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 المستخلص:
المعادالت ت المتضمنة بوحدتي يهدف البحث إلي تحديد المفاهيم ، والتعميمات ، والمهارا

، كما يهدف إلي تحديد بتدائيالسادس االبكتاب الرياضيات للصف  الهندسة والقياس، و والمتباينات
،  لوصفيالمنهج ا واستخدم الباحثلنفس الوحدتين،  للمسائل اللفظية  اإلبداعيالحل قائمة بمهارات 

اشتملت علي ) ، والمساحات التحليلوتوصلت نتائج البحث إلي تحليل محتوي موضوعات وحدتي 
للمسائل  اإلبداعيالحل قائمة بمهارات ، وتحديد ( مهارة   34و) ،ا  ( تعميم 21) ، وا  ( مفهوم 18

كما يوصي البحث بضرورة  ،  فرعية ( مهارة  51انبثقت إلي ) رئيسة   ( مهارات  3اشتملت علي ) اللفظية
وعقد دورات  بتدائي،الالصف السادس ا تالميذدى للمسائل اللفظية ل اإلبداعيالحل تنمية مهارات 

 للمسائل اللفظية اإلبداعيالحل تدريبية لتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة علي تنمية مهارات 
 وكيفية تنميتها لدي تالميذهم.

 .للمسائل اللفظية اإلبداعيالحل  –: تحليل المحتوي  الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

 

    The aim of the research is to identify the concepts, generalizations, and 

skills contained in the two equations , variations units, and the geometry and 

measurement in the mathematics book for the sixth grade, and to identify a 

list of creative solving verbal problems skills for the same units. The 

researcher used the descriptive curriculum .The results of the search resulted 

analysis of the content of the subjects of the analysis units, and the spaces 

included (18) concept, (21) Generalization, and (34) skills  and identification 

of a list of creative solving verbal problems  skills that included (3) The skills 

of the president that emerged to me (51) sub-skill,. The research also 

recommends that attention should be given to developing the of creative 

solving verbal problems skills of pupils, and that training courses should be 

held to train teachers before and during the service to develop of creative 

solving verbal problems skills and how they are developed by their pupils. 

  Key Words: Content analysis - Creative solving verbal problems. 
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 مقدمة:
 تتسارع حيث والتكنولوجي، العلمي قدمالت عصر اليوم المجتمعات تعيش      

 بدوره وهذا وتطورها، المجتمعات تقدم في لتساهم المعرفة تطبيقات وتنمو المعلومات
 في بفاعلية للمشاركة الفرد قدرة تنمو لكي تدريسها وأساليب المناهج تطوير يتطلب
 .وتطورها الحياة سياق
ليه من امتياز على إما وصل  إلىصل وللتفكير أهمية كبيرة في حياة التلميذ ولم ي     

لها و اسائر المتعلمين  إال بتفكيره وعقله، ويدخل التفكير في سائر شئون الحياة  فيتن
بحسب رغباته والظروف المحيطة  ، فهو الزم لتعديل سلوك  التلميذبالتحسين والتعديل

سبيال تخاذه إدخال التفكير ضمن المناهج إل إلى، كما تميل معظم التوجيهات به
نتاجللتحصيل المعرفي و  لح البد أن يتبناه كافة المؤسسات ، وهذا أمر م  األفكار ا 

التعليمية وتدرجه في مناهجها لتواكب التقدم الهائل في التعليم ووسائله )سناء محمد 
 (.44-2011،42سليمان 

وحيث أن اإلبداع يعتمد على التفكير المرن المتفتح والمتباعد الذي يتم تشجيع 
 إنه، ورغم ذلك فنة والمتفتحة التي تحيط بالتلميذالميذ عليه من خالل البيئة المر الت

 ونمطية   تبنى أفكارا  ضيقة  تيمكن أيضا أن يتحقق اإلبداع بفضل عوامل التنشئة التي 
، واستخدام أساليب التدريس النمطية التي تعتمد على الحفظ لن تكون  االفاق   ومحددة  

)محمد  اإلبداعيالتفكير  أونخراط في تفكير حل المشكالت فرصة أمام التالميذ لال
 (.2005،159جهاد جمل ،

ضرورة تنمية التفكير  إلى(  Laurie E . Korate ,2014 ,58ويشير ) 
، وتعزيز بطريقة إبداعية تشجيعهم على التفكير إلىلدى التالميذ والحاجة  اإلبداعي

، والحصول على المعرفة العملية التعليمية اتيجياته داخلستر ا  و  اإلبداعيساليب التفكير أ
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التطور الهائل في بطريقة ذاتية وليس عن طريق الحفظ والتلقين مما يجعلهم يواكبون 
 .عالم المعلومات
 ىواقع تعليم وتعلم الرياضيات "مشكالت وحلول ورؤ توصيات مؤتمر وتؤكد 

أهمية إثارة التفكير ( على 2011 ،معية المصرية لتربويات الرياضيات)الج"  مستقبلية
عالقات لدى  التالميذ من خالل تنمية قدراته على حل المشكالت واكتشاف ال

 .الرياضياتية والربط بينها

تعلم التلميذ كيف يمكن التعامل في على تساعد حل المسائل اللفظية كما 
رياضيات في تطبيق ال على المواقف الحياتية بواسطة األدوات الرياضية، كما تساعد

، كما يستخدم التلميذ مهاراته الرياضية التي اكتسابها من خالل ضايا العالم الواقعيق
مشكلة ما  أوتعلمه حل المسائل اللفظية بشكل علمي عند تعرضه لموقف ما 

.(Anderson & Others, 2009,326) 

 في الباحثون يستخدمها أن يمكن العلمي للبحث أداة بمثابة المحتوى تحليل ويعد      
 المتضمنة والمهارات والتعميمات المفاهيم تحديد إلى ويهدف متنوعة، بحثية جاالتم
 عند لمراعاته ؛والهندسة والقياس ،المعادالت والمتباينات: وحدتي موضوعات في

من هنا تحددت مشكلة  للمسائل اللفظية اإلبداعيالحل  مهارات اختبار مفردات صياغة
 .البحث

 :بحثمشكلة ال
للمسائل اللفظية بكتاب  اإلبداعيديد مفاهيم وتعميمات ومهارات الحل تح إلىالحاجة 

 .الرياضيات للصف السادس االبتدائي
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 :بحثال سئلةأ
 المعادالت والمتباينات،: ما المفاهيم والتعميمات والمهارات المتضمنة بوحدتي  .1

 ؟السادس االبتدائيبكتاب الرياضيات للصف والهندسة والقياس 
 الصف تالميذ ىتنميتها لدالتي ينبغي  للمسائل اللفظية اإلبداعي الحلما مهارات  .2

 ؟السادس االبتدائي
 أهداف البحث:

المعادالت : بوحدتيالمتضمنة  المهاراتتعميمات و المفاهيم و التحديد قائمة ب -1
 .والهندسة والقياس والمتباينات،

السادس صف تالميذ ال ىلد للمسائل اللفظية اإلبداعيالحل تحديد قائمة بمهارات  -2
 .االبتدائي

 همية البحث:أ
 ليه من قائمة تحليل محتوى وحدتي المعادالت إستفادة بما يمكن التوصل الا

ستخدامها والمتباينات والهندسة والقياس برياضيات الصف السادس االبتدائي ال
 .في دراسات أخرى

 ل للمسائ اإلبداعيليه من قائمة مهارات الحل إستفادة بما يمكن التوصل اال
ستخدامها في اللفظية برياضيات الصف السادس االبتدائي لدى الباحثين إل

 .دراسات أخرى
 :منهج البحث

 الوصفي وذلك عند وصف وتحليل محتوى موضوعات وحدتيستخدام المنهج اتم 
بكتاب الرياضيات بالصف السادس االبتدائي،  ،المعادالت والمتباينات والهندسة والقياس
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السادس الصف  تالميذالالزمة لللمسائل اللفظية  اإلبداعي الحلوتحديد مهارات 
 .االبتدائي

 :البحث مواد
المعادالت والمتباينات بوحدتي  م والتعميمات والمهارات المتضمنةقائمة بالمفاهي  -1

 بكتاب الرياضيات بالصف السادس االبتدائي. والهندسة القياس
السادس ي تالميذ الصف لد للمسائل اللفظية اإلبداعيالحل قائمة بمهارات   -2

 .االبتدائي
 مصطلحات البحث:
 تحليل المحتوى :

: المفاهيم والتعميمات والمهارات المتضمنة بكتاب يعرف تحليل المحتوى إجرائيا  بأنه
 الرياضيات للصف السادس االبتدائي.

 اللفظية: اإلبداعي للمسائل الحل
: قدرة تلميذ الصف بأنها إجرائيا   اللفظية اإلبداعي للمسائل تعرف مهارات الحل

السادس االبتدائي على فهم المسألة اللفظية والتخطيط لحلها وتنفيذ الحل ، وتقويم 
، ويقاس بدرجته في ه على الطالقة والمرونة واألصالةالحل بصورة تظهر فيها قدرات

 اختبار مهارات الحل اإلبداعي للمسائل اللفظية.
 : خطوات البحث
 جرائية التالية:تباع الخطوات اإلإتم ث البح سؤاال لإلجابة عن

ابقة دبيات والدراسات السمن خالل دراسة األلبحث طار النظري لإعداد اإل -1
مهارات التفكير  لت :أو جنبية التي تنالعربية واألجع وتوصيات المؤتمرات والمرا

 .في الرياضيات، ومهارات حل المسائل اللفظية، وتحليل المحتوى اإلبداعي
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المقررتين علي  (والقياس والهندسةالمعادالت والمتباينات، ل محتوي وحدتي )تحلي -2
الستخالص المفاهيم  لرياضيات؛ار في مقر  السادس االبتدائي الصف  تالميذ

المحكمين المتخصصين في ة عرضه علي مجموعة من الساد ثم ،المهاراتوالتعميمات و 
جراءو  هصدق للتحقق من تدائيةاالبمناهج وطرق تدريس الرياضيات وموجهي المرحلة   ا 

 التعديالت الضرورية.

 تالميذالتي ينبغي تنميتها لدي  للمسائل اللفظية اإلبداعيالحل إعداد قائمة بمهارات -3
ضوء آراء السادة المحكمين من المتخصصين في  وذلك في السادس االبتدائيالصف 

 رة في ضوء آرائهم.مها لكل يحساب الوزن النسبو مناهج وطرق تعليم الرياضيات ،

جراءجمع البيانات و -4 وتحليلها  بحثحصائية ،والتوصل لنتائج الالمعالجات اإل ا 
 وتفسيرها.

 .بحثتقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج ال-5
 للبحث: الخلفية النظرية

 :ىحتليل احملتو
دمها أداة للبحث العلمي يمكن أن يستخ أويعد تحليل المحتوى بمثابة أسلوب      

لوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح ؛  الباحثون في مجاالت بحثية متنوعة
للمادة المراد تحليلها من حيث الشكل ، وتلبية لالحتياجات البحثية المصاغة في 

ات الموضوعية التي يحددها فروضه األساسية، طبقا  للتصنيف أوتساؤالت البحث 
محتوي عن التجيب عملية تحليل ات ؛ لذا ، وذلك بهدف استخدام هذه البيانالباحث

هذا  إذا) القائم بالتحليل ( أمامه وهو : لم الباحثيجب أن يضعه  يتساؤل رئيس
 الدرس؟ أي هل خطط هذا الدرس ليدور حول مفهوم ؟ أم مهارة ؟ أم غير ذلك ؟

 (. 36،  2017)حفنى إسماعيل محمد و محمد حسن عبدالشافى ، 



 بتدائي الالسادس ا كتاب الرياضيات للصفب الحل اإلبداعي للمسائل اللفظية مفاهيم وتعميمات ومهارات

 عبدالرحمن يوسف أحمد محمدالشافي             أ/ محمد حسن عبد /د           حفني إسماعيل محمد    /أ.د

 2019ديسمبر                                    - 499 -                                 واألربعون  حاديالعدد ال

 عناصر حتليل احملتوى :

عناصرها األساسية يعتبر من  إلىتحليل محتوى مادة الرياضيات وحيث أن  
حيث أن األمور الهامة التي تساعد المعلم على تحديد طرق وأساليب التدريس المالئمة، 

عناصر فاختالف في الطرق واألساليب المتبعة،  إلىالمحتوى يؤدي بالتالي  اختالف
متكامال   ها تكون بناء  هي في مجموعل تحليل المحتوى ليست منفصلة عن بعضها، ب

 (.32، 2005فؤاد محمد موسى،في الرياضيات )

وانب التعلم ما يسمي بج أو، ل محتوي معين تحديد بنود التحليليلزم لتحليكما   
وصف  إلى، وتحليل المحتوي هو األسلوب الذي يهدف أساسا المتضمنة في المحتوي

تحديد عناصر التعلم   إلى، يؤدى بالتبعية هجيا  لتعليمي وصفا  موضوعيا  ومنالمحتوي ا
ويمكن تحليل محتوى المنهج إلي جوانب التعلم المعرفية التالية ) حفنى ، األساسية

-53، 2013السالم أبو الحديد ،؛ فاطمة عبد94-91،  2005إسماعيل محمد ، 
57.) 

