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 ممخص الرسالة 
لمهريمة األساسية الدىيا   هدل تضهف كتب الرياضيات  التعرؼ إلى ٌدفت الدراسة 

تبيىت هشكمة  ، كقد الرابع لٍا ؼػػػػػػػػػػػلهٍارات التفكير البصرم كهػػػػػػػػػػػدل اكتساب طمبة الص
لهادة الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي فكجدت أىً هف  لمبايثة هف ككىٍا هعمهةالدراسة 

األٌهية بهكاف تيديد هدل اشتهاؿ األشكاؿ كالصكر الهكجكدة في هىٍاج الرياضيات لصفكؼ 
الهريمة األساسية الدىيا عمى هٍارات التفكير البصرم التي تعتبر هف أٌـ هٍارات التكاصؿ 

ب طمبة الصؼ الرابع األساسي لتمؾ الرياضي، باإلضافة إلى ذلؾ تيديد هستكل اكتسا
أداة  كصههت الهٍارات. كألغراض الدراسة تـ اتباع الهىٍج الكصفي التيميمي، ييث أعدت

تيميؿ هيتكل لهٍارات التفكير البصرم في كتب الرياضيات الهدررة عمى الهريمة األساسية 
ىة هف طمبة الصؼ اختبار هٍارات لمتفكير البصرم كزع عمى عي كتصهيـ الدىيا، كتـ إعداد

( 1,000الرابع األساسي في الهدارس التابعة لهىطدة شهاؿ غزة التعميهية ييث بمغ عددٌـ )
ييث أ ـ  عشكائيا ن ( هف كؿ هدرسة، ييث كزع 1ختيرت الشعبة رقـ )طالب كطالبة تـ اختياٌر

ي الكيدة االختبار عمى الطمبة بعد تدريسٍـ لكيدة الٍىدسة كالدياس هىٍاج في  العاشرة  ٌك
الرياضيات )الجزء الثاىي( الهدرر عمى الصؼ الرابع األساسي كذلؾ خالؿ الفصؿ الثاىي هف 

  .2017-2016العاـ الدراسي 
تتضهف كتب الرياضيات لصفكؼ  ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا:

مى بعض الهريمة األساسية الدىيا هف الصؼ األكؿ األساسي كيتى الصؼ الرابع األساسي ع
هٍارة ك % 50.65بىسبة هٍارة التهييز البصرم ٌي هٍارات التفكير البصرم كعمى التكالي 

ال ، بيىها %  17.58بىسبة  هٍارة تفسير الهعمكهاتك  % 31.78بىسبة  تهثيؿ الهعمكهات
. هٍارة الربط بيف العالقات كهٍارة تيميؿ الهعمكهات كهٍارة استخالص الهعاىيتشتهؿ عمى 

 %.75 ػبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير البصرم ال يصؿ لاكتساب طمك 
  الدراسة: أوصت بياومن أىم التوصيات التي 

هراجعة األشكاؿ كالصكر الهكجكدة في كتب الرياضيات الهدررة عمى صفكؼ الهريمة  .1
 .األساسية الدىيا

مى أٌـ أبعاد هٍارات عتيديد هدل اشتهاؿ كتب الرياضييات لمهريمة األساسية الدىيا  .2 
  .التفكير البصرم في ٌذي الفئات العهرية

 فٍـ هيتكل عدد دكرات لهدرسي هادة الرياضيات لمهريمة األساسية الدىيا في هجاؿ  .3
كهضهكف التفكير البصرم كهٍاراتً، كأٌهيتً في تكصيؿ الهعمكهات لمطمبة هف خالؿ 

 األشكاؿ كالصكر.
 هٍارات التفكير البصرماألساسية الدىيا ب اضيات لمهريمة.إثراء كتب الري4
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      Abstract 
 

This study aimed to identify the extent to which the mathematics books for the 

lower basic stage include visual thinking skills, and the extent of students ’acquisition 

of these skills. The idea emerged as a result of practicing mathematics teaching for the 

fourth grade by the researcher. This experience confirmed the need to determine the 

extent to which the provided figures and images in the investigated mathematics book 

effectively contribute to developing the visual skills of students. This is essential 

giving that those visual skills are considered among the most important skills of 

mathematical communication. In addition, the study aimed to determine the level of 

the fourth grade students’ acquisition of those basic skills. To fulfill these aims, the 

study implemented the descriptive analytical method, and developed a content analysis 

tool to measure the level of visual thinking skills in the mathematics books of the 

lower basic stage . 

The study prepared a visual skills test which has been implemented on a 

sample of the fourth grade students in the schools of North Gaza Educational Zone. 

The sample included  0111 students who were conveniently selected through selecting 

division no. 1 in each school. The test was distributed to the students after teaching the 

unit of Geometry and Measurement (the first unit in the fourth basic grade 

mathematics curriculum, part 2) during the second semester of the 2016-

2017academic year. 

The most important results of the study were as follows: the primary grade 

mathematics books  ( from the first to the fourth grade) include some visual thinking 

skills. These skills are as follows, respectively: visual recognition, information 

representation, information interpretation, and information analysis. However ,these 

books do not include the following skills: the skill of linking relationships, and the 

skill of extraction of meanings. The study found that the fourth grade students’ 

acquisition of visual thinking skills did not reach 75%. 

The most important recommendations of the study were as follows : 

1. To review the figures and images provided in the primary grade mathematics 

curricula. 

2. To determine the extent to which these curricula include the most important 

dimensions of visual thinking skills related to the investigated age groups. 

3. To organize training courses for primary grade mathematics teachers to develop 

their understanding of the visual thinking content and skills, and to explain its 

importance in communicating information to students through figures and images 

and ,in turn, improve their academic achievement. 
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   ََلََوفَْوَق
ُ  َعوليىَ َعلوْمَ َذليَك 

 [67يوسف: ] 
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 ىداءاإل
  

 محمد ى هعمـ البشرية كهىبع العمـ ىبيىا إل 

 كرسهت الهستدبؿ بخطكط هف ..  إلى اليد الطاٌرة التي أزالت هف أهاهىا أشكاؾ الطريؽ
عاب  الصن  ؿ هعين لى هف تيهن إ ..ساىدىي هىذ كالدتي ليكهىا ٌذا هف لى.. إاألهؿ كالثدة
 أبي الحبيبياـ إلى الذم ال تفيً الكمهات كالشكر كالعرفاف بالجهيؿ    هرارة األ كخفؼ عمين 

 ا يبان ..  إلى هف ركع العطاء أهاـ قدهيٍا  كدفعان  كتصهيهان  كأعطتىا هف دهٍا كركيٍا كعهٌر
كالتي كاف أهمٍا يضكر   ىيٍاإلى الغالية التي   كىا ال ىرل األهؿ إال هف عي..  لغدو أجهؿ

 اهللروح أمي الحبيبة  رحميا  إلى.. ٌذا اليكـ الجهيؿ

 لى هف ساىدىي كايتهؿ اىشغالي عىً كتدصيرم في يدً كغهرىي بيىاىً في ليظات يأسي إ
  زوجي الغالي

 كقات ككاىكا لي خير هعيف ..الى اىشغالي عىٍـ كساىدكىي في كؿ األ لى هف ايتهمكاإ
را فثرتً بذكر الشتاء عمى قمبي لذم ىالجهاؿ ا عطتىى أظـ ها أعى .إلأىبتت ربيعا هٌز

 محمد وعمرو وحمزة وأنس حباب أولدى األالسهاء  األقدار كهىت عمين 

  ار الىرجس التي تفيض يبان كطفكلةن كىداءن كعطران الضياء في يياتي كهف ٌك  ىإل ..إلى أٌز
 . وعائمتو الحبيب خالد  أخي غمى هف األلهاسأ

 شهكس يياتي عبؽ االهس كدؼء الغد الى عكىي كسىدم في اليياة  الى الغاليات  ىإل
 العزيزتان أختيً الالتي هازلف يييبف عمى أدراج العهر األكلى 

  حبابقاربي األأ...إلى هف أخذ بيدم ... كرسـ األهؿ كؿ خطكة هشيتٍا  

 كاتي لى األخكات المإ إلى كؿ هف ساعدىي في اىجاز ٌذا العهؿ... شكرم الجزيؿ كاهتىاىي
يىابيع الصدؽ  بالكفاء كالعطاء إلىزفن باإلخاء كتهي يفي لـ تمدٌف أهي .. إلى هف تيم

اليمكة كاليزيىة سرت إلى هف في دركب اليياة  فن كبرفدتٍ، سعدت فن الصافي إلى هف هعٍ
أف ال  ىىي ك هكعم فإلى هف عرفت كيؼ أجدٌ... هعي عمى طريؽ الىجاح كالخير  فن ك

 ،ومنيرة الزير ،بو موسىأيمان ا  و  ،ياسمين األنقركخاصة   في صديداتي  جهيعٍ ٍف أضيع
  خالص حمودة.وا  

 

 إلييم جميعًا .. أىدي ىذا الجيد المتواضع
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 وتقديرٌ كٌر ش
ََ  قاؿ تعالى:  ًْتَََا ََياََعوا بَْحاٍََكَََلَعلوَْىَََلَاَإلَلا َاْْلَمليىَ َقَال واَس  ٍَْتَاهَْعوليى 

َ
اَكَأ ٍل  .[32 :البدرة]  إ

إلٍي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ كال يطيب الىٍار اال بطاعتؾ كال تطيب اآلخرة اال بعفكؾ  
إلى ىبي الريهة كىكر ، األهاىة كىصح األهة غ الرسالة كأدن كال تطيب الجىة إال برؤيتؾ إلى هف بمي 

 .سيدىا هيهد ، العالهيف
عف عهيؽ أهىياتي كيبي كتدديرم ف تعبر أمهي عف كتابة الكمهات التي يهكف يعجز ق

عزك عفاىة الذم غهرىي بعمهً كعطائً  /األستاذ الدكتكر سالهية كألستاذم الفاضؿجاهعة اإللم
 .عمى أهؿ االفادة كاالستفادة هىٍاهة التي أغىت دراستي كساٌهت باخراجٍا الى الىكر يكتكجيٍاتً الد

 ىاقشة: ضؿ لجىة الهكها أتددـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف إلى األساتذة األفا
 أستاذ تكىكلكجيا التعميـ الهشارؾ  هىاقشا داخميان  د عدؿ  يم  سعهجد /الدكتكر 

 هىاقشان خارجيان  هيهكد ركهية  جالؿ    تكر /كالدك
المذاف تفضال  بدبكؿ هىاقشتي ٌذي الرسالة كغهراىي بعمهٍها كتكجيٍاتٍها الديهة التي أغىت 

  .ستفادة هىٍا فمٍها هىي كؿ شكر و كعرفافلىكر عمى أهؿ اإلفادة كاالارسالتي كساٌهت باخراجٍا إلى 
 ،كها أتددـ بالشكر الجزيؿ لألساتذة كالهشرفيف كالهعمهيف الذيف ساٌهكا بتيكيـ أدكات الدراسة

ككها أتددـ بجزيؿ الشكر ذم لـ يبخؿ عميىا بعمهً كهعرفتً كال ىىسى شكر الدكتكر عطايا عابد  ال
رشادي كتكجيٍاتً ككذلؾ  الشكر هكصكؿ ا  ياـز عيسى الذم  لـ يبخؿ بىصيً ك تكر كالعرفاف لمدك

يطيب لي في ٌذا الهداـ ال ك  لمدكتكر جالؿ ركهيً الذم لـ يتأخر عف ابداء التكجيٍات كالىصائح .
بكؿ ها  اذ هيهكد عساؼ الذم لـ يبخؿ عمين ر كاالهتىاف لألستكال اف أتددـ بعظيـ الشإالعمهي 

 .جٍد استطاع هف 
ؿ غزة هف الشكر كالعرفاف لكزارة التربية كالتعميـ عاهة كلهديرية شها كيسعدىي أف أرسؿ باقةن 
ا هيهكد  بك يصيرة كأخص بالذكر أيضا األستاذ هكسى شٍاب الذم لـ يبخؿ أخاصة ههثمة بهديٌر

كطالبات عميىا باقترايً كهساعدتً كالى جهيع العاهميف بهديرة شهاؿ غزة هعمهيف كهعمهات كطالب 
 كيسف هعاهمتٍا فكؿ االيتراـ رشادٌاإألستاذة فاطهة اليمك عمى ككذلؾ كتشكر هديرتي الفاضمة ا

  .كجهيع هعمهات هدرسة أبك جعفر الهىصكر العميا لمبىات
ال أف أقكؿ كها قاؿ العهاد  األصفٍاىي إىي رأيت أىً ال يكتب أيد كتابا في كفي الىٍاية ال يسعىى إ

غدي لك غير ٌذا لكاف أيسف كلك زيد ٌذا لكاف يستيسف، كلك قدـ ٌذا لكاف أفضؿ، يكهً إال قاؿ في 
ك دليؿ ذا هف أجهؿ العبر، ٌك  استيالء الىدص عمى جهمة البشر.  كلك ترؾ ٌذا لكاف أجهؿ ٌك

 الباحثة/ وجيدة عمر نتيل            
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 الفصل األول
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 :المقدمــة
الرياضيات هف الهكاد التأسيسية لمطمبة كالتي تستهر هعٍـ في الهريمة  تعتبر هىاٌج

األساسية الدىيا كالهريمة األساسية العميا، كهف الهٍـ بهكاف أف يتـ تضهيف كتب هادة 
الرياضيات الهعارؼ كالهفاٌيـ كاألشكاؿ التي تىهي لدل الطمبة هٍارات اإلبداع كالتفكير كهىٍا 

 هٍارات التفكير البصرم.

 في جذرية تيكالت عدة العشريف الدرف هف الثاىي الىصؼ في التربكم اليدؿكقد شٍد 
ف  كتيسيف ج التعميهية الهدرسيةالهىاٌء بىا هف دكلة ألخرل   ٌذي التيكالتتفاكتت  ىظهٍا  كا 

في هختمؼ  التعمهية التعميهية العهميةت آليا هراجعة فإىً تيتـ كفدان لهجهكعة هف الهتغيرات، 
 التي ةلعمهيا كالتجارب كالخبرات التربكيةث البيك  ىتائج  عمى اعتهادا ،الدكؿ كهىٍا فمسطيف

ف غابت في هىاٌجٍا  اليديثة كتخطي عكاهؿ الصدفة  الهتددهة البمداف استخدهتٍا كاليدس كا 
 كالتطكر اليالير العص كالذم صار ضركرة همية في  ،التخطيط كالتىظيـ السميـفي يضكر 

  .كالتكىكلكجيا الهعرفة هجتهعالذم أكجد  كالتدىي العمهي

 هف يتعمهًا ه تكظيؼ عمى قادرا الهتعمـ ليصبح ، بتعميـ اليديثة التربية اٌتهتلذلؾ 
، إذ اف التفكير أضيى ضركرة ال يؽ الىجاح الذم يصبك اليً اتً كتيديي في كهعمكهات هعارؼ

 غىى عىٍا في يياة الشعكب كالهجتهعات الهتددهة كالىاهية عمى يد سكاء .

فمـ يعد التطكر يداس بها تهمكً الدكؿ هف ثركات طبيعية بؿ ها تهمكً هف ثركات بشرية 
استيعاب ٌذي الثركة الهعرفية كعدكؿ يستفاد هىٍا في تشييد يضارة عمهية لٍا  الددرة عمى 

التكىكلكجية التي فرضت عميىا إعدادككادر بشرية لٍـ الددرة عمى استيعاب الهستجدات العمهية 
عف طريؽ كضع فمسفة جديدة تٍدؼ إلى تغيير  ذا األهر ال يهكف تيديدً إال بتطكير التعميـ و ٌك

بييث يشهؿ ٌذا التطكير جهيع طريدة تفكير الهتعمـ كاعتهادي عمى التفكير العمهي السميـ ، 
الهىاٌج كخاصة هىٍاج الرياضيات الذم تعتهد عميً األهـ في يؿ هشاكمٍا كتفسير الظكاٌر 

 .(170-169، صـ2014)قاسي، السائدة كهكاجٍة التيديات الكبيرة التي تكاجٍٍا .و 

 كييدؽ يسهح بشكؿ كتيسيىٍا، الرياضيات هىاٌج بتطكير الدكؿ هف الكثير قاهت لذا
كسابٍـ أبىائٍا لدل التفكيرة ىهيت  دقيؽ رياضي بىاء عمى ذلؾ في هعتهدة التفكير، في طريدة كا 

 الههيزات هف كلٍا التفكير، في كىهط طريدة أىٍا عمى الرياضيات إلى الىظرة هف اىطالقاـ، كسمي
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 اإلبداع عمى كقدرتٍـ شخصيتٍـ بىاء في كاإلسٍاـ عميً لتدريبٍـ خصبا هجاال يجعمٍاا ه
 هف يىتظر كاف ها عكس عمى، لمهسائؿ الرياضية العهيؽ كالفٍـ الرياضية البصيرةـ كسابٍكا  

جراء األعداد كيفظ تعمـ في ان هيصكر ييث كاف ؽ الساب في الرياضيات تدريس  العهميات كا 
 (.494، صـ2012ة )ىجـ، األساسي

ة إلدار  ةبالىسب العصر ٌذا في ة كهىٍا الرياضياتالدراسي لمهىاٌج اليديدي فالتيدم
ة الدراي هف درجة تتطمب ،اآلف أيديىا بيف التكىكلكجيا كضعتٍا التي الدكلف أ في يتهثؿ التفكير،
م الياد الدرف بهىاٌج تٍتـ التي تمؾ الخصكص كعمىسابدان،  هىا هطمكبةف تك لـ كالتبصر
عادة الدراسية، الهىاٌج في التفكير هٍارات تعمـ عهمياتؿ بتفعي ،كالعشريف يكم صياغة كا  ة ٌك

 هٍارات هع التدريس كطرائؽ التعميهي الهيتكل فيٍا يتكاهؿ جديدةة صكر  في الهىاٌج ٌذي
ي خص عميٍا العهمية التطبيداتي ف كالتركيز التفكير، بة جدان في هىٍاج الرياضيات، فذلؾ ٌك
ـ ل الذم الهعمكهات، كهجتهع اليالي العصر فرضٍا هتطمبات ىتيجة هىٍار هف ال يتهية أضيى

ت كاآلال الىظـ ذلؾ في زايهتٍا بؿ فيسب، البشر بىي عمى هدصكرةً في الهتعمـ قدرة دتع
ا التفكيرية، ٍا البشر ككصمكا لٍا بفضؿ هٍارات التي ابتدع الهجتهع ٌذات كائىا هف كغيٌر

ف ه هباشرةة بصكر  كالخبراتؼ الهعار  استخالص هف هكىٍا الذم االصطىاعيء الذكا بفضؿك 
 (.73صـ، 2004)األسطؿ كآخركف،  كهتغيرات ظكاٌر هف يكلٍا هف يجرم كها الكاقع

ك هرتبط  ة اليسي بالجكاىبكلمتفكير العديد هف األىهاط كهىٍا التفكير البصرم ٌك
ؿ، كلً الي هف االقتراب أك ها هشكمة يؿ عمى تساعد هكاىية عالقات إدراؾ كيتطمبة البصري

ي العديد هف الهٍارات التي يجب أف يتـ اكسابٍا لمت تهثيؿ الهعمكهات، كتفسير الهيذ ٌك
يز البصرم، كاستخالص الهعاىي يالتهالهعمكهات، كتيميؿ الهعمكهات، كربط العالقات، ك 

 (. 10، صـ2010)الكعبية، 

 الرؤية هفف التمهيذ يهكث يي ،العميا التفكير هستكيات أشكاؿ أيد البصرم التفكيرف
بهعىى أف التمهيذ يىظر إلى أم جزء هف أجزائً، دراسة دكف فدد الهستدبمية الشاهمة لهكضكع  ال

 تهكف التيط الكسيمة الهييلمعالـ  البصرم التصكرمى ع الددرة كتعتبر. بصرم بهىظارالشيء 
ا كاف األسمكب الذم هكهٍكفٍهٍا،  البيئة كصؼ لً تيدؽ التي الهٍارات اكتساب هف الطالب

تتككف لديً  يىبغي أفميـ العاـ، فإىً الطالب في أم هريمة دراسية هف هرايؿ التعيتعمـ بً 
كتعتبر رؤية األشياء كتخيمٍا هصدران لمتفكير بكافة أىكاعً كأبعادي هٍارات كقدرات بصرية 

(. كقد أكدت العديد هف الدراسات العربية عمى ذلؾ هثؿ 175، صـ2016، الهدبؿ، الجبر)
جابر، (؛ ك)ـ2011لزبيدم، (؛ ك)اـ2003الكاهؿ، (؛ ك)ـ2004دراسة )عفاىة كىشكاف، 
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(؛ ك ـ2001عبد الكريـ، يسف، ؛ ك)ـ(2004يسف، (؛ ك)ـ2002يساـ الديف، (؛ ك)ـ2002
ـ( 2011الخزىدار، (؛ ك)ـ2011طافش، (؛ ك)ـ2009يهادة، (؛ ك )ـ2014أيهد، هسعكد، )

يث أكدت تمؾ الدراسات ، يMathewson,1999) (Jensen,1998 ; كالدراسات األجىبية هثؿ
ادة الرياضيات يىعكس إيجابان س الهكاد كباألخص هيرات التفكير البصرم في تدر هٍاأف استخداـ 

 كالطالبات كأيضان التيصيؿ الدراسي. كير كالهعرفة كالتعمـ لدل الطالبهستكل التفعمى 

 ف كتب الرياضيات لمهريمة األساسية لهٍاراتكككف تضهكىظران ألٌهية الهكضكع 
الرياضيات هها يىعكس عمى تيصيمٍـ تساب الطمبة لهادة التفكير البصرم سيساٌـ في تعزيز اك

 الدىيا كذلؾ هف خالؿ عهمى كهعمهة لمهريمة األساسية ، تـ اختيار هكضكع الدراسة الدراسي
لصفكؼ الهريمة األساسية الدىيا هف الصؼ األكؿ هدل اشتهاؿ كتب الرياضيات لمتعرؼ عمى 

طمبة التفكير البصرم، كهدل اكتساب عمى هٍارات  األساسي يتى الصؼ الرابع األساسي
 . لٍذي الهٍارات  الصؼ الرابع األساسي

 :الدراسة  مشكمة
اعداد هعمـ قادر عمى هكاكبة  ة في فمسطيفالتربكي الهؤسسات عاتؽ عمى يدع

ىصر أف فمسطيف ال تهمؾ هكارد طبيعية بؿ أىٍا تهتمؾ العكخاصة  ،الهستجات الهعاصرة
كخاصة الهدارس يدع عمى عاتدٍا هسؤكلية كبيرة في هجاؿ تعميـ ية البشرم، كالهؤسسات التعميه

 في كهضاهيف كبراهج أٌداؼ هف تسطري ها خالؿ هفؾ كذل السميهة،ة التىشئ كتىشئتٍا األجياؿ
 هفاٌيـ هف تتضهىً بها الدراسية الهكاد ٌذي كإيدل الرياضياتا سيه، الدراسية كهكادٌا هىاٌجٍا
 الهجتهعات تطكير في كهتىكعة، هتعددة أٌداؼ هف تيديدًى إلى تسع كبها هتىاٌية، يديثة

 هيتكاٌا طبيعة أف كها التكىكلكجيا، عالـ في الديادة عمى اليصكؿي كفي، العمه التطكر كهكاكبة
 التعبير، في كاإليجاز كالهكضكعية كالهىطدية الدقة هف بً تتهيزا كه، كتدريسً هعالجتً كطرؽ
 لمدراسةهشكمة الرئيسية كتتيدد  .كتىهيتٍا البصرم التفكير ٍاراتهب الكتساان خصب هجاال جعمٍا

 ما مدى تضمن كتب الرياضيات لممرحمة األساسيةالرئيس التالي:  السؤاؿ في اإلجابة عمى 
 لميارات التفكير البصري، وما مدى اكتساب طمبة الصف الرابع لتمك الميارات؟ الدنيا

 فرعية التالية:السابؽ األسئمة ال السؤاؿ  و كيتفرع هف

ا في كتب الرياضيات لمصؼ الرابع ؟ .1  ها هٍارات التفكير البصرم الالكـ تكافٌر

 ؟                 األساسية الدىيا لهٍارات التفكير البصرمها هدل تضهف كتب الرياضيات لمهريمة  .2

 ها هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير البصرم؟ .3
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 :الدراسة  أىداف
 تتهثؿ أٌداؼ الدراسة في الىداط  التالية:

ا في كتب الرياضيات لمصؼ الرابع ز اليديد هٍارات التفكير البصرم الت .1  ـ تكافٌر

لهٍارات التفكير لمصفكؼ الهريمة األساسية الدىيا هدل تضهيف كتب الرياضيات هعرفة  .2
 .البصرم

صؼ الرابع األساسي المبة و إلى هستكل اكتساب هٍارات التفكير البصرم لدل طالتعرؼ  .3
الذم تـ إعدادي  في ٌذي % هف الدرجة الكمية لالختبار 75كالهتكقع  يصكلٍـ عمى 

 الدراسة 

 

 :الدراسة  أىمية
تكتسب الدراسة أٌهيتٍا هف ككىٍا تتىاكؿ تطكير هٍارات تدريس أيد الهكاد األساسية في  .1

ي الرياضيات في  ظؿ تطبيؽ هٍارات التفكير الهريمة األساسية الدىيا هف التعميـ العاـ ٌك
 .البصرم التي تركز عمى تىهية جكاىب التأهؿ كاإلبداع لدل الطالب كالطالبات

التي تتىاكؿ بالبيث  باإلضافة إلى ككىٍا األكلى هف ىكعٍا في فمسطيف يسب عمـ البايثة .2
الهريمة األساسية الدىيا هف الصؼ األكؿ األساسي يتى الصؼ الرابع األساسي في هجاؿ 

 .رات التفكير البصرمهٍا
كتهثؿ إضافة ىكعية إلى الدراسات كاألبياث التي أجريت في هجاؿ تدريس هادة 3 .3

 .الرياضيات في فمسطيف
كتستفيد هىٍا جهيع أطراؼ العهمية التربكية كالتعميهية هف كزارة التربية كالتعميـ العالي هف . .4

ف هف خالؿ إكسابٍـ خالؿ تيديث كتطكير هٍارات تدريس هادة الرياضيات، كالهعمهي
 .هٍارات جديدة في التدريس

كقد يستفاد هف ىتائجٍا في إجراء دراسات كأبياث أخرل في هجاؿ تدريس الرياضيات،   .5
، كتطكير الرياضيات كخاصة في الهريمة األساسية الدىيا  تدريسالهعمهيف في كتفعيؿ دكر 

 طرؽ كأساليب كهٍارات التدريس الدائهة.
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 حدود الدراسة:
  في التالي: الدراسةثؿ يدكد تته
التابعة لهديرية التربية كالتعميـ في هىطدة  جهيع الهدارس اليككهية رتـ اختيا :الحد المكاني .1

( هدرسة، كتـ 26التي يدرس فيٍا الصؼ الرابع األساسي كبمغ عددٌا )شهاؿ غزة التعميهية  
 ( هف كؿ هدرسة بطريدة العيىة العشكائية.1اختيار شعبة رقـ )

مصؼ الرابع الرياضيات لهف كتاب  (10) تـ اختيار الكيدة التدريسية رقـ :لحد الموضوعيا .2
، ييث تـ اعتهادٌا عمى عيىة الدراسة في الفصؿ الثاىياألساسي )الجزء الثاىي( الهدرر 

 بهٍارات التفكير البصرم.لتدريس ها يتعمؽ 

ي ساسي لمفصؿ الدراسي الثاىاشتهمت عيىة الدراسة عمى طمبة الصؼ الرابع األ :الحد الزمني .3
( ييث تـ تيميؿ ثهاف 4-1مهريمة األساسية الدىيا )،  ككتب الرياضيات ل 2016/2017

 كتب لكؿ صؼ جزأيف .
 .طالب كطالبات الصؼ الرابع األساسي :الحد البشري .4

 :تعرف الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائيا كالتالي 
  :ت اإلدراكية هرتبطة بالجكاىب اليسية البصرية هىظكهة هف العهمياميارات التفكير البصري

هعتهدة عمى ها يعرض عمى الهتعمـ هف هثيرات بصرية فىية كأشكاؿ كصكر كرسكهات 
عمي الرؤية هىطكقة يتـ التعاهؿ هعٍا بىاءن  لغة هفٍكهة  سكاء لفظية أك هكتكبة أك إلىتترجـ 

 .لهعمكهات هىًكاستخالص الىتائج كاالبصرية كاداراؾ  العدؿ الشكؿ البصرم 
 األكؿ األساسي كتهتد إلى  تبدأ  هف الصؼ ةتعميهي ةيمر ٌي ه:الدنيا  األساسية ةحمر الم

 سىكات. 10إلى  6هف  ةمبطال راكح عهر ابع األساسي كيتر ال الصؼ 

 : ـ بيف أٌـ الطالب كالطالبات الذيف تتراكح  طمبة الصف الرابع  سىة . 11ك  9عهاٌر
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 الفصل الثاني 
 اإلطار النظري

 الرياضياتمناىج  أوًل: 
 طبيعة الرياضيات وخصائصيا:

الذم يٍدؼ هف خاللً اإلىساف لدراسة هجهكعة هف العالقات كالكهيات الرياضيات ٌك العمـ 
 العمـك األخرل.كقياسٍا ، كتستعهؿ الرياضيات في كؿ هىايي اليياة كلٍا عالقة كثيدة بكؿ 

ة الهجرد الكهيات هع يتعاهؿ عمـ الرياضيات( أف 29، صـ2006اعتبر السىكرم )
ي كالعهميات كالرهكزؿ كالشك ؿ صد عمى تعهؿ ألىٍا كييكية أٌهية الدراسية الهكاد أكثر هف ٌك

 .الهشكالت كيؿ العدبات لتخطي هىطدي بشكؿ كيتأهؿ يفكر لكي كتدفعً الهتعمـة شخصي

إدراؾ كفٍـ  عمى تدربدراستٍا  يجعؿ هها الهشكمة الهكاقؼ هف بٍا ياضياتالر  أف كها
ا بيف العالقاتكتيميؿ  ى إل يدكد الذم العهيؽ كالفٍـ البصيرة كاكتساب لٍا كالتخطيط عىاصٌر

