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بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ اآلخِرَةَ ويَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ
يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا األَلْبَابِ ﴾
(سورة الزمر ,آية)9 :

أ

اإلهــــــــــــــــــــــــــداء
إىل أفضل اخللق واملرسلني إىل املعلم األول سيدنا حممد – صلى اهلل عليه وسلم،
وإىل املنارات اليت تضئ لنا الطريق إىل مدرسينا األفاضل.
إىل رموز التضحية والفداء  ..شهداء فلسطني ،إىل روح أخي الشهيد "حممد" وروح محاتي الاالية "أم أمين".
وإىل الشمعتني اللتني أضاءتا طريق حياتي بالعلم والنور" :أبي ،وأمي " أسأله سبحانه أن ميدمها بطول العمر،
وحسن العمل.
إىل رفيق دربي الذي كان يل دوماً خري عون وسند إىل رمز احلب والعطاء زوجي احلبيب " طارق".
إىل إخوتي األحبة وزوجاهتم وأبنائهم وأخيت الاالية وزوجها ومجيع أفراد عائليت.
إىل رياحني حياتي وسر وجودي أبنائي" :أمين ،باسم ،خليل ،أثري ،أوسم".
إىل األهل واألقارب إىل عائليت عائلة الكرم واجلود عائلة "آل قديح".
إىل مجيع صديقاتي الااليات على قليب ،وأخص بالذكر منهنّ "اعتدال مشوط ،وإسالم أمحد".
إىل الذين أناروا حياهتم باجتهادهم ومثابرهتم " ...طالب العلم".
إليهم مجيعا أهدي هذا اجلهد املتواضع ،وأن يكون خالصا لوجهه الكريم.


ب

شكــر وتقــــدير
الحمد هلل رب العالمين الذي هداني ،والشكر له إذ وفقني في تقديم هذا العمل المتواضع وانجازه،
والصالة والسالم على سيد المرسلين وامام المتقين سيدنا محمد صلوات اهلل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هناك فضل البد أن ُينسب ألهله وهناك كلمات بريئة من الرياء مضمونها أسمى عبارات االمتنان
في الفاضلين على هذه الرسالة د .على محمد نصار ،و د .أسعد
والشكر والتقدير والعرفان أتقدم بها إلى مشر ّ

حسين عطوان حفظهما اهلل ،فلهما مني جزيل الشكر والتقدير.

وفي هذا المقام ُيسعدني أن أشكر جامعة األزهر الصرح الشامخ على منحها فرصة إكمال دراستي العليا،
متمثلة بـ ـ أ .د .أمين حمد حفظه اهلل ،والشكر ممتد إلى كلية التربية وكافة أعضائها ومنسوبيها ،متمثلة بعميدها

د .محمد عليان حفظه اهلل ،وبارك اهلل لهم وجزاهم اهلل عني خير جزاء.

عضوي لجنة المناقشة د .صهيب األغا ود .محمد أبو شقير لقبولهما مناقشة رسالتي
والشكر موصول إلى
ّ
المتواضعة ،فإن لتوجيهاتهما ستثري دراستي لتخرج بأبهى صورة وأنفع بقاء.
كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مديرة مدرسة عبسان الكبيرة بنات "أ" أ .شوقية أبو مصطفى والمعلمة

لما يسرتا لي من إمكانيات وجهود في سبيل إنجاح هذه الدراسة ،فعسى ربي يوفقهم
الفاضلة أ .منى أبو حطب ّ
ويجعلهم نبراساً في سبيل تقدم األمة ورقيها نحو األفضل.
وأخي اًر أشكر كل من أعانني على إخراج هذه الدراسة في تلك الصورة ،وكل من ساهم بمساعدتي بأي ٍ
شكل

كان ،فإنني أدعو لهم بظهر الغيب بأن يرزقهم من البِّر عاجله ومن الجزاء خيره.


ت

أثر استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي
لدى طالبات الصف الرابع األساسي في قطاع غزة.
إعداد الباحثة:
ألفت فتحي أحمد اقديح
إشراف:

د .أسعد حسين عطوان

د .علي مـحمد نصار
ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع األساسي في قطاع غزة.
ولتحقيق أهداف الدراسة وفرضياتها ،اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي القائم على التصميم التجريبي

للمجموعتين :المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية مع اختبار (قبلي -بعدي) ،حيث تكونت عينة الدراسة

من ( )27طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي من مدرسة عبسان الكبيرة بنات "أ" التابعة لمدارس و ازرة
هن بطريقة عشوائية قصدية ،إذ بلغ
تم اختيار ّ
التربية والتعليم العالي بعبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس ،حيث ّ
عدد طالبات المجموعة التجريبية ( )63طالبة تم تدرسهم باستخدام البطاقات المروحية  ،وعدد طالبات المجموعة
الضابطة ( )63طالبة تم تدريسهم بالطريقة اإلعتيادية ،وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام (-7103
 )7102م.

كما أعدت الباحثة أدوات الدراسة المتمثلة في اختبار مهارات التفكير الرياضي واختبار التحصيل الدراسي

تم استخدام اختبار "ت" لعينتين
تم التحقق من صدقهما وثباتهما احصائياً ،والختبار فرضيات الدراسة ّ
والذي ّ
مستقلتين ،وللتحقق من فعالية أثر استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
تم استخدام مربع إيتا.
والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع األساسي ّ

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي

درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بإختبار مهارات التفكير الرياضي الثالثة وهي:
(االستقراء ،االستنتاج ،التصور المكاني البصري) واختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات وذلك لصالح
المجموعة التجريبية ،كما أكدت النتائج على وجود أثر فعال الستخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض

ث

مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي حيث كانت حجم تأثير ( )η2 = 0.75لمهارات التفكير الرياضي
وحجم تأثير ( )η2 = 1360للتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمدارس قطاع غزة.

وفي ضوء نتائج الدراسة ،أوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها ضرورة إعادة صياغة المقررات الدراسية

وفقاً الستخدام البطاقات المروحية ،بغية تجسيد المفاهيم الرياضية والعمليات الحسابية عليها بصورة تجعلها
مشوقة وتحفز على تنمية مهارات التفكير الرياضي ،حيث أن هذه البطاقات أثبتت فاعليتها في ذلك ،وضرورة
عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات على استخدام البطاقات المروحية المتضمنة الستراتيجيات التعلم

التعاوني ،ومتابعة أعمالهم في ميدان التدريس ،وذلك لتحسين العملية التعليمية التعلمية واالرتقاء بها.
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Abstract
This study aimed at identifying the impact of FAN-N–PICK on developing some
mathematical thinking skills and educational achievement for fourth female graders
in the Gaza Strip.
To achieve the objectives and hypotheses of the study, the researcher used
quasi-experimental method (two groups design) a controlled group and an
experimental one with a pre-posttest. The sample of the study consisted of (72) fourth
female graders who were selected randomly from Abasan Alkabeera girls school "A"
in the East of Khanyounis. The experimental group consisted of (36) female students,
and a controlled group consisted of (36) female students in the second scholastic year
2016-2017.
The researcher also prepared the study tools to test the skills of mathematical
thinking and the academic achievement test, which were verified for their validity
and statistical stability. To test the hypothesis of the study, the T test was used for
two independent samples and to verify the effectiveness of using FAN_N_PICK
cards in the development of some mathematical thinking skills among fourth graders,
so ETA square was used.
The results of the study revealed that there were statistically significant
differences at the level of (α ≤ 0.05 ( )between the average scores of the students in
the experimental group and the control group in the three mathematical thinking
skills test: (induction, conclusion, visual-spatial perception ) and the achievement test
in mathematics in favor of the experimental group. The results showed the effective

ح

impact of using FAN-N-PICK cards in developing some of the mathematical thinking
skills and academic achievement. The effect of (η2 = 0.75) in mathematical thinking
skills and the effect of (η2=0.38) for the fourth graders in the schools of the Gaza
Strip.
In light of the results, the researcher recommended several recommendations,
the most important of which is the need to rephrase the curricula according to the use
of the cards, in order to embody the mathematical concepts and mathematical
calculations to make them interesting and to stimulate the development of
mathematical thinking skills, as these cards proved its effectiveness. It was also
recommended the need to hold training courses for mathematics teachers on the use
of the cards that contain cooperative learning strategies and follow-up their work in
the field of teaching to improve and upgrade the learning and teaching process.
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الفصل األول

خلفية الدراسة

مقدمة الدراسة:

تعد الرياضيات من العلوم المهمة التي ال يستغني عنها اإلنسان ،فالجميع يستخدم الرياضيات في حياته

اليومية ،ويشهد العالم اليوم حركة تغيير متسارع في كافة مجاالت الحياة العلمية مما أدى إلى إنتاج كم كبير من
المعرفة ،إذا إن استمرار التطوير والتنمية أصبح سمة من سمات العصر.

وباعتبار الرياضيات مادة العلم وعمود الحياة ولها تطبيقات متجذرة في جميع التخصصات العلمية

والتقنية والمهنية ،ان من االزم تعليم الطالب عليها وتجريبها علميا حتى يتم الفهم والربط بواقع الحياة .حيث تعد
الرياضيات من وجهة نظر الكثيرين من المربين أداة مهمة لتنظيم وفهم المحيط الذي نعيش فيه والسيطرة عليه

(أبو زينة.)7101 ،

إن االنفجار المعرفي والتطور المتسارع في العلوم المعرفية أدى إلى ضخامة المقررات الدراسية وزخمها

كبير على كاهل الطلبة ،وبالتالي يجب البحث والتقصي عن كيفية تعليمهم كيف يتعلمون ،وهذا
مما شكل عائقاً اً

الذي جعل ذلك من أهم أولويات التربويين؛ لكي يستطيع الطلبة أن يمتلكوا القدرة على التعلم الذاتي ،ويواكبوا
التغيرات االجتماعية واالقتصادية والعلمية والتكنولوجية من خالل العمل على اكسابهم مهارات التفكير ،فهي
بمثابة األدوات التي تساعدهم في التعامل مع المتغيرات والمعلومات التي يمرون بها مستقبالً.

ومن هنا أصبحت قضية تنمية التفكير من القضايا التربوية التي تلقى الرعاية واالهتمام عند النظم التربوية

الحديثة ،حيث لم يعد هدف العملية التربوية يقتصر على إكساب الطلبة المعارف والحقائق وملء عقولهم بها،

بل تعداها إلى تنمية قدراتهم على التفكير السليم ،وأصبح التعليم عندها يقوم على مبدأ تعليم الطالب كيف يتعلم

وكيف يفكر (نجم.)496 :7101 ،

وقد حث القرآن الكريم على ذلك إذ دعا في آياته الكريمة إلى كيفية التفكير ،حيث جعل اهلل سبحانه وتعالى
النه ِار آلي ٍ
ق الس ِ
ض و ْ ِ ِ َّ ِ
ِ
التفكير فريضة إسالمية فقال تعالى( :إِ َّن ِفي َخْل ِ
ات ِألُ ْولِي
َ
اختالَف اللْيل َو َّ َ
َ
َّم َاوات َواأل َْر َ
ِ
ون ِفي َخْل ِ
ق
(وَيتَفَ َّك ُر َ
األْل َباب) (آل عمران ،آية ،)091 :وأولو األلباب هم العقالء حقاً فهم كما قال تعالىَ :
الس ِ
ات واأل َْر ِ
ض) (آل عم ارن ،آية ،)090 :تفكر علم وبحث ودراية واستكشاف وتقصي ،فيكون االستنتاج
َ
َّم َاو َ
ت هذا ب ِ
اطالً ُس ْب َح َان َك) (آل عمران ،آية ،)090 :كما وقد علم فقهاء
(رب ََّنا َما َخلَ ْق َ َ َ
العام لبحثهم وتفكرهم قولهمَ :
المسلمين أهمية العقل والتفكير ،فعقد اإلمام أبو حنيفة -رحمه اهلل -جلسات تساعد طالبه على إعمال العقل
على التفكير واإلبداع ،وابتكار حلول للمشكالت التي يتعرضون لها.

واهتم العلماء على مر العصور بتنمية العقل واطالق العنان للفكر ،وظهرت بدايات هذا االهتمام أيام

أرسطو وأفالطون وسقراط ،حيث كانت طريقتهم في دراسة التفكير تعتمد على االستبطان ،وكانت عملية ترسيخ

البنية الرياضية في ذهن الطالب وتطويرها تتم من خالل توظيفها في حل مسائل متدرجة في المهارات التركيبية،
2

وذلك يحتاج تفكي اًر رياضياً ذا نمط محدد يقتضي غرس أو تحسين طرق التفكير وحل المشكالت في الرياضيات

لدى الطالب (نجم.)7 :7112 ،

فالتفكير الرياضي هو عملية عقلية معرفية تعبر عن العالقات بين األشياء ،وهو سلسلة من النشاطات

العقلية التي يقوم بها دماغ االنسان عند التعرض لمثير ما بهدف الحصول على نتيجة أو قرار أو حل مشكلة،
وأهم مهارات التفكير الرياضي هو التفكير االستداللي بشقيه االستقرائي واالستنتاجي (أبو شمالة:7116 ،

.)715

ولذلك ُينظر إلى التفكير الرياضي بصفته مهارة تتطور بالتدريب والنمو العقلي وتراكم الخبرة ،ولذا فهو ال
يحدث من فراغ أو صدفة ،بل ال بد من خضوع الطالب إلى مواقف وأنشطة تربوية هادفة ومتعددة تنمي لديه

التفكير بمستوياته المختلفة (يلينك )4 :0990 ،ولهذا فإنه من الضروري توفير كافة الفرص التربوية التي تساعد
على تنمية التفكير الرياضي لدى الطلبة ،واتباع كافة الوسائل المتاحة لذلك سواء بتطوير مناهج الرياضيات
وموادها التعليمية أو باتباع طرائق تدريس وأساليب تقويم حديثة.

إذ تعتبر الهندسة الموضوع الرئيس في الرياضيات ،فهي تساعد على وصف البيئة وفهمها وتنمية مهارات

التفكير المنطقي والتبرير (السبع ،)39 :7104 ،وتلعب القدرة على التصور البصري دو اًر مهماً في اختبارات
العامل المكاني ،وقد وجد "خليفة بركات" أن اختبارات الهندسة تتشبع نتائجها بالقدرة على التصور البصري

المكاني (معوض.)45 :7110 ،

فالقدرة المكانية البصرية أساس االبداع العلمي في الموضوعات المختلفة ومن األسس المهمة لفهم الكثير

من المفاهيم العلمية المجردة (الشوبكي ،)63 :7101 ،كما تلعب دو اًر مهماً في اكتشاف القدرات اإلبداعية وحل

المشكالت في الرياضيات والهندسة.

أما بالنسبة إلى مهارة االستقراء وهي من مهارات التفكير الرياضي فتُعرف بأنها" :االنتقال من التفصيالت
إلى العموميات ،والوصول إلى النتائج من خالل المالحظات المتعددة" (مهدي.)43 :7113 ،

وبالنسبة لمهارة االستنتاج فهي من مهارات التفكير الرياضي حيث تُعرف بأنها" :االنتقال من العام إلى
الخاص ،والوصول من القاعدة العامة إلى الجزئيات البسيطة" ،فهي تمثل عكس مهارة االستقراء ،كما أن تدريس
الهندسة بشكل خاص كونها أحد فروع علم الرياضيات تحتاج وبشكل تدريجي أن يكون في مراحلها األولى إدراك

لبعض المجسمات حيث يتم رؤيتها والحصول على القاعدة العامة منها ،أما في المراحل المتقدمة فيكون
باالنتقال من المرحلة الحسية الى المرحلة المجردة وذلك باستخدام أنماط عليا مختلفة للتفكير.

ومن هذا المنطق قامت الباحثة بتوظيف مهارتي التفكير االستقرائي واالستنتاجي باإلضافة إلى مهارة

التفكير البصري المكاني وذلك بسبب االعتماد على الطرق التقليدية في التدريس في المدارس الفلسطينية.

لذا يشير مصطفى ( )737-730 :7100إلى أن الرياضيات على عالقة وثيقة بمهارات التفكير من حيث

كونها تنطوي على تركيب األفكار وتنظيم المعلومات واعادة شرحها وترتيبها ،كما يمكن النظر إلى الرياضيات

على أنها في ذاتها طريقة تفكير.
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ويتضح مما سبق ،أهمية التفكير الرياضي لإلنسان باعتباره سمة أساسية تساعد الطلبة في التفاعل مع
مواقف الحياة المختلفة وتمكنه من حل المشكالت التي يواجهها في األوضاع التعليمية والحياتية المختلفة ،ولهذا
فقد أكدت الكثير من الدراسات على أهمية التفكير وتنمية مهاراته ومنها دراسة األشقر ( ،)7105ودراسة

صرصور ( ،)7104ودراسة العيلة ( )7107ودراسة أبو رومية ( )7107وغيرها ،وجميعها أوصت على ضرورة
استخدام استراتيجيات وأساليب مناسبة ومختلفة تعمل على تنمية التفكير الرياضي للطلبة في جميع المراحل،

وبضرورة تدريب معلمي الرياضيات على كيفية تطوير مهارات التفكير الرياضي.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن تنمية التحصيل الدراسي من األهداف التربوية الهامة في حياة الطالب فهو

معيار تقدمه في دراسته وانتقاله من مرحلة ألخرى وتتعدى أهمية ذلك إلى الحياة العامة للطالب حيث يستخدم
حصيلته ومعارفه في مواجهة المشكالت التي تواجهه في الحياة والتفكير في حلها.

إذ أ ن من أهم التوجهات التي ينبغي األخذ بها عند تناول محتوى الرياضيات المدرسية العمل على زيادة

التحصيل لدى الطالب من خالل تعليم مادة الرياضيات ،وخاصة من خالل استخدام التعلم النشط واستراتيجياته
سيما أن التحصيل في مادة الرياضيات يلقى اهتماماً كبي اًر من المربين
المختلفة (أبو الحمد ،)02 :7114 ،ال ّ
وأولياء األمور نظ اًر لالعتقاد السائد بالعالقة الوطيدة التي تربط التحصيل في الرياضيات بالقدرة على التفكير
وحل المشكالت (عالونة.)00 :7117 ،

وبالنظر إلى الواقع الحالي في مدارسنا الفلسطينية يجد المعلمون أن الطلبة في معظم الحاالت يقومون

باستيعاب المعلومات وحفظها ليسترجعوها في االمتحان ،ولكن سرعان ما تتعرض هذه المعلومات للنسيان
والسبب في ذلك عدم قيام الطلبة بأي جهد في عملية اكتساب المعلومات ،بل اعتمادهم الكبير على الحفظ

والترديد دون المعنى (أبو بشير.)5 :7107 ،

إذ أن معظم معلمي الرياضيات يستخدمون الطرق التقليدية أو يقومون بمحاكاة معلمين زمالء لهم بالمهنة،

فعادةً التقليد ال يتيح الفرصة لمعلمي الرياضيات بتطور أنفسهم وال يمارسون طرق التفكير واالكتشاف لكي
يدربون الطلبة عليها ،وال يبحثون عن كل ما هو جديد في استخدام استراتيجيات لتطوير أنفسهم وحث طلبتهم
على التعلم الذاتي ،سعياً وراء تحديد الطريقة أو االسلوب أو االستراتيجية األفضل في تعليم وتعلم الرياضيات في

ظل التقدم الهائل بكم المعرفة المصقولة في المناهج التعليمية الدراسية المختلفة.

وعليه يجب على المعلمين أن يتعرفوا إلى ما هو جديد من استراتيجيات التدريس الحديثة ،خاصة تلك

االستراتيجيات التي تتصل مباشرة بتخصصه ،ولذلك يجب على كل متخصص أن يبحث عن الجديد في مجال
عمله ،كما أن استخدام استراتيجيات حديثة تركز على دور المعلم يمكنها أن تساعد في اكتساب الطلبة نواتج

التعلم التي يجب التركيز عليها في المرحلة األساسية والتي تعمل على تنمية مهارات التفكير الرياضي وزيادة

التحصيل الدراسي ،فلذلك البد من استخدام استراتيجيات حديثة لتطوير تعلم وتعليم الرياضيات لترجمة ذلك في
عقول الطالب من ناحية صعوبة مادة الرياضيات وجعلها أكثر يس اًر وبساطة ،عن طريق االندفاع نحوها.
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فمن خالل اطالع الباحثة على الدراسات المتعلقة باستخدام استراتيجيات ووسائل التدريس في مجال
سيما البطاقات المروحية
الرياضيات وجدت أنه من الضروري األخذ باستراتيجيات ووسائل التدريس الحديثة ،وال ّ
ومعرفة أثرها على تنمية كل من التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي.
وتعد البطاقات المروحية استراتيجية من استراتيجيات التعلم النشط والتي تعتمد على تقييم مستوى فهم

الطالب للدرس ،وذلك بوضع مجموعة من األسئلة في بطاقات يتّم عرضها بشكل المروحة (إبراهيم،
 / https://www.bayt.com/ar/specialties/q/264257،7103بتاريخ .)7102/2/73
إذ تُستخدم أسئلة البطاقات المروحية لتفعيل دور الطلبة الذين يمتازون بنمط التعلم الحركي ،ألنهم يتحركون
في الغرفة الصفية ،كما ُيمكن استخدامها في بداية أو خالل أو نهاية الدرس ،إضافة لما سبق ،فإنه يمكن

استخدامها في أي مادة دراسية (قطيط http://www.ghassan-ktait.com/?id=439،7105 ،بتاريخ
.)7102/3/75

ويتطلب تدريس مادة الرياضيات ،وخاصة "الهندسة" لطلبة المرحلة األساسية الدنيا تأهيل المعلم الباحث

المطلع على استراتيجيات وطرق تدريس الرياضيات الحديثة التي تركز على خلق الطالب المفكر المبدع القادر
ُ
على حل المشكالت.
حيث أكدت دراسة "ريادي وآخرون" ( ،)Riyadi & others, 2016ودراسة "أرواتي" (،)Erawati, 2013

ودراسة "نهاية وآخرون" ( )Nihayah & others, 2013على أهمية استخدام البطاقات المروحية ،وأوصت

الدراسات السابقة على ضرورة استخدامها في تدريس مهارات ومواد أخرى ،والعمل على تدريب المعلمين على
استخدام هذه البطاقات في التدريس.

وفي هذا اإلطار فإن التفاعل بين المعلم وطالبه أحد أهم عوامل نجاح المعلم في الوصول لما يسعى إليه

من خالل توظيف االستراتيجيات المتنوعة للحصول على تحصيل دراسي متميز لدى الطالب ،حيث تناولت
الكثير من الد ارسات السابقة أهمية التحصيل الدراسي ومنها دراسة سيفين ( ،)7104ودراسة موسى (،)7106
ودراسة الحربي ( ،)7100ودراسة يحيى ( ،)7100ودراسة الديب ( ،)7100وأوصت معظم الدراسات على

ضرورة االهتمام بطرق التدريس التي تعمل على تنمية التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي ،وضرورة عقد
ورشات عمل بين و ازرة التربية والتعليم العالي وادارة التعليم بوكالة الغوث الدولية لمناقشة مشكلة تدني التحصيل

الدراسي وباألخص مادة الرياضيات.

وبناء على ما سبق ،الحظت الباحثة من خالل االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة ،ومن خالل
ً
االستماع لمالحظات عدد من المعلمين والمشرفين ذوي الخبرة في تدريس مادة الرياضيات ،بأن معظم الطالب
في الصف الرابع األساسي أصبح همهم يقتصر على حفظ المقرر دون اكتساب مهارات التفكير الرياضي ،كما

أن أغلب المعلمين يستخدموا الطرق التقليدية في تدريس الرياضيات ،وبناء على ذلك فقد تولدت لدى الباحثة
الرغبة في إجراء هذه الدراسة ،وحيث أنه ال يوجد دراسات عربية سابقة في حدود علم الباحثة تناولت البطاقات

المروحية في تدريس أي مادة تعليمية قط ،وهذا ما دفع الباحثة إلى القيام بالدراسة الحالية ومحاولة الكشف عن
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فعالية استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي والتحصيل في الرياضيات لدى
طالبات الصف الرابع األساسي.

مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

"ما أثر استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى

طالبات الصف الرابع األساسي في قطاع غزة"؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 .0هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالبات الصف الرابع األساسي للمجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير الرياضي؟

 .7ما حجم تأثير استخدام البطاقات المروحية في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف
الرابع األساسي؟

 .6هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالبات الصف الرابع األساسي للمجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات؟

 .4ما حجم تأثير استخدام البطاقات المروحية في تنمية التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالبات

الصف الرابع األساسي؟

فرضيات الدراسة:

 .0ال يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير الرياضي.

 .7ال يحقق استخدام البطاقات المروحية قوة تأثير ( )η2 ≥ 0.14على تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى
طالبات الصف الرابع األساسي.

 .6ال يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الرياضي.

 .4ال يحقق استخدام البطاقات المروحية قوة تأثير ( )η2 ≥ 0.14على تنمية التحصيل الدراسي في
الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي.

أهداف الدراسة:

 .0تحديد مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طالبات الصف الرابع االساسي.

 .7الكشف عن الفروق بين متوسطي درجات طالبات الصف الرابع األساسي للمجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختباري مهارات التفكير الرياضي ،والتحصيل الدراسي في الرياضيات.

 .6معرفة حجم تأثير استخدام البطاقات المروحية في تنمية مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي
لدى طالبات الصف الرابع االساسي.
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أهمية الدراسة:

 .0تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة في فلسطين على حد -علم الباحثة -في استخدام البطاقات
المروحية والتي تؤدي إلى تنمية مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي في الرياضيات.

 .7تقدم اختبار جاهز لمهارات التفكير الرياضي والذي يمكن االستفادة منه في بحوث أخرى.

 .6قد تفيد الدراسة الحالية معلمي الرياضيات التعرف إلى استراتيجيات تدريس حديثة منبثقة من التعلم التعاوني
مما يتيح لهم فرصة تنمية التفكير الرياضي لدى طلبتهم وذلك باستخدام المواقف التعليمية التعاونية الفعالة
والتي بدورها تؤدى إلى صقل شخصياتهم وتنميتها.

 .4قد تشجع معلمي الرياضيات على صياغة أهداف تدريسية تتعامل مع الطالب كأشخاص مفكرين متعاونين
فيما بينهم ،وليس حفظ ما يتعلمونه من أجل المعرفة فقط.

 .5قد ت فتح المجال أمام المسؤولين والقائمين على المناهج التربوية في و ازرة التربية والتعليم العالي ووكالة
الغوث الدولية إلى تطوير أدلة المعلمين بتضمنيها استخدام البطاقات المروحية لما لها أهمية في تنمية

مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي.

 .3قد تلقي الضوء إلى أصحاب القرار ومصممي المناهج إلعداد برامج لتدريب الطلبة المعلمين على استخدام
البطاقات المروحية المتضمنة من استراتيجية التعلم التعاوني كاستراتيجية حديثة في المواد التعليمية والمراحل

الدراسية المختلفة.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

تم اختيار الوحدة
تم تطبيق الدراسة من خالل مقرر الرياضيات "الجزء الثاني" حيث ّ
 .0الحد الموضوعيّ :
العاشرة "الهندسة والقياس" وذلك لتنمية بعض مهارات التفكير الرياضي وهي :االستقراء ،واالستدالل،
والتصور المكاني البصري.

 .7الحد البشري :عينة من طالبات الصف الرابع األساسي.

تم تطبيق الدراسة بمدرسة عبسان الكبيرة بنات "أ" التابعة لمدارس و ازرة التربية والتعليم العالي
 .6الحد المكانيّ :
في عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة.
 .4حد الزمان :مدة التطبيق من ( )7102-6-0م إلى ( )7102-5-7م أي مدة شهرين ،وذلك بالفصل
الدراسي الثاني من العام الدراسي ( )7102-7103م.

مصطلحات الدراسة:

تُعرف الباحثة مصطلحات الدراسة إجرائياً على النحو التالي:
 األثر:
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هي قدرة استخدام البطاقات المروحية على التأثير في أداء طالبات الصف الرابع األساسي وبلوغ أهدافه في
ويقاس إحصائياً بمربع إيتا.
تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي بأقصى حد ممكنُ ،
 البطاقات المروحية:
هي استراتيجية من استراتيجيات التعلم التعاوني النشط والتي تعتمد على مستوى فهم طالبات الصف الرابع

االساسي لموضوع الدرس وذلك من خالل عرض مجموعة من البطاقات المروحية والتي تحتوي أسئلة عن
الدرس السابق أو الحالي على شكل مروحة بحيث تُقسم الطالبات إلى مجموعات رباعية تحصل الطالبة األولى
على البطاقات وتسحب الطالبة الثانية بطاقة مروحية فتق أر السؤال وتجيب الطالبة الثالثة وتُقيم الطالبة الرابعة

لديهن.
اإلجابة وتكرر المهمة بين الطالبات في بطاقات أخرى ،وذلك من أجل تنمية مهارات التفكير الرياضي
ّ
 التفكير الرياضي:

بن على ربط المعلومات
هو مجموعة من المهارات التي توظفها طالبات الصف الرابع األساسي لكي يتدر ّ
الرياضية بالواقع والقدرة على االستبصار واالختيار واعادة التنظيم من خالل دراسة موضوع محدد ،وتقاس
بالدرجة الكلية التي تحصل عليها طالبات الصف الرابع األساسي في اختبار مهارات التفكير الرياضي الثالثة

وهي :االستقراء ،واالستنتاج ،والتصور البصري المكاني الذي أعدته الباحثة.

 .0االستقراء :ويقصد به قدرة الطالبة على الوصول إلى القاعدة العامة من خالل بعض الحاالت الخاصة

في وحدة الهندسة والقياس.

 .7االستنتاج :ويقصد به قدرة الطالبة على الوصول إلى نتيجة خاصة من القاعدة العامة في وحدة الهندسة
والقياس.

 .6التصور البصري المكاني :ويقصد به قدرة الطالبة على استقبال الصور والتفكير فيها والتعرف على
الشكل وما يتضمنه من ألوان وخطوط ونقل األفكار البصرية والمكانية من الذاكرة واستخدامها لبناء
المعاني في وحدة الهندسة والقياس.

 التحصيل الدراسي:

هو الدرجة الكلية التي تحصل عليها طالبات الصف الرابع األساسي في اختبار التحصيل الدراسي في

الوحدة العاشرة "القياس والهندسة" من مقرر الرياضيات "الجزء الثاني" والذي أعدته الباحثة.
 طالبات الصف الرابع األساسي:

ه ّن جزء من طالبات المرحلة األساسية الدنيا وتتمثل بالصف الرابع األساسي التابعة لمدارس و ازرة التربية
والتعليم العالي ووكالة الغوث الدولية والذين تتراوح أعماره ّن من ) )11-10سنة.
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الفصـــل الثاني
الدراســــــــــات الســـــابقــــــــة
المحـــــــور األول :دراســــــات تنـــــــــاولت البطاقــــات المـــروحيــــــة والتعلم

التعاوني.

تعقيب على دراســـــات المحــور األول.
المحور الثانــــــي :د ارســــــات تناولت مهارات التفكــــــير الريــــاضي.
تعقيب على دراســـــات المحـور الثاني.
المحور الثالث :دراسات تناولت التحصيل الدراسي في الرياضيات.
تعقيب على دراســـــات المحـور الثالـث.
تعقـيب عام على الـــدراسات السـابقــة.
أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
أمكن االطالع عليها عبر
يتناول هذا الفصل ،الدراسات السابقة في المكتبات األجنبية والعربية والتي
ّ
سيما الدراسات وثيقة الصلة بموضوع الدراسة الحالية ،حيث استهدفت أثر استخدام
الشبكة العنكبوتية ،ال ّ
البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع

األساسي في قطاع غزة ،لذا تقُوم الباحثة بعرض وتحليل الدراسات وفقاً للترتيب الزمني لها من األحدث إلى
األقدم ،وذلك في ضوء ثالثة محاور رئيسية:
 المحور األول :دراسات تناولت البطاقات المروحية والتعلم التعاوني.
 المحور الثاني :دراسات تناولت مهارات التفكير الرياضي.

 المحور الثالث :دراسات تناولت التحصيل الدراسي في الرياضيات.

وفي هذا الفصل سيتّم استعراض هدف الدراسة ،المنهج المتبع ،عينة الدراسة ،أدوات الدراسة ،نتائج
ثم ستُعقب الباحثة بعد كل محور من محوري الدراسة الحالية ،ثم بعد
الدراسة ،وتوصيات الدراسة إن وجدتّ ،

ذلك يليه تعقيباً عاماً على محاور الدراسة ككل ،وذلك لتحقيق مدى االستفادة من الدراسات السابقة.

المحور األول :دراسات تناولت البطاقات المروحية والتعلم التعاوني:
 .1دراسة "ريادي وآخرون" (:)Riyadi & others, 2016

هدفت إلى وصف نموذج للتعلم التعاوني باستخدام البطاقات المروحية ،والعمل على تحسين الكفاءة
االجتماعية وتحسين نتاجات التعلم المعرفية في الدراسات االجتماعية في نيجيريا .واتبع الباحثون في دراستهم
طالبا من طالب الصف الرابع االبتدائي ،وقام الباحثون
المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من (ً )60
بتطبيق أداتا الدراسة :بطاقة مالحظة ،واستبانة الكفاءة االجتماعية.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى أن تنفيذ نموذج التعلم التعاوني باستخدام البطاقات المروحية تّم بشكل جيد ،وأنه
يؤدي إلى رفع الكفاءة االجتماعية ويحسن من نتاجات التعلم المعرفية ،وأوصت الدراسة بضرورة استخدام
البطاقات المروحية في تدريس مهارات ومواد أخرى ،والعمل على تدريب المعلمين على استخدام هذه البطاقات

في التدريس.

 .2دراسة "أرواتي" (:)Erawati, 2013

هدفت إلى الكشف عن فعالية استخدام البطاقات المروحية في تدريس الفهم القرائي في سيربون (أندونيسيا).
طالبا من طالب الصف الثامن األساسي،
واتبع الباحث المنهج التجريبي ،حيث تألفت عينة الدراسة من (ً )41
طالبا وقد تم تدريسها باستراتيجية البطاقات
وتم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وبلغ عددها (ً )71
ّ
طالبا وقد تم تدريسها بالطريقة االعتيادية ،وقام الباحث
المروحية ،والمجموعة األخرى ضابطة بلغ عددها (ً )71
بتطبيق أداة الدراسة وهي :اختبار الفهم القرائي.
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فاعلية الستخدام البطاقات المروحية في تدريس الفهم القرائي لدى طالب

الصف الثامن األساسي.

 .3دراسة "نهاية وآخرون" (:)Nihayah & others, 2013

هدفت إلى معرفة درجة تحسين اتقان الطالب لمفردات اللغة اإلنجليزية من خالل استخدام البطاقات
طالبا من طالب
المروحية في إندونيسيا .واتبع الباحثون المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من (ً )41
الصف الرابع األساسي ،وقام الباحثون بتطبيق أداتي الدراسة وهما :استبانة ،واختبار.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى أن غالبية الطالب أحبوا تعلم االنجليزية باستخدام البطاقات المروحية ،وأنها ساهمت

بشكل كبير في تحسين اتقانهم للمفردات ،كما أوصت الدراسة بضرورة استخدام البطاقات المروحية في تدريس
مواد أخرى ،والعمل على تدريب المعلمين على استخدام تلك البطاقات ،واستخدامها في تحسين اتقان الطالب في

متغيرات أخرى.

 -4دراسة الطراونة (:)2102

هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني مقارنة بالطريقة التقليدية على التحصيل في

مادة الرياضيات واالتجاه نحوها لطلبة الصف الثامن األساسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )44طالبة من

طالبات مدرسة خولة بنت األزور األساسية في لواء المزار الجنوبي ،في شعبتين إحدى الشعب درست بطريقة
التعلم التعاوني ( )77طالبة ،والشعبة األخرى درست بالطريقة التقليدية ( )77طالبة ،وتم استخدام أداتين األولى
اختبار تحصيلي ،والثانية مقياس آيكن لالتجاهات.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لطريقة التدريس في التحصيل ،ولصالح طريقة التعلم

التعاوني ،ووجود أثر ذي داللة إحصائية لطريقة التدريس في اتجاهات الطالبات ،ولصالح طريقة التعلم
التعاوني.

 -5دراسة "كريستيانا وآخرون" (:)Kristiana & others, 2012

هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام البطاقات المروحية مقارنة بطريقة ترجمة القواعد في تدريس الفهم

القرائي ،والتعرف إلى العالقة بين الثقة بالذات وامتالك المهارات القرائية ،والتعرف الى فاعلية البطاقات المروحية
في تدريس الفهم القرائي وتعزيز الثقة بالذات لدى الطالب .اتبع الباحثون المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة

طالبا من طالب الصف الثامن ،حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبيتين :المجموعة
الدراسة من ()40
ً
طالبا درست باستخدام البطاقات المروحية ،والمجموعة التجريبية الثانية
التجريبية األولى والتي بلغ عددها (ً )74

طالبا درست باستخدام طريقة ترجمة القواعد ،وقام الباحثون بتطبيق أداتي الدراسة وهما:
والتي بلغ عددها (ً )74
اختبار للفهم القرائي ،واستبانة.
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فاعلية الستخدام البطاقات المروحية في تدريس الفهم القرائي مقارنة بطريقة
ترجمة القواعد ،وأن الطالب الذين يمتلكون مستوى أعلى في الثقة بالذات يمتلكون مهارات قرائية أفضل من أن
تضعف ثقتهم بأنفسهم ،ووجود فاعلية استخدام البطاقات المروحية في تدريس الفهم القرائي وتعزيز الثقة بالذات

على حد سواء.