أحداث  وأوجود حقيقي  الحقائق : وهي عبارات مثبتة موضوعيا  عن أشياء لها -أ
وصف لمالحظة  أوتسجيل لحدث واحد مفرد  أو، فالحقيقة هي وصف وقعت فعال  

ة الحقائق: غير مباشرة . ومن أمثل مواحدة مفردة سواء تمت المالحظة بصورة مباشرة أ
 ، وحدات القياس (.)تشرف الشمس من الشرق

 أوحقائق  المشتركة بين عدة: المفهوم هو تجريد للعناصر المفاهيم والمصطلحات -ب
، ومن أمثلة المفاهيم : ) رمزا   أومصطلحا   أو، وعادة يعطي هذا التجريد اسما  أشياء
، الوسيط، المنوال ،، الوسطالعدد ورمزه، المثلث، المستطيل، النسبة، المجموعة اسم

 ...... وغيرها(
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 وتعد المفاهيم والمصطلحات لغة اتصال مختصرة في أي علم من العلوم تتميز بالدقة
 البالغة وبالتحديد الواضح.

التعميم هو جملة تربط بين مفهومين  أو: العالقة العالقات ) التعميمات الرياضية( -جـ
، ويندرج تحتها كال من يسلم بصحتها أو. ويمكن استنتاجها عن طريق البرهنة أكثر أو

 ين والقواعد والنظريات والمسلمات.القوان

  انين الجاذبية لنيوتن، قو اإلعدادالجمع في القوانين : قانون توزيع الضرب علي ،
 ، ..... والمسافة والزمن، قوانين األسس قوانين السرعة

   درجة ، نظرية فيثاغورث ،  180النظريات : مجموع قياسات زوايا المثلث
.......... 

تقانالمهارات : المهارة هي قدرة الفرد علي ا -د ، وتعني لقيام بعمل ما بسرعة ودقة وا 
، العمليات الحسابية، واالستقراء إجراءة علي استخدام الطرق اإلجرائية مثل القدر 

 االستدالل، والتجريد.  أوواالستنباط 

 :نوعين هما إلىوتنقسم المهارات 

  مهارات حركية يدوية ويقصد بها مجموعة المهارات التي تعتمد علي العمل
قطرها، بمعلومية نصف اليدوي مثل مهارات الرسم والقياس وغيرهامثل رسم دائرة 

 .تمثيل المجموعة بأشكال فن
  مهارات عقلية أكاديمية وهي مجموعة المهارات الدراسية التي تمكن التلميذ من

دراسة مقرر دراسي معين مثل مهارات التعبير والتطبيق والتصنيف والفحص 
 واالكتشاف والتحليل والتركيب والتخطيط والتعليل الرياضي.

  وتعليم وتعلم الرياضيات اإلبداعيالتفكري  
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شيء ملموس يمكن للتلميذ أن يتعلمه وكذلك يمكن تطوير  اإلبداعييعتبر التفكير 
وتعلم كيفية استدعائه وفهم كيف يفكر بطريقة تتسم باإلبداع وكيف  اإلبداعيتفكيره 

بشكل أفضل  اإلبداعي، كما يمكن للتلميذ االستفادة من التفكير اإلبداعييعمل تفكيره 
قديم نظرة ثاقبة لحل المشكلة بطريقة جديدة غير مألوفة لدى الجماعة تساعده على وت
 .Harry Ngoc Truong , B (2012 ,3 زها )أو دراك المواقف المختلفة وتجإ

نه يجعل التلميذ قادر على خلق حلول أفي الرياضيات ب اإلبداعييتميز التفكير  
مق في حل المشكلة الرياضية وهذا على مستوى من الجودة والتفكير بعأمبتكرة من 

 إيجادهتمام في ، والخيال المتطور واإليتميز بالمرونة العقلية والفضول النوع من التفكير
 & Einavة لديه ) اإلبداعي، مما يساعد التلميذ على تنمية القدرة حلول متنوعة

Mirian , 2011 ,1088 ). 

رة تنمية التفكير ضرو  إلى(  Laurie E . Korate ,2014 ,58ويشير ) 
، وتعزيز يعهم على التفكير بطريقة إبداعيةتشج إلىلدى التالميذ والحاجة  اإلبداعي

، والحصول على المعرفة اتيجياته داخل العملية التعليميةستر ا  و  اإلبداعيساليب التفكير أ
بطريقة ذاتية وليس عن طريق الحفظ والتلقين مما يجعلهم يواكبون التطور الهائل في 

 .لوماتم المععال

إلدراك المشكالت وتحليلها وصوال  للزوايا ؛ بحساسية فائقة اإلبداعيويتسم التفكير 
النتائج ،  إلىالتي تختبئ في ثغراتها فروض الحلول واختبار مدى صحتها والتوصل 

دراك نواحي إنوع متطور ومتميز من التفكير حيث يساعد على  اإلبداعيفالتفكير 
عدد  إنتاجيتميز ب اإلبداعيمشكلة، فالتلميذ الذي يتميز بتفكيره النقص والقصور في ال

اخرى  إلىبسهولة وفي وقت قصير مع المرونة في التحول من فكرة  األفكاركبير من 
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وكذلك يتسم التلميذ المبدع بقدرته على تحليل وتصور وتركيب وبناء عالقات جديدة 
رزوقي، سهى ابراهيم عبد  ديوتفسيرها وتكوين نتائج خالقة ليست معطاة )رعد مه

 (.116، 2015،الكريم

 : اإلبداعيمفهوم التفكري 
ربويين ومن هذه التعريفات ما من قبل الت اإلبداعيلقد تعددت تعريفات التفكير 

 :يلي

 مجموعة التالميذ سابتاك على يعمل الذي التفكير ذلك هو اإلبداعي التفكير 
 وكذلك ، متفتحة العقول جعل لىع كالحفاظ التعليمية العملية في القيم من

 حضانة تشمل التي التكرارية والعملية جديد هو ما كل عن والبحث الغموض
 على التلميذ يشجع كما ، الواحدة للمشكلة متعددة جاباتإ عن والبحث الفكرة،
 Monica R)  الجديد لتعلم التلميذ لدى الداخلية والدافعية المخاطر خوض

.Rush ,2009,24 ). 
 شاف الذاتي لدى التلميذ لما لديه من مهارات، وهو تراث داخلي كل تلميذ االكت

، والتفكير بعمق في المشكلة مما مشكلة ما أويستخدمه عند مواجهته موقف 
 Edwina , Portocarraro ,2011ينتج عنه حلول ونتائج متنوعة للمشكلة )

,39 ). 
  حلوال  أوسبة للسؤال عدد ممكن من االستجابات المنا أكبر إنتاجالقدرة على

ة ) يحيى صال، واألعلى أن يعكس ذلك الطالقة الفكرية، والمرونةللمشكالت ، 
 (.131، 2011صالح ماضي، 

  عملية ذهنية تتكامل فيها القدرات )الطالقة والمرونة واألصالة والحساسية
والحلول  األفكارعدد ممكن من  أكبر نتاجللمشكالت وادراك التفاصيل ( إل
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نواتج  إلىات الجديدة حول المشكلة التي يتعرض لها التلميذ للوصول والتصور 
لم تكن معروفة سابقا  بحيث تغير في التلميذ والمجتمع )تهاني محمد صبحي 

 .(2012،20عدوني، أحمد الس
 مكانات الكامنة داخل التلميذ وتوظيفها الستخدام العملية التي يتم فيها تحفيز اإل

من شأنها تعمل على تنوع مسارات التفكير مما ينتج العمليات المعرفية التي 
 .((Byron ,John , 2012 , 5عنها بدائل جديدة ومتنوعة  

  ما يقصد به التفكير في  أوهو ذلك التفكير الذي يتصف باإلبداع في ذاته
نتاجة التي يتم أنشاؤها من خالل تغيير مسارات التفكير و اإلبداعي األفكار  ا 
 .(( Hanneke , M ,2013,19 تنوعة الجديدة الم األفكار

  التوصل  أونشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول
، ويتميز بالشمولية والتعقيد ألنه ينطوي على نتائج لم تكن معروفة مسبقا إلى

عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة ) يسري 
 .(43،  2014، عرواني عبدالقادر ال

  ن يستخدمها التلميذ بحيث يدرك أمجموعة من األنشطة المعرفية والتي يمكن
 أولة سد هذه الفجوة من خالل البحث عن حلول و اعجزه في المعرفة ومح

ات مختلفة مع القيام اتجاهوجهات نظر جديدة من خالل النظر للمشكلة من 
 Bangiمشكلة )حلول بديلة لل يجاداتصاالت غير عادية إل إجراءب

Birgili,2015,72). 
   يعني ممارسة التلميذ لمجموعة من مهارات التفكير التي  اإلبداعيالتفكير

نوعا  ما من خالل خروجه يظهر تأثيرها في سلوكه بدرجة واضحة وشديدة 
، وتحرره من قيود الجمود الذهني بحيث يعمل عقله على التعامل على النص



 بتدائي الالسادس ا كتاب الرياضيات للصفب الحل اإلبداعي للمسائل اللفظية مفاهيم وتعميمات ومهارات

 عبدالرحمن يوسف أحمد محمدالشافي             أ/ محمد حسن عبد /د           حفني إسماعيل محمد    /أ.د

 2019ديسمبر                                    - 504 -                                 واألربعون  حاديالعدد ال

سامح ابراهيم عوض اهلل، ايجابية )  مع المشكالت والمسائل بصورة
2013،389.) 