، الهتىكعة التفكير قدرات تىهية في يسٍـ أف شأىً هف ذلؾ كلعؿ. الهشكمة الهكاقؼ ٌذي هثؿ يؿ
ت اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالهكضكع األشياء عمى اليكـ كفي التفكير في الهكضكعيةكأف يكسب التالهيذ 

 (. 38، صـ2006 ،)عبيد الخارجية

ؿ قب هف كبير باٌتهاـ تزاؿ يتى الميظة كها الددـ هىذ هادة الرياضيات يظيتفدد 
ا الكبيرة ألٌهيتٍا كذلؾ كالفالسفة كالرياضييف التربكييف تراكهات هف  ىتاج ٍيف. الريادم كدكٌر

ؿ الهسائ يؿ أك العمهية الظكاٌر تفيد أداة هجرد ليست كالرياضياتإبداعات العدؿ البشرم. 
ر تفس كىهاذج التجريدية األىظهة تستخدـ الهعرفة هف كهتكاهؿ هستدؿ ىظاـ ٌي إىها. التطبيدية

ة الطبيع في دةهكجك  ليست الرياضيات كلكف. كالطبيعة الٍىدسة في اليسية الظكاٌر بعض بٍا
ا الذم الرياضي بكجكد إال ي ف ىداي كها كالفكر العدؿ في الرياضية فاألفكارا، كيصىعٍ يبتكٌر

 (.55، صـ2001ذاتٍا )دياب،  األفكار كليس الرياضية لألفكار كاقعية أهثمة الكاقع

ا باعتباٌر ةهالسمي التفكير أساليب الهتعمهيف إكساب( أف 38، صـ1995كذكر عفاىة )
ت التركيباـ فٍ عمى الهتعمهيف قدرة هف يزيد اليديثة الرياضيات لتدريس الٍاهة األٌداؼ أيد

ؿ العدد لدكاع طبدا الهسمهات تمؾ استىتاج ككيفيةافتراضية  هسمهات عمى الدائهة الرياضية
ؿ هث الفكرية العهميات بعض اشتداؽ عمى الهتعمـ يساعد السميـ التفكير أف كها. كالهىطؽ
 الفركض كغير ذلؾ. كتككيف كالتعهيـ كالتجريد ختيارالكا الهاليظة
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 خالؿ هف السميهة التفكير أساليب عمى لمتدريب خصب هيداف الرياضياتهىاٌج   كتعد
ا بيف العالقات ب إدراؾتتطم التي الهشكمةؼ الهكاق ة لهاد الىظرة ٌذي إذ ليمٍا كالتخطيط عىاصٌر

ب صاي الذم التدميدم األسمكب بىفس درست إذا ألىٍا ذلؾ. هعمهيٍا عمى تفرض الرياضيات
ة بياج الهادة فٍذي. الطالب شخصية بىاء في الدميؿ إال تددـ ال فإىٍا التدميدية الرياضيات هىاٌج
 (.73، صـ2004الرشيد، )األسطؿ،  جديد كأسمكب جديد هدخؿ إلى

  (44، صـ2006كتتهيز الرياضيات بالخصائص التالية: )أبك عكدة، 

يجازي ككضكيً التعبير بدقة الهعتادة المغة عف تهتاز لغة الرياضيات .1  .كا 

 كذلؾ الهكضكعي التفكير تىهية في خاصة ههيزات لٍا الهكضكع ييث هف الرياضيات إف .2
ا يدائدٍا ككضكح الهىطدية الىايية ببركز  فير تؤث التي العاطفية العكاهؿ هف كخمٌك

 .الىتائج استخالص

 .الطبيعية العمكـ بٍا تتكمـ التي المغة فٍي العالـ ٌذا يف التفكير إلى الطريؽ ٌي الرياضيات .3

 تعميـ عمى كتعهؿ السميـ الرياضي كالهىطؽ الدقيدة المغة عمى كمينا اعتهادنا تعتهد الرياضيات .4
 .السميـ التفكير الطالب

يتضح هها سبؽ أف ٌذي الهادة هٍهة جدان لجهيع الهرايؿ الهدرسية الدىيا كالعميا لككىٍا 
التالهيذ العديد هف الهٍارات كباألخص في هجاؿ إيجاد العالقات كالتيميؿ الهىطدي  تىهي لدل

لذا جهيع الهؤسسات التربكية في جهيع الدكؿ كهىٍا فمسطيف تسعى إلى تطكير تعميـ كتعمـ 
 باستخداـ الرياضيات تدريس خالؿ هفالرياضيات ليىعكس ذلؾ عمى أداء التالهيذ كذلؾ 

كاكتساب  السميـ التفكير بعهميات الدياـ عمى الهتعمهيف تساعد عةهتىك استراتيجيات كطرؽ 
 . هٍارات التفكير الرياضي بجهيع أىكاعٍا

 تعريف الرياضيات:

 هف الكثير يؿ عمىـ( الرياضيات بأىٍا عمـ طبيعي يعهؿ 2005عرؼ يهداف ) 
ل أيدي ٍف تدىيان، عمهيان  هجتهعان  يككف ألف يسعى الذم الهجتهع تعترض التي الهشكالت
ـ العمك  أـ تعتبر فٍي األخرل، الهعرفة هجاالت في تسٍـ ألىٍا الهتهيزة، الهعرفية الهجاالت

. كاسعةة رياضي بهعرفة هرتبطان  يككف أف يجب الهعرفة هجاالت هف هجاؿ أم تددـ ألف كذلؾ
بداع خمؽ هف تجريدم عمــ( الرياضيات بأىٍا 2007كعرؼ خميؿ كهصطفى ) ، البشرم العدؿ كا 
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ىاؾ هجهكعة هف العىاصر تتفؽ ألفكار كالطرائؽ كأىهاط التفكير. ا بً ـٍتتا ه ضهف هف تـتٍك  ٌك
 ـ(1994)أبك زيىة،  عميٍا هختمؼ التعريفات كهكجكدة في الرياضيات:

 .التفكير في كىهط طريدة .1

 .هيددة كتعابيرلغة عالهية تستخدـ رهكزان  .2

 .أصكلٍا لٍا بىية في هىظهة هعرفة .3

 .كالرهكز كاألعداد األشكاؿ في كالتتابع التسمسؿ أم هاط،األى بدارسة تعىى .4

 .فيٍا الكاردة األفكار كترتيب تىاسدٍا في ذلؾ كيتضح فف، .5

 األىداف العامة لتدريس الرياضيات:
ً الهكج فٍي سكاء، يد عمى كالهجتهع الفرد يياة في أساسية ركيزة ؼ العاهةاألٌدا تعد

ت كالرياضيا .كالعشكائية التخبط عف بعيدان  اقاتالط ضكئً في تكرس الذم كالهرشد لمسمكؾ
ب الطال يدرس لهاذا: عف تجيب أف يهكف التي الهكجٍات تمؾ عمى قاهت الهدرسية

ىداط يهكف إجهاؿ أٌـ األٌداؼ العاهة لتدريس هادة الرياضيات بالهدارس في الك  الرياضيات؟،
 (12، صـ1997التالية: )إبراٌيـ، 

 . كالشكؿ كالكيؼ الكـ ييث هف الهادم الهييط فٍـ .1

 .الهشكالت يؿ في الرياضي التفكير أساليب تكظيؼ عمى الددرة .2

 . الرياضية كاألىهاط كالعالقات كالدكاعد الهفاٌيـإدراؾ  .3

 الهختمفة. الرياضية العهمياتاكتساب الهٍارات كالخبرات في إجراء  .4

 . الذاتي لمتعمـ كاالستعداد الددرة تىهية .5

 .الرياضيات بمغة كالتعبير ؿاالتصا عمى الددرة تىهية .6

 . األخرل العمـك تددـ كفي اليياة في الرياضيات إسٍاهات هعرفة .7

الرياضيات في  عمهاء إسٍاهات كتددير الرياضيات ىيك إيجابية كاتجاٌات هيكؿ تىهية .8
ا.  تطكيٌر

 تكظيؼ التدىية اليديثة في إجراء بعض التطبيدات الرياضية. .9
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العاهة لمتدريس الرياضيات في هريمة التعميـ  ( األٌداؼ86، صـ2000كيدد عكدة )
 األساسي بفمسطيف في الىداط التالية:

 تتثمل في التاليبالتفكير تتعمق أىداف ،: 

 .االستىتاجي الهىطدي التفكير كتعميـ تشجيع .1

اف تعميـ .2  .األخرل العمـك في أٌهيتً كعمى عميً كالتركيز الرياضي البٌر

ر كهصاد كالهعمـ الكتاب اعتهاد بدؿ ىتائج إلى لمتكصؿ كالبيث الىداش أسمكب تشجيع .3
 .لمهعرفة كييدة

 .كاالبتكار اإلبداع عمى الطمبة تشجيع .4

ا األىهاط اكتشاؼ عمى الددرة تىهية .5  .كابتكاٌر
 تتمثل في التاليبالميارات تتعمق أىداف ،: 

 .اليؿ إلى لمكصكؿ عديدة كسائؿ استخداـ عمى التشجيع .1

 .الىتائج كاستخراج كتيميمٍا اإليصائية اتالبياى تىظيـ بأساليب االٌتهاـ .2

ث بيي األكلى الهريمة بعد الهدرسة يترؾ الذم لمطالب الضركرية الهٍارات كافة تكفير .3
مً  .كالعشريف اليادم الدرف في لمعهؿ الهٍارات ٌذي تٌؤ

 تتهثؿ في التالي، والتكنولوجيا األخرى بالعموم الرياضيات بعالقة تتعمق أىداف: 

 .يياتية هسائؿ يؿ في الرياضيات يـهفاٌ استخداـ .1

ا كاالقتصاد كاأليياء كالفيزياء األخرل بالعمـك الرياضيات ربط .2  .كغيٌر

 .(و الثىائي العد ىظاـكب )الياس أجٍزة عهؿ تفسير في الرياضية الهفاٌيـ استخداـ .3

 .الطمبة عىد كترسيخٍا الرياضية الهفاٌيـ تبسيط في الياسكب استخداـ .4

 .لصىاعةا هع الرياضيات ربط .5

 متطمبات تدريس الرياضيات في التعميم العام:
العاهة كأٌهيتٍا  أٌدافٍا دقة إلى باإلضافة لتدريس الرياضيات الكبيرة األٌهيةهف كاقع 
 ال كالهىٍجي الىاجح التدريس أف ييث بهكاف، األٌهية هف يدع تدريسٍا فإف في اليياة العهمية

س األس هف العديد ٌىاؾ فإف كبالتالي صييح، كالعكس أفضؿ، تعمـ تيديؽ في يسٍـ كأف بد
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ذي الهادة كالبد هف االلتزاـ بٍا لٍ الجيد التعمـ عميٍا يرتكز التي كالهرتكزات كالهتطمبات كالهبادئ
 ا التالي: هىٍ الىتائج الهرجكة، لتيديؽ

، الهتعمـ كهشاركة إيجابية عمى تعتهد التي التدريس لطرؽ استخداـ هعمـ الرياضيات .0
 أثىاءة ياس هف أكثر استخداـ كعىد الجديدة، لمخبرات تدريسً في الدديهة الهتعمـ براتكخ

 .التعميـ عهمية

 .الهتعمـ جاىب هف لمتعمـ ياجة ٌىاؾ تككف عىدها أفضؿ سيككف التعمـ إف .2

 هستكلي ف لمهتعمـ الهددهة الخبرة أك الهتعمهة الهادة تككف عىدها أفضؿ سيككف التعمـ إف .3
هكاىيا قدراتٍـ  .رغباتٍـ كتشبع تٍـكا 

، الهتعمهيف بيف الفردية الفركؽتراعى  كأف التربكية، العهمية هيكر ٌك الهتعمـ يككفأف  .4
ي بطيئ هع يستخدهٍا التي تمؾ عف تختمؼ كهكاد   طرقان  الهتخمفيف هع الهعمـ فيستخدـ
 .الهرتفع الذكاء ذكم أك العادييف أك التعمـ،

مً التي كالديـ كالهٍارات لهعارؼا الهتعمـ إكساب إلى التدريس يٍدؼ أف .5 ر لمياض تٌؤ
 .كالهستدبؿ

ة عهمي في هكثؼ بشكؿ أىكاعٍا باختالؼ التعميـ كتكىكلكجيا كسائؿ استخداـ يتـ أف .6
 .التدريس

 ،)شبر .جكاىبٍا بكاهؿ التربكية العهمية في العمهيةاالستفادة هف ىتائج الدراسات كاألبياث  .7
 ـ(2005كأبك زيد،  ،كجاهؿ

 ربوية المتضمنة في كتب الرياضيات:القيم الت
تب الرياضيات التي تدرس في هريمة ٌىاؾ العديد هف الديـ التربكية الهتضهىة في ك  

 التعميـ العاـ، تتهثؿ في التالي:
ا بيياتى كثيدنا ارتباطنا الرياضيات ترتبط ييث الهىفعية بالديهة كتعرؼ :العممية القيمة .1

ً ييات خالؿ هف هباشرة غير أك هباشرة، بصكرة اتالرياضي فرد كؿ كيستخدـ العهمية،
 .اليكهية

ر التفكي قدرات كتىهية كترسيخ لتىظيـ طريؽ ٌي الرياضيات إف القيمة التنظيمية: .2
 تهتمؾا فإىٍ الهطمدة، العدمية طبيعتٍا كبسبب الىتائج إلى كالهددهات الكقائع هف كاالستىتاج

اف كاالستدالؿ كيرالتف قكل كتطكر كتىهي يديدية، تىظيهية قيهة  .كالبٌر
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ذي ٌائمة ثدافية قيهة الرياضيات تهتمؾ القيمة الثقافية: .3 ،د بع يكهان  باطراد تتزايد الديهة ٌك  يـك
 هعىى ذاان إسٍاه الرياضيات قدهت كقد كالتيضر اليضارة هرآة تعد الرياضيات أف قيؿ فدد
 البشرية ىجاحد اعته كقد التطكر، هف الهتددهة الهريمة ٌذي هثؿ عمى اإلىساف يدؼ أف في

 .الرياضيات تددـ عمى بعيد يد إلى الثدافي كتددهٍا
، الهياسبة الٍىدسة،ؿ: هث هتىكعة كيرؼ لهٍف الرياضيات دراسة تهدىا القيمة المينية: .4

ا. كتطكر ٌذي  الهساية، الفراغية، اليسابات، كهراجعة اليرة،كاألعهاؿ  التجارة، كغيٌر
ؽ تيدي في هفيدة الرياضية كالهعرفة الهعمكهات ألفضيات الهٍف كاليرؼ تـ بسبب الريا

 .الهجاالت هف العديد في الهٍىية الكفاءة
رية، اجتهاعية أٌهية الرياضيات تهثؿ القيمة الجتماعية: .5 ي جٌك د العهك  تعدأيضان  ٌك

ي عميً، كاليفاظ البىاء ٌذا تىظيـ في كتساعد االجتهاعي، لمبىاء الفدرم ي ف تساعد ٌك
 .كتىفيذٌا االجتهاعية يصائيةإلا دالتاهعال تككيف

ت السها هف العديد كتىهية تطكير في الرياضيات دراسة تساعد القيمة الفكرية أو العقمية: .6
اف، كاالستدالؿ التفكير قكة: هثؿ العدمية ة إصال اإلبداع، االستىباط، االستدراء، كالبٌر
م فكر  تيد عمى رياضية هسألة كؿ فتيتكل الخ،...كاالكتشاؼ التعهيـؿ، التخي التفكير،

ذا  د تهريىان جيدان لمعدؿ.يع ٌك
هة قي أية لٍا أك فىية ليست الرياضيات أف عهكهان  الىاس يعتدد القيمة الجمالية أو الفنية: .7

 كتىاغـ، كتهاثؿ كتشابً جهاؿ، كمٍا فإف اليديدي الرياضيات لطالب بالىسبة كلكف جهالية
 عمى ككاىت، بىجاح رياضية هسألة يؿ بعد غاهرة بسعادة الفرد فيستهتع كهكسيدى كفف،
ثكر ايتفاالن باكتشافً ىظريتً كبىفس الطريدة  100 ب فيثاغكرث تضيية اليسباف ٌذا

 اكتشافً بعدس الهالب هف هجرد أىً ىسي أىً لدرجة الفرح هف أعهى أرشهيدسأصبح 
 هبدأي.

ي عاله تفاٌـ خمؽ في ساعدكت عالهية، هادة الرياضيات تعد القيمة العالمية أو الدولية: .8
خاء ، األهيف) .ككؿ يضارتىا تطكر عف جيدة صكرة يددـ كتاريخٍا الهختمفة، الدكؿ بيف كا 
 (164، صـ2001
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 طابع مناىج الرياضيات القديمة:
في ( أف هىاٌج الرياضيات الهدرسية عىدها ظٍرت 23، صـ2006أشار الٍكيدم )

 بداياتٍا كاىت تتسـ بالتالي: 

 . اليفظ ك اآللي التدريس عمى التركيز .1

 . البعض بعضٍا عف هىفصؿ بشكؿ الدكاعدك  الهفاٌيـك  اليدائؽ ظٍكر .2

 . التعبير في الدقة هراعاة عدـ .3

 . قيهتٍا فددت هكضكعات عمى الهىاٌج ايتكاء .4

 . التشكيؽك  الدافعية عىصر إلى الكتبالهىاٌج ك  افتدار .5

 . الهبدعيف تعمـ أساليب إلى الكتبك  الهىاٌج افتدار .6

هىاٌج الرياضيات في الهدارس،  لتطكير هشركعات ظٍرت الستيىات بداية هىذ أىً إلى
ا تدريسٍ تـ لمرياضيات اليديثة الهداخؿالتطكرات ك  بعض عمى تيتكل هدرسية كتب عىٍا ىتجك 

لمرياضيات اليديثة  الىدد أكجً تيسهع بدأت السبعيىات بداية كهع ،في هرايؿ ها قبؿ الجاهعي
ركا إلى أف الرياضيات اليديثة ال الرياضييف كهعمهي الرياضيات ييث أشاهف قبؿ عدد هف 

ة ييث تـ التعرؼ عمى ذلؾ هف خالؿ تختمؼ كثيران عف الرياضيات التدميدية في الهىاٌج الدديه
 (. 24، صـ1989قياس هستكل التيصيؿ الدراسي لمتالهيذ )بؿ، 

ا سهات اليديثة لمرياضيات فإف ذلؾكرغـ   الدديهة التدميدية الرياضيات جهىاٌ عف تهيٌز
ذي ها بيىً عفاىة )  (، ييث ذكر التالي:41، صـ1990ٌك

 الدديهةة الرياضي الهفاٌيـ هعالجة في يديثة عرض أساليبالرياضيات اليديثة لٍا هداخؿ ك  .1
 الىظاــ هفٍك  عمى ييدتصر كاف إذ األعداد في لألرقاـ الهكاىية الديهة هفٍـك كهعالجة
 . الهختمفةت األساسا ذات العددية األىظهة هداخؿ إلى اهتدت هعالجاتال م، كلكفالعشر 

 فركعي ف اهتدادان  أبعدك  شهكالن  أكثر هفاٌيـ يكؿ تجهيعٍاك  التدميدية الرياضيات تىظيـ إعادة .2
 كاليمدةؿ الهجاك  العهميةك  الدالةك  العالقةك  الهجهكعة هفاٌيـؿ: هث الهختمفة الرياضيات

 .الزهرةك 
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ي الرياض الفكر اىطالؽ عمى العهؿك  التجريد ىيك االتجايك  الهيسكسات قيكد هف التيرر .3
ر هصدك  اليديثة الرياضية الىظريات هيىشئكهٍاراتً كهىٍا التفكير البصرم كالهىطدي 

اك  الٍىدسيات  . غيٌر

 . الهختمفة الرياضية الىهاذجك  األىهاط بىاء في قكاعديك  الرهزم الهىطؽ استخداـ .4

ط لألىهاا دراسة أىٍ إلىكالفراغ   لمعددا دراسة أىٍ هف التدميدية الرياضيات هفٍـك تيكيؿ .5
كالفراغ كأصبيت  العدد هفاٌيـ في كبير تطكر يدث الىظرةة، كبٍذي الرياضي الٍياكؿك 

 . شهكليةك  اتساعان  أكثر أىهاطك  ٌياكؿ خالؿ هف تيدرس

ص خكا هثؿ يةالرياض العهمياتك  لمهفاٌيـ الرئيسيةبدراسة الخكاص كالهبادئ  االٌتهاـ .6
 التمديىي. اآللي التدريس عف االبتعادك  الرياضيةالهٍارات  بتىهية العىاية هع كالتكزيع التبادؿ

 المناىج الحديثة في الرياضيات:
ب كتاك  الجبر كتاب فىجد هىفصمة كهكاد الرياضيات تعمـ الدديهة الهىاٌج كاىت لدد

ة اليديث االتجاٌاتك  الهىاٌج أف إال، بالكت ٌذي بيفترابط  أم بدكف اإليصاء ككتاب الٍىدسة
ع كض عىد االٌتهاـ فأصبح الرياضية، بالبىى ييعرؼ بها االٌتهاـ بدأت الرياضيات تدريس في

ـ الهفاٌي في تتهثؿ رياضية بىى إلى الهيتكل تدسيـ إلى هىصبان  الهدرسية الرياضيات هيتكل
ة الهاد تمؾ في يتهثؿ الرياضيات هىٍج هيتكل إفة، الرياضي الهسائؿكالهٍارات ك  كالتعهيهات
ة طريدك  عهدً درجةك  الهيتكل ىكع يختمؼك  الهدرسي الكتاب في الهعركضة األىشطةك  التعميهية
 الهستكلك  ـ هراعيان فئتٍـ العهريةأجمٍ هف الهيتكل ٌذا كيضع الذيف الدارسيف باختالؼ عرضً

 .اإلدراكي كالهعرفي كاألٌداؼ التي يسعكف لتيديدٍا 

، الشارؼصىيؼ ها ىتعمهً في هادة الرياضيات إلى األصىاؼ التالية: ). كيهكف ت
 ( 14، صـ1997

 الهفاٌيـ. 

 .العالقات 

 .الركابط 

 .الهٍارات 

 .االستراتيجيات كطرؽ اليؿ 
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ذا  ً أى عمى الهدرسي الكتاب في الهعركض الرياضيات هىٍج إلى يىظر الىهكذجٌك
كاالستهرارية كالشهكؿ، كيعىى التسمسؿ ٌىا  ؿ كاالكتهاؿبالتسمس يتصؼ الهعرفة هف هتكاهؿ جسـ

 أكة ىدط كؿ أفهراعاة  هع الصعب إلى السٍؿ هف تتدرجك  هتسمسمة بطريدة الهىٍجبىاء فدرات 
ف أ أم فٍهٍا هف التمهيذ يتهكف لكي سابدةفدرات  أك ىداط إلى تيتاج الهىٍاج ٌذا هف فدرة

ي سبدتٍا، أها التكاهؿ الت أكتاؼ عمى كايدة لبىاتً تيبىى الذم الهيكـ البىاء ٌىا يعىي التسمسؿ
ي ف تهر الكيدة أك الهادة، أها االستهرارية فتعىي أف بعضٍا ت كالفدرات هعالكيدا ارتباطيعىي 
ٌداؼ الهرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ، كالشهكؿ أف يككف الهىٍج شاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لكؿ األتعميهي هكقؼ هف أكثر

 (.45، صـ1995أبك زيىة، تيديدٍا )

كيتضح هها سبؽ أف ها جرل هف تطكر عمى الرياضيات كالذم يطمؽ عميً هصطمح 
الرياضيات اليديثة كالهعاصرة ٌك بهثابة هادة عمهية جديدة دخمت في الهىٍاج الدراسي جعمت 

ا يسكدٌ التي العمهية األفكار كيكضح الهعاصر التطكرهف الرياضيات تدرس في قالب يكاكب 
ذا التطكر تـ في ظؿ  بييث تركز عمى التفكير كالهٍارات كربط الرياضيات بالعمـك األخرل، ٌك

بييث تؤثر في  التدريس كاستراتيجيات كطرؽ كالهيتكل األٌداؼ تطكرهىظكهة هتكاهمة شهمت 
 بعضٍا البعض تمؾ الهككىات. 

هف تدريس ألٌداؼ العاهة الهتكخاة (، أف ا106، صـ2001كذكر البكرم كالكسكاىي )
 الرياضيات اليديثة تتهثؿ في التالي:

 ككيدات اليدائؽ هعرفة الرياضية، الهفاٌيـ تشهؿ كالتي الرياضية الهعمكهات اكتساب .1
 .الرياضية كالتعهيهات الهبادئ هعرفة الدياس،

 .الرياضية كاألساليب الهٍارات اكتساب .2

 .الهشكالت كيؿ الرياضي التفكير أساليب اكتساب .3

 .الهىاسبة كالديـ كالهيكؿ اٌاتاالتج اكتساب .4

 ـ.السمي الهىطدي التفكير أساليب استخداـ طريؽ عف العدمية الهٍارات تىهية .5

 البنى الرياضية:
ة هجهكع أم ة(البىي) كالٍيكؿ الهجهكعة هفٍـك عمى تدـك الرياضيات دراسة أصبيت

ى عم الرياضيات تعرؼ عميً كبىاء الهجهكعة، ٌذي عمىالعىاصر كالٍيكؿ )البىية( هبىي  هف
ف ه هجهكعة عف عبارة الرياضيات في كالبىية البىي، ٌذي بيف فيها كالعالقات البىى دراسة أىٍا
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 طريؽ تيدد كالعالقات الدكاعد هف هجهكعة أم ،ٌيكالن  ىضع الهجهكعة ٌذي كعمى العىاصر،
 (.19، صـ1982العهؿ )أبك زيىة، 

 أىً عمى الرياضي تركيبال تيديد( أىً يهكف 26-25صص ، ـ2005كذكر هكسى )
 هف التالي: يتككفي افتراض تركيب

 هجهكعاتٍا أك اليديدية األعداد هجهكعة هثؿأعدادان  تككف قد: العىاصر هف هجهكعة .1
 األعداد هجهكعة الىسبية، غير األعداد هجهكعة الىسبية، األعداد هجهكعة الجزئية،

 أك هسهياتة هجهكع أك ىداط ةهجهكع تككف التي أك الطبيعية األعداد هجهكعة الصييية،
ذي هستكيات هجهكعة  ال ٌي بؿ هعيىةة دالل أك هعىى لٍا يككف أف يشترط ال العىاصر ٌك
 .هعىاٌا تكتسبان هعيىان ىظاه كتخص تعريفٍا، إلى ياجة دكف تفٍـ أكلية هسهيات أك هعرفات

 .ضيالريا الىظاـ في تستخدـ التي كالعهميات الهصطميات هفٍـك تكضح: الهعرفات .2

ر كغي هعرفة هصطميات تتضهف رياضية جهؿ عف عبارةالبديٍيات أك الهسمهات: ٌي  .3
 كؿ بيفي "التال الهثاؿ البديٍيات عمى األهثمة أيد أف ىجد االقميدية الٍىدسة في فهثالن  هعرفة،
 كمهة استخداـة البديٍي ٌذي في كىاليظ". بٍها يهر كايد هستديـ رسـ يهكف هعمكهتيف ىدطتيف
 أىً ىاليظ كعميً، هعرفة كهصطميات"خط" ك"بيف"  ككمهات هعرؼ، غير صطمحله ىدطة
 في هباشر غير أك هباشر بشكؿ كالهعرفات الالهعرفات تظٍر أف يجب بديٍية أم في

 .المغكية الصياغة

ف أم الصكرم، الهىطؽ استخداـ طريؽ عفأك الىظريات: تشتؽ  الىتائج .4 ذي عميٍا يبٌر  ٌك
 خصائصان أيض كتكضح الهعرفة كغير الهعرفة صطمياتاله خصائص تكضح الىظريات
 .األساسية كصفاتٍا األكلية العىاصر

 :الرياضية اليياكل مكونات
 كالدكاىيف كالهبادئ الهفاٌيـ بأىٍا الرياضية الٍياكؿ( 27، صـ2006يعرؼ عفاىة )

 الرياضية ٍياكؿال كتتككف كالهىطؽ الفكر تكيد أكلية بىية لتككيف بيىٍها فيها ترتبطي الت كالىظـ
 (27، صـ2006ر التالية: )عفاىة، العىاص هف
ي :المفاىيم .1  البعض بعضٍا هع ترتبط التي لألشياء الهشتركة الخصائص هف تتككف ٌك

 . قاعدتً أك الهفٍـك لهصطمح الهىطدي األساس لبىاء هكيد رياضي إطار ضهف
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ي  التعميمات: .2  الدكاىيف التعهيهات، تتي كتىدرج أكثر، أك رياضييف هفٍكهيف عمى تشتهؿٌك
 .الرياضية كالىظريات كاألسس كالهبادئ

ي :الرياضية األنظمة .3  كالثاىية الثىائية، العهمية بأىظهة تسهى األكلى ىكعيف، عمى تشتهؿ ٌك
 .العهمتيف ذات باألىظهة

ىها بذاتًهان هسبدان عم الرياضي الهىطؽ يعتبر ال األهر كاقع في :التفكير وأساليب المنطق .4  كا 
فإف  ٌذاى كعم صييية، ىتائج إلى لمكصكؿ الهرتبة الخطكات هف سمسمة عف عبارة ٌك

يكؿ تهثؿ ىظاهان هىطديان   بٍا الهرتبطةد كالدكاع بالرهكز عىً يعبرالرياضيات كهجهكعة ٌك
 الترتيب ٌذا. إال أف الكؿ إلى الجزء كهف الهركب، إلى البسيط هف االىتداؿ تضهف بصكرة

ا ؿيكف أف يىبغي كالتسمسؿ  ههاة، استداللي استدرائية بطريدة لمهتعمـ العدمي االىسجاـ أيضن
 .كالهىطؽ اإلقىاع طريؽ عف بالهعضالت كالبىاء الكاعي التفكير فرض يضهف

 

