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 ....لِ َتعْلَمُوا عَدَ َد السنين والحساب....
(سورة يونس)5 :


ت

اإلهـــــــــــــــــــداء
إلى مدينة العلم خاتم النبياء والمرسلين محمد (صلى اهلل عليه وسلم) ،،،قدسنا الغالية ،،،أسرانا
البواسل وشهدائنا البرار ،إلى من غرس في بذور العلم والدب وسقاها تشجيعا ومعرفة ،إلى المنارات
التي تضئ لنا الطريق إلى أساتذتي الكارم.

تتراءى مع امتالك بستان المجد أطياف من نحب ،فيحتار المرء لمن يقطف أزهاره ولمن يهدي

أغاريد أطياره.

إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون انتظار ،إلى من أحمل اسمه بكل
افتخار ،إلى من علمني أن المستحيل ال وجود له ،إلى عشق الروح ورمز العون والسند ،إلى وال ـ ـ ـ ــدي
الحبيب أطال اهلل في عمره.

إلى مالكي في الحياة ،إلى نبض القلب وعشقه الزلي ،إلى الشمعة التي تنير ظلمة حياتي إلى

من كان دعاؤها نور دربي وسر نجاحي ،إلى أم ـ ـ ــي الحبيبة أطال اهلل في عمرها.

إلى روح شملتني بالحب والعطف والوفاء ،وبذلت بكل حب وجهد ،ووجهت بكل احتواء لك في

العماق حبا في اهلل يجمعنا ،لك في الحنايا شوقا سيظل يغمرنا ،لك في السر والعالنية دعوة هلل أن تكون
الفردوس العلى منزال  ،سالم لروحك الطاهرة أخي (أبو محمد).

إلى التي رآها قلبي قبل عيناي ،وحضنتها أحشائي قبل يداي ،إلى ريحانة حياتي وقرة عيني ،ابنتي

الغالية سجى.

إلى النجوم التي تنير سماء حياتي وتذلل الصعاب في طرقاتي ،إلى العطاء المتفاني ،إلى من

علموني القوة والصرار ،إخواني الغوالي حفظهم اهلل.

طر منعشا ،إلى روحين متممتين لروحي  ،أختي الغاليتين وفقهما اهلل.
إلى زهرتين تفوح ع ا
طر  ،إلى أبناء وبنات إخواني الحبة.
إلى أزهار النرجس التي تفيض حبا وع ا
إلى هذا الصرح العلمي الفتي الجبار جامعتي الغراء الشامخة ،جامعة الزهر أعزها اهلل.
الباحثة 
ل إسي
هناديجمالا 


ث

شكر وتقدير
م إِنَّ عذابي لَشَدِيدٌ" (سورة ابراهيم)7:
َنكُمْ وَلَئِن كَ َفرْتُ ْ
كرْتُمْ لََأزِيد َّ
ش َ
"وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن َ

يسعدني في هذه اللحظات الخيرة التي توشك الرسالة على االنتهاء بوضع اللمسات الخيرة ،أن

كثير طيبا مباركا يليق بجالل عظمته وعظيم سلطانه الذي بتوفيقه تتم الصالحات،
أحمد اهلل سبحانه حمدا ا
وأشكره على فضله وامتنانه أن ألهمني الرشد والصواب وأعانني على إكمال دراستي هذه ،وأسأله أن يجعله

علما نافعا لي ولكل طالب علم أراد الرجوع إليه ،والصالة والسالم على الرسول الكريم معلم البشرية وهادي

المة إلى طريق الصواب وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين  ...وبعد ...

إحقاقا للحق  ،،،واعترافا بالفضل  ،،،أتقدم بأجمل عبارات الشكر والعرفان بعد اهلل إلى من ال

توفيهم كلمات الشكر حقهم  ،،،لكل من ساهم بالرأي والمشورة أو قام بجهد مهما كان حجمه ،إلى كل من
تعلمت على يديه شيئا ،أو استلهمت منه فك ار أو أسدى إلي نصحا ،جعله اهلل في ميزان حسناتهم ،قال اهلل
َج ًار
َعظَ َم أ ْ
ِّموا أِلَ ْنفُ أس ُك ْم أم ْن َخ ْير تَ أج ُدوهُ أع ْن َد اللَّ أه ُه َو َخ ْي ًار َوأ ْ
عز وجل في محكم التنزيلَ  :و َما تُقَد ُ
استَ ْغ أف ُروا اللَّ َه إأ َّن اللَّ َه َغفُور َر أحيم( المزمل.)20 :
َو ْ
إلى الصرح الكاديمي العظيم جامعة الزهر صانعة العلماء ،والى روادها ك ٌل باسمه ولقبه والى

عماداتها المختلفة أخص بالذكر عمادة الدراسات العليا ،وعمادة كلية التربية التي تؤدي رسالتها في بناء
شخصية الطالب الفلسطيني خلقا ،وعلما ،وأصالة.

كما وأتقدم بأرفع وأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل لكل من أستاذي الدكتور :علي محمد

نصار ،وأستاذي الدكتور :أسعد حسين عطوان ،لتفضلهما بقبول الشراف على هذه الرسالة واللذان كان
لتوجيهاتهما السديدة وآرائهما القيمة في فصول الدراسة الثر البالغ في إنجازها ،وجعلهما اهلل ذخار لطلبة
العلم ،وجعل اهلل ذلك في ميزان حسناتهما.

كما يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان للستاذ الدكتور :عطا حسن درويش على

تفضله بأن يكون مناقشا داخليا لهذه الرسالة ،والشكر موصول إلى الدكتورة :مها محمد الشقرة لتفضلها أن
تكون مناقشا خارجيا لهذه الرسالة ،فبارك اهلل فيهما ،ونفعنا بعلمهما.

وال يفوتني أن أوجه جزيل شكري وتقديري إلى السادة المحكمين ،لما بذلوه من جهد ووقت ،ولما

قدموه من نصائح وتوجيهات في تحكيم أدوات الدراسة ،فلهم مني كل احترام وتقدير.

كما وأقدم امتناني وتقديري شكري للطالبات المعلمات بكلية التربية بجامعة الزهر وخصوصا

طالبات التعليم الساسي بجدهن في تطبيق الدراسة.

كل الحروف تعلن العزوف في وصف وشكر قمران تللئ في سمائي وتحمال لجلي كل

مار قد حان قطافها بعد طول انتظار
الصعاب وبذال الغالي والنفيس لمثل مكاني ،ها أنتما اليوم تريان ث ا
وستبقى كلماتكما نجوما أهتدي بها اليوم وفي الغد والى البد.

ج

والدي العزيزين أدامكما اهلل تاجا مرصعا برضى الرحمن على رأسي وألبسكما ثوب الصحة العافية.

والشكر أيضا إلى نبض الروح وقرة العين ابنتي الحبيبة كتب اهلل لك السداد لخطواتك ،والى من

هم ال يعوضون مهما أحببت من الناس!! ومهما تسرب هذا الحب في تربة النفوس!! يبقى الخ والخت
هما الهم والقرب اللهم احفظهم لي وارحم من عزف عني.

والشكر موصول إلى عمي العزيز أبو زياد والى من كانت الداعمة لي دائما وأبدا عائلتي الكريمة

حفظهم اهلل ورعاهم.

كما أنثر شكري لرياحين حياتي المل المتجدد أبناء وبنات إخواني لمساندتهم لي في مشواري

الطويل ،وأخص بالذكر محمد وأحمد وشادي وياسر ومعتز لكم مني كل الحب والتقدير.

وال يفوتني بكل معاني الشكر والعرفان أن أشكر الخوات اللواتي لم تلدهن أمي صديقاتي في

مسيرتي التعليمية ،ومن تحلين بكل معاني الخاء والوفاء ،وأخص بالذكر اسالم أحمد و دعاء الشنطي.

وفي نهاية هذا العمل المتواضع أحمد اهلل العظيم أن وفقني إلى إنجازه ،إذ ما كان له أن يصل

لهذه المرحلة إال بفضل اهلل وتوفيقه ،ثم بفضل عباده من أهل العلم ،وهو كأي عمل إنساني ال يخلو من
نقص أو قصور ،فما كان فيه صواب فمن اهلل سبحانه وتعالى ،وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ،والحمد

هلل الذي تفرد لنفسه بالكمال وجعل النقص سمة من سمات عباده البشر.


الباحثة 
إ
لسي 
هناديجمالا 


ح

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فعالية برنامج مقترح في ضوء المدخل المنظومي لتنمية

بعض مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي ذو تصميم المجموعة الواحدة،

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات المستوى الرابع تخصص تعليم أساسي بجامعة الزهر والبالغ
عددهم ( )204طالبة ،تم اختيار عينتين منهم إحداهما استطالعية عددها ( )30طالبة ،وأخرى عينة
أساسية تم اختيارها بشكل عشوائي حيث تكونت من ( )25طالبة من طالبات مستوى رابع تخصص تعليم

أساسي ،حيث تم تدريبها باستخدام برنامج مقترح قائم على أحد نماذج المدخل المنظومي ( جيرالك وايلي)
وذلك في الفصل الدراسي الثاني لعام (2016 – 2015م) ،حيث تم تحديد مهارات التفكير الرياضي

القائمة في الدراسة من خالل ورشة عمل وهم ثالث مهارات (التفكير البصري– حل المسألة– االستنباط )

ثم قامت الباحثة ببناء المحتوى الدراسي وفق خطوات نموذج جيرالك وايلي على فصل القياس والهندسة
من كتاب مبادئ رياضيات ( )2المقرر على طلبة تعليم أساسي في جامعة الزهر ،وأعدت وسائل

مساعدة كدليل المعلم ،وأوراق العمل وبلغت مدة تطبيق البرنامج شهرين وذلك بمعدل ( )3لقاءات
أسبوعيا ،وأعدت الباحثة اختبار مهارات التفكير الرياضي كأداة للدراسة حيث تكون من ( )29فقرة ،تم

تطبيق االختبار على العينة االستطالعية المذكورة للتأكد من صدقه وثباته ،وبعد ذلك تم تطبيقه على

العينة الساسية قبليا وبعديا ،وبطاقة مالحظة الداء التدريسي للطالبات المعلمات لمهارات التفكير
الرياضي المحددة حيث تكونت من ( )12فقرة وطبقت على عينة استطالعية مكونة من ( )5طالبات

للتأكد من صدقها وثباتها ،كما استخدمت الباحثة أساليب احصائية متعددة منها المتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،اختبار (ت) للفروق بين عينتين مترابطتين ،ومعامل الكسب لبالك لقياس الفاعلية،

ومعامل مربع ايتا لتحقق حجم الثر للبرنامج ،وتم معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج الرزم
الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الد ارسة إلى النتائج التالية:

 -1يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) = 0.01بين متوسطي درجات الطالبات

المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح
التطبيق البعدي.

 -2يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) = 0.05بين متوسطي درجات الطالبات
المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح
التطبيق البعدي.


خ

 -3يتصف البرنامج المقترح بالفاعلية كما تقاس بمعدل الكسب لبالك في تنمية مهارات التفكير

الرياضي لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر
كما يقيسها االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي.

 -4يتصف البرنامج المقترح بالفاعلية كما تقاس بمعدل الكسب لبالك في تنمية مهارات التفكير

الرياضي لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر

كما تقدر على بطاقة مالحظة أداء الطالبات.
وقد أوصت الباحثة بضرورة حث معلمي الرياضيات على توظيف المدخل المنظومي في تدريس
الرياضيات نظ ار لفاعليته ،وضرورة الخذ بأهمية مهارات التفكير الرياضي وتنميتها.
















د

Abstract
This study aimed to identify the effectiveness of a suggested programme
based on the systemic approach on developing some mathematical thinking
skills among basic education student- teachers at Al-Azhar University.
To answer the study questions and test hypotheses, the researcher used the
quasi-experimental method (one group design) with a pre- post- test. The
population of the study consisted of all fourth grade basic education student at
Al-Azhar University.
The total population of the study was (204) students. were divided into
two samples, one exploratory (30 students), and other basic sample was selected
randomly where it consisted of (25) female students from the fourth grade,
where they were trained using the program proposal based on a systemic
approach models (Gerlach & Ely) in the second semester of the year (20152016).
Mathematical thinking skills, which listed in the study, were identified
during a workshop to (visual thinking - resolving issue - deduction), then the
researcher built the content according to Gerlach & Ely model steps on
measurement and geometry chapter of the book principles of Mathematics (2) at
the University of Al-Azhar.
The researcher prepared teacher guide and worksheets, the application of
the program took two months at a rate of )3( sessions per week.
Mathematical thinking skills test consisted of (29) items and teaching
performance note card of student- teachers consisted of (12) items were applied
on the sample before and after attending the sessions of the program.
The researcher also used multiple statistical ones methods averages,
standard deviations, t-test to find the differences between the averages of paired
samples, and ETA square to check the impact of the program size, and after
processing the data through a statistical program (SPSS).

The study concluded that:
1. There are statistically significant differences at (0.01 = α) in the mean scores
between pre and post application of mathematical thinking skills test in
favor of post application.
2. There are statistically significant differences at (0.05= α) in the mean scores
between pre and post application of teaching performance note card in favor
of post application.
3. The suggested programme is effect on developing some of mathematical
thinking skills among student- teachers.
The researcher recommended that mathematics teachers have to employ
systemic approach in teaching mathematics due to its effectiveness, and to take
the importance of mathematical thinking skills and develop it.
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الفصل األول

مشكلة الدراسة وخلفيتها

 مقدمة الدراسة.
 مبررات الدراسة.
 مشكلة الدراسة.
 فروض الدراسة.
 أهداف الدراسة.
 أهمية الدراسة.
 حدود الدراسة.
 مصطلحات الدراسة.

1

الفصل اِلول

مشكلة الدراسة وخلفيتها
مقدمة الدراسة:
يعد التعليم السبيل الوحيد والعمود الفقري لعداد النسان من أجل تنمية المجتمعات،

وذلك لمواكبة التغيير المستمر والممتد ليشمل جميع مناحي الحياة ،ويعتبر التعليم في فلسطين
أحد الجوانب المهمة في حياة الفلسطينيين التي تسعى دوما للنهوض بطاقتها وامكاناتها

البشرية،

وتتفق كافة أنظمة التعليم في جميع المجتمعات البشرية على الدور الذي يقوم به المعلم الناجح

في تحقيق أهداف التعليم بصفة خاصة وتحقيق أمنيات المجتمع بالرقي والتقدم ،ولتحقيق ذلك
سعت هذه المجتمعات إلى االهتمام بإعداد المعلم إعدادا شامال ثقافيا وأكاديميا وتربويا ومهنيا.
يعتبر المعلم الكفء مفتاحا رئيسا لنجاح العملية التربوية ،ويري الحيلة ( )27 :2007أن

أفضل الكتب والمفردات الدولية والوسائل التعليمية والنشطة والمباني المدرسية لن تحقق
الهداف التربوية المنشودة إال إذا كان هناك معلم ذو كفايات تعليمية ،وسمات شخصية مميزة،

يستطيع بها إكساب طلبته الخبرات المتنوعة.

فعلى المعلم يتوقف مستوى المؤسسات التعليمية ،ومدى نجاحها ،وتحقيقها لهدافها ،كما
أنه الداة الولى لتنفيذ أي برنامج تعليمي ،واحداث تغيير نحو الفضل ،فهو ركن مهم وفعال
من أركان العملية التعليمية ،والنظام التعليمي ككل (أبو دف.)1 :1997 ،

إن دور المعلم في العملية التربوية يمثل نسبة ( )%60في حين تمثل بقية العناصر

الخرى (( )%40البزاز ،)81 :1989 ،ومن خالل ذلك يعتبر إعداد المعلم عملية مهمة ،فنجاح
المعلم في عمله يتوقف بالدرجة الولى على نوع العداد الذي تلقاه أثناء تدريبه الميداني ،فإذا

كان المعلم ممن يمتلك مهارات تعليمية جيدة مصقولة ،فإنه يرقى بفكره وأسلوبه مع طالبه
ويستطيع توصيل المعلومات إليهم بسهولة وسالسة نابعة من نمائه الفكري الجيد ،ولذا فإن نجاح

العملية التربوية يتطلب معلما يمتلك من القدرات والمهارات ما يجعل منه مربيا يسهم في حل

المشكالت التربوية عن دراية و وعي ،ويستطيع انجاز مهامه التعليمية على أتم وجه ،ويستثمر
التقنيات التربوية ويستخدمها في تمكن ومهارة.
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ولذلك أصبح من الضروري تزويد المعلم بمهارات تجعله يبذل أقصى جهد لثارة دافعية

طالبه للتعلم ،باعتباره المنظم والمدير للجو الصفي ،وللظروف البيئية التفاعلية ،والمؤسس
لوسائط التواصل مع الطلبة والموضوعات والوسائط المختلفة (قطامي وعمور.)449 :2005 ،
كما أن إعداد معلم التعليم الساسي يحتاج إلى جانب نظري معرفي وجانب مهاري مهني

عملي تطبيقي ،والتكامل بين الجانبين يخلق توازنا في إعداد الطالب المعلم في تخصص التعليم
الساسي .وبالنظر إلى برامج إعداد معلم المرحلة الساسية يتعين أن يعطي الجوانب المهنية
والتربوية والثقافية الوزن النسبي الكبر ،مع مراعاة التكامل والترابط بين الجوانب المهنية

والثقافية ،ويتوجب أن تتكامل الجوانب النظرية والتطبيقية والميدانية مع إيالء الجانب التطبيقي
الوزن الكبر (محمد.)156 :1994 ،
وفي ضوء ما سبق ينبغي أن يتم إعداد المعلم على أسس تربوية سليمة ،لسد الفجوة بين

الجانب النظري والجانب التطبيقي ،كما أشارت العديد من الدراسات إلى إعداد معلمين مؤهلين
للتعامل مع المستجدات المستحدثة في العالم التعليمي المتغير ،منها دراسة (جاد اهلل )2011 ،و
(غيث والشوارب ،)2008 ،ودراسة ( درويش وحرب )2009 ،التي أوضحت غياب التكامل
بين العداد النظري والعملي للمعلم.
إن الرياضيات تعد لغة العلم في ذاتها ،فكمال النظرية يكون من التعبير عنها بصفة

رياضية ،لذا لم يخطأ من أطلق عليها اسم ملكة العلوم وقد تكون ذلك بالدرجة الولى إلى أنها

تكون الشكل المثالي الذي يحب أن تتجه إليه كل المعرفة العلمية (إبراهيم.)41 :1997 ،

أن مناهج الرياضيات وموادها التعليمية تحتل ركنا أساسيا في مناهج التعليم الساسي،
لهذا قامت الكثير من الدول بتطوير مناهج الرياضيات وتطبيقاتها في كافة العلوم الطبيعية
والحيوية وتحسينها لتواكب معطيات العصر.

والمتتبع للتقدم العلمي والتقني في التعليم ،والجهود التي تبذل في سبيل تطويره  ،يالحظ
بقاء الرياضيات تخصصا مهما ،يتصل بكل علم من العلوم ،والهم من ذلك تدريسها والذي يعد

من أصعب أنواع التدريس من حيث إعداد المعلم وتأهيله وتطويره ،ليصل الطالب إلى أعلى
مستوى فهم في الرياضيات وتكوين الحس الرياضي الذي يستطيع استخدامه في حياته العملية

(يامن.)2 : 2013 ،
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وانطالقا من أهمية مادة الرياضيات في إثارة وتنمية أنماط مختلفة من التفكير فقد أوليت

أهمية خاصة فيما يتعلق بمناهجها وطرق تدريسها ،فنجد أن قوائم أهداف تدريس الرياضيات في
مراحل التعليم العام المختلفة ال تخلو من التأكيد على أهمية تنمية قدرة الطلبة على التفكير،

بحيث تعتبر من الهداف الملحة لعداد الطلبة لمواجهة مشكالت الحياة.

يالح ـ ـ ـ ـ ــظ أن التغيير في نظرة المعلمين لتعليم هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه المادة ،فبعد أن كان اهتمام ــهم

يقتصر علـ ـ ـ ـ ـ ــى تعليم المعلومات واكساب الطلبة مهارة إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء العمليات الرياضية ،أصبح
اآلن االهتمام في تنمية مهارات التفكير ،كي ينعكس ذلك وبشكل إيجابي على مستوى تحصيلهم

فيها ( دياب.) 18-17 :2000 ،

وأصبح تنمية التفكير الرياضي موضع اهتمام المربين باعتباره سمة أساسية تساعد

النسان في التفاعل مع مواقف الحياة المختلفة وتمكنه من حل المشكالت التي يواجهها في
الوضاع التعليمية والحياتية المختلفة  ،كذلك مساعدة الفـ ـ ـ ـراد علي االستمرار في دراستهم
بجانب إعدادهم للحاضر والمستقبل وهذا هو أحد الهداف التربوية التي تسعى التربية إلى

تحقيقها (المقاطي.)3 :2006 ،

وقد حدد ويليم عبيد وعزو عفانة ( )125 :2003وابراهيم ()307-306: 2005
مهارات التفكير الرياضي في التفكير االستقرائي ،والتفكير البصري ،التفكير الناقد ،التفكير

االحتمالي ،التفكير البداعي ،التفكير االستنباطي ،التفكير المنطقي ،حل المشكالت ،البرهان

الرياضي).

وقام أبو زينة ( )2003بتحديد مهارات أنماط التفكير الرياضي بما يأتي( :التعميم-

االستقراء-االستنتاج-التعبير بالرموز-التفكير البصري-البرهان الرياضي-االبداع-التفكير الناقد).

وحيث أن التفكير الرياضي حظي باهتمام واسع في معظم الكتابات التربوية ،ويعد

الحصيلة الساسية التي يفترض أن يمتلكها الطلبة بعد دراستهم للرياضيات ،لكي يستغلوا هذه
المهارات في الحياة العلمية ،وتوظيفها حتي تصبح بنية أساسية في عملية التفكير لديهم.

أن من أهم أهداف تدريس الرياضيات في معظم الدول هو تنمية التفكير الرياضي
واكساب الطلبة أساليب وأنماط التفكير المختلفة فمن أهداف تعليم الرياضيات في اليابان:

مساعدة الطلبة على فهم المبادئ والمفاهيم الساسية المتعلقة بالعداد والكميات والشكال

الهندسية؛ ليبتكروا بأنفسهم بعض الطرق في التفكير" (أبو الحديد.)30 : 2004 ،
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وبشكل خاص من أهم أهداف الرياضيات تنمية القدرة الرياضية لدى الطلبة ،وتعويدهم

على التفكير الرياضي؛ مما ينمي لديهم الدراسة واالكتشاف واالستقراء ،واالستنباط" عفانة ونبهان
(.)106 : 2003

ويتجه العديد من الباحثين نحو دراسة التفكير الرياضي لما له من عالقة في االرتقاء

بمستوى تفكير النسان ليكون أكثر فاعلية في التطور االجتماعي والسياسي لحاضره ومستقبله،
ولكي يتحقق ذلك عند الطالب بشكل خاص البد من تنويع الساليب التدريسية من خالل تحسين

معرفة المدرسين وتوعيتهم بالساليب الحديثة التي تساعد في توسع دائرة تفكيرهم والتحول
بطلبتهم من االتباع إلى االستقاللية شبه الكاملة مع دمج الجانب النظري مع الجانب العملي،

لذلك على المعلم السعي مع الحداثة لتحقيق أهدافه التعليمية المنشودة .
وأكدت الكثير من الدراسات على أهمية التفكير وتنمية مهاراته ومنها دراسة هالل

( )2002والعيلة ( )2012وعيد ( )2011وأبو رومية ( )2012وغيرها ،وجميعها أوصت في
الدراسة بضرورة تدريب معلمي الرياضيات على كيفية تطوير مهارات التفكير الرياضي.
إن االتجاه الحديث في العملية التعليمية يتجه نحو التعلم البنائي القائم على (التعلم

التعاوني – التعلم النشط – سيكمان -االكتشاف – االستقصاء – المدخل المنظومي) وغيرها ،لما

له من أهمية في تنمية مهارات التفكير الرياضي ،لذلك نحن بحاجة الستراتيجيات وبرامج تعليمية
حديثة لثراء معلومات الطلبة وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفة وتدريبهم على البداع.

ويعد المدخل المنظومي من المداخل الهامة التي تسعى لتحقيق الترابط والتتابع والتسلسل

بين المفاهيم بصورة تحقق التفاعل الناجح ،والتكيف اآلمن مع البيئة التي يعيش فيها الطالب،
وذلك أن المدخل المنظومي يساعد الطالب على التفكير المنظومي فيجعله ينظر إلى المشكلة

نظرة شاملة ومتكاملة ،دون اهمال لي عنصر من عناصرها في ضوء ما تعلمه سابقا من
مفاهيم وقواعد ونظريات (الشريف.)118 :2002 ،
وقد أشارت دراسة نبهان ( )2006أن المدخل المنظومي يستخدم في عملية التدريس

باعتباره أداة للتعليم والتعلم وذلك لتسهيل المحتوى بطريقة وظيفية ذات معنى ،مما يؤدي إلى
الحصول على نتائج إيجابية لعملية التعليم والتعلم ،كما يستخدم في عملية ربط الجزاء المختلفة

من المنهج ببعضها البعض وبما سبق دراسته في مراحل سابقة ويساعد على تنمية روح التعاون

بين الطالب والمعلم ،كما يساعد المعلمين على أن يصبحوا أكثر فعالية وكفـ ـ ـ ـ ـاءة فـ ـي التدريس
(أبو حليمة.)4 :2011 ،
5

ومن هنا جاء اهتمام الباحثة ببناء برنامج مقترح في ضوء المدخل المنظومي بهدف

تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي بجامعة
الزهر ،لما للمدخل المنظومي الذي يعد من النظريات الحديثة في التعلم.
من خالل العديد من الدراسات والبحاث التي أكدت على فعالية وأهمية المدخل

المنظومي في تحقيق أهداف التدريس والتعلم منها دراسة الشوبكي ( )2010التي أوضحت أثر
استخدام المدخل المنظومي في تنمية مهارات التفكير البصري في الفيزياء ،ودراسة أبو حليمة

( )2011التي أوضحت أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية مهارات التدريس لدى

الطالبات المعلمات ،ودراسة بنتن ( )2012التي أشارت إلى فعالية المدخل المنظومي في تنمية
مهارات التفكير العلمي ،ودراسة البابا ( )2008التي أوضحت أثر استخدام المدخل المنظومي
في تنمية المفاهيم العلمية ،ودراسة المالكي ( )2006التي أوضحت أثر المدخل المنظومي في
تدريس الهندسة المستوية على التفكير الرياضي ،ودراسة محمود ( )2013التي أشارت إلى

فعالية المدخل المنظومي في تنمية مهارات التفكير التاريخي وغيرها ،وجميعهم أوصوا باستخدام

المدخل المنظومي في التدريس وتنمية المهارات و المفاهيم.

وأيضا العديد من المؤتمرات التي تناولت المدخل المنظومي ومنها المؤتمر الدولي الول

في المدخل المنظومي تحت شعار "التربية في عصر العولمة "الذي عقد في ( 15 – 13تموز

 2008م) برعاية جامعة الطفيلة التقنية بالتعاون مع جامعة عين شمس ،المؤتمر العربي الثاني

حول المدخل المنظومي في التدريس والتعليم  والذي عقد في الفترة ما بين ( 11-10فبراير

2002م) ،وقد بدأت بالدعوة إليه المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ،وقد

أظهرت معظم الدراسات السابقة اتفاقا بين نتائجها حول فاعلية المدخل المنظومي في رفع
التحصيل وتنمية المفاهيم العلمية والمهارات في مراحل التعليم الجامعي والثانوي.

استكماال للجهود المبذولة في البحوث السابقة ،واستجابة لتوصيات العديد من المبادرات

والمؤتمرات السابقة الذكر ،وايمانا بالدور الذي يفترض أن تقوم به الطالبة المعلمة مستقبال في
تطوير وتنمية مهارات الطالب في التفكير وخاصة في الرياضيات  ،لما لها من دور كبير في

حياتنا ،فهي ليست بالعلم الجاف كما يتصور البعض ،إذا ما قدمت المادة التعليمية بطريقة
مشوقة تعمل على تحقيق البنية المنظومية عند الطالبات ،بحيث تربط المحاور والموضوعات
ببعضها البعض في إطار متكامل ،وحيث أن معلم التعليم الساسي يدرس جميع المواد الدبية

والعلمية ،أرادت الباحثة توجيه اهتمامه لمادة الرياضيات وخصوصا أنه خريج ثانوية عامة فرع
العلوم النسانية ،لذلك تتقدم الباحثة بدراسة تهدف إلى تنمية مهارات التفكير الرياضي من خالل
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المدخل المنظومي فهو عملية يتم من خاللها رسم عالقات متشابكة بين عناصر المعرفة العلمية

المختلفة ،توصلت الباحثة من خالل إجراء مقابالت فردية مع معلمي المدارس ومشرفي التدريب

العملي وسؤالهم عن مدى امتالك الطالبات المعلمات تعليم أساسي من مهارات التفكير الرياضي.

وفي ضوء ذلك دفعت الباحثة إلى أخذ مهارات التفكير الرياضي (التفكير البصري وحل المسألة
واالستنباط) ،التي تم التوصل اليهم من خالل ورشة عمل ،وقامت ببناء برنامج وذلك لدراسة أثر

البرنامج الذي يعتمد على أحد نماذج المدخل المنظومي (جيرالك وايلي) لتنمية هذه المهارات لدي

الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي بجامعة الزهر بغزة.
تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

"ما فعالية برنامج مقترح في ضوء المدخل المنظومي لتنمية بعض مهارات التفكير

الرياضي لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة اِلزهر؟".
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السئلة الفرعية التالية:

 .1ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم
أساسي في جامعة الزهر؟.

 .2ما صورة البرنامج المقترح المستخدم في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات
المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر؟.

 .3هل يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات

الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لالختبار
المعرفي لمهارات التفكير الرياضي ؟.

 .4هل يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات
الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة

المالحظة ؟.

 .5ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات
(مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر كما يقيسها االختبار
المعرفي لمهارات التفكير الرياضي؟.

 .6ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات
(مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر كما تقدر على بطاقة
مالحظة أداء الطالبات؟.
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فروض الدراسة:
 .1يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات
المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لالختبار المعرفي
لمهارات التفكير الرياضي لصالح التطبيق البعدي.

 .2يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات
المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة
لصالح التطبيق البعدي.

 .3يتصف البرنامج المقترح بالفاعلية كما تقاس بمعدل الكسب لبالك في تنمية مهارات
التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في
جامعة الزهر كما يقيسها االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي.

 .4يتصف البرنامج المقترح بالفاعلية كما تقاس بمعدل الكسب لبالك في تنمية مهارات
التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في
جامعة الزهر كما تقدر على بطاقة مالحظة أداء الطالبات.

أهداف الدراسة:
 .1تحديد مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم
أساسي بكلية التربية في جامعة الزهر بغزة.

 .2تنمية مهارات التفكير الرياضي نظريا وأدائيا للطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي
بكلية التربية في جامعة الزهر.

 .3بناء برنامج في ض ـ ـ ــوء أح ـ ــد نماذج المدخـ ـ ـ ـل المنظومي يضم مهارات التفكير الرياضي
(االستنباط ،حل المسألة ،التفكير البصري) للطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي

في جامعة الزهر.

 .4معرفة ما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق
البعدي الختبار مهارات التفكير الرياضي تعزى الستخدام برنامج قائم على المدخل

المنظومي.

 .5التعرف إلى فاعلية استخدام برنامج المدخل المنظومي في تنمية مهارات التفكير
الرياضي للطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي بكلية التربية في جامعة الزهر

بغزة.
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أهمية الدراسة:
قد تفيد هذه الدراسة في:

 تسليط الضوء على أسلوب جديد في تدريس الرياضيات لرفع المستوى المهاري لدى
الطالب المعلم بكلية التربية.

 تقدم محتوى تعليمي لتنمية بعض مهارات التفكير الرياضي الهامة للطلبة المعلمين من
خالل المدخل المنظومي.

 توجيه أنظار المسئولين في كلية التربية على ضرورة االهتمام بتعلم الطلبة بالمدخل
المنظومي ،وخاصة في مادة الرياضيات لجعلها مادة شيقة وممتعة.

 القضاء على الفجوة بين النظرية والتطبيق لبرامج إعداد المعلم بكلية التربية.

 توفير بطاقة مالحظة واختيار مهارات التفكير الرياضي قد تفيد طلبة الدراسات العليا
والباحثين عند إعداد أدواتهم للدراسة.

 ربما تفتح هذه الدراسة الباب أمام الباحثين لجراء مزيد من الدراسات حول توظيف
برنامج المدخل المنظومي في تنمية مهارات التفكير الرياضي.

حدود الدراسة:

 اقتصرت هذه الدراسة على فصل (الهندسة والقياس) في كتاب مبادئ رياضيات ()2المقرر على طلبة تعليم أساسي بجامعة الزهر.

 اقتصرت عينة الدراسة على طالبات مستوى رابع تعليم أساسي في جامعة الزهر. -طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (2016-2015م).

 اقتصرت هذه الدراسة على بعض مهارات التفكير الرياضي في فصل القياس والهندسةوالمتمثلة في( :مهارة التفكير البصري – مهارة حل المسألة – مهارة االستنباط).

 اقتصرت الدراسة على تطبيق نموذج جيرالك وايلي أحد نماذج المدخل المنظومي.مصطلحات الدراسة
تعرف الباحثة مصطلحات الدراسة اجرائيا على النحو التالي:

الفعالية:

درجة تحقيق الهداف المرتبطة بتنمية مهارات التفكير الرياضي( التفكير البصري– حل
المسألة – االستنباط) في ضوء أحد نماذج المدخل المنظومي ( جيرالك وايلي) لدى مجموعة
الدراسة من الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي ،وتتحدد من خالل قياس حجم فعالية

البرنامج المقترح وتقاس اجرائيا بمعدل الكسب لبالك.
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البرنامج المقترح:
مجموعة اللقاءات التعليمية المخططة والمنظمة مسبقا حسب أحد نماذج المدخل

المنظومي (جيرالك وايلي) على وحدة القياس والهندسة ،بهدف تنمية بعض مهارات التفكير

الرياضي( التفكير البصري– حل المسألة – االستنباط) لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم

أساسي.

المدخل المنظومي:
أحد مداخـ ـ ـل النظرية البنائية والتي تبنت الباحثة أحـ ـ ـ ــد نماذجه ،وبنت المحتوى الدراسي
( وحدة الهندسة والقياس) حسب خطواته لتدريس الطالبات المعلمات بهدف تنمية مهارات التفكير

الرياضي لديهن (التفكير البصري– حل المسألة – االستنباط) ،وتعرفه الباحثة اجرائيا هو دراسة
الموضوعات الهندسية بشكل مترابط ومتكامل ومتناسق ومتشابك ويتم من خالله ربط المعرفة

الجديدة بالمعرفة السابقة وفقا لمنهجية محددة أو أسلوب محدد ،ويقاس هذا النمو في اتجاهين
معرفي من خالل حساب درجة الطالبة المعلمة في اختبار مهارات التفكير ،وأدائي من خالل

بطاقة المالحظة لداء الطالبات المعلمات.
مهارات التفكير الرياضي:

قدرة الطالبات المعلمات على استخدام بعض صور التفكير في فهم المعلومات

الرياضية الهندسية وربطها مع بعضها البعض وذلك لحل مشكلة رياضية هندسية تواجهن ويضم
المهارات التالية:
مهارة التفكير البصري:
قرءة الشكل البصري وتحويل
هي منظومة من العمليات تترجم قدرة الطالبة المعلمة على ا

الطالبة المعلمة للغة البصرية التي يحملها الشكل الهندسي إلى داللة لفظية متمثلة في مهارة
التعرف على الشكل الهندسي ووصفه ومهارة تحليل الشكل الهندسي ومهارة ربط العالقات في
الشكال الهندسية.

مهارة حل المسألة الرياضية:
مجموعة الخطوات والجراءات التعليمية والتعلمية التي اتبعتها الباحثة في تدريس وحدة

القياس والهندسة تابعة لخطوات وطريقة جورج بوليا في حل المسألة الهندسية بغية تحقيق
نتاجات تعلم معينة.
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مهارة االستنباط:
هو عملية تقوم الطالبة المعلمة من خاللها بتأمل ومالحظة حالة أو عدد من الحاالت

والمثلة التي تتضمن عمليات رياضية هندسية معينة للحكم عليها من خالل الحكم على الكل.
الطالبات المعلمات في قسم التعليم اِلساسي:

هن الطالبات المعلمات اللواتي يدرسن بكلية التربية تخصص معلم مرحلة دنيا بجامعة

الزهر ،على أن يكونن قد أنهين ما ال يقل عن ( )120ساعة من ساعات الخطة الدراسية
المعتمدة في الكلية ،وأنهين مقرر التربية العملية ( )1ومسجالت في مقرر التربية العملية(،)2

والتعليم الساسي تخصص يدرس في كليات التربية في الجامعات الفلسطينية ويعني بتأهيل
الطلبة كمعلمين لفئة تالميذ المدارس من الصف الول وحتى الصف الرابع االبتدائي ،ويتعرض
فيه الطالب لدراسة عدد من المقررات التربوية العلمية النظرية منها والعملية التي بدورها تؤهل

قدراته.
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الفصل الثاني

اإلطــار النظري للدراسة
 المحور اِلول :المدخل المنظومي.
 المحور الثاني :التفكير الرياضي.
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الفصل الثاني

اإلطــــار النظري للدراسة
يتناول هذا الفصل من الدراسة محورين أساسيين ،أولها تناول المدخل المنظومي،

وأساسه الفلسفي ،ومفهومه ،وسماته ،ومميزاته ،وعيوبه ،وأهمية استخدامه ،وأهدافه ،والفرق بين
المدخل المنظومي والخطي ،ثم اتبعت ذلك بذكر نموذج جيرالك وايلي.
ثم تناولت الباحثة في المحور الثاني التفكير الرياضي ،مفهومه ،ونشأته ،وعملياته،
ومكوناته ،وأهمية استخدامه في العملية التعليمية ،وأساليب تنميته ،ثم تناولت الباحثة مهاراته

المتمثلة بالتفكير البصري ومكوناته ،ومميزاته ،وخصائصه ،وأهميته ،ودور المعلم في تنميته،
ومهارة حل المسألة الرياضية ومراحلها ،والصعوبات التي قد تواجه الطلبة في حلها ،ومهارة

االستنباط ومفهومه.
المحور اِلول :المدخل المنظومي (:)Systemic Approach
شهدت مناهج الرياضيات في السنوات الخيرة تطورات ملحوظة ،وأولت اهتماما أكبر
لتنمية م هارات التفكير بمختلف أنواعه ،وتكمن قيمة ذلك في تنمية القدرة على حل المشكالت من

خالل تفاعل الحقائق وارتباطها في صورة منظومية ،وأصبح من ضمن مسئولية معلم الرياضيات

تحقيق أهداف تتخطى حدود تلقين المعلومات واستظهارها الى تنمية مهارات التفكير وغير ذلك

من أهداف تدريس الرياضيات.

وتشكل العالقات المترابطة سلسلة بين عناصر النظام ،وهي من أهم مقومات النظام

وأهم العوامل التي تساعد في تحقيق الهداف وتسهل سير العمليات( السميري.)1991:81 ،
مفهوم المدخل المنظومي:

يتوجه المربون في الوقت الحالي إلى المنحى المنظومي في التدريس ،وتنمية التفكير،

وذلك للتغلب على مشكالت التعليم القائمة والمعتمد غالبا على المنحى الخطي ،وقبل توجه
المربين لذلك بقرون نهى القرآن الكريم عن اتباع المنحى الخطي في التفكير ،ووصف ذلك

بالتقليد العمى والتعصب والمحافظة على موروثات اآلباء والجداد ،فقال تعالىَ " :ب ْل قَالُوا إأ َّنا
ُمة َوأا َّنا َعلَى آثَ أ
ون " (الزخرف.)22:
اء َنا َعلَى أ َّ
ارأه ْم ُم ْهتَ ُد َ
َو َج ْد َنا َ
آب َ
ويعرف المدخل المنظومي بأنه أسـلوب يقـوم علــى أسـاس مـن العالقــات المتبادلـة بـين

أج ازئــه أو مكوناتـه حيـث تعمــل كوحـدة واحــدة فتتكامل في تفاعلها من أجل أداء وظيفة معينة أو
تحقيق هدف محدد (حمدي.)70 :1999 ،
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ويرى صقر ( )366 :2004أن المدخل المنظومي مجموعة الخبرات التعليمية المتفاعلة

معا ،والتي تعتمد على بعضها البعض ،وتترابط معا من خالل شبكة من االرتباطات أو العالقات

المتبادلة لتحقيق أهداف محددة والتي تجعل المتعلم قادر على ربط ما سبق دراسته مع ما يدرسه

وما سوف يدرسه.

وعرفه البابا ( )8 :2008بأنه عبارة عن تنظيم المفاهيم من خالل منظومة متكاملة

يتضح فيها كافة العالقات بين هذه المفاهيم وغيرها ،مما يجعل المتعلم قاد ار على الربط بين
المفاهيم السابقة والمفاهيم الجديدة ،وادراك العالقات بينها.
وعرفه نصر ( )264 :2009بأنه دراسة المفاهيم والموضوعات في شكل منظومي

متكامل تتضح فيه كافة العالقات بين الحقائق والمفاهيم لتحقيق الهداف المرجوة.

وهو بناء يصمم على أربع مراحل هي (التعريـف ،التطـوير ،التقيـيم ،والتعـديل) والتـي

تظهـر النـواتج علـى شكل دائري يعمل على التعامل مع عناصر المنظومة جميعها في آن واحد
(.)Herrold,1974 :5
وتذكر عبد الصبور ( )74 :2001بأنه طريقة تحليلية للتخطيط ونظامية تمكننا من
التقدم نحو الهداف التي سبق تحديدها ،وذلك بواسطة عمل منضبط ومرتب للجزاء التي يتألف
منها النظام كله ،وتتكامل وتتشابك وتتفاعل تلك الجزاء وفقا لوظائفها التي تقوم بها في النظام

الكلي الذي يحقق الهداف التي تحدد للمهمة وهذه المنظومة في حالة تغير ديناميكي
دائم(سعودي وآخرون.)١٣٣ :2005 ،
من خالل سرد الباحثة لتعريفات العلماء والباحثين يتبين أن المدخل المنظومي هو أحد
مداخل النظرية البنائية وهو مجموعة من الخبرات التعليمية المترابطة والمتفاعلة معا من خالل
شبكة عالقات متبادلة لتحقيق أهداف محددة تجعل المتعلم قاد ار على ربط ما سبق دراسته مع ما
يدرسه وما سوف يدرسه والتي تبنت الباحثة أحد نماذجه وقامت ببناء المحتوى الدراسي (وحدة
الهندسة والقياس) على خطواته لتدريس الطالبات المعلمات بهدف تنمية مهارات التفكير الرياضي

لديهن (التفكير البصري-حل المسألة-االستنباط) ،وهذا النموذج يمتاز بخطوات محددة ومترابطة
متسلسلة ومتكاملة ،حيث انه ال يمكننا أن نغفل عن خطوة من خطواته كل من هذه الخطوات
يؤثر ويتأثر في تكامل هذا االنموذج المفصل ،تم ذكر خطواته في الفصل الرابع بوضوح.
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اِلساس الفلسفي للمدخل المنظومي:
يقوم المـدخل المنظـومي علـى الرؤية المتكاملـة للمفاهيم ،وقـد وضـع أول مـرة بواسـطة

عـالم الحيـاء ( ،(Lauding Von Bertalanffوفـي خطـوة متطـورة ومتزايدة بدأ بلورة مصطلح
المدخل المنظومي أواخـر القـرن العشرين ويمكـن اعتبـار هـذا المـدخل مولـودا طبيعيا للتزاوج بين
علم النفس المعرفي وعلم النمو وعلم العصاب والدراسات التشريحية للدماغ وتطبيقا لعلم
االبستومولوجيا ،ويستند التوجه المنظومي كمـدخل تـدريس علـى فكـرة الجـشطالت والتـي تـرى أن

أي كـل هـو أكثـر مـن مجـرد حـصيلة مكوناتـه ،وانمـا هـو حـصيلة العالقـات بـين ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
المكونـات ،وتفاعالتهـا ومدى مساهمة كل مكون منها في تكوين هذا الكل وفي تحقيق أهدافه

(أبو الحديد ،)642 :2004 ،وفي ضوء ذلك قامت جامعة هونج كونج التطبيقية بوضع مخطط
استراتيجي يعتمد المدخل المنظومي في تصميم الخدمات التعليمية بتكنولوجيا التعليم وأنظمتها

( ،)330:2001 ،Willieكما يعتمد المدخل المنظومي في التدريس والتعلم بشكل أساسي على
نظريات علم النفس المعرفي التي تهتم بدراسة العمليات العقلية الداخلية ،وتؤكد على أن يكون

المتعلم معالجا نشطا للمعلومات ال مستقبال سلبيا لها ،ومن هذه النظريات النظرية البنائية ونظرية
الذاكرة االرتباطية ونظرية التركيب الهرمي للذاكرة (المولد.)23 :2007 ،
تؤكد النظرية البنائية على أهمية توصل التالميذ إلى المعارف بأنفسهم ،وعلى المعلمين
مساعدتهم على توضيح أفكارهم وتقديم مشكالت تتحدى تفكيرهم وتشجيعهم على التوصل إلى

تفسيرات متعددة للظواهر المختلفة ،وتوظيف هذه التفسيرات في مواقف متعددة ،وتشجعهم على

المناقشة والتواصل العلمي والفكري فيما بينهم وصوال إلى اتخاذ الق اررات ،أما نظرية الذاكرة
االرتباطية فتؤكد على بناء المفاهيم بطريقة تفاعلية ،فهي تصف البناء المعرفي كمجموعة من

المفاهيم والعالقات المتشابكة والمتداخلة مع بعضها ،فالمفهوم يمثل عقدة في الشبكة المفاهيمية،
والعقدة متصلة بعالقات وارتباطات متداخلة لمفهومين أو أكثر ما اشبه بارتباطات كيميائية ،وتعد

هذه النظرية أساسا للمداخل التعليمية التي اهتمت بالبنية المعرفية للمتعلم ،أما نظرية التركيب
الهرمي للذاكرة أهتمت بالتعلم ذي المعنى الذي يحدث نتيجة لتكون عالقات تربط بين الخبرات

الجديدة التي تقدم للمتعلم وبين الخبرات الموجودة في بنيته المعرفية ،وتكون معرفة جديدة ذات

معنى تمثل المتطلبات الساسية لبناء التعلم الالحق (الحكيمي.)219-218 :2003،

كما أن نظرية بياجيه وأوزوبل في التعلم اللفظي ذو المعنى من أبرز النظريات المعرفية

التي أثرت تطبيقاتها التربوية بالمدخل المنظومي في التعلم والتدريس ،وهو يتسم بخصائص هي
التفاعلية ،والتتابعية ،واالستنتاجية (الحكيمي.)213 :2003 ،
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تري الباحثة أن المدخل المنظومي يحد من ثقافة الذاكرة ويؤكد على تنمية مهارات

التفكير وانماء قدرة المتعلم على رؤية العالقات بين الشياء أكثر من الشياء نفسها ،أي رؤية
الجزئيات في إطار كلي مترابط ،وهذا ينقلنا إلى نظريات العلم الحديثة التي اتخذت من المتعلم

محو ار رئيسا للعملية التعليمية ،واعطت المعلم دور المشرف والموجه ،والتي تنادي بضرورة ربط
المعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة لتظهر بصورة متكاملة.
مبررات تطبيق المدخل المنظومي في التعليم والتعلم:
تتضح مبررات تطبيق المدخل المنظومي في التعليم والتعلم من التحديات التي تواجـ ـ ـه

العملية التعليمية ،ففي ظـ ـ ـ ـل التغيرات الحالية والمستقبلية المتوقعة والمشكالت التي تعان ـ ـ ـ ـي منها
المنظومة التعليمية وما يوصف به العصر الحـ ـ ـ ـ ـالي من أنه عصر االنفجار المعرفي والتدفق

المعلوماتي والتطـ ـ ـ ـور التكنولوجي الهائل ،ظهرت على الساح ـ ـ ـ ـة التربوية مجموعة م ـ ـ ـن التحديات
والصعوبات المترابطة والمتداخلة فيما بينها في نسيج وتشابك منظومي بحيث ال يمكن معالجة

أي منها في معزل عن اآلخر ،والشكل التالي يوضح تحديات القرن الواحد والعشرين والتي
توضح مبررات تطبيق المدخل المنظومي في التعليم والتعلم ( الشريف.)289 - 288 : 2010،

ضعف منظومة

العولمة
المشكالت البيئية

المنهج الحالية

ضعف االهتمام بتنمية
جوانب

التعقيد

مبررات تطبيق المدخل

المنظومي في التعليم والتعلم

المشكالت الصحية
والخالقية

وانحرافات السلوك
شكل ()1

مبررات تطبيق المدخل المنظومي في التعليم والتعلم
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سرعة االحداث
وتالحقها

التعليم ذو معنى
وتنظيم المعلومات

سمات المدخل المنظومي:
ذكر ك ٌل من أبو عمير ( ،)1535-1534 :2003وزيتون ( )14-10 :2001سمات

المدخل المنظومي والمتمثلة في:

 لكل منظومة هدف أو مجموعة أهداف تعمل على تحقيقها.

 المنظومة عبارة عن كل مركب من تجميع مكونات مترابطة ومتفاعلة فيما بينها ،وهذا
التجمع يتم وفق قوانين وقواعد منطقية أو رياضية لتحقيق أهداف معينة.

 لكل منظومة حدود تحيط بمكوناتها ووظائفها وتحفظ هويتها عن البيئة المحيطة بها،
وهذه البيئة يمكن أن تضيق وتتسع حسب المنظومة المراد قياسها.

 ترتبط النظم ببعضها بعضا بمجموعة من العالقات.

 للمنظومة بيئة تحيط بها وتقع خارج حدودها وهذه البيئة يمكن أن تتسع أو تضيق حسب
المنظومة التي يراد دراستها.

 تتمثل دينامية عمل المنظومة من:

 المدخالت :وتعني ما يدخل المنظومة من البيئة المحيطة بها فتساعدها على
استمرار التفاعالت فيها من أجل تحقيق الهداف المحددة للمنظومة.

 العمليات :وهي تعني مجموعة الجراءات التي يتم بمقتضاها تحويل المدخالت إلى
مخرجات.

 المخرجات :وهي النتاجات النهائية التي تمخضت عن معالجة المدخالت بواسطة
العمليات.

 التغذية الراجعة :وهي ادخال تعديالت وتحسينات على المخطط الول إذا تطلب
المر من أجل إخراج أفضل تصميم ممكن.

وأضاف نصر اهلل ( )340 :2001أن هناك عدة مميزات للمدخل المنظومي والمتمثلة في:
 االهتمام بالكيف أكثر من الكم في العملية التعليمية.

 إيجاد ترابط بين دراسة مقرر دراسي تربوي وغيره من المقررات الدراسية.
 تضييق الفجوة بين النظرية والتطبيق في العملية التعليمية.
 تحقيق التقويم المنظومي في العملية التعليمية.

 تقوية الرابطة بين الدارسين ببعضهم البعض من جانب ،وبين أساتذتهم من جانب آخر
أثناء الدراسة.
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بالضافة لذلك ترى الباحثة أنه من مميزات المدخل المنظومي أنه يحول اعتماد
الدارسين على الحفظ واالستظهار إلى الفهم والتطبيق والتحليل والتفسير والتقويم ،وبالتالي يساعد

ذلك على استبقاء وترسيخ المعلومات لفترات أطول في الذاكرة.
أهداف توظيف المدخل المنظومي

يهدف الخذ بالمدخل المنظومي في العملية التعليمية من وجهة نظر ك ٌل من عبيد

وآخرون ( )36 :2005والشريف ( )288 :2010إلى:

 ينمي القدرة على الربط المنظومي بين الموضوعات.

 يؤكد على دور التغذية السابقة والتغذية الراجعة لتصحيح المسار أوال بأول إلى جانب
التمهيد للدراسة الالحقة في ضوء الدراسة السابقة مما يزيد من قابلية التعلم والتعليم.

 يكون بيئة صالحة للتعلم والتعليم داخل الفصول والمدارس مما يؤدي إلى زيادة
الدافعية واالستمتاع بالتعلم وبذلك يعود للمدرسة دورها الرائد كمؤسسة تعليمية تربوية

تحقق الجودة الشاملة.

 يفعل دور المعلم كمرشد وموجه داخل الفصل مما يزيد من جودة التعلم والتعليم.

 يفعل التعليم النشط والتعاوني داخل فصول المدرسة مما يؤدي إلى رفع كفاءة التعلم
والتعليم.

 يطلق حرية التعبير بعالقات بين العمليات وبعضها من إبداعات التالميذ في إطار
المنهج ودون التقيد بمسائل بعينها مما يزيد من جودة التعلم والتعليم.

 ينمي القدرة على التعبير عن الصور والشكال.

 يزيد مهارات التفكير المنظومي والبداعي لدى الطالب.
 يؤكد على ثقافة الجودة منذ بداية السلم التعليمي.

وترى أبو حليمة ( )19 :2011أن الخذ بالمدخل المنظومي في عملية التعليم والتعلم

يعمل على:

 تنظيم محتوى المناهج الدراسية بحيث يظهر المحتوى في صورة مترابطة ومتكاملة
وذات معنى.

 إعطاء الطالب الخبرات التعليمية بصورة منظومية تتمثل فيها جوانب الخبرة المختلفة
المعرفية ،الوجدانية والنفس حركية.

 تنمية مهارات التفكير المختلفة وتنمية القدرة على التحليل والتركيب.