 -6دراسة القضاة (:)2112

هدفت إلى أثر إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي عند طلبة الصف التاسع األساسي

في مبحث التاريخ ،وتكونت عينة الدراسة من ( )074طالبا وطالبة من الصف التاسع األساسي من مديرية تربية
عمان الثانية ،استخدم الباحث اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صورة األلفاظ "أ" بصورته المعدلة للبيئة األردنية،

حسب له معامالت الصدق والثبات على عينة مكونة من ( )45طالبا من خارج عينة البحث.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي درست باستخدام التعلم

التعاوني مقارنة بالمجموعة التقليدية ،ووجود فروق في التفكير اإلبداعي بين الطالب والطالبات ولصالح
الطالبات ،ولم توجد فروق للتفاعل بين الطريقة والجنس .في ضوء النتائج السابقة ،أوصى البحث بدعوة
المعلمين إلى استخدام وتوجيه إجراءاتهم التدريسية نحو التعلم التعاوني ،وأوصى المدربين على اعتبار التعلم

التعاوني أحد المحاور الرئيسة في برامج إعدادهم لمعلمي التاريخ في برامج تدريبهم.
 -7دراسة المالكي (:)2112

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات على تحصيل طالب الصف

الثاني المتوسط في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها بمدينة جدة ،وقد استخدم الباحث المنهج شبة التجريبي ،وتم

إجراء الدراسة على عينة من طالب الصف الثاني المتوسط بمدرستي خالد بن فهد الحكومية ،ومدرسة األندلس

طالبا ،في ثالثة فصول واحد في المدرسة
األهلية ،وتم تقسيم الطالب إلى مجموعتين؛ الضابطة :من (ً )25
الحكومية ،واثنين في المدرسة األهلية ،وقد درست الطالب في المجموعة بالطريقة التعاونية ،وتكونت أدوات
الدراسة من وحدة األشكال الرباعية مصاغة بطريقة التعلم التعاوني ،ومقياس لالتجاهات ،واختبار تحصيلي من
إعداد الباحث.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو الرياضيات بين طالب
الصف الثاني المتوسط الذين درسوا بطريقة التعلم التعاوني ،والذين دراسو بطريقة التعلم التعاوني ،والذين دراسو
بالطريقة التقليدية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين طالب الصف الثاني المتوسط الذين

درسوا باستخدام التعلم التعاوني ونظرائهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
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في التحصيل بين طالب الصف الثاني المتوسط الذين درسوا باستخدام التعلم التعاوني ونظرائهم الذين درسوا
بالطريقة التقليدية .

 -8دراسة الشريف (:)2111
هدفت

إلى التعرف على مدى فاعلية إستراتيجية التعلم التعاوني في عالج ذوي صعوبات تعلم

الرياضيات ،وتقدير الذات لدى طالب الصف الرابع االبتدائي ،وتمثل مجتمع الدراسة من طالب الصف الرابع
االبتدائي بمحافظة أسيوط ،وبطريقة عشوائية تم اختيار عينة الدراسة والتي شملت ( )079طالبا وطالبة ،وقد

استخدم الباحث المنهج شبة التجريبي ،وأما األساليب اإلحصائية المستخدمة فهي :اختبار (ت) ،وطريقة
القياسات المتكررة ،وطريقة شافيه للمقارنات المتعددة ،وكان مما توصلت إليه الدراسة من نتائج :وجود تحسن

دال عند المستويين ( )1310( ،)1315في التحصيل نتيجة استخدام اإلستراتيجية لكل من الطالب ذوي
صعوبات تعلم الرياضيات ،والعاديين (بنين  ،وبنات).

التعقيب على دراسات المحور األول:
 .1موضوع الدراسة وهدفها:

هدفت دراسة "أرواتي" ( )Erawati, 2013إلى الكشف عن فعالية استخدام البطاقات المروحية في تدريس

الفهم القرائي بينما هدفت دراسة "كريستيانا وآخرون" ( )Kristiana & others, 2012إلى استقصاء فاعلية
استخدام البطاقات المروحية مقارنة بطريقة ترجمة القواعد في تدريس الفهم القرائي ،والتعرف إلى العالقة بين

الثقة بالذات وامتالك المهارات القرائية ،وتناولت دراسة "ريادي وآخرون" ( )Riyadi & others, 2016وصفاً

لنموذج ال تعلم التعاوني باستخدام البطاقات المروحية ،والعمل على تحسين الكفاءة االجتماعية وتحسين نتاجات

التعلم المعرفية في الدراسات االجتماعية ،في حين حددت دراسة "نهاية وآخرون" ( Nihayah & others,

 )2013درجة تحسين اتقان الطالب لمفردات اللغة اإلنجليزية من خالل استخدام البطاقات المروحية في
أندونيسيا.

 .2المنهج المستخدم:

استخدمت جميع دراسات هذا المحور المنهج التجريبي مثل :دراسة "أرواتي" ( )Erawati, 2013ودراسة

"نهاية وآخرون" ( ،)Nihayah & others, 2013ودراسة "كريستيانا وآخرون" ( Kristiana & others,

 )2012ودراسة "ريادي وآخرون" ( ،)Riyadi & others, 2016حيث تميزت الدراسة الحالية باستخدامها
المنهج شبه التجريبي.

 .3مجتمع وعينة الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية في عينتها لطلبة الصف الرابع األساسي مع كل من دراسة "نهاية وآخرون"

( )Nihayah & others, 2013ودراسة "ريادي وآخرون" ( ، )Riyadi & others, 2016بينما دراسة

"كريستيانا وآخرون" ( )Kristiana & others, 2012ودراسة "أرواتي" ( ،)Erawati, 2013طبقت على

المرحلة اإلعدادية.
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 .4أدوات الدراسة:

تناولت كل من دراسة "أرواتي" ( )Erawati, 2013ودراسة "كريستيانا وآخرون" ( & Kristiana

 )others, 2012اختبار الفهم القرائي كأداة للدراسة ،بينما استخدمت دراسة "ريادي وآخرون" ( & Riyadi
 )others, 2016بطاقة مالحظة ،واستبانة الكفاءة االجتماعية كأداة للدراسة ،في حين استخدم دراسة "نهاية
وآخرون" ( )Nihayah & others, 2013أداتي الدراسة وهما :استبانة ،واختبار.
 .5نتائج الدراسة:

معظم الدراسات التي بحثت في استخدام البطاقات المروحية كانت بحاجة إلى تنمية وتطوير قدرات

المعلمين الستخدامها ،حيث كشفت دراسة "كريستيانا وآخرون" ( )Kristiana & others, 2012ودراسة

"أرواتي" ( )Erawati, 2013إلى وجود فاعلية الستخدام البطاقات المروحية في تدريس الفهم القرائي ،ومن
الملفت للنظر أن دراسة "ريادي وآخرون" ( )Riyadi & others, 2016توصلت إلى أن تنفيذ نموذج التعلم

التعاوني باستخدام البطاقات المروحية تّم بشكل جيد لدى عينة الدراسة ،وأنه يؤدي إلى رفع الكفاءة االجتماعية
ويحسن من نتاجات التعلم المعرفية.

المحور الثاني :دراسات تناولت مهارات التفكير الرياضي:
 .1دراسة األشقر (:)2102

هدفت إلى تحديد أثر التقويم البديل في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصف الرابع األساسي بغزة.

واتبع الباحث المنهج التجريبي ،واشتملت عينة الدراسة على ( )93طالباً من طالب الصف الرابع األساسي تم

تم
اختيارهم عشوائياً من مدرسة "عوني الحرتاني" األساسية للبنين خالل العام ( )7105-7104م ،حيث ّ
تقسيمهم عشوائياً إلى ثالث مجموعات :مجموعتين تجريبيتين وأخرى ضابطة ،وبلغت المجموعة التجريبية األولى

( )67طالباً والتي درست بطريقة باستخدام تقويم أداء خرائط المفاهيم والمجموعة التجريبية الثانية ( )67طالباً

والتي درست بطريقة باستخدام تقويم أداء خرائط المفاهيم ،في حين بلغت المجموعة الضابطة ( )67طالباً

ثم قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة المتمثلة في اختبار مهارات التفكير
ودرست باستخدام الطريقة التقليديةّ ،
الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
كروسكال–ويلس ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في
المجموعات الثالثة ذوي التحصيل المرتفع (المجموعة التجريبية األولى-المجموعة التجريبية الثانية-المجموعة

الضابطة) في اختبار مهارات التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية الثانية والتي درست تقويم األداء
بخرائط المفاهيم ،وأوصت الدراسة بضرورة وضع برنامج متكامل لتنمية مهارات التفكير الرياضي بشكل خاص.
 .2دراسة الصاعدي (:)2102

هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على استخدام قبعات التفكير الست في تنمية التحصيل المعرفي

والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة .واتبعت الباحثة المنهج التجريبي،
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حيث تكونت عينة الدراسة من ( )53طالبة ،وتم تقسيمها إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة حيث
بلغ عددها في كلتا المجموعتين ( )70طالبة ،ثم قامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة المتمثلة باختبار لمهارات

التفكير الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
والضابطة في اختبار التفكير الرياضي) لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بضرورة تضمين كتب

الرياضيات في المراحل المختلفة على األنشطة والتدريبات الموجهة لتنمية التفكير الرياضي.
 .3دراسة العثماني (:)2102

هدفت إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي على تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي

لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة .واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي ،حيث

اشتملت عينة الدراسة من ( )95طالباً تم تقسيمهم على مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة من مدرسة ذكور بيت

تم اختيارهم بصورة قصدية ،ثم قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة وهي :اختبار مهارات
حانون االعدادية "ج" حيث ّ
التفكير الرياضي.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة (مرتفعي التحصيل -منخفضي

ال تحصيل) في اختبار مهارات التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بضرورة تنوير
القائمين على برامج التعلم باألخذ بهذه االستراتيجية والتدريس بها للطالب من قبل المعلمين والمعلمات.
 .4دراسة النحال (:)2102

هدفت إلى تحديد أثر استخدام الدراما على تنمية المفاهيم ومهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف

السادس األساسي بغزة .واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،حيث تّم اختيار عينة الدراسة من طالبات مدرسة نظير
تم تقسيمهم إلى مجموعتين :األولى
اللوقة األساسية لإلناث ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )31طالبةّ ،

مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة ،وقامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراسة وهي :اختبار المفاهيم
الرياضية ،واختبار مهارات التفكير الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ومربع "إيتا" ،فت وصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالبات في
المجموعة التجريبية ،وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختباري (المفاهيم الرياضية ،التفكير الرياضي)

لصالح المجموعة التجريبية ،كما أوصت الدراسة بضرورة تفعيل الدراما في تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية

العليا ،واالهتمام بطرق تنمية المفاهيم الرياضية ومهارات التفكير الرياضي.
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 .5دراسة صرصور (:)2102

هدفت إلى الكشف عن فاعلية توظيف نموذج ويتلي في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي واالتجاهات

نحو الرياضيات لدى طالب الصف السادس بغزة .واتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وتألفت عينة الدراسة
من جميع طالبات الصف السادس االساسي الذين يدرسون في مدرسة دير البلح اإلعدادية (أ) والتي تم اختيارهن

تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وأخرى
بطريقة قصدية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )03طالبةّ ،
ضابطة ،وقامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراسة وهما :اختبار التفكير الرياضي ،ومقياس االتجاهات نحو
الرياضيات.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ومربع "إيتا" ومعامل الكسب لبالك ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فاعلية لتوظيف نموذج ويتلي في تنمية

بعض مهارات التفكير الرياضي (االستقراء ،التعميم ،حل المسألة ،التمثيل الهندسي) لدى طالبات الصف

السادس االبتدائي ،وعدم وجود ف اعلية لتوظيف نموذج ويتلي في تنمية االتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات
الصف السادس االبتدائي ،كما أوصت الدراسة باالهتمام بميول واتجاهات الطلبة لوجود عالقة بين التحصيل

وتعليم مهارات التفكير الرياضي وضرورة دمجها في المنهج المدرسي.
 .6دراسة الرشيدي (:)2102

هدفت إلى الكشف عن مدى امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة إلى مهارات التفكير

الرياضي بالمملكة العربية السعودية .واتبع الباحث المنهج الوصفي ،حيث تكونت عينة الدراسة من ( )75معلماً
من معلمي الرياضيات للمرحلة المتوسطة بمدينة بريدة (سعودية) ،وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة وهي بطاقة

مالحظة لمهارات التفكير الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات أفراد عينة الدراسة لمهارات التفكير

الرياضي (االستنباط ،إدراك العالقات ،التعبير بالرموز ،التصور البصري المكاني ،البرهان الرياضي) تعزى الى
متغير الخبرة في التدريس ،كما أوصت الدراسة إلى ضرورة رفع درجة امتالك معلمي الرياضيات لمهارات

التفكير الرياضي من خالل الدورات التدريبية ونشر الوعي بأهمية مهارات التفكير الرياضي.
 .7دراسة عبد وآخرون (:)2102

هدفت إلى تطوير اختبار لقياس التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن .اتبع

الباحث المنهج الوصفي المسحي ،حيث تألف مجتمع الدراسة من ( )0042طالباً وطالبة من المجالين في

تم اختيارهم حسب النوع
الصفوف الثامن والتاسع والعاشر االساسي من المدارس التابعة لمديرية عمان األولىّ ،
االجتماعي ( )530ذكور و( )529إناث بالطريقة العشوائية العنقودية ،وقام الباحث بتصميم أداة الدراسة المتمثلة
في اختبار التفكير الرياضي والذي يتكون من ( )72فقرة.
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق جوهرية ذات داللة احصائية بين متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة على

اختبار مهارات التفكير الرياضي تعزى إلى متغير الصف ولصالح الصف األعلى ،وعدم وجود فروق جوهرية

بين متوسطات درجات االناث والذكور على اختبار مهارات التفكير الرياضي.
 .8دراسة يامين (:)2102

هدفت إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي عالقتها ببعض الذكاءات المتعددة والرغبة في التخصص

التحصيل لدى طلبة الصف العاشر االساسي في فلسطين .وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،وتألفت
عينة الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي بمدرسة ذكور الفاضلية الثانوية ومدرسة بنات العدوية

تم اختيارهم بطريقة قصدية ،وقامت
الثانوية في طولكرم حيث تكونت عينة الدراسة من ( )659طالباً وطالبة ّ
الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة المتمثلة باختبار أنماط التفكير الرياضي واختبار الذكاءات المتعددة واستبانة
لتحديد رغبة طلبة الصف العاشر األساسي في التفريغ (علمي ،علوم انسانية).

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة الى وجود فروق دالة احصائيا بين بعض الذكاءات المتعددة والرغبة في التفريع لصالح
القسم العلمي ،وبين أنماط التفكير الرياضي والرغبة في التفريع لصالح القسم العلمي ،كما وأوصت الدراسة أن

يتم تصميم المقررات الدراسية بطريقة تتضمن أنشطة وتدريبات وألغاز لتنمية التفكير الرياضي ومهاراته بما

يناسب طالب كل صف دراسي.

 .9دراسة العتال (:)2102

هدفت إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على التواصل في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى

طالب الصف السابع األساسي بغزة .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من جميع طالب
الصف السابع االساسي الذين يدرسون في مدرسة عبد اهلل صيام خالل العام الدراسي ( )7100-7101م،

والتي تتكون من ( )31طالباً مقسمين إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية واألخرى ضابطة ،وقام الباحث
بتطبيق أداة الدراسة وهي :اختبار التفكير الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" واختبار مان-ويتني ومربع "إيتا" للتأكد من حجم التأثير ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة
احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي لصالح

المجموعة التجريبية.

 .11دراسة العيلة (:)2102

هدفت الى الكشف عن أثر برنامج مقترح قائم على أنماط التعلم لتنمية التفكير الرياضي لدى طالبات

الصف الرابع االساسي بقطاع غزة .وقد اتبعت الباحثة المنهج شبه تجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ()25
طالبة من جميع طالبات الصف الرابع األساسي والمسجلين في مدارس الغوث الدولية حيث تم اختيارهم بطريقة
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قصدية وقسمت إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية والتي بلغ عددها ( )25طالبة والمجموعة الضابطة والتي
بلغ عددها ( )60طالبة ،وقامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراسة وهما :استبانة أنماط التعلم ،واختبار التفكير

الرياضي المكون من ( )75فقرة موزعة على ستة مجاالت وهي (االستق ارء ،االستنتاج ،النمذجة ،التعبير
بالرموز ،التخمين التفكير المنطقي).

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ومربع "إيتا" لقياس حجم األثر ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي
درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،كما

أوصت الدراسة على ضرورة تركيز مناهج الرياضيات في المرحلة االساسية على تنمية التفكير ،وعقد دورات

تدريبية للمعلمين على كيفية تطوير مهارات التفكير الرياضي.
 .11دراسة أبو رومية (:)2102

هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية سكمان في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى طالب

الصف الحادي أدبي بغزة .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين :مجموعة

تجريبية وأخرى ضابطة حيث بلغت عينة الدراسة ( )33طالباً ،تّم اختيارهم بطريقة قصدية ،وقام الباحث بتطبيق
أداة الدراسة المتمثلة باختبار مهارات التفكير الرياضي وهو يحتوي على ( )61فقرة موزعة على ستة مجاالت
وهي( :االستقراء ،االستقصاء ،االستنتاج ،المنحى العالقي ،حل المسألة ،التعبير بالرموز).

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" واختبار "مان-ويتني" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب
المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار بعض مهارات التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،ووجود

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة (مرتفعي التحصيل-
مخفضي التحصيل) في اختبار بعض مهارات التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية كما أوصت الدراسة

على ضرورة استخدام مهارات أخرى في التفكير الرياضي والعمل على تنميتها باستخدام استراتيجية سكمان
وتطبيقها على مراحل مختلفة.

 .12دراسة سليم (:)2102

هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية الخطوات السبع في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي

في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة .واتبعت الباحثة المنهج التجريبي ،حيث تم اختيار

عينة الدراسة مكونة من ( )05طالبة من مدرسة البريج بنات االعدادية "أ" بطريقة قصدية ،وقد تكونت من
مجموعتين :المجموعة التجريبية والتي بلغ عددها ( )46طالبة والمجموعة الضابطة والتي بلغ عددها ()47

طالبة ،وقامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة وهي :اختبار مهارات التفكير الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" واختبار "مان-ويتني" واختبار "كروسكال-ويلس" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية
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بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي الختبار بعض مهارات التفكير الرياضي
لدى طالبات (الجانب األيمن -الجانب األيسر -الجانبين معاً) المسيطر للدماغ لصالح المجموعة التجريبية ،كما
أوصت الدراسة بعقد لقاءات مع المعلمين وتوضيح أهمية الخطوات السبع في التدريس وتوظيفها في تنمية

مهارات التفكير الرياضي.

 .13دراسة حمش (:)2101

هدفت إلى تحديد بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدى طلبة الصف التاسع األساسي

بغزة .واتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،حيث اشتملت عينة الدراسة على ( )064طالباً وطالبة ،حيث

وتم اختيار عينة الدراسة عشوائياً بطريقة
بلغ عدد الطالب ( )27طالباً ،وبلغ عدد الطالبات ( )37طالبةّ ،
عنقودية ،وقامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة وهي :اختبار السيطرة الدماغية ،واختبار أنماط التفكير الرياضي

(االستداللي ،البصري ،اإلبداعي ،الناقد).

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى أ ن مستوى التفكير الرياضي لدى أفراد عينة الدراسة كانت نسبته المئوية تساوي

( )%34،62حيث كان التفكير البصري أعلى مستويات التفكير ،بنسبة مئوية مقدارها ( )%23،006وأقل
مستويات التفكير كان التفكير اإلبداعي ،بنسبة مئوية مقدارها ( ،)%67،43كما توجد فروق ذات داللة احصائية

في أـ نماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف التاسع االساسي تعزى لمتغير الجنس لصالح االناث ،كما أوصت

الدراسة بضرورة إدخال مجال التفكير البصري واالستداللي والناقد واالبداعي في مناهج الرياضيات.
 .14دراسة نجم (:)2101

هدفت إلى معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن

األساسي االردن .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )042طالباً وطالبة من طلبة

تم تقسيمهم إلى أربع شعب :شعبتان للذكور احداهما تجريبية واألخرى ضابطة،
الصف الثامن األساسي والذين ّ
وشعبتان لإلناث احداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،وقام الباحث بتطبيق أداتي الدراسة وهي :اختبار التفكير
الرياضي ،واختبار االلعاب الرياضية.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في اختبار التفكير

الرياضي لصالح المجموعة التجريبية يعزى إلى طريقة التدريس (األلعاب التعليمية) ،وعدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية يعزى إلى

الجنس ،كما أوصت الدراسة بضرورة توجيه أنظار الخبراء وواضعي مناهج الرياضيات ومؤلفي اعداد الكتب

المدرسية إلى تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطلبة.

19

 .15دراسة لحمر (:)2101

هدفت إلى تحديد مدى توافر مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عدن في اليمن.

واتبع الباحث المنهج الوصفي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )054طالباً وطالبة من طلبة الصف الثالث ثانوي
علمي بمدرستين نموذجتين وأربع مدارس حكومية ،وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة وهي :اختبار التفكير

الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى أن هناك ضعفاً شديداً لدى أفراد عينة الدراسة في مهارات التفكير الرياضي ككل
وبعض مهاراته الفرعية ،كما أوصت الدراسة بضرورة إثراء مقررات الرياضيات للمرحلة الثانوية بموضوعات

تتعلق بمها ارت التفكير الرياضي بأنواعه المختلفة.
 .16دراسة عبد وعشا (:)2112

هدفت إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير الرياضي واالتجاهات نحو

تم اختيار عينة
الرياضيات لدى طلبة الصف السادس األساسي بغزة .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي ،حيث ّ
الدراسة بطريقة قصدية من مدرسة نزال االعدادية التابعة لوكالة الغوث الدولية ،وبلغ عدد عينة الدراسة ()53
طالبة تم تقسيمهن إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ،وقام الباحث بتطبيق أداتي الدراسة وهما:

مقياس االتجاهات ،واختبار التفكير الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالبات في (اختبار التفكير

الرياضي ،مقياس االتجاه نحو الرياضيات) لصالح المجموعة التجريبية ،كما أوصت الدراسة بضرورة استخدام
استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات ،واالهتمام بتصميم مناهج الرياضيات ،بما يعزز القدرة على

التفكير الرياضي.

 .17دراسة "أونيو وآخرون" (:)Aunio, et.at, 2005

هدفت إلى معرفة مدى تحسين مستوى االحساس العددي وتنمية التفكير الرياضي لدى طلبة رياض

األطفال .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )45طالباً وطالبة متوسط أعمارهم ()5،5
سنة ،وقد تم توزيعهم عشوائياً إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ،حيث درست المجموعة
التجريبية البرنامج مرتين في األسبوع لمدة تسعة شهور ،أما المجموعة الضابطة فقد درست بالطريقة االعتيادية،

وقام الباحث بتطبيق أداتي الدراسة وهما :اختبار التفكير الرياضي ،ومقياس االحساس العددي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى نجاح البرنامج في تحسين االحساس العددي لدى الطلبة ،وذلك بعد االنتهاء من
تنفيذ الدراسة مباشرة ،وبعد مرور ستة شهور من الدراسة أخذ هذا التحسن باالنخفاض ،وأظهرت نتائج الدراسة
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عدم وجود فروق داللة احصائية بين المجموعتين في التفكير الرياضي ،كما أوصت الدراسة على ضرورة إدخال
برامج تعمل على تنمية مهارات التفكير والحس العددي.

التعقيب على دراسات المحور الثاني:
 .1موضوع الدراسة وهدفها:

على الرغم من أن الدراسات السابقة تحدثت في مجملها عن التفكير الرياضي إال أنها اختلفت في أهدافها:

حيث أن بعض الدراسات بينت أثر استخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة في تنمية مهارات التفكير الرياضي
مثل دراسة أبو رومية ( ،)7107ودراسة سليم ( ،)7107ودراسة العثماني ( ،)7105ودراسة عبد وعشا

( ،)7119كما تناولت دراسة العتال ( ،)7107ودراسة العيلة ( ،)7107دراسة الصاعدي ( )7105أثر برامج
تعليمية مقترحة لتنمية مهارات التفكير الرياضي ،في حين استخدمت بعض الدراسات الدراما واأللعاب في تنمية
مهارات التفكير الرياضي كدراسة نجم ( ،)7101ودراسة النحال ( ،)7105وفي المقابل هدفت دراسة عبد

وآخرون ( )7104إلى تطوير اختبار لقياس التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في األردن.
 .2المنهج المستخدم:

من الجدير بالذكر ان معظم الدراسات السابقة لهذا المحور وقد اتفقت مع الدراسة الحالية في استخدام
المنهج شبه التجريبي كدراسة صرصور ( ،)7104ودراسة العيلة ( ،)7107ودراسة عبد وعشا (،)7119
وبعض الدراسات االخرى قد استخدامت المنهج التجريبي كدراسة االشقر( ،)7105ودراسة النحال (،)7105

ودراسة العتال ( ،)7107ودراسة أبو رومية ( ،)7107ودراسة نجم ( ،)7101ودراسة سليم ( ،)7107ودراسة

"أونيو وآخرون" ( ، ،)Aunio, et.at, 2005بينما استخدمت كل من دراسة الرشيدي ( ،)7104ودراسة لحمر
( ،)7101ودراسة يامين ( )7106المنهج الوصفي ،كما أن أغلب الدراسات السابقة قد تشابهت في استخدامها
منهجاً واحداً ماعدا دراسة العثماني ( )7105التي اتبعت منهجين اثنين هما :المنهج الوصفي التحليلي والمنهج

التجريبي.

 .3مجتمع وعينة الدراسة:

تم تطبيقه في
تنوعت المراحل الدراسية التي أجريت فيها الدراسات السابقة لهذا المحور حيث أن منها ما ّ
المرحلة االساسية العليا :كدراسة العتال ( ،)7107ودراسة الرشيدي ( ،)7104ودراسة سليم ( ،)7107ودراسة
نجم ( ،)7101ودراسة أبو رومية ( ،)7107ودراسة يامين ( ،)7106ودراسة عبد وآخرون ( ،)7104ودراسة
عبد وعشا ( ،)7119ودراسة صرصور ( ،)7104والمرحلة الثانوية :كدراسة أبو رومية ( ،)7107ودراسة لحمر

( ،)7101وفي المقابل اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة األشقر ( )7105ودراسة العيلة ( )7107في تطبيقها
على الصف الرابع األساسي كمرحلة أساسية ُدنيا في تنمية مهارات التفكير الرياضي.
 .4أدوات الدراسة:

تناولت كل من دراسة األشقر ( ،)7105والصاعدي ( ،)7105ودراسة العثماني ( ،)7105ودراسة العتال

اختبار لمهارات التفكير الرياضي كأداة
( ،)7107ودراسة عبد وآخرون ( ،)7104ودراسة لحمر ()7101
اً
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للدراسة ،بينما استخدمت دراسة الرشيدي ( )7104بطاقة مالحظة كأداة للدراسة ،في حين استخدمت دراسة عبد
وعشا ( )7119ودراسة صرصور ( )7104أداتين وهما :اختبار لمهارات التفكير الرياضي ومقياس االتجاهات

في الرياضيات.

 .5نتائج الدراسة:
أثر واضحاً للبرامج واالستراتيجيات المستخدمة على تنمية مهارات التفكير
أظهرت الدراسات السابقة اً

الرياضي لدى الطلبة أكثر من الطرق التقليدية كما في دراسة سليم ( ،)7107ودراسة الرشيدي (،)7104

ودراسة نجم ( ،)7101ودراسة عبد وعشا ( ،)7119وأشارت نتائج بعض الدراسات السابقة بهذا المحور أن
دراسة الرياضيات يمكن أن تمثل مجاالً خصباً لتنمية التفكير بمختلف أنماطه كما في دراسة يامين (،)7106
ودراسة حمش ( ،)7101وذلك إذا ما أحسن تنظيم محتوى هذه المادة وتم استخدام الطرق التدريسية المناسبة

لذلك ،في حين اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة العيلة ( )7107والتي أسفرت عن وجود فروق ذات
داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي

لصالح المجموعة التجريبية.

المحور الثالث :دراسات تناولت التحصيل الدراسي في الرياضيات.
 .1دراسة سيفين (:)2102

هدفت إلى تحديد برنامج قائم على التعلم الفردي المدعم بالحقيبة االلكترونية لتنمية التفكير الرياضي

والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي بجمهورية مصر العربية .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )50تلميذاً من الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة قنا االعدادية الحديثة حيث بلغ عدد

المجموعة التجريبية ( )60تلميذاً ،وبلغ عدد المجموعة الضابطة ( )72تلميذاً وتم اختيارهم عشوائياً ،وقام الباحث
بتطبيق أداتي الدراسة وهما :اختبار التفكير الرياضي ،واختبار التحصيل الدراسي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار التفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
 .2دراسة موسى (:)2102

هدفت إلى معرفة أثر تطوير وحدة من مادة الرياضيات للصف الرابع االساسي وفق النظرية الذكاءات

المتعددة لجاردنر على التحصيل الدراسي في سوريا .واتبع الباحث المنهج شبة التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة

من ( )45تلميذاً وتلميذة وتم اختيارهم بطريقة قصدية من مدرسة جعفر الصادق األولى في الالذقية ،وقام
الباحث بتطبيق أداة الدراسة وهي :اختبار التحصيل الدراسي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التالميذ في اختبار التحصيل

الدراسي لصالح المجموعة التجريبية ،مما يؤكد األثر االيجابي للطريقة المستخدمة على التحصيل الدراسي
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للتالميذ بشكل عام وعند ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض بشكل خاص بينما لم يظهر أثر الطريقة على
مستوى تحصيل التالميذ ذوي التحصيل المتوسط ،ولم يكن هناك فرق في التحصيل بين الذكور واالناث في

المجموعة التجريبية.

 .3دراسة يحيى (:)2100

هدفت إلى الكشف عن فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل طالبات الصف السابع

االساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في مدينة طولكرم بفلسطين .واتبعت الباحثة المنهج التجريبي،
وتكونت عينة الدراسة من ( )063طالبة من طالبات الصف السابع األساسي ،حيث تّم تقسيمهم إلى مجموعتين:
وتم اختيارهم عشوائياً بطريقة قصدية ،وقامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراسة
مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ّ
وهما :اختبار التحصيل الدراسي ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية

والضابطة في اختبار التحصيل الد ارسي ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.
 .4دراسة الحربي (:)2100

هدفت إلى معرفة فاعلية نموذج فرانك ليستر لحل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي

لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،وتم اختيار عينة الدراسة

بطريقة عشوائية من مدرسة حنين بمدينة حائل في الفصل األول من العام الدراسي ( )7101- 7119م ،حيث
تألفت عينة الدراسة من ( )25طالباً وتم تقسيمهم إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية والتي بلغ عددها ()60

طالباً والمجموعة الضابطة والتي بلغ عددها ( )62طالباً ،وقام الباحث بتطبيق أداتي الدراسة وهما :اختبار

التفكير الرياضي ،واختبار التحصيل الدراسي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب للمجموعتين

التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الرياضي ،واختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية،
وأوصت الدراسة على االهتمام بطرق التدريس التي تعمل على تنمية التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي.
 .5دراسة الديب (:)2100

هدفت إلى معرفة فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة على تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى

طلبة المرحلة االساسية بمحافظة غزة .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي ،وتكونت مجموعة الدراسة من ()077

تم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ،وقام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة وهي:
طالباً ّ
قائمة مالحظة لتقييم الذكاءات المتعددة ،واختبار تحصيلي ،واختبار التفكير الرياضي.
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب للمجموعتين

التجريبية وال

ضابطة في اختبار التحصيل الدراسي واختبار التحصيل المؤجل لصالح المجموعة التجريبية.
 .6دراسة الزعبي (:)2100

هدفت إلى معرفة أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية تحصيل المفاهيم الرياضية والتفكير الرياضي

لدى طلبة معلم صف في جامعة مؤتة بالمملكة العربية السعودية .واتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وقد

تقسيمهن إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية والتي بلغ
تم
ّ
تألفت مجموعة الدراسة من ( )06طالباً وطالبة حيث ّ
عددها ( )47طالباً وطالبة والمجموعة الضابطة والتي بلغ عددها ( )40طالباً وطالبة في العام الدراسي

( )7110-7112م ،وقامت الباحثة بتطبيق أداتي الدراسة وهما :اختبار تحصيلي ،واختبار التفكير الرياضي.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة في اختباري التفكير الرياضي ،والتحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية ،كما أوصت
الدراسة إلى لفت انتباه القائمين على تدريس مساقات الرياضيات في كليات التربية إلى بعض الطرق التدريسية

التي تنمي اكتساب المعرفة الرياضية ،والتفكير الرياضي لدى الطلبة.
 .7دراسة الشهراني (:)2101

هدفت إلى معرفة أثر استخدام نموذج ويتلى في تدريس الرياضيات على التحصيل الرياضي واالتجاه نحوها

لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بالمملكة العربية السعودية .واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي ،واشتملت
عينة الدراسة من ( )31تلميذاً من تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدرسة الجرجاني االبتدائي بمحافظة جدة،

وتم تقسيمهم إلى مجموعتين :مجموعة تجريبية واألخرى ضابطة ،وقام الباحث بتطبيق أداتي الدراسة وهما:
ّ
اختبار التحصيل الدراسي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي ،ومقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعة

التجريبية ،وأوصت الدراسة على أهمية استخدام نموذج ويتلى في تدريس الرياضيات للتالميذ وتدريب المعلمين

على استخدام النموذج ،وتضمينه ضمن الخطط المخصصة لمواد اعداد المعلم في كليات التربية.
 .8دراسة األسطل (:)2101

هدفت إلى تحديد العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االساسية العليا

بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة .اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تكونت عينة الدراسة من

( )043معلماً ومعلمة منهم ( )97معلماً و( )54معلمة من معلمي مبحث الرياضيات في مدارس وكالة الغوث
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الدولية بجنوب قطاع غزة خالل العام الدراسي ( )7119-7110م ،وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة وهي:
استبانة مكونة من ( )57فقرة.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى أن أهم العوامل المؤدية الى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة

االساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة عوامل تتعلق بالمعلم ،والبيئة األسرية واالجتماعية

للطالب ،ومنهاج الرياضيات ،واإلدارة المدرسية ،وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في العوامل المؤدية الى
تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية تعزى لمتغيري

الجنس ،وسنوات الخبرة ،كما وأوصت الدراسة على ضرورة عقد ورشات عمل بين و ازرة التربية والتعليم وادارة
التعليم بوكالة الغوث الدولية لمناقشة مشكلة تدني التحصيل الدراسي وباألخص مادة الرياضيات.
 .9دراسة الرويشد والعجمي (:)2112

هدفت إلى استقصاء فاعلية تدريس بعض استراتيجيات حل المشكلة الرياضية في تنمية التحصيل والتفكير

الرياضي والمعتقدات نحو حل المشكلة الرياضية لدى تلميذات الصف الخامس في الكويت .واتبعت الباحثة

المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )69تلميذة من طلبة الصف الخامس االبتدائي بمدرسة اشبيلية
االبتدائية ،حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين :المجموعة التجريبية والتي بلغ عددها ( )71تلميذة واالخرى ضابطة

وبلغ عددها ( )09تلم يذة ،وقامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة وهي :اختبار تحصيلي وبطارية اختبار
استراتيجيات التفكير الرياضي ومقياس المعتقدات نحو حل المشكلة الرياضية.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة احصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار
التفكير الرياضي واختبار التحصيل الرياضي ومعتقداتهن نحو حل المشكلة الرياضية في القياس القبلي ،مما
يدلل على تجانس المجموعتين في متغيرات الدراسة قبل تطبيق البرنامج ،وأوصت الدراسة على أهمية تدريس

استراتيجيات حل المشكلة باستخدام استراتيجيات حل مختلفة ،لما لها من تأثير على تحصيل التالميذ الرياضي
ومعتقداتهم نحو حل المشكلة الرياضية.

 .11دراسة "كوراد وسميث" (:)Gorard & Smith, 2008

هدفت إلى الكشف عن األسباب المؤدية الى تدني التحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية

في بريطانيا ،واتبع الباحث المنهجين الوصفي المسحي والتجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )7607طالباً
وطالبة من مختلف المدارس الحكومية البريطانية ،وقام الباحث بتطبيق أداة الدراسة استبانة.

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى أن نسبة النجاح العام في الرياضيات كانت منخفضة جداً ،وعدم وجود فروق دالة

احصائياً في مستوى التحصيل في الرياضيات لدى الطلبة تعزى لمتغيرات المرحلة الدراسية ،والجنس ،أما عن
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أسباب تدني التحصيل في الرياضيات فقد بينت النتائج أن أهم هذه األسباب عدم استخدام األساليب الحديثة
والمتطورة في التدريس ،وحمل الطالب اتجاهات سلبية عن مادة الرياضيات.
 .11دراسة القيسي (:)2112

هدفت إلى تحديد أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في التحصيل والتفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة

األساسية في األردن .واتبع الباحث المنهج التجريبي ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )30طالباً من طالب

تم تقسيمهم إلى
الصف السابع االساسي في مدرسة عمر بن الخطاب األساسية وتم اختيارهم عشوائياً وقد ّ
مجموعتين :مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة ،وقام الباحث بتطبيق أداتي الدراسة وهما :اختبار تحصيلي،

واختبار التفكير الرياضي الذي يتكون من ( )61فقرة ،موزعة على ستة مجاالت هي( :االستقراء ،االستنتاج،
التعبير بالرموز ،والتفكير العالقي ،والمنطق الشكلي ،االستقصاء).

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية

والمجموعة الضابطة في اختباري التحصيل الدراسي ،والتفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
 .12دراسة الجاسر (:)2112

هدفت إلى تحديد أثر التعلم التعاوني على تحصيل الرياضيات لدى طالب كلية المعلمين في مدينة عرعر

بالمملكة العربية السعودية .اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )013طالباً منهم

تم اختيارهم بطريقة قصدية موزعين على
( )53طالباً من الدراسات القرآنية و( )42طالباً من قسم اللغة العربية ّ
أربع شعب ،وقامت الباحثة بتطبيق أداة الدراسة وهي :اختبار التحصيل الدراسي.
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار
ولإلجابة على أسئلة الدراسة وفرضياتها ّ
"ت" ،فتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي أداء المجموعتين التجريبيتين
والضابطتين في اختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعتين التجريبيتين ،وعدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية بين متوسطي أداء طالب القرآنيات وطالب اللغة العربية على اختبار التحصيل البعدي ،وأوصت
الدراسة إلى ضرورة تنوع معلمي الرياضيات من طرق التدريس الحديثة ،وتعميم التعلم التعاوني بعد تدريب

المعلمين عليها.