 ثانيًا: ميارات التفكير البصري:
 التفكير لغًة:
ك إعهاؿ الىظر في ير في المغة هشتؽ هف هادة الفكر التفك  األشياء،بكسر الفاء ٌك

كالتفكير (، 307ـ، ص1998هىظكر، ابف )التأهؿ ٌك  ر، كالتفكيػ(ق1306 ،اهكس الهييطالد)
ؿ عدمً عه كيدكلكف فكر في هشكمة أم الهجٍكؿ،هعرفة  إلىإعهاؿ العدؿ في الهعمكـ لمكصكؿ 

 (.698، ص1978الكسيط، )لهعجـ  يمٍا إلىفيٍا ليتكصؿ 

 التفكير اصطالحًا:
، كجدت بالتفكيرد هف الدراسات العربية الهتعمدة البايثة عمي العدي إطالعهف خالؿ 

البايثة كـ ٌائؿ هف تعريفات لمتفكير في السابؽ كالياضر، كالتي تصمح لكؿ زهاف كهكاف، 
ي عمى الىيك التالي:العديد  عمىفستكرد البايثة العديد هف تمؾ التعريفات التي كقفت   هىٍا، ٌك

ة األفكار هف اإلدراكات، كالهعالجة العدمية التفكير ٌك االشتداؽ العدمي لمعىاصر العدمي
 .Cohen,1979, p.5)) ٍذي األفكار، أك الهزاج بيىٍهال

التفكير ٌك الهعالجة العدمية لمكارد اليسي بٍدؼ تككيف األفكار، كاالستدالؿ يكلٍا، أك 
   .Beyer, 1984))اليكـ عميٍا 
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ت الىشاط العدمي أف التفكير ٌك عهميات ٌك عهميا( 27ـ، ص2002)كيرم هصطفي 
ك عهمية هستهرة  التي يدـك بٍا الفرد هف أجؿ اليصكؿ عمى يمكؿ دائهة كهؤقتة لهشكمة ها، ٌك

ك أرقي العهميات العدمية ذٌف ال تتكقؼ أك تىتٍي ها داـ اإلفي ال ىساف في يالة يدظة، ٌك
 تددهة.يية األخرل بدرجة راقية كهىساف عف غيري هف الكائىات التي تهيز اإلكالىفسية ال

ك الذم يجعؿ لميياة هعىي، ك  التفكير ٌك ذلؾ الشيء الذم ييدث أثىاء يؿ الهشكمة، ٌك
دراؾ كلكىٍا ال تستثىي الكعي، أم أف عهمية ا  ة كاعية يدكـ بٍا الفرد عف كعي ك أم ٌك عهمي

ي التفكير عهمية فردية لكىٍا ال تتـ بهعزؿ عف البيئة الهييطة، بؿ كتتأثر بالسياؽ االجتهاع
 (.25، صـ2005، )الجهؿسياؽ الثدافي الذم تتـ فيً كال

أف التفكير عبارة عف سمسة هف الىشاطات ( إلى 101ـ، ص2007) كها كيشير إبراٌيـ
 .اليكاس الخهسة إيدلعىدها يتعرض لهثير عف طريؽ  دهاغ اإلىسافالعدمية التي يدكـ بٍا 

ك االكتشاؼ الهعتهد لمخبرة ، أىً الكيفية التي يستخدـ فيٍا الذكاء عمىكيعرؼ التفكير  ٌك
طالؽ إك التخطيط أك يؿ الهشكالت أك قد يككف الفٍـ أك اتخاذ الدرار أتجاي ٌدؼ هعيف، إب

 (.34ـ، ص2012، )هصطفي هااليكـ عمي الشيء أك الدياف بفعؿ 

تخدـ الرهكز أف التفكير ٌك كؿ ىشاط عدمي يسإلى ( 14ص ،ـ2014صبح ) كها يشير
ؽ تطبيؽ ييث يجعؿ التفكير هرادفا لعهمية يؿ الهشكالت عف طري ،بٍدؼ فٍـ هكضكع هعيف
 .الدكاعد كالهبادئ العاهة

كتكصمت البايثة هها سبؽ أىً ال يكجد تعريؼ كايد لمتفكير، بؿ ٌىاؾ الكثير هف 
التعريفات كالتي تختمؼ فيها بيىٍا، ييث عرؼ كؿ هف التفكير يسب كجٍة ىظر دراستً العمهية 

  أف جهيع التعريفات تصب في ىفس البكتدة.التي قاـ بٍا، إال

تعرؼ البايثة التفكير بأىً عبارة عف ىشاط عدمي يدكـ بً الفرد عىدها يكاجً هكقؼ ها ك 
ظفٍا العدؿ ييتاج الي تفسير لمكصكؿ الي اليؿ السديد هف خالؿ تىظيـ خبراتً بطريدة جديدة يك 

 رة ها.خاذ قرار ها، أك اليكـ عمي ظاٌإتليؿ هشكمة هعيىة أك 

 أقسام التفكير: 
 (6، صـ2005 )إبراٌيـ، قسهيف: إلىيىدسـ التفكير 

األسمكب الغير عمهي في التفكير: يتضهف عدة صكر هىٍا التفكير الخرافي، كالتفكير  .1
 الهيتافيزيدي، كالتفكير بعدكؿ االخريف، كالتفكير بالهياكلة كالخطأ.
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التأهمي هف التفكير، هثؿ التفكير  األسمكب العمهي بالتفكير: كيىدرج تيتً صكر عديدة .2
 اليدسي، كالتفكير الىاقد، كالتفكير اإلبداعي.  كالتفكير

 التفكير:أنماط 
( أف هف العمهاء هف صىؼ أىهاط التفكير هف 62-60صص ، ـ2003)سعادة  لير 

 ييث فاعميتً الي ىهطيف:
 نمط التفكير الفعال: .1

ذا الىهط ال يتيدؽ   ال ضهف تكفر شرطيف هٍهيف:إٌك

استخداـ أفضؿ أىكاع الهعمكهات الهتكفرة هف ييث كقتٍا ككفايتٍا كعالقاتٍا بالهكضكع  -أ 
 الهطركح.

تباع هىٍجية عمهية سميهة، كيتطمب ٌذا الىهط التفكير الفعاؿ استخداـ هٍارات التفكير إ -ب 
الهتىكعة كاستراتيجيتٍا الهختمفة، كيىبغي عمى الفرد الذم يطبؽ ٌذا الىكع هف التفكير أف 

 صؼ بهجهكعة هف الخصائص الشخصية كالفكرية االتية:يت

 .الرغبة في تيديد الهشكمة بكؿ كضكح كدقة 

 .استخداـ هصادر هكثدة هف البياىات كالهعمكهات 

 .البيث عف البدائؿ كفيصٍا باٌتهاـ بالغ 

  .البيث عف أسباب ذات العالقة كعرضٍا لمهىاقشة 

 .االىفتاح عمى األفكار كاآلراء الجيدة 

  األيكاـ كاتخاذ الدرارات الهالئهة في ضكء األٌداؼ.إصدار 

 .االلتزاـ بالهكضكعية هىٍجان لمبيث كالىداش 

 .ثارة التفكير باستهرار  االجتٍاد كالهثابرة كا 

 .التشكؾ في األهكر كالهعمكهات هف أجؿ الكصكؿ الي األفضؿ هىٍا 

 .تأجيؿ اصدار الدرارات عىد االفتدار الي األدلة الكافية 
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 فعال:الغير تفكير نمط ال .2

ك ذلؾ الىهط هف التفكير الذم ال يتبع هىٍجية كاضية أك دقيدة، كيدكـ عمى  ٌك
عطاء تعميهات هتسرعة،  هغالطات أك افتراضات هتىاقضة كادعاءات غير هتصمة بالهكضكع كا 
 أك ترؾ األهكر لمزهف كي يعالجٍا، أها عف أىهاط السمكؾ التي يتبعٍا األفراد الذيف ال يمتزهكف

 بالتفكير الفعاؿ فتهثؿ:

 المجكء الي الدكة كالمجكء الشخصي كالجهاعي بٍدؼ الدضاء عمى األفكار. -أ 

 تخاذ الدرارات الهىاسبة.إالتردد في  -ب 

ساءة الدعاهة البريئة. -ج   التضميمي كا 

 إساءة استخداـ المغة بدصد أك بدكف قصد. -د 

 طرح فرضيات هخالفة لمكاقع. -ق 

 االستٍتار بالهشكالت الهعددة. -ك 

 هاد عمى االهثاؿ كاألقكاؿ الهعركفة في اصدار الدرارات.االعت -ز 

البايثة أف لمتفكير أىهاط عديدة، يهكف لمفرد أف يسمؾ إيدل ٌذي األىهاط  ترلفي ييف 
تفكير ٌذي الدراسة سمكت البايثة أيد أٌـ أىكاع ال كفيهف التفكير عىدها يسعي ليؿ هشكمة ها، 

ك التفكير البصرم ك هف أٌـالعمهي ٌك  أىكاع التفكير الفعالة . ، ٌك

 معايير عممية التفكير:
يكجد العديد هف الهعايير العالهية التي تيدد ىكعية التفكير يكؿ الدضايا كالهشكالت 

ذي الهعايير ػػػػػػػػػػػػػػػػػد كفعاؿ، كهف أٌـ ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػقـ بجعؿ التفكير ىاػػػػػػػػػػػػػػكالهكاقؼ الهختمفة، كالتي تٍت
 (26، صـ2006 الخزىدار، كآخركف،ي: )التال

( اإلجابة عف هجهكعة 19، صـ2006)دار كآخركف الخزىكيياكؿ كؿ هف  معيار الوضوح: .1
 : ٌي التالي هف األسئمة

 ٌؿ يهكف تفصيؿ الىدطة أك الفدرة الهطركية لمىداش بشكؿ أكبر أك بطريدة أفضؿ؟ -أ 

 ٌؿ يهكف التعبير عىٍا بطريدة أخرم؟ -ب 

ؿ يهكف طرح هثاؿ أك أكثر عىٍا؟ ٌؿ يهكف عهؿ شكؿ أك -ج   رسـ تكضييي عىٍا؟ ٌك
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ييث يهكف أف يتضح ٌذا الهعيار هف خالؿ األسئمة التالية التي يهكف أف يطريٍا الهعمـ عمي 
  طمبتً أثىاء تدريبٍـ عمي فكرة ها:

 ٌؿ تستطيع أف تكضح ٌذي الىدطة بشكؿ أكسع؟ 

 ٌؿ يهكف أف تعبر عف الفكرة بأسمكب أخر؟ 

 تذكر هثاالن عمى ها تدكؿ؟ ٌؿ يهكف أف 

 هاذا تعىي بدكلؾ "......؟ 

فالكضكح يهثؿ الهعيار األساس لمتفكير، فإذا لـ تكف الجهمة أك الفدرة أك الىدطة التي 
يدكر يكلٍا الىداش كاضية، فإىىا ال ىستطيع تيديد ها إذا كاىت صييية أك ذات عالقة 

ـ تكف األهكر كاضية، فإىً هف الصعب بالهكضكع الهراد اليديث عىً أك هىاقشتٍا، فإذا ل
 التيدث عىٍا أك هىاقشتٍا، ألىىا لـ ىعمـ بعد هاذا ىعىي بالضبط.

 
 :معيار الصحة .2

ة كلكىٍا كيدصد بهعيار الصية أف تككف العبارة دقيدة كهكثدة. كقد تككف العبارة كاضي
دكف أف  هعظـ األطفاؿ في فمسطيف يعاىكف هف الضغط الىفسي"ليست صييية، كأف ىدكؿ "

 . (81ـ، ص2002)جركاف،  هعمكهات هكثدة إيصاءات رسهية  أك إلىيستىد ٌذا الدكؿ 

ا الهعمـ الستدصاء درجة صية العبارة:   كهف األسئمة التي يهكف أف يثيٌر

 ٌؿ ذلؾ صييح بالفعؿ؟ -أ 

 ٌؿ يهكف أف ىفيص ذلؾ؟ -ب 

 هف أيف جئت بٍذي الهعمكهة؟ -ج 

 كيؼ يهكف التأكد هف صية ذلؾ؟ -د 
 المتناىية:معيار الدقة  .3

 قياس ٌذا الهعيار: إلىكهها يدلىا 

 ٌؿ يهكف إعطاء تفاصؿ أخرم لمجهمة أك العبارة أك الدضية أك اليادثة؟ -أ 

ؿ يهكف لمتركيز أكثر عمى إعطاء هزيد هف التكضيح عف طريؽ األرقاـ الدقيدة لمغاية؟ -ب   ٌك
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كلكىٍا  ،لمىداش كاضية كدقيدة في آف كايد ك الجهمة الهطركيةأفدد تككف العبارة 
، فمك قمىا التي تعطي زيادة كاضية في الدقة تتصؼ بالدقة الهتىاٌية الهدركىة بالكثير هف األرقاـ

، زاد خالؿ السىكات الثالث الهاضيةهثالن: بأف إقباؿ الىاس عمي التعميـ في الكطف العربي قد 
ىا هعرفة العدد فالهطمكب ٌ، لكاىت ٌذي الجهمة كاضية كدقيدة كلكىٍا ليست هتىاٌية في دقتٍا

، فذكر الرقـ الدقيؽ يعطي  ؼ أـ بهئات األلكؼ أـ بالهالييفالدقيؽ لمىاس فٍؿ كاف العدد باآلال
ذلؾ في األسباب كراء ، بعد ـ الزيادة كالتفكير األكثر عهدان الهجاؿ الكاسع لمتفكير في تيديد يج

 .ٌذي الزيادة

ليكار قد زاد في الكطف العربي كلك قمىا أيضان استخداـ االىترىت كالتعاهؿ هع غرؼ ا
بيف الىاس هف هختمؼ األعهار، لكاىت ٌذي العبارة كاضية كصييية كلكىٍا ال تتهتع بالدقة 
الهتىاٌية هالـ تزكد الدارئ بالعدد الدقيؽ لٍؤالء الىاس يتى يطمؽ العىاف بتفكير في أٌهية 

 (81ـ، ص2002اف، )جرك  االىترىت كاستخداهً كالهبررات هف كراء تٍافت الىاس عميً.
َ : قاؿ تعالي التي تيدؽ فيٍا الدقة أك الهساكاة: اآليات الدرآىيةكهف  ر  م 

ْ
َيَأ َاَّلَلا إلَنُ
َهََعوََُ ْى ك  َيَعلظ  ََواْْلَْْغل ََْمرل  ً

ْ ََوال َاهَْفْحَشاءل ٌل ََع ََويََََْه ْرََب َاهْق  َذلي َِإَويتَاءل ََواْْللْحَسانل لاهَْعْدلل ْىَب ك 
ونََ ر  ، ألف الزيادة  تيتهؿ زيادة لفظ كال إسداط لفظإف ٌذي اآلية الكريهة ال. ]90: ؿالىي[  تََذَلُ

 .إلسداط فهف شأىً اإلخالؿ بالهعىيأها ا، ال تضيؼ فائدة

 ٌذا الهعيار عف طريؽ السؤاليف اآلتييف: إلىكيستطيع الهعمـ أف يكجً الطمبة 

  أكثر تيديدان؟ )في يالة اإلطىاب(ٌؿ يهكف أف تككف 

  أكثر؟ )في يالة اإليجاز الشديد( أف تعطي تفصيالتٌؿ يهكف 

 ة:معيار العالق .4

في السؤاؿ يىبغي أف تككف كثيدة الصمة بالدضية  ييث إف عالقة الجهمة الهطركية
، فدد تككف تمؾ العبارة أك الجهمة كاضية كدقيدة لمغاية ركية أك الهشكمة الهطركية لمىداشالهط
عمي تفكير التالهيذ، فمك كاف  الهعمـ  هها يؤثر سمبان  ،لكف ارتباطٍا بالدضية تبدك ضعيفةك 

يىاقش هع تالهيذي كاجبات الهكاطف الصالح في الهشاركة الفعالة لالىتخابات الهيمية كالتي 
يد كقاـ أ، تكفمٍا األىظهة كالدكاىيف كالشرائع كالدساتير في هختمؼ اقطار الكطف العربي كالعالـ

يؤثر عمي هشاركة الفرد في االىتخابات الهيمية اىخفاض عدد  :التالهيذ بطرح العبارة اآلتية
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كالذم كصؿ يسب آخر إيصائية الي  ،عمي الثاىكية العاهة خالؿ الهاضيالياصميف هىٍـ 
 ىصؼ هميكف شخص. 

في دقتٍا لدرجة اىٍا ٌذي العبارة لكجدىا أىٍا كاضية كدقيدة، بؿ هتىاٌية  إلىفمك ىظرىا 
لهشكمة، كهع ذلؾ فإف عالقة ٌذي الجهمة بالهشكمة ٌي عالقة يصائيان عمي اإطريت رقهان 

ضعيفة، ييث ييؽ لألشخاص الهشاركة في عهمية االىتخابات سكاء أكاف ييهؿ الثاىكية العاهة 
أـ ال، بؿ كييؽ لمفرد األهي سكاء أكاف رجالن أك اهرأة االشتراؾ فيٍا هاداـ قد اجتاز السف 

 .(82ص ـ،2002)جركاف،  الداىكىي الهطمكب.

 
 ق:معيار العم .5

ىا يهكف طرح األسئمة الهٍهة اآلتية: كيؼ تعهؿ اإلجابة عمى تكضيح التعديدات  ٌك
ؿ يتـ التعاهؿ هع  الهكجكدة في السؤاؿ؟ ككيؼ أخذ الهشكمة في اليسباف عىد طرح السؤاؿ؟ ٌك

 أكثر العكاهؿ أك الهتغيرات أٌهية؟

عالقة كلكىٍا تفتدر الي خاصية فدد تككف العبارة أك الجهمة كاضية كدقيدة كذات 
العهؽ، فهثالن ىجد أف العبارة اآلتية الهكجٍة لمشباب كالهراٌديف كالتي تدكؿ أف تعاطي الهخدرات 

، ييث تفيد مي االقتصاد كالركابط االجتهاعيةيدهر الدكة البشرية كيىعكس سمبان كبدرجة كبيرة ع
يف عمي الهخدرات في الكطف الهدهىيصائيات األخيرة بكجكد خهسة هالييف هف األشخاص اإل

هريكية سىكيان كتكمفة لمعالج ة عشرة هميارات كهف الدكالرات األخسار أدل إلى ، كأف ذلؾ العربي
صياء ككتكمفة إعادة إصالح اجتهاعي لمعائالت أعف العهؿ الهىتج لك كاف ٌؤالء   ككتعكيض

، كركاتب آالؼ عاية الصييةإضافة الي تكمفة الر  ،ضررة عف األعطاؿ كالتفسخ العائميالهت
ا هف اإلهكاىيات  هف كأجٍزة كأدكاتالعاهميف في هكافية الهخدرات هف شرطة كأ كغيٌر

 .المكجستية

، كلكىٍا تفتدر الي العهؽ ا هف الكضكح كالدقة الشيء الكثيرٍذي العبارة  الطكيمة فيٍف
ؿ إقاهة ىدكة أك أكثر تفكير التالهيذ هف خال إلى الذم لف يككف إال بإطالؽ العىاف الهطمكب

ي ، كآخر طبيب ،كثالث ففي االقتصاديشترؾ فيٍا هجهكعة هف األشخاص أيدٌها هتخصص 
، هع هف العاهميف في هكافية الهخدرات أك رابع ضابط شرطة ،أك في عمـ االجتهاع عمـ الىفس،

تمفة هف طرح كثير هف األسئمة هف الطمبة أىفسٍـ يكؿ جكاىب هخ إلىفتح الهجاؿ بعد الىدكة 
الدضية ،هها يزيدٌـ عهدان ككضكيان كتفصيالن كتىكشؼ هخاطر اإلدهاف عمي الفرد كالجهاعة 
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 )الخزىدار، كالكطف الصغير الذم يعيش فيً التمهيذ كالكطف العربي الكبير الذم يىتهي إليً.
 .(24صـ، 2006 كآخركف،

 معيار التساع أو سماحة التفكير: .6

سباف في هىاقشاتىا كيكاراتىا يكؿ قضية ها أك هسألة األخذ بالي إلىفٍؿ ىيف بياجة 
ؿ ٌىاؾ طريدة أخرم لمىظر  السؤاؿ أك  إلىهعيىة أك هشكمة هيددة كجٍات الىظر األخرل؟ ٌك
العادات  عمىالهشكمة أك الدضية؟ فكيؼ يبدكا األهر هف كجٍة ىظر األشخاص الهيافظيف 

ٍة ىظر الذيف يىادكف بالميبرالية كالتددهية كالتداليد كالديـ السائدة؟ ككيؼ يبدكا األهر هف كج
 (.25ـ، ص2006 كآخركف، ،)الخزىدار كالرقي كالتطكير ؟

ىا يبدي ايتراـ آراء االخريف، هٍها اختمفت عف آرائىا ، أهر هٍـ إىجاح التفكير هالـ ٌك
ها تـ طرح قضية جدلية  هصير األهة كهرتكزاتٍا كأٌدافٍا، فإذا يتعارض ذلؾ بشكؿ أساسي هع

، تجعؿ الصىاعات التي ال تعترؼ باليكاجز الجهركية،كالتجارة اليرة أك اقتصاديات  السكؽ 
، كرغـ ايهاف الكثيريف بأضرار السكؽ اليرة  مية تيت ريهة هثيالتٍا األجىبياتكالبضائع الهي

لهؤيد كالهعارض  طرح الطرفيف ا عمىإال أف  الىداش يكلٍا يثير التفكير كيجعؿ هف السٍؿ 
ـ كجٍات يكصؿ كؿ هىٍها الي يؿ  كؿ طرؼ لهبررات الطرؼ االخر، هها، ثـ فٍـ ىظٌر

 .تساع الفكر كسهايتًإف، هها يزيد تكفيدي يرضي الطرفي
 :معيار المنطقية .7

ك هعيار يسىد  ليً إصدار اليكـ عمي ىكعية التفكير، كيرتبط "بالتفكير الهىطدي" هف إٌك
دم الي هعىي كاضح، أك ىتيجة هستىدة عمي يجج تىظيـ لألفكار كتسمسمٍا كترابطٍا بطريدة تؤ 

 (83، صـ2002، هعدكلة، كيهكف إثارة األسئمة التالية لميكـ عمي هىطدية التفكير. )جراكاف

 ٌؿ ذلؾ هعدكؿ؟ -أ 

 ٌؿ يكجد تىاقض بيف األفكار أك العبارات؟ -ب 

 ٌؿ الهبررات أك الهددهات تؤدم الي ٌذي الىتيجة بالضركرة؟ -ج 

السؤاؿ الهكجً أك الدضية الهدركسة أك الهشكمة الهعركضة  فٍؿ العبارة الهطركية أك
ؿ اىبثؽ ذلؾ كمً هها تـ اليديث عىً خالؿ اليكار أك الىداش؟ كها  لمىداش، كمٍا ذات هعىي؟ ٌك
تبعات ذلؾ عمى الفكر؟ كقبؿ ذلؾ كيؼ يهكف أف يصبح كؿ ٌذا يديديان كفي أرض الكاقع؟ 

 ف تسمسؿ يتصؼ بالهىطدية.عىدٌا البد هف طرح هجهكعة هف األفكار ضه
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فتجهيع األفكار ذات العالقة كذات الهعىي الهدعكهة باألدلة أك اإلثباتات أك البراٌيف 
 تشكؿ في اليديدة التفكير الهىطدي بعيىً.

 طرق التفكير:
ي الخهسة، اليكاس عمىاءن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكجد ثالث طرؽ رئيسية لمتفكير تـ تصىيفٍا بى  ٌك

 (45-40صص ـ، 2014، )قىف :التالي

التفكير السهعي: كيعتهد عمى ياسة السهع كهف أدكاتً الصكت، الهيادثات، الىغهات  .1
 ...إلخ.

كيعتهد عمى ياسة البصر كهف أدكاتً الصكر، كاأللكاف كالخطكط الهجردة  :التفكير البصرم .2
 كالرسـك التخطيطية ...إلخ.

تكز عمي هعمكهات طبيعية يساسة هثؿ كيعتٍد عمي الشعكر، ييث ير  :التفكير الشعكرم .3
 الكزف، كدرجة اليرارة، كاليالة العاطفية، كالشعكر كاليدس...إلخ. 

 التصور والتخيل:
تخيؿ أىؾ تدؼ أهاـ سبكرة ههسكان في يديؾ إصبعان هف الطباشير، تريد رسـ هثمث، فتبدأ 

إذان ييدث عهمية  بتيريؾ يدؾ عمى السبكرة بالتكافؽ هع صكرة الهثمث الهكجكدة في عدمؾ،
 ترجهة لصكرة بصرية هف عدمؾ الي الكاقع الهدصكد.

، كيعرؼ في مؽ صكرة ها في عدمىاففي الدكاهيس  يعرؼ التصكر أك التخيؿ بأىً خ
عهمية تشكيؿ صكرة عدمية أك رؤية شيء ال يددـ في اليديدة "قاهكس أكسفكرد اإلىجميزم بأىً 

، أية ياؿ كعمى، (The Macmillan Dictionary of psychology, 1989) "البصر إلى
تعريؼ  إلى (Websters,Longmans and Collins)تشير بعض الدكاهيس األخرل هثؿ 

ك أف التصكر عهمية تعريض بعض ها لمىظر بالجراية أك بتصكير األشعة  آخر  لمتصكر ٌك
بسٍكلة  السيىية لمصكر الفكتكغرافية ،يدؿ ٌذا بشكؿ كاضح بأىً تعريؼ تدىي يككف ههتدان 

ليتضهف استعهاؿ رسكهات الياسكب كأىظهة التصكير لجعؿ غير الهرئيات بطريدة أخرم 
 هرئيات.

صكرة غير  إلىسمسمة العهميات التي تيكؿ بياىات الهياكاة الخاـ  إلىكيشير التصكر 
الهىتجات، كىعىي بالتصكير عهمية تصكيرية لمصكرة  إلىقابمة لمعب كتشير العركض البصرية 

التهثيؿ البصرم العابر كالدابؿ لمتعديؿ  إلىية في أم كسط، كيشير العرض البصرم العدم
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التي تىتشر اليـك في يياتىا  بسٍكلة عمي أجٍزة العالـ اإللكتركىية، هثؿ شاشات العرض
 .LCD (Visvalingam, 1994, p.25) الهعاصرة

أكد ففي هدترح قدـ لمتفكير الجغرافي كالتصكر ضهف سياؽ البيث العمهي 
(Dibiase,1990)  دكر الخرائط في سمسمة البيث، كقد عرؼ التصكر العمهي  عمىفي إطاري

بأىً تصكر أساسً تخطيط يتضهف كؿ سهات العمـ، هف استكشاؼ البياىات األكلية كهف ثـ 
 صياغة الفرضيات الي أف ىصؿ الي التدديـ الىٍائي لمىتائج.

تدىيات ، كإتصاؿ ،اتػَتطبيدؿ يميت، دراككاالتصَر ـ( 1991) َقد  عرف  تايمَر
يو ػصَر بػىجد اختالفات في الىظرة إلى الت تدىيات ياسَب جديدة.، كشكمية،عرض جديدة 

ر ى أٌهية التدىية التي تدعن التصَخاصة في الىظرة إل (Dibiase, et al)ايمَر َػو تػه كؿ
بيىها ىجد أف لياسبات عمى التطَرات عمى تدىية ا كيدييَضح تايمَر التصَر بتأ، ييث

 التصَر.اآلخريف يٍتهكف بتطبيدات 

 التفكير البصري:
الىظر كالتدبر كالتفكير  عمىبديع صىع ا في الككف كيثىا  ىساف جيدان يدرؾ كيعي اإل

الىظر في همككت  إلىفيها يكلىا، كأف الكثير هف اآليات الدرآىية كاألياديث الىبكية تدعكىا 
فََلَ﴿  العزيزً كعظهة الخالؽ ييث قاؿ في كتاب

َ
ََأ ولَقْت َخ  ََليَْف لنل ب َاْْلل لََل َإ ر وَن ًَاءَلَ*َيَْظ  َالسا ِإَوََل

بَْتََ*َليَْفَر فلَعْتَ ََليَْفٍَ صل بَالل حلَحْتَِإَوَ*ِإَوََلَاْْلل ََليَْفَس  رْ ل
َ
 .]20-17: الغاشية[ ﴾ََلَاَْأ

َ﴿ كقكلً تعالي 
َ
ََواَْأ ًَاَواتل َالسا ََموَم وتل َِفل وا ر  َيََظ  َولَْى

َ
ْنَأ

َ
ََوأ ء  ََْيْ َيٌل َاَّللا  ََخوََ  ََوَيا رْ ل

 ََ ْى َجو ه 
َ
َاْقََتََبَأ وَنَقَدل نَيَك 

َ
َأ ُيَلََعََسٰ

َ
لأ ي ْؤيلَ ونََحَََفَب ََبْعَدهَ  يث   .]185: األعراؼ[﴾  دل

ذا الىظر الهصيكب بالتدبير كالتفكير ٌك الذم تتكلد هف خاللً الهعارؼ كالهعمكهات  ٌك
أم أف الرؤية ٌي االدراؾ البصرم لألجساـ ثىائية كثالثية  ف.كاالكتشافات كهعرفة الدكاىي

األبعاد، كارتباط ٌذي التصكرات بالتجارب الهاضية لمهشاٌد، فاالستهاع البصرم ألم ىكع يهكف 
ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػأف يزكدىا بهعىي همهكس لمكمهات، كيهكىىا هف رؤية العالقات كاالتصاؿ كالتكاصؿ بي

 (.29ص ،ـ2008 األفكار )شعت،

في هجاؿ الفف، كقد أظٍرت الدراسات أف ٌىاؾ  أساسان كلدد ىشأ ٌذا الىكع هف التفكير 
فعىدها يرسـ الفىاف لكية ها فإىً  عالقة كثيدة بيف التفكير البصرم كالىجاح في هجاؿ الفف.

يرسؿ رسالة ها عمي لكيتً الفىية، كعىدها يعجب شخص ها بٍذي المكية الفىية فإىً قد فكر 



 
 

  28 
 

كيران بصريان كفٍـ الرسالة التي تتضهىٍا المكية الفىية التي قاـ بٍا الفىاف هف خالؿ لكيتً الفىية تف
  يتى أعجب بٍا.