 التأكيد على ربط فروع المعرفة المختلفة ربطا منظوميا كلما أمكن ذلك.
 إعطاء منظومة عامة للمادة التي سيتم تعلمها.
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أهمية المدخل المنظومي:
تأتي أهمية استخدام النماذج والمداخل التدريسية من خالل اهتمامها بتنمية مهارات

التفكير من أجل التغلب على عيوب الطرق التقليدية السائدة في التدريس ،وتتبنى مؤسساتنا

التربوية لهداف تسعى لتطوير قدرات الطالب على التفكير كذلك تطوير آليات متنوعة للتدريس،
حتى يتحقق ذلك البد أن تنهض عملية تطوير التعليم بصورة مترابطة شاملة متفاعلة ،أو بما
يعرف بالمدخل المنظومي الذي يقصد به أنه عند القيام بعمل ما فإن العمل يجري في إطار

النظرة الشمولية للموقف الذي يمثله هذا العمل باعتباره منظومة إدراك كل مكوناته وارتباطاتها

وتشابكاتها البينية ،ويتضمن ذلك تحليل المنظومة ثم إعادة تصميمها وبنائها والتحقق من
صالحيتها (فهمي وعبد الصبور.)16: 2001 ،

ويعد المدخل المنظومي أحد المداخل الحديثة التي تسعى إلى تطوير وتحسين العملية

التعليمة بجميع مكوناتها ،وأن الخذ به أصبح ضرورة لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي

والتكيف مع الواقع العالمي الجديد الذي نعيشه اآلن.

ويعتمد المدخل المنظومي على ما يسمى بالنظام أو النسق ( )Systemوالذي يعني في

جوهره مجموعة من الشياء تجمعت مع بعضها البعض في ميدان أو مجال معين وتوجد فيما

بينها عالقات متفاعلة ومترابطة ،تستهدف تحقيق أهداف معينة ،ولذلك يشعر الباحثون في
المجاالت التربوية المختلفة بالحاجة لهمية تبني المدخل المنظومي حتى يمكنهم من مسايرة
الطبيعة المعتمدة للمشكالت التربوية المختلفة التي تتأثر بمجموعة متفاعلة من المتغيرات

المختلفة (السعيد والنمر.)58 :2006،

والمدخل المنظومي أحد المداخل المهمة التي أفادت في النظر للعقل النساني ،وبناء

العمليات المعرفية التي يقوم بها المتعلم حيث يقوم بدور ايجابي في معالجة مختلف العمليات

التربوية ،فهو ينقل المتعلم من المنطقية إلى المنظومة التكاملية ،ومن النمطية إلى الديناميكية
التفاعلية مستخدما بذلك التعلم بالخبرة والخبرات السابقة لدى المتعلم لربطها والتوصل إلى معرفة

جديدة تبنى داخل العقل ،ولذا فإنه يجعل المتعلم محو ار للعملية التعليمية فهو الذى يبحث ويجري
ويكتشف حتى يصل إلى النتيجة بنفسه ،ويتيح له الفرصة للممارسة (أحمد.)208 : 2008 ،

ومن العرض السابق تكمن أهمية المدخل المنظومي لمواجهة الثورة المعلوماتية والتدفق

المعرفي من أجل تحسين عملية التعليم والتعلم ،فهو يحاكي النظريات الحديثة للتعليم التي

محورها الرئيس المتعلم وتركز على المعارف والخبرات السابقة للمتعلم وتراعي الفروق الفردية،

فالمدخل المنظومي يعمل عن طريق تجميع المفاهيم العلمية في صورة مخططات منظومية بينها
عالقات شبكية.
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أهمية المدخل المنظومي بالنسبة للمعلم:
تذكرها حمدي ( )166 :2010بأنها:

 إن استخدام المـدخل المنظـومي فـي تـصميم التـدريس يجنـب المـعلم الوقـوع فـي الكثيـر
مـن الفوضـى والعشوائية واالرتجالية والخطاء.

 يسلح المعلم بالطريقة العلمية المنهجية المنظمة في التدريس خاصة والتفكير بشكل
عام

 يمكن المعلم من تحديد أهدافه بدقة ووضوح.

 يمكن المعلم من اختيار الطرق والساليب المناسبة لتحقيق هذه الهداف.
 يساعد المعلم على انتقاء الوسائل المناسبة للطلبة والهداف المنصوص عليها.
 يساعد المعلم على رسم طرق التقويم المناسبة للطلبة.

 يمكن المعلم مــن الحكــم بموضوعية عاليــة علــى مــدى تحقــق أهــداف الــتعلم.
أوجه قصور تطبيق المدخل المنظومي في العملية التعليمية:
ذكر البابا ( )40 :2008أن من أهم أوجه قصور تطبيق المدخل المنظومي في العملية
التعليمية تتمثل في:

 عدم خبرة المعلم الكافية على استخدام استراتيجية المدخل المنظومي.
 عدم تعود المتعلم على استخدام استراتيجية المدخل المنظومي.

 عدم االستم اررية في االستخدام من قبل المعلم والمتعلم الستراتيجية المدخل المنظومي.
 عدم احتواء المناهج الدراسية على استراتيجية المدخل المنظومي.

وتضيف الباحثة من خالل عملها كمتدربة بإحدى المدارس إلى عدم قابلية المعلمين لتقبل
استراتيجيات جديدة وتطبيقها في الصف ،وصعوبة تقبل الطلبة لهذه االستراتيجيات ،وعدم تشجيع

الدارة المدرسية المدرسين على اتباع مناحي جديدة في التدريس واهتمامهم فقط بالتحصيل.
أهمية استخدام المدخل المنظومي في التدريس:

تتصف العناصر المكونة للنظام التربوي بالتعقيد ،وتتعدد العوامل المؤثرة في النظام

التربوي ،لذلك تتسع فرص االختيار في الموقف الواحد ،وهذا ما شجع التربويون على استخدام
المدخل المنظومي في مجال التربية والتعليم ،العتماده على حل المشكالت ووضع البدائل

لتحقيق الهداف المرجوة ،فهو يجمع بين النظرية والتطبيق ،وبين التكامل والتحليل ،وهو أسلوب
واقعي في ظل المكانات ،ويسعى إلى تطور برامج التربية المستقبلية.
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وتم تطبيق مبادئ المدخل المنظومي في المجاالت المختلفة للتربية والتعليم مثل :أعمال

الدارة والموازنة المالية واعداد المعلمين ،والمناهج وطرائق التدريس ،وتنظيم المواقف التعليمية،
ففي مجال الدارة التربوية يستعين الداري بهذا السلوب في تحديد طبيعة مشكالته ومدى
شمولها وتحديد الهداف والغايات ،ثم البحث عن حلول تتمشى مع المكانات المتاحة واختيار

البدائل في ضوء معايير مدروسة حتي يتم اختيار البديل الفضل ،أما في مجال إعداد المعلمين

يستخدم في تصميم برامج إعداد المعلمين حيث يتم تحديد أهداف البرنامج وتحليل أبعاد الكفايات

التي ينبغي على المعلم اكتسابها ،وفي مجال المناهج فقد تم استخدمه في تصميم البرامج
التعليمية وفي تقنيات تقويم ومراجعة البرامج (السميري.)87 :1991،
ويساعد استخدام المدخل المنظومي في تهيئة وتنظيم الموقف التعليمي ،فيحدد الهداف
ويختار المحتوى وط ارئق التدريس ووسائل التعليم ،ثم يقوم بعملية التقويم المستمر لدخال
التعديالت الالزمة لتحقيق تلك الهداف ،كما يساهم في تنمية قدرات المتعلمين على حل

المشكالت واتخاذ الق اررات ،فتتحقق إيجابية المتعلم في الموقف التعليمي ويحقق الداء المتوقع
منه (هندام وجابر.)325 :1986،
ويستخدم المدخل المنظومي منذ بداية دراسة الموضوع حتى نهايته ،ففي بداية الدرس
يستخدم لربط المفاهيم الجديدة بالمخزون المعرفي الموجود في البنية المعرفية للمتعلم ،ويستمر

استخدامه أثناء دراسة الموضوع لتوضيح العالقات المتبادلة بين المفاهيم المختلفة الموجودة في
المخطط المنظومي ،كما يستخدم في نهاية الدرس لبراز العالقات بين المفاهيم ،والمساعدة في
التمييز بينها ،ومن ثم تنمية قدرة التلميذ على استخدامها في مواقف جديدة تتفق مع مدى فهمه

للموضوع ،مما يساعد على تنمية الفكر المنظومي لديه الذي يعد من أهم أهداف المدخل
المنظومي في التعليم والتعلم (الشريف.)75 :2002 ،
ويكتسب المدخل المنظومي قيمة وحيوية في إبراز المفاهيم الساسية والفكار التي يتم
تعلمها ،ويوضح العالقات بينها وبين ما سبق دراسته من مفاهيم بأسلوب متناسق ومتكامل ال

يشتت االنتباه إلى الجزيئات الصغيرة ،باعتباره محددا ترتكز عليه المناقشة بين المعلم والمتعلم،
وأداة لتسهيل تعلم المحتوي بطريقة وظيفية ذات معنى ،مما يؤدي للحصول على نتائج إيجابية

للتعلم ،كما يستخدم في عملية ربط الجزاء المختلفة من المنهج بعضها ببعض وبما سبق دراسته

في مراحل سابقة وينمي روح التعاون ( )Cooperationبين التلميذ والمعلم .كما يساعد المعلمين
على أن يصبحوا أكثر فعالية وكفاءة في التدريس (فهمي وعبد الصبور.)32 :2001 ،
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هذا وقد أدى استخدام المنحى النظامي في التدريس إلى تغيير مهمة المدرس ،وجعلها

ذات طبيعة جديدة ،تأخذ على عاتقها تحليل النظم ،وتصميم الدروس قبل عمليات التطبيق
والتقويم ،كما ساهم استخدامه في التدريس في تثبيت دعائم فكرة أن المتعلم هو محور عملية
التعلم ،وأنه صاحب الدور الساسي في عملية التعلم ،من حيث أن المتعلمين يندمجون في

مهمات تعليمية متنوعة تتناسب حاجاتهم ومستوياتهم النمائية (غزاوي وبدر.)147 :1988 ،
ولقد وجدت الباحثة العديد من الدراسات أوضحت أهمية الدخل المنظومي في التدريس

مثل دراسة حمد ( )2016والتي أكدت على أثر المدخل المنظومي في التحصيل ،ودراسة البابا
( )2008التي أكدت على فاعلية المدخل المنظومي لتنمية المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى
طلبة الصف العاشر ،وأكدت دراسة المالكي ( )2006على فاعلية المخل المنظومي في تدريس
الهندسة لدى طلبة الرياضيات .وتشير الدراسات السابقة على أن تقديم المفاهيم بصورة منظمة
وبإستخدام المدخل المنظومي يتضمن عدة استراتيجيات علمية تربوية متنوعة للتدريس تتوفر فيها

جميع الساليب العلمية.

كما ذكرنا خطوات المدخل المنظومي متكاملة ومتسلسلة ،وتتكون كأي منظومة من

مدخالت وعمليات ومخرجات.
مدخالت وتشمل

عمليات وتشمل

 تحديد المحتوى التدريسي ( موضوع الدراسة).
 تحديد هدف الدراسة السلوكي.
 تحديد واستحضار المعرفة السابقة واختبارها.
 تحديد واختيار استراتيجيات تعليمية.
 عرض أنشطة وتمارين

مخرجات وتشمل

 استخدام وسائل مساعدة ومصادر لتوصيل المعلومات الجديدة.
 التقويم بأنواعه  -مرحلي.
 -نهائي.

 التغذية الراجعة.
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عمليات 
مدخالت 
تحديدمحتوىتدريسي 
تحديدهدف

تحديدمعرفةسابقة 
تحديداستراتيجيةومصادر
لتوصيلالمعرفةالجديدة 
أنشطةوتمارين 

مخرجات 
التقويم 
التغذيةالراجعة



شكل ()2

مخطط خطوات المدخل المنظومي

خطوات إعداد درس وفق المدخل المنظومي:

ترى أبو حليمة ( )27 :2011أن إعداد درس بالمدخل المنظومي يسير وفق خطوات

محددة ونظامية وتتمثل هذه الخطوات في اآلتي:

 .1تحديد المحتوى المراد تدريسه بالمدخل المنظومي.
 .2تحديد الهداف السلوكية المنشودة.

 .3تحديد واختيار التعلم القبلي للمتعلمين.

 .4اختيار وتحديد االستراتيجيات والخبرات التعليمية وما يستخدم في إطارها من مواد تعليمية
وموارد وامكانات.

 .5تقويم تعلم التالميذ.
 .6التغذية الراجعة.
نماذج تخطيط التعليم وفق المدخل المنظومي:
يذكر ك ٌل من عليان والدبس ( ،)299 :2003أبو حليمة ( )24-23 :2011مجموعة

من نماذج تخطيط التعليم وفق المدخل المنظومي والمتمثلة في:
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النموذج اِلول :نموذج كمب:

شكل ()3

(نموذج كمب)

من المالحظ على هذا النموذج أنه بدأ بتحديد الهداف العامة للموضوع ومن ثم دراسة
خصائص المتعلمين ،وتحديد خصائص المتعلم ،وتحديد الهداف التعليمية واختيار محتوى المادة

الدراسية ،ثم إعداد االختبار القبلي ،وبعدها الدخول في النشطة التعليمية والخدمات المساندة،
وانتهاء بالتقويم النهائي مضافا إليها التغذية الراجعة ،وقد قام صاحب النموذج بوضع المحتوى
التعليمي بعد الهداف التعليمية بينما يتم وضع الهداف التعليمية في ظل المحتوى التعليمي.

النموذج الثاني :نموذج حمدان:
وهو يتكون من عشر خطوات موضحة كما بالشكل التالي:

شكل ()4

(نموذج حمدان)
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من المالحظ على النموذج السابق أنه يبدأ بتحديد خصائص التالميذ ثم تهيئة البيئة

الدراسية ،ثم تحديد الهداف المنهجية ،ثم وسائل وتكنولوجيا التعليم ،الخدمات البشرية المساندة

وتحضير التسهيالت المدرسية وتنظيم التالميذ وصوال للتعلم والتدريس بتكنولوجيا التعليم ثم تقييم
التعلم وانتهاء استخدام وسائل وتكنولوجيا التعليم ،ونالحظ أيضا أن هذه الخطوات عبارة عن حلقة

متواصلة من هذه الخطوات.
النموذج الثالث :نموذج سيرس ولوثنيال:
وهو يتكون من عشر خطوات موضحة كما بالشكل التالي:

شكل ()5

(نموذج سيرس ولوثنيال)

ويتضح من الشكل أنه يتكون من عشر خطوات شاملة الموقف التعليمي إال أنها
متشابكة بعض الشيء وتبدأ بتحديد البيانات عن التلميذ.
النموذج الرابع :نموذج جيرالك وايلي:

اِلساس الفكري :نموذج (جيرالك وايلي)
يعود هذا النموذج إلى فيرنون جيرالك ودونالد ايلي اللذان ابتك ار أنموذج تعليميا لتخطيط
البرامج التعليمية سمي باسميهما واستندا إلى فكرة بان المعلم هو المصمم والمنظم والموجه

والمرشد والمقوم للعملية التعليمية وليس مجرد ناقل لجوانب التعلم ،ويتبنى انموذج مدخل النظم او
ما يسمى المنحى النظامي للتعليم والتعلم ،ويشمل على معظم العناصر الضرورية ،التي تشارك

في مضامين التدريس ،ويبين هذا العالقة بين مكون واخر من مكوناته ويقدم نمطا تتابعيا يمكن
تطويره إلى استراتيجية للتعلم والتعليم الفعال ،إذ رك از اهتمامهما على النظمة والعناصر التي هي
جزء من النظام التعليمي ،إذ الهدف من النموذج يركز على عملية التعلم واستعمال الوسائل
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التعليمية ورافق نموذجيهما ازدهار نماذج أخرى أمثال نموذج جانيه ،وديك وكاري(،)1978

وكمب (( )1971الرواضية وآخرون.)175 :2011 ،

ويعرض (عسقول )126 :2006 ،مجموعة من الخطوات المنظمة للموقف التعليمي في

نموذج جرالك وايلي وهي كما يلي:

 .1تحديد المحتوى والهداف التعليمية.
 .2تقويم السلوك المبدئي.

 .3الجراءات والنشطة وتشمل (تحديد استراتيجيات التعلم _ تنظيم مجموعات العمل _
تحديد وتوزيع الزمن لكل استيراتيجية _ تخصيص المكان وتنظيمه _ اختيار مصادر

التعلم والوسائل التعليمية).
 .4إجراءات تقويم الداء.

 .5القيام بأعمال التغذية الراجعة وتحليل نتائجها.

شكل ()6

(نموذج جيرالك وايلي)
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تبدأ منظومة التدريس عند جيرالك وايلي بتحديد المحتوى التعليمي المراد تدريسه والذي

على ضوئه يتم تحديد الهداف ثم يتم تقدير وقياس السلوك المدخلي للمتعلمين وذلك قبل القيام
بعملية التدريس ويوضح الشكل السابق هذا النموذج ،ونظ ار لن الطلبة يتفاوتون في مستوياتهم

التحصيلية وقدراتهم العقلية وكذلك اهتماماتهم وخبراتهم السابقة  ،فقد ركز هذا النموذج على
ضرورة تحديد استراتيجية التعليم التي تتناسب في مستواها مع مستوى كل متعلم حسب إمكاناته

وقدراته واهتماماته وبتقسيم التالميذ لمجموعات حسب تقارب مستويات كل أفراد المجموعة.

وتتفاوت استراتيجيات التدريس ما بين التدريس بنماذج التعلم الصغيرة إلى التعلم بالخطو

الذاتي ،فالتعلم بالحقائب التعليمية ،فالتعلم المبرمج بطريقة فردية والتعلم بمساعدة الكمبيوتر

باعتباره من أحدث تلك االستراتيجيات.

وعبر تلك االستراتيجيات يقدم المتعلم بصورة مناسبة من حيث المكان والزمان ،ويسمح

للتلميذ بإنهاء البرنامج الدراسي وفق معدل سرعة التعلم لديه ،إذا ال يتكافأ الجميع في معدالت
سرعة تعلمهم وال يطالبون بإنهائه طبقا لمعدل سرعة المعلم أو معدل سرعة مفروض عليهم.

ويتم تصحيح أداء المتعلم أوال بأول ،ويمنع انحراف سلوكه عن المسار الصحيح خالل

عملية التعلم ،وبذلك يقوم سلوك المتعلم ويعالج أخطاء التعلم أوال بأول وبصورة مستمرة ويصحح
المعلم أداءه كذلك أوال بأول معدال من مسارات تدريسه ،ومطو ار من محتوى برنامجه بصفة
مستمرة ليتناسب مع حاجات المتعلمين (زيتون.)139: 2003 ،

تعريف نموذج جيرالك وايلي:
محاولة لتنظيم التعليم وتخطيطه بيانيا ،ويتحدد بالهداف واستعمال التقنيات لتحقيق

التعلم الفاعل (.)Branch ،2003: 4

انموذج عالجي يستعمل لمعالجة المواد التعليمية ذوات الخبرة والتخصص ،ويتضمن

أساليب اختيار االستراتيجيات المساعدة على استعمال التقنيات كوسائل في العملية التعليمية

والتنوع في المصادر (الزند.)385 :2004 ،

وتعرفه الباحثة بأنه :مجموعة من الخطوات المترابطة والمتكاملة ،التي تساعد على

تنظيم العمل داخل الصف والمتمثلة بتحديد االهداف والمحتوى ومجاميع العمل واختيار الساليب
والنشطة والوسائل التعليمية المناسبة.
وقد تبنت الباحثة نموذج جيرالك وايلي لما يتسم به من خصائص شمولية الموقف
التعليمي المنظومي وترتيب خطواته بالضافة إلى ربطه بين الجانب النظري والجانب العملي.
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وقد تم توظيف هذا النموذج من قبل الباحثة كما يلي:
 .1تحديد المحتوى التعليمي المتمثل في المهارات التدريسية الالزمة لمعلمة الصف.
 .2اشتقاق الهداف السلوكية من المحتوى التعليمي لكل درس.

 .3تقويم السلوك المبدئي للطالبات المعلمات من خالل االختبار المعرفي لمهارات التفكير
القبلي للطالبات المعلمات ،واالختبار الدائي من خالل بطاقة المالحظة قبليا.

 .4تحديد الجراءات والنشطة.

 .5التقويم التكويني والتقويم البعدي للطالبات المعلمات من خالل االختبار المعرفي لمهارات
التفكير البعدي وبطاقة المالحظة بعديا.

 .6القيام بأعمال التغذية الراجعة وتحليل نتائجها.
وترى الباحثة أن نموذج جيرالك وايلي يتناسب مع المحتوى الدراسي لهذه الدراسة ويالءم
جميع استراتيجيات التعليم الحديثة ،حيث وجدت الباحثة سالسة في بناء المحتوى التدريسي وفق
خطوات هذا النموذج ،واضفى ترابطا وتكامال على الدروس حيث لوحظ التكامل الفقي في هذه

الوحدة.

المحور الثاني :التفكير الرياضي
خلق اهلل عز وجل النسان وميزه عن سائر المخلوقات ،ووهب له عقل يفكر فيه ،فوجود

النسان مرتبط بنشاطه العقلي وقدرته على التعامل بذكاء مع المور من حوله ،وأكثر ما يتعلمه
النسان يكون بواسطة التفكير ،حيث أن التفكير أعقد أنواع السلوك النساني ،فهو يأتي في

أعلى مستويات النشاط العقلي ،فهو الطريق إلى اكتشاف سنن الكون وفهمهما وتطويعها لسعادة

النسان ،والتفكير دائما مرتبط بحل المشكالت.

فكل شخص لديه القدرة على التفكير ،ولكن بنسب متفاوتة ،حيث أمرنا اهلل سبحانه

وتعالى وحثنا على التفكير بأنواعه ،وجعله فريضة على المسلمين ،كما أمرنا سبحانه وتعالى

بالبحث والتدبر ،قال تعالى:

" الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والرض ربنا ما
خلقت هذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار" (آل عمران.)191 :

ولقد أصبح العالم أكثر تعقيدا نتيجة التحديات التي فرضتها الثورة الهائلة في مجال

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ولمواجهة هذه التحديات كان ال بد من االهتمام بمهارات

التفكير ،إذا لم يعد كافا االهتمام بتزويد المتعلم بأكبر قدر من المعلومات.
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التفكير نشاط عقلي غير مباشر يرتبط بالنشاط المعرفي لإلنسان وينطلق من الخبرة

الحسية ومن خالله تنعكس العالقات بين الظواهر والحداث والشياء المختلفة في شكل لفظي
رمزي (أبو جاللة.)16: 2007 ،
وتعد مهارات التفكير غاية في الهمية بالنسبة لنا جميعا فنحن بحاجة لدفع أنفسنا في
هذا المجال لكي نكون على استطاعة للقيام بالتفكير ولنتذكر أننا نستخدم جزء من هذا الكمبيوتر

الرائع الذي في عقولنا والتفكير عبارة عن صورة من الدماغ تتبدل مع الوقت للوصول إلى حالة
الكمال المحتملة.
التفكير والرياضيات:
تعد مادة الرياضيات واحدة من المواد الساسية في جميع مراحل التعليم المختلفة والتي
بدورها تسهم في تنمية عمليات التفكير لدى الطلبة.

واذا كانت اللغة هي أم العلوم النسانية فإن الرياضيات تعبير أم العلوم الطبيعية ،بل

البعض يسميها ملكة العلوم ،وذلك لننا نرى أن الرياضيات تغزو جميع فروع العلوم (مثل

الحياء ،الكيمياء ،الفيزياء .......إلخ) ،وفي أي علم آخر يمكن تسميته البد أن تعد الرياضيات

من مقوماته الساسية فالرياضيات تلعب دو ار كبي ار في نظرية االحتماالت وفي العلوم اللكترونية
والحاسوب والطب والصيدلة (الخطيب.)22 :2009،

ويمكن أن يساعد التركيز على التفكير الطلبة على رؤية أن الرياضيات منطقية وذات

قيمة ومعنى كما يمكن لهذا التركيز أن يعزز اعتقاد الطالب بأن الرياضيات شيء يمكنهم أن
يفهموه ويفكروا فيه ويبرروه ويقيموه ،عالوة على ذلك ينمي الطالب الحس بالمقدرة الرياضية عن

طريق الممارسة العملية للرياضيات ،أي من خالل حل المشكالت بالفهم (بدوي.)82: 2008 ،
كما يرى أبو زينة ( )2003أن الرياضيات تتميز عن باقي العلوم كونه:
 -1طريقة ونمط في التفكير .

 -2الرياضيات لغة تستخدم معاير ورموز محددة ،مما يميزها لغة عالمية .
 -3الرياضيات تعني بدراسة النماط :أي التسلسل والتتابع.
وللرياضيات طبيعة مزدوجة فهي علم وطريقة للتفكير وهي توفر أيضا نهجا فرديا
لوصف وفهم الواقع .حيث إن كثير من جوانب الحياة المعاصرة التي تعتمد على التطورات
الفكرية والعلمية هي من إخراج الرياضيات ( .)university of Minnesota, 2010

وقد أشار نبهان ( )32:2006أن المناهج الدراسية تهتم بعملية التفكير وذلك بتفاوت
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معين ،مستخدما طرق واستراتيجيات مختلفة ،ولكن مناهج الرياضيات تعتبر وسطا بين تنمية
التفكير والقدرة على حل المشكالت.

والرياضيات على عالقة وثيقة بالتفكير ،من حيث كونها تنطوي على ترتيب الفكار

وتنظيم المعلومات ،واعادة شرحها وترتيبها ،والرياضيات هي ذاتها طريقة في التفكير ،وأهم
أهداف التربية في مادة الرياضيات هي تنمية مهارات التفكير (العبسي.)26 :2012،
مما سبق يتضح للباحثة وجود عالقة وطيدة بين الرياضيات وتنمية التفكير ،وتوجيه
النظر للطلبة في السنوات الولى من التعليم للنشاطات المتمثلة بالتفكير عن طريق خوارزميات

ومسلمات ونظريات وحقائق الرياضيات ،التي بدورها تأخذهم إلى عالم حل المشكالت والبداع
والتميز وذلك لمواكبة التقدم التكنولوجي السريع ،ويجب أن تكون مناهج الرياضيات قادرة على

تعميق نظرة الطلبة تجاه بناء الجداول والتعميمات والحدس ،وكذلك تكسب الطلبة القدرة على
تعميم آرائهم وتخميناتهم وتوسيع مداركهم.
التفكير الرياضي:
هو التفكير المصاحب للفرد في مواجهة المشكالت والمسائل الرياضية في محاولة حلها،

وتحده عدة اعتبارات تتعلق بالعمليات العقلية التي تتكون منها عملية الحل والعمليات المنطقية
التي تتكون منها عملية حل مسائل مختلفة النواع والعمليات الرياضية التي يجب أن تستخدم

لجابة سؤال المشكلة أو المسائل الرياضية.

ويشير أبو زينة ( )38: 2010إلى أن التفكير الرياضي عملية بحث عن معنى أو خبرة

مرتبطة بسياق رياضي ،أي أنه تفكير في مجال الرياضيات حيث تتمثل عناصر أو مكونات
الموقف أو الخبرة في أعداد أو رموز أو أشكال أو مفاهيم أو تعميمات ،لما كان بالمكان نمذجة
وتمثيل العديد من المواقف والمشكالت بنماذج وتمثيالت رياضية ،لذا يعتبر التفكير الرياضي

شامال لجميع الشكال وأنماط التفكير المختلفة.

يعرف التفكير الرياضي بأنه مجموعة من العمليات العقلية المنظمة التي يقوم بها

الطالب عندما يواجه موقفا أو مشكلة أو مسألة تتحدي قدراته وال يوجد إجابة جاهزة لها ،مما يدفع

الطالب إلى مراجعتها ويساعده على ترتيب خبراته الرياضية السابقة للقيام بعملية البحث والتنقيب

عن الحل النهائي (عفانة ونبهان.)109: 2003 ،

ويعرفه ليبالك ) (Leblanc , 1985 :62أنه يختلف عن أنواع التفكير الخرى في

اشتماله على مصطلحات محددة بدقة من حيث العالقات بين العداد والرموز والمفاهيم التي

يمكن تمثيلها إما بالرسم أو الشكال الخرى ،كما أنه يعتمد على النشطة العقلية التي يجب أن

يتبعها المعلم في تدريس الرياضيات لتنمية هذا النوع من التفكير.
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التفكير الرياضي أسلوب يتم بواسطته حل المشكالت الرياضية حال ذهنيا من خالل

مقدمات السؤال ومن أهم مظاهره االستقصاء واالستقراء واالستنتاج والمنحى العالئقي وحل
المسألة (الغا.)8: 2009 ،

يؤكد التفكير الرياضي على النشاط العقلي أو الساليب المستخدمة في تدريس

الرياضيات ويمكن أن يأخذ التفكير الرياضي كما يذكر الخطيب ( )25 :2009مكانه من خالل

النشطة التالية:

 التركيز على الجراءات المتعبة للوصول إلى نتيجة معينة.
 الحاجة إلى استخدام الطرق الشكلية المباشرة وغير الشكلية غير المباشرة للتحقق من
صحة الفروض.

 اكتشاف القاعدة (النمط) الذي سوف ينظم أو يعمم بعض المعلومات.
 استخدام الطرق والساليب والمقترحات العامة المساعدة.

وترى الباحثة من خالل الرجوع إلى أدبيات وتربويات الرياضيات أن التفكير الرياضي
بالنسبة لدارسي مادة الرياضيات تمثل سمة عصر العولمة ،وأنه من الصعب فك االرتباط
والتشابك بين الرياضيات كبناء والتفكير الرياضي كأسلوب ،ويوجد خالف بين مفهوم التفكير

الرياضي حسب نواحي اهتمام الباحثين ونظرتهم لمكوناته وأساليبه ووظيفته ،وان تحديد ماهية
التفكير بشكل عام ،ومفهوم التفكير الرياضي بشكل خاص ،مازال يعتريه الغموض والتعقيد.
وتعزي الباحثة ذلك إلى اختالف توجيهات الباحثين واهتماماتهم العلمية ومدارسهم

الفكرية ،فنظرة الرياضيين الى التفكير الرياضي تختلف عن نظرة علماء النفس ،كما أن هذه
النظرة تختلف بين معلم الرياضيات للمرحلة الساسية ومعلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ،كما

وتختلف هذه النظرة باختالف خبرة الشخص الكاديمية والمهنية.

ويمثل التفكير الرياضي إطا ار فكريا يحكم العالقات بين الشياء ،ويمكن تنمية وربطه

بمادة الرياضيات بسهولة ويسر ،وخاصة عند شراء ما يلزم المنزل ،فيتعلم الطفل طريقة الجمع
والطـ ـ ـ ـرح والعمليات الرياضية الخرى بشكل عملي إلى جانب أن موقف الشراء هذا يعوده على
سرعة االستجابة والتفكير الرياضي ال تعني فقط العمليات الحسابية فهو يتعامل مع الشكال

الهندسية والمعادالت والرموز (العبسي.) 16:2012،

ويرى عبد الواحد الكبيسي أن التفكير الرياضي هو القدرة على رؤية العالقات التي ترتبط

بين الفكار والمفاهيم والقواعد والقوانين وفهمها واستيعابها ،ويؤكد على النشاط العقلي ويشمل
استخدام المعادالت السابقة واالعتماد على النظريات والقوانين (الكبيسي.)155: 2007 ،
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وتستنتج الباحثة إن التفكير الرياضي شكل من أشكال التفكير أو النشاط العقلي الخاص
بمهارات الرياضيات والذي يعتمد على مجموعة من المهارات تتمثل في (استقراء ،االستنباط،

التعبير ،الرمزي ،التفكير البصري ،البرهان الرياضي ،النمذجة ،التعميم) ،وستقصر في دراستها
على مهارات (التفكير البصري ،حل المسألة ،االستنباط).

ويعد التفكير الرياضي الساس والسند والركيزة النطالق الرياضيات انطالقا بال حدود،
فيما يختص ويرتبط بقوتها وجمالها ،وعلينا أن تتصور عمال آليا نمطيا في مجال الرياضيات ،أو
الرياضيات كمنهج دون أن يالزمه تفكي ار رياضيا رصينا ،فإن النتيجة النهائية لهذا العمل من

المتوقع أن يشوبها الخطأ ،وعدم السالمة وهو ما يعطي للرياضيات قوتها وجمالها الحقيقين

(إبراهيم.) 28:2007،
ويذكر (أبو شعير )43-42: 2015 ،وبالرجوع الى الكتابات المتخصصة في أدبيات
تربويات الرياضيات ،وكذلك البحث والدراسات المهتمة بتدريس الرياضيات ،ويمكن القول بأن
هناك أربعة آراء حول تعريف مفهوم التفكير الرياضي.

أوالً :أن التفكير الرياضي هو القدرة على حل المشكالت الخاصة بمادة الرياضيات.

ثانياً :أن التفكير الرياضي أسلوب خاص بدراسة الرياضيات ويشمل المهارات التالية:

(االستقراء – االستنباط-التعبير بالرموز – التفكير االحتمالي التفكير المنطقي – والتصور
البصري المكاني – التعميم) مع اختالف عدد هذه المهارات ونوعيتها حسب عينة الدراسة
والمحتوى الدراسي.

ثالثاً :يضم هذا الرأي مهارة حل المشكالت مع مهارات التفكير السابقة في الرأي الثاني،
حيث يعرف التفكير الرياضي بأنه اسلوب تفكير خاص بمادة الرياضيات ومن مظاهره

(االستقراء – االستنباط – التعميم – حل المشكالت).

رابعاً :يدمج الرأي الرابع بين الرأيين الول والثاني حيث يعرف التفكير الرياضي بأنه نشاط
عقلي خاص بدراسة الرياضيات ،يهدف الى حل المشكالت باستخدام بعض أو كل

المهارات الواردة في الرأي الثاني.

لتنمية التفكير الرياضي لدى الطالب كما يذكرها ) (Baroody, 1993 :1-3ينبغي

توفير فرص عن:

 حل مشكالت رياضية تتحدى قدراتهم.
 استكشاف النماط الرياضية.

 استنتاج عالقات وأفكار جديدة.

 التواصل بالفكار واالنماط والتخمينات واالستدالالت.
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وتستنتج الباحثة مما سبق من الصعب فك االرتباط والتشابك الوطيد بين الرياضيات كبناء
والتفكير الرياضي كمدخل أو منهجية تعليم الرياضيات ،فمن خالله تنعكس العالقات بين
الظواهر ولحداث والشياء في شكل لفظي رمزي ،فمن أجل تطوير الرياضيات ضرورة تطوير

مجموعة من مهارات التفكير لذلك على مجتمع الرياضيات أن يقدم للطلبة المساعدات التي

ستطور مهاراتهم في التفكير الرياضي.
مهارات التفكير الرياضي:

هي قدرة المتعلم على اتقان تنفيذ العمليات المعرفية العقلية الخاصة بكل أسلوب من

أساليب التفكير الرياضي وهي االستقراء واالستنباط والتعميم والتفكير المنطقي واستخدام الرموز

والتصور البصري المكاني (حسين و فخرو .)74: 2002

وقد حدد عبيد وعفانة ( )125 :2003وابراهيم ( )307-306: 2005مهارات التفكير

الرياضي في التفكير االستقرائي ،والتفكير البصري ،التفكير الناقد ،التفكير االحتمالي ،التفكير
البداعي ،التفكير االستنباطي ،التفكير المنطقي ،حل المشكالت ،البرهان الرياضي).

ولكن على الرغم من تلك المحاوالت ،فإنه ال يمكن وضع إطار منطقي يوضح جميع

أنماط ومهارات التفكير الرياضي (الخطيب.)27: 2006 ،

وفي هذا الصدد قام أبو زينة ( )2003بتحديد مهارات أنماط التفكير الرياضي بما يأتي:

(التعميم-االستقراء-االستنتاج-التعبير بالرموز-التفكير البصري-البرهان الرياضي-االبداع-
التفكير الناقد).

ويشير الخطيب ( )28 :2006إلى قيام شايلك وآخرون )(Schielack et al.2000

بتصنيف مهارات التفكير الرياضي على النحو التالي:

 النمذجة :ويتضمن ذلك استخدام الجداول والصور ،التمثيالت البيانية ،المخططات
الهندسية ،وما إلى ذلك.

 االستدالل :والذي يتضمن الوصول إلى التعميمات.
 التعبير بالرموز.

 التحليل المنطقي ،والذي يتضمن مقارنة النتائج.
 التجريد.

 الوصول إلى الحل الفضل.
واذا كانت مدارسنا وجامعاتنا تسعى لتوفير الفرص لدى طلبتها المناسبة لتطوير مهارات

التفكير بصورة مناسبة وهادفة ينبغي عليها السعي الفعلي لمساعدتهم على التكيف مع متطلبات
عصرهم الحالي من خالل مناهج ومقررات دراسية تواكب هذه التوجيهات ،لذا يجب أن ينصب
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اهتمام العاملين في حقل التربية من معلمين وموجهين ومديرين يتحول تدريس المناهج تحويال

يستهدف تحقيق تنمية مهارات التفكير الجيد (أبو جاللة.)15 :2007 ،

وفي ضوء ما سبق ترى الباحثة أن التفكير الرياضي هو انجاز عمليـة عقليـة تعتمـد علـى

المبــادئ والنظريــات والقواعــد والعالقــات الرياضــية عــن طريــق اســتخدام بعــض صــور التفكيــر فــي
ترتي ــب و تنظ ــيم ورب ــط المعلوم ــات وذل ــك لح ــل مش ــكلة رياض ــية هندس ــية تواج ــه الطالب ــات ويض ــم

المه ــارات التالي ــة ( التفكي ــر البص ــري – ح ــل المس ــألة – االس ــتنباط ) ،وأن الق ــدرة عل ــى اس ــتخدام
التفكيــر الرياضــي فــي حــل المشــكالت هــو أحــد أهــم الهــداف الساســية فــي الحيــاة النســان ،فهــو
يــدعم التطــور التكنولــوجي والحيــاة االقتصــادية ورفاهيــة الفــرد والمجتمــع ،أي أن اســتخدام التفكيــر

الرياضـ ــي فـ ــي الحيـ ــاة مهـ ــم جـ ــدا لنـ ــه يرتقـ ــي بمسـ ــتوى وفكـ ــر الفـ ــرد فـ ــي جميـ ــع ن ـ ـواحي الحيـ ــاة.
العوامل المساعدة على تنمية مهارات التفكير الرياضي:
لجأ كثير من الباحثين إلى الكثير من الطرق لتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة في

جميع مراحل التعليم ومنهم من تحدث عن استراتيجية معينة أو أكثر من أجل تنمية مهارات
التفكير الرياضي وبعض المتغيرات الخرى كالتحصيل واالتجاه كدراسة أبو صرصور(،)2014

ودراسة العطار( ،)2013ودراسة الرايات والفقي( ،)2012ودراسة أبو رومية( ،)2012ومنهم من
تحدث عن برنامج مقترح معين أو أكثر من أجل تنمية مهارات التفكير الرياضي وبعض

المتغيرات الخرى كالتحصيل واالتجاه نحوه ،كدراسة العيلة ( ،)2012والعتال( ،)2011كذلك

فقد عبر (إبراهيم )30-29 : 2007 ،إن هناك مجموعة من المور من أجل تنمية التفكير
الرياضي لدى الطلبة وهي:

 االهتمام بالتخمينات واالحتماالت والتصورات االزمة لحل المسائل الرياضية.
 استخدام التمثيل الرمزي للمشكالت وجعل الطالب يصف تفكيره الرياضي خطوة
بخطوة.

 قبول الحلول الصحيحة واستخدام استراتيجيات متنوعة ومناسبة لمراحل نمو الطالب.
 الربط بين المفاهيم الرياضية وتطبيقاتها الحياتية وخلق جو تعليمي جيد داخل
الفصل.

 استمرار عملية التقويم لتوجيه عملية التدريس في جميع مراحلها.

 ممارسة التأمل المستمر وتحدي قدرات الطالب عن طريق السئلة االبداعية.

ومما سبق ترى الباحثة أنه قد تنوعت الطرق والوسائل التي تستخدم من أجل تنمية

الت فكير الرياضي لدى الطالب من برامج واستراتيجيات أو بعض الساليب التي يستخدمها المعلم

داخل حجرة الصف.
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وقد حددت الباحثة ثالث مهارات للتفكير الرياضي (التفكير البصري ،حل المسألة،

االستنباط) والتي اعتمدتها في دراستها ،والتي تتفق مع الهداف العامة لوحدة الهندسة والقياس،
وفيما يلي نبذة مختصرة عن ك ٌل منها.
التفكير البصري:
يعتبر التفكير البصري شيئا مألوفا من الوسائل الساسية لتشكيل ومعالجة الصور الفعلية
في الحياة العادية ،والشكال البصرية مهمة تمثيل المعرفة ،ليس فقط كأدوات إرشادية وتربوية

ولكن كسمات تربط التفكير والتعليم .ويعد التفكير مطلب أساسي في تقدم النسان وتطوره منذ

بدء الخليقة حتى نهايتها كان البد من مواكبة لكل عصر من العصور ،نشأ هذا النمط من

التفكير في مجال الفن ،فحينما ينظر الفرد الى رسم ما فإنه يفكر تفكي ار بصريا لفهم الرسالة

المتضمنة بالرسم ،حيث تزداد أهمية التفكير وتعلمه في ضوء التطور التكنولوجي والعلمي
واالنفجار المعرفي ،مما يجعل وظيفة التربية هي تعليم المتعلمين كيف يفكرون وذلك ،خالل

التركيز على تنمية عمليات التفكير العليا في جميع المناهج الدراسية ،وذلك لما له من دور حيوي

في التصرف على مشاكل الحياة اليومية ،واقتراح الحلول والبدائل المتعددة لحل تلك المشاكل
(عبد المولى.)89:2010 ،

نحــن نــرى ونــدرك أن بــديع صــنع اهلل فــي هــذا الكــون ،أن حثنــا اهلل علــى النظــر والتــدبير

والتفكي ــر فيم ــا حولن ــا  ،وأن الكثي ــر م ــن اآلي ــات الكريم ــة والحادي ــث دع ــت إل ــى النظ ــر ف ــي وح ــدة

الخالق " ،أفال ينظرون إلى البل كيف خلقت ( )17والى السماء كيـف رفعـت ( )18والـى الجبـال
كيف نصبت ( )19والى الرض كيف سطحت ( ")20سورة الغاشية ()17-20

ويعرف التفكير البصـري بأنـه قـدرة عقليـة لتسـتخدم الصـور والشـكال والجـداول ،وتفسـيرها

وتحولهـ ــا م ـ ــن لغـ ــة الرؤي ـ ــة إلـ ــى لغ ـ ــة منطوق ـ ــة أو مكتوبـ ــة واس ـ ــتخالص النتـ ــائج والمع ـ ــاني منه ـ ــا
(طافش.)43: 2011،

ويعرفه جراندين ( )Grandin،2000:13بأنه نمط مـن أنمـاط التفكيـر المـرتبط بالجوانـب

البصرية مثل استخدام صور ،وجزيئيات  ،ورسوم تخطيطية أو بيانية حيث يتم استنتاج معلومـات
ومفاهيم تتضمنها هذه الشياء المرئية.

وي ــرى عل ــي ( )39:2014بأن ــه منطوق ــة ف ــي العملي ــات بترجم ــة ق ــدرة الطلب ــة عل ــى قـ ـراءة

الش ــكل البص ــري وتحوي ــل اللغ ــة البصـ ـرية الت ــي يحمله ــا ذل ــك الش ــكل إل ــى لغ ــة لفظي ــة (مكتوب ــة)،
واستخالص المعلومات منه.
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وتشير الشوبكي ( )35: 2010الى أن التفكير البصري هو قدرة الفرد على التعامل مع

المواد المحسوسة وتمييزها بصريا بحيث تكون له القدرة على إدراك العالقات المكانية وتفسير
المعلومات وتحليلها وتفسير الغموض.

وتري أحمد ( )33 :2016أن التفكير البصري هو التفكير الناشئ عما نراه ،ويعتمد

على ما تراه العين وتقوم بإرساله الى الدماغ ليقوم بالترجمة والتفسير والتخزين والمعالجة واصدار

الوامر فيما بعد.

ويرى ) (Rieber,1995 :142أن الكلمات لها لغة ثابتة ،فنحن نستطيع أن نترجم كلتا

الكلمة المكتوبة والمنطوقة الى أفالم وصور ملونة وندعمها أيضا بالصوت ،فعندما يتكلم

شخص ،فإن كلماته تترجم الى صور فو ار ،وعليه يوجد سؤال يجب أن نطرحه ،هل الصورة
تعادل ألف كلمة؟

ومن خالل ما سبق ترى الباحثة أن التفكير البصري هو منظومة من العمليات تترجم
قدرة الطالبة والمعلمة على قراءة الشكل البصري وتحويل الطالبة المعلمة للغة البصرية التي
يحملها الشكل إلى داللة لفظية تمثله في مهارة التعرف على الشكل الهندسي ووصفه ومهارة

تحليل الشكل الهندسي ومهارة تربط العالقات في الشكال الهندسية ،وهو مألوف إلينا فهو من

االستعماالت الشائعة من الوسائل الساسية لتشكيل ومعالجة الصورة العقلية في الحياة العادية،
إن الشكال البصرية مهمة لتمثيل المعرفة ،ليس فقط كأدوات ارشادية تربوية لكن كسمات تربط

التفكير والتعلم.

التفكير البصري والرياضيات:

يشير (عبيد وعفانة )44 :2003 ،إن عرض النماذج والشكال والرسومات بصورة

مكثفة ضمن المقررات الدراسية في الرياضيات تيسر على المتعلمين الفهم ،وبالتالي تحسن
أداءهم وانجازاتهم فيها حيث أنهما يريان أن عرض الصورة الواحدة من خالل نقرر الرياضيات

يغني عن ألف كلمة.

وترى الباحثة أن التفكير البصري يجب أن يمارس في معظم حصص الرياضيات

وبخاصة حصص الهندسة التي ال تخلو من الشكال والرسومات البيانية والمجسمات والصور

لذلك اعتمدت الباحثة على وحدة القياس والهندسة كوحدة مناسبة جدا لتنمية مهارات التفكير
الرياضي البصري ،ومن خالل الدب التربوي استطاعت الباحثة تحديد خصائص للتفكير

البصري والمتمثلة في:

 نشاط عقلي وذهني يتضمن منظومة من المهارات.
 يرتبط بشكل مباشر بالجانب البصري لدى الطلبة.
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 يتطلب قياس اختبارات تركيز على التعرف على الصور والشكال والرسومات.
المكونات الرئيسية الختبار مهارات التفكير البصري المستخدم في الدراسة:
يمكن تمثيل أدوات التفكير البصري بثالث أدوات وهي

):(Wileman,1993 :155

-1الرموز :مثلت بالكلمات فقط وهي الكثر شيوعا واستعماال في االتصال رغم أنها تكون
أكثر تجريدا

-2الرسوم التخطيطية :يستخدمها الفنان التخطيطي لتصور الفكار وتصور الحل المثالي
وتشمل رسوم متعلقة بالصورة ورسومات متعلقة بالمفهوم ورسوم اعتباطية.

-3الصور :الطريق الكثر دقة في االتصال ولكن في أغلب الحيان هي النوع الغالي
والمضيع للوقت والكثر صعوبة في الحصول عليها.
أدواتالتفكير
البصري

رسومتخطيطية

الرموز

شكل ()6

أدوات التفكير البصري

مميزات التفكير البصري:
ذكر علي ) (41:2014أن من مميزات التفكير البصري:
 يزيد من تفاعل المتعلمين وتحسين في أداء المتعلم.
 يجعل المتعلمين أكثر إلزاما.

 يدعم طرق جديدة لتبادل الفكار بين المتعلمين.
 يسهل من أداء الموقف التعليمي.
 يعمق التفكير ويبين رؤى جديدة.

 ينمي مهارات حل المشكالت لدى المتعلمين.
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الصور

 يساهم في حل القضايا والمشكالت التي يتعرض لها المتعلم بتوفير العديد من خيارات
الحل.

الخصائص المميزة للتفكير البصري:
يذكرها مهدي ( )27 :2006بأنها:

 نشاط عقلي وذهني يتضمن منظومة من المهارات.
 يرتبط بشكل مباشر بالجوانب البصرية لدى الفراد.

 يتطلب قياسه اختبارات تركز على التعرف على الصور والشكال والرسومات والتمييز
بينها واستخالص المعلومات والعالقات منها.

نمط التفكير يكشف عن قدرة التلميذ على قراءة الشكل البصري ،وتحويل اللغة البصرية التي
يحملها الشكل الى لغة لفظية مكتوبة أو منطوقة واستخالص المعلومات منها.

مهارات التفكير البصري:
تتضمن منظومة التفكير البصري مجموعة من المهارات المهمة ،يذكرها كال من (طافش

( ،)44-43:2011،مهدي( ،) 25:2006،عبد المولى ،) 91:2010،وريبير (Riebier,1995
) :68بأنها:

 مهارة التعرف والوصف :وتعني القدرة على تميز الشكل البصري المفروض عن بقية
الشكال الخرى المتشابهة من ناحية الحجم والشكل واللون والنمط وادراك أوجه الشبه
واالختالف.

 مهارة تحليل المعلومات على الشكل البصري :وتعني القدرة على رؤية العالقات في
الشكل ،وتحديد خصائص تلك العالقات وتصنيفها ،من خالل التركيز على التفاصيل،

واالهتمام بالبيانات الجزئية والكلية ،وتجزئة الشكل البصري إلى مكوناته الساسية.

 مهارة تقسيم المعلومات على الشكل البصري وربطها مع عناصر الشكل :وتشير إلى
القدرة على تقسيم كل جزيئة من جزيئات الشكل البصري المعروض حيث أن الشكل

البصري يحتوي على رموز أو إشارات توضح المعلومات المرسومة وتفسيرها ومن ثم

ربطها مع بعضها في الشكل وايجاد توافقات بينها والمغالطات فيها.

 مهارة إدراك وتفسير الغموض في الشكل البصري :أي أن القدرة على توضيح الفجوات
والمغالطات في العالقات والتقريب بينها.

 مهارة استخالص المعنى في الشكل البصري :وتعني القدرة على استنتاج معاني جديدة
والتوصل إلى مفاهيم ومبادئ من خالل الشكل المعروض ،مع مراعاة أن هذه الخطوة
تضمن كل الخطوات السابقة ،إذ أن هذه الخطوة هي محصلة الخمس خطوات.
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وتعد حاسة البصر من الحواس المهمة لدى النسان فقد أعدت دراسات عديدة بأن

النسان يتذكر نسبة ( )%15فقط مما يسمعه ،و( )%35مما يكتبه في حيث يصل ما يتذكره
من خالل الرؤية إلى (( )%80عمار والقباني.)18:2011 ،

وقد أشارت دراسة أحمد وعبد الكريم ( )542 :2001أن التفكير البصري يعتمد على

عاملين أساسيين هما:

 اإلبصار ( :)visionباستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان الشياء وفيها وتوجيه
الفرد لما حوله في العالم المحيط.

 التخيل ( :)imageryوهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير واستعداد
الخبرات الماضية والتبدالت العقلية ،وذلك في غياب المثيرات البصرية وحفظها في عين العقل.
وتستنتج الباحثة أن البصار والتخيل هما أساس العمليات المعرفية باستخدام مهارات

خاصة في المخ تعتمد على ذاكرتنا للخبرة السابقة ،ويسبق التفكير البصري التخيل البصري،
حيث يعتمد التفكير البصري على الشكال والرسومات والصور بين يدي المتعلم ويحاول أن
يحدد معنى للمضامين التي أمامه ،أما التخيل فهو نوع من التصور للمواقف ،ووضع اقتراحات

لسد الفجوات.

أهمية التفكير البصري:
من خالل االطالع على دراسات (عبد المولى ( ،)29:2010 ،حمادة ،)251:2006،

(الخزندار ومهدي  ،)628:2008يمكن القول بأن أهمية التفكير البصري تتمثل في:

 يتيح الفرصة للمتعلم لرؤية الشكال بصريا ،وعمل مقارنات بصرية بين خواص تلك
الشكال التي تصل مباشرة للمتعلم مما يؤدي إلى تثبيت خواص كل شكل في ذهن

المتعلم وبقاء أثر التعلم.

 ينمي المهارات المختلفة لدى المتعلم من خالل تقديم خطوات اكتساب كل مهارة
والتدريب عليها بصريا.

 يساعد التفكير البصري المتعلم على االتصال بالخرين من خالل المناقشات.
 تحسين من نوعية التعلم ويسرع التفاعل بين المتعلمين.
 يزيد من االلتزام بين المتعلمين.

 يدعم طرق جديدة لتبادل الفكار.
 يسهل في أداء الموقف التعليمي.

 يسهم في حل القضايا العالمية ليتوفر العديد من خيارات الحل بها.
 ينمي مهارات حل المشكالت بين المتعلمين.
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وترى الكحلوت ( )42:2012أن دور المعلم في عمليات التفكير البصري يتمثل في

توفير الميزات الحسنة واثارة المتعلم ،لتدوير العالقات والرموز في المثير الحسي ،من خالل الربط
بين الخبرات السابقة والتخيالت العقلية للتكامل عملية البصار مع عملية التخيل العقلي.
ويتم التفكير البصري بمساعدة أدوات تأخذ أشكاال هندسية يتم تخطيطها لجعل التفكير
الحالي واضح ،وتقدم بطرق عرض مرنة تساعد المتعلم للعمل بأفكار على نحو خالق ،مما ينشط

لديه تصورات جديدة وتحقق أهدافا محدودة من قبل ،ويؤدي التفكير أفضل من خالل استخدام

الشكال ،والمخططات النسانية الخطوط الزمنية ،والصور ،والفالم ،والتصورات (علي،

.)44:2014
ويعتمد التفكير البصري على الشكال والرسومات والصور المعروضة في الموقف
التعليمي والعالقات الحقيقية المتضمنة فيها ،حيث تقع تلك الشكال والرسومات والصور بين

يدي المتعلم ويحاول المتعلم أن يجد معنى للمضامين التي تظهر أمامه أي المشكلة

).(Campbell & Others, 2011:180
دور المعلم في تنمية التفكير البصري:
تساعد السئلة الكثيرة في فحص الشكل البصري المعروض على المتعلم ،ويكمن دور
المعلم في القاء السئلة وتسهيل المناقشات مع المتعلمين ويتفاعل مع أفكارهم واقتراحاتهم،

ويشارك في تركيب المعاني بالضافة إلى االستماع إلى وجهات النظر المتعددة ،ويكون لدى

المتعلمين الوقت الكافي والفرصة للنظر بعناية واعادة التفكير واستم ارره ،حيث يستمعون
لبعضهم البعض ،ويخمنون معا الحلول ،ويناقشون أفكارهم ومقترحاتهم لبناء أفكار جديدة ومن
ثم مراجعة النتائج.

