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 ممخص الدراسة
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى  أثر استخداـ استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية التفكير 

ولتحقيق ٌذا الٍدؼ سعت , البصرؼ وحل الهسألة  الٍىدسية لدػ طالبات الصف التاسع األساسي بغزة
الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية: السؤاؿ الرئيس: ها أثر استخداـ استراتيجية الهىظـ الشكمي  في 

ساسي بغزة   وويىبثق هف تىهية التفكير البصرؼ  وحل الهسألة الٍىدسية  لدػ طالبات الصف التاسع األ
ها أثر استخداـ الهىظـ الشكمي في تىهية التفكير البصرؼ لدػ  -1السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية: 
ها أثر استخداـ استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية القدرة عمى  -2طالبات الصف التاسع األساسي بغزة و 
 التاسع األساسي بغزةوحل الهسألة الٍىدسية لدػ طالبات الصف 

واستخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي الهعتهد عمى تصهيـ هجهوعتيف تجريبية وضابطة، وصههت 
( فقرة، 23أدوات وهواد بحثية لتحقيق األٌداؼ تهثمت في: اختبار هٍارات التفكير البصرؼ هكوف هف )

، ودليل هعمـ هصاغة هوضوعاتً وفق ( فقرة11واختبار لقياس القدرة عمى حل الهسألة الٍىدسية هكوف هف )
استراتيجية الهىظـ الشكمي، وبعد التأكد هف صدؽ أدوات الدراسة وثباتٍا، تـ تطبيقٍا عمى عيىة الدراسة 
القصدية الهتهثمة في طالبات الصف التاسع األساسي بهدرسة بف خمدوف األساسية  ب ، والهكوىة هف 

ـ عشوائيًا هف احدػ الشعبتيف، و)( طالبة في الهجهوعة التج40( طالبة، )80) ( طالبة 40ريبية تـ اختياٌر
في الهجهوعة الضابطة، وقد استخدهت الباحثة أداتيف ٌها: اختبار هٍارات التفكير البصرؼ، واختبار القدرة 

 عمى حل الهسألة الٍىدسية ،وبعد إجراء التحميبلت اإلحصائية البلزهة توصمت الدراسة إلى: 
 وجود فروؽ ذات دال ( لة إحصائية عىد هستوػα =.0.0  بيف هتوسط  درجات طالبات الهجهوعة )

التجريبية وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة الضابطة في االختبار البعدؼ لتىهية التفكير البصرؼ 
 لصالح الهجهوعة التجريبية.

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوػ (α =.0.0 )  بيف هتوسط  درجات طالبات الهجهوعة
التجريبية وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة الضابطة في االختبار البعدؼ لحل الهسألة الٍىدسية 

 لصالح الهجهوعة التجريبية.
وفي ضوء ها توصمت إليً الدراسة هف ىتائج، أوصت الباحثة بضرورة استخداـ إستراتيجية الهىظـ 

ات هف قبل الهعمهيف والهوجٍيف لتحقيق األٌداؼ التربوية العمهية الهرجوة والتي الشكمي في تعميـ الرياضي
تساعد عمى تدوير األفكار داخميًا وفيها بيىٍـ ، وعقد دورات لهعمهي الرياضيات لتدريبٍـ عمى توظيف 
داـ استراتيجيات بىائية في تدريس الرياضيات وتشجيعٍـ  لبلشتراؾ في إىتاج الوحدات الدراسية باستخ
جراء الهزيد هف البحوث عف استقصاء أثر استراتيجية الهىظـ الشكمي في  إستراتيجية الهىظـ الشكمي ، وا 
هتغيرات أخرػ هثل: التفكير الشهولي والتحميمي، واإلبداعي، والذكاء الهتعدد، وضرورة االٌتهاـ بطرؽ تىهية 

ـ في العهمية التعميهية وهشاركتٍـ حتى الهٍارات لدػ الطمبة هف خبلؿ عقد لقاءات تربوية واالٌتهاـ بد وٌر
 ولو كاىت أفكار بسيطة وذلؾ ألٌهيتٍا في استخداـ الهىٍجية العمهية في التفكير.
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Abstract 

This study aimed to identify the impact of the use of graphic organizer strategy on the 

development of visual thinking and geometric problem solving among the female 

students of the basic ninth grade in Gaza. To achieve this aim, the study sought to 

answer several questions. The main question was: What is the effect of using the graphic 

organizer strategy on the development of visual thinking and geometric problem solving 

among the female students of the basic ninth grade in Gaza? Based on this question, the 

following sub-questions are targeted: What is the effect of using the graphic organizer 

strategy on the development of visual thinking among the female students of the basic 

ninth grade in Gaza?, and What is the effect of using the graphic organizer strategy on 

the development of geometric problem solving among the female students of the basic 

ninth grade in Gaza? 

The study used the experimental method based on the setup of an experimental and a 

control groups. The study designed research tools and materials to achieve the intended 

objectives. These tools are: the test of the visual perception skills which included 23 

items, the test of the ability to solve geometric problems which included 11 items and a 

teacher guide structured according to the strategy of graphic organizer strategy. After 

ensuring the validity and reliability of these tools, they were implemented on the 

intended study sample, which are the female students of the basic ninth grade in Ibn 

Khaldoun Basic School II. This sample included 80 female students divided into 40 

sampling units in the experimental group (randomly selected), and 40 sampling units in 

the control group. The study used two research tools here, which are the test of visual 

perception skills, and the test of the ability of solving the geometric problem. After 

carrying out the necessary statistical analyzes, the study arrived at the following 

findings: 

 There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the averages 

of the students’ marks in the experimental group and the control group in the post-test 

concerning the development of visual thinking for the advantage of the experimental 

group. 

 There were statistically significant differences at (α = 0.05) between the averages 

of the students’ marks in the experimental group and the control group in the post-test 

concerning the development of solving geometric problems for the advantage of the 

experimental group. 

In light of the findings of the study, the researcher recommended the need to use the 

strategy of graphic organizer in math education by teachers and mentors in order to 

achieve the required educational goals. These goals should help students understand the 

ideas internally and mutually. The study also recommended organizing training courses 

for math teachers in order to help them employ constructive strategies in the teaching of 

mathematics and encourage them to participate in the production of modules using the 

graphic organizer strategy. A further research is required to survey the impact of the 

graphic organized strategy considering other variables such as holistic, analytical, and 

creative thinking, and multi-level intelligence. There is also a need to focus on the 

development ways of students’ skills by holding educational meetings, and pay attention 

to their role and participation in the process of education, even if this was through simple 

ideas. Although these ideas could be simple, they are important to encourage them use 

the scientific methodology of thinking. 
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 االىداء

و عمى كل الصور.. فهٍها كتبت  إلى هف رسـ طريقي بعرؽ جبيىً.. ولً في قمبي صورة تٌز
 عىً لف أوفيً حقً..   والدؼ العزيز  أطاؿ هللا في عهري.

 

 ت ألجمي بالكثير  والدتي العزيزة .هف ضح ،إلى صاحبة الجهيل

 

 إلى سىدؼ وقوتي وهبلذؼ بعد هللا تعالى   إخوتي  .

 

 إلى جسر الهحبة والعطاء  أخواتي  .

 

 إلى هف أظٍروا لي ها ٌو أجهل هف الحياة  أوالدؼ.. حفظكـ هللا 

 

  زوجي .ضحكتً.. إلى شعمة الذكاء والىور.. إلى هف أرػ التفاؤؿ بعيىً.. والسعادة في 

 

ـ  األسرػ  .  إلى هف ضحوا بحريتٍـ هف أجل حرية غيٌر

 

ـ أكـر هىا هكاىة   .شٍداؤىا األبطاؿ  إلى هف ٌأ
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 شكر وتقدير

الصبلة و أوضح لىا سبيل الٍداية، وأزاح عف بصائرىا ظمهة الغواية، الذؼ الحهد هلل 
والسبلـ عمى الىبي الهصطفى، والرسوؿ الهجتبى، الهبعوث رحهة لمعالهيف، وقدوة لمهساكيف، 

 ......أها بعد:. وصحبً وهف تبعٍـ بإحساف إلى يـو الديف آلًوعمى 

 الهعرفة. طريقوأىار لي  ،أشكر هللا العمي القدير أواًل أف يسر لي طريق العمـ

إلى الجاهعة االسبلهية صرح العمـ وهوئل العمهاء ههثمة رفاف بأسهى آيات الشكر والع ثـ أتقدـ
 في عهادة الدراسات العميا.

 وأخص بالتقدير والشكر:

الهشرؼ عمى ٌذي الدراسة عمى ها أبداي لي هف  األستاذ الدكتور/ عزو إسهاعيل عفاىة
رشاد ،توجيٍات ي عمهً وبارؾ هللا ف ،فمً هىي جزيل الشكر والعرفاف ،وها قدهً هف ىصح وا 
 وجعل ذلؾ في هيزاف حسىاتً. ،وعهمً

كها أتقدـ بالشكر الجزيل إلى األستاذ الفاضل: حسف رصرص عمى ها قدهً هف توجيٍات 
 فمً هىي جزيل الشكر. ،وهعموهات أفادتىي في إعداد ٌذي الدراسة

وأخص بالذكر زوجي حفظً  واخيرًا أشكر كل هف أعاىىي عمى إخراج ٌذي الدراسة بٍذي الصورة
وكل هف ساٌـ بهساعدتي بأؼ شكل كاف وهٍها كاف بسيطًا وأدعو لٍـ جهيعا وأشكر  ،هللا لي
 .بالخير
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 الفصل األوؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة
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 : اإلطار العاـ لمدراسةالفصل األوؿ

  مقدمة:
هف الهواد الدراسية  تعدكها  عمهي،التقدـ ال ركائز هف ركيزة اساسية الرياضيات تعتبر
لمرياضيات دور كبير في الحياة  أف اكه هعارؼ،هٍارات و  وية لها تحويً هفحيالو  الهٍهة

هات أساسية رئيسة في ىٍضة األهـ والرتباطٍا بهجاالت الهعرفة الهختمفة ولها لٍا هف إسٍا
 .ورقيٍا

ف هعرفة وفٍـ أؼ عاهل أو صاىع هاٌية األدوات واآلالت التي يعهل أوهها الشؾ في 
ا لتكوف أكثر  عميٍا  تزيد هف كفاءتً في العهل عمى ٌذي األدوات واآلالت بل قد تجعمً يطوٌر

وبالهثل فإف هعرفة وفٍـ هعمـ الرياضيات لطبيعة الرياضيات يزيد هف  ،فائدة في خدهة العهل 
ثراء ثقافتً عف الرياضيات هها يساعدي عمى تحديد األٌداؼ فٍهً ألساسيات هادة الرياض يات وا 

التدريبية الهراد الوصوؿ إلى تحقيقٍا بوضوح وبالتالي عمى اختيار طرؽ التدريس الهىاسبة 
وكذلؾ اختيار األىشطة التربوية التي يقوـ بٍا التبلهيذ هف أجل تحقيق األٌداؼ التعميهية 

 (.17ـ، ص2005 ،هوسى) .تعميهيةثرػ العهمية الدة هها يُ الهىشو 

هف بالعالـ الحقيقي  اتربطٍ أىٍا حيث الرياضيات هكوىات هف هٍـ هكوف الٍىدسة تعتبر و 
، مرياضياتل األساسية فروعالأحد هف تعتبر  والٍىدسة ،الحياة جواىب ُهختمففي  ٍاتطبيقخبلؿ 

 الجبرالهرحمة الهتوسطة هقارىة ب تدريس الٍىدسة لمطبلب في هراحل هتأخرة في حيث أىً يتـ
يستهروف في دراسة الرياضيات سالذيف  الطبلبهف أدوات تحديد  أداةتعتبر  ٍاالحساب، ألىو 
 (.268ـ، ص 2001أخرػ. )الصادؽ،  هساقاتعف  البحث عميٍـ جبتو الذيف ي الطبلبعف 

باستطاعة الطبلب  )الهحسوسة( حيثة مرياضيات الواقعيتعتبر الٍىدسة الهكوف األكبر لو 
تجريدية  تعتبراألخرػ والتي  اتعمى عكس بعض هواضيع الرياضي هشاٌدتٍا واالحساس بٍا

هعظـ لذلؾ فاف  الجبرية هىٍا، وهف الصعب عمى الطبلب تعمهٍا وتعميهٍا وبالخصوصبالكاهل 
سٍولة هعٍا وتعميهٍا ب التعاطي هف السٍلهفاٌيـ فيزيائية ٌي عبارة عف الهفاٌيـ الٍىدسية 

ـ، 2005 ،أبو لوـ)فٍهٍا.  إلتقاىٍا و يهية البلزهة حسف الهعمـ استخداـ الوسائل التعمأيسر إذا و 
 .(15 ص

و  الهسألة ىشاطًا في غاية اإلثارة، ويعتبر حل شطة الركيزة األساسية لجهيع أىواع األىٌو
الهوضوعات الدراسية  وجهيعالهعارؼ والتعهيهات الرياضية فالهٍارات والهفاٌيـ و  الرياضية،
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 ـعمى حل هشكبلتٍ الطبلبد وسائل تساعو  أدوات ٌي بل في حد ذاتٍا، اً ٌدف تخرػ ليساال
 بصوةالطبيعي لههارسة التفكير  الهسارالرياضية ٌو  الهسائلحل  أفإضافة إلى  ،ةالحقيقي
 (.ـ1989، الهشايخهشاكل. )تفكير بدوف  والرياضيات بدوف تفكير  يوجد فبل ،ًعاه

( إلى أف بياجيً قد ركز 1975) Furth and Wachsفورث و واشز  أشار كل هفقد و 
األلعاب و  ةالبصري الفعاليات ، حيث أفالٍىدسة هادة البصرية في تعميـاألشكاؿ و  الصور عمى
 واستيعاب هف قدرة الهتعمـ عمى فٍـ يقوؼ أف ذلؾ  حيث، الهسألة الٍىدسيةفي حل  هفيدة
هباشرة عمى أىشطة  بطريقةبياجيً  لذلؾ ركز، وتبصر هكوىاتٍا اهاهً الهطروحة الهسائل
 ير البصرؼ ولـ يركز عمى خطواتً.التفك

 الطالب لٍا دور في هساعدةالعقمية التي  والىشاطات الهٍاراتالتفكير البصرؼ هف  تبرويع
واستىتاج ، وتفسير العبلقات الهكاىية عمى إدراؾ ة، حيث تكوف لً القدر الهعموهة الى الوصوؿفي 

 (.41ـ، ص1995)عفاىة،  .الهعاىي وتفسير الغهوض

وقد  ،واإلبداع االبتكارفي  ٌاهاً واىطبلقا هف الخياؿ الذٌىي يمعب التفكير البصرؼ دورًا 
 (.58-57 ـ، ص ص2004 ،عبيد) .البتكاراتٍـ التفكير البصرؼ هف العمهاء  الكثيراستخدـ 

الكثير هف األسرار  عف كشفالبحوث الدهاغ في هجاؿ عمـ األعصاب في  وساعدت 
دأت تغزو ىظريات حديثة باىطمقت هفاٌيـ جديدة و  يٍاعم لوظائفً وبىاءً  غية أداء الدهاكيف حوؿ
هف االستراتيجيات  العديدالىظريات و  االتجاٌات عمى ٌذي ىيت بىاءً بُ و ، التربية والتعميـ هجاؿ

االستراتيجيات الهىظـ الشكمي  ٌذيإحدػ وهف الدهاغ.  عهل هعالتعميهية التعمهية الهتوافقة 
Graphic organizer ي استراتيجية تركز عمى األشكاؿ والصور البصرية التي يهكف أف ، ٌو

عطى لمهتعمـ كهىظـ هتقدـ يسبق الدرس الجديد وتعهل عمى زيادة هستوػ فاعمية عهميات تُ 
وخاصة الجاىب االيهف البصرؼ حيث يسٍـ الهىظـ الشكمي في  ،الهعالجة الدهاغية لمهعموهات 

وهف أهثمتٍا الصور  ،توضيح الهفاٌيـ والعبلقات عف طريق هعيىات بصرية وهرئيات صورية 
ا الثابتة والهتحر  ويعهل أيضا  عمى تىشيط الجاىب األيهف  ،كة والرسوهات والهخططات وغيٌر

هف دهاغ الهتعمـ هف خبلؿ عرض الهىظـ الشكمي قبل البدء بالدرس الجديد لتكويف أبىية هعرفية 
 ـ،2009 ،جيشعفاىة وال)فٍـ الهوضوع او الدرس الجديد .  في دهاغ الهتعمـ تساعدي عمى

 (.231ص

عالـ هف اكتشافات وهعارؼ يتعرض إليً الفرد هف هعموهات وها يواكبً الولذلؾ فإف ها 
لـ يعد لدػ الطالب القدرة عمى حفع واستظٍار الكـ الٍائل هف ٌذي الهعموهات لفترة  وىظريات،
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تهت العموـ اإلىساىية بالىهو الشاهل لمفرد باعتبار أف طويمة ىسيبًا داخل بىائً الهعرفي . وقد ٌا
ر العهمية التعميهية بحيث يصل إلى هعموهاتً عف طريق البحث واالستقصاء الهتعمـ ٌو هحو 

 .تشاؼ بعيدًا عف الحفع واالستظٍارواالك

عمى األشكاؿ والصور  يعتهدالذؼ أف استخداـ الهىظـ الشكمي  الباحثة ترػ وهف ٌذا الهىطمق 
الٍىدسية وخاصة إذا تعرض  الهسألةعمى حل  الطالبيحسف هف قدرة  هف الههكف أفالبصرية 
 الرسوهات تمؾ رسـ إتقاف عمى هرىًتُ كها ، ٌىدسية هختمفة أشكاؿرسوهات و  إلى الطالب
لتخيل الحموؿ  هواتيةيقة طر  والوصوؿ إلى، الهعطياتية التعاهل هع كيفوتعميهً ، األشكاؿو 

الٍىدسية وكيفية هواجٍتٍا،  الهسألةفي حل  الطالبيساعد  هف الههكف أف، فكل ذلؾ الههكىة
 .الهعرفية الهعاصرةوالثورة  التكىولوجية وذلؾ بها يتفق هع الثورة

، فقد وجدت الباحثة عاـوىظرًا لمصعوبات التي تواجً الطمبة في تعمـ الٍىدسة بشكل 
ضرورة توظيف استراتيجية الهىظـ الشكمي في تدريس الرياضيات وذلؾ لمتأكد هف تىهية القدرة 

ا ويصعب عمى ح ل الهسألة الٍىدسية لدػ طالبات الصف التاسع األساسي بحيث يسٍل تذكٌر
 ىسياىٍا.

 :مشكمة الدراسة
 :تتهثل هشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي

 اليندسية ةلأتنمية التفكير البصري وحل المس تخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي فيما أثر اس"
 ؟األساسي بغزة "لبات الصف التاسع لدى طا

  :ولئلجابة عف السؤاؿ الرئيسي تـ تحديد األسئمة الفرعية التالية

طالبات الهىظـ الشكمي في تىهية التفكير البصرؼ لدػ استراتيجية ها أثر استخداـ  .1
 والصف التاسع األساسي بغزة

طالبات ها أثر استخداـ استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية حل الهسألة الٍىدسية لدػ  .2
 الصف التاسع األساسي بغزةو

 :فرضيات الدراسة
درجات ( بيف هتوسط α ≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوػ  .1

اختبار الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة الضابطة في  طالبات
 والتفكير البصرؼ البعدؼ
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درجات ( بيف هتوسط α ≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوػ  .2
اختبار طالبات الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات طالبات الهجهوعة الضابطة في 

 والبعدؼ حل الهسألة الٍىدسية

 أىداؼ الدراسة:
 :تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األٌداؼ التالية

 إظٍار أثر الهىظـ الشكمي في تىهية التفكير البصرؼ. .1
 الٍىدسية. الهسألةالشكمي في تىهية القدرة عمى حل  التعرؼ عمى أثر الهىظـ .2
بإهكاىٍا هساعدة الطبلب عمى التفكير وضع خطوات هحددة وواضحة لمهىظـ الشكمي والتي  .3

هها يهكىىا  ،وبالتالي تخيل الحل هف الشكل أو الىهوذج الهطروح بصريًا في هسائل الٍىدسة
 . في التعميـ الصفي هف استخداهٍا

يتضهف أهثمة هتعددة عف الهىظـ الشكمي وكيف يقود ٌذا الىوع هف وضع إطار ىظرؼ  .4
 . حل الهسائل في الٍىدسةو  في الهضاهيف الرياضية الهعطاةالتفكير بصريًا  التعميـ إلى

 بىاء قائهة بهٍارات حل الهسائل في الٍىدسة الهراد تىهيتٍا. .5

  :أىمية الدراسة
هية الدراسة ت ترػ   :كهف فيها يميالباحثة أف ٌأ

أحدث ىتائج أبحاث  عمى ترتكز التي استراتيجية الهىظـ الشكمي تىاوؿٌذا البحث  إف .1
ىقبل عف ـJensen (1998 )أشار جىسف  حيث تتوافق ٌذي االستراتيجية كها الدهاغ،
  .رؼ حتى اآلف عف كيفية أداء الدهاغ لوظائفًهع ها عُ  السمطي

الرياضيات بالهىظـ الشكمي وخطواتً وكيفية استخداهً في تدريس  اساتذة هادةتعريف  .2
  . بصرًيا الٍىدسية الهضاهيف الرياضية لتحسيف قدرة طمبتٍـ عمى حل الهسائل

 تسٍلبصرية ورسوهات بأشكاؿ  ةباالستعاىالٍىدسية  الهسألةالتغمب عمى صعوبات حل  .3
 ،وكيفية تخيل الحموؿ الههكىة ،لٍـ الفٍـ واإلدراؾ الواعي لهكوىات الهسائل الٍىدسية

  . والوصوؿ إلى الحل السميـ
فيها يتعمق بالفجوات الهوجودة في  ًوخاص ،إكساب الهتعمـ القدرة عمى التركيز واالىتباي .4

 . لى الحل الهطموباهعطيات الهسألة الٍىدسية والغهوض الذؼ يحوؿ دوف الوصوؿ 



6 
 

إف لـ يكف ىدرتٍا خصوصا  لهىظـ الشكمياستراتيجية اوىظرًا لقمة البحوث التي أجريت عمى 
العربية هىٍا إضافة إلى تىاقض ىتائجٍا فقد رأت الباحثة ضرورة إجراء ٌذي البحث الذؼ ٌدؼ 

 ةلأكير البصرؼ والقدرة عمى حل الهسإلى هعرفة أثر استخداـ الهىظـ الشكمي في تىهية التف
يهكف لمهعمهيف والطمبة االستفادة هف  البات الصف التاسع األساسي بغزة حيثالٍىدسية لدػ ط
 ىتائج ٌذا البحث. 

 حدود الدراسة:
 :اقتصرت الدراسة عمى ها يمي

 ـ.2017-ـ2016الدراسة خبلؿ الفصل الدراسي األوؿ هف العاـ  طبقت ˗
هحافظة خاف يوىس في هدرسة  عيىة هف طالبات الصف التاسع االساسي فياقتصرت  ˗

ي  ابف خمدوف   . لتسٍيل إجراءات الدراسة ،األساسية تحديدٌا قصديا ٌو
توظيف استراتيجية الهىظـ الشكمي في تدريس وحدة التحويبلت الٍىدسية هف عمى اقتصرت  ˗

 . ـ2017-ـ2016كتاب الرياضيات لمصف التاسع األساسي لمعاـ الدراسي 

 :مصطمحات الدراسة
 المنظـ الشكمي: Graphic Organizer 

 التعريف االجرائي:   

كهىظـ هتقدـ يسبق  لمطالباتاستراتيجية الهىظـ الشكمي ٌي عبارة عف استراتيجية تقدـ 
يالدرس الجديد هتضهىة عدة خطوات  عرض الهىظـ الشكمي، واالىتباي لهادة التعمـ، وتقوية  ٌو

ي  كها يمي: التىظيـ الهعرفي. ٌو

ي كها يمي لهىظـ الشكمي: وتتألف ٌذي الخطوةعرض ا .1   :هف ثبلثة أىشطة ٌو
 توضيح الٍدؼ هف الدرس ˗
هيزة لً وا عطاء الصور البصرية هتقديـ الهىظـ الشكمي ويشهل ذلؾ تحديد السهات ال ˗

وتقديـ سياقات هتعددة يعهل فيٍا وعرض فئات التصىيف هف  ،واألهثمة التوضيحية عميً
 خبللً.

 إثارة الوعي بالهعموهات والخبرات السابقة الهرتبطة بالهوضوع والتي تتوافر لدػ الهتعمـ  ˗
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ويتـ ذلؾ هف خبلؿ ترتيب وتتابع هعيف لمهادة العمهية يستطيع  :االىتباي لهادة الهتعمـ .2
 . وجعل تىظيـ الهادة واضحًا لً ،الهتعمـ أف يدركً ويحافع عمى اىتباًٌ إزاء هادة الهتعمـ

ويتضهف ذلؾ استخداـ هبادغ التوفيق التكاهمي التي تعىي أف  :التىظيـ الهعرفيتقوية  .3
 األفكار الجديدة يتـ إدهاجٍا عمى ىحو هتسق في هحتوػ سبق تعمهً وتدعيـ التعمـ الىشط

(Active Learning) يحكـ لديً ل وتىهية هٍارات التفكير ،ـواإليجابي هف جاىب الهتعم
دراكً لٍا. ،تعمـال ةدعمى ها   وا 

  التفكير البصري: 

قدرة الطالبة عمى التعرؼ إلى الشكل الٍىدسي وخصائصً، وتحميمً وربط العبلقات، 
  وتفسير الغهوض.

 حل المسألة اليندسية:  

قدرة الطالبة عمى تحديد الهعطيات والهطموب ورسـ الهسألة ووضع خطة وتىفيذ الحل 
 بة التي ستحصل عميٍا في االختبار الُهعد لذؾ.والتحقق هف صحة الحل وتقاس بعبلهة الطال

  :طالبات الصف التاسع

 . ٌف طالبات يدرسف في الصف التاسع هف التعميـ األساسي في هدارس هحافظات غزة
ف بيف   . سىة عادة 15 – 14وتتراوح أعهاٌر
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 لمدراسة النظري اإلطار : الفصل الثاني

ٌدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عف أثر استخداـ استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية 
هٍارات التفكير البصرؼ والقدرة عمى حل الهسألة الٍىدسية لدػ طالبات الصف التاسع 

 ،لذا قاهت الباحثة بهراجعة بعض األدبيات التربوية التي تىاولت التفكير البصرؼ  ،األساسي
 ٍا في ثبلثة هحاور رئيسية كها يمي: تتـ تىاول ،واستراتيجية الهىظـ الشكمي ،والهسألة الٍىدسية

 : المنظـ الشكميالمحور األوؿ
في البحث  ،هف الباحثيف الجاديف عدد اىشغل ،التسعيىات عقدًا لمدهاغعمف عقد أُ هىذ أف 

يف الفٍـ العهيق لدػ الطمبة لها بغية تكو  ،عف أدوات تيسر وتسٍل العهمية التعميهية التعمهية
فطورت العديد هف  ،الهجاؿيقرؤوىً هف هواد دراسية ؛ وتعهقت البحوث السيكولوجية في ٌذا 

 Graphicالهىظهات البياىية أو  ،ا ها عرؼ بالهىظهات الشكميةأبرٌزل ولع ،التعمـأدوات 
Organizers،  وخرائط التفكيرThinking Maps، ٍارات واستراتيجيات تتسق هع اتجاي دهج ه

وبخاصة  ،عد هف أدوات التعمـ والتعميـ الفعالة بشكل عاـوالتي تُ  ،التفكير في الهحتوػ الدراسي
 ( 227ص ـ،2011 ،سعيفافىوفل و )لتفكير الىاقد واإلبداعي. ٍارات التعميـ وتعمـ ه

وهف االستراتيجيات الهستخدهة في دروس التعمـ الهستىد إلى التفكير استراتيجيات الهىظهات 
 Graphic Organizers Strategiesالشكمية 

 مفيـو استراتيجية المنظـ الشكمي

 ؟وكيف يمكف أف يساعد بطريقة فعالةماذا نعني بالمنظـ الشكمي 

ىوفل  عف ( ىقبلً Ruzic, etal., 2001( )Gallavan, 2007يرػ روزؾ وآخروف )
 ،أف ٌذي االستراتيجية تعد هف أدوات التعمـ الهتوافقة هع الدهاغ (228 ص ـ،2011سعيفاف )و 

اىتقاء األفكار  هفوتركيب أفكار هعقدة. كها تهكىٍـ  ،وتمخيص ،إذ تساعد الطمبة عمى فٍـ
إضافة إلى اىٍا  . الواضحةوالعبلقات غير  ،واكتشاؼ الهعموهات الهفقودة ،الٍاهة والتفاصيل

 . تعزز التفكير غير الخطي والتمخيص

هثل فيٍا أو هخططات بصرية تُ  ،أشكاؿ تخطيطية  :والهىظهات الشكمية ٌي عبارة عف 
 بصورة توضح العبلقات فيها بيىٍا.  ،الهفاٌيـ أو الهعموهات الهتعمقة بهوضوع ها

ىقبًل عف ىوفل Tracey Hall & Nicole Strangman) )في حيف يرػ كل هف 
أف الهىظـ الشكمي ٌو هساعد بصرؼ يصف / يظٍر العبلقة ( 229ـ، ص 2011وسعيفاف )
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وأحياىًا يشار إلى الهىظهات البياىية كخرائط   ،واألفكار ذات العبلقة بهٍهة التعمـ ،بيف الحقائق
 Storyوخرائط القصة  ،Concept Mapsوخرائط الهفٍوـ   Knowledge Mapsالهعرفة  

Maps،  والهىظهات الهعرفيةCognitive Organizers، والهىظهات الهتقدهةAdvance 
Organizers،  ورسوهات الهفٍوـConcept Digrams، ة يهكف تعريف وبطريقة إجرائي

 ،تكوف عمى ورقة واحدة ،ي العادةأو هجهوعة هف الكمهات ف ،: خارطةالهىظـ الشكمي بأىً
. ألفكار أو الهعموهات ذات العبلقة/ الهتعمـ بهمئٍا با الطالباـ بغية قي ،تتضهف هىاطق فارغة

 ،خر يهكف استخداهً في عدة هوضوعاتوبعض الهىظهات الشكمية خاصة وهحددة وبعضٍا اآل
 وهف فوائدٌا أىٍا تهىح الطمبة رؤية الهعموهات بشكل صريح.    

تركز عمى بأف ٌذي االستراتيجية  (231 ص ـ،2009)الجيش عفاىة و  وقد أوضح
إذ  ،عطى لمهتعمـ كهىظـ هتقدـ يسبق الدرس الجديداألشكاؿ والصور البصرية التي يهكف أف تُ 

وأىٍا تعهل  ،فاعمية ٌذا الىوع هف الهىظهات الهتقدهة في إحداث تعميـ ذؼ هعىىأكد أوزوبل 
وخاصة الجاىب األيهف  ،يات الهعالجة الدهاغية لمهعموهاتعمى زيادة هستوػ فاعمية عهم

طريق هعيىات بصرية عف مي في توضيح الهفاٌيـ والعبلقات سٍـ الهىظـ الشكالبصرؼ حيث يُ 
 .وهرئيات صورية

عبارة عف أداة تفكير  ٌو بأف الهىظـ الشكمي (344 ص ـ،2006) السمطي رػ تفيها 
ـ لمطبلبهفيدة تتيح  ي بهثابة تهثيبلت بصرية  ،فرصة تىظيـ الهعموهات وتطوير تفكيٌر ٌو

 ،لمحقائق والهفاٌيـ تروؽ لمعديد هف الطمبة لهساعدتٍـ عمى التعاهل هع الهعموهات وتىظيهٍا
كها تفيدٌـ عىدها يحتاجوف  ،وتركيب األفكار الهعقدة ،وتمخيص ،كها تساعدٌـ عمى استيعاب

 ،بلقات غير واضحةإلى اىتقاء أفكار وتفاصيل ٌاهة واستكشاؼ هعموهات هفقودة واكتشاؼ ع
 كها تدعـ ٌذي االستراتيجية أيضا التفكير غير الخطي والتمخيص.

توضح وتفسر  أدواتترػ الباحثة أف الهىظهات الشكمية عباري عف  ،وفي ضوء ها سبق
  الهعموهات بطريقً تصويريً عف طريق االشكاؿ الهختمفة بغية الوصوؿ لتعميـ ذو هعىى.

 كمي.أىداؼ استراتيجية المنظـ الش

   :أف ٌذي االستراتيجية تٍدؼ الى (232 ص ـ،2009)الجيش أوضح عفاىة و 

تىشيط الجاىب األيهف هف دهاغ الهتعمـ هف خبلؿ عرض الهىظـ الشكمي قبل البدء بالدرس  .1
الجديد لتكويف أبىية هعرفية في دهاغ الهتعمـ تساعدي عمى فٍـ الهوضوع وبالتالي تسٍيل 

 . التعمـ ذؼ الهعىى
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هف الخبرات  وعهوهيةً  هعموهات بصرية أكثر تجريداً ٌذي االستراتيجية عمى هفاٌيـ و تقوـ  .2
هف الهفاٌيـ والهعموهات الهتضهىة في  وتجريداً  والهرتكزات الفكرية لمهتعمـ وأقل عهوهيةً 

أؼ التعاهل هع الكميات لفٍـ  ،مية التعمـ في ٌذي الحالة شهوليةوبالتالي عه ،الدرس الجديد
 ٌذا ها يتفق ويتىاغـ هع الجاىب األيهف هف الدهاغ.و  ،الجزئيات

تعهل ٌذي االستراتيجية عمى توفير هرتكزات هعرفية في البىية الدهاغية لمهتعمـ تسهح لً  .3
كهاؿ  ،بفٍـ الهوضوعات الدراسية التالية ولذلؾ فإف ٌذي االستراتيجية تحقق هبدأ اإلغبلؽ وا 

وبالتالي  ،ذؼ يساعد عمى فٍـ الهوضوع الجديدلاألهر ا ،لىقص في البىية الدهاغية لمهتعمـا
والتي يهكف  ،حتفاظ بالٍياكل واألبىية الكميةتفعيل الجاىب األيهف هف الدهاغ في اال

 االستفادة هىٍا في تىشيط ٌذا الجاىب في هوضوعات أخرػ جديدة.

التركيز عمى و  ،عمى التعمـويتضح هها سبق بأف الهىظهات الشكمية تساعد الطمبة 
 عمى العبلقات بيف الهفاٌيـ واالفكار الرئيسية بعضٍا البعض.و  ،هٍهةالهعموهات الرئيسية ال

 أىمية استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي 

سعيفاف ىوفل و  فع ىقبلً  ((Ellis, 2004وأليس  ـ(2008) وقد أوضح أبو عواد
أدوات تعمـ فعالة في تعد التفكير وهىٍا الهىظهات الشكمية بأف أدوات  (229 ص ـ،2011)

فيها يمي ىورد  ،إذ تشكل بعدًا ٌاهًا هف أبعاد العهمية التعميهية التعمهية ،تعميـ هٍارات التفكير
هيتٍا بالىسبة لمهعمـ والهتعمـ.  ٌأ

 :بالنسبة لممتعمـ :أوالا 

ا عمى تتعدد فوائد وا   يجابيات توظيف الهىظهات الشكمية بالىسبة لمهتعمـ ويهكف إيجاٌز
 :التاليالىحو 

 البحث عف العبلقات بيف الهفاٌيـ واألفكار  ˗
وذلؾ هف خبلؿ عهميتي الهقارىة  ،البحث بيف أوجً الشبً واالختبلؼ بيف الهفاٌيـ واألفكار ˗

 . والمتيف تعداف هف هٍارات التفكير الهٍهة ،والهقابمة
 . بىيتً الهعرفية بالهعموهات السابقة الهوجودة في بط الهعموهات الجديدةر  ˗
ا عف الهعموهات الهتشابٍةرب ˗  . ط الهعموهات الجديدة وتهييٌز
 . الفصل بيف الهعموهات الٍاهة والهعموهات الٍاهشية ˗
 . رتبًا لمهعموهات التي يتعاهل هعٍاصىفًا وهُ وهُ  ،جعل الهتعمـ هستهعًا فعاالً  ˗
 . جعل الطالب هتعمهًا ىشطًا يساٌـ في عهمية تعمهً ˗
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 ،والتعمـ التعاوىي ،حل الهشكبلت :عهمية التعمـ هثل تطبيق هٍارات التفكير الٍاهة في ˗
 . والتفكير اإلبداعي ،واتخاذ القرار

 والفئات الخاصة  ،(القراءة والكتابة)تعميـ الطمبة الذيف يعاىوف هف صعوبات التعمـ  ˗
 :بالنسبة لممعمـ :ثانياا 

دافً في تمعب الهىظهات الشكمية / البياىية دورًا ٌاهًا في هساعدة الهعمـ في  تحقيق ٌأ
 ىذكر بعضٍا فيها يمي: ،الغرفة الصفية

 . درس او ،وحدة وأ ،أو فصل دراسي ،سىة دراسية التخطيط لمتدريس سواء ˗
 . أو في ىٍايتً ،أو في أثىاء شرح الدرس ،قبل الدرسيستخدـ الهعمـ الهىظـ الشكمي قد  ˗
ـ الطبلباىتباي  جذب ˗ رشادٌـ إلى طريقة تىظيـ أفكاٌر  . وا 
 . االتساع والعهق الذؼ يجب أف تكوف عميً الدروس هدػتحديد  ˗
 الهساعدة في التعمـ. ةاألىشطة الهبلئه الوسائل اختيار ˗
 . ةلمتركيب البىائي لمهادة الدراسي الطبلبتعرؼ و  تفٍـ تقويـ هدػ ˗
 . لدػ الطمبة والعهل عمى تصحيحٍا ةكشف التصورات الخاطئ ˗
 . ة عىد الطالبتوجيً قراءة الىص أو االستهاع أو الهبلحظ ˗
  . الطمبةلقاء الشفوؼ عىد تىظيـ اإلجابة عف األسئمة أو الكتابة أو اال ˗

أدوار الهعمـ في ٌذي  (234-233ص ص ـ،2009)الجيش عفاىة و في حيف يرػ 
 االستراتيجية:

تعهل عمى  أىشطة وذلؾ هف خبلؿ إعداد ،مـ أف يسٍـ في تطوير تفكير طمبتًيستطيع الهع .1
ويتـ ذلؾ بإهدادٌـ بالهرئيات الهساعدة والرسوهات الهفيدة التي  ،تقوية تىظيهٍـ الهعرفي

 تزيد هف وضوح الهفاٌيـ وسٍولة توظيفٍا.
يىبغي عمى الهعمـ أف يكوف قادرًا عمى قياس الهرتكزات الفكرية والٍياكل الهعرفية الهتوافرة  .2

ترتبط هع تمؾ ـ الشكمي الهبلئـ والذؼ صىع الهىظلدػ الهتعمهيف حتى يستطيع أف ي
 ،أو إجراء هىاقشات صفية ،ويتـ ذلؾ هف خبلؿ استخداـ اختبارات قبمية ،الهرتكزات بالٍياكل

 أو هف خبلؿ الهبلحظة الهباشرة.
أهاـ الهتعمهيف  يهكف لمهعمـ استخداـ هخططات هفاٌيهية بصرية يتـ رسهٍا عمى السبورة .3

األهر الذؼ يزيد هف اىدهاج وتكاهل  ،كهىظـ شكمي في بداية الدرس ،هف خبلؿ الحاسوب
 واستهرارية اىتباي الهتعمهيف لهوضوع الدرس. ،الهفاٌيـ
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أف هف السيكولوجية الستخداـ الهىظـ  (308 ص ،ـ1998)ي وقطاهي قطاهفيها أوضح 
  :الشكمي أو الصورؼ ها يمي

هتسمسمة هف العاـ إلى الخاص لذلؾ  إف الهتعمـ يقوـ بتخزيف الهعموهات بطريقة ٌرهية .1
 يىبغي تقديـ الهعموهات والخبرات بطريقة هباشرة لكي يستطيع الهتعمـ أف يعالجٍا ذٌىيًا.

لكي يستطيع الهتعمـ ربط  ،Ideational Anchorsاالعتهاد عمى الدعاهات الفكرية  .2
 . الهعموهات الجديدة هع القديهة

التي تشكل بىية الهوضوع هف خبلؿ الهعيىات يضـ الهىظـ الشكمي الهفاٌيـ األساسية  .3
 ،ويجب أف يتوافر فيً الوضوح والشهوؿ والعهوهية والتسمسل الهىطقي واإليجاز ،البصرية

 . وأف يكوف هشتهبًل عمى هعموهات وهفاٌيـ هٍهة يحتاج إليٍا الهتعمـ

ـ  يتضح هها سبق أف الطبلب الذيف يستخدهوف الهىظهات الشكمية لترتيب افكاٌر
وأف العديد هف الهعمهيف  ،حسف لديٍـ القدرة عمى الفٍـ وتزداد لديٍـ هٍارات التواصلتت

بها  ،والطبلب يستخدهوف الهىظهات الشكمية لتقوية الهقدرة عمى الكتابة في جهيع الهساقات
ـ  فيٍا الرياضيات. وأف الهىظهات الشكمية تساعد الطبلب عمى تىظيـ وتوضيح افكاٌر

 واستىتاج حموؿ لمهسائل. 
 :استراتيجية المنظـ الشكميخطوات استخداـ 

بأىً يهكف  (230 ص ـ،2011سعيفاف )عف ىوفل و  ىقبلً  ـ(2008) أوضح أبو عواد
 ،أو داخل الهجهوعات الصغيرة ،هع الطمبة بشكل فردؼ أو جهاعي الشكمية استخداـ الهىظهات

عمى السبورة أو عمى شفافة هف خبلؿ العارض الرأسي  الشكمي كها يهكف لمهعمـ رسـ الهىظـ
OHP، ا لجهيع الطمبة وقد يتـ تقديـ أهثمة بسيطة لمهىظهات الشكمية  ،أو يقوـ بىسخٍا/ تصويٌر
. وعمى الهعمـ توضيح كيفية (السابقة إف وجدتبة السىوات تـ إعدادٌا هف قبل الهعمـ أو طم)

   :بىاء الهىظـ الشكمي في شكل خطوات هبسطة والتدرج في تدريب الطمبة هف خبلؿ

ـ هى ˗ لطالب إكهالً هف خبلؿ اويطمب هف  ،ظهًا شكميًا تىقصً بعض الهعموهاتإعطاٌؤ
يجاد العبلقات   . الهىاسبة بيف الهعموهاتاستخداـ الهعموهات الهعطاة هف قبل الهعمـ وا 

ـ قائهة ب ˗ ويطمب هف الطالب إكهاؿ الهىظـ بها  ،الهعموهات وهىظهًا شكميًا فارغاً إعطاٌؤ
 . يىاسبً هف الهعموهات الهعطاة
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ثـ اختيار الهىظـ  ،الطمب هىٍـ استخبلص الهعموهات الهٍهة هف الكتاب بعد شرح الهعمـ ˗
هجهوعة هف الهىظهات الجاٌزة ويطمب مبة يعطي الط الهعمـ)الهىاسب لتهثيل الهعموهات 

 .(هف الطمبة اختيار الهىظـ الهىاسب
ثـ تهثيل  ،الطمب هىٍـ استخبلص الهعموهات الهٍهة هف الكتاب أو بعد شرح الهعمـ ˗

 . داخل هىظـ شكمي هف تصهيـ الطالب الهعموهات
 الهىظـ. اء الطمبة هجهوعة هف األسئمة عف ذلؾثـ إعط ،يـ هىظـ كمي لهوضوع هعيفتقد ˗
 . ثـ يقـو الطمبة بكتابة هقالة عف هوضوع الهىظـ ،تقديـ هىظـ شكمي لهوضوع هعيف ˗
 . إعطاء الطمبة هجهوعة هف الهفاٌيـ والكمهات والطمب هىٍـ تصهيـ هىظـ شكمي لٍا ˗
 ويقـو الطمبة بتصهيـ هىظـ شكمي لٍا. ،تقديـ هقالة هعيىة في هوضوع ها ˗

بأف أوزوبل يرػ أف ٌىاؾ  (410-409 ص ص ـ،2000)أبو حطب وصادؽ وقد أورد 
ذي  ،ـ حتى يكوف الهىظـ الشكمي فعاالً ثبلث خطوات يجب أف يسير في ضوئٍا الهعم ٌو

 الخطوات ٌي:

ي كها يمي لهىظـ الشكمي: وتتألف ٌذي الخطوةعرض ا .1   :هف ثبلثة أىشطة ٌو
 .توضيح الٍدؼ هف الدرس . أ
لً وا عطاء الصور البصرية  الههيزةتقديـ الهىظـ الشكمي ويشهل ذلؾ تحديد السهات  . ب

وتقديـ سياقات هتعددة يعهل فيٍا وعرض فئات التصىيف  ،واألهثمة التوضيحية عميً
 هف خبللً.