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهع الفف يتي عصرىارتباطان كثيدان جدان ر البصرم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهازاؿ يرتبط التفكي
ك Staley, 2007, pp.29-30) )اليالي  )ركزا يىكراىتس  ييث قاـ إيدل األكاديهيف ٌك

)Rosenkrantz  بعهؿ دراسة تبيف كجكد عالقة كثيدة بيف الفف كالهتايؼ كالهعارض كالهىاٌج
ـ كيؿ هشكالتٍـ التي  الدراسية ييث تعهؿ عمي زيادة قدرة الطالب عمي التعبير عف أفكاٌر

 (.34ص ،ـ2010 )الشكبكي،خالؿ تمؾ الهعارض تكاجٍٍـ هف 

التفكير عف طريؽ الصكر أك التفكير البصرم، أك التعمـ البصرم أك الهكاىي: ٌك ف
عبارة عف ظاٌرة التفكير هف خالؿ الهعالجة البصرية، في ييف البديؿ اآلخر ٌك التفكير هف 
ك غالبان ها يككف غير خطي كيككف لً صيغة هياكاة  خالؿ الهعالجة المغكية أك المفظية، ٌك

، بهعىي إدخاؿ كثير هف البياىات في عهمية اإلىتاج ىظرة عهيدة الي ىظـ هعددة الكهبيكتر
 (.128، صـ2008 )بدكم  تمؾ الىظرة هف خالؿ المغة كيدٌا يستييؿ اليصكؿ عمى

( أف التفكير البصرم يخبر بشكؿ تاـ عىدها تىدهج 41، صـ2002) كيشير عفاىة
 عالقة فيها بيىٍها:الرؤية كالتخيؿ كالرسـ في تفاعؿ ىشط لتكضيح ال

عىدها تتطابؽ الرؤية هع الرسـ، فإىٍا تساعد عمي تيسير كتسٍيؿ عهمية الرسـ، بيىها يؤدم  .1
 الرسـ دكران في تدكية عهمية الرؤية كتىشيطٍا.

عىدها يتطابؽ الرسـ هع التخيؿ، فإف الرسـ يثير التخيؿ كيعبر عىً فيكفر قكة دافعة لمرسـ  .2
 كهادة لً.

خيؿ هع الرؤية، فإف التخيؿ يكجً الرؤية كيىديٍا بيىها يكفر الرؤية الهادة عىدها يتطابؽ الت .3
 األكلية لمتخيؿ.

هىظكهة هف العهميات تترجـ قدرة الفرد عمى " بأىً( 8، صـ2006) هٍدم،كها عرفً 
قراءة الشكؿ البصرم، كتيكيؿ المغة البصرية الذم ييهمً ذلؾ الشكؿ الي لغة لفظية هكتكبة أك 

قدرة ( بأىً "63ـ، ص2003) السىكرمفي ييف أشار  ."تخالص الهعمكهات هىًهىطكقة كاس
( 35، ص2010ً الشكبكي )كها عرف". اشرة عمى الرؤية كالرسـ كالتخيؿعدمية تعتهد بصكرة هب

ا بصريا بييث تككف لً الددرة عمى " قدرة بأىً الفرد عمى التعاهؿ هع الهكاد الهيسكسة كتهييٌز
قدرة عدمية ".  كعرفً بأىً "هعمكهات كتيميمٍا كتفسير الغهكضية كتفسير الإدراؾ العالقات الهكاى
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ا كتيميمٍا كتيكلٍا هف لغة الرؤية  تستخدـ الصكر كاألشكاؿ الٍىدسية كالجداكؿ البياىية كتفسيٌر
الي المغة الهرسكهة الي لغة لفظية أك هىطكقة أك هكتكبة، كاستخالص الىتائج كالهعاىي كالتبرير 

 .(42ص، 2011)طافش،  هىً هف أجؿ التكاصؿ هع اآلخريف" لمهعمكهات

تهيز بتىظيـ الهعمكهات ي أىًالبصرم كجدت ا لمتفكير ةالبايثة الهكثف دراسة كهف خالؿ 
اختالط األلكاف كالصكر كاألشكاؿ في الهشاٌد الهتتابعة كذلؾ ألف الهعددة بصكرة دقيدة، 

ي ذات  ،عمي ها يسهي استيضار الهشاٌدة رةالهمتدطة بكاسطة العيف تعهؿ عمي زيادة الدد ٌك
 .فائدة جهة في التيصيؿ العمهي الستيعاب الهعمكهات الجديدة كبسرعة كاتداف

ىهك عدمً ب يىهك كيزيد  فإىً االىساف عىدياسة البصر  هرتبط أف التفكير البصرمييث  ك
كاالشكاؿ  ددرة عمي ترجهة كاستيعاب العديد هف الصكراللديً  كيصبح كتكاهؿ خالياي، 

أف  البايثة  لتتكصؿ ، رساؿ إشارات هف العيف الي الدهاغكترجهتٍا كيفظٍا عف طريؽ ا
 .هىظكهة هف العهميات اإلدراكية هرتبطة بالجكاىب اليسية البصرية التفكير البصرم 

 (494ص ،ـ2016 )ىزاؿ، مميزات التفكير البصري:
 .ييسف هف ىكعية التعمـ كيسرع هف التفاعؿ بيف الطمبة .1

 يزيد هف االلتزاـ بيف الطمبة. .2

 يدعـ طرؽ جديدة لتبادؿ األفكار. .3

 يسٍؿ هف إدارة الهكقؼ التعميهي. .4

 يساٌـ في يؿ الدضايا العالدة بتكفير العديد هف خيارات اليؿ لٍا. .5

 يعهؽ التفكير كبىاء هىظكرات جديدة. .6

 يىهي هٍارات يؿ الهشكالت لدم الطمبة.  .7

 ميارات التفكير البصري:
 (34ـ، ص2014هاجد، ك التالي: )خمؼ، البصرم العديد هف الهٍارات، ٌي ر لمتفكي 

ي هٍارة الدراءة البصرية كلٍا الددرة عمي تيديد أبعاد  .1 هٍارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفً: ٌك
 كطبيعة الشكؿ الهعركض.
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هٍارة تيميؿ الشكؿ: أم التهيز البصرم كالددرة عمى رؤية العالقات في الشكؿ كتيديد  .2
 مؾ العالقات كتصىيفٍا.خصائص ت

يجاد  .3 هٍارة ربط العالقات في الشكؿ: الددرة عمى الربط بيف عىاصر العالقات في الشكؿ كا 
 التكافدات بيىٍا كالهغالطات فيٍا 

طات في العالقات هٍارة إدراؾ كتفسير الغهكض: الددرة عمي تكضيح الفجكات كالهغال .4
الكمهات كالرهكز كاإلشارات في تدريب أك الددرة عمي إيضاح هدلكالت  ،كالتدريب بيىٍها
 العالقات بيىٍها.

استىتاج هعاىي جديدة كالتكصؿ الي هفاٌيـ كهبادئ  عمىهٍارة استخالص الهعاىي: الددرة  .5
عمهية هف خالؿ الشكؿ الهعركض هع هراعاة تضهف ٌذي الخطكة الخطكات السابدة، إذ أف 

 السابدة.ٌذي الخطكة ٌي هيصمة الخطكات الخهس 
 تالي يكضح هٍارات التفكير البصرمكؿ الكالش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: ميارات التفكير البصري2.1شكل )

 .(34ـ، ص2014)خمؼ، هاجد، الهصدر: 

 استخالص الهعاىي -5

 عرض الشكؿ أك الىهكذج البصرم

التعرؼ عمى الشكؿ -1
 ككصفً

 تيميؿ الشكؿ -2

 ربط العالقات -3

 تفسير الفجكات -4
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أف تهثيؿ األفكار بصريان هف أشكاؿ كرسكـ كصكر يثير الفرد في  ةالبايث ترلييث 
تصاعديان ىيك  فكير أفضؿ كتطكران ٌذا يكدم إلى تاكتشاؼ هعىى الهضاهيػػػف التي أهاهً ،ك 

عمػػػى البىاء التطكرم اإلدراكي، فدراءة الشكؿ البصرم يٍدؼ إلى فٍـ الهعىى هف   اإلبداع كهؤشران 
قراءة لمشكؿ كالربط كالرهز كالهعىى كتىظيـ األفكار الهدركءة ،فٍك جهمة هف ىشاطات ربط 

البايثة أف ٌذي  كترل، ىة في الذاكرةسبة سابدان كالهخزك الهعمكهات الجديدة بالهعطيات الهكت
، عفيفية ػػػػػػػـ( كدراس2009 )شعثـ( كدراسة 2006) دراسة هٍدمراسة تتفؽ هع العديد هف الد
ييث  ،ستخداـ التفكير البصرم في التعمـفي أٌهية اـ(، 2010 )جبراسة ـ(، كدر 2011)

يثة بالذكر التفكير كتخص البا ،هٍارات تفكير هختمفة عمىلدراسية تيتكم أغمب الكتب ا
البصرم ضهف كتب هادة الرياضيات اليتكائٍا عمي العديد هف الرسكهات الٍىدسية كاألشكاؿ 

الرسـ كهياكلة تفسير  عمىياسة البصر في عهمية تهثيؿ الهعمكهات  إلىالٍىدسية التي تيتاج 
ىدسي الهكجكد الرسـ الٍ إلىالرسـ كتيميمٍا فهثالن، عىدها يىظر الطالب  عمىتمؾ الهعمكهات 

ا لمكصكؿ   .الىتيجة  إلىأهاهً يتهكف هف الربط بيف تهثيؿ الهعمكهات كتفسيٌر

 التفكير البصري: تمثيل  أدوات
ي التالي:يهكف تهثيؿ الشكؿ البصرم بثالثة أدكات  ( Wileman, 1993) ، ٌك

الصكر: الطريؽ األكثر دقة في االتصاؿ، كلكف في أغمب األيياف ٌي الىكع الغالي  .0
 لهضيع لمكقت كاألكثر صعكبة في اليصكؿ عميٍا.كا

ي األكثر شيكعان كاستعهاالن في االتصاؿ رغـ أىٍا تككف  .2 الرهكز: هثمت بالكمهات فدط ٌك
 أكثر تجريدان.

الرسكـ التخطيطية: كيستخدهٍا الفىاف التخطيطي لتصكر األفكار كتصكر اليؿ الهثالي  .3
 بهفٍـك ها كرسـك اعتباطية. كتشهؿ رسكهات هتعمدة بالصكرة كرسكهات هتعمدة

فالرسكهات الهتعمدة بالهفٍـك تزيؿ ىفس قدر التفصيؿ كالتجديد في أغمب األيياف لجسـ 
كالرسكهات االعتباطية رهكز هجردة يهمت في خياؿ هدرب كطريؽ ترم هىً  ها سٍؿ التهيز.

خص األفكار العالقات بيف األفكار، كتسهي التخطيطات االعتباطية بالصكر المفظية التي تم
ىسيابية كخرائط إ الرئيسية لفدرة ها، كتتضهف الرسكهات االعتباطية أشكاؿ ٌىدسية كهخططات

 ـ(.2006 هٍدم،)شبكة ...إلخ 
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 التفكير البصري والثقافة البصرية:
يعتبر التفكير البصرم جاىب هف جكاىب الثدافة البصرية ييث أىٍا تتككف هف ثالثة 

 (:291-290صص ، ـ2003)إبراٌيـ، ٌي التالي: يسية لىهاء الشخصية جكاىب رئ

التفكير البصرم: كيرتبط بعهميات التصكر الذٌىي لألشكاؿ كالعىاصر البصرية داخؿ الهخ  .0
 .شرمالب

التعمـ البصرم: كيرتبط بددرة الفرد عمى قراءة كتفسير الرهكز كالهثيرات التي يتمداٌا عف  .2
عمكهات كتككيىٍا كالتفاعؿ هعٍا إليداث طريؽ عيىيً كاإلفادة هىٍا في فٍـ كاكتساب اله

 تغيرات سمككية هرغكبة.

االتصاؿ البصرم: كيرتبط بددرة الفرد عمى الترهيز، بهعىى كتابة المغة البصرية كصياغتٍا  .3
كتيكيمٍا لهعىى لفظي، أك تيكيؿ المغة المفظية إلى لغة بصرية كاستخداهٍا في التفاٌـ هع 

 ألفكار كالهعاىي.اآلخريف كهشاركتٍـ في الهشاعر كا

 التفكير البصري وتخطيط العقل:
، (Tony Buzan)تدىية تخطيط األفكار بصريان طكرت أصالن في الستيىات هف قبؿ 

ييث أكجد تدىيتً ، الكرقةعمى ييث كاف يريد تككيف طريؽ بصرم أسرع في تمخيص األفكار 
في  هشكمة التي يفكر، كالتي  تبدأ برهز تخطيطي هف ال" "mindmappingالرائدة الهسهاة

رة ، كتكصمٍا الي البؤ الكمهات الدليمية لتهثيؿ األفكار، ثـ كضع بداع يؿ لٍا في هركز الصفيةإ
، هربعة تكضع ضهف رهكز )بيضاكية الشكؿ أفكمهات يهكف إلى الهركزية بالخطكط، باإلضافة 

الستيىات كاف  فهىذأخرل. ار كلتيفيز العدؿ التصاالت ....إلخ( إلبراز بعض األفك الشكؿ،
فمك ىظرىا هف يكلىا ، االٌتهاـ بتهثيؿ األفكار بصريان، كىها بثبات كتطكر ىيك التفكير بإبداع

ىتصؿ ، الي أيدكىات عمي شاشات الياسكبىجد الرهكز في كؿ هكاف هف إشارات في الهطارات 
 فيها بيىىا ليس فدط بالكمهات كلكف بالصكر.

  البصري:آلية التعمم بالتفكير 
يتطمب هف  في الهكاد التعميهية كهىٍا الرياضيات، البصرم تدريس هٍارات التفكير عىد

 (34، صـ2006 )هٍدم، :الهتعمـ ها يمي

 يأخذ ىظرة صاهتة في الشكؿ إلهعاف التفكير. .1

 تكضيح العالقات بيف العىاصر الهختمفة في الخريطة. .2
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 تيكيؿ الهفاٌيـ الهعزكلة إلى قطع هف الهعمكهات ذات الهعىى. .3

بالتفكير يهكف التدريس ك الخالصة  ىتركيب الهعمكهات إلى الجهؿ التي يهكف أف تؤدم إل .4
 هف خالؿ: البصرم

 عرض الهىظكهة الهتكاهمة أك الشكؿ البصرم في بداية اليصة. -أ 

 تتهعف الطالبة بالهىظكهة أك الشكؿ البصرم كتهيز بيف هككىاتٍا. -ب 

 تدرؾ العالقات الهكجكدة بيف الهككىات. -ج 

يؿ الهىظكهة أك الشكؿ البصرم إلى هككىاتً األساسية كتفسر كؿ هعمكهة تبدأ بتيم -د 
 عميٍا.

 تتكصؿ إلى استىتاج لها تيكيً الهىظكهة أك الشكؿ البصرم. -ق 

 الفرق بين األفراد في التفكير البصري:
  تتهثؿ في التالي:، بيف األفراد هكاىية بصريةفركؽ كهية ككيفية ( 35، صـ2004هيهد ) يدد 

ها أك هجهكعة هف األشياء  شيءهكاىي: الذم يدـك عمى تصكر كيؼ يبدك التكجً ال .1
 هختمفان إذا ها تـ تدكيري عمى ىيك هعيف .

 العالقات بيف األشياء هف ييث أكجً الشبً كاالختالؼ. بإدراؾالعالقات الهكاىية: كتختص  .2

 .ها شيءالتصكر البصرم: كيدصد بً الهعالجة الدقيدة لترتيب أجزاء  .3

ى الفركؽ بيف األفراد في االستراتيجيات التي يستخدهكىٍا في يؿ الفركؽ ال .4 كيفية: ٌك
الهشكالت الهكاىية، كصىؼ األفراد بٍا إلى تيميمييف ككمييف في هعالجتٍـ لمهعمكهات 

 الهكاىية.

كها يددٌا البعض في تىاكؿ التراكيب كالعهميات العدمية الهىطدية الهعرفية التي تدؼ 
ي:خمؼ الددرة الهكاىية   إلى أربع فئات لٍذي العهميات ٌك

ك تككيف صياغات لمتصكر البصرم اعتهادان عمى الهعمكهات الهختزىة   .1 تكليد التصكر: ٌك
 في الذاكرة طكيمة الهدل.

ك هسح التصكر العدمي لإلجابة عف السراب الهثار يكلً عف طريؽ  .2 فيص التصكر: ٌك
 التيميؿ كالهسح كالهدارىة بصكرة ىاقدة.
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ك تغير التصكر هف صكر ذٌىية إلى صكر أخرل بها يصايبٍا هف تيكيؿ الصكر .3 : ٌك
 تداعيات.

ك تكظيؼ التصكر الستخداهً في عهمية عدمية أك أم تجٍيز أك  .4 االستفادة هف التصكر: ٌك
 هعالجة لمهعمكهات.

 : ومنياج الرياضياتالتفكير البصري 
، يرل الكثير هف العمهاء أف استخداـ الهدخؿ البصرم في التعميـ  الصفي يعد أهر هٍها ن

كذلؾ عمى اعتبار أف الهدخؿ البصرم استراتيجية هؤثرة في فٍـ الهضاهيف العمهية، إذ أف 
عرض الىهاذج كاألشكاؿ كالرسكهات بصكرة هكثفة ضهف الهدررات الدراسية  تيسر عمى 

ذا كاف االٌ، الهتعمهيف الفٍـ ىجازاتٍـ في تمؾ الهدررات ،كا  تهاـ بالتفكير بالتالي ييسف أدائٍـ كا 
كعالقتً بالسمكؾ اإلىساىي شأىان قديهان قدـ اإلىساف ىفسً، فإف ٌىاؾ ياجة همية إلى تعمـ 
هٍارات التفكير بأىكاعً الهتعددة في ظؿ ها ىعيشً هف تغيرات كتطكرات هتاليدة لهختمؼ 

كفي  هجاالت اليياة، هها يجعؿ االٌتهاـ بالتفكير كالهفكريف ضركرة قصكل في تطكر اإلىساف
ذا كاف عمها ء التربية كعمـ هكاجٍة الهشكالت اليياتية الهختمفة ،كتيديات الهستدبؿ هعان، كا 

بهكضكع التفكير كأىهاطً الهتعددة كتىهية قدارتً لدل الهستكيات التعميهية  الىفس قد اٌتهكا 
ربكييف في الهختمفة، فإف التفكير البصرم يعد أيد أىهاط التفكير التي استيكذت عمى اٌتهاـ الت

% هف الهعرفة 75السىكات األخيرة، لها لً هف أٌهية كبيرة، فدد أثبتت الدارسات أف أكثر هف  
 (.55، صـ2008)أيهد،  التي تصؿ اإلىساف، تأتى عف طريؽ البصر في هجاؿ الرؤية

ذا كاف التفكير يهثؿ سمسمة هف الىشاطات العدمية غير الهرئية التي يدكـ بٍا الدهاغ  كا 
تعرض لهثير يتـ استدبالً عف طريؽ كايدة أك أكثر هف اليكاس الخهس، فإف خرائط عىدها ي

التفكير تهثؿ أيد األساليب اليديثة التي تٍتـ بتىهية هٍارات التفكير الهختمفة في هجاؿ 
( كتعد هف أدكات التفكير البصرم التي David Hyerle)ديفيد ٌيرؿ  التدريس، كقد صههٍا

لهعمهيف كالهتعمهيف في جهيع الهكاد الدراسية كهع هختمؼ هستكيات تيهؿ لغة هشتركة بيف ا
الطمبة، كها أىٍا أداة هىاسبة لتىظيـ الهعمكهات كاألفكار كالهفاٌيـ، كاعتهد في تصهيهٍا عمى 
أف يستىد كؿ شكؿ هىٍا عمى هٍارة فكرية أساسية، هثؿ الهدارىة، كالتهييز كالتتابع  كالتصىيؼ 

 (.22، صـ2008، )صالح كاالستدالؿ

أف الهىاٌج الدراسية بها تتضهىً هف هيتكل، يهكىٍا أف تىهي هٍارات كيتبيف لمبايثة 
التفكير البصرم لدل الهتعمهيف، سكاء فيها يتصؿ بالبعد الزهىي أك البعد الهكاىي لمظكاٌر 
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كؿ، كاألشياء كاأليداث، ككذلؾ الخرائط كالرسـك التكضييية كالبياىية كالصكر كاألشكاؿ كالجدا
تعد أدكات بصرية تختزؿ في هيتكاٌا العديد هف الهعمكهات الخطية التي يهكف لمهتعمـ 
استىتاجٍا بسٍكلة كيسر، فضالن عها تتضهىً هف قضايا كهشكالت تتطمب إعهاؿ العصؼ 

دراؾ العالقات بيف  اليدث أك الظاٌرة كأهاكف الذٌىي، كتصكر االفتراضات كالهاليظة كا 
 يدكثٍا.

التعميهية ركىان أساسيان في  ات ييعد هىٍاج الرياضيات كهكاديٍاج الرياضيفعمي صعيد هى
هىاٌج التعميـ األساسي ،كالتي تعتبر أيضان هجاالن خصبان لتطكير كىهك التفكير لدل الهتعمهيف، 
لٍذا قاهت الكثير هف الدكؿ بتطكير هىاٌج الرياضيات كتيسيىٍا لتكاكب هعطيات الدرف اليادم 

كسابٍـ طريدة في كالعشريف، كذل ؾ هف خالؿ اٌتهاـ ٌذي الهىاٌج بتىهية التفكير لدل الطمبة، كا 
التفكير تعتهد عمى بىاء رياضي دقيؽ كسميـ، كذلؾ اىطالقان هف الىظرة إلى الرياضيات بعدٌا 
طريدة كىهطان في التفكير، كلٍا هف الههيزات ها يجعمٍا هجاالن خصبان لتدريب الهتعمهيف عمى 

كسابًأىهاط كأسال  يب التفكير السميـ كتىهيتً، كاإلسٍاـ في بىاء شخصيتً كقدرتً عمى اإلبداع كا 
لذلؾ فإف استخداـ هٍارات التفكير البصرم تعكد الطمبة عمي  ،البصيرة الرياضية كالفٍـ العهيؽ

الثدة بالىفس كالهشاركة الفعالة، كعمي التسمسؿ في خطكات يؿ الهشكالت الرياضية كالٍىدسية 
قؼ العمهية، ييث تجعؿ الهتعمـ يعتهد عمي ىفسً في إيجاد يؿ لهكقؼ أك هشكمة رياضية كالهكا

كصكالن الي يمٍا بطريدة عمهية هىاسبة. لذا ترم البايثة  أىً أصبح لزاهان عمى الهتخصصيف 
كالدائهيف عمى هىاٌج الرياضيات كأساليب تدريسٍا، البيث عف كسائؿ جديدة في تدريسٍا، 

ذا ييتـ عمى الهؤسسات التعميهية أف تعيد الىظر في أسس اختيار كتخطيط لتيديؽ أٌدافٍا ، ٌك
كبىاء الهىاٌج كأساليب التعاهؿ هع الهعرفة، هف ييث طرؽ تدريسٍا كأسمكب تعاهؿ الطمبة 

 كالهعمهيف هعٍا.

( التفكير البصرم هف الىشاطات كالهٍارات العدمية  41: 2002كيعتبر )عزك عفاىة ،
دراكٍا كيفظٍا ، ثـ التي تساعد اله ا كا  تعمـ في اليصكؿ عمى الهعمكهات كتهثيمٍا كتفسيٌر

التعبير عىٍا كعف أفكاري الخاصة بصريا كلفظيا ، أم أف التفكير البصرم يخبر بشكؿ تاـ 
 عىدها تىدهج الرؤية كالتخيؿ كالرسـ في تفاعؿ ىشط لتكضيح العالقة فيها بيىٍها : 

 : فإىٍا تساعد عمى تيسير كتسٍيؿ عهمية الرسـ بيىها  عىدها تتطابؽ الرؤية هع الرسـ
يؤدم الرسـ دكرا في تدكية عهمية الرؤية كتىشيطٍا .عىدها يتطابؽ الرسـ هع التخيؿ فإف 

 كفر قكة دافعة بالرسـ كهادة لٍا الرسـ يثير التخيؿ كيعبر عىً في
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 ا يكفر الرؤية عىدها يتطابؽ التخيؿ هع الرؤية فإف التخيؿ يكجً الرؤية كيىديٍا بيىه
 الهادة األكلية لمتخيؿ .

كفي ضكء ها سبؽ عرضً كبعد اإلطالع عمى األدبيات التربكية أرل أىً قد بدأ في 
اآلكىة األخيرة التكجً إلى التفكير البصرم لها لً هف أٌهية ييث اىً ٌك أداة عظيهة لتبادؿ 

ييث يساعد عمى جهكعات ، األفكار بسرعة قياسية ، سكاء تـ ذلؾ بصكرة فردية أك هف خالؿ ه
تسجيؿ األفكار كالهعمكهات بصكرة هىظهة بغرض عرض ها يهكف عهمً أك هعالجتً اتجاي 
هكضكع أك هشركع ها بصكرة كاضية ، كباإلضافة إلى تهييز ٌذا األسمكب هف التفكير في 

بعة تىظيـ الهعمكهات الهعددة ، فإف اختالط األلكاف كالصكر كاألشكاؿ في الهشاٌدة الهتتا
ي ذات  الهمتدطة بكاسطة العيف تعهؿ عمى زيادة الددرة عمى ها يسهى بايتضار الهشاٌدة  ٌك
 فائدة جهة هف خالؿ التيصيؿ العمهي الستيعاب الهعمكهات الجديدة بسرعة كاتداف.

 (www: hussney .) 

كالتفكير البصرم بكجكد ياسة البصر لدل اإلىساف يىهك كيزيد بىهك عدمً كتكاهؿ 
ي ، كتزيد  فاعميتً كمها يصؿ الفرد عمى كـ هف الصكر كاألشكاؿ كأكردٌا لعدمً ليفظٍا خاليا

 كترجهتٍا .
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

يتضهف ٌذا الفصؿ هجهكعة هف الدراسات السابدة التي تىاكلت هٍارات التفكير 
ت كفي الهىاٌج التعميهية األخرل، لمتعرؼ عمى أٌدافٍا كهىٍجٍا البصرم في هىٍاج الرياضيا

 كعيىتٍا كأدكت الدراسة الهستخدهة فيٍا كأٌـ ىتائجٍا كتكصياتٍا.

 الدراسات المتعمقة بميارات التفكير البصري في المناىج التعميمية األخرى: (أولً 
ف كتاب ستكل تضهإلى الكشؼ عف ه الدراسة ٌذي ٌدفت( م2116) المقبل والجبردراسة  -1

عمكـ الصؼ األكؿ الهتكسط لهٍارات التفكير البصرم في الههمكة العربية السعكدية، كتـ  
استخداـ الهىٍج الكصفي، كتككىت عيىة الدراسة هف كاهؿ كتاب العمكـ لمصؼ األكؿ 
الهتكسط ييث اشتهمت العيىة عمى جهيع الصكر الهتضهىة في الكتب بجزأيً األكؿ كالثاىي 

( صكرة، كتهثمت أدكات الدراسة في قائهة هٍارات التفكير البصرم، كبطاقة 234)بكاقع 
 الصؼ عمـك كتاباٌتهاـ ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا: تيميؿ الهيتكل، 

بتضهيف هٍارات التفكير البصرم بكجً عاـ، إال أف تمؾ الهٍارات تفاكتت  الهتكسط األكؿ
هٍارات تهثيؿ الهعمكهات، كهٍارات التهيز البصرم،  بىسبة تضهيىٍا، ييث ضهىت

كهٍارات التفسير بهستكيات هرتفعة، أها هٍاراتي التيميؿ كاستخالص الهعاىي فدد ضهىت 
 بهستكل هتكسط.

ضركرة التكازف في تضهيف كتاب العمكـ لهٍارات التفكير  ومن أىم توصيات الدراسة:
رم كالطرؽ الهىاسبة لتىهيتً في براهج إعداد البصرم، كالتركيز عمى هٍارات التفكير البص

هعمهات العمكـ في كميات التربية، بييث يصبيف قادرات عمى تدريسً هف خالؿ الكتاب 
الهدرسي، كتزكيد الهعمكهات بكتيب عف هٍارات التفكير البصرم الهضهىة في كتاب العمـك 

 ككيفية تدريسٍا.  