وذكر على ( )176 :2014أن على المعلم تنمية التفكير البصري من خالل:

 تنمية المهارات التقنية بين المتعلمين من خالل الثقافات المتنوعة وفي أوقات وأماكن
متنوعة لتوليد الثقة في بناء المعنى من تشكيلة واسعة للفن.

 تنمية المشاركة النشطة بين المتعلمين من خالل طرح السئلة غير المحددة.

 احداث التفاعل بين المتعلمين من خالل حل المشكالت والتعلم النشط والعمل في
مجموعات.

 تنمية مهارات االتصال والتواصل.

 تطوير قدرة المالحظة عند المتعلمين.
 تنمية قدرة التفكير البداعي لدى المتعلمين.
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 اكتساب مهارة النظرة الشاملة للموضوع ثم تجزئته.

 تنمية الحافز والفضول لدى المتعلمين للسعي نحو اكتساب المعلومات.
آلية التدريس بالتفكير البصري:
عند التدريس بالتفكير البصري يتطلب من الطالب كما يذكر مهدى ( )43:2006ما يلي:
 يأخذ نظرة صامتة في الشكل لمعان التفكير.

 توضيح العالقات بين العناصر المختلفة في الخريطة.

 تحويل المفاهيم المعزولة إلى قطع من المعلومات ذات معنى.
 تركيب المعلومات إلى الجمل التي تمكن أن تؤدي إلى إخالصه.
حل المسألة:
تعد حل المسألة من أكثر النشطة أهمية لمساعدة المتعلمين على فهم وتذوق
الرياضيات وتحسين مهاراتهم الرياضية.

يواجه معظم الطلبة صعوبة في حل المسألة الرياضية ويرجع ذلك الى أن الطلبة ليس

لديهم القدرة على تحليل الموقف والمسائل التي تواجههم ،أو أنهم لم يستطيعوا فهم أو تحديد لغة
المسألة ،أو أنهم لم يستطيعوا فهم الطرق والمراحل الساسية التي يمر بها حل المسألة.
مفهوم حل المسألة:

يعرفها بيومي والجندي ( )42 :2013بأنها نشاط عقلي يبدأ في ذهن المتعلم ،ويتبعه

تفكير في الواقع من خالل مجموعة من الجراءات التي يتبعها التلميذ للوصول إلى حل المشكلة

الرياضية.

ويعرفها الخطيب ( )54 :2012بأنها مهمة أو موقف مشكل في مجال الرياضيات

أعطي للطلبة على شكل مسائل ،ويتطلب منهم لحلها استدعاء القوانين والمبادئ والمعادالت
الخاصة بهذه المسائل ،والتعويض فيها لقياس قدرتهم على حل هذه المسائل.

وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها مجموعة الخطوات والجراءات التعليمية والتعلمية التي
اتبعتها الباحثة في تدريس وحدة القياس والهندسة تابعة لخطوات وطريقة جورج بوليا في حل

المسألة الهندسية بغية تحقيق نتاجات تعلم معينة.
أهمية حل المسائل في الرياضيات:

يذكر عرسان وأبو زينة ( )64 :2005بأنه لحل المسألة الرياضية أهمية عظمى في تعليم

وتعلم الرياضيات لعدة أسباب منها:
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 أنها العملية التي بواسطتها نتعلم مفاهيم جديدة ،قد تكون المسائل وسيلة ذات

معنى للتدريب على المهارات الحسابية والجبرية والهندسية والرياضيات العليا

ولحسابها معنى عن طريق حل المسائل.

 نتعلم كيف ننقل المفاهيم والمهارات إلى أوضاع ومواقف جديدة.
 نكتشف معارف جديدة ،وحل المسائل وسيلة لشارة الفضول الفكري وحب
االستطالع.

مراحل حل المسائل الرياضية:
إن التفكير المشرق حول حل المسألة الرياضية الذي قام به الرياضي جورج بوليا ،وحدده

ك ٌل من أبو لوم ( ،)96-95 :2005بيومي والجندي ( ،)58-56 :2013والفي (:1995

 )68-67بأنها أربعة مراحل يمر بها حل المسألة وهي:

أوالً :فهم المسألة :ينبغي أن تعرض المسألة بلغة مفهومة للطلبة تتالءم مع مستواهم ويجب
على المعلم أو المعلمة التأكد من فهمهم للمسألة .

وتتضمن هذه الخطوة االجابة عن االسئلة التالية:
 ما هي المعطيات في المسألة؟
 ماهي العالقات التي تربط بين مفردات المسألة؟
 ما هي االسئلة التي تحتاج الي اجابات؟
 هل الشروط كافية لتحديد المجهول؟

ثانياً :ابتكار فكرة الحل :إن واجب المعلم أو المعلمة في هذه الخطوة أن يعرضوا بعض السئلة
التي قد توصل طلبتهم إلى فكرة الحل تربط المسألة بمسألة سابقة ذات.
وتتضمن هذه الخطوة االجابة على ما يلي:
 هل سبق لك حل مسألة مشابهة؟
 هل يمكن عمل جدول يساعد في الحل؟
 هل يمكن رسم شكل يساعد في الحل؟

 هل تحتاج لفرض رموز لبعض المتغيرات؟
 هل يمكن ترجمة المعلومات من الصور اللفظية الي الصورة الرمزية أو العكس؟

 احتفظ فقط بجزء من المسألة وأهمل الجزء اآلخر ،ما مدى تحديد المجهول اآلن؟
 هل تعرف العمليات التي يمكن استخدامها في المسألة؟

 ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها للوصول الى الحل؟

42

ثالثاً :تنفيذ فكرة الحل :وهي من أسهل خطوات حل المسألة خاصة إذا أدرك الطلبة خطة الحل

إدراكا واعيا وصحيحا والخطورة في هذه المرحلة هو بأس الطلبة أو عدم قدرتهم على االستم ارر
فيها يتوجب علينا تشجيعهم وبث روح التحدي والمثابرة بداخلهم.
وتتضمن هذه الخطوة ما يلي:

 إجراء العمليات الالزمة في الحل؟
 الوصول الى الجواب المطلوب؟
 التحقق من صحة كل خطوة؟

رابعاً :مراجعة الحل :يتم التحقق من صحة الحل بعدة طرق منها التعويض أو اللجوء إلى طريقة

أخرى أو عن طريق السير بخطوات الحل بطريقة عكسية.
وتتضمن هذه الخطوة القيام بما يلي:
 التحقق من معقولية الجابة؟
 ايجاد طريقة أخرى للحل؟

وترى الباحثة بأن تقسيم المسألة للمراحل الربعة السابقة ،ما هو إال ناحية نظرية ،أما
من الناحية التطبيقية فقد ال يكون هذا التقسيم واضحا في عملية الحل.
الصعوبات التي قد تواجه الطلبة في حل المسألة:
يرى ك ٌل من (مقدادي )1995،و(مراشدة )1984،و(أبو زينة )2001،أن معظم أسباب

الضعف في القدرة على حل المسائل الرياضية تكمن في اآلتي:

 عدم التمكن من مهارة القراءة ووجود عادات سيئة في القراءة بالضافة إلى ضعف
في حصيلة المفردات اللغوية.

 الخفاق في استيعاب المسألة وعدم القدرة على تميز الحقائق الكمية والعالمات
المتضمنة في المسألة وتفسيرها.

 الصعوبة في اختيار الخطوات التي ستتبع في حل المسألة.
 ضعف خطة معالجة المسألة وعدم تنظيمها.

 ضعف التمكن من المبادئ والقوانين والمفاهيم والعمليات والمهارات الساسية.
 عدم القدرة على اختيار الساليب المناسبة.

 ضعف القدرة على التقدير االستداللي والتسلسل في الحل.
 ضعف قدرة الطلبة على التخمين والتقدير من أجل الحصول على إجابة سريعة.
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ارشادات المعلمين لتنمية قدرة طالبهم على حل المسألة الرياضية:
كما ذكرها ك ٌل من (ياسين( ،)141-140 :1984 ،الفي( ،)73-72 :1995 ،عبابنه
والزغلول( ،)167 :1998 ،الصباغ ,)29: 2006 ،والمتمثلة في:
 تعويد الطالب على قراءة المسألة قراءة واعية وتشجعهم على التحدث عن المسألة
واعادة صياغتها بلغتهم واستدراجهم لتوضيح المسألة بالشكال والرسومات وتحويل
المسألة إلى مستوى حسي إن أمكن حيث تشير الدراسات الى أن أهم العوامل التي
تؤدي إلى فشل الطالب في حل المسألة هي عدم فهم المسألة وعدم القدرة على

تمييز الحقائق الكمية والعالقات المتضمنة في المسأـلة وتفسيرها.

 ال يتوقع قدرة جميع الطالب على حل المسائل حيث أن الفروق الفردية بين الطالب
في حل المسائل تكون كبيرة ،ومن الطبيعي أن يكون لدى الطالب حل جاهز

للمسألة (إال فال تكون مسألة).

 الطالب يحلون المسائل بطرق مختلفة فبعضهم يستعمل الرسومات الوصفية وآخرون

يستعملون الجداول والقليل منهم يرتاح الستعمال الرموز والبعض يخمنون الجابة،
فعلى المعلم تشجيع الطالب على حل المسألة بأكثر من طريقة ومتابعة حلولهم

واختيار الطريقة الكثر استعماال لعرضها مع التنويه للطرق الخرى.

 تحفيز مسائل متنوعة ومتدرجة بالصعوبة وتناسب جميع مستويات الطالب وتراعي
خلفيتهم العلمية بحيث يتذوق الطالب شعور النجاح عند حل المسألة.

 عندما يخطئ طالب فإنه قبل تصحيح الخطأ يجب معرفة سبب الخطأ وفهم فكرة
الطالب عن المسألة ومناقشته بتساؤالت مثل :لماذا عملت هذه الطريقة؟ ،إلى أين

يمكن أن تقودك هذه الطريقة؟ ،هل اعتبرت هذا شرطا؟ ......إلخ.

 التأكد من فهم الطالب للمفاهيم والتعليمات والمهارات الرياضية االزمة في حل
المسائل ومما يفيد في ذلك اعتماد أسلوب التعلم باالكتشاف والتعلم بالنشاط وتوظيف

أجزاء المادة لخدمة بعضها بعضا والبعد ما أمكن عن اسلوب المحاضرة والتلقين
والتقليد.

 تصاغ المسائل عادة بعبارات موجزة ،فال يتمكن بعض الطالب من فهم المسألة

نتيجة ضعف مقدرتهم اللغوية ،لذلك يفضل أحيانا سرد قصة مشوقة تمثل المسألة

إن أمكن وخاصة طالب المرحلة االبتدائية.

 مراعاة بيئة الطالب ومحيطه االجتماعي عند تحضير المسائل ،وان تكون البيانات

والسعار في المسائل واقعية مع التركيز على المسائل المتصلة بالنشطة المدرسية
واالجتماعية وغيرها.
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 من المفيد تخصيص حصص تنصب فيها جهود المعلم على توضيح كيف يتبادل
الطالب المسألة وكيف يفكر بها من خالل مراحل حل المسألة مع أمثلة تطبيقية.

 تدريب الطالب على الخطوتين الولى والثانية من خطوات حل المسألة وهما فهم
المسألة والبحث عن الحل.

 حتى يكون التدريس ذا معنى يجب أن يبدأ المعلم بما لدى الطالب من معلومات ثم

يبني عليها ويطورها ،مع تعويد الطالب على استخدام طريقة المحاولة والخطأ،
وتعويدهم على المبادرة في طرح الحلول وعدم فرض طريقة معينة على الطالب.

 يجب تعويد الطالب على تقويم خطته في الحل ،وذلك بالتأكد من كل خطوة
يخطوها في التنفيذ من الناحيتين الحسابية والمنطقية معا ،مع الخذ بعين االعتبار

أن الجواب الخير للمسألة ليس مهما بحد ذاته إنما المهم الخطط واالستراتيجيات
وأساليب التفكير التي استعملها الطالب أثناء عملية الحل ،فهي التي ستفيد الطالب

في حل المشكالت سواء في الرياضيات أو في الحياة العامة.
االستنباط:

االستنباط هو عملية استدالل منطقي للوصول إلى نتيجة ،واالستدالل يعبر عن مهارتي

االستقراء واالستنتاج ،يعتبر االستنباط في هذه الدراسة عملية الشتقاق للحقائق من قواعد عامة،
أو الوصول إلى قاعدة عامة اعتمادا على حاالت خاصة.

اختلف العلماء في تعريف االستنباط حيث منهم من عرفه بأنه استنتاج أي اشتقاق

المعلومات من الكـ ـ ـ ــل إلى الج ـ ـ ـ ــزء مثل :أن ـ ـ ـه العملية التي يتقدم وينتقل فيها العقل من القضية

العامة إلى القضية الخاصة ( المفتي .) 32: 2004،

ويعرفه حبيب ) (43:1996بأنه التفكير الذي يعتمد على انتقال الفرد من العموميات

أو الكليات أو المفاهيم أو النظريات إلى الخصوصيات أو الجزئيات أو المالحظات والتجارب

إلى الخاص.

وآخرون يعرفونه بأنه استقراء أي اشتقاق المعلومات م ـ ـ ــن الج ـ ـ ـ ــزء إلى الكـ ـ ـ ـ ـ ــل ،حيث

يعرفه إبراهيم ( ) 35:2007بأنه العملية االستدراكية التي بها تستنتج بأن ما يصدق على الكل
يصدق أيضا على الجزء ،وما يصدق على الجزء يصدق على الكل.

باالستقرء في الرياضيات البد أن
ا
ترى خضر( )39 : 1985أن الوصول إلى القاعدة

تثبت عن طريق البرهنة عليها باالستنتاج الرياضي أو بطرق البرهان الخرى.

ولذا يؤكد كل من جروم ومافيلد على)  )Groome ,1999( & )Mayfied ،1991عدم الثقة
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في نتائج االستق ارء  ،واعتبار القاعدة التي نحصل عليها من هذا االستق ارء فرض يجب التأكد من
صحته.

ال تخلو الرياضيات كمادة من مرحلة االستنباط فهي محور أساسي ومكين في دراسة

الرياضيات ،حيث أن جميع فروع الرياضيات تحتوي على تعميمات و مسلمات وحقائق نستدل
عليها من عدة أمثلة تحاكي نفس المعلومة ،وأيضا من خالل قاعدة معينة يتم اشتقاق حقائق

ومسببات.

إن كل جزء من عملية التفكير التي تقوم بها يمكن أن يكون لها استنباط ،وكل عمل تقوم
به أو تفكر به يجب أن يتبعه استنباط محدد ،واذا لم تستطع الوصول إلى هذا االستنباط فإن
تفكيرك يصبح مضيعة للوقت ،وينتهي بك المطاف دون إنجاز أي شيء ،فكل شخص ليصل
إلى استنباط محدد يجب عليه أن يعترف بأنه يضيع وقته ،وأنه غير قادر على معالجة المشكلة

(حسين وفخرو.)94:2001 ،

وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه عملية تقوم الطالبة المعلمة من خاللها بتأمل ومالحظة حالة

أو عدد من الحاالت أو أمثلة تتضمن عمليات رياضية هندسية معينة للحكم عليها والوصول إلى
نتائج.
ويمكن تحديد مهارات االستنباط في:
 فهم القاعدة العامة أو القانون.
 فهم الحالة الخاصة أو المثال.

 إدراك العالقة بين القاعدة العامة والحالة الخاصة.
 تطبيق القاعدة العامة على الحالة الخاصة.
خطوات التدريس بالطريقة االستنباطية:
ذكر اشتيوة وآخرون ( )192-189 :2011خطوات التدريس بالطريقة االستنباطية كالتالي:
 التمهيد :حيث يهيئ المعلم الطلبة للموضوع من خالل إثارة تفكيرهم.

 تعريف المفهوم أو القاعدة أو التعميم :من خالل تحديد اسمه ،تحديد الخصائص التي
تميزه عن غيره.

 شرح التعريف من خالل التفاعل بين الطالب والمعلم ،حيث يقوم المعلم بشرح التعريف
مفصال داللة ألفاظه ،ويطرح على المتعلمين مجموعة من السئلة النظرية ،ويوجههم إلى

تحديد سمات المفهوم.
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 اعطاء أمثلة على المفهوم ،حيث يقوم المعلم بعرض أمثلة متنوعة على الطلبة مع
مراعاة أن تكون متدرجة في صعوبتها ومتوافقة مع خبرات الطالب السابقة ،وفي مرحلة

متقدمة من النقاش يذكر المعلم أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية ،ويطلب من الطلبة

التفريق والتمييز بينها مع ذكر التعليل المناسب لكل مثال.

 التطبيق :حيث يطلب المعلم من الطلبة إيراد أمثلة جديدة على التعريف أو القاعدة.
 التقويم الختامي.

مزايا وعيوب طريقة االستنباط:
المزايا:

ذكرت تايه ( )40-39 :2016أن مزايا وعيوب طريقة االستنباط ما يلي:

 سهولة االستخدام ،فهي ال تحتاج لمجهود عقلي كبير.
 ال تستغرق الكثير من الوقت في الشرح.

 تساهم في ترسيخ القاعدة في أذهان الطالب.

 تساعد المعلم في التأكد من فهم الطالب واستيعابهم عن التطبيق والتقويم.

العيوب:

 مدارك الطالب ال تتحمل دائما القواعد العامة.
 تركز على دور المعلم بشكل كبير ،حيث أنها تبعد الطالب عن اكتشاف القاعدة
بأنفسهم.

 تبدأ من الصعب إلى السهل مخالفة قواعد التعلم التي تنادي بالتدرج من السهل إلى
الصعب ،ما قد يساهم في نسيان الطالب للقاعدة.

وتوضح الباحثة أن مهارة االستنباط في هذه الدراسة هي عملية دمج لمهارتين أساسيتين
ال يخلو منهما منهاج رياضي وهما مهارة االستقراء الخذ بالمثلة للوصول إلى القاعدة العامة

ومهارة التعميم الخذ من القاعدة للوصول إلى الجزاء والمثلة ،فعندما يواجه الطالب مشكلة
رياضية ما البد من المرور بكلتا المهارتين خالل مراحل الحل.

وبالنظر إلى مهارات التفكير الرياضي نجد أنه من المهم اكساب وتنمية هذه المهارات

لدى الطالبات المعلمات تعليم أساسي لكي ينموها لدى طالبهم بشكل منظومي متكامل ،فهذه

المهارات تساعد الطالب في مراحل التعليم على ادراك العالقات والتفاعل مع البيئة وحل

المشكالت واالكتشاف ،وذلك عن طريق ربط المعلومات والمعارف الجديدة لدى المتعلم بالسابقة
وبشكل متسلسل متكامل ومن كل مما سبق نجد أنه من المهم جدا استخدام المدخل المنظومي
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في التعليم والتعلم على تنمية مهارات التفكير الرياضي ،ولتحقيق الناتج المأمول وهو النمو

الشامل المتكامل وليؤدي ذلك إلى تحقيق التفاعل بين الطالب والمجتمع.
التعليم اِلساسي:

هو توفير قدر كاف من التعليم لجميع أبناء المجتمع من دون تمييز ،ويسمح هذا القدر

من التعليم بمتابعة الدراسة لمن شاء ،وبدخول الحياة العملية والمشاركة في النشطة االجتماعية
واالقتصادية بحكم كونهم مواطنين فعالين (الفريجات.)67 :2003 ،
وتمثل المرحلة الساسية الدنيا أولى مراحل السلم التعليمي العام وتبدأ عادة من سن
السادسة حتى الثانية عشرة ،ولهذه المرحلة أهمية قصوى في المجال التربوي باعتبارها القاعدة
العريضة التي تمثل تعليم جماهير الشعب ،وعليها تتوقف جودة التعليم ،ومستقبل الجيال
القادمة ،فإن أي تخطيط للتقدم والتطور التعليمي يجب أن يعترف بأهمية هذه المرحلة باعتبارها

الساس الذي يبنى عليه النجاح في المراحل التعليمية التالية لمن يتابعون تعليمهم ،فالمجتمع
الذي يهتم بمرحلة التعليم الساسية الدنيا يضع الساس القوي والمتين لنظامه التعليمي ،كما أن

تطوير وتحديث التعليم في أي مجتمع بحيث يصبح منسجما مع خطط التنمية االجتماعية

واالقتصادية ومتماشيا مع أهدافها واستراتيجياتها  ،وهو أمر يتطلب توفير االمكانات المادية
والبشرية الالزمة لعملية التطوير والتحديث ،ولقد شهدت السنوات الخيرة في القرن الماضي

محاوالت جادة من قبل دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو دول نامية في إحداث تغي ارت

جوهرية في شغل ومضمون نظمها التعليمية لتتناسب مع احتياجات العصر ومع التوجه العلمي
والتكنولوجي والمعرفي مع بداية القرن الحالي وقد ركزت معظم الدول النامية بالتكنولوجي

والمعرفي مع بداية القرن الحالي وقد ركزت معظم الدول النامية بصفة خاصة ففي تطويرها
لنظامها التعليمي على التعليم الساسي لتطوير وتحديث النظام التعليمي الذي هو أساس أي

تطور للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،وانطالقا من وظيفة كلية التربية في خدمة واعداد الكادر
التربوي المؤهل الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع واحتياجات التنمية االقتصادية واحتياجات

العصر الحالي؛ لذلك يعتبر برنامج إعداد معلم التعليم الساسي من البرامج التي تحتاج لهمية

كبيرة ،وتكتسب هذه الهمية من موقع المرحلة ذاتها في السلم التعليمي إذ تشكل هذه المرحلة

أول مؤسسة تربوية في المجتمع يعيش فيها الطفل وهي في قاعدة الهرم التعليمي ،ومن أهداف

برنامج إعداد معلم التعليم الساسي إعداد معلم قادر على تدريس مواد التعليم الساسي من خالل

اكتسابه معرفة كاملة بفلسفة وأهداف ومبادئ التعليم الساسي ،واعداد معلم قادر على تدريس

المواد العلمية الت ـ ـي تعمل علـ ـ ـى إكساب الطالب في مرحلة الساسي حرفة معينة ليستطيع
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مواجهة الحياة كمواطن منتج ،كما يهدف إلى إعداد معلم يمتلك مهارات علمية وثقافية وأكاديمية

(الحاج أحمد.)1104-1103 :2004 ،
الطالبة المعلمة:

تعريفها :هـي طالبـة الكليـة الـذي تتـدرب علـى التـدريس ،والوظـائف الفنيـة والداريـة التـي تقـوم بهـا

المعلمة ،تحت إشراف المؤسسة التعليمية التي تدرس بها ،فهي طالبة لم تكمل دراستها ولم تتخرج
مــن الكليــة ،ومعلم ـة بحكــم تدريســها عــددا مــن الحصــص فــي إحــدى المــدارس المتعاونــة فه ـي إذن
طالبة ومعلمة في آن واحد (غانم ،وأبو شعيرة .)20 ،2008،

 هي التي تكون تحت العداد قبل الخدمة ليصبح معلما في المستقبل (مرعي.)13 :2003 ، هم طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الزهـر بغـزة تخصـص معلـم صـف دون سـواهم ممـنهم في المسـتوى ال اربـع وقـد نفـذوا برنـامج التربيـة العمليـة فـي مـدارس المرحلـة االبتدائيـة بغـض

النظر عن الجهة المشرفة عليها (وكالة أو حكومة) ويشترط في الطلبة المعلمين أن يكونوا قد
أنهوا البرنامج التدريبي الذي يمتد لفصلين دارسين (أبو صواوين.)364 ،2010 ،
جوانب إعداد الطالب المعلم وتدريبه
تتصف عملية إعداد المعلمين بأنها عملية متصلة ومستمرة ومتكاملة في آن واحد ،نظ ار لن

دور المعلم لم يعد تقليديا ناقال للمعرفة من بطون الكتب إلي عقل المتعلم ليحفظها بل أصبح دور

المعلم كمرشد وموجه لعملية التعلم.

ويمكن أن تتضمن برامج إعداد وتأهيل المعلمين ثالثة جوانب رئيسية هي:

جانب الثقافة العامة:

وفي ـ ــه ي ـ ــتم تزوي ـ ــد المعل ـ ــم بمعلوم ـ ــات عام ـ ــة ف ـ ــي جوان ـ ــب المعرف ـ ــة النس ـ ــانية والطبيع ـ ــة
واالجتماعية وتوضيح التفاعل بينهما ،كما يهتم بتوسيع قدراته وجعله على دراية بظـروف

مجتمع ــه ،والتع ــرف عل ــى القض ــايا الهام ــة ف ــي ف ــروع العل ــم المختلف ــة والط ــرق المس ــتخدمة

لدراستها.

جانب اإلعداد التخصصي (اِلكاديمي):
وتهدف إلـى تزويـد المعلـم بمجموعـة مـن المـواد الد ارسـية التـي تهـدف إلـى إعـدادهم إعـدادا

جيـ ــدا فـ ــي أساسـ ــيات المـ ــادة أو الم ـ ـواد الد ارسـ ــية التـ ــي يدرسـ ــونها أو سـ ــيقومون بتدريسـ ــها

مستقبال.
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جوانب إعداد الطالبة المعلمة وتدريبها:
فيه يتم تزويد المعلمة بالمعارف والمهارات التي سيستخدمها في المواقف التعليمية الفعلية

التي تواجهه في حياته العملية ،وتكـوين االتجاهـات االيجابيـة نحـو المهنـة ونحـو التالميـذ ويقـدم لـه
مقررات في التربية وطرق التدريس (عبيد.)22 ،2006 ،
مــن خــالل مــا ســبق تــري الباحثــة أن الجوانــب الثالثــة الســابقة ال ينبغــي النظــر إليهــا علــى
أنه ــا منفص ــلة له ــا أه ــداف ومحتوي ــات ب ــل باعتباره ــا مكون ــات متكامل ــة لمنظوم ــة واح ــدة تتفاع ــل

عناصرها لتحقيق أهدافا مشتركة.

إعداد الطالبة المعلمة في قسم التعليم اِلساسي:

المعلم ـة ه ـي التــي تتحمــل مســؤولية تربيــة وتعلــيم الجيــال ،لــذلك فــان تربيــة المعلــم هــي

البدايــة الســليمة لصــالح التعلــيم فــي أي مجتمــع ،ومــن أجــل ذلــك فــان إعــداد المعلــم إعــدادا جيــدا
ينعكس على إبداعه وعطائه.

احتلــت قضــية إعــداد المعلمــين فــي الوقــت الحاضــر أولويــة خاصــة لنهــا قضــية التربيــة

نفسها ،حيث أنها تحدد طبيعة ونوعية الجيال القادمة الذين يتوقف عليهم مستقبل المة ،خاصـة
وأن وظيفة المعلم في عالمنا لم تعد مجرد نقل المعلومات إلـى المتعلمـين ،بـل صـارت تتطلـب مـن

المعلـم ممارســة القيــادة ،وتتطلـب منــه قــدرات ومهـارات فــي الرشــاد والتوجيـه وفــن التعلــيم (الحمــد،
.)18 ،2005

ونظ ار لن المعلم يعد المحـور المـؤثر فـي العمليـة التعليميـة ،يقـع عليـه العـبء الكبـر فـي

نجاحهــا وتحقيــق أهــدافها؛ لــذا فــان االهتمــام بإعــداده إعــدادا جيــدا خــالل مرحلــة د ارســته ســينعكس

على أدائه المهني ،وسيمكنه من تحقيق الجودة في التعليم العام (النجار)1:2007 ،

إن عمليــة إعــداد المعلمــين وتنميــتهم تحتــل أهميــة خاصــة فــي العمليــة التعليميــة واذا أردنــا

النجاح لهذه العملية التعليمية في تحقيق أهدافها فيجب أن نركز وقبل أي شيء آخـر علـى المعلـم

واعداده العداد الذي يليق بالدوار المسندة إليه (عبيدات.)121 ،2007،

وكذلك عرف رجال الفكر المريكيون أن المعلم الجيد هو مفتاح التفـوق علـى العـالم ،الـى

جانــب المنه ــاج الس ــليم .له ــذا دعــت لجن ــة التعل ــيم قب ــل الج ــامعي إلــى ت ــوفير الع ــداد الكافي ــة م ــن
المعلمــين المــؤهلين الممتــازين وتــدريبهم وتجديــد معلومــاتهم وتزويــدهم بكــل جديــد خاصــة فــي م ـواد
الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وجذب المعلمين الجدد من أفضل النوعيات ،مؤكدة أن المعلم هـو

المفتاح الحقيقي للتعليم ،والعامل الرئيس في تحريك اهتمام الطلبة (الحمد)33 ،2005،
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وتري الباحثة أنه إذا أردنا النجاح للعملية التعليمية فـي تحقيـق أهـدافها فإننـا بحاجـة ماسـة

إلــى النظــر فــي قضــية إعــداد المعلــم قبــل أي شــيء وخاصــة إعــداد معلــم المرحلــة الــدنيا وذلــك لن
تالميذ هذه المرحلة يشكلهم المعلم كيفما شاء.
أهداف إعداد المعلم وتدريبه:
يضع (الخطابي )21 ،2004 ،مجموعة أهداف لعداد المعلم العربي وتكوينه كما يلي:
 -تلبية حاجات الطالب المعلمين باعتبارهم أفراد ومواطنين في مهنة التعليم.

 تنمية القدرة على التفكير السليم والتعبير واكساب عادات التفكير والدراسة الصحيحة. -التدريب على ممارسة مهارات وطرق التدريس المختلفة والمتطورة.

 توثيق الصلة بين الطالب المعلمين والبيئة التي يعدون للعمل فيها بحيث يدخل ضمن برنامجلعداد تدريب السهام في حل بعض مشكالت البيئة.

وقد وضع (عبيدات  )167 ،2007،أهدافا لتدريب المعلمين والتي تتمثل فيما يلي:

 إن عملية التطور السريع في العلوم والتكنولوجيا وظهور وسائل تكنولوجية جديدة ،تحتاج إلـىتدريب عليها ،ليتسنى استخدامها بالشكل الصحيح.

 زيــادة فاعليــة المعلــم وايقافــه علــى أفضــل الســبل وأحــدث النظريــات التربويــة التــي تســاعده فــيتأدية مهامه.
وتري الباحثة أن مـن الهـداف المهمـة لعـداد المعلـم بصـفة عامـة هـو التـدريب علـى ممارسـة

مهارات وطرق التـدريس المختلفـة والمتطـورة وتنميـة اتجاهـات الطلبـة المعلمـين االيجابيـة نحـو هـذه
المهارات بحيث تنعكس اتجاهاته االيجابية نحو التالميذ وبالتالي تحقق الهداف المرجوة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
 المحور اِلول :الدراسات التي تناولت المدخل المنظومي.
 أوالً :الدراسات العربية.

 ثانياً :الدراسات اِلجنبية.

 تعقيب على الدراسات التي تناولت المدخل المنظومي.
 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي.
 أوالً :الدراسات العربية.

 ثانياً :الدراسات اِلجنبية.

 تعقيب على الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي.
 تعقيب عام على الدارسات السابقة.
 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة.
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة
يعرض هذا الفصل الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة الحالية والتي تهدف

إلى معرفة فاعلية برنامج مقترح في ضوء المدخل المنظومي لتنمية بعض مهارات التفكير
الرياضي لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر ،لذلك قامت الباحثة

باالطالع على العديد من الدراسات السابقة في هذا الميدان ،في محاولة للوقوف على الجهود
المبذولة في دراسة هذا المجال ،وتسهيال لإلفادة من هذه الدراسات ،قامت الباحثة بعرضها في

محورين رئيسيين:

المحور اِلول :دراسات تناولت المدخل المنظومي.
المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير الرياضي.

وقد قامت الباحثة بالتعقيب على هذه الدراسات حسب محاورها ،وفيما يلي عرض لهذه

الدراسات بحسب تسلسلها الزمني من الحدث إلى القدم.

وقد وجدت الباحثة دراسة وحيدة تربط بين المتغير المستقل (المدخل المنظومي) والمتغير

التابع (مهارات التفكير الرياضي) وهي:

دراسة أبو الحديد()2004

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية المهارات الساسية

لتالميذ المرحلة االبتدائية ،كما هدفت لمعرفة أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية مهارات

التفكير الرياضي لتالميذ المرحلة االبتدائية ،واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي
لتحديد أسس استخدام المدخل المنظومي في تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية ،كما

استخدمت المنهج التجريبي القائم على التجربة الواحدة ،وتم اختيار عينة البحث من ( )35طالبا
من طالب الصف الخامس االبتدائي.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة أداتي الدراسة وهما اختبار تحصيلي في

المهارات الساسية ،واختبار مهارات التفكير الرياضي ،وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل
برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير

الرياضي و لالختبار التحصيلي في المهارات الساسية لصالح المجموعة التجريبية.
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ونظ ار لعدم توافر دراسات تربط المتغيرين ببعض قامت الباحثة بعرض المتغيرين

منفصلين.

المحور اِلول :الدراسات التي تناولت المدخل المنظومي:
يهدف هذا المحور للتعرف إلى الدراسات التي تناولت المدخل المنظومي ،وكيفية
معالجتها لهذا الموضوع ،واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.
 -1دراسة حمد()2016
هدفت الدراسة إلى تطوير وحدة (علم الوراثة) في ضوء المدخل المنظومي وأثرها على

التحصيل واالتجاه نحو مادة العلوم الحياتية لدى طالبات الصف العاشر بغزة ،استخدمت الباحثة
المنهج شبه التجريبي ،حيث تم اختيار عينة قصدية من قبل الباحثة ،يبلغ عددها ( )68طالبة
من طالبات الصف العاشر من مدرسة نسيبة بنت كعب العليا (ب) للبنات في مديرية التربية
والتعليم شمال غزة ،وتم توزيعهم الي مجموعتين مجموعة ضابطة يبلغ عددها ( )34طالبة

درست باستخدام الطريقة االعتيادية ،وأخرى ضابطة درست باستخدام المدخل المنظومي في
تدريس وحدة الوراثة في مادة العلوم الحياتية؛ للفصل الدراسي الثاني لعام (2016 – 2015م).

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد دليل النشطة الطالبية ودليل المعلم

كأدوات مساعدة وقامت ببناء اختبار تحصيلي ومقياس اتجاه نحو مادة العلوم الحياتية ،وبعد
المعالجة االحصائية باستخدام اختبار (ت) ليجاد الفروق بين المجموعتين ومربع إيتا لحساب
حجم الثر.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي و مقياس االتجاه
نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية ،وقد أوصت الباحثة بضرورة تطبيق المدخل المنظومي

في المواد الدراسية المختلفة ،ومواكبة التطور الواسع لهذا السلوب.
 -2دراسة أحمد ()2015
هدفت الدراسة للتعرف إلى فعالية المدخل المنظومي في تنمية مهارات التفكير والعادات

العقلية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية في مادة الرياضيات بجمهورية مصر العربية ،استخدم

الباحث المنهج التجريبي على عينة الدراسة وهم ( )84تلميذا وتلميذة بالصف الثالث االبتدائي
بالقاهرة بمصر ،على مجموعتين ضابطة درست بالطريقة االعتيادية وتجريبية درست بالمدخل

المنظومي.
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ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت أدوات الدراسة المعدة من قبل الباحث لغراض الدراسة

الحالية وهي بصورة برنامج قائم على المدخل المنظومي للمجموعة التجريبية ،واستبيان خاصة
مهارات التفكير العليا ،واستبيان خاصة بالعادات العقلية ،واختبار تحصيلي في مادة الرياضيات
بالصف الثالث االبتدائي ،وبعد معالجة البيانات احصائيا بالتك اررات والمتوسطات الحسابية

واختبار (ت) ) (T-testمن خالل برنامج ).(SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

تالميذ المجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الستبيان
مهارات التفكير العليا واستبيان العادات العقلية واالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.
 -3دراسة نجيب ()2014
هدفت الدراسة للتعرف إلى فعالية المدخل المنظومي في تدريس الدراسات االجتماعية
على تنمية التحصيل لدى تالميذ المرحلة العدادية بجمهورية مصر العربية ،استخدم الباحث

المنهج التجريبي على عينة قصدية من طالب المرحلة االعدادية بمحافظة قنا ،وقسم العينة إلى
مجموعتين الولي تجريبية حيث درست بالمدخل المنظومي والخرى ضابطة درست بالطريقة

االعتيادية.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث ادوات الدراسة المعدة من قبل الباحث لغراض

الدراسة الحالية وهي بناء برنامج قائم على استخدام المدخل المنظومي في تدريس الدراسات

االجتماعية ،ودليل الطالب ،ودليل المعلم ،واختبار تحصيلي في وحدة اليابس والماء ،واختبار

موقف الحفاظ على الماء ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل والختبار مواقف
الحفاظ على المياه لصالح المجموعة التجريبية.
 -4دراسة سطوحي ()2013
هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم العلمية

وعمليات العلم لدي تالميذ الصف الول ثانوي بجمهورية مصر العربية ،واستخدمت الباحثة
المنهج شبه التجريبي على عينة من تالميذ مدرسة حفظ الخمار الثانوية المشتركية بمحافظة
المنيا بمصر حيث تكونت عينة البحث من ( )100تلميذا وتلميذة ،وقسمت إلى مجموعتين

ضابطة وتجريبية ،حيث درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة ،والتجريبية درست

المحتوي مصاغا وفقا للمدخل المنظومي.
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ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث كتاب الطالب وكتاب المعلم ،واختبار المفاهيم

العلمية ،واختبار عمليات العلم ،وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم
الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في كل من اختبار المفاهيم العلمية واختبار عمليات العلم

لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي ،وجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجات

المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم العلمية ودرجاتهم في اختبار عمليات العلم في القياس

البعدي ،مما بين فعالية المدخل المنظومي في التدريس.
 -5دراسة العبد ()2013
هدفت الدراسة إلى محاولة التعرف إلى فعالية المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم
التاريخية وبعض مهارات التفكير المنظومي لدى تالميذ المرحلة العدادية ،بجمهورية مصر

العربية ،استخدمت الباحثة المنهج التجريبي على عينة مكونة من ( )60تلميذا وتلميذة من تالميذ
المرحلة العدادية بمحافظة طنطا بمصر ،حيث قسمت إلى مجموعتين تجريبية درست بالمدخل
المنظومي ،وضابطة درست بالطريقة االعتيادية.

ولتحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد عدة أدوات وهي اختبار المفاهيم التاريخية،

واختبار مهارات التفكير المنظومي وتم تدريس الوحدة المعدة وفق المدخل المنظومي للمجموعة
التجريبية ،بينما اكتفت المجموعة الضابطة بدراسة مقرر التاريخ بالطريقة التقليدية ،تم حساب

القياسات القبلية والبعدية للمجموعتين وذلك باستخدام الساليب الحصائية والتك اررات والنسب

المئوية ،واختبار ) ،(T-testوبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية
(.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير المنظومي والختبار

المفاهيم التاريخية لصالح المجموعة التجريبية.
 -6دراسة عبد الحميد ()2013

هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر استخدام برنامج مقترح قائم على الوسائط الضابطة

بالبرامج بين المدخل المنظومي وخرائط المفاهيم في تدريس العلوم علي تنمية بعض مهارات
التفكير المنظومي لدى تالميذ المرحلة العدادية من فصول الول العدادي بمدرسة أبو رحاب

االعدادية المشتركة بمحافظة الفيوم بجمهورية مصر العربية ،واستخدم الباحث في المنهج
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التجريبي عينة عشوائية من طالب فصول الصف الول االعدادي بمدرسة ابو رحاب االعدادية

المشتركة بمحافظة الفيوم بمصر ،وقسمت إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد برنامج مقترح باستخدام الوسائط الفائقة،

واعداد خرائط مفاهيم المنظومة لوحدة التنوع والتكيف في الكائنات الحية ،ودليل للمعلم والمتعلم،
وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :فعالية دمج المدخل المنظومي وخرائط المفاهيم

في تدريس العلوم ،وجود عالقة قوية إيجابية ترابطية في فعالية التدريس بشكل عام باتحاد
المدخل المنظومي وخرائط المفاهيم.
 -7دراسة بنتن ()2012

هدفت الدراسة إلى تصميم وتدريس وحدة مقترحة باستخدام المدخل المنظومي ومعرفة
فعاليتها لتنمية مهارات التفكير العلمي الحياتية بالمنظورات وبالمواقف في الصف الثالث االبتدائي

بالسعودية .واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي ،تصميم المجموعة الواحدة على عينة عددها

( )21من دارسات الصف الثالث االبتدائي بمركز تعليم الكبيرات بمركز تعليم الكبيرات الثاني
والعشرين بمكة المكرمة ،في نهاية الفصل الدراسي الثاني لعام (2012/2011م).

ولتحقيق اهداف الدراسة اعدت الباحثة وحدة مقترحة منظوميه مدمجة فيها مهارات

التفكير العلمي الحياتية وهذه المهارات وهي :إدراك العالقات-تحليل المعلومات والخبرات-ضبط

المؤثرات-تفسير المنظومة او الموقف-تركيب المنظومة أو السلوك االدراكي للموقف .وعنوانها
(قضايا الرعاية الصحية الولية في البيئة المنزلية) ،واختبار التفكير العلمي بالمنظومات

المصورة ،واختبار التفكير العلمي بالمواقف ،واستخدمت اختبار(ت) ) ،(T-testواختبار تحليل
التباين الحادي للمجموعة الواحدة ،ومربع إيتا في تحليل البيانات ،وبعد معالجة البيانات

إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات

المنظومات في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار مهارات التفكير العلمي بالمنظومات لصالح
التطبيق البعدي ،وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطات درجات التطبيق البعدي في اختبار
المنظومات والمواقف في مهارات التفكير العلمي لصالح مهارة إدراك العالقات ومهارة السلوك

الدراكي.

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة الخذ بالمدخل المنظومي في تدريس قضايا

الرعاية الصحية الولية في البيئة المنزلية بمنهج العلوم واالقتصاد المنزلي لتنمية مهارات التفكير

العلمي لدى الدارسات بالكبيرات ،وادماج مهارات التفكير العلمي الحياتية مع محتوى الوحدة
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المقترحة المنظومية وفق الدراسات المعرفية للدارسات الكبيرات ،وبناء على اقتراح عينة الدراسة

بأن يتم تفعيل الوحدة المقترحة في برنامج تدريس يؤهلهن لالنخراط في العمل في قطاع الخدمات

في الجهات النسانية والمنازل.
 -8دراسة أحمد ()2012
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية المدخل المنظومي في تنمية التحصيل وبعض أنواع
الذكاءات في مادة العلوم واالتجاه نحو العلم ودراسة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس

االبتدائي ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي على عينة عشوائية من إحدى مدارس االسكندرية
عددها ( )94طالبا في العام الدراسي ( )2011 /2010م ،قسمت الى مجموعتين الولى
ضابطة عددها ( )38والخرى تجريبية عددها (.)56

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي لقياس الداء المعرفي،

ومقياس الذكاء البصري والطبيعي ،ومقياس االتجاه نحو العلم ودراسة العلوم ،بعد المعالجة

االحصائية من خالل برنامج ) (SPSSواالنحرافات المعيارية والمتوسطات واختبار (ت) (T-
)testومربع إيتا لحجم الثر.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعة التجريبية ومتوسطي درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي و لمقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة باستخدام المدخل المنظومي في التدريس للمراحل الساسية والعدادية

حيث أنه له أثر كبير في تنمية التحصيل وتنمية الذكاء البصري.
 -9دراسة علي ()2011

هدفت الدراسة للتعرف إلى مدى فعالية استخدام المدخل المنظومي في تدريس

الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير التأملي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بجمهورية مصر
العربية ،واستخدام الباحث المنهج التجريبي على عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي
بمحافظة الفيوم.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعادة صياغة محتوى الرياضيات للصف الرابع

االبتدائي في وجود المدخل المنظومي ،وأعد اختبار تحصيلي قبلي وبعدي واختبار التفكير

التأملي ،وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :فعالية المدخل المنظومي في تدريس

الرياضيات على تنمية التفكير التأملي و التحصيل لتالميذ الصف الرابع االبتدائي.
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 -10دراسة أبو حليمة ()2011
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية مهارات التدريس لدى

الطالبات المعلمات بكلية التربية في جامعة الزهر بمحافظة غزة بفلسطين ،اعتمدت الباحثة

المنهج التجريبي في دراستها على عينة مكونة من  28طالبة تخصص معلم صف مستوى رابع
والمسجالت لمساق تدريب ميداني في الفصل الدراسي الول من العام (2011/2010م).

ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة استبانة لتحديد مهارات التدريس التي تشعر الطالبة

المعلمة أنها بحاجة للتدريب عليها ،كذلك تم بناء محتوي التدريس ،يشمل دروس في مهارة
التدريس بشقيه النظري والتطبيقي وبناء اختبار مهارات التدريس ،وكذلك بطاقة مالحظة ،وبعد

معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى :وجود أثر إيجابي للمدخل المنظومي في تنمية مهارات التدريس

لدى الطالبات،

وأوصت الدراسة بضرورة االخذ بالمدخل المنظومي كأحد مداخل التعليم ،بوصفه أحد

الساليب الفعالة في تنمية مهارات التدريس ،وكذلك استخدام المدخل المنظومي في التدريس.
 -11دراسة الشوبكي ()2010

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير

البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر بمدينة غزة ،وقد استخدمت الباحثة المنهج
التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )68طالبة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة

زهرة المدائن الثانوية (أ) بمدينة غزة ،حيث وزعت العينة على مجموعتين إحداها تجريبية عددها

( )32طالبة ،والخرى ضابطة ويبلغ عددها ( )36طالبة.

ولتحقيق اهداف الدراسة قامت الباحثة ببناء دليل المعلم ،ودليل الطالب لدروس

موضوعي قوانين نيوتن في الحركة ،الشغل والطاقة من كتاب الصف الحادي عشر بالفصل
الدراسي الول ،كما تم بناء اختبار المفاهيم ،واختبار مهارات التفكير البصري ،وتم استخدام

اختبار (ت) ( ،)T-testوبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية

(.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم و الختبار مهارات التفكير
البصري لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة الخذ بالمدخل المنظومي كأحد مداخل التعليم.
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 -12دراسة زايد ()2009
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المدخل المنظومي في تدريس الحصاء على تنمية التفكير

االحصائي لدى تالميذ الصف الثالث العدادي بجمهورية مصر العربية ،واستخدم الباحث
المنهج التجريبي على عينة مقصودة من تالميذ الصف الثالث العدادي بمدرسة مصطفي كامل

العدادية الفصل الدراسي الثاني لعام (2009/2008م) ،بمحافظة القاهرة بمصر ،وعددهم
( )61تلميذا موزعة على مجموعتين إحداهما تجريبية درست الحصاء بالمدخل المنظومي
والخرى ضابطة درست االحصاء بالطريقة االعتيادية.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة المقررة واعادة صياغتها

باستخدام المدخل المنظومي ،وأعد دليل المتعلم ودليل المعلم ،واعداد اختبار مهارات التفكير

الحصائي ،وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا واضح بين متوسطي

درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار مهارات التفكير االحصائي لصالح المجموعة
التجريبية ،حجم أثر كبير ومهم تربويا الستخدام المدخل المنظومي في معالجة وحدة الحصاء
في تنمية مهارات التفكير الحصائي لدى تالميذ الصف الثالث العدادي.
 -13دراسة السرجاني ()2009
هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية المدخل المنظومي في تنمية كل من مهارات التفكير
الناقد واالبتكاري واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة العدادية بجمهورية مصر

العربية ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،تم اختبار عينة البحث من تالميذ الصف الثالث

العدادي بمحافظة طنطا بمصر ،حيث قسمت إلى مجموعتين ،مجموعة تجريبية درست
باستخدام المدخل المنظومي ،ومجموعة ضابطة درست باستخدام الطريقة االعتيادية.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار مهارات التفكير الناقد واالبتكاري،

وحددت مهارات التفكير الناقد الربع التي اشتملت عليها الدراسة (االستقراء-االستنتاج-تقويم

الحجج-المناقشات) ،وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية
(.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين أداء المجموعتين

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد واالبتكاري لصالح

المجموعة التجريبية ،فعالية المدخل المنظومي في تنمية مهارات التفكير الناقد واالبتكاري.
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 -14دراسة علي ()2009
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس االحتماالت لطالب

المرحلة االعدادية على زيادة التحصيل وتنمية التفكير الرياضي وخفض القلق الرياضي لديهم،
واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي على عينة عشوائية من طالب الصف الول عددها ()83

طالبا ،قسمت إلى مجموعتين ضابطة عددها ( )41طالبا من مدرسة الجالء العدادية بنين،
وتجريبية عددها ( )42طالبا من مدرسة الجامعة العدادية بنين.

ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث اختبار تحصيلي في وحدة االحتماالت ،واختبار

التفكير الرياضي لمهارات (االستقراء-االستنباط – التعبير بالرموز) ومقياس القلق الرياضي ،بعد

المعالجة الحصائية من خالل برنامج ) (SPSSوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ومعادلة إيتا لحجم االثر واختبار (ت).

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الرياضي لصالح

المجموعة التجريبية ،فعالية المدخل المنظومي في زيادة التحصيل وتنمية مهارات التفكير
الرياضي.

أوصت الدراسة بضرورة تضمين المدخل المنظومي ضمن مقرر طرق تدريس

الرياضيات بكليات التربية لمساعدة الطالب المعلمين على استيعاب فلسفة هذا المدخل ومميزاته

وطرق استخدامه ،وضرورة توصيل معلمي الرياضيات أثناء الخدمة إلى أهمية استخدام المدخل

المنظومي في تدريس بعض موضوعات الرياضيات.
 -15دراسة أحمد ()2008

هدفت الد ارسة إلى معرفة أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية التحصيل وعمليات

العلم والذكاء البصري والذكاء الطبيعي في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الول العدادي،
واتبعت الباحثة المنهج التجريبي على عينة عشوائية مكونة من ( )66تلميذة من تلميذات الصف

الول االعدادي بمدرسة السادات العدادية بنات بمحافظة السويس في العام الدراسي (– 2007

 )2008م ،حيث قسمت العينة إلى مجموعتين ضابطة عددها ( )33وتجريبية عددها (.)33

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيلي في الرياضيات ،اختبار

عمليات العلم الساسية والتكاملية ،ومقياس الذكاء البصري المكاني ومقياس الذكاء الطبيعي
وأعدت دليل المعلم ،وبعد المعالجة الحصائية من خالل برنامج )(SPSSوالساليب االحصائية

كالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) ).(T-test
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 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي والختبار عمليات

العلم لصالح المجموعة التجريبية ،وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء الطبيعي والبصري لصالح المجموعة

التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين قبل واثناء الخدمة على كيفية استخدام المدخل

المنظومي.

 -16دراسة أبو حاصل ()2008
هدفت الدراسة للتعرف إلى استخدام استراتيجية المدخل المنظومي في تنمية التحصيل

الدراسي وبيان فعاليته ومدى تعديل التطورات البديلة للمفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة علم

النسجة لدى المعلمات بكليات التربية بالسعودية ،واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي على عينة
عددها( )100طالبة من طالبات الفرقة الولي قسم الكيمياء بكليات التربية للمعلمات جامعة

الملك خالد بالسعودية ،قسمت على مجموعتين تجريبية عددها ( )50طالبة (تدرس وحدة علم
النسجة بالمدخل المنظومي) ،وأخرى ضابطة عددها ( )50طالبة (تدرس وحدة علم االنسجة
بالطريقة االعتيادية).

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار لتحديد التصورات البديلة ثنائي

الشق في وحدة علم النسجة ،وقامت بإعداد استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على المدخل

المنظومي في ضوء العصف الذهني والتعليم التعاوني ونموذج بوسنر للتغيير المفاهيمي ،واعدت

دليل لتدريس وحدة علم النسجة وفق االستراتيجية المقترحة ،ودليل للطالبة واختبار تحصيلي،

وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود عالقة ارتباطية بين التحصيل وتعديل

التصورات البديلة ،فعالية المدخل المنظومي في تنمية التحصيل الدراسي و في تعديل وتحديد

التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في االختبار البعدي.

وتوصي الدراسة بتدريب الطالبات المعلمات قبل الخدمة والمعلمات في اثناء الخدمة

على استخدام المدخل المنظومي في تدريس العلوم.
 -17دراسة المولد ()2007

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تنظيم وحدة في مقرر الحياء في ضوء المدخل المنظومي

وأثرها على التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني ثانوي علمي بمدينة مكة

المكرمة ،واتبعت الباحثة المنهج التجريبي على عينة عشوائية عددها ( )64طالبة من طالبات
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الصف الثاني ثانوي علمي بمدينة مكة المكرمة

في

الفصل الدراسي الول لعام

(2007/2006م) ،قسمت الي مجموعتين ،مجموعة ضابطة ودرست بالطريقة التقليدية وضمت
( )31طالبة ومجموعة تجريبية درست بطريقة بالمدخل المنظومي وضمت ( )33طالبة.

ولتحقيق أهداف الدراسة اختارت الباحثة تسع موضوعات في مقرر االحياء واعادت

تنظيمها منظوميا ،فقد أعدت الباحثة دليل إرشادي للموضوعات التسع المنظمة بطريقة المدخل

المنظومي للمعلم والطالب ،كما اعدت اختبار التفكير الناقد (قبلي وبعدي) ،واختبار تحصيلي
(قبلي وبعدي) ،وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
التفكير الناقد (معرفة االفتراضات ،التفسير ،تقويم المناقشات ،االستنباط ،االستنتاج) لصالح
المجموعة التجريبية ،وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند مستويات

الهداف المعرفية في تصنيف بلوم (التذكر ،الفهم ،التطبيق ،التحليل) لصالح المجموعة
التجريبية.

