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إشراف
أ.د .فتحية صبحي اللولو
أستاذ المناهج وطرق التدريس

عميد كمية التربية – الجامعة اإلسالمية بغزة
قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس
الرياضيات من كمية التربية في الجامعة اإلسالمية بغزة
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أ

إني رإيت إنه لا يكتت إحد كتاباً في يومه
إلا قال في غده :لو غير هدإ لكان إحسن
ي
س
ت
ولو نرد هدإ لكان حسن ,ولو قدم هدإ
لكان إفضل ,ولو ترك هدإ لكان إجمل
وهدإ من إجمل العير ,وهو دلتل إستتلاء
النقص علي جملة التشر
د .العماد إلاصفهاني

ب

إهداء
إلى أصحاب الفضل األول ...والدي حفظهما هللا
إلى أخواتي  ...إلى أخوتي
إلى روح أخي الشهيد  ...محمود رحمه هللا
إلى كل من علمني حرف اً
إلى كل من كان لي عوناً
إلى هؤالء جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع

الباحثة

ت

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف ،نبينا دمحم وعمى آلو وصحبو

وسمـ أجمعيف  ...وبعد

إنو ال يسعني وقد مف هللا عمي – سبحانو وتعالى -بإتماـ ىذا البحث إال أف أسجد لو وأحمده سبحانو
عمى جزيل نعمو ،وما غمرني بو مف فضل وتوفيق.

وفي البداية أجد لزاماً عمي أف أتقدـ بوافر الشكر والعرفاف إلى كل مف مد لي يد العوف  ،وساعدني في

إتماـ ىذا العمل  ..مصداقاً لقوؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ":مف ال يشكر الناس ال يشكر هللا"  ..واف كانت
الكممات ليس بوسعيا أف تفي بحق مف وجو ،وأرشد ،ومد يد العوف.

ولكف عرفاناً مني بالجميل الذؼ يطوؽ عنقي فإنني أتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير ألستاذتي
ومشرفتي وقدوتي األستاذة الدكتورة/فتحية صبحي المولو أستاذ المناىج وطرؽ التدريس لتفضميا بقبوؿ
اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة ،وعمى ما وفرتو لي مف عمـ وجيد  ،وما شممتني بو مف رعاية وتوجيو ،ما
كاف لو األثر العظيـ في إنجاز ىذا العمل ،فبارؾ هللا ليا وجزاىا عني خير الجزاء.

والشكر موصوؿ إلى عضوؼ لجنة المناقشة والحكـ عمى تفضميما بطيب نفس ورحابة صدر بقبوؿ

مناقشة ىذه الرسالة ،وىما المشيود ليما بالعطاء العممي والتعاوف مع الباحثيف ،فجزاىما هللا عني خير
الجزاء.

وأتقدـ بالشكر والعرفاف إلى السادة المحكميف ،لما قدموه لي مف الرأؼ السديد والنصيحة الخالصة.
وأخي اًر ال أدعي أنني بمغت الغاية ،فإف كنت قد وفقت فبفضل مف هللا وتوفيقو ،واف كانت األخرػ فمف
نفسي والشيطاف ،وحسبي أنني اجتيدت والكماؿ هلل وحده ،وما توفيقي إال باهلل عميو توكمت واليو أنيب.

الباحثة

ث

ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج قائـ عمى نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت المعروفة باسـ نظرية تريز
( ، )TRIZومعرفة فاعميتو في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف
الخامس.
وقد تحددت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ
طبلب الصف الخامس؟
ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا لدػ طبلب الصف الخامس في الرياضيات؟
 .2ما ميارات التواصل الرياضي المراد تنميتيا لدػ طبلب الصف الخامس؟

 .3ما صورة البرنامج القائـ عمى نظرية تريز المعد لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي لدػ
طبلب الصف الخامس؟

 .4ىل توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
اختبار ميارات التفكير اإلبداعي؟

 .5ىل توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
اختبار ميارات التواصل الرياضي؟

ولتحقيق ىدؼ الدراسة أعدت الباحثة برنامجاً قائماً عمى نظرية تريز يتضمف مجموعة مف األنشطة الرياضية
التي تناسب مستوػ طبلب الصف الخامس ،والتي تـ عرضيا مف خبلؿ بعض المبادغ اإلبداعية التي
اقترحتيا نظرية تريز ،وىي :مبدأ التقسيـ/التجزئة ،مبدأ العمل القبمي ،مبدأ العمومية/الشمولية ،مبدأ

القمب/العكس ،مبدأ استمرار العمل المفيد ،مبدأ الوساطة/الوسيط ،مبدأ الدمج/الربط ،وذلؾ مف أجل تنمية
ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي.

كما أعدت الباحثة قائمة بكل مف ميارات التفكير اإلبداعي ،وميارات التواصل الرياضي المراد تنميتيا لدػ

طبلب الصف الخامس ،ثـ قامت في ضوئيا ببناء أدوات الدراسة والتي تمثمت في اختبار ميارات التفكير
ج

اإلبداعي ،واختبار ميارات التواصل الرياضي ،وقد تـ عرض االختباريف عمى مجموعة مف المحكميف لمتأكد

مف سبلمتيما ،وصبلحيتيما لمتطبيق.

وقد تـ تطبيق المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف عمى عينة قصدية مف طبلب الصف

الخامس األساسي مف مدرسة ذكور البريج االبتدائية "ب" ،حيث بمغ عددىـ  82طالباً 41 ،طالباً لممجموعة

التجريبية ،و 41طالباً لممجموعة الضابطة ،وقد تـ تطبيق أدوات الدراسة والتي تتمثل في اختبار ميارات

التفكير اإلبداعي ،واختبار ميارات التواصل الرياضي قبل تطبيق الدراسة عمى مجموعتي الدراسة ،وبعد تطبيق
البرنامج عمى المجموعة التجريبية ،تـ تطبيق االختبارات بشكل بعدؼ عمى المجموعتيف.

وبعد إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ اختبار ماف وتني لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعتيف ،وحساب

مربع إيتا لمعرفة حجـ التأثير ،توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 .1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية.

 .2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التواصل الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج أوصت الباحثة بضرورة تدريب المعمميف عمى استخداـ مبادغ
نظرية تريز في تدريس الرياضيات كأحد األستراتيجيات الفعالة في تنمية التفكير بأنواعو.
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الفصل األوؿ
خمفية الدراسة
المقدمة
في ظل االنفجار المعرفي الذؼ أصبح يحيط بنا مف كل مكاف ،أصبح التغير المتسارع سمة مف سمات
العصر الذؼ نعيش فيو ،والذؼ يعتبر أحد مقومات التقدـ العممي والتكنولوجي ،وىذا بدوره يمقي عمى

المجتمعات العديد مف التحديات لمحاؽ بركب التقدـ ،ومواكبة التدفق المعموماتي.

ومف منطمق أف مواكبة التدفق المعموماتي ال تقتصر عمى مجرد جمع المعمومات المتاحة ،وانما تتطمب

بالضرورة معالجة ىذه المعمومات بطرؽ تتضمف توظيفيا في تحقيق أىداؼ محددة في مجاؿ التقدـ العممي
والتكنولوجي(المنير ،)43:2008 ،وىنا يأتي دور التربية في ضرورة إعداد أفراد قادريف عمى التعامل بوعي

مع المعمومات المتسارعة ،بحيث ال يقتصر دورىـ عمى مجرد جمعيا ،وانما يمتد إلى استخداميا في توليد
المزيد مف المعمومات واألفكار ،وتوظيفيا في حل المشكبلت المختمفة التي تواجييـ.

تأثير بما يستجد في ميداف العمـ والتكنولوجيا ،فيي ركف
تأثر و اً
وتعتبر الرياضيات المادة المنيجية األكثر اً
أساسي تعتمد عميو جميع العموـ في تطورىا ،فيي تستخدـ في الزراعة ،والصناعة ،والقضاء ،والطب،

والفضاء ،وفي مختمف مجاالت حياة اإلنساف.

وىي ليست مجرد مجموعة مف الحقائق والمعمومات في مياديف معينة ،ولكنيا بالدرجة األولى طريقة لمتفكير،
واتجاىاً في مواجية المشكبلت المختمفة أيضاً(عمي.)155:2003 ،

وعمى الرغـ مف أىمية الرياضيات إال أف كثي اًر مف الطمبة ال يحبوف ىذه المادة ،ويعانوف مف صعوبة في
استيعابيا ،ويبتعدوف عف دراستيا ودراسة كل ما يرتبط بيا ،والدليل عمى ذلؾ عزوؼ الكثير مف الطمبة عف
االلتحاؽ بالتخصصات العممية نتيجة ضعفيـ في مادة الرياضيات ،ولعل السبب في ذلؾ أساليب التدريس

المتبعة التي ال تقدـ تطبيقات الرياضيات في الحياة ،باإلضافة إلى أنيا تستنزؼ إبداعات الطمبة مف خبلؿ
تركيزىا عمى مجرد اكتساب الطبلب لممعارؼ والمعمومات الرياضية.

لذا يجب أف تتغير ىذه النظرة فمـ يعد التحصيل ىو اليدؼ األساسي مف تعميـ الرياضيات ،بل أصبح اإلبداع

كما تشير عبد الفتاح( )43:2008ىو اليدؼ العاـ مف تعميـ الرياضيات ،فالعمل الرياضي الحقيقي يكمف في
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القدرة عمى االكتشاؼ واإلبداع ،وطبيعة الرياضيات التركيبية كما يؤكد المفتي( )219:1995تجعميا أفضل
وسط لتنمية اإلبداع ،فيي تسمح باستنتاج أكثر مف نتيجة منطقية لنفس المقدمات المعطاة ،وبينتيا االستداللية

تعطي المرونة فيمكف تنظيميا مف الجزئيات إلى الكميات ،أو مف الكميات إلى الجزئيات ،باإلضافة إلى أف

الرياضيات كمادة غنية بالمواقف المشكمة التي تحتاج مف الطالب إيجاد حموؿ متعددة ومتنوعة وجديدة ،وىذه
في مجموعيا تكسب الطالب الميارات األساسية لمتفكير اإلبداعي.
وتعد تنمية التفكير اإلبداعي مف أىـ األىداؼ التربوية الحديثة حيث أف تربية وتعميـ الطبلب اإلبداع في الدوؿ

المتقدمة كاف مف العوامل األساسية التي أدت إلى التقدـ العممي واالقتصادؼ في العصر الحديث
(المشرفي ،)3:2005 ،واذا كاف االىتماـ بتنمية اإلبداع ميماً بالنسبة لممجتمعات المتقدمة صناعياً ،فإنو
ينبغي أف تبرز أىميتو في الدوؿ النامية بل وتتفوؽ عمى غيرىا في االىتماـ بو ،وىذا يوجب عمينا إعادة النظر
في مناىج الرياضيات وطرؽ تدريسيا ،ويتطمب إعداد برامج تعميمية واستخداـ استراتيجيات تدريسية حديثة
لتنمية التفكير اإلبداعي لدػ الطبلب ،واكسابيـ ميارات حل المشكبلت التي تواجييـ بطرؽ إبداعية.

ولقد ظيرت برامج ونظريات عديدة تستيدؼ تنمية التفكير اإلبداعي ،مف أشير ىذه البرامج :برنامج الكورت
لتعميـ التفكير ،برنامج القبعات الست ،وبرنامج الحل اإلبداعي لممشكبلت  ،CPSفي الوقت ذاتو ظيرت

نظريات نظرت إلى العممية اإلبداعية عمى أنيا عممية لحل المشكبلت غير العادية بطريقة إبداعية ،ومف ىذه

النظريات :نظرية جيمفورد ،نظرية أسبورف ،نظرية تريز(عامر.)65-62:2009،

وتعد نظرية تريز  TRIZمف النظريات الحديثة التي تيدؼ إلى تنمية التفكير اإلبداعي ،ويتنبأ لو المختصوف
بمستقبل واعد ،نظ اًر لما حققتو البرامج القائمة عمييا في دوؿ العالـ الغربي الذؼ أفرد ليا آالؼ المواقع عمى
شبكة االنترنت كدليل قاطع عمى أىميتيا ،ففي الياباف قامت جامعة ىوتشي بإنشاء مركز اإلبداع العممي

والتقني الذؼ عمل حتى عاـ  1997عمى تدريب  4000متدرب عمى برنامج مستند إلى نظرية تريز مف

مختمف المستويات االبتدائي ،والمتوسط  ،والثانوية ،والمرحمة الجامعية(عسيرؼ)2010 ،
وتيدؼ نظرية تريز إلى جعل اإلبداع عممية منيجية ،وذلؾ مف خبلؿ استخداـ مجموعة مف المبادغ

واالستراتيجيات اإلبداعية ،وىي أربعوف استراتيجية تـ التوصل إلييا مف خبلؿ تحميل مئات اآلالؼ مف براءات

االختراع ،حيث تـ التعرؼ عمى المبادغ التي استخدميا المخترعوف في التوصل إلى ىذه االختراعات ،وتعتبر
ىذه االستراتيجيات أسموباً متمي اًز لحل المشكبلت ،وتكمف الميارة في حل المشكبلت في القدرة عمى تحديد

االستراتيجية المناسبة لحل ىذه المشكمة(خطاب.)2:2012،
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وبالرغـ مف أف ىذه المبادغ قد اكتشفت مػف خػبلؿ تحميػل بػراءات االختػراع فػي المجػاالت اليندسػية والتقنيػة إال
أنو تبيف بعد ذلؾ أنو يمكف استخداميا ليس فقط في المجػاالت التقنيػة ،ولكػف أيضػا فػي المجػاالت غيػر التقنيػة
كاإلدارة واألعماؿ والتربية).(Hipple, 2003:2
وقد أثبتت كثير مف الدراسات فاعمية استخداـ برامج قائمة عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
في المجاالت التربوية المختمفة ،حيث أظيرت دراسة عامر( )2008نمو الميارات اإلبداعية لدػ الطالبات في

الرياضيات بعد تطبيق برنامج تدريبي يستند إلى نظرية تريز ،وأظيرت دراسة فنسنت وماف

) (Vincent & Mann,2000أف برنامج تريز أدػ إلى تطور قدرات الطبلب اإلبداعية في حل المشكبلت
التي تواجييـ في مادة األحياء ،في حيف أظيرت دراسة عيده( )2011نمو ميارات حل المشكبلت وميارات
التفكير اإلبداعي لدػ معممات الجغرافيا بعد تطبيق برنامج قائـ عمى نظرية تريز عمييف.

ومف منطمق أف الرياضيات كمادة تعتبر وسط جيد لئلبداع ،كاف مف الضرورؼ توظيف نظرية تريز التي تعتمد
في فمسفتيا عمى اإلبداع في حل المشكبلت في تعميـ الرياضيات ،وحتى ينجح ذلؾ يجب أف تتـ العممية

التعميمية في جو مف التواصل الفعاؿ بيف أطراؼ الموقف التعميمي ،وباعتبار الرياضيات لغة ليا مفرداتيا
الخاصة بيا مف حيث المصطمحات ،والرموز ،والتمثيبلت التي تعبر عف محتواىا ،لذا نجد أنو إلحداث

الفعاؿ في الرياضيات يجب أف يكوف لدػ الطالب القدرة عمى استخداـ الرموز ،واألشكاؿ البصرية،
التواصل ّ
واأللفاظ لمتعبير عما يدور في ذىنو مف حموؿ لممشكبلت التي تواجيو سواء مع المعمـ ،أو مع زمبلئو ،أو مع
نفسو ،إذ يشير الخطاب( )2:2012إلى أف التمميذ عندما يطمب منو حل مشكمة أو اإلجابة عف سؤاؿ ما

ينبغي أف يكوف قاد اًر عمى التعبير عف فكره بمغة واضحة ،وتنظيـ متسق مقنع ،ولذا فإف تنمية ميارات تواصل
جيدة بمغة رياضية صحيحة البد أف يكوف أحد أىداؼ تعميـ وتعمـ الرياضيات ،كما أف استخداـ التواصل
والمحادثات المكتوبة والشفوية يساعد عمى تييئة التبلميذ لفيـ الرياضيات ،وتكويف روابط داخل وخارج

الرياضيات.
ومما يؤكد ذلؾ اعتبار التواصل الرياضي أحد أىـ معايير تعميـ وتعمـ الرياضيات في الوقت الحاضر ،ومف
أبرزىا معايير الرياضيات المدرسية الصادرة عف المجمس القومي لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة

األمريكية  ،NCTMوالتي حثت معممي الرياضيات عمى ضرورة تييئة الفرص لمطبلب مف أجل تنمية ميارات
التواصل الرياضي لدييـ أثناء عمميتي التعميـ والتعمـ).(NCTM,2000:140
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وفي ضوء ما سبق رأت الباحثة أنو مف المجدؼ توظيف نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مف

خبلؿ تطوير قدرات الطبلب عمى استخداـ االستراتيجيات اإلبداعية في حل المشكبلت الرياضية ،والتي بدورىا
تساعدىـ عمى ربط لغتيـ اليومية بمغة الرياضيات ورموزىا ،وبالتالي تنمية ميارات التواصل الرياضي لدييـ.

اإلحساس بالمشكمة
الحظت الباحثة مف خبلؿ لقاءاتيا مع عدد مف المعمميف ،وحضور عدد مف حصص الرياضيات مع العديد

مف المعمميف ،أنيـ يميموف إلى إعطاء الطبلب طريقة واحدة لمحل وتدريبيـ عمى استخداميا دوف إعطائيـ قد اًر
مف الحرية في التعبير عف أفكارىـ في حل المشكبلت التي تعرض عمييـ ،باإلضافة إلى عدـ تدريبيـ عمى

توليد أكبر عدد مف األفكار لحل المشكبلت الرياضية ،مما جعل الكثير مف الطبلب يعانوف مف ضعف في

مادة الرياضيات ،واتجاىات سمبية نحو تعمميا.

وقد أكدت كثير مف الد ارسات أف طبلب المرحمة االبتدائية عمى وجو الخصوص لدييـ اتجاىات سمبية نحو

تعمـ الرياضيات كدراسة (دياب.)2009،

وقد لمست الباحثة أيضاً مف خبلؿ عمميا كمعممة ضعف قدرات الطبلب في استخداـ المغة المكتوبة
والمنطوقة في الرياضيات ،والتي بدورىا تؤثر عمى قدرتيـ في حل المشكبلت الرياضية التي تواجييـ.

مشكمة الدراسة
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيسي التالي:
ما فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ

طبلب الصف الخامس؟

ويتفرع السؤاؿ الرئيس السابق إلى األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا لدػ طبلب الصف الخامس في الرياضيات؟
 .2ما ميارات التواصل الرياضي المراد تنميتيا لدػ طبلب الصف الخامس؟

 .3ما صورة البرنامج القائـ عمى نظرية تريز المعد لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي لدػ
طبلب الصف الخامس؟
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 .4ىل توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
اختبار ميارات التفكير اإلبداعي؟

 .5ىل توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
اختبار ميارات التواصل الرياضي؟

فرضيات الدراسة
 .1ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ( )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي.

 .2ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ ( )α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التواصل الرياضي.

أىداؼ الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى:
 .1بناء برنامج قائـ عمى نظرية تريز لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب
الصف الخامس.

 .2معرفة مدػ فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات
لدػ طبلب الصف الخامس.

 .3معرفة مدػ فاعمية البرنامج القائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب
الصف الخامس.

أىمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة في:
 .1توفر الدراسة رؤية جديدة في تدريس الرياضيات باستخداـ مبادغ واستراتيجيات نظرية تريز.
 .2توفر برنامج قائـ عمى نظرية تريز قد يفيد المعمميف في توظيف نظرية تريز لتنمية ميارات التفكير
اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس.

 .3توفر اختبارات في التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي قد تفيد المشرفيف ،ومعدؼ االختبارات ،والمعمميف.
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 .4قد تفيد مخططي ومطورؼ مناىج الرياضيات في األخذ بعيف االعتبار االستراتيجيات اإلبداعية التي
اقترحتيا نظرية تريز في إعداد مناىج الرياضيات.

 .5قد تفيد مخططي ومطورؼ مناىج الرياضيات في مراعاة ميارات التفكير اإلبداعي في إعداد مناىج
الرياضيات.

 .6قد تفيد مخططي ومطورؼ مناىج الرياضيات في مراعاة ميارات التواصل الرياضي في إعداد مناىج
الرياضيات.

حدود الدراسة
تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية:
 .5الحد المكاني :تـ تطبيق ىذه الدراسة في مدرسة ذكور البريج االبتدائية "ب" وىي أحد مدارس وكالة
غوث وتشغيل البلجئيف بمخيـ البريج بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة.

 .1الحد الزماني :تـ تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مف العاـ .2014-2013
 .4الحد البشري :اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مقصودة مف طبلب الصف الخامس.

 .3الحد الموضوعي :اقتصرت ىذه الدراسة عمى وحدة الكسور العادية واألعداد الكسرية ودرسي مساحة

المستطيل ومساحة المربع مف وحدة اليندسة والقياس بالفصل الدراسي الثاني مف مادة الرياضيات التي

تدرس لطبلب الصف الخامس.

مصطمحات الدراسة
تـ تعريفيا إجرائياً كالتالي:

 .5الفاعمية:
حجـ األثر الذؼ يمكف أف يحدث نتيجة تطبيق البرنامج القائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي ،وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس ،ويقاس بحساب قيمة مربع إيتا.

 .1البرنامج:
نظاـ متكامل مف الخبرات المخططة والمنظمة ،يتضمف سمسمة مف األنشطة واإلج ارءات التي تـ بناؤىا في

ضوء نظرية تريز لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس.
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 .4نظرية تريز:
منيجية منتظمة ذات توجو إنساني تستند إلى قاعدة معرفية ،تيدؼ إلى حل المشكبلت بطريقة إبداعية،

وتستخدـ تريز مجموعة مف األدوات لجعل اإلبداع عممية منيجية منتظمة ،وتتمثل ىذه األدوات في أربعيف

مبدأً أو استراتيجية إبداعية توصمت إلييا النظرية مف خبلؿ تحميل عشرات اآلالؼ مف براءات االختراعات.

 .3البرنامج القائـ عمى نظرية تريز:
مجموعة مف العمميات واإلجراءات التي تسير وفق خطوات منظمة ومحددة لحل المشكبلت الرياضية إبداعياً
عف طريق استخداـ جممة مف مبادغ وأدوات نظرية تريز وىي عبارة عف سبع مبادغ (التقسيـ والتجزئة ،العمل

القبمي ،العمومية/الشمولية ،القمب/العكس ،الوساطة ،استمرار العمل المفيد ،الدمج والربط ) ،وتعمل ىذه
المبادغ عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس.

 .1التفكير اإلبداعي:
نشاط عقمي موجو نحو اكتشاؼ وانتاج حموؿ أصيمة لممشكبلت الرياضية ،مع تكويف عبلقات جديدة تتجاوز

العبلقات المعروفة لمطالب في موقف رياضي غير نمطي وفي مدة زمنية محددة ،ويقاس التفكير اإلبداعي
بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،والتي تعبر عف حاصل جمع

الدرجات التي حصل عمييا الطالب في ميارات (الطبلقة ،المرونة ،األصالة).

 .6التواصل الرياضي:
القدرة عمى شرح وتوضيح األفكار والعبلقات الرياضية ،وافياميا لآلخريف ،واعطاء أمثمة صحيحة عمى
المفاىيـ الرياضية ،والتبرير الرياضي لمحموؿ واالستنتاجات الرياضية ،واستخداـ لغة الرياضيات لوصف
األشكاؿ اليندسية ،وتمثيل المواقف والعبلقات الرياضية بصورة متنوعة مف خبلؿ األنشطة المتضمنة في

البرنامج المعد القائـ عمى نظرية تريز ،وتقاس تمؾ الميارات بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار
ميارات التواصل الرياضي الذؼ أعدتو الباحثة ليذا الغرض.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
المحور األوؿ :نظرية تريز ()TRIZ
في خضـ الكـ اليائل مف التحديات التي بدأت تفرض نفسيا نتيجة االنفجار المعرفي اليائل في مختمف
المجاالت ،أصبح التفكير واإلبداع ضرورة حتمية لمتمكف مف مواجية تمؾ التحديات وحل المشكبلت التي

أصبحت سمة مف سمات العصر الحالي ،وفي ضوء ذلؾ بدأت المحاوالت والتجارب في إيجاد وتطوير برامج
وتطبيقات مف أجل تنمية القدرات اإلبداعية لدػ األفراد ومساعدتيـ عمى التفكير بشكل يمكنيـ مف التصدؼ

لممشكبلت التي تواجييـ بطرؽ إبداعية.

ويشير األدب التربوؼ إلى عدد مف البرامج المعاصرة التي تـ استخداميا في تنمية التفكير اإلبداعي مثل
برنامج القبعات الست ،برنامج الكورت لتعميـ التفكير ،وبرنامج تريز(عيده.)110:2011 ،
ويعد برنامج تريز( )TRIZلحل المشكبلت بطريقة إبداعية مف أىـ البرامج العالمية في تنمية اإلبداع ،ويستند
ىذا البرنامج إلى نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت ( ،)TRIZوفيما يمي شرح مفصل لنشأة وماىية ومبادغ

نظرية تريز.

أوالا :نشأة نظرية تريز
تنسب نظرية تريز إلى العالـ ىنرؼ ألتشمر  Altshullerمواليد االتحاد السوفيتي سابقاً ،والذؼ حاز عمى شيادة
المخترع األوؿ لمصف التاسع ،كما حصل عمى براءة اختراع حينما كاف في الكمية الحربية في تصميـ مركب

بحرؼ بو محرؾ صاروخي ،وتمت مكافأتو عمى ىذا االختراع بتوظيفو في قسـ ب ارءة االختراع في البحرية

الروسية(عبد العزيز.)423 :2113 ،

وقد تـ تقسيـ التاريخ التطورؼ ليذه النظرية إلى مرحمتيف رئيسيتيف ىما:
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أ .مرحمة نظرية تريز التقميدية
تضمنت ىذه المرحمة البداية التي شيدت انطبلؽ ىذه النظرية في عاـ 1946عندما بدأ التشمر اىتمامو بيذه

النظرية مف خبلؿ عممو في دائرة توثيق االختراعات وحتى عاـ  ،1985حيث اطمع خبلؿ عممو عمى كـ ىائل

مف االختراعات بمغت تقريباً مميوني اختراع ،فبدأ في البحث عف الطرؽ التي استخدميا العمماء والمخترعيف
لموصوؿ إلى اختراعاتيـ تمؾ ،واكتشف أف عممية تطور االختراع ليست عممية عشوائية ،ولكنيا مرت بأنماط
محددة لموصوؿ إلى الحموؿ اإلبداعية.

وقد تمكف التشمر عاـ  1968مف الكشف عف  35استراتيجية إبداعية أطمق عمييا اسـ مبادغ التفكير

اإلبداعي ،وتمكف بعد ذلؾ في عاـ  1971مف إضافة خمس استراتيجيات أخرػ لتكتمل األربعيف استراتيجية
(عيده .(114:2011،

ب .مرحمة نظرية تريز المعاصرة
وتمتد مف عاـ  1985التي اىتـ فييا مطورو تريز بحل المشكبلت عمى مستوػ األفراد والمؤسسات في

المجاالت التقنية وغير التقنية في روسيا ،وفي عاـ  1990انتقمت النظرية إلى العالـ الغربي حيث انتشرت في
الواليات المتحدة وألمانيا والياباف وغيرىا مف دوؿ العالـ(أبو جادو .)74:2007،

ثانيا :مصادر نظرية تريز
يذكر عيده()114:2011أف ىناؾ ثبلثة مصادر لمنظرية ،وىي:
 .1براءات االختراعات والمعمومات التقنية والتي تعد مف أكثر المصادر أىمية في نظرية تريز ،حيث تمكف
الباحثوف في تريز مف تحميل أكثر مف مميوني اختراع لتطوير النظرية.

 .2تحميل عممية حل المشكبلت نفسيا إلظيار المجاؿ الذؼ تحدث فيو العوائق النفسية في حل المشكبلت.
 .3المعرفة اإلنسانية المتراكمة حوؿ الطبيعة والمجاالت العممية المختمفة كالفيزياء والكيمياء واألحياء.

ثالثا :ماىية نظرية تريز TRIZ
سميت النظرية بنظرية تريز نسبة إلى األحرؼ األولى لمعبارة الروسية:
Teotia Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch
والتي تعني بالعربية :نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت،
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ويقابميا بالمغة االنجميزيةTheory Of Inventive Problem Solving :
)(Terninko & others, 2000:5
يوضح ) (Bowyer, 2008:29أف نظرية تريز ىي النموذج الروسي الذؼ يضع نظرية لمحل اإلبداعي
لممشكبلت اإلنسانية ،والذؼ يستند عمى قاعدة معرفية ،وييدؼ إلى حل المشكبلت وفق خطوات منظمة.

ونظرية تريز كما يعرفيا سيموف سافرانسكي ) (Savransky,2002:22عبارة عف منيجية منتظمة ذات
توجو إنساني تستند إلى قاعدة معرفية ،تيدؼ إلى حل المشكبلت بطريقة إبداعية.

ويرػ جولد سميث) (2005أف نظرية تريز ىي منيجية منظمة تعمل عمى حل المشكبلت الصعبة غير
المعروؼ حميا مسبقاً .نقبلً عف (محمود.)885:2012 ،
وتعرؼ الباحثة نظرية تريز بأنيا تقنية تفكير منيجية لحل المشكبلت المختمفة بطريقة إبداعية.
وقد أكد ىيبل ) (Hipple, 2003:2أنو يمكف استخداـ استراتيجيات ىذه النظرية في المجاالت غير التقنية

كإدارة األعماؿ والتربية وغيرىا ،فيي كما أكد العويضي( )232:2014أكثر مف مجرد طريقة لحل المشكبلت

التكنولوجية ،بل ىي عمـ يشبو إلى حد بعيد الرياضيات التي يمكف توظيفيا في مختمف جوانب اإلنساف.

وفي ضوء ذلؾ كاف مف األجدر توظيف نظرية تريز في تدريس الرياضيات ،كوف الرياضيات مف أكثر المواد

التي تساعد في التعامل مع المشكبلت.

رابعا :المفاىيـ األساسية في نظرية تريز وأدواتيا
نظر ألىمية المفاىيـ األساسية التي اشتممت عمييا ىذه النظرية فإنو البد مف توضيحيا بيدؼ تيسير عممية
اً
استيعاب ىذه النظرية وتعرؼ أدواتيا وآلية استخداميا في حل المشكبلت ،وىذه المفاىيـ تتمثل في:

 .5المبادئ اإلبداعية )(Inventive Principles
أدرؾ ألتشمر مف خبلؿ قاعدة البيانات الضخمة التي قاـ بدراستيا وتحميميا أف ىناؾ عدداً صغي اًر مف المبادغ

التي تتكرر عبر العديد مف المجاالت المختمفة ،وبعد دراسة عميقة ليذه النماذج تبيف أف ىناؾ أربعيف مبدأً
إبداعياً استخدمت م ار اًر وتك ار اًر في الوصوؿ إلى حموؿ إبداعية لممشكبلت ،وتتمثل الميارة في استخداـ ىذه

المبادغ في القدرة عمى تعميـ المشكمة لتحديد المبدأ المناسب لبلستخداـ(العيدروس.)7 :2009 ،

12

وىذا يعني أنو يمكف حل أؼ مشكمة باستخداـ أحد ىذه المبادغ شرط تحديد المبدأ أو المبادغ المناسبة لحل

ىذه المشكمة.

 .1التناقضات )(Contradiction
تعتبر التناقضات أحد أىـ المفاىيـ األساسية في نظرية تريز ،والمقصود بالتناقض أنو عندما يكوف ىناؾ حل
إيجابي لمشكمة معينة في أؼ نظاـ أو جزء وينتج عف ىذا الحل جانب سمبي في النظاـ الواحد أو أحد

أجزائو(العويضي ،)232:2014،أؼ أننا نحل مشكمة ونخمق مشكمة أخرػ ،لذا يتطمب حل المشكمة بطريقة
إبداعية تحسيناً لمنظاـ أو الجزء مف دوف التأثير سمباً عمى النظاـ ككل أو أجزائو.

 .4الحل النيائي األمثل )(Final Ideal Solution
تعتبر المثالية ركناً أساسياً في نظرية تريز ،أؼ أف تكوف جميع خصائص النظاـ في أفضل حاالتيا وتعمل في
نفس الوقت عمى التخمص مف جميع الجوانب السمبية فييا ،لذلؾ عند حل المشكمة باستخداـ المبادغ اإلبداعية

في نظرية تريز يجب أف نتخيل الصور اإلبداعية التي نريدىا قبل الشروع في استخداـ المبادغ اإلبداعية لتوليد
الحموؿ ،ألف تحديد الصورة النيائية لمحل المرغوب لمموقف والمشكمة ييسر عممية إيجاد الحل اإلبداعي ،حيث

تتضح

الرؤية

التي

نريد

الوصوؿ

وبالتالي

إلييا،

طريق

الحل

محدد

وواضح

المعالـ

).(Kowalick,1998,1-13
لذلؾ يعد الحل النيائي األمثل مف أىـ المفاىيـ التي تضمنتيا نظرية تريز ،ألنو يوجو الفرد نحو أفضل
المسارات في حل المشكمة ،وىو بذلؾ يثير دافعيتو نحو حل المشكمة بمستوػ إبداعي عالي.

 .3المصادر )(Resources
تعتبر المصادر مف الجوانب األساسية في نظرية تريز ،حيث يعتقد ألتشمر أف كل مؤسسة لدييا الكثير مف

المصادر التي لـ يتـ استخداميا بشكل تاـ ،قد ال تكوف المصادر معروفة أو مكتشفة بعد ،وعندما يتـ

اكتشافيا واستخداـ عناصرىا بشكل جيد يؤدؼ إلى حل الكثير مف التناقضات ،وعموماً فإف فيـ المصادر
الموجودة ،ومعرفة كيفية ربطيا مع مصادر أخرػ مشتقة يؤدؼ إلى حل المشكبلت بطريقة إبداعية وبالتالي

التوصل إلى الحموؿ المثالية(أبو جادو .)142:2004،

لممصادر خمسة أنواع كما ذكر خطاب ( ،)12:2012وىي:
*مصادر تتعمق بالمعمومات* .مصادر تتعمق بالوظائف.
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*مصادر تتعمق بالمجاؿ.

*مصادر تتعمق بالمكاف.

*مصادر تتعمق بالزماف .

وىذه المصادر عمى اختبلؼ أنواعيا يعتبر توفرىا ميماً مف أجل الوصوؿ إلى الحموؿ المناسبة وتطبيقيا.
إف المفاىيـ األربعة السابقة التي وضعتيا نظرية تريز تمثل أدوات تجعل اإلبداع عممية منيجية قابمة لمتعمـ

والتدريب.

خامس ا :منيجية نظرية تريز  TRIZفي حل المشكبلت
يواجو الناس نوعيف مف المشكبلت تحل بطرؽ مختمفة ،والمشكبلت نوعاف(عامر:(74:2009 ،
 النوع األوؿ :مشكبلت ليا حموؿ معروفة يمكف الحصوؿ عمييا بالرجوع إلى المراجع والدوريات العمميةوالخبراء والمتخصصيف ،ويتبع في حميا نموذج عاـ معروؼ كما في الشكل التالي(عامر:)74:2009 ،

( )1المشكمة المناظرة

( )5المشكمة المحددة
المحاولة والخطأ

( )4الحل المناظر

( )3حػػل المشػكػػمة

شكل رقـ  :2-1نموذج عاـ لحل المشكبلت
يتضح مف الشكل أنو يمكف حل المشكمة مف خبلؿ المزاوجة بيف المشكمة والمعارؼ السابقة ،أؼ بالرجوع
الرجوع إلى مشكمة مف الحياة تـ حميا باستخداـ أحد المبادغ اإلبداعية ،ومف ثـ نقوـ باستخداـ نفس المبدأ

اإلبداعي في حل المشكمة الموجودة لدينا ،ويمكف أيضاً الوصوؿ إلى حل المشكمة مف خبلؿ المحاولة والخطأ.

 -النوع الثاني :يتضمف مشكبلت تحوؼ متطمبات متناقضة ،وال توجد ليا حموؿ معروفة ،وتستخدـ طرائق

بناء عمى
مختمفة مثل المحاولة والخطأ في حميا ،ويختمف عدد المحاوالت البلزمة لموصوؿ إلى الحل ً
درجة تعقيد المشكمة ،فإذا كانت الحموؿ تقع ضمف خبرة الفرد فإف عدد المحاوالت يكوف أقل ،أما إذا كانت
الحموؿ تقع خارج حدود خبرة الفرد فإف عدد المحاوالت يصبح أكثر).(Schweizer,2002:9
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وقد وضع ألتشمر نظماً لتصنيف المشكبلت ،وحدد لكل مشكمة مبدأ أو أكثر لحميا ،والنموذج التالي يوضح

كيفية حل المشكبلت بطريقة إبداعية (عامر:)75:2009 ،

المبادئ اإلبداعية

( )1المشكمة المجردة

( )4الحموؿ المجردة

( )5المشكمة المحددة

( )3حل المشكمة المحددة

شكل  :2-2النموذج األساسي لحل المشكبلت في نظرية تريز
يتضح مف الشكل أننا نبدأ بالمشكمة المحددة وىي المشكمة المراد حميا في موقف معيف ،ومف ثـ نقوـ بتجريد

ىذه المشكمة أؼ تحويميا إلى مشكمة عامة ،وباستخداـ إحدػ المبادغ واالستراتيجيات اإلبداعية وفق نظرية
تريز يتـ البحث عف الحموؿ المناسبة ،وباستخداـ االستراتيجية المناسبة يتـ االنتقاؿ مف الحموؿ العامة المجردة

إلى الحل الخاص بالمشكمة المحددة.

سادسا :مستويات الحموؿ اإلبداعية
لقد صنف ألتشمر الحموؿ المختمفة في براءات االختراع إلى خمسة مستويات رئيسية ىي

):(Altshuller, 2002:16

 .5الحموؿ الظاىرة /التقميدية Apparent of Conventional Solutions
وتمثل الحموؿ في ىذا المستوػ  %32مف الحموؿ التي تضمنتيا براءات االختراع ،والتجديدات في ىذا

المستوػ عبارة عف تحسينات عمى النظاـ القائـ ال تعبر عف تغيرات جوىرية.
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 .1التحسينات الثانوية Minor Improvement
وتمثل الحموؿ في ىذا المستوػ  %45مف الحموؿ التي تضمنتيا براءات االختراع ،والتجديدات في ىذا

المستوػ عبارة عف تحسينات طفيفة عمى النظاـ القائـ عف طريق خفض مستوػ التناقضات المتضمنة فيو.

 .4التحسينات الرئيسية Major Improvement
تمثل  %18مف الحموؿ التي تضمنتيا براءات االختراع ،وىي عبارة عف تحسينات بارزة وميمة عمى النظـ

الموجودة ،وفي ىذا المستوػ يتـ حل التناقض ضمف النظاـ القائـ ،ويمكف أف يتضمف ىذا النوع مف الحموؿ
مئات األفكار يتـ اختبارىا عف طريق المحاولة والخطأ.

 .3المفاىيـ الجديدة New Concepts
في ىذا المستوػ توجد الحموؿ في المجاالت العممية المختمفة وليس في مجاؿ التكنولوجيا ،وبمغت نسبة

االختراعات اإلبداعية في ىذا المستوػ حوالي  %4مف مجموع براءات االختراع التي تمكف ألتشمر مف دراستيا
وتحميميا.

 .1االكتشاؼ Discovery
يحدث ىذا النوع عندما يتـ اكتشاؼ ظاىرة وتوظيفيا في حل المشبلت بطريقة إبداعية ،وتمثل الحموؿ الريادية
الجديدة في ىذا النوع أقل مف  %1مف براءات االختراع.
ويمكف تمخيص النسبة المئوية لمستويات اإلبداع مف مجموع براءات االختراع السابقة في الجدوؿ التالي:
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جدوؿ رقـ ()2-1
النسبة المئوية لممستويات اإلبداعية
مستوى اإلبداع

النسبة المئوية

الحموؿ الظاىرية التقميدية

%32

التحسينات الثانوية

%45

التحسينات الرئيسية

%18

المفاىيـ الجديدة

%4

االكتشاؼ

%1

يتضح مف الجدوؿ السابق أنو عند االنتقاؿ مف مستوػ أقل إلى مستوػ أعمى فإف النسبة المئوية لدرجة اإلبداع
مف مجموع براءات االختراع تقل ،ويفسر ألتشمر ذلؾ بأف االنتقاؿ إلى مستوػ أعمى يتطمب معرفة أوسع.

سابعا :المبادئ أو االستراتيجيات اإلبداعية )(Inventive Strategies
وىي أربعوف مبدءاً إبداعياً تمثل استخبلصاً استقرائياً تحميمياً لبراءات االختراع التي بحث فييا التشمر حيث
أدرؾ مف خبلؿ قاعدة البيانات الضخمة التي قاـ بدراستيا وتحميميا أف ىناؾ عددا صغي ار مف المبادغ التي
تتكرر عبر العديد مف المجاالت المختمفة ،وبعد دراسة عميقة ليذه النماذج تبيف أف ىناؾ أربعيف مبدأ إبداعيا

استخدمت م ار اًر وتك ار ًار في الوصوؿ إلى حموؿ إبداعية لممشكبلت ،وتتمثل الميارة في استخداـ ىذه المبادغ

في القدرة عمى تعميـ المشكمة لتحديد المبدأ المناسب لبلستخداـ(الكحموت .)2013،

والجدوؿ التالي يوضح المبادغ اإلبداعية األربعيف لنظرية تريز):(Altshuller, 2002:24-64

17

جدوؿ رقـ ( :)2-2المبادئ اإلبداعية لنظرية تريز
.5التقسيـ/التجزئة

.55المواجية المسبقة لبلختبلالت

.15القمب/العكس

.45المواد النفاذة/المسامية

.1الفصل/االستخبلص

.51تحويل الضار إلى نافع

.11التساوي في الجيد

.41تغيير الموف

.4النوعية المكانية

.54االنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى

.14التغذية الراجعة

.44التجانس

.3البلتماثل/البلتناسق

.53استخداـ األغشية الرقيقة والمرنة .13الوسيط/الوساطة

.43النبذ وتجديد الحياة

.1الربط/الدمج

.51استبداؿ النظـ الميكانيكية

.11الخدمة الذاتية

.41تغيير الخصائص

.6العمومية/الشمولية

.56اإلجراءات التمييدية المضادة

.16النسخ

.46القفز/االندفاع السريع

.17االىتزاز الميكانيكي

.47التمدد الحراري
.48المؤكسدات القوية

القبمية

.7االحتواء/التداخل

.57اإلجراءات التمييدية

.8الوزف المضاد

.58استخداـ البدائل الرخيصة

.18الدينامية/المرونة

.9األعماؿ الجزئية

.59العمل الفتري/الدوري

.19استخداـ البناء اليوائي .49الجو الخامل

.55البعد اآلخر

.10استمرار العمل المفيد

.40التكوير/االنحناء

.30المواد المركبة

وفيما يمي توضيح لممبادغ اإلبداعية التي توصل إلييا ألتشمر في نظرية تريز ،والتي تـ االعتماد عمييا في

البرنامج القائـ عمى نظرية تريز ،وعددىا سبعة مبادغ ،وقد تـ اختيار ىذه المبادغ بعد دراسة عميقة لممبادغ
اإلبداعية األربعيف ومجاالت استخداميا ،وتبيف أف ىذه المبادغ ىي األكثر مبلءمة لمادة الرياضيات

وطبيعتيا ،وفيما يمي توضيح ليذه المبادغ اإلبداعية (خطاب:) 16-15 :2012 ،

 .5مبدأ التقسيـ والتجزئة )(Segmentation
ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً لمتفكيؾ ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة،
وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف

اآلخر ،أو عف طريق تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو ،أما إف كاف النظاـ

مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
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 .1مبدأ العمل القبمي )(Preliminary Action
ىو عبارة عف القياـ بتنفيذ التغييرات المطموبة في النظاـ جزئياً أو كمياً قبل ظيور الحاجة فعمياً لذلؾ ،وترتيب

األشياء مسبقاً بحيث يمكف استخداميا في أكثر المواقف مبلءمة لتجنب ىدر الوقت الذؼ يمكف أف يحدث
بسبب عدـ وجود ىذه األشياء في المكاف المناسب.