 شكؿاستراتيجية  استخداـ أثر تدصيإلى  الدراسة ٌذي ٌدفت(  م2114)الطراونةدراسة  -2
 هبيث في األساسي التاسع الصؼ طالب لدل البصرم التفكيرة تىهي في الدائرم البيت
( طالبان هف 51) هفالدراسة  عيىة تككىت، كتـ استخداـ الهىٍج شبً التجريبي، ك الفيزياء

كية التابعة طالب الصؼ التاسع األساسي الهمتيديف بهدرسة جعفر بف أبي طالب الثاى
لهديرية التربية كالتعميـ لمكاء الهزار الجىكبي باألردف، هكزعيف عمى هجهكعتيف تجريبية 
كضابطة، كتهثمت أدكات الدراسة في تيميؿ الهادة التعميهية كفؽ استراتيجية شكؿ البيت 
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 فرؽد كجك  الدراسة التي توصل إلييا:ومن أىم نتائج الدائرم، كاختبار التفكير البصرم، 
ى عم الدراسة هجهكعتي فيب الطال لعالهات اليسابييف الهتكسطيف بيف إيصائيان  داؿ

 .التجريبية الهجهكعة كلصالح البصرم، التفكير اختبار
ث لهبي تدريسية كاستراتيجية الدائرم البيت شكؿتضهيف  ومن أىم توصيات الدراسة:

جراء دراسات الفيزياء،  .أخرل كهكضكعات صفكؼ عمى ههاثمة كا 

إعداد قائهة بهٍارات التفكير إلى  الدراسة ٌذي ٌدفت( م2114)مسعود وأحمداسة در  -3
ا في هيتكل هىاٌج الدراسات االجتهاعية لمصؼ الخاهس هف  البصرم الكاجب تكافٌر

كضع تصكر هدترح لبرىاهج قائـ عمى خرائط التفكير لتىهية بعض ، ك التعميـ األساسي
قياس أثر الكيدة التي ، ك الخاهس االبتدائي هٍارات التفكير البصرم لدل تالهيذ الصؼ

أعيد صياغة هيتكاٌا كتىظيهً باستخداـ خرائط التفكير في تىهية هٍارات التفكير البصرم 
الهىٍج الكصفي كالهىٍج شبً ، كتـ استخداـ لدل تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي

بهدرسة المكاء عزت تالهيذ الصؼ الخاهس االبتدائي التجريبي، كتككىت عيىة الدراسة هف 
بجهٍكرية هصر العربية كتـ تدسيهٍا إلى هجهكعة ضابطة كهجهكعة هايك  15بهديىة 

قائـ عمى ، كبرىاهج التفكير البصرم هٍاراتقائهة تجريبية، كتهثمت أدكات الدراسة في 
، كاختبار تيصيمي لهٍارات التفكير البصرم، كبىاء كيدة دراسية باستخداـ خرائط التفكير

ال تكجد  ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا التالي:التفكير البصرم،  خرائط
فركؽ ذات داللة إيصائية بيف هتكسط درجات تالهيذ الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة 
الضابطة في التطبيؽ الدبمي لالختبار، كها يدؿ عمى هدل تجاىس تالهيذ الهجهكعتيف 

ؽ ذات داللة إيصائية بيف هتكسط درجات تالهيذ الضابطة كالتجريبية، كتكجد فرك 
الهجهكعة التجريبية كالهجهكعة الضابطة في التطبيديف الدبمي كالبعدم الختبار هٍارات 

 .التفكير البصرم كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدم
االٌتهاـ بخرائط التفكير بكافة أشكالٍا في هيتكل ضركرة  ومن أىم توصيات الدراسة:

هاعية لتالهيذ الهريمة االبتدائية لها لٍا هف أثر في إضفاء عىصرم الجذب الدراسات االجت
ا في تيديؽ العديد هف هٍارات التفكير البصرم  كالتشكيؽ عمى الكتب الهدرسية، ككذلؾ أثٌر

بتدريب الهعمهيف أثىاء الخدهة عمى استخداـ ، كاالٌتهاـ لدل تالهيذ الهجهكعة التجريبية
 أثىاء تدريس الدراسات االجتهاعية داخؿ صفكؼ الدراسة.خرائط التفكير كتكظيفٍا 
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 فكؽ التعمـ دكرةاستراتيجية  تكظيؼ أثر هعرفةٌذي الدراسة إلى  ٌدفت( م2111)جبردراسة  -4
 العاشر الصؼ طالبات لدل بالعمـك البصرم التفكير كهٍارات الهفاٌيـ تىهية في الهعرفية

( طالبان هف 90تككىت عيىة الدراسة هف )كتـ استخداـ الهىٍج شبً التجريبي، ك  األساسي،
طالب الصؼ العاشر األساسي هدسهيف إلى هجهكعة ضابطة كهجهكعة تجريبية، كتهثمت 
أدكات الدراسة في اختبار الهفاٌيـ كاختبار هٍارات التفكير البصرم كدليؿ الهعمـ كالطالب، 

لة إيصائية عىد كجكد فركؽ ذات دال ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا:
 هستكل 

≥α 0.05  اختبار في الضابطة كالهجهكعة التجريبيةة الهجهكع درجاتي هتكسطبيف 
 درجات هتكسطيبيف  α 0.05≤إيصائية عىد هستكل  داللة ذات فركؽ كجكدـ، ك الهفاٌي

 ة في اختبار هٍارات التفكير البصرم.الضابطة كالهجهكع التجريبية الهجهكعة
: تكظيؼ استراتيجيات يديثة في تدريس العمكـ بشكؿ عاـ راسةومن أىم توصيات الد

 .كتدريس العمكـ بشكؿ خاص
 تىهية في الهىظكهي الهدخؿ تكظيؼ أثر هعرفة إلى ٌدفت(م2111 )الشوبكيدراسة  -5

البصرم بالفيزياء لدل طالبات الصؼ اليادم عشر بغزة، كتـ  التفكيركهٍارات  الهفاٌيـ
( طالبة هف طالبات الصؼ 68، كتككىت عيىة الدراسة هف )استخداـ الهىٍج شبً التجريبي

اليادم عشر األساسي كقسهت العيىة إلى هجهكعة ضابطة كأخرل تجريبية، كتهثمت 
التفكير البصرم كدليؿ الهعمـ كالطالب، اختبار الهفاٌيـ كاختبار هٍارات  أدكات الدراسة في

 α≤ات داللة إيصائية عىد هستكل كجكد فركؽ ذ ومن أىم النتائج التي تم التوصل إلييا:

ـ، الهفاٌي اختبار في الضابطةة كالهجهكعة التجريبية الهجهكع درجاتي هتكسطبيف  0.05
 درجات هتكسطيبيف  α 0.05≤إيصائية عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هستكل  داللة ذات فركؽ كجكدك 

 ير البصرم.ة في اختبار هٍارات التفكالضابط كالهجهكعة التجريبية الهجهكعة
 أيد باعتباريـ، التعمي هداخؿ كأيد الهىظكهي بالهدخؿ األخذومن أىم توصيات الدراسة: 

 كأٌداؼ البصرم التفكير في الطالبات كتىهية قدرات ،الهفاٌيـ تىهية في الفعالة األساليب
 .العمـك لتدريس هٍهة

يس كفؽ شبكات إلى التعرؼ عمى أثر التدر  الدراسة ٌذي ٌدفت(م2116) إبراىيمدراسة  -6
التفكير البصرم الهتهثمة في الهفاٌيهية الصكرية هدابؿ الهفاٌيهية الرهزية في تيصيؿ 
هستكيات "جاىييً" الهعرفية هتهثمة في اليدائؽ كالهفاٌيـ كالهبادئ كيؿ الهشكالت، كتىهية 
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ي هٍارة التيميؿ كهٍارة التركيب كهٍارة اإلدراؾ كهٍارة ال ىظرة هٍارات التفكير البصرم ٌك
الشهكلية الكمية في كيدة الجيكلكجيا لطالب الصؼ الثاىي الهتكسط بالههمكة العربية 
السعكدية، كتيديد طبيعة العالقة االرتباطية بيف هستكيات جاىييً الهعرفية كهٍارات التفكير 
البصرم في كيدة الجيكلكجيا، كتـ استخداـ الهىٍج التجريبي كالهىٍج الكصفي، كتككىت 

( طالبان هف الصؼ الثاىي الهتكسط بهدارس أبٍا كخهيس هشيط 93اسة هف )عيىة الدر 
بالههمكة العربية السعكدية كقسهت عمى ثالث هجهكعات تجريبية، كتهثمت أدكات الدراسة 
في االختبار التيصيمي لهستكيات "جاىييً" الهعرفية كاالختبار التيصيمي لهٍارات التفكير 

 ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا:البصرم، البصرم كقائهة هٍارات التفكير 
لشبكات التفكير البصرم سكاء عمى هستكل  0.05كجكد أثر داؿ إيصائيان عىد هستكل 

هياكر االختبار أك عمى هستكل االختبار ككؿ، ككجكد فركؽ دالة إيصائيان بيف الهجهكعة 
كبيف الهجهكعة التجريبية الثاىية  التجريبية األكلى التي عبرت عف الهفاٌيـ بشبكة صكرية

التي عبرت عف الهفاٌيـ بشبكة رهزية لصالح الهجهكعة التجريبية األكلى، ككجكد فركؽ 
دالة إيصائيان بيف الهجهكعة التجريبية األكلى كالهجهكعة التجريبية الثالثة التي عبرت عف 

بية األكلى، ككجكد فركؽ الهفاٌيـ بالتعبير عف الهفاٌيـ بالكتابة لصالح الهجهكعة التجري
دالة إيصائيان بيف الهجهكعة التجريبية الثاىية كالهجهكعة التجريبية الثالثة التي عبرت عف 

 الهفاٌيـ بالتعبير عف الهفاٌيـ بالكتابة لصالح الهجهكعة التجريبية الثاىية، 

تدريب هعمهي العمكـ عمى التدريس كفؽ شبكات التفكير  ومن أىم توصيات الدراسة:
، كاالٌتهاـ بتدريب الطالب عمى هٍارات التفكير  البصرم لتيديؽ أٌداؼ تدريس العمـك
ا ىكع هف االستىتاج الدائـ عمى استخداـ الصكر العدمية التي تيكم  البصرم باعتباٌر

 الهعمكهات الهكتسبة هف األشياء البصرية.

 برهجيات استخداـ فاعمية عمىإلى التعرؼ  الدراسة ٌذي ٌدفت(م2116)ميديدراسة  -7
ر، عش اليادم الصؼ طالبات لدل التكىكلكجيا في كالتيصيؿ البصرمر التفكي عمى تعمهية

( طالبة هف طالبات 83كتـ استخداـ الهىٍج شبً التجريبي، كتككف عيىة الدراسة هف )
ت في قطاع غزة كقد تـ لمبىا الثاىكية قاسـ كفر هدرسةف ه أدبي عشر اليادم الصؼ

 الضابطة، الهجهكعة كالثاىية التجريبية الهجهكعة األكلى هكعتيفتدسيـ العيىة إلى هج
ومن أىم نتائج الدراسة ؿ، كالتيصي البصرم التفكير اختبارمكتهثمت أدكات الدراسة في 

 α≤ داللة هستكل دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىذات داللة إيصائية  فركؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تكج التي تم التوصل إلييا:

ت الهجهكعة التجريبية كطالبات الهجهكعة الضابطة في طالبات درجا تكسطيهبيف  0.05
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 فركؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تكجبعد إجراء التجربة لصالح الهجهكعة التجريبية، ك  البصرم التفكيراختبار 
ت طالبات درجا هتكسطيبيف  α 0.05≤ داللة هستكل دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىذات داللة إيصائية 

التجريبية كطالبات الهجهكعة الضابطة في اختبار التيصيؿ بعد إجراء التجربة الهجهكعة 
لصالح الهجهكعة التجريبية، كتكجد عالقة دالة إيصائيان بيف هتكسطي درجات طالبات 

 الهجهكعة التجريبية في اختبار التفكير البصرم كدرجاتٍـ في اختبار التيصيؿ.

ا فيه الطمبة تدكيـ عىد البصرم التفكير تبارباخ االسترشاد ومن أىم توصيات الدراسة:
 الهتعددة الكسائط عمى الدائهة التعمهية البرهجيات تكظيؼم، ك البصر  بالتفكير يتعمؽ
 .التكىكلكجيا تدريس في الدراسة اليالية في إىتاجٍا تـ التية التفاعمي

 البصرم التفكير استخداـ أثر إلىإلى التعرؼ  الدراسة ٌذي ٌدفت(2114 )جين  دراسة  -8
 هكقع كبىاء لتصهيـ البىائي الهىٍج كتـ استخداـ العمكـ، تعمـ عمى اإلىترىت ببيئة الهصهـ
ي، كتككىت عيىة التجريبكالهىٍج شبً  مالبصر  التفكير عمىد الهعته التعميهي اإلىترىت

( طالبان هف طالب الصؼ الرابع األساسي في هدرسة إيهرسف االبتدائية 15الدراسة هف )
فيالدلفيا بالكاليات الهتيدة األهريكية ككاىت الهجهكعة تجريبية، كتهثمت أدكات  في شهاؿ

ومن أىم نتائج الدراسة الدراسة في إجراء هدابمة لتدييـ الطالب، كاختبار الهفاٌيـ العمهية، 
 تعمـىهى لدل الطمبة  اإلىترىت خالؿ هف البصرمر التفكيالتي تم التوصل إلييا التالي: 

  .عمهية تراكيب ءكبىا العالقاتط كرب الهعرفة فٍـ ييث هف مهية،الع الهفاٌيـ

أيد كسائؿ تعزيز تعمـ الهفاٌيـ االٌتهاـ باإلىترىت ك ومن أىم توصيات الدراسة:
 .العمهية لدل الطالب كباألخص في هجاؿ هٍارات التفكير البصرم 

 ههارسة ىهط ؼاختال أثر إلىإلى التعرؼ  الدراسة ٌذي ٌدفت(م2003، الميييدراسة ) -9
 كالىظرية التكىكلكجية الهستيدثات عمى قائـ هدترح تدريسي ىهكذجي ف التعميهية األىشطة
 لدل العمـك في االبتكارم كالتفكير الصكر قراءة هٍاراتة كتىهي التيصيؿ عمى البىائية
، كتـ استخداـ الهىٍج كالخارجي الداخميـ التيكز هرك ذكم الثاىكية الهريمة طالب
طالبة هف طالبات الصؼ األكؿ الثاىكم بإيدل ( 44ي، كتككىت عيىة الدراسة هف )بالتجري

هجهكعات تجريبية، كتهثمت أدكات الدراسة في هدارس دكلة الككيت كزعت عمى أربع 
ومن أىم نتائج كاختبار التفكير االبتكارم، رات قراءة الصكر اختبار تيصيمي كاختبار هٍا

 خالؿ هف)فرديان هدابؿ تعاكىيان(  التعميهيةة األىشط ارسةهه ىهط اختالؼ الدراسة التالي:
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ـ، العمك  فيم الثاىك  األكؿ الصؼ طالبؿ تيصي عمى يؤثر ال الهدترح التدريسي الىهكذج
فرديان كاف أـ  التعميهية األىشطةة ههارس بىهط كثيران  تتأثر ال الصكر قراءة هٍارات كأف

 تعاكىيان. 

دراسات هستدبمية في هجاؿ هٍارات التفكير البصرم  إجراء ومن أىم توصيات الدراسة:
 .كهٍارات التكاصؿ الرياضي األخرل

 الرياضي الهىطؽ أثر هعرفةإلى  الدراسة ٌذي ٌدفت(م2001، أحمد وعبد الكريمدراسة ) -10
 كتيصيؿ الهكاىية الددرة كتىهية كالتفكير التعمـ أىهاطي ف البصرم بالهدخؿ كالتدريس
ـ، كتـ استخداـ الهىٍج شبً التجريبي، العمك ة هاد في عدادماإل الثاىي الصؼ تالهيذ

( تمهيذة هف تمهيذات الصؼ الثاىي اإلعدادم هف هدرستي 88كتككىت عيىة الدراسة هف )
جهٍكرية هصر العربية،  في التعميهية ىصر هديىة بإدارة كطابا جاكيش العزيز عبد

ريبية، كتهثمت أدكات كقسهت العيىة عمى هجهكعتيف هجهكعة ضابطة كهجهكعة تج
الدراسة في اختبار الهىطؽ الرياضي كاختبار أىهاط التعمـ كاختبار الددرة الهكاىية كاختبار 

د عى إيصائيان  داؿ فرؽ يكجد ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا:التيصيؿ، 
 يف كالضابطة التجريبية الهجهكعتيف أفراد درجات هتكسطيبيف  0.01داللة  هستكل
 األيسر الىهط في الضابطة الهجهكعة أفراد لصالح البعدم كالتفكير التعمـ أىهاطر اختبا

 التدريس فاعمية عمى كأكدؿ، كالهتكاه األيهف الىهط في التجريبية الهجهكعةد أفرا كلصالح
 .الهتكاهؿ الىهط ككظائؼ األيهف الىهط كظائؼ تىشيط في الهكاىيم البصر  بالهدخؿ

تطكير هىٍاج العمكـ لمصؼ الثاىي اإلعدادم بهٍارات  لدراسة:ومن أىم توصيات ا
 .التفكير البصرم

 الدراسات المتعمقة بميارات التفكير البصري في منياج الرياضيات: (ثانياً 
 في هدترح عمى أثر برىاهج إلى التعرؼ الدراسة ٌذي ٌدفت( م2111دراسة )طافش،  -1

 لدل البصرم التفكير دراسي كهٍاراتعمى تىهية التيصيؿ الي الرياض التكاصؿ هٍارات
الهىٍج شبً التجريبي، الهىٍج الكصفي ك بغزة. كتـ استخداـ ي األساس الثاهف الصؼ طالبات

 هدرسة األساسي هف الثاهف الصؼت طالباف ( طالبة ه74ىة الدراسة هف )كتككىت عي
تجريبية ال الهجهكعة األكلىف هجهكعتيى إلف تـ تدسيهٍ المكاتي األساسية جالكت عيف

 الرياضيات كتاب هفة السادس الكيدةى كالثاىية الهجهكعة الضابطة. كاقتصرت الدراسة عم
األساسي )كيدة الٍىدسة( لمفصؿ الدراسي الثاىي هف العاـ األكاديهي  الثاهف لمصؼ الهدرر
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كتهثمت أدكات الدراسة في قائهة هٍارات التكاصؿ الرياضي كأداة تيميؿ ، 2010/2011
، كدليؿ هعمـ كدليؿ طالبة هٍارات التفكير البصرمكاختبار ختبار تيصيمي اك  الهيتكل

ت هٍاراي ف الهدترحج البرىاه أثر كجكد :وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا
 البصرمر التفكيت التيصيؿ الدراسي كهٍارا الٍىدسة لتىهية كيدةى عم الرياضي التكاصؿ

بيف  0.05الداللة  هستكلد عى دالة إيصائية فركؽ الطالبات، تكجد عمى تطبيدًد عى
ة الهجهكعي ف قريىاتٍفت درجا التجريبية كهتكسط الطالبات في الهجهكعة هتكسط درجات

م البعدؽ التطبي فيم البصر  هٍارات التفكير كاختبار تيصيؿ الٍىدسةر اختبا في الضابطة
 . التجريبيةة الهجهكع لصالح

 البصرمر التفكي بهٍارات الٍىدسة في الرياضيات هىٍاجاء إثر  ومن أىم توصيات الدراسة:
ر، كتدريب العص كتيدياتً، كهتطمبات هجتهعٍـ ككاقعة، الطمب ايتياجات ضكء في

ٌذي  كاستخداـ الهختمفة التعميهيةالهعمهيف عمى تىهية هٍارات التكاصؿ الرياضي بالهرايؿ 
 الهٍارات في التدريس.

 في الياسكب استخداـ فاعمية تدصي إلى الدراسة ذيٌ ٌدفت (م2111) الكعبيةسة درا -2
 التاسع الصؼ طالبت لدل الرياضيات ىيك كاالتجايم البصر  التفكير هٍارات تىهية

 هف ( طالبة87هف ) الدراسة عيىة تككىتي، كتـ استخداـ الهىٍج شبً التجريبي، ك األساس
( في الهىطدة 12-7لمتعميـ األساسي ) هزكفة بهدرسي األساس التاسع الصؼ طالبات

الشرقية بالههمكة العربية السعكدية، كتـ تدسيهٍـ إلى هجهكعتيف تجريبيتيف كهجهكعة 
 لمصؼ الهثمث ٌىدسةة لكيدب هيكسي تعميه برىاهجضابطة، كتهثمت أدكات الدراسة في 

 ىيكالبصرم كهدياس االتجاي ر تفكيلهٍارات ال ر تيصيمياختباي، ك األساسع التاس
ة دال فركؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تكج مت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:وتوصت، الرياضيا
 الهجهكعتيفت طالبا درجات هتكسطيبيف  α 0.05≤ داللة هستكل دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىإيصائيان 

 طالباتح لصال البعدم البصرم التفكير هٍارات( كالضابطة في اختبار 1التجريبية رقـ )
بيف  α 0.05≤ داللة هستكل عىدة إيصائيان دال فركؽ تكجد(، 1ة رقـ )يالتجريب الهجهكعة
ت هٍارا( كالضابطة في اختبار 2التجريبية رقـ ) الهجهكعتيفت طالبا درجات هتكسطي
ة دال فركؽ تكجد(، 2ة رقـ )التجريبي الهجهكعة طالبات لصالح البعدم البصرم التفكير

 الهجهكعتيفت طالبا درجات كسطيهتبيف  α 0.05≤ داللة هستكل عىدإيصائيان 
ت بعديان ( عىد تطبيؽ هدياس االتجاي ىيك الرياضيا2( كالتجريبية رقـ )1التجريبية رقـ )

 داللة هستكل عىدة إيصائيان دال فركؽ تكجد(، 1التجريبية رقـ )كلصالح طالبات الهجهكعة 
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≥α 0.05  لضابطة عىد ( كا1التجريبية رقـ ) الهجهكعتيف طالبات درجاتي هتكسطبيف
 (.1تطبيؽ هدياس االتجاي ىيك الرياضيات بعديان كلصالح طالبات الهجهكعة التجريبية رقـ )

 تدريس في( الخصكصي الهعمـ) بىهط الياسكب استخداـ ومن أىم توصيات الدراسة:
 تىهية في دكر هف لً لها، الهختمفة الرياضيات كبفركع الهختمفة بالهرايؿ الرياضياتج هىاٌ
 كاستخداـ، أكبر بشكؿ الرياضيات تعمـ ىيك الطالب اتجاي كتىهية البصرم التفكيرت هٍارا

 ألدكار هساىد دكر هف لً لها، الهىاسبة التعميهية الهكاقؼ في تعميهي كهصايبب الياسك 
 .الهعمـ

 تىهية في الراسـ برىاهج فاعمية استدصاء إلى الدراسة ٌدفت (م2119 )النعمانيةدراسة  -3
لى األساسي، الٍىدسي (GSP) التاسع الصؼ طالباتل لدؿ كالتيصي ،البصرم التفكير  كا 
 عف ىاتجة الٍىدسي كالتيصيؿ البصرم، التفكيرف بية ارتباطي عالقةد كجك  عف الكشؼ
 كتككىت ،، كتـ استخداـ الهىٍج شبً التجريبيالٍىدسي الراسـج برىاه باستخداـ التدريس
سة الىكابغ لمتعميـ األساسي في شهاؿ طالبات هدر هف  طالبة (66) هف الدراسة عيىة
هجهكعة ضابطة كهجهكعة تجريبية، كتهثمت دة الشرقية بالسعكدية هدسهيف عمى الهىط

كآخر في عهميات التفكير  الٍىدسية،ت متيكيالأدكات الدراسة في اختبار تيصيمي ل
 داللةذك  فرؽ كجكد عدـ ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا:البصرم، 
 .تكافئٍها عمىؿ د هها البصرم،ر التفكي في الهجهكعتيف في الطالبات بيف إيصائية

تطكير الهىاٌج الدراسية الهتعمدة بالٍىدسة بها يتىاسب هع  ومن أىم توصيات الدراسة:
 .التطكرات كالهستجدات الهعاصرة

 في رمالبص التفكير شبكات فاعمية هعرفةٌدفت ٌذي الدراسة إلى  (م2119)حمادةدراسة  -4
 الرياضيات في المفظية الهشكالت كطرح يؿ عمى كالددرةم هٍارات التفكير البصر  تىهية

 كالدسهة، كقد التدريب كيدة عمى بتدائياإل الخاهسؼ لتالهيذ الص يمٍا ىيك كاالتجاي
 هف (68) هف هككىة دراسةتـ اختيار عيىة  كقدشبً التجريبي،  الهىٍجفي الدراسة  استخدـ
بتدائية كهدرسة الفتح كتدسهت العيىة الريياىي اإل في هدرسة ىجيب لخاهسا الصؼ تالهيذ

لهٍارات  اختباركتهثمت أدكات الدراسة في ى هجهكعة ضابطة كهجهكعة تجريبية، إل
 المفظية الهشكالت لمهعمـ، كاختبار يؿ كطرح كدليؿالتفكير البصرم، كاختبار التيصيمي، 

 أف شبكات التفكير التي تم التوصل إلييا: ومن أىم نتائج الدراسةالرياضيات،  في
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 الهشكالت المفظية كطرحؿ كالتيصي البصرم التفكير هٍارات تىهية في أسٍهت البصرم قد
  في الرياضيات المفظيةت الهشكال يؿ ىيك التالهيذ اتجاي تيسف جاىب الرياضيات إلي في

ير البصرم لها لٍا هف بشبكات التفك الرياضيات هىٍاجإثراء  ومن أىم توصيات الدراسة:
دكر كبير في تىهية هٍارات التفكير البصرم لدل الطالب كبالتالي تيسيف هستكيات 

 تيصميٍـ الدراسي في هادة الرياضيات.
هٍارات التفكير  التعرؼ عمى هدل تكفرٌدفت ٌذي الدراسة إلى ( م2119 )شعثدراسة  -5

ألساسي بغزة لمصؼ العاشر االٍىدسة الفراغية في هىٍاج الرياضيات البصرم في هيتكل 
ثراء الهىٍاج، كتـ  استخداـ الهىٍج الكصفي التيميمي البىائي، كتككىت عيىة الدراسة هف كا 

هيتكل كتاب الرياضيات لمصؼ العاشر األساسي، كتهثمت أدكات الدراسة في أداة تيميؿ 
تي تم ومن أىم نتائج الدراسة الالهيتكل التي اشتهمت عمى هٍارات التفكير البصرم، 

لمصؼ  الرياضيات هىٍاج في البصرم التفكيرر هٍارات تكاف ىسبة تدىي التوصل إلييا:
 ة الفراغية.الٍىدس كيدة في األساسي العاشر

 كيدةر تطكي عىد البصرم التفكيراالستفادة هف قائهة هٍارات  ومن أىم توصيات الدراسة:
ا قدهتٍ التياإلثرائية  هادةال هف كاالستفادة األساسي العاشر لمصؼالفراغية  الٍىدسة
 الدراسة.

 األساسية لمهريمة الرياضيات كتب تدكيـ إلى ٌدفت ٌذي الدراسة( م2118 )الخزنداردراسة  -6
 الكصفي، كتـ استخداـ الهىٍج، ضكء هٍارات التفكير البصرم في فمسطيف في العميا

ثمت أدكات الدراسة  كتهاألساسية العميا،  لمهريمةت الرياضياب كت الدراسة هف عيىةكتككىت 
ومن أىم نتائج البصرم،  التفكير هٍاراتء ضك  فيل الهيتك  تيميؿ أداة الهستخدهة في

 العميا األساسية لمهريمة الرياضياتب كت هيتكمـ اٌتها :التي تم التوصل إلييا الدراسة
 ايتكاء كتب الرياضيات ىسبة تدىيك  األساسية،لمهريمة  جهيع الصفكؼ في التفكير بهٍارات

 %.12بىسبة  البصرم التفكير عمى هٍارات
إثراء هىاٌج الرياضيات في الهريمة األساسية العميا بهٍارات  ومن أىم توصيات الدراسة:

 التفكير البصرم.
 هٍارات بيف العالقة عمىالتعرؼ  إلى ٌدفت ٌذي الدراسة( م2118 )المالكيدراسة  -7

 الصؼ كطالبات طالب، لدل يات،الرياض في الفىية كالهٍاراتي الهكاى البصرم التصكر
 البصرم التصكر هٍارة في اختالؼ كجكد، كالتعرؼ عمى هكة بهديىة الهتكسط الثاىي
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، كتـ هكة بهديىة الهتكسط الثاىي الصؼ كطالباتب طال بيف الرياضيات، في الهكاىي
( طالبة تـ 198( طالبان ك)215استخداـ الهىٍج التجريبي، كتككىت عيىة الدراسة هف )

 التصكر هٍارة لدياس اختبارزيعٍـ عمى هجهكعتيف تجربيتيف، كتهثمت أدكات الدراسة في تك 
ومن أىم نتائج  الهتكسط، الثاىي الصؼت كطالبا لطالب الرياضيات في الهكاىي البصرم

يجابية قكية،ً ارتباطية عالق كجكد الدراسة التي تم التوصل إلييا:  التصكر هٍارة بيف كا 
ء سكا يد عمى كالطالبات، الطالبل لد الفىية كالهٍارة الرياضيات، في الهكاىي البصرم

 هٍارة في الهتكسط،ي الثاىؼ الص كطالبات طالبككجكد فرؽ داؿ إيصائيان بيف أداء 
 .الطالب لصالح الرياضيات في الهكاىي البصرم التصكر

ا بهٍارات إثراء هىاٌج الرياضيات في الهريمة األساسية العمي ومن أىم توصيات الدراسة:
 التفكير البصرم.

