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إلى مف بمغ الرسالة وأدى األمانة  ..ونصح األمة  ..إلى نبي الرحمة ونور العالميف..
سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ
إلى صديؽ صمواتي  ..إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إال بالصبر والعزيمة واإلصرار..
إلى والدي أطاؿ اهلل بقاءه وألبسو ثوب الصحة والوقار ..ومتعني الميـ ببره ورد جميمو ..أىديو ثمرة مف ثمار
غرسو ..إلى والدي العزيز
إلى مالكي الحارس ..صاحبة القمب الرائع  ..إلى منبع الحب والحناف  ..إلى التي تتكمـ أفعاليا لتعبر عف

صدؽ العطاء والتضحية  ..إلى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي بالحياة  ..أداميا اهلل لي وألبسيا ثوب العافية ..
إلى أمي الحبيبة
إلى أصحاب القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة  ..إلى مف تيدأ النفس برؤياىـ  ..ويبتسـ الثغر
لمحياىـ  ..إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل تعالى  ..أخوتي :محمد ,وطارؽ ,ورياض
إلى جسر المحبة والعطاء أخواتي :ىناء ,وسماح ,وىال.
إلى مف تذوقت معيـ أجمؿ المحظات  ..إلى مف شاركتيـ سنوات الدراسة  ..إلى مف سأفتقدىـ وسيفتقدونني
 ..زمالئي األعزاء
عمي
إلى مف ساندوني بدعواتيـ األىؿ واألصدقاء  ..وكؿ مف لو ٌ
حؽ ّ
سيؿ اهلل ليـ الطريؽ
إلى رواد العمـ والمعرفة  ..الباحثيف والباحثات َّ ..
أىدي ثمرة جيدي بحثي المتواضع سائم ًة العمي القدير أف يتقبمو عنده وينفع بو اإلسالـ والمسمميف

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل حمداً كثي ارً طيباً مباركاً فيو كما ينبغي لجالؿ وجيؾ وعظيـ سمطانؾ ,والصالة والسالـ عمى نبي
األمة واليادي البشير سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمـ

انطالقاً مف حديث رسولنا الكريـ" :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" } رواه أحمد {
أتقدـ بعظيـ الشكر والعرفاف إلى األساتذة األفاضؿ الدكتور :عمي نصار ,والدكتور :عبد الكريـ لبد لتفضميما
باإلشراؼ عمى رسالتي لتخرج بالشكؿ الذي أمامكـ.
كما وأتقدـ بالشكر والتقدير لمجنة المناقشة المكونة مف :األستاذ الدكتور :عطا حسف درويش مناقشاً داخمياً,
واألستاذ الدكتور :إبراىيـ حامد األسطؿ مناقشاً خارجياً.

وال يفوتني أف أتقدـ بخالص الشكر والتقدير لمسادة محكمي أدوات الدراسة لما قدموه لي مف توجيو

عمي بعمميـ ,ووقتيـ ,وتوجيياتيـ السديدة فميـ مني كؿ الشكر والتقدير.
ومساعدة ,والذيف لـ يبخموا ّ
وعرفاناً مني بالجميؿ أتقدـ بوافر الشكر والتقدير إلى مدرسة نظير الموقة األساسية لمبنات ,وادارتيا ,والييئة
التدريسية ,لما بذلتو مف جيد في تقديـ كافة التسييالت التي كانت عوناً لي في إتماـ دراستي.

كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى األستاذ الفاضؿ :عدناف شعت ,واألستاذ الفاضؿ :سعيد شطا عمى ما قدماه لي
مف توجييات ,ودعـ في دراستي ,فميما مني جزيؿ الشكر والتقدير.
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساىـ أو ساعد في إنجاز ىذه الرسالة ,والى كؿ مف مد لي يد العوف
والمساعدة ,والمشورة ,وأعانني عمى تحقيؽ ىدفي.

وفي النياية ال يسعني إال أف أقدـ عظيـ امتناني و شكري ألىمي وأقاربي وأصدقائي الذيف كانوا عوناً لي عمى
مر األياـ.

"وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت واليو أنيب" (ىود)88 :

ت

ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير

البصرم في اليندسة لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح.

كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ذك المجمكعتيف (مجمكعة تجريبية كمجمكعة

ضابطة) لقياس أثر المتغير المستقؿ (استراتيجية الجدكؿ الذاتي )K.W.L.Hعمى المتغير التابع (ميارات
التفكير البصرم) ,حيث أف خطكات االستراتيجية متمثمة في اآلتي( :ماذا أعرؼ؟ ,ماذا أريد أف أعرؼ؟ ,ماذا

تعممت؟ ,كيؼ أتعمـ المزيد) ,كفي ضكء التصميـ شبو التجريبي اختارت الباحثة عينة الدراسة مف طالبات

الصؼ السابع ا ألساسي في مدرسة نظير المكقة األساسية لمبنات التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة رفح
لمعاـ الدراسي 2018-2017ـ ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )73طالبة مكزعات عمى شعبتيف دراسيتيف تـ

اختيارىما عشكائيان ,حيث مثمت الشعبة األكلى المجمكعة التجريبية كيبمغ عددىا ( )37طالبة كالتي درست كفؽ
استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( ,)K.W.L.Hكمثمت الشعبة الثانية المجمكعة الضابطة كيبمغ عددىا ( )36طالبة
كالتي درست كفؽ الطريقة االعتيادية ,كقد أعدت الباحثة اختبا نار لقياس ميارات التفكير البصرم كأداة لمدراسة,

كاستخدمت الباحثة أساليب احص ائية متنكعة لتحميؿ البيانات منيا :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,اختبار (ت)
لعينتيف مرتبطتيف ,معادلة مربع إيتا )d( ,لحساب حجـ تأثير استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية
ميارات التفكير البصرم.

كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:
 .1يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01=αبيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة
التجريبية كطالبات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير البصرم لصالح

المجمكعة التجريبية.

 .2يكجد أثر لتكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم في
اليندسة لدل طالبات الصؼ السابع األساسي.

في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج ,تـ كضع عدد مف التكصيات ,أىميا:
 ضركرة االىتماـ باستخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة بصفة عامة كاستراتيجية  K.W.L.Hبصفة
خاصة ,لما ليا مف أثر في تنمية ميارات التفكير البصرم.

 العمؿ عمى تدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس
الرياضيات.

 االىتماـ بطرؽ تنمية ميارات التفكير البصرم لدل الطمبة بجميع المراحؿ الدراسية.
ث

Abstract
This research investigates the effect of (K.W.L.H) strategy on developing visual
thinking skills in geometric among the seventh grade female students in Rafah.
To achieve the aim of the study the researcher has used a quasi-experimental
approach with it's both groups (the experimental group and control group) to measure
the effect of the independent variable (K.W.L.H) strategy on the dependent variable
(the visual thinking skills).
The strategy steps are represented in the following; what I know? What I want to
know? What I learned? How I can learn more?
According to the a quasi- experimental approach ,the researcher chose the 7th grade
female students from Nazir Al-loqa primary school which is followed to the Ministry
of Education in Rafah Governorate year (2017_2018). The study sample consisted of
(73) female students from two classes .The sample is chosen by randomly way;
(37)students in the experimental group was taught by using the (K.W.L.H) strategy
and (36) students in the control one was taught by ordinary method.
The researcher prepared a test to measure the visual thinking skills as a study tool.
The researcher also used a varied statistics style to analyze data such as: (T- test for
two independent samples and Eta squared) to measure the effect of (K.W.L.H)
strategy in developing visual thinking skills .
The researcher had reached a number of results, the most important one as follows:
1. There are statistically significant differences at (α=0.01) in the level of visual
thinking skills in the post test mean scores between the experimental group
and the control in the favor of the experimental one.
2. There are an effect size for using K.W.L.H strategy on developing of the
visual thinking skills among 7th graders.
According to what the researcher had reached, she put some recommendations, the
most important of them are:
 The necessity to using the meta-knowledge strategies in general and
(K.W.L.H) strategy in particular because of its impact in developing of visual
thinking skills.
 Teachers should be trained on how to use meta–knowledge strategies in
teaching mathematics.
 Pay attention on developing visual thinking skills among students in all School
levels.
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الفصؿ األوؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
المقدمة:
يشيد العالـ مجمكعة مف التطكرات العممية كالتكنكلكجية المتالحقة التي شممت كافة جكانب الحياة كجميع

األنظمة بما فييا النظاـ التربكم ,كانعكس ىذا التطكر عمى العممية التعميمية مما أدل إلى حدكث الكثير مف

التغيرات فييا ,كؿ ىذا مف أجؿ الحصكؿ عمى الجكدة في التعميـ ,حتى يتـ تقكية العممية التعميمية بكافة جكانبيا
مف طمبة كمعمميف كمناىج ,كفي ظؿ ىذا التقدـ العممي ازداد االىتماـ بالتعميـ كنكعيتو كذلؾ مف خالؿ التطكر

النكعي لممناىج ,ا لذم يتطمب استخداـ أساليب حديثة مختمفة في عممية التعميـ كالتعمـ؛ فتحسيف العممية التعميمية
مرتبط بقدرتيا عمى التحكؿ مف الصيغة التقميدية التي تركز عمى التمقيف كنقؿ المعمكمات إلى تعمـ يستثير لدل

الطالب رغبة في االكتشاؼ مف خالؿ المكاقؼ كاألنشطة المختمفة.

إف عممية التجديد كالتحديث في مجاؿ طرائؽ كاستراتيجيات التدريس لـ تعد مجاؿ نقاش بؿ أصبحت مف

األمكر الممحة المعترؼ بأىميتيا بيف المختصيف كمطمبنا ممحنا مف أجؿ إحداث التكازف بيف الحياة المتغيرة في
عصر العكلمة كبيف الدكر الذم ينبغي أف تقكـ بو النظـ التربكية كالتعميمية (البركاتي.)5 :2008 ,

كلتحقيؽ أىداؼ التربية في جعؿ الطالب المحكر األساسي في عممية التعمـ؛ كضع التربكيكف

استراتيجيات ما كراء المعرفة كالتي تعد مف أبرز المستجدات التربكية ,التي لقيت اىتمامنا متزايدنا في اآلكنة
األخيرة ,إذ أدت إلى إعادة النظر في المناىج الدراسية ,كالعمؿ عمى تطكيرىا ,بحيث تتضمف مفاىيـ كمعارؼ

أنشطة كميارات ,تسيـ في تفعيؿ دكر المعمـ في التعامؿ معيا بشكؿ يحقؽ أىدافيا المتفقة مع خصائص الطمبة

كخبراتيـ السابقة ,كذلؾ مف خالؿ القدرة عمى اختيار فعالية طرؽ كأدكات كأساليب التدريس ,كمف ثـ استخداـ ما

يث بت فعاليتيا بما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ كتعمـ أفضؿ لممفاىيـ العممية بغية الكصكؿ بالطمبة إلى مستكل
تحصيؿ أعمى كزيادة كعييـ ألىمية ما يتعممكنو في حياتيـ العممية كالعممية (الكحمكت.)2 :2012,

كيعتبر التفكير كتكجييو ىدؼ أساسي ال يحتمؿ التأجيؿ ,كيجب أف يككف في صدارة األىداؼ التربكية
ألم مادة دراسية ,ألنو كثيؽ الصمة بكافة المكاد الدراسية كما يصاحبيا مف طرؽ تدريس كنشاط ككسائؿ تعميمية

كعمميات تقكيمية (حبيب.)7 :2003 ,

فتنمية التفكير لدل المتعمميف يعكد بالنفع عمييـ ,ألنو يحكؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة

إلى نشاط عقمي يؤدم إلى إتقاف أفضؿ لممحتكل العممي كفيـ أعمؽ لو ,ككذلؾ إدراؾ لمعالقات بيف عناصره
المختمفة.
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كليس ىناؾ شؾ أف إعماؿ العقؿ كالتفكير كالتدبر في مخمكقات اهلل كالتبصر بحقائؽ الكجكد مف األمكر
التي عظميا الديف اإلسالمي ,ألنيا كسائؿ اإلنساف الكتشاؼ سنف الككف كنكاميس الطبيعة كفيميا كتطكيعيا

لسعادتو ,كما أنيا مف كسائمو في االستدالؿ عمى كجكد الخالؽ كعظمتو كتكحيده ,كفي استخالص الدركس

كالعبر مف التاريخ (جبر.)71 :2010 ,

خص اهلل اإلنساف بالتفكير كميزه بو عف الكائنات الحية األخرل ,كاستخدـ اإلنساف أنماطان عديدة مف
لقد ّ
ا لتفكير لمكصكؿ إلى المعارؼ التي تكاجيو ,أك إيجاد تفسيرات لمظكاىر التي تحيط بو ,كالتفكير االستقرائي,
كالتفكير الناقد ,كالتفكير اإلبداعي ,كالتفكير التأممي ,كالتفكير البصرم(صادؽ.)79 :2008 ,

كمما ال شؾ فيو أف المالحظات البصرية كالرسكمات كالكسائؿ البصرية عمكمنا تزيد مف عممية اإلبداع,

كبالتالي تسعى إلى احتضاف الذىف كاألفكار كابتكار الحمكؿ ,فإنو يكجد لكؿ فكرة في أذىاننا تصكر بصرم
يعطينا المالمح األكلية لتنفيذ ىذه الفكرة عمى أرض الكاقع ,الميـ أف يتككف ىذا التصكر عمى أسس حقيقية

تعتمد عمى بيانات كمعمكمات مؤكدة (شعت.)5 :2008 ,

كيعد التفكير البصرم مف النشاطات كالميارات العقمية التي تساعد المتعمـ في الحصكؿ عمى

المعمكمات ,بحيث تككف لو القدرة عمى إدراؾ العالقات المكانية كتفسيرىا ,كذلؾ تفسير الغمكض كاستنتاج
المعنى بو (عفانة.)41 :1995 ,
كتنمية التفكير البصرم ىدؼ عاـ ألم نظاـ تعميمي ,فمف خاللو يمكف استخالص المعمكمات كفيميا

كادراكيا مف خالؿ رؤية األشكاؿ كالصكر ,حيث يعتمد عمى الرؤية الفاحصة لممثيرات البصرية كالرسكـ

كاألشكاؿ التكضيحية التي تعرض أماـ الطالب (أحمد.)249 :2006 ,

في ضكء ما سبؽ نجد أف االىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصرم أصبح ضركرة قصكل كممحة في

العصر الحديث لتخريج جيؿ قادر عمى التعامؿ مع متغيرات العصر ك مكاجية مشكالتو كحميا.

كتعتبر الرياضيات ىي دعامة الحياة المنظمة ليكمنا الحاضر كبدكف األعداد كالدالئؿ الرياضية ,فإننا ال

نستطيع أف نحسـ مسائؿ عديدة في حياتنا اليكمية ,كلقد ارتبطت درجة التطكر الحضارم لممجتمع بعالقة
طردية ,بدرجة نمك كازدىار العمكـ الرياضية ,فإذا كاف ىناؾ مجتمعان متقدمان حضاريان ,فسيككف عمى درجة عالية

مف التقدـ الرياضي ,فعمـ الرياضيات يعد مف العمكـ التي ليا تعامؿ متبادؿ مع ثكرة المعمكمات كالتكنكلكجيا

الحديثة ,حيث ساىمت الرياضيات في اندالع ىذه الثكرة كما أنيا بدكرىا تأثرت بيا حيث استجابت ليا في شكؿ
فركع رياضية جديدة ,نشأت لمقابمة احتياجات التكنكلكجيا المعاصرة (رصرص.)2 :2007,
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كيذكر ناجي (َّ )2005
أف تعمـ الرياضيات المدرسية يجب أف يقكـ عمى تعمـ الترابطات بيف الخبرة
السابقة كالحالية مف أجؿ تكليد كبناء معمكمات جديدة تسيـ في فيـ أفضؿ لمرياضيات ,كىذا الترابط كالتفاعؿ

يزيد مف حدكث التعمـ (الصعيدم.)6 :2012 ,

كاليندسة إحدل فركع الرياضيات ,كالتي تعتمد دراستيا بالدرجة األكلى عمى األساليب المتقدمة في
التفكير ,لذا تعتبر مف أف ضؿ المجاالت التي يمكف استثمارىا في تنمية التفكير كمف البدييي أف تحقيؽ أىداؼ
تدريس الرياضيات ال بد أف يتـ بمساعدة كسائؿ تكنكلكجية كطرائؽ تدريس حديثة ,كما أف اليندسة مف المكاد

التي تساعد الطمبة عمى تحسيف طرائؽ تفكيرىـ مف خالؿ التدريب عمى ربط العالقات كالحقائؽ ,كاستخداـ
أساليب البرىاف المختمفة لمكصكؿ إلى الحؿ السميـ مما يساعد عمى اكساب الطالب أساليب التفكير السميمة

(طافش.)3 :2011,

ثـ فإف استراتيجيات ما كراء المعرفة تساعد الطالب عمى تحقيؽ التعمـ بنجاح كتعمؿ عمى تنفيذ
كمف َّ

العمميات المعرفية المناسبة لتحقيؽ الغرض منيا فيي تتضمف الضبط النشط ليذه العمميات كالتخطيط لتعمـ مياـ
ما ,كمراقبة عمميات الفيـ كالقيـ كمدل التقدـ نحك تحقيؽ اليدؼ (سعيد كالقركف.)391 :2010 ,

كىناؾ العديد مف استراتيجيات ما كراء المعرفة التي تستخدـ في التدريس منيا التساؤؿ الذاتي ,كالعصؼ
ٍ
بصكت ٍ
عاؿ ,كالنمذجة ,كالتعمـ التعاكني ,كالتمخيص ,كخرائط المفاىيـ,
الذىني ,كالتدريس التبادلي ,كالتفكير
كالجدكؿ الذاتي(.)K.W.L

كمف أىـ استراتيجيات ما كراء المعرفة ىي استراتيجية الجدكؿ الذاتي (( )K.W.Lماذا أعرؼ ,ماذا

أريد ,ماذا تعممت) كليذه االستراتيجية أىميتيا في التد ريس حيث تعمؿ عمى تنشيط معرفة الطالب كجعميا نقطة
انطالؽ لربطيا بالمعمكمات الجديدة مف أجؿ أف يككف ىناؾ معنى لمتعمـ ,فيي تزيد مف ثقة الطالب بنفسو

كيقكـ عممو ذاتينا (الياشمي كالدليمي .)159 :2008,
كقدرتو عمى أف يخطط كيراقب ّ

كتعد استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.Lنمكذج تدريسي طكرتو (دكنا أكغؿ)  Dona Ogleعاـ

 1986ـ في الكمية الكطنية لمتعميـ في إيفانستكف في أمريكا ,كفيما بعد تـ إدخاؿ بعض التعديالت عميو ليصبح

ال لمتفكير النشط في أثناء
( )K-W-L-Hأك( )K-W-L-Plusأك( ,)K-W-L-Dإذ قدـ نمكذجا فنينا فاع ن

التعمـ ,بزيادة حرؼ ( )Hكبذلؾ أصبحت االستراتيجية تتككف مف أربع مراحؿ ىي ( )K-W-L-Hإذ يمثؿ كؿ
حرؼ منيا الحرؼ األكؿ مف الكممة التي تدؿ عمى الفاعمية التي تمارس في عممية التفكير كمراحؿ المعرفة

األساس كىي عمى النحك (ماذا أعرؼ ,ماذا أريد ,ماذا تعممت ,كيؼ أتعمـ المزيد) (جكاد كعباس:2013 ,
.)336

الم َدِّرس في إضافة خطكات جديدة تتناسب
كتعد استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.Lمرنة ,تساعد ُ
كقدرات الطالب المعرفية كتتالءـ مع تفكيرىـ ,فمـ يعد أف يحصؿ الطالب عمى الجدكؿ فحسب ,بؿ أصبح
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اليدؼ مف التعمـ اكتساب المتعمـ الميارات الالزمة لمكصكؿ إلى المصادر األساسية لممادة العممية كطريقة
لمتفكير كالبحث كتنمية الميكؿ العممية كالقيـ السمككية التي تجعؿ الطالب في حاضر حياتيـ كمستقبميـ مكاطنيف

أكثر فيمنا كقدرة عمى استخداـ العمـ في الحياة العممية بفاعمية مف خالؿ مساعدتيـ عمى تنمية ميارات التفكير

كفؽ تصميـ استراتيجية التعمـ الخاصة بيـ (خمؼ.)139 :2015 ,

كتظير أىميتيا باالنتقاؿ بالطالب مف مستكل التعمـ الكمي كالعددم إلى مستكل التعمـ النكعي الذم

يبغي إعداد الطالب بكصفو محكر العممية التعميمية ,إذ تؤكد ىذه االستراتيجيات عمى أىمية التنشئة الذىنية,

كتطكير التفكير عف طريؽ تكفير بيئة تعميمية تبعث عمى التفكير ,كضركرة تزكيد الطالب باألدكات ,كالكسائؿ

التي تجعمو أقدر عمى التعامؿ بفاعمية مع المعمكمات مف مصادرىا المختمفة سعيان إلى تحقيؽ تعمـ أفضؿ بزيادة
قدرة الطالب عمى التفكير في الميمات التي يكاجييا (الياشمي كطو.)51 :2008 ,

إف استخداـ استراتيجية ( )K.W.L.Hيساعد الطمبة في تخطيط أفكارىـ بتنظيـ مرئي ,لتسييؿ التعمـ إذ

يشكؿ الجدكؿ الذاتي صكرة مرئية لممعمكمات ,ألنو يسمح لمعقؿ أف يرل النماذج ,كالعالقات بيف الحقائؽ

كالمصطمحات ,كاألفكار ,كالمفاىيـ غير المكتشفة في النص المطركح (جكاد كعباس.)333 :2013 ,

كلقد تعددت الدراسات التي تناكلت استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( (K.W.Lكصكرتيا المطكرة
( (K.W.L.Hفي تدريس الرياضيات كغير الرياضيات ,كأكدت عمى أىميتيا كفاعميتيا في عممية التعميـ ك
التعمـ كتنمية أساليب التفكير ,كمف أىـ ىذه الدراسات :دراسة البمكم( ,)2016السبيعي(,)2016

محمد( ,)2016مبسمط( ,)2016أبك صفر( ,)2014أبك خكصة( ,)2014محمد( ,)2013العفيفي(,)2013

أبك سمطاف( ,)2012عراـ( ) 2012ىذه النتيجة التي تكصمت إلييا ىذه الدراسات ,كفي حدكد عمـ الباحثة لـ
ِ
تجر أم دراسة ألثر ىذه االستراتيجية عمى تنمية ميارات التفكير البصرم في اليندسة كليذا ارتأت الباحث

تجريب أثرىا في ىذا المجاؿ.
مما سبؽ كمف خالؿ احساس الباحثة بكجكد مشكمة حقيقية أثناء تدريسيا لمادة الرياضيات كمف خالؿ

االطالع عمى األدب التربكم كاألبحاث العممية المنشكرة كمناقشة أىؿ االختصاص تـ مالحظة كجكد ضعؼ
لدل الطالبات في ميارات التفكير بشكؿ عاـ كميارات التفكير البصرم ,ىذا ما أثار الباحثة إلى استخداـ

استراتيجيات تدريس حديثة كمنيا استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hكىي مف استراتيجيات ما كراء المعرفة
ألنيا تجعؿ مف الطالب محكر العممية التعميمة في مكاقؼ التعميـ ,كتساعد في تمكيف الطمبة مف معالجة

المكضكعات الدراسية ميما كانت درجة صعكبتيا حيث أف الصكرة المرئية لجدكؿ االستراتيجية تساعد الطمبة
عمى تنظيـ المعمكمات بشكؿ بصرم لتحديد معرفتيـ السابقة ,كمعرفة ماذا يريدكف نعممو ,كالمعرفة المكتسبة,

ككيؼ يبحثكف عف تعمـ المزيد ,مما يعمؿ إثارة فضكليـ نحك التعمـ الجديد ,لذلؾ جاءت الدراسة الحالية لمعرفة
أثر تكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ

السابع األساسي.
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مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما أثر توظيؼ استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصري في اليندسة لدي
طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح؟

كيتفرع مف السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في اليندسة؟

 -2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )α ≥ 0.05بيف متكسط درجات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير البصرم؟

 -3ىؿ يكجد أثر لتكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم في
اليندسة لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح؟

فرضيات الدراسة:
 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل داللة (  )α≥0.05بيف متكسط درجات المجمكعة

التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير البصرم.

 يكجد أثر لتكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم في
اليندسة لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح.

أىداؼ الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
 التعرؼ إلى استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( .) K.W.L.H

 تحديد ميارات التفكير البصرم المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في مبحث
الرياضيات.

 الكشؼ عف أثر استراتيجية الجدكؿ الذاتي (  ) K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم في
اليندسة لدم طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح.
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أىمية الدراسة:
تفيد الدراسة في أنيا قد:
 تكجو النتائج المتكقعة مف الدراسة أنظار المعمميف كالمشرفيف التربكييف في المدارس كالجامعات إلى تبني
استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hكالتكجو نحك استراتيجيات ما كراء المعرفة كمدخؿ أساسي

كمحفز لمتعميـ.

 تكج و اىتماـ القائميف عمى العممية التربكية كخاصة في مجاؿ الرياضيات إلى بعض االستراتيجيات
الحديثة.

 تساعد عمى تحسيف طرؽ التعمـ كرفع المستكل التحصيمي لمطالب.
 تزيد اىتماـ المشرفيف التربكييف نحك تكجيو المعمميف كعقد دكرات تدريبية ليـ لبمكرة استراتيجيات تعميمية
لتنمية ميارات التفكير البصرم.

 تفتح ىذه الرسالة إلجراء دراسات كبحكث أخرل في المجاؿ نفسو.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية:
 عينة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في مدرسة نظير المكقة األساسية لمبنات لمعاـ الدراسي
2018-2017ـ الفصؿ الدراسي األكؿ.

 اقتصرت الدراسة عمى الكحدة الثانية مف كتاب الفصؿ األكؿ "اليندسة كالقياس" مف منياج الرياضيات
لمصؼ السابع األساسي.

 اقتصرت الدراسة عمى ميارات التفكير البصرم األربعة :ميارة التعرؼ عمى الشكؿ البصرم ,ميارة

تحميؿ الشكؿ البصرم ,ميارة إدراؾ كربط العالقات في الشكؿ البصرم ,ميارة تفسير الغمكض في

الشكؿ البصرم.

 اقتصرت الدراسة عمى تكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hأثناء تدريس الكحدة.

مصطمحات الدراسة:
تعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيان:
 استراتيجية الجدكؿ الذاتي (  :) K.W.L.Hمجمكعة مف الخطكات المنظمة كالمرتبة تتمثؿ في (ماذا
أعرؼ؟ ,ماذا أريد أف أعرؼ؟ ,ماذا تعممت ,كيؼ أتعمـ المزيد) حيث تنفذىا الطالبة أثناء دراستيا كحدة

اليندسة كالقياس مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي.
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 ميارات التفكير البصرم :نشاط عقمي ىادؼ يكجو قدرة الفرد عمى تفسير كترجمة األشكاؿ كالمجسمات
اليندسية إلى دالالت لفظية مف خالؿ عدة ميارات :التعرؼ إلى الشكؿ البصرم ,تحميؿ الشكؿ

كيقاس
البصرم ,إدراؾ كربط العالقات في الشكؿ البصرم ,تفسير الغمكض في الشكؿ البصرمُ ,
بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في االختبار المعد لذلؾ.

 الصؼ السابع :أحد صفكؼ المرحمة األساسية العميا التي تبدأ مف الصؼ السابع حتى التاسع كتتراكح
أعمارىـ بيف ( )13-12عامان.
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الفصل الثاني
اإلطــــــار النظـــــري
 المحور األول :استراتيجية الجدول الذاتي ()K.W.L.H
 المحور الثاني :التفكير البصري

الفصؿ الثاني
اإلطار النظري
تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ دراسة نظرية حكؿ المكضكعات المرتبطة بمتغيرات الدراسة ,حيث يشمؿ
ىذا الفصؿ عمى محكريف ىما:
 المحكر األكؿ :استراتيجية الجدكؿ الذاتي (.)K.W.L.H
 المحكر الثاني :التفكير البصرم.
المحور األوؿ :استراتيجية الجدوؿ الذاتي ()K.W.L.H
تمييد:
في ظؿ ثكرة المعمكمات كالتطكر المعرفي السريع كالمتالحؽ الذم يتميز بو عصرنا الحالي ,أظيرت
البشرية اىتمامان كاضحان بالعممية التعميمية ,لذلؾ أصبح لزامان عمى المنظكمة التربكية بكؿ عناصرىا أف تكاكب
ىذا التقدـ السريع؛ حيث تغيرت فمسفة كأىداؼ التعمـ مف تعمـ تقميدم قائـ عمى المعمـ ككفاءتو ,كمف متعمـ سمبي
يستقبؿ فقط ما يقدمو المعمـ لو ,إلى تعمـ يعتمد كيتمركز حكؿ المتعمـ ,كالذم يقكـ بدكر فعاؿ في عممية التعمـ؛
مما أدل إلى استخداـ استراتيجيات تدريسية حديثة تسيـ في تنمية التفكير ,كتنمية قدرة الطالب عمى مراقبة
كتخطيط عممياتو المعرفية مف أجؿ إنجاز األىداؼ المطمكبة.
حيث ظير مفيكـ ما كراء المعرفة ( )Meta-cognitionفي بداية السبعينيات مف القرف العشريف,
ليضيؼ بعدنا جديدنا في مجاؿ عمـ النفس المعرفي ,كيفتح آفاقنا كاسعة لمدراسات التجريبية كالمناقشات النظرية في
مكضكعات الذكاء كالذاكرة كالتفكير كاالستيعاب كميارات التعميـ ( محمد كعيسى.)141 :2011,
أكؿ مف استخدـ المصطمح "ما كراء المعرفة " ىك جكف فالفؿ ( )Flavellفي إشارتو إلى أف األشخاص
يقكمكف بمراقبة أنشطتيـ المعرفية كطرؽ فيميـ ,كأف مراقبة الطالب لطيفية تعمميـ كتنظيـ تعمميـ يساعدىـ في
تفادم األخطاء التي قد يقعكف فييا (عبيد.)217 :2009 ,
كترل الباحثة أف ما كراء المعرفة تتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى التخاطب مع عقمو أثناء التفكير ,كفيمو
لممكضكعات المختمفة كالعالقات الترابطية التي تمكنو مف إدراكو ألساليب التحكـ كالسيطرة الذاتية لمحاكالت
تعممو مما يمكنو مف اختيار االستراتيجيات المناسبة لمتعامؿ معيا.
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إف استراتيجيات ما كراء المعرفة تساعد المتعمميف عمى القياـ بدكر إيجابي كنشط في جمع المعمكمات
كتنظيميا ,كمتابعتيا كتقييميا أثناء قياميـ بعممية التعمـ ,كما تساعدىـ عمى التحكـ في تفكيرىـ ,كتحسف أساليبيـ
في القراءة كالدرس كاالستذكار (إبراىيـ.)95 :2005 ,
حيث أف محكر االىتماـ في استراتيجيات ما كراء المعرفة يرتبط بكيفية جعؿ المتعمـ يفكر بنفسو في حؿ
المشكالت ,بدالن مف إعطائو إجابات محددة ,أك إلقاء المعمكمات كالحقائؽ عميو ليقكـ ىك بحفظيا كاستظيارىا,
كما تيتـ بأفكاره كمداخمو في حؿ المشكالت ,مف خالؿ إلمامو بالصعكبات التي يكاجييا في فيـ المكضكعات
التي تمثؿ المشكمة (حسب اهلل.)14 :2005 ,
فمذلؾ تعد استراتيجيات ما كراء المعرفة متطمبان أساسيان ألنيا تساعد المتعمميف عمى تحقيؽ النجاح
كالتعامؿ مع المكاقؼ الجديدة كتجعؿ المتعمميف مفكريف مدل الحياة (الكىر.)1 :2001 ,
كىذه االستراتيجيات عبارة عف إجراءات يقكـ بيا المتعمـ لممعرفة باألنشطة كالعمميات الذىنية كأساليب
التعمـ كالتحكـ الذاتي ,التي يستخدميا قبؿ كبعد التعمـ لمذكر كالفيـ كالتخطيط كاإلدارة كحؿ المشكالت
(.)Henson &Eller,1999: 258
حيث يؤكد الياشمي كالدليمي ( ,)53-52 :2002كبيمكؿ( )174 :2004عمى أىمية استراتيجيات ما
كيقكـ تعممو
كراء المعرفة حيث أف ىذه االستراتيجيات تزيد مف قدرة المتعمـ عمى أف يخطط كيراقب كيسيطر ِّ
الخاص ,مما يساىـ في تحسيف قدرتو عمى اختيار االستراتيجية الفعالة كاألكثر مناسبة في مكاقؼ التعمـ
المختمفة.
ىناؾ العديد مف االستراتيجيات التي تنمي عمميات ما كراء المعرفة كالتي تساعد المتعمميف عمى التعمـ
كالتأمؿ فيما يتعممكنو ,كمف ىذه االستراتيجيات :استراتيجية ( KWLأعرؼ –أريد أف أعرؼ -تعممت)
ٍ
بصكت ٍ
عاؿ ,استراتيجية التعمـ التعاكني ,استراتيجية
كمشتقاتيا ,استراتيجية التساؤؿ الذاتي ,استراتيجية التفكير
االحتفاظ بالسجالت ,استراتيجية خرائط العقؿ ,استراتيجية خرائط الشكؿ ,استراتيجية خرائط المفاىيـ ,استراتيجية
دكرة التعمـ فكؽ المعرفية ,استراتيجية التدريس التبادلي ,استراتيجية النمذجة ,استراتيجية العصؼ الذىني,
استراتيجية  ,POQ5Rاست ارتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ,استراتيجية التمثيؿ المكجو ,استراتيجية تنبأ-
دكف.
حدد-أضؼِّ -
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كسكؼ تتناكؿ الباحثة في ىذه الدراسة استراتيجية  KWLHلما ليا مف أىمية في تنمية ميارات التفكير
البصرم.
نشأة استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( )K.W.L.Hوتطورىا:
تعد استراتيجية الجدكؿ الذاتي مف استراتيجيات ما كراء المعرفة ,كتنسب إلى دكنا أكغؿ ()Dona Ogle

التي قدمتيا ضمف برنامج فنكف المغة كاستيعابيا عاـ ( )1986في الكمية الكطنية لمتعميـ في إيفانستكف-أمريكا

(أبك جادك كنكفؿ ,)80 :2007 ,كطكرت مراحؿ ىذه االستراتيجية بمكجب دراسة قدميا المركز اإلقميمي

ال لمتفكير النشط في أثناء التعمـ كتنمية
الشمالي لمتعميـ في أمريكا ( )NCRel,1995حيث قدـ نمكذجنا فنينا فعا ن
ميارات الفيـ في استراتيجية ( )K.W.L.H Teachniguoحيث يمثؿ كؿ حرؼ منيا الحرؼ األكؿ مف الكممة

التي تدؿ عمى الفعالية أك التقنية التي تمارس في عممية التفكير كىي:
  Kلمداللة عمى كممة ( )knowالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا نعرؼ حكؿ المكضكع؟ الذم يمثؿ الخطكةاألكلى مف خطكات ىذه االستراتيجية ,التي تعد الخطكة االستطالعية التي بيا يستطيع الطمبة استدعاء

ما لدييـ مف معمكمات مسبقة حكؿ المكضكع أك تتصؿ بو ,يمكف االستفادة منيا في فيـ المكضكع

الجديد.
-

 Wلمداللة عمى كممة ( )wantالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا نريد أف نعرؼ؟ أك ماذا نريد أف نحصؿ,

كالذم يرشد الطمبة إلى تحديد ما يريدكف تعممو كتحصيمو مف خالؿ ىذا المكضكع ,أك ماذا يريدكف
البحث عنو أك اكتشافو ,كفي ىذ ه المرحمة يجب عمى المعمـ اتخاذ ما يمزـ الستثارة دافعية الطمبة نحك

البحث في المكضكع ,كتقرير ما يرغبكف في تعممو عف مكضكع الدراسة.
-

 Lلمداللة عمى كممة ( )Learnالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا تعممنا؟ بمعنى الذم يريد مف الطمبة تقكيـ

ما تعممكه مف المكضكع ,كمدل استفادتيـ منو.
-

 Hلمداللة عمى كممة ( )howالتي يبدأ بيا السؤاؿ كيؼ نستطيع التعمـ أكثر؟ الذم يعني مساعدة

الطمبة في الحصكؿ عمى مزيد مف التعمـ كاالكتشاؼ كالبحث في مصادر تعمـ أخرل ,لتنمية معمكماتيـ

كتحقيؽ خبراتيـ في ىذا المكضكع( .عطية.)251 :2009 ,

تعددت تسميات استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K-W-L-Hفيما سميت بو :الجدكؿ الفيمي ,استراتيجية

تنشيط المعرفة السابقة ,التنظيمات المعرفية ,المنظكر الفيمي ,المخطط الفيمي ,استراتيجية التعمـ ثالثية األبعاد,

استراتيجية بناء المعنى.
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مفيوـ استراتيجية الجدوؿ الذاتي (:)K.W.L.H
تعد استراتيجية  K.W.L.Hاستراتيجية تعمـ كاسعة االستخداـ ,كىي احدل استراتيجيات ما كراء المعرفة

التي تيدؼ إلى تنشيط معرفة الطالب السابقة ,كجعميا نقطة انطالؽ أك محكر ارتكاز لربطيا المعمكمات الجديدة

الكاردة بالنص تتألؼ مف أربع خطكات منظمة كمرتبة كتمثؿ كؿ خطكة بحرؼ يدؿ عمى الميمة المراد القياـ بيا
أثناء تنفيذ االستراتيجية.
تكجد العديد مف التعريفات التي تناكلت استراتيجية  K.W.Lكاستراتيجية  K.W.L.Hكمف ىذه

التعريفات ما يأتي:

عرفيا عطية كصالح ( )59 :2008أنيا :إحدل استراتيجيات التعمـ البنائي ,حيث يسجؿ التمميذ كؿ ما لديو مف
معمكمات سابقة عف المكضكع ,ثـ يقرر كيسجؿ ما يحتاجو في ضكء ما يطرحو المعمـ مف معمكمات ,كبعد ذلؾ

يسجؿ ما تعممو بالفعؿ ,ثـ يسجؿ أىـ التطبيقات عمى ما تعممو ,كيمكف أف يتـ ذلؾ في شكؿ فردم أك في

مجمكعات ينظميا المعمـ حسب ما يتطمبو المكقؼ.

كعرفتيا البركاتي ( )17 :2008أنيا :مجمكعة مف الخطكات كاإلجراءات المرتبة كالمخططة المدرجة في دليؿ
المعممة ,كالتي تت طمب مف المعممة تنفيذ األنشطة ,كاستخداـ الطرؽ ,كاألساليب ,كالكسائؿ ,كأساليب التقكيـ
المتنكعة ,كالتي تسيـ في تنظيـ التفكير كتمخيصو ,في ثالثة أعمدة تتطمب اإلجابة عف ثالثة أسئمة ,حكؿ معرفة
المتعمـ عف المكضكع كما الذم سكؼ يتعممو ,كماذا تعمـ عف المكضكع ,مما يؤدم إلى ترتيب األفكار ,كتقنيف

جيكد المتعمـ في الدراسة كالبحث.

كعرفيا عبد البارم ( )22 :2010أنيا :نمط مف الخرائط المعرفية مف حيث ككنيا نشاطان بصريا لممعمكمات

الكاردة في النص المقركء إذ يحدد الطالب قبؿ أف يندمج في قراءة نص ما يعتقده عف المكضكع؟ ,كماذا يريد أف

يعرؼ عف المكضكع؟ ,كيقكؿ لنفسو بعد القراءة ما الذم تعممتو؟.

كعرفيا نايؼ كرداـ ( )8 :2012أنيا :مجمكعة مف اإلجراءات كالخطكات التدريسية ,كالتي تسير كفؽ ثالث
مراحؿ يحدد فييا الطالب ما يعرفو عف المكضكع ,كما يريد معرفتو ,كماذا تعمـ؟.

كعرفيا أبك جامكس ككحشة ( )428 :2013أنيا :سمسمة منظمة مف الخطكات يتبعيا الطمبة لبناء المعنى
كتككينو ,كتتككف مف جدكؿ يحتكم ثالثة أعمدة ,يمثؿ العمكد األكؿ :ما يعرفو الطمبة ,كيمثؿ العمكد الثاني :ما

يريد الطمبة معرفتو ,أما العمكد الثالث فيمثؿ :ما تـ تعممو ,كتـ تكظيفو في مكاقؼ صفية كحياتية.

كعرفتيا جكاد كعباس ( ) 335 :2013أنيا :مجمكعة مف الخطكات المنظمة المتمثمة بالعمميات الذىنية كنمط
األفعاؿ التي تمارسيا الطالبات بمساعدة الباحثة عند دراستيف مكضكعات الفيزياء المحددة ليف كتتـ بمؿء
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األعمدة األربعة مف الجدكؿ كبشكؿ منظـ كمنسؽ تبعان لخطكات تنفيذ ىذه االستراتيجية لمكصكؿ إلى فيـ
المكضكعات كاستيعابيا بشكؿ أفضؿ.

كعرفتيا العفيفي ( )23 :2013أنيا :احدل استراتيجيات ما كراء المعرفة ,تتضمف مجمكعة مف الخطكات
المنظمة كالمرتبة التي تنفذىا الطالبة كتتمخص في جدكؿ مككف مف ثالثة أعمدة (المعرفة السابقة لدل الطالبة,

ما تريد أف تتعممو الطالبة حكؿ المكضكع ,ما تعممت الطالبة مف معارؼ حكؿ المكضكع).
كعرفيا أبك خكصة ( )23 :2014أنيا :شكؿ مف أشكاؿ استراتيجية ( )k.w.lكالتي تعتبر إحدل استراتيجيات ما

كراء المعرفة ,كتتألؼ مف أربع خطكات منظمة كمرتبة كتمثؿ كؿ خطكة بحرؼ يدؿ عمييا ,حيث أف الحرؼ ()k

لمداللة عمى ( )knowكالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا تريد أف تتعمـ ,كالحرؼ ()wلمداللة عمى كممة ( )wantكالتي
يبدأ بيا السؤاؿ ماذا نريد أف نتعمـ؟ ,كالحرؼ ( )Lلمداللة عمى كممة ( )learnالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا تعممنا؟,

كالحرؼ ( )hلمداللة عمى كممة ( )howالتي يبدأ بيا السؤاؿ كيؼ أتعمـ المزيد؟ كىي بيذا تسيـ في تنظيـ

التفكير كتمخيصو.

كعرفتيا أبك عمشة ( )9 :2016أنيا :خطة شاممة تضـ مجمكعة مف الخطكات أك األفعاؿ التي تكجييا الباحثة
أثناء قياـ طمبة الصؼ السابع بيا كالتي تتضمف خطكات فيـ المقركء(.ماذا أعرؼ؟ ,ماذا أريد أف أعرؼ؟ ,ماذا

تعممت؟ ,كيؼ أتعمـ المزيد؟).
كبعد استعراض التعريفات السابقة يتضح أنيا اتفقت عمى ما يمي:
 استراتيجية  K.W.L.Hىي احدل استراتيجيات ما كراء المعرفة كىي شكؿ مف أشكاؿ استراتيجية
.K.W.L
 تعتمد ىذه االستراتيجية عمى تنشيط المعرفة السابقة لدل المتعمـ كربطيا بالمعرفة الجديدة.
 تتضمف استراتيجية  K.W.L.Hمجمكعة مف الخطكات المرتبة في جدكؿ خاص مككف مف أربعة
أعمدة :األكؿ المعرفة السابقة ,الثاني المعرفة المقصكدة ,الثالث المعرفة المكتسبة ,الرابع المعرفة المراد

تعمميا كالبحث عنيا.

عرؼ الباحثة استراتيجية  K.W.L.Hإجرائيان أنيا " :مجمكعة مف الخطكات المنظمة
كبناء عمى ما سبؽ تُ ِّ
ن
كالمرتبة تتمثؿ في (ماذا أعرؼ؟ ,ماذا أريد أف أعرؼ؟ ,ماذا تعممت ,كيؼ أتعمـ المزيد) حيث تنفذىا الطالبة

أثناء دراستيا كحدة اليندسة كالقياس مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي.
خطوات استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( :) K.W.L.H

أشار بيمكؿ ( )158-156 :2004إلى أف ىكبر حيف قاـ بدراستو استعاف بمدرب خاص لكؿ مجمكعة مف
الطالب ,كسارت االجراءات كما يمي:
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 يقدـ المدرب في حكالي خمس دقائؽ لطالبو فكرة عف مكضكع القراءة ,أك المقاؿ الذم كقع االختيار
عميو ,مع دعكة الطالب بالمشاركة.