  عدد من الحلول للمشكلة ؛ مع تنوع وندرة هذه الحلول  إنتاج"قدرة التلميذ على
نماط غير مألوفة تخرج عن أ، وذلك يتأتى عن طريق استنتاج عالقات و 

 (.2016،58ألوف" )محمد حسن عبدالشافي ،النطاق الم
  حاجة  أومشكلة  والمواقف حيث توجد األفكارالقدرة على التفكير في عدد من

  ،متعددة المسارات األفكارتتمثل في نشاط عقلي ثري ب أفكار جديدة ، إلى
جديد يتصف بالجدة واألصالة والسعي  إنتاج أوالحصول على فكرة  إلىيؤدي 

 (.69،  2016للوصول به للتميز ) هاني عبدالقادر عثمان األغا ، 

هو  نشاط عقلي معقد وهادف يعمل على  اإلبداعيالتفكير  يتضح مما سبق أن      
من طريقة  أكثر، والتوصل لحل المشكلة بكل ما هو جديد وغير مألوف إلىالتوصل 

، ات التي تساعده على ذلك كالطالقة، والمرونةوفي وقت قصير نتيجة الستخدام المهار 
 . واالصالة

 

 

 :  اإلبداعيمهارات التفكري 
ممدوح  عبد (، 266-262،  2005ـيل محمــــــد )حفنــــي اسمــــاع يتفق كل من     

- 292،  2011محمـد سليمان ) ، سناء(20- 14،  2007انـــــــــــي ) المنعم الكن
296) ،Carine Lewis (2012 , 94-100)  ،Anat , L & Roza ,K (2012 , 

( 52-51،  2014واد )، عامــــر عوين عــــــ Byron ,J (2012,6-7)، و (80- 76
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Jabs . Puryear , M.A.(2016 ,15)  ،Tan , Sema (2017 , 31 )   ،

Andrew Merwood (2016 , 14-17 )   ، 

 يتضمن مجموعة من المهارات تتمثل في : اإلبداعيعلى أن التفكير 

 : Fluencyالطالقة  -1
 أو األفكار أووتعني القدرة على  توليد عدد كبير من البدائل والمترادفات      

،  والسرعة والسهولة في توليدها عماالت عند االستجابة لمثير معيناالست أوالمشكالت 
مفاهيم سابقة  أوخبرات  أوختيارية لمعلومات إوهي في جوهرها عملية تذكر واستدعاء 

عدد من الفقرات واالستجابات البديلة من المعلومات  أكبر إنتاج، القدرة على تعلمها
 .صيغ معدلة استجابة لموقف ما مأي الذاكرة سواء صيغ حرفية المختزنة ف

 :وللطالقة مكونات فرعية هي     

 : الطالقة اللفظيةVerbal Fluency  أكبر إنتاج: وهي المهارة المتعلقة ب 
فظ خصائص لعدد ممكن من األلفاظ والمعاني بشرط أن يتوفر في تركيب ال

  .فيها ب عامل المعنى دورا  هاما  معينة وال يلع
  : طالقة األشكالFigural Fluency وهي المهارة المتعلقة بالقدرة على :

التعديالت في االستجابة لمثير  أوالرسم السريع لعدد من األمثلة والتفصيالت 
 معين وتقاس بأساليب مختلفة 

 الطالقة الترابطية: :Associational Fluency أكبر إنتاجوتعني سرعة 
ديم الفكرة بطريقة متكاملة في المعنى المرتبط بموقف ما ، عدد من العالقات لتق

وتتضمن القدرة على وعي التلميذ بالعالقات والسهولة التي يستطيع بها تقديم 
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 إيجادالفكرة متكاملة المعنى، وتعني أيضا  قدرة الفرد على إكمال العالقات مثل 
 .المعنى المعاكس

  الفكريةالطالقة :Ideation Fluencyعدد من  أكبر إنتاجي سرعة : وتعن
 األفكارالمرتبطة بموقف ما في زمن محدد وتقدر االستجابات بعدد  األفكار

 .األفكارالمتصلة لمثير معين وال يؤخذ في االعتبار نوع هذه 
 عدد من الكلمات المتصلة في  أكبر إنتاج: وتعني سرعة الطالقة التعبيرية

التلميذ  ىالتعبيرية بأن يعطالموضوع في وقت محدد وعادة تقاس الطالقة 
، سرعة كتابة الحل الرياضي المناسبمعطيات المسألة في الجبر وتعويده على 

 . د من الجمل ذات معنى في زمن معينعد أكبروقدرة الفرد على بناء 
 من الكلمات مع توافر خصائص  أكبر إنتاجوتعني سرعة   :طالقة التداعي

 محددة في المعنى .
 Flexibilityالمرونة :  -2

وتعني القدرة على توليد أفكار متنوعة غير تقليدية بحيث تحول مسار التفكير       
حسب متطلبات الموقف ، وهي قدرة العقل على التكيف مع المتغيرات والمواقف 

، ويمكن التمييز بين نوعين من زوايا متحررة إلىية جامدة أو المستجدة واالنتقال من ز 
 األفكارضا  القدرة على توليد أفكار متنوعة  ليست من نوع المرونة وهي ، وتعني اي
، متطلبات الموقف أوتغير مسار التفكير مع تغير المثير ،  أوالمتوقعة عادة ، وتوجيه 

 :يز البعض بين أنواع للمرونة منهاويم

 حل سليم  إيجاد اتجاهب األفكار: وهي القدرة على تغيير مسار المرونة التكيفية
 .روحةللمسألة المط
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 المتنوعة لمواجهة  األفكار: وهي القدرة على توليد عدد كبير من المرونة التلقائية
 .مشكلة ما

 Originalityاألصالة :  -3

وتعني الجدة والتفرد ،  اإلبداعيالخصائص ارتباطا  بالتفكير  أكثراالصالة هي      
ة كمحك إلبداعياوهي العامل المشترك من كثير من التعريفات التي تركز على النواتج 

جابات غير شائعة في إ، وتقاس بمدى قدرة التلميذ على ذكر للحكم على مستوى اإلبداع
حصائي ألي فكرة زادت درجة أصالتها ، فكلما قل التكرار اإل إليهاالجماعة التي ينتمي 
ة التي يعطيها الفرد ، بل تعتمد على قيمة اإلبداعي األفكاركمية  إلىفاألصالة ال تشير 

نفور الفرد من تكرار تصوراته وأفكاره  إلى، كما أنها ال تشير األفكاردة تلك و عية وجونو 
، وهذا ما لنفور من تكرار ما يفعله اآلخرينا إلىهو شخصيا  كما في المرونة بل تشير 

استجابات أصلية . أي قليلة  إنتاجيميز األصالة عن المرونة . أي قدرة الفرد على 
 ة .اإلبداعين األصالة تعني الجدة والتفرد في النواتج أي أ .الشيوع  أوالتكرار 

 

 Problem Sensibilityالحساسية للمشكالت :  – 4

تعني مهارة التلميذ على رؤية الكثير من المشكالت في موقف ما في الوقت   
شكالت التي يراها هذا القدر الذي من الم أوالذي ال يرى فيه تلميذ آخر أية مشكلة 

حساس التلميذ المبدع بالمشكلة يقوده مبدعالتلميذ ال ، ويقصد حلول جديدة إنتاج إلى، وا 
، عناصر ضعف في الموقف أويضا  الوعي أسرع من اآلخرين بوجود مشكالت أبها 

، وبالتالي قدرة تعديالت في الموقف أودخال تحسينات إ أوحلول لها  إيجادومن ثم 
إصالح فيكون صاحب نظرة  إلىاقع محتاج حساس بأن الو التلميذ المبدع على النقد واإل
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نظرة عميقة، ويعني  إلىتقويمية يعارض ويفحص وينقب ويحل مشكلة معقدة تحتاج 
أسرع من غيرهم في مالحظة المشكلة، والتحقق من وجودها في ، أن بعض األفراد ذلك

، ومن ثم ، لى في عملية البحث عن حل لهاأو ، واكتشاف المشكلة يمثل خطوة الموقف
خال تحسينات وتعديالت على معارفه الحالية ، ويرتبط بهذه إد أو، معرفة جديدة ضافةإ

 أو، المحيرة في محيط الفرد أوالشاذة  أومالحظة األشياء غير العادية على القدرة 
 .ثارة تساؤالت حولهاا  استخدامها و  أو، عادة توظيفهاإ

 Elaboration:  ) التفاصيل ( ضافةاإل – 5

ة تقديم تفصيالت متعددة ألشياء محددة وتوسيع اإلبداعيدرة تتضمن هذه الق
تفاصيل جديدة  إضافةتفصيل موضوع غامض ، وتعني القدرة على  أوفكرة ملخصة 
غنائها ا  لوحة ، من شأنها أن تساعد على تطويرها و  أو، حل مشكلة أوومتنوعة لفكرة 

الفكرة األصلية لجعلها  إلىتفاصيل  إضافةيضا مهارة التلميذ على أ، وتعني وتنفيزها
 .المهارة بمهارة اإلفاضة أولقدرة مالئمة لمواجهة المشكالت وتسمى هذه ا أكثر

 : : Maintaining Direction ومواصلته تاا المحافظة على اال – 6

، يتضمن فكرة استمرار الفرد على التفكير في المشكلة  تجاهالمحافظة على اال  
، زيادة حلول جديدة ويتضمن هذا النشاط إلىتم الوصول لفترة طويلة من الزمن ؛ حتى ي

لمختلفة ، كما ، وتقصى أبعادها االذي يبذله الفرد في وعي المشكلةمدى االنتباه 
 ، ومواصلة عمل الفرد ونشاطه ؛ حتى يتحقق الهدف دون اعتباريتضمن تحديد الهدف

تضمن قدرة التلميذ  هتجا، حيث أن المحافظة على االللمشتتات والمعيقات التي تعترضه
 .حلول جديدة إلىعلى التفكير في حل المشكلة لفترة زمنية طويلة حتى يتم الوصول 



 بتدائي الالسادس ا كتاب الرياضيات للصفب الحل اإلبداعي للمسائل اللفظية مفاهيم وتعميمات ومهارات

 عبدالرحمن يوسف أحمد محمدالشافي             أ/ محمد حسن عبد /د           حفني إسماعيل محمد    /أ.د

 2019ديسمبر                                    - 509 -                                 واألربعون  حاديالعدد ال

لدى التالميذ مثل  اإلبداعيمما سبق يتضح أن هناك تنوعا  في مهارات التفكير 
 أوواالستجابات للموقف  األفكارعدد من  أكبر إنتاجالطالقة والتي فيها يمكن للتلميذ 

ات مختلفة اتجاه، والتفكير في ونوعيتهاالكم وليس كيفية النواتج  إلىوالنظر ، المسألة
 األفكاروالمرونة والتي فيها يتمكن التلميذ من التنوع في   ،األفكارقدر من  أكبرلتوليد 

واالستجابات بحيث تحول مسارات التفكير حسب متطلبات الموقف والتحول من فكرة 
على  والعمل األفكار، والقدرة على تنوع صليةاأل راألفكاخرى وعدم التمسك بأ إلى

أفكار غير  إنتاج، واألصالة والتي فيها يتمكن التلميذ من توليدها بطرق جديدة ومتنوعة
، وهو ما يعتبر جوهر التفكير ن الجماعةالغير شائعة بي األفكار إنتاجتقليدية والجدة في 

كار جديدة غير أف إنتاجة والسعي وراء اإلبداعيليه طريقة التفكير إوما يهدف  اإلبداعي
 .مألوفة

 

 

 :  اإلبداعيمراحل التفكير 

المنعم الكنــاني ، ممــدوح عبد( 261،  2005حفني اسماعيل محمد )يتفق كل من 
(2007  ،21-23)، Cherazade. A (2007 , 28-29)  ون نصر الفرا ، ميس
 إلى( 21،  2012) تهاني محمد صبحي احمد السعدوني، (  39 - 38،  2010)

 :يمر بعدة مراحل وهي كالتالي اإلبداعيأن التفكير 

 Preparation:  اإلعدادمرحلة التحضير و -1
ي أ، في الموضوع الذي يبدع فيه الفرد هي الخلفية الشاملة والمتعمقة        
تحقيق  إلى، فمن النادر أن يتوصل أحد المعرفي والتفاعل معه اإلعدادمرحلة 
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، وفي معظم د اجتاز مرحلة إعداد وتحضير صعبةن يكون قبداعي دون أإ
 :ور على درجة كبيرة من األهمية هيإنجاز أم اإلعدادالحاالت تتطلب مرحلة 

  بداعيا  إالتعريف الواضح والمحدد للمشكلة التي يتطلب حلها. 
  جمع وتنظيم ما قد يلزم من معلومات حول المشكلة والتي قد ال تكون

 .المعرفي للتلميذ أوالمرجعي  طارمتوافرة ضمن اإل
  التي يمكن أوعلى المعلومات المتوافرة  ء  لية عامة بناأو صياغة استنتاجية 

 .الحصول عليها في الخطوة السابقة
  فحص االستجابات العامة بتوسيع دائرة البحث التمهيدي ومراعاة عامل

نها أ إلى، وترجع أهمية هذه الخطوة لتوفيق بين دقة التعميم وموضعيتها
امة تساعد في صياغة فرضيات اكتساب معلومات ه إلىتقود على األرجح 

 .جديدة
 

  Incubationمرحلة الكمون واالحتضان :  -2
ام بالعمل، والبحث عن شعوري والتردد بالقيالوهي حالة من القلق والخوف ال        
يذ مشغوال ، هذه المرحلة يكون فيها التلماإلبداعيصعب مراحل التفكير أ، وهي الحلول

خذة بالتخمر في ذات ثنائها آأصلية في ، وتكون الفكرة األبالمشكلة بصورة شعورية
تي ، فالتلميذ في هذه المرحلة ال يعرف متى سيأتيه الوحي لحل المشكلة الالتلميذ نفسه

