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 Abstract 

The study aims to identify the level of mathematical thinking skills of 11th grade students, the study sample 

consisted of (100) male and female students, the researcher developed test to the skills of mathematical thinking, 

this test was applied on the study sample. 

The results of the study show that the participants have an average mathematical thinking skills (43.4%). 

These skills are in the following order: induction, generalization, symbolism, deduction, mathematical proof. The 

attainment of these skills was in average realized, except for the skill of mathematical proof that way low.  

The study also shows satiated significant differences (0:05=0) in the level of mathematical thinking skills 

accusation which is attributed to the gender of the participants, namely, in favor of females, and to education 

branch – namely, in favor of the students of the scientific branch.  

Key words: mathematical thinking skills, 11th grade. 
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 ملخص
 ( طالب  011راسة من )نة الد  نت عي  كو  ، وقد تياضي  فكير الر  لمهارات الت   انوي  ل الث  األو   درجة امتالك طلبة الصف  إلى معرفة هدفت الدراسة 

 ياضي  فكير الر  لبة لمهارات الت  امتالك الط   راسة أن  راسة، وأظهرت نتائج الد  نة الد  قه على عي  طب   ياضي  فكير الر  ا في الت  ر الباحث اختبار  وطالبة، وقد طو  
موز،االستنتاج، البرهان عبير بالر  عميم، الت  آلتي: )االستقراء، الت  رتيب االت  جاءت وفق و  ،(%4..4ة بلغت )بنسبة مئوي   ،طةكانت متوس   بشكل عام  

 ية.متدن   درجتها فجاءت ياضي  ما عدا مهارة البرهان الر   ،طةبدرجة متوس  قة جميع المهارات متحق   جاءت، حيث (ياضي  الر  
ا تائجوأظهرت الن   ا تبع   ياضي  فكير الر  لبة لمهارات الت  في اكتساب الط   ،(  =1.10اللــة ) ة عند مستوى الد  وجود فروق ذات داللة إحصائيـــ   أيض 

 .العلمي   ولصالح طلبة الفرع ،عليمي  ر الفرع الت  لمتغي   وفق او  ،)الجنس( ولصالح اإلناث وع االجتماعي  ر الن  لمتغي  
(. الكلمات المفتاحّية: ل الث انوي  ، الصف  األو   ) مهارت الت فكير الر ياضي 

  مقدمة

ة في جميع مجاالت لمنا اليوم ثورة علمي ة وتكنولوجي  يشهد عا
ما كان ليكون لوال وجود بيئة  م العلمي  قد  هذا الت   ن  إكر الحياة، والجدير بالذ  
قي إلى األمام، يسهم في دفع عجلة الر   ،عمل مفيد خصبة وداعمة لكل  

رف امع سعت في تقديم، ات عديدةاكتشاف نعاين ااألمر الذي جعلنا يومي  
 المعارف القديمة أو تحسنها. محل   تحل  ل ؛جديدة

من فراغ، بل  لم يأت   هذا االنفجار المعرفي   أن   ،فيه ومما ال شك  
للقيام  ؛تنشئتها وتهيئتها ، من جهةةهو نتيجة اهتمام كبير بالعقول البشري  

َظم المسؤولي  ة العظيمة، وهذا بدوره يبي  بهذه المسؤولي   ة الملقاة على ن ع 
ئيسة في نات األنظمة الر  بوصفها إحدى مكو   ؛ةألنظمة التربوي  عاتق ا
 ة.لبناء الحضارة اإلنساني   ؛سات المجتمعمؤس  

ة نات العملي  إحدى مكو   بوصفها -ةالمناهج المدرسي   تحتل  و 
حيث  ؛ةإصالح األنظمة التربوي   ضمن منظومة مهم اا موقع   -ةالتعليمي  

في  ،املةوالتنمية الش   ،هضةداف الن  يقع عليها العبء األكبر في تحقيق أه
واقع ا ُمتناغم ا ة د فلسفة المجتمع التربوي  ها تجس  ألن   ؛جميع مجاالت الحياة

رات ؛ بالن ظر إلى طبيعة هذه ربية المطلوبة لهذا المجتمعالت   مع مقر 
 (.4002ومصادرها )يونس وزمالؤه،  ،ةووسائطها التربوي   المناهج،
بات في تلبية متطل   اهم  م اة دور  ت المدرسي  امناهج الرياضي   تؤد يو 
للفرد؛ ة ات أداة مهم  ياضي  الر   ُيعد  مبحثوحاجات األفراد، حيث  ،العصر

يشوفهم المحيط  ،لتنظيم األفكار ة في لي  عاسهم بففضال  عن أن ه ي، الَمع 
ة ب على المشكالت التي تعترضه في حياته المستقبلي  إعداد الفرد للتغل  

 (.4002 )أبو زينة،

تي أصدرها ات ال  ياضي  الر  مبحث زت معايير تدريس وقد رك  
 ،(4000ات في الواليات المتحدة عام )ياضي  مي الر  لمعل   المجلس القومي  

ي ياض  واصل الر  برير وتوظيفها، والت  فكير والت  ات الت  على تعزيز استراتيجي  
 لك من سبربه ذوما يتطل   ة،وابط الرياضي  ، وعلى العالقات والر  الفاعل
؛أعماق  ة، فالتغيير ال بد أن حياتي  المواقف الفي  لتوظيفه الفكر الر ياضي 

تي تعكس ة ال  طور العالمي  استجابة لنداء حركة الت   ؛مم والمتعل  يشمل المعل  
 (.4002حاجات المجتمع )رسمي وعشا،

مبحث الباحثين التربويين بتدريس  تركيزوال يخفى مدى 
لبة، لدى الط   ياضي  فكير الر  تحسين مستوى الت   ؛ لدوره فيياضياتالر  
فكير، أساسه الفهم والمنطق ا في الت  أسلوب   ُتعد  الرياضيات ف
(Lutfiyya,1998  ومن الض ،)  تدريس  وطرقَ  ،استخدام أساليبَ  روري

 ؛ للوصول إلىالئلالد   جمعو  ،خمينوالت   ،حليللبة على الت  ع الط  تشج  
وطرق  ،ةياضي  لى أساليب البرهنة الر  لبة عتدريب الط  فأفكار جديدة، 

،فكير الت   ليمة في فكير الس  اكتساب أساليب الت   فيومساعدتهم  الر ياضي 
 م أن يوليها جل  من األمور التي يجب على المعل   ،ةحل المسائل الرياضي  

 (.9222رعايته واهتمامه )خليفة، 
قتها تي حق  ة ال  نجازات العلمي  ويرى "ديبونو" أن الكثير من اإل

، فهو البناء الصحيح الرياضي   فكير المنطقي  ة على الت  مبني   ،ةالبشري  
 اش  عور يكون مشو  هذا الش   ألن   ؛حيح لإلنساند الشعور الص  ذي يول  ال  

 (.4002فكير) السرور،ة الت  بمعزل عن عملي   وخاطئا  إذا تم  
 وتراكم، العقلي   مو  والن  ، دريببالت   رتتطو   مهارة ياضي  الر   فكيروالت  

 خضوع من بد   ال بل صدفة، أو فراغ من يحدث ال فهولك لذ؛ الخبرة
 فكيرالت   لديه يتنم  متنو عة،  هادفة ةوأنشطة تربوي   مواقف إلى مالمتعل  
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 ةكاف   توفير على العمل بمكان رورةالض   من هلهذا فإن   ؛المختلفة بمستوياته
 لبة،الط   لدى ياضي  ر  ال فكيرالت   على تنمية تساعد التي، ةالتربوي   الفرص

 اتياضي  الر   بتطوير مناهج سواء، لذلك المتاحة الوسائل كافة باعوات  
حديثة )  تقويم وأساليب، تدريس طرائق باعبات   أو، ةالتعليمي   هاومواد  
 (.4094نجم،

، ةفكير المهم  أحد أنماط الت   ياضي  فكير الر  الت  من هذا الفهم، يعدُّ 
 ؛فكيره أوسع أنواع الت  بأن   (4002 وعبابنة، زينة من )أبو ه كل  وقد عد  