 يدكف كؿ طالب في دفتره الخاص ما يعرفو مسبقنا عف ىذا المكضكع.

 يدكف الطالب األسئمة التي يريد االجابة عنيا مف خالؿ قراءة المكضكع.

 يكجو المدرب طالبو إلى قراءة المكضكع قراءة تحميمية صامتة لمدة عشر دقائؽ.
 يجرم المدرب مناقشة ىادفة لتكليد األفكار لدل الطالب مع استخداـ بعض الكممات كالجمؿ المفتاحية,
كاعطاء الطالب فرصة لألسئمة كاالستفسار.

 يطمب المدرب في نياية الجمسة مف طالبو أف يكتبكا لو بياننا عما سيقكمكف بو مف إجراءات مستقبمية
لزيادة معارفيـ أكثر عف ىذا المكضكع.

كيرل عطية ( )254-253 :2009أف خطكات استراتيجية (  ) K.W.Lتتمثؿ في:
 مرحمة االعالف عف المكضكع كأبعاده العامة حيث يكتب عنكاف المكضكع عمى السبكرة مع نبذة مكجزة
عف أطره العامة.

 مرحمة عرض جدكؿ العمؿ ,حيث يقكـ المعمـ برسـ الجدكؿ السابؽ عمى السبكرة ,كيذكر الطمبة
بالعمميات التي تقتضييا ىذه االست ارتيجية ككيفية التعامؿ مع كؿ حقؿ مف حقكؿ الجدكؿ.

 تحديد أسمكب الدراسة كيفضؿ أسمكب المجمكعات عمى األسمكب الكمي فإذا اختار المدرس أف يكزع
الطمبة عمى مجمكعات يجب أف يسمي أفراد كؿ مجمكعة.

 يطمب مف الطمبة مؿء الحقؿ األكؿ مف الجدكؿ الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ماذا نعرؼ؟

كىذا يتطمب أف يككف لدل كؿ طالب أك مجمكعة جدكؿ ,عمى غرار الجدكؿ الذم يرسمو المدرس عمى

السبكرة.

 مرحمة تحديد ما يراد تعممو ,ك بعد أف يذكر الطمبة ما يعرفكنو عف المكضكع ينتقمكف إلى تحديد ما
يريدكف تعممو ,كذلؾ بكتابة األسئمة التي يريدكف اإلجابة عنيا بعد دراسة المكضكع أك في أثناء دراستيـ

المكضكع.

 دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ بعد أف يحدد الطمبة ما لدييـ مف معارؼ كخبرات حكؿ المكضكع
كاألسئمة التي يريدكف االجابة عنيا في أثناء دراسة المكضكع ,أك بعد االنتياء مف دراستو ,ثـ يقكمكف
بتفحص المكضكع مستفيديف مف خبراتيـ السابقة كأساس ينطمقكف منو كمف األسئمة التي يريدكف اإلجابة

عنيا كمكجو لمسار تفكيرىـ ,كدراستيـ بكصفيا أىدافان يسعكف إلى تحقيقيا.

 تدكيف ما تـ تعممو بعد دراسة المكضكع ,كيطمب المعمـ مف الطمبة تدكيف ما تعممكه مف معارؼ كما
اكتسبكه مف خبرات في الحقؿ الثالث مف الجدكؿ الخاص باإلجابة عف السؤاؿ الثالث ماذا تعممت؟

 مرحمة التقكيـ :يجرم الطمبة تقكيمنا لما تعممكه مف خالؿ مكازنة مفردات الحقؿ الثالث كمفردات الحقؿ
ال بما كانكا يرغبكف في تعممو ,مع ذكر األسئمة التي لـ يحصمكا عمى
الثاني ,أم مقارنة ما تعممكه فع ن
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إجابة ليا ,ث ـ مكازنة ما تعممكه بما كانكا يعرفكنو لمعرفة مستكل النجاح الذم تحقؽ كتعديؿ بعض
المعتقدات أك األفكار الخطأ لدييـ.

 مرحمة تأكيد التعمـ ,حيث يطمب المعمـ مف الطمبة:
أ -تمخيص ما تعممكه مف المكضكع.

ب -تحديد مجاالت االستفادة مما تعممكه.
ت -تقديـ عرض شفيي لما تعممكه.

كتمر خطكات التدريس كفؽ استراتيجية ( )K.W.L.Hبالخطكات التالية كما حددىا لكسادك

(:)Luksadao,2008: 18-19

 يقكـ المعمـ برسـ جدكؿ ( )K.W.L.Hعمى السبكرة مذك نار الطالب بخطكات االستراتيجية األربعة ,ثـ

يقكـ الطالب بكتابة المعمكمات التي يعرفكنيا مسبقان ,كالمعمكمات الجديدة التي يريدكف معرفتيا قبؿ
دراسة المكضكع ثـ يكممكف الجدكؿ بالمعمكمات كالمعارؼ الجديدة التي تعممكىا بعد دراسة المكضكع.

 يجعؿ المعمـ طالبو كحدة كاحدة في صفيـ الدراسي أك يقكـ بتقسيميـ إلى مجمكعات صغيرة يكجزكف
معرفتيـ السابقة عف المكضكع القرائي ,ثـ يقكـ المعمـ بكتابة كؿ فكرة في جدكؿ ( )K.W.Lأك يجعؿ

الطالب ىـ الذيف يقكمكف بكتابتيا.

 بعد ذلؾ ,يطمب المعمـ مف الطالب أف يطرحكا أسئمة يريدكف أف يجيبكا عنيا في أثناء دراستيـ لممكضكع
الدراسي ,كيقكـ بتسجيؿ ىذه األسئمة في الجدكؿ.

 يطمب المعمـ مف الطالب قراءة مكضكع الدرس ,كيدكنكا مالحظاتيـ عف المعارؼ كالخبرات التي
تعممكىا ,مؤكدنا عمى المعمكمات الجديدة التي ترتبط بالسؤاؿ :ماذا أريد أف أعرؼ؟

 يطمب المعمـ مف الطالب كميـ أك بعضيـ التطكع لكتابة المعارؼ كالخبرات التي تعممكىا مف خالؿ
المكضكع الدراسي لتكممة الجدكؿ ,كمناقشان معيـ ىذه المعمكمات الجديدة مالحظان أية أسئمة لـ تتـ

االجابة عنيا.

 يطمب المعمـ مف طالبو تحديد كيؼ سيحصمكف عمى المزيد مف المعمكمات كخاصة التي لـ تجد ليا
جكابنا في النص المقركء.

تطكير الستراتيجية ( )K.W.Lكبالتالي ككما سمؼ
كمف ىنا ترل الباحثة أف استراتيجية ( )K.W.L.Hتعد
ان

سابقان تعتمد نفس خطكات استراتيجية ( )K.W.Lثـ يضاؼ العمكد ( ,)Hكىك سؤاؿ كيؼ يستطيع الطالب تعمـ
المزيد عف المكضكع؟ حيث يتـ إضافتيا في الجدكؿ لتصبح كما في الجدكؿ اآلتي:
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جدوؿ( :)2-1جدوؿ استراتيجية ()K.W.L.H

))K

))L

))W

()H

المعرفة السابقة

المراد معرفتو

المعمومات المتعممة

كيؼ نتعمـ المزيد

..........

..........

..........

..........

ككما أكضح عطية ( )251 :2009لمداللة عمى كممة ( )Howالتي يبدأ بيا السؤاؿ كيؼ نستطيع

التعمـ أكثر؟ الذم يعني مساعدة الطمبة في الحصكؿ عمى مزيد مف التعمـ كاالكتشاؼ كالبحث في مصادر تعمـ

أخرل لتنمية معمكماتيـ كتحقيؽ خبراتيـ في ىذا المكضكع.

كبعد استعراض آراء الباحثيف السابقة المتعمقة بخطكات استراتيجية ( )K.W.L.Hيتضح بأنيا تتفؽ جميعان

عمى ما يمي:

 تحديد المكضكع المراد دراستو كمف ثـ رسـ جدكؿ االستراتيجية عمى السبكرة.
 تكزيع جدكؿ االستراتيجية عمى الطمبة.

 تحديد كاستدعاء المعمكمات السابقة لدل المتعمـ المرتبطة بالمكضكع ,ككضعيا في العمكد األكؿ الخاص
بالمعمكمات السابقة.

 يسأؿ المعمـ الطمبة عما يريدكف معرفتو عف المكضكع ,كتسجيؿ األسئمة في العمكد الثاني.

 قراءة الطمبة لممكضكع ,كتدكيف معمكماتيـ في العمكد الثالث الخاص بالمعمكمات التي تـ تعمميا.
 مناقشة المعمكمات التي سجميا.
 تشجيع الطالب عمى البحث.

أما بالنسبة لمخطكات التي استخدمتيا الباحثة في الدراسة فقد تمثمت في اآلتي:
 تحديد المكضكع المراد تدريسو كتدكينو عمى السبكرة عمى سبيؿ المثاؿ المستكل الديكارتي.
 رسـ مخطط استراتيجية  K.W.L.Hعمى السبكرة كتكضيح كيفية تعبئتو.

 تقسيـ الفصؿ إلى مجمكعات دراسية غير متجانسة ,كؿ مجمكعة مككنة مف ثالثة طالبات ,كتكزيع
األدكار عمييف (قائدة ,مسجمة ,قارئة) ,كتبادؿ األدكار فيما بينيف في كؿ حصة.

 تكزيع مخطط االستراتيجية عمى الطمبة المتضمف لخطكات االستراتيجية.

 استثارة عقكؿ الطالبات كمناقشتيف فيما يعرفنو سابقنا عف المكضكع ,ثـ تسجيؿ المعمكمات في العمكد
األكؿ ( )Kبيدؼ ربط المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

 سؤاؿ الطالبات عما يردف معرفتو كتشجيعيف عمى طرح األفكار كتقكـ الطالبات بتسجيؿ ما يردف معرفتو
عف المكضكع في العمكد الثاني ( )Wبمساعدة المعمـ.
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 سماع المعممة لبعض ما سجمتو الطالبات مف تساؤالت حكؿ المكضكع المراد دراستو كالبدء في
مناقشتيا.

 دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ حيث تختبر الطالبات أفكارىف كآرائيف مف خالؿ إجراء األنشطة كحؿ
التماريف عمى شكؿ مجمكعات.

 تكزيع أكراؽ عمؿ عمى المجمكعات تتضمف أسئمة إثرائية ذات عالقة بالدرس المشركح كحميا كمتابعة
المعممة ليف.

 تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة تسجيؿ ما تعممنو مف معارؼ كمعمكمات جديدة لمدرس المشركح كذلؾ
في العمكد الثالث (.)L

 االستماع لما سجمتو طالبات المجمكعات في العمكد الثالث ( )Lمف معارؼ جديدة ,كمقارنتو بما ىك
مسجؿ في العمكد الثاني ( ,)Wكذكر األسئمة في العمكد الثاني كالتي لـ تتـ اإلجابة عنيا في العمكد

الثالث.

 تكجيو الطالبات لمبحث عف إجابات لألسئمة التي لـ تتـ اإلجابة عنيا كتحديد طريقة الحصكؿ عمى
المعمكمة كذلؾ في العمكد الرابع (.)H

 تمخيص ما تعممنو الطالبات عف المكضكع عمى شكؿ نقاط أك عناكيف.
 في بداية الحصة القادمة يتـ مناقشة ما تكصؿ إليو الطالبات مف خالؿ بحثيـ عف المعمكمات كما
حددكىا في العمكد الرابع (.)H

أىداؼ استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( :)K.W.L.H
حدد لكسادك ( )Luksadao, 2008: 19أىداؼ استراتيجية ( )K.W.L.Hفي النقاط التالية:
 تنشيط معرفة الطالب السابقة كجعميا نقطة انطالؽ أك محكر ارتكاز لربطيا بالمعمكمات الجديدة التي
يتعمميا.

 إدخاؿ الطمبة في عممية القراءة النشطة كالفاعمة التي تعنى بطرح األسئمة كالتفكير بالمفاىيـ كالتساؤالت
الكاردة أثناء القراءة.

 تعزيز كفاية الطمبة في كضع أىداؼ لممكضكع ,كجمع المعمكمات منو كتأليؼ خطكط عريضة لألفكار
الكاردة ,ككتابة ممخصات ترتكز عمى تمؾ الخطكط العريضة.

 إمداد الطالب بالتفصيالت المحكمة كتكضيح المعاني الخاصة.

 تكجو المعمـ نحك ى دؼ تعميمي صرؼ؛ بمعنى ما الذم يريده المعمـ مف الطالب أف يتعممكه تحت أفضؿ
الظركؼ.

18

مميزات استراتيجية الجدوؿ الذاتي (:)K.W.L.H
قاـ ( )Livingston ,1996المشار إليو في عطية ( )252 :2009بكضع عدة مميزات الستراتيجية

( )K.W.L.Hكىي نفس مميزات ( )K.W.Lباعتبارىا امتدادا ليا ,كتتمثؿ باآلتي:

 تجعؿ الطالب محكر العممية التعميمية كتؤكد عمى مبدأ التعمـ الذاتي كاالعتماد عمى النفس كتمكف
المتعمـ مف تحقيؽ تقدـ كبير في بنية التعمـ.

 يمكف استخداميا مع الطمبة في بداية العاـ الدراسي الجديد لتحديد ما يريدكف تعممو ,كمكازنة تمؾ بما
تعممكه في نياية الدراسة.

 تنشط المعرفة السابقة كتثير فضكؿ الطمبة في التفكير ,كتمكنيـ مف تعمـ المكضكعات الدراسية ميما
كانت درجة صعكبتيا.

 يمكف استخداميا في جميع المراحؿ الدراسية كمكاد التعمـ.

 تمكف الطمبة مف تطكير ما يتعممكنو كقيادة أنفسيـ في عممية التعمـ.
كقد حددت سالـ ( ) 40-41-2007أىمية استخداـ االستراتيجية فيما يمي:
 تساىـ استراتيجية ( )K.W.Lكمشتقاتيا في تعمـ المعرفة التقريرية بأنكاعيا المختمفة مثؿ المعني البنائي
كتنظيـ المعمكمات كتخزينيا.

 تنشيط المعرفة السابقة المخزنة في الذاكرة طكيمة المدل.

 زيادة ميارة التساؤؿ كاالستجكاب الذاتي ,كالتي مف خالليا يمكف تنشيط عممية المراقبة.

 تدكير المعمكمات كاعادة تنظيـ البنية المعرفية كالكصالت كالتشابكات العصبية لمربط بيف المعمكمات
القديمة كالحديثة بما يحقؽ ترابط كتماسؾ اإلطار المعرفي لمفرد.

 تنظيـ التفكير كعممياتو كتسمسميا ,خاصة كأف اإلجابة عمى أسئمة االستراتيجية يتطمب عرض األفكار
كاضافة معمكمات كليس مجرد اإلجابة عمى جمؿ بسيطة.

 تساعد عمى كضع المبنة األكلى لمتخطيط كلجمع المعمكمات مف المصادر األكلية كالثانكية كما أنيا
تشمؿ التنبؤ بمصادر متنكعة لممعمكمات.

 تسيـ في الفيـ االنتقائي ألنو يمثؿ دعكة لمتجكؿ العقمي كالتفحص إليجاد أىداؼ مرتبطة بالتعمـ الجديد.

 تسيـ في تككيف فرص لالبتكار كالتفكير المتجدد كالجانبي حيث يعتمد ىذا النكع مف التفكير عمى تنشيط
المعرفة السابقة كمحاكلة إعادة صياغتيا في شكؿ جديد.

كمما سبؽ تُمخص الباحثة أىـ المميزات الستراتيجية ( (K.W.L.Hفيما يمي:
 تعزز فكرة التعميـ الذم يجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية.
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 تُمكف الطمبة مف معالجة المكضكعات الدراسية ميما كانت درجة صعكبتيا كذلؾ مف خالؿ تنشيط
معرفتيـ السابقة كاثارة فضكليـ نحك تعمـ جديد.
 تساعد عمى تنظيـ أفكار الطمبة كأىدافيـ ,مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة المكضكعة بالجدكؿ مما يزيد
مف تنمية التفكير لدييـ.

 تتيح لممتعمـ إمكانية تقكيـ قدراتو كمراجعة جكانب القكة كالضعؼ التي كقع فييا أثناء أداء الميمة المقدمة
إليو.

 تجعؿ التعمـ عممية مستمرة ,ألنيا تيدؼ إلى البحث عف مصادر جديدة لممعمكمات باستمرار.
دور المعمـ في استراتيجية الجدوؿ الذاتي (:)K.W.L.H
يرل عطية ( ) 254 :2009أف استخداـ ىذه االستراتيجية في التدريس يتطمب مف المعمـ أف يكجو العممية
التعميمية نحك أىداؼ تعميمية محددة ,فيحدد:
 ما يريد مف الطالب تعممو.
 ما أراد الطالب تعممو.

 ما يجب أف يفيمو الطالب.
 الترتيبات الالزمة لجعؿ الطالب مستقميف في خطكات ىذه االستراتيجية.
كتحدد الزىراني ( )24 :2011أدكار المعمـ كفؽ استراتيجية ( )K.W.Lباآلتي:
 المخطط ألىداؼ الدرس كفؽ الدركس المختارة التي تساعد في تحقيؽ تمؾ األىداؼ.
 الكاشؼ عف معارؼ الطمبة السابقة كأساس لمتعميـ الجديد.

 الضابط الذم يضبط الظركؼ الصفية كادارة مجمكعة النقاش.
 المكجو كالمنظـ لمعرفة الطمبة ضمف مخطط تنظيمي فاعؿ.

 المحاكر كالمكلد لألسئمة التي تعمؿ عمى إثارة تفكير الطالب.

 المصحح ألخطاء الطمبة التي بنيت عمى معرفتيـ كخبرتيـ السابقة.
 المقكـ ألداء الطمبة كمدل تحقيقيـ لمتعمـ المنشكد.

كيحدد أبك خكصة ( )31-30 :2014دكر المعمـ متمثالن في ثالث مراحؿ كاآلتي:
المرحمة األكلى :ما قبؿ التطبيؽ يقكـ المعمـ بدكر ميـ في التخطيط لمدركس مف خالؿ:
 تحديد مكضكع الدراسة.
 تحديد األىداؼ المرجك تحقيقيا.

 تجييز الكسائؿ كاألدكات الالزمة مف أكراؽ كبيئة صفية.
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 تحديد أساليب التقكيـ.
 رسـ تصكر كامؿ حكؿ ما سيحدث أثناء التطبيؽ.
المرحمة الثانية :أثناء التطبيؽ:
 تحديد المجمكعات كتكزيع األدكار.
 الكشؼ عف معارؼ الطالب السابقة كالتي تعتبر أساس لمتعمـ الجديد.
 يكجو الطالب نحك المعرفة ضمف مخطط تنظيمي فاعؿ.
 يطرح األسئمة اإليحائية التي تساعد في تفكير الطالب.

 يحاكر كيناقش الطمبة حكؿ أفكارىـ بيدؼ التكجيو كاثارة التفكير.
 يصحح الخطاء التي بنيت عمى معرفة خبرتيـ السابقة.
المرحمة الثالثة :ما بعد التطبيؽ:
 تقكيـ األداء العاـ لمطالب كلالستراتيجية.

 إعداد خطط معالجة لألخطاء التي قد تظير.

 متابعة الطمبة كتكجييييـ نحك مصادر التعمـ كالبحث كاالكتشاؼ.
ك ترل الباحثة أف لممعمـ دكر ميـ في تطبيؽ االستراتيجية حيث يتمثؿ في:
 استثارة فضكؿ الطمبة لتحديد معرفتيـ السابقة نحك المكضكع عف طريؽ المناقشة كأسمكب العصؼ
الذىني.

 تكجيو الطمبة كمتابعتيـ كتنظيـ معارفيـ باستخداـ مخطط االستراتيجية.
 تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة كاألفكار الجديدة كالتأكيد عمى مشاركة أكبر عدد ممكف مف الطمبة.
قكـ كالمشرؼ ألداء الطمبة كمدل تحقيقيـ لمتعمـ المنشكد.
الم ِّ
ُ 
 متابعة الطمبة كتكجيييـ نحك مصادر التعمـ كالبحث كاالستكشاؼ.
دور الطالب في استراتيجية (:)K.W.L.H
أكرد عطية ( )251 :2009أف التعمـ بيذه االستراتيجية يقتضي تكزيع جدكؿ عمى الطالب يتضمف عدة

حقكؿ ,كؿ حقؿ يخصص لمرحمة مف المراحؿ السابؽ ذكرىا كىك كالتالي:
ما أعرفو عف الموضوع
.....................

ما أريد أف أعرفو عف ما تعممتو بالفعؿ

الحصوؿ عمى المزيد مف

الموضوع

المعمومات

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

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

كيطمب مف الطالب مؿء الجدكؿ السابؽ كذلؾ كما يأتي:
 يممؤكف الحقؿ األكؿ بما يعرفكنو عف المكضكع.
 يممؤكف الحقؿ الثاني بما يريدكف معرفتو.

 بعد دراسة المكضكع يممؤكف العمكد الثالث بما تعممكه مع ذكر األشياء التي يريدكف معرفتيا كلكف ال
يريدكف معرفتيا حاليان.

 يقارنكف ما تعممكه بما أرادكا أف يتعممكه.

 يقارنكف ما تعممكه بما كانكا يعتقدكف فإف كجدكا خطأ فيما اعتقدكه سابقنا يدخمكف التعديالت الالزمة عميو
في الحقؿ األكؿ.

كتحدد الزىراني ( )25 :2011دكر الطالب في ىذه االستراتيجية باآلتي:
 يق أر النصكص المختارة ,كيستكعب األفكار المطركحة فييا.

 يطرح األسئمة التي تمبي حاجاتو المعرفية المبنية عمى معرفتو السابقة.
 يمارس التفكير المستقؿ في القضايا كاألفكار التي يدكر حكليا النص.
 يصنؼ األفكار الكاردة في النص إلى محاكر أساسية كفرعية.
 يتدرب عمى ممارسة التفكير التعاكني مع أفراد المجمكعات.
 يناقش كيحاكر في النصكص ليستكضح مدل صحتيا.

 يصكب ما رسخ في بنائو المعرفي السابؽ مف معمكمات كحقائؽ خاطئة.

 يقرر ما تعممو بالفعؿ مف النص كيحاكؿ أف يستمر في البناء المعرفي لديو مف خالؿ تكليد أسئمة
جديدة.

كيرل أبك خكصة ( )33-32 :2014دكر الطالب إيجابي في ىذه االستراتيجية كيتمثؿ في ثالث مراحؿ

كىي:

المرحمة األكلى :ما قبؿ التطبيؽ:
يقتصر دكر الطالب قبؿ تنفيذ االستراتيجية عمى المحافظة عمى استعداده كدافعيتو لمتعمـ كتقبؿ االستراتيجية التي

سيتعمـ مف خالليا.

المرحمة الثانية :أثناء التطبيؽ:
يمعب الطالب الدكر األبرز أثناء تنفيذ االستراتيجية فيك محكر العممية التعميمية التعممية حيث يقكـ باألدكار
التالية:
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 يق أر النصكص المختارة ,كيستكعب األفكار المطركحة فييا.
 يطرح األسئمة التي تمبي حاجاتو المعرفية المبنية عمى معرفتو السابقة.
 يمارس التفكير المستقؿ في القضايا كاألفكار التي يدكر حكليا النص.
 يصنؼ األفكار الكاردة في النص إلى محاكر أساسية كفرعية.
 يتدرب عمى ممارسة التفكير التعاكني مع أفراد المجمكعات.
 يناقش كيحاكر كلديو نصكص يستكضح مدل صحتيا.

 يصكب ما رسخ في بنائو المعرفي السابؽ مف معمكمات كحقائؽ خاطئة.

 يقرر ما تعممو بالفعؿ مف النص كيحاكؿ أف يستمر في البناء المعرفي لديو مف خالؿ تكليد أسئمة
جديدة.

 عمؿ ممخص لمدرس الذم تـ تطبيؽ االستراتيجية عميو كاستشارة المعمـ في كؿ خطكة مف خطكاتو.
المرحمة الثالثة :ما بعد التطبيؽ:
تمقى عمى الطالب مسؤكلية البحث كالتقصي لإلجابة عف األسئمة التي لـ تكجد إجابة عنيا مف النص المقركء

كذلؾ مف خالؿ:

 تحديد طرؽ البحث عف المعمكمات كذلؾ حسب الخطكة األخيرة لالستراتيجية ( )Kبمساعدة المعمـ.
 البحث كالتقصي كتنفيذ ما تـ االتفاؽ حكلو مف البحث في مصادر المعرفة األخرل.

 المتابعة المستمرة مع المعمـ لتذليؿ الصعكبات التي قد تكاجيو أثناء عمميات البحث.
 عرض ما تكصؿ إليو مف معمكمات جديدة في بداية الحصة التالية.

مف خالؿ ما سبؽ يتضح لمباحثة أف لمطالب دكر إيجابي في ىذه االستراتيجية يتمثؿ في:
 تحديد المعرفة السابقة كتسجيميا في العمكد األكؿ مف الجدكؿ (.)K

 تحديد األسئمة المراد اإلجابة عنيا ككتابتيا في العمكد الثاني مف الجدكؿ (.)W
 تدكيف ما تـ تعممو في العمكد الثالث مف الجدكؿ (.)L

 مقارنة ما تـ تعممو في العمكد الثالث بما كاف يريد تعممو في العمكد الثاني.
 تسجيؿ األسئمة التي لـ يحصؿ عمى إجابة ليا مف المكضكع في العمكد الرابع مف الجدكؿ ( )Hكالبحث
عف إجابة ليا.

 البحث كالتقصي عف مصادر لالستزادة عف المكضكع الذم تـ تعممو كتحديد مصادر المعرفة األخرل.
 تمخيص ما تـ تعممو كعرض ما تكصؿ إليو مف معمكمات جديدة في بداية الحصة التالية.
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 المحور الثاني :التفكير البصري
يعتبر التفكير أعقد أنكاع السمكؾ البشرم ,فيك يأتي في أعمى مستكيات النشاط العقمي ,كما يعتبر مف أىـ
الخصائص التي تميز اإلنساف عف غيره مف المخمكقات ,فكجكد اإلنساف مرتبط بنشاطو العقمي كقدرتو عمى
التعامؿ بذكاء مع األمكر مف حكلو.
مفيوـ التفكير:
التفكير مثؿ العديد مف المفاىيـ التي يصعب كجكد تعريؼ محدد ليا ,كلقد تعددت التعريفات التي صاغيا
التربكيكف في أدبيـ كدراساتيـ التربكية كمف ىذه التعريفات:
 التفكير لغة :التفكير في المغة يشتؽ مف مادة فكر(بكسر الفاء) كىك إعماؿ الخاطر في الشيء (ابف
منظكر 1418 ,ق.)111 :
 عرفو القكاسمة كأبك غزلة ( )23 :2013انو :ىك المعالجة العقمية لممدخالت الحسية مف أجؿ تشكيؿ
األفكار كمف ثـ إدراؾ األمكر كالحكـ عمييا بصكرة منطقية كاتخاذ القرارات كحؿ المشكالت.
 عرفتو الخفاؼ ( :)238 :2011التفكير ىك مصطمح عاـ متضمف في النشاطات العقمية التي تساعد
في بمكرة المشكالت عف طريؽ صياغتيا كالبحث عف معناىا كمغزاىا كتـ تحديد خطكات كاجراءات حميا
بطريقة سيمة كسمسة.
 كعرفو بدكم ( :)137 :2008التفكير ىك الحصكؿ عمى المعمكمات مف العالـ الخارجي كمف داخؿ
أنفسنا كمعالجتيا بأمخاخنا.
 كعرفو ميدم ( )14 :2006التفكير ىك منظكمة مف العمميات التي يكظفيا العقؿ لتنظيـ خبراتو بطريقة
جديدة لحؿ مشكمة معينة.
عرؼ الباحثة التفكير أنو" :عممية ذىنية يقكـ بيا الفرد تيدؼ إلى معالجة
كمف خالؿ التعريفات السابقة يمكف أف تُ ِّ
المعمكمات مف حكلو مف أجؿ التكصؿ إلى حؿ لممشكالت أك المكاقؼ التي يكاجييا".
خصائص التفكير:
لخص جركاف ( )42 :2011خصائص التفكير بالنقاط التالية:
 التفكير سمكؾ ىادؼ-عمى كجو العمكـ -ال يحدث في فراغ كبال ىدؼ.
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 التفكير سمكؾ تطكرم يزداد تعقيدنا كحذقان مع نمك الفرد كتراكـ خبراتو.
 التفكير الفعاؿ ىك التفكير الذم يستند إلى أفضؿ معمكمة ممكف تكافرىا ,كيسترشد باألساليب
كاالستراتيجيات الصحيحة.
 الكماؿ في التفكير أمر غير ممكف في الكاقع ,كالتفكير الفعاؿ غاية يمكف بمكغيا بالتدرب كالتمرف.
 يتشكؿ التفكير مف تداخؿ عناصر المحيط التي تضـ الرفاؽ (فترة التفكير ,المكقؼ أك المناسبة
كالمكضكع الذم يجرم حكلو التفكير).
 يحدث التفكير بأشكاؿ كأنماط مختمفة (لفظية ,رمزية ,كمية ,مكانية ,شكمية) لكؿ منيا خصكصية.
 يتخذ التفكير مظاىر متعددة منيا :الحكـ ,كالتجرد كالتصكر ,كاالستدالؿ ,كالتكقع كيبدك التفكير أيضان
في عممية حؿ المشكالت التي تعتمد أساسنا عمى األفكار أكثر مف اعتمادىا عمى اإلدراؾ الحسي.
كتمخص أبك سمطاف ( )60 :2012أىـ خصائص التفكير كىي كالتالي:
 التفكير كحدة معقدة.
 التفكير سمكؾ ىادؼ كال يحدث مف فراغ أك بال ىدؼ.
 التفكير ذك صمة مرتبطة بنشاط شخصية الفرد كال ينفصؿ عنيا.
 يعتبر التفكير محكر النشاط العقمي لإلنساف.
 تتـ عممية التفكير عمى أساس الخبرة التي جمعيا االنساف كتجاربو السابقة.
 يعتبر التفكير سمكؾ تطكرم مف حيث الكـ كالنكع.
 التفكير ىك نشاط ضمني يحدث في العقؿ ال يمكف مالحظتو مباشرة.
طرؽ التفكير:
بناء عمى الحكاس (ميدم )22 :2006 ,كىي:
يكجد ثالث طرؽ رئيسة لمتفكير تـ تصنيفيا ن
 التفكير السمعي :كيعتمد عمى حاسة السمع كمف أدكاتو الصكت ,المحادثات ,كالنغمات..... ,الخ.
 التفكير البصرم :كيعتمد عمى حاسة البصر كمف أدكاتو الصكر ,كاأللكاف ,كالخطكط المجردة ,كالرسكـ
التخطيطية... ,الخ.
 التفكير الشعكرم :كيعتمد عمى الشعكر حيث يرتكز عمى معمكمات طبيعية حساسة مثؿ الكزف ,كدرجة
الح اررة ,كالحالة العاطفية ,كالتكتر ,كالشعكر ,كالحدس.... ,الخ.
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أنماط التفكير:
يعرؼ نمط التفكير بأنو الكيفية التي يستقبؿ بيا الفرد الخبرات ثـ ينظميا كيسجميا في مخزكنو المعرفي ,ثـ
يسترجعيا بالصكرة التي تمثؿ طريقتو في التعبير (خمؼ اهلل.)60 :2013 ,
اختمؼ التربكيكف في تحديد أنماط كصكر التفكير حيث تذكر العفكف كالصاحب( )39 :2012أنكاع التفكير
كىي كاآلتي :التفكير العممي ,كالناقد ,كاإلبداعي ,كالمنطقي ,كاالستداللي ,كالتقاربي ,كالمنظكمي ,كما بعد
المعرفة ,كالحاذؽ.
كصنؼ عفانة ( )38 :2002أنماط التفكير السميمة في الرياضيات الحديثة إلى :التفكير االستقرائي ,التفكير
االستداللي ,التفكير الربطي ,التفكير التفحصي ,التفكير الناقد ,التفكير الحدسي ,التفكير فكؽ المعرفي,
التفكير البصرم.
كمما سبؽ تـ اختيار التفكير البصرم في ىذه الدراسة ألنيا تتناسب مع طبيعة كحدة اليندسة كالقياس التي
سيتـ تدريسيا.
مفيوـ التفكير البصري:
تعددت تعريفات التفكير البصرم في األدبيات التربكية حيث تعرض الباحثة مجمكعة منيا:
 عرفو ميدم ( )8 :2006ىك :منظكمة مف العمميات تترجـ قدرة الفرد عمى قراءة الشكؿ البصرم
كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة لفظية (مكتكبة أك منطكقة) كاستخالص
المعمكمات منو.
 عرفتو الكحمكت ( )43 :2012ىك :عممية عقمية تمكف الفرد مف ادراؾ العالقات المكانية كتفسير
األشكاؿ كالصكر كالخرائط كتحميميا كاستنتاجيا كترجمتيا بمغة مكتكبة أك منطكقة.
 كتعرفو الشكبكي ( )35 :2010ىك :قدرة الفرد عمى التعامؿ مع المكاد المحسكسة كتمييزىا بصرينا
بحيث تككف لو القدرة عمى ادراؾ العالقات المكانية كتفسير المعمكمات كتحميميا ,كذلؾ تفسير الغمكض
كاستنتاج المعنى بيا.
 كتعرفو العشي ( )46 :2013ىك :القدرة عمى فيـ الصكر كاألشكاؿ البصرية ,كتفسيرىا ,كتمييزىا,
كايجاد العالقات فيما بينيا ,كالتعبير عنيا بمغة كاضحة.
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 كتعرفو أحمد ( )31 :2016ىك :مجمكعة مف الميارات التي تشجع الطالب عمى التمييز البصرم
لممعمكمات العممية مف خالؿ دمج تصكراتيـ البصرية مع خبراتيـ المعرفية كترجمة الشكؿ البصرم إلى
لغة منطكقة أك مكتكبة.
 كيعرفو عمار كالقباني ( )25 :2011ىك :نمط مف أنماط التفكير يتضمف قدرة الفرد عمى التصكر
البصرم لألجساـ كاألشكاؿ في أكضاع مختمفة عف طريؽ تحكيالت بسيطة كمركبة مثؿ :االنعكاس,
كالدكراف ,كاالنتقاؿ.
 كيعرفو عبد المكلى ( )90 :2010ىك :منظكمة مف العمميات التي تترجـ قدرة المتعمـ في فصؿ الدراسة
عمى قراءة الشكؿ البصرم ,كتحكيؿ المغة البصرية التي يحمميا ذلؾ الشكؿ إلى لغة مكتكبة,
كاستخالص المعمكمات منو.
 طافش ( )43 :2011ىك :قدرة عقمية تستخدـ الصكر كاألشكاؿ اليندسية كالجداكؿ البيانية كتفسيرىا
كتحكليا مف لغة الرؤية كالمغة المرسكمة إلى لغة لفظية أك منطكقة أك مكتكبة كاستخالص النتائج
كالمعاني كالتبرير لممعمكمات منو مف أجؿ التكاصؿ مع اآلخريف.
 شعت ( )30 :2009ىك :نشاط أك ميارة عقمية تساعد االنساف في الحصكؿ عمى المعمكمات كتمثيميا
كتفسيرىا كادراكيا كحفظيا ثـ التعبير عنيا كعف أفكاره الخاصة بصريان أك لفظيان كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ
التكاصؿ مع اآلخريف.
عرؼ الباحثة التفكير البصرم بأنو" :نشاط عقمي ىادؼ يكجو قدرة الفرد عمى تفسير كترجمة األشكاؿ
كتُ ِّ
كالمجسمات اليندسية إلى دالالت لفظية مف خالؿ عدة ميارات :التعرؼ إلى الشكؿ البصرم ,تحميؿ الشكؿ
كيقاس بالدرجة التي
البصرم ,إدراؾ كربط العالقات في الشكؿ البصرم ,تفسير الغمكض في الشكؿ البصرمُ ,

تحصؿ عمييا الطالبة في االختبار المعد لذلؾ".
نشأة التفكير البصري:

نشأ التفكير البصرم مع بدء الخمؽ ,حيث يعد التفكير البصرم نكعان مف التدبر في ممككت اهلل سبحانو
حث اهلل تعالى عمى الرؤية ,كالتفكر ,كالتدبر ,كاعماؿ العقؿ في خمؽ اهلل تعالى ,فقد قاؿ سبحانو
كتعالى ,حيث ّ

كتعالى" :أكلـ يركا كيؼ يبدئ اهلل الخمؽ ثـ يعيده إف ذلؾ عمى اهلل يسير" (العنكبكت ,)19 ,كقاؿ تعالىَ " :وفًِ
أَ
ض آ ٌَ ٌ
ُون )( "(21الذاريات.)21-20 ,
ٌِن )َ ,(20وفًِ َأن ُفسِ ُك أم ۚ َأ َف ََل ُت أبصِ ر َ
ات ِّل ألمُوقِن َ
اْلرأ ِ
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ون
كخص اهلل سبحانو نعمة السمع كالبصر بالحديث بعد نعمة الخمؽ كاإليجاد حيث قاؿَ " :و هَّللا ُ َأ أخ َر َج ُكم مِّن ب ُُط ِ
ّ
ار َو أ َ
ُون َش أٌ ًئا َو َج َع َل َل ُكمُ ال هس أم َع َو أ َ
ُون )( "(78النحؿ.)78 ,
اْل أف ِئ َد َة ۚ َل َع هل ُك أم َت أش ُكر َ
ص َ
اْل أب َ
ُأ هم َها ِت ُك أم ََل َتعأ َلم َ
كعمى ىذا فإف التفكير البصرم يكجد بكجكد حاسة البصر لدل اإلنساف ,كينمك كيزيد بنمك عقمو ,كتكامؿ
حصؿ مف الصكر كاألشكاؿ ,ككردىا لعقمو لحفظيا كترجمتيا ,أما في حاؿ فقداف
خالياه ,كتزيد فعاليتو كمما
ّ

البصر فإف الكاقع يختمؼ عف كجكده ,فإما أف يككف كلد اإلنساف بدكف بصر فمو كضع يختمؼ عف الذم فقده

في طفكلتو أك شبابو أك كيكلتو (مشتيى.)21 :2010 ,
لقد نشأ ىذا النكع مف التفكير أساسان في مجاؿ الفف ,كقد أظيرت الدراسات أف ىناؾ عالقة كثيقة بيف
التفكير البصرم كالنجاح في مجاؿ الفف ,فعندما يرسـ الفناف لكحة ما فإنو يرسؿ رسالة ما عبر ىذه المكحة,
كعندما يعجب المشاىد بيا فيذا يعني بأنو قد فكر تفكي نار بصرينا كفيـ الرسالة المتضمنة بالمكحةMcclurg, ( .
.)1997 :257
كيؼ يعمؿ التفكير البصري:
يعتمد التفكير البصرم عمى األشكاؿ كالرسكمات كالصكر المعركضة في المكاقؼ كالعالقات الحقيقية
المتضمنة فييا حيث تقع تمؾ األشكاؿ كالرسكمات كالصكر بيف يدم المتعمـ ,كيحاكؿ أف يجد معنى لممضاميف
التي أمامو ,كبالتالي فإف مبدأ التفكير البصرم بسيط جدان كتطبيؽ مككناتو يتـ بقكة في كسط ديناميكي فعاؿ ,مما
ال ىندسية لجعؿ التفكير الحالي
يؤدم إلى تفكير أفضؿ حيث يتـ التفكير البصرم بمساعدة أدكات تأخذ أشك ن
كاضح ,مقدمة بطرؽ عرض مرنة تساعدنا عمى العمؿ بأفكارنا عمى نحك خالؽ ينشط لدينا تصكرات جديدة,
كيحقؽ أىداؼ محددة مف قبؿ تؤدم لتفكير أفضؿ مف خالؿ استخداـ المخططات االنسيابية كالخطكط الزمنية
كالصكر كاألفالـ كالتصكرات ,فعند رؤية لكحة قؼ يحدث لدل السائؽ نكع مف التصبر مف خالؿ الرسـ فيتكقؼ
رغـ عدـ كجكد كممة قؼ (ميدم.)30 :2006 ,
عمميات التفكير البصري:
حدد أحمد كعبد الكريـ ( )542 :2001عمميتيف أساسيتيف يعتد عمييما التفكير البصرم ,ىما:
 اإلبصار :باستخداـ حاسة البصر لتعريؼ كتحديد مكاف األشياء كفيميا كتكجيو الفرد لما حكلو في العالـ
المحيط.
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 التخيؿ :كىي عممية تككيف الصكر الجديدة عف طريؽ تدكير كاعادة استخداـ الخبرات الماضية
كالتخيالت العقمية ,كذلؾ في غياب المثيرات البصرية كحفظيا في عيف العقؿ ,فاإلبصار كالتخيؿ ىما
أساس العمميات المعرفية باستخداـ ميارات خاصة في المخ تعتمد عمى ذاكرتنا لمخبرة السابقة ,حيث
يقكـ جياز االبصار (العيف ) كالعقؿ بتحكيؿ اإلشارات مف العيف إلى ثالثة مككنات لمتخيؿ ىي:
النمذجة ,المكف ,الحركة.
كيسبؽ التفكير البصرم التخيؿ البصرم ,حيث يعتمد التفكير البصرم عمى األشكاؿ كالرسكمات كالصكر
المعركضة في المكاقؼ كالعالقات الحقيقية المتضمنة فييا ,حيث تقع تمؾ األشكاؿ كالرسكمات كالصكر بيف يدم
المتعمـ كيحاكؿ أف يحدد معنى لممضاميف التي أمامو ,أما التخيؿ فيك نكع مف التصكر لممكاقؼ ككضع اقتراحات
لسد الفجكات كالتخمص مف الغمكض الذم يحيط بالمكقؼ ,حيث يستخدـ المتعمـ إمكانياتو المتكفرة لديو مف
نظريات كقكانيف كمفاىيـ لتحقيؽ أىداؼ المكقؼ أك التخمص مف الغمكض أك حؿ المشكمة المعركضة (عفانة,
.)10 :2001
طرؽ التفكير البصري:
ىناؾ ثالثة طرائؽ لمتفكير البصرم كما حددىا ميدم ( )26 :2006فيما يمي:
 التفكير مف خالؿ األجساـ مف حكلنا.
 التفكير بالتخيؿ مف خالؿ قراءة كتاب.
 التفكير بالكتابة أك الرسـ.
فالبشر غير فاقدم البصر عندىـ الكثير مف الميارات المختمفة التي ترتبط باألنكاع الثالثة لمتفكير البصرم,
فعمى سبيؿ المثاؿ قد يككف المصكر فعاالن تمثيؿ رأيو عمى عرض الشكؿ أك النمكذج البصرم ,في حيف نجد أف
الفناف أكثر قدرة عمى ترجمة ممخص يتخيمو إلى نقاش يحمؿ المعنى عمى نحك رمزم ,تتطمب تمؾ األمثمة
التفاعؿ بيف أنكاع التفكير البصرم الثالثة.
أدوات التفكير البصري:
يمكف اعتبار كؿ شيء يمكف رؤيتو بالعيف المجردة كيككف لو داللة كمعنى عند االنساف أنو مف أدكات
التفكير البصرم مثؿ:
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 الصكر :تعتبر الصكر مف أىـ سمات ىذا العصر ,فمقد ىيمنت الصكرة عمى جميع المجاالت المعرفية
كالثقافية كاإلعالمية ,كالصكرة ليست أم انر مستجدان في التاريخ اإلنساني ,كانما تحكلت مف اليامش إلى
المركز ,كمف الحضكر الجزئي إلى مكقع الييمنة كالسيادة عمى غيرىا مف العناصر كاألدكات المعرفية
كالثقافية كاإلعالمية.
 الرمكز كاإلشارات :فالحركؼ المغكية ,كالرمكز الرياضية كالكيميائية كغيرىا ,باإلضافة إلى اإلشارات
المختمفة تمثؿ أدكاتنا لمتفكير البصرم.
 الرسكمات التخطيطية كالبيانية :إف مف أىـ الطرؽ إليصاؿ المعمكمات الكمية كالتعبير عنيا ,كالمقارنة
بينيا ىك استخداـ الرسكمات التخطيطية كالبيانية ,فيي تنقؿ مقدا انر كبي انر مف المعمكمات إلى اإلنساف
بسيكلة كيسر ,كتتيح لو تمثيؿ المقادير الكمية المختمفة دكف إيجاد أم صعكبة في ذلؾ.
 األشكاؿ اليندسية :حيث تتجمع الخطكط المستقيمة أك المنحنية مع بعضيا البعض لتككيف الشكؿ
اليندسي ,كيخضع بناء الشكؿ لعمميات مف التفكير الذىني كالبصرم لتنظيـ مفرداتو مف خطكط
كمساحات كألكاف كفراغات بشكؿ يصنع نسقنا ذا معنى يمكف لمدماغ ترجمتو كالتعرؼ عمى مدلكالتو.
 المجسمات ثالثية األبعاد :فاألشياء غير المرسكمة كالتي يراىا اإلنساف باألبعاد الثالثة (الطكؿ,
كالعرض ,كاالرتفاع) كالتي تسمى ثالثية األبعاد  3Dتعتبر أحد أدكات التفكير البصرم ,كىي مف أكثر
األدكات البصرية انتشا نار ,فأغمب ما يحيط باإلنساف يراه مجسمنا كىك ذك معنى كيحمؿ داللة عنده (أبك
زايدة.)61 :2013 ,
ميارات التفكير البصري:
لقد تعددت كتنكعت ميارات التفكير البصرم ,فيي تختمؼ مف دراسة إلى أخرل كمف مادة تعميمية إلى
أخرل ,فدراسة ميدم ( )25 :2006ذكرت أف ميارات التفكير البصرم ىي:
 -1ميارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفو كتتحقؽ بالقدرة عمى تحديد أبعاد كطبيعة الشكؿ المعركض.
 -2ميارة تحميؿ الشكؿ كتتحقؽ بالقدرة عمى رؤية العالقات في الشكؿ كتحدد خصائص تمؾ العالقات
كتصنيفيا.
 -3ميارة ربط العالقات في الشكؿ كتتحقؽ بالقدرة عمى الربط بيف عناصر العالقات في الشكؿ كايجاد
التكافقات بينيا كالمغالطات فييا.
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 -4ميارة إدراؾ كتفسير الغمكض كتتحقؽ بالقدرة عمى تكضيح الفجكات كالمغالطات في العالقات كالتقرب
بينيا.
 -5ميارة استخالص المعاني كتتحقؽ بالقدرة عمى استنتاج معاني جديدة كالتكصؿ إلى مفاىيـ كمبادئ
عممية مف خالؿ الشكؿ المعركض مع مراعاة تضمف ىذه الخطكة الخطكات السابقة إذ أف ىذه الخطكة
ىي محصمة الخطكات الخمس السابقة.
كمف خالؿ اطالع الباحثة عمى األدب التربكم الخاص بالتفكير البصرم ,خاصة دراسة أحمد(,)2016
الديب( )2015األسمر( ,)2014أبك زايدة( )2013قامت الباحثة باقتراح مجمكعة مف ميارات التفكير البصرم
كالتي رأت مناسبتيا لمكحدة المختارة ,كيمكف تنميتيا باستخداـ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hكىي:
جدوؿ ( :)2-2قائمة ميارات التفكير البصري
الميارة

التعريؼ االجرائي

التعرؼ عمى الشكؿ البصرم

قدرة الطالب عمى معرفة الشكؿ المعركض ك تحديد أبعاده ك طبيعتو ك تمييزه عف األشكاؿ
األخرل.