إثارة الوعي بالهعموهات والخبرات السابقة الهرتبطة بالهوضوع والتي تتوافر لدػ  . ت
  .الهتعمـ

ع هعيف لمهادة العمهية يستطيع : ويتـ ذلؾ هف خبلؿ ترتيب وتتاباالىتباي لهادة الهتعمـ. 2
 . وجعل تىظيـ الهادة واضحًا لً ،ع عمى اىتباًٌ إزاء هادة الهتعمـالهتعمـ أف يدركً ويحاف

: ويتضهف ذلؾ استخداـ هبادغ التوفيق التكاهمي التي تعىي أف تقوية التىظيـ الهعرفي. 3
الىشط تدعيـ التعمـ األفكار الجديدة يتـ إدهاجٍا عمى ىحو هتسق في هحتوػ سبق تعمهً و 

دراكً لٍا. ،تعمـلديً ليحكـ عمى هادة الىهية هٍارات التفكير وت ،واإليجابي هف جاىب الهتعمـ  وا 
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 .بيف المنظـ الشكمي وبعض النظرياتالعالقة 

 المنظـ الشكمي ونظرية السكيما: 

ضهف ىظهٍا وحتى يفٍهٍا يجب أف ي ،إف تذكر هعموهة ها يتطمب هف الفرد فٍهٍا اوالً 
كها أف عمى  ،هوجودة ًسابق ًوابط لٍا هع هعرفتكويف ر  عبر يكوف  وذلؾ ،تىظيـ هعيف
حتى يكوف التعمـ ذا هعىى  الهوجودة هسبقًا لديٍـ  لهعموهاتا هع تعمهويها  ايدهجو  أف الهتعمهيف

ذا ها يعرؼ بىظرية  الهعموهات الجديدة  يدهج االىسافف ا عمى ىظريةال تؤكد ٌذيإذ  (السكيها)ٌو
 الخبراتوعىدها تىدهج ٌذي الهعموهات هع  ،سابقة هعرفةتـ تطويري هف  لديًفي بىاء هوجود 

ذا هف شأىً أف  ،السابقة يتكوف عىدٌا الهعىى لمهعموهات الجديدة عهمية استرجاع تمؾ  ييسرٌو
 (3 ص ـ،2006( ىقبل عف السمطي )ـ2005)  Dalrymple دالريهبل الهعموهات.

 المنظـ الشكمي ونصفا الدماغ األيمف واأليسر. 

عمى الدهاغ  هفيهف األ ذ يسيطر الىصفل هف ىصفي الدهاغ بوظائف هختمفة إيقـو ك
وكذلؾ هعالجة  ،وضبط االيقاع ،يسر هف الجسـ اضافة الى تهيز االىهاطحركة الجاىب األ

عمى حركة الجاىب األيهف هف  فٍو يسيطر يسر هف الدهاغاألاها بالىسبة الى الىصف  ،الصور
 ضافة إلى ضبط المغة. إ ،الجسـ

فإف كبًل هف ىصفي الدهاغ يقوـ سهعيًا و  الطبلب بصرياً عىد عرض الهعموهات عمى 
. هعاً  التعمـ يكوف أكثر فاعمية عىدها يستثار ىصفا الدهاغ هها يجعل ،بشكل هتزاهف تٍابهعالج
 (345 ـ، ص2006 ،)السمطي

  والذكاء المتعددالمنظـ الشكمي  

 ٌي:  اتحدد جاردىر تسعة أىواع هف الذكاء

 ،والشخصي ،الجسدؼوالحسي  ،والفضائي ،والبصرؼ  ،ياضيوالر  ،والهىطقي ،المغوؼ 
والوجودؼ. ويقوؿ جاردىر أىً ال يوجد شخصاف يهتمكاف ىفس الذكاءات  ،والبيئي ،واالجتهاعي

كها أشار جاردىر أف أغمب الهدارس وفي هختمف  ،وبىفس القوة حتى ضهف الثقافة الواحدة
تهاهٍا عمى كل هف الذكاء المغوؼ والهىطقي   جاردىر  والرياضي. ،الثقافات تركز هعظـ ٌا

Gardner (1999( ىقبل عف السمطي )346 ص ـ،2006). 
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 Use Graphic Organizerاستخدامات المنظمات الشكمية  

استخداهات  (232 ص ـ،2011سعيفاف )عف ىوفل و  ىقبلً  (Struble, 2007) ستروبل يورد
 :يهكف إجهالٍا عمى الىحو اآلتي ،هتعددة لمهىظهات الشكمية

بأف يقوـ الهعمـ باستخداـ الهىظهات  ،يتـ ذلؾ قبل بداية الوحدة أو فصل جديد :تخطيط المنيج
وعميً يضع الهعمـ خطة  ،الشكمية لقياس وتقييـ الهعرفة السابقة لدػ الطمبة حوؿ هوضوع الوحدة

 . عهمة أثىاء شرح الوحدة أو الفصل
 :تعد الهىظهات الشكمية أداة هف أدوات التقييـ ألىً :التقييـ القبمي والبعدي

 . يساعد الطالب عمى قياس هدػ تعمهً وهعرفة هستواي الدراسي ˗
 يستخدـ لقياس التعمـ السابق لدػ الطالب. ˗
 . ضوع الدرس قبل الشرح وبعدييساعد عمى قياس هدػ فٍـ الطمبة لهو  ˗
 . يستخدـ كأداة لبلختبارات الشفٍية والهقاببلت الشخصية ˗
 . يستخدـ عىد اإلعداد وفي أثىاء العرض واإللقاء ˗

تساعد في الوصوؿ  أفرػ الباحثة أف الهىظهات الشكمية طريقة هف الههكف وهف ٌىا ت
ى أيضًا تصور العبلقات بيف االفكار  ،لمهعموهة التي تعجز عىٍا الىصوص في الكتب ٌو

يكمة ة واالفكار الثاىوية باستخداـ األالرئيسي شكاؿ الٍىدسية والخطوط واالسٍـ لتصوير ٌو
 الهحتوػ واظٍار العبلقات الرئيسية بيف الهفاٌيـ.

 Type Graphic Organizer  أنواع المنظمات الشكمية

 :(Dalrymple, 2005يرهبل )دال أىواع الهىظهات الشكمية فيها يمي عرض ال
  المنظمات التخطيطية المفاىيمية  :أوالاConceptual Graphic Organizers 

 ،هة بهجهوعة حقائق وأدلة أو خصائصهدعو  ،أو فكرة أساسية ،ٌي عبارة عف هفٍوـ رئيس
 . والشبكات ،والخريطة الذٌىية ،وهىظـ السؤاؿ الرئيسي ،عميٍا: هىظـ أشكاؿ ففوهف األهثمة 

  المنظمات التخطيطية اليرمية  :ثانيااHierarchical Graphic Organizers 

 ،صورة ٌرهيةتىدرج تحتٍا هجهوعة هف هفاٌيـ فرعية ب ،أو فكرة رئيسية ،تبدأ بهفٍوـ رئيس
ـر الفكرة الرئيسية  ،ألهثمة عميٍا: الهىظـ الٍرهيوهف ا ،هف العاـ إلى الخاص  ٌو
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  المنظمات التخطيطية الحمقية أو الدائرية  :ثالثااCyclical Graphic Organizers  

ي عبارة عف هجهوعة أحداث  ،ترتب بشكل دائرؼ هتبلحق ليس لٍا ىقطة بداية أو ىٍاية ،ٌو
 الهىظـ الدائرؼ  :وهف األهثمة عميٍا

  المنظمات التخطيطية المتسمسمة  :رابعاا Sequential Graphic Organizers  

ي عبارة عف هجهوعة أحداث ترتب بشكل هتسمسل وهتتابع وهىطقي  بداية وىٍاية  ىقطة لٍاٌو
 وهىظـ الهشكمة والحل. ،والىتيجة: هىظـ السبب وهف األهثمة عميٍا

 ؟كيف يتـ اختيار المنظـ الشكمي المناسب

عىد اختيار  ٌىاؾ بعض الهبادغ يجب أف تراعىأف  (235 ص ـ،2011سعيفاف )يرػ ىوفل و 
 :الهىظـ الشكمي هىٍا

أو تشعبي  Convergent Thinkingهف حيث كوىً تجهيعي  الطمبةىهط التفكير لدػ  ˗
Divergent Thinking،  السيطرة الدهاغيةوربها ىوع Brain Dominance  

 .تصهيـ الهىظـ طبيعة الهادة الدراسية والٍدؼ هف وراء ˗
 ؟كيف تصمـ منظماا شكمياا خاصاا بؾ

 ،ط أساليب هتعددة هف أىهاط التعمـوثهة أىها ،ف الهىظهات الشكمية أدوات لمتعمـبها أ
الصفية يشكل حالة فريدة هف فٍذا يقود الهعمـ إلى تكويف فٍـ هفادي أف كل هتعمـ في الغرفة 

ذا يجب عمى الهعمـ  ،قراىً في الغرفة الصفيةهف خبلؿ تهييزي بىهط تفكيري عف أ ،ىوعٍا ٌو
 ،تتسق وىهط تفكير أو تعمـ الطالب التيعة الهىظهات البياىية / الشكمية التفكير بكيفية صىا

 وفي ٌذا الهجاؿ ثهة هجهوعة هف اإلجراءات التي يهكف االسترشاد بٍا عىد تصهيـ الهىظهات
 :(237-235 صص  ـ،2011 ،سعيفافىوفل و ).  البياىية عىد تعميـ الطمبة هىٍا

أو قراءة الىص  ،حدد الفكرة الرئيسية لمهوضوع هف خبلؿ قياهؾ بالعصف الذٌىي ˗
 . واستخبلص األفكار الرئيسية

 . اجهع األفكار أو الكمهات الهتشابٍة هع بعضٍا في هجهوعات ˗
 قـ بإيجاد العبلقات بيف تمؾ األفكار. ˗
 ،هشكمة وحل ،هىظـ هقارىة :قـ باختيار الهىظـ الهىاسب لمهعموهات أو األفكار التي لديؾ ˗

 . أو غير ذلؾ ،سبب وىتيجة
يجاد العبلقات فيها بيىٍا. ˗  تذكر بأف ٌىاؾ العديد هف الهىظهات يهكىٍا تهثيل الهعموهات وا 
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 استخداـ الصور واألشكاؿ أثىاء تصهيهؾ لمهىظـ. ˗
ة أو الهفاٌيـ الرئيسي ،أو األفكار ،استخداـ األلواف لمتهييز بيف هجهوعات الهعموهات ˗

 . والفرعية
 ،وأقبلـ الرصاص ،أقبلـ التخطيط الهموىة :استخداـ أدوات هعيىة أثىاء التصهيـ هثل ˗

 وهمف لوضع الهىظهات الشكمية. ،وأوراؽ بيضاء ،وبراهج حاسوبية ،وههحاة
 يهكىؾ تصهيـ الهىظـ عمى الموح أو عمى الشفافات أو األوراؽ الكبيرة أو أوراؽ صغيرة. ˗

 :Models from Graphic Organizersشكمية نماذج مف المنظمات ال

ثهة ىهاذج هتعددة هف أىً يوجد  (240-237 صص  ـ،2011سعيفاف )أشار ىوفل و 
 :يهكف إيرادٌا عمى الىحو التالي الهىظهات الشكمية

 :هىظـ هعد لهساعدتىا عمى تكويف صورة  خرائط المعرفة لنصوص تنطوي عمى أحداث
ويتكوف هف الحالة األولية التي  ،ويستخدـ لوصف تفاصيل حدوث حدث ها ،كاهمة لحدث ها

والحدث  ،تحديد الظروؼ الهٍهة لشرح حدث ها ،الشخصيات ،تتحدث عف الهكاف والزهاف
وصف أثر  :هف قاـ بالحدثو هاذا حدثو هف تأثر بالحدثو ولهاذاو والىتيجة :ىفسً
 الحدث.

 ٌو عبارة عف هىظـ يساعدىا عمى هعرفة  ي:خرائط المعرفة لنصوص تنطوي عمى نص روائ
 هثلويستخدـ لعرض الىصوص الروائية  ،ي حدثت عمى هدػ فترة زهىية هعيىةاألشياء الت

وتسمسل  ،ويتكوف هف أحداث حدثت ،شخصية تاريخية أو عرض تاريخ اكتشاؼ ظاٌرة ها
 . وشخصيات رئيسة وسبب وىتيجة ،وقت حدوث األشياء

  :عبارة عف هىظـ يساعدىا عمى خرائط المعرفة لنصوص تنطوي عمى نص قصصي
 ،ويستخدـ لمتخطيط لقراءة القصة ،والتمخيص عىد قراءة الىصوص القصصية ،التخطيط

 . والحل ،واألٌداؼ واألحداث ،والهشكمة ،ويتكوف هف الهكاف والزهاف ،وتمخيص القصة
 شيء هابارة عف هىظـ يخبرىا عف ع: يخرائط المعرفة لنصوص تنطوي عمى نص وصف . 

ويستخدـ لكتابة الهبلحظات عىد االستهاع إلى  ،هتى ،أيف ،هاذا ،ويجيب عف أسئمة تبدأ هف
 ،ويتكوف هف عىواف رئيسي لهوضوع ها ،والحديث الكتابةأو عىد القراءة أو لتوجيً  ،الشرح

 وأهثمة في بعض األحياف. ،وعىاويف فرعية لمهوضوع
  عبارة عف هىظـ يستخدـ لمهقارىة بيف شيئيف  لنصوص تنطوي عمى المقارنة:خرائط المعرفة

االستهاع لىص يىطوؼ وتستخدـ عىد قراءة أو  ،كثر هف حيث أوجً الشبً واالختبلؼأو أ
 وأوجً الهقارىة. ،التي سيتـ الهقارىة بيىٍهاويتكوف هف األشياء  ،عمى الهقارىة
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  :عف السؤاؿ التالي  عبارة عف هىظـ يجيبخرائط المعرفة لنصوص تنطوي عمى التسمسل
ويستخدـ لتدويف هبلحظات عىد  ،وتسمسل زهىي تحدث األشياء أو األحداثوفق أؼ ترتيب 
ويتكوف هف هجهوعة  ،إلى ىص أو قراءتً أو لهساعدتؾ أثىاء الكتابة أو التحدث االستهاع

 يًا.أحداث هرتبة ترتيبًا هىطق
 عبارة عف هىظـ يجيب عمى سبب / نتيجة: ط المعرفة لنصوص تنطوي عمى سبب و خرائ

و يقدـ أسبابًا لبعض الحاالت أو األوضاع ،بكمهة لهاذا و ىتيجة عف سؤاؿ يبدأ وتستخدـ  ،ٌو
 ،أو التحدثألخذ الهبلحظات عىد االستهاع / أو لقراءة ىص ها / أو التوجيً أثىاء الكتابة 

  .ب وىتيجةوتتكوف هف سب
 عبارة عف هىظـ يتألف هف جزأيف: حلعرفة لنصوص تنطوي عمى مشكمة/خرائط الم :

 ،وتتكوف هف هشكمة ،ىصوص التي تشتهل عمى هشكمة والحلوتستخدـ هع ال ،هشكمة وحل
 . وهحاوالت لحمٍا ،وأسباب الهشكمة ،وحل لمهشكمة

 وؼ عمى تعمـ عبارة عف هىظـ يىط تعريف:المعرفة لنصوص تنطوي عمى مصطمح/ خرائط
 ،ويتكوف هف الهصطمح والتعريف ،ويستخدـ لكتابة تعريف كاهل دقيق ،الهصطمحات

 .والبحث عف كمهة في الذاكرة
 

  :Visual Thinking: التفكير البصري الثانيالمحور 
 التفكيرأوالا: 

 و التربوييف هف العديدفي التربية والحياة عىد  مية التفكير هكاىة كبيرة ورئيسيةاحتمت عه
أساسيًا  هٍهًا و العباً فقد كاف التفكير والزاؿ  ،ًوتقده االىساففي حياة  األٌهيتٍ ىظراً  ،العمهاء
وفي  ،هستقبمًهبلهح  تحديدوفي  ،اليوهية ةحياالفي  الفرد يقابمٍالمعقبات التي  حليجاد افي 

 ،إلى إعهاؿ العقلوقد وجً القراف الكريـ االىساف  ،تهكيىً هف السيادة عمى الكوف وفق هىٍج هللا
اآليات وهف  ،آيات دالة عمى وحداىية هللا وكهاؿ قدرتً خبلؿ والتفكير في الكوف وها فيً هف

ينبج لكن به الزرع والزيخوى والنخيل   في كتابً العزيز قولً تعالىذلؾ عمى الدلة  القرآىية

 .]11:الىحل[  آليت لقوم يخفكروىواألعنبة وهي كل الثوراث إى في ذلك 
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 مفيـو التفكير

 الكثير هف إذ قدهوا ،التفكير هفٍوـالعمهاء حوؿ و  الباحثيف التربوييف تبايىت وجٍات ىظر
أف لكل فرد  وهها ال شؾ فيً ،إلى أسس واتجاٌات ىظرية هتعددة هختمفة استىاداً التعريفات ال

 ،وقدراتً وخمفيتً الثقافية بىهط تىشئتًو  دافعيتًب والذؼ قد يتأثر ،أسموبً الخاص في ىهط التفكير
ا هها يهيزي عف اآلخريف حدة عىد العمهاء والباحثيف رؤية هو األهر الذؼ قاد إلى غياب  ،وغيٌر

هها أوجد هساحة واسعة هف البحث  ،وخصائصً وأساليبً أشكالًو  التفكير هفٍوـ بخصوص
 ص ـ،2011، ىوفل وسعيفاف. )ء والباحثيفواالستقصاء في ٌذا الهجاؿ الرحب لدػ العمها

38 .) 

العتـو  عفىقبل  Mayer and Richards, 1983))ريتشاردس هاير و  في حيف أوضح
فهىٍـ  مفة( بأف العمهاء عرفوا التفكير تعريفات هخت19-18 ص ص، ـ2009)والجراح وبشارة 

فيرػ أىً عهمية هعرفية داخمية. ب ًوىعرفوآخروف ي ،هف يعرفً عمى أىً عهمية سموكية خارجية
يبي كأساس السموكيوف أىً يجب عمى عمـ الىفس أف يتعاهل هع سموؾ الفرد الهمحوظ بشكل تجر 

الهعرفيوف أف السموؾ  في حيف يقوؿالداخمية ال يهكف هبلحظتٍا هباشرة. فالعهميات  ،لهعموهاتً
كها أف التعمـ ٌو ىتيجة لهحاولة الفرد الجادة لفٍـ العالـ الهحيط بً  ،لمتفكير ةٌو هجرد ىتيج

 لديً. الهتاحةعف طريق استخداـ ادوات التفكير 

( التفكير بأىً   هزيج هف االستدالؿ العقمي لؤلفكار هف 13 ص ـ،2015) الديب عرؼ
والهعالجة العقمية لٍذي األفكار بٍدؼ الحكـ عمى  ،دة لمعقلخبلؿ اإلدراكات الحسية الوار 

 األشياء 

تىطمق هف الخبرات  ،بأىً   عهمية شعورية واعية (35 ص ـ،2014)فيها عرفً األسهر 
وغايتٍا هساعدة الفرد عمى فٍـ الهوقف  ،الحسية وتحتاج إلى الخبرات السابقة التي يهتمكٍا الفرد

 والتعاهل هعً بطريقة عمهية سميهة .

إلشباع  ، عهمية عقمية خفية هستهرة ودائهة :أف التفكير (13 ص ـ،2013)صياـ ر وذك
 ي يواجٍٍا في حياتً .تأو اإلجابة عف التساؤالت ال ،حاجات ورغبات اإلىساف

 سمسمة هف الىشاطات العقمية التي  :أىً( ب28 ، صـ2010) طعيهة والحبلؽ ويعرفً
يقوـ بٍا الدهاغ عىدها يتعرض لهثير يتـ استقبالً عف طريق واحدة أو أكثر هف الحواس 

و هفٍوـ هجرد يىطوؼ عمى ىشاطات غير هرئية ،الخهس وها ىبلحظً أو  ،وغير همهوسة ،ٌو
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 طوقة أو حركية أوأو هى ،كاىت بصورة هكتوبة ىمهسً ٌو في الواقع ىواتج فعل التفكير سواء
 هرئية 

أف التفكير   عهمية ذٌىية يقوـ بٍا الفرد عىدها تواجًٍ  (89 ص ـ،2008)ويذكر بدوؼ 
هشكمة في حياتً في هوقف تعميهي هها يساعد عمى تحميل الهشكمة وربط جزيئاتٍا بالهاضي 

الهشكمة بطريقة وصل إلى حل والهستقبل والربط بيف واقع الشيء والهعموهات السابقة حتى يت
 سميهة  عمهية

بسط هفاٌيهً   فيض هف الىشاط ( بأىً في أ21 ص ـ،2009) ويعرفً عبد العزيز
و غير الهرئية يف الهثيرات الهرئية أو ببليقوـ بً الدهاغ كاستجابة لهبليف أ العقمي الذؼ

ا هف الهثيرات .و غيالهستقبمة عف طريق الحواس الخهس أ  ٌر

 ،تىظيـ تكيف و تعريف )بياجيً( لمتفكير بأىً  عهمية (36 ص ـ،2003)وأورد خهيس 
التكيف فٍو عهمية سعي الفرد إليجاد ف ،وهف خبلؿ ٌاتيف العهميتيف يكتسب الفرد قدراتً الهعرفية
ر واألحداث التي يتفاعل هعٍا في البيئة  فالتىظيـ ٌو الجاىب البىائي هف أها   ،التوازف والظوٌا

 التفكير.

بأىً  التقصي الهدروس لمخبرة هف  (41 ص ـ،2001) Deponoفيها عرفً دؼ بوىو 
 أجل غرض ها 

هفٍوـ التفكير وتعدد أبعادي تعدد وتشابؾ  وتؤكد التعريفات السابقة ها تـ تأكيدي سابقًا هف
 هها يعكس تعقد العقل البشرؼ وتعقد عهمياتً.                                                                                

 الهحيطةالهشاكل بالهواقف و رتبط هيهكف لمباحثة أف تعرؼ التفكير بأىً   ىشاط هعرفي و 
 ًحواس هف خبلؿعمى تحميل الهعموهات التي يتمقاٌا  تًوقدر  في حياتً الفرد التي يواجٍٍا

هعىى داللة و  وبذلؾ فٍو يقـو بإعطاء الهثيرات البيئية ،هستعيىًا بحصيمتً الهعرفية السابقة
 . التكيف هع الهحيط الذؼ يعيش فيً و ـ ؤ التبل عمى يساعدي

 التفكير في الرياضيات

فإف الكثير هف عمهاء الىفس التربوييف في العصر  ،ىظرًا ألٌهية التفكير في الرياضيات
تهوا بالعواهل الهتىوعة لتىهيتً في ضوء البراهج التربوية التي تتوافق كثيرًا هع الهعرفة  الحديث ٌا

بالهحتوػ الذؼ  ي االٌتهاـلذلؾ يىبغ ،ساليب استخداهٍاوأ ،وكيفية اكتساب األفراد لٍا ،ةاإلىساىي
 (606 ص ـ،2000 ،التودرؼ ) .ُيدرس
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هها  ،الهحتوػ الطريقة و  فروعٍا ههيزات هف حيث كواحدة هفإف لمرياضيات والٍىدسة 
ويىبعث ذلؾ هف الخصائص  ،أساليب التفكير السميـ  خصبًا لتدريب الطبلب عمىالً ايجعمٍا هج

  :أف (35 ص ـ،2004)وهىٍا ها حددي دمحم  ،ٍىدسة بشكل خاصالعاهة لمرياضيات عاهة وال

يجاٌز االتعبير ووضوحٍ تٍا فيتهتاز عف المغة الهعتادة بدقلرياضيات لغة ا .1  .اوا 
لرياضيات هف حيث الهوضوع في تىهية التفكير التأهمي وذلؾ ببروز الىاحية تهتاز ا .2

ذا ها يظٍر بشكل واضح في الٍىدسة كأحد فروعٍا.  الهىطقية ٌو
 العمـو الطبيعية. لغةالرياضيات ٌي الطريق إلى التفكير في ٌذا العالـ فٍي  .3
 . المغة الدقيقةو  الهىطق الرياضي السميـالرياضيات اعتهادًا كميًا عمى تعتهد  .4

وهها سبق يتضح أف لمرياضيات دورًا كبيرًا في تىهية عقوؿ األفراد وتزويدٌـ بالهحتوػ 
البلزهة  ،والهٍارات الرياضية التي تساعدٌـ عمى تىهية أساليب التفكير الهختمفة ،الرياضي

 لهواكبة التقدـ العمهي والتكىولوجي السريع الذؼ يشٍدي العالـ.
 أنماط التفكير

طبيعة الرياضيات جعمتٍا هادة لمىهو العقمي التي تساعد عمى تحميل االفكار وطبلقة 
الهجاؿ العمهي األوفر حظًا الذؼ يهكف استخداهً بشكل كبير في تىهية  حيث اىٍا تعد ،التفكير

 .الطبلبوتىهية القدرات اإلبداعية لدػ  ،أىهاط التفكير

ـ هختمفوف  فٍـ ،واحد لوف  أو دياىة أولغة ال يجهعٍـ  البشرأف  فالتوائـ  ،أيضًا في تفكيٌر
ذا ُطرح هوضوع هعيف  ،الهظٍر فٍـ هختمفوف في التفكير حيثهف  ٍـدرجة تطابقهٍها كاىت  وا 

فكل هىٍـ سيفكر في الهوضوع هف ىاحيتً  ،قدرة العقميةالعهر والو  الهحيط بيف فئة هف ىفس
ال لكاىت الدىيا قالبًا واحدًا. وا   ،أىهاط التفكير بيف الىاستختمف لذلؾ  ،الخاصة وبىهط هعيف

 (41 ص ـ،2011، جرواف)

الكيفية التي يستقبل بٍا الفرد  :ىهط التفكير بأىً (60 ص ـ،2013)خمف هللا تعرؼ و 
ريقتً في ثـ يسترجعٍا بالصورة التي تهثل ط ،ثـ يىظهٍا ويسجمٍا في هخزوىً الهعرفي ،الخبرات
 التعبير .
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ي عمى الىحو التالي: (41 ص ـ،2011) وصىف جرواف  التفكير إلى عدة أىهاط ٌو

 Ineffective Thinkingالتفكير غير الفعاؿ  Effective Thinking الفعاؿالتفكير 

 Divergent Thinkingالتفكير الهتباعد  Convergent Thinking التفكير الهتقارب

 Creative Thinkingالتفكير الهبدع  Thinking Criticalالتفكير الىاقد 

 Logical Thinkingالتفكير الهىطقي  Productive Thinkingالتفكير الهىتج 

 Deductive Thinkingالتفكير االستىباطي  Inductive Thinkingالتفكير االستقرائي 

 Vertical Thinkingالتفكير الهركز  Lateral Thinkingالتفكير الجاىبي 

 Inductive Thinkingالتفكير التحميمي  Holistic Thinkingالتفكير الشاهل 

 Impulsive Thinkingالتفكير الهتسرع  Reflective Thinkingالتفكير التأهمي 

 Concrete Thinkingالتفكير الهحسوس  Abstract Thinking التفكير الهجرد

 Scientific Thinkingالتفكير العمهي  Practical Thinkingالتفكير العهمي 

 Verbal Thinkingالتفكير المفظي   Mathematical Thinking التفكير الرياضي

  Metacognitive Thinking التفكير فوؽ الهعرفي Cognitive Thinkingالتفكير الهعرفي 

إال أىً  ،وقد الحظت الباحثة عدـ وجود التفكير البصرؼ بشكل واضح في الجدوؿ السابق
ا يهكف إدراجً تحت التفكير التأهمي  لوجود ارتباط وثيق بيف التأهل والبصر. ،هف وجٍة ىظٌر

يذكر أف ٌىاؾ أىواع عديدة لمتفكير هىٍا:  (39 ص ـ،2012) ها العفوف والصاحبأ
العمهي والىاقد واإلبداعي والهىطقي واالستداللي والتقاربي والهىظوهي والبصرؼ وها بعد الهعرفة 

 والحاذؽ والتأهمي.

ـ ها يهيز  فإف سواء كاف عاديًا أو هتخصصًا أو طالباً إف االىساف  عف سائر  يٌأ
في  الصعوباتهواجٍة كل  وهف ثـ ،بالتفكير الصحيح عهاؿ عقمًإ عمى  ةقدر الٌو  ،هخموقاتال
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وقد  ،وقف الذؼ يواجًٍحسب اله ،حياتً.  ويهارس اإلىساف أىواعًا هختمفة هف التفكير في حياتً
  :ٌي ،أىواع التفكير إلى ستة أىواع (41 ص ـ،2003)عبيد وعفاىة صىف كل هف 

 التفكير الىاقد. 4 التفكير البصرؼ  .1
 التفكير االستداللي  .2
 التفكير التأهمي .3

 التفكير اإلبداعي . 5
 التفكير الهىظوهي. 6
تبلحع الباحثة أىً تـ االتفاؽ عمى  ،وبعد االطبلع عمى التصىيفات الهختمفة ألىهاط التفكير

العديد هف ٌذي األىهاط واالختبلؼ في بعضٍا حسب الحواس وحسب طبيعة الهادة الدراسية 
 كهل كل هىٍا اآلخر.كها ترػ الباحثة أف أىواع التفكير تُ  ،والهرحمة الدراسية

 أدوات التفكير

 إلى أف لمتفكير أدوات كالتالي: (31 ص ـ،2011) األشقريشير 

وتهثل صور األشياء في أذٌاىىا هف  ،الصور الذٌىية: تتكوف هف خبلؿ الخبرات الخاصة .1
  ،احياىُا ضعيفة وهطهوسة التفاصيل وقد تكوف الصور الذٌىية ،جهيع الكيفيات الحسية

 األشياء في الواقع. الشخصاضحة كأف يدرؾ و  وأ
وفي هعىى واحد  ،احدةالهفاٌيـ: تمخيص لهجهوعة كبيرة هف خبراتىا السابقة في فكرة و  .2

 قائـ عمى التهييز والتعهيـ والتصىيف.
والمغة السائدة  ،أؼ تكمـ ىفسؾ أثىاء التفكير ، كبلـ باطف أو ، كبلـ ىفسي المغة: التفكير .3

 في هجتهع ها تؤثر في طريقة التفكير لئلىساف.

يف وبدىدؼ  في حيف يرػ   أف هف ٌذي االدوات:  (16 ص ـ،2010)شوٌا

ي  ،وتسهى احياىا هىظهات الرسـو البياىية Graphic Organizersالهىظهات البياىية  ٌو
ويهكف أف  ،لتعزيز فٍهٍا ،عبارة عف تهثيل لتىظيـ الهعموهات لمهساعدة عمى استيعابٍا

تساعدىا هىظهات الرسوـ البياىية في وضع جهيع الهعطيات أهاهىا ودراستٍا وتقيهٍا 
 لىتيجة الهطموبة.وهقارىتٍا بالتوصل الى ا

اتخاذ  ،والهىظهات البياىية يهكف استخداهٍا هع عدد هف هٍارات التفكير هثل: الهقارىة
يهكف رسـ الهىظهات البياىية عمى ورؽ عادؼ بوسطة قمـ  ،واالولويات ،التصىيف ،القرار

كها يهكف اف تتـ  ،ويهكف رسهٍا باستخداـ الحاسوب وطبعٍا كىهوذج فارغ واستخداهٍا
 مية عمى الحاسوب.العه
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 :( األدوات2.1وهف ٌىا يوضح شكل رقـ )

 

 

 

 

 أدوات التفكير :(2.1شكل )

 العالقة بيف التفكير وميارات التفكير

حيث أف  ،هفٍوهي   التفكير  و   هٍارات التفكير  فالبد هف اإلشارة إلى أف ٌىاؾ فرؽ بي
عموؼ )التفكير عهمية داخمية أها الهٍارات فٍي ىتاج العهمية يهكف قياسٍا هف خبلؿ الههارسات.

 (30-29ص  ـ،2007، وآخروف 

ترتيبٍا  هع اختبلؼ ،هجتهعةو  بىظاـ هتكاهل أف هٍارات التفكير تعهل ذكري وهف الجدير
ابحيث تكوف  ،هف هٍهة إلى أخرػ  ويتـ تبادؿ  ،فرعية في أخرػ و رئيسية في هٍهة هعيىة  إحدٌا

 ٌدفًيصل الفرد إلى  حتى ،األدوار هع الهٍارات األخرػ حسب الٍدؼ هف عهمية التفكير
 (32، صـ2011 ،هىصور)  .هىظهةو  دقيقة بطريقة

هف خبلؿ اعتهاد الهىاٌج الهدرسية  ،لدػ الطبلب يكها ترػ الباحثة أىً يهكف تىهية الوع
عمى التفكير وهٍاراتً الهتعددة وأىهاطً الهتىوعة هثل التفكير البصرؼ والذؼ يعتهد عمى حاسة 

وعدـ اعتهاد ٌذي الهىاٌج  ،البصر بأدوات بصرية هختمفة كالصور واألشكاؿ والرسوـ والرهوز
 عمى الحفع واالستظٍار.

 ثانياا: التفكير البصري 

تـ الع  كعهمية راقية في تقدـ الهجتهعمهاء والباحثيف والفبلسفة عبر الزهاف بالتفكير ٌا
ظاٌرة التفكير في هجاالتٍـ الهختمفة في تفسير  باالجتٍاد الهىظروف  وقاـ ،تطور الفردو 

ا  ،البصرؼ   ،تطوير استراتيجيات تساعدي عمى تطوير عهمية التفكيرُبغية والتعرؼ عمى أسراٌر
وؼ وتحسيف ظر  ،بيئتًفي تكيفً هع  توظيف التفكير البصرؼ قدرة عمى هأكثر  الفردهها يجعل 
 (21 ص ـ،2008 ،ىوفل) . هختمف هجاالتٍا حياتً في

الصور 

 الذهنية
 اللغة

 المفاهيم
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عقمية عبارة عف ىشاط وهٍارة بأف التفكير البصرؼ  (41 ص ـ،2009) ويرػ عفاىة
اتساعد الهتعمـ في الحصوؿ عم دراكٍا وحفظٍا وتهثيمٍا ى الهعموهات وتفسيٌر ثـ التعبير  ،وا 
 يتضح بشكل تاـولٍذا فإف التفكير البصرؼ  . ولفظي بصرؼ بشكل عىٍا وعف افكاري الخاصة 
ولتوضيح العبلقة بيىٍها ىأخذ هطابقة كل  ،في تفاعل ىشطوالرسـ والتخيل عىدها تىدهج الرؤية 
  :صفتيف عمى حدي

تقوية ل عهمية الرسـوتيسير  تسٍيلفإىٍا تساعد عمى  ،عىدها تتطابق الرؤية هع الرسـ .أ 
 . عهمية الرؤية وتىشيطٍا

أها التخيل فيوفر  ،فإف الرسـ يثير التخيل ويعبر عىً ،وعىدها يتطابق الرسـ هع التخيل .ب 
 . هادة لًو قوة دافعً لمرسـ 

بيىها توفر الرؤية  ،ويوجٍٍاالرؤية  يىقيفإف التخيل  ،وعىدها يتطابق التخيل هع الرؤية .ج 
 . الهادة األولية لمتخيل

ؼ يوظفوف التخيل والرؤية والرسـ التفكير البصر طريقة  يعتهدوف عمىإف االشخاص الذيف 
وربها يوفقوف في اختيار  هتعددةالرياضية هف زوايا  الهسائلفٍـ يىظروف إلى  ،بطريقة ىشطة
فٍـ بصرؼ وهف ثـ يتوفر لٍؤالء االشخاص  ،عمى الرؤية لحمٍا دؿي الذؼالهباشر  الدليل
ا  سريعة اتبرسوه ٍاعى وف عبر يبديمة ثـ  حموالً  هف خبللً الرياضية يتخيموف  لمهسائل ليقارىٌو
ا  .(62 ص ـ،2001 ،عفاىة. )الحقاً  ويقوهٌو

استثارة العقل بهثيرات  هف خبلؿ يتولدالتفكير الذؼ  اىواعهف  ىوعاً  يعتبرفالتفكير البصرؼ 
 ـ،2009 ،عطية) .أو أكثر تساعد عمى حل الهشكمة إدراؾ عبلقة والتي يترتب عميً ،بصرية
 .(28 ص

ترػ الباحثة بأف التفكير البصرؼ ٌو عبارة عف توظيف  ،وفي ضوء ها سبق عرضً
الهثيرات البصرية الهمتقطة بواسطة العيف كالصور والرسوهات واألشكاؿ الٍىدسية والهخططات 

جراء العهميات العقمي ة الهختمفة وىقل الرسالة التعميهية بصورة البياىية في تخزيف الهعموهات وا 
كها أىً يساعد  ،ويعهل عمى زيادة القدرة عمى استحضار الهشاٌدة ،بسيطة وواضحة لمهتعمهيف

دراكٍا و الهعموهةفي الحصوؿ عمى  الطالب ا وا    ُيعبروبعد ذلؾ  ،حفظٍاهف ثـ  وتهثيمٍا وتفسيٌر
هها يؤدؼ إلى زيادة التحصيل العمهي  ،بطريقة بصرية ولفظيةعىٍا وعف أفكاري الخاصة 

تقاف.الستيعاب   الهعموهات الجديدة بسرعة وا 
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 تعريف التفكير البصري 

التي  الطريقةٌي  باإلىسافيحيط  الذؼ عمى التصور البصرؼ الهكاىي لمعالـ الهقدرة إف
 االىسافػ وفٍهٍا وتىهي لد بيئتًوصف  تساعدي عمىالتي تهكف اإلىساف هف اكتساب الهٍارات 

األسموب الذؼ الطريقة او وهٍها كاف  ،بيىٍافيها والتشابً واالختبلؼ دراسة األشكاؿ  راتهٍا
 تعيىًهٍارات بصرية  قدرات وتدريس الرياضيات فيىبغي أف تكوف لديً  خبلؿ الطبلبيتعمـ بً 
 ـ،2015 ،الديب)األشياء وتخيمٍا هصدرًا لمتفكير. حيث تعتبر رؤية  ،وفٍهٍا بيئتًعمى وصف 

 (20 ص

بأىً   قدرة الفرد العقمية التي تساعدي عمى  (21 ص ـ،2015)الديب  وهف ٌىا فقد عرفً
)أشكاؿ ورسوهات ٌىدسية( إلى دالالت لفظية هتهثمة في  ترجهة ها يراي هف هثيرات بصرية

دراؾ العبلقات فيها بيىٍا وتحميل وتفسير الغهوض في األشكاؿ  وصف األشكاؿ الٍىدسية وا 
 واستخبلص الهعاىي والهفاٌيـ الٍىدسية. ،دسيةالٍى

بأىً  قدرة عقمية تستخدـ فيٍا الصور واألشكاؿ  (40 ص ـ،2013)أبو داف  فيها عرفتً
ا وتحويمٍا هف لغة بصرية إلى لغة هكتوبة أو هىطوقة فيؤدؼ إلى الفٍـ  والرسوهات وتفسيٌر

 الطمبة  دالهطموب عى

  هىظوهة هف بأىً ( التفكير البصرؼ 177 ص ـ،2012) فيها يعرؼ العفوف والصاحب
العهميات تترجـ قدرة الفرد عمى قراءة الشكل البصرؼ وتحويل المغة البصرية التي يحهمٍا ذلؾ 

 واستخبلص الهعموهات هىً . ،الشكل إلى لغة لفظية هكتوبة أو هىطوقة

بأىً  ىشاط أو هٍارة عقمية تساعد اإلىساف في  (30 ص ـ،2009فً شعت )وعر 
دراكٍا وحفظٍا ا وا  ثـ التعبير عىٍا وعف أفكاري  ،الحصوؿ عمى الهعموهات وتهثيمٍا وتفسيٌر

 وذلؾ هف أجل تحقيق التواصل هع اآلخريف  ،الخاصة بصريًا ولفظياً 

الذكر لمتفكير  ويتضح هها سبق أف ٌىاؾ هجهوعة هف العىاصر الهشتركة بيف التعريفات سابقة
ي كها يمي: ،البصرؼ   ٌو

 .قدرة عقمية وذٌىية ˗
 .هىظوهة هف العهميات ˗
 ة.هرتبط بالجواىب الحسية والبصري ˗
 .قائـ عمى ترجهة الشكل البصرؼ  ˗
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يتضهف قدرة الهتعمـ عمى التصور  ،تفكير هوجً :وتعرؼ الباحثة التفكير البصرؼ بأىً
وتتأثر عهمية  ،يمٍا حوؿ األشكاؿ الهختمفةالذٌىي هف خبلؿ تىظيـ الصور الذٌىية التي يتخ
ذا يساعدي عمى ترجهة ها يراي هف  ،التىظيـ بشكل كبير بالخبرات السابقة التي يهتمكٍا الفرد ٌو

الذؼ ويتـ قياسً بالدرجة التي يحصل عميٍا في االختبار  ،هثيرات بصرية إلى دالالت لفظية
 خصيصًا لذلؾ. عدأُ 

 طرائق التفكير البصري 

العفوف و  (26 ص ـ،2006هٍدؼ ) وذلؾ كها يميٌىاؾ ثبلث طرائق لمتفكير البصرؼ 
ي (178 ص ـ،2012والصاحب )  :ٌو

 التفكير هف خبلؿ رؤية األجساـ هف حولىا )هٍارة الرؤية(. ˗
 قراءة كتاب )هٍارة التصور(. عبرالتفكير بالتخيل  ˗
 الكتابة )هٍارة الرسـ(.الرسـ او بالتفكير ب ˗

الذؼ  فاإلىساف ،التفكير البصرؼ  طرؽ ثيقة بيف و  تبادلية أف ٌىاؾ عبلقةوترػ الباحثة 
وف الشكل الهعروض كي يعبر عف هضه ،إلى أخرػ  طريقة تفكير بصرؼ يفكر بصريًا يىتقل هف 
 .عمى اختبلؼ ىوعً

 :ميارات التفكير البصري 

وهف هادة تعميهية إلى  ،لقد تعددت هٍارات التفكير البصرؼ وتىوعت هف دراسة ألخرػ 
ثبلث هٍارات رئيسية لمتفكير البصرؼ  (6 ص ،ـ1999) Mckimهكيـ  ولقد ذكر ،هادة أخرػ 
ي ذا  ،ت الثبلث الرئيسية هٍارات فرعيةويتفرع هف ٌذي الهٍارا ،والرسـ ،والتخيل ،اإلبصار :ٌو ٌو

حيث أف الهٍارات الرئيسية ٌي أصل جهيع  ـGrandin (2006)ها أكد عميً جراىديف 
                                                                                   الهٍارات والهٍارات الفرعية تتغير تبعًا ألىواع العموـ التي تىتهي إليٍا. 