اطن يستمر في ، لكن العقل البنما يدعها جانبا  ا  ، فالتلميذ ال يفكر في المشكلة و بين يديه
 .في المشكلة التفكير

 Illuminationاإللهام :  أواإلشراق  -3
فكرة الحل  إلىالشرارة التي تؤدي  أووهي  المرحلة التي تحدث بها الومضة        

دها مسبقا ، فهي تحدث في وقت والخروج من المأزق ، ، وهذه الحالة ال يمكن تحدي
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لمحيطة دورا في ئة ا، في مكان ما ، وربما تلعب الظروف المكانية والزمانية والبيما
، وفي هذه المرحلة يقوم التلميذ بمزيج جديد من القوانين العامة ، تحريك هذه الحالة

ت وكأنها ، وتبدو المعلومات والخبراة الجديدة التي توصل للحلاإلبداعيفتظهر الفكرة 
، ويتم في هذه المرحلة التحليل العميق للمشكلة إلدراك نظمت تلقائيا دون تخطيط

 .ئات الموجودة بين عناصر الموقفزيالج
  Verificationالتحقق والبرهان ) التحقيق ( :  -4
هي مرحلة  الحصول على النتائج األصلية المفيدة والمرضية ، وحيازة المنتج     

تجريب الحل واختباره، والتثبت ، وفي هذه المرحلة يتم على الرضا االجتماعي اإلبداعي
، في هذه تراتيجية في مواقف مختلفة وكثيرةهذه االس ، والتحقق من فائدة وعمليةمنه

في المرحلة الثالثة  إليهاالمرحلة تتهيأ المعلومات بصورتها الخام التي تم التوصل 
خيرة والتي يكون فيها التوصل ، وتعتبر هذه المرحلة األلناتجوتتحقق هنا درجة القبول ل

 .صيغة دقيقة و محكمة في النهاية إلى

والمتمثلة في مرحلة  اإلبداعيل استعراض ما سبق من مراحل التفكير من خال       
ن ألهام ، والتحقق والبرهان يمكن القول بشراق واإل، واإلوالتحضير، واالختمار اإلعداد

جل الوصول والسعي وراء أنها تمر بهذه المراحل من أبداعية البد من إأي عملية تفكير 
نتاجالهدف و  مدارك  ة وتوسيعاإلبداعيدية تعزز من العملية فكار غير تقليأوتوليد  ا 

 .التلميذ العقلية والذهنية

 :حل املسائل اللفظية يف الرياضيات
يعد حل المشكالت الرياضية وحل المسائل اللفظية خاصة من أهم الموضوعات 

ارتباط حل  إلىهتمام يرجع ، ولعل هذا اإلالمهتمين بتعليم وتعلم الرياضياتالتي شغلت 
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وربط المناهج  اللفظية بالقدرة على تنمية أنماط التفكير المختلفة لدى التالميذ المسائل
 .الرياضيات بالواقع

يساعد حل المسائل اللفظية تعلم التلميذ كيف يمكن التعامل في المواقف  
، كما تساعد في تطبيق الرياضيات في قضايا حياتية بواسطة األدوات الرياضية ال

يستخدم التلميذ مهاراته الرياضية التي اكتسابها من خالل تعلمه العالم الواقعي ، كما 
 Anderson مشكلة ما  أوحل المسائل اللفظية بشكل علمي عند تعرضه لموقف ما 

& Others (2009,326) 

( أن حل المشكالت الرياضية بصفة عامة 203، 2001بو زينة )أويشير فريد 
نها ليست أتعليم وتعلم الرياضيات كما والمسائل اللفظية بصفة خاصة من أهم أهداف 

ارة ث، كما أنها وسيلة إلة سابقا  بل هي عملية تنتج تعلمامجرد تطبيق القوانين المتعلق
قادرا  على حل  ، وهي تدريب مناسب للتلميذ ليصبحالفضول الفكري وحب االستطالع

 .هذا من أهم أهداف تعلم الرياضيات، و مشكالته الحياتية

هتمام بالعمليات العقلية المتضمنة المسائل اللفظية يعني اإل هتمام بحلفاإل
ن تحدث أثناء حل أوالمستخدمة في الحل والتي تحتوي على عمليات التفكير التي 

المسألة من رسم األشكال وتحليل المسألة وتبسيطها وحل العادالت ولذلك يجب علينا 
ذ لهذا النوع من المسائل )زاهر أن نستخدم استراتيجيات تسمح بزيادة معدل فهم التالمي

 (.218، 2009عادل محمد ،

تعددت تعريفات المسائل اللفظية في الرياضيات من قبل التربويين  ومن ولقد 
 تلك التعريفات ما يلي :
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  حل وال  إلىمجموعة من التالميذ ويحتاج  أوموقف يواجه التلميذ  أومشكلة
حل المسالة ) فريد ابوزينة ،  لىإظاهرا  للتوصل  أويرى الفرد طريقا  واضحا  

2011 ،35 .) 
  ن يحدد طريقة حلها أموقف كمي وضع في صورة لفظية ال يستطيع التلميذ

 (.12،  2007روتينية ) حسان مخلوف خلوف ،  أوبصورة سريعة 
 ات العمليات جراءالقدرة على الربط بين المبادئ التي تعلمه التلميذ مسبقا  واإل

مسبقة واستخدامها بطريقة معينة لحل مشكلة في صورة لفظية الرياضية والمعرة ال
 Charles Edward Leach(50, 2008لم يواجها التلميذ من قبل )

  صيغة لفظية لموقف محدد يرتبط ببيئة التلميذ يدمج بين المعرفة الرياضية
والحياتية ويتطلب من التلميذ مجموعة من الخطوات األساسية تتمثل في فهم 

ن علي علي ل المسألة الرياضية والتحقق من حل المسألة ) عثماالمسألة وح
 .(270، 2010القحطاني، 

  مشكلة رياضية مكتوبة بمفردات لغوية ورموز رياضية وتشتمل معلومات "
معطاة ، ويتطلب الحل توظيف تلك المعلومات المعطاة عن طريق المهارات 

لطفي عبد الغني ، الرياضية وما سبق تعلمه من عمليات رياضية ) ايمان 
2011  ،13.) 

 جابة عن موقف رياضي لفظي مصاغ بطريقة لغوية يثير سؤال محدد تتطلب اإل
جراءهذا السؤال الفهم لمعاني هذا الموقف و  وذلك من  أكثر أوعملية حسابية  ا 

 (.687،  2011خالل مهارات عقلية )زينب محمود محمد كامل عطيفي ، 
 التي يقوم بها التلميذ أثناء حله للمشكالت ، ات واألنشطة جراءمجموعة من اإل

وهو سلوك يعتمد على القراءة والتفسير والتحليل ويقوم التلميذ بربط خبراته 
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السابقة التي تعلمها من قبل بالمعلومات المعطاة في المشكلة من أجل الوصول 
 (.134، 2011، حل الصحيح )هشام ابراهيم اسماعيلال إلى

 حديد عناصر المسألة اللفظية وترجمتها من الصورة اللفظية " قدرة التلميذ على ت
صورة رياضية أخرى ووضع خطة للحل وتنفيذها ثم التأكد من دقة الحل   إلى

 ( .2012،41، مسالة " ) صابر ابراهيم جاللومالءمته للمطلوب من ال
 لتي هي المسألة الرياضية التي تشكل تحديا للتالميذ وقدراتهم الرياضية والفكرية ا

حمد ليس لها حل جاهز ، علما بأن صياغتها تكون بصورة كالمية ) بسام م
 .(63، 2014، عبدالقادر غنيم

 وتشمل معلومات اضية، ورموز ريكلة رياضية مكتوبة بمفردات لغويةمش ،
معطاة ويتطلب الحل توظيف تلك المعلومات المعطاة عن طريق المهارات 

 (.184، 2016ت ) أكرم قبيص أحمد، ه من الرياضياالرياضية وما سبق تعلم
  موقف رياضي لفظي ينتهي بسؤال محدد دون أن يدل ذلك السؤال على نوع

 أوالعملية المستخدمة في الحل ، وقد يكون هذا السؤال يستلزم عملية حسابية 
 -الضرب –الطرح  –ربع ) الجمع حدى العمليات األإ، ويشتمل على أكثر

 ،2016ي، أو لمواقف ) نوره علي سعيد آل مدالقسمة ( وذلك لجميع أنواع ا
295. ) 

نها مشكلة رياضية مصاغة أومن خالل ما سبق يمكن تعريف حل المسألة اللفظية ب    
مام موقف يتطلب منه تحليل المسالة وتفسيرها وتكوين أبطريقة لغوية تجعل التلميذ 

جراءالعالقات بين المعطيات والمطلوب و   .صول لحل المسألةات والعمليات للو الخطو  ا 

 تصنيفات املسائل اللفظية
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أنه يمكن تقسيم المسائل  إلى( 205-198،  2003ويشير رمضان مسعد بدوي ) 
 نوعين : إلىبتدائية اللفظية التي تقدم للتالميذ في المرحلة اال

 المسائل القصصية لوالنوع األ : Story Problem  ،اللفظية  أو Verbal 

Problem ،كالمية المسائل ال أو  Word problem ،مسائل الكتاب المدرسي  أو
 .Standard Textbook Problemاللفظية النمطية 

 يقرأ أن التلميذ من تتطلب فهي متقاربة، بصورة تقدم ما عادة القصصية والمسائل
 القيم عن تطبيقها يلزم التي الحسابية العمليات ويقرر بفهم، المكتوبة صيغتها
 .الحل إلى يصل لكي النص في المبنية

 

 هو ما يطلق عليه مسائل العمليات  والنوع الثاني :Process Problem  

مسائل العمليات هي مسائل متشعبة وليس سمة قاعدة واحدة لحلها ، كما أنها قد يكون 
من جواب صحيح واحد ، وكثيرا ما تؤدي سهولة حل مسائل من هذا النوع  أكثرلها 
 .بعد ذلكاملة منها بنجاح إمكانية معالجة مجموعة ك إلى

 : إلى: المسائل اللفظية النمطية ل و ويقسم النوع األ

 One-Step  Word Problemsالمشكالت اللفظية النمطية ذات الخطوة الواحدة :  -

وتتطلب هذه النوعية من المسائل من التالميذ استخدام واحدة فقط من العمليات 
للعمليات  ختيار السليمبة هنا في اإلالحسابية األساسية األربعة ، وتكون الصعو 

 .الصحيحة المناسبة للحل

  Multi – Step Word problemsالمشكالت اللفظية النمطية ) متعددة الخطوات ( -
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ختيارها وأدائها إمن عملية حسابية مطلوب  أكثرتتضمن هذه النوعية من المسائل على 
استخدام المعلومات  أوا ، من قبل التالميذ حتى يتمكن من الوصول للحل الصحيح له

جابة إ يجادإل اإلعدادعدادا أخرى غير واردة بالمشكلة ثم استخدام تلك أ يجادالمعطاة إل
 .للسؤال المعطى

 Problems Without Numbersمسائل لفظية بدون أعداد :  -

عداد ، وهي إنوع آخر من المشكالت اللفظية الذي يقدم للتالميذ بحيث ال تحتوي عل 
في كونها تركز انتباه التالميذ على العمليات التي ينبغي استخدامها لحل تلك ذات نفع 

 .اإلعدادما أعطيت لهم تلك  إذاالمشكلة ، وذلك 

 Problems Without Questionsمسائل لفظية بدون أسئلة : -

قدمنا لهم موقف  إذا أكثرتساعد هذه النوعية من المسائل التلميذ على التفكير بوضوح 
وعلى ه، إيجادعبارة تخبرهم عن الشيء المطلوب  أوحتوي على سؤال مشكل ال ي

الحلول باستخدام اثنين على األقل من  إلىيقدم أسئلة منفصلة تقوده  أنالتلميذ 
 12مية : في خطيرة الدجاج وجدت ساربعة على سبيل المثالحسابية األالعمليات ال

