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 :مقدمة- 1- 1
وبالتالي فيو يزود الجميع , المرحمة اإللزامية التي يدخميا جميع أبناء المجتمعيمثل التعميم األساسي 

سواء أكانوا سيتابعون دراستيم في المراحل الالحقة أو كانوا سيمتحقون بسوق , بالميارات األساسية
وبالتالي تعطي الفرصة لمنظام التربوي لتزويد جميع أفراد المجتمع بالميارات األساسية باإلضافة , العمل

, (..العد إلى الحساب إلى القياس)إلى ميارات الحياة وعمى رأسيا الميارات المتعمقة بالرياضيات من
فيي , القاعدة التي تنطمق منيا مراحل التعميم األخرىيشكل في أي مجتمع التعميم األساسي )كما أن 

عمى اختالف النظم التعميمية من حيث عدد المراحل والسنوات تعد بداية السمم التعميمي وقاعدتو 
 وتتكون فيو االتجاىات والمواقف , التالمذةةاألساسية والبداية الحقيقية لعممية التنمية الشاممة لشخصي

 لذا فإن النجاح في التعميم األساسي ىو األساس لمنجاح ,طوال حياتيم األساسية التي تصاحب التالمذة
 والمتعمم في ىذه المرحمة لو خصائص يجب مراعاتيا حتى يتمكن من تحقيق تعمم ,في المراحل األخرى

يتسم بالحيوية التمميذ  حيث أن, (2002,2, الشيراني) (أفضل ومن ىذه الخصائص نمو الحواس
تطمع لفيم العالم من حولو مستفيدًا من نمو حواسو ومن ال يدفعو إلىالمتدفقة والنشاط الذىني الذي 

المالحظ أن ليذه الخصائص تأثير كبير عمى المتعمم في ىذه المرحمة  وعمى مدى استيعابو لممواد 
ؤدي تحيث ,  من أقدم العموم التي عرفيا اإلنسانالتي تعد, الدراسية التي يتعمميا وبخاصة الرياضيات

 المادة المنيجية السباقة ي بين المقررات الدراسية في التعميم وفي الحياة العممية وهميماً الرياضيات دوًرا 
ويصعب أو يستحيل أحياًنا إتمام األعمال , في التأثر والتأثير بما يستجد في ميدان العمم والتكنولوجيا

المصطمحات والمعادالت ونماذج التعبير عن كثير من المفاىيم : مثل الرياضياتبدون استخدام أدوات
ق ووسائل تدريس ائلذلك تسعى كثير من الدول وخاصة المتقدمة منيا إلى تطوير طر,  العممية

الرياضيات إدراًكا منيا ألىمية ىذه المادة في تنمية المجتمع والدخول في عالم المنافسة العممية وتطويع 
فمو أخذنا مثااًل عمى أىمية فرع اليندسة في التطور العالمي لوجدنا أن كل التطور العمراني في , التقنية

العالم مبني أساًسا عمى أمور ىندسية، وكل الطرق والمسارات الجوية وعمميات شق األنفاق والكثير من 
 االىتمام يمكن أن يذكر في مجالو, العمميات العسكرية تقوم عمى تراكيب واستدالالت ىندسية

، والذي كان 2000))بالرياضيات المؤتمر الدولي التاسع لتعميم الرياضيات والمنعقد في اليابان عام 
تعرض فيو عدد من وقد « العشرينودور الرياضيات في التعميم العام في القرن الواحد »تحت عنوان 

عداد المعممين  لقد أورد أستاذ في الفيزياء ووزير تعميم والباحثين إلى دور التقنية في تعميم الرياضيات وا 
أن الدول أو المناطق التي كان تقديرىا عالًيا في : سابق في اليابان، مالحظة في ىذا المؤتمر مفادىا

الصين الشعبية و كوريا، واليابان، وىونج كونج، : الدراسة الدولية في الرياضيات والعموم، مثل
وسنغافورة ىي الدول التي كانت قبل سنوات نامية وأصبحت دواًل متقدمة حديثًا، بينما كان تقدير الدول 

المؤتمر الدولي )المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكية والمممكة المتحدة وفرنسا وألمانيا متوسًطا 



 الفصل األول   

4 

 

الرياضيات لتواكب التطور الذي يعيشو تعميم البد من تطوير كان لذا (, 2000,3,لتعميم الرياضيات
نو عادة ما ينظر إلى الرياضيات عمى أنيا مادة ورغم أىمية ىذا العمم وضرورة االىتمام بو إال أ, العالم
 يتم التركيز عمى تقديم ولعل السبب في ذلك أنو أثناء تدريس ىذا العمم ال (1997,90, بل.ىـ)صعبة

 يبدو لكثير من الناس وربما لبعض القائمين عمى تدريس ويالحظ أيضًا أنو, تطبيقاتو في الحياة
توجد عدة أبحاث تشير إلى تجارب و أن يرافق المرح والمتعة مادة مثل الرياضيات، أىميةالرياضيات 

 الذي ُأشير فيو (Nooriafshar,2002 )يمكن اإلشارة إلى بحث  من ىذه األبحاث ,في ىذا السياق
  فقط من التالمذة(%8)إلى دراسة في المرحمة الثانوية، إلحدى الثانويات في أستراليا، أوضحت أن 

 ال يرون في دراستيا أي متعة تذكر، (%40)يعتقدون أن الرياضيات مادة ممتعة جًدا، وفي المقابل 
 أنيا ال تخمو من المتعة، وىي نتيجة متفائمة جًدا مقارنة بما نمحظو في (%52)بينما يرى حوالي 

 (.Nooriafshar, 2002,8 ).  ىذه المادةتدريس

لمؤسسات التعميمية من أن تعيد بناء التحصيل العممي عمى ضوء حاجات ل ه البدومما ال شك فيو أن
 ويعمل التربويون في , الحديثة أن تأخذ مكانتيالطرائق التدريسومتطمبات المجتمع وتفسح المجال 

وخاصة في مرحمة التعرف األول عمى الرياضيات  ,ذلكعمى  التعميم العام واألكاديميون في الجامعات
كل أساسياتيا واالستفادة منيا في مواكبة  من استيعاب التمميذ لتمكن أي في مرحمة التعميم األساسي

 وقد قامت ,والقيام  بدوره  بنجاح  في حدود قدراتو و إمكاناتو, المتغيرات العممية التي يواجييا المجتمع
 وىو من العمماء التربويين عبر البريد اإللكتروني الخاص بو (Dienesدينيز )العالم  الباحثة بمراسمة

لكون الباحثة , الميتمين باستخدام المعامل الرياضية والمعالجة اليدوية واأللعاب في تدريس الرياضيات
تدرس أثر نموذجو في تدريس الرياضيات عمى مستويات التحصيل الدراسي لتالمذة الثالث األساسي 

 عمى (Dienesدينيز )وقد شجع , بعد استخدامو في بناء برنامج تدريبي لمعممييم, وتفكيرىم الرياضي
التي أغنت ,  بدعم عمل الباحثة بعدد من المراجع المقترحةوقام العالم التربوي القيام بالدراسة الحالية

ويستعرض فيما يمي ... وفرضياتيا, وأىدافيا, ويتضمن الفصل الحالي عرضًا لمشكمة الدراسة, الدراسة
 .وصفًا تفصيميًا لكل من ىذه العناصر

 

 

 

 

 

 :مشكمة الدراسة- 2- 1
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 في مرحمةلعممية تدريس الرياضيات كمادة  نبعت مشكمة الدراسة الحالية من واقع الممارسة الميدانية
المنيجّيات أن التعميم األساسي، حيث الحظت الباحثة من خالل زيارات لمدارس التعميم األساسي 

، وعمى عمى كيفية تمقيياعمى كمّية المعمومات المكتسبة بدل التركيز  ترّكزما  غالباً المتبعة في التربية 
تظير يواجو اتجاىات سمبية  وأن تعميم الرياضيات بشكل خاص قدرة المتمّقي أي التمميذ عمى تعّمميا

حيث يتم بطرائق تغفل ,  فييا تدني التحصيل وقصور في نقل المعرفة من سياق إلى آخربوضوح في
 السبب في ة الباحثعزت وقد ,عن مراعاة بعض الخصائص النمائية لمتالمذة مما يجعميم يستصعبونيا

 في تطبيقات المادة والبناء  عمى المعمومة ومدى توظيفيالتالمذةا كيفية حصول إلى مشكمة  في ,ذلك
تقانيا عمييا الحقًا في صفوف أعمى، بالرغم من أن غالبية التالمذة , يبذلون جيودًا عالية لفيم المادة وا 

لذا فإنو من الممكن , عممًا أن التذكر في ىذه المرحمة يعتمد عمى الصور البصرية والحركية بشكل أكبر
 كطريقة (Dienesدينيز)استخدام الوسائل المحسوسة والخبرات المباشرة واليدويات كما في نموذج 

ولضرورة التحري عن واقع عممية تعميم مادة , وبناًء عمى المالحظات السابقة, لمتعمم في ىذه المرحمة
  من أحد شعب الصف الثالثعمدت الباحثة إلى اختيار عينة استطالعية من التالمذة, الرياضيات

بيدف ,  في مدينة حمص وتم اختيارىم من خارج عينة الدراسةالحمقة األولى من التعميم األساسي
 وتمميذًة تمميذاً  (25)وبمغ حجم ىذه العينة , استطالع آرائيم حول مدى نجاح عممية تدريس الرياضيات

استخدمت الباحثة معيم المقابمة الفردية أداة لجمع المعمومات وذلك عبر , من الصف الثالث األساسي
تعمق بمدى فيميم لمادة الرياضيات وتفاعميم مع ىذه المادة ي لكلٍّ من أفراد العينة سؤال  مفتوحتوجيو 

قد تفاوتت فيما  أن إجابات التالمذة,  وكانت نتيجة ىذه المقابالت الفردية,بطرائق التدريس المعمول بيا
أن مادة الرياضيات مادة جيدة  ( %26.66)بمغت نسبتيم  ففي حين أكد عدد من التالمذة, بينيا

, بالنسبة لمفيم يحضرون ليا كثيرًا وتستيمك الوقت الكثير وأن تحصيميم الدراسي فييا جيد إلى حد ما
أن مادة الرياضيات مادة شيقة ومستوى تحصيميم الدراسي , (%13.33)وجدت فئٌة أخرى بمغت نسبتيا 

التي بمغت  حين وجدت الفئة األخيرة في, فييا ممتاز وال يعانون معيا من صعوبات بالنسبة لمفيم
أن مادة الرياضيات مادة جافة صعبة الفيم وينتابيم تجاىيا شعور غير مرض  (%60.01)نسبتيا

يصل إلى القمق والخوف أثناء امتحاناتيا رغم التحضير والجيد المضني والوقت الذي تستيمكو وعمى حد 
وذلك يدل عمى أن .  وعزوا ذلك إلى طرائق التدريس المستخدمةقوليم تنسى بمجرد انتياء االمتحان

بعضًا من تحصيل التمميذ الدراسي في المادة لم يكن نتيجة فيم وما تم تطبيقو كان دافعو األكبر 
القدرة عمى التفكير التي تعد من األمور )الحصول عمى العالمة خوفًا من الرسوب بغض النظر عن رفع 

تقرن المحاوالت اإلبداعية لمتمميذ بدوافع )وبالتالي ( NCTM,2000, 57 )( لفيم الرياضياتالميمة
كما يظير بعض اإلغفال لدور التمميذ مما  (Herman,1981,221)تجنب الفشل وليس بدوافع النجاح 

  من ناحية أخرى فيما لو قام المعمم (Massialas,1967,128) (مفتقرًا إلى المحتوى والذاتية)يجعمو 
بناء وحدات و(Askew, et.al,1997, 122)عمى عمل ترابط بين األفكار الرياضية بمساعدة التالمذة 
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من إنتاج  فيذا يمكن التمميذ (Barnard& Tall,2001,43 ) متكاممة وذات معنىمعرفية رياضية
 المبني عمى ىذا الترابط  من خالل استخدام عمميات التصنيف والتنظيم والتغيير التفكير الرياضي

عادة الترتيب والمقارنة في حل المسائل   أيضًا أجرت الباحثة ,(Watson& Mason, 1998, 42)وا 
وبمغ , دراسة استطالعية مع الطرف اآلخر وىم المعممين حول مدى نجاح عممية تدريس الرياضيات

واستخدمت الباحثة معيم المقابمة الفردية أيضًا أداة لجمع , معممًا ومعممةً  (12)حجم ىذه العينة 
يتعمق بمدى نجاح عممية تدريس الرياضيات بطرائق التدريس , المعمومات وذلك عبر توجيو سؤال مفتوح

ففي حين أكد , وكانت التفاوت في إجابات المعممين أيضًا نتيجة ليذه المقابالت الفردية, المعمول بيا
أن العممية التدريسية لمادة الرياضيات مثمرة جدًا و ليس  (%25.00)عدد من المعممين بمغت نسبتيم 

أن العممية التدريسية لمادة , (%41.67)وجدت فئٌة أخرى بمغت نسبتيا , فييا خمل وال تحتاج لمتحديث
الرياضيات تالقي بعض الصعوبات في إيصال المعمومة الرياضية إلى التالمذة وخصوصًا في عمر 
مبكر وما ليذا من نتائج عمى التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدييم ويمكن تالفي ذلك ببعض 

عمى حين أن الفئة األخيرة , اإلصالحات الجزئية في الطرائق التدريسية وما يتبعيا من أنشطة ووسائل
وجدت أن العممية التدريسية لمادة , من العدد اإلجمالي ألفراد العينة (%33.33)التي بمغت نسبتيا 

نيا بحاجة  الرياضيات غير مرضية وال تأتي بالنتائج المرجوة منيا والخمل يتضمن الكثير من الجوانب وا 
,  إن ىذه اإلجابات المتباينة,إلى إعادة النظر في طرائق التدريس وتأىيل المعممين والوسائل التعميمية

دراسة طرائق تدريسية حديثة يمكن أن ترفع من قدرة التالمذة عمى دفعت الباحثة إلى التوجو نحو 
في تدريس الرياضيات الذي اىتم ( Dienesدينيز )مثل نموذج  التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي

, بيوتشيتو) و(Post,1981,بوست)و, (Klein,,1974كمين)بو العديد من الباحثين أمثال 
Picciotto,1995)و (سيريرامان,Sriraman,2008) ,في  قد قاموا بدراسات في مدى فعالية النموذجو

نجاز وتحصيل  مشكمة الدراسة ت تحددوبالتالي, ..تدريس الرياضيات وتعمميا من قبل التالمذة من فيم وا 
 وفق نموذج  لمتدريس مصممتدريبي لمعممي الصف الثالث األساسيبرنامج  أثرما : بالسؤال التالي

  في مادة الرياضيات؟يوالتفكير الرياض التحصيل الدراسي مستوياتفي  (Dienesدينيز )

 

 

 

 

 :أهمية الدراسة والحاجة إليها- 1-3
:  تستمد من خاللة  الحاليالدراسةالقول إن أىمية يمكن 
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 عمى البنية المعرفية لممتعمم وكيفية بنائيا تدريبي لممعممين يوجييم لمتركيزبرنامج  أىمية تعرف -
دخال المعارف الجديدة إلييا  البرنامج أثروتعرف ,  كنموذج جديد في تدريس الرياضيات وذلك,وا 

 .  بمختمف مستوياتو والتفكير الرياضيعمى التحصيل الدراسي عمى زيادة قدرة التالمذة

في (Dienesدينيز) وفق نموذج  لمتدريس المصمم التدريبي لممعممين البرنامجيمكن أن يساىم -
وتحفيزىم لالستمتاع بفيم مادة  جذب انتباه التالمذةبتاحة الفرصة إليجاد الوسائل الكفيمة إ

المتعة والمرح والتجديد في  عن طريق إضفاء الرياضيات واستيعابيا وتحررىم من مخاوف امتحاناتيا
في  أىمية استخدام المواد اليدوية الممموسة في تدريس الرياضيات لمتالمذةوتعرف , تعميم الرياضيات

 .مرحمة عمرية مبكرة

بالطرائق التدريسية المعمول الدراسة يمكن أن تعطي مؤشرًا لمدى فاعمية األساليب الحديثة مقارنة  -
 عمى نحو يمكن معو االستفادة من نتائجيا بإدخال تحسينات عمى ما ىو معمول بو بقدر ما بيا

 . وتوفير قدر من التحفيز واإلحساس باالنجاز لممعممين وبخاصة الجدد منيم,تسمح بو اإلمكانات

 في   المعممينتطوير قدراتلالمعمومات التي توفرىا الدراسة استخدام  اعتماد البرنامج أو ويمكن -
 تعمم الناس، والقدرة عمى ية باعتبار أن فيم نظريات عن كيف,التخطيط لعممية التدريس ليذه المادة

 أفضل لمادة ىي من المتطمبات األولية لتدريس ,تطبيق ىذه النظريات في تدريس الرياضيات
 .لرياضياتا

ىذه الدراسة ىي األولى في الجميورية العربية السورية بحسب عمم الباحثة فيما يتعمق ببناء برنامج  -
في  وأثره ( Dienesدينيز ) وفق نموذج  لمتدريس مصممتدريبي لمعممي الصف الثالث األساسي

 . في مادة الرياضياتيوالتفكير الرياض التحصيل الدراسي مستويات

 

 

 

 

 
 

 :  الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئمة التالية تيدف:أهداف الدراسة-1-4
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في مستويات  (Dienesدينيز ) وفق نموذج  لمتدريس مصممتدريبي لممعممين برنامج أثر ما- 1
بطرائق التدريس  األساسي في مادة الرياضيات مقارنة الثالثالصف  لتالمذة التحصيل الدراسي

 في المدارس؟  بياالمعمول

في مستويات  (Dienesدينيز ) وفق نموذج  لمتدريس مصممتدريبي لممعممين برنامج أثر ما- 2
 األساسي في الثالثالصف  لتالمذة (التذكر والفيم والتطبيق) ضمن مستويات بموم التحصيل الدراسي

 في المدارس؟  بيابطرائق التدريس المعمولمادة الرياضيات مقارنة 

التفكير في  (Dienesدينيز ) وفق نموذج  لمتدريس مصممتدريبي لممعممين برنامج أثر ما -3
بطرائق التدريس المعمول بيا في  األساسي في مادة الرياضيات مقارنة الثالثالصف   لتالمذةالرياضي
 المدارس؟

متغير  وفقًا ل(Dienesدينيز ) وفق نموذج لمتدريس مصممتدريبي لممعممين أثر برنامج ما -4
ناث)الجنس  األساسي في مادة الثالثالصف  لتالمذة  والتفكير الرياضيالتحصيل الدراسيفي  (ذكور وا 

 ؟الرياضيات

 :فرضيات الدراسة- 5- 1

 :(α ≤ 0.05)قامت الباحثة باختبار فرضيات الدراسة التالية عند مستوى الداللة 
المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -1

 . الدراسي في تطبيق اختبار التحصيلالضابطة

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -2
 . الدراسيفي تطبيق اختبار التحصيل  ذوي التحصيل األعمى والمجموعة الضابطةالتحصيل األعمى

 ذوي المجموعة التجريبية درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -3
 . الدراسيفي تطبيق اختبار التحصيل  ذوي التحصيل المتوسط والمجموعة الضابطةالتحصيل المتوسط

 ذوي المجموعة التجريبية درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -4
 . الدراسيفي تطبيق اختبار التحصيل  ذوي التحصيل األدنى والمجموعة الضابطةالتحصيل األدنى

المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -5
 .(التذكر)عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي ضمن مستوى الضابطة 

المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -6
 .(الفيم)عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي ضمن مستوى الضابطة 

المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -7
 .(التطبيق)عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي ضمن مستوى الضابطة 
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ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -8
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي   ذوي التحصيل األدنى والمجموعة الضابطةالتحصيل األدنى
 .(التذكر)ضمن مستوى 

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -9
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي   ذوي التحصيل األدنى والمجموعة الضابطةالتحصيل األدنى
 .(الفيم)ضمن مستوى 

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -10
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي   ذوي التحصيل األدنى والمجموعة الضابطةالتحصيل األدنى
 .(التطبيق)ضمن مستوى 

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -11
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي   ذوي التحصيل المتوسط والمجموعة الضابطةالتحصيل المتوسط

 .(التذكر)ضمن مستوى 

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -12
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي   ذوي التحصيل المتوسط والمجموعة الضابطةالتحصيل المتوسط

 .(الفيم)ضمن مستوى 

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -13
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي   ذوي التحصيل المتوسط والمجموعة الضابطةالتحصيل المتوسط

 .(التطبيق)ضمن مستوى 
 ذوي المجموعة التجريبية درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -14

عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي  ذوي التحصيل األعمىوالمجموعة الضابطة التحصيل األعمى 
 .(التذكر)ضمن مستوى 

 ذوي المجموعة التجريبية درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذي ال م -15
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي  ذوي التحصيل األعمىوالمجموعة الضابطة التحصيل األعمى 

 .(الفيم)ضمن مستوى 

 ذوي المجموعة التجريبية درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال  -16
عمى بنود اختبار التحصيل الدراسي  ذوي التحصيل األعمىوالمجموعة الضابطة التحصيل األعمى 

 .(النطبيق)ضمن مستوى 

 والمجموعةية المجموعة التجريب درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذال ي -17

 . مقياس التفكير الرياضيالضابطة في تطبيق 
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ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذال ي -18
 .  مقياس التفكير الرياضي في تطبيق ذوي التحصيل األعمى والمجموعة الضابطةالتحصيل األعمى 

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذال ي -19
 . مقياس التفكير الرياضي في تطبيق ذوي التحصيل المتوسطوالمجموعة الضابطةالتحصيل المتوسط 

ذوي المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذال ي -20
 . مقياس التفكير الرياضي في تطبيق ذوي التحصيل األدنىوالمجموعة الضابطةالتحصيل األدنى 

الذكور المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذال ي -21
 . اختبار التحصيل الدراسيوذلك في تطبيقواإلناث 

الذكور المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذال ي -22
 . مقياس التفكير الرياضيوذلك في تطبيقواإلناث 

 في تطبيق المجموعة التجريبية تالمذةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين درجات  -23
 .اختبار التحصيل الدراسي ودرجاتيم في تطبيق مقياس التفكير الرياضي

 في تطبيق المجموعة التجريبيةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين درجات ذكور  -24
 .اختبار التحصيل الدراسي ودرجاتيم في تطبيق مقياس التفكير الرياضي

 في تطبيق  المجموعة التجريبيةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين درجات إناث -25
 .اختبار التحصيل الدراسي ودرجاتين في تطبيق مقياس التفكير الرياضي

 :منهج الدراسة وأدواتها- 6- 1

حيث أن البحوث التجريبية ىي الطريقة الوحيدة , التجريبي اتبعت الباحثة المنيج: منهج الدراسة- 
 (.184ص,2004,مأبو عال)الختبار الفروض حول العالقات السببية بشكل مباشر

 :أدوات الدراسة- 
 :قامت الباحثة باستخدام األدوات التالية

وحدة الذي يتناول  (Dienesدينيز) وفق نموذج  لمتدريسالمصمملممعممين  التدريبيالبرنامج  -1
 . األساسي الثالثمن مادة الرياضيات الصف  بناء وعمران استخدام اليندسة

 .والضابطة عمى المجموعتين التجريبية  الباحثةهت التحصيل الدراسي الذي طبقراختبا -2

 .والضابطة المجموعتين التجريبية مقياس التفكير الرياضي الذي طبقتو الباحثة عمى -3

 
 :مجتمع الدراسة وعينتها- 1-7

 . تالمذة مدارس مدينة حمصيشمل: (األصمي )اإلحصائي المجتمع -1
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تكونت عينة الدراسة من تالمذة الصف الثالث األساسي ممن تطوع معممييم لمعمل : العينة -2
  في / الحمقة األولى من التعميم األساسي/عمى تطبيق البرنامج التدريبي في المدارس الرسمية 

 .مدينة حمص
 :حدود الدراسة- 1-8
 في مدارس الرسميةتالمذة الصف الثالث األساسي في ال الدراسة عمى تصراقت: الحدود البشرية -1

 المصممممن تم التعاون مع معممييم المتطوعين لتدريبيم باعتماد البرنامج التدريبي , حمص مدينة
.  في المدارس الرسمية(Dienesدينيز ) وفق نموذج لمتدريس

الرياضيات الوحدة  كتاب التدريسية من عمى الموضوعات  أيضاً  الدراسةتصراقت: الحدود العممية -2
, استكشاف المجسمات واألشكال اليندسية)وىي (16,15)الفصل, استخدام اليندسة بناء وعمران (8)

استكشاف , استكشاف التناظر, استكشاف اإلزاحة والطي والدوران, المستقيمات والقطع المستقيمة
 وزارة التربية في  مقرر منياجقوف (استكشاف شبكات اإلحداثيات, استكشاف المساحة, المحيط

وفقًا لترابطيا والبناء عمييا , وتم ترتيب الدروس الموجودة في الكتاب المقرر, الجميورية العربية السورية
. بالتتالي

 .مدارس مدينة حمص التي يقوم فييا المعممين المتطوعين بالتدريس: الحدود المكانية -3

ي المدارس الرسمية لتدريس مقرر ـ الدراسة بالبرنامج األسبوعي المتبع فتتقيد: الحدود الزمانية -4
 .الرياضيات لمصف الثالث األساسي

/ 10/3  و تم تجريب وتطبيق أدوات الدراسة خالل الفترة الزمنية الممتدة من                        
 .2/5/2012 ولغاية2012

 :متغيرات الدراسة- 1-9
: ىا الدراسة الحالية عمى النحو التالي تتصنف المتغيرات التي تناول

التدريس  في طريقة  بدايةوىو المتغير المراد قياس أثره في ىذه الدراسة ويتمثل: المتغير المستقل 
 :المستخدمة وليا مستويان

 ا يتعرض لووالتي , في تدريس الرياضيات(Dienesدينيز ) نموذج القائمة عمى التدريسطريقة  -
 .المجموعة التجريبيةوىم تالمذة  األساسي في مادة الرياضيات الثالثالصف ة تالمذ

 . المجموعة الضابطة ة تالمذا يتعرض لووالتي في المدارس طرائق التدريس المعمول بيا -

  . (إناث– ذكور )الجنس  باإلضافة إلى متغير  -

 :وىو المتغير المراد قياس أثر المتغير المستقل عميو، ويتمثل في: المتغير التابع 

 .لدى تالمذة الصف الثالث األساسيالتحصيل الدراسي مستويات   -

 . لدى تالمذة الصف الثالث األساسي الرياضي التفكير  -
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استخدمت الباحثة القوانين اإلحصائية المناسبة لمدراسة خاصة : المعالجات اإلحصائية- 10- 1
إضافة إلى استخدام معامل ارتباط , (لعينتين مستقمتين) لحساب الفرق بين متوسطين(t-test)اختبار 
وتم , لقياس العالقة بين متغيرات الدراسة( Pearson -Product Correlation Coefficient)بيرسون

 . اإلحصائية المطموبةت لتحميل نتائج االختبارات واستخراج المؤشراSPSS))استخدام برنامج
 :مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية- 1-11

يعرف بأنو نشاط مخطط ييدف إلحداث تغيرات في الفرد أو الجماعة التي ندربيا : امج التدريبينالبر
نتاجية عالية, ..تتناول معموماتيم وسموكيم واتجاىاتيم  بما يجعميم الئقين لشغل وظائفيم بكفاءة وا 

كما يعرف بأنو الدورة التدريبية التي تجري لفئة من العاممين بيدف تزويدىم  (1992,10, السامرائي)
 (. 2005,377, رحمة)بالمعارف والميارات التي يحتاجون إلييا في عمميم 

وىي , خطة تعميمية وتعممية مقترحة تم إعدادىا ألغراض الدراسة الحالية: بأنوإجرائيًا وتعرفو الباحثة 
في مادة  الصف الثالث األساسيتحتوي الخبرات التربوية والتعميمية التي يمكن تقديميا لمعممي 

 وفقًا لنموذج ىابغرض اكتسابيم القدرة عمى تدريسالرياضيات وحدة استخدام اليندسة بناء وعمران 
(. Dienesدينيز)

بأنو نموذج تدريسي ييدف إلى تدريس مادة الرياضيات وفقًا : يعرف إجرائياً  (Dienesدينيز)نموذج 
البحث عن الخصائص - المعب بوجود قواعد- المعب الحر)لمراحل ستة في تعمم المفاىيم وىي 

تغير اإلدراك - الديناميكية)إضافة إلى أربعة مبادئ عامة ىي  (التشكيل- الترميز- التمثيل- المشتركة
 يقوم عمى النموذج برنامج تدريبي لمعممي الصف الثالث األساسي (البناء- التغير الرياضي- بالحواس
 . اليندسة من مادة الرياضياتاستخدام ة وحدلتدريس

مرحمٌة تعميميٌة مدتيا تسع سنوات تبدأ من الصف األول :  يعرف اصطالحيًا بأنو:التعميم األساسي
لزاميٌة تشتمل عمى حمقتين ىما, وتنتيي بنياية الصف التاسع الحمقة األولى تمتد من : وىي مجانيٌة وا 

 .(2002,4, س. ع. وزارة التربية في ج) (5-9)والحمقة الثانية تمتد من الصف , (1- 4)الصف
المعمم الذي يدرس جميع المواد الدراسية في الصفوف األربعة : يعرف اصطالحيًا بأنو: معمم الصف
. ع. وزارة التربية في ج)من مرحمة التعميم األساسي في الجميورية العربية السورية  (1-4)األولى من 

( 2002,4, س
بأنو المعمم الذي يدرس مقرر الرياضيات لمصف الثالث من مرحمة التعميم : وتعرفو الباحثة إجرائياً 

 .األساسي في المدارس الرسمية في مدينة حمص
  لمتدريسمصممال وتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو مدى التغير الذي يمكن أن يحدثو البرنامج التدريبي: األثر

 التحصيل مستويات في , بعد تطبيقو عمى تالمذة المجموعة التجريبية(Dienesدينيز )وفق نموذج 
 .مقارنة بالمجموعة الضابطة,  في مادة الرياضياتيوالتفكير الرياضالدراسي 
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ىو العمم التطبيقي من عموم التدريس الذي يعنى بتوصيف اإلجراءات وتخميق النماذج  :تصميم التدريس
 كما يشير مصطمح تصميم ,(2001,85, زيتون)منظومات التدريــس  (تخطيط)الالزمة لتصميم 

التدريس إلى العممية المنظمة المتصمة بتطبيق مبادئ التدريس والتعمم في التخطيط لممواد واألنشطة 
 (.1999,34, جابر)التدريسية 

 التي حصل عمييا ةالدرجيقاس ب:  إجرائيا بأنوالتفكير الرياضييمكن تعريف و :التفكير الرياضي
يتم   في اإلجابة عندماالتالمذة الطريقة التي يظيرىا ويدل عمى, مقياس التفكير الرياضيفي  التالمذة
 لوحدة استخدام اليندسة بناء وعمران من م بعد دراستو مقياس التفكير الرياضي منم لواألسئمةتوجيو 
 .(Dienesدينيز )نموذج ل اً  وفق لمتدريس المصممالتدريبيعن طريق البرنامج رياضيات مادة ال

 التي حصل عمييا ةالدرجيقاس ب: يمكن تعريف التحصيل الدراسي إجرائيا بأنو و:التحصيل الدراسي 
 مدى استيعاب تالمذةويدل عمى , ختبار التحصيل الدراسي الخاص بوحدة استخدام اليندسةفي ا التالمذة
بعد دراستيم ليا عن  بناء وعمران استخدام اليندسةة وحدفي  لجوانب التعمم المتضمنة الثالثالصف 

 .(Dienesدينيز )نموذج ل اً وفقلمتدريس  المصمم التدريبيطريق البرنامج 
 ***************************** 
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 : وعالقتها بالتحصيل الدراسي والتفكير الرياضيالرياضيات -2-1-1
قد نادل كؿ (1982,20, الجابرم)"البنى"كبكممة أدؽ , إف مكضكع الرياضيات ىك العالقات

 كنادكا بضركرة مراعاة (1998,16,كالرؾ )التربكيكف الرياضيكف بضركرة البناء عمى الحدس
كلبياف (, Dunn,1993,9()أنماط التعمـ الحسية المختمفة مف سمعية كبصرية، كحسحركية)

  فيالعاطفة كالذاكرةالتفاعؿ المستمر بيف   إلى أف يجدر اإلشارةضركرة ربط المعرفة بالشعكر، 
 المفاىيـ كالعكاطؼ كاالستجابات في عممية التعمـ، كبالتالي فمف المنطقي يؤدم إلى تكامؿالدماغ 

لدل التمميذ كىذا ( Doty,2001,54 )أف التأثير العاطفي لمفكرة سكؼ يثير الذاكرة طكيمة األمد
في تعاممو   عند تعرضو ليا بيا بصكرة تمقائية كسمسةكالتعامؿ كاستيعابيا معيا قتجاكبما يفسر 

كتتـ التجارب المباشرة لتعمـ الرياضيات بالتدريج كتحتاج لمرغبة , مع اآلخريف ضمف حياتو اليكمية
 في مكاجية  كىذا ما ينبغي األخذ بو(2007,397, قنديؿ)في التدرب كالمراف مف قبؿ التمميذ

ف الفيـ ), (NCTM,2000, 57()التحدم األكبر في تدريس مادة الرياضيات كىك فيميا) كا 
المشكالت الرياضية،   حؿعمىعمى استرجاع المعرفة كالمفاىيـ بصكرة جيدة تشكؿ القدرة كالقدرة 

كىذا ما يرفع مف (3, 2007,كرمو)( تحسيف الفيـ الرياضي كتطكيره بشكؿ عاـإلىمما يؤدم 
ىما اليدؼ القدرة عمى التحصيؿ الدراسي الذم يقاس بمعرفة التمميذ كقدرتو عمى التطبيؽ ك

  كيعرؼ التحصيؿ الدراسي بأنو(3, 2007,كرمو) في المدارسالرئيسي لتدريس الرياضيات
المعرفة المكتسبة في المكضكعات الدراسية، كىذا التحصيؿ يحدد بدرجات االختبار، أك 

 كما يعرؼ, (Good, 1973,223)بالعالمات المكضكعة مف قبؿ المعمميف أك بكمييما معان 
 مف أىداؼ تعميمية في مادة دراسية معينة نتيجة مركره التمميذمقدار ما حققو )بأنو : التحصيؿ

 كقد تـ بناء اختبار التحصيؿ الدراسي في .(1997,20, غانـ) (خبرات كمكاقؼ تعميمية تعمميةب
الدراسة الحالية لمصؼ الثالث األساسي الحمقة األكلى بحيث يقيس التحصيؿ الدراسي لمتالمذة 

ت مجاال ىداؼ إلىحيث تقسـ األ, لألىداؼ المعرفية كمستكياتيا( Bloom)كفقان لتصنيؼ بمكـ 
, التذكر): قسـ المجاؿ المعرفي إلى ستة مستكيات ىيمك (الميارم,  الكجداني,المعرفي):ىي
, مع مراعاة مدل تكافرىا في المرحمة العمرية المدركسة (التقكيـ, التركيب,  التحميؿ,بيؽالتط, الفيـ

العمميات المعرفية المعقدة كعمى )مفيـك يتألؼ مف ثالثة عناصر تتمثؿ في فيك : أما التفكير
باإلضافة إلى معرفة خاصة بمحتكل , كاألقؿ تعقيدان كالفيـ كالتطبيؽ, رأسيا حؿ المشكالت

, سعادة)(المكضكع مع تكفر االستعدادات كالعكامؿ الشخصية المختمفة مثؿ االتجاىات كالميكؿ
عممية تحصيؿ كتكضيح كتفسير كربط معاف لما يكاجو التمميذ كيتفاعؿ )كىك أيضان (, 2003,40

حيث أف نمك قدرات التمميذ كتفاعميا يطكر نمطان كأسمكبان , معو مف الناس كاألفكار كاألحداث
 كالتفكير أيضان (,Lembo,1971,47 )(خاصان لتعممو أينما كاف داخؿ الصؼ أك خارجو
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مف خالؿ المركر بالخبرات المختمفة كالتفاعؿ مع البيئة , ميارات يمكف أف تتطكر لدل الفرد
(Woolfolk,1999,12)  تطكير تفكير الفرد مف المحسكس إلى المجرد)كىذا يعمؿ عمى ,

كالتفكير ميارة يمكف أف تتحسف كتتطكر مف خالؿ التمريف عمى القياـ بأداء األفعاؿ بشكؿ فعاؿ 
كىك يستمـز األخذ بعيف االعتبار الصعكبات  (De Bono,2003,3)(في ظركؼ معينة

 Guershon)كالعقبات ذات العالقة بالمعرفة النظرية كالعممية المرتبطة بطريقة التفكير المحددة 

&Larry,2005,p.27)  البحث عف معنى في مكقؼ أك )عممية  فيك: كأما التفكير الرياضي
حيث يتمثؿ المكقؼ في أعداد أك رمكز أك أشكاؿ أك مفاىيـ , خبرة ذات عالقة بسياؽ رياضي

ينتج عف )كىك ,(Van Zoest,et.al, 1994, 40( )2007,274, عبابنة, أبك زينة)(رياضية
 &Watson)(معمكمات رياضية محددة كخطكات ركتينية متسمسمة يرتبط بعضيا ببعض

Mason, 1998, 42 .) 
 :وتدريس الرياضيات (Dienesدينيز) -2-1-2

مف أىـ العمماء ,  كفرنسا كانجمترا( ىنغاريا)الذم تمقى تعميمو في المجر  ( Dienesدينيز)يعد 
تدرب كقد  ,الذيف اىتمكا بتعميـ الرياضيات مف خالؿ كضع أسس لتنظيـ محتكاىا كعرضيا

كعالـ رياضيات في انكمترا كأصبح ميتمان بعمـ النفس الذم تعممو في الخمسينات  (Dienesدينيز)
كاف عنده تأثير عمى جيمو مف  ك,تأثر بعمـ النفس اإلدراكي) ثـ ,ككسب درجة ثانية في عمـ النفس

 ,((Sriraman,2008,2( الباحثيف كبدأ في تطكير نظريتو في تعمـ الرياضيات منذ الستينات
 خبراتو كميكلو في تدريس الرياضيات كسيككلكجية التعمـ في تطكير (Dienesدينيز)استخدـ 

في محاكلة منو , كقد طكر نظامو الذم أسس جزئيان عمى سيككلكجية جاف بياجيو, نظاـ لتدريسيا
 Jean)مع بياجيو (Dienesدينيز)كيتفؽ , لجعؿ مادة الرياضيات أكثر تشكيقان كأيسر تعممان 

Piaget)  ( التعمـ ىك الخبرات الحسية التي يمارسيا التمميذ بنفسو)عمى أف
كقد , لذلؾ فإف إشراؾ التمميذ في عممية التعميـ كالتعمـ أمر ضركرم, (2001,89,الصادؽ)

كقد لخص آراءه في تدريس , عمى تعميـ الرياضيات (Dienesدينيز)انصبت اىتمامات 
حيث يرل أنو مف الصعب في الكقت الحالي كجكد ": بناء الرياضيات"الرياضيات في كتابو 

عضك كاحد مف أعضاء مينة التدريس كالمختصيف بتدريس الرياضيات في أم مرحمة مف مراحؿ 
ىناؾ , الدراسة يستطيع القكؿ لنفسو كبأمانة بأف كؿ شيء عمى ما يراـ في تدريس الرياضيات

, كيتزايد ىذا الشعكر كمما تقدمكا في العمر, أعداد كبيرة مف التالمذة ال يحبذكف مادة الرياضيات
يجب , (2001,89,الصادؽ)كما أف ىناؾ الكثير ممف يجدكف صعكبة بالغة فيما ىك بسيط لمغاية

, إف غالبية التالمذة ال ينجحكف في فيـ المعاني الحقيقية لممفاىيـ الرياضية: مكاجية ىذه الحقيقة
ىـ يصبحكف حانقيف مف معالجة الرمكز المعقدة مما يضعيـ في حيرة مف , فعمى أحسف الفركض
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كاالتجاه العاـ كالمألكؼ . المكاقؼ المستحيمة التي تكاجييـ في المقررات الرياضية  في المدارس
, 1997,بؿ. ىػ )(ذاكر لتنجح في االمتحاف ثـ بعد ذلؾ ال تناؿ الرياضيات أم اىتماـ يذكر)ىك 
فعادة ما . ىك مكقؼ عاـ لـ يعد يثر أم مناقشة , فيما عدا استثناءات قميمة,  كىذا المكقؼ(90

فيما عدا حاالت فردية قميمة حينما , ينظر إلى مادة الرياضيات عمى أنيا مادة صعبة كخادعة
. ىػ). كبيذا تصبح أقؿ صعكبة, يحاكؿ معممكف ذكك ىمة كحماسة جعميا مادة حية كمشكقة

,  منيج الرياضيات إلى حركة  العكدة إلى القكاعد األساسيةكيالحظ  تكجو, (90, 1997,بؿ
 بينما برامج , المدرسة ألداء الحسابات بسرعة كدقةتالمذةف بشأف قدرات مالمربباإلضافة إلى قمؽ 

ستيدؼ تكضيح المبادئ فقط باألمثمة األسيؿ ا(Dienesدينيز)تعميـ المعمـ لربما أكضحت بأف 
رسالة )لكف .  ذكم المعرفة الرياضية المحدكدةلمتالمذةالتي ىي ذات مغزل بالنسبة 

كانت ثابتة كمكجية إلى خمؽ نشاطات تعميمية تتكافؽ مع مبادئ التعمـ التي (Dienesدينيز)
نتاجكضعيا لتضميف األفكار الرياضية    الحركة: أمثمة ذكية في أنكاع مختمفة مف السياقات مثؿكا 

بأنو يجب أف نصؿ لممعنى  (Dienesدينيز)يشرح ك, (Hirstein,2007,5p) (المغة , الفيزياءفي
التالمذة الذيف يتـ التشكيؿ في عقكؿ ك, إف المغة التصؼ الحقيقة, الذم يفسر ما نتحقؽ منو

عندما نعمـ كيؼ يتـ التعمـ لدييـ يصبح مف بحيث أننا ,  ليـ في ظؿ الحالة العقميةيتمقكف المعرفة
أصبحت (Dienesدينيز)كما أف نظريات  (Bart,1970,44)السيؿ تككيف المعنى لدييـ بسيكلة 

أف تدريس الرياضيات (Dienesدينيز)كيرل  (Hirstein,2007,5)معركفة بالرياضيات الجديدة 
بفعالية يتطمب االىتماـ بالفرد حيث أف تعمـ الرياضيات ذك طبيعة فردية عالية في األفكار 

تككيف البنى الرياضية التي تنشأ مف الخبرة عمى أىمية (Dienesدينيز)كيركز , كالميارات
كلذلؾ , (الكاقع) ينظـ التمميذ ذىنة كما ينظـ الحقيقة حيث المباشرة الناتجة عف التعامؿ مع البيئة

  كمف ثـ Construction Thinkingيجب عند تككيف البنى الرياضية االىتماـ بالتفكير البنائي 
 لكؿ بنية أم التفكير التحميمي بتنسيؽ العالقات بيف ىذه البنى أك العالقات الداخميةيأتي االىتماـ 

Analytic Thinking , كىناؾ فرؽ جكىرم بيف التفكير البنائي كالتفكير التحميمي يتضح في
الفرؽ بيف متعمـ درس المغة الفرنسية لمدة خمس سنكات كآخر قضى ستة أشير في الممارسة 

حيث إف , فاألكؿ لف يكّكف البنية بالدرجة التي يككنيا اآلخر, الفعمية لمغة الفرنسية في فرنسا
أف كالن مف  (Dienesدينيز)كيؤكد , األكؿ تحميمي كاآلخر بنائي اعتمد عمى الخبرة المباشرة
 كلكف يمكف أف يككف ىناؾ مككنات التفكيرالتفكير التحميمي كالتفكير البنائي أساسياف في تككيف 

فقد نجد أف ىناؾ تالمذةن , كىذه المككنات تؤثر في تعامؿ التالمذة مع المفاىيـ, أخرل بجانبيا
 كىذا يعني ترجيح جانب معيف مف جكانب ,أكثر كفاءة كأكثر مكضكعية في اكتساب مفيـك معيف

لذلؾ نجد أف لكؿ مف المعمـ كالتمميذ جزءان مف التفكير يسمى , التفكير حسب طبيعتو الكراثية
فإذا  (تظير في الرسـ بالمكف األسكد) Own Region of Emphasisمنطقة التركيز الخاصة 
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ك تنكعت العممية التعميمية كاشتممت عمى الخبرات , تداخمت المعرفة أك المفاىيـ مع ىذا الجزء
يصبح تعمـ المفاىيـ مرنان , فييا تفاعؿ متبادؿ بيف المعمـ كالتمميذ, المباشرة كأصبحت غير تقميدية

كيؤدم ذلؾ إلى التعمـ عف طريؽ الفيـ كمف ىنا فإف زيادة عدد التالمذة في الفصؿ يؤدم إلى 
 .نقص فرص التداخؿ كبالتالي نقص الفيـ الذم يؤدم بدكره إلى التعمـ عف طريؽ الحفظ

 
 
 
 

أنو يمكننا إمداد التالمذة بكثير مف الخبرات المتنكعة عف طريؽ استخداـ  (Dienesدينيز)كيرل 
مما يؤدم إلى خمؽ المكقؼ التعميمي الذم يستطيع , بعض األشكاؿ أك المكاد المصممة بدقة

كبذلؾ فإف مشكمة خمؽ التداخؿ في التفكير , التالمذة فيو تجريد المفاىيـ الرياضية التي تناسبيـ
 (.2001,90 ,الصادؽ)بيف المعمـ كالتالمذة يمكف التغمب عمييا 

عند التالمذة البد أف يدرؾ المعمـ أف لزيادة التحصيؿ الرياضي أنو  (Dienesدينيز)كيؤكد 
كمف ثـ فإف المفاىيـ الرياضية , الجانب التركيبي لمتفكير ينمك عند التمميذ قبؿ الجانب التحميمي

كىذا ما يجب , لدل التالمذة تككف مرتبطة بالجانب التركيبي لمتفكير أكثر مف الجانب التحميمي
 .عمى المعمـ مراعاتو عند تقديـ المفاىيـ الرياضية

الخبرات الحسية التي يمارسيا التمميذ في يؤكد عمى أىمية  (Dienesدينيز)كيتضح مما سبؽ أف 
 كأيضان مساعدة التالمذة عمى تككيف البنى كاألفكار الرياضية عف ,فيـ البناء الرياضي السميـ

طريؽ ىذه الخبرات التي يختارىا المعمـ بعناية لتككيف حجر األساس الذم يعتمد عميو تعمـ 
أنو ليس حيث , أم عندما يتجو تعمـ الرياضيات إلى تحميؿ ما بني مف قبؿ, الرياضيات فيما بعد

(. 2001,90 ,الصادؽ)مف المعقكؿ أف نبدأ بتحميؿ شيء لـ يتككف بعد
: (Dienesدينيز) ماهية الرياضيات وفقًا لـ-2-1-3

 كتصنيفيا كتكضيح العالقات بينيا لبنىدراسة ؿ (Dienesدينيز)الرياضيات في نظر تعد 
كتنظيميا، كيرل أنو يمكف فيـ المفاىيـ كالمبادئ الرياضية مف خالؿ العديد مف األمثمة الحية 

، كيتـ تعممو في ست مراحؿ البناء الرياضي (Dienesدينيز) عند المفيكـكالمحسكسة، كيعني 
في الحالة : كيمكف أف تكجد الرياضيات بحالتيف, (2009,2,السميرم)سترد الحقان متعاقبة 
حيث أف العناصر ,  كىنا يككف التركيز عمى تطكير التفكير الرياضي:كعمميةالرياضيات : األكلى
كاستخداـ الرمكز كالرجكع إلى الرسـك البيانية , ىي كصؼ الظكاىر: تسيـ في تطكير التفكيرالتي 

. كالمخططات كالتعبير الشفكم أك الحسابي في تكصيؿ الفكرة أك استخداـ الرمكز لتكصيؿ األفكار

م 
عل

لم
ا

 

 المفاهيم  

ذ 
مي

لتل
ا

 

منطقة التركيز بين  (3)الشكل

 المعلم والتلميذ والمفاهيم
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فالبد أف يككف ليا مضمكف كبمعنى آخر يجب أف , كيجب أف تككف المفاىيـ عناصر نشطة
كيمكف أف يعتبر , عمـ بالعناصر التي تكَكف الكؿ الذم يعبر عنو المفيكـيككف التمميذ عمى 

كأف يعرؼ ,  المفيـك ذا مضمكف إذا أمكف لمتمميذ أف يضرب أمثمة أك يشير إلى عدـ كجكد أمثمة
(, Dienes,1971,80)أىمية المفيـك في التعرؼ عمى الفئة التي تنتمي إلييا مثؿ ىذه األمثمة 

ف تنمية قدرة ,  بالتأمؿ كالتشكيؿاالقتصاد في االفتراضاتكالرياضيات كعممية تسعى لتحقيؽ  كا 
التمميذ عمى االستنباط الذىني باستمرار ينمي قكة البديية لدل التمميذ مما يساعده عمى االقتصاد 

(, Dienes,1966,24)في االفتراضات كاختفاء التناقضات الداخمية في النماذج التي يستخدميا 
ككجكده  (ماذا يمثؿ مف عناصر أك مككنات)ىك فيـ المفيـك بكجكده في الكاقع : أم أنو كعممية

كاستخداـ المفيـك في التفكير باعتباره أىـ أدكات  (...كرمز كصكرة كرسـ بياني)في الذىف 
 .  التفكير ككضكح الرابط بيف كجكد المفيـك في الذىف كفي الكاقع

كىنا يككف التركيز عمى األنماط الشكمية التي : كتركيب لمعالقاتالرياضيات : في الحالة الثانية
 البحث عف التصنيؼ العكامؿ التي تسيـ في بناء العالقات ىيإف , تنبع مف تركيب العالقات

,  كالترتيب كتطكير النماذج كالبحث عف أمثمة أك أمثمة مضادة كالبحث عف مصطمحات عامة
كيمكف أف تزيد الصكرة كضكحان بأف نقكؿ إف , أيضان إف تعمـ الرياضيات مرادؼ لتركيب العالقات

,  سيران مف األجزاء إلى الكؿ كمف الكؿ إلى األجزاء(العالقات)التعمـ ىك تحكيؿ أك بناء التراكيب 
 البنية بحيث تضـ عنصران جديدان تحكيؿ عناصر داخؿ إطار البنية أك تأصيؿكىذا ينطكم عمى 

(Dienes,1971,80) . فالرياضيات كعالقات تسعى لتحقيؽ االتساؽ الداخمي باالستكشاؼ
كيجب أف تكجد الصكرتاف المذككرتاف في العممية , (Dienes,1966,24)كالتجريب كالتطبيؽ

, كما يجب أف يتيح التدريس فرصان لترييض مكاقؼ كاقعية, (Dienes,1971,80)التدريسية 
كبمجرد أف يظيركا تمكنان , بكصؼ النماذج الناتجة عف ذلؾ كبأسمكبيـ الخاصكيقـك التالمذة 

 رسمينسبيان مف المكقؼ مكضع الدراسة يمكنيـ أف ينتقمكا إلى عممية الكصؼ ىذه بأسمكب 
 .أكثر

حيث أف الرياضيات ,  بالرياضياتالتجريد كالتعميـعمميات مثؿ عالقة (Dienesدينيز)كيصؼ 
المرحمة الثانية مف : التعميـ, مف البيئة إلى الذىف بينما: التجريد, (التجريد كالتعميـ)ىي عمميتي 

فيي البحث عف : (التجريد كالتعميـ)كأما العكامؿ التي تسيـ في تطكير عمميتي, الذىف إلى البيئة
القياسات كالتصنيؼ كتعريؼ المصطمحات كاستنباط النماذج مف حاالت محددة 

(Dienes,1966,80) , كما أف الرياضيات كما يصفيا(دينيزDienes) بدىية: ىي عممية ,
              (.Dienes,1966,81)رمزية  , شكمية, استنتاجية

كيجب أيضان التأكيد عمى أنو مادامت ىناؾ نسبة ضئيمة مف تالمذة المدرسة االبتدائية يستطيعكف 
فإف , أف يشكمكا ألنفسيـ الطبيعة المجردة حتى ألبسط المفاىيـ الرياضية التي يطمب إلييـ تعمميا



 الفصل الثاني    

21 

 

المفاىيـ الرياضية اليامة سكؼ ترتبط حتمان في عقكؿ التالمذة الصغار بتجسيدات معينة لتمؾ 
بمعنى أف , المفاىيـ كعمى ذلؾ فإنو كمف الميـ أف تككف المجسمات التي تقدـ في المدرسة غنية
سمات ال يككف لتمؾ المجسمات مالمح ترتبط بسيكلة بالمفاىيـ المعنية عمى أف تستبعد أم 

 حيث يحتمؿ أف تستحكذ عمى اىتماـ أكثر مما تستحؽ مف التالمذة الصغار عالقة ليا بالمفيكـ
أم أنو عمى المعمـ أف يتعرؼ عمى جميع السمات التي تعرؼ المفيـك كأف يكفر أمثمة مممكسة 

 .تتضح فييا كؿ ىذه السمات
يمكف لمعممي رياض , كما أف يتـ التعرؼ عمى الصفات المميزة المحددة لممفيـك الرياضي

األطفاؿ كالمدارس االبتدائية أف يؤكدكا لتالمذتيـ أف كؿ ما يمتمؾ جميع ىذه الخكاص يعتبر 
كمف االستراتيجيات الجيدة لمتدريس لفت االنتباه إلى ما ال يعتبر نمكذجان . نمكذجان لممفيكـ

التالمذة الصغار أف يتعممكا تعريفات لفظية دقيقة لممفاىيـ كمف السخؼ أف نتكقع مف , لممفيكـ
كحتى في مرحمة الحقة عندما يصبح مف المعقكؿ أف نتكقع مف التالمذة أف يعرفكا , الرياضية
ينبغي أف ندرؾ أنو في معظـ الحاالت سكؼ تحتكم تراكيب التمميذ المعرفية لممفاىيـ , التعريفات

كعمى كجو الخصكص فإف استجابة التمميذ لعمؿ , أكثر بكثير مف التعريفات المفظية المعنيةعمى 
ينطكم عمى مفيـك معيف تكجييا ذكرياتو عف أحداث حقيقية في حياتو مرتبطة بذلؾ المفيـك 

(Dienes,1971,80.) 
(: Dienesدينيز)المفاهيم الرياضية عند - 2-1-4

  Stage of Structuresدراسة لمبنى  (Dienesدينيز)ككما ذكرنا سابقان تعد الرياضيات في نظر 
كىك يعتقد بإمكانية  فيـ كؿ مفيـك أك , كتنظيميا في فئات, كتصنيفيا كتكضيح العالقات بينيا

, مبدأ رياضي فقط في حالة تقديمو إلى التالمذة مف خالؿ العديد مف األمثمة الحية كالمممكسة
 ,بؿ. ىػ)ك (2001,97 ,الصادؽ" )البناء الرياضي: مفيكـ"بمصطمح  (Dienesدينيز)كيعني

 : ىناؾ ثالثة أنكاع لممفاىيـ الرياضية كىي, (Dienesدينيز) كتبعان لكصؼ (1997,91
كتتعمؽ ىذه المفاىيـ بتصنيؼ األعداد كالعالقات : المفاهيم الرياضية البحتة- 2-1-4-1

, 8, الرقـ ستة: كمثاؿ ذلؾ , بينيا كىذه المفاىيـ مستقمة كال ترتبط بالطريقة التي يكتب بيا العدد
كميا أمثمة لمفيـك    © © © © كالشكؿ, (11) الذم يكتب بالحركؼ الركمانية ىكذا 12كالعدد 

 ,بؿ. ىػ)الرقـ الزكجي كذلؾ رغـ أف كؿ كاحد مف تمؾ األمثمة تختمؼ كتابتو عف اآلخر 

خصائص األعداد كليس طريقة كمف ىنا فإف المفاىيـ الرياضية البحتة تعبر عف , (1997,91
 (.2001,97 ,الصادؽ) كتابتيا

تعد الرمكز بداية لمعرفة التالمذة لمخكاص الرياضية العامة : المفاهيم الرمزية- 2-1-4-2
خكاص األعداد التي تعد نتيجة مباشرة لمطريقة كالمفاىيـ الرمزية ىي , كتقكدىـ إلى تفكير إبداعي
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,  مثالن في النظاـ ذم األساس العشرم يعني مائتيف275فالعدد , التي تمثؿ بيا تمؾ األعداد
باإلضافة إلى سبعة في خانة العشرات كخمسة في خانة اآلحاد كذلؾ تبعان لممكاف الذم تتمثؿ 

كيعد اختيار النظاـ الرمزم , (1997,91 ,بؿ. ىػ)10فيو األعداد في نظاـ القكل  (كتتكضع)
كال يخفى أف , المناسب في مختمؼ فركع الرياضيات عامالن ىامان في نمك كتطكر مادة الرياضيات

التطكر الشديد البطء لعمـ الحساب يرجع في المقاـ األكؿ إلى الطريقة المعقدة التي استخدميا 
كمف الجدير بالذكر فإف المشاكؿ التي حدثت في تطكير التحميؿ , األقدمكف في تمثيؿ األعداد

الرياضي في انكمترا قد نجمت عف إصرار الرياضييف البريطانييف عمى استخداـ  نظاـ رمزم 
 (.2001,96 ,الصادؽ)صعب في الرياضيات

ىي تطبيقات المفاىيـ الرياضية البحتة كالرمزية في حؿ : المفاهيم التطبيقية- 2-1-4-3
, كيعد كؿ مف الطكؿ, المشكالت في عمـ الرياضيات كفي المجاالت األخرل المتصمة بو

كيجب تدريس المفاىيـ الرياضية التطبيقية لمتالمذة . كالحجـ مفاىيـ رياضية تطبيقية, كالمساحة
كما أنو يجب تدريس المفاىيـ البحتة قبؿ , بعد تدريبيـ عمى المفاىيـ الرياضية البحتة كالرمزية

الرمزية خكفان مف أف يمجأ التالمذة إلى حفظ المفاىيـ الرياضية الرمزية بدالن مف محاكلة فيـ 
فالتالمذة الذيف يقعكف في أخطاء المعالجة الرمزية كما ,  المفاىيـ الرياضية البحتة المتضمنة فييا

في األمثمة التالية يحاكلكف استخداـ المفاىيـ الرياضية البحتة كالرمزية التي لـ يستكعبكىا تمامان 
 :كمف أمثمة ىذه األخطاء,  (1997,91 ,بؿ. ىػ)ك(2001,97 ,الصادؽ)

= 

 

 

 

  = 

 ال يمكف شرحو عف طريؽ نظرية المثير المفاهيم فن ابتكاريأف  (Dienesدينيز)كيرل 
كتبعان لذلؾ تبرز أىمية , فيك يعتقد أف كؿ أنكاع التجريد مبنية عمى التجارب الحسية, كاالستجابة

عمى (Dienesدينيز)كيؤكد , كاأللعاب في تعميـ الرياضيات, استخداـ األشياء لممعالجة اليدكية
أنو لكي يتعمـ التالمذة الرياضيات كلكي تتككف لدييـ المقدرة عمى تصنيؼ البنى الرياضية 

 : البد أف يقكمكا بػ ,(1997,91 ,بؿ. ىػ)كتكضيح العالقات بينيا 

دراؾ العالقات المنطقية بينيا, تحميؿ البنى الرياضية -  .كا 

 .ثـ تصنيفيا إلى مجمكعات متجانسة, استخراج الخكاص المشتركة بيف عدة بنى رياضية -

إلى مجمكعات أخرل ليا  (مدىا)تعميـ البنى الرياضية التي سبؽ تعمميا كذلؾ بالعمؿ عمى  -
 .خكاص مماثمة لممجمكعات الصغيرة السابؽ تعمميا
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 ,الصادؽ)استخداـ المجردات البسيطة السابؽ تعمميا في بناء مجردات أخرل أكثر تعقيدان  -

 .(1997,91 ,بؿ. ىػ)ك (2001,97

: (Dienesدينيز) المبادئ األساسية لتعمم الرياضيات وفقًا لنموذج- 2-1-5
نظامو في تدريس الرياضيات في أربعة " بناء الرياضيات"في كتابو (Dienesدينيز)يمخص 

كتعد المراحؿ الست في تعمـ المفاىيـ تطكيران كتعديالن ليذه المبادئ . مبادئ عامة لتدريس المفاىيـ
 (:1997,93, بؿ. ىػ)األربعة 

ينص ىذا المبدأ عمى أف كؿ  :Dynamic Principleمبدأ الديناميكية - 2-1-5-1
أم أف , كمنيا التجريدات الرياضية أساسيا الخبرات الحسية التي يمارسيا التمميذ فعالن , التجريدات

فيـ األفكار كالمفاىيـ الرياضية يأتي عف طريؽ تجريد ىذه الفكرة أك المفيـك مف عدد مف األشياء 
ف التجريد أك فيـ الفكرة الرياضية أك , (2001,91, الصادؽ)التي تجسد ىذه الفكرة أك المفيكـ كا 

 ,Post)الفيـ الحقيقي لممفيـك الجديد ىك عممية تطكرية تتـ عمى ثالثة مراحؿ متعاقبة كمستمرة

 :كما يمي (2001,91, الصادؽ)ك (109 ,1981
يقترح ككيتـ فييا تعمـ غير منظـ كلكف ليس عشكائيان :  (المعب الحر أو التمهيد)المرحمة األولى 

لذلؾ يجب , بأف مثؿ ىذا النشاط الشكمي ىك جزء ميـ كطبيعي مف عممية التعمـ (Dienesدينيز)
بحيث يتعرض التمميذ , (Post,1981,109)المعمـ قاعة الدركس ببيئة تالئـ ىذه المرحمةأف يزكد 

باألصكات " يمعب"ككمثاؿ فالرضيع , لبعض مككنات الفكرة كلمدة طكيمة كمف خالؿ أشياء حسية
كالطفؿ عندما يجد , قبؿ أف يككف لديو إحساس بأف ىذه األصكات ستككف فيما بعد أساسان لمغة

خالؿ ىذا المعب يتعرض حتمان كمف , شيئان حقيقيان فإف أكؿ ما يفعمو بيذا الشيء ىك المعب بو
فمثالن عندما يمعب الطفؿ بمجمكعة مف األشياء فإف طريقتو في المعب , لبعض مككنات فكرة ما
ف كانت األشكاؿ غير منتظمة , فيك قد يبنى مف ىذه األشياء أشكاالن , ال تككف عشكائية تمامان  كا 

كلكف أثناء ىذا البناء أك أثناء التقسيـ قد يتعرض إلى , أك قد يقسميا إلى مجاميع مختمفة كىكذا
كىذه المرحمة , بعض خصائص الفراغ أك الحجـ أك العدد كلكف بطريقة محسكسة كغير مباشرة

كأثناء ىذه المرحمة يعطى التمميذ الفرصة ليرتبط بالمفيـك مف , ضركرية لتعمـ أم فكرة أك مفيكـ
, الصادؽ)خالؿ أنشطة يؤدييا لالستمتاع بيا كىي تؤدم في الحقيقة إلى تنمية المفيـك 

2001,91. ) 
 تأميف تعرض غير رسمي بكاسطة المعب مرحمة المعبيتبع :  (المعب الموجه)المرحمة الثانية 

 تجارب مماثمة بنائية لممفاىيـ التي التمميذلكف مع نشاطات مالئمة أكثر تنظيمان كىنا يعطى 
كربما ببطء شديد في , كتبدأ ىذه المرحمة عندما يبدأ التمميذ تدريجيان , (Post, 1981,109 )ستعمـ

يبدأ , فالطفؿ الذم كاف يتالعب باألصكات,  أك مفيكـ مامالحظة بعض خكاص أك مككنات فكرة
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مثالن في التعرؼ عمى أف إصدار صكت معيف تكاكبو حادثة ما  فمثالن قد تحضر أمو عندما 
كالطفؿ الذم يمعب باألشياء قد يالحظ مثالن أف المجمكعات قد تحكم شيئيف يككف , ينادم اسميا

كىكذا تتجمع مثؿ ىذه التجارب عمى المدل , مثالن كاحد لو كآخر ألختو, ليما صفة مشتركة
 في ىذه كتستخدـ األلعاب البنائية, الطكيؿ لتصبح أساسان في استيعاب فكرة أم عدد مجرد مثالن 

, الصادؽ) فيعطى التمميذ ميامان تمده بالخبرات المباشرة لبناء المفيكـ حتى يتـ تعممو, المرحمة
2001,91.) 