وأوصت الدراسة باالهتمام بتفعيل استخدام المدخل المنظومي في تدريس العلوم

الطبيعية.

 -18دراسة المالكي ()2006
هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس الهندسة المستوية
على التفكير الرياضي لدى طالب الرياضيات بالسعودية ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي على
عينة من طالب الرياضيات بكلية المعلمين بالطائف السعودية ،قسمهم إلى مجموعتين إحداهما

ضابطة درست الهندسة المستوية بالطريقة االعتيادية ،والخرى تجريبية درست الهندسة المستوية
بطريقة المدخل المنظومي.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بإعداد دليل منظومي لمحتوى وحدة الدائرة في

مقرر الهندسة المستوية والتحويالت ،وبناء اختبار في التفكير الرياضي ،وبعد معالجة البيانات

إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :فعالية المدخل المنظومي في تدريس الهندسة

المستوية على مهارات التفكير الرياضي الرئيسية الربع وهي (مهارة التعبير بالرموز-مهارة

البرهان -مهارة االستدالل -مهارة التصوير البصري المكاني) ،للوحدة المنظومية أثر مرتفع في
تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الرياضيات في كلية المعلمين بالطائف.
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أوصى الباحث بعقد دورات تدريبية وندوات للمهتمين بتدريس الرياضيات لتعريفهم

بالمدخل المنظومي ،واعادة تنظيم وصياغة محتوى مناهج الرياضيات بالتعليم العام والجامعي
بطريقة منظومية ،تضمين برامج إعداد المعلمين التدريب على صياغة المحتوى الرياضي بصورة

منظومية.

 -19دراسة نبهان ()2006
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فعالية المدخل المنظومي في تدريس العالقات واالقترانات

وأثره على التفكير في ضوء منهج الرياضيات لدي طالب الصف التاسع بقطاع غزة ،واستخدم
الباحث المنهج التجريبي على عينة الدراسة عددها ( )180طالبا من طالب الصف التاسع

الساسي بمدارس قطاع غزة ،وقسمت العينة إلى مجموعتين بالتساوي ضابطة وتجريبية وراعى
الباحث تكافؤ المجموعات.

ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اختبار تحصيلي حول العالقات واالقترانات،

واختبار التفكير المنظومي ،واستبانة آراء طالب المجموعة التجريبية حول منظومة المنهج

المعطى لهم ،وبعد معالجة البيانات إحصائيا من خالل برنامج الرزم الحصائية (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار
التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية ،وجود عالقة إيجابية عالية نحو استخدام المدخل

المنظومي والتفكير المنظومي في تنظيم منهج الرياضيات.

وأوصي الباحث بضرورة تدريب معلمي الصف التاسع والمراحل التعليمية الخرى على

كيفية استخدام المدخل المنظومي في تعليم وتعلم الرياضيات وضرورة إعداد مواد وطرق تتضمن

المدخل المنظومي وتضمينها في برامج إعداد المعلمين ليصل أثرها للطالب ويتعرف على أسسها
النظرية وطرق تطبيقها.

دراسات أجنبية:

 -1دراسة الهجايا )( AL Hajaya : 2012

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر المدخل المنظومي على تحصيل معرفة القراءة والكتابة

لدى طالب الصفوف الولى بالردن ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة تكونت من
( )45طالب وطالبة من طالب الصف الول في مدارس الردن لعام (2009/2008م)،
وقسمت العينة إلى مجموعتين ،مجموعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،ومجموعة تجريبية

درست بالمدخل المنظومي.
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ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد وتصميم المادة المقررة وفق المدخل

المنظومي ،وبناء اختبار تحصيلي للقراءة واختبار آخر تحصيلي للكتابة ،وبعد تحليل البيانات
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعادلة بيرسون ومربع إيتا لقياس حجم االثر ،من
خالل البرنامج االحصائي ).(SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار

التحصيلي للقراءة وللكتابة لصالح المجموعة التجريبية ،فعالية المدخل المنظومي في زيادة
التحصيل للقراءة والكتابة لدى طالب الصف الول.
 -2دراسة جون وهارمون )(Jones & Harmon, 2001

هدفت الدراسة إلى التعريف بالجزء الساسي للمدخل المنظومي في المدارس العليا
الثانوية ،وكيفية تعليم المواقع العنكبوتية الساسية وفق المدخل المنظومي ،واستخدم الباحثون

المنهج التجريبي على عينة من أربع مدارس من مدارس الثانوية ،وقسموا إلى مجموعتين ضابطة
درست المستويات الخمس من القواعد اللكترونية بالطريقة االعتيادية ،وتجريبية درست الخمس

مستويات من القواعد اللكترونية بالمدخل المنظومي.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون ببناء خمس مستويات من القواعد اللكترونية وفق

المدخل المنظومي ،واعداد اختبار تحصيلي ،وباستخدام الساليب الحصائية.

وتوصلت الد ارسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالبات المجموعة التجريبية ودرجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار
لصالح المجموعة التجريبية ،أن المدارس الربع استفادت من المدخل المنظومي في تنمية

المستويات الخمسة من تعليم المواقع العنكبوتية الساسية.

 التعقيب على المحور اِلول :الدراسات التي تناولت المدخل المنظومي:
 من حيث الهدف:
 تنوعت أهداف الدراسات السابقة التي تناولت المدخل المنظومي ،لقد هدفت معظمالدراسات السابقة للتعرف إلى أثر التدريس المنظومي على التحصيل كما في دراسة

حمد ( ،)2016ودراسة نجيب(،)2014ودراسة أحمد( ،)2012ودراسة بنتن(،)2012
ودراسة علي( )2011وغيرها.
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 بينما هدفت بعض دراسات المدخل المنظومي إلى معرفة أثره على تنمية المفاهيمكدراسة سطوحي( ،)2013ودراسة الشوبكي( ،)2010ودراسة العبد( )2013ذوات

المجموعتين التجريبية والضابطة.

 اهتمت بعض الدراسات ببناء برامج في ضوء المدخل المنظومي كما في دراسةأحمد( ،)2015ودراسة عبد الحميد( ،)2013ودراسة زايد( ،)2009بينما دراسة جون
هامون ) (Jonens & Hamon ,2001اهتمت بأثر برنامج محوسب.

وفي ضوء ما سبق تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرف إلى
فعالية برنامج في ضوء المدخل المنظومي.
 من حيث المنهج المستخدم:
 معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي وشبه التجريبي ذو المجموعتينالتجريبية والضابطة ،بينما أجرت دراستها بنتن( )2012على مجموعة واحدة.

واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي على مجموعة

واحدة.
 من حيث اِلدوات المستخدمة:
 استخدمت الدراسات السابقة جميعها اختبار إما مهاري أو تحصيلي قبلي وبعديحسب الدراسة مثل دراسة أحمد( ،)2015ودراسة سطوحي( ،)2013ودراسة عبد

الحميد( ،)2013ودراسة بنتن( )2012ودراسة الشوبكي( ،)2010دراسة الهجايا
( ،)AlHajaya ,2012ودراسة جون هامون (.)Jonens & Hamon ,2001

 ودراسات أخرى استخدمت بجانب االختبار مقياس الذكاء المكاني مثل دراسةأحمد( ،)2012ودراسة أحمد( ،)2008ومن الدراسات السابقة من استخدم بطاقة
مالحظة كدراسة أبو حليمة( )2011ومنها من استخدم استبانة بجانب االختبار مثل

دراسة أحمد( ،)2015ودراسة أبو حليمة(.)2011

وتتفق هذه الدراسة مع جميع الدراسات التي استخدمت االختبار القبلي والبعدي،
وبشكل خاص مع دراسة أبو حليمة( ،)2011حيث استخدمت بطاقة مالحظة بجانب

االختبار.

وتختلف هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها ورشة عمل لتحديد

مهارات التفكير الرياضي.
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 من حيث عينة الدراسة:
 تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،منها ما تم تطبيقه فيالمرحلة الساسية الدنيا كدراسة أحمد( ،)2015دراسة علي( ،)2011دراسة الهجايا
).(AlHajaya ,2012

 من الدراسات ما طبقت على المرحلة الساسية العليا كدراسة حمد ( ،)2016ودراسةنجيب( ،)2014ودراسة عبد الحميد ( ،)2013ومنها على المرحلة الثانوية كدراسة

الشوبكي( ،)2010أبو حاصل( ،)2008ومنها على المرحلة الجامعية كدراسة أبو
حليمة( ،)2011ودراسة المالكي(.)2006

واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أبو حليمة( )2011فيما أنها على برنامج تدريبي
وأجرت دراستها على مجموعة واحدة ،وعلى المرحلة الجامعية.
 من حيث اِلساليب اإلحصائية المستخدمة:
 تنوعت الساليب الحصائية المستخدمة في معالجات الدراسات السابقة ومنها اختبار(ت) ،ومربع إيتا لقياس حجم الثر وتحليل التباين المصاحب ومعادلة الكسب لبالك.
وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت اختبار (ت) ومربع إيتا ومعادلة

الكسب لبالك ،وتختلف مع الدراسات التي استخدمت تحليل التباين المصاحب.
 من حيث النتائج:

 اتفقت نتائج معظم الدراسات السابقة على استخدام المدخل المنظومي في تنميةالتحصيل وتنمية المفاهيم والمهارات للتفكير الرياضي والتأملي والبصري

الشوبكي( ،)2010المالكي( ،)2006أبو حليمة(.)2011

 أثبتت هذه الدراسات أن المدخل المنظومي له نتائج إيجابية على التحصيل وتنميةالمفاهيم ،وأشارت النتائج بالفعالية اليجابية والثر الكبير لهذه البرامج على متغيرات

الدراسة.

وفي ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسات السابقة تم صياغة فروض الدراسة.
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المحور الثاني :الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي:
يهدف هذا المحور للتعرف إلى الدراسات التي تناولت التفكير الرياضي ،وكيفية معالجتها

لهذا الموضوع ،واالستفادة من مناهجها وأدواتها ونتائجها وتوصياتها.

 -1دراسة أبو صرصور ()2014

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية توظيف نموذج ويتلى في تنمية بعض مهارات التفكير

الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات الصف السادس بغزة ،استخدمت الباحثة
المنهج شبه التجريبي ،على عينة عددها ( )86طالبة من طالبات الصف السادس من مدرسة

دير البلح العدادية (أ) ،وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية عددها ( )43وضابطة

عددها(.)43

ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة اختبار مهارات التفكير الرياضي على المهارات

(االستقراء – التعميم -حل المسألة – التمثيل الهندسي) ،ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات،
بعد المعالجة الحصائية من خالل اختبار (ت) للفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في

االختبار القبلي البعدي ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :فاعلية نموذج ويتلى في تنمية مهارات التفكير

الرياضي و في تنمية االتجاهات نحو الرياضيات.

وأوصت الباحثة باالهتمام بتعليم مهارات التفكير ودمجها في المنهج المدرسي في

المرحلة الساسية.
 -2دراسة عطار ()2013
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام برنامج الكورت ) (CORTتقنيا في تنمية

مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات في مدينة مكة
المكرمة ،واستخدمت الباحثة المنهج شبه تجريبي ،على عينة تكونت من ( )80طالبة من
طالبات الصف الثاني المتوسط في مدينة مكة المكرمة ،قسمت إلى مجموعتين ضابطة

عددها( )40طالبة درست وحدة االحتماالت في الرياضيات بالطريقة االعتيادية ،وتجريبية
عددها( )40طالبة درست برنامج الكورت على وحدة االحتماالت.

ولتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة اختبار مهارات التفكير الرياضي للمهارات

(استنتاج ،استقراء ،تعميم ،نمذجة ،تخمين ،ترميز) قبلي وبعدي ،وبعد معالجة البيانات احصائيا
من خالل برنامج (.)SPSS
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وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لكل مهارة من مهارات التفكير
الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
 -3دراسة العيلة ()2012
هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر برنامج مقترح قائم على أنماط التعليم لتنمية مهارات
التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع الساسي بمحافظة غزة ،واستخدمت الباحثة المنهج

التجريبي على عينة من طالبات الصف الرابع االساسي بمدارس وكالة الغوث الدولية للعام

الدراسي ( ،)2012-2011حيث بلغ عددها ( )12010طالبة ،بلغت عينة الدراسة ()75
طالبة ،وقسمت إلى مجموعتين ضابطة وبلغ عددها ( )37طالبة ،وتجريبية وبلغ عددها ()38

طالبة.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة لنماط التعليم ،وقامت ببناء برنامج

مقترح قائم على انماط التعليم على وحدتي الضرب والقسمة ،واعداد اختبار مهارات التفكير

الرياضي (استقراء  /استنتاج  /نمذجة  /التعبير بالرموز  /تخميين  /تفكير منطقي) ،واستخدمت

الساليب الحصائية لتحليل البيانات وهي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب

المئوية واختبار ت) ،(T-testومربع إيتا ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج
(.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهن في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي
الختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،وجود أثر كبير للبرنامج المقترح على

تنمية مهارات التفكير الرياضي.

وأوصت الباحثة بضرورة تركيز مناهج الرياضيات في المرحلة الساسية على تنمية

مهارات التفكير الرياضي وتدريب معلمي الرياضيات على كيفية تطوير مهارات التفكير الرياضي

لدى الطالب.

 -4دراسة أبو رومية ()2012
هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر استخدام استراتيجية سكمان في تنمية بعض مهارات

التفكير الرياضي لدى طالب الصف الحادي عشر آداب بغزة ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي
على عينية قصدية من طلبة الصف الحادي عشر لفرع العلوم النسانية في مدارس الحكومة

بمحافظة خانيونس الفصل الدراسي الثاني لعام  2011/2010بقطاع غزة ،بلغت ( )66طالبا
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وقسموا إلى مجموعتين ضابطة (درست الوحدة الدراسية بالطريقة االعتيادية بلغت ( )33واخرى
تجريبية (درست الوحدة الدراسية المعدة باستخدام استراتيجية سكمان) بلغت (.)33

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار يتعلق ببعض مهارات التفكير الرياضي

وهو يحتوي على ( )30فقرة موزعة في ستة مجاالت (االستقراء ،االستقصاء ،االستنتاج ،المنحى
العالقي ،حل المسألة ،التعبير بالرموز) ،واعداد وحدة استخدام استراتيجية سكمان ،واستخدم
الباحث التك اررات والمتوسطات الحسابية ،والنسب المئوية ،واختبار (ت) (( T-testواختبار مان

وتني ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالب المجموعتين التجربة والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنمية بعض مهرات التفكير
الرياضي لصالح طالب المجموعة التجربة ،وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

الطالب (منخفضي-مرتفعي) التحصيل في المجموعتين التجربة والضابطة في التطبيق البعدي
الختبار تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لصالح طالب المجموعة التجريبية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز استراتيجيات التدريس التي تنمي مهارات التفكير الرياضي

لدى الطلبة وذلك كاستراتيجية سكمان وغيرها.
 -5دراسة عبد العزيز ()2012

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برمجية قائمة على نموذج التعليم البنائي في تنمية مهارات

التفكير الرياضي لمادة الحصاء لدى طالب المرحلة الثانوية التجارية ،واتبعت الباحثة المنهج

شبه التجريبي على عينة عشوائية من مدرسة الفنية المتقدمة التجارية بالقصر العيني بالقاهرة

عددها ( )60طالب وطالبة ،قسمت العينة الى مجموعتين الولى تجريبية عددها ( )30طالب

وطالبة والثانية ضابطة عددها ( )30طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني لعام – 2010

 2011م.

لتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة برمجية قائمة على نموذج التعلم البنائي واختبار

التفكير الرياضي (استنباط – استقراء – إدراك عالقات) لتطبيقه على الطالب والطالبات ،وبعد
معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنمية بعض مهارات التفكير

الرياضي لصالح طالب المجموعة التجريبية ،أن التعليم البنائي السلوب المثل لتنمية مهارات
التفكير الرياضي.
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وأوصت الدراسة بضرورة زيادة االهتمام بالتفكير الرياضي لدى التالميذ ومحاولة تنميته

بكل الطرق ،ضرورة إعداد دورات تدريبية للمعلمين على استخدام التعليم البنائي في المنهج
الدراسي.
 -6دراسة نجم ()2012

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريس مقترح لتنمية التفكير الرياضي في
التحصيل المباشر والمؤهل (االحتفاظ) في الرياضيات لدى طلبة الصف السابع الساسي في

مدينة دمشق.

استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة الد ارسة تكونت من ( )182طالبا وطالبة من

طلبة الصف السابع الساسي موزعين على أربع شعب شعبتان للذكور أحدهما تجريبية والخرى

ضابطة وشعبتان لإلناث أحدهما تجريبية والخرى ضابطة حيث درست المجموعات التجريبية
البرنامج التدريبي الذي هدف إلى تنمية أنماط التفكير الرياضي اآلتية (:االستقراء واالستنتاج
والبرهان الرياضي ،والتفكير المنطقي ،التعليل والتبرير (السببية) وحل المسألة الرياضية

الكالمية) ،بينما درست المجموعات الضابطة الكتاب المدرسي ،الطريقة االعتيادية ،ولتحقيق
هدف الدراسة استخدم الباحث أداة القياس المتمثلة في االختبار التحصيلي الرياضي ،وبعد

معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي الرياضي
لصالح طالب المجموعة التجريبية ،الثر اليجابي للبرنامج التدريبي المقترح لتنمية التفكير
الرياضي في تحسين التحصيل المباشر والمؤجل (االحتفاظ) في الرياضيات ،وذلك لدى كل من

طلبة الذكور والناث ،وتفوقه في ذلك على الطريقة االعتيادية في التدريس.
 -7دراسة سليم ()2012

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية الخطوات السبع ،في تنمية بعض

مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن الساسي بغزة.

استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،ولغراض هذه الدراسة تم اختيار عينة تتكون من ()85

طالبة من طالبات الصف الثامن من مدرسة بنات البريج االعدادية "أ" ،حيث تم اختيار العينة
قصدية تتكون من شعبتين إحداهما تمثل المجموعة التجريبية وتتكون من ( )43طالبة ،والخرى
تمثل المجموعة الضابطة وتتكون من ( )41طالبة.

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بتطبيق اختبار السيطرة الدماغية ،وتطبيق

استراتيجية الخطوات السبع على المجموعة التجريبية ،ثم أعدت الباحثة قائمة اختبار مهارات
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التفكير الرياضي وفقا لجدول مواصفات مهارات التفكير الرياضي (االستقراء ،التعبير بالرموز،
القياس ،االستنتاج ،الرسم) ،تم إعداده للوحدة الثانية في الهندسة الفصل الدراسي الول ،وبعد

معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعتين التجريبية والضابطة الختبار مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الجانب اليمن

المسيطر على الدماغ لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
 -8دراسة العتال ()2011

هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج مقترح قائم على التواصل في تنمية بعض
مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصف السابع الساسي بغزة ،واستخدم الباحث المنهج
التجريبي على عينة من طالب الصف السابع في مدرسة عبد اهلل صيام خالل عام

(2011/2010م) بمدينة غزة مكونة في ( )60طالبا ،موزعين على مجموعتين بالتساوي
أحداهما ضابطة والخرى تجريبية.

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث ببناء برنامج قائم على التواصل واستخدام اختبار

التفكير الرياضي القبلي والبعدي على العينة المذكورة ،واستخدم اختبار ( )T-Testواختبار (مان

– وتني) ،واستخدم مربع إيتا للتأكد من حجم الثر الناتج للمعالجة الحصائية ،وبعد معالجة
البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي لصالح
طالب المجموعة التجريبية ،وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات الطالب مرتفعي

التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار

التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،فاعلية البرنامج المقترح القائم على التواصل
الرياضي في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي.

 -9دراسة أبو الهطل ()2011

هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تدريس الرياضيات

على تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن الساسي واتجاهاتهن نحوها بغزة،

واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة حجمها ( )80طالبة من طالبات مدرسة الشاطئ
العدادية (ب) ،وقسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درست محتوى الهندسة باستخدام
برنامج تعليمي محوسب ،والخرى درست محتوى الهندسة بالطريقة االعتيادية.

72

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار التفكير الرياضي ،ومقياس االتجاه

نحو تعلم الرياضيات قبليا وبعديا ،وباستخدام البرنامج الحصائي ( )spssوالتك اررات الحسابية
والنسب المئوية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكير

الرياضي و االتجاه نحو مادة الرياضيات في القياس البعدي لصالح طالبات المجموعة التجريبية،
وجود فاعلية كبيرة للبرنامج المحوسب في تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن

الساسي.

وأوصى الباحث بتصميم وتنظيم كتب الرياضيات في ضوء مهارات التفكير الرياضي،

إثراء كل موضوع من موضوعات الرياضيات بتدريبات تنمي مهارات التفكير الرياضي.
 -10دراسة محمد ()2011
هدفت الدراسة للتعرف إلى أثر استخدام برنامج قائم على النظم الخبيرة الكمبيوترية على

تنمية التحصيل المعرفي ومهارات التفكير الرياضي لدى تالميذ الصف الول العدادي بمصر،
وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي القائم على مجموعتين وقد اختار الباحث فصلين من

إحدى المدارس التابعة لدارة سوهاج التعليمية حيث اعتبرت هذه المدرسة هي مجتمع الدراسة،

وقد اختارها الباحث قصديا لتوافر عدد من أجهزة الحواسيب فيها  ،فقد تم التطبيق في الفصل

الدراسي الثاني للعام(2010/2009م ) للصف الول العدادي والتي اشتملت على مهارات
التفكير الرياضي ( االستقراء  -الفهم  -التطبيق  -حل المشكالت) ،واقتصرت الدراسة على

وحدة الهندسة في كتاب الرياضيات – وقسم العينة على مجموعتين المجموعة التجريبية التي
تدرس دروس المثلث باستخدام البرنامج القائم على النظم الخبيرة الكمبيوترية ،المجموعة الضابطة

التي تدرس تلك الدروس بالطريقة المعتادة.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث في دراسته الدوات التالية :اختبار التحصيل

المعرفي في دروس المثلث للصف الول العدادي ،واختبار التفكير الرياضي ،وبعد معالجة
البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات

تالميذ المجموعة التجريبية التي تدرس دروس المثلث باستخدام البرنامج القائم على النظم الخبيرة

الكمبيوترية ومتوسط طالب المجموعة الضابطة التي تدرس تلك الدروس بالطريقة المعتادة في
التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير لصالح المجموعة التجريبية ،وجود أثر كبير للبرنامج

القائم على النظم الخبيرة الكمبيوترية على تنمية مهارات التفكير لدى طالب المجموعة التجريبية.
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وأوصت الدراسة بضرورة أن تبنى مناهج الرياضيات عامة والهندسة خاصة بحيث

تساعد على تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى التالميذ .وضرورة تدريب بعض معلمي
الرياضيات الحاليين على استخدام النظم الخبيرة الكمبيوترية ،والطرق المتنوعة لتنمية مهارات

التفكير الرياضي لدى التالميذ.

 -11دراسة البالونة ()2010
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استراتيجية التقويم القائم على الداء في تنمية التفكير

الرياضي والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة نابلس ،واستخدم
الباحث المنهج التجريبي على عينة عددها ( )74طالبة مكونة من طالبات الصف الول الثانوي

العلمي ،بمدرسة مأدبا في محافظة نابلس خالل الفصل الول في العام الدراسي ،2010/2009
حيث تكون المجموعة التجريبي من ( )38طالبة ،والضابطة من (.)36

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث لجمع البيانات اختبار التفكير الرياضي وقد

صنف مهارات التفكير الرياضي إلى (استقراء ،استنتاج ،تعميم ،التعبير بالرموز ،التفكير

المنطقي ،التخمين ،النمذجة) ،واختبار حل المشكالت ،واستخدم الباحث اختبار (ت) ((T-test
والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لتحليل البيانات إحصائيا ،وبعد معالجة البيانات احصائيا

من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعة التجريبية والضابطة في تطبيق اختبار التفكير الرياضي و اختبار حل المشكالت

لصالح المجموعة التجريبية.

وأوصى الباحث بضرورة تدريب المعلمين والتنويع في التدريبات والواجبات المنزلية

لتشمل مهارات ادائية تضع الطالب في مواقف ومشكالت حياتية.
 -12دراسة حمش ()2010

هدفت الدراسة إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدي طلبة

الصف التاسع بمدينة غزة ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي على عينة عشوائية

عنقودية مكونة من ( )134طالبا وطالبة.

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبارين وهما :اختبار السيطرة الدماغية،

واختبار أنماط التفكير (االستداللي – البصري-االبداعي-الناقد) ،وتم عرضها على عينة
الدراسة ،واستخدمت الباحثة لمعالجة البيانات والحصول على النتائج عدد من الساليب
الحصائية منها التك اررات ،والنسب المئوية ،واختبار (ت) ،واختبار تحليل التباين الثنائي

( ،)Two-Way-Anovaوبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS
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وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :أن التفكير البصري نسبته المئوية أعلى نسبة

في مستويات التفكير على عكس التفكير البداعي فهو أقل نسبة في مستويات التفكير ،ال توجد

عالقة ارتباطية بين أنماط التفكير الرياضي والسيطرة الدماغية للجانب اليمن أو اليسر ،وجود

فرق دال إحصائيا في أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف التاسع الساسي تعزى لمتغير
الجنس (ذكور-إناث) لصالح الناث.

وأوصت الباحثة بضرورة إدخال مجال التفكير البصري واالستداللي والناقد والبداعي في

منهج الرياضيات ليشبع حاجات الطلبة على اختالف مستوياتهم العقلية وميولهم.
 -13عبد القادر ()2010

هدفت الدراسة للتعرف إلى فعالية برنامج مقترح لتنمية المهارات الجبرية والتفكير

الرياضي لدى طلبة الصف السابع الساسي بمحافظات غزة ،وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي
حيث تكونت عينة الدراسة من ( )93طالبة من مدرسة العائشية الساسية بالمنطقة الوسطي وتم

تقسيمها لمجموعتين (ضابطة-تجريبية) حيث درست المجموعة التجريبية بالبرنامج المقترح بينما

درست المجموعة الضابطة بالطريقة العادية.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث الدوات التالية :اختبار المهارات الجبرية،

اختبار التفكير الرياضي والذي اشتمل على المهارات( :استقراء ،استنباط ،التعبير بالرموز،
النمذجة ،التخمين ،البرهان الرياضي ،اختبار الشكال المتضمنة) ،وبعد معالجة البيانات
احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين درجات طالبات

المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار المهارات الجبرية و الختبار التفكير

الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف نتائج الدراسة الحالية من قبل القائمين على برامج

تدريب المعلمين ،حيث يوجه االهتمام إلى رفع كفايات معلمي الرياضيات في كيفية تنمية

المهارات الجبرية والتفكير الرياضي لدى الطلبة ،واالهتمام بها.
 -14د ارسة اِلغا ()2009

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض

مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر علمي ،واستخدم
الباحث المنهج التجريبي على عينة مكونة من ( )60طالب من طالب للصف الحادي عشر
علمي بمدرسة هارون الرشيد الثانوية للبنين في محافظة خانيونس خالل العام الدراسي

(2009/2008م) ،حيث تكونت المجموعة التجربة في ( )30طالبا ،والضابطة في ( )30طالبا.
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ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث لجمع البيانات اختبار السيطرة الدماغية واختبار

مهارات التفكير الرياضي ،واستخدم الساليب الحصائية من تك اررات ومتوسطات ونسب مئوية
واختبار (ت) (  ،) T-testواختبار (مان ويتني) ،واختبار (كروسكال -ويلس) ،وبعد معالجة

البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي

درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنمية بعض مهارات التفكير

الرياضي.

وأوصت الدراسة باستخدام مهارات أخرى من مهارات التفكير الرياضي والعمل على

تنميتها ،وتعزيز استراتيجيات التدريس التي تنمي مهارات التفكير الرياضي.
 -15دراسة الرويشد والعجمي ()2009

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية تدريس بعض استراتيجيات حل المشكالت الرياضية في

تنمية التحصيل والتفكير الرياضي والمعتقدات نحو حل المشكلة الرياضية لدى تلميذات الصف

الخامس بدولة الكويت.

استخدم الباحثتان المنهج التجريبي على عينة عددها( )39تلميذة من تلميذات الصف الخامس

بمدرسة اشبيلية االبتدائية من منطقة العاصمة التعليمية بدولة الكويت ،حيث تكونت المجموعة
التجريبية من ( )20تلميذة ،والضابطة من( )19تلميذة.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان اختبار التحصيل واختيار مهارات التفكير

وباستخدام أساليب المعالجة الحصائية التك اررات والنسب المئوية واختبار (ت) ) ،)T-testوبعد
معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل و الختبار مهارات التفكير

في مادة الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.
 -16دراسة حمادة ()2009

هدفت الدراسة الى معرفة أثر استخدام التدريس التبادلي في تنمية التفكير الرياضي،

والتواصل الرياضي بالمرحلة االعدادية في ضوء بعض معايير الرياضيات المدرسية للصف

الثاني العدادي ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة مكونة من ( )68طالب وطالبة
بأحد مدارس أسيوط للعام الدراسي (2008/2007م) بجمهورية مصر العربية ،وتم تقسيمهم إلى

مجموعتين تجريبية وضابطة بالتساوي.
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ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار التفكير الرياضي لقياس مهارة

االستدالل والبرهنة ،واختبار لقياس مهارة الكتابة الرياضية ،وبعد تحليل النتائج إحصائيا باستخدام
اختبار (ت) ) )T-testللتعرف على مستوى داللة الفروق ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من

خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات

المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الرياضي و الختبار قياس

مهارة الكتابة الرياضية لصالح المجموعة التجريبية.
 -17دراسة القيسي ()2008

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام االستقصاء الرياضي في التحصيل التفكير

الرياضي لدى طلبة المرحلة الساسية في الردن ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي على عينة
من طالب الصف الثامن الساسي في مدرسة عمر بن الخطاب الساسية في الردن عددها

( )68طالب وطالبة ،وقسمها إلى مجموعتين تجريبية درست المادة الدراسية باالستقصاء
الرياضي ،وضابطة درست المادة الدراسية بالطريقة االعتيادية.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار تحصيلي ،واختبار للتفكير الرياضي

واشتمل على عدة مهارات هي (االستقراء ،االستنتاج ،التعبير بالرموز ،النمذجة ،البرهان
الرياضي ،حل المسألة الرياضية) ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار
التحصيل الرياضي والختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
 -18دراسة المقاطي()2006
هدفت الدراسة إلى تحديد مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الرياضيات للصف
الول المتوسط والتعرف على أهمية كل مهارة الالزم امتالكها لطالبات الصف الول متوسط في

رياضيات من وجهة نظر معلمات الرياضيات في السعودية ،واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي

المسحي على عينة عددها  200معلمة من معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمدينة مكة
المكرمة.

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة ،وبناء اختبار مهارات التفكير

الرياضي الربع (التعبير بالرموز ،االستنباط ،التصور البصري ،البرهان الرياضي) ،وبعد معالجة

البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS
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وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :مهارة التعبير بالرموز ومهارات االستنباط

والتصوير البصري والبرهان الرياضي مهمة بدرجة عالية لطالبات رياضيات الصف الول.

وأوصت الدراسة بضرورة تضمين برامج إعداد المعلمين "التدريب على مهارات التفكير

الرياضي" ،توثيق الصلة بين كليات التربية بالجامعات ومراكز التطوير التربوي في و ازرة التربية
والتعليم لالهتمام بمهارات المعلمات الخاصة بمهارات التفكير الرياضي.
 -19دراسة الخطيب ()2006
هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في

تنمية التفكير الرياضي ،واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع الساسي في

الردن ،وتبنت الدراسة المنهج التجريبي ،تكونت عينة الدراسة من ( )104طالب في الصف
السابع الساسي بالردن ،قسموا إلى مجموعتين ،إحداهما تجريبية درست باستخدام استراتيجية
تدريسية قائمة على حل المشكالت ثم إعادة صياغة محتوى رياضي لوحدتين دراستين

(المعادالت وحلها ،المساحات والحجوم) استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت،

ثم تدريب معلم على التدريب باستخدام هذه االستراتيجية ،والخرى ضابطة درست بالطريقة
االعتيادية.

ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء اختبار مهارات التفكير الرياضي ،واستخدم المتوسطات

الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج

(.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار

التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،عدم وجود يوجد فرق دال إحصائيا في التفكير
الرياضي تعزى للتفاعل بين استراتيجية التدريس والمستوى التحصيلي.

الدراسات اِلجنبية:
 -1دراسة هادسون وآخرون )(Hudson & Others , 2015

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير الرياضي

في منهاج الرياضيات السكتلندي لدى معلمي المرحلة االبتدائية ،واستخدم الباحثون المنهج
التجريبي على عينة من معلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية في شمال شرق اسكتلندا للعام

(2012 / 2011م) ،وعددهم ( )24معلم.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون ببناء البرنامج التدريبي واثراء المنهج السكتلندي به

وهذا يتضمن انشطة وأبحاث تعزيزية ومقابالت واستطالعات ومالحظات ومنتديات للنقاش في
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بيئة النترنت ،وبناء اختبار التفكير الرياضي حسب المنهج السكتلندي ،وبعد معالجة البيانات

احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :فعالية البرنامج التدريبي في تنمية التفكير

الرياضي وتقبل الطالب لمنهاج الرياضيات أكثر من ذي قبل.

وأوصت بتسليط الضوء على طرق واستراتيجيات غير مجدية يستخدمها المعلمين.
 -2دراسة كرادج )(Kradage ,2009

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام أسلوب التحليل للمشكالت في البيئات التي

تدعمها التكنولوجيا على تنمية التفكير الرياضي لدي الطالب ،واستخدم الباحث المنهج التجريبي
على عينة مكونة من خمس طالب من الثانوية في تركيا.

ولتحقيق هدف الدراسة تم تحديد خطوات أسلوب التحليل واعداد عدد من المشكالت

الرياضية في بيئات الكمبيوتر ،واعداد اختبار التفكير الرياضي خاص بالمرحلة الثانوية ،وبعد

معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج (.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :وجود أثر كبير الستخدام أسلوب التحليل

والتفسير في بيئات تكنولوجية لدى الطالب على تنمية التفكير الرياضي لديهم.
 -3دراسة كاثلين وآن ()Kathleen & Ann , 2001

هدفت الدراسة إلى تحسين مهارات التفكير الرياضي للطالب من خالل تحسين المفردات
الرياضية والعمليات العددية ،واستخدم الباحثان المنهج التجريبي على عينة تكونت من مجموعتين

من الطالب ،المجموعة الولى من طالب الصف التاسع المرحلة العدادية والتعليم العام بمدرسة
ضمن طبقة متوسطة لجالية ريفية ،والمجموعة الثانية من طالب الصف التاسع من المرحلة

العدادية من التعليم الخاص بمدرسة ضمن طبقة متوسطة لجالية حضرية.

ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بإضافة واثراء قاموس للمفردات الرياضية للمنهاج

المقرر ،واختبار في التفكير الرياضي ،وبعد معالجة البيانات احصائيا من خالل برنامج

(.)SPSS

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية :زيادة قدرات الطالب على االستخدام الصحيح

للمفردات الرياضية في جمل مجردة ،إثبات أجزاء المعادالت الرياضية ،زيادة قدرة الطالب التي
تؤهلهم لكمال المشكالت اللفظية وعنونة إجاباتهم وتحديد العملية المطلوبة لحل المشكلة.
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 التعقيب على المحور الثاني :الدراسات السابقة التي تناولت التفكير الرياضي:
 من حيث الهدف:
 بالرغم من أن الدراسات السابقة تحدثت بمجملها عن التفكير الرياضي ،إال أنهااختلفت في أهدافها ،فبعض الدراسات بينت أثر استراتيجية أو أسلوب في تنمية

مهارات التفكير الرياضي كما في دراسة أبو صرصور( ،)2014ودراسة

العطار( ،)2013ودراسة أبو رومية ( ،)2012ودراسة كرادج .(Kradage ,
)2009

 وبينت بعض الدراسات أثر برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير الرياضي كدراسةالعيلة( ،)2012ودراسة العتال( ،)2011ودراسة عبد القادر(.)2010

 -في حين أن بعض الدراسات بينت أثر برامج معتمدة على الحاسوب في تنمية مهارات

التفكير الرياضي كدراسة عطار( ،)2013ودراسة عبد العزيز( ،)2012ودراسة أبو

الهطل( ،)2011ودراسة روبين ) ،(Robin , 2004ودراسة محمد(.)2011

 بينما هدفت دراسة نجم( ،)2011ودراسة محمد( ،)2011ودراسة هادسون وآخرون)  (Hudson & Others ,2015إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية
التفكير المؤجل.

وفي ضوء ما سبق تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي هدفت إلى
تنمية التفكير الرياضي باستخدام برنامج تدريبي مقترح ،وتختلف مع الدراسات التي
استخدمت استراتيجية التفكير.
 من حيث المنهج المستخدم:
 معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج شبه التجريبي أو المنهج التجريبي. بينما استخدمت دراسة حمش( ،)2010ودراسة المقاطي( ،)2006المنهج الوصفيالتحليلي.

وتشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنهج شبه التجريبي ذو
المجموعة الواحدة مع القياس القبلي والبعدي.
 من حيث اِلدوات المستخدمة:
 بالنسبة للدوات البحثية التي استخدمت في الدراسات السابقة جميعها استخدمتاختبار مهارات تفكير تنوعت حسب مادة الدراسة مثل دراسة عطار( ،)2013ودراسة
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أبو رومية( ،)2012ودراسة عبد العزيز( ،)2012ودراسة نجم( ،)2012دراسة كاثلين
وآن ( ،)Kathleen & Ann ، 2001ودراسةدراسة (.)Robin, 2004

 -كما يوجد دراسات أخرى استخدمت إلى جانب اختبار مهرات التفكير مقياس االتجاه

مثل دراسة أبو صرصور( ،)2014ومنها استخدم بطاقة مالحظة كدراسة كرادج

( ،)Kradage , 2009ومنها استخدم استبانة كدراسة المقاطي( ،)2006ودراسة

العيلة(.)2012

وتتفق هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في كونها استخدمت اختبار

مهارات التفكير القبلي والبعدي ،وتتفق بشكل خاص مع دراسة كرادج ( Kradage ,
 )2009الستخدامها بطاقة المالحظة.

وتختلف هذه الدراسة مع جميع الدراسات كونها استخدمت ورشة عمل لتحديد

مهارات التفكير.
 من حيث عينة الدراسة:
 تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة ،منها ما تم تطبيقه فيالمرحلة الساسية الدنيا كدراسة القيسي( ،)2008ودراسة العيلة(.)2012

 وبعضها تم تطبيقه على المرحلة الساسية العليا كدراسة سليم( ،)2012ودراسةنجم( ،)2012ودراسة المقاطي( ،)2006ودراسة الرويشد والعجمي( ،)2009ودراسة

العتال( ،)2011ودراسة أبو الهطل(.)2011

 ومنها ما طبق على المرحلة الثانوية كدراسة البالونة( ،)2010ودراسةالغا( ،)2009ودراسة أبو رمية( ،)2012دراسة عبد العزيز(.)2012

تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة هادسون وآخرون )(Hudson & Others ,2015
في أنها طبقت على الطالبات المعلمات.
 من حيث اِلساليب اإلحصائية المستخدمة:
 تنوعت الساليب الحصائية المستخدمة في إجراء معالجات الدراسات منها :اختبار(ت) ومربع إيتا واختبار مان وتني ،وتحليل التباين المصاحب والبرنامج الحصائي
( )SPSSواختبار كروسكال-ويلس.

تتفق الدراسة الحالية مع الكثير من الدراسات في استخدام اختبار (ت) لعينتين

مرتبطتين ،ومربع إيتا .وتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت اختبار
كروسكال-ويلس.
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 من حيث النتائج:
 اتفقت الدراسات السابقة على تنمية مهارات التفكير الرياضي باستخدام برامجواستراتيجيات تدريسية ومنها دراسة أبو صرصور( ،)2014ودراسة أبو رومية (.)2012

 وأظهرت دراسة هادسون وآخرون ) (Hudson & Others ,2014حجم أثر كبيرللبرنامج المقترح لتنمية مهارات التفكير الرياضي.

 بينما أظهرت دراسة عبد العزيز( )2012حجم أثر كبير للبرمجة التعليمية البنائية فيتنمية التفكير الرياضي.

 ودراسة محمد( )2011وجود أثر كبير للبرنامج القائم على النظم الخبيرة الكمبيوترية علىتنمية مهارات التفكير الرياضي.
التعقيب العام على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة فقد تبين اآلتي:
 يتضح أن هناك توجها من قبل المتخصصين والمهتمين بتعليم الرياضيات لتفعيل
المدخل المنظومي في تدريس الرياضيات وذلك لمناسبته مع تدريس الرياضيات.

 استهدفت بعض الدراسات المرحلة الجامعية وهي المرحلة التي استهدفتها الدراسة
الحالية.

 استخدمت معظم الدراسات المنهج التجريبي ذو تصميم المجموعة الواحدة وذو تصميم
المجموعتين التجريبية والضابطة وبعضها استخدم المنهج الوصفي التحليلي والذي يتفق
مع أحد المناهج الذي استخدمها البحث الحالي إضافة إلى المنهج شبه التجريبي ذو

تصميم المجموعة الواحدة.

 اهتمت الكثير من الدراسات السابقة بتنمية مهارات التفكير الرياضي وهذا يتفق مع
أهداف الدراسة الحالية والتي استهدفت تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى

الطالبات المعلمات.
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
في ضوء ما سبق تنوعت الهداف التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقيقها بتنوع
مراحل الدراسة وأماكن اجرائها ،والمنهج المستخدم ،وعينة الدراسة ،وتنوعت أدوات جمع

المعلومات والساليب الحصائية ،وبالتالي ظهور النتائج ،وتفسيرها وصياغة التوصيات
والمقترحات بناء عليها ،وفي هذا السياق تم االستفادة من الدراسات السابقة في بناء هيكلية

الدراسة الحالية من خالل ما يلي:
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 دعم المقدمة بأبرز النتائج التي أظهرتها الدراسات السابقة وفقا الستخدام المدخل
المنظومي ،وتنمية مهارات التفكير.

 دعم الطار النظري بالتعريفات الجرائية وأبرز النتائج.

 إعداد دليل المعلم وفقا لمراحل وخطوات أحد نماذج المدخل المنظومي (نموذج جيرالك
وايلي).

 إعداد أدوات الدراسة كإعداد اختبار مهارات التفكير الرياضي (مهارة التفكير البصري،
مهارة حل المسألة ،مهارة االستنباط) واعداد بطاقة مالحظة.

 اختيار المرحلة الدراسية المراد اجراء التجربة عليها ،وعينة الدراسة.

 اختيار المنهج المناسب :المنهج شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة.
 االطالع على الساليب االحصائية المناسبة لمعالجة البيانات.
 كيفية إجراء الدراسة من الناحية التطبيقية.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 توظيف المدخل المنظومي في تنمية مهارات التفكير الرياضي (مهارة التفكير البصري-
مهارة حل المسألة-مهارة االستنباط).

 اختيار وحدة (فصل) القياس والهندسة من كتاب مساق رياضيات ( )2المقرر لطلبة
تعليم أساسي.

 اختيار عينة من طالبات المستوى الرابع تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة.
 مجتمع الدراسة وعينته.
 أدوات الدراسة.
 البرنامج التدريبي.
 اِلساليب اإلحصائية.
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الفصل الرابع

الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل عرضا مفصال لجراءات الدراسة ،من حيث تحديد منهج الدراسة
الذي استخدمته الباحثة والتصميم المتبع ،وتحديد مجتمع الدراسة وطريقة اختيار عينة الدراسة

وخصائصها ،بالضافة إلى الدوات التي استخدمت في الدراسة ،واجراءات الدراسة ،والساليب
الحصائية التي استخدمت للتحقق من الصدق والثبات لالختبار المعرفي لمهارات التفكير
الرياضي المعد من قبل الباحثة ،وبطاقة مالحظة الداء للطالبات المعلمات عينة الدراسة والمعدة

من قبل الباحثة ،وفي الجابة عن تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها؛ بهدف الوصول إلى نتائج
الدراسة وتحليلها ،وفيما يلي تفصيل ذلك:
منهج الدراسة:
نظ ار لن هـ ـ ـ ـ ـذه الدراس ـ ـ ـ ـة تهدف للتعـرف إل ـ ـ ـ ـ ـى فـ ـ ـ ـ ـ ـاعلية برنـامج مقتـرح فـي ضـوء المـدخل

المنظ ــومي لتنمي ــة بع ــض مه ــارات التفكي ــر الرياض ــي ل ــدى الطالب ــات المعلم ــات تخص ــص تعل ــيم
أساسـي فـي جامعـة الزهـر ،فــإن الباحثـة اتبعـت المـنهج شـبه التجريبــي ،وهـ ـ ـ ـ ـو المـنهج الـذي يــرس
ظــاهرة حاليــة مــع ادخـ ـ ـ ـ ـ ـال متغي ـرات فــي أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد العوامـ ـ ـ ـ ـ ـل أو أكثــر ،ورصــد نتــائج هــذا المتغيــر
(الغا والستاذ.)83 :2007 ،

وهدفت الباحثـة مـن خاللـه إجـراء التجربـة االسـتطالعية وتطبيـق أدوات الد ارسـة ،وتسـعى

للكشـ ـ ـ ـ ــف ع ــن العالق ـ ـ ـ ـ ــات ب ــين المتغيـ ـرات ف ــي ظ ـ ـ ـ ــروف ت ــسيطـ ـ ـ ــر فيه ــا الباحث ــة عل ــى متغيـ ـرات
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى؛ لمعرفــة الظــروف التــي تســبب ظــاهرة محــددة ،ولــذلك فالتجريــب تغييــر متعمــد مضــبوط
بالشروط المحددة لحدث ما ،ومالحظة التغييرات في الحدث ذاته.

واستخدمت الباحثة تصميم المجموعة الواحدة وهو يناسب الدراسة الحاليـة ففيـه يـتم ضـبط

متغيرات الد ارسـة التـي قـد تـؤثر فـي التجربـة مثـل عامـل الـذكاء والمسـتوى االقتصـادي واالجتمـاعي
والعلمي للطالبات المعلمات عينة الدراسة ،وكذلك المكان والعوامل الطبيعية المتعلقة به.

ويمكن تلخيص التصميم في الخطوات اإلجرائية التالية:
 -1إج ـراء التطبيــق القبلــي لدوات الد ارســة المتمثلــة فــي االختبــار المعرفــي لمهــارات التفكيــر
الرياضي وبطاقة المالحظة والمعدة مـن قبـل الباحثـة ،وذلـك قبـل إدخـال المتغيـر المسـتقل

(البرنامج المقترح في ضوء المدخل المنظومي) في التجربة.

 -2تطبيق البرنامج المقترح في ضوء المدخل المنظـومي علـى الطالبـات المعلمـات تخصـص
تعليم أساسي (مجموعة الدراسة) لتنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لديهن.
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 -3إج ـراء التطبيــق البعــدي لدوات الد ارســة المتمثلــة فــي االختبــار المعرفــي لمهــارات التفكيــر
الرياضي وبطاقة المالحظة والمعدة من قبل الباحثة.

 -4إجراء المعالجات الحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي لدوات الدراسة.
-

الشكل التالي يوضح التصميم شبه التجريبي للدراسة (الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي):
التطبيق القبلي ِلدوات

تدريس

التطبيق البعدي ِلدوات

الدراسة على الطالبات

البرنامج

الدراسة على الطالبات

المعلمات تخصص تعليم
أساسي (مجموعة الدراسة)

النتائج

المقترح

مقارنة

المعلمات تخصص تعليم
أساسي (مجموعة الدراسة)

النتائج

شكل ()7

مجتمع الدراسة:

التصميم التجريبي للدراسة

يتألف مجتمع الدراسة الحالية من الطالبات الجامعيات المسجالت بكلية التربية تخصـص
تعلــيم أساســي واللـواتي أنهــن مــا ال يقــل عــن ( 120سـاعة) مــن ســاعات الخطــة الد ارســية المعتمــدة

في الكلية ومسجلين لمقرر التربية العملية للعام الدراسي ( )2016-2015والبـالغ عـددهن ()204

طالبة ،حسب إحصائية وحدة التربية العملية بجامعة الزهر.
عينة الدراسة:
تألفت عينة الدراسة الكلية من قسمين:

القسم اِلول( :عينة الدراسة االستطالعية) والمكونة من ( )30طالبة معلمة ،وهدفت مـن
خاللــه التأكــد مــن صــدق وثبــات أدوات الد ارســة والمتمثلــة فــي االختبــار المعرفــي لمهــارات التفكيــر
الرياضي ،وبطاقة مالحظة الداء.

القسم الثاني( :عينة الدراسة الساسية) وقد تم اختيارها من مجتمع الد ارسـة والتـي شـملت

عل ــى ( )25طالب ــة م ــن الطالب ــات المعلم ــات تخص ــص تعل ــيم أساس ــي واللـ ـواتي يم ــثلن مجموع ــة
الد ارس ــة ،وال ــذين طب ــق عل ــيهن البرن ــامج الت ــدريبي ،حي ــث ت ــم اختي ــار ه ــذه العين ــة بطريق ــة العين ــة

العشوائية البسيطة ،وهي تمثل جميع الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي بجامعة الزهر-
غزة ،والختيار هذه العينة اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

 .1حصرت جميع الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي بجامعة الزهر-غزة.
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 .2قامت بترقيم أسماء الطالبات المعلمات من (.)204-1

 .3قامـت الباحثـة بأخــذ ( )25طالبـة مـن الطالبــات المعلمـات تخصـص التعلــيم الساسـي مــن
خالل استخدام جداول الرقام العشوائية ،وهي التي تعتبر مجموعـة الد ارسـة التـي سـيطبق

عليها البرنامج.
أدوات الدراسة:

نظ ار لن الدراسة الحالية تهدف إلى التعرف إلى فاعليـة برنـامج مقتـرح فـي ضـوء المـدخل

المنظومي لتنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي
في جامعة الزهر ،لذلك قامت الباحثة بإعداد:

 -1قائمة مهارات التفكير الرياضي في موضوعات الهندسة القليدية.

 -2أدوات تدريبية :وتشمل
 أوراق عمل.
 دليل المعلم.

 -3أدوات تقويمية :وتشمل
 اختبار معرفي لمهارات التفكير الرياضي.
 بطاقة مالحظة الداء التدريسي للطالبات المعلمات.
أوالً :قائمة مهارات التفكير الرياضي في موضوعات الهندسة االقليدية
 -1خطوات بناء القائمة:
قام ـت الباحث ـة بإعــداد قائمــة مهــارات التفكيــر الرياضــي فــي موضــوعات الهندســة القليديــة

(وحدات القياس والشكال الهندسية والمساحات) متبعة الخطوات التالية:

 -1:1االطالع علـى كافـة أدوات الد ارسـات السـابقة التـي تناولـت مهـارات التفكيـر الرياضـي
في موضوعات الرياضيات بشكل عام ،وموضوعات الهندسة القليدية بشكل خاص.

 -1:2قام ـت الباحث ـة بحصــر مهــارات التفكيــر الرياضــي فــي موضــوعات الهندســة القليديــة
(وحدات القياس واالشكال الهندسية والمساحات) والبالغ عددها ( )8مهارات تتمثل في:
 مهارة التعبير بالرموز.
 مهارة التخمين.

 مهارة البرهان الرياضي.
 مهارة النمذجة.
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 مهارة التفكير البصري.
 مهارة حل المسألة.
 مهارة االستقراء.
 مهارة التعميم.

ومن خالل ورشة العمل التي قامت بها الباحثة مع الخبراء والمتخصصين ،ملحق (،)2

والتي تم خاللها عرض القائمة عليهم ،وذلك بهدف التأكد من:
 -1:2:1الصياغة اللغوية للمهارات.

 -1:2:2مدى مالءمة هذه المهارات لموضوعات الهندسة القليدية (وحدات القياس
واالشكال الهندسية والمساحات).

 -1:2:3تعديل أو حذف أو دمج أي من هذه المهارات.
وفــي ضــوء آ ارء ومالحظــات الســادة الخبـراء والمتخصصــين ،قامـت الباحثـة بحــذف أربعــة مــن
هــذه المه ــارات وه ــي( :مهــارة التعبي ــر ب ــالرموز ،مهــارة التخم ــين ،مه ــارة البرهــان الرياض ــي ،مه ــارة

النمذج ــة) ،ليص ــبح ع ــدد المه ــارات ( )4مه ــارات تناس ــب موض ــوعات الهندس ــة االقليدي ــة (وح ــدات
القياس واالشكال الهندسية والمساحات) حسب رأي السادة الخبراء والمتخصصين والمتمثلة في:
 مهارة التفكير البصري.
 مهارة حل المسألة.
 مهارة االستقراء.
 مهارة التعميم.

ثانياً :االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي

والــذي ه ــدفت الباحث ــة م ــن خالل ــه تحدي ــد مس ــتوى ام ــتالك الطالب ــات المعلم ــات تخص ــص

التعلــيم الساس ــي(مجموعة الد ارس ــة) ل ــبعض مه ــارات التفكي ــر الرياض ــي ف ــي موض ــوعات الهندس ــة
القليدية (وحدات القياس والشكال الهندسية والمساحات).

خطوات بناء االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي:
قامـ ـت الباحث ــة ب ــاالطالع عل ــى الدب الترب ــوي والبح ــوث والد ارس ــات والمق ــاالت المتعلق ــة
بالرياضــيات ومرحلــة التعلــيم الساســي بشــكل عــام ،وموضــوعات الهندســة القليديــة بشــكل خــاص،

هادفة من ذلك التعرف على الدوات التي اسـتخدمت ،مـن أجـل االسـتفادة منهـا فـي بنـاء االختبـار

التحصيلي لغرض هذه الدراسة.
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وقد مرت خطوات بناء االختبار بالخطوات التالية:
 -1تحديد الهدف من االختبار.