التعقيب على دراسات المحور الثالث:
 .1موضوع الدراسة وهدفها:

بعض الدراسات السابقة في هذا المحور هدفت الى استخدام نموذج في التدريس ومعرفة أثر على التحصيل
الدراسي كدراسة الحربي ( ،)7100ودراسة الزغبي ( ،)7100ودراسة الشهراني ( ،)7101كما عرضت بعض

الدراسات برنامجاً مقترحاً في التدريس وتتبع أثره في التحصيل الدراسي كدراسة سيفين ( ،)7104ودراسة الديب
( ،)7100وبينما استخدمت بعض الدراسات السابقة استراتيجية معينة أو عدة استراتيجيات في التدريس لقياس
أثرها على التحصيل الدراسي كدراسة الرويشد والعجمي ( ،)7119ودراسة القيسي ( ،)7112بينما تشابه
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استخدام استراتيجية التعلم التعاوني لقياس أثرها على التحصيل في دراسة يحيى ( ،)7100ودراسة
الجاسر( ،)7117بينما هدفت دراسة موسى ( )7106إلى تطوير وحدة من مادة الرياضيات للصف الرابع
األساسي وتتبع أثرها على التحصيل الدراسي في الرياضيات.
 .2المنهج المستخدم:

اعتمدت معظم الدراسات على المنهج التجريبي كدراسة يحيى ( ،)7100ود ارسة الحربي ( ،)7100ودراسة
الرويشد والعجمي ( ،)7119ودراسة القيسي ( ،)7112كما اعتمدت دراسة موسى ( ،)7106ودراسة الديب

( ،)7100ودراسة الزغبي ( ،)7100ودراسة الشهراني ( ،)7101ودراسة الجاسر ( )7117على المنهج شبه
التجريبي ،بينما اتبعت دراسة األسطل ( )7101المنهج الوصفي التحليلي ،بينما اتبعت دراسة "كوراد وسميث"

( )Gorard & Smith, 2008المنهجين الوصفي المسحي والتجريبي.
 .3مجتمع وعينة الدراسة:

اتفقت الدراسة الحالية في عينتها مع دراسة موسى ( )7106واختلفت مع باقي الدراسات السابقة ،بينما

تشابه دراسة كل من الديب ( ،)7100ودراسة األسطل ( ،)7101ودراسة القيسي ( )7112في عينتها من
المرحلة األساسية ،واتفق أيضا كل من الزغبي ( ،)7100ودراسة الجاسر ( )7117في عينتها من المعلمين،
بينما اختلفت دراسة الحربي ( )7100في عينتها من المرحلة الثانوية.
 .4أدوات الدراسة:

تناولت معظم الدراسات السابقة في هذا المحور أداة الدراسة اختبار التحصيل الدراسي كدراسة سفين

( )7104ودراسة موسى ( ،)7106ودراسة الحربي ( ،)7100ودراسة الزغبي ( ،)7100ودراسة القيسي

( ،)7112ودراسة الجاسر ( ،)7117بينما تشابهت دراسة كل من يحيى ( ،)7100ودراسة الشهراني ()7101
في أداتي الدراسة المستخدمة وهما :اختبار التحصيل الرياضي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات ،وفي حين

استخدمت دراسة األسطل ( )7101استبانة كأداة للدراسة ،وفي المقابل طبقت دراسة الرويشد والعجمي ()7119
اختبار للتحصيل ،وبطارية الختبار استراتيجيات التفكير الرياضي ومقياساً للمعتقدات نحو حل المشكلة الرياضية
اً
كأدوات للدراسة.

 .5نتائج الدراسة:
أكدت نتائج الدراسات السابقة لهذا المحور على أهمية التعلم التعاوني كاستراتيجية تدريسية بعد تدريب

المعلمين عليها كدراسة الزعبي ( ،)7100ودراسة الجاسر ( ،)7117وتشابهت دراسة القيسي ( )7112ودراسة

الرويشد والعجمي ( )7119ودراسة الزعبي ( )7100مع نتائج الدراسة الحالية التي بينت وجود فروق دالة
احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختباري التحصيل الدراسي،

والتفكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،بينما كشفت دراسة األسطل ( )7101عن أهم العوامل المؤدية

إل ى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية منها عوامل
تتعلق بالمعلم ،البيئة األسرية واالجتماعية للطالب ،منهاج الرياضيات ،واإلدارة المدرسية.
27

تعقيب عام على الدراسات السابقة:

من المالحظ أن االفادة من المحاور الثالثة السابقة تمثلت في النقاط التالية:

 .0تحديد مصطلحات الدراسة المتمثلة في مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي.
 .7االستفادة من الدراسات السابقة التي اتبعت المنهج التجريبي.

 .6االستفادة من الدراسات التي تناولت مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي.
 .4االطالع على مستوى تضمين المنهاج الفلسطيني لمهارات التفكير الرياضي.
اختبار يقيس بعض مهارات التفكير الرياضي.
 .5اعداد
اً

اختبار يقيس التحصيل الدراسي في الرياضيات.
 .3اعداد
اً

 .2تحديد المعالجات االحصائية التي تناسب فرضيات وعينة الدراسة.

 .0تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسي ار علمياً ومنطقياً.

أهم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 .0استخدام البطاقات المروحية على تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع األساسي،
وذلك الهتمام الدراسة الحالية بتلك العينة تحديداً.

 .7اختيار المتغيرين التابعين :مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي والذي لم يرتبط بهما المتغير
المستقل :استخدام البطاقات المروحية في فلسطين خصوصاً وفي أي دولة عربية عموماً وذلك نتيجة
ارتباطها الوثيق باستراتيجية التعلم التعاوني.

 .6اعداد اختبارين لمهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي من إعداد الباحثة.
 .4توظيف الباحثة الستخدام البطاقات المروحية المتنوعة في تدريس الرياضيات ،ألن الواقع التعليمي قد
يخلو من تطبيق تلك البطاقات داخل مدارس قطاع غزة.
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الفصـــل الثالث
اإلطار النظري
المبحــــــــــث األول :استراتيجية البطاقات المروحية
المبحــث الثاني :التفكير الرياضي.
المبحــث الثالث :التحصيل الدراسي.
تعقيـــــــــــــب عــــــــــــام على اإلطـــــار النظــــري.
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الفصل الثالث

اإلطار النظري
في هذا الفصل؛ تناولت الباحثة األدب التربوي واألطر النظرية التي تستند إليها استراتيجية البطاقات
المروحية التي يستخدمها المعلمون في التدريس ،وذلك لتنمية بعض مهارات التفكير الرياضي ،إذ أن التفكير

بشكل عام والتفكير الرياضي بشكل خاص يعتبر جزءاً أساسياً في تعلم الرياضيات ألنه يكشف عما يجول في
عقل الطالب ،فهو وسيلة للتدريب على المهارات الحسابية وطريقة لتوظيف تلك المهارات والمفاهيم في مواقف

مشابهة ،وذلك من أجل تحسين التحصيل الدراسي الرياضي لدى الطالب ،وفيما يلي تستعرض الباحثة أهم ما

ُكتب في أدبيات البحث التربوي حول موضوع هذه الدراسة في ضوء المباحث الثالثة التالية:
 المبحث األول :استراتيجية البطاقات المروحية.
 المبحث الثاني :التفكير الرياضي.

 المبحث الثالث :التحصيل الدراسي.

المبحث األول :استراتيجية البطاقات المروحية.

مدخل عام:

استراتيجيات التدريس هي كل ما يتعلق بأسلوب توصيل المادة التعليمية للطالب من قبل المعلم لتحقيق

هدف ما ،وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها المعلم لضبط الصف وادارته؛ هذا وباإلضافة إلى الجو العام
الذي يعيشه الطلبة والترتيبات التي تساهم بعملية تقريب الطالب لألفكار والمفاهيم المراد تمكينها له ،إذ تعمل

االستراتيجيات باألساس على إثارة تفاعل ودافعية الطالب الستقبال المعلومات ،وتؤدي إلى توجيهه نحو التغيير
المطلوب ،وقد تشتمل الوسائل ،أو الطرائق أو اإلجراءات التي يستخدمها المعلم ،على طريقة الشرح التلقيني
الموجهة  ..إلخ ،من األشكال
(المواجهة) ،أو الطريقة االستنتاجية أو االستقرائية؛ أو شكل التجربة الحرة أو ّ
التقليدية أو الحديثة المقبولة ،فالبطاقات المروحية تعد استراتيجية تدريسية مشوقة حديثة من استراتيجيات التعلم
التعاوني النشط والتي تساعد الطالب على الحراك داخل الغرفة الصفية محققة بذلك إجابات لألسئلة التي تكون
مكتوبة على تلك البطاقات ،إذ يحمل طالب المجموعة التعاونية هذه البطاقات على شكل مروحة ،فهي تنمي

لدى الطالب مهارات التفكير العليا والقدرة على حل المشكالت.

كما يستطيع المعلمون استخدام العديد من االستراتيجيات لجعل الطلبة مسؤولين عن تعلمهم وذلك من خالل

توجيههم إلى األسلوب األفضل في التعلم ويبينون لهم المجاالت التي حققوا فيها انجازات وتلك التي ما زالت

بحاجة الى التحسن وقد زادت الحاجة إلى توظيف استراتيجيات وأساليب تعلم تعتمد على إثارة التفكير ،إذ أن
تجويد العملية التعلمية من حيث المناهج وأساليب التدريس سوف يؤدي إلى تحسين تعلم الطلبة ،ويجعلهم قادرين
على حل المشكالت التي تواجههم ،وتعد مواكبة التقدم التكنولوجي السريع الذي يؤثر في مناهج الرياضيات

وأساليب تدريسها بصفة خاصة ،وكذلك توظيف النظريات التربوية بما يخدم تعليم وتعلم الرياضيات ،وهي من
بين األسس التي يعتمد عليها منهاج الرياضيات في مرحلة التعليم االساسي (أبو عبيد.)7112 ،
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وترى الباحثة أن استخدام االستراتيجيات الحديثة واألساليب التربوية المتنوعة في التدريس قد بات حديث
وجدوا ،لذا فإن استخدام الوسائل التعليمية ليست ظاهرة حديثة ،بل هي مسألة ذات جذور تاريخية
التربويون أينما ُ
مرتبطة بعصور قديمة ،وبالتالي فإن استخدام الوسيلة التعليمية في الوقت الحالي حفظها من العبث والضياع
وأفاد بها المعلمون وطالبهم في العملية التربوية التعليمية.

التعلم التعاوني:

التعلم التعاوني من استراتيجيات التدريس األكثر شيوعاً في الوقت الحالي في الدول العربية واألجنبية؛

ألنه يقود إلى خلق بيئة صفية تمتاز بمناخ اجتماعي تعاوني بين الطالب وبعضهم البعض ،حيث أنهم يشتركون
في صنعه وكأنهم في قارب واحد لتكوين البناء المعرفي لديهم.

فالتعلم التعاوني كما يعرفه "جونسون وزمالؤه" (  )7-0 :0995بأنه" :استراتيجية تدريس تتضمن وجود

مجموعة صغيرة من الطالب يعملون سوياً بهدف تطوير الخبرة التعلمية لكل عضو فيها إلى أقصى حد ممكن".

كما يشير الشريف ( )640 :7111إلى التعلم التعاوني بأنه" :تعلم الطالب معاً من خالل تواجدهم في

مجموعات صغيرة تضم المستويات التحصيلية المختلفة ،من أجل تحقيق هدف محدد يتمثل في انجاز المهام

الرياضية ،بحيث يشعر كل طالب بأنه شريك وفعال ومسؤول عن نجاح أو فشل المجموعة".

وينظر المقدادي إلى التعلم التعاوني بأنه" :على الرغم من استراتيجية التعلم التعاوني مفيدة بشكل عام

لجميع الطلبة بكافة مستوياتهم الرياضية إال أن درجة ونوعية الفائدة تعتمد على المستوى الرياضي للطالب،
فالطالب الجيد في الرياضيات ومن خالل مساعدته لرفاق مجموعه يطور فهما أعمق للمسألة التي تسعى

المجموعة لحلها ،في حين تزداد ثقة بقية الطلبة في المجموعة بأنفسهم وتزداد لديهم الرغبة في االستفادة من
الطالب الجيد في تعلم الرياضيات ،عالوة على ذلك فقد ثبت جدوى استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في زيادة
مستوى تحصيل الطلبة ذوي صعوبات التعلم في الرياضيات باإلضافة الى تعزيز العالقات االجتماعية فيما

مقارنة بطرق التدريس االعتيادية" (المقدادي.)006 ،7113 ،

ويتضح مما سبق ،أن استخدام التعلم التعاوني يكون في جعل كل عضو في المجموعة التعاونية ،فرداً

أقوى مما كان عليه ،وذلك من خالل تنفيذ األهداف التربوية التعليمية المرجوة ،كما أن التعلم التعاوني ُيعتبر
يتم توظيفها في مواقف رياضية مماثلة.
استراتيجية تحتوي على الطرق واألساليب التدريسية المتنوعة التي ّ

أهداف التعلم التعاوني:

أثبتت البحوث والدراسات أن التعلم التعاوني يعمل على تحقيق أهداف تربوية مهمة أوجزتها كوجك

( )602 :0992بما يلي:

 .0عمليات العلم :وتعني القدرة على استخدام عمليات العلم األساسية من قبل الطالب وتشمل :المالحظة،
واالستنتاج ،والتصنيف ،والقياس ،ومهارات البحث العلمي ،والتجريب ،واالتقان ،وحل المشكالت ،وتنمية

المهارات اللغوية والقدرة على التعبير.
 .7الثقة بالنفس.
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 .6القدرة على االتصال.
 .4احترام الرأي اآلخر.

 .5تقدير العمل التعاوني والبعد عن األنانية والتحيز.

وترى الباحثة التعلم التعاوني يشتمل على مهارات أساسية للوصول بالطالب إلى تحقيق األهداف التعليمية

بأقل جهد ووقت ممكن ،وتكسبه أيضاً المهارات الرياضية واللغوية وتعزز لديه الثقة بالنفس والبعد عن األنانية

والتحيز ،وهذا كله يقود الطالب إلى تقدير عمل المجموعات التعاونية من أجل انجاز المهمات المكلف بها.

خطوات تنفيذ التعلم التعاوني:

يرى "ودمان وآخرون" ( )Wedman, et, 1996نقالً عن الحيلة ( )662 :0999أنه ال بد من توافر

شرطين لتحقيق تحصيل عال ،يتمثل الشرط األول في توافر الهدف الذي يجب أن يكون مهماً ألعضاء

المجموعة ،بينما يتمثل الشرط الثاني في توافر المسؤولية الجماعية في كل مجموعة ،ولتحقيق تعلم تعاوني فعال
البد من اتباع الخطوات التالية:

 .0اختيار وحدة أو موضوع للدراسة يمكن تعلمه للطالب في فترة محددة بحيث يحتوي على فقرات يستطيع
الطالب تحضيرها ،ويستطيع المعلم عمل اختبار فيها.

 .7عمل ورقة منظمة من قبل المعلم لكل وحدة تعلمية يتم فيها تقسيم الوحدة التعلمية إلى وحدات صغيرة،
بحيث تحتوي هذه الورقة على قائمة باألشياء المهمة في كل فقرة.

 .6تنظيم فقرات التعلم وفقرات االختبار ،بحيث تعتمد هذه الفقرات على ورقة العمل وتحتوي على الحقائق

والمفاهيم ،والمهارات التي تؤدي إلى تنظيم عال بين وحدات التعلم وتقييم مخرجات الطالب.

 .4تقسيم الطالب الذين يدرسون باستخدام التعلم التعاوني إلى مجموعات تعاونية تختلف في بعض

الصفات والخصائص كالتحصيل ،ومجموعة الخبراء في بعض طرق التعلم التعاوني حيث تتشكل المجموعات

التعاونية من مجموعة أصلية غير متجانسة في التحصيل ترسل مندوبين عنها للعمل مع مندوبين من جميع

المجموعات األصلية يشكلوا مجموعات خبراء تقوم بدراسة الجزء المخصص لها من المادة التعليمية،
ويدرسون الكتب والمراجع الخارجية كالدوريات دراسة متأنية ومن يقومون بنقل ما تعلموه إلى زمالئهم.

 .5بعد أن تكمل مجموعة الخبراء دراستها ووضع خططها ،يقوم كل عضو فيها بإلقاء ما اكتسبه أمام
مجموعته األصلية ،وعلى كل مجموعة ضمان أن كل عضو فيها يتقن ويستوعب المعلومات والمفاهيم

والقدرات المتضمنة في جميع فصول الوحدة.

 .3خضوع جميع الطالب الختبار فردي ،حيث أن كل طالب هو المسؤول شخصياً عن انجازه ،ويتم تدوين

العالمة لكل فرد على حده ،ثم تجمع عالمات تحصيل الطالب للحصول على إجمالي درجات المجموعات.
 .2تحسب عالمات المجموعات ،وتقدم المكافآت الجماعية للمجموعة المتفوقة( .الحيلة)662 :0999 ،

مما سبق ترى الباحثة أن أفضل بناء للمجموعة التعاونية يكون على أساس القدرات العقلية المختلفة لدى

الطالب ،فعند اختيار طالب المجموعة التعاونية يجب على المعلم توزيعهم على هذا األساس؛ ألن ذلك ُيسرع
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في تحسين تحصيلهم األكاديمي ،واستيعاب المفاهيم الرياضية التي تعلموها من خالل األنشطة والتدريبات التي
ليتم اإلجابة عنها بالمستوى المطلوب.
طُرحت على كل مجموعة ّ

خصائص التعلم التعاوني:

يلخص الخطيب ( )7119خصائص التعليم التعاوني كما يلي:

 .0وجود هدف مشترك للمجموعة التعاونية وتوزيع المهام على أفراد هذه المجموعة فيعتمد كل فرد في

المجموعة على نفسه وعلى أفراد مجموعة لتحقيق الهدف المطلوب ،فال نجاح ألي فرد إال إذا نجحوا جميعاً.
 .7التنافس في التعلم التعاوني يكون بين المجموعات.

 .6تنمية الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والسمات القيادية وتطوير مهارات التواصل والعمل ضمن فريق
والرغبة في التعاون.

 .4تطوير الحس بالمسؤولية تجاه المجموعة.

 .5تنمية التفكير الناقد والتقويم الذاتي حيث يفسح المجال لألفراد النظر بغين النقد ألدائهم في كل مرحلة
من مراحله قبل أن يعرضوه على زمالئهم أو معلمهم.

 .3يزيد التعلم التعاوني من دافعية للطلبة نحو التعلم كما يفعل دورهم ،ويدوم التعلم في ذهن المتعلم لمدة
أطول(.الخطيب.)7119 ،

وفي ضوء ما سبق ،فإن التعلم التعاوني يشجع الطالب على المشاركة اإليجابية وبناء جو من األلفة بينه
وبين زمالئه ،إال أنه ينقل أثر التعلم على المدى البعيد ،وهذا ُيحسن ويطور لديه مهارات التواصل ضمن فريق
المجموعة ،ويعزز أيضاً لديه الثقة بنفسه والدافعية نحو التعلم.

مميزات التعلم التعاوني:

للتعلم التعاوني العديد من المميزات التي ساعدت على انتشاره في الفصول الدراسية وفي تدريس المواد

المختلفة ،ويمكن اجمال مميزات استخدام التعلم التعاوني فيما يلي:

أوالا -بالنسبة للطالب وهي كما لخصها الطناوي ()7117

 .0يساعد على فهم واتقان المفاهيم واألسس العامة ،وينمي القدرة االبداعية لدى الطالب والقدرة على تطبيق
ما تعلمه الطالب في مواقف جديدة ،والقدرة على حل المشكالت ،ويؤدي إلى تزايد القدرة على تقبل وجهات

النظر ،وارتفاع مستوى اعتزاز الفرد بذاته وثقته بنفسه ،وتزايد حسب التالميذ لمدرستهم.

 .7تتيح الفرصة للطالب لكل من :المحاولة والخطأ والتعلم من خطئه ،والقاء األسئلة والتعبير عن رأيه
بحرية دون حرج ،واالجابة عن بعض التساؤالت وعرض أفكاره على اآلخرين.

ثاني ا -بالنسبة للمعلم وهي كما لخصها محمد (.)7114

 .0يقلل من الفترة الزمنية التي يعرض فيها المعلم المعلومات على الطالب.
 .7يمكنه من متابعة ( )0أو ( )9مجموعات بدالً من ( )41أو ( )51طالباً داخل الفصل.
 .6يقلل من جهد المعلم في متابعة وعالج الطالب الضيف.
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 .4يقلل من بعض األعمال التحريرية للمعلم مثل (التصحيح)؛ ألن هذه األعمال التحريرية ،سوف تكون في
بعض األحيان للمجموعة ككل.

استراتيجية البطاقات المروحية:

تعد البطاقات المروحية أحد االستراتيجيات الحديثة للتعلم التعاوني التي تساعد في التحكم وضبط جميع

الطالب أثناء عملية التعلم ،في البطاقات المروحية يستطيع المعلم يعملون معا في مجموعات صغيرة والتشارك
مع زمالئهم ولكن كل طالب مسئول عن الدور الذي يلعبه.

ففي طريقة البطاقات المروحية يعمل الطالب في مجموعات ،كل مجموعة تتكون من أربعة طالب ،الطالب

األول يمسك بطاقات األسئلة مرتبة على شكل مروحة ،الطالب الثاني يختار بطاقة ويق أر السؤال الموجود فيها
بصوت مرتفع ،بعد ذلك الطالب الثالث يجيب على السؤال ،ثم الطالب الرابع يقوم بترتيب اإلجابة بشكل نهائي،

بعد ذلك يتبادل الطالب األدوار (.)Nihayah & others, 2013: 2

تغير المناهج وانتشار الوسائل التعليمية التعلمية واالنفجار المعرفي
مما سبق ،ترى الباحثة أنه في ظل ُ
الهائل ،فقد تغيرت نظرة التربويين للكتاب المدرسي بحيث أصبح من كونه كتاباً نظرياً إلى كونه كتاباً عملياً
تطبيقياً وذلك من خالل استخدام البطاقات المروحية محور الدراسة الحالية ،حيث أنها عملت على تغيير دور

كالً من المعلم والطالب ،فأصبح الطالب معلماً يبني معارفه ومهاراته من خالل استخدام تلك البطاقات كوسيلة
تعليمية تثير لديه النشاط والحيوية داخل إطار الغرفة الصفية لحل األنشطة والتدريبات الكتابية وانجاز المهام

الموكلة إليه ،وهذا ما ترنو إليه النظريات التربوية الحديثة.

خطوات تنفيذ استراتيجية البطاقات المروحية:

لخصت الشافعي ( )7105خطوات البطاقات المروحية كما يستخدمها الطالب داخل الغرفة الصفية في

النقاط التالية:

 .0يصمم المعلم بطاقة اسئلة عن الدروس السابقة أو الدرس الحالي أو يكلف الطالب بإعدادها في وقت
سابق.

 .7يقسم الطالب إلى مجاميع صغير (أربعة) طالب في كل مجموعة:

-

الطالب األول :يجعل البطاقات على شكل مروحة ويطلب من الطالب الثاني سحب بطاقة.

 -الطالب الثاني :يق أر بصوت مرتفع السؤال على الطالب الثالث ويقول له أمامك خمس ثواني.

 الطالب الثالث :يجيب عن السؤال .ثم يتبادل الطالب األدوار في اتجاه عقارب الساعة لكل جولةجديدة.

 الطالب الرابع :يقيم االجابة إن كانت صحيحة يثني على زميله ويشجعه ،وان كانت خاطئة يدربه علىاإلجابة الصحيحة.

 .6تكرر المهمة بين الطالب في بطاقات األخرى
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(الشافعيhttp://kenanaonline.com/users/amanyelshafey/posts/714381،7105،
بتاريخ .)7102/2/77

باإلضافة إلى ذلك فإنه يحدث التعاون بين الطالب بشكل طبيعي أثناء مناقشات المجموعة فيما بينهم،
وذلك ألن الطالب في ضوء االستراتيجية يتم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة ،وعلى المعلم أن يشجع الطالب

على التعاون فيما بينهم ،فالعمل التعاوني بين طالب المجموعة ربما يكون أكثر العناصر أهمية في الوصول

إلى التعلم ،وإليجاد حلول للمشكالت فهم يساعدون بعضهم بعضاً من خالل تبادل االفكار واآلراء ،وتكوين فهم
للمشكلة وهذا التعاون يسمح للتالميذ بتنمية الثقة ،وحرية التفكير (اليعقوبي.)45 :7101 ،
كما وتلخص الباحثة خطوات البطاقات المروحية في النقاط التالية:

 -الطالب األول يمسك بطاقات األسئلة بشكل مروحية ويقول "التقط بطاقة ،أي بطاقة".

 الطالب الثاني يلتقط بطاقة ،يق أر السؤال بصوت مرتفع ويعطي مدة خمس ثوان للتفكير في إجابة السؤال. -الطالب الثالث يجيب عن السؤال.

 -الطالب الرابع يعيد صياغة اإلجابة بالشكل النهائي ويقيمها.

 -يتبادل الطالب األدوار في اتجاه عقارب الساعة لكل جولة جديدة.

ومن هنا فإن استخدام البطاقات المروحية داخل الغرفة الصفية يحتاج إلى صب جل االهتمام على تكوين

المجموعات التعاونية حسب الفروق الفردية للطالب ،والعمل على مشاركة جميع أفراد المجموعة التعاونية وأن

تسود األلفة بينهم حتى يتسنى الوصول بهم إلى التعاون والمشاركة اإليجابية وانجاز المهام الموكلة إليهم بأقل
وقت وجهد وذلك لتحقيق األهداف التربوية المرجوة.

مميزات استراتيجية البطاقات المروحية:

ترى الباحثة أن البطاقات المروحية لها مميزات كثيرة ،من أهمها:

 .0بناء فريق :وذلك عندما يعمل الطالب معاً في مجموعات.

 .7التفكير واالتصال :وهذا يعني أن الطالب قادرون على تبادل أفكارهم الخاصة ،ومشاركتها داخل
المجموعة.

 .6اتقان التعلم.
 .4استخدام الطالب للمهارات المعرفية والعقلية.

 .5يسعى الطالب بقوة لتحمل أكبر قدر من المسؤولية من أجل تعلمه.
 .3التنافس على التفوق على المستوى الفردي.

 .2دمج ومشاركة الطالب ذو التحصيل األقل دراسياً مع الطالب ذو التحصيل األعلى دراسياً.
 .0تشجع التعليم المتبادل بين األفراد.

 .9توفر فرصة للتفكير الفردي دون مقاطعة من أحد.
 -11تنمي الثقة بالنفس لدى الطالب)Nihayah & others, 2013: 5 (.
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المبحث الثاني :التفكير الرياضي.
مدخل عام:

لقد أصبح العالم أكثر تعقيداً نتيجة التحديات الكبيرة التي فرضتها الثورة الهائلة في مجال تكنولوجيا

المعلومات واالتصاالت ،ولمواجهة هذه التحديات كان البد من االهتمام بمهارات التفكير واذا لم يعد كافياً

االهتمام بتزويد المتعلم بأكبر قدر من المعلومات؛ ألن التفكير يلعب دو اًر حيوياً في نجاح األفراد وتقدمهم داخل

المؤسسة وخارجها ألن أدائه في المهمات األكاديمية التعلمية واالختبارات المدرسية والمواقف الحياتية أثناء
الدراسة وبعد االنتهاء منها هي نواتج تفكيرهم (الحالق.)65-64 :7112 ،

وفي عصرنا الحاضر اهتمت المؤسسات التربوية بالتفكير ،وتربية أبنائها عليه ،حيث سعت إلى تدريب

الطالب على تنمية مهارات التفكير ،وذلك من خالل المقررات الدراسية والجامعية ،حتى تتحول هذه المهارات
إلى سلوك نابع من شخصية الطالب وأساس في تكوينه وحياته.

فأصبحت ال حاجة ملحة إلعادة النظر في مناهج الرياضيات في المدارس الفلسطينية بما يلبي متطلبات

العصر ،وحاجات الفرد ،وكذلك وسائل وأساليب إيصال المعرفة بسهولة ،ويسر لألفراد ،ولعل السبب في ذلك أن
الهدف من تدريس الرياضيات هو المساهمة في اعداد المتعلم القادر على مواجهة الحياة العلمية من خالل
تزويده بالمعلومات والمهارات االساسية في الرياضيات وتنمية االتجاهات االيجابية نحو تعلمها ،وهذا الهدف قد

ركز على أمرين أساسيين :احدهما التحصيل العلمي المعتمد على المعارف والمهارات ،والثاني هو تنمية
االتجاهات االيجابية لتعلم الرياضيات (المالكي.)7116 ،

ومما سبق ،فإن الرياضيات على عالقة وثيقة بالتفكير من حيث كونها تنطوي على ترتيب األفكار ،وتنظيم

المعلومات ،واعادة شرحها وترتيبها ،كما يمكن النظر إلى الرياضيات على أنها في ذاتها طريقة في التفكير،
وتنطوي أهداف تدريس الرياضيات في مختلف دول العالم على تنمية مهارات التفكير المختلفة ،حيث يهدف

تدريس الرياضيات إل ى تنمية القدرة على الكشف ،واالبتكار وتعويد الطالب على عملية التجريد ،والتعميم ،وأن
يمتلك الطالب اتجاهات ايجابية لمواجهة المشكالت ،واختيار الحلول المناسبة (العبسي.)73 :7107 ،

وترى الباحثة أن الرياضيات تعد وسيطاً مهماً لتنمية مهارات التفكير المختلفة نظ اًر لما تتميز به من طبيعة

خاصة ،األمر الذي جعله من أ هم االتجاهات الحديثة المرغوبة في تعليم الرياضيات في القرن الحادي والعشرين
اتجاه تعليم الرياضيات من أجل تنمية مهارات التفكير المختلفة منها التفكير الرياضي خاصة ،وذلك لكي تكسب

الطالب أصول التفكير السليم.

إذ أن اكتساب المعلمين أساليب التفكير السليم باعتبارها أحد االهداف الهامة لتدريس الرياضيات الحديثة

يزيد من قدرة الطالب على فهم التركيبات الرياضية القائمة على مسلمات افتراضية وكيفية استنتاج المسلمات
طبقا لقواعد العقل والمنطق ،كما أن التفكير السليم يساعد الطالب على استفاق بعض العمليات الفكرية مثل

المالحظة واالختبار والتجريد والتعميم وتكوين الفروض وغير ذلك (عفانة.)60 :0995 ،
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فقد أشار "كليمسون" ( )Clemson, 1994:24إلى أن الرياضيات في السنوات األولى من التعليم يجب
أن تحتوي على مجموعة من النشاطات واألعمال التي يقوم بها الطالب داخل الفصل وتثير التفكير لديهم ،وأن
التفكير الرياضي مهم جداً في هذه المرحلة ،وممتعاً لهم ،باإلضافة إلى أنه يجبب لديهم مادة الرياضيات.

ويرى هندام ( )07 :0907أن الرياضيات لها من المميزات من حيث كل من المحتوي والطريقة ما يجعلها

مجاالً ممتا اًز لتدريب الطالب على أساليب التفكير الرياضي كنمط من أنماط التفكير السليم ويرجع ذلك
لخاصتين هما:

 .0لغة الرياضيات التي تمتاز بدقة التعبير ووضوحه وايجازه.

 .7من حيث الموضوعية للرياضيات مميزات خاصة في تنمية التفكير الموضوعي وذلك ببروز الناحية
المنطقية ووضوح حقائقها وخلوها من العوامل العاطفية التي تؤثر في استخالص النتائج.

باإلضافة إلى ذلك ،فإن طبيعة الرياضيات وطبيعة التفكير الرياضي يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ببعضهما

البعض ،وكالً منهما له تأثير فعال في تعليم الرياضيات ويظهر ذلك من خالل تعبير الرياضيات عن طبيعة
ديناميكية ومتنامية فمن خالل البيانات واالحصائيات الحديثة ،قد تم ظهورها في القرن التاسع عشر فهي تنمو

بطريقة أرسية فنجد أن  %91من الرياضيات الحديثة قد تم ظهورها في القرن العشرين ،وبالتالي فإن رياضيات
القرن العشرين تختلف عن رياضيات القرن التاسع عشر من حيث التجريد والتعميم والدقة البالغة والقدرة على

التطبيق وبالتالي فإن تعليم الرياضيات أصبح يواجه ثورة في عالم التغير والتطور.

مفهوم التفكير:

يعد التفكير عنص اًر أساسياً في البناء العقلي – المعرفي الذي يمتلكه االنسان ،ويتميز بطابعه االجتماعي،

وبعمله المنظومي المعرفي الذي يجعله يتناول التأثير مع عناصر البناء المؤلف منها ،أي يؤثر ببقية العمليات

المعرفية األخرى كاإلدراك والتصور ،ويؤثر ويتأثر بجوانب الشخصية العاطفية ،واالنفعالية ،واالجتماعية.

إذ يعرف (أبو جاللة )03 :7112 ،التفكير نشاط عقلي غير مباشر يرتبط بالنشاط المعرفي لإلنسان

وينطلق من الخبرة الحسية ومن خالله تنعكس العالقات بين الظواهر واألحداث واألشياء المختلفة في شكل

لفظي رمزي.

كما يعرفه جروان ( )41 :0999بأنه" :سلسة من النشاطات العقلية غير المرئية التي يقوم بها الدماغ

عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحد أو أكثر من الحواس الخمس ،بحثاً عن معنى في الموقف أو

الخبرة".

ويشير مصطفى ( )23 :7100إلى أن التفكير هو تهيئة المواقف التعلمية أو الحياتية لدى المتعلم بحيث

تكسبه أ ساليب مختلفة تساعده على حل المشكالت ويتم ذلك من خل ما يحدث في الذهن من عمليات عقلية
يقوم بها العقل حيث يعد التفكير بمثابة مهارة يستخدم فيها العقل الذكاء للوصول إلى حلول وق اررات ونتائج

مرضية.
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ويرى أبو زينة وعباينة ( )73 :7112أن التفكير بمعناه الواسع عملية بحث عن معنى في الموقف أو
الخبرة سواء كان هذا المعنى ظاه اًر أو غامضاً حيث يتطلب التوصل إليه المزيد من التأمل والتمعن واالستقصاء
في مكونات الموقف أو الخبرة.

وفي ضوء ما سبق ،فإن التفكير يعتبر أعلى مستويات النشاط العقلي ،ومن أهم الخصائص التي منحها

اهلل لإلنسان عن غيره من المخلوقات ،فاإلنسان يتعلم أكثر ما يتعلمه عن طريق التفكير.

خصائص التفكير الجيد:

التفكير الجيد هو التفكير الذي يحكم عليه من خالل النتائج التي تدل عليه ،حيث أشار عبيدات وأبو

السعيد ( )53 :7112إلى أن التفكير الذي يؤدي الى الحصول على النتائج التالية:
 .0نتائج مؤقتة ،قابلة للتصدق بسبب وضوحها ودقتها.

 .7يطرح الطالب آراء أكثر انفتاحاً ،وأكثر شموالً ،وأكثر عموماً.
قرارت أكثر نضجاً ورشداً لتحسن الحياة.
 .6يقود الطالب إلى ا

 .4يؤدي عند الطالب إلى فكر نقدي دقيق وأحكام نقدية تتسم بالقوة والصواب.

ترى الباحثة أن التفكير سلوك هادف ،وهو سلوك تطوري يزداد تعقيداً مع نمو المتعلم ،وتراكم خبراته ،وهو

أيضاً يستند إلى أفضل المعلومات الممكن توافرها ،حيث أنه يحدث بأنماط مختلفة (لفظية ،ورمزية ،ومكانية،
وشكلية) مما يسهل على الطالب أخذ الق اررات الصائبة ليكون أكثر نضجاً في حياته العملية والعلمية.

مستويات التفكير:

يشير العفون والصاحب ( )7107إلى أن أساس فكرة مستويات التفكير هي أن العقل ال يعمل مستوى تعقيد

واحد ،إذ أن السلوك يتكيف حسب المواقف الخارجية أو حسب شروط المجال السلوكي ،وهذه الشروط ال تتطلب

ما هو بسيط وأحياناً ما هو أشد تعقيداً ،ولكنها تؤدي إلى غاية واحدة وهي تحقيق التوافق بين الطالب والمجال

السلوكي له ،وقد صنف مهارات التفكير في ثالثة مستويات رئيسية وهي:

 .0العمليات المعرفية األساسية ( :)Essential Cognitive Processesوتشمل المالحظة والمقارنة
واالستيعاب واالستقراء واالستدالل والتصنيف وتنظيم المعلومات.

 .7عمليات مركبة ( :)Complex Processesوتشمل حل المشكالت واصدار األحكام والتفكير االبتكاري
والتفكير الناقد.

 .6ما وراء العمليات المعرفية أو التفكير من أجل التفكير ( :)Thinking about thinkingوهي عمليات

تساعد الطلبة على التعلم من اآلخرين وزيادة الوعي بعمليات التفكير الذاتية كما تختص بمهارات التخطيط
والمراقبة والتقييم التي تسيطر على العمليات المعرفية وتديرها بشكل دقيق (العفون والصاحب : 7107،

()76

وتضيف الباحثة بأن للتفكير ثالثة مستويات وهي:

 .0التفكير المادي أو العملي أو الحسي الحركي :وفيه يستعمل الطالب األشياء نفسها كالمواد واألدوات.
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 .7التفكير الصوري :وفيه يستعمل الطالب صور األشياء المحفوظة في الذاكرة بدالً من األشياء نفسها
كالقيام ذهنياً باسترجاع صورة ورقة من الذاكرة وتمزيقها ذهنياً.

 .6التفكير المجرد :وفيه يستعمل الطالب الكالم والرموز المجردة ،وهذا المستوى هو األرقى.