مميزة بظيكر المفيـك كىي :  (البحث عن الخواص أو الخصائص المشتركة)المرحمة الثالثة 
 الكافي إلعادة التطبيؽ في العالـ الحقيقي إف إكماؿ ىذه الدكرة ضركرية قبؿ أف بالقدرالرياضي 

كتأتي ىذه المرحمة , (Post,1981,109) التمميذيصبح أم مفيكـ رياضي مستخدمان مف قبؿ 
كفي ىذه المرحمة . عندما يستكعب الشخص الفكرة أك المفيـك كتصبح كميا ذات معنى بالنسبة لو

كيككف تطبيؽ ىذه الفكرة في , يتـ تثبيت كتطبيؽ الفكرة كتنسيقيا مع مجمكعة األفكار السابقة
ألنو مف خالؿ ىذا , بداية األمر تطبيقان عشكائيان يتـ مف خالؿ تككيف أفكار كمفاىيـ جديدة

أم أف , التطبيؽ ليذه الفكرة الجديدة سيتعرض التمميذ إلى مككنات أفكار كمفاىيـ أخرل جديدة
ىذه الفترة التطبيقية ليذه الفكرة المستكعبة حديثان ستككف بمثابة المرحمة التمييدية ألفكار أك 

فمف خالؿ التطبيؽ يتـ تنسيؽ الفكرة الجديدة مع أفكار , (2001,91, الصادؽ) مفاىيـ أخرل
أم يتـ  مقارنة المفيـك بمفاىيـ أخرل كجمع خكاص , سابقة كتثبيتيا تمييدان إلنتاج أفكار جديدة
كفي ىذه المرحمة يمارس التمميذ بعض األلعاب التي , المفيـك كتمييزىا عف خكاص مفاىيـ أخرل

ألف المفيكـ ال يصبح فعميان حتى يمكف استخدامو في , تساعده عمى إرساء البصيرة الرياضية
كيعتبر المبدأ الديناميكي ىك اإلطار العاـ الذم يتـ مف خاللو التعمـ عند , مكاقؼ مختمفة

أما المبادئ األخرل التالية فتعد متممة ليذا المبدأ كتعمؿ ضمنو كيرجع ىذا , (Dienesدينيز)
المبدأ في األساس إلى نظرية بياجيو حيث يؤكد عمى أىمية الخبرة المحسكسة كالبيئة التعميمية 

كيقضي المبدأ الديناميكي أيضان , (2001,91, الصادؽ)المككنة لتمؾ الخبرة في عممية التعمـ 
كخبرات الزمة يمكف مف خالليا , بضركرة تكفير األلعاب بأنكاعيا التمييدية كالمنظمة كالتدريبية

حيث يتـ تقديـ األلعاب , طالما أف كؿ نكع منيا يقدـ في الكقت المناسب, بناء المفاىيـ الرياضية
إذان األلعاب التي ,  (1997,94, بؿ.ىػ)التمييدية ثـ العقمية بالتدريج ثـ األلعاب الرياضية البحتة 
 :يتـ االستعانة بيا في المراحؿ الثالث لممبدأ الديناميكي ىي

ىي ألعاب يقـك بيا التالمذة مف أجؿ المتعة كبدكف تكجيو مف : (التمهيدية)األلعاب األولية
كغالبان تككف عشكائية غير محددة غير رسمية كقد يقكـ التالمذة بتأليفيا كىي إما ألعاب , المعمـ

 .فردية أك جماعية
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كىي األلعاب التي تستخدـ في المرحمة الكسطى مف تعمـ : (المنظمة, العقمية)األلعاب التعميمية 
كتصمـ ىذه األلعاب ألىداؼ   , حيث يقـك التالمذة بفرز العناصر المككنة لممفيكـ,المفيكـ

كيمكف أف ,  كيقـك المعمـ بتكجيو التالمذة مف خالليا إلى أف يتـ بناء المفيكـ, تعميمية معينة
 .يصمميا المعمـ بنفسو أك يستعيف باأللعاب التعميمية المنتجة مف قبؿ الشركات المتخصصة

كتككف في , تستخدـ لمتطبيؽكىذه األلعاب : (والرياضية البحتة, التدريبية)ألعاب الممارسة 
لتصبح مفيدة في التدريب , المراحؿ األخيرة لتنمية المفيـك حيث يدعـ التالمذة المفاىيـ كيطبقكنيا

, السميرم) ك(2001,91, الصادؽ)كفي مراجعة المفاىيـ أك تطبيقيا, عمى حؿ المسائؿ
كأخيران فإف المبدأ الديناميكي يقضي بضركرة إتماـ دكرة , (1997,93 ,بؿ. ىػ )(2009,2

كما أف تطكير الصيغ  (post, 1981,109)المعمكمات مف البيئة إلى الذىف كمف ثـ إلى البيئة 
 (.Dienes,1966,80)كالنظريات جزء ىاـ في بناء الصرح الرياضي 

 Perceptualمبدأ التفكير اإلدراكي" أك:الحسيمبدأ تغير اإلدراك - 2-1-5-2

Variability Principle" إلى المفيـك التالمذةيقترح ىذا المبدأ بأف التعمـ يزيد متى تعرض ك 
التجارب المجيزة يجب أف تختمؼ في المظير . مف خالؿ سياقات متنكعة أك تضميف طبيعي

يتـ استعماؿ تجارب متعددة تحضيران لتجريد ,  نفسوالتركيب األساسيبالخارجي بينما تحتفظ 
 الفرصة لرؤية المفيكـ بطرؽ مختمفة كتحت شركط مختمفة التمميذالمفيـك الرياضي فعندما يعطى 

 حيث .(Post, 1981,109 )ىك عمى األرجح سيدرؾ المفيكـ بصرؼ النظر عف تجسيده المادم
كذلؾ مف أجؿ , يجب تقديـ البنية اإلدراكية نفسيا في شكؿ العديد مف األنماط اإلدراكية المتكافئة

إفساح المجاؿ لمتغيرات الفردية في تككيف المفيكـ كأيضان لمحث عمى معرفة الماىية الرياضية 
ف تغيير كاحد مف التفاصيؿ مقدت كيمكف (1997,94 ,بؿ.ىػ)لمتجريد (الجكىر) ـ حاالت لممشكمة كا 

 فرصة لربط ةفي إدراؾ الحكاس لممشكمة كتضميف الخصائص الييكمية المشتركة يعطي التالمذ
أم أف ىذا المبدأ يؤكد عمى , (Sriraman,2005,258) المشاكؿ المماثمة بشكؿ ىيكمي بنائي

أف تعمـ الفكرة أك المفيـك الرياضي مف خالؿ عرضو بكاسطة أشياء أك تجارب حسية أك شبو 
حسية مختمفة في المظير يؤدم إلى التجريد عف طريؽ إدراؾ صفة أك صفات عامة لعدد مف 

 ىذه الحكادث أك األشياء في مجمكعة عمى أساس ومن ثم تصنيف, الحكادث أك األشياء المختمفة
لتقديـ , استخدـ أشياء مختمفة في المظيرحيث يمكف مثالن , ىذه الصفة أك ىذه الصفات العامة

, مفيـك متكازم المستطيالت مثؿ عدة أشكاؿ مختمفة لمتكازم المستطيالت مرسكمة عمى لكحات
ثـ استخداـ مجسمات مختمفة األبعاد تمثؿ متكازم المستطيالت تبعان لما تـ التأكيد عميو مف أنو 

كذلؾ مف أجؿ . يجب تقديـ البنية اإلدراكية نفسيا في شكؿ العديد مف األنماط اإلدراكية المتكافئة
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اتساع المجاؿ لمتغيرات الفردية في تككيف المفيكـ كأيضان لمحث عمى معرفة الماىية الرياضية 
   (. 2001,93 ,الصادؽ)لمتجريد

 يقترح :Mathematical Variability Principle مبدأ التغير الرياضي- 2-1-5-3
ىذا المبدأ بأف تعميـ مفيـك رياضي يتحسف عندما يككف المفيـك محسكس تحت شركط تحكم 

متغيرات ليست عمى عالقة بالمفيـك تتغير بشكؿ منظـ بينما تبقى المتغيرات ذات العالقة 
 مثاؿ عند طرح مفيـك متكازم األضالع إذا تـ طرح المفيكـ مع تفاكت في العديد ,بالمفيـك ثابتة

كاحتماالت مثؿ حجـ الزكايا كطكؿ الجكانب كالمكقع عمى )مف الخكاص التي ليست ذات عالقة 
يقترح . سميمة( التكازم بالمعاكسة)يمكف أف تتغير بينما تبقى الخكاص ذات العالقة   (الكرقة

لمتحضير لمعمميات يستعمالف في ترتيب مع بعضيما البعض بأف مبدأم التغيير (Dienesدينيز)
 ,بؿ.ىػ)ك (Post,1981,109)  التعمـالمكممة لمتجريد كالتعميـ ففي كمييما سمات ىامة لتطكير

أم أف إدراؾ الفكرة أك المفيـك الرياضي يتـ مف , ( Sriraman,2005,258 )ك (1997,94
بينما تبقى , خالؿ مكاقؼ أك حكادث تتكالى فييا المتغيرات التي ليس ليا عالقة بالفكرة أك المفيكـ

المتغيرات ذات العالقة ثابتة في جميع المكاقؼ أك الحكادث مما يؤدم إلى التجريد عف طريؽ 
كيرل , تككيف مجمكعة أك طائفة مف الحكادث كاألشياء التي تنتمي لبعضيا البعض بطريقة ما

عمى المتغيرات الرياضية لممفيـك قبؿ أف تتـ أف يسيطر أنو يجب عمى المعمـ (Dienesدينيز)
لك أردنا أف نقدـ لمتمميذ مفيكـ المستطيؿ مثالن : قائالن  (Dienesدينيز)كيستطرد , عممية التجريد

فإنو يمكننا تقديـ ذلؾ عف طريؽ تقديـ عدة مستطيالت غير متطابقة كمختمفة األكضاع حتى يتـ 
كيمكف االستفادة مف ذلؾ عند إعداد كحدة أك درس تبعان لنمكذج . المفيـك بدرجة مف العمكمية

 (. Dienesدينيز)
حيث يعني , كبالنتيجة فإف مبدأم التغير اإلدراكي كالتغير الرياضي ىما أساس التجريد الرياضي

كينص المبدأ . المبدأ األكؿ  بأنو البد لمتمميذ أف يقابؿ مفيكمان ما في أكضاع إدراكية مختمفة
الثاني عمى أنو البد مف كقكؼ التمميذ عمى تغيير المتغيرات الرياضية لممفيـك قبؿ أف تتـ عممية 

فمثالن لتعميـ قانكف مساحة , التجريد كحتى ال يحدث تعميـ خاطئ عمى حاالت فردية خاصة
كما في  (الشكؿ نفسو في أكضاع إدراكية مختمفة)متكازم المستطيالت ال بد مف تقديـ 

 (:4,5)الشكؿ

 مبدأ التغير اإلدراكي (4)الشكؿ                
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بتقديـ متكازم  (يتغير الشكؿ رياضيان مع بقاء خصائصو األساسية نفسيا)كمف جية أخرل 
 :كما في الشكؿ كذلؾ لمسايرة المبدأ الثاني (أضالع كزكايا مختمفة)المستطيالت بأبعاد مختمفة  

 مبدأ التغير الرياضي (5)الشكؿ  
كيتضح مما سبؽ أف مبدأم التغير اإلدراكي كالرياضي يؤكداف عمى أىمية مراعاة الفركؽ الفردية 

 (.2001,94 ,الصادؽ)بيف التالمذة ك أنيما يساعداف عمى تحرير التمميذ مف المظاىر اإلدراكية 
يميز   :The Constructivity Principle (اإلنشائي) مبدأ البناء- 2-1-5-4
 كالمفكر التحميمي يصرح ىذا المبدأ بأف  البنيكم المفكر,بيف اثنيف مف المفكريف(Dienesدينيز)

يقـك الفرد :  حيث أف التفكير التحميمي(Post,1981,109)البناء يجب أف يسبؽ التحميؿ دائمان 
فيو  بتحميؿ منطقي لممشكمة كينتقؿ بتنسيؽ مخطط مف خطكة ألخرل أما التفكير 

نافذة الجنكب )فيك تفكير مغامر يتجاكز فيو الشخص حدكد النسؽ المنطقي(البنيكم)اإلنشائي
إف ىذا مماثؿ لمقكؿ بأف التالمذة يجب أف يطكركا مفاىيميـ بطريقة حدسية (, 2009,التربكية

شاممة منبثقة مف تجاربيـ الخاصة كفي كقت مستقبمي سيتـ التكجو نحك تحميؿ ما بني 
(Post,1981,109)   تجريد ينتج عفتشكيؿ العالقات الرياضية باستعماؿ اليدكيات باعتبار أف 

 أم أنو ببساطة يتـ تككيف بناء الفكرة أك (Sriraman,2005,258)األعماؿ الطبيعية كالعقمية 
المفيكـ بشكؿ سابؽ لتحميؿ ىذه الفكرة أك المفيكـ فمثالن عممية بناء العدد كمعرفة مككناتو أك 

 .أساسياتو أك عكاممو يجب أف تسبؽ فكرة الضرب المؤدية ليذا العدد
عمى ضركرة أف تتـ مساعدة التالمذة عمى بناء مفاىيـ بصكرة شاممة (Dienesدينيز)كيؤكد 

ألنيـ في ىذه المرحمة يفكركف كذلؾ , كبنائية كمف خبراتيـ الشخصية قبؿ التحميؿ ليذه المفاىيـ
أف الميـ في تعمـ  الرياضيات ىك الفيـ الفعمي في كؿ (Dienesدينيز)كيرل , بطريقة بنائية أكثر

أم القدرة عمى , ثـ القدرة عمى التعامؿ بيذه العالقة, بنية رياضية كالعالقات بيف البنى المختمفة
 .تجريدىا كتطبيقيا في المكاقؼ الحقيقية

بمبادئو  (Dienesدينيز)الدراسي المنبثؽ مف نظرية (Dienesدينيز)كيالحظ مما سبؽ أف نمكذج 
كما أف التمميذ يجب أف , التفاعل المباشر مع البيئةاألربعة ييتـ بتعميـ الرياضيات مف خالؿ 

عمى استخداـ الكسائؿ التعميمية (Dienesدينيز)لذلؾ يؤكد , يككف لو دكر فعاؿ في ىذه العممية
كالنماذج الحسية التي تجسد األفكار الرياضية كتجعؿ التمميذ يشارؾ فعالن في صنع الرياضيات 

إلى أف تعمـ (Dienesدينيز)يشير كفي النياية  (2001,95 ,الصادؽ)بدالن مف تمقينيا لو
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 التمميذمف ناحية نكع نشيط جدان مف التدخؿ الطبيعي كالعقمي الرياضيات بشكؿ مستمر يتطمب 
(. Post,1981,109)باإلضافة إلى الدكر البيئي في التعمـ 

(: Dienesدينيز)وفقًا لنموذج المراحل الستة من تعمم الرياضيات - 2-1-6
كلقد حدد , أف تعمـ المفاىيـ الرياضية يتـ في مراحؿ متعاقبة(Dienesدينيز)يعتقد 

ىذه المراحؿ الكتساب المفاىيـ الرياضية كلكف اختمؼ عدد ىذه المراحؿ في   (Dienesدينيز)
, فمثالن إنو جعؿ تمؾ المراحؿ ثالثان في بعض الكتابات كجعميا ستان في كتابات أخرل, كتاباتو

التـز في كتاباتو  (Dienesدينيز)كلكف بعد استعراض ما كتب عف ىذه المراحؿ يالحظ أف 
, األخيرة بالمراحؿ الست الكتساب المعمكمات الرياضية كالتي تعد  تفصيالن لمراحمو األكلى

-األلعاب-المعب الحر:ىي (2001,95 ,الصادؽ)(Dienesدينيز)كالمراحؿ الستة تبعان لنمكذج 
          (.1997,95,بؿ.ىػ)التشكيؿ-الترميز-التمثيؿ-البحث عف الخكاص المشتركة

 : Free play Stageمرحمة المعب الحر : المرحمة األولى- 1- 2-1-6
كذلؾ , عمى أىمية األلعاب في تعميـ الرياضيات مف خالؿ ىذه المراحؿ(Dienesدينيز)يؤكد 

كيمكف , ألف التعميـ عف طريؽ األلعاب يثير رغبة كثير مف التالمذة حتى تالمذة المستكيات العميا
استعماؿ األلعاب لتعميـ مفيـك أك تعميـ أك كمقدمة شيقة لمكضكع رياضي أك كبداية لالكتشاؼ 

كما , أك لتثبيت مفيـك أك ميارة عف طريؽ التدريب أك حتى لتعزيز المشكالت كالتفكير الرياضي
أف استخداـ األلعاب في تعميـ الرياضيات يضفي عمى عممية التعميـ كالتعمـ جكان مف المتعة 

 .كالرغبة مما قد يقنع بأف الرياضيات مادة شيقة
كتشتمؿ مرحمة المعب الحر عمى أنشطة مباشرة كغير مكجية تسمح لمتالمذة بالتجريب كالمعالجة 

كعمى قدر اإلمكاف يجب أف تككف ىذه , اليدكية كالمجردة لبعض مككنات المعمكمة المراد تعمميا
, كمع ذلؾ ينبغي أف يكفر المعمـ مكاد متنكعة كغنية في متناكؿ التالمذة, المرحمة حرة كغير مقيدة

ف بدت غير ذات قيمة (Dienesدينيز)كتعد ىذه المرحمة مرحمة ىامة مف مراحؿ نمكذج  حتى كا 
ففي , في نظر المعمـ الذم تعكد عمى تدريس الرياضيات بطريقة اإللقاء أك طرؽ شديدة التنظيـ

ىذه المرحمة يتعرؼ التالمذة أكالن عمى كثير مف مككنات المفيكـ الجديد خالؿ تفاعميـ مع بيئة 
كما أنيـ يككنكف البنية العقمية كاالتجاىات التي , التعمـ التي تحتكم عمى أمثمة مممكسة لممفيكـ

كيمكف االستفادة مف ذلؾ عند التدريس كفقُا لنمكذج . تعدىـ لتفيـ البنية الرياضية لممفيكـ
حيث تعطى الفرصة لمتالمذة في بداية كؿ درس لمعب الحر مف خالؿ التفاعؿ , (Dienesدينيز)

كيراعى أف تككف ىذه المرحمة حرة كغير , مع بيئة التعمـ كبعض األمثمة المممكسة لممفاىيـ
(.  1997,91 ,بؿ.ىػ)ك  (2001,98, الصادؽ)مقيدة

 :Games( المعب بوجود قواعد)مرحمة األلعاب : المرحمة الثانية- 2- 2-1-6
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تتجو ىذه المرحمة باتجاه مرحمة النضج إذا ما انتقينا مكاقؼ يأخذ مف خالليا نشاط المعب شكؿ 
كىي األلعاب التعميمية التي تصمـ ألىداؼ معينة كالبد فييا مف إتباع , ذات قكاعد محددةألعاب 

, تكجييات المعمـ كينتج عنيا كعيان أكثر تبمكران لالتجاه الذم تتييأ مف خاللو االكتشافات الجديدة
يبدؤكف في مالحظة األنماط ك , حيث أف التالمذة بعد فترة المعب الحر ألمثمة عف المفيكـ

كأف بعض , كسيالحظكف أف ىناؾ قكاعد محددة تتحكـ في الكقائع, التناسؽ المتضمف في المفيكـ
لتجريب كفي ىذه المرحمة يككف التالمذة عمى استعداد ؿ, بينما األخرل مستحيمة, األشياء ممكنة

 بأنفسيـ ذلؾ عندما يكتشفكف ككضع ألعاب جديدة, كتغيير قكاعد األلعاب التي يضعيا المعمـ
كتسمح ىذه األلعاب لمتالمذة بالتجريب كتساعد ىذه , القكانيف كالخكاص التي تحدد تمؾ األلعاب

جراء تغييرات داخؿ المفيكـالبدء بتحميؿ البنية الرياضية لممفيكـاأللعاب التالمذة عمى  كىناؾ ,  كا 
العديد مف األلعاب التي تساعد التالمذة عمى اكتشاؼ العناصر المنطقية كالرياضية 

التمميذ كتشؼ فييا مىذه المرحمة التي إذان , (2001,98 ,الصادؽ) ك(1997,92 ,بؿ.ىػ)لممفيكـ
 الخاصة كالمعب ق اختراع قكاعدقتعمـ المعب بكاسطتيا كأيضان بإمكافمبعض القكاعد ك

(, Dienesدينيز) كيمكف تطبيؽ ذلؾ عند التدريس كفقان لنمكذج ,(Dienes, 2000,2)ىابكاسطت
حيث تكضع قكاعد محددة لبعض األنشطة المكجية التي قاـ بيا التالمذة في صكرة ألعاب 

 (.2001,98 ,الصادؽ)تعميمية يكجييـ مف خالليا المعمـ كمما احتاج األمر ذلؾ 
 Search for البحث عن الخصائص المشتركةمرحمة : المرحمة الثالثة- 2-1-6-3

communalities:   ربما ال يستطيع التالمذة اكتشاؼ البنية الرياضية التي تشترؾ فييا كؿ
كلف , مككنات المفيـك حتى بعد قياميـ باأللعاب مستخدميف العديد مف المككنات الحسية لممفيكـ

تصنيؼ األمثمة التي تندرج تحت المفيـك مف األمثمة التي ال تمثؿ ىذا المفيـك يستطيع التالمذة 
أف يساعد المعممكف (Dienesدينيز)كيقترح , إال بعد إلماميـ بالخكاص المشتركة لتمؾ األمثمة

التالمذة عمى اكتشاؼ الخكاص العامة لمبنية في األمثمة الممثمة لممفيـك عف طريؽ تكضيح أف 
كؿ مثاؿ يمكف أف ينقمنا إلى مثاؿ آخر دكف تغيير الخكاص المجردة التي تشترؾ فييا كؿ األمثمة 
كىذا يعني إبراز الخكاص المشتركة لكؿ مثاؿ عمى حده كذلؾ باإلشارة في الكقت نفسو إلى أمثمة 

 .(2009,2, السميرم)ك( 2001,99 ,الصادؽ)عدة
 :Representation (مرحمة التمثيل)المرحمة الرابعة - 4- 2-1-6

فإنيـ , بعد أف يالحظ التالمذة الخكاص المشتركة في كؿ مف األمثمة التي تكضح المفيكـ
 كىاالتي تعمـفيو كؿ الخكاص المشتركة قد يقـك المعمـ بتقديمو تتجسد , مثاؿ كاحديحتاجكف إلى 

مثاالن لفظيان أك رسمان تكضيحيان كقد يككف ذلؾ ,  لتعميؽ إدراكيـ ليذا المفيكـفي المرحمة السابقة
كىذا المثاؿ يساعد التالمذة عمى فرز العناصر المشتركة المكجكدة في كؿ األمثمة الدالة , شامالن 
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كعادة ما يككف ىذا المثاؿ تجريدان مف األمثمة كميا مما يساعد التالمذة عمى فيـ , عمى المفيكـ
ىي المرحمة التي كيمكف القكؿ إف ىذه المرحمة , البنية الرياضية المجردة التي يتضمنيا المفيكـ

( 2001,99 ,الصادؽ) أك التعميـ أك الميارة المراد تقديميا لمتالمذةيتـ فييا تقديـ المفيكـ
. ( Dienes, 2000,3)ك (1997,92 ,بؿ.ىػ)ك
 :Symbolization (التعبير بالرموزأو الترميز )المرحمة الخامسة - 5- 2-1-6

, ليست مسألة الرمكز أمران سيالن كال يمكف كصؼ الدكر الذم تمعبو الرمكز في إكماؿ االكتشاؼ
ألف إدخاليا , فبعض الكقائع تجعمنا نفضؿ إدخاؿ الرمكز في خطكة متأخرة إلكماؿ االكتشافات

كعمى العكس كجد البعض في , في كقت مبكر يبدك ككػأنو يشمؿ في بعض األحياف عممية تجريد
كمع ىذا يمكننا أف نؤكد أف , حاالت أخرل أف استخداـ الرمكز كاف يزيد في سرعة االكتشافات

كيبدك أف سمسمة مف . اإلسراؼ في استخداـ الرمكز في الصفكؼ األكلى تككف لو آثار سمبية
 مف الجيكد التجارب الشديدة الترابط يمييا عممية إدخاؿ الرمكز تككف بالتأكيد أكثر فعالية

المتكاصمة لربط الرمكز بمعناىا عف طريؽ تقديـ بعض الشركح فنحف نتعمـ مقداران أكبر مف 
كفي , المعمكمات عف طريؽ سمسمة مف التجارب أكثر مما نتعمـ عف طريؽ سمسمة مف الشركح

ىذه المرحمة يحتاج التمميذ إلى تككيف الرمكز المفظية كالرياضية المناسبة لكصؼ ما فيمو عف 
 أم أف يبتكر كؿ يضع كؿ تمميذ في البداية تمثيالن رمزيان لممفيكـكمف المستحسف أف , المفيكـ

ثـ يتدخؿ المعمـ لتكجيو التالمذة الختيار النظاـ الرمزم لكي ال , تمميذ مثالو الرمزم لكؿ مفيكـ
يككف ىناؾ تعارضان مع الكتاب المدرسي المقرر كقد يككف مف المفيد السماح لمتالمذة بتككيف 

كيجب أف يكضح , أمثمتيـ الرمزية أكالن ثـ مقارنتيا بعد ذلؾ باألمثمة المكجكدة في الكتاب المدرسي
, المعمـ لمتالمذة قيمة األنظمة الرمزية الجيدة في حؿ المسائؿ كبرىنة النظريات كفي شرح المفاىيـ

 :كمثاؿ عمى ذلؾ أنو قد يككف مف السيؿ تذكر نظرية فيثاغكرث إذا ما تـ تمثيميا كالتالي

 
يككف مربع الكتر مساكيان لمجمكع ,  في المثمث القائـ الزاكية: بدالن مف شرحيا لفظيان كالتالي

حدل الصعكبات التي يسببيا التمثيؿ الرمزم لبعض القكانيف , مربعي الضمعيف اآلخريف كا 
كالمعادالت كالنظريات أف الشركط التي يمكف أف تستخدـ فييا تمؾ القكانيف كالمعادالت كالنظريات 

ال يكضح , ففي المثاؿ السابؽ الخاص بنظرية فيثاغكرث, ال تككف دائمان كاضحة مف ىذا الترميز
في حيف أف النص المفظي ليا يكضح , التمثيؿ الرمزم الشركط التي يمكف استخداـ النظرية فييا

كيجد الكثير مف التالمذة ذكم القدرة عمى , أف النظرية تنطبؽ عمى المثمثات ذات الزكايا القائمة
 ,الصادؽ)حفظ القكانيف صعكبة في مالءمة القانكف المناسب لكؿ مسألة رياضية معينة 

 .(2009,2, السميرم) (1997,92 ,بؿ.ىػ )(2001,100
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 : Formation (التشكيل)المرحمة السادسة - 6- 2-1-6
كبعد أف يتعمـ التالمذة المفيـك كالبنى الرياضية المتصمة بو عمييـ في ىذه المرحمة ترتيب      

بفحص كتنظيـ حيث يقكمكف , (2009,2, السميرم)خصائص ىذا المفيـك كمعرفة نتائجو 
 عف المفاىيـ كالتعميمات كالميارات فالخصائص األساسية في بنية المعمكمات التي تعممكىا

كيقـك التالمذة في ىذه المرحمة بفحص نتائج المفيـك , (البنية)رياضية ىي بديييات ىذا النظاـ 
كيمكف في ىذه المرحمة أف يستخدـ , كاستخداميا في حؿ المسائؿ الرياضية البحتة كالتطبيقية

التدريب  في مفيدةكىذه األلعاب , المعمـ بعض ألعاب الممارسة التي تستخدـ لممراف كالتطبيؽ
 كفي مراجعة المفاىيـ كتطبيقيا في ىذه المرحمة يككف التمميذ قادران عمى عمى حؿ المسائؿ

 (. 1997,93 ,بؿ.ىػ)ك (2001,100 ,الصادؽ)التعامؿ مع المفيكـ بشكمو المجرد 
 :في التدريس(Dienesدينيز)خطوات تنفيذ نموذج - 2-1-7

كالنمكذج التدريسي المنبثؽ منيا يمكف تحديد  (Dienesدينيز)في ضكء العرض السابؽ لنظرية 
الخطكات التي يجب إتباعيا عند إعداد كتدريس كحدة في الرياضيات كفقان لنمكذج 

 :التدريسي كالتي تتمثؿ في اآلتي (Dienesدينيز)
 . المرجك تحقيقيا مف الكحدة ككذلؾ أىداؼ كؿ درس مف دركسياتحديد األىداؼ -

 كاألدكات الالزمة خالؿ كؿ مرحمة مف مراحؿ التدريس كلكؿ درس تحديد الكسائؿ التعميمية -
 .مف الدركس

يبدأ المعمـ عرضو لمدرس بيذه المرحمة التي تتضمف لعبان حران مف : المعب الحرمرحمة  -
كيتعامؿ التمميذ مع البيئة , التالمذة في صكرة أنشطة قد تظير غير مكجية كال ىدؼ ليا

كيجب عمى المعمـ في ىذه المرحمة أف يكفر لمتالمذة األدكات , التعميمية تعامالن مممكسان 
كتساعد عمى تككيف نكع , كالكسائؿ التعميمية المتنكعة ذات العالقة المباشرة بمكضكع المفيكـ

مف الترابط بيف البيئة التعميمية كالخبرة الرياضية المككنة في ذىف التالمذة التي يتككف منيا 
 .المفيـك الجديد

بعد مرحمة المعب الحر يبدأ التالمذة في بعض األلعاب المحدكدة مف خالؿ : األلعابمرحمة  -
 تصؿ بالتمميذ إلى إتماـ اإلجراءاتكبعض ىذه , بعض األنشطة التي تحكميا قكاعد معينة

كذلؾ , المعبة كبعضيا يككف مستحيالن مما يدعك التمميذ إلى محاكلة تصحيح ىذه القكاعد
 .يؤدم إلى تحميؿ البنية الرياضية لممفيكـ

كىذه المرحمة تمي مرحمة األلعاب التي قاـ بيا التالمذة : البحث عف الخكاص المشتركةمرحمة  -
األمثمة التكضيحية كيعطي المعمـ في ىذه المرحمة بعض , كالتي تمثؿ مككنات حسية لممفيكـ

 كيساعدىـ عمى اكتشاؼ الخكاص العامة لمبنية الرياضية في األمثمة الممثمة لممفيـك لمتالمذة
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كذلؾ عف طريؽ تكضيح أف كؿ مثاؿ يمكف أف يقكد إلى مثاؿ آخر مف خالؿ المقارنة دكف 
 .تغيير الخكاص المجردة التي تشترؾ فييا كؿ األمثمة

بعد اكتشاؼ التالمذة لمخكاص المشتركة ينبغي عمى المعمـ أف يقدـ مشكمة أك : التمثيؿمرحمة  -
كيككف ىذا المثاؿ أكثر تجريدان مف مجمكعة األمثمة , مثاالن تتجسد فيو كؿ الخكاص المشتركة

 .الفردية المكضحة لممفيـك كيككف ىذا بيدؼ تعميؽ إدراؾ التالمذة ليذا المفيكـ

في ىذه المرحمة يمكف لممعمـ أف يعرض عمى التالمذة أمثمة مشابية لممثاؿ : الترميزمرحمة  -
الذم كضحو في مرحمة التمثيؿ حتى يتمكف المعمـ مف جعؿ التالمذة يعبركف عف المفاىيـ 

ثـ يتدخؿ المعمـ لكي يختار لتالمذتو النظاـ الرمزم المناسب حتى ال يككف ىناؾ , بالرمكز
ثـ يكضح لتالمذتو قيمة التمثيؿ الرمزم الجيد في حؿ , تعارض مع الكتاب المدرسي

 .إال أنو في مرحمة التعميـ األساسي يككف دكر الترميز محدكدان , المسائؿ

في ىذه المرحمة يصؿ المعمـ بتالمذتو إلى الصكرة النيائية لممفاىيـ : تشكيؿ المفيكـمرحمة  -
كلـ , (2001,107 ,الصادؽ) المسائؿ الرياضية كتطبيؽ استخداميا في حؿكيعمؿ عمى 

تضطر الباحثة إلى إغفاؿ بعض المراحؿ في برنامجيا ألف التدريس استيدؼ تالمذة مرحمة 
تعميمية دنيا كتعتبر الباحثة أف إغفاؿ بعض المراحؿ يمكف المجكء إليو مع تالمذة مراحؿ 

 . التعميـ العميا
(: Dienesدينيز)دور المعمم في ظل نموذج - 2-1-8

فمف كاجباتو , دكران مختمفان عف دكره التقميدم (Dienesدينيز)كيعد دكر المعمـ في ظؿ نمكذج 
 :ما يمي (Dienesدينيز)في ظؿ نمكذج  

 .يجب أف يشجع المعمـ أنماط سمكؾ التالمذة المستقمة كالتعاكنية -

 .يجب أف يتقبؿ المعمـ اقتراحات التالمذة كأف يساعدىـ في تكضيحيا كشرحيا -

يجب أف ينتج المعمـ كمية كبيرة مف األنشطة التي يتـ مف خالليا الربط بيف الرياضيات  -
 .كالبيئة الطبيعية

 .يجب عمى المعمـ أف يتدخؿ في المكقؼ التعميمي عندما يحتاج األمر إلى ذلؾ -

 .يجب عمى المعمـ أف يتقبؿ أخطاء التالمذة كأف يفسر ليـ الصكاب كالخطأ -

إذا شارؾ المعمـ في عمؿ جماعي كجب عميو أف يعمؿ في المجمكعة كفرد كأال يككف تسمطيان  -
 .في آرائو كاقتراحاتو

يجب أف يطرح المعمـ األسئمة اليادفة كأف يبتعد عف األسئمة التافية كأف يتيح كقتان مناسبان  -
 .كأف يسمع اإلجابة مف أكثر مف تمميذ, لإلجابة
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يجب عمى المعمـ أف يتدخؿ عندما يعجز التالمذة عف تفسير ظاىرة معينة كأال يقدـ ليـ  -
 ,الصادؽ)التفسير مباشرة بؿ يناقشيـ كمف خالؿ بعض األسئمة المتدرجة يقكدىـ إلى التفسير

2001,108 .) 

التدريسي نجد أنو يؤكد عمى ىدؼ أساسي كىك (Dienesدينيز)بعد العرض السابؽ لنمكذج 
 .النمك المعرفي لمتمميذ

التدريسي من خالل بعض المتغيرات  (Dienesدينيز)عرض لنموذج - 2-1-9
: األساسية في تدريس الرياضيات

إف ىدؼ عممية التعمـ الحصكؿ عمى المعرفة كاستخداميا كالكسيمة : بالنسبة لميدؼ التدريسي -
 التي يكتسبيا التمميذ نتيجة الكتشافو خبرة طبيعية الخبرةالرئيسة لمحصكؿ عمى المعرفة ىي 

ففي الخبرة الطبيعية تككف المعاممة باألشياء مثؿ المعب لمقارنة , مادية كخبرة رياضية منطقية
أما الخبرة الرياضية فيكتشؼ مف خالليا التمميذ الحقائؽ الرياضية عف , أكزاف األشياء مثالن 

أف ىاتيف الخبرتيف تشتمالف (Dienesدينيز)كيرل , طريؽ المعب بيذه األشياء بتنسيقيا كتكفيقيا
 . عمى المتغير اإلدراكي كالمتغير الرياضي

إف التعمـ عبارة عف تغيرات فعمية في نظـ التفكير تؤدم بالمعرفة الجديدة : طبيعة عممية التعمـ -
إلى أف تصبح جزءان مف البناء المعرفي داخؿ الفرد كال يككف التعمـ عبارة عف إضافة بسيطة بؿ 

تتغير كفقان ليا طبيعة البناء المعرفي كيككف الدكر األكؿ لمتمميذ نفسو في اكتساب المعرفة 
إال أف , كلذلؾ يتـ التركيز عمى أىمية اكتشاؼ التمميذ لمبيئة المعرفية كالتفاعؿ معيا, الجديدة

لممعمـ دكران فعاالن في اختيار الخبرات التعميمية المناسبة لمتالمذة كتكجيييـ إلى التعامؿ معيا 
 .لمكصكؿ إلى تعمـ أفضؿ

أف المعمكمات السابقة تساعد في تنظيـ المعمكمات  (Dienesدينيز)يرل: المعمكمات السابقة -
 .الجديدة

يفضؿ االكتشاؼ المكجو الذم يجمع بيف أىمية اكتشاؼ التمميذ (Dienesدينيز): طريقة التدريس -
بؿ يجب , حيث ال يقدـ المحتكل المراد تعممو بشكؿ كامؿ نيائي, لمبيئة المعرفية كالتفاعؿ معيا
كفي الكقت نفسو يجب أف ينظـ نشاطو باإلضافة لحالة االكتشاؼ , عمى التمميذ اكتشافو بنفسو

 .التي يؤدييا بصيغتو النيائية في سجؿ خاص

يحدد ست مراحؿ ضركرية ىي مرحمة المعب الحر (Dienesدينيز): مراحؿ إجراءات التعمـ -
كمرحمة األلعاب كمرحمة البحث عف الخكاص المشتركة كمرحمة التمثيؿ كمرحمة الترميز كمرحمة 

 .أف ىذه المراحؿ ضركرية الكتساب المعمكمات الرياضية(Dienesدينيز)كيؤكد , التشكيؿ
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بعممية تقكيـ بنائي ضمني أثناء التدريس كيعتبره عنصران (Dienesدينيز)ييتـ : بالنسبة لمتقكيـ -
أساسيان مف عناصر العممية التعميمية يساعد في عممية التغذية الراجعة التي تساعد عمى إتقاف 

 (.2001,110 ,الصادؽ)التعمـ كرفع مستكل التحصيؿ

: في تدريس وتعمم الرياضيات(Dienesدينيز)تمخيص نموذج - 2-1-10
 :في تدريس كتعمـ الرياضيات في القائمة التالية (Dienesدينيز)يمكف تمخيص نمكذج 

تبنى الرياضيات عمى الخبرة كيتعمـ التالمذة الرياضيات باستخراج المفاىيـ كاألنماط الرياضية  -1
 .مف الخبرات الحقيقية

كىذه العممية , ىناؾ عممية طبيعية ثابتة يجب عمى التالمذة إتباعيا عند تعمـ المفاىيـ الرياضية -2
 :تتضمف التالي

 .فترة لعب كتجريب تتضمف استخداـ المكاد المممكسة
 .ترتيب تمؾ الخبرات في إطار عاـ ذم معنى

 .كمضة مف التبصر عندما يفيـ التمميذ المفيـك فجأة
مرحمة التدريب لترسيخ المفيكـ كذلؾ لكي يصبح التمميذ قادران عمى تطبيقو كاستخدامو في خبرات 

 . جديدة لتعمـ مادة الرياضيات
 .يجب تدريسيا كتعمميا عمى أنيا كذلؾ, الرياضيات فف خالؽ -3

 .يجب ربط المفاىيـ الرياضية الجديدة بالمفاىيـ كالبنى السابؽ تعمميا لكي ينتقؿ أثر التعمـ -4

لكي يتعمـ التمميذ الرياضيات يجب أف تصبح لديو القدرة عمى ترجمة مكقؼ حي أك حدث ما  -5
 .(1997,98 ,بؿ. ىػ)تجريدم رمزم (شكؿ)إلى معادلة 

 *****************************
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  : الدراسات السابقة-3-1
قامت الباحثة بعرض الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة الحالية وفؽ محوريف أساسييف 

ولتسييؿ عرض ىذه الدراسات وفؽ , ومحور الدراسات األجنبية, محور الدراسات العربية: ىما
ستعرض الدراسات العربية واألجنبية في محوريف وفقًا لتسمسميا الزمني عمى النحو , محاورىا
 :اآلتي

: الدراسات العربية- 3-1-1
تجريب بعض النماذج التدريسية في " :بعنوان  (1992)عبد الرزاقدراسة - 3-1-1-1

ىدفت الدراسة إلى تجريب بعض النماذج التدريسية في , "تدريس رياضيات المرحمة االبتدائية 
تدريس رياضيات المرحمة االبتدائية وتكونت عينة الدراسة مف مجموعة مف تالمذة الصؼ الرابع 

تـ تقسيميا إلى ثالث مجموعات فرعية تدرس , في أسواف جميورية مصر العربية, االبتدائي
وتدرس المجموعة الثانية نفس الوحدة , (Dienesدينيز)األولى وحدة الكسور االعتيادية بنموذج 

باستخداـ نموذج التعميـ والتعمـ المزود بالكمبيوتر وتدرس المجموعة الثالثة نفس الوحدة بالطريقة 
مقياس اتجاىات نحو , اختبار تحصيمي: واستخدمت الدراسة كاًل مف األدوات التالية, المتبعة

في تحسيف (Dienesدينيز)وتوصمت ىذه الدراسة إلى فعالية نموذج , اختبار الذكاء, الرياضيات
وأف نموذج , تحصيؿ تالمذة الصؼ الرابع وتنمية اتجاىاتيـ نحو الرياضيات

 (.62, 1992,عبد الرزاؽ)أفضؿ النماذج في الدراسة (Dienesدينيز)
في  (Dienesدينيز) أثر استخدام قطع" :بعنوان  (2002)راسة الشهراني د- 3-1-1-2

معرفة أثر استخداـ  :استيدفت الدراسة"تدريس الرياضيات في الصفين الرابع والسادس االبتدائي 
في تدريس الرياضيات عمى تحصيؿ التالمذة في الصؼ الرابع والصؼ  (Dienesدينيز)قطع

مف مدرسة اختيرت عشوائيًا  (تمميذ115)وقد طبقت الدراسة عمى عينة قواميا , السادس االبتدائي
 وفي الوقت نفسو تـ تحديد المجموعات  في المممكة العربية السعوديةمف مدارس مدينة بيشة

 )التجريبية والمجموعات الضابطة، حيث بمغ عدد أفراد المجموعة التجريبية لمصؼ الرابع

، بينما تساوى عدد أفراد المجموعة التجريبية (تمميذاً 27) والمجموعة الضابطة (تمميذاً 26
 استخدـ الباحث لموصوؿ إلى ,(تمميذاً  31)والضابطة في الصؼ السادس حيث كاف بكؿ منيا 

توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند أنو وكانت نتائج الدراسة (, t-test) (ت)نتائج الدراسة اختبار
في التحصيؿ بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  (0,05) داللة ىمستو

توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند كما , الضابطة في الصؼ الرابع لصالح المجموعة التجريبية
المجموعة التجريبية والمجموعة ت في التحصيؿ بيف متوسطي درجا (0,05)مستوى داللة 

 (2002,2, الشيراني) الضابطة في الصؼ السادس لصالح المجموعة التجريبية
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دور المواد اليدوية الممموسة في رفع "  :بعنوان (2003 )الدمرداشدراسة - 3-1-1-3
ىدفت الدراسة إلى معرفة دور المواد " مستوى تحصيل التالميذ المعاقين بصرًيا في الرياضيات 

اليدوية الممموسة في رفع مستوى تحصيؿ التالميذ المعاقيف بصرًيا في الرياضيات وتكونت عينة 
 تالميذ ىـ كؿ تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة النور  (7 )الدراسة التجريبية مف 

ست تالميذ  (6) وتكونت عينة الدراسة الضابطة مف ,في جميورية مصر العربية, بالمنصورة
بيف  (0.05)ودلت نتائج الدراسة عمى أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 )لصالح المجموعة التجريبية  (التجريبية ػ الضابطة  )متوسطي رتب درجات مجموعتي الدراسة 
 ( .6ص, 2003, الدمرداش

أثر استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس "  :بعنوان(2006)العمريدراسة - 3-1-1-4
وحدة من مقرر الرياضيات عمى التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول 

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي في "   في مدينة الرياض"الثانوي
تدريس باب اليندسة المستوية عمى التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالب الصؼ 

 وقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي حيث طبقت ,األوؿ الثانوي مقارنة بالطريقة التقميدية
 طالب مف الصؼ األوؿ الثانوي تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف 150الدراسة عمى عينة بمغ حجميا 

 وطبؽ عمى العينة اختبار تحصيمي ومقياس لمتفكير الرياضي وقد تبيف وجود , تجريبية وضابطة
, 2006,العمري). الدراسي والتحصيؿ الرياضيفروؽ دالة لصالح المجموعة التجريبية في التفكير

22) 
برنامج وقائي مقترح لتحسين بعض المهارات " : بعنوان(2007)دراسة محرز- 3-1-1-5

وقد ىدفت دراسة الباحثة إلى , القاىرة"العقمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية في مادة الرياضيات 
 سؤااًل موزعًا عمى جزأيف 22إعداد البرنامج الوقائي المقترح باإلضافة إلى اختبار أداء مكونًا مف 

بحيث يشتمؿ كؿ جزأ عمى أسئمة تقيس التفكير البصري والتفكير المفظي وحؿ المشكالت لدى 
التالميذ وذلؾ بعد تحميؿ محتوى موضوعات وحدة نظريات األعداد المقررة عمى تالميذ الصؼ 

 وبعد التأكد مف صدؽ االختبار وثباتو تـ تطبيقو 2006-2005الرابع االبتدائي لمعاـ الدراسي 
عمى أربعة فصوؿ مف تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي بعد أف تـ التدريس لممجموعة التجريبية 

 تمميذًا 87بالبرنامج المقترح ولممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية تكونت عينة الدراسة مف 
وقد كشفت نتائج ىذه الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف كؿ مف المجموعات , وتمميذة

ووجود ارتباط داؿ موجب بيف كؿ مف التفكير البصري , التجريبية والضابطة لصالح التجريبية
والمفظي وحؿ المشكالت لدى تالميذ المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج الوقائي المقترح 

 (. 13, 2007محرز )عمييـ
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: الدراسات األجنبية- 3-1-2
 The impact of Dienes' model:"بعنوانDienes(,) (1966دينيز)دراسة - 3-1-2-1

and Astern on elementary pupils achievement and their attitudes 

towards mathematics    "" أثر نموذج(دينيزDienes) ونموذج(استرنAstern)  عمى
ىدفت , ألمانيا(ىامبورغ)تحصيل تالمذة المرحمة االبتدائية واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات

عمى تحصيؿ تالمذة  (Asternاسترف)ونموذج (Dienesدينيز)الدراسة إلى تعرؼ أثر نموذج 
المرحمة االبتدائية واتجاىاتيـ نحو مادة الرياضيات وتكونت عينة ىذه الدراسة مف مجموعتيف مف 

واألخرى بنموذج (Dienesدينيز)األولى تدرس بنموذج , تالمذة المرحمة االبتدائية كالىما تجريبية
اختبار ذكاء لتقسيـ  واختبار تحصيمي: ولقد استخدمت الدراسة كاًل مف األدوات التالية , استرف

 ,لكؿ مجموعة مف مجموعتي الدراسة, التالمذة إلى مجموعتيف مرتفعي الذكاء ومنخفضي الذكاء
في  (Dienesدينيز)وتوصمت الدراسة إلى فعالية نموذج , مقياس اتجاىات نحو الرياضياتو

التحصيؿ وتكويف اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات بالنسبة لمتالمذة مرتفعي الذكاء وعدـ وجود 
ولكف يؤخذ عمى ىذه الدراسة أنيا تقتصر عمى , فروؽ بالنسبة لمتالمذة منخفضي الذكاء

 .(Dienes,1966,67)مجموعتيف تجريبيتيف دوف وجود ضابطة لمضبط التجريبي
 'The impact of using    Dienes :"بعنوان Klein,(,1974))كمين)دراسة - 3-1-2-2

model on mathematics teaching on achievement and attitudes and some 

other variables" "  أثر استخدام نموذج(دينيزDienes)  في تدريس الرياضيات عمى
وىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر , نيويورؾ, "التحصيل واالتجاهات وبعض المتغيرات األخرى

في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ واالتجاىات وبعض  (Dienesدينيز)استخداـ نموذج 
األولى , المتغيرات األخرى وتكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف مف تالمذة المرحمة االبتدائية

, واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة, (Dienesدينيز)تجريبية تدرس باستخداـ نموذج 
اختبار تحصيمي واختبار تورنس لمتفكير االبتكاري : واستخدمت الدراسة كاًل مف األدوات التالية

, واختبار القدرة عمى المثابرة ومقياس اتجاىات نحو الرياضيات ومقياس ظاىرة القمؽ الرياضي
في التحصيؿ واتجاىات التالمذة نحو  (Dienesدينيز)وتوصمت ىذه الدراسة إلى فعالية نموذج 

 ( .Klein, 1974,3)الرياضيات 
 The Role of Manipulative ":بعنوان (1981 )(Post بوست )دراسة - 3-1-2-3

Materials in the Learning of Mathematical Concepts ""  دور المواد اليدوية في
 (Minnesota ) في الواليات المتحدة األمريكيةمف جامعة مينيسوتا "تعمم المفاهيم الرياضية

لقيمة الذاتية المرياضيات كشكؿ فني يدرس  (Dienesدينيز )شرح رؤية تيدؼ الدراسة إلى 
ف تعمـ الرياضيات يتكامؿ مع الشخصية وبذلؾ يصبح وسيمة لالنجاز ؿ لموضوع نفسو وا 
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 ليا أربعة مكونات أو مبادئ  الرياضياتفي تعمـ (Dienesدينيز ) نظرية ,الشخصي األصيؿ
(, مبدأ البناء-يمبدأ التغير الرياض- مبدأ تغير اإلدراؾ بالحواس- المبدأ الدينامي):أساسية
 جدًا مف اً  نشيطاً إلى أف تعمـ الرياضيات بشكؿ مستمر يتطمب نوع(Dienesدينيز)وتوصؿ

بعد تجارب و, التدخؿ الطبيعي والعقمي مف ناحية المتعمـ باإلضافة إلى الدور البيئي في التعمـ
 Fennema 1972, Fitzgerald 1972, Kieren 1969, 1971, Vance)أجريت في مختبرات الرياضيات 

and Kieren 1971, Wilkinson 1974)  تشابو بيف استنتاجاتيـ وتأكد بأف دروس وجودلوحظ 
 مف الدروس التي ال بشكؿ أكبررياضي اؿ في الميدافالرياضيات التي تستعمؿ اليدويات تنتج 

رياضيات بطريقة اؿاليدويات يجب أف تستعمؿ كثيرًا في برنامج وبالتالي فإف , تستعمؿ اليدويات
اليدويات يجب أف تستعمؿ مع مواد مساعدة صور تخطيطات  ,متناسبة كميًا مع أىداؼ البرنامج
 يجب أف تستعمؿ بطرؽ متخصصة متناسبة مع محتوى كما, كتب دراسية أفالـ ومواد مماثمة