 -2تحديد المهارات الساسية التي يقيسها االختبار.
 -3صياغة مفردات االختبار.
 -4وضع تعليمات االختبار.

 -5الصورة الولية لالختبار.

 -6تقنين االختبار :إجراءات ضبط االختبار إحصائيا ويشمل:
 -6:1متوسط زمن أداء االختبار.

 -6:2ثبات االختبار.

 -6:3صدق االختبار.
 -6:4معامل التمييز ومعامل السهولة لمفردات االختبار.
 -1تحديد الهدف من االختبار:
هــدف االختبــار المعرفــي لمهــارات التفكيــر الرياضــي إلــى تحديــد مســتوى امــتالك الطالبــات

المعلمـ ــات تخصـ ــص التعلـ ــيم الساسـ ــي (مجموعـ ــة الد ارسـ ــة) لـ ــبعض مهـ ــارات التفكيـ ــر الرياضـ ــي
والمتمثلــة فــي (مهــارة التفكيــر البصــري ،مهــارة حــل المســألة ،مهــارة االســتقراء ،مهــارة التقيــيم) فــي
موضوعات الهندسة القليدية (وحدات القياس والشكال الهندسية والمساحات).

 -2تحديد المهارات اِلساسية التي يقيسها االختبار:
وهي المهارات التي تضمنها االختبار المعرفـي لمهـارات التفكيـر الرياضـي  ،والتـي سـيقوم

البرن ــامج بعالجهـ ــا ،ولـــم تـ ــتمكن الباحثـــة مـــن وض ــع فق ـ ـرات لالختب ــار التحصـ ــيلي عل ــى مهـــارتي
(االستقراء ،التعميم) بشكل منفصل ،وبالعودة إلـى عـدد مـن الخبـراء والمتخصصـين الـذين حضـروا

ورشة العمل ،أبدوا رأيهم بدمج هاتين المهارتين في مهارة واحدة تسمى (مهارة االستقراء والتعميم)،
وبناء على رأيهم أصبح االختبار التحصيلي يتضمن ثالث مهـارات أساسـية والتـي سـيقوم البرنـامج

بعالجها ،والتي يوضحها الجدول التالي:
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جدول ()1

االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي بصورته اِلولية قبل التحكيم

أرقام الفقرات

المهارة

عدد الفقرات

مهارة التفكير البصري

12

.12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

مهارة حل المسألة

8

.20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13

مهارة االستقراء والتعميم

11

.31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21

العدد الكلي

31

،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
.31 ،30 ،29 ،28 ،27
 -3صياغة مفردات االختبار
وقد صيغت مفردات االختبار بحيث كانت:
 تراعي الدقة العلمية واللغوية.

 محددة وواضحة وخالية من الغموض.
 ممثلة للمهارات المرجو قياسها.

 تناسب مستوى الطالبات المعلمات تخصص التعليم الساسي.
وقد راعت الباحثة عند صياغة مفردات االختبار أن تكون من نوعين:
النوع اِلول :موضوعي (االختيار من متعدد)
ويمثـ ــل عـ ــدد ( )23مفـ ــردة مـ ــن مفـ ــردات االختبـ ــار أي مـ ــا نسـ ــبته ( )%74.2مـ ــن أسـ ــئلة

االختبار ،وهذا النوع من أكثر أنواع االختبارات الموضوعية مرونة مـن حيـث االسـتخدام ،وأكثرهـا
مالئمة لقياس التحصيل وتشخيصه لمختلف المهارات المرجو تحقيقها.

وت ــذكر س ــطوحي والع ارب ــي ( )554-553 :2001ش ــروط ص ــياغة اس ــئلة االختي ــار م ــن

متعدد والمتمثلة في:
شروط صياغة المتن:
 يصاغ في صورة مقنعة بصيغة سؤال مباشر.90

 يتضمن المعلومات الكافية والالزمة لتكون المشكلة واضحة ومحددة. -أن يخلو من المعلومات التي ال تتصل بالموضوع.

 تجنب صيغة النفي (خاصة النفي المزدوج) وعند الضـرورة يوضـع خـط تحـت كلمـة النفـيللتنبيه.

 تجنب االرتباطات اللفظية بين المتن واالجابة الصحيحة. وضوح الصياغة اللغوية ومناسبتها لمستوى الطالب.شروط صياغة البدائل:
 أن تتسق البدائل مع المتن لغويا حتى ال تكون مؤشر لإلجابة الصحيحة. تكون بداية صياغة البدائل موحدة. -أن تكون جميع البدائل محيرة.

 أن ترتب في صورة منطقية رقمية أو نظام محدد. أن تكون لديها جذابة للطالب الضعيف ومقبولة ومتكافئة مع رأس السؤال. -تجنب استخدام كلمات تثير الجدل.

النوع الثاني :شبه موضوعي (مقالي مقنن)
ويمثل عدد ( )8مفردة من مفردات االختبار أي ما نسبته ( )%25.8من أسئلة االختبار.
 -4وضع تعليمات االختبار:
بعد تحديـد عـدد المفـردات وصـياغتها قامـت الباحثـة بوضـع تعليمـات االختبـار التـي تهـدف

إلى شرح فكرة الجابة على االختبار فـي أبسـط صـورة ممكنـة ،سـواء مفـردات االختيـار مـن متعـدد
أو مفردات المقالي المقنن ،وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات االختبار ما يلي:
 -1بيانات الطالبة المعلمة وهي :االسم ،المستوى ،الشعبة.
 -2تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي :عدد المفردات وعدد البدائل وعدد الصفحات.

 -3تعليمـ ــات خاصـ ــة بالجابـ ــة عـ ــن جميـ ــع السـ ــئلة ووضـ ــع البـ ــديل الصـ ــحيح فـ ــي المكـ ــان
المناسب ،واجابة مفردة المقالي المقنن في المكان المناسب.

 -4وضع نموذج كيفية حل المفردة إذا تراجعت الطالبة عن خيارها الول.
 -5إرشاد الطالبة إلى قراءة المفردة بعناية واهتمام.

 -6إرشاد الطالبة الحرص على ترتيب خطوات الحل في أسئلة المقالي المقنن.
 -7استخدام الطالبة لآللة الحاسبة إذا أرادت.
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 -5الصورة اِلولية لالختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي
في ضوء ما سبق قامت الباحثة بإعـداد االختبـار فـي صـورته الوليـة ،حيـث اشـتمل علـى

( )31مفردة بصورة اختيار من متعدد ومقالي مقنن ،وبعد كتابة المفردات تم عرضها على لجنة
المحكمين ،ملحق ( ،)1وذلك الستطالع آرائهم حول مدى صالحية كل من:

 -1عــدد المفــردات فــي االختبــار لكــل مهــارة التــي مــن خاللهــا يمكــن قيــاس مــدى اكتســاب
الطالبات المعلمات للمهارة.

 -2مدى تمثيل مفردات االختبار للمهارات المرجو قياسها.
 -3مدى صحة مفردات االختبار لغويا.

 -4مدى دقة صياغة البدال لكل مفردة من مفردات االختبار.
 -5مدى مناسبة مفردات االختبار لمستوى الطالبات.

وقـ ــد أشـ ــار المحكمـ ــون إلـ ــى ضـ ــرورة تغييـ ــر اسـ ــتبدال مهـ ــارة (االسـ ــتقراء والتعمـ ــيم بمهـ ــارة

االستنباط) ،وحذف الفقرة ( )3من مهـارة التفكيـر البصـري واسـتبدال فقـرة ( )2فقـرة جديـدة ،وحـذف

الفقرة ( )2من مهارة حل المسألة واضافة فقرة ( )4جديدة ،تعـديل الفقـرة ( )2مـن مهـارة االسـتنباط
 ،وحذف فقرة ( ،)6وبناء على ذلك قامت الباحثة بحذفها ليصبح االختبار بصورته الولية مكونـا

من ( )29مهارة مقسمة على ثالث محاور ،كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ()2

االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي بصورته اِلولية بعد التحكيم

أرقام الفقرات

المهارة

عدد الفقرات

مهارة التفكير البصري

11

.11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

مهارة حل المسألة

8

.19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12

مهارة االستنباط

10

.29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

العدد الكلي

29

،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14
.29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24
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 -6تقنين االختبار
قام ـت الباحثــة بتطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن ( )30مــن الطالبــات

المعلمــات تخصــص تعلــيم أساســي ،وذلــك بهــدف التعــرف علــى مــدى صــالحية الصــورة الوليــة
لالختبــار ،و ارعـت الباحثــة عنــد تطبيــق االختبــار عــدم تحديــد زمــن االختبــار حتــى ال يكــون عامــل
الوقت سببا في الخطاء ،ولكنها قامت بكتابة زمن كل طالبة من الطالبات المعلمات ليـتمكن مـن
حساب الزمن الحقيقي لالختبار.

وهدفت الباحثة من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية التعرف على:



متوسط زمن أداء االختبار.



صدق االختبار.



ثبات االختبار.



معامل التمييز ومعامل السهولة لمفردات االختبار.

 -1متوسط زمن أداء االختبار
وتم حساب متوسط زمن أداء االختبار وفق الخطوات التالية:

 ترتيب أوراق الجابة لفراد العينة االستطالعية تنازليا حسب الزمن الذي استغرقته كل
طالبة من الطالبات المعلمات لداء االختبار بالدقائق.

 حساب متوسط زمن الداء وذلك بجمع جميع الزمة مقسوما على عدد الطالبات.

وتبين أن الـزمن المناسـب لالسـتجابة علـى مفـردات االختبـار مـن قبـل الطالبـات المعلمـات

(مجموعة الدراسة) يبلغ ( )110دقائق ،إضافة إلى ( )10دقـائق لتعليمـات االختبـار ،ليصـبح
الزمن الكلي لالختبار ساعتان ( )120دقيقة.

 -2تصحيح االختبار
قامت الباحثة بتصحيح االختبار بعد تطبيقه على العينة االستطالعية والمكونة من ()30

طالبة من الطالبات المعلمات تخصص التعليم الساسي ،وتم إعطاء درجة واحـدة لكـل مفـردة مـن

مفــردات مهــارتي االســتنباط والتفكيــر البصــري ،وأربــع درجــات لكــل مفــردة مــن مفــردات مهــارة حــل
المسألة ،لتصبح الدرجة الكلية لالختبار ( )53درجة لجميع مهارات االختبار.
 -3صدق االختبار:
للتحقق من صدق االختبار أتبعت الباحثة الطرق التالية:

الطريقة اِلولى :صدق المحتوى

أعــدت الباحثــة مفــردات االختبــار مســتعينة بــالدب التربــوي والبحــوث والد ارســات الســابقة

التـ ـ ــي اسـ ـ ــتخدمت االختبـ ـ ــارات التحصـ ـ ــيلية ،وقامـ ـ ــت بعرضـ ـ ــه علـ ـ ــى مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن المحكمـ ـ ــين
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المتخصص ــين ف ــي المن ــاهج وط ــرق الت ــدريس م ــن أس ــاتذة الجامع ــات بدرج ــة ال ــدكتوراه والمشـ ـرفين
التربوي ــون وم ــديري الم ــدارس ومدرس ــي ومدرس ــات التعل ــيم الساس ــي ذوي الكف ــاءة والخبـ ـرة به ــدف
االستفادة من خبرتهم ،ملحق ( )1فيما يلي:

 -1الصياغة اللغوية لمفردات االختبار.
 -2مالءمة مفردات االختبار للمهارات المحددة.
 -3مقترحات بخصوص االختبار عموما.

وقد أخذت الباحثة بمالحظات السادة المحكمين.

الطريقة الثانية :صدق االتساق الداخلي:
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على العينة

االستطالعية المكونة من ( )30من الطالبات المعلمات تخصص التعليم الساسي ،وتم حساب
معامالت االرتباط لبيرسون بين درجات كل مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكلية للمهارة،

وحساب معامالت االرتباط لبيرسون بين درجات كل مهارة من مهارات االختبار ودرجات

االختبار ككل ،وذلك باستخدام البرنامج الحصائي(.)SPSS

 معامالت االرتباط لبيرسون بين درجات كل مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكلية للمهارة.
جدول ()3

معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة من مفردات االختبار والدرجة الكلية للمهارة

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

المهارات

1

**0.526

2

**0.704

3

**0.332

البصري

7

**0.704

8

**0.449

9

**0.428

مهارة حل

12

مهارة التفكير

المسألة
مهارة االستنباط

4

**0.428

10

**0.358

15

**0.734

18
20
23
26
29

* دال عند مستوى ()0.05

**0.588
**0.526

**0.421
**0.661
**0.421
**0.714

5

**0.358

11

**0.449

16

**0.611

13
19
21
24
27

** دال عند مستوى داللة ()0.01
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**0.532
**0.584
**0.519

**0.421
**0.661

6

14
17

**0.526

**0.611
**0.428

22

**0.537

28

**0.422

25

**0.584

يتضح من الجدول السابق أن جميع فقرات االختبار دالة إحصائيا عند مستوى داللة

( ،)0.01وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ،مما يطمئن الباحثة
إلى تطبيقه على عينة الدراسة.

 معامالت االرتباط لبيرسون بين درجات كل مهارة من المهارات ودرجات االختبار ككل.
جدول ()4

ارتباطات مهارات االختبار مع الدرجة الكلية له

مهارات االختبار

معامل االرتباط

مستوى الداللة

مهارة التفكير البصري

**0.703

دالة عند 0.01

**0.598

دالة عند 0.01

**0.751

دالة عند 0.01

مهارة حل المسألة
مهارة االستنباط

* دال عند مستوى ()0.05

** دال عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من الجدول السابق أن جميع مهارات االختبار التحصيلي مرتبطة بالدرجة الكلية
لالختبار ارتباطا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا يؤكد أن االختبار يتمتع
بدرجة عالية من االتساق الداخلي.
 -4ثبات االختبار:
ويقصد بالثبات "إلى أي درجة يعطى المقياس قـراءات متقاربـة عنـد كـل مـرة يسـتخدم فيهـا

على نفس المجموعة" القحطاني وآخرون (.)236 :2004

للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة الطرق التالية:

الطريقة اِلولى :الثبات عن طريق إعادة تطبيق االختبار
حيث تم تطبيق االختبار مرتين على العينة االستطالعية نفسها بفاصل زمني مدته ثالثة

أســابيع ،وتــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــات الطالبــات المعلمــات تخصــص التعلــيم
الساسـي (العينــة االسـتطالعية) فــي التطبيــق الول ودرجـاتهم فــي التطبيـق الثــاني فكــان (،)0.87

وهو معامل ارتباط دال يعبر عن ثبات قوي لالختبار.

الطريقة الثانية :باستخدام معامل كودر -ريتشارد سون (:)21

استخدمت الباحثة طريقة أخرى من طرق حساب الثبات ،وذلك ليجاد معامل ثبات

االختبار ،حيث قامت الباحثة بحساب قيمة معامل كودر ريتشارد سون ( )21للدرجة الكلية

لالختبار ،وكانت قيمة معامل الثبات لالختبار ككل ( )0.71وهي قيمة جيدة ومناسبة ،مما يمكن
الباحثة من الثقة بها لتطبيقه على عينة الدراسة.
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 -5تحليل بنود االختبار التحصيلي:

 معامل التمييز ومعامل السهولة:بعد أن تم تطبيق االختبار التحصيلي على العينة االستطالعية المكونة من ( )30طالبة

من الطالبات المعلمات تخصص التعليم الساسي ،تم تحليل نتائج إجابات أفراد العينة على
أسئلة االختبار التحصيلي ،وذلك بهدف التعرف على:

 معامل التمييز لكل سؤال من أسئلة االختبار.
 معامل السهولة لكل سؤال من أسئلة االختبار.
 معامل التمييز ≥ (.)0.2

 ≥ )0.8( معامل السهولة ≥ (.)0.2

أ -معامل التمييز :ويقصد بتمييز الفقرة مدى قدرتها على التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة
الضعفاء (المجموعتين العليا والدنيا) في الخاصية التي يقيسها ،ولغرض حساب تمييز

فقرات االختبار نتبع ما يلي:

 نرتب الدرجات التي حصلت عليها الطالبات المعلمات تخصص التعليم الساسـي (العينـة
االستطالعية) في االختبار تنازليا من أعلى درجة إلى أدنى درجة.

 نأخــذ مجمــوعتين مــن الــدرجات ،تمثــل إحــداهما الطالبــات المعلمــات الل ـواتي حصــلن علــى
أعلى الدرجات وتمثل الثانية الطالبات المعلمات اللواتي حصلن على أدنى الدرجات ،وقـد

وجـد أن نسـبة ال ـ ( )%27العليـا والـدنيا مـن الـدرجات تمثـل أفضـل نسـبة يمكـن أخـذها فـي

إيجاد تمييز الفقرات.

 وق ــد اخت ــارت الباحث ــة ع ــدد ( )8م ــن الطالب ــات المعلم ــات (العين ــة االس ــتطالعية) اللـ ـواتي
حصلن على أعلى الدرجات والتي تمثل ( )%27من مجمـوع عينـة الد ارسـة االسـتطالعية

البالغــة ( ،)30وعــدد ( )8مــن الطالبــات المعلمــات (العينــة االســتطالعية) الل ـواتي حصــلن
على أدنى الدرجات والتي تمثل نفس النسبة السابقة.

 إحصاء عـدد الطالبـات المعلمـات اللـواتي حصـلن علـى إجابـة عـن الفقـرة بصـورة صـحيحة
في كل من المجموعتين العليا والدنيا.

 ط ــرح ع ــدد الطالب ــات المعلم ــات ف ــي المجموع ــة العلي ــا لالت ــي أج ــبن ع ــن الفقـ ـرة بص ــورة
صحيحة من عدد الطالبات المعلمات في المجموعة الدنيا لالتي أجـبن عـن الفقـرة بصـورة

صحيحة ،ثم يقسم الناتج على نصف مجموع عـدد الطلبـة فـي المجمـوعتين العليـا والـدنيا،

والقيمة الناتجة هي قوة تمييز الفقرة.
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عدد المجيبات بشكل صحيح من الفئة العليا

عدد المجيبات بشكل صحيح من الفئة الدنيا

معامل التمييز =
عدد طالبات الفئة الدنيا

عدد طالبات الفئة العليا

وبناء على ذلك تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية (زيتون:)573 :2005 ،

وبالتعويض في هذه المعادلة تمكنت الباحثة من تحديد معامل التمييز لكل مفردة من

فقرات االختبار (حيث أن االختبار مكون من  29مفردة) ،وقد اعتبرت الباحثة أن المفردة المميزة

هي التي يكون معامل تمييزها موجبا ،وأن هذه المفردة تكون جيدة ومقبولة إذا كان معامل تمييزها

ال يقل عن ( )0.2وهى قيم تشير إلى القدرة التمييزية لالختبار ،والجدول التالي يبين معامالت
التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار التحصيلي.
جدول ()5

معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
رقم المفردة

اإلجابات الصحيحة للفئة العليا

اإلجابات الصحيحة للفئة الدنيا

معامل التمييز

1

7

3

0.50

3

7

3

0.50

2
4
5
6
7
8
9

7
8

16

17
18
19
20

21

2

7

4

6

12

15

2

6

4

14

3

7

10

13

4

7

6

11

4

2
3
1

6

1
0

5

1

5

2

6

1

6

1

7

2

6

2

6

2

6

4

7
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0.37
0.50
0.50
0.62
0.50
0.37
0.50
0.37
0.62
0.37
0.62
0.50
0.50
0.62
0.75
0.50
0.50
0.50
0.37

22

6

1

0.62

24

8

4

0.50

4

23
25

1

7

26

3

7

27

0.62

4

6

29

0.50

2

7

28

0.37

0.37

2

6

0.50
0.37

3

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت التمييز للمفردات ال تقل عن (،)0.20

وعليه تم قبول جميع فقرات االختبار.

ب -معامل السهولة :ويقصد بها عدد أفراد العينة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة ،حيث
اعتمدت الباحثة معامل سهولة أقل من ( )0.2أو أكبر من ( ")0.8وتم حساب درجة
السهولة وفقا للمعادلة التالية (زيتون:)554 :2005 ،
عدد الجابات الصحيحة في المجموعتين العليا والدنيا

معامل السهولة =

%100 X

مجموع عدد الطلبة في المجموعتين العليا والدنيا

وبتطبيــق المعادل ـة الســابقة تــم حســاب معامــل الســهولة لكــل فق ـرة مــن فق ـرات االختبــار،

والجدول التالي يوضح معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار.
جدول ()6

معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار
رقم المفردة

اإلجابات الصحيحة
للفئة العليا

اإلجابات الصحيحة للفئة
الدنيا

مجموع اإلجابات الصحيحة
للفئتين العليا والدنيا

معامل التمييز

1

7

3

10

0.62

3

7

3

10

0.62

2
4
5
6
7
8
9

7
8
7
7
6
7
6

10

6

12

4

11

6

11

4

12

4

12

3

9

2

8

2
4
2
1

0.56
0.50

9

0.56

5
98

0.75

11

7

1

0.75

0.68

8

3

0.68

0.50
0.43
0.31

13

5

0

5

0.31

15

6

2

8

0.50

14
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29

5
6
7
6
6
6
7
6
4
8
7
7
7
6
6

6

1

7

1

8

1

8

2

8

2

8

2
4
1
4
3
4
2

0.50
0.36
0.36

5

0.31

0.43

12

0.75

9

0.56

0.75

11

0.68

9

0.56

8

3

0.50

11

12

2

0.43

0.68

7

1

0.37

0.50

يتضح من الجدول السابق أن معامالت السهولة محصورة بين ( ، )0.8( ،)0.2وعليه

فإن جميع المفردات السابقة مقبولة.

ويستنتج مما سبق أن أداة الدراسة (االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي) أوفت

بالشروط اليديومترية لالختبار الجيد ،وبذلك تكون الداة صالحة للتطبيق؛ مما يطمئن الباحثة

على النتائج النهائية التي سوف تحصل عليها.
الصورة النهائية لالختبار

بنــاء علــى مــا تــم مــن إج ـراءات أصــبح االختبــار فــي صــورته النهائيــة بدرجــة مقبولــة مــن
الثب ــات والص ــدق ،وك ــذلك م ــن تميي ــز للمف ــردات مكونـ ـا م ــن ( )29مف ــردة ،والت ــي تق ــيس المه ــارات
السابقة الذكر وعددها ( )3مهارات ،وهي تحدد فـي مجموعهـا درجـة الطالبـة المعلمـة فـي االختبـار

التشخيصـي ،وهـي درجــة واحـدة لكـل مفــردة مـن مهـارتي االســتنباط والتفكيـر الرياضـي بواقــع ()21
درجــة ،وثــالث درجــات لكــل مفــردة مــن مفــردات مهــارة حــل المســألة بواقــع ( )32درجــة ،لتصــبح
الدرجــة الكليــة لالختبــار ( )53درجــة لجميــع مفــردات االختبــار وبالتــالي يمكــن تطبيقــه علــى أف ـراد
عينة الدراسة ،وبزمن قدره ( )110دقيقة إضافة إلى ( )10دقـائق للتعليمـات ،ليصـبح الـزمن الكلـي

ساعتان ( )120دقيقة ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ()7

االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي بصورته النهائية

أرقام الفقرات

المهارة

عدد الفقرات

مهارة التفكير البصري

11

.11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

مهارة حل المسألة

8

.19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12

مهارة االستنباط

10

.29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

العدد الكلي

29

،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
.29 ،28 ،27
ثالثاً :بطاقة مالحظة اِلداء
وصف البطاقة :بعد االطالع على الدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة
الدراسة ،قامت الباحثة ببناء بطاقة المالحظة والتي تهدف إلى قياس قدرة الطالبات المعلمات
تخصص تعليم أساسي على بعض مهارات التفكير الرياضي.

وهي:

وبلغ عدد فقرات البطاقة في صورتها الولية من ( )15فقرة ،موزعة على ثالثة مجاالت
 المجال اِلول :التفكير البصري..
 المجال الثاني :حل المسألة.
 المجال الثالث :االستنباط.

والجدول التالي يوضح توزيع الفقرات على مجاالتها.
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جدول ()8

توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مجاالتها بصورتها اِلولية قبل التحكيم

المجال

البيان

عدد الفقرات

اِلول

التفكير البصري

4

الثاني

حل المسألة

6

الثالث

االستنباط

5

المجموع

15

كم ــا وي ــتم تق ــدير أداء أفـ ـراد العين ــة م ــن قبـ ـل الباحث ــة ال ــذي ك ــان يض ــع التق ــدير المناس ــب

لمستوى أداء الطالبات المعلمات على كل مجال من مجاالت بطاقة المالحظة ،وفقا لتدرج النسب
المئوية ،ويتم احتساب درجـة أداء الطالبـة المعلمـة مقيـاس ليكـرت الخماسـي (مرتفـع جـدا ،مرتفـع،
متوسـ ــط ،مـ ــنخفض ،مـ ــنخفض جـ ــدا) ،)1 ،2 ،3 ،4 ،5( ،وتعبـ ــر الدرجـ ــة المنخفضـ ــة عـ ــن أداء
منخفض ،فيما تعبر الدرجة المرتفعة عن أداء مرتفع لمستوى أداء الطالبة المعلمة.
 -إجراءات ضبط بطاقة المالحظة:

صدق البطاقة :تم إجراء الصدق للبطاقة بالطرق التالية:

الطريقة اِلولى :صدق المحتوى (المحكمين):
قام ــت الباحث ــة بع ــرض بطاق ــة مالحظ ــة الداء ف ــي ص ــورتها الولي ــة عل ــى مجموع ــة م ــن
المحكمــين المتخصص ـين فــي مجــال المنــاهج وطــرق التــدريس ومش ـرفي التعلــيم الساســي؛ وذلــك
بهدف إبداء الرأي في:


مدى وضوح وصياغة الفقرات.



الصياغة اللغوية للفقرات.



مدى انتماء ومالءمة كل فقرة للمجال التي تنتمي إليه.

وبن ــاء عل ــى رأي الس ــادة المحكم ــين قام ــت الباحث ــة ب ــبعض التع ــديالت اللغوي ــة المطلوب ــة،

وحذف ثالث فقرات من مهارة االستنباط ،ليصبح عـدد فقـرات البطاقـة ( )12فقـرة ،والجـدول التـالي

يبين بطاقة مالحظة الداء في صورتها الولية بعد التحكيم.
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جدول ()9

توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مجاالتها في صورتها اِلولية بعد التحكيم

المجال

البيان

عدد الفقرات

اِلول

التفكير البصري

4

الثاني

حل المسألة

6

الثالث

االستنباط

2

المجموع

12

الطريقة الثانية :صدق االتساق الداخلي:
قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة بالطرق التالية:

 قامت الباحثة بحساب ارتباط كل فقرة من فقرات بطاقة المالحظة مع درجة المجال الذي
تنتمي إليه هذه الفقرات ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ()10

ارتباطات فقرات بطاقة مالحظة اِلداء مع درجة مجالها

المجال

التفكير البصري

حل المسألة

االستنباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

رقم الفقرة

معامل االرتباط

1

**0.73

2

**0.60

3

**0.60

4

**0.72

5

**0.56

6

**0.62

7

**0.72

8

**0.68

9

**0.74

10

**0.71

11

**0.62

12

*0.70
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يتضح من الجدول السابق:
أن معامالت االرتباط بين فقرات بطاقة المالحظة والدرجة الكلية لمجاالتها

تراوحت بين ( ،)0.74 -0.60وهي ارتباطات موجبة قوية دالة عند مستوى (،)0.01
مما يشير إلى أن البطاقة تتسم بدرجة جيدة من االتساق الداخلي.
 قامت الباحثة بحساب ارتباطات مجاالت بطاقة المالحظة مع الدرجة الكلية للبطاقة،
والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ()11
ارتباطات مجاالت بطاقة مالحظة اِلداء مع الدرجة الكلية للبطاقة

مجاالت بطاقة المالحظة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

التفكير البصري

**0.80

دالة عند 0.01

**0.69

دالة عند 0.01

**0.82

دالة عند 0.01

حل المسألة
االستنباط

يتضح من الجدول السابق:
معامالت االرتباط بين مجاالت بطاقة المالحظة والدرجة الكلية للبطاقة تراوحت بين

( ،)0.82 -0.69وهي ارتباطات موجبة قوية دالة عند مستوى ( ،)0.01مما يشير إلى أن
البطاقة تتسم بدرجة جيدة من االتساق الداخلي.
ثبات البطاقة :تم تقدير ثبات بطاقة المالحظة على أفراد العينة االستطالعية بالطرق التالية:
 الثبات عبر اِلفراد:يقصد بالثبات عبر الفراد بمدى االتفاق بين نتائج المالحظة التي تتوصل إليها الباحثة

لداء العينة ،ونتائج المالحظة التي يتوصل لها باحث آخر ،وقد اختارت الباحثة زميلتان من

زمالئها في الدراسة من ذوي الخبرة ،وتم القيام بمالحظة ثالثة من أفراد العينة االستطالعية في
مهارات التفكير الرياضي كما وردت في بطاقة المالحظة ،والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ()12

" ثبات االتفاق"

ثبات بطاقة المالحظة عبر اِلفراد
المجاالت

عدد

عدد مرات االتفاق

الفقرات

وعدمه

االتفاق

الثبات

االتفاق

الثبات

االتفاق

4

20

19

0.95

18

0.90

19

0.95

6

30

28

0.93

29

0.96

29

0.96

2

10

8

0.80

9

0.90

8

0.80

12

60

55

0.92

56

0.93

55

0.92

حل المسألة
مالحظة اِلداء ككل

اِلول

الثاني

والمالحظ الثاني
الثبات

التفكير البصري
االستنباط

الباحثة والمالحظ

الباحثة والمالحظ

المالحظ اِلول

يتضح من الجدول السابق:
أن معامل االتفاق بين الباحثة والمالحظ الول كانت ( ،)0.92والباحثة والمالحظ الثاني

كانت ( ،)0.93والمالحظ الول والثاني كانت ( ،)0.92وهي قيم ثبات عالية تدل على ثبات

جيد لبطاقة المالحظة.

بطاقة المالحظة بصورتها النهائية:
بعد التأكد من صدق وثبات بطاقة المالحظة ،أصبحت بصورتها النهائية مكونة من

ثالثة مجاالت ،تشتمل جميعها على ( )12فقرة ،ملحق ( ،)2والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ()13

توزيع فقرات بطاقة المالحظة على مجاالتها في صورتها النهائية

المجال

البيان

عدد الفقرات

اِلول

التفكير البصري

4

الثاني

حل المسألة

6

الثالث

االستنباط

2

المجموع

12
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رابعاً :البرنامج المقترح:

استنادا إلى الجراءات التي قامت بها الباحثة والتي هدفت إلى تحديد قائمة مهارات

التفكير الرياضي في موضوعات الهندسة االقليدية ،والتي سيقوم البرنامج المقترح بعالجها،
توصلت الباحثة إلى قائمة مهارات التفكير الرياضي.
وقد اعتمدت الباحثة في بناء البرنامج المقترح على المصادر التالية :
 الدب التربوي ويشمل البحوث والدراسات والكتب المتخصصة لذلك.
 قائمة مهارات التفكير الرياضي في موضوعات الهندسة االقليدية.
 نموذج المدخل المنظومي (نموذج جيرالك وايلي).

 االتجاهات الحديثة في تعليم الرياضيات وسبل تقويمها.
وتمت عملية إعداد البرنامج المقترح والذي يهدف إلى تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي

لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر من خالل ثالث خطوات
أساسية هي:

أوالً :تخطيط البرنامج.

ثانياً :تنفيذ البرنامج (تجربة الدراسة).
ثالثاً :تقويم البرنامج.

وهناك مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها أثناء تخطيط أي برنامج دراسي ،يتفق

حولها كل خبراء المناهج ،حيث قامت الباحثة بعدد من الخطوات لبناء البرنامج المقترح ،تمثلت
هذه الخطوات في:

 .1تحديد الفكرة العامة للبرنامج المقترح .
 مقدمة البرنامج المقترح.
 أهمية البرنامج المقترح.

 مبررات البرنامج المقترح.
 أسس البرنامج المقترح.

 منطلقات البرنامج المقترح.
 الهداف العامة للبرنامج المقترح.

 .2تحديد محتوى البرنامج المقترح .

 .3تحديد استراتيجيات التعلم المالئمة لتدريس البرنامج المقترح.
 .4تحديد أساليب تقويم تعلم المتدربين في إطار هذا البرنامج .
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المرحلة اِلولى :الفكرة العامة للبرنامج المقترح:
ويتناول هذا إطار تعريف بالبرنامج وأهميته وأسسه ومنطلقاته وأهدافه.

عنوان البرنامج :

" برنـامج مقتـرح فـي ضـوء المـدخل المنظــومي لتنميـة بعـض مهـارات التفكيـر الرياضــي

لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة اِلزهر بغزة".
مقدمة البرنامج:

فــي ظــل التطــور المعرفــي المتســارع التــي تشــهده النظريــات التربويــة ،وفــي ظــل التغي ـرات

التي حدثت في المناهج التعليمية بشكل عام ومناهج الرياضيات بشـكل خـاص ،والتـي تهـدف إلـى
تمكين الطالب لتطوير قدراتهم ومهاراتهم التعليمية ،واتجاهاتهم االيجابية وميولهم نحو الرياضيات
ليكونوا قادرين على مواكبة تطورات الحياة والمشكالت الحياتية التي تواجههم.

وال بــد مــن مواكبــة التغيــر والتقــدم المتالحــق ،الــذي يشــمل جميــع منــاحي الحيــاة ،والمـوارد

البشرية منحى مهم فال بد من تنميته ،والتعليم هو أساس إعداد النسان من أجل التنمية الشـاملة،

فهو المصدر الساسي لعداد وتأهيل الفرد وتزويده بالمهارات والمعارف الالزمة ،لما له مـن دور
كبير في نجاح التربية وتحقيق أهدافها ،فمعلم الرياضيات له دور متنامي يفرض على المؤسسـات

المســئولة عــن إعــداده وتدريبــه عــددا مــن التســاؤالت الملحــة حــول الكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا
تنميــة مها ارتــه التــي تمكــنهم مــن االضــطالع بــأدوارهم المفترضــة ،وتــؤدي إلــى تقلــيص الهــوة فــي

ممارس ــاتهم ب ــين الم ــنهج والم ــتعلم ،ل ــذلك يج ــب تق ــديم ع ــدة نم ــاذج حقيقي ــة موجهـ ـة ترتك ــز عل ــى

المعيارية ،ومنها نموذج المدخل المنظومي المتمثل في نموذج (جيرالك وايلي).
واعتمدت الباحثة في هذه الدراسة التعريف اإلجرائي التالي للبرنامج المقترح:

" بأن ــه مجموع ــة اللق ــاءات التعليمي ــة المخطط ــة والمنظم ــة مس ــبقا حس ــب أح ــد نم ــاذج
المدخل المنظومي (جيرالك وايلي) على وحـدة القيـاس والهندسـة ،بهـدف تنميـة بعـض مهـارات

التفكي ــر الرياض ــي ( التفكي ــر البص ــري ،ح ــل المس ــألة ،االس ــتنباط) ل ــدى الطالب ــات المعلم ــات
تخصص تعليم أساسي.

أهمية البرنامج:
استنادا إلى الدب التربوي والدراسات السابقة التي اهتمت بالمدخل المنظومي وتوظيفه في

الرياضيات بشكل عام أو المدخل المنظومي وتوظيفه في تدريس مهارات التفكير الرياضي.
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استطاعت الباحثة أن تحدد أهمية البرنامج والمتمثلة في:
 تدريب الطالبات المعلمات على توظيف المدخل المنظومي المتمثل في نموذج (جيرالك
وايلي) في تدريس مهارات التفكير الرياضي لتنمية أدائهن التدريسي بشكل أفضل.

 تعلم الطالبات المعلمات بعض مهارات التفكير الرياضي يساعد على رفع مستوى أدائهن

التدريسي ،ويساعدهن على التكيف مع مواقف الحياة ومتغيرات الحداث ،مما يسهم في
تحقيق الهداف المرجوة.

 أهمية اكتساب مهارات التفكير بشكل عام ومهارات التفكير الرياضي بشكل خاص أصبح
ضمن المنظومة العالمية لتدريس الرياضيات.

مبررات البرنامج المقترح:
عنــد تصــميم الباحثــة للبرنــامج المقتــرح فــي ضــوء المــدخل المنظــومي المتمثــل فــي نمــوذج

(جيرالك وايلي) وتوظيفه في تدريس مهارات التفكير الرياضي ،واجهت الباحثة عددا من المبررات
المتمثلة في:

 خلو المنهج الحالي في المرحلة الساسية من مهارات التفكيـر وذلـك مـن خـالل إجـراء
الباحثة لتحليل محتوى الرياضيات.

 مسايرة االتجاهات الحديثة لتحديث وتطوير مناهج الرياضيات التي تؤكد علـى أهميـة
تضمين مهارات التفكير الرياضي في مناهج الرياضيات للمرحلة الساسية.

 حاجة تالميذ المرحلة الساسية في ضوء التطور المعرفي والتكنولوجي إلـى قـدر واف
من المهارات الرياضية التي تثير التفكير.

أسس البرنامج المقترح:
ارتكز بناء البرنامج على نموذج (جيرالك وايلـي) ،ويعـد نمـوذج جيـرالك وايلـي أحـد نمـاذج

التص ـ ـ ــميم التعليم ـ ـ ــي ال ـ ـ ــذي ينح ـ ـ ــدر م ـ ـ ــن الم ـ ـ ــدخل المنظ ـ ـ ــومي أح ـ ـ ــد م ـ ـ ــداخل النظري ـ ـ ــة البنائي ـ ـ ــة
( ،)Constructirismويع ــود ه ــذا النم ــوذج ال ــى (فيرن ــون جيـ ـرالك و دونال ــد إيل ــي) الل ــذان ابتكـ ـ ار
نموذج ـا تعليميــا لتخطــيط الب ـرامج التعليميــة ،وهــو أحــد الــنظم التــي تقــدم المســاعدة للمعلــم كمصــمم

للمــنهج أو المــنظم والموجــه ،إذ يقــدم النمــوذج خريطــة طريــق التعلــيم والــتعلم الجديــدين فهــو يســهل
علــى المعلــم طريقــة تنفيــذه للتــدريس ،وأيضــا يكســب المعلــم نظ ـرة جديــدة للم ـادة الد ارســية والطــالب

الــذين قــد يواجهــون صــعوبة فــي الــتعلم اذ أن النمــوذج يبنــي طريقــة منهجيــة التعلــيم والــتعلم ولديــه
العناصر التي تساهم في التعليم ،وهذا يعنـي أن النمـوذج يجـب أن يسـتمر مـع الوقـت ويصـب فـي

مصلحة الطلبة.
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اِلساس الفكري لنموذج (جيرالك وايلي):
بظهور النظرية الحديثة ذات النظرة الشاملة المتكاملة حول التعليم والتعلم ،وتزايد االهتمام

بأنظمة واستراتيجيات جديدة تدعم عناصر النظام التعليمي أصبحت هناك حاجة ماسة وكبيرة
لظهور برامج تعليمية تدعم المسيرة التعليمية فكان أول ظهور لهذا النموذج عام ( )1971من
قبل المصممين فيرنون جيرالك و دونالد إيلي ،ويهدف هذا النموذج الى إيجاد تصور رسمي

لدرس مخطط بطريقة نظامية منظومية ويدخل في هذا النموذج فقرتان:
 .1الحاجة الى أهداف مخططة بدقة.

 .2التكتيكات للوصول إلى هذه الهداف.
وكال الفقرتين تعد أساسية في التعلم الفعال.
منطلقات البرنامج المقترح:

في ضوء أهمية البرنامج المقترح تم االستناد إلى المنطلقات التالية في بنائه:
 مناقشة أهداف البرنامج المقترح في ضوء المدخل المنظومي المتمثل في نموذج (جيرالك
وايلي) مع المتدربين قبل بدء التطبيق.

 مدى مالءمة محتوى البرنامج المقترح في ضوء الهداف المعدة.
 النشطة تتناسب مع الهداف والمحتوى المعد.


 مالءمة أساليب التقويم المستخدمة بأنواعها.


ومن هنا ينبغي أن يتميز البرنامج المقترح بالصفات التالية:
 أن يناسب مستوى الطالبات المعلمات.
 أن يقدم بطريقة مناسبة ليحقق الهداف التي وضع لجلها.

 يعتمد على فلسفة التغذية الراجعة لدى الطالبات المعلمات والباحثة.
اِلهداف العامة للبرنامج المقترح:
سعت الباحثة عند بناء البرنامج المقترح إلى تحقيق عدد من الهداف العامة وهي:
 إكساب الطالبات المعلمات بعض مهارات التفكير الرياضي.

 إكساب الطالبات المعلمات العمل في مجموعات (التعلم التعاوني).
 إكساب الطالبات المعلمات طرق حل المشكالت.

 تنمية اتجاهات إيجابية للطالبات المعلمات اتجاه الرياضيات بشكل عام والتفكير
الرياضي بشكل خاص.

 تنمية المهارات التدريسية لدى الطالبات المعلمات في الرياضيات.
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يهدف البرنامج المقترح إلى تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات

المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر بغزة بتوظيف المدخل المنظومي
المتمثل في نموذج (جيرالك وايلي).

المرحلة الثانية :مرحلة تحديد محتوى البرنامج:
قامت الباحثة بتحديد المحتوى التعليمي للبرنامج المقترح حسب ما حدده نموذج (جيرالك

وايلي) والمتمثل في:

 -1تحديد المستوى التعليمي:
تم تحديد المستوى التعليمي الذي يصف مها ارت التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى
الطالبات المعلمات وهي (التفكير البصري ،حل المسألة الرياضية ،االستنباط) بناء على ورشة
عمل وحدات تعليمية وهي:

 الوحدة الولى :وحدة القياس

 الوحدة الثانية :الشكال الهندسية
 الوحدة الثالثة :المساحات.

وتضمنت كل وحدة عدد من مهارات التفكير الرياضي.
 -2تحديد اِلهداف التعليمية العامة والسلوكية:
تم صياغة الهداف بشكل سلوكي حتى يظهر النتاج التعليمي ،فقد تم صياغة الهداف
العامة للمحتوى المقترح ،ومن ثم صياغة الهداف الجرائية الخاصة لكل درس من دروس

المحتوى بطريقة محددة وقابلة للقياس التي عن طريقها يتم اكساب المحتوى للطلبة.
 -3تقييم السلوك المدخلي للطالبات:

أي االستعداد المنهجي الذي يتضمن مدى توفير الخبرات السابقة التي يجب أن تكتسبها

الطالبة قبل البدء بتعلم المحتوى الجديد ،ويمكن قياس السلوك المدخلي (االستعداد المنهجي) من

خالل االختبار القبلي ،حيث تم إعداد اختبار لتحديد المتطلبات السابقة للطالبات قبل دراسة
المحتوى المقترح لتحديد ما تمتلكه الطالبات من المعلومات والمهارات التي يتضمنها المحتوى.
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 -4تحديد االستراتيجية:
ويركز هذا المحتوى على تحديد استراتيجية التعليم التي تتناسب مع مستوى تحصيل الطالبات

وقدراتهم العقلية واهتماماتهم ،اعتمدت الباحثة على عدة استراتيجيات وذلك لتحقيق الهداف أو

النواتج التي يتم رصدها .وهذه االستراتيجيات هي:

 أسلوب العصف الذهني لترسيخ المعلومات في اذهان الطالبات المعلمات وتنشيط عملية
التفكير لديهن والمناقشة الجماعية.

 االلقاء والمحاضرة لفترات قصيرة تتخلل أوجه النشاط المختلفة وذلك لعرض وتوضيح
أساسيات في المحتوى.

 لعب الدوار لتعلم الطالبات المعلمات من بعضهن البعض من خالل محاكاة موقف
معين الكتساب الخبرة والتشجيع على العمل التعاوني وتوسيع مدارك وقدرات الطالبات.

 المناقشة باستخدام السئلة المختلفة والنشطة المتنوعة.
 -5تنظيم الطالبات في مجموعات:
وهذا التنظيم وفق ما تقتضيه استراتيجات التدريس المستخدمة ،وهنا يتم تنظيم الطالبات

بكلية التربية جامعة الزهر بطرق مختلفة سواء عن طريق التعلم الذاتي أو في مجموعات صغيرة
أو في مجموعات كبيرة وذلك لتحقيق الهداف التعليمية بشكل مناسب.
 -6تحديد توزيع وقت التدريس:
االلتزام بالوقت المناسب لكل مهارة بهدف تحقيق الهداف ،وتم ذلك في الفصل الدراسي
الثاني للعام الجامعي (2016-2015م).
 -7تحديد المكان الذي سيتم فيه التعلم:
يجب امتالك مكان التعليم به تسهيالت تعليمية وبيئة مناسبة وذلك بهدف زيادة تفاعل

الطالبات مع الخب ارء وانجاح مهمة تحقيق الهداف المرجوة ،وهذا يتمثل في قاعات المحاضرات
وفي قاعة المؤتمرات لتنفيذ الدراسة بكلية التربية جامعة االزهر.
 -8اختيار مصادر التعلم:

 مصادر التعلم المتنوعة كاستخدام الالب توب والفيديو وجهاز ( (L.C.Dيزيد من
عنصر التشويق ويكسر الملل وينمي خبرة الطالبات.

 التدريب العملي على مهارات التفكير الموحدة وما يستخدم في إطارها من وسائل وموارد
وامكانات واستخدام النشطة التعليمية والواجبات المنزلية.

110

 عروض توضيحية على  Power pointومواد تعليمية إضافية مطبوعة مثل أوراق
عمل تتصل بموضوعات المحتوى التعليمي.

 -9تقويم وتقييم اِلداء:
التقويم يأخذ أشكال مختلفة منها التقويم القبلي والبنائي والنهائي ويكون بطريقة شفوية أو

بطريقة كتابية أو بالمالحظة ،هنا استخدمت الباحثة التقويم القبلي والبنائي والنهائي للتأكد من
تحصيل الطالبات في نمو مهارات التفكير الرياضي ،حيث تم إعداد أداتين لقياس أثر البرنامج

المقترح في ضوء المدخل المنظومي [اختبار التفكير الرياضي القبلي والبعدي] ،وبطاقة مالحظة
لداء الطالبات المعلمات.

 -11التغذية الراجعة:
هي عملية مستمرة للتأكد من فاعلية التعليم ،واجراء التغذية الراجعة لداء الطلبة ولداء

المعلم نفسه ،وبناء مخطط لتحسين فاعلية وكفاءة النموذج سواء كان بإجراء تحسينات أو إدخال
تعديالت على النظام.
وتم تنظيم الخبرات والمحتوى التدريبي في لقاءات محددة بلغ عددها ( )23لقاءا ،على
أساس أن يتم التدريس بواقع ( )2ساعة في كل لقاء ،وبذلك بلغ عدد ساعات لقاءات البرنامج

التدريبي ( )46ساعة وذلك من خالل ثالث لقاءات أسبوعيا ،واستغرق تنفيذ البرنامج شهرين،
والجدول التالي يوضح الخطة الزمنية للبرنامج وعدد اللقاءات.
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جدول ()14

لقاءات البرنامج المقترح

الزمن

اللقاء

الموضوع

(األول)

تطبيق اختبار المهارات القبلي

( )120

(الثاني)

تطبيق بطاقات المالحظة القبلية

( )120

(الثالث)

تطبيق بطاقات المالحظة القبلية

( )120

(الرابع)

تطبيق بطاقات المالحظة القبلية

( )120

(الخامس)

وحدات قياس األطوال

( )120

(السادس)

وحدات قياس المساحات

( )120

(السابع)

الخطوط الهندسية

( )120

(الثامن)

المنحنيات

( )120

(التاسع)

المضلعات

( )120

(العاشر)

تسمية المضلعات

( )120

(الحادي عشر)

المضلع المنتظم

( )120

(الثاني عشر)

المثلث

( )120

(الثالث عشر)

األشكال الرباعية

( )120

(الرابع عشر)

متوازي األضالع

( )120

(الخامس عشر)

حاالت خاصة لمتوازي األضالع

( )120

(السادس عشر)

شبه المنحرف

( )120

(السابع عشر)

مساحة المربع – مساحة المستطيل

( )120

(الثامن عشر)

مساحة متوازي األضالع

( )120

(التاسع عشر)

مساحة المثلث

( )120

(العشرون)

تطبيق اختبار المهارات البعدي

( )120

(الحادي والعشرون)

تطبيق بطاقات المالحظة البعدية

( )120

(الثاني والعشرون)

تطبيق بطاقات المالحظة البعدية

( )120

(الثالث والعشرون)

تطبيق بطاقات المالحظة البعدية

( )120

عدد ساعات اللقاءات
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بالدقائق

()46ساعة 

المرحلة الثالثة :طرائق تدريس البرنامج المقترح:
في ضوء أهداف البرنامج المقترح ومحتواه ،تم اختيار طرق التدريس التي تناسب

المحتوى وتؤدي إلى تحقيق الهداف الخاصة والعامة للبرنامج ،مع مراعاة طبيعة الطالبات
المعلمات تخصص تعليم أساسي وقدراتهم ،ومدى تنوع وتوفر الوسائط البصرية والسمعية وطبيعة

المكان المعد للتدريب.

ويمكن استخدام العديد من الساليب واالستراتيجيات التدريسية والتي تصلح معظمها

لتدريس دروس البرنامج المقترح ،إال أن الباحثة انتقت منها ما هو أكثر توافقا مع قدرات
الطالبات المعلمات وما يميز البرنامج المقترح من محتوى علمي والمتمثلة في استراتيجيات
(التعلم التعاوني ،حل المشكالت ،العصف الذهني ،االستقصاء) ،بالضافة إلى استخدام أسلوب

المناقشة والحوار.

ويرجع اختيار الباحثة لالستراتيجيات السابقة في التدريس إلى اعتبارات أهمها:

 طبيعة محتوى البرنامج المقترح.

 الفئة المستهدفة من التدريب وهي من الطالبات المعلمات.
 مناسبة االستراتيجيات المختارة لتدريس الرياضيات.
تطبيق نموذج (جيرالك وايلي) داخل قاعة المحاضرات:
 .1البداية :يتم فيها ترتيب قاعة المحاضرة بالشكل المناسب لتنفيذ العمل.

 .2التمهيد :عرض المتطلبات القبلية للدرس كنوع من التمهيد ( التقويم القبلي).
 .3تطبيق النموذج.

 .4تطبق الباحثة النموذج وفقا للخطوات الرئيسة السابق ذكرها ويتخلله التقويم البنائي
المرحلي ،لتقديم التغذية الراجعة عن سير العمل.

 .5التقويم الختامي :للوقوف على مدى ما تحقق من الهداف التعليمية ويتم ذلك من خالل
التمارين.

 .6غلق الدرس :واعطاء نشاط بيتي.
توجيهات عامة للمعلم وفق نموذج (جيرالك وايلي):
 .1إعطاء الطالبات فكرة مبسطة عن نموذج جيرالك وايلي ،مع شرح خطوات وآلية تنفيذه.
 .2تقسيم الطالبات إلى مجموعات.

 .3تشجيع الطالبات على التعاون والمشاركة والتأكيد عليهن أن التعاون في حل المشكالت
أكثر أهمية من الحل ذاته.

 .4احترام آراء الطالبات وعدم السخرية من إجاباتهن الخطأ.
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 .5إعطاء الوقت الكافي للطالبات لبداء آرائهن ومقترحاتهن ومناقشتها.
 .6توفير الدوات والمصادر الالزمة لكل مجموعة أثناء تطبيق الدرس.
التقنيات واِلنشطة التعليمية التي تساعد على تنفيذ البرنامج المقترح:
عندما قامت الباحثة باستخدام النشطة التعليمية داخل البرنامج كان لديها عددا من

االعتبارات والمتمثلة في:

 إتاحة الفرصة للكشف عن قدرات الطالبات المعلمات البداعية.

 أن تخدم تلك النشطة المقرر الدراسي المتضمن داخل البرنامج المقترح.
 أن تكون النشطة مناسبة للمحتوى الدراسي وال تستغرق الوقت الطويل.
 حث الطالبات المعلمات على العمل الجماعي.

 تثير النشطة مهارات التفكير العليا لدى الطالبات المعلمات.
 تساعد على تنمية الميول العلمية واالتجاهات اليجابية للطالبات المعلمات
نحو الرياضيات.

 تقوم النشطة بتوجيه الطالبات المعلمات ومساعدتهن في التغلب على
الصعوبات التي تواجهن.

 التخلص من سلبية الطالبات المعلمات في عدم المشاركة.
وتقترح الباحثة في دراستها الحالية مجموعة من التقنيات والنشطة والوسائل المساعدة
التي قام بإعدادها بما يتفق واستراتيجيات تدريس مهارات التفكير الرياضي والتي يعالجها البرنامج
الحالي ،وقد تمثلت هذه الوسائل في التالي :

 مجموعة من الشفافيات الخاصة بجهاز العرض (البروجكتور).
 مجموعة من أوراق العمل.

 سبورة ثابتة وأخرى متحركة للمجموعات التعاونية.
 حامل ورقي (.)Flipchart
 الدوات الهندسية.
 جهاز الحاسوب.

 جهاز العرض (.)L-C-D
المرحلة الرابعة :أساليب تقويم المتدربين ضمن البرنامج المقترح:
التقويم هو مجموعة من الحكام التي تزن بها جوانب عملية التدريس ،لتشخيص نقاط القوة

والضعف بقصد اقتراح الحلول التي تصحح مساره.
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ويعد التقويم من أهم ركائز تخطيط وتنفيذ البرنامج المقترح ،والتأكد من مدى تحقق أهداف

البرنامج المقترح ،وتقترح الباحثة في بحثها الحالي ثالثة أنواع رئيسة من التقويم وهي:
 -1تقويم قبلي :ويقوم على تقويم العملية التعليمية قبل بدئها.
 -2تقويم تكويني :ويكون خالل مسار العملية التعليمية.
 -3تقويم ختامي :ويكون بعد انتهاء العملية التعليمية.
وقد تنوعت طرق تقويم البرنامج المقترح وكانت كما يلي:

 تقويم أداء الطالبات المعلمات أثناء البرنامج المقترح من خالل أوراق
العمل الجماعي ،والتفاعل داخل قاعة الدرس ،وأوراق العمل الفردية.