تحميؿ الشكؿ البصرم

قدرة الطالب عمى التركيز في التفاصيؿ الدقيقة لمشكؿ اليندسي ك االىتماـ بالبيانات الجزئية
ك الكمية ك القدرة عمى تجزئة الشكؿ البصرم إلى مككناتو األساسية.

إدراؾ ك ربط العالقات في الشكؿ

قدرة الطالب عمى الربط بيف العالقات داخؿ الشكؿ اليندسي ك ادراؾ العالقات المكانية ك

البصرم

القدرة عمى تحديد مكقع كؿ جزء مف الشكؿ عمى الشكؿ البصرم

تفسير الغمكض في الشكؿ

قدرة الطالب عمى تفسير المعمكمات المتضمنة في الشكؿ البصرم كالقدرة عمى تكضيح

البصرم

الفجكات ك المغالطات في العالقات ك التقريب بينيا.

مميزات التفكير البصري:
يرم ميدم ( )27 :2006أف ىناؾ عدة مميزات لمتفكير البصرم كىي:
 يحسف مف نكعية التعمـ كيسرع مف التفاعؿ بيف الطمبة.
 يزيد مف االلزاـ بيف الطمبة.
 يدعـ طرؽ جديدة لتبادؿ األفكار.
 يسيؿ مف إدارة المكقؼ التعميمي.
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 يساىـ في حؿ القضايا العالقة بتكفير العديد مف خيارات الحؿ ليا
 يعمؽ التفكير كبناء منظكرات جديدة.
 ينمي ميارات حؿ المشكالت لدل الطمبة.
كتضيؼ الكحمكت ()48 :2012
 يناسب كافة المراحؿ الدراسية مف رياض األطفاؿ كحتى التعميـ الجامعي.
 قد يعكس البنية أك الحصيمة المعرفية لدل المتعمـ.
 يعمؿ عمى بقاء أثر التعمـ في الذاكرة لفترة أطكؿ.
 يساعد عمى إدراؾ البيئة المحيطة بسيكلة كيسر.
مما سبؽ ترل الباحثة أف التفكير البصرم:
 يساعد المتعمـ عمى تخزيف ما يراه في الذاكرة طكيمة المدل.
 يساعد المتعمـ عمى اكتساب قدرة التعمـ الذاتي ,كيساعده في الحصكؿ عمى المعمكمات كمعالجتيا
كتخزينيا كمف ثـ استرجاعيا بصرينا أك لفظينا.
 يزيد مف فاعمية كايجابية الطالب لمتعمـ ألنو يخاطب أكثر مف حاسة ,مما يساعد عمى تنمية اإلبداع
لدييـ.
 ينمي حب الطمبة لدركس اليندسة ,مما يزيد مف اىتمامو بمالحظة المسافات كالحجكـ كالمساحات؛ ألف
عرض األشكاؿ كالمجسمات اليندسية بصكرة مناسبة يساعد في تيسير الفيـ عمى المتعمميف.
أساليب تنمية التفكير البصري:
استراتيجيات التفكير البصرم ىي األساليب المختمفة لتنمية التفكير البصرم ,كتتعمؽ بممارسة المتعمـ لبعض
األنشطة التعميمية ,كالفكرة األساسية في استراتيجيات التفكير البصرم ىي قدرة المتعمـ عمى قراءة الصكرة كفيـ
ما تحممو مف معنى (عمار كالقباني ,)36-35 :2011 ,كتتضمف أىداؼ استراتيجيات التفكير البصرم تطكير
ميارات االتصاؿ كميارات التفكير االبداعي كالمنطقي كاألكثر مف ذلؾ أنو يكسب الطمبة الثقة في التعامؿ مع
التعقيدات كالغمكض كتنكع اآلراء ( ميدم ,)31 :2006,كىناؾ عدد مف األساليب المختمفة الداعمة لتنمية
التفكير البصرم ,كجميعيا تعتمد عمى ممارسة التمميذ لبعض األنشطة التعميمية ,ىذه األنشطة حددتيا محمد
( ) 35-33 :2004فيما يمي:
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 انشطة طي الكرؽ.
 أنشطة المكعب.
 أنشطة أعكاد الثقاب.
 أنشطة الرسكـ البيانية :كتككف مف خالؿ ممارسة التالميذ لمعديد كـ األنشطة الخاصة بالرسكـ البيانية
بمختمؼ أنكاعيا ,كيمكف أف يتدرب الطالب عمى التفكير البصرم كيتمكنكا مف قراءتيا كاجراء اتصاؿ
بصرم بالمعمكمات المتضمنة فييا كاالستجابة لما قرأكه بطريقة تحميمية.
كتحدد أحمد كعبد الكريـ ( )526-525 :2001أف طرؽ تنمية التفكير البصرم تككف مف خالؿ:
 تصميـ جداكؿ كصكر كنماذج.
 رسكمات بيانية كخرائط.
 أنشطة فيديك كعمؿ شرائح كعرضيا.
كتشير األسمر ( )50-49 :2014إلى بعض أساليب تنمية التفكير البصرم كىي:
 تنكيع الكسائؿ التعميمية المستخدمة في التدريس ,كبشكؿ خاص الصكر كالخرائط كاألشكاؿ البيانية كأفالـ
الفيديك كالكسائط التعميمية المختمفة.
 استخداـ طرائؽ تدريس تنمي الخياؿ كالتفكير البصرم لدل التالميذ مثؿ العصؼ الذىني ,التخيؿ
العممي ,خرائط المفاىيـ ,الخرائط الذىنية كغيرىا.
 تضميف المناىج الدراسية مكضكعات لتنمية التفكير البصرم ,مثؿ المشكالت التي تتطمب إعماؿ
الخياؿ ,كالمكاضيع ذات النياية المفتكحة ,كأف تحتكم الكتب الدراسية عمى العديد مف الصكر العممية
كاألشكاؿ كالرسكـ التكضيحية.
 التركيز عمى المثيرات البصرية عند تقكيـ أداء الطالب.
 خمؽ بيئة تعميمية تساعد عمى تنمية التفكير البصرم عند الطالب.
التفكير البصري والمنياج المدرسي:
يرل الكثير مف العمماء أف استخداـ المدخؿ البصرم في التعميـ الصفي يعد أم انر ميمان ,كذلؾ عمى
اعتبار أف المدخؿ البصرم استراتيجية مؤثرة في فيـ المضاميف العممية ,فالتفكير البصرم لو فعالية كبيرة في
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أف عرض الرسكمات كالنماذج كاألشكاؿ بصكرة مكثفة ضمف المقررات الدراسية
مجالي الرياضيات كالفيزياء ,إذ ّ
تسيؿ عمى الطالب االستيعاب ,كبالتالي يحسف إنجازاتيـ كأدائيـ في تمؾ المقررات(عبيد كعفانة.)44 :2003 ,

كتؤكد الباحثة عمى أف التفكير البصرم ُيعد مف أىـ أنكاع التفكير التي تكظؼ في تعميـ الرياضيات

بشكؿ عاـ ,كتعميـ كحدة اليندسة بشكؿ خاص ,حيث أف إمعاف النظر في األشكاؿ اليندسية كالرسكمات كالصكر
التعميمية يكجو الطالب لمتعرؼ إلييا ,مما يساعدىـ في تحميؿ الشكؿ إلى جزيئاتو كمككناتو األصمية ,مما
يمكنيـ مف إدراؾ العالقات المكانية ك تحديد مكاقع األجزاء عمى الرسـ ,مما يساعدىـ في تفسير المعمكمات
كتكضيح الفجكات في الشكؿ البصرم.
كخالصة القكؿ كبعد عرض محاكر الدراسة ,كىي ما كراء المعرفة ,مفيكميا ,كمككناتيا ,كاستراتيجياتيا,
كعناصرىا ,كأىميتيا ,استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hكمفيكميا ,كخطكاتيا ,كمميزاتيا ,التفكير البصرم
مفيكمو ,كنشأتو ,كعممياتو ,كأدكاتو ,كمياراتو ,كمميزاتو ,كأساليب تنميتو ,يتبيف لمباحثة أف ىناؾ عالقة تربط بيف
تمؾ المحاكر بعضيا ببعض ,فاستراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hتسيـ في تنظيـ تفكير الطالب بخطكات
مرتبة كمنظمة كذلؾ بسب تتابع كتسمسؿ خطكات االستراتيجية حيث يتـ تقديـ المادة العممية بشكؿ منظـ في
خطكاتيا المختمفة مما ينعكس عمى تنظيـ تفكير الطمبة ,كما أف الصكرة المرئية التي تقدميا االستراتيجية
المقدمة أماـ الطمبة تُسيـ في تنمية التفكير البصرم مف خالؿ تعامؿ الطالب مع األدكات كاألشكاؿ
لممعمكمات ُ
اليندسية كالمجسمات بشكؿ مباشر.
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الفصل الثالث
الدراســات الســابقة
 أوالَ :دراسات تتعلق باستراتيجية ( )K.W.Lواستراتيجية ()K.W.L.H
 ثانياً :دراسات تتعلق بالتفكير البصري

المحور األوؿ :دراسات تناولت استراتيجية ( )K.W.Lو استراتيجية (:)K.W.L.H
 .1دراسة البموي ()2016
ىدفت إلى الكشؼ عف أثر التدريس باستخداـ استراتيجية ( )K.W.Lعمى تحصيؿ طالب التخصصات

النظرية بكمية العمكـ كاآلداب بالعال في مادة تطبيقات إحصائية في العمكـ االنسانية في المدينة المنكرة ,كلتحقيؽ
ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )44طالبان؛ حيث قسمت

عينة الدراسة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا ( )22طالب كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )22طالب,
كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحث اختبار تحصيمي ,كقد استخدـ الباحث اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف

لتحميؿ النتائج ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ
البعدم لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية .

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخداـ ىذا النكع مف االستراتيجيات عند تنفيذ

المحاضرات التي يقكمكا بتقديميا لمطالب .
 .2دراسة السبيعي ()2016

ىدفت إلى معرفة فاعمية التدريس باستراتيجية ( )K.W.Lفي تصكيب أنماط الفيـ الخطأ في بعض

مفاىيـ مقرر الحاسب اآللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في محافظة الخرج بالمممكة العربية السعكدية,

كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبة مف
طالبات الصؼ األكؿ الثانكم مف مدرسة اليياثـ الثانكية بمحافظة الخرج ,بكاقع ( )30طالبة كمجمكعة ضابطة

ك( ) 30طالبة كمجمكعة تجريبية ,كقد تـ إعداد اختبار المفاىيـ كأداة لمدراسة ,كقد تـ استخداـ اختبار ()Z
كاختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,مربع إيتا لحساب حجـ األثر ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة
الضابطة في التطبيؽ البعدم لالختبار.

 فاعمية استخداـ استراتيجية ( )K.W.Lفي تصكيب أنماط الفيـ الخطأ في بعض مفاىيـ مقرر الحاسب
اآللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم.
كعميو أكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات تدريبية لممعممات عمى استخداـ استراتيجيات حديثة كاستراتيجيات ما

كراء المعرفة كمنيا استراتيجية (.)K.W.L

 .3دراسة زوىور وآخروف ()Zouhor & Others' ,6102
ىدفت إلى فحص أثر استراتيجية ( )K.W.Lعمى طمبة المدرسة االبتدائية في تحصيؿ مادة الفيزياء كما

كراء المعرفة في مدينة صربيا ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج اإلحصائي الكصفي ,حيث تككنت
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عينة الدراسة مف ( )101مف طمبة الصؼ السادس االبتدائي مف كال الجنسيف ( )47ذككر ك( )54إناث قسمكا
إلى أربع أقساـ مختمفة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة في اختبار قبمي -بعدم في مادة الفيزياء كاستبياف عف ما كراء

المعرفة ,كقد تـ معالجة النتائج إحصائينا باستخداـ اختبار  t-testباستخداـ عينات مستقمة كغير مستقمة ,كقد
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبار القبمي كالبعدم لدل الطمبة الذيف تـ تدريسيـ
باستخداـ استراتيجية (.)K.W.L

 أثبتت الدراسة األثر الكاضح الستراتيجية ( )K.W.Lفي تدريس الفيزياء.
 .4دراسة مبسمط ()2016

ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى استخداـ استراتيجية  K-W-Lفي تحصيؿ طمبة الصؼ
الخامس األساسي في ميارة القراءة كاتجاىاتيـ نحك تعمميا في المدارس الحككمية في محافظة نابمس ,كلتحقيؽ
ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )61طالبة مف

مدرسة ياسر ع رفات األساسية كتـ تقسيميف إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد

الباحثة اختبا نار تحصيمينا كمقياس لالتجاه ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :تحميؿ
التبايف األحادم كاختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات نحك تعمـ القراءة لطالبات
الصؼ الخامس األساسي.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة عقد دكرات تدريبية لممعمميف مف أجؿ تطبيؽ مثؿ ىذه االستراتيجيات الحديثة
بسيكلة كيسر.
 .5دراسة محمد ()2016
ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية بناء المعنى( )K.W.L.Plusفي تنمية ميارات التفكير الناقد

كالمثابرة في مادة العمكـ لدل تالمذة الصؼ الرابع األساسي في سكريا ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت

الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )98تمميذ كتمميذة مف تالمذة الصؼ الرابع
األساسي في مدرسة الصالة الرياضية مف مدينة طرطكس ,حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف؛ مجمكعة

ضابطة كعددىا ( )49تمميذ ك تمميذة كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )49تمميذ كتمميذة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة
بإعداد الباحثة مقياس يف أحدىما لميارات التفكير الناقد كاآلخر لممثابرة ,كقد استخدمت الباحثة اختبار (ت)
لعينتيف مستقمتيف لتحميؿ النتائج  ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 استراتيجية بناء المعنى ساعدت عمى تنمية ميارات التفكير الناقد كالمثابرة في مادة العمكـ لدل تالمذة
الصؼ الرابع األساسي.
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 كجكد عالقة ارتباطية قكية كطردية كدالة إحصائيان بيف درجات تالمذة المجمكعة التجريبية عمى مقياس
ميارات التفكير الناقد ,كدرجاتيـ عمى مقياس المثابرة.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة استخداـ استراتيجية بناء المعنى في تعميـ العمكـ مف قبؿ معممي الصؼ بصفة

عامة ,كمعممي العمكـ بخاصة.

 .6دراسة فرومفيثاؾ ()Phromphithak,2015
ىدفت إلى دراسة أثر استخداـ استراتيجية ( )K.W.Lعمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في مادة

الرياضيات كتقييـ اتجاه الطمبة نحك االستراتيجية في مدينة تايمند ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج

الكمي–كيفي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )40طالب مف طمبة الطؼ العاشر في مدرسة ىكر كانج بانككؾ

في تايمند ,كقد تمثمت أدكات الدراسة في خطط عمؿ ,اختبار تحصيمي ,استبياف ,كتـ تحميؿ النتائج باستخداـ

اختبار  t-testلمعينة الكاحدة ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:
 استراتيجية ( )K.W.Lفعالة في تطكير فيـ الطمبة لممفاىيـ الرياضية.

 استراتيجية ( )K.W.Lعممت عمى تطكير قدرات الطمبة لحؿ المشكالت الرياضية كتطكير التحصيؿ
لدييـ.

 كاف ىناؾ اتجاىات إيجابية لدل الطمبة بخصكص استخداـ استراتيجية (.)K.W.L
 .7دراسة أبو صفر ( ) 2014

ىدفت إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجيتي دكرة التعمـ الخماسية ( )5E'sكالجدكؿ الذاتي ( )K.W.Lفي

تنمية ميارة حؿ المسألة الرياضية لدل طمبة الصؼ الثامف بمحافظات غزة ,كقد اتبعت الباحثة المنيج شبو
التجريبي حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قصدية كتككنت العينة مف ( )94طالبة مف طالبات الصؼ الثامف
األساسي ,حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى ثالث مجمكعات ,مجمكعة التجريبية األكلى عددىا ( )32طالبة

درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية( )5E'sكالمجمكعة التجريبية الثانية عددىا ( )32طالبة درست

باستراتيجية ( )K.W.Lكمجمكعة ضابطة عددىا ( )30طالبة درست بالطريقة التقميدية ,كقد استخدمت الباحثة
اختبار ميارة حؿ المسألة الرياضية كتـ استخداـ األسمكب االحصائي  t-testلحساب داللة الفركؽ بيف

المجمكعات ,كمربع إيتا لقياس حجـ األثر ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد فرؽ داؿ احصائينا بيف طالبات المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية دكرة التعمـ الخماسية

( )5E'sكالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارة حؿ المسألة الرياضية لصالح
المجمكعة التجريبية.

 كجكد فرؽ داؿ احصائيان بيف طالبات المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية الجدكؿ الذاتي

( ) K.W.Lكطالبات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارة حؿ المسألة الرياضية
لصالح المجمكعة التجريبية.
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 عدـ كجكد فرؽ ذك داللة احصائية بيف طالبات المجمكعة التجريبية األكلى كطالبات المجمكعة التجريبية
الثانية في التطبيؽ البعدم الختبار ميارة حؿ المسألة الرياضية ,كأكصت الدراسة بضركرة تشجيع

معممي الرياضيات عمى استخداـ كؿ مف استراتيجية دكرة التعمـ الخماسية( )5E'sكاستراتيجية الجدكؿ

الذاتي ( )K.W.Lلتحقيؽ العديد مف األىداؼ التربكية.

 .8دراسة أبو خوصة ( ) 2014

ىدفت إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجيتي (  ) K.W.L.Hكالمخططات المفاىيمية في تنمية ميارات

التفكير في التكنكلكجيا لدل طمبة الصؼ الحادم عشر في محافظة غزة ,كقد اتبع الباحث المنيج التجريبي,

حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة قصدية مف ( )75طالبان مف طالب الصؼ الحادم عشر عممي بمدرسة

شيداء الزيتكف ,كقد تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى ثالث مجمكعات :المجمكعة التجريبية األكلى درست باستخداـ

استراتيجية (  ) K.W.L.Hكالمجمكعة التجريبية الثانية درست باستخداـ استراتيجية المخططات المفاىيمية,
كالمجمكعة الثالثة ضابطة درست بالطريقة التقميدية كقد استخدـ الباحث اختبار لقياس ميارات التفكير في

التكنكلكجيا ,كتـ تحميؿ النتائج باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم كاختبار (شيفو) لمعرفة اتجاه الفركؽ,
ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة احصائينا بيف متكسط درجات طالب المجمكعات الثالث في اختبار ميارات التفكير في

التكنكلكجيا البعدم لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية ( ,)K.W.L.Hكبيف
المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ المخططات المفاىيمية كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة

التجريبية.

كأكصت الدراسة بضركرة ممارسة الطمبة الستراتيجيات ما كراء المعرفة بصفة عامة كاستراتيجية ()K.W.L.H
بصفة خاصة.
 .9دراسة الرويس ()2013
ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية التدريس باستخداـ استراتيجية  K.W.Lفي تحصيؿ طالبات جامعة

سمماف بف عبد العزيز في مقررات المناىج كطرؽ التدريس في المممكة العربية السعكدية ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه

الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )64طالبة مف طالبات مقررات
المناىج كطرؽ التدريس تـ اختيارىف بصكرة عشكائية مف طالبات جامعة سمماف بف عبد العزيز بالخرج ,كقد
تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة اختبار تحصيمي ,كقد استخدمت الباحثة اختبار (ت) لعينيتيف مستقمتيف

لتحميؿ النتائج ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ
البعدم لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية.
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دراسة جواد وعباس ()2013

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير العممي

لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء في العراؽ ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت

الباحثتاف المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )68طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتكسط مف

متكسطة المركج بمحافظة بابؿ بالعراؽ؛ حيث انقسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا

( )34طالبة كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )34طالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثتاف اختبار ميارات
التفكير العممي ,كقد استخدمت الباحثتاف اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف لتحميؿ النتائج ,ككاف مف بيف نتائج

الدراسة ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
االختبار البعدم لميارات التفكير العممي لصالح المجمكعة التجريبية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تشجيع مدرسات الفيزياء عمى اعتماد استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي

التدريس ألنيا تمكف الطالبات مف تكظيؼ مياراتيا في تكجيو عمميات التفكير كالتعمـ.
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دراسة محمد ()2013

ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية  K.W.Lفي تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ الدراسي

لطالب الصؼ السادس األساسي بمنطقة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ

الباحث المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )104طالبنا كطالبة مف طالب الصؼ السادس

األساسي بمنطقة الشارقة التعميمية/الشرقية ,كزعت العينة عمى أربع مجمكعات؛ مجمكعتيف ذككر (تجريبية ك

ضابطة) بمغ عددىا ( )50طالبان ,كمجمكعتيف لإلناث (تجريبية ك ضابطة) بمغ عددىا ( )54طالبة  ,كقد تمثمت
أدكات الدراسة بإعداد الباحث اختبار تحصيمي ,كقد استخدـ الباحث اختبار (ت) لتحميؿ النتائج ,ككاف مف بيف

نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائينا في التحصيؿ الدراسي لكؿ مف الطمبة كالطالبات تعزل إلى طريقة التدريس
استراتيجية ) )K.W.Lكالطريقة التقميدية ككاف الفرؽ لصالح الذيف درسكا باستراتيجية ).)K.W.L

 تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط التحصيؿ الدراسي لطمبة كطالبات الصؼ السادس األساسي تعزل
لمتغير الجنس.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة ممارسة الطمبة الستراتيجيات ما كراء المعرفة بصفة عامة ,كاستراتيجية K.W.L
بصفة خاصة ,كتعرؼ كيفية استخداميا كفائدتيا في رفع تحصيميـ الدراسي.
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دراسة أبو سمطاف () 2012

ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية ( )K.W.Lفي تنمية المفاىيـ كالتفكير المنطقي في

الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ,استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,حيث تـ اختيار

المدرسة بصكرة قصدية لتككف ميدانان لمدراسة ,كتككنت عينة الدراسة مف شعبتيف دراسيتيف بمغ عددىما ()76

طالبة حيث تـ اختيار احد الشعبتيف عشكائيا لتككف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ است ارتيجية

( ) K.W.Lكاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية ,كقد تأكدت الباحثة مف تكافؤ المجمكعتيف مف حيث

العمر الزمني كالتحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات كاالختبار القبمي ,قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالتي

تمثمت في أداة تحميؿ المحتكل ,اختبار المفاىيـ الرياضية ,كاختبار التفكير المنطقي ,كقد قامت الباحثة باستخداـ
اختبار( ت) لعينتيف مستقمتيف لقياس الفركؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف ,كمربع إيتا لقياس حجـ

تأثير استراتيجية ( )K.W.Lفي تنمية المفاىيـ الرياضية كالتفكير المنطقي ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:
 كجكد فرؽ في ا لقياس البعدم الختبار المفاىيـ الرياضية كالقياس البعدم الختبار التفكير المنطقي
لصالح المجمكعة التجريبية.

كقد أكصت الباحثة بضركرة االىتماـ باستراتيجيات ما كراء المعرفة كخصكصان استراتيجية ( ,)K.W.Lكالعمؿ
عمى تدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ استراتيجيات ما ك ارء المعرفة في تدريس الرياضيات.
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دراسة الصعيدي ()2012

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة (استراتيجية التساؤؿ

الذاتي–استراتيجية التفكير بصكت ٍ
عاؿ–استراتيجية بناء المعنى  (K.W.Lفي تدريس الرياضيات عمى تنمية
ميارات الترابطات الرياضية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية بمصر ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث
المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدرسة بالؿ بف رباح اإلعدادية
بمحافظة القميكبية (مصر)؛ حيث انقسمت عيمة الدراسة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا ( )65تمميذ

كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )65تمميذ ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحث اختبار ميارات الترابطات
الرياضية ,كقد استخدـ الباحث اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف لتحميؿ النتائج ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما

يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الترابطات الرياضية لصالح المجمكعة التجريبية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تكجيو أنظار معممي الرياضيات إلى االىتماـ باستخداـ استراتيجيات ما كراء

المعرفة ,حيث يكجد بيا عدد مف الخطكات اإلجرائية التي يمكف تكظيفيا بفاعمية داخؿ محتكل الرياضيات ,كذلؾ
مف أجؿ تنمية ميارات الترابطات الرياضية.
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دراسة رسوانتو وآخروف () Riswanto @ etal, 6106

ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية ( )K.W.Lكمدل فعاليتيا في تطكير ميارة القراءة

كتحصيميا في تع ميـ المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية في إندكنيسيا ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة تـ استخداـ المنيج

التجريبي الكيفي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )40طالب مف طمبة الصؼ الثامف قسمكا إلى ( )20طالب

مجمكعة تجريبية ك( )20طالب مجمكعة ضابطة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة مف اختبار قبمي– بعدم كاختبار
اختيار مف متعدد ,تـ معالجة البيانات اإلحصائية باستخداـ اختبار  ,t-testكقد أظيرت نتائج الدراسة مدل

فعالية استراتيجية ( )K.W.Lفي تطكير ميارة القراءة .
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دراسة عراـ ()2012

ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية ( )K.W.Lعمى اكتساب المفاىيـ كميارات التفكير الناقد في
العمكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة ,كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى

عينة قصدية مف ( )97طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في مدرسة عيمبكف األساسية المشتركة بمدينة

خانيكنس ,كحيث تـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية عددىا ( )48طالبة درست باستراتيجية

( ,)K.W.Lكاألخرل ضابطة عددىا ( )49طالبة درست بالطريقة التقميدية ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد
الباحثة اختبا نار لممفاىيـ كآخر لميارات التفكير الناقد ,حيث استخدمت الباحثة اختبار  t-testلقياس الفركؽ بيف
درجات طالبات المجكعتيف التجريبية كالضابطة ,كأسفرت النتائج عف:

 كجكد فركؽ بيف المجمكعتيف في اختبار المفاىيـ كاختبار ميارات التفكير الناقد لصالح المجمكعة
التجريبية.

كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بممارسة الطمبة الستراتيجيات ما كراء المعرفة بصفة عامة كاستراتيجية
 K.W.Lبصفة خاصة.
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دراسة العزاوي ,ناصر()2011

ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر التدريس باستخداـ استراتيجية  K.W.Lفي التحصيؿ الدراسي لدل طمبة المرحمة

الثالثة بقسـ الرياضيات بمادة المناىج كطرائؽ التدريس في كمية التربية/الجامعة المستنصرية بالعراؽ ,كلتحقيؽ
ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )40طالبان مف طالب

المرحمة الثالثة–قسـ الرياضيات حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا ( )20طالبان
كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )20طالبان ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثاف اختبار تحصيمي ,كقد تـ
استخداـ اختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف لتحميؿ النتائج ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:
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 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ

البعدم لالختبار التحصيمي عند مستكيات التفكير العميا كمستكيات التفكير الدنيا لصالح المجمكعة

التجريبية.

 فاعمية استخداـ استراتيجية  K.W.Lفي التحصيؿ كتنمية الدافعية لإلنجاز.
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دراسة سيربوناـ وتايراخاـ ()Siribunnam & Tayrakham,2009

ىدفت إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ ( )7 E'sك K.W.Lكالطريقة االعتيادية في تنمية التفكير التحميمي

كالتحصيؿ العممي كاالتجاىات نحك تعمـ الكيمياء لدل طالب الصؼ الخامس بتايالند ,كاستخدـ الباحثاف المنيج

التجريبي القائـ عمى تصميـ ثالث مجمكعات؛ مجمكعتيف تجريبيتيف ,كمجمكعة ضابطة مع اختبار قبمي بعدم

حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )154طالبان ,تـ اختيارىا بطريقة عشكائية عنقكدية ,كتكزيعيـ عمى مجمكعات

الدراسة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة في اختبار التفكير التحميمي ,اختبار تحصيمي ,مقياس االتجاه نحك تعمـ

الكيمياء ,كتـ استخداـ اختبار (ت) كاختبار (ؼ) ,كتحميؿ التبايف األحادم ,ككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت

إلييا الدراسة فعالية ( )7 E'sك K.W.Lفي تنمية التفكير التحميمي كالتحصيؿ العممي ,كعميو أكصت الدراسة
بضركرة دعـ المعمميف في تطبيؽ نمكذج ( )7 E'sكطريقة  K.W.Lفي التدريس.
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دراسة البركاتي ()2008

ىدفت إلى معرفة أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة كالقبعات الست ك( )K.W.Lفي

التحصيؿ كالتكاصؿ كالترابط الرياضي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط بمدينة مكة المكرمة ,كلتحقيؽ ىدؼ

ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة ( )95طالبة ,جرل تكزيعيف عشكائيان

عمى أربع مجمكع ات؛ ثالث منيا تجريبية كالرابعة ضابطة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة اختبار
تحصيمي ,اختبار لقياس ميارتي التكاصؿ كالترابط الرياضي ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية

لتحميؿ النتائج :اختبار تحميؿ التبايف المصاحب ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان ,كتفكؽ كؿ مف المجمكعات التجريبية الثالث عمى المجمكعة الضابطة في
اختبار التحصيؿ كاختبار التكاصؿ كالترابط الرياضي.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تدريب المعممات عمى استخداـ استراتيجيات الذكاء المتعددة كالقبعات الست
ك(.)K.W.L
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دراسة ستاىؿ ()Stahel ,6112

ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ ثالث استراتيجيات تدريسية كىـ (التفكير المكجو K.W.L ,كالصكر

المتحركة) عمى قراءة كفيـ العمكـ لدل تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي بنيكيكرؾ ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة تـ

استخداـ المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )32تمميذان مف تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي بإحدل

المدارس في كالية نيكيكرؾ ,حيث قسمت العينة إل ى أربع مجمكعات؛ مجمكعة تجريبية أكلى درست باستخداـ
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استراتيجية التفكير المكجو ,كمجمكعة تجريبية ثانية درست باستخداـ استراتيجية  ,K.W.Lكمجمكعة تجريبية
ثالثة درست باستخداـ الصكر المتحركة ,كالمجمكعة الرابعة كانت مجمكعة ضابطة درست باستخداـ الطريقة

االعتيادية ,حيث تمثمت أدكات الدراسة بإعداد اختبار تحصيمي لقياس القراءة كفيـ العمكـ ,كقد أسفرت نتائج
الدراسة عف تفكؽ استراتيجية  K.W.Lعمى الطريقة االعتيادية في قراءة ك فيـ العمكـ.
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دراسة توؾ ()Tok,2008

ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية  K.W.Lكاستراتيجية تدكيف المالحظات في التحصيؿ الدراسي

لمتالميذ كاتجاىاتيـ نحك مقررات العمكـ كالتكنكلكجيا بتركيا ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج

التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )121تمميذنا مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في إحدل المدارس

العامة بمقاطعة ىاتام بتركيا ,حيث ت ـ تقسيـ عينة الدراسة إلى ثالث مجمكعات؛ مجمكعة تجريبية أكلى درست

باستخداـ استراتيجية  ,K.W.Lكمجمكعة تجريبية ثانية درست باستخداـ استراتيجية تدكيف المالحظات,
كمجمكعة ضابطة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد اختبار تحصيمي,

كمقياس االتجاه نحك مقررم العمكـ كالتكنكلكجيا ,كأسفرت النتائج بفاعمية استراتيجيتي  K.W.Lكتدكيف
المالحظات في تنمية التحصيؿ الدراسي كاالتجاه نحك مقررات العمكـ ك التكنكلكجيا.
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دراسة بدر ()2006

ىدفت إلى معرفة أثر التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية أساليب التفكير لدل طالبات قسـ

الرياضيات في كمية التربية في مكة المكرمة ,كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبعت الباحثة المنيج التجريبي ,كبمغت

عينة الدراسة ( )67طالبة ,اختارت الباحثة خمس استراتيجيات مف استراتيجيات ما كراء المعرفة كىي(,K.W.L
كالنمذجة ,كالتساؤؿ الذاتي ,كالتفكير بصكت ٍ
عاؿ ,كالتعمـ التعاكني) ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة
اختبا نار في أساليب التفكير طبقتو الباحثة قبمينا كبعدينا عمى مجمكعة الدراسة ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ

اإلحصائية التالية في تحميؿ النتائج :اختبار (ت) ,معامؿ ألفا كرك نباخ ,كقد تكصمت الدراسة إلى أف

االستراتيجيات الخمس السابقة ليا تأثير إيجابي في تنمية كؿ مف أسمكبي التفكير التركيبي كالتحميؿ.
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دراسة حسب اهلل ()2005

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة (استراتيجيتي كلف
فيميبس ك )K.W.Lفي تنمية ميارات تدريس حؿ المشكالت الرياضية لدل الطالبات المعممات بكمية المعمميف
بالبيضاء ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,كالمنيج التجريبي ,حيث تككنت
عينة الدراسة مف طالب السنة الرابعة شعبة معمـ فصؿ بكمية المعمميف بالبيضاء جامعة عمر المختار كعددىف

( ) 23طالبة معممة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحث بطاقة مالحظة أداء المعمـ لميارات تدريس حؿ
المشكالت الرياضية ,كقد استخدـ الباحث الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف
مستقمتيف ,نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ,مربع إيتا لقياس حجـ األثر ,ككاف مف بيف نتائج الدراسة ما يمي:
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 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف القبمي كالبعدم
لميارات تدريس المشكالت الرياضية لصالح القياس البعدم.

 يسيـ البرنامج المقترح في تنمية بعض ميارات تدريس المشكالت الرياضية لدل أفراد المجمكعة
التجريبية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تضميف محتكل مادة طرؽ التدريس بعض االستراتيجيات الحديثة مثؿ

االستراتيجيات ما فكؽ المعرفية كغيرىا.

التعقيب عمى المحور األوؿ :دراسات تناولت استراتيجية ( )K.W.Lواستراتيجية (:)K.W.L.H
 .1اليدؼ
تنكعت أىداؼ الدراسات السابقة كأغراضيا فبعضيا كاف ييدؼ إلى تقصي أثر استراتيجية ( )K.W.Lعمى

التحصيؿ الدراسي كما في دراسة البمكم( ,)2016مبسمط( ,)2016الركيس( ,)2013محمد( ,)2013العزاكم

كناصر( ,)2011البركاتي( ,)2008سيربكناـ ك تايراخاـ( ,)2009تكؾ(.)2008

كما ىدفت بعض الدراسات إلى تقصي فاعمية استراتيجية ( )K.W.L.Hكاستراتيجية ( )K.W.Lعمى تنمية

ميارات التفكير كما في دراسة محمد( ,)2016أبك خكصة( ,)2014جكاد كعباس( ,)2013أبك
سمطاف( ,)2012عراـ( ,)2012بدر(.)2006
كما ىدفت دراسة عراـ( )2012إلى تقصي فاعمية استراتيجية ( )K.W.Lعمى تنمية المفاىيـ ,كدراسة

السبيعي( )2016تناكلت تعديؿ التصكرات البديمة ,كدراسة أبك صفر( ,)2014كدراسة حسب اهلل()2005
تناكلت تنمية ميارات حؿ المشكالت الرياضية.

تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت استراتيجية ( )K.W.L.Hكما في دراسة أبك خكصة
( ,)2014جكاد كعباس ( ,)2013كاف اختمفت معيا في المردكد مف استخداميا كالذم يتمثؿ في تنمية ميارات
التفكير البصرم.
 .2المنيج
استخدمت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي كما في دراسة البمكم( ,)2016السبيعي( ,)2016أبك
خكصة(,)2014

الركيس(,)2013

جكاد

كعباس(,)2013

محمد(,)2013

أبك

سمطاف(,)2013

الصعيدم( ,)2013عراـ( ,)2012العزاكم كناصر( ,)2011سيربكناـ كتايراخاـ( ,)2009البركاتي(,)2008
ستاىؿ( ,)2008تكؾ( ,)2008بدر( ,)2006حسب اهلل(.)2005

كاستخدمت بعض الدراسات المنيج شبو التجريبي كما في دراسة مبسمط( ,)2016محمد( ,)2016أبك
صفر(.)2014
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اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنيج شبو التجريبي مثؿ :دراسة مبسمط(,)2016
محمد( ,)2016صفر( ,)2014كاختمفت مع الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي مثؿ :دراسة

البمكم( ,)2016السبيعي( ,)2016أبك خكصة(.)2014
 .3األدوات

استخدمت بعض الدراسات السابقة اختبار تحصيمي كما في د ارسة البمكم( ,)2016مبسمط(,)2016

الركيس( ,)2013محمد( ,)2013البركاتي( ,)2008ستاىؿ( ,)2008تكؾ(.)2008

كبعض الدراسات استخدمت اختبار لقياس ميارات التفكير كما في دراسة محمد( ,)2016أبك خكصة(,)2014

جكاد كعباس( ,)2013أبك سمطاف( ,)2013عراـ( ,)2012بدر(.)2006

كما استخدمت دراسة السبيعي( ,)2016أبك سمطاف( ,)2012عراـ( )2012اختبا نار لقياس تنمية المفاىيـ.
كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي تناكلت اختبا انر لقياس ميارات التفكير ,كاختمفت معيا في قياس ميارات

التفكير البصرم.
 .4العينة

بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة مف طمبة الجامعات كما في دراسة البمكم( ,)2016الركيس(,)2013
العزاكم كناصر( ,)2011بدر( ,)2006حسب اهلل(.)2005
كبعض الدراسات اختارت عينة الدراسة مف طمبة المرحمة الثانكية كما في دراسة السبيعي( ,)2016أبك

خكصة(.)2014

كبعض الدراسات اختارت عينة الدراسة مف طمبة المرحمة اإلعدادية كما في دراسة جكاد كعباس( ,)2013أبك
سمطاف( ,)2012الصعيدم( ,)2012عراـ( ,)2012البركاتي(.)2008
كبعض الدراسات اختارت عينة الدراسة مف طمبة المرحمة االبتدائية كما في دراسة مبسمط(,)2016

محمد( ,)2016محمد( ,)2013سيربكناـ كتايراخاـ( ,)2009ستاىؿ( ,)2008تكؾ(.)2008

كاتف قت الدراسة الحالية مع الدراسات التي اختارت عينة الدراسة مف المرحمة اإلعدادية حيث اختارت الدراسة
الحالية عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي مثؿ :دراسة الصعيدم( ,)2012عراـ(.)2012
 .5النتائج
أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى فعالية استراتيجية ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير كما في دراسة

محمد( ,)2016أبك خكصة( ,)2014جكاد كعباس(.)2013

كما أظيرت دراسات فاعمية استراتيجية ( )K.W.Lفي تنمية التحصيؿ الدراسي كما في دراسة البمكم(,)2016

مبسمط( ,)2016الركيس( ,)2013محمد( ,)2013العزاكم كناصر( ,)2011بريج( ,)2011البركاتي(.)2008
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كما أثبتت فاعمية استراتيجية ( )K.W.Lفي تنمية ميارة حؿ المسألة الرياضية كما في دراسة أبك صفر
( ,)2014حسب اهلل ( ,)2005كأظيرت دراسة الصعيدم ( )2012فاعمية استراتيجية ( )K.W.Lفي تنمية
ميارات الترابطات الرياضية.

كقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة محمد( ,)2016أبك خكصة( ,)2014جكاد كعباس( )2013في فعالية
استراتيجية ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير كاف اختمفت معيا حيث أف ىذه الدراسة تـ قياس أثر

استراتيجية ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم.

المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير البصري:
 .1دراسة األغا ()2017
ىدفت إلى معرفة فاعمية أثر استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي في تنمية ميارات التفكير البصرم كحؿ

المسألة اليندسية لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة

المنيج التجريبي؛ ذك تصميـ المجمكعتيف تجريبية كضابطة ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )80طالبة مف
طالبات الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة بف خمدكف األساسية "ب" ,حيث تككنت العينة مف مجمكعتيف,

مجمكعة ضابطة كعددىا ( )40طالبة كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )40طالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة
بإعداد الباحثة اختبار ميارات اختبار ميارات التفكير البصرم كاختبار القدرة عمى حؿ المسألة اليندسية ,كقد
استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,مربع إيتا لقياس

حجـ األثر ,كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
االختبار البعدم لميارات التفكير البصرم كاختبار حؿ المسألة اليندسية لصالح المجمكعة التجريبية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بطرؽ تنمية الميارات لدل الطمبة مف خالؿ عقد لقاءات تربكية كاالىتماـ

بدكرىـ في العممية التعميمية.

 .2دراسة أحمد ()2016
ىدفت إلى معرفة فاعمية برنامج قائـ عمى تكنكلكجيا الكاقع المعزز ( )Augmented realityفي تنمية
ميارات التفكير البصرم في مبحث العمكـ لدل طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي؛ ذك تصميـ المجمكعة الكاحدة مع قياس قبمي -بعدم ,حيث تككنت عينة

الدراسة مف ( )43طالبان مف طالب الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة اليرمكؾ األساسية لمبنيف ,كقد تمثمت

أدكات الدراسة بإعداد الباحثة اختبار ميارات التفكير البصرم ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية

لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مترابطتيف ,معامؿ مربع إيتا لمتحقؽ مف حجـ تأثير البرنامج ,معادلة الكسب
المعدؿ لبالؾ لقياس فاعمية البرنامج ,كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:
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 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي درجات الطالب في التطبيقيف القبمي كالبعدم عمى اختبار
ميارات التفكير البصرم.