العالقة بين التفكير والتدريس الصفي:

ُيعد التفكير نشاطاً تنفرد به الكائنات البشرية عن غيرها ،فهو الذي يمكن االنسان من التعامل والسيطرة
على المثيرات والمثيرات والمواقف المختلفة ،كما يتم من خالله اكتساب المعارف والخبرات.
وينظر خليل ( )7112إلى التفكير على أنه" :عملية معرفية معقدة تتضمن معالجة المعلومات واستخدام

الرموز والتصورات واللغة والمفاهيم بهدف الوصول الى نواتج معينة ،ويعد التفكير من المواضيع التربوية الهامة،
إذ تبدو أهميته في كونه من األهداف الرئيسية التي تسعى العملية التعلمية التعليمية إلى تحقيقها لدى المتعلمين،
لذا توجد عالقة وطيدة بين التعليم والتفكير ،حيث إن العمليات التعليمية التي يمر بها هذه العالقة ،تتلخص في
عدة نقاط كما يلي:

 .0التعليم الجيد القائم على أسس منطقية يؤدي إلى زيادة التفكير العلمي واالستدعاء.
 .7لكل جانب من جوانب التفكير أهمية في استيعاب المعرفة.

 .6نستدل على التفكير من خالل عملية التعليم ،عند حل مشكلة أو االجابة عن سؤال أو الوصول إلى
هدف.

 .4يؤدي المفهوم العلمي المنطقي المتسلسل إلى استيعاب مفهوم التعليم بشكل دقيق ووافي.
 .5يتأثر التفكير باالستراتيجية التي يتبعها المعلم ،وبالفروق الفردية وطبيعة المرحلة العمرية للمتعلم.

 .3من خالل التفكير نستطيع وضع األسباب والمسببات لظاهرة ما ،وهو ما يعرف بالتفسير العلمي السببي.
 .2عملية التقويم بكافة أنواعه تشجع وتطور التفكير المنطقي لدى المتعلم (خليل )000 : 7112

بناء على ما سبق ،ترى الباحثة أن أخذ الوقت الكافي للقيام بعمليات التفكير ،ووضع العديد من المهارات
ا
والبدائل والخيارات عند صنع القرار ،والبحث عن حلول بديلة أو العمل على توليد حلول جديدة داخل الغرفة

الصفية يسهم بشكل كبير أن يكون التفكير جيداً لدى الطالب.

أهمية اكتساب الطالب والمعلمين لمهارات التفكير:

يشير مصطفى ( )7100إلى أن التفكير هو عبارة عملية عقلية يستطيع المتعلم عن طريقها عمل أي شيء

ذي معنى من خالل الخبرة التي يمر بها ،أما مهارات التفكير فهي تلك العمليات التي من أجل جمع المعلومات

وحفظها أو تخزينها ،وذلك من خالل اجراءات التحليل والتخطيط والتقييم والوصول إلى االستنتاجات وصنع
الق اررات ،ويمكن تصنيف مهارات التفكير إلى فئتين رئيستين هما :مهارات التفكير الدنيا والتي تعني االستخدام

المحدود للعمليات العقلية كالحفظ واالستظهار والتذكر ،وهي عمليات من الضروري تعلمها قبل االنتقال إلى

مستويات التفكير العليا ،ومهارات التفكير العليا والتي تعني االستخدام للعمليات العقلية ،ويحدث ذلك عندما يقوم

الفرد بتفسير المعلومات وتحليل ومعالجتها بعيداً عن الحلول أو الصياغات البسيطة لإلجابة عن سؤال أو حل
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مشكلة ال يمكن حلها من خالل االستخدام الروتيني للعمليات العقلية الدنيا ،هذا ويقع ضمن هذه الفئة مجموعة
من أنواع التفكير ،كالتفكير االبداعي والتفكير الناقد.

كما ترى مجيد ( )7110أنه يمكن تلخيص أهمية اكتساب الطلبة المتعلمين لمهارات التفكير في النقاط

التالية:

 .0يساعد الطلبة على البحث عن المعلومات وتصنيفها واستخدامها في التعامل الواعي مع ظروف الحياة
المتغيرة المحيطة بهم.

 .7يساعد الطلبة على ربط معلوماتهم بشكل أفضل ويمكنهم من رفع كفاءاتهم التفكيرية في تصريف أمورهم
على أسس قوية من الوعي والفهم.

وباإلضافة إلى ذلك ،يلخص (زيتون ) 7116 ،أهمية اكتساب المعلمين لمهارات التفكير في النقاط التالية:
 .0مساعدتهم في االلمام بمختلف أنماط التعلم ومراعاة ذلك في العملية التعليمية التعلمية.
 .7زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدى المعلمين.

 .6جعل عملية التدريس عملية تتسم باإلثارة والمشاركة والتعاون بينهم وبين الطلبة.
 .4التخفيف من عملية التركيز على االلقاء للمادة الدراسية ،ألن الطلبة يستمتعون باألنشطة التعلمية
المختلفة التي يستطيعون عن طريقها اكتساب المعارف والمهارات واالتجاهات المرغوب فيها.

إن الطالب يتعلم عندما يعطى فرصة ليكتشف ،ويبحث بنفسه عن المعرفة ،فالتعلم من خالل البحث

واالكتشاف يمكن يتحقق في صف مثير للتفكير ،وان الطرق واالساليب التي يستخدمها المعلمون هي محور إثارة

التفكير في الصف والمناخ الصفي يجب أن يعكس االهتمام الفردي للطلبة كأفراد فريدين من نوعهم ،وان احترام
المعلم للطلبة ،وامكانياتهم يشجع الطلبة على أن يحترم كل منهم اآلخر (ابراهيم.)72 :7119 ،

ويجب على المعلم أن يكون قاد اًر على مساعدة الطلبة على تنمية مهارات التفكير ،من خالل الموضوع

الذي يعلمه ،وللمعلم الدور الرئيس في تطوير مهارات التفكير عند الطلبة ،فاذا عدل المعلم سلوكه الصفي،
وتحمل مسؤولياته ،فإنه يكون معلماً قاد اًر على تنمية التفكير وتحقيق أهداف التربية الكبيرة ذات األهمية
الواضحة ،في هذا الزمن الذي يتطلب كل جهد ممكن إلنتاج أفراد في المجتمع قادرين على التعامل مع متطلبات
هذا العصر المعرفي التكنولوجي (غباين.)77 :7114 ،

وبناء على ما سبق ،تلخص الباحثة اكتساب المعلمين لمهارات التفكير بأنه أمر مهم لكي ينقلوها إلى
ا
طالبهم عن طريق تحفيزهم وزيادة دافعيتهم نحو التعلم ،أما بالنسبة للطالب فهم الذين يلمون المعلومات

ويصنفوها ويستخدموها في أنشطة الغرفة الصفية وخارجها ،وذلك لرفع كفاءاتهم التفكيرية في تصريف أمور
حياتهم التعليمية التعلمية.
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أدوات التفكير:

حددت السيد ( )0995أدوات التفكير بثالث أدوات وهي:

 .0الصورة الذهنية :وهي تلك الرموز العقلية التي نستحضر بها صور األشياء حينما نفكر في موضوع ما،
حينما نفكر بالطعام والشراب واألدوات التي ستحملها معك تستحضر صورة هذه األشياء في ذهنك.

 .7المفاهيم :المفهوم عبارة عن معنى عام أو مجرد أو فكرة أو خاصية يمكن استخالصها من شيئين أو
أكثر ،ويتضمن المفهوم تجميع أو تصنيف شيئين أو حدثين أو أكثر معاً ،وعزلهما عن باقي األشياء على
أساس بعض المالمح المشتركة والخصائص المميزة لها.

 .6اللغة :بغير لغة أو رموز مجسمة من أي نوع كان يستحيل علينا أن نحتفظ بأغلب المعاني التي تعلمناها،
أو أن ننقل أفكارنا إلى الغير ،فاللغة هي وسيلة التخاطب وأداة التفكير ،وتعرف اللغة بعلم النفس بأنها

تلك النسق أو النظم االصطالحية التي تشمل على مجموعة من الرموز المعرفية المنطوقة كتابياً أو شفوياً

والتي تمكن االنسان من التعبير عن أفكاره ومعارفه .

ترى الباحثة أن الهدف من أدوات التفكير هي إتاحة أفق أوسع للعقل لكي يجد حلوالً وأفكا اًر مبتكرة تخرج

عن الفكر التقليدي ،وهذا النوع من التفكير يحتاج إلى شجاعة وجرأة وعدم الرضي بالروتين ويحتاج إلى تدريب

اء كان هذا التطبيق في المنزل مع األسرة أو في المدرسة مع الطالب.
مستمر ،وتطبيق عملي في الحياة سو ً

العمليات العقلية في التفكير:

أشار حبيب ( )0993إلى تألف عملية التفكير االنساني _كعملية عقلية معقدة – من مجموعة من العمليات

العقلية التي يتم بها نشاط التفكير وهي:

 .0المقارنة :وهي الوقوف على أوجه الشبه واالختالف بين األشياء والظواهر والعالقات.
 .7التصنيف :وهي تجميع األشياء أو الظواهر على أساس ما يميزها من معالم مشتركة تحت مفاهيم عامة.
 .6التنظيم :وهي العملية التي تتم بها ترتيب أو تنسيق فئات األشياء في نظام معين وفقاً لما يوجد بين

الفئات من عالقات متناولة ،وهذا التنظيم يمكن من فهم العالقات المتبادلة بصورة أعمق ،ومن استخدام
هذه المعارف بطريقة أدق.

 .4التجريد :ويعني اعمال الفكر على أساس ما يميز الموضوع من خصائص أو معالم عامة أساسية.
 .5التعميم :ويقوم على استخالص الخاصية العامة أو المبدأ العام للشئ أو الظاهرة وهي االنتقال مرة أخرى
من التجريد والتعميم الى الواقع الحسي.

 .3التحليل :وهي العملية العقلية التي يتم بها فك ظاهرة كلية مركبة من عنصرها المكونة لها ،إلى مكوناتها
الجزئية.

 .2التركيب :وهو عكس عملية التحليل ،ويقصد بها العملية العقلية التي يتم بها إعادة توحيد الظاهرة
المركبة من عناصره التي تحدت في عملية التحليل ،وتمكننا عملية التركيب من الحصول على مفهوم
كلي عن الظاهرة من حيث أنها تتألف من أجزاء مترابطة.
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 .0االستدالل :يقوم االستدالل العقلي على استنتاج صحة حكم معين من أحكام أخرى ،وهو نوعان:
االستنباط واالستقراء (حبيب.)0993 ،

وفي ضوء ما سبق ،فإن الباحثة سوف تقتصر الدراسة الحالية في التفكير الرياضي كأحد أنواع التفكير،
وذلك فيما يلي:

مفهوم التفكير الرياضي:

هناك العديد من التعريفات لمفهوم التفكير الرياضي ،إذ عرفه الباحثون التربويون تعريفات متنوعة ،منها:

يعرفه العتال ( )60 :7107بأنه" :عملية عقلية تعتمد على المبادئ والنظريات والقواعد والعالقات

الرياضية من أجل حل أو تفسير موقف أو مشكلة رياضية ،ويكون ذلك بواسطة المهارات التالية :االستقراء،
االستنتاج ،التعبير بالرموز ،التفكير المنطقي ،حل المسألة".

كما يعرفه البالونة ( )767 :7101بأنه" :ذلك النمط من أنماط التفكير الذي يقوم به االنسان عندما يتعرض

لموقف رياضي ويتحدد التفكير الرياضي بمهارات عدة منها االستقراء ،االستنتاج ،التعميم ،التعبير بالرموز،

التفكير المنطقي ،النمذجة".

ويعرف أبو الهطل ( )54 :7101التفكير الرياضي بأنه" :سلسة من النشاطات العقلية ،التي يقوم به دماغ

الفرد لبحث موضوع معين ،أو الحكم على واقع شيء ،أو حل مشكلة معينة في الرياضيات وهذا السلوك له
خصائص محددة أهمها وجود خاصية الربط وهي ربط المعلومات الرياضية بالواقع والقدرة على االستبصار
واالختيار واعادة التنظيم ،والتفكير الرياضي له أنماط من أهمها :التفكير البصري ،واالستنتاج ،والناقد،

والرياضي ،واالبداعي ،وتحدده عدة مهارات تتعلق بالعمليات العقلية ،وهي :االستقراء ،االستدالل ،والتعبير
بالرموز ،التصور البصري المكاني ،البرهان الرياضي ،ويحدث هذا النوع من التفكير عندما تواجه الفرد مشكلة

يصعب حلها بالطرق البسيطة أو المباشرة".

ويعرف "دوبانسكي وآخرون" ( )Dubinsky & others, 2005: 17التفكير الرياضي بأنه" :ذلك النوع

من االستنتاج لألفكار الرياضية التي ال يمكن إدراكها من خالل حواسنا الخمس".

كما عرفه حسين وفخرو ( )2 :7117بأنه" :نشاط عقلي خاص بمادة الرياضيات تستخدم فيه الرياضيات،

ويضم األساليب اآلتية :االستقراء ،االستنباط ،التعميم ،المنطق الشكلي ،البرهان الرياضي ،التعبير بالرموز،
التصور البصري المكاني ،التفكير العالقي ،والتفكير االحتمالي ،وذلك حينما يواجه الفرد موقف بمشكلة يبحث

لها عن حل".

وأيضاً هو مجموعة من األنشطة العقلية والعمليات التي يقوم بها التلميذ عند مواجهته لموقف رياضي (عبد

الغنى وآخرون.)307 :7110 ،

وتلخص الباحثة مفهوم التفكير الرياضي أنه:

 سلسلة من النشاطات العقلية ،يقوم بها عقل الطالب ،للحكم على شيء معين أو حل مشكلة ما ،أوبحث موضوع معين.
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 يقوم أيضاً بربط المعلومات السابقة بالخبرات الواقعية ويجعل المتعلم لديه القدرة على االستبصارواالختيار.

 -يتحدد بعدة أنماط التفكير البصري المكاني ،والتفكير االحتمالي ،والتفكير العالقي ،والتفكير الناقد.

 يضم عدة مهارات وهي :االستقراء ،االستنباط ،التعميم ،المنطق الشكلي ،البرهان الرياضي ،التعبيربالرموز ،التصور المكاني البصري.

مهارات التفكير الرياضي:

هي قدرة المتعلم على اتقان تنفيد العمليات المعرفية العقلية الخاصة بكل أسلوب من أساليب التفكير الرياضي
وهي االستقراء واالستنباط والتعميم والتفكير المنطقي واستخدام الرموز والتصور البصري المكاني (حسين

وفخرو .)74 : 2112

كما أظهر خليفة ( )771 :7113أن مهارات التفكير الرياضي تتمثل في:

 .0االستقراء :وهو التفكير المعتمد على استنتاج قاعدة عامة من عدة حاالت خاصة.
 .7التصور البصري المكاني :ويعتمد على الربط بين ما يراه التلميذ من اشكال ورسوم وعالقات وبين
النتائج المعتمدة على الرؤية.

 .6االستنباط :وهو تطبيق قاعدة عامة على حالة خاصة تنطبق عليها القاعدة.
 .4التعبير بالرموز :استخدام الرموز للتعبير عن االفكار الرياضية.

ويتفق معه كل من عزيز ( ،)611 :7115وابراهيم ( )00 :7112حيث حدد كل منهما مهارات التفكير

الرياضي في أنها :االستقراء ،االستنباط ،التعبير بالرموز ،التصور البصري المكاني من كل جوانبها.

وفي ضوء ما سبق ،اختارت الباحثة في دراستها الحالية بعض مهارات التفكير الرياضي وذلك بما يناسب

طالبات الصف الرابع األساسي عينة الدراسة ومن هذه المهارات :مهارة االستقراء ،ومهارة االستنتاج ،ومهارة

التفكير البصري المكاني.

أوالا -مهارة االستقراء:

وجدت الباحثة عدة تعريفات لمهارة االستقراء ،إذ عرفت العيلة ( )31 :7107مهارة االستقراء بأنها" :عملية

تفكيرية يتم فيها االنتقال من الخاص إلى العام ،ومن الجزئيات إلى الكليات ،حيث يتم التوصل إلى قاعدة عامة
من خالل حقائق مفردة ،واالستقراء اكتشاف حالة مشابهة لحالة بينها عالقة متكررة ثابتة.

ويشير الكبيسي ( )030 :7112إلى أ ن التفكير االستقرائي بطبيعته موجه الكتشاف القواعد والقوانين ،كما

أنه وسيلة مهمة لحل المشكالت الجديدة ،أو إيجاد حلول جديدة لمشكالت قديمة أو تطوير فروض جديدة،
ولتجنب خطأ االستقراء ،علينا أن نجعل استنتاجاتنا موثوقة إلى أقصى درجة ممكنة ،وذلك بالحذر في إطالق

التعميمات أو تحميل المعلومات المتوافرة أكثر مما تحمل خوفاً من الوقوع في الخطأ.

ويضيف الهويدي ( )701-096 :7113إلى امكانية تنمية مهارات التفكير العليا عند الطالب وذلك عن

طريق حل المشكالت ،وكذلك التعلم باالكتشاف ،واستخدام االستقراء واالستنتاج.
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وأما مهدي ( )43 :7113فيعرف مهارة االستقراء بأنها" :االنتقال من التفصيالت إلى العموميات،
والوصول إلى النتائج من خالل المالحظات المتعددة".

كما ويبرز ماضي ( )424 :7116إلى أن" :التفكير االستقرائي هو عملية استدالل عقلي ،تستهدف

التوصل إلى تعميمات تتجاوز حدود األدلة المتوافرة أو المعلومات التي تقدمها المشاهدات المسبقة.

ويرى "روسيل" ( )russel, 1999نقالً عن الوالي ( )7105أن مهارة االستق ارء في الرياضيات تقوم على

االنتقال من عدد محدود من المشاهدات أو الحاالت الخاصة إلى قاعدة أو تعميم ،إلى أن التعميمات التي يتم
بها الوصول إلى االستقراء ال يمكن الوثوق من صحتها بناء على المشاهدة فقط ،إذا أن احتمال عدم صحة

التعميم ،لذا فإن االستقراء ال يعتمد عليه في براهين الرياضية للنظريات.

وقد حدد جروان ( )25-21 :0999وماضي ( )424 :7116أهم مكونات االستقراء في النقاط التالية:

 .0تحديد العالقة المسببة أو الربط السبب بالمسبب.
 .7تحليل المشكالت المفتوحة.
 .6االستدالل التمثيلي.

 .4التوصل إلى استنتاجات.

 .5تحري المعلومات ذات العالقة بالموضوع.
 .3التعرف على العالقات ،ويقصد بها إدراك عناصر المشكلة وفهمها.

وقسم العنزي ( )32 :7101مهارة االستقراء من حيث الوصول إلى نتيجة إلى:

 .0استقراء تام :وهو الوصول إلى القاعدة أو الحكم الكلي من استعراض جميع الحاالت الفردية التي يمكن أن
تصدق عليها قاعدة واحدة.

 .7استقراء ناقص :ويتم ذلك عندما ندرس بعض الحاالت أو األحكام الجزئية ونصل منها إلى قاعدة عامة
نعممها على الحالة المماثلة ،والطريقة االستقرائية تنطلق من الخبرة الحسية للطالب ،مما يمكن من الفهم
الجيد للقواعد والتعميمات ،وال يوجد خطورة من التعليم بالخبرة الحسية ولكن الخطورة أن يستمر التعليم

بالمحسوسات وليرقى إلى التجريد عندها تصبح الطريقة عديمة الجدوى في تعلم الرياضيات.
وترى الباحثة أن التفكير االستقرائي يحقق هدفين هما:

 .0يساعد الطالب على التفكير بشكل معمق في المواضيع المطروحة.
 .7يزيد من فاعلية الطالب وايجابياته نحو التعلم.

وفي ضوء ما سبق ،تُعد مهارة االستقراء من المهارات الضرورية التي يمكن بها الوصول إلى تعميمات أو
قواعد تحكم الجزئيات البسيطة ،وعادة ما يقوم به المعلم من طرق علمية للوصول لتعميماته ونظرياته وقواعده
تكون من خالل مهارة االستقراء لتوصيلها إلى الطالب وذلك لتحقيق األهداف التعليمية المرجوة.

ثاني ا -مهارة االستنتاج:
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إن كل جزء من عملية التفكير التي تقوم بها يمكن أن يكون لها استنتاج ،وكل عمل تقوم به أو تفكر به
يجب أن يتبعه استنتاج محدد ،واذ لم تستطيع الوصول إلى هذا االستنتاج فإن تفكيرك يصبح مضيعة للوقت،
وينتهي بك المطاف دون إنجاز أي شيء ،فكل شخص ال يصل إلى استنتاج محدد يجب عليه أن يعترف بأنه

يضيع وقته ،وأنه غير قادر على معالجة المشكلة (حسين وفخرو.)94 :7117 ،

ويعرف عفانة ( )60 :0995مهارة االستنتاج بأنها" :تفكير منطقي قياسي يعتمد على االنتقال من القضايا

الكلية إلى القضايا الجزئية" ،كما يذكر أيضا أنه" :يمكن استخدام التفكير االستقرائي ثم التفكير االستنتاجي
بحيث يعتمد كل منهما على اآلخر في الوصول إلى الحقائق الرياضية المختلفة ،فقد يكون التفكير االستقرائي

أساساً أولياً للوصول إلى التعميمات الرياضية المطلوبة ثم االستعانة بالتفكير االستنتاجي في الوصول إلى
الجزئيات أو النتائج معتمداً أحدهما على اآلخر عند التفكير في المبادئ الرياضية المعروضة على المتعلم".

ويعرف أيضاً أبو الهيجا ( )096 :7110التفكير االستنتاجي بأنه" :هو أن يعطي الطالب حقيقة عامة أو

قانوناً عاماً ،ثم يدلل عليها الطالب بأمثلة تؤيدها" ،ويذكر أن من مميزات الطريقة االستنتاجية أنها:
 .0سهلة التنفيذ ألنها ال تحتاج إلى مجهود عقلي كبير.
 .7تصلح للمحاضرات.

 .6تشرك الطالب في تنفيذ المنهج.

ويشير أبو شمالة ( )719 :7116إلى أن التفكير االستنتاجي هو "عملية استدالل منطقي يستهدف

التوصل إلى استنتاج ما أو معرفة جديدة باالعتماد على فروض أو مقدمات موضوعية ومعلومات متوافرة ويأخذ

البرهان االستنتاجي شكل تركيب رمزي أو لغوي ،يضمن الجزء األول منه فرضاً أو أكثر يمهد الطريق للوصول
إلى استنتاج محتوم ،بمعنى أنه إذا كانت الفروض أو المعلومات الواردة في الجزء األول من التراكيب صادقة،

فالبد أن يكون االستنتاج الذي يليه في الجزء الثاني صادقاً.

كما وقد عرف كل من عبيد وعفانة ( )43 :7116التفكير االستنتاجي بأنه" :قدرة الفرد على األداء المعرفي

العقلي والذي يتمكن فيه الفرد من توظيف ما لديه من معلومات ثبت صدقها وصحتها للوصول إلى حلول

للمشكالت مع إمكانية تبريرها منطقياً سليماً مستخدماً في ذلك الحجج والبراهين".
وحدد أبو زينة ( )015 :0903مهارات االستنتاج في النقاط التالية:
 .0فهم القاعدة العامة أو القانون.

 .7فهم الحالة الخاصة أو المثال.
 .6إدراك العالقات بين القاعدة العامة والحالة الخاصة.
 .4تطبيق القاعدة العامة على الحالة الخاصة.

بناء على ما سبق ،تلخص الباحثة مهارة االستنتاج في أنه يمكن للطالب أن يستخدم مهارة االستنتاج

للوصول إلى الجزيئات البسيطة حول أي موضوع ،وبذلك يرتبط االستنتاج بكل من التحليل والتركيب للوصول

لجزيئيات القواعد والقوانين والتعميمات الرياضية.
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ثالثا -مهارة التفكير البصري المكاني:

أصبح التصور البصري المكاني واالهتمام به في العملية التعليمية أم اًر واقعياً خصوصاً في المرحلة

االبتدائية ،وتظهر أهميته من خالل التعبير عن المفاهيم المجردة بأشكال بصرية مما يساعد على فهم واستيعاب
هذه المفاهيم.

إذ تزداد الحاجة لتنمية التصور البصري المكاني لتواكب النمو العلمي والتكنولوجي التي تنمو من خالل

التغير السريع في المعرفة العلمية حيث تلخص غالباً في صورة أشكال بيانية ،رسوم توضيحية لمساعدة اآلخرين
لفهمها تحتاج إلى وجود قدرة بصرية عالية كما أنها أساسية لفهم الكثير من المفاهيم العلمية المجردة ،وقد

استطاع العلماء تخيل هذه المفاهيم المجردة من خالل تصورهم المجرد من خالل المفاهيم المجردة من خالل
تصورهم البصري لها (الشوبكي.)63 :7101 ،

ويعرف عفانة والجيش ( )726 :7110التفكير البصري المكاني بأنه" :القدرة على تصور المكان النسبي

لألشياء في الفراغ".

ويعرف معوض ( )27 :7110التصور البصري المكاني بأنه" :المعالجة العقلية لتصور شكل ،أو
كما ُ
إعادة ترتيب أجراء شيء ما ،ويقاس هذا العامل ،بأن يعرض على الطالب شيء مسطح على اليمين ،ويطلب
منه اختبار أي من البدائل التي على اليسار ،تشير إلى الشيء بعد ثني جوانبه ،أو أسطحه ،كما يقاس أيضاً من

خالل تقديم مجموعة من األشكال الهندسية ،ويطلب من التلميذ اختيا اًر واحداً من التجميعات التي تمثل تجميعاً

مناسباً لتلك األشياء.

ويعرفه عفانة ( )07 :7116بأنه" :قدرة عقلية مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسية البصرية ،حيث

يحدث هذا النوع من التفكير عندما يكون هناك تنسيق متبادل بين ما يراه المتعلم من أشكال ورسومات وعالقات،

وما يحدث من ربط ونتاجات معتمدة على الرؤية والرسوم المعروضة".

ويعرف جابر ( )000 :7116التفكير البصري المكاني بأنه" :رسم تقويمي للفكرة ،وللخرائط العقلية".

بينما ترى الباحثة أن التفكير البصري المكاني بأنه" :القدرة على تقدير حجم الشيء وشكله وتوجهه وأبعاده

اعتماداً على الهاديات البصرية ،بحيث يستطيع الفرد االجابة عن أسئلة محددة عن األشياء المجسمة عندما تقدم

له ممثلة بأشكال ثنائية البعد".

وقد حدد عبيد وعفانة ( )7116اعتماد التفكير البصري المكاني على عمليتين هما:

 .0االبصار :باستخدام حاسة البصر لتعريف وتحديد مكان االشياء وفهمها وتوجيه الفرد لما حوله في العالم
المحيط.

 .7التخيل :وهي عملية تكوين الصور الجديدة عن طريق تدوير واعادة استخدام الخبرات الماضية
والتخيالت العقلية ،وذلك في غياب المثيرات البصرية وحفظها في عين العقل فاإلبصار والتخيل هما

أ ساس العمليات المعرفية باستخدام مهارات خاصة في المخ تعتمد على ذاكرتنا للخبرة السابقة ،حيث
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يقوم جهاز االبصار (العين) والعقل بتحويل االشا ارت من العين إلى ثالثة مكونات وهي :النمذجة،
اللون ،الحركة.

ويمكن تفسير عملية التصور البصري المكاني عن طريق نظرية "كوسيالن"  Kosslynالتي تتناول

التراكيب العقلية المعرفية والعمليات المعرفية التي تقف خلف عمليات التصور البصري حيث تفترض هذه
النظرية أربع فئات من العمليات العقلية المعرفية للتصور هي:

 .0توليد التصور  :Image Generationبتكوين صياغات للتصور البصري اعتماداً على المعلومات
المختزنة في الذاكرة طويلة المدى.

 .7فحص التصور  :Image Inspectionيسمح التصور العقلي لإلجابة عن السؤال المشار حوله عن
طريق التحليل والمسح والمقارنة بصور ناقدة.

 .6تحويل التصور  :Image Transformationبتغيير التصور من صورة ذهنية إلى صورة أخرى
يصاحب كل منها تداعيات.

 .4االستفادة من التصور  :Utilization Imageبتوظيف التصور بما يعني استخدامه في عملية عقلية أو
تجهيز أو معالجة المعلومات(.مهدي . )34 : 7113،

مما سبق ،ترى الباحثة أن القدرة البصرية المكانية تتميز بأهميتها في المرحلة االبتدائية ،وهي مرحلة
التأسيس إذ تحظى بأهمية خاصة ،لكونها تساعد الطالب في تصورهم للمواقف التي تنطوي عليها مسائل
الرياضيات ،حيث تساعد على تقديم المفاهيم الهندسية.

أهمية تنمية مهارات التفكير الرياضي:

أكد إبراهيم ( )72 – 75 :7112على أن تنمية مهارات التفكير الرياضي يعد من أهم األدوار التي يهدف

التدريس االبداعي إل ى تحقيقها ،حيث يعد هذا النوع من التفكير سمة من سمات عصر العولمة ،بل من الممكن
أ ن ننعت هذا العصر بعصر التفكير الرياضي ،لما له من تأثير في ايجاد بيئة تعلم للرياضيات تساعد الطلبة
على االكتشاف ،واالبتكار ،وتقديم حلول ابداعية غير مألوفة.

وقد أشار "بيل" و"باراالرا" ( )Ball & Baralara, 2002: 107إلى أهمية التفكير الرياضي ،ودور المعلم

في تنمية مهاراته لدى الطلبة كما أ ن التفكير الرياضي له دور هام في العملية التعليمية؛ ألنه يزيد من دافعية

الطلبة لتعلمهم الرياضيات.

وترى الباحثة أن أهمية التفكير الرياضي تكمن في أنه يسهم في مساعدة الطالب على حل التمرينات

والمشكالت الرياضية وادراك العالقات وفهم أبعاد المشكلة أو التمرين الرياضي ،والبحث عن استراتيجيات حديثة
وذلك بهدف تنمية التفكير الرياضي لديهم.

وفي ضوء ما سبق ،فإن الباحثة سوف تتطرق إلى دور كل من المناهج ،والبيئة المدرسية والصفية ،والمعلم

في تنمية مهارات التفكير الرياضي ،وهي كالتالي:

 .1دور المناهج في تنمية مهارات التفكير الرياضي:
47

إن تنمية التفكير من أكثر القدرات العقلية القابلة للتطبيق إزاء المشكالت الحياتية التي يواجها المعلم في
الحاضر والمستقبل ،حيث إن تقديم المعارف والمعلومات للطالب من خالل محتوى المناهج ليس مهماً بقدر
كون محتوى المنهج من حيث المستوى والتنظيم وسيلة لتنمية مهارات التفكير لدى الطالب (عمار.)7 :7119 ،

ويؤكد (بدوي )04 :7110 ،على ضرورة تضمين التفكير الرياضي في مناهج الرياضيات بكل مكوناتها

انتهاءا بالتقويم مع توفير الفرص أمام التالميذ الكتساب وممارسة مهارات التفكير
بدءا من األهداف التعليمية و ً
ً
الرياضي.
وقد أشار نبهان ( )67 :7110إلى أن تركيز المناهج الدراسية يهتم بعملية التفكير وذلك بتفاوت المعين،

مستخدماً طرق واستراتيجيات مختلفة ،ولكن مناهج الرياضيات تعتبر وسطاً بين التفكير والقدرة على حل
المشكالت.

كما ذكر "الوكويسز" ( )Lewkowicz, 2001: 4أن مناهج الرياضيات يجب أن تركز على تنمية التفكير

الرياضي من خالل البحث عن المبادئ األساسية وحل المشكالت واكتشاف الصيغ الرياضية وايجاد االنماط
الرياضية وتنظيم البيانات إليجاد عالقات بينها.

ويؤكد المفتي ( )719 – 710 :0995على أن الرياضيات تعد وسطاً مالئماً لتنمية االبتكار لدى التالميذ

فيمكن إثراء مناهج الرياضيات بالعديد من المشكالت واألنشطة المتنوعة التي تعمل على تنمية أنواع مختلفة من
التفكير االبتكاري.

كما إن أهدافنا التربوية ،كأي نظام تربوي تركز على تنمية التفكير ،وأن من يستعرض أية فلسفة تربوية

يالحظ أنها تركز على تنمية مهارات المتعلم العقلية ،ولكن مع األسف فإن ما يجري في المدارس يركز على
أبسط هذه المهارات بصورة أساسية وهي الحفظ والتخزين واسترجاع المعلومات وناد اًر ما يركز على مهارات

التفكير األخرى (عبيدات وأبو السعيد.)015 :7117 ،

وترى الباحثة أن التفكير الرياضي بصفته مهارة تتطور بالتدريب والنمو العقلي وتراكم الخبرة لدى الطالب،

ولذا فهو ال يحدث من فراغ أو صدفة ،بل ال بد من خضوع الطالب إلى مواقف وأنشطة تربوية هادفة ومتعددة

منبثقة من المنهاج وتنمي لديه مهارات التفكير الرياضي ،ولهذا فإنه من الضرورة اتباع كافة الوسائل المتاحة
لذلك سواء بتطوير مناهج الرياضيات أو باتباع طرائق واستراتيجيات التدريس الحديثة.
 .2دور البيئة المدرسية والصفية في تنمية مهارات التفكير الرياضي:

إن عملية تنمية مهارات التفكير ليست عمالً سهالً يمكن تحقيقه في عدد من الحصص الدراسية ،فمهارات

التفكير ال تنمو تلقائياً بل هي بحاجة إلى تعليم منتظم وهادف باإلضافة إلى التدريب والمران ،فالممارسة
المستمرة لعمليات ومهارات التفكير تعمل على تنميتها (العيلة.)41 :7107 ،

ولذلك من أجل تنمية مهارات التفكير في المدرسة فنحن بحاجة لتوفير المناخ المناسب ووضع األهداف

التعليمية التي تدعم عمليات التفكير الرياضي ،فقد أشار حمادة ( )617 :7119إلى بعض الشروط الواجب
توافرها في البيئة التعليمية التي تشجع على التفكير الرياضي وهي:
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 .0تشجع الطالب على الحوار والمناقشة.
 .7أن يكون المحتوى مرتبط بحاجات وميول الطالب وقدراتهم.
 .6ممارسة األنشطة المختلفة والهادفة والمناسبة للطالب.

 .4إتاحة الفرصة أمام الطالب للعمل داخل مجموعات مع أقرانهم مع متابعة عمل كل طالب.

وترى الباحثة أنه من أجل تنمية مهارات التفكير الرياضي في المدرسة والغرفة الصفية يجب أن يستطيع

الطالب الوصول إلى مستوى متقدم من االستراتيجيات التدريسية المختلفة والوسائل التعليمية والبرامج المتنوعة

التي تساعد على تنمية تلك المهارات ،فإنه يجب التعاون بين كافة عناصر بيئة العملية التعليمية لتهيئة الجو
المناسب لتنميتها.

 .3دور المعلم في تنمية مهارات التفكير الرياضي:

أشار عفانة وآخرون ( )716 :7112إلى أن هناك مجموعة من المقترحات لدور المعلم في تنمية مهارات

التفكير الرياضي يجب أن تأخذ في عين االعتبار وهي:

 .0تنمية الفهم قبل المهارة :من المسلم به أن الطالب يتحسن أداؤه في إجراء مهارة ما إذا تحقق الفهم لما
يقوم به ،وهو في جميع األحوال أفضل من تصميم قواعد جامدة ،وتنفيذها آلياً دون فهم أو معنى.

 .7االبتعاد عن التدريب الروتيني :أن يوفر المعلم تمارين متنوعة بحيث تكون على نمط واحد وبحيث
تشجع على التفكير وتراعي الفروق الفردية.

 .6أصالة التفكير :يجب أن يشجع المعلم الطلبة على التفكير بحلول جديدة ،وابتكار طرق خاصة بهم،
ويجبرهم على الحل بطريقة بعينها ،وان بناء المهارة يجب أن يفسح الطريق لمسارات متعددة في التفكير.

 .4أن يتم التدريب على الحلول واالجراءات الصائبة وليس الخاطئة وهذا يلزم تتبع أخطاء الطلبة والعمل
على عالجها أول بأول.

 .5أن يتم تفريد التدريب حسب قدرات الطالب واستعداداتهم والعمل على مراعاة االحتياجات الفردية.
 .3أن يتم التدريب على فترات موزعة بال اسراف.

 .2يجب أال يكون التدريب عقاباً بل تحسيناً وتطوي اًر.

 .0إثارة الحماس والدافعية للتعلم من خالل التشجيع والتنوع والدعم النفسي والتوجيه السليم.

وترى الباحثة أن دور المعلم في تنمية مهارات التفكير الرياضي يكمن في تدريب الطالب على عملية

التفكير فالتفكير أداة يمكن تطويرها لديه وتدريبه على استخدامها ورفع مستوى أدائه باستخدامها إلى أن ترقى إلى

مستوى المهارة ،ثم تصل إلى مستوى اآللية ،فإنه بذلك يتحقق الهدف من تنمية تلك المهارات لديهم.
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المبحث الثالث :التحصيل الدراسي.
مدخل عام:

يعتبر التحصيل الدراسي في الرياضيات مصدر قلق المختصين في تدريسها مما جعل التنافس العالمي

لرفع مستوى التحصيل يأخذ شكالً ممي اًز وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها و ازرة التربية والتعليم العالي لتدريب

المعلمين وتأهيلهم على رفع مستوى التحصيل لدى طالبهم إال أنهم بحاجة إلى رفع المستوى التحصيلي لديهم
خصوصاً في الوقت الحالي ،فهو أحد الجوانب الهامة في النشاط العقلي الذي يقوم به الطالب والذي يظهر فيه

أثر التفوق الدراسي ،فهو عمل مستمر يستخدمه المعلم لتقدير مدى تحقيق األهداف التعليمية المرجوة.

مفهوم التحصيل الدراسي:

هناك العديد من التعريفات للتحصيل الدراسي في الرياضيات ،فقد اختلف الباحثون التربويون في تعريفاتهم

فمنهم من عرفه بأنه " :هو ما يستطيع الطالب اكتسابه من خالل ما يمر به من خبرات في الرياضيات تقدمها

المدرسة على شكل أنشطة متكاملة متعددة" (عفانة. )7107 ،

ويمكن تعريفه على أنه" :مجموعة من المهارات التي يكتسبها الطالب بعد مروره بخبرة تربوية معينة"

(الخطيب.)7119 ،

كما ويذكر "ريفيكن"  )Rivkin, 2010):أن التحصيل الدراسي هو ما يستطيع الطالب القيام به فعلياً بعد انهاء

دراسة برنامج ما ،أ و منهج معين ،ويتضمن هذا المفهوم الكفاية والمعرفة التي اكتسبها الطالب بعد تخرجه نتيجة
لدراسته مجموعة من المناهج والمواد الدراسية المختلفة.