 .بيضات 4بيضة، ووجدت عزة 

أسئلة لجعل الموقف السابق " مشكلة جمع " وسؤال آخر لجعلها هنا يقوم التلميذ بتقديم 
"مشكلة طرح " وثالث لجعلها "مشكلة ضرب " وفي الموقف السابق أيضا  ال يستطيع 

 ؟هيجادما لم يعرفوا ما الذي يسعون إل 12، 4خبارنا عما سيفعلونه بالعددين إالتالميذ 

 المشكالت اللفظية ذات المعلومات الزائدة : -
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، واختيار المعلومات التي لها ن المشكالت قراءة المشكلة بعنايةهذه النوعية م تتطلب
دراك ، كذلك فهم الموقف المشكل جيدا  عالقة بالحل الواردة  اإلعدادنه توجد بعض أ، وا 

 :ا عالقة بالحل، على سبيل المثالبالمسألة ليس له

 75و كراسة بمبلغ  قرشا  ، واشترى كتابا   150السوق ومعه مبلغ  إلى: ذهب أحمد 
 قرشا  ، ما ثمن الكراسة ؟ 50تاب كان ثمن الك إذاقرشا  ، ف

 : المشكالت اللفظية ذات المعلومات الناقصة -

، وفهم المشكلة وتحديد مشكالت تحليل الموقف المشكل بدقةتتطلب تلك النوعية من ال
 ، على سبيل المثال :ي الحلف إليهاالمعلومات االضافية التي تحتاج 

ساط شهرية جنيها  وقسط الباقي عل أق 250، ودفع مقدم الثمن اشترى أحمد تليفزيون: 
 جد ثمن التليفزيون ؟أو ، جنيها   75قيمة كل قسط 

 : Problems Without Idealsمشكالت لفظية بدون ترقيم )توصيف (  -

جزاء الموقف أتحديد العالقات بين  إلىتهدف هذه النوعية من المشكالت اللفظية 
 ، على سبيل المثال :كلالمش

 ـــــــــــــــــــــــ في حقيبتي  11: معي 

 أخرين من ـــــــــــــــــ في البيت  7ومعي   

 كم عدد ــــــــــــــــــــــــــــ التي معي ؟    
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دراك إفلسفة تقديم مثل هذه النوعية من المشكالت اللفظية يكمن في قدرة التلميذ على 
دمة بغض النظر عن الكلمة جزاء الموقف ومعرفة نوع العملية المستخأالعالقات بين 

 .الناقصة

ن التلميذ يحتاج في المراحل التعليمية أومن خالل ما سبق يمكن القول ب       
نواعها أتنويع في المسائل اللفظية بمختلف  إلىالمختلفة لتعلم حل المسائل اللفظية 

التعرف على  أوتحليل الموقف المشكل  أوم لتحقيق أهداف معينة يكمن بعضها في فه
اكتساب استراتيجيات في التفكير  أو، واكتساب مهارات الحل اإلعدادالعالقات بين 
 .التفكير في المشكالت التي تقابلهتساعده على 

 

 مهارات حل املسائل اللفظية يف الرياضيات

ات حل قائمة بمهار  إلى( 225-224، 2009وصلت دراسة زاهر عادل محمد )ت
 :فرعية المنبثقة منها وهي كالتاليالمسائل اللفظية الرئيسية والمهارات ال

 :وتشمل المهارات الفرعية التاليةالً : مهارة قراءة وفهم المسألة : أو

 .عن معنى رياضي ما بين عدة بدائل ن يحدد التلميذ الرمز المناسب للتعبيرأ -
 .الرياضية ات المفتاحية والمفاهيمأن يميز التلميذ الكلم -
 .ات الرياضية المتضمنة في المسألةأن يستنتج التلميذ العالق -
 .مة لحل المسالةأن يحدد التلميذ المعلومات الناقصة الالز  -

 :وتتضمن المهارات الفرعية التاليةثانياً :  مهارة التخطيط للحل : 

 .لتلميذ خطوات الحل ويكتبها مرتبةأن يحدد ا -
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إحدى الصور الرياضية  إلىصورتها اللفظية  أن يترجم التلميذ المسألة من -
 لخ (.إمعادالت .... –رسوم  – جداولالمناسبة ) 

 .وانين الرياضية الالزمة للحلأن يحدد التلميذ الق -
 .المستخدمة في كل خطوة أثناء الحلأن يحدد التلميذ العملية الرياضية  -

 :ليةوتتضمن المهارات الفرعية التاثالثاً : مهارات تنفيذ الحل : 

 .إليهاأن يحل التلميذ المعادلة التي تم التوصل  -
 .يذ العمليات الرياضية في كل خطوةأن يجري التلم -
 .كان ذلك مطلوب إذاقياس أخرى  إلىأن يحول التلميذ من وحدة قياس  -
 .ي للمسألة ويوجد النواتج العدديةأن يكتب التلميذ الحل النهائ -
 .تب التلميذ التمييز المناسب للحلأن يك -

 رابعاً : مهارة التحقق من الحل : وتتضمن المهارات الفرعية التالية : 

ياضية في كل عمليات الر الكل عملية من  إجراءأن يتحقق التلميذ من صحة  -
 خطوة من خطوات الحل.

 .المسألة ويكتب الحل في أبسط صورةأن يراجع التلميذ حل  -
 .ل معطيات المسألةقة النتيجة مع كأن يتأكد التلميذ من صحة الحل بمطاب -
 مكن (.أن إحلول أخرى ) أوأن يقدم التلميذ حال  آخر  -

قائمة بمهارات حل  إلى(  126،  2011يمان لطفي عبدالغني ) إكما توصلت دراسة 
 :فرعية المنبثقة منها وهي كالتاليالمسائل اللفظية الرئيسية والمهارات ال

 الفرعية التالية :الً : مهارة قراءة المسألة : وتتضمن المهارات أو

 .سرعة ودقة قراءة المسألة -
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 .اللغوي لأللفاظ الواردة بالمسألةفهم المدلول  -
 .قات الرياضية بين عناصر المسألةإدراك العال -
 .تحديد المعطيات المطلوبة -

 :وتتضمن المهارات الفرعية التاليةثانياً : مهارة وضع خطة الحل : 

 .ي يمكن تطبيقها لفهم المسألةالت السرعة والدقة في تحديد كل الخطوات -
 تحديد القوانين والعمليات الحسابية الالزمة لتنفيذ خطوات الحل. -

 :وتتضمن المهارات الفرعية التاليةثالثاً : مهارة تنفيذ الحل : 

 .رعة في تطبيق خطة الحل بدقة وفهمالس -
 .خطوات الحل بطريقة منتظمة وصحيحةتسجيل  -
 .بةالعمليات الحسابية المناس إجراء -

 :بعاً / مهارة البحث عن حلول أخرىرا

 .مكانية وجود حلول اخرى للمسألةإالتحقق من  -

 :مساً / مهارة التحقق من صحة الحلخا

 .تساقه مع المعطياتا  المطلوب و  إلىالتأكد من صحة خطوات التوصل  -

قائمة بمهارات حل  إلى(  127، 2012ت دراسة صابر إبراهيم جالل )ولقد توصل
 :فرعية المنبثقة منها وهي كالتاليفظية الرئيسية والمهارات الالمسائل الل

 للفظيةمهارة فهم المسألة ا : 

 .ظية بلغة التلميذ الخاصةالتعبير عن المسألة اللف -
 .حديد المطلوب من المسألة اللفظيةت -
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 .عطيات الموجودة بالمسألة اللفظيةتحديد الم -
 .اللفظيةصة الضرورية لحل المسألة تحديد المعلومات الناق -
 .ت الزائدة في حل المسألة اللفظيةتحديد المعلوما -
 مهارة وضع خطة الحل: 

 .طلبة لكل خطوة من خطوات الحلتحديد العمليات الرياضية المت -
 .النظريات الضرورية للحل –والقوانين –تحديد الحقائق والمفاهيم  -
 . لفظية المرتبطة بالمسألة الحاليةاالستفادة من المسائل ال -
 .ى األخطاء التي يمكن الوقوع فيهارق للتغلب علوضع ط -
حدى الصور الرياضية  إ إلىترجمة المسألة اللفظية من صورتها اللفظية  -

 ...الخ (.-المعادالت  –الرسم البياني  – جداول)ال
 مهارة تنفيذ خطة الحل: 

والنظريات ذات الصلة بالمسألة  –والحقائق  –القوانين  –استخدام المفاهيم  -
 .الهتماماموضع 

 .سائل ذات صلة بالمسألة موضع الحلاستخدام نتاجات وأساليب لم -
 .إليهاالمعادالت التي تم التوصل  أوحل المعادلة  -
خدام سلسلة من التقريبات كتابة خطوات الحل بصورة منطقية وسليمة ، واست -

 .الناجحة
 .اشتقاق النتيجة بطريقة مختلفة -
 مهارة تقويم الحل: 

رياضية في كل عملية  إجراءويقصد بها التحقق من صحة  اختبار المعالجات : -
 .كل خطوة من خطوات الحل

 اختبار شروط المسألة : ويقصد به مقارنة حل المسألة مع شروطها. -
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 .حديد الطريقة الفضلى لحل المسألةتقويم جودة الحل ويقصد بها القدرة على ت -
ت الحل إلعطاء لسل خطوااختبار تسلسل الخطوات : ويقصد به التحقق من تس -

 .حل متكامل

قائمة بمهارات حل  إلى( 66،  2015كما توصلت دراسة نيفين على عطا اهلل )
 :فرعية المنبثقة منها وهي كالتاليالمسائل اللفظية الرئيسية والمهارات ال

 الً / مهارة فهم وتحليل المسألة : وتتضمن المهارات الفرعية التالية :أو

 .ريقة صحيحةءة المسألة اللفظية بطقرا -
 فهم المعنى المصطلحات المتضمنة بالمسألة. -
 .يد المعلومات المعطاة من المسألةتحد -
 .تحديد المطلوب من المسألة -
 .المعلومات الناقصة الالزمة للحل تحديد -

 ثانياً / مهارة وضع خطة لحل المسألة : وتتضمن المهارات الفرعية التالية :

 .تيار العمليات الحسابية المناسبةاخ -
 .ية ومعادلة رمزية يمكن استخدامهاصورة رياض إلىترجمة المسألة اللفظية  -
 .عددية التي تستخدم في حل المسألةكتابة الجمل ال -
 .تحديد خطوات حل المسألة -

 ثالثاُ / مهارة تنفيذ حل المسألة : وتتضمن المهارات الفرعية التالية :

 .خطوة ( بدقة –العمليات الحسابية )خطوة  إجراء -
 .طوات حل المسألة على حسب المطلوبتيب ختر  -
 .كتابة الحل الصحيح للمسألة -
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 رابعاً / مهارة تقويم حل المشكلة : وتتضمن المهارات الفرعية التالية :

 .خطوة ( –مراجعة خطوات الحل )خطوة  -
 خطوة (. –العمليات الحسابية ) خطوة  إجراءالتحقق من صحة  -
 .كتابة الحل المحقق -

قائمة بمهارات حل  إلى( 42،  2016اعم عمر علي دحالن )وتوصلت دراسة بر 
 :فرعية المنبثقة منها وهي كالتاليالمسائل اللفظية الرئيسية والمهارات ال

 :لة : وهناك بعض المهارات الفرعيةفهم المسأ -1
 .قراءة المسألة -
 .م المصطلحات الموجودة في المسألةفه -
 .تحديد المعطيات في المسألة -
 .المسألة تحديد المطلوب من -
 .د المعلومات الناقصة لحل المسألةتحدي -
 ن وجدت (.إتحديد المعلومات الزائدة التي الموجودة في المسألة ) -
 التخطيط للحل : وهناك مهارات فرعية : -2

 .ثناء الحلأاختيار العملية الحسابية المستخدمة في كل خطوة  -
 .خرىاأل إحدى الصور الرياضية إلىترجمة المسألة من صورتها اللفظية  -
 .الجمل العددية المستخدمة في الحلكتابة  -
 .سب الترتيبكتابة خطوات الحل ح -
 تنفيذ الحل : وهناك مهارات فرعية : -3