 يحقؽ تكظيؼ البرنامج القائـ عمى تكنكلكجيا الكاقع المعزز( )Augmented realityفاعمية مرتفعة في
تنمية ميارات التفكير البصرم.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تعميـ تكظيؼ تكنكلكجيا الكاقع المعزز ( )Augmented realityفي التدريس

لمختمؼ المباحث كالمراحؿ التعميمية.
 .3دراسة اصميح ()2016

ىدفت إلى التعرؼ إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجية التمثيؿ الجزيئي في تنمية ميارات كتابة المعادالت

كالتفكير البصرم بالكيمياء لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت
الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )72طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر

بمدرسة خانيكنس الثانكية لمبنات ,حيث تككنت العينة مف مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا ( )36طالبة

كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )36طالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة اختبار ميارات كتابة

المعادالت الكيميائية ,كاختبار ميارات التفكير البصرم ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ

النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,مربع إيتا لقياس حجـ األثر ,كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
االختبار البعدم لميارات كتابة المعادالت الكيميائية كاختبار ميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة

التجريبية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تطكير كاعداد كتدريب كعقد كرش عمؿ لمعممي الكيمياء عمى استخداـ استراتيجية
التمثيؿ الجزيئي في تنفيذ الدركس ,كتعميـ ميارات التفكير البصرم مع تكفير كافة اإلمكانات لذلؾ.
.4

دراسة كالب ()2016

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج قائـ عمى الخياؿ العممي في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير البصرم لدل

طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
في تحميؿ المحتكل ,كالمنيج شبو التجريبي تصميـ قبمي كبعدم لمجمكعتيف ,عمى عينة ممثمة مف ( )80طالبة
مف طالبات الصؼ الثامف األساسي مف مدرسة الرممة األساسية لمبنات ,حيث قسمت العينة إلى مجمكعتيف

مجمكعة ضابطة كعددىا ( )40طالبة كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )40طالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد

الباحثة اختبار المفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير البصرم ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية
التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,معدؿ الكسب لبالؾ ,مربع إيتا لمكشؼ عف تأثير البرنامج,

كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:
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 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
االختبار البعدم الختبارم المفاىيـ العممية كميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية.

 يحقؽ البرنامج فاعمية تزيد عف معدؿ الكسب لبالؾ.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة استخداـ البرامج التعميمية القائمة عمى الخياؿ العممي في تدريس العمكـ لما ليا
مف دكر في تنمية المفاىيـ ,كميارات التفكير البصرم كتدريب المعمميف عمى بنائيا كتفعيميا.
.5

دراسة األغا ()2015

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية تكنكلكجيا الكاقع االفتراضي في تنمية التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ

التاسع األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ى دؼ ىذه الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ,كالمنيج

التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )80طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي تـ اختيارىا عشكائيا
بمدرسة صالح خمؼ األساسية العميا مكزعيف عمى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا ( )40طالبة كشعبة

تجريبية كعددىا ( )40طالبة  ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة اختبار ميارات التفكير البصرم ,بناء
برنامج قائـ عمى الكاقع االفتراضي ,دليؿ المعمـ ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ

النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,معامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ ,مربع إيتا لقياس حجـ األثر ,كقد تكصمت

الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
االختبار البعدم لميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية.

 فاعمية تكنكلكجيا الكاقع االفتراضي في تنمية ميارات التفكير البصرم.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تعميـ استخداـ تكنكلكجيا الكاقع االفتراضي الالانغماسي في التعميـ بشكؿ عاـ
كفي تعميـ التكنكلكجيا بشكؿ خاص.
 .6دراسة ديب () 2015
ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ استراتيجية ( فكر – زاكج – شارؾ ) عمى تنمية ميارات التفكير

البصرم كالتكاصؿ الرياضي لدل طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ

الباحث المنيج التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )54طالبان تـ اختيارىا بصكرة قصدية مف طالب
الصؼ الثامف األساسي بمدرسة دار األرقـ الثانكية الخاصة لمبنيف ,مكزعيف عمى مجمكعتيف األكلى ضابطة

كعددىا ( )27طالب كالثانية تجريبية كعددىا ( )27طالب ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحث اختبار
ميارات التفكير البصرم كاختبار التكاصؿ الرياضي ,كقد استخدـ الباحث الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ
النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,معادلة مربع إيتا ,اختبار تحميؿ التبايف األحادم ,اختبار شيفيو البعدم,

كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:
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 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار
ميارات التفكير البصرم كاختبار التكاصؿ الرياضي لصالح المجمكعة التجريبية.

أكصت الدراسة بضركرة اثراء منياج الرياضيات في اليندسة بميارات التفكير البصرم في ضكء احتياجات

الطمبة ,ككاقع مجتمعيـ ك متطمباتو ,كتحديات العصر.
 .7دراسة فياض ()2015

ىدفت إلى معرفة أثر تكظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية كالخرائط الذىنية في تنمية المفاىيـ الفيزيائية

كميارات التفكير البصرم في العمكـ لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ

الباحث المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )96طالبان مف طالب الصؼ الرابع األساسي
بمدرسة ذككر خزاعة اإلعدادية لالجئيف حيث تككنت عينة الدراسة مف ثالث مجمكعات ,مجمكعة ضابطة

كعددىا ( )31طالبان ,كمجمكعة تجريبية أكلى كعددىا ( )32طالبان ,كمجمكعة تجريبية ثانية كعددىا ()33

طالبنا ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحث أداة تحميؿ المحتكل لمكحدة الثانية (الكيرباء كالمغناطيسية) مف
كتاب العمكـ لمصؼ الرابع األساسي ,اختبار المفاىيـ الفيزيائية  ,اختبار ميارات التفكير البصرم  ,كقد استخدـ

الباحث الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :اختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف ,مربع إيتا لقياس حجـ األثر,

كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستراتيجية

المحطات العممية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الفيزيائية ,كاختبار ميارات

التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية األكلى.

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستراتيجية

الخرائط الذىنية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الفيزيائية ,كاختبار ميارات

التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية الثانية.

 استراتيجيتي المحطات العممية ك الخرائط الذىنية ليما تأثير كبير في تنمية المفاىيـ الفيزيائية ,كميارات
التفكير البصرم في مادة العمكـ لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة أف يستخدـ المعمـ استراتيجيات ىادفة مثؿ استراتيجيتي المحطات العممية
كالخرائط الذىنية لما ليما مف أثر كبير في تنمية المفاىيـ الفيزيائية ,كميارات التفكير البصرم لدل الطمبة.
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دراسة منصور ()2015

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية برنامج يكظؼ السبكرة التفاعمية في تنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير

البصرم لدل طمبة الصؼ الثالث بمدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت

الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث اختارت الباحثة عينة الدراسة بصكرة قصدية بمغ عددىا ( )60طالب كطالبة
تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف ,األكلى ضابطة كعددىا ( )30طالب كطالبة ,كالثانية تجريبية كعددىا ( )30طالب
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كطالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة بطاقة تحميؿ المحتكل ,اختبار المفاىيـ العممية ,اختبار ميارات
التفكير البصرم ,كق د استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف
مستقمتيف ,معادلة مربع إيتا ,معدؿ الكسب لبالؾ ,كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار
المفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية.

 يحقؽ البرنامج الذم يكظؼ السبكرة التفاعمية بالفاعمية في تنمية المفاىيـ العممية ,كميارات التفكير
البصرم لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي.

كعميو أكصت الدراسة بأىمية تكظيؼ السبكرة التفاعمية ف ي مبحث العمكـ العامة كالمكاد الدراسية األخرل كضركرة

تدريب المعمميف عمى استخداميا.
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دراسة األسطؿ ()2014

ىدفت إلى الكشؼ عف فعالية تكظيؼ الرسكـ اليزلية في تنمية التحصيؿ الدراسي كميارات التفكير البصرم

لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي في مادة العمكـ بمحافظة خانيكنس ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة

استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )67طالبة مف مدرسة بني سييال
االبتدائية المشتركة "أ" لالجئيف ,كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كعددىا ( ,)35كضابطة كعددىا (,)32

كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة أداة تحميؿ محتكل ,اختبار التحصيؿ الدراسي ,اختبار ميارات التفكير
البصرم ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,مربع

إيتا لحساب حجـ األثر ,معدؿ الكسب لبالؾ ,كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
اختبارم التحصيؿ الدراسي كميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة العمؿ عمى تكظيؼ الرسكـ اليزلية في تدريس العمكـ لما ليا مف فعالية في تنمية

التحصيؿ الدراسي لدل الطمبة.

 .10دراسة األسمر ()2014
ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ االستراتيجية البنائية ( )PDEODEفي تنمية المفاىيـ اليندسية كميارات

التفكير البصرم في الرياضيات لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة

استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ,حيث تككنت عينة

الدراسة مف ( )55طالبة مف طالبات الصؼ الثامف األساسي بمدرسة رابعة العدكية األساسية المشتركة تـ

اختيارىا بصكرة قصدية ,شعبة ضابطة كعددىا ( )28طالبة كشعبة تجريبية كعددىا ( )27طالبة ,كقد تمثمت
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أدكات الدراسة بإعداد الباحثة اختبا انر لممفاىيـ اليندسية كاختبا انر لميارات التفكير البصرم ,كقد استخدمت الباحثة
اختبار (ت)لعينتيف مستقمتيف في تحميؿ النتائج ,كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
اختبار المفاىيـ اليندسية كاختبار ميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تبني استخداـ االستراتيجية البنائية ( )PDEODEفي تعميـ المكاد الدراسية
المختمفة ككذلؾ االىتماـ بطرؽ تنمية المفاىيـ الرياضية كميارات التفكير البصرم لدل الطمبة بجميع المراحؿ

الدراسية.

 .11دراسة الخطيب ()2014
ىدفت إلى تقصي أثر استخ داـ استراتيجيتي ما كراء المعرفة (الخرائط المفاىيمية ,خرائط العقؿ) في

البنية المفاىيمية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط في المدينة

المنكرة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ()95

طالبان قسمكا إلى ثالث مجمكعات ,تجريبية أكلى درست باستخداـ الخرائط المفاىيمية ,تجريبية ثانية درست

باستخداـ خرائط العقؿ ,ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحث اختبار

البنية المفاىيمية كاختبار ميارات التفكير البصرم ,كقد استخدـ الباحث الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ
النتائج :تحميؿ التبايف األحادم كالمتعدد  ,كاختبار تككي لممقارنات البعدية ,كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج

التالية:

 كاف أداء الطالب الذيف درسكا باستخداـ خرائط العقؿ أفضؿ مف أداء الطالب الذيف درسكا بالخرائط
المفاىيمية كالطريقة االعتيادية.
 كاف أداء الطالب الذيف درسكا بالخرائط المفاىيمية أفضؿ مف أداء الطالب الذيف درسكا بالطريقة
االعتيادية.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تشجيع المعمميف كالمعممات عمى استخداـ استراتيجيتي ما كراء المعرفة (الخرائط

المفاىيمية كخرائط العقؿ) كمدخؿ لتقديـ مادة الرياضيات لما ليا مف أثر فعاؿ في تحسيف قدرة الطالب في فيـ
المفاىيـ الرياضية ,كرفع مستكل التفكير لدييـ في مادة الرياضيات.
 .12دراسة أبو داف () 2013

ىدفت إلى معرفة أثر تكظيؼ النماذج المحسكسة في تدريس كحدة الكسكر عمى تنمية التحصيؿ كميارات

التفكير الب صرم لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج

التجريبي ,كطبقت الدراسة عمى عينة بمغ عددىا ( )60طالبة مف مدرسة الرافديف األساسية "أ" ,مكزعيف عمى

فصميف دراسييف حيث تـ اختيارىما عشكائيان أحدىما مجمكعة تجريبية كعددىا ( )30طالبة ,كاألخرل مجمكعة

ضابطة كعددىا ( )30طالبة ,كقد استخدمت الباحثة اختبارم تحصيؿ كميارات التفكير البصرم ,كاعتمدت
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الباحثة في المعالجات االحصائية اختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف كمعامؿ مربع إيتا لمكشؼ عف حجـ أثر الفركؽ
بيف المجمكعتيف ,كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 كجكد فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في اختبار
التحصيؿ كاختبار ميارات التفكير البصرم في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.

كقد أكصت الدراسة بضركرة استخداـ النماذج المحسكسة في تعمـ المكاد عامة كالرياضيات خاصة كأحد أساليب

التعمـ الفعالة كضركرة االىتماـ بتعميـ ميارات التفكير البصرم لممعمميف عف طريؽ كرشات العمؿ كالدكرات

التدريبية.
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دراسة السوداني والخزاعي ()2012

ىدفت إلى التعرؼ إل ى فعالية التدريس باستراتيجية المتشابيات في ميارات التفكير البصرم في مبادئ

األحياء لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط بالعراؽ ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج

التجريبي ذك الضبط الجزئي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )51طالبان مف طالب الصؼ األكؿ المتكسط
بمدرسة متكسطة األمؿ لمبنيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا ( )26طالبان كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )51طالبان,

كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثاف اختبار ميارات التفكير البصرم ,كقد استخدـ الباحثاف الكسائؿ

اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,كقد تكصمت الدراسة إلى تفكؽ أداء طالب
المجمكعة التجريبية عمى طالب المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير البصرم.

كعميو أكصت الدراسة بضركرة تضميف منيج العمكـ كالحياة بالكثير مف الرسكـ كالصكر كاألشكاؿ التكضيحية بما

يمخص المفاىيـ األحيائية بطريقة سيمة لمطالب.
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دراسة رجب ()2012

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التمثيؿ الدقائقي لممادة في تنمية المفاىيـ الكيميائية كميارات

التفكير البصرم في العمكـ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدمت

الباحثة المنيج شبو التجريبي كالمنيج الكصفي التحميمي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف ( )70طالبة مف طالبات

الصؼ التاسع األسا سي مف مدرسة السيدة رقية العممي األساسية لمبنات ,حيث تككنت العينة مف مجمكعتيف,
مجمكعة ضابطة كعددىا ( )35طالبة كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )35طالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد
الباحثة اختبار لممفاىيـ العممية كاختبار لميارات التفكير البصرم ,كقد استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية
التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,معامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ ,مربع إيتا لقياس حجـ األثر,

كقد تكصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة فياالختبار البعدم الختبارم المفاىيـ الكيميائية كميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية.
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 يحقؽ استخداـ التمثيؿ الدقائقي لممادة فاعمية حسب معامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ في تنمية المفاىيـالكيميائية كميارات التفكير البصرم في العمكـ.
كعميو أكصت الدراسة بضركرة االىت ماـ بتعميـ ميارات التفكير البصرم لممعمميف عف طريؽ عقد كرش عمؿ
لصقؿ معمكماتيـ حكليا كتبادؿ الخبرات بيف المعمميف.
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دراسة طافش (: )2011

ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر برنامج مقترح في ميارات التكاصؿ الرياضي عمى تنمية التحصيؿ الدراسي

كميارات التفكير البصرم في اليندسة ل دل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة
استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ,كتككنت عينة الدراسة مف ( )74طالبة اختيركا بطريقة عشكائية مف
مدرسة عيف جالكت األساسية ,تـ تقسيميف إلى مجمكعة تجريبية كعددىا ( )37طالبة ,كمجمكعة ضابطة

كعددىا ( )37طالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحثة اختبارم التحصيؿ كميارات التفكير البصرم
لمكصكؿ إلى نتائج الدراسة كذلؾ بتكظيؼ اختبار (ت) في المعالجة االحصائية ,كتكصمت الدراسة إلى النتائج

التالية:

 كجكد أثر البرنامج المقترح في ميارات التكاصؿ الرياضي عمى كحدة اليندسة لتنمية التحصيؿ الدراسيكميارات التفكير البصرم عند تطبيقو عمى الطالبات.

 كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطةفي التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ كاختبار ميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية.

كقد أكصت الباحثة بضركرة استخداـ ميارات التكاصؿ الرياضي في الرياضيات كأحد أساليب التعمـ الفعاؿ,
كضركرة إثراء منياج الرياضيات في اليندسة بميارات التفكير البصرم في ضكء احتياجات الطمبة ك تحديات
العصر.
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دراسة شعت () 2009

ىدفت إلى إثراء محتكل كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي في ضكء ميارات التفكير البصرم,

كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ,حيث تككنت عينة الدراسة مف كحدة
اليندسة الفراغية مف كتاب الرياضيات

لمصؼ العاشر األساسي الجزء الثاني ,كقد تمثمت أدكات الدراسة

باستخداـ الباحث أداة تحميؿ المحتكل ,كقد استخدـ الباحث الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :التك اررات
كالنسب المئكية ,كقد تكصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

 -تدني نسب تكافر ميارات التفكير البصرم(تمثيؿ المعمكمات ,تفسير المعمكمات ,تحميؿ المعمكمات) في

كحدة اليندسة الفراغية مما ساؽ الباحث إلى كضع محتكل لميندسة الفراغية مثرم لميارات التفكير

البصرم.
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في ضكء ذلؾ أكصى البحث بضركرة االستفادة مف قائمة ميارات التفكير البصرم التي تكصمت إلييا الدراسة
عند تطكير كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي.
.17

دراسة ميدي ()2006

ىدفت إلى التعرؼ إلى فاعمية استخداـ برمجيات تعميمية عمى التفكير البصرم كالتحصيؿ في التكنكلكجيا
لدل طالبات الصؼ الحادم عشر بغزة ,كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ,حيث

تككنت عينة الدراسة مف( )83طالبة مف طالبات الصؼ الحادم عشر أدبي مف مدرسة كفر قاسـ الثانكية لمبنات
بمحافظة خانيكنس تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف ,مجمكعة ضابطة كعددىا ( )42طالبة ك مجمكعة تجريبية

كعددىا ( )41طالبة ,كقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد الباحث اختبار التحصيؿ الدراسي كاختبار ميارات التفكير
البصرم ,كقد استخدـ الباحث الكسائؿ اإلحصائية التالية لتحميؿ النتائج :اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف ,نسبة

الكسب المعدؿ لبالؾ ,كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات

المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبارم التحصيؿ كميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة

التجريبية.

 تتصؼ البرمجيات التعميمية بفاعمية في تنمية التحصيؿ كميارات التفكير البصرم في التكنكلكجيا لدلطالبات الصؼ الحادم عشر تزيد عف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ.
كعميو أكصت الدراسة بضركرة تكظيؼ برامج التفكير بشكؿ عاـ كتكظيؼ برامج التفكير البصرم بشكؿ خاص

في التعميـ.

التعقيب عمى المحور الثاني :دراسات تناولت التفكير البصري:
 .1اليدؼ
إف اليدؼ مف الدراسات التي تناكلت التفكير البصرم قد تنكع حيث ىدفت العديد مف الدراسات إلى التعرؼ

إلى أثر برامج متنكعة عمى تنمية التفكير البصرم كدراسة أحمد( ,)2016كالب( ,)2016األغا(,)2015

منصكر( ,)2015طافش( ,)2011ميدم(.)2006

بينما ىدفت دراسات أخرل إلى استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة متنكعة عمى تنمية التفكير البصرم كدراسة

األغا( ,)2017اصميح( ,)2016فياض( ,)2015ديب( ,)2015األسطؿ( ,)2014األسمر(,)2014

الخطيب( ,)2014أبك داف( ,)2013السكداني كالخزاعي( ,)2012رجب(.)2012

بينما اىتمت دراسة شعت ( )2009إلى مدل تضميف ميارات التفكير البصرم في كتاب الرياضيات.
في ضكء ما سبؽ استنتجت الباحثة كجكد تشابو بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة التي ىدفت إلى تنمية

ميارات التفكير البصرم باستخداـ استراتيجيات تدريس حديثة.
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كتختمؼ ىذه الدراسة مع الدراسات التي استخدمت برامج متنكعة لتنمية ميارات التفكير البصرم أك التي تكشؼ
عف العالقة بيف التفكير البصرم كأم متغير آخر ,كالدراسة التي درست درجة تضمف المحتكل لميارات التفكير

البصرم.

 .2المنيج
استخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج التجريبي مثؿ :دراسة األغا( ,)2017أحمد(,)2016

األغا( ,)2015ديب(, )2015أبك داف( ,)2013السكداني كالخزاعي( ,)2012ميدم(.)2006

بينما استخدمت بعض الدراسات المنيج شبو التجريبي مثؿ :دراسة اصميح( ,)2016كالب (,)2016

فياض( ,)2015منصكر( ,)2015األسطؿ( ,)2014األسمر( ,)2014الخطيب( ,)2014رجب(,)2012
طافش(.)2011

كاتبع بعضيا المنيج الكصفي التحميمي إلى جانب المنيج التجريبي أك شبو التجريبي مثؿ :دراسة

كالب( ,)2016رجب( ,)2012شعت (.)2009

كتشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنيج شبو التجريبي .
 .3األدوات
تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة ,فجميع الدراسات السابقة استخدمت اختبا انر لميارات

التفكير البصرم باستثناء دراسة شعت( )2009التي استخدمت أداة تحميؿ المحتكل.

كاستخدمت بعض الدراسات اختبار المفاىيـ إلى جانب اختبار ميارات التفكير البصرم مثؿ :دراسة

كالب( ,)2016فياض( ,)2015منصكر( ,)2015األسمر( ,)2014الخطيب( ,)2014رجب(.)2012

كاستخدمت بعض الدراسات اختبار التحصيؿ الدراسي إلى جانب اختبار ميارات التفكير البصرم مثؿ :دراسة

األسطؿ( ,)2014أبك داف( ,)2013طافش( ,)2011ميدم(.)2006

كمنيا مف استخدمت اختبار ميارات كتابة المعادالت الكيميائية كدراسة اصميح( ,)2016كمنيا مف استخدمت

اختبار التكاصؿ الرياضي كد ارسة ديب( ,)2015كمنيا مف استخدمت اختبار حؿ المسألة اليندسية إلى جانب
اختبار ميارات التفكير البصرم كدراسة األغا(.)2017
كتشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت اختبا انر لقياس ميارات التفكير البصرم.
 .4العينة
تنكعت المراحؿ الدراسية التي أجريت عمييا الدراسات السابقة ,فمنيا ما تـ عمى المرحمة الثانكية كدراسة
اصميح( ,)2016ميدم(.)2006
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كمنيا ما طبؽ عمى المرحمة اإلعدادية (المتكسطة) كدراسة األغا( ,)2017أحمد( ,)2016كالب(,)2016
األغا(,)2015

ديب(,)2015

رجب( ,)2012طافش(.)2011

الخطيب(,)2014

األسمر(,)2014

السكداني

كالخزاعي(,)2012

كمنيا ما طبؽ عمى المرحمة االبتدائية كدراسة فياض( ,)2015منصكر( ,)2015األسطؿ( ,)2014أبك
داف(.)2013
كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي طبقت عمى المرحمة اإلعدادية (المتكسطة) ,حيث اختارت الدراسة

الحالية عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي.
 .5النتائج

اتفقت معظـ نتائج الدراسات السابقة عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التطبيؽ البعدم الختبار

ميارات التفكير البصرم ,كلكف دراسة شعت ( )2009تكصمت إلى تدني نسب تكافر ميارات التفكير البصرم

في كحدة اليندسة الفراغية لمصؼ العاشر األساسي.

التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
-

أثبتت جميع الدراسات السابقة التي تناكلت استراتيجية ( )K.W.Lكمشتقاتيا فعاليتيا في تحقيؽ
األىداؼ المكضكعة ليا.

-

أشارت جميع الدراسات إلى فعالية االستراتيجيات كالبرامج المستخدمة في تنمية ميارات التفكير

-

اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي لمقارنة االستراتيجية المقترحة مع الطريقة االعتيادية,

البصرم.

كبعض الدراسات اتبعت المنيج شبو التجريبي ,كتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات التي اتبعت المنيج

شبو التجريبي ,حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجمكعتيف؛ مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة

لمقارنة أثر استخداـ استراتيجية ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم مقارنة بالطريقة

-

االعتيادية.

استخدمت معظـ الدراسات السابقة االختبارات كأدكات لمدراسة ,كتتفؽ الدراسة الحالية مع ىذه الدراسات

حيث أعدت الباحثة اختبا نار لقياس ميارات التفكير البصرم كأداة لمدراسة.

ال
ال كفقنا الستراتيجيات ما كراء المعرفة ,كتستخدـ الدراسة الحالية دلي ن
استخدمت بعض الدراسات دلي ن
لممعمـ لتكضيح خطكات استراتيجية ( )K.W.L.Hفي التدريس.

أىـ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
بناء عمى ما سبؽ مف استعراض لمدراسات السابقة ترل الباحثة أف الدراسة الحالية تميزت عف غيرىا فيما يمي:
ن
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-

قياس أثر تكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم في
اليندسة.

اختيار الكحدة الثانية "اليندسة ك القياس" مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ.

التركيز عمى عينة الدراسة مف البيئة الفمسطينية كىي طالبات الصؼ السابع األساسي مف المدارس

التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ في محافظة رفح.

ما استفادت بو الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:
-

بناء كتنظيـ اإلطار النظرم.

-

بناء أداة الدراسة (اختبار ميارات التفكير البصرم).

-

إجراءات تنفيذ استراتيجية (.)K.W.L.H

-

بناء دليؿ المعمـ لتكظيؼ استراتيجية (.)K.W.L.H

-

اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.

-

اختيار منيجية الدراسة.

تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة.

التعرؼ إلى العديد مف المراجع التي تفيد الدراسة.
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الفصل الرابع
إجـــــراءات الدراســـــة



منهج الدراسة



متغيرات الدراسة



مجتمع الدراسة



عينة الدراسة



أدوات الدراسة



إجراءات الدراسة



المعالجات االحصائية

الفصؿ الرابع
الطريقة واالجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضنا إلجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة لتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة المتمثؿ في

"التعرؼ إلى أثر تكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم في اليندسة

لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح" ,متضمنان منيج الدراسة كتحديد المجتمع كاختيار العينة,

كما يشمؿ كصفان ألدكات الدراسة كطرؽ إعدادىا كاإلجراءات المتبعة لمتأكد مف صدقيا كثباتيا ,كأخي انر المعالجات

اإلحصائية التي اعتمدت عمييا الباحثة لإلجابة عف تساؤالت الدراسة.
أوالً :منيج الدراسة:

استخدمت الباحثة في دراستيا الحالية المنيج شبو التجريبي ,كذلؾ لمالئمتو لطبيعة اليدؼ مف ىذه

الدراسة كالذم ُيعرؼ بأنو " :تغيير معتمد كمضبكط لمشركط المحددة لمكاقع ,أك الظاىرة التي تككف مكضكعان
لمدراسة ,كمالحظة ما ينتج عف ىذا التغيير مف آثار في ىذا الكاقع أك الظاىرة " (عبيدات كآخركف:2005 ,
.)310

كلتسييؿ إجراءات تطبيؽ الدراسة الحالية التصميـ شبو التجريبي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع

قياس قبمي – بعدم (أبك عالـ .)222 :2010,

جدوؿ رقـ ( :)4-1يوضح التصميـ شبو التجريبي لممجموعتيف التجريبية والضابطة مع قياس قبمي– بعدي
القياس القبمي

مجموعة الدراسة

القياس البعدي

اختبار ميارات التفكير البصرم

المجمكعة التجريبية

اختبار ميارات التفكير البصرم

المجمكعة الضابطة

ثانيا :متغيرات الدراسة:
كقد اشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:
 .1المتغير المستقؿ :كيتمثؿ طريقة الدراسة كيشمؿ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( ,)K.W.L.Hكالطريقة
االعتيادية.

 .2المتغير التابع :كيتمثؿ في ميارات التفكير البصرم.
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ثالثاً :مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ السابع األساسي بمحافظة رفح بالمدارس الحككمية
ّ
التابعة لك ازرة التربية كالتعميـ لمعاـ الدراسي 2018-2017ـ ,كالبالغ عددىف ( )599طالبة كفقان لما أكردتو
مديرية التربية كالتعميـ – محافظة رفح.

ثالثاً :عينة الدراسة:
تككنت عينة الدراسة مف ( )73طالبة مف طالبات الصؼ السابع األساسي بمدرسة " نظير المكقة
األساسية لمبنات " كالتي تشرؼ عمييا الك ازرة بمديرية رفح ,كتـ اختيار المدرسة بطريقة قصدية لمتابعة إجراءات
الدراسة كذلؾ لتعاكف إدارة المدرسة مع الباحثة ,كتـ اختيار المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بطريقة عشكائية,
المجمكعة التجريبية كعددىا ( )37طالبة كسيتـ تدريسيا باستخداـ استراتيجية ( , )K.W.L.Hكالمجمكعة
الضابطة كعددىا ( )36طالبة كسيتـ تدريسيا باستخداـ الطريقة االعتيادية ,كتـ اختيار كحدة "اليندسة كالقياس"
مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع الجزء األكؿ؛

ذلؾ لتدريسيا باستخداـ استراتيجية الجدكؿ الذاتي

( )K.W.L.Hكالجدكؿ رقـ ( )4-2يكضح ذلؾ:
جدوؿ رقـ ( :)4-2توزيع أفراد عينة الدراسة لممجموعتيف التجريبية والضابطة
المتغير التابع

المجموعة

الفصؿ

العدد

المتغير المستقؿ

التجريبية

السابع 1

37

استراتيجية

()K.W.L.H

ميارات التفكير

الضابطة

السابع 2

36

الطريقة االعتيادية

البصرم

رابعاً :أدوات الدراسة:
لتحقيؽ ىدؼ الدراسة كالذم تمثؿ في التعرؼ إلى أثر تكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ()K.W.L.H

في تنمية ميارات التفكير البصرم في اليندسة لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح ,قامت

الباحثة بإعداد األدكات التالية:
 أداة تحميؿ المحتكل.

 اختبار ميارات التفكير البصرم.
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أوالً :أداة تحميؿ المحتوى:
لمتعرؼ إلى ميارات التفكير البصرم الالزمة في كحدة اليندسة ,فقد قامت الباحثة باختيار كحدة

"اليندسة كالقياس " مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ لمصؼ السابع األساسي كتحميمو حيث تضمنت عممية

التحميؿ ما يمي:
ىدؼ التحميؿ:

اليدؼ مف التحميؿ في ىذه الدراسة ىك تحديد قائمة ميارات التفكير البصرم المتضمنة في كحدة

"اليندسة كالقياس" مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ.
عينة التحميؿ:

تـ اختيار كحدة اليندسة كالقياس مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ المقرر عمى طالبات الصؼ السابع

األساسي في المدارس الحككمية في محافظة رفح لمعاـ الدراسي 2018 -2017ـ.
وحدة التحميؿ:

عرؼ كحدة التحميؿ بأنيا" :أصغر جزء في ال محتكل يختاره الباحث لمعد كالقياس حيث يعتبر ظيكره أك
تُ َّ
غيابو أك تك ارره ذك داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ ,كقد تككف كحدة التحميؿ كممة أك مكضكع أك شخصية
مفردة أك مقياس المسافة كالزمف (طعيمة.)104-103 :1987 ,

كاختارت الباحثة الفقرة ككحدة لمتحميؿ.
فئات التحميؿ:
حددت الباحثة فئات التحميؿ في ىذه الدراسة ميارات التفكير البصرم كىي ( التعرؼ عمى الشكؿ

البصرم ,تحميؿ الشكؿ البصرم ,ادراؾ العالقات في الشكؿ البصرم ,تفسير الغمكض في الشكؿ البصرم)
كذلؾ مف خالؿ تحميؿ األنشطة كاألشكاؿ كالتماريف.
ضوابط عممية التحميؿ:
 يتـ التحميؿ في ضكء محتكل الكحدة الثانية مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ
لمعاـ الدراسي 2018-2017ـ.

 يشتمؿ التحميؿ عمى األنشطة كاألشكاؿ كالصكر كالتماريف كتـ استبعاد أسئمة التقكيـ في نياية الكحدة.
 تـ التحميؿ كفقنا لمتعريؼ اإلجرائي لميارات التفكير البصرم.
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كقد تـ تحديد الصفحات التي خضعت لعممية التحميؿ في الكتاب المدرسي كقراءتيا جيدنا لتحديد ميارات التفكير
البصرم التي تتضمنيا الكحدة كفقان لمتعريؼ اإلجرائي لكؿ ميارة.

جدوؿ ( :)4-3يوضح دروس وحدة اليندسة مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الفصؿ األوؿ
الدرس

المواضيع المتضمنة

رقـ الصفحة

عدد الصفحات

األكؿ

المستكل الديكارتي

42-39

4

الثاني

االنعكاس ك االنسحاب

48-43

6

الثالث

حجـ متكازم المستطيالت ك حجـ المكعب

51-49

3

الرابع

اليرـ الرباعي

55-52

4

الخامس

المساحة الجانبية ك الكمية لميرـ الرباعي المنتظـ

58-56

3

السادس

حجـ اليرـ الرباعي القائـ

61-59

3
23

المجمكع

نتائج عممية التحميؿ:
نتج عف تحميؿ محتكل الكحدة الثانية مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ لمعاـ

الدراسي 2018-2017ـ الذم اقترحتو الباحثة أف الميارات األربعة تكررت ( )73مرة ,كالجدكؿ التالي يكضح
نتائج التحميؿ:

جدوؿ رقـ ( :)4-4يوضح تك اررات ميارات التفكير البصري الناتجة عف تحميؿ محتوى وحدة "اليندسة والقياس" مف كتاب
الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األوؿ
ـ

ميارات التفكير البصري

التك اررات

1

التعرؼ عمى الشكؿ البصرم

5

2

تحميؿ الشكؿ البصرم

10

3

إدراؾ كربط العالقات في الشكؿ البصرم

20

4

تفسير الغمكض في الشكؿ البصرم

38
73

المجمكع

كالكاضح مف الجدكؿ السابؽ أف أكثر ميارات التفكير البصرم تك ار نار كانت ميارة تفسير الغمكض في الشكؿ

البصرم ,كأقميا تك ار نار ميارة التعرؼ عمى الشكؿ البصرم.
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الضبط العممي لألدوات:
 صدؽ أداة التحميؿ:
يعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة تحميؿ المحتكل ,كىك أف تقيس األداة ما كضعت لقياسو ,كلمتأكد مف

مكضكعية أداه التحميؿ كصالحيتيا لتحميؿ محتكل الكحدة المستيدفة استمزـ ذلؾ عرضيا في صكرتيا األكلية
عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص ممحؽ رقـ ( )1كذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لألداة

كمراجعة بنكدىا كابداء المالحظات عمييا.
 ثبات التحميؿ:

لتحديد ثبات التحميؿ استخدمت الباحثة نكعيف مف الثبات كىما:
 oالثبات عبر الزمف:
قامت الباحثة بتحميؿ محتكل الكحدة الثانية مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ لمعاـ

الدراسي 2018-2017ـ ,ثـ أعادت التحميؿ مرة ثانية بعد شير مف التحميؿ األكؿ ,كلقد تـ حساب معامؿ
الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي لمثبات( .طعيمة)178 :1987 ,

حيث:
 :CRمعامؿ ثبات التحميؿ :M ,عدد الفئات المتفؽ عمييا :N1 ,مجمكع الفئات لمتحميؿ األكؿ :N2 ,مجمكع
الفئات لمتحميؿ الثاني.
جدوؿ ( :)4-5يوضح نتائج تحميؿ المحتوى وحساب معامؿ الثبات عبر الزمف
التحميؿ األوؿ

التحميؿ الثاني

نقاط االتفاؽ

معامؿ الثبات

73

73

70

0.958

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بمغ ( )0.958كىذا يدؿ عمى أف التحميؿ يتمتع بثبات ٍ
عاؿ
كيطمئف الباحثة عمى صحة التحميؿ كالثقة بنتائجو.
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 oثبات التحميؿ عبر األفراد:
كيقصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي تكصؿ إلييا الباحث األكؿ كبيف نتائج التحميؿ التي تكصؿ إلييا

محمؿ آخر ,أحد المختصيف في مجاؿ تدريس الرياضيات كقد اختارت الباحثة إحدل معممات الرياضيات كطمبت

منيا القياـ بعممية تحميؿ بشكؿ مستقؿ ,كمف ثـ قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي
السابقة.
جدوؿ ( :)4-6يوضح نتائج التحميؿ وحساب الثبات عبر األفراد
تحميؿ الباحثة

تحميؿ المعممة

نقاط االتفاؽ

معامؿ الثبات

73

73

71

0.972

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بمغ ( )0.972كىذا يدؿ عمى أف التحميؿ يتمتع بثبات ٍ
عاؿ
كيطمئف الباحثة عمى صحة التحميؿ كالثقة بنتائجو.

ثانياً :اختبار ميارات التفكير البصري:
قامت الباحثة بإعداد اختبار ميارات التفكير البصرم باتباع الخطكات التالية:
 تحديد اليدؼ مف االختبار:
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات التفكير البصرم المتضمنة في كحدة اليندسة كالقياس مف كتاب

الرياضيات لمصؼ السابع األساسي المقرر لمفصؿ الدراسي األكؿ.
 تحديد قائمة ميارات التفكير البصري:

حيث قامت الباحثة بالرجكع إلى عدد مف األدبيات كالدراسات السابقة مثؿ دراسة كؿ مف:
أحمد( ,)2016الديب( ,)2015األسمر( ,)2014أبك زايدة( ,)2013طافش( ,)2011الشكبكي(,)2010
ميدم( )2006كقد تـ استخالص ( )4ميارات منيا.
 إعداد جدوؿ المواصفات:
قامت الباحثة بتحميؿ محتكل الكحدة الثانية مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ لمعاـ
الدراسي 2018-2017ـ ,لرصد تكرارات ميارات التفكير البصرم فييا كمعرفة الكزف النسبي لكؿ ميارة كتـ بناء
بناء عمى الكزف النسبي لكؿ ميارة بالنسبة لمجمكع الميارات.
االختبار ن
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جدوؿ ( :)4-7يوضح توزيع فقرات االختبار حسب الوزف النسبي لميارات التفكير البصري
الوزف

الميارة

رقـ السؤاؿ

عدد األسئمة

التعرؼ عمى الشكؿ

21 , 12

2

%6

تحميؿ الشكؿ البصرم

19 , 18 , 17 , 6

4

% 13

ادراؾ العالقات في الشكؿ

30 , 26 , 24 , 20 , 14 , 10 , 4 , 1

8

% 27

النسبي
البصرم

البصرم
تفسير الغمكض في
الشكؿ البصرم

, 15 , 13 , 11 , 9 , 8 , 7 , 5 , 3 , 2
29 , 28 , 27 , 25 , 23 , 22 , 16
المجمكع

16

% 54

30

% 100

 صياغة فقرات االختبار:
قامت الباحثة باالطالع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة كاالختبارات كغيرىا ذات العالقة بمكضكع
التفكير البصرم,

كاستعانت أيضنا بقائمة ميارات التفكير البصرم ,كباالستفادة مما سبؽ تـ اختيار نمط

االختبار مف نكع االختيار مف متعدد في بناء( )30فقرة مف نكع االختيار مف متعدد ذم أربع بدائؿ ,بديؿ كاحد
منيا فقط صحيح ,كالذم يعتبر أنسبيا كأكثرىا استخدامان ,كليذا كقع اختيار الباحثة عمى ىذا النمط مف األسئمة

حيث يعتبر ىذا النمط أكثر أنكاع االختبارات المكضكعية مركنة مف حيث االستخداـ ,كلسيكلة تصحيحو ,كخمكه
مف ذاتية المصحح ,كارتفاع معاممي صدقو كثباتو.

كقد راعت الباحثة عند صياغة فقرات االختبار األمكر التالية:
 أف تككف البنكد سميمة مف الناحية المغكية ككاضحة كمحددة كخالية مف الغمكض.
 انتماء كؿ فقرة لمميارة التي تقيسيا.

 أف تككف ممثمة لألىداؼ المرجك تحقيقيا.
 أف تككف الفقرات مناسبة لممستكل الزمني كالعقمي لمطالب.

 أف تككف البدائؿ كاضحة كمتجانسة مع المقدمة ,كيككف فقط بديؿ كاحد صحيح.

 كتابة تعميمات االختبار:
تـ صياغة تعميمات االختبار كاعدادىا عمى كرقة منفصمة في كراس االختبار كقد اشتممت عمى:
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 اليدؼ مف االختبار. -عدد فقرات االختبار.

 بيانات خاصة بالطالبة :االسـ كالصؼ كالمدرسة. طريقة االجابة عف فقرات االختبار.الصورة األولية لالختبار:
في ضكء ما سبؽ تـ إعداد اختبا انر لميارات التفكير البصرم في صكرتو األكلية ,حيث اشتمؿ عمى ()30

فقرة مف نكع االختيار مف متعدد ,كبعد كتابة فقرات االختبار تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف إلبداء

بناء عمى تعميقات المحكميف ,قامت الباحثة بتعديؿ ما اتفؽ المحكمكف عمى تعديمو لتنتج
آرائيـ كتعميقاتيـ ,ك ن
الصكرة النيائية الختبار ميارات التفكير البصرم ممحؽ رقـ(.)5
 التطبيؽ االستطالعي لالختبار:
قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية قكاميا ( )34طالبة ,بالتحديد ممف سبؽ ليف دراسة

الكحدة ,كليف نفس خصائص المجتمع األصمي ,كذلؾ بيدؼ:
 التأكد مف الصدؽ الداخمي لالختبار. -حساب ثبات االختبار.

 -حساب معامالت الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبار.

 -تحديد الزمف الذم تستغرقو اإلجابة عف االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسي.