 .4مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality
ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى
القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

 .3مبدأ القمب  /العكس )(Inversion
تغير معاكس لئلجراءات المستخدمة في حل المشكمة وجعل األشياء أو األجزاء المتحركة ثابتة والثابتة تصبح

متغيرة ،وقمب العمميات رأساً عمى عقب .أؼ اقمب الشيء رأساً عمى عقب.

 .1مبدأ الوسيط  /الوساطة )(Intermediary
ىو عبارة عف استخداـ نظاـ أو عممية بسيطة إلنجاز العمل ،أو دمج أحد األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت
مع آخر لتحقيق ىدؼ معيف شريطة التمكف مف إعادة الشيء أو النظاـ بسيولة إلى ما كاف عميو قبل الدمج.

أؼ ادمج الجسـ مع شيء بشكل مؤقت إلتماـ العممية.

 .6مبدأ استمرار العمل المفيد )(Continuity of Useful Action
ىو عبارة عف جعل جميع أجزاء النظاـ تعمل بشكل متواصل دوف توقف بكامل قدرتيا وطاقتيا اإلنتاجية،
والعمل في الوقت نفسو عمى التخمص مف الحركات أو األنظمة الفرعية المتداخمة وغير البلزمة التي تعمل

بدرجة محدودة أو ال تعمل عمى نحو مطمق .أؼ استمر بالعمل المفيد دوف توقف.

 .7مبدأ الدمج  /الربط )(Merging/Combining
ىو عبارة عف إمكانية حل المشكبلت عف طريق الربط المكاني أو الزماني بيف األشياء أو األنظمة التي تقوـ

بعمميات متشابية أو متجاورة ،ويعبر ىذا المبدأ عف ربط األشياء أو المكونات المتماثمة التي تؤدؼ وظائف

وعمميات متقاربة بحيث تكوف متجاورة مف حيث الزماف والمكاف .أؼ ادمج في نفس المكاف األجزاء التي يجب

أف تعمل معاً ألداء ميمة معينة.
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وسوؼ يتـ تطبيق ىذه المبادغ خبلؿ التدريس مف خبلؿ إتباع منيجية نظرية تريز في التدريس ،وقد ذكر
خطاب( )71:2012الخطوات اإلج ارئية لمتدريس وفق نظرية تريز ،وىي كالتالي:
 .1التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في حل المشكمة ،وذلؾ بتوضيح المقصود بو مف خبلؿ عرض
مشكمة تـ حميا باستخداـ ىذا المبدأ.

 .2تقديـ مشكبلت مف الحياة تـ حميا باستخداـ نفس المبدأ.

 .3صياغة المشكمة :جعل الطبلب يعيدوف صياغة المشكمة بمغتيـ الخاصة ،وتوجيو الطبلب إلى االىتماـ
بإبراز التناقض.

 .4اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة باستخداـ المبدأ اإلبداعي ،وذؼ أثناء ذلؾ يقوـ المعمـ بالتوجيو
واإلشراؼ عمى الطبلب وتشجيعيـ عمى توليد الحموؿ المختمفة.

 .5مناقشة الحموؿ التي توصل إلييا الطبلب ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا في في حل المشكمة.

 .6صياغة الحل النيائي لممشكمة :يوجو المعمـ الطبلب إلى صياغة الصورة المثمى لحل المشكمة.
يتضح مف العرض السابق لنظرية تريز  TRIZأنيا تقوـ عمى أساس حل المشكبلت مستخدمة اإلبداع في
حميا ،وتحسيف عممية التواصل الرياضي حيث أف مف أحد أىـ خطواتيا اإلجرائية في التدريس توجيو الطبلب

نحو صياغة المشكمة وحميا ،لذا اختارت الباحثة توظيف مبادغ نظرية تريز في تنمية التفكير اإلبداعي

والتواصل الرياضي ،وسوؼ تتناوؿ الباحثة كل مف التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي بالتفصيل فيما يمي.
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المحور الثاني :التفكير اإلبداعي في الرياضيات
لقد أصبح اإلبداع مطمباً مف مطالب التربية الحديثة ،يحتاجو المدرس مع طبلبو ،والخطيب عمى منبره ،والقائد

في قيادتو ،والمفكر في كتاباتو ،والمخترع في اختراعاتو ،فمـ يعد اإلبداع حك اًر عمى الموىوبيف األوائل ،فكل
شخص عمى وجو ىذه البسيطة يممؾ القدرة ليكوف مبدعاً ،مف خبلؿ التعميـ والتدريب عمى التفكير اإلبداعي،
وسوؼ تتناوؿ الباحثة في ىذا المحور تعريف كل مف التفكير وأنواعو ،واإلبداع ،والتفكير اإلبداعي ومياراتو،

والتفكير اإلبداعي في الرياضيات ،وبرامج تنمية التفكير اإلبداعي.

أوالا :التفكير ()Thinking
إف التفكير ىو الذؼ يجمب المعرفة إلى الحياة ،ويجعميا تعمل(نوفل وسعيفاف.)20:2011 ،
 وقد عرؼ كل مف عبيد وعفانة( (23:2003أف التفكير "عممية ذىنية يتـ بواسطتيا الحكـ عمى واقعاألشياء ،وذلؾ بالربط بيف واقع الشيء والمعمومات السابقة عف ذلؾ الشيء".

 ويذكر سعادة( (41:2119بأف التفكير عبارة عف مفيوـ معقد يتكوف مف ثبلث عناصر تتمثل فيالعمميات المعرفية المعقدة ،وعمى رأسيا حل المشكبلت ،واألقل تعقيداً كالفيـ والتطبيق ،باإلضافة إلى
معرفة خاصة بمحتوػ المادة والموضوع مع توفر االستعدادات والعوامل الشخصية المختمفة ،السيما

االتجاىات والميوؿ.

 -وعرفو جوف ديوؼ بأنو النشاط العقمي الذؼ يرمي إلى حل مشكمة ما(خميل.)112:2007 ،

 -بينما عرؼ ديبونو  De-Bonoالتفكير بأنو" :استكشاؼ لمخبرة بيدؼ الوصوؿ إلى اليدؼ ،وقد يكوف

اليدؼ ىو تحقيق الفيـ ،أو اتخاذ قرار ما ،أو حل المشكبلت أو الحكـ عمى األشياء ،أو القياـ بعمل ما".

أورد في (نوفل.)23:2008 ،

 وتعرفو حمش( )5:2010بأنو "عممية ذىنية يقوـ بيا الفرد عندما يمر بخبرة أو مشكمة معينة ،وفييا يقوـالفرد بالربط بيف خبراتو السابقة والخبرات الحالية وذلؾ ليستطيع التكيف مع الظروؼ التي يعيشيا".

وفي ضوء ىذه التعريفات تعرؼ الباحثة التفكير بأنو نشاط عقمي يستخدمو الفرد لحل مشكمة ما ،مف خبلؿ

الربط بيف الخبرات السابقة والخبرات الحالية.
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ثانيا :أنواع التفكير ()Thinking Types
لمتفكير أنواع عديدة منيا (عبيد وعفانة:)62-41:2003 ،
 .1التفكير البصري :وىو النظر المصحوب بالتدبر والتفكر الذؼ تتولد مف خبللو المعارؼ ،والمعمومات،
واالكتشافات ،ومعرفة القوانيف.

 .2التفكير االستداللي :وىو قدرة عمى األداء المعرفي العقمي ،والذؼ يتمكف فيو الفرد مف توظيف ما لديو مف
معمومات ثبت صدقيا وصحتيا لموصوؿ إلى حموؿ لممشكبلت ،مع تقديـ تبرير منطقي سميـ.

 .3التفكير التأممي :ىو تفكير موجو ،يوجو العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة ،ويتضمف تأمل الموقف،
وتحميل العناصر ،ورسـ الخطط البلزمة لموصوؿ إلى النتائج.

 .4التفكير الناقد :عممية تبني ق اررات وأحكاـ قائمة عمى أسس موضوعية تتفق مع الوقائع المبلحظة ،والتي
يتـ مناقشتيا بأسموب عممي بعيداً عف التحيز أو المؤثرات الخارجية.
 .5التفكير اإلبداعي :مبادرة يبدييا الفرد ،تتمثل في قدرتو عمى إتباع نمط جديد مف التفكير ،وانتاج منتج
فريد.

 .6التفكير المنظومي :ىو التفكير الذؼ يركز عمى مضاميف عممية مركبة مف خبلؿ منظومات متكاممة
تتضح فييا كافة العبلقات بيف المفاىيـ والموضوعات ،مما يساعد المتعمـ عمى إدراؾ الصورة الكمية ليذه

المنظومات.

وقد اختارت الباحثة التفكير اإلبداعي كأحد المتغيرات التابعة في الدراسة نظ اًر ألنو يرتبط بفمسفة نظرية تريز
التي تيدؼ إلى تنمية التفكير بشكل عاـ ،والتفكير اإلبداعي ،وحل المشكبلت بشكل خاص ،وبذلؾ تتضح

العبلقة المنطقية بيف المتغير المستقل وأحد المتغيرات التابعة.

وستتناوؿ الباحثة الحديث عف التفكير اإلبداعي مف حيث تعريف اإلبداع ،التفكير اإلبداعي ،التفكير اإلبداعي

في الرياضيات ،برامج تنمية التفكير اإلبداعي.

ثالثا:اإلبداع )(Creativity
ل قد الحظت الباحثة كثرة التعاريف المطروحة في مجاؿ اإلبداع ،فمئلبداع تعريفات متعددة تختمف حسب
اتجاىات الباحثيف واىتماماتيـ العممية ،وقد ظيرت ىذه التعريفات في فترات زمنية مختمفة ،وتعرض الباحثة

أىـ التعريفات في ىذه المجاؿ:
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 يعرؼ سمبسوف ( )Simpson,1922:235اإلبداع بأنو " المبادأة التي يبدييا الفرد في قدراتو عمى
التخمص مف السياؽ العادؼ لمتفكير واتباع نمط جديد مف التفكير".

 ويعرفو شتايف ) (Stein, 1968:901عمى أنو العممية التي ينتج عنيا عمل جديد يرضي جماعة ما
وتقبمو عمى أنو عمل مفيد ليا.

 أما تورانس  Torranceفيعرؼ اإلبداع بأنو عممية تحسس لممشكبلت ،وادراؾ مواطف الضعف والثغرات،
وعد االنسجاـ والنقص في المعمومات ،والبحث عف الحموؿ التي يمكف التنبؤ بيا ،واعادة صياغة
الفرضيات في ضوء اختبارىا بيدؼ توليد حموؿ جديدة مف خبلؿ توظيف المعطيات المتوافرة ،ومف ثـ

نشر النتائج وعرضيا عمى اآلخريف(العويضي.)228:2014 ،

 وقد عرفو روجرز بأنو ذلؾ النتاج الجديد الذؼ يظير مف خبلؿ تفاعل الفرد مع المواقف واألحداث
والظروؼ واألفراد الذيف ترتبط حياتيـ بيـ ويساعد عمى ظيور ىذا النتاج االستقرار والتآلف واالتساؽ

بينيـ(المفتي.)204:1995 ،

 وتعرفو عامر( )55:2009بأنو "مزيج مف القدرات واالستعدادات والخصائص التي إذا ما وجدت بيئة
مناسبة يمكف أف ترقى بالعمميات العقمية لتؤدؼ إلى نتاجات أصيمة ومفيدة سواء لخبرات الفرد السابقة أو

خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالـ إذا كانت النتاجات مف مستوػ االختراقات اإلبداعية في أحد مياديف

الحياة اإلنسانية".
مما سبق يتضح أف جميع تعريفات اإلبداع تصف شيئاً واحداً لكف باتجاىات مختمفة ،فقد اىتـ البعض بتعريفو
بسمات الشخص المبدع مثل سيمبسوف ،واعتبره البعض عممية ليا مراحل معينة مثل تورانس ،في حيف اىتـ
بو البعض عمى أساس أنو نتاج لو خصائص معينة مثل شتايف ،وىناؾ مف اىتـ بو مف حيث البيئة اإلبداعية

مثل روجرز.

ويمكف التوفيق بيف ىذه االتجاىات المختمفة مف التعريفات في تعريف عامر ،لذا تتبنى الباحثة تعريف عامر

وبناء عمى ىذا التعريف ترػ الباحثة بأف اإلبداع عممية قابمة لمتعمـ ،لذا ال يجب أف تقتصر أىداؼ
لئلبداع،
ً
العممية التعميم ية عمى إكساب المتعمميف المعارؼ فقط ،بل يجب أف تتعداىا إلى تنمية قدراتو عمى التفكير
بشكل إبداعي.
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رابعا :التفكير اإلبداعي )(Creative Thinking
إف تعريف التفكير اإلبداعي يرتبط بتعريف كل مف التفكير واإلبداع ،لذا تعددت التعريفات التي تناولت التفكير
اإلبداعي ،تعرض الباحثة منيا:
 يعرؼ جرواف التفكير اإلبداعي بأنو نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ أو
التوصل إلى نواتج أصيمة لـ تكف معروفة سابقاً .أورد في(عيده .)110:2011،

 ويعرفو الحيزاف( )24:2002بأنو "العممية الذىنية التي نستخدميا لموصوؿ إلى األفكار والرؤػ الجديدة ،أو
التي تؤدؼ إلى الدمج والتأليف بيف األفكار أو األشياءالتي يعتبر سابقاً أنيا غير مترابطة".

 وعرفو عبد هللا البريدؼ بأنو "عممية ذىنية مصحوبة بتوتر وانفعاؿ صادؽ ،ينظـ بيا العقل خبرات اإلنساف
ومعموماتو بطريقة خبلقة ،تمكنو مف الوصوؿ إلى جديد مفيد" نقبلً عف (الحيزاف.)24:2002 ،

 وعرفو األعسر( )14:2000بأنو العممية الخاصة بتوليد منتج فريد وجديد بإحداث تحوؿ مف منتج قائـ،
ىذا المنتج يجب أف يكوف فريداً لممنتج.

يتضح مف التعريفات السابقة أف تعريف التفكير اإلبداعي ليس ببعيد عف تعريف اإلبداع ،إال أف الفرؽ الرئيسي
بينيما ىو أف اإلبداع يمثل ناتج التفكير اإلبداعي ،فعند تطوير منتج مثبلً إف المنتج المطور يعتبر ناتجاً

إبداعياً ،في حيف تسمى الطريقة أو العممية الذىنية التي تـ بيا التوصل إلى ىذه المنتج بالتفكير اإلبداعي ،لذا
فإف الباحثة تعرؼ التفكير اإلبداعي بأنو النشاط العقمي الذؼ يمارسو المتعمـ لموصوؿ إلى حموؿ فريدة.

خامس ا :ميارات التفكير اإلبداعي
إف التفكير اإلبداعي ليس بالعامل الواحد ،ولكنو مجموعة مف القدرات أو الميارات ،إذا ما استطعنا تنمية ىذه
الميارات لدػ الطبلب وتدريبيـ عمى استخداميا ألمكننا تنمية التفكير اإلبداعي لدييـ(عامر.)55:2009 ،
ومف خبلؿ استعراض مجموعة كبيرة مف الدراسات السابقة التي تعرضت لمتفكير اإلبداعي مثل

األميف( ،)2013أبو عطا( ،)2013أبو مزيد( ،)2012مطير( ،)2012إبراىيـ( ،)2010خطاب()2007
نجد أنيا اتفقت عمى أف القدرات والميارات الرئيسة لمتفكير اإلبداعي ىي:

 .5الطبلقة()Fluency
عرفيا ألكسندر) (Alexander,2007:21بأنيا القدرة عمى إنتاج عدد مف االستجابات أو األفكار المطموبة.
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وعرفيا كل مف كوفماف وستيرنبيرج

).(Kuafman & Sternberg, 2010:52

بأنيا قدرة الفرد عمى إعطاء أكبر عدد مف األفكار

وعرفتيا شاكر( )217:2010بأنيا توليد عدد كبير مف البدائل واألفكار أو اإلشكاالت أو االستعماالت عند
االستجابة لمثيرات ما ،ومراعاة السرعة والبساطة في ذلؾ.

وتعرفيا الباحثة عمى أنيا قدرة التمميذ عمى إنتاج أو كتابة عدداً مف األفكار أو الحموؿ أو المقترحات التي
يمكف أف يستدعييا التمميذ في فترة زمنية محددة مقارن ًة بغيره.

 .1المرونة(:)Flexibility
تعرفيا شاكر( )118:2010بأنيا القدرة عمى إيجاد العديد مف األفكار المختمفة والمتنوعة عف األفكار المتوقعة
في العادة وتوجيو التفكير ضمف الموقف.

وتعرفيا عامر( (56:2009عمى أنيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغيير الموقف ليكوف أكثر مرونة في
توليد مجموعة مف االستجابات غير المألوفة لشيء مألوفة.

وتعرفيا الباحثة عمى أنيا القدرة عمى توليد أفكار متنوعة اتجاه أؼ مشكمة رياضية ،أؼ تغيير مداخل الحل.

 .4األصالة (:)Originality
عرفيا كل مف عبيد وعفانة( )61:2003بأنيا القدرة عمى سرعة إنتاج أفكار تستوفي شروطاً معينة في موقف
معيف ،كأف تكوف أفكا اًر نادرة مف الوجية اإلحصائية أو أفكا اًر ذات ارتباطات غير مباشرة وبعيدة عف الموقف

المثير أو أفكا اًر تتصف بالميارة.

وقد تبنت الباحثة تعريف عامر( )56:2009لؤلصالة التي عرفتيا بأنيا القياـ باستجابات غير مألوفة أو

معتادة ،والقياـ بتداعيات بعيدة ألفكار وموضوعات معينة ،بمعني أف تكوف غير شائعة مع عدـ تكرار األفكار
والتميز والتفرد ،وتختمف األصالة عف الطبلقة والمرونة في أنيا ال تشير إلى كمية األفكار اإلبداعية ،بل

تعتمد عمى قيمة تمؾ األفكار ونوعيتيا وجودتيا.

وقد أضافت بعض الدراسات مثل دراسة العويضي( )229:2014قدرة أو ميارة رابعة لميارات التفكير
اإلبداعي الثبلثة السابقة وىي الحساسية لممشكبلت وىي عبارة عف القدرة عمى مواطف الضعف أو النقص أو

الثغرات في الموقف المحير.
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وبعد الحديث عف اإلبداع والتفكير اإلبداعي ومياراتو ،سوؼ يتـ التطرؽ إلى الحديث عف التفكير اإلبداعي في

الرياضيات ،نظ اًر ألف تنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات ىدؼ مف أىداؼ ىذه الدراسة.

رابعا :التفكير اإلبداعي في الرياضيات
بما أف اإلبداع ىدفاً مف أىداؼ التربية ،فإف الحاجة أكبر إلى أف يكوف ىدفاً مف األىداؼ الرئيسية لتدريس

الرياضيات.

وحيث أف الرياضيات كمادة دراسية غنية بالمواقف المشكمة لذا فيي خير وسيط لتنمية التفكير اإلبداعي لدػ

التبلميذ ،فيي ليست مجرد مجموعة مف الحقائق والمعمومات في مياديف معينة ،ولكنيا بالدرجة األولى طريقة
لمتفكير ،واتجاىاً في مواجية المشكبلت المختمفة أيضاً ،ومف أجل ذلؾ فإف االىتماـ بتدريس الرياضيات يجب
أال يقتصر عمى توصيل الحقائق لمتبلميذ ،ولكف يجب أف ييتـ باكتشاؼ الحقائق وطريقة الحصوؿ عمييا

واستخداميا وعبلقتيا مع غيرىا(المفتي.)209:1995،
ولمتفكير اإلبداعي في الرياضيات تعريفات عديدة سوؼ تمقي الباحثة الضوء عمى بعضيا:
 يعرؼ لي كوؾ  Laycockالتفكير اإلبداعي في الرياضيات بأنو "القدرة عمى تحميل مسألة معينة بطرؽ
بناء عمى الخبرات السابقة"
متعددة ،ورؤية نقاط التشابو واالختبلؼ بطريقة غير مألوفة
ً
(عبد الفتاح.)61:1996 ،
 أما ىوالندس  Hollandsفعرفو بأنو المرونة التي يظيرىا الطالب عندما يستخدـ مداخل رياضية متنوعة

أو عندما يقترح طرقاً جديدة لمحل أو القدرة عمى تحسيف أو تعديل الطرؽ القديمة ،والطبلقة التي تظير
مف خبلؿ إنتاج عدد مف األفكار في وقت قصير واألصالة التي تعبر عف محاولة الطالب استخداـ

مداخل جديدة غير معتادة في التعامل مع القضايا والمشكبلت الرياضية(عصر.)31:1998 ،

 ويعرؼ وستكت  Westcottالتفكير اإلبداعي في الرياضيات ييتـ بتكويف عبلقات جديدة بيف األفكار
الرياضية ،واكتشاؼ نماذج رياضية جديدة ،عبلوة عمى اكتشاؼ تطبيقات جديدة لؤلفكار الرياضية

(عبد السميع.)168:1995 ،

 ويذكر سيموف  Simonأف اإلبداع في الرياضيات ال يخضع لحل مسألة رياضية أو برىاف نظرية ىندسية

بطريقة واحدة ،فالمتعمـ الذؼ يدرؾ األشياء التي ال يدركيا اآلخروف ،ويقترح حموالً وأفكا اًر رياضية يعتبرىا
اآلخروف غير مقبولة ،ويتعامل مع عدد مف المتغيرات الرياضية في آف واحد نطمق عميو مبدعاً رياضياً

(منسي.)52:2003 ،
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 وكذلؾ تؤكد عبير زيداف أف التفكير اإلبداعي في الرياضيات ىو نشاط عقمي في مجاؿ الرياضيات
المدرسية موجو نحو تكويف عبلقات رياضية جديدة تتجاوز العبلقات المعروفة لمتمميذ في موقف رياضي

غير نمطي ىذه العبلقات تعكس الخروج عف نمطية التفكير في الرياضيات المدرسية.

نقبلً عف عبد الفتاح(.)41:2008

ويظير مف التعريفات السابقة أف التفكير اإلبداعي في الرياضيات يتمثل في:
 الخروج عف نمطية التفكير في الرياضيات. -إنتاج عبلقات رياضية.

 التعميـ في مواقف رياضية خاصة. -حل مشكبلت رياضية غير نمطية.

وبناء عمى ىذ النقاط تتبنى الباحثة تعريف عبير زيداف لمتفكير اإلبداعي في الرياضيات ،ألنيا ترػ أنو يجمع
ً
بيف كل التعريفات السابقة.

خامسا :برامج تنمية التفكير اإلبداعي
إف االعتقاد السائد الذؼ يرػ أف اإلبداع قدرة يمتمكيا القميل مف أصحاب المواىب اعتقاد خاطئ ،فكل شخص

عمى وجو ىذه األرض يممؾ القدرة ليكوف مبدعاً ،ولكف بدرجات متفاوتة ،وبالتالي يمكف تعميـ وتدريب األفراد

عمى التفكير اإلبداعي.

ومف ىنا ظيرت برامج ونظريات عديدة تستيدؼ تنمية التفكير اإلبداعي ،ومف أشير ىذه البرامج :برنامج

الكورت لتعميـ التفكير ،برنامج القبعات الست ،وبرنامج الحل اإلبداعي لممشكبلت  ،CPSفي نفس الوقت

ظيرت نظريات نظرت إلى العممية اإلبداعية عمى أنيا عممية لحل المشكبلت غير العادية بطريقة إبداعية،

ومف ىذه النظريات :نظرية جيمفورد ،نظرية أسبورف ،ونظرية تريز(عامر.)65-62:2009،

وحيث أف أحد أىداؼ ىذه الدراسة تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،ونظ اًر لحداثة نظرية تريز فقد اختارت
الباحثة استخداـ نظرية تريز كأحد البرامج التي تعمل عمى تنمية التفكير اإلبداعي ،والتي تـ الحديث عنيا

بالتفصيل في المحور األوؿ.
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المحور الثالث :التواصل الرياضي Mathmatical Communication
الرياضيات مادة ليا لغتيا الخاصة بيا ،مف حيث المصطمحات والرموز ،فالطالب عندما يقوـ بحل مشكمة

رياضية يجب أف يكوف قاد اًر عمى التعبير عف أفكاره بمغة رياضية صحيحة ،لذا ينبغي أف يكوف تنمية ميارات

التواصل الرياضي أحد أىـ أىداؼ تعميـ الرياضيات.

وىو فعبلً يعتبر مف بيف أىـ أىداؼ تعميـ الرياضيات في العصر الحالي ويؤكد ذلؾ التقارير المختمفة الصادرة
عف بعض الييئات القومية والميتمة بتعميـ الرياضيات كالمجمس القومي لمعممي الرياضيات (،)NCTM

والمجمس القومي لمشرفي الرياضيات ( ،)NCSMكما يعد التواصل الرياضي أحد مكونات القوة الرياضية
والتي تمثل اليدؼ الرئيسي لتعميـ وتعمـ الرياضيات).(NCTM,2000,140
وسيتـ تناوؿ التواصل الرياضي مف حيث:
 .1مفيوـ التواصل الرياضي.
 .2أشكاؿ التواصل الرياضي.

 .3ميارات التواصل الرياضي.
 .4أساليب تقويـ ميارات التواصل الرياضي.

أوالا :مفيوـ التواصل الرياضي
 يعرؼ المجمس القومي لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية ) (NCTM,1989:214التواصل
الرياضي بأنو" :قدرة المتعمـ عمى استخداـ مفردات ،ورموز ،وبنية الرياضيات في التعبير عف األفكار

والعبلقات وفيميا".

 ويعرفو مصطفى( )62:2003بأنو "قدرة التمميذ عمى فيـ التعبيرات الرياضية ،والتعبير عف األفكار
الرياضية المتضمنة داخميا ،وحل المشكبلت الرياضية ،والتحاور مع اآلخريف مف خبلؿ جمل مكتوبة بمغة

رياضية سميمة".

 وعرفو مسعد( )13:2004بأنو قدرة المتعمـ عمى استخداـ لغة الرياضيات بما تحويو مف مف رموز
ومصطمحات وأشكاؿ وعبلقات لمتعبير عف األفكار والعبلقات الرياضية ،زوفيميا وتوضيحيا لآلخريف.

 وعرفو كل مف بيوت وعبد القادر( )20:2005بأنو "عممية استخداـ مفردات الرياضيات (ألفاظ ،أشكاؿ،
رموز في التعبير أو وصف األفكار أو العبلقات الرياضية لآلخريف".
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 ويعرفو خطاب( )20:2013بأنو قدرة التمميذ عمى التفاعل كتابياً وشفيياً وبأسموب مترابط وواضح
باستخداـ لغة الرياضيات بما تتضمنيا مف رموز ،ومصطمحات ،وأشكاؿ وعبلقات عند مواجية المواقف

الرياضية المختمفة ،مف أجل التعبير عف األفكار والعمميات والعبلقات الرياضية وفيميا وتمثيميا

وتوضيحيا لآلخريف.

وفي ضوء التعريفات السابقة تعرؼ الباحثة التواصل الرياضي بأنو قدرة المتعمـ عمى فيـ مفردات لغة

الرياضيات ،واستخداميا في التعبير عف األفكار والعبلقات الرياضية ،وفيميا ،وتوضيحيا لآلخريف.

ثاني ا :أشكاؿ التواصل الرياضي
مف خبلؿ مراجعة عدد مف األدبيات والدراسات التربوية التي تناولت التواصل الرياضي فإف ىناؾ أشكاؿ

عديدة لمتواصل الرياضي.

 -يرى جوف ) (Joan Mary,1998:5أف لمتواصل ثبلث جوانب رئيسية ىي:

 .1التواصل حوؿ الرياضيات :ويقصد بو التأمل والتفكير في العمميات المعرفية واألفكار الرياضية ،ووصف

اإلجراءات واالستنتاجات الخاصة بحل المشكبلت الرياضية ،وايجاد تفسيرات وتبريرات الحموؿ الرياضية،
ومناقشة األفكار الرياضية ،والتواصل مع اآلخريف وابداء وجيات النظر المختمفة.

 .2التواصل في الرياضيات :ويقصد بو استخداـ المغة والرموز في التعبير عف األفكار الرياضية واستخداـ
التمثيبلت والرسوـ البيانية والمعالجة الشفيية والكتابية لمبيانات.
 .3التواصل بالرياضيات :يشير إلى استخدامات الرياضيات المختمفة التي تمكف التبلميذ مف التعامل مع
المشكبلت الحياتية.

 -في حيف يرى أحمد الرفاعي ( (4:2001أف لمتواصل الرياضي نوعيف ىما:

 .1تواصل داخل المادة :وذلؾ عندما يتـ التواصل بمغة الرياضيات حوؿ موضوع فييا.
 .2تواصل بيف الرياضيات وغيرىا مف المواد

 أما المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTM,2000:60فقد صنف التواصلالرياضي إلى :القراءة  ،Readingالكتابة  ،Writingاالستماع  ،Listeningالتحدث ،Speaking

التمثيل .Representing

وسوؼ تتناوؿ الدراسة الحالية تصنيف  NCTMألشكاؿ التواصل الرياضي ،وسيتـ تفصيميا كالتالي:
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 .1القراءة Reading
قراءة الرياضيات ىي إحدػ الميارات األساسية البلزمة لمتبلميذ ،والتي ينبغي تنميتيا ،ونقص ىذه الميارة
لدييـ يمكف أف يعرضيـ و مدرسييـ لصعوبات في تعميـ وتعمـ الرياضيات ،لما لمقراءة مف تأثيرات واسعة

وعميقة ومتنوعة في التبلميذ ،فيي توسع دائرة خبراتيـ ،وتنشط قواىـ الفكرية ،وتنمي فييـ حب االستطبلع
(مقدادؼ والزغبي .)204:2004،
ويوصي المجمس القومي لمعممي الرياضيات  NCTMبضرورة استخداـ بعض األنشطة لتنمية ميارة قراءة

الرياضيات لدػ التبلميذ ومنيا(فكرؼ :(227:1995،
 مساعدة التبلميذ عمى فيـ المفردات الرياضية.
 تعميـ التبلميذ كيفية استخداـ الكتاب المدرسي.

 مساعدة التبلميذ عمى مواصمة القراءة إذا ما توقفوا أثناءىا.

 توجيو األسئمة التفسيرية في أثناء القراءة لتشجيع التبلميذ عمى التفكير الناقد وإلثراء فيميـ مفردات
الرياضيات.

 تقدير سيولة قراءة المادة المكتوبة.

 إعطاء ما يتـ تعممو وقراءتو قيمة عامة.
وقد أكدت دراسة كوستو وشف( )Kosto & Shin, 2010عمى أىمية استخداـ مجبلت الرياضيات ومساعدة
التبلميذ عمى قراءة المعمومات الرياضية المتضمنة فييا ،ألف ذلؾ لو أثر فعاؿ في تنمية قدرة التبلميذ عمى

التواصل الرياضي ،ويساعد عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي.
ويتـ التواصل الرياضي مف خبلؿ القراءة بواسطة قراءة األرقاـ وتجزئتيا باستخداـ القيمة المكانية ،وقراءة

المسائل الرياضية ،وقراءة الجداوؿ والمخططات ،والبيانات اإلحصائية.

 .2الكتابة Writing
يتضمف تعميـ وتعمـ التواصل الرياضي تعويد المتعمـ عمى الكتابة الصحيحة لمرياضيات ،فعند حل المشكبلت،
أو المسائل ،وفي االختبارات التحريرية ينبغي لمتمميذ أف يتعمـ كيف يعبر عف بطريقة صحيحة ومنظمة عف

الحل ،كترتيب العمميات الحسابية ،ووضع الرموز العددية والجبرية ،وكتابة البراىيف ،وكتابة التمييز في
المسائل الحسابية ،وموقع عبلمة التساوؼ(عبيد.)55:2004 ،
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أؼ أف ميارة الكتابة تتضمف استخداـ المفردات الرياضية والمصطمحات والتراكيب لمتعبير عف األفكار بصورة

مكتوبة أو مصورة ،مثل تقديـ وصف كتابي لموقف حياتي يتطمب عممية الجمع مثبلً.

وقد أورد رضا السعيد ( )5:2005بعض اإلرشادات التي ينبغي أف يأخذ بيا معمـ الرياضيات لتنمية ميارة

الكتابة لدييـ:

 مساعدة التبلميذ عمى فيـ أىداؼ الكتابة بأنيا أداة لمتعمـ ولمحوار مع المعمـ.
 التدرج بالكتابة مف ما يعرفو التبلميذ إلى ما ال يعرفو التبلميذ.

 تشجيع التبلميذ عمى وصف وكتابة انطباعاتيـ حوؿ ما قامو بو.
 مساعدة التبلميذ عمى تخطي العقبات التي تعيقيـ عف الكتابة.

 استخداـ ميارات المغة في الرياضيات مف خبلؿ الواجبات المنزلية ككتابة قصة تتضمف المفاىيـ
الرياضية.
ومف ىنا يتضح أنو يمكف تنمية التواصل الكتابي مف خبلؿ تكميف الطبلب كتابة موضوع في مجمة رياضية،

أو كتابة تقرير حوؿ استراتيجية لحل المسائل ،أو عمل تقارير حوؿ مشاريع ،أو أعماؿ جماعية.

 .3التحدث Speaking
ىو أحد أشكاؿ التواصل الرياضي ،حيث تترؾ فيو الحرية لممتعمميف لمتحدث ،واالستجابة ألسئمة المعمميف
باستخداـ لغة الرياضيات لمتعبير عف األفكار والعبلقات ،وعرض حموؿ بديمة ،ووصف إجراءات الحل لممشكمة

الرياضية(السعيد.)7:2005 ،

وتتضمف ميارة التحدث كما ذكر بدوؼ( )273:2003استخداـ المفردات الرياضية ،والمصطمحات ،والتراكيب

لمتعبير عف األفكار بصورة شفوية ،مثل تقديـ وصف شفوؼ لموقف حياتي يتطمب عممية الجمع مثبلً.

وقد أورد حسيف( )63:2006بعض اإلرشادات التي ينبغي عمى المعمـ أف يقوـ بيا مف أجل تنمية ميارة
التحدث لدػ التبلميذ ،ومنيا:
 إتاحة الفرصة أماـ التبلميذ لمتحدث ،واعطائيـ الوقت الكافي لبلستجابة.
 تشجيع التبلميذ عمى طرح أسئمة ،والبحث عف حموؿ بديمة بعد مناقشة المشكبلت الرياضية.
 استخداـ أسئمة تتطمب االستجابة في كممات قميمة لحث التبلميذ عمى المشاركة.
 االستماع باىتماـ ألفكار التبلميذ.
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 عرض تعميقات ومقترحات التبلميذ أماـ الفصل إلثراء المناقشات حوليا.
يتضح مف السابق أنو يمزـ لتنمية ميارة التحدث لدػ التبلميذ ضرورة اشتراكيـ بإيجابية في مختمف األنشطة
داخل الصف ،فيناقشوا ويدلو برأييـ ،ويفكروا ،ويستنتجوا ،وينقدوا ،لذا يجب عمى المعمـ تييئة المناخ الصفي

المناسب لممارسة ىذه األنشطة.

 .4االستماع Listening
يعتبر االستماع مف أكثر أساليب التواصل شيوعاً  ،فيو مف العوامل الرئيسية المطموبة لفيـ اآلخريف

(عطية.)21:2005،

ومف مزايا االستماع في الرياضيات أف التبلميذ يستفيدوف مف االستماع آلراء وأفكار اآلخريف في تطوير
استراتيجيات التعامل مع األنشطة الرياضية ،كما أف االستماع إلى ألفاظ رياضية منطوقة بصورة صحيحة

تعمل عمى تنمية عممية المناقشة الرياضية ،وتطوير قدرة التمميذ عمى نطقيا بصورة صحيحة

( ،)Morgan,1999:141ومف جية أخرػ فإف استماع المعمـ لمتبلميذ يساعدىـ في تقييـ التبلميذ والتعرؼ
عمى مواطف ضعفيـ ،وىذا بدوره يساعدىـ عمى وضع البرامج العبلجية واختيار استراتيجيات التعمـ المناسبة

لتبلميذىـ(السعيد.)9:2005،

وقد أورد مورجاف ( )Morgan,1999:140بعض األساليب التي يمكف مف خبلليا تنمية االستماع الرياضي
مف أبرزىا:
 طمب المعمـ مف التبلميذ إعادة ما قالو زميمو أو ما قالو المعمـ.
 تسجيل الدرس عمى شريط كاسيت.

 إعطاء التمميذ فرصة لتسجيل ما قد سمعو داخل الفصل.

 االستماع لـ تـ تسجيمو ،ومقارنتو بتسجيل كتابات بعض التبلميذ.
مف ىنا يتضح أف التواصل في الرياضيات يحدث إذا تـ التدرب جيداً عمى االستماع باىتماـ ألفكار اآلخريف.

 .5التمثيل Presentation
ويعني إعادة تقديـ أو ترجمة الفكرة الرياضية أو المشكمة في صورة أخرػ أو في شكل جديد ،مما قد يساعد

عمى فيـ ىذه الفكرة أو االىتداء الستراتيجية مناسبة لحل المشكمة(خطاب.)24:2013،
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ومف المؤشرات الجيدة التي تدؿ عمى فيـ التمميذ لمفيوـ أو قانوف أو عبلقة رياضية قدرتو عمى التعبير عف

ذلؾ بتمثيبلت مختمفة ،قد تكوف بالمغة أو بالرموز في شكل معادلة ،أو متباينة ،أو مخطط ،أو شكل بياني
بحسب طبيعة الموقف الرياضي(عبيد.)57:2004 ،
ويتـ التواصل مف خبلؿ التمثيل بواسطة تمثيل المفاىيـ ،والعمميات الرياضية باستخداـ الرسومات ،والجداوؿ،
والمخططات ،والكممات ،والرموز ،والمعالجة اليدوية(خطاب.)24:2013،
ومف األمثمة عمى التمثيل الرياضي:
 تمثيل األعداد بصور مختمفة كالمعداد أو المكعبات.
 ترجمة المسائل المفظية إلى أشكاؿ توضيحية.

 ترجمة المسائل المصورة إلى رموز وكممات رياضية.
كل ما سبق يؤكد عمى أىمية أشكاؿ التواصل الرياضي ،إذ ال تقل أىمية إحداىا عف األخرػ ،فجميعيا تدعـ
تحقيق أىداؼ تعميـ وتعمـ الرياضيات.

ثالثا :ميارات التواصل الرياضي
حدد المجمس القومي لمعممي الرياضيات ) (NCTM,2000:60-63ميارات التواصل الرياضي في أربع

ميارات رئيسية ،تتكوف مف ميارات فرعية تمثل مؤشرات تحقيق الميارة الرئيسية ،وىي خمسة عشر مؤش اًر،
الجدوؿ التالي يوضح ميارات التواصل األربعة ومؤشرات كل منيا.

جدوؿ رقـ ( :)2-3قائمة ميارات التواصل الرياضي ومؤشراتيا
مؤشر تحقيق الميارة

الميارة

 يعبر عف الصياغات المتكافئة لنفس النص الرياضي. -يعبر عف األفكار الرياضية بصورة كتابية.

 .1تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل  -يعبر عف التعميمات الرياضية التي يتـ اكتشافيا مف خبلؿ
المواقف والعبلقات الرياضية
االستقراء.
بصور مختمفة.

 يترجـ النصوص الرياضية مف أحد أشكاؿ التعبير الرياضي(كممات ،جداوؿ ،أشكاؿ ىندسية  ،تمثيبلت بيانية .)...
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 يوضح التعميمات الرياضية المستخدمة. .2نقل العبارات الرياضية بشكل  -يذكر أسماء المصطمحات الرياضية المستخدمة.
 يفسر العبلقات الرياضية التي يتضمنيا النص الرياضي.مترابط وواضح إلى اآلخريف.
 يمخص ما فيمو عف األفكار واإلجراءات والحموؿ لآلخريف. .3تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات  -يعمل اختياره إجابة (إجابات) لموقف رياضي.
 يعمل اختياره لتعميمات رياضية تناسب موقف أو فكرةالرياضية المقدمة مف اآلخريف.
رياضية.

 يعطي أفكا اًر صحيحة عمى عبلقات أو مفاىيـ رياضية. .4استخداـ المغة الرياضية لموصف  -يستخدـ لغتو الخاصة لتقريب المفاىيـ الرياضية إلى
اآلخريف.
والتعبير عف األفكار الرياضية
 يستخدـ األدوات التكنولوجية (اآللة الحاسبة ،الكمبيوتر).بوضوح.
 يصف العبلقات واألفكار الرياضية المتضمنة فيالمشكبلت المفظية لآلخريف.

 -يق أر النصوص الرياضية بطريقة فاىمة.

رابعا :أساليب تقويـ ميارات التواصل الرياضي
يتطمب تقويـ ميارات التواصل الرياضي أساليب تقويمية متعددة تناسب مياراتو المختمفة .وقد اتفقت العديد مف
األدبيات والدراسات عمى ىذه األساليب .ومف ىذه الدراسات (خطاب( ،)28-27:2013،عامر)99:2009،

التي جاء فييا أف أساليب تقويـ ميارات التواصل الرياضي ىي:

 .5المبلحظة Obsevation
تعد المبلحظة إحدػ أساليب تقويـ ميارات التواصل الرياضي الشفيية لدػ التبلميذ ،حيث يتـ سؤاؿ التبلميذ
أثناء ممارستيـ ألنشطة الرياضيات لمحصوؿ عمى معمومات قيمة عف عمميات تفكير التبلميذ ومستويات

التواصل الرياضي لدييـ ،ويستطيع المعمـ تسجيل المبلحظات باستخداـ بطاقة مبلحظة ،أو مقياس رتبي.
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 .1سجل العمل Portfolios
سجل عمل التمميذ عبارة عف أوراؽ يسجل فييا عينات مف عممو في الرياضيات ،ويعمق عميو المعمـ بالكتابة

فيو .ويتضمف ىذا السجل االسـ ،التاريخ ،وعنواف النشاط ،والنشاط ،أو المشكمة ،واجابة التمميذ .ويعتمد تقويـ
ىذا السجل عمى قراءة المعمـ لو وتصنيفو لعدة محاور ،ويتـ تحديد درجات سجل العمل باستخداـ مقياس

متدرج ذؼ مستويات خمسة تيتـ بتنظيـ التمميذ لسجمو ،وجودة عممو ،ووضوح التفكير ،وشرح المفاىيـ،

وتحميل المشكبلت الرياضية ،ثـ يضع المعمـ تعميقات شخصية لكل طالب توضح لو نقاط القوة ونقاط
الضعف في سجل العمل.

 .4المقاببلت Interviews
وىي وسيمة لتقويـ التواصل الرياضي الشفيي لدػ التبلميذ ،والمقابمة تكوف مناسبة لفحص تفكير التبلميذ
بعمق ،وتحديد فيميـ ،وتشخيص صعوباتيـ ،وقياس قدرتيـ لتوصيل المعرفة الرياضية لفظياً .وتتضمف
استمارة المقابمة أسئمة ليا ىدؼ محدد ،ويمكف االستعانة أثناء المقابمة بمواد محسوسة ،أو مرئية ،أو مياـ

حياتية.

 .3العمل في مجموعات متعاونة Cooperative Group
حيث يتـ تقويـ عمل التبلميذ في مجموعات متعاونة بتقويـ أداء المجموعة ككل واألداء الفردؼ لكل طالب

فييا ،لذلؾ يمكف االستعانة بقائمة مبلحظات لتتبع التبلميذ في المناقشات داخل المجموعة التعاونية التي
يمكف أف تتضمف عرض الحموؿ واالستراتيجيات وشرحيا لآلخريف داخل أو خارج المجموعة التعاونية ،مما

يسمح بالتواصل الرياضي مع اآلخريف .ويناسب ىذا األسموب تقويـ ميارات التواصل الشفيية لدػ التبلميذ في
ظل استخداـ التعمـ التعاوني.