حيث يجب , اليدويات يجب أف تستعمؿ باالرتباط مع مقاربة استطالعيةأيضًا , الرياضيات
 السمات األخرى لميدويات يجب أف تؤخذ بعيف االعتباربينما , المواد المحتممة األسيؿاستعماؿ 

(Post ,1981,109). 
 ,Operation Sense"  :بعنواف (1995)( Picciottoبيوتشيتو  )دراسة  - 3-1-2-4

Tool-Based Pedagogy, Curricular Breadth: A Proposal"" "عمل الحواس  ,
 حركة تيدؼ الدراسة إلى البحث في (,اكاليفورني)"العرض المنهجي, التعميم باستخدام األدوات

حفظ إلى اؿمف :  روجت لتغيير في اليدؼ المركزي لرياضيات المدرسة التياإلصالح
 عمى نحو واسع وىذه  تعد (,اإلحساس بالعدد واإلحساس بالوظيفة واإلحساس بالرمز):الفيـ

اليدويات : بواسطة األدوات ويتـ  طريؽ جيد لدعـ التغيير نحو الفيـوىذا, لتعمـمكونات رئيسية ؿ
ف استعماؿ األداة يزود ببيئة جيدة أ وتبيف مف نتائج الدراسة,..أدوات الكترونية– مجمة مصورة - 

إف صيغة اإلحساس تدفعنا لرؤية التمميذ كمفكر وشخص قادر عمى فيـ و ,لممناقشة واالتصاؿ
المجاالت الرياضية اليامة واالبتعاد عف التفكير بالتمميذ عمى أنو آلة قابمة لمبرمجة وتتضمف 

عودا اليدؼ إنما تإف الدقة والسرعة لـ , مجموعة ميارات وىذا متناقض مع حقيقة كينونة البشر
ىذا ليس مجرد عقبة  2x, 2+x, and x2   العديد مف المبتدئيف في الجبر يخمطوف بيفؼ, الفيـ

 إف الترقيـ سيكوف أسيؿ بكثير لإلدراؾ إذا ىو ارتبط بمعنى في ,لغوية لكف عقبة رياضية أيضاً 
  إف التمميذ الذي ال 2 = x2 + 25(x+5) إف الخطأ الشائع في التوزيع ىو  كما ,عقؿ التمميذ

يستطيع أداء التالعب الجبري البسيط بشكؿ صحيح ال يستطيع متابعة الرياضيات عمميًا كعمـ أو 
 إف مثؿ ىذه الصعوبات تقود المربيف إلى اليأس مف تعميـ التمميذ أو اعتبار ىذه ,كإحصائيات

, الذيف ال يستطيعوف العمؿ بالرموز يتعطموف بشدة  في الحقيقة إف التالمذة,األمور غير ميمة
 .إف اإلحساس بالرمز جزء ضروري مف الرياضيات وال يمكف أف يمغى باستعماؿ التقنيةو
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:  تتضمف... ,14 ,11 ,8 ,5مثاًل السمسمة :عممية اإلحساس
. القدرة عمى معرفة اإلضافة المتكررة وعالقتيا بالضرب:  اإلحساس بالعدد
: القدرة عمى التعرؼ عمى نفس الشيء ضمف صيغة مثؿ: اإلحساس بالرمز

 a+nd, or in this case 5+3n.  
  :القدرة عمى التعرؼ عمى العالقة بيف العناصر كدالة خطية أو كمعادلة: اإلحساس بالوظيفة

y=mx+b -- here y=3x+5 
الشيء مف ىذا يتـ بدوف التمكف مف اإلضافة والضرب وعالقتيـ الييكمية واستعماالتيـ في 

.  التطبيقات المختمفة وذلؾ يعتمد عمى فيـ العمميات بناًء عمى اإلحساس بالعدد والرمز والوظيفة
فيـ العمميات الرياضية تتحسف كثيرًا إذا تمت مناقشة ما يسمى بمشاكؿ  عمى إف قدرة التالمذة

تزود حيث (Dienesدينيز)العالـ الحقيقي متممة باالستعماؿ الذكي لميدويات الحسابية مثؿ مكعب 
عمى اإلحساس بالعدد واستعماؿ الممس والبصر مع  ىذه األجساـ لغة إضافية تساعد التالمذة

 باعتبار أف كتمة مكعب واحد تساوي واحد ,تركيز خاص عمى العمميات لبناء رؤيتيـ اليندسية
... باآلحاد وعشرة منيا تساوي واحد بالعشرات وعشرة مف العشرات تساوي واحد بالمئات وىكذا

 .تمدد المكعبات لتشمؿ عمميات حسابية أخرى

 مكعبات دينيز (1)    الشكؿ 
يمكف جعؿ المستطيؿ بثالث عشرات وستة مف المكعب :  حساب مساحة المستطيؿ(1)مثاؿ
 فتظير مشكمة كيؼ يمكف ضرب أعداد رقـ آحاد بأعداد رقـ 36=12*3فتكوف مساحتو , الواحد

 فتصبح ((three x's and six ones وىنا لدينا, عشرات وىكذا يتـ اكتشاؼ قانوف التوزيع
3(x+2)=3x+6 

ىذا المغز البصري يشد التمميذ إلى قراءة الضرب في المستطيؿ الناتج باستعماؿ القطع مما 
. يساعد التمميذ عمى رؤية أبعاد المستطيؿ

وذلؾ باعتبار أف   6x+3=(2x+1)3  (2)مثاؿ
x+x+1 = 2x+1 

 

 حساب مساحة المستطيؿ (2)الشكؿ         
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أف يقوموا بضرب الكتؿ عمى الورؽ بدوف كتؿ وبالتالي تظير لدييـ  لتالمذةؿبعد ذلؾ يمكف 
قد أوصت و,  سنوات9استخداميا مع تالمذة بعمر إف يدويات كيذه يمكف , صيغة جدوؿ الضرب

. ((Picciotto, 1995,4 .العمؿ عمى تغيير في تعميـ المعمـالدراسة ب
 The theory of the six" : بعنوافDienes( 2000))دينيز)دراسة  - 3-1-2-5

stages of learning with integers ""نظرية المراحل الستة لتعمم األعداد الصحيحة" 
 وفقًا  المراحؿ الستة لتعمـ األعداد الصحيحةىدفت الدراسة إلى تعرؼ, (انكمترا)

  المرحمة األولى: إلى حيث تقسـ مراحؿ تعمـ األعدادوتعرض الدراسة, (Dienesدينيز)لنظرية
 التمييز بيف أكثر مف اثنيف مف الموضوعات أحيانًا ىناؾ أكثر وفييا يتـ: التفاعؿ الحر(المعب)

  .مف نوع واحد مف اآلخريف وأحيانًا أقؿ ىنا سيبحث الشخص عف  االختالفات
ىذه المرحمة التي نكتشؼ فييا بعض القواعد :المعب بوجود قواعد (المعب الموجو): المرحمة الثانية

ونتعمـ المعب بواسطتيا وأيضًا بإمكاننا اختراع قواعدنا الخاصة والمعب بواسطتيا وكما في األمثمة 
. (تعمـ لعب المعبة بالقواعد)ىذه المرحمة يمكف تسميتيا , الالحقة

يرى ؿنشاطات ثالث  الطفؿ يعطى: (البحث عف الخصائص المشتركة)مرحمة :المرحمة الثالثة 
المتوافؽ بيف النشاطات إذا لـ يكف  يجب أف يرى ما, العناصر المشتركة بيف النشاطات الثالث

. ؼاالختالوما ,واضح جداً 
. نحدد كـ النشاطات المتماثمة: التمثيؿ:المرحمة الرابعة 

نحف نستطيع اآلف تطوير المعب إلى لغة ": الترميز"وضع الدليؿ أو المثاؿ :المرحمة الخامسة 
  .توصمنا إليو نسجؿ بيا ما

بعد تثبيت معنى .  ىنا في ىذه المرحمة يمكف صياغة المعادالت:التشكيؿ: المرحمة السادسة
 ((Dienes, 2000,3 اإلشارات

 " What is a base( "2002) " :بعنواف Dienes (2002 ))دينيز)دراسة -  3-1-2-6
ىدؼ الدراسة تعرؼ مفيوـ القوة وفقًا لممراحؿ الستة لمتعمـ لدى ,(انكمترا)"ما القاعدة

جعؿ مف ت ,أف لدينا عشرة أصابعب :الحقيقة الحيويةوتوصمت الدراسة إلى , (Dienesدينيز)
 إف الجزء مف الدماغ :الحتمي أف نستعمؿ األصابع لحساب العشرات والحقيقة العصبية تقوؿ

الذي يسيطر عمى حركة اإلصبع قريب جدًا مف الجزء المستعمؿ لمرياضيات وبشكؿ خاص 
ال تعمؿ " إف أي معمـ يخبر التمميذ بأف ال يستعمؿ األصابع في الواقع يقوؿ لو , لمحساب

مف المحتمؿ و ,في أي حاؿ مف األحواؿ نحف نستند في الحساب عمى العدد عشرة" رياضيات 
ونحف عندما يكوف لدينا عشرات أكثر مف عشرة سوؼ  إننا نفكر بأصابعنا في ذاكرتنا كبشر ؟؟

 . ترتيب آخر أضخـ لتجميع العشرات وىكذا نستطيع التعبير عف عدد أكبر باألصابع عفنبحث
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إف موقع األرقاـ المكتوبة عند كتابة العدد تقوؿ لنا إذا كاف العدد مف اآلحاد أو العشرات أو 
 ودعي نظاـ العد لدينا قدـ في العصور الوسطى مف قبؿ العربالمئات أو األعمى مف ذلؾ ليذا 

فيـ ففيـ كيؼ يعمؿ النظاـ بالكامؿ يجب فيـ مفيـو القوة ولكي فلكي  و,نظاـ قيمة المكاف
. المفيـو الرياضي يجب فيـ ما يحتويو مف متغيرات وعالقتيا ببعضيا

 إف التالمذة يتعمموف كتابة األعداد ويستعمموف القاعدة ,القاعدة واألس: مفيـو القوة لو متغيراف
 ولتسييؿ الفيـ ,إف التالمذة لدييـ مشكمة في فيـ قيمة المكافو ,عشرة واألس صفر أو واحد

وقد قدمت في , ىذا النظاـ يستخدـ مجموعة كتؿ متعددة أساسية, نستخدـ التجسيد بمواد طبيعية
لكف معظـ " الكتؿ المتعددة األساسية" المربوف اليوـ يستعمموفو, انكمترا و إيطاليا وىنغاريا

" multibase" بػ إنيـ يدعوف المجموعة ,استعماليـ ليا ىو استعماؿ وحيد قاعدة العشرة فقط
المعمموف الذيف استعمموا المادة , القاعدة المتعددة ىؤالء المربوف يخطئوف في فيـ غاية المادة كمياً 

و الفوائد األخرى " قاعدة األساس عشرة" مف البداية تعودوا عمى استعماليا ولـ يعودوا إلى 
  .( (Dienes,2002,4ة الستعماؿ القواعد المختمفة التي تسيؿ فيـ بعض العمميات الجبري

 On the  ":بعنوان (Lyn ( )2005والباحثSriraman سيريرامان )دراسة  - 3-1-2-7

teaching and learning of Dienes’ principles" التعميم والتعمم وفقًا لمبادئ دينيز  
لمتعمـ  (Dienesدينيز)مبادئ  يرى الباحثاف بأف, جامعة مونتانا في الواليات المتحدة األمريكية"

تمميذ اؿفيـ تعمـ في يستيدؼ البحث الذي الرياضي كانت عنصر مكمؿ ألدب تعميـ الرياضيات 
وقدرتو عمى تطبيؽ المبادئ بما ينعكس عمى تفكيره (Dienesدينيز) لمبادئ  وفقًا لرياضياتؿ

 أربعة مبادئ لمتعمـ وضعتـ وقد , الخاص في معالجة المشاكؿ المماثمة بشكؿ بنائي
 (مبدأ البناء- مبدأ التضميف المتعدد-  مبدأ التغير في إدراؾ الحواس-المبدأ الدينامي ):الرياضي

عف طريؽ   عمى مجموعة تالمذة(Dienesدينيز)تـ عرض مبادئ : ضمف إجراءات الدراسة
في  أيضًا شارؾ التالمذة, قراءات مخصصة ومناقشات في قاعة الدروس حوؿ ىذه القراءات

 حاالت حؿ :دراسة حؿ المشكمة صمـ كالتالي, دراسة حؿ لمشكمة كعنصر مكمؿ لمقراءات
بشكؿ منفرد وطمب منيـ كالمًا جيوريًا حوؿ انطباعاتيـ عف المشكمة  المشكمة قدمت لمتالمذة

حؿ المشاكؿ  وبالرغـ مف أنو لـ يطمب مف التالمذة. المعطاة واالستراتيجيات المحتممة لحميا
كؿ  حاولوا إيجاد حؿ وبعد حؿ المشكمة األولى أعطي التالمذة  تالمذة(5)بشكؿ واضح فإف كؿ 

ثانية   أسابيع شارؾ التالمذة(6)المشاكؿ وطمب منيـ حميا وقد واجيوا صعوبات في الحؿ وبعد 
ثـ تـ إعطاءىـ مشاكؿ , في حؿ المشكمة وتضمنت الجمسة كالميـ حوؿ المشاكؿ التي تـ حميا

كانت كؿ جمسة تقريبًا ساعة واحدة وكانت سمعية سجمت وتـ ربط ذلؾ مع , جديدة مختمفة لحميا
باإلضافة إلى قدراتيـ عمى عكس ما ( Dienesدينيز)المصنوعات اليدوية لتقييـ فيميـ لمبادئ 

في كؿ المشاكؿ وطمب  في االمتحاف النيائي تـ تقييـ عمؿ التالمذة, تعمموه عمى تفكيرىـ الخاص
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 بشكؿ واضح وارتباطيا بالمشاكؿ وقدراتيـ عمى حميا بشكؿ (Dienesدينيز)تطبيؽ مبادئ 
مصنوعات حؿ مشكمة – نسخ مقابمة )تـ جمع البيانات مف مصادر مختمفة ثـ , بنائي ىيكمي

 البيانات حممت ,(التقييـ النيائي المكتوب في قاعة الدروس والسمعي المسجؿ- التمميذ اليدوية 
جاءت النتائج بأف التمميذ حتى يسيطر و, في خمس درجات تكرارية لفيـ التمميذ الظاىر لممبادئ

 عمى التغير في صنؼ المشاكؿ يجب أف يعتمد عمى التطور الرياضي
(Sriraman,2005,258 ) .
 The Impact of“ " :بعنوان (2006 )(Nute, N. E)دراسة نيوت- 3-1-2-8

Engagement Activity and Manipulatives Presentation on Intermediate 
Mathematics Achievement, time-on-Task, Learning Efficiency, and 

Attitude.”"  ،أثر النشاط المشارك وتقديم المواد اليدوية الممموسة عمى تحصيل الرياضيات
تمت الدراسة في "  واالتجاه لدى طالب المدارس المتوسطةةوزمن المهمة، والكفاءة التعميمي

استيدفت ىذه الدراسة تحديد أثر تقديـ المواد اليدوية الممموسة مع بعض , والية ميتشغاف,أميركا 
 عمى تحصيؿ الرياضيات، وزمف الميمة، والكفاءة التعممية، ةاألنشطة واإلستراتيجيات التدريسي

 طالبًا مف طالب 241تكونت عينة الدراسة مف  و طالب المدارس المتوسطةىواالتجاه لد
المدارس المتوسطة تـ اختيار العينة عشوائيًا وقسمت إلى ست مجموعات تجريبية ، تمقت 

التدريس باستخداـ  مجموعة متنوعة مف استراتيجيات التدريس مع تقديـ المواد اليدوية الممموسة، 
بينما المجموعة الضابطة لـ تقدـ ليا المواد اليدوية الممموسة وقد استخدـ الباحث األدوات التالية 

استبياف لقياس اتجاىات الطالب نحو الرياضيات، , اختبار لقياس زمف الميمة: لجمع البيانات
تحسف زمف الميمة : ودلت النتائج عمى ما يمي. والوحدة التدريسية، و المواد اليدوية الممموسة

األداء , قرانيـ الذيف لـ يستخدمونياألمطالب الذيف استخدموا المواد اليدوية الممموسة عف 
التحصيمي لمجموعات الطالب الذيف استخدموا المواد اليدوية الممموسة أعمى مف أقرانيـ الذيف لـ 

 اتجاىات الطالب نحو الرياضيات، والوحدة فيوجود فروؽ طفيفة موجبة , يستخدمونيا
           . (,32006Nute,)التدريسية، والمواد اليدوية الممموسة لصالح طالب المجموعات التجريبية

 The "جامعة مونتانا"  :بعنوانHirstein (2007 )),هيرستاين( دراسة - 3-1-2-9

impact of  Zoltan Dienes on mathematics teaching in the US"  " نظرية تأثير
البحث يعرض لممراحؿ الستة مف " عمى التعميم في الواليات المتحدة (Dienesدينيز )زولتان 

البحث –gamesالمعب الموجو – free playالمعب الحر) (Dienesدينيز)تعمـ الرياضيات لدى 
 الترميز–representationالتمثيؿ –  search for communalitiesعف الخصائص المشتركة

symbolization – التشكيؿformation) نظريات ( دينيزDienes)  أصبحت معروفة
كاف منيج الرياضيات يتوجو إلى حركة  العودة إلى و ,بالرياضيات الجديدة في الواليات المتحدة
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المدرسة ألداء الحسابات بسرعة  بشأف قدرات تالمذةوكاف القمؽ ينتاب المربيف  ,القواعد األساسية
 بينما برامج تعميـ المعمـ , يصؼ عمميات مثؿ التجريد والتعميـ(Dienesدينيز )كاف و ,ودقة

  يستيدؼ توضيح المبادئ فقط باألمثمة األسيؿ التي ىي ذات (Dienesدينيز )أوضحت بأف 
كانت ثابتة  (Dienesدينيز) لكف رسالة ,ذوي المعرفة الرياضية المحدودة مغزى بالنسبة لمتالمذة

وموجية إلى خمؽ نشاطات تعميمية تتوافؽ مع مبادئ التعمـ التي وضعيا بحثو لتضميف األفكار 
 ... أنتج أمثمة ذكية في أنواع مختمفة مف السياقات مثؿ الحركة الفيزياء المغةوقد, الرياضية

(Hirstein,2007,5) 
 Mathematics  ":بعنوان (2008)  (Sriraman سيريرامان)دراسة  - 3-1-2-10

education and the legacy of Zoltan Paul Dienes" " تعميم الرياضيات وتراث 
 اسـ إلى أف الباحث  توصؿ, في الواليات المتحدة األمريكية, جامعة مونتانا"(Dienesدينيز)

كرقـ أسطوري ونظرياتو في التعمـ تركت انطباعا يدـو عمى  (بياجيو)زولتاف يقؼ مع أسماء مثؿ 
 وتعميـ قيمة المكاف والمواد الجبرية (Dienesدينيز)حقؿ تعميـ الرياضيات حيث اخترع مكعب 

 فريد (Dienesدينيز) مكاف ,وبذر بذور االستعماالت المعاصرة لميدويات في تعمـ الرياضيات
في تعميـ الرياضيات بسبب نظرياتو في التراكيب الرياضية التي يمكف أف تعمـ في عمر مبكر 

دراؾ الواقع  تتضمف الدراسة مساىمات ,حيث نبو اإلدراكييف ألىمية المعرفة المجسدة وا 
 (Dienesدينيز) في تعميـ الرياضيات وعدة مقاالت منشورة كتبت مف قبؿ (Dienesدينيز)

نفسو تثبت مبادئو في االكتشاؼ الموجو لمتعمـ والتراكيب غير البدييية الرياضية التي يمكف أف 
 .تجعؿ سيمة الوصوؿ مف قبؿ أي تمميذ

 كعالـ رياضيات في انكمترا وأصبح ميتمًا بعمـ النفس الذي تعممو في (Dienesدينيز)تدرب 
الخمسينات وكسب درجة ثانية في عمـ النفس ثـ تأثر بعمـ النفس اإلدراكي كاف عنده تأثير عمى 

      الستينات    جيمو مف الباحثيف وبدأ في تطوير نظريتو في تعمـ الرياضيات منذ
Sriraman,2008,2) .)           

 : تعقيب عمى الدراسات السابقة-3-2
, وتتقاطع كٌؿ منيا بشكؿٍّ أو بأخر مع الدراسة الحالية,  دراسةً (15) بمغ عدد الدراسات السابقة 

بينما اختص , (الدراسات العربية): تناوؿ المحور األوؿ: وتندرج ىذه الدراسات في محوريف
 :وتـ عرض اآلتي في كؿ مف المحوريف, (بالدراسات األجنبية):المحور الثاني

تناولت وجود , (5) الذي تناوؿ الدراسات العربية بمغ عدد دراسات ىذا المحور :المحور األولفي 
في التحصيؿ الدراسي وأثر اليدويات في التحصيؿ وأثر التعمـ (Dienesدينيز)أثر لنموذج 

 .البنائي في التفكير الرياضي
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صممت , دراساتٍ  (10) فمقد اختصَّ بالدراسات األجنبية وبمغ عددىا : أما المحور الثاني
عمد , في تعمـ الرياضيات إضافة إلى أثر اليدويات(Dienesدينيز)معظميا لمعرفة أثر نموذج 

والمبادئ التي يرتكز عمييا نموذج (Dienesدينيز)بعضيا إلى تحديد مراحؿ التعمـ عند 
في زيادة (Dienesدينيز)بينما لجأت دراساٌت أخرى إلى تحديد دور نموذج , (Dienesدينيز)

ولجأت دراساٌت أخرى إلى تحديد أثر النموذج عمى بعض , التحصيؿ الدراسي لدى التالمذة
وتفاوتت نتائج ىذه الدراسات في معالجتيا , النواحي األخرى في التعمـ مثؿ االتجاىات والميوؿ

   (.Dienesدينيز)لنموذج 

 : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة-3-3
  تتفرد ىذه الدراسة ببناء برنامج تدريبي لمعممي الصؼ الثالث األساسي مصمـ لمتدريس وفؽ

كميف )و, (Dienes ,1966دينيز)وىي تتقاطع نوعًا ما مع دراسات , (Dienesدينيز)نموذج 
 بشكؿ عمى التحصيؿ الدراسي لمتالمذة(Dienesدينيز)في تعرؼ مدى تأثير نموذج  (1974

عمى مستويات (Dienesدينيز)تعرؼ مدى أثر نموذج وبالتالي تتفرد الدراسة أيضًا في , عاـ
 . التحصيؿ الدراسي

 نموذج   عمى تطبيؽعتماداال( دينيزDienes) بشكؿ كمي كطريقة إليصاؿ المعمومات إلى 
. تالمذة الصؼ الثالث التعميـ األساسي

  تطبيؽ نموذج(دينيزDienes)  في تدريس وحدة استخداـ اليندسة بناء وعمراف وىي تشكؿ
وتعرؼ أثره في , جزءًا ميمًا مف مادة الرياضيات  لتالمذة الصؼ الثالث التعميـ األساسي

 .مستويات التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي لدى ىؤالء التالمذة

  المجتمع األصمي الذي تـ تناولو حيث تـ تطبيؽ نموذج( دينيزDienes) عمى تالمذة 
التعميـ األساسي الصؼ الثالث لممرة األولى في مدارس مدينة حمص لمعرفة مدى فاعميتو 

 .محميًا حيث تفتقر البيئة المحمية لمثؿ ىذه الدراسات

  أنيا دراسة لكيفية تعمـ مادة الرياضيات وأثر اليدويات واستخداـ الحواس في تحسيف ىذا
(, 1951بيوتشيتو), (1981بوست), (2003,الدمرداش)التعمـ وىي بذلؾ تشترؾ مع دراستي 

 (.2006,نيوت )(2008سيريراماف )

  ويالحظ قمة الدراسات التي أجريت عمى نموذج(دينيزDienes)  وخاصة الدراسات العربية
 .التي اقتصرت عمى دراستيف

 وظير عدـ الثبات في نتائج الدراسات , اختمفت ىذه الدراسات مف حيث إجراءاتيا التجريبية
 .نتيجة عممية الضبط التجريبي ويفضؿ جعؿ إحدى مجموعات الدراسة ضابطة
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  أيضًا تنوع نتائج الدراسات مما يوضح أف نظرية(دينيزDienes)  مازالت محؿ الدراسة
بالنسبة لتأثيرىا عمى التالمذة مما يشجع عمى أف يتـ استمرار التجريب عمى المتغيرات محؿ 

فعمى الرغـ مف أف نظرية , (Dienesدينيز)البحث بالنسبة لمدراسات التي تستخدـ نظرية 
إال , أثبتت فعاليتيا في رفع مستوى تحصيؿ تالمذة الصؼ الثالث األساسي (Dienesدينيز)

 .أف المزيد مف الدراسات العربية قد تفيد في ىذا المجاؿ

والطرائؽ التي ,  مف الدراسات السابقة مف حيث المنيجية المتبعة الحالية الدراسةت فادوقد أ
وطريقة عرضيا , والنتائج التي توصمت إلييا كؿ دراسة. اعتمدتيا ىذه الدراسات في بناء أدواتيا

 . واألساليب اإلحصائية التي اعتمدتيا ىذه الدراسات في استخالص نتائجيا, لمنتائج
 *****************************



 مدارس الحمقة األولى لمتعميم األساسي التابعة لمديرية التربية فيتالمذة الصف الثالث  
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: مقدمة- 4-1
حيث , تتناول الباحثة في ىذا الفصل وصفًا لمنيجية الدراسة وعينتيا واألدوات المستخدمة فييا

تدريبي لمعممي الصف برنامج أن الدراسة الحالية تيدف إلى اختبار الفرضيات التي تتعمق بأثر 
 التحصيل مستوياتفي  (Dienesدينيز ) وفق نموذج  لمتدريس مصممالثالث األساسي

.  في مادة الرياضياتيوالتفكير الرياضالدراسي 
:  المجتمع األصمي لمدراسة وعينتها- 4-2

تكون مجتمع الدراسة األصمي من تالمذة الصف الثالث في مدارس : المجتمع األصمي -4-2-1
الحمقة األولى من التعميم األساسي الرسمية في مديرية التربية بمدينة حمص لمعام 

وقد حصمت الباحثة عمى موافقة مديرية التربية القاضية بتطبيق , ((2011–2012الدراسي
الدراسة الميدانية عمى أفراد العينة من التالمذة في مدارس مدينة حمص بالتعاون مع دائرة 

وتبرز الباحثة صورًا عن موافقات مديرية التربية والمدارس التي تم , التخطيط واإلحصاء فييا
 (". 3)الممحق " فييا التطبيق الميداني لمدراسة والمبينة في

تكونت عينة الدراسة من تالمذة الصف الثالث األساسي الذين تطوع معممييم : العينة -4-2-2
شعبة  (2)شعب تجريبية باإلضافة إلى(6)حيث تم اعتماد , لالنخراط في البرنامج التدريبي

,   في مدينة حمص/ الحمقة األولى من التعميم األساسي/من المدارس الرسمية, ضابطة
وتم تطبيق األدوات عمى عينة الدراسة في الفترة الممتدة من , (1)ويتضح توزعيم في الجدول
أما بالنسبة لمعينة االستطالعية فقد تم التطبيق عمييا , 2012))شير آذار وحتى شير أيار 

 .في وقت سابق لمفترة التي تم فييا تنفيذ ىذه الدراسة

 

 توزع تالمذة عينة الدراسة (1) جدول
العدد  المجموعة

 الكمي
ذوو التحصيل 

 األعمى
ذوو التحصيل 

 المتوسط
ذوو التحصيل 

 األدنى
 اإلناث الذكور

 78 58 45 46 45 136 التجريبية

 26 19 15 15 15 45 الضابطة

 104 77 60 61 60 181 المجموع

قامت  (التجريبية والضابطة)لضمان التكافؤ بين مجموعتي الدراسة: تكافؤ المجموعات -4-2-3
قبل تطبيق البرنامج  (الضابطة والتجريبية)الباحثة بالتحقق من تكافؤ تالمذة المجموعتين

التدريبي واالختبارات المعدة والمقررة ليذه الدراسة اعتمادًا عمى نتائج الفصل األول لمتالمذة 
 :كالتالي,  في صحائف التالمذة2012/2011لمعام الدراسي
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( 2)جدول 
لداللة الفرق بين متوسطي درجات تالمذة  (t)المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار

المجموعتين التجريبية والضابطة قبل التطبيق 
 المتوسط العدد عةوالمجم

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
t 

  الحريةدرجة

d f 

  االحتماليةالقيمة

 (Sig) 

 1.037 7.647 136 التجريبية
0.492 179 0.623 

 0.963 7.733 45 الضابطة

  

( t)، وبالتالي فإن قيمة (0.05)أكبر من  (sig( )0.623)أن احتمال الداللة  (2)يبين الجدول 
بين متوسطي درجات التالمذة  (179)غير دالة إحصائيًا عند درجة حرية  (0.492)المحسوبة 

 عدم وجود يدل عمىوىذا في الصف الثالث األساسي لدى المجموعتين التجريبية والضابطة، 
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات التالمذة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 

.  وىذا يؤكد عمى تكافؤ ىاتين المجموعتين, الصف الثالث األساسي
 (3)جدول 
لداللة الفرق بين متوسطي درجات اإلناث  (t)المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار

في المجموعتين التجريبية والضابطة في الصف الثالث األساسي قبل التطبيق 
اإلناث 
 

 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
t 

  الحريةدرجة

d f 

  االحتماليةالقيمة

(Sig) 

 0.951 7.654 78 تجريبية
0.360 102 0.720 

 0.919 7.731 26 ضابطة

 

( t)، وبالتالي فإن قيمة (0.05)أكبر من  (sig( )0.720)أن احتمال الداللة  (3)يبين الجدول 
بين متوسطي درجات اإلناث  (102)غير دالة إحصائيًا عند درجة حرية  (0.360)المحسوبة 

وىذا يؤكد عمى تكافؤ , في الصف الثالث األساسي في المجموعتين التجريبية والضابطة
. المجموعتين
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( 4)جدول 
لداللة الفرق بين متوسطي درجات الذكور  (t)المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار

 في الصف الثالث األساسي قبل التطبيق ةفي المجموعتين التجريبية والضابط
الذكور 

 

 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

قيمة 
t 

  الحريةدرجة

d f 

  االحتماليةالقيمة

 (Sig) 

 1.150 7.638 58 التجريبية
0.332 75 0.741 

 1.046 7.737 19 الضابطة

   

( t)، وبالتالي فإن قيمة (0.05)أكبر من  (sig( )0.741)احتمال الداللة  (4)يبين الجدول 
بين متوسطي درجات الذكور  (75)غير دالة إحصائيًا عند درجة حرية  (0.332)المحسوبة 

. عمى تكافؤ المجموعتينيؤكد وىذا , ةفي المجموعتين التجريبية والضابط
: منهج الدراسة- 4-3

التجريب من أكثر طرق البحث دقة فيو يستخدم التجربة ألن , اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي
ويقوم المنيج , العممية واختبار الفرضيات التي تربط بين الظاىرة المدروسة والمتغيرات األخرى

وتدريس البرنامج , التجريبي عمى اختيار مجموعات متكافئة من حيث مستويات التحصيل
واستخدام الطرائق التدريسية المعمول بيا عادة في التدريس , المقترح لممجموعة التجريبية

تغيير مضبوط لجممة من الشروط التي تحدد تمك ويعد المنيج التجريبي , لممجموعة الضابطة
. (2001،28األحمد ويوسف،)الظاىرة ومالحظة التغيرات وتفسيرىا

: وصف أدوات الدراسة وتطبيقها- 4-4
الذي  (Dienesدينيز ) وفق نموذج  لمتدريسالمصمملممعممين  لمعرفة أثر البرنامج التدريبي

,   األساسيالثالث من مادة الرياضيات الصف  بناء وعمران اليندسةوحدة استخداميتناول 
: قامت الباحثة ببناء األدوات اآلتية

الرياضيات   لتدريسالمصمملمعممي الصف الثالث األساسي  البرنامج التدريبي- 4-4-1
 مادة مناستخدام الهندسة بناء وعمران لوحدة  مخصص, (Dienesدينيز )وفق نموذج 

  : األساسيالثالثالرياضيات الصف 
الذي  (Dienesدينيز )نموذج ل اً  وفقصممت الباحثة البرنامج التدريبي لممعممين لمتدريس

وقد ,  األساسيالثالث الرياضيات الصف مادةاستخدام اليندسة بناء وعمران من وحدة يتناول 
 الحمقة األولىالصف الثالث رياضيات ت بناء البرنامج التدريبي لمعممي مادة السارت إجراءا

: من التعميم األساسي وفق القواعد والخطوات اآلتية



 الفصل الرابع   

52 

 

  مراجعة المنياج المتبع في مادة الرياضيات في الحمقة األولى من التعميم األساسي الصف الثالث
 .استخدام اليندسة بناء وعمران(8)المتعمق بالوحدة 

  مراجعة األدبيات التربوية المتعمقة بنموذج( دينيزDienes)في التدريس . 
  تحميل مراحل العمل التدريسي اعتمادًا عمى نموذج( دينيزDienes) في التدريس وما يتضمنو 

 .مبادئ أساسية (4)مراحل و(6)من مراحل ومبادئ حيث يحتوي النموذج عمى 

 تخصيص ممف خاص بالبرنامج التدريبي وسير األنشطة فيو  .
  تنظيم جمسات البرنامج لعرض ما ىو متضمن في نموذج( دينيزDienes) جمسات  (9)متضمنًا

تمييدًا لتطبيقو في تدريس دروس وحدة استخدام اليندسة بناء وعمران وكيفية تنفيذ ىذه الدروس 
 ( . 5)وفقًا لمبرنامج التدريبي ويبمغ عدد ىذه الدروس

  مستخمصات وحدة استخدام )ما تم استخالصو من مفاىيم وتعاريف ومياراتاالطالع عمى
 .مفيوم (19)وتبرز فييا قائمة من (اليندسة

 إعداد - صياغة األىداف-  أىداف البرنامج التدريبي االعتماد عمى ما تم استخالصو في تحديد
 .وتنظيم محتوى البرنامج التدريبي وتييئة أنشطتو

 دينيز ) وضع الخطوات الرئيسة لتطبيق األنشطة مع المعممين ثم مع التالمذة وفقًا لنموذج
Dienes)كما ىو موضح في البرنامج التدريبي  .

  مع المعممين ليتم اعتماده , البرنامج التدريبيالتخطيط لمناقشة دروس وحدة استخدام اليندسة في
 .في تدريس المجموعة التجريبية

  تطبيق البرنامج التدريبي عمى المعممين ثم تدريس تالمذة المجموعة التجريبية وحدة استخدام
 .اليندسة بناء وعمران وفقًا لنموذج دينيز

: أسس تصميم البرنامج التدريبي- 4-4-1-1
: وىي (Dienesدينيز )بني البرنامج عمى أسس رئيسة في ضوء نموذج     
,  متسمسمة متتابعةوىي ستة مراحل: (Dienesدينيز )مراحل التعمم الستة وفقًا لنموذج- 1

: وىي عمى الشكل التالي, ا السابقة لوالمراحل عمى مرحمةعتمد كل تحيث 
(. Free play Stage)المعب الحر : المرحمة األولى - أ
 .(Games)  المعب بوجود قواعداأللعاب أو: المرحمة الثانية  - ب

 (search forالبحث عن الخصائص المشتركة: المرحمة الثالثة - ت

(communalities. 

 (.Representation)التمثيل : المرحمة الرابعة - ث

 .Symbolization))التعبير بالرموز أو الترميز : المرحمة الخامسة - ج

. (Formation)التشكيل : المرحمة السادسة - ح
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:  وىي عمى الشكل التالي:(Dienesدينيز )مبادئ نموذج - 2
(. Dynamic Principle)مبدأ الديناميكية  - أ
 .(Perceptual Variability Principle)الحسي مبدأ تغير اإلدراك  - ب

 .(Mathematical Variability Principle)مبدأ التغير الرياضي  - ت

 .((The Constructivity Principleمبدأ البناء  - ث

: حيث تم, المستخمصات من وحدة استخدام اليندسة بناء وعمران- 3
  الرياضيات الصف الثالث  في كتاب بناء وعمراناليندسةوحدة استخدام االطالع عمى محتوى 

. األساسي المقرر من وزارة التربية في الجميورية العربية السورية
  قراءة متأنية ودقيقة عدة مرات (درس)قراءة كل موضوع .
 اعتبار كل نشاط فقرة وكل تدريب أو تمرين أو مثال فقرة .
 استخالص المفاىيم والتعاريف والميارات بغض النظر عن التكرار .
   في جدول خاص ًأعد ليذا الغرضالمستخمصاتتفريغ نتائج  . 

 القطعة المستقيمة, الشعاع, المستقيم:)وىي, مفيوم (19)وقد توصمت الباحثة إلى قائمة من ,
, المستقيمان المتقاطعان, المستقيمان المتوازيان, (الزاوية)الرأس, الضمع, الشكل اليندسي

, الوحدة المربعة, المساحة, الوحدة, المحيط, خط التناظر, التطابق, الدوران, الطي, اإلزاحة
من  (19)من التعاريف وقائمة من  (19)تقابميا قائمة من , (زوج مرتب, شبكة اإلحداثيات

الميارات التي استخمصت من دروس وحدة استخدام اليندسة في كتاب الرياضيات الصف 
 .الثالث الحمقة األولى من التعميم األساسي

  تم توظيف المستخمصات في تحديد الموضوعات الرئيسة لمدروس الالزمة لمعممي الصف
لمبرنامج التدريبي وتطبيقو بصورة فعمية في مراحل  الثالث األساسي لترجمة ما تدربوا عميو وفقاً 

  .يبين الصورة النيائية لممستخمصات التي تم التوصل إلييا" (56)الجدول "و, عمميم التدريسي

 : تم تنفيذ البرنامج عمى تسع جمسات :مكونات البرنامج التدريبي- 4-4-1-2
. التقديم والتعارف وقواعد العمل:  الجمسة األولى
 (.1)(Dienesدينيز )التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج : الجمسة الثانية

(.  2)(Dienesدينيز )التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج : الجمسة الثالثة
. مع المتدربين (المستقيمات والقطع المستقيمة)مناقشة مخطط الدرس األول:  الجمسة الرابعة

.   مع المتدربين (األشكال اليندسية والمجسمات)مناقشة مخطط الدرس الثاني: الجمسة الخامسة
.   مع المتدربين (المحيط والمساحة)مناقشة مخطط الدرس الثالث: الجمسة السادسة
.   مع المتدربين (شبكات اإلحداثيات)مناقشة مخطط الدرس الرابع: الجمسة السابعة
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مع  (اإلزاحة والطي والدوران والتناظر)مناقشة مخطط الدرس الخامس: الجمسة الثامنة
.   المتدربين

, المراجعة واألىداف: وتتكون كل جمسة تدريبية من, إنياء الدورة التدريبية: الجمسة التاسعة
مع مالحظة أنو تم ترتيب الدروس الموجودة في الكتاب المقرر , والتأمل وتقييم اليوم, والمحتوى

. وفقًا لترابطيا والبناء عمييا بالتتالي
 

 وفق  لمتدريسالمصمملممعممين  األىداف العامة لمبرنامج التدريبي: أهداف البرنامج -1
استخدام اليندسة بناء وعمران من مادة وحدة الذي يتناول  (Dienesدينيز )نموذج 

:  األساسيالثالثالرياضيات الصف 
أن يكتسب المعمم القدرة عمى وضع التمميذ في مركز الفعل بحيث يصبح فاعال في تعّممو،  -1

 .(Dienesدينيز )وليس مستقبال سمبيا لممعارف من خالل التدريس وفق نموذج 

أن يكتسب المعمم القدرة عمى تمكين التمميذ من تعمم المفاىيم اليندسية بما يسمح لو باستخدام  -2
 .ىذه المفاىيم في الواقع لمواجية تحدياتو

 :فيي عمى الشكل التالي, لممعممينأما األىداف الخاصة بكل جمسة والموجية 
 .اآلخرين المشاركين عمى يتعرف -

 .تمقي محتويات البرنامج خالل العمل قواعد عمى يتفق -

. الحالي لخصوصية تدريس مادة الرياضيات فيمو عن يعبر -
 (.Dienesدينيز )يعبر عن فيمو لمبادئ نموذج  -
(.  Dienesدينيز )يعبر عن فيمو لمراحل التعمم وفقًا لنموذج  -
(. Dienesدينيز )لكيفية التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج  فيمو عن يعبر -
دينيز )يناقش زمالءه في تخطيط الدرس األول في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  -

Dienes.) 

 (.Dienesدينيز )يتعرف دور المعمم في ظل نموذج  -

(. Dienesدينيز )يناقش تخطيط الدرس الثاني في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  -
(. Dienesدينيز )يناقش تخطيط الدرس الثالث في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  -
(. Dienesدينيز )يناقش تخطيط الدرس الرابع في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  -
(. Dienesدينيز )يناقش تخطيط الدرس الخامس في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  -
 .من الدورة التدريبية (Dienesدينيز )يحدد المعمومات التي اكتسبيا حول نموذج  -

 

حسب  (Dienesدينيز ) يتناول البرنامج التدريس وفقًا لنموذج :محتوى البرنامج- 2
:  اآلتية, الموضوعات
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 خصوصية تدريس مادة الرياضيات. 

  مبادئ نموذج( دينيزDienes.) 

  مراحل التعمم وفقًا لنموذج ( دينيزDienes.) 

  دور المعمم في ظل نموذج( دينيزDienes.) 

  التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج( دينيزDienes.) 

 :الوسائل التعميمية- 3
. (ستمثل فيما بعد شبكة مربعات)خيوط طويمة بعضيا ذات عقد تمثل تقسيمات ثابتة - 
. أعواد قش أو أعواد بالستيكية بعضيا ذات تقسيمات ثابتة- 
عمبة و وخريطة سباق وكرات صغيرة (كوس, فرجار, منقمة, مسطرة)أقالم وأدوات ىندسية - 

.  وبطاقات ولوحات من الكرتوندبابيس
أشكال ىندسية ومجسمات متنوعة، مصنوعة من الخشب أو البالستيك أو من الورق - 

.... ، بطاريات(...كبيرة، صغيرة)كرات , (...حميب، جبن، دواء،)عمب : المقوى
شبكة إحداثيات تضم خريطة لمصف والموجودات التي -  شبكة مربعات-  رقعة شطرنج - 

 .تسكنو
 : األسموب المتبع في التدريب- 4

صممت الباحثة البرنامج التدريبي بشكل يتناسب مع المعممين المتدربين بحيث تتم مشاركتيم 
وكانت األنشطة تبدأ بسبر معمومات , في وضع قواعد العمل وعرض األىداف عمييم أوالً 

المعمم عن الموضوع ثم يعرض المدرب معمومات البرنامج وتتم مناقشة ىذه المعمومات بيدف 
ثم كيفية تطبيق ىذه المعمومات في , المقاربة بين ما لدى المتدرب وما ييدف إليو التدريب

. ثم مناقشة ما تم التوصل إليو في بداية الجمسة التالية وىكذا, الصف
 : األسموب المتبع في التدريس- 5

البرنامج  دروس وحدة استخدام اليندسة في وضعت الباحثة البرنامج التدريبي ثم تمت مناقشة
وفقًا لألساس النظري المتضمن في مراحل التعمم ومبادئ , مع المعممين المتدربين, التدريبي
حيث يتضمن الدرس وفقًا لمبرنامج محتوى الدرس التعميمي واألىداف , (Dienesدينيز )نموذج 

التعميمية وما يقابميا من التقويم وتحديد لألنشطة التي يرتكز عمييا وتييئة بيئة الصف والوسائل 
, المعب بوجود قواعد, المعب الحر: ويراعى أن يمر التمميذ بست مراحل لمتعمم وىي, التعميمية

حيث يتضمن مبدأ الديناميكية في , التشكيل,الترميز, التمثيل, البحث عن الخصائص المشتركة
كما , وفي المرحمة الرابعة يرد مبدأي التفكير اإلدراكي والتغير الرياضي, المراحل الثالثة األولى

. يتبمور مبدأ البنائية في المراحل السابقة جميعيا ويتجسد في المرحمة األخيرة
: في صورته النهائية إعداد البرنامج التدريبي- 4-4-1-3
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ثم عرض عمى مجموعة من السادة المحكمين من ذوي , تم وضع البرنامج في صورة أولية
, الخبرة في تدريس الرياضيات من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية جامعة البعث

قائمة " (52)الجدول "وعددًا من أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية بجامعة دمشق ويبين 
حول مدى , وذلك بيدف االستفادة من آرائيم فيما يتعمق بالبرنامج, بأسماء السادة المحكمين

: مالءمة
. محتوى البرنامج  لألىداف المرجوة منو -1
 .المحتوى العممي وأىداف البرنامج لنوعية المتدربين -2

 .محتوى البرنامج  لجوانب التعمم المتضمنة بو -3

 .الصياغة المغوية والمادة العممية المتضمنة في البرنامج -4

 .التسمسل المنطقي بين األنشطة -5

 .األىداف التعميمية المقترحة لكل نشاط ضمن الدروس -6

 .المحتوى العممي واألىداف التعميمية في الدروس لمستوى التالمذة -7

 .مقترحات أخرى يرغب السادة المحكمين إضافتيا -8
وبعد االطالع عمى مالحظات أعضاء مجموعة المحكمين السابقة قامت الباحثة بإجراء 

: التعديالت المطموبة لمبرنامج وكان أىميا
 .فتح باب المشاركة بشكل أوسع أمام المعممين لممشاركة في البرنامج التدريبي -1

 .تقسيم الجمسة األولى إلى جمستين -2

 .مراجعة الصياغة المغوية لبعض المفردات -3

 .عمى بعض الوسائل المحددة لمتوظيف في غرفة الصفاالقتصار -4

 :البرنامج التدريبي تطبيق- 4-4-1-4
إصدار الموافقة الرسمية لتنفيذ البرنامج - تم تنفيذ البرنامج التدريبي باستقطاب المتدربين

متابعة أداء المعممين من خالل التأكيد عمى ضرورة - إقامة الجمسات التدريبية- التدريبي
عادة  (الباحثة)استيعابيم لممعمومات المطروحة وتفاعميم مع المدربة داخل البرنامج التدريبي وا 

التأكيد عمى المعمومات حتى التأكد من سالمة حضورىا في ذىن المتدرب عممًا أن جميع 
المعممين المشاركين تطوعوا لالنخراط في البرنامج التدريبي لتطوير قدراتيم باإلفادة من 

، معممي الصف الثالث األساسي الحمقة األولى من ستةقامت الباحثة بتدريب حيث , البرنامج
 من الكفاءة والخبرة مولومدينة حمص  جميعا تدريس مادة الرياضيات في مدارس موقد سبق لو

وقد تم بناء البرنامج التدريبي عمى أساس تطبيقو عمى المعممين ,  لذلك في التدريسمما يؤىمو
مكانية تواجدىم وكان  بشكل جماعي قدر اإلمكان وحسب ما تقتضيو ظروف عمل المعممين وا 
يتم في بعض األحيان إعادة الجمسات لممعممين المتغيبين لمتأكد من وصول جميع المعمومات 
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دامت مدة تطبيق البرنامج , المطموبة لممعممين وتركيز ىذه المعمومات من خالل مناقشتيا معيم
بمعدل جمستين وسطيًا  (12/4/2012)ولغاية  (10/3/2012)التدريبي في الفترة الواقعة من

وقد تمت عمى حساب الحصص الدراسية  (9)وقد كان عدد الجمسات التدريبية , في األسبوع
عممًا أن مواد الفنون والرياضة ال يدرسيا , المقررة لمواد الفنون والرياضة بالتنسيق بين المعممين

حيث قامت الباحثة من خالليا بتطبيق البرنامج عمى , معمم الصف بل يدرسيا مختصون
, معممي العينة التجريبية بعد أن حصمت عمى اإلذن من مديرية التربية في محافظة حمص

وىي مدرسة )ومن ثم التنسيق مع الجياز اإلداري في المدرسة المختارة لتطبيق الدراسة فييا 
 .(الشييد جميل سرحان لمتعميم األساسي حمقة أولى

: (Dienesدينيز)إجراءات التدريس في الصف وفقًا لنموذج - 4-4-1-5
ثم قامت الباحثة باإلشراف عمى تطبيق ما تدرب عميو المعممون الستة عمى شعب ستة وتمت 
متابعتيم ميدانيًا في مدارسيم والمشاىدة واإلطالع عمى الخطط الدراسية اليومية ونوع األنشطة 

حيث تمت مساعدتيم في تطوير األداء ومواكبتيم أثناء عمميم في تطبيق , المقدمة لمتالمذة
جراء االختبارات لمتالمذة وتذليل , بعض أجزاء النشاطات وتحضير الوسائل التعميمية المادية وا 

الصعوبات قدر اإلمكان أماميم لمتابعة عمميم عمى أكمل وجو واإلدالء بمالحظات ميدانية 
وبذلك أتم المعممون المتدربون تدريس , لممعممين إن اقتضى األمر بشكل لطيف وغير جارح

وحدة استخدام اليندسة بناء وعمران المؤلفة من خمسة دروس قسمت معظم الدروس إلى 
, األشكال اليندسية والمجسمات, المستقيمات والقطع المستقيمة)حصتين وتضمنت الدروس 

لممجموعة التجريبية , (اإلزاحة والطي والدوران والتناظر, شبكات اإلحداثيات, المحيط والمساحة
وحدة استخدام اليندسة بناء )بينما تم تدريس الوحدة نفسيا , (Dienesدينيز) نموذجوفقًا ل
لممجموعة الضابطة من قبل معممي الصفوف لمادة الرياضيات مستخدمين الطرائق  (وعمران

وتمت عممية التدريس لممجموعتين الضابطة والتجريبية في الفترة ذاتيا , التدريسية المعمول بيا
وذلك في الحصص التدريسية المقررة , (24/4/2012)ولغاية  (14/4/2012)والواقعة بين 

:  وقد حرصت الباحثة عمى األمور التالية, لمادة الرياضيات في البرنامج األسبوعي
. (Dienesدينيز)تسجيل المالحظات أثناء التدريس وفقًا لنموذج -1
وطريقتو في التعمم وىم ينفذون أنشطة (Dienesدينيز)التزام التالمذة بأسموب نموذج  -2

. الدروس
 .إتاحة الفرصة والوقت الكافي لمتالمذة الكتشاف الحقائق المتعمقة بالوحدة المدروسة -3

: (Dienes دينيز)ومن مالحظات الباحثة لسموك التالمذة أثناء التدريس باستخدام نموذج 
أظير بعض (Dienesدينيز)في الحصص الدراسية األولى من التدريس باستخدام نموذج  -

التالمذة دىشة واستغرابًا لعدم اعتيادىم عمى نوعية وطريقة تقديم المعمومة وتنفيذ األنشطة 
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كما أبدوا ارتياحًا وتجاوبًا في , ولكنيم أبدوا مرحًا في المراحل األولى لمنموذج, ومراحل التعمم
 .مراحمو األخيرة

في التدريس أثره في حماس التالمذة لمادة (Dienesدينيز)كان الستخدام نموذج  -
, من حيث فيم كل درس والتحضير لمدرس التالي, (وحدة استخدام اليندسة)الرياضيات

 .والتعاون مع المعمم في تنفيذ األنشطة والوصول إلى االستنتاج المطموب

: اختبار التحصيل الدراسي-  4-4-2
اختبار التحصيل الدراسي الخاص بوحدة استخدام اليندسة بناء وعمران في مادة ىو 

قامت الباحثة بالتعديل في محتوى بعض األسئمة أو حيث , الرياضيات الصف الثالث األساسي
واستنادًا إليو تم وضع اختبار , (التطبيق, الفيم, التذكر)ترتيبيا أو عددىا وفقًا لمستويات بموم 

مستويات يتألف كل منيا من  (3)المؤلف من , التحصيل الدراسي المستخدم في الدراسة الحالية
 .يبين الصورة النيائية لالختبار" (7)الممحق "وأسئمة رئيسة  (4)
 تمت إجراءات صدق وثبات اختبار التحصيل :إعداد اختبار التحصيل الدراسي -4-4-2-1

: الدراسي بالخطوات التالية
 يتحدد اليدف بقياس درجة التحصيل :تحديد الهدف من االختبار- 1

. الدراسي لدى التالمذة
تم اختيار مستويات : اختيار مستويات التحصيل التي يقيسها اختبار التحصيل الدراسي– 2

التحصيل التي يقيسيا اختبار التحصيل الدراسي في ضوء اليدف من االختبار والمرحمة 
 : بالشكل التالي,(Bloom)وبالرجوع إلى تصنيف بموم العمرية المدروسة 

 .القدرة عمى تذكر المعمومات والتعريفات والمصطمحات والمفاىيمىو (:رالتذك)المستوى األول -
وىو عبارة عن عممية عقمية لتغيير األفكار من :  الترجمةويتضمن :(الفيم)المستوى الثاني  -

ويقصد بو تحديد سبب حدوث الخطوة في : التفسيرو, صورة رياضية إلى صورة أخرى مكافئة ليا
. القدرة عمى استنتاج معمومات جديدة من خالل معمومات معطاة: التنبؤو, لرياضيةالة أالمس

 .والتنبؤ جزء من التفسير
في مواقف  (التذكر والفيم)ىو القدرة عمى تطبيق المستويين السابقين: (التطبيق)المستوى الثالث  -

يتم استخدام المعمومات أي بناء خطوات الحل وىنا يتم االىتمام ب, جديدة ذات طرق غير مألوفة
 (.2002,671, قطامي)في مواقف تختمف عن تمك التي تم فييا التعمم

 :التجريب االستطالعي الختبار التحصيل الدراسي في مدينة حمص– 3
 عينة استطالعية خارج عينة الدراسة من تالمذة الصف ىكما قامت الباحثة بتوزيع االختبار عل

: بيدف التأكد من, تمميذًا وتمميذة (20)الثالث األساسي وقدرىا 
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  مدى تناسب مفردات االختبار مع المقرر في مادة الرياضيات وحدة استخدام اليندسة بناء
 .ومع مستوى تالمذتو, وعمران

 مدى استجابة تالمذة الصف الثالث األساسي الختبار التحصيل الدراسي .
 الصعوبات التي تعترض تطبيق اختبار التحصيل الدراسي عمى التالمذة . 

 معرفة الجمل غير واضحة المعنى. 

 حساب المدة الزمنية الالزمة إلكمال اإلجابات عمى اختبار التحصيل الدراسي  . 

 حساب ثبات المقياس .
: وتوصمت الباحثة من ىذه الدراسة االستطالعية إلى ما يمي

  تعديل في عدد األسئمة في كل مستوى بحيث تكون متناسبة مع الوقت الذي يستطيع خاللو
 .التمميذ أن يستجيب لالختبار ككل بدرجة تركيز جيدة

 دقيقة  (45)تحديد الزمن المخصص لإلجابة بـ. 

وقد جرى تأسيس صدق المحتوى من خالل عرض :  صدق اختبار التحصيل الدراسي– 4
االختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين من ذوي الخبرة في تدريس الرياضيات من 

وعددًا من أعضاء الييئة التدريسية في , أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية جامعة البعث
: وأجريت التعديالت التي اقترحيا السادة المحكمين كما يمي, كمية التربية بجامعة دمشق

 تعديل في صياغة بعض األسئمة حتى يدرك التمميذ المطموب منو لحل السؤال. 

 تعديل في درجة صعوبة بعض األسئمة من حيث عدد خطوات الحل. 