ارات بأف هٍ (162 ، صـ2002وسميهاف ) ،(30 ، صـ2009اتفق كل هف شعت )كها و 
 التفكير البصرؼ ٌي:

: القدرة عمى إعادة تىظيـ هفردات الهجاؿ البيئي الذؼ يتـ إدراكً بصريًا تىظيهًا المطابقة .1
 هختمفًا لموصوؿ إلى ذات الهجاؿ.

و هفٍوـ يشير إلى القدرة عمى التعرؼ عمى الحدود الفارقة والههيزة التمييز البصري  .2 : ٌو
 الحجـ. ،الىهط ،الشكل ،ف ىاحية الموف لمشكل عف بقية األشكاؿ الهشابٍة لً ه
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أو عهقًا أو  ،عدـ تغير طبيعة الهدرؾ البصرؼ وهاٌيتً شكبًل وحجهًا ولوىاً  الثبات الحركي: .3
 هٍها اختمفت الهسافة بيف أبعاد هكوىاتً أو هسافة الىظر إليً. ،أو عدداً  ،هساحة
يشير ٌذا الهفٍوـ إلى القدرة عمى التعرؼ عمى وضع االشياء في  إدراؾ العالقات المكانية: .4

 الفراغ.
في التركيز  الضعفالهفٍـو عدـ القدرة أو  ايعىي ٌذ: صعوبة التمييز بيف الشكل واألرضية .5

عمى اختيار الهثيرات الهطموبة هف بيف هجهوعة هف الهثيرات الهىافسة عىد حدوثٍا في 
ي هشكمة ترتبط باال ،وقت واحد  ىتباي وسرعة اإلدراؾ.ٌو

: ٌو هكوف إدراكي يشير إلى القدرة عمى التعرؼ عمى األشياء الىاقصة اإلغالؽ البصري  .6
ا كاهمة.   باعتباٌر

خاصة دراسة  ،وهف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى األدب التربوؼ الخاص بالتفكير البصرؼ 
ودراسة هشتٍى  ،(ـ2012ودراسة الكحموت ) ،(ـ2013أبو زايدة ) ،(ـ2014)كل هف األسهر 

قاهت الباحثة باقتراح هجهوعة  ،(ـ2005ودراسة عفاىة ) ،(ـ2006)ودراسة هٍدؼ  ،(ـ2010)
ويهكف تىهيتٍا باستخداـ  ،هف هٍارات التفكير البصرؼ والتي رأت هىاسبتٍا لموحدة الهختارة

ي  :استراتيجية الهىظـ الشكمي ٌو

هفٍوـ االىعكاس والدوراف القدرة عمى هعرفة ميارة التعرؼ عمى الشكل ووصفو:  .1
 واالىسحاب والتهدد وخواصٍـ.

القدرة عمى رؤية العبلقات في الشكل وتحديد خصائص تمؾ العبلقات ميارة تحميل الشكل:  .2
 وتصىيفٍا.

يجاد ميارة ربط العالقات في الشكل:  .3 القدرة عمى الربط بيف عىاصر العبلقات في الشكل وا 
 .التوافقات بيىٍا والهغالطات فيٍا

القدرة عمى توضيح الفجوات والهغالطات في العبلقات تفسير الغموض: ارة إدراؾ و مي .4
 .والتقريب بيىٍا

القدرة عمى استىتاج هعاىي جديدة والتوصل لهفاٌيـ وهبادغ ميارة استخالص المعاني:  .5
إذ أف  ،عمهية هف خبلؿ الشكل الهعروض هع هراعاة تضهف ٌذي الخطوة الخطوات السابقة

 ٌذي الخطوة ٌي هحصمة الخطوات الخهس السابقة.
وليس هف الضرورؼ أىً  ،وقد الحظت الباحثة أف الهٍارات السابقة تتعمق بالهتعمـ ىفسً
 والعكس صحيح. ،هف كاىت لديً إحدػ ٌذي الهٍارات هرتفعة أف تكوف جهيعٍا هرتفعة
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هٍارات لمتفكير البصرؼ كاىت  وبىاء عمى ها سبق ترػ الباحثة أىً ها تـ التوصل إليً هف
هتسمسمة وهىاسبة لمهىٍاج ألىً عىدها تقع العيف عمى األشياء واألشكاؿ تتعرؼ عميٍا هرورًا 
بالتحميل وربط ٌذا الشكل باألشكاؿ األخرػ ثـ إدراؾ الغهوض واىتٍاء بالوصوؿ إلى استخبلص 

ذي الهٍارات هىا ،الهعاىي والتوصل لمىتائج العمهية الهىاسبة سبة لها تقوـ بً الباحثة هف دراسة ٌو
 في هبحث الرياضيات.

 أدوات التفكير البصري 

يهكف اعتبار كل شيء يهكف رؤيتً بالعيف الهجردة ويكوف لً داللة وهعىى عىد اإلىساف 
 : (61 ص ـ،2013) أبو زايدة ىً هف أدوات التفكير البصرؼ هثل:أ

ـ سهات ٌذا العصرالصور:  .1 فمقد ٌيهىت الصورة عمى جهيع  ،تعتبر الصور هف ٌأ
 ،البشرؼ أهرًا هستجدًا في التاريخ  ال تعتبرالصورة ف ،الهعرفياإلعبلهية والثقافية و الهجاالت 
وهف الحضور الجزئي إلى هوقع الٍيهىة والسيادة عمى  ،هف الٍاهش إلى الهركز اىتقمت بل

ا هف العىاصر واألدوات الهعرفية والثقافية واإلعبلهية.  غيٌر
ا ،فالحروؼ المغوية الرموز واإلشارات: .2 باإلضافة إلى  ،والرهوز الرياضية والكيهيائية وغيٌر

 اإلشارات الهختمفة تهثل أدوات لمتفكير البصرؼ.
ـ الطرؽ إليصاؿ الهعموهات الكهية والتعبير الرسومات التخطيطية والبيانية:  .3 إف هف ٌأ

فٍي تىقل هقدارًا كبيرًا  ،ة والبياىيةييطوالهقارىة بيىٍا ٌو استخداـ الرسوهات التخط ،عىٍا
وتتيح لً تهثيل الهقادير الكهية الهختمفة دوف  ،هف الهعموهات إلى اإلىساف بسٍولة وُيسر

 إيجاد أؼ صعوبة في ذلؾ.
حيث تتجهع الخطوط الهستقيهة أو الهىحىية هع بعضٍا البعض لتكوف األشكاؿ اليندسية:  .4

لعهميات هف التفكير الذٌىي والبصرؼ لتىظيـ هفرداتً ويخضع بىاء الشكل  ،الشكل الٍىدسي
هف خطوط وهساحات وألواف وفراغات بشكل يصىع ىسقًا ذا هعىى يهكف لمدهاغ ترجهتً 

 والتعرؼ عمى هدلوالتً.
ا اإلىساف باألبعاد الثبلثة المجسمات ثالثية األبعاد:  .5 فاألشياء غير الهرسوهة والتي يرٌا
تعتبر أحد أدوات التفكير  3D لتي تسهى ثبلثية األبعادوا (االرتفاع ،العرض ،الطوؿ)

ي هف أكثر األدوات البصرية اىتشاراً  ،البصرؼ  يحيط باإلىساف يراي هجسهًا فأغمب ها  ،ٌو
و ذؼ هعىى ويحه  ل داللة عىدي. ٌو
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 :مكونات التفكير البصري 

ٌذي  وترتبط ،والثبلثيةذات األبعاد الثىائية اإلدراؾ البصرؼ لؤلجساـ ٌي الرؤية  تعتبر
 حسيبهعىى  ُيهدىاالبصرؼ ألؼ ىوع يهكف أف  فاالستخداـالهاضية،  الهشاٌد التصورات بتجارب

 .واالتصاؿ بيف األفكار والتواصل رؤية العبلقات عمى ويساعدىالمكمهات 

تىهية الجاىب ٌو  ادائٍـهف العواهل الهساعدة في تىهية التفكير لدػ الطبلب وتحسيف  إف
وذلؾ ضهف ىظرية الذكاءات الهتعددة التي  يٍـعهمية التعمـ لد يةتقو  وهف ثـ ،يٍـالبصرؼ لد
االستكشاؼ البصرؼ ٌـ ٌذي االستراتيجيات استراتيجيات لتىهية الذكاء هف أ تعتهد ثهاىية 

Visual Discovery األشكاؿ الهختمفة واإلجابة عف الرسوهات و  االعتهاد عمى عبر وذلؾ
عمى التصور البصرؼ وعهميات التهثيل العقمية  بالتركيز الدراسي داخل الفصلأسئمة الهعمـ 

 (.148 ص ـ،2003 ،حسيفواستحضار الصور هف الذاكرة. )

 االٌتهاـ تجذبو  تثير الخياؿ التيعواهل الفي قصص األطفاؿ هف  الرسوهاتوتعتبر  ٌذا
 توصيمٍااألفكار الهطموب و  الهعاىي توصيلفي  بشكل رئيسي عمى الرسوهات عتهدحيث يُ 
يز في تعز  اساسياً  دوراً صورة عقمية لؤلحداث، حيث أف لمرسوـ  تشكيلفي  كها وتساٌـلؤلطفاؿ، 
ثرائًوا غىاء الىص  اإلدراؾ  ـ،2006 ،خمف. )وتىهية الحس الجهالي والهساعدة عمى فٍهً وا 
 (.62 ص

الهكتوبة إلى و  الهىطوقة كمتا الكمهتيف ترجهةمكمهات لغة ثاىية، فىحف ىستطيع لوأف  كها
 يتـ ترجهتٍا فورًا ها فإف كمهاتً  اىسافأيضا بالصوت، فعىدها يتكمـ  ودعٍهاأفبلـ و  هموىةصور 
 ةوتعادؿ ألف كمهفعبًل طرحً، ٌل الصورة  هف هٍـ البدسؤاؿ  يىتجوعميً صور إلى 

(Rieber,1995, p.142)  

الشائعة  االستخداهاتهف  ُيعد فٍو لديىاف التعبير البصرؼ هألوؼ أ وبذلؾ يهكف القوؿ
إف األشكاؿ إذ  ،العقمية في الحياة العادية الصور وتشكيل هعالجةلوهف الوسائل األساسية 

هيةالبصرية  رشادية كأداة تربوية و لتهثيل الهعرفة، ليس فقط  ذات ٌا تربط التفكير  ةكسه بلا 
 .(16 ص ـ،2015 ،أحهدوالتعمـ. )
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 البصري عمميات التفكير 

 :(542 ص ـ،2001) أحهد وعبد الكريـ كير البصرؼ عمى عهميتيف يحددٌهايعتهد التف
وتوجيً  ٍاتعريف هكاىتحديد و و  فٍـ االشياء ىستطيع حاسة البصر هف خبلؿ: اإلبصار .1

 .ًيدور في بيئتلها  االىساف
 التخيبلت العقمية تدوير استخداـو  إعادةهف خبلؿ  جديدة صورةعهمية تكويف  ٌو: التخيل .2

 ،الهثيرات البصرية وحفظٍا في عيف العقل اىعداـ ظل وذلؾ في ،السابقةب والتجار 
معهميات الهعرفية باستخداـ هٍارات خاصة في الهخ ل ساساً يعداف أ إلبصارفالتخيل وا

والعقل بتحويل  (العيف)حيث يقوـ جٍاز اإلبصار ،السابقة لمخبراتتعتهد عمى ذاكرتىا 
 الحركة. ،الموف  ،الىهذجة :ٌيالعيف إلى ثبلثة هكوىات لمتخيل  اإلشارات هف

في التفكير البصرؼ يقتصر عمى  دور مهعمـل ( أف46 ص ـ،2012الكحموت )وتؤكد 
ثارة  ،توفير الهثيرات الحسية  عبر ،ةالحسي اتالعبلقات في الهثير و  الرهوز لتدوير ،الطالبوا 

التخيل  اتاإلبصار هع عهمي اتلتتكاهل عهمي ،السابقة التجاربو  التخيبلت العقمية الربط بيف
 العقمي.

وترػ الباحثة أف عمى هعمـ الرياضيات توفير الهثيرات الحسية الرياضية الهىاسبة والتىويع 
وتقديـ وسائل تعميهية حديثة هف هجسهات وألعاب تركيب بصرية وبراهج  ،في ٌذي الهثيرات
وذلؾ لتحديد  ،حوسبة تتضهف أشكاؿ ٌىدسية ورسوهات بياىية وصور وخرائط هفاٌيهيةتعميهية ه

يجاد  ،وتحديد خصائص تمؾ العبلقات والروابط بيىٍا ،العبلقات في الشكل الهعروض وا 
وعميً إثارة طبلبً ليتهكىوا  ،والقدرة عمى استىتاج هعاىي جديدة ،التوافقات بيىٍا والهغالطات فيٍا

 التخيبلت العقمية اعادة الربط بيف عبر ،ةالهستخده ةالحسي اتقات في الهثير هف تهثيل العبل
هها يؤدؼ إلى ىجاح عهمية  ،لتتكاهل عهمية اإلبصار هع عهمية التخيل ،الخبرات الهاضيةو 

 وتحقيق األٌداؼ الهىشودة. ،لبصرؼ التفكير ا

 مميزات التفكير البصري 

 :( ههيزات التفكير البصرؼ كالتالي179 ص ـ،2010يعدد العفوف والصاحب )

 .التعمـ يحسف هف ىوعيةيسرع هف التفاعل بيف الطبلب و  .1
 .الطبلبيزيد هف االلتزاـ بيف  .2
 لتبادؿ التفكير. هبتكرةيدعـ طرائق  .3
 إدارة الهوقف التعميهي. ييسر .4
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 هف خيارات الحل لٍا. الكثير عف طريق توفيرفي حل القضايا العالقة  يساعد .5
 التفكير وبىاء هىظورات جديدة.يعهق  .6
 .الطبلب عىديىهي هٍارات حل الهشكبلت  .7

ي49 ص ـ،2010)في حيف ترػ الشوبكي   :( أف ٌىاؾ عدة ههيزات لمتفكير البصرؼ ٌو

 آهىة.و  غير هكمفة التفكير البصرؼ عهمية في  الهستعهمةالوسائل  .1
 .الهتىوعةالتدريس  استراتيجياتيدعـ  .2
 مهسائل الفيزيائية.ل وؿحمايجاد في  يساٌـ .3
 االستىتاج. ،التفسير ،التحميل ،الهبلحظة :عهميات العمـ الهختمفة هثل يحسف .4
 الهعمـ عمى توصيل الهعموهات. ٌـيسا .5
داؼ العمـ هثل .6  التىبؤ. ،الوصفو التفسير  :يحقق ٌأ
 التعمـ الذاتي. هٍارة سابتاكعمى  الطبلب عديسا .7

 وهها سبق ترػ الباحثة أف التفكير البصرؼ:

 يساعد عمى توضيح الهفاٌيـ الهراد تعميهٍا وتقريبٍا هف فكر الطبلب. .1
 عرض الىهاذج واألشكاؿ والرسوهات بصور هىاسبة تيسر عمى الهتعمهيف الفٍـ. .2
يجابييزيد هف فاعمية الطبلب لمتعمـ  .3  أكثر هف حاسة. ألىً يخاطب ،لمتعمـ ٍـتوا 

 أساليب تنمية التفكير البصري 

فبل بد هف اإلشارة  ،عمى الدراسات السابقة الهتعمقة بالتفكير البصرؼ هف خبلؿ اطبلع الباحثة 
 إلى بعض أساليب تىهية التفكير البصرؼ:

وبشكل خاص الصور والرسوهات  ،تىويع الوسائل التعميهية الهستخدهة في التدريس .1
 واألشكاؿ الٍىدسية والوسائط التعميهية الهختمفة.

 ،هثل: العصف الذٌىي طبلبالبصرؼ لدػ استخداـ طرائق تدريس تىهي التفكير ال .2
 الخرائط الذٌىية. ،التخيل العمهي

وأف تحتوؼ الكتب  ،تضهيف الهىاٌج الدراسية هوضوعات لتىهية التفكير البصرؼ  .3
 الهدرسية عمى العديد هف الصور العمهية واألشكاؿ والرسوهات التخطيطية.

 التركيز عمى الهثيرات البصرية عىد تقويـ أداء الطبلب. .4
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 معيقات تنمية التفكير البصري 

ي كها يميإلى عدد هف هعيقات تىهية ا (29 ص ـ،2009)يشير شعت   :لتفكير البصرؼ ٌو

 البصر. ؼهع فاقد يتىاسبال  .1
 وعدـ التفكير بشكل هجرد. ؼ يعهل عمى تعويد الهخ عمى الشكل البصر  .2
الهتعمهيف فبل يحقق توظيف هثير بصرؼ في غير هكاىً يؤدؼ إلى تشتت االىتباي لدػ  .3

 الٍدؼ الهرجو هىً.
التىويع هف الهثيرات البصرية يشكل عبًأ عمى الهعمـ ولكف ٌذا أهر ضرورؼ ليتهكف  .4

 هف تىهية هٍارات التفكير البصرؼ.

وترػ الباحثة أىً يتوجب عمى الهعمـ التىوع في استخداـ الهثيرات البصرية واستخداـ 
 التعميهي الهىاسب.الهثير البصرؼ الهىاسب في الهوقف 

 آلية التدريس بالتفكير البصري:

 :عبر( بأىً يهكف التدريس بالتفكير البصرؼ 47 ص ـ،2010) ترػ الشوبكي

 .الدرسالهىظوهة الهتكاهمة في بداية  طرح الشكل البصرؼ أو .1

 يز بيف هكوىاتً.يتهالتهعف الطالبة في الهىظوهة أو الشكل البصرؼ و  .2

 بيف الهكوىات.ؾ العبلقة الهوجودة ادر إ .3
 الرئيسة. إلى هكوىاتً أو الهىظوهة شكل البصرؼ ال لبتحمي البدء .4
 .الهىظوهةأو  الشكل البصرؼ حتويً يتوصل إلى استىتاج لها ال .5

 التفكير البصري والمنياج المدرسي

 هعظـ أىتجوا العمهاءو  العديد هف الفىاىيفأف ٌىاؾ  (44 ص ـ،2003)يشير عبيد وعفاىة 
فالتفكير  ،عمى قوة التفكير البصرؼ  إشارةً ويعتبر ٌذا  ،أعهالٍـ هف خبلؿ التفكير البصرؼ 

 والىهاذج الرسوهاتإذ أف عرض  ،الفيزياءو  الرياضياتي فعالية كبيرة في هجال لًالبصرؼ 
بالتالي و  ،االستيعاب الطبلبعمى  تسٍلاألشكاؿ بصورة هكثفة ضهف الهقررات الدراسية و 

 في تمؾ الهقررات. وأدائٍـ إىجازاتٍـيحسف 

وترػ الباحثة أف احتواء الكتب الهدرسية عمى أشكاؿ ٌىدسية ورسوهات وصور تعميهية 
حيث  ،ب الهفٍوـ لمطبلب ويؤدؼ إلى تىهية هٍاراتٍـ في التفكير البصرؼ يٌادفة يعهل عمى تقر 
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لى فكرة الحل بأقل وقت إ يبلحع أف الطالب الذؼ يقوـ برسـ الهسألة الرياضية يستطيع التوصل
 وجٍد ههكف ألف رسـ الهسألة ٌو ىصف الحل.

 التفكير البصري وحل المسألة الرياضية اليندسيةالعالقة بيف 

تخيبلت هعيىة  أو تصورات يضعثـ  بصرؼٍ  الهوقف بشكلٍ ب يقوـ الطالب بالتفكير عىدها
بوضع  يقوـحيث  ،الهطموبمحل ل ليصلفإىً يهر بعدة هراحل  الهوقف لذلؾلمحموؿ الهختمفة 
هىظهة تؤدؼ هىطقيًا إلى  صور خطواتيتثـ  ،لتجريبو البلختبار أ قابمة اقتراحاتأو  افتراضات
 ، صـ2010 ،الشوبكيهف صحتً إجرائيًا. ) يتأكدلهطموب و ف الحل ادو يثـ  ،الحل الهتوقع

41.) 

ـ أىواع  وبىاء عمى كل ها سبق ذكري فإف الباحثة تؤكد بأف التفكير البصرؼ يعتبر ٌأ
 ،الرياضيات بشكل عاـ وفي وحدة الٍىدسة بشكل خاص تعميـالتفكير التي ُتوظف خصوصًا في 

هعاف الىظر في إلى رؤية الهتعمـ تعهل عمى توجيًوالتي   ،لمتعرؼ إليٍا شكاؿ الٍىدسيةاأل وا 
وتحميل الهعموهات عمى الشكل  ،حتى يتسىى لمطالب إدراؾ العبلقات الهكاىية في الشكل

وهف ثـ استىتاج الهعىى هف خبلؿ الهعطيات  ،وتفسير الهعموهات عمى الشكل البصرؼ  ،البصرؼ 
كها وتعتبر استراتيجية الهىظـ الشكمي هف األساليب الهٍهة لتىهية  ،الهعطاة في الشكل البصرؼ 

حيث أف ٌذي االستراتيجية تعهل عمى  ،البصرؼ لدػ طالبات الصف التاسع األساسيالتفكير 
كها أىٍا تتيح إهكاىية التعبير عف ىفس  ،ةتىهية قدراتٍـ عمى التوصل لمعبلقات الٍىدسية البصري

ـ أو يصوروىٍا تظٍر عدة أش ،الهفاٌيـ أو األفكار بطرؽ هختمفة كاؿ وعىدها يرسـ الطمبة أفكاٌر
 فٍـ الطمبة لؤلفكار.لهحاولة 

 

 اليندسية المسألة: المحور الثالث
لها  ،الرئيسةالفروع الٍاهة في عمـ الرياضيات وأحد هكوىاتً واحدة هف الٍىدسة  تعتبر

ويخهىوا  ،أحدثتً هف تطور تعميهي ٌاـ هتهثبًل في توفير فرص كبيرة لمهتعمهيف لكي يىظروا
 لمهتعمهيفتوفير هجاؿ خصب لتىهية التفكير  في يساعداألفكار ويبىوا عبلقات جديدة هها 

 (.16 ص ـ،2002 ،عياش)ساسية الضرورية لمحياة العمهية. وتزويدٌـ بالهٍارات األ

وحتى يؤدؼ عمـ الٍىدسة ٌذا الدور الهٍـ في التطور التعميهي الهتسارع يجب أف يتعدػ 
يف إلى  قاهة البرٌا دراؾ العبلقات وا  تطبيق ذلؾ في حل الهسائل حدود فٍـ خصائص األشكاؿ وا 

 (.290 ص ـ،2011 ،أبو زيىة)سية. الٍىد
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هية  الٍىدسية في الرياضيات بشكل عاـ والٍىدسة بشكل  الهسألةوهها سبق تظٍر ٌأ
ـ الجواىب ذات  خاص فإف الباحثة ستتىاولٍا في ٌذا الهحور بالدراسة والتفصيل هتطرقًة إلى ٌأ

ياضيات وطبيعتٍا واىتٍاًء بالهسائل الٍىدسية وهٍارات بدءًا بالر  ،العبلقة بالهسائل الٍىدسية
 حمٍا.

 الرياضيات

ـ األىشطة ا ي هف ٌأ يهية لتعمتعتبر الرياضيات لغة عالهية لجهيع الثقافات والحضارات ٌو
 ،التي تقدـ لجهيع الطمبة في هستويات التعميـ الهختمفة لها لٍا هف إسٍاهات في الىٍضة الحالية
وهف الضرورؼ أف يدرؾ هعمـ الرياضيات طبيعة الهادة التي يعمهٍا لمطمبة ألف ذلؾ يساعدي في 

داؼ الهرجوة وبالتالي هساعدتٍـ عمى تحقيق األٌ ،اختيار أفضل االستراتيجيات لتعميـ طمبتً
 (13 ص ـ،2011 ،شبير)بأيسر وأقصر الطرؽ. 

التي تتهيز  لمدقة عىد هعظـ الهفكريفاليقيف  و الثقة هىاط ،ولقد كاىت الرياضيات والتزاؿ
عف الدقة والثقة في  الباحثيف لمهفكريفهثبًل يحتذػ بً  ،بهىٍجٍا االستىباطي لذا اصبحت ،بٍا
هيةذات الرياضيات  غدتلقد و  ،ـتفكيٌر كاىت  هقارىة بهاوضرورة لحياتىا الهعاصرة  كبيرة ٌأ
اليوهية واالعتهاد عميٍا  حياتىاهجاالت شتى في  الهتعددة الستعهاالتٍاوذلؾ  ،السابقعميً في 
الرياضيات  هادة بطبيعة تتعمق غير هرئيةٌذا يعىي وجود قوة بالتأكيد و  ،هف العموـ العديدفي 
 (19 ، صـ2012 ،وآخروف عفاىة هيز بً. )توها ت

 األساليب ٌذي وأشٍر ،فكرية أساليب عمى قواىيىٍا فٍـ اكتشاؼ في الرياضيات تعتهدو 
 األكثر إلى البسيط هف يبدأ التفكير هف هستوػ  يتطمب وكبلٌها ،االستقراءو  االستىباط :ٌي

 ،لمهشكبلت حموؿ إلى والتوصل األفكار إىتاج أجل هف معمهاءل هادة يعتبر والعقل ،تركيبا وتعقيدا
 تشتق الرياضية فالقضايا ،السميـ التفكير تىهية عمى لمتدريب خصبا هجاال وتعتبر الرياضيات
ذا ٌو أساس التفكير السميـ ،باستخداـ قواعد هىطقية  .(49 ص ،ـ1999 ،الهشٍراوؼ )  .ٌو

 خصائص الرياضيات   

ا كل هف أبو زيىة تهيزت ال  ،(20-19ص  ـ،2011)رياضيات بعدة خصائص ذكٌر
 (42–40ص  ـ،2012) وآخروف وعفاىة 

اف الهىطقي ىهط وطريقة .1 قضية صحة  ؿاحتها، وتقرر ىسبة في التفكير، فٍي تىظـ البٌر
 . فرضيةأو  ها
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، فتسٍل التواصل الفكرؼ بيف الىاس ،عرفة بدقةهُ ، تعابيرو  غة تستخدـ رهوز هحددةل .2
 .هوحدة عىد الجهيع تعابيرو  ا رهوزوتتصف ٌذي المغة بالعالهية الستخداهٍ

، بدءًا بتعابير غير هعرفة إلى أف تسمسلو  هعرفة هىظهة في بىية لٍا أصوؿ وتىظيـ .3
 وتصل إلى ىظريات وتعاهيـ وىتائج.تتكاهل 

 األشكاؿ.التسمسل في األعداد و و  التتابعؼ تعىى بدراسة األىهاط أ .4
 . يىظر لٍا عمى أىٍا فف تتهتع بجهاؿ في تىاسقٍا وترتيب وتسمسل األفكار .5
ي جديرة باالٌتهاـ في كل  تعتبر .6  وكل حضارة. زهافالرياضيات همكة العمـو ٌو
حيث أف جواىب واسعة هف الهعرفة الرياضية  ،العمهيةتىاسب الرياضيات الطريقة  .7

 ابتكرت لخدهة أغراض عمهية.

ـ ها تهيزت بً الرياضيات أىٍا  ال يهكف  أىً العموـ حيثكل أـ  تعدوترػ الباحثة أف ٌأ
 اترياضيبال واسعة إال إذا كاىت تعتهد عمى هعرفة العمـالتقدـ في أؼ هجاؿ هف هجاالت 

 فالتطور الحضارؼ ألؼ هجتهع يرتبط بعبلقة طردية بدرجة ىهو وازدٌار العموـ الرياضية.

 أىمية الرياضيات

فالرياضيات  ،إلىساف بالحاجة إليٍااإف هعرفة ٌذي الهادة ىشأت وتطورت عىدها شعر 
   أصبحت ضرورة في التخطيط طويل األهد.

  بنية الرياضيات

أو الخواص الهشتركة لجهيع الىظـ الرياضية اسة إف دراسة البىية الرياضية ٌي در 
ذا يعىي أف   البىية   ٌي ،الهبادغ األساسية التي تقـو    هجهوعة األفكار والهبادغ والحقائق :ٌو
 (. 19 ص ،ـ1999 ،أبو سل)عميٍا دراسة الهادة.  

 مكونات اليياكل الرياضية:

رتبط  ػي تػالرياضية بأىٍا الهفاٌين َالهبادئ َالقَاىيو َالىظن التالٍياكل عرف يهكو أو ُى
الرياضية هو العىاصر  الٍياكللتكَيو بىية أَلية تَحد الفكر َالهىطق َتتكَو  بيىٍافيها 
 :(27 ص ـ،2006 ،)عفاىةاآلتية 

ي المفاىيـ .1 هع بعضٍا البعض  الهرتبطةالخصائص الهشتركة لؤلشياء  عف عبارة: ٌو
 لهصطمح الهفٍـو أو قاعدتً. ةالهىطقي اتاضي هوحد لبىاء األساسيإطار ر  في
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ي التعميمات .2  :ىدرج تحت التعهيهاتيو  ،هفٍوهيف رياضييف أو أكثرعمى  تحتوؼ : ٌو
 القواىيف والهبادغ واألسس والىظريات الرياضية.

ياألنظمة الرياضية .3 باألىظهة العهمية  يسهى األوؿالىوع  :تشتهل عمى ىوعيف التي : ٌو
 باألىظهة ذات العهمتيف. والىوع الثاىي ُيسهي ،الثىائية
 بلً ػستقًبل بذاتػالهىطق الرياضي عمهًا ه يعدال  الحقيقة: في المنطق وأساليب التفكير .4

فإو  بذلؾو ، صحيحة لىتائجؿ مَصَبغية ا هرتبةو خطوات هتسمسمة ٌَ عبارة عو
يكل(  الرياضيات  والرهوزبالقواعد  ًػعى يتـ التعبيرىظاهًا هىطقيًا ؿ تهث)كهجهوعة ٌو
 ..ػلإلى الكالجزء َهو الهركب، هو البسيط إلى ؿ االىتقا يضهف بشكلالهرتبطة بٍا 
 لمطالبأيضًا االىسجان العقمي ؿ أو يكف يجب ؿالتسمس و الترتيب إال أو ٌذا، ٌَكذا
والبىاء يضهو فرض التفكير الَاعي  ري والذؼ بدو ، استقرائية استداللية يقةبطر

 اإلقىاع.و الهىطق ق ػو طريػبالهعضبلت ع

سواء كاف ذلؾ عهبًل إجرائيًا  الهتعمـوترػ الباحثة أف هجهوعة األعهاؿ التي يقوـ بٍا 
 ،حل الهسائل والهشكبلت :العهميات الحسابية الجبرية والٍىدسية أو عهبًل عقميًا هثل :هثل
دراؾ الهفاٌيـ و  تقافا  فتصبح لدػ الطالب هٍارة أؼ أف الهٍارة  ،يؤديٍا الطالب بسرعة ودقة وا 

وهٍارة عقمية تشهل عهميات  ،الرياضية ىوعاف: هٍارة يدوية هثل استخداـ األدوات الٍىدسية
 التقدير والتقريب والحساب العقمي.

 المسألة اليندسية ومفيوميا

ٌذي الهسائل  وهف :هىا حل تتطمبالتي  (الهشكبلت)في حياتىا كثيرًا هف الهسائل ىواجً 
ذا يقتضي هىا التفكير في ٌذي الهسائل ،ها يعترض طريقىا وكأىً تحٍد لىا والبحث عف حموؿ  ،ٌو
  (158 ص ـ،2010 ،عريفج وسميهاف) .لٍا تكوف هعقولة وهقبولة

 : حيثوقد تشابٍت في هعظهٍا  ،وقد تعددت التعريفات التي تىاولت الهسألة الٍىدسية

 الطالب يجابًز (   عمى أىٍا هوقف جديد وههي288 ص ـ،2003)أبو زيىة عرفٍا 
ها تعمهً  يقوـ باستخداـوهف ثـ  ًفيحتاج هف الهتعمـ أف يفكر فيً ويحمم ،وليس لً حل جاٌز
 . سابقًا ليتهكف هف حمً  

وليس لً  الهتعمـ يعترضبأىٍا هوقف رياضي جديد   (29 ص ـ،2005)وعرفٍا حهداف 
 .  ي الخبرات والهعموهات الرياضيةفويستخدـ  ،بق عىديحل هس
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بأىٍا كل هوقف طارغ يعترض حاجة أو   (158 ص ـ،2010)عريفج وسميهاف وعرفٍا 
 .   أكثر هف حاجات الفرد ويتطمب حبلً 

يـ )فيها عرفٍا  ر حولً اأث ،بأىٍا هوقف عددؼ ووصف بالكمهات ( 144 ص ـ،2000إبرٌا
  .  ذلؾ السؤاؿ عمى ىوع العهمية البلزهة لمحلسؤاؿ هحدد دوف أف يدؿ 

وفي ضوء التعريفات السابقة ُتعرؼ الباحثة الهسألة الٍىدسية التي ىحف بصدد الحديث 
هوقف جديد يرتبط بهوضوعات الٍىدسة في وحدة التحويبلت الٍىدسية هف كتاب )عىٍا بأىٍا 

ذا الهو  ،(الجزء األوؿ)لرياضيات لمصف التاسع األساسي ا اسع الصف الت ةقف يواجً طالبٌو
 هسبقاً ً تها تعمه ستخدـأف ت ةالطالب حتاجلذا ت ،لًحل جاٌز  اديٍدوف أف يكوف للمهرة االولى 

 . قفاالهو  ٌذي حل هثلتهكف هف تل
 اليندسية الجيدة  ألةخصائص المس

 ةجاٌز  وؿوليس لديً حم الطالب يتعرض لًسبق وأف وضحىا أف الهسألة الٍىدسية هوقف 
ويحممً وهف ثـ يستخدـ ها تعمهً سابقًا ليتهكف هف  ٌذا الهوقف أف يفكر في الطالب فيحتاج ،لً

ولديً  اً وقد تدرب عمى حل هثمً هسبق ،فٍو هوقف هألوؼ يتعرض لً الطالب حمً بيىها التهريف
الب لطالب قد يكوف تهريىًا لطوبالتالي ها يهكف اعتباري هسألة  ،القاىوف أو الطريقة البلزهة لمحل

 أبو زيىة و عبايىة خصائص أجهمٍالة يجب أف يتصف بولكي يكوف الهوقف هسأ ،آخر
  فيها يمي: (258 ص ـ،2007)

إلى تكويىات  التوصل هكاىيةإ وبالتالي ،إلى هواقف أكثر شهولية الهسألة تعهيـإهكاىية  .1
 هوضوع الدراسة. عفرياضية أكثر عهوهية 

اف الرياضيات و هادة  ٌدفًا في تدريساضية وأف تخدـ ياف تتضهف الهسألة هعموهات ر  .2
 . تبرر الجٍد والوقت في الوصوؿ إلى حمٍا لمطالبتحقق ىتيجة 

الهختمفة  الطمبةتتيح فرصًا هتعددة لهستويات  وبالتالي لهسألةتتعدد طرؽ حل اأف  .3
يجاد الحم  كٌل حسب قدراتً. وؿلمبحث وا 

باإلحباط هف  الطالبال فسوؼ ُيصاب وا   الطالب قدراتفي حدود  الهسألةأف تكوف  .4
 تصل بً إلى الحل. هحاوالتً التي ال

تهاـ  تثير أف .5  . تدفعً لمبحث عف حمٍا كي الطالبالهسألة ٌا
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 اليندسية   المسألةمفيـو حل 

ٌىالؾ العديد هف التعريفات التي تىاولت حل الهسألة الٍىدسية وال يوجد تعريف هتفق عميً 
  :الهسألة الٍىدسية وهف التعريفات التي تىاولت حل الهسألة الٍىدسية ها يمي عفبيف التربوييف 

بأىٍا العهميات التي يقـو بٍا الفرد هستعيىًا    (8 ص ـ،2012)عرفٍا العالوؿ 
بالهعموهات أو الهٍارات التي سبق لً أف تعمهٍا أو اكتسبٍا ليتغمب عمى هوقف صعب غير 

 .   هألوؼ لً هف قبل

بأىٍا عهمية يوظف فيٍا الهتعمـ هعموهاتً    (56 ص ـ،2012)أبو سكراف  عرفٍا
ذا الهوقف يفرض عمى الهتعمـ أف يعيد تىظيـ  ،وخبراتً السابقة لهواجٍة هوقف غير هألوؼ ٌو

 .  ويطبقً عمى الهوقف الجديد ،تعمهً السابق

إعادة تىظيـ بأىٍا ىشاط عقمي يتـ فيً    (257 ص ـ،2007)عبايىة وعرفٍا أبو زيىة و 
 .   لً الهتعمـ بقصد تحقيق ٌدؼ ها بالهوقف الغير الهألوؼ الذؼ يتعرضالتعمـ السابق الهرتبط 

بأىٍا الىشاط الذؼ يتـ في التهثيل الهعرؼ    (19 ص ـ،2003) الهشٍراوؼ  ٍاوعرف
 . وهكوىات هوقف الهسألة هعًا ذلؾ هف أجل الحصوؿ عمى الٍدؼ الهخطط لً ،لمخبرة السابقة

بأىٍا اجراءات عهمية يقوـ بٍا الهتعمـ هف أجل    (11 ص ـ،2001)وقد عرفٍا عفاىة 
إيجاد هخرج لمهوقف الهحير الذؼ ٌو فيً هستعيىًا بقواىيف رياضية صحيحة تهكىً هف الوصوؿ 

 . إلى الحل الهطموب

وهها سبق تستىتج الباحثة تعريف حل الهسألة الٍىدسية بأىٍا إجراءات هىظهة يستطيع 
رياضية اكتسبٍا هسبقًا ويربطٍا بالهسألة الجديدة ليصل  خبللٍا الهتعمـ استخداـ هعموهات فه

والذؼ يبدو بالىسبة لً ألوؿ هرة غاهضًا وليس لً طريقة حل حاضرة في  ،إلى حل الهسألة
كىً هف الوصوؿ لهسألة الٍىدسية التي ستهاهستعيىًا بخطوات هىظهة ٌي خطوات حل  ،الذٌف

 هطموب.إلى الحل ال
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 أىمية حل المسألة اليندسية 

ىظرًا ألٌهيتٍا في البىاء الهعرفي الرياضي  ٌاـ يىظر لحل الهسألة الٍىدسية بأىٍا عىصر
افي تعميـ وتع ي (259 ص ـ،2007)عبايىة يىة و أبو ز  مـ الرياضيات لعدة أسباب يذكٌر  : ٌو

كسابٍا هعىى .1  وتىويعٍا. وسيمة ذات هعىى لمتدرب عمى الهٍارات الحسابية وا 
 تكتسب الهفاٌيـ الهتعمهة هعىى ووضوح لدػ الهتعمـ. .2
 في هواقف جديدة. و القواىيف تطبيق التعهيهات يلمهسألة الٍىدسية دور هٍـ ف .3
 تىهية أىهاط التفكير لدػ الطمبة والتي يهكف أف تىتقل إلى هواقف أخرػ. .4
ثارة دافعية زيتحف  .5  يدفعٍـ الٍىدسية ئلفي حل الهساٍـ فىجاح ،عمى التعمـ الطبلب وا 

 .ًتهتابعو لهواصمة ىشاطٍـ 

 الهسألةوهف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى بعض الدراسات ذات العبلقة بهوضوع حل 
 ،(57 ص ـ،2012)أبو سكراف  ،(46 ، صـ2014)دراسة العكة  :رياضية الٍىدسية وهىٍاال

 ،(38 ص ـ،2003)الهشٍراوؼ  ،(39 ص ـ،2010)الشافعي  ،(14 ص ـ،2012) العالوؿ
هية حل الهسألة الٍىدسية  (17 ص ـ،2003) الهصرؼ  توصمت الباحثة إلى عواهل تؤكد ٌأ
 : هىٍا

 الٍىدسية يىهي لدػ الطالب التفكير وحب االستطبلع والفضوؿ الفكرؼ. الهسألةحل  .1
 أىٍا وسيمة فعالة لتعمـ الهفاٌيـ والهٍارات والهبادغ. .2
 والهواقف الجديدة.وسيمة لربط الهفاٌيـ والهٍارات بالواقع  .3
 تساعد في اتخاذ القرارات. .4
كسابٍا هعىى. .5  وسيمة لمتدريب عمى العهميات الحسابية وا 

عهمت عمى إثارة الفضوؿ الفكرؼ وحب الٍىدسية  الهسألةوترػ الباحثة أف عهمية حل 
كها وتعد اهتدادًا طبيعيًا لتعمـ الهبادغ والقواىيف وتوظيفٍا في هواقف  ،االستطبلع لدػ الهتعمـ

 ،كها وأىٍا تدرب الفرد عمى أف يكوف قادرًا عمى حل هشكبلتً التي تواجًٍ بشكل يوهي ،جديدة
 وبىاء عمى ذلؾ يكتسب الفرد خبرة في حل تمؾ الهشكبلت.
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  الصعوبات التي تواجو الطمبة في حل المسألة اليندسية

 العكة تكهف فيها يمي:الٍىدسية  الهسألةقدرة عمى حل أسباب الضعف في ال غالبيةإف 
 (47 ص ـ،2014)

قدرة وعدـ  ،والضعف في حصيمة الهفردات المغوية ،عمى فٍـ الهسألة قدرة الهتعمـعدـ  ˗
ا.الو  العبلقات الهتضهىة عمى تهييز الهتعمـ  حقائق الكهية في الهسألة وتفسيٌر

هف الهبادغ والهفاٌيـ وهعاىي بعض الهصطمحات الٍىدسية والهٍارات  الهتعمـتهكف عدـ  ˗
 الحسابية األساسية.

 عمى اختيار األساليب الهىاسبة والتسمسل في خطوات الحل. قدرة الهتعمـعدـ  ˗
 عدـ القدرة عمى التفكير االستداللي. ˗

الطمبة في حل الهسألة الٍىدسية ترجع لعدة  تجابًوترػ الباحثة أف الصعوبات التي 
هٍا اختيار  في صعوبةالو  ،عف في استيعاب الهسألةعدـ القدرة عمى فٍـ الهسألة والض أسباب ٌأ

الحصوؿ عمى جواب  تقديرالقدرة عمى تخهيف و في ضعف الو  ،الخطوات التي ستتبع في الحل
 تقديرؼ.