 تتم عملية التقويم المرحلي للطالبات المعلمات من خالل نموذج معد
لذلك.

 تقوم كل طالبة معلمة بإعداد تقرير فردي في نهاية كل لقاء لتحديد مدى
الفائدة التي حصلت عليها ،ولتكتسب الباحثة تغذية راجعة لمعالجة جوانب

القصور في الداء وتعزيز جوانب القوة.

 تقوم كل طالبة معلمة بإعداد تقرير فردي في نهاية البرنامج المقترح
لتحديد مدى الفائدة التي حصل عليها.

 يتم التقويم الختامي من خالل قدرة الطالبات المعلمات على الشرح الدروس لقاءات
البرنامج الخيرة ،ومن خالل تعبئة بطاقة المالحظة من قبل الباحثة.

 يقوم كل متدرب في نهاية البرنامج المقترح بتعبئة نموذج تقويم البرنامج،
حيث يشتمل على ثالث نماذج للتقويم على النحو التالي:

 النموذج اِلول :تقويم الباحثة بعد كل جلسة من قبل الطالبات المعلمات.

 النموذج الثاني :تقويم البرنامج المقترح من قبل الطالبات المعلمات بعد نهاية كل
جلسة.

 النموذج الثالث :تقويم الباحثة للطالبات المعلمات أثناء الجلسات المقترحة.
ضبط البرنامج المقترح:
تم عرض البرنامج المقترح على مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالمناهج وطرق

تدريس الرياضيات  ،من أجل التأكد من اآلتي:

 سالمة الهداف العامة والهداف الخاصة ،وامكانية تحقيقها وشموليتها لكافة المهارات
التي يعالجها البرنامج المقترح.

 مالءمة استراتيجيات التدريس لتدريس مهارات التفكير الرياضي.
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 مالءمة تنظيم المحتوى ووحداته للهداف.

 مناسبة النشطة التعليمية والوسائط المختلفة.
 مناسبة أدوات التقويم للبرنامج المقترح.
وقد تركزت مالحظات السادة المحكمين على عدد من اِلمور وهي:
التركيز على صياغة الهداف التعليمية لكل درس بدقة ،وعرض أساليب التقويم
المستخدمة بشكل مفصل.

وبذلك أصبح البرنامج المقترح في صورته النهائية.

مالحظات الباحثة أثناء تطبيق البرنامج المقترح:
 -عدم االكتراث من قبل بعض الطالبات المعلمات في اللقاءات المقترحة الولى.

 بدء الشعور باالرتياح من قبل الطالبات المعلمات بدءا من اللقاء الخامس وأصبحوا أكثرفاعلية ومشاركة.

 تميزت اللقاءات بروح العمل ضمن الفريق واحترام الطالبات المعلمات لبعضهن البعض. اكتساب الطالبات المعلمات القدرة على توظيف نموذج (جيرالك وايلي) في التدريس.الخطوات اإلجرائية للدراسة:
 -1قامــت الباحثــة بــاالطالع علــى الدب التربــوي المتعلــق بموضــوع الد ارســة متمــثال بالكتــب
والدوريات والرسائل العلمية ومواقع النترنت.

 -2أعدت الباحثة الطار النظري للبحث والدراسات السابقة ذات االرتباط بموضوع البحث.
 -3قامــت الباحثــة بإعــداد قائمــة مهــارات التفكيــر الرياضــي ،ومــن ثــم علــى ذوي االختصــاص
والكاديميين المتخصصين والخبراء بالرياضيات وطرق تدريسها من خـالل ورشـة العمـل،

لحصر المهارات التي سيقوم البرنامج التدريبي بعالجها حسب الهمية.

 -4قامت الباحثة بإعداد بطاقة المالحظة لقياس الداء التدريسي للطالبات المعلمات.
 -5إعداد االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي.

 -6اختارت الباحثة عينة استطالعية من الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي.

 -7قامت الباحث بتطبيق بطاقة المالحظة على عينة البحث االستطالعية بهدف تقنينها.
 -8قامــت الباحثــة بتطبيــق االختبــار المعرفــي لمهــارات التفكيــر الرياضــي علــى عينــة البحــث
االستطالعية من الطالب بهدف تقنينه.

 -9أعدت البرنامج التدريبي متبعتا الخطوات التالية:
 -1:9تحديد أسس تصميم البرنامج.
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 -2:9تحديد مكونات البرنامج وعناصره.
 -3:9إعداد البرنامج بصورته الولية.
 -4:9تحكيم البرنامج.

 -5:9تجهيز البرنامج بصورته النهائية.
 -10اختــارت الباحثــة الطالبــات المعلمــات (مجموعــة الد ارســة) وقامــت بتطبيــق أداتــي الد ارســة
عليهن بعديا.

 -11قامت الباحثة بتطبيق البرنامج المقترح.
 -12قامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراسة على الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) بعديا.
 -13تم جمع البيانات وتحليلها واستخالص النتائج ووضع التوصيات والمقترحات.
اِلساليب اإلحصائية:
استخدمت الباحثة الساليب الحصائية التالية

 معامل ارتباط بيرسون ومعادلة كودر -ريتشاردسون ( )21للتأكد من ثبات االختبار.
 معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز.

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و اختبار ( )Tلعينتين مترابطتين  T-Testللتعرف
على داللة الفروق بين مستويات متغيرات الدراسة.

 معادلة الكسب لبالك لمعرفة فاعلية البرنامج المقترح.
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الفصل اخلامس

مناقشة النتائج وتفسريها
 نتائج السؤال اِلول وتفسيرها.
 نتائج السؤال الثاني وتفسيرها.
 نتائج السؤال الثالث واختبار الفرضية اِلولى وتفسيرها.
 نتائج السؤال الرابع واختبار الفرضية الثانية وتفسيرها.

 نتائج السؤال الخامس واختبار الفرضية الثالثة وتفسيرها.
 نتائج السؤال السادس واختبار الفرضية الرابعة وتفسيرها.
 توصيات الدراسة.

 مقترحات الدراسة.
 المراجع.
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج وتفسيرها
يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الباحثة ،حيث تم استخدام البرنامج
الحصائي " "SPSSفي معالجة بيانات الدراسة أي نتائج تطبيق أدوات الدراسة ،والمتمثلة في

االختبار المعرفي لبعض مهارات التفكير الرياضي ،وبطاقة المالحظة المعدة من قبل الباحثة
بتطبيقها قبليا وبعديا على الطالبات المعلمات عينة الدراسة ،وسيتم عرض النتائج التي كشف

عنها الدراسة ومناقشة هذه النتائج من خالل الجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فروضها.
إجابة السؤال اِلول :الذي ينص على ما يلي:

" ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى الطالبات المعلمات تخصص تعليم

أساسي في جامعة اِلزهر؟".

وتمت الجابة عن هذا السؤال في الفصل الرابع (الطريقة والجراءات) المشار إليه في
صفحة (.)87
إجابة السؤال الثاني :الذي ينص على ما يلي:

" ما صورة البرنامج المقترح المستخدم في تنمية بعض مها ارت التفكير الرياضي لدى

الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة اِلزهر؟

وتمت الجابة عن هذا السؤال في الفصل الرابع (الطريقة والجراءات) المشار إليه في
صفحة (.)105
إجابة السؤال الثالث :الذي ينص على ما يلي:
" هل يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات
الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لالختبار المعرفي
لبعض مهارات التفكير الرياضي ؟ ".

ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار فرضية الدراسة اِلولى والتي تنص على ما يلي:
" يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات
الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لالختبار المعرفي
لبعض مهارات التفكير الرياضي لصالح التطبيق البعدي ".

ولإلجابة على هذا السؤال واختبار صحة فرضية الدراسة الولى المرتبطة به تم استخدام

اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ،والجدول التالي يوضح ذلك.
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جدول ()15

داللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق
القبلي والبعدي لالختبار المعرفي لبعض مهارات التفكير الرياضي
نوع

المهارة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

القبلي

25

5.90

1.39

البعدي

25

7.60

1.87

القبلي

25

17.05

5.61

البعدي

25

27.71

5.79

القبلي

25

4.97

1.66

البعدي

25

6.73

1.75

القبلي

25

27.92

6.37

البعدي

25

42.04

6.82

التطبيق

التفكير البصري
حل المسألة
االستنباط
االختبار ككل

العدد

قيمة "ت"

درجات
الحرية

7.598

24

15.219

24

8.967
18.147

مستوى الداللة
دالة عند مستوى
()0.01
دالة عند مستوى
()0.01

24

دالة عند مستوى
()0.01

24

دالة عند مستوى
()0.01

يتضح من الجدول السابق:
أن قيمة "ت" لدرجات طالب عينة الدراسة في االختبار المعرفي لبعض مهارات التفكير

الرياضي تساوي ( )18.147عند درجة الحرية ( )24ومستوى الداللة المحسوب ()0.01
وبمقارنته بمستوى الداللة الفرضي ( )0.05 = نجد أنه أقل منه ،وهذا يعني وجود داللة

إحصائية ،مما يترتب عليه قبول فرض الدراسة الول ،أي أنه يوجد فرق دال إحصائيا عند

مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسط درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة في التطبيق
القبلي لالختبار المعرفي لبعض مهارات التفكير الرياضي والتي تساوي ( )27.92ومتوسط
درجات التطبيق البعدي والتي تساوي ( ،)42.04وهذا يعني أن متوسط التطبيق البعدي لالختبار

المعرفي لبعض مهارات التفكير الرياضي يختلف بفرق دال عن متوسط التطبيق القبلي لالختبار.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ك ٌل من أحمد ( ،)2015ودراسة بنتن ( ،)2012ودراسة

أبو رمية ( ،)2012ودراسة محمد ( ،)2011والتي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين
التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي على مجموعة الدراسة

لصالح التطبيق البعدي.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن تدريس البرنامج المقترح في ضوء المدخل المنظومي تساعد

الطالبات المعلمات في اكتساب المعارف وبعض المهارات واالتجاهات المرغوب فيها ،وتشجيع

الطالبات المعلمات على المرور بخبرات تعليمية وحياتية حقيقية ،كذلك فإن طبيعة التدريس في
ضوء المدخل المنظومي تجعل الطالبة المعلمة محو ار للعملية التعليمية ،وتتيح لهن فرصة
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المشاركة اليجابية النشطة في عملية التعلم ،ويوفر لها قد ار من الحساس بالمسئولية واالهتمام،
مما يجعلهن مقبالت على المشاركة في النشطة وابداء الرأي واقتراح الحلول ،مما ساعد في
ترسيخ المعرفة في أذهانهن ،كل ذلك أدى في رأي الباحثة إلى تقدم مستوي الطالبات المعلمات.
إجابة السؤال الرابع :الذي ينص على ما يلي:

" هل يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات

الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة ؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار فرضية الدراسة الثانية والتي تنص على ما يلي:

" يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة ( ) ≥ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات
المعلمات (مجموعة الدراسة) في كل من التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة لصالح
التطبيق البعدي".

ولإلجابة عن هذا السؤال واختبار صحة فرضية الدراسة الثانية المرتبطة به تم استخدام

اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين ،والجدول التالي يوضح ذلك.
جدول ()16

داللة الفرق بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة في كل من
التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
3.405

المهارة

نوع التطبيق

العدد

التفكير البصري

القبلي

25

9.48

البعدي

25

13.52

3.216

القبلي

25

19.28

6.877

البعدي

25

23.56

5.613

القبلي

25

4.80

1.732

البعدي

25

6.72

1.621

القبلي

25

33.56

11.959

البعدي

25

43.80

10.436

حل المسألة
االستنباط
البطاقة ككل

قيمة "ت"

درجات
الحرية

4.127

24

2.323

24

3.868
3.100

مستوى الداللة
دالة عند مستوى
()0.01
دالة عند مستوى
()0.05

24

دالة عند مستوى
()0.01

24

دالة عند مستوى
()0.05

يتضح من الجدول السابق:
أن قيمة "ت" لبطاقة المالحظة بكافة أبعادها تساوي ( )3.10عند درجة الحرية ()24
ومستوى الداللة المحسوب ( )0.05وبمقارنته بمستوى الداللة الفرضي ( )0.05 = نجد أنه
أقل منه ،وهذا يعني وجود داللة إحصائية ،مما يترتب عليه قبول فرض الدراسة الثاني ،أي أنه
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يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات المعلمات عينة الدراسة في التطبيق القبلي

لبطاقة المالحظة والتي تساوي ( )33.56ومتوسط درجات التطبيق البعدي والتي تساوي

( ،)43.80وهذا يعني أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند ( )0.05 ≥ بين متوسطي

درجات الطالبات المعلمات في التطبيقي القبلي لبطاقة المالحظة والبعدي لصالح متوسط
درجاتهن في التطبيق البعدي.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ك ٌل من أبو حليمة ( ،)2011ودراسة نبهان (،)2006

والتي أظهرت فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي بطاقة المالحظة على
مجموعة الدراسة لصالح التطبيق البعدي.
وتعزو الباحثة ذلك إلى أن التعلم في ضوء البرنامج التدريبي في ضوء المدخل
المنظومي ،والذي يهدف إلى تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي ساعد المتدربات على جعل

التدريب ذا معني وقائم على الفهم ،كما ساعد على ربط البعض مهارات مع بعضها البعض في
شكل مترابط سهل على المتدربات فهمه من خالل المعلومات والمواقف الجديدة المعدة لهم،

ومقارنتها بما هو موجود لديهن من معارف سابقة ومفاهيم خاطئة ،والتي ساعدت في أداء مهاري

أفضل عند تقديم الدرس ،وكذلك استخدام لما هو موجود لديهم في التعرف وفهم ما هو غير

معروف لديهم ،بحيث تناول البرنامج البناء المنطقي في عرض بعض مهارات التفكير الرياضي

من خالل الربط بالواقع والدعم بالمثلة المحسوسة والوسائل التعليمية التعلمية المناسبة ،مما
ساعد في نمو أداء الطالبات المعلمات.
إجابة السؤال الخامس :الذي ينص على ما يلي:
" ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات

(مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر كما يقيسها االختبار المعرفي
لمهارات التفكير الرياضي؟".
ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار فرضية الدراسة الثالثة والتي تنص على ما يلي:

" يتصف البرنامج المقترح بالفاعلية كما تقاس بمعدل الكسب لبالك في تنمية مهارات

التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة
الزهر كما يقيسها االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي".

ولإلجابة على هذا السؤال واختبار صحة الفرض البحثي الثالث المرتبط به تم حساب

نسبة الكسب المعدل لبالك لمجموعة الدراسة باستخدام معادلة الكسب لبالك وهي:
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معامل بالك =

المتوسط البعدي  -المتوسط القبلي
النهاية العظمى – المتوسط القبلي

+

المتوسط البعدي  -المتوسط القبلي
النهاية العظمى

جدول ()17

نسبة الكسب المعدل لالختبار ككل
المجال

االختبار ككل

عدد

النهاية

المتوسط

المتوسط

نسبة الكسب المعدل

الفقرات

العظمي

القبلي

البعدي

"بالك

29

53

27.92

42.04

0.82

ومــن المعلــوم أن نســبة الكســب المعــدل لــبالك تتـراوح بــين ( )2،0ويقتــرح بــالك أن يكــون

الحد الفاصل لهذه النسبة ( )1.2حتى تكون مقبولة.

وعليــه يتضــح مــن الجــدول الســابق أن قيمــة معــدل الكســب لــبالك بلغــت ( ،)0.82وتعــزو

الباحثة هذه النتيجة إال أن البرامج الثرائية غالبا ما يكون التقدم في مستوى الطالبات محدود ممـا
يــؤثر علــى هــذه النتيجـة ،وهــذا واضــح فــي البرنــامج المقتــرح فــي هــذه الد ارســة ،حيــث أن الطالبــات
لديهن مهارات تفكير رياضي سابقة ،ولكن خـالل تطبيـق البرنـامج تـم تنميتهـا بنسـبة محـددة ،لـذلك
قامت الباحثة بحساب حجم تأثير البرنامج لنه مؤشر للفاعلية.

ولحساب حجم تأثير البرنامج المقترح ( )dفي تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى

الطالبات المعلمات ،قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ) )2باستخدام المعادلة التالية:

t2
) (t2 + df

= 2

حيث ) )2مربع إيتا  ،يعبر عن نسبة التباين الكلي في المتغير التابع الذي يمكن أن
يرجع إلى المتغير المستقل
 = t2مربع قيم (ت)

) = ( Dfدرجات الحرية

وعن طريق ) )2أمكن إيجاد قيمة حساب قيمة ( )dالتي تعبر عن حجم التأثير للبرنامج المقترح
باستخدام المعادلة التالية:

2 2

1 123
 2

=d

جدول ()18

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

اِلداة المستخدمة
D
2

حجم التأثير
متوسط
0.5
0.06

صغير
0.2
0.01

كبير
0.8
0.14

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير باستخدام المعادالت السابقة والجدول التالي

يوضح حجم التأثير بواسطة كلٍّ من مربع إيتا ) )2وقيمة (:)d
جدول ()19

حساب قيمة اختبار ت ,وقيمة مربع إيتا " ,دي "  dللكشف عن حجم تأثير البرنامج المقترح في تنمية بعض مهارات
التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات كما يقيسها االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي
قيمة

قيمة

قيمة

"ت"

إيتا

" "d

0.84

3.17

كبير

6.33

كبير
كبير
كبير

المهارة

العدد

التفكير البصري

25

7.598

حل المسألة الرياضية

25

15.219

0.95

االستنباط

25

 8.967

 0.87

 3.72

االختبار ككل

25

18.147

0.96

7.42

حجم التأثير

 مهارة التفكير البصري :بلغت قيمة ت ( )7.598وقيمة " "dبلغت ( )3.17وهي كبيرة ،وهذايدل أن المتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على إحدى مهارات المتغير التابع (مهارة
التفكير البصري).
 مهارة حل المسألة الرياضية :بلغت قيمة ت ( )15.219وقيمة " "dبلغت ( )6.33وهيكبيرة ،وهذا يدل أن المتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على إحدى مهارات المتغير التابع

(مهارة حل المسألة الرياضية).

 مهارة االستنباط :بلغت قيمة ت ( )8.967وقيمة " "dبلغت ( )3.72وهي كبيرة ،وهذا يدل أنالمتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على إحدى مهارات المتغير التابع (مهارة االستنباط).
 االختبار ككل :بلغت قيمة ت ( )18.147وقيمة " "dبلغت ( )7.42وهي كبيرة ،وهذا يدل أنالمتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على المتغير التابع (مهارات التفكير الرياضي).
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وهذا يعني قبول الفرضية والتي نصت على (يوجد أثر مرتفع ( قوة تأثير مربع ايتا ≥

 )0.14للبرنامج المقترح في ضوء المدخل المنظومي في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) كما يقيسها االختبار المعرفي لمهارات التفكير

الرياضي) ،مما يدلل على وجود أثر للبرنامج في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة محمد ( ،)2011ودراسة الشوبكي ( ،)2006ودراسة زايد

( ،)2009ودراسة المالكي ( ،)2006والتي أظهرت جميعها فاعلية للبرنامج في ضوء المدخل
المنظومي.

إجابة السؤال السادس :الذي ينص على ما يلي:
" ما فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات
(مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر كما تقدر على بطاقة مالحظة أداء

الطالبات؟".

ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار فرضية الدراسة الرابعة والتي تنص على ما يلي:
"يتصف البرنامج المقترح بالفاعلية كما تقاس بمعدل الكسب لبالك في تنمية مهارات

التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) تخصص تعليم أساسي في جامعة

الزهر كما تقدر على بطاقة مالحظة أداء الطالبات".

ولإلجابة على هذا السؤال واختبار صحة الفرض البحثي الثالث المرتبط به تم حساب

نسبة الكسب المعدل لبالك لمجموعة الدراسة باستخدام معادلة الكسب لبالك السابقة
جدول ()20

نسبة الكسب المعدل لبطاقة المالحظة
المجال

بطاقة المالحظة

عدد

النهاية

المتوسط

المتوسط

نسبة الكسب المعدل

الفقرات

العظمي

القبلي

البعدي

"بالك

12

60

33.58

43.80

0.55

ومــن المعلــوم أن نســبة الكســب المعــدل لــبالك تتـراوح بــين ( )2،0ويقتــرح بــالك أن يكــون
الحد الفاصل لهذه النسبة ( )1.2حتى تكون مقبولة.

وعليه يتضح من الجدول السابق أن قيمة معدل الكسب لبالك بلغت ( ،)0.55وتعزو

الباحثة هذه النتيجة إال أن البرامج الثرائية غالبا ما يكون التقدم في مستوى الطالبات محدود مما
يؤثر على هذه النتيجة ،وهذا واضح في البرنامج المقترح في هذه الدراسة ،حيث أن الطالبات
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لديهن مهارات تفكير رياضي سابقة ،ولكن خالل تطبيق البرنامج تم تنميتها بنسبة محددة ،لذلك
قامت الباحثة بحساب حجم تأثير البرنامج لنه مؤشر للفاعلية.
جدول ()21
حساب قيمة اختبار ت ,وقيمة مربع إيتا " ,دي "  dللكشف عن حجم تأثير البرنامج المقترح في تنمية بعض مهارات
التفكير الرياضي لدى الطالبات المعلمات كما تقدر على بطاقة مالحظة أداء الطالبات
قيمة

قيمة

قيمة

"ت"

إيتا

" "d

0.64

6.85

كبير

1.13

كبير
كبير
كبير

المهارة

العدد

التفكير البصري

25

4.13

حل المسألة الرياضية

25

2.32

0.43

االستنباط

25

 3.86

 0.62

 1.36

البطاقة ككل

25

 3.10

 0.53

 1.56

حجم التأثير

 مهارة التفكير البصري :بلغت قيمة ت ( )4.13وقيمة " "dبلغت ( )6.85وهي كبيرة ،وهذايدل أن المتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على إحدى مهارات المتغير التابع (مهارة

التفكير البصري).

 مهارة حل المسألة الرياضية :بلغت قيمة ت ( )2.32وقيمة " "dبلغت ( )1.13وهي كبيرة،وهذا يدل أن المتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على إحدى مهارات المتغير التابع (مهارة
حل المسألة الرياضية).
 مهارة االستنباط :بلغت قيمة ت ( )3.86وقيمة " "dبلغت ( )1.36وهي كبيرة ،وهذا يدل أنالمتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على إحدى مهارات المتغير التابع (مهارة االستنباط).
 االختبار ككل :بلغت قيمة ت ( )3.10وقيمة " "dبلغت ( )1.56وهي كبيرة ،وهذا يدل أنالمتغير المستقل (البرنامج) له تأثير كبير على المتغير التابع (مهارات التفكير الرياضي).
وهذا يعني قبول الفرضية والتي نصت على (يوجد أثر مرتفع ( قوة تأثير مربع ايتا ≥
 )0.14للبرنامج المقترح في ضوء المدخل المنظومي في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
لدى الطالبات المعلمات (مجموعة الدراسة) كما تقدر على بطاقة مالحظة أداء الطالبات) ،مما
يدلل على وجود أثر للبرنامج في تنمية بعض مها ارت التفكير الرياضي.
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وقد تعزو الباحثة فاعلية للبرنامج المقترح في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
للطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي في جامعة الزهر إلى:

 اعتماد البرنامج المقترح على مواصفات محددة وفاعلة مثل :تنظيم محتوى البرنامج،
وتوظيف المدخل المنظومي في التدريس ،والنشطة والوسائل المستخدمة ،كل ذلك

أعطى فاعلية للطالبات المعلمات واثارة دافعيتهن للتعلم ،وأدى إلى تدريب فعال ذي
معني.

 قامت الباحثة بتطبيق البرنامج المقترح بنفسها ،جعلتها أقدر من غيرها على تطبيق

البرنامج بالضافة لتتبعها كل خطوة من خطوات التجربة ،مما أكسب البرنامج االهتمام

الكافي من الطالبات المعلمات.

 إتاحة البرنامج المقترح الفرصة للطالبات المعلمات بالتعامل اليجابي مع النشطة ،وكان
كل منهن طرف فاعل في كافة النشطة والخبرات.

 شعور الطالبات المعلمات بأهمية تنمية بعض مهاراتهن التدريسية في ضوء المدخل
المنظومي والتي تعتبر مواكبة للتطور العلمي ،وهذا ما الحظته الباحث على الطالبات
المعلمات من السؤال والحرص على الفائدة والتطبيق الجيد لما تعلمونه.

 اكتساب الطالبات المعلمات بعض مهارات تدريسية مثل بعض مهارات التفكير العليا من
خالل لقاءات البرنامج المقترح ،والتي تدفعهن على تطبيق ما تعلمنه في مواقف جديدة
واكتساب بعض مهارات فاعلة ومؤثرة في العملية التعليمية من خالل ورق العمل.

 لقاءات البرنامج أكسبت الطالبات المعلمات اتجاهات إيجابية بعد النقاشات نحو توظيف
المدخل المنظومي في التدريس ،وذلك من خالل نماذج التقويم الخاصة بالبرنامج

المقترح.

 طبيعة التعلم في ضوء المدخل المنظومي تسمح الطالبات المعلمات التفاعل مع المادة
التعليمية ومع اآلخرين.

 من خالل التعلم التعاوني تستطيع الطالبات المعلمات تبادل الفكار مع زميالتهن ،مما
يجعلهن يعيشون حالة من التحدي مع النفس ومع الزميالت في تعلم واتقان موضوعات

البرنامج المختلفة.
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وترجع الباحثة ذلك إلى:
 -1تطبيق أساليب الحوار والمناقشة والحوار المفتوح زادت من فاعلية البرنامج المقترح في
إكساب الطالبات المعلمات بعض مهارات التفكير الرياضي.

 -2التالزم بين عرض المعلومات النظرية وورق العمل المقدم للطالبات المعلمات زاد من

فاعلية البرنامج المقترح والذي انعكس بدوره على أدائهن في توظيف المدخل المنظومي

أثناء جلسات البرنامج المقترح.

 -3شمل البرنامج المقترح على العديد من الجلسات التدريبية التي قامت بها الطالبات
المعلمات فيها بالتطبيق العملي لما تعلموه ،جعلت البرنامج المقترح أكثر فاعلية.

 -4وجود جو التنافس والحماس بين مجموعات الطالبات المعلمات كان لها دور بارز في
زيادة بذلهن للجهد ،مما جعل البرنامج المقترح أكثر فاعلية.

 -5عوامل الجذب والتشويق التي يوفرها التدريس في ضوء المدخل المنظومي تجعل
الطالبات المعلمات يبدعن في تحضير الدروس المتنوعة.

مالحظات أثناء تنفيذ تجربة الدراسة:
 استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة وتنوع استخدامها أدى إلى كسر الجمود والرتابة التيتصيب بعض الطالبات المعلمات أثناء لقاءات البرنامج المقترح.

 استخدام الحوار والمناقشة أثناء دروس البرنامج المقترح خلق نوعا من التنافس بين الطالباتالمعلمات بعضهن البعض في جو من المحبة والتآخي ،كما زاد من التفاعل فيما بينهن.

 التنوع في أساليب التقويم في أثناء لقاءات البرنامج المقترح كان له دور واضح في زيادةالدافعية لدى الطالبات المعلمات نحو التعلم.

 حضور المشرفين التربويين والذين يشرفون على بعض الطالبات المعلمات لبعض اللقاءاتكان حاف از للطالبات المعلمات للمشاركة.

ما الجديد الذي قدمته الدراسة الحالية:
 قائمة ببعض مهارات التفكير الرياضي الالزمة للطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسيفي تدريس الرياضيات.

 برنامج قائم على المدخل المنظومي وتوظيفه في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي. دليل معلم يشمل العديد من طرق التحضير لبعض مهارات التفكير الرياضي. -اختبار معرفي لمهارات التفكير الرياضي لمرحلة التعليم الساسي.

 -بطاقة مالحظة لقياس أداء الطالبات المعلمات لمرحلة التعليم الساسي.
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التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة يمكن وضع التوصيات اآلتية:

 ضرورة تدريب الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي على توظيف المدخل
المنظومي أثناء

تدريس مادة الرياضيات ،والتي تكسبهم بعض مهارات متنوعة في

التدريس مثل (التخطيط للتدريس ،تنفيذ الدرس ،تقويم الدرس).

 تطبيق البرنامج المقترح على مدى أوسع سواء في مراحل تعليمية أخرى أو تخصصات
أخرى.

 ضرورة الخذ بأهمية المدخل المنظومي في تطوير المنهاج الفلسطيني.
 حث الطالبات المعلمات تخصص تعليم أساسي على إعداد وتبني أنشطة ومهام تعليمية
متنوعة تساعد على تنمية اتجاهات إيجابية لدى طلبتهن نحو الرياضيات من خالل

اتاحة الفرصة لهم للتفكير والتعبير عن النفس واستخدام الطالبات المعلمات للعبارات

المشجعة والداعمة لطالبتهن والبعد عن العبارات المحبطة.

 إضافة مساق لخطة تدريس التعليم الساسي يهتم بتطوير الداء عمليا للطالبات
المعلمات.
المقترحات:
تعتبر الباحثة الدراسة الحالية مقدمة لدراسات وأبحاث قد تتلوها ،ففي حدود نتائج الدراسة

الحالية تقترح الباحثة بعض الدراسات التي يمكن إجرائها وهي:

 بناء برنامج مقترح في ضوء المدخل المنظومي لتنمية بعض المهارات لدى الطالبات
المعلمات في التخصصات المختلفة.

 دراسة تقويمية لمدى امتالك معلمي التعليم الساسي لبعض مهارات التفكير الرياضي
والقدرة على تطبيقها.
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المصادر:

القرآن الكريم

المراجع العربية:
.1
.2
.3
.4

.5
.6

ابـ ـراهيم ،مج ــدي ( :)1997أســـاليب فـــي تعلـــيم الرياضـــيات ،الق ــاهرة ،مكتب ــة االنجل ــو

المصرية.

إب ـراهيم ،مجــدي ( :)2005المــنهج الترب ـوي وتعلــيم التفكيــر ،سلســلة التفكيــر والتعلــيم

والتعلم( ،)2القاهرة ،عالم الكتب.

إبراهيم ،مجدي ( :)2007التفكير لتطوير االبداع وتنميـة الـذكاء ،ط ،2القـاهرة ،عـالم

الكتب.

أبو الحديد ،فاطمة ( :)2004تطوير منهج الرياضيات في المرحلة االبتدائية في ضوء

المــدخل المنظــومي ،المــؤتمر العربــي الرابــع حــول المــدخل المنظــومي فــي التــدريس
والتعلم -مركز تدريس العلوم ,جامعة عين شمس 4-3 ،أبريل.

أب ــو جالل ــة ،ص ــبحي حم ــدان( :)2007منــــاهج العلــــوم وتنميــــة التفكيــــر اإلبــــداعي،
عجمان ،دار الشروق .

أب ــو حاص ــل ،بدري ــة ( :)2008فاعليــــة اســــتراتيجية مقترحــــة قائمــــة علــــى المــــدخل

المنظومي في تنمية التحصيل الدراسي وتعديل التصورات البديلة لدي طالبات كليـات

التربيــة للمعلمــات ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليــة التربيــة ،جامعــة الملــك خالــد،

.7

السعودية.

أبو حليمـة ،رانيـة عـزام سـالمة ( :)2011أثـر اسـتخدام المـدخل المنظـومي فـي تنميـة
مهارات التدريس للطالبـات المعلمـات تخصـص معلـم صـف فـي كليـة التربيـة بجامعـة

االزهر بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزهر ،فلسطين.
.8

.9

أب ــو دف ،محم ــود( :)1997المعل ــم الفلس ــطيني عل ــى أعت ــاب الق ــرن الح ــادي والعشــرين
الدوار والســمات والمقومــات ،ورقــة عمــل مقدمــة فــي اليــوم الدراســي المنعقــد بقاعــة

المؤتمرات ،الجامعة االسالمية ،غزة.

أبــو روميــة ،مصــطفي ( :)2011أثــر اســتخدام اســتراتيجية ســكمان فــي تنميــة بعــض
مهــارات التفكيــر الرياضــي لــدى طــالب الصــف الحــادي عشــر آداب ،رســالة ماجســتير

غير منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة.

 .10أبـو زينــة ،فريــد ( :)2001الرياضــيات مناهجهــا وأصــول تدريســها ،دار الفرقــان للنشــر
والتوزيع ،عمان ،الردن.
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 .11أبو زينة ،فريـد ( :)2010تطوير منـاهج الرياضـيات المدرسـية وتعليمهـا ،عمـان ،دار
وائل للنشر والتوزيع.

 .12أبــو زينــة ،فريــد ( :)2003منـــاهج الرياضـــيات االساســـية وتدريســـها ،ط ،2الكويــت،
مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

 .13أبــو شــعير ،عبــد اهلل ( :)2015فاعليــة اســتراتيجيتي( حــل المشــكالت و دورة المعلــم
على تنمية التفكير الرياضي والتحصيل لـدى طلبـة الصـف السـادس فـي الرياضـيات:

دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزهر.

 .14أبــو صرصــور ،محاســن ( :)2014فاعليــة توظيــف نمــوذج وتلــي فــي تنميــة بعــض
مهارات التفكير الرياضي واالتجاهات نحـو الرياضـيات لـدى طالبـات الصـف السـادس

بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الزهر.

 .15أبــو ص ـواوين ،ارشــد ( :)2010الكفايــات التعليميــة الالزمــة للطلبــة المعلمــين تخصــص
معلــم صــف فــي كليــة التربيــة بجامعــة الزهــر مــن وجهــة نظــرهم فــي ضــوء احتياجــاتهم

التدريبية ،مجلة العلوم اإلسالمية (سلسلة الدراسات اإلنسانية) ،المجلـد الثـامن عشـر،
العدد الثاني ،398-309،يونيو .2010

 .16أبو عمير ،فايز( :)2003المدخل المنظومي صحيح البخاري ،أبحاث اليرموك سلسلة

العلــوم االنســانية واالجتماعيـــة ،المجلــد( ،)2العــدد( ،)3أيلــول ،2004ص (-1534
.)1535

 .17أبو لوم ،خالد ( :)2005أثر استخدام استراتيجية بوليا القائمة على المنحى البنائي في
مقدرة طلبة الصف الثامن الساسي على حل المسألة ،مجلة القراءة والمعرفة ،مصر،

العدد ( ،)46ص (.)112 -92

 .18أبـو الهطـل ،مـاهر ( :)2011أثـر اســتخدام برنـامج محوسـب فــي تـدريس الرياضــيات
على تنميـة التفكيـر الرياضـي واالتجـاه نحوهـا لـدي طالبـات الصـف الثـامن اِلساسـي

بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة.

 .19أحمـ ــد ،نعيمـ ــة حسـ ــن وعبـ ــد الك ـ ـريم ،سـ ــمر محمـ ــود( :)2001أثـ ــر المنطـ ــق الرياضـ ــي
والتدريس بالمدخل البصـري فـي أنمـاط الـتعلم والتفكيـر وتنميـة القـدرة المكانيـة وتحصـيل

تالميــذ الصــف الثــاني االعــدادي فــي مــادة العلــوم ،مجلــة التربيــة العمليــة ،المجلــد(،)2
كلية التربية جامعة عين شمس.

 .20أحمد ،آمال ( :)2012المدخل المنظومي في تنمية التحصيل وبعـض أنـواع الـذكاءات
ف ــي مـ ــادة العلـــوم واالتجـ ــاه نحـــو العلـــم ود ارســـة العل ــوم لـ ــدى تالمي ــذ الص ــف الخ ــامس

االبتدائي ،مجلة التربية العلمية مصر ،مجلد( ،)15عدد( ،)1ص.41-1
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 .21أحمد ،فطومة ( :)2008أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية التحصيل وعمليات
العلــم والــذكاء البصــري المكــاني والــذكاء الطبيعــي فــي مــادة العلــوم لــدى تالميــذ الصــف
الول العــدادي ،مجلــة دراســات فــي المنــاهج وطــرق التــدريس ،العــدد ( ،)135ص

 ،273-202جامعة عين شمس.

 .22أحمد ،وائل ( :)2015فاعلية المدخل المنظومي في تنمية مهـارات التفكيـر والعـادات

العقليــة لــدي تالميــذ الحلقــة االبتدائيــة ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،جامعــة القــاهرة،
معهد الدراسات التربوية قسم علم التقارير التربوي ،جامعة مصر العربية.

 .23الحمد ،خالـد( :)2005تكـوين المعلمـين مـن اإلعـداد إلـى التـدريب ،المـارات العربيـة
المتحدة ،دار الكتاب الجامعي.

 .24اشتيوة ،فوزي وآخرون ( :)2011مناهج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها .عمان،
دار صفاء للنشر والتوزيع.

 .25الغا ،احسان والستاذ ،محمـود ( :)2007مقدمـة فـي تصـميم البحـث التربـوي ،غـزة،
مكتبة الطالب ،الجامعة السالمية.

 .26الغــا ،م ـراد ( :)2009أثــر اســتخدام اســتراتيجية العصــف الــذهني فــي تنميــة بعــض
مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصـف الحـادي عشـر ،رسـالة

ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية.

 .27البابا ،سالم ( :)2008برنامج محوسب باسـتخدام المخـل المنظـومي لتنميـة المفـاهيم
العلميــة واالحتفــاظ بهـــا لــدى طلبـــة الصــف العاشــر ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،
الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .28البزاز ،حكمت عبد اهلل ( :)1989اتجاهات حديثة في تـدريس المعلمـين ،مجلـة رسـالة
الخليج العربي لدول الخليج ،العدد( ،)28الرياض.

 .29البالونــة ،فهمــي يــونس ( :)2010أثــر اســتراتيجية التقــويم القــائم علــى الداء فــي تنميــة
التفكير الرياضي والقدرة على حل المشكالت لدى طلبة المرحلة الثانويـة ،مجلة جامعة

النجاح للعلوم االنسانية ،فلسطين ،مجلد( ،)24عدد( ،)8ص (.)270 -227

 .30بنتن ،هناء ( :)2012فاعلية وحدة مقترحة بمقـرر العلـوم واالقتصـاد المنزلـي لتنميـة

التفكير العلمي لدي الكبيرات في ضوء المدخل المنظومي لمحو اِلمية وتعليم الكبار،
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ام القري ،المملكة العربية السعودية.

 .31بيــومي ،ياســر و الجنــدي ،حســن( :)2013أثــر التــدريب علــى بعــض اســتراتيجيات مــا
وراء المعرفة على تنمية القدرة على حل المسـألة الرياضـية اللفظيـة لـدى تالميـذ الصـف
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الخامس االبتدائي وتحسين اتجاهاتهم نحوها ،مجلة تربويات الرياضيات ،جامعة بنهـا،
مصر ،مجلد( ،)16عدد( ،)1ص (.)103-30

 .32تايه ،إيمـان ( :)2016فاعلية برنامج مقترح قائم على نظرية الذكاءات المتعـددة فـي

اكتســاب المفــاهيم الفقهيــة والتفكيــر االســتنباطي لــدى طابــات الصــف التاســع ،رســالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة السالمية ،غزة.

 .33حبيب ،مجدي ( :)1996التفكير -اِلسس النظريـات واالسـتراتيجيات ،القـاهرة ،مكتبـة
النهضة

المصرية.

 .34الحــاج أحمــد ،حنــان ( :)2004ســبل االرتقــاء بالممارســات التربويــة لمعلمــي المرحلــة
اِلساســية الــدنيا فــي محافظــات غــزة فــي ضــوء المعــايير التربويــة اإلســالمية ،رســالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة.

 .35حســين ،ثــائر وفخــرو ،عبــد الناصــر ( " :)2002دليـل مهــارات التفكيــر 100 -مهــارة
في التفكير" ،عمان :دار الدرر للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية

 .36الحكيمــي ،جميــل ( :)2003أثــر اســتخدام المــدخل المنظــومي فــي تــدريس علــوم الحيــاة
فــي التحصــيل والميــول العلميــة وبقــاء أثــر الــتعلم لــدى طلبــة الصــف التاســع الساســي،

مجلــة التربيــة العلميــة ,كليــة التربيــة روكســي ،الــيمن ،المجلــد ( ،)6العــدد ( ،)4ص

(.)239-213
 .37حم ـ ــادة ،ف ـ ــايزة ( :)2006اس ـ ــتخدام اللع ـ ــاب التعليمي ـ ــة ب ـ ــالكمبيوتر لتنمي ـ ــة التحص ـ ــيل
والتفكيــر البصــري فــي الرياضــيات لــدى المرحلــة االبتدائيــة ،المجلــة التربويــة ،جامعــة

الجنوب الوادي ،كلية التربية بسوهاج ،العدد (.)22

 .38حمــد ،ســوزان ( :)2016تطــوير وحــدة (علــم الوراثــة) فــي ضــوء المــدخل المنظــومي
وأثرها على التحصيل واالتجاه نحوه مادة العلوم الحياتية لدى طالبات الصف العاشـر

بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة الزهر ،غزة.

 .39حمــدي ،نــرجس ( :)2010اســتخدام منحــي الــنظم فــي عمليــة التــدريس ،جامعــة القــدس
المفتوحة ،فلسطين.

 .40حمــدي ،نــرجس ( :)1999تطــوير وتقــويم نمــوذج تــدريس فــي تصــميم الشــبات التعلــيم
اينما بها ومن منحنى التنظيم ،مجلة الدراسات في العلوم التربوية ،مج ( ،)28ع(،)1

ص(.)70-90
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 .41حمش ،نسرين ( :)2010بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدى
طلبــــة الصــــف التاســــع اِلساســــي بغــــزة ،رسـ ــالة ماجسـ ــتير غيـ ــر منشـ ــورة ،الجامعـ ــة

االسالمية.

 .42الحيلــة ،محمــد ( :)2007مهــارات التــدريس الصــفي ،ط ،2عمــان ،دار المســيرة للنشــر
والتوزيع.
 .43خضر  ،نظله )  : (1985أصول تدريس الرياضيات ،ط ،3القاهرة ،عالم الكتب.

 .44الخزندار ،نائلة ومهدي ،حسن( :)2008فاعلية موقـع الكترونـي علـى التفكيـر البصـري
والمنظومي في الوسائط المتعددة لدى طالبات كليـة التربيـة بجامعـة القصـى ،المـؤتمر

العلمـــي الثـــامن عشـــر -منـــاهج التعلـــيم وبنـــاء االنســـان العربـــي 26-25( ،يوليــو)،
الجمعيــة المص ـرية للمنــاهج وطــرق التــدريس ،المجلــد ( ،)2كليــة التربيــة ،جامعــة عــين
شمس.

 .45الخطـ ــابي ،عبـ ــد الحميـ ــد ( :)2004برنـ ــامج قسـ ــم المنـ ــاهج وط ارئـ ــق التـ ــدريس بكليـ ــات
المعلم ــين ،وم ــدى تحقيق ــه ل ــبعض الكفاي ــات المهني ــة الساس ــية الالزم ــة لمعل ــم المرحل ــة
االبتدائيــة ،مــن وجهــة نظــر الطــالب المعلمــين بكليــة المعلمــين بجــدة ،مجلــة جامعــة أم

القرى للعلـوم التربويـة واالجتماعيـة ،المجلـد السـادس عشـر ،العـدد الثـاني ،ص (-95
.)163

 .46الخطي ــب ،محم ــد ( :)2012أث ــر الن ــوع والمس ــتوى التحص ــيلي والمع ــدل التراكم ــي ف ــي
استراتيجيات حل المسألة لدى طلبة تخصص الرياضيات في الجامعة الهاشمية ،مجلة

العلوم التربوية والنفسية ،البحرين ،مجلد( ،)13عدد( ،)4ص (.)176-245

 .47الخطيــب ،محمــد أحمــد( :)2006أثــر اســتخدام اســتراتيجية تــدريس قائمــة علــى حــل
المشــكالت فــي تنميــة التفكيــر الرياضــي واالتجاهــات نحــو الرياضــيات لــدى طــالب

الصــف الســابع اِلساســي فــي اِلردن ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،الجامعــة الردنيــة،
عمان ،الردن.

 .48الخطيب ،خالد ( :)2009الرياضيات المدرسية مناهجها تدريسها والتفكير الرياضي،
عمان ،الردن ،المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

 .49دياب ،سـهيل ( :)2000تعليم مهارات التفكير فـي منهـاج الرياضـيات لطلبـة المرحلـة
االبتدائية العليا ،غزة ،فلسطين ،دار المنارة.

 .50الرواضــية ،صــالح واخــرون ( :)2011التكنلوجيــا وتصــميم التــدريس ،عمــان ،الردن،
دار زمزم.
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 .51الرويشد ،نهى والعجمي امل ( :)2009فعالية تدريس بعض استراتيجيات حل المشـكلة
الرياضـ ــية فـ ــي تنميـ ــة التحصـ ــيل والتفكيـ ــر الرياضـ ــي والمعتقـ ــدات نحـ ــو حـ ــل المشـ ــكلة

الرياض ــية ل ــدى تلميـــذات الص ــف الخ ــامس فـ ــي دول ــة الكوي ــت ،مجلــــة كليــــة التربيــــة

باإلسكندرية ،مصر مجلد ( ،)19عدد( ،)3ص 225-192

 .52ازيــد ،ياســر ( :)2009أثـــر المـــدخل المنظـــومي فـــي تـــدريس االحصـــاء علـــي تنميـــة
التفكير االحصائي لدي تالميذ الصف الثالث االعدادي ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة المنوفية كلية التربية ،قسم مناهج وطرق تدريس جمهورية مصر العربية.

 .53الزن ــد ،ولي ــد ( :)2004التص ــاميم التعليمي ــة  ،إصـــدارات أكاديميـــة التربيـــة الخاصــــة،
الرياض  ،السعودية.

 .54زيتون ،كمال ( :)2005التدريس نماذجه ومهاراته ،ط ،2القاهرة :عالم الكتب.

 .55زيتــون ،حســن ( :)2001تصــميم التــدريس رؤيــة منظوميــة ،سلســلة أصــول التــدريس،
المجلد الول ،الكتاب الثاني ،مصر ،عالم الكتب للنشر والتوزيع.

 .56السرجاني ،عـزة ( :)2009فاعلية المدخل المنظومي في تنمية بعض مهارات التفكير

االبتكــاري واالتجــاه نحــو مــادة العلــوم لــدي تالميــذ الصــف الثالــث االعــدادي ،رســالة
ماجس ــتير ،جامع ــة طنط ــا ،كلي ــة التربي ــة قس ــم من ــاهج ط ــرق ت ــدريس ،جمهوري ــة مص ــر

العربية.

 .57سطوحي ،منال و العرابي ،محمد (" :)2001تقويم اسئلة كتاب وامتحانات نهاية مرحلة
التعل ــيم الساس ــي (العدادي ــة) ف ــي الرياض ــيات م ــع تص ــور مقت ــرح للتق ــويم ف ــي ض ــوء

االتجاهات الحديثة" ،مصـر ،المـؤتمر العلمـي السـنوي ،الرياضـيات المدرسـية :معـايير
ومستويات ،جمعية تربويات الرياضيات ،الجزء الثاني ،فبراير ،ص (.)582-535

 .58سطوحي ،يس ار ( :)2013أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم العلمية

وعمليــات العلـــم لـــدي تالميـــذ الصـــف االول الثـــانوي ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،

جامعة المينا ،كلية التربية -قسم مناهج طرق تدريس جمهورية مصر العربية.

 .59الســعيد ،رضــا والنمــر ،محمــد ( :)2005تطـــوير المنـــاهج الدراســـية تطبيقـــات نمـــاذج
منظومية ،ط ،2القاهرة ،دار الفكر العربي.

 .60سليم ،معزز ( :)2012أثر استخدام استراتيجية الخطوات السـبعة فـي تنميـة مهـارات
التفكير الرياضي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .61السميري ،لطيفة ( :)1991النماذج في بناء المناهج ،السعودية ،دار عالم الكتب.
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 .62الش ـريف ،كــوثر (:)2010تفعيــل المــدخل المنظــومي فــي تنميــة مهــارات عمليــات العلــم

الساسية والذكاءات المتعددة لدى الطفال بمرحلة رياض الطفال ،المجلة التربوية –

مصر ،مجلد( ،)28ص (.)309 – 283

 .63الشريف ،كوثر ( :)2002المدخل المنظومي والبناء المعرفي ،المـؤتمر العربـي الثـاني
حول المدخل المنظومي في التدريس والتعلم ،القاهرة 11-10 ،فبراير.

 .64الشوبكي ،فداء محمود( :)2010أثـر توظيـف المـدخل المنظـومي فـي تنميـة المفـاهيم
ومهـــارات التفكيـــر البصـــري بالفيزيـــاء لـــدى طالبـــات الصـــف الحـــادي عشـــر .رس ــالة
ماجستير منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .65الص ـ ــباغ ،س ـ ــميلة أحم ـ ــد( :)2006اس ـ ــتراتيجية ح ـ ــل المس ـ ــألة الرياض ـ ــية ل ـ ــدى الطلب ـ ــة

المتفوقين في المراحل الساسية العليا في الردن ،مجلة الزرقـاء للبحـوث والدراسـات-

الردن ،العدد( ،)2ص .56 -27
 .66صقر ،محمد ( :)2004فعالية المدخل المنظومي في تدريس وحـدة كيميـاء المـاء علـى
التحصـيل وبقــاء أثـر تعلــم طـالب الثانويــة العامـة بــالجوف واتجاهـاتهم نحوهــا ،المــؤتمر

العلمــي الثــامن حــول اِلبعــاد الغائبــة فـــي منــاهج العلــوم بــالوطن العربــي ،الجمعيــة
المصرية للتربية العلمية ،جامعة عين شمس.

 .67طافش ،إيمـان ( :)2011أثر برنامج مقترح في مهـارات التواصـل الحيـاتي فـي تنميـة
التحصيل العلمي ومهارات التفكير البصري في الهندسـة لـدى طالبـات الصـف الثـامن

اِلساسي بغزة ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة الزهر ،غزة.

 .68عبابنــة ،عبــد اهلل و الزغلــول ،ارفــع( :)1998الكفايــة الذاتيــة فــي حــل المســألة الرياضــية
قياسها و أثرها في التحصيل في الرياضيات ،مجلة كلية التربية ،جامعـة عـين شـمس،

المجلد( ،)3العدد( ،)22ص .189 -165

 .69عبد الحميد ،وسـام ( :)2013اثر استخدام برنامج مقترح قـائم علـي الوسـائط الفائقـة

بالمبرمج بين المدخل المنظومي وخرائط المفاهيم فـي تـدريس العلـوم علـي التحصـيل

وتنميــة بعــض مهــارات التفكيــر المنظـــومي لــدي تالميــذ المرحلــة االعداديــة ،رســالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة بني سويف ،كلية التربية ،قسم المناهج وطريق التدريس
جمهورية مصر العربية.

 .70عبــد الصــبور ،منــى ( :)2001المــدخل المنظــومي فــي تعلــيم الرياض ـيات الحياتيــة فــي

تنميــة المفــاهيم البيئيــة لــدى اطفــال مرحلــة الريــاض ،مجلــة الق ـراءة والمعرفــة -مصــر،

المجلد ( ،)12العدد( ،)24ص.85-128
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 .71عبــد العزيــز ،منــى ( :)2012أثــر برمجــة قائمــة علــى نمــوذج التعلــيم البنــائي فــي تنميــة
مه ــارات التفكي ــر الرياض ــي لم ــادة االحص ــاء ل ــدى ط ــالب المرحل ــة الثانوي ــة التجاري ــة،

المــؤتمر الــدولي العلمــي التاســع التعلــيم عــن بعــد والتعلــيم المســتمر أصــالة الفكــر
وحداثــة التطبيــق والجمعيــة العربيــة لتكنولوجيــا التربيــة ,مصــر ،المجلــد الثــاني ،ص

(.)405-374

 .72عبد القادر ،خالد ( :)2010فعالية برنـامج مقتـرح لتنميـة المهـارات الجبريـة والتفكيـر
الرياضــي لــدى طلبــة الصــف الســابع اِلساســي بمحافظــات غــزة ،رســالة دكتــوراه غيــر
منشورة ،البرنامج المشترك لجامعة القصى بغزة وجامعة عين شمس بمصر.

 .73عب ــد المـــولى ،أ ـ ــسامة ( :)2010فاعليــــة برنــــامج قــــائم علــــى البنائيــــة االجتماعيــــة
باســـتخدام التعلـــيم الخلـــيط فـــي تـــدريس الدراســـات االجتماعيـــة فـــي تنميـــة المفـــاهيم

الجغرافية والتفكير البصري والمهارات الحياتية لدى التالميذ الصم بالحلقة االعدادية،

رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة سوهاج ،مصر.

 .74العبد ،اسـتيتة ( :)2012فاعلية استخدام المدخل المنظـومي فـي تـدريس التـاري فـي

تنميــة المفــاهيم التاريخيــة وبعــض مهــارات التفكيــر المنظــومي لــدي تالميــذ المرحلــة

االعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة طنطا ،جمهورية مصر العربية.

 .75العبسي ،محمد ( :)2012اِللعاب والتفكير في الرياضيات ،عمان ،دار الميسرة للنشر
والتوزيع.

 .76عبيــد ،جمانــة ( :)2006المعلــم – إعــداده – تدريبــه -كفاياتــه ،عمــان ،دار الصــفاء
للنشر والتوزيع.

 .77عبي ــد ،ول ــيم وآخ ــرون ( :)2005أث ــر ت ــدريس وح ــدتي اآلح ــاد والعشـ ـرات وجم ــع وط ــرح
الع ــداد بالم ــدخل المنظ ــومي ف ــي تحص ــيل تالمي ــذ الص ــف الول االبت ــدائي ،المـــؤتمر
العربي الخامس حول المدخل المنظومي في التـدريس والـتعلم نحـو تطـوير منظوميـة

التعليم في الوطن العربي ،مركز تطوير تدريس العلوم ،جامعة عين شمس17-16( ،
أبريل).

 .78عبيد ،وليم وعفانة وعـزو ( :)2003التفكير والمنهـاج المدرسـي ،الكويـت ،دار الفـالح
للنشر والتوزيع.