 .1المياـ المفتوحة والممتدة
يمكف استخداـ المياـ المفتوحة لتقويـ عمل التبلميذ عمى مواقف تتعمق بإحدػ ميارات التواصل الرياضي،

وتتطمب منيـ اختيار إجابات مناسبة وكتابتيا مع توضيح وتبرير صحتيا ،أما المياـ الممتدة فتكوف ضمف

مشروع تعميمي ربما يستمر أياماً أو أسابيع ،ويتـ التخطيط ليا وتنفيذىا وتقويميا.
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 .6تقييـ األداء
في ىذا األسموب يتـ استخداـ مياـ لتقويـ فيـ التبلميذ لمرياضيات ،حيث يوصل التبلميذ معرفتيـ الرياضية

في شكل حقيقي ذؼ معنى قائـ عمى استخداـ مياـ حياتية مثل المياـ الممتدة ،ويحكـ عمى أداء التبلميذ في

ضوء مؤشرات األداء التي يستخدميا في تنفيذ الميمة ،ويمكف استخداـ بطاقات المبلحظة لتسجيل أداء

التبلميذ فردياً أو في مجموعات.

 .7كتابات التبلميذ
يمكف تقويـ كتابات التبلميذ في المياـ المقدمة ليـ ،وسجبلت العمل ،والمقاالت ،والمشروعات ،وأنشطة
المجموعة التعاونية باستخداـ مؤشرات تسجيل يتـ توصيفيا لتناسب كل ميمة يراد تقويميا ،وفي ىذه الحالة

يراعى أف تتصف الميمة بالسماح لمتبلميذ إما بإنتاج حموؿ عديدة أو استخداـ استراتيجيات متعددة لمحصوؿ

عمى حل وحيد .ويناسب ىذا األسموب تقويـ ميارات التواصل الرياضي الكتابية لدػ التبلميذ.

مما سبق يتضح أف ىناؾ أساليب متعددة لتقويـ ميارات التواصل الرياضي ،بعضيا اقتصر عمى تقويـ
ميارات التواصل الرياضي الشفيية ،وبعضيا اآلخر اقتصر عمى تقويـ الميارات الكتابية ،وفي ضوء ذلؾ يتـ

بناء عمى الميارات التي نرغب في تقويميا.
اختيار األسموب ً

وقد اعتمدت الباحثة في تقويـ التواصل الرياضي ومياراتو لدػ طبلب الصف الخامس عمى اختبار مكوف مف
مجموعة مف المواقف الرياضية مف أجل قياس ميارات التواصل الرياضي التي أقرىا المجمس القومي لمعممي

الرياضيات مف خبلؿ مؤشرات ىذه الميارات.

يتضح مف العرض السابق أف استخداـ مبادغ واستراتيجيات نظرية تريز  TRIZلحل المشكبلت سواء كانت

مشكبلت في الحياة العامة ،أو مشكبلت مف المواد الدراسية تقوـ عمى توليد األفكار اإلبداعية وفق مبادغ

الفعاؿ بيف أطراؼ
واستراتيجيات أظيرت فاعميتيا مع كثير مف المخترعيف ،ويتطمب ذلؾ جو مف التواصل ّ
الموقف التعميمي المختمفة ،وباعتبار الرياضيات لغة ليا مفرداتيا الخاصة بيا مف حيث مصطمحاتيا،

الفعاؿ في الرياضيات يجب أف يكوف لدػ الطالب القدرة
ورموزىا ،وتمثيبلتيا ،لذا نجد أنو إلحداث التوصل ّ
عمى استخداـ الرموز ،واألشكاؿ البصرية ،واأللفاظ لمتعبير عما يدور في ذىنو مف تصور لمموقف التعميمي
سواء مع المعمـ ،أو مع زمبلئو ،أو مع نفسو ،لذا رأت الباحثة أنو يمكف مف خبلؿ توظيف نظرية تريز لحل

المشكبلت إبداعياً تنمية قدرة الطبلب عمى التفكير اإلبداعي ،وكذلؾ التواصل الرياضي.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصل عرضاً لمدراسات السابقة التي تتعمق بموضوع الدراسة الحالية ،وقد قسمت الباحثة
الدراسات السابقة إلى ثبلث محاور ،المحور األوؿ ويختص بالدراسات التي تناولت تنمية ميارات التفكير

اإلبداعي ،المحور الثاني ويختص بالدراسات التي تناولت تنمية ميارات التواصل الرياضي ،والمحور الثالث
ويختص بالدراسات التي تناولت توظيف نظرية تريز في المجاؿ التربوؼ .وقد قامت الباحثة بالتعميق عمى كل

محور مف ىذه المحاور بحيث تتناوؿ فيو تحميبلً لمدراسات المتضمنة فيو مف حيث ىدؼ الدراسة ،ومنيجيا،
وأدواتيا ،وعينتيا ،ونتائجيا ،ثـ أعقبت ذلؾ بذكر نقاط االتفاؽ واالختبلؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات

السابقة ،وتوضيح مدػ استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة.

المحور األوؿ :دراسات تناولت توظيف نظرية تريز في المجاؿ التربوي
 .5دراسة العويضي()2014
ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز في تنمية التحصيل والتفكير اإلبداعي في

الجغرافيا لطالبات الصف األوؿ متوسط بمدينة جدة .وتحقيقاً ليدؼ الدراسة فقد استخدمت الدراسة المنيج شبو
التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف  60طالبة مف الصف األوؿ المتوسط في مدرسة مف مدارس جدة،

وقد تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف تجريبية عددىا  ،30وضابطة عددىا  ،30وقد تـ إعداد برنامج

مقترح في ضوء نظرية تريز ،واعداد اختبار تحصيل إبداعي ،باإلضافة إلى استخداـ اختبار تورانس لمتفكير
اإلبداعي .ولقد أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية في كل مف التحصيل اإلبداعي
والتفكير اإلبداعي ،باإلضافة إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة بيف اختبار التفكير اإلبداعي واختبار التحصيل

اإلبداعي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في أىداؼ ومحتوػ التعميـ بحيث توجو المتعمـ نحو الفيـ
والتفكير وليس الحفع.

 .1دراسة عبد السميع والشيف()2013
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية تريز لتنمية ميارات التواصل
الرياضي والحل اإلبداعي لممشكبلت الرياضية لدػ تبلميذ الصف الثالث اإلعدادؼ .ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ
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إعدادا نموذج تدريسي في ضوء بعض استراتيجيات نظرية تريز ،ثـ تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة المكونة مف

 82تمميذاً مف تبلميذ الصف الثالث اإلعدادؼ مف فصوؿ مدرسة مدينة نصر التعميمية بمحافظة القاىرة ،وقد

تـ استخداـ المنيج التجريبي عمى عينة انقسمت إلى مجموعتيف تجريبية عددىا  42تمميذاً وضابطة عددىا

 40تمميذاً ،وقد أخضعت عينة البحث الختبار حل المشكبلت الرياضية إبداعياً ،واختبار ميارات التواصل
الرياضي ،وباستخداـ اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات ،وحساب معامل الفاعمية لببلؾ أثبت
النموذج فاعميتو في تنمية ميارات التواصل الرياضي والقدرة عمى حل المشكبلت بطرؽ إبداعية ،وأوصت

الدراسة بضرورة االىتماـ بالتعمـ القائـ عمى نظرية تريز والتعمـ القائـ عمى التواصل الرياضي.

 .4دراسة صياـ()2013
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف فاعمية برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي في
مادة التكنولوجيا لدػ طمبة الصف السابع األساسي .وتحقيقاً لذلؾ استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي
مف أجل تحميل محتوػ وحدة الطاقة مف كتاب التكنولوجيا لمصف السابع ،وذلؾ الستخراج ميارات التفكير
اإلبداعي وتحديد مدػ توافرىا ،واالستفادة منيا في بناء البرنامج المقترح ،واختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،ثـ
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي لتجريب البرنامج المقترح والوقوؼ عمى مدػ فاعميتو في تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي لدػ عينة الدراسة ،حيث طبقت أدوات الدراسة عمى عينة عشوائية مكونة مف  85طالبة،

 42طالبة لممجموعة التجريبية ،و 43لممجموعة الضابطة.
وبعد تطبيق البرنامج تـ تطبيق اختبار ميارات التفكير اإلبداعي واجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ

اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات ،وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ في اختبار ميارات
التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بضرورة تدريب الطمبة عمى ميارات التفكير

اإلبداعي المختمفة واالبتعاد عف الطرؽ التقميدية في تدريس التكنولوجيا.

 .3دراسة محمود()2013
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف أثر استخداـ استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى بعض مبادغ نظرية تريز

لمحموؿ اإلبداعية عمى بقاء أثر التعمـ وتنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي وخفض مستوػ القمق اليندسي
لدييف .استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي ذا المجموعتيف ،مجموعة تجريبية عددىا  49طالبة مف

مدرسة المقطـ اإلعدادية ،ومجموعة ضابطة عددىا  48مف مدرسة السيدة عائشة اإلعدادية في مدينة القاىرة،

وبعد تدريس طالبات المجموعة التجريبية باستخداـ االستراتيجية المقترحة تـ تطبيق أدوات الدراسة المكونة مف
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اختبار تحصيمي ،اختبار ميارات تفكير إبداعي ،باإلضافة إلى مقياس لمقمق اليندسي لطالبات المرحمة
اإلعدادية .وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى نظرية تريز في تنمية ميارات

التفكير اإلبداعي وبقاء أثر التعمـ ،وتوصمت أيضاً إلى وجود عبلقة عكسية بيف تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي وخفض مستوػ القمق اليندسي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في تخطيط مناىج
الرياضيات بصفة عامة واليندسة بصفة خاصة ،بحيث تركز عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،أيضاً
الربط بيف المحتوػ المعرفي واستراتيجيات التدريس الحديثة.

 .1دراسة عبد العزيز()2013
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز في تنمية التفكير المتوازؼ لدػ عينة
مف متدربات الوظائف الحكومية ،وتألفت عينة الدراسة مف  57متدربة موزعيف عمى مجموعتيف إحداىما

تجريبية تكونت مف  30متدربة خضعف لمتدريب وفق بعض استراتيجيات نظرية تريز ،واألخرػ ضابطة

تكونت مف  27متدربة تدربف بالطريقة التقميدية .ولتحقيق أىداؼ الدراسة تـ تطبيق مقياس التفكير المتوازؼ
كقياس قبمي عمى أفراد المجموعتيف ،وبعد االنتياء مف فترة تطبيق برنامج تريز التي استمرت أسبوعاً تدريبياً

كامبلً ،تـ تطبيقو كقياس بعدؼ ،وقد تـ استخداـ تحميل التبايف األحادؼ ،واختبار "ت" لمعينات المستقمة
الختبار فرضيات الدراسة ،وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائياً لصالح المجموعة التجريبية عمى
مقياس التفكير المتوازؼ ،وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في التدريب عمى نظرية تريز لتشمل فئات

مختمفة مف قطاعات مختمفة.

 .6دراسة خطاب()2012
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير
التوليدؼ واالتجاه نحو الرياضيات لدػ تبلميذ المرحمة االبتدائية .وتـ إعداد برنامج إثرائي يتضمف مجموعة

مف األنشطة اإلثرائية التي تناسب مستوػ تبلميذ الصف الثالث االبتدائي ،وتـ عرضيا مف خبلؿ بعض

المبادغ اإلبداعية لنظرية تريز ،كما تـ إعداد اختبار لمتفكير التوليدؼ في الرياضيات ومقياساً لبلتجاه نحو
الرياضيات .وقد اتبعت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة الدراسة التي تكونت مف  79تمميذاً مف تبلميذ
الصف الثالث االبتدائي بمحافظة الفيوـ وىـ عبارة عف فصميف ،فصل كمجموعة تجريبية وعدد تبلميذىا 38

تمميذاً ،واآلخر كمجموعة ضابطة وعدد تبلميذىا  41تمميذاً .وتـ تحميل النتائج باستخداـ اختبار (ت) لحساب
داللة الفروؽ ،وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج في تنمية ميارات التفكير التوليدؼ في الرياضيات
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،وكذلؾ بالنسبة لمقياس االتجاه نحو الرياضيات ،كما توصمت إلى وجود ارتباط طردؼ بيف درجات تبلميذ

المجموعة التجريبية في التطبيق الختبار التفكير التوليدؼ ودرجاتيـ في مقياس االتجاه نحو الرياضيات،
وأوصت الدراسة بضرورة تضميف بعض مبادغ نظرية تريز في مناىج الرياضيات واالعتماد عمييا في

تدريسيا.

 .7دراسة الخياط()2012
ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفة
لدػ طبلب جامعة البمقاء التطبيقية ،ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ اقتراح مجموعة مف الميارات المستندة إلى
نظرية تريز ،وتـ بناء برنامج تدريبي لتمؾ الميارات ،كما تـ بناء مقياس التفكير ما وراء المعرفة ليتـ عف

طريقو دراسة أثر البرنامج التدريبي .وقد تـ إتباع التصميـ شبو التجريبي في الدراسة ،حيث تـ تقسيـ أفراد
الدراسة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع  15طالب وطالبة لكل مجموعة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات التفكير ما وراء المعرفة
لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بإجراء المزيد مف الدراسات المستندة عمى نظرية تريز ،وتضميف

ميارات التفكير ما وراء المعرفة في الخطط الدراسية لمطمبة.

 .8دراسة محمود()2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى نظرية تريز وأثره في تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار

في مادة العموـ لدػ تبلميذ المرحمة اإلعدادية .اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ
المعالجات التجريبية القبمية والبعدية مف خبلؿ مجموعة تجريبية واحدة تمثمت في تبلميذ الصف الثاني

اإلعدادؼ بمعيد المبلحة اإلعدادؼ بنيف بمحافظة السويس ،وكاف عدد المجموعة  30تمميذاً ،وباستخداـ
اختبار (ت) توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تبلميذ المجموعة في
التطبيق القبمي والتطبيق البعدؼ الختبار القدرة عمى اتخاذ القرار لصالح التطبيق البعدؼ.

 .9دراسة سعيد()2011
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدػ فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت في تنمية
التحصيل الدراسي والتفكير اإلبداعي لطبلب الصف الثامف في مدينة البلذقية .استخدمت الدراسة المنيج

التجريبي ،وقد تـ اختيار عينة البحث بشكل قصدؼ ،وىي تتألف مف 140طالباً وطالبة ،وتـ تقسيـ عينة
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البحث إلى مجموعتيف ،المجموعة التجريبية وتكونت مف  70طالباً وطالبة ،والمجموعة الضابطة وتكونت مف

 70طالباً وطالبة .وقد استخدمت الدراسة األدوات التالية :السجبلت المدرسية ،اختبار تورنس لمتفكير
اإلبداعي ،وقد تـ استخداـ األسموب اإلحصائي اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات ،وأسفرت
نتائج التحميل عف وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف أداء المجموعة التجريبية وأداء المجموعة الضابطة في كل
مف التحصيل الرياضي والتفكير اإلبداعي ،في حيف توصمت إلى عدـ وجود فروؽ بيف أداء المجموعتيف تعزػ

إلى الجنس.

 .50دراسة سمماف()2011
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف فاعمية استخداـ نظرية تريز في تنمية عمميات التفكير العممي (المبلحظة،

التصنيف ،المقارنة ،فرض الفروض ،االستنتاج) ،والتحصيل الدراسي عند المستويات المعرفية (التذكر ،الفيـ،
التطبيق) في مقرر العموـ المطور لدػ تمميذات الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة .وقد تـ تطبيق المنيج

شبو التجريبي عمى عينة الدراسة التي تـ اختيارىا بطريقة قصدية ،والتي تكونت مف  50تمميذة مف تمميذات

الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة والتي تمثمت في  25تمميذة لممجموعة التجريبية ،و 25تمميذة لممجموعة

الضابطة.

وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي ومقياس لعمميات التفكير العممي ،وقد تـ تحميل بيانات الدراسة مف

خبلؿ استخداـ المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،وتحميل التبايف المصاحب لفحص داللة الفروؽ

اإلحصائية ،ومربع إيتا لقياس حجـ أثر المتغير التجريبي .وقد توصمت الدراسة إلى تفوؽ المجموعة التجريبية
عمى المجموعة الضابطة في عمميات التفكير العممي الكمية ،وكذلؾ في االختبار التحصيمي عند المستويات

المعرفية الدنياوفي ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج قدمت الدراسة عدداً مف التوصيات مف أبرزىا:
االىتماـ بتوظيف أدوات نظرية تريز ضمف مقررات العموـ المطورة لممرحمة االبتدائية لتثير رغبة التمميذات

لمتعمـ واكتساب الخبرات الجديدة ،كما اقترحت الدراسة إجراء عدد مف الدراسات المرتبطة بنظرية تريز

استكماالً لموضوع الدراسة.

 .55دراسة عيده()2011
ىدفت الدراسة إلى تحديد فاعمية برنامج تدريبي مقترح في ضوء نظرية تريز في تنمية التفكير اإلبداعي لدػ
معممات الجغرافيا بالمرحمة المتوسطة بمحافظة جدة .ولتحقيق ذلؾ تـ إعداد برنامج تدريبي إلكساب المعممات

ميارات حل المشكبلت بطريقة إبداعية وفق منيجية تريز ،وبالتالي تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدييف،
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ولقياس فاعمية البرنامج في تنمية التفكير اإلبداعي لدػ المعممات استخدمت الدراسة اختبار التفكير اإلبداعي

لتورانس ،وقد تـ تطبيق البرنامج عمى عينة تجريبية واحدة مكونة مف معممات الجغرافيا البلتي يدرسف بالمرحمة
المتوسطة بمحافظة جدة ،والبالغ عددىف ( )42معممة ،وأظيرت النتائج مف خبلؿ حساب معامل ببلؾ فاعمية
البرنامج التدريبي المقترح في تنمية التفكير اإلبداعي لدػ المعممات.

 .51دراسة عمر والعنزي()2010
ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى مبادغ نظرية الحل االبتكارؼ لممشكبلت "تريز"
في تنمية التفكير الناقد لدػ طبلب المرحمة الجامعية .وقد تبنت الدراسة المنيج التجريبي ،حيث تكونت عينة

الدراسة مف  70طالباً مف طبلب كمية المجتمع التابعة لجامعة الجوؼ بالمممكة العربية السعودية ،موزعيف

عمى مجموعتيف :المجموعة التجريبية التي ضمت  35طالباً خضعوا لبرنامج تريز ،ومجموعة ضابطة تكونت

مف  35طالباً لـ يخضعوا لمبرنامج التدريبي ،وقد استخدمت الدراسة مقياس التفكير الناقد لقياس درجة ميارات

التفكير الناقد.

وبناء عمى ذلؾ أوصت الدراسة
وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية برنامج تريز في تنمية ميارات التفكير الناقد،
ً
بضرورة التركيز عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لطبلب المرحمة الجامعية ،باإلضافة إلى العمل عمى تطوير
كفايات أعضاء ىيئة التدريس الجامعي الخاصة بتنمية التفكير.

 .54دراسة لوري()Louri,2009
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدػ تأثير وفاعمية برنامج تدريبي مستند عمى نظرية تريز عمى قدرة الطمبة
الجامعييف عمى حل مشكبلتيـ التعميمية والحياتية ،وقد تكونت أداة الدراسة الرئيسية مف برنامج تدريبي مستند

إلى نظرية تريز في حل المشكبلت ،وتـ تطبيق اختبار قبمي ثـ البرنامج التدريبي ثـ اختبار بعدؼ عمى عينة

مكونة مف  34طالباً وطالبة ،وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً تدؿ عمى تأثير البرنامج التدريبي
عمى تفكير الطمبة وقدرتيـ عمى حل المشكبلت الحياتية والتعميمية بصورة أفضل مف السابق.

 .53دراسة الشاىي()2009
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف مدػ فاعمية برنامج في التربية البيئية في ضوء نظرية تريز في تنمية التفكير
اإلبداعي لطفل ما قبل المدرسة في رياض األطفاؿ بمحافظة جدة .وقد تـ تصميـ برنامج مقترح في التربية

البيئية لطفل ما قبل المدرسة ،باإلضافة إلى إعداد دليل إرشادؼ لممعمـ ،واختبار مصور لممفاىيـ ،وقد تـ
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تطبيق أدوات الدراسة عمى عينة تكونت مف  60طفبلً وطفمة مف األطفاؿ المنتظميف بالمرحمة التمييدية مف
مراحل رياض األطفاؿ بمدينة جدة ،وقد تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية البسيطة ،ومف ثـ تقسيميـ إلى

مجموعتيف ضابطة وتجريبية ،وتـ تحميل البيانات الختبار الفروض باستخداـ تحميل التبايف المصاحب ،كما تـ

استخداـ حجـ األثر لمعرفة أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة ،وتوصمت الدراسة إلى تفوؽ أطفاؿ
المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في نمو التفكير اإلبداعي ،باإلضافة إلى تفوقيـ في نمو المفاىيـ
البيئية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتوظيف بعض استراتيجيات نظرية تريز ضمف برامج رياض

األطفاؿ المختمفة بيدؼ تنمية التفكير اإلبداعي.

 .51دراسة بوير()Bowyer,2008
ىدفت الدراسة إلى تقييـ فاعمية استخداـ مبادغ نظرية تريز في حل المشكبلت غير التقنية باستخداـ أسموب
حل المشكبلت ،ومدػ قدرة األفراد المشاركيف في اإلبداع ،وقدرتيـ عمى حل المشكبلت المستقبمية .وقد تـ

تصميـ برنامج تدريبي تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة المكونة مف  50متطوع ،وقد تـ استخداـ مقياس تورانس

لحل المشكبلت لقياس فاعمية البرنامج ،ودلت النتائج عمى وجود فروؽ دالة إحصائياً في تنمية ميارات
اإلبداع ،وأوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدػ األفراد.

 .56دراسة عامر()2008
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر البرنامج التدريبي المستند إلى نظرية تريز في تنمية حل المشكبلت الرياضية

إبداعياً وبعض ميارات التفكير اإلبداعي ،وميارات التواصل الرياضي لمتفوقات الصف الثالث المتوسط .وقد
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي ،وتكونت عينة البحث مف  60طالبة متفوقة بالصف الثالث المتوسط30 ،

طالبة لممجموعة التجريبية ،و 30طالبة لممجموعة الضابطة ،وقد أخضعت عينة البحث الختبار حل

المشكبلت الرياضية إبداعياً ،واختبار ميارات التواصل الرياضي ،واختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي ،وقد تـ
معالجة البيانات إحصائياً باستخداـ اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات المجموعة
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة ،باإلضافة إلى حساب نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ لمتأكد مف فاعمية

البرنامج التدريبي عمى متغيرات البحث التابعة.
وقد أثبت البرنامج فاعميتو في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،وميارات التواصل الرياضي ،وفي ضوء النتائج
أوصت الدراسة بمجموعة مف التوصيات كاف مف أىميا التأكيد عمى عدـ تقديـ المعمومات لمطبلب المتفوقيف
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في صورتيا النيائية ،بل ضرورة إعطاءىـ الفرصة في التوصل إلييا بأنفسيـ مف خبلؿ حل المشكبلت

المقدمة ليـ.

 .57دراسة فنسنت وماف()Vincent & Mann, 2000
ىدفت الدراس ة إلى معرفة أثر استخداـ نظرية تريز عمى حل المشكبلت في مادة األحياء .حيث تـ تحديد عدد
مف المشكبلت الخاصة بمادة األحياء ،وقائمة بمبادغ اإلبداع ،وتـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعات كل مجموعة

تعمل عمى حل مشكمة مف المشكبلت الستة التي تضمنيا البرنامج التدريبي ،ودلت نتائج الدراسة عمى قدرة

مبادغ النظرية عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدػ الطمبة ،وتوسيع مدركاتيـ بشكل أفضل مف السابق.

التعميق عمى الدراسات السابقة المتعمقة بتوظيف نظرية تريز في المجاؿ التربوي:
 .5بالنسبة لؤلىداؼ:
ىدفت جميع الدراسات السابقة إلى بناء برامج تدريبية مستندة إلى نظرية تريز وقياس فاعميتيا عمى متغيرات

تابعة مختمفة كما يمي:

 ىدفت معظـ الدراسات إلى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثل دراسة صياـ( ،)2013ودراسةمحمود( ،)2013ودراسة عيده(.)2011

 ىدفت بعض الدراسات إلى تنمية التحصيل باإلضافة إلى اإلبداع مثل دراسة العويضي( ،)2012ودراسةسعيد(.)2011

 ىدفت بعض الدراسات إلى تنمية أنواع مختمفة مف التفكير ،التفكير الناقد مثل دراسة عمروالعنزؼ( ،)2010والتفكير المتوازؼ مثل دراسة عبد العزيز( ،)2013والتفكير التوليدؼ مثل دراسة

خطاب( ،)2012والتفكير ما وراء المعرفة مثل دراسة الخياط(.)2012

 ىدفت بعض الدراسات إلى تنمية ميارات التواصل الرياضي باإلضافة إلى التفكير اإلبداعي مثل دراسةعبد السميع والشيف( ،)2013ودراسة عامر(.)2008

 ركزت الدراسات األجنبية عمى حل المشكبلت مثل دراسة لورؼ( ،)2009ودراسة بوير( ،)2008ودراسةوفنسنت وماف(.)2000

 -ىدؼ دراسة محمود( )2012إلى تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار.
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أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد ىدفت إلى :قياس فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات
التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس.
 .2بالنسبة لممنيج المتبع:
 استخدمت بعض الدراسات المنيج شبو التجريبي مثل دراسة العويضي( ،)2014ودراسة محمود(،)2013ودراسة الخياط(.)2012

 استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي مثل دراسة عبد السميع والشيف( ،)2013ودراسةخطاب( ،)2012ودراسة سعيد(.)2011

 استخدمت دراسة صياـ( )2013المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة إلى المنيج التجريبي.أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنيج التجريبي وىي بيذا تتفق مع دراسة عبد السميع والشيف(،)2013
ودراسة خطاب( ،)2012ودراسة سعيد( ،)2011وتختمف مع دراسة العويضي(.)2014
 .4بالنسبة لمعينة:
تنوعت الدراسات في اختيار العينة طبقاً لمتغيرات الدراسة ومكانيا ،كالتالي:
 معظـ الدراسات اختارت عينتيا مف طبلب المدارس مثل دراسة العويضي( ،)2013ودراسة عبد السميعوالشيف( ،)2013ودراسة محمود(.)2013

 بعض الدراسات اختارت عينتيا مف طبلب الجامعات مثل دراسة الخياط( ،)2012ودراسة عمروالعنزؼ(.)2010

 بعض الدراسات اختارت عينتيا مف المعممات مثل دراسة عيده(.)2011-

بعض الدراسات اختارت عينتيا مف متدربات الوظائف الحكومية مثل دراسة عبد العزيز(.)2013

 -بعض الدراسات اختارت عينتيا مف المتطوعيف مثل دراسة بوير(.)2008

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اختارت عينتيا مف طبلب الصف الخامس األساسي بمدرسة ذكور البريج
االبتدائية "ب".
 .3بالنسبة لؤلدوات:
تعددت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة تبعاً لمتغيراتيا ،يتضح ذلؾ فيما يمي:
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 -معظـ الدراسات استخدمت االختبارات كأداة لمقياس ،وتنوعت ىذه االختبارات بيف اختبارات تحصيمية

واختبارات تواصل رياضي واختبارات تفكير إبداعي ،ومف ىذه الدراسات دراسة صياـ( ،)2013ودراسة

خطاب( ،)2012ودراسة عامر(.)2008

 بعض الدراسات استخدمت مقياس االتجاه مثل دراسة دراسة محمود( ، )2013ودراسة خطاب(.)2012أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات :اختبار ميارات تفكير إبداعي ،اختبار ميارات تواصل

رياضي.

 .1بالنسبة لمنتائج:
 أكدت جميع الدراسات السابقة فاعمية استخداـ نظرية تريز في التدريس ،حيث أثبتت جميع البرامجالتدريبية المستندة إلى نظرية تريز فاعميتيا في تنمية التحصيل ،ميارات التفكير بأنواعو ،ميارات التواصل

الرياضي ،االتجاه نحو الرياضيات.

وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في ىذا المحور فيما يمي:
 .1بناء اإلطار النظرؼ الخاص بتوظيف نظرية تريز في الرياضيات.
 .2بناء البرنامج القائـ عمى نظرية تريز مف خبلؿ اإلطبلع عمى الخطوات التي اتبعتيا الدراسات السابقة في
إعداد البرامج المقترحة المعدة في ضوء نظرية تريز.

 .3اختيار مبادغ نظرية تريز األكثر مبلئمة لمحتوػ منياج الرياضيات لمصف الخامس.
 .4تحديد المنيج األكثر مبلئمة لمدراسة وىو المنيج التجريبي.
 .5تحديد األسموب اإلحصائي األكثر مبلئمة لتحميل النتائج.

 .6مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.
 .7المساىمة في تفسير النتائج وتحميميا.

47

المحور الثاني :دراسات تناولت تنمية ميارات التفكير اإلبداعي
 .5دراسة األميف()2013
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى الكورت في تنمية التفكير اإلبداعي لدػ عينة

مف طبلب مدارس الثانوية النموذجية بوالية الخرطوـ .تكونت عينة الدراسة مف طبلب وطالبات الصف األوؿ

بمدرستي الخرطوـ القديمة الثانوية النموذجية بنيف ،ومدرسة برؼ الثانوية النموذجية بنات ،بواقع فصميف مف
كل مدرسة ،فصل لمعينة الضابطة وآخر لمعينة التجريبية ،بواقع  25طالباً مف كل فصل ،و 25طالبة مف كل

فصل ،بإجمالي  100طالب وطالبة ،وقد تـ تطبيق مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي كقياس قبمي ،وبعد
تطبيق دروس الكورت تـ إجراء القياس البعدؼ بنفس المقياس القبمي ،وقد أثبتت النتائج فاعمية البرنامج

التدريبي في تنمية التفكير اإلبداعي لكل مف الذكور واإلناث ،مع عدـ وجود فروؽ تعزػ إلى الجنس ،وقد
أوصت الدراسة بأف يكوف تعميـ ميارات التفكير ىدفاً رئيسياً لمؤسسات التربية والتعميـ.

 .1دراسة أبو عطا()2013
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظيف دورة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدػ

تبلميذ الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة .وقد استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي عمى عينة مف

طبلب الصف التاسع مف مدرستي (األوقاؼ ،بيت دجف) ،حيث بمغ عددىـ  54طالباً 28 ،طالباً لممجموعة

التجريبية ،و 26طالباً لممجموعة الضابطة ،وقد تـ إخضاع المتغير المستقل "دورة التعمـ" لمتجريب وقياس أثره
عمى المتغير التابع ،ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار التفكير اإلبداعي ودليل المعمـ وكراسة الطالب،

ومف ثـ تـ تطبيق االختبار بشكل قبمي وبعدؼ عمى مجموعتي الدراسة ،وقد استخدـ األسموب اإلحصائي

اختبار ت لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات ،ومربع إيتا لمتعرؼ عمى حجـ األثر .وقد توصمت الدراسة
إلى فعالية دورة التعمـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،وأوصت بضرورة تدريب المعمميف عمى كيفية

استخداـ استراتيجية دورة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
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 .4دراسة أبو مزيد()2012
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات

لدػ طبلب الصف السادس األساسي بمحافظات غزة.

وقد تـ تطبيق المنيج التجريبي عمى عينة مف طبلب الصف السادس مف مدرسة ذكور دير البمح االبتدائية
"أ" ،حيث بمغ عددىـ  83طالباً ،تـ تقسيميا إلى مجموعة تجريبية عددىا  43طالباً ،ومجموعة ضابطة

عددىا  40طالباً ،وتـ إخضاع المتغير المستقل لمتجريب وقياس أثره في تنمية ميا ارت التفكير اإلبداعي،

ولتحقيق ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار لمتفكير اإلبداعي ودليل لممعمـ ،وتـ تطبيق االختبار قبل إجراء الدراسة

عمى مجموعتي الدراسة ،ويعد إجراء الدراسة تـ تطبيق االختبار البعدؼ ،وقد تـ استخداـ اختبار ت لحساب

داللة الفروؽ بيف المجموعتيف ،ومربع إيتا لمتعرؼ عمى داللة حجـ التأثير ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ
في ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بضرورة التنويع في المشكبلت

المعروضة في المنياج وذلؾ لتنمية التفكير اإلبداعي.

 .3دراسة حسيف()2012
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ بعض االستراتيجيات التدريسية القائمة عمى نظرية الذكاءات
المتعددة في دعـ أنشطة األركاف التعميمية وتنمية التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو المدرسة لدػ تبلميذ مدارس

التعميـ المجتمعي .وتـ اختيار عينة الدراسة مف الصفوؼ الثبلثة األولى حيث تراوح أعمار التبلميذ في ىذه

الصفوؼ ما بيف ( )13-8سنة ،وقد تكونت عينة الدراسة مف  106تمميذاً مف إحدػ مدارس التعميـ

المجتمعي بأسيوط ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة وتجريبية بواقع  53تمميذاً لكل مجموعة ،وقد تـ
تطبيق كل مف اختبار الذكاء واختبار التفكير اإلبداعي ومقياس االتجاه نحو المدرسة قبل استخداـ

االستراتيجيات لمتأكد مف تجانس المجموعتيف ،وبعد تنفيذ أنشطة األركاف باستخداـ استراتيجيات الذكاءات

المتعددة لممجموعة التجريبية تـ تطبيق أدوات الدراسة بعدياً عمى مجموعتي الدراسة .وأشارت النتائج إلى أف
استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة ساعدت عمى تنمية بعض الذكاءات واالتجاه نحو المدرسة لدػ

التبلميذ ،أما بالنسبة لمتفكير اإلبداعي فقد أكدت فاعمية االستراتيجيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

با ستثناء ميارة األصالة ،وفي ضوء ذلؾ أوصت بضرورة االعتماد عمى استخداـ استراتيجيات الذكاءات
المتعددة في دعـ أنشطة األركاف التعميمية.
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 .1دراسة طراد()2012
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف أثر برنامج (كوستا وكاليؾ) في تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ

عادات العقل لدػ طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية .استخدمت الدراسة المنيج التجريبي،

اشتممت الدراسة عمى  60طالب وطالبة مف المرحمة الثالثة بكمية التربية الرياضية في جامعة بابل،

بواقع  38طالباً و  22طالبة ،قسمت العينة إلى أربع مجموعات ،حيث قسـ الطبلب عشوائياً إلى

مجموعتيف تجريبية ومجموعتيف ضابطة بواقع  19طالب لممجموعة الواحدة .تـ إجراء االختبار القبمي
لمتفكير اإلبداعي باستخداـ مقياس تورانس عمى أفراد عينة الدراسة ،بعدىا تـ تطبيق البرنامج التعميمي،

ومف ثـ تـ إجراء االختبارات البعدية ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي في تنمية التفكير

اإلبداعي باستخداـ عادات العقل لدػ طبلب وطالبات المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية .وقد
أوصت الدراسة باعتماد برنامج كوستا وكاليؾ كمنيج مستقل في تعميـ وتنمية التفكير اإلبداعي في

كميات التربية الرياضية لما لو مف أىمية كبيرة في تنمية التفكير اإلبداعي.

 .6دراسة مطير()2012
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج الكتروني مقترح لتنمية ميارات تدريس حل المشكمة الرياضية
لدػ معممي الرياضيات بالمرحمة الثانوية وعبلقتو بنمو بعض جوانب التفكير اإلبداعي لدػ طبلبيـ .تكونت

أدوات الدراسة مف بطاقة مبلحظة واختبار تدريس حل المشكمة الرياضية ،وقد تـ تطبيق ىذه األدوات قبمياً

عمى مجموعة مف المعمميف بمغت  15معمماً ،باإلضافة إلى التطبيق القبمي الختبار اإلبداع عمى مجموعة مف

الطبلب بمغت  135طالباً ،ثـ تـ تنفيذ البرنامج االلكتروني عمى عينة الدراسة ،ثـ التطبيق البعدؼ ألدوات
الدراسة ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا أف البرنامج االلكتروني أدػ إلى تنمية تدريس
حل المشكمة الرياضية لدػ معممي الرياضيات المرحمة الثانوية ،وأف لمبرنامج تأثير كبير عمى نمو بعض
جوانب اإلبداع لدػ طبلب المعمميف الذيف التحقوا بالبرنامج ،وفي ضوء ذلؾ أوصت الدراسة بضرورة إعادة

النظر في برامج تكويف المعمميف قبل الخدمة.

 .7دراسة إبراىيـ()2010
ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية التفكير االبتكارؼ والتواصل
الرياضي لدػ طبلب الصف األوؿ اإلعدادؼ .استخدمت الدراسة المنيج التجريبي ذا المجموعات الثبلثة
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(مجموعتيف تجريبتيف ومجموعة ضابطة) ،وبعد تحديد قائمة بأسس االستراتيجيات المستخدمة وىي استراتيجية

جيسو ،واستراتيجية  ،KWLوتطبيق أدوات الدراسة وىي عبارة عف اختبار تفكير ابتكارؼ واختبار تواصل
رياضي بشكل قبمي ،تـ تدريس وحدة اليندسة لمصف األوؿ اإلعدادؼ باستخداـ ىذه االستراتيجيات ،ومف ثـ

تـ تطبيق أدوات الدراسة بشكل بعدؼ ،وبعد تحميل النتائج توصمت الدراسة إلى تفوؽ المجموعتيف التجريبتيف

األولى والثانية عمى المجموعة الضابطة ،باإلضافة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف المجموعة
التجريبية األولى والثانية ،وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة توظيف استراتيجيات التعمـ النشط

في تدريس الرياضيات.

 .8دراسة ماف()Mann, 2009
ىدفت الدراسة إلى تقييـ القدرات اإلبداعية لدػ الطبلب عف طريق أدوات بحثية تكشف العبلقة بيف اإلبداع في
الرياضيات والتحصيل الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات .وقد تـ جمع البيانات مف  85طالباً مف طبلب

الصف السابع في مدرسة كونتيكت ،وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة بيف اإلبداع والتحصيل واالتجاه.

 .9دراسة الحداد()2009
ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية برنامج مقترح في التفاضل والتكامل قائـ عمى أساليب التفكير الرياضي في
تنمية اإلبداع لدػ الطبلب المعمميف بكمية التربية جامعة صنعاء.
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة مف  74طالباً ،تـ تقسيـ ىذه العينة إلى مجموعتيف،

مجموعة تجريبية  37طالباً ،ومجموعة ضابطة  37طالباً .وقد استخدمت الدراسة استبانة أساليب التفكير
الرياضي ،وقوائـ تحميل المحتوػ الرياضي وفقاً لممستويات المعرفية ومكونات البنية الرياضية وأساليب التفكير

الرياضي ،واختبا اًر لقياس اإلبداع الرياضي ،واختبا اًر لقياس اإلبداع العاـ .وبعد تحميل النتائج باستخداـ اختبار
ت لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات ،وحساب معامل ببلؾ لقياس فاعمية البرنامج .توصمت الدراسة إلى
فاعمية البرنامج المقترح في تنمية اإلبداع الرياضي واإلبداع العاـ ،وفي ضوء ذلؾ أوصت الدراسة بضرورة

االىتماـ باستخداـ األساليب التي تعمل عمى تنمية التفكير الرياضي.

 .50دراسة أردوغاف وأكانا ()Erdogan & Akkana , 2009
ىدفت الدراسة إلى تحديد أثر نموذج فاف ىايل عمى التفكير اإلبداعي لدػ طمبة الصف السادس .وقد طبقت

الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة مف  55طالباً ،مقسميف إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وتـ
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استخداـ اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي .وقد توصمت الدراسة إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي تـ تدريسيا
باستخداـ نموذج فاف ىايل عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية.

 .55دراسة خطاب()2007
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى التحصيل
وتنمية التفكير اإلبداعي لدػ تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي.
وقد كانت ىذه الدراسة دراسة تجريبية تكونت عينتيا مف  137تمميذاً مف تبلميذ الصف الثاني اإلعدادؼ
بمدارس مدينة الفيوـ ،وقد تـ تقسيميا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،حيث درس تبلميذ المجموعة

التجريبية ( 70تمميذاً) وحدة مجموعة األعداد النسبية باستخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة بينما درس تبلميذ
المجموعة الضابطة ( 67تمميذاً) باألساليب المعتادة .وقد تـ استخداـ األسموب اإلحصائي اختبار (ت)
لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات ،ومربع إيتا لمتعرؼ عمى داللة حجـ التأثير.

وقد توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ في ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية ،وفي ضوء ما
أسفرت عنو الدراسة مف نتائج أوصت بضرورة تفعيل دور التبلميذ في العممية التعميمية ،وتوفير مناخ إبداعي

مناسب ،باإلضافة إلى ضرورة تقميص محتوػ المنيج الدراسي مما يساعد المعمميف عمى إعطاء وقت أطوؿ

لبلىتماـ بالتفكير اإلبداعي.

 .51دراسة ماف()Mann,2006
ىدفت ىذه الدراسة الوصفية إلى البحث في أىمية تدريس الرياضيات بطريقة تجعل الطبلب يفكروف بشكل
إبداعي وخاصة الطبلب المتفوقيف ،وقد توصمت الدراسة إلى أف األساليب التقميدية في تدريس الرياضيات

كافية إلعطاء الطبلب الميارات الحسابية لكنيا تفتقر إلى إعطائيـ القدرة عمى تطبيق ىذه الميارات بصورة

مجدية ،وال تعطي الطبلب الفرصة لئلبداع ،لذا بحثت ىذه الدراسة في القضايا المتعمقة بضرورة تطوير

المناىج بحيث تعمل عمى تنمية اإلبداع.
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التعميق عمى الدراسات السابقة المتعمقة بتنمية التفكير اإلبداعي:
 .5بالنسبة لميدؼ:
ىدفت جميع الدراسات السابقة في ىذا المحور إلى تنمية التفكير اإلبداعي  ،لكنيا اختمفت في طرؽ تنميتو،
كالتالي:
 استخدمت بعض الدراسات البرامج التدريبية لتنمية التفكير اإلبداعي مثل دراسة األميف( ،)2013ودراسةطراد( ،)2012ودراسة مطير(.)2012

 استخدمت بعض الدراسات االستراتيجيات التدريسية المختمفة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثل دراسةأبو عط( ،)2013ودراسة أبو مزيد( ،)2012ودراسة إبراىيـ(.)2010

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد ىدفت إلى :الكشف عف فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية
ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس األساسي.
 .1بالنسبة لممنيج المتبع:
 بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف تجريبية وضابطةمثل دراسة أبو مزيد( ،)2012ودراسة الحداد(.)2009

 بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لثبلث مجموعات مقسمة إلىمجموعتيف تجريبية ومجموعة ضابطة مثل دراسة إبراىيـ(.)2010

 بعض الدراسات استخدمت المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ ألربع مجموعات مجموعتيفتجريبية ومجموعتيف ضابطة مثل دراسة األميف ( ،)2013ودراسة طراد(.)2012

 بعض الدراسات استخدمت المنيج شبو التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف تجريبيةوضابطة مثل دراسة أبو عطا(.)2013

 استخدمت دراسة ماف( )2006المنيج الوصفي.أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اتبعت المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف مجموعة
تجريبية ومجموعة ضابطة ،وىي بيذا تتفق مع دراسة أبو مزيد( ،)2012وتختمف مع دراسة أبو

عطا(.)2013
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 .4بالنسبة لمعينة:
تنوعت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة طبقاً لمتغيرات الدراسة ،كالتالي:
 معظـ الدراسات اختارت عينتيا مف طبلب المدارس مثل دراسة األميف( ،)2013ودراسة أبوعطا( ،)2013ودراسة أبو مزيد(.)2012

 بعض الدراسات اختارت عينتيا مف طبلب الجامعة مثل دراسة طراد( ،)2012ودراسة الحداد(.)2009 -كانت عينة دراسة مطير( )2012مجموعة مف المعمميف مع طبلبيـ.