 . اليندسية المسألةتنمية قدرة الطمبة عمى حل 

قادرًا  يكوف  حتى لًٌو تدريب  (الٍىدسية)الرياضية  الهسألةحل قدرة الطالب عمى إف 
لذا يقسـ أوزوبل العواهل  ،وتعددت تتواجًٍ في حياتً هٍها اختمف التي عمى حل الهشكبلت

وعواهل  ،الٍىدسية إلى قسهيف ٌها: عواهل تتعمق بالفرد الهسألةالهؤثرة في القدرة عمى حل 
 (47 ص ـ،2014 ،العكة) تتعمق بالهسألة.

: تتهثل في السهات الشخصية لمفرد فهثبًل ذكاء الهتعمـ أوالا: العوامل التي تتعمق بالفرد
الحساسية  ،والوضوح ،والهروىة واليقظة العقمية ،والتفتح العقمي والقدرة عمى توليد الفرضيات 

ـ الهتغيرات التي تؤثر باإليجاب عمى قدرة الهتعمهيف في حل  الرياضية  الهسألةلمهسألة هف ٌأ
 الٍىدسية. 
فخبرة الطالب الطويمة هع أىواع هختمفة هف الهسائل  :العوامل التي تتعمق بالمسألة :ثانياا 

إلى تىهية قدرتً عمى  الٍىدسية وتزويدي بإرشادات وتمهيحات قد يسٍل عميً حل الهسألة ويؤدؼ
حل الهسألة الٍىدسية كها أف ىوع الهسألة الرياضية يؤثر عمى قدرة الطالب عمى حمٍا فالهسائل 

كها أف هوقع الهطموب في الهسألة  ،هف الهسائل الهجردة أكثرالهادية التي تتىاوؿ أهور حسية 
     . الٍىدسية الهسألةعمى لب هعموهات زائدة تؤثر ايجابيًا عمى قدرة الطا ووجودودرجة وضوحً 
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طرؽ  إيجادالٍىدسية ىستطيع  حل الهسألة العواهل الهؤثرة في القدرة عمى االطبلع عمىوبعد 
ىقبًل عف أبو سكراف  (311 – 308 ص ص ـ،2011)أبو زيىة  تىهية ٌذي القدرة لذا يقترح

يعدة هقترحات لتىهية القدرة عمى ح (81 ص ـ،2012)  :كها يمي ل الهسائل الٍىدسية ٌو

 .وتوضيح هعطياتٍا باألشكاؿ وتهثيمٍا ،عمى صياغة الهسألة كبلهياً  الهتعمـتشجيع  .1
 التثبت بىهوذج حل فاشل. هف عمى التخمص الهتعمـهساعدة  .2
 استحضار ها لديً هف هعموهات وأفكار.عمى  الهتعمـهساعدة  .3
وتحسيف قدرتً في اختبار  ،عمى تكويف الفرضيات وتخهيف الحموؿ الهتعمـهساعدة  .4

 .الفرضيات
يجاد أكثر هف طريقة هها يجىبً  ،وتعويدي عمى تجربة الطرؽ الهختمفة الهتعمـتشجيع  .5 وا 

 التفكير اآللي والتقميدؼ.
   في التكيف لمهسألة. الهتعمـهساعدة  .6

لدػ طالبات الصف  تىهيتٍا بإهكاىىاحل الهسألة الٍىدسية  القدرة عمى وترػ الباحثة أف
 استراتيجية لٍىدسية( باستخداـالتحويبلت ا)التاسع األساسي هف خبلؿ تدريس وحدة الٍىدسة 

 ة الٍىدسية الُهعد لٍذا الغرض. اختبار حل الهسألعف طريق  س ذلؾ اقويُ  ،الهىظـ الشكمي
 اليندسية المسألةحل  عمىدور المعمـ في تنمية قدرة الطالب 

و  ،الهٍـ في إكساب الطالب الهٍارات البلزهة لحل الهسألةالهعمـ ٌو العىصر  ٌو
 .العىصر الهؤثر في تىهية التفكير الرياضي

ىاؾ هجهوعة هف التوجيٍات واإلرشادات ُيفضل أف يستخدهٍا الهعمـ عىد تدريسً حل  ٌو
 عبايىةأبو زيىة و  :الهسألة الٍىدسية والتي تساٌـ في تىهية القدرة عمى حل الهسألة الٍىدسية

 :(262-261 صص  ـ،2007)

 ،تحديد الهعطيات :هثل هٍها تعددت أبعادٌاعمى استيعاب الهسألة  الهتعمـتعويد  ˗
 والتحقق هف صحة الحل. ،تىفيذ الحل ،تحديد الهطموب

 ة ترتبط بالهسألة إذا كاف ذلؾ ههكىًا.يعمى استخداـ خبرات حس الهتعمـتدريب  ˗
 .قراءتٍا بتأىي وتأهلبعد  تًهسألة الٍىدسية بمغعمى إعادة صياغة ال الهتعمـ هساعدة ˗
 عمى تذكر هسائل رياضية هشابٍة. الهتعمـتشجيع  ˗
 الهسائل الهطروحة.في تىويع ال ˗
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أثىاء التفكير في الهسػألة  هع أقراىًعمى العهل التشاركي والتعاوىي  الهتعمـتشجيع  ˗
 الٍىدسية وخاصة الهسألة غير الروتيىية.

عىد حمٍـ  الهتعمهيف خدهٍاعة هف الىصائح يهكف أف يستهجهو  وترػ الباحثة أف ٌىاؾ
بمغتً الخاصة  الهتعمـأف يعيد  ،الهسألة قراءة هتأىية الهتعمـأف يقرأ  :لمهسألة الٍىدسية هىٍا
الطرؽ  يستخدـأف ال  ،زوايا هختمفةالهسألة الٍىدسية هف  الهتعمـأف يتهعف  ،صياغة الهسألة

هف الهسائل الٍىدسية ألف ذلؾ  العديدحل  تعود عمىأف ي ،التي تقودي إلى حل غير صحيح
 .لمهتعمهيفيرسخ الهعرفة الرياضية في البىية الذٌىية 

 ميارات حل المسألة اليندسية

لمدور الهٍـ  ،الٍىدسية الهسألةتطرقت غالبية بحوث التربية إلى تىهية هٍارات حل 
ف الُهطمع لمٍىدسة يكتشف أىٍا تعتهد عمى  ،لمٍىدسة فٍي تعتبر أساس وجذر هادة الرياضيات وا 
فٍي تعتبر هف أحسف الهجاالت التي باإلهكاف  ،األساليب الهتقدهة في التفكير بالدرجة األولى

ا في تىهية الهٍارات الرياضية والتي تٍتـ باألٌداؼ الهرتبطة بالعهميات العقمية العميا  . استثهاٌر
 .(225 ص ـ،2000 ،أبو عهيرة)

 اليندسية ةلميارات حل المسأتعريفات 

قدرة الهتعمـ عمى   هٍارات حل الهسألة بأىٍا: (75 ، صب، ـ2001)ويعرؼ عفاىة 
هثل إجراء العهميات الحسابية والٍىدسية  ،استخداـ الطرؽ الرياضية اإلجرائية والذٌىية

ىة الرياضية  جراء البٌر واالستقرائية واالستدالؿ وحل الهعادالت والهتبايىات وتفسير البياىات وا 
ا   .وغيٌر

هجهوعة هف اإلجراءات الهىظهة التي    بأىٍا (62 ص ـ،2012) وعرفٍا أبو سكراف
تقاف عىد قياهٍـ بحل ذا يتطمب  ،هسألة ٌىدسية يتعرضوف لٍا يىفذٌا الطبلب بسرعة ودقة وا  ٌو

هىٍـ القياـ بهجهوعة هف الخطوات تتهثل في تحديد الهعطيات والهطموب في الهسألة ثـ رسـ 
 ،تعهيهات ،هفاٌيـ)شكل ٌىدسي يعبر عف هعطيات الهسألة ثـ استرجاع ها تعمهً سابقًا 

الوصوؿ إلى الحل  هٍارات( لوضع خطة حل هىاسبة لحل الهسألة بها يسٍـ في ،ىظريات
 . الصحيح لمهسألة الٍىدسية

الهسألة وتىظيـ الحل  حلقدرة الطمبة عمى    بأىٍا (24 ص ـ،2012) وعرفتٍا العالوؿ
هف خبلؿ تحميل الهسألة وتحديد هعطياتٍا لمتوصل إلى ها ٌو هطموب واختيار طريقة هىاسبة 

 . لمحل
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قدرة الطالب عمى استخداـ الطرؽ    بأىٍا (21 ص ـ،2010)وعرفتٍا الشافعي 
هثل  ،وكذلؾ بسرعة في األداء وتبادؿ استخداـ الحاسبات والرهوز أيضاً  ،واألساليب بدقة وفٍـ

 . إجراء العهميات الحسابية واالستقراء واالستدالؿ والتجريد

قدرة التمهيذ عمى تحديد عىاصر الهشكمة   بأىٍا  (602 ص ـ،2005)عرفتٍا أبو ستة 
دراؾ أبعادٌا والعبلقة بيىٍا وا عادة  ،ثـ استرجاع الىظريات والقواىيف السابق دراستٍا ،الٍىدسية وا 

ها يسٍـ الوصوؿ إلى حل لمهشكمة أو الوصوؿ هتشكيمٍا وربطٍا هعًا بعبلقات استىتاجية 
اف بطريقة صحيحة وهبلئهة  . لمبٌر

إدراؾ عىاصر الهسألة  قدرة التمهيذ عمى  بأىٍا  (143 ص ـ،2005) وعرفٍا الرباط
دراؾ العبلقة بيف الهعطيات والهطموب ،والعبلقات الهوجودة بيف تمؾ العىاصر وترجهة  ،وا 

وهف ثـ  ،األلفاظ إلى رهوز بحيث يصل في الىٍاية إلى خطة هحكهة لحل الهسألة التي تواجًٍ
تقاىً تًٍا ويتأكد هف هدػ دقة الحل وسرعيقوـ بتىفيذٌا ليصل لحم  . وا 

بق ترػ الباحثة بأف هٍارات حل الهسألة الٍىدسية عبارة عف هجهوعة إجراءات وهها س
 ،هىظهة يىفذٌا طبلب الصف التاسع األساسي بسرعة ودقة عىد تعرضٍـ لحل هسألة ٌىدسية
وتحديد  ،وبالتالي يكوىوا قادريف عمى القياـ بهجهوعة خطوات تتهثل في: تحديد الهعطيات

ووضع خطة هىاسبة لمحل هها  ،ورسـ الهسألة الٍىدسية واسترجاع ها تعمهً سابقاً  ،الهطموب
 .يسٍـ في الوصوؿ إلى الحل الصحيح لمهسألة الٍىدسية
 األسباب التي جعمت تدريس الميارات اليندسية أمراا ىاماا 

ا ع  :فيها يمي (154 ص ـ،2010)وسميهاف ريفج يذكٌر

تقاىٍا ي الهتعمـ اكتساب .1 الرياضية فٍهًا واعيًا ألف  ألفكاروا الهفاٌيـعمى فٍـ ي ساعدالهٍارة وا 
 هف التعمـ. اً هزيدفإف ٌذا سيؤدؼ إلى  ،الهتعمـ إذا كاف هتقىًا لمهفاٌيـ وأتقف كذلؾ تطبيقٍا

وعىدها يكوف لدػ  ،استخداـ آلة حاسبة بل تتطمب استخداـ العقل تتطمبالعهميات ال  هعظـ .2
 الهتعمـ هٍارة في ٌذي العهميات فإىً يستعهل ذلؾ في استخداهً هثل ٌذي العهميات.

 إف اكتساب الهٍارات يسٍل عمى الهتعمـ القياـ بكثير هف األىشطة اليوهية. .3
 إف إتقاف الهٍارات يتيح لمهتعمـ هواجٍة الهسائل بكل يسر وسٍولة. .4
هف هعرفة الهتعمـ ويعهق هعرفتً في األىظهة الرياضية  إف إتقاف الهٍارات واكتسابٍا يزيد .5

 الهختمفة وبىيتٍا.
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 :تحديد ميارات حل المسائل اليندسية

 يهكف اإلشارة إلى هٍارات حل الهسألة الٍىدسية التي تىاولتٍا بعض األدبيات التربوية:

اف الٍىدسي الهراد تىهيتٍا لدػ طبلب الصف 7 ص ،أ، ـ2001فقد حدد عفاىة ) ( هٍارات البٌر
ي:  السابع األساسي ٌو

 هٍارة رسـ الهسألة. .1
 هٍارة تحديد الهعطيات والهطموب. .2
 هٍارة استىتاج هضاهيف ٌىدسية. .3
اف ٌىدسي. .4  هٍارة إثبات صحة أو خطأ بٌر
اف ٌىدسي في ضوء الفكرة العاهة وا عطاء الهطموب. .5  صياغة بٌر
 ة الحل الهىاسبة لموصوؿ إلى الهطموب.اختيار فكر  .6
 التأكد هف صحة الحل. .7

هٍارات حل  (/بـ2001ىقبل عف عفاىة ) (64 ص ـ،2012) أبو سكرافحدد في حيف 
 :الهسألة الٍىدسية الهراد تىهيتٍا لطالبات الصف الثاهف األساسي باستخداـ خرائط التفكير

 هٍارة تحديد الهعطيات .1
 هٍارة تحديد الهطموب .2
 رسـ الهسألةهٍارة  .3
 هٍارة وضع خطة لحل الهسألة .4
 هٍارة تىفيذ خطة الحل .5
 هٍارة التأكد هف صحة الحل .6

هٍارات حل الهسألة الٍىدسية التي يأهل تىهيتٍا عىد  (31 ص ـ،2003)وحدد الهصرؼ 
 :الهتعمـ بعد هروري بخبرات حل الهسألة الٍىدسية ها يمي

 هتهعىة.قراءة الهسألة قراءة سريعة ثـ قراءتٍا قراءة  .1
 رسـ شكل أو هخطط لهسألة. .2
 تحديد كل هف الهعطيات والهطموب في الهسألة. .3
 وضع خطة الحل. .4
 تىفيذ الحل. .5



47 
 

 الهرجوخطوات حل الهشكمة الٍىدسية  قاـ بتحديد فقد (395 ص ـ،2002)أها هوافي 
ي ،تىهيتٍا لدػ طالبات الهرحمة الهتوسطة  :ٌو

 هرحمة التعرؼ عمى الهشكمة. .1
 والتحميل. هرحمة عهل الخطة .2
اف. .3  هرحمة تىفيذ خطة البٌر
 هرحمة الهراجعة. .4

في حل الهسائل  اتصعوب تواجٍٍـ الطمبة( إلى أف 122 ص ـ،2011دياب )ويشير 
الحيرة التي تظٍر  االرتباؾ و ويتضح ذلؾ هف خبلؿ ،هىٍا الٍىدسية وخصوصاً الرياضية 
ـ يحاولوف  الهقدرةوعدـ  ،يٍـعم حل الهسألة الٍىدسية. ولٍذا  عمى تحديد الىظريات البلزهة ٌو
  :تتمخص خطواتٍا فيها يمي ،دياب استراتيجية لحل الهسألة الٍىدسية وضع

 
 أوالا: مرحمة التكيف: 

 ويطمب هىٍـ: مبةطاليقـو الهعمـ في ٌذي الهرحمة بعرض الهسألة عمى  
 .ووضع أسئمة تدور حوؿ الهفاٌيـ الواردة فيٍا ،أف يقـو الطالب بقراءة الهسألة .1
 .ووضع الرهوز واإلشارات الدالة ،رسـ الشكل الٍىدسي الذؼ تهثمً هعطيات الهسألة .2
 تحديد الهعطيات والهطموب. .3
 :ثانياا: مرحمة استحضار المادة العممية 
الىظريات  الهعموهات أو وتحديد ،التفكير في الهعطيات بطمب هف الطمبةيقوـ الهعمـ  .1

 .)استحضار الهادة الفكرية الهتعمقة بٍا( عبلقة بالهعطياتال ذات
 .االختياربالهعطيات هع ذكر أسباب  ذات ارتباطأكثر الىظريات  الطمبة يختار .2
 :ثالثاا: مرحمة اختبار وفحص الفرضيات 
ا ،الطالب فرضيات هتعددة يصوغ .1 رشاد هراقبةب ويبدأ باختباٌر  .الهعمـ وا 
 فرصة لتبادؿ الحموؿ هف أجل توسيع تعمهٍـ وزيادة قدراتٍـ. إعطاء الطمبة .2
وذلؾ هف خبلؿ سؤاؿ الطبلب عف إهكاىية إيجاد الىتيجة  ،هحاكهة الحل وهراجعتً .3

 أو التأكد هف هعقولية الحل. ،بطريقة أخرػ 
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ويتضح هف العرض السابق أف أغمب الدراسات تتفق عمى هٍارات حل الهسألة الٍىدسية 
ي:  وهٍارة تىفيذ  ،وهٍارة رسـ الهسألة ،وهٍارة تحديد الهطموب ،هٍارة تحديد الهعطيات)اآلتية ٌو
وهٍارة هراجعة الحل( كها أف ٌذا يتفق هع آراء الخبراء والهختصيف الذيف لجأت  ،خطة الحل

ا فإف الباحثة ترػ أف ٌىاؾ إليٍـ الباحثة أثىاء تحكيـ اختبار هٍارات حل الهسألة الٍىدسية لذ
ذا يتطمب هف  ضرورة لبحث أثر استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية حل الهسألة الٍىدسية. ٌو

ي كها يمي   :الباحثة تحديد هٍارات حل الهسألة الٍىدسية الهراد تىهيتٍا في ٌذي الدراسة ٌو

 هرسوهة( -لفظية)تحديد الهعطيات هف الهسألة الٍىدسية  ˗
 تحديد الهطموب. ˗
 ت عميٍا.رسـ الهسألة وتحديد الهعطيا ˗
 وضع خطة لحل الهسألة. ˗
 تىفيذ خطة الحل. ˗
 التحقق هف صحة الحل. ˗

ي الهىظـ الشكمي ،وخبلصة القوؿ وبعد عرض هحاور الدراسة الثبلث  ،هفٍوهً ،ٌو
دافً هيتً ،ٌأ وتصهيـ الهىظـ الشكمي باإلضافة إلى كيفية  ،أىواعً ،استخداهاتً ،خطواتً ،ٌأ

 ،هٍارات التفكير البصرؼ قة بيىً وبيف أىهاط التفكير و والعبلاختيار الهىظـ الشكمي الهىاسب 
 العىاصرتبيف لمباحثة أف ٌىاؾ عبلقة تربط بيف تمؾ  ،هعيقاتً ،ههيزاتً ،هكوىاتً ،أدواتً ،هٍاراتً

بل وتعهل  ،فاستراتيجية الهىظـ الشكمي تسٍـ في توضيح الهفاٌيـ الٍىدسية ،بعضٍا ببعض
 ،وأشكاؿ ٌىدسية ،عمى تىهيتٍا وذلؾ هف خبلؿ أدوات التفكير البصرؼ الهستخدهة هف صور

ذي األدوات تعهل عمى تىهية هٍارات التفكير البصرؼ وذلؾ هف خبلؿ تعاهل الطمبة هع  ٌو
 الصور واألشكاؿ الٍىدسية بشكل هباشر.

 

 

 



49 
 

 

 
 
 

 الفصل الثالث
 سابقةالدراسات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 الثالث: الدراسات السابقة الفصل

 تمييد
تىاولت الباحثة في ٌذا الفصل هجهوعة هف الجٍود والدراسات واألبحاث السابقة التي لٍا 
عبلقة بهوضوع دراستٍا الحالية والتي سعت إلى بياف أثر استخداـ استراتيجية الهىظـ الشكمي 

الٍىدسية لدػ طالبات الصف التاسع الهسألة في تىهية هٍارات التفكير البصرؼ والقدرة عمى حل 
لذا قاهت الباحثة باالطبلع عمى العديد هف الدراسات واألبحاث السابقة ذات  ،األساسي بغزة

وقد قاهت الباحثة بتصىيف ٌذي الدراسات إلى ثبلث هحاور  ،الحالية االعبلقة بهوضوع دراستٍ
 كها يمي:

  دراسات تىاولت التفكير البصرؼ : األوؿالهحور 
  الٍىدسيةالهسألة دراسات تىاولت هٍارات حل : الثاىيالهحور 
  دراسات تىاولت استراتيجية الهىظـ الشكميالثالثالهحور : 

 : دراسات تناولت التفكير البصري.األوؿالمحور 
وقد استطاعت الباحثة الحصوؿ عمى  ،باٌتهاـ العديد هف الباحثيفحظي التفكير البصرؼ 

أو  ،سواء عمى الهستوػ الهحمي ،العديد هف الدراسات الحديثة التي أجريت في ٌذا الهجاؿ
ـ الدراسات السابقة التي  ،أو العالهي ،العربي واستعرضت الباحثة في ٌذا الجزء هف الدراسة ٌأ

وهف ٌذي  ،هف األحدث فاألقدـحيث تـ عرضٍا جهعيًا في سياؽ واحد بدءًا  ،تـ الحصوؿ عميٍا
 الدراسات:
  (:ـ2015) دراسة الديب .1

شارؾ( عمى -زاوج-)فكر إلى الكشف عف هدػ فاعمية استراتيجية دراسة الديب ٌدفت
 ،تىهية هٍارات التفكير البصرؼ والتواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الثاهف األساسي بغزة

ا بطريقة قصدية واستخدهت الباحثة في ٌذي الدارسة الهىٍج التجريبي عمى عيىة  تـ اختياٌر
طالبًا هف طبلب الصف الثاهف (54ههثمة هف طبلب الصف الثاهف األساسي هكوىة هف )
وتـ اختيار  ،لهتابعة إجراءات الدراسة ،األساسي بهدرسة  دار األرقـ الثاىوية الخاصة لمبىيف 

حيث تـ اختيار أحد ٌاتيف الشعبتيف عشوائيًا لتكوف  ،قة عشوائية هف الهدرسةشعبتيف بطري
واقتصرت الدراسة عمى  ،( طالب27واألخرػ ضابطة وقواهٍا ) ،( طالب27التجريبية قواهٍا )

داؼ الدراسة والوصوؿ إلى أداتيف الباحث  استخدـوقد  ،الوحدة السادسة  الٍىدسة  لتحقيق ٌأ
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ىتائج عف وجود الوقد أسفرت  ،هٍارات التفكير البصرؼ والتواصل الرياضياختبارؼ ٌها  ىتائجٍا
فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار هٍارات التفكير البصرؼ واختبار التواصل الرياضي 

 . لصالح الهجهوعة التجريبية ولهرتفعي التحصيل وهتوسطي التحصيل
  :(ـ2014دراسة األسمر) .2

إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ االستراتيجية البىائية في تىهية  دراسة األسهرٌدفت 
في الرياضيات لدػ طالبات الصف الثاهف األساسي  البصرؼ  وهٍارات التفكير الهفاٌيـ الٍىدسية

لتحقيق األٌداؼ تهثمت واستخدهت أدوات  ،دهت الباحثة الهىٍج شبً التجريبياستخقد و  ،بغزة
واختبار لهٍارات التفكير البصرؼ هكوف  ،( فقرة30اختبار لمهفاٌيـ الٍىدسية هكوف هف ) :في
وبعد ،(PDEODEودليل هعمـ هصاغة هوضوعاتً وفق االستراتيجية البىائية ) ،( فقرة32هف )

القصدية الهتهثمة في طالبات الصف الثاهف األساسي بهدرسة  ةعيىة الدراس تطبيق األدوات
( طالبة في الهجهوعة 27) ،( طالبة55والهكوىة هف ) ،األساسية الهشتركةرابعة العدوية 

ا عشوائيًا هف احدػ الشعبتيف وقد  ،( طالبة في الهجهوعة الضابطة28و ) ،التجريبية تـ اختياٌر
ي  استخدهت الباحثة عددًا هف األساليب والهعالجات اإلحصائية وصواًل إلى ىتائج الدراسة ٌو

 ،وهعاهل ارتباط بيرسوف  ،واالىحراؼ الهعيارؼ  ،والهتوسط الحسابي ،ستيههثمة في)هعادلة ٌول
ىتج عف وقد  ,((T-testواختبار ت ) ،وهعادلة سبيرهاف براوف  ،وهعادلة كودر ريتشاردسوف 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار هٍارات التفكير البصرؼ واختبار الهفاٌيـ  الدراسة
 الٍىدسية لصالح الهجهوعة التجريبية.

 ـ(:2013) دراسة العشي .3

الكشف عف هدػ فاعمية برىاهج بالوسائط الهتعددة لتىهية  دراسة العشي إلىٌدفت 
الصف السادس األساسي في هادة العمـو وهٍارات التفكير البصرؼ لدػ طبلب  الهبادغ العمهية 

الهىٍج الوصفي التحميمي في تحميل الهحتوػ والهىٍج شبً التجريبي ذو  وتـ استخداـ ،بغزة
ـ بشكل 92)التصهيـ القبمي البعدؼ لهجهوعتيف، حيث شهمت عيىة الدارسة  ( طالبا تـ اختياٌر

هوزعيف عمى  ،بتدائيةقصدؼ هف طبلب الصف السادس األساسي بهدرسة ذكور الزيتوف اال
ا ضابطة داؼ الدارسة قاهت طالبًا  (47)بيةتجري ، واألخرػ طالباً  (45) شعبتيف إحدٌا ولبموغ ٌأ

وتـ  ،التفكير البصرؼ والهبادغ العمهيةهٍارات  الباحثة ببىاء برىاهج بالوسائط الهتعددة هتضهىا
وتحميمٍا  الباحثة بجهع البياىاتوقاهت  ،بىاء اختبار الهبادغ العمهية، واختبار التفكير البصرؼ 
 ( d) يجاد هعاهل هربع إيتا، ووا   ،(spss)باستخداـ الهعالجات اإلحصائية عف طريق برىاهج
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حجـ التأثير، وقد أظٍرت ىتائج الدارسة فاعمية برىاهج بالوسائط الهتعددة لتىهية الهبادغ إليجاد 
 التفكير البصرؼ. وهٍاراتالعمهية 
 (:ـ2013) دراسة أبو داف .4

ٌدفت ٌذي الدارسة إلى هعرفة أثر توظيف الىهاذج الهحسوسة في تدريس وحدة الكسور 
 ،عمى تىهية التحصيل وهٍارات التفكير البصرؼ لدػ طالبات الصف الرابع األساسي بغزة

واختبار هٍارات التفكير البصرؼ وقد  ،واختبار تحصيمي ،ولتحقيق ذلؾ تـ إعداد دليل الهعمـ
( 60وطبقت الدراسة عمى عيىة بمغ عددٌا) ،اعتهدت الباحثة عمى الهىٍج التجريبي في دراستٍا

ها عشوائيًا هف هدرسة الرافديف األساسية)أ(  ،طالبة هوزعيف عمى فصميف دراسييف تـ اختياٌر
 ،يب وقياس أثري عمى الهتغير التابعوبعد ضبط أدوات الدراسة تـ إخضاع الهتغير الهستقل لمتجر 
إحصائية في اختبار هٍارات التفكير وقد أسفرت ىتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة 

 البصرؼ لصالح الهجهوعة التجريبية.

 (:ـ2013دراسة شاىيف) .5

تدريس ٌىدسة هزودة ببعض أفكار ٌىدسة  هدػ تأثير ٌدفت ٌذي الدراسة إلى دراسة
باستخداـ البرهجيات التفاعمية الديىاهيكية في تىهية التحصيل في الٍىدسة وهٍارات  الفراكتاؿ

وقد تـ تحميل هحتوػ وحدتي الٍىدسة التفكير البصرؼ لدػ التبلهيذ الصـ بالهرحمة االبتدائية. 
والتحويبلت الٍىدسية( هف هقرر الرياضيات لمصف السابع االبتدائي لمصـ وتـ إعداد  ،)القياس
الفراكتاؿ باستخداـ البرهجيات التفاعمية لتدريس ٌىدسة هزودة ببعض أفكار ٌىدسة  برىاهج
 ،كها تـ إعداد اختباريف تحصيمييف في الٍىدسة وفي ٌىدسة الفراكتاؿ ،وتـ تحكيهً ،الديىاهيكية

والتهيز البصرؼ(.  ،وكذلؾ تـ إعداد اختبار لمتفكير البصرؼ يتضهف هٍارتي )التصور البصرؼ 
وبرهجية  ،بور بويىت ،فوتوشوب ،ستعاىة بعدة برهجيات هثل: برهجية اسكتش بادكها تـ اال
 بيىت.

هف تبلهيذ الصف السابع االبتدائي لمصـ بهدرسة  ( تمهيذ21هف) لدراسةو تكوىت عيىة ا
( 11) التجريبية قواـ وضابطة وتـ تقسيـ العيىة إلى هجهوعتيف تجريبية ،األهل االبتدائية بحمواف

 ،ثـ طبقت االختبارات الثبلثة )اختبار الٍىدسة الهدرسية ،( تبلهيذ10ضابطة قواهٍا )وال ،تمهيذا
وقد تـ هعالجة الىتائج إحصائيا باستخداـ  ،واختبار التفكير البصرؼ( ،واختبار ٌىدسة الفراكتاؿ

 واختبار ويمكوكسوف. ،البروفيل وىسبة الكسب الهعدؿ لببلؾ واختبار هاف وتىي
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 (:ـ2013ايدة )دراسة أبو ز  .6

فاعمية استخداـ كتاب تفاعمي هحوسب في تىهية هدػ  الدارسة إلى التعرؼ عمى  ٌدفت
وتكوىت عيىة  ،هٍارات التفكير البصرؼ في التكىولوجيا لدػ طالبات الصف الرابع األساسي بغزة

وتـ تقسيهٍـ لهجهوعتيف ضابطة  ،( طالباً 120الدارسة هف أربع شعب بمغ عدد الطبلب فيٍا )
أدوات الدارسة والتي تهثمت في قائهة هٍارات أها  ،( طالباً 60وتجريبية يحتوػ كل هىٍـ )

 ،لهٍارات التفكير البصرؼ  كها أعد الباحث اختباراً  ،وكتاب تفاعمي هحوسب ،التفكير البصرؼ 
سة بيت الٌيا االساسية حيث اختار هدر  ،واستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي ،ودليبل  لمهعمـ

 ،وبعد جهع الىتائج قاـ الباحث باستخداـ اختبار )ت( لعيىتيف هستقمتيف ، ،لمبىيف بطريقة قصدية
و جود فروؽ ذات قد توصمت الدراسة إلى الىتائج التالية: و  ،ويتىي( -كها استخدـ اختبار )هاف 

عة التجريبية سواء لهرتفعي البصرؼ لصالح الهجهو  داللة إحصائية في اختبار هٍارات التفكير
    أو هىخفضي التحصيل.

 (:ـ2012)دراسة رجب  .7

توظيف استراتيجية التهثيل الدقائقي لمهادة في تىهية  أثرٌدفت الدراسة إلى الكشف عف 
الهفاٌيـ الكيهائية وهٍارات التفكير البصرؼ في العموـ لدػ طالبات الصف التاسع األساسي 

داؼ الدراسة قاهت الباحثة ببىاء أداتيف لمدراسة  ،بغزة  ،ٌها: اختبار لمهفاٌيـ الكيهيائيةولبموغ ٌأ
 واستخدهت الباحثة  ،وكبلٌها هف ىوع اختيار هف هتعدد ،لهٍارات التفكير البصرؼ  واختبار

( 70تـ تطبيق الدراسة عمى عيىة هكوىة هف )و  ،الهىٍجيف الوصفي التحميمي وشبً التجريبي
طالبة هف طالبات الصف التاسع األساسي هف هدرسة السيدة رقية العمهي األساسية لمبىات 

وقد  ،( طالبة35عدد كل هىٍا ) ،هوزعيف عشوائيًا إلى هجهوعتيف ضابطة وتجريبية ،بغرب غزة
توصمت الدراسة لوجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبارؼ هٍارات التفكير البصرؼ 

 ئية لصالح الهجهوعة التجريبية.والهفاٌيـ الكيهيا
 (:ـ2011دراسة طافش ) .8

برىاهج هقترح في هٍارات التواصل الرياضي  هدػ فاعميةٌدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى 
عمى تىهية التحصيل الدراسي  وهٍارات التفكير  البصرؼ  لدػ طالبات الصف الثاهف األساسي 

  بطريقة عشوائيةتـ اختيار عيىة الدراسة و  ،تجريبيالاستخدهت الباحثة الهىٍج شبً و بغزة، 
تـ تقسيهٍف  واختيروا هف طالبات الصف الثاهف األساسي هف هدرسة عيف جالوت األساسية 

وقاهت الباحثة ببىاء  ،(37إلى هجهوعتيف تجريبية وضابطة وعدد الطالبات في كل هىٍف )
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ب اإلحصائية الهىاسبة عف اختبار تحصيمي واختبار هٍارات التفكير وذلؾ بعد توظيف األسالي
في الهعالجة اإلحصائية، وخمصت ىتائج الدارسة إلى وجود أثر لمبرىاهج  (spssطريق برىاهج)

الهقترح عمى وحدة الٍىدسة لتىهية التحصيل الدراسي وهٍارات التفكير البصرؼ عىد تطبيقً عمى 
 .الطالبات
 (:ـ2010دراسة جبر ) .9

أثر توظيف استراتيجية دورة التعمـ  فوؽ الهعرفية في  دراسة هدػٌدفت ٌذي الدارسة إلى 
قد البصرؼ بالعموـ لدػ طالبات الصف العاشر األساسي و تىهية الهفاٌيـ وهٍارات التفكير 

استخدـ الباحث الهىٍج التجريبي، وقد اختار الباحث عيىة عشوائية هف طبلب الصف العاشر 
اشر في هدرسة الشٍيد دمحم يوسف الىجار (  طالبا هف طبلب الصف الع90األساسي وعددٌـ )

أعد وقد  ،طالبا(45)لمبىيف برفح، وقسهت إلى هجهوعتيف: ضابطة وتجريبية عدد كل هىٍا
داؼ الدراسة الباحث أداة لتحميل الهحتوػ واختبا رًا لمهفاٌيـ، واختبارًا  لهٍارات التفكير  لتحقيق ٌأ
اإلحصائي فقد استخدـ الباحث اختبار)ت( ، أها عف األسموب ودليل الهعمـ والطالب ،البصرؼ 

وهعاهل إيتا، وهعاهل ارتباط  بيرسوف، وقد أسفرت ىتائج الدارسة عف وجود  فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة في اختبار الهفاٌيـ واختبار 

 التفكير  البصرؼ لصالح الهجهوعة التجريبية.
 (:ـ2010) دراسة الشوبكي .10

توظيف الهدخل الهىظوهي في تىهية الهفاٌيـ  هدػ فاعمية ٌدفت الدارسة إلى هعرفة
وقد استخدهت طالبات الصف الحادؼ عشر بغزة،  لدػوهٍارات التفكير البصرؼ بالفيزياء 

( 68بمغ عددٌا) حيث قصدية الدراسة فقد كاىت عيىةل أها بالىسبة ،الباحثة الهىٍج التجريبي
رة الهدائف الثاىوية )أ( حيث وزعت  ،طالبة هف طالبات الصف الحادؼ عشر في هدرسة ٌز

ها تجريبية عددٌا ) داؼ الدراسة أعدت  ،( طالبة36العيىة عمى هجهوعتيف إحدٌا ولتحقيق ٌأ
اختبار  ،كها تـ بىاء اختباريف ،وتـ بىاء دليل الهعمـ ودليل الطالب ،الباحثة أداة تحميل الهحتوػ 

( لقياس T – test) استخدهت الباحثة اختبار )ت(وقد  ،لمهفاٌيـ، واختبار لهٍارات التفكير
الفروؽ بيف هتوسطي درجات طالبات الهجهوعتيف، وهعاهل إيتا؛ إليجاد حجـ األثر، وهعاهل 

إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي، فأظٍرت ىتائج الدراسة فاعمية الهدخل  ،ارتباط  بيرسوف 
 الهىظوهي في تىهية الهفاٌيـ وهٍارات التفكير البصرؼ.
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  (:ـ2006) دراسة ميدي .11

استخداـ برهجيات تعميهية عمى التفكير والتحصيل البصرؼ   دراسة أثرٌدفت الدارسة إلى 
استخدـ الباحث الهىٍج التجريبي  وقد ،في التكىولوجيا لدػ طالبات الصف الحادؼ عشر بغزة

هف طالبات الصف الحادؼ عشر األدبي هف هدرسة كفر قاسـ  وقد اختار عيىتًفي دارستً، 
( طالبة تـ توزيعٍف عمى هجهوعتيف تجريبية 83هف ) عيىة الدراسةالثاىوية لمبىات وتكوىت 

( طالبة، ولتحقيق ذلؾ صهـ الباحث برهجية تعميهية، واستخدـ 42وضابطة ) ،( طالبة41)
ٍو ف أها عف األسموب اإلحصائي الهستخدـاختبار هٍارات التفكير البصرؼ واختبار التحصيل، 
ات الحسابية واالىحرافات ( واضافة الهتوسطBlakاختبار، وهعاهل الكسب الهعدؿ لببلؾ )
فاعمية البرهجيات عمى  إلى سةىتائج الدار  وتوصمتالهعيارية، وهعاهل السٍولة والصعوبة، 

وعف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار  البصرؼ والتحصيل في التكىولوجيا، التفكير
 التفكير البصرؼ واختبار التحصيل لصالح الهجهوعة التجريبية.

 ـJean (2004:)دراسة جيف  .12

أثر استخداـ التفكير البصرؼ الهصهـ ببيئة اإلىترىت عمى تعمـ  هعرفةٌدفت الدراسة إلى 
 ، عيىة الدراسة بطريقة  ختار الباحثتـ استخداـ الهىٍج البىائي والهىٍج التجريبي، واو العمـو

داؼ الدراسةتـ بىاء  و( طالبًا، 15عشوائية يبمغ عددٌا ) والهتهثمة في اختبار  األدوات لتحقيق ٌأ
ٌىاؾ اكتساب لمهفاٌيـ أف  وقد أسفرت ىتائج الدراسةالهفاٌيـ العمهية والهقابمة لتقييـ الطبلب، 

 العمهية هف خبلؿ استخداـ التفكير البصرؼ الهصهـ ببيئة اإلىترىت.

 (:, أـ2001دراسة عفانة ) .13
القدرة عمى حل الهسائل هعرفة أثر استخداـ الهدخل البصرؼ في تىهية  ٌدفت الدراسة إلى

 الهىٍج التجريبيوتـ استخداـ ، الرياضية واالحتفاظ بٍا لدػ طمبة الصف الثاهف األساسي بغزة
عيىة قصدية هف هدرستيف إعداديتيف  فيها كاىت عيىة الدراسة عبارة عف ،في ٌذي الدراسة

ها لمذكور واألخرػ لئلىاث  األولى: اختبار  ،يفأدات وتـ استخداـ ،بهىطقة الهغازؼ بغزة إحدٌا
لقياس القدرة عمى حل الهسائل الرياضية في هوضوعي الهساحة والتحميل الهقرريف عمى الصف 

والثاىية دليل لمهعمـ يبيف كيفية استخداـ الهدخل البصرؼ  ،الثاهف األساسي في فمسطيف
 .كاستراتيجية تدريسية في تعميـ الرياضيات لطمبة ىفس الصف
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رية في القدرة عمى حل الهسائل  عف اسةىتائج الدر  وقد أسفرت أىً توجد فروؽ جٌو
الرياضية بيف طمبة الهجهوعتيف التجريبية الذيف تعمهوا الرياضيات باستراتيجية الهدخل البصرؼ 

 لصالح الهجهوعة التجريبية. ،والضابطة الذيف تعمهوا الرياضيات باستراتيجية الهدخل التقميدؼ
 :(ـ1998)  Zyryanovaدراسة زيريانوفا .14

أثر الجيىات والعواهل البيئية عمى الذكاء والتفكير البصرؼ  إلى هعرفةٌذي الدراسة ٌدفت 
سىوات أف الذكاء يزداد هع زيادة  10-6عمى أطفاؿ ها بيف  ىتائج الدراسة التي ُطبقت وأكدت 

ىهو بىهو وذلؾ ألىٍا ال ت ،العهر بيىها يقل تأثير العهر عمى التفكير البصرؼ في ٌذي الهرحمة
ىها بالبراهج التعميهية ولٍذا تبرز دائها الحاجات إلى اقتراح برىاهج تعميهي لتىهية  ،العهر وا 

وأظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ ارتباط ها بيف  ،التفكير البصرؼ بشكل عاـ ولمصـ بشكل خاص
 التفكير البصرؼ والذكاء.

 
 ير البصري:والتي تناولت التفك األوؿتعقيب الباحثة عمى دراسات المحور 
 ،التفكير البصرؼ عمى اعتهادي كهتغير تابع اشتهمت عمىاتفقت أغمبية الدراسات التي 
هية تىاولً ذا يدلل عمى ٌأ  وبعد عرض الدراسات تبيف اآلتي: ،وتىهيتً عىد الهتعمهيف ،ٌو

 مف حيث أىداؼ الدراسات: .1

داؼ الدراسات في ٌذا الهحور فكاف تىهية التفكير البصرؼ  باستخداـ تىوعت ٌأ
 ،(ـ2015الديب ) االستراتيجيات التعميهية والبراهج الهحوسبة ٌو الٍدؼ لدراسة

 ،(ـ2011ودراسة طافش ) ،(ـ2012رجب )و  ،(ـ2013) وأبو داف ،(ـ2014واألسهر)
 (.ـ2006) وهٍدؼ ،(ـ2010) وجبر ،(ـ2010) والشوبكي

واستراتيجياتً لتىهية فيها استخدهت دراسات أخرػ في ٌذا الهحور التفكير البصرؼ 
التي ٌدفت إلى الكشف عف  (ـ2001دراسة عفاىة )ك الهٍارات الهتىوعة في بعض الدراسات

 أثر الهدخل البصرؼ في تحسيف عهمية التعمـ.

 الكشف عف هٍارات التفكير البصرؼ التي يهتمكٍا في حيف ٌدفت بعض الدراسات إلى
وعهمياتً وأدواتً الهتىوعة وكيفية قياسً كها في ضع تصور لمتفكير البصرؼ قاهت بو و  الطمبة
 (.ـ2006هٍدؼ )
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إلى هعرفة أثر استخداـ  ـ(2001، ودراسة عفاىة )(ـ2004في حيف ٌدفت دراسة جيف )
 التفكير البصرؼ الهصهـ ببيئة اإلىترىت عمى تعميـ العموـ.