ويعرفه سمارة والعاليلي ( )57 :7110بأنه" :المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة

لدراسة موضوع أو وحدة دراسية محددة.

ويعرف خطاب ( )710 :7113التحصيل الدراسي بأنه" :هو النتيجة التي يتحصل عليها الطالب من

خالل دراسته في السنوات السابقة ،أي مجموع الخبرات والمعلومات التي حصل عليها الطالب".

كما عرفه اللقاني والجمل ( )04 :7116بأنه" :مدى استيعاب الطالب في االختبارات التحصيلية المعدة

لهذا الغرض".

ويعرفه عالم ( )615 :7111بأنه" :درجة االكتساب التي يحققها فرد لتحقيق مستوى النجاح الذي يحرزه أو

يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي أو تدريب معين".

ويعرفه علي ( )22 :7111بأنه" :مجموعة من المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة

لدراسة موضوع أو مقرر دراسي معين".

كما ويعرف أحمد والم ارعي ( )2 :7111التحصيل الدراسي بأنه" :االنجاز التحصيلي للطالب في مادة

در بالدرجات طبقاً لالمتحانات المحلية التي تجريها المدرسة آخر العام،
دراسية ما أو مجموعة المواد الدراسية مق ًا

أو نهاية فصل دراسي".
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وتلخص الباحثة تعريفات التحصيل الدراسي في النقاط التالية:
 هو مجموع الخبرات والمعلومات السابقة التي حصل عليها الطالب خالل المراحل الدراسية السابقة. هو درجة االكتساب التي يحققها الطالب لتحقيق مستوى النجاح المطلوب منه في مادة دراسية أو مجالتعليمي أو تدريب معين.

 -مدى استيعاب الطالب في االختبارات التحصيلية التي تُعطي له خالل الفصل الدراسي أو نهايته.

أنواع التحصيل الدراسي:

المعرفة اإلجرائية والمعرفة المفاهيمية:

إن الطرق التقليدية لتعليم الرياضيات تركز على الجانب اإلجرائي دون التركيز على البنية المفاهيمية ،وقد

يعود السبب في ذلك إلى المدرس الذي يوجه تركيز طلبته في الغالب إلي إجراء العمليات الحسابية دون التركيز

على الفهم وهذا بدوره يؤدي إلى خلل في التوازن بين اإلجراءات والمفاهيم والذي يفترض أن يبنى عليه تعليم

الرياضيات ،وقد يعزى هذا لعدم امتالك معلمي الرياضيات وطلبتهم الفهم الكافي لطبيعة المعرفة الرياضية
وبنيتها ،وهذا ما أكدته نتائج البحوث والدراسات التي أجريت بهذا الشأن ،فقد وجدت بعض الدراسات أن طلبة

المدارس يتعاملون مع المحتوى الرياضي في الغالب كمعرفة إجرائية دون التركيز على المعرفة المفاهيمية ،وهذا
يعني أن طلبة المدارس يصلون إلى المرحلة الجامعية وبقليل من الخبرة المفاهيمية (خصاونة وبركات.)7112 ،

يتكون المحتوى الرياضي من جزأين :المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية وتعد معرفة المعلم بالمحتوى

الرياضي بجزأيه؛ المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية من األمور األساسية لتعليم هذا المحتوى ،ألن معرفة
المعلم هذه ستنعكس آثارها بالتأكيد على معرفة طلبته ( Davis and Thipkong , 1991, Bec;er and
)Lin, .2005 ,Cheng-yaa.,2013

إن تعلم المعرفة الرياضية بصورة عامة ،واألعداد بصورة خاصة يساعد الفرد على التكيف مع البيئة إذا

ضمن هذا التعلم الموازنة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية.

وتتضمن المعرفة المفاهيمية العالقات التي تجعل أجزاء المعرفة الرياضية جميعها بما تتضمنه من حقائق

وتعميمات ومبادئ وقوانين وقواعد رياضية ترتبط فيما بينها بشبكة من الروابط الوثيقة الصلة ( Groth and

)Bergner, 2006

كما تتضمن المعرفة المفاهيمية إنتاج األمثلة والالأمثلة للمفاهيم الرياضة ،واستخدام األشكال والرسومات

أيضا نمذجة المفاهيم وترجمتها إلى دالالت وأفكار تفسر النظام
للتعبير عنها ،وتشمل المعرفة المفاهيمية
ً
الرياضي باستخدام الرموز والجمل والعالقات الالزمة للتواصل الرياضي ،وكذلك تتضمن إدراك التكامل والترابط
بين المفاهيم الرئيسة والفرعية ،وتحديد المبادئ والقوانين والقواعد المرتبطة بالمفاهيم الرياضية وتفسير العالقات

الكائنة بينها (.)Zulnaidi and Zakaria, 2010

أما المعرفة اإلجرائية فتتكون من جزأين :يتضمن الجزء األول اللغة والتعبيرات التي تمثل النظام الرياضي،

ويتضمن الثاني الخوارزميات أو القواعد التي تنفذ من خاللها جميع المهمات الرياضية ( Groth and
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 .)Bergner, 2006وتستخدم الخوارزميات للتعبير عن األفكار والمفاهيم الرياضية ،وادراك العالقات بين األداء
الكتابي والذهني لها ،وكذلك ربط العمليات واإلجراءات الرياضية بالمواقف الحياتية ،وتوظيفها في مجاالت
الرياضيات بشكل مترابط ومتسلسل ومنطقي مع تقدير مدى معقولية اإلجراءات المستخدمة لحل المسائل
الرياضية (.)Zulnaidi and Zakaria, 2010
تعريف حل المشكالت:

مستخدما المعلومات والمهارات التي اكتسبها سابقًا
حل المشكلة هي الطريقة التي يستخدمها الفرد
ً
لمواجهة متطلبات الموقف الجديد ،وعليه أن يعيد تنظيم ما تعمه سابقا ويطبقه على الموقف الجديد الذي
يواجهه ،أما طريقة حل المشكالت فهي من الطرق التي انبثقت من مفهوم المنهج الحديث والتي تعترضهم ،وهى

من الطرق التي تشجع على البحث والتساؤل والتجريب ،وطريقة حل المشكالت تتطلب القدرة على التحليل

والتركيب لعناصر الموقف الذي يواجهه الفرد (أبو زينة ،)703 :7116 ،و(عبد الحميد وآخرون:7115 ،

)024؛ (الهويدي.)095 :7113 ،

أهمية حل المشكالت:

إن القدرة على حل المشكالت تعتبر مطلب أساسي في حياة الفرد؛ ألن الكثير من مواقف الحياة اليومية
تتطلب حل المشكالت ،ويعتبر حل المشكالت أكثر أشكال السلوك اإلنساني تعقيدا وأهمية ،ويتعلم الطالب حل
المشكالت ليصبحوا قادرين على اتخاذ الق اررات السلمية في حياتهم ،فلو كانت الحياة التي سيواجهها األفراد ذات

طبيعة ثابتة ،لما اتخاذ الق اررات السليمة في حياتهم ،فلو كانت الحياة متغيرة ومعقدة ،وكل ما نستطيع أن نتنبأ به
هو أنها لن تكون على ما هي عليه اآلن ،في عالم كهذا ،حيث تغدو مقدرة الفرد على التكيف وحل المشكالت

أم ار بالغ األهمية (أبو زينة )705 :7116 ،وتتأكد أهمية استراتيجية حل المشكالت في هذا الزمن الذي تعقدت
فيه األمور  ،وأصبحت المشاكل التعليمية والتعلمية تحيط بالطالب هذه االستراتيجية ومستوياتها المختلفة من أجل
تحصيل المعرفة الحقيقية والتعامل بتوازن ،واتخاذ الق اررات السليمة فيما يواجه الطالب من مشاكل ،ومع هذا كما

يشير األمين ( )746 :7110فإن حل المشكالت موضوع قديم ،وليس بالموضوع الجديد ،فالعالم جون ديوي
يربط التفكير المنتج بالطريقة العلمية المطبقة في حل المشكالت اإلنسانية الممتدة من المشكالت البسيطة للحياة

اليومية إلى المشكالت االجتماعية المعقدة والمشكالت المجردة ،ويأتي حل المشكالت كأعلى نوع من أنواع
التعلم عند جانييه ،وكذلك فإن حل المشكالت يعتبر مبدأ برونر الشهير ،الذي ينص على أن المهم في عملية
التعلم ليس النتيجة المكتشفة؛ بل إن األهم سلسلة العمليات المؤدية إلى هذه النتيجة ،أما وليم فيؤكد على أن أحد

عوامل التعليم الجيد ،هو إلمام المدرسين بكيفية تفكير الطالب عندما يواجهون مشكالت غير مألوفة لديهم؛
ولذلك بدأ الرأي العام في اآلونة األخيرة يتفق على أن حل المشكالت ينبغي أن يكون هو الهدف األساسي

لتدريس الرياضيات.

وترى الباحثة أن التحصيل الدراسي يعتبر أحد الجوانب الهامة في النشاط العقلي الذي يقوم به الطالب في

ضوء تحديد المستوى التعليمي لديه ،ومحدداً تقديره واحترامه من طرف المحيطين به ،وهو يعتمد بالدرجة األولى
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على قدرات الطالب وما لديه من خبرة ومهارة وتدريب ،ويقاس بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في
االختبارات.

شروط التحصيل الدراسي:

صنف المليجي ( )7114شروط التحصيل الدراسي في اآلتي:

 .0شرط التكرار :إن االنسان يحتاج إلى التكرار لتعلم الخبرات والمعلومات فلكي يستطيع االنسان أن يحفظ

قانون في الرياضيات البد من تك ارره عدة مرات.

 .7شرط االهتمام :تتوقف القدرة على االنتباه على النشاط الذي يبذله المتعلم على مدى اهتمامه بما يدرس
حيث يستطيع المتعلم االحتفاظ بالمعلومات التي يتعلمها وتستقر عناصرها في تنظيم معين.

 .6شرط فترات الراحة وتنوع المواد :في حالة دراسة مادتين أو أكثر في يوم واحد بينت نتائج التجارب

أهمية فترة الراحة عقب دراسة كل مادة من أجل تثبيتها واالحتفاظ بها فالطالب يجب أن يراعي اختيار

مادتين مختلفتين في المعنى المحتوى والشكل ،فكلما زاد التشابه بين المادتين المدروستين بطريقة متعاقبة

كلما زادت درجة تداخلها ،أي طمس إحداهما لألخرى ،وكلما اختلفت المادتان قلت درجة التداخل بينهما

وبالتالي أصبحت أقل عرضة للنسيان.

وترى الباحثة أن من أفضل شروط التحصيل الجيد وهو الذي يقوم على النشاط الذاتي إذ يجيب الطالب

على أسئلة تتصل بموضوع الدرس وأن يشرح الدرس لغيره أو يناقشه مع نفسه أو يلخص الدرس بأسلوبه الخاص

كما أن إرادة الطالب لها تأثير كبير ،ألنه عندما يتعمد التحصيل يركز انتباهه فيدرك المعاني والعالقات القائمة

لموضوع الدرس ،ويستوعبها ويحفظها ويدركها(المليجي .)7114،

أهمية التحصيل الدراسي:

تعد المرحلة االبتدائية على وجه التحديد من أهم المراحل التعليمية ،بل وأخطرها على االطالق؛ ألنها

تساهم مساهمة فعالة في بناء شخصية الطالب في تلك المرحلة المهمة من حياته ،كما تمد الطالب باألساسيات

الضرورية الالزمة الستمرارهم في المراحل التعلمية التالية ،وتتسم الفصول الدراسية في مرحلة التعليم االبتدائي
بسمة غالبة ال يكاد يختلف عليها في مجال التربية وهي وجود ظاهرة الفروق الفردية بين المتعلمين والتي تعد
من أهم التحديات التي تواجه المعلمين في تلك المرحلة ،وهذه الظاهرة مؤداها وجود ظاهرة الفروق الفردية في
كافة الجوانب لدى الطالب في أية مرحلة من مراحل التعليم وال سيما مرحلة التعليم االبتدائي ،ويؤدي عدم

مراعاة تلك الظاهرة إ لى وجود تباين في مستوى تحصيل الطالب في تلك المرحلة ،فنجد الطالب مرتفعي
التحصيل ،والطالب متوسطي التحصيل ،وكذلك الطالب متدني التحصيل (بلطية ومتولي.)0999 ،

ومن خالل ما سبق يمكن القول أن التحصيل الدراسي يعد من أهم ما يميز الطالب عن غيره من الطالب،

فمن خالله يمكن أن يعرف مدى تقدم الطالب ،واكتسابه للمفاهيم والتعليمات والمهارات ،وبالتالي نستطيع من

خالله اصدار حكم على الطالب من حيث نجاحة أو رسوبه ،وانتقاله من صف آلخر ،ومن مرحلة ألخرى.
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خصائص التحصيل الدراسي:

يكون التحصيل الدراسي غالباً أكاديمي ،ونظري ،وعلمي ،حيث يتمحور حول المعارف والمميزات التي
تجسدها المواد الدراسية المختلفة والتربية المدرسية عامة كالعلوم والرياضيات والجغرافيا والتاريخ ،إذ يتصف
التحصيل الدراسي بخصائص متنوعة وهي كما يذكرها مزيود ( )004 :7119تتمثل في النقاط التالية:
 .0يمتاز التحصيل الدراسي بأنه محتوى منهاج مادة معينة أو مجموعة مواد لكل واحدة معارف خاصة بها.
 .7يظهر التحصيل الدراسي عادة عبر االجابات عن االمتحانات الفصلية الدراسية الكتابية والشفوية
واألدائية.
 .6التحصيل الدراسي يعتني بالتحصيل السائد لدى أغلبية التالميذ العاديين داخل الصف ،وال يهتم بالميزات
الخاصة.
 .4التحصيل الدراسي أسلوب جماعي يقوم على توظيف امتحانات وأساليب ومعايير جماعية موحدة في
اصدار األحكام التقويمية.

تعقيب عام على اإلطار النظري:

أمكن من األدب التربوي المتعلق بمتغيرات الد ارسة :استراتيجية البطاقات
حاولت الباحثة أن تتطلع على ما
ّ
المروحية وهي من استراتيجيات التعلم التعاوني وأيضاً مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي في
الرياضيات ،وأن أهم ما جاء في هذا الفصل استراتيجية البطاقات المروحية حيث لخص :التعلم التعاوني،
أهداف التعلم التعاوني ،خطوات تنفيذ التعلم التعاوني ،خصائص التعلم التعاوني ،مميزات التعلم التعاوني،
استراتيجية البطاقات المروحية ،خطوات تنفيذ استراتيجية البطاقات المروحية ،ومميزات استراتيجية البطاقات
المروحية.
هذا وقد استعرضت الباحثة التفكير الرياضي من حيث :مفهوم التفكير ،خصائص التفكير الجيد ،مستويات
التفكير ،العالقة بين التفكير والتدريس الصفي ،أهمية اكتساب الطالب والمعلمين لمهارات التفكير ،أدوات
التفكير ،العمليات العقلية في التفكير ،مفهوم التفكير الرياضي ،مهارات التفكير الرياضي وهي( :مهارة االستقراء،
ومهارة االستنتاج ،ومهارة التصور المكاني البصري) ،أهمية تنمية مهارات التفكير الرياضي ،ودور كل من
المناهج والبيئة المدرسية والصفية والمعلم في تنمية مهارات التفكير الرياضي ،كما وتناولت الباحثة أيضاً
التحصيل الدراسي من حيث :مفهوم التحصيل الدراسي ،أنواع التحصيل الدراسي ،شروط التحصيل الدراسي،
أهمية التحصيل الدراسي ،وخصائص التحصيل الدراسي.
كما تميزت مناهج الرياضيات التربوية بمهارات التفكير الرياضي والتي يحتاج إليها الطالب لحل المشكالت
غنية بتلك المهارات والتي قد تساعد على تحسين قدرة
الرياضية ،لذا يتوجب على المناهج التربوية أن تكون ّ
الطالب على التحصيل الدراسي لديهم ،وذلك من خالل تنمية مهارات التفكير الرياضي.
لذا ترى الباحثة أنه يمكن تدريب المعلم والطلبة على استراتيجية البطاقات المروحية والتي تضمنتها
استراتيجية التعلم التعاوني ،إذ أنها تواكب التطور المعرفي الهائل في المواد األساسية كمادة الرياضيات وتحولها
من مادة نظرية مجردة إلى مادة عملية حسية وذلك في سبيل تطوير وتحسين العملية التعليمة التربوية.
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الفــصـــل الرابــع

إجـــــــــــــراءات الدراسة
منهــــــــــج الــــــدراســــة
مجتمــــــع الــــــدراســــة
عينــــــــــة الــــــــدراســــــة
أدوات الــــــــــدراســـــــــة
خطــــــــــوات الدراســــــة
المعالجة االحصائيــــة
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الفصل الرابع

إجراءات الدراسة
عرضا للطريقة واإلجراءات التي قامت بها الباحثة من أجل اإلجابة عن تساؤالت
يتضمن هذا الفصل
ً
الدراسة ،وقد اشتمل على منهج الدراسة ،مجتمع وعينة الدراسة ،وأدوات الدراسة وكيفية إعدادها وبناءها ،وذلك
للتأكد من الصدق والثبات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة ،بهدف الوصول إلى نتائج الدراسة وتحليلها،

وفيما يلي عرضاً تفصيلياً لتلك اإلجراءات:

منهج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنهج :المنهج شبه التجريبي القائم على التصميم التجريبي للمجموعتين :المجموعة

الضابطة والمجموعة التجريبية مع اختبار (قبلي -بعدي) ،وذلك لقياس أثر استخدام البطاقات المروحية في

تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع األساسي في قطاع غزة.

مجتمع الدراسة:

يتمثل المجتمع األصلي للدراسة من جميع طالب وطالبات الصف الرابع األساسي من المرحلة األساسية

الدنيا ،والذين بلغ عددهم ( )02105طالباً وطالبة في المدارس التابعة لو ازرة التربية والتعليم العالي ووكالة الغوث

الدولية ،وذلك في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ( )7102-7103م.

عينة الدراسة:

تمثلت عينة الدراسة من ( )27طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي من مدرسة عبسان الكبيرة بنات

تم
"أ" التابعة لمدارس و ازرة التربية والتعليم العالي بعبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة ،حيث ّ
هن بطريقة عشوائية قصدية ،إذ تكونت عينة الدراسة من مجموعتين :المجموعة التجريبية والتي بلغ
اختيار ّ

عددها ( )63طالبة وقد تم تدريسهم بطريقة البطاقات المروحية  ،والمجموعة الضابطة والتي بلغ عددها ()63

طالبة وقد تم تدريسهم بالطريقة العادية ،وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام ( )7102-7103م.

أدوات الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة التي تتمثل في التعرف إلى أثر استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات

التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع األساسي في قطاع غزة ،لذلك قامت الباحثة
بإعداد:

 قائمة مهارات التفكير الرياضي في موضوعات "الهندسة والقياس".
 اختبار مهارات التفكير الرياضي.

 اختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات.

أوالا :قائمة مهارات التفكير الرياضي في موضوعات "الهندسة والقياس".

قامت الباحثة بإعداد مهارات التفكير الرياضي في موضوعات الهندسة االقليدية (وحدات القياس واألشكال

الهندسية والمساحات) متبعة الخطوات التالية:
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 .0االطالع على كافة أدوات الدراسات السابقة التي تناولت مهارات التفكير الرياضي في موضوعات
الرياضيات بشكل عام ،وموضوعات الهندسة االقليدية بشكل خاص.

 .7قامت الباحثة بحصر مهارات التفكير الرياضي في موضوعات الهندسة االقليدية (وحدة الهندسة
والقياس) ،والبالغ عددها ( )0مهارات تتمثل في:

 مهارة التعبير بالرموز. -مهارة التخمين.

 مهارة البرهان الرياضي. -مهارة النمذجة.

 مهارة حل المسألة. مهارة التفكير البصري المكاني. -مهارة االستقراء.

 -مهارة االستنتاج.

ومن خالل ورشة العمل التي قامت بها الباحثة مع الخبراء والمختصين بمجال مناهج وأساليب تدريس

الرياضيات ،والتي تم عرض القائمة عليهم انظر إلى الملحق رقم ( ، )6وذلك بهدف التأكد من:
 -الصياغة اللغوية للمهارات.

 مدى مالءمة هذه المهارات لموضوعات الهندسة االقليدية (وحدة القياس والهندسة). -تعديل أو حذف أو دمج أي من هذه المهارات.

وفي ضوء آراء ومالحظات السادة الخبراء والمختصين ،قامت الباحثة بحذف خمسة من هذه المهارات

وهي( :مهارة التعبير بالرموز ،مهارة التخمين ،مهارة البرهان الرياضي ،مهارة النمذجة ،مهارة حل المسألة)،
ليصبح عدد المهارات ثالث مهارات تتناسب مع موضوعات وحدة الهندسة والقياس ،ومع عينة الدراسة الحالية
وهن طالبات الصف الرابع األساسي ،وتتمثل هذه المهارات في:
ّ
 مهارة االستقراء. -مهارة االستنتاج.

 -مهارة التصور المكاني البصري.

ثانيا :اختبار مهارات التفكير الرياضي.

والذي هدفت الباحثة من خالله تحديد مستوى امتالك طالبات الصف الرابع األساسي لبعض مهارات

التفكير الرياضي في وحدة الهندسة والقياس في مبحث الرياضيات "الجزء الثاني".
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خطوات بناء اختبار مهارات التفكير الرياضي:
قامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي والبحوث والدراسات التربوية المتعلقة بالرياضيات ،ومرحلة
التعليم األساسي بشكل عام ،وموضوعات الهندسة والقياس بشكل خاص ،هادفة من ذلك التعرف إلى األدوات

التي استخدمت ،من أجل االستفادة منها في بناء اختبار مهارات التفكير الرياضي.

 .1تحديد الهدف العام من االختبار:

قامت الباحثة بإعداد اختبار لمهارات التفكير الرياضي ،وذلك لتحديد مستوى امتالك طالبات الصف الرابع
األساسي (عينة الدراسة) لبعض مهارات التفكير الرياضي والمتمثلة في (مهارة التصور المكاني البصري ،مهارة

االستقراء ،مهارة االستنتاج) في موضوعات وحدة "الهندسة والقياس".
 .2تحديد المهارات األساسية التي يقيسها االختبار:

تم وضع أبعاد االختبار ،بحيث يدور حول مهارات التفكير الرياضي ،وهي ثالثة مهارات حددتها الباحثة
ّ
كما يلي( :االستقراء ،االستنتاج ،التصور المكاني البصري) ،وذلك بناء على ورشة العمل التي قامت بها
الباحثة مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال مناهج وأساليب الرياضيات ،والجدول ( )0يوضح ذلك:
جدول ()1

توزيع فقرات االختبار على بعض مهارات التفكير الرياضي.
المهارة

عدد الفقرات

أرقام الفقرات

االستقراء

2

2 ،3 ،5 ،4 ،6 ،7 ،0

االستنتاج

2

04 ،06 ،07 ،00 ،01 ،9 ،0

التصور المكاني البصري

3

71 ،09 ،00 ،02 ،03 ،05
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العدد الكلي

 .3صياغة مفردات االختبار:
استخدمت الباحثة نمط أسئلة اختيار من متعدد ألربعة بدائل في كتابة المفردات ،حيث أنها أنسب األسئلة
لتقويم كثير من األهداف التعليمية الموضوعية ،وقد روعي عند صياغة مفردات االختبار ما يلي:
 -شاملة لألهداف التربوية المراد قياسها.

 سليمة لغوياً ومناسبة لمستوى عينة الدراسة. مناسبة األسئلة لمهارات التفكير الرياضي. -وضوح األسئلة والمطلوب من كل سؤال.

 .4تعليمات االختبار:

تم صياغة تعليمات االختبار واعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار ،وقد تم توضيح الهدف من

االختبار ،وكيفية اإلجابة على فقراته ،وقد روعي السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات ،وأخي اًر طبق
االختبار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية من الطالبات ،وذلك لحساب صدقة وثباته.
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 .5تحكيم االختبار:
قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية-المناهج
وأساليب تدريس الرياضيات ،ومعلمي الرياضيات ذوي الخبرة ،وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم ،حول اختبار

تم استبعاد ثالثة أسئلة من
مهارات التفكير الرياضي في صورته األولية ،حيث يتكون من ( )76سؤاالً ،حيث ّ
الصورة النهائية لهذا االختبار.

 .6تصحيح االختبار:

قامت الباحثة بتصحيح االختبار بعد تطبيقه على عينة الدراسة االستطالعية ،حيث كانت الدرجة الكلية

للدرجات التي حصلت عليها طالبات الصف الرابع األساسي محصورة بين ( )71-1درجة ،حيث يتكون
تم رصد ( )3درجات لتحديد مهارة االستقراء،
االختبار من ( )71سؤاالً ،وكل سؤال عليه درجة واحدة فقط ،حيث ّ
و( )2درجات لتحديد مهارة االستنتاج ،و( )3درجات لتحديد مهارة التصور المكاني البصري ،كما قامت الباحثة
بتصحيح األوراق ،وأعيدت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد من الدرجات قبل تحليلها ،ورتبت أوراق اإلجابة

ترتيباً تنازلياً ،وتم رصد الدرجات الخام لعينة الدراسة.
 .7صدق االختبار:

ويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعالً ،واقتصرت الباحثة على صدق المحكمين كأحد أنواع

الصدق وهو يفي بالغرض.
 صدق المحكمين:

تم عرضه على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص في التربية-
بعد إعداد االختبار في صورته األولية ّ
المناهج وأساليب تدريس الرياضيات ومشرفي ومعلمي الرياضيات ،حيث طُلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم
حول الفقرات وشموليتها ،ومالءمتها ألهداف ومحتوى الدراسة ،وسالمة اللغة ووضوح تعليمات االختبار ،وقد بلغ

عددهم ( )2ملحق (.)6
 .8تجريب االختبار:

تم تجريب االختبار عل عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )63طالبة من غير العينة األصلية للدراسة،
ّ
وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 .0حساب معامالت السهولة والتمييز.
 .7حساب ثبات االختبار.

 .0حساب معامالت التمييز والسهولة لفقرات اختبار مهارات التفكير الرياضي:

أوالا :معامل التمييز:

ويقصد به" :قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة الضعاف" ،ولقد تم ترتيب درجات

الطلبة تناز ًليا بحسب عالماتهم في االختبار ،وأخذ ( )%72من عدد الطالبات 01 = )63 × %72( ،طالبات
كمجموعة عليا ،و 01طالبات كمجموعة دنيا.
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تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة التالية:
ّ
معامل التمييز =

ع ص

د)ص(

ن

ع (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
د (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
ن= عدد التالميذ في إحدى الفئتين.

تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،والجدول ( )7يوضح ذلك:
وبتطبيق المعادلة السابقة ّ
جدول ()2

معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الرياضي.
معامل التمييز
م
معامل التمييز
م
11
1
0.40
0.30
12
2
0.27
0.20
 13
3
0.20
0.45
4

0.55

14

0.64

5

0.55

 15

0.40

6

0.50

16

0.73

7

0.30

17

0.64

8

0.20

 18

0.73

9

0.60

19

0.60

 11

0.73

21

0.30
0.47

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار تتراوح بين ( 1371و ،)1326وقد بلغ
متوسط التمييز الكلي ( )1342ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من ( ،)1371وبذلك أبقت الباحثة

على جميع فقرات اختبار مهارات التفكير الرياضي.

ثاني ا :معامل السهولة:

يقصد به" :النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من االختبار إجابة صحيحة من

المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا" ،ويحسب بالمعادلة اآلتية:
معامل السهولة =

ص ع

ص د

حيث أن:

ع (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
د (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
ن= عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا.
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وبذلك فإن معامل السهولة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة السهولة تكون الفقرة أسهل ،والعكس
صحيح ،وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار ،والجدول ( )6يوضح

ذلك:

جدول ()3
معامالت السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الرياضي.
معامل السهولة
م.
معامل السهولة
م.
11
1
0.45
0.45
12
2
0.40
0.30
 13
3
0.25
0.40
4

0.36

14

0.40

5

0.40

 15

0.40

6

0.25

16

0.50

7

0.45

17

0.25

8

0.30

18

0.25

9

0.25

19

0.30

 11

0.40

21

0.25
0.35

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت السهولة تتراوح بين ( 1375و )1351وكان متوسط معامل

السهولة الكلي ( ،)1365وبهذه النتائج تبقى الباحثة على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى درجة
سهولة الفقرات ،حيث كانت معامالت السهولة  1371فأكثر و 1301فأقل.
 .2حساب ثبات االختبار:

ويقصد به" :الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف ويحسب
معامل الثبات بطرق عديدة" ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية وكودر ريتشارد -

سون  70على النحو التالي:

أوال :طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية ( )63طالبة لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث
ّ
قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لالختبار ،وذلك بحساب

معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون.
الثبات المعدل =

والجدول ( )4يوضح معامالت ثبات االختبار:
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جدول ()4

معامالت ثبات اختبار مهارات التفكير الرياضي.
معامل الثبات بعد التعديل
االرتباط قبل التعديل
عدد األسئلة
 10875
 10814
 21

االختبار الكلي

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.875وهذا يدل على أن اختبار مهارات التفكير
الرياضي يتمتع بدرجة قوية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
ثانيا :طريقة كودر – ريتشارد سون :21

استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد ثبات االختبار ،حيث حصلت على قيمة

معامل كودر -ريتشارد سون  70للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية:
ر= -1 21
حيث أن :م :المتوسط

ك :عدد الفقرات

م ك م
كع

ع :7التباين

والجدول ( )5يوضح ذلك:
جدول ()5

عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون  21الختبار مهارات التفكير الرياضي.
2
معامل كودر ريتشارد سون 22
م
ع
ك
االختبار الكلي
 10857
805
 507
 21

يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر -ريتشارد سون  70لالختبار ككل كانت ( )13052وهي قيمة

قوية تطمئن الباحثة إلى تطبيق اختبار مهارات التفكير الرياضي على عينة الدراسة.

ومما سبق ،تأكدت الباحثة من صدق وثبات اختبار مهارات التفكير الرياضي ،وأصبح االختبار في صورته

النهائية ( )71سؤاالً ،انظر ملحق (.)5
ثالث ا :اختبار التحصيل الدراسي.

ذهبت الباحثة إلى االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ،وذلك بهدف االستفادة منها في وضع

اختبار ألبعاد التحصيل الدراسي في الرياضيات خصوصاً في الهندسة والقياس ،ومن أجل تحقيق هذا الهدف،
اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

 .1تحديد الهدف العام من االختبار:
قامت الباحثة بإعداد اختبار للتحصيل الدراسي ،وذلك لتحديد مستوى امتالك طالبات الصف الرابع

األساسي (عينة الدراسة) لبعض أبعاد التحصيل الدراسي والمتمثلة في (المعرفة المفاهيمية ،المعرفة اإلجرائية،

حل المشكالت) في موضوعات وحدة "الهندسة والقياس".

 .2بناء جدول مواصفات االختبار:
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قامت الباحثة ببناء جدول المواصفات لالختبار التحصيلي في الرياضيات في وحدة "الهندسة والقياس"،
والجدول ( )3يوضح ذلك:
جدول ()6

جدول المواصفات لالختبار التحصيلي في الرياضيات لوحدة "الهندسة والقياس".
عدد األسئلة
المعرفة المفاهيمية المعرفة االجرائية حل المشكالت
األهداف
%15
%45
%40
الموضوعات
المربع والمستقيم
وخصائصهما
%40
محيط المربع
%10
محيط المستطيل
%10
التحويل بين
وحدات
القياس%30
حجم متوازي
المستطيالت %10
عدد األسئلة

3

4

1

8

1

1

_

2

1

1

_

2

2

3

1

6

1

1

_

2

8

10

2

20

 .3تحديد األبعاد األساسية لالختبار:
تم وضع أبعاد االختبار ،بحيث يدور حول التحصيل الدراسي في الرياضيات ،وهي ثالثة أبعاد حددتها
ّ
الباحثة كما يلي( :المعرفة المفاهيمية ،المعرفة اإلجرائية ،حل المشكالت) حيث تم توزيعها على فقرات االختبار،
والجدول ( )2يوضح ذلك:

جدول ()7
توزيع فقرات االختبار على أبعاد التحصيل الدراسي في الرياضيات.
األبعاد

عدد الفقرات

الفقرات

المعرفة المفاهيمية

8

8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

المعرفة اإلجرائية

11

18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،11 ،9

حل المشكالت

2

21 ،19
21

العدد الكلي

 .4صياغة مفردات االختبار:
استخدمت الباحثة نمط أسئلة اختيار من متعدد ألربعة بدائل في كتابة المفردات ،حيث أنها أنسب األسئلة
لتقويم كثير من األهداف التعليمية الموضوعية ،وقد روعي عند صياغة مفردات االختبار ما يلي:
 -شاملة لألهداف التربوية المراد قياسها.

 -سليمة لغوياً ومناسبة لمستوى عينة الدراسة.

 مناسبة األسئلة لمهارات التحصيل الدراسي في الرياضيات لوحدة الهندسة والقياس.63

 ممثلة لجدول المواصفات المحكم. -وضوح األسئلة والمطلوب من كل سؤال.

 .5تعليمات االختبار:

تم صياغة تعليمات االختبار واعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار ،وقد تم توضيح الهدف من

االختبار ،وكيفية اإلجابة على فقراته ،وقد روعي السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات ،وأخي اًر طبق
االختبار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية ،وذلك لحساب صدقة وثباته.
 .6تحكيم االختبار:

قامت الباحثة بعرض االختبار على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال التربية-المناهج
وأساليب تدريس الرياضيات ،ومعلمي الرياضيات ذوي الخبرة ،وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم ،حول اختبار

تم استبعاد ثالثة أسئلة من
مهارات التفكير الرياضي في صورته األولية ،حيث يتكون من ( )76سؤاالً ،حيث ّ
الصورة النهائية لهذا االختبار.
 .7تصحيح االختبار:

قامت الباحثة بتصحيح االختبار بعد تطبيقه على عينة الدراسة االستطالعية ،حيث كانت الدرجة الكلية

للدرجات التي حصلت عليها طالبات الصف الرابع األساسي محصورة بين ( )71-1درجة ،حيث يتكون
تم رصد ( )0درجات لتحديد المعرفة
االختبار من ( )71سؤاالً ،وكل سؤال عليه درجة واحدة فقط ،حيث ّ
المفاهيمية ،و( )01درجات لتحديد المعرفة االجرائية ،و( )7درجة لتحديد حل المشكالت ،كما قامت الباحثة
بتصحيح األوراق ،وأعيدت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد من الدرجات قبل تحليلها ،ورتبت أوراق اإلجابة

ترتيبا تنازلياً ،وتم رصد الدرجات الخام لعينة الدراسة.
 .8تجريب االختبار:

تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )63طالبة من غير العينة األصلية للدراسة،

وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 .0حساب معامالت الصعوبة والتمييز.
 .7حساب ثبات االختبار.

 .1حساب معامالت التمييز والسهولة لفقرات االختبار:

أوالا :معامل التمييز:

ويقصد به" :قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة الضعاف" ،ولقد تم ترتيب درجات

الطلبة تناز ًليا بحسب عالماتهم في االختبار ،وأخذ ( )%72من عدد الطالبات 01 = )63 × %72( ،طالبات
كمجموعة عليا ،و 01طالبات كمجموعة دنيا.
وتم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة التالية:
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معامل التمييز =

ع ص

د)ص(
ن

ع (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
د (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
ن= عدد التالميذ في إحدى الفئتين.

وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ،والجدول ( )0يوضح ذلك:
جدول ()8

معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية الختبار التحصيل الدراسي.
معامل التمييز
م.
معامل التمييز
م.
11
1
0.50
0.50
12
2
0.50
0.20
 13
3
0.30
0.20
4

0.30

14

0.50

5

0.50

 15

0.20

6

0.60

16

0.60

7

0.40

17

0.30

8

0.30

18

0.60

9

0.50

19

0.30

11

0.50

21

0.50
0.42

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار تتراوح بين ( 1371و ،)1331وقد بلغ
متوسط التمييز الكلي ( )1347ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من ( ،)1371وبذلك أبقت الباحثة

على جميع فقرات هذا االختبار.

ثاني ا :معامل السهولة:

يقصد به" :ا لنسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من االختبار إجابة صحيحة من

المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا" ،ويحسب بالمعادلة اآلتية:
معامل السهولة =

ع ص

حيث أن:

د ص
ن

ع (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
د (ص) = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

ن= عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا.
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وبذلك فإن معامل السهولة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة السهولة تكون الفقرة أسهل ،والعكس
صحيح ،وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار ،والجدول ( )9يوضح

ذلك:

جدول ()9
معامالت السهولة لكل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية الختبار التحصيل الدراسي.
معامل السهولة
م.
معامل السهولة
م.
11
1
0.40
0.65
12
2
0.40
0.70
 13
3
0.55
0.55
4

0.75

14

0.55

5

0.65

 15

0.30

6

0.65

16

0.50

7

0.60

17

0.75

8

0.65

18

0.55

9

0.55

19

0.55

11

0.55

21

0.65
0.58

الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت السهولة تتراوح بين ( 1361و )1325وكان متوسط معامل
السهولة الكلي ( ،)1350وبهذه النتائج تبقى الباحثة على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى درجة
سهولة الفقرات ،حيث يقبل معامل السهولة إذا كانت معامالت السهولة بين 1371فأكثر و 1301فأقل.
 .2حساب ثبات االختبار:

ويقصد به" :الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف ،ويحسب

معامل الثبات بطرق عديدة ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد

سون  70على النحو التالي:

أوال :طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث قامت

الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لالختبار ،وذلك بحساب معامل
االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون وهي كالتالي:
الثبات المعدل =
والجدول ( )01يوضح معامالت ثبات االختبار:
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جدول ()11

االختبار الكلي

معامالت ثبات اختبار التحصيل الدراسي.
االرتباط قبل التعديل
عدد األسئلة
 10673
 21

معامل الثبات بعد التعديل
 10837

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.837وهذا يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة
قوية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقها على عينة الدراسة.