، وبالتالي فهو ارياضي   تحليلها ة يمكنالكثير من المواقف الحياتي   ن  أل
، فهو مرتبط بسياق رياضي  حياتي  البحث عن موقف  بواسطتهاة يتم عملي  

؛ الرياضي   بالمجال مت صلتفكير  حيث  وانعكاسه على الواقع الحياتي 
أو  ،أو أشكال ،أو رموز ،قف في أعدادامكونات المو صر أو اعن تتكث ف

 ة.مفاهيم  رياضي  
 يرجعو  ؛ياضي  فكير الر  مفهوم الت  ال تي تناولت عريفات دت الت  قد تعد  و 

إذ  .ووظائفه ،وأساليبه ،ناتهربويين حول مكو  ذلك الختالف الباحثين والت  
ات ي  مجموعة من العمل ه:بأن  ( 4002من )عفانة ونبهان،  فه كل  عر  

أو  ،أو مشكلة ،اوم بها الطالب عندما يواجه موقف  تي يقال   ،مةة المنظ  العقلي  
لها، مما يدفع الطالب إلى  مباشرةى قدراته، وال توجد إجابة مسألة تتحد  
ابقة للقيام ة الس  يساعده على ترتيب خبراته الرياضي   األمر ال ذيو  ،مراجعتها

 .هائي  الن   ة البحث عن الحل  بعملي  
 أساليبمجموعة  ه:بأن   ياضي  الر   فكير( الت  9292خضر) فر  وع

 ،ياضي  الر   واالكتشاف المشكالت وحل   البرهنة في المستخدمة فكيرالت  
 فكيروالت   ،االستقرائي   فكيروالت   ،االستداللي   فكيراألساليب: الت   هذه ومن
 نشاط ه:( بأن  9229منصور) ق، بينما ينظر إليهالخال   فكيروالت   ،دسي  الحَ 

 ةالعقلي   اتالعملي   من مجموعة على ُيبنى، اتبالرياضي   خاص   عقلي  
، لي  التأم   فكيروالت  ، مزي  الر   فكيروالت  ، االستداللي   فكيرالت  في  ةالخاص  
 .ياضي  الر   والبرهان

فال بد له من  ،ياضي  فكير الر  م القدرة على الت  وحتى يمتلك المتعل  
وع من التفكير، وقد تم زمة لهذا الن  الال   ةن من المهارات الضروري  مك  الت  

ة على لتسهيل المهم   ؛تحديد عدد من المهارات من قبل الباحثين التربويين
ات، فقد لرياضي  لمبحث البة أثناء تدريسه من أجل تنميتها عند الط   ،مالمعل  
 ياضي  فكير الر  ( مهارات الت  4002من )أبو زينة والعبابنة،  د كل  حد  

موز، عبير بالر  ، االستقراء، االستنتاج، الت  عميمالت   :آلتيةبالمهارات ا
هذه  ( إلى أن  4002 كما أشار) علي،. ياضي  مذجة، البرهان الر  الن  

موز للتعبير واستخدام الر   ،واالستنتاج ،: االستقراءالمهارات تشتمل على
 ة.عن المعطيات اللفظي  

 ،اتهج الرياضي  في مناأو مؤل   ،الباحثين ومن األهمية بمكان لكل  
ة ال  والمعايير الد    ،ياضي  فكير الر  مهارات الت   إلىأن يتعرفوا  ،مينأو المعل  

 ، وهذه المهارات هي:باإلضافة إلى سبل تعليمها ،على وجودها

وتعني استخدام ( : Symbolism)موزعبير بالر  مهارة الت   -
ة، والرمز هو ظي  فأو المعطيات الل   ،ةعبير عن األفكار الرياضي  موز للت  الر  

فكير ة، والت  ة رياضي  أو عملي   ال تعبير  أو اختصار يمث   ،أو عالقة ،حرف
ضح استخدام ذلك ة، ويت  فكير من خالل البيانات الحسي  هو الت   مزي  الر  
المتعل قة بموضوعي: ات في حل المسائل فكير في الرياضي  وع من الت  الن  

 (.4002الجبر والهندسة )العبسي،
 إلىالوصول ب تقضيو  :(Deduction)ستنتاج مهارة اال -

، وهو اشتقاق للحقائق من ا على مبدأ أو قاعدةاعتماد   ،ةنتيجة خاص  
من خالل مهارة – يتم  االنتقالوبذلك  ؛باتهاوالنتائج من مسب   ،ةقواعد عام  
الحق  أن  و  (.4002المحسوس) أبو زينة ، إلىد من المجر   -االستنتاج

 وأ باالعتماد على فروض   ؛معرفة جديدةإلى ول الوصب االستنتاج يقضي
شكل  ويأخذ البرهان االستنتاجي   ومعلومات متوافرة، ،مقدِّمات موضوعة

ا أو أكثرالجزء األو   ، يضم  ُلَغوي   أو تركيب  رمزي   يمهِّد ل ؛ل منه فرض 
أو  ،إذا كانت الفروض هبمعنى أن   .ريق للوصول إلى استنتاج محتومالط  

ركيب صادقة ، فال بدَّ أن يكون ل من الت  واردة في الجزء األو  المعلومات ال
ا اني صادق االجزء الث   في هذي يلياالستنتاج ال    .أيض 
 عقلي   لة استدالعملي   وهي :(Induction) مهارة االستقراء -
ة حدود األدل   تتجاوز أو تعميمات ،استنتاجات وصل إلىالت  ب تقضي
المشاهدات المسبقة )عبيدات وأبو  مهاتقد  المعلومات التي  أو ،المتوافرة
( أن االستقراء هو استدالل 4002ويرى )أبو زينة،  (.٥٠٠٢السميد، 

ة أو تائج العام  الن   أووينتهي إلى األحكام  ،اتالجزئي  صاعد، يبدأ من 
االعتماد  تي تم  مات ال  من المقد   ة، وبهذا يكون نتيجة االستقراء أعم  الكلي  

 .الن تائج إلىعليها في الوصول 
ما فتعني صياغة عبارة  :(Generalization) عميممهارة الت   -
تنطبق  ةإخباري  ة، والتعميم هو جملة على أمثلة وحاالت خاص   ااعتماد  

على مجموعة من العناصر، أو هو توسيع لعبارة بسيطة لتصبح عبارة 
قد ة منها، و أو أشمل ، في حين تكون العبارة البسيطة حالة خاص   أعم  
د العالقة بين مفهومين أو أكثر من ه عبارة تحد  أن  بف التعميم يعرَّ 

التعميمات ال جداَل في أنَّ و  (.4002ة )أبو زينة،المفاهيم الرياضي  
أو استنباطها  ،ة يتم برهنتهاعبارات رياضي   ،ة في معظمهاالرياضي  
 ماتالمسل   :مثل ،تهام بصح  لَّ سَ ، وبعضها اآلخر عبارات يُ واكتشافها
 (.4002ات )العبسي،والبدهي  

ة صح   ليل على أن  وهو الد   :(Proof) ياضي  مهارة البرهان الر   -
ة محدودة وهو سلسلة استداللي   تها.بقة عبارات سناتج من صح   ،ما عبارة  

لسلة مات كمبادئ عامة، ونتيجة هذه الس  م المسل  من العبارات التي تستخد  
ة ة تنبع من صح  ة منطقي  ل أدل  من خال إثباتها ة، ويتم  ى نظري  تسم  

 (.4002)العبسي، إثباتها قَ بَ نظريات سَ 
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؛ فقد تناوله عدد من الباحثين في  ونظرا  ألهمي ة الت فكير الر ياضي 
وفيما يلي دراساتهم وأبحاثهم؛ لقياس درجة امتالك مهاراته لدى الط لبة، 

 راسة األقدم إلى األحدث.مرتبة من الد   بعضها؛نورد 
إلى الكشف عن الفروق بين  (Hsieh,1996)اسة هاسيا هدفت در 