كدراسة  ،في ٌدفٍا جزئياً  اساتدر الة هع بعض يوبذلؾ اتفقت الدراسة الحال
فقد ٌدفت جهيع ٌذي  ،(ـ2006ودراسة هٍدؼ ) ،(ـ2010ودراسة جبر) ،(ـ2011طافش)

 الدراسات إلى تىهية هٍارات التفكير البصرؼ باستخداـ االستراتيجيات التعميهية.
 مف حيث مجتمعات الدراسة وعيناتيا: .2

طبلب وطالبات غزة هثل  هجتهع وعيىة الدراسة الحالية في الدراسات السابقة هفتهثل 
 ،(ـ2010ودراسة جبر) ،(ـ2011ودراسة طافش ) ،(ـ2012رجب )دراسة 
 . (ـ2001ودراسة عفاىة ) ،(ـ2010والشوبكي)

هىٍا دراسة ُىفذت عمى الطبلب هثل دراسة:  ،وتىوعت عيىة الدراسة حسب الجىس
 ،(ـ2011) وطافش ،(ـ2012وأخرػ عمى الطالبات هثل: دراسة رجب ) ،(ـ2010جبر)

فذت عمى الذكور واإلىاث ودراسة ىُ  ،(ـ2004وجيف ) ،(ـ2006) وهٍدؼ ،(ـ2010والشوبكي )
 .(ـ2001: دراسة عفاىة )هعًا هثل

كها تىوعت هجتهعات الدراسة وعيىاتٍا في ٌذا الهحور هف حيث الهرحمة التعميهية 
اىة ودراسة عف ،(ـ2012ورجب ) ،(ـ2011) حيث أجريت دراسة طافش ،الهستٍدفة
 ،(ـ2010وُأجريت دراسة الشوبكي ) ،عمى عيىة هف طمبة الهرحمة األساسية العميا ،(،أـ2001)

في حيف أجريت دراسة ( عمى عيىة هف طمبة الهرحمة الثاىوية. ـ2006ودراسة هٍدؼ )
 ( عمى عيىة هف طمبة الهرحمة االبتدائية.ـ1998)  Zyryanovaزيرياىوفا

 ،دراسات ٌذا الهحور هف حيث ىوع العيىةدراسة الحالية فقد اتفقت هع بعض أها عف ال
ودراسة عفاىة  ،(ـ2010ودراسة جبر) ،(ـ2011ودراسة طافش ) ،(ـ2012كدراسة رجب )

والتي ُأجريت عمى عيىة هف طمبة الهرحمة األساسية العميا هف ىفس عيىة الدراسة  ( /أـ2001)
 هع اختبلؼ جىس أفراد العيىة والتي تكوىت في ٌذي الدراسة هف الطبلب فقط. ،الحالية
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 مف حيث منيج الدراسة: .3

الدراسات في ٌذا الهحور الهىٍج البحثي التجريبي كدراسة جبر استخدهت هعظـ 
( ـ2011أها دراسة طافش )(. أ، ـ2001ودراسة عفاىة ) ،(ـ2010والشوبكي ) ،(ـ2010)

( الهىٍج شبً التجريبي ـ2012بيىها استخدهت دراسة رجب ) ،شبً التجريبياستخدهت الهىٍج 
 ( استخدهت الوصفي البىائي التجريبي.ـ2006إال أف دراسة هٍدؼ ) ،والوصفي التحميمي

أو شبً التجريبي في وتتفق الدراسة الحالية هع الدراسات التي استخدهت الهىٍج التجريبي 
وتختمف هع الدارسات التي استخدهت الهىٍج شبً التجريبي ٌذا الهحور، كها ٌو هوضح سابقا. 
 (.ـ2012والوصفي والتحميمي كدارسة رجب )

 مف حيث أدوات الدراسة المستخدمة: .4

استخدهت هعظـ الدارسات التي ٌدفت إلى تىهية هٍارات التفكير البصرؼ في ٌذا 
ي اختبار هٍارات التفكير البصرؼ وذلؾ  لقياس هقدار اكتساب الطمبة الهحور ىفس األداة أال ٌو

لهٍارات التفكير البصرؼ بعد الهعالجة التجريبية باستخداـ الهتغيرات الهستقمة هثل دارسة رجب 
ودراسة  ،(ـ2010والشوبكي) ،(ـ2010(، ودراسة جبر )ـ2011ودارسة طافش )  ،(ـ2012)

التفكير البصرؼ وهف الدراسات التي استخدهت باإلضافة إلى اختبار هٍارات  ،(ـ2006هٍدؼ )
ىالؾ دراسات استخدهت اختبار لمتحصيل إلى  ،(ـ2010أداة لتحميل الهحتوػ دراسة جبر ) ٌو

ودراسة عفاىة في حيف استخدهت  ،(ـ2006جاىب اختبار التفكير البصرؼ كدراسة هٍدؼ )
 .القدرة عمى حل الهسائل الرياضية اختبار لقياس أ(، ـ2001)

ودارسة  ،(ـ2012كدراسة رجب )أها عف الدراسة الحالية فقد اتفقت هع بعض الدراسات 
التي ٌدفت إلى تىهية هٍارات  ،(ـ2010والشوبكي) ،(ـ2010(، ودراسة جبر )ـ2011طافش )

ٌذا الهحور وقياس هقدار اكتساب الطمبة لٍذي الهٍارات هف خبلؿ استخداـ  يالتفكير البصرؼ ف
فكير البصرؼ بعد عهميات الهعالجة التجريبية باستخداـ هتغيرات هستقمة اختبار هٍارات الت

 وفي الدراسة الحالية كاف ٌذا الهتغير استراتيجية الهىظـ الشكمي. ،هتىوعة

 مف حيث نتائج الدراسة: .5
 الطمبة الكشف عف هٍارات التفكير البصرؼ التي يهتمكٍابالىسبة لمدراسات الوصفية فقد تـ  -

 (.ـ2006كها في دراسة هٍدؼ )
فعالية االستراتيجيات  هدػ إلى أثبتت ىتائج هعظـ الدارسات أها الدراسات التجريبية فقد -

لى تفوؽ الهجهوعات التجريبية في تىهية هٍارات التفكير البصرؼ أو هعالجة  والبراهج وا 
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 ،(ـ2010ودراسة جبر ) ،(ـ2010صعوبات اإلدراؾ البصرؼ كها في دراسة الشوبكي )
 /أ(.ـ2001ودراسة عفاىة ) ،(ـ2006ودراسة هٍدؼ )

 ؟األوؿدراسات المحور أفادت الدراسة الحالية مف  ذاما

 اختيار هٍارات التفكير البصرؼ الهىاسبة والتي تتوافق وهىٍج الرياضيات. ˗
 تىظيـ اإلطار الىظرؼ لمدراسة الحالية في ٌذا الهحور. ˗
 بىاء اختبار التفكير البصرؼ. ˗
 األساليب اإلحصائية الهىاسبة. استخداـ ˗
 هقارىة الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة هع ىتائج الدراسات السابقة. ˗
 التعرؼ عمى العديد هف الكتب والهجبلت العمهية والهراجع التي تخدـ وتثرؼ الدراسة. ˗

 :األوؿدراسات المحور  عففيما تميزت بو الدراسة الحالية 

دراسات سابقة فإف الباحثة ترػ أف الدراسة الحالية قد اختمفت عف بىاء عمى ها سبق عرضً هف 
ا هف الدراسات بها يمي:  غيٌر

قياس أثر استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية هٍارات التفكير البصرؼ في وحدة    ˗
 التحويبلت الٍىدسية .

ة هها لـ تتىاوؿ أؼ هف الدراسات السابقة اإلجابة عف أسئمة وفرضيات الدراسة الحالي ˗
هية تىاولٍا.  يعىي ٌأ

 اليندسية.المسألة : دراسات تناولت ميارات حل الثانيالمحور 
فقد أجريت العديد هف الدراسات بٍدؼ الكشف عف أىسب  ،الٍىدسيةالهسألة ىظرًا ألٌهية 

وقد استطاعت الباحثة الحصوؿ  ،هسألة الٍىدسيةالطرؽ التي تساعد في تىهية هٍارات حل ال
أو  ،سواء عمى الهستوػ الهحمي ،عمى العديد هف الدراسات الحديثة التي أجريت في ٌذا الهجاؿ

ـ الدراسات السابقة التي  ،أو العالهي ،العربي واستعرضت الباحثة في ٌذا الجزء هف الدراسة ٌأ
وهف ٌذي  ،هف األحدث فاألقدـحيث تـ عرضٍا جهعيًا في سياؽ واحد بدءًا  ،تـ الحصوؿ عميٍا
 الدراسات:

 (ـ2014دراسة العكة ) .1

فاعمية التدريس بدورة التعمـ الخهاسية وقبعات  التعرؼ عمى هدػالدراسة إلى  ٌذي ٌدفت
 ،التفكير الست في تىهية هٍارات حل الهسائل الٍىدسية لدػ طبلب الصف الثاهف األساسي بغزة
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( طالبًا جرػ توزيعٍـ عشوائيًا عمى ثبلث هجهوعات اثىتاف 108) عمىعيىة الدراسة  واشتهمت
الهجهوعة التجريبية األولى باستخداـ دورة التعمـ  ُدرستوقد  ،هىٍها تجريبية والثالثة ضابطة

 فيها ُدرست ،الهجهوعة التجريبية الثاىية باستخداـ قبعات التفكير الستوُدرست  ،الخهاسية
وقد استخدـ الباحث تحميل التبايف األحادؼ كأسموب . التقميديةالهجهوعة الضابطة بالطريقة 

وتفوؽ الهجهوعتيف  ،وجود فروؽ ذات داللة احصائية عف الىتائج أسفرتاحصائي حيث 
 ،وتحديد الهطموب ،التجريبيتيف عمى الهجهوعة الضابطة في الهٍارات: تحديد الهعطيات

حصائية بيف هتوسطات درجات د فروؽ دالة اوجتوالتحقق هف صحة الحل في حيف لـ 
كها توصمت الدراسة إلى تفوؽ هجهوعة  ،الهجهوعات الثبلث في هٍارة رسـ الهسألة الٍىدسية

القبعات الست عمى هجهوعة دورة التعمـ الخهاسية في الهٍارات السابقة. وتوصمت الدراسة الى 
اـ دورة التعمـ هجهوعة هف التوصيات التي يهكف إجهالٍا في تدريب الهعمهيف عمى استخد

ثراء هقررات الرياضيات بأىشطة الستراتيجيتي دورة التعمـ  ،الخهاسية وقبعات التفكير الست وا 
 وحيث أىٍا تسٍـ في تىهية هٍارات حل الهسائل الٍىدسية. ،الخهاسية وقبعات التفكير الست

  ـ(2012)دراسة أبو سكراف  .2

فاعمية استخداـ خرائط الهفاٌيـ في تىهية  هدػ ٌدفت ٌذي الدراسة إلى الكشف عف
وقد  ،هٍارات حل الهسألة الٍىدسية واالتجاي ىحو الٍىدسة لدػ طبلب الصف الثاهف األساسي

داؼ الدراسة استخدـ الباحث الهىٍج التجريبي عمى عيىة ههثمة هف طبلب الصف  لتحقيق ٌأ
تار الباحث العيىة بالطريقة واخ ،الثاهف األساسي في هدرسة حطيف األساسية في هديىة غزة
وقد  ،طالباً  (36)طالبًا وضابطة  (38)العشوائية البسيطة وقاـ بتقسيهٍا إلى هجهوعتيف تجريبية 

داؼ الدراسة اختبارًا لقياس هٍارات حل الهسائل الٍىدسية وهقياس  ،أعاد الباحث تحقيق ٌأ
   tاختبار )التالية لتحميل الىتائج وقد استخدـ الباحث األساليب االحصائية  ،االتجاي ىحو الٍىدسة
وجود فروؽ ذات  -1 :عفالىتائج  أسفرتوقد  ،االىحرافات والهتوسطات( ،لعيىتيف هستقمتيف

بيف هتوسطي درجات طبلب الهجهوعة التجريبية  (α =0.01)داللة احصائية عىد هستوػ 
وطبلب الهجهوعة الضابطة في التطبيق البعدؼ الختبار هٍارات حل الهسائل الٍىدسية وذلؾ 

 (α =0.01)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عىد هستوػ و  -2لصالح الهجهوعة التجريبية.
الضابطة في التطبيق بيف هتوسطي درجات طبلب الهجهوعة التجريبية وطبلب الهجهوعة 

 البعدؼ في هقياس االتجاي ىحو الهسائل الٍىدسية وذلؾ لصالح الهجهوعة التجريبية.
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 (ـ2011دراسة دياب ) .3

الدراسة إلى هعرفة أثر استراتيجية هقترحة لحل الهسائل الرياضية الٍىدسية ٌذي ٌدفت 
وتكوىت عيىة الدراسة  ،عمى تحصيل طبلب الصف الثاهف األساسي واتجاٌاتٍـ ىحو الرياضيات

)اختبار  وقد صهـ الباحث ،( طالب هقسهيف عمى هجهوعتيف تجريبية وضابطة96هف )
 وأظٍرت الىتائج: ،هقياس اتجاي( لهعرفة اثر االستراتيجية عمى التحصيل واالتجاي -تحصيمي

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة في  ˗
ف التحصيل وهقياس االتجاي لصالح الهجهوعة التجريبية في كل هىٍها. ٌذا وقد كل ه

أوصى الباحث بتوظيف ٌذي االستراتيجية في حل الهسائل الٍىدسية وتشجيع الهعمهيف عمى 
 استخداهٍا في ههارساتٍـ التعميهية

  ـ(2010) الشافعيدراسة  .4

قائـ عمى الهتشابٍات لتىهية  ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير برىاهج هقترح
عيىة  قد طبقت الدراسة عمىو  ،هٍارات حل الهسألة الٍىدسية لدػ طالبات الصف التاسع بغزة

واختارت الباحثة  ،ضابطةاألخرػ تجريبية و األولى  طالبة هوزعيف عمى هجهوعتيف (60)هف 
وأظٍرت  ،وقاهت الباحثة بإعداد اختبار هٍارات حل الهسألة الٍىدسية ،وحدة الٍىدسة التحميمية

 الىتائج:

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالبات في الهجهوعة التجريبية والضابطة عمى  ˗
 اختبارات هٍارات حل الهسألة الرياضية لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية.

 (ـ2007دراسة البنا ) .5

لتعرؼ عمى أثر برىاهج تدريبي الستراتيجيات حل الهسألة الٍىدسية ٌدفت الدراسة إلى ا
في تىهية القدرة عمى حل الهسألة الٍىدسية والتفكير الرياضي والتحصيل لدػ طمبة الصف 

( طالب وطالبة هوزعيف إلى 159هف ) عيىةعمى  ُطبقت الدراسةو  ،العاشر األساسي باألردف
وأعد الباحث  ،طالب وطالبة (79وضابطة ) ،( طالب وطالبة80هجهوعتيف تجريبية )

اختبار تفكير  –اختبار تحصيمي  -اختبار حل الهسألة الٍىدسية)االختبارات التالية لدراستً 
 رياضي( وأظٍرت الىتائج:

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات طمبة الهجهوعة التجريبية  -
 ذلؾ ولصالح طمبة الهجهوعة التجريبية يعزػ والهجهوعة الضابطة في االختبارات الثبلثة 
 الستخداـ استراتيجيات حل الهسألة الٍىدسية.
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  ـ(2006)دراسة الرباط  .6

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوىي لئلتقاف في تىهية هٍارات 
داؼ الولتحقيق  ،حل الهشكبلت الٍىدسية لدػ تبلهيذ الهرحمة اإلعدادية استخدـ الباحث  دراسةٌأ
ـ الباحث بالطريقة العشوائية  ،الهىٍج التجريبي عمى عيىة هف تبلهيذ الهرحمة اإلعدادية اختاٌر

وتهثمت  ،هوزعيف عمى هجهوعتي الدراسة بالتساوؼ  ،تمهيذاً  (80)حيث بمغ حجـ العيىة  ،البسيطة
وبعد تحميل  ،أدوات الدراسة في اختبار هٍارات حل الهسائل الٍىدسية وأداة تحميل الهحتوػ 

 الىتائج إحصائيًا باستخداـ اختبار ت لعيىتيف هستقمتيف توصمت الدراسة إلى الىتيجة التالية:

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات تبلهيذ الهجهوعتيف في التطبيق  ˗
 دؼ الختبار هٍارات حل الهشكبلت الٍىدسية وذلؾ لصالح الهجهوعة التجريبيةالبع
  ـ(2005)أبو ستة دراسة  .7

ٌدفت ٌذي الدراسة إلى الكشف عف فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوىي في تىهية 
استخدـ  قدو  ،هٍارات حل الهشكبلت الٍىدسية غير الىهطية لدػ تبلهيذ الهرحمة اإلعدادية

وقاـ الباحث  ،تمهيذًا وتمهيذة (57)الباحث الهىٍج التجريبي عمى عيىة عشوائية بسيطة قواهٍا 
 ،وتمهيذة ( تمهيذاً 29بتوزيعٍـ عمى هجهوعتي الدراسة عمى الىحو التالي: هجهوعة تجريبية )

بلت وقاـ الباحث بإعداد اختبار هٍارات حل الهشك ،وتمهيذة ( تمهيذاً 28وهجهوعة ضابطة )
صمت وقد تو  ،الٍىدسية وتحميل ىتائجً باختبار ت لعيىتيف هرتبطتيف وتحميل التبايف االحادؼ

 الدراسة الي الىتيجة التالية:

فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوىي في تىهية هٍارات حل الهشكبلت الٍىدسية الغير ىهطية  ˗
الهجهوعتيف التجريبية  وذلؾ هف خبلؿ ظٍور داللة الفروؽ احصائيًا بيف هتوسطي درجات

 والضابطة.
 (ـ2003) دراسة زىراف وموافي .8

ٌدفت الدراسة إلى تجريب استراتيجية هقترحة في تدريس حل الهشكبلت الرياضية لهعرفة 
ا في تىهية هٍارات حل الهشكبلت لدػ التبلهيذ ذوؼ صعوبات التعمـ في الرياضيات  ،أثٌر
وكذلؾ تحديد أثر ٌذي االستراتيجية  في هتغيريف ٌاهيف ذو عبلقة قوية بذوؼ صعوبات التعمـ 
ٌها هستوػ القمق الرياضي واالتجاي ىحو الرياضيات ولتحقيق ذلؾ استخدـ الباحثاف الهىٍج 
التجريبي عمى عيىة هف طبلب الصف السادس بهىطقة جىوب سمطىة عهاف وقد بمغ عدد أفراد 

ا بالطريقة العشوائية البسيطة وهوزعيف عمى هجهوعتي 70العيىة ) ( طالبًا وطالبة تـ اختياٌر
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اختبار  والتي تتهثل فيوقد أعد الباحث أدوات الدراسة  ،( لكل هجهوعة35الدراسة بواقع )
وهقياس القمق ىحو الرياضيات وهقياس االتجاي ىحو  ،هٍارات حل الهشكبلت الرياضية

 ،والهتوسطات ،اختبار ت لعيىتيف هستقمتيف)االساليب االحصائيةوبعد استخداـ  ،الرياضيات
وجود فروؽ ذات داللة  -1التكرارات واالىحراؼ الهعيارؼ( توصمت الدراسة إلى الىتائج التالية:

بيف هتوسطات درجات طبلب الهجهوعتيف في  (α = 0.01)احصائية عىد هستوػ داللة 
 -2الهجهوع الكمي الختبار هٍارات حل الهشكبلت الرياضية وذلؾ لصالح الهجهوعة التجريبية.

بيف هتوسطات درجات طبلب  (α = 0.01)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عىد هستوػ داللة 
وذلؾ لصالح الهجهوعة الهجهوعتيف في الهجهوع الكمي لهقياس االتجاي ىحو الرياضيات 

بيف هتوسطات  (α = 0.01)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عىد هستوػ داللة  -3التجريبية.
درجات طبلب الهجهوعتيف في الهجهوع الكمي لهقياس القمق ىحو الرياضيات وذلؾ لصالح 

 الهجهوعة التجريبية.
 (ـ2003)دراسة المصري  .9

الطبلب لهٍارات حل الهسألة الرياضية ٌدفت الدراسة إلى استقصاء أثر ههارسات 
ولتحقيق ٌذا الٍدؼ استخدـ الباحث الهىٍج  ،وأثر الجىس في هقدرة الطمبة عمى حمٍا ،الٍىدسية

( طالبًا 535حيث بمغ عدد أفراد العيىة ) ،التجريبي عمى عيىة هف طمبة الصف التاسع األساسي
ـ بالطريقة العشوائية الطبقية حيث  الهجهوعة التجريبية  يبمغ عدد الطبلب فوطالبة تـ اختياٌر

( في حيف بمغ عدد 119) ( طالبًا بيىها بمغ عدد الطبلب في الهجهوعة الضابطة122الذكور )
 طالبة بيىها بمغ عدد الطالبات في الهجهوعة الضابطة (147الطالبات في الهجهوعة التجريبية )

واستخدـ  ،االختبار التحصيمي()ة وتهثمت أدوات الدراسة في األدوات التالي ،طالبة (148)
وتوصمت الدراسة إلى الىتائج  ،الباحث اختبار ت لعيىتيف هستقمتيف وتحميل التبايف الثبلثي

في هقدرة الطمبة  (α = 0.01)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عىد هستوػ داللة  -1:التالية
وفقًا لخطوات االستراتيجية  عمى حل الهسألة الٍىدسية ُتعزػ لطريقة التدريس ولصالح التدريس

في هقدرة  (α = 0.01)وجود فروؽ ذات داللة احصائية عىد هستوػ داللة و  -2الهقترحة.
 الطمبة عمى حل الهسألة الٍىدسية ُتعزػ لجىس الطمبة ولصالح اإلىاث.

  (ب, ـ2001)دراسة عفانة  .10

اف الٍىدسي لدػ طبلب الصف  السابع ٌدفت ٌذي الدراسة إلى تىهية هٍارات البٌر
اف الٍىدسي  وقد حدد ،األساسي بغزة في ضوء هدخل فاف ٌايل رسـ )في الباحث هٍارات البٌر
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هٍارة إثبات صحة أو  -هٍارة استىتاج هضاهيف ٌىدسية -تحديد الهعطيات والهطموب -الهسألة
اف ٌىدسي إجراء عهل عمى الرسـ في ضوء الفكرة العاهة( وبمغ حجـ عيىة الدراسة  -خطأ بٌر

وأعد الباحث لٍذي  ،( هجهوعة تجريبية100و) ،( هجهوعة ضابطة97طالب هىٍـ) (197)
اف الٍىدسي  وأظٍرت الىتائج:  ،الغاية اختبار هٍارات البٌر

وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف هتوسطي درجات الهجهوعة التجريبية والضابطة في  ˗
اف الٍىدسي ككل ات خطأ أو دا هٍارة إثبهاع-والهٍارات الفرعية ،اختبار هٍارات البٌر

اف ٌىدسي  لصالح الهجهوعة التجريبية.-صحة بٌر

 :الثانيتعقيب الباحثة عمى دراسات المحور 
 مف حيث أىداؼ الدراسات: .1

الٍىدسية  الهسألةتىاوؿ هٍارات حل  ؼلدراسات الهحور الثاىي الذ هف خبلؿ العرض السابق
 تمخص الباحثة األٌداؼ التي سعت إلى تحقيقٍا كها يمي:

 الٍىدسية كها في أبو سكراف الهسألةبعض الدراسات سعت إلى تىهية هٍارات حل  ٌىاؾ ˗
وعفاىة  ،(ـ2005وأبو ستً ) ،(ـ2006) والرباط ،(ـ2010والشافعي ) ،(ـ2012)
راف وهوافي ،(/بـ2001)  (.ـ2014والعكة ) ،(ـ2002) وٌز
ىاؾ دراسات ٌدفت إلى تىهية القدرة عمى حل الهسائل الرياضية والٍىدسية كها في  ˗ ٌو

 .(ـ2007والبىا) ،(ـ2003والهصرؼ ) ،(ـ2011دراسة دياب)
ىاؾ دراسات ٌدفت إلى تىهية التحصيل باستخداـ استراتيجيات هبىية عمى حل الهسائل  ˗ ٌو

 (.ـ2011الٍىدسية كها في دياب )

 ،(ـ2012) كدراسة أبو سكراف ،الحالية هع بعض الدراساتوبذلؾ اتفقت الدراسة 
راف  ،ب(، ـ2001) وعفاىة ،(ـ2005وأبو ستً ) ،(ـ2006والرباط) ،(ـ2010والشافعي ) وٌز
فقد ٌدفت جهيع ٌذي الدراسات إلى تىهية هٍارات حل  ،(ـ2014والعكة ) ،(ـ2002) وهوافي

 ة.الهسائل الٍىدسية باستخداـ االستراتيجيات التعميهي
 بالنسبة لمعينة المختارة: .2

اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العيىة هف حيث الحجـ وطريقة االختيار والجىس والهرحمة 
 الدراسية وستوضح الباحثة طبيعة ووصف العيىات الهستخدهة في الىقاط التالية:
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العشوائية البسيطة جهيع الدراسات السابقة التي تىاولٍا الهحور الثاىي استخدهت الطريقة  ˗
في اختيار العيىة ها عدا بعض الدراسات اختارت العيىة بالطريقة الطبقية هثل دراسة 

 (.ـ2003الهصرؼ )
( في دراسة 535فقد بمغ أكبر حجـ لمعيىة الهستخدهة )تفاوتت أحجاـ العيىة الهستخدهة  ˗

 (.ـ2003الهصرؼ )
دياب  الذكور هثل دراسةأها عف جىس العيىة فاختارت بعض الدراسات العيىة هف  ˗
 الرابط ،(ـ2012أبو سكراف ) ،ب(، ـ2001)عفاىة  ،(ـ2014) العكة ،(ـ2011)
 بيىها بعض الدراسات اختارت العيىة هف اإلىاث هثل دراسة الشافعي ,(ـ2006)
راف وهوافي ,(ـ2010)  ،(ـ2002) ودراسات استخدهت العيىة هف الجىسيف هثل دراسة ٌز

 (.ـ2005) وأبو ستً ،(ـ2003) الهصرؼ 
اختارت هجهوعة هف الدراسات عيىة الدراسة هف الهرحمة الهتوسطة )االعدادية( كها في  ˗

 ،(ـ2011ودياب) ،/ب(ـ2001)وعفاىة ،(ـ2014) والعكة ،(ـ2012دراسة أبو سكراف )
 ،(ـ2006الرباط) ،(ـ2012أبو سكراف) ،(ـ2003الهصرؼ) ،(ـ2005أبو ستة )
كها اختارت هجهوعة أخرػ هف الدراسات عيىة الدراسة هف الهرحمة  ،(ـ2010الشافعي)

راف وهوافي كها اختارت هجهوعة أخرػ هف  ،(ـ2002) االبتدائية كها في دراسة ٌز
 .(ـ2007الدراسات العيىة هف الهرحمة العميا كها في دراسة البىا )

حيث استخداهٍا لمطريقة  بعض الدراسات ٌذا الهحور هفأها عف الدراسة الحالية فقد اتفقت هع 
في حيف اتفقت في جىس العيىة هع دراسة  ،العشوائية البسيطة في اختيار العيىة

وقد اختارت الدراسة الحالية عيىة الدراسات هف الهرحمة الهتوسطة اإلعدادية  ,(ـ2010الشافعي)
أبو  ،(ـ2011ودياب) ،ب(، ـ2001) وعفاىة ،(ـ2014) والعكة ،(ـ2012بو سكراف )أكدراسة 
 (.ـ2010الشافعي) ،(ـ2006الرباط) ،(ـ2012أبوسكراف) ،(ـ2003الهصرؼ) ،(ـ2005ستة )
 بالنسبة لألدوات  .3

تىوعت األدوات الهستخدهة في دراسات الهحور الثاىي ها بيف االختبار واالستبياف 
دافٍا واختبار  فروضٍا والهقياس وتحميل الهحتوػ وأدوات أخرػ وكاف تىوعٍا يتفق هع تحقيق ٌأ

 .الدارسات استخدهت األدوات حسب ىوع وطبيعة الهتغير وعمى ٌذا األساس فهعظـ

ذلؾ الف ٌدفٍا كاف هتعمق أغمب الدراسات استخدهت اختبار حل الهسائل الٍىدسية و  ˗
 ،(ـ2014العكة ) ،(ـ2010الشافعي) :هٍارات حل الهسائل الٍىدسية كها فيبتىهية 
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راف وهوافي  ،(ـ2005وأبو ستً) ،(ـ2006) الرباط ،(ـ2012) أبو سكراف ،(ـ2002) ٌز
 .ب(ـ، 2001)
ٌىاؾ هف الدراسات استخدهت اختبار تحصيمي وذلؾ ألف ٌدفٍا كاف يٍتـ بتىهية  ˗

 ،(ـ2007البىا) التحصيل باستخداـ استراتيجيات حل الهسائل الٍىدسية كها في دراسة
 (.ـ2011دياب) ،(ـ2003الهصرؼ)

ىاؾ هف الدراسات استخدهت هقياس االتجاي لهعرفة أثر استراتيجيات حل الهشكبلت  ˗ ٌو
راف وهوافي ،(ـ2012أبو سكراف )الٍىدسية في االتجاي كها في دراسة   ،(ـ2002) ٌز

 (.ـ2011دياب)
ىاؾ دراسات استخدهت ها يمي ˗  ،(ـ2006أداة تحميل الهحتوػ كها في دراسة الرباط) :ٌو

دافٍا.وكاف ها سبق استخدا  هً هتفقًا هع طبيعة الدراسة وٌأ

العكة  ،(ـ2010أها عف الدراسة الحالية فقد اتفقت هع بعض الدراسات كدراسة الشافعي)
راف وهوافي ،(ـ2014)  وأبو ستً ،(ـ2006) الرباط ،(ـ2012أبو سكراف ) ،(ـ2002) ٌز
الٍىدسية في ٌذا الهحور والتي ٌدفت إلى تىهية حل الهسائل  ،ب(، ـ2001) عفاىة ،(ـ2005)

وقياس هقدار اكتساب الطمبة لٍذي الهٍارات هف خبلؿ استخداـ اختبار هٍارات حل الهسائل 
وفي الدراسة الحالية  ،الٍىدسية بعد عهميات الهعالجة التجريبية باستخداـ هتغيرات هستقمة هتىوعة

 كاف ٌذا الهتغير استراتيجية الهىظـ الشكمي.
 تخدـ:بالنسبة لممنيج المس .4

جهيع الدارسات استخدهت الهىٍج التجريبي وذلؾ ألف ٌدفٍا هعرفة أثر تجريب هتغيرات 
وقد استخدهت الباحثة  هعيىة في تىهية هٍارات حل الهسائل الٍىدسية أو القدرة عمى حمٍا.

التجريبي الذؼ صهـ هف هجهوعتيف االولى تجريبية واالخرػ ضابطة إلتهاـ ٌذي الهىٍج 
   .الدراسة

 بالنسبة لمنتائج: .5
الفكر البىائي في تىهية  ٌىاؾ بعض الدراسات أثبتت فاعمية بعض هف استراتيجيات ˗

الرباط  ،(ـ2012أبو سكراف ) ،(ـ2010ل الهسائل الٍىدسية كها في الشافعي)هٍارات ح
راف وهوافي ) ،(ـ2005أبو ستة ) ،(ـ2006)  (.ـ2014والعكة ) ،(ـ2002ٌز
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بعض هف استراتيجيات الفكر البىائي في تىهية القدرة عمى ٌىاؾ دراسات أثبتت فاعمية  ˗
 ،(ـ2011دياب) ،(ـ2007البىا) كها في دراسة حل الهسائل الرياضية والٍىدسية

 (.ـ2003الهصرؼ)
ٌىاؾ دراسات توصمت إلى فاعمية استراتيجيات هبىية عمى حل الهسائل الٍىدسية في  ˗

 (.ـ2011تىهية التحصيل كها في دياب )

 ؟الثانيدراسات المحور أفادت الدراسة الحالية مف  ذاما

 اختيار هٍارات حل الهسائل الٍىدسية الهىاسبة والتي تتوافق وهىٍج الرياضيات. ˗
 تىظيـ اإلطار الىظرؼ لمدراسة الحالية في ٌذا الهحور. ˗
 بىاء اختبار هٍارات حل الهسألة الٍىدسية. ˗
 استخداـ األساليب اإلحصائية الهىاسبة. ˗
 .ىتائج الدراسة هع ىتائج الدراسات السابقةهقارىة  ˗
 الهراجع التي تخدـ وتثرؼ الدراسة.التعرؼ عمى العديد هف الكتب والهجبلت العمهية و  ˗

 :الثانيدراسات المحور  عففيما تميزت بو الدراسة الحالية 

عف بىاء عمى ها سبق عرضً هف دراسات سابقة فإف الباحثة ترػ أف الدراسة الحالية قد اختمفت 
ا هف الدراسات بها يمي:  غيٌر

قياس أثر استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية القدرة عمى حل هٍارات الهسألة الٍىدسية  ˗
 في وحدة   التحويبلت الٍىدسية .

لـ تتىاوؿ أؼ هف الدراسات السابقة اإلجابة عف أسئمة وفرضيات الدراسة الحالية هها يعىي  ˗
هية تىاولٍا.  ٌأ

 
 دراسات تناولت استراتيجية المنظـ الشكمي.: الثالثالمحور 
لقمة البحوث التي أجريت عمى ٌذي االستراتيجية إف لـ يكف ىدرتٍا خصوصًا العربية  ىظراً 

واستعرضت الباحثة  الباحثة ضرورة إجراء ٌذي الدراسةهىٍا إضافة إلى تىاقض ىتائجٍا فقد رأت 
ـ الدراسات السابقة التي تـ الحصوؿ عميٍا فقد وجدت الباحثة  في ٌذا الجزء هف الدراسة ٌأ

ألحدث حيث تـ عرضٍا جهعيًا في سياؽ واحد بدءًا هف ا ،دراسة واحدة عربية والبقية أجىبية
 :وهف ٌذي الدراسات ،فاألقدـ
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 (ـ2006) السمطي دراسة .1

ٌدفت الدراسة إلى البحث في أثر استخداـ الهىظـ الشكمي في التحصيل الدراسي لدػ 
طمبة كمية العموـ التربوية التابعة لوكالة الغوث الدولية. وتكوىت عيىة الدراسة هف شعبتيف هف 

( طالبا وطالبة هوزعيف عمى شعبتيف 54طمبة السىة األولى تخصص هعمـ صف، وعددٌـ )
طبلب( اختيرت إحدػ الشعبتيف  6طالبة و 21وطالبة في كل شعبة ) ( طالباً 27بهعدؿ )

طبلب( والثاىية لتكوف الهجهوعة الضابطة  6طالبة و  21بالقرعة لتكوف الهجهوعة التجريبية )
طبلب(، وكمتاٌها طمبة السىة الجاهعية األولى ويدرسوف ىفس الهساقات،  6طالبة و 21)

 الىفس لتىفيذ البحث هف خبللً. واختير هف بيىٍا هساؽ هدخل إلى عمـ 

وقد استخدهت الباحثة استراتيجية الهىظـ الشكمي، ولقياس أثر ٌذي االستراتيجية في 
 التحصيل الدراسي تـ استخداـ اختبار تحصيل دراسي هعد لٍذي الغاية.

 وكشفت الدراسة عف الىتائج التالية: 

وجود أثر داؿ إحصائيا الستراتيجية الهىظـ الشكمي تبعا لهتغير الهجهوعة كها يعبر عىً  -
 الفرؽ بيف الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي. 

 عدـ وجود أثر ذؼ داللة إحصائية لهتغير الجىس في القياس البعدؼ.  -

 جهوعة والجىس.عدـ وجود أثر ذؼ داللة إحصائية لمتفاعل بيف هتغيرؼ اله -
  ـCrawford & Carmine (2000)"كرا فورد وكارمايف" دراسة  .2

استخدهت األساسي و الصف الثاهف  طبلببيف تحصيل هجهوعتيف هف  قارىت ٌذي الدراسة
ها هراجع فيٍا هىظهات شكمية  أف عبلهات الطمبة الذؼ  الدراسة عمى ىتائجوأسفرت إحدٌا

استخدهوا الهراجع التي فيٍا هىظهات شكمية كاىت أعمى هف عبلهات الهجهوعة األخرػ التي 
 .استخدهت هراجع ليس فيٍا هىظهات شكمية

 (Leary, 1999)"ليري" دراسة  .3

إلى استقصاء أثر التدريس باستخداـ الهىظهات الشكمية في تحصيل طمبة ٌذي  ٌدفت
داؼ الدراسةالصف الرابع االبتدائي،  تكوىت عيىة الدراسة هف هجهوعتيف،  ولتحقيق ٌأ

ها تجريبية (. تعرضت 37) ٌاأفراد ة بمغ عددواألخرػ ضابط( 41) ٌابمغ عدد أفراد أحدٌا
في  الهجهوعة التجريبية لبرىاهج تدريسي باستخداـ الهىظهات الشكمية لهدة سبعة شٍور.
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف طمبة الهجهوعة  ىتائج الدراسة عف حيف أسفرت
 التجريبية وطمبة الهجهوعة الضابطة تعزػ إلى أثر البرىاهج. 

 (Robinson & Katamaya & Dubiosسنسوف, كتامايا, ودبوييروبدراسة  .4
1998) 

راجعت دروسٍا باستخداـ الهىظـ  واحدة هىٍـ الطبلبعمى هجهوعتيف هف تهت ٌذي الدراسة 
 ىتائج الدراسةأشارت وقد الشكمي واألخرػ راجعت دروسٍا بدوف استخداـ الهىظـ الشكمي. 

عبلهات الطمبة الذؼ استخدهوا الهىظـ الشكمي كاىت أعمى هف الطمبة الذؼ لـ أف إلى 
 يستخدهوا الهىظـ الشكمي. 

 

 ا. فقدىتائجٍفي تىاقض التشير الدراسات التي تهكىت الباحثة هف الحصوؿ عميٍا إلى 
اسي، إلى فعالية الهىظهات الشكمية في التحصيل الدر  والثالثة والرابعةاألولى  اتأشارت الدراس
ذا  الثاىيةأشارت الدراسة في حيف  إلى عدـ وجود أثر لمهىظـ الشكمي في التحصيل الدراسي. ٌو

 هف الهبررات الٍاهة إلجراء ٌذا البحث لتأييد ىتائج إحدػ الهجهوعتيف. 
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 إجراءات الدراسة: الفصل الرابع

والتي تشهل عرضًا لكيفية صياغة الوحدة  ،إجراءات الدراسةتىاوؿ ٌذا الفصل هراحل 
وا عداد دليل لمهعمـ يوضح كيفية التدريس باستخداـ ٌذي  ،باستخداـ استراتيجية الهىظـ الشكمي

كها يتضهف ٌذا الفصل عرضًا  ،في الدراسةوا عداد األدوات الهستخدهة  ،االستراتيجية
ثية ثـ تىفيذ البح وضبط الهتغيرات ،اختيار عيىة الدراسةلئلجراءات الهيداىية التي تـ اتباعٍا في 

 وفيها يمي عرض تفصيمي لذلؾ. ،التجربة

 أوالا: منيج الدراسة ومتغيراتيا:
  الدراسةمنيج:  

كوىً هىاسب لهوضوع الدراسة ويعرفً  في ٌذي الدراسة الهىٍج التجريبي استخدهت الباحثة
في الهتغيرات الهؤثرة في  تحكـالهىٍج الذؼ  عبارة عف   ٌو بأىً (168ص ،ـ2004زيتوف )

تحديد وقياس  والٍدؼ هف ذلؾظاٌرة ها باستثىاء هتغير واحد يقـو الباحث بتطويعً وتغييري 
 تأثيري عمى الظاٌرة هوضع الدراسة 

 تعهدأف الدراسات التجريبية تتيح لمباحث أف يغير عف  (391 ص ،ـ2002)يرػ همحـ و 
ووعمى ىحو هىظـ هتغيرا هعيىا  وقصد تأثيري عمى هتغير آخر  حتى يرػ الهتغير الهستقل  أال ٌو
ٌو الهتغير التابع هع ضرورة ضبط الهتغيرات األخرػ قدر الهستطاع لموصوؿ الى أال و 

 . استىتاجات دقيقة

 حيث اتبعت الباحثة أسموب تصهيـ الهجهوعتيف التجريبية والضابطة الهتكافئتيف،
ة التجريبية ٌي  هجهوعة األفراد الذيف يشاركوف في بحث وتتمقى الهعالجة التجريبية الهجهوع

تتمقى أية هعالجة أو تتمقى هعالجة  والهجهوعة الضابطة ٌي هجهوعة األفراد في بحث ال
 (162ص ،ـ2014 ،القواسهة وآخروف ) .تختمف عف الهعالجة التجريبية

وبىاًء عميً ُدِرست الهجهوعة التجريبية الوحدة الدراسية )وحدة التحويبلت الٍىدسية( 
ُدرست الوحدة الدراسية ىفسٍا بالطريقة  بيىها الهجهوعة الضابطة ،الهىظـ الشكمي باستراتيجية
 . االعتيادية

حيث  ،الهىٍج الوصفي هف خبلؿ أسموب تحميل الهحتوػ  وقاهت الباحثة باستخداـكها 
األساسي كتاب الرياضيات لمصف التاسع قاهت بتحميل هحتوػ )وحدة التحويبلت الٍىدسية( في 

 ـ وذلؾ الستخراج وتحديد الهٍارات الهتضهىة فيٍا.2017-ـ2016لمعاـ الدراسي 
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هوجودة حاليًا يهكف  أو قضية ظاٌرةً أو  حدثهىٍج يدرس عبارة عف والهىٍج الوصفي ٌو 
األغا )دخل الباحث فيٍا. تجيب عف أسئمة البحث دوف ت هعموهات عمى هف خبللٍاالحصوؿ 
 (.83 ، صـ2003 ،واألستاذ

مهشكمة لوأسموب تحميمي  ودقيق هىظـبأىً وصف  (83 ص ،ـ2012يعرفً الجبورؼ )و 
ا بطريقة هوضوعية  إلى لمتوصلهف خبلؿ هىٍجية عمهية  ،الهراد بحثٍا ىتائج عمهية وتفسيٌر

داؼ البحث وفرضياتً  .وحيادية بها يحقق ٌأ
 متغيرات الدراسة 

و طريقة التدريس وتىظيـ الهحتوػ وفقًا ال استراتيجية الهىظـ الشكمي  الهتغير الهستقل ٌو
 لمهجهوعة التجريبية.

و الهراد قياس تأثير الهتغير الهستقل عم و تىهية هٍارات الهتغير التابع األوؿ ٌو يً ٌو
 التفكير البصرؼ ويتـ قياسً هف خبلؿ اختبار هٍارات التفكير البصرؼ 

و الهراد قياس تأثير الهتغير الهستقل  و تىهية هٍارات حل الهتغير التابع الثاىي ٌو عميً ٌو
 الٍىدسية. ةلهف خبلؿ اختبار هٍارات حل الهسأالٍىدسية ويتـ قياسً  الهسألة

 عينة الدراسة:
ي بهدرسة ابف الدراسة عمى عيىة قصدية هف طالبات الصف التاسع األساس تقتصر ا

 . ؛ وذلؾ لتسٍيل إجراءات الدراسةخمدوف األساسية )ب(

بالطريقة العشوائية البسيطة هف بيف الشعب  اختيرتاعيىة الدراسة هف شعبتيف  تكوىت
لقصدية لتسٍيل اختيرت بالطريقة اب( التي )الدراسية الهوجودة في هدرسة ابف خمدوف األساسية 

ها ك ،إجراءات الدراسة هجهوعة بحيث تـ اختيار الشعبتيف هف الهدرسة ثـ جرػ تحديد إحدٌا
أفراد  عدد يوضح( 4.1والجدوؿ رقـ ) . التعييف العشوائيطريقة تجريبية واألخرػ ضابطة ب

 :العيىة
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 التجريبية والضابطةعدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة  :(4.1جدوؿ )

 النسبة المئوية العدد الصف المدرسة

 ب()ابف خمدوف 
 50% 40 )2الصف التاسع )
 50% 40 (3الصف التاسع )

 100% 80 الهجهوع

 أدوات الدراسة:
قبل البدء بأدوات الدراسة قاهت الباحثة بتحميل هحتوػ وحدة التحويبلت الٍىدسية وفقًا لمخطوات 

 :التالية

 المحتوى تحميل 

 قاهت الباحثة باتباع الخطوات التالية في تحميل الهحتوػ:
 أ. اختيار المحتوى العممي:

تاسع األساسي الصف ال طالباتاختارت الباحثة وحدة )التحويبلت الٍىدسية( والهقررة عمى 
 ،هجااًل لمبحث ـ2017/ـ2016األوؿ لمعاـ الدراسي  الدراسي الفصل-في هادة الرياضيات
 وذلؾ لؤلسباب التالية:

يىبغي  ،تُضـ الوحدة العديد هف الهوضوعات والهفاٌيـ األساسية والضرورية في الٍىدسة .1
 دراستٍا وفٍهٍا بشكل جيد. الطالباتعمى 
 احتواء الوحدة عمى العديد هف األشكاؿ الٍىدسية وخصائصٍا. .2
 ترابط الوحدة وتراكهٍا هف الىاحية الهعرفية. .3
حصة دراسية( هها يساعد عمى استخداـ  12الوحدة فترة زهىية هىاسبة )يستغرؽ تدريس  .4

استراتيجية الهىظـ الشكمي في تىهية هٍارات التفكير البصرؼ والقدرة عمى حل الهسألة 
 .الٍىدسية

  



74 
 

 ب. اليدؼ مف التحميل:

وحدة التحويبلت الٍىدسية( إلى تحديد العىاصر الرئيسية في الوحدة )يٍدؼ تحميل هحتوػ 
 هف هفاٌيـ وتعهيهات وهٍارات وهشكبلت.