:  ثبات اختبار التحصيل الدراسي- 5
:  حساب معامل االتساق الداخمي- 1

 (5)جدول 
 اختبار التحصيل الدراسي ككل االتساق الداخمي ترابط كل سؤال مع 
مستوى الداللة ترابط  مقدار ال  أسئلة االختبارمستوى الداللة ترابط  مقدار ال  أسئلة االختبار

1 0.892 0.000 7 0.324 0.221 

2 0.643 0.007 8 0.672 0.004 

3 0.667 0.005 9 0.783 0.000 

4 0.315 0.235 10 0.598 0.014 

5 0.751 0.001 11 0.735 0.001 

6 0.813 0.000 12 0.643 0.007 

 ( 6)جدول 
 المستوى الذي ينتمي إليو في اختبار التحصيل الدراسي االتساق الداخمي ترابط كل سؤال  مع

مستوى الداللة ترابط  مقدار ال  بنود االختبارمستوى الداللة ترابط  مقدار ال  بنود االختبار

1 0.834 0.000 7 0.547 0.028 
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2 0.772 0.000 8 0.854 0.000 

3 0.860 0.000 9 0.655 0.000 

4 0.390 0.135 10 0.561 0.024 

5 0.897 0.000 11 0.854 0.000 

6 0.809 0.000 12 0.726 0.001 

 (7)جدول رقم
 اختبار التحصيل الدراسي ككل ترابط كل مستوى  مع  االتساق الداخمي

مستوى الداللة ترابط  مقدار ال  مجاالت المقياس

 0.000 0.882 تذكر

 0.000 0.891 فهم

 0.000 0.854 تطبيق

 الذي لممستوى والدرجة الكمية سؤالكل : بينلمدرجات الخام  (بيرسون)بعد تطبيق معامل ترابط 
ومن , لالختبار مع الدرجة الكمية سؤالكل لالختبار و مع الدرجة الكمية مستوىكل ونتمي إليو ي

( sig)أن احتمال الداللة  حيثخالل النظر إلى الجداول يتبين أن مقدار الترابط عاٍل ومرتفع 
 وىذا يشير إلى ارتباٍط عاٍل ودال (,0.05)من مستوى الداللة المفترض أصغر  البنود لمعظم

(" . 7,6,5)الجداول رقم"وذلك كما في  ,لالختباروىذا بدوره يؤكد الصدق الداخمي . إحصائياً 
 .مما يشير إلى توجو جممة األسئمة لقياس التحصيل الدراسي بصفة عامة

:  معامل الثبات (Cronbach's Alphaألفا كرونباخ)الثبات بحساب معامل - 2
( 8)جدول 

  معامل ثبات ألفا كرونباخ الختبار التحصيل الدراسي بحسب إجابات العينة االستطالعية
 التقدير معامل الثبات االختبار

 ممتاز 0.8676 التحصيل الدراسي
 

الجدول "لمتأكد من ثبات نتائج إجابات أفراد العينة االستطالعية وجاءت النتائج كما في 
 .أن معامل الثبات مقبول إحصائيًا ألغراض الدراسة, وُيالحظ من الجدول("8)

 :  الثبات بإعادة التطبيق3-
 ( 9)جدول 

 الثبات باإلعادة ترابط اختبار التحصيل الدراسي ككل في المرة األولى  مع االختبار ككل في المرة الثانية
مستوى الداللة ترابط بيرسون  اختبار 

 0.000 0.929 التحصيل الدراسي

 (10)جدول 
الثبات باإلعادة ترابط المستويات في المرة األولى  مع المستويات في المرة الثانية عمى اختبار التحصيل  

الدراسي 
مستوى الداللة ترابط بيرسون   مستويات التحصيل 

 0.000 0.772 تذكر
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 0.000 0.779 فهم

 0.000 0.901 تطبيق

 (11)جدول 
 الثبات باإلعادة ترابط األسئمة في المرة األولى  مع األسئمة في المرة الثانية عمى اختبار التحصيل الدراسي 

أسئلة 
  االختبار

ترابط 
بيرسون 

مستوى 
الداللة 

ترابط بيرسون   أسئلة االختبار
مستوى 
الداللة 

1 0.747 0.001 7 0.447 0.083 

2 0.389 0.137 8 0.760 0.001 

3 0.168 0.534 9 0.483 0.058 

4 0.000 1.000 10 0.749 0.001 

5 0.834 0.000 11 0.587 0.017 

6 0.874 0.000 12 0.279 0.296 

بعد أسبوع من التطبيق أعادت الباحثة تطبيق االختبار مرة أخرى عمى العينة االستطالعية 
رصدت عالمات التطبيقين واستخرج معامل االرتباط . وبعد استرداد جميع البيانات, ذاتيا

وتعد ىذه  (0.929) وتبين أن معامل االرتباط بمغ, (Personبيرسون )بينيما وفقًا لقانون 
تبين ترابط اختبار التحصيل (" 11,10,9)الجداول رقم"القيمة مقبولة إحصائيًا ألغراض الدراسة 

الدراسي ككل في المرة األولى مع االختبار ككل في المرة الثانية وترابط المستويات في المرة 
األولى مع المستويات في المرة الثانية عمى اختبار التحصيل الدراسي وترابط األسئمة في المرة 

 .األولى  مع األسئمة في المرة الثانية عمى اختبار التحصيل الدراسي

 : الثبات بالتجزئة النصفية3-
 ( 12)جدول 

 الختبار التحصيل الدراسيالثبات بالتنصيف 
  االختبار المعادلة المستخدمة

 0.8671 سبيرمان براون

 0.8651 جوتمان

عن طريق , تم اختبار التجزئة النصفية ألسئمة األداة, لمتأكد من استقرار الدرجات في األداة
الذي بمغ , ( وسبيرمانجوتمان)وفق معامل االرتباط , حساب مدى االرتباط بالتجزئة النصفية

 .("12)الجدول "في  كما  ويعد ىذا االرتباط بينيما إيجابيًا وقويا(0.82)
:  حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز- 6

( 13)جدول 
معامالت السيولة والصعوبة والتمييز الختبار التحصيل الدراسي 

 التمييز الصعوبة السهولة السؤال المستوى التمييز الصعوبة السهولة السؤال المستوى

1 1 53.33 46.67 92.31 2 11 28.88 71.12 76.92 

1 3 22.22 77.78 84.62 2 12 28.88 71.12 92.31 

1 5 31.11 68.89 76.92 3 2 22.22 77.78 53.85 

1 7 66.66 33.34 84.61 3 8 22.22 77.78 76.92 

2 4 24.44 75.56 61.54 3 9 20 80 61.54 

2 6 24.44 75.56 92.31 3 10 20 80 53.84 
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تم حساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز الختبار التحصيل الدراسي كما في 
والبنود التي ,  سيولة أعمىت أن البنود في المستويات األولى ليا معامالالذي يبين (13)الجدول

  أيضًا وىذا يتفق مع فكرة المستويات,  سيولة أقلتجاءت في المستويات النيائية ليا معامال
 .يبين أن االختبار قادر عمى التمييز بين األقوياء والضعفاء عمى اختبار التحصيل

 :وصف األداة بصورتها النهائية- 4-4-2-2
تم اعتماد اختبار التحصيل الدراسي المبين في , بعد التأكد من صالحية االختبار لمتطبيق

 (4)أي في كل مستوى , سؤاالً  (12)مستويات موزعًة إلى( 3)والذي يتكون من" (14)الجدول"
 .أسئمة

( 14)جدول 
  مواصفات اختبار التحصيل الدراسي بحسب توزع األسئمة ونسبتيا المئوية

 النسبة المئوية األسئلةعدد  مستوى التحصيل الدراسي

 %33.33 4 تذكر

 %33.33 4 فهم

 %33.33 4 تطبيق

 %99.99 12 المجموع

: تطبيق اختبار التحصيل الدراسي-  4-4-2-3
جراء ةبعد عرض االختبار عمى مجموع  المحكمين وتجريبو عمى العينة االستطالعية وا 

وتوزيعو عمى , (6)انظر الممحق, ةالتعديالت البسيطة تم طباعة االختبار بصورتو النيائي
ولغاية  (25/4/2012)مدارس العينة بعد التنسيق مع إدارات المدارس في الفترة الواقعة بين 

قامت الباحثة بتوجيو المعممين إلى ضرورة التمييد في بداية تطبيق كما (, 2/5/2012)
ثم , االختبار ولمدة خمس دقائق بشرح كاف عن االختبار وىدفو وكيفية استخدام ورقة اإلجابة

.  قامت الباحثة بتفريغ النتائج الذي سيعرض الحقاً 
: مقياس التفكير الرياضي- 4-4-3

 (غموريا كاربنتر) ىو مقياس التفكير الرياضي لتالمذة الصف الثالث األساسي الذي وضعتو
المؤلف من تسع مجاالت رئيسة  (اوىايو, اوكسفورد, ميامي)المصمم بالتوافق بين جامعات 

, (Carpenter, 2005, 90 )يبين الصورة األولية لممقياس بالمغة اإلنكميزية" (11)الممحق "و
واستنادًا إليو بنت الباحثة مقياس التفكير الرياضي , قامت الباحثة بترجمة المقياس المذكور

وكل اثنين من , بنداً  (18 )ن ممقياس التفكير الرياضييتكون , المستخدم في الدراسة الحالية
, 2005, 90 )(,10)كما في الممحق , البنود تحدد مجاال من مجاالت التفكير الرياضي

Carpenter) , 1)وقد أعطي لكل بند من البنود الواردة تقديرًا لمدرجات محصورًا بين األرقام-
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ويعكس الدرجة التي اكتسبيا (Carpenter, 2005, 90)حيث يستعمل المقياس الخماسي , (5
 .الطفل أو خيارات عرض الميارات والمعرفة والسموك المستيدفة

  :إعداد مقياس التفكير الرياضي -4-4-3-1
 يتحدد اليدف بقياس درجة التفكير :تحديد الهدف من المقياس -1

. الرياضي لدى التالمذة
في ضوء اليدف من :  تحديد مجاالت التفكير التي يقيسها مقياس التفكير الرياضي– 2

 :المقياس تم تحديد مجاالت التفكير الرياضي بالشكل التالي
. ويوسع النمط (يولد, يضع )يخمق: المجال األول -
. يستعمل االستراتيجيات المتنوعة في حل مسائل الرياضيات: المجال الثاني -
 .يتعرف خواص األشكال والعالقات فيما بينيا (يميز): المجال الثالث -

  .يستعمل أدوات القياس بدقة: المجال الرابع -
 . يظير فيمًا لقيمة المكان بالنسبة لألعداد الصحيحة: المجال الخامس -

 .يضع تقديرات منطقية مقبولة لمكميات ويضبط األجوبة: المجال السادس -
 .يستطمع ويجمع وينظم البيانات ثم يضعيا عمى شكل رسوم بيانية بسيطة: المجال السابع -

  .ينمذج و يقرأ ويكتب ويقارن الكسور: المجال الثامن -
 . أرقام عمى عدد مكون من رقم واحد تحت العشرة3يقسم عددًا مكونًا من: المجال التاسع -

: التجريب االستطالعي لمقياس التفكير الرياضي في مدينة حمص- 3
 عينة استطالعية خارج عينة الدراسة من تالمذة الصف ىقامت الباحثة بتطبيق المقياس عل

: بيدف التأكد من, تمميذًا وتمميذة (20)الثالث األساسي وقدرىا 
  مدى تناسب مفردات المقياس مع المقرر في مادة الرياضيات وحدة استخدام اليندسة بناء

 .ومع مستوى تالمذتو, وعمران

 مدى استجابة تالمذة الصف الثالث األساسي لمقياس التفكير الرياضي .
 الصعوبات التي تعترض تطبيق مقياس التفكير الرياضي عمى التالمذة . 

 تبسيط الجمل غير واضحة المعنى. 

 حساب المدة الزمنية الالزمة إلكمال اإلجابات عمى مقياس التفكير الرياضي. 

 حساب ثبات المقياس. 

 :  وقد تم بنتيجتيا

 تعديل في عدد البنود في كل مجال بحيث تكون متناسبة مع الوقت , توضيح بعض المفردات
حيث استغرقت , الذي يستطيع خاللو التمميذ أن يستجيب لممقياس ككل بدرجة تركيز جيدة

 .اإلجابة عمى بعض األسئمة وقتًا أطول من غيرىا مع التالمذة
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  دقيقة بعد حساب متوسط زمن  (45)دقيقة إلى  (35)تعديل الزمن المخصص لإلجابة من
 .إجابات التالمذة

وقد جرى تأسيس صدق المحتوى من خالل عرض :  صدق مقياس التفكير الرياضي– 4
المقياس عمى مجموعة من السادة المحكمين من ذوي الخبرة في تدريس الرياضيات من أعضاء 

وعددًا من أعضاء الييئة التدريسية في كمية , الييئة التدريسية في كمية التربية جامعة دمشق
 :وتم إجراء التعديالت التي اقترحيا السادة المحكمين كما يمي, التربية بجامعة البعث

 تعديل في صياغة بعض البنود حتى يدرك التمميذ المطموب منو لحل السؤال. 

 تعديل في درجة صعوبة بعض البنود من حيث عدد خطوات الحل. 

 حذف بعض البنود مثال: 

 ما الشكل الناقص فً السالسل التالية ؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                                .                 .                  .          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ الشكل المعطى    أي المناطق المظللة التالية تمثل 

 
                                           . .×                           . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

  : ثبات مقياس التفكير الرياضي– 5
:  حساب معامل االتساق الداخمي- 1

 (15)جدول 
المجال الذي ينتمي إليو في مقياس التفكير الرياضي  االتساق الداخمي ترابط كل بند مع 
أسئلة 
  المقياس

مقدار 
ترابط  ال

مستوى 
الداللة 

أسئلة  نوع الترابط
  المقياس

مقدار 
ترابط  ال

مستوى الداللة 
 نوع الترابط

 بيرسون 0.000 0.887 10ب بيرسون 0.000 0.768 1ب

 بيرسون 0.001 0.739 11ب بيرسون 0.468 0.186 2ب

 بيرسون 0.082 0.433 12ب بيرسون 0.002 0.706 3ب

 بيرسون 0.000 0.971 13ب بيرسون 0.000 0.796 4ب

 بيرسون 0.000 0.761 14ب بيرسون 0.000 0.861 5ب

 بيرسون 0.011 0.850 15ب بيرسون 0.000 0.823 6ب

 بيرسون 0.019 0.563 16ب بيرسون 0.004 0.666 7ب

 بيرسون 0.016 0.572 17ب بيرسون 0.010 0.605 8ب

 بيرسون 0.000 0.841 18ب بيرسون 0.000 0.842 9ب



 الفصل الرابع   

65 

 

 (16)جدول 
المجموع في مقياس التفكير الرياضي  االتساق الداخمي ترابط المجاالت مع 

مجاالت 
  المقياس

مقدار 
ترابط  ال

مستوى 
الداللة 

نوع 
 الترابط

مجاالت 
  المقياس

مقدار 
ترابط  ال

مستوى 
الداللة 

نوع 
 الترابط

 1م
 6م بيرسون 0.032 0.522

 كاندل 0.034 0.425

 2م
 7م بيرسون 0.021 0.553

 بيرسون 0.000 0.813

 3م
 8م بيرسون 0.000 0.846

 بيرسون 0.000 0.887

 4م
 9م بيرسون 0.009 0.610

 بيرسون 0.286 0.275

 5م
     بيرسون 0.001 0.721

  (17)جدول 
 مقياس التفكير الرياضي ككل ترابط البنود  مع االتساق الداخمي

 نوع الترابطمستوى الداللة ترابط  مقدار ال  بنود المقياس نوع الترابطمستوى الداللة ترابط  مقدار ال  بنود المقياس

 بيرسون 0.000 0.783 10ب بيرسون 0.239 0.302 1ب

 بيرسون 0.006 0.636 11ب بيرسون 0.333 0.250 2ب

 بيرسون 0.411 0.213 12ب بيرسون 0.019 0.562 3ب

 بيرسون 0.000 0.812 13ب بيرسون 0.252 0.294 4ب

 بيرسون 0.000 0.862 14ب بيرسون 0.002 0.688 5ب

 بيرسون 0.011 0.602 15ب كاندل 0.005 0.568 6ب

 بيرسون 0.134 0.378 16ب بيرسون 0.001 0.742 7ب

 كاندل 0.039 0.421 17ب كاندل 0.038 0.431 8ب

 بيرسون 0.949 0.017 18ب بيرسون 0.077 0.440 9ب

 
 الذي لممجال والدرجة الكمية بندكل : بينلمدرجات الخام  (بيرسون)بعد تطبيق معامل ترابط 

ومن . لممقياس مع الدرجة الكمية بندكل لممقياس و مع الدرجة الكمية مجالكل ونتمي إليو ي
( sig)أن احتمال الداللة  حيثخالل النظر إلى الجداول يتبين أن مقدار الترابط عاٍل ومرتفع 

 وىذا يشير إلى ارتباٍط عاٍل ودال (,0.05)من مستوى الداللة المفترض أصغر  البنود ألغمب
الجداول "وذلك كما في  ,لممقياس الداخمي (الصدق)االتساق  وىذا بدوره يؤكد ,إحصائياً 

. مما يشير إلى توجو جممة البنود لقياس التفكير الرياضي بصفة عامة, "(17,16,15)
:  معامل الثبات (ألفا كرونباخ) الثبات بحساب معامل -2

 ( 18)جدول 
 معامل ثبات ألفا كرونباخ لمقياس التفكير الرياضي بحسب إجابات العينة االستطالعية

 معامل الثبات المقياس
Cronbach's Alpha 

 التقدير

 التفكير الرياضي
0.7840 

 جيد
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الجدول "لمتأكد من ثبات نتائج إجابات أفراد العينة االستطالعية وجاءت النتائج كما في 
 .أن معامل الثبات مقبول إحصائيًا ألغراض الدراسة, وُيالحظ من الجدول"(18)

 :  الثبات بإعادة التطبيق3-
 ( 19)جدول 

الثبات باإلعادة ترابط مقياس التفكير الرياضي ككل في المرة األولى  مع المقياس ككل في 
المرة الثانية 

مستوى الداللة ترابط بيرسون  

 0.000 0.981 لمقياس التفكير 

 ( 20)جدول رقم
الثبات باإلعادة ترابط المجاالت في المرة األولى  مع المجاالت في المرة الثانية في مقياس 

التفكير الرياضي 
مستوى الداللة ترابط بيرسون  المجاالت مستوى الداللة ترابط بيرسون  مجاالت المقياس 

1 0.888 0.000 6 0.795 0.000 

2 0.953 0.000 7 0.928 0.000 

3 0.959 0.000 8 0.942 0.000 

4 0.936 0.000 9 0.931 0.000 

5 0.976 0.000    

 
 
 ( 21)جدول رقم

الثبات باإلعادة ترابط البنود في المرة األولى مع البنود في المرة الثانية في مقياس التفكير 
الرياضي 

  بنود المقياس
ترابط 

بيرسون 

مستوى 

الداللة 

بنود 

  المقياس

ترابط 

بيرسون 
مستوى الداللة 

1 0.887 0.000 10 0.976 0.000 

2 1.000 0.000 11 0.908 0.000 

3 0.905 0.000 12 0.721 0.001 

4 0.971 0.000 13 0.979 0.000 

5 0.953 0.000 14 0.912 0.000 

6 0.923 0.000 15 0.903 0.000 

7 0.953 0.000 16 0.662 0.004 

8 0.895 0.000 17 0.981 0.000 

9 0.933 0.000 18 0.891 0.000 
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بعد أسبوع من التطبيق أعادت الباحثة تطبيق المقياس مرة أخرى عمى العينة االستطالعية 
رصدت عالمات التطبيقين واستخرج معامل االرتباط بينيما , وبعد استرداد جميع البيانات, ذاتيا

 وتعد ىذه القيمة (0.981)وتبين أن معامل االرتباط بمغ , (Personبيرسون )وفقًا لقانون 
 ".(21,20,19)الجداول "عالية إحصائيًا ومناسبة ألغراض الدراسة 

 : الثبات بالتجزئة النصفية3-
 ( 22)جدول رقم

 لمقياس التفكير الرياضي الثبات بالتنصيف 
  المقياس المعادلة المستخدمة

 0.8185 سبيرمان براون

 0.8178 جوتمان

عن طريق . تم اختبار التجزئة النصفية لبنود األداة, لمتأكد من استقرار الدرجات في األداة
الذي بمغ , ( وسبيرمانجوتمان)وفق معامل االرتباط , حساب مدى االرتباط بالتجزئة النصفية

 .("22)الجدول " كما في  ويعد ىذا االرتباط بينيما إيجابيًا وقويا(0.82)
 

 :وصف األداة بصورتها النهائية-4-4-3-2
تم اعتماد مقياس التفكير الرياضي المبين في ,  بعد التأكد من صالحية المقياس لمتطبيق

(". 23)الجدول"كما في , بنداً  (18)مجاالت موزعًة إلى ( 9)والذي يتكون من " (10)الممحق"
 
 
(   23)جدول 

 مواصفات مقياس التفكير الرياضي بحسب توزع البنود ونسبتيا المئوية

  التفكير الرياضيمجاالت
عدد 
  البنود

النسبة 
 المئوية

 11,11 2 يولد ويوسع األنماط

 11,11 2 يستعمل استراتيجيات متنوعة لحل المسائل

 11,11 2 يميز خواص األشكال والعالقات بينها

 11,11 2 يستعمل أدوات القياس بدقة

 11,11 2 يظهر فهماً لقيمة المكان 

 11,11 2 يخمن

 11,11 2 يعبر بالرسم البياني

 11,11 2 ينمذج الكسور

 11,11 2 يقوم بالقسمة 

 %99.99 18 المجموع
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: تطبيق مقياس التفكير الرياضي- 4-4-3-3
جراء ة بعد عرض المقياس عمى مجموع  المحكمين وتجريبو عمى العينة االستطالعية وا 

انظر ) ةتمت طباعة المقياس بصورتو النيائي, التعديالت التي اقترحيا السادة المحكمين
وتطبيقو عمى مدارس العينة بعد التنسيق مع إدارات المدارس في الفترة الواقعة , ((9)قالممح
قامت الباحثة بتوجيو المعممين إلى ضرورة كما (, 2/5/2012)ولغاية  (25/4/2012)بين 

التمييد في بداية تطبيق المقياس ولمدة خمس دقائق بشرح كاف عن المقياس وىدفو وكيفية 
.  وصواًل إلى تفريغ ومناقشة النتائج الذي سيعرض الحقاً , استخدام ورقة اإلجابة

 :تمت إجراءات الدراسة وفقًا لمترتيب التالي:  إجراءات الدراسة-4-5
  قامت الباحثة بالحصول عمى موافقة رسمية من مديرية التربية في محافظة حمص عمى

 .تسييل إجراءات الدراسة الميدانية في عدد من مدارس مدينة حمص

  قامت الباحثة بالتجريب االستطالعي عمى عينة استطالعية خارج عينة الدراسة وتم إعداد
 .أدوات الدراسة

 وتم خالليا االتفاق مع معممي الرياضيات الذين , قامت الباحثة بزيارة مدارس العينة
في تدريس وحدة استخدام  (Dienesدينيز)سيتدربون متطوعين عمى استخدام نموذج 
في حين يتم تدريس , وفقًا لمبرنامج التدريبي, اليندسة بناء وعمران لممجموعة التجريبية

 .  بيا في المدارسبطرائق التدريس المعمول تالمذة المجموعة الضابطة 

  تم التأكد من تكافؤ المجموعات التجريبية والضابطة اعتمادًا عمى نتائج الفصل األول
 في صحائف التالمذة باعتبار أن الدرجة 2012/2011لمتالمذة لمعام الدراسي

 (.10)العظمى

 الذين قاموا بدورىم , قامت الباحثة بتطبيق البرنامج التدريبي عمى المعممين المتدربين
 نموذج مبتدريس المجموعة التجريبية وحدة استخدام اليندسة بناء وعمران باستخدا

في حين , التدريسي المعد ضمن البرنامج التدريبي بإشراف الباحثة (Dienesدينيز)
بطرائق التدريس المعمول درست المجموعة الضابطة وحدة استخدام اليندسة نفسيا لكن 

 .بيا

 الباحثة اختبار التحصيل الدراسي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة باعتبار أنتطبق  
 .درجة (60)الدرجة العظمى الختبار التحصيل الدراسي ىي

 باعتبار أن طبقت الباحثة مقياس التفكير الرياضي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة 
 .درجة (90)الدرجة العظمى لمقياس التفكير الرياضي ىي
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  باحتساب مستوى التحصيل الدراسي لمتالمذة بعد ترتيب عالمات التالمذة من قامت الباحثة
 :كالتالي, األكبر إلى األصغر عمى اختبار التحصيل الدراسي

 العميا من أعداد التالمذة (%33.33):  مستوى التحصيل األعمى .
 الدنيا من أعداد التالمذة (%33.33):  مستوى التحصيل األدنى. 

 من أعداد التالمذة( مابين العميا والدنيا)المتوسطة(%33.33): مستوى التحصيل المتوسط. 

  قامت الباحثة بتقسيم مجموعات التالمذة بناًء عمى مستويات التحصيل األعمى والمتوسط
ثم قامت بتحميل البيانات الناتجة عن تطبيق كل من اختبار التحصيل الدراسي , واألدنى

الختبار فرضيات , (SPSS)ومقياس التفكير الرياضي باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 
 .والوصول إلى نتائجيا, الدراسة
 

 
*********************** 
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 مدارس الحمقة األولى لمتعميـ األساسي التابعة لمديرية التربية فيتالمذة الصؼ الثالث  
 . 2012 – 2011بمدينة حمص لمعاـ الدراسي 
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 نتائج الدراسة وتفسيرها
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 مقدمة -5-1
 تفسير نتائج اختبار الفرضيات -5-2

 مقترحات الدراسة 

 ممخص الدراسة بالمغة العربية
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 مقدمة- 5-1
, (SPSS) بعد االنتياء مف جمع البيانات وتحميميا باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية 

. استخدمت الباحثة المعالجة اإلحصائية المناسبة الختبار كؿ فرضية مف فرضيات الدراسة
 .وأسفرت الدراسة عف نتائج متعددة

 :تفسير نتائج اختبار الفرضيات- 5-2
اختبار  مف خالؿ ة الحاليدراستياتعرض الباحثة في ىذا الفصؿ النتائج التي توصمت إلييا في 

. في ضوء الدراسة النظرية المقدمةىا وتفسيرىا وتقديـ نتائج,  فرضيات الدراسة
استخدمت و :(α ≤ 0.05) مستوى الداللة  عندفرضيات الدراسةجرى اختبار  حيث
لمفرؽ بيف متوسطي درجات  t-test (Independent samples test)  اختبارالباحثة
 .التالمذة

  : (1)نتائج اختبار الفرضية
المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال (:" 1)نص الفرضية 

 ".  الدراسيالتجريبية والمجموعة الضابطة في تطبيؽ اختبار التحصيؿ
( 24)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعتيف التجريبية والضابطة في  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 
 تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي

مجموعات 
 التالمذة

 العدد

المتوسط 
الحسابي 

 

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

  القرار

 

 4.115 53.82 136 التجريبية 
17.5 179 

 
0.631 0.000 

ة دال
 7.776 32.60 45 الضابطة            حصائياً 

 

( 25)الجدوؿ 
 حجـ األثر

 القيمة حجم األثر 
𝐫𝟐 كبير ≥ 𝟎.𝟐𝟓  

𝟎.𝟐𝟓 متوسط > 𝐫𝟐 ≥ 𝟎.𝟎𝟗  

𝟎.𝟎𝟗 صغير > 𝐫𝟐 ≥ 𝟎.𝟎𝟏  

𝐫𝟐 صغير جداً  < 0.0𝟏  
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عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=17.5)أف قيمة يتضح  (24)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000)  (. 179)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,1)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
 .  الدراسيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تطبيؽ اختبار التحصيؿ درجات تالمذة

المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (24)كما يالحظ مف الجدوؿ 
درجات لصالح المتوسط األعمى ؿ الدراسي التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ

 متوسط درجات تالمذة المجموعة أي أف( 53.82 )المساويتالمذة المجموعة التجريبية 
(, E2=0.631)التجريبية أعمى مف المجموعة الضابطة باإلضافة إلى أف قيمة األثر        

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي طبؽ عمى المعمميف ممف قاموا بتدريس 
وتتفؽ ,  عمى تالمذة المجموعة التجريبية(Dienesدينيز )المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

ىذه النتيجة مف جانب تأثر التحصيؿ الدراسي بنموذج التدريس المتبع مع نتيجة دراسة 
التي توصمت الرتفاع األداء التحصيمي لمتالمذة بعد استخداـ المواد  (Nute,2006)نيوت

عمى أىمية عمؿ المعمـ داخؿ الصؼ والخطوات  (Dienesدينيز)اليدوية حيث يؤكد نموذج 
والتي قد تمعب دورًا بارزًا في تحسيف تعمـ التالمذة حيث , التي يتبعيا واليدويات التي يستخدميا

في التدريس والتركيز عمى تفاعؿ التالمذة مع المعمومة  (Dienesدينيز)أف إتباع نموذج 
, وتمقي الخبرات الحسية مف البيئة المحيطة وترابطيا في ذىف التالمذة مع معموماتيـ السابقة
يكّوف بنى معرفية واضحة متينة في أذىانيـ مما يصعب محوه مع الزمف ويزيد مف قدرة 

, الصادؽ)التالمذة عمى االحتفاظ بالمعمومات مما يرفع مستواىـ في التحصيؿ الدراسي 
 (.90ص, 2001

 
  : (2)نتائج اختبار الفرضية

المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:2)نص الفرضية 
 في تطبيؽ اختبار  ذوي التحصيؿ األعمى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمىالتجريبية
 ".  الدراسيالتحصيؿ

 
 
 
 
( 26)الجدوؿ 
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درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار  
 األعمى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمى في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

  القرار

 

 1.29 57.44 45 التجريبية من ذوي التحصيل األعمى 
10.99 58 0.676 0.000 

ة دال
 5.51 41.67 15 الضابطة من ذوي التحصيل األعمى          حصائياً 

 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=10.99)أف قيمة يتضح  (26)الجدوؿ  بمالحظة 
(Sig=0.000)  (.58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مف وىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو (,2)رفض الفرضية :  وىذا يؤدي إلى
في تطبيؽ ذوي التحصيؿ األعمى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  درجات تالمذة

 . الدراسياختبار التحصيؿ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (26)كما يالحظ مف الجدوؿ 

لصالح  الدراسي في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األعمى التجريبية والمجموعة الضابطة 
 المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمى المتوسط األعمى ؿ

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمى أعمى مف  أي أف(57.44)
مما , (E2=0.676)المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمى باإلضافة إلى أف قيمة األثر

يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس 
 عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي (Dienesدينيز )المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

ويمكف إلى حد بسيط أف نجد تقارب بيف ىذه النتيجة ونتيجة دراسة , التحصيؿ األعمى
عمى ( استرف)ونموذج  (Dienesدينيز) التي بحثت أثر نموذج Dienes( ,)(1966دينيز)

حيث توصمت الدراسة إلى , تحصيؿ تالمذة المرحمة االبتدائية واتجاىاتيـ نحو مادة الرياضيات
في التحصيؿ وتكويف اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات  (Dienesدينيز)فعالية نموذج 

عممًا أف  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ , (Dienes,1966,67)بالنسبة لمتالمذة مرتفعي الذكاء 
وتأثر  (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)ذوي مستوى التحصيؿ الدراسي األعمى 

ومف خالؿ الدراسة الحالية , (Dienesدينيز)ىذه الفئة مف التالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 
حيث يظير  (Dienesدينيز)نالحظ تأثر ذوي التحصيؿ األعمى بالتدريس وفقًا لنموذج 

تحصيميـ الدراسي المرتفع مقارنة بالمجموعة الضابطة وىذا طبيعي فيـ مف ذوي الذىف 
 .المنفتح والقدرة األكبر عمى التفاعؿ مع المعمـ
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  : (3)نتائج اختبار الفرضية
المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:3)نص الفرضية 

 في تطبيؽ  ذوي التحصيؿ المتوسط والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسطالتجريبية
 ".  الدراسياختبار التحصيؿ

(  27)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية مف ذوي التحصيؿ المتوسط  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار

 والمجموعة الضابطة مف ذوي التحصيؿ المتوسط في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

  القرار

 

 0.47 54.67 46 التجريبية من ذوي التحصيل المتوسط 
109 59 0.995 0.000 

ة دال
 0.799 30.93 15 الضابطة من ذوي التحصيل المتوسط   حصائياً 

 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=109) أف قيمةيتضح  (27) الجدوؿ بمالحظة
(Sig=0.000)  (.59)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مف وىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذ أي أنو ي(,3)رفض الفرضية: وىذا يؤدي إلى
في تطبيؽ ذوي التحصيؿ المتوسط المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  درجات تالمذة

 . الدراسياختبار التحصيؿ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (27)كما يالحظ مف الجدوؿ 

لصالح  الدراسي في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ المتوسط التجريبية والمجموعة الضابطة 
 المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسط المتوسط األعمى ؿ

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسط أعمى  أي أف(54.67)
(, 𝐸2 =0.995)مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسط باإلضافة إلى أف قيمة األثر

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا 
 عمى تالمذة المجموعة التجريبية (Dienesدينيز )بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

( Picciottoبيوتشيتو  )ذوي التحصيؿ المتوسط وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
حيث توصمت الدراسة إلى , التعميـ باستخداـ األدوات, عمؿ الحواسالتي درست ( 1995)

تزود سنوات حيث  (9)في تعميـ الرياضيات لمتالمذة بعمر (Dienesدينيز)فعالية نموذج 
عمى استعماؿ الممس والبصر مع تركيز خاص عمى   لغة إضافية تساعد التالمذةاليدويات

عممًا أف  الدراسات السابقة لـ , ((Picciotto, 1995,4العمميات لبناء رؤيتيـ اليندسية
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 (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)تتناوؿ ذوي مستوى التحصيؿ الدراسي المتوسط 
ومف خالؿ الدراسة , (Dienesدينيز)وتأثر ىذه الفئة مف التالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 

حيث  (Dienesدينيز)الحالية نالحظ تأثر ذوي التحصيؿ المتوسط بالتدريس وفقًا لنموذج 
ف ارتفا  التحصيؿ الدراسي ىذا مف الطبيعي أف يظير عنالحظ تحصيميـ الدراسي المرتفع وا 

بصورة أوضح لدى ذوي التحصيؿ المتوسط الشريحة التي يقدـ الدرس عادة وفقًا لمستوى 
ولكف يظير ارتفاع واضح في جميع , تالمذتيا وذلؾ  ضمف المجموعات التجريبية والضابطة

مما يدؿ عمى ضرورة األخذ بعيف االعتبار , المجموعات التجريبية عنيا في الضابطة
حيث يالحظ بأف , االحتياجات التدريبية لمعممي الصؼ الحالييف في مرحمة التعميـ األساسي
, اإلجازة الجامعية, بعض معممي التعميـ األساسي عمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية والتربوية

قد تتضاءؿ طموحاتيـ بتطوير خبراتيـ التربوية بمجرد دخوليـ الرسمي , دبمـو التأىيؿ التربوي
ف عممية إعادة النظر في إعدادىـ بشكؿ مستمر ضرورية , في ميداف العممية التعميمية وا 

 . لمواكبة العممية التربوية المعاصرة
  : (4)نتائج اختبار الفرضية

المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:4)نص الفرضية 
 في تطبيؽ اختبار  ذوي التحصيؿ األدنى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنىالتجريبية
 ".  الدراسيالتحصيؿ

( 28)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية مف ذوي التحصيؿ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 

 األدنى والمجموعة الضابطة مف ذوي التحصيؿ األدنى في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

  القرار

 

 3.88 49.3 45 التجريبية من ذوي التحصيل األدنى 

21.86 58 0.892 0.000 
ة دال

 3.051 25.2 15 الضابطة من ذوي التحصيل األدنى   حصائيًا 

 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=21.86)أف قيمة يتضح  (28)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000)  (.58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مف وىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذ أي أنو ي(,4)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
في تطبيؽ ذوي التحصيؿ األدنى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  درجات تالمذة

 . الدراسياختبار التحصيؿ
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المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (28)كما يالحظ مف الجدوؿ 
لصالح  الدراسي في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األدنى التجريبية والمجموعة الضابطة 

 (49.3 )المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى المتوسط األعمى ؿ
 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى أعمى مف المجموعة أي أف

مما يدؿ عمى , (𝐸2=0.892 )الضابطة ذوي التحصيؿ األدنى باإلضافة إلى أف قيمة األثر
أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة 

 عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ (Dienesدينيز )التجريبية وفقًا لنموذج 
" ما القاعدة " بعنواف Dienes( 2002))دينيز)األدنى وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

What is a base  "بأف الحقيقة الحيوية أف لدينا عشرة أصابع مما جعؿ مف والتي تؤكد 
الحتمي أف نستعمؿ األصابع لحساب العشرات والحقيقة العصبية تقوؿ إف الجزء مف الدماغ 
الذي يسيطر عمى حركة اإلصبع قريب جدًا مف الجزء المستعمؿ لمرياضيات وبشكؿ خاص 

 يؤكد عمى استعماؿ التالمذة ألصابعيـ في Dienes)دينيز)وبالتالي فإف نموذج , لمحساب
مما يرفع مف , اكتشاؼ األشكاؿ والمجسمات اليندسية باإلضافة إلى تمثيؿ الحقائؽ الرياضية

عممًا أف  الدراسات السابقة , تحصيميـ الدراسي وىذا يشمؿ حتى ذوي التحصيؿ الدراسي األدنى
 (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)لـ تتناوؿ ذوي مستوى التحصيؿ الدراسي األدنى 

ومف خالؿ الدراسة , Dienes)دينيز)وتأثر ىذه الفئة مف التالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 
 .Dienes)دينيز)الحالية نالحظ تأثر ذوي التحصيؿ األدنى بالتدريس وفقًا لنموذج 

  : (5)نتائج اختبار الفرضية
المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:5)نص الفرضية 

 ". عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكرالتجريبية والمجموعة الضابطة 
 
 
 
 

(  29)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة في تطبيؽ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t) نتائج اختبار

 اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار
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 1.58 18.46 136 التجريبية في مستوى التذكر
14.35 179 0.535 0.000 

دالة 
 3.06 11.62 45 الضابطة في مستوى التذكر  حصائياً 

  

عند مستوى الداللة  (t=14.35)أف قيمةيتضح  (29)الجدوؿ  بمالحظة
 (.179)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي (Sig=0.000)االفتراضي

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,5)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف   والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة
 .مستوى التذكر

المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (29)كما يالحظ مف الجدوؿ 
لصالح  الدراسي ضمف مستوى التذكر التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ

 متوسط  أي أف(18.46 )المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية المتوسط األعمى ؿ
, درجات تالمذة المجموعة التجريبية أعمى مف المجموعة الضابطة ضمف مستوى التذكر

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي , (E2 =0.535)باإلضافة إلى أف قيمة األثر
دينيز )الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes) عمى تالمذة المجموعة التجريبية ضمف مستوى التذكر وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 
في تدريس الرياضيات  (Dienesدينيز) أثر استخداـ قطع :بعنواف (2002)راسة الشيراني د

  أثر استخداـ قطعلتأكيد:  الدراسةوقد توصمت, في الصفيف الرابع والسادس االبتدائي
في تدريس الرياضيات عمى تحصيؿ التالمذة في الصؼ الرابع والصؼ  (Dienesدينيز)

عممًا أف الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ , (2, 2002, الشيراني)السادس االبتدائي
بالنسبة لما   )(Dienesدينيز)الدراسي لمتالمذة ضمف مستوى التذكر بالتدريس وفقًا لنموذج 

والدراسة الحالية تتناوؿ ىذا األثر الذي يعزى إلى العمؿ , (توصمت إليو الباحثة مف دراسات
عمى إدخاؿ المعمومات بآلية صحيحة إلى ذىف التالمذة وترسيخيا بما يتضمف تعميمو كيؼ 

في التدريس والتركيز عمى تفاعؿ التالمذة مع  (Dienesدينيز)يتعمـ وذلؾ بإتباع مراحؿ 
المعمومة وتمقي الخبرات الحسية مف البيئة المحيطة وترابطيا في ذىف التالمذة مع معموماتيـ 

 .السابقة لتكويف معرفة يمكف استخداميا في تطبيقات واقعية مف الحياة
  : (6)نتائج اختبار الفرضية

المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال " (:6)نص الفرضية 
عمى بنود اختبار   ذوي التحصيؿ األدنى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنىالتجريبية

 ". التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر
( 30)الجدوؿ 
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درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار  
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر التحصيؿ األدنى

مجموعات التالمذة ذوي 
 التحصيل األدنى

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 1.82 17.00 45 التجريبية في مستوى التذكر
15.45 58 0.805 0.000 

دالة 
 1.71 8.73 15 الضابطة في مستوى التذكر  حصائياً 

 

عند مستوى الداللة االفتراضي ( t=15.45)أف قيمة يتضح  (30) الجدوؿ بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,6) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
ذوي التحصيؿ األدنى عمى بنود اختبار   والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (30)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األدنى التجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى التذكر 

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(17.00 )المساوياألدنى 
باإلضافة , األدنى أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنى ضمف مستوى التذكر

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي  (𝐸2 =0.805)إلى أف قيمة األثر
دينيز )اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes) عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى ضمف مستوى التذكر وىذا 
عممًا أف   ,(2002)راسة الشيراني يتفؽ مف حيث النموذج التدريسي المعتمد وأثره مع د

الدراسات السابقة لـ تدرس تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ األدنى ضمف 
بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف   )(Dienesدينيز)مستوى التذكر بالتدريس وفقًا لنموذج 

حيث تتناوؿ الدراسة الحالية ىذا األثر الذي يعزى إلى تعريض التمميذ مف خالؿ , (دراسات
ويتـ  ,رياضيات، وىو يتجاوب معيا ويستوعبيا ويتعامؿ بيا بصورة تمقائية وسمسةاؿ إلى المعب
 مف خالؿ المعب مما يسيؿ األمر مف السياقات الحياتية إلى الصؼ والمدرسةالمعارؼ نقؿ 

وذلؾ بإتباع   مياديف التعمـ األخرى إلىيتـ تعممو نقؿ ما ثـ، عمى تالمذة المستوى األدنى
ذا كاف ؼ, في التدريس (Dienesدينيز)مراحؿ  الحياة بطبيعتيا متشابكة، ومعقدة، ومتداخمة، وا 

 .التعميـ جزءًا مف طبيعة ىذه الحياة، فال بد أف يكوف التعميـ أيضًا متشابكًا ومتصالً 



 الفصل الخامس   

80 

 

  : (7)نتائج اختبار الفرضية
المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال (:" 7)نص الفرضية 

عمى بنود   ذوي التحصيؿ المتوسط والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسطالتجريبية
 ". اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر 
( 31)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر التحصيؿ المتوسط

مجموعات التالمذة ذوي 
 التحصيل المتوسط

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 0.687 18.80 46 التجريبية في مستوى التذكر
36.39 59 0.957 0.000 

دالة 
 0.799 11.07 15 الضابطة في مستوى التذكر  حصائياً 

 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=36.39)أف قيمة يتضح  (31)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.59)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,7)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
ذوي التحصيؿ المتوسط عمى بنود اختبار   والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (31)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ المتوسط التجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى التذكر 

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(18.80 )المساويالمتوسط 
, المتوسط أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسط ضمف مستوى التذكر

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي , (𝐸2=0.957)باإلضافة إلى أف قيمة األثر
دينيز )الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes) عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسط ضمف مستوى التذكر 
عممًا أف   ,(1995)( Picciottoبيوتشيتو  )وتتفؽ ىذه النتيجة عمومًا مع نتيجة دراسة 

الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ المتوسط ضمف 
بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف  )(Dienesدينيز)مستوى التذكر بالتدريس وفقًا لنموذج 

ومف خالؿ الدراسة الحالية نالحظ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ , (دراسات
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حيث أف ارتفاع , (Dienesدينيز)المتوسط ضمف مستوى التذكر بالتدريس وفقًا لنموذج 
التحصيؿ الدراسي يزداد عند المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسط ضمف مستوى التذكر 

يؤكد عمى أىمية التركيز عمى تفاعؿ التالمذة  (Dienesدينيز)يمكف أف يعزى أف إلى نموذج 
الذي يتـ تبسيطو بتفاعؿ , مع المعمومة ويمـز ىذا التفاعؿ بالدرجة األولى تذكر المعمومة

ف ارتفا, الحواس المباشر معيا  التحصيؿ الدراسي ىذا مف الطبيعي أف يؤخذ بو لدى ذوي عوا 
 .التحصيؿ المتوسط كونيـ المجموعة التي تناؿ في الغالب االىتماـ األكبر مف قبؿ التربوييف

  : (8)نتائج اختبار الفرضية
المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:8)نص الفرضية 

عمى بنود اختبار  ذوي التحصيؿ األعمى والمجموعة الضابطة  ذوي التحصيؿ األعمىالتجريبية
 ". التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر

( 32)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 

 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر التحصيؿ األعمى

مجموعات التالمذة ذوي 
 العدد التحصيل األعمى

المتوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

القرار 

 0.55 19.56 45 التجريبية في مستوى التذكر
8.67 58 0.565 0.000 

دالة 
 1.98 15.07 15 الضابطة في مستوى التذكر  حصائياً 

  

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=8.67)أف قيمة يتضح  (32)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,8) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
عمى بنود اختبار  ذوي التحصيؿ األعمى  والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التذكر
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات(25)و (32)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األعمى التجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى التذكر 

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(19.56 )المساوياألعمى 
باإلضافة ,  األعمى أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى التذكر

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي , (𝐸2 =0.565)إلى أف قيمة األثر
دينيز )اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 
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Dienes)ف ,  عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى التذكر وا 
 التحصيؿ الدراسي ىذا مف الطبيعي أف يظير بأوضح صورة لدى ذوي التحصيؿ عارتفا

ويمكف إلى حد بسيط أف نجد تقارب بيف ىذه النتيجة ونتيجة دراسة , األعمى
في  (Dienesدينيز)حيث توصمت الدراسة إلى فعالية نموذج , Dienes(,)(1966دينيز)

التحصيؿ وتكويف اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات بالنسبة لمتالمذة مرتفعي الذكاء 
(Dienes,1966,67) , عممًا أف  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ الدراسي

لمتالمذة ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى التذكر بالتدريس وفقًا لنموذج 
ومف خالؿ الدراسة الحالية , (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)(Dienesدينيز)

نالحظ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى التذكر بالتدريس 
في  (Dienesدينيز)ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى إتباع مراحؿ , (Dienesدينيز)وفقًا لنموذج 

التدريس التي تخرج الرياضيات مف قالبيا الجاؼ إلى تطبيقاتيا العممية مف التعرؼ إلييا في 
 واإلبداع تحقيؽ وحدة الفكرالبداية وحتى نقؿ ىذه المعرفة إلى العمـو األخرى مما يؤدي إلى 

وىذا ما يمتع ذوي مستوى التحصيؿ األعمى بإيجاد منفذ الستخداـ قدراتيـ يحفظيا مف الضياع 
 .ويحفظيـ مف الممؿ

  : (9)نتائج اختبار الفرضية
المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:9)نص الفرضية 

 ". عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـالتجريبية والمجموعة الضابطة 
 

(  33)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة في تطبيؽ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار

 اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 1.32 18.65 136 التجريبية في مستوى الفهم
15.05 179 0.559 0.000 

دالة 
 2.71 12.33 45 الضابطة في مستوى الفهم  حصائياً 

  

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=15.05)أف قيمة يتضح  (33)الجدوؿ  بمالحظة 
(Sig=0.000 ) (.179)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 
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متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,9)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
 والضابطة عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف المجموعة التجريبية درجات تالمذة
 .مستوى الفيـ

المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (33)كما يالحظ مف الجدوؿ 
 لصالح  الدراسي ضمف مستوى الفيـالتجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ

 متوسط  أي أف(18.65 )المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية المتوسط األعمى ؿ
, درجات تالمذة المجموعة التجريبية أعمى مف المجموعة الضابطة ضمف مستوى الفيـ

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي , (𝐸2=0.559)باإلضافة إلى أف قيمة األثر
دينيز )الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes)بما يتوافؽ  بأحد الجوانب ,  عمى تالمذة المجموعة التجريبية ضمف مستوى الفيـ
التعميـ باستخداـ , عمؿ الحواس" : بعنواف(1995)( Picciottoبيوتشيتو  )مع دراسة 
فيـ العمميات الرياضية تتحسف كثيرًا إذا تمت  عمى ف قدرة التالمذةالتي أكدت أ, األدوات

مناقشة ما يسمى بمشاكؿ العالـ الحقيقي متممة باالستعماؿ الذكي لميدويات 
عممًا أف  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ , ((Picciotto, 1995,4الحسابية

بالنسبة لما  )(Dienesدينيز)الدراسي لمتالمذة ضمف مستوى الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج 
ومف خالؿ الدراسة الحالية نالحظ تأثر التحصيؿ الدراسي , (توصمت إليو الباحثة مف دراسات

الذي يؤكد عمى عمى (Dienesدينيز)لمتالمذة ضمف مستوى الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج
الخبرات المباشرة والتنويع في ىذه الخبرات والتركيز بداية عمى التفكير التركيبي عند تقديـ 

وكؿ ذلؾ مما يزيد مف (90ص, 2001, الصادؽ)المفاىيـ ثـ العمؿ عمى التفكير التحميمي 
 .قدرة التالمذة عمى الفيـ
  : (10)نتائج اختبار الفرضية

 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:10)نص الفرضية 
عمى   ذوي التحصيؿ األدنى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنىالمجموعة التجريبية

 ". بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ
( 34)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ التحصيؿ األدنى

مجموعات التالمذة ذوي 
 العدد التحصيل األدنى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار
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 1.40 17.36 45 التجريبية في مستوى الفهم
19.48 58 0.867 0.000 

دالة 
 1.05 9.67 15 الضابطة في مستوى الفهم  حصائياً 

  

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=19.48)أف قيمة يتضح  (34)الجدوؿ  بمالحظة 
(Sig=0.000 ) (58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي. 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,10)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
ذوي التحصيؿ األدنى   ذوي التحصيؿ األدنى والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (34)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األدنى التجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى الفيـ 

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(17.36 )المساوياألدنى 
باإلضافة إلى , األدنى أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنى ضمف مستوى الفيـ

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي اتبعو , (𝐸2=0.867أف قيمة األثر
 (Dienesدينيز )معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

وبمالحظة دراسة , عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى ضمف مستوى الفيـ
Picciotto, 1995,4)) دينيز) إضافة إلى دراسة(Dienes( 2002) ما القاعدة :بعنواف 

"What is a base( "2002 ) ف اىتماـ المعمـ بتعمـ التالمذة خصوصًا ذوي مستوى وا 
األلفة بالمفاىيـ والحقائؽ، فقدرة ويؤدي إلى , التحصيؿ األدنى يرفع مف قدرتيـ عمى الفيـ

 حؿ الكثير مف عمىعمى استرجاع المعرفة والمفاىيـ بصورة جيدة تشكؿ القدرة  التالمذة
 تحسيف الفيـ الرياضي وتطويره بشكؿ إلىالمسائؿ والمشكالت الرياضية، مما يؤدي 

عممًا أف  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة , (3, 2007,كرمو)عاـ
بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة  )(Dienesدينيز)ضمف مستوى الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج 

ومف خالؿ الدراسة الحالية نالحظ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ضمف مستوى , (مف دراسات
 (.Dienesدينيز)الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج 

  : (11)نتائج اختبار الفرضية
المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال (:" 11)نص الفرضية 

عمى بنود   ذوي التحصيؿ المتوسط والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسطالتجريبية
 ". اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ

( 35)الجدوؿ 
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درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ التحصيؿ المتوسط

مجموعات التالمذة ذوي التحصيل 
 العدد المتوسط

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 0.62 19.13 46 التجريبية في مستوى الفهم
21.72 59 0.889 0.000 

دالة 
 1.25 11.87 15 الضابطة في مستوى الفهم  حصائياً 

  

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=21.72)أف قيمة يتضح  (35)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (59)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي. 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي أي أنو(, 11) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
 ذوي التحصيؿ المتوسط  ذوي التحصيؿ المتوسط والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (35)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف  في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ المتوسطالتجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى الفيـ 

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(19.13 ) المساويالمتوسط
باإلضافة , أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسط ضمف مستوى الفيـ المتوسط

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي , (𝐸2=0.889)إلى أف قيمة األثر
دينيز )اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes)ما , ضمف مستوى الفيـ  عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسط
 إضافة إلى دراسة ((Picciotto,1995,4(بيوتشيتو)يتفؽ بأحد الجوانب مع دراسة 

عممًا أف الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ الدراسي , Dienes(2002))دينيز)
بالنسبة لما توصمت إليو  )(Dienesدينيز)لمتالمذة ضمف مستوى الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج 

ومف خالؿ الدراسة الحالية نالحظ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ضمف , (الباحثة مف دراسات
ف ارتفا (Dienesدينيز)مستوى الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج   التحصيؿ الدراسي ىذا مف عوا 

الطبيعي أف يؤخذ بو لدى ذوي التحصيؿ المتوسط كونيـ المجموعة األكثر استيدافًا في عممية 
أنو يجب أف يؤكد عمى  (Dienesدينيز)أيضًا يمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف نموذج , التدريس

يتـ التشكيؿ في و, إف المغة التصؼ الحقيقة,  الذي يفسر ما نتحقؽ منو(الفيـ)نصؿ لممعنى
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عندما نعمـ كيؼ بحيث أننا ,  ليـ في ظؿ الحالة العقمية الذيف يتمقوف المعرفةلميفتععقوؿ الـ
 (.Bart,1970,44)يتـ التعمـ لدييـ يصبح مف السيؿ تكويف المعنى لدييـ بسيولة 

  : (12)نتائج اختبار الفرضية
 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:12)نص الفرضية 

عمى  ذوي التحصيؿ األعمى والمجموعة الضابطة  ذوي التحصيؿ األعمىالمجموعة التجريبية
 ". بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ 
( 36)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ التحصيؿ األعمى

مجموعات التالمذة ذوي 
 التحصيل األعمى

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 0.59 19.47 45 التجريبية في مستوى الفهم
10.35 58 0.649 0.000 

دالة 
 457 .1 15.47 15 الضابطة في مستوى الفهم  حصائياً 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=10.35)أف قيمة يتضح  (36)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,12) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
 ذوي التحصيؿ األعمى  ذوي التحصيؿ األعمى والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى الفيـ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (36)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األعمى التجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى الفيـ 

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(19.47 )المساوياألعمى 
باإلضافة , األعمى أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى الفيـ

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي , (𝐸2=0.649)إلى أف قيمة األثر
دينيز )اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes)ونجد ,  عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى الفيـ
 والتي أكدت Dienes( ,)(1966دينيز)في ذلؾ توافقًا بسيطًا بوجو مف الوجوه مع دراسة 

عممًا أف  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر , في التحصيؿ (Dienesدينيز)عمى فعالية نموذج 
(  Dienesدينيز)التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ضمف مستوى الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج 
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ومف خالؿ الدراسة الحالية نالحظ تأثر , (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)
التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى الفيـ بالتدريس وفقًا لنموذج 

يؤكد  (Dienesدينيز)ارتفاع التحصيؿ الدراسي ىذا يعزى إلى أف نموذج , (Dienesدينيز)
 (Dienesدينيز)يشرح و, (90ص, 2001, الصادؽ)عمى تنويع الخبرات المقدمة لمتمميذ 

والتحدي األكبر في تدريس مادة الرياضيات ىو فيميا وتعتبر القدرة عمى التفكير مف األمور 
ويظير تأثر جميع المجموعات التجريبية  (NCTM,2000, 57)الميمة لفيـ الرياضيات 

ولكف أكثر مف يتمتع بذلؾ ىـ التالمذة ذوي التحصيؿ األعمى بسبب , بأثر ىذه الحقائؽ
 .تحفيزىا لفضوليـ و فتحيا المجاؿ الستخداـ قدراتيـ

  : (13)نتائج اختبار الفرضية
 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال (: " 13)نص الفرضية 

عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
 ". التطبيؽ 

(  37)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة في تطبيؽ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار

 اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 1.79 16.71 136 التجريبية في مستوى التطبيق
20.15 179 0.694 0.000 

دالة 
 2.48 8.64 45 الضابطة في مستوى التطبيق  حصائياً 

 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=20.15)أف قيمة يتضح  (37)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.179)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,13)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف   والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة
 .مستوى التطبيؽ

المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (37)كما يالحظ مف الجدوؿ 
 لصالح  الدراسي ضمف مستوى التطبيؽالتجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ

 متوسط  أي أف(16.71 )المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية المتوسط األعمى ؿ
, درجات تالمذة المجموعة التجريبية أعمى مف المجموعة الضابطة ضمف مستوى التطبيؽ
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مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي , (𝐸2=0.694)باإلضافة إلى أف قيمة األثر
دينيز )الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes)وىذه النتيجة تتفؽ في ,  عمى تالمذة المجموعة التجريبية ضمف مستوى التطبيؽ
وتوصمت ىذه الدراسة إلى فعالية نموذج , (1992)عبد الرزاؽدراسة أحد الجوانب مع نتيجة 

في تحسيف تحصيؿ تالمذة الصؼ الرابع وتنمية اتجاىاتيـ نحو  (Dienesدينيز)
(, 62, 1992,عبد الرزاؽ)أفضؿ النماذج في الدراسة(Dienesدينيز)وأف نموذج,الرياضيات

عممًا أف  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ضمف مستوى التطبيؽ 
في , (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات  )(Dienesدينيز)بالتدريس وفقًا لنموذج 

حيف أف الدراسة الحالية تؤكد عمى تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ضمف مستوى التطبيؽ 
ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى أف نموذج ,  (Dienesدينيز)بالتدريس وفقًا لنموذج 

يؤكد عمى التركيز بداية عمى التفكير التركيبي عند تقديـ المفاىيـ وىي  (Dienesدينيز)
مرحمة تكويف البنى الرياضية ثـ العمؿ عمى التفكير التحميمي بتنسيؽ العالقات بيف ىذه البنى 

, 2001, الصادؽ)أو العالقات الداخمية لكؿ بنية وكؿ ذلؾ مما يمـز في مستوى التطبيؽ 
ونقؿ التعمـ إلى تطبيقات  (والفيـ التذكر) السابقيف المستوييفالذي يتمثؿ في استعماؿ, (90ص

وينعكس ذلؾ زيادة في قدرة , (2002,671, قطامي) ذات طرؽ غير مألوفةعممية جديدة
 (.90ص, 2001, الصادؽ)التالمذة عمى التحصيؿ الدراسي 

  : (14)نتائج اختبار الفرضية
 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:14)نص الفرضية 

عمى   ذوي التحصيؿ األدنى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنىالمجموعة التجريبية
 ". بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ 

( 38)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 

 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ التحصيؿ األدنى

مجموعات التالمذة ذوي 
 العدد التحصيل األدنى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
𝐸2 

