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صَدَقَ اهلل العَظِيْمْ

أ

اإلهـــداء
إىل رسولنا الكريم حممد صلى اهلل علية وسلم
إىل النبعِ الذي ال ينضبُ والدي حفظهما اهلل
إىل إخواني وأخواتي األعزاء ،،،
إىل أساتذتي األفاضل وزمالئي ،،،
إىل طلبة العلم يف كل مكان ،،،
أتقدم إليكم هبذا العمل املتواضع ،،،مثرة جهدي،،،
سائالً العليّ القدير أن جيعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به
كل من احتاجه،،،

ب

الشـكر والتقدير
الحمــهلل ا الــتم بــبم المبــا الوــحلححهلل مالحمــهلل ا حمــهللا بار ـ اً هركــح مكحًبــح ــا بمــح راك ـ
ِ
محبم ببحكاً :ب أَم ِزعِا أَن أ ْ ِ
ـهلل َعلـ
لجالل مجها معظ م سلهحاا القحئل
َش ُبًَ ا ْل َم َب َك الب أَْا َل ْم َ
ْ
ْ ْ
معَلى مالِـهلل م مأَن أَعمـل وـحلِحح َبً َضـح مأ َْهلل ِخْلااـ ًحم ِب ِ ِ ِ
ِ
رن(  ) .سـمً الامـل
ََْ َ
ـك ـ عَكـحهلل َك الوـحل ِح َ
ْ َُ
ََ َ َ َ ْ َْ َ َ

َ
اآل ة ( 19مالوال مالسالم على الًسمل الكًيم محمهلل ولى هللا عل ا مسلم القحئـل ":ال َ ْش ُـبًُ ّ َ
إاجـحز هـتا اللمـل المبماضـ مـن إ ـهللا
حس" أبقهللم كحلشبً مالبقهللرً لكل من سأهم
َم ْن ال َ ْش ُبًُ الّا َ
الاوــحئو مهــًف ار كــحً الــترن تلل ـما الوــلحب مأ حض ـما كللمهــم ملــم ر خل ـما اوــحهم حبــى أامــً
ُج ْههللم مظهً هتا اللمل المبماض إلى حرز المجمهلل ممن كحب االعبًاف كحلفضل روححب الفضل .

أبقهللم كأعمق آ حهلل الشبً مالبقهللرً لكل من الهللببمً /عل اوحً مالهللببمً /خحلهلل ع هلل القحهللً

اللترن بفضال كحإلشًاف على هت الًسحلة مأكًمحا كللمهمح معملهم الماس

مجههللهمح الش

مماححا من مقبهمـح

الكارً مقهللمح ل الاوو ماإلًشحهلل مالبمج ا ال اـح مالـهللعم المبماوـل إلبمـحم جمااجـحف

هتا اللمل لهم ما بل االحبًام مالبقهللرً .

مأبقــهللم جزيــل الشــبً مالبقــهللرً لكــل مــن الــهللببمً /خحلــهلل الســً ماالســبحت الــهللببمً  /عهــح
هللًم ش على بفضلهمح كق مل ماحقشة الًسحلة جما هللا آًائهمح الق مة لرخًج هتا اللمل كشبل جرهلل .
مالشبً الجزيل إلى الوًف الشحمخ جحملة ارزهً ممالة

اللل ح مالكحث الللم

ًئ س الجحملة معمحهلل الهللًاسـحهلل

معمرهلل بل ة البًب ة مقسم الماحهج مهًق البـهللًيس مأعضـح هرئـة البـهللًيس

كحلقسم إلبححة الفًوة ل لمماولة مشماًم الللم .

مأمجا الشبً الجزيل للسحهلل المحبمرن الترن بحن لبمجرهحبهم عظـ م اراـً ـ بحقرـق أهـهللاف

الكحث.

مالشبً ممومل لزمالئ هلكة المحجسبرً لمح قهللمم ل من مسحعهلل .
مأخر اً أبقهللم كحلشبً مالبقهللرً لكل من مهلل ل رهلل اللمن مالمسحعهلل ـ سـ رل إاجـحز هـتا اللمـل

المبماض ممن حبا شبًم على بًيم ضلا جزأهم هللا جم لح خرً الج از مجللا

ممازين

حساحبهم .

الكححث /

بحمً محمهلل غحزم ًيححن
ج

ُملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف إستراتيجية (فكر-زاوج –شارك) مقارنة بإستراتيجية (عبر-

خطط-قوم) في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة .
مبم بحهللرهلل مشبلة الهللًاسة

السؤال الًئ س البحل :

مااا أثاار توظيااف إسااتراتيجية (فكاار-زاوج –شااارك) مقارنااة بإسااتراتيجية (عباار-خطااط-قااوم) فااي تنميااة
مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة ؟
ولإلجابة عن السؤال الرئيس تم تحديد األسئلة الفرعية اآلتية -:

 .1ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طلبة الصف التاسع األساسي؟"

 .2ها توجاد فاروا ات د لاة احصاائية عناد مساتو (  (0.05 ≥ αباين متوساط درجاات الطاالب
الا ين درس اوا بإسااتراتيجية ( فكاار – زاوج – شااارك ) فااي التطبيااا القبلااي ختبااار مهااارات التفكياار

الرياضي والتطبيا البعد ؟

 .3ها توجاد فاروا ات د لاة احصاائية عناد مساتو (  (0.05 ≥ αباين متوساط درجاات الطاالب
الا ين درس اوا بإسااتراتيجية ( عباار – خطااط – قااوم) فااي التطبيااا القبلااي ختبااار مهااارات التفكياار

الرياضي والتطبيا البعد ؟

 .4ها يوجاد فارا و د لاة إحصاائية عناد مساتوى د لاة ) (0.05 ≥ αباين متوساط درجاات الطاالب
الا ا ا ين درسا ا اوا بإس ا ااتراتيجية ( فك ا اار – زاوج – ش ا ااارك ) ومتوس ا ااط درج ا ااات أقا ا ارانهم الا ا ا ين درسا ا اوا
بإست ارتيجية ( عبر – خطط – قوم) في اختبار مهارات التفكير الرياضي؟

وقااد اسااتخدم الباحااه الماانهت شااب التجريبااي علااى عينااة ماان طااالب الصااف التاسااع ماان مدرسااة

( النزلااة األساسااية (ا) للبنااين ) للعااام الد ارسااي "  2014 – 2013م " حيااه بلااد عااددهم (  )30طالبااا
كمجموعا تجريبيااة أولااى و( )30طالبااا كمجموعااة تجريبيااة ثانيااة إ وتاام إخضااان المتغي اران المسااتقالن "

إستراتيجية (فكر-زاوج-شارك ) واساتراتيجية( عبار-خطاط-قاوم ) للتجرياب وقيااس أثرهماا علاى المتغيار

التااابع " تنميااة مهااارات التفكياار الرياضااي " ولتحقيااا أهااداف الد ارسااة تاام إعااداد اختبااار لاابعه مهااارات

التفكير الرياضي ودليلي المعلم وفاا اسساتراتيجيتين وك ارساة الطالابإ وتام تطبياا ا ختباار القبلاي قبا

إجراء الدراسةإ على مجموعتي الدراسةإ وبعد إجراء الدراسة تم تطبيا ا ختبار البعد على مجماوعتي

الد ارسااةإ واسااتخدم األساالوب اسحصااائي " " T –testلحساااب د لااة الفااروا بااين المجموعاااتإ ومر ااع
ايتا للتعرف على د لة حجم التأثير .

د

مبمولهلل الهللًاسة إلى الابحئج اآلب ة :

 يوجد فرا و د لة إحصائية عناد مساتوى د لاة ) (0.05 ≥ αباين متوساط درجاات الطاالب الا يندرس ا اوا بإسا ااتراتيجية ( فكا اار – زاوج – شا ااارك ) فا ااي التطبيا ااا القبلا ااي ختبا ااار مها ااارات التفكيا اار

الرياض اايإ ومتوس ااط درج اااتهم ف ااى التطبي ااا البع ااد
التطبيا البعد .

ختب ااار مه ااارات التفكي اار الرياض ااي لص ااال

 -يوجد فرا و د لة إحصائية عناد مساتوى د لاة ) (0.05 ≥ αباين متوساط درجاات الطاالب الا ين

درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضاي إ
ومتوسط درجاتهم فى التطبيا البعد

ختبار مهارات التفكير الرياضي لصال التطبيا البعد .

 -يوجاد فارا و د لاة إحصاائية عناد مساتوى د لاة ) (0.05 ≥ αباين متوساط درجاات الطاالب

الا ا ا ين درسا ا اوا بإس ا ااتراتيجية ( فك ا اار – زاوج – ش ا ااارك ) ومتوس ا ااط درج ا ااات أقا ا ارانهم الا ا ا ين درسا ا اوا
بإستراتيجية (عبر – خطط – قوم) في التطبيا البعد

ختبار مهارات التفكير الرياضي.

 يزيااد حجاام تااأثير إسااتراتيجية ( فكاار – زاوج – شااارك ) فااي تنميااة مهااارات التفكياار الرياضااي لاادىطالب الصف التاسع األساسي حسب مر ع آيتا ( ) 2عن  0.14وقيمة (  ) dعن .0.8

 يزيااد حجاام تااأثير إسااتراتيجية ( عباار – خطااط – قااوم) فااي تنميااة مهااارات التفكياار الرياضااي لاادىم

طالب الصف التاسع األساسي حسب مر ع آيتا ( ) 2عن  0.14وقيمة (  ) dعن .0.8
ضم ابحئج الهللًاسة قهلل أموهلل الهللًاسا كمح أب :

 .1تش ا ااجيع معلم ا ااي الرياض ا اايات عل ا ااى توظي ا ااف إس ا ااتراتيجية ( فك ا اار –زاوج ش ا ااارك ) واس ا ااتراتجية

(عباار –خطااط -قااوم ) نظ ا ار لمااا كشاافت عن ا ه ا الد ارسااة ماان تااأثير لهمااا فااي تنميااة مهااارات

التفكير الرياضي.

 .2دعوة القائمين على تخطيط محتوى كتب الرياضيات تنظيم محتواها وفقاا سساتراتيجية ( فكار –
زاوج شارك ) واستراتجية (عبر –خطط -قوم ).

 .3توجي ا نظ اار المعلم ااين خااالل ال اادو ارت التدريبي ااة إل ااى أهميااة إس ااتراتيجية ( فك اار –زاوج ش ااارك )
واستراتجية (عبر –خطط -قوم ) لتنمية مهارات التفكير الرياضي.

 .4ا هتما ااام بإعا ااداد أدلا ااة لمعلما ااي الرياضا اايات تتضا اامن دروسا ااا معا اادة وفقا ااا للخط ا اوات اسجرائيا ااة
إستراتيجية ( فكر –زاوج شارك ) واستراتجية (عبر –خطط -قوم ).
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Abstract
The summary of the study
The study aimed to know the effect of using the stratey (Think _ pair _ share)
Comparing with strategy ( express _ plan _ evaluate ) in developing the
mathematical thinking skills for the ninth grade students in Gaza .
The problem of the study was identified in the following main question
*what is the effect of recruitment strategy (Think _pair _ share ) Comparing
with strategy (express _plan _ evaluate ) in developing

the mathematic

thinking skills for the ninth grade students in Gaza?
*To answer the main question، the following questions were determined :
1- what are the mathematical thinking skills which the researcher wants to
develop for the ninth grade students?
2-What is the effect of recruitment the strategy ( Think _ pair _ share ) in
developing the mathematical thinking skills for the ninth grade students in
Gaza ?
3- What is the effect of thinking skills recruitment the strategy (Express _
plan _ evaluate ) in developing the mathematical thinking skills for the ninth
grade students ?
4- is there statistic differences at the level of significances (0.05_>a)between
the average marks of students who studied by strategy (Think _pair _ share)
and the average marks of their peers who studied by strategy (Express _ plan
_ evaluate) in the mathematical thinking skills exam .
The researcher used equation :
Experimental approach on a sample of ninth grade students
NAZLA basic (a) boys school ) for the

from (AL-

scholastic yea (2013-2014) that

numbered them thirty students as first experimental group and another 30
students as second trial groups.
و

The

two variables were

evaluate)

submitted

by (strategy)

measure

And

strategy

(Think _pair _ share )

its impact on the dependents

(Express _ plan _
to experiment and

variable developments

of

mathematical thinking skills and to achieve the objectives of the study
the researcher prepared an exam for some of mathematical thinking skills and
the ، teachers guide according to the two strategies and students book and
the exam study was

applied

on the two groups before executing the

study and after executing the study the researcher applied the post- test on
the two study groups .
And he used the statistical method (t-test) to calculate the significance of
differences

between

groups

and

eta

square to

identify the

significance of the effect size .
The study concludes the following results.
-there

are statistic

differences at the level significance 0.05)@>

between the average marks of students who studied (strategy) (Think
_pair _ share ) in the pre-test

application of

mathematical

thinking

skills and the results are for the post application .
-there
between

are statistic
the

differences

average

marks

at the level

of

students

(Express _ plan _ evaluate) in the pre-test

significance 0.05)@>
who studied

application of

(strategy)

mathematical

thinking skills and the results are for the last one .
-there

are not statistic

differences at the level significance 0.05)@>

between the average marks of students who studied (strategy) (Think
_pair _ share ) in the pre-test
skills and the results
of their peers who

are

application of
for

the

mathematical

post application average marks

students (strategy)

(Express _ plan _ evaluate) in

the pre-test application of mathematical thinking skills .

ز

thinking

- the size of the effects of the strategy (Think _pair _ share ) in developing
mathematical thinking skills for the ninth grade students increases according
to eta square more then (0.14) and the value of (d) more than (0.8).
- the size of the effects of the strategy

(Express _ plan _ evaluate) in

developing mathematical thinking skills for the ninth grade students increases
according to eta square more then (0.14) and the value of (d) more than (0.8).
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ُ
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
 أوال  :املقدمة
 ثانيا  :مشكلة الدراسة
 ثالثا  :فرضيات الدراسة
 رابعا  :أهداف الدراسة
 خامسا  :أهمية الدراسة
 سادسا  :حدود الدراسة
 سابعا  :مصطلحات الدراسة

الفول ارمل
خلف ة الهللًاسة مأهمربهح

مقهللمة :

لقد ظهرت في السنوات األخيرة عدة فلسفات حديث تعتبر أساسا لعدد من الطرا المستخدمة في

التدريسإ ومن ه

الفلسفات الفلسفة البنائيةإ والتي تشتا منها عدة طرا متنوعةإ تقوم عليها عدة

نما ج تعليمية متنوعة تهتم بنمط بناء المعرفة وخطوات اكتسابهاإ ومن ه

النما ج نمو ج التعلم

البنائي القائم على فلسفة الفكر البنائي والتي انبثا عنها مجموعة من ا ستراتجيات منها ( عبر-
خطط -قوم ) وهى تعتمد بصورة مباشرة على تحديد ا حتياجات التعليمية لك متعلم عن الموضون
المراد تعلم إ واتاحة الفرصة أمام المتعلمين

للتعبير عن احتياجاتهم بأنفسهم واختيار األنشطة

المناسبة لتلك ا حتياجات ووضع المتعلمين في مجموعات طبقا للتشاب في احتياجاتهم الخاصة.

وحول فاعلية إستراتيجية (عبر-خطط –قوم) فلقد كشفت العديد من الدراسات التر وية دور ه

ا ستراتيجي فى التدريس مث دراسة (ابو عا رة إ )2010والتي أظهرت اثر إستراتيجية (عبر-خطط

–قوم) فى تنمية التفكير اسبداعي ودراسة (حبيب إ )20004والتي كشفت عن فاعلية إستراتيجية

(عبر-خطط –قوم) على تنمية مهارات البحه العلمي.

ويعد التعلم التعاوني كإستراتيجية من استراتجيات التعلم النشط ويهدف إلى تحسين وتنشيط

أفكار الطالب ال ين يعملون في مجموعات إ يعلم بعضهم البعه حيه يشعر ك فرد من أفراد
المجموعات ب مسئولية تجا

مجموعت ويحه على إعطاء المتعلمين الفرصة تخا

عالقة أكثر

فاعلية بمادة التعلم وتشجيعهم على توليد األفكار بد من مجرد تلقيها في بيئة التعلم النشط (أبو

زيد إ.)3 : 2010

وتعتبر ( فكر  -زاوج  -شارك ) أحد استراتجيات التعلم التعاوني حيه تستخدم لتحديد ما لدى

الطالب من معرفة سابقة للموقف التعليمي ومن ثم يقوم ك واحد بالعم مع زميل كزوج إومن ثم

المشاركة مع األزواج األخرى.

وقد أوصت العديد من الدراسات السابقة بضرورة استخدام إستراتيجية (فكر –زاوج –شارك ) في

تدريس الرياضيات لما لها من نتائج ملموسة في التدريس وإكساب بعض الجوانب التربوية المرغوبة

للمتعلمين مث دراسة (النجار إ )2013والتي أظهرت أثر واض سستراتيجية (فكر –زاوج –شارك )
على التفكير التأملي ودراسة (حمادة إ )2005والتي كشفت أفضلية سستراتيجية (فكر –زاوج –شارك )

علي إستراتيجية االستقصاء التعاوني في تنمية مهارات التفكير الرياضي واختزال قلق الرياضيات.
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ومن جهة أخر

هناك إجمان على أن تعليم التفكير يفت باب ا ستزادة من التعليمإ ومن

الضرور أن يتعلم الطالب كيف يفكرونإ وا ا لم يتعلموا ه ا في أثناء التحاقهم بالمدارس فكيف
يتسنى لهم أن يستمروا في التعليم ؟

ولقد كانت الديانات السماوية سباقة في ه ا المجالإ فنجد العديد من اآليات في القران الكريم

التي تحدثت عن مواقف دعت اسنسان إلى التفكير والتدبر بها في ك مجا ت ا عتقادية والكونية
والتشريعية وعره قصص األنبياء إتدعو اسنسان إلى التأم والتفكير(ديابإ .)14:2000

ويعتبر من أهم أهداف التدريس تعليم الطالب التفكير؛ و لك من خالل دمت مهارات التفكير في

محتوى المادة الدراسيةإ كما يرى أصحاب ه ا ا تجا أن يتم تعليم عمليات التفكير ضمنيا في محتوى
المواد الدراسيةإ و لك من خالل القيام بممارسات تدريسية معينة مث تهيئة البيئة الصفية واستخدام

طرائا واستراتيجيات تدريسية وتقويمية معينةإ تنمي ه العمليات لدى الطالب (زيتونإ.)100 : 2003

وقد أصبحت تنمية التفكير أحد ا تجاهات في تطوير مناهت الرياضيات وطرا تدريسها في

مراح التعليم المختلفة (عطية إ.)44: 2008

و ناء على لك حاول الخبراء والمهتمون بالرياضيات وطرا تعليمها وتعّلمها تقديم مقترحات

ٍ
وحلول للمشكالت التي تعاني منها مناهت الرياضيات وطرا تدريسهاإ كان من ضمنها تجريب

واستخدام استراتيجيات ونما ج تدريس حديثة قائمة على نظريات التعلم الحديثة خصوصا التعلم النشط
والنظرية البنائية التي برز لها دور اساسى في تنمية التفكير لدى الطالبإ حيه سيقوم بمعرفة أثر

توظيف إستراتيجية (فكر -زاوج  -شارك) مقارنة بإستراتيجية (عبر –خطط -قوم ) على تنمية التفكير

الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة .
مشبلة الهللًاسة - :

مبن بحهللرهلل مشبلة الهللًاسة

السؤال الًئ س البحل :

 ما أثر توظيف استراتيجية (فكر -زاوج  -شارك) مقارنة بإستراتيجية ( عبر– خطط – قوم )في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة؟

ويتفرن من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية-:

 .1ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة؟

 .2ها توجاد فاروا ات د لاة إحصاائية عناد مساتوى د لاة ) (0.05 ≥ αباين متوساط درجااات
الطالب ال ين درساوا بإساتراتيجية ( فكار – زاوج – شاارك ) فاي التطبياا القبلاي ختباار مهاارات

التفكير الرياضي والتطبيا البعد ؟
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 .3ها توجاد فاروا ات د لاة إحصاائية عناد مساتوى د لاة ) (0.05 ≥ αباين متوساط درجااات
الطالب الا ين درساوا بإساتراتيجية ( عبار – خطاط – قاوم) فاي التطبياا القبلاي ختباار مهاارات

التفكير الرياضي والتطبيا البعد ؟

 .4ها توجاد فاروا ات د لاة إحصاائية عناد مساتوى د لاة ) (0.05 ≥ αباين متوساط درجااات
الطالب ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) ومتوسط درجاات أقارانهم الا ين درساوا

بإساتراتيجية ( عبار – خطاط – قااوم) فاي اختباار مهاارات التفكياار الرياضاي لادى طاالب الصااف

التاسع األساسي بغزة؟
ًمض الهللًاسة:

 يوجد فرا و د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطالبال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير
الرياضي والتطبيا البعد لصال متوسط درجاتهم في التطبيا البعد .

 يوجد فرا و د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطالبال ين درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير
الرياضي والتطبيا البعد لصال متوسط درجاتهم في التطبيا البعد .
أههللاف الهللًاسة:
 .1تحديد قائمة بمهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طالب الصف التاسع األساسي
بغز .

 .2التعرف على أثر توظيف إستراتيجية (فكر -زاوج  -شارك) في تنمية مهارات التفكير
الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغز .

 .3التعرف على أثر توظيف إستراتيجية ( عبر– خطط – قوم)
الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغز .

في تنمية مهارات التفكير

 .4التعرف على الفروا بين متوسط درجات الطالب ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج –
شارك ) ومتوسط درجات أقرانهم ال ين درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في اختبار

مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة؟
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أهم ة الهللًاسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي:

 .1قد تفيد الدراسة بمقارنة بين إستراتيجيتين تتفق مع االتجاهات التربوية الحديثة في التدريس من
أجل تنمية التفكير الرياضي.
 .2قد تفيد ه الدراسة العاملين في حق اسشراف التر و في عقد دورات تدريبي

للمعلمين من

أج تدريبهم على توظيف إستراتيجيتي (فكر -زاوج -شارك) و( عبر– خطط – قوم).

 .3قد تفيد الدراسة الحالية شريحة معلمي الرياضيات في استخدام استراتجيات تدريس حديثة
لتنمية مهارات التفكير الرياضي لطالب الصف التاسع األساسي.
موهلححهلل الهللًاسة :
يعرف الباحه المصطلحات اآلتية :

اإلسبًابرج ة :

هي مجموعة من الخطوات واسجراءات والتحركات التي يستخدمها المعلم من أج مساعدة

المتعلم للوصول إلي هدف واض ومحدد في جانب من جوانب التعلم المختلفة .

إسبًابرج ة( كً -زامج  -شحًك) :

إستراتيجية تدريس تعتمد المناقشة التعاونية تمر بثاله مراح رئيسي ثابتة هي أن يفكر

الطالب بمفرد ومن ثم الم از وج مع زميل ثم مشارك األزواج في باقي الفص بأفكارهم من أج

معالجة المعلومات وتطويرها.

إسبًابرج ة (ع ً– خهط – قمم ):
إستراتيجية تعليمية تمر بثاله مراح رئيسية وهى تحديد ا حتياجات التعليمية للمتعلمين في أى

موضون يراد تعلم و لك من خالل التعبير عن احتياجاتهم الخاصة وتخطيطهم لألنشطة المناسبة ومن
ثم وضعهم فى مجموعات صغيرة على أساس تشاب

خالل األنشطة.

ا حتياجات التعليمية وقياس مستوى تعلمهم من

البفبرً الًيحض :
عملية هنية ينظم بها العق خب ارت بطريقة جديدة لح مشكلة معينة إ ويقاس بالدرجة التي
يحص عليها الطالب في مقياس التفكير الرياضي المستخدم في ه الدراسة.

الوف البحس ارسحس :

الصف التاسع األساسي أحد صفوف المرحلة األساسية من م ارحا التعلايم العاام التاي تبادأ مان الصاف

األول حتى الصف العاشر وتتراوح أعمار الطالب في ه ا الفص ما بين (  ) 16-14سنة.
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حهللمهلل الهللًاسة :

 الحهلل الممضمع  :اقتصر الحد الموضوعي على تدريس الوحدة الثالثة ( وحدة الدائرة ) من
كتاب الرياضيات الجزء األول المقرر على طالب الصف التاسع األساسي.

 الحهلل المبحا  :تم تطبيا الدراسة على عينة من طالب الصف التاسع بمدرسة النزلة األساسية
العليا (ا) للبنين.

 الحهلل الزمحا  :تم تطبيا الدراسة في الفص األول للعام 2014 -2013م بواقع  5حصص
أسبوعيا واستمر  3أسابيع.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
 احملور األول  :النظرية البنائية.
 احملور الثاني  :التعلم التعاوني .
 احملور الثالث  :اسرتاتيجية فكر -زاوج – شارك.
 احملور الرابع :اسرتاتيجية عرب – خطط – قوم .
 احملور اخلامس :التفكري الرياضي .
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الفول الاحا

اإلهحً الاظًم للهللًاسة

فااي ه ا ا الفص ا يسااتعره الباحااه مجموعااة ماان المحاااور ات الصاالة بموضااون الد ارسااة الحاليااة وقااد
أمكن تصنيفها إلى خمسة محاور هي:

 المحور األول  /النظرية البنائية.
 المحور الثاني  /التعلم التعاوني.
 المحور الثاله  /إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك).
 المحور الرابع /إستراتيجية (عبر -خطط -قوم).
 المحور الخامس  /التفكير الرياضي.

المحور األول /النظرية البنائية :
شهد البحه التر و خالل العقدين السابقين تحو ت رئيسية في النظر للعملية التعليمية من قب
الباحثين إ وتضمنت تلك التحو ت من إثارة التساؤل حول العوام الخارجية المؤثرة على التعلم مث

خصائص المعلم و إثارة التساؤل حول ما يجر بداخ عق المتعلمإ وأسند الباحثون لك إلى النظرية

البنائية وير أبو عا رة( " )16 : 2010أن المتعلم يعتمد على خبرات ومعارف السابقة كي يقوم ببناء
المعرفة الجديدةإ في وجود معلم ميسر ومساعد لبناء المعرفةإ من خالل القيام باألنشطة وما يستخدم

من استراتيجيات في الموقف التعليميإ وتشجيعهم على إنتاج تفسيرات متعددة لكي يصب التعلم ا

معنى لديهم" و كما عرفها عفان وأبو ملوح ( )339 :2006النظرية البنائية أنها " عملية تفاع بين
ثالثة عناصر في الموقف التعليمي :الخبرات السابقةإ المواقف التعليمية المقدمة للمتعلمإ والمناخ
البيئي ال

تحده في عملية التعلم؛ و لك من أج

بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدةإ تمتاز

بالشمولية والعمومية مقارنة بالمعرفة السابقةإ واستخدام ه

التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة

مواقف بيئية جديدة "وير أبوعود ( ") 16 :2006أن النظرية البنائية هي نظرية تر وية يقوم فيها

المتعلم بتكوين معارف الخاصة التي يخزنها بداخ عقل إ وأن المتعلم يكون معرفت

أما بشك فرد

أو جمعي بناء على معارف الحالية وخبرات السابقة إ حيه أن المتعلم يقوم بانتقاء وتحوي المعلومات
وتكوين الفرضيات واتخا الق اررات معتمدا على بنية المفاهيم التي تمكن من القيام ب لكإ و لك في

وجود المعلم الميسر للعملية التعليمية ويرى شالي ( ")16 :٢٠٠٣هي عملية استقبال تتضمن إعادة
بناء المتعلمين لمعاني جديدة داخ

سياا معرفتهم اآلنية مع خبرتهم السابقة و يئة التعلم "

ويرى زيتون(  ")212 : 2002أن البنائية عبارة عن عملية استقبال للتراكيب المعرفية الراهنةإ يحده

من خاللها بناء المتعلمين لتراكيب ومعاني معرفية جديدة من خالل التفاع النشط بين تراكيبهم
المعرفية الحالية ومعرفتهم السابقة و يئة التعلم .
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ويرى الباحه

النظرية البنائية بأنها نظري حديث في التدريس وتقوم على بناء المتعلمين

للمعارف من خالل التفاع النشط بين خبراتهم السابقة ومعرفتهم الحالية وايجاد حالة من التفاع
النشط بينهما فى ظ بيئة التعلم .
المكحهللئ الًئ سة للبللم ال احئ :

يأخ التعلم البنائي صورة خصوصية ب تميز عن التعلم في ظ النظريات األخرىإ فتظهر في

العديد من المبادئ التي حددتها دراسة الطناو ( )13-12 :2002إ ودراسة زيتون ( )20-19 :2003

إ ودراسة عبيد وعفان ( )134 -133 : 2003إ ودراسة الترتور ( )351 :2006ودراسة أبوعطا
( ) 38 :2013فيما يلي:

 .1التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضي التوج .
 .2المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم

المعنى.

 .3الهدف من عملية التعلم هو إحداه تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة
على خبرة الفرد.

 .4مواجهة المتعلم بمشكلة أو مهمة حقيقية تهيئ أفض ظروف للتعلم.

 .5تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفت من خالل عملية تفاوه اجتماعي
مع اآلخرين.

 .6إن فع بناء المعنى هو فع عقلي يحده داخ الدماغ.
 .7التعلم عملية تحتاج لوقت .

م از ح بمظرف ال احئ ة

بهللًيس الًيحض حهلل:

ي كر ك من عبيد ()183 :2004إ و علي ()262 :2005إ و رزا ( )22 :2008نواتت

متوقعة لتوظيف البنائية في تدريس الرياضيات منها:
 تنمية القدرة على ح المشكالت. -تنمية الثقة بالنفس .

 تنمية الوعي بالتعلم ال اتي والتعلم المستمر . تنمية مهارات ح المشكالت وا تصال في الرياضيات. اكتساب مهارات إدارة الوقت والحوار مع اآلخرين. -تساعد ك

متعلم على بناء المعرفة الرياضية من خالل التفاع

والمناقشات داخ الفص الدراسي .

بين الخبرات الحياتية

 تحقا البنائية في تدريس الرياضيات النشاط ال اتي للمتعلمإ والمهارات ا جتماعية لمجموعةالمتعلمين.
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 تنمي المفاهيم الرياضية والهندسية ومفاهيم القيمة المكانية. -تساعد في زيادة دافعية واهتمام المعلمين.

 -تساهم في زيادة تحسين قدرات المتعلمين التحليلية.

 تساعد على إتقان تعلم الحقائا والمفاهيم والتعميمات والنظريات والمهارات الدراسية.خوحئص الممقف البلل م م ق الاظًية ال احئ ة :
هناك عدة خصائص للنظرية البنائية والتي لها تأثير في المواقف التعليمية كما حددتها كال من

محمد (  ) 101-100 : 2004إالخزندار وعفان ( : )26-22 :2007

 .1تستلزم عملية التعلم عمليات نشطة إ يكون للمتعلم دور فيها حيه تتطلب بناء المعنى
 .2المعرفة ليست خارج المتعلم ولكنها تبني فرديا وجماعيا فهي متغيرة دائما.

 .3يأتي المعلم إلى المواقف التعليمية ومع مفاهيم إ ليس فقط المعرفة الخاصة بموضون معين إ
ولكن أيضا آراؤ الخاصة بالتدريس والتعلم و لك بدور يؤثر في تفاعل داخ الفص

 .4التدريس ليس نق المعرفة إ ولكن يتطلب تنظيم المواقف داخ الفص إ وتصميم المهام
بطريقة من شأنها أن تنمي التعلم.

 .5مراعاة الفروا الفردية بين المتعلمين و لك بتوفير فرص للتعليم تناسب الميول والقدرات
.

المختلفة .

 .6ا هتمام بالتقويم من إعداد نما ج أسئلة على مستويات عليا من التفكير بغره خلا
الشخصية المفكرة و المبتكرة.

المحمً الاحا  /البللم البلحما :
التعلم التعاوني أثرة واض

فى تفعي

الطالب وزيادة دافعيتهم للتعلم والمشاركة الفاعلة فى

إحداه تطور فى مستو الطالب ولقد تعددت تعريفات التعلم التعاوني حيه عرفها عواد (: 2008
) 14بأن أسلوب للتعلم يتم تحت إشراف وتوجي المعلم إ ويتم في تقسيم الطالب إلى مجموعات

صغيرة غير متجانسة تتكون ك مجموعة من ( خمس طالب ) يعم طالبها متعاونين ومتحملين

مسئولية تعلمهم وتعلم زمالئهم.

ويعرف المحيسن ( )143 :2007أن نمو ج تدريسي قائم على الفلسفة البنائية إ وفي يتم

التركيز على جع المتعلم محور العملية التعليمية إ فالمتعلم يقوم بمناقشة المشكلة وجمع المعلومات
التي يراها قد تسهم في ح المشكلةإ ثم مناقشة الحلول المقترحة مع باقي أفراد المجموعة إ ثم دراسة

إمكانية تطبيا الحلول بصورة علمية".
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وعرف صبر وتاج الدين )  " ) 123 : 2000بأن مجموعة المخططات التي ترسم مراح

وخطوات عمليتي التعليم و التعلم وفقا ألسس النظرية البنائيةإ والمدخ البنائي في التدريس" وترى
كوجك (" )2 :1992أن نمو ج تدريسي يتطلب من الطالب العم مع بعضهم البعه والحوار فيما

بينهم إ وأن يعلم بعضهم بعضا إ وأثناء ه ا التفاع تنمو لديهم مهارات شخصية واجتماعية وايجابيةإ

وهك ا يصب التعلم التعاوني جزءا من أساليب التدريس .

وير الباحه التعلم التعاوني بأنة نمو ج فاع فى للتدريس بحيه يعتمد روح أن يب ل ك فرد

جهدا للتوص لألفكار والحلول ثم المناقشة واعالن الفكرة التي توصلت إليها المجموعة كاملة.

البللم البلحما :
هللمً المللِم
ِّ
التعلم التعاوني في أن الموج والمتابع للطالب داخ غرف الفص إ
يتمث دور المعّلم في ّ
فالمعِّّلم ل الدور الفعالإ فهو القائد لسير الدرس التعاوني من خالل تخطيط وتنفي ا ستراتيجيات

المختلفة كتنظيم البيئة التعليمية المناسبةإ واألنشطة التعاونية التي تساعد الطالب على التحول
تعلم في جماعات معينةإ وهناك مهام يقوم بها المعّلِّم قب إ وأثناءإ
تعلم الصف كك إلى ّ
وا نتقال من ّ
وبعد الدرس التعاوني وهي كالتالي حسب دراسة (البهدل إ . ) 14 -12 : 2004
هللمً المللِم ق ل الهللًس البلحما :
للتعلم التعاوني.
 .1اختيار الدرس المناسب ّ
 .2عم صحيفة عم مناسبة للدرس بحيه تكون شاملة لجميع عناصر الدرس.
 .3تحديد المهارات التعاونية التي ستعملها من خالل ورش العم أثناء العم التعاوني.
 .4توفير الوسائ التعليمية المناسبة للدرس التعاوني
 .5تجهيز صحيفة المالحظة.