 حساب زمف االختبار:

تـ حساب زمف تأدية االختبار عف طريؽ حساب المتكسط الحسابي لزمف تقديـ طالبات العينة االستطالعية,

حيث تـ حساب زمف إجابة أكؿ خمس طالبات عف االختبار ,كزمف إجابة آخر خمس طالبات ,فكاف متكسط

االختبار ككؿ ( )45دقيقة كذلؾ حسب المعادلة التالية:
معادلة زمف االختبار

زمف إجابة أكؿ خمس طالبات

زمف إجابة آخر خمس طالبات

 تصحيح االختبار:
تـ تصحيح اختبار ميارات التفكير البصرم كذلؾ بتحديد درجة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ,حيث

تككف االختبار في صكرتو النيائية مف ()30
تراكحت درجات الطالبات عف االختبار بيف ( 0ك )30درجة ,حيث ّ
فقرة.
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 تحميؿ نتائج اختبار العينة االستطالعية:
بعد تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم عمى العينة االستطالعية ,تكصمت الباحثة بعد إجراء مجمكعة

مف العمميات االحصائية إلى حساب معامالت الصعكبة كالتمييز لفق ارت االختبار ,صدؽ االختبار كثباتو كالتي

كانت كالتالي:

 معامؿ الصعوبة لفقرات االختبار:
كاف اليدؼ مف حساب درجة الصعكبة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف

( )0.20أك تزيد عف ( , )0.80كيقاس معامؿ صعكبة كؿ فقرة بالنسبة المئكية لعدد الطالب الذيف أجابكا عف
ىذه الفقرة إجابة خاطئة ,كىك ما أشارت إليو أبك دقة ( ,)170 :2008كيحسب بالمعادلة التالية:

معامؿ الصعكبة

عدد اإلجابات الخطأ

(ككافحة)149 :2010 ,

عدد اإلجابات الصحيحة عدد اإلجابات الخطأ

 معامؿ التمييز لفقرات االختبار:
كيقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفركؽ الفردية بينيـ ,حيث يشير معامؿ تمييز الفقرة إلى
درجة تمييز المفردة بيف مرتفعي التحصيؿ كمنخفضي التحصيؿ مف الطالب في االختبار (عالـ:2010 ,

.)254

حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ,مف خالؿ ترتيب أكراؽ اإلجابة تنازليان

حسب الدرجة الكمية لالختبار ,حيث تـ تقسيـ الطالبات إلى مجمكعتيف ,المجمكعة األكلى عميا بنسبة()%27

كضمت الطالبات المكاتي حصمف عمى أعمى الدرجات باالختبار ,المجمكعة الثانية دنيا بنسبة( )%27كضمت

الطالبات المكاتي حصمف عمى أدنى الدرجات باالختبار ,كيحسب معامؿ التمييز بالمعادلة التالية:
معامؿ التمييز

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا

عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا

نصؼ عدد األفراد في المجمكعتيف
(أبك لبدة )307 :2008 ,

كتشير األدبيات أنو يتـ استبعاد الفقرات التي معامؿ تمييزىا أقؿ مف  0.2كقبكؿ الفقرات التي معامؿ تمييزىا

يساكم أك يزيد عف ( 0.2أبك فكدة كيكنس.)112 :2012 ,

كالجدكؿ التالي يكضح معامالت الصعكبة ك التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
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جدوؿ ( :)4-8معامالت الصعوبة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختار التفكير البصري
رقـ السؤاؿ

معامؿ الصعوبة

معامؿ التمييز

رقـ السؤاؿ

معامؿ الصعوبة

معامؿ التمييز

1

0.38

0.56

16

0.62

0.78

2

0.70

0.56

17

0.44

0.56

3

0.47

0.67

18

0.38

0.44

4

0.44

0.78

19

0.41

0.56

5

0.47

0.67

20

0.35

0.67

6

0.50

0.56

21

0.53

0.56

7

0.44

0.77

22

0.53

0.56

8

0.59

0.33

23

0.65

0.67

9

0.56

0.56

24

0.59

0.44

10

0.47

0.33

25

0.59

0.78

11

0.56

0.78

26

0.56

0.56

12

0.50

0.56

27

0.67

0.44

13

0.47

0.78

28

0.65

0.56

14

0.50

0.67

29

0.65

0.44

15

0.56

0.44

30

0.62

0.67

متوسط معامؿ الصعوبة

متوسط معامؿ التمييز

0.53

0.59

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4-8أف معامالت الصعكبة لكؿ فقرات االختبار تتراكح بيف ()0.70 – 0.35

ككاف متكسط معامؿ الصعكبة الكمي ( )0.53كأف درجة تمييز فقرات االختبار تراكحت بيف () 0078 – 0.33
بمتكسط قدره ( , )0.59مما يشير إلى أف جميع فقرات االختبار تقع ضمف المستكل المقبكؿ لمعامالت

الصعكبة كالتمييز كعميو تـ قبكؿ جميع فقرات االختبار.
 التحقؽ مف صدؽ االختبار:
يقصد بصدؽ االختبار قدرتو عمى قياس ما كضع لقياسو ,بمعني أف تككف بنكد االختبار عمى عالقة كثيقة

بالخاصية المراد قياسيا (ربيع.)194 :2010 ,

كلقد اتبعت الباحثة طريقتيف لحساب صدؽ االختبار:
 صدؽ المحكميف:
حيث قامت الباحثة بعرض االختبار بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المحكميف ممحؽ رقـ( )1مف
المتخصصيف في المناىج كأساليب تدريس الرياضيات كمف المشرفيف التربكييف كالمعمميف لمبحث الرياضيات,
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كقد طمبت الباحثة مف السادة المحكميف إبداء الرأم كالمالحظات كالمقترحات حكؿ االختبار ,كقد حصمت عمى
بعض اآلراء كالمقترحات مف السادة المحكميف ,كقامت في ضكئيا بإضافة التعديالت المناسبة.
 صدؽ االتساؽ الداخمي:
يعتمد معامؿ الثبات المحسكب بيذه الطريقة عمى االرتباطات الداخمية بيف درجات المفحكصيف في كؿ فقرة
كدرجاتيـ في االختبار ككؿ ,كيقصد بو قكة االرتباط بيف درجات كؿ سؤاؿ كالميارة التابع ليا ,ثـ درجة كؿ ميارة
مع الدرجة الكمية لالختبار (عيد.)81 :2012,

 معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لالختبار.
حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية االختبار,
كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة االرتباط الناتج.
جدوؿ ( :)4-9معامالت االرتباط لكؿ فقرة مف الفقرات مع الدرجة الكمية لالختبار
رقـ السؤاؿ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

0.405

0.018

16

0.494

0.003

17

0.578

0.001

18

0.001

19

0.003

20

0.004

21

0.001

22

0.020

23

0.001

24

0.027

25

0.532

0.001

26

0.519

0.002

27

0.609

0.001

28

0.001

29

0.014

30

*

**
**

**0.595
**0.495
**0.486
**0.529
*0.397

**0.541
*0.380
**
**
**

**0.601
*0.417

رقـ السؤاؿ

معامؿ االرتباط

**
**
**

0.439

0.009

**0.496
*0.406

**0.607
*0.355

0.001
0.004
0.003
0.017
0.001
0.039

**0.505

0.002

0.524

0.001

**
*
*

0.385

0.025

0.419

0.014

*0.419

**0.487



قيمة (ر) الجدكلية عند مستكل داللة (  ) α = 0.05تساكم 0.325
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0.480

0.004

**0.479




0.520

0.002

**0.558

(**) دالة عند مستكل داللة ( )*( , ) 0.01دالة عند مستكل داللة()0.05
قيمة (ر) الجدكلية عند مستكل داللة (  ) α = 0.01تساكم 0.418

مستوى الداللة

0.014
0.004

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4-9أف جميع فقرات االختبار حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكمية لالختبار
عند مستكل داللة ( )0.01كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي ,كأف كؿ فقرة تقيس السمة التي

صممت لقياسيا.

 معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لالختبار:
حيث قامت الباحثة بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار ميارات التفكير البصرم

مع الدرجة الكمية لالختبار ,كذلؾ لمتعرؼ عمى قكة االرتباط الناتج.

جدوؿ ( :)4-10معامالت ارتباط مجاالت اختبار ميارات التفكير البصري مع الدرجة الكمية
معامؿ االرتباط

المجاؿ

**

التعرؼ عمى الشكؿ البصرم

0.646

0.001

0.795

0.001

**0.903

0.001

**0.970

0.001

**

تحميؿ الشكؿ البصرم
ادراؾ العالقات في الشكؿ
البصرم

تفسير الغمكض في الشكؿ
البصرم

مستوى الداللة

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )4-10أف جميع معامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت اختبار

التفكير البصرم دالة مع الدرجة الكمية لالختبار عند مستكل داللة ( )0.001كىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز

باالتساؽ الداخمي.

 التحقؽ مف ثبات االختبار:
قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات اختبار التفكير البصرم باستخداـ:
 طريقة التجزئة النصفية (:)Spilt-half
حيث تـ تجزئة فقرات االختبار إلى جزأيف ,الفقرات ذات األرقاـ الفردية كالفقرات ذات األرقاـ الزكجية ,كتـ
حساب معامؿ ارتباط بيرسكف باستخداـ برنامج ( )SPSSبيف النصفيف األكؿ كالثاني ,فكجد أنو ( )0.807كبعد

أف تـ تصحيح معامؿ االرتباط كجد أف معامؿ الثبات يساكم ( )0.893حسب معادلة سبيرماف براكف:
ثبات االختبار

ر
ر

حيث ر :معامؿ االرتباط بيف الفقرات الفردية كالفقرات الزكجية لالختبار (ممحـ.)263 :2005 ,
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كالجدكؿ التالي يكضح قيـ معامؿ الثبات:
جدوؿ ( :)4-11نتائج طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات اختبار ميارات التفكير البصري
المجاؿ

عدد الفقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ الثبات

الدرجة الكمية

30

0.807

0.893

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( )4-11يتبيف أف معامؿ الثبات بمغ ( )0.893كىك معامؿ مناسب يطمئف لتطبيؽ
االختبار.
 معادلة كودر ريتشاردسوف :)K-R21( 21
استخدمت الباحثة طريقة أخرل لحساب ثبات االختبار ,كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار ,حيث حصمت
عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشاردسكف  21لمدرجة الكمية لالختبار ككؿ طبقنا لممعادلة التالية:
ر

ؾ ع 2ك)ؾ ك(

(أبك لبدة.)234 :2008 ,

ع 2ؾ

حيث :ر :21معامؿ ثبات االختبار ,ك :المتكسط الحسابي لدرجات األفراد عمى االختبار ,ؾ :عدد فقرات

االختبار ,ع :2تبايف درجات األفراد عمى االختبار.

جدوؿ ( :)4-12معامؿ الثبات بطريقة كودر ريتشاردسوف 21
البياف

عدد الفقرات

متوسط الدرجات

تبايف الدرجات

معامؿ كودر

اختبار ميارات

30

14.08

53.35

0.889

التفكير البصرم

ريتشاردسوف 21

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( )4-12يتبيف لنا أف معامؿ ككدر ريتشاردسكف بمغ ( )0.889كىك معامؿ مناسب

يطمئف لتطبيؽ االختبار.
ضبط متغيرات الدراسة:

حرصان مف الباحثة عمى سالمة نتائج الدراسة ,كلمتحقؽ مف تجانس كتكافؤ المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة قبؿ تطبيؽ التجربة ,تـ استخداـ اختبار (ت) لممقارنة بيف العمر الزمني لطالبات المجمكعتيف

التجريبية كالضابطة ,كفي متكسط درجات اختبار ميارات التفكير البصرم القبمي.
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 العمر الزمني:
قامت الباحثة بتسجيؿ أعمار الطالبات مف ممفات المدرسة مع بداية العاـ الدراسي 2018-2017ـ ,قد

استخدمت الباحثة اختبار (ت) لقياس أم الفركقات دالة إحصائينا ,كالجدكؿ ( )4-13يشير إلى عدـ كجكد أم
فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل داللة ( )0.05بيف طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة تعزل لمتغير العمر,
حيث أف قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف قيمة (ت) الجدكلية كىذا يعني تكافؤ المجمكعتيف في متغير العمر قبؿ

تطبيؽ الدراسة.

جدوؿ ( :)4-13نتائج اختبار (ت) لضبط متغير العمر الزمني
االنحراؼ

المجموعة

العدد

درجة الحرية

المتوسط

التجريبية

37

71

12.10

0.613

الضابطة

36

12.25

0.603

قيمة (ت)

قيمة الداللة

المعياري

مستوى
الداللة

0.996

0.323

ليست دالة
إحصائيان

 قيمة (ت) الجدكلية عند رجة حرية ( )71كعند مستكل داللة (2.00= )0.05
 قيمة (ت) الجدكلية عند رجة حرية ( )71كعند مستكل داللة (2.66= )0.01

 تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار القبمي لميارات التفكير البصري:
لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف في االختبار القبمي قامت الباحثة باستخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف

لممقارنة بيف متكسط درجات الطالبات في المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات الطالبات في المجمكعة
الضابطة فكانت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ (.)4-14

جدوؿ ( :)4-14نتائج اختبار (ت) لممقارنة بيف متوسطي درجات الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار
القبمي لميارات التفكير البصري

الميارة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

قيمة (ت)

مستوى الداللة

التعرؼ عمى الشكؿ البصرم

التجريبية

37

0.5135

0.650

0.280

0.780

الضابطة

36

0.4722

0.608

التجريبية

37

1.621

0.828

الضابطة

36

1.250

0.996

الشكؿ البصرم

التجريبية

37

1.567

1.068

الضابطة

36

1.750

1.227

تفسير الغمكض في الشكؿ
البصرم

التجريبية

37

2.081

1.187

الضابطة

36

1.667

1.121

الدرجة الكمية الختبار ميارات

التجريبية

37

5.783

1.842

التفكير البصرم

الضابطة

36

5.138

2.282

تحميؿ الشكؿ البصرم
إدراؾ كربط العالقات في
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المعياري

1.735
0.678
1.532
1.330

0.087
0.500
0.130
0.188



قيمة (ت) الجدكلية عند رجة حرية ( )71كعند مستكل داللة (2.00= )0.05



قيمة (ت) الجدكلية عند رجة حرية ( )71كعند مستكل داللة (2.66= )0.01

يتبيف مف الجدكؿ ( )4-14أف المتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصرم

لممجمكعة التجريبية يساكم ( ,)5.783كالمتكسط الحسابي في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصرم
لممجمكعة الضابطة يساكم( )5.138كأف قيمة (ت) المحسكبة تساكم( ,)1.330كىي أقؿ مف قيمة (ت)

الجدكلية كالتي تساكم ( )2.00عند درجة حرية ( )71كمستكل داللة ( ,)0.05مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار القبمي لميارات التفكير

البصرم ,كبالتالي تككف الباحثة تحققت مف شرط تكافؤ المجمكعتيف في االختبار القبمي.

كما كيتبيف لمباحثة مف خالؿ الجدكؿ ( )4-14أف المتكسط الحسابي لميارة (التعرؼ عمى الشكؿ
البصرم) في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصرم لممجمكعة التجريبية يساكم ( )0.5135كالمتكسط

الحسابي الختبار الميارات لممجمكعة الضابطة يساكم( )0.4722كأف قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف قيمة (ت)

الجدكلية عند درجة حرية ( )71كمستكل داللة (.)0.05

كما كيتبيف لمباحثة مف خالؿ الجدكؿ ( )4-14أف المتكسط الحسابي لميارة (تحميؿ الشكؿ البصرم) في
التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصرم لممجمكعة التجريبية يساكم ( )1.621كالمتكسط الحسابي

الختبار الميارات لممجمكعة الضابطة يساكم( )1.250كأف قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف قيمة (ت) الجدكلية
عند درجة حرية ( )71كمستكل داللة (.)0.05

كما كيتبيف لمباحثة مف خالؿ الجدكؿ ( )4-14أف المتكسط الحسابي لميارة (إدراؾ ك ربط العالقات في

الشكؿ البصرم) في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصرم لممجمكعة التجريبية يساكم ()1.567
كالمتكسط الحسابي الختبار الميارات لممجمكعة الضابطة يساكم( )1.750كأف قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف
قيمة (ت) الجدكلية عند درجة حرية ( )71كمستكل داللة (.)0.05

كما كيتبيف لمباحثة مف خالؿ الجدكؿ ( )4-14أف المتكسط الحسابي لميارة (تفسير الغمكض في الشكؿ

البصرم) في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير البصرم لممجمكعة التجريبية يساكم ( )2.081كالمتكسط
الحسابي الختبار الميارات لممجمكعة الضابطة يساكم( )1.667كأف قيمة (ت) المحسكبة أقؿ مف قيمة (ت)
الجدكلية عند درجة حرية ( )71كمستكل داللة (.)0.05
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خطوات الدراسة:
لقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة:
 .1االطالع عمى األدبيات ,كالبحكث التربكية المتعمقة باستراتيجية ( ,)K.W.L.Hكتنمية ميارات التفكير
البصرم.

 .2تحميؿ المحتكل العممي لكحدة (اليندسة ك القياس)؛ لتحديد ميارات التفكير البصرم.

 .3إعداد اختبار ميارات التفكير البصرم كعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ
طرؽ تدريس الرياضيات كتحكيمو.

 .4إعداد دليؿ المعمـ في ضكء استراتيجية ( )K.W.L.Hككفقنا لميارات التفكير البصرم كعرضو عمى
مجمكعة مف المتخصصيف كالمشرفيف كالمعمميف لتحكيمو.

 .5تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم عمى العينة االستطالعية لحساب زمف االختبار ,معامالت

الصعكبة كالتمييز ,كالتأكد مف صدقو كثباتو ,كصالحيتو لمتطبيؽ كالكصكؿ إلى الصكرة النيائية

لالختبار.

 .6تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم كاختبار قبمي عمى عينة الدراسة ,كتـ ذلؾ بتاريخ
2017/10/5ـ.

 .7بدأت الباحثة بتطبيؽ الدراسة بتاريخ 2017/10/7ـ حيث درست المجمكعة التجريبية باستخداـ
استراتيجية ( )K.W.L.Hكدرست المجمكعة الضابطة باستخداـ الطريقة االعتيادية.

 .8تطبيؽ اختبار ميارات التفكير البصرم كاختبار بعدم عمى عينة الدراسة ,كتـ ذلؾ بتاريخ
2017/11/7ـ.

 .9جمع البيانات كتحميميا كاستخراج النتائج.

.10
.11

عرض النتائج ,كمناقشتيا ,كتفسيرىا في ضكء فركض الدراسة.

كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنو النتائج.

المعالجات االحصائية المستخدمة:
لإلجابة عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا تـ تخزيف البيانات في الحاسكب ثـ معالجتيا كتحميميا كالتكصؿ لمنتائج
باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية ( )SPSSلمعمكـ اإلنسانية ,كاستخدمت الباحثة فييا مجمكعة مف األساليب

االحصائية المناسبة عمى النحك التالي:

األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقؽ مف صدؽ و ثبات االختبار:
 معامؿ الصعكبة لحساب درجة صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 معامؿ التمييز لحساب تمييز الفقرات بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا.
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 معامؿ االرتباط بيرسكف لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي.
 معادلة سبيرماف براكف لحساب الثبات باستخداـ التجزئة النصفية.
 معادلة ككدر ريتشاردسكف  21لحساب ثبات االختبار.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عف أسئمة الدراسة:
 اختبار(ت) لعينتيف مستقمتيف لحساب الفركؽ بيف متكسطي عينتيف مستقمتيف الختبار صحة الفرض
المتعمؽ بالفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لالختبار.

 حساب قيمة مربع إيتا ( ,)η2كايجاد حجـ األثر.
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الفصل اخلامس
نتائج الدراسة وتفسريها
 نتائج السؤال األول للدراسة وتفسيرها
 نتائج السؤال الثاني للدراسة وتفسيرها
 نتائج السؤال الثالث للدراسة وتفسيرها
 توصيات الدراسة
 مقترحات الدراسة

الفصؿ الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر تكظيؼ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية

ميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ السابع بكحدة "اليندسة كالقياس" مف منياج الرياضيات لمصؼ
السابع األساسي ,كلتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كتطبيقيا ثـ جمع البيانات كتحميميا

إحصائينا باستخداـ البرنامج اإلحصائي ( )SPSSلمحصكؿ عمى النتائج بحسب أسئمة الدراسة كفرضياتيا كالتي
يمكف تكضيحيا كمناقشتيا كما يمي:

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ األوؿ عمى ما يمي" :ما ميارات التفكير البصري المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع

األساسي؟"

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باالطالع عمى األدب التربكم ,كالدراسات السابقة في مجاؿ
التفكير البصرم مثؿ دراسة ديب( ,)2015كدراسة األسمر( ,)2014كدراسة الخطيب( ,)2014كدراسة أبك

داف( ,)2013كد ارسة طافش( ,)2011قامت الباحثة بإعداد قائمة ميارات التفكير البصرم كالتي تضمنت أربع
ميارات ,كقامت بتعريفيا إجرائينا ,كتـ تحكيميا ,كما ىك مكضح في الجدكؿ رقـ (.)5-1
جدوؿ رقـ ( :)5-1ميارات التفكير البصري المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ السابع األساسي
الميارة

التعريؼ االجرائي

التعرؼ عمى الشكؿ البصرم

قدرة الطالب عمى معرفة الشكؿ المعركض كتحديد أبعاده كطبيعتو تمييزه عف األشكاؿ
األخرل ,مثؿ :تمييز مجسـ اليرـ الرباعي المنتظـ مف بيف مجمكعة مف المجسمات
المعركضة.

تحميؿ الشكؿ البصرم

قدرة الطالب عمى التركيز في التفاصيؿ الدقيقة لمشكؿ اليندسي كاالىتماـ بالبيانات الجزئية
كالكمية كالقدرة عمى تجزئة الشكؿ البصرم إلى مككناتو األساسية ,مثؿ :تحدد مككنات اليرـ
الرباعي المنظـ (أكجيو الجانبية مثمثات ,كقاعدتو مربعة).

إدراؾ ك ربط العالقات في الشكؿ
البصرم

قدرة الطالب عمى الربط بيف العالقات داخؿ الشكؿ اليندسي كادراؾ العالقات المكانية كالقدرة

عمى تحديد مكقع كؿ جزء مف الشكؿ عمى الشكؿ البصرم ,مثؿ :رسـ شبكة ىرـ رباعي قائـ
منتظـ كتركيبيا لبناء ىرـ رباعي.

تفسير الغمكض في الشكؿ
البصرم

قدرة الطالب عمى تفسير المعمكمات المتضمنة في الشكؿ البصرم كالقدرة عمى تكضيح

الفجكات كالمغالطات في العالقات كالتقريب بينيا ,مثؿ :حساب مساحة القماش الالزـ لبناء
خيمة عمى شكؿ ىرـ رباعي.
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النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني وتفسيرىا:
ينص السؤاؿ الثاني عمى" :ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف

التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري؟"

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بد مف التحقؽ مف الفرض األكؿ الذم ينص عمى "ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )α≥1010بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في

التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري".

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف كذلؾ لممقارنة بيف متكسطي درجات طالبات

المجمكعتيف ا لتجريبية كالضابطة في االختبار البعدم في كحدة اليندسة كالقياس فكانت النتائج كما يكضحيا

الجدكؿ رقـ (.)5-2

جدوؿ رقـ ( :)5-2نتائج اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة
في االختبار البعدي لميارات التفكير البصري

الميارة

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

قيمة (ت)

مستوى الداللة

التعرؼ عمى الشكؿ البصرم

التجريبية

37

1.73

0.560

3.260

0.002

الضابطة

36

1.19

0.822

التجريبية

37

3.14

0.887

الضابطة

36

2.25

1.025

التجريبية

37

5.38

2.215

الضابطة

36

3.61

1.793

التجريبية

37

10.14

4.263

الضابطة

36

6.42

2.666

التجريبية

37

20.38

1.108

الضابطة

36

13.47

4.802

تحميؿ الشكؿ البصرم

إدراؾ كربط العالقات في
الشكؿ البصرم
تفسير الغمكض في الشكؿ
البصرم
الدرجة الكمية الختبار ميارات
التفكير البصرم

المعياري



قيمة (ت) الجدكلية عند رجة حرية ( )71كعند مستكل داللة (2.00= )0.05



قيمة (ت) الجدكلية عند رجة حرية ( )71كعند مستكل داللة (2.66= )0.01

3.949

3.740

4.454

4.851

0.001

0.001

0.001

0.001

كيتضح مف الجدكؿ رقـ( )5-2ما يمي:
بالنسبة لميارة (التعرؼ عمى الشكؿ) كأحد ميارات التفكير البصري :كاف المتكسط الحسابي في
التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة ( ) 1.19كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة
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التجريبية كالذم يساكم ( ,)1.73ككانت قيمة (ت) المحسكبة تساكم( )3.260كىي أكبر مف قيمة (ت)
الجدكلية كىذا يعني أنيا دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( ,)0.01أم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة (التعرؼ عمى
الشكؿ) في التطبيؽ البعدم الختبار الميارات لصالح المجمكعة التجريبية.

بالنسبة لميارة (تحميؿ الشكؿ) كأحد ميارات التفكير البصري :كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ
البعدم لممجمكعة الضابطة ( )2.25كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية

كالذم يساكم ( ,)3014ككانت قيمة (ت) المحسكبة تساكم( )3.949كىي أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية كىذا
يعني أنيا دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( ,)0.01أم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( ) 0.01بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة (تحميؿ الشكؿ) في التطبيؽ
البعدم الختبار الميارات لصالح المجمكعة التجريبية.
بالنسبة لميارة (إدراؾ وربط العالقات في الشكؿ) كأحد ميارات التفكير البصري :كاف المتكسط
الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة ( )3.61كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم

لممجمكعة التجريبية كالذم يساكم ( ,)5.38ككانت قيمة (ت) المحسكبة تساكم( )3.740كىي أكبر مف قيمة

(ت) الجدكلية كىذا يعني أنيا دالة إحصائينا عند مستكل داللة ( ,)0.01أم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة (إدراؾ
كربط العالقات في الشكؿ) في التطبيؽ البعدم الختبار الميارات لصالح المجمكعة التجريبية.

بالنسبة لميارة (تفسير الغموض في الشكؿ) كأحد ميارات التفكير البصري :كاف المتكسط الحسابي في
التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة ( ) 6.42كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة
التجريبية كالذم يساكم ( ,)10.14ككانت قيمة (ت) المحسكبة تساكم( )4.454كىي أكبر مف قيمة (ت)

الجدكلية كىذا يعني أنيا دالة إحصائيان عند مستكل داللة ( ,)0.01أم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في ميارة (تفسير

الغمكض في الشكؿ) في التطبيؽ البعدم الختبار الميارات لصالح المجمكعة التجريبية.

بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار :كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة الضابطة
( )13.47كىك أقؿ مف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية كالذم يساكم (,)20.38

ككانت قيمة (ت) المحسكبة تساكم( )4.851كىي أكبر مف قيمة (ت) الجدكلية كىذا يعني أنيا دالة إحصائينا

عند مستكل داللة ( ,)0.01أم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.01بيف متكسطي
درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير البصرم لصالح

المجمكعة التجريبية.
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كبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ أم أنو  :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )α=1010بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار
ميارات التفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية.

كمف األسباب التي أدت إلى تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة ,أف استراتيجية الجدكؿ الذاتي
( )K.W.L.Hأتاحت فرصان تعميمية مناسبة ألعضاء ىذه المجمكعة أدت إلى تنمية ميارات التفكير البصرم
المختمفة ,كأيضنا أف استراتيجية الجدكؿ الذاتي تقدـ فييا المادة بشكؿ منظـ في خطكاتيا المختمفة كىذا بدكره

ينعكس عمى تنظيـ فكر الطمبة ,فتنظيـ األفكار يؤدم إلى إتقاف المعمكمات المقدمة ليـ ,كتنمية ميارات التفكير

البصرم لدييـ.

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث وتفسيرىا:
وينص السؤاؿ الثالث عمى ما يمي" :ىؿ يوجد أثر لتوظيؼ استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية

ميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ السابع األساسي؟"

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بد مف التحقؽ مف الفرض الثالث كالذم ينص عمى" :يكجد أثر لتكظيؼ

استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير البصرم في اليندسة لدل طالبات الصؼ
السابع األساسي".
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ استخداـ اختبار (ت) لقياس داللة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية ك

الضابطة في االختبار البعدم كما ىك مكضح في جدكؿ رقـ ( ,)5-2كيتضح مف جدكؿ ( )5-2أف قيـ (ت)

المحسكبة أكبر مف قيـ (ت) الجدكلية ,كىذا يدؿ عمى أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

( )0.01=αبيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية كدرجات طالبات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ
البعدم الختبار ميارات التفكير البصرم لصالح درجات المجمكعة التجريبية  ,كمف ثـ قامت الباحثة بالتحقؽ مف

ككف الفرؽ الناتج ىك فرؽ جكىرم يعكد إلى متغيرات الدراسة ,كذلؾ بحساب حجـ التأثير مف خالؿ مربع إيتا

( ) η2كالذم يمثؿ نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع ,كالذم يمكف أف يرجع إلى المتغير المستقؿ ,كذلؾ مف
خالؿ المعادلة التالية:

( عفانة)217 :2016 ,

حيث أف , df=(n-2) :حجـ العينتيف = n

كأيضنا تـ إيجاد قيمة ( )dلككىف  Cohensلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف في العدد ,كالتي تعبر عف

درجة تأثير االستراتيجية المستخدمة كذلؾ مف خالؿ المعادلة التالية:

(عفانة)199 :2016 ,

√
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حيث أف =t :قيمة ت لعينتيف مستقمتيف =n1 ,حجـ العينة األكلى =n2 ,حجـ العينة الثانية
كبالرجكع لمجدكؿ المرجعي ( )5-3حددت الباحثة حجـ التأثير الذم أحدثتو االستراتيجية كباالستعانة

بقيمة (ت) المحسكبة مف خالؿ جدكؿ ( )5-2تـ حساب قيـ مربع إيتا لكؿ ميارة كاالختبار ككؿ ,كبالمثؿ تـ

حساب قيـ ( )dلكؿ ميارة كلالختبار ككؿ مف خالؿ استخداـ المعادالت السابقة.

جدوؿ ( :)5-3الدرجات المرجعية (مستويات التأثير) لمربع إيتا ( )η2وقيمة ()d
درجة التأثير

صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

قيمة مربع إيتا()η2

0.01

0.06

0.14

0.20

قيمة ()d

0.20

0.50

0.80

1.0

جدوؿ ( :)5-4يوضح حجـ تأثير استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( )K.W.L.Hالختبار ميارات التفكير البصري
األبعاد

درجات الحرية

قيمة (ت)

()df

قيمة مربع إيتا

قيمة )(d

حجـ التأثير

))η2

التعرؼ عمى الشكؿ البصرم

71

3.260

0.13

0.773

كبير

تحميؿ الشكؿ البصرم

71

3.949

0.18

0.937

كبير

إدراؾ كربط العالقات في

71

3.740

0.16

0.887

كبير

تفسير الغمكض في الشكؿ

71

4.454

0.22

1.057

كبير جدان

1.151

كبير جدان

الشكؿ البصرم
البصرم

الدرجة الكمية الختبار ميارات
التفكير البصرم

71

4.851

0.25

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )5-4ما يمي:
بالنسبة لميارة (التعرؼ عمى الشكؿ) كأحد أبعاد االختبار :كانت قيمة (ت) المحسكبة في التطبيؽ
البعدم ( ,)3.260كبمغت قيمة مربع إيتا ( ,)0.13كبمغت قيمة ( ,)0.773( )dكبذلؾ يعتبر حجـ التأثير

(كبير).

بالنسبة لميارة (تحميؿ الشكؿ) كأحد أبعاد االختبار :كانت قيمة (ت) المحسكبة في التطبيؽ البعدم (,)3.949
كبمغت قيمة مربع إيتا ( )0.18كىي أكبر مف ( , )0.14كبمغت قيمة ( ,)0.937( )dكبذلؾ يعتبر حجـ التأثير

(كبير).
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بالنسبة لميارة (إدراؾ وربط العالقات في الشكؿ) كأحد أبعاد االختبار :كانت قيمة (ت) المحسكبة في التطبيؽ
البعدم ( ,)3.740كبمغت قيمة مربع إيتا ( )0.16كىي أكبر مف ( , )0.14كبمغت قيمة (,)0.887( )d
كبذلؾ يعتبر حجـ التأثير (كبير).

بالنسبة لميارة (تفسير الغموض في الشكؿ) كأحد أبعاد االختبار :كانت قيمة (ت) المحسكبة في
التطبيؽ البعدم ( ,)4.454كبمغت قيمة مربع إيتا ( )0.22كىي أكبر مف ( , )0.14كبمغت قيمة ()d

( ,)1.057كبذلؾ يعتبر حجـ التأثير (كبير جدنا).

بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار كأحد أبعاد االختبار :كانت قيمة (ت) المحسكبة في التطبيؽ البعدم
( ,)4.851كبمغت قيمة مربع إيتا ( )0.25كىي أكبر مف ( , )0.14كبمغت قيمة ( ,)1.151( )dكبذلؾ يعتبر
حجـ التأثير (كبير جدنا).

كما اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي تناكلت استراتيجية ( )K.W.L.Hفي تنمية

ميارات التفكير أك غيرىا مف المتغيرات ,كعمى اختالؼ مجتمعاتيا ,كعيناتيا كدراسة :محمد ( ,)2016أبك

خكصة ( ,)2014جكاد كعباس ( ,)2013أبك سمطاف( ,)2012عراـ( ,)2012كالتي أكدت عمى أىمية

استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة كخاصة استراتيجية ( )K.W.Lكاستراتيجية ( )K.W.L.Hكأثرىما في تنمية
ميارات التفكير بدالن مف طرؽ التعميـ االعتيادية.

وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف:
 استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hإحدل استراتيجيات ما كراء المعرفة كالتي تعتبر التعمـ عممية
معرفية كتجعؿ التعمـ ذك معنى مف خالؿ قياـ الطمبة بالعمؿ ضمف مجمكعات كالتفاعؿ مع جدكؿ

االستراتيجية كالقياـ باألنشطة المختمفة مما يركز عمى إيجابية المتعمـ كنشاطو.

 استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hتعمؿ عمى تكظيؼ أساليب عممية متنكعة أثناء التعمـ مثؿ
العصؼ الذىني ,التعاكف ,طرح األسئمة كالبحث عف تعمـ جديد مما يمكف الطمبة مف التعبير عف آرائيـ

كأفكارىـ كالبحث عف أفكار جديدة.

 جدكؿ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hيساعد الطمبة عمى تنظيـ المعمكمات بشكؿ بصرم
لتحديد معرفتيـ السابقة ,كمعرفة ماذا يريدكف تعممو ,كالمعرفة المكتسبة ,ككيؼ يتعممكف المزيد.

 استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hتُقدـ فييا المادة بشكؿ منظـ في خطكاتيا المختمفة كىذا ينعكس
عمى تنظيـ فكر الطمبة؛ فتنظيـ األفكار يؤدم إلى إتقاف المعمكمة المقدمة ليـ كتنمية ميارات التفكير
البصرم لدييـ.

 الخطكة األخيرة مف خطكات استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hكىي "كيؼ أتعمـ المزيد" أدت إلى
عدـ اكتفاء الطالبات باستقباؿ المعمكمات البسيطة بؿ تعدل األمر عف طريؽ البحث كالرغبة في
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اكتشاؼ كتعمـ المزيد حكؿ المعمكمات المعطاة مف خالؿ البحث في مصادر تعمـ أخرل مثؿ :المكتبة,
االنترنت. .... ,

 استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hتساعد المتعمـ عمى التقييـ الذاتي كذلؾ مف خالؿ تقديـ ممخص
عف المكضكع ,كبذلؾ يككف ىناؾ كعي كتحكـ كمراقبة ذاتية لمتعمـ.

توصيات الدراسة:
في ضكء نتائج البحث كمناقشتيا كتفسيرىا؛ تـ كضع بعض التكصيات التي قد تساعد في تحسيف عممية

التعمـ بكاسطة استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي العممية التربكية كالتعميمية ,كمف ىذه التكصيات:

 ضركرة تشجيع معممي كمعممات الرياضيات عمى استخداـ استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي
التدريس ألنيا تمكف الطمبة مف تكظيؼ مياراتيـ في تكجيو عمميات التفكير كالتعمـ ,كمف تحمؿ

المسؤكلية الشخصية في التعمـ استنادان إلى مبدأ التعمـ الذاتي.

 ضركرة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير البصرم لدل الطمبة في جميع المراحؿ التدريسية ,باستخداـ
استراتيجيات حديثة مثؿ استراتيجية الجدكؿ الذاتي (.)K.W.L.H

 التأكيد عمى تكفير بيئة تعميمية يسكدىا جك مف الحرية كالديمقراطية كالمشاركة كالتعاكف كالمكدة ,مما لو
أثر فعاؿ في تنمية التفكير لدييـ بشكؿ عاـ كتنمية التفكير البصرم بشكؿ خاص.

 ضركرة عقد دكرات تدريبية خاصة لممعمميف ككرشات عمؿ لتطبيؽ استراتيجيات ما كراء المعرفة بصكرة
عامة كاستراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hبصكرة خاصة.

مقترحات الدراسة:
مف خالؿ ما أظيرتو نتائج الدراسة كاستكماالن لجكانب البحث يمكف إجراء مزيد مف الدراسات كالبحكث ,كمنيا:
 دراسة فاعمية استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تدريس مادة الرياضيات في متغيرات أخرل
مثؿ :بقاء أثر التعمـ ,الدافعية ,االتجاىات.

 دراسة فاعمية استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية ميارات التفكير المختمفة في مكاد
تدريسية كمراحؿ أخرل.

84

المصادر والمراجع
أو ًال :المصادر:
القرآف الكريـ
ثانياً :المراجع العربية:
 .1أبك جادك ,صالح ك نكفؿ ,محمد ( :)2007تعميـ التفكير النظرية والتطبيؽ ,ط ,1عماف ,دار المسيرة.
 .2أبك جامكس ,عبد الكريـ ( :)2014أثر استراتيجية التعمـ ثالثية األبعاد في االستيعاب القرائي كالتمخيص
الكتابي لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي ,مجمة المشكاة لمعموـ االنسانية واالجتماعية ,جامعة
اليرمكؾ ,ـ( ,)1ع( ,)2ص.454-419
 .3أبك خكصة ,أكرـ ( :)2014أثر توظيؼ استراتيجيتي ( )K.W.L.Hوالمخططات المفاىيمية في تنمية
ميارات التفكير في التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ الحادي عشر بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية,
الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .4أبك داف ,مريـ ( :)2013أثر توظيؼ النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور عمى تنمية
التحصيؿ وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية
التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .5أبك دقة ,سناء( :)2008القياس والتقويـ الصفي–المفاىيـ و اإلجراءات لتعمـ فعاؿ ,ط ,2غزة ,دار آفاؽ
لمنشر كالتكزيع.
 .6أبك زايدة ,أحمد ( :)2013فاعمية كتاب تفاعمي محوسب في تنمية ميارات التفكير البصري في
التكنولوجيا لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة ,رسالة ماجستير ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .7أبك سمطاف ,كميميا ( :)2015أثر استخداـ استراتيجية ( )K.W.Lفي تنمية المفاىيـ والتفكير المنطقي
في الرياضيات لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية,
غزة.
 .8أبك صفر ,فاطمة ( :)2014أثر توظيؼ استراتيجيتي دورة التعمـ الخماسية (  ) 5E'sوالجدوؿ الذاتي
( )K.W.Lفي تنمية ميارة حؿ المسألة الرياضية لدى طمبة الصؼ الثامف بمحافظات غزة ,رسالة
ماجستير ,كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.
85

 .9أبك عالـ ,رجاء ( :)2010مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية ,مصر :دار النشر لمجامعات.
 .10أبك عمشة ,عريف ( :)2016أثر استخداـ استراتيجية المعرفة السابقة والمكتسبة  K.W.L.Hلمفيـ
القرائي في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي في المدارس الحكومية بمحافظة نابمس وفي تنمية
ميارات التفكير االبداعي لدييـ ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة النجاح الكطنية ,نابمس ,فمسطيف.
 .11أبك فكدة ,باسؿ كيكنس ,نجاتي ( :)2012االختبارات التحصيمية ,ط ,1عماف ,دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع.
 .12أبك لبدة ,سبع ( :)2008مبادئ القياس النفسي والتقييـ التربوي ,ط ,1عماف :دار الفكر.
 .13اصميح ,ىياـ ( :)2016أثر توظيؼ استراتيجية التمثيؿ الجزيئي في تنمية ميارات كتابة المعادالت
والتفكير البصري بالكيمياء لدى طالبات الصؼ الحادي عشر ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية
التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .14أحمد ,اسالـ ( :)2016فاعمية برنامج قائـ عمى تكنولوجيا الواقع المعزز ()Augmented Reality
في تنمية ميارات التفكير البصري في مبحث العموـ لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة ,رسالة
ماجستير ,جامعة األزىر ,غزة.
 .15أحمد ,فايزة ( :)2006استخداـ األلعاب التعميمية بالكمبيكتر لتنمية التحصيؿ كالتفكير البصرم في
الرياضيات لدل تالميذ المرحمة االبتدائية ,المرحمة التربوية ,كمية التربية بقنا ,جامعة جنكب الكادم,
عدد( ,)22يناير.
 .16أحمد ,نعيمة كعبد الكريـ ,سحر( :)2001أثر المنطؽ الريا ضي والتدريس بالمدخؿ البصري والمكاني
في أنماط التعمـ والتفكير وتنمية القدرة المكانية وتحصيؿ تالميذ الصؼ الثاني االعدادي في مادة
العموـ ,كرقة عمؿ مقدمة في المؤتمر العممي الخامس ,التربية العممية لممكاطنة ,الجمعية المصرية لمتربية
العممية ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,المجمد الثاني.
 .17األسطؿ ,كفاء ( :)2014فعالية توظيؼ الرسوـ اليزلية في تنمية التحصيؿ الدراسي وميارات التفكير
البصري لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي في مادة العموـ بمحافظة خانيونس ,رسالة ماجستير
غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.
 .18األسمر ,آية ( :)2014أثر استخداـ االستراتيجية البنائية ( )PDEODEفي تنمية المفاىيـ اليندسية
وميارات التفكير البصري في الرياضيات لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
86

 .19األغا ,منى ( :)2015فاعمية تكنولوجيا الواقع االفتراضي في تنمية التفكير البصري لدى طالبات
الصؼ التاسع األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .20األغا ,كالء ( :)2017أثر استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي في تنمية التفكير البصري وحؿ المسألة
اليندسية لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة  ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة االسالمية,
غزة.
 .21إبراىيـ ,مجدم ( :)2005التفكير مف منظور تربوي تعريفو –طبيعتو-مياراتو-تنميتو–أنماطو,
القاىرة ,عالـ الكتب.
 .22بدر ,بثينة ( :)2006أثر التدريب عمى استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية أساليب التفكير لدل
طالبات قسـ الرياضيات في كمية التربية بمكة المكرمة ,مجمة مستقبؿ التربية العربية ,القاىرة ,المركز
العربي لمتعميـ كالتنمية ,ـ( ,)12ع(.)41
 .23بدكم ,رمضاف ( :)2008تضميف التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية ,ط ,1عماف ,دار
الفكر ناشركف كمكزعكف.
 .24البركاتي ,نيفيف ( :)2008أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاء المتعددة والقبعات الست
و K.W.Lفي التحصيؿ والتواصؿ والترابط الرياضي لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بمدينة مكة
المكرمة ,رسالة دكتكراة ,كمية التربية ,جامعة أـ القرل ,المممكة العربية السعكدية.
 .25البمكم ,عايد ( :)2016أثر التدريس باستخداـ استراتيجية  K.W.Lعمى تحصيؿ طالب التخصصات
النظرية بكمية العمكـ كاآلداب بالعال في مادة تطبيقات احصائية في العمكـ االنسانية ,المجمة الدولية
التربوية المتخصصة ,ـ( ,)5ع( ,)5ص.255-241
 .26بيمكؿ ,إبراىيـ ( :)2004اتجاىات حديثة في استراتيجيات ما كراء المعرفة في تعميـ القراءة ,مجمة
القراءة والمعرفة ,الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة ,كمية التربية ,جامعة عيف شمس ,ع(,)30
ص.260-183
 .27جبر ,يحيى ( :)2010أثر توظيؼ استراتيجية دورة التعمـ فوؽ المعرفية عمى تنمية المفاىيـ وميارات
التفكير البصري في العموـ لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية
التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .28جركاف ,فتحي ( :)2011تعميـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ,ط ,5عماف ,دار الفكر لمطباعة كالنشر.

87

 .29جكاد ,ابتساـ كعباس ,نسريف ( :)2013فاعمية استراتيجية الجدكؿ الذاتي (  ) K.W.L.Hفي تنمية
ميارات التفكير العممي لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مادة الفيزياء ,مجمة كمية التربية
األساسية ,جامعة بابؿ ,ع(.)13
 .30حبيب ,مجدم( :)2003اتجاىات حديثة في تعميـ التفكير,ط ,1القاىرة ,دار الفكر العربي.
 .31حسب اهلل ,محمد ( :)2005فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية
ميارات تدريس حؿ المشكالت الرياضية لدى الطالبات المعممات بكمية المعمميف بالبيضاء ,رسالة
ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنصكرة ,مصر.
 .32الخطيب ,محمد ( :)2014أثر استخداـ استراتيجيتي ما كراء المعرفة (الخرائط المفاىيمية كخرائط العقؿ)
في البنية المفاىيمية كميارات التفكير البصرم في الرياضيات لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط  ,مجمة
العموـ التربوية ,جامعة الممؾ سعكد ,ـ( ,)26ع( ,)1ص.134-109
 .33الخفاؼ ,إيماف ( :)2011الذكاءات المتعددة برنامج تطبيقي ,ط ,1عماف ,دار المناىج لمنشر
كالتكزيع.
 .34خمؼ اهلل ,مركة محمد ( :)2013فاعمية توظيؼ معمؿ الرياضيات في تنمية ميارات التفكير اليندسي
والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بمحافظة رفح ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية
التربية ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .35خمؼ ,ظافر ( :)2015تأثير استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.Lفي تعمـ بعض الميارات اليجكمية
كتطكير التفكير الخططي لمطالب بالمبارزة بسالح الشيش ,مجمة عموـ التربية الرياضية ,جامعة بابؿ,
العراؽ ,مجمد( ,)8عدد( ,)5ص.168-137
 .36الديب ,نضاؿ ( :)2015فاعمية استخداـ استراتيجية (فكر-زاوج-شارؾ) عمى تنمية ميارات التفكير
البصري والتواصؿ الرياضي لدى طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشكرة,
الجامعة االسالمية ,غزة.
 .37ربيع ,ىادم ( :)2010القياس والتقويـ في التربية والتعميـ ,ط ,2عماف ,دار زىراف لمنشر كالتكزيع.
 .38رجب ,أمؿ ( :)2012فاعمية استراتيجية التمثيؿ الدقائقي لممادة في تنمية المفاىيـ الكيميائية
وميارات التفكير البصري في العموـ لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ,الجامعة االسالمية ,غزة.