 البصرم التفكير في األىشطة تدريس أثر هعرفة إلى الدراسة ٌدفت( م2117)،درازدراسة  -8
 األكلى اليمدة تالهيذ لدل البصرم التفكير هٍارات كتىهية الٍىدسية،ت الهشكال يؿ عمى
 (59) هف الدراسة عيىة تككىت، كتـ استخداـ الهىٍج شبً التجريبي، ك األساسي التعميـ هف

، تـ تدسيهٍـ إلى بهسدط األساسي لمتعميـ قابكس السمطافة هديى هدرسة في كتمهيذة تمهيذان 
 الهشكالت،ؿ يهجهكعتيف ضابطة كتجريبية، كتهثمت أدكات الدراسة في اختبار تيصيمي ل

 ذات فرؽ كجكد الدراسة التي تم التوصل إلييا:ومن أىم نتائج ، البصرم التفكير كاختبار
 يؿ اختبار في كالضابطة التجريبية الهجهكعتيفت درجا هتكسطي بيف إيصائية داللة

 التجريبية الهجهكعتيفت درجا هتكسطيف بية إيصائي داللة ذات فرؽ كجكدك  الهشكالت،
 التجريبية الهجهكعةح لصالم البصر  التفكير هٍارات اختبار في كالضابطة

ة التربي كميات في الرياضيات تدريس طرؽ هدررات تزكيد ومن أىم توصيات الدراسة:
 التفكير تىهية بٍا يهكف التي الهىاسبة التدريسية كاالستراتيجيات كاألىشطة بالهداخؿ،
 الٍىدسية الهشكالت ليؿ كتهاريف أىشطة، كجكد عمى التركيز الهتعمهيفل لد البصرم
 .الرياضيات كتب في البصرمؿ بالتعمي الهرتبطة

 عمى قائـ برىاهج فعالية هدل عف الكشؼ إلى سةالدرا ٌدفت( م2115)حدايةدراسة  -9
 كيؿ البصرم التفكير تىهية في صغيرة هجهكعات في العهؿ كاستراتيجية، البصرم الهدخؿ

، كتـ استخداـ الهىٍج شبً اإلعدادية الهريمة تالهيذ لدل الٍىدسةك ىيي كاالتجا الهشكالت
كتـ  اإلعدادم الثالثؼ الص طالب هف( طالبان 94الدراسة هف )عيىة  كتككىت التجريبي،
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تدسيهٍـ إلى هجهكعة تجريبية كهجهكعة ضابطة، كتهثمت أدكات الدراسة في اختبار 
 ىيك كهدياس لالتجاي الهشكالتؿ ي كاختبار تيصيمي في البصرم التفكيرعهميات 
 بيف إيصائية داللة ذات فركؽد كجك  ومن أىم نتائج الدراسة التالي: ،ان قبميان كبعدي الٍىدسة

 األداء تأثير هف خاليان  البعدمء األداي فة كالضابط التجريبية الهجهكعتيف طالب هتكسطات
 الهجهكعة لصالح الٍىدسيةت الهشكالؿ ياختبار ك  البصرم التفكير اختبار هف لكؿ الدبمي

 هشكالت يؿ هف ككالن ، البصرمر التفكي عهميات بيف هكجب داؿ ارتباط كجكد، ك التجريبية
ىدسة كالتشابً، دسيةالٍى التيكيالت  هف كؿ في الىهكف بي هكجبةة عالق كجكدك  الدائرة، ٌك

 .الهشكالت كيؿ البصرم، التفكير

تطكير الهىاٌج بجعمٍا تتضهف هٍارات التفكير البصرم،  ومن أىم توصيات الدراسة:
كتشجيع الهعمهيف عمى استخداـ استراتيجيات التعمـ اليديثة هثؿ الهجهكعة الصغيرة لها 

 هف دكر في تىهية هٍارات التفكير البصرم لدل التالهيذ. لذلؾ
 في الهدترح البرىاهج فعالية هدل هف التيدؽ إلى الدراسة ٌدفت( م2114 ،محمددراسة ) -10

تـ استخداـ (، ك الصـ) بتدائيةاإل الهريمة تالهيذ لدل البصرمر التفكية لتىهي الرياضيات
لبة هىٍـ ( طالبان كطا12هككىة هف ) كطبدت الدراسة عمى عيىةالهىٍج شبً التجريبي، 

( لديٍـ بدايا سهع )هجهكعة ضابطة(، كتهثمت 5تجريبية( ك)( أصـ تهاهان )هجهكعة 7)
ومن أىم النتائج كاختبار االختالؼ كاختبار الىهط، أدكات الدراسة في اختبار التهاثؿ 

 لدل البصرم التفكيرة تىهي في فعاليةً ل الهدترح البرىاهج التي تم التوصل إلييا:
 كها الجىس،ؿ عاه إلى تعكد الطمبة بيفان إيصائي دالة فركؽ تكجد لـ أىًا كه التالهيذ،
 درجاتط كهتكس تهاهان ـ الص التالهيذ درجات هتكسط بيف إيصائيان ة دال فركؽ كجدت
 .سهع بدايا لديٍـ الذيف التالهيذ لصالحع سه بدايا لديٍـ الذم التالهيذ

ضركرة تطبيؽ براهج تعميهية هتطكرة لتدريس هادة  :ومن أىم توصيات الدراسة
 الرياضيات لمطمبة الصـ في ظؿ هٍارات التفكير البصرم.

 عمى التعرؼ إلى الدراسة ٌدفت(  Alias and Blac2112, ) كس وبال إلي راسة د -11
 في الٍىدسة لطالب التصكريةة الهكاىية الددر  عمى الرسـ كتهاريف األىشطة تأثير  هدل

ؿ األجساـة كإدار ة فراغي أىشطة إعطائٍـ الدراسة تياكؿ كبالتالي هاليزيا،  ٌىاؾ ٌك
الهىٍج شبً التجريبي، ة، كتـ استخداـ التصكيري الددرة في كاإلىاث الذككر بيف اختالؼ

ة الهاليزي الهدرسةي ف الٍىدسةـ هف تخصص الدبمك  طالبف ه الدراسة عيىة تككىتك 
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 فدد الضابطةة الهجهكع أهاهكعة تجريبية، كهج كطالبة طالب (29) كعددٌـ العالية
 يديس تيصيمير اختبا إعداد( طالب كطالبة، كتهثمت أدكات الدراسة في 28) هف تككىت
ؽ تفك  ومن أىم نتائج الدراسة التي تم التوصل إلييا:، التصكيريةة الهكاىي الددرة

% كذلؾ 5.8بىسبة  الهكاىي التصكر في الضابطة الهجهكعةى عم التجريبية الهجهكعة
ي )أىشطة بىاء الهكعبات، كأىشطفي  ة الرسـ الٍىدسي، األجزاء الثالثة لالختبار ٌك

ذاالذٌىي( كأىشطة التدكير   في هىٍا اليسية السيها الفراغية األىشطةة أٌهي عمى يدؿ ٌك
 لعاهؿ تعكد الطمبة بيف إيصائياة دال فركؽ تكجد لـ كها، لمطمبةي الهكاى التصكر تطكر
 .الذككر لصالح كذلؾر االختبا هف الرسـ الٍىدسيأىشطة  درجات عدا فيها الجىس

تعزيز دكر األىشطة كالتهاريف الهتعمدة بالرسـ الٍىدسي  ومن أىم توصيات الدراسة:
 لككىٍا تجعؿ طالب الٍىدسة أكثر قدرة عمى التصكر كالتأهؿ.

 :السابقة الدراسات عمىثالثًا( التعقيب 
تىاكلت أٌهية هٍارات التفكير البصرم في  التي يكثكالب الدراسات استعراض بعد

 :يمي ها لمبايثة تبيف هىٍاج الرياضيات كالهىاٌج التعميهية األخرل،

 ة عن الدراسات السابقة:الحالي الدراسةنقاط اتفاق واختالف 

التي استخدهت الهىٍج الكصفي باستثىاء  السابدة الدراسات اتفدت الدراسة اليالية هع جهيع .1
الطراكىة، ريبي كالتجريبي كتهثمت في دراسة ات التي استخدهت الهىٍج شبً التجالدراس

( ـ2006 )هٍدمـ( كدراسة 2010 )الشكبكي( كدارسة ـ2010 )جبرـ( كدراسة 2014)
( ـ2001 )أيهد كعبد الكريـ( كدارسة ـ2003 )الهيٍيكدراسة  (2004 ) جيف  كدارسة
كدراسة (  ـ2009يهادة )ـ( كدراسة 2009 )الىعهاىيةـ( كدراسة 2010)الكعبيةكدارسة 
هيهد، ـ( كدراسة 2005 )يدايةـ( كدراسة 2007)درازـ( كدراسة 2008)الهالكي

 .(ـ2112)الياس كبالؾ  ـ( كدراسة 2004)

اتفدت الدراسة اليالية هع جهيع الدراسات السابدة التي شهمت الهريمة األساسية الدىيا  .2
هسعكد كأيهد، ـ( كدراسة 2014 )الطراكىةـ( كدراسة 2016الهدبؿ كالجبر، دراسة باستثىاء 

ـ( 2006 )إبراٌيــ( كدراسة 2010 الشكبكي)ـ( كدراسة 2010 )جبرـ( كدراسة 2014)
ـ( 2001أيهد كعبد الكريـ، ـ( كدراسة 2003 )الهيٍيـ( كدراسة 2006)هٍدم، كدراسة 
ـ( كدراسة 2009 )يهادةـ( كدراسة 2010 )الكعبيةـ( كدراسة 2011طافش، كدراسة 
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يداية، ـ( كدراسة 2008 )الهالكيـ( كدراسة 2008الخزىدار، ـ( كدراسة 2008شعث، 
  .(ـ2112)الياس كبالؾ ـ( كدراسة 2005)

اتفدت الدراسة اليالية هع جهيع الدراسات السابدة بييث كاىت العيىة هككىة هف طالب   .3
 .(ـ2112)الياس كبالؾ  كطالبات الهدراس باستثىاء دراسة 

ت الدراسة اليالية هع جهيع الدراسات السابدة بككىٍا اشتهمت عمى هىٍاج الرياضيات اتفد .4
ي دراسة )الهدبؿ كالجبر،  باستثىاء الدراسات التي اشتهمت عمى هىاٌج تعميهية أخرل ٌك

جبر، ـ( كدراسة 2014)هسعكد كأيهدـ( كدراسة 2014)الطراكىةـ( كدراسة 2016
ـ( 2006)هٍدمـ( كدراسة 2006)إبراٌيـراسة ـ( كد2010 )الشكبكيـ( كدراسة 2010
 (.ـ2001 )أيهد كعبد الكريــ( كدراسة 2003 )الهيٍيكدراسة  (2004 ) جيف كدراسة

تـ إجراء الدراسات السابدة في الدكؿ العربية هتهثمة في الههمكة العربية السعكدية كفمسطيف  .5
رائً في دكؿ أجىبية هثؿ كجهٍكرية هصر العربية كالككيت كاألردف كعيهاف، كبعضٍا تـ إج

ـ( 2010)الشكبكياتفدت الدراسة اليالية هع دراسة الكاليات الهتيدة األهريكية كهاليزيا، ك 
ـ( كدراسة 2008 )شعثـ( كدراسة 2011)طافشـ( كدراسة 2006 )هٍدمكدراسة 
 ( ييث تـ إجراء تمؾ الدراسات في فمسطيف.ـ2008 (الخزىدار

الدراسات السابدة في استخداـ ألدكات الدراسة هتهثمة في اتفدت الدراسة اليالية هع هعظـ  .6
قائهة هٍارات التفكير البصرم كاختبار هٍارات التفكير البصرم كأداة تيميؿ الهيتكل 

أيهد كعبد الكريـ، ـ( كدراسة 2003 )الهيٍيكدراسة  (2004)جيف باستثىاء دراسة 
 إليس كبالؾو  دراسةـ( ك 2004)هيهد، ـ( كدراسة 2008 )الهالكيـ( كدراسة 2001

(2112، Alias and Black). 

 ة من الدراسات السابقة:الحالي الدراسةاستفادة 
تيديد هىٍج الدراسة بىاءن عمى الدراسات السابدة بها يتىاسب هع هضهكف الهكضكع  .0

 كهشكمتً كأٌدافً كفرضياتً هتهثالن في الهىٍج الكصفي.

ة الرياضيات كهٍارات التفكير البصرم بعد تجهيع اإلطار الىظرم لمدراسة كالهتهثؿ في هاد .2
 الرجكع لمدراسات السابدة.

 تيديد عيىة الدراسة بعد الرجكع إلى الدراسات السابدة. .3

 تيديد هصطميات الدراسة. .4
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تيديد قائهة هٍارات التفكير البصرم كهككىات اختبار هٍارات التفكير البصرم بعد الرجكع  .5
 لمدراسات السابدة.

 إليصائية الهىاسبة. تيديد الهعالجات ا .6

 عمهيان  تفسيران  اليالية الدراسة تـ التكصؿ إليٍا في التي ىتائج الدراسة تفسير في اإلسٍاـ .7
 .كهكضكعيان 

 .اليالية الدراسة كتثرم تخدـ التي كالهراجع العمهية الكتب هف العديد عمى التعرؼ .8

 ة عن الدراسات السابقة:الحالي الدراسةما يميز 
تضهف كتب الرياضيات لمهريمة األساسية الدىيا لهٍارات التفكير أىٍا بيثت في هدل  .0

 البصرم، كلـ تشتهؿ عمى البيث في تكافر تمؾ الهٍارات لصفكؼ الهريمة األساسية العميا.

أىٍا بيثت في هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لتمؾ الهٍارات، باستخداـ الهىٍج  .2
 كفرضيات الدراسة اليالية. الكصفي دكف التجريبي، هها يهيز أسئمة 

لـ يتـ إجراء أم دراسة عمى طالبات الصؼ الرابع األساسي بهيافظة شهاؿ غزة عمى يد  .3
 عمـ البايثة.

 ( طالبة.1,000اتسهت عيىة الدراسة بكبر يجهٍا بعكس الدراسات السابدة ييث بمغت ) .4

ا تتهيز عف الدراسات السابدة التي  .5 تـ إجرائٍا في فمسطيف، الكيدة الدراسية التي تـ اختياٌر
 كأيضان الفترة الزهىية لمتىفيذ اختمفت.
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

ي ف البايثة اتبعتٍا التي لمهىٍجية كاإلجراءات عرضان  ؿ في الدراسةالفص ٌذا يتىاكؿ
ة ألدا كصفان  يشهؿ كها عيىتٍا، كاختيار هجتهعٍا، كتيديد الدراسة، هىٍجية في كتتهثؿ، الدراسة
ة اإليصائي األساليب ثـ الدراسة، هتغيرات لضبط اإلجرائية كالخطكات إعدادٌا، كطريدة الدراسة

 . الدراسة ىتائج إلى لمكصكؿ فيٍا الهستخدهة

 :منيج الدراسة
ككصؼ  يدإلى تيد يٍدؼ الذم ٌكالهىٍج الكصفي التيميمي ك  استخدهت البايثة

كصفان  بهسيٍا، ككصفٍا الكاقع األهر جكاىب الراٌف، كتكضيح بالهكقؼ الهتعمدة اليدائؽ
 . الهتكفرة اليدائؽ بداللة تفسيريان 

 :مجتمع الدراسة
رابع األساسي في جهيع الصؼ ال طالب كطالباتيتألؼ هجتهع الدراسة هف جهيع 

 شهاؿ غزةالتربية كالتعميـ في هىطدة  التابعة لهديرية لمذككر كاإلىاث بتدائيةالهدارس اإل
( 26، كقد بمغ عدد الهدارس )2017/2016، كذلؾ لمفصؿ الثاىي هف العاـ الدراسي التعميهية
طالبةن.كبالتالي   1633بيىها كاف عدد الطالبات  1493ييث كاف عدد الطالب  طالبان . هدرسة

 طالب كطالبة . 3126يككف هجتهع العيىة يتككف هف 

 :راسةعينة الد
ىظران لكبر يجـ هفردات هجتهع البيث كصعكبة تطبيؽ االختبار عمى أكبر عدد ههكف 

الشعبة األكلى هف طمبة الصؼ الرابع األساسي في تـ اختيار الطالب كالطالبات، فدد  هف
بتدائية التابعة لهديرية التربية كالتعميـ في هىطدة شهاؿ غزة التعميهية كبكاقع الهدارس اإل

اختبار هف عيىة الدراسة ، كبالتالي أصبيت عيىة  35كلـ يتـ ارجاع الب كطالبة.ط( 1,000)
 فردان.  965الدراسة تشهؿ عمى 

ياضيات لمصؼ ر تب الكاليصكؿ عمى بياىات تتعمؽ بهدل تضهف : ىدف التحميل
 . هٍارات التفكير البصرمل ابع األساسي )الفصؿ الثاىي (ر ال

الهتضهىة في كؿ كيدات كدركس  هات كاألشكاؿ كالرسك : جهيع الصكر  وحدات التحميل
 .2016/2017كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي ) الفصؿ الثاىي ( لمعاـ 
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 : هٍارات التفكير البصرم بأبعادٌا الهختمفة . فئات التحميل

 :أدوات الدراسة
ف هدل تضهيف كتب الرياضيات ع الكشؼ في تهثمت كالتي الدراسة أٌداؼ لتيديؽ

مة األساسية الدىيا لهٍارات التفكير البصرم، كهعرفة هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع لمهري
 :التاليةالدراسة  تكاأدباستخداـ  األساسي لتمؾ الهٍارات، فدد قاهت البايثة

 أوًل: أداة تحميل المحتوى: 
صفكؼ الهريمة األساسية الدىيا عمى  ةالهدرر  الرياضياتبهضهكف كتب  البايثة التزهت

، ييث 2017/2016 ف الصؼ األكؿ األساسي يتى الصؼ الرابع األساسي لمعاـ الدراسيه
 كفدان لهدل تكافر الصكر كاألشكاؿ الكاردة في هدررات الكتب الدراسيةبتيميؿ  ةالبايث قاهت

 هٍارات التفكير البصرم فيٍا، كقد اتبعت البايثة الخطكات التالية: 
  :خطوات التحميل .أ 

 الرابع األساسي. كيتى األكؿ هف الصفكؼ في تدرس التي لدراسيةا الهكضكعات تيديد 
  يصر جهيع الصكر كاألشكاؿ الهكجكدة في كتب الرياضيات الهدررة لمصفكؼ هف

 األكؿ كيتى الرابع األساسي.
 الصكر كاألشكاؿ في الكاردة هٍارات التفكير البصرم جهيع استخراج . 
 صرمبعد كؿ هٍارة هف هٍارات التفكير الب تصىيؼ. 

  تحديد صدق وثبات أداة التحميل: .ب 
ً، أجم هف أعدت الذم لمغرضة األدا تيديؽ هدلبصدؽ أداة تيميؿ الهيتكل  يدصد

قياـ أداة التيميؿ لدياسً فدط، كقد تـ االستدالؿ عمى صدؽ التيميؿ هف خالؿ  كضعت ها فىديس
ف التربكييف، كاألستاذ البايثة بعرض األداة عمى هجهكعة هف األكاديهييف كالهعمهيف كالهشرفي

الهشرؼ كهف ثـ تـ إجراء التعديالت الالزهة عميٍا يسب االقترايات الكاردة هف  الهيكهيف 
 كالهشرؼ كفي الىٍاية أكدكا صاليية األداة لٍذا التيميؿ.

تكرار الدياس باستخداـ أداة تيميؿ  عىد ىفسٍا الىتائج عمى اليصكؿكيدصد بالثبات 
الصكر الكاردة  بتيميؿؿ تـ الدياـ التيمي ثباتف ه كلمتأكدبعد فترة،  الهيتكل في ىفس الظركؼ

في كتب الرياضيات الهدررة عمى الهريمة األساسية الدىيا هف الصؼ األكؿ يتى الصؼ الرابع 
كها قاهت هعمهة رياضيات أخرل بتيميؿ الكتب األساسي كفدان لدائهة هٍارات التفكير البصرم، 
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ي ٌكلست هعادلة باستخداـكالهعمهة األخرل  البايثة تيميؿ بيف التفاؽا ىسبة يساب كتـىفسٍا، 
 (ـ1987)طعيهة،  :عمى تىص كالتي

   ث = 

      
 

 ىداط االتفاؽ بيف التيميميف   nييث أف: 

ف)       
 

 ( تيميؿ البايثة األكؿ

ف)                 
 

 ( تيميؿ البايثة الثاىي 

 )ث( الثبات بطريدة ٌكلتسي                .

ة كجٍ هف الصكاب هف لدربٍا كذلؾ البسط في لمتيميميف قيهة أقؿ استخداـ تـ كقد ٌذا
 ( يكضح ذلؾ:4.1كالجدكؿ التالي رقـ ) ف.البايثي هف الكثير ىظر

 ب الرياضياتا(: حساب ثبات تحميل محتوى ميارات التفكير البصري في كت1.4جدول )
 مصف الرابع األساسيل

 لتصنيفا
تحميل الباحثة 

 األولي
تحميل الباحثة 

 نقاط التفاق الثانية
معامل ثبات 
 التحميل

 0.98 65 67 65 هٍارة التهييز البصرم

 0.99 62 62 64 هٍارة تهثيؿ الهعمكهات

 0.99 65 66 65 هٍارة تفسير الهعمكهات

الثبات في  %، كىسبة98يتبيف هها سبؽ أف ىسبة الثبات في هٍارة التهييز البصرم 
ذي الىسب 99%، كىسبة الثبات في هٍارة تفسير الهعمكهات 98هٍارة تهثيؿ الهعمكهات  %، ٌك

هع العمـ بأف هٍارة الربط بيف تهكف البايثة هف استخداـ أداة تيميؿ الهيتكل في الدراسة. 
مهة العالقات كهٍارة تيميؿ الهعمكهات كهٍارة استخالص الهعاىي لـ تجدٌا البايثة كال الهع

 األخرل في كتب الرياضيات.

أبعاد هٍارات التفكير البصرم الهكجكدة في الصكر كاألشكاؿ الهتضهىة  استعراض كعىد
ـ أبعاد هٍارات التفكير البصرم أٌ يصر تـ فمدد ،في كتب الرياضيات لمهريمة األساسية الدىيا

األخرل التي قاهت بالتيميؿ البايثة كالهعمهة  بيف باالتفاؽ ٌذا(، ك 2كالهكجكدة في الهميؽ رقـ )
ذي األبعاد ٌي التالي:  هعٍا، ٌك
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، كتضـ أبعاد )التهييز بيف الصكر بالمكف، التهييز بيف الصكر ميارة التمييز البصري .1
بالخطكط، التهييز بيف الصكر بالرهكز، التهييز بيف الصكر باليجـ، التهييز بيف الصكر 

 بالهككىات(.

عاد )الصكر عبرت عف الٍدؼ بكضكح، الصكر أبرزت ، كتضـ أبميارة تمثيل المعمومات .2
 الهفاٌيـ األساسية، االبتعاد عف الهشتتات في الصكر(.

، كتضـ أبعاد )ايتكاء الصكر عمى رهكز، ايتكاء الصكر عمى ميارة تفسير المعمومات .3
 إشارات، ايتكاء الصكر عمى بياىات(.

 ثانيًا: اختبار ميارات التفكير البصري: 
 بعد)هيؿ الدراسة(  لمطمبة هٍارات تفكير بصرمبإعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد اختبار قاهت البايثة 

هسائؿ اليؿ هستكل تيصيؿ الطمبة في تدريس الكيدة األكلى هف الفصؿ الثاىي، كذلؾ لدياس 
الرياضية في ظؿ ايتكاء األشكاؿ كالصكر الهتضهىة في االختبار عمى هٍارات التفكير 

كذلؾ هف الكيدة  سؤاؿ، (30)بمغ  يث تـ تصهيـ اختبار بعدد هعيف هف األسئمة، يالبصرم
الهدرر عمى  )الجزء الثاىي( التي تدرس في كتاب الرياضيات (1السادسة )الٍىدسة كالدياس 

 كذلؾ كفؽ الخطكات التالية:الصؼ الرابع األساسي. طمبة 
 الختبار:  الغرض من -أ 

ت التفكير البصرم، بٍدؼ قياس هدل اكتساب طمبة قاهت البايثة بإعداد اختبار هٍارا
ي )هٍارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفً،  الصؼ الرابع األساسي لتمؾ الهٍارات بأبعادٌا الستة ٌك
هٍارة تهثيؿ الهعمكهات، هٍارة الربط بيف العالقات، هٍارة تفسير الهعمكهات، هٍارة تيميؿ 

بىد اختبارم )اختر هف  (30)االختبار عمى  الهعمكهات، هٍارة استخالص الهعاىي(. كقد اشتهؿ
هتعدد( هكزعة يسب األكزاف الىسبية التي يهثمٍا كؿ هكضكع هف هكضكعات الكيدة السادسة. 

 :ة عىد تيديد األكزاف الىسبيةالتالي الهعايير( يكضح ذلؾ، كقد تـ االسترشاد ب4.2كالجدكؿ رقـ )

 . لمهتعمـ الهكضكع أٌهية .0

 ة كالدياس.الٍىدس كيدة في الهتضهىة التربكية األٌداؼ عدد .2

 كزارة التربية كالتعميـ العالي. خطة يسب هكضكع لكؿ الهدررة الدراسية اليصص عدد .3

 .لً الاليدة لمهكضكعات الهكضكع أٌهية .4

 .الرياضيات كهعمهي التربكييف كالهشرفيفآراء الخبراء  .5
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 لتي تم تدريسيا(: الوزن النسبي من بنود الختبار لموضوعات الوحدة ا2.4جدول )

عدد البنود في  الوزن النسبي الدرس ر.م
 الختبار

 6 %20 الهربع كخكاصً  .0
 6 %20 هييط الهربع  .2
 6 %20 الهستطيؿ كخكاصً  .3
 6 %20 هييط الهستطيؿ  .4
 3 %10 التيكيؿ بيف كيدات الدياس  .5
 3 %10 يجـ هتكازم الهستطيالت  .6

 30 %100 الهجهكع الكمي

في كيدة الٍىدسة كالدياس هف  لألٌداؼ الهعرفية كالسمككية الىسبية كقد تـ تيديد األكزاف
ميف الهتخصصيف الهعمهيف هفة هجهكع عمى عرضٍاقبؿ البايثة بعد  ؿ هجاي ف تربكيان  كالهٌؤ

األكزاف لهٍارات  تيديد تـ عميً كبىاء ،ةالكيد تضهىتً لها شهكليتٍاف ه لمتأكد الرياضيات تعميـ
 يك التالي:التفكير البصرم عمى الى

 .ًكزعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس األكؿ الهربع كخكاص 

 .كزعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس الثاىي هييط الهربع 

 .ًكزعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس الثالث الهستطيؿ كخكاص 

 .كزعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس الرابع هييط الهستطيؿ 

  يدات الدياس، شهؿ فدط هٍارة تهثيؿ الهعمكهات، كهٍارة الدرس الخاهس التيكيؿ بيف ك
 تفسير الهعمكهات، كهٍارة استخالص الهعاىي.

  ،ًالدرس السادس يجـ هتكازم الهستطيالت، شهؿ فدط هٍارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصف
 كهٍارة الربط بيف العالقات، كهٍارة تيميؿ الهعمكهات.

 في هبيف ٌك كها التيصيمي لالختبارت صفاالهكا جدكؿ بإعدادة البايث قاهت ذلؾ كبعد
هٍارات  كفي الكيدةس درك  هف درس لكؿ األسئمةد عد الجدكؿ يبيف ييث( 4.3) رقـ الجدكؿ

 التفكير البصرم.
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في مقرر الرياضيات )وحدة  : جدول مواصفات اختبار ميارات التفكير البصري (4.3جدول )
اسي لمفصل الدراسي الثاني لمعام اليندسة والقياس( لدى طالبات الصف الرابع األس

 م2016/2017

 الدرس
 ميارات التفكير البصري

ميارة  عدد األسئمة 
 التعرف

ميارة 
 التمثيل

ميارة 
 الربط

ميارة 
 التفسير

ميارة 
 التحميل

 ميارة
 الستخالص

الهربع كخكاصً 
20% 

1 1 1 1 1 1 6 

هييط الهربع 
20% 

1 1 1 1 1 1 6 

الهستطيؿ 
 %20كخكاصً 

1 1 1 1 1 1 6 

هييط الهستطيؿ 
20% 

1 1 1 1 1 1 6 

التيكيؿ بيف كيدات 
 3 1  1  1  %10الدياس

يجـ هتكازم 
 3  1  1  1 %10الهستطيالت

 30 5 5 5 5 5 5 الهجهكع

 صياغة بنود الختبار: -ب 

ت عرضك  األربعة، البدائؿ ذم هتعدد هف اختيار هف االختبار بىكد بصياغة ةالبايث قاـ
 إلبداء كذلؾ التربية، أساتذة ضهت االختصاص أكليهف  الهيكهيف هف لجىة عمى ٌذي البىكد

 : ييث هف فيٍا الرأم

 لمهيتكل السؤاؿ هىاسبة هدل. 

 صيتٍا عمهيان ك  السؤاؿ لغة كضكح هدل. 

 لمٍدؼ السؤاؿ هىاسبة هدل. 

 الصييية باإلجابة تكيي لفظية غير أك لفظية إشارات أية هف السؤاؿ خمك هدل. 

 التعميهية الهادة لطبيعة األٌداؼ هستكيات سبةهىا هدل. 
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 االختبارية. البىكد كعدد هكاضيع الكيدة السادسة هف لكؿ الىسبي التكزيع هىاسبة هدل 

 .هدل ايتكاء األشكاؿ كالصكر عمى هٍارات التفكير البصرم الهختارة كأبعادٌا 

 عمهيا كصيتٍا الفدرات لغة سالهة . 

  الدراسية. لمكيدة التعميهي الهيتكل تتضهف االختبارفدرات 

  الغهكض هف خالية االختبارفدرات. 