 .6ك لك تجهيز صحيفة المعالجة التي توزن نهاية الدرس التعاوني ليسج أعضاء المجموعة
اسيجابيات والسلبيات التي توصلوا اليها أثناء العم .

 .7تحديد خطة سير الدرس التعاوني والوقت المناسب لك خطوة من خطوات الدرس التعاوني.
هللمً المللِم أااح الهللًس البلحما :
 .1تشكي الطاو ت داخ الفص .

 .2توزيع الطالب على ورش العم بحيه يراعي الفروا الفردية" :ممتاز  -جيد جدا  -جيد-
ضعيف".
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 .3توزيع األدوار على أعضاء المجموعة" :قائد  -مقرر  -ملخص  -مشجع".
 .4أعطاء ك عضو في المجموعة رقما أو اسما معينا.
 .5شرح األهداف التي ستحقا في الدرس.
 .6تفقد المجموعات ومتابعتهم.

 .7مشاركة المجموعات أثناء العم على تقريب المعلومات.
 .8مناقشة المجموعات في الدرس والوصول لألهداف المحددة.
 .9تلخيص الدرس.

 .10توزيع صحيفة المعالجة على المجموعات في ورش العم لتسجي النتائت اسيجابية والسلبية
في المجموعة التعاونية.
هللمً المللِم كلهلل الهللًس البلحما :
 .1متابعة صحيفة العم ومقارنتها بالدروس الماضية ومالحظة مقدار تحسن أعضاء المجموعة
وتطور قدراتهم العقلية.

 .2متابعة صحيفة المالحظة التي سجلت فيها نشاطات الطالب من عم ومهارات.
الشًمط الماجب بما ًهح

البللم البلحما :

التعلم التعاوني يلزم إتبان الشروط التالية كما ( الديب  2005:إ :)102
عند إتبان أسلوب ّ
 .1أن يتوافر ا عتماد اسيجابي المتبادل بين أعضاء الجماعة.
 .2إتاحة الفرصة للتفاع المباشر بين أفراد الجماعة.

 .3ا ستفادة القصوى من إمكانيات ومهارات ك عضو من أعضاء الجماعة.
 .4أن يكون ك عضو في الجماعة مسئو يعهد إلي من أعمال.

 .5أن تتحقا األهداف ومهارات العم الجماعي بين أعضاء الجماعة.
التعلم التعاوني عن ستة طالب.
 .6أ يزيد حجم الجماعة في ّ
 .7يفض أن تكون الجماعة من مختلف القدرات غير المتجانسة.
 .8أن يكون جنس الجماعة من فئة واحدة.

التعلم التعاوني التي يتم استخدامها وفقا لطبيعة الموقف التعليمي.
 .9تحديد فنيات ّ
 .10أن يكون للتلمي إيجابية في العم مع زمالئ داخ الجماعة من أج تحقيا الفوز للجماعة.
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ممرزاهلل البللم البلحما :

التعلم التعاوني عن الطرا التعليمية التقليدية األخرى لعدة أسباب تطرا اليها ك من
يتميز ّ
دراس العارف ()167 :1996ودراسة بهلول ( )61 :2002ودراسة منسي ()191-190 :2003
ودراسة زيتون ( )116-115 :2003وهي كا تي :

 .1أن أهداف الجماعة تنصب نحو خلط ك فرد مع اآلخرين لبلوغ أجود األعمال وأفضلها.
 .2التعلم التعاوني يسه في تقلي األعمال التحريرية على المعلم.
 .3يقل من التعصب لل أر وال اتية .

 .4يساعد في فهم واتقان ما يتعلم الطالب من معلومات ومهارات.
 .5يساعد التعلم التعاوني في تنمية التفكير لدى األطفال عامة وتنمية مهارات التفكير الجماعي
لديهم بخاصة.

 .6تكوين روح المنافسة بين المجموعات وليس بين األفراد .

 .7أن األفراد يشتركون مباشرة في تحقيا المهارات ا جتماعية.
 .8أن المعّلِّم يالحظ الجماعات ويقدم لهم التغ ية الراجعة ليعملوا سويا.
 .9أن التفاع بين األفراد يساعد على المواجهة والمقابلة.

 .10ان يكون ا تجاهات اسيجابية نحو مجال الدراسةإ ويساعد على الصحة النفسية لألفراد مما
يجعلهم أكثر إسهاما في المجتمع وأسرن في بلوغ النضت ا نفعالي.

خوحئص البللم البلحما :

تلخصت خصائص التعلم التعاوني كما فى دراسة (البغداد وآخرون إ)191 :2005

 -1يتم تنفي من خالل مجموعة من اسستراتيجيات وليس من خالل إستراتيجية واحدة وه ا ما يميز
عن إستراتيجيات التدريس األخرى.

 -2مواقف التدريس التعاوني مواقف اجتماعيةإ حيه يقسم الطالب إلى مجموعات صغيرة يعملون
معا لتحقيا أهداف مشتركة من خالل مساهمة ك طالب في المجموعة بمجهود للتوص إلى
تحقيا األهداف.

 -3يقوم الطالب في مجموعت بدورين متكاملين يؤكدان نشاط وهما دو ار التدريس والتعليم في آن
التعلم
واحد بدافعية اتيةإ وبالتالي فإن الجهد المب ول في الموقف يمكن أن يؤد إلى بقاء أثر ّ
وانتقال .

التعلم التعاوني وقد يكون ه ا غير متوافر
 -4للمهارات ا جتماعية النصيب األكبر في إستراتيجية ّ
بنفس الدرجة في إستراتيجيات أخرى.
التعلم التعاوني فرصا متساوية تقريبا للطالب للنجاح
 -5يقدم ّ
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تعلم فعال فهي إستراتيجية تحقا كافة أنوان ومستويات األهداف التر وية بفاعلية
التعلم التعاوني ّ
ّ -6
وكفاءة.
 -7يؤد

إلى تجانس أفراد المجموعة الواحدة بغه النظر عن التباينات أيا كانتإ فالك يعم

معا يجمعهم ويدفعهم تحقيا أهداف .

 -8يركز على األنشطة الجماعية التي تتطلب بناء وتخطيطا قب التنفي إ وهنا يكون الطالب
يتعلمون كيف يتعاونون أثناء تعلمهم.
يتعلمو إ ب ّ
يتعلمون فقط ما يجب أن ّ
ّ

ويندرج تحت التعلم التعاوني العديد من ا ستراتجيات منها :استراتيجية فكر – ازوج -شارك
المحمً الاحلث  /اسبًابرج ا كً -زامج -شحًك:
تعد إستراتيجية فكر -زاوج -شارك من ا ستراتجيات التي يفضلها المعلم والتلمي فى العملية

التعليمية والتي تزيد من األنشطة والمشاركات الفاعلة ولقد عرفتها النجار (  " :) 13-12 :2013بأن
إستراتيجية ( فكر -زاوج – شارك ) توفر فرصا للتفكير الفرد إومن ثم يعره ك فرد ما فكر ب على

زمي ل إوتحرص على المشاركة التعاونية وعلى التعليم التبادلي بين اسقران كما أنها تضمن إسهاما لك

طالب الفص في العم إإلى جانب لك فإن للمعلم دور أساسي يتمث في اسعداد والتخطيط للعم به
أ ستراتيجي و لك قب

تنفي ها داخ

الفص إ ومن حيه تصور لطريقة تقسيم المجموعات واعداد

األنشطة التي سيكلف الطالب بهاإ وفي أثناء الدرس يتابع عم المجموعات ويرد على ا ستفسارات

ويستمع إلى المناقشات داخ المجموعات ويالحظ أداء الطالب ويقدم لهم تغ ية رجعة ويضيف أبو
غالي ( ":) 53 :2010أن ه اسستراتيجية

تختص بفئة دون أخرى إ أو بمادة دون أخرى إب

تصل لجميع الفئات التعليمية بكافة أنواعها مث مرتفعي ال كاءإو متوسطي ال كاء و و ال كاء

الضعيف إ أو حتى من لديهم بعه اسعاقاتإ حيه استخدمت ه

اسستراتيجية مع الطالب و

اسعاقة البصرية وكانت النتائت إيجابية لصال المجموعة التجريبية وتعرفها عبد الفتاح (:) 55 :2008
"أنها طريقة تدريسية مشتقة من التعلم التعاونيإ لها ثاله خطوات ثابتة ومتتالية (التفكيرإ والمزاوجة
والمشاركة ) حيه أن في خطوة التفكير يفكر ك تلمي بمفرد ( التفكير الفرد ) إ وفى خطوة المزاوجة
يفكرون في صور أزواج ( التفكير الثنائي ) إوفى خطوة المشاركة أما أن يشارك األزواج بأفكارهم باقي

الفص وتعرفها عبد الحميد (  ) 2006بأنها إحدى استراتيجيات التعلم النشط و المعنىإ وتمر ه

ا ستراتيجية بثاله خطوات هي (التفكير -المزاوجة -المشاركة ( إتبدأ بأن يطرح المعلم سؤا إ ويطلب

من الطالب أن يفكروا في فرديا لوقت محددإ ثم يعملوا ثنائيا ليناقشوا ويتبادلوا اآلراء واألفكارإ ثم

يشاركوا الفص بأكمل في أفكارهم التي توصلوا إليها حتى يجدوا حال للسؤال المطروح ويوض نصر

(2003إ  ":) 214بأنها إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني :فبعد أن يفكر ك تلمي بمفرد في معلومة
ماإ يفكر مع زميل ليكونا زوجا قد يجلس بجوار أو مقابال ل إ ثم تأتى المشاركة حيه يفكر ك زوج مع
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زوج آخر ليكونوا معا المر ع الطالبي؛ عندئ يمارس ك تلمي دو ار محددا وفا فلسفة التعلم التعاوني
ويرى حماد ( ) 193 : 2002بأنها عبارة عن إحدى استراتيجيات التعلم التعاوني النشط؛ التي تستخدم

لتنشيط ما لدى األفراد من معرفة سابقة للموقف التعليميإ أو سحداه رد فع حول فكرة ما؛ فبعد أن يتم
تأم فكرة ما في صمت لبضع دقائا يقوم ك زوج من الطالب بمناقشة ما توصال إلي ثم يشاركان

زوجا آخر من الطالب في مناقشاتهما حول الفكرة نفسهاإ وتسجي ما توصلوا إلي جميعا ليمث فكر
المجموعة.

اسساتراتيجية تساتخدم عقاب قياام المعلام بشارح

متوضا د ارساة ساليمان( )53: 2005أن ها

وعره معلومات أو مهارات للطالبإ وتتضمن تلك اسستراتيجية الخطوات اآلتية:
 .1التفكير في السؤال أو المشكلة التي يطرحها المعلم.

 .2المزاوجة  :حيه يطلب المعلم من الطالب ا نقسام ألزواج ومناقشة السؤال بينهم.

 .3المشااركة :حياه يطلاب المعلام مان األزواج عاره الحلاول التاي توصالوا لهاا وأفكاار حاول
السؤال.

وياارى الباحااه إن اسااتراتيجي ( فكاار – زاوج – شااارك )":إسااتراتيجية مناقشااة تعاوني ا تماار بااثاله
مراح رئيسي و هي أن يفكر الطالب بمفرد ومن ثم المزاوجاة ماع زميلا ثام مشاارك األزواج فاي بااقي

الفص بأفكارهم من أج معالجة المعلومات وتطويرها وتدون ه األفكار بحيه تكاون فكارة المجموعاة

كك .

ممرزاهلل اسبًابرج ا ( كً -زامج  -شحًك )

عمل ا البللم :

أكدت الدراسات التر وية مث و و ودراسة ) Gregory & Parry 1995إ ) ودراسة ( Jones

 1998و دراسة  Gunterإ ) 1999 ( etalودراسة  )2003( Szeszeودراسة & Costa
2004( Calickإ ) 42ودراسة لطف هللا ) ) 2004وبأن إستراتيجية (فكر -زاوج – شارك ) تتميز
بما يلي:

 .1تتي الفرصة للتالمي كي يكونوا نشطين فعالين في عملية تعلمهم مما يساعد على بقاء أثر التعلم.
 .2تساعدهم في اختبار أفكارهم قب المغامرة بها أمام تالمي الفص

 .3تزيد من عملية التحصي الرياضي وتنمي مستويات التفكير العليا.
 .4تساعد الطالب على بناء معارفهم خالل مناقشاتهم الثنائية والجماعية.

 .5وقت التفكير يساعد على إطالا أكبر عدد من األفكار وا ستجابات األصيلة.
 .6تس اااعد كا ا ما ان

الط ااالب

المن اادفعين

والمنط ااوين

ف ااي

و لك نتيجة توفير بيئة حرة خالية من المخاطرة في عملية التعلم.

التغل ااب

عل ااى

مش ااكالتهم

 .7تزيد من الدافعية للتعلم وتنمي الثقة في نفس المتعلمين وتعطي الفرصة للجميع للمشاركة .
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 .8تساعد على بناء الشخصية والقدرة على التفسير وايجاد العالقات بين النتائت.

 .9تدعم بعه عادات العق المنتجة مث ا ستمان بفهم وتعاطف إ التحكم في ا ندفان والتفكير
التعاوني.

 .10تدعم مهارات ا تصال والتواص اللفظي وتتي فرص التدريب على بعه المهارات ا جتماعية
المرغوبة .

هللمً المللم

اسبًابرج ا كً زامج شحًك :

دور المعلم في إستراتيجية) فكر -زاوج  -شارك ( إيجابي ونشط وليس سلبا وأكدت دراسة أبو

غالي( )59-58 :2010إ أن المعلم ل عدة مهام يقوم بها من أهمها:

 .1طرح سؤال أو مشكلة ات نهاية مفتوحةإ و لك ستثارة تفكير الطالب في مشكلة أو ظاهرة معينة.

 .2من الطالب دقيقة أو اثنتين للتفكير في اسجابةإ وفي ه المرحلة على المعلم أن يراعي تفكير
المتعلم لوحد دون ا ستعانة بأحد.

 .3تجميع الطالب في ثنائيات لمناقشة اسجابة ومشاركة األفكارإ ويناقش ك طالب مع زميل ما
توص إلي .

 .4من الطالب فرصا لمشاركة اسجابات مع مجموعة صغيرة أو الصف بالكام .

 .5المعلم يشرف على ما يدور داخ الفص ويرشد ويوج الطالب نحو اسجابة الصحيحة.

 .6يوزن المعلم الطالب إلى مجموعات النقاش إ ويعم على أن يكون هناك تباين في ك مجموعة.
 .7يتحكم بالمدة الزمنية لك مرحلة من مراح إستراتيجية(فكر -زاوج – شارك(.

هللمً الهحلب

إسبًابرج ة ( كً – زامج – شحًك( .:

يختلف دور الطالب في ظ استراتيجي ( فكرإ زاوج إ شارك ) عن دور في التعليم التقليد إ

وه ا ما أكدت دراسة عبد الفتاح ( )66 :2008حيه تغير دور الطالب من مجرد متلقي سلبي

للمعلومات من قب المعلم إلى دور المشارك النشط والباحه اسيجابي المتعاون؛ فأصب هو محور
العملية التعليميةإ ويمكن تلخيص أدوار التلمي وفا استراتيجي ( فكر  -زاوج – شارك )

فيما يلي:

 .1التفكير الفرد في ح المشكلة المطروحة من قب المعلمإ وتنشيط ما عند من معلومات وخبرات
سابقةإ وتوظيفها في التوص إلى ح للمشكلة.

 .2ا شتراك بفعالية في المناقشات الثنائية والجماعية التي تهدف إلى التوص إلى منتت نهائي يتفا
علي جميع أفراد المجموعة.
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 .3عره ك تلمي ألفكار وآرائ ومقترحات إ ومساعدة اآلخرين في إنجاز المهام المطلوبة.

 .4التدريب على ا ستمان الجيد لتعليقات وآراء اآلخرينإ وممارسة المناقشة الهادئة والهادفةإ وا لتزام
بالهدوء وا نضباط داخ الفص إ وا ستمان إلى توجيهات وارشادات للمعلم.
المحمً الًاك  /اسبًابرج ا (ع ً – خهط  -قمم):
تعاااد اسسا ااتراتيجية ما اان ا سا ااتراتجيات الفاعلا ااة والتا ااي تعتم ااد علا ااى بنااااء الطالا ااب معرفت ا ا بنفس ا ا

وتطويرهااا وتاار أبااو عااا ر (")27 :2010أ ن إسااتراتيجية ( عباار – خطااط  -قااوم) تشااتم

ثاااله

خطوات رئيسي تعتمد على تحديد ا حتياجات التعليمية للمتعلمين في أ موضون يراد تعلم و لك من
خاالل التعبيار عان احتياجااتهم الخاصاة إ واختياار األنشاطة المناسابة لهام إومان ثام وضاعهم فاي
مجموعات صغيرة على أساس تشاب احتياجاتهم التعليمية وقياس مستوى تعلمهم.

ويرى عفان والجيش (  ")170 : 2008أن ه اسستراتيجية تعتمد بصورة مباشارة علاى تحدياد

ا حتياجات التعليمية لك متعلم عن الموضون المراد تعلم إ واتاحة الفرصة أمام المتعلم للتعبيار عان

احتياجاتا التعليمياة بنفسا إواختيار األنشاطة المالئماة لتلاك ا حتياجاات إ ووضاع المتعلماين فاي
مجموعات طبقا للتشاب في احتياجاتهم الخاصة.

ويوض حبيب ( " )13 :2004أنها إستراتيجية تعليمية تعم على تيسير التعلم من خالل تحديد

احتياجا ت الماتعلم فاي موضاون الاتعلم والعما علاى مقابلاة ا حتياجاات مان خاالل إعاداد خبارات تعليمياة
متنوعاة إ ويساتخدم فاي تعلمهاا طارا وأسااليب تعليمياة متعاددة ومناسابة لطبيعاة ها الخبارات إ ويارى

المتعلم أن المرور خالل ه الخبرات يقاب ما لدي من احتياجات تعليمية تجا موضون التعلم.

ويعرف الباحه إستراتيجية (عبر –خطاط-قاوم ) :إساتراتيجية تعليمياة تمار باثاله م ارحا رئيساية

وهااى تحديااد ا حتياجااات التعليميااة للمتعلمااين فااي أى موضااون ياراد تعلما و لااك ماان خااالل التعبياار عاان
احتياجاتهم الخاصة وتخطيطهم لألنشطة المناسبة ومن ثم وضعهم فاى مجموعاات صاغيرة علاى أسااس

تشاب

ا حتياجات التعليمية وقياس مستوى تعلمهم من خالل األنشطة.

أههللاف اسبخهللام إسبًابرج ة (ع ً –خهط-قمم):
 .1تنمي القدرات اللفظية للمتعلمين من خالل التعبير عن احتياجاتهم الخاصة وتحديدها .
 .2تساعد على تنشيط الجانب األيسر من الدماغ من خاالل التخطايط لتلبياة ا حتياجاات الخاصاة
لك متعلم .

 .3تجع المتعلم يخوه في التفاصي الدقيقة المتعلقة بمهام التعلم  ( .حبيب إ)25 :2004

17

الاظًية المهللعمة إلسبًابرج ة( ع ً – خهط – قمم) :

ت ارى ك ا ماان د ارسااة(Nsesإ) 1996 : 38إ د ارسااة (HankesإJإ )1996:452- 458إ

ودراسة (LindإKإ ) 2000:16إودراسة ( حبياب إ  )15: 2004إ ود ارساة أباو عاا ر ( )28: 2010
 :أن هناك ما يدعم استخدام إستراتيجية (عبر-خطط-قوم) مث :

 .1يتشاجع اسنساان ويتولاد لديا الرغباة لاتعلم األشاياء مثا ( المهان -العلاوم – المفااهيم) عنادما
يشعر بأن في حاجة إليها أو أنها تساهم في سد نقص معرفي لدي .

 .2األنشاطة والخبارات التعليمياة التاي تفاره علاى الماتعلم تجعلا يعاره عان الاتعلم خاصاة فاي
المرحلة الثانويةإ (التي تشهد مرحلة المراهقة بما فيها مان تمارد الماراهقين ضاد الكباار وخاصاة
أصحاب القرار .

 .3يسم المتعلم بإدخال خبارات جديادة الاي البنااء المعرفاي لا مان خاالل ماا يقاوم با مان أنشاطة
بنائية يشارك في اقتراحها وتصميمها مع المعلم.

 .4مهارات عمليات العلم هي نفسها مهارات التفكير العلمي إ وهاي التاي تسام للماتعلم باكتسااب
المفاهيم الجديدة واضافتها إلى البناء المعرفي الخاص ب .

 .5غالبا ما تتشاب ا حتياجات التعليمياة للمتعلماين الا ين لاديهم نفاس الانمط الاتعلم إ فاي بعاه
الحا ت القليلة.

 .6رغبة المتعلم في التعلم واكتساب المعرفة من خالل حاجات ل لك.

 .7عملية التعلم تكون ات معنى إ ا شارك المتعلم في التخطيط لألنشطة.
م از ح اسبًابرج ا " ع ً  -خهط  -قمم ":
تمتاز إستراتيجية " عبر _ خطط _ قوم " بما يلي:-
 .1إتاحة الفرصة أمام المتعلمين للتعبير عن احتياجاتهم التعليمية المختلفة.

 .2إتاحة الفرصة أمام المعلم لبناء خبرات وأنشطة تعليمية في ضوء احتياجات المتعلم التعليمية.

 .3اكتشاف المعرفة المسبقة الموجودة لدى المتعلمين وفحصها لمعرفة ما إ ا كانت صحيحة
علميا فيتم البناء عليها إام غير صحيحة فيتم تعديلها قب اكتسابهم المزيد من المعرفة.

 .4توفير فرص عديدة أمام ك من المتعلم والمعلم لبناء جسر من العالقات بين المعرفة الموجودة
أو ما تم دراست من قب و ين المعرفة الجديدة إ و لك لتدعيم الهيك المعرفي للمتعلم وتقويت .

 .5إشراك المتعلم في وضع أهداف تعلم وتخطيط األنشطة والخبرات التي علي التعلم من خاللها
يزيد من اهتمام ودافعيت للتعلمإ مما يدفع ليس إلي التعلم فقط ب إلي إتقان ما يتعلم إ
وك لك جعل مسئو عن تعلم ( حبيب إ.) 27-26 : 2004
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المحمً الخحمس /البفبرً الًيحض

البفبرً :

لقد ميز هللا عز وج اسنسان بنعم كثيرة ومن أهمها ميز العق إ كي يتمكن من التفكير في

ملكوت هللا ودعا إ إلي التفكير في خلق حيه قال تعالي "وفي أنفسكم أفال تبصرون "( )21ال اريات.
ولقد اختلف العلماء والباحثون في تحديد تعريف مشترك للتفكير .

حيه يرى جروان ( )40 :2011أن التفكير يبدأ عادة عندما

يعرف الفرد ما ال

يجب عمل

بالتحديد وان التفكير مفهوم مجرد كالعدالة والظلم والكرم والشجاع ويضيف عامرإ ومحمد (:2008

 )16أن مفهوم مجرد ينطو على نشاطات غير مرئية وغير ملموسة إ وما نالحظ إ أو نلمس هو

في الواقع نواتت فع التفكير إسواء كانت بصور مكتوب إ أو منطوق إأو حركي إأو مرئي ويرى أبو

جاللة ( )16 :2007أن التفكير نشاط عقلي غير مباشر يرتبط بالنشاط المعرفي لإلنسان وينطلا من

الخبرة الحسية الحية إ ومن خالل تنعكس العالقات بين الظواهر واألحداه واألشياء في شك لفظي

رمز ويضيف الجم ( ")25 :2005ان التفكير هو لك الشيء ال

ال

يجع للحياة معنى إأ

هو عملي

واعية يقوم بها الفرد عن وعي وادراك ولكنها

الوعي إ أ أن عملية التفكير عملية فردية لكنها
ا جتماعي والسياا الثقافي ال

يحده أثناء ح المشكلةإ وهو
تستثني

تتم بمعزل عن البيئة المحيطة ب تتأثر بالسياا

تتم في

وترى دجاني ( )54 : 2005التفكير عملية هنية نشطةإ وهو نون من الحوار الداخلي المستمر

مع ال ات أثناء القيام بعم إ أو نشاط هني بسيط كما هو الحال في أحالم اليقظة وقد يكون أم ار بالد
التعقيد كما هو الحال عند ح المشكالت واتخا الق اررات ويعرف غباين (" )18 :2004التفكير بأن

سلسلة من النشاطات العقلي التي يقوم بها الدماغ عندما يتعره لمثير يتم استقبال عن طريا واحد

أو أكثر من الحواس الخمس" ويعرف أبو شمال (" )205:2003التفكير بأن عملية عقلية معرفية
تعبر عن العالقات بين األشياء وهو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ

اسنسان عند التعره لمثير ما يهدف الحصول على نتيجة أو قرار أو ح مشكلة إ وأهم مهارات
التفكير هو التفكير ا ستد لي بشقي ا ستقرائي وا ستنتاجي

ويضيف عبيد وعفان ( ":)23:2003أن التفكير عملي عقلي

هني يتم بواسطتها الحكم على

واقع األشياء إو لك بالر ط بين واقع الشئ والمعلومات السابقة عن لك الشئإ مما يجع التفكير

عامال هاما في ح المشكالت" ويعرف زيتون ( ) 6 :2003التفكير بأن "مجموعة من العمليات أو
المهارات التي يستخدمها الفرد عند البحه عن إجابة لسؤال أو ح مشكلة أو بناء معني أو التوص

الي نواتت أصيلة لم تكن معروفة ل من قب إ وه

معالجات تعليمية معينة .
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العمليات أو المهارات قابلة للتعلم من خالل

وتوص الباحه مما سبا إلى أن

يوجد تعريف واحد للتفكيرإب هناك الكثير من تعريفات

التفكيرإ و التي تختلف فيما بينهاإحيه ك عرف التفكير من وجهة نظر دراست إ إ

أن جميع

التعريفات تصب في نفس المجال .

ويعرف الباحه التفكير عملية هنية ينظم بها العق خبرات بطريقة جديدة لح مشكلة معينة إ

ميقاس بالدرجة التي يحص عليها الطالب في مقياس التفكير الرياضي المستخدم في ه الدراسة.

خوحئص البفبرً :

التفكير الجيد هو التفكير ال

يحكم علي من خالل النتائت التي تدل علي إ حيه أشارت

دراسة ودراسة المجبر () 22 : 2000إ ودراسة أبو شمال (  ) 22 : 2003عبيداتإابو
السميد( )56 :2007إلى خصائص التفكير اآلتية:

 .1نتائت موثقة إ قابلة للتصديا بسبب وضوحها ودقتها .

 .2يطرح الطالب أراء أكثر انفتاحا إ وأكثر شمو إ وأكثر عموما .
 .3يقود الطالب إلي ق اررات أكثر نضجا ورشدا لتحسين الحياة .

 .4يؤد عند الطالب إلى فكر نقد دقيا وأحكام نقدية تتسم بالقوة والصواب .
 .5ينطلا التفكير من الخبرة الحسية إ ولكن

ينحصر فيها ب يحتاج إلي خبرات سابقة .

 .6التفكير عملية شعورية ( واعية ).

 .7التفكير مظهر من مظاهر النشاط اسنساني مثل في نشاط سلوكي آخر.
 .8التفكير نشاط يحده في العق بمعنى أن نشاط مضمر ضمني كامن

يمكن مالحظت مباشر إ

ولكن نستدل علي من أثر إ شأن في لك شأن التكوينات الفرضية والمشكلة هنا في كيفية

وصف ه العمليات المضمرة .
 .9التفكير عم

هادف ينشأ عندما يكون لدى الفرد موقف مشك

يوج نشاط إلى الح

أهم ة بلل م البفبرً :
يلي:

.

ترى السرور (  )271 :2000و سعاد ( )77: 2003أن من أهمية تعليم التفكير ترجع الى ما

 .1إتاحة رؤية األشياء للطلبة بشك أوض وأوسع وتطوير نظرة أكثر إبداعا في ح المشكلة
بشك أوض وأوسع .

 .2إتاحة الفرصة للطلبة لكي يفكروا تفكي ار ايجابيا وهو التفكير ال
 .3تحوي الطلبة إلي مفكرين منطقيين .

يوص إلي أفكار جديدة.

 .4إعداد الطلبة للتنافس على الفرص التعليمية والوظائف وا متيازات .
 .5اكتساب المعرفة الجديدة واستبدال المعرفة القديمة لها .
20

 .6مساعدة الطلبة في ا نتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة توظيفها في استقصاء
لمعالجة المشكالت الحقيقية في عالم الواقع .

 .7تنمية مفهوم ال ات وتقوية مشاعر ا نتماء واسحساس بالمسئولية نحو المجتمع .

 .8تحرير عقول الطالب وتفكيرهم من القيود على ا جاب على األسئلة الصعب والحلول

المقترحة للمشكالت العديدة التي يناقشونها ويعملون على حلها أو التخفيف من حدتها

 .9اسلمام بإهمي العم الجماعي بين الطالب وأثار التفكير لديهم .
مهحًاهلل البفبرً:
ك موقف تعليمي يقوم ب المعلم بغره تعليم طالب من األجدر ب أن يعلم مهارات التفكير

الرياضيإ وأن تكون تلك المهارات جزءا أصيال من تفكير الطالب في ح التدريبات والمسائ  .ويشير
أبو شمال ( )206 :2003إلى مجموعة من مهارات التفكير:

 .1مهارات جمع المعلومات وتنظيمها وتشم المالحظة إ المقارنةإ التصنيفإ الترتيب و تنظيم
المعلومات.

 .2مهارات توليد المعلومات :وتشم الطالقة إ المرونةإ وضع الفرضياتإ و التنبؤ في ضوء
المعطيات.

 .3مهارات تقييم المعلومات  :وتشم النقد إ التعرف على األخطاء والمغالطات و مهارات ا ستد ل
(ا ستد ل ا ستقرائيإ وا ستد ل اسستنتاجيإ ا ستد ل التمثيلي )

 .4مهارات التفكير فوا المعرفي :ويشم التخطيط والمراقبة والتقييم.
المللم مبام ة البفبرً:

أشارت ك من دراسة غباين ( )22-21 : 2004و دراسة عامرإمحمد( )51-50 :2008و

دراسة إبراهيم( )30-27 :2009ودراسة 2010 ( Breen& O'Sheaإ) p39-49الي ان يوجد
سلوكيات يجب أن يتحلى بها المعلمون من أج توفير بيئ صفي مناسبة لتنمي التفكير:

إن الرضا عن عملية التعلم لن يحده باستخدام الوسائ التقليدية التي تعتمد على المعلم دون

أ

دور للطالبإ حيه يحرص على معلومة جاهزة دون أ

تعب على اعتبار أن المعلم مصدر

المعلومات الوحيد للطالبإ والطالب يتعلم عندما يعطي الفرصة ليكشف ويبحه عن المعرفةإ فالتعلم

من خالل البحه وا كتشاف يمكن أن يتحقا في صف مثير للتفكيرإ وأن الطرا واألساليب التي

يستخدمها المعلمون يجب أن تكون محور إثارة التفكير في الصف إ أما السلوكيات الواجب التحلي بها

فتتمث فيما يلي:

 .1ا ستمان وتقب أفكار الطلبة بغه النظر عن درجة موافقتها ل .
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 .2احترام ومراعاة الفروا الفردية بين الطلبةإ وا نفتاح على األفكار الجديدة والفريدة التي تصدر
عنهم.

 .3تشجيع المناقشة والمشاركة والتعبير عن وجهات النظر.
 .4إعطاء وقت كاف للتفكير في النشاطات التعليمية.

 .5تثمين أفكار الطالب والتنوي بقيمة األفكار التي يطرحونها.

 .6السماح بالعم والتعلم والتعاون دون إخضان لك للدرجات.
 .7إعطاء تغ ية راجعة مساعد .
البفبرً الًيحض :
الرياضيات لها طبيعة مزدوجةإ فهي علم وطريقة للتفكير وهي توفر أيضا نهجا فريدا لوصف

وفهم الواقعإ ويعرف أبو زين ( )404: 2010التفكير الرياضي بأن نمط من أنماط التفكير ال

يقوم ب اسنسان عند تعرض لموقف رياضي والتي يتمث في احد المظاهر التالية استقراء إ استنتاجإ

تعميمإ تعبير بالرموزإ برهان إ منطا رياضي إ تخمين إ نم ج .

ويضيف المالكي (" ) 1 : 2010التفكير الرياضي عبارة عن نشاط عقلي الهدف من استخدام

ك أو بعه التفكير عند مواجهة المشكالت الرياضية والتعام مع التمارين الرياضية المختلفةإوتحدد

عدة صور مهارات تتعلا بالعمليات العقليةإ وهي :ا ستقراءإا ستد ل إ التعبيرإ بالرموز إ التفكير

العالقي إ التصور البصر المكاني إ البرهان الرياضيإويحده ه ا النون من التفكير عندما تواج

الفرد مشكلة يصعب حلها بالطرا البسيطة أو المباشر ويعرف األغا( ) 8 : 2009بأن أسلوب يتم
بواسطت ح المشكالت الرياضي

هنينا من خالل المقدمات في السؤال ومن أهم مظاهر ا ستقصاء

وا ستقراء ا ستنتاجي والمنحنى العالئقي والتعبير بالرموز وح المسأل .

ويرى ابراهيم( " )28 :2007أن التفكير الرياضي هو األساس والركيزة

نطالا الرياضيات

انطالقا بال حدودإ فيما يختص ويرتبط بقوتها وجمالهاإ وعلينا أن نتصور عمال اليا نمطيا في مجال
الرياضيات كعلم إ أو الرياضيات كمنهت دون أن يالزم تفكير رياضي رصينإ فإن النتيجة النهائية

له ا العم من المتوقع أن يشو ها الخطأ وعدم السالمةإ وهو ما يعطي للرياضيات قوتها وجمالها
الحقيقيين.
أههللاف بلل م البفبرً الًيحض :

ترى السرور (  )271 :2000أن من أهداف تعليم التفكير الرياضي:

 .1إعداد اسنسان إعدادا صالحا لمواجهة ظروف الحيا إ ليتاح ل المجال كتساب المهارات التي
تجعل قاد ار على تلمس الحلول للمشكالت التي تط أر على حيات .
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 .2تعلم القدرة على التحلي المنطقي واتخا الق اررات بشك مناسب.