 .79عبي ــدات ،س ــهيل ( :)2007إعـــداد المعلمـــين وتنميـــتهم ،أرب ــد ،الردن ،ع ــالم الكت ــب
الحديث.
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 .80العتال ،حسني( :)2011فاعلية برنـامج مقتـرح قـائم علـى التواصـل فـي تنميـة بعـض
مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الصـف السـابع اِلساسـي ،رسـالة ماجسـتير غيـر

منشورة ،الجامعة االسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .81عرس ــان  ،حس ــن و أب ــو زين ــة ،فري ــد( :)2005أث ــر برن ــامج ت ــدريبي الس ــتراتيجيات ح ــل
المســألة الرياضــية وعلــى التحصــيل فــي الرياضــيات لــدى طلبــة المرحلــة الساســية فــي
الردن ،مجلـــة مؤتـــة للبحـــوث والدراســـات -العلـــوم االنســـانية واالجتماعيـــة ،الردن،

مجلد( ،)20عدد( ،)7ص (.)83-61

 .82عســقول ،محمــد ( :)2006الوســائل والتكنولوجيــا فــي التعلــيم بــين اإلطــار الفلســفي
واإلطار التطبيقي ،ط ،2غزة ،دار آفاق.

 .83العطار ،ناهد ( :)2013فاعلية اسـتخدام برنـامج الكـورت تقنيـات فـي تنميـة مهـارات
التفكيــر الرياضــي لــدى طالبــات الصــف الثــاني المتوســط فــي مــادة الرياضــيات بمكــة

المكرمة ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .84عفانــة ،عــزو ونبهــان ،ســعد ( :)2003أثــر أســلوب الــتعلم بالبحــث ف ـي تنميــة مهــارات
التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها واالحتفاظ بها لدى طـالب الصـف التاسـع بغـزة،

الجمعيــة المصـرية للتربيــة العمليــة ،مجلــة التربيــة العمليــة ,مجلــد( ،)6العــدد( ،)3كليــة
التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة.
 .85علــي ،زينــب محمــد أحمــد( :)2014فاعليــة برنــامج مقتــرح فــي التربيــة الفنيــة باســتخدام
التعليم االلكتروني على التحصـيل المعرفـي وتنميـة التفكيـر البصـري لـدى طالبـات كليـة

التربية جامعة سوهاج ،المجلة التربوية ،مصر ،مجلد ( ،)36ص (.)204-133

 .86علـ ــي ،أشـ ــرف ( :)2009أثـ ــر اسـ ــتخدام لمنظـ ــومي فـ ــي تـ ــدريس االحتمـ ــاالت لطـ ــالب
المرحلـ ــة االعداديـ ــة علـ ــى زيـ ــادة التحصـ ــيل وتنميـ ــة التفكيـ ــر الرياضـ ــي وخفـ ــض القلـ ــق

الرياضــي لديــه ،المــؤتمر العلمــي الحــادي والعشــرون" بتطــوير المنــاهج الدراســية بــين

اِلصالة والمعاصرة" ،مصر ،المجلد( ،)2ص .810-764

 .87علــي ،مفــرح ( :)2011فاعليــة اســتخدام المــدخل المنظــومي فــي تــدريس الرياضــيات
علـــى التحصـــيل وتنميـــة التفكيـــر التـــأملي لـــدي تالميـــذ الحلقـــة اِلولـــي فـــي التعلـــيم
اِلساسي ،رسالة ماجستير ،جامعة الفيوم ،كلية التربية وقسم المناهج وطـرق التـدريس،
جمهورية مصر العربية.

 .88عليــان ،ربحــي والــدبس ،محمــد ( :)2003وســائل االتصــال وتكنولوجيــا التعلــيم ،ط،2
عمان ،دار صفاء للنشر والتوزيع.
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 .89العيلــة ،هبــة ( :)2012أثــر برنــامج مقتــرح قــائم علــى انمــاط الــتعلم لتنميــة مهــارات
التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع االساسي بمحافظة غزة ،رسـالة ماجسـتير

غير منشورة ،جامعة الزهر ،غزة.

 .90غانم ،بسام وأبو شعيرة خالـد ( :)2008التربية العملية الفاعلة بين النظرية والتطبيق
فــي صــفوف الحلقــة اِلولــى مــن المرحلــة اِلساســية ،عمــان ،مكتبــة المجتمــع العربــي

للنشر والتوزيع.

 .91غبــاين ،عمــر ( :)2004تطبيقــات مبتكــرة فــي تعلــيم التفكيــر ،عمــان ،جهينــة للنشــر
والتوزيع.

 .92غزاوي ،محمـد وبـدر ،قاسـم ( :)1988التصـميم النظـامي للمجمعـات التعليميـة ،مجلـة
العلوم االجتماعية ,جامعة الكويت.179-147 ،

 .93الفريج ــات ،غال ــب ( :)2003التعلــــيم اِلساســــي وكفايتــــه التعليميــــة (تطبيقــــات مــــن
اِلردن) ،عمان ،دار المناهج للنشر والتوزيع.

 .94فهمي ،أمين وعبد الصبور ،منـى ( :)2001المدخل المنظومي في مواجهة التحـديات
التربوية المعاصرة والمستقبلية ،القاهرة ،دار المعارف.

 .95قطامي ،يوسف وعمور ،أمية ( :)2005عادات العقل والتفكير ،عمان ،دار الفكر.
 .96القيسي ،تيسير ( :)2008أثر استخدام استراتيجية االستقصاء الرياضـي فـي التحصـيل

والتفكيـ ــر الرياضـ ــي لـ ــدى طلبـ ــة المرحلـ ــة الساسـ ــية فـ ــي الردن ,المجلــــة التربويــــة –

الكويت ،المجلد ( ،8 ،)22ص (.)2319-207

 .97الكبيســي ،عبــد الواحــد حميــد ( :)2007تنميــة التفكيــر بأســاليب مشــوقة ،دار ديبونــو
للنشر والتوزيع.

 .98الكحلــوت ،آمــال ( :)2012فاعليـــة توظيـــف اســـتراتيجية البيـــت الـــدائري فـــي تنميـــة

المفاهيم ومهارات التفكير البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغـزة،

رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .99الفــي ،حســين علــي ( :)1995حــل المســألة الرياضــية ،مجلــة آفــاق التربويــة ،قطــر،
العدد( ،)2ص (.)73-66

 .100المــالكي ،عــوض ( :)2006أثــر اســتخدام المــدخل المنظــومي فــي تــدريس الهندســة
المستوية على التفكير الرياضي لطالب الرياضـيات بكليـة المعلمـين بالطـائف ،رسـالة

دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة ام القري ،المملكة العربية السعودية.
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 .101محمد ،فتحيـة ( :)1994د ارسـة تقويميـة لبرنـامج اعـداد لمعلـم التعلـيم االبتـدائي بكليـة
التربية جامعة االسكندرية ،مجلـة دراسـات تربويـة ،المجلـد العاشـر ،جـزء ( ،)75رابطـة

التعليم الحديثة.

 .102محمد ،ايمـان ( :)2011فاعلية استخدام المدخل المنظومي فـي تنميـة مهـارات الحـل

االبداعي للمشـكالت الرياضـية فـي مـادة الهندسـة لتالميـذ المرحلـة االعداديـة ،رسـالة
ماجســتير غيــر منشــورة ،جامعــة حل ـوان ،علــوم التربيــة وقســم المنــاهج وطــرق التــدريس،

جمهورية مصر العربية.

 .103م ارش ــدة ،س ــلوى( :)1984أثــــر تــــدريس طالبــــات الصــــف الســــادس االبتــــدائي علــــى
استراتيجية حل المسألة الحسابية في مقدورهن على حل المسـألة الريـاضيـة ،رسـالة

ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد ،الردن.
 .104مرعي ،توفيق ( :)2003الكفايات التعليمية ,عمان ،دار الفرقان للنشر والتوزيع.

 .105المفتــى ،محمــد ( :) 2004الــذكاءات المتعــددة  :النظريــة والتطبيــق  ،المــؤتمر العلمــي
الس ــادس عش ــر لتك ــوين المعل ــم  ،المجل ــد ( ، )1الق ــاهرة  ،الجمعي ــة المصـ ـرية للمن ــاهج
وطرق التدريس .

 .106المقاطي ،بتول ( :)2006مهارات التفكير الرياضي الالزمة طالبات رياضيات الصـف
االول متوسط ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .107مقــدادي ،فــاروق( :)1990أثــر الصــياغة اللغويــة للمســألة الرياضــية ف قــدرة طلبــة
المرحلة االبتدائية العليا على حلها ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة تبوك.

 .108مهــدي ،حســن ( :)2006فاعليــة اســتخدام برمجيــات تعليميــة علــى التفكيــر البصــري
والتحصـــيل فـــي تكنولوجيـــا المعلومـــات لـــدي طالبـــات الصـــف الحـــادي عشـــر ،رســالة
ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 .109المولد ،هـاجر ( :)2007تنظيم وحـدة الوراثـة فـي مقـرر اِلحيـاء علـى ضـوء المـدخل
المنظــومي وأثرهــا علــى التحصــيل وتنميــة التفكيــر الناقــد لــدى طالبــات الصــف الثــاني
ثانوي علمي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربيـة ،جامعـة

أم القرى.
 .110النجار ،عبد الوهاب ( :)2007االعتماد الكاديمي لمؤسسات إعـداد المعلمـين كوسـيلة
لضــمان الجــودة فــي مؤسســات التعلــيم العــام ،ورقــة عمــل مقدمــة إلــى اللقــاء الســنوي

الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) ،كلية التربية للبنات
بالباحة ،القصيم المملكة العربية السعودية.
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 .111نبهـ ـ ــان ،سـ ـ ــعد ( :)2006مـ ـ ــدي فعاليـ ـ ــة المــ ــدخل المنظـ ـ ــومي فـ ـ ــي تـ ـ ــدريس العالقـ ـ ــات
واالمتحانــات وأثـره علــى التفكيــر المنظــومي فــي مــنهج الرياضــيات لــدي طــالب الصــف

التاســع بقطــاع غ ـزة ،وقــائع المــؤتمر العلمــي اِلول "التجربــة الفلســطينية فــي اعــداد
المناهج" ،المجلد الول ،كلية التربية ،جامعة القصى ،غزة ،فلسطين.

 .112نجــم ،خمــيس ( :)2012أثــر تنميــة مهــارات االتصــال الرياضــي فــي القــدرة علــى حــل

المس ــألة الرياض ــية ل ــدى طلب ــة الص ــف الث ــامن الساس ــي ،المجلـــة التربويـــة الكويـــت،

مجلد( ،)26العدد( )102ص .261-237

 .113نجيــب ،أحمــد ( :)2014فاعليــة اســتخدام المــدخل المنظــومي فيمــا يســمي الدراســات
االجتماعية على تنمية التحصيل والحفاظ على المياه لدي تالميذ المرحلة االعدادية,

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة جنوب الوادي ،مصر.
 .114نصــر ،رحــاب ( :)2009فعاليــة اســتخدام المــدخل المنظــومي للتغلــب علــى صــعوبات
تعلــم مــادة العلــوم وتنميــة التفكيــر المنظــومي لــدى تالميــذ المرحلــة العداديــة ،المــؤتمر

العلمــي الثالــث عشــر (التربيــة العلميــة المعلــم والمــنهج والكتــاب دعــوة للمراجعــة)،
الجمعية المصرية للتربية العلمية ،القاهرة ،مصر( )4-3اغسطس.

 .115هــالل ،ســامية( :)2002برنــامج لتنميــة مهــارات التفكيــر الرياضــي لــدى طــالب كليــة
التربية شعبة الرياضيات .رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة بنها.

 .116هندام ،يحيى وجابر ،جابر( :)1986المناهج أسسها تخطيطها تقويمها ،القاهرة ،دار
النهضة العربية.

 .117ياسين ،عادل ( :)1984فضاء المعرفة ،الكويت ،مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

 .118يـامن ،وردة ( :)2013أنماط التفكير الرياضي وعالقتهـا بالـذكاءات المتعـددة والرغبـة
في التحصيل لدى طلبة الصف العاشر اِلساسي فـي فلسـطين ،رسـالة ماجسـتير غيـر
منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
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قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة

الدرجة العممية

مكان العمل

االسم

م.
-1

أ .د .عزو عفانة

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

الجامعة اإلسالمية  -غزة

-2

أ .د .عطا درويش

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس العموم

جامعة األزىر  -غزة

-3

د .ابراىيم المشيراوي

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة القدس المفتوحة – غزة

-4

د .ميا الشقرة

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة غزة  -غزة

-5

د .محمد مقاط

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة األزىر  -غزة

-6

د .أيمن األشقر

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة األقصى  -غزة

-7

د .نعيم أبو غموة

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة القدس المفتوحة – شمال غزة

-8

د .صباح نصار

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

عميد كمية التربية – جامعة فمسطين

-9

أُ .منية مزيد

ماجستير المناىج وطرق التدريس

جامعة األمة

-10

أرواح كرم

ماجستير رياضيات

مديرية التربية والتعميم  -غزة

-11

حمدي فارس

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم  -خانيونس

-12

ناريمان عميان

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم  -الشمال

-13

اعتدال شموط

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم  -خانيونس

-14

اسالم أحمد

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم  -خانيونس

-15

دعاء الشنطي

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم – الوسطى

-16

آمال شحادة

بكالوريوس رياضيات

مديرية التعميم  -وكالة الغوث الدولية

-17

أ .منى حمس

بكالوريوس رياضيات

مديرية التعميم  -وكالة الغوث الدولية
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قائمة بأسماء السادة الذين حضروا ورشة العمل

االسم

م.

الدرجة العممية

مكان العمل

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

الجامعة األزىر – غزة

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس العموم

جامعة األزىر – غزة
جامعة القدس المفتوحة – غزة

-1

د .عمي نصار

-2

أ.د .عطا درويش

-3

د .ابراىيم المشيراوي

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

-4

د .رحمة عودة

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

مديرية التربية والتعميم – غزة

-5

د .ميا الشقرة

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة غزة – غزة

-6

د .محمد مقاط

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة األزىر – غزة

-7

د .أيمن األشقر

دكتوراه في المناىج وطرق تدريس الرياضيات

جامعة األقصى  -غزة

-8

أرواح كرم

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم – غزة

-9

حمدي فارس

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم – غزة

-10

ناريمان عميان

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم  -غزة

-11

أ .ابتسام اسميم

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم  -غزة

-12

رائد العطار

ماجستير المناىج وطرق التدريس

مديرية التربية والتعميم  -غزة
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جدول المواصفات
ممحق( -3أ )

جدول مواصفات االختبار حسب عدد االسئمة موزعة عمى الموضوعات وعمى مهارات التفكير
(التفكير البصري ،حل المسالة ،االستنباط )

الوحدات
وحدة القياس
وحدة الخطوط اليندسية

وحدة المضمعات
وحدة المثمث

وحدة االشكال الرباعية

رقم
الدرس

اسم الدرس

تفكٌر بصري
(عدد االسئلة)

حل المسالة
(عدد االسئلة)

استنباط
(عدد االسئلة)

المجموع

1

وحدات قياس االطوال

-

-

1

1

وحدات قياس
المساحات
اليندسية
الخطوط

-

-

-

-

1

1

-

2

4

المنحنيات

1

-

-

1

5

المضمعات تعريفو

1

-

1

2

6

تسمية المضمعات

1

1

1

3

7

المضمعات المنتظمة

1

1

1

3

المنتظمة
المضمعات
المثمث

1
1

1
1

1
1

3
3

9

االشكال الرباعية

1

-

1

2

10

متوازي االضالع

1

1

-

2

11

حاالت خاصة

2

1

3

6

12

شبو المنحرف

مساحة منحرف
شبو
المستطيل

-

-

-

-

1

1

2

4

14

بعوازي
ومرمت
مساحة

15

االضالع
المثمث
مساحة

-

1

-

1

1

مساحة المثمث

1
12

-

-

1

8

11

1
2
3

8

13
وحدة المساحات

المجموع
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ممحق( -3ب )

جدول مواصفات االختبار حسب عدد االسئمة موزعة عمى الوحدات وعمى مهارات التفكير
(تفكير بصري -حل المسألة -االستنباط)

الوحدات
وحدة القياس

وحدة الخطوط اليندسية

رقم
الدرس

اسم الدرس

1

وحدات قياس االطوال

2

وحدات قياس المساحات

4

المنحنيات

6

تسمية المضمعات

7

المضمعات المنتظمة

8

المثمث

9

االشكال الرباعية

10

متوازي االضالع

11

حاالت خاصة (متوازي أضالع)

11
12

شبو منحرف

13

مساحة المستطيل ومربع

14

بع/األضالع
األضالع (متومازري
مساحة
مستطيل/

2
3

وحدة المثمث

وحدة االشكال الرباعية

وحدة المساحات

14
15

-

-

1

1

وحدات قياس المساحات
الخطوط اليندسية

4
5
وحدة المضمعات

تفكٌر بصري
(عدد االسئلة)

حل المسالة
(عدد االسئلة)

استنباط
(عدد االسئلة)

المجموع

2

1

-

3

المنحنيات
المضمعات تعريفو

15
المجموع

3

1

4

2

2

1

2

2

3

1

4

2

8

3

10

6

معين).االضالع
مساحة متوازي
مساحة المثمث
مساحة المثمث

2
12
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2
8

2
11

6
31

ممحق( -3ج )

جدول مواصفات النسبة المئوية لتوزيع االسئمة حسب موضوعات الوحدات ومهارات التفكير
( تفكير بصري – حل المسألة – االستنباط)

الوحدات
وحدة القياس

وحدة الخطوط اليندسية

وحدة المضمعات

وحدة المثمث

وحدة االشكال الرباعية

وحدة المساحات

تفكٌر بصري
(عدد االسئلة)

رقم
الدرس

اسم الدرس

1

وحدات قياس االطوال

2

وحدات قياس المساحات

2
3

وحدات قياس المساحات
الخطوط اليندسية

4

المنحنيات

4
5

المنحنياتريفو
المضمعات تع

6

تسمية المضمعات

7

المضمعات المنتظمة

8

المثمث

9

االشكال الرباعية

10

متوازي االضالع

11

حاالت خاصة لمتوازي األضالع

%6.5

%9.7

%3.2

11
12

شبو منحرف

13

مساحة المستطيل ومربع

14

مساحة متوازي األضالع

14
15

االضالع
مساحة متو
مساحةازيالمثمث

15
المجموع

%0

مساحة المثمث

%12.8

%6.5

%38.7
2

511

حل المسالة
(عدد االسئلة)

%0

%3.2

%6.5

%3.2

%6.5

%6.5

%25.9
2

استنباط
(عدد االسئلة)

%3.2

%0

%9.7

%3.2

%12.8

%6.5

%35.4
2

المجموع

%3.2

%9.7

%25.9

%9.6

%32.1

%19.5

%100
6
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االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي بصورته األولية

جامعـــــــت األزهــــر – غـــسة
عمــــــــــادة الذراســـاث العليا
كليــــــــــــــــت التربيـــــــــــــت
قسم مناهج وطرق التذريس

السيد الفاضل  ................................ :حفظو اهلل ورعاه  ,تحية طيبة وبعد :
" تقوم الباحثة بإجراء دراسة ماجستير بعنوان " فاعمية برنامج مقترح في ضوء المدخل
المنظومي لتنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدى الطالبات المعممات تعميم أساسي –
جامعة األزىر " .

لذا تتشرف بدعوة سيادتكم لممشاركة في تحكيم االختبار الخاص بيذه الدراسة ,وىو اختبار

لقياس ميارات التفكير الرياضي األربعة (االستقراء ,التعميم ,حل المسألة ,التفكير البصري)
والتكرم بقراءة االختبار ,وابداء وجية نظركم فيو من حيث:
صياغة فقرات االختبار

مراعاة فقرات االختبار لميارات التفكير محل الدراسة.
مراعاة فقرات اختبار الفروق الفردية بين الطمبة.

حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى ترونيا مناسبة.
شاكرة لكم حسن تعاونكم وداعية اهلل عز وجل أن يجعمو في ميزان حسناتكم
وتفضموا بقبول فائق الشكر واالحترام,,,
البياناث الشخصيت للمحكم:
الذرجت العلميت................:
االسم..............................:
التخصص........................:
الباحثت
هنادي جمال اإلسي

515

االختبار المعرفً لمهارات التفكٌر فً صورته األولٌة
عزٌزتً الطالبة المعلمة:
ييدف االختبار لقياس مدى اكتسابك ميارات التفكير الرياضي في فصل اليندسة
والقياس مساعد مبادئ رياضيات في تخصص تعميم أساسي( :االستقراء ,التعميم ,حل المسألة,
التفكير البصري)
شاكرين لك حسن تعاونك ونرجو منك قراءة تعميمات االختبار بكل عناية ودقة ,عممًا بأ ن الدرجة
التي ستحصمين عمييا في االختبار ,ال تؤثر عمى نسبتك في مساقاتك الدراسية ,و ىي ألغراض
البحث العممي.
تعميمات االختبار:
زمن االختبار محدد بمحاضرة مدتيا ساعتان ( )120دقيقة.
نوع األسئمة ( :)2موضوعي ,وشبو موضوعي.
يتكون االختبار من ( ) 31فقرة.
اقرئي كل سؤال بعناية واىتمام.
احرصي عمى ترتيب خطوات الحل في األسئمة المقالية.
بيانات الطالبة المعممة
االسم...................................... :
المستوى والشعبة........................ :

511

مهارة التفكير البصري
-1

أي من االشكال التالٌة ٌعبر عن شعاع:

أ)
ج)
ب)
د)
-1

أي من االشكال التالٌة منحنى مغلق غٌر بسٌط:

أ)

ج)

ب)

-3

د)

جمٌع هذه االشكال مضلعات ما عدا:

ج)

أ)

د)

ب)

511

-4

عدد زواٌاه الشكل المقابل:

أ)
ب)

-5

4

ج)

1

1

د)

1

أي من االشكال ٌعبر عن مضلع له خمسة اقطار :

أ)

ج-

ب)

د-

-6

تأملً الشكل المقابل و أوجدي الزاوٌة المجهولة ؟
?

511

أ)
ب)

°511
ه

11

ج)

°41

د)

°11

514

ه

قطعة ورق على شكل مستطٌل ثنٌت من وسطها كما فً الشكل ,ثم قصت على طول الخط المنقط
صت .ما شكل القطعة التً تم قصها
وفتحت القطعة الصغٌرة التً ق َ
-7

أ)

مثلث متساوي الساقٌن

ج)

مثلث قائم الزاوٌة

ب)

مثلثٌن متساوًٌ الساقٌن

د)

مثلث متساوي األضالع

-8

متوازي اضالع زواٌاه قوائم وأضالعه متساوٌة:

أ)
ج)

د)

ب)

فً الشكل المقابل ا ب ج د هو:

د

-9

أ

ج

ب

أ
أ)

ب)

شبه منحرف

مربع

511

ج)

متوازي اضالع

د)

مستطٌل

-11

ٌمثل الشكل التالً متتالٌة من ثالث مثلثات متشابهة ,كما أن كل المثلثات الصغٌرة متطابقة.

3

2
شكل ()1
شكل ()2
شكل ()3
إذا استمر نمط المثلثات المتشابهة حتً الشكل رقم ( ) 5كم عدد المثلثات الصغٌرة التً تلزم
للشكل رقم (.)5

أ
)
أ)

36

ج)

16

ب)

25

د)

14

-11

فً الشكل المقابل طول أ م =.............

أ)
4سم

ج)

1سم

ب
1سم

د)

511

1.1سم

 -51أي مما ٌلً ٌمثل العبارة 1س1+س ؟
أطول هذه القطعة
)
س

ب)

1

طول هذه القطعة
1
1

ج)

جـ -مساحة هذا الشكل
1 1
س
س

مساحة هذا الشكل
س
1

د)

س

س

مهارة حل المسألة:
مثال توضٌحً:
ك هـ ي و مستطٌل مساحته 11سم , 1ك هـ = 4ك
سم

و

أوجدي طول ك و
4سم

)5معطٌات المسألة:

هـ

ي

1

مساحة المستطٌل=11سم
طول ك هـ= 4سم
مطلوب طول ك و
 )1خطة للحل:

ربط المجهول بمعلومات سابقة ,وبالمعطٌات.
مساحة المستطٌل= الطول × العرض
= ك و × ك هـ
 )1تنفٌذ الخطة:
التعوٌض فً خطة الحل بالمعطٌات من فهم المسألة فً خطة الحل
مساحة المستطٌل = الطول × العرض
11

=كو ×4
ك و =  1 = 4 ÷ 11سم

511

 )4التحقق من الحل:
1

مساحة المستطٌل = الطول × العرض = 11 = 4 × 1سم

تأملً هذه الخطوط الهندسٌة ثم أوجدي
عدد الخطوط المستقٌمة ,عدد األشعة ,عدد القطع المستقٌمة
ب

معطٌات المسألة ............................................................:

ج
ـ

خطة للحل...................................................................:
تنفٌذ الخطة .................................................................:

د
أ

................................................................................
التحقق من الحل..........................................................:

ما مجموع قٌاسات الزواٌا الداخلٌة للشكل الخماسً أ ب جـ دهـ
معطٌات المسألة ...........................................................:
.............................................................................
خطة للحل...................................................................:
................................................................................
تنفٌذ الخطة .................................................................:
.................................................................................
التحقق من الحل.............................................................:

511

ه
ـ

مضلع منتظم عدد المثلثات داخله  51مثلثات .جدي عدد األقطار ,عدد األضالع,
عدد الرؤوس.
معطٌات المسألة ............................................................:
..............................................................................
خطة للحل....................................................................:
...............................................................................
تنفٌذ الخطة ..................................................................:
.................................................................................
التحقق من الحل..............................................................:
..................................................................................

د

أ

الشكل المقابل ا ب ج د متوازي اضالع فٌه
قٌاس زاوٌة أب جـ = 121ه ,
قٌاس زاوٌة أ جـ ب = (35ه )
طول أ ج = 6سم ,طول أ ب = 5سم
أوجدي قٌاس زاوٌة (ب أ جـ) ,طول (أم )
معطٌات المسألة ...........................................................:
خطة للحل.................................................................:
تنفٌذ الخطة .................................................................:
التحقق من الحل.............................................................:

511

م
511
ب

11
ج

أ

ه

فً الشكل المقابل قٌاس الزاوٌة الخارجٌة لزاوٌة أ ب د=141
احسبً قٌاس الزواٌا (أ ب جـ )( ,ب جـ د)( ,جـ د أ)

541
ب

معطٌات المسألة.................................. :
........................................................

د

خطة للحل........................................... :
..........................................................

ج

تنفٌذ الخطة.......................................... :
..........................................................
التحقق من الحل.....................................:
..........................................................

 -6الشكل المقابل( أ ب جـ د ) مربع
احسبً مساحته ,و مساحة المثلث س ب جـ

س

أ

51سم
5

معطٌات المسألة .........................................................:

د

خطة للحل.................................................................:
...............................................................................
ب

تنفٌذ الخطة ...............................................................:
...............................................................................
التحقق من الحل...........................................................:
................................................................................

ٌ -1تكون الشكل المقابل من مستطٌل ومثلث متساوي األضالع ,ما طول (أ ب)
511

جـ

أ

معطٌات المسألة .........................................................:
..........................................................................
خطة للحل...............................................................:

ب
1سم

..........................................................................
تنفٌذ الخطة ...........................................................:

1سم

.............................................................................
التحقق من الحل........................................................:
.............................................................................

 -8الشكل المقابل متوازي أضالع ,أوجدي مساحته

.......................................................................
خطة للحل......................................................:
.....................................................................
تنفٌذ الخطة ....................................................:
......................................................................
مراجعة الحل....................................................:

515

س1+

معطٌات المسألة .............................................:

4س

مهارة االستقراء والتعمٌم
-1

( ) 736سم ) 13(+م ) .13(+هٌكامتر =................هٌكامتر

أ)

(  )141.51هٌكامتر

ج)

( )111.51هٌكامتر

ب)

( ).1111هٌكامتر

د)

( ).111هٌكامتر

-1
أ)

جمٌع األشكال التالٌة تأخذ اسم مضلعات ما عدا:

الدائرة

ب)

المثلث

-1

ٌمكن تسمٌة المضلع حسب عدد

جـ)

المستطٌل

د)

المربع

أ)

زواٌاه

ج)

أضالعه

ب)

رؤوسه

د)

جمٌع ما سبق

-4

أي من المثلثات التالٌة ٌعبر عن مضلعا ً منتظما ً

أ)

مثلث حاد الزواٌا

ج)

مثلث قائم الزاوٌة

ب)

مثلث منفرج الزاوٌة

د)

مثلث به زاوٌتان كل منهما 11

-1
أ)
ب)

مثلث متساوي الساقٌن ,فإنه ٌوجد فٌه .....................................
ضلعان متساوٌان

ج)

زاوٌتٌن متساوٌتٌن

ضلعان متوازٌان

د)

(أ  +جـ)

511

ه

مهارة االستقراء والتعمٌم
-1
أ)
ب)

مجموع قٌاس الزواٌا الداخلٌة ألي شكل الرباعً هو ...................
ج)

ه

511
ه
111

111

د)

11

ه

ه

-1

شكل هندسً زواٌاه قوائم فٌه كل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌٌن وغٌر متساوٌٌن ٌسمى...........

أ)

المربع

ج)

شبه منحرف

ب)

المستطٌل

د)

المعٌن

-1

شكل رباعً فٌه القطران متعامدان ومتساوٌان فً الطول هو.....................

أ)

المربع

ج)

شبه المنحرف

ب)

المستطٌل

د)

المعٌن

ه

ل هـ وي معٌن إذا كانت زاوٌة ( ل و هـ )= 61
فإن قٌاس زاوٌة (ي و هـ) =.......................

ي

ل

-1

11

ه
ـ

أ)

11

ه

ج)

111

ه

ب)

11

ه

د)

121

ه

511

و
ـ

-51

مربع مساحته 36سم, 2فإن طول ضلعه=...................

أ)

1سم

ج)

14سم

ب)

51سم

د)

11سم

-55

ٌطلً بسام واجهة سور ٌبلغ طوله  4أمتار ,وعرضه  3أمتار ,ما المساحة التً على بسام طالؤها

أ)

 4أمتار مربعة

ج)

 51متراً مربعاً

ب)

 1أمتار مربعة

د)

 1متراً مربعاً

مفتاح اإلجابة
مهارة االستقراء والتعمٌم
مفتاح اإلجابة
رقم
السؤال
ب
5

مهارة التفكٌر البصري
مفتاح اإلجابة
رقم
السؤال
ج
5
1

أ

1

أ

1

د

1

د

4

ب

4

د

1

ج

1

د

1

ب

1

ب

1

أ

1

أ

1

ب

1

أ

1

ج

1

د

51

ب

51

أ

55

د

55

ج

51

ب

51

-
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مهارة حل المسألة
رقم
السؤال

مفتاح اإلجابة
معطٌات المسألة:

خطوط مستقٌمة ,أشعة ,قطع مستقٌمة

خطة الحل:

حساب عدد الخطوط المستقٌمة ,حساب عدد األشعة,
حساب عدد ,القطع المستقٌمة من خالل تمٌٌز خصائصهم.

س5
تنفٌذ الحل:

عدد الخطوط المستقٌمة = 1
عدد األشعة = 1
عدد القطع المستقٌمة= 1

التحقق من الحل:

خطوط ب هـ  ,أ د,
أشعة د ب ,د هـ ,د أ ,د هـ ,ب ج
قطع مستقٌمة أ ب ,أ د ,ب ج ,د ج ,ب د.

معطٌات المسألة:

خماسً منتظم

خطة الحل:

جمٌع زواٌاه و أضالعه متساوٌة
مجموع الزواٌا = (ن °511× )1-
ن = عدد األضالع = 1

س1

(ن – °141=511×1=511×)1-1( =°511×)1
تنفٌذ الحل:
 °511=1÷141للزاوٌة الواحدة
التحقق من الحل:

معطٌات المسألة:

مضلع منتظم
عدد المثلثات داخله= 51مثلثات.
511

خطة الحل:

تنفٌذ الحل:

عدد المثلثات=(ن – )1
عدد األقطار= ن(1/ن – )1
مجموع قٌاسات الزواٌا الداخلٌة= (ن – 511× )1
ن = , 51عدد األقطار = 14
عدد الرؤوس =  , 51قٌاس الزاوٌة= °511

س1
التحقق من الحل:

معطٌات المسألة:

عدد األضالع=  51عدد المثلثات= 51
مجموع قٌاس زواٌاه= °5111=51×511
المضلع منتظم.

ق (أ بˆ ج)=°120
ق (أ جˆ ب)=°11
طول أ ج=1سم ,طول أ ب=1سم.

خطة الحل:

مجموع قٌاسات زواٌا المثلث= °511
القطران أ ب ,ب د ٌنصف كل منهما اآلخر.

تنفٌذ الحل:

قٌاس زاوٌة ب أ ج = °11
طول أ م =  1سم.

س4

التحقق من الحل:

معطٌات المسألة:

ق (د أ ˆج)=  = °11ق(أ جˆ ب) بالتناظر
ق (ب أˆ د)=  ,°11ق(ب جˆ د)=°11
مجموع قٌاس زواٌا المتوازي= °111=511+511+11+11

قٌاس الزاوٌة الخارجة لزاوٌة أ ب هـ = °541
القطران متعامدان
511

س1

خطة الحل:

مكملة الزاوٌة الخارجة = °41
والتعامد ٌنصف زاوٌة الرأس التً ٌمر به

تنفٌذ الحل:

قٌاس زاوٌة أ ب ج = °511
قٌاس زاوٌة ب ح د = °511
قٌاس زاوٌة ج د أ = °11

التحقق من الحل:

القطر ٌنصف زاوٌة الرأس القطران متعامدان
والتعامد ٌكون فً المعٌن الذي مجموع قٌاس زواٌاه °111

أ ب ج د مربع ,س ب ح مثلث متساوي الساقٌن ,سم = 51سم

.

معطٌات المسألة:
خطة الحل:

س1

س م= ا ب= ب ج= ج د=51سم
مساحة المربع = طول الضلع × نفسه
مساحة المثلث=  1/5القاعدة × االرتفاع.
مساحة المربع = 511سم1

تنفٌذ الحل:

التحقق من الحل:

مساحة المثلث = 11سم 1
أ ب س م مستطٌل مساحته = الطول × العرض = =51 ×1
1
11سم
س م ج د مستطٌل مساحته = الطول × العرض =
1
11=51×1سم
مساحة المربع = مساحة المستطٌل أ ب س م +مساحة المستطٌل
1
س م ج د =511=11+11سم
1
المثلث 11=51×51×51سم

معطٌات المسألة:

مستطٌل طوله 1سم ,عرضه 1سم
مثلث متساوي األضالع

خطة الحل:

المثلث متساوي األضالع قاعدة المثلث = عرض المستطٌل =
1سم

511

المثلث متساوي األضالع جمٌع أضالعه متساوٌة,
طول أ ب = 1سم

س1
تنفٌذ الحل:

التحقق من الحل:

مثلث متساوي األضالع قاعدته 1سم طول ضلعه = 1سم.

معطٌات المسألة:

متوازي أضالع قاعدته 4س ,ارتفاعه س.1+

خطة الحل:

مساحة المتوازي = القاعدة × االرتفاع

س1

مساحته = 4س1 + 1س.
تنفٌذ الحل:
4س1+ 1س=4س(س)1+
التحقق من الحل:
مساحته= القاعدة × االرتفاع
القاعدة = 4س
االرتفاع= س1+

511

ممحق ()5

االختبار المعرفي لمهارات التفكير الرياضي بصورته النهائية

جامعـــــــة األزهــــر – غـــزة
عمــــــــــادة الدراســـات العلٌا
كلٌــــــــــــــــة التربٌـــــــــــــة
قسم مناهج وطرق التدرٌس

عزٌزتً الطالبة المعلمة-:
ييدف االختبار لقياس مدى اكتسابك ميارات التفكير الرياضي في فصل اليندسة
والقياس مساق مبادئ رياضيات في تخصص تعميم أساسي ( :التفكير البصري ,حل المسألة,
االستنباط ).

شاكرين لك حسن تعاونك ونرجو منك قراءة تعميمات االختبار بكل عناية ودقة ,عممًا بأن

الدرجة التي ستحصمين عمييا في االختبار ,ال تؤثر عمى نسبتك في مساقاتك الدراسية ,و ىي
ألغراض البحث العممي.

تعميمات االختبار:

زمن االختبار محدد بمحاضرة مدتيا ساعتان ( )120دقيقة.
نوع األسئمة ( :)2موضوعي ,شبو موضوعي.

يتكون االختبار من ( )29فقرة.

اقرئي كل سؤال بعناية واىتمام.
احرصي عمى ترتيب خطوات الحل في األسئمة المقالية.
بيانات الطالبة المعممة
االسم:
المستوى والشعبة :

511

مهارة التفكير البصري
-1

أي من االشكال التالٌة ٌعبر عن شعاع:
ج)

أ)
ب)

د)
-1

كم ٌبلغ ارتفاع المبنى الثانً ,اذا كان ارتفاع المبنى األول  8متر

1

5

أ)

( ) .14
هٌكامتر

ج)

ب)

()51
متر

د)

-3

()1
دٌكامتر
()4
كٌلومتر

تأملً الشكل ,ما قٌاس الزاوٌة س فً المضلع المنتظم؟
س

ه

أ)

11

ب)

511

ه

511

ج)

511

ه

د)

511

ه

-4

أي من االشكال ٌعبر عن مضلع له خمسة اقطار:

أ)

ج)

ب)

د)
تأملً الشكل المقابل و أوجدي قٌاس الزاوٌة المجهولة ؟
؟

-5

511

أ)

ه

511
ب)

ه

11

ه

ج)

ه

د)

ه

41
11

قطعة ورق على شكل مستطٌل ثنٌت من وسطها كما فً الشكل ,ثم قصت على طول الخط المنقط
صت .ما شكل القطعة التً تم قصها؟
وفتحت القطعة الصغٌرة التً ق َ
-6

أ)

ب)

مثلث متساوي الساقٌن

ج)

مثلثٌن متساوًٌ الساقٌن

د)

515

مثلث قائم الزاوٌة

مثلث متساوي األضالع

-7

متوازي أضالع زواٌاه قوائم وأضالعه متساوٌة:

ج)

أ)

ب)

د)

فً الشكل المقابل ا ب ج د هو

د
أ

-8

ج

ب

)
أ)

جـ )

شبه منحرف

متوازي أضالع

مربع
د)

ب)

مستطٌل

511

ٌمثل الشكل التالً متتالٌة من ثالث مثلثات متشابهة ,كما أن كل المثلثات الصغٌرة متطابقة.

3
-9
2
شكل ()1
شكل ()2
شكل ()3
إذا استمر نمط المثلثات المتشابهة حتً الشكل رقم ( )5كم عدد المثلثات الصغٌرة التً تلزم
للشكل رقم (.)5

4
1
ه

ب)

36

جـ )

16

25

د)

14

فً الشكل المقابل طول أ م =,.......

4سم

ا
1سم

-11

ب

أ)

4سم

ج)

>>
م

>>
1سم

)
ب)

1سم

د)

511

د

1.1سم

ج

أي مما ٌلً ٌمثل العبارة 1س1+س ؟

-55
أ
ا
ا

ب)

طول هذه القطعة
1
س

ج)

مساحة هذا الشكل
1
1
س
س

د)

طول هذه القطعة
1

1

س

مساحة هذا الشكل
س
س
1

مهارة حل المسألت

مثال توضٌحً:
ك هـ ي و مستطٌل مساحته 11سم , 1ك هـ = 4ك
سم

و

أوجدي طول ك و
4سم

)5معطٌات المسألة:

هـ

ي

1

مساحة المستطٌل=11سم
طول ك هـ= 4سم
مطلوب طول ك و
 )1خطة للحل:

ربط المجهول بمعلومات سابقة ,وبالمعطٌات.
مساحة المستطٌل= الطول × العرض
= ك و × ك هـ
 )1تنفٌذ الخطة:
التعوٌض فً خطة الحل بالمعطٌات من فهم المسألة فً خطة الحل
مساحة المستطٌل = الطول × العرض
11

=كو ×4
ك و =  1 = 4 ÷ 11سم
514

 )4التحقق من الحل:
1

مساحة المستطٌل = الطول × العرض = 11 = 4 × 1سم

تأملً هذه الخطوط الهندسٌة ثم أوجدي
عدد الخطوط المستقٌمة ,عدد األشعة ,عدد القطع المستقٌمة
معطٌات المسألة................................... :
........................................................
........................................................

ب
د

ج
ـ

أ

خطة للحل....................................... :
.....................................................
.....................................................
تنفٌذ الحل................................................ :
..............................................................
..............................................................
التحقق من الحل......................................:
............................................................

مضلع منتظم عدد المثلثات داخله  51مثلثات .جدي عدد األضالع ,وعدد األقطار,
وعدد الرؤوس ,و قٌاس كل زاوٌة داخله.
معطٌات المسألة ............................................................:
.............................................................................
....
خطة للحل......................................................:
.............................................................................
.............................................................................
....
تنفٌذ الخطة ...............................................................:
511

ه
ـ

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
التحقق من الحل....................................................................:

د

أ

الشكل المقابل ا ب ج د متوازي اضالع فٌه
قٌاس زاوٌة أ ب جـ= 121ه ,
قٌاس زاوٌة أجـ ب = (35ه )
طول أ ج = 6سم ,طول أ ب = 5سم
احسبً قٌاس زاوٌة (ب أ جـ) ,طول (أم )

م
511
ب

معطٌات المسألة ........................................................:
..............................................................................
خطة للحل...............................................................:
..............................................................................
تنفٌذ الخطة ...............................................................:
...............................................................................
التحقق من الحل..........................................................:
...............................................................................

511

11
ج

فً الشكل المقابل و احسبً قٌمة س بالدرجات
أ

د

معطٌات المسألة ........................................................:
..............................................................................
خطة للحل...............................................................:
..............................................................................

س هــ

تنفٌذ الخطة ...............................................................:
...............................................................................ب

ج

التحقق من الحل..........................................................:
...............................................................................
ه

فً الشكل المقابل قٌاس الزاوٌة الخارجٌة لزاوٌة أ ب د=141

أ

احسبً قٌاس الزواٌا (أ ب جـ )( ,ب جـ د)( ,جـ د أ)
541
ب

معطٌات المسألة.................................. :
........................................................

خطة للحل........................................... :
..........................................................
تنفٌذ الخطة.......................................... :
..........................................................
التحقق من الحل.....................................:
..........................................................

511

د

ج

 -6الشكل المقابل( أ ب جـ د ) مربع
احسبً مساحته ,و مساحة المثلث س ب جـ

س

أ

د

معطٌات المسألة .........................................................:
خطة للحل.................................................................:
51سم
5

...............................................................................
تنفٌذ الخطة ...............................................................:

جـ

ب

...............................................................................
التحقق من الحل...........................................................:
................................................................................

ٌ -1تكون الشكل المقابل من مستطٌل ومثلث متساوي األضالع ,ما طول (أ ب)
معطٌات المسألة ............................................................:
..............................................................................

أ

خطة للحل.................................................................:
...............................................................................
ب

1سم

تنفٌذ الخطة .................................................................:

.................................................................................
التحقق من الحل.............................................................:
..................................................................................
511

1سم

 -1الشكل المقابل متوازي أضالع ,أوجدي مساحته

معطٌات المسألة .................................................:
س1+

.......................................................................
خطة للحل......................................................:

4س

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

4س

تنفٌذ الخطة ......................................................:
......................................................................
مراجعة الحل ....................................................................:

مهارة االستنباط
-1

حرك أحمد عربة من مكانها مسافة  8553سم ,و  34756ملم ,و  3هٌكامتر ,و  9أمتار’ كم متراً حرك
أحمد العربة.

أ)

( )114.11متراً

ج)

( )111.51111متراً

ب)

( )151.1111متراً

د)

( )111.1111متراً

-1

أ)
ب)

منحنى ٌقطع نفسه وٌعود لنقطة البداٌة ٌسمى ............. :

مفتوح
مغلق بسٌط
511

جـ)

مغلق غٌر بسٌط

د)

مغلق

مهارة االستنباط
-1

مضلع منتظم له  35قطراً ٌسمً مضلع ......................... :

أ)

عشاري

ج)

ثنائً عشر

ب)

خماسً

د)

سباعً

-4

أي من المثلثات التالٌة ٌعبر عن مضلعا ً منتظما ً:

أ)

مثلث حاد الزواٌا

ج)

مثلث قائم الزاوٌة

ب)

مثلث منفرج الزاوٌة

د)

مثلث به زاوٌتان كل منهما 11

-1

المثلث المتساوي الساقٌن ,فٌه .....................................

أ)
ضلعان متساوٌان فً الطول
ب)

-1

أ)

ه

ضلعان متوازٌان

ج)

زاوٌتٌن متساوٌتٌن فً القٌاس

د)

(أ  +جـ)

متوازي أضالع زواٌاه قوائم و فٌه كل ضلعٌن متقابلٌن متوازٌٌن وغٌر متساوٌٌن ٌسمى.............

ج)

المربع

511

شبه المنحرف

مهارة االستنباط
ب)

-1

أ)

ب)

د)

المستطٌل

المعٌن

شكل رباعً فٌه القطران متعامدان ومتساوٌان فً الطول هو .........

ج)

المربع

المستطٌل

شبه المنحرف

د)

المعٌن
ي

ل هـ وي معٌن فٌه ق ٌاس زاوٌة ( ل و هـ )= 61ه فإن
قٌاس زاوٌة ي و هـ =.............
-1

61

ل

ه
ـ

أ)

11

ه

ج)

111

ه

ب)

11

ه

د)

121

ه

-1

أ)

مربع مساحته 36سم, 2فإن طول ضلعه=................

 1سم

ج)

515

 14سم

و
ـ

 51سم

ب)

-51

 11سم

د)

ٌطلً كرٌم واجهة سور مستطٌل الشكل على ارتفاع  5أمتار ,ومحٌطه  31متراً ,ما المساحة التً على
كرٌم طالؤها

أ)

 11متراً مربعاً

ج)

 1أمتار مربعة

ب)

 1أمتار مربعة

د)

 11متراً مربعاً

مفتاح اإلجابة
مهارة االستنباط

مهارة التفكٌر البصري
رقم
السؤال

مفتاح اإلجابة

رقم
السؤال

مفتاح اإلجابة

5

ج

5

ب

1

أ

1

د

1

ب

1

أ

4

ج

4

د

1

ب

1

د

1

أ

1

ب

1

ب

1

أ

1

ج

1

د

1

ب

1

أ

51

د

51

ب
___

511

55

ب
___

55
____
51

51

مهارة حل المسألة
رقم
السؤال

مفتاح اإلجابة
معطٌات المسألة:

خطوط مستقٌمة ,أشعة ,قطع مستقٌمة

خطة الحل:

حساب عدد الخطوط المستقٌمة ,حساب عدد األشعة,
حساب عدد ,القطع المستقٌمة من خالل تمٌٌز خصائصهم.

س5
عدد الخطوط المستقٌمة = 1
عدد األشعة = 1
عدد القطع المستقٌمة= 1

تنفٌذ الحل:

التحقق من الحل:

معطٌات المسألة:
خطة الحل:
س1
تنفٌذ الحل:

التحقق من الحل:

خطوط ب هـ  ,أ د,
أشعة د ب ,د هـ ,د أ ,د هـ ,ب ج
قطع مستقٌمة أ ب ,أ د ,ب ج ,د ج ,ب د.

مضلع منتظم
عدد المثلثات داخله= 51مثلثات.
عدد المثلثات=(ن – )1
عدد األقطار= ن(1/ن – )1
مجموع قٌاسات الزواٌا الداخلٌة= (ن – 511× )1
ن = , 51عدد األقطار = 14
عدد الرؤوس =  , 51قٌاس الزاوٌة= °511

عدد األضالع=  51عدد المثلثات= 51
مجموع قٌاس زواٌاه= °5111=51×511
511

المضلع منتظم.

ق (أ بˆ ج)=°120
ق (أ جˆ ب)=°11
طول أ ج=1سم ,طول أ ب=1سم.

معطٌات المسألة:

خطة الحل:

مجموع قٌاسات زواٌا المثلث= °511
القطران أ ب ,ب د ٌنصف كل منهما اآلخر.

تنفٌذ الحل:

قٌاس زاوٌة ب أ ج = °11
طول أ م =  1سم.

التحقق من الحل:

ق (د أ ˆج)=  = °11ق(أ جˆ ب) بالتناظر
ق (ب أˆ د)=  ,°11ق(ب جˆ د)=°11
مجموع قٌاس زواٌا المتوازي=
°111=511+511+11+11

س1

معطٌات المسألة:

ق زاوٌة ج = °11
أ هـ = هـ ب
ق زاوٌة د أ هـ = °41

خطة الحل:

جمٌع زواٌاه قوائم,
فً الشكل الرباعً زاوٌة قائمة,
زاوٌة د أ ب =  °41نصف زاوٌة أ القطران متعامدان ألنه
نصف زاوٌة الرأس

تنفٌذ الحل:

قٌمة س = °11

س4

ق زاوٌة أ = °11 =41+ 41
ق زاوٌة د=°11
ق زاوٌة ج=°11
والقطران متعامدان الشكل مربع#

التحقق من الحل:

514

معطٌات المسألة:

س1

خطة الحل:

مكملة الزاوٌة الخارجة = °41
والتعامد ٌنصف زاوٌة الرأس التً ٌمر به

تنفٌذ الحل:

قٌاس زاوٌة أ ب ج = °511
قٌاس زاوٌة ب ح د = °511
قٌاس زاوٌة ج د أ = °11

التحقق من الحل:

القطر ٌنصف زاوٌة الرأس القطران متعامدان
والتعامد ٌكون فً المعٌن الذي مجموع قٌاس زواٌاه °111

معطٌات المسألة:
خطة الحل:

س1

قٌاس الزاوٌة الخارجة لزاوٌة أ ب هـ = °541
القطران متعامدان

أ ب ج د مربع ,س ب ح مثلث متساوي الساقٌن ,سم =
.
51سم
س م= ا ب= ب ج= ج د=51سم
مساحة المربع = طول الضلع × نفسه
مساحة المثلث=  1/5القاعدة × االرتفاع.
مساحة المربع = 511سم1

تنفٌذ الحل:
مساحة المثلث = 11سم 1

511

التحقق من الحل:

أ ب س م مستطٌل مساحته = الطول × العرض = =51 ×1
1
11سم
س م ج د مستطٌل مساحته = الطول × العرض =
1
11=51×1سم
مساحة المربع = مساحة المستطٌل أ ب س م +مساحة
1
المستطٌل س م ج د =511=11+11سم
1
المثلث 11=51×51×51سم

معطٌات المسألة:

مستطٌل طوله 1سم ,عرضه 1سم
مثلث متساوي األضالع

خطة الحل:

المثلث متساوي األضالع قاعدة المثلث = عرض المستطٌل =
1سم
المثلث متساوي األضالع جمٌع أضالعه متساوٌة,
طول أ ب = 1سم

س1

تنفٌذ الحل:
التحقق من الحل:

مثلث متساوي األضالع قاعدته 1سم طول ضلعه = 1سم.

معطٌات المسألة:

متوازي أضالع قاعدته 4س ,ارتفاعه س.1+

خطة الحل:

مساحة المتوازي = القاعدة × االرتفاع

س1
مساحته = 4س1 + 1س.
تنفٌذ الحل:
4س1+ 1س=4س(س)1+
التحقق من الحل:
مساحته= القاعدة × االرتفاع
القاعدة = 4س
االرتفاع= س1+

511

ممحق ()6

بطاقة المالحظة بصورتها األولية

جامـــــعة األزهــــــر _غــــزة
عمــــــادة الدراســــات العلـــٌا
كلٌــــــــــــــة التربٌـــــــــة
قسم المناهج وطرق التدرٌـس

تحكٌم بطاقة المالحظة
تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير في المنيج وطرق التدريس في كمية التربية جامعة
األزىر بعنوان:
"برنامج مقترح في ضوء المدخل المنظومي لتنمية بعض ميارات التفكير الرياضي لدى

الطالبات المعممات تعميم أساسي بجامعة األزىر".

لذا قامت الباحثة بتحديد بنود موضوعية لممعيار المقترح يمكن مالحظتيا بالفعل في
إنتاج الطالبة المعممة  ,واالعتماد عمييا في التحكيم عمى مستوى بعض ميارات التفكير

الرياضي.