فكير في مهارات الت   النمطيينلبة والط   ،اتياضي  قين في الر  لبة المتفو  الط  
 راسةنة الد  نت عي  وتكو   .ةياضي  المسائل الر   أثناء حل   ،ياضي  الر  

 ، بحيث تم  (كولورادو)ابع والخامس في والية من طلبة الصفين الر  
 ، وقد تم  نمطي ةواألخرى  ،اقة دراسي  إحداهما متفو   :مجموعتينتقسيمهم إلى 

أعطيت لجميع أفراد  ،ةياضي  استخدام ثالثة نماذج من المسائل الر  
وجمع  ،المشكلة مالحظة حل  لغايات  ؛نموذجأ ني كل  راسة، وقد بُ الد  
 ياضي  فكير الر  مهارات الت   تنو عراسة ، وأظهرت نتائج الد  هاوأساليب هاطرق
ونقله  ،فكيرن من مهارات الت  ركيز على نوع معي  ن مسألة ألخرى، وأن الت  م

فكير يؤدي إلى نتائج أفضل في تعليم الت   ؛إلى موقف آخر في المسألة
 المسألة. من خالل حل   ،ياضي  الر  

 فيالفرق  اعتنت بمعرفةفقد  (Jinifa,2000) أما دراسة جينيفا
 أثناء حل   ،نيني  الص   الط لبةو  ،يكييناألمر  الط لبة بين ياضي  فكير الر  الت  

من  اا متساوي  راسة عدد  نة الد  ت عي  المفتوحة، وضم   والمهام   ،غلقةالمُ  المهام  
من راسة أدوات الد   تكو نتصينيين وأمريكيين، و من ادس الس   الصف   طلبة

غلقة، بينما مُ  مهام   ست  ن أحدهما يتضم   :ياضي  فكير الر  اختبارين في الت  
 الط لبةراسة إلى أن مفتوحة، وقد توصلت الد   مهام   ست  ن تضم  اآلخر ي

ن و األمريكي   الط لبةُ ق غلقة، بينما تفو  المُ  الصينيين تفوقوا في اختبار المهام  
 المفتوحة.  في اختبار المهام  

 فكيرالت   مستوى إلى فالتعر   ( دراسة هدفت 4002نجم )  وأجرى
 عشر الحادي الصف   طلبة ىلد الذكاءات ببعض وعالقته، ياضي  الر  
 اختيرت حيث وطالبة، ( طالب ا 264من )  راسةالد   نةعي   نتتكو  وقد ة. بغز  
 المنهج الباحث بعات   وقد واإلناث، كورالذ   بين مناصفة مدارس ست  

 ببعض وعالقته، ياضي  الر   فكيرالت   مستوى لبيان؛ حليلي  الت   الوصفي  
نت الذكاءات. و  " وقائمة " تيلي، فكيرللت   اختبار   من راسةالد   أدواتتكو 

 حظي البصري   فكيرالت   أن  ، تائجالن  وات ضح من خالل دة. المتعد   للذكاءات
 وأن   أقلها،هو  االستداللي   التفكير، وأن  فكيرالت   في المستويات أعلى على

 كاءالذ   هو تواجد ا أكثرها، متفاوتة بنسب   موجودة دةالمتعد   الذكاءات
 .ياضي  الر   كاءالذ   هاوأقل  (، البينشخصي)

فكير فحص مظاهر الت   إلى( فهدفت دراسته 4009العبسي ) أما
نة نت عي  وتكو   ،في األردن األساسي  الث الث   الصف   لدى طلبة ،ياضي  الر  
، ربدإمن مدارس وكالة الغوث بمدينة  ة،وطالب ا( طالب  226راسة من )الد  
بطريقة  الط لبة من هذه الش عب اختيار تم  إذ  ،ةعب دراسي  لون تسع شُ يمث  

ن تضم   ياضي  فكير الر  في الت   تطبيق اختبار   تم  وقد  ،ةة طبقي  عشوائي  
 ،موزعبير بالر  والت   ،واالستقراء ،واالستنتاج ،عميم) الت   :المهارات اآلتية

فكير مظاهر الت   أن  راسة والتخمين(، وقد أظهرت نتائج الد   ،مذجةوالن  

، )استقراء :كانت مرتبة كما يلي -كتسابهاحسب درجة ا- ياضي  الر  
لبة وكانت نسبة الط   ،، تعميم(موز، تخمين، استنتاج، نمذجةتعبير بالر  

عدم مع مالحظة (، %12.9) ياضي  فكير الر  ذين يمتلكون مظاهر الت  ال  
 ر الجنس.عزى لمتغي  ا في اكتسابها يُ إحصائي   دال   وجود فرق  

 ة كل  درجة أهمي   ف إلىلتعر  ا ،(4009وهدفت دراسة المقاطي )
ل األو   تلميذات الصف   لدى، ياضي  الر   فكيرالت   مهاراتمن  مهارة
 ،مة( معل  400من ) راسةالد   نةعي   نتوتكو   ،مةة المكر  ط في مك  المتوس  
وقد  مة،ة المكر  طة في منطقة مك  لمرحلة المتوس  لات ياضي  مات الر  من معل  
 )االستنتاج، واالستقراء،: اآلتية المهارات راسة أن  نتائج الد   كشفت
هي مهارات  ،(، والبرهان الرياضي  البصري   صوروالت   بالرموز، عبيروالت  
ات ياضي  ها في كتب الر  تضمينَ وأوصت  للتلميذات، ة بدرجة عاليةمهم  

 ة. المدرسي  
إلى معرفة مدى اكتساب تالميذ  ،(4092وهدفت دراسة قاسي)

 الواردة في منهاج ،ات التفكير الرياضي  لمهار  الخامس االبتدائي   الصف  
( 192من ) راسةالد   نةعي   نتوتكو   في دولة الجزائر، ،ات الجديدياضي  الر  

 تم   ،ةابتدائي   مدرسة عشرة تسعَ  لونيمث  ، ا وتلميذة من والية قسنطينةتلميذ  
 فكيرالت   فيا اختبار  حيث أجرت الد راسة  ة،طبقي   ةعشوائي   بطريقة اختيارهم

، واالستنتاج، عميمالت   اآلتية: المهارات نتضم    -كأداة  لها- ياضي  الر  
والبرهان  ،المنطقي   فكيروالت  ، مذجةوالن  ، موزبالر   عبيروالت  ، واالستقراء

لبة ي نسبة اكتساب الط  تدن  ، راسةالد   نتائج أظهرت وقد ياضي(،الر  
ه النسبة (، وهذ%20.42، إذ بلغت النسبة )ياضي  فكير الر  لمهارات الت  

 (.%10) اسبة المقبولة تربوي  من الن   أقل  
( بدراسة هدفت إلى معرفة درجة امتالك 4092) وقام الرشيدي  

، ياضي  فكير الر  لمهارات الت   ،طةات في المرحلة المتوس  ياضي  مي الر  عل  مُ 
 "بطاقة مالحظة"تطبيق  تم   ،ام  ( معل  41راسة من )نة الد  نت عي  وتكو  
محاور، وقد توصلت  ست ة  عة على موز   ( مهارة  20تشتمل )و  ،عليهم
 ،واالستنباط ،درجة امتالك المعلمين لمهارات االستقراء راسة إلى أن  الد  
طة، بينما كانت درجة كانت متوس   ياضي  والبرهان الر   ،موزعبير بالر  والت  

نت ية، وبي  متدن   ر البصري  صو  والت   ،امتالكهم لمهارات إدراك العالقات
مين حول جاهات المعل  في ات   اإحصائي   دال   وجود فرق   اة أيض  راسالد  

 دريس.ر الخبرة في الت  يعزى لمتغي   ،ياضي  فكير الر  مهارات الت  
ابقة التي راسات الس  ضح للباحث من خالل عرضه لبعض الد  يت  و 

 إلىف الباحثين على التعر   تركيزُ  ،ياضي  فكير الر  تناولت موضوع الت  
ة االبتدائي   المرحلتينلبة في لدى الط   ياضي  الر   فكيرمهارات الت  