.

 .3التصرف بمسؤولية وبشك فعال.

 .4إدارة شؤون الحياة واألفراد بكفاءة ونجاح.
مهحًاهلل البفبرً الًيحض :

قام العديد من الباحثين بوضع تعريف للتفكير الرياضي وتحديد أنماط ومهارات بصورة واضحة

إ يسه معها العم على تنمية التفكير الرياضي وا رتقاء ب لدى الطلبة إ بالبحه وا ستقصاء حول

الصفات والخصائص والمالم المميزة لتفكير األفراد ال ين لديهم مستوى عال من القدرة الرياضية

ولكن على الرغم من تلك المحاو ت إ فإن

يمكن وضع إطار منطقي يوض جميع أنماط ومهارات

التفكير الرياضي ( .الخطيب إ ) 27 : 2006إوقد اشار ا غا (  ) 23 :2009ودراس ابو شمال

(  )26: ٢٠٠٣إلى مجموعة من مهارات التفكير:

 .1مهارات جمع المعلومات وتنظيمها  :وتشم المالحظة إ المقارنة إ التصنيف إ الترتيب
وتنظيم المعلومات.

 .2مهارات معالجة المعلومات وتحليلها  :وتشم التطبيا إ التفسير إ التلخيص والتعر ف على
العالقات واألنماط.

 .3مهارات توليد لمعلومات  :وتشم الطالقة إ المرونة إ وضع الفرضيات إ إيجاد الفرضيات
والتنبؤ في ضوء المعطيات.

 .4مهارات تقييم المعلومات  :وتشم

النقد إ التعرف على األخطاء والمغالطات ومهارات

ا ستد ل ( ا ستد ل ا ستقرائي إ وا ستد ل ا ستنتاجي إ ا ستد ل التمثيلي(.

 .5مهارات التفكير فوا المعرفي  :ويشم التخطيط والمراقبة والتقييم.
أامحط البفبرً الًيحض ممهحًابا:

أمال  :االسبق اً :
ويعرف

سليم ( ) 53 :2012بأن عملي عقلي يتم من خاللها فحص الحا ت الفردي

وتحليلها شتقاا القاعدة العام إ ويعرف ابو زين

(  )150 :2003بأن عملي عقلي يتم بها

استنتاج الحال العام من الحا ت الخاص إ ويرى العطروني ( )94 : 1986أن احد األنماط

الرئيسية للتفكير ا ستد لي وهو من أهم أنوان التفكير الخاص بماد الرياضيات واكتشافها ألنها تعتمد

أساسا على التحلي ألدرك الخصائص والوصول إلي الخصائص العام المشترك
معين او عام محدد .
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ستخالص حال

وينقسم ا ستقراء من حيه الوصول الي النتيج كما كر عبيد وعفان ( )47 :2004إ
وجروان ( )309-308 : 2002الي نوعين:

 -استقراء تام  :ويكون بسرد ك أفراد المجموعة فردا فردا ثم الوصول الي القاعد او التعميم.

 استقراء ناقص  :وهو الوصول إلي القاعدة العامة بفحص عدد الحا ت الفردية وليس كالحا تإ ومن المالحظ ان ا ستقراء الناقص هو الشائع استخدام في معظم المواد الدراسي
خصوصا في الرياضيات.

احا ح:البل رً

كحلًممز يعرف الطوي (  ) 90 :1991بأن أسلوب يقوم على ا ستخدام الرموز في التعبير

عن المعطيات اللفظي أو األفكار الرياضية إ كما يعرف ك عبد الحفيظ ( )126 :1992إ وأبو زينة

(  ) 150 : 1986بأن استخدام الرموز في التعبير عن األفكار أو المعطيات اللفظية إ وعلى لك

يعرف الباحه مهارة التعبير بالرموز بأنها قدرة المتعلم على التعبير عن األفكار أو المعطيات اللفظية

أو المسائ باستخدام الرموز الرياضية.
ومهار التعبير الرمز

تكسب مادة الرياضيات سمة الدقة واسيجاز والتجريد إ وهى أهم ما يميز

الرياضيات عن غيرها من المواد إ ب تحتاج المواد األخرى للرياضيات سكسابها ه السمة وتعد من

أهم مهارات القراءة الرياضية التي يجب أن يتقنها ك الطالب لتساعدهم على الفهم .
احلاح :حل المشبالهلل

لح المشكالت أهمية خاصة في تدريس الرياضيات إ ويفض أن تكون المشكالت ات عالقة
باهتمامات الطالب وبالحياة العملية إ ويعرفها راشد وخشان ( )100 :2009بانها عملي

يستخدم فيها

الفرد معلومات سابق مهارات مكتسب لتلبي موقف غير عاد يوجه إوعلي أن يعيد تنظيم ما تعلم
سابقا ويطبق على الموقف الجديد ال

يواجه إ ويرى الهويد (" )196 -195 :2006أن ح

المشكالت يختلف عن ح المسائ إ حيه أن ح المسألة قد يتطلب استخدام قانون وا ا طبا القانون
بالشك الصحي فإن الشخص يص إلى نتائت صحيحةإ أما في ح المشكلة فإن مهارة الفرد يجب

أن تتعدى استخدام وتوظيف القوانين والقواعد سيجاد الح المناسبإ وقد يتطلب الوصول إلى ح
صحي واقتراح بدائ جديدةإ وان مهارة كه

تتطلب الممارسة والتدريب على ح أكبر عدد من

المشكالت سواء داخ المنهاج أو من الحياةإ ويرى الخليف ( ")154 :2005ح المشكالت بأن
عبار عن النشاط واسجراءات التي يقوم بها المتعلم عند مواجهت لموقف مشك

الصعوبات التي تحول دون توصل الي الح .

24

للتغلب على

أههللاف حل المشبالهلل الًيحض ة :

يرى الكثير من التر ويين ان الهدف العام من تدريس الرياضيات هو مساعد المتعلم للحصول على
المعارف والمهارات التي تجعل قاد ار على ح مشكالت الحياتي إ وتمكن

من متابع دراست

وا ستمرار في التعلم ال اتي (راشد وخشان )130 :2009ويعتبر الهدف ا ساس من ح المشكالت

في الرياضيات هو تدريب الطالب على بعه الطرا وا ساليب التي تساعدهم على ح المشكالت
بوج عام .والتي حددتها العامر(  )41-40 : 2009بما يلي :
 .1تطوير طرا وأساليب التفكير والتعليم المنطقي .

 .2تحصي طرا وأساليب ح المشكالت التي بدونها

يكتم التعليم

 .3تعليم الرياضيات .
 .4معرف

الطالب الموهو ين .

ًاكلح  :االسباكحط
يسير التفكير ا ستنباطي في ا تجا المضاد للتفكير ا ستقرائيإ أ أن في التفكير ا ستنباطي
يستدل على خصائص أو عالقات حول أشياء خاصة من مبادئ عامةإ وتعتبر نظريات الهندسة

و رهنتها في مدارس التعليم العام مثال للتفكير ا ستنتاجي .حيه تعد مبرهنات الهندسة أسسا عامة

ألن صحتها ثبتت بالبرهانإ ويعتبر ك تمرين قضية خاصةإ وينطبا ك لك القول على جميع عالقات
وقوانين الرياضياتإ وعند استخدام أسلوب التفكير ا ستنباطي يجب مالحظة أن ك خطوة من

خطوات

بد أن تستند إلى قضية صادقة.

ويرى مصطفى ( )236 :2002أن" تنمية التفكير ا ستنباطي يؤد إلى التفكير ا بتكار لدى

الطالب إ وعرف صالح ( )474 : 2003إلى أن" التفكير ا ستنباطي هو عملية استد ل منطقيإ
تستهدف التوص

ستنتاج ما أو معرفة جديدة با عتماد على فروه أو مقدمات موضوعة

ومعلومات متوافرةإ وتضم المهارات الفرعية اآلتية :

استخدام المنطا -التعرف على التناقضات في الموقف -تحلي

القياس المنطقي -ح

مشكالت قائمة على إدراك العالقات المكانية".
خحمسح  :ال ًهحن الًيحض :
عرف عبد القادر (  )44 :2010ان عبار عن سلسل من التقارير المتصل والموج نحو اثبات

صح ا ستنتاج المطلوب  .ويرى المشهروا (  ) 97 :1999ان البرهان الرياضي عبار عن معالج

لفظي او رمزي تتمث في تتابع العبارات إ تسنبط ك منها من سابقتها استنادا الي شواهد معترف

بصحتها مت المسلمات والنظريات والمعطيات .
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واوض بيوتير (butierإ ) 1971:197أن البرهان هو مقالة صممت لإلقنان إ أو هو دلي

أو تقديم بين إ تؤد إلي ا قتنان أو تولد ا عتقاد.
مهحًاهلل ال ًهحن الًيحض :

كر متولي (  ) 216 :1995خمس مهارات للبرهان الرياضي:
أ -مهارة التحلي  :وتشم المهارات الفرعية التالية:
 .1رسم شك تقريبي للمشكلة الرياضية.
 .2التمييز بين المعطى والمطلوب.

 .3تحديد المعطى في صورة رمزية.
 .4تحديد المعطى في صورة رمزية.

ب -مهارة استنتاج العالقات:

 .1اشتقاا نتائت من المعطى مع بيان السبب.
 .2اشتقاا نتائت جديدة من معلومات سابقة مع بيان السبب.

ج -مهارة الوصول إلى الفكرة العامة للح :

 .1تحديد العالقة بين المعطى والمطلوب.
 .2الر ط بين النتائت التي نص إليها.

د -مهارة الح بأكثر من طريقة أو أسلوب:
 .1تنويع استخدام أساليب البرهان الرياضي عند ح المشكالت الرياضية.
 .2استخدام أكثر من طريقة من طرا البرهان عند ح مشكلة رياضية.
ه -مهارة مراجعة الح :

 .1الحكم على سالمة الخطوات المتبعة في البرهان الرياضي من الناحية المنطقية.
 .2الحكم بصحة أو خطأ برهان من الناحية الرياضية مع بيان السبب.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 احملور األول  :دراسات تتعلق بإسرتاتيجية فكر-زاوج-شارك.
 احملور الثاني :دراسات تتعلق بإسرتاتيجية عرب-خطط-قوم.
 احملور الثالث  :دراسات تتعلق بالتفكري الرياضي.
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الفول الاحلث
الهللًاسحهلل السحكقة

ف ااي ها ا ا الفصا ا يس ااتعره الباح ااه مجموع ااة م اان الد ارس ااات ات الص االة بموض ااون الد ارس ااة
الحالية وقد أمكن تصنيفها إلى ثالثة محاور هي:

 المحور األول  :دراسات تتعلا بإستراتيجية فكر –زاوج -شارك.

 المحور الثاني  :دراسات تتعلا بإستراتيجية عبر -خطط – قوم.
 المحور الثاله  :دراسات تتعلا بالتفكير الرياضي.
المحمً ارمل :الهللًاسحهلل الب باحملهلل إسبًابرج ة كً – زامج -شحًك
 .1هللًاسة الاجحً (2013م):

هدفت الد اًسة التعرف على أثر توظيف إستراتيجية ( فكر –زاوج –شارك ) في تنمية التحصي

والتفكير التأملي في الجبر لدى طالبات الصف التاسع األساسي بمحافظة خان يونسإ ولتحقيا هدف
الد اًسة اتبعت الباحثة المنهت التجريبي ال

تضمن اختيار التصميم التجريبي و المجموعتين

التجريبية والضابطةإ حيه تدرس المجموعة التجريبية وفا إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في

حين تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة ا عتياديةإ واختارت الباحثة مدرسة أحالم الحرازين

األساسية بالطريقة العشوائيةإ حيه اختير منها العينة التي تكونت من ( ) 74طالبة مقسمة بالتساو
( ) 37طالب كمجموعة تجريبية و (  )37طالبة كمجموعة ضابطةإ وتم بناء أدوات الد اًسة المتمثلة
با ختبار التحصي واختبار التفكير التأملي من إعداد الباحثةإ وقد أظهرت النتائت وجود تأثير

سستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) على التحصي بحجم أثر كبير بلد ( )0.35عند المستويات
)الت كرإ الفهمإ التطبياإ مها اًت عليا(وعند الدرجة الكلية لالختبار التحصي إ كما أظهرت النتائت
وجود تأثير سستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) على التفكير التأملي بحجم أثر كبير بلد ()0.23

وعند الدرجة الكلية ختبار التفكير التأملي.
 .2هللًاسة الاالب (2013م):
هدفت الدراس

الى معرفة أثر إستراتيجية( فكر -زاوج -شارك) في تحصي طالبات الصف

الثاني المتوسط لمادة الرياضيات فى مدينة تكريت وتفكيرهن ا ستد ليإوقد تكونت عينة الدراسة من
( )44طالبة إ موزعة على شعبتين في ك شعبة( )22طالبةإ إحداهما تمث المجموعة التجريبية التي
تدرس حسب إستراتيجية ( فكر -زاوج -شارك) واألخرى تمث المجموعة الضابطة التي تدرس حسب
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الطريقة ا عتياديةإ واستخدم الباحه

أداتين:

اختبار تحصيلي واختبار التفكير ا ستد لي وقد

أظهرت النتائت تفوا المجموعة التجريبية التي تدرس حسب إستراتيجية (فكر – زاوج – شارك ) على
المجموعة الضابطة في التحصي والتفكير ا ستد لي.
 .3هللًاسة غفمً (2012م):

هدفت الدراس الى معرفة أثر استخدام إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في اكتساب المفاهيم

الرياضية لدى طالب الصف الثاله معهد إعداد المعلمين إ وأجريت الدراس على عين من طالب
الصف الثاله معهد إعداد المعلمين من جمهورية العراا إو اختار الباحه شعبة مكون من ()23

طالبا كمجموعة تجريبية وشعب مكون من ( )23طالبا كمجموعة ضابطة إ ولتحقيا هدف الد ارسة
اتبع الباحه المنهت التجريبي ال

تضمن اختيار التصميم التجريبي

المجموعتين التجريبية

إسترتيجية ( فكر-زاوج –شارك )والمجموعة
ا
والضابطةإ حيه تدرس المجموعة التجريبية وفا

الضابطة وفا الطريق ا عتيادي إوأظهرت النتائت أن هناك فروقا ات د لة إحصائية بين المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة لصال المجموعة التجريبية .
 .4هللًاسة القحض (2012م):
هدفت الدراسة التعرف الى مدى فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني (استراتيجي التعلم

معاإ إستراتيجية تكام المعلومات المجزأة)إ واستراتيجية ( فكر -زاوج – شارك) في التحصي

المعرفي إوبقاء أثر التعلم لدى تالمي الصف الثاني اسعداد
على عينة من طلبة الصف الثاني اسعداد

في مقرر العلومإ وأجريت الدراسة

بحلوان وعددها  77طالبة تم تقسيمهم الي 37تلمي ة

كمجموعة تجر ية اولي و 40طالبة كمجموعة تجر ية ثانيةإ حيه قسمت الي ثاله مجموعات

تجريبيةإ ك مجموعة تدرس بإحدى ا ستراتيجيات التي اختارتها الباحثة ولقد استخدمت الدراسة

بعه تصميمات المنهت الوصفي في مرحلة الدراسة والتحلي والتصميم والمنهت التجريبي عند قياس

فاعلية شبكة الويب ا جتماعية التعليمية في مرحلة التقويمإ وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار
التحصي المعرفي وبقاء أثر التعلم وكان من أهم النتائت التي توصلت إليها الد ارس

دال إحصائيا عند مستوى د لة ( 

أن يوجد فرا

 )0.05بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة

التجريبية الثالثة (التي درست باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني ( فكر -زاوج – شارك ) من خالل
شبكة ويب ا جتماعية إ في التطبيقين القبلي والبعد في اختبار التحصي المعرفي لصال التطبيا

البعد .
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 .5هللًاسة محمهلل (  2011م ) :
هدفت الدراسة التعرف الى مدى فاعلية إستراتيجية ( فكر -زاوج – شارك) بمساعد النمو ج

المعملي لتعليم وتعلم الرياضيات في تنمية مهارات التفكير العليا لدى تالمي الصف الثاني
اسعداد إوأجريت الدراسة بإحدى المدارس اسعدادية بمحافظة ( 6أكتو ر ) إوقد استخدم الباحه

المنهت الوصفي التحليلي والمنهت شب التجريبيإ وتكونت العينة من مجموعتين من طالب الصف

الثاني اسعداد إحداهما تجريبيةإ واألخرى ضابطةإ تمثلت األدوات في اختبار مهارات التفكير العليا
( التفسير – التحلي  -التركيب)إ وأظهرت النتائت وجود فرا دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالب المجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية ( فكر -زاوج-شارك ) بمساعدة النمو ج المعملي
لتعليم وتعلم الرياضيات ودرجات طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة ا عتيادية في

التطبيا البعد

ختبار مهارات التفكير العليا على مستوى( التفسير –التحلي – والتركيب ) لصال

المجموعة التجريبية.

 .6هللًاسة أ م غحل (  2010م):
هدفت الدراسة التعرف الى أثر توظيف إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) على تنمية
مهارات التفكير المنطقي في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسيإ وأجريت الدراس
الني

في مدرستي

اسعدادية للبنينإ ومدرسة رقية العلمي اسعدادية للبنات بغزةإ وقد استخدم الباحه المنهت

التجريبيإ وتكونت العينة من ( ) 161طالبا وطالب من طلب الصف الثامن األساسي حيه تكونت

المجموعة التجريبية للطالب )  ( 41طالبا والمجموعة التجريبية للطالبات )  ( 41طالبة وتكونت

المجموعة الضابطة للطالب )  ( 39طالبا والمجموعة الضابطة للطالبات )  ( 40طالبة واستخدم
الباحه اختبار مهارات التفكير المنطقي إوأظهرت النتائت أن توجد فاعلية ستخدام تلك ا ستراتيجي إ
وان

يوجد فروا بين متوسط درجات الطالب عن متوسط درجات الطالب في اختبار مهارات التفكير

المنطقي
 .7هللًاسا خحج (2010م):
هدفت الدراس التعرف الى دراسة فاعلية إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في اكتساب
المفاهيم الفيزيائية وتنمية ا تجا نحو ح مسائ الفيزياء لدى طالبات الصف األول المتوسط وتكونت

العينة من مجموعتين من طالبات المرحلة المتوسطة في مدرسة الع راء للبناتمعهد اعداد المعلمين
ببعقوبةإ المجموعة التجريبية وعددها ( ) 27طالبةإ والمجموعة الضابطة وعددها ( )25طالبةإ وقد

استخدم الباحه المنهت التجريبيإ وتحددت األدوات في اختبار التحصي لقياس اكتساب المفاهيم
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الفيزيائيةإ ومقياس ا تجا نحو ح مسائ الفيزياء إوقد أظهرت النتائت وجود فرا
لدى المجموعة التجريبية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية.

د لة إحصائية

 .8هللًاسة اجمزم () 2009 Ngozi
هدفت الدراسة الى معرفة اآلثار المترتبة ستراتيجيات ما وراء المعرفة واستراتيجية ( فكر -زاوج

– شارك) على مشاركة الطالب نجاز كبير في صفوف العلوم في المدارس الثانوية إحيه قسمت
عينة الدراسة الى ثاله مجموعاتإ المجموعة ا ولى تم تدريسها باستخدام استراتيجيات ما وراء

المعرفةإ والمجموعة الثانية باستخدام استراتيجية ( فكر – ازوج – شارك) والمجموعة الثالثة مجموعة
ضابطة وتكونت عينة الدراسة من ) (24طالبا للمجموعة األولى و ) (22طالبا للمجموعة الثانية و

) )21للمجموعة الثالثةإ وقد تم تدريس المجموعات الثالثة لمدة ) (11اسبوعا وكان من أهم النتائت أن
المجموعة األولى التي درست باستخدام استراتيجيات ماوراء المعرفةإ اكثر فعالية في تعزيز التحصي إ
تليها المجموعة الثانية التي درست باستخدام استراتيجية ( فكر – زاوج – شارك) .
 .9هللًاسة أحمهلل (  2009م):

هادفت الد ارساة التعارف الاي أثار التفاعا باين إساتراتيجيتي ( فكار -زاوج – شاارك ) والتادريس

المباشر والمعرفة المسبقة وأساليب التعلم في تنمية الفهم العميا ودافعية اسنجاز فى العلوم لدى تالميا

الصف الثاني اسعداد وأجريت في مدرسة الساويس اسعدادياة الجديادة بنااتإ وقاد اساتخدمت الباحثاة

المنهت شاب التجريباي وتكونات العيناة مان (  ) 115طالباة مان طالباات الصاف الثااني اسعاداد وكاان
مان أهام النتاائت التاي توصالت إليهاا الد ارسا وجاود فاروا ات د لاة إحصاائية باين نتاائت كا مان
المجماوعتين التجريبياة األولاىإ والتجريبياة الثانياةإ فاي كا مان اختباار الفهام العميااإ ومقيااس دافعياة

اسنجاز لتالميا الصاف الثااني اسعاداد إ و لاك لصاال المجماوعتين التجاريبيتينإ وأنا

يوجاد تاأثير

للتفاعا باين معالجاات التادريس الثالثاةإ وأسالوب الاتعلم والمعرفاة العلمياة المسابقة علاى اختباار الفهام
العمياإ ومقياس دافعية اسنجاز البعد .

 .10هللًاسة الحًب (  2009م) :

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية إستراتيجية ( فكر – زاوج  -شارك ) لتعلم العلوم في تنمية

العمليات المعرفية العلياإ وا تجا نحو المادة لدى طالب المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورةإ وقد

استخدم الباحه المنهت التجريبيإ وتكونت عينة الدراسة من الدراسة من ( ) 85طالبا قسمت الي
مجموعتين إحداهما ضابطةإ واألخرى تجريبية وكان من أهم النتائت تفوا أفراد المجموعة التجريبية

في تنمية العمليات المعرفية العليا على أفراد المجموعة الضابطةإ أ

أن لإلستراتيجية المستخدمة

أثرها الفعال في تنمية العمليات المعرفية العلياإ وا تجا كان إيجابي نحو المادة.
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-11هللًاسة رمسف ( 2009م ):

هدفت الدراسة التعرف الى أثر فعالية إستراتيجية التعلم التعاوني ( فكر – زاوج  -شارك )

بدعم الكمبيوتر في تنمية المفاهيم والمهارات المحاسبية لدى طالب المدرسة الثانوية التجارية .وأجريت

الدراسة في مدرسة طحوريا الثانوية التجارية المشتركة التابعة سدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة
القليو يةإ وقد استخدم الباحه المنهت التجريبيإ وتكونت العينة من ( ) 32طالبا من طالب الصف

الثاني الثانو التجار العام ( نظام الثاله سنوات ) إوتحددت األدوات في برمجية الكمبيوترإ واختبار
التحصي واختبار المواقف األدائية وجميعها من إعداد الباحهإ وكان من أهم النتائت التي توصلت

إليها الدراسة أن تسهم إستراتيجية التعلم التعاوني ( فكر– زاوج – شارك ) بدعم الكمبيوتر عند مستوى

د لة ( )0.01في تنمي المفاهيم المحاسبية لدى طالب الصف الثاني الثانو التجار العام
( نظام الثاله سنوات ) وتسهم استراتيجي التعلم التعاوني ( فكر– زاوج – شارك ) بدعم الكمبيوتر

عند مستوى د لة ( )0.01 في تنمية المهارات المحاسبية لدى طالب الصف الثاني الثانو

التجار العام ( نظام الثاله سنوات ) وأن توجد عالقة ارتباطي دالة احصائية عند مستوى د لة

( )0.01بين تحصي المفاهيم المحاسبيةإ وأداء المهارات المحاسبية لدى طالب الصف الثاني
الثانو التجار العام ( نظام الثاله سنوات).
 .11هللًاسة ع هلل الفبحف (2008م):

هدفت الدراسة التعرف الي أثر استخدام استراتيجي ( فكر – زاوج – شارك ) في تدريس

الرياضيات على تنمي التواص واسبدان الرياضي لدى تالمي المرحلة ا بتدائية وٌقد استخدمت الباحثة

المنهت التجريبي وتكونت العينة من (  ) 77طالباوطالبة من طلبة الصف الخامس ا بتدائي وتحددت
األدوات في اختبار التواص الرياضي واختبار اسبدان الرياضي وكألهما من إعداد الباحثةإ وتوصلت

الدراس إلى فعالية استخدام استراتيجي ( فكر – زاوج – شارك ) في تنمية مهارات التواص واسبدان

الرياضي لدى المتعلمينإ حيه وجد أن هناك حجم أثر كبير ستراتيجي ( فكر – زاوج -شارك )
كمتغير مستق على التواص واسبدان الرياضي كمتغيرين تابعين.
 .12هللًاسة حمحهلل (2005م):
هدفت الدراسة التعرف الى فعالياة إساتراتيجيتي (فكار – زاوج – شاارك ) وا ستقصااء القاائمتين
على أسلوب التعلم النشط في نواد الرياضيات المدرسية في تنمية مهاارات التفكيار الرياضاي واختازال

قلاا الرياضايات لادى تالميا المرحلاة اسعدادياةإ وأجريات الاد اًساة بمدرساة النق ارشاي اسعدادياة –إدارة

حدائا القبة التعليميةإ وقد استخدم الباحه المنهت التجريبيإ وتكونت العينة من ( ) 126طالبا مقسمة
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إلاى ثااله مجموعااتإ مجموعاة تادرس باساتراتيجي ( فكار – زاوج – شاارك ) عاددهم ( )44طالباا

ومجموعاة تادرس باساتراتيجي ا ستقصااء وعاددهم ( )40طالباا إ والمجموعاة الثالثاة هاي المجموعاة

الضاابطة التاي تادرس بالطريقا ا عتيادياة وعاددهم ( )42طالباا إوتمثلات أدوات الد ارساة فاي اختباار

مهارات التفكير الرياضي ومقياس قلا الرياضياتإ وأظهرت النتائت التي توصلت إليها الدراسة وجاود

فروا ات د لة إحصائية عند مستو د ل ( ) 0.05 بين متوسطات درجات طالب المجموعة
التجريبية األوليإ والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي وماا يتضامن مان مهاارات أساساية
لصال المجموعة التجريبية األولى التي درست بإستراتيجية) فكر -زاوج -شارك( .
 .13هللًاسة اوً (2003م):
هادفت الد ارساة التعارف الاى أثار اساتراتيجي (فكار -زاوج -شاارك ) بمسااعدة بيئاة الكمبياوتر
والمواد البيئية التناولية في تدريس هندسة الصف الرابع ا بتادائي علاي التحصاي وا حتفاا وا عتمااد

ا يجاابي المتباادلإ وقاد اساتخدم الباحاه المانهت التجريبايإ وتكونات عيناة الد ارساة مان ( ) 80طالباا
مناصافة باين المجموعاة التجريبياة والمجموعاة الضاابطةإ وتحاددت األدوات فاي اختباار التحصاي

وا حتفا إ ومقياس ا عتماد ا يجابي من إعداد الباحهإ ومن أهم النتائت التي توصالت إليهاا الد ارساة
وجود فروا ات د لة إحصائية بين المجموعاة التجريبياة والمجموعاة الضاابطة فاي التحصاي لصاال

المجموعاة التجريبياةإ وجاود حجام تاأثير كبيار وجاود فاروا ات د لاة إحصاائية باين المجماوعتين فاي
ا حتفا وا عتماد ا يجابي لصال المجموعة التجريبية.
 .14هللًاسة هاهللم(2002م):
هادفت الد ارساة التعارف إلاى أثار تناون بعاه اساتراتيجيات الاتعلم النشاط )خلياة الاتعلم –الوصاف

الا هني –خارائط المفااهيم –اساتراتيجي

)فكار -زاوج -شاارك ) فاي تعلام وحادة بمقارر األحيااء علاى

اكتسااب بعاه المفااهيم البيولوجياةإ وتقادير الا اتإ وا تجاا نحاو ا عتمااد ا يجاابي المتباادل لادى

طاالب الصاف األول الثاانو إ واساتخدم الباحاه المانهت التجريباي إو تكونات عيناة الد ارسا مان () 68

طالبا من طالب الصف األول الثانو إ الزراعي قسموا لمجموعتين إحدأهما تجريبية وتضم ( )34طالبا
وا خرى ضابطة تضم ( ) 34طالبا إ وتضمنت أدوات الدراسة )اختبا ار تحصيليا للمفاهيم البيولوجياةإ

مقياس تقدير ال ات ومقياس ا تجا نحو ا عتماد ا يجاابي المتباادل )إ وكاان مان أهام النتاائت وجاود

فروا ات د لة احصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ال ين درسوا وفقاا لتناون اساتعمال
بعاه اساتراتيجيات الاتعلم النشاطإ ودرجاات المجموعاة الضاابطة الا ين درساوا بالطريقاة ا عتيادياة فاي

اختبار تحصي المفاهيم البيولوجيةإ ومقياس ا تجا نحو ا عتماد اسيجابي المتبادل لصال المجموعة

التجريبية.
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البلقرب عل الهللًاسحهلل الب ببللق كحسبًابرج ا ( كً – زامج – شحًك):

البلقرب على المحمً ارمل  :هللًاسحهلل باحملهلل اسبًابرج ة ( كً –زامج –شحًك ).

أمال :كحلاسكة لألههللاف الب سلهلل إلرهح الهللًاسحهلل:

هدفت بعه الدراسات إلى التعرف على أثر إستراتيجية (فكر –زاوج –شارك) في التدريس ومن ه الدراسات

 :النجار ( )2013إ القاضي ( )2012إ محمد (  ) 2011إ أبو غالي ( )2010إ احمد ( )2009إ الحري ()2009
إ يوسف ( )2009إ عبد الفتاح ( )2008إ حمادة ( )2005إ نصر ( )2003إ هند (. )2002

احا ح :كحلاسكة للمًاحل الهللًاس ة الب أجًيهلل رهح الهللًاسحهلل السحكقة:
تنوعت المراح الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقةإ منها:
 -الصف الرابع :نصر ()2003

 الصف الخامس:عبد الفتاح()2008 -الصف التاسع :النجار()2013

 الثامن :احمد()2009إالقاضي()2012إأبوغالي()2010 -الثاني المتوسط :الثالب ( )2013إ

 -المرحلة الثانوية :يوسف()2009إهند ()2002

 وتتشاااب الد ارسااة الحاليااة مااع الد ارسااات السااابقة فااي كونهااا أجرياات علااى طااالب الصاافالتاسع األساسيإ ومن ه الدراسات :النجار(.)2013

احلاح :كحلاسكة رمحكن إج اً الهللًاسحهلل السحكقة:

تعددت أماكن إجراء الدراسات السابقةإ منها:
 -فلسطين :النجار()2013إأبوغالي(.)2010

 مصر :القاضي()2012إ محمد ( )2011إاحمد ( )2009إ يوسف ( )2009إ حمادة (.)2005 -السعودية :الحر ي(.)2009

 -العراا :االثالب ()2013إ غفور(.)2012

تتش ااب الد ارسااة الحاليااة مااع الد ارسااات السااابقة فااي كونهااا أجرياات فااي فلسااطينإ وماان ه ا

الدراسات :النجار()2013إأبوغالي(.)2010

ًاكلح :كحلاسكة لماهج الهللًاسحهلل السحكقة:

اعتمدت الدراسات على المنهت التجريبي وشب التجريبي لمناسبت موضوعات الدراسات من ه ا النونإ ومن

الد ارسات التي استخدمت المنهت التجريبي – على سبي المثال – دراسة النجار ( )2013إ الثالب ( )2013إ
غفور ( )2012إ القاضي ( )2012إ محمد ( )2011إ أبو غالي ( )2010إ يوسف (. )2009
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ومن الدراسات التي استخدمت المنهت شب التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة مع قياس

قبلي – بعد إاحمد( .)2009وتتفا الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام المنهت شب
التجريبي.

خحمسح :كحلاسكة للراة الهللًاسة:

طبقت بعه الدراسات على عينات عشوائية مث دراسة القاضي ( )2012إ محمد ( )2011إ

أبوغالي ( )2010إيوسف ( .)2009ومعظم الدراسات السابقة اختارت عينة الدراسة من تالمي
المدارس وتتفا الدراسة الحالية مع تلك الدراسات في اختيار عينة الدراسة من تالمي المدارس.

سحهللسح :كحلاسكة رهللماهلل الهللًاسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالف المتغيراتإ ومنها-:

 -اختبار تحصيلي :النجار()2013

 اختبار تحصيلي واختبار يقيس التفكير:أبوغالي()2010إ. -اختبار مهارات التفكير العليا:محمد(.)2011

 مقياس تنمية الفهم العميا ودافع ا نجاز :احمد(.)2009 اختبار يقيس التفكير المطقي في الرياضيات :أبوغالي (.)2010 -اختبار يقيس مهارات التفكير التأملي :النجار(.)2013

أما في الدراسة الحالية فقد تم استخدام اختبار تنمية مهارات التفكير الرياضي

سحكلح  :كحلاسكة للملحلجحهلل اإلحوحئ ة:

تنوعت األساليب اسحصائية في إجراء معالجات الدراسات السابقةإ ومن األساليب

اسحصائية المستخدمة ما يلي:
-

اختبار (ت) :استخدمت معظم الدراسات السابقة اختبار " ت " ومن ه الدراسات على سبي

المثال

الحصر :القاضي ()2012إالحر ي( )2009وتتفا الدراسة الحالية مع ه الدراسات

في استخدام اختبار " ت " .

حجم التأثير باستخدام مر ع إيتا:عبد الفتاح ()2008إجمادة ()2005

وفي ضوء ما سباإ تتشاب الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة التي اساتخدمت اختباار "

ت " إ وحجم التأثير باستخدام مر ع إيتا.
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احلاح /الهللًاسحهلل الب ببللق إسبًابرج ة ع ً خهط قمم:
 .1هللًاسة أ م عحتً (2010م):

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف إستراتيجية) عبر-خطط -قوم (في تدريس الرياضيات

على تنمية التفكير اسبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي بغز إوقد استخدمت الباحثة المنهت

التجريبي حيه تم اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف السابع بمدرستين في محافظة رف للعام

الدراسي ) ( 2009- 2010م ) بلد عددهم( ) 140طالبا وطالبةإ وتم تقسيمهم إلى مجموعتين

تجريبية وضابطة وتم إخضان المتغير المستق استخدام إستراتيجية(عبر – خطط – قوم ( للتجريب
وقياس أثر على المتغير التابع تنمية التفكير اسبداعيإ ولتحقيا أهداف الدراسة تم إعداد اختبار

التفكير اسبداعي ودلي للمعلمإ وتم تطبيا الدراسة على عينتها الدراسة وقد أظهرت أهم النتائت
على ان توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة بين متوسط ( ( 0.05 درجات

طالب المجموعة التجريبية الالتي درسن باستخدام استراتيجية)عبر-خطط -قوم (ومتوسط درجات

طالب وطالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن بالطريقة التقليد لصال المجموعة التجريبية في
اختبار التفكير

اسبداعي.