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اختارت عينتيا مف طبلب الصف الخامس األساسي بمدرسة ذكور البريج
االبتدائية "ب".
 .3بالنسبة لؤلدوات:
-

أعدت معظـ الدراسات اختبار ميارات التفكير اإلبداعي كأداة لقياس التفكير اإلبداعي مثل دراسة أبو
عطا( ،(2113ودراسة إبراىيـ(.)2010

-

استخدمت بعض الدراسات مقياس جاى اًز وىو مقياس تورانس لمتفكير اإلبداعي مثل دراسة

-

استخدمت دراسة مطير( )2012بطاقة المبلحظة كأداة لقياس التفكير اإلبداعي باإلضافة إلى االختبار.

األميف( ،)2013ودراسة طراد(.)2012

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات :اختبار ميارات تفكير إبداعي ،واختبار ميارات تواصل
رياضي.
 .1بالنسبة لمنتائج:
 جميع الدراسات التي ىدفت إلى الكشف عف فاعمية بعض البرامج التدريبية أثبتت فاعميتيا في تنميةميارات التفكير اإلبداعي مثل دراسة األميف( ،)2013ودراسة طراد( ،)2012ودراسة مطير(.)2012

 جميع الدراسات التي ىدفت إلى تقصي أثر بعض الدراسات االستراتيجيات التدريسية المختمفة أشارت إلىوجود أثر ليذه االستراتيجيات في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مثل دراسة أبو عطا( ،)2013ودراسة

أبو مزيد( ،)2012ودراسة إبراىيـ(.)2010
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وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في ىذا المحور فيما يمي:
 .1بناء اإلطار النظرؼ الخاص بالتفكير اإلبداعي.

 .2إعداد قائمة بميارات التفكير اإلبداعي التي تـ اعتمادىا في ىذه الدراسة وىي الطبلقة ،المرونة ،األصالة.
 .3بناء اختبار ميارات التفكير اإلبداعي خبلؿ اإلطبلع عمى الخطوات التي اتبعتيا الدراسات السابقة في
إعداد مثل ىذا االختبار.

 .4تحديد المنيج األكثر مبلئمة لمدراسة وىو المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف.
 .5اختيار األسموب اإلحصائي المناسب.

 .6مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.
 .7المساىمة في تفسير النتائج وتحميميا.
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المحور الثالث :دراسات تناولت تنمية ميارات التواصل الرياضي
 .5دراسة عبد الكريـ()2014
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التواصل الرياضي في تنمية الميارات الحياتية

لدػ تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .وقد تـ تحديد قائمة بميارات التواصل الرياضي المناسبة لتبلميذ

الصف الخامس ،واستخدمت ىذه الميارات في بناء البرنامج الذؼ سيطبق عمى عينة مف طبلب الصف

الخامس مقسمة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة ،وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار ميارات حياتية،
باإلضافة إلى بطاقة مبلحظة ،وقد تـ تطبيق األدوات قبل البدء في تدريس البرنامج ،وبعد االنتياء مف تطبيق

البرنامج طبقت األدوات بشكل بعدؼ ،وتـ تحميل النتائج مف خبلؿ استخداـ اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ
بيف المجموعات ،فجاءت النتائج مؤكدة عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى التواصل الرياضي في تنمية الميارات

الحياتية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بالميارات الحياتية وجعميا محو اًر أساسياً مف محاور منيج
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية.

 .1دراسة الباسري والكنعاني والكناني()2013
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية االكتشاؼ الموجو عمى ميارات التواصل الرياضي لدػ طالبات
الصف األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات .وقد تـ تطبيق المنيج التجريبي عمى عينة تألفت مف  58طالبة

مف إحدػ مدارس بغداد الرصافة ،إحداىما تجريبية درست وفق استراتيجية االكتشاؼ الموجو ،أما المجموعة

الثانية فدرست بالطريقة التقميدية .وبعد تطبيق أداة الدراسة والتي ىي عبارة عف اختبار ميارات التواصل

الرياضي تـ تحميل النتائج ،فتوصمت الدراسة إلى تفوؽ المجموعة التي درست باستراتيجية االكتشاؼ الموجو،
وأوصت الدراسة بضرورة توعية المدرسيف بأىمية ميارات التواصل الرياضي مف خبلؿ دورات تدريبية.

 .3دراسة الشرع()2013
ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية استخداـ نموذج التعمـ التوليدؼ  G.L.Mلتدريس مادة الرياضيات في ميارات
التواصل الرياضي والتفكير المنظومي لدػ طبلب الصف الثاني المتوسط .واتبعت الدراسة المنيج شبو

التجريبي ذا االختبار البعدؼ ،وتكونت عينة الدراسة مف  52طالباً ،انقسموا إلى مجموعتيف تجريبية وعددىا

 ،26وضابطة وعددىا  ،26وتـ إعداد أداتيف لمدراسة وىما عبارة عف اختباريف األوؿ لميارات التواصل

الرياضي ،والثاني لمتفكير المنظومي ،وبعد تطبيق االختباريف بشكل بعدؼ تـ استخداـ األسموب اإلحصائي
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اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات ،وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة عمى فاعمية استخداـ نموذج
التعمـ التوليدؼ في تنمية ميارات التواصل الرياضي ،وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف التعمـ التوليدؼ في

تدريس الرياضيات مف أجل تنمية ميارات التواصل الرياضي.

 .3دراسة نجـ()2012
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف أثر تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي في القدرة عمى حل المسألة الرياضية

لدػ طمبة الصف الثامف األساسي .تكونت عينة الدراسة مف  102طالباً مف طمبة الصف الثامف األساسي
موزعيف عمى شعبتيف ،حيث تـ اختيار إحداىما عشوائياً لتكوف المجموعة التجريبية التي تدرس الرياضيات مف

خبلؿ تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي ،واألخرػ المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية ،وتكونت
أداة الدراسة مف اختبار حل المسألة الرياضية ،ولئلجابة عف سؤاؿ الدراسة تـ استخداـ تحميل التبايف األحادؼ،

حيث أشارت النتائج إلى األثر اإليجابي لتنمية ميارات االتصاؿ الرياضي في قدرة الطمبة عمى حل المسألة
الرياضية ،وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة العمل عمى تنمية ميارات االتصاؿ الرياضي في

تعميـ وتعمـ مادة الرياضيات.

 .1دراسة الحربي()2011
ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج حاسوبي مقترح لتدريس المسائل المفظية الرياضية في تنمية التحصيل
وبعض ميارات التواصل الرياضي واالتجاه نجو الرياضيات لدػ تمميذات الصف الثاني االبتدائي بمحافظة

جدة .وتحقيقاً ليدؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف  46تمميذة

بالصف الثاني االبتدائي ،وقد تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف ،المجموعة الضابطة تكونت مف 23

تمميذة ال يقدـ ليف البرنامج الحاسوبي ،والمجموعة التجريبية تكونت مف  23تمميذة يقدـ ليف البرنامج
الحاسوبي .وقد أخضعت عينة الدراسة الختبار تحصيمي ،ومقياس التواصل الرياضي ،ومقياس االتجاه نحو

الرياضيات ،وبعد تطبيق التجربة وجمع البيانات وتحميميا إحصائياً باستخداـ اختبار (ت) توصمت الدراسة إلى
فاعمية البرنامج في تنمية التحصيل وبعض ميارات التواصل الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات ،وفي ضوء

ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتعميـ التمميذات كيفية استخداـ لغة الرياضيات عند مواجية

مواقف حياتية رياضية ،وربط لغتيـ الخاصة بمغة الرياضيات ،وضرورة توعية المعممات بضرورة ربط

الرياضيات بالحياة.
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 .6دراسة كوستو وشف ()Kosto & Shin, 2010
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المجبلت الرياضية عمى تنمية قدرات التبلميذ عمى التواصل الرياضي.

وقد تـ استخداـ التصميـ القبمي البعدؼ لمجموعة واحدة ،وتـ تقييـ الطبلب مف خبلؿ مجبلت الطبلب،

مقاببلت مع الطبلب ،تقييـ المعمميف لمجبلت الطبلب .وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية استخداـ المجبلت
الرياضية في تنمية قدرات التبلميذ عمى التواصل الرياضي فيما بينيـ ،وأيضاً التواصل الرياضي مع معممييـ.

 .7دراسة عيسوي والمنير()2008
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ التأممي في التغمب عمى قصور الميارات

الرياضية قبل األكاديمية وتنمية ميارات التواصل الرياضي لدػ أطفاؿ الروضة .وقد تـ تصميـ مقياس
لمتعرؼ عمى الميارات قبل األكاديمية ألطفاؿ الروضة كمؤشرات لصعوبات التعمـ ،باإلضافة إلى بطاقة لتقييـ

ميارات التواصل الرياضي لطفل الروضة ،واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي عمى عينة مكونة مف 39

طفبلً ،مقسمة إلى مجموعتيف :مجموعة تجريبية عددىا  ،19وضابطة عددىا  ،20وقد أكدت الدراسة فاعمية

البرنامج المقترح في التغمب عمى قصور الميارات الرياضية قبل األكاديمية ،وأيضاً في تنمية ميارات التواصل
الرياضي لدػ ذوؼ قصور الميارات الرياضية قبل األكاديمية ،وقد أوصت الد ارسة بضرورة استخداـ ممفات
اإلنجاز في متابعة وتقييـ نمو الميارات الرياضية لدػ األطفاؿ ،مع توظيفو في تدريب األطفاؿ عمى التأمل

والتقييـ الذاتي لنتاجات تعمميـ عبر األنشطة الرياضية بمنيج الروضة.

 .8دراسة سيد()2008
ىدفت الدراسة إلى الكشف عف فاعمية برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية الحس العددؼ والتواصل الرياضي
لدػ تبلميذ المرحمة االبتدائية .استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي الذؼ تـ تطبيقو عمى عينة عشوائية
مف فصوؿ الصف الرابع االبتدائي بإحدػ المدارس االبتدائية بأسيوط ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ضابطة

وتجريبية ،وبعد إجراء التجربة تـ تطبيق أدوات الدراسة وىي عبارة عف اختبار لمحس العددؼ ،واختبار
لمتواصل الرياضي ،ومف ثـ تحميل نتائج االختبارات باستخداـ األسموب اإلحصائي اختبار (ت) .وقد أكدت

وبناء عمى ذلؾ أوصت الدراسة بضرورة
النتائج فاعمية البرنامج في تنمية الحس العددؼ والتواصل الرياضي،
ً
إعادة النظر في مناىج الرياضيات بحيث تعمل عمى تنمية الحس العددؼ والتواصل الرياضي.
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 .9دراسة عفيفي()2008
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة عمى التحصيل وتنمية ميارات

التواصل الرياضي لدػ تبلميذ الصف األوؿ اإلعدادؼ .اتبعت الدراسة المنيج التجريبي نظاـ المجموعتيف،

إحداىما تجريبية وأخرػ ضابطة ،حيث تـ اختيار فصميف مف فصوؿ الصف األوؿ اإلعدادؼ بمدرسة قصر
رشواف اإلعدادية بمحافظة الفيوـ ،وبعد القياـ باستبعاد بعض التبلميذ إما لعدـ الجدية ،أو لكثرة تغيبيـ ،وبذلؾ

أصبح العدد النيائي  35تمميذاً لكل مف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ،وبعد االنتياء مف التدريس
باستخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة تـ تطبيق اختبار التحصيل واختبار ميارات النواصل الرياضي ،وبعد

استخداـ األسموب اإلحصائي اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف المجموعات توصمت الدراسة إلى تفوؽ
المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة ،وبناء عمى ذلؾ أوصت الدراسة بضرورة توظيف استراتيجيات

ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات.

 .50دراسة جورجيوس()2008
ىدفت ىذه الدراسة اإلجرائية إلى البحث في أثر تعميـ المفردات بشكل مباشر عمى تنمية التحصيل والتواصل

الرياضي لدػ طبلب الصف السادس .وقد قامت الدراسة بتنفيذ المفردات اإلضافية عمى كل درس عمى مدار

أربعة أشير .وقد توصمت الدراسة إلى أف معرفة التعريف لمكممات الرياضية ميـ جداً لزيادة التحصيل،
وتحسيف الفيـ العاـ لممفاىيـ الرياضية ،باإلضافة إلى أف الطبلب كانوا أكثر دقة في تواصميـ الرياضي بعد

تمقي تعميمات المفردات.

 .55دراسة الصباغ()2007
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى استراتيجيات التواصل الرياضي التي يستخدميا الطمبة المتفوقوف في المرحمة

األساسية العميا .لتحقيق ىذا اليدؼ تـ اختيار شعبتيف عشوائياً مف الصفيف التاسع والعاشر األساسييف مف
مدرسة اليوبيل ،ثـ اختير  6طبلب مف كل شعبة بطريقة قصدية ،واعتمدت ىذه الدراسة وىي دراسة حالة
متعددة عمى أدوات ىي المبلحظة ،والمقابمة ،وتحميل الوثائق ،كما استخدمت استراتيجية التثميث في جمع

البيانات وفي تحميميا ،وقد تـ إعداد صحيفة لتحميل ىذه المبلحظات وفقاً لمعايير التواصل الواردة في وثيقة
مبادغ ومعايير الرياضيات المدرسية الصادرة عف المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة

األمريكية ( .)NCTMوقد توصمت الدراسة إلى امتبلؾ الطمبة العديد مف استراتيجيات التواصل الرياضي ،وقد
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أظيرت أيضاً رؤية أوسع وقدرة أكبر مف قبل بعض الطمبة عمى توظيف استراتيجيات التواصل الرياضي ،لذا
توصي الدراسة معممي الرياضيات بأف ييتموا بتوظيف استراتيجيات التواصل الرياضي في المواقف التعميمية.

 .51دراسة عبد الحكيـ ولطفي()2006
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل وميارات التواصل
الرياضي لدػ التبلميذ المتفوقيف في الرياضيات بالمرحمة االبتدائية .وقد تـ تطبيق المنيج التجريبي القائـ عمى

استخداـ مجموعة واحدة تطبق عمييا أدوات البحث قبمياً وبعدياً ،وتكونت عينة الدراسة مف  10تبلميذ مف
متفوقي الصف الخامس ،وقد تـ اختيارىـ مف خبلؿ اختبار ذكاء .وباستخداـ اختبار (ت) لتحميل نتائج

التطبيق البعدؼ الختبار التحصيل واختبار التواصل الرياضي أظيرت النتائج وجود فروؽ بيف متوسط درجات
الطبلب لصالح التطبيق البعدؼ ،وىذا يؤكد فاعمية استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية التحصيل

والتواصل الرياضي ،وفي ضوء ذلؾ أوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بتوظيف نظرية الذكاءات المتعددة في

تدريس الرياضيات لما ليا مف أثر في تنمية التواصل الرياضي.

 .54دراسة عبد المجيد()2005
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية في تدريس الرياضيات عمى
تنمية ميارات التواصل التمثيمي والبحث عف قاعدة ق اررية لدػ تبلميذ المرحمة اإلعدادية .وقد تـ تطبيق المنيج

التجريبي عمى عينة مكونة مف  124طالباً مقسمة إلى ثبلث مجموعات ،مجموعة تجريبية أولى عددىا ،41

ومجموعة تجريبية ثانية عددىا  ،43ومجموعة ضابطة عددىا  ،40ومف ثـ تـ تطبيق اختبار ميارات
التواصل الرياضي ،واختبار القدرة عمى إجراء قاعدة ق اررية بشكل بعدؼ عمى المجموعات الثبلثة ،فكانت

النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخداـ االستراتيجيات المعرفية عمى كل مف المجموعة
الثانية والثالثة في ميارات التواصل الرياضي والقدرة عمى إجراء القاعدة الق اررية ،ولذلؾ أوصت الدراسة

بضرورة التركيز عمى االستراتيجيات المعرفية في تدريس المراحل االبتدائية واإلعدادية.

 .53دراسة الشقرة()2006
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى التقديرات التقويمية لمنياج الرياضيات الحالي (األىداؼ ،المحتوػ ،طرؽ
التدريس ،التقويـ) لتعميـ الصـ مف وجية نظر المعمميف في ضوء ميارات التواصل الرياضي الكتابي ،وتكونت

عينة الدراسة مف  16معمماً ومعممة ،وىـ جميع معممي الرياضيات لمصـ في محافظات غزة .وقد استخدمت
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الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتـ بناء استبانة لمتعرؼ عمى آراء معممي الرياضيات في ضوء ميارات
التواصل الرياضي ،وتوصمت الدراسة إلى أف مقرر اليندسة الموجود ضمف منيج الرياضيات لطبلب الصف

السابع األساسي ال يحتوؼ عمى ميارات التواصل الرياضي الكتابي التي تساعدىـ عمى التواصل في مواقف
الحياة المختمفة وفقاً لطبيعتيـ واحتياجاتيـ ،وىذا بدوره يعني ضرورة إعادة النظر في مناىج الرياضيات
الخاصة بالطبلب الصـ بصفة عامة ،واليندسة بصفة خاصة وتطويرىا بحيث تبلئـ طبيعة الصـ

واحتياجاتيـ.

التعميق عمى الدراسات السابقة المتعمقة بتنمية ميارات التواصل الرياضي:
 .5بالنسبة لميدؼ:
 ىدفت بعض الدراسات إلى الكشف عف فاعمية برامج تدريبية مختمفة في تنمية ميارات التواصل الرياضيمثل دراسة الحربي( ،)2011ودراسة عيسوؼ والمنير( ،)2008ودراسة سيد(.)2008

 ىدفت بعض الدراسات إلى الكشف عف فاعمية برامج قائمة عمى التواصل الرياضي في تنمية مياراتمختمفة مثل دراسة عبد الكريـ( ،(2114ودراسة نجـ(.)2012

 ىدفت معظـ الدراسات إلى تقصي أثر استراتيجيات تدريسية مختمفة عمى تنمية ميارات التواصل الرياضيمثل دراسة الباسرؼ والكنعاني والكناني( ،)2013ودراسة عفيفي( ،)2008ودراسة عبد الحكيـ
ولطفي(.)2006

 ىدفت دراسة كوستو وشف( )2010إلى معرفة أثر استخداـ المجبلت الرياضية عمى تنمية قدرات التواصلالرياضي لدػ الطبلب.

 ىدفت دراسة الشقرة( )2006إلى تقويـ منياج الرياضيات في ضوء ميارات التواصل الرياضي.أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد ىدفت إلى :الكشف عف فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية
ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس األساسي.
 .1بالنسبة لممنيج المتبع:
 -استخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف تجريبية

وضابطة مثل دراسة عبد الكريـ ( ،)2014دراسة الباسرؼ والكنعاني والكناني( ،)2013ودراسة عيسوؼ

والمنير(.)2008
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 استخدمت دراسة عبد المجيد( )2005المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لثبلث مجموعات،مجموعتيف تجريبية ،ومجموعة ضابطة.

 استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعة واحدة مثل دراسةكوستو وشف( ،)2010ودراسة عبد الحكيـ ولطفي(.)2006

 استخدمت بعض الدراسات المنيج شبو التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف تجريبيةوضابطة مثل دراسة الشرع( ،)2013ودراسة الحربي(.)2011

 استخدمت دراسة الشرع( )2013المنيج شبو التجريبي ذو التصميـ البعدؼ لمجموعتيف تجريبية وضابطة. بينما كاف المنيج الوصفي التحميمي اختيار دراسة الشقرة(.)2116أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اتبعت المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف مجموعة
تجريبية ومجموعة ضابطة ،وىي بيذا تتفق مع دراسة دراسة عبد الكريـ ( ،)2014وتختمف مع دراسة

الحربي(.)2011

 .4بالنسبة لمعينة:
تنوعت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة طبقاً لمتغيرات الدراسة ،كالتالي:
 اختارت معظـ الدراسات عينتيا مف طبلب المدارس مثل دراسة عبد الكريـ ( ،)2014ودراسة الباسرؼوالكنعاني والكناني( ،)2013دراسة نجـ(.)2012

 اختارت دراسة الشقرة( )2116عينتيا مف معممي الرياضيات.أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اختارت عينتيا مف طبلب الصف الخامس األساسي بمدرسة ذكور البريج
االبتدائية "ب".
 .3بالنسبة لؤلدوات:
 استخدمت معظـ الدراسات السابقة اختبار ميارات التواصل الرياضي كأداة لقياس التواصل الرياضي مثلدراسة الشرع( ،)2013ودراسة الحربي(.)2111

 استخدمت بعض الدراسات المبلحظة والمقابمة وتحميل الوثائق لقياس ميارات التواصل الرياضي مثلدراسة كوستو وشف( ،)2010ودراسة الصباغ(.)2007

 -استخدمت دراسة عيسوؼ والمنير( )2008بطاقة لتقييـ ميارات التواصل الرياضي لطفل الروضة.
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 استخدمت دراسة الشقرة( (2116االستبانة كأداة لتقويـ منياج الرياضيات في ضوء ميارات التواصلالرياضي.

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات :اختبار ميارات تفكير إبداعي ،واختبار ميارات تواصل
رياضي.
 .1بالنسبة لمنتائج:
 -جميع الدراسات التي ىدفت بناء برامج تدريبية مختمفة لتنمية ميارات التواصل الرياضي أثببت فاعمية ىذه

البرامج في تنمية ميارات التواصل الرياضي مثل دراسة الحربي( ،)2011ودراسة عيسوؼ

والمنير( ،)2008ودراسة سيد(.)2008

 جميع الدراسات التي ىدفت إلى بناء برامج قائمة عمى التواصل الرياضي أثبتت فاعميتيا في تنمية مياراتالميارات الحياتية مثل دراسة عبد الكريـ( ،(2114وميارات حل المسألة مثل دراسة نجـ(.)2012

 جميع الدراسات التي ىدفت إلى تقصي أثر استراتيجيات تدريسية مختمفة أثبتت فاعميتيا في تنمية مياراتالتواصل الرياضي مثل دراسة الباسرؼ والكنعاني والكناني( ،)2013ودراسة عفيفي( ،)2008ودراسة عبد

الحكيـ ولطفي(.)2006

 توصمت دراسة كوستو وشف( )2010إلى فاعمية استخداـ المجبلت الرياضية في تنمية قدرات التواصلالرياضي لدػ الطبلب.

 -توصمت دراسة الشقرة( )2006إلى أف مقرر اليندسة الموجود ضمف منيج الرياضيات لطبلب الصف

السابع األساسي ال يحتوؼ عمى ميارات التواصل الرياضي الكتابي ،وأنو ينبغي إعادة النظر في بناء

مناىج الرياضيات.

وقد استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في ىذا المحور فيما يمي:
 .1بناء اإلطار النظرؼ الخاص بالتواصل الرياضي.

 .2إعداد قائمة بميارات التواصل الرياضي ،وقد تـ اعتماد قائمة ميارات التواصل الرياضي الواردة في وثيقة
مبادغ ومعايير الرياضيات المدرسية الصادرة عف المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات

المتحدة األمريكية (.)NCTM
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 .3بناء اختبار ميارات التواصل الرياضي مف خبلؿ اإلطبلع عمى الخطوات التي اتبعتيا الدراسات السابقة
في إعداد مثل ىذا االختبار.

 .4تحديد المنيج األكثر مبلئمة لمدراسة وىو المنيج التجريبي ذو التصميـ القبمي والبعدؼ لمجموعتيف.
 .5اختيار األسموب اإلحصائي المناسب.

 .6مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.
 .7المساىمة في تفسير النتائج وتحميميا.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناوؿ ىذا الفصل اإلجراءات التي تـ إتباعيا في إجراء ىذه الدراسة ،والتي شممت منيج البحث المتبع في
الدراسة ،ووصف لمجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأسموب اختيارىا ،ومواد وأدوات الدراسة وكيفية بنائيا ،وايجاد
صدقيا وثباتيا ،واتساقيا الداخمي ،وضبط المتغيرات ،كما يحتوؼ عمى كيفية تنفيذ الدراسة ،والمعالجة
اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات.

منيج الدراسة
اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي في تطبيق إجراءات الدراسة ،حيث تـ اختيار مجموعتيف إحداىما تجريبية

خضعت لبرنامج قائـ عمى نظرية تريز ،واألخرػ ضابطة درست بالطريقة المعتادة ،وذلؾ مف أجل التحقق مف
فاعمية البرنامج المعد القائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي

في وحدة الكسور العادية ودرسي مساحة المستطيل ومساحة المربع لمصف الخامس األساسي .والمخطط

التالي يوضح التصميـ التجريبي لمدراسة.

التطبيق القبمي

الختبار ميارات
التفكير اإلبداعي
واختبار ميارات
التواصل الرياضي

المجموعة

البرنامج القائـ

التجريبية

عمى نظرية تريز

المجموعة

التدريس بالطريقة

الضابطة

المعتادة

شكل رقـ ()4-1
التصميـ التجريبي لمدراسة
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التطبيق البعدي

الختبار ميارات
التفكير اإلبداعي
واختبار ميارات
التواصل الرياضي

مجتمع الدراسة
يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصف الخامس األساسي في المدارس االبتدائية التابعة لوكالة الغوث
بالمنطقة الوسطى لمعاـ الدراسي ( ،)2013-2014حيث يبمغ عدد الطمبة ( )3258طالباً وطالبة ،منيـ (

 )1701طالباً ،و( )1557طالبة في ( )32مدرسة ،منيا ( )9مدرسة ذكور ،و( )12مدرسة إناث ،ويدرس
جميع الطمبة مادة الرياضيات بواقع ( )6حصص دراسية أسبوعياً.

وقد تـ اختيار مدرسة ذكور البريج االبتدائية "ب" لتطبيق الدراسة بطريقة قصدية نظ اًر لتماثميا مع بقية مجتمع

الدراسة.

عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة مف ( )82طالباً مف طبلب الصف الخامس األساسي بمدرسة ذكور البريج االبتدائية (ج)

التابعة لوكالة الغوث بالمنطقة الوسطى لمعاـ الدراسي ( .)2013-2014وقد تـ اختيار العينة بطريقة

عشوائية .وتكونت عينة الدراسة مف فصميف مف فصوؿ المدرسة  ،والفصبلف ىما الخامس ( )6والخامس ()7
مقسميف إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع ( )41طالباً في كل فصل ،حيث تـ اختيار الصف الخامس

( )6ليمثل المجموعة الضابطة ،والخامس ( )7ليمثل المجموعة التجريبية.
جدوؿ رقـ ()4-1
عدد أفراد عينة الدراسة
العينة

العدد

المجموعة التجريبية

41

المجموعة الضابطة

41

المجموع
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متغيرات الدراسة
المتغير المستقل :يتمثل في البرنامج القائـ عمى نظرية تريز.
المتغيرات التابعة :تتمثل في
أوالً :بعض ميارات التفكير اإلبداعي (الطبلقة ،المرونة ،األصالة).
ثانياً :ميارات التواصل الرياضي التي أقرىا المجمس القومي لتعميـ الرياضيات .NCTM

أدوات ومواد الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي،

وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس .ولتحقيق ىذا اليدؼ قامت الباحثة بإعداد أدوات
ومواد الدراسة التالية:
 .1اختبار ميارات التفكير اإلبداعي.

 .2اختبار ميارات التواصل الرياضي.
 .3البرنامج القائـ عمى نظرية تريز.

أوالا :بناء اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد اختبار ميارات التفكير اإلبداعي:
 .1تحديد اليدؼ مف االختبار.

 .2تحديد قائمة ميارات التفكير اإلبداعي.
 .3صياغة أسئمة االختبار.

 .4التجربة االستطبلعية لبلختبار.
وفيما يمي عرض لكل خطوة مف ىذه الخطوات:

 .5تحديد اليدؼ مف االختبار

68

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدػ امتبلؾ طبلب الصف الخامس لميارات التفكير اإلبداعي في وحدة

الكسور العادية ودرسي مساحة المستطيل ومساحة المربع.

 .1تحديد قائمة ميارات التفكير اإلبداعي
في ضوء ما أشارت إليو الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت ميارات التفكير اإلبداعي ،ومف خبلؿ
الدراسة النظرية التي قامت بيا الباحثة في جوانب اإلبداع الرياضي (السابق تناوليا) ،وبعد اإلطبلع عمى
بعض االختبارات التي تقيس ميارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدػ طبلب المرحمة االبتدائية ،اعتمدت

الباحثة ثبلث ميارات في بناء االختبار ،والميارات ىي ميارة الطبلقة ،وميارة المرونة ،وميارة األصالة.

 .4صياغة فقرات االختبار

بناء عمى ما يمي:
 قامت الباحثة بإعداد أسئمة اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ً .1تحديد قائمة بميارات التفكير اإلبداعي ،والتي تمثل محاور بناء اختبار ميارات التفكير اإلبداعي.
 .2وضع سؤاؿ عمى األقل لكل درس ،باإلضافة إلى أف بعض األسئمة تغطي أكثر مف درس.

 .3تغطي األسئمة جميع الدروس المراد تطبيق البرنامج عمييا (دروس وحدة الكسور العادية ،مساحة
المستطيل ،مساحة المربع).

 .4وضع سؤاؿ عمى كل ميارة ،باإلضافة إلى أف بعض األسئمة تغطي أكثر مف ميارة.
الجدوؿ التالي يبيف عدد األسئمة المعدة لكل ميارة مف ميارات التفكير اإلبداعي.
جدوؿ رقـ ()4-2
تصنيف أسئمة اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
الميارة

أسئمة االختبار
1

الطبلقة
المرونة
األصالة

2

3

4

6

5

* *

* * *
* * *
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* * *
* *

10
5

*

5
5

 -مف خبلؿ اإلطار النظرؼ التي تـ عرضو واإلطبلع عمى بعض االختبارات التي تقيس إبداع الطبلب في

الرياضيات ،وجدت الباحثة أف ىناؾ مجموعة مف الشروط يجب وضعيا في االعتبار عند صياغة أسئمة

االختبار ،وىي:

 أف تكوف المواقف الرياضية التي يتضمنيا االختبار تسمح لمطالب بإصدار إجابات عديدة ومتنوعة
ومختمفة مف طالب آلخر.

 تضميف االختبار مشكبلت رياضية ذات مطموب محدد يمكف الوصوؿ إليو بأكثر مف طريقة.
 تضميف االختبار مواقف رياضية تسمح باكتشاؼ عبلقات رياضية جديدة ومتنوعة.
 أف تكوف أسئمة االختبار مف نوع لـ يمر بخبرة الطالب قدر اإلمكاف.

 أف تكوف لغة االختبار سيمة مع وضوح المعطيات والمطموب في كل سؤاؿ.
 أف يقيس كل سؤاؿ أحد أو بعض ميارات التفكير اإلبداعي.

 .3التجربة االستطبلعية لبلختبار
تـ تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية مف الطبلب تكونت مف ( )40طالباً مف طبلب الصف الخامس

األساسي بمدرسة ذكور البريج االبتدائية (أ) بمنطقة النصيرات والبريج التعميمية بالمحافظة الوسطى في

الفصل الثاني مف العاـ الدراسي ( ،)2013-2014وذلؾ بيدؼ:
أ .تحديد طريقة تصحيح االختبار

ب .تحديد زمف االختبار

ت .حساب ثبات االختبار
ث .حساب صدؽ االختبار

أ .تحديد طريقة تصحيح االختبار
نظ اًر ألف أسئمة اختبار ميارات التفكير اإلبداعي مف نوع المقاؿ ،فقد وجب أف يحدد قواعد لمحكـ يمتزـ بيا

أثناء التصحيح ،وفيما يمي الضوابط التي تـ بيا تقدير الدرجات في الحكـ عمى كل سؤاؿ مف أسئمة اختبار
ميارات التفكير اإلبداعي:
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 .5الطبلقة :تعطى الدرجة طبقاً لعدد االستجابات التي يكتبيا الطالب (لكل طالب عمى حدة) بالنسبة
لمسؤاؿ ،وذلؾ بواقع درجة لكل استجابة بعد حذؼ االستجابة المكررة والتي ليس ليا عبلقة بالمطموب.

 .1المرونة :تعطى الدرجة طبقاً لعدد مداخل الحل المختمفة مف االستجابات التي يعطييا الطالب (لكل
طالب عمى حدة) ،وذلؾ بواقع درجة لكل مدخل بعد حذؼ االستجابة المكررة.

 .4األصالة :وتقاس بالقدرة عمى ذكر إجابات غير شائعة في الجماعة التي ينتمي إلييا الطالب ،وعمى ىذا
تكوف درجة أصالة الطالب مرتفعة إذا كاف تكرارىا قميبلً ،أما إذا زاد تكرارىا فإف درجة أصالتيا تقل ،وقد

اتبعت الباحثة في تقديرىا لدرجة األصالة معيار خير هللا( )13: 1981لتقدير األصالة في التفكير
اإلبداعي ،وذلؾ كما في الجدوؿ التالي:
جدوؿ رقـ ()4-3

معيار خير هللا لتقدير األصالة في التفكير اإلبداعي
تكرار الفكرة
(النسبة)

درجة األصالة

90-% 80-% 70-% 60-% 50-% 40-% 30-% 20-% 10-% 1-9%

10

9

8

6

7

5

4

3

2

1

ب .تحديد زمف االختبار
في ضوء التجربة االستطبلعية وجدت الباحثة أف الزمف المناسب لتطبيق االختبار ىو ( )90دقيقة (حصتاف

دراسيتاف) ،وذلؾ بحساب متوسط الزمف الذؼ يستغرقو أوؿ خمسة طبلب وآخر خمسة طبلب في اإلجابة
بشرط أف يكونوا قد أنيوا حل جميع أسئمة االختبار.
زمف إجابة االختبار =

زمف إجابة أوؿ خمسة طبلب  +زمف إجابة آخر خمسة طبلب
10
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ت .حساب ثبات االختبار
يعتبر االختبار ثابتاً إذا كاف يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر تطبيقو عمى نفس المفحوصيف وتحت

نفس الشروط(عبلـ .)89: 2006 ،قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لبلختبار باستخداـ طريقة إعادة

االختبار كالتالي:

طريقة إعادة االختبار
تـ إعادة تطبيق االختبار مرة ثانية عمى نفس العينة االستطبلعية بعد مرور أسبوعيف مف التطبيق األوؿ ،ثـ

حساب معامل االرتباط بيف درجات الطبلب في التطبيق األوؿ ودرجاتيـ في التطبيق الثاني باستخداـ معامل

االرتباط التتابعي لبيرسوف (دياب )176 :2003 ،كما يمي:
ر=

ف(مجػ س ص) – (مجػ س × مجػ ص)
]ف مجػ س( - 1مج س)] [1ف مجػ ص( – 1مجػ ص)[1

فكاف معامل االرتباط = ،0.833ثـ حساب معامل الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف وبراوف ،وىي عمى

الصورة (عبلـ:)96 :2006 ،
ر أأ =

1ر

+5ر

حيث ر معامل االرتباط بيف درجات الطبلب في التطبيقيف.
وكاف معامل ثبات االختبار =  0.91وىذا يعني أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات.
والجدوؿ رقـ ( )4-4التالي يبيف معامبلت االرتباط والثبات لكل ميارة مف ميارات التفكير اإلبداعي عمى

حدة.
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جدوؿ رقـ ()4-4
معامل االرتباط ومعامل الثبات لكل ميارة مف ميارات اختبار التفكير اإلبداعي
الميارة

معامل االرتباط

معامل الثبات

الطبلقة

0.768

0.868

المرونة

0.853

0.920

األصالة

0.686

0.813

االختبار

0.833

0.909

يتضح مف الجدوؿ أف قيـ معامبلت ثبات ميارات التفكير اإلبداعي قد انحصرت بيف (،)0.92-0.813
وىذا يدؿ عمى أف جميع فقرات اختبار التفكير اإلبداعي عمى درجة عالية مف الثبات

(عبد الكريـ والكرعاوؼ.)191:2011 ،

ث .حساب صدؽ االختبار
يقصد بصدؽ االختبار مدػ صبلحيتو لقياس ما وضع لقياسو ،أؼ أف االختبار الصادؽ يقيس الوظيفة التي

يزعـ أنو يقيسيا ،وال يقيسيا شيئاً آخر بدالً منيا أو باإلضافة إلييا(ممحـ.)2006 :334 ،
ولمتأكد مف صدؽ االختبار اتبعت الباحثة اآلتي:

أوالا :صدؽ المحكميف (الصدؽ الظاىري)
ويقصد بو مدػ تمثيل بنود االختبار لمحتوػ السمة موضوع القياس ،ويتـ الحكـ عمى ذلؾ عف طريق

مجموعة مف المختصيف في المجاؿ(الحمداني وآخروف.)273: 2006 ،
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قامت الباحثة بعرض االختبار في صورتو األولية  -المكونة مف ( )10أسئمة – مع قائمة تضـ ميارات
التفكير اإلبداعي عمى لجنة مف المحكميف المتخصصيف وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدػ تغطية فقرات

االختبار لممحتوػ ،وتمثيميا لميارات التفكير اإلبداعي المراد قياسيا ،ومناسبتيا لمستوػ الطبلب ،كذلؾ عدد
فقرات االختبار ودقتيا المغوية والعممية وأؼ تعديبلت أخرػ الزمة مف وجية نظر المحكميف.

وقد اتفق المحكموف عمى مناسبة أسئمة االختبار لقياس ميارات التفكير اإلبداعي ،وعمى صبلحية االختبار

لمتطبيق عمى طبلب الصف الخامس االبتدائي.

ثانيا :صدؽ االتساؽ الداخمي
ويقصد بو االرتباط بيف درجات مفردات االختبار ،أؼ درجة قياس المفردات لمسمة نفسيا

(عبلـ.)111: 2006 ،

وقد تـ التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسوف بيف درجات كل فقرة

مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبار وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي ( .)SPSSوالجدوؿ ()4-5

يوضح ذلؾ.
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جدوؿ ()4-5
معامل االرتباط بيف درجة كل فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبار
الرقـ

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

0.609

دالة عند 0.01

2

0.505

دالة عند 0.01

3

0.846

دالة عند 0.01

4

0.785

دالة عند 0.01

5

0.801

دالة عند 0.01

6

0.717

دالة عند 0.01

7

0.483

دالة عند 0.01

8

0.420

دالة عند 0.01

9

0.463

دالة عند 0.01

10

0.715

دالة عند 0.01

يتضح مف الجدوؿ( )4-5أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند
مستوػ داللة ( ،)0.01وىذا يعني أف فقرات االختبار متسقة مع درجة االختبار ككل ،وأف االختبار يتمتع
باالتساؽ الداخمي.

 وقد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كل ميارة مف ميارات االختبار والدرجة الكميةلبلختبار كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
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جدوؿ رقـ ()4-6

معامل االرتباط بيف درجة كل ميارة مف ميارات االختبار والدرجة الكمية
الميارة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الطبلقة

0.739

دالة عند 0.01

المرونة

0.868

دالة عند 0.01

األصالة

0.993

دالة عند 0.01

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4-6أف جميع معامبلت االرتباط لمميارات الثبلثة مع الدرجة الكمية دالة إحصائياً
عند مستوػ داللة ( ،)0.01وىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.

ثاني ا :بناء اختبار ميارات التواصل الرياضي
اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد اختبار ميارات التواصل الرياضي:
 .1تحديد اليدؼ مف االختبار.
 .2تحديد قائمة ميارات التواصل الرياضي.
 .3صياغة أسئمة االختبار.

 .4الصورة األولية لبلختبار.

.5التجربة االستطبلعية لبلختبار.
وفيما يمي عرض لكل خطوة مف ىذه الخطوات:

 .5تحديد اليدؼ مف االختبار

ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدػ امتبلؾ طبلب الصف الخامس لميارات التواصل الرياضي في وحدة

الكسور العادية ودرسي مساحة المستطيل ومساحة المربع.
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 .1تحديد قائمة ميارات التواصل الرياضي
في ضوء ما أشارت إليو الدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت ميارات التواصل الرياضي ،ومف خبلؿ
الدراسة النظرية التي قامت بيا الباحثة في جوانب التواصل الرياضي (السابق تناوليا) ،وبعد اإلطبلع عمى
بعض االختبارات التي تقيس ميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب المرحمة االبتدائية ،اعتمدت الباحثة في

بناء االختبار عمى الميارات الرئيسية األربعة لمتواصل الرياضي التي أقرىا المجمس القومي لمعممي

الرياضيات ( )NCTM, 2000:60ومؤشرات تحقيق كل ميارة مف ىذه الميارات األربعة ،ويتضح ذلؾ في
الجدوؿ التالي:
جدوؿ رقـ ()4-7
قائمة ميارات التواصل الرياضي ومؤشراتيا
مؤشر تحقيق الميارة

الميارة

 يعبر عف الصياغات المتكافئة لنفس النصالرياضي.

 -يعبر عف األفكار الرياضية بصورة كتابية.

 .1تنظيـ

التفكير

الرياضي

وتمثيل

والعبلقات الرياضية بصور مختمفة.

المواقف  -يعبر عف التعميمات الرياضية التي يتـ اكتشافيا
مف خبلؿ االستقراء.
 -يترجـ النصوص الرياضية مف أحد أشكاؿ التعبير

الرياضي (كممات ،جداوؿ ،أشكاؿ ىندسية ،
تمثيبلت بيانية .)...

 -يوضح التعميمات الرياضية المستخدمة.

 -يذكر أسماء المصطمحات الرياضية المستخدمة.

 .2نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح إلى  -يفسر العبلقات الرياضية التي يتضمنيا النص
الرياضي.
اآلخريف.
 يمخص ما فيمو عف األفكار واإلجراءات والحموؿلآلخريف.
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 .3تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية  -يعمل اختياره إجابة (إجابات) لموقف رياضي.
 يعمل اختياره لتعميمات رياضية تناسب موقف أوالمقدمة مف اآلخريف.
فكرة رياضية.
 يعطي أفكا اًر صحيحة عمى عبلقات أو مفاىيـرياضية.

 .4استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف  -يستخدـ لغتو الخاصة لتقريب المفاىيـ الرياضية
إلى اآلخريف.
األفكار الرياضية بوضوح.
 يستخدـ األدوات التكنولوجية (اآللة الحاسبة،الكمبيوتر).

 يصف العبلقات واألفكار الرياضية المتضمنة فيالمشكبلت المفظية لآلخريف.

 -يق أر النصوص الرياضية بطريقة فاىمة.

 .4صياغة فقرات االختبار
بناء عمى ما يمي:
قامت الباحثة بإعداد أسئمة اختبار ميارات التفكير الرياضي ً

-

تحديد الميارات الرئيسية لمتواصل الرياضي والتي تمثل محاور بناء التواصل الرياضي.

 -تحديد مؤشرات تحقيق ىذه الميارات في صورتيا السموكية.

 ترجمة كل مؤشر مف مؤشرات تحقيق ىذه الميارات إلى سؤاؿ بمغة الرياضيات. وضع سؤاؿ عمى األقل عمى كل درس.والجدوؿ التالي يوضح عدد األسئمة والوزف النسبي لكل ميارة في اختبار ميارات التواصل الرياضي.
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جدوؿ رقـ ()4-8
جدوؿ مواصفات اختبار ميارات التواصل الرياضي
عدد األسئمة

الميارة

التي تقيسيا

الوزف النسبي

 .1تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعبلقات بصور مختمفة.

5

31.25%

 .2نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف.

4

25%

 .3تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف قبل اآلخريف.

3

18.75%

 .4استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف األفكار الرياضية بوضوح.