المطموب من سيادتكم قراءة البنود المتضمنة الفرعية المشار إلييا مسبقًا ثم الحكم عمى

مدى توافر ىذه البنود في الميارات المحددة والمتوقعة من كل طالبة معممة ,عمماً بان الدرجة

التي ستعطى تتراوح بين درجة واحدة وخمس درجات وفقًا لممعيار التالي:
منخفضة جداً
مرتفعة جداً
منخفضة
متوسطة
مرتفعة
1
2
3
4
5
نرجو من سيادتكم تحكيم وتسجيل مقترحاتكم ولكم مني جزيل الشكر,,,
الباحثة

ىنادي جمال اإلسي

511

بطاقة مالحظة ألداء الطالبة المعلمة فً مهارة التفكٌر البصري

اسم الطالبة المعلمة ...............................:الٌوم............:التارٌخ............:

مهارات التفكٌر الرٌاضً

درجة الممارسة
مرتفعة مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة
جدا
جدا
1
2
3
4
5

ُتوظف مهارة التفكٌر البصري فً تدرٌس
الرٌاضٌات
تعرض الطالبة المعلمة على الطالب أنشطة
بصرٌة تمهٌدٌة ترتبط بمهارة التفكٌر البصري
تساعد الطالبة المعلمة الطالب على تحدٌد
المشكلة (معطٌات ومطلوب) من خالل استخدام
حاسة البصر
تساعد الطالبة المعلمة الطالب على ربط
المعطٌات بمعلومات سابقة من خالل الرسم و
جمع المالحظات وتنظٌمها للخروج بفرضٌات
تساعد الطالبة المعلمة الطالب على ربط
الفرضٌات بمشاكل مشابهة سابقة للوصول الً
الحل من خالل توظٌف مهارة التفكٌر الرٌاضً

511

بطاقة مالحظة ألداء الطالبة المعلمة فً مهارة حل المسألة
اسم الطالبة المعلمة ...............................:الٌوم............:التارٌخ............:

درجة الممارسة
مهارات التفكٌر الرٌاضً

مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة منخفضة جدا
5

ُتوظف مهارة حل المسألة
تقوم بعرض نشاط تمهٌدي ٌتناسب
مع الموضوع
تربط الخبرات الجدٌدة بالخبرات
السابقة
تعرض المعطٌات وتحدد المطلوب
تضع خطة للحل من خالل الربط
بٌن الخبرات السابقة والجدٌدة
ُتطبق خطوات الحل من خالل
توظٌف مهارة حل المسألة
تتحقق من صحة الحل إن أمكن
وذلك من خالل العملٌة العكسٌة

511

4

3

2

1

بطاقة مالحظة ألداء الطالبة المعلمة فً مهارة االستنباط
اسم الطالبة المعلمة ...............................:الٌوم............:التارٌخ............:
تقوم بعرض نشاط تمييدي يتناسب مع
الموضوع

تربط الخبرات الجديدة بالخبرات القديمة
توظف ميارة االستنباط من خالل عرض
قاعدة عامة أو جزئيات عن الموضوع
تختبر الفرضيات لموصول إلى الحل
تتابع الطالبات لموصول إلى االستنباط

511

ممحق ()7

بطاقة المالحظة بصورتها لنهائية

بطاقة مالحظة ألداء الطالبة المعلمة فً مهارة التفكٌر البصري
اسم الطالبة المعلمة .............................:الٌوم............:التارٌخ............:

ُتوظف الطالبة المعلمة مهارة التفكٌر البصري فً تدرٌس الرٌاضٌات للطلبة من النسبة المئوٌة
خالل:
5

تعرض نشاط ذهنً بصري ٌمثل مشكلة رٌاضٌة ما.

تحدد عناصر المشكلة الرٌاضٌة بصرٌاً.
1
 1تربط عناصر المشكلة الرٌاضٌة بمعلومات سابقة.

 4تتوصل إلى حل المشكلة الرٌاضٌة بصورة صحٌحة.

515

بطاقة مالحظة ألداء الطالبة المعلمة فً مهارة حل المسألة
اسم الطالبة المعلمة ...............................:الٌوم............:التارٌخ............:
ُتوظفففف الطالبفففة المعلمفففة مهفففارة حفففل المسفففألة الرٌاضفففٌة ففففً تفففدرٌس
النسبة المئوٌة
الرٌاضٌات للطلبة من خالل:
5

تشرح مسائل رٌاضٌة مرتبطة بخطوات حل المسألة.

1

توضح عناصر حل المسألة الرٌاضٌة من خالل قراءة المسألة جٌداً.

1

تربط عناصر المسألة الرٌاضٌة بخبرات سابقة.

4

تبتكر طرٌقة حل مناسبة.

1

تحل المسألة الرٌاضٌة بطرٌقة صحٌحة.

1

تتأكد من صحة الحل بطرٌقة مناسبة.

511

بطاقة مالحظة ألداء الطالبة المعلمة فً مهارة االستنباط
اسم الطالبة المعلمة ...............................:الٌوم............:التارٌخ............:

ُتوظف الطالبة المعلمة مهارة االستنباط فً تدرٌس الرٌاضٌات
للطلبة من خالل:
 5تعرض أمثلة متنوعة ُم َمثِلة للمشكلة الرٌاضٌة توصل للقاعدة.
 1تعرض القاعدة وتطبٌقات علٌها.

511

النسبة المئوٌة

ملحقى( )8ى
دلولىالمعلم
ىىىجامعةىاالزهرى–ىضزة ى
صمادةىالدراساتىالعلوا ى
ىىىىىىىكلوةىالتربوة ى
قسمىالمناهجىوطرقىالتدروس
السيد  ............................................... /حفظو اهلل ورعاه.
السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته.....
الموضوع  :تحكين دليل المعلن
تقىو انببحثت بإخشاء دساست بعُىاٌ ":فبعهُت بشَبيح يقتشذ فٍ ضىء انًذخم انًُظىيٍ نتًُُت
بعض يهبساث انتفكُش انشَبضٍ نذي انطبنببث انًعهًبث تعهُى أسبسٍ خبيعت األصهش".
نهحصىل عهً دسخت انًبخستُش فٍ كهُت انتشبُت بدبيعت األصهش بغضة.
وتتطهب بعض إخشاءاث انذساست إعذاد دنُم يعهى وفقب ألحذ ًَبرج انًذخم انًُظىيٍ (خُشالك
وإَهٍ ( , )Gerlack & Elyونزا أسخى يٍ سُبدتكى انتكشو بقشاءة انذنُم وابذاء وخهت َظشكى
فُه يٍ حُث:





انساليت انعهًُت وانهغىَت.
يذي صحت انتحضُش ويذي استببط أهذاف كم دسط ببنًىضىع.
يُبسبت انًهًبث وأسئهت انتقىَى.
حزف أو إضبفت أو إبذاء أٌ يالحظبث أخشي.
شبكشٍَ نكى حسٍ تعبوَكى وداعُت هللا عض وخم أٌ َدعهه فٍ يُضاٌ حسُبتكى
تفضهىا بقبىل فبئق انشكش واالحتشاو
انببحثت:
هُبدٌ خًبل اإلسٍ

انبُبَبث انشخصُت نهًحكى:
االسى...............................:

انذسخت انعهًُت..............................:

انتخصص.........................:

يكبٌ انعًم...............................:

491

جامعةىاالزهرى–ىضزة ى
صمادةىالدراساتىالعلوا ى
كلوةىالتربوة ى
قسمىالمناهجىوطرقىالتدروس

دليل املعلم لتدريس فصل اهلندسة والقياس يف ضوء منوذج جريالك
وإيلي ( )Gerlack & Elyللطالبات املعلمات تعليم اساسي

إعداد الباحثة
هنادي جمال االسً
إشراف
الدكتور
أسعد حسٌن عطوان

الدكتور
علً محمد نصار

 5102 -5102و
491

مقدمة:
في ظل االنفجار المعرفي في األلفية الثالثة الذي اجتاح العالم ،ال بد من مواكبة التغير
والتقدم المتالحق ،الذي يشمل جميع مناحي الحياة ،والموارد البشرية منحى ميم فال بد من
تنميتو ،والتعميم ىو أساس إعداد اإلنسان من أجل التنمية الشاممة فيو المصدر األساسي إلعداد

وتأىيل الفرد وتزويده بالميارات والمعارف ،لو من دور كبير في نجاح التربية وتحقيق أىدافيا،
فمعمم الرياضيات لو دور متنامي يفرض عمى مؤسسات إعداده وتدريبو عدداً من التساؤالت

الممحة حول الكيفية التي يمكن من خالليا تنمية مياراتو التي تمكنيم من االضطالع بأدوارىم

الم فترضة ،وتؤدي إلى تقميص اليوة في ممارساتيم بين المنيج والمتعمم ،لذلك يجب تقديم عدة
نماذج حقيقية موجية ترتكز عمى المعيارية ،ومنيا نموذج المدخل المنظومي المتمثل في نموذج
جيرالك وايمي (.)Gerlack & Ely, 1980
وقد قامت الباحثة بإعادة صياغة دروس وحدة ( اليندسة والقياس) وفقا لنموذج جيرالك وايمي
ويتكون الدليل من:
 .1نموذج جيرالك وايمي.
 .2تطبيق النموذج داخل قاعات المحاضرات.
 .3توجييات عامة تتعمق بالتدريس وفق نموذج جيرالك وايمي.
 .4الوسائل واألدوات المستخدمة.
 .5األىداف التعميمية لموحدة.
 .6الخطوات التي يجب عمى المعمم اتباعيا في مرحمة المجموعات المتعاونة ومرحمة
المشاركة.

 .7الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ الوحدة.
. 8خطة الدروس وفق نموذج جيرالك وايمي:
 تحديد المحتوى.
 تحديد األىداف.
 تصدير وقياس السموك المدخمي لممتعممين ( قبل التدريس).
 تحديد استراتيجية التدريس.
 تنظيم المجموعات لمت عمم وتحديد أدوار الطالبات المعممات بشكل جماعي
أو فردي.
 تحديد وتوزيع الوقت.
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 تحديد المكان.
 اختبار مصادر التدريس.
 تقويم األداء.
 تحميل بيانات التغذية الراجعة.
ألىداف العامة لممحتوى التعميمي [اليندسة والقياس]:

 .1التعرف إلى وحدات قياس األطوال.
 .2التعرف إلى وحدات قياس المساحة.
 .3التعرف إلى مفيوم النقطة ،مفيوم المستقيم ،مفيوم الشعاع ،مفيوم القطعة
المستقيمة ،مفيوم المستوى.
 .4التمييز بين أنواع المنحنيات.
 .5التميز بين أنواع المضمعات.
 .6التعرف إلى متوازي األضالع وخصائصو.
 .7التعرف إلى المعين وخصائصو.
 .8التعرف إلى المستطيل وخصائصو.
 .9التعرف إلى المربع وخصائصو.
 .10التعرف إلى شبو المنحرف.
 .11التعرف إلى المثمث.
 .12التعرف إلى أنواع المثمث.
 .13التعرف إلى مفيوم المساحة.
 .14إيجاد مساحة متوازي األضالع.
 .15إيجاد مساحة المربع.
 .16إيجاد مساحة المستطيل.
 .17ايجاد مساحة المثمث.
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ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىصددىالمحاضراتىىى2

الدرسىاألول-ىوحداتىقواسىاألطوالى

يتوقع من الطالبة املعلمة بعد االنتهاء من الدرس ان تكون قادرة على أن:
 .1تذكر وحدات قياس الطول املستخدمة قدميا
 .2حتدد وحدة قياس الطول املوجودة على املسطرة املرقمة.
 .3تستنتج العالقة بني سم ودسم وتقديراته.
 .4تربط بني وحدة القياس املرت والوحدات السابقة.
 .5تذكر وحدة قياس املسافات البعيدة.
 .6حتول من وحدة قياس إىل أخرى.
 .7تراعي الدقة أثناء التحويل.
 .8توظف ما مت تعلمه يف حل التمارين.

سبورة ،ادوات هندسية [املسطرة ،املرت] ،جهاز  ،LCDحامل ورقي ،جهاز حاسوب ،لوحة رقمية
(جدارية) ،ورقة عمل.

 -العصف الذهين ،احلوار واملناقشة والتعليم التعاوين.
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األىداف

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

التقويم

مالحظات

* أُقسم الطالبات المعممات إلى مجموعات لمتفاعل
* أُوزع عمى الطالبات ورقة عمل (.)1
ذراع

 تمييد_وحدات قٌاس
االطوال قدٌما

شبر

لقد استعمل اإلنسان قديمًا قياسات عدة لتحديد ومعرفة

العوامل الفيزيائية المتواجدة في محيطو ،ولذلك توجو إلى

وحدات قياس طبيعية لتحديد األطوال والكتل واألوزان
والمساحات...
 -كانت أعضاء الجسم ىي الوحدات األولى التي استخدميا

اإلنسان بيسر وسيولة لقياس األطوال واالرتفاعات واألعماق.
االجراءات والتنفيذ_
 عزيزتي الطالبة المعممة قومي بحل النشاط التمييدي منميمة ( )1في ورقة العمل ( ،)1بصورة جماعية.
)1عددي وحدات قياس األطوال المستخدمة قديمًا

 ..................،.......................،..................الذراع :
 أُناقش مجموعات الطالبات المعممات في الحل ،وأعرضبعض وحدات القياس قديما عمى جياز L.C.D.

ىـ1

ىو

.........

الشبر :
ىو

........

الذراع

القدم :
ىو.......

الشبر

قومي بعرض
عدة صور

لوحدات قياس
الطول
المستخدمة
قديمًا عمى

طمبتك حتي
يرسخ ما

يشاىدونو في
اذىانيم

القدم
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األىداف

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

متر

وحدات قٌاس
االطوال حدٌثا

-هل استخدام هذه األشكال دقيق؟ ,و لماذا؟

 -أقوم بإدارة النقاش مع باقي المجموعات لتبادل اآلراء

التقويم

مالحظة
مدى

مشاركة
الطالبات

واألفكار بين طالبات المجموعات األخرى والتوصل إلى
إجابة.
 عزيزتي الطالبة المعممة قومي بحل التمرين من ميمة ()1في ورقة العمل رقم ( ،)1بصورة جماعية.

 أعطي المجموعات الوقت الكافي لإلجابة عن التمرين-أُناقش الطالبات فيما توصمن إليو من نتائج واجابات ،أقوم

مراقبة

بعرض اإلجابات السميمة عمى شاشة عرض جياز L.C.D.

إجابات

 -تأممي عزيزتي الطالبة المعممة الشكل المقابل:

ىـ2

الحظي تقسيم المسطرة:
المسافة بين التدريج األول والثاني

إلى كم قسم مقسم ا سم ؟ ماذا نسمي ىذا الجزء الصغير؟

022

الطالبات

مالحظات

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

األىداف

التقويم

مالحظات

أنظري عزيزتي الطالبة المعممة إلى الشكل المقابل1دسم =
........
إذا اخذنا  10تدرجات بمقدار 1سم من صفر الى 10سم ماذا
نطمق عمييا؟

ه3

dc

ديسيمتر

-عزيزتي الطالبة المعممة حمي تمرين ( )2من ميمة ( )1في

ا دسم =
........

ورقة العمل رقم ( ،)1بشكل فردي.
-حولي الوحدات التالية :

 ا سم = ........ممم
 ا ديسم =..........سم
9 سم =........ديسم

 70 ممم = .........ديسم
 -أتجول بين مجموعات الطالبات المعممات وأتابع حمين

أطمب من أحد المجموعات تبني النقاش في اإلجابة عن ىذاالتمرين.
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تجولي ايتيا
المعممة بين

طالبك وراقبي
حميم

األىداف

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

التقويم

مالحظات

 أطمب من الطالبات جميعا االجابة عن النشاط التمييديفي ميمة ( )2في ورقة العمل رقم (.)1
 -ىل تختمف قياسات االطوال من جسم آلخر؟؟

يقاس كال

كل وحدة

من بـ

قياس تستعمل

.........

المراد قياس

سن قمم

طولو وسمكو.

قمم

…..

شباك باب
........

020

حسب الجسم

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

األىداف

التقويم

مالحظات

أطمب من مجموعات الطالبات حل التمرين من ميمة ( )2فيتقديم

ورقة العمل()1

لكل مجموعة

 -أعطي الطالبات الوقت الكافي لحل التمرين

ما يمزميا من

 -أقوم بتحويل الفصل إلي مجموعة واحدة لمنقاش في اجابة

تمميحات

التمرين

تساعدىا في
الحل

ىـ4
المتر وهو الوحدة االساسٌة
فً قٌاس االطوال ( م )
إلى كم جزء مقسم ؟...........سم

متابعة

...........ممم

تفاعل

..........دسم

مدى

الطالبات
 -أطمب من الطالبات اإلجابة عن النشاط التمييدي من ميمة

( )3في ورقة عمل رقم (.)1
اكممي :ىـ5

 :يستخدم
لقياس

المسافة الواصمة بين مدينتي غزة و رفح تقاس ب ......

الكيمومتر الواحد مقسم إلى  1000متر
الكيمومتر

1كم = 1000م

الييكامتر

 1ىيكا = 100م

الديكامتر

الكيمومتر

..........
الييكامتر،

 1km = 1000 mوالديكامتر
1hm =100 m
1dam = 10 m

1ديكا = 10م

عرض كيفية توزيع الوحدات القياسية الطولية ع الجدول
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يستخدم
لقياس....
.......

األىداف

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

التقويم

مالحظات

 مثال توضيحي : -وزعي ىذه الوحدات في الجدول :

انتبيي نأخذ

 9* -كيمومتر 8* /ديسيمتر  26*/ديكامتر

رقم االحاد

 127*/متر  36*/ممم

من كل عدد

 -أطمب من الطالبات حل التمرين من ميمة ( )3في

ونضعو في

ورقة عمل رقم ( )1بصورة جماعية.

خانة وحدتو
أوجدي من خالل توزيعك عمى الجدول.ىـ6

1 م =  ........دسم
1 كم =  ..........م

متابعة

 3 م =  ..........سم

إجابات

 26 ديكامتر =  .........دسم

الطالبات

 3,257 كم = ...........ديكامتر
 127 م =  ........ممم
-أتجول بين الطالبات المعممات وأتابع حمين،

وأناقشين وأقدم لين بعض االرشادات.

أعرض التمرين عمى جياز العرض ،وأطمب من
كل مجموعة االجابة عن بند من بنود التمرين.
أطمب من مجموعات الطالبات حل نشاط تمييدي في ميمة( )4في ورقة العمل رقم (.)1
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األىداف

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

التقويم

مالحظات

أكممي المطموب :
........... = 9.47 + 27.31

..............= 14.09 + 3.00
بعد مناقشة حل النشاط التمييدي مع الطالبات انتقمي عزيزتيالطالبة لحل التمرين في ميمة ( ،)4بصورة جماعية.
أكممي المطموب:
ه7

 13 م  25+م =  ..........م
 305 سم  17.2 +سم =  .......سم

13 م  25+ديسم = ........ديسم
 736 سم  13+م  0 .13+ىيكامتر = ......
ىيكامتر
 أجعل الفصل مجموعة واحدة وأقوم بإدارةالنقاش بين المجموعات فيما تم التوصل إليه.
التقويم_
ىـ8

يتم تقويم مدى تحقق أىداف الدرس من خالل التقويم الموجود

في ورقة العمل رقم ( ،)1لذلك أطمب من الطالبات حل التقويم
بشكل فردي
 أتجول بين الطالبات ومتابعة إجاباتين021

متابعة حل

يجب ان

ومدى

عزيزتي

تفاعميم

الطالبة

الطالبات

تراعي

تجانس
الوحدات

األىداف

التقويم

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي
 أكممي كما ىو مطموب:  57ممم= ................كم 28 -ديسم  32 +ممم = ..............ممم

  3.72دسم 0 .54 +م = ................مأعطي الطالبات الوقت الكافي لإلجابة عن التقويم.
أتجول بين الطالبات وأتابع حمين.

ثم أقوم بإدارة النقاش مع الطالبات لمتوصل إلى

الحل الصحيح.

التغذية الراجعة:
 من خالل إجابات الطالبات عمى التقويم يتم الكشف عننقاط القوة لتعزيزىا ونقاط الضعف لعالجيا.
غلق الدرس:
-

تمخيص ما يتم عرضو من خالل المخطط
الكيمو متر
الييكامتر

الديكامتر

÷ 10

المتر

1

× 10

1

الديسيمتر

السنتيمتر

المميمتر
نشاط بيتي:
أُكمف الطالبات بالنشاط البيتي في ورقة العمل رقم ()1
أوجدي ما يمي :
 56 سم  37+م = .........م

 25.4 ديسم  58+سم  2203 +ديكا متر =.......
ديكامتر

متابعة

1 كم = .............ممم

النشاط في
المحاضرة
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مالحظات

األ نشطة واإلجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

األىداف

التقويم

مالحظات

القادمة
الوحدة الثانية -اليندسة

الدرسىالسابعى-ىالمضلعاتىالمنتظمةى

ىىىىىىىصددىالمحاضراتىىىىىىى2ى

يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس ان تكون قادرة على ان:
 )1تعرف املضلع املنتظم.
 )2متي املضلع املنتظم من ي ر ملنتظم.
 )3توجد جمموع قياسات زوايا املضلع.
 )4توجد عدد اقطار املضلع.
 )5توجد عدد املثلثات املارة بالرأس الواحد.
 )6توظف ما تعلمته يف حل التمارين.

سبورة ،ادوات هندسية [املسطرة ،املرت] ،جهاز  ،L.C.Dحامل ورقي ،جهاز حاسوب  ،لوحة
مربعات ،بطاقات.

احلوار واملناقشة والتعليم التعاوين.
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االىداف

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

التقويم

مالحظات

*أُقسم الطالبات المعممات إلى مجموعات متجانسة
لمتفاعل.
* أُوزع عمى الطالبات ورقة عمل (.)7
تمييد-تحدثنا عن المضمعات وخصائصيا وعدد أضالعيا وعددزواياىا وعدد رؤوسيا.
لمتذكير بيا أطمب من الطالبة المعممة حل النشاطالتمييدي من ميمة ( )1في ورقة عمل رقم (.)7
عدد

أ كممي:
 .1المضمع السداسي لو  ........زاوية.
 .2من شروط المضمع
................................ 
................................. 
 .3مضمع لو خمسة أضالع يسمى
................
إجراءات التنفيذ-تأممي األشكال التالية:

ىـ1

021

األضالع
= عدد
الزوايا=
عدد

الرؤوس

االىداف

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

التقويم

مالحظات

قومي بقياس أطوال أضالع كل مضمع من
المضمعات بالمسطرة ما العالقة بينيا؟
................................
قومي بقياس زوايا المضمعات بالمنقمة ما العالقة
بينيا؟
...............................
نالحظ أن كل مضمع منيا تتساوى أطوال أضالعو
قياس زواياه.
يطمق عمى ىذا النوع من المضمعات بـ

عرفي

المضمع
المنتظم
.......

ىـ2

ىو من تساوت أطوال أضالعو وتساوت قياس زواياه.

.......

"إذا تساوت أطوال أضالع مضلع
ثالثً ٌكون منتظما "
هل هذه العبارة صحٌحة؟
ولماذا؟؟.................

أطمب من الطالبة المعممة حل التمرين في ميمة ()1
في ورقة عمل رقم ( )7بشكل فردي.
أتجول بين الطالبات وأتابع إجاباتين وأشجعين.
أجعل القاعة مجموعة واحدة ،أثير انتباه الطالبات من
خالل الحوار والمناقشة لموصول إلى الحل.
029

قدم لكل
مجموعة

ما يمزميا

االىداف

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

التقويم

مالحظات
مجموع

قياسات
ىـ3

الزوايا

من شروط المضلع منتظم *...........................

الداخمية

*........................

لممضمع
النوني

عدد أضالع المضلع ن

قانون مجموع ال واٌا الدا لٌة
ه
( ن×) -
( ×) -

( ن-

عدد ال واٌا الدا لٌة

( ×) -

×)2

°180
متابعة
الحل

-أطمب من مجموعات الطالبات المعممات أن تحل

النشاط التمييدي من ميمة ( )2في ورقة عمل رقم
(.)7

-أطمب من احدى مجموعات الطالبات المعممات أن

تدير النقاش مع الطالبات لموصول إلى الحل.

-أعرض االجابة الصحيحة عمى شاشة L.C.D.

مخمس منتظم قياس احدى زواياه  108فما مجموع
قياسات الزوايا األخرى
..........................................................
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االىداف

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي
أطمب من الطالبة المعممة أن تحل التمرين من ميمة ()2

في ورقة عمل رقم ( )7بشكل فردي.

القطر

أعطي المجموعات الوقت الكافي لإلجابة عن التمرين ،ثم

ىو.....

أقوم بإدارة النقاش مع باقي المجموعات لتبادل اآلراء

.......

واألفكار بين طالبات المجموعات ،والتوصل إلى اإلجابة

الصحيحة وعرضيا عمى شاشة L.C.D.

أوجدي مجموع قياسات زوايا المضمعات النونية التالية:
عدد األضالع

مجموع الزوايا

ن
ن =9
ن=7
ن = 10
ن = 12
ىـ4

التقويم

 عزيزتي الطالبة تأممي الشكل المقابل
ا
هــ
د

ب
ج

 ماذا نسمي القطعة المستقيمة الواصمة بين رأسين غير
متتاليين (متقابمين)........

 اقطار المضمع تقسم الشكل الى عدة ...........
 فإن عدد أقطار المضمع النوني
ن

= ( xن)3-
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مالحظات

االىداف

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي
إذا كان،

ه5

التقويم

مالحظات

ن=4

 عدد االقطار =

2 = )3-4( x

•اذا رسمنا جميع األقطار المارة بأحد رؤوس مضمع عدد
أضالعو (ن) انقسم المضمع إلى

مثمثات عددىا (ن – )2
 أطمب من مجموعات الطالبات المعممات تنفيذ النشاط
التمييدي من ميمة( )3في ورقة عمل رقم (. )7

 أناقش الطالبات بما توصمن إليو من نتائج واجابات
،وأقوم بعرض اإلجابات السميمة عمى شاشة L.C.D.
 أُرسمي أقطار داخل األشكال التالية :

أقدم

أطمب من الطالبة المعممة أن تحل التمرين من ميمة ()3
في ورقة العمل رقم ( )7بصورة فردية.

 أتجول بين الطالبات وأتابع االجابات. وأقوم بعرض اإلجابات السميمة عمى شاشة L.C.D.
أوجدي عدد األقطار ،وعدد المثمثات في المضمعات

النونية:
040

بعض
التمميحات
لمطالبات
إذا لزم

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

االىداف
عدد

األضالع

عدد األقطار

عدد المثمثات

ن=6
ن=5
ن=7
ن=11

ه6

أطلب من الطالبة المعلمة أن تحل التقوٌم فً ورقة عمل رقم
( )1بشكل فردي.
ُ
أتجول بٌن الطالبات ,أتابع إجاباتهن ,أ َشجعهن.أعطً الطالبات الوقت الكافً لإلجابة عن التقوٌم.أناقش الطالبات فٌما توصلن إلٌه من إجابات.عرض اإلجابة على شاشة L.C.D.
مضلع منتظم عدد المثلثات داخله  4مثلثات  ,جدي عدد أضالعه ,عدد
أقطاره  ,عدد الرؤوس ,قياس أحدى زواياه.

مالحظة است دمً طوات جورج بولٌا لحل المسألة.
فهم المسألة.......................................:
ابتكار طة الحل................................:
تنفٌذ ال طة..................................:
مراجعة الحل.............................:

التغذية الراجعة:
من خالل متابعتك لإلجابات في التقويم يتم الكشف عن
نقاط الضعف ومعالجتيا.

غلق الدرس
042

التقويم

مالحظات

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

االىداف

التقويم

أطمب من احدى الطالبات اعطاء تعريف لممضمع

المنتظم.

أطمب من احدى الطالبات كتابة قانون عدد االقطار عمى
متابعة

السبورة.

النشاط
نشاط بيتي
أُكمف الطالبات بحل النشاط البيتي في ورقة عمل رقم
(.)7

041

البيتي

مالحظات

ىىىصددىالمحاضراتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى2

الدرسىالعاشر-متوازيىاالضالع

يتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس ان تكون قادرة على ان:
 .1متي بني خصائص التوازي والتعامد.
 .2تذكر تعريف متوازي االضالع.
 .3تذكر شروط متوازي االضالع.
 .4تستقرئ خاصية تساوي االضالع.
 .5تستقرئ تساوي ال وايا.
 .6تستقرئ أن القطرين ينصف كالً منهما االخر.
 .7تُوظف ما مت تعلمه.

سبورة ،ادوات هندسية [املسطرة ،املرت] ،جهاز  ،L.C.Dحامل ورقي ،جهاز حاسوب ،لوحة
مربعات ،بطاقات ،أوراق العمل.

احلوار واملناقشة والتعليم التعاوين.

041

االىداف

التقويم

االنشطة واالجراءات وفق نموذج جيرالك وايمي

مالحظا
ت

ىىىى* أُقسمى الطالبات ى المعلماتى إلى ىمجموصاتىمتجانسةى

للتفاصل .
ىىى*ىأُوزعىصلىى الطالباتىورقةىصملى(.)10

تتساوى

تمهود-

الزوايا
المتناظرة
في

ىو شكل رباعي فيو كل ضمعين متقابمين متوازيان

التوازي
التعامد

ىـ1

يصنع
زاوية

قائمة
ىـ2

كل زاويتين

إجراءاتىالتنفوذ-

متقابمتين
متساويتين

ماذا لو رسمنا قطر داخل ىذا المتوازي اال ماذا يقسم الشكل؟
إلى مثمثين المثمث أ ب ج  ،والمثمث أ د ج متطابقان حسب
قاعدة (ض  ،ز ،ز).

د

أ

الحل

من شروط متوازي االضالع
•

مالحظة دقة

أ د  //ب ج

ب

ج

ق (أ ج ^ب )في المثمث أ ب ج = ق( د أ^ج) في

المثمث أ د ج
041

كل
متابعة

ضمعين

بالمثل زاوية ب أ ج =زاوية أ ج د  ،بالتبادل من خواص
التوازي

أ ج وضمع مشترك
المثمث أ ب ج يطابق المثمث أ د ج

ىـ3

حسب قاعدة (ض  ،ز  ،ز)
وينتج ان أ ب = د ج
أد=بج

ىـ4

ق∢أبج=ق∢أدج

بالمثل:

اطمب من الطالبات المعممات رسم القطر ب د ماذا
تستنتجين؟

ق صاوَت ( ب أ د) = ق ( ب ج د) ،

ىـ5

**كل ضمعين متقابمين متوازيين ومتساويين.
أب=دج،أد=بج

**كل زاويتين متقابمتين متساويتين في القياس

ىـ6

قياس زاوية أ = قياس زاوية ج

قياس زاوية ب = قياس زاوية د
**القطران ينصف كل منيما اآلخر.
أطمب من الطالبات المعممات أن تحل النشاط التمييدي من
ميمة( )1في ورقة عمل رقم ( )10بشكل جماعي.

أطمب من احدى المجموعات أن تدير النقاش في اإلجابة عمى
الميمة.
أعرض االجابة الصحيحة عمى شاشة العرض .L.C.D
041

النشاط

متقابمين

البيتي

متساويين

أي من األشكال الرباعية التالية تمثل متوازي أضالع؟

كل
زاويتين
متناظرتا
ن

متساويتا
ن
أطمبي من الطالبات المعممات حل التمرين من ميمة ( )1في
ورقة عمل رقم ( )10بشكل فردي.
س ص ع ل متوازي أضالع فيو :ص ب = 4سم،
(ض،ز،
ز)

ىـ7

قياس زاوية س ل ع = 120ه
ص ع = 6سمُ ،وصل س ع ،ص ل فتقاطعا في م .
احسبي طول س م ،م ع  ،ص ل ،

أوجدي قياس زاوية س ص ع  ،وقياس زاوية ل س ص .

أطمب من مجموعة من مجموعات الطالبات أن تناقش حل
التمرين مع الطالبات ،وأالحظ اإلجابات وأتدخل في الوقت

المناسب ،ثم أعرض االجابة عمى شاشة العرض.
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ضمع
وزاويتان

التقويم:
أطمبي من الطالبات المعممات حل التقويم في ورقة العمل
رقم ( )10بصورة فردية.
أعطي الطالبات الوقت الكافي لإلجابة ،أتابع اجابات
الطالبات  ،أقوم بإدارة النقاش لموصول إلى الحل.

تقديم
لكل
مجموعة

التغذية الراجعة:
من خالل إجابات الطالبات عمى التقويم يمكن كشف نقاط
الضعف في الدرس ومعالجتيا عن طريق غمق الدرس:

غلق الدرس:
 قومي بإ عداد بطاقات مكتوب عمى كل بطاقة خاصية من
خواص المتوازي
 اطمب من الطالبات سحب بطاقة وقراءة الخاصية
المكتوبة
النشاط البيتي:
أُكمف الطالبات بحل النشاط البيتي في ورقة العمل رقم ()10

049

ما يمزميا

ملحق ()9
أوراق العمل
ى
جامعةىاالزهرى–ىغزة ى
عمادةىالدراساتىالعلوا ى
كلوةىالتربوة ى
قسمىالمناهجىوطرقىالتدروس
السيد  ............................................... /حفظه هللا ورعاه.
السالم عليكن ورحمة هللا وبركاته.....
الموضوع  :تحكين أوراق العمل
تم َٛاٌببحثت بإخشاء دساست بؼٕٛاْ ":فبػٍ١ت بشٔبِح ِمتشذ ف ٟضٛء اٌّذخً إٌّظٌ ِٟٛتّٕ١ت
بؼض ِٙبساث اٌتفى١ش اٌش٠بضٌ ٟذ ٜاٌطبٌببث اٌّؼٍّبث تؼٍ ُ١أسبس ٟخبِؼت األص٘ش".
ٌٍحصٛي ػٍ ٝدسخت اٌّبخست١ش ف ٟوٍ١ت اٌتشب١ت بدبِؼت األص٘ش بغضة.
ٚتتطٍب بؼض إخشاءاث اٌذساست إػذاد دٌِ ً١ؼٍُ  ٚأٚساق اٌؼًّ ٚفمب ألحذ ّٔبرج اٌّذخً
إٌّظ( ِٟٛخ١شالن ٚإٌٚ ,)Gerlack & Ely( ٍٟ٠زا أسخ ِٓ ٛس١بدتىُ اٌتىشَ بمشاءة اٌذًٌ١
ٚابذاء ٚخٙت ٔظشوُ ف ِٓ ٗ١ح١ث:





اٌسالِت اٌؼٍّ١ت ٚاٌٍغ٠ٛت.
ِذ ٜصحت اٌتحض١ش ِٚذ ٜاستببط أ٘ذاف وً دسط ببٌّٛضٛع.
ِٕبسبت اٌّّٙبث ٚأسئٍت اٌتم.ُ٠ٛ
حزف أ ٚإضبفت أ ٚإبذاء أِ ٞالحظبث أخش.ٜ
شبوشٌ ٓ٠ىُ حسٓ تؼبٔٚىُ ٚداػ١ت هللا ػض ٚخً أْ ٠دؼٍٗ ف١ِ ٟضاْ حسٕبتىُ
تفضٍٛا بمبٛي فبئك اٌشىش ٚاالحتشاَ
اٌببحثت:
ٕ٘بد ٞخّبي اإلسٟ

اٌب١بٔبث اٌشخص١ت ٌٍّحىُ:
االسُ...............................:

اٌذسخت اٌؼٍّ١ت..............................:

اٌتخصص......... ................:

ِىبْ اٌؼًّ...............................:
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ورقة عمل رقم()2
اسم الطالبة .......................

الدرس األول :وحدات قٌاس األطوال
ٌتوقع من الطالبة المعلمة ان تكون قادرة على أن:
 )2تذكر وحدات قٌاس الطول المستخدمة قدٌمًا.

مهمة ()2

 )2تحدد وحدة قٌاس الطول الموجودة على المسطرة المرقمة.
 )3تستنتج العالقة بٌن سم ودسم وتقدٌراته.

ػض٠ضت ٟاٌطبٌبت ببٌتؼبِ ْٚغ صِ١الته ف ٟاٌّدّٛػت ٠دب اْ تتٛصٍٓ إلٔدبص ٘زٖ اٌّّٙت
تمهٌد:

 )2عددي وحدات قٌاس األطوال المستخدمة قدٌما ً
.....................،....................... ،..................
 )2هل استخدامها دقٌق؟ ...........................

لماذا؟ .................................................

تأملً الشكل الذي أمامك:

-2

ماذا تسمٌنه؟ ......................

 -2الى كم جزء مقسمة؟ ...........................

 -3كم المسافة الفاصلة بٌن التدرٌج االول والثانً؟
.........................................
 -5ماذا تستنتجٌن؟ .........................
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تمرٌن-

مهمة ()2

ا سم = ........ملم

ا دٌسم = ..........سم

9سم = ............دٌسم

 72ملم = ...........دٌسم

 )4تربط بٌن وحدة القٌاس المتر والوحدات السابقة

عزٌزتً الطالبة المعلمة بالتعاون مع زمٌالتك فً المجموعة ٌجب ان تنجزي هذه
المهمة:
نشاط تمهٌدي -
هل تختلف وحدات قٌاس االطوال من جسم آلخر؟
.................................................................................

تمرٌن:
تمرٌنت

تأملً الشكل المقابل:

ماذا تسمٌه؟..............................
الً كم جزء مقسم ؟...........................
222سم = .......................م
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مهمة ()3

 )5تذ ُكر وحدة قٌاس المسافات البعٌدة

عزٌزتً الطالبة المعلمة بالتعاون مع زمٌالتك فً المجموعة ٌجب ان تنجزي هذه
المهمة:
نشاط تمهٌدي :أكملً:
المسافة الواصلة بٌن غزة ورفح تقاس ب ............
وزعً هذه الوحدات فً الجدول:* 9كٌلومتر * 8دٌسٌمتر * 26دٌكامتر * 227متر * 36ملم

ملٌمتر

مهمة ()4

سنتمتر دٌسٌمتر

دٌكامتر هٌكامتر كٌلو متر

متر

 )6تحوٌل من وحدة قٌاس إلى أخرى

نشاط تمهٌدي-
أوجدي:
........... = 9.47 + 27.32
..............= 24.29 + 3.22
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تمرٌن-







أكملً حسب الطلوب
2م = .........دسم
2كم =  ..........م
 3م =  ..........سم
 26دٌكامتر =  .........دسم
 3,257كم = ...........دٌكامتر
 227م =  ........ملم

تقوٌم

 )7توظٌف ما تم تعلمه
أكملً المطلوب:
 57 ملم= ................كم
 28 دٌسم  32 +ملم = ..............ملم
 3.72 دسم 2 .54 +م = ................م
نشاط بٌتً

أوجدي ما ٌلً:
 56 سم  37+م = .........م
 25.4 دٌسم  58+سم  2223 +دٌكامتر
= ................................................................................دٌكامتر
2 كم = ......................ملم
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ورقة عمل رقم ()3

األشكال الهندسٌة

اسم الطالبة .................

ٌتوقع من الطالبة المعلمة أن تكون قادرة على أن:

مهمة ()2

)2
)2
)3
)4
)5

تعرف مفهوم النقطة.
تذكر مفهوم المستقٌم.
تعرف مفهوم الشعاع.
تعرف مفهوم القطعة المستقٌمة.
تعرف مفهوم المستوى.

نشاط تمهٌدي:

تأملً هذه األشكال وقومً بتسمٌتها:

*أ
*ب
*ج
....................

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

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

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

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

كل من:
تمرٌن :اذكري تعرٌف وخصائص ٍ
)1
)2
)3
)4
)5

النقطة...................................................................... :
...............................................................................
المستقٌم.................................................................... :
.............................................................................. .
الشعاع...................................................................... :
...............................................................................
القطعة المستقٌمة.......................................................... :
...............................................................................
المستوى................................................................... :
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مهمة ()2
تمٌز بٌن المفاهٌم السابقة.

نشاط تمهٌدي:

 أعط أمثلة مما ٌحٌط بك ٌمكن ان نطلق علٌه نقطة:
...........................................................
 أعط أمثلة مما ٌحٌط بك ٌمكن ان نطلق علٌه قطعة مستقٌمة:
...........................................................
 أعط أمثلة مما ٌحٌط بك ٌمكن ان نطلق علٌه مستوى:
...........................................................

تمرٌن:
ضع عالمة (√) أو ( )Xأمام العبارات:
 ) (-2تحدد القطعة المستقٌمة من نقطتٌن بداٌة ونهاٌة.
 ) (-2الشعاع له بداٌة ونهاٌة.
 ) (-3المستقٌم هو مجموعة نقاط على استقامة واحدة لها نقطة بداٌة ولٌس لها
نقطة نهاٌة.

 ) (-4المستوى مجموعة نقاط وخطوط مستقٌمة غٌر منتهٌة.
تقوٌم

**سم كل مما ٌلً فً الشكل التالً:
المستقٌم ،.............................

د

القطعة المستقٌمة،........................

أ
س

الشعاع،....................
226

ب

ج

نشاط بٌتً

سم كل مما ٌلً فً الشكل التالً:

الشعاع .........................
المستقٌم.........................

ج
أ

النقطة..........................
القطعة المستقٌمة................
ب
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ورقة عمل رقم ()5

اسم الطالبة ..........................

الدرس الخامس-المضلعات
ٌتوقع أن تكون الطالبة المعلمة قادرة على أن:

مهمة ()2

 )2تحدٌد أضالع المضلع
 )2تحدٌد خصائص المضلع

نشاط تمهٌدي-
ضعً عالمة √ أمام الشكل الذي ٌمثل مضلع

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

..........

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

.........

تمرٌن:
إذا كان الخط المنكسر مفتوح هل ٌسمى مضلع؟

إذا كان أحد أضالع الشكل لٌس خط مستقٌم هل هذا مضلع؟

 )3توظف ما تم تعلمه فً حل التمارٌن
228

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

التقوٌم

ضعً عالمة (√) او ) )Xامام العبارات التالٌة:





جمٌع المضلعات ال ٌمكن رسمهم إال بالمسطرة
من شروط المضلع أن ٌكون مفتوحا ً
الدائرة من أهم المضلعات
إذا تعددت الخطوط المنكسرة فً الشكل ال ٌعتبر مضلع

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

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

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

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

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

.......................
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اسم الطالبة...............................

ورقة عمل رقم ()6

الدرس السادس– تسمٌة المضلعات

مهمة ()2

ٌتوقع من الطالبة المعلمة أن تكون قادرة على أن:
 .2تحدد رؤوس وزواٌا المضلع
 .2تسمً المضلع

**النشاط التمهٌدي:
•

تأملً عزٌزتً الطالبة المعلمة الشكل الذي امامك

•

حددي أضالع المضلع؟

هـ

.............................................
•

أ

د

حددي رؤوس المضلع.

............................................
•

ب

حددي عدد زواٌا المضلع

............................................
 ماذا تستنبطٌن؟
...................................................................................

**التمرٌن:
مضلع سباعً ،أوجدي عدد رؤوسه عدد أضالعه ،عدد زواٌاه.
.........................................................
مضلع فٌه 9أضالع ،سمٌه ،أوجدي عدد رؤوسه ،وعدد زواٌاه.
232

ج

.........................................................
تقوٌم
 .3توظف ما تعلمته فً حل التمارٌن
أ -أكملً:
 عدد أضالع المضلع تساوي عدد .................المضلع.
 عدد رؤوس المضلع تساوي عدد.................المضلع.

ب-أي من هذه األشكال التالٌة ٌمثل مضلع وسمٌه؟

نشاط بٌتً
ظللً الشكل الذي ٌمثل المضلع أ ب ج د هـ و ع ل س ص ،كم عدد أضالعه ،كم عدد زواٌاه؟

.........................
.........................
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ورقة عمل رقم ()7

اسم الطالبة ......................

الدرس السابع-المضلعات المنتظمة

ٌتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
)2

مهمة ()2

تعرف المضلع المنتظم.

**نشاط تمهٌدي:
أ كملً:
 المضلع السداسً له  ........زاوٌة.
 من شروط المضلع
......................
.................................
 مضلع له خمسة أضالع ٌسمى ................

**تمرٌن:
من شروط المضلع منتظم *...........................
*..........................

مهمة ()2

)2

توجد مجموع قٌاسات زواٌا المضلع.

**نشاط تمهٌدي:
مخمس منتظم قٌاس احدى زواٌاه  228فما مجموع قٌاسات الزواٌا األخرى
..........................................................

**تمرٌن:
أوجدي مجموع قٌاسات زواٌا المضلعات النونٌة التالٌة:
232

عدد األضالع ن

مجموع الزواٌا

ن=9
ن=7
ن= 11
ن= 12

مهمة ()3

)3
)4

توجد عدد اقطار المضلع.
توجد عدد المثلثات المارة بالرأس الواحد.

**نشاط تمهٌدي
ارسمً داخل األشكال التالٌة أقطار:

**تمرٌن:
أوجدي عدد األقطار ،وعدد المثلثات فً المضلعات النونٌة:
عدد
األضالع
ن= 6

عدد المثلثات

عدد األقطار

ن= 5
ن= 7
ن = 11

233

**تقوٌم:

 )5توظف ما تعلمته فً حل تمارٌن.

مضلع منتظم عدد المثلثات داخله  4مثلثات ،جدي عدد أضالعه ،عدد أقطاره ،عدد الرؤوس،
قٌاس إحدى زواٌاه.
مالحظة استخدمً خطوات جورج بولٌا لحل المسألة.
فهم المسألة....................................... :
ابتكار خطة الحل................................ :
تنفٌذ الخطة.................................. :
مراجعة الحل............................. :

**نشاط بٌتً:
لدٌك مضلع ثمانً اوجدي عدد أقطاره ،عدد المثلثات داخله ،مجموع زواٌاه الداخلٌة.

234

ورقة عمل رقم ()9

اسم الطالبة.........................

الدرس التاسع-األشكال
الرباعٌة

ٌتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .1تُ ُعرفُاألشكالُالرباعية.
 .2تستنبطُجمموعُزواياُالشكلُالرباعيُُ .360
مهمة ()2
**نشاط تمهٌدي:








ٌسمى الشكل أ ب ج د ............
ٌسمى الشكل أ ب ج.................
ب
ٌسمى الضلع أ ج.....................
مجموع قٌاس زواٌا الشكل أ ب ج =.....................
مجموع قٌاس زواٌا الشكل أ د ج =.....................
مجموع قٌاس زواٌا الشكل أ ب ج د =
ه
.........................ه ...................+ه =.............
ماذا تستنبطٌن؟
................................ 

أ

د
ج

**تمرٌن:
المجهولة؟
احسبً قٌاس الزاوٌة
د
أ

؟
أ

د
س

75

40
130

30
ب

ج

ب
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110
10
80
ج

تقوٌم
**عزٌزتً الطالبة المعلمة تأملً األشكال الرباعٌة التالٌة وأوجدي قٌمة س لكل
زاوٌة:
50
100

115

س

س

80

135

2س

س
2س

س

42

120

120

**نشاط بٌتً:
احسبً قٌاس الزاوٌة المجهولة؟
?

45

105

س
80

110
110
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ورقة عمل رقم ()22

متوازي األضالع
** ٌتوقع من الطالبة المعلمة أن تكون قادرة على أن:
.2

تذكر تعرٌف متوازي االضالع.

.2

تذكر شروط وخواص متوازي االضالع.

مهمة ()2
**نشاط تمهٌدي:
أي من األشكال الرباعٌة التالٌة تمثل متوازي أضالع؟

أ
ل

ُ .3توظف ما تم تعلمه.

ع
س

**تمرٌن:
س ص ع ل متوازي أضالع فٌه :ص ب = 4سم،

ص
237
ب

ه

قٌاس زاوٌة س ل ع = 222

م

ص ع = 6سم ،وُ صل س ع ،ص ل فتقاطعا فً م .
احسبً طول س م ،م ع ،ص ل.
أوجدي قٌاس زاوٌة س ص ع ،وقٌاس زاوٌة ل س ص.

**تقوٌم:
تأملً األشكال التالٌة ثم احسبً:

أ

د

أ ج =  22سم
أ م = ........سم

م
ب

ج

ل

س

ه

قٌاس زاوٌة ل س ص = 82

82

قٌاس زاوٌة س ل ع =..........
ص

ه

ع

أ

قٌاس زاوٌة أ د ج = 232

د

طول أ ج = 8سم
م

قٌاس زاوٌة أ ب ج= .........

ب

طول م ج =........سم

238

ج

**نشاط بٌتً:
د هـ وي متوازي أضالع فٌه ي ز =3سم
ه

د ز = 4سم ،قٌاس زاوٌة د وهـ = 222

ي
د

احسبً طول د و ،هـ ي ،قٌاس زاوٌتً د ي و ،ي د هـ

ز
هـ

239
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ورقة عمل رقم ()22

اسم الطالبة......................

الدرس الحادي عشر-
حاالت خاصة لمتوازي األضالع
**ٌتوقع من الطالبة بعد االنتهاء من الدرس ان تكون قادرة على ان:
)2

استنباط خواص

المستطٌل.

مهمة()2
**نشاط تمهٌدي:
«كل مستطٌل متوازي أضالع»
«كل متوازي أضالع مستطٌل»
أي العبارات صحٌحة؟ ولماذا؟
....................................
**تمرٌن:
الشكل أ ب ج د مستطٌل فٌه أ م =3سم ،أ ب = 3سم ،أ د=5سم

5سم

أ

اوجدي طول أج=...........
طول ب ج =..............

3سم

3سم

قٌاس زاوٌة أ ب ج =..............

د

م

ج

ب

د
مهمة ()2

 )2استنباط خواص المعٌن.

222
أ

**نشاط تمهٌدي:
أ ب ج د متوازي أضالع فٌه قٌاس زاوٌة أ د ج = 222و
زاوٌة ب ج أ =  ،42بٌنً أن الشكل معٌن
242

42

ج

**تمرٌن:
س ص ع ل معٌن فٌه طول س ع = 6سم

س

اوجدي

3سم

طول ع ل=..........

ص

طول ع م =..............

ل

35

قٌاس زاوٌة س ص ع =..............

ع
مهمة()3

 )3استنباط خواص المربع.

**نشاط تمهٌدي:
هل المربع حالة خاصة من المعٌن؟ ولماذا؟
...........................................
هل المربع حالة خاصة من المستطٌل؟ ولماذا؟
.........................................

**تمرٌن:
اثبتً أن الشكل أ ب ج د مربع

د

أ

4سم
م

ب
242

ج

 )4توظف ما تم تعلمه بتمارٌن منتمٌة.

**التقوٌم:
اختاري االجابة الصحٌحة:
 متوازي أضالع قطراه متساوٌان وٌنصف كل منهما اآلخر
أ) مربع
ب) مستطٌل
ج) متوازي أضالع
د) معٌن

 متوازي أضالع احدى زواٌاه قائمة وكل ضلعٌن متجاورٌن متساوٌٌن
مربع
أ)
ب)

مستطٌل

ج)

متوازي أضالع

د)

معٌن

 متوازي أضالع فٌه كل ضلعٌن متجاورٌن متساوٌٌن وقطراه متعامدٌن وغٌر متساوٌٌن
مربع
أ)
ب)

مستطٌل

ج)

متوازي أضالع

د)

معٌن

242

 أ ب ج د شكل رباعً فٌه أ و = د هـ ،فإن الشكل ٌمثل
أ) مربع

د

أ

ب) مستطٌل

م

ج) متوازي أضالع
د) معٌن

ه
ـ

ب

ج

و

أ ب ج د شكل رباعً س ،ص ،ع ،ل منصفات ألضالعه ،فإن الشكل س ص ع ل هو
أ) مربع
أ

ب) مستطٌل
ج) متوازي أضالع

د

س

ل

ص

د) معٌن
ب

ج

ع

**نشاط بٌتً:
سم كال من:

ه
ـ

أ

المستطٌل .....................

س

د
ز

ك

المربع............................
المتوازي األضالع..................

ح

خ

و

ي

م

المعٌن..........................

ع

ص
ز
ب

ل

243
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اسم الطالبة.............................

ورقة عمل رقم ()23

الدرس الثالث عشر-مساحة المستطٌل والمربع

مهمة()2
**نشاط تمهٌدي:
أوجدي مساحة الشكل الذي أمامك:
مساحة الشكل=......................

مساحة الشكل =......................

**تمرٌن (:)1

8سم

ما مساحة المستطٌل

3سم

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

244

رسم محمد على سور حدٌقة مساحته 28سم  2وعرضه 7سم  ،فكم كان طول واجهة
الحدٌقة؟
................................

**تمرٌن (:)2
مربع محٌطه 36سم ما مساحته؟
.................................

شٌد أحمد سور على شكل مربع ٌبلغ طوله  6أمتار  ،ما المساحة التً شٌدها أحمد؟
.............................................

**تقوٌم:
أي مما ٌلً تمثل هذه العبارة 3ل 7+ل
أ) طول هذه القطعة
ل

22

ب) طول هذه القطعة
3

7

ل

ج) مساحة هذا الشكل
33

77

لل

245

د) مساحة هذا الشكل
ل

7

3

22سم
2

مستطٌل مساحته 52سم
اوجدي مساحة المربع المظلل بداخله؟
..........................

5سم

**نشاط بٌتً:
مربع طول ضلعه 7سم فإن مساحته؟ ..........................
مستطٌل مساحته 42سم 2وعرضه 6سم ،أوجدي طوله..................
مستطٌل طوله  3أضعاف عرضه فكم مساحته؟ .........................

ٌرتب بالل المربعات بالطرٌقة التالٌة

شكل ()3

كم مربع ٌحتاج بالل للحصول على شكل رقم 26؟

246

شكل ()2

شكل ()2
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ورقة عمل رقم ()24
الدرس الرابع عشر-
مساحة متوازي االضالع

مهمة ()2
**نشاط تمهٌدي:
عزٌزتً الطالبة المعلمة تأملً الشكل الذي أمامك واذكري خصائصه
-2كل ضلعٌن متقابلٌن.............و.................
-2كل زاوٌتٌن متقابلتٌن.............
-3

قطراه  ............كل مهما االخر.

**تمرٌن:
 /2أوجدي مساحة الشكل أ ب ج د
6سم

أ

د

3سم

و

ج

ب

 /2أ ج = 6سم ،د ج= 8سم،أهـ= 9سم ،ب ج= ...........
د

أ
8سم

6سم
و

247

ب

ه
ـ

ج

**تقوٌم:
 )2فً الشكل المقابل مساحة المستطٌل أ ب ج د = 22سم،2
فإن مساحة متوازي األضالع س ب ج ص =.................
س

2

أ) 23سم
ب) 22سم

د

ص

أ

2

2

ج) 24سم

2

د)  28سم

ب
ج

 )2فً الشكل المقابل مساحة متوازي األضالع س ص ع ل =..........
2

ل

5سم

أ) 7سم
ب) 22سم
2
ت) 22سم
2
ث) 9سم
2

د

أ

س

ع
ب

2سم

ج

ص

2سم

**نشاط بٌتً:
متوازي أضالع مساحته 36سم 2وارتفاعه 4سم فإن قاعدته=..............

أوجدي مساحة المتوازي أ ب ج د

د

أ
7سم

ب

248

ج

تُ حزف ػذة أٚساق ػًّ ِٛصػت ػٍ ٝػذة دسٚط ٚرٌه ٌىبش حدُ اٌّالحك :ُ٘ٚ






ٚسلت ػًّ سلُ
ٚسلت ػًّ سلُ
ٚسلت ػًّ سلُ
ٚسلت ػًّ سلُ
ٚسلت ػًّ سلُ

(ٚ )2حذاث ل١بط اٌّسبحبث.
( )4إٌّحٕ١بث.
( )8اٌّثٍث.
( )22شبٗ إٌّحشف.
(ِ )21سبحت اٌّثٍث.
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