ج

 .2هللًاسا ح رب(2004م):
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام إستراتيجية (عبر _ خطط_ قوم ) على تنمية

مهارات البحه العلمي لدى طالب الصف األول الثانو من خالل مادة الفيزياء إ واتبع الباحه

المنهت التجريبي على عينة مكونة من )  ( 186طالبا وطالبة إ مقسمين إلى مجموعتين أحدهما

تجريبية مكونة من )  ( 95طالبا وطالبة إ واألخرى ضابطة مكونة من( )91طالبا وطالب إ وأعد

الباحه له ا الغره بطاقة مالحظة مهارات ا ستقصاء العلمي إ واختبار مهارات عمليات العلم إ
ومقياس ا تجاهات العلمية واختبار التحصي في مادة الفيزياء إوكان من أهم النتائت وجود فروا

دالة إحصائية بين التطبيا القبلي والبعد
ا ستقصاء العلمي لصال التطبيا البعد

للمجموعة ا لتجريبية بالنسبة

متالكهم لمهارات

إ ووجود فروا دالة بين المجموعتين في اختبار مهارات

عمليات العلم البعد لصال المجموعة التجريبية إ ووجود فروا دالة إحصائية بين المجموعتين في

اختبار التحصي الدراسي لصال المجموعة التجريبية إ بينما

توجد فروا دالة إحصائية تعزى

للجنس في كال من مهارات ا ستقصاء العلمي إ واختبار مهارات عمليات العلم إومقياس ا تجاهات
العلمية إ واختبار التحصي .
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البلقرب على الهللًاسحهلل الب ببللق إسبًابرج ة (ع ً -خهط – قمم) :
من

خالل

مراجعة

الدراسات

السابقة

في

ها

المجال

إ

يتض

ما

يلي:

أن األهداف في الدراسات التي استخدمت إستراتيجية (عبر -خطط -قوم) كاستراتيجي تدريسية ففي
دراسة (أبو عا رة إ)2010كان الهدف هو والتفكير اسبداعي إ أما دراسة (حبيبإ)2004كان الهدف
هو تنمية مهارات البحه العلمي ولم يجد الباحه دراسات اخرى تتعلا باسستراتيجية .

بالنسبة ألدوات الدراسة فكانت في دراسة (عا رة إ )2010اختبار التفكير اسبداعي إ وفي

دراسة (حبيب )2004اختبار مهارات البحه العلمي.
ًاكلح  /الهللًاسحهلل الب ببللق كحلبفبرً الًيحض :

-1ع هلل مأ م زياا (: )2012

هدفت الدراسة الى استقصاء تطور القدرة على التفكير الرياضي لدى الطلبة عبر الصفوف من

الثامن وحتى العاشرإ باسضافة إلى عالقة التفكير الرياضي بنمط تعلم الطالب حيه بلد عدد أفراد

عمان
الدراسة( )1148طالبا وطالبة اختيروا من طلبة الصفوف الثامن وحتى العاشر في مديرية تر ية َ
األولى ولتحقيا أهداف الدراسةإ تم استخدام

اختبار التفكير الرياضي من اعداد الباحثين ومقياس

فارك للكشف عن انماط التعلم المفضلة لدى الطلبة وكشفت نتائت الدراسة عن نمو في القدرة على

التفكير الرياضي بانتقال الطالب من صف إلى صف أعلى و أظهرت النتائت أن نمط التعلم المفض

لدى الطلبة يتغير مع اختالف الصفإ وأظهرت أيضا أن أداء الطلبة على اختبار التفكير الرياضي
كان األعلى ل و النمط البصر إ أما وو النمط السمعي فكان أداؤهم اق .
-2اللبحل(2012م):
هدفت ه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامت مقترح قائم علي التواص في تنمية بعه مهارات

التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي  .وبعد تطبيا البرنامت القائم علي التواص

الرياضي على أفراد المجموعة التجريبيةإ قام الباحه بتطبيا اختبار التفكير الرياضي علي عينة

الدراسة من طالب مدرسة عبداللة صيدمإ ولإلجابة على أسئلة الدراسة تم استخراج المتوسطات
الحسابية وا نحرافات المعيارية لعألمات طالب المجموعتين التجريبية والضابطةإوكان من أهم نتائت

الدراسة فاعلية البرنامت المقترح القائم علي التواص
الرياضيإ وكما أظهرت نتائت الدراسة إلى

( 

ان

الرياضي في تنمية بعه مهارات التفكير

توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى

 )0.05بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبي ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة

الضابطة في اختبار التفكير الرياضيإ لصال المجموعة التجريبية
37

 -3هللًاسا أ م الههل (: ) 2011
ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى أث اار برن ااامت تعليم ااي محوسا اب ف ااي ت اادريس الرياض اايات عل ااى

تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي واتجاهات

نحوهاا ولتحقياا أهاداف البحاه

واستخدم الباحه المنهت التجريبايإ حياه تكونات عيناة الد ارساة مان (  ) 30طالباة مان طالباات الصاف

الث ااامن م اان مدرس ااة الش اااطئ اسعدادي ااة " ب " بغا ازةإ حي ااه ت اام تقس اايمها إل ااى (  40طالب ااة للمجموع ااة

الضابطة  -و  40طالبة للمجموعة التجريبية ) إ وقد اساتخدم الباحاه األدوات التالياة :اختباار التفكيار
الرياضيإ مقياس ا تجا نحو الرياضيات وكان من أهم النتائت انة توجد فعالياة كبيارة للبرناامت المحاو

سب في تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األساسي .
 -4هللًاسة محمهلل (2011م ):

هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام برنامت قاائم علاى الانظم الخبيارة الكمبيوترياة علاي تنمياة

التحصي المعرفي ومهارات التفكير الرياضي لدى تالمي الصف األول اسعداد بمصر إ وقد اختار
الباحااه فصاالين ماان إحاادى الماادارس التابعااة سدارة سااوهاج التعليميااة وقااد اختارهااا الباحااه قصااديا وقااد
اسااتخدم الباحااه الماانهت شااب التجريبااي القااائم علااى مجمااوعتين إ فقااد تاام التطبيااا فااي الفصا الد ارسااي

الثاااني للعااام (  2010 _ 2009م) إ واقتصاارت الد ارسااة علااى وحاادة الهندسااة فااي كتاااب الرياضاايات

للص ااف األول اسع ااداد والت ااي اش ااتملت علاااى مه ااارات التفكي اار الرياض ااي ( ا س ااتقراء  -الفهااام -

التطبي ااا  -حا ا المش ااكالت ) وق ااد اس ااتخدم الباح ااه ف ااي د ارس اات األدوات التالي ااة اختب ااار التحص ااي

المعرفااي فااي دروس المثلااه للصااف األول اسعااداد  .اختبااار التفكياار الرياضااي .وقااد كااان ماان أهاام

النتائت التالية وجود فروا دالة إحصائيا عند مستو ى د ل ( )0.02 بين متوسط درجات طالب

المجموعة التجريبية التي تدرس دروس المثله باستخدام البرنامت القائم على النظم الخبيارة الكمبيوترياةإ

ومتوسااط درجااات طااالب المجموعااة الضااابطة التااي تاادرس تلااك الاادروس بالطريقااة المعتااادة فااي التطبياا
البعد

ختبار مهارات التفكير لصال المجموعة التجريبية وجود أثار كبيار للبرناامت القاائم علاى الانظم

الخبيرة الكمبيوترية علي تنمية مهارات التفكير لدى طالب المجموعة التجريبية .
-5هللًاسا ع هلل القحهللً (2010م):
هدفت الدراس التعرف الي فعالية برنامت مقتارح لتنمياة المهاارات الجبرياة والتفكيار الرياضاي لادى

طلبة الصف السابع األساسي بمحافظات غزة إ وقد اتبع الباحه المانهت التجريباي حياه تكونات عيناة
الدراسة من (  ) 93طالبة من مدرسة العائشي ا ساسي

بالمنطقة الوسطي وتم تقسيمها لمجموعتين (

ض ااابطة  -تجريبي ااة ) حي ااه درس اات المجموع ااة التجريبي ااة بالبرن ااامت المقت اارح بينم ااا درس اات المجموع ااة
الضاابطة بالطريقاة العادياة إ وقاد اساتخدم الباحاه اختباار المهاارات الجبرياة إاختباار التفكيار الرياضاي
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وال ا

اشااتم علااى المهااارات  :اسااتقراء إ اسااتنباط إ التعبياار بااالرموز إ النم جااة إ التخمااين إ البرهااان

الرياضااي إاختبااار األشااكال المتضاامنة .وكااان ماان أهاام النتااائت وجااود فاارا ات د ل ا إحصااائية بااين
درجاات طالبااات المجموعااة التجريبيااة والضااابطة فااي تنميااة المهااارات الجبريااة والتفكياار الرياضااي لصااال
المجموعة التجريبية .

 -6هللًاسا حمش ( 2010م):
هادفت الد ارسا للتعارف الاى بعاه أنمااط التفكيار الرياضاي وعالقتهاا بجاانبي الادماغ لادى طلباة

الصف التاسع األساسي بغزة .ولتحقيا أهداف الدراسة قامت الباحثاة بإعاداد اختباارين وهماا  :اختباار
السايطرة الدماغياة واختباار أنمااط التفكيار الرياضاي (ا ساتد لي – البصار – اسباداعي – الناقاد ) إ

وتكونات عيناة الد ارساة مان ( )134طالباا و طالباةإ ( )72طالباا و( )62طالباة إ حياه كانات عيناة

الدراسة عينة عشوائية عنقودية إ وتم تطبيا ا ختبارين عليهما إ ولقد اتبعت الباحثة المانهت الوصافي
التحليلي وكان من أهم النتائت ا على عدم وجود عالقة ارتباطي

ات د لة إحصائية عند مستوى د لة

( ) 0.05 ≥ αبين أنمااط التفكيار الرياضاي والسايطرة الدماغياة للجاناب األيمان .وأكاد علاى عادم وجاود
عالقاة ارتباطيا

ات د لاة إحصاائية عناد مساتوى د لاة (. ) 0.05 ≥ αفاي أنمااط التفكيار الرياضاي

لدى طلبة الصف التاسع األساسي تعزى لمتغير الجنس ( كور – إناه) لصال اسناه .يوجد تفاع

دال إحصاائيا عناد مساتوى ( ) 0.05 ≥ αفاي أنمااط التفكيار الرياضاي يعازى إلاى تاأثير المتغيارين
المستقلين الجنس وجانبي الدماغ.
 -7هللًاسا الكالماا (2010م):
هاادفت الد ارس ا الااي استقصاااء فعالي ا اسااتراتيجي التقااويم القااائم علااى األداء فااي تنميااة التفكياار

الرياضااي والقاادرة علااى ح ا المشااكالت لاادى طلبااة المرحلااة الثانويااة فااى ا ردن إ حيااه طبااا الباحااه

الد ارسااة علااى عينااة مكونااة ماان ( ) 74طالب ا ماان طالبااات الصااف األول الثااانو العلمااي متبعااا الماانهت
التجريبااي لمجمااوعتين ضااابطة وتجريبيااة إ وقااد اسااتخدم الباحااه األدوات التالي ا
الرياضي وقاد صانف مهاارات التفكيار الرياضاي إلاى ثمانياة

 -:اختبااار التفكياار

مهاارات ( اساتقراء إ اساتنتاج إ تعمايم إ

التعبياار بااالرموز إ التفكياار المنطقااي إ التخمااين إ والنم جااة اختبااار ح ا المشااكالت ) وكااان ماان أهاام

النتااائت علااي وجااود فااروا ات د ل ا إحص ااائية بااين متوسااط درجااات المجمااوعتين لصااال المجموع ااة
التجريبية علي التطبيا البعد

ختبار التفكير الرياضي واختبار ح المشكالت.
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 -9هللًاسا اللازم(2009م):
هدفت ه الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامت تدريبي سكساب معلمي الرياضيات استراتيجيات

ح المشكالت الرياضية على تنمية القدرة على ح المشكالت الرياضية والتفكير الرياضي وا تجا

نحو الرياضيات لدى طالبهمإ ولتحقيا ه ا الهدف استخدم الباحه عينة مكونة من جميع معلمي

الصف السادس ا بتدائي البالد عددهم  ١٠معلمينإ و جميع طالبهم  ١٩٠طالباإ و لك في المدارس

الحكومية في مدينة عرعر خالل الفص الثاني من العام الدراسي 1430/1429ها واستخدم الباحه
لجمع البيانات اختبار القدرة على ح المشكالتإ واختبار التفكير الرياضيإ ومقياس ا تجا نحو مادة

الرياضيات .وقد أظهرتأهم النتائت أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى () 0.05 
بين متوسطات درجات طالب الصف السادس ا بتدائي في األداء القبلي واألداء البعد

اختبار القدرة على ح

في ك من

المشكالت الرياضية واختبار التفكير الرياضي ومقياس ا تجا نحو مادة

الرياضيات لصال األداء البعد

-9هللًاسا االغح (2009م ):

هدفت الدراس الي التعرف على أثر استخدام إستراتيجية العصف ال هني في تنمية بعه

مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحاد

عشر الفرن العلمي إ وقد

استخدم الباحه المنهت التجريبي على عينة مكونة من ( ) 60طالبا من الصف الحاد

عشر الفرن

العلمي التابع للمدارس الحكومية في محافظة خان يونس إ وقد اتبع الباحه المنهت التجريبي حيه

قسم عينة الدراسة لمجموعتين (  30طالبا للمجموعة التجريبيةإ  30طالبا للمجموعة الضابطة) إ وتم
تطبيا الدراسة في الفص الدراسي الثاني إ فقد قام الباحه بتدريس وحدة المتتاليات والمتسلسالت
باستخدام إستراتيجية العصف ال هني لطالب المجموعة التجريبية بيمنا درس طالب المجموعة

الضابطة الوحدة نفسها بالطريقة العادية إ وقد استخدم الباحه اختبار السيطرة الدماغية لتصنيف

الطالب من حيه الجانب المسيطر واختبار التفكير الرياضي وكان من أهم النتائت وجود فروا ات

د ل إحصائية عند مستوى د ل ( )0.05 بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة
في التطبيا البعد

ختبار تنمية بعه مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الجانبين المسيطرين معا

( األيمن  -ا يسر للدماغ ) لصال المجموعة التجريبية وكما أظهرت النتائت انة

توجد فروا ات

د ل إحصائية عند مستو د ل ( ) 0.05 في مستوى مهارات التفكير الرياضي لدى طالب
المجموعة التجريبية تعزى إلى الجانب المسيطر في الدماغ (األيسر -األيمن -الجانبين معا.
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-10هللًاسا على ( 2009م):
هدفت الدراس التعرف على أثر المدخ المنظومي في تدريس وحدة ا حتما ت لطالب المرحلة

ا عدادي

على التحصي وتنمية التفكير الرياضي وخفه القلا الرياضي لديهم إ وقد اقتصرت عينة

الدراسة على (  ) 83طالبا من طالب الصف األول اسعداد

بمحافظة أسيوط إ وقد اتبع الباحه

المنهت التجريبي إ حيه تم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين (  42طالبا للمجموعة التجريبية إ 41
للمجموعة الضابطة ) فقد درست المجموعة التجريبية وحدة الهندسة باستخدام المدخ المنظومي بينما
درست المجموعة الضابطة الوحدة نفسها بالطريقة العادية:واستخدم الباحه اختبار تحصيلي في وحدة
ا حتما ت إ اختبار التفكير الرياضي وال

شم على المهارات ا تي  :ا ستقراء إ

ا ستنباط إ

التعبير بالرموز .مقياس القلا الرياضي للمرحلة ا عدادي إلقد توصلت الدراسة لعدة نتائت أهمها وجود

فروا ات د ل إحصائية بين درجات طالب المجمون تين الضابطة والتجريبية عند مستوى د ل (

 ) 0.05 في التطبيا البعد

ختبار التحصي واختبار التفكير الرياضي ومقياس القلا لصال

المجموعة التجريبية .
-11هللًاسا عرهلل (  2009م):
هادفت الد ارساة إلاى معرفاة أثار برناامت مقتارح قاائم علاى جاانبي الادماغ لتنمياة مهاارات التفكيار

الرياضي بمحافظات شمال غزة مقارنة بالطريقة التقليدية حيه اتبع الباحه المنهت التجريبي وكانت عينة
البحه مكونة من ( )77طالبا من مدرسة سعد بان أباي وقااص ا بتدائياة " أ " للبناينإ حياه قاام الباحاه

باختيارها بالطريقة القصدية وتم تقسيم طالب العينة إلى مجموعتين ( 38طالباا للمجموعاة التجريبياةإ 39

طالبا للمجموعة الضاابطة ) تام تطبياا التجر اة فاي الفصا الد ارساي الثااني للعاام (2009-2008م) وقاد
استخدم الباحه اختبار التفكير الرياضي  -اختبار السيطرة الدماغية وكان من أهم النتائت وجود فروا
ات د لة إحصائية عند مستوى د ل ( ) 0.01 بين متوساط درجاات طاالب المجموعاة التجريبياة

ومتوسط أقرانهم في المجموعاة الضاابطة فاي اختباار التفكيار الرياضاي تعازى للبرناامت المقترحإواناة توجاد

فاروا ات د لاة إحصاائية عناد مساتوى د لا ( )0.01 باين متوساط درجاات طاالب المجموعاة

التجريبية و الجاانبين األيسار واأليمان المسايطر وأقارانهم فاي المجموعاة الضاابطة علاى اختباار التفكيار

الرياضي .
 - 12هللًاسا الًم شهلل ماللجم (2009م):
هادفت ها الد ارساة إلاى معرفاة فاعلياة تادريس بعاه اساتراتيجيات حا المشاكلة الرياضاية فاي

تنمياة التحصاي والتفكيار الرياضاي والمعتقادات نحاو حا المشاكلة الرياضاية لادى تلميا ات الصاف

الخامس بدولة الكويتإ ولتحقيا ه الدراسة اساتخدمت الباحثتاان عيناة مان تلميا ات الصاف الخاامس
بمدرساة اشابيلية ا بتدائياة مان منطقاة العاصامة التعليمياةإ حياه تكونات المجموعاة التجريبياة مان ٢٠
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تلميا ةإ والضاابطة مان  ١٩تلميا ة .اساتخدم الباحاه اختباار تحصايلي واختباار فاي التفكيار الرياضايإ

ومقيااس المعتقادات نحاو المشاكلة الرياضاية .وقاد أظهارت أهام نتاائت الد ارساة وجاود فاروا ات د لاة
إحصائية عند مستوى( )0.01 بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضاابطة فاي التطبياا

البعاد

ختباار التحصاي فاي ماادة الرياضاياتإ لصاال المجموعاة التجريبياةإ وعادم وجاود فاروا ات

د لاة إحصاائية عناد مساتوى( )0.05 باين متوساطي درجاات المجموعاة التجريبياة والضاابطة فاي
التطبيا البعد

ختبار التفكير الرياضي.

 -13هللًاسة حمحهلل (:)2009
هدفت الدراسة إلى تنمية التفكير الرياضي والتواص الكتابي بالمرحلة اسعدادية في ضوء بعه

معاايير الرياضايات المدرساية مان خاالل اساتخدام إساتراتيجية التادريس التباادليإ وقاد اقتصارت عيناة
الد ارساة علاى(( 68طالباا وطالباة مان إحادى مادارس أسايوطإ حياه اساتخدمت الباحثاة المانهت شاب

التجريباي فقاد تام تقسايم عيناة الد ارسا إلاى الجبار للعاام( )2008-2007باساتخدام إساتراتيجية التادريس
التباادلي بينماا درسات المجموعاة الضاابطة الوحادتين بالطريقاة العادياة.وقاد اساتخدمت الباحثاة األدوات

التالية في دراستها اختبا ار التفكير الرياضي في وحادتي" العالقاات والدالاة "لقيااس مهااراتي ) ا ساتد ل
والبرهنة(اختبار لقياس مهارة الكتابة الرياضية .ولقد توصلت الي وجود فروا ات د ل إحصائية بين

متوسطي مجموعتي البحه لصاال المجموعاة التجريبياة علاى اختباار التفكيار الرياضاي واختباار تنمياة

مهارة الكتابة الرياضايةإ باسضاافة لوجاود أثار فعاال للتادريس التباادلي علاى تنمياة قادرة أفاراد المجموعاة
التجريبية على تنمية التفكير الرياضي وتنمية مهارة الكتابة الرياضية.
-14هللًاسة المقحه (:)2008
هدفت الدراسة التعرف على مهاارات التفكيار الرياضاي لطالباات الصاف األول المتوساط)الساابع (
في السعودية ودرجة األهمية لك مهارة من مهارات التفكير الرياضي الالزمة امتالكها من قب طالبات

الصف السابع و لك من وجهة نظر معلمات الرياضيات بمكة المكرمةإ وقاد اساتخدمت الباحثاة إساتبانة

مان تصاميمها -تشام علاى )  ( 65مهاارة فرعياة موزعاة علاى خماس محااور ) التعبيار باالرموزإ
ا ستنباطإ ا ستقراءإ التصور الرياضيإ البرهان الرياضي ( إ حيه قامت الباحثة بتطبيقها على عيناة

مان معلماات الرياضايات بمكاة المكرماة بلاد عاددهن )  ( 110معلام وكاان مان أهام النتاائت ان متوساط
استجابة معلمات الرياضايات علاى المحااور الخمساة ) التعبيار بالرموزإا ساتنباطإ ا ساتقراءإ التصاور

البصر إ البرهان الرياضي ( ويدل لك على أن المهاارة الخمساة مهماة بدرجاة عالياة لطالباات الصاف

السابع من وجهة نظر معلمات العينة.
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 -15هللًاسا اللكس (2008م):
هادفت ها الد ارساة إلاى معرفاة مظااهر التفكيار الساائدة لادى طلباة الصاف الثالاه األساساي فاي

األردن ولتحقيا ه ا الهدف استخدم الباحه عينة مكونة من  ١٩٠طالباإ و  ١٥٦طالباة يمثلاون تساع
شاعب د ارساية فاي منطقاة ار اد التابعاة لوكالاة الغاوه الدولياة .واساتخدم الباحاه لجماع البياناات اختباار

للتفكير الدراسي يتضمن المظاهر التالية التعمايمإ وا ساتقراءإ وا ساتنتاجإ والتعبيار باالرموزإ والنم جاةإ

والتخمين .وقد أظهرت الدراسة أن نسبة الطلبة ال ين يمتلكون مظاهر التفكير الرياضي بلغت %54.1

وعادم وجاو د فاروا ات د لاة إحصاائية فاي اكتسااب طلباة الصاف الثالاه األساساي لمظااهر التفكيار

الرياضي و التفكير الرياضي الكلي تعزى لمتغير الجنس.
 -16هللًاسة الق س (:)2008

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية ا ستقصاء الرياضي فاي التحصاي والتفكيار

الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردنإ وتكونت عينة الدراسة من ( ) 68طالبا من طالب
الصف الثامن األساسي من مدرسة عمار بان الخطااب األساساية فاي األردنإ ولقاد اتباع الباحاه المانهت

التجريباي لمجماوعتين ضاابطة وتجريبياةإ وقاد تام التأكاد مان تكاافؤ المجماوعتين فاي متغيارات العمار
الزمنيإ التحصاي الساابا والتفكيار الرياضايإ وساوف تادرس المجموعاة التجريبياة باساتخدام إساتراتيجية
ا ستقصااء بينماا ساتدرس المجموعاة الضاابطة بالطريقاة العادياة واساتخدم الباحاه :اختباار تحصايلي

مكاون مان ( )28فقر .واختباار التفكيار الرياضاي اشاتم

علاى ثمانياة مهاارات وهاي :ا ساتقراء –

ا ستنتاج – التعبير بالرموز – النم ج – البرهان الرياضي – ح المشكالت .

كما أظهرت أهم النتائت وجود فروا ات د ل إحصائية عند مستوى د ل ( 

 )0.05بين

المتوساطات الحساابية لادرجات طاالب المجماوعتين الضاابطة والتجريبياة علاى ا ختباار التحصايلي
واختبار التفكير الرياضي الكلي ومجا ت الثمانية لصال المجموعة التجريبية

 -17هللًاسا اجم (2007م) :
الحاد

تهدف الدراسة إلى معرفة مستوى التفكير الرياضي وعالقت ببعه ال كاوات لدى طلبة الصف
عشر بغزةإ فاشتملت عينة الدراسة على ( )362طالبا وطالبة من الصف الحاد

عشر في

المدارس الحكومية برف إ وقد تم اختيار( )3مدارس كور و( )3مدارس إناهإ إو استخدم الباحه
المنهت الوصفي التحليليإ واألدوات التالية :اختبار التفكير الرياضي (البصر إ ا ستد ليإ الناقدإ

اسبداعي ) لما سبا دراست في السنوات الدراسية الماضيةإ وقائمة " تيلي "لل كاوات المتعددة وكان من

أهم النتائت انة توجد عالقة ات د لة إحصائية عند مستوى ( 

التفكير الرياضي وال كاوات المتعددة لدى طلبة الصف الحاد
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 ) 0.05بين بعه مستويات

عشر .و توجد فروا ات د لة

إحصائية عند مستوى( 

 )0.01في مستوى التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الحاد

عشر

يعزى لمتغير القسم ( علمي إ ادبي) لصال القسم العلمي .و توجد فروا ات د لة إحصائية عند

مستوى ( 

 )0.05في مستوى ال كاوات المتعددة لدى طلبة الصف الحاد عشر تعزى لمتغير

القسم (علمي إ ادبي ) لصال القسم العلمي في ال كاء الرياضي والبين شخصيإ ولصال القسم

األدبي في ال كاء المكاني .و توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى ( 

 )0.01في

مستوى التفكير الرياضي يعزى لمتغير الجنس( كور إ اناه) لصال ال كور في التفكير البصر  .و
توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى ( 

 )0.05في مستوى ال كاوات المتعددة يعزى

لمتغير الجنس ( كورإ اناه) لصال ال كور في ال كاء المكاني والجسمي الحركيإ ولصال اسناه

في ال كاء اللغو .

 -18هللًاسا ع هلل الجلرل م خل فة(2007م):
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية برنامت قائم على أنشطة ال كاءات المتعددة في تنمية مهارات
الرسم الفني والقدرة المكانية والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية الصناعيةإ ولتحقيا ه

الهدف استخدم الباحه عينة من طالب الصف األول الثانو الصناعي بمدرسة أسيوط الثانوية

الميكانيكيةإ وتم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية مكونة من  ٣٤طالباإ وضابطة مكونة من  ٣٤طالبا.
وا ستخدم الباحه لجمع البيانات اختبار لقياس مهارات الطالب في الرسم الهندسيإ واختبار القدرة

المكانيةإ واختبار التفكير الرياضي .وقد أظهرت الدراسة وجو د فروا ات د لة إحصائية عند مستوى
( 

 )0.01بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في ك من اختبار مهارات

الرسم الفني واختبار القدرة المكانية واختبار التفكير الرياضيإ لصال المجموعة التجريبية.
 -19هللًاسا الق س (2007م):

هدفت الدراسة إلى تطوير نمو ج تقويم لتعلم مادة الرياضيات وقياس أثر في التحصي والتفكير

الرياضاي وا تجاهاات لادى طالباات الصاف التاساع األساساي فاي ماادة الرياضاياتإ حياه اقتصار

المحتاوى الد ارساي الا

اعتمادت عليا الد ارساة علاى وحادتى" المثلثاات واسحصااء "مان كتااب رياضايات

الصاف التاساع األساساي للفصا الد ارساي الثاانيإ فقاد اساتخدم الباحاه المانهت التجريباي لمجماوعتين
( ضاابط – تجريبيا ) متكاافئتينإ وقاد تام تطبياا النماو ج علاى عيناة مان طالباات الصاف التاساع
األساساي فاي األردن والتاي بلغات ( )81طالباة موزعاة (  40طالباة للمجموعاة تجريبياة إ 41طالباة

للمجموعة ضابطة ) وكانت أدوات الدراسة :اختبار تحصيلي  -اختباار التفكيار الرياضاي -مقيااس

ا تجاا نحاو الرياضايات .ولبياان د لا الفاروا باين المجماوعتين( الضاابط – التجريبيا ) اختباار "ت"
وقاد أكادت نتاائت الد ارساة وجاود فاروا ات د لا إحصاائية باين درجاات المجماوعتين علاى اختباار

التحصي واختبار التفكير الرياضيإ ومقياس ا تجا و لك لصال المجموعة التجريبية.
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 -20هللًاسا محمهلل (2006م):
هدفت الدراسة للتعرف على فعالية استخدام قطع دينز والعره بالكومبيوتر في تنمية التحصي

والتفكير الرياضي لدى الطالب بطيىء التعلم بالمرحلة ا بتدائيةإ وقد اقتصرت عينة الدراسة على
( )78طالبة من طالبات الصف الرابع ا بتدائي بطييء التعلم بمدرستي أبو بكر الصديا والنهضة في
قنا بمصرإ وقد تم تحديد أفراد العينة من خالل نتائت اختبار القدرات العقلية مستوى (11-9سن ) وقد
استخدم الباحه ااختبار التفكير الرياضي واختبار المتطلبات العقلية فيما درس الطالب من مفاهيم
ومبادئ ومهارات رياضية مرتبطة باألعداد والعمليات عليها في الصفوف من األول إلى الثاله

ا بتدائي .وكانت أهم النتائت وجود فروا ات د ل

إحصائية عند مستوى د ل ( )0.01 بين

متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة في

التطبيا البعد

ختبار التحصيلي واختبار التفكير الرياضي لصال أفراد المجموعة التجريبية .ووجود

ارتباط موجب دا إحصائيا عند مستوى د ل ( ) 0.01 بين التحصي في الرياضيات والتفكير
الرياضي .
* البلقرب عل

الهللًاسحهلل الب ببللق كحلبفبرً الًيحض :

 من خالل مراجعة الدراسات السابقة فى ه ا المجال يتض ان ا هداف من بعه الدراساتتتعلا بالتفكير الرياضي هو تنمية التفكير الرياضي كما فى دراسة (عبد إ ابو زينة إ) 2012

( العتال إ )2012ودراسة (ابو الهط إ )2011ودراسة (عبد القادرإ ( )2010حمش إ)2010
ودراسة (البالونة إ ) 2010و دراسة (العنزى إ  )2009ودراسة ( ا غا إ ) 2009ودراسة

(على إ )2009و دراسة (عيد إ  )2009ودراسة ( الرويشد والعجمي إ )2009دراسة (حمادة
إ  )2009ودراسة ( المقاطي إ )2008ودراسة ( العبسي إ ) 2008دراسة ( القيسي إ)2008

دراسة ( نجم إ.)2007

 كشفت الدراسات عن تزايد القدرة على التفكير الرياضي عبر السنوات الدراسية وتقدم العمركما ان هناك بعه المتغيرات التى تؤثر بة مث نون المنهاج .

 كشفت الدراسات عن أهمية تنوير العق ال هنى للطالب بأنماط ومهارات التفكير المختلفةكالناقد وا ستد لي وا بداعى والتواص .

 -أما الدراسة الحالية فإنها تختلف عن غيرها من الدراسات في ه ا المجال بان أكثر الدراسات

اهتمت ببناء برامت تدريبية للمعلمين في مظاهر التفكير الرياضي في حين أن الدراسة الحالية
تتعرف على أثر توظيف إستراتيجية (فكر  -زاوج  -شارك) مقارنة بإستراتيجية ( عبر -خطط
 قوم ) فى تنمية مهارات التفكير الرياضي .45

بلقرب عحم على الهللًاسحهلل السحكقة:

 .1كشفت معظم الدراسات السابقة التي تناولت التفكير الرياضي عن فاعلية بعه
ا ستراتيجيات التدريسية في تنمية مهارات التفكير الرياضي .

 .2اعتمدت معظم الدراسات على المنهت التجريبي والمنهت شب التجريبي.

 .3أثبتت الدراسات تحسن مستوى الطالب ال ين درسوا باستخدام إستراتيجية ( فكر -زاوج-
شارك)

كما أثبتت تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطالب باستخدام

ا ستراتيجياتإ البرامتإ النما ج.

مقهلل اسبفحهلل الكححث من الهللًاسحهلل السحكقة

 -أثراء اسطار النظر بما يخدم الدراسة.

أش ح عهللرهلل ماهح:

 إعداد أداة الدراسة. -إعداد دلي المعلم.

 -تحديد مهارات التفكير الرياضي .

 واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات في اسطالن علاى نوعياة األسائلة وكيفياة صاياغتهاواعدادها.

 -تحديد األساليب اسحصائية المناسبة.
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
منهج الدراسة.
جمتمع الدراسة.
عينة الدراسة.
أدوات الدراسة.
خطوات الدراسة.
األساليب االحصائية.
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الفول الًاك
اجـــ اً اهلل الهللًاســـة
يتناااول ها ا الفصا عرضااا مفصااال سجاراءات الد ارسااة التااي تاام اتخا هااا لتحقيااا اهاادافهاإ حيااه

يتناول منهجية الدراسة وتحديد مجتمعها واختيار عينتهاإ كما يشم أيضا وصفا ألداة الد ارساة وطريقاة
إعاادادهاإ والخطاوات اسجرائيااة لتطبيااا الد ارسااة والمعالجااات اسحصااائية المسااتخدمة للوصااول إلااي نتااائت

الدراسة وتحليلها

ماهج الهللًاسة:
اسااتخدم الباحااه الماانهت شااب التجريبااي حيااه أنااة أكثاار مالئمااة ولإلجابااة علااى أساائلة
الدراسة اتبع الباحه التصميم شب التجريبي المعتمد على مجموعتين على النحو التالي:
البوم م شكا البجًي

شبل ()1-4

المجممعـــــــــة البجًي ـــــــــة
إلســبًابرج ة ( كــً -زامج
– شحًك )

المجممعـــــــــة البجًي ـــــــــة

إلســــــــبًابرج ة ( ع ــــــــً-

للهللًاسة

معالجة باستخدام إسبًابرج ة
( كً -زامج – شحًك )

قياس قبلي

لمهارات التفكير
الرياضي

معالجة باستخدام إسبًابرج ة
(ع ً -خهط – قمم )

خهط – قمم )

قياس بعد

لمهارات التفكير
الرياضي

 -2مجبم الهللًاسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف التاسع األساسي في محافظة شمال غزة

بمدارس الحكومة في العام 2014- 2013مإ والبالد عددهم ( )1096طالبا حسب إحصائية و ازرة
التر ية والتعليم لعام 2014 – 2013م.
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 -3عراة الهللًاسة:

قام الباحه باختيار مدرسة النزلة األساسية للبنينإ إحدى مدراس و ازرة التر ية والتعليم في

محافظة شمال غزة بطريقة قصدي إ ألن الباحه يعم في ه المدرسة مما يسه تنفي أداة الدراسة
بنفس ومتابعة إجراءاتها فضال عن تعاون إدارة المدرسة مع الباحهإ ثم تم اختيار شعبتين دراسيتين تم

اختيارهما بطريقة عشوائية بالقرعة حيه اشتملت عينة الدراسة على ( )60طالبا من طالب الصف
التاسع األساسي للعام الدراسي 2014 – 2013مإ و تم تقسيم العينة إلى مجموعتين إحداهما تمث

المجموعة التجريبية األولى التي درست بإستراتيجية ( فكر -زاوج – شارك ) ويبلد عددهم ()30

طالبا وأخرى تمث المجموعة التجريبية الثانية درست بإستراتيجية (عبر -خطط – قوم ) ويبلد
عددهم ( )30طالب و لك بعد التأكد من تكافؤ طالب الشعب الدراسية في نتائت اختبار مهارات

التفكير الرياضي على المجموعتين قب التجر ة.