4

25%

 .3التجربة االستطبلعية لبلختبار
تـ تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية مف الطبلب تكونت مف ( )40طالباً مف طبلب الصف الخامس
األساسي بمدرسة ذكور البريج االبتدائية (أ) بمنطقة النصيرات والبريج التعميمية بالمحافظة الوسطى في

الفصل الثاني مف العاـ الدراسي ( ،)2013-2014وذلؾ بيدؼ:
أ .تحديد طريقة تصحيح االختبار

ب .تحديد زمف االختبار

ت .حساب ثبات االختبار

ث .حساب صدؽ االختبار
ج .حساب معامبلت صعوبة االختبار.
ح .حساب معامبلت تمييز االختبار.

أ .تحديد طريقة تصحيح االختبار
يتكوف اختبار التواصل الرياضي مف نمطيف مف أنماط األسئمة ىما:
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 اختيار مف متعدد يقيس قدرة الطالب عمى التواصل الرياضي مع المادة. مواقف تقيس قدرة الطالب عمى التواصل الرياضي مع اآلخريف.لذلؾ تـ تصحيح االختبار في ضوء الخطوات التالية:
 أسئمة االختيار مف متعدد :وضع درجة واحدة إذا كانت اإلجابة صحيحة ،وصفر إذا كانت اإلجابةخاطئة.

 أسئمة المواقف :وضع درجة لكل خطوة في األسئمة التي تتضمف خطوات في اإلجابة عمييا ،ووضع درجةكمية في األسئمة التي ال تتضمف خطوات ،وتكوف إجابة التمميذ فييا مقالية.

ب .تحديد زمف االختبار
في ضوء التجربة االستطبلعية وجدت الباحثة أف الزمف المناسب لتطبيق االختبار ىو ( )65دقيقة (حصة

ونصف تقريباً) ،وذلؾ بحساب متوسط الزمف الذؼ يستغرقو أوؿ خمسة طبلب وآخر خمسة طبلب في اإلجابة
بشرط أف يكونوا قد أنيوا حل جميع أسئمة االختبار.

زمف إجابة االختبار =

زمف إجابة أوؿ خمسة طبلب  +زمف إجابة آخر خمسة طبلب
10

ت .حساب ثبات االختبار
يعتبر االختبار ثابتاً إذا كاف يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر تطبيقو عمى نفس المفحوصيف وتحت
نفس الشروط (عبلـ .)89: 2006 ،قامت الباحثة بحساب معامل الثبات لبلختبار باستخداـ طريقة إعادة

االختبار كالتالي:
طريقة إعادة االختبار
تـ إعادة تطبيق االختبار مرة ثانية عمى نفس العينة االستطبلعية بعد مرور أسبوعيف مف التطبيق األوؿ ،ثـ

حساب معامل االرتباط بيف درجات الطبلب في التطبيق األوؿ ودرجاتيـ في التطبيق الثاني باستخداـ معامل

االرتباط التتابعي لبيرسوف (دياب )176 :2003 ،كما يمي:
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ر=

ف(مجػ س ص) – (مجػ س × مجػ ص)
]ف مجػ س( - 1مج س)] [1ف مجػ ص( – 1مجػ ص)[1

فكاف معامل االرتباط = ،0.97ثـ حساب معامل الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف وبراوف ،وىي عمى الصورة
(عبلـ:)96 :2006 ،
ر أأ =

1ر

+5ر

حيث ر معامل االرتباط بيف درجات الطبلب في التطبيقيف.
وكاف معامل ثبات االختبار =  0.98وىذا يعني أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات.
والجدوؿ رقـ ( )4-9التالي يبيف معامبلت االرتباط والثبات لكل ميارة مف ميارات التواصل الرياضي عمى

حدة.

جدوؿ رقـ ()4-9
معامل االرتباط ومعامل الثبات لكل ميارة مف ميارات اختبار التواصل الرياضي
معامل

الميارة

االرتباط

معامل الثبات

تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعبلقات بصور مختمفة.

0.86

0.93

نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف.

0.91

0.95

تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف قبل اآلخريف.

0.87

0.93

استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف األفكار الرياضية بوضوح.

0.81

0.89
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يتضح مف الجدوؿ ( )4-9أف قيـ معامبلت ثبات ميارات التواصل الرياضي قد انحصرت بيف (-0.89

 ،)0.95وىذا يدؿ عمى أف جميع فقرات اختبار ميارات التواصل الرياضي عمى درجة عالية مف الثبات
(عبد الكريـ والكرعاني.)191:2011 ،

ث .حساب صدؽ االختبار
يقصد بصدؽ االختبار مدػ صبلحيتو لقياس ما وضع لقياسو ،أؼ أف االختبار الصادؽ يقيس الوظيفة التي

يزعـ أنو يقيسيا ،وال يقيسيا شيئاً آخر بدالً منيا أو باإلضافة إلييا(ممحـ.)2005 :334 ،
ولمتأكد مف صدؽ االختبار اتبعت الباحثة اآلتي:

أوالا :صدؽ المحكميف (الصدؽ الظاىري)
ويقصد بو مدػ تمثيل بنود االختبار لمحتوػ السمة موضوع القياس ،ويتـ الحكـ عمى ذلؾ عف طريق

مجموعة مف المختصيف في المجاؿ(الحمداني وآخروف.)273: 2006 ،

لذا قامت الباحثة بعرض االختبار في صورتو األولية – والذؼ تكوف مف (ستة عشر) سؤاالً – مع قائمة مف
ميارات التواصل الرياضي ومؤشرات تحقيقيا عمى لجنة مف المحكميف المتخصصيف وذلؾ الستطبلع آرائيـ

حوؿ مدػ تغطية فقرات االختبار لممحتوػ ،وتمثيميا لميارات التواصل الرياضي المراد قياسيا ،ومناسبتيا

لمستوػ الطبلب ،كذلؾ عدد فقرات االختبار ودقتيا المغوية والعممية وأؼ تعديبلت أخرػ الزمة مف وجية نظر
المحكميف.

وقد اتفق المحكموف عمى مناسبة أسئمة االختبار لقياس ميارات التواصل الرياضي ،وعمى صبلحية االختبار

لمتطبيق عمى طبلب الصف الخامس االبتدائي.

ثاني ا :صدؽ االتساؽ الداخمي
ويقصد بو االرتباط بيف درجات مفردات االختبار ،أؼ درجة قياس المفردات لمسمة نفسيا
(عبلـ.)111: 2006 ،
وقد تـ التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسوف بيف درجات كل فقرة
مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبار وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي (.)SPSS

والجدوؿ ( )4-10يوضح ذلؾ.
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جدوؿ ()4-10
معامل االرتباط بيف درجة كل فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبار
الرقـ

معامل االرتباط

مستوى الداللة

الرقـ

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1

0.733

دالة عند 0.01

9

0.783

دالة عند 0.01

2

0.600

دالة عند 0.01

10

0.852

دالة عند 0.01

3

0.786

دالة عند 0.01

11

0.773

دالة عند 0.01

4

0.737

دالة عند 0.01

12

0.855

دالة عند 0.01

5

0.659

دالة عند 0.01

13

0.793

دالة عند 0.01

6

0.853

دالة عند 0.01

14

0.672

دالة عند 0.01

7

0.870

دالة عند 0.01

15

0.521

دالة عند 0.01

8

0.855

دالة عند 0.01

16

0.690

دالة عند 0.01

يتضح مف قراءة الجدوؿ أف جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لبلختبار ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند
مستوػ داللة ( ،)0.01وىذا يعني أف فقرات االختبار متسقة مع درجة االختبار ككل ،وأف االختبار يتمتع
باالتساؽ الداخمي.

 وقد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كل ميارة مف ميارات االختبار والدرجة الكميةلبلختبار كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
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جدوؿ رقـ ()4-11

معامل االرتباط بيف درجة كل ميارة مف ميارات االختبار والدرجة الكمية
الميارة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعبلقات بصور مختمفة.

0.915

دالة عند 0.01

نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف.

0.966

دالة عند 0.01

تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف قبل اآلخريف.

0.937

دالة عند 0.01

استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف األفكار الرياضية
بوضوح.

0.900

دالة عند 0.01

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )4-11أف جميع معامبلت االرتباط لمميارات األربعة مع الدرجة الكمية دالة

إحصائياً عند مستوػ داللة ( ،)0.01وىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي.

ج .حساب معامبلت صعوبة أسئمة االختبار
إف معرفة مقدار معامل الصعوبة يساعد في التعرؼ عمى مدػ صعوبة وسيولة أسئمة االختبار ،وبما أف

اختبار ميارات التواصل الرياضي اختبار مقالي ،لذا فإف حساب معامل الصعوبة لكل سؤاؿ يتـ مف خبلؿ
حساب معامل سيولة السؤاؿ ومف ثـ معامل الصعوبة لو كما يمي (قطيط:)2012 ،
معامل السيولة =

مجموع درجات المتعمميف في السؤاؿ
درجة الفقرة × عدد المتعمميف

معامل الصعوبة =  – 1معامل السيولة
وبتطبيق المعادالت السابقة تـ حساب معامل الصعوبة لكل سؤاؿ مف أسئمة االختبار.
والجدوؿ ( )4-12يوضح ذلؾ.
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جدوؿ ()4-12
معامل الصعوبة لكل سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميارات التواصل الرياضي
الرقـ

معامل الصعوبة

الرقـ

معامل الصعوبة

1

0.375

9

0.585

2

0.287

10

0.600

3

0.533

11

0.575

4

0.575

12

0.500

5

0.525

13

0.725

6

0.537

14

0.475

7

0.608

15

0.537

8

0.600

16

0.558

يتضح مف الجدوؿ ( )4-12أف معامبلت الصعوبة تراوحت بيف ( )0.287-0.725بمتوسط كمي بمغ

( ،)0.537وعميو فإف جميع األسئمة مقبولة مف حيث الصعوبة حسبما يبيف المنيزؿ ( )146:2009أف نسبة
مستوػ الصعوبة يجب أف تتراوح بيف (.)0.25-0.85

ح .حساب معامبلت التمييز ألسئمة االختبار
يشير معامل التمييز إلى قدرة السؤاؿ عمى التمييز بيف المتعمميف ذوؼ القدرة العالية وذوؼ القدرة المنخفضة،
ويتـ حساب معامبلت التمييز لبلختبار مف خبلؿ الخطوات التالية (قطيط:)2012 ،

أوالً :ترتيب درجات الطبلب في االختبار ترتيباً تنازلياً.
ثانياً :تحديد الفئة العميا والدنيا مف الدرجات بحيث تمثل كل فئة ( )%27مف عدد الطبلب،
أؼ (.11 = )40 × %27
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ثالثاً :تطبيق المعادلة التالية:
معامل التمييز =

مجموع درجات الفئة العميا – مجموع درجات الفئة الدنيا
درجة الفقرة × عدد إحدػ المجموعتيف

ومف خبلؿ تطبيق المعادلة السابقة تـ حساب معامل التمييز لكل سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميارات التواصل
الرياضي ،والجدوؿ ( )4-13يوضح ذلؾ.
جدوؿ ()4-13
معامل التمييز لكل سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميارات التواصل الرياضي
الرقـ

معامل التمييز

الرقـ

معامل التمييز

1

0.909

9

0.772

2

0.454

10

0.818

3

0.939

11

0.772

4

0.636

12

0.878

5

0.818

13

0.727

6

0.818

14

0.545

7

0.878

15

0.500

8

0.818

16

0.757

يتضح مف الجدوؿ ( )4-13أف معامبلت التمييز ألسئمة االختبار قد تراوحت بيف ()0.454-0.939

بناء عمى المعيار الذؼ وضعو المختصوف في
بمتوسط بمغ ( ،)0.752وعميو تـ قبوؿ جميع أسئمة االختبار ً
القياس والتقويـ ،حيث يشير المنيزؿ( )142: 2009إلى أف التمييز يكوف مقبوؿ إذا كاف أعمى مف .0.3
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ثالثا :بناء البرنامج القائـ عمى نظرية تريز
المنطمقات الفكرية لمبرنامج
 الحداثة النسبية لنظرية تريز باعتبارىا عرفت في السنوات األخيرة فقط في أمريكا وأوروبا وغيرىا مف دوؿ
العالـ ،بعد خروجيا مف روسيا في العقد األخير مف القرف الماضي.

 تأكيد الدراسات التي أجريت حوؿ ىذه النظرية عمى أىميتيا وجدواىا في مختمف المجاالت بما فييا
الجانب التعميمي.

 أىمية تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدػ الطبلب في الرياضيات.
 أىمية تنمية ميارات التواصل الرياضي لدػ الطبلب.

 الضعف العاـ لدػ الطبلب في امتبلؾ ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي في مختمف
المستويات الدراسية.

مبادئ تصميـ البرنامج
 االستناد إلى نظرية تريز ومنيجيتيا في حل المشكبلت بطرؽ إبداعية.
 مراعاة مبدأ التنظيـ السيكولوجي والمنطقي في التتابع في البرنامج.

 التنويع في األنشطة واالستراتيجيات المتبعة في تدريس محتوػ البرنامج.
 مراعاة خصائص طبلب الصف الخامس االبتدائي.

 المتعمـ ىو محور العممية التعميمية ،لذلؾ البد مف التركيز عمى أدواره واشراكو في مختمف أنشطة
وفعاليات البرنامج.

خطوات بناء البرنامج
قامت الباحثة في ىذه الدراسة ببناء برنامج مستندة إلى نظرية تريز مف أجل تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

وميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس االبتدائي ،ومف أجل ىذه الغاية قامت الباحثة

باإلطبلع عمى األدب التربوؼ والدراسات السابقة التي تناولت بناء برامج تعميمية ،فوجدت أف نماذج تصميـ

البرامج التعميمية متعددة" ،ورغـ ىذا التعدد إال أنيا جميعاً تتفق عمى بعض الخطوات ،وانما يكوف االختبلؼ
في ترتيب أجزاء البرنامج ،وأياً كاف ترتيب ىذه األجزاء فإنو مف الضرورؼ أف يتـ في فترة اإلعداد والتخطيط
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تحميل دقيق ومدروس لجميع أجزاء البرنامج ،ومراجعة ىذه األجزاء في كل مرحمة مف مراحل التنفيذ والتقويـ

إلدخاؿ التعديبلت البلزمة ،واالستفادة مما تقدمو التجربة الفعمية مف مؤشرات لمتغير والتطوير"
(حسف.)34:2005 ،
وقد اختارت الباحثة تصميـ البرنامج في ضوء نموذج جيرولد كمب ،حيث يمتاز ىذا النموذج بالشموؿ في
عرض األفكار والخطوات واألساليب وتناوؿ الميارات البلزمة لتطبيقيا ،باإلضافة إلى أنو يمتاز بالوضوح

والسيولة في التطبيق(الرواضية وآخروف.)172 :2012،

وفيما يمي عرض لخطوات نموذج كيمب (صياـ:)57:2013 ،
 .1الخطوة األولى :تتمثل في التعرؼ عمى الغايات التعميمية واألىداؼ العامة لكل موضوع مف الموضوعات.
 .2الخطوة الثانية :تعنى بتحديد خصائص المتعمـ وأنماط التعمـ المبلئمة.

 .3الخطوة الثالثة :تختص بتحديد وصياغة األىداؼ التعميمية صياغة سموكية إجرائية تشير إلى سموؾ التعمـ
المتوقع أف يؤديو المتعمـ.

 .4الخطوة الرابعة :يحدد المحتوػ والوحدات التعميمية البلزمة لتحقيق ىذه األىداؼ.

 .5الخطوة الخامسة :والتي تتعمق بإعداد أدوات القياس القبمية التي تحدد الخبرات والميارات السابقة لدػ
المتعمـ في موضوع التعمـ.

 .6الخطوة السادسة :فيتـ فييا اختيار وتصميـ نشاطات التعميـ والتعمـ والوسائل التعميمية البلزمة.
 .7الخطوة السابعة :والتي تشمل تحديد الخدمات التعميمية المساندة وطبيعتيا.

 .8الخطوة الثامنة :والتي تتمثل في تحديد أساليب تقويـ تعمـ الطبلب وباقي عناصر الموقف التعميمي.
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شكل ( :)4-2نموذج جيرولد كمب لتصميـ البرامج التعميمية
ويتضح مف الشكل أف نموذج كمب يقترح أف يكوف تطوير التعميـ دائرياً متواصبلً مع التنقيح المستمر
لؤلنشطة ،وأف المعمـ يمكف أف يبدأ مف أؼ مكاف يريده ثـ يكمل باقي الخطوات.

وفي ضوء خطوات نموذج كمب وضعت الباحثة خطوات بناء برنامج الدراسة ،والتي تتمثل في الخطوات

التالية:

 تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج.

 تحديد األىداؼ الخاصة لمبرنامج.
 تحديد المبادغ اإلبداعية المستخدمة في البرنامج.
 اختيار محتوػ البرنامج.

 تحديد استراتيجيات وأساليب التدريس المتبعة في البرنامج.
 تحديد األنشطة والوسائل التعميمية المستخدمة في البرنامج.
 تحديد الحد الزماني والمكاني لفعاليات البرنامج.
 تحديد أساليب التقويـ المتبعة في البرنامج.
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والرسـ التوضيحي التالي يبيف الخطوات التي اتبعتيا الباحثة في بناء البرنامج القائـ عمى نظرية تريز.

شكل ( :)4-3خطوات بناء البرنامج القائـ عمى نظرية تريز
وفيما يمي شرح ليذه الخطوات:

أوالا :تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج
ييدؼ البرنامج إلى:
 .1تنمية التفكير اإلبداعي ومياراتو (الطبلقة ،المرونة ،األصالة) لدػ طبلب الصف الخامس االبتدائي.
 .2تنمية التواصل الرياضي ومياراتو (تنظيـ التفكير الرياضي ،نقل العبارات الرياضية ،تحميل وتقويـ الحموؿ
الرياضية ،استخداـ المغة الرياضية) لدػ طبلب الصف الخامس االبتدائي.

 .3تنمية اىتمامات الطبلب بالرياضيات وأىميتيا في الحياة.

ثاني ا :تحديد األىداؼ الخاصة لمبرنامج
بعد االنتياء مف تطبيق البرنامج عمى طبلب الصف الخامس يتوقع أف يتمكف الطبلب الذيف تعرضوا لؤلنشطة

والتدريبات التي يتضمنيا البرنامج مف تحقيق األىداؼ التالية:

90

 .1يوظف بعض مبادغ نظرية تريز في حل المشكبلت الرياضية.
 .2يعيد الطبلب صياغة المشكبلت الرياضية بمغتيـ الخاصة.

 .3يعطي أكبر عدد مف الحموؿ لممشكمة الرياضية في فترة زمنية محددة.
 .4يحل المشكمة الرياضية الرياضية بأكثر مف طريقة.

 .5يتناقش ويتبادؿ األفكار مع زمبلئو في الوصوؿ إلى حل المشكمة.
 .6يمثل المواقف والعبلقات الرياضية بصور مختمفة.

 .7ينقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف.
 .8يعمل مع زمبلئو الطمبة في العمل الفريقي التعاوني.

ثالث ا :تحديد المبادئ اإلبداعية المستخدمة في البرنامج:
استخدمت الباحثة في ىذا البرنامج مبادغ نظرية تريز كمحور رئيسي لممواقف التدريبية التي تيدؼ إلى تنمية

التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي .وقد اقتصر البرنامج عمى سبعة مبادغ فقط مف األربعيف مبدأ لمنظرية،

وذلؾ بسبب:

 صعوبة تطبيق المبادغ األربعيف مف قبل باحث واحد ،ألنيا تحتاج إلى فترة زمنية طويمة.

 بعض المبادغ ال تناسب أفراد العينة لكونيا تطبق في مجاالت تكنولوجية وادارية غير تربوية.
 المبادغ التي تـ اختيارىا ىي األكثر مبلئمة لمحتوػ منياج الرياضيات لمصف الخامس.
وفيما يمي عرض ليذه المبادغ السبعة:
 .5مبدأ التقسيـ والتجزئة )(Segmentation

يشير ىذا المبدأ إلى إمكانية حل المشكمة مف خبلؿ تقسيميا إلى أجزاء ،بحيث يكوف كل جزء مستقبلً عف

اآلخر ،أو جعل ىذه المشكمة قابمة لمتقسيـ ومف ثـ التجميع ،أما إذا كانت المشكمة قابمة لمتقسيـ أصبلً فيمكف

حل المشكمة عف طريق زيادة درجة التقسيـ والتجزئة.
 .1مبدأ العمل القبمي )(Preliminary Action

يتضمف ىذا المبدأ القياـ ببعض اإلجراءات القبمية بشكل مسبق مف أجل استخداميا في حل المشكبلت ،وذلؾ
لتجنب ىدر الوقت الذؼ يمكف أف يحدث بسبب عدـ وجود ىذه اإلجراءات في الوقت المناسب.
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 .4مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality
يتضمف ىذا المبدأ تعميـ الخطوات والعمميات واإلجراءات التي تـ استخداميا في حل المشكمة ،مف أجل

استخداميا في مشكبلت ومواقف أخرػ.

 .3مبدأ القمب  /العكس )(Inversion
عادة في حل المشكمة ،أؼ قمب العمميات
يشير ىذه المبدأ إلى استخداـ إجراءات معاكسة لتمؾ المستخدمة
ً
رأساً عمى عقب.
 .1مبدأ الوسيط  /الوساطة )(Intermediary
يتضمف ىذا المبدأ استخداـ عممية وسيطة لحل المشكمة ،أو دمج بعض العمميات واإلجراءات بشكل مؤقت مع

أخرػ مف أجل حل المشكمة.

 .6مبدأ استمرار العمل المفيد )(Continuity of Useful Action
يتضمف ىذا المبدأ القياـ بمجموعة مف اإلجراءات والعمميات بشكل متواصل دوف توقف حتى نتوصل إلى حل

المشكمة.أؼ استمر بالعمل المفيد دوف توقف.

 .7مبدأ الدمج  /الربط )(Merging/Combining
يشير إلى إمكانية حل المشكبلت عف طريق الربط المكاني أو الزماني بيف األشياء أو األنظمة التي تقوـ
بعمميات متشابية أو متجاورة ،ويعبر ىذا المبدأ عف ربط األشياء أو المكونات المتماثمة التي تؤدؼ وظائف

وعمميات متقاربة بحيث تكوف متجاورة مف حيث الزماف والمكاف.

رابعا :اختيار محتوى البرنامج
بعد مراجعة األدب النظرؼ والدراسات السابقة التي تناولت نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت ،وبعد تحديد كل

مف األىداؼ العامة والخاصة لمبرنامج ،وتحديد مبادغ نظرية تريز ،تـ اختيار محتوػ البرنامج والذؼ يتمثل
في وحدة الكسور العادية ودرسي مساحة المستطيل ومساحة المربع مف منياج الصف الخامس في الرياضيات

لمفصل الدراسي الثاني ،وقد تـ تنظيـ محتوػ البرنامج بطريقة سيكولوجية ،حيث تـ عرض الخبرات والميارات
بطريقة متسمسمة متدرجة ومرتبطة بالخبرات السابقة لمطبلب ،وتتبلئـ مع ميوليـ واىتماماتيـ وتراعي استم اررية

وتكامل الخبرات التعميمية.
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خامسا :تحديد استراتيجيات وأساليب التدريس المتبعة في البرنامج:
استخدمت الباحثة في تنفيذ ىذا البرنامج عدة استراتيجيات مف بينيا:
 التعمـ التعاوني :حيث تـ تقسيـ الطبلب في الحصة إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف ،عادييف،
صعوبات تعمـ) مف أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف

( )6-5طبلب.

 العصف الذىني :عممت الباحثة عمى تحفيز الطبلب عمى توليد أكبر عدد مف األفكار والحموؿ.

 المناقشة والحوار :حيث يقوـ الطبلب بتبادؿ األفكار واآلراء ونقميا وتوضيحيا لبعضيـ البعض في جو
يسوده االحتراـ والتعاوف.

سادسا  :تحديد األنشطة والوسائل المصاحبة لمبرنامج:
تمثل األنشطة والوسائل التعميمية المصاحبة لمبرنامج أحد العناصر الميمة في بناء البرنامج التعميمي ؛ ألنيا
تسيـ بشكل مباشر في تحقيق األىداؼ المرجوة مف البرنامج.
وقد راعت الباحثة عند تحديد األنشطة والوسائل التعميمية المصاحبة لمبرنامج الشروط التالية :
 .1أف تكوف األنشطة والوسائل التعميمية مناسبة لمحتوػ البرنامج وأىدافو.
 .2أف تتناسب مع مستوػ الطبلب وتعد بشكل يثير دافعيتيـ ويحثيـ عمى إنجاز المياـ المطموبة.
 .3أف تعمل عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
 .4أف تعمل عمى تنمية ميارات والتواصل الرياضي.
 .5أف تكوف متنوعة بحيث تتيح لمطبلب فرصة االختيار مف بينيا بما يتناسب مع اىتمامات وقدرات كل
طالب.

 .6أف تكوف ممكنة التحقيق في ضوء اإلمكانات المتاحة.
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وقد تضمف البرنامج المواد والوسائل التالية:
 .5جياز حاسوب محموؿ وجياز عرض LCD Projector
استعانت الباحثة بيذه األجيزة خبلؿ المقاءات التدريبية مف أجل عرض محتوػ البرنامج اختصا اًر لموقت
والجيد ،وقد استخدمت الباحثة برنامج البوربوينت لعرض بعض الدروس المستيدفة.

 .1النماذج التعميمية
استخدمت الباحثة بعض النماذج في تحقيق أىداؼ بعض الدروس مثل نماذج الكسور.
 .4دليل المعمـ :ويحتوؼ الدليل عمى محتوػ البرنامج الذؼ قامت الباحثة بتصميمو ،وقد تضمف محتوػ كل
درس مف الدروس العناصر التالية:
 عنواف الدرس.
 األىداؼ التعميمية.
 الوسائل المستخدمة.
 مبادغ تريز المستخدمة في عممية التدريس.
 خطة الدرس واجراءاتو.
 .3بطاقات عمل الطالب :وىي عبارة عف أوراؽ عمل ،لكل درس ورقة عمل أو أكثر ،وتحتوػ كل بطاقة
عمى مشكبلت رياضية غير روتينية ،يتـ حميا باستخداـ أحد مبادغ نظرية تريز.

سابعا :تحديد الحد الزماني والمكاني لفعاليات البرنامج:
استيدؼ البرنامج طبلب الصف الخامس في مدرسة ذكور البريج االبتدائية "ب" مف الفصل الدراسي الثاني

لمعاـ 2013-2014ـ ،وذلؾ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،وميارات التواصل الرياضي ،وقد تـ تنفيذ
البرنامج في زمف كمي أقصاه ستة أسابيع بمعدؿ خمس حصص في األسبوع ومدة الحصة  45دقيقة.
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ثامنا :تحديد أساليب التقويـ المتبعة في البرنامج:
تيدؼ عممية التقويـ إلى الوقوؼ عمى مدػ تحقق أىداؼ البرنامج ككل ،وقد استخدمت الباحثة أساليب التقويـ

التالية:

أ .التقويـ القبمي :تيدؼ الباحثة مف خبللو إلى الوقوؼ عمى مدػ تمكف الطبلب مف الميارات التي يسعى
البرنامج إلى تنميتيا ،وقد تـ إجراؤه في بداية البرنامج وقبل شرح أؼ جزء مف المادة ،وذلؾ مف خبلؿ

تنفيذ اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،واختبار ميارات التواصل الرياضي.
ب .التقويـ التكويني (البنائي) :وقد تـ ىذا التقويـ أثناء تنفيذ البرنامج ،حيث تمثل في مجموعة األنشطة
المصاحبة لمميارات المراد تنميتيا ،وكذلؾ التغذية الراجعة ألؼ طالب لديو ضعف في أؼ ميارة.

ت .التقويـ البعدي :الذؼ تـ تنفيذه في نياية البرنامج ،وذلؾ مف خبلؿ إعادة تنفيذ كل مف اختبار ميارات

التفكير اإلبداعي ،واختبار ميارات التواصل الرياضي ،وذلؾ لمعرفة االختبلؼ بيف التطبيقيف القبمي
والبعدؼ ورصد أثر تطبيق البرنامج عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي.

ضبط البرنامج:
بعد أف تـ إعداد البرنامج ،تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في ىذا المجاؿ مف أجل التحقق
مف صبلحيتو لمتطبيق ،وقد زود كل محكـ بنسخة مف البرنامج المعد وطمب منيـ إبداء الرأؼ في النقاط

اآلتية:

أ .الصحة العممية والمغوية لمضموف البرنامج.
ب .شمولية المفاىيـ التي يتضمنيا.
ت .ارتباط األىداؼ بالمحتوػ واإلجراءات المقترحة لمتنفيذ.
بعد رصد آراء المحكميف اليامة عمى البرنامج ،قامت الباحثة بإجراء التعديبلت المطموبة ،وبذلؾ أصبح

البرنامج يتمتع بالصدؽ.
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ضبط متغيرات الدراسة
قامت الباحثة بالتحقق مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في المتغيرات اآلتية:

أوالا :التحصيل العاـ في مادة الرياضيات
تـ الحصوؿ عمى درجات الطبلب النيائية لمفصل األوؿ ،وذلؾ لمتحقق مف تكافؤ المجموعتيف في التحصيل

الرياضي ،حيث قامت الباحثة باستخداـ اختبار (ت) لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الفصل
األوؿ لمجموعتي الدراسة ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

جدوؿ رقـ ()4-14
نتائج استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف لمكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الطبلب في
المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى اختبار التحصيل الرياضي لمفصل األوؿ
االنحراؼ قيمة (ت) قيمة الداللة

المجموعة

العدد

المتوسط

التجريبية

41

25.91

7.74

الضابطة

41

24.89

7.79

0.613

0.542

مستوى الداللة
غير دالة
إحصائياً

قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة  0.05ودرجة حرية  80تساوي 2
يتضح مف الجدوؿ السابق أف قيمة "ت" المحسوبة أقل مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوػ داللة ( )0.05في

اختبار التحصيل الرياضي لمفصل األوؿ ،وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي
درجات طبلب المجموعتيف التجريبية والضابطة في ىذا االختبار ،مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف في

التحصيل الرياضي.
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ثانيا :اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
تـ تطبيق اختبار ميارات التفكير اإلبداعي قبمياً عمى عينة الدراسة ككل (المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة) ،وقد وجدت الباحثة أف درجات الطبلب في ىذا االختبار تتبع التوزيع غير الطبيعي ،لذا قامت
باستخداـ اختبار ماف وتني لمتحقق مف تكافؤ المجموعتيف ،والجدوؿ رقـ ( )4-15يوضح نتائج االختبار.
جدوؿ رقـ ()4-15
المتوسطات الحسابية ونتائج استخداـ اختبار ماف وتني لعينتيف مستقمتيف لمكشف عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات درجات الطبلب في المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى التطبيق القبمي الختبار ميارات
التفكير اإلبداعي

المجموعة

العدد

المتوسط

متوسط

التجريبية

41

2.853

41.7

الضابطة

41

1.682

41.3

الرتب

قيمة
()U

832.5

قيمة
()Z

0.089

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائياً

يتضح مف الجدوؿ السابق أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف
التجريبية والضابطة في ىذا االختبار ،مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي.

ثالثا :اختبار ميارات التواصل الرياضي
وبالمثل تـ تطبيق اختبار ميارات التواصل الرياضي قبمياً عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وذلؾ لمتحقق
مف تكافؤ المجموعتيف ،وقد وجدت الباحثة أف درجات الطبلب في ىذا االختبار تتبع التوزيع غير الطبيعي،

لذا قامت باستخداـ اختبار ماف وتني لمكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف في
التطبيق القبمي الختبار ميارات التواصل الرياضي ،والجدوؿ رقـ ( )4-16يوضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ()4-16
المتوسطات الحسابية ونتائج استخداـ اختبار ماف وتني لعينتيف مستقمتيف لمكشف عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات درجات الطبلب في المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى التطبيق القبمي الختبار ميارات
التواصل الرياضي

المجموعة

العدد

المتوسط

متوسط

التجريبية

41

0.73

41.32

الضابطة

41

0.83

41.68

الرتب

قيمة
()U

833

قيمة
()Z

0.089

مستوى الداللة

غير دالة
إحصائياً

يتضح مف الجدوؿ السابق أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف
التجريبية والضابطة في ىذا االختبار ،مما يشير إلى تكافؤ المجموعتيف في اختبار ميارات التواصل

الرياضي.

وبذلؾ تطمئف الباحثة إلى أف ىناؾ مؤشرات قوية تدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف في التحصيل العاـ في

الرياضيات ،و ميارات التفكير اإلبداعي ،وميارات التواصل الرياضي ،وبذلؾ تستطيع الباحثة أف تطبق

االختبارات عمى عينة البحث دوف تأثير متغيرات أخرػ.

خطوات الدراسة:
 .1اإلطبلع عمى األدب التربوؼ والبحوث والدراسات ذات العبلقة بموضوع البحث.

 .2اختيار المحتوػ الدراسي مف كتاب الرياضيات لمصف الخامس المراد تدريسو باستخداـ برنامج تريز.
 .3إعداد قائمة بميارات التفكير اإلبداعي ،وقائمة بميارات التواصل الرياضي.

 .4إعداد اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،واختبار ميارات التواصل الرياضي.

 .5بناء البرنامج المقترح لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي ،وقد تـ بناء ىذا
البرنامج في ضوء مبادغ نظرية تريز.

 .6عرض أدوات ومواد الدراسة المتمثمة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،واختبار ميارات التواصل
الرياضي ،والبرنامج القائـ عمى نظرية تريز عمى المحكميف.
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 .7الحصوؿ عمى تصريح خطي مف الجامعة اإلسبلمية موجو لمجية المعنية لتطبيق الدراسة.

 .8الحصوؿ عمى الموافقة بإجراء الدراسة مف قبل الجيات المسؤولة والتي تتمثل في رئيس برنامج التعميـ في
وكالة الغوث.

 .9تطبيق االختباريف عمى عينة استطبلعية مكونة مف ( )40طالباً مف طبلب الصف الخامس األساسي
بمدرسة ذكور البريج االبتدائية (أ) ،وذلؾ بتاريخ الخامس والعشريف مف يناير لعاـ .2014

.11

إعادة تطبيق االختباريف عمى نفس العينة االستطبلعية بعد مرور أسبوعيف مف التطبيق السابق ،وذلؾ

بتاريخ الثامف مف فبراير لعاـ  ،2014وذلؾ بيدؼ التحقق مف الصدؽ والثبات ،واجراء التعديبلت

البلزمة.

.11

اختيار عينة الدراسة مف إحدػ مدارس وكالة الغوث والتي تعمل بيا الباحثة كمعممة ،وتقسيميا إلى

مجموعتيف ضابطة وتجريبية.

.12

تطبيق كل مف اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،واختبار التواصل الرياضي تطبيقاً قبمياً عمى عينة

.13

البدء في تطبيق البرنامج المعد في ضوء نظرية تريز عمى طبلب المجموعة التجريبية دوف الضابطة،

الدراسة بتاريخ الخامس عشر مف فبراير لعاـ  ،2014وذلؾ بيدؼ التحقق مف تكافؤ المجموعتيف.

وقد بدأ تنفيذ تطبيق البرنامج في تاريخ السابع عشر مف فبراير لعاـ  ،2014وامتد عمى مدار ثبلثيف

حصة دراسية.

.14

إعادة تطبيق كل مف اختبار ميارات التفكير اإلبداعي ،واختبار التواصل الرياضي بعد االنتياء مف

.15

رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا ومعالجتيا إحصائياً.

تطبيق البرنامج ،وذلؾ بتاريخ السابع عشر مف مارس لعاـ .2014

.16

تقديـ التوصيات والمقترحات.

المعالجة اإلحصائية
اعتمدت الباحثة عمى الحزمة البرمجية اإلحصائية  SPSSنسخة  17وذلؾ لتحميل البيانات اإلحصائية

الناتجة عف الدراسة الحالية ،وقد استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية:

 .1اختبار "ت" لمفرؽ بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف( .)T. test Independent Sample
 .2اختبار ماف وتني ).(Mann-Whitney Test
 .3معامل مربع إيتا ( )ƞ2لحساب حجـ التأثير.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا
يتناوؿ ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية ،وتحميبلً ليذه النتائج وتفسيرىا ،باإلضافة
إلى تقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء ىذه النتائج.

أوالا:عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ
لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى:
ما ميارات التفكير اإلبداعي المراد تنميتيا لدى طبلب الصف الخامس في الرياضيات؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد قائمة لميارات التفكير اإلبداعي مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى

األدب التربوؼ وبعض الدراسات السابقة مثل دراسة أبو عطا ( ،)2013دراسة أبو مزيد ( ،)2012ودراسة أبو

عاذرة ( ،)2010حيث استخمصت الباحثة ثبلثة ميارات مناسبة لمستوػ طبلب الصف الخامس ،ومناسبة

أيضاً لمحتوػ وحدة الكسور العادية ودرسي مساحة المستطيل ومساحة المربع ،وبعد ذلؾ تـ عرض القائمة
عمى المختصيف مف أساتذة الجامعات في المناىج وطرؽ التدريس ،وموجيي ومعممي الرياضيات كما ىو
موضح في ممحق رقـ ( ،)1ومف ثـ تـ الخروج بالصورة النيائية المتكونة مف ثبلث ميارات كما في الجدوؿ

(.)5-1
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جدوؿ رقـ ( :)5-1ميارات التفكير اإلبداعي
الميارة
الطبلقة

المرونة

األصالة

التعريف اإلجرائي لمميارة
وتعني القدرة عمى توليد أكبر عدد ممكف مف االستجابات في فترة

زمنية محددة لممشكمة الرياضية.

وتعني القدرة عمى توليد أفكار متنوعة اتجاه أؼ مشكمة رياضية
(تغيير مداخل الحل).
وتعني قدرة الفرد عمى إنتاج حموؿ نادرة وغير موجودة لدػ
المجموعة التي ينتمي إلييا ،وكمما قمت درجة شيوعيا زادت

أصالتيا.

ثانيا:عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى:
ما ميارات التواصل الرياضي المراد تنميتيا لدى طبلب الصف الخامس ؟
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد قائمة لميارات التواصل الرياضي مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى
األدب التربوؼ وبعض الدراسات السابقة مثل دراسة خطاب ( ،)2013دراسة عبد الفتاح ( ،)2008ودراسة

سيد ( ،)2008حيث اعتمدت الباحثة الميارات الرئيسية األربعة لمتواصل الرياضي التي أقرىا المجمس القومي
لمعممي الرياضيات ) ،(NCTMوبعد ذلؾ تـ عرض القائمة عمى المختصيف مف أساتذة الجامعات في
المناىج وطرؽ التدريس ،وموجيي ومعممي الرياضيات كما ىو موضح في ممحق رقـ ( ،)1ومف ثـ الخروج

بالصورة النيائية المتكونة مف أربع ميارات ،لكل ميارة مجموعة مف المؤشرات كما ىو موضح في

الجدوؿ(.)5-2
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جدوؿ رقـ ( :)5-2قائمة ميارات التواصل الرياضي ومؤشراتو
الميارة
()5
تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل
المواقف والعبلقات بصور
مختمفة

مؤشر تحقيق الميارة
 .1يعبر عف الصياغات المكافئة لنفس النص الرياضي.
 .2يعبر عف التعميمات الرياضية التي يتـ اكتشافيا مف خبلؿ االستقراء.
 .3يعبر عف األفكار الرياضية بصورة كتابية.
 .4يترجـ النصوص الرياضية (كممات-أشكاؿ ىندسية) مف شكل إلى آخر.
 .1يوضح التعميمات الرياضية المستخدمة.

()1
نقل العبارات الرياضية بشكل
مترابط وواضح لآلخريف

 .2يذكر أسماء المصطمحات الرياضية المستخدمة.
 .3يفسر العبلقات الرياضية التي يتضمنيا النص الرياضي.
 .4يمخص ما فيمو عف األفكار واإلجراءات والحموؿ لآلخريف.

()4
تحميل وتقويـ الحموؿ

والمناقشات الرياضية مف قبل
اآلخريف
()3
استخداـ المغة الرياضية

لموصف والتعبير عف األفكار
الرياضية بوضوح

 .1يعمل اختياره إجابة (إجابات) لموقف رياضي.
 .2يعمل اختياره لتعميمات رياضية تناسب موقف أو فكرة رياضية.
 .3يعطي أفكا اًر صحيحة عمى عبلقات أو مفاىيـ رياضية.
 .1يستخدـ لغتو الخاصة لتقريب المفاىيـ الرياضية إلى اآلخريف.
 .2يستخدـ األدوات التكنولوجية (اآللة الحاسبة ،الكمبيوتر).
 .3يصف العبلقات واألفكار الرياضية المتضمنة في المشكبلت المفظية لآلخريف.
 .4يق أر النصوص الرياضية بطريقة فاىمة.
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يتضح مف الجدوؿ السابق أف ميارات التواصل الرياضي األربعة بمؤشراتيا المختمفة مناسبة لمستويات طبلب

الصف الخامس ،ومناسبة الستخداميا في تدريس وحدة الكسور العادية ودرسي مساحة المستطيل ومساحة
المربع ،باإلضافة إلى إمكانية قياسيا مف خبلؿ اختبار كتابي.

ثالث ا:عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث
لئلجابة عف السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى:
ما صورة البرنامج القائـ عمى نظرية تريز المعد لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي لدى

طبلب الصف الخامس؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ بناء برنامج لطبلب الصف الخامس في الرياضيات ،وقد تـ إعداد ىذا البرنامج في
ضوء مبادغ نظرية تريز ،وبعد ذلؾ تـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف المختصيف مف أساتذة الجامعات

في المناىج وطرؽ التدريس ،وموجيي ومعممي الرياضيات كما ىو موضح في ممحق رقـ ( ،)1وقد تـ شرح
ذلؾ في الفصل الرابع مف خبلؿ الخطوات التالية:
 تحديد األىداؼ العامة لمبرنامج.

 تحديد األىداؼ الخاصة لمبرنامج.
 تحديد المبادغ اإلبداعية المستخدمة في البرنامج.
 اختيار محتوػ البرنامج.

 تحديد استراتيجيات وأساليب التدريس المتبعة في البرنامج.

 تحديد األنشطة والوسائل التعميمية المستخدمة في البرنامج.
 تحديد الحد الزماني والمكاني لفعاليات البرنامج.
 تحديد أساليب التقويـ المتبعة في البرنامج.
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رابعا:عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع
لئلجابة عف السؤاؿ الرابع والذي ينص عمى:
ىل توجد فروؽ دالة إحصائي ا بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

اختبار ميارات التفكير اإلبداعي؟

قامت الباحثة باختبار الفرضية األولى والتي تنص عمى:
"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي".