تي تناولت هذه المهارات لدى طلبة راسات ال  ة عدد الد  طة، وقل  والمتوس  
قها لهذا الموضوع في تطر   راسةة هذه الد  لذا تأتي أهمي   ؛انويةالمرحلة الث  

 .اسةالمرحلة الحس  هذه ل
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 :راسة وأسئلتهامشكلة الدّ 
 اتربوي   اة للباحث من خالل عمله مشرف  راسبرزت مشكلة الد   

حضور المن خالل ف، لواء ناعورة تربية ات في مديري  ياضي  الر   لمبحث
قليلة من الطلبة  أن نسبة   ، بدا جلي امينللمعل   ة  صفي  ال حصص  المكث ف  لل

 ة العظمى منالغالبي  فضال  عن أن   ،ياضي  فكير الر  يمتلكون مهارات الت  
واألنشطة  ،مارينوالت   ،مع األسئلة رض   يتفاعلون بشكل مُ ال هؤالء الط لبة
 المدر سين لمبحثمن  ة لتنفيذها، وقد شكا كثير  درات تفكيري  التي تحتاج قُ 
عامل لبة في القدرة على الت  من ضعف الط   من كال الجنَسْين، الرياضيات

ةة ها استخدام مهارات تفكيري  ب حلُّ تي يتطل  ال   ،ةياضي  مع المسألة الر   ، خاص 
مون جريها المعل  تي يُ ال   ،ةدته نتائج تحليل االختبارات التحصيلي  وهذا ما أك  

 (.4099لطلبتهم ) الخطيب وعبابنة،
ة في لتنمية الموارد البشري   وقد أشارت تقارير المركز الوطني   

من المستوى  لبة أقل  لدى الط   ياضي  مستوى التفكير الر   من أن   ،األردن
هون في ات في األردن ال يتوج  ياضي  مي الر  عل  ، كما أن مُ االمقبول تربوي  

لبة األردنيين كشفت نتائج الط  و  ،ياضي  تدريسهم نحو االهتمام بالتفكير الر  
من خالل مشاركاتهم منذ عام - (TIMSS)ة راسات الدولي  في الد  

 .ط الدولي  زال دون المتوس  يما  لدرجاتهم الوسط الحسابي   أن   -(9229)
للكشف عن درجة امتالك  ؛راسةه تأتي هذه الد  ذلك كل  ألجل  

راسة اإلجابة عن األسئلة ، وستحاول الد  ياضي  فكير الر  لبة لمهارات الت  الط  
 اآلتية:
في األردن لمهارات  انوي  ل الث  األو   ما درجة امتالك طلبة الصف   -9

 ؟ ياضي  فكير الر  الت  
 0.01) :اللةدالة عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائي   -4

 =α)،   فكير لمهارات الت   ،انوي  ل الث  األو   في اكتساب طلبة الصف
 ؟ ر الجنس )ذكر، انثى(ا لمتغي  تبع   ياضي  الر  

 0.01) :داللةالة عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائي   -2
 =α)،   فكير لمهارات الت   ،انوي  ل الث  األو   في اكتساب طلبة الصف
 ؟ )علمي، أدبي ( عليمي  ر الفرع الت  تغي  ا لمتبع    ياضي  الر  

 راسة:ة الدّ أهميّ 
في تحقيق  ؛ياضيات نفسهاة الر  راسة من أهمي  ة الد  تنبثق أهمي   

فكير ودورها في تنمية الت   ،ةربوي  ة لألنظمة الت  ة العام  األهداف التربوي  
ة، المشكالت التي تواجهه في حياته اليومي   على حل   اوجعله قادر   م،للمتعلِّ 
كذلك تكتسب  لألمور، منطقي  الحليل ت  الة على القرارات المبني   خاذ  وات  
وهو  موضوع الد راسة، الدراسي   ة الصف  تها من خالل أهمي  راسة أهمي  الد  

هذه  أن   فضال  عن ة جديدة،بداية مرحلة ثانوي   عدُّ يُ  ألن هُ  ،األول الثانوي
ين بتطوير مناهج المختص  في توجيه اهتمام  ، يمكن لها أن تُفيدَ الدراسة

سهم لديهم، وقد تُ  ياضي  فكير الر  مهارات الت   ةتنميل ؛ةات المدرسي  ياضي  الر  
ا عند ة، زمة الال  مين بقائمة من المهارات التفكيري  في تزويد المعل   أيض 

 ات.ياضي  الر   لمبحثتدريسهم 

مها الفرد ة يستخدات ذهني  : عملي  ياضي  فكير الر  الت   ة :عريفات اإلجرائيّ التّ 
تي يحصل عليها رجة ال  ة، ويقاس بالد  عامل مع المواقف الرياضي  عند الت  

 ه الباحث لهذا الغرض.ذي أعد  ال   ياضي  فكير الر  الب في اختبار الت  الط  
، عميم)الت   وتنحصر في مهارات:: ياضي  فكير الر  مهارات الت   -

البرهان و ، خمينالت  و ، عبير بالرموزالت  و االستنتاج، و االستقراء، و 
تي يحصل عليها رجة ال  مهارة بالد   ، وتقاس كل  (ياضي  الر  
فكير على فقرات كل مهارة في اختبار الت   إجابته أثناء ،البالط  
 لهذه الغاية.  المعد   ياضي  الر  

 ذين ينتمون للصف  لبة ال  الط  وهم انوي: ل الث  األو   طلبة الصف   -
 راسي  م الد  راسة للعاالحادي عشر، ويجلسون على مقاعد الد  

 تنتظم ضمن الفرعين: يةعليم  (، وفروعهم الت  م4091/4096)
 .واألدبي   ،العلمي  

 راسة:حدود الدّ 
ل األو   راسي  راسة خالل الفصل الد  : تم تطبيق الد  ةني  الزمالحدود  -

 .م4091/4096 راسي  للعام الد  
 –ة تربية لواء ناعورراسة في مديري  : تم تطبيق الد  ةالحدود المكاني   -

 .ةة الهاشمي  لمملكة األردني  ا
فكير راسة على بعض مهارات الت  : اقتصار الد  ةالحدود الموضوعي   -

عبير الت  و االستنتاج، و اء، االستقر و ، )التعميم :وهي ياضي  الر  
 :ة(، وكذلك على الفروع التعليمي  ياضي  البرهان الر  و ،  موزبالر  
 (.، أدبي  علمي  )

 راسة:مجتمع الدّ 
في  ،انوي  ل الث  األو   الصف   اسة من جميع طلبةر ن مجتمع الد  تكو  

( طالبا  وطالبة، وذلك 210) والبالغ عددهم ،مديرية تربية لواء ناعور
راسي للعام الد   ،ة نفسهاخطيط في المديري  حسب سجالت قسم الت  

 م. 4091/4096
 راسة:أداة الدّ 

فكير لة باختبار الت  المتمث   ،راسةقام الباحث بإعداد أداة الد   
 حسب الخطوات اآلتية: ياضي  الر  
وهو قياس درجة امتالك طلبة  ،تحديد الهدف من االختبار -

 .ياضي  فكير الر  لمهارات الت   انوي  ل الث  األو   الصف  
قة ابقة المتعل  راسات الس  والد   ،الع على األدب التربوي  االط   -

ات دراسال، حيث استفاد الباحث من ياضي  بموضوع التفكير الر  
(، دراسة عبيدات 4092دراسة حمادنة والقطيش ) الت الية:

(، دراسة أبو زينة 4099(، دراسة الخطيب وعبابنة )4094)
فكير ق بالت  في صياغة فقرات االختبار المتعل  وذلك (، 9296)
االستقراء، )وتوزيعها على خمس مهارات رئيسة هي:  ،ياضي  الر  
 (.ياضي  هان الر  البر و موز، عبير بالر  الت  و عميم، الت  و االستنتاج، و 
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( فقرة، أغلبها 42ن من )حيث تكو   ،تحديد عدد فقرات االختبار -
 د، وبعضها يحتاج إلى إجابات قصيرة.من نوع االختيار من متعد  

