system).

The researcher designed two tools of the study, a test of geometric thinking
and a measuring of students' attitudes towards math's.

The tools of the study were applied on the sample of the study ( pre-test),

then the suggested program was implemented in the two schools ( post-test),
the experiment took two months and a half,( 30)periods for each class within
the first term in the scholastic year 2011-2012.

Finally, the tools of the study were implemented after the program, the data
were collected and analyzed using the statistical package for social
science(SPSS).

The findings of the study revealed that there was high effectiveness for the

suggested program on the sample of the study ( male and female students) in
developing the geometric thinking and their attitudes towards math's subject.
The study also approved the effectiveness of the suggested program on

developing the geometric thinking for students who have high and low attitude
towards math's subject.
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In the light of the study results, the researcher recommended the following:
 Purposeful educational dramatization should be included in mathematics
curriculum, as well as all subjects, to develop students` thinking,
increase various concepts and their positive attitudes towards these
subjects.

 The necessity of establishing a school theatre in schools or classrooms

in a way that suit acting role-playing and also providing instruments to
support drama in the school.

 Mathematic teachers should be trained on using educational drama in
teaching some lessons of the syllabus by participating them in courses
and workshops in the field of curriculum dramatization.

 Caring for creative students in the field of dramatization and develop
their talents to carry out educational plays.

 Developing students` thinking should be a continuous process, not
connected with only one educational situation, and also all subjects of
the syllabus should be enriched with activities that develop thinking.

 Preparing the teacher in all scientific, cultural, emotional and
psychological domains and others to vary his/her methods of teaching,
and to reach the students` hearts before their minds.
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