وحتى تستطيع الباحثة تحديد االختبار المناسب لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية قامت أوالً بالتعرؼ عمى
طبيعة درجات الطبلب مف حيث إتباعيا التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وذلؾ باستخداـ اختبار شبيرو ويمؾ

( )Shapiro-Wilkلمعينات التي حجميا أقل مف  ،50وقد أظيرت نتائج ىذا االختبار عدـ اعتدالية توزيع
درجات الطبلب في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي لكل مف المجموعتيف الضابطة والتجريبية.
بناء عمى النتيجة السابقة فإف االختبار األنسب لمتحقق مف ىذه الفرضية ىو اختبار ماف-وتني لعينتيف
و ً
مستقمتيف) (Mann-Whitney Testلمكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطي األداء في اختبار ميارات
التفكير اإلبداعي البعدؼ لكل مف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،والجدوؿ ( )5-3يوضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ()5-3
المتوسطات الحسابية ونتائج استخداـ اختبار ماف وتني لعينتيف مستقمتيف لمكشف عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات درجات الطبلب في المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى اختبار ميارات التفكير اإلبداعي

المتغير

الطبلقة

المرونة

األصالة

الدرجة
الكمية

المجموعة

العدد

المتوسط

متوسط

التجريبية

41

5.56

53.12

الضابطة

41

1.10

29.88

التجريبية

41

6.02

51.99

الضابطة

41

2.85

31.01

التجريبية

41

26.61

50.67

الضابطة

41

7.66

32.33

التجريبية

41

38.20

52.38

الضابطة

41

11.61

30.62

الرتب

قيمة
()U

364

410

464.5

394.5

قيمة
()Z

4.6

4

3.5

4.1

مستوى الداللة

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

دالة عند 0.01

يتضح مف الجدوؿ ( )5-3وجود داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) ، (α ≤ 0.01وعميو تـ رفض الفرضية

الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ،أؼ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة )(α ≤ 0.05
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير اإلبداعي لصالح

المجموعة التجريبية.
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ويتضح مف الجدوؿ ما يمي:
أوالا /بالنسبة لمطبلقة كأحد ميارات التفكير اإلبداعي:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة الطبلقة كأحد ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية،
حيث كاف متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )53.12وىو أكبر مف متوسط الرتب لممجموعة

الضابطة الذؼ يساوؼ (.)29.88

ثاني ا /بالنسبة لممرونة كأحد ميارات التفكير اإلبداعي:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة المرونة أحد ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية،
حيث كاف متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )51.99وىو أكبر مف متوسط الرتب لممجموعة

الضابطة الذؼ يساوؼ (.)31.01

ثالثا /بالنسبة لؤلصالة كأحد ميارات التفكير اإلبداعي:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة األصالة أحد ميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية،
حيث كاف متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )50.67وىو أكبر مف متوسط الرتب لممجموعة

الضابطة الذؼ يساوؼ (.)32.33

رابع ا /بالنسبة لمدرجة الكمية لبلختبار:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار اإلبداعي البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية ،حيث كاف متوسط

الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )52.38وىو أكبر مف متوسط الرتب لممجموعة الضابطة الذؼ يساوؼ
(.)30.62
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حجـ تأثير البرنامج عمى ميارات التفكير اإلبداعي:
لمتأكد مف أف الفروؽ لـ تحدث نتيجة الصدفة ،قامت الباحثة بحساب مربع إيتا لمعرفة حجـ األثر لتطبيق

التجربة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة باستخداـ المعادلة التالية (عفانة:(11:2000 ،
معادلة حساب قيمة مربع إيتا ):(ƞ2

z2

z2+4

حيث أف:

= ƞ2

 :zقيمة  zالمحسوبة عند استخداـ اختبار ماف وتني.
 :Nالحجـ الكمي لمعينة.
ويتحدد حجـ التأثير وفق قيمة مربع إيتا ) (ƞ2كما بالجدوؿ رقـ ( )5-4التالي:
جدوؿ رقـ )(5-4
الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير
(عفانة)7:2000 ،
األداة المستخدمة
ƞ2

حجـ التأثير
صغير

متوسط

كبير

0.2

0.5

0.8

وقد تـ تحديد حجـ تأثير البرنامج بواسطة حساب قيمة ) (ƞ2لكل بعد مف أبعاد اختبار ميارات التفكير
اإلبداعي ،والجدوؿ رقـ ( )5-5يوضح ذلؾ.

108

جدوؿ رقـ ()5-5
حساب مربع إيتا الختبار ميارات التفكير اإلبداعي البعدي
المتغير

قيمة ()Z

قيمة مربع إيتا
)(ƞ2

حجـ التأثير

الطبلقة

4.6

0.84

كبير

المرونة

4

0.8

كبير

األصالة

3.5

0.75

متوسط

الدرجة الكمية

4.1

0.8

كبير

يتضح مف جدوؿ رقـ ) (5-5أف قيمة مربع إيتا ) (ƞ2في جميع ميارات اختبار التفكير اإلبداعي تدؿ عمى

أف حجـ التأثير كبير بعد الرجوع لمجدوؿ المرجعي لحجـ التأثير ،مما يدؿ عمى أف الفروؽ بيف المجموعتيف

فروؽ حقيقية وال تعود لمصدفة ،مما يدؿ عمى أف البرنامج لو تأثير واضح عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي

في الرياضيات لدػ طبلب الصف الخامس.

مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار ميارات التفكير اإلبداعي
 أكدت نتائج التطبيق القبمي الختبار التفكير اإلبداعي تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة فيالتفكير اإلبداعي في الرياضيات ،في حيف أظير التطبيق البعدؼ لبلختبار كما اتضح مف العرض السابق

لمنتائج تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج المعد القائـ عمى نظرية تريز عمى

المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية ،وىذا يؤكد عمى جدوػ وفاعمية استخداـ البرنامج القائـ
عمى نظرية تريز في تنمية التفكير اإلبداعي لدػ طبلب الصف الخامس.

 أظيرت نتائج الدراسة أف البرنامج القائـ عمى نظرية تريز يؤدؼ إلى تنمية اإلبداع في الرياضيات كقدرةكمية أو كقدرات فرعية ( طبلقة ،مرونة ،أصالة) ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:
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 إف البرنامج المعد القائـ عمى نظرية تريز يقوـ عمى دور المعمـ والمتعمـ ،والمتعمـ لو الدور األكبر في
ىذا البرنامج ،وىذا كاف لو أثر كبير في إثارة دافعية المتعمـ ونشاطو.

 يسمح البرنامج باشتراؾ الطبلب بقدر كبير في العممية التعميمية مف خبلؿ إعطائيـ قدر كبير مف

الحرية في التفاعل مع بعضيـ البعض مف خبلؿ استخداـ مبادغ نظرية تريز لحل المشكبلت سواء

كانت مشكبلت في الحياة العامة أو مشكبلت مف المواد الدراسية تقوـ عمى توليد األفكار وفق مبادغ

أظيرت فاعميتيا مع كثير مف المخترعيف.

 تنوع مبادغ نظرية تريز المستخدمة في البرنامج المقترح حيث اعتمد عمى سبع مبادغ مف المبادغ
التي اقترحتيا نظرية تريز وىي :مبدأ التقسيـ والتجزئة ،مبدأ العمل القبمي ،مبدأ العمومية والشمولية،

مبدأ القمب والعكس ،مبدأ الوسيط ،مبدأ استمرار العمل المفيد ،ومبدأ الدمج والربط.

 أسموب العمل داخل الفصل يقوـ عمى التعاوف بيف الطبلب ،والذؼ مف شأنو بث روح التنافس بيف
المجموعات ،والسعي إلى حل المشكبلت إبداعياً ،وتنمية عبلقات اجتماعية بيف الطبلب.

 تتضمف المبادغ المستخدمة عمميات التفكير بصوت عاؿ ،والتساؤؿ الذاتي ،والعصف الذىني مما
ساعد عمى فتح اآلفاؽ لمطبلب لطرح أفكار متعددة.

 قاـ البرنامج عمى تعريف الطبلب بالمبدأ اإلبداعي الذؼ يستخدـ في حل المشكمة ،مما ساعد الطبلب
عمى معرفة كيفية التفكير وفق المبدأ اإلبداعي.

 خروج عممية التقويـ عف التقويـ التقميدؼ ،حيث يتـ التقويـ مف خبلؿ مناقشات جماعية بيف الطبلب
لموصوؿ إلى الحل المثالي لممشكمة.

 توفر التعزيز المناسب ،وتجنب كل اإليماءات واإلشارات واأللفاظ التي تعيق إبداعات الطبلب.
 يختمف تأثير البرنامج في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،وىي مرتبة تنازلياً حسب قوة تأثير البرنامج فيياكما يمي ( :أصالة ،طبلقة ،مرونة)

والمخطط التالي يوضح الفروؽ في المتوسطات بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارات

التفكير اإلبداعي.
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الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في مهارات التفكير اإلبداعي
30
25
20

الضابطة

15

التجريبية
10
5
0

الدرجة الكلية

األصالة

المرونة

الطالقة

شكل رقـ ()5-1

الفرؽ بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في ميارات التفكير اإلبداعي
ويتضح مف الشكل رقـ ( )5-1أف فروقاً أحرزت في جميع ميارات التفكير اإلبداعي (طبلقة ،مرونة
أصالة) ،وقد يبدو لنا الفرؽ كبي اًر في ميارة األصالة بما يعادؿ  18درجة ،وىذا فرؽ كبير نسبياً ألثر
برنامج في وقت زمني محدود ،لكف الباحثة تعزو ذلؾ لمقياس التصحيح حيث أف درجة كل فكرة تعتمد

عمى مدػ تكرارىا ،في حيف يتـ رصد درجة واحدة فقط لكل فكرة عند تصحيح الطبلقة ،ودرجة لكل طريقة

عند تصحيح المرونة ،واف الفرؽ الكبير في متوسط األصالة أدػ بدوره إلى فرؽ واضح في متوسط
الدرجة الكمية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية.

 تتفق ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو كل مف دراسة عبد السميع والشيف ( ،)2013ودراسة سعيد( ،)2011ودراسة عامر ( ،)2008ودراسة الرافعي (.)2008

111

خامسا:عرض النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس
لئلجابة عف السؤاؿ الخامس والذي ينص عمى:
ىل توجد فروؽ دالة إحصائي ا بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

اختبار ميارات التواصل الرياضي؟

ولئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باختبار الفرضية الثانية والتي تنص عمى:
"ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.05بيف متوسطي درجات طبلب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التواصل الرياضي".

وحتى تستطيع الباحثة تحديد االختبار المناسب لمتحقق مف صحة ىذه الفرضية قامت أوالً بالتعرؼ عمى
طبيعة درجات الطبلب مف حيث إتباعيا التوزيع الطبيعي مف عدمو ،وذلؾ باستخداـ اختبار شبيرو ويمؾ

( )Shapiro-Wilkلمعينات التي حجميا أقل مف  ،50وقد أظيرت نتائج ىذا االختبار عدـ اعتدالية توزيع
درجات الطبلب في اختبار ميارات التواصل الرياضي لكل مف المجموعتيف الضابطة والتجريبية.

وبناء عمى النتيجة السابقة فإف االختبار األنسب لمتحقق مف ىذه الفرضية ىو اختبار ماف-وتني لعينتيف
ً
مستقمتيف) (Mann-Whitney Testلمكشف عف داللة الفروؽ بيف متوسطي األداء في اختبار ميارات

التواصل الرياضي البعدؼ لكل مف المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ،والجدوؿ ( )5-6يوضح ذلؾ.
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جدوؿ رقـ ()5-6
المتوسطات الحسابية ونتائج استخداـ اختبار ماف وتني لعينتيف مستقمتيف لمكشف عف داللة الفروؽ بيف
متوسطات درجات الطبلب في المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى اختبار ميارات التواصل الرياضي
المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

متوسط

 .5تنظيـ التفكير الرياضي

التجريبية

41

6.12

52.33

الضابطة

41

4

30.67

التجريبية

41

3.76

54.1

الضابطة

41

0.51

28.9

التجريبية

41

2.90

50.21

الضابطة

41

1.12

32.79

وتمثيل المواقف والعبلقات
بصور مختمفة

 .1نقل العبارات الرياضية
بشكل مترابط وواضح
لآلخريف

 .4تحميل وتقويـ الحموؿ

والمناقشات الرياضية مف
قبل اآلخريف

 .3استخداـ المغة

الرياضية لموصف والتعبير
عف األفكار الرياضية
بوضوح

الدرجة الكمية

التجريبية

41

3.78

الرتب

49

الضابطة

41

2.46

34

التجريبية

41

16.56

53.62

الضابطة

41

8.01

29.38
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قيمة
()U

396.5

324

483.5

533

343.5

قيمة
()Z

4.54

4.6

3.43

2.88

4.619

مستوى
الداللة

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

يتضح مف الجدوؿ ( )5-6وجود داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) ، (α ≤ 0.01وعميو تـ رفض الفرضية

الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة ،أؼ أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة )(α ≤ 0.05
بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التواصل الرياضي لصالح

المجموعة التجريبية.

ويتضح مف الجدوؿ ما يمي:
أوالا /بالنسبة لميارة تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعبلقات بصور مختمفة كأحد ميارات
التواصل الرياضي:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة تنظيـ التفكير الرياضي أحد ميارات التواصل الرياضي لصالح
المجموعة التجريبية ،حيث كاف متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )52.33وىو أكبر مف متوسط

الرتب لممجموعة الضابطة الذؼ يساوؼ (.)30.76

ثاني ا /بالنسبة لميارة نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف كأحد ميارات التواصل

الرياضي:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة نقل العبارات الرياضية أحد ميارات التواصل الرياضي لصالح
المجموعة التجريبية ،حيث كاف متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )54.1وىو أكبر مف متوسط

الرتب لممجموعة الضابطة الذؼ يساوؼ (.)28.9

ثالثا /بالنسبة لميارة تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف قبل اآلخريف كأحد ميارات
التواصل الرياضي:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية أحد ميارات التواصل

الرياضي لصالح المجموعة التجريبية ،حيث كاف متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )50.21وىو
أكبر مف متوسط الرتب لممجموعة الضابطة الذؼ يساوؼ (.)32.79
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رابعا /بالنسبة لميارة استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف األفكار الرياضية بوضوح كأحد
ميارات التواصل الرياضي:

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارة استخداـ المغة الرياضية أحد ميارات التواصل الرياضي لصالح
المجموعة التجريبية ،حيث كاف متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )49وىو أكبر مف متوسط الرتب

لممجموعة الضابطة الذؼ يساوؼ (.)34

خامس ا /بالنسبة لمدرجة الكمية لبلختبار:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوػ داللة ) (α ≤ 0.01بين متوسطات درجات طالب المجموعة

التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار التواصل الرياضي البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية ،حيث كاف

متوسط الرتب لممجموعة التجريبية يساوؼ ( )53.62وىو أكبر مف متوسط الرتب لممجموعة الضابطة الذؼ
يساوؼ (.)29.38

حجـ تأثير البرنامج عمى ميارات التواصل الرياضي:
لمتأكد مف أف الفروؽ لـ تحدث نتيجة الصدفة ،قامت الباحثة بحساب مربع إيتا لمعرفة حجـ األثر لتطبيق
التجربة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة باستخداـ المعادلة التالية (عفانة:)7:2000 ،
معادلة حساب قيمة مربع إيتا ):(ƞ2

z2

حيث أف:

z2+4

=

ƞ2

 :zقيمة  zالمحسوبة عند استخداـ اختبار ماف وتني.
 :Nالحجـ الكمي لمعينة.
ويتحدد حجـ التأثير وفق قيمة مربع إيتا ) (ƞ2كما بالجدوؿ رقـ ( )5-7التالي:
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جدوؿ رقـ )(5-7
الجدوؿ المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجـ التأثير
(عفانة)7:2000 ،
حجـ التأثير

األداة المستخدمة

صغير

متوسط

كبير

0.2

0.5

0.8

ƞ2

وقد تـ تحديد حجـ تأثير البرنامج بواسطة حساب قيمة ) (ƞ2لكل بعد مف أبعاد اختبار ميارات التواصل
الرياضي ،والجدوؿ رقـ ( )5-8يوضح ذلؾ.
جدوؿ رقـ ()5-8
حساب مربع إيتا الختبار ميارات التواصل الرياضي البعدي
المتغير

قيمة ()Z

قيمة مربع إيتا )(ƞ2

حجـ التأثير

4.54

0.83

كبير

4.6

0.84

كبير

3.439

0.74

متوسط

2.888

0.67

متوسط

4.619

0.84

كبير

 .5تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل المواقف
والعبلقات بصور مختمفة

 .1نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح
لآلخريف

 .4تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف
قبل اآلخريف

 .3استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف
األفكار الرياضية بوضوح
الدرجة الكمية
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يتضح مف جدوؿ رقـ ) (5-8أف حجـ التأثير عمى ميارات التواصل الرياضي تذبذب بيف كبير ومتوسط بعد

الرجوع لمجدوؿ المرجعي لحجـ التأثير ،مما يدؿ عمى أف الفروؽ بيف المجموعتيف فروؽ حقيقية وال تعود
لمصدفة ،مما يدؿ عمى أف البرنامج لو تأثير واضح عمى تنمية ميارات التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف

الخامس.

مناقشة وتفسير النتائج الخاصة باختبار التواصل الرياضي
 -أكدت نتائج التطبيق القبمي الختبار التواصل الرياضي تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في

التواصل الرياضي ،في حيف أظير التطبيق البعدؼ لبلختبار كما اتضح مف العرض السابق لمنتائج تفوؽ
المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج المعد القائـ عمى نظرية تريز عمى المجموعة الضابطة

التي درست بالطريقة التقميدية ،وىذا يؤكد عمى جدوػ وفاعمية استخداـ البرنامج القائـ عمى نظرية تريز
في تنمية التواصل الرياضي لدػ طبلب الصف الخامس.

 أظيرت نتائج الدراسة أف البرنامج القائـ عمى نظرية تريز يؤدؼ إلى تنمية التواصل الرياضي كقدرة كميةأو كقدرات فرعية ،وتعزو الباحثة ذلؾ إلى:

 إف البرنامج المعد القائـ عمى نظرية تريز يقوـ عمى دور المعمـ والمتعمـ ،والمتعمـ لو الدور األكبر في
ىذا البرنامج ،وىذا كاف لو أثر كبير في إثارة دافعية المتعمـ ونشاطو.

 اعتمد البرنامج عمى عمى تدريب الطبلب عمى إعادة صياغة المشكمة مف خبلؿ جعل الطبلب يعيدوف
صياة المشكمة بمغتيـ الخاصة ،وىذا يؤدؼ إلى تنمية التواصل الرياضي لدييـ.

 استخداـ المناقشات الجماعية في الوصوؿ إلى حل لممشكمة ،حيث يقوـ الطبلب بتبادؿ األفكار

واآلراء ونقميا وتوضيحيا لآلخريف بشكل مترابط وواضح مستخدميف التبرير الرياضي وقوة لغة

الرياضيات ،كما تتيح ليـ ىذه المناقشات فرص تعمـ طرؽ وأساليب مختمفة لحل نفس المشكمة ،كل
ذلؾ يسيـ بشكل فعاؿ في تنمية ميارات التواصل الرياضي.

 خروج عممية التقويـ عف التقويـ التقميدؼ ،حيث يتـ التقويـ مف خبلؿ مناقشات جماعية بيف الطبلب
لموصوؿ إلى الحل المثالي لممشكمة.

 توفر التعزيز المناسب ،وتجنب كل اإليماءات واإلشارات واأللفاظ التي تعيق إبداعات الطبلب.

 -يختمف تأثير البرنامج في تنمية ميارات التواصل الرياضي ،وىي مرتبة تنازلياً حسب قوة تأثير البرنامج

فييا كما يمي( :نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف ،تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل
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المواقف والعبلقات بصور مختمفة ،استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف األفكار الرياضية
بوضوح ،تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف قبل اآلخريف).

والمخطط التالي يوضح الفروؽ في المتوسطات بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ميارات

التواصل الرياضي.

الفرق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في مهارات التواصل الرياضي
18
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المجموعة
الضابطة
المجموعة
التجريبية
تحليل
استخدام
وتقويم
اللغة
الحلول
الرياضية
والمناقشات

الدرجة
الكلية

نقل العبارات تنظيم التفكير
الرياضية الرياضي

شكل رقـ ()5-2

الفرؽ بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في ميارات التواصل الرياضي
يتضح مف الشكل رقـ ( )5-2أف أعمى تأثير لمبرنامج كاف في ميارة نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط

وواضح لآلخريف ،وقد يرجع ذلؾ إلى أف البرنامج يساعد الطبلب عمى التعاوف والمشاركة الفعالة مع
بعضيـ البعض مف خبلؿ المناقشات الجماعية التي تتيح ليـ فرص التعبير عف أفكارىـ وآرائيـ ونقميا

لآلخريف ،ويظير أيضاً أف أقل تأثير لمبرنامج كاف في ميارة تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية
مف قبل اآلخريف ،وقد يرجع ذلؾ إلى أف ىذه الميارة تتطمب قدرة مف الطبلب عمى التبرير والتعميل والذؼ

يصعب عمى طبلب المرحمة االبتدائية إتقانو.

 تتفق ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو كل مف دراسة عبد السميع والشيف ( ،)2013ودراسة عامر(.)2008

118

توصيات ومقترحات الدراسة
أوالا :التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي:
 .1ضرورة تدريب المعمميف عمى توظيف استراتيجيات نظرية تريز في تدريس الرياضيات مف خبلؿ البرامج
التدريبية وورش العمل المتكررة.

 .2التركيز في تدريس الرياضيات عمى استخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة التي تعمل عمى تنمية ميارات
التفكير بشكل عاـ ،وميارات التفكير اإلبداعي بشكل خاص.

 .3تدريب معممي الرياضيات عمى استخداـ التعمـ القائـ عمى تنمية ميارات التواصل الرياضي لدػ
المتعمميف.

 .4توفير بيئة تعميمية يسودىا التعاوف والحرية وتعمل عمى تحقيق اإلبداع وتنميتو.

 .5إعادة صياغة مناىج الرياضيات مف حيث المحتوػ وطريقة العرض بشكل يوظف مبادغ نظرية تريز في
تنمية ميارات المتعمميف في حل المشكبلت بطريقة إبداعية.

 .6إعادة النظر في أساليب التقويـ المتبعة وأشكاؿ االمتحانات الحالية وذلؾ بتضميف أسئمة تقيس ميارات
التفكير اإلبداعي لدػ الطبلب.

ثانيا :المقترحات
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج تقترح الباحثة القياـ بإجراء البحوث التالية:
 .1دراسة أثر استخداـ مبادغ نظرية تريز في تدريس الرياضيات عمى تنمية أنماط التفكير المختمفة.

 .2دراسة أثر استخداـ مبادغ أخرػ لنظرية تريز في تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير اإلبداعي
والتواصل الرياضي.

 .3دراسة مدػ امتبلؾ مدرسي الرياضيات لميارات التفكير المختمفة.
 .4دراسة فاعمية بعض االستراتيجيات الحديثة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي.
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أوالا :المراجع العربية
.1

إبراىيـ ،أحمد( .)2010ميارات التفكير االبتكاري والتواصل الرياضي لدى طبلب الصف األوؿ .رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة عيف شمس ،مصر.

.2

إبراىيـ ،مجدؼ( .)1997أساليب حديثة في تعميـ الرياضيات .القاىرة :دار األنجمو المصرية.

.3

عماف :دار المسيرة لمنشر
أبو جادو ،صالح ونوفل ،محمػد( .)2007تعميـ التفكير -النظرية والتطبيقّ .
والتوزيع.

.4

أبو جادو ،صالح( .)2004تطبيقات عممية في تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ نظرية الحل

.5

أبو عطا ،أحمد( .)2013أثر توظيف دورة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية ميارات التفكير

ي
عماف :دار الشروؽ.
االبتكار لممشكبلتّ .

اإلبداعي لدى تبلميذ الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،التربية،

جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.
.6

أبو مزيد ،مبارؾ( .)2012أثر استخداـ النمذجة الرياضية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى
طبلب الصف السادس األساسي بمحافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة،

فمسطيف.
.7

األعسر ،صفاء( .)2000اإلبداع في حل المشكبلت .القاىرة :دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.

.8

األميف ،الشيخ الجيمي( ،2013تشريف) .فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى الكورت في تنمية التفكير
اإلبداعي لدى عينة مف طبلب المدارس الثانوية النموذجية بوالية الخرطوـ .ورقة مقدمة مؤتمر

معايير ومؤشرات التميز:اإلصبلح التربوؼ ورعاية الموىوبيف والمتفوقيف .الخرطوـ ،السوداف.
.9

الباسرؼ ،سحر والكنعاني ،عبد الواحد والكناني ،حسف( .)2013استراتيجية االكتشاؼ الموجو وأثرىا
في ميارات التواصل الرياضي .مجمة البحوث التربوية والنفسية ،العدد(.288-269 ،)36

 .11بدوؼ ،رمضاف( .)2003استراتيجيات في تعميـ وتقويـ تعمـ الرياضيات .عماف :دار الفكر العربي.
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 .11بيوت ،عبد الجواد و عبد القادر ،عبد القادر( ،2005يوليو) .تأثير استخداـ التمثيبلت الرياضية عمى
بعض ميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي .المؤتمر العممي الخامس

بعنواف التغيرات العالمية والتربوية .القاىرة ،مصر.
 .12الحداد ،فوزؼ( .)2009برنامج مقترح في التفاضل والتكامل قائـ عمى أساليب التفكير الرياضي
وقياس فاعميتو في تنمية اإلبداع لدى الطبلب المعمميف لمرياضيات بكمية التربية جامعة صنعاء.

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عيف شمس ،مصر.
 .13الحربي ،نواؿ( .(2111فاعمية برنامج حاسوبي مقترح لتدريس المسائل المفظية الرياضية في تنمية
التحصيل وبعض ميارات التواصل الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تمميذات الصف الثاني

االبتدائي بمحافظة جدة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،السعودية.

 .14حسف ،منير( .)2005برنامج تقني لتنمية ميارة العروض العممية في تدريس التكنولوجيا لدى
الطالبة المعممة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.

 .15حسيف ،أشرؼ( .)2006أثر استخداـ المدخل المعرفي لمتعمـ التعاوني في تنمية التحصيل وميارات
التفكير الرياضي وميارات التواصل الرياضي لدى تبلميذ الصف األوؿ اإلعدادي .رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة األزىر ،مصر.
 .16حسيف ،عادؿ( .)2012أثر استخداـ بعض االستراتيجيات التدريسية القائمة عمى نظرية الذكاءات
المتعددة في دعـ أنشطة األركاف التعميمية وتنمية التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو المدرسة لدػ تبلميذ

مدارس التعمـ المجتمعي .مجمة كمية التربية ببنيا ،العدد(.)9

عماف لمدراسات العميا.
عماف :جامعة ّ
 .17الحمداني ،موفق وآخروف( .)2006مناىج البحث العمميّ .
 .18حمش ،نسريف( .)2010بعض أنماط التفكير الرياضي وعبلقتيا بجانبي الدماغ لدى طمبة الصف
التاسع األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة.

 .19الحيزاف ،عبد اإللو( .)2002لمحات عامة في التفكير اإلبداعي .الرياض :مجمة البياف.
 .21خطاب ،أحمد( .)2007أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى
التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي لدى تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي .رسالة ماجستير

غير منشورة ،جامعة الفيوـ ،مصر.
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 .21خطاب ،أحمد( .)2012فاعمية برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير

التوليدؼ واالتجاه نحو الرياضيات لدػ تبلميذ المرحمة االبتدائية .مجمة القراءة والمعرفة،)1(14 ،

.189-122
 .22خطاب ،أحمد( .)2013أثر استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات عمى
تنمية ميارات التواصل الرياضي والحساب الذىني لدػ تبلميذ المرحمة االبتدائية .مجمة القراءة

والمعرفة.251-183 ،)144(1 ،

عماف :دار المناىج
 .23خميل ،كماؿ( .)2007ميارات التفكير التباعدي دراسة تجريبية جيمفورد -بموـّ .
لمنشر والتوزيع.
 .24الخياط ،ماجد( .)2012أثر برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير ما وراء
المعرفة لدػ طبلب جامعة البمقاء التطبيقية .مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث.608-585 ،)3(26 ،

 .25دياب ،سييل( .)2003مناىج البحث العممي-أدواتو وأساليبو .غزة :جامعة غزة.
 .26دياب ،سييل( .)2009أثر استخداـ استراتيجية مقترحة لحل المسائل اليندسية عمى تحصيل طبلب
الصف الثامف األساسي واتجاىاتيـ نحو الرياضيات .مجمة جامعة األزىر بغزة ،سمسمة العموـ

اإلنسانية.42-1 ،)B-1(11 ،
 .27الرفاعي ،أحمد( .)2001استراتيجية مقترحة لتنمية التواصل الرياضي والتحصيل واالتجاه نحو
الرياضيات لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة طنطا ،مصر.

 .28الرواضية ،صالح ودومي ،حسف والعمرؼ ،عمر( .)2012التكنولوجيا وتصميـ التدريس .عماف :زمزـ
لمنشر.
 .29سالـ ،أحمد ومصطفى ،أحمد( ،2006فبراير) .فاعمية برنامج تعميمي مقترح في تنمية ميارات

التقويـ التربوي لدى طبلب شعبة المغة الفرنسية بكمية التربية في ضوء المعايير القومية لجودة

المعمـ في مصر .المؤتمر السنوؼ الثالث عشر لمجمعية السعودية لمعموـ التربوية والنفسية(جستف)،
.123-86
 .31سعادة ،جودت( .)2009تدريس ميارات التفكير (مع مئات األمثمة التطبيقية) .عماف :دار الثقافة
لمنشر والتوزيع.
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 .31سعودؼ ،منى عبد اليادؼ ( .)1998فاعمية استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تدريس العموـ عمى تنمية
التفكير االبتكارؼ لدػ تبلميذ الصف الخامس اإلبتدائي .الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد

الثاني.863 – 771 ،
 .32سعيد ،ديما( .)2011أثر استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات عمى التحصيل

وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى تبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة الفيوـ ،مصر.
 .33السعيد ،رضا( .)2005التواصل الرياضي .الصحيفة التربوية االلكترونية ،جامعة المنوفية ،مصر.
 .34سمماف ،أمل( .)2011فاعمية استخداـ نظرية تريز في تنمية التفكير العممي والتحصيل الدراسي في
مقرر العموـ المطور لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي بمكة المكرمة .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة أـ القرػ ،السعودية.
 .35السوداني ،عبد الكريـ والكرعاوؼ ،ختاـ( .)2011فاعمية التدريس بالخرائط الذىنية في تنمية التفكير

اإلبداعي لدػ طالبات الصف األوؿ المتوسط .مجمة القادسية في اآلداب والعموـ التربوية،(3)11 .

.100-87
 .36خير هللا ،سيد( .)1981بحوث نفسية وتربوية .مصر :دار النيضة العربية.
 .37سيد ،ىويدا( ،2008مايو) .فاعمية برنامج مقترح في الرياضيات لتنمية الحس العددي والتواصل

الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية .بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الثاني لمشباب الباحثيف،

أسيوط ،مصر.
 .38شاكر ،ىالة( .)2010إدارة الصفوؼ .األردف :دار البداية ناشروف وموزعوف.
 .39الشاىي ،لطيفة( .)2009فاعمية برنامج مقترح في التربية البيئية في ضوء نظرية تريز في تنمية
التفكير اإلبداعي لطفل ما قبل المدرسة في رياض األطفاؿ بمحافظة جدة .رسالة ماجستير غير

منشورة ،جامعة أـ القرػ ،السعودية.
 .41الشرع ،رياض( .)2013فاعمية استخداـ إنموذج التعمـ التوليدؼ  G.L.Mلتدريس مادة الرياضيات في
ميارات التواصل الرياضي والتفكير المنظومي لدػ طبلب المرحمة المتوسطة .مجمة الفتح،

العدد(.169-139 ،)53
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 .41الشقرة ،ميا( .)2006تقويـ منياج الرياضيات الحالي لتعميـ الصـ مف وجية نظر المعمميف في ضوء
ميارات التواصل الرياضي الكتابي .مجمة القراءة والمعرفة ،العدد(.152-121 ،)113

 .42الصباغ ،سميمة( .)2007استراتيجيات التواصل الرياضي التي يستخدميا الطمبة المتفوقوف بالمرحمة
األساسية العميا في األردف .مجمة دراسات.318-302 ،)2(34 ،

 .43صياـ ،ميند( .)2013فاعمية برنامج مقترح في ضوء نظرية تريز لتنمية التفكير اإلبداعي في مادة

التكنولوجيا لدى طمبة الصف السابع األساسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسبلمية بغزة،

فمسطيف.
 .44طراد ،حيدر( .)2012أثر برنامج كوستا وكاليؾ في تنمية التفكير اإلبداعي باستخداـ عادات العقل
لدػ طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية .مجمة عموـ التربية الرياضية.)1(5 ،

 .45الطمزؼ ،جميل وفيرشيشي ،أحمد( .)2012المؤتمر الدولي لتقنيات المعمومات واالتصاالت في التعميـ
والتدريب .تونس :فيمبس لمنشر.

 .46عامر ،حناف( .(2118فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى نظرية تريز في تنمية حل المشكبلت

الرياضية إبداعيا وبعض ميارات التفكير اإلبداعي وميارات التواصل الرياضي لمتفوقات الثالث

المتوسط .رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة الممؾ عبد العزيز بجدة ،السعودية.

عماف :دار ديبونو لمطباعة
 .47عامر ،حناف( .)2009نظرية الحل اإلبداعي لممشكبلت تريز ّ .TRIZ
والنشر والتوزيع.
 .48عبد الحكيـ ،شيريف ولطفي ،نانيس( .)2006فعالية استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية
التحصيل وميارات التواصل الرياضي لدػ التبلميذ المتفوقيف في الرياضيات بالمرحمة االبتدائية .حولية

كمية البنات ،العدد(.68-3 ،)7

 .49عبد السميع ،عزة و الشيف ،سمر( .)2013تنمية ميارات التواصل الرياضي والحل اإلبداعي
لممشكبلت الرياضية في ضوء نظرية تريز لمتعمـ اإلبداعي لدػ تبلميذ المرحمة اإلعدادية .دراسات

عربية في التربية وعمـ النفس( ،)ASEPالعدد(.88-63 ،(42
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 .51عبد السميع ،محمػد( .)1995تأثير استخداـ بعض األنشطة التعميمية المقترحة لتدريس األعداد الكسرية

والعشرية في تنمية اإلبداع الرياضي بالحمقة األولى مف التعميـ األساسي .مجمة كمية التربية بجامعة

الزقازيق .العدد(.433-403 ،(25

 .51عبد العزيز ،أروػ( .)2013أثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير المتوازؼ لدػ عينة مف متدربات معيد
اإلدارة العامة .مجمة جامعة أـ القرى لمعموـ التربوية والنفسية.462-412 .)1(5 .

 .52عبد الفتاح ،ابتساـ( .)2008أثر استراتيجية (فكر-زاوج-شارؾ) في تدريس الرياضيات عمى تنمية
التواصل واإلبداع الرياضي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

الزقازيق ،مصر.
 .53عبد الفتاح ،سعيد( .)1996برنامج مقترح لحل المشكبلت الجبرية وأثره في تنمية التفكير الناقد

واالبتكاري وتنمية ميارات حل المشكبلت العامة واتجاىات تبلميذ المرحمة الثانوية نحو الرياضيات.

رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة بنيا ،مصر.
 .54عبد الكريـ ،ىالة( .)2014فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التواصل الرياضي في تنمية الميارات
الحياتية لدػ تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .مجمة تربويات الرياضيات.238-216 ،)2(17 ،

 .55عبد المجيد ،أحمد( .)2005أثر استخداـ االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية في تدريس
الرياضيات عمى تنمية ميارات التواصل التمثيمي والبحث عف قاعدة ق اررية لدػ تبلميذ المرحمة

اإلعدادية .مجمة كمية التربية ،العدد(.71-9 ،)29
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عماف :دار
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ممحق رقـ()5
أسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة
 .1أ.د .عزو عفانة

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس  -الجامعة اإلسبلمية

 .2أ.د .محمػد عسقوؿ

أستاذ المناىج وطرؽ التدريس  -الجامعة اإلسبلمية

 .3د .إبراىيـ األسطل

دكتوراة في المناىج وطرؽ التدريس  -الجامعة اإلسبلمية

 .4د .أحمد خطاب

دكتوراة في المناىج وطرؽ التدريس – جامعة الفيوـ

 .5د .سييل دياب

دكتوراة في المناىج وطرؽ التدريس – جامعة غزة

 .6د .محمػد أبو شقير

دكتوراة في المناىج وطرؽ التدريس  -الجامعة اإلسبلمية

 .7أ .إبراىيـ ثابت

مشرؼ رياضيات – دائرة التعميـ بوكالة غوث وتشغيل البلجئيف

 .8أ .أنور الفيومي

مشرؼ رياضيات – دائرة التعميـ بوكالة غوث وتشغيل البلجئيف

 .9أ .سحر أبو دقة

معممة رياضيات  -دائرة التعميـ بوكالة غوث وتشغيل البلجئيف
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ممحق رقـ()1
خطاب تحكيـ اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
السيد األستاذ  /الدكتور ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ حفظو هللا ،
الموضوع /استطبلع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيـ حوؿ فقرات اختبار ميارات التفكير اإلبداعي لوحدة
الكسور العادية  ،ومساحة المستطيل والمربع
السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو .....
تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف:
فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي لدى طبلب
الصف الخامس
وىي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية مناىج وطرؽ تدريس مف –الجامعة اإلسبلمية -بغزة.
لذا أرجو مف سيادتكـ التفضل عمي بتحكيـ االختبار وذلؾ مف حيث:
 مدػ تمثل االختبار لميارات التفكير اإلبداعي.
 مدػ تغطية فقرات االختبار لمميارات.
 مدػ صحة صياغة فقرات االختبار.
 مدػ الصحة اإلمبلئية فقرات االختبار.
مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة ىيا مصطفى عاشور
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ممحق رقـ()4
قائمة بميارات ومواصفات اختبار التفكير اإلبداعي
مف خبلؿ اإلطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة  ،تـ تحديد ميارات التفكير اإلبداعي
وىي:
 .1الطبلقة :وتعني القدرة عمى توليد أكبر عدد ممكف مف االستجابات في فترة زمنية محددة لممشكمة
الرياضية.
 .2المرونة :وتعني القدرة عمى توليد أفكار متنوعة اتجاه أؼ مشكمة رياضية (تغيير مداخل الحل).
 .3األصالة :وتعني قدرة الفرد عمى إنتاج حموؿ نادرة وغير موجودة لدػ المجموعة التي ينتمي إلييا  ،وكمما
قمت درجة شيوعيا زادت أصالتيا.

جدوؿ مواصفات اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
الميارة

أسئمة االختبار
1

2

3

الطبلقة
المرونة
األصالة

*

*

*

*

*

4

5

6

7

8

9

*

*

*

*

*

*

10

6
*

*

*
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المجموع
3
6

قواعد تصحيح اختبار ميارات التفكير اإلبداعي:
فيما يمي الضوابط التي سيتـ بيا تقدير الدرجات في الحكـ عمى كل سؤاؿ مف أسئمة اختبار ميارات التفكير
اإلبداعي:
 .5الطبلقة :تعطى الدرجة طبقاً لعدد االستجابات التي يكتبيا الطالب (لكل طالب عمى حدة) بالنسبة لمسؤاؿ
 ،وذلؾ بواقع درجة لكل استجابة بعد حذؼ االستجابة المكررة والتي ليس ليا عبلقة بالمطموب.
 .1المرونة :تعطى الدرجة طبقاً لعدد مداخل الحل المختمفة مف االستجابات التي يعطييا الطالب (لكل
طالب عمى حدة)  ،وذلؾ بواقع درجة لكل مدخل بعد حذؼ االستجابة المكررة.
 .4األصالة :وتقاس بالقدرة عمى ذكر إجابات عير شائعة في الجماعة التي ينتمي إلييا الطالب  ،وعمى ىذا
تكوف درجة أصالة الطالب مرتفعة إذا كاف تكرارىا قميبلً  ،أما إذا زاد تكرارىا فإف درجة أصالتيا تقل ،
وسوؼ تتبع الباحثة في تقديرىا لدرجة األصالة معيار خير هللا (خير هللا  )1981،لتقدير األصالة في
التفكير اإلبداعي  ،وذلؾ كما في الجدوؿ التالي:
تكرار الفكرة
(النسبة)

درجة األصالة

90-% 80-% 70-% 60-% 50-% 40-% 30-% 20-% 10-% 1-9%
10

9

8

6

7
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5

4

3

2

1

ممحق رقـ()4
اختبار ميارات التفكير اإلبداعي
تعميمات االختبار
عزيزؼ الطالب/
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرتؾ عمى اإلبداع في الرياضيات مف خبلؿ مجموعة مف
األسئمة  ،لكل سؤاؿ عدد كبير جداً مف الحموؿ الصحيحة المختمفة  ،لذا أرجو منؾ اتباع
التعميمات التالية:

 .1اق أر كل سؤاؿ جيداً  ،واعرؼ المطموب قبل البدء في اإلجابة.
 .2اكتب كل ما تفكر فيو بحرية تامة دوف خوؼ  ،أو تردد  ،فالدرجة التي ستحصل عمييا ليس
ليا عبلقة بالنجاح في مادة الرياضيات.
 .3حاوؿ أف تصل إلى أكبر عدد ممكف مف اإلجابات المتنوعة والمختمفة المرتبطة بكل سؤاؿ
في أقل وقت ممكف.

 .4أجب عف كل األسئمة وال تترؾ أؼ سؤاؿ دوف التفكير فيو.
 .5ال يزيد زمف كل سؤاؿ عف  11دقائق.
 .6ال تقمب أؼ صفحة وال تبدأ في اإلجابة حتى يؤذف لؾ.
 .7اكتب اسمؾ وفصمؾ ومدرستؾ في الجدوؿ التالي:
االسم
الصف
المدرسة
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السؤاؿ األوؿ :جد ناتج

1
1

5 +
1

+

 1بأربع طرؽ

50

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
السؤاؿ الثاني:
جد ناتج  10 × 2 3بأكبر عدد مف الطرؽ باستخداـ العمميات ( ) ÷ ، × ، - ، +
1

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

138

السؤاؿ الثالث :ضع إشارة العممية المناسبة (  ) ÷ ، × ، - ، +مع االستعانة بوضع أقواس

في األماكف المناسبة بحيث تكوف المتساوية اآلتية صحيحة .اكتب جميع الحموؿ الممكنة.
5
1

5
1

5
=
1

5
1

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
السؤاؿ الرابع :امؤل المربعات باألرقاـ المناسبة لجعل العبارة التالية صحيحة
5

+

5

+

5

= 1

ىل ىناؾ حل آخر؟ ما ىو ؟
......................................................................................
......................................................................................
....................................................................................
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السؤاؿ الخامس:
× 20

ضع في المربع كس ار عاديا بحيث يكوف الناتج عددا صحيحا،

اكتب أكبر عدد ممكف مف الحموؿ المختمفة.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
السؤاؿ السادس :استخدـ األعداد الكسرية التالية
4
1

4 ، 2
3

53 ، 1
1

7 ،
3

في كتابة أكبر عدد مف المقارنات الصحيحة

مستخدما اإلشارات < = ، > ،
.....................................................................................
....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
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السؤاؿ السابع :اكتب أكبر عدد مف األعداد الكسرية (يتكوف بسط ومقاـ كسرىا العادي مف رقـ

واحد) عند تقريبيا ألقرب عدد صحيح يكوف الناتج 9

......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
مترُ ،ثنيت عمى شكل مستطيل .جد أكبر عدد مف
السؤاؿ الثامف :قطعة مف السمؾ طوليا  13ا

المستطيبلت المختمفة األبعاد التي يمكف تشكيميا باستخداـ ىذا السمؾ.

(مبلحظة :بعدا المستطيل طوؿ المستطيل وعرضو)

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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السؤاؿ التاسع :مربع طوؿ ضمعو  3ـ  .جد أكبر عدد مف المستطيبلت التي تساويو في
المساحة.
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
السؤاؿ العاشر :جد مساحة المنطقة المظممة بأكثر مف طريقة
 8سـ

 8سـ
1سـ

 55سـ
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ممحق رقـ()1
خطاب تحكيـ اختبار ميارات التواصل الرياضي
السيد األستاذ /الدكتور ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ حفظو هللا
الموضوع /استطبلع آراء السادة أعضاء لجنة التحكيـ حوؿ فقرات اختبار ميارات التواصل
الرياضي لوحدة الكسور العادية  ،ومساحة المستطيل والمربع
السبلـ عميكـ ورحمة هللا وبركاتو .....