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 
 القرار

 1.41 14.96 45 التجريبية في مستوى التطبيق
20.398 58 0.878 0.000 

دالة 
 1.08 6.80 15 الضابطة في مستوى التطبيق  حصائياً 

 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=20.398)أف قيمة يتضح  (38)الجدوؿ  بمالحظة 
(Sig=0.000 ) (58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي. 
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متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي أي أنو(, 14) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
ذوي التحصيؿ األدنى عمى بنود اختبار   والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (38)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األدنى التجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى التطبيؽ

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(14.96 )المساوياألدنى 
باإلضافة , األدنى أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنى ضمف مستوى التطبيؽ

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي , (𝐸2 =0.878)إلى أف قيمة األثر
دينيز )اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes)عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى ضمف مستوى التطبيؽ  ,
 Dienes)دينيز) إضافة إلى دراسة (1995)( Picciottoبيوتشيتو )وبمالحظة دراسة 

واىتماـ المعمـ بأثر الحقائؽ التي توصمت إلييا كال الدراستيف يشمؿ جميع التالمذة  (2002)
يتفاعؿ مع جميع التالمذة خصوصًا ذوي التحصيؿ  (Dienesدينيز)فالمعمـ ضمف نموذج 

األدنى الذيف يميموف إلىماؿ أنفسيـ ولكف ىنا يقـو المعمـ بدفعيـ لمتفاعؿ مع المعمومة ضمف 
سياؽ المعب في المرحمتيف األولى والثانية فيجدوا أنفسيـ وقد انخرطوا في المراحؿ األخرى 

سيرًا مف األجزاء إلى الكؿ ومف الكؿ إلى  (العالقات)ويتـ بناء التراكيب , باحثيف عف المعمومة
وىذا ينطوي عمى تأصيؿ عناصر داخؿ إطار البنية أو تحويؿ البنية بحيث تضـ , األجزاء

فالرياضيات كعالقات تسعى لتحقيؽ االتساؽ الداخمي , (Dienes,1971,80)عنصرًا جديدًا 
وكؿ ذلؾ يكوف أفضؿ إذا تـ بدافع , (Dienes,1966,24)باالستكشاؼ والتجريب والتطبيؽ 

عممًا أف  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر , مما يرفع مف مستوى التحصيؿ الدراسي, شخصي
(  Dienesدينيز)التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ضمف مستوى التطبيؽ بالتدريس وفقًا لنموذج 

ومف خالؿ الدراسة الحالية نالحظ تأثر , (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)
التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ األدنى ضمف مستوى التطبيؽ بالتدريس وفقًا لنموذج 

 (. Dienesدينيز)
  : (15)نتائج اختبار الفرضية

المجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال (:" 15)نص الفرضية 
عمى بنود   ذوي التحصيؿ المتوسط والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسطالتجريبية

 ". اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ
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( 39)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 

 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ التحصيؿ المتوسط

مجموعات التالمذة ذوي 
 العدد التحصيل المتوسط

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 0.83 16.74 46 التجريبية في مستوى التطبيق
34.48 59 0.953 0.000 

دالة 
 0.93 8.00 15 الضابطة في مستوى التطبيق  حصائياً 

  

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=34.48)أف قيمة يتضح  (39)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.59)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,15) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
عمى بنود اختبار  ذوي التحصيؿ المتوسط  والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (39)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف  في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ المتوسطالتجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى التطبيؽ

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(16.74 ) المساويالمتوسط
, أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسط ضمف مستوى التطبيؽ المتوسط

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي , (𝐸2=0.953)باإلضافة إلى أف قيمة األثر
دينيز )الذي اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes)ضمف مستوى التطبيؽ  عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسط ,
عممًا أف الدراسات , (1992)عبد الرزاؽدراسة وىذه النتيجة تتفؽ في أحد الجوانب مع نتيجة 

لمتالمذة ضمف مستوى  السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ الدراسي لذوي التحصيؿ المتوسط
بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف   )(Dienesدينيز)التطبيؽ بالتدريس وفقًا لنموذج 

ف ارتفا, (دراسات ضمف مستوى   التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ المتوسطعوا 
التطبيؽ مف الطبيعي أف يؤخذ بو كونيـ المجموعة التي يتـ استيدافيا بشكؿ أكبر لدى 

 عمى يؤكد في مرحمة التشكيؿ (Dienesدينيز)ويمكف أف يعزى إلى أف نموذج , المعمميف
 فحص نتائج المفيـو واستخداميا في حؿ المسائؿ الرياضية البحتة والتطبيقية

باعتبار أف التطبيؽ يتطمب الفيـ فعندما يتـ فيـ الحقائؽ الرياضية  (90ص, 2001,الصادؽ)
 .  فيمًا صحيحًا يمكف تطبيؽ حؿ المسائؿ
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  : (16)نتائج اختبار الفرضية
 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال : " (16)نص الفرضية 

عمى  ذوي التحصيؿ األعمى والمجموعة الضابطة  ذوي التحصيؿ األعمىالمجموعة التجريبية
 ". بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ

(  40)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة ذوي  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار

 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ التحصيؿ األعمى

مجموعات التالمذة ذوي 
 التحصيل األعمى

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 0.99 18.42 45 التجريبية في مستوى التطبيق
10.76 58 0.670 0.000 

دالة 
 2.56 11.13 15 الضابطة في مستوى التطبيق  حصائياً 

   

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=10.76)أف قيمة يتضح  (40)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,16) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
 ذوي التحصيؿ األعمى  ذوي التحصيؿ األعمى والضابطةالمجموعة التجريبية درجات تالمذة

 .عمى بنود اختبار التحصيؿ الدراسي ضمف مستوى التطبيؽ
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (40)كما يالحظ مف الجدوؿ 

 الدراسي ضمف في اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األعمى التجريبية والمجموعة الضابطة 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  لصالح المتوسط األعمى ؿمستوى التطبيؽ

 متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  أي أف(18.42 )المساوياألعمى 
باإلضافة , األعمى أعمى مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى التطبيؽ

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي , (𝐸2=0.670)إلى أف قيمة األثر
دينيز )اتبعو معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

Dienes)عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمى ضمف مستوى التطبيؽ  ,
عممًا أف Dienes( ,)(1966دينيز)وىذه النتيجة تتفؽ في أحد الجوانب مع نتيجة دراسة 

الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التحصيؿ الدراسي لذوي التحصيؿ األعمى لمتالمذة ضمف 
بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف  )(Dienesدينيز)مستوى التطبيؽ بالتدريس وفقًا لنموذج 

ومف خالؿ الدراسة الحالية نالحظ تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة ذوي التحصيؿ , (دراسات
ويمكف أف يعزى ذلؾ , (Dienesدينيز)األعمى ضمف مستوى التطبيؽ بالتدريس وفقًا لنموذج 
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يؤكد في المرحمة األخيرة عمى أف يستخدـ المعمـ بعض  (Dienesدينيز)إلى أف نموذج 
وىذه األلعاب مفيدة في التدريب عمى حؿ , ألعاب الممارسة التي تستخدـ لممراف والتطبيؽ

 (.1997,93 ,بؿ.ىػ)و (2001,100,الصادؽ)المسائؿ وفي مراجعة المفاىيـ وتطبيقيا
  : (17)نتائج اختبار الفرضية

 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال (: " 17)نص الفرضية 
 ". مقياس التفكير الرياضيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تطبيؽ 

(  41)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية والضابطة في تطبيؽ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار

 مقياس التفكير الرياضي

مجموعات 
 العدد التالمذة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 10.74 72.17 136 التجريبية
19.9 179 0.689 0.000 

ة دال
 8.95 36.82 45 الضابطة  حصائياً 

عند مستوى الداللة االفتراضي  (t=19.9)أف قيمة يتضح  (41) الجدوؿ بمالحظة
(Sig=0.000)  (.179)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذ أي أنو ي(,17) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
 .مقياس التفكير الرياضيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تطبيؽ  درجات تالمذة

المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (41)كما يالحظ مف الجدوؿ 
 لصالح المتوسط األعمى مقياس التفكير الرياضيالتجريبية والمجموعة الضابطة في تطبيؽ 

 متوسط درجات تالمذة  أي أف(72.17 )المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية ؿ
باإلضافة إلى أف قيمة األثر         , المجموعة التجريبية أعمى مف المجموعة الضابطة

(𝐸2=0.689) , مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي اتبعو معممو
 عمى (Dienesدينيز )الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

وىذه النتيجة تتفؽ في أحد , مقياس التفكير الرياضي في تطبيؽ تالمذة المجموعة التجريبية
Klein,( ,1974 ,))كميف)ودراسة ( 1995)( Picciottoبيوتشيتو)الجوانب مع نتيجة دراسة 

يرى الباحثاف بأف مبادئ حيث  (Lyn ( )2005والباحثSriraman سيريراماف )ودراسة 
يستيدؼ الذي لمتعمـ الرياضي كانت عنصر مكمؿ ألدب تعميـ الرياضيات  (Dienesدينيز)

وقدرتو عمى تطبيؽ (Dienesدينيز) لمبادئ  وفقًا لرياضياتؿتمميذ اؿفيـ تعمـ في البحث 
عممًا أف  , المبادئ بما ينعكس عمى تفكيره الخاص في معالجة المشاكؿ المماثمة بشكؿ بنائي
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درست تأثر التفكير الرياضي بنموذج التعمـ البنائي ولكف لـ تتناوؿ  (2006)دراسة العمري 
( Dienesدينيز)الدراسات السابقة تأثر التفكير الرياضي لمتالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 

ولكف درست االتجاىات اإليجابية نحو  (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)
كدراسة  (Dienesدينيز)الرياضيات وتأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 

ف رفع مستوى التحصيؿ الدراسي وتنمية , (2002)ودراسة الشيراني (1992)عبد الرزاؽ  وا 
وتعتبر , اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات ربما يدعـ بشكؿ أو بآخر تنمية التفكير الرياضي

ومف خالؿ , (NCTM,2000, 57)القدرة عمى التفكير مف األمور الميمة لفيـ الرياضيات 
( Dienesدينيز)الدراسة الحالية نالحظ تأثر التفكير الرياضي لمتالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 

الذي ييتـ بالمبدأ الدينامي القاضي بإتماـ الدورة الضرورية لممعمومات مف البيئة , بمراحمو الستة
وىذه الدورة كناية عف عمميتي التجريد  (post, 1981,109)إلى الذىف ومف ثـ إلى البيئة 

باإلضافة إلى التركيز عمى أف تكوف المفاىيـ عناصر  (Hirstain,2007, 5)ثـ التعميـ 
نشطة أي يكوف لممفيـو مضموف لدى المتعمـ ويستطيع أف يضرب عنو أمثمة أو يشير إلى 
عدـ وجود أمثمة وأف يعرؼ أىمية المفيـو في التعرؼ عمى الفئة التي تنتمي إلييا مثؿ ىذه 

 (.Dienes,1971, 80)وىكذا  يتـ التركيز عمى تطوير التفكير الرياضي ... األمثمة
 
 
 

  : (18)نتائج اختبار الفرضية
 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (: 18)نص الفرضية 

 في  ذوي التحصيؿ األعمى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمىالمجموعة التجريبية
 ".  مقياس التفكير الرياضيتطبيؽ 

( 42)الجدوؿ 
درجات تالمذة المجموعة التجريبية مف ذوي التحصيؿ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 

 األعمى والمجموعة الضابطة مف ذوي التحصيؿ األعمى في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 4.089 82.91 45 التجريبية من ذوي التحصيل األعمى

19.75 58 0.871 0.000 
ة دال

 6.93 45.60 15 الضابطة من ذوي التحصيل األعمى  حصائياً 
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عند مستوى الداللة االفتراضي (t=19.75)أف قيمةيتضح  (42)الجدوؿ بمالحظة
(Sig=0.000  ) (.58)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو (,18)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
 في تطبيؽ مف ذوي التحصيؿ األعمىالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  درجات تالمذة

 .مقياس التفكير الرياضي
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (42)كما يالحظ مف الجدوؿ 

مقياس التفكير الرياضي  في تطبيؽ ذوي التحصيؿ األعمىالتجريبية والمجموعة الضابطة 
  المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمىلصالح المتوسط األعمى ؿ

أعمى مف   متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمى أي أف(82.91)
باإلضافة إلى , مقياس التفكير الرياضيفي تطبيؽ المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األعمى 

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي اتبعو , (𝐸2=0.871)أف قيمة األثر
 (Dienesدينيز )معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

, مقياس التفكير الرياضي في تطبيؽ عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األعمى
عممًا أف , Klein,( ,1974))كميف)وىذه النتيجة تتفؽ في أحد الجوانب مع نتيجة دراسة 

بالتدريس وفقًا  الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التفكير الرياضي لمتالمذة ذوي التحصيؿ األعمى
ولكف درست ( بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات  )(Dienesدينيز)لنموذج 

االتجاىات اإليجابية نحو الرياضيات وتأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 
ف رفع مستوى التحصيؿ الدراسي وتنمية اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات  (Dienesدينيز) وا 

وىـ ذوي القدرة , ربما يدعـ بشكؿ أو بآخر تنمية التفكير الرياضي لدى ذوي التحصيؿ األعمى
األكبر عمى استعماؿ األلعاب لتعمـ مفيـو أو التعميـ أو وضع بداية لالكتشاؼ أو لتثبيت 

 ,بؿ.ىػ)مفيـو أو ميارة عف طريؽ التدريب أو حتى لتعزيز المشكالت والتفكير الرياضي

1997,91.) 
  : (19)نتائج اختبار الفرضية

 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال  " (:19)نص الفرضية 
 في  ذوي التحصيؿ المتوسط والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسطالمجموعة التجريبية

 ". مقياس التفكير الرياضيتطبيؽ 
( 43)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 
 المتوسط والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسط في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي
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 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2 

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 5.39 71.41 46 التجريبية من ذوي التحصيل المتوسط
22.99 59 0.899 0.000 

ة دال
 66 .4 35.73 15 الضابطة من ذوي التحصيل المتوسط  حصائياً 

عند مستوى الداللة االفتراضي (t=22.99)أف قيمة يتضح  (43)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (.59)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذ أي أنو ي(,19) رفض الفرضية :وىذا يؤدي إلى
 في ذوي التحصيؿ المتوسط  مفالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة درجات تالمذة

 .مقياس التفكير الرياضيتطبيؽ 
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (43)كما يالحظ مف الجدوؿ 

مقياس التفكير الرياضي  في تطبيؽ ذوي التحصيؿ المتوسطالتجريبية والمجموعة الضابطة 
  المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسطلصالح المتوسط األعمى ؿ

أعمى   متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المتوسط أي أف(71.41)
باإلضافة , مقياس التفكير الرياضي في تطبيؽ مف المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ المتوسط

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي , (𝐸2=0.899)إلى أف قيمة األثر
مقياس  في تطبيؽ اتبعو معممي المجموعة التجريبية عمى التالمذة ذوي التحصيؿ المتوسط

, ,Klein)كميف)وىذه النتيجة تتفؽ في أحد الجوانب مع نتيجة دراسة , التفكير الرياضي
عممًا أف الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر التفكير الرياضي لمتالمذة ذوي التحصيؿ , (1974)

بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف  )(Dienesدينيز)بالتدريس وفقًا لنموذج  المتوسط
ولكف درست االتجاىات اإليجابية نحو الرياضيات وتأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة  (دراسات

وذلؾ مما قد يدعـ تنمية التفكير الرياضي لدى ذوي   (Dienesدينيز)بالتدريس وفقًا لنموذج 
ييتـ ببناء وحدات معرفية مترابطة ومرنة  (Dienesدينيز)التحصيؿ المتوسط حيث أف نموذج 

 &Barnard)ومحكمة لمساعدة التالمذة عمى بناء الرياضيات كبنية متكاممة وذات معنى 

Tall,2001,43) , وىذه الوحدات المعرفية تظير بشكؿ طبيعي في تفكير التمميذ وتأخذ مدى
واسعًا مف القواعد واالستراتيجيات والمعمومات المحددة والخطوات الروتينية المتسمسمة التي 

حيث يكشؼ حؿ المسألة مدى استخداـ التمميذ , يرتبط بعضيا ببعض إلنتاج التفكير الرياضي
عادة الترتيب والمقارنة  (.Watson&Mason,1998,42)لعمميات التصنيؼ والتنظيـ وا 

  : (20)نتائج اختبار الفرضية
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 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال   " (:20)نص الفرضية 
 في  ذوي التحصيؿ األدنى والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنىالمجموعة التجريبية

 ".  مقياس التفكير الرياضيتطبيؽ 
( 44)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار 
 والمجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنى في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

 درجة
 الحرية

d f 

 قيمة
 𝐸2  

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 9.36 62.20 45 التجريبية من ذوي التحصيل األدنى
12.83 58 0.739 0.000 

ة دال
 5.89 29.13 15 الضابطة من ذوي التحصيل األدنى  حصائياً 

  

عند مستوى الداللة االفتراضي (t=12.83)أف قيمةيتضح  (44)الجدوؿ  بمالحظة
(Sig=0.000 ) (58) عند درجة حرية (0.05)أصغر مفوىي. 

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذ أي أنو ي(,20)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
 في تطبيؽ ذوي التحصيؿ األدنى  مفالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة درجات تالمذة

 .مقياس التفكير الرياضي
المجموعة   تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (25)و (44)كما يالحظ مف الجدوؿ 

مقياس التفكير الرياضي  في تطبيؽ ذوي التحصيؿ األدنىالتجريبية والمجموعة الضابطة 
  المساويدرجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنىلصالح المتوسط األعمى ؿ

أعمى مف   متوسط درجات تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى أي أف(62.20)
باإلضافة إلى , مقياس التفكير الرياضيفي تطبيؽ المجموعة الضابطة ذوي التحصيؿ األدنى 

مما يدؿ عمى أثر إيجابي كبير لمبرنامج التدريبي الذي اتبعو , (𝐸2=0.739)أف قيمة األثر
 (Dienesدينيز )معممو الرياضيات الذيف قاموا بتدريس المجموعة التجريبية وفقًا لنموذج 

, مقياس التفكير الرياضي في تطبيؽ عمى تالمذة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ األدنى
 (1995)( Picciottoبيوتشيتو  )وىذه النتيجة تتفؽ في أحد الجوانب مع نتيجة دراسة 

عممًا أف الدراسات السابقة لـ تتناوؿ تأثر , Dienes( 2002))دينيز)إضافة إلى دراسة 
( Dienesدينيز)بالتدريس وفقًا لنموذج  التفكير الرياضي لمتالمذة ذوي التحصيؿ األدنى

ولكف درست تأثر التحصيؿ الدراسي وتنمية  (بالنسبة لما توصمت إليو الباحثة مف دراسات)
اتجاىات إيجابية نحو الرياضيات وذلؾ مما قد يدعـ تنمية التفكير الرياضي لدى ذوي 

التذكر وىذا ما تؤكده الدراسة الحالية ويمكف أف يعزى إلى االنتباه ألىمية , التحصيؿ األدنى
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السيؿ لمغة الرياضيات وحقائقيا األساسية، ومصطمحات األعداد ورموز التمثيؿ والعالقات 
 تشتمؿ عمى  التيألساسيات المعرفية الرياضية مما يؤدي إلى تمكف التالمذة مف االمكانية

المعرفة الحقائقية والتي تشكؿ المغة الرياضية األساسية لمرياضيات، وكذلؾ خصائص تشكيؿ 
 (.3, 2007,كرمو)البنية الالزمة لمتفكير الرياضي

  : (21)نتائج اختبار الفرضية
 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذال ي " (:21)نص الفرضية 

 . " اختبار التحصيؿ الدراسي وذلؾ في تطبيؽالذكور واإلناث المجموعة التجريبية 
 (45)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعة التجريبية الذكور واإلناث في  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار
 تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي

مجموعات 
 التالمذة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

  الحريةدرجة

d f 

  االحتماليةالقيمة

 (Sig) 
 القرار

 1.92 55.13 78 ثالتجريبية اإلنا
4.12 134 0.000 

دالة 
 5.44 52.05 58 التجريبية الذكور  حصائياً 

عند مستوى الداللة (t=4.12)أف قيمةيتضح  (45)الجدوؿ  بمالحظة
 (.134)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي (Sig=0.000)االفتراضي

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,21)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
 . اختبار التحصيؿ الدراسيوذلؾ في تطبيؽالذكور واإلناث المجموعة التجريبية  درجات تالمذة

 المجموعة التجريبية  تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (45)كما يالحظ مف الجدوؿ 
درجات لصالح المتوسط األعمى ؿاختبار التحصيؿ الدراسي  في تطبيؽ الذكور واإلناث

 متوسط درجات التمميذات اإلناث أعمى مف  أي أف(55.13 )المساويالتمميذات اإلناث 
عممًا أف  الدراسات , اختبار التحصيؿ الدراسيفي تطبيؽ متوسط درجات التالمذة الذكور 

كدراسة  (Dienesدينيز)السابقة درست تأثر التحصيؿ الدراسي لمتالمذة بالتدريس وفقًا لنموذج 
 .ولـ تدرس الفروؽ في التحصيؿ بيف اإلناث والذكور  (1992)عبد الرزاؽ

  : (22)نتائج اختبار الفرضية
 درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذال ي " (:22)نص الفرضية 

 ".  مقياس التفكير الرياضي وذلؾ في تطبيؽالذكور واإلناث المجموعة التجريبية 
 (46)الجدوؿ 

درجات تالمذة المجموعة التجريبية الذكور واإلناث في  ي بيف متوسطلمفرؽ (t)نتائج اختبار
 تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي



 الفصل الخامس   

98 

 

 العدد مجموعات التالمذة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
t 

  الحريةدرجة

d f 

  االحتماليةالقيمة

 (Sig) 
 القرار

3.4 7.32 75.03 78 ثالتجريبية اإلنا

82 
134 0.001 

دالة 
 13.22 68.33 58 التجريبية الذكور  حصائياً 

عند مستوى الداللة (t=3.482)أف قيمةيتضح  (46)الجدوؿ  بمالحظة
 (.134)عند درجة حرية  (0.05)أصغر مفوىي (Sig=0.001)االفتراضي

متوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي  أي أنو(,22)رفض الفرضية : وىذا يؤدي إلى
 . مقياس التفكير الرياضيوذلؾ في تطبيؽالذكور واإلناث المجموعة التجريبية  درجات تالمذة

 المجموعة التجريبية  تالمذةأف الفرؽ بيف متوسطي درجات (46)كما يالحظ مف الجدوؿ 
درجات التمميذات لصالح المتوسط األعمى ؿمقياس التفكير الرياضي  في تطبيؽ الذكور واإلناث

 متوسط درجات التمميذات اإلناث أعمى مف متوسط درجات  أي أف(75.03 )المساوياإلناث 
عممًا أف  الدراسات السابقة كدراسة , مقياس التفكير الرياضيفي تطبيؽ التالمذة الذكور 

درست تأثر التفكير الرياضي بنموذج التعمـ البنائي ولكف لـ تدرس الفروؽ  (2006)العمري 
ويمكف أف تعزى الفروؽ إلى مالحظة الباحثة أف , في التفكير الرياضي بيف اإلناث والذكور

أما الذكور لدييـ محاكمة سريعة أكثر لممواقؼ , اإلناث يتمتعف بشكؿ طبيعي بدقة المالحظة
عطاء النتيجة النيائية بسرعة بعد التفكير بالموضوع ككؿ أما اإلناث تتـ المحاكمة لدييف  وا 

وفؽ خطوات وتفكيؾ لمموضوع إلى أجزاء ومعالجتيا ثـ إعطاء الحؿ النيائي ويمكف أف يعزى 
 .ذلؾ بالنتيجة إلى اختالؼ في الخصائص النمائية بيف الذكور واإلناث 

  : (23)نتائج اختبار الفرضية
 تالمذةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف درجات  " (:23)نص الفرضية 

في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في تطبيؽ  (إناثًا وذكوراً )المجموعة التجريبية
  ".مقياس التفكير الرياضي

 (47)الجدوؿ 
  قوة عالقة االرتباط

 معامل االرتباط العالقة

𝟎.𝟕𝟎 قوية جداً  ≤  𝐫   

𝟎.𝟓𝟎 قوية ≤  𝐫 < 𝟎.𝟕𝟎  

𝟎.𝟑𝟎 معتدلة ≤  𝐫 < 𝟎.𝟓𝟎  

𝟎.𝟐𝟎 ضعيفة ≤  𝐫 < 𝟎.𝟑𝟎  

𝟎.𝟐𝟎 ضعيفة جداً  >  𝐫   
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 ((Roberts,1987,54)&)Kuiszyn,1984,76مقتبس مف 
 

 ( 48)الجدوؿ
بيف درجات تالمذة المجموعات التجريبية في تطبيؽ اختبار  (بيرسوف)نتائج معامؿ ارتباط 

 التحصيؿ الدراسي ودرجات تالمذة المجموعة التجريبية في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي

 قيمة الترابط العدد المجموعات
نوع الترابط 

 وقوته

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

  عندالقرار
(α ≤ 0.05) 

 136 التجريبية  في مقياس التفكير الرياضي
0.810 

الترابط  يجابي 
 ة  حصائياً دال 0.000 قوي جداً 

 136 التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي

 

في اختبار ( Pearson Correlationبيرسوف)معامؿ ارتباط استخدمت الباحثة وقد 
 قيمة يتضح أفو( 48) كما ىو موضح في الجدوؿ الفرضيات التي بحثت في عالقة االرتباط

وىي  (Sig=0.000)عند مستوى الداللة االفتراضي  (0.810) معامؿ االرتباط تساوي
 (.0.05 )أصغر مف

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف  أي أنو (,23) رفض الفرضية :ىذا يؤدي إلى
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في تطبيؽ المجموعة التجريبية تالمذةدرجات 

 .مقياس التفكير الرياضي
 في التجريبية قيمة معامؿ االرتباط بيف درجات المجموعة  أف(48)كما يالحظ مف الجدوؿ

وىي تدؿ (0.810) اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في مقياس التفكير الرياضي يساوي
الصؼ   لتالمذةوىذا يبيف أف درجات التالمذة عمى مقياس التفكير الرياضي, عمى ترابط إيجابي

التحصيؿ   متناسبة مع درجات التالمذة عمى اختبار األساسي في مادة الرياضياتالثالث
قوة عالقة  (47)وحسب جدوؿ ,  األساسي في مادة الرياضياتالثالثالصؼ  تالمذةالدراسي ؿ
وبالمقارنة مع جدوؿ نتائج , ((Roberts,1987,54)&)Kuiszyn,1984,76االرتباط 

يجابية وىذا يدؿ عمى أف الزيادة  حساب ارتباط  بيرسوف  نجد أف عالقة  االرتباط  قوية جدًا وا 
في درجات التالمذة عمى مقياس التفكير الرياضي يرافقيا زيادة في درجات التالمذة عمى 

 .اختبار التحصيؿ الدراسي
  : (24)نتائج اختبار الفرضية

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف درجات ذكور  " (:24)نص الفرضية 
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في تطبيؽ مقياس التفكير المجموعة التجريبية

 ". الرياضي
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 (49)الجدوؿ 
بيف درجات تالمذة المجموعات التجريبية الذكور في تطبيؽ  (بيرسوف) نتائج معامؿ ارتباط 

اختبار التحصيؿ الدراسي و درجات تالمذة المجموعات التجريبية الذكور في تطبيؽ مقياس 
 التفكير الرياضي

 العدد المجموعات
قيمة 
 الترابط

 نوع الترابط
 القيمة

 االحتمالية

 (Sig) 

  عندالقرار
(α ≤ 0.05) 

 58 التجريبية الذكور  في مقياس التفكير الرياضي
0.826 

الترابط  يجابي 
 0.000 قوي جداً 

ة دال
 58  في اختبار التحصيل الدراسيرالتجريبية الذكو  حصائياً 

 

عند مستوى الداللة  (0.826) قيمة معامؿ االرتباط تساوي يتضح أف (49)  الجدوؿبمالحظة
 (.0.05)أصغر مفوىي  (Sig = 0.000)االفتراضي 

 
توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف   أي أنو(,24)رفض الفرضية : ىذا يؤدي إلى

 مف الذكور في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ المجموعة التجريبية تالمذةدرجات 
 .في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي

 مف التجريبية قيمة معامؿ االرتباط بيف درجات المجموعة  أف(49)كما يالحظ مف الجدوؿ
( 0.826)الذكور في اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في مقياس التفكير الرياضي يساوي

 وىذا يبيف أف درجات التالمذة عمى مقياس التفكير الرياضي, وىي تدؿ عمى ترابط إيجابي
 متناسبة مع درجات التالمذة عمى  في مادة الرياضيات الذكور األساسيالثالثالصؼ  لتالمذة
وحسب ,  في مادة الرياضيات الذكور األساسيالثالثالصؼ  تالمذةالتحصيؿ الدراسي ؿ اختبار
(, Roberts,1987,54)( &)Kuiszyn,1984,76قوة عالقة االرتباط  (47)جدوؿ 

يجابية  وبالمقارنة مع جدوؿ نتائج حساب ارتباط  بيرسوف  نجد أف عالقة االرتباط  قوية جدًا وا 
وىذا يدؿ عمى أف الزيادة في درجات التالمذة الذكور عمى مقياس التفكير الرياضي يرافقيا 

 .زيادة في درجات التالمذة الذكور عمى اختبار التحصيؿ الدراسي
  : (25)نتائج اختبار الفرضية

 المجموعة ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف درجات إناث " (:25)نص الفرضية 
 . " في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيف في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضيالتجريبية

 (50)الجدوؿ 
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بيف درجات تمميذات المجموعة التجريبية اإلناث في تطبيؽ  (بيرسوف) نتائج معامؿ ارتباط 
اختبار التحصيؿ الدراسي و درجات تمميذات المجموعات التجريبية اإلناث في تطبيؽ مقياس 

 التفكير الرياضي

 العدد المجموعات
قيمة 
 الترابط

  االحتماليةالقيمة نوع الترابط

 (Sig) 

  عندالقرار
(α ≤ 0.05) 

 78 التجريبية اإلناث  في مقياس التفكير الرياضي
0.702 

الترابط  يجابي 
 ة  حصائياً دال 0.000 قوي جداً 

 78 التجريبية اإلناث في اختبار التحصيل الدراسي

 

عند مستوى الداللة ( 0.702)معامؿ االرتباط تساوي قيمة  يتضح أف (50)الجدوؿ بمالحظة 
 .(0.05) أصغر مف(Sig = 0.000)االفتراضي

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف  أي أنو (,25)رفض الفرضية : ىذا يؤدي إلى
 مف اإلناث في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي المجموعة التجريبيةدرجات تمميذات 

 .ودرجاتيف في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي
 مف التجريبيةأف قيمة معامؿ االرتباط بيف درجات المجموعة  (50)كما يالحظ مف الجدوؿ 

( 0.702)اإلناث في اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيف في مقياس التفكير الرياضي يساوي 
 وىذا يبيف أف درجات التالمذة عمى مقياس التفكير الرياضي, وىي تدؿ عمى ترابط إيجابي

 متناسبة مع درجات التالمذة عمى  في مادة الرياضيات اإلناث األساسيالثالثالصؼ لتمميذات 
 وحسب  في مادة الرياضيات اإلناث األساسيالثالثالصؼ التحصيؿ الدراسي لتمميذات  اختبار
(, Roberts,1987,54)( & )Kuiszyn,1984,76قوة عالقة االرتباط  (47)جدوؿ 

يجابية  وبالمقارنة مع جدوؿ نتائج حساب ارتباط  بيرسوف نجد أف عالقة االرتباط  قوية جدًا وا 
وىذا يدؿ عمى أف الزيادة في درجات التمميذات اإلناث عمى مقياس التفكير الرياضي يرافقيا 

ويمكف أف تعزى ىذه , زيادة في درجات التمميذات اإلناث عمى اختبار التحصيؿ الدراسي
ارتفاع القدرة عمى التفكير الرياضي يزداد عند المجموعة التجريبية ويترافؽ مع : النتيجة إلى أف

ارتفاع في التحصيؿ الدراسي لدى المجموعة التجريبية كوف التفكير الرياضي يدعـ قدرة الطفؿ 
عمى الفيـ والتذكر ومف ثـ القدرة عمى التطبيؽ وتنسيؽ الفكرة الجديدة مع أفكار سابقة موجودة 

وتثبيتيا ثـ إنتاج أفكار جديدة مف ىذا التنسيؽ تنتج مقدمة ألفكار ومفاىيـ جديدة 
وىكذا كمو مما يدعـ قدرة التالمذة عمى التفكير الرياضي والتحصيؿ , (2001,89,الصادؽ)

 .الدراسي بشكؿ طبيعي ونجد ذلؾ لدى الذكور واإلناث عمى اختالؼ في درجتو بينيـ
 

************************************ 



 الفصل الخامس   

102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :تعليق عام على نتائج الدراسة

 أنو  (4-3-2-1)يتبيف مف نتائج الفرضيات : التعميؽ عمى نتائج اختبار التحصيؿ الدراسي
دينيز ) وفؽ نموذج  لمتدريسمصمـلممعمميف اؿ التدريبيبرنامج لؿ يوجد أثر إيجابي كبير

Dienes ) األساسي في مادة الرياضياتالثالثالصؼ  التحصيؿ الدراسي لتالمذةفي  
ىذا األثر تناوؿ التالمذة مف ذوي التحصيؿ األعمى والمتوسط واألدنى  (المجموعة التجريبية)

الذيف درسوا وحدة استخداـ اليندسة في مادة الرياضيات الصؼ الثالث األساسي لدى معمميف 
ف أثر البرنامج التدريبي حصؿ عمى , (Dienesدينيز )تدربوا عمى التدريس وفقًا لنموذج  وا 

حيث أف األغمبية مف المعمميف ,  (𝐸2=0.995)القيمة األكبر لدى ذوي التحصيؿ المتوسط
يخططوف دروسيـ وفقًا لمتالمذة  في مستوى التحصيؿ المتوسط مما يعطي أىمية كبيرة ليذه 

تاله ذوي  (𝐸2=0.892)تاله أثر البرنامج عمى التالمذة مف ذوي التحصيؿ األدنى, النتيجة
وبشكؿ عاـ يظير ارتفاع واضح , مف المجموعات التجريبية (𝐸2=0.676)التحصيؿ األعمى

 .في التحصيؿ لدى جميع المجموعات التجريبية عف المجموعات الضابطة

أف أثر البرنامج التدريبي حصؿ عمى القيمة األكبر  (8-7-6-5)يتبيف مف نتائج الفرضيات 
تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ  (𝐸2=0.957)لدى ذوي التحصيؿ المتوسط 

مف المجموعات  (𝐸2=0.565)تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ األعمى (𝐸2=0.805)األدنى
وبشكؿ عاـ يظير ارتفاع واضح في التحصيؿ لدى جميع المجموعات التجريبية عف , التجريبية

 .المجموعات الضابطة  ضمف مستوى التذكر
أف أثر البرنامج التدريبي حصؿ عمى القيمة  (12-11-10-9)يتبيف مف نتائج الفرضيات 

تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ األدنى  (𝐸2=0.889)األكبر لدى ذوي التحصيؿ المتوسط
(𝐸2=0.867) تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ األعمى(𝐸2=0.649)  مف المجموعات
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وبشكؿ عاـ يظير ارتفاع واضح في التحصيؿ لدى جميع المجموعات التجريبية عف , التجريبية
 .المجموعات الضابطة  ضمف مستوى الفيـ

أف أثر البرنامج التدريبي حصؿ عمى القيمة  (16-15-14-13)يتبيف مف نتائج الفرضيات 
تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ  (𝐸2=0.953)األكبر لدى ذوي التحصيؿ المتوسط 

مف المجموعات  (𝐸2=0.670)تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ األعمى(𝐸2=0.878)األدنى
وبشكؿ عاـ يظير ارتفاع واضح في التحصيؿ لدى جميع المجموعات التجريبية عف , التجريبية

 .المجموعات الضابطة  ضمف مستوى التطبيؽ
أف حجـ األثر ظير  (16)إلى (5)مف(12)وبالتالي يتبيف مف نتائج الفرضيات السابقة البالغة 

بشكؿ كبير لدى جميع المستويات األعمى والمتوسط واألدنى ضمف مستويات التذكر والفيـ 
والتطبيؽ ولكنو ظير بشكؿ أكبر لدى ذوي التحصيؿ المتوسط واألدنى مقارنة بذوي التحصيؿ 

ف حجـ األثر األكبر لدى ذوي التحصيؿ المتوسط ىاـ جدًا ألف ىذه الفئة ىي الفئة , األعمى وا 
أيضًا نجد أف حجـ األثر لدى ذوي , التي يتوجو إلييا االىتماـ األكبر في نطاؽ عممية التدريس

التحصيؿ األدنى قد قارب ذوي التحصيؿ المتوسط وىذا أيضًا أمر ىاـ جدًا لضعؼ تحصيؿ 
مع مراعاة ذوي التحصيؿ األعمى والفروؽ بينيـ وبيف , ىذه الفئة وحاجتيا لالىتماـ والعناية

 . زمالئيـ حتى ال تتبدد قدراتيـ
 ( 20-19-18-17)يتبيف مف نتائج الفرضيات : التعميؽ عمى نتائج مقياس التفكير الرياضي

دينيز ) وفؽ نموذج  لمتدريسمصمـلممعمميف اؿ التدريبيبرنامج كبير لؿ أنو يوجد أثر إيجابي
Dienes )األساسي في مادة الرياضياتالثالثالصؼ   لتالمذةفي التفكير الرياضي  

الذيف درسوا وحدة استخداـ اليندسة في مادة الرياضيات الصؼ الثالث  (المجموعة التجريبية)
ىذا األثر تناوؿ (Dienesدينيز )األساسي لدى معمميف تدربوا عمى التدريس وفقًا لنموذج 
ف أثر البرنامج التدريبي في التفكير , التالمذة مف ذوي التحصيؿ األعمى والمتوسط واألدنى وا 

 ظير في جميع مستويات التحصيؿ الدراسي وحصؿ عمى القيمة األكبر لدى لتالمذةؿ الرياضي
تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ , (𝐸2=0.899)ذوي التحصيؿ المتوسط

مف المجموعات  (𝐸2 =0.739)تاله التالمذة مف ذوي التحصيؿ األدنى (𝐸2=0.871)األعمى
ف حجـ األثر األكبر لدى ذوي التحصيؿ المتوسط ألف نموذج , التجريبية دينيز )وا 

Dienes) بمراحمو الستة فاعؿ أكثر لدى ىذه الفئة ربما ألنيـ كانوا األكثر اىتمامًا باليدويات
واألكثر تفاعاًل مع األلعاب واألكثر انجذابًا إلى النموذج بجميع مراحمو وىذا ىاـ جدًا ألف ىذه 

 .   الفئة ىي التي تستيدؼ بالشكؿ األوسع في عممية التدريس
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 (الذكور-اإلناث- التجريبيةالمجموعة )إف الزيادة في درجات: التعميؽ عمى نتائج متغير الجنس 
عمى مقياس التفكير الرياضي يرافقيا زيادة في درجاتيـ عمى اختبار التحصيؿ , كؿ عمى حدة

في كما أف متوسط درجات التمميذات اإلناث أعمى مف متوسط درجات التالمذة الذكور , الدراسي
مقياس التفكير الرياضي ربما بسبب اختالؼ في تطبيؽ و اختبار التحصيؿ الدراسيتطبيؽ 

 .مع مالحظة تقاربو بينيما, الخصائص النمائية بيف الجنسيف

 
 
 

 
  وتوصياتهامـقتـرحـات الدراسـة

 

 :تورد الباحثة المقترحات والتوصيات اآلتية, في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج
  احتاج المعمـ لوقت أطوؿ مف الحصة الدراسية المتعارؼ عمييا لتطبيؽ جميع مراحؿ

 زيادة الوقت المخصص لمحصص وبالتالي تقترح الباحثة( Dienesدينيز)نموذج 
كونيا مف الطرائؽ الحديثة  (Dienesدينيز)الدراسية حتى تتالءـ مع مراحؿ نموذج  

في تدريس الرياضيات التي تثبت أثرىا في مستويات التحصيؿ الدراسي والتفكير 
 .الرياضي

  إغناء المدارس بالوسائؿ التعميمية المتنوعة مع التدريب المستمر لممعمميف عمى
صناعة الوسائؿ التعميمية مف الموارد الخاـ لمبيئة المحمية مما يخفؼ مف صعوبة إيجاد 

, المناسب منيا ويدعـ عممية التدريس ويغني غرفة الوسائؿ التعميمية في المدرسة
 .وتدريبيـ أيضًا عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة ومواكبة كؿ جديد

  تشجيع برامج تدريب المعمميف والمعممات عمى استخداـ نموذج(دينيزDienes ) في
يحقؽ جوىر التعميـ األساسي في الحمقة ( Dienesدينيز)ألف نموذج , التدريس

ىذا النموذج الذي تبيف , األولى ويدعمو ليشكؿ قاعدة متينة لممراحؿ التعميمية األخرى
 .أثره في مستويات التحصيؿ الدراسي لمتالمذة وتنمية ميارات التفكير الرياضي لدييـ

  إمكانية االستفادة مف البرنامج في مدارسنا لما يوفره مف تنظيـ لنشاطات التالمذة
واستثمارىا حتى ما يندرج منيا في إطار المعب والتخطيط لمتدريس وفقًا لنموذج 

 ومراحمو الستة حيث يمكف النسج عمى منواليا لباقي دروس (Dienesدينيز)
الرياضيات كما يوفر جيدًا عمى المعمـ في ميداف تبسيط المعمومة لمتالمذة ودفعيـ 
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طالؽ الرمز المناسب  لمبحث عنيا ومشاركتو في الحصوؿ عمييا مف خالؿ تحديدىا وا 
ليا في أذىانيـ مما يساعد في فيميا والتعامؿ مع تطبيقاتيا ونقميا إلى مياديف التعمـ 

 .األخرى

  االستفادة مف البرنامج الذي أعدتو الباحثة مف قبؿ مديريات التربية مف حيث إمكانية
 , وضعو مع برامج مشابية في خطة لمتدريب المستمر لممعمميف

  لموقوؼ عمى مختمؼ الموضوعات في الرياضياتإجراء المزيد مف الدراسات عمى ،
 .في تدريسيا  (Dienesدينيز)تدريسيا وكيفية االستفادة مف نموذج واقع 

 

 
 
 
 
 
 

 ملخص الدراسة باللـغـة الـعـربـيـة
 

وخاصًة فيما يتعمؽ . فرض التطور المعرفي اليائؿ تحوالتٍت جذرية عمى األنظمة التربوية كافةً 
وتأتي الدراسة , بإعداد المعمـ وتييئتو ألداء أدواره الجديدة في ضوء ىذا التطور بإتقافٍت وفاعميةٍت 

 وفؽ  لمتدريسمصمـتدريبي لمعممي الصؼ الثالث األساسي  برنامج الحالية بيدؼ تعرؼ أثر
في مادة  والتفكير الرياضي التحصيؿ الدراسيمستويات في ( Dienes دينيز)نموذج

 .الرياضيات
 :الدراسة وأهميتهاالحاجة  لى 

 :أىمية الدراسة مقتبسة مف النقاط التالية
(, Dienesدينيز)تصميـ برنامج تدريبي لمعممي الصؼ الثالث األساسي وفقًا لنموذج  -

لمساعدة تالمذة المدارس الصؼ الثالث مف التعميـ األساسي في تحسيف مياراتيـ في 
 .اليندسة

 .في مستويات تحصيؿ الدراسي لمتالمذة في الرياضيات, سبر أثر البرنامج -

 .في التفكير الرياضي لمتالمذة في الرياضيات,  سبر أثر البرنامج -

 استكشاؼ درجة وقوة العالقة بيف مستويات التحصيؿ الدراسي والتفكير الرياضي  -
لتالمذة المدرسة  مف الصؼ الثالث مف التعميـ األساسي لكي يتحسف التعميـ واألداء 

 .في قاعة الدروس

عمى تدريب , طبقًا لمعرفة الباحثة, ىذه الدراسة األولى في الجميورية العربية السورية -
في تدريس  (Dienes دينيز)معممي الصؼ الثالث األساسي باستعماؿ نموذج 
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مما , وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي لمتالمذة والتفكير الرياضي لدييـ, الرياضيات
 . يعطييا أىمية خاصة

 : أهداف الدراسة األساسية

 وفؽ نموذج  لمتدريسمصمـتدريبي لمعممي الصؼ الثالث األساسي  برنامج أثرتعرؼ - 
.  التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضياتفي مستويات ( Dienesدينيز )

 وفؽ نموذج  لمتدريسمصمـتدريبي لمعممي الصؼ الثالث األساسي  برنامج أثرتعرؼ - 
.  في مادة الرياضيات التفكير الرياضيفي( Dienesدينيز )

 : تضمنت الدراسة الحالية عدة فصوؿ
, وأىدافيا, وأىميتيا, مشكمة الدراسة: اختص الفصؿ األوؿ باإلطار العاـ لمدراسة وتضمف

 .ومنيجيا, ومتغيراتيا, و مصطمحاتيا اإلجرائية, وفرضياتيا, وأسئمتيا
التدريبي لمعممي الصؼ الثالث برنامج اؿما أثر :  بالسؤاؿ التاليمشكمة الدراسةوميزت الباحثة 
والتفكير التحصيؿ الدراسي في ( Dienesدينيز ) وفؽ نموذج  لمتدريسمصمـاألساسي اؿ
 ؟ في مادة الرياضياتالرياضي

 :فرضيات الدراسةومف  أبرز 
  المجموعة التجريبية  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذيال

 . الدراسي في تطبيؽ اختبار التحصيؿوالمجموعة الضابطة

 ية المجموعة التجريب درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذال ي
 . مقياس التفكير الرياضيالضابطة في تطبيؽ  والمجموعة

  في المجموعة التجريبية تالمذةال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بيف درجات 
 .تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في تطبيؽ مقياس التفكير الرياضي

العربية واألجنبية تعرضت الباحثة إلى اإلطار النظري والدراسات السابقة : وفي الفصؿ الثاني
 . (Dienesدينيز)التي تناولت نموذج 
, وما تضمنتو ىذه اإلجراءات مف تحديد مجاؿ الدراسة, إجراءات الدراسة: وتناوؿ الفصؿ الثالث

 :عينة الدراسةمف حيث المجتمع األصمي و
لمعممي الصؼ الثالث التي شممت تالمذة معمميف ممف تطوعوا لتطبيؽ البرنامج التدريبي 

 التحصيؿ الدراسيمستويات في ( Dienes دينيز) وفؽ نموذج لمتدريسمصمـاألساسي اؿ
والتأكد مف صدقيا , أدوات الدراسةوبناء , مدارس في مدينة حمص (6) مف والتفكير الرياضي

 :وىذه األدوات ىي. وثبات بعضيا
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  وفؽ  لمتدريسمصمـتدريبي لمعممي الصؼ الثالث األساسي برنامج 
 .في مادة الرياضيات( Dienesدينيز)نموذج

 واختبار التحصيؿ الدراسي, مقياس التفكير الرياضي . 

 .ومف ثـ حددت الباحثة كيفية تطبيؽ أدوات الدراسة
 : جاءت كالتاليالنتائجوىذه , وأما الفصؿ الرابع فقد عرض نتائج الدراسة

  دينيز )وفؽ نموذج إلى بناء برنامج تدريبي لممعمميف مصمـ لمتدريس توصمت الدراسة
Dienes) وبناء مقياس التفكير , األساسي الثالثالصؼ  في مادة الرياضيات لتالمذة

 . الدراسيالرياضي واختبار التحصيؿ
 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي

 الدراسي في مادة الرياضيات لصالح المجموعة الضابطة في تطبيؽ اختبار التحصيؿ
 .التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
 الدراسي في مادة الرياضيات في تطبيؽ اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األعمى الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
 الدراسي في مادة في تطبيؽ اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ المتوسط الضابطة 

 .الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
 الدراسي في مادة الرياضيات في تطبيؽ اختبار التحصيؿذوي التحصيؿ األدنى الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
  ضمف مستوى التذكر الدراسي في مادة الرياضياتالضابطة في تطبيؽ اختبار التحصيؿ

 .لصالح المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
  ضمف مستوى الفيـ الدراسي في مادة الرياضياتالضابطة في تطبيؽ اختبار التحصيؿ

 .لصالح المجموعة التجريبية
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 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
  ضمف مستوى التطبيؽ الدراسي في مادة الرياضياتالضابطة في تطبيؽ اختبار التحصيؿ

 .لصالح المجموعة التجريبية
 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي

 لصالح المجموعة مقياس التفكير الرياضي في مادة الرياضياتالضابطة في تطبيؽ 
 .التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
 مقياس التفكير الرياضي في مادة الرياضياتفي تطبيؽ ذوي التحصيؿ األعمى الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
 مقياس التفكير الرياضي في مادة الرياضياتفي تطبيؽ ذوي التحصيؿ المتوسط الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية والمجموعة  درجات تالمذةمتوسطي  داللة إحصائية بيف ووجد فرؽ ذي
 مقياس التفكير الرياضي في مادة الرياضياتفي تطبيؽ ذوي التحصيؿ األدنى الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية
  المجموعة  تالمذةتوجد عالقة ارتباط إيجابية قوية جدًا ذات داللة إحصائية بيف درجات

 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في تطبيؽ مقياس التفكير التجريبية
 .الرياضي في مادة الرياضيات

  المجموعة توجد عالقة ارتباط إيجابية قوية جدًا ذات داللة إحصائية بيف درجات ذكور
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيـ في تطبيؽ مقياس التفكير التجريبية
 . الرياضي

 المجموعة توجد عالقة ارتباط إيجابية قوية جدًا ذات داللة إحصائية بيف درجات إناث 
 في تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي ودرجاتيف في تطبيؽ مقياس التفكير التجريبية
 . الرياضي

 :  والتوصيات كاف أبرزىاالمقترحاتوقدمت الباحثة وفقا لنتائج الدراسة مجموعة مف 
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 لتطويرىا واالستفادة ، موضوعات مختمفة في الرياضيات المزيد مف الدراسات عمى إجراء
 .في تدريسيا  (Dienesدينيز)مف نموذج 

  برامج تدريب المعمميف عمى استخداـ أساليب التدريس الحديثة وخاصة نموذج تشجيع
والتي تبيف فاعميتيا في زيادة تحصيؿ التالمذة بمختمؼ مستوياتيـ  (Dienesدينيز)

 .وقدرتيـ عمى التفكير الرياضي
*********************************** 
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 تجريبية 53 81 121 تجريبية 58 86 81 تجريبية 56 84 41 تجريبية 55 72 1

 تجريبية 53 62 122 تجريبية 58 83 82 تجريبية 56 83 42 تجريبية 55 68 2

 تجريبية 52 61 123 تجريبية 58 84 83 تجريبية 56 85 43 تجريبية 55 71 3

 تجريبية 51 62 124 تجريبية 57 84 84 تجريبية 55 70 44 تجريبية 53 67 4

 تجريبية 50 53 125 تجريبية 57 85 85 تجريبية 54 66 45 تجريبية 53 68 5

 تجريبية 49 58 126 تجريبية 57 83 86 تجريبية 54 68 46 تجريبية 49 58 6

 تجريبية 49 54 127 تجريبية 57 82 87 تجريبية 54 80 47 تجريبية 49 58 7

 تجريبية 48 53 128 تجريبية 57 85 88 تجريبية 53 75 48 تجريبية 41 52 8

 تجريبية 47 53 129 تجريبية 56 73 89 تجريبية 53 69 49 تجريبية 59 77 9

 تجريبية 46 62 130 تجريبية 56 83 90 تجريبية 49 53 50 تجريبية 58 88 10

 تجريبية 45 62 131 تجريبية 56 83 91 تجريبية 45 45 51 تجريبية 57 83 11

 تجريبية 45 45 132 تجريبية 56 71 92 تجريبية 57 88 52 تجريبية 57 87 12

 تجريبية 45 61 133 تجريبية 56 82 93 تجريبية 55 71 53 تجريبية 56 72 13

 تجريبية 44 54 134 تجريبية 55 66 94 تجريبية 55 70 54 تجريبية 55 77 14

 تجريبية 44 54 135 تجريبية 55 82 95 تجريبية 55 66 55 تجريبية 55 68 15

 تجريبية 60 89 136 تجريبية 55 70 96 تجريبية 55 72 56 تجريبية 54 66 16

 تجريبية 55 82 97 تجريبية 55 71 57 تجريبية 48 56 17
    

 تجريبية 55 76 98 تجريبية 54 81 58 تجريبية 59 88 18
    

 تجريبية 55 71 99 تجريبية 53 69 59 تجريبية 58 87 19
    

 تجريبية 55 66 100 تجريبية 53 74 60 تجريبية 56 82 20
    

 تجريبية 55 69 101 تجريبية 45 46 61 تجريبية 55 67 21
    

 تجريبية 58 81 102 تجريبية 55 66 62 تجريبية 54 68 22
    

 تجريبية 57 83 103 تجريبية 55 79 63 تجريبية 53 73 23
    

 تجريبية 56 84 104 تجريبية 55 80 64 تجريبية 53 79 24
    

 تجريبية 56 77 105 تجريبية 55 79 65 تجريبية 48 59 25
    

 تجريبية 55 72 106 تجريبية 55 63 66 تجريبية 59 85 26
    

 تجريبية 55 67 107 تجريبية 55 67 67 تجريبية 59 85 27
    

 تجريبية 55 77 108 تجريبية 54 70 68 تجريبية 58 81 28
    

 تجريبية 54 77 109 تجريبية 54 67 69 تجريبية 57 81 29
    

 تجريبية 54 69 110 تجريبية 54 65 70 تجريبية 56 78 30
    

 تجريبية 53 62 111 تجريبية 54 79 71 تجريبية 55 77 31
    

 تجريبية 52 63 112 تجريبية 54 72 72 تجريبية 55 68 32
    

 تجريبية 47 54 113 تجريبية 54 63 73 تجريبية 53 66 33
    

 تجريبية 40 76 114 تجريبية 54 74 74 تجريبية 50 59 34
    

 تجريبية 60 88 115 تجريبية 53 70 75 تجريبية 44 55 35
    

 تجريبية 59 86 116 تجريبية 53 68 76 تجريبية 43 58 36
    

 تجريبية 59 83 117 تجريبية 53 65 77 تجريبية 60 86 37
    

 تجريبية 59 84 118 تجريبية 53 81 78 تجريبية 58 84 38
    

 تجريبية 59 83 119 تجريبية 53 72 79 تجريبية 57 86 39
    

 تجريبية 58 81 120 تجريبية 53 74 80 تجريبية 56 78 40
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 المجموعة الضابطة (1)
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 ضابطة 34 40 25 ضابطة 50 53 1

 ضابطة 33 30 26 ضابطة 42 48 2

 ضابطة 32 38 27 ضابطة 30 30 3

 ضابطة 32 41 28 ضابطة 28 36 4

 ضابطة 32 31 29 ضابطة 34 33 5

 ضابطة 31 42 30 ضابطة 30 37 6

 ضابطة 31 42 31 ضابطة 23 26 7

 ضابطة 31 30 32 ضابطة 45 50 8

 ضابطة 30 33 33 ضابطة 44 45 9

 ضابطة 30 38 34 ضابطة 33 43 10

 ضابطة 29 38 35 ضابطة 31 34 11

 ضابطة 28 35 36 ضابطة 28 26 12

 ضابطة 28 34 37 ضابطة 22 26 13

 ضابطة 26 26 38 ضابطة 45 50 14

 ضابطة 25 26 39 ضابطة 42 50 15

 ضابطة 23 25 40 ضابطة 32 34 16

 ضابطة 23 25 41 ضابطة 30 40 17

 ضابطة 21 22 42 ضابطة 29 41 18

 ضابطة 20 26 43 ضابطة 25 25 19

 ضابطة 31 28 44 ضابطة 47 46 20

 ضابطة 31 38 45 ضابطة 46 54 21

   ضابطة 45 52 22
   

   ضابطة 43 45 23
   

   ضابطة 42 45 24
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( 2)الممحق 

 قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات الدراسة 

 
 قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات الدراسة   (52)جدول

 الجامعة الكمية  التخصص  االسم التسمسل
 جامعة دمشق العلوم المعادالت أنفورماتيك خالد خنيفس. د. أ 1

 جامعة البعث العلوم الهندسة التفاضلية  عصام ديبان. د.أ 2

 جامعة دمشق العلوم التحليل الرياضي جمال المللي. د 3

 جامعة البعث العلوم تحليل نظم حبيب علي. د 4

 جامعة دمشق التربية طرائق تدريس األحياء خلود الجزائري. د 5

 جامعة البعث التربية طرائق تدريس الرياضيات هناء محرز. د 6

 جامعة دمشق التربية طرائق تدريس الرياضيات  الياس أبو يونس. د 7

 
عبر البريد  (Zoltan Dienesدينيز زولتان )قامت الباحثة بمراسلة العالم كما 

 التي اإللكتروني الخاص به وتم الرد من قبله بدعم عمل الباحثة بعدد من المراجع المقترحة
 . ذكر بعضها في مراجع الدراسة
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 (3)الممحق 

 موافقات مديرية التربية ومدارسها المتعمقة بإجراءات التطبيق الميداني
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دينيز ) نموذج قلتدريس الرياضيات وفالمصمم البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الثالث األساسي ( 4)الملحق 
Dienes)مادة الرياضيات الصف الثالث األساسي/مخصص لوحدة استخدام الهندسة /

 

أهداف البرنامج  
 :أىداف البرنامج العامة 

أن يكتسب المعمم القدرة عمى وضع التمميذ في مركز الفعل بحيث يصبح فاعال في تعّممو، وليس مستقبال  -1
 .(Dienesدينيز )سمبيا لممعارف من خالل التدريس وفقًا لنموذج 

أن يكتسب المعمم القدرة عمى تمكين التمميذ من تعمم المفاىيم اليندسية بما يسمح لو باستخدام ىذه  -2
 .المفاىيم في الواقع لمواجية تحدياتو

 :بالمعممينأىداف البرنامج الخاصة 
a. اآلخرين المشاركين عمى يتعرف. 

b. تمقي محتويات البرنامج خالل العمل قواعد عمى يتفق. 

c. الحالي لخصوصية تدريس مادة الرياضيات فيمو عن يعبر. 
d.  يعبر عن فيمو لمبادئ نموذج( دينيزDienes.) 
e.  يعبر عن فيمو لمراحل التعمم وفقًا لنموذج( دينيزDienes .) 
f. لكيفية التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج  فيمو عن يعبر( دينيزDienes.) 
g.  دينيز )يناقش زمالءه في تخطيط الدرس األول في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج

Dienes.) 

h. في ظل نموذج  معرفة دور المعمم( دينيزDienes.) 

i.  يناقش تخطيط الدرس الثاني في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج( دينيزDienes.) 
j.  يناقش تخطيط الدرس الثالث في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج( دينيزDienes.) 
k.  يناقش تخطيط الدرس الرابع في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج( دينيزDienes.) 
l.  يناقش تخطيط الدرس الخامس في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج( دينيزDienes.) 

m.  يحدد المعمومات التي اكتسبيا حول نموذج( دينيزDienes) من الدورة التدريبية. 
 :توجييات عامة
a. التأكد من تنفيذ جميع األنشطة بالدرجة الكافية. 

b. التأكد من وضوح األنشطة لجميع المشاركين. 

c.  ًتوجيو نظر المشاركين إلى تجنب األخطاء التي وقعوا فييا مسبقا. 

d. أوضح لممشاركين أنو ينبغي عمييم طرح كل األفكار التي لدييم والبناء عمى أفكار اآلخرين. 
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 المواد المطموبة لتنفيذ محتوى البرنامج الخاص بالمعممين  (53)جدول 
 المادة رقم المادة

 سبورة ثابتة  1
 جياز حاسوب + Data Showجياز عرض بيانات  2

 الصق ورقي+ ماركر أقالم+ أقالم  3
  كبير قالب جياز عرض ورق 4
 كتاب الرياضيات لمصف الثالث األساسي 5
 أوراق عمل+ شفافيات 6

مخطط جمسات البرنامج التدريبي  (54)جدول 
الزمن  عنوان النشاط النشاط

 ساعة 2 التقديم والتعارف وقواعد العمل  الجمسة األولى

 التقديم وعرض األىداف العامة لمبرنامج

 وضع قواعد العمل

 تعبير المشاركين عن فيميم الحالي لخصوصية تدريس مادة الرياضيات

 تقييم وتأمل اليوم 

 ساعة 2 (1)(Dienesدينيز )التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج  الجمسة الثانية

 مراجعة حول الجمسة السابقة 

 عرض أىداف اليوم

 ( Dienesدينيز )مبادئ نموذج 

 ( Dienesدينيز )مراحل التعمم وفقًا لنموذج 

 تقييم وتأمل اليوم 

 ساعة 2 (2)(Dienesدينيز )التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج  الجمسة الثالثة

 مراجعة حول الجمسة السابقة 

 عرض أىداف اليوم

 (Dienesدينيز )التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج 

 تقييم وتأمل اليوم 

 ساعة 2 مع المتدربين (المستقيمات والقطع المستقيمة)مناقشة مخطط الدرس األول الجمسة الرابعة
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 مراجعة حول الجمسة السابقة 

 أىداف اليوم

 مناقشة مخطط الدرس األول مع المتدربين 

 (Dienesدينيز )دور المعمم في ظل نموذج 

 عرض تقديمي ألحد المتدربين

 تقييم وتأمل اليوم 

 ساعة 2 مع المتدربين (األشكال اليندسية والمجسمات)مناقشة مخطط الدرس الثاني الجمسة الخامسة

 مراجعة حول الجمسة  السابقة

 أىداف اليوم

 مناقشة مخطط الدرس الثاني مع المتدربين 

 عرض تقديمي ألحد المتدربين

 تقييم وتأمل اليوم

 ساعة 2 مع المتدربين (المحيط والمساحة)مناقشة مخطط الدرس الثالث الجمسة السادسة

 مراجعة حول الجمسة السابقة

 أىداف اليوم

 مناقشة مخطط الدرس الثالث مع المتدربين 

 عرض تقديمي ألحد المتدربين

 تقييم وتأمل اليوم

 ساعة 2 مع المتدربين (شبكات اإلحداثيات)مناقشة مخطط الدرس الرابع الجمسة السابعة

 مراجعة حول الجمسة السابقة

 أىداف اليوم

 مناقشة مخطط الدرس الرابع مع المتدربين 

 عرض تقديمي ألحد المتدربين

 تقييم وتأمل اليوم

 ساعة 2 مع المتدربين (اإلزاحة والطي والدوران والتناظر)مناقشة مخطط الدرس الخامس الجمسة الثامنة

 مراجعة حول الجمسة السابقة

 أىداف اليوم
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 مناقشة مخطط الدرس الخامس مع المتدربين 

 عرض تقديمي ألحد المتدربين

 تقييم وتأمل اليوم

 ساعة 2 إنياء البرنامج التدريبي  الجمسة التاسعة 

 مراجعة  حول  الجمسة السابقة 

 عرض أىداف اليوم

 مراجعة  الموضوعات التي تعمميا المتدربين

 تحديد مخرجات التدريب واالحتفال بإنجازىا 

 خطوات سير أنشطة البرنامج التدريبي (55)جدول 

 الزمن  الخطوات  النشاط  الجمسة

األولى  
التقديم 

والتعارف 
وقواعد 
 العمل 

عرض 
األىداف 
 العامة 

: يتم التقديم ثم عرض األىداف العامة
 أن يكتسب المعمم القدرة عمى وضع التمميذ في مركز الفعل بحيث يصبح فاعال 

دينيز ) من خالل التدريس وفقًا لنموذج في تعّممو، وليس مستقبال سمبيا لممعارف
Dienes). 