ثاني ا :طريقة كودر – ريتشارد سون :21

استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد ثبات االختبار ،حيث حصلت على قيمة

معامل كودر -ريتشارد سون  70للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية:
ر= -1 21
حيث أن :م :المتوسط

ك :عدد الفقرات

م ك م
كع

ع :7التباين

والجدول ( )00يوضح ذلك:
جدول ()11

عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر -ريتشارد سون  21الختبار التحصيل الدراسي.
2
معامل كودر -ريتشارد سون 22
م
ع
ك
االختبار الكلي
 10898
708
 503
 21

يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر -ريتشارد سون  70لالختبار ككل كانت ( )13090وهي قيمة

قوية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.

وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات االختبار ،وأصبح االختبار في صورته النهائية يتكون من ()71

سؤاالً ،انظر ملحق (.)3

خطوات الدراسة:

تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتهاّ ،
 .0االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات الدراسة :استراتيجية البطاقات
المروحية ،مهارات التفكير الرياضي ،والتحصيل الدراسي في الرياضيات.

 .7تحديد مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طالبات الصف الرابع األساسي.
 .6إعداد دليل معلم وأدوات الدراسة المتمثلة في اختبار (قبلي-بعدي) لمهارات التفكير الرياضي والتحصيل
الدراسي.

 .4عرض أدوات الدراسة على مجموعة من المحكمين ،وذلك للتأكد من صدقهما وثباتهما.
 .5إجراء التعديالت المناسبة كما يراها السادة المحكمين.

 .3أخذ الموافقة الرسمية من جامعة األزهر إلى و ازرة التربية والتعليم العالي لتطبيق أدوات الدراسة على
عينة الدراسة ،انظر ملحق (.)0
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 .2أخذ الموافقة الرسمية من و ازرة التربية والتعليم العالي لتطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة ،انظر
ملحق (.)7

 .0تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطالعية للضبط اإلحصائي ( )63طالبة.
 .9اختيار المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

 .01تطبيق االختبار القبلي (مهارات التفكير الرياضي ،االختبار التحصيلي) على المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية.

 .00تدريس االستراتيجية المقترحة "البطاقات المروحية" على المجموعة التجريبية.

 .07تطبيق االختبار البعدي (مهارات التفكير الرياضي ،االختبار التحصيلي) على المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية.

 .06رصد النتائج ومعالجتها إحصائياً وتحليلها وتفسيرها.

 .04تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة الحالية.

المعالجة اإلحصائية:

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package for the

 ،(SPSS) Social Sciencesفي إجراء التحليالت اإلحصائية والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية:
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 .2معامل الصعوبة ومعامل التمييز.

 .3طريقة التجزئة النصفية ،وطريقة كودر -ريتشارد سون  70إليجاد معامل الثبات.
 .4اختبار "ت" في حالة عينتين مستقلتين ( )Independent Samples T-Testالختبار فرضيات
الدراسة.

 .5اختبار مربع إيتا" "η2و حجم األثر  dلتحديد حجم التأثير.
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الفصـــل الخامـس
نتائــــــــج الدراســــــة وتفسيــــرها
نتائج الســـــؤال األول باختبــــــــار الفرضيـــة األولى وتفسيــرها
نتائج السؤال الثانـــــــــــــي باختبار الفرضية األولى وتفسيــرها
نتائج السؤال الثالـــــــــــــث باختبار الفرضيـــة الثانية وتفسيــرها
نتائج السؤال الرابــــــــــــــع باختبـار الفرضيــــة الثالثة وتفسيــرها
تعقيـــــــــــب عـــــــام على نتائج الدراسة
تــــــــــوصيــــــــــــــــات الدراســـــــــــــة
مقتـــــــــــرحــــــــات الدراســـــــــــــــــة
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها
شرعت الباحثة في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق أدوات
الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما توصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق

من فرضيات الدراسة ،وذلك على النحو التالي:

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على:

"هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالبات الصف الرابع األساسي للمجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير الرياضي؟".

ولإلجابةعنهذاالتساؤلقامتالباحثةبصياغةالفرضالصفريالتالي":ال يوجد فروق دالة إحصائي ا

عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في اختبار مهارات التفكير الرياضي".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ( Independent Samples
 )T-Testوالجدول ( )07يوضح ذلك:
جدول ()12

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة البعدي في
االنحراف
المتوسط
العدد
المجموعة
المهارة
المعياري
الضابطة 
1.45
2.72
36
مهارةاالستقراء 
التجريبية 
1.23
4.03
36
مهارةاالستنتاج 
مهارةالتصور
المكانيالبصري 
الدرجة الكلية
لالختبار

الضابطة 

36

1.94

1.26

التجريبية 

36

3.14

2.00

الضابطة 

36

1.97

1.08

التجريبية 

36

3.94

 1.43

الضابطة 

36

6.64

2.18

التجريبية 

36

11011

 3.28

اختبار مهارات التفكير الرياضي.
قيمة
مستوى الداللة
"ت"
الداللة
دالةإحصائياعند
0.000
-4.125
 1011
0.000  -3.027

دالةإحصائياعند
 1011

0.000  -6.590

دالةإحصائياعند
 1011

0.000  -6.807

دالةإحصائياعند
 1011

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (7360 ± )1310

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة"ت" الجدولية للدرجة الكلية لالختبار
وجميعالمهاراتعندمستوىداللة()α ≥ 1011وهذايدلعلىوجودفرقمعنويبينمتوسطاتدرجات
المجموعة التجريبية وبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،وهذا يعني
رفضالفرضيةالصفريةوقبولالفرضيةالبديلةالتيتنصعلى":يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة

( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات
التفكير الرياضي" ،وهذا يدل على فعالية استخدام البطاقات المروحية في تنمية مهارات التفكير الرياضي.
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وترى الباحثة أن استخدام البطاقات المروحية أثبتت فاعليتها في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى
طالبات الصف الرابع األساسي ،وذلك من خالل عرض المادة التعليمية بطريقة مثيرة ومشوقة وبعيدة عن
الروتين وبشكل سهل ومتدرج وبطريقة توجههم نحو تنمية تلك المهارات ،فمهارة االستقراء والتي يقصد بها

لديهن المتعة والتشويق وحب االكتشاف من خالل
الوصول من الجزئيات البسيطة إلى القاعدة العامة ،أثارت
ّ
حل المسائل الرياضية المتنوعة ،ومهارة االستنتاج التي تُمكن الوصول إلى الجزيئات البسيطة حول أي موضوع،
وبذلك يرتبط االستنتاج بكل من التحليل والتركيب للوصول لجزيئيات القواعد والقوانين والتعميمات الرياضية مما

ههن نحو استخدام البطاقات المروحية ،وأيضاً مهارة القدرة البصرية المكانية
هن وجذب انتبا ّ
أدى إلى إثارة تفكير ّ
بهن من المجرد إلى المحسوس من خاللها.
والتي تساعد الطالبات في تصوره ّن للمواقف الرياضية ،واالنتقال ّ
ويمكن القول أن نتائج الدراسة الحالية في مجملها تشير إلى الدور اإليجابي الستخدام البطاقات المروحية

المتضمنة في استراتيجية التعلم التعاوني على تنمية مهارات التفكير الرياضي ،وقد اتفقت مع نتائج الدراسات

السابقة ،كما في دراسة العثماني ( ،)7105ودراسة الرشيدي ( ،)7104ودراسة عبد وعشا ( ،)7119ودراسة
كريستيانا وآخرون" ( ،)Kristiana & others, 2012ودراسة "أرواتي" (.)Erawati, 2013

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على:

"ما حجم تأثير استخدام البطاقات المروحية في تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع

األساسي؟".

ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يحقق استخدام البطاقات

المروحية قوة تأثير ( )η2 ≥ 0.14على تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع األساسي".
وللتحقق من صحة هذا الفرض ،قامت الباحثة بحساب مربع إيتا " "η2باستخدام المعادلة التالية:

حيث أن η2 :مربع ايتا

 t2قيمة االختبار ت

 dfدرجات الحرية

وعن طريق " "η2يمكن حساب القيمة التي تعبر عن حجم التأثير للبرنامج المقترح باستخدام المعادلة التالية:
√
√

حيث أن d :حجم األثر

 η2مربع ايتا

ويوضح الجدول المرجعي التالي ( )06حجم كل من قيمة  dو .η2
جدول ()13

2

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل من  dو .η
حجم التأثير
األداة المستخدمة
كبيرة جدا
كبيرة
متوسطة
صغيرة
 101
 108
 105
 102
d
 1021
 1014
 1016
 1011
 η2
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وقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير بواسطة  dو  ، η2والجدول التالي ( )04يوضح ذلك:
جدول ()14

حجم التأثير للدرجة الكلية الختبار بعض مهارات التفكير الرياضي.
قيمة "ت"
قيمة d
قيمة η2
المهارة
مهارةاالستقراء
 0.196
 -4.125
 10974

كبيرجدا

مهارةاالستنتاج

-3.027

0.117

 0.718

كبير 

مهارةالتصورالمكانيالبصري

-6.590

0.383

1.555

الدرجة الكلية لالختبار

 -6.807

0.398

 1.605

كبيرجدا 
كبيرجدا 

حجم التأثير

ويتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير في الدرجة الكلية لالختبار كان كبير جداً حيث بلغ (،)03315

كما وقد حظيت مهارة التصور المكاني البصري على ( )03555وهي المهارة األعلى من بين المهارات الثالثة،

تليها مهارة االستقراء حيث بلغت ( ،)13924ثم تليها مهارة االستنتاج حيث بلغت ( ،)13200وهذا يدل على أن

استخدام "البطاقات المروحية" لها أثر دال على تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الرابع
األساسي.

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن استخدام البطاقات المروحية والذي يهدف إلى تنمية مهارات التفكير الرياضي قد

تم ذلك عن طريق استخدام البطاقات التعليمية واألنشطة
تخللتها استراتيجيات التعلم التعاوني المتنوعة ،حيث ّ
والتدريبات المختلفة ولعب األدوار والدراما واأللعاب التعليمية والتي ساعدت طالبات الصف الرابع األساسي على
لديهن حاف اًز لتعلم هذه المهارات وتنميتها.
طاقاتهن في فترة التدريب مما شكل
استثمار
ّ
ّ
وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة النحال ( )7105والتي هدفت إلى تحديد أثر استخدام
الدراما على تنمية المفاهيم ومهارات التفكير الرياضي لدى طالبات الصف السادس األساسي ،ودراسة العتال
( )7107والتي كشفت عن فاعلية برنامج قائم على التواصل في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى
طالب الصف السابع األساسي ،ودراسة نجم ( )7101التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام األلعاب التعليمية في
تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي.

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على:

"هل هناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالبات الصف الرابع األساسي للمجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات؟".

ولإلجابةعنهذاالتساؤلقامتالباحثةبصياغةالفرضالصفريالتالي" :ال يوجد فروق دالة إحصائيا

عند مستوى داللة ( )α ≤ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
في اختبار التحصيل الرياضي".

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين ( Independent Samples

 )T-Testوالجدول ( )05يوضح ذلك:
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جدول ()15

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة البعدي في التحصيل الرياضي.
قيمة
االنحراف
مستوى الداللة
"ت"
المتوسط
العدد
المجموعة
المهارة
الداللة
المعياري
دالةإحصائياعند
الضابطة 
1.80
5.83
36
0.046 -2.031
المعرفةالمفاهيمية 
 1015
التجريبية 
1.30
6.58
36
دالةإحصائياعند
الضابطة 
1.71
4.44
36
0.000

-3.707
المعرفةاإلجرائية 
 1011
التجريبية 
 2.42
6.28
36
دالةإحصائياعند
الضابطة 
1.86
0.58
36
 0.042  -2.069
حلالمشكالت 
 1011
التجريبية 
 0.78
1.27
36
دالةإحصائياعند
الضابطة 
الدرجة الكلية
3.30
10.86
36
0.000  -4.365
 1011
لالختبار
التجريبية 
3.06
 14.14
36
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (7360 ± )1310
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )21وعند مستوى داللة (03994 ± )1315

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة الكلية لالختبار

وجميع المهارات عند مستوى داللة ( )α ≥ 1315وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطات درجات

المجموعة التجريبية وبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية ،وهذا يعني رفض

الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تنص على" :يوجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ≤ α

 )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيل
الرياضي" ،وهذا يدل على فعالية استخدام البطاقات المروحية في تنمية التحصيل الدراسي في الرياضيات.

كذلك يعود السبب عندما كشفت الباحثة عن العمليات الحسابية والخوارزميات التي اتخذتها مجموعة

الدراسة في حل التمارين والمسائل الرياضية المتنوعة المكتوبة داخل البطاقات المروحية حيث أضافت إلى

اهتمامهن للمادة العلمية ،حيث قامت
انتباههن وتثير
البطاقات المروحية التعليمية الملونة صو اًر ورسوماً تجذب
ّ
ّ
طالبات الصف الرابع األساسي بحل البطاقات المروحية التعليمية من خالل الحوار والمناقشة داخل المجموعات
عليهن بهدف تنمية التحصيل الدراسي لديهن
سيما عندما قامت الباحثة بمتابعة الطالبات واالشراف
ّ
التعاونية ،ال ّ
وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات السابقة كدراسة موسى ( ،)7106ودراسة الجاسر (،)7117
ودراسة سيفين ( ،)7104كما كشفت دراسة يحيى ( )7100عن وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي

درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل الدراسي ،ومقياس االتجاه نحو
الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على:

"ما حجم تأثير استخدام البطاقات المروحية في تنمية التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالبات

الصف الرابع األساسي؟".
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ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي" :ال يحقق استخدام البطاقات

المروحية قوة تأثير ( )η2 ≥ 0.14على تنمية التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع

األساسي".

قد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير بواسطة  dو  η2والجدول ( )03التالي ،يوضح ذلك:
جدول ()16

حجم التأثير للدرجة الكلية الختبار التحصيل الدراسي في الرياضيات.
قيمة "ت"
قيمة d
قيمة η2
المهارة
المعرفةالمفاهيمية
 0.478
0.055
 -2.031

حجم التأثير
متوسطة

المعرفةاإلجرائية

-3.707

0.165

 0.878

كبير 

حلالمشكالت

 -2.069

0.057

0.484

الدرجة الكلية لالختبار

 -4.365

0.215

 1.031

متوسطة
كبيرجدا 

ويتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير للدرجة الكلية لالختبار بلغت ( )03160وهو حجم تأثير كبير

جداً ،وهذا يدل على أن استخدام "البطاقات المروحية" لها أثر دال على تنمية التحصيل الدراسي في الرياضيات

لدى طالبات الصف الرابع األساسي.

وترى الباحثة أن وجود أسئلة متنوعة في البطاقات التعليمية المروحية والتي ُوزعت على مجموعة الدراسة
مع استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني المتنوعة من لعب األدوار والدراما واأللعاب التعليمية ومسرحة المنهج

وغيرها ،وتعزيز الباحثة المستمر لطالبات الصف الرابع األساسي خالل تطبيق الدراسة سواء تعزي اًز مادياً أو

لديهن تحدياً كبي اًر في رفع مستوى التحصيل الدراسي
حبهن للمادة العلمية "الرياضيات" ،شكل
معنوياً ،وأيضاً
ّ
ّ
في الرياضيات إلى األداء المطلوب.
وقد اتفقت النتيجة السابقة مع دراسة الشهراني ( ،)7101ودراسة "كوراد وسميث" ( Gorard & Smith,

 ،)2008ودراسة الديب ( )7100والتي توصلت إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات

الطالب للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل الدراسي واختبار التحصيل المؤجل لصالح

المجموعة التجريبية.

تعقيب عام على نتائج الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إلى التحقق من صحة الفرضيات التي ُوضعت من أجل التأكد من أثر استخدام
البطاقات المروحية على تنمية مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع

األساسي في قطاع غزة ،فأظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية
عن درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختباري مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي،

لديهن ،مما يدلل على
وهذا مؤشر واضح على نمو مهارات التفكير الرياضي وزيادة مستوى التحصيل الدراسي
ّ
تم التوصل إليها في الدراسة الحالية.
معقولية النتائج التي ّ
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وتعزو الباحثة ذلك إلى:
 .0تنوع االستراتيجيات التدريسية من خالل لعب األدوار والدراما ومسرحة المناهج واأللعاب التعليمية وغيرها قد
أدائهن في استخدام البطاقات المروحية وذلك للتأكد
اتهن وتقييم
ّ
ساعد المجموعة التجريبية على استنزاف قدر ّ
لديهن.
من تحقيق أهداف التعلم وصوالً إلى تنمية مهارات التفكير الرياضي
ّ

 .7طريقة عرض "المادة التعليمية" المتمثلة بوحدة "الهندسة والقياس" واعدادها بشكل متدرج وبخطوات متسلسلة

لديهن.
اتهن نحو رفع التحصيل الدراسي
ّ
أدى إلى توجيه قدر ّ
 .6تركيز دليل المعلم والبطاقات المروحية التعليمية على مهارات التفكير الرياضي أدى إلى تنميتها بشكل كبير
عليهن خالل الحصص الدراسية
لدى المجموعة التجريبية ،كما أن حرص الطالبات على تعلم شيء جديد
ّ
لديهن.
أدى إلى سهولة تنفيذ تلك المهارات وتنميتها
ّ

توصيات الدراسة:

تم التوصل إليه من نتائج الدراسة الحالية وتفسيراتها ،فإن الباحثة توصي بما يلي:
في ضوء ما ّ
 .0تطبيق دليل المعلم الذي أعدته الباحثة في تدريس الرياضيات والعمل على تعديله بما يناسب المراحل
التعليمية المختلفة.

 .7عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات على استخدام البطاقات المروحية المتضمنة الستراتيجيات التعلم
التعاوني ،ومتابعة أعمالهم في ميدان التدريس ،وذلك لتحسين العملية التعليمية التعلمية واالرتقاء بها.

 .6إعادة صياغة المقررات الدراسية وفقاً الستخدام البطاقات المروحية ،بغية تجسيد المفاهيم الرياضية
والعمليات الحسابية عليها بصورة تجعلها مشوقة وتحفز على تنمية مهارات التفكير الرياضي ،حيث أن هذه

البطاقات أثبتت فاعليتها في ذلك.

 .4ضرورة تزويد القائمين على تخطيط وتطوير المناهج التعليمية بنتائج الدراسة الحالية ،لوضع ذلك في
اعتبارهم أثناء تصميمها وأيضاً لمراعاة مهارات التفكير الرياضي في المقررات الدراسية.

 .5مضاعفة اهتمام أولياء األمور بمشكالت أبنائهم ومتابعة تحصيلهم أوال بأول .

مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة إجراء المزيد من البحوث والدراسات في المجاالت التالية:

 .0إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتعامل مع مقررات أخرى مثل :اللغة اإلنجليزية واللغة العربية ،كون
البطاقات المروحية تستند إلى هذه المقررات الدراسية.

 .7إجراء مزيد من الدراسات المماثلة ،والتي تتناول مراحل أخرى مثل :المرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية،
وذلك للوقوف على مدى إمكانية تعميم النتائج.

 .6إجراء دراسة عن أثر استخدام البطاقات المروحية في تدريس الرياضيات على تنمية كل من( :االتجاه -
أنماط التفكير المختلفة) في المراحل الدراسية المختلفة.
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قائمة المصادر والمراجع:
أوالا :المراجع العربية:
 .0إبراهيم،

أحمد

(:)7103

ما

تعريف

استراتيجية

البطاقات

المروحية؟،

 / https://www.bayt.com/ar/specialties/q/264257بتاريخ .7102/2/73

 .7إبراهيم ،بسام ( :)7119التعلم المبني على المشكالت الحياتية وتنمية التفكير ،ط  ،0األردن :دار
الميسرة للنشر والتوزيع.

 .6إبراهيم ،بهيرة ( :)7112برنامج أنشطة مقترح في ضوء نظرية الذكاوات المتعددة لتحقيق أهداف تدريس

الرياضيات بالمرحلة االبتدائية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،معهد الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة،

مصر.

 .4أبو بشير ،أسماء ( :)7107أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التفكير التأملي
في منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى ،رسالة ماجستير ،كلية

التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .5أبو جاللة ،صبحي ( :)7112مناهج العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي ،عجمان :دار الشروق.
 .3أبو الحديد ،فاطمة (" :)7114تطوير مناهج الرياضيات في المرحلة االبتدائية في ضوء المدخل

المنظومي" .المؤتمر العربي الرابع :حول المدخل المنظومي في تدريس والتعلم -مركز تدريس العلوم،
جامعة عين شمس 4-6 ،أبريل.

 .2أبو الحمد ،زينب (" :)7114فعالية استخدام استراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالب الصف الرابع

االبتدائي في الرياضيات وميلهم نحو دراستها" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة المنيا،

مصر.

 .0أبو رومية ،مصطفى (" :)7107أثر استخدام استراتيجية سكمان في تنمية بعض مهارات التفكير
الرياضي لدى الصف الحادي عشر آداب بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة.

 .9أبو زينة ،فريد كامل ( .)7101تطوير مناهج الرياضيات المدرسية وتعلمها ،ط ،0عمان :دار وائل
للنشر.

 .01أبو زينة ،فريد وعبابنة ،عبد اهلل ( :)7112مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى ،عمان :دار
الميسرة للنشر والتوزيع.

 .00أبو زينة ،فريد (" :)0903نمو القدرة على التفكير الرياضي عند الطلبة في مرحلة الدراسة ال إعدادية وما
بعدها" .المجلة العربية للعلوم اإلنسانية.051 :)70( 3 .

 .07أبو زينة ،فريد ( :)7116مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها ،ط  ،7الكويت :دار الفالح.
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 .06أبو شمالة ،فرج (" :)7116فاعلية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى طالب الصف التاسع
بمحافظة غزة" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،مصر.

 .04أبو عبيد ،أحمد ( :)7112أثر برنامج تدريبي في تدريس الرياضيات مستند إلى التفاعل االجتماعي من
خالل التعليم الزمري في تنمية مهارات االتصال اللفظي والقدرة القرائية والعالقات االجتماعية لدى طلبة

المرحلة األساسية في األردن ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عمان العربية للدراسات

العليا ،عمان ،المملكة األردنية الهاشمية.

 .05أبو الهطل ،ماهر (" :)7101أثر استخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات على تنمية التفكير
الرياضي واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .03أبو الهيجا ،فؤاد (" :)7110أساسيات التدريس" ،ط  ،0عمان :دار المنهاج.

 .02أحمد ،إبراهيم وآخرون ( :)7111عناصر إدارة الفصل والتحصيل الدراسي ،اإلسكندرية :مكتبة المعارف
الحديثة.

 .00األسطل ،كمال (" :)7101العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالمذة المرحلة

األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .09األشقر ،مهند (" :)7105أثر توظيف التقويم البديل في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب الصف الرابع
األساسي بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .71األمين ،إسماعيل ( :)7110طرق تدريس الرياضيات _ نظريات وتطبيق ،القاهرة :دار الفكر العربي.

 .70بدوي ،رمضان ( :)7110تضمين التفكير الرياضي في برامج الرياضيات المدرسية ،عمان :دار الفكر
للنشر والتوزيع.
 .77بلطية ،حسن ومتولي ،عالء الدين (" :)0999فعالية نموذج األلعاب التعليمية التنافسية في عالج
صعوبات تعلم الرياضيات واختزال القلق الرياضي المصاحب لها لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي

صعوبات التعلم" .مجلة تربويات الرياضيات -الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات.003-76 :7 .

 .76البالونة ،فهمي (" :)7101أثر استراتيجية التقويم القائم على األداء في تنمية التفكير الرياضي والقدرة على

حل المشكالت لدى المرحلة الثانوية" .مجلة جامعة النجاح للعلوم اال نسانية – فلسطين:)0( 74 .

.7721 -7772

 .74جابر ،عبد الحميد ( :)7116الذكاءات المتعددة ،القاهرة :دار الفكر العربي.

 .75الجاسر ،صالح ( :)7117أثر التعلم التعاوني على تحصيل الرياضيات لدى طالب كلية المعلمين في
مدينة عرعر بالمملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .73جروان ،فتحي ( :)0999تعلم التفكير مفاهيم وتطبيقات ،ط  ،4عمان :دار الفكر للنشر والتوزيع.
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 .72جونسون ،ديفيد ،وآخرون ( :)0995التعلم التعاوني-ترجمة مدارس الظهران األهلية ،الرياض :دار
التركي.

 .70حبيب ،مجدي ( :)0993التفكير-االسس النظرية واالستراتيجيات ،القاهرة :مكتبة النهضة المصرية.
 .79الحربي ،عبد اهلل ( :)7100فاعلية استخدام نموذج فرانك ليستر لحل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي

والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية .مجلة أسيوط -كلية التربية .مجلد  ،72العدد(-494 ،)0

.432

 .61حسين ،ثائر وفخرو ،عبد الناصر (" :)7117دليل مهارات التفكير _  111مهارة في التفكير" ،ط ،7
عمان :دار الدرر للنشر والتوزيع.

 .60الحالق ،علي ( :)7112اللغة والتفكير الناقد أسس نظرية واستراتيجيات تدريسية ،عمان :دار الميسرة
للنشر والتوزيع.

 .67حمادة ،فايزة (" :)7119استخدام التدريس التبادلي لتنمية التفكير الرياضي والتواصل الكتابي بالمرحلة

اإلعدادية في ضوء بعض معايير الرياضيات المدرسية" .المجلة العلمية لكلية التربية-جامعة أسيوط.

م(،)75ع(.667-799،)01

 .66حمش ،نسرين ( :)7101بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدى طلبة الصف التاسع
األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .64الحيلة ،محمد ( :)0999التصميم التعليمي (نظرياته – ممارساته) ،ط  ،0عمان :دار النشر.
 .65خصاونة ،أمل وعلي بركات ( :)7112المعرفة الرياضية والمعرفة البيداغوجية في الرياضيات لدى الطلبة
\المعلمين .مجلة دراسات-الجامعة األردنية.611-702 :)6(6 .

 .63خطاب ،محمد ( :)7113أثر استخدام استراتيجية قائمة على حل المشكالت في تنمية التفكير الرياضي
واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع االساسي في األردن ،رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،عمان ،األردن.

 .62الخطيب ،محمد ( :)7119أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت في تنمية التفكير

الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع في األردن ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كلية التربية ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

 .60خليل ،كمال ( :)7112مهارات التفكير التباعدي ،عمان :دار النشر والتوزيع.

 .69دياب ،سهيل ( :)7111تعليم مهارات التفكير وتعلمها ،غزة :الجامعة اإلسالمية.
 .41الديب ،ماجد ( :)7100فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة على تنمية التحصيل والتفكير الرياضي

وبقاء أثر التعلم لدى طالب المرحلة األساسية بمحافظة غزة .مجلة جامعة األقصى (سلسلة العلوم

اال نسانية) ،مجلد  ،05العدد .36-61 ،0
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 .40الرشيدي ،محمد (" :)7104درجة امتالك معلمي الرياضيات في المرحلة المتوسطة لمهارات التفكير
الرياضي" ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .47الرويشد ،نهى والعجمي ،أمل (" :)7119فعالية تدريس بعض تدريس بعض استراتيجيات حل المشكلة
الرياضية في تنمية التحصيل والتفكير الرياضي والمعتقدات نحو حل المشكلة الرياضية لدى تلميذات

الصف الخامس في دولة الكويت" .مجلة كلية التربية باإلسكندرية-مصر.775-097 :)6( 09 .

 .46الزعبي ،علي (":)7100أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تنمية تحصيل المفاهيم الرياضية والتفكير
الرياضي لدى طلبة معلم صف في جامعة مؤتة" .المجلة التربوية.703-095 :)99( 75 .

 .44زيتون ،حسن ( :)7116تعليم التفكير رؤية تطبيقية في تنمية العقول المفكرة ،القاهرة :عالم الكتب.
 .45السبع ،محمد ( :)7104تطوير العلوم الهندسية ،المنصورة :دار الجوهرة.

 .43سعادة ،جودت وابراهيم ،عبد اهلل ( :)0990المنهج المدرسي الفعال ،ط  ،0عمان :دار عمار.

 .42سليم ،معزز ( :)7107أثر استخدام استراتيجية الخطوات السبع في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي

في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن االساسي في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .40سمارة ،نواف والعاليلي ،عبد السالم ( :)7110مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية ،ط  ،0عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع.

 .49السيد ،عزيزة ( :)0995التفكير الناقد-دراسات في علم النفس المعرفي ،اإلسكندرية :دار المعرفة
الجامعية.

 .51سيفين ،عماد (" :)7104برنامج قائم على التعلم الفردي المدعم بالحقيبة اإللكترونية لتنمية التفكير
الرياضي والتحصيل لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي" .مجلة تربويات الرياضيات –مصر:)7( 02 .

.096-053

 .50الشافعي،

أماني

استراتيجية

(:)7105

البطاقات

المروحية،

 http://kenanaonline.com/users/amanyelshafey/posts/714381بتاريخ .7102/2/77

 .57الشريف ،صالح الدين (" :)7111مدى فعا لية استراتيجيات التعلم التعاوني في عالج صعوبات
الرياضيات وتقدير الذات" .مجلة كلية التربية بأسيوط .المجلد  ،03العدد (.635-662 ،)0

 .56الشهراني ،سعود (" :)7101أثر استخدام نموذج ويتلي في تدريس الرياضيات على التحصيل الدراسي
واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم

القرى ،السعودية.

 .54الشوبكي ،فداء ( :)7101أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري
بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي عشر ،رسالة ماجستير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية،

غزة ،فلسطين.
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 .55الصاعدي ،ليلي (" :)7105فاعلية برنامج قائم على استخدام قبعات التفكير الست في تنمية التحصيل

المعرفي والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة" .مجلة تربويات

الرياضيات –مكة .مجلد  ،00العدد .49-9 ،6

 .53صرصور ،محاسن (" :)7104فاعلية توظيف نموذج ويتلي في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالبات الصف السادس بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،جامعة األزهر ،غزة ،فلسطين.

 .52الطراونة ،صبري (" :)7107أثر استخدام التعلم التعاوني في التحصيل في مادة الرياضيات واالتجاه نحوها
لطالبات الصف الثامن األساسي .مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،70العدد الثالث.

 .50الطناوي ،عفت ( :)7117أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها في البحوث التربوية ،القاهرة :مكتبة األنجلو
المصرية.
 .59عبد ،إيمان وعشا ،انتصار ( :)7119أثر التعلم التعاوني في تنمية التفكير الرياضي لدى الصف السادس

األساسي واتجاهاتهم نحو الرياضيات .مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية ،المجلد  ،9العدد

(.713-077)0

 .31عبد الغني ،زينب وآخرون ( :)7110تصور مقترح لمقررات رياضيات المرحلة االبتدائية في ضوء واقع
المنهج الحالي وأثره العلمي السنوي .جمعية تربويات الرياضيات .الجزء الثاني 77-70 ،فبراير.

 .30عبد وآخرون (" :)7104تطوير اختبار لقياس التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في
األردن" .مجلة العلوم التربوية والنفسية-البحرين .مجلد  ،03العدد (.)6

 .37العبسي ،محمد ( :)7107األلعاب والتفكير في الرياضيات ،ط  ،7عمان :دار المسيرة.

 .36عبيدات ،ذوقان وأبو السعيد ،سهيلة ( :)7112الدماغ والتعليم والتفكير ،عمان :دار الفكر.

 .34عبيد ،وليم وعفانة ،عزو ( :)7116التفكير والمنهاج المدرسي ،ط  ،0الكويت :مكتبة الفالح.

 .35عبد الحميد ،شاكر وآخرون ( :)7115تربية التفكير – مقدمة عربية في مهارات التفكير ،دبي :دار القلم.

 .33العتال ،حسني (" :)7107فاعلية برنامج مقترح قائم على التواصل في تنمية بعض مهارات التفكير
الرياضي لدى طالب الصف السابع األساسي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر،

غزة ،فلسطين.

 .32العثماني ،عوض اهلل ( :)7105أثر استخدام التعلم التوليدي على تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
لدى طالب الصف السادس بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .30عزيز ،مجدي ( :)7115التفكير من منظور تربوي ،تعريفه – طبيعته –مهاراته – تنميته –أنماطه ،ط
 ،0القاهرة :عالم الكتب للنشر والتوزيع.

 .39عفانة ،عزو (" :)7107إعداد المعلم الفلسطيني لتوظيف اإلحصاء في عمليات التقويم" ،يوم دراسي ،
كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.
81

 :)0995( ------ .21التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة ،ط  ،0غزة :الجامعة اإلسالمية.

 .20عفانة ،عزو وآخرون (" :)7112استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعليم العام" ،غزة :مكتبة
الطالب الجامعي.

 .27عفانة ،عزو والجيش ،يوسف ( :)7110التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين ،غزة :مكتبة افاق.

 .26العفون ،نادية والصاحب ،منتهى ( :)7107التفكير أنماطه ونظرياته وأساليبه تعليمه وتعلمه ،عمان :دار
الصفاء للنشر والتوزيع.

 .24عالم ،صالح الدين ( :)7111القياس والتقويم التربوي والنفسي (أساسياته وتطبيقاته) ،القاهرة :دار
الفكر العربي.

 .25عالونة ،شفيق (" :)7117تدريب طلبة الصف السادس على بعض استراتيجيات حل المشكلة وأثره في
حلهم للمسائل الرياضية اللفظية" .مجلة اتحاد الجامعات العربية.00-0 :)0( 0 .

 .23علي ،محمد ( :)7111مصطلحات في المناهج وطرق التدريس ،المنصورة :دار عامر للنشر.

 .22عمار ،أحمد (" :)7119فعالية استخدام نموذج سوشمان االستقصائي في تحصيل الرياضيات وتنمية
التفكير الرياضي لدى طالب المرحلة الثانوية االزهرية" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أسيوط ،كلية

التربية ،القاهرة ،مصر.

 .20العنزي ،متعب ( :)7101فاعلية برنامج تدريبي مقترح الكتساب معلمي الرياضيات استراتيجيات حل

المشكالت الرياضية على تنمية القدرة على حل المشكالت والتفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات

لدى طالبهم في مدينة عرعر" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .29العيلة ،هبة (" :)7107أثر برنامج مقترح قائم على أنماط التعلم لتنمية مهارات التفكير الرياضي لدى

طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة األزهر،

غزة ،فلسطين.

 .01غباين ،عمر ( :)7114تطبيقات مبتكرة في تعليم التفكير ،عمان :دار جهينة للنشر.

 .00قطيط ،غسان ( :)7105استراتيجية أسئلة البطاقاتhttp://www.ghassan-ktait.com/?id=439 ،
بتاريخ .7102/3/75
 .07القضاة ،بسام ( :)7119أثر إستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي عند طلبة الصف
التاسع األساسي في مبحث التاريخ .مجلة دراسات-الجامعة األردنية ،المجلد (.)63

 .06القيسي ،تيسير (" :)7112فاعلية استخدام استراتيجية حل المشكالت في التحصيل والتفكير الرياضي لدى
طلبة المرحلة األساسية في األردن" .مجلة العلوم التربوية – قطر.675-610 :07 ،

 .04كوجك ،كوثر ( :)0992اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس ،القاهرة :عالم الكتب.

 .05الكبيسي ،عبد الواحد ( :)7112تنمية التفكير بأساليب مشوقة ،الرياض :دار ديبونو للنشر والتوزيع.
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 .03لحمر ،صالح ( :)7101مدى توافر مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة عدن
رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة عدن ،اليمن.

 .02اللقاني ،أحمد والجمل ،علي ( :)7116معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس،
القاهرة :عالم الكتب.

 .00ماضي ،يحيي ( :)7116أساليب تنمية مهارات التفكير العليا لدى طالب الصف الثامن بقطاع غزة.
المؤتمر العلمي الثالث :تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية اإلبداع .جامعة عين شمس ،القاهرة 9-0 ،أكتوبر/
 ،7116ص .547-436

 .09المالكي ،عبد الملك (" :)7116أثر استخدام التعلم التعاوني في تدريس الرياضيات على تحصيل طالب

الصف الثاني المتوسط في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها بمدينة جدة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية

التربية ،جامعة أم القرى ،السعودية.

 .91مجيد ،سوسن (" :)7110تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والناقد" ،ط ،0عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع.
 .90محمد ،عزة ( :)7114برنامج إثرائي لتنمية التحصيل والتفكير االبتكاري في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة
االبتدائية .المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس "مناهج التعليم
والمستويان المعيارية" :دار الضيافة ،جامعة عين شمس ،القاهرة 72 – 73 ،يوليو.43-76 :6 ،

 .97مزيود ،أحمد (" :)7119أثر التعليم التحضيري على التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة بوزريعة ،كلية التربية ،الجزائر.

 .96مصطفى ،نمر ( :)7100تنمية مهارات التفكير ،عمان :دار البداية للنشر والتوزيع.

 .94معوض ،خليل ( :)7110قدرات وسمات الموهوبين ،اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي.

 .95المفتي ،محمد ( :)0995قراءة في تعليم الرياضيات ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
 .93المقدادي ،أحمد (" :)7113استخدام استراتيجية التعلم التعاوني لدى طلبة معلم الصف عن حلهم المسائل
الهندسية وأنماط التواصل اللفظي المستخدمة" .المجلة التربوية.705-006 :)01( 71 .

 .92المليجي ،حلمي ( :)7114علم النفس المعرفي ،لبنان :دار النهضة العربية.

 .90مهدي ،حسن ( :)7113فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير البصري والتحصيل في
التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة

اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .99موسى ،وداع ( :)7106أثر تطوير وحدة من مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي وفق نظرية

الذكاءات المتعددة لجارندر على التحصيل الدراسي (دراسة شبة تجريبية في مدارس مدينة الالذقية)،

رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة تشرين ،سوريا.