 وقد قاهت الباحثة بتحميل الوحدة لؤلسباب التالية:

 الهىظـ الشكمي. الستراتيجيةإعادة صياغة وحدة التحويبلت الٍىدسية وفقًا  -
الهىظـ  الستراتيجيةإعداد األىشطة والتهاريف الهتضهىة في الوحدة التعميهية وفقًا  -

 الشكمي.
لتدريس وحدة التحويبلت الٍىدسية باستخداـ استراتيجية الهىظـ  إعداد دليل الهعمـ -

 الشكمي.
 ت. عناصر )فئات( التحميل:

 (.233، صـ2011،)أبو زيىة :وتـ تعريف عىاصر التحميل كاآلتي
1. : ٌو الصورة الذٌىية التي تتكوف لدػ الفرد ىتيجة تعهيـ صفات وخصائص  المفيـو

 ؾ الهفٍوـ.استىتجت هف أشياء هتشابٍة ٌي أهثمة ذل
تقاف الميارة: .2 ىة تهريف أو حل  ،ٌي القياـ بالعهل بسرعة وا  وتشهل رسـ شكل أو بٌر

 هشكمة.
ٌو عبارة رياضية )جهمة إخبارية( تحدد العبلقة بيف هفٍوهيف أو أكثر هف  التعميـ: .3

وتشهل الىظريات والقواىيف الرياضية والهسمهات التي تفسر ٌذي  ،الهفاٌيـ الرياضية
 العبلقة.

ٌي هوقف جديد وههيز يواجً الهتعمـ وال يكوف لً حل جاٌز لدػ الهتعمـ في  لمسألة:ا .4
فيحتاج هف الهتعمـ أف يفكر فيً ويحممً وهف ثـ يستخدـ ها تعمهً سابقًا ليتهكف  ،حياتً
 هف حمً.

 ث. صدؽ وثبات التحميل:

لمتأكد هف صدؽ أداة التحميل قاهت الباحثة بعرضً عمى هجهوعة هف هعمهي  -
حيث أكدوا عمى صبلحية ٌذا  ،الرياضيات لمصف التاسع األساسي واألستاذ الهشرؼ

 التحميل وهىاسبتً لغرض الدراسة.
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لحساب ثبات التحميل قاهت الباحثة بتحميل الوحدة هرتيف هتتاليتيف يفصل بيىٍها فترة  -
 وقاهت زهيمة لمباحثة تعهل هدرسة لمرياضيات وباحثة بالدراسات ،زهىية قرابة شٍر

( 2ويتضح هف جدوؿ رقـ ) ،العميا بالجاهعة اإلسبلهية بغزة بتحميل الوحدة الهختارة
 ىتائج تحميل الهحتوػ.

 

 تحميل محتوى وحدة التحويالت اليندسية عبر الزمف واألشخاص: (4.2) جدوؿ

 
 التصنيف

 التحميل عبر االشخاص التحميل عبر الزمف
 التحميل
 األوؿ

 التحميل
 الثاني

نقاط 
 الثبات االتفاؽ

 تحميل
 الباحثة

 تحميل
 ُمدرسو

نقاط 
 الثبات االتفاؽ

 0.97 22 23 22 0.93 22 25 22 الهفاٌيـ
 0.95 11 11 12 0.88 12 15 12 التعهيهات
 0.93 7 8 7 0.93 7 8 7 الهٍارات
 0.88 11 14 11 0.91 11 13 11 الهسائل
 0.95 51 56 52 0.92 52 61 52 الهجهوع

الخاصة بتحميل الهحتوػ  Holstiوتـ حساب ثبات التحميل باستخداـ هعادلة ٌولستي 
 (.226ـ، ص2008،)طعيهة

هعاهل الثبات = 
  ؽ
1ف 2ف 

 

 حيث اف:

 ؽ: الىقاط التي تـ االتفاؽ عميٍا

 : ىقاط التحميل االوؿ1ف

 : ىقاط التحميل الثاىي2ف

( وفي 0،93عبر الزهف بمغ )( اف الثبات في حالة التحميل 4.2) يتضح هف جدوؿ رقـ
( ٌها قيهتاف تدعواف لبلطهئىاف عمى ثبات التحميل. 0،93حالة التحميل عبر االشخاص بمغ )
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( يوضح الصورة الىٍائية لتحميل وحدة التحويبلت الٍىدسية وفق البىية الهعرفية 5وهمحق رقـ )
 لمرياضيات.

 

 ستخدهت الباحثة األدوات التالية:، اٍاولتحقق هف فرضيات ،حتى يتـ اإلجابة عف أسئمة الدراسةو 

 اختبار هٍارات التفكير البصرؼ  .1
 اختبار لقياس القدرة عمى حل الهسألة الٍىدسية. .2
 : اختبار التفكير البصري:أوالا 

قاهت الباحثة ببىاء اختبار هوضوعي الختبار التفكير البصرؼ هف ىوع االختيار هف 
خصصت لكل هفردة درجة واحدة، لتصبح الدرجة ( فقرة 23)هتعدد تكوىت صورتً الىٍائية هف 

( درجة، واستخدهتً لقياس تكافؤ الهجهوعتيف قبل تطبيق التجربة ولهعرفة وجود فروؽ 23الكمية)
 (.2بيف الهجهوعتيف: الضابطة والتجريبية، بعد اىتٍاء التجربة همحق رقـ )

 خطوات بناء اختبار ميارات التفكير البصري:

 قائمة ميارات التفكير البصري:تحديد  .1

دراسة كل هف كقاهت بالرجوع إلى عدد هف الدراسات السابقة  أف الباحثة حيث
تـ  وتـ استخبلص أربع هٍارات ،(ـ2006وهٍدؼ ) ،(ـ2009وشعت ) ،(ـ2010الشوبكي)

 الىهٍارة التعرؼ )والهٍارات ٌي  ،كهيف هف ذوؼ االختصاصعرضٍا عمى هجهوعة هف الهح
 هٍارة إدراؾ وتفسير الغهوض(. ،العبلقات ربطهٍارة  ،الشكل تحميلهٍارة  ،الشكل
 صياغة فقرات االختبار: .2

 وقد صيغت بىود االختبار بحيث كاىت:

 العمهية وهىاسبة لهستوػ الطالبات.و  المغوية تراعي الدقة -
 هحددة وخالية هف الغهوض.واضحة و  -
 قياسٍا. الهرادههثمة لهٍارات التفكير البصرؼ واألٌداؼ  -
 الصورة األولية لالختبار: .3

هف  ،فقرة (23)هف  الذؼ يتكوف الباحثة اختبار التفكير البصرؼ في صورتً األولية  اعدت
هف الهحكهيف وذلؾ  هجهوعةتـ عرضً عمى  الفقراتوبعد كتابة  ،ىوع االختيار هف هتعدد
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آرائٍـ حوؿ هدػ تغطية فقرات االختبار لمهحتوػ وتهثيمٍا لهٍارات التفكير البصرؼ  ستطبلعال
 والعمهية ةعدد فقرات االختبار ودقتٍا المغويكذلؾ  ،الهراد قياسٍا وهىاسبتٍا لهستوػ الطالبات

وأية تعديبلت اخرػ الزهة هف وجٍة ىظر الهحكهيف لتصبح األسئمة طبقًا لهٍارات التفكير 
كف قد قاهت الباحثة باستبعاد هٍارة استخبلص الهعاىي ىظرًا لعدـ احتواء وحدة ول البصرؼ 

 (3)واألوزاف الىسبية لٍا كها في جدوؿ  ،التحويبلت الٍىدسية عمى اسئمة تقيس ٌذي الهٍارة، 
 .بىاء عمى أراء الهحكهيف
 األوزاف النسبية لعدد أسئمة ميارات التفكير البصري : (4.3) جدوؿ

 الوزف النسبي األسئمةعدد  الميارة
 21.7 5 مياره التعرؼ إلى الشكل وخصائصو

 26.1 6 ميارة تحميل الشكل
 30.4 7    ميارة ربط العالقات في الشكل
 21.7 5 ميارة إدراؾ وتفسير الغموض

 100 23 المجموع

 :تجريب االختبار .4

( طالبة هف ىفس 40قاهت الباحثة بتطبيق االختبار عمى عيىة استطبلعية عشوائية قواهٍا )
 هجتهع الدراسة الذيف سبق لٍـ دراسة ٌذي الوحدة وكاف الٍدؼ هف التجربة االستطبلعية ها يمي: 

 . حساب زهف االختبار .1

 . حساب هعاهل االتساؽ الداخمي لبلختبار .2

  . حساب ثبات االختبار .3

 . تحميل فقرات االختبار لحساب هعاهبلت الصعوبة والتهييز .4

التطبيق  خبلؿوبدأت عهمية التطبيق عمى العيىة االستطبلعية، وترؾ الوقت هفتوحًا 
لجهيع طالبات العيىة االستطبلعية، حيث تـ تسجيل الوقت الذؼ استغرقتً أوؿ خهس طالبات، 

 وآخر خهس طالبات، وهف ثـ حساب هتوسط الزهف باستخداـ الهعادلة التالية:

زمف متوسط 
 =االختبار

 ألوؿ خمس طالبات وآخر خمس طالبات ف بالدقائقمجموع الزم
 

 عشر طالبات(الطالبات )عدد 
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ٌذا وقد تـ إضافة خهس دقائق لقراءة التعميهات، واالستعداد لئلجابة، والرد عمى 
و )  ( دقيقة.45استفسارات الطالبات، وبذلؾ حدد الزهف الكمي لتطبيق االختبار، ٌو

 :تصحيح االختبار

االختبار بوضع عبلهة واحدة لكل فقرة هف فقرات االختبار في حاؿ كاىت تـ تصحيح 
( 23اإلجابة صحيحة، حيث تكوف الدرجة التي حصمت عميٍا الطالبة هحصورة بيف )صفر و 

 درجة.
 صدؽ االختبار  .5

لمهجاالت التي  االختباراعتهد صدؽ االختبار عمى صدؽ الهحتوػ، هف حيث تهثيل 
 يقيسٍا، وذلؾ هف خبلؿ:

 :صدؽ المحكميف . أ

تـ عرضً في صورتً  ،( فقرة23والذؼ تكوف هف )بعد إعداد االختبار في صورتً األولية 
األولية عمى هجهوعة هف الهحكهيف هف ذوؼ االختصاص في الهىاٌج وطرؽ تدريس 

(، وتـ أخذ آرائٍـ 1وهشرفي الرياضيات هف ذوؼ الخبرة همحق )وهعمهي الرياضيات، 
جراء  هولية الهٍارات وهدػ شحيث السبلهة المغوية  التعديبلت البلزهة هفوهبلحظاتٍـ وا 
وقد تـ تعديمً  لمطالباتهدػ اىتهاء فقرات االختبار لمهٍارات العمهية وهبلءهتٍا الهحددة لموحدة و 

 %. 80بىاًء عمى آراء الهحكهيف التي بمغت ىسبة اتفاقٍـ عمى هفردات االختبار أعمى هف 
 :صدؽ االتساؽ الداخمي . ب

عمى أىً  قوة االرتباط بيف درجات كل هستوػ  (110ص  ـ،1999عرفً األغا واألستاذ )
هف هستويات األٌداؼ ودرجة االختبار الكمية وكذلؾ درجة ارتباط كل سؤاؿ هف أسئمة االختبار 

 بهستوػ األٌداؼ الكمي الذؼ تىتهي إليً  

االختبار الهعد عمى عيىة وقد تـ التحقق هف صدؽ االتساؽ الداخمي، عف طريق تطبيق 
( طالبة، وتـ حساب هعاهل االرتباط )بيرسوف( بيف 40الدراسة االستطبلعية الهكوىة هف )

درجات كل فقرة هف فقرات االختبار، والدرجة الكمية لمهجاؿ الذؼ تىتهي إليً، وذلؾ باستخداـ 
رة هف فقرات ( يوضح هعاهبلت ارتباط كل فق4)رقـ والجدوؿ . (spssالبرىاهج االحصائي)

  . االختبار بدرجة االختبار الكمية
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معامل ارتباط كل فقرة مف فقرات الميارة مع الدرجة الكمية لمميارة وكذلؾ مع الدرجة الكمية  :(4.4جدوؿ )

 الختبار التفكير البصري 

رقـ  الميارة
 السؤاؿ

معامل 
االرتباط مع 
 الميارة

معامل 
االرتباط مع 
الدرجة الكمية 
 لالختبار

رقـ  الميارة
 السؤاؿ

معامل 
االرتباط مع 
 الميارة

معامل 
االرتباط مع 
الدرجة الكمية 
 لالختبار

صً
صائ
وخ
كل 
الش
ى 
ؼ إل
عر
 الت
ٍاري
ه

 

1 0.378 0.459 
كل
الش
ي 
ت ف
بلقا
 الع
ربط
رة 
هٍا

 
12 0.614 0.480 

2 0.615 0.472 13 0.567 0.470 

3 0.645 0.461 14 0.483 0.479 

4 0.562 0.388 15 0.338 0.432 

5 0.586 0.431 16 0.418 0.525 

كل
الش
يل 
تحم
رة 
هٍا

 
6 0.485 0.407 17 0.609 0.363 

7 0.577 0.427 18 0.602 0.460 

8 0.539 0.382 

ض
غهو
ر ال
فسي
 وت
راؾ
 إد
ٍارة
ه

 

19 0.524 0.382 

9 0.577 0.418 20 0.681 0.560 

10 0.477 0.585 21 0.683 0.542 

11 0.563 0.341 22 0.628 0.562 

 23 0.490 0.467 

 0.393( = 0.01( وعىد هستوػ داللة )38**ر الجدولية عىد درجة حرية )

 0.304( = 0.05( وعىد هستوػ داللة )38*ر الجدولية عىد درجة حرية )
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 ( 0.05،0.01يتضح هف الجدوؿ السابق أف جهيع الفقرات دالة إحصائيًا عىد هستوػ داللة )
الداخمي لهجاالت االختبار تـ حساب هعاهبلت االرتباط بيف درجة  االتساؽولمتأكد هف 

 (4.5تعميهي والدرجة الكمية لبلختبار كها ٌو هوضح في جدوؿ رقـ ) هجاؿكل 
 الختبار التفكير البصري معامالت ارتباط درجات ميارات االختبار بالدرجة الكمية  :(4.5جدوؿ )

 مستوى الداللة معامل االرتباط الميارة
 0.01دالة عىد  0.574 هٍاري التعرؼ إلى الشكل وخصائصً

 0.01دالة عىد  0.775 هٍارة تحميل الشكل
 0.01دالة عىد  0.759    هٍارة ربط العبلقات في الشكل
 0.01دالة عىد  0.713 هٍارة إدراؾ وتفسير الغهوض
 0.393( = 0.01( وعىد هستوػ داللة )38**ر الجدولية عىد درجة حرية )

 0.304( = 0.05( وعىد هستوػ داللة )38*ر الجدولية عىد درجة حرية )

 لبلختبار( أف هعاهبلت ارتباط هجاالت االختبار بالدرجة الكمية 4.5يتضح هف جدوؿ )
 .االختبار( هها يدؿ عمى االتساؽ الداخمي لهجاالت 0.01دالة احصائيًا عمى هستوػ الداللة )

 حساب معامالت السيولة والتمييز لفقرات االختبار.  .6
 الصعوبة معامل: 

 هف سؤاؿ عف كل أجابوا الذيف األفراد لعدد الهئوية الىسبة" الصعوبة بهعاهل يقصد
 27%والدىيا، حيث تهثل كل هجهوعة  العميا تيفيالهحك الهجهوعتيف هف خاطئةإجابة  االختبار

 ويحسب ( فردًا،11هف أعداد العيىة االستطبلعية، فيكوف عدد األفراد في كل هجهوعة )
 (170ص  ـ،1990)الزيود وعمياف، :التالية بالهعادلة

صعوبة  معامل
 الفقرة =

 عف الفقرة مف المجموعتيف العميا والدنيا الخاطئةمجموع اإلجابات 
 

 المجموعتيفعدد األفراد الذيف أجابوا عف الفقرة في 

 وجدت االختبار فقرات هف فقرة لكل الصعوبة هعاهل وايجاد السابقة الهعادلة وبتطبيق
 الصعوبة هعاهل وكاف هتوسط (0.27-0.77)تراوحت ها بيف الصعوبة هعاهبلت أف الباحثة
لهىاسبة هستوػ  وذلؾ االختبار، فقرات جهيع عمى الباحثة تبقي الىتائج وبٍذي ،(0.48)الكمي
 .0.80وأقل هف 0.20 صعوبة الفقرات، حيث كاىت هعاهبلت الصعوبة أكثر هف  درجة
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 :التمييز معامل

 (171 ، ص1990عمياف،و  )الزيود :تـ حساب هعاهبلت التهييز لمفقرات وفقًا لمهعادلة التالية

 هعاهل تهييز الفقرة =
عدد  –)عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا 

  (الصحيحة في المجموعة الدنيااإلجابات 
 عدد أفراد إحدى المجموعتيف

 بيف السابقة الهعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التهييز هعاهبلت جهيع تراوحت حيث
الكمي  التهييز هعاهل بمغ هتوسط وقد والدىيا، العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتهييز0.27-0.73)
 عمى الباحثة تبقي وبذلؾ (0.20هف) أكثر بمغ إذا هعاهل التهييز القياس عمـ ويقبل 0.47))

 .االختبار جهيع فقرات
 اختبار التفكير البصري معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة مف فقرات : (4.6جدوؿ )

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ معامالت التمييز معامالت الصعوبة ـ
1 0.77 0.45 13 0.27 0.55 
2 0.73 0.55 14 0.36 0.36 
3 0.59 0.45 15 0.73 0.36 
4 0.73 0.36 16 0.45 0.55 
5 0.41 0.45 17 0.36 0.36 
6 0.45 0.55 18 0.50 0.45 
7 0.32 0.45 19 0.45 0.55 
8 0.45 0.36 20 0.50 0.64 
9 0.27 0.36 21 0.41 0.64 

10 0.55 0.73 22 0.41 0.64 
11 0.45 0.55 23 0.41 0.27 
12 0.50 0.45  
 0.47 معامل التمييز الكمي  0.48 معامل الصعوبة الكمي 
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ثبات االختبار:    

و إعطاء االختبار الىتائج ىفسٍا تقريبًا في كل هرة يطبق فيٍا عمى الهجهوعة ىفسٍا   ٌو
 (227ص ،ـ2008 ،أبولبدة)  .هف الطمبة 

وقد قاهت الباحثة بإيجاد هعاهل الثبات بطريقتي  ،ويحسب هعاهل الثبات بطرؽ عديدة
 :عمى الىحو التالي 20ريتشارد سوف  -التجزئة الىصفية وكودر

 أوالا: طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العيىة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة جتهاف الف 
 (4ـ، ص 2102، )عفاىة وفقا الهعادلة التالية: ،الىصفيف غير هتساوييف

21ث =   
2

2

1

2

2















ع

 عع

 = تبايف درجات الهتعمهيف عمى الىصف األوؿ هف االختبار.  21عحيث أف  

 = تبايف درجات الهتعمهيف عمى الىصف الثاىي هف االختبار  22ع          

 .= التبايف الكمي لبلختبار  2ع          

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 اختبار التفكير البصري معامل ثبات : (4.7) جدوؿ

 عدد الفقرات البياف
  تبايف النصف األوؿ

 21ع
 تبايف النصف الثاني

 22ع
 تبايف االختبار ككل

 معامل الثبات 2ع 

ختبار ال الدرجة الكمية
 التفكير البصري 

23 5.856 5.907 17.994 0.693 

 

ذا يدؿ عمى أف 0.693يتضح هف الجدوؿ السابق أف هعاهل الثبات الكمي ) (، ٌو
 االختبار يتهتع بالثبات هها يطهئف الباحثة إلى تطبيقً عمى عيىة الدراسة.
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 Richardson and Kuder :20ريتشارد سوف  -ثانياا: طريقة كودر

استخدهت الباحثة طريقة ثاىية هف طرؽ حساب الثبات، وذلؾ إليجاد هعاهل ثبات االختبار، 
لمدرجة الكمية لبلختبار ككل طبقًا  20حيث حصمت عمى قيهة هعاهل كودر ريتشارد سوف 

 (611ـ، ص2107،عفاىة ) :( يوضح ذلؾ4.8والجدوؿ ) :لمهعادلة التالية

 
 = عدد فقرات االختبارف

 .عدد االجابات الصحيحةىسبة =  ص

 الخاطئة عدد االجابات  = ىسبة  ص(-0)

 ككل تبايف االختبار= 7ع

 20عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سوف : (4.8جدوؿ )

 معامل كودر ريتشارد شوف  20 ـ 2ع عدد الفقرات 

 0.751 11.5750 17.994 23 الدرجة الكمية

لبلختبار ككل كاىت  20يتضح هف الجدوؿ السابق أف هعاهل كودر ريتشارد شوف 
ي قيهة عالية تطهئف الباحثة إلى تطبيق االختبار عمى عيىة الدراسة. 0.751)  ( ٌو
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 : اختبار حل المسألة اليندسية:نياا ثا

الطالبات قاهْت الباحثة بإعداد اختبار حل الهسألة الٍىدسية، لقياس هدػ اكتساب 
 لهٍارات حل الهسائل الٍىدسية.

 خطوات بناء االختبار:
 تحديد المادة الدراسية:. 1

ا هف كتاب  ي الوحدة الدراسية التي تـ اختياٌر صف التاسع )وحدة لم الرياضياتٌو
 سية(.التحويبلت الٍىد

 :تحديد اليدؼ مف االختبار .1

التاسع االساسي لبعض طالبات الصف ختبار إلى التعرؼ عمى هدػ تىهية ٌدؼ اال
ي الهتضهىة  الهٍارات، الهتضهىة في وحدة الدراسة وتشهل فقرات االختبار ستة هٍارات، ٌو

ي )تحديد الهعطيات، تحديد الهطموب،  (3) بالوحدة حسب ىتائج تحميل الهحتوػ همحق رقـ ٌو
ات، رسـ الهسألة، وضع خطة، تىفيذ الحل، التحقق هف صحة الحل( وتـ تصهيـ جدوؿ هواصف
 بحيث توزع عميً األوزاف الىسبية ألجزاء الهحتوػ الدراسي، والهٍارات الهراد قياسٍا.

  اليندسية(التحويالت مصف التاسع في وحدة )لجدوؿ مواصفات اختبار حل المسألة اليندسية : (4.9جدوؿ )

عدد  الميارة ـ
 % الدرجة األسئمة

 18.0 9 3 هٍارة تحديد الهعطيات 1
 10.0 5 3 الهطموب هٍاري تحديد 2
 16.0 8 2 هٍاري رسـ الهسألة وتحديد الهعطيات عميٍا 3
 8.0 4 1 هٍاري وضع خطة حل 4
 16.0 8 1 هٍارة تىفيذ خطة الحل 5
 32.0 16 1 هٍارة التحقق هف صحة الحل 6
 100.0 50 11 المجموع 

هف خبلؿ جدوؿ تحميل الهحتوػ، تـ هعرفة هٍارات حل الهسألة الٍىدسية )تحديد الهعطيات، 
تحديد الهطموب، رسـ الهسألة، وضع خطة، تىفيذ الحل، التحقق هف صحة الحل( والتي توفرت 
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في وحدة الدراسة، وهعرفة األوزاف الىسبية لكل عهمية، وبىاء عمى ذلؾ، تـ إىشاء االختبار، 
 سب هع التحميل، وهع الىسب الهئوية لمهٍارات.بحيث يتىا

 :إعداد البنود االختيارية .2

استعاىت الباحثة بقائهة الهٍارات الهتضهىة وحدة التحويبلت الٍىدسية في بىاء االختبار 
اء وقد خضع آلر  ،(7)( سؤااًل هف ىوع الهقاؿ الهقىف همحق 11في صورتً األولية الهكوف هف )

 :راعت الباحثة عىد صياغة الفقرات أف تكوف الهختصيف، و كثير هف الهحكهيف 

 شاهمة لمهٍارات. ˗

 . واضحة وبعيدة عف الغهوض والمبس ˗

 . ههثمة بجدوؿ الهواصفات الهحكـ ˗

 .الطالباتسميهة لغويًا وسٍمة وهبلئهة لهستوػ  ˗

 . هصاغة بصورة إجرائية ˗

 . قادرة عمى قياس سموؾ واحد يتضهف فكرة واحدة فقط ˗

 الباحثة بتقديـ عدة تعميهات في الصفحة األولى، وروعي عىد كتابتٍا ها يمي:وقاهت 

 البياىات األولية لمطالبة: وتتهثل باالسـ والصف والشعبة. ˗
 تعميهات االختبار: تـ اعطاء الطالبات فكرة هبسطة عف طريقة الحل. ˗
 :تجريب االختبار. 4

( طالبة هف 40شوائية قواهٍا )قاهت الباحثة بتطبيق االختبار عمى عيىة استطبلعية ع
ىفس هجتهع الدراسة الذيف سبق لٍـ دراسة ٌذي الوحدة لمصف التاسع األساسي وكاف الٍدؼ هف 

 التجربة االستطبلعية ها يمي: 

 . حساب زهف االختبار ˗

 . حساب هعاهل االتساؽ الداخمي لبلختبار ˗

  . حساب ثبات االختبار ˗

 . الصعوبة والتهييزتحميل فقرات االختبار لحساب هعاهبلت  ˗
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وبدأت عهمية التطبيق عمى العيىة االستطبلعية، وترؾ الوقت هفتوحًا أثىاء التطبيق لجهيع 
طالبات العيىة االستطبلعية، حيث تـ تسجيل الوقت الذؼ استغرقتً أوؿ خهس طالبات، وآخر 

 خهس طالبات، وهف ثـ حساب هتوسط الزهف باستخداـ الهعادلة التالية:

زمف متوسط 
 =االختبار

 ألوؿ خمس طالبات وآخر خمس طالبات مجموع الزمف بالدقائق
 

 عشر طالبات(الطالبات )عدد 

ٌذا وقد تـ إضافة خهس دقائق لقراءة التعميهات، واالستعداد لئلجابة، والرد عمى 
و )  (.45استفسارات الطالبات، وبذلؾ حدد الزهف الكمي لتطبيق االختبار، ٌو

 :تصحيح االختبار. 5

تـ تصحيح االختبار بوضع عبلهة واحدة لكل فقرة هف فقرات االختبار في حاؿ كاىت 
( 50االجابة صحيحة، حيث تكوف الدرجة التي حصمت عميٍا الطالبة هحصورة بيف )صفر و 

 درجة.
 صدؽ االختبار . 6

اعتهد صدؽ االختبار عمى صدؽ الهحتوػ، هف حيث تهثيل االختبار لمهٍارات التي 
 ذلؾ هف خبلؿ:يقيسٍا، و 

 :صدؽ المحكميف . أ

بعد إعداد االختبار في صورتً األولية تـ عرضً في صورتً األولية عمى هجهوعة هف 
الهحكهيف هف ذوؼ االختصاص في الهىاٌج وطرؽ تدريس الرياضيات، وهشرفي وهعمهي 

جراء التعديبلت البلزهة، هف حي ،الرياضيات هف ذوؼ الخبرة ث وتـ اخذ آرائٍـ وهبلحظاتٍـ وا 
السبلهة المغوية وهدػ شهولية الهٍارات الهحددة لموحدة، وهدػ اىتهاء فقرات االختبار لحل 
الهسائمة الٍىدسية، وقد تـ تعديمً بىاء عمى آراء الهحكهيف التي بمغت ىسبة اتفاقٍـ عمى هفردات 

 %. 80االختبار 
 :صدؽ االتساؽ الداخمي . ب

تـ التحقق هف صدؽ االتساؽ الداخمي، عف طريق تطبيق االختبار الهعد عمى عيىة 
( طالبة، وتـ حساب هعاهل االرتباط )بيرسوف( بيف 40الدراسة االستطبلعية الهكوىة هف )
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درجات كل فقرة هف فقرات االختبار، والدرجة الكمية لمهجاؿ الذؼ تىتهي إليً، وذلؾ باستخداـ 
 (spssالبرىاهج االحصائي)

 حل المسألة اليندسية معامل ارتباط كل فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية الختبار: (4.10جدوؿ )

 معامل االرتباط رقـ السؤاؿ
1 **0.511 
2 **0.520 
3 **0.490 
4 **0.444 
5 **0.577 
6 *0.386 
7 **0.649 
8 **0.712 
9 **0.750 
10 **0.558 
11 **0.889 
 0.393( = 0.01( وعىد هستوػ داللة )38الجدولية عىد درجة حرية )**ر 

 0.304( = 0.05( وعىد هستوػ داللة )38*ر الجدولية عىد درجة حرية )

  .(0.01يتضح هف الجدوؿ السابق أف جهيع الفقرات دالة إحصائيًا عىد هستوػ داللة )

 هعاهبلت االرتباط بيف درجة كلولمتأكد هف االتساؽ الداخمي لهجاالت االختبار تـ حساب 
 (:4.11هٍارة بالدرجة الكمية لبلختبار كها ٌو هوضح في جدوؿ رقـ )
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 حل المسألة اليندسية معامالت ارتباط درجات ميارة االختبار بالدرجة الكمية الختبار :(4.11جدوؿ )

 مستوى الداللة معامل االرتباط الميارة
 0.01عىد  دالة 0.734 هٍارة تحديد الهعطيات
 0.01دالة عىد  0.560 هٍاري تحديد الهطموب
وتحديد  الهسألةهٍاري رسـ 
 الهعطيات عميٍا

 0.01دالة عىد  0.728

 0.01دالة عىد  0.750 هٍاري وضع خطة حل
 0.01دالة عىد  0.558 هٍارة تىفيذ خطة الحل

 0.01دالة عىد  0.889 هٍارة التحقق هف صحة الحل

( أف هعاهبلت ارتباط هٍارة االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار 4.11يتضح هف جدوؿ )
 الداخمي لهجاالت االختبار.عمى االتساؽ ( هها يدؿ 0.01دالة احصائيًا عمى هستوػ الداللة )

 حساب معامالت السيولة والتمييز لفقرات االختبار:  .7

 :الصعوبة معامل  . أ

 هف سؤاؿ كل عمى أجابوا الذيف األفراد لعدد الهئوية الىسبة" الصعوبة بهعاهل يقصد
والدىيا، حيث تهثل كل هجهوعة  العميا الهحكيتيف الهجهوعتيف هف إجابة صحيحة االختبار
 ويحسب ( فردًا،11هف أعداد العيىة االستطبلعية، فيكوف عدد األفراد في كل هجهوعة ) %27
 (170ص ـ،1990)الزيود وعمياف، :التالية بالهعادلة

 الفقرة =صعوبة 
 عمى الفقرة مف المجموعتيف العميا والدنيا الخاطئةمجموع اإلجابات 

 
 عدد األفراد الذيف أجابوا عف الفقرة في المجموعتيف

 وجدت االختبار فقرات هف فقرة لكل الصعوبة هعاهل وايجاد السابقة الهعادلة وبتطبيق
 الصعوبة هعاهل وكاف هتوسط (0.32-0.71ف )تراوحت ها بي الصعوبة أف هعاهبلت الباحثة
لهىاسبة هستوػ  وذلؾ االختبار، فقرات جهيع عمى الباحثة تبقي الىتائج وبٍذي ،(0.50)الكمي
 .0.80وأقل هف 0.20 صعوبة الفقرات، حيث كاىت هعاهبلت الصعوبة أكثر هف  درجة

 :التمييز معامل . ب
عبلـ )  ٌذي االختباراتية بواسطة هفردات  ويعىي بذلؾ هدػ إهكاىية قياس الفروؽ الفرد

 (277ـ، ص 2000،
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 (171ص ـ،1990)وعمياف  الزيود :وتـ حساب هعاهبلت التهييز لمفقرات وفقًا لمهعادلة التالية

 هعاهل تهييز الفقرة =
عدد اإلجابات الصحيحة  –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا 
  في المجموعة الدنيا
 المجموعتيفعدد أفراد إحدى 

 بيف السابقة الهعادلة استخداـ بعد االختبار لفقرات التهييز هعاهبلت جهيع تراوحت حيث
الكمي  التهييز هعاهل بمغ هتوسط وقد والدىيا، العميا الفئتيف إجابات بيف ( لمتهييز0.27-0.66)
 عمى الباحثة تبقي وبذلؾ (0.20هف) أكثر بمغ إذا هعاهل التهييز القياس عمـ ويقبل 0.51))

 .االختبار جهيع فقرات
 اختبار حل المسألة اليندسية معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة مف فقرات  :(4.12جدوؿ )

معامالت  ـ
 الصعوبة

معامالت 
معامالت  ـ التمييز

 الصعوبة
معامالت 
 التمييز

1 0.71 0.58 7 0.44 0.52 
2 0.70 0.42 8 0.53 0.61 
3 0.65 0.52 9 0.56 0.66 
4 0.45 0.36 10 0.36 0.66 
5 0.34 0.41 11 0.38 0.57 
6 0.32 0.27    
 0.51 معامل التمييز الكمي  0.50 معامل الصعوبة الكمي 

 ثبات االختبار:  . 8 

ويقصد بً الحصوؿ عمى ىفس الىتائج عىد تكرار القياس باستخداـ ىفس األداة في ىفس 
وقد قاهت الباحثة بإيجاد هعاهل الثبات بطريقتي  ،عديدةويحسب هعاهل الثبات بطرؽ  الظروؼ 

 :عمى الىحو التالي 21ريتشارد سوف  -التجزئة الىصفية وكودر
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 أوالا: طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العيىة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة جتهاف الف 
 (4ـ، ص 2102)عفاىة ، وفقا الهعادلة التالية: ،الىصفيف غير هتساوييف

21ث =   
2

2

1

2

2















ع

 عع

 = تبايف درجات الهتعمهيف عمى الىصف األوؿ هف االختبار.  21عحيث أف  

 = تبايف درجات الهتعمهيف عمى الىصف الثاىي هف االختبار  22ع          

 = التبايف الكمي لبلختبار.   2ع          

 ( يوضح هعاهبلت ثبات االختبار:4.13والجدوؿ )
 حل المسألة اليندسية القدرة عمى اختبارمعامل ثبات : (4.13) جدوؿ

 التبايف
عدد 
 الفقرات
   

تبايف النصف 
   21ع األوؿ
 

تبايف النصف 
 22ع الثاني
 

تبايف االختبار 
 2ع ككل
 

 معامل الثبات

 ختبار القدرةال الدرجة الكمية
 عمى حل المسألة اليندسية 

11 11.567 58.182 100.779 0.750 

ذا يدؿ عمى أف 0.750يتضح هف الجدوؿ السابق أف هعاهل الثبات الكمي ) (، ٌو
 بالثبات هها يطهئف الباحثة إلى تطبيقً عمى عيىة الدراسة.االختبار يتهتع 
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 Richardson and Kuder :21ريتشارد سوف  -ثانياا: طريقة كودر

استخدهت الباحثة طريقة ثاىية هف طرؽ حساب الثبات، وذلؾ إليجاد هعاهل ثبات 
تبار ككل لمدرجة الكمية لبلخ 21االختبار، حيث حصمت عمى قيهة هعاهل كودر ريتشارد سوف 

   :( يوضح ذلؾ4.14والجدوؿ )  :(601ص  ،ـ2017 ،عفاىة) :طبقًا لمهعادلة التالية

 
KR21 

 
 

 
 

)= 

 
 ف   

 
 

( 
 
 
 

 
 

-1) 

 
 (ـ – ف)ـ 

 
 

 2ع ف 1-ف   )

  تبايف االختبار :  2ع       فقرات االختبار: عدد  ف          هتوسط االختبارحيث أف:  ـ :  
 21عدد الفقرات والتبايف والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سوف : (4.14جدوؿ )

 21معامل كودر ريتشارد شوف  ـ 2ع ؾ 

 0.898 20.3000 100.779 50 المجموع

( 0.898لبلختبار ككل كاىت ) 21يتضح هف الجدوؿ السابق أف هعاهل كودر ريتشارد شوف 
ي قيهة عالية تطهئف الباحثة إلى تطبيق االختبار عمى   عيىة الدراسة.ٌو

 :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب. 9 

وتجىبًا آلثار العواهل الدخيمة التي يتوجب  ،اىطبلقًا هف الحرص عمى سبلهة الىتائج
ا لموصوؿ إلى ىتائج صالحة قابمة لبلستعهاؿ والتعهيـ، َتبَىت الباحثة  ضبطٍا والحد هف آثاٌر

ويعتهد عمى تكافؤ وتطابق  ،اريف قبل التجربةطريقة   الهجهوعتاف التجريبية والضابطة باختب
وهقارىة الهتوسطات  ،الهجهوعتيف هف خبلؿ االعتهاد عمى االختيار العشوائي ألفراد العيىة

 الحسابية في بعض الهتغيرات أو العواهل لذا قاهت الباحثة بضبط الهتغيرات التالية:
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 الرياضيات والتحصيل العاـ تحصيلتكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق االستراتيجية في  . أ
 تحصيلنتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في : (4.15جدوؿ )

 استراتيجية المنظـ الشكميوالتحصيل العاـ قبل تطبيق  الرياضيات

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري 

 قيمة

 "ت "
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحصيل في 
هادة 

 الرياضيات

 0.638 5.996 35.450 40 تجريبية

  

0.525 

  
غير دالة 
 8.196 34.425 40 ضابطة إحصائياً 

 التحصيل العاـ
 0.664 16.976 66.675 40 تجريبية

  

0.509 

  
غير دالة 
 13.070 64.425 40 ضابطة إحصائياً 

 2.00( = α=0.05( وعىد هستوػ داللة )78)*قيهة  ت  الجدولية عىد درجة حرية 

    2.66( =α=0.01( وعىد هستوػ داللة )78*قيهة  ت  الجدولية عىد درجة حرية )

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعتيف 4.15يتضح هف الجدوؿ )
ذا يعىي أف  تحصيلالتجريبية والضابطة في  الرياضيات والتحصيل العاـ قبل بدء التجربة ٌو

 الهجهوعتيف هتكافئتيف في هادة الرياضيات والتحصيل العاـ.