جهللمل ًقم ()2-4

بمزي عراة الهللًاسة

عهللهلل الهالب

الوف

عراة الهللًاسة
المجممعة البجًي ة إلسبًابرج ة ( كً -زامج – شحًك )

 30طالبا

4/9

المجممعة البجًي ة إلسبًابرج ة ( ع ً -خهط – قمم )

 30طالبا

2/9

المجممع

 60طالبا

 -4أهللا الهللًاسة :اخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض :

ق ااام الباح ااه بإع ااداد اختب ااار لقي اااس م اادى اكتس اااب ط ااالب الص ااف التاس ااع األساس ااي لمه ااارات

التفكير الرياضي في وحدة " الدائرة " وقد مر ا ختبار بالمراح التالية:

 .1بحهللرهلل محهلل الهللًاسة المراد الكشف عان مهاارات التفكيار الرياضاي موضاون الد ارساة المتضامنة فاي
الوحدة الرابعة ( الدائرة).

 .2بحهللرهلل قحئمة مهحًاهلل البفبرً الًيحض :
حيه قام الباحه با طالن على العديد من الدراسات السابقة مث دراسة أبو الهط ()2011
إ ود ارساة عباد القااادر( )2010إ ود ارساة محماد(  )2011وتاام تحدياد ثااله مهاااراتإ وتام عرضاها علااى
المحكمين للتأكد من مالئمتها لمستوى الطلبة والوحدة موضون الدراسة.

 .3بحهللرهلل الههللف من االخبكحً :يهدف ا ختبار إلى قياس مدى اكتساب طاالب الصاف التاساع
األساسااي محافظااة شاامال غازة لمهااارات التفكياار الرياضااي فااي وحاادة الاادائرة ماان كتاااب الرياضاايات

الجزء األول للصف التاسع األساسي.
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 .4و ـ حغة ق ـًاهلل االخبكــحً :اسااتند الباحااه علااى وحاادة الاادائرة ماان كتاااب الرياضاايات الج ازء الث ااني
للصف التاسع األساسي من اج صياغة مفردات اختبار مهاارات التفكيار الرياضاي إحياه تمثلات

المهااارة الواحاادة ماان أكثاار ماان مفااردة وقااد تكااون ا ختبااار ماان ( )3مهااارات تتمث ا فااي ( الرمااوزإ
البرهانإ ح المشكالت)إ حيه تمت مراعاة ما يلي :

 تتكااون ك ا فق ارة ماان ج ازيئين :المقدمااة وتطاارح المشااكلة فااي الس اؤالإ وقائمااة ماان الباادائعددها أر عة من بينها بدي واحد صحي فقطإ لمهارتي " الرموزإ وح المشكالت".

 -تراعي الدقة العلمية واللغوية ومناسبة لمستوى الطالب.

 ممثلة لمهارات التفكير الرياضي واألهداف العلمية المرجو قياسها. -توازن البدائ األر عة من حيه الطول .

 -البنود واضحة ومحددة وخالية من الغموه.

 مناسبة البند ا ختبار للمستوى الزمني والعقلي للطالب.-

ارمزان الاس ة الخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض
المهحً

الومً ارمل ة ()3-4

عهللهلل ارسئلة

الاسكة المئم ة

 )1الًممز ()5-1

5

38.5

 )2ال ًهحن ()8-6

3

23

5

38.5

 13سؤال

% 100

 )3حل المشبالهلل ()13-9
المجممع

 .5مض بلل محهلل االخبكحً:

بعاد تحديااد عاادد فقارات ا ختبااار وصااياغتها قاام الباحااه بوضااع تعليمااات ا ختبااار التااي تهاادف

شاارح فك ارة اسجابااة علااى ا ختبااار فااي أبسااط صااورة ممكنااة إوقااد ارعااى الباحااه عنااد وضااع تعليمااات

ا ختبار ما يلي:

 بيانات خاصة بالطالب وهي ا سم والشعبة والمدرسة. -تعليمات خاصة بوصف ا ختبار وهي :عدد األسئلة وعدد الفقرات وعدد البدائ .

 تعليمات خاصة باسجابة عن جميع األسئلة ووضع البدي الصحي في المكان المناسب. -إعداد مفتاح اسجابة لالسترشاد ب عند تصحي ا ختبار ملحا رقم (*).
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 .6الومً ارمل ة لالخبكحً:

قااام الباحااه بإعااداد اختبااار التفكياار الرياضااي فااي صااورت األوليااة المكااون ماان ( )15فقارةإ وبعااد

كتابة الفقارات تام عرضاها علاى مجموعاة مان المحكماين و الخبارة وا ختصااص مان أساات ة جامعاات
وموجهي ومعلمي الرياضيات ملحا رقم ( ) 1إ وتم األخ بآرائهم واجراء التعديالت المناسبة
 -عدد بنود ا ختبار.

 مدى تمثي فقرات ا ختبار لألهداف المراد قياسها. -مدى تغطية فقرات ا ختبار لمحتوى الوحدة.

 مدى صحة فقرات ا ختبار اللغوية والعلمية. مدى دقة البدائ لك فقرة من فقرات ا ختبار. مدى مناسبة فقرات ا ختبار لمستوى الطالب. -إمكانية الح ف واسضافة

 .7بجًيب االخبكحً:

بعد إعداد ا ختبار بصورت األولية طبا الباحه ا ختبار على عينة استطالعية قوامهاا ()35

طالبااا ماان طااالب الصااف العاشاار األساساايإ حيااه تاام اختيااارهم ماان خااارج عينااة الد ارسااة ماان مجتمااع
الدراسة من نفس المدرسة وقد أجريت التجر ة ا ستطالعية لالختبار بهدف:
 -1التأكد من الصدا الداخلي لالختبار وثبات .
 -2تحديد الزمن ال

تستغرق إجابة ا ختبار عند تطبيق على عين البحه األساسية.

 -1تحلي فقرات ا ختبار سيجاد معام الصعوبة والتمييز.

 .8حسحب زمن االخبكحً:

تاام حس اااب زم اان تأدي ااة الط ااالب لالختبا اار عاان طري ااا المتوس ااط الحس ااابي ل اازمن تق ااديم ط ااالب

المجموعااة ا سااتطالعيةإ فكااان زماان الماادة الزمنيااة التااي اسااتغرق الطااالب يساااو ( )45دقيقااة و لااك
بتطبيا المعادلة التالية:

زمن إجابة ا ختبار= زمن إجابة أول ثاله طالب +زمن إجابة أخر ثاله طالب
6

 .9بوح و أسئلة االخبكحً:

علمااا بااان تاام التصااحي بحيااه يحصا الطالااب علااى درجااة واحاادة لكا ساؤال فااي حااال كااون

اسجابة صحيحةإ و لك تكون الدرجة التي يحص عليها الطالب محصورة بين (صفر )13 -درجة.
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وهللق االخبكحً:

قام الباحه بالتحقا من صدا اختبار مهارات التفكير الرياضي عن طريا:

وهللق المحبمرن:

أ-

يقصد ب أن يقيس ا ختبار ما وضع لقياس حيه قام الباحه بالتحقا من صدا ا ختبار عان طرياا

عرضا علااى مجموعااة ماان الخباراء والمختصااين ومجموعااة ماان مااوجهي ومعلمااي الرياضاايات سبااداء آراءهاام
ومقترحاتهم ملحا ()1إ حيه تم إجراء التعديالت الالزمة في ضوء لك كما تم توضيح سابقا.

وهللق اال بسحق الهللاخل Internal Consistency Valifity:

ب-

يقصااد بصاادا ا تساااا الااداخلي قااوة ا رتباااط بااين درجااات ك ا مجااال والدرجااة الكليااة لالختبااارإ

وك لك درجة ارتباط ك فقارة مان فقارات ا ختباار بالدرجاة الكلياة لالختباارإ والدرجاة الكلياة للمهاارة التاي
تنتمي إليهاإ وسيتم عره ك واحدة على حدة.

 -1ملحمل االًبكحط رن بل قً مالهللًجة الكل ة لالخبكحً ممجحالهلل اخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض :

لقااد قااام الباحااه بحساااب معام ا ا رتباااط بااين كا فق ارة ماان فق ارات ا ختبااار مااع الدرجااة الكليااة

لمجالها وهي كما يوضحها الجدول ( .) 4 -4

جهللمل ()4 -4

ملحمل االًبكحط رن بل قً مالهللًجة الكل ة لالخبكحً مالهللًجة الكل ة للمجحل التم بابم إل ا
اخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض

الًقم

ملحمل االًبكحط م الهللًجة الكل ة

مسبمى الهللاللة

ملحمل االًبكحط م المجحل

مسبمى الهللاللة

1

0.39

دالة عن 0.05

0.46

دالة عند 0.01

2

0.44

دالة عند 0.05

0.57

دالة عند 0.01

3

0.48

دالة عند 0.01

0.65

دالة عند 0.01

4

0.58

دالة عند 0.01

0.68

دالة عند 0.01

5

0.70

دالة عند 0.01

0.73

دالة عند 0.01

6

0.57

دالة عند 0.01

0.71

دالة عند 0.01

7

0.76

دالة عند 0.01

0.87

دالة عند 0.01

8

0.83

دالة عند 0.01

0.91

دالة عند 0.01

9

0.77

دالة عند 0.01

0.83

دالة عند 0.01

10

0.60

دالة عند 0.01

0.66

دالة عند 0.01

11

0.72

دالة عند 0.01

0.73

دالة عند 0.01

12

0.77

دالة عند 0.01

0.82

دالة عند 0.01

13

0.79

دالة عند 0.01

0.86

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية عند مستوى د لة( )0.05ودرجة حرية )0.35 = )33
قيمة (ر) الجدولية عند مستوى د لة ( )0.01ودرجة حرية( 0.45= )33
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يتض

من الجدول أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتباطا دا

د لة

إحصائية عند مستو د لة ( 0.01إ )0.05إ وه ا يدل على أن ا ختبار يمتاز با تساا الداخلي
لمجالها.

 -2ملحمل االًبكحط رن بل مهحً مالهللًجة الكل ة الخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض :
لقد قامت الباحه بحساب معام

فقرة من فقرات ا ختبار مع الدرجة الكلية

ارتباط ك

لالختبار وهي كما يوضحها الجدول ()5 -4

جهللمل ()5 -4

ملحمالهلل االًبكحط رن بل مجحل م الهللًجة الكل ة الخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض
معام ا رتباط

المجال

مع الدرجة الكلية

مستوى الد لة

الرموز

0.65

دالة عند 0.01

البرهان

0.79

دالة عند 0.01

ح المشكالت

0.84

دالة عند 0.01

قيمة (ر) الجدولية عند مستوى د لة( )0.05ودرجة حرية( 0.35 = )33
قيمة (ر) الجدولية عند مستوى د لة ( )0.01ودرجة حرية (0.45= )33

ويتض من الجدول رقم ( )15 -4أن جميع معامالت ا رتباط بين ك مجال والدرجة الكلية

لالختبار دالة إحصائيا عند مستوى د لة (.)0.01

حسحب اكحهلل االخبكحً Test Reliability:للتأكد من ثبات ا ختبار بما يلي:
أ -هًيقة البجزئة الاوف ة:

تم استخدام طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات ا ختبار بعاد تجريبا علاى العيناة ا ساتطالعية

حيه تم حساب معام ارتباط بيرسون بين الفقارات الفردياة والزوجياة إ ومان ثام التعادي باساتخدام معاما

سبيرمان وكانت النتيجة النهائية لمعام الثبات = ( )0.82وهي درجة عالية تطمئن الباحاه عناد تطبياا

ا ختبار.

ب– هًيقة بمهللًً -يبشحًهللسمن Richardson and Kuder : 21

لقد استخدم الباحه طريقة كودر ريتشارد  21إ و لك سيجاد معام ثبات ا ختبارإ حيه حص علاى

قيمة معام كودر ريتشاردسون 21للدرجة الكلية لالختبار كك طبقا للمعادلة التالية:
ً ( =21ك/ك ( -1 [ )1-م(ك-م ) /ك ن] 2

م :المتوسط = 5.02

( المنيزلإ )203 : 2009إ حيه أن:

ك :عدد الفقرات = 13

معام كودر ريتشاردسون . 0.88=21
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ع :2التباين = 3.785

يتضا ممااا ساابا أن معاما كااودر ريتشاردسااون  21لالختبااار ككا كاناات ( )0.88وهااي قيمااة تطماائن

الباحه إلى تطبيا ا ختبار على عينة الدراسة.

و لك تأكد الباحه مان صادا وثباات اختباار مهاارات التفكيار الرياضايإ وأصاب ا ختباار فاي صاورت

النهائية مكونا من (  ) 13فقرة.

 : 10بكح ؤ مجممعب الهللًاسة الضحكهة مالبجًي ة:
تأكد الباحه من تكافؤ مجموعتي الدراسة في المتغيرات التالية :

ا -البحورل :

و لااك بااالرجون إلااى كشااوف درجااات التالمي ا إ وحساااب متوسااطات الاادرجات فااي التحصااي العااام

والتحصي في الرياضيات.

ب -اللمً الزما :

حيه تم الرجون إلى سج األحوال وحساب متوسطات األعمار ود لة الفروا .

ج -المسبمى الاقح

ماالقبوحهللم ماالجبمحع :

حيه تم اختيار العينة من بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية متقار ة.
جهللمل ًقم " " 7-4

بكح ؤ مجممعب الهللًاسة

( البحورل اللحم البحورل
البحورل
البكح ؤ
البحورل
اللحم

البحورل

الًيحض حهلل
اللمً

الًيحض حهلل اللمً)

االاحًاف

المجممعة

اللهللهلل

المبمسط

تجريبية أولي قبلي

30

13.702

2.529

تجريبية ثانية قبلي

30

13.307

3.264

تجريبية أولي قبلي

30

13.429

3.352

تجريبية ثانية قبلي

30

12.769

3.491

تجريبية أولي قبلي

30

15.488

0.292

تجريبية ثانية قبلي

30

15.369

0.308

المل حًم

ق مة "هلل"
0.498

ق مة

مسبمى

الهللاللة

الهللاللة

0.620

غير دالة
إحصائيا

0.689

0.494

غير دالة
إحصائيا

1.457

0.515

غير دالة
إحصائيا

يتض من الجدول ( )7-4أن قيمة ت المحسوبة أق من قيمة ت الجدوليةإ مما يدل على أن
المجموعتين متكافئتين في ( التحصي العامإ التحصي في الرياضياتإ العمر ) .
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 -11ملحمالهلل الولمكة مالبمررز:

حسحب ملحمالهلل الولمكة مالبمررز الخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض :
لكااي يحص ا الباحااه علااى معام ا صااعوبة ومعام ا تمييااز لك ا فق ارة ماان فق ارات ا ختبااار قااام

بتقسيم الطالب إلى مجموعتين مجموعة عليا ضمت ( )%27من مجمون الطالبإ وهم الطاالب الا ين
حصلوا علاى أعلاى الادرجات فاي ا ختباارإ ومجموعاة دنياا ضامت( )%27مان مجموعاة الطاالب الا ين

حصلوا على أدنى الدرجات في ا ختبارإ وقد بلد عدد طالب ك مجموعة ( )8طالب.
الجهللمل () 6 -4

حسحب هللًجة ولمكة مبمررز بل قً من قًاهلل اخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض
ملحمل الولمكة

ملحمل البمررز

1

0.69

63.

2

75.

50.

3

63.

50.

4

69.

63.

5

69.

63.

6

63.

50.

7

63.

25.

8

63.

50.

9

69.

63.

10

69.

38.

11

56.

38.

12

69.

38.

13

.63

.50

ًقم السؤال

لقد اتض من الجدول ( )6-4أن معام الصعوبة ومعام التمييز كان مناسبين لمعظم الفقرات

وعلي تم قبول جميع فقرات ا ختبار.

الومً الاهحئ ة الخبكحً البفبرً الًيحض :

بعد تأكد الباحه من صدا وثبات اختبار مهارات التفكير الرياضيإ وفي ضوء أراء المحكين

أصااب ا ختبااار فااي صااورت النهائيااة يتكااون ماان ( )13فق ارةإ ملحااا رقاام (*) موزعااة علااى مسااتويات
األهداف والمحتوى الدراسي.
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بكح ؤ مجممعب الهللًاسة :

قام الباحه بالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة من حيه :

 .1ا ختبار القبلي للمجموعتين لمهارات التفكير الرياضي.

الجوانب والجدول رقم

وفيما يلي عره موجز لتكافؤ المجموعتين في ك جانب من ه

( )7-4يبين المتوسطات وا نحرافات المعيارية ود لة الفروا باستخدام اختبار (ت) بين المجموعتين:

بكح ؤ مجممعب الهللًاسة

االخبكحً الق ل لمهحًاهلل البفبرً الًيحض -:

وفيما يلي عره موجز لتكافؤ المجموعتين في ك مهارة من مهارات التفكير الرياضي والجدول

رقا اام ( )7-4يبا ااين المتوسا ااطات وا نح ارف ا ااات المعياريا ااة ود لا ااة الف ا ااروا باسا ااتخدام اختبا ااار (ت) ب ا ااين
المجموعتين

الترن المجممعة الب هللًسهلل إسبًابرج ة ( كً – زامج – شحًك ) مالمجممعة الترن هللًسهلل إسـبًابرج ة ( ع ـً

– خهط – قمم).

جهللمل ()7-4

ابحئج اسبخهللام اخبكحً "هلل" رن مبمسهحهلل هللًجحهلل هالب مجممعة إسبًابرج ة ( كً – زامج – شحًك ) ممبمسط هللًجحهلل
أقًااهم هلكة مجممعة إسبًابرج ة ( ع ً – خهط – قمم)

المب رً
الًممز
ال ًهحن
حل

المشبالهلل
الهللًجة

اخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض الق ل

االاحًاف

إسبًابرج ة

اللهللهلل

المبمسط

( كً – زامج – شحًك )

30

1.63

0.89

( ع ً – خهط – قمم)

30

1.60

1.04

( كً – زامج – شحًك )

30

0.07

.25

( ع ً – خهط – قمم)

30

0.20

0.41

( كً – زامج – شحًك )

30

27.

45.

( ع ً – خهط – قمم)

30

23.

50.

( كً – زامج – شحًك )

30

1.97

1016

( ع ً – خهط – قمم)

30

2.03

1.33

المل حًم

ق مة

( هلل )
0.134
1.523
0.270
0.207

الهللاللة

اإلحوحئ ة
غير دالة

عند 0.05
غير دالة

عند 0.05
غير دالة

عند 0.05
غير دالة

عند 0.05

حساب (ت) عند درجة حرية ( )58ومستوى د لة(2.021 =)0.05

حساب (ت) عند درجة حرية ( )58ومستوى د لة(2.704 =)0.01

يتض من الجدول انة

توجد فروا ات د لة احصائية عند مستوى ( &>)0.05بين استجابات

طلبة المجموعتين في التطبيا القبلي ختبار التفكير الرياضي مما يدل على تكافؤ المجموعتين .
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خهماهلل الهللًاسة:

اتبع الباحه الخطوات التالية لتحقيا أهداف الدراسة:

 .1ا طا ا ااالن علا ا ااى الد ارسا ا ااات والبحا ا ااوه التر ويا ا ااة المتعلقا ا ااة بإسا ا ااتراتيجية (فكا ا اار -زاوج -شا ا ااارك)
واستراتيجية (عبر -خطط -قوم) ومهارات التفكير الرياضي.

 .2إعداد دلي المعلم والمعد وفا استراتجي (فكر -زاوج -شارك) واستراتجي (عبر -خطط -قوم)0
 .3إعداد اختبار التفكير الرياضي لطالب الصف التاسع األساسي وتحكيم .

 .4تطبيا ا ختبار استطالعيا على مجموعة من الطالب و لك للتحقا من صدقة وثبات .

 .5اختبار عينة الدراسة التجريبية و لك من أج التأكد من تكافؤ مجماوعتي الد ارساة قبا البادء فاي
التدريسإ ودراسة الفروا بين المجموعتين باستخدام اختبار (.) T –test

 .6البادء بالتادريس باسااتخدام اساتراتجي (فكاار -زاوج -شاارك) للمجموعاة التجريبيااة األولاىإ وتاادريس
المجموعة التجريبية الثانية بإستراتيجية (عبر -خطط -قوم)0

 .7تطبيا اختبار التفكير الرياضي بعد ا نتهاء من التدريس لك من المجموعتين ورصد النتائت.
 .8معالجة البيانات إحصائيا وتفسير النتائت .

ارسحلرب اإلحوحئ ة:

استخدام الباحه األساليب اسحصائية التالية:

 معادلة كودر ريتشاردسون( )21وطريقة التجزئة النصفية و لك سيجاد معام ثبات ا ختبار. -معام التمييز لحساب معام التمييز لك فقرة من فقرات ا ختبار.

 معام الصعوبة لحساب معام الصعوبة لك فقرة من فقرات ا ختبار. مع ا ااامالت ا رتب ا اااط لحس ا اااب مع ا ااامالت ا تس ا اااا ال ا ااداخلي لفقا ا ارات اختب ا ااار مه ا ااارات التفكي ا اارالرياضي.

 -اختباار (ت) T- test dependent sampleوالبعدى.

 -اختبار (ت) T- test independent sample

ختباار الفاروا باين أداء التطبياا القبلاي
ختبار الفروا بين أداء اسست ارتيجيتين.

 مر ع آيتا للكشف عن فاعلية اسستراتيجية و)  ( dسيجاد حجام التاأثير للمتغيار المساتق علاىالمتغير التابع.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة وتفسريها


النتائج املتعلقة بالسؤال األول وتفسريها.



النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني وتفسريها.



النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث وتفسريها.



النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع وتفسريها.



توصيات الدراسة.



مقرتحات الدراسة.
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الفول الخحمس
ابحئج الهللًاسة مبفسرًهح
يتناول ه ا الفص عرضا للنتائت التي توص إليها الباحهإ حيه تم استخدام البرنامت

اسحصائي " " SPSSفي معالجة بيانات الدراسة وك لك يتناول ه ا الفص

مناقشة النتائت وتفسيرها.

ابحئج السؤال ارمل  :لإلجحكة عن السؤال ارمل مالتم راص على " مح مهحًاهلل البفبرً
الًيحض المًاهلل بامربهح لهللى هالب الوف البحس ارسحس ؟"

قام الباحه بإعداد قائمة مهارات التفكير الرياضي من خالل اطالع على األدب التر و والعديد من
الدراسات السابقة مث دراسة (ابو الهط إ )2011ودراسة (محمدإ )2011ودراسة (عبد القادر

إ )2010وتم الخروج بالصورة النهائية لقائمة مهارات التفكير الرياضي وهي ( التعبير بالرموز – ح
المشكالت – البرهان الرياضي ).

ابحئج السؤال الاحا  :لإلجحكة عن السؤال الاحاى مالتم راص على ه توجد فروا ات د لة

إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطالب ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر
– زاوج – شارك ) في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد ؟ مللبحقق
من وحة الفًضربرن االبربرن:

ارملى الب باص على  " :ه توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين

متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في التطبيا القبلي ختبار
مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد ؟".

وللتحقا من صحة ه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين للكشف عن د لة

الفرا بين متوسطي األداء في اختبار مهارات التفكير الرياضي القبلي والبعد إ والجدول ()2-5
يوض

لك.
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جهللمل ()2-5
نتائت استخدام اختبار "ت" بين متوسطات درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج –
شارك ) في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد

المب رً

الًممز
ال ًهحن
حل المشبالهلل
الهللًجة

االاح اً

البه رق

اللهللهلل

المبمسط

ف

القبلي

30

1.60

1.04

البعد

30

4043

0.73

القبلي

30

0.20

0.41

البعد

30

1.03

1.25

القبلي

30

23.

0.50

البعد

30

2.97

1052

القبلي

30

2.03

1.33

البعد

30

8.43

2.91

المل حًم

ق مة

( هلل )
13.896
3.699
9.510
11.024

الهللاللة

اإلحوحئ ة
دال عند

0.01

دال عند

0.05

دال عند

0.01

دال عند

0.01

حساب (ت) عند درجة حرية ( )29ومستوى د لة(2.045 =)0.05
حساب (ت) عند درجة حرية ( )29ومستوى د لة(2.756 =)0.01

ربضو من الجهللمل مح رل :

أمال :كحلاسكة للًممز بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )1.60وهو أق من المتوسط الحسابي في التطبيا
البعد ال

يساو ( )4.43وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )13.896وهي دالة إحصائيا عند

 0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين متوسط

درجات الطلبة ال ين درسوا باستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في التطبيا القبلي ختبار مهارات
التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .

احا ح :كحلاسكة لل ًهحن بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )0.20وهو أق من المتوسط الحسابي في

التطبيا البعد

ال

يساو ( )1.03وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )3.699وهي دالة

إحصائيا عند  0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ≥ (0.05

)αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في التطبيا القبلي
ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .
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احلاح :كحلاسكة لحل المشبالهلل بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )0.23وهو أق من المتوسط الحسابي في
ال

التطبيا البعد

يساو ( )2.97وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )9.510وهي دالة

إحصائيا عند  0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ≥ (0.05

)αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في التطبيا القبلي
ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .

كحلاسكة للهللًجة الكل ة لالخبكحً كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )2.03وهو أق

من المتوسط الحسابي في التطبيا البعد

ال

يساو ( )8.43وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو

( )11.024وهي دالة إحصائيا عند  0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند

مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج –

شارك) في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .

الاحا ة الب باص على  :يزيد حجم تأثير إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) في تنمية مهارات
التفكير الرياضي لدى طلبة الصف التاسع األساسي حسب مر ع إيتا ( ) 2عن  0.14وقيمة ( ) d

عن .0.8

وللتحقا من صحة ه الفرضية تم حساب استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتينإ وحساب حجم

التأثير باستخدام مر ع إيتا () 2إ وحساب قيمة (  ) dللكشف عن درجة التأثيرإ وهي كما يوضحها
الجدول (.)3-5

جهللمل ()3-5

حجم التأثير للمتغير المستق ( إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك )) على المتغير التابع
( تنمية مهارات التفكير الرياضي)

ق مة ""t

مًب

الًممز

13.90

0.87

5016

ال ًهحن

3.70

0.32

1.37

كبير

حل المشبالهلل

9.51

76.

3.53

كبير

الهللًجة الكل ة

11.02

0.81

4.09

كبير

امع البه رق

""2
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ق مة ""d

حجم البأارً
كبير

جهللمل ()4 -5
الجدول المرجعي لد

ال حن

ت 2إ ""d

حجم البأارً
و رً

مبمسط

ب رً

ب رً جهللا

D

0.20

0.50

0.80

1.10

2

0.01

0.60

0.14

0.20

ويتض من الجدول( )4-5أن قيمة " " 2لمتوسط درجات الطالب في اختبار مهارات التفكير

الرياضي بلغت ( )0.81وأن قيمة " "dبلغت ( )4.09وه ا يشير أن اسستراتيجية لها حجم تأثير كبير
على المتغير التابع مهارات التفكير الرياضيإ وتبين أن مجال الرموز والبرهان وح المشكالت لهم

تأثير كبيرإ حسب الجدول المرجعي (.)4-5

ميًج الكححث تلك إلى:

أظهرت نتائت الدراسة أن إستراتيجية (فكر –زاوج -شارك ( تؤدى إلى تنمية التفكير الرياضي
كقدرة كلية أو كقدرات فرعية لدى التالمي ويرجع لك إلى أن استخدامات إستراتيجية (فكر –زاوج-

شارك ( يتي للتالمي فرصا لممارسة مهارات التفكير الرياضي أثناء تنفي خطواتها الثاله التفكير –
المزاوجة – المشاركة حيه أن في مرحلة التفكير يحاول ك تلمي بمفرد أن يصوغ المشكلة أو

الموقف الرياضي بأسلوب ليكون لك

منهم فكرة ووجهة نظر شخصية تجا السؤال أو المشكلة

المطروحة للح إ ثم تأتى بعد لك مرحلة المزاوجة التى يحاول فيها ك تلمي أن يوض ويشرح وجهة
نظر لزميل بأسلوب واض ومفهوم في جو من المناقشة والحوار الثنائى المتبادلإ إلى أن يصال معا

إلى ح مثالي للمشكلة المطروحة .وأخي ار تأتى مرحلة المشاركة التى تتم فيها المناقشات الجماعية
حيه يقوم التالمي فيها بتبادل ا راء واألفكار ونقلها وتوضيحها لالخرين بشك مترابط وواض إ

ومشاركة حلولهم مع الفص مستخدمين التبرير الرياضي وقوة لغة الرياضيات؛ حتى يحصلوا من

خالل ه

المناقشات على األدلة التى تثبت صحة أو خطأ حلولهمإ كما تتي لهم ه

المناقشات

فرص تعلم طرا وأساليب مختلفة لح نفس المشكلة الرياضية؛ ك لك يسهم بشك فعال في تحسين
مهارات التفكير الرياضي لد

التالمي من هنا نالحظ أن أعلى تأثير كان فى القدرة على نق

المهارات الرياضية بشك مترابط وواض لآلخرين؛ وقد يرجع لك إلى أن إستراتيجية (فكر – زاوج-

شارك ( تساعد التالمي على التعاون والمشاركة الفعالة بعضهم مع بعهإ من خالل المناقشات

الثنائية والجماعية التي تتي لهم فرص التعبير عن أفكارهم ونقلها وتوضيحها لآلخرين في جو من

الحب والتعاون بعيدا عن الخوف والرهبة
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كما أظهرت النتائت إلى أن إستراتيجية (فكر – زاوج -شارك (

ات طبيعة تهتم بميول

واهتمامات التلمي إ وتسم ل بالتعبير عن وأفكارهم فمن ضمن الخطوات األساسية له

ا ستراتجية

خطوة التفكيرإ وكما هو معروف فإن وقت التفكير يساعد على إطالا أكبر عدد من األفكار
وا ستجابات؛ مما كان ل أثر الفعال في اتية المتعلم وقدرت على إنتاج العديد من األفكار الرياضية

والحلول اسبداعية للمشكالت المطروحةإ كما تساعد على المشاركة وتبادل ا راء والمرونة فى تقب

أفكار اآلخرينإ وكيفية التعام مع اآلخرين فى بيئة تعاونية حرة خالية من المخاطرةإ وتكسب القدرة
على التفكير المنظم الموج نحو الهدف لإلتيان بك ما هو جديد من األفكار؛ ك

لك يسهم بشك

فعال فى تنمية التفكير الرياضي لدى التالمي .

ابحئج السؤال الاحلث :اص السؤال على مح رل  " :ه توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى

د لة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( ع ً – خهط – قمم) في
التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد ؟
ملإلجحكة على هتا السؤال بم اخبكحً ًضربحن:

ارملى الب باص على مح رل " :ه توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ≥ (0.05

)αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( ع ً – خهط – قمم) في التطبيا القبلي
ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد ؟ ".

وللتحقا من صحة ه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين للكشف عن د لة الفرا

بين متوسطي األداء في اختبار مهارات التفكير الرياضي القبلي والبعد إ والجدول ( )3-5يوض
جهللمل ()4-5

لك.

نتائت استخدام اختبار "ت" بين متوسطات درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( ع ً – خهط –
قمم) في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد

المب رً
الًممز
ال ًهحن
حل

المشبالهلل
الهللًجة

البه رق

اللهللهلل

المبمسط

االاحًاف المل حًم

القبلي

30

1.63

0.89

البعد

30

4.57

57.

القبلي

30

0.07

25.

البعد

30

1.03

1.07

القبلي

30

.27

0.45

البعد

30

2.43

1.76

القبلي

30

1.97

1.16

البعد

30

8.03

2.82

حساب (ت) عند درجة حرية ( )29ومستوى د لة(2.045 =)0.05
حساب (ت) عند درجة حرية ( )29ومستوى د لة(2.756 =)0.01
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ق مة ( هلل )

الهللاللة اإلحوحئ ة

13.372

دال عند 0.01

4.690

دال عند 0.05

6.586

دال عند 0.01

10.068

دال عند 0.01

ربضو من الجهللمل مح رل :

أمال :كحلاسكة للًممز بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )1.63وهو أق من المتوسط

الحسابي في التطبيا البعد

ال

يساو ( )4.57وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ()13.372

وهي دالة إحصائيا عند  0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة

)(0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا باستراتيجية ( ع ً – خهط – قمم) في التطبيا
القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .

احا ح :كحلاسكة لل ًهحن بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )0.07وهو أق من المتوسط الحسابي في

التطبيا البعد

ال

يساو ( )1.03وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )4.690وهي دالة

إحصائيا عند  0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ≥ (0.05

)αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( ع ً – خهط – قمم) في التطبيا القبلي
ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .

احلاح :كحلاسكة لحل المشبالهلل بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )0.27وهو أق من المتوسط الحسابي في

التطبيا البعد

ال

يساو ( )2.43وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )6.586وهي دالة

إحصائيا عند  0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ≥ (0.05

)αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( ع ً – خهط – قمم) في التطبيا القبلي
ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .

كحلاسكة للهللًجة الكل ة لالخبكحً:كان المتوسط الحسابي في التطبيا القبلي يساو ( )1.97وهو أق

من المتوسط الحسابي في التطبيا البعد

ال

يساو ( )8.03وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو

( )10.068وهي دالة إحصائيا عند  0.01إ وه ا يعني أن توجد فروا ات د لة إحصائية عند

مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( ع ً – خهط – قمم)
في التطبيا القبلي ختبار مهارات التفكير الرياضي والتطبيا البعد لصال التطبيا البعد .

الاحا ة الب

باص على مح رل

 :يزيد حجم تأثير إستراتيجية ( ع ً – خهط – قمم) في تنمية

مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف التاسع األساسي حسب مر ع إيتا ( ) 2عن 0.14

وقيمة (  ) dعن .0.8
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وللتحقا من صحة ه الفرضية تم حساب استخدام اختبار " ت " لعينتين مرتبطتينإ وحساب حجم

التأثير باستخدام مر ع إيتا () 2إ وحساب قيمة (  ) dللكشف عن درجة التأثيرإ وهي كما يوضحها
الجدول (.)4-5

جهللمل ()5-5

حجم التأثير للمتغير المستق ( إستراتيجية (ع ً – خهط – قمم) على المتغير التابع
( تنمية مهارات التفكير الرياضي)

ق مة ""t

مًب

الًممز

13.372

.86

4.97

ال ًهحن

4.69

43.

1.74

كبير

حل المشبالهلل

6.58

60.

2.45

كبير

الهللًجة الكل ة

10.1

.78

3.74

كبير

امع البه رق

""2

ق مة ""d

حجم البأارً
كبير

ويتض من الجدول( )5-5أن قيمة " " 2لمتوسط درجات الطالب في اختبار مهارات التفكير

الرياضي بلغت ( )0.78وأن قيمة " "dبلغت ( )3.74وه ا يشير أن اسستراتيجية لها حجم تأثير كبير
على المتغير التابع مهارات التفكير الرياضي.

ويفسر الباحه لك بان إستراتيجية (فكر-زاوج-شارك ) تساعد الطالب على اكتساب

المعلومات والوصول اليها بانفسهم والقدرة على تحلي المعلومات والوصول الى فهم اكثر عمقا وك لك
تتي الفرصة للتالمي لكي يكونوا نشطين فاعلين فى عملية تعلمهم مما يسأهم فى تنمية مهارات

التفكير الرياضي

ميًج الكححث تلك إلى:
طبيعة اسستراتيجية واألنشطة المتنوعة المثيرة للتفكير الموجودة في ك مرحلة من مراحلها ساهم

بش ك فعال في ج ب الطالب وزيادة دافعية التعلم للتعلم إ ورفع مستوى أدائهم مما كان ل األثر

الواض في تنون مستوى التفكير .يتمتع الطالب بروح التحد

والمنافسة وامتالكهم لمهارات التحلي

وا ستنتاج من خالل التعبير عن احتياجاتهم وتخطيطهم لألنشطة يتمتع الطالب بالقدرة على ر ط

المعلومات وا ستنتاج ومقارنة المفاهيم الجديدة بالقديمة واستخدامها في معرفة وفهم ما هو غير

معروف ليصب التعلم ا معنى أن استراتيجي (عبر -خطط -قوم(بما تتضمن من أنشطة مختلفة
ومتنوعة في ك مرحلة من مراحلها ساعدت الطالب على تنمية التفكير بمستويات

التي تمر بها

اسستراتيجية تساعد بشك كبير على اختيار موضون التعلم واألنشطة المناسبة لميولهم وللفروا الفردية
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و لك من خالل تقسيمهم في مجموعات متشاب في مجموعات تعاونية صغيرة على أساس تشاب

حاجاتهم التعليميةإ و توفير بيئة تعليمية مثيرة للتفكير أتاح الفرصة للمناقشة وابداء المالحظات ور ط

المعلومات وتقديم التفسيرات مما يوسع نطاا المعرفة لمفاهيم سبا تعلمها.أتاحت اسستراتيجية للطالب
بالسير في خطوات منظمة ساهمت بشك كبير في تنمية قدرتهم على التعبير والمشاركة الفعالة في

تنفي األنشطة المقترحة بناء على رغباتهم و ميولهم تعتبر اسستراتيجية مثيرة للتفكير و لك من خالل

المناقشة وتبادل األفكار وتقديم الحلول المتنوعة وتنون طرائا وأساليب التدريس المتبعة في
اسستراتيجية ساهم في تنمية قدراتهم العقلية.

لإلجحكة عن السؤال الًاك " هل بمجهلل ًمق تاهلل هللاللة إحوحئ ة عاهلل مسبمى هللاللة (0.05

) ≥ αرن مبمسط هللًجحهلل الهلكة الترن هللًسما إسبًابرج ة ( كً – زامج – شحًك ) ممبمسط هللًجحهلل
اخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض ؟ "

أقًااهم الترن هللًسما إسبًابرج ة ( ع ً – خهط – قمم)

تم

توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة

اختبار الفرضية الثالثة التي تنص على ما يلي" :

) (0.05 ≥ αبين متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) ومتوسط
درجات أقرانهم ال ين درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في اختبار مهارات التفكير الرياضي".

وللتحقا من صحة ه الفرضية تم استخدام اختبار " ت " لعينتين مستقلتين للكشف عن د لة

الفرا بين متوسطي األداء في اختبار مهارات التفكير الرياضي البعد لك من المجموعتينإ والجدول
( )3-5يوض

لك .
جهللمل ()6-5

ابحئج اسبخهللام اخبكحً "هلل" رن مبمسهحهلل هللًجحهلل الهالب الترن هللًسما إسبًابرج ة ( كً – زامج – شحًك ) ممبمسط هللًجحهلل
أقًااهم الترن هللًسما إسبًابرج ة ( ع ً – خهط – قمم)

المب رً
الًممز
ال ًهحن
حل

المشبالهلل
الهللًجة

اخبكحً مهحًاهلل البفبرً الًيحض الكلهللم

إسبًابرج ة

اللهللهلل

المبمسط

االاحًاف المل حًم

( ع ً – خهط – قمم)

30

4.57

.57

( كً – زامج – شحًك )

30

4.43

.73

( ع ً – خهط – قمم)

30

1.03

1.07

( كً – زامج – شحًك )

30

1.03

1.25

( ع ً – خهط – قمم)

30

2.43

1.76

( كً – زامج – شحًك )

30

2.97

1.52

( ع ً – خهط – قمم)

30

8.03

2.82

( كً – زامج – شحًك )

30

8.43

2.91

حساب (ت) عند درجة حرية ( )58ومستوى د لة(2.021 =)0.05
حساب (ت) عند درجة حرية ( )58ومستوى د لة(2.704 =)0.01
66

ق مة ( هلل )
0.791
0.00
1.258
0.541

الهللاللة اإلحوحئ ة
غير دالة عند 0.05
غير دالة عند 0.05
غير دالة عند 0.05
غير دالة عند 0.05

ربضو من الجهللمل مح رل :

أمال :كحلاسكة للًممز بأحهلل مجحالهلل االخبكحً -:

كان المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك )

يساو ( )4.57والمتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم)

ال

يساو ( )4.43وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )0.791وهي غير دالة إحصائيا عند

 0.05إ وه ا يعني أن

توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين

متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) ومتوسط درجات أقرانهم ال ين
درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في اختبار مهارات التفكير الرياضي .

احا ح :كحلاسكة لل ًهحن بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك )

يساو ( )1.03والمتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم)

ال

يساو ( )1.03وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )0.00وهي غير دالة إحصائيا عند

 0.05إ وه ا يعني أن

توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين

متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) ومتوسط درجات أقرانهم ال ين
درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في اختبار مهارات التفكير الرياضي .

احلاح :كحلاسكة لحل المشبالهلل بأحهلل مهحًاهلل اخبكحً البفبرً الًيحض -:

كان المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك )

يساو ( )2.43والمتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم)
ال

يساو ( )2.97وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )1.258وهي غير دالة إحصائيا عند

 0.05إ وه ا يعني أن

توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين

متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) ومتوسط درجات أقرانهم ال ين
درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في اختبار مهارات التفكير الرياضي .

كحلاسكة للهللًجة الكل ة لالخبكحً

كان المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك )

يساو ( )8.03والمتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم)
ال

يساو ( ) 8.43وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساو ( )0.541وهي غير دالة إحصائيا عند

 0.05إ وه ا يعني أن

توجد فروا ات د لة إحصائية عند مستوى د لة ) (0.05 ≥ αبين
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متوسط درجات الطلبة ال ين درسوا بإستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) ومتوسط درجات أقرانهم ال ين

درسوا بإستراتيجية ( عبر – خطط – قوم) في اختبار مهارات التفكير الرياضي .

ويرجع الباحه لك إلى:بان توظيف إستراتيجية (فكر-زاوج-شارك )واستراتيجية (عبر-خطط-

قوم) عم

على زيادة ا هتمام باألنشطة المتنوعة والمثيرة للتفكير فى ك

مرحلة من مراح

اسستراتيجيتين عملت على تنمية مهارات التفكير لدى الطالب وتتفا ه النتيجة مع ما توصلت الية
عدة دراسات كشفت نتائجها عن األثر ا يجابي

ستراتجيات التدريس فى تنمية مهارات التفكير

الرياضي مث دراسة (ابوالهط إ )2011إودراسة (محمدإ )2011إودراسة (عبدالقادر)2010

بمو حهلل الهللًاسة:

في ضوء نتائت ه

الدراسة يوصى الباحه بما يلي:

 .1تشااجيع معلمااي الرياضاايات علااى توظيااف إسااتراتيجية ( فكاار –زاوج شااارك ) واسااتراتيجية (عباار –
خطط -قوم ) نظ ار لما كشفت عن ه الدراسة من تأثير لهما في تنمية مهارات التفكير الرياضي.

 .2دعوة القائمين على تخطيط محتوى كتب الرياضيات تنظيم محتواهاا وفقاا سساتراتيجية ( فكار –
زاوج شارك ) واستراتيجية (عبر –خطط -قوم ).

 .3توجيا ا نظ اار المعلم ااين خ ااالل ال اادورات التدريبي ااة إل ااى أهمي ااة إس ااتراتيجية ( فك اار –زاوج ش ااارك )
واستراتيجية (عبر –خطط -قوم ) لتنمية مهارات التفكير الرياضي.

 .4ا هتمام بإعداد أدلة لمعلمي الرياضيات تتضمن دروسا معدة وفقا للخطوات اسجرائية
إستراتيجية ( فكر –زاوج شارك ) واستراتيجية (عبر –خطط -قوم ).

المقبًححهلل:

فى ضوء نتائت الدراسة الحالية يقترح الباحه القيام ببعه الدراسات التالية :

 .1دراسة أثر توظيف إستراتيجية ( فكر –زاوج شارك ) واستراتيجية (عبر –خطط -قوم ) في
تنمية مهارات التفكير الرياضي فى مراح تعليمية أخرى.

 .2د ارسااة فعاليااة ب ارامت تدريبيااة للمعلمااين سااتخدام إسااتراتيجية ( فكاار –زاوج شااارك ) واسااتراتيجية
(عبر –خطط -قوم )في تدريس المواد الدراسية المختلفة.

 .3دراسة فاعلية إساتراتيجيات تدريساية أخارى منبثقاة مان الفكار البناائي والاتعلم النشاط علاى تنمياة
التفكير الرياضي.

 .4د ارسااة أثاار توظيااف إسااتراتيجية ( فكاار –زاوج شااارك ) واسااتراتيجية (عباار –خطااط -قااوم )فااي
تنمية التفكير الرياضي.
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المًاج اللًب ة:

 القران الكريم.
 صحي البخار ومسلم.

 .1إبراهيمإ بسام عبد هللا( ":)2009البلل م الم ا على المشبالهلل الح حب ة مبام ة البفبرً .عمان :
دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

 .2إبراهيمإ مجد

عزيز( ":)2007تعليم التفكير الرياضي في عصر العولمة بما يتوافا مع

منهجية الرياضيات للجميع .المؤبمً الللم السحك (الجمل ة الموًية لبًبم حهلل الًيحض حهلل(.

 .3أبو الهط إ ماهر ( ".)2011أاً اسبخهللام ًاحمج محمسب

بهللًيس الًيحض حهلل على بام ة

البفبرً الًيحض ماالبجح احمهح لهللى هحلكحهلل الوف الاحمن ارسحس " رسالة ماجستير (غير
منشور ) إ كلية التر يةإالجامعة اسسالمية بغزة.

 .4أبو جاللةإ صبحي حمدان ( ":)2007ماحهج الللمم مبام ة البفبرً اإل هللاع .عجمان :دار
الشروا

 .5أبو زينةإ فريد وعباينةإ عبد هللا ( ":)2007ماهحج بهللًيس الًيحض حهلل"إ ط 2إ األردن :دار
المسيرة للنشر.

 .6أبو زينةإ فريد كام  ":)2010(.بهميً ماحهج الًيحض حهلل المهللًس ة مبلل مهح .عمان :دار وائ
للنشر والتوزيع.

 .7ابو زين إ فريد ( ":)2003ماحهج الًيحض حهلل المهللًس ة مبهللًيسهح إط2إالكويت إ مكتب الفالح
للنشر.

 .8أبو شمالة إ فرج ":)2003(.حعل ة ًاحمج مقبًف

اكبسحب ال ا ة الًيحض ة لهللى هالب

الوف البحس كمحح ظة غز " إ رسالة دكتو ار إ كلية التر ية إ جامعة عين شمس.

 .9أبو عا رةإ كرم( .)2010أاً بمظرف إسبًابرج ة " ع ً – خهط -قمم"

بهللًيس الًيحض حهلل

على بام ة البفبرً اإل هللاع لهللى هلكة الوف السحك ارسحس ك ز  .رسالة ماجستيرإ قسم

المناهت وأساليب تدريس الرياضياتإ الجامعة اسسالمية إ غزة .

 .10أبو غالي إ سليم(2010م) ":أاً بمظرف اسبًابرج ا ( كً -زامج -شحًك) على بام ة مهح اًهلل
البفبرً الماهق

الللمم لهللى هلكة الوف الاحمن االسحس "إ رسالة ماجستير غير منشورة إ

الجامعة ا سالمية إ غزة إ فلسطين.

 .11أبوعطاإ احمد( ":)2013أاً بمظرف هللمً البللم
اإل هللاع لهللى بالمرت الوف البحس ارسحس

جامع ا زهرإ غز.
69

بهللًيس الًيحض حهلل لبام ة مهحًاهلل البفبرً

بمحافظات غزةإ رسال ماجستيرإ كلي التر يةإ

بهللًيس الًيحض حهلل عل بام ة

 .12أبوعودة إ محمد( ":)2006أاً اسبخهللام الاممتج ال احئ

مهحًاهلل البفبرً الماظمم ماالحبفحظ هح لهللم هالب الوف السحك ارسحس ك ز "إ رسالة

ماجستير غير منشورة إ كلية التر ية إ الجامعة اسسالمية إ غزة.

 .13ابوملوحإ محمد و عفان إ عزو ( ":)2006أاً اسبخهللام كلض اسبًابرج حهلل الاظًية ال احئ ة
بام ة البفبرً الماظمم

الهاهللسة لهللى هالب الوف البحس

ماجستير إكلي التر ي إ الجامع ا سالمي إ فلسطين .

ارسحس

ك ز إرسال

 .14احمد إ كريمة ناجي(2009م) ":أاً البفحعل رن اسبًابرجرب ( كً -زامج -شحًك مالبهللًيس
المكحشً) ماسحلرب البللم مالملً ة الللم ة المسكقة

لبالمرت الوف الاحا

بام ة الفهم اللمرق مهللا ل ة االاجحز

االعهللاهللم"إ رسالة دكتو ار غير منشورة إ جامعة عين شمس إ كلية

البناتإ القاهرة  :مصر.

 .15األغا إ مراد ( ".)2009أاً اسبخهللام اسبًابرج ا اللوف التها
البفبرً الًيحض

جحا

بام ة كلض مهحًاهلل

الهللمحغ لهللى هالب الوف الححهللم عشً" رسال ماجستير (غير

منشور )إ كلية التر يةإالجامعة اسسالميةإ غزة.

 .16البكر إ رشيد ( ":)2003بام ة البفبرً من خالل الماهج المهللًس "مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
إ الرياه إ السعودية.

 .17البالونة إ فهمي( ".)2010أثر استراتيجية التقويم القائم على األداء في تنمية التفكير الرياضي

والقدرة على ح المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية"إ مجلة جحملة الاجحف لألكححث(الللمم

اإلاسحا ة) مت244إن8إص ص.270-227

 .18العامر إ حنان (":)2009اظًيا الحل اال هللاع للمشبالهلل(بًيز ) TRIZإ عمان  :ديبونو.

 .19البهدل إ موسى (":)2004البللم البلحما هًائق م سً للبللم البلحما "دار طويا للنشر إ
جامع القسيم.

 .20بهلولإ إبراهيم أحمد( ": )2002لحل ة اسبخهللام إحهللى اسبًابرج حهلل البللم البلحما

بل من

البحورل الاحمم ماسبكقح المللممحهلل ماالبجح احم المحهلل الاحم ة لهللى هالب الوف الاحا
اإلعهللاهللمإ جامعة المنصورةإ كلية التر ية .مجلة كلية التر يةإ العدد 50إ ص.61

 .21الترتور إ محمد عوه  .القضاة إ محمد فرحان ( :") 2006المللم الجهللرهلل  :هلللرل المللم
اإلهللاً الوف ة الفلحلة إ عمان  :دار الحامد للنشر والتوزيع .

 .22التالب إسعيد و عمرإتهاني( ":)2013أثر استراتيجي (فكر -زاوج -شارك) في تحصي

طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات وتفكيرهن ا ستد لي .مجلا اهللاب

الفًاهرهللمإ كلي التر ي إ جامع تكريت إالعدد ()17كانون ا ول . 2013
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 .23جروان إ فتحي ( ":)1999بلل م البفبرً مفحه م مبه قحهلل إ ط 1إ دار الكتاب إ بيروت.
 .24جروان إ فتحي ( ":)2002بلل م البفبرً مفحه م مبه قحهلل إ ط 1إ دار الكتاب إ بيروت.

 .25الجم إ محمد ( ":)2005بام ة مهحًاهلل البفبرً اإل هللاع من خالل الماحهج الهللًاس ة إ دار
الكتاب إ العين إ اسمارات واسبدان إ ط  1إ دار الكتاب الجامعي إ العين.

 .26جونسون وجونسون ( " ":)1995البللم البلحما " ترجمة مدارس الظهران األهلية إ المملكة
العر ية السعودية إ مؤسسة التركى للنشر والتوزيع.
 .27حبيب إ أيمن ( ":)2004أثر استخدام استراتيجية ( عبر -خطط – قوم) على تنمية مهارات
البحه العلمي لدى طالب الصف األول الثانو من خالل مادة الفيزياء

المؤبمً الللم

الاحمن " األبعاد الغائبة في مناهت العلوم بالوطن العر ي ( )28-25يوليو إ المجلد  1إ
اسسماعيلية .

 .28الحر يإ عبدالعزيز في(2009م) ":حعل ة اسبًابرج ة ( كً -زامج -شحًك) لبللم الللمم

بام ة اللمل حهلل الملً ة اللل ح ماالبجح احم المحهلل لهللى هالب المًحلة المبمسهة كحلمهللراة

المامً إالمملكة العر ية السعودية.

 .29حمادة إ محمد محمود(2005م) ":فعالية إستراتيجيتي (فكر -زاوج -شارك) وا ستقصاء
القائمتين على اسلوب التعلم النشط في نواد

الرياضيات المدرسية في تنمية مهارات التفكير

الرياضي واختزال قلا الرياضيات لدى تالمي المرحلة ا عدادية"إ مجلة هللًاسحهلل بًبم ة
ماجبمحع ة إ جامعة حلوان إالمجلد الحاد عشر إالعدد الثاله إ يوليو.2005

 .30حمادة إفايز ( ".)2009استخدام التدريس التبادلي لتنمية التفكير الرياضي والتواص الكتابي

بالمرحلة اسعدادية في ضوء بعه معايير الرياضيات المدرسيةإجامعة أسيوطإالمجلة الللم ة

لكل ة البًب ةإمت25إن1إص ص .332-299

 .31حمشإنسرين( ":)2010كلض أامحط البفبرً الًيحض

معالقبهح جحا

الوف البحس ارسحس بغزةإ رسال ماجستيرإ الجامعة اسسالمية إ غز .

الهللمحغ لهللى هلكة

 .32خاجيإ ثاني حسين(2010م) ":فاعلية استراتيجية(فكر -زاوج -شارك) في اكتساب المفاهيم

الفيزيائية وتنمية ا تجا نحو ح مسائ الفيزياء لدى طالبات الصف ا ول المتوسط"إمجلة

الفبو إ العدد الرابع وا ر عون إنسيان لسنة .2010

 .33خطابية إ عبد هللا محمد ":)2005( .بلل م الللمم للجم

إ عمان  :دار المسيرة للنشر

والتوزيع.

 .34الخطيبإمحمد أحمد( ":)2006أاً اسبخهللام إسبًابرج ة بهللًيس قحئمة على حل المشبالهلل

بام ة البفبرً الًيحض ماالبجحهحهلل احم الًيحض حهلل لهللى هالب الوف السحك ارسحس "في

األردنإ رسالة دكتو ار غير منشورة إالجامعة األردنية إعمان  :األردن.
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 .35الخليفة إ حسن جعفر ( ": )2005الماهج المهللًس الملحوً مفهمما اسسا
باظ محبا بقم ما مبهرً  .ط5إالرياه إ مكتب الرشد

مبماحبا

 .36دجانيإ دعاء ( .)2005رعاية تعليم التفكير لألطفال .مجلة ًؤى بًبم ةإ مركز القطان للبحه
والتطوير التر و إ غزة .

 .37الديبإ محمد مصطفى ( ":)2005علم الافس البللم البلحما "القحهً :عالم الكتبإ ط.1

 .38راشد إ محمد ابراهيم و خشان إ خالد حلمي ( ":)2009ماحهج الًيحض حهلل ماسحلرب بهللًيسهح
للوفمف الًئ س ة إ عمان دار الجنادرية .

 .39رزاإ حنان ( ":)2008أاً بمظرف البللم ال احئ

ًمج ة كمحهلل الًيحض حهلل على بحورل

هحلكحهلل الوف ارمل المتوسط بمدينة مكة المكرمةإ رسالة دكتو ار غير منشورة إكلية التر ية إ
جامعة أم القرى إ السعودية.

 .40الرويشد إ نهى؛ العجميإ أم

( ".)2009فاعلية تدريس بعه استراتيجيات ح

المشكلة

الرياضية في تنمية التحصي والتفكير الرياضي والمعتقدات نحو ح المشكلة الرياضية لدى

تلمي ات الصف الخامس بدولة الكويت .مجلة بل ة البًب ة كحإلسباهللًية  -موً إ مت  ١9إ ن

٣إ ص .225- ١٩٢

 .41زيتون إ حسن ( ":)2003بلل م البفبرً ًؤ ة به ق ة

بام ة اللقمل المفبً إ ط  1عالم

الكتب إ القاهرة.

 .42زيتون إ حسن وزيتون إ كمال ( ":)2003البللم مالبهللًيس من ماظمً الاظًية ال احئ ة إ ط 1
إ عالم الكتب إ القاهرة.

 .43زيتونإ حسن حسين ( ":)2002اسبًابرج حهلل البهللًيس ًؤ ة ملحوً لهًق البلل م مالبللم "
الطبعة األولىإ مكتبة عالم الكتبإ القاهرة.

 .44زيتونإ حسن حسين( ":)2003بلل م البفبرً ًؤ ة به ق ة

بام ة اللقمل المفبً .القاهرة:

عالم الكتب.

 .45زيتونإ كمال ( ":)2003تصميم التعليم من منظور النظرية البنائية إ المؤبمً الخحمس عشً "
مناهت التعليم واسعداد للحياة المعاصرة" ( )22-21يوليو جامعة عين شمس.

 .46سرور إ نادية ":)2000( .مهللخل إلى بًب ة المبمرزين مالممهمبرن " إ الطبعة الثانية إ دار
الفكر  :عمان.

 .47سعادةإ جودت أحمد ( ":)2003بهللًيس مهحًاهلل البفبرً (م مئحهلل ارمالة البه ق ة )" إ
الطبعة األولىإ مكتبة دار الشروا للنشر والتوزيعإ عمان -األردن.
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 .48سليم إ معزز ( ":)2012ااً اسبخهللام اسبًابرج ا الخهماهلل السك
البفبرً الًيحض

جحا

الهللمحغ لهللى هحلكحهلل الوف الاحمن االسحس

بام ا كلض مهحًاهلل

محح ظا غز إ

رسال ماجستيرإ كلي التر ي إ الجامعة اسسالمية .

 .49سليمانإ سناء محمد "")2005( .البللم البلحما أسسا  -اسبًابرج حبا – به قحبا" إعالم
الكتبإ القاهرةإ جمهورية مصر العر ية.

 .50شالي إ أيمن عبد الجواد ( ":)2003أاً اسبخهللام هللمً البللم

بهللًيس الللمم على البحورل

مكقح أاً البللم ماكبسحب عمل حهلل الللم لهللى هالب الوف السحك " رسالة ماجستير غير
منشورةإ كلية التر يةإ الجامعة اسسالمية بغزة.

 .51صبر إ ماهر إسماعي وتاج الدين إ إبراهيم محمد ( ": )2000فاعلية إستراتيت ية مقترحة
قائمة على بعه نما ج التعلم البنائي وخرائط أساليب التعلم في تعدي حول مفاهيم ميكانيكا

الكم وأثرها على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قب الخدمة األفكار البديلة بالمملكة العر ية
السعوديةإ مجلة ًسحلة الخلرج اللًب إ الرياهإ العدد.77

 .52صالحإيحيى (  : )2003أساليب تنمية مهارات التفكير العليا لدى طالب الصف الثامن بقطان
غزةإ المؤبمً الللم

الاحلث بلل م مبللم الًيحض حهلل مبام ة اإل هللاعإ جامعة عين شمسإ

القاهرةإ  9- ٨اكتو ر  ٢٠٠٣/إ ص ص .542-٤٦٣

 .53الطناو إ عفت (  .)٢٠٠٢أسحلرب البلل م مالبللم مبه قحبهح

الكحمث البًبم ة .ط1إ

القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.

 .54الطوي إ غالب ( ":)1991لحل ا اسبخهللام اسلمب هللمً البللم على بام ا البفبرً الًيحض

ماالبجح احم الًيحض حهلل مالبحورل رهح لهللى هالب الوف االمل الاحامم هللملا قهً " إ
رسال دكتو ار غير منشور إ جامع طنطا ’ جمهوري مصر العر ي .

 .55العارفإ حسن ( ":)1996أثر استخدام أسلوب التعلم التعاونى على التفكير ا بتكار

والتحصي الدراسي لدى تالمي الصف الخامس ا بتدائي المتأخرين دراسيا فى مادة العلوم " إ

المؤبمً الاحمن الجمل ة الموًية للماحهج مهًق البهللًيس " ماحهج المبفمقرن

مالمبأخًين

هللًاس ح إ كلية التر ية إ جامعة عين شمس إ  26-25سبمتبر ص ص .184-165

 .56عامرإ طارا عبد الرؤوف و محمدإ ر يع ( ":)2008علم هفلك برف فبً  .عمان :دار
اليازور العلمية للنشر والتوزيع.
 .57عبد الجلي إ على سيد و خليفةإ حسن محمد( ")2007فاعلية برنامت قائم على أنشطة ال كاءات

المتعددة في تنمية مهارات الرسم الفني والقدرة المكانية والتفكير الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية

الصناعية .مجلة بل ة البًب ة كأسرمط -موً إ مت 23إن2إص .248-203
73

 .58عبد الحفيظ إ صالح وسيد وعايد (  ": )1999اثر استخدام النما ج واسلوب التفكير " مجلا
بًبم حهلل الًيحض حهلل إ مجلد (.)2

 .59عبد الفتاح إ ابتسام عز الدين(2008م) " :أاً اسبخهللام اسبًابرج ا ( كً -زامج -شحًك)
بهللًيس الًيحض حهلل على بام ة البماول ماال هللاع الًيحض

لهللى بالمرت المًحلة اال بهللائ ة "

إرسالة ماجستير غير منشورةإ جامعة الزقازياإ الزقازيا إ مصر.

 .60عبد القادرإ خالد ( ".)2010لحل ة ًاحمج مقبًف لبام ة المهحًاهلل الج ًية مالبفبرً الًيحض

لهللى هلكة الوف السحك ارسحس كمحح ظحهلل غز " رسالة دكتو ار (غير منشور )إ كلية التر يةإ
جامعة عين شمس.

 .61عبدإ ايمان و ابوزين إفريد( ":)2012بهمً القهللً على البفبرً الًيحض لهللى الهلكة ارًهللاررن
ع ً الوفمف من الاحمن حبى اللحشً معالقة تلك

النجاحإالمجلد.2012)8(26

امط بللمهم إمجل

جامع

 .62عبدالحميدإ جروان ( ":)2011بلل م البفبرً مفحه م مبه قحهلل .عمان :دار الفكر ناشرون
وموزعون.

 .63العبسيإمحمد( ".)2008مظاهر التفكير الرياضي السائدة لدى طلبة الصف الثاله األساسي
في األردن"إمجلة جحملة الاجحف لألكححث(الللمم االاسحا ا) مج 22ع 3ص ص.915-890

 .64عبيد إ وليم وعفان إ عزو ( ":)2004البفبرً مالماهحج المهللًس " مكتب الفالح للنشر والتوزيع
إ الطبع ا ولى إ الكويت .

 .65عبيد إ وليم و عفان إ عزو ( ":)2003البفبرً مالماهحج المهللًس إ ط 1إ مكتبة الفالح إ
الكويت.

 .66عبيدإ وليم وعفانةإ عزو( ":)2003البفبرً مالماهحج المهللًس "إ مكتبة الفالح للنشر والتوزيعإ
الطبعة األولىإ العين :ا مارات.

 .67عبيدات إ وقان وأبو السميد إ سهيلة ( ":)2007اسبًابرج حهلل البهللًيس
ماللشًين هلللرل المللم مالمشًف البًبمى" إ دار الفكر إ األردن.

 .68العتال إحسني ( :)2012حعل ة ًاحمج مقبًف قحئم على البماول

القًن الححهللى

بام ة كلض مهحًاهلل

البفبرً الًيحض لهللى هالب الوف السحك ارسحس إرسالة ماجستيرإالجامعة ا سالمية إغزة.

 .69عطيةإابراهيم أحمد السيد( ":)2008فعالية استراتيجية(( )K.W.I.Aفكر -زاوج -شارك) في

تدريس الرياضيات على تنمية التواص وا بدان الرياضي لدى تالمي الم رحلة ا بتدائية"إ مجلة

بل ة البًب ة إالمجلد  18العدد  76إ أكتو ر .2008

 .70عفان إ عزو و الجيش إ يوسف ( ":)2008البهللًيس مالبللم كحلهللمحغ تم الجحا رن إ ط 1إ
الجامعة اسسالمية إ مطبعة مقداد إ غزة.
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 .71عفان إ عزو والخزنار إ نائلة ( ":)2007البهللًيس الوف كحلتبح اهلل المبلهللهلل إ دار المسيرة إ
عمان.

 .72عليإ أشرف( ".)2009أثر استخدام المدخ
المرحلة اسعدادية على زيادة التحصي
لديهم"إالمؤبمً الللم

المنظومي في تدريس ا حتمالت  -لطالب
والتفكير الرياضي وخفه القلا الرياضي

الححهللم ماللشًمن(بهميً الماحهج الهللًاس ا

مالملحوً )إمصرإص ص.810-764

 .73عليإ وائ ( .)2005نمو ج بنائي لتنمية الحس العدد

رن اروحلة

وتأثير على تحصي الرياضيات

وال كاء المنطقي الرياضي لدى تالمي الصف السادس ا بتدائي .مجلة هللًاسحهلل

الماحهج

مهًق البهللًيسإ الجمعية المصرية للمناهت وطرا التدريسإ جامعة عين شمسإ ن .87 :
 .74العنز

إ متعب بن زعزون( ")2009فاعلية برنامت تدريبي سكساب معلمي الرياضيات

استراتيجيات ح المشكالت الرياضية على تنمية القدرة على ح المشكالت الرياضية والتفكير

الرياضي وا تجا نحو الرياضيات لدى طالبهم .مجلة الق اً
إن98إص.94-70

 .75عوادإ وائ ( ":)2008لحل ا اسبخهللام اسلمب البللم البلحما

مالملً ة  -موً

اكسحب المفحه م الللم ا

مبام ا مهحًاهلل البفبرً الاحقهلل لهللى هالب المًحلا االعهللاهلل ا إ رسال ماجستير إ كلي التر ي إ

جامع الزقازيا.

 .76عيدإ أيمن(ً ".)2009احمج مقبًف قحئم على جحا

الًيحض حهلل لهللى هالب الوف الخحمس ارسحس
التر يةإ الجامعة اسسالمية -بغزة.

 .77غباينإ عمر ( ":)2004به قحهلل م بكً

الهللمحغ لبام ة كلض مهحًاهلل البفبرً

ك ز ) رسال ماجستير(غير منشور )إكلي

بلل م البفبرً .عمان :دار جهينة للنشر والتوزيع.

 .78غفورإكمال( ":)2012اثر استخدام استراتيجي ( فكر – زاوج – شارك) في اكتساب المفاهيم
الرياضية لدى طالب الصف الثاله معهد اعداد المعلمين مجلا هلل حل إالعدد(.2012)55

 .79القاضيإسارة طريف علي(2012م) ":حعل ة اسبخهللام كلض اسبًابرج حهلل البللم البلحما
رئة شكبحهلل الميب االجبمحع ة

البحورل الملً

مكقح أاً البللم

هالب المًحلة االعهللاهلل ة" رسالة ماجستيرإ جامعة حلوانإ القاهرةإ مصر.