 .011نبهان ،سعد ( :)7110برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات لدى طالب الصف التاسع
بمحافظة غزة ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرة ،مصر.
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 .010نجم ،خميس (" :)7101أثر استخدام األلعاب التعليمية في تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة الصف

الثامن األساسي" .مجلة جامعة الملك سعود-العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية .مجلد  ،77العدد

(.743-712:)7

 .017نجم ،هاني ( :)7112مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاوات لدى طلبة الصف الحادي
عشر بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .016النحال ،أسماء (" :)7105أثر استخدام الدراما على تنمية المفاهيم ومهارات التفكير الرياضي لدى
طالبات الصف السادس األساسي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .014هندام ،يحيي ( :)0907تدريس الرياضيات ،القاهرة :دار النهضة.

 .015الهويدي ،زيد ( :)7113أساليب واستراتيجيات تدريس الرياضيات ،العين :دار الكتاب الجامعي.

 .013الوالي ،أحمد (" :)7105أثر نموذجي التعلم البنائي و(أدي وشاير) في تنمية مهارات التفكير الرياضي

لدى طالب الصف العاشر بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة،

فلسطين.

 .012يامين ،وردة ( :)7106أنماط التفكير وعالقته بالذكاءات المتعددة والرغبة في التخصص والتحصيل
لدى طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة النجاح

الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 .010يحيى ،ميرفت ( :)7100فاعلية استخدام استراتيجية التعليم التعاوني في تحصيل طلبة الصف السابع
األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في مدينة طولكرم ،رسالة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.

 .019اليعقوبي ،عبد الحميد (" :)7101برنامج تقني يوظف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة لتنمية
التفكير المنظومي في العلوم لطالبات الصف التاسع بغزة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فلسطين.

 .001يلينك ،ميلوس ( :)0990التفكير الرياضي (االستقرائي)-ترجمة معهد التربية ،عمان :دائرة التربية
والتعليم – األونروا /اليونسكو.
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2. Ball, Barber (2002): What,s Mathematical Thinking? Mathematics
Teaching, V(181),2002:17-19, Dec, ERIC:EJ (663487).

3. Clemson, D. (1994): Mathematics in the ears, A context ForMathematics.
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Jurnal of English Teaching. 1 (1): 121-131.

11. Rivikin, S (2010): Teachers, schools, and Academic Achievnt Economtica. 73
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12. Riyadi, A. et al. (2016): "The Implementation of Cooperative Learning Model
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Social Science. 21 (4): 90-96.
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المـــالحـــــــــــــق
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ملحق ( :)1طلب تسهيل مهمة من جامعة األزهر إلى وزارة التربية والتعليم العالي
لتسهيل تطبيق الدراسة.
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ملحق ( :)2طلب تسهيل مهمة من وزارة التربية والتعليم العالي إلى مدرسة عبسان الكبيرة
االبتدائية "أ" لتسهيل تطبيق الدراسة.
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ملحق ( :)3قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة.
الرقم

االسم

الدرجة العلمية

التخصص

.1

د .مها محمد الشقرة

دكتوراه

مناهج وأساليب تدريس

.2

د .هاني عبد القادر األغا

دكتوراه

مناهج وأساليب تدريس

.3

أ .اعتدال عبد الحكيم

ماجستير

مناهج وأساليب تدريس

.4

أ .ناريمان صادق

ماجستير

مناهج وأساليب تدريس

.5

أ .محاسن أحمد صرصور

ماجستير

مناهج وأساليب تدريس

.6

رأفت شفيق صقر

بكالوريوس

تربية رياضيات

.7

إبراهيم سليمان العطار

بكالوريوس

تربية رياضيات

شموط

عليان
ّ

88

الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات
الرياضيات

ملحق ( :)4خطاب السادة المحكمين لتحكيم أدوات الدراسة.
جامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة األزهـ ـ ــر – غ ـ ـزة
الـد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

كلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة



بسمهللاالرحمنالرحيم 
سعادة الدكتور/ة........................................... :حفظه/ه ـ ــا اهلل.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الموضوع:تحكيمأدواتالدراسة .
تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :أثر استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع األساسي في قطاع غزة .وذلك للحصول على درجة الماجستير

من قسم المناهج وأساليب التدريس ،وقد وضعت مجموعة من األدوات متمثلة في:

 اختبار مهارات التفكير الرياضي والتي تتكون مهاراته من (مهارة االستقراء ،مهارة االستنتاج ،مهارة
التصور المكاني البصري).

 اختبار التحصيل الدراسي.

وألهمية رأيكم في الحكم على مد ى مالئمة محتوى دليل المعلم ألهداف الدراسة ،ومدى دقة العبارات اللغوية
ومناسبتها لكل المهارات الواردة أعاله في اختباري مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي ،أرجو من

سيادتكم التكرم على الباحثة وابداء الرأي النصوح لها.

شاكرة لكم حسن تعاونكم
الباحثة
ألفت قديح
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ملحق ( :)5اختبار مهارات التفكير الرياضي لوحدة "الهندسة والقياس"
للصف الرابع األساسي بالصورة النهائية.

أوالا :فقرات قياس مهارة االستقراء:

 .0إذا كان محيط المربع = طول الضلع ×  4فإن طول ضلع المربع = ………
أ -محيط المربع ÷ 4

ب-محيط المربع ÷7

 .7مربع محيطه  63سم ،فإن طول ضلعه = .........
أ 3 -سم

ج-محيط المربع ×7

ب 4-سم

د-محيط المربع ×4
د 07-سم

ج 9-سم

 .6إذا كان محيط المستطيل= ( ×7الطول  +العرض) ،وطول المستطيل = (محيط المستطيل ÷ - )7
العرض ،فإن عرض المستطيل = ……..

ب -محيط المستطيل ÷طوله

أ( × 7 -الطول  +العرض)

د -الطول  Xالعرض

ج(-محيط المستطيل ÷  – )7الطول

 .4مستطيل طوله =  0سم ،وعرضه =  4سم ،فإن محيطه = ........
أ 61 -سم

ج 01-سم

ب 67-سم

 .5ساعة ونصف =  .......دقيقة.
أ 74 -دقيقة

ب 31-دقيقة

أ 99 -ساعة

ب 27-ساعة

أ -مستطيالت

ب-مربعات

 .3أربع أيام وثالث ساعات =  …….ساعة

د 07-سم.

ج 91-دقيقة

د 071-دقيقة.

ج 40-ساعة

د 62-ساعة.

 .2إذا كان الوجه الواحد للمكعب عبارة عن مربع ،فإن أوجه المكعب جميعها عبارة عن ........
ج-معينات

ثانيا :فقرات قياس مهارة االستنتاج:

أ

 .0في المربع أ ب ج د ،إذا كان فيه أ ب ┴ ب ج ،أ ب ┴ أ د ،فإن:
أ  -ج د ┴ أ ب

ب-دج ┴ أد

 .9مربع طول ضلعه  2سم ،فإن محيطه = ......
أ 71-سم

ب 67-سم

د-متوازيات أضالع.

ج -د ج ┴ ب ج

ج 49-سم

أ

د

بج

د -ب  +ج معاً.
د 70-سم

.01في المستطيل س ص ع ل فيه ،قياس زاوية س =  91درجة ،فإن مجموع قياسي زاويتي ع  +ل = ......
أ 91-درجة

ب 001-درجة

أ -معين

ب-مستطيل

.00كل مستطيل ……..

ج 631-درجة

ج-متوازي أضالع

91

د 701-درجة

د-شبه منحرف.

الطول

4

3

0

العرض

6

5

5

محيط المستطيل

04

77

....

.07تأمل الجدول المقابل ،وأكمل:
ب 63-سم

أ 73-سم

 0 .06لتر و 741ملليتر=  ......ملليتر.
أ 0111-ملليتر

ج 43-سم د 03-سم

ب 0741-ملليتر

ج 741-ملليتر

 65111 .04غرام =  .........كيلوغرام.

ب 7-كيلوغرام

أ 6 -كيلوغرام

ج 65-كيلوغرام

ثالث ا :فقرات قياس مهارة التصور المكاني البصري:

.05الشكل الذي يمثل عدد محاور المستطيل الصحيحة هو:
أ

ب

ج

د

د 61-ملليتر.
د 05-كيلوغرام.

أ

ب

أ

ب

أ

ب

ج

د

ج

د

ج

د

.03الشكل المقابل يمثل مربعين مختلفين ،فإذا كان طول الضلع األول =  3سم والثاني =  0سم ،فإن محيط
المربعين معاً= .......
أ 34-سم

ب 53-سم

د 04-سم

ج 70-سم

.02أوجد حجم الشكل المقابل بالوحدات المكعبة:
أ 75-وحدة مكعبة

األول

الثاني

ب 72-وحدة مكعبة
د 60-وحدة مكعبة.

ج 00-وحدة مكعبة

لتر ،تم تفريغهما في برميل كبير ،فما حجم البرميل بالملليتر:
.00عبوتان سعة كل منهما  61اً
أ 6111 -ملليتر

ب 3111-ملليتر

ج 31111-ملليتر

د 61111-ملليتر

.09في الشكل المقابل مستطيالن أحدهما داخل اآلخر ،والمستطيل الصغير طوله=  5سم ،وعرضه=  6سم،
قام أحمد بتوسيعه بإضافة  7سم من جميع الجهات ،فإن محيط المستطيل الكبير = ......

أ 74-سم

ج 03 -سم

ب 04 -سم
د 01 -سم

 .71أرض مربعة الشكل طول ضلعها=  41م ،فإن طول السياج الذي يمكن بناؤه حول تلك األرض بالمتر.
أ031 -م

ب 0311-م

ج 03-م

تمت بحمد اهلل
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د 03111-م

ملحق ( :)6اختبار التحصيل الدراسي لوحدة "الهندسة والقياس"
للصف الرابع األساسي بالصورة النهائية.

أوالا :المعرفة المفاهيمية:

 .0شكل هندسي فيه أربعة أضالع متساوية في الطول ،وجميع زواياه قوائم:
أ -المستطيل

ب-المربع

ج-شبه المنحرف

أ -القطر والطول

ب-العرض والقطر

ج-الطول والعرض

أ -المربع

ب-المستطيل

ج-المعين

أ7 -

ب-نفسه

 .7يسمي الضلعان المتجاوران في المستطيل:
 .6الشكل الذي عدد محاور التماثل فيه =  7هو:
 .4محيط المربع = طول الضلع × ...........
 .5قط ار المستطيل .............

ب-متوازيان

أ -متساويان

 .3الكيلو غرام = ……… غرام.
أ 01 -غم

ب 0-غم

أ -الكيلو متر

ب-الكيلو جرام

أ -مستطيل

ب-مربع

 .2من وحدات قياس الطول .........

 .9عدد محاور التماثل في الشكل المقابل:
أ5 -

ب4-

د-االرتفاع وطول الضلع
د-متوازي األضالع
د3-

ج4-
ج-ينصف كل منهما اآلخر

د-متعامدان
د 011-غم

ج 0111-غم

د-الطن

ج-اللتر

 .0في المكعبكل وجه من أوجهه الستة عبارة عن .............
ثانيا :المعرفة اإلجرائية:

د-المعين

د-متوازي األضالع

ج-معين

 6سم

د7 -

ج6-

 .01مربع طول ضلعه =  3سم ،إذا تم تقسيمه إلى مربعين متساويين فكم طول ضلع المربع الواحد = ......
أ 6 -سم

ب 3-سم

د 01-سم

ج 9-سم

 .00مربع محيطه =  07سم ،فإن طول ضلعه = .....
أ 6 -سم

ب 4-سم

د 01-سم

ج 2-سم

.07المستطيل أ ب ج د فيه أج ،ب د أقطار المستطيل ويتقاطعان في النقطة س ،وطول كل منهما يساوي 0
سم فإن طول أس = …… سم
أ 0  -سم

ب 4-سم

ج 01-سم

د 3 -سم

ب

 .06مستطيل طوله =  2سم وعرضه = 5سم ،فإن محيطه = ………
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أ

س

د

ج

ب 77-سم

أ 04 -سم

ج 74-سم

د 71-سم

.04عند رسم مستطيل أ ب ج د الذي فيه أب=  6سم ،ب ج =  2سم ،فإن أ د =......
أ 2 -سم

ج 01-سم

ب 6-سم

 05 .05دقيقة و 21ثانية= ......
أ 911-ثانية

ج 921-ثانية

ب 771-ثانية

 6111 .03ملليتر=  .........لتر
أ 611 -لتر

ب 61-لتر

أ 01511 -غم

ب 7511 -غم

ج 6-لتر

د 4-سم

د 001-ثانية
د 6111-لتر

 .02بطيخة واحدة كتلتها  3.5كغم ،فإن كتلة  6بطيخات من النوع نفسه بوحدة الغرام = ....
ج 0151 -غم

د 951 -غم

.00عدد الوحدات المكعبة في الشكل المقابل:

أ 74-وحدة مكعبة

ب 07-وحدة مكعبة

ج 0 -وحدات مكعبة

د 01 -وحدات مكعبة

ثالث ا :حل المشكالت:

 .09يمتلك أحمد قطعة أرض طولها =  001متر وله  3أوالد يريد تقسيمها فيما بيهم بالتساوي ،ويكون نصيب

كل واحد منهم قطعة أرض مربعة الشكل ،فإن طول كل قطعة من القطع التي قسمها أحمد بين أوالده =......
أ 31 -متر

ب 61-متر

ج –  91متر

د 71-متر

.71زار أيهم عمه من الساعة  6:61مساء إلى الساعة  2:41مساء ،فكم من الوقت بقي أيهم في زيارته
بالدقائق؟

أ 741 -دقيقة

ب 751-دقيقة

ج 601-دقيقة

تمت بحمد اهلل
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د 311-دقيقة

مفتاح إجابة أسئلة اختبار "التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي" لوحدة "الهندسة والقياس"
للصف الرابع األساسي.

اختبار مهارات التفكير الرياضي

االختبار التحصيلي
0

ب

0

د

7

ج

7

أ

6

ب

6

ج

4

ج

4

د

5

د

5

ج

3

ج

3

أ

2

أ

2

ب

0

أ

0

د

9

ب

9

ج

01

أ

01

ب

00

أ

00

ج

07

ب

07

أ

06

ج

06

ب

04

أ

04

ج

05

ج

05

أ

03

ج

03

ب

02

أ

02

ج

00

أ

00

ج

09

ب

09

أ

71

ب

71

أ

ملحق ( :)7دليل المعلم وفق ا الستراتيجية البطاقات المروحية في تنمية بعض
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مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع األساسي.

تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان "أثر استخدام البطاقات المروحية في تنمية بعض مهارات التفكير

الرياضي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي في قطاع غزة" .حيث تقتصر الدراسة على
الوحدة العاشرة "الهندسة والقياس" من كتاب الرياضيات "الجزء الثاني" للصف الرابع األساسي من الفصل

الدراسي الثاني لعام  7102-7103م.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،،،

عزيزي /تي المعلم /ة الرياضيات للصف الرابع االبتدائي ،،،،،،
إن دليل المعلم الذي بين يديك ،والمختص في الوحدة العاشرة " الهندسة والقياس" المقررة على الصف الرابع
األساسي من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  7102- 7103م ،يقدم بعض اإلرشادات التي توضح

وتساعد المعلم أثناء تدريس الوحدة التعليمية إلى المسار الصحيح من خالل تدريب الطالبات من قبل المعلم على

كيفية استخدام البطاقات المروحية ويتضمن الدليل على:
 .1مقدمة الدليل.

 .2أهمية الدليل.
 .3الهدف من الدليل.

 .4التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها " توزيع الحصص".
 .5األهداف العامة المرتبطة بتدريس وحدة "الهندسة والقياس".

 .6خطة السير في تدريس الوحدة العاشرة "الهندسة والقياس" وتتضمن ما يلي:

االهداف السلوكية ،الوسائل التعليمية التعلمية ،خطوات التنفيذ ،غلق الدرس ،النشاط البيتي ،مالحظات

المعلم.

مع الشكر وخالص الدعاء بالسداد والتوفيق.

 .1مقدمة الدليل:
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بدأ البحث عن استراتيجيات تدريسية خاصة تجعل الطالب عنص اًر فاعالً في الغرفة الصفية التي أصبح

يعيش فيها ،أو تطوير استراتيجيات معروفة لتكون أكثر فاعلية ،وتكليفهم بعمل نشاطي يقومون به مجتمعين
متعاونين في أجواء مريحة خالية من التوتر والقلق ،ترتفع فيهم إلى أقصى جهد ممكن ،إذ شجعت و ازرة التربية

والتعليم العالي الفلسطينية ووكالة الغوث الدولية المعلمين على استخدام طريقة التعلم بنظام المجموعات التعاونية
في التدريس ،وذلك من خالل النشرات والدورات التدريسية التي أُعطيت للمعلمين في األعوام القليلة الماضية.

ففي طريقة البطاقات المروحية يعمل الطالب في مجموعات ،كل مجموعة تتكون من أربعة طالب ،الطالب

األول يمسك بطاقات األسئلة مرتبة على شكل مروحة ،الطالب الثاني يختار بطاقة ويق أر السؤال الموجود فيها

بصوت مرتفع ،بعد ذلك الطالب الثالث يجيب على السؤال ،ثم الطالب الرابع يقوم بترتيب اإلجابة بشكل نهائي،

بعد ذلك يتبادل الطالب األدوار.

وقد راعت الباحثة استراتيجيات التعلم التعاوني المتنوعة ،حيث اشتملت البطاقات عليها وذلك لتحسين

لديهن ،هذا
التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي وتنمية بعض مهارات التفكير الرياضي
ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن البطاقات المروحية تشتمل على أسئلة لموضوع الدرس ،وكذلك األهداف المتوقعة تحقيقها

في الحصة ،وأخي اًر إرشادات يمكن توظيفها أثناء الحصة لتحقيق األهداف المنشودة ،على أمل أن تكون هذه
االستراتيجية على أحسن صورة بغرض تنمية مهارات التفكير الرياضي والتحصيل الدراسي في الرياضيات ،فهما

حجر الزاوية والعامل األساسي في إنجاحه وتحقيق أهدافه.

نبذة مختصرة عن استراتيجية البطاقات المروحية:
 مفهوم استراتيجية البطاقات المروحية:

هي استراتيجية من استراتيجيات التعلم التعاوني ،والتي تعتمد على مستوى فهم طالبات الصف الرابع األساسي

لموضوع الدرس ،بحيث تُعرض مجموعة من البطاقات تحتوي أسئلة عن الدرس السابق أو الحالي وتُعرض على
شكل مروحة ويقسم الطالبات إلى مجموعات رباعية تحصل الطالبة األولى وتسحب الطالبة الثانية بطاقة فتق أر

السؤال وتجيب الطالبة الثالثة وتقيم الطالبة الرابعة اإلجابة وتكرر المهمة بين الطالبات في بطاقات أخرى.
 خطوات استراتيجية البطاقات المروحية داخل الفصل:

 .0البداية :يتم فيها ترتيب قاعة الصف بما يتالءم مع تطبيق البطاقات المروحية وتقسيم الطالب
مجموعات رباعية.

 .7التمهيد :عرض المتطلبات القبلية للدرس كنوع من التمهيد.
 .6التطبيق :يطبق المعلم وفقا للخطوات الرئيسية وتشمل على التقويم التكويني؛ لتقديم التغذية الراجعة عن

سير العمل.

 .4التقويم الختامي :للوقوف على مدى ما تحقق من األهداف التعليمية ويتم ذلك من خالل المسائل

الرياضية.

 .5غلق الدرس واعطاء مسائل رياضية.
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 .2أهمية الدليل:

 تقديم محتوى مادة الرياضيات باستخدام البطاقات المروحية والتي تعتبر من استراتيجيات التدريسالحديثة في مجال التعليم.

 تعد البطاقات المروحية تعليماً مسانداً لطالبات الصف الرابع االبتدائي ،ويتم ذلك بتوجيه وارشاد منالمعلم في البيئة التعلمية هادفة.

 .3الهدف من الدليل:
 .0تزويد الطالبات ببعض المفاهيم األساسية المتعلقة باألعداد والعمليات الحسابية واألشكال والمجسمات.
التعرف إلى خوارزميات العمليات بشكل يمكنهم من إجرائها وتنفيذها.
ّ .7
 .6اكساب الطالبات المهارات الرياضية المختلفة وخاصة مهارة حل المسائل الحياتية ،ومهارة استخدام
األدوات الهندسية في الرسم والقياس ومهارات إجراء العمليات الحسابية المختلفة.

 .4تنمية مهارات التفكير لدى الطالبات وكذلك تنمية اتجاهاتهم نحو التنظيم والترتيب والدقة والسرعة وغيرها
من االتجاهات االيجابية المرغوبة.

 .5تزويد الطالبات بالكم والكيف المناسب من معلومات الرياضيات والتي تمكنه من متابعة تعليمه في

المراحل التالية.

 .4التوزيع الزمني للموضوعات المراد تدريسها "توزيع الحصص":
الوحدة

الوحدة العاشرة

"الهندسة والقياس"

عنوان الدرس

عدد الحصص

المربع وخواصه

6

محيط المربع

7

المستطيل وخواصه

6

محيط المستطيل

7

التحويل بين وحدات القياس

5

متوازي المستطيالت

7

المجمــــــــــــــــــــــــــوع

 17حصة

 .5األهداف العامة المرتبطة بتدريس وحدة "الهندسة والقياس":
 -التعرف إلى خصائص المربع.

 استنتاج قاعدة محيط المربع وحل مسائل حسابية منتمية. -التعرف إلى خصائص المستطيل.

 استنتاج قاعدة محيط المستطيل وحل مسائل حسابية منتمية. -التعرف إلى مفهوم التماثل للمربع والمستطيل.
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 التعرف إلى وحدات قياس الطول. -التعرف إلى وحدات قياس الكتلة.

 -التعرف إلى وحدات قياس الزمن.

 التعرف إلى وحدات قياس الحجم. التحويل بين وحدات القياس المختلفة (الطول ،الكتلة ،الزمن ،الحجم). -إيجاد حجم متوازي المستطيالت.

 -توظيف حل مشكالت حياتية منتمية على كل من المربع والمستطيل.

توجيهات عامة للمعلم/ة:

 .0أعطي الطالبات فكرة مبسطة عن استراتيجية البطاقات المروحية ،وكيفية طريقة العمل بها.
 .7تقسيم الطالبات مجموعات رباعية.

 .6تشجيع الطالبات على التعاون والمشاركة.

 .4إعطاء الوقت وعدم السخرية من بعض اإلجابات الخطأ.
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تخطيط واعداد دروس الوحدة العاشرة "الهندسة والقياس"

من كتاب الرياضيات "الجزء الثاني" للصف الرابع األساسي.

موضوع الدرس
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اليوم :االثنين  +الثالثاء

أوالا :األهداف السلوكية:

المربع وخواصه

التاريخ 7102/ 4/4 +4/6 :م

الحصة :األولى  +الثانية.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم المربع.
 .7تسمي المربع بالرموز.

 .6ترسم مربع بمعلومية طول ضلع فيه.
 .4تستنتج قط ار المربع متساويان.

 .5تستنتج قط ار المربع ينصف كل منهما اآلخر.

ثانيا :الخبرات السابقة:

المتطلب األساسي

التقويم

البند االختباري

تعدد بعض األشكال الهندسية

عددي بعض األشكال الهندسية.

تفاعل الطالبات

تميز بين الضلعان المتوازيان

ماذا يعني الضلعان المتعامدان.

ومدى مشاركتهم.

التي تعلمتها سابقاً.

ماذا يعني الضلعان المتوازيان.

والضلعان المتعامدان.
ثالثا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،أشكال مربعة.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،الممارسة العملية.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

من أكون :شكل هندسي أضالعي متساوية لي  4أضالع و4
زوايا كلها قوائم  91درجة.
تقوم المعلمة بعرض أنشودة "أنا المربع" ثم تناقش سؤال  7صفحة

 07مع الطالبات.

ثم توزع المعلمة الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

تفاعل الطالبات

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة
على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة
بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى

البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية
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تصحيح الكراسات

تسحب بطاقة من األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب
على سؤال البطاقة التي قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة

تتعرف إلى مفهوم
المربع.

فتقيم اإلجابة من صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة
األخيرة ّ
مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها،
ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.

متابعة تفاعل

وتجاوب الطالبات

تسمي المربع
بالرموز.

تصحيح الكراسات

نشاط صفي( :باستخدام البطاقات المروحية)
 ........ .0هو شكل رباعي جميع أضالعه متساوية (المربع –
المستطيل – المثلث – الدائرة)

 .7عدد رؤوس المربع .......

() 5- 4- 6-7

 .6قياس زاوية المربع ( 61درجة –  45درجة –  31درجة –
 91درجة)

 .4زوايا المربع

(قوائم – منفرجة – حادة)

مثال :على لوحة المربعات ارسم من النقطة أ مربعاً طول ضلعه

متابعة صحة
اإلجابات

 5وحدات.

نشاط كتابي :حل سؤال  6صفحة  06من الكتاب المدرسي.

ترسم مربع بمعلومية
طول ضلعه.

نشاط عملي :ممارسة نشاط العملي صفحة  06عملياً

نالحظ أن طول الخيط األول يساوي طول الخيط الثاني

نشاط :أكملي:

 .0عدد أقطار المربع ...............

 .7في المربع طول القطر األول  ،...وطول القطر الثاني..
تستنتج أن قط ار
المربع متساويان

نشاط عملي :ممارسة النشاط صفحة  06عملياً

ماذا نستنتج؟ ....................................

نشاط صفي :ضعي عالمة صح أو خطأ( :باستخدام البطاقات
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تصحيح الكراسات

المروحية)
تستنتج أن قط ار

المربع ينصف كل
منهما اآلخر.

( ) قط ار المربع غير متساويان .

( ) قط ار المربع ينصف كل منهما االخر .

متابعة

تفاعل الطالبات

( ) أنصاف أقطار المربع متساوية .
( ) عدد أقطار المربع .5

غلق الدرس :عددي خواص المربع التي تعلمناها من خالل

تعزز التعلم الصفي

درس اليوم؟ ........................

من خالل حل النشاط النشاط البيتي :حل سؤال ( )3صفحة ( )04من الكتاب
البيتي.

المدرسي.

موضوع الدرس
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متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة

المربع وخواصه

اليوم :األربعاء

التاريخ 7102/4/5 :م

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الثالثة.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم محور التماثل.
 .7تذكر مفهوم محور التماثل.

 .6تستنتج عدد محاور تماثل المربع.

 .4تسمي القطعة المستقيمة التي تعتبر محور تماثل.
 .5ترسم محاور تماثل المربع.

ثانيا :الخبرات السابقة:

المتطلب األساسي

تذكر خواص المربع.

التقويم

البند االختباري
ضعي صح أو خطأ:

( ) للمربع  4زوايا حادة.

( ) قط ار المربع غير متساويان.

رصد اإلجابات
الصحيحة.

وتصحيح الكراسات.

( ) قط ار المربع ينصف كل منهما اآلخر.
ثالثا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،أشكال مربعة.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،الممارسة العملية.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل
مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة

على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة متابعة تفاعل

بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى

وتجاوب

البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية

الطالبات.

تسحب بطاقة من األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب

على سؤال البطاقة التي قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة

فتقيم اإلجابة من صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة
األخيرة ّ
مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها،
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ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.
ثم تطرح المعلمة أسئلة على الطالبات من خالل خبراتهم الحياتية

مثل لماذا تقفي أمام المرآة عند تسريح شعرك؟ ماذا تري؟ هل متابعة تفاعل

تتعرف إلى مفهوم
محور التماثل

تختلف صورتك في المرآة عن حقيقتك؟

ثم تعرض أشكاالً مختلفة وتوزعها على الطالبات لكي يقُمن
بطيها عند الخط المتقطع؟

الطالبات

إلى كم قسم قُسم الشكل؟ هل هما متطابقان؟
عددي أشياء متماثلة من غرفة الصف؟
تذكر مفهوم محور
التماثل.

تعريف :محور التماثل هو المستقيم الذي ينطوي عنده الشكل إلى

قسمين متطابقين.

ثم تقوم المعلمة بتوزيع أوراقاً مربعة وتطلب طيها عند القطر

األول ،والقطر الثاني
تستنتج عدد محاور
تماثل المربع.

ماذا تستنتج؟ قط ار المربع عبارة عن عدد محاور تماثل له.
وأن عدد محاور تماثل المربع أربعة.

نشاط كتابي :أكمل:

.......هو المستقيم الذي ينطوي عنده الشكل إلى قسمين

تصحيح
الكراسات

متطابقين.

عدد محاور تماثل المربع ...........

تسمي القطعة
المستقيمة التي

ثم تعرض المعلمة مربعات مرسوم فيها القطعة المستقيمة أ ب
هل تعتبر القطعة أ ب محور تماثل ولماذا؟ ........

تصحيح

الكراسات

تعتبر محور تماثل .نشاط صفي :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية).

 .0محور التماثل ينطوي عنده الشكل إلى  ......متطابقين.

ترسم محاور تماثل
المربع.

 .7عدد محاور تماثل المربع ......

ارسمي محاور تماثل الشكل المقابل:
متابعة حل

نشاط تفوق :قسم مربع طول ضلعه  3سم إلى  9مربعات النشاط البيتي
تعزز التعلم الصفي
من خالل حل

النشاط البيتي.

متساوية ،احسبي طول ضلع كل مربع بعد التقسيم؟

النشاط البيتي :حل سؤال ( )01صفحة ( )05من الكتاب
المدرسي.

موضوع الدرس
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في الحصة
القادمة.

محيط المربع

اليوم :الخميس

التاريخ 7102/4/3 :م

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :األولى.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم محيط المربع.
 .7تستقرئ قانون إيجاد محيط المربع بمعلومية طول ضلعه.
 .6تجد محيط مربع باستخدام القانون.

 .4توظف حل مسائل متنوعة منتمية لموضوع الدرس.

ثانيا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق
تعرف المربع

تعدد خواص المربع

البند االختباري
أكمل:
 .0عرف المربع........................... :

.7أضالع المربع........................... :
 .6عدد زوايا المربع  ...وعدد محاور تماثله..

تعدد مضاعفات العدد 4

التقويم
متابعة الطالبات
تصحيح الكراسات

 .4عدد رؤوس المربع .......

6 ×4 3×4 9×4 0×4

ثالثا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،خيط ،سلك ،مطاط ،كوفية.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،االكتشاف الموجه ،لعبة تربوية.

خامسا :خطة سير الدرس:

األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

تفاعل ومتابعة

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة على

تجاوب الطالبات

ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة بطاقات على

شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى البطاقات األربعة التي
تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية تسحب بطاقة من األربعة

بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي قرأتها
فتقيم اإلجابة من صحتها أو
تتعرف إلى مفهوم لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
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محيط المربع.

عدم صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى حين
إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات األربعة

جميعها مع الطالبات.

تصحيح الكراسات
تستقرئ قانون

إيجاد محيط المربع ثم تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لموضوع الدرس:
بمعلومية طول

 -ماذا يحيط بالمدرسة؟ السور

ضلعه.

 -ماذا يحيط بالمعصم؟ السوار

متابعة الطالبات

 ماذا يحيط بقطعة األرض؟ السياجثم تقوم المعلمة بعرض الكوفية الفلسطينية ثم تناقش سؤال  0صفحة

 03من الكتاب المدرسي (باستخدام البطاقات المروحية).
ما طول اإلطار الذي يحيط بالكوفية؟ ........

تجد محيط المربع
باستخدام القانون.

نستنتج أن :طول اإلطار هو المحيط

تصحيح الكراسات

تستخدم المعلمة أدوات :مثل سلك ،خيط لتعريف مفهوم المحيط.

فالمحيط هو طول اإلطار الخارجي للشكل.

نشاط كتابي :تقوم المعلمة بحل سؤال  7صفحة  03وسؤال  6صفحة
 02من الكتاب المدرسي.

طول السياج = مجموع األطول األربعة.

اذن :محيط المربع = مجموع أطوال أضالع المربع ولكن األضالع
متساوية =  ×4طول الضلع.

نشاط كتابي :أكمل :محيط المربع = ............

نشاط صفي :ضع صح أو خطأ( :باستخدام البطاقات المروحية)
( ) محيط المربع =  +4طول الضلع

توظف حل مسائل مربع طول ضلعه  5سم جدي محيطه ....
متنوعة منتمية

لموضوع الدرس.

محيط الشكل المقابل =............

نشاط كتابي :أكملي:
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 9سم

تصحيح الكراسات

محيط مربع طول ضلعه  4سم = .....
محيط المربع المقابل = ......

ومتابعة مدى

0سم

مشاركة الطالبات.

مربع طول ضلعه  67سم فإن محيطه .....

نشاط صفي :اختاري( :باستخدام البطاقات المروحية)

محيط مربع =  ×......طول الضلع

() 4 - 6 – 7 -5

مربع طول ضلعة 6سم فإن محيطه= .....سم () 70- 07 – 01
حديقة مربعة الشكل طولها  76متر ،جدي محيطها

تعزز التعلم

الصفي من خالل

نشاط تفوق:

5سم

احسبي محيط الشكل المقابل:

6سم

حل النشاط البيتي غلق الدرس :ماذا نقصد بالمحيط؟ كيف نحسب محيط المربع؟

النشاط البيتي :حل سؤال  4و 5صفحة  02من الكتاب المدرسي.

موضوع الدرس
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متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

محيط المربع

اليوم :السبت

التاريخ 7102/4/0 :م

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الثانية.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تستقرئ قانون إليجاد طول ضلع مربع محيطه معلوم.
 .7تجد طول ضلع المربع بمعلومية محيطه.

 .6توظف قانون محيط المربع في حل مسائل لفظية منتمية.

ثاني ا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق

تذكر قانون محيط المربع.

البند االختباري
أكملي:

.0محيط المربع =......×......

التقويم
متابعة الطالبات

تصحيح الكراسات

.7مربع طول ضلعه 07سم محيطه =.....
ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،خيط ،سلك.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،الممارسة العملية.

خامسا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون
كل مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات
المرسومة على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل

مجموعة أربعة بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك
الطالبة األولى البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة
متنوعة ،والطالبة الثانية تسحب بطاقة من األربعة بطاقات
وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي قرأتها

فتقيم اإلجابة من
لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد

متابعة تفاعل

وتجاوب الطالبات

المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة

بحل البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.
تستقرئ قانون إليجاد

ثم تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لموضوع الدرس ،وذلك
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تصحيح الكراسات

طول ضلع مربع محيطه بعرض السؤال اآلتي:
معلوم.

الشكل المقابل يتكون من 4

مربعات ،طول ضلع كل منها 5سم جدي
محيط هذا الشكل؟

ثم تناقش المعلمة السؤال مع الطالبات.

نشاط عملي :لدينا سلك طوله 67سم ،إذا أردنا أن نصنع
منه مربعاً ما طول ضلع هذا المربع؟
طول ضلع المربع = المحيط ÷ 4

نشاط عملي :مربع محيطه  70فإن طول ضلعه =  ....سم
تجد طول ضلع المربع
بمعلومية محيطه.

متابعة تفاعل
الطالبات

نشاط صفي :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية)
 .0طول ضلع المربع = 4÷......

 .7مربع محيطه 71سم فإن طول ضلعه =.....
توظف قانون محيط

المربع في حل مسائل
لفظية منتمية.

 .6طول ضلع المربع الذي محيطه  44متر هو ......

مثال :حديقة مربعة الشكل طولها  51سم يريد صاحبها أن
يضع سياجاً حولها فإذا كانت تكلفة المتر الواحد من السياج

 3دنانير ،فما تكلفة السياج كله؟

ثم تقوم المعلمة بحل المثال مع الطالبات.

نشاط كتابي :حل سؤال  0صفحة  00من الكتاب المدرسي.

تصحيح الكراسات

نشاط كتابي :ضعي صح أو خطأ( :باستخدام البطاقات
المروحية)
( ) طول ضلع المربع = محيط المربع ×4

( ) مربع محيطه  044سم فإن طول ضلعه 04سم.
نشاط تفوق :ما محيط الشكل إذا كان
طول الضلع جميع األشكال مربعات؟

تعزز التعلم الصفي من

خالل حل النشاط البيتي

4سم

ا

6سم

النشاط البيتي :حل سؤال  9صفحة  00من الكتاب المدرسي

موضوع الدرس
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متابعة الطالبات
المتفوقات

متابعة النشاط البيتي
في الحصة القادمة.

المستطيل وخواصه

التاريخ 7102/4/9 :م

اليوم :األحد

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :األولى.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم المستطيل.
 .7تسمي أشكاالً مستطيلة من الغرفة الصفية.

 .6توظف خاصية الضلعين المتقابلين في المستطيل في حل مسائل لفظية منتمية.
 .4تستنتج أن طول القطر األول في المستطيل = طول القطر الثاني.
 .5تستنتج أن قط ار المستطيل ينصف كل منهما اآلخر.

ثانيا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق

البند االختباري

تذكر بعض خواص المربع.

التقويم

ضعي صح أو خطأ:

 ) ( .0عدد أقطار المربع أربعة.

 ) ( .7قط ار المستطيل متساويان.

متابعة الطالبات
تصحيح الكراسات

 ) ( .6في المربع أحد القطرين ينصف كل منهما
اآلخر.

ثالثا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،أشكال مستطيلة.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:
الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية
تتعرف إلى مفهوم
المستطيل.

الخبرات واألنشطة
من أكون :شكل هندسي لي  4أضالع كل ضلعين متقابلين
متساويين ولي  4زوايا كلها قوائم؟

ثم تعرض المعلمة أشكاالً مختلفة تمثل مستطيالت بأبعاد

مختلفة.
تسمي أشكاالً مستطيلة
من الغرفة الصفية.

نشاط شفوي :سمي أشكاالً مستطيلة من الغرفة الصفية.

نشاط كتابي :حل سؤال  0صفحة  09مع الطالبات ،ثم تناقش

المعلمة السؤال معهّن.
من النشاط السابق :نسمي الضلعين المتجاورين في المستطيل
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التقويم
متابعة وتفاعل

وتجاوب الطالبات

تفاعل وتجاوب

الطول والعرض.
مثال :تعرض المعلمة مستطيالً أمام الطالبات ،ما طول ضلع

توظف خاصية الضلعين المستطيل إذا كان طول الضلع المقابل له  5سم؟
المتقابلين في المستطيل
في حل مسائل لفظية
منتمية.