 .يات الحسابية في كل خطوة من الحلالعمل إجراء -
 .كتابة الحل النهائي للمسألة -
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 التحقق من صحة الحل : وهناك مهارات فرعية : -4
 .في أبسط صورةلمسألة وكتابة الحل مراجعة حل ا -
ة في كل خطوة من كل عملية من العمليات الحسابي إجراءالتحقق من صحة  -

 .خطوات الحل
 .مكن ذلكأن إ أخرىحلول  أوتقديم حل آخر  -

قائمة بمهارات  إلى( 242-241،  2016حمد )أوكذلك توصلت دراسة أكرم قبيص 
 :وهي كالتالي فرعية المنبثقة منهاحل المسائل اللفظية الرئيسية والمهارات ال

 :وتتضمن المهارات الفرعية التاليةالً / مهارة قراءة المسألة : أو

 .علومات الواردة في صياغة المسألةتحديد الم -1
 .حديد المدلول الرياضي في األلفاظت -2
 .التمييز بين المعطيات والمطلوب -3
 .التلميذ عند الحل إليهاتحديد المعلومات الناقصة والتي يحتاج  -4
 .إليهاعالقة بين المعلومات الواردة والمعلومات المراد الوصول  إيجاد -5

 :وتتضمن المهارات الفرعية التاليةمهارة وضع خطة الحل :  ثانياً /

 .اختيار استراتيجية مناسبة للحل -1
 .ديد الخطوات الالزمة للوصول للحلتح -2
 .الحل الصحيح إلىتؤدي  أكثر أواستخدام طريقة  -3
 .ل خطوة من خطوات الحلة المناسبة لكتحديد العمليات الحسابي -4
 .تلميذ من نظريات وقوانين في الحلاستخدام ما تعلمه ال -5
 .وضع القوانين المناسبة لكل خطوة -6
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 :وتتضمن المهارات الفرعية التاليةثالثاً / مهارة تنفيذ خطة الحل : 

 .العمليات الحسابية الالزمة للحل إجراء -1
 .حيحةلحل في صورة نهائية بطريقة صكتابة ا -2

 :رابعاً / مهارة البحث عن حلول أخرى : وتتضمن المهارات الفرعية التالية 

 .من طريقة أكثرحل المسألة ب -1
 .من طريقة أكثرتطبيق ما تعلمه التلميذ في المهارات السابقة والحل ب -2

 خامساً / مهارة التحقق من صحة الحل : وتتضمن المهارات الفرعة التالية :

 .خرىأالحل بطريقة  -1
 عطيت له بطريقة غير مرئية ".أ إذاعادة ترتيب خطوات الحل " إ -2

تفقت على أن ايتضح مما سبق أن معظم األدبيات والدراسات التربوية السابقة 
للحل،   وضع خطة ، ئل اللفظية تتمثل في فهم المسألةالمهارات الرئيسة لحل المسا

 .بثقة من كل مهارة رئيسةالمنواختلفت في المهارات الفرعية  ، تنفيذ الحل ، تقويم الحل
 

 للمسائل اللفظية: اإلبداعيمهارات احلل 

تسمح الرياضيات بطبيعتها التركيبية المختلفة بتنمية اإلبداع لدى التالميذ لما لها  
لتي تعمل على تشعب تفكير من طبيعة غنية بالمواقف والمشكالت الرياضية المختلفة ا

لى إدراك العالقات والوصالت بين عناصر الموقف وألنها بطبيعتها تعتمد ع  ،التلميذ
 إلىيؤدي  من طريقة بما أكثرلة حل المشكلة بو االمشكلة مما يساعد التلميذ على مح أو

 .ةاإلبداعيتنمية قدرته 



 بتدائي الالسادس ا كتاب الرياضيات للصفب الحل اإلبداعي للمسائل اللفظية مفاهيم وتعميمات ومهارات

 عبدالرحمن يوسف أحمد محمدالشافي             أ/ محمد حسن عبد /د           حفني إسماعيل محمد    /أ.د

 2019ديسمبر                                    - 526 -                                 واألربعون  حاديالعدد ال

 أوة هندسية فالرياضيات تعلم التالميذ النقد الموضوعي للمواقف سواء كانت نظري 
، وهذه في اكتشاف لمفهوم رياضي أوة جبرية برهانا  لقاعد أوحال  لمشكلة رياضية 

، فهناك عالقة واضحة بين ةاإلبداعيساسية مجموعها تكسب التالميذ بعض القدرات األ
ن العمل الرياضي الحقيقي يكمن في القدرة أل اإلبداعيتعلم الرياضيات وتنمية التفكير 

من العمليات العقلية ) لة التعليل والتعميم وغيرها و ابداع من خالل التجريد ومحعلى اإل
 (.24، 2000محبات ابو عميرة ،

 اإلبداعي(  بان التفكير Mahdi .N , Narges .Y ,2012 , 290 ويشير ) 
تجربة العملية  إلىنها تسمح للتالميذ أيرتبط عموما بحل المشكالت الرياضية حيث 

، مما كلةمسار التفكير للوصول لحل المشوتغيير  األفكارة من خالل تنوع اإلبداعي
ية تشجيع التالميذ على عملية التفكير من أجل الوصول لحل المشكلة الرياض إلىيؤدي 

 .المقترحة

في الرياضيات من قبل التربويين  اإلبداعيولقد تعددت التعريفات حول مفهوم التفكير 
 ومن تلك التعريفات : 

  متنوعة عدد ممكن من الحلول المختلفة وال أكبر إنتاج" قدرة التلميذ على
موقف  أوصلية عندما يواجه التلميذ لموقف جديد يتصل بمسألة رياضية واأل

 (.2011،7) إيهاب عبدالعظيم عبدالرؤوف،رياضي " 

  قدرة التلميذ على اكتشاف عالقات جديدة وحل مشكالت رياضية بحيث يتميز "
صالة والحساسية للمشكالت هذا االكتشاف وذلك الحل بالطالقة والمرونة واأل

 (.60، 2013، تقويم " ) سعيد محمد عزمي السعيدوالقدرة على ال
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 حول المشكلة الرياضية التي يتعرض لها  األفكارعدد ممكن من  أكبر إنتاج
بالتنوع وعدم التكرار ومن مهاراته الطالقة  األفكارالتلميذ وتتصف هذه 

سية للمشكالت )فوزي عبداهلل فاضة والحساوالمرونة واألصالة واإل
 (.2009،169،خالد

  غير  أوعدد من الحلول للمشكالت الرياضية النمطية  إنتاجقدرة التالميذ على
 ضافة، باإللها من بين أقرانهم األفكارالنمطية ، مع تنوع هذه الحلول وندرة 

 عالقات وأنماط رياضية غير مألوفة )هاني عبد القادر عثمان إنتاج إلى
 (.  78، 2016،االغا

 عدد من الحلول للمشكلة ؛ مع تنوع وندرة هذه الحلول  إنتاج "قدرة التلميذ على
؛ وذلك يتأتى عن طريق : استنتاج عالقات وأنماط غير مألوفة تخرج عن 

 ( .58، 2016 ،المألوف " ) محمد حسن عبد الشافيالنطاق 

سبق نستنتج أن معظم الدراسات السابقة اتفقت على أن المهارات  من خالل ما 
التخطيط لحلها، وتنفيذ  ،ية تتمثل في فهم المسألة اللفظيةمسائل اللفظالرئيسة لحل ال

، رعية المنبثقة من كل مهارة رئيسة، واختلفت في تحديد المهارات الفوتقويم الحل ،الحل
الرئيسة تتمثل في  اإلبداعيكما اتفقت معظم الدراسات السابقة على أن مهارات التفكير 

قائمة بمهارات  إلىا أن معظم هذه الدراسات لم تتوصل ، كمألصالة، ا، المرونةالطالقة
لتها بصورة ضمنية ، وقد أو للمسائل اللفظية بصورة صريحة ولكن تن اإلبداعيالحل 

 حددها الباحث كما هو متضمن في القائمة النهائية.

 :مواد البحث
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تتمثـــل فـــي : تحليـــل  يالمســـتخدمة فـــى الدراســـة والتـــإعـــداد المـــواد التعليميـــة تـــم 
ــــ ــــات" :  وى موضــــوعات وحــــدتيمحت بمقــــرر ، والهندســــة والقيــــاس " المعــــادالت والمتباين

، وقائمــة م 2019/2020رياضــيات الصــف الســادس االبتــدائي للفصــل الدراســي الثــاني 
 للمسائل اللفظية. اإلبداعيمهارات الحل 

  املعادالت واملتباينات واهلندسة والقياس :  يالً : حتليل حمتوى وحدتأو
تحديد المفاهيم والتعميمات والمهـارات المتضـمنة فـى  إلىل المحتوى يهدف تحلي
اء ؛ لمراعاتــه عنــد بنــ" المعــادالت والمتباينــات، والهندســة والقيــاس " يموضــوعات وحــدت

 اإلبـــداعي، وصـــياغة مفـــردات اختبـــار مهـــارات الحـــل موضـــوعات الـــدليل وكتيـــب التلميـــذ
 : ريفات التاليةضوء التع ي، وسوف يتم التحليل فللمسائل اللفظية

ك فيمـــــا فئــــة مـــــن األشــــياء تشـــــتر  إلـــــىيشـــــير  تجريـــــد ذهنــــي أو: تصـــــور عقلــــي لمفهــــوما
" المعــــــادالت والمتباينــــــات " ، " والهندســــــة  فــــــي وحــــــدتي أكثــــــر أوبينهــــــا فــــــي خاصــــــية 

 .السادس االبتدائيبمقرر الرياضيات للصف والقياس " 
 المتضــــمنة فــــي وحـــــدتيمــــن المفــــاهيم  أكثــــر أو : عالقــــة تــــربط بــــين مفهــــومينالتعمــــيم
نين ينــــــــدرج تحتهــــــــا كــــــــل مــــــــن النظريــــــــات والنتــــــــائج والقــــــــوا والتــــــــي ، والتناســــــــبالنســــــــبة

 .والمسلمات والحقائق والقواعد
ـــــــــيالمهـــــــــارة ـــــــــاءة ف ـــــــــي وحـــــــــدتيأد : هـــــــــي الكف ـــــــــات الرياضـــــــــية المتضـــــــــمنة ف  اء العملي

ــــاس ــــات والهندســــة والقي ــــك أداء   المعــــادالت والمتباين ــــة وســــرعة ســــواء أكــــان ذل بفهــــم ودق
 .عقليا   أودويا  ي

" المعــــــــــادالت والمتباينــــــــــات " ، " والهندســــــــــة ( تحليــــــــــل محتــــــــــوى وحــــــــــدتي 1جــــــــــدول )
 (1جدول )  بمقرر الرياضيات للصف السادس االبتدائي .والقياس " 
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 الموضوع الوحدة
 جوانب التعلم
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 والمتباينات

 
 
 
 
 
 

المعادلة 
والمتباينة 
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عند استبدال رمز 
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الجملة الرياضية 
جملة  إلىالمفتوحة 

 رياضية مغلقة 

التمييز بين الجملة 
الرياضية المفتوحة 
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حل المعادلة 

 أوحل المعادلة 
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أية عناصر من عناصر 
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طرفى المعادلة يمثل 
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 مجهول واحد

التحقـــق مـــن صـــحة حـــل  مجموعة الحل للمعادلة
المعـــــــــــادالت بطريقـــــــــــة 

 صحيحة

مجموعة 
 التعويض

 
 

 مجموعة الحل
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المتباينة فى مجهول 
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 المتباينة . أوالمعادلة 

 

اســتنتاج مجموعــة الحــل 
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 تجـــــا إب دون أن يتغيـــــر 

 عالمة التباين .