محهلل الللمم لهللى

 .80القيسيإتيسير( ".)2007أثر استخدام نمو ج تقويمي مقترح في التحصي والتفكير الرياضي
وا تجا نحو الرياضيات لد

طالبات الصف التاسع األساسي في األردنإ جامعة الطفيلة

التقنيةإ مجلة الللمم البًبم ة مالافس ةإمت9إن1إص ص.110-91
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 .81القيسيإتيسير( ".)2008أثر استخدام استراتيجي ا ستقصاء الرياضي في التحصي والتفكير

الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن"إجامعة الطفيلة األردنيةإ المجلة
البًبم ةإمت86إن22إص ص.249-207

 .82كوجكإ كوثر حسين ( "":)1992أاً البللم البلحما اسبًابرج ة بحقق ههلل رن "دراسات تر ويةإ
مت ()7إج()43إ ص .37-20
 .83لطف هللاإ نادي ( ":)2005أثر استخدام استراتيجية) فكر – زاوج – شارك) فى التحصي

والتفكير ا بتكارى لدى تالمي الصف الرابع ا بتدائي المعاقين بصريا مجلة البًب ة الللم ة

الجمعية المصرية للتر ية العلميةإ المجلد()8إ العدد()3إ سبتمبرإ ص ص .162 -113

 .84المالكيإ عوه صال صال ( " :)2010التفكير الرياضي "إ.http://www.uqu.edu.sa/page/ar/39654
 .85متولي إ نبي
الًيحض

( ": )1995حعل ا ًاحمج كمسحعهلل الكم رمبً ق

ممهحًاهلل بهللًيس ا لهللى هالب بل ا البًب ا

بام ا اسحلرب ال ًهحن

شلكا الًيحض حهلل " دكتو ار إ تر ي

ا سكندري .

 .86المجبرإ محمد ( ":)2000مسبمى مهحًاهلل البفبرً الللم لهللى هلكة الوف الاحمن معالقبهح
كحسبهالعحبهم ممرملهم العلمية" إ رسالة ماجستير غير منشورةإ كلية التر يةإ الجامعة

اسسالمية-غزة.

 .87محمدإحنفي( ".)2006فعالية استخدام قطع دينز والعره الكمبيوتر في تنمية التحصي

والتفكير الرياضي لدى الطالب بطيئين التعلم بالمرحلة البتدائية"إ مجلة بًبم حهلل الًيحض حهلل -
موً مت9إص ص.329-286

 .88محمدإخالد( ".)2011أاً ًاحمج قحئم على الاظم الخ رً الكم رمبًية
على بام ة البحورل الملً

بهللًيس الهاهللسة

مهحًاهلل البفبرً الًيحض لهللى بالمرت الوف ارمل اإلعهللاهللم"

إرسالة ماجستير(غير منشور )إ كلية التر يةإجامعة سوهاج.

 .89محمود عبد الحليم منسي ( ":)2003البلل م ( المفهمم – الامحتج البه قحهلل) إ القاهر إ مكتبة
األنجلو المصرية.

 .90المحيسنإ إبراهيم بن عبد هللا ( ":)2007بهللًيس الللمم بأورل مبحهللرث إ ط ٢إ الرياه إ دار
العبيكات للنشر.

 .91المشهراو إ ابراهيم ( ً ":)1999احمج مقبًف لبام ا البفبرً الًيحض

لهللى هلكا الوف

الاحمن االسحس ك ز "إ رسال دكتو ار غير منشور إ جامع عين شمس إ كلي التر ي .

 .92مصطفىإ فهيم ( : )2002مهحًاهلل البفبرً

مًاحل البلل م اللحم إ دار الفكر العر يإ القاهر إط1

 .93المقاطيإبتول( ".)2008مهحًاهلل البفبرً الًيحض

الالزمة لهحلكحهلل ًيحض حهلل الوف ارمل

المبمسط"إ رسالة ماجستير(غير منشور )إ كلية التر يةإجامعة أم القرىإالسعودية.
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بلل م الل ة اللًب ة عمان  :دار الشراإ

 .94الموسىإنهاد( ":)2004ارسحلرب ماحهج مامحتج
ط.1

 .95النجارإاسماء( ":)2013أاً بمظرف اسبًابرج ا( كً -زامج -شحًك)
مالبفبرً البأمل

بام ة البحورل

الج ً لهللى هحلكحهلل البحس ارسحس بمحافظة خان يونسإرسال ماجستير

إ كلي التر ي إ جامع ا زهر إ غز إ فلسطين .

 .96نجمإ هاني فتحي( ")2007مسبمى البفبرً الًيحض

معالقبا كلض التبحماهلل لهللى هلكة

الوف الححهللم عشً ك ز .رسالة ماجستير غير منشورةإ الجامعة اسسالمية-غزة.

 .97نصر إ محمود( ":)2003أثر استخدام استراتيجية) فكر – زاوج – شارك) بمساعدة بيئة
الكمبيوتر والمواد البيئية التناولية فى تدريس هندسة الصف الرابع ا بتدائي على التحصي
وا عتماد اسيجابي المتبادل"

وا حتفا

الجمل ة الموًية لبًبم حهلل الًيحض حهلل المؤبمً

الللم الاحلث إ تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية اسبدانإ دار الضيافةإ جامعة عين شمس إ-8
9أكتو رإ ص ص . 246 – ٢٠٥

 .98هند إ محمد حماد(2002م) ":أثر تنون بعه استراتيجيات التعلم النشط في تعليم وحد بمقرر
األحياء على اكتساب بعه المفاهيم البيولوجية وتقدير ال ات وا تجا نحو ا عتماد ا يجابي

المتبادل لدى طالب الصف األول الثانو الزراعي"إهللًاسحهلل
الجمعية المصرية للمناهت وطرا التدريسإالعدد(.)79

ماحهج مهًق البهللًيسإ

 .99الهويد إزيد ( :)2006أسحلرب ماسبًابرج حهلل بهللًيس الًيحض حهللإ دار الكتاب الجامعيإ
العينإط.1

 .100وليم عبيد( ":)2004بلل م الًيحض حهلل لجم
البفبرًإ عمانإ دار المسيرة.

ارهفحل ى ضم مبهلكحهلل الملحررً ماقح ة

 .101يوسف إ صالح الدين مصدا محمود(2009م) ":حعل ة البلل م البلحما

هللعم الكم رمبً

بام ة المهحًاهلل المححس ة لهللى هالب المهللًسة الاحام ة البجحًية"إرسالة ماجستير غير منشورة

إ جامعة بنها إ القليو ية  :مصر.
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78

املالحـــــق
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قحئمة كأسمح السحهلل أعضح لجاة البحب م
ا سم

الدرجة العلمية ومكان العم

االخبكحً

أ.د .سهي رزا

أس ا ا ا ا ا ا ا ااتا المن ا ا ا ا ا ا ا اااهت وط ا ا ا ا ا ا ا اارا ت ا ا ا ا ا ا ا اادريس الرياض ا ا ا ا ا ا ا اايات



دياب

د .عطا درويش
د .عبد الكريم لبد
د .حازم عيسى
د.محمود مقاط
أ.سامي بدر
أ.ارواح كرم
أ.احمد ابو العطا
ا .احمد النجار

هلللرل المللم
مبًاسة
البلمرت

وعميد كلية التر ية –جامعة غزة

دكتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااو ار المنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااهت وطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارا تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادريس



جامعة األزهر بغزة

دكتا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااو ار المنا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااهت وطا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارا تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادريس



جامعة ا زهر بغزة
دكت ا ا ا ا ا ا ااو ار المن ا ا ا ا ا ا اااهت وطا ا ا ا ا ا ا اارا ت ا ا ا ا ا ا اادريس الرياضا ا ا ا ا ا ا اايات



دكتوراة مناهت وطرا تدريس الرياضيات-جامعة ا زهر



مشا ا ا ا ا ا ا ا ا اارف رياضا ا ا ا ا ا ا ا ا اايات -و ازرة التر يا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة والتعلا ا ا ا ا ا ا ا ا اايم



ماجستير الرياضيات –مشرفة رياضيات شمال غزة





ماجس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتير من ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااهت وط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارا ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادريس





مدرس رياضيات

مدرس رياضيات -مديرية التر ية والتعليم شمال غزة
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ملحق ًقم ()1
جحمــــــــــــــــلة ارزهـــــــــــــــً -غـــــــــــــز

عمــحهلل الهللًاســحهلل اللـلرـح مالكحث الللم

بـلرــــــــــــــــــــــــــــــة البــًبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــم الماحهــــــــج مهــــــــًق البهللًيس

السالم عل بم مًحمة هللا مبًبحبا

السرهلل/

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

بح ة هركة مكلهلل

حفظا /ـــح هللا

املوضوع :حتيكم اتبار مهر ات البفيكر الريرضي

يق ااوم الباح ااه /بـــحمً محمـــهلل غـــحزم جملـــا ًيحـــحن ب ااإجراء د ارس ااة بعنا اوان " :أاـــً بمظرـــف

اســبًابرج ا ( كــً-زامج– شــحًك ) مقحًاــا كحســبًابرج ا ( ع ــً -خهــط – قــمم ) ـ بام ــا مهــحًاهلل
البفبرً الًيحض لهللى هالب الوف البحس ارسحسـ كمحح ظـحهلل غـز " و لاك للحصاول علاى درجاة

الماجستير من كلية التر ية بجامعة األزهر -غزة.
ول ا أرجو من سيادتكم التكرم بإباداء آرائكام فاي بناود اختباار مهاارت التفكيار الرياضاي (التعبيار

بااالرموز إ البرهااان الرياضااي إ حا المشااكالت )إ و الا

تاام إعااداد ماان قبا الباحااه والماارتبط بالوحاادة

الدراسية الرابعة (الدائرة) من كتاب الرياضيات للصف التاسع األساسي من حيه
 .1مدى وضوح ودقة تعليمات ا ختبار .
 .2عدد اسئل ا ختبار ( ) 14سؤا

 .3ماادى مناساابة المفااردات لقياااس قاادرة طااالب الصااف التاسااع فااي مهااارات التفكياار الرياضااي فااي
الرياضيات .

 .4مالئمة المهارة لعدد التساؤ ت المنبثقة منها.

 .5إضافة أو ح ف أو تعدي ما ترون من مفردات ا ختبار .
 .6زمن ا ختبار ( 45دقيق ).

ولسيادتكم جزي الشكر
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ملحق رقم ()2

الصف -----------:
االسم-----------------:
التعبير بالرموز:اوجد قيمه كل من االتي :
=س  ،ب زاويه مركزيه
 -1اذا كانت ا زاويه محيطيه وكان قياسها ْ
قياسها=( س ْ ) 45+حيث ا  ،ب مشتركتا في نفس القوس
فان قيمة س بالدرجات =------
خطوات الحل :
---------------------------------------------------------------------

ا15-
ب45 -
ج90 -
د30 -

-------------------------------------------------------------------- -2اذا كانت أ ،ب زاويتين محيطيتين مشتركتا في نفس القوس وكانت
أ=(2س ْ )50+ب=(س ْ ) 70+فان قيمه س بالدرجات -----
خطوات الحل :
---------------------------------------------------------------------

ا20 -
ب40 -

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

ج60 -
د120 -

 -3اب جـ د شكل رباعي دائري فيه قياس < أ=( 3سْ )100+
ق<جـ =(س ْ ) 8+فان قيمه س بالدرجات ----
خطوات الحل :
---------------------------------------------------------------------

ا18 -
ب9 -

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

ج72 -
د36 -

 -4زاويه ا مماسيه قياسها=(8س ْ ) 25+و زاويه ب محيطيه مرسومه
على الوتر من الجهه االخرى قياسها =( 3سْ ) 50+
فان قيمه س بالدرجات ----
خطوات الحل :
---------------------------------------------------------------------

ا10 -
ب50-
ج25 -

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

د5-

----------------------------------------------------------------------
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 -5اب جـ د شكل رباعي دائري مد ب جـ على استقامه
فكانت <اب هـ زاويه خارجه عن الشكل الرباعي =(9س)220-
وكانت < ا د جـ زاويه داخليه مقابله للخارجه عن الشكل الرباعي
=(4س ْ ) 20-فان قيمه س بالدرجات ----
خطوات الحل :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ا50-
ب40-
ج80-
د90-

برهان رياضي:
 -6اب  ،جـ د وتران غير متوازيان بعدأهما عن مركز الدائره
6سم 8 ،سم على الترتيب اذا كان اب = 16سم فجد طول جـ د -----
خطوات الحل ------------------------------------------------------- :
---------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------

ا6-
ب8-
ج12-
د20-

 -7اب  ،اجـ وتران في دائره بحيث يقع مركز الدائره م بينهما ،
النقطه د منتصف اب و النقطه هـ منتصف اجـ .
اثبت ان الشكل اهـ م د رباعي دائري .
المعطيات --------------------------------------------------------------
المطلوب --------------------------------------------------------------
البرهان ------------------------------- ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------- -8اثبت ان النقطتين المماستين المرسومتين لدائره من نقطه خارجها متساويان
في الطول.
المعطيات ---------------------------------------------------------- :
المطلوب------------------------------------------------------------------- :
البرهان -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ص

حل مشكالت:

س

 -9في الشكل المقابل :
س ص قطر عمودي على الوتر ع ل
م
ل ل
ع
فاذا علمت ان ن م =3سم ع ل=12سم
جد نصف قطر الدائره -------
ن
خطوات الحل-------------------------------- :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------83

ا√45-
ب√40 -
ج6-
د9-

 -10في الشكل المقابل  ،اب  //ج د .
ق<اهـ م قائمة  ،ق<ا م هـ =ْ 42
فان قيمه <ع

ب

ا
42

ج

ص

د

م

خطوات الحل ------------------------------- :
---------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------- -11جا د مماس للدائرة م عند أ قياس < جا أ ب = 140
أوجد قياس < أ م ب

هلل

خطوات الح ------------------------------------- :

أ

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

ا160-
ب80-
ج40-

م

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

ا

ب
140

جـ

 - 12تأمل الشكل المجاور
اوجد ق<ص

ا42-
ب66-
ج21-
د69 -

د50-
و

ج

م

50
ب

خطوات الحل ----------------------- ----------- :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ----- -13اب قطر في دائره نصف قطرها 6سم جـ د وتر فيها .مد ب ا من جهه ا ثم مد
دجـ من جهه جـ فتقاطعا في هـ اذا كان هـ ا =3سم  ،هـ جـ 5سم اجد جـ د .......
خطوات الحل --------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ا65 -
ب70 -
ج150-
د80-

ا4-
ب6-
ج8-
د20-

ملحق ًقم ()2

بحب م هلللرل مللم الًيحض حهلل
جحمــــــــــــــــــلة ارزهــــــــــــــــً -غـــــــــــــــــــز

عمــحهلل الهللًاســحهلل اللـلرـح مالكحث الللم

بـلرــــــــــــــــــــــــــــــة البــًبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــم الماحهــــــــج مهــــــــًق البهللًيس

السالم عل بم مًحمة هللا مبًبحبا

السرهلل/

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

بح ة هركة مكلهلل

حفظا /ـــح هللا

الممضمع :هلللرل مللم الًيحض حهلل

يق ااوم الباحاااه /بــــحمً محمــــهللغحزم جملــــة ًيحــــحن با ااإجراء د ارس ااة بعن ا اوان " :أاــــً بمظرــــف

إسبًابرج ة( كً-زامج -شحًك) مقحًاـة إسـبًابرج ة( ع ـً-خهـط-قـمم ) ـ بام ـة مهـحًاهلل البفبرـً

الًيحض لهللى هالب الوف البحس ارسحس ك ز " و لك للحصول على درجاة الماجساتير مان كلياة
التر ية بجامعة األزهر -غزة.

-1

الدقة العلمية واللغوية.

-2

وضوح الخطوات اسجرائية لمراح إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك )

-4

مالئمة توزيع األنشطة على الخطوات اسجرائية لمراح إستراتيجية ( فكر – زاوج – شارك)

-6

ما ترون مناسبا.

-3
-5

صياغة األهداف العامة واسجرائية.
التنون في أساليب التقويم.

ولسيادتكم جزي الشكر
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ميبضمن:

الخطا ااة الزمنيا ااة للتا اادريسإ األها اادافإ المحتا ااوى التعليما ااي ال ا ا

تا اام صا ااياغت وفقا ااا

سستراتيجية ( فكر -زاوج -شارك )إ إرشاادات عاماة للمعلامإ خطاة ساير الادرسإ ويتضامن
ك درس األهداف الخاصة ب إ والوسائ التعليمية التي تساعد على تحقيا تلك األهداف.
يوض الجدول التالي التوزيع الزمني لموضوعات الوحد /
الخهة الزما ة لبهللًيس محهلل ( الهللائً )

المحهلل

الهللًس

عهللهلل

الممضمع

الحوص

 -الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

(الدائرة)

األول

3

الثاني

3

الثاله

- 3

الرابع

4

المجمون

13
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– الزوايا المحيطية المنشأة على نفس
القوس

 الشك الر اعي الدائر الزاوية الخارجة -أوتار الدائرة

حالة تساو أوتار الدائرة

 -مماس الدائرة

 -الزاوية المماسية

أمال :محهلل الهللائً :

ارههللاف السلمب ا لمحهلل ( الهللائً ) :

عاهلل االابهح من هللًاسة الهحلب لهت المحهلل ربمق أن بمن الهحلب قحهلل اً على أن حقق

ارههللاف البحل ة:

 .1يُّعرف الزاوية المركزية والزاوية المحيطية.

 .2يحدد العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتين في نفس القوس
 .3يحدد العالقة بين الزاويتين المحيطيتين المرسومتان على نفس القوس.
 .4يستنتت قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة .

 .5يوظف العالقة بين الزوايا المركزية والزوايا المحيطية المشتركة في نفس القوس في ح مسائ
منتمية .

 .6يُّعرف الشك الر اعي الدائر .

 .7يحدد العالقة بين ك زاويتين متقابلتين في الشك الر اعي الدائر .
 .8يُّعرف الزاوية الخارجة عن الشك الر اعي الدائر .

 .9يحدد العالقة بين الزاوية الخارجة في الشك الر اعي الدائر والزاوية الداخلية المقابلة
لمجاورتها .

 .10يحدد العالقة بين العمود النازل من مركز الدائرة وأ وتر فيها ينزل علي ه ا العمود.

 .11يحدد العالقة بين القطعة المستقيمة الواصلة من مركز الدائرة إلى أ وتر وعالقتها به ا
الوتر.

 .12يحدد العالقة بين العمود المنصف أل وتر وعالقت بمركز الدائرة .
 .13يستنتت العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة .
 .14يعرف مماس الدائرة .

 .15يحدد العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس .
 .16يستنتت العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها .
 .17يعرف الزاوية المماسية .

 .18يستنتت العالقة بين الزاوية المماسية لدائرة والزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من الجهة
األخرى .
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الهللًس ارمل

الزام ة المًبزية مالزام ة المح ه ة

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن الهحلب قحهلل اً على أن :
 -1يُّعرف الزاوية المركزية والزاوية المحيطية.

 -2يحدد العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتين في نفس القوس
 -3يحدد العالقة بين الزوايا المحيطية المشتركة في نفس القوس
 -4يستنتت قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة .

 -5يوظف العالقة بين الزوايا المركزية والزوايا المحيطية المشتركة في نفس القوس في ح مسائ منتمية
.
خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
 -1وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

 -2رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .
 -3أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).
 -4كراسة التلمي
المقهللمة/

 -يقسم المعلم الطالب الى مجموعات غير متجانسة تضم ك مجموعة أر عة طالب من مستويات

مختلفة 0

 يقسم المعلم افراد المجموعات الى زوجين من الطالب -يوزن المعلم أوراا العم لك مجموعة.

يرسم المعلم دائرة على السبورة وتحديد المركز ونصف القطر والوتر ومن ثم يتم رسم زاوية على

منحنى الدائرة وضلعاها اوتار فى الدائر وتسمى زاوية محيطية وأخرى فى المركز وضلعاها إنصاف

أقطار تسمى مركزية.

العره :يوج المعلم سؤا الى الطالب لكيفية إيجاد قياس الزاوية ؟
وما العالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية ؟

88

ويتم اسجابة علية وفا خطوات إستراتيجية (فكر-زاوج-شارك )

أمال:مًحلا /كً

بعد ان يتم طرح السؤال يطلب المعلم من ك طالب ان يحاول الوصول للح بمفردة فيقوم ك طالب
بمحاول معرف كيفي

اهًف السؤال البحل :

إيجاد قياس الزاوي المركزية والزاوية المحيطية وتحديد العالق بينهما

تسمى < ب أ ج زاوية ....................

تسمى < ب م ج زاوية ...................

باستخدام المنقلة قياس < ب أ ج ----

قياس < ب م ج ------

وليتعرف الطالب على العالقة بين قياس الزاويتين .

احا ح :مًحلة زامج/

 -هنا يطلب المعلم من الطالب بالكف عن المحاورة الفردية والبدء فى المرحلة الثانية وهى ان يقوم

ك طالب وزميلة بالتشاور والمحاولة للوصول الى الح
الطالب األول /الزاوي ب ا جا زاوية محيطي

الطالب الثاني /الزاوي ب م جا زاوية مركزي
اشحط ()1

ا

في الشك المقاب
ه هناك عالقة بين قياس الزاوية ب م جا المركزية

والزاوية ب أ جا المحيطية.

ب

قم بقياس الزاويتين  .ما ا تالحظ ؟؟

م

ج

إن/

الزاوية المركزية ب م جا تساو .....................................
احلاح :مًحلة المشحًبة/

وهنا يطلب المعلم من الطالب الكف عن المحاورة الثنائية والبدء بالمحاورة الجماعية وتقوم ك

المجموعات بالتشاور والمحاورة في كيفي إيجاد العالق بين الزاوي المحيطية والزاوية المركزية

الطالب الثاله  /الزاوي المركزية قياسها يساو ضعف قياس الزاوي المحيطية
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الطالب الرابع  /الزاوي المحيطية والزاوية المركزية مشتركتا في نفس القوس

اشحط ()2

حظ الشك المقاب
حيه الزاوية المركزية  180ل ا فإن الزاوية المحيطية

المشتركة

معها في القوس تساو . ...........

إ ن  /الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة تساو

.........

اشحط ()3
حظ الشك المقاب :

حظ <  1إ <  2زاويتين محيطيتين مشتركتان في نفس

القوسإ

قم بقياس الزاويتين:

زاوية ....................... = 1
زاوية ....................... = 2
ما ا تالحظ ؟؟

إ ن  /الزاويتان المحيطيتان المرسومتان على قوس واحد . ................

-

اطلب منهم تدوين المالحظات التي توصلوا إليها .

شجع الطالب على العم معا واجراء النشاطات دون توجيهات مباشرة وتأكد أن حص بينهم

تفاوه اجتماعي.

-

شجع الطالب على شرح مفهوم الزاوية المركزية والزاوية المحيطية بكلماتهم الخاصة .

-

ناقش الحلول واسجابات مع الطالب للوصول للح الصحي وصح بعه التفسيرات الخاطئة

إعطاء فرصة لك مجموعة للح .

التي قد تسمعها من بعه الطالب .
قم بصياغة المفهوم على السبورة .

الزاوية المركزية للدائرة  /هي الزاوية التي يقع رأسها في مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرين في

الدائرة.

الزاوية المحيطية  /هي الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة وضلعاها وتران في الدائرة.

الزاوية المركزية تساو ضعف الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس
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خحمسح  :مًحلة البقم م /
أ) مالحظة مدى انتبا الطالب ومشاركتهم.

ب) اطلب من الطالب تنفي نشاطات مرحلة التقويم وهي:
نشاط ()1

 )1ما المقصود بك من /

أ ) الزاوية المركزية .................................................................... :
ب) الزاوية المحيطية................................................................... :

 )2أكم الفراغ بما يناسب ك عبارة مما يلي:

أ) الزاويتان المحيطيتان المرسومتان على قوس واحد في الدائرة ..........

ب) قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة تساو ...........

ج) إ ا كان قياس الزاوية المركزية في دائرة يساو  100فإن قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها

في نفس القوس يساو ................
نشاط ()2
في الشك المقاب إ إ ا كان < ب أ م =  20إ
< جا م د =  70إ جد قياس < ب م د إ < جا أ م

نشاط ()3
في الشك المقاب إ م مركز الدائرة .
أوجد قيمة ك من  /س إ ص
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اشحط رب
< أ م ب زاوية مركزية قائمة في دائرة مركزها م  .أخ ت النقطة د على الدائرة بحيه أن < أ م د =

 . 140احسب قياس ك من زوايا المثله
أبد

الهللًس الاحا

الشبل الًبحع الهللائًم

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن الهحلب قحهلل اً على أن :
 -1يُّعرف الشك الر اعي الدائر .

 -2يحدد العالقة بين ك زاويتين متقابلتين في الشك الر اعي الدائر .
 -3يُّعرف الزاوية الخارجية في الشك الر اعي الدائر .

 -5يحدد العالقة بين الزاوية الخارجة في الشك الر اعي الدائر والزاوية الداخلية المقابلة
لمجاورتها .

خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
 .1وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

 .2رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .
 .3أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).
 .4كراسة الطالب
المقهللمة
 يقسم المعلم الطالب الى مجموعات غير متجانسة تضم ك مجموعة أر عة طالب منمستويات مختلفة 0

 يقسم المعلم افراد المجموعات الى زوجين من الطالب -يوزن المعلم أوراا العم لك مجموعة..

العره :يوجة المعلم سؤا الى الطلبة لكيفية رسم الشك الر اعي
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ربم ًسم هللائً على الس مً مبحهللرهلل شبل ًبحع هللاخلهح .
اهًف السؤال البحل :

هلل

ا

يسمى الشك أ ب جا د ...................
ج

ب
العره:
يوجة المعلم سؤا الى الطلبة كيفية ايجاد قياس الزاوية ا والزاوي جا؟

وما العالقة بين الزاوية ا والزاوي جا ؟

ويتم اسجابة علية وفا خطوات استراتيجية (فكر-زاوج-ر ع-شارك )

أمال :مًحلة كً /

بعااد ان يااتم طاارح الس اؤال يطلااب المعلاام بااان يقااوم ك ا طالااب بمحاول ا معرف ا كيفي ا

الزاوية ا والزاوية ب بمفردة وتحديد العالق بينهما

و إيجاااد قياااس

اشحط ()1
في الشك المقاب :

ه هناك عالقة بين ك زاويتين متقابلتين في ؟ باستخدام المنقلة ما

قياس < أ  +قياس < جا =  ...........درجة .
قياس < ب  +قياس < د = .............درجة .

إن/

مجمون الزاويتين المتقابلتين في الشك الر اعي الدائر = . .....

اشحط ()2

حظ الشك المقاب
تسمى ازوية س زاوية . ..............
< ص = . ................

< . ............... = 1

< س = . .................

إ ن  /الزاوية الخارجة في الشك الر اعي الدائر =
...........................................................
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أ

ب

د

جا

احا ح :مًحلة زامج/
وهنا يطلب المعلم الكف عن المحاورة الفردية والبدء بالمرحلة الثانية بان يقوم ك طالبان بالتشاور

للمحاورة الثنائية وطرح ا فكار للوصول الى الح
الطالب األول /قياس الزاوي ا=س

الطالب الثاني /قياس الزاوي جا=ص
احلاح  :مًحلة المشحًبة
وهنا يطلب المعلم من الطالب الكف عن المحاورة الثنائية والبدء بالمحاورة الجماعية وتقوم ك
مجموعة بالتشاور والمحاورة في كيفي إيجاد العالق بين قياس الزاوي ا وقياس الزاوب جا

 -1الطالب الثاله  /قياس الزاوي ا  +قياس الزاوي ج = 180
 -2الطالب الرابع  /الزاو تان متكاملتان

مجمون الزاويتين المتقابلتين في الشك الر اعي الدائر =  ( 180متكاملتان )
الزاوية الخارجة في الشك الر اعي الدائر = الزاوية الداخلية المقابلة لمجاورتها .

-3اطلب منهم تدوين المالحظات التي توصلوا إليها .
 -4اطلب منهم اسجابة عن النشاطات السابقة .

 -5شجع الطالب على العم معا واجراء النشاطات دون توجيهات مباشرة وتأكد أن حص بينهم
تفاوه اجتماعي

شجع الطالب على شرح مفهوم الشك الر اعي الدائر بكلماتهم الخاصة .
 .1إعطاء فرصة لك مجموعة للح .

 .2ناقش الحلول واسجابات مع الطالب للوصول للح الصحي وصح بعه التفسيرات
الخاطئة التي قد تسمعها من بعه الطالب .

 .3قم بصياغة المفهوم على السبورة .
خحمسح  :مًحلة البقم م /

أ) مالحظة مدى انتبا الطالب ومشاركتهم.

ب) اطلب من الطالب تنفي نشاطات مرحلة التقويم وهي:
نشاط ()1أكم :

أ ) الشك الر اعي هو الشك ال

تقع جميع رؤوس  ................الدائرة .

ب) مجمون الزاويتين المتقابلتين في الشك الر اعي الدائر . .............

ج ) قياس الزاوية الخارجة عن الشك الر اعي الدائر  ...........الزاوية الداخلية .............
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نشاط ()2
في الشك المجاور إ م مركز الدائرة إ م جا
يواز ب د

احسب قيمة :
< م أ جا إ < م ب د إ < ب د جا .

اشحط رب

سؤال  1الشبل ( )31-4م الشبل (.)32-4

الهللًس الاحلث

أمبحً الهللائً

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن الهحلب قحهلل اً على أن :
1
2

– يحدد العالقة بين العمود النازل من مركز الدائرة وأ وتر فيها ينزل علي ه ا العمود.

 يح اادد العالق ااة ب ااين القطع ااة المس ااتقيمة الواص االة م اان مرك ااز ال اادائرة إل ااى أ وت اار وعالقته ااابه ا الوتر.

3

 -يحدد العالقة بين العمود المنصف أل وتر وعالقت بمركز الدائرة .

4

 يستنتت العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة .خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
-1وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

-2رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .
-3أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).
 -4كراسة الطالب

95

ألمقهللما
-يقسم المعلم الطالب الى مجموعات غير متجانسة تضم ك مجموعة أر عة طالب من مستويات

مختلفة 0

يقسم المعلم افراد المجموعات الى زوجين من الطالب-يوزن المعلم أوراا العم لك مجموعة.

يتم رسم دائرة على السبورةإ ورسم عمود نازل من مركز

الدائرة على وتر فيها .

 ه المثله أ م ب تنطبا علي خصائصالمثله المتساو الساقين؟

العره:
يوجة المعلم سؤا الى الطلبة للتعرف على تعامد

ا وتار في الدائر؟

وما العالقة بين ا وتار المتعامدة في الدائر ؟
ويتم اسجابة علية وفا خطوات إستراتيجية (فكر-زاوج-ر ع-شارك )

أمال :مًحلة كً /

بعد ان يتم طرح السؤال من قب المعلم يقوم ك طالب بمحاول معرف كيفي
في الدائر الزاوي

ومعرفة العالق بينهما

اشحط ()1
في الشك المقاب /
أ) العمود النازل من مركز الدائرة على أ وتر فيها
 ............الوتر .

ب) القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة ومنتصف
أ وتر فيها تكون  ............على لك الوتر .

ج) العمود المنصف أل وتر في دائرة  .......المركز .
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تحديد ا وتار المتعامدة

اشحط ()2
في الشك التالي /

أ ب إ جا د وتران متساويان إ طول ك منهما  8وحدات إ في دائرة مركزها م ونصف قطرها 5
وحدات .

أوجد بعد ك منهما عن مركز الدائرة .

من السؤال السابا نتوص إلى /
( إ ا تساوى وتران في دائرة فإن

) ...........................................
احا ح  :مًحلة زامج /

 -3وهنا يطلب المعلم من الطالب بالكف عن المحاورة الفردية ويقوم ك طالبان بالتشاور للمحاورة
الثنائية ومناقشة ا فكار للوصول الى الح

الهحلب ارمل/إسقاط عمود على وتر في الدائر يكون عموديا على الوتر
الهحلب الاحا  /العمود النازل ينصف القاعدة.

احلاح  :مًحلة المشحًبة /
وهنا يطلب المعلم من الطالب الكف عن المحاورة الثنائية والبدء بالمحاورة بين المجموعات وتقوم ك

مجموعة بالتشاور والمحاورة في كيفي إيجاد العالق بين ا وتار المتعامدة في الدائر

-1الطالب الثاله  /إ ا تساوى وتران في دائرة فإن بعديهما عن مركز الدائرة متساويان .

-2الطالب الرابع /إ ا تقاطع وتران داخ دائرة إ فإن حاص ضرب جزئي الوتر األول يساو حاص
ضرب جزئي الوتر الثاني .

97

اهًف على الهالب ارسئلة البحل ة :
)1

الشبل البحل

هلل

:

؟؟

جا
أوجد /

م

طول جا د = . ...................

)2

 8سم
 6سم

 12سم

أ

الشبل المقح ل :

ب

هلل

م أ إ م د نصفا قطرين متعامدان في دائرة مركزها م إ

إ ا كان طول الوتر أ د =  10سم إ فما طول نصف أ

قطر الدائرة ؟

نا ؟؟

م

-3اطلب منهم تدوين المالحظات التي توصلوا إليها .
 -4اطلب منهم اسجابة عن النشاطات السابقة .
-1

شجع الطالب على العم معا واجراء النشاطات دون توجيهات مباشرة وتأكد أن حص بينهم

تفاوه اجتماعي.

-1شجع الطالب على شرح مفهوم اوتار الدائر المتعامدة بكلماتهم الخاصة .
-2إعطاء فرصة لك مجموعة للح .
-3ناقش الحلول واسجابات مع الطالب للوصول للح الصحي وصح بعه التفسيرات الخاطئة
التي قد تسمعها من بعه الطالب .

-4قم بصياغة المفهوم على السبورة
خحمسح :مًحلة البقم م /

أ) مالحظة مدى انتبا الطالب ومشاركتهم.
ب) اطلب من الطالب تنفي نشاطات مرحلة التقويم وهي:
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د

نشاط ()1

أ ب وتر في دائرة طول 24
وبعد عن المركز  5سم إ جا د وتر آخر في الدائرة

بعد عن المركز  12إ أوجد طول جا د .

جا
م
أ

ه

نشاط ()2

ب

أب وتر في دائرة مركزها م إ فإ ا علم أن طول العمود النازل من م على أب =  6سم إ وأن نصف

قطر الدائرة  10سم إ احسب طول الوتر أ ب .
نشاط بيتي

سؤال  3صفحة . 86

الهللًس الًاك

ممحس الهللائً

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن البلمرت قحهلل اً على أن :
 -1يُّعرف مماس الدائرة .
 -2يحدد العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس .
 -3يستنتت العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها .
 -4يُّعرف الزاوية المماسية .

 – -5يستنتت العالقة بين الزاوية المماسية لدائرة والزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من
الجهة األخرى.

خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
 .1وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

 .2رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .
 .3أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).
 .4كراسة الطالب
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مقهللما
-يقسم المعلم الطالب الى مجموعات غير متجانسة تضم ك مجموعة ار عة طالب من مستويات

مختلفة 0

يقسم المعلم افراد المجموعات الى زوجين من الطالب-يوزن المعلم أوراا العم لك مجموعة.