 الطالبات بيف الفردية لفركؽتـ هراعاة ا . 
 ار:الختب تعميمات صياغة -ج 

 هف الٍدؼ عمى كاشتهمت ،كسٍمة كاضية بمغة االختبار تعميهات صياغة تهت
 .البىكد عف اإلجابة كطريدةي، بىكد كعدد االختبار،

 :لختبارتجريب ا -د 

 بتدائي الصؼ الرابع اإل طمبةهف  عيىة استطالعيةتطبيؽ االختبار عمى ت البايثة بقاه
هف الذككر كاإلىاث في هدرسة هعاكية بف أبي سفياف كهدرسة الشيهاء كهدرسة أبك تهاـ 

ي هف ضهف  هدرسة التابعة لهديرية التربية كالتعميـ في هىطدة شهاؿ  (30)األساسية الدىيا ٌك
( طالب كطالبة، ييث تـ التيدؽ 50) االستطالعية  غ عدد الطمبة في العيىةغزة التعميهية كبم

 إضافة ،الصعكبة كالتهييز  كهعاهؿهف صاليية االختبار لها كضع لً، كيساب صدقً كثباتً، 
 استغرقً الذم الكقت هتكسط بإيجاد يسابً تـ كقد عىً، اإلجابةي ف الهستغرؽ الزهف هعرفة إلى
 ( دقيدة.45االختبار يكالي ) زهف كافث يي طالب، كآخر طالب أكؿ

  ر:الختبا تصحيح -ق 

 أعمى تككف بييث درجة سؤاؿ لكؿ أعطى كقد ةالبايث قبؿ هف االختبار تصييح تـ
 التصييح عهمية أعيدت( درجة كأدىى درجة ٌي )صفر(، ثـ 26) الطالب عميٍا ييصؿ درجة
ت كرصد تىازليان، ترتيبان  الدرجات يسب األكراؽ رتبت ثـح، التصيي دقة هف لمتيدؽ ثاىية هرة

 .لتيميمٍا خاصة جداكؿ في الدرجات
 :الختبار بنود تحميل -ك 

، كهعاهؿ هعاهالت الصعكبة  لميصكؿ إيصائيان  االختبار ىتائج بتيميؿ البايثهت قا
 : التالي الىيك عمىالتهييز، كالصدؽ كالثبات 
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  الصعوبة لكل مفردة:حساب معامالت 

 كؿ فدرة هف فدرات االختبار باستخداـ الهعادلة التالية: صعكبة درجة  ابييث قاهت البايثة بيس

عدد الذيف أجابكا إجابة خاطئة
عدد الذيف ياكلكا اإلجابة

 درجة  الصعكبة لمفدرة 

ة لفدرات االختبار ٌك يذؼ الفدرات التي تدؿ صعكبككاف الٍدؼ هف يساب درجة ال  
 .(170ص ـ،2008)أبك دقة،  0.80أك تزيد عف  0.02درجة صعكبتٍا عف 

 

 اختبار ميارات التفكير البصريكل فقرة من فقرات ل صعوبة ال معامالت (:4.4)جدول 
 (50)ن=

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

1 0.32 11 0.94 21 0.40 

2 0.26 12 0.82 22 0.28 

3 0.22 13 0.46 23 0.56 

4 0.42 14 0.3 24 0.24 

5 0.42 15 0.48 25 0.54 

6 0.48 16 0.24 26 0.48 

7 0.52 17 0.20 27 0.62 

8 0.82 18 0.22 28 0.28 

9 0.66 19 0.58 29 0.34 

10 0.42 20 0.26 30 0.72 

 هعاهؿ السٍكلة -1هعاهؿ الصعكبة = 

ان لجهيع الفدرات، ىاسبتكاف هصعكبة ال تأف هعاهال السابؽ يتضح هف الجدكؿييث 
صعكبة ، ٌذا كتراكيت هعاهالت التـ استبعادٌا( كبالتالي 11) رقـالتي تيهؿ  ةفيها عدا الفدر 

ى تعد هعاهالت 0.80-0.22) لباقي الفدرات بيف   ـ،1997هدبكلة )هىسى،  صعكبة ( ٌك
 (.174 – 172ص
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  :حساب معامل التمييز لكل مفردة 

هف خالؿ ترتيب درجات  االختبار فدرات هف فدرةالتهييز لكؿ  تتـ يساب هعاهال

 هف % 27 عميا كأدىى ة% هف الدرجات كهجهكع27ترتيبان تىازليان ثـ استخداـ أعمى  التالهيذ

 :التالية الهعادلة باستخداـيز لكؿ سؤاؿ يدىيا، ثـ يساب هعاهؿ الته ةالدرجات كهجهكع

 هجهكع الدرجات الهيصمة في الفئة العميا  هجهكع الدرجات الهيصمة في الفئة الدىياز = يهعاهؿ التهي
عدد الطالب في إيدل الفئتيف   

 

 (50)ن= اختبار ميارات التفكير البصري كل فقرة من فقرات ل التميز معامالت(: 5.4جدول )
 يزيمعامل التم رقم السؤال يزيمعامل التم رقم السؤال يزيمعامل التم رقم السؤال

1 0.64 11 0.12 21 0.8 

2 0.52 12 0.36 22 0.56 

3 0.44 13 0.92 23 0.88 

4 0.84 14 0.6 24 0.48 

5 0.84 15 0.96 25 0.92 

6 0.96 16 0.48 26 0.96 

7 0.96 17 0.36 27 0.76 

8 0.36 18 0.44 28 0.56 

9 0.68 19 0.84 29 0.68 

10 0.84 20 0.52 30 0.56 

هاعدا  هىاسبان لجهيع الفدرات تكاى زييالته تأف هعاهال السابؽ يتضح هف الجدكؿييث 
 (.0.96: 0.36بيف ) زيالتهيتراكيت هعاهالت  ييث، ييث تـ استبعادٌا  11الفدرة رقـ 

 حساب صدق الختبار: 

هة التي كضع يهكف تعريؼ صدؽ االختبار عمى أىً الدرجة التي يديس بٍا االختبار الس
 :أكد هف الصدؽ هف خالؿ(، كتـ الت127ـ، ص2007البطش، ، لدياسٍا )أبك زيىة
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 صدق المحكمين:  .1
سؤاالن، قاهت البايثة بعرضً  (30)بعد إعداد االختبار في صكرتً األكلية كالذم تككف هف 

عمى هجهكعة هف الهيكهيف هف ذكم االختصاص لتيديد ها يعرؼ بصدؽ الهيكهيف، كقد أكضيت 
 .مبة الصؼ الرابع األساسيطآرائٍـ أف أسئمة االختبار تديس هٍارات التفكير البصرم لدل 

 صدق التساق الداخمي: .2

كيدصد بً قكة االرتباط بيف درجات كؿ فدرة هف فدرات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار 
كتيددت البايثة هف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيدً عمى عيىة استطالعية بيجـ 

كؿ فدرة هف فدرات االختبار كالدرجة  ة، كتـ يساب هعاهؿ االرتباط بيف درجطالب كطالبة( 50)
ي كها يكضيٍا الجدكؿ التالي:SPSSالكمية لالختبار كذلؾ باستخداـ البرىاهج اإليصائي)  ( ٌك

ميارات التفكير (: معامل الرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لختبار 6.4جدول )
 البصري

 مستوى الدللة معامل الرتباط ؤالرقم الس مستوى الدللة معامل الرتباط رقم السؤال

 0.01دالة عىد  **420. 16 0.01دالة عىد  **416. 1
 0.01دالة عىد  **480. 17 0.01دالة عىد  **487. 2
 0.01دالة عىد  **691. 18 0.01دالة عىد  **454. 3
 0.01دالة عىد  **480. 19 0.01دالة عىد  **442. 4
 0.01دالة عىد  **521. 20 0.01دالة عىد  **375. 5
 0.01دالة عىد  **619. 21 0.01دالة عىد  **477. 6
 0.01دالة عىد  **489. 22 0.01دالة عىد  **419. 7
 غير دالة ايصائيان  107. 23 غير دالة ايصائيان  003. 8
 0.01دالة عىد  **428. 24 0.05دالة عىد  *347. 9
 0.01د دالة عى **533. 25 غير دالة ايصائيان  243. 10
 0.01دالة عىد  **462. 26 غير دالة ايصائيان  055. 11
 0.01دالة عىد  **473. 27 0.05دالة عىد  *291. 12
 0.01دالة عىد  **602. 28 0.01دالة عىد  **379. 13
 0.01دالة عىد  **521. 29 0.01دالة عىد  **387. 14
 0.05دالة عىد  *322. 30 0.01دالة عىد  **521. 15



 
 

  65 
 

أف جهيع الفدرات هرتبطة هع الدرجة الكمية لالختبار ارتباطان  السابؽح هف الجدكؿ يتض
( فيها عدا الفدرات التي 0001ة )ل( كهستكل الدال0005داالن داللة إيصائية عىد هستكل داللة )

ختبار اكبالتالي أصبح عدد فدرات ( كبالتالي تـ استبعادٌـ. 23، 11، 10، 8) األرقاـتيهؿ 
 فدرة . 26تفكير البصرم في صكرتً الىٍائية يتككف هف هٍارات ال

 حساب ثبات الختبار:

أف االختبػػار يعطػػى ىفػػس الىتػػائج إذا هػػا تػػـ إعػػاؤي لهجهكعػػة هػػف "يدصػػد بثبػػات االختبػػار 
ىػػاؾ عػػدة طػػرؽ هسػػتخدهة ليسػػاب  فػػيفتػػرات زهىيػػة هختمفػػة أك  فػػيالتالهيػػذ  أشػػكاؿ هختمفػػة"، ٌك

بٍػػػذي  هعاهػػػؿ ثبػػػات االختبػػػاركيسػػػب ، (20) ريتشاردسػػػكف -كدركػػػثبػػػات االختبػػػار هىٍػػػا طريدػػػة 
ك هعاهؿ يشير إلى أف االختبار  0.88 فكاف  الطريدة   .عالية هف الثبات  درجةعمى ٌك

 

ث
1ن

ن
1

ع

ص)(1
2






















 صمج
  

 ( 2102)عفانة ,

ي   26ف= عدد فدرات االختيار ٌك
 ص = ىسبة اإلجابات الصييية 

 ص( ىسبة اإلجابات الخطأ-1)

 يف االختبار ككؿ= تبا2ع
 20كودرريتشاردسون (: معامل الثبات بطريقة 7.4جدول )

نسبة اإلجابات  عدد الفقرات
 الصحيحة

نسبة اإلجابات 
 الخطأ

 ريتشاردسون –كودر  تباين الدرجات
20 

26 70% 30% 31.9  

 ختبار ميارات التفكير البصري:الصورة النيائية ل 

الصعكبة كأصبح يز ك يتً كيساب هعاهالت التهلدد تـ التأكد هف صدؽ االختبار كثبا 
 .سؤاؿ( 26عمى صكرتً الىٍائية )
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 : الدراسة إجراءات
 :التالية الخطكات الدراسة ٌذي في ةالبايث تاتبع

 ٌذيي ف هىٍا لالستفادة عميٍا كاالطالع كاألجىبية العربية السابدة الدراسات هف العديد جهع .1
 . الدراسة

 . الدراسة بهكضكع يتعمؽ الذم الىظرم اإلطار إعداد .2

هديرية التربية كالتعميـ في هىطدة شهاؿ غزة التعميهية  إلى رسهي بطمب تددهت البايثة .3
ح لٍا بتكزيع اختبار هٍارات التفكير البصرم عمى طمبة الصؼ الرابع األساسي في لمسها

 .( هدرسة26هديرية كالبالغ عددٌا )الهدارس التابعة لم

لهتضهىة في دركس كتاب الرياضيات لصفكؼ الهريمة األساسية ؿ األشكاؿ كالصكر اتيمي .4
الدىيا هف الصؼ األكؿ كيتى الصؼ الرابع، كهعرفة ككىٍا تتضهف هٍارات التفكير 

 البصرم هف عدهً.

 .اختبارم بىد (26) عمى اشتهؿ ييث ،هٍارات التفكير البصرم اختبارإعداد  .5

 تكزيع االختبار عمى عيىة الدراسة. .6

ا، إيصائيان  الدراسة ىتائجتيميؿ  .7  هاء ضك  في كالهدتريات التكصيات كضع ثـ كهف كتفسيٌر
 .الىتائج عىً ستسفر

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة
( في إدخاؿ SPSS v.21تـ االعتهاد بشكؿ أساسي عمى برىاهج التيميؿ االيصائي )

لتيديؽ أٌداؼ الدراسة بياىات الدراسة كتيميمٍا، هع االستعاىة باألساليب االيصائية الالزهة، 
 ككاىت ٌذي األساليب عمى الىيك اآلتي:

 التكرارات كالىسب الهئكية. 

 الهتكسط اليسابي. 

 االىيراؼ الهعيارم. 

 20 ريتشاردسكف -كيكدر هعاهؿ. 

 ت" لعيىة كايدة. اختبار" 



 

 

 

 
 

 
 
 

  الفصل الخامس
 ووضع  نتائج الدراسة ومناقشتيا

 التوصيات والمقترحات
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 الخامس الفصل
 ووضع التوصيات والمقترحات نتائج الدراسة ومناقشتيا

ت التكصيا ككضعا، كهىاقشتٍ ،إليٍا التكصؿ تـ التي لمىتائج عرضان  الفصؿ ٌذا يتىاكؿ
 كسيتـ الدراسة بياىات لهعالجة( SPSS) اإليصائي البرىاهج استخداـ تـ كقد ،كالهدتريات

ؤؿ كفرص في الدراسة كؿ عمى يدة، كفي الىٍاية تسا لكؿ إليٍا التكصؿ تـ التي الىتائجض عر 
  سيتـ استعراض التكصيات كالهدتريات.

 

 أوًل: عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتيا: 
 اإلجابة عن السؤال األول واختبار فرضيتو:

 يىص السؤاؿ األكؿ عمى ها يمي: 
 ؟فكير البصريمدى تضمن كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا لميارات التما 

أىً تتكافر هٍارات التفكير البصرم في كتب افترضت الدراسة لإلجابة عف ٌذا السؤاؿ 
 الرياضيات لمهريمة األساسية الدىيا.

إعداد أداة تيميؿ هيتكل لكتب الرياضيات )الجزء قاهت البايثة ب كلإلجابة عمى التساؤؿ
يتى األساسي  ية الدىيا هف الصؼ األكؿاألكؿ كالجزء الثاىي( الهدرر عمى طمبة الهريمة األساس

فكاىت الىتائج الرابع األساسي، كتـ ايتساب التكرارات كالىسب الهئكية لتمؾ الهٍارات، الصؼ 
 كها ٌك هكضح بالجدكؿ التالي:

 ميارات التفكير البصري في كتب الرياضيات لممرحمة األساسية الدنيا(: 1.5جدول )

ميارة التمييز  الصف
 البصري

تمثيل  ميارة
 المعمومات

ميارة تفسير 
 المجموع المعمومات

 5972 870 2164 2938 األكؿ

 %23.74 14.57% 36.24% 49.20% الىسبة

 7030 1456 2166 3408 الثاىي

 %27.94 20.71% 30.81% 48.48% الىسبة
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ميارة التمييز  الصف
 البصري

تمثيل  ميارة
 المعمومات

ميارة تفسير 
 المجموع المعمومات

 5884 1045 1803 3036 الثالث

 %24.93 17.76% 30.64% 51.60% الىسبة

 25057 1083 1845 3343 الرابع

 %011 17.27% 29.42% 53.30% الىسبة

هٍارة التهييز البصرم يصمت عمى أعمى ىسبة، كهف ثـ يتضح هف الجدكؿ السابؽ أف 
هٍارة تهثيؿ الهعمكهات، كأخيران هٍارة تفسير الهعمكهات، بيىها هٍارة الربط بيف العالقات كهٍارة 

هٍارات  كبالتالي ىستىتج أفى صفر. تيميؿ الهعمكهات كهٍارة استخالص الهعاىي يصمت عم
التفكير البصرم الهتضهىة في كتب الرياضيات لمهريمة األساسية الدىيا ٌي هٍارات التهييز 

% هف هجهكع الهٍارات 50كتهثؿ ىسبة  البصرم كتهثيؿ الهعمكهات كتفسير الهعمكهات فدط
 .الكمي كالهتهثؿ في ستة هٍارات

 : اليةإلى الىداط الت ذلؾ البايثة كتعزك

اٌتهاـ الدائهيف عمى تأليؼ هىٍاج الرياضيات الفمسطيىي الهدرر عمى الهريمة األساسية  .1
الدىيا هف الصؼ األكؿ األساسي يتى الصؼ الرابع األساسي، بتضهىيً أشكاؿ كصكر 

 . تشتهؿ عمى هٍارات التفكير البصرم التي تتىاسب هع الفئات العهرية في تمؾ الهريمة

لعالقات كهٍارة تيميؿ الهعمكهات كهٍارة استخالص الهعاىي بأبعادٌا هٍارة الربط بيف ا .2
الهختمفة تتىاسب هع الهريمة األساسية العميا لككف الفئات العهرية في ٌذي الهريمة أكثر 

 قدرة عمى فٍـ تمؾ الهٍارات الهتضهىة في األشكاؿ كالصكر.

لهدررة عمى الهريمة عرفت عمى هدل تضهف كتب الرياضيات ات قد تككف البايثة كبٍذا
ذا يتفؽ هع دراسة 50األساسية الدىيا لهٍارات التفكير البصرم الستة ييث بمغت الىسبة  %، ٌك

 (.2008)الخزىدار، ـ( كدراسة 2009)شعث، 
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 اإلجابة عن السؤال الثاني واختبار فرضيتو:
 عمى ها يمي:  الثاىييىص السؤاؿ 

 ميارات التفكير البصري؟الصف الرابع األساسي لطمبة ما مدى اكتساب 

الهريمة األساسية هدل اكتساب طمبة  افترضت الدراسة أفلإلجابة عف ٌذا السؤاؿ 
لهٍارات التفكير البصرم تصؿ ؿ  الدىيا هف الصؼ األكؿ األساسي يتى الصؼ الرابع األساسي

75%. 

 الختبار فرضية العدـ "ت" كلمتيدؽ هف ٌذا الفرض قاهت البايثة باستخداـ اختبار
(HO)  تصؿ لػالصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير البصرم  طمبةالتي تفترض أف اكتساب 
الصؼ الرابع األساسي  طمبةالذم يفترض أف اكتساب  (Ha)%، هدابؿ الفرض البديؿ 75

 % فكاىت الىتائج كها ٌك هكضح بالجدكؿ التالي:75 يصؿ لػلهٍارات التفكير البصرم ال 

 ودللتيا الحصائية لمتحقق من فرض الدراسة  قيمة "ت"(: 2.5جدول )

 الوسط  عدد الطالب
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 مستوى درجات الحرية قيمة "ت"
 الدللة 

965 17.16 5.746 12.739 964 0.01 

في اختبار هٍارات التفكير  الطمبةييث يتضح هف الجدكؿ السابؽ أف هتكسط درجات 
كلمتيدؽ هف هعىكية الىدصاف عف  ،19.5الدرجة ٌي تدؿ عف %( ك 66م كاىت تساكم )البصر 
ي 12.739%( كاىت قيهة اختبار "ت" تساكم )75) ةالهفترض الديهة كبر هف قيهة "ت" أ( ٌك

(، كها كاىت الديهة االيتهالية الهرافدة الختبار "ت" تساكم 964الجدكلية عىد درجات يرية )
تالي ىستىتج أف اكتساب طمبة الصؼ الرابع ، كبال0.01( أم أقؿ هف هستكل داللة 0.000)

 %.75 ػاألساسي لهٍارات التفكير البصرم ال يصؿ ل

 : إلى الىداط التالية ذلؾ البايثة كتعزك

بعض هدرسي هادة الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي غير همهيف بها يشهمً الهىٍاج هف  .1
فٍـ الطمبة لهادة  هٍارات لمتفكير البصرم هتضهىة في األشكاؿ كالصكر، هها يعزز

 الرياضيات كالددرة عمى يؿ هسائمٍا. 
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ىظاـ التمديف كالهتهثؿ في أسمكب الهياضرة التدميدية ال ييفز الطمبة عمى استخداـ  .2
 إهكاىياتٍـ كقدراتٍـ الذاتية في هادة الرياضيات.

 هىٍاج الرياضيات الهدرر عمى طمبة الصؼ الرابع األساسي )الجزء الثاىي( ال يشتهؿ عمى .3
 جهيع هٍارات التفكير البصرم الٍاهة لٍذي الفئة العهرية. 

بعض هٍارات التفكير البصرم الهتضهىة في هىٍاج الرياضيات الهدرر عمى الصؼ الرابع  .4
 األساسي )الجزء الثاىي( ال تتىاسب هع الفئة العهرية لمطمبة.

 الفرض ٌذا أثبت ييث الدراسة، فرض صية عدـ هف تتيدد قد تككف البايثة كبٍذا
 ."%75 يصؿ لػالصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير البصرم ال  طمبةاكتساب " أىً

 : توصيات الدراسةثانيًا: 
يجب تطكير هىٍاج الرياضيات لصفكؼ الهريمة األساسية الدىيا بها يتىاسب هع الفئات  .1

هكاىياتٍا كآخر الهستجدات في تدريس عمـ الرياضيات.  العهرية كا 

ؿ كالصكر الهكجكدة في كتب الرياضيات الهدررة عمى صفكؼ الهريمة هراجعة األشكا .2
األساسية الدىيا، كتيديد هدل اشتهالٍا عمى أٌـ أبعاد هٍارات التفكير البصرم في ٌذي 

 الفئات العهرية.

في هجاؿ فٍـ فيكل  لمهريمة األساسية الدىيا عدد دكرات لهدرسي هادة الرياضيات .3
اتً، كأٌهيتً في تكصيؿ الهعمكهات لمطمبة هف خالؿ كهضهكف التفكير البصرم كهٍار 

 األشكاؿ كالصكر بها يىعكس عمى تيصيمٍـ الدراسي.

تطكير أساليب كطرؽ تدريس هادة الرياضيات، بييث يترؾ الهجاؿ هفتكيان أهاـ الطمبة  .4
براز إهكاىياتٍـ كقدراتٍـ في يؿ الهسائؿ الرياضية، بدالن هف االعتهاد  لإلبداع كاإلبتكار كا 

 عمى طريدة الهياضرة التدميدية.

يث هشرفي هادة الرياضيات عمى هتابعة أداء هعمهي الرياضيات لمهريمة األساسية  .5
 الدىيا، كالعهؿ عمى اكتشاؼ ىداط الدصكر كتصكيبٍا باستهرار.

تطكير ىظاـ االهتياىات كاألسئمة الهعتهد في الهدارس لهادة الرياضيات، بييث يتـ  .6
الرياضية الهدعهة باألشكاؿ كالصكر الهتضهىة لهٍارات التفكير  التركيز عمى الهسائؿ

 البصرم.
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 : الدراسة مقترحاتثالثًا: 
ف كتب الرياضيات لمهريمة األساسية العميا لهٍارات في هجاؿ هدل تضه دراسات إجراء .1

 التفكير البصرم.

تهاد عمى إجراء دراسات أكثر عهدان لهٍارات التفكير البصرم في هادة الرياضيات، باالع .2
 أدكات دراسة هتعددة.

إجراء دراسات تربط بيف هٍارات التفكير البصرم في هادة الرياضيات، كبعض الهتغيرات  .3
 األخرل
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 المصادر والمراجع 
 .القرآن الكريم 

 أوًل: المراجع العربية:

تكظيؼ األلعاب التعميهية في تىهية هٍارات الثدافة . (ـ2003، اىشراح عبد العزيز. )إبراٌيـ
الهؤتهر العمهي السىكم التاسع، تكىكلكجيا كرقة هددهة إلى  .البصرية لدل الهعاقيف سهعيان 

الجهعية الهصرية لتكىكلكجيا جهٍكرية هصر العربية: التعميـ لذكم االيتياجات الخاصة، 
 .التعميـ باالشتراؾ هع جاهعة يمكاف

. الداٌرة: هكتبة 1ط .أساليب يديثة في تعميـ الرياضيات(. ـ1997هجدم عزيز. ) إبراٌيـ،
 األىجمك الهصرية.

 عالـ الكتب. :الداٌرة .1، طالتفكير هف هىظكر تربكم. (ـ2005). إبراٌيـ، هجدم

 الهائي أثر استخداـ الخرائط الذٌىية لتىهية قدرات التصكر. (ـ2008). أيهد، عبد الريهف
 (، 4)4 ،ةبهجمة كمية التري. دراسي لدم تالهيذ الصؼ األكؿ اإلعدادمكالتيصيؿ ال

4-20. 

(. كفاية التخطيط الدرسي لدل هعمهي الرياضيات. ـ2004، إبراٌيـ، كالرشيد، سهير. )األسطؿ
 .28-11(، 7)18، الهجمة التربكية

. 1ط .ىظريات كتطبيدات –طرؽ تدريس الرياضيات (. ـ2001األهيف، إسهاعيؿ هيهد. )
 الداٌرة: دار الفكر العربي.

تضهيف التفكير الرياضي في الرياضيات في براهج الرياضيات . (ـ2008). رهضاف بدكم،
 . عهاف: دار الفكر.1ط .الهدرسية

. عهاف: 1ط .أساليب تعميـ العمـك كالرياضيات(. ـ2001م، أهؿ، كالكسكاىي، عفاؼ. )البكر 
 دار الفكر.

 : هيهد الهفتي كههدكح سميهاف.ترجهة. ريس الرياضياتطرؽ تد(. ـ1989بؿ، فريدريؾ. )
 . الداٌرة: الدار العربية.1ط
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أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ الهعرفية عمي تىهية (. ـ2010. )جبر، يييي سعيد
)رسالة هاجستير  الهفاٌيـ كهٍارات التفكير البصرم في العمكـ لدم طمبة الصؼ العاشر

 اإلسالهية، غزة. غير هىشكرة(. الجاهعة

 .دار الفكر عهاف:. 1ط .هفاٌيـ كتطبيدات: تعميـ التفكير. (ـ2002) .فتيي جراكف،

 .1ط .تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي هف خالؿ الهىاٌج الدراسية. (ـ2005). هيهد الجهؿ،
 دار الكتاب الجاهعي. :دبي

 ار كائؿ.. عهاف: د1ط .الرياضيات تدريس أساليب (.ـ2005يهداف، فتيي. )

فاعمية هكقع الكتركىي عمي التفكير البصرم  كالهىظكهي . (ـ2006). كآخركفة ىائم ر،الخزىدا
. كرقة هددهة إلى في الكسائط الهتعددة لدم طالبات كمية التربية بجاهعة اإلسالهية

جهٍكرية هصر  ،"هىاٌج التعميـ كبىاء االىساف العرب"الهؤتهر العمهي الثاهف عشر 
 .هعة عيف شهس: جاالعربية

فاعمية استخداـ التفكير البصرم في (. ـ2014. )عمي هٍدم ،كهاجد، عمي يسيف ،خمؼ
(. رسالة هاجستير غير هىشكرة) الزخرفة اإلسالهية لتىهية هٍارات طمبة التربية الفىية

 جاهعة بابؿ.العراؽ: 

ر أث كاىتداؿ ياضيالر  التفكير هستكيات تىهية في هدترح برىاهجفعالية (. ـ2001دياب، بساـ. )
 بهيافظة الذٌىي العصؼ تتضهفاستراتيجية  باستخداـ السادس الصؼ طمبة لدل التعمـ
 )رسالة هاجستير غير هىشكرة(. جاهعة عيف شهس، الداٌرة. غزة

 .أساسيات التدريس(. ـ2005زيد، عبد الباقي؛ كجاهؿ، عبد الريهف؛ كشبر، إبراٌيـ خميؿ. )
 . عهاف: دار الهىاٌج.1ط

. الككيت: هكتبة 1. طهىاٌج الرياضيات الهدرسية كتدريسٍا(. ـ1994زيىة، فريد كاهؿ. ) أبك
 الفالح.

 . عهاف: دار الفرقاف.1ط .الرياضيات هىاٌجٍا كأصكؿ تدريسٍا(. ـ1982أبك زيىة، فريد. )
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. عهاف: دار 1ط .أصكؿ تدريسٍا كهىاٌجٍا –الرياضيات (. ـ1995أبك زيىة، كاهؿ فريد. )
 الفرقاف.

 .دار الشركؽ. عهاف: 1ط .تدريس هٍارات التفكير. (ـ2003). جكدت أيهد سعادة،

أثر ىهكذج فاف ٌايؿ في تىهية هٍارات التفكير الٍىدسي . (ـ2003). بدر هيهد السىكرم،
 (. الجاهعة اإلسالهية، غزة.رسالة هاجستير غير هىشكرة) كااليتفاظ بٍا

 . طرابمس: الجاهعة الهفتكية.1ط. اضياتهدخؿ لتدريس الري(. ـ1997الشارؼ، أيهد. )

أثر ايتكاء الٍىدسة الفراغية في هىٍاج الصؼ العاشر األساسي . (ـ2008) .ىاٌؿ شعت،
 غزة. الجاهعة اإلسالهية، (.رسالة هاجستير غير هىشكرة) بهٍارات التفكير البصرم

كهٍارات   أثر تكظيؼ الهدخؿ الهىظكهي في تىهية الهفاٌيـ. (ـ2010). فداء الشكبكي،
رسالة هاجستير غير ) التفكير البصرم بالفيزياء لدم طالبات الصؼ اليادم عشر

 (. الجاهعة اإلسالهية، غزة.هىشكرة

هعكقات تعميـ هٍارات التفكير في هريمة . (ـ2008). صالح، عبدا عبد الكبير كآخركف
 .التربكمهركز البيكث كالتطكير . عدف: 1ط. التعميـ األساسي )دراسة هيداىية(

تكظيؼ أىهاط التفكير الرياضي عمي التيصيؿ أثر (. ـ2014، كيسف، أيهد. )كجيٍة صبح،
كاتجاٌات الطمبة لمصؼ الثاهف األساسي في الرياضيات في الهدارس اليككهية في 

 .)رسالة هاجستير غير هىشكرة(. جاهعة الىجاح الكطىية، ىابمس هيافظة ىابمس

ت الرياضيا تدريس كأساليب هىاٌج(. ـ2009د هصطفى. )عباس، هيهد خميؿ، كالعبس، هيه
 . عهاف: دار الهسيرة.2ط ا.الدىي األساسية لمهريمة

-14(، 266)، هجمة العربي. اإلبداعية العهمية كاشكالية التفكير فف(. ـ2006، هيهد. )عبيد
27. 

ية عمى اجراءات تطبيد–التدريس االستراتيجي لمرياضيات اليديثة (. ـ1990عفاىة، عزك. )
 . غزة: هكتبة الطالب الجاهعة اإلسالهية.1ط .الطفؿ الفمسطيىي 
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أثر استخداـ الهدخؿ البصرم في تىهية الددرة عمي يؿ الهسائؿ . (ـ2002). عزك عفاىة،
ؤتهر العمهي هالإلى  هددـ  بيث . كااليتفاظ بٍا لدم طمبة الصؼ الثاهف األساسي بغزة

جهٍكرية هصر  ة الهعرفية، كالتكىكلكجية الهعاصرة،هىاٌج التعميـ، كالثكر "الثالث عشر 
 .جاهعة عيف شهسالعربية: 

. غزة: هكتبة الطالب 2ط .(. التدريس االستراتيجي لمرياضيات اليديثةـ2006، عزك. )عفاىة
 الجاهعة اإلسالهية.

ـ(. أثر استخداـ بعض استراتيجيات ها كراء 2004عفاىة، عزك، كىشكاف، تيسير هيهكد. )
ة في تدريس الرياضيت عمى تىهية التفكير الهىظكهي لدل طمبة الصؼ الثاهف الهعرف

 الجهعية الهصرية لمتربية العمهية. الداٌرة.  –األساسي بغزة. الهؤتهر العمهي الثاهف 

فعالية التدريب عمى استخداـ هدخؿ التفكير الهىظكهي . (ـ2011). صفاء عمي أيهد عفيفي،
 البات الهريمة الثاىكية لتيسير تعمـ الهفاٌيـ الفيزيائيةلتىهية التفكير البصرم لدل ط

 )رسالة هاجستير غير هىشكرة(. جاهعة عيف شهس، الداٌرة.

 االبداعي التفكير تىهية عمى الٍىدسة في هدترح برىاهجأثر تدريس (. ـ2000ة، ريهة. )عكد
. جاهعة )رسالة هاجستير غير هىشكرة( غزة بهيافظة االساسي الثاهف الصؼ طمبةل لد

 عيف شهس، الداٌرة.