 

 

- 

 

- 
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 الوحدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموضوع

 جوانب التعلم

 المهارات التعميمات المفاهيم

- 
 
 
 
 
 
- 

يتحـــــــدد موضـــــــوع أي 
نقطــــــة فــــــي مســــــتوى 

الطبيعيـة بـزوج  اإلعداد
 مرتب وحيد

حســاب المســافة بــين 
نقطتـــين فـــي مســـتوى 

 اإلحداثيات ط 

ـــــة      ـــــة المطلق القيم
 -عــــدد نقطــــة النهايــــة

 عدد نقطة البداية

حســاب المســافة بــين 
ـــــى خـــــط  ـــــين عل نقطت

 مستقيم

يتحـــــــدد موضـــــــوع أي 
نقطــــــة فــــــي مســــــتوى 

الصــــــــحيحة  اإلعــــــــداد
ـــــــب فس ب  ـــــــزوج مرت ب

 ص(

بــين حســاب المســافة 
نقطتـــين فـــي مســـتوى 

 اإلحداثيات ص

- 

- 
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 جوانب التعلم الموضوع الوحدة

 المهارات التعميمات المفاهيم

 
 
 

الهندسة 
 والقياس

 مساحة الدائرة 
 

 
المساحة 
الجانبية 

والكلية لكل 

 ـ
 
 

 
النسبة 

 التقريبية ط

 2مساحة الدائرة  ط نق

 

 

 ط   

حساب مساحة سطح الدائرة 
 بمعلومية نصف قطرها 

 
استنتاج النسبة التقريبية 

 بطريقة عملية 
 

 

 

 

 

 

 

 

التحــــــــــويالت 
 الهندسية

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــة  التحويل
 الهندسية 

 

 االنتقال

 

 مستوى الصفحة

مســـــــــــــــــــــــــــتوى 
 اإلحداثيات

انتقـال نقطـة فـى 
 مستوى

تحـــــول كـــــل نقطـــــة أ فـــــي 
نقطـة أ  فـي  إلـىالمستوى 

 نفس المستوى 

يتحـــــــــدد االنتقـــــــــال فـــــــــي 
المستوى بمعرفة شرطين : 

 اتجـــــا مقـــــدار االنتقـــــال ب 
 االنتقال

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

صورة نقطة  إيجاد
باإلنتقال فى مستوى 

 الصفحة

- 

 

صــــــــورة نقطــــــــة  إيجــــــــاد
باالنتقـــــال فـــــي مســـــتوى 

 اإلحداثيات
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مكعب ـ من ال
متوازى 

 المستطيالت

 
المساحة 
 الجانبية
 

المساحة 
 الكلية

 
المساحة الجانبية للمكعب   

 اإلرتفاع× محيط القاعدة 
 

المساحة الكلية للمكعب   
 6× مساحة الوجه الواحد 

 
 

المساحة الجانبية لمتوازى 
× يالت   محيط القاعدة المستط

 اإلرتفاع 
 

المساحة الكلية لمتوازي 
المستطيالت   مساحته الجانبية 

 + مجموع مساحتي القاعدتين
 

_ 

حساب المساحة الجانبية 
للمكعب بمعلومية محيط 

 فاعالقاعدة واالرت
 

حساب المساحة الكلية للمكعب 
 بمعلومية مساحة الوجه الواحد 

حساب المساحة الجانبية 
لمتوازى المستطيالت بمعلومية 

 محيط القاعدة واالرتفاع 
حساب المساحة الكلية لمتوازي 
المستطيالت بمعلومية مساحته 

الجانبية ومجموع مساحتي 
 قاعدتيه

 

_ 

حل مسائل حياتية مرتبطة 
لمساحة الجانبية والكلية لكل با

من المكعب ومتوازي 
 المستطيالت

ـــــــــــل الوحـــــــــــدتين  ـــــــــــم تحلي ـــــــــــىت ـــــــــــاهيم، والتعميمـــــــــــات،  إل ـــــــــــتعلم )المف ـــــــــــب ال جوان
ــــــل الوحــــــدتين والمهــــــارات( ــــــل: تــــــم عــــــرض نتــــــائج تحلي ، ولتحديــــــد مــــــدى صــــــدق التحلي

ـــــــــى ـــــــــي عل ـــــــــاهج وطـــــــــرق تـــــــــ مجموعـــــــــة مـــــــــن المحكمـــــــــين المتخصصـــــــــين ف دريس المن
ـــــةالر  يالرياضـــــيات ومـــــوجه ـــــى تعـــــرف ل، لياضـــــيات بالمرحلـــــة االبتدائي آرائهـــــم حـــــول عل

ــــة التح ــــائج عملي ــــد أشــــار المحكمــــون ليــــلمــــدى صــــدق نت ــــى، وق أن التحليــــل صــــحيح  إل
بعــــــــض  إلــــــــىوا ، كمــــــــا أشــــــــار علميــــــــة وشــــــــامل للوحــــــــدتين المختــــــــارتينمــــــــن الناحيــــــــة ال

ــــــة فــــــي ا أجمــــــع مــــــ إجــــــراء، وتــــــم إعــــــادة صــــــياغة بعــــــض المهــــــارات التعــــــديالت المتمثل
 . حكمون من تعديالت، وعد ذلك داللة على صدق التحليلعليه الم

علــى قيــام الباحـــث  ، تــم اســتخدام األســلوب الــذى يعتمــدالتحليــلولحســاب ثبــات 
ـا بالتعريفـات اإلجرائيـة بعملية التحليل ، وقيام أحد الباحثين اآلخرين بعملية التحليـل ملتزم 
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) رشــدي  Holstiمعادلــة  التــي حــددها لــه الباحــث ، ثــم حســاب ثبــات التحليــل باســتخدام
 ( : 2( وجاءت النتائج كما هو موضح بجدول ) 226،  2004أحمد طعيمة ، 

 ( 2جدول )

" المعـــــادالت وحـــــدتي " فـــــي عمليـــــة تحليـــــل محتـــــوى  Holstiنتـــــائج تطبيـــــق معادلـــــة " 

 .والمتباينات " ، " والهندسة والقياس "

 فئات التحليل
 التكرارات

M 

 

            N1 N2 معامل الثبات

 %87.8 18 23 18 المفاهيم 

 %88.4 19 22 21 التعميمات

 %88.8 28 29 34 المهارات

 %88.3 65 74 73 المجموع

 

عـدد الفئـات المتفـق عليهـا  Mعـدد فئـات عمليـة التحليـل الثانيـة ب  N2لـى بو عدد فئات عملية التحليل ال  1Nملحوظة : 

 فى مرتى التحليل .

 87.8مــة معامــل ثبــات التحليــل بالنســبة للمفــاهيم )( أن قي2يتضــح مــن جــدول )
، وبالنســــــبة (% 88.3، وبالنســــــبة للمهــــــارات )(% 88.4، وبالنســــــبة للتعميمــــــات ) (%
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، وبعـد التأكـد مـن دل علـى ثبـات التحليـل بدرجـة عاليـة، وهذا يـ(% 88.3للتحليل ككل )
 .(2) ملحق  هائية معد ا لالستخدامصورته الن يصدق وثبات التحليل أصبح التحليل ف

المفـــاهيم والتعميمـــات والمهـــارات : مـــا لبحذذذثل لووهذذذذا ي يذذذل عذذذن السذذذ ال اأ
الرياضـيات للصـف بكتـاب  ، والهندسـة والقيـاسالمتضمنة بوحدتي المعادالت والمتباينات

 ؟السادس االبتدائي

 للمسائل اللفظية اإلبداعيثانيًا : بناء قائمة مهارات احلل 
ألدبيـــــــــات التربويـــــــــة الحديثـــــــــة وتوصـــــــــيات مـــــــــن خـــــــــالل المراجعـــــــــة النظريـــــــــة ل

اهتمــــــــت بمهــــــــارات  ت ذات الصــــــــلة بموضــــــــوع البحــــــــث ، والتــــــــيالمــــــــؤتمرات والدراســــــــا

، ومهـــــارات حـــــل المســـــائل اللفظيـــــة  أمكـــــن تحديـــــد قائمـــــة بمهـــــارات  اإلبـــــداعيالتفكيـــــر 

 إلــــىللمســــائل اللفظيــــة اشــــتملت علــــى ثــــالث مهــــارات رئيســــة انبثقــــت  اإلبــــداعيالحــــل 

 .فرعية   مهارة   (51واحد وخمسين )

ــــــم اســــــ ــــــد القائمــــــة ت ــــــيوبعــــــد تحدي  تطالع رأى مجموعــــــة مــــــن المتخصصــــــين ف

لتحديــــد درجــــة أهميــــة كــــل  م الــــنفس التربــــوي، وعلــــالمنــــاهج وطــــرق تــــدريس الرياضــــيات

، ومـــــدى الصـــــحة اللغويـــــة المدرجـــــة تحتـــــه ، ومـــــدى ارتباطهـــــا بالمجـــــال الرئيســـــيمهـــــارة

ضـــــــــافة، و ضـــــــــيةوالريا . وقـــــــــد تـــــــــم حســـــــــاب اتر تعـــــــــديل بعـــــــــض المهـــــــــا أوحـــــــــذف  أو ا 

 (3)والــــوزن النســــبي لكــــل مهــــارة فرعيــــة كمــــا هــــو موضــــح بجــــدول  المتوســــط الحســــابي

: 
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  مهارات الحل اإلبداعي للمسائل اللفظية (3جدول )
الوزن  المتوسط مهارات الحل االبداعي للمسائل اللفظية

 النسبي

 أوال  / الطالقة في حل المسألة اللفظية
  أ ( فهم المسألة :

ة تحليلية صحيحة من جوانب يقرأ المسألة اللفظية قراء -1
 .متعددة

2.4 80 % 

ى مكافئة للصورة اللفظية يصوغ صور لفظية أخر  -2
 .المعطاة

2.8 93.3% 

 %100 3.0 .لفظية الموجودة بالمسألة اللفظيةيحدد المصطلحات ال -3
بالمسألة اللفظية بأكثر من يفهم مدلوالت المتغيرات  -4

 .طريقة
2.3 76.6% 

 %100 3.0 .دلول لكل مصطلح بالمسألة اللفظيةيشتق أكثر من م -5
يحدد الرموز الرياضية للمتغيرات بالمسألة اللفظية بطرق  -6

 متعددة
3.0 100% 

 %86.7 2.6 .ددة من المسألة اللفظية المطروحةيحدد معطيات متع -7
 %96.7 2.9 .المطلوب ويقسمه الى أجزاء متعددةيحدد  -8

 ب ( التخطيط لحل المسألة :
 %76.6 2.3 يترجم المسألة اللفظية الى صور رمزية متعددة. -1
 %90 2.7 .ة اللفظية الى صور رياضية متعددةيترجم المسأل -2
 %90 2.7 .ظية أخرى مشابهة للمسألة اللفظيةيحدد مسائل لف -3
ة يتوصل الى استنتاجات متعددة بالربط بين المسألة اللفظي -4

 .ة ومسائل لفظية أخرى مشابهة لهاالمطروح
2.4 80% 
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صريحة يستنتج معلومات ضمنية متعددة من المعطيات ال -4
 .الموجودة بالمسألة اللفظية

2.9 96.7% 

 جـ ( تنفيذ حل المسألة :
 %96.7 2.9 .والمطلوب الستنتاج عالقات متعددةيربط المعطيات  -1
مرتبطة بالمسألة اللفظية يستدعي التعميمات الرياضية ال -2

 .المطروحة
2.7 90% 

الصلة بالمسألة يستخدم تعميمات رياضية متعددة ذات  -3
 .اللفظية المطروحة

2.7 90% 

 %96.7 2.9 .حل المسألة اللفظية بصيغ متعددة يكتب خطوات -4
 %100 3.0 .يحل المسألة اللفظية بطرق متعددة -5

 د ( تقويم حل المسألة :
 %100 3.0 .تسلسل خطوات الحل بأكثر من طريقةق من يتحق -1
طوة من خطوات حل المسألة يقدم تبريرا  أو أكثر لكل خ -2

 .اللفظية
3.0 100% 

 %100 3.0 .لتي تم التوصل اليها بطرق متعددةيختبر صحة الحلول ا -3
 ثانيا  / المرونة في حل المسائل اللفظية 

 :أ ( فهم المسألة
 %70 2.1 .لة اللفظية من زوايا مختلفةيقرأ المسأ -1
من المسألة اللفظية بطرة  يحدد المعطيات والمطلوب -2

 .متعددة
2.6 86.7% 

 %90 2.7 .نوعة لكل مصطلح بالمسألة اللفظيةيشتق مدلوالت مت -3
نوعة لكل مصطلح بالمسألة يحدد رموز رياضية مت -4

 .اللفظية
2.7 90% 

 %96.6 2.9 .لة اللفظية الى صورة أفضللمسأيعيد تنظيم معطيات ا -5
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يستبدل المطلوب من المسألة اللفظية بمطلوب آخر مكافئ  -6
 .له رياضيا  

2.6 86.7% 

 ب ( التخطيط لحل المسألة :
 %80 2.4 .لة اللفظية الى صور رمزية متنوعةيترجم المسأ -1
يترجم المسألة اللفظية الى صور رياضية متنوعة ) شكل  -2

 ي ، رسم توضيحي ، معادالت ، جداول ،........(هندس
2.6 86.7% 

يربط بين المعطيات والمطلوب الستنتاج عالقات رياضية  -3
 متنوعة.