اعًض الشبل االبى على الس مً على الهالب
حظ المستقيمات الثاله

ب

المرسومة للدائرة من النقطة أ الواقعة خارجها :

 -6المستقيم ا ب

د

أ

يقطع الدائرة في أية نقطة

ج
م

يسمى أ ب في ه الحالة ...................
 -7المستقيم أ جا يقطع الدائرة في نقطتين يسمى أ ب في ه
الحالة ......................

 -8المستقيم أ د يقطع الدائرة في نقطة واحدة هي د يسمى المستقيم في ه الحالة ....................
.

احا ح :مًحلة كً /
بعد ان يتم طرح السؤال من قب المعلم يقوم ك طالب بمفردة بمحاول معرف كيفي رسم مماس

للدائرة

اشحط ()1
في الشك المقاب
م

حظ أن م د أقصر بعد بين م

والقطعة المستقيمة ب جا .

إ ا  :م د عمود على ب جا .
نتوص إلى /

ب

د

مماس الدائرة يكون  ............على نصف القطر عند نقطة التماس .
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جا

ب

اشحط ()2
حظ الشك المقاب /

أ ب إ أ جا مماسان لدائرة مركزها م .
المثلثان م ب أ إ م جا أ

القائمان الزاوية متطابقان

ينتت أن :

أ ب = ...........

إ ا نتوص إلى /

المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها . .................
ب

أ

اشحط ()3

أ

في الشك المجاور /

د ه مماس للدائرة من النقطة جا :
 -1تسمى الزاوية أ جا د زاوية ..................

 -2تسمى الزاوية أ ب جا زاوية .................
د

جا

ه

 –3العالقة بين الزاويتين أ جا د المماسية والزاوية أ ب جا المحيطية المرسومة على الوتر في الجهة
األخرى هي . ..................

إا/

الزاوية المماسية  ...........الزاوية المحيطية المرسومة على الوتر في الجهة األخرى .

احلاح  :مًحلة زامج /
هنا يطلب المعلم من الطالب بالكف عن المحاورة الفردية والبدء بالمحاورة الثنائية بان يقوم ك

طالبان بالتشاور للمحاورة الثنائية للوصول الى الح المناسب

الهحلب ارمل /المماس لدائرة يكون عموديا على نصف القطر عند نقطة التماس .
الهحلب الاحا  /المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساويان
ًاكلح  :مًحلة المشحًبة

وهنا يطلب المعلم من الطالب الكف عن المحاورة الثنائية والبدء بالمحاورة بين المجموعات بان ت
قوم ك مجموعة بالتشاور والمحاورة في كيفي إيجاد العالق بين المماسات
101

-1الطالب الثاله  /المماس لدائرة يكون عموديا على نصف القطر عند نقطة التماس

-2الطالب الرابع  /الزاوية المماسية تساو الزاوية المحيطية المرسومة على الوتر في الجهة األخرى
اهًف على الهالب ارسئلة البحل ة :

ارشبحل البحل ة أب ممحس للهللائً

)1

أمجهلل ق حس جم

أن م بهللل على مًبز الهللائً .
ب

أ

س

ب
30

80

الزما ح المشحً إلرهح كحلًممز علمح
أ

ن و

65

ص

(ب)

(أ)
ب

45

أ

ها
ج

)2

الشبل البحل :

م

ن
( جا )

أ ب إ أ جا مماسان لدائرة مركزها م إ

< جا م ب =  . 95احسب قياس < ب أ جا .
ب

 95م

أ
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ل

اطلب منهم تدوين المالحظات التي توصلوا إليها . -4اطلب منهم اسجابة عن النشاطات السابقة .

 -5شجع الطالب على العم معا واجراء النشاطات دون توجيهات مباشرة وتأكد أن حص بينهم
تفاوه اجتماعي.

-1شجع الطالب على شرح مفهوم مماس الدائر بكلماتهم الخاصة .
-2إعطاء فرصة لك مجموعة للح .

-3ناقش الحلول واسجابات مع الطالب للوصول للح الصحي وصح بعه التفسيرات الخاطئة
التي قد تسمعها من بعه الطالب .

-4قم بصياغة المفهوم على السبورة .
خحمسح  :مًحلة البقم م /

أ) مالحظة مهللى اابكح الهالب ممشحًببهم.

ب) اهلب من الهالب بافرت اشحهحهلل مًحلة البقم م مه :

نشاط ()1

أكم :

الزاوية المماسية هي الزاوية
.........................................................................

الزاوية المماسية تساو الزاوية

.........................................................................
نشاط ()2
في الشك المقاب إم مركز الدائرة إ أ ب مماس عند ب
ب جا وتر في الدائرة إ < أ ب جا = 60
أوجد < ب د جا إ < ب م جا .
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نشاط ()3
في الشك المقاب :

أ ب مماس للدائرةإ < ب أ جا = 50

ا
ب

جا

م

أوجد < :أ م جا

نشاط ()4

أ ب إ أ جا وتران في دائرة حيه < ب أ جا =  60إ رسم عند ب إ جا مماسان للدائرة تقاطعا في د .
ب

أثبت أن  :المثله ب جا د متساو األضالن.

أ

د

جـ

نشاط بيتي:

أثبت أن المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها متساويان
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ملحق ًقم ()2

بحب م هلللرل مللم الًيحض حهلل
جحمــــــــــــــــــلة ارزهــــــــــــــــً -غـــــــــــــــــــز

عمــحهلل الهللًاســحهلل اللـلرـح مالكحث الللم

بـلرــــــــــــــــــــــــــــــة البــًبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

قســـــــــــــم الماحهــــــــج مهــــــــًق البهللًيس

السالم عل بم مًحمة هللا مبًبحبا

السرهلل/

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

بح ة هركة مكلهلل

حفظا /ـــح هللا

الممضمع :هلللرل مللم الًيحض حهلل

يق ااوم الباحاااه /بــــحمً محمــــهللغحزم جملــــة ًيحــــحن با ااإجراء د ارس ااة بعن ا اوان " :أاــــً بمظرــــف

اسـبًابرج ة ( كـً-زامج -شــحًك) مقحًاـة كحســبًابرج ة (ع ـً-خهـط-قــمم) ـ بام ــة مهـحًاهلل البفبرــً
الًيحض لهللى هالب الوف البحس ارسحس ك ز " و لك للحصول على درجاة الماجساتير مان كلياة

التر ية بجامعة األزهر -غزة.
-1الدقة العلمية واللغوية.

-2وضوح الخطوات اسجرائية لمراح إستراتيجية ( عبر – خطط  -قوم )
-3صياغة األهداف العامة واسجرائية.

-4مالئمة توزيع األنشطة على الخطوات اسجرائية لمراح إستراتيجية ( عبر -خطط -قوم)
-5التنون في أساليب التقويم.
 -6ما ترون مناسبا.

ولسيادتكم جزي الشكر
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ويتضمن:

 -الخط ا ااة الزمني ا ااة للت ا اادريسإ األه ا اادافإ المحت ا ااوى التعليم ا ااي الا ا ا

ت ا اام ص ا ااياغت وفق ا ااا

سسا ااتراتيجية (عبا اار –خطا ااط –قا ااوم )إ إرشا ااادات عاما ااة للمعلا اامإ خطا ااة سا ااير الا اادرسإ
ويتضمن ك درس األهداف الخاصة ب إ والوسائ التعليمياة التاي تسااعد علاى تحقياا
تلك األهداف.
يوض الجدول التالي التوزيع الزمني لموضوعات( الدائر )
الخهة الزما ة لبهللًيس محهلل ( الهللائً )

المحهلل

الهللًس

عهللهلل

الممضمع

الحوص

 -الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

(الدائرة)

– الزوايا المحيطية المنشأة على نفس

األول

3

الثاني

3

الثاله

- 3

القوس

 الشك الر اعي الدائر -الزاوية الخارجة

الرابع

4

المجمون

13
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 -أوتار الدائرة

حالة تساو أوتار الدائرة

األوتار المتقاطعة
 -مماس الدائرة

 -الزاوية المماسية

ارههللاف االسلمب ا لمحهلل ( الهللائً ) :

عاهلل االابهح من هللًاسة الهالب لهت المحهلل ربمق أن بمن الهحلب قحهلل اً على أن حقق

ارههللاف البحل ة:

 .1يُّعرف الزاوية المركزية والزاوية المحيطية.

 .2يحدد العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتين في نفس القوس
 .3يحدد العالقة بين الزاويتين المحيطيتين المرسومتان على نفس القوس.
 .4يستنتت قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة .

 .5يوظف العالقة بين الزوايا المركزية والزوايا المحيطية المشتركة في نفس القوس في ح
مسائ منتمية .

 .6يُّعرف الشك الر اعي الدائر .
 .7يحدد العالقة بين ك زاويتين متقابلتين في الشك الر اعي الدائر .
ُّ .8يعرف الزاوية الخارجة عن الشك الر اعي الدائر .

 .9يحدد العالقة بين الزاوية الخارجة في الشك الر اعي الدائر والزاوية الداخلية المقابلة
لمجاورتها .

 .10يحدد العالقة بين القطعة المستقيمة الواصلة من مركز الدائرة إلى أ وتر وعالقتها به ا
الوتر.

 .11يحدد العالقة بين العمود المنصف أل وتر وعالقت بمركز الدائرة .
 .12يستنتت العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة .
 .13يُّعرف مماس الدائرة .

 .14يحدد العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس .
 .15يستنتت العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها .
 .16يُّعرف الزاوية المماسية .

 .17يستنتت العالقة بين الزاوية المماسية لدائرة والزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من
الجهة األخرى
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الزاوية المركزية والزاوية المحيطية

الهللًس ارمل

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن الهحلب قحهلل اً على أن :
-1

يُّعرف الزاوية المركزية والزاوية المحيطية.

-3

يحدد العالقة بين الزوايا المحيطية المشتركة في نفس القوس

يحدد العالقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركتين في نفس القوس

-2

يستنتت قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة .

-4

يوظف العالقة بين الزوايا المركزية والزوايا المحيطية المشتركة في نفس القوس في ح مسائ

-5
منتمية .

خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

-1

رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .

-2

أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).

-3

كراسة التلمي

-4

أمال :مًحلا البل رً (ع ً عن احب حجحبك البلل م ا)
-يناقش المعلم الطالب من خالل عره ا سئل عليهم وهي :

* ما ال

تعرفة عن الزاوية ؟ وما أنوعها؟

* ما ال

تريد ان تعرف عن الزاوي المركزي ؟

* ما ال

تريد ان تعرف عن الزاوي المحيطي ؟

*ه هناك عالقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية فى الدائرة الواحدة ؟

*ه هناك عالقة بين الزاويا المحيطية المشتركة فى نفس القوس ؟

 يشجع المعلم المتعلمين على التحده بحري عن احتياجاتهم التعليمي الخاص بموضون الزاويالمحيطي والزاوي المركزي ويشجع ك طالب عن التعبير عن احتياجات هو وليس احتياجات الفص

باكمل .
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 يسج المعلم اجابات المتعليمين عن ا سئل السابق مع مراعا ان يكتب ك احتياج او اجاب اسمالمجيب حتى يستطيع تقسيم المتعلمين الي مجموعات قائم على ا حتياجات التعليمي

ولقد كانت اجابات المتعلمين التي تعبر عن احتياجاتهم كا تي :
o

ما تعريف الزاوي المركزي ؟

 oما تعريف الزاوي المحيطي ؟
 oما عالق الزاوي المركزي بالمحيطي فى الدائرة الواحدة ؟
 oما العالق بين الزوايا المحيطي المشترك بنفس القوس ؟
 oما قياس الزاوي المحيطي المرسوم على قطر الدائر ؟
يقسم المعلم المتعلمين الي مجموعات حسب احتياجاتهم فيصب تشكي المجموعات كما يلي :
 مجموع (  ) 1لدراس تعريف الزاوي المحيطي والمركزي
 مجموع ( ) 2

ستنتاج العالق بين الزاوي المحيطي والمركزي من حيه القياس

 مجموع (  ) 3لتحديد قياس الزوايا المحيطي المشترك في نفس القوس
 مجموع (  ) 4لقياس الزاوي المحيطي المرسوم على قطر الدائرة .

احا ح :مًحلا بخه ط البلل م
يتي المعلم لك مجموع من المتعلمين المتواجدين في ك مجموع ان تقترح بعه ا سئل
ا فكار التي تمكنهم من التعلم و التي يرونها تساعدهم في الوصول لما لديهم من اسئل

اجابتها .

او

يعرفون

-يوجة المعلم الطلبة الى ح النشاط ( )1فى ورقة العم و لك ستنتاج الطالب مفهومى الزاوية

المركزية والزاوية المحيطية.

 يرسم المعلم دائرة على السبورة كما فى الشك التالى ويعره التساؤو ت ا تية : سم الزاوية المرسومة داخ الدائرة ؟ -حدد ضلعى الزاوية ؟

 ما ا يشك ضلعى الزاوية بالنسبة للدائرة ؟ -اين يقع رأس الزاوية ؟

 ما ا يمكن ان نسمى الزاوية التى يقع رأسها فى مركز الدائرة وضلعاها انصاف اقطار . -اعط تعريف للزاوية المركزية

بعد عره التساؤو ت السابقة يتوص المعلم مع الطلبة الى التعريف ا تى :
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 -يطلب المعلم من الطلبة ح نشاط ( )2فى ورقة العم و لك حتى يستنتت الطالب مفهوم الزاوية

المحيطية

 يرسم المعلم دائرة على السبورة كما فى الشك التالى ويعره التساؤو ت ا تية : سم الزاوية المرسومة داخ الدائرة ؟-حدد ضلعى الزاوية ؟

 -اين يقع رأس الزاوية ؟

أ

ج

ب

 ما ا يمكن ان نسمى الزاوية التى يقع رأسها على محيط الدائرة وضلعاها اوتار فى الدائرة .-اعط تعريف للزاوية المحيطية

أ

اشحط ()1
في الشك المقاب

ه هناك عالقة بين قياس الزاوية ب م جا المركزية
م

والزاوية ب أ جا المحيطية.

قم بقياس الزاويتين باستخدام المنقلة .ما ا تالحظ ؟؟

ب

إن/

الزاوية المركزية ب م جا تساو .....................................
اشحط(:)2

ا

في الشك المقاب
ه هناك عالقة بين الزاوية ب أ جا المحيطية.

والقطر ب ج  .باستخدام المنقلة ما قياس الزاوية ب ا ج

ب

ج

ما ا تالحظ ؟؟

إن/

الزاوية المحيطية لمرسومة على قطر القطر تساو .....................................
احلاح :مًحلا بقم م البللم

يشجع المعلم المتعلمين على تقويم ما تعلمو في ضوء احتياجاتهم التعليمي التي عليها تم بناء خبرات

انشط التعلم.

وتضع ك مجموع عدد من ا مثل تساعدهم في التعرف على كمي المعلومات التي اكتسبوها من

ا مثل .
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توص افراد المجموع الي ا جابات التالي :


مجموع (  ) 1تعريف الزاوي المركزية/هى الزاوية المرسوم رأسها فى مركز الدائرة وضلعاها

انصاف اقطار فى الدائرة

/هى الزاوية المرسوم رأسها على منحنى الدائرة وضلعاها اوتار فى الدائرة



تعريف الزاوي المحيطي

مجموع ( ) 2ايجاد العالق بين الزاوي المحيطي والزاوية المركزية المشتركة فى نفس القوس
نظرية :الزاوية المحيطية تساو ضعف الزاوية المركزية المشتركة معها فى نفس القوس



مجموع (  ) 3ايجاد العالقة بين الزوايا المحيطية المشتركة فى نفس القوس.



مجموعة ( )4قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة.

الزوايا المحيطية المشتركة فى نفس القوس تكون متساوية
الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة تكون قائمة
نشاط ()1

 )1ما تعريف كال من /
أ ) الزاوية المركزية .................................................................... :

ب) الزاوية المحيطية................................................................... :

 )2أكم الفراغ بما يناسب ك عبارة مما يلي:

أ) الزاويتان المحيطيتان المرسومتان على قوس واحد في الدائرة ..........

ب) قياس الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة تساو ...........
ج) إ ا كان قياس الزاوية المركزية في دائرة يساو  100فإن قياس الزاوية المحيطية المشتركة معها

في نفس القوس يساو ................
نشاط ()2

في الشك المقاب إ إ ا كان < ب أ م =  20إ

< جا م د =  70إ جد قياس < ب م د إ < جا أ م

111

نشاط ()3
في الشك المقاب إ م مركز الدائرة .
أوجد قيمة ك من  /س إ ص
اشحط رب
< أ م ب زاوية مركزية قائمة في دائرة مركزها م  .أخ ت النقطة د على الدائرة بحيه أن < أ م د =
 . 140احسب قياس ك من زوايا المثله أ ب د .

الهللًس الاحا

الشبل الًبحع الهللائًم

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن البلمرت قحهلل اً على أن :
 -1يُّعرف الشك الر اعي الدائر .

 -2يحدد العالقة بين ك زاويتين متقابلتين في الشك الر اعي الدائر .
 -3يُّعرف الزاوية الخارجة عن الشك الر اعي الدائر .

 -5يحدد العالقة بين الزاوية الخارجة عن الشك الر اعي الدائر والزاوية الداخلية المقابلة
لمجاورتها .
خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
.1

وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

 .2رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .
 .3أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).
 .4كراسة التلمي

112

أمال :مًحلا البل رً (ع ً عن احب حجحبك البلل م ا)
 يناقش المعلم الطالب من خالل عره ا سئل التالية :* ما ال

تعرف عن الشك الر اعى ؟وما قياس زوايا الشك الر اعي ؟

* ما ال

تريد ان تعرف عن الشك الر اعى الدائر ؟

*ما العالقة بين الزوايا المتقابلة فى الشك الر اعى الدائرى ؟

* ما العالقة بين الشك الر اعى الدائرى والزاوية الخارجة عن الشك الر اعى؟
 -يشجع المعلم المتعلمين على التحده بحري عن احتياجاتهم التعليمي الخاص بموضون الشك

الر اعى الدائرى.

ويشجع ك طالب في التعبير عن احتياجات هو وليس احتياجات الفص باكمل .

 يسج المعلم اجابات المتعليمين عن ا سئل السابق مع مراعا ان يكتب ك احتياج او اجاب اسمالمجيب حتى يستطيع تقسيم المتعلمين الي مجموعات قائم على ا حتياجات التعليمي
 oما تعريف الشك الر اعى الدائرى ؟

 oما تعريف الزاوي الخارجة عن الشك الر اعى الدائرى؟

 oما عالق الزاويتين المتقابلتين فى الشك الر اعى الدائرى ؟

 oما هي العالق بين الزواية الخارجة عن الشك الر اعى الدائرى مع الزوايا الخارجة عن الشك ؟
يقسم المعلم المتعلمين الي مجموعات حسب احتياجاتهم فيصب تشكي المجموعات كما يلي :
 مجموع (  ) 1لدراس تعريف الشك الر اعى الدائرى ؟

 مجموع (  ) 2لدراسةتعريف الزاوي الخارجة عن الشك الر اعى الدائرى؟

 مجموع (  ) 3لدراسة العالق بين الزاويتين المتقابلتين فى الشك الر اعى الدائرى؟

 مجموعة ()4لدراسة العالقة بين الزاوية الخارجة عن الشك الر اعى الدائرى مع الشك كك ؟
احا ح :مًحلا بخه ط البلل م
يتي المعلم لك مجموع من المتعلمين المتواجدين في ك مجموع ان تقترح بعه ا سئل

او

ا فكار التي تمكنهم من التعلم و التي يرونها تساعدهم في الوصول جاباتهم لما لديهم من اسئل

يعرفون اجابتها

يساعد المتعلم المتعلمين في ك مجموع على صياغ مقترحاتهم وافكارهم



مجموع (  ) 1كيف يمكن رسم شك ر اعي دائر ؟

مجموع (  ) 2عند رسم مر ع داخ دائرة ما ا يسمى الشك الناتت ؟
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مجموع (  ) 3ما هي الزاوي الخارجة عن الشك الر اعى الدائرى؟



مجموع (  ) 4لدراسة العالق



بين الزاويتن المتقابلتين فى الشك الر اعى الدائرى ؟

اشحط ()1
أ

في الشك المقاب :

ه هناك عالقة بين ك زاويتين متقابلتين في ؟ باستخدام المنقلة احسب
قياس < أ  +قياس < جا =  ...........درجة .
قياس < ب  +قياس < د = .............درجة .

ب

د

جا

إن/

مجمون الزاويتين المتقابلتين في الشك الر اعي الدائر = . .....

اشحط ()2

حظ الشك المقاب
تسمى زاوية س زاوية . ..............

باستخدام المنقلة احسب قياس :
< ص = . ................

< . ............... = 1

< س = . .................

إ ن  /الزاوية الخارجة في الشك الر اعي الدائر =

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

احلاح :مًحلا بقم م البللم
يشجع المعلم المتعلمين على تقويم ما تعلمو في ضوء احتياجاتهم التعليمي التي عليها تم بناء خبرات

انشط التعلم

وتضع ك مجموع عدد من ا مثل تساعدهم في التعرف على كمي المعلومات التي اكتسبوها من

ا مثل



توص افراد المجموع الي ا جابات التالي :

مجموع (  ) 1توص المعلم والطالب الى كيفية رسم الشك الر اعى الدائرى



مجموع (  ) 2تعريف الزاوية الخارجة عن الشك الر اعي الدائرى .



مجموع ( ) 3تعريف الشك الر اعي الدائر .
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مجموعة ( )4توص المعلم والطالب الى العالقة بين الزاويتين المتقابلتين قى الشك الر اعي

الدائر .

نشاط ()1أكم :

أ ) الشك الر اعي هو الشك ال

تقع جميع رؤوس  ................الدائرة .

ب) مجمون الزاويتين المتقابلتين في الشك الر اعي الدائر . .............
ج ) قياس الزاوية الخارجة عن الشك الر اعي الدائر  ...........الزاوية الداخلية .............

نشاط ()2
في الشك المجاور إ م مركز الدائرة إ م جا
يواز ب د

احسب قيمة :
< م أ جا إ < م ب د إ < ب د جا .

اشحط رب

سؤال  1الشبل ( )31-4م الشبل (.)32-4
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الهللًس الاحلث

أمبحً الهللائً

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن البلمرت قحهلل اً على أن :
 –1يحدد العالقة بين العمود النازل من مركز الدائرة وأ وتر فيها ينزل علي ه ا العمود.

 -2يحا ا اادد العالقا ا ااة با ا ااين القطعا ا ااة المسا ا ااتقيمة الواصا ا االة ما ا اان مركا ا ااز الا ا اادائرة إلا ا ااى أ وتا ا اار وعالقتها ا ااا
به ا الوتر.

 -3يحدد العالقة بين العمود المنصف أل وتر وعالقت بمركز الدائرة .
 -4يستنتت العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة .
خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
-1وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

-2رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .
-3أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).
 -4كراسة التلمي

أمال :مًحلا البل رً (ع ً عن احب حجحبك البلل م ا)
-يناقش المعلم الطالب من خالل عره ا سئل عليهم وهي :

* ما ال

* ما ال

تعرف عن الوتر فى الدائر ؟

تريد ان تعرف عن ابعاد ا وتار في الدائر ؟

 يشجع المعلم المتعلمين على التحده بحري عن احتياجاتهم التعليمي الخاص بموضون اوتار الدائرويشجع ك طالب عن التعبير عن احتياجات هو وليس احتياجات الفص باكمل

 يسج المعلم اجابات المتعليمين عن ا سئل السابق مع مراعا ان يكتب ك احتياج او اجاب اسمالمجيب حتى يستطيع تقسيم المتعلمين الي مجموعات قائم على ا حتياجات التعليمي
*ولقد كانت اجابات المتعلمين التي تعبر عن احتياجاتهم كا تي :
 oما تعريف الوتر؟ ما تعريف القطر؟

 oما عالق العمود النازل من مركز الدائرة وأ وتر فى الدائرة ؟
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 oما العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة ؟
يقسم المعلم المتعلمين الي مجموعات حسب احتياجاتهم فيصب تشكي المجموعات كما يلي :
 مجموع (  ) 1لدراس تعريف الوتر والقطر والتميز بينهم

 مجموع (  ) 2ما العالق بين العمود النازل من مركز الدائرة وأ وتر فيها ينزل علي ه ا
العمود

 مجموع (  ) 3العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة .
 مجموعة (  -4يحدد العالقة بين القطعة المستقيمة الواصلة من مركز الدائرة إلى أ وتر
وعالقتها به ا الوتر.

 ه المثله أ م ب تنطبا علي خصائصالمثله المتساو الساقين؟

احا ح :مًحلا بخه ط البلل م
يتي المعلم لك مجموع من المتعلمين المتواجدين في ك مجموع ان تقترح بعه ا سئل

او

األفكار التي يمكنهم التعلم من خاللها او التي يرونها تساعدهم في الوصول جاباتهم لما لديهم من
اسئل

يعرفون اجابتها

يساعد المتعلم المتعلمين في ك مجموع على صياغ مقترحاتهم


مجموع (  ) 1ماعالق

تساوى وتران في دائرة و بعديهما عن مركز الدائرة ؟

 مجموعة (  )2ما العالق بين العمود النازل من مركز الدائرة وأ وتر فيها ينزل علي ه ا
العمود

 مجموع (  ) 3العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة ؟
 مجموع (  ) 4يحدد العالقة بين القطعة المستقيمة الواصلة من مركز الدائرة إلى أ وتر
وعالقتها به ا الوتر

يسأل المعلم الطلبة ويناقشهم فى العبارات ا تية :

ه ك قطر يعتبر وتر ؟ أم ك وتر قطر؟
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يطلب المعلم من الطلبة ح نشاط ( )1فى ورقة العم
-يرسم المعلم الشك المقاب ويناقشهم فيما يلى :

نالحظ ان القطعة المستقيمة م ج عمودية على الوتر ونستنتت ان :

العمود النازل من مركز الدائرة على اى وتر فيها ينصف ك الوتر

وبالمث القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة ونصفى اى وتر عمودية على لك الوتر

اشحط ()1
في الشك المقاب /

ت) العمود النازل من مركز الدائرة على أ وتر فيها
 ............الوتر .

ه) القطعة المستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة ومنتصف
أ وتر فيها تكون  ............على لك الوتر .

ج) العمود المنصف أل وتر في دائرة  .......المركز .

اشحط ()2
في الشك التالي /

أ ب إ جا د وتران متساويان إ طول ك منهما  8وحدات إ في دائرة مركزها م ونصف قطرها 5
وحدات .

أوجد بعد ك منهما عن مركز الدائرة .

من السؤال السابا نتوص إلى /

( إ ا تساوى وتران في دائرة فإن ..................

118

احلاح :مًحلا بقم م البللم
يشجع المعلم المتعلمين على تقويم ما تعلمو في ضوء احتياجاتهم التعليمي التي عليها تم بناء خبرات

انشط التعلم وتضع ك مجموع عدد من ا مثل تساعدهم في التعرف على كمي المعلومات التي
اكتسبوها من ا مثل

توص افراد المجموع الي ا جابات التالي :

 مجموع (  ) 1تعريف اوتار الدائر -تعريف القطر
 مجموع ( ) 2العالق بين العمود النازل من مركز الدائر وا وتر فيها ينزل علي ه ا العمود
 مجموعة ()3يحدد العالقة بين العمود المنصف أل وتر وعالقت بمركز الدائرة .
 مجموع ( ) 4يستنتت العالقة بين أبعاد األوتار المتساوية في دائرة

د

نشاط ()1

أ ب وتر في دائرة طول 24
وبعد عن المركز  5سم إ جا د وتر آخر في الدائرة
بعد عن المركز  12إ أوجد طول جا د .

جا
م
أ

نشاط ()2

ه

ب

أب وتر في دائرة مركزها م إ فإ ا علم أن طول العمود النازل من م على أب =  6سم إ وأن نصف

قطر الدائرة  10سم إ احسب طول الوتر أ ب .
نشاط بيتي

سؤال  3صفحة . 86
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الهللًس الًاك

ممحس الهللائً

أههللاف الهللًس  :كحابهح الهللًس ربمق أن بمن البلمرت قحهلل اً على أن :
 -1يعرف مماس الدائرة ونقطة التماس.

 -2يحدد العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس .
 -3يستنتت العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها .
-4يُّعرف الزاوية المماسية

 –5يستنتت العالقة بين الزاوية المماسية لدائرة والزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من الجهة
األخرى.

خهماهلل السرً

الهللًس

المسحئل البلل م ة الالزمة لبهللًيس الممضمع
 -1وسائ تقليدية ( سبورةإ أقالم)

 -1رسومات للدائرة مرسومة على ورا مقوى .
 -2أدوات هندسية ( مسطرةإ منقلةإ فرجار).
 -3كراسة التلمي

أمال :مًحلا البل رً (ع ً عن احب حجحبك البلل م ا)
 -يناقش المعلم الطالب من خالل عره ا سئل التالية :

* ما ال

تعرف عن مماس الدائر ؟

* ما ال

تريد ان تعرف عن مماس الدائر ؟

*ما ال ى تريد ان تعرف عن الزاوية المماسي ؟

*ما العالقة بين الزاوية المماسية والزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من الجه ا خرى

 -يشجع المعلم المتعلمين على التحده بحري عن احتياجاتهم التعليمي الخاص بموضون مماس

الدائر ويشجع ك طالب عن التعبير عن احتياجات هو وليس احتياجات الفص باكمل

 يسج المعلم اجابات المتعليمين عن ا سئل السابق مع مراعا ان يكتب ك احتياج او اجاب اسمالمجيب حتى يستطيع تقسيم المتعلمين الي مجموعات قائم على ا حتياجات التعليمي
*ولقد كانت اجابات المتعلمين التي تعبر عن احتياجاتهم كا تي :
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 oما تعريف مماس الدائر

 oما العالقة بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس
 oما تعريف الزاوية المماسية ؟

 oما العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها

 oما العالقة بين الزاوية المماسية والزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من الجهة ا خرى
يقسم المعلم المتعلمين الي مجموعات حسب احتياجاتهم فيصب تشكي المجموعات كما يلي :
 مجموع (  ) 1لدراس تعريف مماس الدائر

 مجموع (  ) 2ما هي العالق بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس
 مجموعة ( )3لدراسة تعريف الزاوية المماسية

 مجموعة ( )4لتحديد العالقة بين الزاوية المماسية والزاوية المحيطية المرسومة على الوتر من
الجه ا خرى

 مجموع (  )5لدراس العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها.
يناقش المعلم مع الطالب ا وضان المختلفة للمستقيم
حظ المستقيمات الثاله:

المرسومة للدائرة من النقطة أ الواقعة خارجها :
 -1المستقيم ا ب

أ

ب

د

يقطع الدائرة في أية نقطة

يسمى أ ب في ه الحالة ...................

جا
م

 -2المستقيم أ جا يقطع الدائرة في نقطتين يسمى أ ب في ه
الحالة ..........

 -3المستقيم أ د يقطع الدائرة في نقطة واحدة هي د يسمى المستقيم في ه الحالة . ............
احا ح :مًحلا بخه ط البلل م
يتي المعلم لك مجموع من المتعلمين المتواجدين في ك مجموع ان تقترح بعه ا سئل

او

ا فكار التي يمكنهم التعلم من خاللها او التي يرونها تساعدهم في الوصول جاباتهم لما لديهم من

أسئلة

يعرفون اجابتها

يساعد المتعلم المتعلمين في ك مجموع على صياغ مقترحاتهم
 مجموع (  ) 1العالق

بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس ؟

 مجموع ( )2لتعريف الزاوية المماسية

 مجموعة ( )3لدراسة العالقة بين الزاوية المماسية والمحيطية من الجه ا خرى
 مجموع (  )4العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها ؟

 مجموع ( )5لدراس العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها
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اشحط ()1
في الشك المقاب
م

حظ أن م د أقصر بعد بين م

والقطعة المستقيمة ب جا .

إ ا  :م د عمود على ب جا .
نتوص إلى /

د

ب

مماس الدائرة يكون  ............على نصف القطر عند نقطة التماس .

جا

اشحط ()2

حظ الشك المقاب /

أ ب إ أ جا مماسان لدائرة مركزها م .
المثلثان م ب أ إ م جا أ
القائما الزاوية متطابقان
ينتت أن :

أ ب = ...........

إ ا نتوص إلى /

المماسان المرسومان لدائرة من نقطة خارجها . .................
ب

أ

اشحط ()3

أ

في الشك المجاور /

د ه مماس للدائرة من النقطة جا :

 -1تسمى الزاوية أ جا د زاوية ..................
 -2تسمى الزاوية أ ب جا زاوية .................
د

جا

ه

 –3العالقة بين الزاويتين أ جا د المماسية والزاوية أ ب جا المحيطية المرسومة على الوتر في الجهة
األخرى هي . ..................

إا/

الزاوية المماسية  ...........الزاوية المحيطية المرسومة على الوتر في الجهة األخرى .
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يشجع المعلم المتعلمين على تقويم ما تعلمو في ضوء احتياجاتهم التعليمي التي عليها تم بناء خبرات

انشط التعلم

 وتضع ك مجموع عدد من ا مثل تساعدهم في التعرف على كمي المعلومات التي اكتسبوها
من ا مثل توص افراد المجموع الي اسجابات التالية:

 مجموع (  ) 1العالق

بين مماس الدائرة ونصف القطر المشترك مع في نقطة التماس ؟

 مجموع ( )2لتعريف الزاوية المماسية

 مجموعة ( )3لدراسة العالقة بين الزاوية المماسية والمحيطية من الجه ا خرى
 مجموع (  )4العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها ؟

 مجموع ( )5لدراس العالقة بين المماسين المرسومين لدائرة من نقطة خارجها
نشاط ( )1ما المقصود بالزاوية المماسية

نشاط ()2
في الشك المقاب إم مركز الدائرة إ أ ب مماس عند ب

ب جا وتر في الدائرة إ < أ ب جا = 60
أوجد < ب د جا إ < ب م جا .

أ

نشاط ()3

في الشك المقاب :

أ ب مماس للدائرةإ < ب أ جا = 50

ب
جا
م

أوجد < :أ م جا
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نشاط ()4

أ ب إ أ جا وتران في دائرة حيه < ب أ جا =  60إ رسم عند ب إ جا مماسان للدائرة تقاطعا في د
ب

أثبت أن  :المثله ب جا د متساو األضالن.
د
نشاط بيتي /

أ

أثبت أن المماسان المرسومان

لدائرة من نقطة خارجها متساويان.

جـ
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