(، بحيث تعطى عالمة 41وهي ) ،ة لالختبارهائي  تحديد العالمة الن   -
 ،الفقرتين األخيرتين باستثناءفقرة من فقرات االختبار،  واحدة لكل  

 .اثنتان ا عالمتانممنه يكون لكل  ف

 راسة:نة الدّ عيّ 
نة بلغ حجم العي  قد ة، و ة طبقي  راسة بطريقة عشوائي  نة الد  تم اختيار عي  

 اراسة تبع  نة الد  لعي   ا( يبين وصف  9وطالبة، والجدول ) ( طالب  900)
 .والفرع التعليمي   ،الجنس :ريلمتغي  

 (1جدول)
 (.عليميّ )الجنس، الفرع التّ  :ةراسة المستقلّ رات الدّ يّ راسة حسب متغتوزيع عّينة الدّ 
 المجموع الجنس الفرع الّتعليميّ 

 ناثإ ذكور

 10 41 41 العلميّ 

 10 41 41 األدبيّ 

 900 10 10 المجموع

 :ياضيّ فكير الرّ صدق اختبار التّ 
فقد تم عرضها على مجموعة من  ؛ق من صدق األداةبغرض التحق  

دريس الخبرة واالختصاص في الت   من ذوي عشرة،م مين وعددهحكِّ المُ 
حيث تم االستئناس برأيهم في  ،واالشراف التربوي ،والمدرسي   ،الجامعي  

ومناسبتها لما  ،فقراته ووضوح   ،مجاالته إلىمدى انتماء فقرات االختبار 
وزيادة ما يلزم من هذه  ،وحذف ،لب منهم تعديلُ ، وطُ ألجلهوضعت 
 ،، وبعدها تم تفريغ هذه المالحظاتاية من االختبار؛ لتحقيق الغالفقرات

 ،مينحكِّ وأعيدت صياغة فقرات االختبار حسب آراء المُ  ،واالقتراحات
 ( فقرة.42) ُمثَبت ا فية هائي  ليصبح في صورته الن  

 :ياضيّ فكير الرّ ثبات اختبار التّ 
عادة، االختبار بطريقة، باتالث   معامل خرجاستُ  -Test)االختبار وا 

Retest)،نةعي   خارج ومن ،راسةمن مجتمع الد   ةاستطالعي   نةعي   على 
 درجات بين "بيرسون" ارتباط معامل وكان (،20) عددها بلغ، راسةالد  

 ألغراض تطبيق مقبولة القيمة هذه ُعدَّت وقد (،0.99) : يساوي الطالب
 راسة.الد   في االختبار

امتالك المهارة:  من حيث درجة ،اليصنيف الت  وقد اعتمد الباحث الت  
 2( /0 – 1( /عدد الفئات = )عالمة أدنى –= )أعلى عالمة طول الفئة

 :وفق اآلتي التصنيفجاء ( ولذلك  9.66= )
 (.يةتكون درجة االمتالك )متدن   :(9.66 –)صفر 

 متوسطة(.تكون درجة االمتالك ) :(2.22  – 9.62)
 (.االمتالك )مرتفعة تكون درجة :( 1 – 2.22)

 راسة:إجراءات تطبيق الدّ 
المتقاطعة ابقة راسات الس  والد   ،ربوي  قام الباحث بمراجعة األدب الت  

 وتم  ، ياضي  فكير الر  اختبار في الت   راسة، حيث تم إعدادموضوع الد   مع
وطبق عليها  ،راسةنة الد  د الباحث عي  صدقه وثباته، بعدها حد   د منالتأك  

وتفريغ البيانات على  ،وتصحيحها ،جمع األوراق تم   االختبار، ثم  
 تائج.استخراج الن  من ثم ة و  ،(SPSS)بمساعدة برنامج  ،الحاسوب

 :راسةمنهج الدّ 
ب جمع ذي يتطل  وال   ،حليلي  الت   استخدام المنهج الوصفي   تم  

طلبة  لدى ،ياضي  فكير الر  حول مهارات الت   ،راسةنة الد  البيانات من عي  
 ة تربية لواء ناعور.مديري  في  انوي  ل الث  األو   الصف  

 :ةاإلحصائيّ المعالجة 
 ؛(SPSS) ةة للعلوم االجتماعي  زمة اإلحصائي  استخدم الباحث برنامج الر  

 ما يلي: حيث تم   ،راسةأسئلة الد   عنواإلجابة  ،ناتالمعالجة البي
 ،ةطات الحسابي  حساب المتوس   ل: تم  ؤال األو  الس   عنلإلجابة  – 0

 ة لكل مهارة من مهاراتسب المئوي  والن   ،ةري  واالنحرافات المعيا
 .ياضي  فكير الر  الت  

 :الثاني والثالث: استخدم الباحث اختبار :ؤالينالس   عنلإلجابة  – 2
 .(T-test)ت 

 راسة:نتائج الدّ 

 ه:ذي نصّ الّ و  ،لؤال األوّ قة بالسّ تائج المتعلّ أوال : النّ 
 لمهارات، األردن   في انوي  الث   لاألو   الصف   طلبة امتالك درجة ما

 ؟ياضي  الر   فكيرالت  
 ،ةطات الحسابي  استخدم الباحث المتوس   ،ؤالولإلجابة عن هذا الس  

 لبة لكل  لتحديد درجة امتالك الط   ؛ةسب المئوي  والن   ،ةواالنحرافات المعياري  
 ن ذلك.( يبي  2):والجدول .ياضي  فكير الر  مهارة من مهارات الت  

لبة أن درجة امتالك الط   ،أعاله (2)ضح من الجدول رقم: يت  
طة، إذ بلغت نسبة االمتالك كانت متوس   ياضي  فكير الر  لمهارات الت  
(، وقد احتلت مهارة االستقراء المرتبة األولى %4..4):بشكل كلي  

طة، بينما احتلت مهارة البرهان ( وبدرجة متوس  11..) :بمتوسط
ة، ومن وبدرجة متدني   ( فقط1..1) :طالمرتبة األخيرة بمتوس   ياضي  الر  

ثم  االستقراء، : )ن لنا أن الترتيب كان كاآلتييتبي   ،(2) :خالل الجدول
 (.ياضي  البرهان الر  ثم  االستنتاج، ثم  موز، عبير بالر  الت  ثم  عميم، الت  
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 ( 2جدول)
المتوّسطات الحسابّية، واالنحرافات المعيارّية، والّنسب المئوّية؛ لنتائج الطلبة حول 

 هارات اختبار الّتفكير الّرياضيّ م
درجة  رتيبالتّ 

 االمتالك
نسبة 
 االمتالك

االنحراف 
 المعياريّ 

ط المتوسّ 
 الحسابيّ 

 قمالرّ  المهارة

 1 االستقراء 2.00 9.429 %60 طةمتوس   9

 2 االستنتاج 4.91 9.409 %22 طةمتوس   2

 2 عميمالت   4.61 9.062 %12 طةمتوس   4

عبير الت   4.41 9.241 %21 طةمتوس   2
 بالرموز

2 

البرهان  0.90 0.602 %96 ةمتدني   1
 ياضي  الر  

1 

فكير مهارات الت   4.92 0.226 %22.2 طةمتوس   ---
 ةالكليَّ  ياضي  الر  

(Independent-t –test) 

وجود ، (.) :ضح من الجدوليت   ( نتائج هذا السؤال:.) :ويوضح الجدول
فكير لبة لمهارات الت  الك الط  في درجة امت ،ةفروق ذات داللة احصائي  

تائج نت الن  لصالح اإلناث، كما بي  و  ،كور واإلناثبين الذ   ،ككل   ياضي  الر  
 ،لبة لمهارات االستقراءوجود فروق في درجة امتالك الط   ،اأيض  

لصالح اإلناث، بينما لم تكن الفروق  ،عميم بين الجنسينوالت   ،واالستنتاج
بين  ،ياضي  والبرهان الر   ،عبير بالرموزالت   :رتيا بالنسبة لمهاة احصائي  دال  