أن يكتسب المعمم القدرة عمى تمكين التمميذ من تعمم المفاىيم اليندسية بما يسمح 
 (2)و (1)شفافية. لو باستخدام ىذه المفاىيم في الواقع لمواجية تحدياتو

 ساعة 2

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .اآلخرين المشاركين عمى يتعرف .1

 .أىداف اليوم يتعرف .2

 .تمقي محتويات البرنامج خالل العمل قواعد عمى يتفق .3

 (3)شفافية.  الحالي لخصوصية تدريس مادة الرياضيات فيمو عن يعبر .4

وضع قواعد 
 العمل 

العمل؟  في إلتباعيا عامة قواعد وضع الضروري من يكون لماذا:  أطرح السؤال
تحديد مجموعة من القواعد التي  مجموعة كل من ثم اطمب (1)أوزع ورقة عمل

 ذكر متدرب كل من بعدىا اطمب, دقائق 10 يمكن إتباعيا في العمل وأعطي مدة

 .القواعد التي توصل إلييا

 :العمل قواعد حول أصل إلى قائمة أن إلى المتدربين من القواعد جمع في استمر

 .الجمسة موعد عن التأخير يفضل عدم  1-

 .التدريبي اليوم انتياء قبل االنسحاب يفضل عدم 2-

 .والمتضادة المختمفة اآلراء احترام يجب 3-

 (4)ة  شفافي.المناقشات في بفعالية المشاركة يجب 4-
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تعبير 
المشاركين 
عن فيميم 

الحالي 
لخصوصية 
تدريس مادة 
 )الرياضيات 

  (اليندسة

    .(اليندسة)بتدريس مادة الرياضيات  خاصة(5)شفافية المشاركين عمى أعرض

      

 ما تذكر متدرب وأطمب من كل (2)أوزع ورقة عمل,أترك لممشاركين وقت لمقراءة

 .(اليندسة)خصوصية تدريس مادة الرياضيات عن بالفعل يعرفو
 :مثل األسئمة بعض طرح طريق عن كتبوه فيما المجموعات أناقش

 ما عالقة عالم الواقع الفيزيائي باليندسة

 ........ما دور المعمم والمتعمم...كيف تبني اليندسة فكر التمميذ

وتسجيل ما تم التوصل إليو عمى السبورة ثم  المتدربين استجابات يتم تجميع
 .مقارنتو بالمادة القرائية

تقييم وتأمل 
 اليوم 

 ىذا خالل فييا شاركوا التي المتنوعة األنشطة في يفكروا أن المشاركين من أطمب

 :عن بالفعل حصيمة ما تم التعرف عميو ثم أطمب من المتدربين أن يدونوا, اليوم

 أىداف البرنامج العامة
 قواعد العمل

 (اليندسة  )خصوصية تدريس الرياضيات 

 (3)عما تم تعممو ؟  ورقة عمل ذىنيم في التي تدور األسئمة ما و

الجمسة 
الثانية  

التحضير 
لممارسات 

 التدريس

مراجعة حول 
 اليوم السابق 

 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرض

الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم التالي،
 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة أرمي

فيو )صندوق األسئمة  من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب
 .عميو باإلجابة وتكميفو (قصاصات تتضمن أسئمة

  : ىي األسئمة وىذه

 السابق؟ اليوم عمييا اتفقنا عمل قواعد ( 4 ) أذكر .1
 أىداف البرنامج العامة؟ ( 2 ) أذكر .2
خصوصية تدريس مادة الرياضيات  عن السابق اليوم اذكر ما تعممتو في .3

 ؟(اليندسة)

 عشوائياً  جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

 .....وىكذا...

 ساعة 2

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف .1

 (Dienesدينيز )يعبر عن فيمو لمبادئ نموذج  .2
 (6)شفافية. (Dienesدينيز )يعبر عن فيمو لمراحل التعمم وفقًا لنموذج  .3

(, Dienesدينيز )بمبادئ نموذج   خاصة (7) أعرض عمى المشاركين شفافيةمبادئ 
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نموذج 
دينيز )

Dienes ) 

 تذكر متدرب وأطمب من كل (4)ثم أوزع ورقة عمل, أترك لممشاركين وقت لمقراءة

 يتم طرح من خالل ورقة العمل ( Dienesدينيز )عن مبادئ نموذج  يعرفو ما

 :مثل األسئمة بعض

 ؟(Dienesدينيز )عدد مبادئ نموذج  ما

 ؟...الثاني ...ما ىو المبدأ األول 

 ؟(Dienesدينيز )مبادئ نموذج  عدد
؟  مبدأ البناء اليادف...مبدأ التغير الرياضي ...الديناميالمقصود بالمبدأ  ما

وتسجيل ما تم  المتدربين استجابات ويتم تجميع كتبوه فيما المشاركين أناقش
 .التوصل إليو عمى السبورة ثم مقارنتو بالمادة القرائية

مراحل التعمم 
وفقًا لنموذج 

دينيز )
Dienes ) 

دينيز )بمراحل التعمم وفقًا لنموذج   خاصة (8)أعرض عمى المشاركين شفافية
Dienes) ,وأطمب من كل (5)ثم أوزع ورقة عمل, أترك لممشاركين وقت لمقراءة 

من   (Dienesدينيز )عن مراحل التعمم وفقًا لنموذج  يعرفو ما تذكر متدرب
 :مثل األسئمة بعض يتم طرح خالل ورقة العمل

 ؟(Dienesدينيز )عدد مراحل التعمم وفقًا لنموذج  ما

 ؟...الثانية ..ما ىي المرحمة األولى 

 ؟(Dienesدينيز ) مراحل التعمم وفقًا لنموذج  رتب
البحث عن مرحمة .. مرحمة المعب الموجو.. الحرمرحمة المعب المقصود ب ما
 ؟ أناقشالتشكيلمرحمة .. الترميزمرحمة .. التمثيلمرحمة ..  المشتركةواصالخ

وتسجيل ما تم التوصل إليو  المتدربين استجابات ويتم تجميع كتبوه فيما المشاركين
 .عمى السبورة ثم مقارنتو بالمادة القرائية

تقييم وتأمل 
 اليوم 

 ثم يدونوا, اليوم بيا قاموا التي المختمفة األنشطة في يفكروا أن المتدربين من أطمب

 :عن بالفعل حصيمة ما تم التعرف عميو

 ( Dienesدينيز )مبادئ نموذج 
 (Dienesدينيز )مراحل التعمم وفقًا لنموذج 

 توصية وكذلك اليوم نحوىا أحسوا باالمتنان أشياء 3 تدوين المشاركين من أطمب

 ذىنيم في التي تدور األسئمة ما و, لمتدريب التالية في األيام معيم العمل لتحسين

( 3)عما تم تعممو ؟  ورقة عمل

مراجعة حول  الثالثة 
 اليوم السابق 

 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرض

الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم التالي،
 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة أرمي

 باإلجابة الصندوق وتكميفو من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب

 .عميو

 ساعة 2
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  : ىي األسئمة وىذه

 ؟ (Dienesدينيز )ما مبادئ نموذج  .1

 ؟ (Dienesدينيز )عدد مراحل التعمم وفقًا لنموذج  ما .2

 ؟(Dienesدينيز ) مراحل التعمم وفقًا لنموذج  رتب .3

 عشوائياً  جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

 ............. وىكذا.....

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف .1

دينيز )لكيفية التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج  فيمو عن يعبر .2
Dienes) (9)شفافية 

التحضير 
لتدريس 

الرياضيات 
وفقًا لنموذج 

دينيز )
Dienes ) 

بإرشادات تحضير درس   خاصة  (11)و(10)أعرض عمى المشاركين شفافية
, أترك لممشاركين وقت لمقراءة, وخطوات تنفيذه (Dienesدينيز )وفقًا لنموذج 
عن تحضير الدروس ؟ من خالل ورقة  يعرفو ما تذكر متدرب أطمب من كل

 :مثل األسئمة بعض يتم طرح (6)العمل
؟ (Dienesدينيز )كيف يتم تحضير بيئة الصف لمتعمم وفقًا لنموذج 

ويتم  كتبوه فيما المشاركين ؟ أناقش...الثانية ..كيف يتم التحضير لممرحمة األولى
وتسجيل ما تم التوصل إليو عمى السبورة ثم مقارنتو  المتدربين استجابات تجميع

 .بالمادة القرائية
ثم أوزع التحضير لكل مرحمة عمى ورق منفرد وأطمب وضع اسم المرحمة عمى كل 

 .منيا

 ؟ طريقة لمتقييم أفضل ىي فما ؟ تالمذتك احد تقييم أردت إذا:المشاركين أسأل
 كل درجة؟ ىل عمى ويحصل بو نشاط يقوم – شفوي امتحان – تحريري امتحان

 ؟ الطريقة بنفس تقييميم يمكن تالمذتك

 من التالمذة تقييم أىمية إلى نتوصل ذلك طريق وعن المشاركين، استجابات أناقش

 .الثالث الطرق خالل
 ؟ (Dienesدينيز )ما الجديد في تحضير الدروس وفقًا لنموذج : أسأل

تقييم وتأمل 
 اليوم 

 .اليوم بيا قاموا التي األنشطة في يفكروا أن المتدربين من أطمب
 :عن بالفعل ما ىي حصيمة ما تم التعرف عميو أطمب من المتدربين أن يدونوا

 (Dienesدينيز )التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج 
 توصية وكذلك اليوم نحوىا أحسوا باالمتنان أشياء 3 تدوين المشاركين من أطمب

 (3) ورقة عمل.لمتدريب التالية في األيام معيم العمل لتحسين

مراجعة حول  الرابعة 
 اليوم السابق 

 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرض

الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم التالي،
 ساعة 2
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 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة ارمي

 باإلجابة الصندوق وتكميفو من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب

 .عميو

  : ىي األسئمة وىذه

 ؟(Dienesدينيز )ماذا تعمم عن التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج .1

 ؟ (Dienesدينيز )كيف يتم التحضير لممرحمة األولى لمتدريس وفق نموذج  .2

؟ (Dienesدينيز )كيف يتم التحضير لممرحمة الثانية لمتدريس وفق نموذج  .3
 ..............وىكذا حتى تنتيي المراحل الستة

 عشوائياً  جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

 ......... وىكذا....

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف .1

دينيز )يناقش مخطط الدرس األول في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  .2
Dienes.) 

 (12)شفافية. (Dienesدينيز )يتعرف دور المعمم في ظل نموذج  .3

مناقشة 
مخطط 

الدرس األول 
 مع المتدربين

أترك لممشاركين وقت  (19)أعرض عمى المتدربين مخطط الدرس األول شفافية
مالحظاتو عن  كتابة كل متدرب من واطمب (8)ثم أوزع ورقة عمل, لمقراءة

الصعوبات , ما تتوجس منو,ضمن جدول فيو أربعة حقول ما تثني عميو )المخطط
أقوم , الحائط عمى دقيقة، نمصق المالحظات 20 بعد (المقترحات, المحتممة
بمناقشة مالحظاتو ويعرض لمصعوبات  مشارك كل يقوم حتى معرض جولة بتنظيم

   .المحتممة لممخطط

دور المعمم 
أثناء تنفيذ 

 خطة الدرس 

 خبراتيم نمو و Dienes) دينيز)نموذج  عمى تعرفيم بعد أنو لممشاركين أوضح

خطة  تنفيذ أثناء المعمم عمى دور لمتعرف الوقت حان فقد السابقة األيام خالل
تتضمن شرح لدور  (13)اعرض شفافية (Dienesدينيز )الدرس وفقًا لنموذج 

 عمى  أوزع.(Dienesدينيز )خطة الدرس وفقًا لنموذج  تنفيذ المعمم أثناء

خطة الدرس وفقًا  تنفيذ أثناء المعمم دور تتيح إبراز (7)عمل ورقة المشاركين
 المعمم دور دقائق لمكتابة عن 10 متدرب كل أعطي, (Dienesدينيز )لنموذج 

 المشاركين من أطمب, مخطط الدرس الذي نوقش سابقًا والمادة القرائية إلى استناداً 

 المتدربين مع أناقش, قاموا بتصميميا مع المادة القرائية التي األدوار الئحة مقارنة

 .يتم إضافتيا أن يمكن مقترحات ىناك كان إذا ما

عرض 
تقديمي ألحد 

  . تحديده سبق الذي خطة الدرس عرض المشاركين أحد من اطمب

  :التالية األسئمة المشاركين أسأل العرض، بعد
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 يظير ذلك؟ صورة أي في ،(Dienesدينيز ) نموذج النشاط يوضح ىل .1 المتدربين 
 ما اقتراحاتك لتحسين األداء  ؟  .2

تأمل وتقييم 
 اليوم 

 ىذا خالل فييا شاركوا التي المتنوعة األنشطة في يفكروا أن المشاركين من اطمب

دينيز )التخطيط وفقًا لنموذج " عن أفكارىم لتسجيل (3)أعطييم ورقة عمل, اليوم
Dienes)" ,كاآلتي النشاط تعميمات أعرض : 

عن كل ما تعرفو عن تخطيط الدرس  الكتابة في أبدا البدء عالمة أعطي عندما
  . توقف دون أكتب ( Dienesدينيز )األول وفقًا لنموذج 

دينيز )التخطيط لمدرس وفقًا لنموذج  "أكتب تكتبو ما لديك يكن لم إذا
Dienes)"فدونيا,  فكرة أول ذىنك في تتفتق حتى ..... 

  .  دقيقة فقط20لمدة الكتابة,  القمم ضع بالتوقف اإلشارة أعطي عندما

 .اآلن العمل فمنبدأ, فردي بشكل العمل

. األقالم يتركوا أن المشاركين من  دقيقة اطمب20بعد
 .دقيقة 15 لمدة متأنية قراءة الورقة يقومون بقراءة المشاركين أدع 

 .المشاركين فيما كتبوه أناقش

 توصية وكذلك اليوم نحوىا أحسوا باالمتنان أشياء 3 تدوين المشاركين من أطمب

  .لمتدريب التالية في األيام معيم العمل لتحسين

مراجعة حول  الخامسة 
 اليوم السابق 

 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرض

الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم ، التالي
 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة ارمي

 باإلجابة الصندوق وتكميفو من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب

 .عميو

  : ىي األسئمة وىذه
 ما معموماتك عن التخطيط لمدرس األول في وحدة استخدام اليندسة؟ .1

 ؟(Dienesدينيز )ماذا تعمم عن  دور المعمم في ظل نموذج  .2

 عشوائياً  جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

 ......... وىكذا.....

 ساعة 2

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف .1

دينيز )يناقش مخطط الدرس الثاني في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  .2
Dienes) .(14)شفافية 

مناقشة 
مخطط 

أترك لممشاركين وقت  (20)أعرض عمى المتدربين مخطط الدرس الثاني شفافية
مالحظاتو عن  كتابة كل متدرب من واطمب (8)ثم أوزع ورقة عمل, لمقراءة
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الدرس الثاني 
 مع المتدربين

الصعوبات , ما تتوجس منو,ضمن جدول فيو أربعة حقول ما تثني عميو )المخطط
أقوم ,  الحائط عمى دقيقة،نمصق المالحظات 20 بعد, (المقترحات, المحتممة
بمناقشة مالحظاتو ويعرض لمصعوبات  مشارك كل يقوم حتى معرض جولة بتنظيم

   .المحتممة لممخطط

عرض 
تقديمي ألحد 

 المتدربين 

  . تحديده سبق الذي خطة الدرس عرض المشاركين أحد من اطمب

  :التالية األسئمة المشاركين أسأل العرض، بعد

 يظير ذلك؟ صورة أي في ،(Dienesدينيز ) نموذج النشاط يوضح ىل .1
 ما اقتراحاتك لتحسين األداء ؟ .2

تأمل وتقييم 
 اليوم 

 ىذا خالل فييا شاركوا التي المتنوعة األنشطة في يفكروا أن المشاركين من اطمب

دينيز )التخطيط وفقًا لنموذج " عن أفكارىم لتسجيل (3)أعطييم ورقة عمل, اليوم
Dienes)" ,كاآلتي النشاط تعميمات أعرض : 

عن كل ما تعرفو عن تخطيط الدرس  الكتابة في أبدا البدء عالمة أعطي عندما
  . توقف دون أكتب  ( Dienesدينيز )الثاني وفقًا لنموذج 

دينيز )التخطيط لمدرس وفقًا لنموذج  "أكتب تكتبو ما لديك يكن لم إذا
Dienes)"فدونيا,  فكرة أول ذىنك في تتفتق حتى ..... 

  . فقط  دقيقة 20لمدة الكتابة, . القمم ضع بالتوقف اإلشارة أعطي عندما

 .اآلن العمل فمنبدأ, .فردي بشكل العمل

. األقالم يتركوا أن المشاركين من  دقيقة اطمب20بعد
 .دقيقة 15 لمدة متأنية قراءة الورقة يقومون بقراءة المشاركين أدع 

 .المشاركين فيما كتبوه أناقش

 توصية وكذلك اليوم نحوىا أحسوا باالمتنان أشياء 3 تدوين المشاركين من أطمب

  .لمتدريب التالية في األيام معيم العمل لتحسين

مراجعة حول  السادسة 
 اليوم السابق 

 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرض

الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم التالي،
 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة ارمي

 باإلجابة الصندوق وتكميفو من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب

 .عميو

  : ىي األسئمة وىذه
 ما معموماتك عن التخطيط لمدرس الثاني في وحدة استخدام اليندسة؟ .1
 . عشوائياً  جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

 ساعة 2

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف .1
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دينيز )يناقش مخطط الدرس الثالث في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  .2
Dienes) .(15)شفافية 

مناقشة 
مخطط 
الدرس 

الثالث مع 
 المتدربين

, أترك لممشاركين وقت لمقراءة (21)يتناول المتدربين مخطط الدرس الثالث شفافية
مالحظاتو عن  كتابة كل متدرب من واطمب (8)ثم أوزع ورقة عمل

الصعوبات , ما تتوجس منو,ضمن جدول فيو أربعة حقول ما تثني عميو )المخطط
أقوم ,  الحائط عمى دقيقة،نمصق المالحظات 20 بعد, (المقترحات, المحتممة
بمناقشة مالحظاتو ويعرض لمصعوبات  مشارك كل يقوم حتى معرض جولة بتنظيم

   .المحتممة لممخطط

عرض 
تقديمي ألحد 

 المتدربين 

  . تحديده سبق الذي خطة الدرس عرض المشاركين أحد من اطمب

  :التالية األسئمة المشاركين أسأل العرض، بعد

 يظير ذلك؟ صورة أي في ،(Dienesدينيز ) نموذج النشاط يوضح ىل .1
 اقتراحاتك لتحسين األداء  ؟ ما .2

تأمل وتقييم 
 اليوم 

 ىذا خالل فييا شاركوا التي المتنوعة األنشطة في يفكروا أن المشاركين من اطمب

دينيز )التخطيط وفقًا لنموذج " عن أفكارىم لتسجيل (3)أعطييم ورقة عمل, اليوم
Dienes)" ,كاآلتي النشاط تعميمات أعرض : 

عن كل ما تعرفو عن تخطيط الدرس  الكتابة في أبدا البدء عالمة أعطي عندما
  . توقف دون أكتب ( Dienesدينيز )الثالث وفقًا لنموذج 

دينيز )التخطيط لمدرس وفقًا لنموذج  "أكتب تكتبو ما لديك يكن لم إذا
Dienes)"فدونيا,  فكرة أول ذىنك في تتفتق حتى ..... 

  .  دقيقة فقط20لمدة الكتابة. القمم ضع بالتوقف اإلشارة أعطي عندما

 .اآلن العمل فمنبدأ. فردي بشكل العمل

. األقالم يتركوا أن المشاركين من اطمب  دقيقة20بعد
 .دقيقة 15 لمدة متأنية قراءة الورقة يقومون بقراءة المشاركين أدع 

 .المشاركين فيما كتبوه أناقش

 توصية وكذلك اليوم نحوىا أحسوا باالمتنان أشياء 3 تدوين المشاركين من أطمب

  .لمتدريب التالية في األيام معيم العمل لتحسين

مراجعة حول  السابعة 
 اليوم السابق 

 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرض

الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم ، التالي
 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة ارمي

 باإلجابة الصندوق وتكميفو من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب

 .عميو

  : ىي األسئمة وىذه

 ساعة 2
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 ما معموماتك عن التخطيط لمدرس الثالث في وحدة استخدام اليندسة؟ .1
 . عشوائيا جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف .1

دينيز )يناقش مخطط الدرس الرابع في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  .2
Dienes) .(16)شفافية 

مناقشة 
مخطط 

الدرس الرابع 
 مع المتدربين

, أترك لممشاركين وقت لمقراءة (22)يتناول المتدربين مخطط الدرس الرابع شفافية
مالحظاتو عن  كتابة كل متدرب من واطمب (8)ثم أوزع ورقة عمل

الصعوبات , ما تتوجس منو,ضمن جدول فيو أربعة حقول ما تثني عميو )المخطط
أقوم ,  الحائط عمى دقيقة،نمصق المالحظات 20 بعد, (المقترحات, المحتممة
بمناقشة مالحظاتو ويعرض لمصعوبات  مشارك كل يقوم حتى معرض جولة بتنظيم

   .المحتممة لممخطط

عرض 
تقديمي ألحد 

 المتدربين 

  . تحديده سبق الذي خطة الدرس عرض المشاركين أحد من اطمب

  :التالية األسئمة المشاركين أسأل العرض، بعد

 يظير ذلك؟ صورة أي في ،(Dienesدينيز ) نموذج النشاط يوضح ىل .1
 اقتراحاتك لتحسين األداء  ؟ ما .2

تأمل وتقييم 
 اليوم 

 ىذا خالل فييا شاركوا التي المتنوعة األنشطة في يفكروا أن المشاركين من اطمب

دينيز )التخطيط وفقًا لنموذج " عن أفكارىم لتسجيل (3)أعطييم ورقة عمل, اليوم
Dienes)" ,كاآلتي النشاط تعميمات أعرض : 

عن كل ما تعرفو عن تخطيط الدرس  الكتابة في أبدا البدء عالمة أعطي عندما
(  Dienesدينيز )الرابع وفقًا لنموذج 

  . توقف دون أكتب
دينيز )التخطيط لمدرس وفقًا لنموذج  "أكتب تكتبو ما لديك يكن لم إذا

Dienes)"فدونيا,  فكرة أول ذىنك في تتفتق حتى ..... 

  . فقط دقيقة  20لمدة  الكتابة. القمم ضع بالتوقف اإلشارة أعطي عندما

 .اآلن العمل فمنبدأ. فردي بشكل العمل

. األقالم يتركوا أن المشاركين من اطمب دقيقة 20 بعد
 .دقيقة 15 لمدة متأنية قراءة الورقة يقومون بقراءة المشاركين أدع 

 .المشاركين فيما كتبوه أناقش

 توصية وكذلك اليوم نحوىا أحسوا باالمتنان أشياء 3 تدوين المشاركين من أطمب

  .لمتدريب التالية في األيام معيم العمل لتحسين

 ساعة 2 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرضمراجعة حول  الثامنة 
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الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم ، التالي اليوم السابق  
 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة ارمي

 باإلجابة الصندوق وتكميفو من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب

 .عميو

  : ىي األسئمة وىذه
 ما معموماتك عن التخطيط لمدرس الرابع في وحدة استخدام اليندسة؟ .1

 ...... عشوائياً  جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف .1

دينيز )يناقش مخطط الدرس الخامس في وحدة استخدام اليندسة وفقًا لنموذج  .2
Dienes) .(17)شفافية 

مناقشة 
مخطط 
الدرس 

الخامس مع 
 المتدربين

أترك لممشاركين وقت  (23)يتناول المتدربين مخطط الدرس الخامس شفافية
مالحظاتو عن  كتابة كل متدرب من واطمب (8)ثم أوزع ورقة عمل, لمقراءة

الصعوبات , ما تتوجس منو,ضمن جدول فيو أربعة حقول ما تثني عميو )المخطط
أقوم ,  الحائط عمى دقيقة،نمصق المالحظات 20 بعد, (المقترحات, المحتممة
بمناقشة مالحظاتو ويعرض لمصعوبات  مشارك كل يقوم حتى معرض جولة بتنظيم

   .المحتممة لممخطط

عرض 
تقديمي ألحد 

 المتدربين 

  . تحديده سبق الذي خطة الدرس عرض المشاركين أحد من اطمب

  :التالية األسئمة المشاركين أسأل العرض، بعد

 يظير ذلك؟ صورة أي في ،(Dienesدينيز ) نموذج النشاط يوضح ىل .1
 اقتراحاتك لتحسين األداء  ؟ ما .2

تأمل وتقييم 
 اليوم 

 ىذا خالل فييا شاركوا التي المتنوعة األنشطة في يفكروا أن المشاركين من اطمب

دينيز )التخطيط وفقًا لنموذج " عن أفكارىم لتسجيل (3)أعطييم ورقة عمل, اليوم
Dienes)" ,كاآلتي النشاط تعميمات أعرض : 

عن كل ما تعرفو عن تخطيط الدرس  الكتابة في أبدا البدء عالمة أعطي عندما
  . توقف دون أكتب ( Dienesدينيز )الخامس وفقًا لنموذج 

دينيز )التخطيط لمدرس وفقًا لنموذج  "أكتب تكتبو ما لديك يكن لم إذا
Dienes)"فدونيا,  فكرة أول ذىنك في تتفتق حتى ..... 

  . فقط  دقيقة20 لمدة  الكتابة. القمم ضع بالتوقف اإلشارة أعطي عندما

 .اآلن العمل فمنبدأ. فردي بشكل العمل

. األقالم يتركوا أن المشاركين من دقيقة اطمب 20بعد
 .دقيقة 15 لمدة متأنية قراءة الورقة يقومون بقراءة المشاركين أدع 
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 .المشاركين فيما كتبوه أناقش

 توصية وكذلك اليوم نحوىا أحسوا باالمتنان أشياء 3 تدوين المشاركين من أطمب

  .لمتدريب التالية في األيام معيم العمل لتحسين

مراجعة حول  التاسعة 
 اليوم السابق 

 النشاط خالل من السابق اليوم في إليو التوصل تم المتدربين ما مع استعرض

الكرة  ىذه أن يتخيموا أن المشاركين من واطمب من الورق كرة بإعداد أقوم ، التالي
 : منيا التخمص من البد وانو النار من

 االختيار عميو وقع الذي المشارك يقوم, عشوائياً  المشاركين أحد عمي الكرة ارمي

 باإلجابة الصندوق وتكميفو من األسئمة أحد تتضمن التي القصاصات احد بسحب

 .عميو

  : ىي األسئمة وىذه
 ما معموماتك عن التخطيط لمدرس الخامس في وحدة استخدام اليندسة؟ .1

 .عشوائياً  جديد مشارك الختيار المشاركين عمى أخرى مرة الكرة رمي أعيد

 ساعة 2

عرض 
 أىداف اليوم 

 :أن عمى قادراً  المشارك يكون اليوم نياية مع

 .أىداف اليوم يتعرف. 1
من  (Dienesدينيز )يحدد المعمومات التي اكتسبيا المتدرب حول نموذج . 2

 (18)شفافية.الدورة التدريبية 

أىم 
الموضوعات 
التي تعمميا 
 المتدربين 

استخدم العصف الذىني في مناقشة المتدربين حول أىم الموضوعات التي تعمموىا 
وذلك من خالل , أو التي قد أضافت إلييم رصيد من الخبرات أثناء الدورة التدريبية

 :طرح السؤال التالي عمى المتدربين 
 ما الموضوعات الرئيسة التي تناولناىا في الدورة التدريبية ؟

 .أسجل الموضوعات التي يذكرىا المتدربين عمى السبورة 
 .أضيف الموضوعات التي لم يتم ذكرىا إلى قائمة الموضوعات

التعرف عمى 
ما تعممو 
المتدربون 
من الدورة 
 التدريبية 

أضع عمى كل طاولة ورقة وأكتب عمييا أحد الموضوعات التي تم التطرق إلييا  
أطمب من كل متدرب الجموس عمى إحدى الطاوالت التي . في الدورة التدريبية 

 5أخبر المتدربين أنيم عند سماع اإلشارة يكون متاح لكل منيم . عمييا الورقة 
دقائق لممارسة العصف الذىني وكتابة كل ما تعممو عن الموضوع المكتوب عمى 

 دقائق أعطي إشارة أخرى ويقوم المتدربين بالتحرك إلى الطاولة 5بعد . الورقة 
ضافة أي أفكار جديدة لدييم   .التالية لمراجعة أفكار اآلخرين وا 

يستمر النشاط حتى يتمكن جميع المتدربين من التعميق عمى جميع الموضوعات 
 .والعودة إلى نقطة البداية مجددًا 

 .يقوم كل متدرب بتمخيص العناصر الرئيسة الموجودة في ورقة العمل أمامو

 دقائق ذكر موقف تعميمي أو آخر 5أطمب من المشاركين في مدة ال تتجاوز مخرجات 
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التدريب 
واالحتفال 
 بإنجازىا 

شخصي قد حدث لو مع المدرب أو أحد المتدربين وقد استفاد من ىذا الموقف 
وكان سعيدًا بمروره بيذه الخبرة أو لم يكن سعيدًا بيذا الموقف ويمكن أن يذكر 
 . المتدربون مقترحاتيم بالنسبة لمبرنامج لالستفادة منيا في برامج أخرى مستقبالً 

  
أوراق العمل الخاصة بالبرنامج  

 تحديد قواعد العول  (1)ورقة عول 

 دقائق؟ 10 حدد مجموعة من القواعد التي يمكن إتباعها في العمل المدة المتاحة لك  

1- 

2- 

3- 

4- 
 

 خصوصية تدريش الرياضيات (2)ورقة عول 

 ؟(الهندسة)خصوصية تدريس مادة الرياضيات عن بالفعل تعرفه ما تذكر

 مزايا األنشطة دور المتعمم  دور المعمم 
   

   

   

   
 

 تأهل وتقيين اليوم (3)ورقة عول 

 فكر بما شاركت فيه من أنشطة اليوم ودون حصيمة ما تعرفت عميه بالفعل؟

 - عن الموضوع األول -1

- 
 - عن الموضوع الثاني -2

- 
 - عن الموضوع الثالث -3

- 
 - عن الموضوع الرابع -4

 -
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 ؟... تحدث عن 

أشياء أحسست باالمتنان نحوىا (3)
 اليوم 

- 

- 

- 

 في األيام العمل لتحسين توصية

 لمتدريب التالية
- 

 
عما تم تعممه ؟  ذهنك في التي تدور األسئمة ما و

 

 مبادئ نموذج دينيز(4)ورقة عمل 
a. ما عدد مبادئ نموذج دينيز؟ 

b. اشرح مبادئ نموذج دينيز؟ 

 شرح المبدأ مسمى المبدأ 

  

  

  

  

c. عدد مبادئ نموذج دينيز؟ 

 اسم المبدأ ترتيب المبدأ

  المبدأ األول 

  المبدأ الثاني

 المبدأ الثالث 
 

  المبدأ الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 هراحل ًووذج ديٌيز(5)ورقة عول 
 ما عدد مراحل نموذج دينيز؟ -

 اشرح مراحل نموذج دينيز؟ -
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 شرح المرحلة مسمى المرحلة 

  

  

  

  

 

 رتب مراحل نموذج دينيز؟ -

 اسم المرحلة ترتيب المرحلة

  المرحلة األولى 

  المرحلة الثانية

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

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

 

 تحضير درس وفقاً ل ًووذج ديٌيز (6)ورقة عول 

 يحدد الوشارك هوضوعاً ال على التعييي للحديث عٌه: ؟ هالحظة..دوى ها تعرفه عي 

 - (Dienesدينيز )بيئة الصف لمتعمم وفقًا لنموذج تحضير 

- 

دينيز )تحضير المرحمة األولى لمتعمم وفقًا لنموذج 
Dienes) 

- 

- 

- 

دينيز )تحضير المرحمة الثانية لمتعمم وفقًا لنموذج 
Dienes) 

 

- 

- 

دينيز )تحضير المرحمة الثالثة لمتعمم وفقًا لنموذج 
Dienes) 

 

- 

- 

دينيز )تحضير المرحمة الرابعة لمتعمم وفقًا لنموذج 
Dienes) 

 

- 

- 

 دينيز )تحضير المرحمة الخامسة لمتعمم وفقًا لنموذج 

- 
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Dienes) - 

دينيز )تحضير المرحمة السادسة لمتعمم وفقًا لنموذج 
Dienes) 

 

- 

- 

 - مالحظات

 

 (Dienesدينيز )خطة الدرس وفقًا لنموذج  تنفيذ  دور المعمم أثناء(7)ورقة عول 
 ؟(Dienesدينيز )خطة الدرس وفقًا لنموذج  تنفيذ  عن دور المعمم أثناء تعرفه ما تذكر

 دور المعمم 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
 

 ًووذج ديٌيز  مناقشة مخطط درس في ظل (8)ورقة عول 

 ًووذج ديٌيز ؟مخطط درس في ظل دوى هالحظاتل عي 

 المقترحات الصعوبات المحتممة ما تتوجس منو ما تثني عميو
- 

- 

   

- 

- 

   

- 

 -

   

الخاصة بالبرنامج  الشفافيات
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: الجمسة األولى 
 :التقديم (1)شفافية 

 :سيتم في ىذه الدورة التدريبية التعرف إلى
 كيفية العمل في الدورة التدريبية 

 نبذة مختصرة عن تدريس مادة الرياضيات 
 في تدريس مادة الرياضيات  (Dienesدينيز )نموذج 

 ( Dienesدينيز )نماذج من التحضير لتدريس مادة الرياضيات وفقًا لنموذج  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :األهداف العامة (2)شفافية 
 .أن يكتسب المعمم القدرة عمى وضع التمميذ في مركز الفعل بحيث يصبح فاعال في تعّممو، وليس مستقبال سمبيا لممعارف

أن يكتسب المعمم القدرة عمى تمكين التمميذ من تعمم المفاىيم اليندسية بما يسمح لو باستخدام ىذه المفاىيم في الواقع لمواجية 
 .تحدياتو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أهداف اليوم األول(3)شفافية 

 .اآلخرين المشاركين عمى يتعرف المشارك .1

 .أىداف اليوم يتعرف .2

 .تمقي محتويات البرنامج خالل العمل قواعد عمى يتفق .3

 .الحالي لخصوصية تدريس مادة الرياضيات فيمو عن يعبر .4
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :قواعد العمل (4)شفافية 
 .الجمسة موعد عن التأخير يفضل عدم 1-

 .التدريبي اليوم انتياء قبل يفضل عدم االنسحاب 2-

 .والمتضادة المختمفة اآلراء احترام يجب 3-

 المناقشات في بفعالية المشاركة يجب 4-
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:الهندسة) تدريس مادة الرياضيات(5)شفافية 
ومن أجل . إن االنتقال من عالم األشياء الفيزيائية إلى عالم اليندسة ميم جدا وصعب، ىذا االنتقال يتطمب جيدا خاصا في التجريد

عمب من كل : ىذا، وعمى األقل في مرحمة أولى، ينبغي تسيير النشاطات انطالقا من أشياء فيزيائية ىي األقرب من تجربة التالمذة
: وبفضل تعدد األنشطة عمى أشياء فيزيائية نتوصل شيئا فشيئا بالتالمذة إلى مجال اليندسة... نوع، تعميب مختمف شطرنج بالط

, المكعب ىو شكل مشترك لفئة من العمب المكعبة من مقاسات أو ألوان أو وظائف مختمفة: مثال. موشور قائم، كرة, مكعب، بالط
المربع ىو شكل مشترك لفئة من : مثال. فمثاًل من أنشطة التصنيف نجعل التمميذ يتعرف عمى المربع، المستطيل، الدائرة والمثمث

وحتى نجعل التالميذ ينمون ىذه المعارف ويطورونيا، يجب وضعيم في مواقع تفاعل . من مقاسات أو ألوان مختمفة (المكعب)أوجو 
وتسمح , مباشر مع األشياء، كما يجب وضعيم في مواقع حل مشاكل خاصة بوصف الشكل أو إنتاج مثيل لو أو بناء أو ترميز شكل

ومن الضروري أن تكون األنشطة , المشاكل المتعمقة بالوصف وبإنتاج مثيل وبالترميز بتكوين معارف عمى مستوى التعبير اليندسي
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ومنو جعميم يساىمون في تنمية مياراتيم اليدوية، وكذلك إدراك أىمية اإلتقان والدقة في  (ال من فعل المعمم أماميم)من فعل التالمذة 
 .العمل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الجمسة الثانية 

 :أهداف اليوم الثاني(6)شفافية 
 .أىداف اليوم يتعرف المشارك .1

 (Dienesدينيز )يعبر عن فيمو لمبادئ نموذج  .2
 (Dienesدينيز )يعبر عن فيمو لمراحل التعمم وفقًا لنموذج  .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 (: Dienesدينيز )مبادئ نموذج (7)شفافية 

: أربعة مبادئ أساسية وىي في التعمم ( Dienesدينيز )يجب اعتماد مبادئ نظرية 
األولى مرحمة المعب  أو التمييد الثالث مراحل اليقترح بأن الفيم الحقيقي لممفيوم الجديد ىو عممية تطورية تتم عمى : المبدأ الدينامي

يقترح بأن مثل ىذا النشاط الشكمي ىو جزء ميم وطبيعي من عممية  (Dienesدينيز )ويتم فييا تعمم غير منظم ولكن ليس عشوائيًا 
يتبع ذلك تأمين المعب لكن مع نشاطات مالئمة أكثر تنظيمًا وىذه ىي . لذلك يجب أن يزود من قبل معمم قاعة الدروس , التعمم

 ما يكفيالمرحمة الثالثة مميزة بظيور المفيوم الرياضي ب. ىنا يعطى التمميذ تجارب مماثمة بنائية لممفاىيم التي ستعمم, المرحمة الثانية
. إلعادة التطبيق في العالم الحقيقي إن إكمال ىذه الدورة ضرورية قبل أن يصبح أي مفيوم رياضي مستخدمًا من قبل المتعمم

يقترح ىذا المبدأ بأن التعمم يزيد متى تعرض التالمذة إلى المفيوم من خالل سياقات متنوعة أو تضمين : الحسيمبدأ تغير اإلدراك 
يتم استعمال تجارب متعددة , التجارب المجيزة يجب أن تختمف في المظير الخارجي بينما تحتفظ بنفس التركيب األساسي. طبيعي

تحضيرًا لتجريد المفيوم الرياضي فعندما يعطى التمميذ الفرصة لرؤية المفيوم بطرق مختمفة وتحت شروط مختمفة ىو عمى األرجح 
 .سيدرك المفيوم بصرف النظر عن تجسيده المادي

يقترح ىذا المبدأ بأن تعميم مفيوم رياضي يتحسن عندما المفيوم يكون محسوس تحت شروط تحوي متغيرات : مبدأ التغير الرياضي
مثال عند طرح مفيوم متوازي . ليست عمى عالقة بالمفيوم تتغير بشكل منظم بينما تبقى المتغيرات ذات العالقة بالمفيوم ثابتة 

كاحتماالت مثل حجم الزوايا وطول الجوانب )األضالع إذا تم طرح المفيوم مع تفاوت في العديد من الخواص التي ليست ذات عالقة 
بأن  (Dienesدينيز ) يقترح ,سميمة( التوازي بالمعاكسة) يمكن أن تتغير بينما تبقى الخواص ذات العالقة   (والموقع عمى الورقة

مبدأي التغيير يستعمالن في ترتيب مع بعضيما البعض لمتحضير لمعمميات المكممة لمتجريد والتعميم ففي كمييما سمات ىامة لتطوير 
 .(Post , 1981 ,109 )التعمم

 التحميمي والتفكير البنائي التفكير :التفكير عند مواجية مشكمة رياضية  من نوعينبين  (Dienesدينيز )يميز :  مبدأ البناء اليادف
وفيو  يقوم الفرد بتحميل منطقي لممشكمة وينتقل بتنسيق مخطط من خطوة ألخرى أما التفكير البنائي أو اإلنشائي :  التفكير التحميمي )

 ئيالبناالتفكير يصرح ىذا المبدأ بأن (  2009, نافذة الجنوب التربوية )(فيو تفكير مغامر يتجاوز فيو الشخص حدود النسق المنطقي
 دائمًا إن ىذا مماثل لمقول بأن التالمذة يجب أن يطوروا مفاىيميم بطريقة حدسية شاممة منبثقة من التفكير التحميمييجب أن يسبق 

.  تجاربيم الخاصة وفي وقت مستقبمي سيتم التوجو نحو تحميل ما بني
 جدًا من التدخل الطبيعي والعقمي من ناحية اً  نشيطاً إلى أن تعمم الرياضيات بشكل مستمر يتطمب نوع (Dienesدينيز  )يشير و

(.  Post ,1981 ,109)المتعمم باإلضافة إلى الدور البيئي في التعمم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:Dienesدينيز )مراحل التعمم وفقًا لنموذج (8)شفافية 



( Dienesدينيز )لتدريس الرياضيات وفق نموذج المصمم البرنامج التدريبي لمعلمي الصف الثالث األساسي  (4) الملحق 

 

142 

 

 :محسوسة واعتماد مراحل ستة في التعمم تبدأ منالتعميمية الوسائل يجب استخدام األلعاب والمعالجة اليدوية لل
وتشتمل ىذه المرحمة عمى أنشطة غير مباشرة وغير موجية تسمح لمتالمذة بالتجريب والمعالجة اليدوية والمجردة : المعب الحر 

 . لبعض مكونات المفيوم المراد تعممو
 .حيث يبدأ التالمذة في مالحظة األنماط والتناسق المتضمن في المفيوم:  ثم المعب الموجو

ربما ال يستطيع التالمذة اكتشاف البنية الرياضية التي تشترك فييا كل مكونات المفيوم حتى بعد :  المشتركةواص ثم البحث عن الخ
ولن يستطيع التالمذة تصنيف األمثمة التي تندرج تحت , قياميم باأللعاب المختمفة مستخدمين العديد من المكونات الحسية لممفيوم

 .المفيوم من األمثمة التي ال تمثل ىذا المفيوم إال بعد إلماميم بالخواص المشتركة لتمك األمثمة
 قد يقوم المعمم  –بعد مالحظة التالمذة لمعناصر المشتركة في كل مثال لممفيوم يحتاجون إلى معرفة مثال واحد لممفيوم :  ثم التمثيل 

 . يجمع كل الخصائص المشتركة الموجودة في كل مثال لو–بتقديمو 
 .  يحتاج التمميذ في ىذه المرحمة إلى تكوين الرموز المفظية والرياضية المناسبة لوصف ما فيمو عن المفيوم: ثم الترميز

ثم , بعد أن يتعمم التالمذة المفيوم والبنى الرياضية المتصمة بو عمييم ترتيب خصائص ىذا المفيوم ومعرفة نتائجو:  ثم التشكيل
 (.93, 1997 ,بل )فحص نتائج المفيوم واستخداميا في حل المسائل الرياضية البحتة والتطبيقية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الجمسة الثالثة

 :أهداف اليوم الثالث(9)شفافية 
 .أىداف اليوم يتعرف .1

 .(Dienesدينيز )لكيفية التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج  فيمو عن يعبر .2
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:Dienesدينيز )التحضير لتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج  (10)شفافية 
 (:Dienesدينيز )إرشادات تحضير درس وفقًا لنموذج 

ربما تجد أن مرحمة من , في تعمم المفاىيم  (Dienesدينيز )عند التخطيط لدرس من دروس الرياضيات لتطبيق المراحل الست ل
وقد . أو ربما يمكن دمج أنشطة مرحمتين أو ثالث في نشاط واحد,  قد ال تناسب طالبك– مثاًل مرحمة المعب الحر –تمك المراحل

وقد يمكنك , يكون من المفيد استخدام أنشطة تعميمية فريدة لكل مرحمة عمى حده خاصة عند تدريس تالمذة مرحمة التعميم األساسي
مرشدًا في تدريس  (Dienesدينيز )ويعد نموذج , إغفال بعض تمك المراحل في تدريس بعض المفاىيم لتالمذة المرحمة األكثر تقدماَا 

 . الرياضيات وليس مجموعة من التعميمات التي يجب أن تنفذ حرفياً 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 
 
 
 

 :  في التدريس  (Dienesدينيز )خطوات تنفيذ نموذج (11)شفافية 
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التدريسي والتي تتمثل في  (Dienesدينيز )يمكن تحديد الخطوات التي يجب إتباعيا عند إعداد وتدريس الرياضيات وفقًا لنموذج 
 :اآلتي

 .تحديد األىداف المرجو تحقيقيا من الوحدة وكذلك أىداف كل درس من دروسيا -

 .تحديد الوسائل التعميمية واألدوات الالزمة خالل كل مرحمة من مراحل التدريس ولكل درس من الدروس -

يبدأ المعمم عرضو لمدرس بيذه المرحمة التي تتضمن لعبًا حرًا من التالمذة في صورة أنشطة قد تظير : مرحمة المعب الحر -
ويجب عمى المعمم في ىذه المرحمة أن يوفر , ويتعامل التمميذ مع البيئة التعميمية تعاماًل ممموساً , غير موجية وال ىدف ليا

لمتالمذة مواد تعميمية متنوعة تساعد عمى تكوين نوع من الترابط بين البيئة التعميمية والخبرة الرياضية المكونة في ذىن 
 .التالمذة التي يتكون منيا المفيوم الجديد

بعد مرحمة المعب الحر يبدأ التالمذة في بعض األلعاب المحدودة من خالل بعض األنشطة التي تحكميا : مرحمة األلعاب -
وبعض ىذه اإلجراءات تصل بالتمميذ إلى إتمام المعبة وبعضيا يكون مستحياًل مما يدعو التمميذ إلى محاولة , قواعد معينة

ىذا ويمكن دمج مرحمتي المعب الحر واأللعاب في , وذلك يؤدي إلى تحميل البنية الرياضية لممفيوم, تصحيح ىذه القواعد
 .مرحمة واحدة

وىذه المرحمة تمي مرحمة األلعاب التي قام بيا التالمذة والتي تمثل مكونات حسية : مرحمة البحث عن الخواص المشتركة -
ويعطي المعمم في ىذه المرحمة بعض األمثمة التوضيحية لمتالمذة ويساعدىم عمى اكتشاف الخواص العامة لمبنية , لممفيوم

الرياضية في األمثمة الممثمة لممفيوم وذلك عن طريق توضيح أن كل مثال يمكن أن يقود إلى مثال آخر دون تغيير 
 .الخواص المجردة التي تشترك فييا كل األمثمة

بعد اكتشاف التالمذة لمخواص المشتركة ينبغي عمى المعمم أن يقدم مشكمة أو مثااًل تتجسد فيو كل الخواص : مرحمة التمثيل -
ويكون ىذا المثال أكثر تجريدًا من مجموعة األمثمة الفردية الموضحة لممفيوم ويكون ىذا بيدف تطوير وتعميق , المشتركة

 .إدراك التالمذة ليذا المفيوم

في ىذه المرحمة يمكن لممعمم أن يعرض عمى التالمذة أمثمة مشابية لممثال الذي وضحو في مرحمة التمثيل : مرحمة الترميز -
ثم يتدخل المعمم لكي يختار لطالبو النظام الرمزي , حتى يتمكن المعمم من جعل التالمذة يعبرون عن المفاىيم بالرموز

, ثم يوضح لطالبو قيمة التمثيل الرمزي الجيد في حل المسائل, المناسب حتى ال يكون ىناك تعارض مع الكتاب المدرسي 
 .إال أنو في المرحمة االبتدائية يكون دور الترميز محدوداً 

في ىذه المرحمة يصل المعمم بطالبو غمى الصورة النيائية لممفاىيم ويعمل عمى استخداميا في حل : مرحمة تشكيل المفيوم -
 .المسائل الرياضية كتطبيق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :الجمسة الرابعة

 :أهداف اليوم الرابع(12)شفافية 
 .أىداف اليوم يتعرف .1
 .يناقش تخطيط الدرس األول من وحدة استخدام اليندسة .2

 .يتعرف دور المعمم أثناء تنفيذ خطة الدرس .3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 (:Dienesدينيز )دور المعمم في ظل نموذج  (13)شفافية 
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 :مايمي (Dienesدينيز )فمن واجباتو في ظل نموذج , حيث لممعمم  دورًا مختمفًا عن دوره التقميدي
 .يجب أن يشجع المعمم أنماط سموك التالمذة المستقمة والتعاونية -

 .يجب أن يتقبل المعمم اقتراحات التالمذة وأن يساعدىم في توضيحيا وشرحيا -

 .يجب أن ينتج المعمم كمية كبيرة من األنشطة التي يتم من خالليا الربط بين الرياضيات والبيئة الطبيعية -

 .يجب عمى المعمم أن يتدخل في الموقف التعميمي عندما يحتاج األمر إلى ذلك -

 .يجب عمى المعمم أن يتقبل أخطاء التالمذة وأن يفسر ليم الصواب والخطأ -

 .إذا شارك المعمم في عمل جماعي وجب عميو أن يعمل في المجموعة كفرد وأال يكون تسمطيًا في آرائو واقتراحاتو -

وأن يسمع اإلجابة من , يجب أن يطرح المعمم األسئمة اليادفة وأن يبتعد عن األسئمة التافية وأن يتيح وقتًا مناسبًا لإلجابة -
 .أكثر من طالب

يجب عمى المعمم أن يتدخل عندما يعجز التالمذة عن تفسير ظاىرة معينة وأال يقدم ليم التفسير مباشرة بل يناقشيم ومن  -
  (.89ص,   2001, الصادق )خالل بعض األسئمة المتدرجة يقودىم إلى التفسير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :أهداف اليوم الخامس(14)شفافية : الجمسة الخامسة 
 .أىداف اليوم يتعرف .1

 .يناقش تخطيط الدرس الثاني من وحدة استخدام اليندسة .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أهداف اليوم السادس(15)شفافية :  الجمسة السادسة 

 .أىداف اليوم يتعرف .1

 .يناقش تخطيط الدرس الثالث من وحدة استخدام اليندسة .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أهداف اليوم السابع(16)شفافية :   الجمسة السابعة 

 .أىداف اليوم يتعرف .1

 .يناقش تخطيط الدرس الرابع من وحدة استخدام اليندسة .2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :أهداف اليوم الثامن(17)شفافية :  الجمسة الثامنة 

 .أىداف اليوم يتعرف .1

 .يناقش تخطيط الدرس الخامس من وحدة استخدام اليندسة .2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 :أهداف اليوم التاسع(18)شفافية :  الجمسة التاسعة 
 .يقوم بمراجعة لما تعممو من الدورة التدريبية .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :للدرس األول في وحدة استخدام الهندسة التخطيط (19)شفافية 

مستقٌمة القطع المستقٌمات وال-  1تحلٌل محتوى الدرس 

 التقوٌم    التعلٌمٌةاألهداف 1 لدرسالمحتوى التعلٌمً ل

هو مسار مستقٌم غٌر : مفهوم المستقٌم
 محدود 
هً أصغر جزء من المستقٌم  : النقطة
هو جزء من مستقٌم أحد طرفٌه : الشعاع

غٌر محدود 
قطعة من مستقٌم محدود : القطعة المستقٌمة

 الطرفٌن

 ٌرسم مثالأن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المستقٌم و
أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم النقطة  

 ٌرسم مثالأن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الشعاع و
ٌرسم أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم القطعة المستقٌمة و