الطالبات

ما قياس كل ازوية من زوايا المستطيل؟

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة
على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة
بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى

البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة
الثانية تسحب بطاقة من األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة

الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي قرأتها لها الطالبة الثانية،
فتقيم اإلجابة من صحتها أو عدم صحتها
أما الطالبة األخيرة ّ
وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى حين إجابة
البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات األربعة
جميعها مع الطالبات.

ثم تطلب المعلمة من الطالبات حل سؤال  6صفحة  09وسؤال

تستنتج أن طول القطر
األول في المستطيل =
طول القطر الثاني.
تستنتج أن قط ار

المستطيل ينصف كل
منهما اآلخر.

تعزز التعلم الصفي من
خالل حل النشاط البيتي

تصحيح الكراسات

 4صفحة  91من الكتاب المدرسي.
ماذا نستنتج:

 .0طول القطر األول يساوي طول القطر الثاني.
 .7قط ار المستطيل ينصف كل منهما اآلخر.

نشاط صفي :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية)
 .0في المستطيل كل ضلعين متقابلين  .....في الطول.
 .7يسمى المستطيل  ....وكل زاوية =.....درجة.

النشاط البيتي :عددي خواص المستطيل التي تعلمتها خالل
حصة اليوم؟

موضوع الدرس
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متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

المستطيل وخواصه

اليوم :االثنين

التاريخ 7102/4/01 :م

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الثانية.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0توظف خواص المستطيل في حل مسائل منتمية.
 .7تستنتج عملياً عدد محاور تماثل المستطيل.
 .6تحدد محاور تماثل المستطيل.

ثاني ا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق

البند االختباري

تعدد خواص المستطيل
تعرف محور التماثل

التقويم
متابعة الطالبات

أكملي:

 .0كل ضلعين متقابلين في المستطيل ......

تصحيح الكراسات

 .7القطران .......كل منهما اآلخر.

 .6القطران ...زواياه ...كل منهما اآلخر ....
 .4محور التماثل هو ......

ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،أشكال مستطيلة.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،لعبة تربوية.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية
توظف خواص
المستطيل في حل
مسائل منتمية.

الخبرات واألنشطة

التقويم

تعرض المعلمة مستطيالً أمام الطالبات ،لتجيب عن السؤال التالي:

متابعة تفاعل

في الشكل المقابل:
أ د=......سم

أ

أ ب =.......سم

ب ج =......سم

 5سم

ج د =.......سم

ب

0سم

وفهم الطالبات

د
ج

نشاط كتابي :تقوم الطالبات بحل سؤال  5صفحة  90من الكتاب
تصحيح

المدرسي.
تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة على
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الكراسات

ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة بطاقات
تستنتج عملياً عدد
محاور تماثل
المستطيل.

على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى البطاقات األربعة

التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية تسحب بطاقة من
األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب على سؤال البطاقة

فتقيم اإلجابة من
التي قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد
المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل

البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.

ثم تقوم المعلمة بالتمهيد لموضوع الدرس:

ما المقصود بمحور التماثل؟ كم محور تماثل للمربع؟

فاليوم أحبائي األطفال :سنتعرف إلى محاور تماثل المستطيل
بالممارسة العملية ،فيتم تنفيذ نشاط عملي :صفحة  90بالرسم

والطي بالمجموعات.
تحدد

محاور

المستطيل.

تماثل ثم تناقش المعلمة مع الطالبات.

هل يوجد قط ار محور تماثل للمستطيل؟

رصد اإلجابات
ومتابعة الطالبات

هل يوجد محاور أخرى؟

ماذا نستنتج؟ ..........

نستنتج أن :عدد محاور تماثل المستطيل = .7

نشاط صفي :ضعي صح أو خطأ (باستخدام البطاقات المروحية)
( ) عدد محاور تماثل المستطيل أربعة.

نشاط عملي :تنفيذ نشاط سؤال  2من الكتاب المدرسي.
نشاط صفي :اختاري( :باستخدام البطاقات المروحية)

متابعة مدى
مشاركة

الطالبات.

إذا كان طول القطر األول في المستطيل 0سم فإن طول القطر
الثاني (4سم – 7سم – 3سم – 0سم)
في الشكل المقابل:

أ

إذا كان أ ج = 07سم

ب

د

فإن طول أ ب =  ....سم (07سم – 6سم – 4سم –  3سم)

متابعة حل

النشاط البيتي :حل سؤال  0صفحة  97من الكتاب المدرسي.

الحصة القادمة

تعزز التعلم الصفي من غلق الدرس :ماذا تعلمت في هذه الحصة؟

خالل النشاط البيتي

ج

موضوع الدرس
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النشاط البيتي في

المستطيل وخواصه

اليوم :الثالثاء

التاريخ 7102/4/00 :م

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الثالثة.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تقارن بين المربع والمستطيل.
 .7تستنتج العالقة بين المربع والمستطيل.
 .6ترسم محاور تماثل المربع.

 .4ترسم محاور تماثل المستطيل.

ثانيا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق

تذكر مفهوم المربع
تذكر مفهوم المستطيل
تعدد خواص المربع

تعدد خواص المستطيل

البند االختباري
مناقشة شفوية:

التقويم
مالحظة مشاركة

عرفي المربع؟ عددي بعض خواصه؟

عرفي المستطيل؟ عددي بعض خواصه؟

الطالبات.

ما المقصود بمحور التماثل؟

ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:
الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني.

خامس ا :خطة سير الدرس:

األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل
مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة على

ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة بطاقات على

شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى البطاقات األربعة التي

تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية تسحب بطاقة من األربعة
بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي

فتقيم اإلجابة من
قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد
المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل

البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.
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متابعة تفاعل

وتجاوب الطالبات

تقارن بين المربع
والمستطيل.

نشاط صفي :قارني المربع والمستطيل؟ (باستخدام البطاقات
المروحية)
وجه المقارنة

المستطيل

المربع

عدد األضالع

تصحيح الكراسات

تساوي األضالع
عدد الزوايا
نوع الزوايا
عدد الرؤوس
عدد األقطار
تساوي األقطار
عدد محاور التماثل

ثم تقوم المعلمة بمناقشة الطالبات النشاط الشفوي التالي:

نشاط شفوي:

أ-كل مربع مستطيل ولكن ليس كل مستطيل مربع.

تستنتج العالقة بين

ب– قط ار المستطيل الذي طوله ال يساوي عرضه غير متعامدين.
نشاط صفي :ضعي صح أو خطأ (باستخدام البطاقات المروحية)

المربع والمستطيل.

 ) ( .0كل مربع مستطيل.

ترسم محاور تماثل

 ) ( .6جميع المربعات قطراها متعامدان.

المربع.

ترسم محاور تماثل
المستطيل.

تصحيح الكراسات

ومتابعة الطالبات.

 ) ( .7كل مستطيل مربع.

 ) ( .4جميع المستطيالت قطراها متعامدان.

نشاط كتابي :ارسمي محاور تماثل األشكال التالية:

تعزز التعلم الصفي

متابعة حل النشاط

من خالل حل

البيتي في الحصة

النشاط البيتي.

نشاط بيتي :اذكر أوجه االختالف بين المربع والمستطيل.

موضوع الدرس
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القادمة.

محيط المستطيل

التاريخ 7102/4/07 :م

اليوم :األربعاء

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :األولى.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم محيط المستطيل.
 .7تعبر عن محيط المستطيل بقانون رياضي.

 .6توظف قانون محيط المستطيل في أسئلة حسابية منتمية.

ثاني ا :الخبرات السابقة:
المتطلب األساسي

تعرف محيط الشكل.

البند االختباري
اختبار قصير :أكملي:

رصد اإلجابات

تذكر قانون حساب محيط

 .....هو طول اإلطار الخارجي الذي يحيط بالشكل.

تسمى الضلعين المتجاورين

.....×7+.....×7= )4+6(×7

المربع.

في المستطيل.

التقويم

محيط المربع = .......×......

الصحيحة.

متابعة الطالبات.

يسمي الضلعين المتجاورين في المستطيل  ....و......

ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،الممارسة العملية.

خامس ا :خطة سير الدرس:

األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

تقوم المعلمة بعرض الدرس باستخدام البطاقات المروحية عن

طريق الدراما بين المربع والمستطيل (باستخدام البطاقات المروحية)
تتعرف إلى مفهوم
محيط المستطيل.

سمي أشكاالً مستطيلة في الغرفة الصفية.

شكل السبورة مستطيل هيا نتعاون في قياس أطوال األضالع

السبورة المرسومة في الغرفة

مجموع أطوال األضالع= .....+.....+.....+....
= ()...+...(+)...+...

تعبر عن محيط

المستطيل بقانون

=....×7+...×7

= ).....+....( ×7

نستنتج أن محيط المستطيل = ( ×7الطول  +العرض).
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التقويم
مالحظة تفاعل

وتجاوب الطالبات

رياضي.

نشاط عملي :تحل الطالبات نشاط  7صفحة  96من الكتاب
المدرسي.

مثال :جدي محيط المستطيل الذي طوله  0سم وعرضه  5سم.

نشاط كتابي :احسبي محيط المستطيل الذي طوله  71سم وعرضه

توظف قانون محيط  9سم.

المستطيل في أسئلة نشاط عملي :قياس محيط صورة في الغرفة الصف باستخدام
حسابية منتمية.

تصحيح الكراسات.

قانون المحيط.

نشاط كتابي :تحل الطالبات سؤال  6صفحة  94من الكتاب
المدرسي.

نشاط ختامي :ضعي صح أو خطأ( :باستخدام البطاقات

متابعة الطالبات.

المروحية)

( ) محيط المستطيل = ( ×7الطول  +العرض)
( ) محيط الشكل المقابل =  01سم.
 7سم

6سم

( ) محيط المربع الذي طول ضلعه  6سم =محيط المستطيل
الذي طوله يساوي 6سم وعرضه 5سم

( ) محيط المستطيل دائماً عدد زوجي.

نشاط تفوق :جدي محيط الشكل المرسوم:

تصحيح الكراسات.

4سم
 3سم

تعزز التعلم الصفي النشاط البيتي :حل سؤال  7صفحة  97من الكتاب المدرسي.
من خالل حل

النشاط البيتي.

متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.
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موضوع الدرس
محيط المستطيل

اليوم :الخميس

التاريخ 7102/4/06 :م

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الثانية.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تجد طول أضالع المستطيل بمعلومية طول الضلع اآلخر والمحيط.
 .7توظف قانون محيط المستطيل في حل أسئلة منتمية.
 .6تراعي الدقة والترتيب أثناء الحل.

ثانيا :الخبرات السابقة:
المتطلب السابق

تذكر قانون محيط المستطيل.
تعدد خواص المستطيل.

البند االختباري

التقويم

اختبار قصير :أكملي:

رصد اإلجابات الصحيحة

محيط المستطيل = .........

في المستطيل كل ضلعين متقابلين ......

ومتابعة الطالبات.

ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،لعبة تربوية.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية
تجد طول أضالع
المستطيل بمعلومية طول
الضلع االخر والمحيط.

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات في مجموعات رباعية تمهيداً

متابعة فهم وتجاوب

الستخدام استراتيجية البطاقات المروحية.

ثم تعرض المعلمة على الطالبات المثال التالي:

مثال :مستطيل طول ضلعه  6سم ومحيطه  04سم

جددي طول الضلع الثاني.

قراءة المسألة – تحدد المعطيات ،المطلوب ،خطة الحل.
توظف قانون محيط
المستطيل في حل أسئلة
منتمية.

الطالبات.

نشاط عملي :تحل الطالبات سؤال  4صفحة  94من الكتاب
المدرسي (باستخدام البطاقات المروحية) ،ثم تناقش مع

الطالبات األسئلة التالية:

تقوم الطابات بتحديد محيط باب الصف.

كم حافة لباب الصف؟ كيف نأتي بمحيط الباب؟

نشاط عملي :تحل الطالبات سؤال  5صفحة  94من الكتاب
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تصحيح الكراسات.

المدرسي مع الطالبات (باستخدام البطاقات المروحية)

نشاط ختامي :ضعي عالمة صح أو خطأ( :باستخدام

البطاقات المروحية)

( ) محيط المربع الذي طول ضلعة 4سم = محيط المستطيل
الذي يساوي 6سم وعرضه 5سم.

تراعي الدقة والترتيب أثناء ( ) محيط المستطيل دائماً عدد زوجي.
الحل.

مستطيل طوله  3سم ومحيطه  61سم جدي عرضه؟

نشاط تفوق :ضعي عالمة صح أو خطـأ مع التبرير.
( ) عندما يتضاعف كل من طول وعرض المستطيل مرتين

فإن محيطه يتضاعف مرتين.
تعزز التعلم الصفي من

خالل حل النشاط البيتي.

( ) عندما يتضاعف ضلع المربع مرتين فإن محيطه
يتضاعف  6مرات.

النشاط البيتي :حل سؤال  2صفحة  95من الكتاب
المدرسي.
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متابعة المتفوقات.

متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

موضوع الدرس
وحدات القياس (وحدات الطول)
التاريخ 7102/4/05 :م

اليوم :السبت

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :األولى.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى وحدات قياس الطول.
 .7تحدد العالقة بين وحدات قياس الطول.

 .6تحول بين وحدات القياس الكبيرة إلى صغيرة.
 .4توظف مسائل لفظية حسابية منتمية للدرس.

 .5تقترح وحدة القياس المناسبة لقياس أطوال أشياء مختلفة.

ثاني ا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق

تذكر وحدات قياس الطول.
تجد ناتج عدد في 011× 01
× 0111

البند االختباري
أكملي :من وحدات قياس الطول ......
........=0111×5
........=0111×6

التقويم
تصحيح الكراسات.
متابعة الطالبات.

نصف .......=0111

 0متر = ..........سم

ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،مسطرة خشبية.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،التفكير الناقد.

خامسا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بعرض األدوات التالية على الطالبات (متر خياطة،

مسطرة خشبية ،متر بناء ،)... ،ثم تناقش معهن اآلتي:
لماذا نستخدم هذه األدوات؟ من يستخدمها؟

تتعرف إلى وحدات قياس طول المسطرة = 0متر =  011سم
الطول.

كل سم مقسم إلى  01أجزاء نسمي كل جزء ملم
ماذا تتوقعين المسافة بين غزة وخان يونس؟

ما الوحدة المناسبة لقياسها؟
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متابعة وتفاعل وتجاوب
الطالبات.

الكيلو متر = 0111متر (تكافئ  0111مسطرة من قياس المتر
الواحد)

كم ×  0111م ×  0111سم ×  01ملم.
ثم بعد ذلك ،تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث

تتكون كل مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات

المرسومة على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة

متابعة وتفاعل وتجاوب
الطالبات.

أربعة بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى

البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية
تسحب بطاقة من األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب
على سؤال البطاقة التي قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة

ورصد اإلجابات.

فتقيم اإلجابة من صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة
األخيرة ّ
مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها،
ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.

تحدد العالقة بين وحدات نشاط صفي :أكمل( :باستخدام البطاقات المروحية).
قياس الطول.

تحول بين وحدات قياس
الطول الكبيرة إلى
الصغيرة.

تحل مسائل لفظية

حسابية منتمية للدرس.

5كم = ......م.
6م =....سم

2كم = .....م

0،5م =........ملم
3م = ......كم

 635كم =......م

7سم =......ملم

مثال :قطع عبد اهلل مسافة 7كيلو متر ثم أكمل 411م مشياً على
األقدام احسبي المسافة التي قطعها عبد اهلل بالمتر؟

7كم 411 +م =7111م 411 +م = 7411م.

تصحيح الكراسات.

نشاط كتابي :أكملي:

5كم و611م = .....م
7م و611سم = ....م

نشاط ختامي :ضعي صح أو خطأ( :باستخدام البطاقات
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تصحيح الكراسات.

المروحية)
0كم =  011م ( )

5سم و  51ملم ( )
تقترح وحدة القياس

المناسبة لقياس أطوال
أشياء مختلفة.

5كم و4م = ) ( 5114

نشاط صفي :اقترحي وحدة القياس المناسبة عند قياس األطوال
التالية( :باستخدام البطاقات المروحية)
طول قلم الرصاص ........

طول ملعب كرة القدم .....

المسافة بين القدس وغزة ......
تعزز التعلم الصفي من

متابعة المتفوقات.

طول الرقم .....

نشاط تفوق :رتبي تصاعدياً 0كم 37 ،ملم 451 ،سم72 ،سم.

خالل حل النشاط البيتي .النشاط البيتي :حل سؤال  0و 7من الكتاب المدرسي.

متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.
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موضوع الدرس
وحدات القياس (وحدات الكتلة)

اليوم :االثنين+الثالثاء

التاريخ 7102/4/02+03 :م

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الثانية+الثالثة.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى وحدات قياس الكتلة.

 .7تحول من وحدة قياس الكيلو غرام إلى الغرام.
 .6توظف مسائل لفظية حسابية منتمية.

 .4تقترح وحدة القياس المناسبة لقياس كتلة شئ معطي.

ثانيا :الخبرات السابقة:

البند االختباري

المتطلب السابق

تذكر بعض وحدات قياس الكتلة .اختبار قصير :أكملي:
تحدد العالقة بين الكيلو غرام
والغرام.

من وحدات قياس الكتلة .....

 0كغم =......غم

نصف كغم = ....غم

التقويم
رصد اإلجابات
الصحيحة.

متابعة الطالبات.

ثالثا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:
الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة
على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة

تتعرف إلى وحدات
قياس الكتل.

بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى

البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية
تسحب بطاقة من األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب

على سؤال البطاقة التي قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة

فتقيم اإلجابة من صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة
األخيرة ّ
مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها،
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متابعة تفاعل وتجاوب
الطالبات.

ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.
تحول من وحدة قياس

الكيلو غرام إلى الغرام.
تصحيح الكراسات.
ثم تناقش المعلمة مع الطالبات اآلتي:

ما أهمية استخدام الكتل والموازين في حياتنا؟
من وحدات قياس الكتل ......،.....

نقيس كتلة دفتر ب  ......نقيس عود الثقاب ب ......

كيس أسمنت ......

كتلة حمولة سيارة ........

كتلة حبة بندورة .....

كتلة صديقي ......

متابعة وتفاعل
الطالبات.

ثم بعد ذلك تقوم المعلمة بمناقشة النشاط صفحة  92من الكتاب

المدرسي.

مثال :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية)
5كغم =.......غم

6،6كغم =....غم

 01كغم =.....غم

1،5كغم=....غم

4كغم =....غم

 4،5كغم = .......غم

07كغم =.....غم
توظف مسائل حسابية
لفظية منتمية.

تصحيح الكراسات
ورصد اإلجابات

 7،5كغم =.....غم

نشاط كتابي :تقوم الطالبات بحل سؤال  4صفحة  92من
الكتاب المدرسي.

ثم بعد ذلك ،تقوم المعلمة بعرض المثال التالي على الطالبات:

مثال :كتلة بطيخة  7،5كغم ،ما كتلة  5بطيخات من النوع نفسه
بالغرام؟

ثم يتم مناقشة المعلمة المثال السابق مع الطالبات.

نشاط صفي :ضعي عالمة صح أو خطأ( :باستخدام البطاقات

المروحية)

( ) كغم =  011غم.

( ) 6كغم 7111 +غرام =  5كغم.

نشاط ختامي :ضعي إشارة <أو> أو = (باستخدام البطاقات
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تصحيح الكراسات.

المروحية)
 4كغم ونصف =  4711 ....غرام.

تقترح وحدة القياس

 5كغم و 011غرام =  3.....كغم.

المناسبة لقياس كتلة

اقترحي وحدة الكتل المناسبة لقياس كتلة خاتم ،إنسان ،علبة

شئ معطي.

بسكوت.

نشاط تفوق :لدى ياسمين مجموعة من األغراض كتلتها 0،5

تعزز التعلم الصفي من غرام ،ولدى عائشة أغراض كتلتها 0411غرام ما مجموع
خالل حل النشاط
البيتي.

الكتلتين معا؟ وأيهما أثقل؟

النشاط البيتي :حل سؤال  7صفحة  92من الكتاب المدرسي.
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متابعة المتفوقات.
متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

موضوع الدرس
اليوم :األربعاء

وحدات القياس (وحدات الزمن)

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الرابعة.

التاريخ 7102/4/09 :م

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف العالقة بين وحدات قياس الزمن.
 .7تحول وحدات الزمن الكبيرة إلى الصغيرة.
 .6تقارن بين وحدات قياس الزمن.

 .4توظف الدرس في حل أسئلة لفظية منتمية.

ثانيا :الخبرات السابقة:

المتطلب األساسي

تذكر وحدات قياس الزمن.

البند االختباري
اختبار قصير :أكملي:
0يوم =  .....ساعة.

تجد ناتج ضرب عدد من

رقمين في عدد من رقمين.

ساعة = .....دقيقة.

دقيقة = .......ثانية.

التقويم
رصد اإلجابات
الصحيحة.

متابعة الطالبات.

.......=31×5

......= 31×31
ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،ساعة.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:
الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني.

خامسا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل
مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة على

ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة بطاقات على

شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى البطاقات األربعة التي

تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية تسحب بطاقة من األربعة

بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي
فتقيم اإلجابة من
قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
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متابعة فهم

وتجاوب الطالبات

صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد
المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل

البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.

ما األداة التي نستخدمها لقياس الزمن؟ ما أهمية أن نعرف الزمن؟

كم الساعة اآلن؟ كم دقيقة في الحصة الصفية؟

أعرض على الطالبات ساعة حائط وأناقشهم في مكوناتها (العقارب

تتعرف العالقة بين

وحدات قياس الزمن.

متابعة مدى

مشاركة الطالبات.

ودالالتها).

دورة عقرب الساعات  07ساعة ،ودورة عقرب الدقائق  .....ساعة
ودورة عقرب الثواني ...دقيقة

أسرعها حركة هو عقرب الثواني

الساعة = 31دقيقة ،والدقيقة = 31ثانية.
يوم ×74

ساعة × 31دقيقة × 31ثانية

نشاط صفي :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية)
تحول وحدات الزمن

الكبيرة إلى الصغيرة.

6ساعات =  .....دقيقة.

4دقائق وربع =......ثانية.

5دقائق = ....ثانية.

ساعة وربع = ......ثانية.

 4ساعات =......دقيقة

6دقائق وربع =.....ثانية

 6دقائق ونصف =.....ثانية
ساعة ونصف =.....ثانية

نشاط كتابي :تحل الطالبات سؤال  7صفحة  90من الكتاب
تقارن بين وحدات
قياس الزمن.

المدرسي.

نشاط صفي :ضعي إشارة > أو < أو =( :باستخدام البطاقات

المروحية)

ساعة ونصف21.....

ساعة  6311....ثانية
ثلت ساعة  ...نصف ساعة

نشاط كتابي :ضعي إشارة < أو > أو =:
 4ساعات  791....دقيقة

ساعة وثلت  01....دقيقة
127

تصحيح الكراسات.

توظف الدرس في حل  05دقيقة و 5ثواني  915 ....ثانية
أسئلة لفظية منتمية.

 6أيام  40...ساعة

نشاط ختامي :تدرس ليلى يومياً 5ساعات و 41دقيقة احسبي ما
تستغرقه ليلي في الدراسة بالدقائق.

نشاط تفوق :زار محمد عمه من الساعة  6:61مساء إلى الساعة
تعزز التعلم الصفي
من خالل حل النشاط

 2:41كم من الوقت استغرق محمد في زيارته بالدقائق؟

النشاط البيتي :حل سؤال  6صفحة  90من الكتاب المدرسي.

البيتي.
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تصحيح الكراسات.

متابعة المتفوقات.

متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

موضوع الدرس
وحدات الحجم

التاريخ 7102/4/71 :م

اليوم :الخميس

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :األولى.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم السعة.
 .7تذكر وحدات قياس الحجم.

 .6تحول وحدات قياس الحجم من وحدات كبيرة إلى صغيرة.
 .4توظف وحدات الحجم في حل أسئلة لفظية منتمية.

ثاني ا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق

البند االختباري

تذكر وحدات الطول.

أكملي:

تذكر وحدات الكتلة.

من وحدات الطول ......، .......، ........، ......

من وحدات قياس الكتلة ........،......

تذكر وحدات الزمن.

من وحدات قياس الزمن........،......

التقويم

تصحيح الكراسات.

ثالثا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،زجاجات مختلفة األحجام.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:

الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني ،لعبة تربوية.

خامسا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بعرض عبوات عصير مختلفة االحجام ،مكتوب

عليها  0لتر 035 ،لتر 7 ،لتر

ثم تعرض أنبوب مكتوب عليه بالملليتر واسرنجات دواء مكتوب

علية بالملليتر.

ثم تتجه المعلمة إلى المناقشة الشفوية مع الطالبات:

تتعرف إلى مفهوم السعة.

ما المقصود بسعة الوعاء أو الزجاجة؟

السعة :هي حجم (مقدار) السائل الذي يمأله ،وتقاس في المادة
بوحدة اللتر .ومن أجزاء اللتر الملليتر.
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متابعة تفاعل وتجاوب
الطالبات.

ثم تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون
كل مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات

المرسومة على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة

أربعة بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى
البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة
الثانية تسحب بطاقة من األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة

متابعة تفاعل وتجاوب
الطالبات.

الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي قرأتها لها الطالبة الثانية،
فتقيم اإلجابة من صحتها أو عدم صحتها
أما الطالبة األخيرة ّ
وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى حين إجابة

البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات األربعة
جميعها مع الطالبات.

تصحيح الكراسات.

تذكر وحدات قياس الحجم .نشاط صفي :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية)
تحول وحدات قياس الحجم

وحدات كبيرة إلى صغيرة.

 .......هي حجم السائل الذي يمأله اإلناء.

من وحدات قياس السعة أو الحجم ...... ، ......

0لتر =  0111ملليتر
0لتر =  .....ملليتر
توظف وحدات الحجم في
حل أسئلة لفظية منتمية.

9لتر =  ......ملليتر

 5لتر=  .....ملليتر

....... = 235ملليتر
 6لتر=......ملليتر

 735لتر = ....ملليتر

تصحيح الكراسات.

 3لتر ونصف =.....ملليتر

ثم تقوم المعلمة بعرض المثال التالي :مثال :تشرب رهف يومياً

 7371ملليتر ماء وتشرب سماح  6لتر أيهما تشرب ماء أكثر؟

نشاط كتابي :تحل الطالبات سؤال  6صفحة  99من الكتاب

المدرسي.

تصحيح الكراسات.

نشاط ختامي :اختاري( :باستخدام البطاقات المروحية)
من وحدات قياس الحجم (الغرام – المتر – اللتر – المليمتر)

اللتر = ....ملليتر
تعزز التعلم الصفي من

خالل حل النشاط البيتي.

()0111،01111،011،01

 335لتر = 2631 .....ملليتر ( >أو<أو=)

نشاط تفوق :علبة عصير صغيرة سعتها  75ملليتر وعلبة
كبيرة سعتها  7لتر ،كم علبة من النوع األول تسع الثانية؟

النشاط البيتي :حل سؤال  0صفحة  99من الكتاب المدرسي.
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متابعة المتفوقات.
متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

موضوع الدرس
مراجعة وحدات القياس والحجم
التاريخ 7102/4/77 :م

اليوم :السبت

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :األولى.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تحول من وحدات القياس الكبيرة إلى الصغيرة.
 .7تحول وحدات قياس الكتل ،والزمن ،الحجم.

ثاني ا :الخبرات السابقة:

المتطلب األساسي

تعدد وحدات قياس

البند االختباري
عددي وحدات الطول؟

الطول ،الزمن ،الحجم ،الكتلة .عددي وحدات قياس الكتلة؟

التقويم
متابعة مدى مشاركة
الطالبات.

عددي وحدات الحجم (السعة)؟
عددي وحدات الزمن؟

ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:
الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة
تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة

التقويم
متابعة تفاعل

على ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة وتجاوب الطالبات.
بطاقات على شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى

البطاقات األربعة التي تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة
الثانية تسحب بطاقة من األربعة بطاقات وتقرأها ،والطالبة

الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي قرأتها لها الطالبة
فتقيم اإلجابة من صحتها أو عدم
الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد المجموعة إلى
حين إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل البطاقات

األربعة جميعها مع الطالبات.
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تحول من وحدات القياس
الكبيرة إلى الصغيرة.

ثم تناقش المعلمة مع الطالبات األسئلة التالية:
عددي وحدات الكتلة؟

عددي وحدات الطول؟

عددي وحدات الحجم؟

عددي وحدات الزمن؟

ثم تقوم المعلمة بتركيب الطالبات قطار لوحدات الطول،

الكتلة ،الزمن ،الحجم ،ومن ثم تناقش العالقات بين الوحدات
وكيف يتم التحويل بينهم.

نشاط صفي :تحل الطالبات سؤال  5و 3صفحة  011من
الكتاب المدرسي (باستخدام استراتيجية البطاقات المروحية).

تصحيح الكراسات

ثم تناقش المعلمة مع الطالبات خواص المربع ،خواص

المستطيل ،ومحيط المستطيل (باستخدام البطاقات المروحية).

نشاط كتابي :تحل الطالبات سؤال  5و 3و 2صفحة 013

تحول وحدات قياس الكتل،
والزمن ،والحجم.

من الكتاب المدرسي.

نشاط ختامي :حولي( :باستخدام البطاقات المروحية)
 01ساعات ونصف=  .....دقيقة
 3لتر = .....ملليتر
 735كيلو غرام =  ....غرام

جدي محيط الشكل المقابل:

المحيط=......

خالل حل النشاط البيتي

4سم
 6سم

 5سم

متابعة الطالبات.

 2سم
 7سم
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الكراسات.

 5سم

النشاط البيتي :جدي محيط الشكل المقابل:
 4سم

الكراسات.
تصحيح

2كيلو=  .....متر

تعزز التعلم الصفي من

تصحيح

متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

موضوع الدرس
متوازي المستطيالت

التاريخ 7102/4/74 :م

اليوم :االثنين

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :األولى.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم المجسمات.
 .7تعدد بعض المجسمات.

 .6تتعرف إلى عناصر متوازي المستطيالت (أوجهه ،رؤوسه ،أحرفه).
 .4تسمي مجسمات على شكل متوازي مستطيالت.

 .5تتعرف إلى عناصر المكعب (أوجهه ،رؤوسه ،أحرفه).

ثاني ا :الخبرات السابقة:

المتطلب األساسي

البند االختباري

تعرف األشكال الهندسية السابقة .اختبار قصير :أكملي:
تعرف مفهوم المربع.

تعرف مفهوم المستطيل.

التقويم
مالحظ صحة اإلجابات

من األشكال الهندسية التي درسناها ....،....

متابعة الطالبات.

المربع هو ....

المستطيل هو .....

ثالثا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية ،مجسمات.

رابع ا :استراتيجية التدريس المستخدمة:
الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني.

خامسا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واالنشطة

التقويم

تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة على

ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة بطاقات على

شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى البطاقات األربعة التي

تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية تسحب بطاقة من األربعة
بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي

فتقيم اإلجابة من
قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد
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متابعة تفاعل
الطالبات.

المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل
تتعرف إلى مفهوم البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.
المجسمات.

تعدد بعض

المجسمات.

متابعة تفاعل
الطالبات.

ثم تعرض المعلمة على الطالبات بعض المجسمات وتطلب منهم
تسميتها.

نشاط صفي :مناقشة سؤال  0صفحة  010من الكتاب المدرسي
(باستخدام البطاقات المروحية).

حيث يتم التفرقة بين المجسمات (الكرة ،متوازي المستطيالت،

تتعرف إلى

مكعب ،مخروط) أو خشبية.

عناصر متوازي

ثم تعرض المعلمة مرة أخرى على الطالبات علب كرتونية تمثل

المستطيالت

متوازي مستطيالت بحث توضح المفاهيم المتعلقة به مثل الوجه،

(أوجهه ،رؤوسه،

الحرف ،الرأس ،وتبين أن كل وجهين متوازيان ومتطابقان وكل وجه

تسمي مجسمات

نشاط صفي :تناقش المعلمة مع الطالبات سؤال  7صفحة  010من

أحرفه).

هو مستطيل.

تصحيح الكراسات.
تصحيح الكراسات.

تصحيح الكراسات.

على شكل متوازي الكتاب المدرسي.
المستطيالت.

نستنتج أن :لمتوازي المستطيالت  3أوجه و 0رؤوس و 07حرف.

نشاط صفي :ضعي صح أو خطأ( :باستخدام البطاقات المروحية).

( ) عدد رؤوس متوازي المستطيالت ستة.

( ) أوجه متوازي المستطيالت عبارة عن مستطيل.
تتعرف إلى

عناصر المكعب

(أوجهه ،رؤوسه،
أحرفه).

نشاط كتابي :حل سؤال  6صفحة  017من الكتاب المدرسي.

متابعة الطالبات.

ثم تعرض المعلمة على الطالبات مكعباً وتبين أنه يشبه متوازي

المستطيالت ،ويختلف عنه فقط أن وجه مربعاً.

نشاط عملي :حل سؤال  4صفحة  017من الكتاب المدرسي.
نستنتج أن :المكعب له  3أوجه و 0رؤوس و 07حرف مثل متوازي

المستطيالت.

نشاط صفي :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية).
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تصحيح الكراسات.

المكعب له  ......أوجه وجميعها على شكل  ......و.........
رؤوس و .......حرف.
تعزز التعلم

نشاط ختامي :اختاري (باستخدام البطاقات المروحية).

الصفي من خالل جميع التالية تمثل مجسمات ماعدا
حل النشاط
البيتي.

(كرة – مكعب – متوازي مستطيالت -مستطيل)

عدد أوجه متوازي المستطيالت ()0 -3 -4 – 7

نشاط صفي :ضعي صح أو خطأ (باستخدام البطاقات المروحية).
( ) للمكعب  3أحرف.
( ) أوجه المكعب عبارة عن مستطيالت.

( ) أحرف متوازي المستطيالت متساوية.

النشاط البيتي :حل سؤال  5صفحة  017من الكتاب المدرسي.
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متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.

موضوع الدرس
حجم متوازي المستطيالت
التاريخ 7102/4/75 :م

اليوم :الثالثاء

أوالا :األهداف السلوكية:

الحصة :الثانية.

ُيتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على أن:
 .0تتعرف إلى مفهوم حجم المجسمات.

 .7تستنتج قاعدة لحساب حجم متوازي المستطيالت مرسوم بالوحدات المكعبة.
 .6توظف حجم متوازي المستطيالت مرسوم بالوحدات المكعبة في حل أسئلة منتمية.

ثانيا :الخبرات السابقة:

المتطلب السابق

البند االختباري

تذكر عدد أوجه ،رؤوس ،أحرف

مناقشة شفوية:

متوازي المستطيالت والمكعب.

عددي خواص المكعب؟

تذكر بعض المجسمات.

التقويم
متابعة مدى تفاعل

عددي خواص متوازي المستطيالت؟

الطالبات.

من األمثلة على المجسمات.......،......،.....
ثالث ا :الوسائل التعليمية:

السبورة ،الطباشير الملون ،كراسات الطالبات ،البطاقات المروحية.

رابعا :استراتيجية التدريس المستخدمة:
الحوار والمناقشة ،التعلم التعاوني.

خامس ا :خطة سير الدرس:
األهداف السلوكية

الخبرات واألنشطة

التقويم

تعرض المعلمة متوازيات مستطيالت مختلفة في الكبر ،وتعرض
مكعبات (طول حرفها 0سم) وتوضح أن عدد المكعبات التي تمأل
المجسم الكلي هو عبارة عن حجمه ،فعندما يحتوي المجسم 71

مكعباً حجم وحدة مكعبة وهكذا وهكذا.

ثم تقوم المعلمة بتوزيع الطالبات إلى مجموعات بحيث تتكون كل

مجموعة من أربعة طالبات ،وتقوم بتوزيع المربعات المرسومة على

مالحظة تفاعل

ورق مقوي ،ثم بعد ذلك توزع على كل مجموعة أربعة بطاقات على

وتجاوب الطالبات.

شكل مروحية ،بحيث تمسك الطالبة األولى البطاقات األربعة التي

تحتوي على أسئلة متنوعة ،والطالبة الثانية تسحب بطاقة من األربعة

بطاقات وتقرأها ،والطالبة الثالثة تجيب على سؤال البطاقة التي
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فتقيم اإلجابة من
قرأتها لها الطالبة الثانية ،أما الطالبة األخيرة ّ
صحتها أو عدم صحتها وتكرر المهمة مرة أخرى بين أفراد

المجموعة إلى حين إجابة البطاقات جميعها ،ثم تقوم المعلمة بحل

البطاقات األربعة جميعها مع الطالبات.

تتعرف إلى مفهوم حجم
المجسمات.

تستنتج قاعدة لحساب

نشاط صفي :أكملي( :باستخدام البطاقات المروحية).
 .......عدد الوحدات المكعبة التي تمأل المجسم.

......هو عدد الوحدات المكعبة التي يتكون منها المجسم.

حجم متوازي المستطيالت نشاط كتابي :حل سؤال  2صفحة  016من الكتاب المدرسي.
مرسوم بالوحدات
المكعبة.

توظف حجم متوازي
المستطيالت مرسوم

بالوحدات المكعبة في
حل أسئلة منتمية.

تصحيح الكراسات
ورصد اإلجابات
الصحيحة.

ماذا نالحظ؟ حجم المجسم = ........×.......

نشاط كتابي :حل سؤال  0و 9صفحة  014من الكتاب المدرسي.
نشاط ختامي :حل سؤال  3صفحة  016من الكتاب المدرسي

(باستخدام البطاقات المروحية).

نشاط تفوق :متوازي مستطيالت حجمه =  693وحدة مكعبة
ومكعب حجمه = ثلث حجم متوازي المستطيالت ما هو حجم

المكعب؟

النشاط البيتي :حل سؤال  0صفحة  012من الكتاب المدرسي.
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متابعة المتفوقات.
متابعة حل النشاط
البيتي في الحصة
القادمة.
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