88

 .39رداـ ,يحيى كنايؼ ,عزيز ( :)2012أثر استعماؿ استراتيجية  K.W.Lفي تحصيؿ طالب الصؼ
الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي ,رسالة ماجستير ,جامعة كربالء ,العراؽ.
 .40رصرص ,حسف( :) 2007برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حؿ المسألة الرياضية لدى طمبة
الصؼ األوؿ الثانوي األدبي بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .41الركيسي ,عزيزة( :)2013فاعمية استخداـ استراتيجية  K.W.Lفي تحصيؿ طالبات جامعة سمماف بف
عبد الممؾ في مقررات المناىج و طرؽ التدريس ,كمية التربية ,جامعة سمماف بف عبد العزيز ,المممكة
العربية السعكدية.
 .42الزىراني ,غيداء ( :)2011أثر استخداـ استراتيجية  K.W.Lعمى التحصيؿ الدراسي في مقرر المغة
االنجميزية لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية
التربية ,جامعة أـ القرل ,المممكة العربية السعكدية.
 .43سالـ ,أماني ( :)2007تنمية ما كراء المعرفة باستخداـ كؿ مف استراتيجية  K.W.L.Hالمعدلة كبرنامج
دافعية االلتزاـ باليدؼ كأثره عمى التحصيؿ لدل األطفاؿ في ضكء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ
كنظرية اليدؼ ,مجمة العموـ التربوية ,ـ( ,)15ع( ,)2ص.112-2
 .44السبيعي ,جكاىر ( :)2016فاعمية التدريس باستراتيجية  K.W.Lفي تصكيب أنماط الفيـ الخطأ في
بعض مفاىيـ مقرر الحاسب اآللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم ,مجمة العموـ التربوية ,ـ(,)1
ع( ,)2ص .717-668
 .45سعد اهلل ,إبراىيـ ( :)2014فاعمية برنامج قائـ عمى المحاكاة الحاسوبية لتنمية ميارات ما وراء
المعرفة في التكنولوجيا لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة
اإلسالمية ,غزة.
 .46سعيد ,ردماف كمحمد ,القركف ,عمي حسف أحمد ( :)2010فاعمية استراتيجيات ما كراء المعرفة في
تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في الرياضيات في الجميكرية اليمنية ,مجمة كمية التربية ,جامعة
أسيكط ,مجمد( ,)26عدد( ,)1جزء أكؿ ,يناير.
 .47السكداني ,عبد الكريـ كالخزاعي ,قاسـ ( :)2012فعالية التدريس باستراتيجية المتشابيات في ميارات
التفكير البصري في مبادئ األحياء لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط ,رسالة ماجستير ,كمية التربية,
جامعة القادسية.

89

 .48الشكبكي ,فداء ( :)2010أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير البصري
بالفيزياء لدى طالبات الصؼ الحادي عشر ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .49شعت ,ناىؿ ( :) 2008إثراء محتوى اليندسة الفراغية في منياج الصؼ العاشر األساسي بميارات
التفكير البصري ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .50صادؽ ,منير ( :)2008التفاعؿ بيف خرائط التفكير كالنمك العقمي في تحصيؿ العمكـ كالتفكير االبتكارم
كاتخاذ القرار لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادم ,الجمعية المصرية لمتربية العممية ,مجمة التربية العممية,
مجمد( ,)11عدد( ,)2ص.140-69
 .51الصاعدم ,آالء ( :)2013فاعمية استخداـ استراتيجية  K.W.Lفي تنمية ميارات استيعاب الحديث
الشريؼ لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط بالعاصمة المقدسة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة
أـ القرل ,المممكة العربية السعكدية.
 .52الصعيدم ,منصكر ( :)2012فاعمية برنامج قائـ عمى بعض استراتيجيات ما كراء المعرفة في تدريس
الرياضيات عمى تنمية ميارات الترابطات الرياضية لدل تالميذ المرحمة االعدادية ,مجمة تربويات
الرياضيات ,جامعة بنيا ,ـ( , )15ع(.)1
 .53طافش ,إيماف ( :)2011أثر برنامج مقترح في ميارات التواصؿ الرياضي عمى تنمية التحصيؿ
الدراسي وميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ,رسالة
ماجستير ,كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.
 .54طعيمة ,رشدم ( :)1987تحميؿ المحتوى في العموـ االنسانية مفيومو–أسسو-استخداماتو ,القاىرة,
دار الفكر العربي.
 .55عبد البارم ,ماىر ( :)2010التحرير العربي مكوناتو-أنواعو-استراتيجياتو ,ط ,1عماف ,دار الفكر
ناشركف كمكزعكف.
 .56عبد المكلى ,أسامة ( :)2010فاعمية برنامج قائـ عمى البنائية االجتماعية باستخداـ التعمـ الخميط في
تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية المفاىيـ الجغرافية والتفكير البصري والميارات الحياتية لدى
التالميذ الصـ بالحمقة االعدادية ,رسالة دكتكراة غير منشكرة ,كمية التربية ,جامعة سكىاج ,مصر.
 .57عبيد ,كليـ ( :)2009استراتيجيات التعميـ والتعمـ في سياؽ ثقافة الجودة أطر مفاىيمية ونماذج
تطبيقية ,ط ,1عماف ,دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
 .58عبيدات ,ذكقاف كآخركف ( :)2005البحث العممي مفيومو وأدواتو وأساليبو ,عماف ,دار الفكر.
90

 .59عراـ ,ميرفت ( :)2012أثر استخداـ استراتيجية  K.W.Lفي اكتساب المفاىيـ وميارات التفكير
الناقد في العموـ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجامعة
االسالمية ,غزة.
 .60العزاكم ,رحيـ ( :)2011أثر التدريس باستخداـ استراتيجية  K.W.Lفي التحصيؿ الدراسي في مادة
المناىج كطرائؽ التدريس لدل طمبة المرحمة الثالثة بقسـ الرياضيات بكمية التربية ,مجمة جامعة األنبار
لمعموـ االنسانية ,الجامعة المستنصرية ,ع(.)2
 .61العشي ,دينا ( :)2013فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المبادئ العممية وميارات التفكير
البصري لدى طالب الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ بغزة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,كمية
التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .62عطية ,محسف ( :)2009استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء ,عماف ,دار المناىج لمنشر
كالتكزيع.
 .63عطية ,إبراىيـ كصالح ,محمد( :)2008فاعمية استراتيجيتي ( )K.W.L.Aك(فكر-زاكج-شارؾ) في
تدريس الرياضيات عمى تنمية التكاصؿ كاإلبداع الرياضي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بمصر ,مجمة
كمية التربية ,جامعة بنيا ,ـ( ,)18ع( ,)76ص.85-50
 .64عفانة ,عزك ( :)1995التدريس االستراتيجي لمرياضيات الحديثة ,ط ,1الجامعة االسالمية ,غزة.
 .65ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( :)2001أثر استخداـ المدخؿ البصري في تنمية القدرة عمى حؿ المسائؿ الرياضية
واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة ,كرقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الثالث عشر,
مناىج التعميـ كالثكرة المعرفية كالتكنكلكجية المعاصرة ,ـ ( ,)12الجمعية المصرية لممناىج

طرؽ

التدريس ,جامعة عيف شمس 25-24 ,يكليك.
 .66ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( :)2002التدريس االستراتيجي لمرياضيات لمحديثة ,ط ,1عماف ,مكتبة الفالح لمنشر
كالتكزيع.
 .67ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( :)2016قياس حجـ التأثير واالحصاء االستداللي في البحوث التربوية والنفسية ,ط,1
غزة ,مكتبة سمير منصكر.
 .68العفكف ,نادية كالصاحب ,منتيى ( :)2012التفكير أنماطو ونظرياتو وأساليب تعميمو وتعممو ,ط,1
عماف ,دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

91

 .69العفيفي ,أماني ( :)2013أثر توظيؼ استراتيجية  K.W.Lفي تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ
التكنولوجية لدى طالبات الصؼ السابع األساسي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.
 .70عمي ,كائؿ ( :)2004أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ الرياضيات كحؿ
المشكالت لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ,مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ,ـ(,)14
ع( ,)96ص.264-192
 .71عمار ,محمد كالقباني ,نجكاف ( :)2011التفكير البصري في ضوء تكنولوجيا التعميـ ,ط,1
االسكندرية ,دار الجامعة الجديدة.
 .72عيد ,غادة ( :)2012القياس والتقويـ التربوي مع تطبيقات برنامج  ,SPSSط ,2عماف ,مكتبة
الفالح لمنشر كالتكزيع.
 .73فياض ,ساىر ( :)2015أثر توظيؼ استراتيجيتي المحطات العممية والخرائط الذىنية في تنمية
المفاىيـ الفيزيائية وميارات التفكير البصري في العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي بغزة ,رسالة
ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .74القكاسمة ,أحمد كأبك غزلة ,محمد ( :)2013تنمية ميارات التعمـ و التفكير والبحث ,ط ,1عماف ,دار
صفاء لمنشر كالتكزيع.
 .75الكحمكت ,آماؿ عبد القادر ( :)2012فاعمية توظيؼ استراتيجية البيت الدائري في تنمية المفاىيـ
وميارات التفكير البصري بالجغرافيا لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة ,رسالة ماجستير غير
منشكرة ,كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
 .76كالب ,ىبة ( :)2016فاعمية برنامج قائـ عمى الخياؿ العممي في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير
البصري لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسالمية,
غزة.
 .77كماؿ ,سفياف كمسعد ,فطيف ( :)2002التحصيؿ في مادة الرياضيات في المرحمة االبتدائية العميا,
الضفة الغربية ,مؤسسة تامر.
 .78ككافحة ,تيسير ( :)2010القياس و التقويـ وأساليب القياس في التربية الخاصة ,ط ,3عماف ,دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع.

92

 .79مبسمط ,جنى ( :)2016أثر استخداـ استراتيجية  K.W.Lفي تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس في
القراءة واتجاىاتيـ نحو تعمميا في المدارس الحكومية في محافظة نابمس ,رسالة ماجستير ,جامعة
النجاح الكطنية ,فمسطيف.
 .80محمد ,مديحة ( :)2004تنمية التفكير البصري في الرياضيات لتالميذ المرحمة االبتدائية ,ط,1
القاىرة ,عالـ الكتب.
 .81محمد ,شذل كعيسى ,مصطفى ( :)2011اتجاىات حديثة في عمـ النفس المعرفي ,ط ,1عماف ,دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع.
 .82محمد ,صبا ( :)2016أثر استخداـ استراتيجية بناء المعنى في تنمية ميارات التفكير الناقد والمثابرة
في مادة العموـ لدى تالمذة الصؼ الرابع األساسي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,الجميكرية العربية
السكرية.
 .83محمد ,محمد ( :)2013أثر استخداـ استراتيجية  K.W.Lفي تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ
الدراسي لطالب الصؼ السادس األساسي بالمنطقة الشرقية ,البحث الفائز بجائزة الشارقة لمتفكؽ كالتميز
التربكم ,المنطقة الشرقية ,حككمة الشارقة.
 .84مشتيى ,أحمد ( :)2010فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية ميارات التفكير البصري في التربية
االسالمية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة االسالمية ,غزة.
 .85ممحـ ,سامي ( :)2005القياس و التقويـ في التربية وعمـ النفس ,ط ,2عماف ,دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع.
 .86منصكر ,إسالـ ( :)2015فاعمية برنامج يوظؼ السبورة التفاعمية في تنمية المفاىيـ وميارات
التفكير البصري بالعموـ لدى طمبة الصؼ الثالث األساسي ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة
االسالمية ,غزة.
 .87ابف منظكر ,أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد (1985ـ) :لساف العرب ,ط ,2بيركت ,دار إحياء التراث
العربي.
 .88ميدم ,حسف ( :)2006فاعمية استخداـ برمجيات تعميمية عمى التفكير البصري والتحصيؿ في
تكنولوجيا المعمومات لدى طالبات الصؼ الحادي عشر ,رسالة ماجستير غير منشكرة ,الجامعة
االسالمية ,غزة.

93

 .89الياشمي ,عبد الرحمف كالدليمي ,طو ( :)2008استراتيجيات حديثة في فف التدريس ,ط ,1عماف ,دار
الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
 .90الكىر ,محمد ( :) 2001درجة كعي طمبة الجامعة الياشمية بالمعرفة ما كراء المعرفة المتعمقة بميارات
اإلعداد لالمتحانات كتقديميا كعالقة ذلؾ بمستكاىـ الدراسي كمعدليـ التراكمي كالكمية التي ينتمكف إلييا,
مجمة دراسات العموـ التربوية ,ـ( ,)28ع( ,)1جامعة اليرمكؾ ,عماف ,األردف.

94

: المراجع األجنبية:ًثالثا
1. Henson, K. T and Eller, B. f ( 1999 ): Educational psychology for Effective
Teaching, Sec Ed. BOSTON, Wadsworth publishing.
2. Luksadao, Wilawan(2008): Effects of K-W-L-H Training Technique with
Think-Pair-Share on Academic Achievement and Retention in Social
Studies of Mathayomsuksa Two Students. M.Ed(Educational Psychology),
Master Degree Student, Department of Psychology and Guidance, Faculty of
Education, Prince of Songkla University, Pattani Campus Achara
Thummarpon.
3. Mcclurg, P. & Others (1997): Exploring children's spatial visual thinking in a
hyper gami environment, Journeys toward visual literacy selected readings from
the annual conference of the international visual literacy association, 28th
4.

5.

6.

7.

8.

9.

October, Cheyenne Wyoming.
Phromphithak, Chanakan (2015): The Effect of Using Know-Want-Learn
Strategy on Students ‘Achievement and Attitude in Learning Mathematics of
10th Grade Students, Mathematics Education Program, International College,
Suan Sunandha Rajabnat University, Thailand.
Riswanto, & Risnawati, & Lismayanti, D (2012): The effect of using KWL (Know,
Want, Learned) strategy on EFL students. International Journal of Humanities
and Social Science 4 (7), 1.
Siribunnam, R. & Tayraukham, S. (2009): Effects of 7-E, K.W.L and
Conventional Instruction on Analytical Thinking, Learning Achievement
and Attitudes toward Chemistry Learning, Journal of Social Science,
Volume4 , fifth issue, October, P279- 282.
Stahel, K.(2008): The Effects of Three Instructional Methods on the
Reading Comprehension and Content Acquisition of Novice Readers ,
Journal of Literacy Research, Volume 40, Issue 3, P 359 –393.
Tok, S.(2008): The Effects of Note Taking and K.W.L Strategy on Attitude
and Academic Achievement. Hacettepe University Journal of Education, 34,
p244-253.
Zouhor , Zekri & Bogdanović , Ivana & Segedinac, Mirjana (2016):
Effects of the Know-Want-Learn Strategy on Primary School
Students’ Metacognition and Physics Achievement , Journal of
Subject Didactics , Vol(1) , No (1) , Pages 39-49.

95

ممحؽ رقـ ()1
قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة
ـ

االسـ

الدرجة العممية

جية العمؿ

1

أ .د محمد أبك شقير

أستاذ دكتكر بكمية التربية

الجامعة اإلسالمية

2

أ .د إبراىيـ األسطؿ

أستاذ دكتكر بكمية التربية

الجامعة اإلسالمية

3

أ .د عطا دركيش

أستاذ دكتكر بكمية التربية

جامعة األزىر

4

د .خالد عبد القادر

أستاذ مشارؾ بكمية التربية

جامعة األقصى

5

د .مكسى جكدة

أستاذ مساعد بكمية التربية

جامعة األقصى

6

د .أيمف األشقر

أستاذ مساعد بكمية التربية

جامعة األقصى

7

د .محمد مقاط

أستاذ مساعد بكمية التربية

ك ازرة التربية كالتعميـ

8

أ .أسماء النحاؿ

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس

مدرسة نظير المكقة األساسية

9

أ .إلياـ الخطيب

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس

مدرسة آمنة بنت كىب الثانكية

10

أ .سعيد شطا

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس

مديرية التربية كالتعميـ -رفح

11

أ .عال السالمي

ماجستير رياضيات

جامعة القدس المفتكحة

12

أ .عدناف شعت

بكالكريكس عمكـ  +دبمكـ خاص

مشرؼ تربكم برفح

رياضيات
13

أ .عمي أبك جزر

بكالكريكس رياضيات

مشرؼ تربكم برفح

14

أ .عزيزة عيطة

بكالكريكس رياضيات

مشرؼ تربكم برفح

15

أ .نجكل بدير

دبمكـ رياضيات

مدرسة رابعة األساسية

16

أ .إيماف المغير

بكالكريكس رياضيات

مدرسة نظير المكقة األساسية

17

أ .ىبة النجار

بكالكريكس رياضيات

مدرسة عائشة أـ المؤمنيف
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المشتركة

ممحؽ رقـ ()2
بطاقة تحكيـ اختبار ميارات التفكير البصري
السيد الدكتكر/األستاذ ...................................المحترـ.

الدرجة العممية...............

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
الموضوع :تحكيـ اختبار ميارات التفكير البصرم
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس مف

كمية التربية بجامعة األزىر كىي بعنكاف "أثر توظيؼ استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية
ميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة رفح" كاستمزـ ذلؾ

اختبار لمتفكير البصرم في كحدة اليندسة كالقياس مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ لمصؼ السابع
إعداد
ان

األساسي.

لذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ االختبار في ضكء خبرتكـ ,كذلؾ مف حيث:
 صياغة عبارات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية.

 مناسبة أسئمة االختبار لمستكل طالبات الصؼ السابع األساسي.
 مناسبة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

 مناسبة ميارات التفكير البصرم لكحدة اليندسة كالقياس.

 مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمميارة التي تقيس التفكير البصرم.
 ما تركنو مناسبان لمحذؼ كاإلضافة.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كداعيف المكلى عز كجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ
كالتقدير

الباحثة  /صباح عدناف عاشكر
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ممحؽ رقـ ()3
بطاقة تحكيـ دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة الرابعة ( اليندسة والقياس ) مف كتاب الرياضيات
الجزء األوؿ لمصؼ السابع األساسي وفؽ استراتيجية K.W.L.H
السيد الدكتكر /األستاذ.............................المحترـ  .الدرجة العممية.............
الموضوع :تحكيـ الدليؿ كفؽ استخداـ استراتيجية K.W.L.H
تقكـ الباحثة بإجراء دراسة تكميمية لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس مف

كمية التربية بجامعة األزىر كىي بعنكاف "أثر توظيؼ استراتيجية الجدوؿ الذاتي ( )K.W.L.Hفي تنمية
ميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ السابع األساسي في محافظة

رفح",

كاستمزـ ذلؾ

إعداد دليالن لممعمـ كفقنا الستراتيجية  K.W.L.Hلكحدة اليندسة كالقياس مف كتاب الرياضيات الجزء األكؿ

لمصؼ السابع األساسي.

لذلؾ أرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ الدليؿ في ضكء خبرتكـ ,كذلؾ مف حيث:
 مدل مالءمة كتمشي دليؿ المعمـ مع خطكات استراتيجية .K.W.L.H
 دقة الصياغة السمككية ألىداؼ الدركس المتضمنة بالدليؿ.
 كجكد اتساؽ بيف األىداؼ التعميمية لكؿ درس كمحتكاه.
 دقة كسالمة الصياغة المغكية كالعممية لمدليؿ.

 كجكد تنظيـ كتسمسؿ جيد لممادة التعميمية خالؿ الدرس الكاحد كبيف الدركس المختمفة.
 مالءمة األنشطة الكاردة في الدركس ,ككذلؾ كرؽ العمؿ بالنسبة لمستكل الطمبة.
 مالءمة أساليب التقكيـ المستخدمة لما يتضمنو الدرس كاألىداؼ.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كداعيف المكلى عز كجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ
كالتقدير

الباحثة  /صباح عدناف عاشكر
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ممحؽ رقـ ()4
اختبار ميارات التفكير البصري في وحدة اليندسة والقياس
بٌانات أولٌة
اسم الطالبة..............................

الدرجة الكلٌة.........

الصف والشعبة........................
المدرسة.................................
عزيزتي التمميذة:
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات التفكير البصرم لدل طالبات الصؼ السابع األساسي في كحدة اليندسة

كالقياس ,كىكمعد ألغراض البحث العممي ,كليس لو عالقة بدرجتؾ المدرسية كىكمككف مف ( )30فقرة.
تعميمات االختبار:
يرحى قراءة التعميمات التالية قبؿ البدء في اإلجابة عف أسئمة االختبار:
 قكمي بتعبئة البيانات األكلية السابقة.

ال مف نكع االختيار مف متعدد ,كؿ سؤاؿ يناقش ميارة مف ميارات التفكير
 يتككف االختبار مف  30سؤا ن
البصرم المتضمنة في الكحدة الثانية مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي الجزء األكؿ.

 كؿ فقرة تتككف مف سؤاؿ ,ثـ يتبعيا  4بدائؿ (أ ,ب ,ج ,د) يرجى كضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة
الصحيحة لكؿ سؤاؿ.

 اقرئي األسئمة بدقة كتمعف قبؿ البدء باإلجابة.
 اتبعي تعميمات كؿ سؤاؿ.

 يرجى عدـ ترؾ أم سؤاؿ دكف اإلجابة عنو.
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فيما يمي ( )30سؤاالً يمي كؿ منيا ( )4إجابات ,إحداىا فقط ىي اإلجابة الصحيحة ,والمطموب وضع دائرة
حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة في كؿ فقرة مف الفقرات التالية:
 -1النقطة س تقع فً الربع األول فً الشكل:

(ب)

(أ)

(د)
(ج )
 -2إحداثٌات النقطة ( ل ) التً تجعل الشكل س ص ع ل مربعا ً هً:

أ) 3- ,2- ( -

ج) 2 ,3 ( -

ب) 3 ,2 ( -

د) 3 ,2- ( -
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من خالل الشكل التالً أجب عن األسئلة ()6 ,5 ,4 ,3

 -3اإلحداثً السٌنً للنقطة ( ص ) هو:
أ) 2-

ج) 6-

ب) 6

د) 2

 -4النقطة التً تقع على محور الصادات هً:
أ -النقطة س

ب -النقطة ج

ج -النقطة ل

د -النقطة هـ

 -5النقطة التً إحداثٌاتها (  ) 3 ,2هً:
أ -النقطة ك

ب -النقطة ع

ج -النقطة هـ

د -النقطة س

 -6إحداثٌات النقطة ( ل ) هً:
أ) 0 ,3 ( -

ب) 3 ,0 ( -
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ج) 0 ,3- ( -

د) 3- ,0( -

من الشكل المقابل أجب عن األسئلة (:)11 ,11 ,9 ,8 ,7

 -7صورة النقطة ( ج ) باالنعكاس حول محور السٌنات هً:
أ) النقطة ب

ب) النقطة و

ج) النقطة هـ

د) النقطة أ

 -8إحداثٌات النقطة (  ) 4 ,3-باالنسحاب وحدتٌن جهة الٌمٌن هً النقطة:
أ)4 ,5- ( -

ج) ()4 ,1-

ب)6 ,3- ( -

د) ()6 ,1-

 -9قٌمة  Δس بٌن النقطة ج (  ) 4- ,3والنقطة ب (  ) 6 ,5تساوي:
أ) 2

ج) 10-

ب) 10

د) 2-

 -11إذا حدث انعكاس للنقطة ( د ) حول محور الصادات فإن صورتها تقع فً
الربع:.........
أ -اْلول

ج -الثالث

ب -الثانً

د -الرابع

 -11صورة النقطة (أ) باالنعكاس حول محور الصادات ثم االنسحاب بمقدار وحدتٌن
جهة الٌسار هً النقطة:
أ) النقطة هـ

ج) النقطة ل

ب) النقطة ج
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د) النقطة د

 -12الشكل الذي ٌمثل المستوى الدٌكارتً هو:

أ-

ج-

ب-

د-

 -13حجم متوازي المستطٌالت المرسوم فً الشكل المقابل ٌساوي:
أ 35 -سم3

ج 105 -سم2

ب 105 -سم3

د 15 -سم3

 -14فً الشكل المقابل إناء على شكل متوازي مستطٌالت مساحة قاعدته  21سمٌ 2راد
ملؤه تماما ً بالماء ,فإن حجم الماء المستخدم ٌساوي:
أ 29 -سم3

ج 180 -سم3

ب 1800 -سم3

د 30 -سم3
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-15حجم المكعب المرسوم فً الشكل المقابل ٌساوي:
أ 4 -سم3
ج 16 -سم3

ب 12 -سم3
د 64 -سم3

 -16فً الشكل التالً علبة عصٌر على شكل متوازي مستطٌالتٌ ,راد تفرٌغها فً وعاء
على شكل مكعب ,ما طول حرف المكعب الالزم حتى ٌمتلئ الوعاء بالعصٌر:

أ 9 -سم

ج 4 -سم

ب 6 -سم

د 3 -سم

 -17عدد رؤوس الهرم الرباعً تساوي:
أ4 -

ج3 -

ب5 -

د1 -
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 -18قاعدة الهرم الرباعً القائم المنتظم تكون على شكل:

أ-

-19

أ-

-21

أ-

-21

أ-

ج-

ب-

د-

أوجه الهرم الجانبٌة عبارة عن:

ج-

ب-

د-

الشكل الذي ٌمثل شبكة الهرم الرباعً المنتظم هو:

ج-

ب-

د-

المجسم الذي ٌمثل هرما ً رباعٌا ً هو:

ج-

ب-
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د-

-22

فً الشكل المقابل المساحة الجانبٌة للمجسم المرسوم تساوي:

أ 40 -سم2

ج 80 -سم2

-23

ب 20 -سم2

د 56 -سم2

فً الشكل المقابل المساحة الكلٌة للمجسم المرسوم تساوي:

أ 36 -سم2

ج 108 -سم2

ب 72 -سم2

د 18 -سم2

 -24فً الشكل المقابل المساحة الجانبٌة للمجسم المرسوم تساوي  41سم 2وارتفاعه
الجانبً  5سم فإن طول ضلع قاعدته ٌساوي:
أ 5 -سم

ج 4 -سم

ب 16 -سم

د 8 -سم
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-25

فً الشكل المقابل المساحة الجانبٌة للمجسم المرسوم تساوي:

أ 8 -سم2

ج 16 -سم2

ب 12 -سم2

د 64 -سم2

 -26فً الشكل المقابل المساحة الكلٌة للمجسم المرسوم  111سم 2ومساحة قاعدته 25سم2
فإن مساحته الجانبٌة =:........
أ 125 -سم2

ب 75 -سم2

ج 57 -سم2

د 4 -سم2

-27

حجم المجسم المرسوم فً الشكل المقابل ٌساوي:

أ 72 -سم3

ج 129 -سم3

ب 17 -سم3

د 192 -سم3
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-28

حجم المجسم فً الشكل المقابل ٌساوي:

أ 3600 -سم3

ج 60 -سم3

-29

ب 120 -سم3

د 360 -سم3

فً الشكل المقابل حجم المنطقة غٌر المظللة تساوي:

أ 20 -سم3

ج 60 -سم3

ب 120 -سم3

د 40 -سم3

 -31فً الشكل المقابل حجم المجسم المرسوم  36سم 3ومساحة قاعدته  9سم 2فإن ارتفاعه
ٌساوي:
أ27 -سم

ب 4 -سم

ج 12 -سم

د 21 -سم
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ممحؽ رقـ ( :)5دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة الثانية مف كتاب الرياضيات الجزء األوؿ لمصؼ
السابع األساسي وفقاً الستراتيجية الجدوؿ الذاتي ()K.W.L.H
مقدمة:
عزيزم معمـ الرياضيات
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
أضع بيف يديؾ ىذا الدليؿ ,كقد تـ اعداده مف خالؿ دراسة األدبيات التربكية ,كالدراسات المرتبطة بالنظرية

البنائية عمكمنا ,كاستراتيجيات ما كراء المعرفة خصكصنا ,حيث االستراتيجية المستندة ليا الدراسة الحالية كىي
استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( ,)K.W.L.Hكقد خصص ىذا الدليؿ لالسترشاد بو لتدريس الكحدة الثانية (اليندسة

كالقياس) مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع األساسي ,كتـ اعادة صياغة الدركس كفقان لمخطكات االجرائية
الستراتيجية الجدكؿ الذاتي ( ,)K.W.L.Hكيشتمؿ الدليؿ عمى ما يمي:
 مقدمة الدليؿ.-

نبذة عامة عف استراتيجية الجدكؿ الذاتي (.)K.W.L.H

 تكجييات عامة تتعمؽ بتدريس الكحدة الثانية ( اليندسة كالقياس ) مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابعاألساسي المعاد صياغتيا كفقنا لمخطكات االجرائية الستراتيجية (.)K.W.L.H

 نبذة عف ميا ارت التفكير البصرم المراد تنميتيا. -الخطة الزمنية لتدريس الكحدة.

 األىداؼ العامة المرتبطة بتدريس الكحدة. خطة السير في تدريس الكحدة كتتضمف ما يمي: oاألىداؼ السمككية لكؿ درس.

 oالمتطمبات السابقة كالبنكد االختبارية.

 oالمصادر كالكسائؿ التعميمية التعممية الالزمة لتنفيذ األنشطة.
 oالخطكات االجرائية لسير الدرس حسب استراتيجية ( )K.W.L.Hكىي ( ماذا أعرؼ عف..؟,
ماذا أريد أف أعرؼ عف..؟ ,ماذا تعممت عف..؟ ,كيؼ أتعمـ المزيد عف..؟).

 oأسئمة التقكيـ.
 oغمؽ الدرس.

 oالنشاط البيتي.
 oكرقة عمؿ.
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نبذة مختصرة عف استراتيجية الجدوؿ الذاتي(( )K.W.L.Hأعرؼ– أريد أف أعرؼ– تعممت– كيؼ أتعمـ
المزيد)
استراتيجية ( )K.W.L.Hىي إحدل استراتيجية ( ,)K.W.Lكىي استراتيجية تعمـ كاسعة االستخداـ كىي

إحدل استراتيجية ما كراء المعرفة التي تفيد في تدريس الرياضيات ,حيث تيدؼ إلى تنشيط المعرفة السابقة
كجعميا نقطة انطالؽ أك محكر ارتكاز لربطيا بالمعمكمات الجديدة الكاردة بالدرس كىي تشمؿ أربع مراحؿ:
المرحمة األكلى  Kلمداللة عمى كممة (  ) Knowكالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا نعرؼ حكؿ المكضكع؟ كىي تمثؿ
الخطكة األكلى مف الخطكات كىي خطكة استطالعية الستدعاء ما لدل الطمبة مف معمكمات مسبقة حكؿ

المكضكع.

المرحمة الثانية  Wلمداللة عمى كممة ( )Wantالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا تريد أف تعرؼ عف المكضكع؟ حيث يتـ

ارشاد الطمبة إلى تحديد ما يريدكف تعممو كتحصيمو مف خالؿ ىذا المكضكع.

المرحمة الثالثة  Lلمداللة عمى كممة( )Learnالتي يبدأ بيا السؤاؿ ماذا تعممنا عف المكضكع؟ كالذم يريد مف

الطمبة تقكيـ ما تعممكه كمدل استفادتيـ منو.

المرحمة الرابعة  Hلمداللة عمى كممة ( )Howالتي يبدأ بيا السؤاؿ كيؼ نستطيع التعمـ أكثر؟ الذم يعني مساعدة

الطمبة في الحصكؿ عمى مزيد مف التعمـ كاالكتشاؼ كالبحث في مصادر تعمـ أخرل لتنمية معمكماتو كتحقيؽ
خبراتيـ في ىذا المكضكع.

شكؿ جدوؿ ()K.W.L.H
()K

()W

()L

()H

ما أعرفو عف الموضوع

ما أريد أف أعرفو عف

ما تعممتو بالفعؿ عف

كيؼ أتعمـ المزيد عف

...........

...........

...........

...........

الموضوع

الموضوع
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الموضوع

توجييات عامة لتدريس الوحدة:
عزيزتي المعممة:
لتدريس دركس كحدة اليندسة كالقياس بيذه االستراتيجية يرجى اتباع الخطكات التالية:
 مرحمة االعالف عف المكضكع كأبعاده العامة :حيث يذكر المعمـ عنكاف الدرس ,يكتبو عمى السبكرة مع
نبذة مكجزة عف أطره العامة.

 مرحمة عرض جدكؿ العمؿ :حيث يقكـ المعمـ برسـ الجدكؿ السابؽ عمى السبكرة ,كُيذكر الطمبة
بالعمميات التي تقتضييا ىذه االستراتيجية ككيفية التعامؿ مع كؿ حقؿ مف حقكؿ الجدكؿ.
 تحديد أسمكب التدريس :كيفضؿ أسمكب المجمكعات عمى األسمكب الكمي فإذا اختار المدرس أف يكزع
الطمبة عمى مجمكعات يجب أف يسمي أفراد كؿ مجمكعة.

 يطمب مف الطمبة مؿء الحقؿ األكؿ مف الجدكؿ الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ماذا نعرؼ؟

كىذا يتطمب أف يككف لدل كؿ طالب أك مجمكعة جدكؿ عمى غرار الجدكؿ الذم رسمو المدرس عمى

السبكرة.

 مرحمة تحديد ما يراد تعممو :بعد أف يذكر الطمبة ما يعرفكنو عف المكضكع ينتقمكف إلى تحديد ما يريدكف
تعممو ,كذلؾ بكتابة األسئمة التي يريدكف اإلجابة عنيا بعد دراسة المكضكع أك في أثناء دراستيـ

المكضكع.

 دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ بعد أف يحدد الطمبة ما لدييـ مف معارؼ كخبرات حكؿ المكضكع
كاألسئمة التي يريدكف االجابة عنيا أثناء دراسة المكضكع ,أك بعد االنتياء مف دراستو يقكمكف بتفحص
المكضكع مستفيديف مف خبراتيـ السابقة كأساس ينطمقكف منو كمف األسئمة التي يريدكف اإلجابة عنيا
كمكجو لمسار تفكيرىـ ,كدراستيـ بكصفيا أىدافان يسعكف إلى تحقيقيا.

 تدكيف ما تـ تعممو بعد دراسة المكضكع :يطمب المعمـ مف الطمبة تدكيف ما تعممكه مف معارؼ كما
اكتسبكه مف خبرات في الحقؿ الثالث مف الجدكؿ الخاص باإلجابة عف السؤاؿ الثالث ماذا تعممت؟

 مرحمة التقكيـ :يجرم الطمبة تقكيمنا لما تعممكه مف خالؿ مكازنة مفردات الحقؿ الثالث كمفردات الحقؿ
الثاني ,أم مقارنة ما تعممكه فعالن بما كانكا يرغبكف في تعممو ,مع ذكر األسئمة التي لـ يحصمكا عمى
إجابة ليا ,ثـ مكازنة ما تعممكه بما كانكا يعرفكنو لمعرفة مستكل النجاح الذم تحقؽ كتعديؿ بعض

المعتقدات أك األفكار الخطأ لدييـ.

 تكجيو الطمبة لمبحث عف إجابات لألسئمة التي لـ تتـ االجابة عنيا مف الكتاب المدرسي كتحديد طريقة
الحصكؿ عمى المعمكمة ككتابة ذلؾ في العمكد الرابع.

 -10مرحمة تأكيد التعمـ ,حيث يطمب المعمـ مف الطمبة:
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ث -تمخيص ما تعممكه مف المكضكع.
ج -تحديد مجاالت االستفادة مما تعممكه.
ح -تقديـ عرض شفيي لما تعممكه.

نبذة عف ميارات التفكير البصري المراد تنميتيا:
الميارة

التعريؼ االجرائي

التعرؼ عمى الشكؿ البصري

قدرة الطالب عمى معرفة الشكؿ المعركض كتحديد أبعاده كطبيعتو كتمييزه عف

تحميؿ الشكؿ البصري

قدرة الطالب عمى التركيز في التفاصيؿ الدقيقة لمشكؿ اليندسي كاالىتماـ

األشكاؿ األخرل.

بالبيانات الجزئية كالكمية كالقدرة عمى تجزئة الشكؿ البصرم إلى مككناتو
األساسية.

إدراؾ وربط العالقات في
الشكؿ البصري

قدرة الطالب عمى الربط بيف العالقات داخؿ الشكؿ اليندسي كادراؾ العالقات
المكانية كالقدرة عمى تحديد مكقع كؿ جزء مف الشكؿ عمى الشكؿ البصرم.

تفسير الغموض في الشكؿ

قدرة الطالب عمى تفسير المعمكمات المتضمنة في الشكؿ البصرم كالقدرة عمى

البصري

تكضيح الفجكات كالمغالطات في العالقات كالتقريب بينيا.

الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة
عدد الصفحات

عدد الحصص

عنواف الدرس

الدرس
األكؿ

المستكل الديكارتي

4

3

الثاني

االنعكاس كاالنسحاب

6

3

الثالث

حجـ متكازم المستطيالت كحجـ

3

2

الرابع

اليرـ الرباعي

4

3

3

3
2
16

المكعب

الجانبية

الخامس

المساحة

السادس

حجـ اليرـ الرباعي

3

المجمكع

23

الرباعي المنتظـ

كالكمية

لميرـ
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األىداؼ العامة المرتبطة بتدريس الوحدة الثانية (اليندسة والقياس) مف كتاب الرياضيات لمصؼ السابع
األساسي
 التعرؼ إلى المستكل الديكارتي.

 تحديد مكقع نقطة في المستكل الديكارتي.
 ايجاد صكرة نقطة تحت تأثير االنعكاس في محكر.
 ايجاد صكرة نقطة تحت تأثير االنسحاب.
 حساب حجـ متكازم المستطيالت.
 حساب حجـ المكعب.

 استخداـ شبكة المربعات لبناء مجسـ ىرـ رباعي قائـ.
 استنتاج خكاص اليرـ الرباعي القائـ.

 حساب المساحة الجانبية لميرـ الرباعي القائـ.
 حساب المساحة الجانبية لميرـ الرباعي القائـ.
 حساب حجـ اليرـ الرباعي القائـ.

 حؿ مشكالت حياتية باستخداـ قكانيف اليندسة الكاردة في الكحدة.
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خطة السير في التدريس
الدرس األوؿ :المستوى الديكارتي
األىداؼ السموكية :بعد انتياء الدرس يتكقع مف الطالبة أف تككف قادرة عمى أف:
عرؼ الطالبة المستكل الديكارتي.
 أف تُ ِّ
 أف تسمي الطالبة أرباع المستكل الديكارتي.

 أف تُبيف الطالبة أف كؿ نقطة في المستكل الديكارتي تمثؿ بزكج مرتب.
 أف تمثؿ الطالبة نقطة معمكمة عمى المستكل الديكارتي.
 أف تعيف الطالبة نقاطا في المستكل الديكارتي إحدل إحداثياتيا صفر.

 أف تحدد الطالبة مكقع نقطة مف خالؿ تمثيميا في المستكل الديكارتي.
 أف تكظؼ الطالبة ما تـ تعممو في حؿ تماريف منتمية.
الوسائؿ التعميمية:
جدكؿ االستراتيجية  – KWLHكرقة عمؿ  -الكتاب المدرسي -لكحة المربعات –أقالـ ممكنة-صكر -نمكذج
لخط األعداد.
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الخطوة

األنشطة واالجراءات
دور المعمـ

اإلعالن عن
الموضوع
عرض جدوؿ
العمؿ

دور الطالب

 تكتب المعلمة عنوان الدرس علىالسبورة ثم ترسم مخطط ()K.W.L.H
على السبورة كما فً الشكل التالً:
( )K
أعرف

()W
أرٌد أن
أعرف

()L
تعلمت

التقويـ

( )H
كٌف
أتعلم
المزٌد

تق أر إحدل الطالبات عنكاف

الدرس.

تالحظ الطالبات شكؿ جدكؿ

االستراتيجية.

......... ......... ......... .........
تطمب المعممة مف الطالبات الجمكس عمى

شكؿ مجمكعات كالتي تـ تشكيميا مسبقنا.
 تكزع المعممة أكراؽ عمؿ مرسكـعمييا جدكؿ استراتيجية

( )K.W.L.Hعمى كؿ مجمكعة
كتخبرىـ بأنيـ سكؼ يدرسكف

تجمس كؿ طالبة في
مجمكعتيا.

تستعد الطالبات في كؿ

مالحظة مدل

اىتماـ الطالبات

كالمشاركة.

مجمكعة لمبدء في خطكات
االستراتيجية

المستكل الديكارتي مع نبذة

مختصرة عف أطره العامة مثؿ:

سكؼ نتعرؼ اليكـ عمى المستكل

الديكارتي كمككناتو ككيفية تمثيؿ
النقاط عميو.
تحديد
المعرفة

السابقة

()K

تعرض المعممة كسيمة تكضح عمييا خط

تقكـ كؿ طالبة في كؿ

التالية كبند اختبارم لقياس الخبرات

لتجيب عف األسئمة التي

األعداد عمى السبكرة ثـ تطرح األسئمة

السابقة:

مجمكعة باسترجاع معمكماتيا

تطرحيا المعممة.
تجيب الطالبات عمى البند

 مثمي األعداد التالية عمى خط

االختبارم.

األعداد.5 ,0 ,2- ,3 .

تعرض المعممة صكرة تكضح خطيف

تالحظ الطالبات الصكر

مستقيميف ثـ تطرح األسئمة التالية:

المعركضة
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تصحيح البند
االختبارم.

 كـ زاكية تنتج مف تقاطع خطيف

تجيب الطالبات عف أسئمة

 فيـ يتقاطع الخطيف المستقيميف؟

ينتج مف تقاطع الخطيف

مستقيميف؟

ثـ تطمب المعممة مف الطالبات كتابة

المعممة

المستقيميف  4زكايا.

االجابات في العمكد األكؿ مف الجدكؿ()K

يتقاطع الخطاف المستقيماف

نعرؼ عف؟).

تأخذ كؿ قائدة مجمكعة

الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ (ماذا

في نقطة.

االجابات مف طالبات

تقكـ المعممة بتسجيؿ اإلجابات في العمكد

مجمكعتيا كتقكـ بتعبئتيا في

األكؿ ( )Kمف الجدكؿ المرسكـ عمى

العمكد األكؿ مف الجدكؿ

السابقة بالمعمكمات الجديدة.

تممي قائدة كؿ مجمكعة

(.)K

السبكرة كذلؾ بيدؼ ربط المعمكمات

لممعممة االجابات التي

سجمتيا في العمكد األكؿ مف
الجدكؿ (.)K
تحديد ما

يراد تعممو
()W

تقكـ المعممة بإثارة بعض التساؤالت حكؿ

تشترؾ طالبات كؿ مجمكعة

تعزيز ركح

كتابة كؿ ما يردف معرفتو حكؿ المكضكع

ما يراد تعممو.

الطالبات

مكضكع الحصة ك تكجيو الطالبات إلى

بطرح األسئمة الخاصة بتحديد المشاركة كمتابعة

في صكرة أسئمة العمكد الثاني مف الجدكؿ

تسجؿ قائدة كؿ مجمكعة

( )Wكىنا تساعد المعممة الطالبات في

األسئمة التي طرحت في

المراد معرفتو مثؿ:

()W

تكليد األسئمة بأفكار إيحائية حكؿ المكضكع العمكد الثاني مف الجدكؿ
 ما المقصكد بالمستكل الديكارتي؟

تممي قائدة كؿ مجمكعة

 كيؼ نحدد مكقع نقطة في

في العمكد الثاني مف الجدكؿ

 ما المقصكد بنقطة األصؿ؟
المستكل الديكارتي؟

لممعممة األسئمة التي سجمتيا
()W

 كيؼ نمثؿ نقطة في المستكل
الديكارتي؟

 كيؼ نجد اإلحداثي السيني
كالصادم ألم نقطة اذا عمـ
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االستماع إلى

أسئمة الطالبات

مكقعيا في المستكل الديكارتي؟

تقكـ المعممة بتسجيؿ األسئمة الخاصة

بتحديد ما يراد تعممو في العمكد الثاني مف

الجدكؿ ( )Wعمى السبكرة.
البدء في

تقكـ المعممة بتكضيح مفيكـ المستكل

تبدم الطالبة استعدادنا لمبدء

مالحظة مدل

تالحظ الطالبات الشكؿ

كمدل المناقشة

الدرس

الديكارتي مف خالؿ عرض صكرة نشاط

في الدرس

ىػ 1

المستكل الديكارتي.