 مثال

مثل لمستقٌمات موجودة 
 حولك ؟

بماذا تختلف القطعة 
المستقٌمة عن الشعاع؟ 
ارسم قطعة مستقٌمة؟ 

 

  األولتقديم الدرس

 لمستقٌمات والقطع المستقٌمة ا:الدرس األول :  موقع الدرس في سياق البرنامج
  : األهداف التعليمية

  أن ٌرسم التلمٌذ مثال عن المستقٌم– أن ٌتحدث التلمٌذ عن خصائص المستقٌم–أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المستقٌم
 أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم النقطة 
  أن ٌرسم التلمٌذ مثال عن الشعاع– أن ٌتحدث التلمٌذ عن خصائص الشعاع–أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الشعاع 

 أن ٌرسم التلمٌذ مثال – أن ٌتحدث التلمٌذ عن خصائص القطعة المستقٌمة–مفهوم القطعة المستقٌمة  أن ٌتعرف التلمٌذ
 عن القطعة المستقٌمة

 . حصتان:المدة المتوقعة  
 .أنشطة مختلفة عن الموجودات حولنا وكٌف نرسمها:األنشطة السابقة التي ُيرتكز عليها 

 .معرفة كٌفٌة رسم الموجودات فً البٌئة:المكتسبات القبلية للتالمذة 
 .توزٌع بعض اللوحات التً تتحدث عن الدرس بطرٌقة غٌر منتظمة فً الصف:ظروف تنفيذ الحصة 

وأعواد قش أو  (ستمثل فٌما بعد شبكة مربعات)خٌوط طوٌلة بعضها ذات عقد تمثل تقسٌمات ثابتة :الوسائل التعليمية 

 وخرٌطة سباق (كوس, فرجار, منقلة, مسطرة) أدوات هندسية أعواد بالستٌكٌة بعضها ذات تقسٌمات ثابتة وأقالم و

 .علبة دبابٌسو وكرات صغٌرة
بعض التالمذة ٌحاولون اللعب بالوسائل المتوفرة بطرٌقة عشوائٌة، والبعض اآلخر :اإلجراءات المنتظرة من التالمذة 

 ....سٌستعٌن بهذه الوسائل لتشكٌل بعض األشكال، أو بتجمٌع األشٌاء لبناء مجسم ما

  السري ادلقرتح

 التً تؤكد على أن كل التجرٌدات بمبدأ الديناميكية فً الحصة األولى ٌجدر بالمعلم األخذ:  احلصة األوىل* 

 – مرحلة اللعب الموجه –مرحلة اللعب الحر ) مراحل متعاقبة هً 3الرٌاضٌة أساسها خبرة حسٌة مباشرة تمر فً 

  (مرحلة المقارنة أو البحث عن الخصائص المشتركة 

هنا ٌمكن أن ٌمٌز الطفل بٌن مفهوم المستقٌم والنقطة : مرحلة اللعب الحر  : اللعب الحرمرحلة : ادلرحلة األول 

والشعاع والقطعة المستقٌمة وٌبحث عن االختالفات من خالل وسائل تعلٌمٌة مختلفة حٌث ٌحضر المعلم علبة دبابٌس 
وخٌوط طوٌلة بعضها ذات عقد تمثل مستقٌمات وقطع مستقٌمة وأعواد قش أو بالستٌك تمثل خطوط مستقٌمة بعضها 

وضرورة )محدد بتقسٌمات وبعضها ذو نهاٌة حرة وٌمكن االستعانة بخرٌطة سباق على طرق مستقٌمة وكرات صغٌرة
 .(تفاعل التالمذة مع الوسائل بأٌدٌهم وحواسهم قدر اإلمكان

ع الخٌوط وأعواد القش أو األعواد البالستٌكٌة والدبابٌس وخرٌطة السباق والكرات على جمٌع التالمذة،  : اإلجراء توزَّ
 .ثم ٌستفسر المعلم عما ٌمكن صنعه بهذه األشٌاء

وٌترك المعلم الوقت , حٌث ٌقوم التالمذة ببحث فردي عما ٌمكن عمله، بحٌث ٌستعمل كل واحد إجراءاً خاصاً به
 .الضروري والكافً للتالمذة حتى ٌتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم والتعرف على المحٌط 
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ٌكتشف التالمذة القواعد ٌمكن أن هنا  (تعلم لعب اللعبة بوجود قواعد  ): اللعب الموجه مرحلة : ادلرحلة الثانية 

خط  دبابٌس على الخطوط التً لدٌهم تحدد برصفقوم التالمذة فً, أو ٌقوم المعلم بتقدٌم قواعد اللعبة الخاصة باللعبة 
ثم ٌقومون بتحدٌد بعض الدبابٌس على الخطوط التً لدٌهم تحدد النقاط التً تشكل  القطع المستقٌمة أو تحدد  مستقٌم
 عن طرٌق لعبة نرد فً كل مرة ٌرمى النرد ٌتم تسجٌل عدد من النقاط وٌتم تحدٌد طول القطعة المستقٌمة ...أشعة

قطع  فعلى كل متسابق أن ٌشكل حالة الكرات أما فً للقطعة المستقٌمة مثالًال على قدر إحراز النقاط ٌضع التالمذة تحدٌد 
أما فً خرٌطة السباق فعلى كل متسابق أن ٌمشً مسافة ما  رصف المزٌد من الكرات الصغٌرةمن مستقٌمة أطول 

على قدر النقاط المحرزة وٌمكن أن ٌتالقى متسابقٌن فً نقطة ما  هنا ٌمكن طرح بعض األسئلة ماذا تسمى تلك 
؟ كٌف ٌمكن للطفل تشكٌل خط مستقٌم؟  كٌف ٌمكن تشكٌل قطعة مستقٌمة؟ وكٌف (نقطة تقاطع )النقطة؟ هل تسمى 

 ٌمكن تشكٌل شعاع ؟وما هً قواعد تشكٌل كل منها؟
ع على التالمذة الوسائل السابقة ، مرفقة بتعلٌمة محاولة تشكٌل خطوط مستقٌمة وتحدٌد قطع : أووً  : اإلجراء توزَّ

وٌتأكد المعلم من . مستقٌمة وأشعة باستخدام الدبابٌس وتحدٌد مداها بعدد نقاط حجر النرد وشرح لقواعد كل لعبة
 . فهمها، بإعادة صٌاغتها من قبل العدٌد من التالمذة وٌساعدهم فً تنفٌذها أو تطوٌرها

ٌقوم .   ٌترك المعلم التالمذة ٌباشرون العمل وفقاً لقواعد اللعبة أو ٌمكن أن ٌضعوا قواعد جدٌدة ٌتفقون علٌها:ثانٌا
حٌث ٌتجول المعلم بٌن الصفوف دون أن ٌتدخل إو لتشجٌع التالمذة، وٌالحظ  )المعلم بتوجٌههم للعمل الصحٌح

، وٌحصً األخطاء (.....نقطة خط مستقٌم شعاع قطعة مستقٌمة)عملهم، وٌحدد مختلف اإلجراءات مستعمالً مفاهٌم 
وو ٌنبغً للتلمٌذ حكماً الوصول إلى حل مثالً للمشكل، بل تمكٌن كل تلمٌذ من الوصول بإجرائه إلى  (المرتكبة

 .نهاٌته

ترى ما العناصر المشتركة بٌن تشكٌل مستقٌم ( البحث عن الخصائص المشتركة : )المقارنةمرحلة  :ادلرحلة الثالثة 

 ٌطلب المعلم من كل التالمذة  مشاركته فً اإلجابة عن األسئلة السابقة من خالل المناقشة وقطعة مستقٌمة وشعاع ؟
حٌث ٌنظم المعلم العرض والمناقشة، ٌطلب المعلم من كل تلمٌذ تقدٌم األشٌاء التً صنعها وٌحرص فً البداٌة على 

استقدام التالمذة الذٌن لم ٌجدوا النتٌجة الصحٌحة إلى السبورة، وٌعرض نتائج عملهم، طالبا منهم شرح إجراءاتهم 
والتحدث عن الصعوبات التً وجدوها لتحدٌد األخطاء و  (تجمٌع األشٌاء رصفها مع بعضها لصنع خط مستقٌم مثالً )

طرٌقة عمل قطعة مستقٌمة، صعوبة تحدٌدها، أو تداخل بٌن طرٌقة تشكٌل قطعة : وعلى سبٌل المثال)تصحٌحها 
، ٌجعل المعلم تالمذته ٌفكرون فً الطرق التً استخدموها لصنع أشٌائهم، وما المفاهٌم التً (...مستقٌمة وشعاع ،

ثم ٌصل المعلم بتالمذته إلى اوتفاق على خطوات تشكٌل خط مستقٌم ثم شعاع ثم . ٌملكونها عن بعض هذه األشٌاء
، وهذا سواء (تصدٌق أفعالهم)قطعة مستقٌمة عن طرٌق شرح إجراءاتهم، وتوضٌح ما سمح لهم بالوصول إلى نتٌجة 

 :وصووً إلى النتٌجة التالٌة. توصلوا إلى النتٌجة المنتظرة أم و
 .ٌحتاج للحصول على خط مستقٌم من عدد ال متناهً من النقاط ونهاٌتٌن مفتوحتٌن : إن تشكٌل مستقٌم 

ٌتطلب تحدٌد  نقطة بداٌة على الخط المستقٌم  وإحراز مجموعة نقاط وتحدٌد نقطة نهاٌة : إن تشكٌل قطعة مستقٌمة 
 .القطعة المستقٌمة 
 . ٌتطلب تحدٌد نقطة بداٌة على الخط المستقٌم  ونهاٌة مفتوحة : إن تشكٌل شعاع 

 احلصة الثانية* 

مجموعة نقاط ففً البداٌة ٌجب أن ٌكون لدٌنا , تحدٌد كم النشاطات المتماثلة  : التمثيلمرحلة  :ادلرحلة الرابعة 

وذلك مع االنتباه إلى وضع أمثلة لهذه الخطوط والقطع  خطوط وقطع مستقٌمةتشكل بتجمعها مرصوفة بطرٌقة محددة 
أو مالحظتها فً أشٌاء موجودة فً ... المستقٌمة فً لوحات مرسومة توضحها أو تمثٌلها بمجسمات كأقالم أو مساطر

 (.  التفكير اإلدراكيلمراعاة  مبدأ  )...الغرفة والداللة علٌها بشكل واضح 
ووضع أمثلة عن هذه الخطوط والقطع المستقٌمة تظهرها فً أوضاع رٌاضٌة مختلفة كأن تكون بأطوال مختلفة أو 

وٌمكن أن ٌقوم التالمذة بتصنٌفها حسب أطوالها  مثالًال أو تصنٌفها إلى ..  بتنسٌق مختلف عمودٌة أفقٌة مائلة 
لمراعاة )...مجموعات مثل مجموعة ذات النهاٌتٌن ومجموعة النهاٌة الحرة الواحدة ومجموعة النهاٌات الحرة وهكذا

  ( التغير الرياضيمبدأ 
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ٌقوم المعلم بمناقشة ثم , ٌقوم المعلم بمساعدة التالمذة على تمثٌل ما لعبوا به من أشكال كرسوم على السبورةثم )
 :وصوالًال إلى النتٌجة التالٌة (وماذا ٌمثلقاموا به  كل نشاط هما ٌعنًالتالمذة ب

 .إذا كان الخط المستقٌم غٌر محدد بأي نقطة نسمٌه مستقٌم 
 .إذا كان الخط المستقٌم محدد بنقطتٌن بداٌة ونهاٌة نسمً المسافة بٌنهما قطعة مستقٌمة 

 إذا كان الخط المستقٌم محدد بنقطة بداٌة واحدة نسمً الجزء الذي ٌتحدد به شعاع 

 حٌث ٌناقش المعلم التالمذة ٌمكن هنا ترمٌز ما تم اإلشارة إلٌه سابقاًال كالتالً : الترميزمرحلة  :ادلرحلة اخلامسة 

بالرموز التً ٌمكن استعمالها لترمٌز المفاهٌم التً تم التوصل إلٌها فٌطلب المعلم من كل تلمٌذ رسم خطوط مستقٌمة 
ٌعٌد المعلم توزٌع األوراق , وتقدم األوراق للمعلم . أو مجموعة رموز تشابه خطوط وقطع مستقٌمة أو أشعة 

المتضمنة إنتاج التالمذة بالتبادل وذلك إلجراء تبادل آراء جماعً، بحٌث ٌبحث كل تلمٌذ فٌما قدمه زمٌله وإمكانٌة 
ٌسترجع كل تلمٌذ ورقته وٌتم اوتفاق على مجموعة رموز وٌمكن تثبٌتها على السبورة بالشكل . تطوٌره إن أمكن

 :التالً 
       ↨نرمز المستقٌم بخط مستقٌم ٌنتهً برأسً سهم 

    ←نرمز الشعاع بخط مستقٌم ٌبدأ بنقطة وٌنتهً برأس سهم  
 نرمز القطعة المستقٌمة بخط مستقٌم محدد بنقطتٌن   

تؤكد على أن  التً  البنائية أو التكوينيةبمبدأ  و ٌجدر بالمعلم هنا األخذ  : المفهومتشكيلمرحلة :ادلرحلة السادسة 

بناء المفهوم ٌسبق تحلٌله وقد تم بناء المفهوم لدى الطفل من خالل األمثلة الحسٌة المباشرة التً تم عرضها فً 
بعد تثبٌت  المراحل السابقة وفً هذه المرحلة ٌنتقل الطفل إلى تحلٌل المفهوم وتطبٌقه فً مواقف أكثر واقعٌة حٌث أنه

معنى اإلشارات فً ذهن التالمذة ٌتم استخدامها فً تشكٌل أشكال هندسٌة أو الرسوم الهندسٌة بشكل عام ومن 
صنع لوحة هندسٌة ذات أشكال ال على التعٌٌن  أو رسم بٌت أو مبنى أو تصمٌم خرٌطة سباق جدٌدة : تطبٌقاتها 

وٌمكن ....  أو متاهة من المستقٌمات المتوازٌة والمتعامدة و المضلعات مربع مستطٌل على شبكة المربعاتةومبتكر
 .أن ٌكون ذلك ممهداًال للدرس التالً 

شبكة مربعات ( )الشكل 
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 للدرس الثاني في وحدة استخدام الهندسة التخطيط (20)شفافية 

 األشكال الهندسٌة والمجسمات  - 2تحلٌل محتوى الدرس 

 التقوٌم    التعلٌمٌةاألهداف 2المحتوى التعلٌمً للدرس 

هو شكل ٌتألف من :   مفهوم الشكل الهندسً 
مجموعة أضالع وزواٌا     

هو مجسم ٌتألف من : مفهوم المجسم الهندسً
 مجموعة وجوه ألشكال هندسٌة 

قطعة مستقٌمة تشكل أحد أجزاء : مفهوم الضلع 
الشكل الهندسً         

هو نقطة التقاء ضلعٌن فً  : (الزاوٌة )مفهوم الرأس
الشكل الهندسً 

مستقٌمان ال ٌلتقٌان أبداًال                   : مفهوم مستقٌمان متوازٌان 
مستقٌمان ٌلتقٌان فً : مفهوم مستقٌمان متقاطعان 

 نقطة واحدة

أن ٌتعرف التلمٌذ  مفهوم الشكل 
الهندسً وٌرسم مثال 

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المجسم 
الهندسً وٌرسم مثال 

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الضلع 
أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الرأس 

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم مستقٌمان 
 متوازٌان وٌرسم مثال

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم مستقٌمان 
 متقاطعان وٌرسم مثال

ما هً األشكال الهندسٌة التً تعرفها 
ارسم  واحداًال منها ؟ 

ما هً المجسمات التً تعرفها مثل لها 
فً األشٌاء التً حولك؟ 

مما ٌتكون الشكل الهندسً ؟  
أٌن ٌمكن أن نجد مستقٌمٌن متوازٌٌن 

فً األشٌاء التً حولنا؟ 
 أٌن ٌمكن أن نجد مستقٌمٌن متقاطعٌن 

 فً األشٌاء التً حولنا؟
 

  الثانيتقديم الدرس

  األشكال الهندسٌة والمجسمات :الدرس الثاني : موقع الدرس في سياق البرنامج
  : األهداف التعليمية

  مثال عن الشكل الهندسً ٌرسم وأن –أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الشكل الهندسً 
 عن المجسم الهندسً مثال  التلمٌذٌرسمأن –أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المجسم الهندسً 

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الضلع 
 أن ٌرسم التلمٌذ –(الزاوٌة) أن ٌتحدث التلمٌذ عن خصائص الرأس –(الزاوٌة) أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الرأس

 (الزاوٌة)مثال عن الرأس
 أن ٌرسم – أن ٌتحدث التلمٌذ عن خصائص المستقٌمان المتوازٌان–أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم مستقٌمان متوازٌان 

 التلمٌذ مثال عن المستقٌمٌن المتوازٌٌن
 أن ٌرسم – أن ٌتحدث التلمٌذ عن خصائص المستقٌمٌن المتقاطعٌن–أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم مستقٌمان متقاطعان 

 التلمٌذ مثال عن المستقٌمٌن المتقاطعٌن
 . حصتان:المدة المتوقعة 

 .أنشطة مختلفة عن األشكال والمجسمات الموجودة حولنا:األنشطة السابقة التي ُيرتكز عليها 
 .معرفة األشكال والمجسمات التً تأخذها الموجودات فً البٌئة:المكتسبات القبلية للتالمذة 

 تصنٌف المجسمات( )الشكل

 واألشكال

 

 

 

 .توزٌع بعض األشكال والمجسمات الهندسٌة بطرٌقة غٌر منتظمة فً الصف: ظروف تنفيذ الحصة 
خٌوط طوٌلة ذات عقد تمثل شبكة مربعات وأعواد قش أو أعواد بالستٌكٌة ذات تقسٌمات بنفس :الوسائل التعليمية 

حلٌب، جبن، )علب : كما ٌحضر مجسمات متنوعة، مصنوعة من الخشب أو البالستٌك أو من الورق المقوى, الشكل 
 ....، بطارٌات...( كبٌرة، صغٌرة )كرات ,  (...دواء، 

بعض التالمذة ٌحاولون اللعب بالوسائل المتوفرة بطرٌقة عشوائٌة، والبعض اآلخر : اإلجراءات المنتظرة من التالمذة 
 ....سٌستعٌن بهذه الوسائل لتشكٌل بعض األشكال، أو بتجمٌع األشٌاء لبناء مجسم ما

 

 السري ادلقرتح
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 التً تؤكد على أن كل التجرٌدات الرٌاضٌة بمبدأ الديناميكيةٌجدر بالمعلم األخذ فً الحصة األولى  :احلصة األوىل* 

مرحلة – مرحلة اللعب الموجه – مرحلة اللعب الحر ) مراحل متعاقبة هً 3أساسها خبرة حسٌة مباشرة تمر فً 

  (المقارنة أو البحث عن الخصائص المشتركة 

 والمجسم الهندسً  الهندسً بٌن مفهومً الشكلبالتمٌٌزالطفل ٌبدأ  أن ٌمكنهنا  : اللعب الحرمرحلة : ادلرحلة األول 

 أن ٌمٌز بٌن مفهومً الضلع والرأس وبٌن مفهومً المستقٌمان المتوازٌان والمتقاطعان وٌبحث عن ٌمكنكما 
االختالفات من خالل وسائل تعلٌمٌة مختلفة حٌث ٌحضر المعلم خٌوط طوٌلة ذات عقد تمثل شبكة مربعات وأعواد 

أشكال أعواد بالستٌكٌة ذات تقسٌمات بنفس الشكل كما ٌمكن أن ٌمسك كل أربعة أطفال بأٌدي بعض لتشكٌل  وأقش 
.  أو ٌمسك األطفال بخٌوط مطاط بالتقاطع أو بالتوازيهندسٌة

ع الخٌوط وأعواد القش أو األعواد البالستٌكٌة وخٌوط المطاط على جمٌع التالمذة، ثم ٌستفسر المعلم  :  اإلجراء توزَّ
، مع مالحظة العمل (أٌضاً ٌمكن أن ٌستعمل األطفال أٌدٌهم لصنع األشٌاء)عما ٌمكن صنعه بهذه األعواد والخٌوط

على تواجد أشٌاء مختلفة كأشكال هندسٌة أو كمجسمات متنوعة، مصنوعة من الخشب أو البالستٌك أو من الورق 
 ... ، بطارٌات (...كبٌرة، صغٌرة )كرات , (...حلٌب، جبن، دواء، )المقوى علب 

وٌترك المعلم الوقت , حٌث ٌقوم التالمذة ببحث فردي عما ٌمكن عمله، بحٌث ٌستعمل كل واحد إجراءاً خاصاً به
 .الضروري والكافً للتالمذة حتى ٌتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم والتعرف على المحٌط 

ٌكتشف التالمذة القواعد ٌمكن أن هنا  (تعلم لعب اللعبة بوجود قواعد  ): اللعب الموجه مرحلة : ادلرحلة الثانية 

قوم التالمذة بوضع دبابٌس على الخطوط التً لدٌهم تحدد شكل فً, أو ٌقوم المعلم بتقدٌم قواعد اللعبة الخاصة باللعبة 
 عن طرٌق لعبة نرد فً كل مرة ٌرمى النرد ٌتم تسجٌل عدد وٌتم تحدٌد الشكلهندسً ثم تحدد الرؤوس واألضالع 

 أما فً خٌوط المطاط فعلى كل لطول الضلع ثم تقاطع األضالعمن النقاط على قدر إحراز النقاط ٌضع التالمذة تحدٌد 
متسابق أن ٌشكل شكل هندسً ما من تالقً الخٌوط المطاطٌة وهنا ٌمكن طرح بعض األسئلة كٌف ٌمكن للطفل 

تشكٌل شكل هندسً؟  كٌف ٌمكن تشكٌل مجسم هندسً؟ وما هً قواعد تشكٌل شكل ومجسم هندسً ؟ وكٌف ٌمكن 
تحدٌد عدد الرؤوس لشكل هندسً وعدد األضالع وما هو الرابط بٌنهما ؟ وكٌف ٌمكن تشكٌل مستقٌمات متوازٌة 

  وما هً القاعدة التً تحدد التوازي والتقاطع؟متقاطعةوأخرى 
ع على التالمذة الوسائل السابقة مع بعض الدبابٌس وحجر نرد، مرفقة بتعلٌمة محاولة : أووً  : اإلجراء توزَّ

صنع األشكال والمجسمات والمستقٌمات المتوازٌة والمتعامدة وتحدٌدها باستخدام الدبابٌس وتحدٌد مداها بعدد نقاط 
وٌتأكد المعلم من فهمها، بإعادة صٌاغتها من قبل العدٌد من التالمذة وٌساعدهم فً . حجر النرد وشرح لقواعد اللعبة

 . تنفٌذها أو تطوٌرها
.   ٌترك المعلم التالمذة ٌباشرون العمل وفقاً لقواعد اللعبة أو ٌمكن أن ٌضعوا قواعد جدٌدة ٌتفقون علٌها:ثانٌا

ٌتجول المعلم بٌن الصفوف دون أن ٌتدخل إو لتشجٌع التالمذة، وٌالحظ عملهم، وٌحدد  )ٌقوم بتوجٌههم للعمل الصحٌح
، وٌحصً (.....ضلع تقاطع توازي مجسم هندسً (زاوٌة)شكل هندسً رأس )مختلف اإلجراءات مستعمالً مفاهٌم 

وو ٌنبغً للتلمٌذ حكماً الوصول إلى حل مثالً للمشكل، بل تمكٌن كل تلمٌذ من الوصول بإجرائه  (األخطاء المرتكبة
 .إلى نهاٌته

ٌرى العناصر المشتركة بٌن تشكٌل شكل  (البحث عن الخصائص المشتركة ): المقارنةمرحلة  :ادلرحلة الثالثة 

هندسً ومجسم هندسً ؟ ٌحدد قواعد تحدٌد كل من الرأس والضلع ؟ ٌرى العناصر المشتركة بٌن تشكٌل مستقٌمات 
فٌطلب المعلم من كل التالمذة  مشاركته فً اإلجابة عن األسئلة السابقة  من خالل المناقشة حٌث ؟  ومتقاطعةمتوازٌة 

ٌنظم المعلم العرض والمناقشة، ٌطلب المعلم من كل تلمٌذ تقدٌم األشٌاء التً صنعها وٌحرص فً البداٌة على استقدام 
تجمٌع )التالمذة الذٌن لم ٌجدوا النتٌجة الصحٌحة إلى السبورة، وٌعرض نتائج عملهم، طالبا منهم شرح إجراءاتهم 

والتحدث عن الصعوبات التً  (األشٌاء رصفها مع بعضها لصنع شكل أو مجسم أو مستقٌمات متوازٌة أو متقاطعة
طرٌقة عمل شكل لشًء، صعوبة عمل أشكال تشابه بعض : وعلى سبٌل المثال)وجدوها لتحدٌد األخطاء و تصحٌحها 

ٌجعل المعلم تالمذته ٌفكرون فً الطرق التً استخدموها لصنع  (...األشٌاء، أو تداخل أكثر من شكل لصنع شًء،
ثم ٌصل المعلم بتالمذته إلى اوتفاق على الطرٌقة الصحٌحة . أشكالهم، وما المفاهٌم التً ٌملكونها عن بعض األشكال

تصدٌق )لصنع شكل مثالً ثم مجسم ما عن طرٌق شرح إجراءاتهم، وتوضٌح ما سمح لهم بالوصول إلى نتٌجة 
مكعب )أو قد ٌختار المعلم مجسما من المجسمات المصنوعة . ، وهذا سواء توصلوا إلى النتٌجة المنتظرة أم و(أفعالهم
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وٌطلب من تلمٌذ أن ٌجد من بٌن هذه األشٌاء شٌئا ٌشبه هذا المجسم، ثم ٌجعل التالمذة ٌتناقشون حول أوجه  (مثال
 ...الشبه بٌنهما ومما ٌتكون هذا المجسم 

 :تتم مناقشة اإلجابات المتوقعة وصووً إلى النتٌجة التالٌة : فً النهاٌة 
. (هً أضالعه وتتالقى فً رؤوسه)ٌحتاج للحصول على عدة قطع مستقٌمة متالقٌة : إن تشكٌل شكل هندسً 

. ٌحتاج للحصول على عدة أشكل هندسٌة تشكل وجوه المجسم : إن تشكٌل مجسم هندسً 
.  ٌحتاج للحصول على عدة مستقٌمات ال تتالقى أبداًال : إن تشكٌل مستقٌمات متوازٌة 
.  ٌحتاج للحصول على عدة مستقٌمات متالقٌة فً نقطة ما: إن تشكٌل مستقٌمات متقاطعة 

 احلصة الثانية* 

 ففً البداٌة ٌجب أن ٌكون لدٌنا خطوط مستقٌمة, تحدٌد كم النشاطات المتماثلة  : التمثيلمرحلة  :ادلرحلة الرابعة 

واألشكال والمجسمات تشكل بتجمعها أشكال هندسٌة ومجسمات وذلك مع االنتباه إلى وضع أمثلة لهذه الخطوط 
أو مالحظتها فً ... هندسٌة مصنوعة من الورق المقوى فً لوحات مرسومة توضحها أو تمثٌلها بمجسمات الهندسٌة 

 (.  التفكير اإلدراكيلمراعاة  مبدأ  )...أشٌاء موجودة فً الغرفة والداللة علٌها بشكل واضح 
فً مستو أو فً ووضع أمثلة عن هذه الخطوط واألشكال والمجسمات الهندسٌة تظهرها فً أوضاع رٌاضٌة مختلفة 

 مثالًال حجامهاوٌمكن أن ٌقوم التالمذة بتصنٌفها حسب أ .. أو بتنسٌق مختلف عمودٌة أفقٌة مائلة الفراغ بأحجام مختلفة
والتصنٌف ضمن هذه المجموعة األشكال إلى مجموعة )األشكال الهندسٌة أو تصنٌفها إلى مجموعات مثل مجموعة 

والتصنٌف ضمن هذه المجموعة ) المجسماتومجموعة  (...المربعات والتمٌٌز بٌنها وبٌن مجموعة المستطٌالت مثالًال 
المستقٌمات ومجموعة (... والتمٌٌز بٌنها وبٌن مجموعة الموشور القائم مثالًال المكعبات إلى مجموعة المجسمات

 (  التغير الرياضيلمراعاة مبدأ )... وهكذاالمتوازٌة أو المتقاطعة
ٌقوم المعلم بمساعدة التالمذة على تمثٌل ما لعبوا به من أشكال كرسوم على السبورة أو ٌرسم تمثٌل لمجسمات ثم )

ٌقوم المعلم بمناقشة ثم , مختلفة على السبورة، وٌطلب من التالمذة أن ٌعٌنوا أشكال ومجسمات توافق لكل تمثٌل
 :وصوالًال إلى النتٌجة التالٌة (وماذا ٌمثل كل نشاط هما ٌعنًالتالمذة ب

. إذا تالقت مجموعة خطوط مستقٌمة فً عدة نقط تشكل أشكاالًال نسمٌها أشكاالًال هندسٌة
. إذا تالقت مجموعة أشكال هندسٌة ٌمكن أن تشكل مجسمات نسمٌها مجسمات هندسٌة  

إن الخطوط المستقٌمة ٌمكن أن تكون متالقٌة فً نقطة أو أكثر فنقول أنها متقاطعة أو تكون غٌر متالقٌة مهما امتدت 
 .فنقول أنها متوازٌة

 حٌث ٌناقش المعلم التالمذة ٌمكن هنا ترمٌز ما تم اإلشارة إلٌه سابقاًال كالتالً : الترميزمرحلة  :ادلرحلة اخلامسة 

بالرموز التً ٌمكن استعمالها لترمٌز المفاهٌم التً تم التوصل إلٌها فٌطلب المعلم من كل تلمٌذ رسم شكل ما أو 
ٌعٌد المعلم توزٌع األوراق المتضمنة إنتاج التالمذة , وتقدم األوراق للمعلم . مجموعة رموز تشابه شكل أو مجسم 

ٌسترجع . بالتبادل و ذلك إلجراء تبادل آراء جماعً، بحٌث ٌبحث كل تلمٌذ فٌما قدمه زمٌله وإمكانٌة تطوٌره إن أمكن
 :كل تلمٌذ ورقته وٌتم اوتفاق على مجموعة رموز وٌمكن تثبٌتها على السبورة بالشكل التالً 

      □⌂∆حسب عدد أضالعه ورؤوسه نرمز الشكل الهندسً 
 نرمز المجسم الهندسً حسب عدد وجوهه وشكلها 

 ⥣⤨نرمز المستقٌمان المتوازٌان والمتقاطعان 

تؤكد على أن  التً البنائية أو التكوينية بمبدأ و ٌجدر بالمعلم هنا األخذ :   المفهومتشكيل مرحلة :المرحلة السادسة
بناء المفهوم ٌسبق تحلٌله وقد تم بناء المفهوم لدى الطفل من خالل األمثلة الحسٌة المباشرة التً تم عرضها فً 

تثبٌت بعد  المراحل السابقة وفً هذه المرحلة ٌنتقل الطفل إلى تحلٌل المفهوم وتطبٌقه فً مواقف أكثر واقعٌة حٌث أنه
 :معنى اإلشارات فً ذهن التالمذة ٌتم استخدامها فً تشكٌل تطبٌقات مختلفة مثل 

المتقاطعة أو   من خاصٌة الخطوط المتوازٌة أو... متنوعة والتمٌٌز بٌنها مثالًال مربع مثلث دائرةرسم أشكال هندسٌة
أو بناء بٌت من تجمٌع أو تشكٌل مجسمات من تجمٌع أشكال هندسٌة رسم بٌت أو لوحة ما من بعض األشكال الهندسٌة 

    . ... والتمٌٌز بٌنها مثالًال مكعبات موشور قائم اسطوانة كرةمجسمات هندسٌة
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المحٌط والمساحة  - 3تحلٌل محتوى الدرس 

 التقوٌم    التعلٌمٌةاألهداف 3المحتوى التعلٌمً للدرس

هو المسافة حول شكل ما : مفهوم المحٌط
 مقدار ٌستخدم فً القٌاس النظامً: مفهوم الوحدة 

هً عدد الوحدات المربعة :مفهوم المساحة 
الالزمة لتغطٌة مساحة سطح شكل ما   

وحدة تستخدم فً قٌاس : مفهوم الوحدة المربعة 
 المساحة

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المحٌط 
 فً  مفهوم الوحدةٌتعرف التلمٌذأن 

 الهندسة 
أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المساحة 

 مفهوم الوحدة ٌتعرف التلمٌذأن 
 المربعة

ارسم مستطٌالًال محٌطه 

؟ ةوحد20مؤلف من 

ما مساحة المستطٌل الذي 
 رسمته؟

 

  الثالثتقديم الدرس

 المحٌط والمساحة :الدرس الثالث: موقع الدرس في سياق البرنامج
  : األهداف التعليمية

  أن ٌستخرج التلمٌذ المحٌط– أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم المحٌط–أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المحٌط
 أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم الوحدة فً الهندسة-  مفهوم الوحدةٌتعرف التلمٌذأن 

  أن ٌستخرج التلمٌذ المساحة–أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم المساحة- أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم المساحة
 أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم الوحدة المربعة-  مفهوم الوحدة المربعةٌتعرف التلمٌذ أن 

 . حصتان:المدة المتوقعة 
 .أنشطة مختلفة عن األشكال والمجسمات الهندسٌة الموجودة حولنا:األنشطة السابقة التي ُيرتكز عليها 

 .معرفة األشكال والمجسمات التً تأخذها الموجودات فً البٌئة:المكتسبات القبلية للتالمذة 
 .توزٌع بعض األشكال والمجسمات الهندسٌة بطرٌقة غٌر منتظمة فً الصف:ظروف تنفيذ الحصة 

خٌوط طوٌلة ذات عقد تمثل شبكة مربعات وأعواد قش أو أعواد بالستٌكٌة ذات تقسٌمات بنفس :الوسائل التعليمية 
حلٌب، )علب .مجسمات متنوعة، مصنوعة من الخشب أو البالستٌك أو من الورق المقوىأشكال هندسٌة و, الشكل 

 ... ، بطارٌات  (...جبن، دواء، 
بعض التالمذة ٌحاولون اللعب بالوسائل المتوفرة بطرٌقة عشوائٌة، والبعض اآلخر :اإلجراءات المنتظرة من التالمذة 

 ...سٌستعٌن بهذه الوسائل لتشكٌل بعض األشكال

 السري ادلقرتح

 التً تؤكد على أن كل التجرٌدات بمبدأ الديناميكيةٌجدر بالمعلم األخذ فً الحصة األولى :  احلصة األوىل* 

– مرحلة اللعب الموجه – مرحلة اللعب الحر  ) مراحل متعاقبة هً 3الرٌاضٌة أساسها خبرة حسٌة مباشرة تمر فً 

  (مرحلة المقارنة أو البحث عن الخصائص المشتركة 

هنا ٌمكن أن ٌمٌز الطفل بٌن مفهوم المحٌط والمساحة والوحدة و الوحدة  : اللعب الحرمرحلة : ادلرحلة األول 

المربعة وٌقوم التالمذة بالبحث عن االختالفات من خالل وسائل تعلٌمٌة مختلفة حٌث ٌحضر المعلم شبكة مربعات من 
كما ٌمكن أن ٌمسك كل أربعة أطفال بأٌدي بعض لتشكٌل وحدة مربعة األدوات التً تم ذكرها فً دروس سابقة  

 .وتمسك الوحدات ببعضها 
ع الوسائل المتوافرة على جمٌع التالمذة، ثم ٌستفسر المعلم عما ٌمكن صنعه بهذه األشٌاء :  اإلجراء أٌضاً ٌمكن  )توزَّ

 .(أن ٌستعمل األطفال أٌدٌهم لصنع األشٌاء
وٌترك المعلم الوقت , حٌث ٌقوم التالمذة ببحث فردي عما ٌمكن عمله، بحٌث ٌستعمل كل واحد إجراءاً خاصاً به

 .الضروري والكافً للتالمذة حتى ٌتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم والتعرف على المحٌط 

هنا ٌكتشف التالمذة القواعد الخاصة  (تعلم لعب اللعبة بوجود قواعد  ): اللعب الموجه مرحلة : ادلرحلة الثانية 

على شبكة مربعات ٌقوم التالمذة بالقفز فً المربعات التً .. باللعبة حٌث ٌتم تحدٌد أشكال هندسٌة مثل مربع مستطٌل 
تحٌط بالشكل الهندسً وذلك عن طرٌق لعبة نرد فً كل مرة ٌرمى النرد ٌتم تسجٌل عدد من النقاط على قدر إحراز 

هنا ٌتم حساب عدد الوحدات وهً )النقاط ٌقفز أحد التالمذة فً المربعات التً تحٌط بالشكل حتى ٌصل إلى النهاٌة
وٌحسب عدد المربعات التً قفز فٌها أما المتسابق اآلخر فٌقفز داخل المربعات التً  (قطع مستقٌمة على محٌط الشكل

أو ٌمكن  (وٌتم حساب الوحدات المربعة التً تتمثل فً المربعات التً هً داخل الشكل )هً فً داخل الشكل الهندسً
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مثالًال أقالم ) حول األشكال الهندسٌة وٌضع حول الشكل قطع مستقٌمة متساوٌة تمثل الوحداتنأن ٌقوم الطفل بالدورا
وٌقٌس عدد هذه القطع لحساب المحٌط أما بالنسبة للمساحة فٌمكن تبلٌط مساحة شكل هندسً ونستخدم بالط  (متساوٌة

هنا ٌمكن طرح بعض األسئلة كٌف نقٌس محٌط الشكل , من مربعات ذات نفس القٌاس تمثل كل بالطة وحدة مربعة 
 وما هً الوحدة وما هً الوحدة المربعة؟الهندسً؟  أٌن تكون المربعات التً تشكل مساحة الشكل الهندسً ؟ 

ع على التالمذة الوسائل السابقة ، مرفقة بتعلٌمة محاولة صنع أشكال هندسٌة وتحدٌد : أووً  : اإلجراء توزَّ
وٌتأكد المعلم من فهمها، بإعادة صٌاغتها من قبل العدٌد من التالمذة . مساحتها ومحٌطها مع شرح لقواعد اللعبة

 . وٌساعدهم فً تنفٌذها أو تطوٌرها
.   ٌترك المعلم التالمذة ٌباشرون العمل وفقاً لقواعد اللعبة أو ٌمكن أن ٌضعوا قواعد جدٌدة ٌتفقون علٌها:ثانٌا

ٌتجول المعلم بٌن التالمذة دون أن ٌتدخل إو لتشجٌعهم، وٌالحظ عملهم، وٌحدد  )ٌقوم بتوجٌههم للعمل الصحٌح
، وٌحصً األخطاء المرتكبة وو (.....المحٌط المساحة الوحدة  الوحدة المربعة)مختلف اإلجراءات مستعمالً مفاهٌم 

 .ٌنبغً للتلمٌذ حكماً الوصول إلى حل مثالً للمشكل، بل تمكٌن كل تلمٌذ من الوصول بإجرائه إلى نهاٌته

ٌرى العناصر المشتركة بٌن حساب المساحة  (البحث عن الخصائص المشتركة : )المقارنةمرحلة  :ادلرحلة الثالثة 

 وحساب المحٌط ؟ والفرق بٌنها؟
فٌطلب المعلم من كل التالمذة  مشاركته فً اإلجابة عن األسئلة السابقة  من خالل المناقشة حٌث ٌنظم المعلم العرض 

والمناقشة، ٌطلب المعلم من كل تلمٌذ تقدٌم األشٌاء التً صنعها وٌحرص فً البداٌة على استقدام التالمذة الذٌن لم 
كٌفٌة عد الوحدات حول )ٌجدوا النتٌجة الصحٌحة إلى السبورة، وٌعرض نتائج عملهم، طالبا منهم شرح إجراءاتهم 

ٌجعل المعلم , والتحدث عن الصعوبات التً وجدوها لتحدٌد األخطاء و تصحٌحها (الشكل والوحدات المربعة داخله
ثم . تالمذته ٌفكرون فً الطرق التً استخدموها لحساب المساحة والمحٌط، وما المفاهٌم التً ٌستعملونها أثناء عملهم
ٌصل المعلم بتالمذته إلى اوتفاق على الطرٌقة الصحٌحة لحساب المساحة والمحٌط عن طرٌق شرح إجراءاتهم، 

 . ، وهذا سواء توصلوا إلى النتٌجة المنتظرة أم و(تصدٌق أفعالهم)وتوضٌح ما سمح لهم بالوصول إلى نتٌجة 
 :تتم مناقشة اإلجابات المتوقعة وصووً إلى النتٌجة التالٌة : فً النهاٌة 

 .ٌحتاج للحصول على عدد الوحدات حول الشكل الهندسً : إن حساب المحٌط 
 .ٌحتاج للحصول على عدد الوحدات المربعة داخل الشكل الهندسً : إن حساب المساحة 

 احلصة الثانية* 

ففً البداٌة ٌجب أن ٌكون لدٌنا شبكة مربعات نرسم , تحدٌد كم النشاطات المتماثلة  : التمثيلمرحلة  :ادلرحلة الرابعة 

حساب المساحة  وذلك مع االنتباه إلى وضع أمثلة لعلٌها الشكل الهندسً ثم تتم عملٌة حساب مساحته ومحٌطه
هندسٌة  مجسمات حساب المساحة والمحٌط ألوجه لوحات مرسومة توضحها أو والمحٌط ألشكال موجودة فً 
لمراعاة  مبدأ )... فً أشٌاء موجودة فً الغرفة والداللة علٌها بشكل واضححسابهاأو ... مصنوعة من الورق المقوى

 (.  التفكير اإلدراكي
مختلفة فً تصنٌفها أو مساحتها أو حجمها أو  ألشكال ومجسمات الهندسٌة حساب المساحة والمحٌطووضع أمثلة عن 

 عمودٌة ةمختلف ووضعٌات  أو بتنسٌق فً مستو أو فً الفراغ بأحجام مختلفةتظهرها فً أوضاع رٌاضٌة مختلفة 
 (..مربع مستطٌل دائرة  )بحساب المساحة والمحٌط فٌها ألشكال مختلفةوٌمكن أن ٌقوم التالمذة  ..أفقٌة مائلة 

 (  التغير الرياضيلمراعاة مبدأ )...بوضعٌات مختلفة 
إلى  (من دوران حول الشكل وتبلٌط الشكل)ٌقوم المعلم بمساعدة التالمذة على تمثٌل األلعاب التً قاموا بها إذاًال  )

ٌقوم ثم , معناها كعملٌات حسابٌة على السبورة، وٌطلب من التالمذة أن ٌعٌنوا العملٌة الحسابٌة التً توافق كل تمثٌل
: وصوالًال إلى النتٌجة التالٌة (وماذا ٌمثل كل نشاط هما ٌعنًالمعلم بمناقشة التالمذة ب

 .إذا كان عدد الوحدات ٌشٌر إلى الوحدات حول الشكل الهندسً نسمٌه محٌط 
 .إذا كان عدد الوحدات المربعة ٌشٌر إلى المربعات داخل الشكل الهندسً نسمٌه مساحة 

 :ٌمكن هنا ترمٌز ما تم اإلشارة إلٌه سابقاًال كالتالً : الترميزمرحلة  :ادلرحلة اخلامسة 

 (حول الشكل  )نرمز المحٌط  بعدد المربعات ٌلٌه كلمة وحدة   
 (داخل الشكل )نرمز المساحة بعدد المربعات ٌلٌه كلمة وحدة مربعة     
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 حٌث ٌناقش المعلم التالمذة بالرموز التً ٌمكن استعمالها لترمٌز ٌمكن هنا ترمٌز ما تم اإلشارة إلٌه سابقاًال كالتالً
المفاهٌم التً تم التوصل إلٌها فٌطلب المعلم من كل تلمٌذ رسم رمز ما أو مجموعة رموز تدل على كل من المحٌط 

وتقدم األوراق للمعلم  . (..ٌمكن أن ٌرمز الطفل محٌط مربع بعشر أقالم أو عشر قطع من الفاصولٌاء )والمساحة مثالً 
ٌعٌد المعلم توزٌع األوراق المتضمنة إنتاج التالمذة بالتبادل و ذلك إلجراء تبادل آراء جماعً، بحٌث ٌبحث كل تلمٌذ , 

ٌسترجع كل تلمٌذ ورقته وٌتم اوتفاق على مجموعة رموز وٌمكن تثبٌتها . فٌما قدمه زمٌله وإمكانٌة تطوٌره إن أمكن
 :على السبورة بالشكل التالً

  (...قد تكون قلم أو متر أو ٌد أو قدم )  بعدد المربعات ٌلٌه كلمة وحدةنرمز المحٌط  
 نرمز المساحة بعدد المربعات ٌلٌه كلمة وحدة مربعة 

  التً تؤكد على أن بمبدأ البنائية أو التكوينية و ٌجدر بالمعلم هنا األخذ  :تشكيل المفهوممرحلة :ادلرحلة السادسة 

بناء المفهوم ٌسبق تحلٌله وقد تم بناء المفهوم لدى الطفل من خالل األمثلة الحسٌة المباشرة التً تم عرضها فً 
تثبٌت المراحل سابقة وفً هذه المرحلة ٌنتقل الطفل إلى تحلٌل المفهوم وتطبٌقه فً مواقف أكثر واقعٌة حٌث أنه بعد 

معنى اإلشارات فً ذهن التالمذة ٌتم استخدامها فً حساب مساحة أشكال هندسٌة أخرى والفروق بٌنها مثالًال بٌن 
 .2حساب مساحة المثلث من مساحة المربع بتقسٌمها على :ومن تطبٌقاتها.. المربع والمستطٌل وبٌن المربع والمثلث

 

 للدرس الرابع في وحدة استخدام الهندسة التخطيط (22)شفافية 

 اإلحداثٌات اتشبك - 4تحلٌل محتوى الدرس 

 التقوٌم    التعلٌمٌةاألهداف 4المحتوى التعلٌمً للدرس

هً شبكة تمثٌل بٌانً : مفهوم شبكة اإلحداثٌات
تستخدم لتحدٌد موضع النقاط 

هو زوج مؤلف من عددٌن : مفهوم زوج مرتب
األول على المستقٌم األفقً والثانً على المستقٌم 
العمودي ٌستخدم لتحدٌد موضع نقطة على شبكة 

 اإلحداثٌات

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم شبكة 
اإلحداثٌات  

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم زوج 
 مرتب

 اكتب الزوج المرتب
:  لكل مما ٌلً (اإلحداثٌات)

حٌث ٌكون لدٌنا رسم  )....
لشبكة إحداثٌات فٌها نقاط 

 مطلوب إحداثٌاتها محددة 

  الرابعتقديم الدرس

 شبكة اإلحداثٌات :الدرس الرابع : موقع الدرس في سياق البرنامج
  : األهداف التعليمية

 أن ٌرسم التلمٌذ شبكة اإلحداثٌات - أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم شبكة اإلحداثٌات
  أن ٌستخرج التلمٌذ زوج مرتب–أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم زوج مرتب-   أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم زوج مرتب

 . حصة واحدة:المدة المتوقعة  
 .من دروس سابقةأنشطة مختلفة :األنشطة السابقة التي ُيرتكز عليها 

 .معارف اكتسبها التالمذة من دروس سابقة :المكتسبات القبلية للتالمذة 
 .شبكة إحداثٌات تضم خرٌطة للصف والموجودات التً تسكنه:ظروف تنفيذ الحصة 

أعواد بالستٌكٌة ذات تقسٌمات بنفس  وأخٌوط طوٌلة ذات عقد تمثل شبكة مربعات وأعواد قش :الوسائل التعليمية 
 .رقعة شطرنج  , الشكل 

 .بعض التالمذة ٌحاولون اللعب بالوسائل المتوفرة بطرٌقة عشوائٌة: اإلجراءات المنتظرة من التالمذة 
 
 
 
 

 السري ادلقرتح

 التً تؤكد على أن كل التجرٌدات بمبدأ الديناميكيةٌجدر بالمعلم األخذ فً الحصة األولى :  احلصة األوىل* 

– مرحلة اللعب الموجه – مرحلة اللعب الحر ) مراحل متعاقبة هً 3الرٌاضٌة أساسها خبرة حسٌة مباشرة تمر فً 

  (مرحلة المقارنة أو البحث عن الخصائص المشتركة 
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هنا ٌمكن أن ٌمٌز الطفل بٌن تحدٌد النقاط على المستقٌم : مرحلة اللعب الحر  : اللعب الحرمرحلة : ادلرحلة األول 

األفقً والنقاط على المستقٌم العمودي وٌقوم التالمذة بالبحث عن االختالفات من خالل وسائل تعلٌمٌة مختلفة حٌث 
 . ٌحضر المعلم شبكة مربعات من األدوات التً تم ذكرها فً دروس سابقة 

ع شبكات المربعات على جمٌع التالمذة باإلضافة إلى رقعة شطرنج مع أحجارها، ثم ٌستفسر المعلم عما  : اإلجراء توزَّ
 .ٌمكن صنعه بهذه األشٌاء

وٌترك المعلم الوقت , حٌث ٌقوم التالمذة ببحث فردي عما ٌمكن عمله، بحٌث ٌستعمل كل واحد إجراءاً خاصاً به
 .الضروري والكافً للتالمذة حتى ٌتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم والتعرف علٌها 

هنا ٌكتشف التالمذة القواعد الخاصة  (تعلم لعب اللعبة بوجود قواعد  ): اللعب الموجه مرحلة : ادلرحلة الثانية 

باللعبة تقوم التلمٌذات بالوقوف على النقاط المحددة على المستقٌم األفقً و التالمذة من الذكور بالوقوف على النقاط 
المحددة على المستقٌم العمودي ضمن شبكة المربعات وٌتم تحدٌد النقطة المطلوبة من تلمٌذة وتلمٌذ بالترتٌب حٌث 

ٌتم تسجٌل عدد من النقاط على قدر  (حجران )ٌمثالن زوج مرتب وذلك عن طرٌق لعبة نرد فً كل مرة ٌرمى النرد
إحراز النقاط للتالمذة اإلناث والذكور ٌتم تحدٌد النقطة المطلوبة باإلضافة إلى البحث عن موقع كل حجر على رقعة 
الشطرنج بنفس الطرٌقة هنا ٌمكن طرح بعض األسئلة كٌف ٌمكن تحدٌد نقطة ما؟  إلى ماذا ٌشٌر العدد األول وإلى 

 ماذا ٌشٌر العدد الثانً بالترتٌب فً الزوج المرتب ؟ 

ع على التالمذة الوسائل السابقة ، مرفقة بتعلٌمة محاولة تحدٌد النقطة باستخدام موقعها : أووً  : اإلجراء توزَّ
وٌتأكد المعلم من فهمها، بإعادة صٌاغتها من قبل العدٌد من التالمذة . بالنسبة للمستقٌم األفقً والمستقٌم العمودي

 . وٌساعدهم فً تنفٌذها أو تطوٌرها
.   ٌترك المعلم التالمذة ٌباشرون العمل وفقاً لقواعد اللعبة أو ٌمكن أن ٌضعوا قواعد جدٌدة ٌتفقون علٌها:ثانٌا

ٌتجول المعلم بٌن الصفوف دون أن ٌتدخل إو لتشجٌع التالمذة، وٌالحظ عملهم، وٌحدد  )ٌقوم بتوجٌههم للعمل الصحٌح
 األفقً المستقٌم مشبكة مربعات أو إحداثٌات نقطة على شبكة اإلحداثٌات المستقً)مختلف اإلجراءات مستعمالً مفاهٌم 

وو ٌنبغً للتلمٌذ حكماً الوصول إلى حل مثالً للمشكل، بل ( ، وٌحصً األخطاء المرتكبة(.....العمودي زوج مرتب
 .تمكٌن كل تلمٌذ من الوصول بإجرائه إلى نهاٌته

ٌرى العناصر المشتركة فً تحدٌد النقاط على  (البحث عن الخصائص المشتركة ): المقارنةمرحلة  :ادلرحلة الثالثة 

 فٌطلب المعلم من كل التالمذة  مشاركته فً اإلجابة عن هذا السؤال من خالل المناقشة حٌث ٌنظم شبكة اإلحداثٌات ؟
المعلم العرض والمناقشة، ٌطلب المعلم من كل تلمٌذ تقدٌم مواقع النقاط التً قام بتحدٌدها وٌحرص فً البداٌة على 
استقدام التالمذة الذٌن لم ٌجدوا النتٌجة الصحٌحة إلى السبورة، وٌعرض نتائج عملهم، طالبا منهم شرح إجراءاتهم 

والتحدث عن الصعوبات التً وجدوها لتحدٌد األخطاء و تصحٌحها، ٌجعل المعلم تالمذته ٌفكرون فً الطرق التً 
ثم ٌصل المعلم بتالمذته إلى اوتفاق على . استخدموها لتحدٌد النقاط، وما المفاهٌم التً استخدموها أثناء عملهم هذا

خطوات تحدٌد نقطة على شبكة اإلحداثٌات عن طرٌق شرح إجراءاتهم، وتوضٌح ما سمح لهم بالوصول إلى نتٌجة 
 :وصووً إلى النتٌجة التالٌة. ، وهذا سواء توصلوا إلى النتٌجة المنتظرة أم و(تصدٌق أفعالهم)

ٌحتاج للحصول على مقدار بعد النقطة على خط التالمذة من اإلناث أو المستقٌم : إن العدد األول فً الزوج المرتب 
 .األفقً

ٌحتاج للحصول على مقدار بعد النقطة على خط التالمذة من الذكور أو المستقٌم : إن العدد الثانً فً الزوج المرتب 
 .العمودي

ففً البداٌة ٌجب أن ٌكون لدٌنا شبكة مربعات تمثل , تحدٌد كم النشاطات المتماثلة  : التمثيلمرحلة  :ادلرحلة الرابعة 

 ألشكال موجودة إحداثٌات النقاطوذلك مع االنتباه إلى وضع أمثلة لحساب شبكة اإلحداثٌات نرسم علٌها مواقع النقاط 
  الصف فً غرفةاإلحداثٌات ألشكال موجودة بالفعل  لوحات مرسومة توضحها أو حساب شبكة إحداثٌات علىفً 

 (.  التفكير اإلدراكيلمراعاة  مبدأ )...والداللة علٌها بشكل واضح
أو تكون شبكة فً أوضاع رٌاضٌة مختلفة فً مستو أو فً الفراغ اإلحداثٌات لنقاط ووضع أمثلة عن حساب 

  ( التغير الرياضيلمراعاة مبدأ )...أفقٌة أو وضعٌات مختلفة عمودٌة اإلحداثٌات فً 
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ٌقوم المعلم بمساعدة التالمذة على تمثٌل ما لعبوا به من تحدٌد للنقاط على شبكة اإلحداثٌات وعلى رقعة الشطرنج ثم 
: وصوالًال إلى النتٌجة التالٌة (وماذا ٌمثلٌقوم المعلم بمناقشة التالمذة بما ٌعنٌه كل نشاط ورسم ذلك على السبورة ، ثم 

ٌشٌر إلى العدد األول فً الزوج المرتب على شبكة  : (أو الخط الذي ننتقل فٌه ٌساراًال )إن بعد النقطة عن الخط األفقً 
 .اإلحداثٌات

ٌشٌر إلى العدد الثانً فً الزوج المرتب على : (أو الخط الذي ننتقل فٌه لألعلى)إن بعد النقطة عن الخط العمودي 
 .شبكة اإلحداثٌات

ٌناقش المعلم التالمذة بالرموز ٌمكن هنا ترمٌز ما تم اإلشارة إلٌه سابقاًال بعد أن  : الترميزمرحلة  :ادلرحلة اخلامسة 

التً ٌمكن استعمالها لترمٌز المفاهٌم التً تم التوصل إلٌها ٌطلب المعلم من كل تلمٌذ وضع طرٌقة ٌمكن بها ترمٌز 
ٌعٌد المعلم توزٌع األوراق المتضمنة إنتاج التالمذة بالتبادل , وتقدم األوراق للمعلم . موقع نقطة على شبكة اإلحداثٌات 

ٌسترجع كل تلمٌذ . وذلك إلجراء تبادل آراء جماعً، بحٌث ٌبحث كل تلمٌذ فٌما قدمه زمٌله وإمكانٌة تطوٌره إن أمكن
 :ورقته وٌتم اوتفاق على طرٌقة ترمٌز ٌتم تثبٌتها على السبورة بالشكل التالً 

الثانً بعد , العدد األول هو بعد انتقال النقطة على المستقٌم األفقً ٌساراًال )نرمز الزوج المرتب بعددٌن بٌن قوسٌن 
 مثالًال  (1,6 = ) (انتقالها على المستقٌم العمودي لألعلى

  التً تؤكد على أن بمبدأ البنائية أو التكوينية و ٌجدر بالمعلم هنا األخذ  :تشكيل المفهوممرحلة :ادلرحلة السادسة 

بناء المفهوم ٌسبق تحلٌله وقد تم بناء المفهوم لدى الطفل من خالل األمثلة الحسٌة المباشرة التً تم عرضها فً 
بعد تثبٌت المراحل سابقة وفً هذه المرحلة ٌنتقل الطفل إلى تحلٌل المفهوم وتطبٌقه فً مواقف أكثر واقعٌة حٌث أنه 

 :معنى الزوج المرتب فً ذهن التالمذة ٌتم استخدامها فً تحدٌد مواقع األشٌاء على شبكة اإلحداثٌات ومن تطبٌقاتها
 .تحدٌد مواقع األشٌاء والمساحة التً تشغلها فً غرفة أو مبنى مثالًال بعد وضع شبكة إحداثٌات