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف:
فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي لدى
طبلب الصف الخامس
وىي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية مناىج وطرؽ تدريس مف -الجامعة اإلسبلمية -بغزة.
لذا أرجو مف سيادتكـ التفضل عمي بتحكيـ االختبار وذلؾ مف حيث:
 مدػ تمثل االختبار لميارات التواصل الرياضي.
 مدػ تغطية فقرات االختبار لمميارات.
 مدػ صحة صياغة فق ارت االختبار.
 مدػ الصحة اإلمبلئية فقرات االختبار.
مع خالص الشكر والتقدير
الباحثة ىيا مصطفى عاشور
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ممحق رقـ()6
قائمة ميارات التواصل الرياضي ومؤشرات تحقيقيا
في ضوء اإلطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة  ،تـ بناء اختبار التواصل الرياضي
باالعتماد عمى الميارات الرئيسية األربعة لمتواصل الرياضي التي أقرىا المجمس القومي لمعممي
الرياضيات ) (NCTMوىي:
 .1تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعبلقات بصور مختمفة.
 .2نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف.

 .3تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف قبل اآلخريف.

 .4استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف األفكار الرياضية بوضوح.

جدوؿ مواصفات اختبار التواصل الرياضي
لقد قامت الباحثة بإعداد أسئمة اختبار ميارات التواصل الرياضي  ،بحيث:
 .1تغطي األسئمة جميع الدروس المراد تطبيق البرنامج عمييا  ،حيث تـ وضع سؤاؿ لكل درس.
 .2تغطي األسئمة جميع ميارات التواصل الرياضي التي أقرىا المجمس القومي لمعممي الرياضيات  ،حيث تـ
وضع سؤاؿ عمى كل مؤشر مف مؤشرات الميارة.

جدوؿ مواصفات ميارات التواصل الرياضي
عدد األسئمة التي تقيسيا

الوزف النسبي

تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل المواقف والعبلقات بصور مختمفة.

5

31.25%

نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخريف.

4

25%

تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات الرياضية مف قبل اآلخريف.

3

18.75%

استخداـ المغة الرياضية لموصف والتعبير عف األفكار الرياضية بوضوح.

4

25%

الميارة
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طريقة تصحيح اختبار ميارات التواصل الرياضي:
يتكوف اختبار ميارات التواصل الرياضي مف نمطيف مف األسئمة:
 اختيار مف متعدد يقيس قدرة التمميذ عمى التواصل الرياضي مع المادة. مواقف تقيس قدرة التمميذ عمى التواصل مع اآلخريف.لذلؾ سيتـ تصحيح االختبار كالتالي:
سوؼ يتـ تصحيح األسئمة عمى أف يأخذ السؤاؿ درجة ضمف القيـ التالية .4 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1
الجدوؿ التالي يوضح مؤشرات تحقيق كل ميارة مف ميارات التواصل الرياضي  ،أؼ الميارات الفرعية لكل
ميارة.

الميارة
()5

تنظيـ التفكير الرياضي وتمثيل

المواقف والعبلقات بصور مختمفة
()1

نقل العبارات الرياضية بشكل
مترابط وواضح لآلخريف
()4

تحميل وتقويـ الحموؿ والمناقشات
الرياضية مف قبل اآلخريف

مؤشر تحقيق الميارة
 .1يعبر عف الصياغات المكافئة لنفس النص الرياضي.
 .2يعبر عف التعميمات الرياضية التي يتـ اكتشافيا مف خبلؿ االستقراء.
 .3يعبر عف األفكار الرياضية بصورة كتابية.
 .4يترجـ النصوص الرياضية (كممات-أشكاؿ ىندسية) مف شكل إلى آخر.
 .1يوضح التعميمات الرياضية المستخدمة
 .2يذكر أسماء المصطمحات الرياضية المستخدمة
 .3يفسر العبلقات الرياضية التي يتضمنيا النص الرياضي
 .4يمخص ما فيمو عف األفكار واإلجراءات والحموؿ لآلخريف
 .1يعمل اختياره إجابة (إجابات) لموقف رياضي
 .2يعمل اختياره لتعميمات رياضية تناسب موقف أو فكرة رياضية
 .3يعطي أفكا اًر صحيحة عمى عبلقات أو مفاىيـ رياضية
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()3

استخداـ المغة الرياضية لموصف
والتعبير عف األفكار الرياضية
بوضوح

 .1يستخدـ لغتو الخاصة لتقريب المفاىيـ الرياضية إلى اآلخريف
 .2يستخدـ األدوات التكنولوجية (اآللة الحاسبة  ،الكمبيوتر)
 .3يصف العبلقات واألفكار الرياضية المتضمنة في المشكبلت المفظية
لآلخريف
 .4يق أر النصوص الرياضية بطريقة فاىمة
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ممحق رقـ ()7
اختبار ميارات التواصل الرياضي
تعميمات االختبار
عزيزؼ الطالب/
ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس قدرتؾ عمى التواصل في الرياضيات مف خبلؿ
مجموعة مف األسئمة  ،كل سؤاؿ يقيس ميارة مف ميارات التواصل المختمفة  ،لذا
أرجو منؾ اتباع التعميمات التالية:
 .1اق أر كل سؤاؿ جيداً بعناية واىتماـ.

 .2حاوؿ اإلجابة عف جميع األسئمة بقدر اإلمكاف.
 .3التزـ باإلجابة في المكاف المحدد.
 .4ال تبدأ في اإلجابة حتى يؤذف لؾ.
 .5اكتب اسمؾ وفصمؾ ومدرستؾ في الجدوؿ التالي:

االسم
الصف
المدرسة
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السؤاؿ األوؿ:
العممية 3 × 5
7
3
أ.
ب.

ج.


(درجة واحدة)

تعني

ربع األربعة أسباع
ربع العدد سبعة

أربعة أسباع العدد أربعة

السؤاؿ الثاني:
 = 5 × 4ـــــــ
4
3
1
1

(أربع درجات)

×  = 4ـــــــ
8

× 7
9

 = 1ـــــــ
53

إذا ضربنا كسريف كل منيما أصغر مف الواحد الصحيح  ،فإف ناتج الضرب يكوف.......................
(ثبلث درجات)

السؤاؿ الثالث:

 1سـ

كيف نحسب مساحة المنطقة المظممة في الشكل ،

اكتب فكرة الحل

فكرة الحل .................................................
............................................................
............................................................
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 4سـ

 5سـ

السؤاؿ الرابع:

أي مف الصياغات التالية تعبر عف العممية .كـ ُث ُمف في النصف ؟
أ5 ÷ 5 .
8
1

(درجة واحدة)

ب5 ÷ 5 .
1
8
ج5 ÷ 8 .
1

السؤاؿ الخامس :قطعة أرض مساحتيا  500ـ ، 1أي األشكاؿ التالية يمثل ىذه األرض (درجة واحدة)
 11ـ

أ.

3ـ
 10ـ
1ـ

ب.
 50ـ

ج.

 50ـ

خ .جميع األشكاؿ السابقة
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السؤاؿ السادس :في أحد االختبارات طمب المدرس مف طبلبو إيجاد كسر مكافئ لمكسر
 1فكانت إجابات التبلميذ كالتالي -:
10
إجابة زيد

5
3

إجابة دمحم

50
30

(درجتاف)

اذكر القاعدة التي استخدميا كل منيـ في إيجاد الكسر المكافئ

.............................................................................................
.............................................................................................
(ثبلث درجات)

السؤاؿ السابع:

في عممية الطرح التي أمامؾ

 1ــ 1 = 4
8
8
اكتب المصطمح الرياضي الذي يقابل كبلا مف األعداد التالية:
4

1

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

4
8
....................... 3 1
8
........................

السؤاؿ الثامف :إذا كاف
4
8

≈5

5

(درجتاف)
7 ،
8

5

≈

1

في ضوء ذلؾ اشرح العبلقة بيف البسط والمقاـ وناتج التقريب

.............................................................................................
.............................................................................................
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(درجتاف)

السؤاؿ التاسع:
حصل صديقؾ أحمد عبلمة
ّ
حصل عمى
ّ

58
وحصل عبلمة
 10في مادة الرياضيات ّ ،

 10في مادة المغة العربية.
40

 54في مادة العموـ  ،بينما
51

حصل الدرجة األفضل.
اشرح لصديقؾ الخطوات التي يجب أف يتبعيا لكي يعرؼ في أي مادة ّ
.............................................................................................
.............................................................................................

............................................................................................
السؤاؿ العاشر :سأؿ مدرس التبلميذ السؤاؿ التالي:
5 ، 5
اكتب كس ار يقع بيف
4
1
فأجاب أحمد أف الكسر

1
51

وأجاب عمر أف الكسر

7
58

(درجتاف)

وأجاب إبراىيـ أف إجابة أحمد صحيحة  ،وكذلؾ إجابة عمر  ،فيل تتفق مع إبراىيـ في رأيو ؟ ولماذا؟
.............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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السؤاؿ الحادي عشر :يريد حسف وقصي أف يضعا الكسر

حسف

6
= 51÷1
50
1÷10

= 51÷3
3÷10

51
10
4
1

(درجتاف)

في أبسط صورة.

قصي

أييما وصل إلى الكسر في أبسط صورة ؟ ولماذا ؟
.........................................................................................
.........................................................................................
(ثبلث درجات)

السؤاؿ الثاني عشر:

الحظ النمط ثـ أكمل:
5
3

....... ، ....... ، 4 ، 5 ،
3
1

اكتب األفكار الرياضية إلكماؿ النمط السابق
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
السؤاؿ الثالث عشر:

ق أر زميل لؾ في كتاب الرياضيات العبارة التالية (ولـ يفيـ المقصود منيا):

(درجة)

"يكوف الكسر في أبسط صورة عندما يكوف القاسـ المشترؾ األكبر لبسط الكسر ومقامو ىو الواحد

الصحيح"

اشرح لزميمؾ ما المقصود بيذه العبارة.
....................................................................................................
...................................................................................................
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(درجة)

السؤاؿ الرابع عشر:
1

مستطيل طولو  41سـ  ،وعرضو  17سـ  ،فإف مساحتو =  ........سـ

(استخدـ اآللة الحاسبة)

(درجتاف)

السؤاؿ الخامس عشر:

مستطيل طولو  9سـ ،وعرضو  3سـ ،إذا قاـ المعمـ برسـ مربع مساحتو تساوي مساحة ىذا المستطيل،

وطمب حساب طوؿ ضمع المربع  ،فقاـ أحد التبلميذ باستخداـ المسطرة لقياس طوؿ ضمع المربع.

اشرح لزمبلئؾ طريقة أخرى لحساب طوؿ ضمع المربع دوف القياس.

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

.................................................................................................
(ثبلث درجات)

السؤاؿ السادس عشر:

أخذت عائمة أطفاليا الثبلثة إلى شاطئ البحر في غزة  ،فقاـ األطفاؿ بجمع األصداؼ مف الشاطئ  ،فإذا
كاف ما جمعو كل طفل منيـ مبينا في الجدوؿ اآلتي:
اسـ الطفل
إبراىيـ
ىبل
ىاني
أ.
ب.


مقدار ما جمع

جميع األصداؼ
جميع األصداؼ
جميع األصداؼ

أي األطفاؿ جمع أصداف ا أكثر؟ ......

أي األطفاؿ جمع أصداف ا أقل ؟ .......

ج.إذا جمع إبراىيـ  10صدفة  ،كـ عدد األصداؼ جميعيا ؟ ..............
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ممحق رقـ ()8
البرنامج القائـ عمى نظرية تريز لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل
الرياضي لدى طبلب الصف الخامس

المحتوى
 نظرية تريز وتدريس الرياضيات.

 المبادغ اإلبداعية المعتمدة في التدريس وفق نظرية تريز.
 الطرؽ واألساليب التي تناسب التدريس وفق نظرية تريز.
 األنشطة والوسائل التعميمية المستخدمة في التدريس.
 أساليب التقويـ المستخدمة خبلؿ عممية التدريس.
 الخطوات اإلجرائية لمتدريس وفق نظرية تريز.

 توجييات يجب عمى المعمـ مراعاتيا خبلؿ عممية التدريس.
 األىداؼ التعميمية.

 الخطة الزمنية لمبرنامج القائـ عمى نظرية تريز.

 الخطط الدرسية لممحتوػ المراد تدريسو وفق نظرية تريز.

نظرية تريز وتدريس الرياضيات
تعد مف أىـ االتجاىات الحديثة التي ظيرت عمى الساحة التربوية  ،والتي تيدؼ إلى مساعدة المتعمميف عمى

معرفة االستراتيجيات اإلبداعية التي تساعدىـ عمى إطبلؽ األفكار بحرية  ،إذ توصمت إلى أربعيف مبدأ أو

استراتيجية إبداعية استخدميا مخترعوف في التوصل إلى أفكار جديدة  ،وتشمل كل واحدة مف ىذه

االستراتيجيات عدداً مف الخطوات واإلجراءات التي يجب القياـ بيا لموصوؿ إلى حل لممشكمة.

وتتألف ىذه النظرية مف أربعيف مبدأا أو استراتيجية لحل المشكبلت  ،وىي تتبع المنيجية التالية في حل

المشكبلت:

 .1تحديد المشكمة.

 .2تحديد أسباب المشكمة.
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 .3تحديد اآلثار السمبية واإليجابية المترتبة عمى المشكمة.
 .4تحديد الحل المثالي لممشكمة.
 .5اقتراح الحموؿ.
 .6تقويـ الحموؿ.

المبادئ اإلبداعية المعتمدة في التدريس وفق نظرية تريز
وفيما يمي توضيح لممبادغ اإلبداعية التي تـ اعتمادىا في البرنامج وعددىا سبعة  ،وقد تـ اختيار ىذه المبادغ
بعد دراسة عميقة لممبادغ اإلبداعية األربعيف ومجاالت استخداميا  ،ألف ىذه المبادغ ىي األكثر مبلءمة

لمادة الرياضيات وطبيعتيا.

 .5مبدأ التقسيـ والتجزئة )(Segmentation
ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً لمتفكيؾ ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة،
وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف

اآلخر ،أو عف طريق تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو ،أما إف كاف النظاـ

مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.

 .1مبدأ العمل القبمي )(Preliminary Action
ىو عبارة عف القياـ بتنفيذ التغييرات المطموبة في النظاـ جزئياً أو كمياً قبل ظيور الحاجة فعمياً لذلؾ ،وترتيب

األشياء مسبقاً بحيث يمكف استخداميا في أكثر المواقف مبلءمة لتجنب ىدر الوقت الذؼ يمكف أف يحدث
بسبب عدـ وجود ىذه األشياء في المكاف المناسب.

 .4مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality
ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى
القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

 .3مبدأ القمب  /العكس )(Inversion
تغير معاكس لئلجراءات المستخدمة في حل المشكمة وجعل األشياء أو األجزاء المتحركة ثابتة والثابتة تصبح

متغيرة ،وقمب العمميات رأساً عمى عقب .أؼ اقمب الشيء رأساً عمى عقب.
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 .1مبدأ الوسيط  /الوساطة )(Intermediary
ىو عبارة عف استخداـ نظاـ أو عممية بسيطة إلنجاز العمل ،أو دمج أحد األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت
مع آخر لتحقيق ىدؼ معيف شريطة التمكف مف إعادة الشيء أو النظاـ بسيولة إلى ما كاف عميو قبل الدمج.

أؼ ادمج الجسـ مع شيء بشكل مؤقت إلتماـ العممية.

 .6مبدأ استمرار العمل المفيد )(Continuity of Useful Action
ىو عبارة عف جعل جميع أجزاء النظاـ تعمل بشكل متواصل دوف توقف بكامل قدرتيا وطاقتيا اإلنتاجية،
والعمل في الوقت نفسو عمى التخمص مف الحركات أو األنظمة الفرعية المتداخمة وغير البلزمة التي تعمل

بدرجة محدودة أو ال تعمل عمى نحو مطمق .أؼ استمر بالعمل المفيد دوف توقف.

 .7مبدأ الدمج  /الربط )(Merging/Combining
ىو عبارة عف إمكانية حل المشكبلت عف طريق الربط المكاني أو الزماني بيف األشياء أو األنظمة التي تقوـ
بعمميات متشابية أو متجاورة ،ويعبر ىذا المبدأ عف ربط األشياء أو المكونات المتماثمة التي تؤدؼ وظائف

وعمميات متقاربة بحيث تكوف متجاورة مف حيث الزماف والمكاف .أؼ ادمج في نفس المكاف األجزاء التي يجب
أف تعمل معاً ألداء ميمة معينة.

الطرؽ واألساليب التي تناسب التدريس وفق نظرية تريز
 .5التعمـ التعاوني :تقسيـ الطبلب في الحصة إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف ،

صعوبات تعمـ) مف أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف

( )6-5طبلب.

 .1العصف الذىني :تحفيز الطبلب عمى توليد أكبر عدد مف األفكار والحموؿ.
 .4المناقشة والحوار :يقوـ الطبلب بتبادؿ األفكار واآلراء ونقميا وتوضيحيا لبعضيـ البعض في جو
يسوده االحتراـ والتعاوف.

األنشطة والوسائل التعميمية المستخدمة في التدريس:
تمثل األنشطة والوسائل التعميمية المصاحبة لمبرنامج أحد العناصر الميمة في بناء البرنامج التعميمي ؛ ألنيا
تسيـ بشكل مباشر في تحقيق األىداؼ المرجوة مف البرنامج.
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وقد راعت الباحثة عند تحديد األنشطة والوسائل التعميمية المصاحبة لمبرنامج الشروط التالية :
 .7أف تكوف األنشطة والوسائل التعميمية مناسبة لمحتوػ البرنامج وأىدافو.
 .8أف تتناسب مع مستوػ الطبلب وتعد بشكل يثير دافعيتيـ ويحثيـ عمى إنجاز المياـ المطموبة.
 .9أف تعمل عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي.
.11

أف تعمل عمى تنمية ميارات والتواصل الرياضي.

.11

أف تكوف متنوعة بحيث تتيح لمطبلب فرصة االختيار مف بينيا بما يتناسب مع اىتمامات وقدرات كل

.12

أف تكوف ممكنة التحقيق في ضوء اإلمكانات المتاحة.

طالب.

وفي ضوء ىذه الشروط أعدت الباحثة األنشطة التدريبية المناسبة  ،باإلضافة إلى الوسائل التعميمية

كأوراؽ العمل  ،نماذج الكسور  ،ألعاب  ،مسابقات.

أساليب التقويـ المستخدمة خبلؿ عممية التدريس
سوؼ تستخدـ الباحثة أساليب التقويـ التالية:
 .5التقويـ القبمي :وذلؾ مف خبلؿ اختبار قبمي وتيدؼ الباحثة مف خبللو إلى الوقوؼ عمى مدػ تمكف
الطبلب مف الميارات التي يسعى البرنامج إلى تنميتيا.

 .1التقويـ البنائي :وسوؼ يتـ ىذا التقويـ أثناء تنفيذ البرنامج  ،ويتمثل في مجموعة األنشطة والتدريبات
وأوراؽ العمل المصاحبة لمميارات المراد تنميتيا.

 .4التقويـ النيائي :وسيتـ ىذا التقويـ بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج  ،وييدؼ إلى رصد األثر تطبيق
البرنامج عمى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي والتواصل الرياضي.

الخطوات اإلجرائية لمتدريس وفق نظرية تريز
يسير التدريس باستخداـ نظرية تريز وفق الخطوات التالية:
 .1التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في حل المشكمة.
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 .2تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ المبدأ.

 .3صياغة المشكمة :جعل الطبلب يعيدوف صياغة المشكمة بمغتيـ الخاصة.
 .4صياغة الحل النيائي لممشكمة.

 .5اقتراح التبلميذ لمحموؿ المناسبة لممشكمة باستخداـ المبدأ اإلبداعي  ،وفي أثناء ذلؾ يقوـ المعمـ بالتوجيو
واإلشراؼ عمى المجموعات وتشجيعيـ عمى توليد الحموؿ المختمفة.

 .6مناقشة الحموؿ التي توصل إلييا الطبلب  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا في حل المشكمة.

األىداؼ التعميمية
 .1يتعرؼ الطالب عمى مفيوـ الكسر.

 .2يمثل الطالب الكسور عمى خط األعداد.
 .3يقرب الطالب الكسور.

 .4يتوصل الطالب إلى قاعدة تقريب الكسور.

 .5يجد الطالب الكسر إذا عممت قيمتو التقريبية.
 .6يتعرؼ الطالب عمى مفيوـ الكسور المتكافئة.
 .7يجد الطالب كسر مكافئ لكسر ما.

 .8يجد الطالب العدد الناقص في كسريف متكافئيف.
 .9يستنتج الطالب خاصية الكسور المتكافئة.

.11

يتعرؼ الطالب عمى مفيوـ الكسر في أبسط صورة.

.11

يكتب الطالب الكسر في أبسط صورة.

.13

يرتب الطالب الكسور تصاعدياً أو تنازلياً.
يقارف الطالب الكسور غير المتجانسة.

.16

يجمع الطالب كسريف غير متجانسيف.

.18

يجمع الطالب كسور مختمفة.

.12
.14
.15
.17

يقارف الطالب كسريف ليما نفس المقاـ.

يجمع الطالب كسريف متجانسيف.
يجمع الطالب كسور مختمفة.
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.19

يجمع الطالب كسريف عمى خط األعداد.

.21

يطرح الطالب كسر مف عدد صحيح.

.23

يجد الطالب الكسر المجيوؿ.

.25

يقسـ الطالب كسريف عادييف.

.21
.22
.24
.26
.27
.28

يكمل الطالب النمط.

يطرح الطالب كسور مختمفة.

يضرب الطالب كسرييف عادييف.
يجد الطالب بعدؼ المستطيل مساحتو تساوؼ مساحة مربع معموـ

يجد الطالب طوؿ ضمع مربع مساحتو تساوؼ مساحة مستطيل معموـ.
يحسب الطالب مساحة المنطقة المظممة.
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الخطة الزمنية لمبرنامج القائـ عمى نظرية تريز
رقـ الدرس

عنواف الدرس

األوؿ

مفيوـ الكسر

الثاني

المبادئ اإلبداعية المستخدمة

عدد الحصص

مبدأ التقسيـ والتجزئة

1

تمثيل الكسر عمى خط األعداد مبدأ التقسيـ والتجزئة

1

 .1مبدأ العمل القبمي

1

 .2مبدأ العمومية والشمولية

1

 .3مبدأ القمب /العكس

1

 .1مبدأ العمل القبمي

1

 .2مبدأ العمومية والشمولية

1

 .3مبدأ الوساطة/الوسيط

1

مبدأ العمومية والشمولية

1

 .1مبدأ العمومية والشمولية

1

 .2مبدأ استمرار العمل المفيد

1

 .1مبدأ العمومية والشمولية

1

 .2مبدأ التقسيـ والتجزئة

1

 .3مبدأ الدمج/الربط

1

الثالث

تقريب الكسور

الرابع

الكسور المتكافئة

الخامس

خاصية الكسور المتكافئة

السادس

تبسيط الكسر

السابع

مقارنة الكسور
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الثامف

جمع الكسور

التاسع

طرح الكسور

العاشر

ضرب الكسور

الحادؼ
عشر

الثاني عشر

قسمة الكسور

مساحة المستطيل والمربع

 .1مبدأ العمومية والشمولية

1

 .2مبدأ الدمج/الربط

1

 .3مبدأ استمرار العمل المفيد

1

 .4مبدأ التقسيـ والتجزئة

1

 .5مبدأ العمل القبمي

1

 .1مبدأ الوساطة/الوسيط

1

 .2مبدأ استمرار العمل المفيد

1

 .3مبدأ القمب /العكس

1

 .1مبدأ التقسيـ والتجزئة

1

 .2مبدأ العمل القبمي

1

 .3مبدأ استمرار العمل المفيد

1

 .1مبدأ التقسيـ والتجزئة

1

 .2مبدأ القمب /العكس

1

 .1مبدأ الدمج/الربط

1

 .2مبدأ التقسيـ والتجزئة

1

 .3مبدأ الوساطة/الوسيط

1
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الدرس األول  :مفهوم الكسر
مبدأ التقسيم  /التجزئة )(Segmentation

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يتعرؼ عمى مفيوـ الكسر.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ التقسيـ/التجزئة :ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً
لمتفكيؾ  ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة  ،وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف

طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف اآلخر  ،أو عف طريق

تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو  ،أما إف كاف النظاـ
مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
أؼ قسـ الشيء إلى أجزاء مستقمة.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
................................................. .................
...................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
في حفل تخرج عمي  ،أراد أف يدعو أربعة مف أصدقائو  ،وطمب مف والدتو

إعداد الحموػ  ،فأعدت لو والدتو كعكة الميموف  ،ثـ قامت بتقسيـ الكعكة إلى

ثمانية قطع  ،فكاف نصيب عمى وأصدقائو نصف قطعة لكل منيـ  ،اكتب
الكسر الذؼ يعبر عف ما تبقى مف القطع؟

163

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 ما ىو الكسر الذؼ يعبر عف ما تبقى مف الكعكة؟ -ما ىو الكسر الذؼ يعبر عف القطع التي لـ يأكميا عمي وأصدقاؤه؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -تحديد الكسر ودالالتو.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:

 تقسيـ الكعكة إلى ثمانية أجزاء متساوية  ،وعد القطع التي لـ يأكميا أحد ويكوف ذلؾ
البسط  ،أما المقاـ فيو عدد جميع القطع المكونة لمكعكة.
 لكتابة الكسر الذؼ يعبر عف ما تبقى مف القطع  ،يتـ عد القطع التي أكميا عمي

وأصدقاؤه  ،ومعرفة ما تبقى  ،فيكوف ذلؾ البسط  ،أما المقاـ فيو عدد جميع القطع
المكونة لمكعكة.

() 3

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 1

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()5
تدريب:5
قسـ الدائرة التالية إلى أجزاء وظمل جزء منيا عدة مرات مختمفة  ،وفي كل مرة

اكتب الكسر الذؼ يعبر عف الجزء المظمل.

تدريب:1

أكمل النمط التالي:
5
3

5 ،
1

4 ،
3

 ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  ،ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ، ...... ، ......... ،
500

730
.....

اشرح لزمبلئؾ العبلقة بيف البسط والمقاـ؟
...................................................................................
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الدرس الثاني  :تمثيل الكسور على خط األعداد
مبدأ التقسيم  /التجزئة )(Segmentation

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يمثل الكسور عمى خط األعداد.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ التقسيـ/التجزئة :ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً
لمتفكيؾ  ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة  ،وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف

طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف اآلخر  ،أو عف طريق

تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو  ،أما إف كاف النظاـ
مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
أؼ قسـ الشيء إلى أجزاء مستقمة.

ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
..................................................................
...................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:

مثل الكسور التالية عمى خط األعداد
5
3

7
8

،

،

3
9

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 كيف نمثل الكسر عمى خط األعداد؟ -أيف يقع كل كسر عمى خط األعداد؟
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() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -تمثيل الكسور عمى خط األعداد.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
 رسـ خط أعداد يبدأ بالصفر وينتيي بالواحد الصحيح  ،ثـ تقسيـ خط األعداد إلى

أجزاء متساوية عددىا يساوؼ مقاـ الكسر  ،ثـ عد األجزاء التي يمثميا بسط الكسر ،

فيكوف مكاف الكسر عمى خط األعداد.

 رسـ خط أعداد يبدأ بصفر وينتيي بالواحد الصحيح  ،يمثل مقاـ الكسر عدد األجزاء
التي سنقسـ خط األعداد إلييا  ،ويمثل بسط الكسر األجزاء التي سنأخذىا منيا بدءاً
مف الصفر  ،فيكوف موقع الكسر عمى خط األعداد.
() 3
() 1

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.
يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()1
تدريب:5

مثّل عمى نفس خط األعداد الكسور التالية:
4
6

،

1
51

،

4
3

تدريب:1

طمب المعمـ مف الطبلب أف يمثموا الكسر

1
51

اشرح لزميمؾ كيف تمثل ىذا الكسر عمى خط األعداد.
...........................................................................
..........................................................................
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الدرس الثالث  :تقريب الكسور
 .5مبدأ العمل القبلي )(Preliminary Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
قرب الكسور.
 .1ي ّ

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمل القبمي :ىو عبارة عف القياـ بتنفيذ التغييرات المطموبة في النظاـ جزئياً أو
كمياً قبل ظيور الحاجة فعمياً لذلؾ  ،وترتيب األشياء مسبقاً بحيث يمكف استخداميا مف

أكثر المواقف مبلءمة لتجنب ىدر الوقت الذؼ يمكف أف يحدث بسبب عدـ وجود ىذه

األشياء في المكاف المناسب.

أؼ جيز األشياء بشكل مسبق بحيث يبدأ العمل دوف ضياع لموقت والجيد.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................

170

() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمل القبمي:
تسير األمور عمى ما يراـ في المدارس مف حيث الجدوؿ  ،وعندما يتغيب أحد المعمميف

يكوف ىناؾ فوضى وارتباؾ بالعمل  ،ولتبلفي ىذه المشكمة يتـ وضع جدوؿ لبلحتياط
وىذا عمل قبمي يضعو مدير المدرسة في بداية السنة قبل الحاجة لذلؾ.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمل القبمي؟
.....................................................................
.....................................................................
() 1

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 ما ىو تقدير المساحة المظممة؟ -المساحة المظممة أقرب إلى  1أو ربع أو نصف أو ثبلثة أرباع؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -تقدير المساحة المظممة مقارنة بالواحد الصحيح  ،والربع  ،والنصف  ،والثبلثة أرباع.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
 مقارنة المساحة المظممة بالواحد الصحيح  ،والربع  ،والنصف  ،والثبلثة أرباع ،
وتحديد إلى أييما أقرب.

 إذا كانت المساحة المظممة تمثل معظـ الشكل تكوف أقرب إلى الواحد الصحيح  ،إذا

كانت المساحة المظممة تمثل تقريباً نصف الشكل (أقل أو أكثر بقميل)  ،تكوف أقرب
إلى النصف وىكذا ....

() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()4
تدريب:5
بيف إذا ما كاف الكسر أقرب إلى صفر أو  5أو:1
1

(أ)

1
6

(ب) 1
8
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الدرس الثالث  :تقريب الكسور
 .1مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يتوصل إلى قاعدة تقريب الكسور العادية.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمومية/الشمولية :ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات
أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،

وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

أؼ جعل كل جزء في الشيء يقوـ بعمل في النظاـ.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية:
يتعرض اإلنساف الحتمالية اإلصابة بعدد كبير جداً مف األمراض التي قد يصعب

حصرىا  ،األمر الذؼ يجعل ميمة توفير العقاقير الطبية المناسبة لكل مرض بالغة
الصعوبة  ،ويمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية  ،حيث يتـ

استخداـ النوع الواحد مف الدواء لعدة أنواع مف األمراض.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمومية/الشمولية ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
إذا كاف
5
8

≈

0

،

≈ 7

51

5
1

،

58
10

≈ 1

في ضوء ذلؾ اشرح العبلقة بيف البسط والمقاـ وناتج التقريب
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 ما ىو العبلقة بيف البسط والمقاـ وناتج التقريب؟ -كيف نقرب كسر عادؼ؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -تقريب الكسر العادؼ مف خبلؿ مقارنة بسط الكسر بمقامو.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:

 إذا كاف الفرؽ بيف البسط والمقاـ كبير فإننا نقرب الكسر إلى الصفر  ،واذا كاف الفرؽ
بينيما صغير فإننا نقرب الكسر إلى الواحد الصحيح  ،أما إذا كاف البسط قريب مف
نصف المقاـ فإننا نقرب الكسر إلى النصف.
 إذا كاف بسط الكسر أصغر مف نصف مقامو يقرب الكسر إلى الصفر  ،واذا كاف
بسط الكسر أكبر مف نصف مقامو يقرب الكسر إلى الواحد الصحيح  ،واذا كاف
البسط قريب مف نصف المقاـ يقرب الكسر إلى النصف.

() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()3
تدريب:5

تدريب:1

إذا كاف
5
8

≈

0

،

≈ 6

51

،

10
15

≈1

في ضوء ذلؾ اشرح العبلقة بيف البسط والمقاـ وناتج التقريب
.........................................................................
.........................................................................

177

الدرس الثالث  :تقريب الكسور
 .4مبدأ القلب/العكس )(Inversion

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يتوصل إلى الكسر العادؼ إذا عممت قيمتو التقريبية.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ القمب/العكس :تغير معاكس لئلجراءات المستخدمة في حل المشكمة وجعل األشياء
أو األجزاء المتحركة ثابتة والثابتة تصبح متغيرة  ،وقمب العمميات رأساً عمى عقب.

أؼ اقمب الشيء رأساً عمى عقب.

ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................

() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ القمب/العكس:
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بدالً مف ذىاب الناس إلى األسواؽ لمحصوؿ عمى احتياجاتيـ  ،أصبح بإمكاف
المستيمكيف اإلطبلع عمى شبكات االنترنت عمى السمع المتوافرة وأسعارىا  ،وبالتالي

الحصوؿ عمييا وىـ في بيوتيـ دوف الحاجة لبلنتقاؿ إلى ىذه األسواؽ والتجوؿ فييا.

ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
القمب/العكس ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
إذا كاف

≈1
9
ما ىي القيـ المحتممة لمبسط حتى يكوف الناتج صحيحاً

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىي قيمة البسط التي تجعل الناتج صحيحاً؟

 ما الرقـ الذؼ يمكف أف نضعو مكاف البسط فيكوف الكسر أقرب إلى واحد صحيح؟() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

الطبلب:
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 قمب عممية التقريب.() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:

 يجب أف يكوف البسط أكبر مف نصف المقاـ حتى يكوف الكسر أقرب إلى واحد
صحيح.
 يجب أف يكوف الفرؽ بيف البسط والمقاـ صغي اًر حتى يكوف الكسر أقرب إلى واحد
صحيح.

() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()1
تدريب:1
اكتب أكبر عدد مف الكسور التي يتكوف بسطيا ومقاميا مف رقـ واحد

عند تقريبيا ألقرب عدد صحيح يكوف الناتج

5
1

تدريب:1
إذا كاف

≈1
7
ما ىي القيـ المحتممة لمبسط حتى يكوف الناتج صحيحاً؟
ج

.............................................................
.............................................................
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الدرس الرابع  :الكسور المتكافئة
.1مبدأ العمل القبلي )(Preliminary Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يتعرؼ عمى مفيوـ الكسور المتكافئة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمل القبمي :ىو عبارة عف القياـ بتنفيذ التغييرات المطموبة في النظاـ جزئياً أو
كمياً قبل ظيور الحاجة فعمياً لذلؾ  ،وترتيب األشياء مسبقاً بحيث يمكف استخداميا مف

أكثر المواقف مبلءمة لتجنب ىدر الوقت الذؼ يمكف أف يحدث بسبب عدـ وجود ىذه

األشياء في المكاف المناسب.

أؼ جيز األشياء بشكل مسبق بحيث يبدأ العمل دوف ضياع لموقت والجيد.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمل القبمي:
تسير األمور عمى ما يراـ في المدارس مف حيث الجدوؿ  ،وعندما يتغيب أحد المعمميف

يكوف ىناؾ فوضى وارتباؾ بالعمل  ،ولتبلفي ىذه المشكمة يتـ وضع جدوؿ لبلحتياط
وىذا عمل قبمي يضعو مدير المدرسة في بداية السنة قبل الحاجة لذلؾ.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمل القبمي؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 ما ىو مفيوـ الكسور المتكافئة؟ -ماذا نعني بكسريف متكافئيف؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -تحديد مفيوـ الكسور المتكافئة.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:
 إذا كاف مساحة الجزء المظمل في الشكل األوؿ= مساحة الجزء المظمل في الشكل
الثاني  ،فإف الكسريف الذيف يعبراف عف األجزاء المظممة في الشكميف متكافئاف.
 الكسور المتكافئة ىي الكسور التي تدؿ عمى نفس المقدار.

() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ م ناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()6
تدريب:5

ىل الكسور

5
4

،

1
6

، 4

،

3
51

9

كسور متكافئة؟

استخدـ النماذج التالية في الوصوؿ إلى الحل

تدريب:1
ىل الكسور الثبلثة التالية متكافئة

، 3 ، 5
8

1

4
6

اشرح لزمبلئؾ كيف تتعرؼ عمى تكافؤ الكسور باستخداـ الدائرة التالية

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

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

185

الدرس الرابع  :الكسور المتكافئة
 .2مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجد عدد مف الكسور المكافئة لكسر ما.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمومية/الشمولية :ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات
أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،

وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

أؼ جعل كل جزء في الشيء يقوـ بعمل في النظاـ.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
............................................................ .....
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية:
يتعرض اإلنساف الحتمالية اإلصابة بعدد كبير جداً مف األمراض التي قد يصعب
حصرىا  ،األمر الذؼ يجعل ميمة توفير العقاقير الطبية المناسبة لكل مرض بالغة
الصعوبة  ،ويمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية  ،حيث يتـ
استخداـ النوع الواحد مف الدواء لعدة أنواع مف األمراض.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمومية/الشمولية ؟
.....................................................................
.....................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط

ماذا نستنتج؟ ...............................................................
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -كيف نحصل عمى كسريف متكافئيف؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -إف ضرب أو قسمة بسط ومقاـ الكسر عمى نفس الرقـ ال يغير مف قيمة الكسر.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
 لمحصوؿ عمى كسر مكافئ لكسر ما فإننا نضرب بسط الكسر ومقامو في نفس العدد
(غير الصفر).
 لمحصوؿ عمى كسر مكافئ لكسر ما فإننا نقسـ بسط الكسر ومقامو عمى نفس العدد
(غير الصفر).
() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()7
تدريب:5
خذ كس اًر مف السمة التي أمامؾ  ،واكتب كس اًر مساوؼ لو:
الكسور الموجودة في السمة:
4
3

،

5
1

،

، 51

51

، 9

58
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6
50

الدرس الرابع  :الكسور المتكافئة
 .3مبدأ الوسيط (الوساطة) )(Intermediary

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجد العدد الناقص في كسريف متكافئيف.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ الوسيط/الوساطة :ىو عبارة عف استخداـ نظاـ أو عممية بسيطة إلنجاز العمل  ،أو
دمج أحد األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر لتحقيق ىدؼ معيف شريطة التمكف
مف إعادة الشيء أو النظاـ بسيولة إلى ما كاف عميو قبل الدمج.
 أؼ ادمج الجسـ مع شيء بشكل مؤقت إلتماـ العممية.ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................

() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ الوسيط/الوساطة:

190

تعقد الجامعة اإلسبلمية العديد مف المحاضرات والندوات والتي تمثل إحدػ الجوانب
الميمة لكل مف الطبلب والمعمميف  ،لذا يمثل وجود الطبلب والمعمميف في أماكف مختمفة

بالنسبة لمف يعقدوف مثل ىذه المحاضرات والندوات  ،يمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ
أجيزة وسيطة يتـ مف خبلليا نقل ىذه المحاضرات والندوات عبر األقمار الصناعية.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
الوسيط/الوساطة ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:

نشاط
ركض بساـ مسافة

 51كيمومتر  ،اكتب كس اًر مقامو  ، 5وكس اًر بسطو 24

10

يكافئاف المسافة التي يقطعيا بساـ.

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 ما الكسر الذؼ مقامو  5ويكافئ الكسر -ما الكسر الذؼ بسطو  24ويكافئ الكسر

191

51؟

10
51
؟
10

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:

= 51

10

() 4

= 5

1

13

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
 يتعيف عمينا معرفة العدد والعممية الوسيطة التي مف خبلليا حصمنا عمى الكسر
المكافئ في كل مرة كالتالي  ،مف أجل الوصوؿ إلى البسط أو المقاـ المجيوؿ:
51÷3

= 10÷3
() 3
() 1

5
1

=51×1

،

10×1

13

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.
يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()8
تدريب:5

أكل عبد الرحمف  5بطيخة  ،وأكل حازـ الكمية نفسيا مف بطيخة أخرػ مقطعة
3

إلى أثماف فكـ قطعة أكل حازـ.

تدريب:1
ركض بساـ مسافة  51كيمومتر  ،اكتب كس اًر مكافئاً لمكسر بشرط أف يتكوف
40

بسطو ومقامو مف رقـ واحد.

................................................................................
تدريب:4
اكتب كسو اًر مختمفة أبسط صورة ليا

1
7

..........................................................................................
...........................................................................................
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الدرس الخامس  :خاصية الكسور المتكافئة
مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يستنتج خاصية الكسور المتكافئة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمومية/الشمولية :ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات
أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،

وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

أؼ جعل كل جزء في الشيء يقوـ بعمل في النظاـ.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية:
يتعرض اإلنساف الحتمالية اإلصابة بعدد كبير جداً مف األمراض التي قد يصعب
حصرىا  ،األمر الذؼ يجعل ميمة توفير العقاقير الطبية المناسبة لكل مرض بالغة
الصعوبة  ،ويمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية  ،حيث يتـ
استخداـ النوع الواحد مف الدواء لعدة أنواع مف األمراض.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمومية/الشمولية ؟
.....................................................................
.....................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط

ماذا نستنتج؟ ...............................................................
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما العبلقة الناتجة بيف كسريف متكافئيف؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -تحديد العبلقة بيف الكسريف المتكافئيف.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:

() 4



ألؼ كسريف متكافئيف :بسط األوؿ × مقاـ الثاني = بسط الثاني × مقاـ

األوؿ.



ألؼ كسريف متكافئيف :بسط األوؿ × مقاـ الثاني = مقاـ األوؿ × بسط

الثاني.

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()9
تدريب:5
خذ كسو اًر مف السمة التي أمامؾ  ،واكتب أزواج الكسور المتكافئة:
الكسور الموجودة في السمة:
، 4

6

، 6

8

4
1

،

، 3

8

، 51

10

7
8

،

4
3

6
50

53 ، 5 ،
56
1
4
، 5 ،
51
1

تدريب:1
يريد فارس وناصر أف يجدا كس اًر مكافئاً لمكسر

= 1+ 4
1+ 7

1
9

 4فأييما أوجد الكسر الصحيح؟
7
51 = 3× 4
18
3× 7
ناصر

فارس

..............................................................................
................................................................................
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الدرس السادس  :تبسيط الكسور ألبسط صورة
 .1مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يتعرؼ عمى مفيوـ الكسر في أبسط صورة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمومية/الشمولية :ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات
أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،

وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

أؼ جعل كل جزء في الشيء يقوـ بعمل في النظاـ.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية:
يتعرض اإلنساف الحتمالية اإلصابة بعدد كبير جداً مف األمراض التي قد يصعب

حصرىا  ،األمر الذؼ يجعل ميمة توفير العقاقير الطبية المناسبة لكل مرض بالغة
الصعوبة  ،ويمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية  ،حيث يتـ

استخداـ النوع الواحد مف الدواء لعدة أنواع مف األمراض.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمومية/الشمولية ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط
 .1بقسمة البسط والمقاـ عمى العدد نفسو أوجد الكسور المكافئة لمكسر
 .2حدد الكسر المكافئ لمكسر

58
40

 58والذؼ بسطو ومقامو ال يقببلف القسمة إال

40

عمى واحد صحيح.
 .3ىل نستطيع إيجاد كسر مكافئ لمكسر  ، 4بحيث يكوف بسطو أقل مف 3؟
 .4إذف يكوف الكسر  4في أبسط صورة.
1

 .5متى يكوف الكسر في أبسط صورة؟
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1

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

 -متى يكوف الكسر في أبسط صورة؟

الطبلب:
 تحديد مفيوـ الكسر في أبسط صورة.() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


يكوف الكسر في أبسط صورة عندما ال يمكننا إيجاد كسر مكافئ لو يكوف بسطو
أصغر مف بسط



الكسر.

يكوف الكسر في أبسط صورة عندما يكوف القاسـ المشترؾ األكبر لبسط الكسر
ومقامو ىو الواحد



() 4

الصحيح.

يكوف الكسر في أبسط صورة عندما ال يوجد عدد غير الواحد يقسـ بسطو ومقامو
معاً.