بينما الطلبة  ،(2.41) :لإلناث ط الحسابي  بلغ المتوس  قد و  الجنسين.
كانت درجة امتالك المهارات  ،كال الجنسينل بالن ظرو  ،(4..0) :الذكور
 . طةة متوس  ة الرياضي  التفكيري  

 :الثالثّ  ؤالبالسّ  قةالمتعلّ  تائجالنّ 
 α) :داللةال مستوى عند ةحصائي  إ داللة ذات فروق توجد هل

 التفكير لمهارات، انوي  الث   لاألو   الصف   طلبة اكتساب في، ) 1.10=
 ؟ (أدبي علمي،) :عليمي  الفرع الت   رلمتغي   اتبع  ، ياضي  الر  

( ت) :اختبار الباحث استخدم، ؤالالس   هذا عن جابةولإل
Independent-t –test) )، ؤالالس   هذا نتائج (4) :الجدول ويوضح : 

ة في درجة حصائي  وق ذات داللة إوجود فر  ،(4) :يتضح من الجدول
 ين:بين طلبة الفرع ،ككل   ياضي  فكير الر  لمهارات الت   ،لبةامتالك الط  

وأن هذه الفروق ذات داللة ، ولصالح الفرع العلمي   ،واألدبي العلمي  
ولصالح  ،رة االستقراءمها باستثناء   ،بالنسبة لجميع المهارات ةحصائي  إ

 :العلميالفرع ط الحسابي لطلبة ، وقد بلغ المتوس  ي  مالعلالفرع طلبة 
وفي كال  ،(0.7.1) :األدبيالفرع بينما كان لدى طلبة  ،(2.011)

 طة.ة متوس  الفرعين كان درجة االمتالك للمهارات التفكيري  

 ( 3جدول )
 نتائج اختبار: )ت( بالنسبة لمتغّير الجنس

المتوّسط  العدد الجنس ةالمهار 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

درجات 
 الحرّية

داللة  قيمة )ت(
 إحصائّية

 *0.009 2.249 29 9.020 4.60 10 ذكور االستقراء

 9.422 2.20 10 إناث

 *0.022 4.999 29 9.422 9.20 10 ذكور االستنتاج

 9.941 4.20 10 إناث

 *0.009 2.216 29 9.922 4.20 10 ذكور الّتعميم

 0.294 2.00 10 إناث

الّتعبير 
 بالرموز

 0.202 9.022 29 9.292 4.90 10 ذكور

 9.941 4.20 10 إناث

البرهان 
 الّرياضيّ 

 9.000 0.000 29 0.606 0.90 10 ذكور

 0.606 0.90 10 إناث

 *0.002 2.096 29 0.269 9.22 10 ذكور الكليّ 

 0.249 4.20 10 إناث

 (α =0.01*دال ة احصائي ا عند مستوى الد اللة: )

 خالصة الّنتائج والّتوصّيات:
 :لوّ ؤال األقة بالسّ : النتائج المتعلّ  أولا 

فكير لبة لمهارات الت  درجة امتالك الط   راسة أن  أظهرت نتائج الد  
االستقراء  ت مهارةُ ، وقد احتل  طة بشكل عام  كانت متوس   ،ياضي  الر  

 ،ياضي  ت مهارة البرهان الر  طة، بينما احتل  وبدرجة متوس   ،ة األولىالمرتب
 ة.وبدرجة متدني   ،المرتبة األخيرة

ة أسباب منها: عدم تائج إلى عد  ويمكن أن يعزو الباحث هذه الن  
إذ م، ر حول المتعل  تتمحو   ،ة حديثةات تدريسي  مين الستراتيجي  باع المعل  ات  
ذي يعطي ال   ؛دريس المباشريستخدمون الت   مين ما يزالونأغلب المعل   ن  إ

 ،الب في االستفسارماح للط  ور األكبر، وبالتالي عدم الس  م الد  المعل  
ع في المنهاج وس  وذلك بدعوى عدم كفاية الوقت للت   ،وطرح األسئلة

لى تركيز ، وهذا يؤدي بدوره إدةة المحدَّ مني  ة الز  مع الخط   ، تماشي ارالمقر  
 ؛راسي  نة في محتوى المنهج الد  مفاهيم البسيطة المضمَّ مين على الالمعل  

 لونال يعط  ف ؛هذه األفكارللبة من الط   األكبرنسبة فهم المن أجل ضمان 
حسب هذا –، وتتراءى الص ورة على الضد  من ذلك ةسير الحص   بذلك
 ينضاف إلى ذلك، .لو تعرضوا ألفكار تحاكي قدرات عقلية عليا -الفهم

على أسئلة تحتاج الى قدرات  ،ةفي اختباراتهم الشهري   مينتركيز المعل  
األمر  ؛مرتفعة درجاتلبة على لكي يحصل الط   ؛ة بسيطة لحلهاعقلي  
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والمجتمع  ،واإلدارة ،لبةم في نظر الط  ذي يجعل المعل  ال  
 تقدير واحترام. محل   المحلي  

 ياضي  لبة لمهارة البرهان الر  وال غرابة أن درجة امتالك الط  
مين بأن البرهان : قناعة بعض المعل  لعد ة أسباب، منها ية،ت متدن  جاء
و تعميم، واألهم من ة أة نظري  على صح   لالستداللهو فقط  ياضي  الر  

زون عليه في ال يرك  ُهم طبيق لهذه النظرية، فَ هو الت   -في نظرهم –ذلك 
ر ة لم توف  راسي  المناهج الد   ، عالوة على أن  عليمي  تنفيذ الموقف الت  

أضف إلى  حيحة.وقواعد المنطق الص   ،ياضي  الب طرق البرهان الر  للط  
ذلك أن البرهان الر ياضي  يحتاج إلى إيجاد عالقات وصل بين 
ياضي ة، وهذا يحتاج إلى  المفاهيم، والمبادئ، والقوانين، والن ظري ات الر 

 قدرات عقلي ة عليا لدى الط لبة.
 (4) جدول

 بة لمتغّير الفرع الّتعليميّ بالنس(  ت) نتائج اختبار:
الفرع  المهارة

 التعليمي
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري
درجات 
 الحرّية

داللة  قيمة )ت(
 إحصائية

 0.901 9.622 29 9.292 2.40 10 علمي االستقراء

 0.220 4.90 10 أدبي

 *0.000 1.922 29 0.292 4.20 10 علمي االستنتاج

 9.422 9.60 10 أدبي

 *0.000 2.662 29 0.622 2.20 10 علمي التعميم

 9.090 4.00 10 أدبي

التعبير 
 بالرموز

 *0.091 4.224 29 9.129 4.60 10 علمي

 9.422 9.20 10 أدبي

البرهان 
 الرياضي

 *0.009 2.100 29 0.214 9.00 10 علمي

 0.620 0.60 10 أدبي

 *0.000 1.299 29 0.296 4.160 10 علمي الكلي

 0.642 9.290 10 أدبي

 (α =0.01*: دالة احصائيا عند مستوى الداللة: )

:انيسؤال الثّ بالّ قة تائج المتعلّ : مناقشة النّ ثانيا    
اإلناث على الط لبة من ق إلى تفو  راسة أشارت نتائج الد  

، ويمكن بشكل عام   ياضي  فكير الر  في امتالك مهارات الت   ،كورالذ  
ا ة واهتمام  مات أكثر جدي  المعل   أن يعزو الباحث هذه النتائج إلى أن  

مين، وهذا ما نلحظه نحن كمشرفين تربويين، ومرد ذلك من المعل  
مة ءالمهنة األكثر مال بوصفها ؛لهذه المهنة اتمالمعل   ُحبِّ إلى 

وتحضير  ،خطيطمات يلتزمن بالت  لطبيعة المرأة، فنجد المعل  

عطاء  ،روسالد   والحرص على تغطية  ،زمةأوراق العمل الال  وا 
ر، راسيجميع األفكار الواردة في المنهج الد   د والتقي   المقر 