 للدرس الخامس في وحدة استخدام الهندسة التخطيط (23)شفافية 

والتناظر  اإلزاحة والطً والدوران - 5تحلٌل محتوى الدرس 

 التقوٌم    التعلٌمٌة األهداف 5المحتوى التعلٌمً للدرس

تحرٌك شكل ما فً اتجاه واحد  : مفهوم اإلزاحة 
 طً شكل ما على نفسه:مفهوم الطً

برم شكل ما : مفهوم الدوران
التساوي فً المقاس والشكل : مفهوم التطابق

هو الخط الذي ٌمكن عنده أن : مفهوم خط التناظر 
 ٌنطبق شقا شكل ما انطباقاًال تاماًال على بعضهما

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم اإلزاحة 
 أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الطً

أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الدوران 
أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم التطابق 
 أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم التناظر

نوع اكتب أمام الشكل 
؟ الحركة المطبقة علٌه

ٌعطى الطفل مجموعة 
أشكال لكل منها حركة ما 

ٌجب على الطفل تحدٌد 
 نوع الحركة

 تقديم الدرس اخلامس

 والتناظر   والطً والدورانةاإلزاح:الدرس الخامس:موقع الدرس في سياق البرنامج
  : األهداف التعليمية

 أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم اإلزاحة- أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم اإلزاحة
 أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم الطً- أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الطً

 نأن ٌشرح التلمٌذ مفهوم الدورا- أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم الدوران
 أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم التطابق- أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم التطابق
- الطً-اإلزاحة)أن ٌقارن التلمٌذ بٌن مفاهٌم- أن ٌشرح التلمٌذ مفهوم التناظر-   أن ٌتعرف التلمٌذ مفهوم التناظر

 (التطابق- الدوران
 . حصتان:المدة المتوقعة  

 .أنشطة مختلفة عن شبكة اإلحداثٌات وكٌف نرسمها ونحدد مواقع النقاط علٌها:األنشطة السابقة التي ُيرتكز عليها 
 .معرفة كٌفٌة رسم شبكة اإلحداثٌات وتحدٌد النقاط علٌها:المكتسبات القبلية للتالمذة 

 .شبكة إحداثٌات تعلق فً الصف:ظروف تنفيذ الحصة 
 .شبكة مربعات ورقعة شطرنج ورق مقوى وأشكال هندسٌة: الوسائل التعليمية 

 .بعض التالمذة ٌحاولون اللعب بالوسائل المتوفرة بطرٌقة عشوائٌة: اإلجراءات المنتظرة من التالمذة 
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 السري ادلقرتح

 التً تؤكد على أن كل التجرٌدات بمبدأ الديناميكية ٌجدر بالمعلم األخذ فً الحصة األولى:  احلصة األوىل* 

– مرحلة اللعب الموجه – مرحلة اللعب الحر ) مراحل متعاقبة هً 3الرٌاضٌة أساسها خبرة حسٌة مباشرة تمر فً 

  (مرحلة المقارنة أو البحث عن الخصائص المشتركة 

 أن ٌمٌز الطفل بٌن مفهوم اإلزاحة والطً ٌمكنهنا : مرحلة اللعب الحر  : اللعب الحرمرحلة : ادلرحلة األول 

والدوران والتطابق والتناظر كما وٌبحث عن االختالفات من خالل وسائل تعلٌمٌة مختلفة حٌث ٌحضر المعلم شبكة 
باإلضافة إلى مربعات فٌها ٌمكن تركٌب أشكال هندسٌة مختلفة وٌتم تحرٌكها بشكل عشوائً ضمن شبكة المربعات 

 .رقعة شطرنج ٌمكن أن تتحرك أحجارها بطرق مختلفة على الرقعة

ع الوسائل على جمٌع التالمذة، ثم ٌستفسر المعلم عما ٌمكن صنعه بهذه األشٌاء : اإلجراء  .توزَّ
وٌترك المعلم الوقت , حٌث ٌقوم التالمذة ببحث فردي عما ٌمكن عمله، بحٌث ٌستعمل كل واحد إجراءاً خاصاً به

 .الضروري والكافً للتالمذة حتى ٌتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم والتعرف على ما لدٌهم 

هنا ٌكتشف التالمذة القواعد الخاصة  (تعلم لعب اللعبة بوجود قواعد  ): اللعب الموجه مرحلة : ادلرحلة الثانية 

فٌقوم التالمذة بالوقوف ضمن شبكة المربعات على شكل هندسً ما , أو ٌقوم المعلم بتقدٌم قواعد اللعبة باللعبة 
أو , والتحرك ضمن الشبكة خطوة لألمام مع بعض أو على شكل دائري أو ٌقلبون مواقع للجهة المقابلة أمام محور 

وهنا ٌمكن طرح بعض األسئلة كٌف ٌمكن إزاحة , ٌمكن أن تتم نفس الخطوات وتمثٌلها بحركة أحجار رقعة الشطرنج
شكل لألمام خطوة ؟  كٌف ٌمكن تدوٌر شكل على شبكة اإلحداثٌات؟ كٌف ٌمكن قلب شكل ما أمام محور ؟وما هً 

 ومتى ٌكون الشكلٌن متطابقٌن؟قواعد إزاحة الشكل أو تدوٌره أو قلبه أمام محور؟ 
ع على التالمذة الوسائل السابقة ، مرفقة بتعلٌمة محاولة السٌر لألمام خطوة لكل مجموعة أو : أووً  توزَّ

السٌر بمقدار ربع أو نصف دائرة بالنسبة لمجموعتٌن أو الوقوف بشكل متطابق أو متناظر بالنسبة لمحور من قبل 
وٌتأكد . مجموعتٌن أو تشكٌل شكلٌن متطابقٌن أو تطبٌق هذه الحركات على رقعة الشطرنج وشرح لقواعد كل لعبة

 . المعلم من فهمها، بإعادة صٌاغتها من قبل العدٌد من التالمذة وٌساعدهم فً تنفٌذها أو تطوٌرها
.   ٌترك المعلم التالمذة ٌباشرون العمل وفقاً لقواعد اللعبة أو ٌمكن أن ٌضعوا قواعد جدٌدة ٌتفقون علٌها:ثانٌا

ٌتجول المعلم بٌن الصفوف دون أن ٌتدخل إو لتشجٌع التالمذة، وٌالحظ عملهم، وٌحدد  )ٌقوم بتوجٌههم للعمل الصحٌح
وو  (، وٌحصً األخطاء المرتكبة(...طً تطابق دوران إزاحة خط التناظر )مختلف اإلجراءات مستعمالً مفاهٌم 

 .ٌنبغً للتلمٌذ حكماً الوصول إلى حل مثالً للمشكل، بل تمكٌن كل تلمٌذ من الوصول بإجرائه إلى نهاٌته

ٌرى العناصر المشتركة بٌن أشكال تحرٌك  (البحث عن الخصائص المشتركة ): المقارنةمرحلة  :ادلرحلة الثالثة 

شكل هندسً ؟ ٌحدد قواعد هذا التحرٌك ؟ ٌرى العناصر المشتركة بٌن قلب شكل أمام محور وتقسٌم شكل إلى نصفٌن 
 فٌطلب المعلم من كل التالمذة  مشاركته فً اإلجابة عن األسئلة السابقة من خالل المناقشة حٌث باالستعانة بمحور ؟

ٌنظم المعلم العرض والمناقشة، ٌطلب المعلم من كل تلمٌذ تقدٌم عرض للحركات التً قام بعملها وٌحرص فً البداٌة 
على استقدام التالمذة الذٌن لم ٌجدوا النتٌجة الصحٌحة إلى السبورة، وٌعرض نتائج عملهم، طالبا منهم شرح إجراءاتهم 

ٌجعل المعلم تالمذته ٌفكرون فً الطرق التً , والتحدث عن الصعوبات التً وجدوها لتحدٌد األخطاء و تصحٌحها 
ثم ٌصل المعلم بتالمذته إلى . استخدموها للقٌام بهذه الحركات، وما المفاهٌم التً ٌملكونها عن بعض هذه الحركات

 :اوتفاق على ما ٌلً
. ٌحتاج إلزاحة الشكل خطوة لألمام أو للوراء: إن تحرٌك شكل هندسً بطرٌقة اإلزاحة 
. ٌحتاج لتدوٌر الشكل بشكل نصف دائرة لألمام أو للوراء : إن تحرٌك شكل هندسً بطرٌقة الدوران
. ٌحتاج لقلب الشكل أمام محور : إن تحرٌك شكل هندسً بطرٌقة الطً  

.  فً شكل ٌمكن أن ٌقسمه إلى قسمٌن وٌماثل قلب شكل أمام محور: إن وضع خط التناظر 

 احلصة الثانية* 
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 أو ففً البداٌة ٌجب أن ٌكون لدٌنا شبكة مربعات, تحدٌد كم النشاطات المتماثلة  : التمثيلمرحلة  :ادلرحلة الرابعة 

 أشكال موجودة فً  لوحات مرسومة لحركة وأشكال هندسٌة  بداخلها وذلك مع االنتباه إلى وضع أمثلة إحداثٌات
 أشٌاء موجودة فً الغرفة والداللة علٌها حركةأو ...  مجسمات هندسٌة مصنوعة من الورق المقوىحركةتوضحها أو 
 (.  التفكير اإلدراكيلمراعاة  مبدأ )...بشكل واضح

 فً أوضاع حركتها أو  هندسٌة بأوضاع مختلفة أو حركتها نفسها حول محاور مختلفة  أشكالحركةووضع أمثلة عن 
وضعٌات مختلفة عمودٌة  العمل على أن تكون شبكة اإلحداثٌات فً وأرٌاضٌة مختلفة فً مستو أو فً الفراغ 

 ( التغير الرياضيلمراعاة مبدأ )...أفقٌة
ٌقوم المعلم بمساعدة التالمذة على تمثٌل ما قاموا به من حركات على شكل رسوم وطرٌقة تحرٌكها على شبكة  )

ما ٌقوم المعلم بمناقشة التالمذة بثم , مربعات على السبورة ، وٌطلب من التالمذة أن ٌعٌنوا حركات توافق لكل تمثٌل
:  وصوالًال إلى النتٌجة التالٌة (وماذا ٌمثل كل نشاط هٌعنً

. نسمً ذلك إزاحة  : (..أو للخلف)إذا تم تحرٌك شكل ما خطوة لألمام 
. نسمً ذلك الدوران  : إذا تم تدوٌر شكل ما بشكل دائري لألمام 

. نسمً ذلك طً  : إذا تم قلب شكل ما أمام محور
 الذي نستخدمه المحورفإن ذلك ٌماثل الطً وٌسمى : محور تناظر ل إلى قسمٌن متناظرٌن بالنسبةإذا تم تقسٌم شكل ما 

. خط التناظر

 حٌث ٌناقش المعلم التالمذة ٌمكن هنا ترمٌز ما تم اإلشارة إلٌه سابقاًال كالتالً: الترميزمرحلة  :ادلرحلة اخلامسة

بالرموز التً ٌمكن استعمالها لترمٌز المفاهٌم التً تم التوصل إلٌها فٌطلب المعلم من كل تلمٌذ رسم رموز للحركات 
ٌعٌد المعلم توزٌع األوراق المتضمنة إنتاج التالمذة بالتبادل وذلك , وتقدم األوراق للمعلم . التً تم التعرف علٌها 

ٌسترجع كل تلمٌذ . إلجراء تبادل آراء جماعً، بحٌث ٌبحث كل تلمٌذ فٌما قدمه زمٌله وإمكانٌة تطوٌره إن أمكن
 :ورقته وٌتم اوتفاق على مجموعة رموز وٌمكن تثبٌتها على السبورة بالشكل التالً 

 ←وٌدل علٌها حركة السهم  (الصورة الموجودة فً الكتاب )نرمز إزاحة شكل هندسً حسب حركته ب  
 ↺وٌدل علٌها حركة السهم  (الصورة الموجودة فً الكتاب ) نرمز دوران شكل هندسً حسب حركته ب  

 ⤺وٌدل علٌها حركة السهم  (الصورة الموجودة فً الكتاب )نرمز طً شكل هندسً حسب حركته ب  

  التً تؤكد على أن بمبدأ البنائية أو التكوينية و ٌجدر بالمعلم هنا األخذ :تشكيل المفهوممرحلة : ادلرحلة السادسة

بناء المفهوم ٌسبق تحلٌله وقد تم بناء المفهوم لدى الطفل من خالل األمثلة الحسٌة المباشرة التً تم عرضها فً 
المراحل سابقة وفً هذه المرحلة ٌنتقل الطفل إلى تحلٌل المفهوم وتطبٌقه فً مواقف أكثر واقعٌة حٌث أنه بعد تثبٌت 

 :معنى اإلشارات فً ذهن التالمذة ٌتم استخدامها فً تشكٌل تطبٌقات مختلفة مثل 
 أو تحرك فأر فً متاهة بحركات  أو ترتٌب أثاث بٌت أو أشٌاء أخرى على شبكة إحداثٌات تحرٌك أشكال هندسٌة

.  محددة
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علماً أن , ووضع اإلجابة المناسبة فً المكان المخصص لها على ورقة األسئلة , ٌرجى قراءة السؤال بعناٌة : عزٌزي التلمٌذ 
 . حاول عدم ترك أي سؤال دون إجابة , هو زمن كاف لإلجابة عن األسئلة  ( دقٌقة  40 )زمن االختبار هو 

 :........................................................اسم التلمٌذ :         معلومات التلمٌذ 
 :..............................................................الشعبة :......................................................المدرسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :السؤال األول

 : أكتب التسمٌة الصحٌحة لما ٌلً  -1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حول المستقٌم التالً إلى شعاع وارسمه  ثم إلى قطعة مستقٌمة وارسمها ؟ -2

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مستقٌمٌن متقاطعٌن ؟على  (  /) على مستقٌمٌن متوازٌٌن فً الشكل التالً وإشارة( × )ضع إشارة -3

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السؤال الثاني 
 :انسخ وأكمل الجدول التالً  -1

 (الزواٌا)عدد الرؤوس  عدد األضالع الشكل الهندسً

 4 4 مربع 

 3 3 مثلث

 4 4 مستطٌل

 :ٌمكن أن تكون الزواٌا بقٌاسات مختلفة  -2

 
 أمام زاوٌة أصغر من قائمة ضمن _ داخل زاوٌة أكبر من قائمة وإشارة + داخل زاوٌة قائمة وإشارة =ضع إشارة  -3

 األشكال التالٌة ؟

 

     زاوٌة أصغر من قائمة          زاوٌة قائمة    زاوٌة أكبر من قائمة 

 مستقٌم شعاع شعاع قطعة  مستقٌمة

 مستقٌمان متقاطعان مستقٌمان متوازٌان مستقٌمان متقاطعان
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 :صل بٌن كل  مجسم هندسً و                                 الشكل الهندسً الذي ٌمكن أن ٌمثل أحد وجوهه  -4

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :حدد بقلم الرصاص الشكل أو المجسم الهندسً الذي تراه فً األشٌاء التالٌة  -5

 
 : لسؤال الثالث ا

 ثم جد مساحة كل من هذه األشكال بالوحدات المربعة ضمن شبكة كل من هذه األشكال بالوحدات جد محٌط  -1
 :المربعات التالٌة

 
  وحدة18 وحدة               10 وحدة                         14 وحدة                     10        

  وحدة مربعة 8 وحدة مربعة          5 وحدة مربعة                9 وحدة مربعة              6        

 ما مساحة المستطٌل الذي رسمته؟   ؟ على شبكة المربعات التالٌة  وحدات10ارسم مستطٌالً محٌطه مؤلف من  -2

 
  وحدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :السؤال الرابع 
 :ياستخدم شبكة اإلحداثٌات التالٌة وأكتب الزوج المرتب لكل مما ٌل -1

      محطة الباص–    المركز الطبً –   مركز الهاتف –    الطائرات الحربٌة – محطة الصوارٌخ 
 (2,10 (               )2,7 (                    )1,4 (               )1,2 (                )2,1 ) 

 : ثم حدد إحداثٌات كل من
       الطائرات المدنٌة  ؟–      مركز المعلومات –     الحدٌقة – محطة الصٌانة 

(   2,5 (                )1,8 (          )1,1 (                    )2,3 ) 

 

 
 :السؤال الخامس 

 :إن إحدى الطرق لمعرفة فٌما إذا تم تحرٌك شكل ما هً معرفة إن الشكلٌن متطابقٌن  -1

 
 فإذا قصصت أحدهما ال ن يمتطابقغٌر الحظ الشكلٌن إنهما الحظ الشكلٌن إنهما متطابقان إذ أن لهما                             

 .ٌنطبق تماماً على اآلخر .                                             القٌاس نفسه والشكل نفسه 
 

 متطابقٌن أو غٌر متطابقٌن ؟: حدد وضع الشكلٌن 
 

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إزاحة أو طً أو دوران ؟: أكتب نوع الحركة  -  2

 

 ــــ طً ـــــ                     ــــــــــــــ دوران ـــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــ     إزاحة ــــــــــ

 ــــــــ متطابقٌن ــــــــــــــــــ       ــــــــ غٌر متطابقٌن ــــــــــــــــــ               ــــــــــ غٌر متطابقٌن    ــــــــ

   11           10      9         8         7         6        5         4         3         2         1            0 

3 

2 

1 



 ( دقيقة45): زمن االختبارنسخة الطالب                 اختبار التحصيل الدراسي بعد التحكيم              (6)الممحق 

161 
 

 :......................اسم التلمٌذ   . اإلجابة المناسبة وطرٌقة وصولك للحلوضعو, ٌرجى قراءة السؤال بعناٌة: عزٌزي التلمٌذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اذكر التسمٌة الصحٌحة لما ٌلً ؟                                                                -1
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 حول المستقٌم التالً إلى شعاع ثم إلى قطعة مستقٌمة ؟                                  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مستقٌمٌن متقاطعٌن ؟ على  (  /) على مستقٌمٌن متوازٌٌن فً الشكل التالً وإشارة( //)ضع إشارة -3

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتحدٌد عدد الرؤوس واألضالع لألشكال التالٌة ؟                    :انسخ وأكمل الجدول التالً  -4
 (الزواٌا)عدد الرؤوس  عدد األضالع الشكل الهندسً

   مربع 

   مثلث

   مستطٌل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ٌمكن أن تكون الزواٌا بقٌاسات مختلفة  -5

 
 ضمن أمام زاوٌة أصغر من قائمة _ داخل زاوٌة أكبر من قائمة وإشارة + داخل زاوٌة قائمة وإشارة =ضع إشارة 

                                                                                             األشكال التالٌة ؟

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     زاوٌة أصغر من قائمة          زاوٌة قائمة    زاوٌة أكبر من قائمة 

ــــــــــــــــــــــ

 ــ

ــــــــــــــــــــــ

 ــ

ــــــــــــــــــــــ

 ــ

ــــــــــــــــــــــ

 ــ

ــــــــــــــــــــــ

 ــ
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  بٌن كل  مجسم هندسً و                     الشكل الهندسً الذي ٌمكن أن ٌمثل أحد وجوهه ؟طابق  -6

 
 حدد بقلم الرصاص الشكل أو المجسم الهندسً الذي تراه فً األشٌاء التالٌة ؟ -7

 

 
ثم جد مساحة كل من هذه األشكال بالوحدات المربعة ضمن شبكة المربعات كل من هذه األشكال بالوحدات جد محٌط  -8

 التالٌة؟

 
                         ـــــــــــــــــــــــ                    ــــــــــــــــــــ        
                                                                                ؟ على شبكة المربعات التالٌة  وحدات10ارسم مستطٌالً محٌطه مؤلف من  -9
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  المركز الطبً ؟– مركز الهاتف–محطة  الطائرات : ياستخدم شبكة اإلحداثٌات وأكتب الزوج المرتب لكل مما ٌل -10
 

    الحدٌقة ؟ –محطة صٌانة السٌارات :       ثم حدد إحداثٌات كل من
                                                                        

 
 :إن إحدى الطرق لمعرفة فٌما إذا تم تحرٌك شكل ما هً معرفة إن الشكلٌن متطابقٌن  -11

 
 إن هذٌن الشكلٌن متطابقان إذ أن لهما                                إن هذٌن الشكلٌن غٌر متطابقٌن فإذا قصصت أحدهما ال 

 .ٌنطبق تماماً على اآلخر .                                             القٌاس نفسه والشكل نفسه 
 إزاحة أو طً أو دوران ؟                                                      : مٌز نوع الحركة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هما متطابقٌن أم غٌر متطابقٌن ؟                                         : مٌز  وضع الشكلٌن  -  12

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   11           10      9         8         7         6        5         4         3         2         1            0 

3 

2 

1 
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 :..........................................اسم التلمٌذ  .    اإلجابة المناسبة وطرٌقة وصولك للحلوضعو, ٌرجى قراءة السؤال بعناٌة: عزٌزي التلمٌذ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (مستوى التذكر  )درجة                                                              (1)اذكر التسمٌة الصحٌحة لما ٌلً؟  لكل إجابة  -1

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2)حول المستقٌم التالً إلى شعاع ثم إلى قطعة مستقٌمة ؟   لكل إجابة  -2
1

2
 (مستوى التطبيق  )درجة                                 (

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2)مستقٌمٌن متقاطعٌن؟ ٌعطً إجابتٌن لكل إجابةعلى  (/)على مستقٌمٌن متوازٌٌن فً الشكل وإشارة(//)ضع إشارة -3
1

2
مستوى )درجة (

 (تذكر

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 (مستوى الفهم  )درجة                     (1)بتحدٌد عدد الرؤؤس واألضالع فً األشكال التالٌة ؟ لكل إجابة : أكمل الجدول التالً  -4

 (الزواٌا)عدد الرؤوس  عدد األضالع الشكل الهندسً

 4 4 مربع 

 3 3 مثلث
 4 4 مستطٌل

 
 :ٌمكن أن تكون الزواٌا بقٌاسات مختلفة  -5

 
  أمام زاوٌة أصغر من قائمة ضمن األشكال التالٌة؟_ داخل زاوٌة أكبر من قائمة وإشارة + داخل زاوٌة قائمة وإشارة =ضع إشارة 

   (مستوى التذكر)درجة   (1)ٌحدد خمس زواٌا لكل إجابة 

 

     زاوٌة أصغر من قائمة          زاوٌة قائمة    زاوٌة أكبر من قائمة 

 ـــــ مستقٌم ــــ ــــــ شعاع ــــ ــ قطعة مستقٌمة ـــ

 مستقٌمان متوازٌان مستقٌمان متقاطعان
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

صل بٌن كل  مجسم هندسً و                       الشكل الهندسً الذي ٌمكن أن ٌمثل أحد وجوهه؟ ٌحدد خمس أسهم وصل لكل إجابة  -6
 (مستوى الفهم)درجة   (1)

 
 (مستوى تذكر)درجة (1)حدد بقلم الرصاص الشكل أو المجسم الهندسً الذي تراه فً األشٌاء التالٌة ؟ ٌحدد خمس إجابات لكل إجابة  -7

 

مستوى ) ثم جد مساحة كل من هذه األشكال بالوحدات المربعة ضمن شبكة المربعات التالٌة؟كل من هذه األشكال بالوحداتجد محٌط  -8

.1)لكل إجابة   (التطبيق
1

4
 درجة    (

 

  وحدة                    14 وحدة                             10    

  وحدة مربعة   9 وحدة مربعة                      6  

              
 (مستوى التطبيق)درجة   (5) لإلجابة؟ على شبكة المربعات التالٌة  وحدات10ارسم مستطٌالً محٌطه مؤلف من  -9
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 ( مستوى التطبيق)درجة  (1)لكل إجابة  :ياستخدم شبكة اإلحداثٌات التالٌة وأكتب الزوج المرتب لكل مما ٌل -10

     المركز الطبً ؟–   مركز الهاتف – محطة  الطائرات  
 (2,7 (                     )1,4 (               )1,2                ) 

 :          ثم حدد إحداثٌات كل من
      الحدٌقة ؟                                                                       – محطة صٌانة السٌارات 

(   2,5 (                          )1,8          ) 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :إن إحدى الطرق لمعرفة فٌما إذا تم تحرٌك شكل ما هً معرفة إن الشكلٌن متطابقٌن  -11

 

 إن هذٌن الشكلٌن متطابقان إذ أن لهما                               إن هذٌن الشكلٌن غٌر متطابقٌن فإذا قصصت أحدهما ال 

 .ٌنطبق تماماً على اآلخر .                                             القٌاس نفسه والشكل نفسه 

.1)إزاحة أو طً أو دوران ؟ لكل إجابة : مٌز نوع الحركة 
1

2
 (مستوى الفهم )درجة                                                  (

 

.1)هما متطابقان أم غٌر متطابقٌن ؟ لكل إجابة : مٌز  وضع الشكلٌن  -  12
1

2
 (مستوى الفهم )درجة                                (

 

 ــــــــ متطابقٌن ــــــــــــــــــ       ــــــــ غٌر متطابقٌن ــــــــــــــــــ               ــــــــــ غٌر متطابقٌن    ــــــــ

 ــــ طً ـــــ                     ــــــــــــــ دوران ـــــــــــــــ                 ـــــــــــــــــــــــ     إزاحة ــــــــــ

   11           10      9         8         7         6        5         4         3         2         1            0 

3 

2 

1 
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ٌرجى قراءة السؤال , ٌهدف هذا االختبار إلى قٌاس مستوى التفكٌر الرٌاضً لدى تالمذة الصف الثالث األساسً : عزٌزي التلمٌذ  
 .ووضع اإلجابة المناسبة فً المكان المخصص لها على ورقة األسئلة , بعناٌة 

 :......................................................اسم التلمٌذ :معلومات التلمٌذ 
 :..............................................................الشعبة :............................................................المدرسة 

 ما الشكل الناقص فً السالسل التالٌة ؟

  ,, 
.×                                                                        . . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              
                   .                         .                         .×                     .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                                              .                  .          .       .× 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
               .                .                   ..× 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نجوم هو 5إن مجموع أطوال أضالع المربع       الذي طول ضلعه 
  نجوم 5 × 4=  نجوم 5+  نجوم 5+  نجوم 5+  نجوم 5       

 : نجوم هو 3إن مجموع أطوال أضالع المربع       الذي طول ضلعه 
  نجوم 3 × 4=  نجوم 3+  نجوم 3+  نجوم 3+  نجوم 3       

 : نجوم هو 6إن مجموع أطوال أضالع المربع       الذي طول ضلعه 
  نجوم 6 × 4=  نجوم 6+  نجوم 6+  نجوم 6+  نجوم 6       

 ...... طول الضلع ×4 = ....مجموع أطوال أضالع أي مربع :      إذاًا 

         .4 +                طول الضلع .4×     طول الضلع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضع خطاًا ٌشٌر إلى طرٌق الرحلة ذهاباًا من . ٌذهب المعلم فً رحلة مع األطفال إلى حقول األزهار وهً على شكل مثلثات 

 المدرسة ثم عودة إلٌها دون أن ٌمروا فً نفس الطرٌق مرتٌن ودون أن تتقاطع الخطوط ؟
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قام سامر بقص لوحة كرتونٌة على شكل مثلث وصنع منها  مربعاًا وشبه منحرف ومثلثاًا جدٌداًا ما األشكال األخرى التً ٌمكن 
 صنعها منه؟ ضع إشارة أمام الخٌار الصحٌح؟

 
 

                                                                                                                                                        .           .×                                             . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طفل.....4..... ؟ هناك الموز والحلٌب معاًا حدد عدد األطفال الذٌن ٌحبون ,  مجموعات من األطفال 3إذا كان الرسم التالً ٌمثل 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أي األشكال التالٌة ٌمكن أن تشكل مكعباًا عند تجمٌعه؟

 
          .                               ×         .                                  .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  دوائر فقط إذا تم تحرٌكها ٌصبح رأس الهرم لألعلى؟3حدد 

 ضع سهماًا بجانب الدائرة بحٌث ٌدل على اتجاه الحركة ؟
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٌوجد تسع أعواد كبرٌت أعد ترتٌبها لتحصل على أربعة مثلثات متطابقة بدالًا من ثالثة بتحرٌك ثالثة أعواد منها فقط؟ ضع سهماًا 
 ٌشٌر إلى اتجاه الحركة ؟

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

1× 4× 3 2 

5 

8 

6 

9 

7 

10

× 
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 1+7؟       (هناك حل واحد صحٌح )حدد الجانبٌن المتطابقٌن 

 
 هل تتسع غرفتك لما هو موجود من أغراض فً غرفة أختك الكبٌرة ؟ نعم

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ (مربع أو مستطٌل )دل على القطع الناقصة فً كل شكل إلكماله إلى شكل رباعً 

 
 
 

  : لٌرة أي 54إذا حصلت على             ٌحوي نقوداًا وحصلت على          ٌحوي نقوداًا وعلمت أن مجموع ما فٌهما من نقود هو 
 ؟=  لٌرات 10+             +     فما هو ناتج                     54=  + 

 
 
 
. 44                          .54                              .64 ×      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرٌر 

 خزانة

 

 خزانة سرٌر 

 

سرٌر 1فٌها : الغرفة الكبٌرة 

  أصٌص نبات  2+ كرس3ً+خزانة1+

 فارغة:الغرفة الصغٌرة 

  تخٌل الغرفة وهً مملوءة

× 

2 

3 

4 

5 

6 

× 

8 
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  رتب األشكال التالٌة حسب عدد القطع الموجودة فٌها من األصغر إلى األكبر ؟  

        
                   .2                       .1                             .3   

بأكثر من (مع مالحظة  أن كل أصبع من المكعبات المتراصة ٌمثل عشرة مكعبات ) 15ضع دائرة حول المكعبات التً تمثل العدد  

 طرٌقه؟

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

     
 ؟(مع مالحظة  أن كل أصبع من المكعبات المتراصة ٌمثل عشرة مكعبات ) 23ضع دائرة حول المكعبات التً تمثل العدد 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أي الوعائٌن التالٌٌن ٌحتوي على كمٌة أكبر من الماء ؟

 
                .                                                                    .× 

 علبة.... 4.......كم عدد علب الحلوى التً ٌمكن أن ٌتسع لها الصندوق ؟  هناك 
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الجزء 

 المتبقً

 )كان لدٌك كمٌة من الحلوى ٌمكن تمثٌلها بالشكل المجاور أكلت نصفها
1

2
) فً الصباح ثم أكلت ثلثٌها  ( 

2

3
ظهراًا فما مقدار الجزء  ( 

المتبقً من كمٌة الحلوى كلها  فً المساء؟  
1

6
  هو الجزء الباقً 

                                                        فترة الصباح 
   
 
 
 

                                                      فترة الظهر    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل المربع السحري التالً باألشكال 

                                                                        بحٌث ٌحتوي كل سطر وكل عمود على األشكال الثالثة ؟ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 داخل الشكل المقابل لكل منها فً ×فً الرسم التالً لدٌنا عدد من األشكال الهندسٌة ضمن صندوق حتى تحصٌها ضع عالمة 
  من كل عمود ؟×العمود المناسب فً الرسم البٌانً كما فً مثال الشكل          ثم ارسم خط بٌانً ٌصل بٌن آخر 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أكمل معنى الرسم باإلشارة إلى الصورة المناسبة ؟

                      
   .     .×            ..                                   .×       .     .   . 

                                          
  .     ×    .           ..                                  .×          .      . .

                             
  .         .            ..                                 ×         ..×            .      .

 ؟ما هو الشكل السادس فً السلسلة التالٌة 
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                                   .                         .                                        ..× 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أي المناطق المظللة التالٌة تمثل 
1

2
 ؟ الشكل المعطى 

 
                           .                                                .×                                                                         .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أي المناطق المظللة التالٌة تمثل 
1

3
 ؟ الشكل المعطى 

 
                                                         . .×                                                    .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :كم كعكة ٌمكن أن نصنع مما هو متوفر لدٌنا ؟ إذا علمت أن, لدٌنا بعض المواد الغذائٌة التً تساعدنا فً صنع كعكة الفواكه 

 .نوع من الفاكهة  كل  قطع من 3+ كٌس من الطحٌن 1+  قطعة من الزبدة  1+  كوب حلٌب 1تحتاج إلى =     كل كعكة 

 
 .كعكة .........2........ٌمكن صنع 

 ؟  (أ)فً الكومة  (ب)كم مرة ٌمكن أن تجد الكومة  (ب)وكومة مكعبات  (أ)لدٌك كومة مكعبات 
  (أ)الكومة 

  (ب)الكومة 
 (ب)من الكومة ...10.....ٌمكن إٌجاد 
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 :..................................................اسم التلمٌذ .                                  اإلجابة المناسبة وطرٌقة وصولك للحلوضعو, ٌرجى قراءة السؤال بعناٌة: عزٌزي التلمٌذ

 أكمل الشكل الناقص فً السالسل التالٌة ؟-م1

  ,, 

                  .                           . . 

 , م ـ ٌذهب المعلم فً رحلة مع األطفال إلى حقول األزهار وهً على شكل مثلثات2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 ضع  خطاً ٌشٌر إلى طرٌق الرحلة ذهاباً من المدرسة وعودة إلٌها دون -                                                                                              م1

                                                                                                 أن ٌمروا فً نفس الطرٌق مرتٌن ودون أن تتقاطع الخطوط ؟

   
        .                               .                  . .

  الخٌار الصحٌح؟دل علىقام سامر بقص لوحة على شكل مثلث وصنع منها مربعاً وشبه منحرف ومثلثاً جدٌداً ما األشكال األخرى التً ٌمكن صنعها منه؟ - م2

                       
                                                                                                                                        .             .                     . 

 أي األشكال التالٌة ٌمكن أن تشكل مكعباً عند تجمٌعه؟- م3

 
          .                                                  .                                              .

 ؟(هناك حل واحد صحٌح)ٌتطابق نصفً دائرتٌن متجاورتٌن من الشكل األول مع نصفً دائرتٌن متجاورتٌن من الشكل الثانً دل علٌهما ؟ - م3

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 هل تتسع غرفتك لألغراض الموجودة  فً غرفة أختك الكبٌرة ؟ كٌف ٌتم ذلك وضحه برسم تقرٌبً ؟- م4

 
 رتب األشكال التالٌة حسب عدد القطع الموجودة فٌها من األصغر إلى األكبر؟                                                                  -  م5دل على القطع الناقصة فً الشكل إلكماله إلى شكل رباعً            - م4

                          
  كمٌة أكبر من الماء ؟ علىدل على الوعاء الذي ٌحتوي-  م6 ؟                                  15ضع دائرة حول المكعبات التً تمثل العدد - م5

                          

 

 أكمل المربع السحري التالً باألشكال - م7كم عدد علب الحلوى التً ٌمكن أن ٌتسع لها                                   - م6

 علبة                                                 بحٌث ٌحتوي كل سطر وكل عمود على األشكال الثالثة ؟............... الصندوق ؟  هناك 

                                           
 

 

   أي المناطق المظللة التالٌة تمثل -  م8                                    ؟ما هو الشكل السادس فً السلسلة التالٌة - م8   
1

2
 ؟ الشكل المعطى 

   
                                  .                               .                           .

 

                .           .                     .. 

 

 

          .                             .               .

 

 سرٌر 

 خزانة

 

سرٌر 1فٌها : الغرفة الكبٌرة 

 كرسً 2+  خزانة 1+ 

 طاولة1+

: الغرفة الصغٌرة 

 فارغة

 

      .                          .
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 داخل الشكل المقابل لكل منها فً العمود المناسب فً الرسم ×فً الرسم التالً لدٌنا عدد من األشكال الهندسٌة ضمن صندوق حتى تحصٌها ضع عالمة - م7

  من كل عمود ؟×البٌانً كما فً مثال الشكل          ثم ارسم خط بٌانً ٌصل بٌن آخر 

                 

 (ب)من الكومة ...........؟ ٌمكن إٌجاد  (أ)فً الكومة  (ب)كم مرة ٌمكن أن تجد الكومة  (ب)وكومة مكعبات  (أ)لدٌك كومة مكعبات - م9

 (ب)    الكومة (أ)الكومة 

 كم كعكة ٌمكن أن نصنع مما هو متوفر لدٌنا ؟, لدٌنا بعض المواد الغذائٌة التً تساعدنا فً صنع كعكة الفواكه - م9

 .نوع من الفاكهة  كل  قطع من 3+ كٌس من الطحٌن 1+  قالب من الزبدة  1+  كوب حلٌب 1تحتاج إلى = كل كعكة :    إذا علمت أن

 
 :ما هو متوفر لدٌنا 

 

 .كعكة ......................ٌمكن صنع 

= + + + + + 
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 :..................................................اسم التلمٌذ .                                  اإلجابة المناسبة وطرٌقة وصولك للحلوضعو, ٌرجى قراءة السؤال بعناٌة: عزٌزي التلمٌذ

 أكمل الشكل الناقص فً السالسل التالٌة ؟-م1

  ,, 

                  . .×                           . 

 , م ـ ٌذهب المعلم فً رحلة مع األطفال إلى حقول األزهار وهً على شكل مثلثات2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

 ضع  خطاً ٌشٌر إلى طرٌق الرحلة ذهاباً من المدرسة وعودة إلٌها دون -                                                                                              م1

                                                                                                 أن ٌمروا فً نفس الطرٌق مرتٌن ودون أن تتقاطع الخطوط ؟

   
        .                               .                  ..× 

  الخٌار الصحٌح؟دل علىقام سامر بقص لوحة على شكل مثلث وصنع منها مربعاً وشبه منحرف ومثلثاً جدٌداً ما األشكال األخرى التً ٌمكن صنعها منه؟ - م2

                       
                                                                                                                                        . .×                                 . 

 أي األشكال التالٌة ٌمكن أن تشكل مكعباً عند تجمٌعه؟- م3

 
          .                                  ×                .                                              .

 ؟(هناك حل واحد صحٌح)ٌتطابق نصفً دائرتٌن متجاورتٌن من الشكل األول مع نصفً دائرتٌن متجاورتٌن من الشكل الثانً دل علٌهما ؟ - م3

 

 

× 

 

2 

3 

4 

5 

6 

× 

 

8 



 ( دقيقة45: )مفتاح التصحيح لمقياس التفكير الرياضي                                             زمن االختبار (10)       الممحق 

177 
 

 

 هل تتسع غرفتك لألغراض الموجودة  فً غرفة أختك الكبٌرة ؟ كٌف ٌتم ذلك وضحه برسم تقرٌبً ؟- م4

 
 رتب األشكال التالٌة حسب عدد القطع الموجودة فٌها من األصغر إلى األكبر؟                                                                  -  م5دل على القطع الناقصة فً الشكل إلكماله إلى شكل رباعً            - م4

                          
  كمٌة أكبر من الماء ؟ علىدل على الوعاء الذي ٌحتوي-  م6 ؟                                  15ضع دائرة حول المكعبات التً تمثل العدد - م5

                          

 

 أكمل المربع السحري التالً باألشكال - م7كم عدد علب الحلوى التً ٌمكن أن ٌتسع لها                                   - م6

 علبة                                                 بحٌث ٌحتوي كل سطر وكل عمود على األشكال الثالثة ؟........ 4.......الصندوق ؟  هناك 

                                           
 

 

   أي المناطق المظللة التالٌة تمثل -  م8                                    ؟ما هو الشكل السادس فً السلسلة التالٌة - م8   
1

2
 ؟ الشكل المعطى 

   
                                  .  .×                                                        .

 

                .           .                     ..× 

 

 

          .2                 .1                          .3    

 

 سرٌر 

 خزانة

 

سرٌر 1فٌها : الغرفة الكبٌرة 

 كرسً 2+  خزانة 1+ 

 طاولة1+

: الغرفة الصغٌرة 

تتسع ألغراض 

 الكبٌرة

 

 خزانة

 سرٌر 

 

      .                         .× 
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 داخل الشكل المقابل لكل منها فً العمود المناسب فً الرسم ×فً الرسم التالً لدٌنا عدد من األشكال الهندسٌة ضمن صندوق حتى تحصٌها ضع عالمة - م7

  من كل عمود ؟×البٌانً كما فً مثال الشكل          ثم ارسم خط بٌانً ٌصل بٌن آخر 

                 

 (ب)من الكومة .....5......؟ ٌمكن إٌجاد  (أ)فً الكومة  (ب)كم مرة ٌمكن أن تجد الكومة  (ب)وكومة مكعبات  (أ)لدٌك كومة مكعبات - م9

 (ب)    الكومة (أ)الكومة 

 كم كعكة ٌمكن أن نصنع مما هو متوفر لدٌنا ؟, لدٌنا بعض المواد الغذائٌة التً تساعدنا فً صنع كعكة الفواكه - م9

 .نوع من الفاكهة  كل  قطع من 3+ كٌس من الطحٌن 1+  قالب من الزبدة  1+  كوب حلٌب 1تحتاج إلى = كل كعكة :    إذا علمت أن

 
 :ما هو متوفر لدٌنا 

 

 .كعكة ..............1........ٌمكن صنع 

 
 :تعلٌمات

 .المقٌاس الخماسً التالً ٌستعمل لألسئلة وٌعكس الدرجة التً اكتسبها الطفل أو التً اختٌرت لتظهر المهارات الموجهة والمعرفة والسلوك المستهدفة

 .حتى اآلن لم ٌعرض الطفل مهارة أو معرفة أو سلوك " لٌس بعد= "1

 . ٌبدأ الطفل بعرض المهارة أو المعرفة أو السلوك لكنه ٌعمل ذلك بشكل متضارب جداً " بداٌة= "2

 .ٌعرض الطفل المهارة أو المعرفة أو السلوك مع بعض االنتظام لكنه ٌتفاوت فً مستوى القدرة " ٌتطور= "3

 .ٌعرض الطفل المستوى المتوسط من المهارة أو المعرفة أو السلوك مع زٌادة فً االنتظام والقدرة المتوسطة  لكنه لٌس ماهر بالكامل " متوسط = " 4

 .ٌعرض الطفل بشكل ماهر المهارة أو المعرفة أو السلوك بشكل مؤهل وبثبات " ماهر= " 5

 دائرة واحدة لكل بند مما سبق

= + + + + + 
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ترجمة مقياس التفكير الرياضي إلى المغة العربية  
المقياس الخماسي التالي يستعمل لألسئمة ويعكس الدرجة التي :  المقياس األكاديمي لمصف الثالث–التفكير الرياضي  

. اكتسبها الطفل أو التي اختيرت لتظهر المهارات الموجهة والمعرفة والسموك المستهدفة
. حتى اآلن لم يعرض الطفل مهارة أو معرفة أو سموك " ليس بعد= "1 
.  يبدأ الطفل بعرض المهارة أو المعرفة أو السموك لكنه يعمل ذلك بشكل متضارب جدًا " بداية= "2 
. يعرض الطفل المهارة أو المعرفة أو السموك مع بعض االنتظام لكنه يتفاوت في مستوى القدرة " يتطور= "3 
يعرض الطفل المستوى المتوسط من المهارة أو المعرفة أو السموك مع زيادة في االنتظام والقدرة المتوسطة  " متوسط = " 4 

. لكنه ليس ماهر بالكامل 
. يعرض الطفل بشكل ماهر المهارة أو المعرفة أو السموك بشكل مؤهل وبثبات " ماهر= " 5 
دائرة واحدة لكل بند مما سبق   
. ال ينطبق عميه, "ماهر" ,"متوسط" ,"يتطور","بداية","ليس بعد: "الطفل  
-.3+.1-.3+))يوسع نمط متناوب من الجمع والطرح: عمى سبيل المثال –ويوسع األنماط  (يولد, يضع )يخمق- 1 

1.+3…or +5.-3.+5.-3….أو يخمق مركب النمط البصري  (aabc .)
 4 وبعد ذلك يطرح 100 عمى سبيل المثال يضيف –يستعمل االستراتيجيات المتنوعة في حل مسائل الرياضيات - 2 

أو يكتب الخوارزميات أو المعادالت الالزمة لحل مشكمة بكممة أو   , 467+96عندما يحل مشكمة الرياضيات العقمية 
.  خطوات األوامر بشكل متسمسل في خطوات متعددة 

 عمى سبيل المثال تعرف أن المستطيالت متكونة من مثمثين –يتعرف خواص األشكال والعالقات فيما بينها (يميز)- 3 
.  قائمين أو إظهار تطابق بنسخ الشكل والحجم الحقيقي لممخمس عمى لوحة السطوح

 عمى سبيل المثال القياس باستخدام المسطرة حتى ربع إنش أو قياس السوائل إلى أقرب –يستعمل أدوات القياس بدقة - 4 
.  ميميميتر

, 19, 321 عمى سبيل المثال ترتيب األعداد  بشكل دقيق –يظهر فهمًا لقيمة المكان بالنسبة لألعداد الصحيحة - 5 
 من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة أو إعادة ترتيب المجموعات بشكل دقيق عند عمميات 20, 101, 9, 900, 14, 999

.  الجمع والطرح
 مواد مختمفة 8 عمى سبيل المثال يتم تخمين كمفة قائمة من –يضع تقديرات منطقية مقبولة لمكميات ويضبط األجوبة- 6 

.  وتقارن بالتكمفة الفعمية  أو إجراء تخمينات محيط لوحة إعالنات ثم مقارنتها بمعيار
 عمى سبيل المثال مخططات وقت تبدل –يستطمع ويجمع وينظم البيانات ثم يضعها عمى شكل رسوم بيانية بسيطة - 7 

درجة الحرارة أو يجعل الرسم البياني كخط لمقارنة حالة السكان في المدن المختمفة أو ترجمة الكتابة بالصور التي فيها كل 
.   أشخاص5رمز يمثل 

 لمجموعة 1/4  أو  1/4+1/4 الحموى يساوي 1/2 عمى سبيل المثال يظهر أن –ينمذج و يقرأ ويكتب ويقارن الكسور - 8 
 .  3  هي 12من 

.  228/6 أو  348/4 عمى سبيل المثال – أرقام عمى عدد مكون من رقم واحد تحت العشرة3يقسم عدد مكون من- 9 
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 مقياس التفكير الرياضي  باللغة اإلنكليزية
MATHEMATICS THINKING - ACADEMIC RATING SCALE    THIRD GRADE 
The following five-point scale is used for each of the questions. It reflects the degree to 

which a child has acquired and/or chooses to demonstrate the targeted skills, 

knowledge, and behaviors. 

1 = “Not yet” Child has not yet demonstrated skill, knowledge, or behavior. 

2 = “Beginning” Child is just beginning to demonstrate skill, knowledge, or 

behavior but does so very inconsistently. 

3 = “In progress” Child demonstrates skill, knowledge, or behavior with some 

regularity but varies in level of competence. 

4 = “Intermediate” Child demonstrates skill, knowledge, or behavior with 

increasing regularity and average competence but is not completely 

proficient. 

5 = “Proficient” Child demonstrates skill, knowledge, or behavior competently 

and consistently. 

CIRCLE ONE FOR EACH ITEM    

THIS CHILD … Not Yet Beginning, In Progress, Intermediate, Proficient, Not Applicable 

1. Creates and extends patterns – for example, extends an alternating pattern involving 

addition and subtraction (+3, -1, +3, -1, +3… or +5, -3, +5, -3, …) or creates a complex 

visual pattern (aabc). 

1 2 3 4 5 N/A 

2. Uses a variety of strategies to solve math problems – for example, adds 100 and then 

subtracts 4 when doing the mental math problem 467+96, or writes the algorithms or 

equations needed to solve a word problem, or orders steps sequentially in a multi-step 

problem. 

1 2 3 4 5 N/A 

3. Recognizes properties of shapes and relationships among shapes – for example, 

recognizes that rectangles are composed of two right triangles, or demonstrates 

congruence by copying the exact size and shape of a pentagon onto a geoboard. 

1 2 3 4 5 N/A 

4. Uses measuring tools accurately – for example, measures with rulers to the quarterinch, 

or measures liquids to the nearest milliliter. 

1 2 3 4 5 N/A 

5. Shows understanding of place value with whole numbers – for example, correctly 

orders the numbers 19,321, 14,999, 9,900, and 20,101 from least to greatest, or correctly 

regroups when adding and subtracting. 

1 2 3 4 5 N/A 

6. Makes reasonable estimates of quantities and checks answers – for example, 

estimates the cost of a list of 8 different items and compares to actual cost, or estimates 

the perimeter of a bulletin board and then checks with a yardstick. 

1 2 3 4 5 N/A 

7. Surveys, collects, and organizes data into simple graphs – for example, charts 

temperature changes over time, or makes a bar or line graph comparing the population 

in different cities of their state, or interprets a pictograph in which each symbol 

represents 5 people. 

1 2 3 4 5 N/A 

8. Models, reads, writes, and compares fractions – for example, shows that 1/2 of the 

candy bar is 1/4 + 1/4, or shows that ¼ of a set of 12 is 3. 

1 2 3 4 5 N/A 

9. Divides a 3 digit number by a 1 digit number – for example, 348÷4 or 228÷6. 

1 2 3 4 5 N/A 
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 / التعلٌم األساسً/ الحلقة األولى / الصف الثالث  رٌاضٌاتمقرر /مستخلصات المفاهٌم والتعارٌف والمهارات الواردة من دروس وحدة استخدام الهندسة(56)جدول 

 المهارات التعارٌف   المفاهٌم

 التعرف على مفهوم المستقٌم ورسمه  هو مسار مستقٌم غٌر محدود الطرفٌن : المستقٌم  المستقٌم

 التعرف على مفهوم الشعاع ورسمه هو جزء من مستقٌم أحد طرفٌه غٌر محدود : الشعاع الشعاع

 التعرف على مفهوم القطعة المستقٌمة ورسمها قطعة من مستقٌم محدود الطرفٌن : القطعة المستقٌمة  القطعة المستقٌمة

 – المستطٌل –المربع : التعرف على مفهوم الشكل الهندسً وبعض خصائصه ورسمه أمثلة  هو شكل ٌتألف من مجموعة أضالع وزواٌا : الشكل الهندسً  الشكل الهندسً

 المخروط- الهرم–االسطوانة-المكعب- الموشور القائم-  الدائرة –المثلث 

 التعرف على مفهوم الضلع  قطعة مستقٌمة تشكل أحد أجزاء الشكل الهندسً  : الضلع  الضلع

 التعرف على مفهوم الرأس  هو نقطة التقاء ضلعٌن فً الشكل الهندسً : الرأس  (الزاوٌة)الرأس

 التعرف على مفهوم التوازي  مستقٌمان ال ٌلتقٌان أبداً : مستقٌمان متوازٌان  المستقٌمان المتوازٌان

 التعرف على مفهوم التقاطع  مستقٌمان ٌلتقٌان فً نقطة واحدة : مستقٌمان متقاطعان  المستقٌمان المتقاطعان

 ضمن شبكة مربعات: التعرف على مفهوم إزاحة الشكل ورسمه البٌئة  تحرٌك شكل ما فً اتجاه واحد : اإلزاحة  اإلزاحة

 التعرف على مفهوم طً الشكل ورسمه واتجاهات تحرٌكه طً شكل ما على نفسه :الطً الطً

 التعرف على مفهوم دوران الشكل ورسمه  برم شكل ما : الدوران الدوران

 التعرف على مفهوم تطابق شكلٌن ورسمهما  التساوي فً المقاس والشكل : التطابق التطابق

 التعرف على مفهوم التناظر وتطبٌقه على الورق وبعض األشكال  هو الخط الذي ٌمكن عنده أن ٌنطبق شقا شكل ما انطباقاً تاماً على بعضهما  خط التناظر

 التعرف على مفهوم المحٌط والتمكن من تقدٌره  هو المسافة حول شكل ما : المحٌط المحٌط

 التعرف على مفهوم الوحدة  مقدار ٌستخدم فً القٌاس النظامً :  الوحدة  الوحدة

 التعرف على مفهوم المساحة والتمكن من تقدٌرها وتطبٌقاتها   لتغطٌة مساحة سطح شكل ما  ة المربعة الالزمتهً عدد الوحدا:المساحة  المساحة

 التعرف على مفهوم الوحدة المربعة  وحدة تستخدم فً قٌاس المساحة : الوحدة المربعة  الوحدة المربعة

 تمثٌل بٌاتً: التعرف على مفهوم شبكة اإلحداثٌات البٌئة  هً شبكة تمثٌل بٌانً تستخدم لتحدٌد موضع النقاط شبكة اإلحداثٌات

 التعرف على مفهوم الزوج المرتب وتطبٌقه هو زوج مؤلف من عددٌن ٌستخدم لتحدٌد موضع نقطة على شبكة اإلحداثٌات  زوج مرتب 
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Summary:  
 

Cognitive development has forced radical changes on all educational systems. 

Specially those related to prepare class teacher; and fit him to perform his new 

roles efficiently and masterly , Such motivates researcher to make this study, 

which throw a light on The impact of a training program for teachers of the 

basic third grade is designed for teaching according to the  Dienes`model on 

levels of pupils`achievement and mathematical thinking in mathematics. 

 

The need for study and its importance:  

      Study  importance are cited in the following points: 

 Designing a training program for teachers of the basic third grade is 

designed for teaching according to the Dienes`model,  to help school 

pupils(the third grade of basic learning) in developing their skills at  

Geometry.  

 Measuring the impact of  that program,  in levels of pupils`achievement   

in mathematics. 

 Measuring the impact of  that program, in mathematical thinking of pupils 

in mathematics  

  To explore the degree and strength of relationships between the levels of  

achievement and mathematical thinking at school  pupils(the third grade of 

basic learning), so that improves teaching and performance in classroom.  

 This study is the first at Syrian Arab Republic, according to researcher's 

knowledge, on training  teachers of the basic third grade for using the 

Dienes`model in teaching mathematics, and their impact on 

pupils`achievement, and their relationship with mathematical thinking, 

which gives it a special importance.  

The study basic aims: 

 Making a training program for teachers of the basic third grade is 

designed for teaching according to the  Dienes`model. 

 Defining the impact of a training program for teachers of the basic third 

grade is designed for teaching according to the  Dienes`model on levels 

of pupils`achievement in mathematics. 

 Defining the impact of a training program for teachers of the basic third 

grade is designed for teaching according to the  Dienes`model on 

mathematical thinking in mathematics. 
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This study comprises of four chapters. 

 

Researcher, in First Chapter: discusses study- problem, its importance, its 

aims, its questions, its assumptions and its procedure terminologies. 

 

Researcher identified the study problem by the following question:" What is 

the impact of the training program for teachers of the basic third grade is 

designed for teaching according to the Dienes`model on levels of 

pupils`achievement and mathematical thinking in mathematics?" 

 

Research Hypotheses: 

 There is  no statistically significant mean score difference between the 

experimental group and control group in the achievement test in 

mathematics. 

 There is  no statistically significant mean score difference between the 

experimental group and control group in the mathematical thinking. 

 There is no significant correlation between the pupils score on the 

experimental group on the mathematical thinking test and the 

achievement  test in mathematics on the experimental  group.  
 

In the Second Chapter: she is devoted to speak about Dienes`model in 

teaching mathematics. And she views Arabic and foreign previous literature 

which  in the field of Dienes`model.  

 

In the Third Chapter: researcher talks about procedures of field study, such as 

defined the respect of field study in concern with original community and 

Study sample: 

In includes teachers  which  they were volunteered  for application the training 

program for teachers of the basic third grade is designed for teaching 

according to the Dienes`model on levels of pupils`achievement and 

mathematical thinking,  and their pupils from (6) schools in Homs city, the 

researcher formulated the experiment consisted of, (181) pupils. they were 

divided into  groups consisting of (136) pupils as the experimental group 

which studying mathematics of the basic third grade, by(6) teachers using  

Dienes`model in teaching and the other  (45) pupils as the regulator group. 

 

 and making study tools, and verifying some of its  authenticity and stability:  
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 Making a training program for teachers of the basic third grade is 

designed for teaching according to the  Dienes`model. 

 Making a measure for mathematical thinking . 

 Making a test for achievement in mathematics. 

 

 

Then researcher has defined how to apply tools of study. 

 

As for the Fourth Chapter: she is devoted to expose the results concluded by 

the study as follows:  

  The study came up with a training program for teachers of the basic 

third grade is designed for teaching according to the  Dienes`model , a 

measure for mathematical thinking, and a test for achievement in 

mathematics. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

experimental group and the control group in the achievement test in 

mathematics. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

higher level experimental group and the control group, in the 

achievement test in mathematics. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

middle level experimental group and the control group, in the 

achievement test in mathematics. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

lower level experimental group and the control group, in the 

achievement test in mathematics. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

experimental group and the control group, in the achievement test 

include the remembrance level  in mathematics. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

experimental group and the control group, in the achievement test 

include the understanding level  in mathematics. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

experimental group and the control group, in the achievement test 

include the application level  in mathematics. 
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 There is a statistically significant means score difference between the 

experimental group and the control group, in the mathematical thinking 

test.  

 There is a statistically significant means score difference between the 

higher level experimental group, and the control group in the 

mathematical thinking test. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

middle  level experimental group, and the control group in the 

mathematical thinking test. 

 There is a statistically significant means score difference between the 

lower  level experimental group, and the control group in the 

mathematical thinking test. 

 There is a statistically significant highly strong positive correlation 

coefficients  between the pupils score on the experimental group on the 

mathematical thinking test and the achievement  test in mathematics on 

the experimental  group. 

 There is a statistically significant highly strong positive correlation 

coefficients  between the male pupils score on the experimental group 

on the mathematical thinking test and the achievement  test in 

mathematics on the experimental  group. 

 There is a statistically significant highly strong positive correlation 

coefficients  between the female pupils score on the experimental group 

on the mathematical thinking test and the achievement  test in 

mathematics on the experimental  group. 

Research has offered many recommendations, the most important of which :  

 Making more researches on another subjects in mathematics to 

developing it and benefit of Dienes`model  in teaching it.    

 To encouragement teachers training program on using  new  teaching 

method special  Dienes`model  which become clear its elevate on levels 

of pupils`achievement  and thinking. 

************************************ 