 تفكير البصري:دراسة في اختبار التكافؤ مجموعتي ال . ب
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  طالباتلممقارنة بيف  T.testنتائج اختبار "ت"   :(4.16)جدوؿ 

 متفكير البصري لفي االختبار القبمي 

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري 

 قيمة

 " ت "
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

هٍاري التعرؼ 
إلى الشكل 
 وخصائصً

 0.619 1.018 2.800 40 تجريبية 

  

0.537 

  
غير دالة 
 1.145 2.650 40 ضابطة  إحصائياً 
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االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة المتغير
 المعياري 

 قيمة

 " ت "
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

هٍارة تحميل 
 الشكل

 0.199 1.185 1.675 40 تجريبية 

  

0.843 

  
غير دالة 
 1.062 1.725 40 ضابطة  إحصائياً 

هٍارة ربط 
العبلقات في 
 الشكل

 0.422 1.240 2.525 40 تجريبية 

  

0.674 

  
غير دالة 
 1.406 2.650 40 ضابطة  إحصائياً 

هٍارة إدراؾ 
 وتفسير الغهوض

 1.666 1.027 1.650 40 تجريبية 

  

0.100 

  
غير دالة 
 0.987 1.275 40 ضابطة  إحصائياً 

 الدرجة الكمية
 0.594 2.675 8.650 40 تجريبية 

  

0.554 

  
غير دالة 
 2.594 8.300 40 ضابطة  إحصائياً 

عىد هستوػ داللة ( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 4.16يتضح هف الجدوؿ )
(α=0.05 بيف طالبات الهجهوعة الضابطة وطالبات الهجهوعة التجريبية في أبعاد االختبار )

 .القبمي اختبار التفكير البصرؼ في  هتكافئتافوالدرجة الكمية لبلختبار، وعميً فإف الهجهوعتيف 
 سية:حل المسألة الينداختبار الدراسة في  تكافؤ مجموعتي . ت

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار القبمي : (4.17)جدوؿ 
 سيةالمسألة اليندحل ل

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
 المعياري 

 قيمة
 " ت "

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

هٍارة تحديد 
 الهعطيات

 0.580 1.484 3.450 40 تجريبية 
 

0.564 
 

دالة غير 
 1.953 3.675 40 ضابطة  إحصائياً 

هٍاري تحديد 
 الهطموب

 0.240 1.000 0.975 40 تجريبية 
 

0.811 
 

غير دالة 
 0.859 0.925 40 ضابطة  إحصائياً 
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االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
 المعياري 

 قيمة
 " ت "

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

هٍاري رسـ 
 الهسألة
وتحديد 
الهعطيات 
 عميٍا

 1.107 2.575 40 تجريبية 

1.775 
 

0.080 
 

غير دالة 
 1.725 2.000 40 ضابطة  إحصائياً 

هٍاري وضع 
 خطة حل

 0.342 0.905 1.275 40 تجريبية 
 

0.733 
 

غير دالة 
 1.051 1.350 40 ضابطة  إحصائياً 

هٍارة تىفيذ 
 خطة الحل

 1.013 1.013 1.000 40 تجريبية 
 

0.314 
 

غير دالة 
 0.974 0.775 40 ضابطة  إحصائياً 

هٍارة التحقق 
هف صحة 
 الحل

 1.667 3.125 40 تجريبية 
1.248 

 
0.216 

 
غير دالة 
 1.363 2.700 40 ضابطة  إحصائياً 

 الدرجة الكمية
 1.161 3.671 12.400 40 تجريبية 

 
0.249 

 
غير دالة 
 3.836 11.425 40 ضابطة  إحصائياً 

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوػ داللة 4.17يتضح هف الجدوؿ ) 
(α=0.05 بيف طالبات الهجهوعة الضابطة وطالبات الهجهوعة التجريبية في أبعاد االختبار )

اختبار حل الهسألة الٍىدسية في  هتكافئتافوالدرجة الكمية لبلختبار، وعميً فإف الهجهوعتيف 
 .القبمي

 مواد الدراسة
 :إعداد دليل المعمـ 

ليعطيؾ تصور واضح عف  وقد قاهت الباحثة بإعداد دليل الهعمـ لمصف التاسع األساسي
طبيعة العهل الحالي الذؼ يتضهف صياغة   دروس وحدة التحويبلت الٍىدسية  الهقررة عمى 

الهىظـ الشكمي  الستراتيجيةالفصل الدراسي األوؿ( طبقًا )سي طالبات الصف التاسع األسا
 ويشهل ٌذا  الدليل عمى ،لتىهية هٍارات التفكير البصرؼ والقدرة عمى حل الهسألة الٍىدسية

هية الدليل ىبذة هختصرة عف استراتيجية الهىظـ  ،األٌداؼ العاهة لموحدة ،الهكوىات التالية: ٌأ
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هحتوػ الوحدة الدراسية التي تـ تدريسٍا باستخداـ ٌذي االستراتيجية والخطة الزهىية  ،الشكمي
 هىظـ الشكمي.إعداد دروس الوحدة الهختارة باستراتيجية ال ،لتدريس كل هوضوع

ل الخبرة وذوؼ  وقد قاهت الباحثة بعرض الدليل عمى هجهوعة هف الهحكهيف هف ٌأ
 (.4هف أجل التعديل والحذؼ واإلضافة همحق رقـ ) ،االختصاص

 :الدراسة اجراءات
 لئلجابة عف تساؤالت الدراسة والتأكد هف صحة فروضٍا اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

 بهوضوع الدراسة.  الهتعمقة السابقة والدراسات تربوؼ ال األدب عمى االطبلع

 .لمدراسة الىظرؼ  اإلطار إعداد ˗
سية  لطالبات الصف التاسع األساسي في هادة التحويبلت الٍىدلوحدة   هحتوػ  تحميل ˗

 (.5الرياضيات باستخداـ أداة التحميل همحق رقـ )
الصف التاسع األساسي، في لوحدة   التحويبلت الٍىدسية  لطالبات  الهعمـ دليل إعداد ˗

 (.4)همحق رقـ  هادة الرياضيات
واختبار حل  ،(2اختبار التفكير البصرؼ همحق ) :في تهثمتا والمتيف البحث، أداتي إعداد ˗

 (.3الهسألة الٍىدسية همحق )
ـ  هف هجهوعة عرض أدوات الدراسة عمى ˗ الرياضيات  في الهختصيف)الهحكهيف ٌو

 .(1والهعمهيف( همحق ) والهشرفيف الجاهعات أساتذةهف  التربية في والهختصيف
 .قبمًيا عميٍا البحث أدوات وتطبيق البحث، عيىة اختيار ˗
بالهٍارات العمهية ووفًقا  تضهيىٍا ضوء في البحث لعيىة الوحدة الهطموبة تدريس ˗

 .الهعمـ دليل في لمهعمـ لئلرشادات الهقدهة
 .بعدًيا العيىة عمى البحث أداتي تطبيق ˗
 ىتائج ضوء في والهقترحات التوصيات وهىاقشتٍا ثـ صياغة وتحميمٍا الىتائج رصد ˗

 .البحث
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 :المعالجة اإلحصائية
 SPSSاستخدهت الباحثة في ٌذي الدراسة الرزهة اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية 

في إجراء التحميبلت  Statistics Package For Social Scienceوالهعروفة باسـ 
 :اإلحصائية التي تـ استخداهٍا في ٌذي الدراسة والهتهثمة في األساليب اإلحصائية التالية

 استخدهت الهعالجات اإلحصائية التالية لتحميل ىتائج الدراسة بعد التطبيق الهيداىي:

 والتكرارات واالىحرافات الهعيارية والهتوسطات. الهئوية الىسب . أ

 .هستقمتيف ( لهعالجة الفروؽ بيف هجهوعتيفT-Test Independent Sampleاختبار ) . ب
     η 2هربع إيتا   dالتأثير عف طريق استخداـ  . ت
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 الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرىا
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 نتائج الدراسة وتفسيرىا: لفصل الخامسا

إليٍا هف خبلؿ تطبيق أدوات يتضهف ٌذا الفصل عرض تفصيمي لمىتائج التي تـ التوصل 
الدراسة، باإلضافة إلى تفسير وهىاقشة ها تـ التوصل إليً هف ىتائج هف خبلؿ اإلجابة عمى 

 تساؤالت الدراسة والتحقق هف فروضٍا:

 :نتائج السؤاؿ األوؿ ومناقشتيا
ما أثر استخداـ المنظـ الشكمي في تنمية  :يىص السؤاؿ األوؿ هف أسئمة الدراسة عمى

 ؟طالبات الصف التاسع األساسي بغزةالتفكير البصري لدى 

: ال توجد فروؽ ذات ولئلجابة عف السؤاؿ قاهت الباحثة بصياغة الفرض الصفرؼ التالي
المجموعة التجريبية  طالباتبيف متوسط درجات  (α ≤ 0.05)داللة إحصائية عند مستوى 

 ؟البعدي التفكير البصري ختبار البات المجموعة الضابطة في اومتوسط درجات ط
 T. testولمتحقق هف صحة ٌذا الفرض تـ استخداـ اختبار  ت  لعيىتيف هستقمتيف   

independent sample ( يوضح ذلؾ.5.1 والجدوؿ ) 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ في بيف : (5.1جدوؿ )

 البعدي  البصري  اختبار التفكيرفي المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  الطالباتدرجات  متوسطي

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارة
 المعياري 

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

هٍاري التعرؼ 
إلى الشكل 
 وخصائصً

 5.264 0.716 4.525 40 تجريبية بعدؼ
  

0.000 
  

دالة إحصائيًا 
 1.320 3.275 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

هٍارة تحميل 
 الشكل

 5.181 1.042 4.125 40 تجريبية بعدؼ
  

0.000 
  

دالة إحصائيًا 
 1.316 2.750 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

 هٍارة ربط
العبلقات في 
 الشكل

 3.904 1.279 4.425 40 تجريبية بعدؼ
  

0.000 
  

دالة إحصائيًا 
 1.774 3.075 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

هٍارة إدراؾ 
وتفسير 
 الغهوض

 4.273 1.189 3.850 40 تجريبية بعدؼ
  

0.000 
  

دالة إحصائيًا 
 1.466 2.575 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

 الدرجة الكمية
 7.073 2.093 16.925 40 تجريبية بعدؼ

  
0.000 

  
دالة إحصائيًا 
 4.202 11.675 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

    2.66( =α=0.01( وعىد هستوػ داللة )78*قيهة  ت  الجدولية عىد درجة حرية )
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 :يتضح هف الجدوؿ السابق أف

و أكبر هف الهتوسط الحسابي 4.525التجريبية يساوؼ ) لمهجهوعةالهتوسط الحسابي  ( ٌو
 ( 3.275الضابطة والذؼ يساوؼ ) الهجهوعة

مدرجة الكمية لقيهة  ت  الهحسوبة أكبر هف قيهة  ت  الجدولية في جهيع الهٍارات و 
ذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائيةα=0.01لبلختبار عىد هستوػ داللة ) عىد  (، ٌو

بيف هتوسط درجات الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات الهجهوعة الضابطة (α=0.01) هستوػ 
 أي انو، وبذلؾ ىرفض الفرضية الصفرية وىقبل الفرضية البديمة، اختبار التفكير البصري في 

بيف متوسط  درجات طالبات   (α=0.01)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار تنمية التفكير 

 .لصالح المجموعة التجريبية البعدي البصري 

η2ولحساب حجـ التأثير قاهت الباحثة بحساب هربع إيتا  
 ،عفاىة) :  باستخداـ الهعادلة التالية 

 (42ص  ،ـ2000

t2 
= η 2 

t2 + df 

η2وعف طريق  
التي تعبر عف حجـ التأثير لبلستراتيجية الهقترحة    " d   أهكف إيجاد قيهة 

  (552ص  ،2016 ىشواف ،عفاىة) :باستخداـ الهعادلة التالية

 

 

 

 :η2، d( حجـ كل هف قيهة   5.2ويوضح الجدوؿ الهرجعي )
 مقاييس المستويات حجـ التأثير بالنسبة لكل مقياس مف : (5.2جدوؿ )

 األداة المستخدمة
 حجـ التأثير

 كبير متوسط صغير
η 2 0.01 0.06 0.14 
d   0.2 0.5 0.8 
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ولقد قاهت الباحثة بحساب حجـ تأثير العاهل الهستقل )استراتيجية التحويبلت الٍىدسية( عمى 
  . η 2  ،  dحجـ التأثير بواسطة كٍل هف  ( يوضح 5.3العاهل التابع، والجدوؿ )
  اختبار التفكير البصري " في d" و " η 2و "وحجـ التأثير قيمة "ت" : (5.3جدوؿ )

 الميارة
حجـ  البعدي االختبارفي  والضابطة بيف المجموعة التجريبية

 dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" التأثير
هٍاري التعرؼ إلى الشكل 
 كبير 1.192 0.262 5.264 وخصائصً

 كبير 1.173 0.256 5.181 هٍارة تحميل الشكل
هٍارة ربط العبلقات في 

 الشكل
 كبير 0.884 0.163 3.904

هٍارة إدراؾ وتفسير 
 الغهوض

 كبير 0.968 0.190 4.273

 كبير 1.602 0.391 7.073 الدرجة الكمية

ذا  ،التأثير كاف كبيراً أف حجـ ( 5.3)هف الجدوؿ ) 5.2) وبىاًء عمى الجدوؿ الهرجعي ٌو
 يدؿ عمى أف االستراتيجية أثرت عمى تحصيل الطالبات بشكل كبير جدًا.

 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى األسباب التالية

تهاـ  .1 حيث اهتازوا بالهثابرة واالجتٍاد والتفاعل  باالستراتيجيةالهجهوعة التجريبية  طالباتٌا
 . االجتهاعي

ودوف ىقد  استثىاءتحتـ عمى الطالبات جهيعٍـ أف يفكروا دوف الهىظـ الشكمي  استراتيجية .2
ـ هها زاد هف دافعيتٍـ وقدرتٍـ عمى  ـ عمى التفكير الهتواصل وطرح أفكاٌر وبذلؾ يحفٌز

 . االستيعاب والفٍـ والهيل ىحو دراسة الهادة والتفكير بٍا بشكل عهيق

 . تدوير األفكار البسيطة واالستفادة هف الهٍارات وتىهيتٍا .3

ا كىوع هف أىواع التعمـ التعاوىي  في االستراتيجيةتهتاز ٌذي  .4  بقاء أثر التعمـ بسبب اعتباٌر

ـ بطرح أسئمة استهطار األفكار  االستراتيجيةقدرة  .5 ثارة تفكيٌر تهاـ الهتعمهيف وا   عمى جذب ٌا

لً  يتعرض عمى التفاعل بيف الخبرات السابقة التي يهتمكٍا الهتعمـ هع ها االستراتيجيةتعهل  .6
 . هف هواقف جديدة
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 نتائج السؤاؿ الثاني ومناقشتيا:
  :يىص السؤاؿ الثاىي هف أسئمة الدراسة عمى

ما أثر استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي في تنمية القدرة عمى حل المسألة  "
 ؟طالبات الصف التاسع األساسي بغزةاليندسية لدى 

ال توجد فروؽ ذات داللة  :التاليولئلجابة عف السؤاؿ تـ صياغة الفرض الصفرؼ 
المجموعة التجريبية  بيف متوسط درجات طالبات (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى 

 .البعدي حل المسألة اليندسية ختبارومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في ا

 T. testولمتحقق هف صحة ٌذا الفرض تـ استخداـ اختبار  ت  لعيىتيف هستقمتيف   
independent sample ( يوضح ذلؾ.5.4 والجدوؿ ) 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف : (5.4جدوؿ )
 البعدي  اختبار حل المسألة اليندسيةفي المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  طالباتدرجات  متوسطي

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة البعد
 المعياري 

قيمة 
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

هٍارة تحديد 
 الهعطيات

دالة إحصائيًا  0.000 5.079 2.286 7.825 40 تجريبية بعدؼ
 2.591 5.050 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

هٍاري تحديد 
 الهطموب

دالة إحصائيًا  0.003 3.054 2.136 3.275 40 تجريبية بعدؼ
 1.803 1.925 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

هٍاري رسـ 
 تحديدو الهسألة 

 الهعطيات عميٍا

 2.635 5.675 40 تجريبية بعدؼ
دالة إحصائيًا  0.000 4.292

 2.627 3.150 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 
هٍاري وضع 
 خطة حل

دالة إحصائيًا  0.003 3.120 0.959 3.450 40 تجريبية بعدؼ
 1.552 2.550 40 بعدؼضابطة  0.01عىد 

هٍارة تىفيذ 
 خطة الحل

دالة إحصائيًا  0.000 6.043 1.647 5.175 40 تجريبية بعدؼ
 2.704 2.150 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

هٍارة التحقق هف 
 صحة الحل

دالة إحصائيًا  0.000 6.427 3.273 10.550 40 تجريبية بعدؼ
 3.473 5.700 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 

 الدرجة الكمية
 8.249 35.950 40 تجريبية بعدؼ

دالة إحصائيًا  0.000 8.166
 8.641 20.525 40 ضابطة بعدؼ 0.01عىد 
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 :يتضح هف الجدوؿ السابق أف

قيهة  ت  الهحسوبة أكبر هف قيهة  ت  الجدولية في جهيع الهٍارات والدرجة الكمية 
ذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد (، α=0.01لبلختبار عىد هستوػ داللة ) ٌو

(، بيف هتوسط درجات الهجهوعة التجريبية وهتوسط درجات الهجهوعة α=0.01هستوػ داللة )
وبذلؾ ىرفض الفرضية الصفرية وىقبل الفرضية  ,اختبار حل المسألة اليندسيةالضابطة في 
بيف متوسط  درجات  (α = 0.01)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى البديمة، 

ختبار حل ت طالبات المجموعة الضابطة في اطالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجا
 لصالح المجموعة التجريبية. البعدي المسألة اليندسية

η2ولحساب حجـ التأثير قاهت الباحثة بحساب هربع إيتا  
 ( يوضح ذلؾ:5.5)والجدوؿ    

 لحل المسألة اليندسية " وحجـ التأثير في االختبار الكميd" و " η 2قيمة "ت" و ": (5.5جدوؿ )

 الميارة
حجـ  البعدي االختبارفي  والضابطة بيف المجموعة التجريبية

 dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" التأثير
 كبير 1.150 0.249 5.079 هٍارة تحديد الهعطيات
 هتوسط 0.692 0.107 3.054 هٍاري تحديد الهطموب

رسـ الهسألة وتحديد هٍاري 
 الهعطيات عميٍا

 كبير 0.972 0.191 4.292

 هتوسط 0.707 0.111 3.120 هٍاري وضع خطة حل
 كبير 1.368 0.319 6.043 هٍارة تىفيذ خطة الحل
 كبير 1.455 0.346 6.427 هٍارة التحقق هف صحة الحل
 كبير 1.849 0.461 8.166 الدرجة الكمية

ذا  ،أف حجـ التأثير كاف كبيراً ( 5.5) ( هف الجدوؿ5.4)وبىاًء عمى الجدوؿ الهرجعي  ٌو
 يدؿ عمى أف االستراتيجية أثرت عمى تحصيل الطالبات بشكل كبير جدًا.
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 :وتعزو الباحثة ذلؾ إلى األسباب التالية

في العهمية التعميهية، بحيث  الطالباتالهىظـ الشكمي عمى تعزيز هوقف  استراتيجيةتساعد  ˗
 .فوالتوصل إلى الهعموهة بىفسٍ ،بالهشاركة فتسهح لٍ

حل الهسألة الٍىدسية بصورة  وتشجيعٍا فيدوف ىقد  ،هشاركة كل طالبة بحمولٍا البسيطة ˗
  . دوف تردد او احجاـ ههتعة

 :توصيات الدراسة
استخداـ استراتيجية في ضوء ها أسفرت عىً ىتائج الدراسة الحالية هف أف التدريس ب

الهىظـ الشكمي ٌي أفضل هف الطريقة االعتيادية فيها يتعمق بتىهية التفكير البصرؼ وحل 
 :الهسألة الٍىدسية فإف الباحثة توصي بها يمي

الهىظـ الشكمي في تعميـ الرياضيات هف قبل الهعمهيف  استراتيجيةضرورة استخداـ  .1
ية العمهية الهرجوة والتي تساعد عمى تدوير والهوجٍيف والطمبة لتحقيق األٌداؼ التربو 

 . األفكار داخميًا وفيها بيىٍـ
ئية في تدريس عقد دورات لهعمهي الرياضيات لتدريبٍـ عمى توظيف استراتيجيات بىا .2

الهىظـ  استراتيجيةلبلشتراؾ في إىتاج الوحدات الدراسية باستخداـ  الرياضيات وتشجيعٍـ
 . الشكمي

 .في تقويـ الطمبة شفويًا وكتابياً يجية التحويبلت الٍىدسية كوسيمة االستفادة هف استرات .3

 :مقترحات الدراسة
 :بناءا عمى ما قامت بو الباحثة في الدراسة فإنيا تقترح ما يمي

 تطبيق دراسات حوؿ أثر استخداـ استراتيجية التحويبلت الٍىدسية في تدريس هواد أخرػ. .1
 هختمفة. التحويبلت الٍىدسية عمى هراحل دراسية استراتيجيةتجريب  .2
القياـ بدراسة لهعرفة أثر استراتيجية التحويبلت الٍىدسية في تحصيل الطبلب بطيء التعمـ  .3

 في هادة الرياضيات. 
ا عمى  .4 ىدسة( وأثٌر دراسة أثر استراتيجية الهىظـ الشكمي في الرياضيات ككل )جبر ٌو

 تحصيل الطمبة في الرياضيات.
الهزيد هف البحوث عف استقصاء أثر استراتيجية الهىظـ الشكمي في هتغيرات أخرػ  إجراء .5

 هثل: التفكير الشهولي والتحميمي، واإلبداعي، والذكاء الهتعدد.
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 المراجعالمصادر و 

 القرآف الكريـ. ˗

 أوالا: المراجع العربية.
يـ، أساهة ـ(.  توظيف أسموب حل الهشكبلت في حل الهشكبلت الرياضية 2000) .ابرٌا

 – 137(، 24) 2، ، جاهعة عيف شهسهجمة كمية التربيةالهتضهىة في هقرر الرياضيات. 
182  . 

أثر استخداـ الهدخل البصرؼ في تىهية القدرة عمى حل الهسائل  .ـ(2015). أحهد، ببلؿ
رسالة ). واالتجاي لدػ طبلب الصف العاشر األساسي بغزةالرياضية في الٍىدسة الفراغية 

 الجاهعة االسبلهية، غزة. (هاجستير غير هىشورة

أثر الىطق الرياضي والتدريس ـ(. 2001أغسطس  1) .الكريـ، سحر عبدىعيهة و  أحهد،
بالهدخل البصرؼ في أىهاط التعمـ والتفكير وتىهية القدرة الهكاىية وتحصيل تبلهيذ الصف 

خاهس، التربية العمهية الهؤتهر العمهي الورقة هقدهة إلى . ي االعدادؼ في هادة العموـالثاى
 ، الجهعية الهصرية لمتربية العمهية، كمية التربية، جاهعة عيف شهس.لمهواطىة

( في تىهية الهفاٌيـ PDEODEأثر استخداـ االستراتيجية البىائية ). ـ(2014) .األسهر، آية
التفكير البصرؼ في الرياضيات لدػ طالبات الصف الثاهف األساسي الٍىدسية وهٍارات 

 الجاهعة االسبلهية. غزة. (رسالة هاجستير غير هىشورة) بغزة.

دار  :األردف )د.ط(، .فمسفة التفكير وىظريات في التعمـ والتعميــ(. 2011). األشقر، فارس
راف لمىشر والتوزيع.  ٌز

 :غزة. )د.ط(، التربوؼ  البحث تصهيـ في هقدهة ـ(.1999)د. هحهو  واألستاذ، إحساف األغا،
 األقصى جاهعة

، غزة: 3ط .هقدهة في تصهيـ البحث التربوؼ (. ـ2003). األغا، إحساف، األستاذ، هحهود
 الرىتيسي.

تضهيف التفكير الرياضي في الرياضيات في براهج الرياضيات  ـ(.2008) .بدوؼ، رهضاف
 دار الفكر العربي. :، عهاف1ط  .الهدرسية
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أثر برىاهج تدريبي الستراتيجيات حل الهسألة الٍىدسية في تىهية القدرة  .ـ(2004) .البىا، جبر
 .األردفعمى حل الهسألة الٍىدسية وعمى التفكير الرياضي لدػ طمبة الصف العاشر في 

 الجاهعة االردىية، عهاف.  (رسالة دكتوراي غير هىشورة)

أثر استخداـ التدريس الهىظوهي لوحدة هقترحة في ـ(. 2000أبريل  20-18). التودرؼ، عوض
برهجة الرياضيات لطبلب كمية التربية عمى تىهية التفكير في الرياضيات واالحتفاظ بهٍارات 

الهؤتهر العمهي الثاىي، الدور الهتغير لمهعمـ في هجتهع  ورقة هقدهة إلى البرهجة الهكتسبة،
 . 627-595ص ص جاهعة أسيوط، الغد، كمية التربية، 

أثر توظيف استراتيجية دورة التعمـ فوؽ الهعرفية عمى تىهية  .ـ(2010). سعيد ىجبر، يحي
رسالة ) الهفاٌيـ وهٍارات التفكير البصرؼ في العموـ لدػ طمبة الصف العاشر األساسي.

 الجاهعة االسبلهية، غزة. (هاجستير غير هىشورة

. هىٍجية البحث العمهي هدخل لبىاء الهٍارات البحثية .ـ(2012) .الجبورؼ، حسيف دمحم جواد
 .دار صفاء لمىشر والتوزيع :عهاف)د.ط(، 

دار الفكر لمطباعة  :، عهاف5ط .تعميـ التفكير هفاٌيـ وتطبيقاتـ(. 2011) .جرواف، فتحي
 والىشر.

دار الفكر  األردف: )د.ط(، .قياس وتقييـ قدرات الذكاءات الهتعددة .ـ(2003). حسيف، دمحم
 لمطباعة والىشر والتوزيع. 

القاٌرة: هكتب االىجمو  . )د.ط(،عمـ الىفس التربوؼ  .ـ(2000) .أبو حطب، فؤاد وصادؽ، آهاؿ
 الهصرية.

عهاف: دار الهىاٌج  ،. )د.ط(هفاٌيـ اساسية في العموـ والرياضياتـ(. 2005فتحي. ) ،حهداف
 لمىشر والتوزيع.

فاعمية توظيف هعهل الرياضيات في تىهية هٍارات التفكير ـ(. 2013) .خمف هللا، هروة
رسالة هاجستير غير ) .الٍىدسي والتحصيل لدػ طالبات الصف السابع بهحافظات رفح

 الجاهعة اإلسبلهية، غزة. (هىشورة

الكتب لمىشر  القاٌرة: عالـ )د.ط(، .قصص األطفاؿ وفف روايتٍا. ـ(2006). خمف، أهل
 والتوزيع والطباعة.

 هكتبة دار الحكهة. :القاٌرة . )د.ط(،عهميات تكىولوجيا التعميـ ـ(.2003) .خهيس، دمحم
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أثر توظيف الىهاذج الهحسوسة في تدريس وحدة الكسور عمى تىهية ـ(. 2013) .أبو داف، هريـ
رسالة ). بغزة التحصيل وهٍارات التفكير البصرؼ لدػ طالبات الصف الرابع األساسي

 الجاهعة االسبلهية، غزة. (هاجستير غير هىشورة

ياد همحـ، وتوفيق  :، ترجهة1ط .تعميـ التفكيرـ(. 2001) .دؼ بوىو، إدوارد عادؿ ياسيف، وا 
 دار الرضا لمىشر. :دهشق ،العهرؼ 

أثر استخداـ استراتيجية هقترحة لحل الهسائل الٍىدسية عمى تحصيل  .ـ(2011). دياب، سٍيل
هجمة جاهعة القدس الهفتوحة طبلب الصف الثاهف األساسي واتجاٌاتٍـ ىحو الرياضيات. 

 .146-117، (24)، لؤلبحاث والدراسات

شارؾ( عمى تىهية هٍارات -زاوج-فاعمية استخداـ استراتيجية)فكر ـ(.2015). الديب، ىضاؿ
رسالة ) التفكير البصرؼ والتواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الثاهف األساسي بغزة.

 الجاهعة االسبلهية، غزة. (هاجستير غير هىشورة

فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوىي لئلتقاف في  .ـ(2005يوليو 21-20. )الرباط، بٍيرة شفيق
ورقة هقدهة إلى  .اإلعدادية تىهية هٍارات حل الهشكبلت الٍىدسية لدػ تبلهيذ الهرحمة

الجهعية الهصرية  ،التغيرات العالهية والتربوية وتعميـ الرياضياتالهؤتهر العمهي الخاهس 
 .138-134صص لتربويات الرياضيات، 

فاعمية استراتيجية التهثيل الدقائقي لمهادة في تىهية الهفاٌيـ الكيهيائية  .ـ(2012). رجب، أهل
رسالة ) .في العموـ لدػ طالبات الصف التاسع األساسي بغزةوهٍارات التفكير البصرؼ 
 الجاهعة االسبلهية، غزة. (هاجستير غير هىشورة

فاعمية كتاب تفاعمي هحوسب في تىهية هٍارات التفكير البصرؼ ـ(. 2013) .أبو زايدة، أحهد
 (رسالة هاجستير غير هىشورة). في التكىولوجيا لدؼ طبلب الصف الخاهس األساسي بغزة

 الجاهعة االسبلهية، غزة.

راف، دمحم وهوافي، سعيد أثر استراتيجية هقترحة في حل الهشكبلت عمى تىهية  .ـ(2003). ٌز
هجمة هٍارات حل الهشكبلت الٍىدسية لدة التبلهيذ ذوؼ صعوبات التعمـ في الرياضيات. 

 .95-65(، 2)3، التربية العمهية
 .والتوزيع الشروؽ لمىشر دار :األردف ،1ط .العموـ تدريس أساليب ـ(.2004. )عايش زيتوف،
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 .644-595 ص ص العمهي الخاهس، الجهعية الهصرية لتربويات الرياضيات،
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 ، عهاف: دار الفرقاف.1 ط .هىاٌج الرياضيات وأساليب تدريسٍا(. ـ1999) .أبو سل، دمحم
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 االسبلهية، غزة.

فاعمية تدريس ٌىدسة هزودة ببعض أفكار ٌىدسة الفراكتاؿ  .ـ(2013). شاٌيف، سبلفً
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 دار الهسيرة لمىشر والتوزيع والطباعة.  :، عهاف2ط  .تدريسية
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رسالة هاجستير غير ) الهسألة الرياضية لدػ طالبات الصف الرابع األساسي بهحافظة غزة.

 الجاهعة االسبلهية، غزة. (هىشورة

دار الثقافة لمىشر  عهاف: )د.ط(، .تعميـ التفكير وهٍاراتًـ(، 2009عبد العزيز، سعيد )
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4(3)،29-58 
ورقة ، يـالتقو  إعداد الهعمـ الفمسطيىي لتوظيف االحصاء في عهميات .(ـ2012) .عفاىة، عزو
 اإلسبلهية، غزة.هؤتهر كمية التربية، الجاهعة هقدهة إلى 

عهاف:  ،1 ط .التدريس والتعمـ بالدهاغ ذؼ الجاىبيف .ـ(2009) .عفاىة، عزو والجيش، يوسف
 .والتوزيع لمىشردار الثقافة 
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استراتيجيات تدريس  (.ـ2012). اسهاعيل، هىيرىائمة و  الخزىدار،خالد و  عفاىة، عزو والسر،
 عهاف: دار الثقافة لمىشر والتوزيع. (،1. )طالتعميـ العاـالرياضيات في هراحل 
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اف الٍىدسي لدػ طبلب الصف السابع  .ب(، ـ2001). عفاىة، عزو تىهية هٍارات البٌر
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http://www.erdc-aden.com/drasat/23.pdf 

هكتبة  :القاٌرة )د.ط(، الهتفوقوف والرياضيات  دراسة تطبيقية . .ـ(2000). هحباتأبو عهيرة، 
 الدار العربية لمكتاب.
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 السادة المحكميف الكراـ: (1) ممحق رقـ

 مكاف العمل الرتبة العممية االسـ

 الجاهعة االسبلهية  هىاٌج وطرؽ تدريس الرياضيات أستاذ أ.د. عزو إسهاعيل عفاىة

 الجاهعة االسبلهية هىاٌج وتكىولوجيا التعميـ ال أستاذ د. دمحم أبو شقيرأ.

يـأ.  الجاهعة االسبلهية هىاٌج وطرؽ تدريس الرياضيات أستاذ األسطل حاهد د. إبرٌا

 االقصىجاهعة  رياضياتلهىاٌج وطرؽ تدريس ال استاذ د. خالد السرأ.

يـ د. فرج   أبو شهالةابرٌا
هىاٌج وطرؽ تدريس الرياضيات  أستاذ
 الهساعد

 -كمية هجتهع وتدريب غزة
 وىروااال

 دكتور هىاٌج وطرؽ تدريس رياضيات د. حسف رصرص
 -هحاضر غير هتفرغ 
 جاهعة القدس الهفتوحة

 عبد الكريـ فرج هللاد. 
هىاٌج وطرؽ تدريس الرياضيات  أستاذ
 الهشارؾ

 جاهعة االقصى

 د. هىير اسهاعيل أحهد
اٌج وطرؽ تدريس الرياضيات هى أستاذ
 الهساعد

 جاهعة االقصى

 جاهعة االقصى هىاٌج وطرؽ تدريس رياضيات استاذ د. خالد عبد القادر

 وزارة التربية والتعميـ تربوؼ  هشرؼ دمحم حهدؼ الفرا

 وزارة التربية والتعميـ تربوؼ  هشرؼ هيف شعتا

 وزارة التربية والتعميـ هشرؼ تربوؼ  الحوليعمي 

 هعمهة رياضيات ساهية أحهد
هدرسة بف خمدوف 
 -ب  -االساسية 
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 بطاقة تحكيـ اختبار ميارات التفكير البصري : (2ممحق رقـ )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الهحتـر السيد الدكتور/ األستاذ.......................................................

 ............................... هكاف العهل .............الدرجة العمهية..............

 السبلـ عميكـ ورحهة هللا وبركاتً:

 الموضوع: تحكيـ اختبار التفكير البصري.

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة تكهيمية لمحصوؿ عمى درجة الهاجستير هف قسـ الهىاٌج         
ي بعىواف   أثر استخداـ  وطرؽ تدريس الرياضيات هف كمية التربية بالجاهعة االسبلهية بغزة ٌو

لدؼ طالبات الصف الٍىدسية هية التفكير البصرؼ وحل الهسألة استراتيجية الهىظـ الشكمي في تى
واستمـز ذلؾ اعداد اختبار لهٍارات التفكير البصرؼ الهتضهىة في وحدة  ،بغزة  لتاسع األساسي ا

 التحويبلت الٍىدسية هف كتاب الرياضيات الجزء األوؿ لمصف التاسع األساسي.

 وذلؾ هف حيث: ،لذا ىرجو هف سيادتكـ التكـر بتحكيـ االختبار في ضوء خبرتكـ 

 ىاحية العمهية والمغوية.صياغة عبارات االختبار هف ال 
 .هىاسبة أسئمة االختبار لهستوػ طالبات الصف التاسع األساسي 
 .هىاسبة البدائل لكل فقرة هف فقرات االختبار 
 .هىاسبة هٍارات التفكير البصرؼ الهختارة لوحدة التحويبلت الٍىدسية 
  ؼ.هدػ اىتهاء كل فقرة هف فقرات االختبار لمهٍارة التي تقيس التفكير البصر 
 .ها تروىً هىاسبًا لمحذؼ واإلضافة 

 شاكريف لكـ حسف تعاوىكـ داعيف الهولى أف يجعمً في هيزاف حسىاتكـ.
 الباحثة: والء محفوظ األغا
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 عزيزؼ الطالب:

 ،،،،،،السبلـ عميكـ ورحهة هللا وبركاتً

نمية التفكير تأثر استخداـ استراتيجية المنظـ الشكمي في   إجراء دراسة بعىوافتقـو الباحثة ب
  . بغزةلدي طالبات الصف التاسع األساسي اليندسية  البصري وحل المسألة

 لمحصوؿ عمى درجة الهاجستير في كمية التربية بالجاهعة اإلسبلهية

حيث يٍدؼ ٌذا االختبار الذؼ بيف يديؾ إلى قياس هٍارات التفكير البصرؼ الهتضهىة في 
 الرياضيات لمصف التاسع األساسي....وحدة   التحويبلت الٍىدسية  هف هقرر 

بأىً وضع لمدراسة فقط وال وأىً يؤكد  ،ولذا ترجو هىؾ الباحثة اإلجابة عمى فقرات االختبار
 بدرجاتؾ. عبلقة لً

 وقبل الشروع باإلجابة اقرأ تعميمات االختبار التالية:

 ( دقيقة لئلجابة عف أسئمة ٌذا االختبار.45لديؾ ) 
 وال تبدأ باإلجابة إال إذا طمب هىؾ ذلؾ. ،البدء باإلجابة عميٍا اقرأ األسئمة جيد قبل 
 ( بدائل4( فقرة هف ىوع االختيار هف هتعدد ذو )23يتكوف ٌذا االختبار هف )،  ا احدٌا

 فقط االجابة الصحيحة.
 الصحيحة. حوؿ رهز اإلجابة عميؾ اإلجابة عمى السؤاؿ بوضع دائرة 
 .ال تترؾ أؼ سؤاؿ بدوف إجابة 
 

 ولي التوفيقوهللا 
 
 

 ...............  ......................                     الصف: اسـ الطالب:
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 ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة

 الميارة األولى: 

 هٍارة التعرؼ إلى الشكل وخصائصً

 :الشكل الهقابل يهثل تحويبًل ٌىدسيا ٌو  -1
 االىعكاس ( أ
 االىسحاب  ( ب
 الدوراف   ( ت
 التهدد            ( ث

 

 :الشكل الهقابل يهثل تحويبًل ٌىدسيًا ٌو  -2
 االىعكاس ( أ
 االىسحاب  ( ب
 الدوراف   ( ت
 التهدد          ( ث
 
 :الشكل الهقابل يهثل تحويبًل ٌىدسيًا ٌو -3

 االىعكاس ( أ
 االىسحاب  ( ب
 الدوراف   ( ت
 التهدد            ( ث
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 أحد األشكاؿ التالية يهثل تهدد:-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الشكل الهقابل يهثل-5

 تحويل ٌىدسي يقمب الشكل حوؿ هستقيـ. ( أ
تحويل ٌىدسي يىقل الشكل هف هوقع إلى آخر  ( ب

 دوف تدويري.
تحويل ٌىدسي يحرؾ كل ىقطة في الشكل االصمي  ( ت

 بزاوية هحددة وفي اتجاي هحدد حوؿ ىقطة ثابتة.
ىسبة أحد أطواؿ الصورة إلى تحويل ٌىدسي يكبر الشكل أو يصغري بىسبة هحددة ٌي  ( ث

 الطوؿ الهىاظر لٍا في الشكل االصمي.
 
 

 (ب أ(

 (ث (ت
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 الميارة الثانية: 
 هٍارة تحميل الشكل

 ( باالىعكاس حوؿ الهحور س ٌي.2- ،1صورة الىقطة أ )-6

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 (ب أ(

 (ت
 (ث
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 ( باالىعكاس حوؿ الهحور ص ٌي.2- ،1صورة الىقطة أ )-7
  

  

 

  

 (ب (أ

 (ث (ت
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  وحدات باتجاي هحور السيىات الهوجب ٌي. 3( باىسحاب 1 ،2-)صورة الىقطة أ-8

   ا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ب (أ

 (ت (ث (ت
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عكس اتجاي عقارب الساعة حوؿ  180الىاتجة عف دوراف بزاوية  (2 ،1)صورة الىقطة أ  -9
  ىقطة االصل ٌي.

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (ب (أ

 (ث (ت

ا(

 (ت
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عكس اتجاي عقارب الساعة  90الىاتجة عف دوراف بزاوية  (2 ،1)صورة الىقطة أ -10
  حوؿ ىقطة االصل ٌي.

   

  

 
 
 
 
 
 

 

 (ب (أ

 (ث (ت
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 ٌي. 2( بتهدد هركزي ىقطة االصل وهعاهمً 2 ،1)صورة الىقطة أ -11

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 (ب (أ

 (ث (ت
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 الميارة الثالثة: 

  في الشكل هٍارة ربط العبلقات

 ( ٌو.4 ،1( وىتج عىً الىقطة )4- ،1)االىعكاس الذؼ طبق عمى الىقطة -12

 حوؿ هحور ساىعكاس  ( أ
 اىعكاس حوؿ هحور ص ( ب
 اىعكاس حوؿ الهستقيـ س=ص ( ت
 س=ص–اىعكاس حوؿ الهستقيـ  ( ث

 

 

 الشكل الهقابل لً:    -13
 هحور تهاثل واحد       ( أ
 ثبلث هحاور تهاثل  ( ب
 هحورؼ تهاثل ( ت
 أربع هحاور تهاثل ( ث
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  :يىتج عىً الىقطة (3 ،1)درجة عمى الىقطة  90عىد تطبيق الدوراف بزاوية -14

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (ب (أ

 (ث (ت



031 
 

  :الهثمث الهتساوؼ األضبلع لً-15

 هحور تهاثل واحد ( أ
 ثبلث هحاور تهاثل  ( ب
 هحورؼ تهاثل ( ت
 أربع هحاور تهاثل ( ث
 
 

عمى الشكل الهقابل يعد الدوراف الذؼ طبق -16
 ويً: دوراف بزا

 درجً عكس اتجاي عقارب الساعة 90 ( أ
 الساعةدرجً عكس اتجاي عقارب  180 ( ب
 درجً ىفس اتجاي عقارب الساعة 90 ( ت
 درجً ىفس اتجاي عقارب الساعة 180 ( ث

( ٌو 2،1الىقطة )( الهوضحة في الشكل وىتج عىً 6،3التهدد الذؼ طبق عمى الىقطة )-17
 تهدد هعاهمً:

 1/3 ( أ
 3 ( ب
 1/2 ( ت
 2 ( ث
 

وىتج عىً الىقطة الهوضحة بالشكل الهجاور  (0 ،1-)االىسحاب الذؼ طبق عمى الىقطة  -18
 :ٌو اىسحاب بهقدار

 وحدات باتجاي هحور السيىات الهوجب 3 ( أ
 وحدات باتجاي هحور السيىات السالب 3 ( ب
 وحدات باتجاي هحور الصادات الهوجب 3 ( ت
 وحدات باتجاي هحور الصادات السالب  3 ( ث
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 الميارة الرابعة: 

 هٍارة إدراؾ وتفسير الغهوض

ص( في الشكل الهقابل يهثل قاعدة اىعكاس  -،س)     ص( ،س)التحويل الٍىدسي  -19
 حوؿ.

 الهحور س   ( أ
 الهحور ص    ( ب
 الهستقيـ س=ص    ( ت
 ال شيء هها ذكر ( ث

  

 

 

 ص( في الشكل الهقابل يهثل قاعدة   ،س-)        ص( ،التحويل الٍىدسي)س -20

 اىعكاس حوؿ:

 الهحور س ( أ
 الهحور ص ( ب
 الهستقيـ س=ص ( ت
 ىقطة االصل ( ث
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...... عكس اتجاي عقارب . ص(  قاعدة الدوراف بزاوية- ،س-)ص(          ،س)-21
 الساعة حوؿ ىقطة االصل

 أ(

 
 

 

 

ب(

 

 ت(                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ث(
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س( في الشكل الهقابل يهثل قاعدة الدوراف  ،ص-) ص(       ،س)التحويل الٍىدسي  -22
 .......... عكس اتجاي عقارب الساعة حوؿ ىقطة االصل..بزاوية

 أ(

 
 

 

 

ب(

 

 ت(                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ث(
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الىاتجة عف اىعكاس  (2 ،3)توجد كل هف أهل وهىى وربى وسٍى إحداثيات صورة الىقطة  -23
 حوؿ هحور س. أؼ هىٍف إجابتٍا صحيحة.

 أهل  ( أ

 
 

 ربى  ( ب

هىى ( ت

 
 

 سٍى ( ث
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 اختبار ميارات حل المسائل اليندسية: (3)ممحق رقـ 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ............................... ..............................           الصف. االسـ

 ................................ الهدرسة      ..............................  . الشبعة

 ( دقيقة45) :الزهف

 عزيزؼ الطالب 

 السبلـ عميكـ ورحهة هللا وبركاتً

ي تحديد ) :يٍدؼ ٌذا االختبار الذؼ بيف يديؾ إلى قياس هٍارات حل الهسائل الٍىدسية لديؾ ٌو
التحقق هف  ،تىفيذ خطة الحل ،وضع خطة الحل ،رسـ الهسألة ،تحديد الهطموب ،الهعطيات
 (. صحة الحل

 ،ٍا ترجو هىؾ قراءة تعميهات االختبار بكل عىاية ودقةفإى ،والباحثة تشكر وتثهف حسف تعاوىؾ
ىها لغرض البحث العمهي بها يعود  ،عمها بأف ٌذا االختبار ليس لً عبلقة بالدرجات الهدرسية وا 

 بالىفع عميؾ وعمى زهبلئؾ.

 ( سؤاؿ.11يتكوف االختبار هف ) 
 .قراءة األسئمة جيدا قبل اإلجابة 
  اإلجابة.فٍـ السؤاؿ جيدا لكي تسٍل عميؾ 
 .قراءة البياىات الهعطاة بدقة 
 .اإلجابة عف الهطموب كها في السؤاؿ فقط 
 .ال تترؾ أؼ سؤاؿ دوف إجابة 
 .تأكد هف كتابة اسهؾ وشعبة صفؾ وهدرستؾ أعمى الصفحة 

 

 شاكريف حسف تعاوىكـ
 الباحثة
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 درجات( 9) أوالا: ميارة تحديد المعطيات

 ،2-)ب  ،(6 ،1-)أ ب ج باالىعكاس في هحور الصادات حيث أ  ارسـ صورة الهثمث (1
 (. 3 ،8-)ج  ،(2
  حدد الهعطيات في الهسألة 

......................................................................................... 
باالىعكاس  (. 4 ،4)ج  ،(2 ،5)ب  ،(1 ،1)جد صورة الهثمث أ ب ج الذؼ رؤوسً أ  (2

 . وحدات باتجاي هحور السيىات الهوجب 4حوؿ هحور الصادات ثـ اىسحاب 
  حدد الهعطيات في الهسألة 

......................................................................................... 
  :اآلتية أوجد صورة أ ب ىتيجة التهدد في الحاالت (. 8 ،2)ب  ،(2 ،4)إذا كاف أ  (3
  3/4وهعاهمً  (0 ،0)تهدد هركزي ـ . 
  حدد الهعطيات في الهسألة 

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

 درجات( 5ثانيا: ميارة تحديد المطموب )

وحدات باتجاي هحور الصادات  5تحت تأثير اىسحاب  (5- ،2-)أوجد صورة الىقطة  (4
  . الهوجب

  حدد الهطموب هف ٌذي الهسألة 
......................................................................................... 