بمالحظات المشرفين التربويين واإلدارة المدرسية، وهذا بدوره 
البات أكثر البات، كما أن الط  للط   عليمي  ينعكس على المستوى الت  

ب عليم هو المتطل  الت   ألن   ؛كورلبة الذ  م من الط  عل  ا على الت  حرص  
؛ كر الذي للدخول إلى سوق العمل، بعكس الذ   األوفر حظ ا لهن 

 ا.يستطيع أن يقوم بأعمال ال تتطلب تعليم  

:الثبالسؤال الثّ قة تائج المتعلّ : مناقشة النّ ثالثا  
على  ،لمي  لبة الفرع الع  ق ط  إلى تفو  راسة أشارت نتائج الد  

 ياضي  فكير الر  كتسابهم لمهارات الت  األدبي في مدى االفرع طلبة 
األدبي ذوو مستوى الفرع أغلبية طلبة  ككل، ومرد ذلك إلى أن  

طلبة  م عادة  هُ فَ  لمي  الع  الفرع ا ما، أما طلبة نوع   متدن   تحصيلي  
لمية ة ع  صات جامعي  ويطمحون لدراسة تخص   ،تحصيل مرتفع وذو 

ن  توق عات األهل زد على ذلك، أة، بعد نجاحهم بالمرحلة المدرسي  
بحصول أبنائهم الُمنتسبين لهذا الفرع درجات عالية؛ يزيد في 

ق.   حرص الط لبة على الت مي ز والتفو 

 واالقتراحات: وصياتالتّ 
 حث يوصي بما يلي:ان البإف ؛راسةوء نتائج الد  في ضَ 

ة تنمية مهارات مين في كيفي  ة للمعل  عقد دورات تدريبي   – 2
دريب ، ومتابعة أثر الت  لدى الط لبةياضي فكير الر  الت  

 ة.على الطلبة داخل الغرفة الصفي  
على تضمين  التركيز عند تأليف المنهاج المدرسي   -1

ها ة يتطلب حل  مسائل رياضي   ،المحتوى التعليمي  
ة ، خاص  ياضي  فكير الر  استخدام جميع مهارات الت  

لما له من دور كبير في تنمية القدرة  ،ياضي  البرهان الر  
 م.ة لدى المتعل  التفكيري  

ن التي تتضم   ،واألبحاثراسات المزيد من الد   إجراء – 3
تتناول مراحل وال تي  ،ياضي  فكير الر  كافة مهارات الت  

 ة مختلفة.دراسي  

 المراجع العربية:
ياضيات في مرحلة اح، ضياء، "تطوير مناهج الر  الجر   -9

في ضوء  ،في المملكة األردنية الهاشمية عليم العام  الت  
، جامعة  رسالة دكتوراه غير منشورةة"، ياضي  مذجة الر  الن  

 . 4000القاهرة،  –عين شمس 
ة استخدام فاعلي  حمادنة، مؤنس، والقطيش، حسين،  -4

ياضي فكير الر  ة عبر الويب في تحسين الت  الرحالت المعرفي  
العاشر  ة لدى طالب الصف  ياضي  المسألة الر   وحل  
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00. 

، ات في األردناضي  نحو مادة الري  جاهاتهم وات   األساسي   -2
 .4092جائزة خليفة التربوية، الدورة الثامنة، أبو ظبي،

ة رائدة في دراسات تربوي  خضر ، نضله حسن،   -2
 .9292القاهرة،  –، عالم الكتب اتياضي  الر  

أثر استخدام الخطيب، محمد، وعبابنة، عبد اهلل، " -1
على التفكير المشكالت  ة قائمة على حل  ة تدريسي  ستراتيجي  إ

ات لدى طالب رياضي  الجاهات نحو مادة واالت   ياضي  الر  
، المجلد مجلة دراسات"، األردنفي  األساسي  ابع الس   الصف  

 .4099(،9(،العدد)29)
، عليم األساسيات في الت  ياضي  تدريس الر  خليفة، خليفة،   -6

 .9222القاهرة،  –ة مكتبة األنجلو المصري  
في  عاوني  علم الت  ر، "أثر الت  رسمي، إيمان، وعشا، انتصا -2

 ادس األساسي  الس   لدى طلبة الصف   ياضي  فكير الر  تنمية الت  
مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات ة"، جاهاتهم نحو الماد  وات  

 .4002(، 9(، العدد)2، المجلد)اإلنسانية
ات ياضي  مي الر  درجة امتالك معلِّ الرشيدي، محمد بن فالح، " -9

رسالة "، ياضي  فكير الر  ة لمهارات الت  طفي المرحلة المتوس  
 .4092، جامعة أم القرى، ماجستير غير منشورة

، ة وتدريسهاياضيات المدرسي  مناهج الر   أبو زينة، فريد، -2
 . 4002وزيع ، الكويت، شر والت  مكتبة الفالح للن  

عند  ياضي  فكير الر  زينة، فريد، "نمو القدرة على الت   أبو -90
المجلة انوية وما بعدها"، اسات الث  ر لبة في مرحلة الد  الط  

(، 29، )6، جامعة الكويت، ةالعربية للعلوم اإلنساني  
926-961،9296. 

مناهج تدريس أبو زينة، فريد، والعبابنة، عبد اهلل،  -99
 .4002عمان،  –وزيع شر والت  ، دار المسيرة للن  اتياضي  الر  
، زينتربية الموهوبين والمتمي   إلىمدخل  السرور، ناديا، -94

 .4002عمان،  -وزيعشر والت  دار الفكر للطباعة والن  
ائدة لدى الس   ياضي  فكير الر  "مظاهر الت   محمد، العبسي، -92

مجلة جامعة في األردن".  الث األساسي  الث   طلبة الصف  
(، 2(، العدد)44، مجلد)ة(جاح لألبحاث )العلوم اإلنساني  الن  

4009. 
، دار  اتضي  ااأللعاب والتفكير في الري  العبسي، محمد،  -92

 .4002عمان،  –وزيع شر والت  المسيرة للن  
علم ماغ والت  الد  عبيدات، ذوقان، وأبو السميد، سهيلة،  -91

 .4001عمان،  –وزيع شر والت  ، دار ديبونو للن  فكيروالت  
ة ظري  قائم على الن   عبيدات،عصام، "بناء برنامج تعليمي   -96

 ياضي  ر الر  فكية واختبار أثرها في تنمية مهارات الت  البنائي  

ات لدى ياضي  ة الر  اه نحو ماد  حصيل الدِّراسي واالتج  والت  
، أطروحة دكتوراه غير منشورةة"، طلبة المرحلة األساسي  
 .4094عمَّان، األردن،  ،ةة العالمي  جامعة العلوم اإلسالمي  

علم بالبحث الت   أسلوبعفانة، عزو، ونبهان، سعد، "أثر  -92
مها جاه نحو تعل  ات واالت  ي  ياضفكير في الر  في تنمية الت  

بغزة "،  اسع األساسي  الت   واالحتفاظ بها لدى طالب الصف  
جامعة عين شمس، المجل د الس ادس،  -لميةربية الع  مجلة الت  

 م.4002العدد الثالث، سبتمبر، 
في  أثر استخدام المدخل المنظومي  علي، أشرف،  -99

زيادة ة على ب المرحلة اإلعدادي  تدريس االحتماالت لطال  
 لديهم ياضي  وخفض القلق الر   ياضي  فكير الر  حصيل والت  الت  
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 (9ملحق )
 اضيّ اختبار الّتفكير الّري

 أخي الط الب ، أختي الط البة...
  الية: )االستقراء، واالستنتاج ، والت عميم، والت عبير بالر موز، درجة امتالككم لمهارات الت فكير الر ياضي  الت   معرفةيهدف هذا االختبار إلى

(، وذلك من خالل مسائل رياضي ة في موضوعات سبق لكم أن درستموها في صفو   ف سابقة، وهذا ألغراض البحث فقط.والبرهان الر ياضي 
  وما تبق ى بحاجة إلى إجابات قصيرة، لذا أرجو منكم قراءة المسائل بعناية،  42يتكو ن االختبار من ، سؤاال  ، أغلبها موضوعي 

 .  واإلجابة عنها بتركيز عال 
 .مدة االختبار: ساعة واحدة 

 " شاكر ا لكم حسن تعاونكم "
 معلومات أساسّية :

 الب :.................................اسم الط  
 .جنس الط الب :...............................
 ..الفرع الت عليمي :.............................