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()50
تدريب:5
حدد الكسر المكتوب بأبسط صورة  ،وبرر إجابتؾ
51
51

7
55

1
4

4
9

58
40

3
1

5
50

...............................................................................
...............................................................................
تدريب:1
" يكوف الكسر في أبسط صورة إذا كاف القاسـ المشترؾ األكبر بيف البسط والمقاـ ىو
الواحد الصحيح"

اشرح لزميمؾ ما المقصود بيذه العبارة؟
..................................................................................
.................................................................................
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الدرس السادس  :تبسيط الكسور ألبسط صورة
 .2مبدأ استمرار العمل المفيد )(Continuity of Useful Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يكتب الكسر في أبسط صورة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ استمرار العمل المفيد :ىو عبارة عف جعل جميع أجزاء النظاـ تعمل بشكل متواصل
دوف توقف بكامل قدرتيا وطاقتيا اإلنتاجية  ،والعمل في الوقت نفسو عمى التخمص مف

الحركات أو األنظمة الفرعية المتداخمة وغير البلزمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال
تعمل عمى نحو مطمق.

أؼ استمر بالعمل المفيد دوف توقف.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ استمرار العمل المفيد:
تتوقف ا لمدارس عف العمل في العطل وال يمكف االستفادة منيا  ،لذا يمكننا باستخداـ
مبدأ استمرار العمل المفيد االستفادة مف ىذه المدارس في فترات التوقف عف العمل ،
وذلؾ بتأجير المدارس أو تسميميا لجمعيات خيرية يستفيد منيا المجتمع.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
استمرار العمل المفيد ؟
.....................................................................
.....................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط
طوؿ ميا متر ونصف المتر  ،وطوؿ أخييا محمػد 121سنتيمت اًر .اكتب الكسر الذؼ
يمثل طوؿ دمحم إلى طوؿ ميا في أبسط صورة.
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما الكسر الذؼ يعبر عف طوؿ دمحم إلى طوؿ ميا في أبسط صورة ؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -وضع الكسر في أبسط صورة.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


يتـ كتابة الكسر

510
510

في أبسط صورة عف طريق قسمة كل مف البسط والمقاـ

عمى القاسـ المشترؾ بينيما بشكل مستمر حتى نصل إلى أبسط صورة.
=510 ÷50

() 4



510 ÷50
= 510 ÷1
510 ÷1



= 510 ÷1

510 ÷1

=51 ÷4

51 ÷4
=13 ÷6
40 ÷6

3
1
3
1
51 ÷4
=

=13 ÷1

51 ÷4

40 ÷1

3
1

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()55
تدريب:5
يرتفع برج  241مت اًر عف سطح األرض  ،وبجانب البرج بناية ارتفاعيا  18مت اًر.
ما الكسر الداؿ عمى ارتفاع البناية إلى ارتفاع البرج .اكتبو في أبسط صورة

تدريب:1
يريد حسف وقصي أف يضعا الكسر

حسف

8
10

في أبسط صورة.

3
= 8÷1
50
1÷10

= 8÷3
3÷10

1
1

قصي

أييما وصل إلى الكسر في أبسط صورة ؟ ولماذا ؟

.........................................................................................
.........................................................................................
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الدرس السابع  :مقارنة الكسور
 .1مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يقارف كسريف ليما نفس المقاـ.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمومية/الشمولية :ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات
أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،

وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

أؼ جعل كل جزء في الشيء يقوـ بعمل في النظاـ.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
............................................................ .....
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية:
يتعرض اإلنساف الحتمالية اإلصابة بعدد كبير جداً مف األمراض التي قد يصعب
حصرىا  ،األمر الذؼ يجعل ميمة توفير العقاقير الطبية المناسبة لكل مرض بالغة
الصعوبة  ،ويمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية  ،حيث يتـ
استخداـ النوع الواحد مف الدواء لعدة أنواع مف األمراض.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمومية/الشمولية ؟
.....................................................................
.....................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط :ظمل ثـ قارف

ماذا تبلحع؟ ..............................................................
ماذا نستنتج؟ ...............................................................
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

 -كيف نقارف بيف كسريف؟

الطبلب:
 تحديد قاعدة المقارنة بيف كسريف.() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:



() 4

إذا كاف الكسراف ليما نفس المقاـ  ،فإف الكسر الذؼ بسطو أكبر يكوف ىو
إذا كاف الكسراف ليما نفس البسط فإف الكسر الذؼ مقامو أكبر يكوف ىو

األكبر.

األصغر.

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()51
تدريب:5
أظير مسح أجرؼ عمى أحد الصفوؼ أف

يفضموف

 3كرة الطائرة  ،و

51

عدد مف الطبلب.

 9مف الطبلب يفضموف كرة القدـ  ،و

51

 3يفضموف التنس .فما الرياضة التي يفضميا أقل

51

تدريب:1
4
1

< 1

7 ،
3

>، 1

1= 9
9

ما ىي العبلقة بيف بسط الكسر ومقامو بالواحد الصحيح؟
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
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الدرس السابع  :مقارنة الكسور
.2مبدأ التقسيم  /التجزئة )(Segmentation

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يرتب الكسور تصاعدياً أو تنازلياً.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ التقسيـ/التجزئة :ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً
لمتفكيؾ  ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة  ،وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف

طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف اآلخر  ،أو عف طريق
تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو  ،أما إف كاف النظاـ

مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
أؼ قسـ الشيء إلى أجزاء مستقمة.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
..................................................................
...................................................................
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() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
أ .ارسـ ( )4مستطيبلت عمى شبكة المربعات اآلتية  ،بحيث يكوف طوؿ كل
منيا ( )4وحدات وعرضيا  3وحدات.

ب .ظمل وحدات مربعة مف المستطيبلت لتمثل الكسور اآلتية:
،4

3

،1

،7

6

51

1
4

استخدـ التمثيل لترتيب الكسور األربعة تنازلي ًا
،
،
،

حل المشكمة:
() 5
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -رتب الكسور تنازلياً

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

الطبلب:
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 ترتيب الكسور تنازلياً باستخداـ الرسـ.() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:

 الكسر الذؼ يعبر عف مساحة أكبر عمى شبكة المستطيبلت يكوف ىو األكبر.

() 3

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 1

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()54
تدريب :باستخداـ الدائرة التالية رتب الكسور تصاعدياً
4
3

،

، 1

4
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1
6

،

5
1

الدرس السابع  :مقارنة الكسور
.3مبدأ الدمج  /الربط )(Merging/Combining

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يقارف الكسور غير المتجانسة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ الدمج/الربط :ىو عبارة عف إمكانية حل المشكبلت عف طريق الربط المكاني أو
الزماني بيف األشياء أو األنظمة التي تقوـ بعمميات متشابية أو متجاورة  ،ويعبر ىذا
المبدأ عف ربط األشياء أو المكونات المتماثمة التي تؤدؼ وظائف وعمميات متقاربة بحيث

تكوف متجاورة مف حيث الزماف والمكاف.

أؼ ادمج في نفس المكاف األجزاء التي يجب أف تعمل معاً ألداء ميمة معينة.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟

.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
..................................................................
...................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
57
وحصل عبلمة
حصل أيمف  10في الرياضيات ّ ،
ّ

وحصل
ّ

 54في العموـ ،

51

10

حصل العبلمة األفضل؟
 40في المغة االنجميزية  ،في أؼ مادة ّ

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىي العبلمة األفضل؟
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() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -مقارنة الكسور الثبلثة.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
 حتى نستطيع المقارنة بيف الكسور الثبلثة  ،نقوـ بتجنيس الكسور حتى نحصل عمى
مقاـ مشترؾ  ،ثـ نقارف بيف الكسور الثبلثة.

 يمكف أف نقارف بيف كل كسريف عمى حدة  ،فنحصل عمى الدرجة األفضل.
() 3

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 1

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()53
تدريب:5
تدريب :إذا كاف

 4الكتب في مكتبة بالمغة العربية ،

1

بالمغة االنجميزية  ،والباقي وىو

5
51

 5الكتب

4

مف الكتب بالمغة الفرنسية.

أييما أكثر؟
تدريب:1
4
استخدـ األعداد الكسرية التالية
7

5 ، 2
3

58 ، 2
1

9 ،
3

في كتابة أكبر عدد مف المقارنات الصحيحة مستخدما اإلشارات < = ، > ،
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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الدرس الثامن  :جمع الكسور
.1مبدأ العمومية/الشمولية )(Universality

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى:
 .1يجمع كسريف متجانسيف.
 .2يجمع كسريف غير متجانسيف.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمومية/الشمولية :ىو عبارة عف جعل النظاـ قاد اًر عمى أداء وظائف أو ميمات
أو جعل كل جزء مف أجزاء النظاـ قاد اًر عمى القياـ بأكبر عدد ممكف مف الوظائف ،

وبذلؾ تقل الحاجة لوجود أنظمة أخرػ.

أؼ جعل كل جزء في الشيء يقوـ بعمل في النظاـ.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
............................................................ .....
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية:
يتعرض اإلنساف الحتمالية اإلصابة بعدد كبير جداً مف األمراض التي قد يصعب

حصرىا  ،األمر الذؼ يجعل ميمة توفير العقاقير الطبية المناسبة لكل مرض بالغة
الصعوبة  ،ويمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ مبدأ العمومية/الشمولية  ،حيث يتـ

استخداـ النوع الواحد مف الدواء لعدة أنواع مف األمراض.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمومية/الشمولية ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط:1
أّ .لوف باألحمر ثبلثة أثماف الشكل.
بّ .لوف باألصفر أربعة أثماف الشكل.

ت .ما الكسر الذؼ يمثمو األجزاء الممونة معاً؟ ........
ث .استنتج قاعدة جمع كسريف متجانسيف:
........................................................................
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حل المشكمة:
صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:

() 5

 كيف نجمع كسريف متجانسيف؟ ما ىي قاعدة جمع كسريف متجانسيف؟صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

() 1

الطبلب:
 تحديد قاعدة جمع كسريف متجانسيف.اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات

() 4

 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


لجمع كسريف متجانسيف ،نجمع البسطيف ونبقي المقاـ كما ىو.



بسط الكسر الناتج مف جمع كسريف متجانسيف عبارة عف مجموع بسط الكسريف
ومقامو ىو نفس مقاـ الكسريف.

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في

() 4

المكاف المناسب لكل مجموعة.
يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد

() 5

الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
تدريب:
خزاف بو ماء يعادؿ خمسة أتساعو .أضيف إلى ىذا الخزاف ما يعادؿ
الكسر الذؼ يمثل الماء الذؼ أصبح في الخزاف؟
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 ، 4فما

9

() 1

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط:1

أّ .لوف باألحمر ربع الشكل.
بّ .لوف باألصفر سدس الشكل.

ت .ما الكسر الذؼ يمثمو األجزاء الممونة معاً؟ ........
ث .استنتج قاعدة جمع كسريف غير متجانسيف:

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 كيف نجمع كسريف غير متجانسيف؟ -ما ىي قاعدة جمع كسريف غير متجانسيف؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -تحديد قاعدة جمع كسريف غير متجانسيف.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:


() 4

لجمع كسريف غير متجانسيف ،نحوليما إلى كسريف متجانسيف ثـ نجمع.

يتـ عرض الحموؿ ا لتي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()51
تدريب:5
حصد مزارع

 1محصوؿ القمح في أرضو يوـ األربعاء  ،وحصل  5المحصوؿ

8

4

يوـ الخميس .فما الكسر الذؼ يمثل ما حصده المزارع مف محصولو في اليوميف؟
................................................................................
.................................................................................
تدريب:1
اكتب أكبر عدد مف عمميات الجمع مستخدماً فييا الكسر

4
3

................................................................................
.................................................................................
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الدرس الثامن  :جمع الكسور
.2مبدأ الدمج  /الربط )(Merging/Combining

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجمع كسور مختمفة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ الدمج/الربط :ىو عبارة عف إمكانية حل المشكبلت عف طريق الربط المكاني أو
الزماني بيف األشياء أو األنظمة التي تقوـ بعمميات متشابية أو متجاورة  ،ويعبر ىذا

المبدأ عف ربط األشياء أو المكونات المتماثمة التي تؤدؼ وظائف وعمميات متقاربة بحيث

تكوف متجاورة مف حيث الزماف والمكاف.

أؼ ادمج في نفس المكاف األجزاء التي يجب أف تعمل معاً ألداء ميمة معينة.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟

.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ الدمج/الربط:
تعاني أغمب المدارس في قطاع غزة في جميع المراحل الدراسية مف توزيع الطبلب

عمى عدة صفوؼ دراسية في المدرسة دوف مراعاة لخصائص ىؤالء الطبلب العقمية

والنفسية واالنفعالية  ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى حدوث مشكبلت في سير العممية
التعميم ية  ،لذلؾ يمكف التغمب عمى ىذه المشكمة مف خبلؿ جمع الطمبة الذيف

يتمتعوف بنفس الخصائص في صفوؼ خاصة يسيل مف خبلليا التعامل مع كل فئة.

ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
الدمج/الربط ؟
..................................................................
...................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
ما ىو أكبر ناتج ممكف لجمع كسريف مف الكسور التالية:
، 4

3

، 5

6

4
3

، 1

8

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىو ناتج جمع الكسور؟
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() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -جمع الكسور باستخداـ خاصية التجميع.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
( 

() 3

() 1

+4

)+5

3

6

1
8



(+

4
3

+

5
6

1
)
8

(

+4

)+ 1

5
6

3

8

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.
يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()56
تدريب :أؼ المساريف أقصر ليذىب أحمد مف منزلو إلى المدرسة؟
3
11

4
10

4
10

تدر

يب
:1

تدريب:1
جد ناتج

4
3

5 + 1
1

+

 3بأربع طرؽ

8

.............................................................................
............................................................................
.............................................................................
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الدرس الثامن  :جمع الكسور
 .3مبدأ استمرار العمل المفيد )(Continuity of Useful Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجمع كسور مختمفة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ استمرار العمل المفيد :ىو عبارة عف جعل جميع أجزاء النظاـ تعمل بشكل متواصل
دوف توقف بكامل قدرتيا وطاقتيا اإلنتاجية  ،والعمل في الوقت نفسو عمى التخمص مف

الحركات أو األنظمة الفرعية المتداخمة وغير البلزمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال
تعمل عمى نحو مطمق.

أؼ استمر بالعمل المفيد دوف توقف.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
228

() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ استمرار العمل المفيد:
تتوقف المد ارس عف العمل في العطل وال يمكف االستفادة منيا  ،لذا يمكننا باستخداـ
مبدأ استمرار العمل المفيد االستفادة مف ىذه المدارس في فترات التوقف عف العمل ،
وذلؾ بتأجير المدارس أو تسميميا لجمعيات خيرية يستفيد منيا المجتمع.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
استمرار العمل المفيد ؟
.....................................................................
.....................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط :اجمع أفقياً ورأسياً وأكمل
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حل المشكمة:
() 1
() 2

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىو ناتج جمع الكسور أفقياً ورأسياً؟

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

الطبلب:
() 3

 -جمع الكسور أفقياً ورأسياً.

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()57
تدريب:5

اجمع أفقياً ورأسياً وأكمل

تدريب:1
امؤل المربع السحري بالكسور بحيث حاصل الجمع متساوي أفقيا وعموديا وقطريا.
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الدرس الثامن  :جمع الكسور
 .3مبدأ التقسيم  /التجزئة )(Segmentation

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجمع الكسور عمى خط األعداد.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ التقسيـ/التجزئة :ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً

ل متفكيؾ  ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة  ،وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف

طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف اآلخر  ،أو عف طريق

تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو  ،أما إف كاف النظاـ

مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
أؼ قسـ الشيء إلى أجزاء مستقمة.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
..................................................................
............................................ .......................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:

5

استخدـ خط األعداد في جمع الكسريف ، 1
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5
3

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -كيف نجمع الكسريف باستخداـ خط األعداد؟

() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -جمع الكسور باستخداـ خط األعداد.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
 نرسـ خط األعداد  ،نقسـ الوحدة إلى  4أقساـ (المضاعف المشترؾ األصغر لمقامي
الكسريف).
نمثل الكسر

5عمى خط األعداد بالسيـ األوؿ( .الحع أف

1

بدءاً مف نقطة نياية السيـ األوؿ نمثل الكسر

نقطة نياية السيـ الثاني تمثل مجموع الكسريف.

() 3
() 1

5
1

5بالسيـ الثاني.

=

2
4

)

1

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.
يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()58
تدريب:5

بأكثر مف طريقة اجمع الكسور التالية عمى خط األعداد
، 5

4

، 5

1

5
6
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الدرس الثامن  :جمع الكسور
 .1مبدأ العمل القبلي )(Preliminary Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يكمل النمط.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمل القبمي :ىو عبارة عف القياـ بتنفيذ التغييرات المطموبة في النظاـ جزئياً أو

كمياً قبل ظيور الحاجة فعمياً لذلؾ  ،وترتيب األشياء مسبقاً بحيث يمكف استخداميا مف

أكثر المواقف مبلءمة لتجنب ىدر الوقت الذؼ يمكف أف يحدث بسبب عدـ وجود ىذه

األشياء في المكاف المناسب.

أؼ جيز األشياء بشكل مسبق بحيث يبدأ العمل دوف ضياع لموقت والجيد.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمل القبمي:
تسير األمور عمى ما يراـ في المدارس مف حيث الجدوؿ  ،وعندما يتغيب أحد المعمميف

يكوف ىناؾ فوضى وارتباؾ بالعمل  ،ولتبلفي ىذه المشكمة يتـ وضع جدوؿ لبلحتياط
وىذا عمل قبمي يضعو مدير المدرسة في بداية السنة قبل الحاجة لذلؾ.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمل القبمي؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:

نشاط
الحظ النمط ثـ أكمل:
، 5

3

، 5

1

......... ، ....... ، 4

3
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حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 أكمل النمط ؟ -ما العبلقة بيف الكسر األوؿ و الثاني؟ وما العبلقة بيف الكسر الثاني والثالث؟

() 2

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -إكماؿ النمط بمبلحظة العبلقة بيف الكسور.

() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:
 نبلحع أف الكسر الثاني ناتج مف إضافة ربع إلى الكسر األوؿ  ،والكسر الثالث ناتج
مف إضافة ربع إلى الكسر الثاني  ،وىذا يعني أف العمل القبمي الذؼ أجرؼ عمى
الكسور ىو إضافة ربع عمى كل كسر  ،فنحصل عمى الكسر التالي.
5
3

() 4

+

5
3

،

+5

1

، 5

3

+4

3

.......... ، ........ ، 5

3

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()59
تدريب:5

الحع النمط ثـ أكمل:
1

،9

3

،9

1

......... ، ....... ، 4

تدريب:1
الحظ النمط ثـ أكمل:
5

3

......... ، ....... ، 1 ، 9 ،
4
ما العبلقة بيف الكسور في النمط؟
..............................................................................
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الدرس التاسع  :طرح الكسور
 .1مبدأ الوسيط (الوسيط) )(Intermediary

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يطرح كسر مف عدد صحيح.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ الوسيط/الوساطة :ىو عبارة عف استخداـ نظاـ أو عممية بسيطة إلنجاز العمل  ،أو
دمج أحد األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر لتحقيق ىدؼ معيف شريطة التمكف
مف إعادة الشيء أو النظاـ بسيولة إلى ما كاف عميو قبل الدمج.
 أؼ ادمج الجسـ مع شيء بشكل مؤقت إلتماـ العممية.ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................

() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ الوسيط/الوساطة:
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تعقد الجامعة اإلسبلمية العديد مف المحاضرات والندوات والتي تمثل إحدػ الجوانب
الميمة لكل مف الطبلب والمعمميف  ،لذا يمثل وجود الطبلب والمعمميف في أماكف مختمفة

بالنسبة لمف يعقدوف مثل ىذه المحاضرات والندوات  ،يمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ
أجيزة وسيطة يتـ مف خبلليا نقل ىذه المحاضرات والندوات عبر األقمار الصناعية.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
الوسيط/الوساطة ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط
قاـ حساـ ووالده بزراعة الحقل كامبلً  ،فإذا زرع حساـ
يمثل ما زرعو والده؟

 ، 4فما الكسر الذؼ

7

حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما الكسر الذؼ يمثل ما زرعو والد حساـ ؟

() 2

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

الطبلب:

 -طرح الكسر الذؼ زرعو حساـ مف الواحد الصحيح.
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() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:
 نمثل السؤاؿ بالصيغة الرياضية كالتالي:
-1

4
7

وحتى نستطيع إجراء عممية الطرح  ،يتعيف عمينا القياـ بعمل وسيط  ،وىو تحويل
العدد واحد إلى كسر عادؼ متجانس مع الكسر المطروح  ،وبيذا يصبح السؤاؿ عبارة
عف طرح كسرييف عادييف.
() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()10
تدريب:5
أنا كسر إذا طرحتني مف العدد  5كاف الناتج  ، 4 5فمف أنا ؟
4

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

تدريب:1
عدديف كسرييف مجموعيما  ، 9فإذا كاف أحدىما

 ، 4 4فما ىو العدد اآلخر؟

1

..............................................................................
..............................................................................
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الدرس التاسع  :طرح الكسور
 .2مبدأ استمرار العمل المفيد )(Continuity of Useful Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى:
 .1يطرح كسور مختمفة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ استمرار العمل المفيد :ىو عبارة عف جعل جميع أجزاء النظاـ تعمل بشكل متواصل
دوف توقف بكامل قدرتيا وطاقتيا اإلنتاجية  ،والعمل في الوقت نفسو عمى التخمص مف

الحركات أو األنظمة الفرعية المتداخمة وغير البلزمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال
تعمل عمى نحو مطمق.

أؼ استمر بالعمل المفيد دوف توقف.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ استمرار العمل المفيد:
تتوقف ال مدارس عف العمل في العطل وال يمكف االستفادة منيا  ،لذا يمكننا باستخداـ
مبدأ استمرار العمل المفيد االستفادة مف ىذه المدارس في فترات التوقف عف العمل ،
وذلؾ بتأجير المدارس أو تسميميا لجمعيات خيرية يستفيد منيا المجتمع.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
استمرار العمل المفيد ؟
.....................................................................
.....................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط :اطرح أفقياً ورأسياً وأكمل
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حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىو ناتج جمع الكسور أفقياً ورأسياً؟

() 2

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -جمع الكسور أفقياً ورأسياً.

() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()15
تدريب:5

ذىب ببلؿ إلى السوؽ فاشترػ قميص بمبمغ  1 5دينار  ،وحقيبة بمبمغ ، 2 5
1

5

 ، 3فإذا كاف مع ببلؿ  11دنانير ،فكـ دينا اًر بقي معو؟
وحذاء بمبمغ
1

3

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

تدريب:1
أكمل:
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الدرس التاسع  :طرح الكسور
 .3مبدأ القلب/العكس )(Inversion

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجد الكسر المجيوؿ.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ القمب/العكس :تغير معاكس لئلجراءات المستخدمة في حل المشكمة وجعل األشياء
أو األجزاء المتحركة ثابتة والثابتة تصبح متغيرة  ،وقمب العمميات رأساً عمى عقب.

أؼ اقمب الشيء رأساً عمى عقب.

ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................

() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ القمب/العكس:
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بدالً مف ذىاب الناس إلى األسواؽ لمحصوؿ عمى احتياجاتيـ  ،أصبح بإمكاف
المستيمكيف اإلطبلع عمى شبكات االنترنت عمى السمع المتوافرة وأسعارىا  ،وبالتالي

الحصوؿ عمييا وىـ في بيوتيـ دوف الحاجة لبلنتقاؿ إلى ىذه األسواؽ والتجوؿ فييا.

ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
القمب/العكس ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
إذا كاف
+

حل المشكمة:
() 1

=1 1
4

4 1

7

ما ىي القيـ المحتممة لمبسط حتى يكوف الناتج صحيحاً

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىو العدد الذؼ إذا أضيف إليو

() 2

 11كاف الناتج يساوؼ

4

 41؟

7

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

الطبلب:

 -قمب عممية الجمع إلى طرح.
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() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:

() 4

1 1 -4 1

7

4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()11
تدريب:5
عدديف كسرييف مجموعيما  ، 15 7فإذا كاف أحدىما يساوؼ  ، 11 5فما
ىو العدد اآلخر؟

6

9

تدريب:1
امؤل المربعات باألرقاـ المناسبة لجعل الناتج صحيحا
ـــ

5
1

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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الدرس العاشر  :ضرب الكسور
 .1مبدأ التقسيم  /التجزئة )(Segmentation

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يضرب كسريف عادييف.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ التقسيـ/التجزئة :ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً
لمتفكيؾ  ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة  ،وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف

طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف اآلخر  ،أو عف طريق

تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو  ،أما إف كاف النظاـ

مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
أؼ قسـ الشيء إلى أجزاء مستقمة.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
..................................................................
...................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:

باستخداـ الرسـ جد ناتج
1
4

×

1
6
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حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىو ناتج ضرب

() 1

×1

4

1؟

6

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -ضرب الكسريف باستخداـ نماذج الكسور.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


نعلل

 1الشكل بخطوط أفقية  ،ثـ نظمل

6

 1اؿ

4

 ،فيكوف الناتج ىو الكسر الذؼ يمثل منطقة التقاطع .
() 3
() 1

 1بخطوط عمودية

6

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.
يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()14
تدريب:

اكتب كسريف حاصل ضربيما تمثمو المنطقة المظممة مف الشكل المجاور.

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

تدريب:1
ق أر زميل لؾ في كتاب الرياضيات العبارة التالية (ولـ يفيـ المقصود منيا):
" حاصل ضرب كسر في مقموبو يساوي واحد صحيح".

اشرح لزميمؾ ما المقصود بيذه العبارة مف خبلؿ استخداـ الرسـ.
..........................................................................
..........................................................................

255

الدرس العاشر  :ضرب الكسور
 .2مبدأ العمل القبلي )(Preliminary Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يكمل النمط.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ العمل القبمي :ىو عبارة عف القياـ بتنفيذ التغييرات المطموبة في النظاـ جزئياً أو
كمياً قبل ظيور الحاجة فعمياً لذلؾ  ،وترتيب األشياء مسبقاً بحيث يمكف استخداميا مف

أكثر المواقف مبلءمة لتجنب ىدر الوقت الذؼ يمكف أف يحدث بسبب عدـ وجود ىذه

األشياء في المكاف المناسب.

أؼ جيز األشياء بشكل مسبق بحيث يبدأ العمل دوف ضياع لموقت والجيد.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ العمل القبمي:
تسير األمور عمى ما يراـ في المدارس مف حيث الجدوؿ  ،وعندما يتغيب أحد المعمميف

يكوف ىناؾ فوضى وارتباؾ بالعمل  ،ولتبلفي ىذه المشكمة يتـ وضع جدوؿ لبلحتياط
وىذا عمل قبمي يضعو مدير المدرسة في بداية السنة قبل الحاجة لذلؾ.
ىل ي مكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
العمل القبمي؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط
الحظ النمط ثـ أكمل:
1

1

، 1000 ، 10000

1
1
،
10
100

......... ، ........ ،

حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 أكمل النمط ؟ -ما العبلقة بيف الكسر األوؿ و الثاني؟ وما العبلقة بيف الكسر الثاني والثالث؟

() 2

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا

الطبلب:
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 إكماؿ النمط بمبلحظة العبلقة بيف الكسور.() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:
 نبلحع أف الكسر الثاني ناتج مف ضرب الكسر األوؿ في  ،11والكسر الثالث ناتج
مف ضرب الكسر الثاني في  ، 11وىذا يعني أف العمل القبمي الذؼ أجرؼ عمى
الكسور ىو ضرب كل كسر في ربع  ،فنحصل عمى الكسر التالي.
5
10000

() 4

× ، 11

5
1000

× ، 11

5
100

× 5 ، 11
10

× ...... ، 11

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.

258

ورقة عمػػػػػػػػل ()13
تدريب:5

الحع النمط ثـ أكمل:
5

5

5

......... ، ....... ، 8 ، 3 ، 1

تدريب:1
ــــــ × ــــــ
ــــ
ــــ

= 1

ضع في المربع كس ار عاديا بحيث يكوف الناتج عددا صحيحا،

اكتب أكبر عدد ممكف مف الحموؿ المختمفة.
.......................................................................
......................................................................

......................................................................
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الدرس العاشر  :ضرب الكسور
 .3مبدأ استمرار العمل المفيد )(Continuity of Useful Action

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى:
 .1يضرب كسو اًر مختمفة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ استمرار العمل المفيد :ىو عبارة عف جعل جميع أجزاء النظاـ تعمل بشكل متواصل
دوف توقف بكامل قدرتيا وطاقتيا اإلنتاجية  ،والعمل في الوقت نفسو عمى التخمص مف

الحركات أو األنظمة الفرعية المتداخمة وغير البلزمة التي تعمل بدرجة محدودة أو ال
تعمل عمى نحو مطمق.

أؼ استمر بالعمل المفيد دوف توقف.
ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ استمرار العمل المفيد:
تتوقف المدارس عف العمل في العطل وال يمكف االستفادة منيا  ،لذا يمكننا باستخداـ
مبدأ استمرار العمل المفيد االستفادة مف ىذه المدارس في فترات التوقف عف العمل ،
وذلؾ بتأجير المدارس أو تسميميا لجمعيات خيرية يستفيد منيا المجتمع.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
استمرار العمل المفيد ؟
.....................................................................
.....................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط :
قطعة أرض مساحتيا  541ـ ، 2قسميا رجل عمى أبنائو الستة ،
فإذا أخذ األوؿ  5القطعة  ،وأخذ الثاني  5الباقي  ،وأخذ الثالث
6

1

 5الباقي  ،وأخذ الرابع  5الباقي  ،وأخذ الخامس  5الباقي ،

3

1

4

وأخذ السادس ما تبقى كمو .ىل ىذه قسمة عادلة ؟
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حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 ما ىو نصيب كل ابف؟ -ىل ىذه القسمة عادلة؟

() 2

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -حساب نصيب كل ابف والمقارنة بينيا.

() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


نحسب نصيب األوؿ:
ثـ نحسب نصيب الثاني:

91 = 541 × 5

6

= )91-541( × 5

1

وىكذا نستمر في العمل المفيد حتى نحسب نصيب السادس  ،ثـ نحكـ عمى مدػ
عدؿ ىذه القسمة.
() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()11
تدريب:

اكتب الكسر المناسب في الدائرة
اضرب في

1
4
اضرب في 9
50

5
اضرب في 5
4

5
اضرب في
1

اضرب في 11
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الدرس الحادي عشر  :قسمة الكسور
 .1مبدأ التقسيم  /التجزئة )(Segmentation

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يقسـ كسريف عادييف.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ التقسيـ/التجزئة :ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً
لمتفكيؾ  ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة  ،وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف

طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف اآلخر  ،أو عف طريق

تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو  ،أما إف كاف النظاـ
مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
أؼ قسـ الشيء إلى أجزاء مستقمة.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
..................................................................
...................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:

باستخداـ الرسـ جد ناتج
1
2

÷

1
8
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حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 ما ىو ناتج قسمة -كـ ثمف في النصف؟

() 2

÷5

1

5؟

8

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -قسمة الكسريف باستخداـ نماذج الكسور.

() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


() 4

نقسـ الدائرة إلى نصفيف  ،ثـ إلى أثماف  ،ونعد كـ ثمف في النصف.

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()16
تدريب:5

باستخداـ الرسـ جد ناتج

÷ 5

4

5
6

تدريب:1
في عممية القسمة التي أمامؾ
1 ÷ 1
4

= 5
1

7

اكتب المصطمح الرياضي لكل مف:

5

1
4

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

............................................................ 7 5

1
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الدرس الحادي عشر  :قسمة الكسور
 .1مبدأ القلب/العكس )(Inversion

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجد الكسر المجيوؿ.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ القمب/العكس :تغير معاكس لئلجراءات المستخدمة في حل المشكمة وجعل األشياء
أو األجزاء المتحركة ثابتة والثابتة تصبح متغيرة  ،وقمب العمميات رأساً عمى عقب.

أؼ اقمب الشيء رأساً عمى عقب.

ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................

() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ القمب/العكس:
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بدالً مف ذىاب الناس إلى األسواؽ لمحصوؿ عمى احتياجاتيـ  ،أصبح بإمكاف
المستيمكيف اإلطبلع عمى شبكات االنترنت عمى السمع المتوافرة وأسعارىا  ،وبالتالي

الحصوؿ عمييا وىـ في بيوتيـ دوف الحاجة لبلنتقاؿ إلى ىذه األسواؽ والتجوؿ فييا.

ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
القمب/العكس ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
إذا كاف
×

1
4

=

1
1

حل المشكمة :ما ىي القيـ المحتممة لمبسط حتى يكوف الناتج صحيحاً
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىو العدد الذؼ إذا ضربناه في

() 2

 1كاف الناتج يساوؼ

4

2؟

5

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -قمب عممية الضرب إلى قسمة.
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() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:


() 4

÷ 1

1

1
4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()17
تدريب:5
كسرييف عادييف حاصل ضربيما  ، 6فإذا كاف أحدىما يساوؼ  ، 1فما
9

1

ىو العدد اآلخر؟

..........................................................................
..........................................................................
تدريب:1
جد الكسر المجيوؿ بأكثر مف طريقة.
4
3

÷

= 3

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

..........................................................................
..........................................................................
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الدرس الثاني عشر  :مساحة المستطيل والمربع
.1مبدأ الدمج  /الربط )(Merging/Combining

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يجد أبعاد مستطيل مساحتو تساوؼ مساحة مربع معموـ.

 .2يجد طوؿ ضمع مربع مساحتو تساوؼ مساحة مستطيل معموـ.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ الدمج/الربط :ىو عبارة عف إمكانية حل المشكبلت عف طريق الربط المكاني أو
الزماني بيف األشياء أو األنظمة التي تقوـ بعمميات متشابية أو متجاورة  ،ويعبر ىذا
المبدأ عف ربط األشياء أو المكونات المتماثمة التي تؤدؼ وظائف وعمميات متقاربة بحيث

تكوف متجاورة مف حيث الزماف والمكاف.

أؼ ادمج في نفس المكاف األجزاء التي يجب أف تعمل معاً ألداء ميمة معينة.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ الدمج/الربط:
تعاني أغمب المدارس في قطاع غزة في جميع المراحل الدراسية مف توزيع الطبلب

عمى عدة صفوؼ دراسية في المدرسة دوف مراعاة لخصائص ىؤالء الطبلب العقمية

والنفسية واالنفعالية  ،األمر الذؼ يؤدؼ إلى حدوث مشكبلت في سير العممية
التعميمية  ،لذلؾ يمكف التغمب عمى ىذه المشكمة مف خبلؿ جمع الطمبة الذيف

يتمتعوف بنفس الخصائص في صفوؼ خاصة يسيل مف خبلليا التعامل مع كل فئة.

ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
الدمج/الربط ؟
..................................................................
...................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:

مربع طوؿ ضمعو  6ـ .جد أكبر عدد مف المستطيبلت التي تساويو في
المساحة.

حل المشكمة:
() 5

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما أبعاد المستطيل الذؼ يساوؼ المربع في المساحة ؟
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() 1

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -إيجاد أبعاد المستطيل.

() 4

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:
 نحسب أوالً مساحة المربع والتي تساوؼ  36 = 6 × 6ـ
مساحة المستطيل = مساحة المربع =  36ـ

2

2

أبعاد المستطيل ىي 1 ، 36 :أو  2 ، 18أو  3 ، 12أو . 4 ، 9
() 3
() 1

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.
يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()18
تدريب:5
مستطيل طولو  21سـ  ،وعرضو  5سـ  ،احسب طوؿ ضمع المربع الذؼ يساويو في

المساحة.
...................................................................................
...................................................................................

تدريب:1
مربع طوؿ ضمعو  6ـ .جد أكبر عدد مف المستطيبلت التي تساويو في المساحة.

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

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

275

الدرس الثاني عشر  :مساحة المستطيل والمربع
مبدأ التقسيم  /التجزئة )(Segmentation

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يحسب مساحة المنطقة المظممة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ التقسيـ/التجزئة :ىو عبارة عف تقسيـ الشيء إلى أجزاء مستقمة وجعل الشيء قاببلً
لمتفكيؾ  ،وزيادة درجة التقسيـ أو التجزئة  ،وباستخداـ ىذا المبدأ يمكف حل المشكمة عف

طريق تقسيـ النظاـ إلى عدة أجزاء يكوف كل منيا مستقبلً عف اآلخر  ،أو عف طريق

تصميـ النظاـ بحيث يكوف قاببلً لمتصميـ ويمكف فكو وتركيبو  ،أما إف كاف النظاـ
مقسماً عمى نحو مسبق فيمكف زيادة درجة تقسيمو أو تجزيئو.
أؼ قسـ الشيء إلى أجزاء مستقمة.
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ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ التقسيـ/التجزئة:
عندما بدأت شركة جواؿ بالعمل في قطاع غزة  ،كانت بطاقات شحف الجواؿ التي تقدميا
مجزأة إلى قيمتيف فقط ىما  51 ، 111 ،شيكل فقط  ،وىذا كاف يصعب عمى العميل
شراءىا  ،فاستخدمت مبدأ التقسيـ  ،فأصبح لدييا بطاقات بقيمة  5 ، 11 ، 21شيكل ،
وذلؾ كمو حتى يسيل عمى العميل شراء البطاقة عند الحاجة.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
التقسيـ والتجزئة؟
..................................................................

() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
احسب مساحة المنطقة المظممة
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حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىي مساحة المنطقة المظممة؟

() 2

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -حساب مساحة المنطقة المظممة.

() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف

يقترحيا التبلميذ:


نقوـ بتقسيـ الشكل فنحصل عمى مستطيل ومربع كما يتضح في الشكل التالي:

ثـ نحسب مساحة كل شكل عمى حدة  ،فتكوف المساحة المظممة ىي مجموع المساحتيف.
() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصم ت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()19
تدريب:
جد مساحة المنطقة المظممة في الشكل اآلتي
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الدرس الثاني عشر  :مساحة المستطيل والمربع
.3مبدأ الوسيط (الوسيط) )(Intermediary

األىداؼ التعميمية:
مف المتوقع في نياية الدرس أف تكوف الطالب قادر عمى أف:
 .1يحسب مساحة المنطقة المظممة.

الوسائل التعميمية:
السبورة – طباشير ممونة – أوراؽ عمل.

خطة الدرس واجراءاتو:
() 1

تقسيـ الطبلب إلى مجموعات غير متجانسة (متفوقيف  ،عادييف  ،صعوبات تعمـ) مف
أجل مساعدة الطبلب أقرانيـ عمى التعمـ  ،يتراوح عدد الطبلب في كل مجموعة مف
( )6-5طبلب.

() 2

التعريف بالمبدأ اإلبداعي الذؼ سيستخدـ في ىذا الدرس:
مبدأ الوسيط/الوساطة :ىو عبارة عف استخداـ نظاـ أو عممية بسيطة إلنجاز العمل  ،أو
دمج أحد األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر لتحقيق ىدؼ معيف شريطة التمكف

مف إعادة الشيء أو النظاـ بسيولة إلى ما كاف عميو قبل الدمج.
 أؼ ادمج الجسـ مع شيء بشكل مؤقت إلتماـ العممية.ىل يمكنؾ صياغة ىذا المبدأ بمغتؾ الخاصة؟
.................................................................
.................................................................
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() 3

تقديـ مشكبلت مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ الوسيط/الوساطة:
تعقد الجامعة اإلسبلمية العديد مف المحاضرات والندوات والتي تمثل إحدػ الجوانب
الميمة لكل مف الطبلب والمعمميف  ،لذا يمثل وجود الطبلب والمعمميف في أماكف مختمفة

بالنسبة لمف يعقدوف مثل ىذه المحاضرات والندوات  ،يمكف حل ىذه المشكمة باستخداـ
أجيزة وسيطة يتـ مف خبلليا نقل ىذه المحاضرات والندوات عبر األقمار الصناعية.
ىل يمكنؾ إعطاء مثاؿ عمى مشكمة مف الحياة يمكف حميا باستخداـ مبدأ
الوسيط/الوساطة ؟
.....................................................................
.....................................................................
() 4

تقديـ المشكمة الرياضية التالية:
نشاط :احسب مساحة المنطقة المظممة

حل المشكمة:
() 1

صياغة المشكمة :ومف أمثمة الصياغة التي يمكف أف يوصل إلييا الطبلب:
 -ما ىي مساحة المنطقة المظممة ؟
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() 2

صياغة الحل النيائي المثالي لممشكمة :ومف ىذه الصياغات التي يمكف أف يتوصل ليا
الطبلب:
 -حساب مساحة المنطقة المظممة.

() 3

اقتراح الطبلب لمحموؿ المناسبة لممشكمة :وفي أثناء ذلؾ تنتقل المعممة بيف المجموعات
 ،وتقدـ ليـ التوجيو والتشجيع والتغذية الراجعة الصحيحة  ،ومف الحموؿ التي يمكف أف
يقترحيا التبلميذ:
 يتعيف عمينا القياـ بعمل وسيط وىو إكماؿ الشكل كالتالي:

نقوـ بحساب مساحة المستطيل وىي 12 × 18
ثـ حساب مساحة الشكل غير المظمل وىي 6 × 11

فتكوف مساحة المنطقة المظممة = مساحة المستطيل – مساحة الشكل غير المظمل
() 4

يتـ عرض الحموؿ التي توصمت إلييا كل مجموعة عمل  ،ويتـ تدوينيا عمى السبورة في
المكاف المناسب لكل مجموعة.

() 5

يتـ مناقشة الحموؿ التي توصمت إلييا المجموعات  ،وتقويـ أىميتيا وفاعميتيا  ،وتحديد
الحموؿ األكثر مناسبة لممشكمة.
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ورقة عمػػػػػػػػل ()40
تدريب:

احسب مساحة المنطقة المظممة
 11سم

 4سم
 10سم

 3سم

 4سم
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Abstract
This study aimed at effectiveness of program based on a theory for creative
solution for problems which known as TRIZ Theory and knowing its effectiveness
on developing Creative Thinking and Mathematical Communication skills for fifth
graders.
The problem of this study is stated in the following major question:
What is the Effectiveness of Program based on TRIZ Theory on Fifth Graders’
Creative Thinking and Mathematical Communication skills?
The following minor questions can be emanated from the above major one:
1. What are the creative thinking skills that we intend to develop for fifth graders?
2. What are the Mathematical communication skills that we intend to develop for
fifth graders?
3. What is the program based on TRIZ theory which may develop the fifth
graders' Creative Thinking and Mathematical Communication skills?
4. Are there statistically significant differences between the mean scores of the
experimental group and the control one in Creative Thinking skills' test ?
5. Are there statistically significant differences between the mean scores of the
experimental group and the control one in Mathematical communication skills'
test ?
To achieve the aim of the study, the researcher designed a program based on TRIZ
theory which including Mathematic activities suite the level of the fifth graders.
These Mathematic activities were shown through some creative principles
suggested by TRIZ Theory which are : segmentation principle, preliminary action
principle, universality principle, inversion principle, intermediary principle,
continuity of useful action principle, and combining principle.
The researcher prepared list of Creative Thinking and Mathematical
Communication skills which intend to improve for fifth graders. Creative Thinking
skills' test and Mathematical Communication skills' test were the tools of the study.

284

The researcher used the experimental approach on the purposive sample consisting
of 82 students from the Al Burij primary boys' school "B". The sample was divided
into two groups 41students experimental group and also 41students control group.
After doing the statistical analysis, using Man wuatny test and using Eta Square, the
results indicated the followings:
- There are statistically significant differences between the mean scores of the
experimental group and the control one in Creative Thinking skills' test .
- There are statistically significant differences between the mean scores of the
experimental group and the control one in Mathematical communication skills'
test .
- The Program based on TRIZ Theory has an effect on developing Fifth Graders’
Creative Thinking and Mathematical Communication skills.
Based on the findings, the study recommended the necessity of training teachers on
using the principles of TRIZ Theory in teaching Mathematics as an effective
strategy for developing all kinds of thinking.
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