المعركض في النشاط

رقـ  1صفحة  39الستنتاج تعريؼ

 -تطمب المعممة مف الطالبات رسـ

ترسـ الطالبات خطيف

خطيف متعامديف كتحدد نقطة

متعامديف ثـ تالحظ الشكؿ

تطرح التساؤالت

تجيب الطالبات عمى تساؤالت

المرسكـ

تقاطعيما ثـ

التالية:

تفاعؿ الطالبات

الصفية.

مالحظة مدل

صحة االجابة

المعممة.

 ما نكع الزكايا التي تنتج مف تقاطع ينتج  4زكايا قكائـ.
الخطيف المتعامديف؟

 فيـ يتقاطع الخطاف المتعامداف؟

 ماذا نسمي المستكل الناشئ مف
تقاطع خطيف متعامديف؟

يتقاطع الخطاف في نقطة.

نسمي المستكل الناشئ
بالمستكل الديكارتي.

بعد طرح التساؤالت التالية تتكصؿ المعممة
مع الطالبات إلى تعريؼ المستكل

مالحظة صحة

عرؼ المستكل الديكارتي بأنو:
إذف ُي َّ
المستكل الناشئ مف تقاطع خطيف

كتسجيؿ التعريؼ

صياغة التعريؼ

الديكارتي

عمى السبكرة.

متعامديف.

تقكـ المعممة بتكميؼ إحدل الطالبات

تصيغ إحدل الطالبات

أكممي الفراغ:

بصياغة التعريؼ بمغتيا كاالستماع الييا.

التعريؼ

 .......ىك

مكتكب عمييا التعريؼ كتطمب مف إحدل

تق أر إحدل الطالبات التعريؼ

مف تقاطع خطي

تثبيت التعريؼ مف خالؿ عرض كسيمة

الطالبات قراءتو.

تعرض المعممة صكرة لممستكل الديكارتي
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المستكل الناشئ

أعداد متعامديف.

مكضح فييا عناصره
حيث

يسمى

متابعة انتباه

المستقيـ
تالحظ الطالبات الشكؿ

األفقي
محكر

السينات كالمستقيـ الرأسي محكر الصادات

المعركض

الطالبات

كتسمى نقطة تقاطع المحكريف نقطة

ىػ2

األصؿ.

 -ترسـ المعممة الشكؿ المقابؿ عمى

تتأمؿ الطالبات الشكؿ

السبكرة كتطمب مف الطالبات تأممو المعركض كتستنتج أف
كمالحظة أف المستكل الديكارتي

المستكل الديكارتي انقسـ إلى

انقسـ إلى أربعة أرباع يتـ تسميتيا

 4أرباع.

حسب اتجاه عكس عقارب الساعة

حؿ نشاط رقـ ()1
مف كرقة العمؿ.

ارسمي المستكل
الديكارتي محددة

عناصره كأرباعو.

كما في الشكؿ المرسكـ.

ىػ3
تالحظ الطالبات الشكؿ

تعرض المعممة الشكؿ المكجكد صفحة  40المعركض كتتكصؿ إلى كيفية
مف الكتاب المدرسي يتـ تكضيح أف النقطة تمثيؿ أم نقطة عمى المستكل

تمثؿ بزكج مرتب ( س ,ص) حيث س

ىي اإلحداثي السيني كتمثؿ عدد الخطكات

الديكارتي.

مف نقطة األصؿ باتجاه محكر السينات مف

مالحظة صحة

الصادم كتمثؿ عدد الخطكات مف نقطة

التعقيب.

اليميف أك اليسار ,ك ص ىي اإلحداثي

األصؿ باتجاه محكر الصادات ألعمى أك
ألسفؿ.

االجابات مع

حؿ نشاط رقـ ()2
مف كرقة العمؿ.
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ىػ4
ىػ5

 -تعرض المعممة نشاط رقـ 2

صفحة  40مف الكتاب المدرسي

ثـ تطمب مف الطالبات حؿ النشاط

تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

كذلؾ لمتعرؼ إلى كيفية تمثيؿ أم

مالحظة صحة

نقطة في المستكل الديكارتي

كتحديد مكقعيا.

ىػ 6

 -تطمب المعممة مف الطالبات حؿ

تمريف  2صفحة  42مف تماريف
كمسائؿ في الكتاب المدرسي.

 تكجو المعممة الطالبات لحؿ نشاطرقـ  3صفحة  41حيث يتـ

ىػ 7

تكضيح كيفية تحديد اإلحداثي

تجيب الطالبات عف التمريف

المطمكب.

االجابات مع
التعقيب.

تصحيح االجابات

تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

مالحظة صحة

السيني كالصادم لنقاط ممثمة في

االجابات مع

المستكل الديكارتي.

التعقيب كتقديـ

 تكجو المعممة الطالبات لحؿ تمريف تجيب الطالبات عف التمريف 1صفحة  42مف تماريف كمسائؿ

الكتاب المدرسي.

 -مف خالؿ عرض كسيمة مكضح

عمييا المستكل الديكارتي كتناقش

المطمكب.

التعزيز لمطالبات.

مف خالؿ مالحظة الشكؿ

المعركض لممستكل الديكارتي

المعممة مع الطالبات نشاط رقـ  4تحؿ الطالبات النشاط

صفحة  41حيث يتـ تكضيح

كيفية تحديد اشارة اإلحداثيات في
كؿ ربع مف أرباع المستكل

الديكارتي.

المطمكب.

تحؿ الطالبات النشاط
المطمكب.

 -تكجيو الطالبات لحؿ نشاط 5

صفحة  41لتحديد مكقع نقاط
معمكمة اشارة إحداثياتيا في

نشاط بيتي  /حؿ

المستكل الديكارتي.

 تعرض المعممة المثاؿ التالي عمى تالحظ الطمبة المثاؿ المعطى تمريف  4صفحة 42مف تماريف

السبكرة :أمثؿ النقاط:
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كمسائؿ في الكتاب

ؾ (  ,) 1- ,2ؿ ( ,) 3 ,2

المدرسي.

ـ (  ) 3 ,2-في المستكل الديكارتي

ثـ أجد إحداثيات النقطة (ف) بحيث

ال.
يككف الشكؿ ؾ ؿ ـ ف مستطي ن
 -تكجيو الطالبات لحؿ تمريف 3

صفحة  42مف الكتاب المدرسي.

تجيب الطالبات عف التمريف

المطمكب.

 تمريف ختامي /حؿ نشاط ( )3فيكرقة العمؿ.

مرحمة تدويف بعد دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ كحؿ
ما تـ تعممو التماريف المطمكبة تطمب المعممة مف
()L

تقكـ الطالبات بتسجيؿ ما

تعممنو مف خالؿ االجابة عف

الطالبات تدكيف ما تعممنو مف معارؼ كما

األسئمة التي تـ طرحيا في

الجدكؿ ( )Lالخاص باإلجابة عف السؤاؿ

( )Wكبذلؾ يحصمف عمى

الثالث ماذا تعممت؟

إجابات لألسئمة التي تـ

اكتسبنو مف خبرات في العمكد الثالث مف

العمكد الثاني مف الجدكؿ

طرحيا في العمكد الثاني مف

الجدكؿ (.)W
مرحمة

التقويـ

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف

تقكـ الطالبات بمكازنة كربط

الطالبات:

 مالحظة العمكد الثاني ()W

كالعمكد الثالث ( )Lمف الجدكؿ

إجراء مقارنة بيف ما تعممنو فعالن
بما كف يرغبف في تعممو.

 مالحظة العمكد الثاني ( )Wمف
الجدكؿ مع ذكر األسئمة التي لـ
يحصمف عمى إجابة ليا.

 مناقشة المجمكعات في األسئمة
التي كتبتيا في صحيفة العمؿ

كاالجابات التي تـ تسجيميا.

 مناقشة األسئمة التي لـ يتـ اإلجابة
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المعمكمات التي تعممنيا

كالمعمكمات التي كف يردف
تعمميا,

تقكـ الطالبات بالمكازنة بيف
ما تعممنو كما كف يعرفنو.

متابعة الطالبات

كمراقبتيف.

تشجيع الطالبات

لمتعبير عما

تكصمف إليو.

عمييا.

 مكازنة ما تعممنو بما كف يعرفنو
حيث يتـ التعرؼ إلى مستكل

النجاح الذم تحقؽ.
مرحمة

االستزادة

تطمب المعممة مف الطالبات كتابة األسئمة

التي طرحت كلـ يتـ االجابة عنيا في

والبحث عف العمكد الرابع ,فضالن عف األسئمة التي

مصادر تعمـ تشكمت في أذىانيف ,كأف يحددف مصادر
جديدة
()H

 تحاكؿ الطالبة تحديدما تريد تعممو ,كلـ

تجده في المكضكع,

إذ تسأؿ الطالبة

االستزادة كالمصادر المكثقة ,أكبسؤاؿ ذكم

نفسيا ىؿ سأستمر

االختصاص ,أكبالرجكع إلى االنترنت.

بالتعمـ؟ ىذا السؤاؿ

سيجبر الطالبة لتفكر
في البحث المستمر

لمحصكؿ عمى
المعمكمات.

 تحدد الطالبات طرؽالبحث عف

المعمكمات.

 تعرض الطالبات ماتكصمف إليو مف

معمكمات جديدة في

بداية الحصة المقبمة.
مرحمة تأكيد
التعمـ

تكتب الطالبات ممخص لما

متابعة الممخصات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف
 تمخيص أىـ ما تعممنو عف

تقدـ عرضان شفكيان لممكضكع.

الطالبات المكتكبة

 تقديـ عرض شفكم لممكضكع.

المكضكع.

التغذية الراجعة.

تـ تعممنو.

الطالبات

تحدد مجاالت االستفادة مف

المكضكع.

 تحديد مجاالت االستفادة مما
تعممنو.
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التي تقدميا

كالشفكية مع تقديـ

ورقة عمؿ صفية رقـ ( ) 1
عنواف الدرس  /المستوى الديكارتي

نشاط (:)1أكممي الفراغ-:
 ..............-1ينشأ مف تقاطع خطي أعداد متعامديف.
 -2يسمى المستقيـ األفقي بمحكر ,..............بينما المستقيـ العمكدم يسمى بمحكر,..............
كنقطة تقاطع المحكريف تسمى ب  ..............كيعبر عنيا بالزكج المرتب . ................

 -3يعبر عف أم نقطة بالمستكل الديكارتي بالزكج المرتب  ,...............تسمى س
باإلحداثي ,..............بينما تسمى ص باإلحداثي . ...............
 -4ينقسـ المستكل الديكارتي إلى  ..............أرباع.

نشاط ( :)2مثمي النقاط التالية عمى المستكل الديكارتي ثـ أكممي الفراغ بجانب كؿ نقطة حسب المطمكب:
أ (  ) 2 ,4كتقع في الربع.............
ب ( ) 3 ,0كتقع عمى محكر.............
ج ( ) 5 ,2-كتقع في الربع.............
ك(  ) 0 ,2كتقع عمى محكر.............
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تمريف ختامي نشاط ( :)3تأممي الشكؿ التالي ثـ أجيبي عف المطمكب:

 .1اإلحداثي السيني لمنقطة ( أ ) يساكم.............
 .2النقطة ( ج ) يعبر عنيا بصكرة الزكج المرتب عمى الشكؿ ..............
 .3النقطة التي تقع في الربع الرابع ىي............

 .4النقطة التي تقع عمى محكر السينات ىي..........
 .5اإلحداثي الصادم لمنقطة ( د ) يساكم...........

 .6النقطة التي اشارة إحداثييا السيني سالب كاشارة إحداثييا الصادم مكجب ىي النقطة........
 .7النقطة التي إحداثييا الزكج المرتب (  ) 2 ,4-ىي النقطة............
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الدرس الثاني :االنعكاس واالنسحاب
األىداؼ السموكية :بعد انتياء الدرس بتكقع مف الطالبة أف تككف قادرة عمى أف:
عرؼ الطالبة مفيكـ محكر التماثؿ.
 .1أف تُ ِّ

 .2أف تستنتج الطالبة قاعدة انعكاس نقطة في محكر السينات.
 .3أف تحدد الطالبة صكرة نقطة باالنعكاس حكؿ محكر السينات.
 .4أف تستنتج الطالبة قاعدة انعكاس نقطة في محكر الصادات.

 .5أف تحدد الطالبة صكرة نقطة باالنعكاس حكؿ محكر الصادات.
 .6أف تحدد الطالبة محكر االنعكاس ألزكاج مف النقاط المعمكمة.
عرؼ الطالبة مفيكـ االنسحاب.
 .7أف تُ ِّ

 .8أف تجد الطالبة إحداثيات نقطة معمكمة تحت تأثير االنسحاب حسب االتجاه المطمكب.
عرؼ الطالبة مفيكـ التغير في س.
 .9أف تُ ِّ
 .10أف تعبر الطالبة رمزيان عف التغير في س.
.11

أف تجد الطالبة قيمة التغير في س.

.12

عرؼ الطالبة مفيكـ التغير في ص.
أف تُ ِّ

.14

أف تجد الطالبة قيمة التغير في ص.

.13
.15

أف تعبر الطالبة رمزينا عف التغير في ص.
أف تكظؼ الطالبة االنعكاس كاالنسحاب في حؿ أسئمة منتمية.

الوسائؿ التعميمية:
جدكؿ االستراتيجية  – KWLHكرقة عمؿ – الكتاب المدرسي -لكحة المربعات -أدكات ىندسية-مرآة -أقالـ

ممكنة-نماذج تطريز-لكحة مربعات مغناطيسية لتمثيؿ االنسحاب.
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الخطوة

األنشطة واالجراءات
دور المعمـ

اإلعالن عن
الموضوع
عرض جدوؿ
العمؿ

دور الطالب

 تكتب المعلمة عنوان الدرس علىالسبورة ثم ترسم مخطط ()K.W.L.H
على السبورة كما فً الشكل التالً:
()W
أرٌد أن
أعرف

( )K
أعرف

()L
تعلمت

التقويـ

تق أر إحدل الطالبات عنكاف

الدرس.

( )H
كٌف
أتعلم
المزٌد

......... ......... ......... .........
تطمب المعممة مف الطالبات الجمكس عمى

شكؿ مجمكعات كالتي تـ تشكيميا مسبقنا.

 تكزع المعممة جدكؿ ()K.W.L.Hعمى كؿ مجمكعة كتخبرىـ بأنيـ

سكؼ يدرسكف االنعكاس

المعرفة

السابقة

()K

مجمكعتيا.

تستعد الطالبات في كؿ

مجمكعة لمبدء في خطكات

تطرح المعممة األسئمة الخاصة بالخبرات

السابقة:

بند اختبارم :مثمي النقاط التالية عمى

االختبارم.

(.)1 ,1-( ,)2- ,1( ,)4 ,2
.....= 3+5

أكممي الفراغ:
تجيب الطالبات عف البند

المستكل الديكارتي:
جدم ناتج:

اىتماـ الطالبات

االستراتيجية

كاالنسحاب.
تحديد

تجمس كؿ طالبة في

مالحظة مدل

.....= 3- -1- ,

.....= 2- -3 , ......= 4+2 ما األدكات المستخدمة في

تأخذ كؿ قائدة مجمكعة

 ......ىكالمستكل

الناشئ مف تقاطع
خطي أعداد
متعامديف.

االجابات مف طالبات

مجمكعتيا كتقكـ بتعبئتيا في

العمكد األكؿ مف الجدكؿ
(.)K

االنعكاس؟

تممي قائدة كؿ مجمكعة

ثـ تطمب المعممة مف الطالبات كتابة

االجابات في العمكد األكؿ مف الجدكؿ

لممعممة االجابات التي

نعرؼ عف؟).

الجدكؿ (.)K

سجمتيا في العمكد األكؿ مف

الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ (ماذا

تقكـ المعممة بتسجيؿ اإلجابات في العمكد
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االستماع إلى

إجابات الطالبات

األكؿ ( )Kعمى السبكرة كذلؾ بيدؼ ربط
المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

تحديد ما

يراد تعممو

()W

تقكـ المعممة بإثارة بعض التساؤالت حكؿ

تشترؾ طالبات كؿ مجمكعة

مكضكع الحصة حيث تكجو الطالبات إلى

بطرح األسئمة الخاصة

كتابة كؿ ما يردف معرفتو حكؿ المكضكع

بتحديد ما يراد تعممو.

في صكرة أسئمة العمكد الثاني مف الجدكؿ

( )Wكىنا تساعد المعممة الطالبات في

تفاعؿ الطالبات.

تسجؿ قائدة كؿ مجمكعة

األسئمة التي طرحت في

تكليد األسئمة بأفكار إيحائية حكؿ المكضكع العمكد الثاني مف الجدكؿ

المراد معرفتو مثؿ:

مالحظة مدل

()W

 ما المقصكد باالنعكاس؟

االستماع إلى أسئمة
الطالبات

 ما المقصكد بمحكر التماثؿ؟

 كيؼ نجد صكرة نقطة باالنعكاس
حكؿ محكر السينات؟

 كيؼ نجد صكرة نقطة باالنعكاس
حكؿ محكر الصادات؟

 ما مفيكـ االنسحاب؟

 كيؼ نجد صكرة نقطة بانسحاب
معمكـ اتجاىو كقيمتو؟

 كيؼ نجد قيمة التغير في س؟
 كيؼ نجد قيمة التغير في ص؟

تقكـ المعممة بتسجيؿ األسئمة الخاصة

بتحديد ما يراد تعممو في العمكد الثاني مف

الجدكؿ ( )Wعمى السبكرة.
البدء في
الدرس

 مراجعة مفيكـ محكر التماثؿ مفخالؿ عرض أشكاؿ ىندسية

كالمربع كمثمث متساكم األضالع

ىػ 1

كالدائرة كتكضيح عمييا محكر

التماثؿ
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تممي قائدة كؿ مجمكعة

لممعممة األسئمة التي سجمتيا

في العمكد الثاني مف الجدكؿ

()W

تبدم الطالبة استعدادان لمبدء

مالحظة مدل

تالحظ الطالبات الػأشكاؿ

كمدل المناقشة

في الدرس

المعركضة

تفاعؿ الطالبات

الصفية.

ىػ 2

تعرض المعممة صك ار كأمثمة عمى أشكاؿ
مف التطريز الفالحي الفمسطيني كتناقش

تجيب الطالبات عمى النشاط

الطالبات في نشاط رقـ  1صفحة  43مف

صياغة التعريؼ

عرؼ محكر االنعكاس
االنعكاس حيث ُي ّ
بأنو :المحكر الذم تككف النقطتاف ليما

عمى السبكرة.

الكتاب المدرسي كلتكضيح مفيكـ محكر

نفس البعد عف المحكر مف جيتيو.

تطمب المعممة مف إحدل الطالبات صياغة

التعريؼ بمغتيا الخاصة.

تقكـ المعممة بتثبيت التعريؼ مف خالؿ

كسيمة مكتكب عمييا التعريؼ كتطمب مف

إحدل الطالبات قراءتو.
ىػ 3

كتسجيؿ التعريؼ

تصيغ إحدل الطالبات

التعريؼ

تق أر إحدل الطالبات التعريؼ

 -تعرض المعممة نشاط رقـ 2

محكر التماثؿ الذم

تككف فيو النقطتاف

ليما البعد نفسو مف
جيتيو يسمى

محكر.............

صفحة  44فرع ( أ) مف الكتاب
المدرسي كتناقشو مع الطالبات

صياغة القاعدة

محكر السينات حيث تستنتج

القاعدة التي تنص عمى أف:

صكرة النقطة ( أ ,ب) تحت تأثير

كتسجيؿ القاعدة
عمى السبكرة.

حؿ نشاط رقـ ()1

االنعكاس في محكر السينات ىي النقطة

مف كرقة العمؿ.

حيث أف اشارة اإلحداثي السيني تبقي كما

حؿ نشاط رقـ ()2

( أ- ,ب)

ىي كال تتغير.

تقكـ المعممة بتثبيت القاعدة مف خالؿ

تق أر الطالبات القاعدة

كسيمة مكتكب عمييا نص القاعدة كتطمب
 تكمؼ المعممة الطالبات حؿ تمريف 1صفحة  48مف تماريف كمسائؿ
في الكتاب المدرسي.

 -تعرض المعممة نشاط رقـ 2

تحؿ الطالبات التمريف
المطمكب
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مف كرقة العمؿ.

تصحيح االجابات

مف إحدل الطالبات قراءتيا.

ىػ5

أكممي الفراغ:

مالحظة صحة

كذلؾ لتكضيح قاعدة االنعكاس في تستنتج الطالبات القاعدة

ىػ4

مالحظة صحة

صفحة  44فرع (ب)كتناقشو مع

مالحظة صحة

االنعكاس في محكر الصادات

كتسجيؿ القاعدة

صياغة القاعدة

الطالبات كذلؾ لتكضيح قاعدة

عمى السبكرة.

حيث تستنتج القاعدة التي تنص
تستنتج الطالبات القاعدة

عمى أف:

صكرة النقطة ( أ ,ب) تحت تأثير

االنعكاس في محكر الصادات ىي النقطة

حؿ نشاط رقـ ()3

حيث أف اشارة اإلحداثي الصادم تبقي كما

تصحيح االجابات

مف كرقة العمؿ.

( -أ ,ب)

ىي كال تتغير.

تقكـ المعممة بتثبيت القاعدة مف خالؿ

تق أر الطالبات القاعدة

كسيمة مكتكب عمييا نص القاعدة كتطمب
مف إحدل الطالبات قراءتيا.

ىػ 6

مف كرقة العمؿ.

 تكمؼ المعممة الطالبات حؿ تمريف 2صفحة  48مف تماريف كمسائؿ

الكتاب المدرسي.

 -تعرض المعممة نشاط رقـ

مالحظة صحة

 3تجيب الطالبات عف التمريف

صفحة  45مف الكتاب المدرسي المطمكب.

كتكمؼ الطالبات بحؿ النشاط

االجابات مع
التعقيب.

حؿ نشاط رقـ ()5

لتطبيؽ قاعدة االنعكاس في محكر تجيب الطالبات عف النشاط

مف كرقة العمؿ.

محكر الصادات.

تصحيح االجابات

السينات كقاعدة االنعكاس في المطمكب.
ىػ 7

حؿ نشاط رقـ ()4

 تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف  3تجيب الطالبات عف التمريفصفحة  48مف تماريف كمسائؿ المطمكب.

الكتاب المدرسي.

 -تعرض المعممة نشاط رقـ 4

صفحة  45مف الكتاب المدرسي
كمناقشتيف فيو لتكضيح مفيكـ

عرؼ انسحاب
االنسحاب حيث ُي ّ
نقطة في المستكل الديكارتي بأنو:
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تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

حؿ التقكيـ

الختامي مف كرقة
العمؿ.

تصحيح االجابات
مالحظة صحة

ىػ 8

تالحظ الطالبات النشاط

تحريؾ النقطة في اتجاه معيف

كمسافة معينة.

تكمؼ إحدل الطالبات بصياغة التعريؼ.

المعركض.

تقكـ المعممة بتثبيت التعريؼ مف خالؿ

كسيمة مكتكب عمييا التعريؼ كتطمب مف

صفحة  46مف الكتاب المدرسي
كتكمؼ الطالبات بحمو.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 4

صفحة  48مف الكتاب المدرسي.

ىػ 9

 -مناقشة تعريؼ التغير في س

ىػ 11
ىػ 13
ىػ 14

تصيغ إحدل الطالبات

التعريؼ.

تق أر إحدل الطالبات التعريؼ.

تحؿ الطالبات النشاط

المطمكب.

كتعريؼ التغير في ص كتكضيح

تجيب الطالبات عف التمريف

المقصكد بفرؽ السينات كفرؽ

المطمكب.

التغير في س يعبر عنو بالرمز  Δس =

س – 2س1

معينة.

حؿ نشاط رقـ ()1
مف كرقة العمؿ.

مالحظة صحة

التعزيز لمطالبات.

التغير في ص يعبر عنو بالرمز  Δص =
ص – 2ص1

 -مناقشة نشاط رقـ  6صفحة 47

تق أر الطالبات الرمز قراءة

صفحة  48مف الكتاب المدرسي.

حؿ نشاط رقـ ()2
مف كرقة العمؿ

 تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط رقـ 3مف كرقة العمؿ.

 تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 5ىػ 16

معيف كمسافة

التعقيب كتقديـ

 تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 6ىػ 15

نقطة في اتجاه

االجابات مع

مف الكتاب المدرسي مع الطالبات .صحيحة

ىػ 12

عمى السبكرة.

 .......ىكتحريؾ

الصادات حيث أف

ىػ 10

كتسجيؿ التعريؼ

أكمؿ:

إحدل الطالبات قراءتو.

 -تعرض المعممة نشاط رقـ 5

صياغة التعريؼ

صفحة  48مف الكتاب المدرسي.

تجيب الطالبات عف التمريف

المطمكب.

تجيب الطالبات عف النشاط

نشاط بيتي  /حؿ تمريف  7صفحة  48مف المطمكب.

تجيب الطالبات عف التمريف

تماريف كمسائؿ في الكتاب المدرسي

المطمكب.
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متابعة النشاط

البيتي.

مرحمة تدويف بعد دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ كحؿ
ما تـ تعممو التماريف المطمكبة تطمب المعممة مف
()L

التقويـ

كبذلؾ يحصمف عمى إجابات

الطالبات تدكيف ما تعممنو مف معارؼ كما

لألسئمة التي تـ طرحيا في

الجدكؿ ( )Lالخاص باإلجابة عف السؤاؿ

()W

اكتسبنو مف خبرات في العمكد الثالث مف
الثالث ماذا تعممت؟

مرحمة

تسجؿ الطالبات ما تعممنو

العمكد الثاني مف الجدكؿ

متابعة الطالبات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف

الطالبات:

 مالحظة العمكد الثاني ()W
كالعمكد الثالث ( )Lمف الجدكؿ

ال
إجراء مقارنة بيف ما تعممنو فع ن
بما كف يرغبف في تعممو.

 مالحظة العمكد الثاني ( )Wمف
الجدكؿ مع ذكر األسئمة التي لـ
يحصمف عمى إجابة ليا.

 مناقشة المجمكعات في األسئمة

تقكـ الطالبات بمكازنة كربط

مدل التفاعؿ مع

المعمكمات التي تعممنيا

الفريؽ.

كالمعمكمات التي كف يردف
تعمميا,

تقكـ الطالبات بالمكازنة بيف
ما تعممنو كما كف يعرفنو.

التي كتبتيا في صحيفة العمؿ

كاالجابات التي تـ تسجيميا.

 مناقشة األسئمة التي لـ يتـ اإلجابة
عمييا.

 مكازنة ما تعممنو بما كف يعرفنو
حيث يتـ التعرؼ إلى مستكل

النجاح الذم تحقؽ.
مرحمة

االستزادة

تطمب المعممة مف الطالبات كتابة األسئمة

التي طرحت كلـ يتـ االجابة عنيا في

ال عف األسئمة التي
والبحث عف العمكد الرابع ,فض ن

مصادر تعمـ تشكمت في أذىانيف ,كأف يحددف مصادر
جديدة
()H

االستزادة كالمصادر المكثقة ,أك بسؤاؿ
ذكم االختصاص ,أك بالرجكع إلى

 تحاكؿ الطالبة تحديدما تريد تعممو ,كلـ

تجده في المكضكع,

إذ تسأؿ الطالبة

نفسيا ىؿ سأستمر

بالتعمـ؟ ىذا السؤاؿ

االنترنت.

سيجبر الطالبة لتفكر
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كمراقبتيف مالحظة

في البحث المستمر

لمحصكؿ عمى
المعمكمات.

 تحدد الطالبات طرؽالبحث عف

المعمكمات.

 تعرض الطالبات ماتكصمف إليو مف

معمكمات جديدة في

بداية الحصة المقبمة.
مرحمة تأكيد
التعمـ

تكتب الطالبات ممخص لما

متابعة الممخصات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف
 تمخيص أىـ ما تعممنو عف

تقدـ عرضان شفكيان لممكضكع.

الطالبات المكتكبة

 تقديـ عرض شفكم لممكضكع.

المكضكع.

التغذية الراجعة.

تـ تعممو.

الطالبات

تحدد مجاالت االستفادة مف

المكضكع.

 تحديد مجاالت االستفادة مما
تعممنو.
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التي تقدميا

كالشفكية مع تقديـ

ورقة عمؿ صفية رقـ ( ) 2
االنعكاس
أتعلم:
محكر التماثؿ الذم تككف فيو النقطتاف ليما البعد نفسو مف جيتيو يسمى محكر...........................

أتعمـ:
صكرة النقطة ( أ ,ب ) تحت تأثير االنعكاس في محكر السينات ىي النقطة...........................
ال عمى المستكل
نشاط ( :)1جدم صكرة كؿ مف النقاط التالية تحت تأثير االنعكاس في محكر السينات ممث ن

الديكارتي:

(

أ () 4 ,2-

)

,

ب ( ) 6 ,3

(

,

)

ج () 0 ,6-

(

,

)

د () 2 ,0

(

,

)
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نشاط (:)2تأممي الشكؿ المقابؿ ثـ أكممي الفراغ:

 -1صكرة النقطة أ باالنعكاس حكؿ محكر السينات ىي النقطة........
 ........ -2ىي صكرة النقطة د تحت تأثير االنعكاس حكؿ محكر السينات.
 -3النقطة ىػ ىي صكرة النقطة ب تحت تأثير االنعكاس حكؿ محكر..........
 -4صكرة النقطة ؿ تحت تأثير االنعكاس حكؿ محكر السينات ىي النقطة...........
أتعمـ:
صكرة النقطة ( أ ,ب ) تحت تأثير االنعكاس في محكر الصادات ىي النقطة...........................
ال عمى المستكل
نشاط ( :)3جدم صكرة كؿ مف النقاط التالية تحت تأثير االنعكاس في محكر الصادات ممث ن

الديكارتي:

(

س ( ) 5 ,3

,
(

ص ( ) 3- ,4-

)
,

ع ( ) 3 ,0

(

,

)

ؿ () 0 ,2

(

,

)

)
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نشاط ( :)4تأممي الشكؿ المقابؿ ثـ أكممي الفراغ:
 -1صكرة النقطة أ باالنعكاس حكؿ محكر الصادات ىي

النقطة........

 ........ -2ىي صكرة النقطة ج تحت تأثير االنعكاس حكؿ
محكر الصادات.
 -3النقطة ـ ىي صكرة النقطة ىػ تحت تأثير االنعكاس حكؿ
محكر...........

 -4صكرة النقطة ؿ تحت تأثير االنعكاس حكؿ محكر الصادات ىي النقطة............

نشاط ( :)5تأممي الشكؿ المقابؿ ثـ أكممي الفراغ:
 -1صكرة النقطة ( أ ) باالنعكاس حكؿ محكر السينات ىي النقطة
...........

 -2صكرة النقطة ( ص ) باالنعكاس حكؿ محكر الصادات ىي النقطة
..........

 -3النقطة ( ؿ ) ىي صكرة النقطة ( ـ ) باالنعكاس حكؿ
محكر................

 -4النقطة ( ؿ ) ىي صكرة النقطة ( أ ) باالنعكاس حكؿ
محكر................

تقويـ ختامي :جدم صكرة النقطة ـ (  ) 1- ,2تحت تأثير االنعكاس حكؿ محكر السينات ,ثـ باالنعكاس
حكؿ محكر الصادات.
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االنسحاب

أتعمـ
 .................... .1ىك تحريؾ نقطة في اتجاه معيف كمسافة معينة.

 .2يعتمد االنسحاب عمى .........................ك......................

ال عمى المستكل الديكارتي:
نشاط ( :)1جدم صكرة كؿ نقطة مف النقاط التالية حسب االنسحاب المطمكب ممث ن
أ (  )5 ,2انسحاب  3كحدات لألسفؿ ( ,

)

ب (  )2- ,1-انسحاب  4كحدات لألعمى ( ,
ج (  )5- ,0انسحاب كحدتاف لميسار ( ,
د (  ) 4- ,3انسحاب  3كحدات لميميف ( ,

)

)
)

أتعمـ
 Δس =.....................
 Δص =.....................
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نشاط ( :)2جدم قيمة  Δس Δ ,ص لكؿ مف األزكاج التالية:
 -1أ( ,) 2 ,3ب () 2- ,2

 -2س ( ,) 3- ,4ص ( ) 3- ,3-

نشاط ( ::)3تأممي الشكؿ التالي ثـ أجيبي عف األسئمة المطمكبة:
 .1صكرة النقطة ( أ ) تحت تأثير انسحاب  3كحدات لميسار
ىي النقطة.............

 .2صكرة النقطة ( أ ) تحت تأثير انسحاب  4كحدات لألعمى
ىي النقطة...........

 .3صكرة النقطة ( أ ) تحت تأثير انسحاب  4كحدات لألسفؿ
ىي النقطة............

 .4صكرة النقطة ( أ ) تحت تأثير االنسحاب  3كحدات يميننا
ثـ باالنسحاب كحدتيف لألعمى ىي النقطة........

 .5قيمة  Δس بيف النقطة ( ىػ ) كالنقطة ( أ ) تساكم
..............

 .6قيمة  Δص بيف النقطة ( ف ) كالنقطة ( ؾ ) تساكم
..............
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الدرس الثالث :حجـ متوازي المستطيالت وحجـ المكعب
األىداؼ السموكية :بعد انتياء الدرس بتكقع مف الطالبة أف تككف قادرة عمى أف:
 .1أف تذكر الطالبة قانكف حجـ متكازم المستطيالت بمعمكمية أبعاده الثالثة.
 .2أف تجد الطالبة حجـ متكازم مستطيالت معمكـ أطكاؿ أبعاده.

 .3أف تذكر الطالبة قانكف حجـ متكازم المستطيالت بمعمكمية مساحة القاعدة كاالرتفاع.
 .4أف تحسب الطالبة حجـ متكازم مستطيالت معمكـ مساحة قاعدتو كارتفاعو.
 .5أف تذكر الطالبة قانكف حجـ المكعب.

 .6أف تجد الطالبة حجـ مكعب معمكـ طكؿ حرفو.
 .7أف تكظؼ الطالبة حجـ متكازم المستطيالت كحجـ المكعب في حؿ مسائؿ منتمية.
الوسائؿ التعميمية:
جدكؿ االستراتيجية  – KWLHكرقة عمؿ – الكتاب المدرسي -مجسمات عمى شكؿ متكازم مستطيالت كمكعب
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الخطوة

األنشطة واالجراءات
دور المعمـ

دور الطالب

اإلعالن عن  -تعرض المعلمة مجسمات على شكل
متوازي مستطٌَلت وعلى شكل مكعب
الموضوع
بأحجام وألوان مختلفة ثم تكتب المعلمة
عنوان الدرس على السبورة ثم ترسم
عرض جدوؿ مخطط ( )K.W.L.Hعلى السبورة كما
فً الشكل التالً:
العمؿ
()W
أرٌد أن
أعرف

( )K
أعرف

()L
تعلمت

التقويـ

( )H
كٌف
أتعلم
المزٌد

تالحظ الطالبات المجسمات

المعركضة كتسمي كؿ مجسـ
حسب معرفتيا بو

تق أر إحدل الطالبات عنكاف

الدرس.

مالحظة مدل

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

اىتماـ الطالبات

تطمب المعممة مف الطالبات الجمكس عمى

شكؿ مجمكعات كالتي تـ تشكيميا مسبقنا.

 -تكزع المعممة جدكؿ ()K.W.L.H

المعرفة
السابقة

()K

مجمكعتيا.

عمى كؿ مجمكعة كتخبرىـ بأنيـ

تستعد الطالبات في كؿ

المستطيالت كحجـ المكعب

االستراتيجية

سكؼ يدرسكف حجـ متكازم

تحديد

تجمس كؿ طالبة في

مجمكعة لمبدء في خطكات

تكتب المعممة البند االختبارم عمى السبكرة

تقكـ كؿ طالبة في كؿ

كتطمب مف الطالبات االجابة عميو.

مجمكعة باسترجاع معمكماتيا

.....=0.4 X 0.4 ,.....= 5 X4 X3

تطرحيا المعممة.

األسئمة التالية التي تعمؿ عمى إثارة

المجسمات مف أعماليف

جدم ناتج:

ثـ تقكـ المعممة بمناقشة الطالبات في
معرفتيـ السابقة عف الحجـ:

تعرض الطالبات أمثمة عمى

اليدكية أكمف أشياء مكجكدة

 ما تعريؼ الحجـ؟

في غرفة الصؼ.

 عددم كحدات قياس الحجـ.

تأخذ كؿ قائدة مجمكعة

 عددم أمثمة عمى المجسمات.
-

لتجيب عف األسئمة التي

ثـ تطمب المعممة مف الطالبات

كتابة االجابات في العمكد األكؿ
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االجابات مف طالبات

مجمكعتيا كتقكـ بتعبئتيا في

العمكد األكؿ مف الجدكؿ

االستماع إلى

إجابات الطالبات

مف الجدكؿ الذم يتعمؽ باإلجابة

عف السؤاؿ (ماذا نعرؼ عف؟).

تقكـ المعممة بتسجيؿ اإلجابات في العمكد

تحديد ما

يراد تعممو
()W

(.)K

تممي قائدة كؿ مجمكعة

لممعممة االجابات التي

األكؿ ( )Kعمى السبكرة كبذلؾ بيدؼ ربط

سجمتيا في العمكد األكؿ مف

المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

الجدكؿ (.)K

تكزع المعممة عمى المجمكعات نماذج

تتأمؿ الطالبات النماذج

لمجسمات عمى شكؿ متكازم مستطيالت

المكجكدة أماميف كتشترؾ

المجسمات المعركضة كتكجييف إلى كتابة

األسئمة الخاصة بتحديد ما

صكرة أسئمة العمكد الثاني مف الجدكؿ

تسجؿ قائدة كؿ مجمكعة

كمكعب كتطمب مف الطالبات تأمؿ

كؿ ما يردف معرفتو حكؿ المكضكع في

طالبات كؿ مجمكعة بطرح

يراد تعممو.

( )Wكىنا تساعد المعممة الطالبات في

األسئمة التي طرحت في

المراد معرفتو مثؿ:

()W

االستماع إلى

أسئمة الطالبات

تكليد األسئمة بأفكار إيحائية حكؿ المكضكع العمكد الثاني مف الجدكؿ
 ما قانكف حساب حجـ متكازم

تممي قائدة كؿ مجمكعة

 كيؼ نجد حجـ متكازم

في العمكد الثاني مف الجدكؿ

لممعممة األسئمة التي سجمتيا

المستطيالت؟

()W

المستطيالت؟

 ما قانكف حساب حجـ المكعب؟
 كيؼ نحسب حجـ المكعب؟

تقكـ المعممة بتسجيؿ األسئمة الخاصة

بتحديد ما يراد تعممو في العمكد الثاني مف

الجدكؿ ( )Wالمرسكـ عمى السبكرة.
البدء في
الدرس

 -تقكـ المعممة بعرض بعض

المجسمات بأحجاـ كألكاف جذابة
عمى شكؿ مكعب كمتكازم

تبدم الطالبة استعدادنا لمبدء

مالحظة مدل

تالحظ الطالبات المجسمات

كمدل المناقشة

في الدرس

مستطيالت ثـ تطمب مف الطالبات المعركضة.

تعرض الطالبات أمثمة عمى

تحديد أبعاد كؿ منيا كأكجيو

المجسمات مف أعماليف

كقاعدتيو.
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تفاعؿ الطالبات

الصفية.

ىػ 1

 -تناقش المعممة نشاط رقـ 1

صفحة  49مف الكتاب المدرسي
مع الطالبات لتكضيح أبعاد

اليدكية أكمف أشياء مكجكدة
في غرفة الصؼ

المجسمات ( الطكؿ كالعرض
كاالرتفاع ).

كتذكير الطالبات بقانكف حجـ متكازم

المستطيالت حيث أف:
ىػ 2

الحجـ = الطكؿ  Xالعرض  Xاالرتفاع.

تقكـ المعممة بعرض كسيمة مكتكب عمييا

نص القانكف كتطمب مف الطالبات قراءتيا

تق أر الطالبات القاعدة

مالحظة صحة

 -تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط رقـ

تجيب الطالبات عمى النشاط

التعقيب.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف

تحؿ الطالبات التمريف

عدة مرات.

ىػ 3

تصحيح االجابات

( )1في كرقة العمؿ

صفحة  51مف الكتاب المدرسي.

المطمكب

 2صفحة  49مف الكتاب

تجيب الطالبات عمى النشاط

 تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط رقـالمدرسي لمكصكؿ إلى التعميـ

االجابات مع

تصحيح االجابات

التالي:

حجـ متكازم المستطيالت = مساحة

القاعدة  Xاالرتفاع

تقكـ المعممة بعرض كسيمة مكتكب عمييا

نص القانكف كتطمب مف الطالبات قراءتيا

تق أر الطالبات القاعدة.

عدة مرات.

ىػ4

 -تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط رقـ

تجيب الطالبات عف النشاط

 -تكمؼ المعممة الطالبات حؿ نشاط

تجيب الطالبات عف النشاط

( )2في كرقة العمؿ.

 3صفحة  50مف الكتاب

المدرسي.

 تناقش المعممة مع الطالبات نشاط140

المطمكب.
المطمكب.

تجيب الطالبات عف النشاط

مالحظة صحة

االجابات مع
التعقيب.

حؿ نشاط رقـ()3
مف كرقة العمؿ.

تصحيح االجابات
مالحظة صحة

رقـ  4صفحة  50مف الكتاب

المدرسي.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 2

صفحة  51مف الكتاب المدرسي.

تقكـ المعممة بجذب انتباه الطالبات مف

المطمكب.
تجيب الطالبات عف النشاط

تجيب الطالبات عف التمريف

خالؿ عرض سؤاؿ مف أككف :أنا متكازم
ترل مف أككف؟

تجيب الطالبات عف تساؤؿ

تعرض المعممة مجسمات عمى شكؿ

التعقيب.

المطمكب.
المطمكب.

مستطيالت تشاجرت أبعادم فتساكت يا

االجابات مع

المعممة.

مكعب بأحجاـ كألكاف جذابة ثـ تُذكر
الطالبات بقانكف حجـ المكعب
ىػ5

حجـ المكعب = طكؿ الحرؼ Xطكؿ

الحرؼ Xطكؿ الحرؼ = (طكؿ الحرؼ)3

تقكـ المعممة بعرض كسيمة مكتكب عمييا
نص القانكف كتطمب مف الطالبات قراءتيا
عدة مرات.

 مناقشة الطالبات في نشاط رقـ  5تق أر الطالبات القاعدةصفحة  50مف الكتاب المدرسي.

ىػ 6

 تكمؼ المعممة الطالبات حؿ نشاطرقـ ( )4مف كرقة العمؿ.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 3

صفحة  51مف الكتاب المدرسي.

ىػ 7

تجيب الطالبات عف النشاط

حؿ التمريف

المطمكب.

الختامي مف كرقة

تجيب الطالبات عف النشاط

العمؿ.

تجيب الطالبات عف النشاط

حؿ تمريف 4

تجيب الطالبات عف النشاط

الكتاب المدرسي.

المطمكب.
المطمكب.
المطمكب.

تجيب الطالبات عف التمريف

المطمكب.
مرحمة تدويف بعد دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ كحؿ
ما تـ تعممو التماريف المطمكبة كمالحظة الطالبات
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تتأمؿ الطالبات المجسمات

المعركضة أماميف ثـ تسجؿ

نشاط بيتي:

صفحة  51مف

()L

لمجسمات مختمفة لمتكازم المستطيالت

الطالبات ما تعممنو كبذلؾ

تدكيف ما تعممنو مف معارؼ كما اكتسبنو

التي تـ طرحيا في العمكد

كالمكعب تطمب المعممة مف الطالبات

مف خبرات في العمكد الثالث مف الجدكؿ

يحصمف عمى إجابات لألسئمة

الثاني مف الجدكؿ ()W

( )Lالخاص باإلجابة عف السؤاؿ الثالث
ماذا تعممت؟

مرحمة

التقويـ

متابعة الطالبات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف

الطالبات:

 مالحظة العمكد الثاني ()W
كالعمكد الثالث ( )Lمف الجدكؿ

ال
إجراء مقارنة بيف ما تعممنو فع ن
بما كف يرغبف في تعممو.