 ( تأم ل الش كل اآلتي ، ثم جد قيمة الرمز س: 0س 
 21 (أ
 22  (ب

 27ج(     
 7د(     

 .8(6، لذا أوجد قيمة  ) 699996=  6(6،)      69996= 5(6، =) 6996=4(6، ) 696= 6(6، ) 66= 2(6(       إذا كان )2س
 اإلجابة :...................................

 (     العدد الالزم إلكمال الن مط اآلتي:6س
 هو:  ----، 025،64،27،8،0 

 051د(   086ج(   251ب(   206 (أ

 لخامس: (    كم عدد المثل ثات الالزمة لتكوين الش كل ا4س
 
 
 
 
 
 
 
 28د(   66ج(   25ب(  21 (أ

----------------------------------------------------------------------------- 
( أعداد نسبية، بينما الجذور التربيعي ة لألعداد ) 0،25،06،66،80،011،2511( الجذور التربيعي ة لألعداد الت الية )5س

 ة ( غير نسبي   09،05،46،88،50
 ( نسبي أم ال002بناًء على ذلك هل الجذر التربيعي  للعدد )

 اإلجابة ..................................................................... 
 
سم ، س ع =  6( في المثلث يكون مجموع أي ضلعين فيه أكبر من طول الضلع الثالث، في المثلث س ص ع إذا كان طول س ص = 6س
لع ص ع :سم  2  ، لذا يمكن أن يكون طول الض 
 سم 5ب( أقل من أو يساوي   سم  0يساوي  (أ

2 1 3 4 5 

 س 28 22 2 3

(1) (2) 
(3) (4) 



  قتها بمتغيري الجنس والفرع التعليمي للطالبمهارات التفكير الرياضي لدى طلبة الصف االول ثانوي في االردن  وعال

060 

 سم . 6د( يساوي   سم 5ج(  يساوي            

، فأوجد عدد المجموعات الجزئي ة للمجموعة ل = } ن(2( إذا كان عدد المجموعات الجزئي ة لمجموعة عدد عناصرها )ن( يساوي )7س
0،4،5،8} 

 ...........................................اإلجابة ....    

 ، فأي مما يلي ُيعدُّ صحيحاً : 2ح 0( إذا كانت  ح8س

 =   2ح 0ب(  ح   2= ح 2ح 0ح (أ

 0= ح 2ح 0د(    ح   0= ح 2ح 0ج( ح

--------------------------------------------------------------------------- 

 ( ، لذا فإن ل)ح( دائماً ع )÷ ع )ح( ( إذا كان ل )ح( = 9س

  0ل)ح( 1ب(        0ل)ح( <1 (أ

 0 <ل)ح( <1د(    0 <ل)ح( 1ج( 
----------------------------------------------------------------------------- 

اوية ال تي يصنعها المستقيم مع االت جاه الموجب لمحو01س  ر السينات، فإذا تساوى ميال مستقيمين، فهذا يعني:( ميل المستقيم يساوي ظل  الز 
 ب( المستقيمان متقاطعان وغير متعامدين  المستقيمان متعامدان (أ

 د( المستقيمان متوازيان. ج( ال يمكن تحديد العالقة بينهما

 ، بشكل عام : 81= جتا  01، جا  71= جتا  21، جا  61= جتا 61( جا00س
 = جتا سب( جا س  س(  – 91جا س = جتا ) (أ

 91د( جا س + جتا س =              ( 91 -ج( جتا س = جا )س 
 
 (   من خالل االمثلة اآلتية02س

  (2+5)2  =4 +21+25   (         ،6+7)2  =9 +42+49 
  (6+4)2  =66 +48+06  (        ،01+51)2  =011 +0111+2511 
 2اكتب قاعدة )س + ص (  

 ........................اإلجابة:......................

باعي  081( مجموع قياس زوايا الش كل الث الثي = 06س درجة، ومجموع قياس زوايا الشكل  661درجة، مجموع قياس زوايا الش كل الر 
داسي  541الخماسي    درجة. 721درجة، ومجموع قياس زوايا الش كل الس 
 ي  مع مجموع قياس زواياه الداخلي ة.اكتب القاعدة التي تربط بين عدد أضالع الش كل الهندس 

 اإلجابة .........................

ل إلى القاعدة العامة التي تربط رتبة الوسيط مع عدد القيم.04س  ( تأمل الجدول اآلتي ثم توص 

 اإلجابة : رتبة الوسيط =  

 2÷)ن(  (أ

 0+ )ن(  (ب

 2( ÷ 0ج( )ن+

 2 -د( )ن( 
       ----------------------------------------------------------------------------- 

 ( أي التعميمات اآلتية صحيحة:05س 
 كل عدد صحيح هو عدد طبيعي.          ب( كل عدد نسبي هو عدد حقيقي. (أ

 د حقيقي هو عدد طبيعي.د( كل عد       ج( كل عدد غير نسبي هو عدد صحيح.

 سم، نعبر عن ذلك بالرموز كالت الي: 485سم يكون على األكثر  5( ثالثة أمثال طول رجل مضافا إليه 06س 

 485 < 5س + 6ب(    485 5س +6 (أ

 485 < 5س + 6د(    485 5+س + 6ج( 

لقائمة ومنتصف الوتر يساوي نصف طول الوتر، انظر إلى (  في المثلث القائم الزاوية يكون طول القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس ا07س

 الش كل ثم عب ر عن القاعدة السابقة بالرموز : 

 ب د = أ جـ (أ

 ب د = د جـ  (ب

 رتبة الوسيط عدد القيم )ن(

5 6 

9 5 

06 7 

05 8 

49 25 

99 51 

ج

 ـ
 ب

 أ

 د
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 )أ جـ( 2ج( ب د = 

 د( أ ب = أ د

 

 ( مساحة المنطقة المظللة بالرموز08س

 هـ×م –ص ×س (أ

 هـ×هـ + ن ×هـ(+ ل-س×)ص (ب

 هـ( -س×)م + ن×هـ( –س + )س ×ج( ل

 ن×هـ + م×ص + ل×د( س

 ( ُربع ُخمس العدد س بالرموز يساوي09س

 س 5(×0/4ب( )  ( س0/5(×)0/4)  (أ

 ( س0/5( ÷ ) 0/4د( )    س 5×  4ج( 

(، إذا رمزنا للعدد األول )س( والعدد الثاني )ص(، أي 0، العدد الثا ني يزيد عن ضعف األول بمقدار )29( عددان مجموع مربعيهما يساوي 21س

 معادالت اآلتي يمث ل المسألة:نظام ال

  0 –س 2، ص =  29= 2+ ص2س (أ

  0 –س 2، ص =  29= 2ص 2س  (ب

  0س + 2، ص =  29= 2+ ص2ج( س

  0ص + 2، س =  29= 2+ ص2د( س

 ( في البرهان اآلتي مغالطة رياضي ة، ادرس البرهان وحدد المغالطة: 20س

 2س –2= س 2س –2س

 س( ثم نختصر ينتج: –رفين على )س س( ) س + س(، نقسم الط –س( = )س  –س )س 

 س = س + س

 س2س = 

 المغالطة الرياضية هي ...............................................

ا ، برهن أن أ22س  عدد زوجي أيضاً. 2( إذا كان أ عدًدا زوجي ً

 ----------------------------------البرهان   

   ----------------------------------- 

اوية أ ب جـ  لها قياس الزاوية نفسه أ جـ  ب26س  اقين، برهن أن  الز          ( المثلث أ ب جـ مثل ث متساوي الس 

 انتهت األسئلة                                            

 س

 ن

 م

 هـ

 ل

 ص