أثر استخداـ الىهكذج البىائي في تدريس الرياضيات عمى تىهية (. ـ2006، سميـ. )عكدة أبك
)رسالة  هٍارات التفكير الهىظكهي كااليتفاظ بٍا لدل طالب الصؼ السابع األساسي بغزة

 هاجستير غير هىشكرة(. الجاهعة اإلسالهية، غزة.

أثر تكظيؼ الهسرح التعميهي في تىهية هٍارات التفكير اإلبداعي  .(ـ2014) .قىف، ليمي أيهد
رجاهعة  (.رسالة هاجستير غير هىشكرة) لدم طالبات الصؼ السادس االبتدائي ، األٌز

 غزة.

تىهية التفكير البصرم في الرياضيات لتالهيذ الهريمة (. ـ2004، هديية يسف. )هيهد
 ة: هىشكرات جاهعة الداٌرة.. الداٌر 1ط .العادييف" –االبتدائية "الصـ 
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االبتدائي  –هٍارات التفكير في هرايي التعميـ العاـ رياض األطفاؿ (. 2002. )فٍيـ هصطفي،
. الداٌرة: دار الفكر 1ط .رؤية هستدبمية لمتعميـ في الكطف العربي: الثاىكم –اإلعدادم -

 العربي.

 .دار البدايةاف: . عه1ط .تىهية هٍارات التفكير. (ـ2012). هصطفي، ىهر هصطفي

ؿ كالتيصي البصرم التفكير عمى تعمهية برهجيات استخداـ فاعمية (.ـ2006يسف. ) هٍدم،
)رسالة هاجستير غير هىشكرة(.  عشر اليادم الصؼ طالبات لدل التكىكلكجيا في

 الجاهعة اإلسالهية، غزة.
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  (:1ممحق )
 أداة تحميل المحتوى

 

 غــزة  -ة الجامعـــــــــــة اإلسالميــــــــــــــــــــــ
 البحث العممي والدراسات العميـــــا عمادة

 التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 قســــــــــــــم المناىــــــج وطرق التدريــــــــــس

 

 ان يضرة الدكتكر/ ........................... تيية  كايتراه

 السالـ عميكـ كريهة ا كبركاتً
 جج

 الموضوع: تحكيم أداة تحميل المحتوى

)مدى  تضع البايثة بيف أيديكـ أداة تيميؿ هيتكل التي تعتبر إيدل أدكات دراسة عمهية بعىكاف 
تضمن كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لميارات التفكير البصري ومدى اكتساب طمبة الصف 

 التدريسؽ كطر  الهىاٌج قسـ هف الهاجستير درجة عمى اليصكؿ هتطمبات هف ءكجز الرابع ليا(. 
 بالجاهعة اإلسالهية في غزة. التربية بكمية

همةن االستفادة هف عمهكـ الكافر كخبرتكـ الكاسعة في ايثة لكـ تفضمكـ بدبكؿ التيكيـ، آكتشكر الب 
 ٌذا الهجاؿ التربكم.

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 الحترام والتقديروتقبموا فائق 

 إعداد الباحثة:
 وجيدة نتيل

 

 مرفقات نموذج تحكيم أداة تحميل المحتوى:
 .أٌداؼ الدراسة 
 .أسئمة الدراسة 
 .هككىات أداة تيميؿ الهيتكل 
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80 

 أىداف الدراسة:

ف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي )الفصؿ هدل تضههعرفة  تٍدؼ الدراسة إلى
الصؼ لمصؼ الرابع  طمبة  هدل اكتساب عمى ( لهٍارات التفكير البصرم، كالتعرؼ الثاىي
 لهٍارات التفكير البصرم. الرابع 

 مشكمة الدراسة:

ن كتب الرياضيات لممرحمة األساسية ما مدى تضم :الرئيس الدراسة سؤاؿ عمى لإلجابة
 الميارات؟ لميارات التفكير البصري، وما مدى اكتساب طمبة الصف الرابع لتمك

 كيتفرع هف التساؤؿ السابؽ األسئمة الفرعية التالية:

 ؟لطمبة الصؼ الرابع األساسيالهراد إكسابٍا  التفكير البصرمها ٌي هٍارات  .1

 ها هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير البصرم؟ .2
 : مواصفات اختبار ميارات التفكير البصري

 تٍدؼ ٌذي  األداة إلى اليصكؿ عمى بياىات تتعمؽ بهدل  حتوى:اليدف من أداة تحميل الم
تضهيف كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي )الفصؿ الثاىي( لهٍارات التفكير 

 البصرم.
  :جهيع الصكر الهتضهىة في كؿ كيدات كدركس كتاب الرياضيات لمصؼ وحدات التحميل

 الرابع األساسي )الفصؿ الثاىي(.
  :ارات التفكير البصرم بأبعادٌا الهختمفة.هٍفئات التحميل 
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 أداة تحميل المحتوى

 حسب أبعاد ميارات التفكير البصري

 أوًل( ميارة التعرف عمى الشكل ووصفو )التميز البصري(

 فئات التحميل )أبعاد ميارة التميز البصري( وحدة التحميل

 اسم الدرس الدرس الوحدة

التميز 
بين 
الصور 
 بالمون

التميز بين 
الصور 
 بالخطوط

التميز بين 
الصور 
 بالرموز

التميز 
بين 
الصور 
 بالحجم

التميز بين 
الصور 
 بالجودة

التميز بين 
الصور 
 بالمكونات

التميز بين 
الصور بالتوظيف 
 الصحيح لأللوان

رة 
عاش

ال
– 

س
لديا
ة كا

دس
لٍى
ا

 

        الهربع كخكاصً األكؿ

        هييط الهربع الثاىي

        كخكاصًالهستطيؿ  الثالث

        هييط الهستطيؿ الرابع

        التيكيؿ بيف كيدات الدياس الخاهس

        يجـ هتكازم  الهستطيالت السادس
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 ثانيًا( ميارة تمثيل المعمومات

 فئات التحميل )أبعاد ميارة تمثيل المعمومات( وحدة التحميل

 الوحدة
 
 الدرس

 اسم الدرس
 الصور عبرت عن اليدف

 بوضوح
الصور أبرزت المفاىيم 

 األساسية
البتعاد عن المشتات في 

 الصور

رة 
عاش

ال
– 

س
لديا
ة كا

دس
لٍى
ا

 

    الهربع كخكاصً األكؿ

    هييط الهربع الثاىي

    الهستطيؿ كخكاصً الثالث

    هييط الهستطيؿ الرابع

    التيكيؿ بيف كيدات الدياس الخاهس

    تطيالتيجـ هتكازم  الهس السادس
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 ثالثًا( ميارة الربط بين العالقات

 فئات التحميل )أبعاد ميارة الربط بين العالقات( وحدة التحميل

 اسم الدرس الدرس الوحدة
الترابط بين أجزاء الصورة 

 ومكوناتيا
الترابط بين المكونات البصرية 

 والبيانات في الصورة

رة 
عاش

ال
– 

س
لديا
ة كا

دس
لٍى
ا

 

   خكاصًالهربع ك  األكؿ

   هييط الهربع الثاىي

   الهستطيؿ كخكاصً الثالث

   هييط الهستطيؿ الرابع

   التيكيؿ بيف كيدات الدياس الخاهس

   يجـ هتكازم  الهستطيالت السادس
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 رابعًا( ميارة تفسير المعمومات

 فئات التحميل )أبعاد ميارة تفسير المعمومات( وحدة التحميل

 اسم الدرس رسالد الوحدة
 احتواء الصور
 عمى رموز

 احتواء الصور
 عمى إشارات

 احتواء الصور
 عمى عالمات

 احتواء  الصور
 عمى بيانات

رة 
عاش

ال
– 

س
لديا
ة كا

دس
لٍى
ا

 

     الهربع كخكاصً األكؿ

     هييط الهربع الثاىي

     الهستطيؿ كخكاصً الثالث

     هييط الهستطيؿ الرابع

     بيف كيدات الدياس التيكيؿ الخاهس

     يجـ هتكازم  الهستطيالت السادس
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 خامسًا( ميارة تحميل المعمومات

 فئات التحميل )أبعاد ميارة تحميل المعمومات المعمومات( وحدة التحميل

 الوحدة
 
 الدرس

 اسم الدرس
تركيز الصور عمى 
 التفاصيل الدقيقة

اىتمام الصور بالبيانات 
 الجزئية

لصور بالبيانات اىتمام ا
 الكمية

رة 
عاش

ال
– 

س
لديا
ة كا

دس
لٍى
ا

 

    الهربع كخكاصً األكؿ

    هييط الهربع الثاىي

    الهستطيؿ كخكاصً الثالث

    هييط الهستطيؿ الرابع

    التيكيؿ بيف كيدات الدياس الخاهس

    يجـ هتكازم  الهستطيالت السادس
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 سادسًا( ميارة استخالص المعاني

 فئات التحميل )أبعاد ميارة استخالص المعاني( وحدة التحميل

 الوحدة
 
 الدرس

 اسم الدرس
القدرة عمى استنتاج 

 المفاىيم
القدرة عمى استنتاج 
 المبادئ العممية

القدرة عمى استنتاج 
 بعض العالقات

القدرة عمى استنتاج 
 المعمومات الجديدة

رة 
عاش

ال
– 

س
لديا
ة كا

دس
لٍى
ا

 

     كاصًالهربع كخ األكؿ

     هييط الهربع الثاىي

     الهستطيؿ كخكاصً الثالث

     هييط الهستطيؿ الرابع

     التيكيؿ بيف كيدات الدياس الخاهس

     يجـ هتكازم  الهستطيالت السادس

 



 

 (: 2ممحق )
 ميارات التفكير البصريتحكيم أداة اختبار 

 
 غــزة  -ـــــــــــــة الجامعـــــــــــة اإلسالميـــــــــ

 البحث العممي والدراسات العميـــــا عمادة
 التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةكميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 قســــــــــــــم المناىــــــج وطرق التدريــــــــــس
 

 تحية واحتراماً حضرة الدكتور/ ........................... 
 السالـ عميكـ كريهة ا كبركاتً

 ميارات التفكير البصري الموضوع: تحكيم أداة اختبار

يدل أدكات دراسة هٍارات التفكير البصرم التي تعتبر اتضع البايثة بيف أيديكـ أداة اختبار  
ري ومدى )مدى تضمن كتب الرياضيات لممرحمة األساسية لميارات التفكير البص عمهية بعىكاف

 الهىاٌج قسـ هف الهاجستير درجة عمى اليصكؿ هتطمبات هف كجزءاكتساب طمبة الصف الرابع ليا(. 
 بالجاهعة اإلسالهية في غزة. التربية بكمية التدريسؽ كطر 

همةن االستفادة هف عمهكـ الكافر كخبرتكـ الكاسعة ايثة لكـ تفضمكـ بدبكؿ التيكيـ، آكتشكر الب 
 بكم.في ٌذا الهجاؿ التر 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم
 وتقبموا فائق الحترام والتقدير

 إعداد الباحثة:
 وجيدة نتيل

 اشراف الدكتور عزو عفانة
 :تحكيم أداة اختبار ميارات التفكير البصريمرفقات نموذج 

 .أٌداؼ الدراسة 
 .أسئمة الدراسة 
  اختبار هٍارات التفكير البصرمهكاصفات. 
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 ف الدراسة:أىدا
 الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي كتابهدل تضهيف هعرفة  تٍدؼ الدراسة إلى

هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع عمى ، كالتعرؼ لهٍارات التفكير البصرم )الفصؿ الثاىي(
 .لهٍارات التفكير البصرم

 مشكمة الدراسة:
لممرحمة األساسية ن كتب الرياضيات ما مدى تضم :الرئيس الدراسة سؤاؿ عمى لإلجابة

 لميارات التفكير البصري، وما مدى اكتساب طمبة الصف الرابع لتمك الميارات؟
 كيتفرع هف التساؤؿ السابؽ األسئمة الفرعية التالية:

 ؟لطمبة الصؼ الرابع األساسيالهراد إكسابٍا  التفكير البصرمها هٍارات  .3
 كير البصرم؟ها هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات التف .4

 
 : مواصفات اختبار ميارات التفكير البصري

 :تدييـ هستكل يٍدؼ ٌذا االختبار إلى اليصكؿ عمى بياىات تتعمؽ ب اليدف من الختبار
 لهٍارات التفكير البصرم.كفدان  في هادة الرياضيات تيصيؿ الطالبات

 :لدركس الهدررة جهيع هيتكيات ااالختبار  تـ هراعاة أف تتضهف فدرات مفردات الدروس
في كتاب الرياضيات لمصؼ الرابع األساسي )الفصؿ الثاىي( هع هىظكر هٍارات التفكير 

 .البصرم
 :تعميمات الختبار  

 فدرة. (30)عزيزتي الطالبة يتككف ٌذا االختبار هف  .1
االختبار عبارة عف اختيار هف هتعدد ككؿ سؤاؿ لً أربع بدائؿ كعمى الطالبة أف  .2

 سئمة.تجيب عمى جهيع األ
 زهف االختبار يصة كايدة. .3
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 اسم الطالب : .......................................    المدرسة : .......................

 : اختبار ميارات التفكير البصري فقرات 

 ين .........متقابمن يفي الشكل المقابل كل ضمع .1

     هتداطعيف -د     ييف  هتساك  -ج   غير هتساكييف    -ب    هتعاهديف     -أ
 

 

 في الطول ............ جميع أضالعوفي الشكل المقابل  .2

         غير هتساكية -ب          هتساكية -أ

 ليس هها سبؽ                                                                                      -د          هتداطعة -ج

 

 

  اآلتية رسم محور تماثمو صحيحاً  المستطيالتي من الشكل المقابل أفي  .3

   -د               -ج                 -ب              -أ

 

 

 وقاعدتو عمى شكل مستطيل فما ىو  رؤوس 8حرف و 12أوجو و 6لو مجسم  .4

        اسطكاىة -ب       هتكازم هستطيالت  -أ     

  هخركط -د                   هكعب -ج     
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 شكل رباعي جميع أضالعو متساوية وجميع زواياه قوائم ىو في الشكل المقابل  .5
 

 -د                     -ج                    -ب -أ

 

  محيطو فإنسم  8سم وعرضو  4مستطيل طولو في الشكل المقابل  .6

 سـ 24 -د        سـ 32 -ج     سـ  8 -ب       سـ 12 -أ     

 

 التي يتكون منيا الشكلالمكعبة  في الشكل المقابل اآلتي عدد الوحدات .7

 122 -د           64 -ج         42 -ب        24 -أ

 

   في الشكل المقابلالمستطيل  اقطر  .8

    يىصؼ كؿ هىٍها األخر -ب    يفيهتساك غير   -أ    

 هتعاهداف  -د          هتكازياف -ج    

 
 

  لصورة وأجب: إطار صورة خريطة فمسطين عمى شكلاأتأمل  .9

 دائرة -د          هربع -ج     هستطيؿ  -ب هثمث        -أ   
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 ............ أطوال أضالعو  حاصل ىو المربعمحيط .10

                                     طرح                                                 -د     جهع    -ج     ضرب  -ب     قسهة  -أ       

 

 في الشكل المقابل جميع زوايا المربع .............                                          .11

 هستديهة -دقائهة        -جهىفرجة     -ب    يادة  -أ

 

 أضالع و...... رؤوس 4في الشكل التالي المربع لو  .12

          8 -د              6 -ج           3 -ب            4 -أ

 

  ....... قطر المربعفي الشكل المقابل  .13

  دج -4      أج  -3     ب ج  -2    أب  -1

سم أحاطيا بسياج كما 5طول ضمعيا يمتمك محمد حديقة مربعة  .14
 بالشكل فإن طول ىذا السياج ......

 سـ 20 -د        سـ10 - ج         سـ15 -ب             سـ 5 -أ

                  الشكل اليندسي الذي لو أربع أضالع في الصورة ىو :  .15
 هستطيؿ       -د دائرة      -ً هىيرؼ       جشب -ب  هثمث       - أ
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 محيط المربع =   ......             .16

 3+3 -د            3 ÷ 3 -ج           3×  3 -ب           3×4 -أ

 

 المستطيل = ........                     محيط  .17

 العرض    -الطكؿ  -ب           2× )الطكؿ + العرض(  -أ     

 العرضX الطكؿ  -د                  العرض÷ الطكؿ  -ج     

 

 المستطيل متساويين في الشكل المقابل كل ضمعين متقابمين في  .18
            ........  كى

 هتداطعيف -دهتكازييف     -جهتعاهديف     -ب    هتباعديف -أ

                     في الشكل المقابل قطرا المربع ...........  .19

 هتساكياف في الطكؿ   -ب يىصؼ كؿ هىٍها االخر   -أ

 جهيع ها سبؽ -د     هتعاهداف    -ج

 

 

 

 .. درجة.ل المقابل مجموع قياسات زوايا المربع = .....في الشك  .20

      720 -د             360 -ج          180 -ب        90 -أ
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 م يساوي كم ....... سم 2سم ، فإن  100م =  1إذا كان   .21

         100  -ب            50  - أ

 200 -د          150 -ج

 

 

 

   إذا عممت أن: .22

 ......... ثاىية دقائؽ = ...... 5ية، فإف ثاى 60دقيدة =  1

  650 -د       600 -ج       300 -ب       200 - أ

 

متر فإن  1إذا كانت المسافة التي يقطعيا القطار في ثانية واحدة =   .23
 المسافة التي يقطعيا في ثانيتين = .............. متر

 4 -د           3 -ج         2  -ب         1 -أ   

 
 
 

 كيمو جرام = .......... جرام  2جرام فإن  1000كيمو جرام =  1كان   .24

      3000  -ب       2000 - أ

  5000 -د       4000 -ج
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 احسب حجم الشكل المرسوم  .25
 

 6+6+6 -ب         6×6×6 -أ

 ليس هها ذكر -د       6×( 6+6)-ج

 

 ةجر ............. د يساوي...... المقابل  المستطيل في ةالواحد ةي.قياس الزاو 26

 60 -ب                 45    -أ    

 180-د                    90-ج   

 

 فإنو يصبح ......... المستطيليين في ر ول ضمعين متجاو طإذا تساوى .27

 هستطيالن -بعان                 بهر  -أ

 ةن ر دائ-هثمثان                 د-ج

 
 نجاح ،،تمنياتي لكم بالتوفيق والمع 
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 (3ممحق )
 األوزان النسبية وجدول المواصفات

 : تصميم اختبار ميارات التفكير البصري

 اختبار بإعداد البايثةء هٍارات التفكير البصرم )الستة( كأبعادٌا قاهت ضك  في
العهمي في الكيدة الدراسية الهختارة )كيدة  الٍىدسة( لتيديد هدل اكتساب طمبة  التيصيؿ

 خطكات بإتباع االختبار التيصيمي ببىاء البايثة األساسي لتمؾ الهٍارات، كستدـكالصؼ الرابع 
 االختبار التالية: بىاء
 : الختبار  غرضأوًل: 

هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات  قياس ٌك االختبار ٌذا غرض
 التفكير البصرم بأبعادٌا الهختمفة.

 :الختبار   محتوىثانيًا: 

 الثاىي الفصؿ الرياضياتب كتا هفاالختبار في كيدة الٍىدسة  بإعداد لبايثةا قاهت
ل اكتساب هستك  لدياس، 2016/2017لمعاـ الدراسي  األساسي الرابع الصؼ طمبة عمى الهدرر

ي )هٍارة التعرؼ عمى الشكؿ ككصفً،  طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير البصرم ٌك
هٍارة الربط بيف العالقات، هٍارة تفسير الهعمكهات، هٍارة تيميؿ هٍارة تهثيؿ الهعمكهات، 

 الهعمكهات، هٍارة استخالص الهعاىي(.

 الهكضكعية األسئمة ىكع هف فدرة ( 30 ) هف األكلية صكرتً في االختبار تككف كقد
)االختيار هف هتعددة(، لدياس هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير 

  .االستطالعية العيىة عمى تطبيدً كتـ لمهيكهيفة ييث سيتـ إرسالً الٍىدس كيدةم في البصر 

 :التالية الهعايير ضكء في كذلؾ الٍىدسة كيدة دركس هف درس لكؿ الىسبي الكزف تيديد تـ كلدد

 . لمهتعمـ الهكضكع أٌهية .0

 . الٍىدسة كيدة في الهتضهىة التربكية األٌداؼ عدد .2

 كزارة التربية كالتعميـ العالي. خطة يسب هكضكع لكؿ الهدررة الدراسية اليصص عدد .3

 .لً الاليدة لمهكضكعات الهكضكع أٌهية .4

 .الرياضيات كهعمهي التربكييف كالهشرفيفآراء الخبراء  .5
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 كها كالدياس، الٍىدسة كيدة دركس هف درس لكؿ الىسبية األكزاف كاىت عميًكبىاء 
 ً الجدكؿ التالي:يكضي

 :  (1جدكؿ )
 الىسبي لكؿ درس هف دركس كيدة الٍىدسة كالدياس الكزف

 الوزن النسبي الدرس ر.م
 %20 الهربع كخكاصً  .7
 %20 هييط الهربع  .8
 %20 الهستطيؿ كخكاصً  .9

 %20 هييط الهستطيؿ  .01
 %10 التيكيؿ بيف كيدات الدياس  .00
 %10 يجـ هتكازم الهستطيالت  .02

 %100 الهجهكع الكمي

في كيدة الٍىدسة كالدياس هف  ٌداؼ الهعرفية كالسمككيةلأل الىسبيةتـ تيديد األكزاف 
ميف الهتخصصيف الهعمهيف هفة هجهكع عمى عرضٍاقبؿ البايثة بعد   هجاؿ في تربكيان  كالهٌؤ

لهٍارات  األكزاف تيديد تـ عميً كبىاء ،ةلكيدا تضهىتً لها شهكليتٍاف ه لمتأكد الرياضيات تعميـ
 التفكير البصرم عمى الىيك التالي:

  زعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس األكؿ الهربع كخكاصً.ك 

 .كزعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس الثاىي هييط الهربع 

 .ًكزعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس الثالث الهستطيؿ كخكاص 

 .كزعت الهٍارات بالتساكم عمى الدرس الرابع هييط الهستطيؿ 

  شهؿ فدط هٍارة تهثيؿ الهعمكهات، كهٍارة الدرس الخاهس التيكيؿ بيف كيدات الدياس
 تفسير الهعمكهات، كهٍارة استخالص الهعاىي.

  ،ًالدرس السادس يجـ هتكازم الهستطيالت شهؿ فدط هٍارة  التعرؼ عمى الشكؿ ككصف
 كهٍارة الربط بيف العالقات، كهٍارة تيميؿ الهعمكهات.
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 :اختبار ميارات التفكير البصري  فقرات صياغةثالثًا: 

 البايثةكراعت  البدائؿ ذم هتعدد هف اختيار هف االختبار فدرات بصياغة البايثة قاهت
ى ىداط عدةفدرات االختبار  كتابة عىد  :ٌك

 . عمهيا كصيتٍا الفدرات لغة سالهة .0

 الدراسية. لمكيدة التعميهي الهيتكل تتضهف االختبارفدرات  .2

 هٍارات التفكير البصرم رفدرات اختبا  .3

 .الغهكض هف كخالية ككاضية هيددة االختبار .4

 . كهتىكعة الٍىدسة لكيدة شاهمة .5

 .التعميهية الهادة لطبيعة األٌداؼ لهستكيات هىاسبة .6

 . الطالبات بيف الفردية لفركؽتـ هراعاة ا .7

 االختبار خصائص ر عمى هراعاةاالختبا ة فدراتككتاب إعداد عىدكيرصت البايثة 
 االختبار، تطبيؽ سٍكلة االختبار، تعميهات حكضك  الثبات، الصدؽ، الهكضكعية،ي ٌك الجيد
 .االختبار تصييح سٍكلة

 : تصميم اختبار ميارات التفكير البصري

في  اختبار بإعداد البايثةء هٍارات التفكير البصرم )الستة( كأبعادٌا قاهت ضك  في
ساسي الكيدة الدراسية الهختارة )كيدة  الٍىدسة( لتيديد هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األ

 االختبار التالية: بىاء خطكات بإتباع االختبار التيصيمي ببىاء البايثة لتمؾ الهٍارات، كستدـك

 : ميارات التفكير البصري اختبار غرضأوًل: 

هدل اكتساب طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات  قياس ٌك االختبار ٌذا غرض
 التفكير البصرم بأبعادٌا الهختمفة.

 ميارات التفكير البصري: تباراخ محتوىثانيًا: 

 الثاىي الفصؿ الرياضياتب كتا هفاالختبار في كيدة الٍىدسة  بإعداد البايثة قاهت
ل اكتساب هستك  لدياس، 2016/2017لمعاـ الدراسي  األساسي الرابع الصؼ طمبة عمى الهدرر

ي )هٍارة التعرؼ عمى ال شكؿ ككصفً، طمبة الصؼ الرابع األساسي لهٍارات التفكير البصرم ٌك
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هٍارة تهثيؿ الهعمكهات، هٍارة الربط بيف العالقات، هٍارة تفسير الهعمكهات، هٍارة تيميؿ 
 الهعمكهات، هٍارة استخالص الهعاىي(.

 الهكضكعية األسئمة ىكع هف فدرة ( 30 ) هف األكلية صكرتً في االختبار تككف كقد
رابع األساسي لهٍارات التفكير )االختيار هف هتعددة(، لدياس هدل اكتساب طمبة الصؼ ال

  .االستطالعية العيىة عمى تطبيدً كتـ لمهيكهيفة ييث سيتـ إرسالً الٍىدس كيدةالبصرم في 

 :التالية الهعايير ضكء في كذلؾ الٍىدسة كيدة دركس هف درس لكؿ الىسبي الكزف تيديد تـ كلدد

 . لمهتعمـ الهكضكع أٌهية .0

 . الٍىدسة كيدة في الهتضهىة التربكية األٌداؼ عدد .2

 كزارة التربية كالتعميـ العالي. خطة يسب هكضكع لكؿ الهدررة الدراسية اليصص عدد .3

 .لً الاليدة لمهكضكعات الهكضكع أٌهية .4

 .الرياضيات كهعمهي التربكييف كالهشرفيفآراء الخبراء  .5
 :ختبار ميارات التفكير البصريا فقرات صياغةثالثًا: 

 البايثةكراعت  البدائؿ ذم هتعدد هف اختيار هف ختباراال فدرات بصياغة البايثة قاهت
ى ىداط عدةفدرات االختبار  كتابة عىد  :ٌك

 . عمهيا كصيتٍا الفدرات لغة سالهة .0

 الدراسية. لمكيدة التعميهي الهيتكل تتضهف االختبارفدرات  .2

 فدرات. .3

 .الغهكض هف كخالية ككاضية هيددة االختبار .4

 . كهتىكعة الٍىدسة لكيدة شاهمة .5

 .التعميهية الهادة لطبيعة األٌداؼ لهستكيات ىاسبةه .6

 . الطالبات بيف الفردية لفركؽتـ هراعاة ا .7

 االختبار خصائص ر عمى هراعاةاالختبا ة فدراتككتاب إعداد عىدكيرصت البايثة 
 االختبار، تطبيؽ سٍكلة االختبار، تعميهات كضكح الثبات، الصدؽ، الهكضكعية،ي ٌك الجيد
 .ختباراال تصييح سٍكلة
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 (: 4ممحق )
 قائمة بأسماء السادة المحكمين لختبار ميارات التفكير البصري

 
 مكان العمل التخصص الدرجة العممية السم الرقم

 سالهيةالالجاهعة ا هىاٌج  كطرؽ تدريس عمـك أستاذ دكتكر صالح الىاقة 1

 السالهيةالجاهعة ا هىاٌد كطرؽ تدريس تكىكلكجيا ستاذ دكتكرأ هيهد ابك شدير 2

 الجاهعة االسالهية هىاٌج كطرؽ تدريس عمـك دكتكر هيهد أبك عكدة 3

ر هىاٌج كطرؽ تدريس عمـك ستاذ دكتكرأ عطا دركيش 4  جاهعة األٌز

 هدير هدرسة األكىركا هىاٌج كطرؽ تدريس رياضيات دكتكر عايش صالح 5

 ىجاهعة االقص هىاٌج كطرؽ تدريس تكىكلكجيا دكتكر ٌاىي اليىاكم 6

 جاهعة الددس الهفتكية هىاٌج كطرؽ تدريس رياضيات دكتكر جالؿ ركهية 7

 جاهعة االقصى هىاٌج كطرؽ تدريس الرياضيات دكتكر خالد عبد الدادر 8

هشرؼ تربكم  هديرية  هىاٌج كطرؽ تدريس تكتكلكجيا دكتكر عطايا عابد 9
 شهاؿ غزة

 ةالدعك  ةيمك هىاٌج كطرؽ تدريس رياضيات دكتكر ياـز عيسى 10

هدرس صؼ رابع رياضيات  ساسيأتعميـ  بكالكريكس ابراٌيـ الهديد 11
 هديرية شهاؿ غزة

هدرس رياضيات صؼ رابع  رياضيات بكالكريكس ك المبفبٌاىي أ 12
 هديرية شهاؿ غزة

هشرؼ تربكم هديرية شهاؿ  رياضيات بكالكريكس عفاؼ أبك رفيع 13
 غزة

 كمية العمـك التدىية تدريس تكىكلكجياهىاٌج كطرؽ  دكتكر ياسر رضكاف 14
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 مكان العمل التخصص الدرجة العممية السم الرقم

 الجاهعة االسالهية هىاٌج كطرؽ تدريس تكىكلكجيا دكتكر هجدم عدؿ  15

 جاهعة الددس الهفتكية هىاٌج كطرؽ تدريس رياضيات دكتكر أيهد الكيمكت 16

 جاهعة الددس الهفتكية هىاٌج كطرؽ تدريس رياضيات دكتكر هٍا الشدرة 17

 كزارة التربية كالتعميـ هىاٌج كطرؽ تدريس رياضيات ردكتك  هراد األغا 18

 كزارة التربية كالتعميـ هىاٌج كطرؽ تدريس رياضيات دكتكر إيٍاب ىصار  19

 