 مالحظة العمكد الثاني ( )Wمف
الجدكؿ مع ذكر األسئمة التي لـ
يحصمف عمى إجابة ليا.


مناقشة المجمكعات في األسئمة

تقكـ الطالبات بمكازنة كربط

ركح العمؿ مع

المعمكمات التي تعممنيا

الفريؽ.

كالمعمكمات التي كف يردف
تعمميا,

تقكـ الطالبات بالمكازنة بيف
ما تعممنو كما كف يعرفنو.

التي كتبتيا في صحيفة العمؿ

كاالجابات التي تـ تسجيميا.

 مناقشة األسئمة التي لـ يتـ اإلجابة
عمييا.

 مكازنة ما تعممنو بما كف يعرفنو
حيث يتـ التعرؼ إلى مستكل

النجاح الذم تحقؽ.
مرحمة

االستزادة

تطمب المعممة مف الطالبات كتابة األسئمة

التي طرحت كلـ يتـ االجابة عنيا في

ال عف األسئمة التي
والبحث عف العمكد الرابع ,فض ن

مصادر تعمـ تشكمت في أذىانيف ,كأف يحددف مصادر
جديدة
()H

 تحاكؿ الطالبة تحديدما تريد تعممو ,كلـ

تجده في المكضكع,

إذ تسأؿ الطالبة

االستزادة كالمصادر المكثقة ,أكبسؤاؿ ذكم

نفسيا ىؿ سأستمر

االختصاص ,أكبالرجكع إلى االنترنت.

بالتعمـ؟ ىذا السؤاؿ
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كمراقبتيف كتعزيز

سيجبر الطالبة لتفكر

في البحث المستمر

لمحصكؿ عمى
المعمكمات.

 تحدد الطالبات طرؽالبحث عف

المعمكمات.

 تعرض الطالبات ماتكصمف إليو مف

معمكمات جديدة في

بداية الحصة المقبمة.
مرحمة تأكيد
التعمـ

تكتب الطالبات ممخص لما

متابعة الممخصات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف
 تمخيص أىـ ما تعممنو عف

تقدـ عرضان شفكيان لممكضكع.

الطالبات المكتكبة

 تقديـ عرض شفكم لممكضكع.

المكضكع.

التغذية الراجعة.

تـ تعممو.

الطالبات

تحدد مجاالت االستفادة مف

المكضكع.

 تحديد مجاالت االستفادة مما
تعممنو.
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التي تقدميا

كالشفكية مع تقديـ

ورقة عمؿ صفية رقـ ( ) 3
عنواف الدرس  /حجـ متوازي المستطيالت وحجـ المكعب

أتعمـ
حجـ متكازم المستطيالت =…………….. x…………………. x ..............
نشاط (:)1احسبي حجـ متكازم المستطيالت المرسكـ في الشكؿ المقابؿ:

الحجـ =............................................... .

أتعمـ
حجـ متكازم المستطيالت =…………………. x ..............
نشاط( :)2في الشكؿ المقابؿ متكازم مستطيالت مساحة قاعدتو  12سـ 2كارتفاعو  10سـ احسبي حجمو.
الحجـ =.............................................
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نشاط ( :)3المجسـ المرسكـ في الشكؿ المقابؿ قاعدتو مربعة الشكؿ طكليا  4سـ ,كارتفاعيا  7سـ ,احسبي
الحجـ.

الحجـ =...........................................

أتعمـ
حجـ المكعب =.…………………. x…………………. x ..............
نشاط ( :)4احسبي حجـ المكعب المرسكـ في األشكاؿ التالية:
أ -الحجـ =...........................

ب -الحجـ =........................
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تقويـ ختامي :إذا ممئ كعاءاف بالزيت ,ككاف الكعاء األكؿ عمى شكؿ متكازم مستطيالت ,قاعدتو مربعة
الشكؿ طكؿ ضمعيا  25سـ كارتفاعو  10سـ ,كالثاني عمى شكؿ مكعب طكؿ حرفو  15سـ ,فأييما يسع
كمية أكبر مف الزيت؟
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الدرس الرابع :اليرـ الرباعي
األىداؼ السموكية :بعد انتياء الدرس بتكقع مف الطالبة أف تككف قادرة عمى أف:
 .1أف تعدد الطالبة عناصر اليرـ.

عرؼ الطالبة مفيكـ اليرـ الرباعي.
 .2أف تُ ِّ

 .3أف تستنتج الطالبة خكاص اليرـ الرباعي القائـ المنتظـ.

 .4أف تميز الطالبة بيف اليرـ الرباعي القائـ المنتظـ كغير المنتظـ.
 .5أف ترسـ الطالبة شبكة ىرـ رباعي قائـ منتظـ.

 .6أف تبني الطالبة ىرـ رباعي قائـ منتظـ باستخداـ شبكتو.
الوسائؿ التعميمية:
جدكؿ االستراتيجية  – KWLHكرقة عمؿ – الكتاب المدرسي -مجسـ ىرـ-صكر -كرؽ مقكل -ألكاف –مقص-

كرؽ مربعات.
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الخطوة

األنشطة واالجراءات
دور المعمـ

دور الطالب

اإلعالن عن  -تعرض المعلمة مجسمات ْلهرام مختلفة
بألوان جذابة ( هرم ثَلثً ,رباعً
الموضوع
ً
’خماسً) وصورا لألهرامات الثَلثة
الموجودة فً مصر ثم تسأل الطالبات عن
عرض جدوؿ اسم هذه المجسمات ثم تكتب المعلمة
عنوان الدرس على السبورة ثم ترسم
العمؿ
مخطط ( )K.W.L.Hعلى السبورة كما
فً الشكل التالً:
( )K
أعرف

()W
أرٌد أن
أعرف

()L
تعلمت

التقويـ

تتأمؿ الطالبات المجسمات

كالصكر المعركضة أماميف.
تق أر إحدل الطالبات عنكاف

الدرس.

( )H
كٌف
أتعلم
المزٌد

مالحظة مدل

اىتماـ الطالبات

......... ......... ......... .........
تطمب المعممة مف الطالبات الجمكس عمى
شكؿ مجمكعات كالتي تـ تشكيميا مسبقنا.

 تكزع المعممة أكراؽ مرسكـ عميياجدكؿ ( )K.W.L.Hعمى كؿ

السابقة

()K

تستعد الطالبات في كؿ

االستراتيجية

يدرسكف اليرـ الرباعي

المعرفة

مجمكعتيا.

مجمكعة لمبدء في خطكات

مجمكعة كتخبرىـ بأنيـ سكؼ

تحديد

تجمس كؿ طالبة في

تطرح المعممة األسئمة الخاصة بالمعرفة

السابقة:

 عددم أمثمة عمى المجسمات.

تعرض المعممة أمثمة لمجسمات مختمفة ثـ

تطمب مف الطالبات تسميتيا.

 ما مفيكـ المضمع المنتظـ؟

كتعطي أمثمة لمضمعات منتظمة.

ثـ تطمب المعممة مف الطالبات كتابة

االجابات في العمكد األكؿ مف الجدكؿ
الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ (ماذا

تقكـ كؿ طالبة في كؿ

مجمكعة باسترجاع معمكماتيا

لتجيب عف األسئمة التي
تطرحيا المعممة.

تعرض الطالبات أمثمة عمى

المجسمات مف أعماليف

اليدكية أكمف أشياء مكجكدة
في غرفة الصؼ.

تأخذ كؿ قائدة مجمكعة
االجابات مف طالبات

نعرؼ عف؟).
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االستماع إلى

إجابات الطالبات

تقكـ المعممة بتسجيؿ اإلجابات في العمكد

األكؿ ( )Kعمى السبكرة كبذلؾ بيدؼ ربط
المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

مجمكعتيا كتقكـ بتعبئتيا في

العمكد األكؿ مف الجدكؿ

(.)K

تممي قائدة كؿ مجمكعة

المعممة االجابات التي

سجمتيا في العمكد األكؿ مف

الجدكؿ (.)K
تحديد ما

يراد تعممو

تكزع المعممة أىراـ بأحجاـ مختمفة كألكاف

جذابة عمى كؿ مجمكعة كتطمب مف

تالحظ الطالبات األىراـ

()W

الطالبات تأمميا ثـ تكجو المعممة الطالبات

بطرح األسئمة الخاصة بتحديد الطالبات

في صكرة أسئمة العمكد الثاني مف الجدكؿ

تسجؿ قائدة كؿ مجمكعة

إلى كتابة كؿ ما يردف معرفتو حكؿ اليرـ

( )Wكىنا تساعد المعممة الطالبات في

كتشترؾ طالبات كؿ مجمكعة

تعزيز ركح

المشاركة كمتابعة

ما يراد تعممو.

األسئمة التي طرحت في

تكليد األسئمة بأفكار إيحائية حكؿ المكضكع العمكد الثاني مف الجدكؿ
()W

المراد معرفتو مثؿ:

تممي قائدة كؿ مجمكعة

 ما عناصر اليرـ؟

 ما مفيكـ اليرـ الرباعي القائـ

المعممة األسئمة التي سجمتيا

 ما خكاص اليرـ الرباعي القائـ

()W

المنتظـ؟

االستماع إلى

أسئمة الطالبات

في العمكد الثاني مف الجدكؿ

المنتظـ؟

 كيؼ نبني ىرـ رباعي قائـ منتظـ؟

تقكـ المعممة بتسجيؿ األسئمة الخاصة

بتحديد ما يراد تعممو في العمكد الثاني مف

الجدكؿ ( )Wعمى السبكرة.
البدء في
الدرس

تعرض المعممة صكرة نشاط رقـ 1

تبدم الطالبة استعدادنا لمبدء

مالحظة مدل

تالحظ الطالبات المجسمات

كمدل المناقشة

صفحة  52مف الكتاب المدرسي كتناقش

في الدرس

اليرـ.

المعركضة.

الطالبات فيو لمتعرؼ عمى خصائص

 مف خالؿ مجسـ اليرـ المكضكعأماـ كؿ مجمكعة تناقش المعممة
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تعرض الطالبات أمثمة عمى

المجسمات مف أعماليف

تفاعؿ الطالبات

الصفية.

ىػ 1

مع الطالبات نشاط رقـ  2صفحة اليدكية أكمف أشياء مكجكدة

 52مف الكتاب المدرسي لتستنتج

الطالبات تعريؼ اليرـ الرباعي

في غرفة الصؼ

كتعدد عناصره كأجزاؤه.
-

تطمب المعممة مف الطالبات تعديد تعدد إحدل الطالبات عناصر

عناصر اليرـ كىي رؤكس كأكجو

كحكاؼ

ىػ 2

اليرـ.

 -تجيب الطالبات عف نشاط رقـ 1

مالحظة صحة

في كرقة العمؿ.

االجابات مع

عرؼ اليرـ الرباعي بأنو :مجسـ قاعدتو
ُي ّ
عمى شكؿ رباعي ,كجكانبو مثمثات

التعقيب.

كيسمى ىرمان منتظمان إذا كانت قاعدتو
مربعان.

حؿ نشاط رقـ ()2

لتثبيت التعريؼ تعرض المعممة نص
التعريؼ عمى لكحة عمى السبكرة كتطمب
مف الطالبات قراءتيا قراءة فاىمة عدة

تق أر إحدل الطالبات التعريؼ .مف كرقة العمؿ.

مرات.
ىػ 3

 -تعرض المعممة ىرمان رباعيان

منتظمنا مصنكعنا مف خامات البيئة

لتنفيذ نشاط رقـ  3صفحة 53

مف الكتاب المدرسي لمتكصؿ إلى

خكاص اليرـ الرباعي المنتظـ

تجيب الطالبات عف النشاط
المطمكب.

مالحظة صحة

تعدد الطالبات خكاص اليرـ

التعقيب.

يسمى اليرـ رباعيان قائمان منتظمان إذا كانت :القائـ المنتظـ

االجابات مع

 قاعدتو مربعنا.

 القطعة المستقيمة الكاصمة بيف

تصحيح االجابات

رأس اليرـ كنقطة تقاطع قطرم

المربع عمكدية عمى القطر عند

تمؾ النقطة.

مالحظة صحة

تعرض المعممة كسيمة مكتكب عمييا

تق أر الطالبات خكاص اليرـ

االجابات مع

خكاص اليرـ الرباعي القائـ كتكميؼ إحدل

الرباعي القائـ.

التعقيب.
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ىػ4

الطالبات بقراءتيا.

 تطمب المعممة مف الطالبات تنفيذنشاط  4صفحة  54مف الكتاب
المدرسي لمتمييز بيف اليرـ

تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

الرباعي المنتظـ كغير المنتظـ.

ىػ5

ىػ 6

 تعرض المعممة عمى الطالباتشبكة ىرـ رباعي مصنكع مف

متابعة عمؿ

لكحة مغناطيسية يمكف تجميعو

كبناء اليرـ.

 تنفيذ نشاط  5صفحة  54مفالكتاب المدرسي أماـ الطالبات

لبناء اليرـ ثـ تكميفيف بتنفيذ

الطالبات
تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

النشاط مع مجمكعاتيـ كبناء
اليرـ.
 تكمؼ المعممة الطالبات حؿ تمريف تجيب الطالبات عف التمريفالمطمكب

 2صفحة  55مف الكتاب

المدرسي.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 3

صفحة  55مف الكتاب المدرسي.

 نشاط بيتي  /حؿ تمريف  4صفحة 55مف الكتاب المدرسي.

مرحمة تدويف مف خالؿ مالحظة الطالبات لمجسمات
ما تـ تعممو األىراـ المختمفة المعركضة اماميف
()L

تسجؿ الطالبات ما تعممنو

كبذلؾ يحصمف عمى إجابات

كشبكات اليرـ التي قامت برسميا كالقياـ

لألسئمة التي تـ طرحيا في

ببناء اليرـ كبعد دراسة المكضكع بشكؿ

العمكد الثاني مف الجدكؿ

متعمؽ كحؿ التماريف المطمكبة تطمب

()W

المعممة مف الطالبات تدكيف ما تعممنو مف

معارؼ كما اكتسبنو مف خبرات في العمكد

الثالث مف الجدكؿ ( )Lالخاص باإلجابة
عف السؤاؿ الثالث ماذا تعممت؟

151

مرحمة

التقويـ

متابعة الطالبات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف

الطالبات:

 مالحظة العمكد الثاني ()W

تقكـ الطالبات بمكازنة كربط

كالعمكد الثالث ( )Lمف الجدكؿ

المعمكمات التي تعممنيا

ال
إجراء مقارنة بيف ما تعممنو فع ن

كالمعمكمات التي كف يردف

بما كف يرغبف في تعممو.

 مالحظة العمكد الثاني ( )Wمف
الجدكؿ مع ذكر األسئمة التي لـ
يحصمف عمى إجابة ليا.

تعمميا,

تقكـ الطالبات بالمكازنة بيف
ما تعممنو كما كف يعرفنو.

 مناقشة المجمكعات في األسئمة
التي كتبتيا في صحيفة العمؿ

كاالجابات التي تـ تسجيميا.

 مناقشة األسئمة التي لـ يتـ اإلجابة
عمييا.
 مكازنة ما تعممنو بما كف يعرفنو
حيث يتـ التعرؼ إلى مستكل

النجاح الذم تحقؽ.
مرحمة
االستزادة

تطمب المعممة مف الطالبات كتابة األسئمة

التي طرحت كلـ يتـ االجابة عنيا في

ال عف األسئمة التي
والبحث عف العمكد الرابع ,فض ن

مصادر تعمـ تشكمت في أذىانيف ,كأف يحددف مصادر
جديدة
()H

االستزادة كالمصادر المكثقة ,أكبسؤاؿ ذكم

االختصاص ,أكبالرجكع إلى االنترنت.

 تحاكؿ الطالبة تحديدما تريد تعممو ,كلـ

تجده في المكضكع,

إذ تسأؿ الطالبة

نفسيا ىؿ سأستمر

بالتعمـ؟ ىذا السؤاؿ

سيجبر الطالبة لتفكر
في البحث المستمر

لمحصكؿ عمى
المعمكمات.

 تحدد الطالبات طرؽالبحث عف

المعمكمات.
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كمراقبتيف كتعزيز
ركح العمؿ مع

الفريؽ.

 تعرض الطالبات ماتكصمف إليو مف

معمكمات جديدة في

بداية الحصة المقبمة.
مرحمة تأكيد
التعمـ

تكتب الطالبات ممخص لما

متابعة الممخصات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف
 تمخيص أىـ ما تعممنو عف

تقدـ عرضان شفكيان لممكضكع.

الطالبات المكتكبة

 تقديـ عرض شفكم لممكضكع.

المكضكع.

التغذية الراجعة.

تـ تعممو.

الطالبات

تحدد مجاالت االستفادة مف

المكضكع.

 تحديد مجاالت االستفادة مما
تعممنو.
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التي تقدميا

كالشفكية مع تقديـ

اليرـ الرباعي
نشاط ( :)1تأممي األشكاؿ التالية ثـ أجيبي عف األسئمة التالية:

 ما ىك شكؿ

األكجو الجانبية لمشكؿ

المعركض؟......................

 عدد أضالع قاعدة المجسـ =............

 اسـ الشكؿ المعركض ىك................
اآلف أكمؿ ما يمي:
اليرـ الرباعي ىك مجسـ قاعدتو ,.................كجكانبو.................

نشاط رقـ (  :) 2في الشكؿ المقابؿ اذكرم اسـ الجزء الذم يشير إليو الرقـ:
....................-1
....................-2
....................-3
....................-4
أكملً الفراغ:
 -1عناصر الهرم هً ...................و ...................ك....................
 -2اليرـ الرباعي المنتظـ قاعدتو عمى شكؿ....................
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الدرس الخامس :المساحة الجانبية والكمية لميرـ الرباعي المنتظـ
األىداؼ السموكية :بعد انتياء الدرس بتكقع مف الطالبة أف تككف قادرة عمى أف:
عرؼ الطالبة المساحة الجانبية لميرـ الرباعي القائـ المنتظـ.
 .1أف تُ ِّ
عرؼ الطالبة المساحة الكمية لميرـ الرباعي القائـ المنتظـ.
 .2أف تُ ِّ

 .3أف تستنتج الطالبة قانكف المساحة الجانبية لميرـ الرباعي القائـ المنتظـ.
 .4أف تجد الطالبة المساحة الجانبية لميرـ الرباعي القائـ المنتظـ.

 .5أف تستنتج الطالبة قانكف المساحة الكمية لميرـ الرباعي القائـ المنتظـ
 .6أف تحسب الطالبة المساحة الكمية لميرـ الرباعي القائـ المنتظـ.

 .7أف تجد الطالبة االرتفاع الجانبي لميرـ الرباعي القائـ بمعمكمية ضمع القاعدة كمساحتو الجانبية.
 .8أف تجد الطالبة المساحة الكمية ليرـ رباعي معمكـ شبكتو.

 .9أف تكظؼ الطالبة قانكف المساحة الجانبية كالكمية لميرـ الرباعي في حؿ مسائؿ منتمية.
الوسائؿ التعميمية:
جدكؿ االستراتيجية  – KWLHكرقة عمؿ – الكتاب المدرسي -مجسـ ىرـ.
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الخطوة

األنشطة واالجراءات
دور المعمـ

التقويـ
دور الطالب

تعرض الطالبات األىراـ التي

اإلعالن عن  -تعرض المعلمة مجموعة من اْلهرام
الرباعٌة المختلفة اْللوان واْلحجام وتطلب
الموضوع
من الطالبات عرض اْلهرام التً تم بناءها قامت بصنعيا.
فً الدرس السابق ثم تكتب المعلمة عنوان تق أر إحدل الطالبات عنكاف
عرض جدوؿ الدرس على السبورة ثم ترسم مخطط
الدرس.
( )K.W.L.Hعلى السبورة كما فً الشكل
العمؿ
التالً:
( )K
أعرف

()W
أرٌد أن
أعرف

()L
تعلمت

( )H
كٌف
أتعلم
المزٌد

مالحظة مدل

اىتماـ الطالبات

......... ......... ......... .........
تطمب المعممة مف الطالبات الجمكس عمى

شكؿ مجمكعات كالتي تـ تشكيميا مسبقنا.

 تكزع المعممة جدكؿ ()K.W.L.Hعمى كؿ مجمكعة كتخبرىـ بأنيـ

سكؼ يدرسكف المساحة الجانبية

كالكمية لميرـ الرباعي المنتظـ.
تحديد

المعرفة
السابقة

()K

تجمس كؿ طالبة في
مجمكعتيا.

تستعد الطالبات في كؿ

مجمكعة لمبدء في خطكات

االستراتيجية

تكزع المعممة األىراـ عمى كؿ مجمكعة ثـ

تقكـ كؿ طالبة في كؿ

تعزيز ركح

تطرح األسئمة التالية كبند اختبارم لقياس

مجمكعة باسترجاع معمكماتيا

المشاركة بيف

أكممي الفراغ:

تطرحيا المعممة.

الخبرات السابقة:

 -اليرـ الرباعي ىكمجسـ قاعدتو

لتجيب عف األسئمة التي

الطالبات

عمى شكؿ .....كجكانبو......

 -عناصر اليرـ ىي....ك...ك....

 يككف اليرـ الرباعي قائمان منتظمانإذا كانت قاعدتو ....ككانت

القطعة المستقيمة الكاصمة بيف

رأس اليرـ كنقطة تقاطع قطرم
المربع .....عمى القطر عند تمؾ
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االستماع إلى

النقطة.

 -مف كحدات قياس المساحة...ك...

ثـ تطمب المعممة مف الطالبات كتابة

()W

مجمكعتيا كتقكـ بتعبئتيا في

االجابات في العمكد األكؿ مف الجدكؿ
الذم يتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ (ماذا

(.)K

تقكـ المعممة بتسجيؿ اإلجابات في العمكد

لممعممة االجابات التي

تممي قائدة كؿ مجمكعة

األكؿ ( )Kعمى السبكرة كبذلؾ بيدؼ ربط

سجمتيا في العمكد األكؿ مف

مف خالؿ مالحظة مجسـ اليرـ كمالحظة

تشترؾ طالبات كؿ مجمكعة

تعزيز ركح

كتابة كؿ ما يردف معرفتو حكؿ المكضكع

ما يراد تعممو.

الطالبات

المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

يراد تعممو

االجابات مف طالبات

العمكد األكؿ مف الجدكؿ

نعرؼ عف؟).

تحديد ما

تأخذ كؿ قائدة مجمكعة

إجابات الطالبات

عنكاف الدرس تكجو المعممة الطالبات إلى

في صكرة أسئمة العمكد الثاني مف الجدكؿ

( )Wكىنا تساعد المعممة الطالبات في

الجدكؿ (.)K

بطرح األسئمة الخاصة بتحديد المشاركة كمتابعة

تسجؿ قائدة كؿ مجمكعة

األسئمة التي طرحت في

تكليد األسئمة بأفكار إيحائية حكؿ المكضكع العمكد الثاني مف الجدكؿ
()W

المراد معرفتو مثؿ:

 كيؼ نحسب المساحة الجانبية
ليرـ رباعي قائـ منتظـ؟

االستماع إلى

أسئمة الطالبات

 كيؼ نحسب المساحة الكمية ليرـ
رباعي قائـ منتظـ؟

 كيؼ نجد ارتفاع المثمث الجانبي
في ىرـ رباعي منتظـ معمكـ

مساحتو الجانبية كطكؿ ضمع

تممي قائدة كؿ مجمكعة

لممعممة األسئمة التي سجمتيا

في العمكد الثاني مف الجدكؿ

قاعدتو؟

()W

تقكـ المعممة بتسجيؿ األسئمة الخاصة
بتحديد ما يراد تعممو في العمكد الثاني مف

الجدكؿ ( )Wعمى السبكرة.
البدء في
الدرس
ىػ 1

 مف خالؿ تنفيذ نشاط رقـ  2 ,1تبدم الطالبة استعدادان لمبدءصفحة  56مف الكتاب المدرسي
كمناقشة الطالبات فيو الستنتاج

157

في الدرس

تالحظ الطالبات المجسمات

مالحظة مدل
تفاعؿ الطالبات

كمدل المناقشة

ىػ 2

قانكف المساحة الجانبية كالكمية

لميرـ الرباعي.

ىػ 3

المعركضة.

الصفية.

المساحة الجانبية لميرـ الرباعي = مجمكع
مساحات المثمثات الجانبية.

=  X 4مساحة أحد أكجو المثمثات

الجانبية.

تعرض المعممة لكحة مكتكب عمييا القاعدة

تق أر الطالبات القاعدة

كتطمب مف الطالبات قراءتيا عدة مرات.

تصحيح االجابات

 تكميؼ الطالبات بتنفيذ نشاط رقـ 1مف كرقة العمؿ.

 -تكميؼ الطالبات بتنفيذ نشاط رقـ

تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

ىػ4

 2مف كرقة العمؿ.

المساحة الكمبة لميرـ الرباعي = المساحة

مالحظة صحة

ىػ5

الجانبية  +مساحة القاعدة.

االجابات مع

تعرض المعممة لكحة مكتكب عمييا القاعدة تق أر الطالبات القاعدة.

التعقيب كتقديـ

كتطمب مف الطالبات قراءتيا عدة مرات.
ىػ 6

 تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط رقـ 3صفحة  57مف الكتاب

المدرسي.

تجيب الطالبات عف النشاط

 تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط رقـ 4صفحة  57مف الكتاب

المدرسي.

 تكميؼ الطالبات بتنفيذ نشاط رقـ 3مف كرقة العمؿ.

ىػ 7

 تكميؼ الطالبات بتنفيذ نشاط رقـ 4مف كرقة العمؿ.

 مناقشة الطالبات في نشاط رقـ 5صفحة  57مف الكتاب

ىػ 8

التعزيز لمطالبات.

المدرسي.

المطمكب.
تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

تصحيح االجابات

تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

مالحظة صحة

االجابات مع
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التعقيب كتقديـ

 5مف كرقة العمؿ.

نشاط ختامي/

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 1

صفحة  58مف الكتاب المدرسي.

تجيب الطالبات عف التمريف

التعزيز لمطالبات.

المطمكب

 نشاط بيتي  /حؿ تمريف  4صفحة 58مف الكتاب المدرسي.

مرحمة تدويف مف خالؿ مالحظة المجسمات المعركضة
ما تـ تعممو كبعد دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ كحؿ
()L

التماريف المطمكبة تطمب المعممة مف

الطالبات تدكيف ما تعممنو مف معارؼ كما

اكتسبنو مف خبرات في العمكد الثالث مف

الجدكؿ ( )Lالخاص باإلجابة عف السؤاؿ

تسجؿ الطالبات ما تعممنو

كبذلؾ يحصمف عمى إجابات

لألسئمة التي تـ طرحيا في
العمكد الثاني مف الجدكؿ

()W

الثالث ماذا تعممت؟

مرحمة

التقويـ

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف

متابعة الطالبات

الطالبات:

كمراقبتيف كتعزيز

 مالحظة العمكد الثاني ()W

كالعمكد الثالث ( )Lمف الجدكؿ

إجراء مقارنة بيف ما تعممنو فعالن
بما كف يرغبف في تعممو.

 مالحظة العمكد الثاني ( )Wمف
الجدكؿ مع ذكر األسئمة التي لـ
يحصمف عمى إجابة ليا.

 مناقشة المجمكعات في األسئمة
التي كتبتيا في صحيفة العمؿ

كاالجابات التي تـ تسجيميا.

 مناقشة األسئمة التي لـ يتـ اإلجابة
عمييا.

 مكازنة ما تعممنو بما كف يعرفنو
حيث يتـ التعرؼ إلى مستكل

النجاح الذم تحقؽ.
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تقكـ الطالبات بمكازنة كربط

المعمكمات التي تعممنيا

كالمعمكمات التي كف يردف
تعمميا,

تقكـ الطالبات بالمكازنة بيف
ما تعممنو كما كف يعرفنو.

.

ركح العمؿ مع

الفريؽ.

مرحمة

االستزادة

تطمب المعممة مف الطالبات كتابة األسئمة

التي طرحت كلـ يتـ االجابة عنيا في

والبحث عف العمكد الرابع ,فضالن عف األسئمة التي

مصادر تعمـ تشكمت في أذىانيف ,كأف يحددف مصادر
جديدة
()H

االستزادة كالمصادر المكثقة ,أكبسؤاؿ ذكم

االختصاص ,أكبالرجكع إلى االنترنت.

 تحاكؿ الطالبة تحديدما تريد تعممو ,كلـ

تجده في المكضكع,

إذ تسأؿ الطالبة

نفسيا ىؿ سأستمر

بالتعمـ؟ ىذا السؤاؿ

سيجبر الطالبة لتفكر
في البحث المستمر

لمحصكؿ عمى
المعمكمات.

 تحدد الطالبات طرؽالبحث عف

المعمكمات.

 تعرض الطالبات ماتكصمف إليو مف

معمكمات جديدة في

بداية الحصة المقبمة.
مرحمة تأكيد
التعمـ

تكتب الطالبات ممخص لما

متابعة الممخصات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف
 تمخيص أىـ ما تعممنو عف

تقدـ عرضنا شفكينا لممكضكع.

الطالبات المكتكبة

 تقديـ عرض شفكم لممكضكع.

المكضكع.

التغذية الراجعة.

تـ تعممو.

الطالبات

تحدد مجاالت االستفادة مف

المكضكع.

 تحديد مجاالت االستفادة مما
تعممنو.
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التي تقدميا

كالشفكية مع تقديـ

ورقة عمؿ صفية رقـ ( ) 4
عنواف الدرس  /المساحة الجانبية والكمية لميرـ الرباعي المنتظـ.

المساحة الجانبية لميرـ الرباعي القائـ =
.............................x ........

نشاط ( :)1في الشكؿ المقابؿ ىرـ رباعي منتظـ مساحة أحد
أكجيو الجانبية  6سـ ,2احسبي مساحتو الجانبية.
المساحة الجانبية =......................................

نشاط ( :)2في
قاعدتو  7سـ

الشكؿ المقابؿ ىرـ رباعي منتظـ طكؿ ضمع

كارتفاعو  4سـ ,احسبي مساحتو الجانبية.

المساحة الجانبية

=....................................

نشاط (:)3في الشكؿ المقابؿ ىرـ رباعي مساحتو الجانبية  70سـ,2
طكؿ ضمع قاعدتو  7سـ ,احسبي ارتفاعو الجانبي.
االرتفاع الجانبي =.......................
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المساحة الكمية لميرـ الرباعي القائـ =
.........................+ .........................

نشاط ( :)4في الشكؿ المقابؿ ىرـ رباعي منتظـ طكؿ ضمع
قاعدتو  5سـ كارتفاعو  8سـ ,احسبي مساحتو الكمية.
المساحة الجانبية=....................................
مساحة القاعدة =....................................
المساحة الكمية =....................................

نشاط ( :)5احسبي المساحة الكمية لميرـ المرسكـ شبكتو في الشكؿ المقابؿ:

المساحة الجانبية=....................................
مساحة القاعدة =....................................
المساحة الكمية =....................................
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الدرس السادس :حجـ اليرـ الرباعي القائـ المنتظـ
األىداؼ السموكية :بعد انتياء الدرس بتكقع مف الطالبة أف تككف قادرة عمى أف:
 .1أف تستنتج الطالبة العالقة بيف حجـ اليرـ كحجـ متكازم المستطيالت المشترؾ معو في القاعدة
كاالرتفاع.

 .2أف تستنتج الطالبة قانكف حجـ اليرـ الرباعي.

 .3أف تجد الطالبة حجـ اليرـ الرباعي بمعمكمية مساحة القاعدة كاالرتفاع.
 .4أف تجد الطالبة حجـ ىرـ رباعي بمعمكمية ضمع قاعدتو كارتفاعو.

 .5أف تجد الطالبة ارتفاع ىرـ رباعي بمعمكمية حجمو كمساحة قاعدتو.
 .6أف تجد الطالبة مساحة قاعدة اليرـ الرباعي بمعمكمية حجمو كارتفاعو.
 .7أف تكظؼ الطالبة قانكف حجـ اليرـ الرباعي في حؿ تماريف منتمية
الوسائؿ التعميمية:
جدكؿ االستراتيجية  – KWLHكرقة عمؿ – الكتاب المدرسي -مجسـ ىرـ كمتكازم مستطيالت مشتركاف بنفس

القاعدة كليما نفس االرتفاع -رمؿ.
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الخطوة

األنشطة واالجراءات
دور المعمـ

دور الطالب

اإلعالن عن  -تعرض المعلمة على الطالبات مجسمات
على شكل هرم رباعً مفرغ ومصمت ثم
الموضوع
تكتب المعلمة عنوان الدرس على السبورة
ثم ترسم مخطط ( )K.W.L.Hعلى
عرض جدوؿ السبورة كما فً الشكل التالً:
العمؿ
( )K
أعرف

()W
أرٌد أن
أعرف

()L
تعلمت

التقويـ

تالحظ الطالبات المجسمات

المعركضة.

تق أر إحدل الطالبات عنكاف

الدرس.

( )H
كٌف
أتعلم
المزٌد

......... ......... ......... .........
تطمب المعممة مف الطالبات الجمكس عمى

شكؿ مجمكعات كالتي تـ تشكيميا مسبقنا.

 تكزع المعممة جدكؿ ()K.W.L.Hعمى كؿ مجمكعة كتخبرىـ بأنيـ

مالحظة مدل

تجمس كؿ طالبة في

اىتماـ الطالبات

مجمكعتيا.

تستعد الطالبات في كؿ

سكؼ يدرسكف حجـ اليرـ الرباعي مجمكعة لمبدء في خطكات
االستراتيجية
المنتظـ.
تحديد
المعرفة

السابقة

()K

تعرض المعممة عدة مجسمات مختمفة

تقكـ كؿ طالبة في كؿ

مجمكعة باسترجاع معمكماتيا

المشاركة بيف

تطرح المعممة األسئمة التالية كبند اختبارم

لتجيب عف األسئمة التي

الطالبات

أكممي الفراغ:

تجيب الطالبات عف البند

كتطمب مف الطالبات تسميتيا.
لقياس الخبرات السابقة:

 اليرـ الرباعي ىكمجسـ قاعدتوعمى شكؿ...كجكانبو.....

تطرحيا المعممة.

تعزيز ركح

االختبارم.

 حجـ متكازم المستطيالت=.....x ...x...

 جدم حجـ متكازم المستطيالتالمرسكـ في

االستماع إلى

الشكؿ

تأخذ كؿ قائدة مجمكعة

المقابؿ
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إجابات الطالبات

 -ثـ تطمب المعممة مف الطالبات

كتابة االجابات في العمكد األكؿ

مجمكعتيا كتقكـ بتعبئتيا في

عف السؤاؿ (ماذا نعرؼ عف؟).

(.)K

مف الجدكؿ الذم يتعمؽ باإلجابة

تقكـ المعممة بتسجيؿ اإلجابات في العمكد

األكؿ ( )Kعمى السبكرة كبذلؾ بيدؼ ربط
المعمكمات السابقة بالمعمكمات الجديدة.

تحديد ما

يراد تعممو
()W

االجابات مف طالبات

العمكد األكؿ مف الجدكؿ
تممي قائدة كؿ مجمكعة

المعممة االجابات التي

سجمتيا في العمكد األكؿ مف

الجدكؿ (.)K

مف خالؿ مالحظة عنكاف الدرس

تالحظ الطالبات عنكاف

متابعة مدل تفاعؿ

كمجسمات اليرـ المعركضة أماـ كؿ

الدرس ثـ تشترؾ طالبات كؿ

كمشاركة

مجمكعة تكجو المعممة الطالبات إلى كتابة

مجمكعة بطرح األسئمة

صكرة أسئمة العمكد الثاني مف الجدكؿ

تعممو.

كؿ ما يردف معرفتو حكؿ المكضكع في

( )Wكىنا تساعد المعممة الطالبات في

الخاصة بتحديد ما يراد

الطالبات.

تسجؿ قائدة كؿ مجمكعة

تكليد األسئمة بأفكار إيحائية حكؿ المكضكع األسئمة التي طرحت في

المراد معرفتو مثؿ:

 ما العالقة بيف حجـ اليرـ كحجـ

متكازم المستطيالت المشترؾ معو

العمكد الثاني مف الجدكؿ

()W

في القاعدة كاالرتفاع؟

االستماع إلى

أسئمة الطالبات

 ما قانكف حساب حجـ اليرـ؟
 كيؼ نجد حجـ اليرـ؟

 كيؼ نجد ارتفاع ىرـ رباعي

معمكـ حجمو كمساحة قاعدتو؟

تممي قائدة كؿ مجمكعة

رباعي معمكـ حجمو كارتفاعو؟

في العمكد الثاني مف الجدكؿ

 كيؼ نجد مساحة قاعدة ىرـ

تقكـ المعممة بتسجيؿ األسئمة الخاصة

بتحديد ما يراد تعممو في العمكد الثاني مف

المعممة األسئمة التي سجمتيا
()W

الجدكؿ ( )Wعمى السبكرة.
البدء في
الدرس

 -تعرض المعممة نشاط رقـ 1

صفحة  59مف الكتاب المدرسي
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تبدم الطالبة استعدادان لمبدء
في الدرس

مالحظة مدل

تفاعؿ الطالبات

ىػ 1

كمدل المناقشة

كتناقشو مع الطالبات.

 -تنفيذ نشاط  2صفحة  59مف

الكتاب المدرسي بشكؿ عممي أماـ

الطالبات كاستنتاج أف حجـ اليرـ

تالحظ الطالبات تنفيذ

الصفية.

النشاط.

يشكؿ ثمث حجـ متكازم

المستطيالت المشترؾ معو في

القاعدة كاالرتفاع.

ىػ 2

تصحيح االجابات

تعميـ / 1

حجـ اليرـ = ثمث حجـ متكازم
المستطيالت المشترؾ معو في القاعدة

كاالرتفاع.

تعرض المعممة نص القانكف عمى لكحة

تق أر الطالبات القاعدة

كتطمب مف الطالبات قراءتو عدة مرات.
 تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط  1مفكرقة العمؿ

ىػ 3

حجـ اليرـ =  X 3/1مساحة القاعدة X

ىػ4

تعرض المعممة نص القانكف عمى لكحة

االرتفاع

كتطمب مف الطالبات قراءتو عدة مرات.
 -تنفيذ نشاط  3مف كرقة العمؿ.

تجيب الطالبات عف النشاط

تق أر الطالبات القاعدة.
تجيب الطالبات عف النشاط

 -تنفيذ نشاط رقـ  3صفحة 60

المطمكب.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 1

تجيب الطالبات عف التمريف

مف الكتاب المدرسي.

صفحة  61مف الكتاب المدرسي.

ىػ 6

مف كرقة العمؿ.

المطمكب.

تعميـ / 2

ىػ5

حؿ نشاط رقـ ()2

 مناقشة الطالبات في نشاط رقـ 4صفحة  60مف الكتاب

المدرسي.

 تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط رقـ 4مف كرقة العمؿ.

المطمكب.

تجيب الطالبات عف النشاط

المطمكب.

مالحظة صحة

االجابات مع
التعقيب.

تصحيح االجابات

مالحظة صحة

االجابات مع
التعقيب.
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 تناقش المعممة المثاؿ التالي عمىىػ 7

السبكرة مع الطالبات :ىرـ رباعي

ارتفاعو  5سـ كحجمو  60سـ,3

احسبي مساحة قاعدتو.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 2

صفحة  61مف تماريف كمسائؿ
الكتاب المدرسي.

 -تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف 4

تجيب الطالبات التمريف

المطمكب

تجيب الطالبات التمريف

المطمكب

صفحة  61مف الكتاب المدرسي.

 تكميؼ الطالبات بحؿ تمريف  5مفالكتاب المدرسي.

 نشاط بيتي  /حؿ تمريف  4صفحة 58مف الكتاب المدرسي.

مرحمة تدويف بعد دراسة المكضكع بشكؿ متعمؽ كحؿ
ما تـ تعممو التماريف المطمكبة تطمب المعممة مف
()L

التقويـ

كبذلؾ يحصمف عمى إجابات

الطالبات تدكيف ما تعممنو مف معارؼ كما

لألسئمة التي تـ طرحيا في

الجدكؿ ( )Lالخاص باإلجابة عف السؤاؿ

()W

اكتسبنو مف خبرات في العمكد الثالث مف

الثالث ماذا تعممت؟

مرحمة

تسجؿ الطالبات ما تعممنو

العمكد الثاني مف الجدكؿ

متابعة الطالبات

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف

الطالبات:

 مالحظة العمكد الثاني ()W

تقكـ الطالبات بمكازنة كربط

كالعمكد الثالث ( )Lمف الجدكؿ

المعمكمات التي تعممنيا

إجراء مقارنة بيف ما تعممنو فعالن

كالمعمكمات التي كف يردف

بما كف يرغبف في تعممو.

 مالحظة العمكد الثاني ( )Wمف
الجدكؿ مع ذكر األسئمة التي لـ
يحصمف عمى إجابة ليا.

 مناقشة المجمكعات في األسئمة
التي كتبتيا في صحيفة العمؿ
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تعمميا,

تقكـ الطالبات بالمكازنة بيف
ما تعممنو كما كف يعرفنو.

كمراقبتيف مالحظة
مدل تفاعؿ العمؿ
مع الفريؽ.

كاالجابات التي تـ تسجيميا.

 مناقشة األسئمة التي لـ يتـ اإلجابة
عمييا.

 مكازنة ما تعممنو بما كف يعرفنو
حيث يتـ التعرؼ إلى مستكل
النجاح الذم تحقؽ.

مرحمة

االستزادة

تطمب المعممة مف الطالبات كتابة األسئمة

التي طرحت كلـ يتـ االجابة عنيا في

والبحث عف العمكد الرابع ,فضالن عف األسئمة التي

مصادر تعمـ تشكمت في أذىانيف ,كأف يحددف مصادر
جديدة
()H

االستزادة كالمصادر المكثقة ,أكبسؤاؿ ذكم

االختصاص ,أكبالرجكع إلى االنترنت.

 تحاكؿ الطالبة تحديدما تريد تعممو ,كلـ

تجده في المكضكع,
إذ تسأؿ الطالبة

نفسيا ىؿ سأستمر

بالتعمـ؟ ىذا السؤاؿ

سيجبر الطالبة لتفكر
في البحث المستمر

لمحصكؿ عمى
المعمكمات.

 تحدد الطالبات طرؽالبحث عف

المعمكمات.

 تعرض الطالبات ماتكصمف إليو مف

معمكمات جديدة في

بداية الحصة المقبمة.
مرحمة تأكيد
التعمـ

تكتب الطالبات ممخص لما

متابعة الممخص

في ىذه المرحمة تطمب المعممة مف
 تمخيص أىـ ما تعممنو عف

تقدـ عرضنا شفكينا لممكضكع.

الطالبات المكتكبة

 تقديـ عرض شفكم لممكضكع.

المكضكع.

التغذية الراجعة.

تـ تعممو.

الطالبات

تحدد مجاالت االستفادة مف

المكضكع.

 تحديد مجاالت االستفادة مما
تعممنو.
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التي تقدمو

كالشفكية مع تقديـ

ورقة عمؿ صفية رقـ ( ) 5
عنواف الدرس /حجـ اليرـ الرباعي القائـ

حجم الهرم = X ......حجم متوازي ال مستطٌَلت المشترك معه فً ..................و ....................

نشاط ( :)1في الشكؿ المقابؿ متكازم مستطيالت حجمو  96سـ ,3احسبي حجـ اليرـ المشترؾ معو في
القاعدة كاالرتفاع.

حجـ اليرـ =..................................

نشاط ( :)2تأممي الشكؿ المقابؿ ثـ جدم ما يمي:
الطكؿ = ,.......العرض = ,......االرتفاع =.........
 -1حجـ متكازم المستطيالت =..........................

 -2حجـ اليرـ =............................

حجم الهرم =............................ x ............................x ........
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نشاط ( :)3في الشكؿ المقابؿ ىرـ رباعي مساحة قاعدتو  9سـ 2كارتفاعو  7سـ ,احسبي حجمو.

حجـ اليرـ =..................................

نشاط ( :)4في الشكؿ المقابؿ ىرـ رباعي قائـ حجمو  196سـ,3
كطكؿ ضمع قاعدتو  7سـ ,احسبي ارتفاعو.
ارتفاع اليرـ =..........................................
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ممحؽ رقـ ( :)6بطاقة تسييؿ ميمة باحث
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