 (. 8 ،6)د      ،(5 ،8)ج  ،(1- ،5)ب  ،(3 ،2)ارسـ الشكل الرباعي أ ب ج د حيث أ  (5
 د صورة الشكل أ ب ج د باالىعكاس في هحور الصادات ثـ أج

  حدد الهطموب هف ٌذي الهسألة 
......................................................................................... 
ثـ أرسـ الهثمث َأ بَ  َج   ،(2 ،1-)ج  ،(3 ،4)ب  ،(0 ،4)ارسـ الهثمث أ ب ج حيث أ  (6

وحدات  4ثـ  ،وحدات باتجاي هحور السيىات السالب 3والذؼ ٌو اىسحاب الهثمث أ ب ج 
 باتجاي هحور الصادات السالب.

  حدد الهطموب هف ٌذي الهسألة 
.......................................................................................... 
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 درجات( 8ميارة رسـ المسألة اليندسية ) :ثالثاا 

ثـ ارسـ الهثمث أَ   . ىقطة األصلو  ،(3 ،4)ب  ،(1 ،4)الذؼ فيً أ ارسـ الهثمث أ ب و  (7
درجة عكس عقارب الساعة حوؿ  90عىد دوراىً بزاوية َب َوالذؼ ٌو صورة الهثمث أ ب و 

 . الىقطة و
 ارسـ الهسألة هوضحًا الهعطيات عميٍا 

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

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

حوؿ هحور  (1 ،2)ج  ،(4 ،5)ب  ،(3 ،7)أجد اىعكاس الهثمث أ ب ج الذؼ رؤوسً أ  (8
 . 2االىعكاس ص = 

 ارسـ الهسألة هوضحًا الهعطيات عميٍا 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 درجات( 4)ميارة وضع خطة حل  :رابعاا 

 :في الهستوػ الديكارتي (9

ثـ بهقدار  ،وحدات باتجاي هحور السيىات السالب 4باىسحاب بهقدار  (1 ،2)أجد صورة الىقطة 
 وحدتيف باتجاي هحور الصادات الهوجب

 ها الخطة الهىاسبة لحل الهسألة 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

 درجات( 8) :ميارة تنفيذ خطة الحل :خامساا 
 أوجد صورة أ ب ىتيجة التهدد في الحاالت اآلتية: (. 8 ،2)ب  ،(2 ،4)إذا كاىت أ  (10

  4/  3وهعاهمً  (0 ،0)تهدد هركزي ـ  
  2/  1 –وهعاهمً  (0 ،0)تهدد هركزي ـ  
  2وهعاهمً  (0 ،0)تهدد هركزي ـ  
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 :ىفذ خطة الحل 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 درجو( 16ميارة التحقق مف صحة الحل ) :سادساا 

  :ثـ ،(3 ،0)ج  ،(3 ،4)ب  ،(0 ،4)ارسـ الهثمث أ ب ج حيث أ  (11
  جد صورة الهثمث باالىعكاس حوؿ هحور الصادات 
  وحدات  4ثـ  ،وحدات باتجاي هحور السيىات السالب 3جد صورة الهثمث باالىسحاب

 باتجاي هحور الصادات السالب
  درجة عكس عقارب الساعة حوؿ الىقطة و 90جد صورة الهثمث عىد دوراىً بزاوية . 
 حدد هعطيات الهسألة ........................................................... 
 حدد الهطموب هف الهسألة ....................................................... 
  ضع خطة هىاسبة لحل الهسألة 

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

.................................................................................. 
  ىفذ خطة الحل 

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

 تحقق هف صحة الحل 
..................................................................................

..................................................................................
.................................................................................. 
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 المعمـدليل : (4) ممحق رقـ

 مقدمة:

 عزيزؼ هعمـ الرياضيات:

الذؼ يمعبً الهعمـ في سبيل ىجاح وتقدـ العهمية التربوية بشكل عاـ  بالرغـ هف الدور الكبير
إال أىً يحتاج إلى كثير هف العواهل واألدوات الهساعدة لً  ،والتعميهية عمى وجً الخصوص
 لمقياـ بذلؾ عمى الوجً األكهل.

إلى  ويعد دليل الهعمـ هف ضهف األدوات الهٍهة التي تساعد في ترجهة الهحتوػ الرياضي وىقمً
وهف ٌذا الهىطمق يىبغي أف يتوفر بيف يدؼ الهعمـ أثىاء القياـ بدوري  ،الواقع في الصف الدراسي

 في عهمية التعميـ بحيث يوظفً في توجيً عهمً داخل الصف.

وقد قاهت الباحثة بإعداد ٌذا الدليل ليعطيؾ تصور واضح عف طبيعة العهل الحالي الذؼ 
بلت الٍىدسية  الهقررة عمى طالبات الصف التاسع يتضهف صياغة   دروس وحدة التحوي

الدليل عمى ويشهل ٌذا  ،الفصل الدراسي األوؿ( طبقًا ال استراتيجية الهىظـ الشكمي)األساسي 
هية الدليل ىبذة هختصرة عف استراتيجية الهىظـ  ،األٌداؼ العاهة لموحدة ،الهكوىات التالية: ٌأ

هحتوػ الوحدة الدراسية التي تـ تدريسٍا باستخداـ ٌذي االستراتيجية والخطة الزهىية  ،الشكمي
 إعداد دروس الوحدة الهختارة باستراتيجية الهىظـ الشكمي. ،لتدريس كل هوضوع

 :أىداؼ دليل المعمـ ليذه الوحدة

 .تعرؼ الطالبات عمى بعض أىواع التحويبلت الٍىدسية وخواصٍا 
  القدرة عمى كيفية توظيف التحويبلت الٍىدسية في تحديد صور إكساب الطالبات

 األشكاؿ.
 .إكساب الطالبات القدرة عمى إيجاد صور األشكاؿ الٍىدسية بطرؽ أخرػ 
 .زيادة قدرة الطالبات عمى الرسـ بدقة 
 إكساب الطالبات الهزيد هف الهفاٌيـ الهرتبطة بالتحويبلت الٍىدسية 

 :نظـ الشكمينبذة مختصرة عف استراتيجية الم

 ،إذ تساعد الطمبة عمى فٍـ ،تعد ٌذي االستراتيجية هف أدوات التعمـ الهتوافقة هع الدهاغ
واكتشاؼ  ،وتركيب أفكار هعقدة. كها تهكىٍـ في اىتقاء األفكار الٍاهة والتفاصيل ،وتمخيص

خطي إضافة إلى اىٍا تعزز التفكير غير ال . والعبلقات غير الواضحة ،الهعموهات الهفقودة
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يصف / يظٍر العبلقة بيف  هساعد بصرؼ  :والهىظهات الشكمية ٌي عبارة عف . والتمخيص
ر إلى الهىظهات البياىية كخرائط وأحياىًا يشا ،واألفكار ذات العبلقة بهٍهة التعمـ ،الحقائق

ورسوهات  ،والهىظهات الهتقدهة ،والهىظهات الهعرفية ،وخرائط القصة ،الهعرفة وخرائط الهفٍوـ
أو هجهوعة هف الكمهات  ،خارطة :وبطريقة إجرائية يهكف تعريف الهىظـ الشكمي بأىً ،الهفٍوـ
بغية قياـ الطمبة / الهتعمـ بهمئٍا  ،تتضهف هىاطق فارغة ،تكوف عمى ورقة واحدة ،في العادة

آلخر وبعض الهىظهات الشكمية خاصة وهحددة وبعضٍا ا . باألفكار أو الهعموهات ذات العبلقة
رؤية الهعموهات بشكل  يهكف استخداهً في عدة هوضوعات وهف فوائدٌا أىٍا تهىح الطمبة

  صريح.
 أىمية استخداـ المنظـ الشكمي

 :بالنسبة لممتعمـ تساعده عمى :أوالا 

ا عمى الىحو  تتعدد فوائد وايجابيات توظيف الهىظهات الشكمية بالىسبة لمهتعمـ ويهكف إيجاٌز
 :التالي

 البحث عف العبلقات بيف الهفاٌيـ واألفكار  ˗
وذلؾ هف خبلؿ عهميتي  ،البحث بيف أوجً الشبً واالختبلؼ بيف الهفاٌيـ واألفكار ˗

 . والمتيف تعداف هف هٍارات التفكير الهٍهة ،الهقارىة والهقابمة
 . بىيتً الهعرفيةبالهعموهات السابقة الهوجودة في ربط الهعموهات الجديدة  ˗
ا عف الهعموهات الهتشابٍةربط الهعمو  ˗  . هات الجديدة وتهييٌز
 . الفصل بيف الهعموهات الٍاهة والهعموهات الٍاهشية ˗
 . وهصىفًا وهرتبًا لمهعموهات التي يتعاهل هعٍا ،جعل الهتعمـ هستهعًا فعاالً  ˗
 . جعل الطالب هتعمهًا ىشطًا يساٌـ في عهمية تعمهً ˗
والتعمـ  ،حل الهشكبلت :التعمـ هف هثلتطبيق هٍارات التفكير الٍاهة في عهمية  ˗

 . والتفكير اإلبداعي ،واتخاذ القرار ،التعاوىي
 والفئات الخاصة  ،(القراءة والكتابة)تعميـ الطمبة الذيف يعاىوف هف صعوبات التعمـ  ˗
 :بالنسبة لممعمـ تساعده عمى :ثانياا 

دافً في الغرفة  تمعب الهىظهات الشكمية / البياىية دورًا ٌاهًا في هساعدة الهعمـ في تحقيق ٌأ
 :ىسوؽ فيها يمي بعضًا هىٍا ،الصفية

 أـ سىة دراسية. ،أـ فصل دراسي’ أـ وحدة ’ التخطيط لمتدريس سواء لدرس  ˗



040 
 

 أو في ىٍايتً. ،أو في أثىاء شرح الدرس ،وقد ىستخدـ قبل الدرس ،التدريس ˗
ـ ˗ رشادٌـ إلى طريقة تىظيـ أفكاٌر  . تركيز اىتباي الهتعمهيف وا 
 . تحديد هدػ االتساع والعهق الذؼ يجب أف تكوف عميً الدروس ˗
 والوسائل الهساعدة في التعمـ. ،اختيار األىشطة الهبلئهة ˗
 . تقويـ هدػ تعرؼ وتفٍـ الطمبة لمتركيب البىائي لمهادة الدراسية ˗
 . كشف التصورات الخاطئة لدػ الطمبة والعهل عمى تصحيحٍا ˗
 . الهبلحظة عىد الطالب توجيً قراءة الىص أو االستهاع أو ˗
 . تىظيـ اإلجابة عف األسئمة أو الكتابة أو األلقاء الشفوؼ عىد الطالب ˗

 :خطوات استخداـ ىذه االستراتيجية

ي كها يمي .1   :عرض الهىظـ الشكمي: وتتألف ٌذي الخطوات هف ثبلثة أىشطة ٌو
 توضيح الٍدؼ هف الدرس ˗
يزة لً وا عطاء الصور البصرية تقديـ الهىظـ الشكمي ويشهل ذلؾ تحديد السهات اله ˗

وتقديـ سياقات هتعددة يعهل فيٍا وعرض فئات التصىيف هف  ،واألهثمة التوضيحية عميً
 خبللً.

 إثارة الوعي بالهعموهات والخبرات السابقة الهرتبطة بالهوضوع والتي تتوافر لدػ الهتعمـ  ˗
مهادة العمهية يستطيع الهتعمـ ويتـ ذلؾ هف خبلؿ ترتيب وتتابع هعيف ل :االىتباي لهادة الهتعمـ .2

 . وجعل تىظيـ الهادة واضحًا لً ،أف يدركً ويحافع عمى اىتباًٌ إزاء هادة الهتعمـ
ويتضهف ذلؾ استخداـ هبادغ التوفيق التكاهمي التي تعىي أف  :تقوية التىظيـ الهعرفي .3

ـ الىشط األفكار الجديدة يتـ إدهاجٍا عمى ىحو هتسق في هحتوػ سبق تعمهً وتدعيـ التعم
 ،وتىهية هٍارات التفكير الىاقد لديً ليحكـ عمى هاجة الهتعمـ ،واإليجابي هف جاىب الهتعمـ

دراكً لٍا.  وا 

 فكرة عامة عمى ميارات حل المسائل اليندسية المراد تنميتيا

تعرؼ هٍارات حل الهسائل الٍىدسية بأىٍا: هجهوعة هف االجراءات الهىظهة التي يىفذٌا 
تقاف عىد قياهٍـ بحل هسألة ٌىدسية يتعرضوف طبلب الصف  التاسع األساسي بدقة وسرعة وا 

ذا يتطمب هىٍـ القياـ بهجهوعة هف الخطوات تتهثل في تحديد الهعطيات والهطموب في  ،لٍا ٌو
ثـ استرجاع ها تـ تعمهً سابقًا    ،الهسألة وثـ رسـ شكل ٌىدسي يعبر عف هعطيات الهسألة

بها يسٍـ في الوصوؿ إلى الحل الصحيح لمهسألة  ،هسألةلوضع خطة هىاسبة لحل ال
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وفيها يمي قائهة بهٍارات حل الهسألة الٍىدسية الهأهوؿ تىهيتٍا لدػ طبلب الصف  ،الٍىدسية
ي:  التاسع األساسي ٌو

 هرسوهة(-لفظية)تحديد الهعطيات هف الهسألة الٍىدسية  ˗
 تحديد الهطموب. ˗
 ميٍا.رسـ الهسألة وتحديد الهعطيات الهطموب ع ˗
 وضع خطة لحل الهسألة. ˗
 تىفيذ خطة الحل. ˗
 التحقق هف صحة الحل. ˗

محتوى الوحدة الدراسية التي سيتـ تدريسيا باستخداـ ىذه االستراتيجية والخطة الزمنية 
 الالزمة لتعميميا:

الجدوؿ الزهىي لتدريس هوضوعات وحدة التحويبلت الٍىدسية عمى طالبات الصف التاسع 
ي تحتوؼ عمى الدروس التالية:األساسي في الفصل ا  لدراسي األوؿ ٌو

 

  

 عدد الحصص الصفحة المواضيع المتضمنة اسـ الدرس

 االىعكاس

 3 38-36 االىعكاس

1 

1 

1 

 41-39 االىعكاس في هحور السيىات

 41-39 االىعكاس في هحور السيىات

 42-41 حالة خاصة لبلىعكاس

 2 46-44 الدوراف الدوراف

 2 48-47 االىسحاب االىسحاب

 2 51-49 التهدد التهدد
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 إعداد دروس الوحدة المختارة باستراتيجية المنظـ الشكمي

 :الدرس األوؿ

  6عدد الحصص: (االنعكاس)موضوع الدرس: 
 : التعرؼ إلى هفٍـو االىعكاس وخواصً.اليدؼ العاـ مف الدرس
بعد االىتٍاء هف الدرس يتعيف عمى الهتعمـ أف يكوف قادرًا عمى ها  األىداؼ السموكية لمدرس:

 :يمي

 تعرؼ الطالبة هفٍـو االىعكاس. (1
 ترسـ الطالبة صور األشكاؿ الٍىدسية باالىعكاس حوؿ هحور االىعكاس. (2
 تعدد الطالبة خواص االىعكاس. (3
في توظف الطالبة االىعكاس كتحويل ٌىدسي إليجاد صورة شكل ٌىدسي باالىعكاس  (4

 هحور السيىات.
 تستىتج الطالبة قاعدة اىعكاس ىقطة في هحور السيىات. (5
االىعكاس كتحويل ٌىدسي إليجاد صورة شكل ٌىدسي باالىعكاس في  توظف الطالبة (6

 هحور الصادات.
 تستىتج الطالبة قاعدة اىعكاس ىقطة في هحور الصادات. (7
 تحدد الطالبة هحاور التهاثل لمشكل الٍىدسي. (8
 هحاور التهاثل لمشكل الٍىدسي.ترسـ الطالبة  (9
 تعدد الطالبة هحاور التهاثل لبعض األشكاؿ الٍىدسية. (10

 البنود االختبارية:
 . عمى الهستوػ الديكارتي( 3- ،2-) (3- ،7)( 5،6-) (2،4) حددؼ هوقع الىقاط (1
  .الهستقيهاف الهتعاهداف ٌها هستقيهاف هتقاطعاف يحدداف أربع زوايا (2

 كراسة التدريبات –بطاقات صفية  –الكتاب الهدرسي الوسائل التعميمية: 
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 التقويـ ءات واألنشطة التعميمية التعمميةاإلجرا األىداؼ السموكية

تتعرؼ الطالبة 
 .االىعكاس

تىاقش الهعمهة هع  عرض المنظـ الشكمي: .1
حوؿ اىعكاس األشياء هف حولىا الطالبات 

ف الواقع لتقريب وتعرض عدة صور ه
صور األشجار عمى وتوضيح الهفٍوـ هثل 

صورىا عىدها ىقف أهاـ الهرآة              ،بحيرة
تطمب الهعمهة هف الطالبات صياغة هفٍـو     

 . االىعكاس كتحويل الٍىدسي
 

هبلحظة هدػ 
هشاركة الطالبات 

 عمٍـ.وتفا
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 التقويـ التعمميةاإلجراءات واألنشطة التعميمية  األىداؼ السموكية

ترسـ الطالبة صور 
األشكاؿ الٍىدسية 
باالىعكاس حوؿ 
 هحور االىعكاس.
 

 تقـو الهعمهة بكتابة الهفٍوـ عمى السبورة.   
: وتوضيح لمطالبات أف االنتباه لمادة التعمـ

القطعة الهستقيهة الواصمة بيف الىقطة 
 وصورتٍا عهودية عمى هحور االىعكاس.

لٍها ىفس البعد عف  واف الىقطة وصورتٍا
 هحور االىعكاس.

ربط الدرس  :تقويـ التنظيـ المعرفي .2
 بصور هف حياة الطالب

 37صفحة  2 ،1هىاقشة هثاؿ  :(1)مثاؿ 
 هع الطالبات 
  :التقويـ الصفي

تحل الطالبات هسائل البطاقة الصفية رقـ 
(1)  

 التقويـ الختامي:

 38ص  2حل سؤاؿ 

  :ىشاط بيتي

تحل الطالبات في كراسة التدريبات الهسائل 
 38( صفحة 4 ،3 ،1)رقـ 

هبلحظة حل االىشطة 
هف قبل التبلهيذ 
 وهتابعتٍـ.
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 (1)بطاقة صفية 

  :التاسع                                   االسـ :الصف

 أجب عف األسئمة اآلتية:.

 اىعكاس الىقطة أ حوؿ   ؿ  أؼ األشكاؿ التالية تبيف  (1
 

 

 

 (3الشكل )               (2الشكل )               (1الشكل ) 

 
 :أماـ العبارة الخطأ (و ) ,أماـ العبارة الصحيحة ()ضع 

 .االىعكاس يحافع عمى االستقاهة و البيىية و قياس الزوايا (  ) - أ

  

 ل

 أ

 أ  

 ل

 أ

 أ  

 ل

 أ

 أ  
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 االىعكاس في هحور السيىات                1:الحصصعدد 

اإلجراءات واألىشطة التعميهية  األٌداؼ السموكية
 التعمهية

 التقويـ      

 

ترسـ الطالبات صورة 
الىقطة باالىعكاس في هحور 

 السيىات

 

 

 

 

 
 

تقوـ عرض المنظـ الشكمي:  .1
الهعمهة بعرض هجهوعة هف 
الصور عف االىعكاس في هحور 

 . السيىات
توضيح  :االنتباه لمادة التعمـ .2

لمطالبات أف صورة الىقطة    
باالىعكاس في هحور  (ص ،س)

- ،السيىات ٌي الىقطة  )س
 .(ص
: ويتـ ذلؾ تقوية التنظيـ المعرفي .3

 بربط الدرس بالحياة

ارسهي الهثمث أ ب ج حيث أ مثاؿ/ 
 (. 1 ،2)ج  ،(2 ،1) ب ،(3 ،2)

اوجدؼ صورة الهثمث أ ب ج 
 باالىعكاس في هحور السيىات

 التقويـ الختامي:

 ،3)ب  ،(3 ،2)الهثمث أ ب ج فيً أ 
أوجدؼ صورة  (2- ،5)ج  ،(2-

رؤوس الهثمث باالىعكاس في هحور 
 السيىات

 نشاط بيتي: 

 في الكتاب الهدرسي  41صفحة  1س 

االىعكاس يحافع عمى 
قياس االستقاهة والبيىية و 

 )صح/خطأ(. الزوايا.

هشاركة  /هبلحظة
الطالبات وهدػ دقة الرسـ 
 وهتابعة صحة الىتائج
 
 
 
 



051 
 

 
 االىعكاس في هحور الصادات.     1عدد الحصص: 

اإلجراءات واألىشطة التعميهية  األٌداؼ السموكية
 التعمهية

 التقويـ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تقـو عرض المنظـ الشكمي:  .1
الهعمهة بعرض هجهوعة هف 
الصور عف االىعكاس في 

 . هحور الصادات
توضيح  :االنتباه لمادة التعمـ .2

لمطالبات أف صورة الىقطة 
ص( باالىعكاس في  ،س)

هحور الصادات ٌي الىقطة 
 .(ص ،س-)
: ويتـ تقوية التنظيـ المعرفي .3

هبلحظة هشاركة الطالبات 
الرسـ وهتابعة وهدػ دقة 
 صحة الىتائج

 

( 4،2)صورة الىقطة 
باالىعكاس حوؿ هحور 
 الصادات ٌي.........
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اإلجراءات واألىشطة التعميهية  األٌداؼ السموكية
 التعمهية

 التقويـ

تستىتج الطالبة قاعدة 
اىعكاس ىقطة في 
 هحور الصادات.

 
 

 ذلؾ بربط الدرس بالحياة
ارسهي الهثمث أ ب ج حيث مثاؿ/ 
 (. 1 ،2)ج  ،(2 ،1)ب،(3 ،2)أ 

اوجدؼ صورة الهثمث أ ب ج 
 باالىعكاس في هحور الصادات

 التقويـ الختامي:

ب  ،(3 ،2)الهثمث أ ب ج فيً أ 
أوجدؼ  (2- ،5)ج  ،(2- ،3)

صورة رؤوس الهثمث باالىعكاس 
 في هحور الصادات
 نشاط بيتي: 

في الكتاب  41صفحة  2س 
 الهدرسي

 
 

 

 

 

 

 

عدد 
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  حالة خاصة لبلىعكاس )هحور التهاثل(                     1الحصص: 

ءات واألىشطة التعميهة اإلجرا األٌداؼ السموكية
 والتعمهية

 التقويـ

ترسـ الطالبة هحور 
األشكاؿ  االىعكاس لبعض

 الٍىدسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعدد الطالب هحاور التهاثل 
 لبعض األشكاؿ الٍىدسية

تقوـ الهعمهة بهراجعة هفٍـو 
 االىعكاس وخواصً 

  :عرض الهىظـ الشكمي .1
بداية تقـو الهعمهة بعرض 
لهجهوعة هف الصور تتهثل 
في األشكاؿ الٍىدسية 

ثـ طرح بعض  ،الهتهاثمة
األسئمة التهٍيدية لمطالبات 
ثـ  ،حوؿ هجهوعة األشكاؿ

شرح هحور التهاثل هف خبلؿ 
 . أهثمة وصور

توضيح  :االنتباه لمادة التعمـ .2
لمطالبات أف هحور التهاثل 
ٌو الذؼ يقسـ الشكل إلى 

 قسهيف هتساوييف.
: ويتـ تقوية التنظيـ المعرفي .3

 ذلؾ بربط الدرس بالحياة
 ىشاط صفي :الصفيالتقويـ 

 التقويـ الختامي:

سؤاؿ  42تدريب صفي صفحة 
1، 2 

 43صفحة  5: س نشاط بيتي

عدد هحاور التهاثل 
 لمهستطيل.......

 

هبلحظة هدػ هشاركة 
 الطبلب ودقة االجابات.
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 نشاط صفي

 أؼ الهستقيهات يعتبر هحور تهاثل في األشكاؿ التالية (1

   

 

 

 

 :ارسـ هحور تهاثل لكل شكل هف األشكاؿ التالية إف وجد (2

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 0ل

 7ل

 1ل

 4ل 1ل

 5ل ×

 6ل
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 :الدرس الثاني

 

 2الدوراف        عدد الحصص: موضوع الدرس:
 التعرؼ إلى هفٍـو الدوراف كتحويل ٌىدسي. اليدؼ العاـ مف الدرس:
 األىداؼ السموكية لمدرس:

  الدوراف.تعرؼ الطالبة 
  خواص الدوراف.تعدد الطالبة 
 .توظف الطالبة الدوراف كتحويل ٌىدسي إليجاد صورة ىقطة أو شكل ٌىدسي 
 :الهتطمب السابق 

 ..................... هتى يتطابق الهثمثاف ˗
 :الوسائط التعميهية 

 جٍاز الحاسوب. ˗
 الكتاب الهدرسي. ˗

 
 
 

 

 

  



056 
 

 التقويـ ءات واألىشطة التعميهة والتعمهيةاإلجرا األٌداؼ السموكية

 تعرؼ الطالبة الدوراف

 

 

 

ترسـ الطالبة الشكل بعد 
درجة  90دوراىً بزاوية 

عكس اتجاي عقارب 
 الساعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تقـو عرض المنظـ الشكمي .1
هجهوعة هف  الهعمهة بعرض

الصور واألشكاؿ الٍىدسية التي 
تهثل الدوراف حوؿ ىقطة االصل 

 درجة. 90وبزاوية 
الهىاقشة هع  :االنتباه لمادة التعمـ .2

الطالبات ىستىتج أف الدوراف ٌو: 
تحريؾ شكل بزاوية  ،تحويل ٌىدسي
 ،ٌي هقدار ٌذا الدوراف()هعيىة

 ،حوؿ ىقطة ثابتة )هركز الدوراف(
هع أو ضد عقارب )باتجاي هعيف 
 الساعة(.

تستىتج الهعمهة هع الطالبات أف صورة 
بالدوراف الذؼ هركزي  (ص ،س)الىقطة 

في  ،درجة 90ىقطة االصل وبزاوية 
اتجاي عكس عقارب الساعة ٌي       

 .(س ،ص-)
: ويتـ ذلؾ تقوية التنظيـ المعرفي .3

 بربط الدرس بالحياة

 ،2)الهثمث أ ب ج فيً       أ  :مثاؿ
 (. 2- ،4)ج  ،(2- ،3)ب  ،(3

أوجدؼ صورة رؤوسً بالدوراف باتجاي 
 90عكس عقارب الساعة. وبزاوية 

 درجة.
 46أ صفحة  2/ سالتقويـ الختامي

 عرفي الدورافو

 

 

 

هبلحظة هدػ هشاركة 
 الطالبات ودقة االجابات
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 التقويـ ءات واألىشطة التعميهة والتعمهيةاإلجرا األٌداؼ السموكية

 

 

 

 

 األٌداؼ السموكية

 في الكتاب الهدرسي.

 46أ صفحة  3/ سنشاط بيتي

 

 ءات واألىشطة التعميهية التعمهيةاالجرا

 

 

 

 

 التقويـ

ترسـ الطالبة صورة 
الشكل تحت تأثير دوراف 
هركزي ىقطة األصل 

 درجة. 180بزاوية 

 هىاقشة الطالبات في الىشاط البيتي 

هف الكتاب  45صفحة  2حل هثاؿ 
 الهدرسي هع الطالبات.

 
ثـ استىتج هع الطالبات أف صورة 

تحت تأثير دوراف  (ص ،س)الىقطة 
درجة  180حوؿ ىقطة األصل بزاوية 

 .(ص - ،س -)ٌي الىقطة 

: يسهى الدوراف حوؿ ىقطة مالحظة
درجة ٌو اىعكاسًا في تمؾ  180بهقدار 
 الىقطة.

 46ص 2حل س  :التقويـ الختامي
 . هف تهاريف وهسائل

هف الكتاب  46ص  4يتي: سىشاط ب
 الهدرسي.

الشكل األصمي وصورتً 
 ........ الدوراف في عهمية
 

العىاصر األساسية لعهمية 
الدوراف 
 .......،......،ٌي:.....
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 الدرس الثالث

 2عدد الحصص:االىسحاب                  موضوع الدرس:
 التعرؼ إلى هفٍـو االىسحاب كتحويل ٌىدسي. اليدؼ العاـ مف الدرس:
 األىداؼ السموكية لمدرس:

  االىسحاب.تعرؼ الطالبة 
 .تعدد الطالبة خواص االىسحاب 
 .توظف الطالبة االىسحاب كتحويل ٌىدسي إليجاد صورة ىقطة أو شكل ٌىدسي 

 المتطمب السابق:

  عف ىقطة األصل عمى الهستوػ الديكارتي ٌو( 2،4)بعد الىقطة ............... 
 ( 2،5جدؼ الهسافة بيف الىقطتيف)، (3-،4.) 

 الوسائط التعميمية:

  الحاسوب.جٍاز 
 .الكتاب الهدرسي 
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 التقويـ ءات واألىشطة التعميهة والتعمهيةاإلجرا األٌداؼ السموكية

تعرؼ الطالبة 
 االىسحاب.

تقـو الهعمهة  عرض المنظـ الشكمي: .1
هجهوعة هف الصور بعرض 

واألشكاؿ الٍىدسية التي تهثل 
 االىسحاب  

تقوـ الهعمهة بتوضيح هفٍوـ االىسحاب 
ىطمب هف إحدػ  ٌىدسي:كتحويل 

ثـ ىطمب  ،الطالبات الوقوؼ أهاـ السبورة
 ،هىٍا االىسحاب لمخمف خهس خطوات
توضح الهعمهة أف الطالبة قاهت بتغيير 
 (هكاىٍا )أؼ باىسحاب هف هكاىً وقوفٍا

و  ،خطوات 5هسافة  وباتجاي هعيف ٌو
ثـ ىطمب هىٍا االتجاي ىحو  ،لمخمف
 ،هسافة خطوتيف ،اليهيف

ف عدة طالبات بتغيير ثـ ىطمب ه
وىطمب هف الطالبات تحديد  ،أهاكىٍف

 هسافة واتجاي االىسحاب لٍف.
 االىتباي 

 االنتباه لمادة التعمـ: .2

تطمب الهعمهة هف الطالبات صياغة 
 . هفٍوـ لبلىسحاب بمغتٍـ الخاصة
تقوـ الهعمهة بكتابة هفٍوـ االىسحاب 
عمى السبورة: ٌو تحويل ٌىدسي يقـو 

ؿ الٍىدسية باتجاي هعيف بتحريؾ األشكا
دوف إحداث تغيير في  ،وهسافة هعيىة

 الشكل أو القياس أو الوضع أو الزوايا.

 ها ٌو االىسحابو
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 التقويـ ءات واألىشطة التعميهة والتعمهيةاإلجرا األٌداؼ السموكية

 
توظف الطالبة 
االىسحاب كتحويل 
ٌىدسي إليجاد صورة 
 ىقطة أو شكل ٌىدسي.

ربط الدرس  تقوية التنظيـ المعرفي: .3
 بالحياة

تقوـ الهعمهة بهىاقشة الطالبات في 
في خوارزهية  47صفحة هثاؿ 
 الحل.

 .47تدريب صفي  ص

تعدد الطالبة خواص 
 االىسحاب.

و هف ثـ استىتاج خواص االىسحاب هف 
خبلؿ التىفيذ وكتابتً بالهكاف الهخصص 
 لً في الىشاط.

 

تقـو الهعمهة بإجهاؿ الخواص هع 
ي:  الطالبات ٌو

 االىسحاب يحافع عمى األطواؿ.-

 االىسحاب يحافع عمى الزوايا.-
 .االىسحاب يحافع عمى الشكل-

 ،تقوـ الهعمهة بهتابعة تىفيذ الطالبات
 وتقديـ التغذية الراجعة لٍف.

في عهمية االىسحاب 
يكوف الشكبلف 
هتطابقافو صح / 

 خطأ.
  

االىسحاب يحافع عمى 
 األطواؿو صح / خطأ.

 

االىسحاب يحافع عمى  
 الزواياو صح / خطأ.

 

سحاب يحافع عمى االى
 خطأ.الشكلو صح / 
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 النشاط البيتي
 .48ص ،4س ،2س
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 الدرس الرابع

 2عدد الحصص:       التهدد      موضوع الدرس:
 التعرؼ إلى هفٍـو التهدد كتحويل ٌىدسي. اليدؼ العاـ مف الدرس:
 األىداؼ السموكية لمدرس:

 التهدد. تعرؼ الطالبة 
 .توظف الطالبة التهدد كتحويل ٌىدسي إليجاد شكل ٌىدسي 
 .تعدد الطالبة خواص التهدد 

 المتطمب السابق:

  والزوايا الهتىاظرة. يتشابً الهثمثاف إذا كاىت األضبلع الهتىاظرة ....... ............ 
 الوسائط التعميمية:

 .جٍاز الحاسوب 
 .الكتاب الهدرسي 
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ءات واألىشطة التعميهة اإلجرا األٌداؼ السموكية
 والتعمهية

 التقويـ

هعاهل  تعرؼ الطالبة
 التهدد.

تقـو عرض المنظـ الشكمي:  .1
هجهوعة هف  الهعمهة بعرض

الصور واألشكاؿ الٍىدسية التي 
تهثل التهدد ثـ تستىتج هع 

 الطالبات هفٍـو التهدد.

هبلحظة هدػ هشاركة 
 الطالبات 

توجد الطالبة صورة 
بعض األشكاؿ بتهدد 

 هعيف.

في  2تقوـ الهعمهة بهىاقشة هثاؿ
ثـ  49فحة الكتاب الهدرسي ص

تستىتج هع الطالبات خوارزهية الحل 
هف  50صفحة  3ثـ هىاقشة هثاؿ
 الكتاب الهدرسي

 :تستىتج أفاالنتباه لمادة التعمـ:  .2
  > | فإف التهدد  1اذا كاىت | ؾ

 يكوف تكبيرا
  < | فإف التهدد  1إذا كاىت | ؾ

 يكوف صغيرا.

بالتهدد  (ص ،س)صورة الىقطة 
الذؼ هركزي ىقطة األصل وهعاهمً ؾ 

 .(ؾ ص ،ؾ س)ٌو       
هف  تقوية التنظيـ المعرفي:. 3

 خبلؿ ربط الدرس بالهواد والحياة

  :التقويـ الصفي

( بالتهدد 1 ،2صورة الىقطة )  (1
 (0 ،0)الذؼ هركزي       

 وهعاهمً

إذا كاف ؾ ٌو هعاهل 
 :التهدد فأكهمي 

فإف  2-إذا كاف ؾ = 
 .------التهدد يكوف 

فإف  0.3إذا كاف ؾ = 
 .------التهدد يكوف 

فإف  1-إذا كاف ؾ =  
 .------التهدد يكوف 
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ءات واألىشطة التعميهة اإلجرا األٌداؼ السموكية
 والتعمهية

 التقويـ

(3، -2، 1/2، -1) 

 ،2)الهثمث  أ ب ج فيً      أ  (2
-)ج  ،(1 ،3)ب          ،(0
أوجدؼ صورة الهثمث أ  (2 ،2

 ،0)ب ج بالتهدد الذؼ هركزي 
  . 2وهعاهمً  (0

 51صفحة  2سؤاؿ :التقويـ الختاهي
 هف الكتاب الهدرسي
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 ىشاط بيتي:
 50تدريب صفي صفحة 
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 تحميل محتوى وحدة التحويالت اليندسية: (5ممحق رقـ )

 األىداؼ المراد تحقيقيا  الميارات التعميمات المفاىيـ والمصطمحات الدرس

 ،هحور االىعكاس ،االىعكاس االىعكاس
 ،الىقطة ،القطعة الهستقيهة
هحور  ،األشكاؿ الهتطابقة

 ،هحور الصادات ،السيىات
 ،االىعكاس في هحور السيىات
االىعكاس في هحور 

 هحور التهاثل   ،الصادات
 

القطعة الهستقيهة الواصمة بيف الىقطة 
وصورتٍا عهودية عمى هحور 
االىعكاس. الىقطة وصورتٍا لٍها ىفس 

عف هحور االىعكاس. الشكل  البعد
األصمي وصورتً في أؼ اىعكاس 
شكبلف هتطابقاف. االىعكاس يقمب 
الوضع لؤلشكاؿ الٍىدسية. صورة 

ص( باالىعكاس في  ،الىقطة )س
 -،هحور السيىات ٌي الىقطة )س

ص(  ،س)ص(. صورة الىقطة 
باالىعكاس في هحور الصادات ٌي 

 ص(. ،س -الىقطة )

ويجرؼ يرسـ الشكل الٍىدسي 
 عهمية االىعكاس.

يجد اىعكاس الىقاط حوؿ هحور 
 السيىات.

يجد صورة الشكل الٍىدسي 
 باالىعكاس في هحور السيىات

يجد صورة الشكل الٍىدسي 
 باالىعكاس في هحور الصادات

يجد هحور التهاثل لؤلشكاؿ 
 الٍىدسية

يرسـ اىعكاس االشكاؿ الٍىدسية 
 حوؿ هحور السيىات

الٍىدسية يرسـ اىعكاس االشكاؿ 

أف يتعرؼ الطالب عمى 
 . هفٍـو االىعكاس

أف يستىتج الطالب خواص 
 االىعكاس.

أف يرسـ الطالب صورة 
بعض األشكاؿ تحت تأثير 

 االىعكاس.

أف يجد صور اىعكاس الىقاط 
 في هحور االىعكاس.

أف يرسـ صور االشكاؿ 
الٍىدسية باالىعكاس في  

 هحور االىعكاس.

اف يرسـ صورة الىقطة 
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 األىداؼ المراد تحقيقيا  الميارات التعميمات المفاىيـ والمصطمحات الدرس

باالىعكاس في هحور  حوؿ هحور الصادات.
 السيىات.

ىقطة اف يرسـ صورة ال
باالىعكاس في هحور 

 الصادات.

زاوية  ،هركز الدوراف ،الدوراف الدوراف
 ىقطة االصل. ،الدوراف

بعد الىقطة عف هركز الدوراف = بعد 
 صورتٍا عف هركز الدوراف.

الزاوية عىد هركز الدوراف بيف الىقطة 
 زاوية الدوراف.وصورتٍا = 

ص( تحت تأثير ،صورة الىقطة )س
الدوراف حوؿ ىقطة االصل بزاوية 

 ص(. -،س -ٌي الىقطة )180
 

يرسـ الشكل الٍىدسي ويجرؼ 
 عهمية الدوراف.

أف يرسـ الشكل الٍىدسي 
درجة عكس  90بالدوراف بزاوية 

 اتجاي عقارب الساعة.

أف يرسـ الشكل الٍىدسي 
س درجة ىف 90بالدوراف بزاوية 

 اتجاي عقارب الساعة.

أف يرسـ الشكل الٍىدسي 
درجة حوؿ  180بالدوراف بزاوية 

أف يتعرؼ الطالب عمى 
 . هفٍـو الدوراف

أف يستىتج الطالب خواص 
 الدوراف.

أف يرسـ الطالب الشكل بعد 
درجة  90دوراىً بزاوية 

 عكس اتجاي عقارب الساعة.

أف يرسـ الطالب الشكل بعد 
درجة ىفس  90بزاوية دوراىً 
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 األىداؼ المراد تحقيقيا  الميارات التعميمات المفاىيـ والمصطمحات الدرس

 ىقطة األصل.

 

 اتجاي عقارب الساعة.

أف يرسـ الطالب صورة 
الشكل تحت تأثير دوراف 

كزي ىقطة األصل بزاوية هر 
 درجة. 180

اىسحاب باتجاي  ،االىسحاب االىسحاب
اىسحاب  ،هحور السيىات

 ،باتجاي هحور الصادات
االحداثي  ،االحداثي السيىي

  ،الصادؼ

أف يرسـ الشكل الٍىدسي  
 عهمية االىسحاب.ويجرؼ 

أف يسحب األشكاؿ الٍىدسية 
 في الهستوػ الديكارتي.

أف يتعرؼ الطالب هفٍـو 
 االىسحاب.

أف يسحب الطالب أشكاؿ 
 ٌىدسية بهقادير هعيىة.

اؿ أف يسحب الطالب أشك
ٌىدسية في الهستوػ 

 الديكارتي.
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 األىداؼ المراد تحقيقيا  الميارات التعميمات المفاىيـ والمصطمحات الدرس

هركز  ،هعاهل التهدد ،التهدد التهدد
االشكاؿ الٍىدسية  ،التهدد
 الهتشابً
 
 
 
 
 
 
 
 

اذا كاىت القيهة الهطمقة لهعاهل التهدد 
 فاف التهدد يكوف تكبيرا. 1< 

اذا كاىت القيهة الهطمقة لهعاهل التهدد 
 فاف التهدد يكوف تصغيرا. 1> 

أف يرسـ الشكل الٍىدسي 
 ويجرؼ عهمية التهدد.

 

أف يتعرؼ الطالب عمى 
 هفٍـو التهدد.

أف يتعرؼ الطالب عمى 
 هعاهل التهدد.

يرسـ صورة الشكل اف 
الٍىدسي الىاتج عف التهدد 
بهركز التهدد الهطموب  و 
 هعاهل التهدد الهطموب.

أف يهيز ىوع التهدد لؤلشكاؿ 
الٍىدسية هف خبلؿ هعاهل 

 التهدد.
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 التعريفات االجرائية لمتفكير البصري ومياراتو: (6ممحق رقـ )

 التفكير البصري:

وتعرفً الباحثة إجرائيا بأىً  قدرة الفرد العقمية التي تساعدي عمى ترجهة ها يراي هف هثيرات 
أشكاؿ ورسوهات ٌىدسية( إلى دالالت لفظية هتهثمة في وصف األشكاؿ الٍىدسية  )بصرية 

دراؾ العبلقات فيها بيىٍا وتحميل وتفسير الغهوض في األشكاؿ الٍىدسية واستخبلص الهعاىي  ،وا 
 وتقاس بالدرجة التي يحصل عميٍا الطالب في االختبار الهعد لٍذا الغرض.  ،فاٌيـ الٍىدسيةواله

 التعريف اإلجرائي لمهٍارة الهٍارة

هٍارة التعرؼ عمى 
 الشكل ووصفً

القدرة عمى هعرفة هفٍـو االىعكاس والدوراف واالىسحاب والتهدد 
 وخواصٍـ.

العبلقات في الشكل وتحديد خصائص تمؾ العبلقات القدرة عمى رؤية  هٍارة تحميل الشكل
 وتصىيفٍا.

هٍارة ربط العبلقات في 
 الشكل

يجاد التوافقات بيىٍا  القدرة عمى الربط بيف عىاصر العبلقات في الشكل وا 
 والهغالطات فيٍا

تفسير هٍارة إدراؾ و 
 الغهوض

 القدرة عمى توضيح الفجوات والهغالطات في العبلقات والتقريب بيىٍا

القدرة عمى استىتاج هعاىي جديدة والتوصل لهفاٌيـ وهبادغ عمهية هف  هٍارة استخبلص الهعاىي
خبلؿ الشكل الهعروض هع هراعاة تضهف ٌذي الخطوة الخطوات 

 إذ أف ٌذي الخطوة ٌي هحصمة الخطوات الخهس السابقة. ،السابقة
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 ميارات حل المسألة اليندسية: (7ممحق رقـ )

 هرسوهة(-لفظية)تحديد الهعطيات هف الهسألة الٍىدسية  ˗
 تحديد الهطموب. ˗
 رسـ الهسألة وتحديد الهعطيات الهطموب عميٍا. ˗
 وضع خطة لحل الهسألة. ˗
 تىفيذ خطة الحل. ˗
 التحقق هف صحة الحل. ˗

 