3.0 100% 

ينوع في اختيار العمليات الحسابية المناسبة لحل المسألة  -4
 اللفظية

2.7 90% 

 :جـ ( تنفيذ حل المسألة
 %63.3 1.9 .ستنتاج عالقات متنوعةلوب اليربط بين المعطيات والمط -1

عة بالربط بين المعطيات يستنتج عالقات رياضية متنو  -2
 .والمطلوب

3.0 100% 

 %80 2.4 .اضية متنوعة لحل المسألة اللفظيةيستدعي تعميمات ري -3
 %80 2.4 .ة حل المسألة اللفظية بصورة أفضليعيد صياغ -4
 %80 2.4 .وعةة بطرق متنيكتب حل المسألة اللفظي -5

 د ( تقويم حل المسألة :
يتحقق من صحة إجراء العمليات الحسابية المستخدمة  -1
 .حل المسألة اللفظية بطرق متنوعة في

2.7 90% 

المقدمة للمسألة يعدل من تبريراته للمفاضلة بين الحلول  -2
 اللفظية الواحدة.

2.7 90% 

 %90 2.7 اللفظية .يعدل من أدلته للتحقق من صحة حل المسألة  -3
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  ثالثا  / األصالة في حل المسائل اللفظية
 :أ ( فهم المسألة

 %86.6 2.6 .ظية قراءة تحليلية بأسلوبه الخاصيقرأ المسألة اللف -1
 %86.6 2.6 .ب المسألة اللفظية في صورة جديدةيصوغ مطلو  -2
 %86.6 2.6 .لفظيةيشتق مدلوالت جديدة لكل مصطلح بالمسألة ال -3
 %90 2.7 .جديدة لمتغيرات المسألة اللفظية يشتق رموز -4

 :ب ( التخطيط لحل المسألة
ديدة مناسبة لحل المسألة يختار عمليات حسابية ج -1

 .اللفظية
2.6 86.6% 

 %86.6 2.6 .الرياضية اللفظية في صورة جديدة يترجم الصيغ -2
ة يستخدم المعطيات الصريحة الستنتاج معطيات ضمني -3

 غير مألوفة.
2.7 90% 

 :جـ ( تنفيذ حل المسألة
يستخدم تعميمات رياضية جديدة  بناء على تعميمات  -1

 سبق تعلمها 
2.6 86.6% 

 %86.6 2.6 ينظم حل المسألة اللفظية بشكل جديد . -2
 %90 2.7 يحل المسألة اللفظية بطريقة غير مألوفة . -3

 د ( تقويم حل المسألة :

دلة جديدة تبين صحة كل خطوة من خطوات يستنبط أ -1
 حل المسألة اللفظية .

2.6 86.6% 

يحدد أي من الحلول المقدمة أكثر مالءمة للمسألة  -2
 اللفظية 

2.3 76.6% 
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للمســـــائل اللفظيـــــة قـــــد حـــــازت  اإلبـــــداعييتضـــــح مـــــن الجـــــدول أن مهـــــارات الحـــــل      
ــــــى  ــــــى% 63.3زان نســــــبية مــــــا بــــــين  أو عل زان النســــــبية و ى األ% ، وبنــــــاء  علــــــ100 إل

ــــل مــــن  ــــى وزن نســــبى أق ــــي حصــــلت عل ــــم حــــذف المهــــارات الت (  5% وعــــددها ) 80ت
، وبهــــــذا أصــــــبحت القائمــــــة فــــــي ( مهــــــارة46ح عــــــدد مهــــــارات القائمــــــة )مهــــــارات ليصــــــب

 .(3نهائية معدة لالستخدام ) ملحق صورتها ال
ــــداعي: مــــا مهــــارات الحــــل بحذذذذثلل ثذذذذان  وهذذذذذا ي يذذذذل عذذذذن السذذذذ ال ال  للمســــائل اإلب

 ؟البتدائياللفظية  التي ينبغي تنميتها لدى تالميذ الصف السادس ا
 :نتائج البحث وتفسريها

هارات(، ولتحديد تم تحليل الوحدتين إلي جوانب التعلم )المفاهيم ، والتعميمات ، والم    
 ،المحكمين للتأكد من صدق التحليل : تم استخدام أسلوب صدقمدي صدق التحليل

المفاهيم والتعميمات والمهارات علي مجموعة من السادة حيث تم عرض قائمة 
حول لتعرف آرائهم  ،في المناهج وطرق تدريس الرياضياتالمحكمين من المتخصصين 

، وقد أشار المحكمون إلي أن التحليل صحيح من مدي صدق نتائج عملية التحليل
لتعديالت المتمثلة كما أشاروا إلي بعض ا ،علمية وشامل للوحدتين المختارتينالناحية ال

عادة ص ما  إجراء، وتم ياغة بعض المهارات الرياضياتيةفي حذف المفاهيم الفرعية وا 
، واعتبر ذلك داللة علي صدق التحليل عليه السادة المحكمون من تعديالتأجمع 

 )صدق المحكمين(.

%(  87.8أن قيمة معامل ثبات التحليل بالنسبة للمفاهيم ) (2جدول )يتضح من و     
%( ،وبالنسبة للتحليل  88.3%( ، وبالنسبة للمهارات )  88.4، وبالنسبة للتعميمات )

وبعد التأكد من صدق ل علي ثبات التحليل بدرجة عالية ، %( ، وهذا يد  88.3ككل )
 .وثبات التحليل أصبح تحليل المحتوي في صورته النهائية معدا  لالستخدام
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قد حازت علي  للمسائل اللفظية اإلبداعيل الحأن مهارات  (3جدول )يتضح من و     
% ، وبناء علي ذلك تم حذف المهارات التي 100% إلي 63.3زان نسبية ما بين أو 

ليصبح عدد مهارات  (مهارات 5% وعددها )80حصلت علي وزن نسبي أقل من 
 .صورتها النهائية معدة لالستخدام( مهارة، وبذلك أصبحت القائمة في 46القائمة )

 ت:توصياال
  لدي التالميذ في  للمسائل اللفظية اإلبداعيالحل ضرورة االهتمام بتنمية مهارات

 جميع المراحل التعليمية.
  عقد دورات تدريبية لتدريب المعلمين قبل الخدمة وأثناء الخدمة علي تنمية

 وكيفية تنميتها لدي تالميذهم. للمسائل اللفظية اإلبداعيمهارات الحل 
 علمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية بكليات التربية لتصبح تطوير برامج إعداد م

ضافةمقرراتها مبنية على أساس اإلبداع ورعايته وتنمية مهاراته ، و  مقررات  ا 
 تؤكد على أهمية المعلم المشجع على اإلبداع.

  اإلبداعيضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد على تنمية مهارات الحل 
 الطالب والمعلمين. للمسائل اللفظية لدى

  تطوير مناهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية بما يسمح للمعلم والطالب من
للمسائل اللفظية ، وتضمين أدلة المعلمين  اإلبداعياستخدام مهارات الحل 

 استراتيجيات وأساليب تدريس إبداعية مرتبطة بما يدرسه التالميذ.
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 المراجع :

 :العربية المراجعال  :أو 
  جو از   استراتيجية ) فكر استخدام . أثر(2008الفتاح ) عبد محمد الدين عز بتساما

 الرياضي لدي اإلبداع و التواصل تنمية علي الرياضيات تدريس شارك( في
 .كلية التربية، جامعة الزقازيق .ائية )رسالة ماجستير (االبتد المرحلة تالميذ

ذجة الرياضية لتنمية مهارات حل . فاعلية استخدام النم(2016أكرم قبيص أحمد )
ل و المؤتمر الدولي األ. لدى الدارسين الكبار بمحو االميةالمسألة اللفظية 

لكلية التربية بجامعة عين شمس " توجهات استراتيجية في التعليم . تحديات 
 .282- 169أكتوبر ،  17-15،  1"  المستقبل 

 متاح على الرابط :          

https://search.mandumah.com/Record/805484                                    
 م 9:15م     بتوقيت 5/8/2017تم الرجوع اليه بتاريخ                  

 واقع تعليم وتعلمتوصيات مؤتمر  (.2011)ياضيات الجمعية المصرية لتربويات الر 
 يوليو. ،لو . الجزء األ مستقبلية" ىالرياضيات "مشكالت وحلول ورؤ 

. فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على استخدام (2011إيمان لطفي عبد الغني )
الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات حل المسائل اللفظية في الرياضيات لدى 

ث والدراسات معهد البحو  تالميذ المرحلة االبتدائية )رسالة ماجستير (.
 .التربوية، جامعة القاهرة

https://search.mandumah.com/Record/805484
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. أثر برنامج لتنمية التفكير االبتكاري على (2011اب عبد العظيم عبد الرؤوف )ايه
نواتج تعلم التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالحلقة الثانية من 

معهد الدراسات والبحوث التربوية،  .لتعليم االساسي )رسالة دكتوراه(ا
 .جامعة القاهرة

 االبتدائي الخامس الصف طالبات تدريب أثر( . 2014غنيم ) عبدالقادر محمد بسام
. الرياضي تحصيلهن علي اللفظيةة الرياضي المسائل حل ستراتيجيةا علي
 86 - 15،  149  ،مصر– والمعرفة القراءة مجلة

 طالب لدى اإلبداعي التفكير مهارات( . 2012السعدوني ) أحمد صبحي محمدتهاني 
، كلية التربية  التدريس وطرق المناهج يف دراساتمجلة .  الثانوية مرحلةال

 . 35 – 15،  188،  ، جامعة عين شمس

. الفروق الفردية في استراتيجيات حل المشكالت (2007حسان مخلوف خلوف )
واختيار من  –اللفظية الرياضية طبقا ألنماط مختلفة من المفردات " بنائية 

 .، جامعة حلوانير (.كلية التربيةستمتعدد " )رسالة ماج

.  تعليم وتعلم الرياضيات بأساليب غير تقليدية( . 2005حفني إسماعيل محمد )
 الرياض : مكتبة الرشد ناشرون.

 في التربوياإلحصاء  .(2017) سماعيل محمد و محمد حسن عبدالشافيإ حفني
 . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية. المناهج

: مفهومه واسسه  اإلنسانيةتحليل المحتوى في العلوم (. 2004.) مهطعيرشدي أحمد 
 .القاهرة : دار الفكر العربي.واستخداماته 
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التفكير وأنماطه " التفكير . (2015رعد مهدي رزوقي ، سهى ابراهيم عبد الكريم )
" التفكير البصري  – التفكير المنظومي – اإلبداعيالتفكير  –االستداللي 

 .الميسرة للنشر والتوزيع ان : دار. عم

. عمان  استراتيجيات في تعلم وتقويم تعليم الرياضيات( . 2003رمضان مسعد بدوي )
 : دار الفكر.

( . فاعلية برنامج متعدد الوسائط في تنمية مهارات حل 2009زاهر عادل محمد )
مجلة كلية التربية ية . اإلعدادالمسائل اللفظية لدى طالب المرحلة 

 .242-217،  14.  ليةباإلسماعي

 معينة مقترحة استراتيجية استخدام ثرأ( . 2011العطيفي ) كامل محمد محمود زينب
 المسائل حل مهارات تنمية على الرياضياتية اللفظية المسائل قراءة على

 المسألة نحو تجاهاإل تعديل على و االبتدائية المرحلة تالميذ لدى اللفظية
"  جرش بجامعة التربوية العلوم لكلية الرابع لميالع المؤتمر. لديهم اللفظية
مارس ،  31- 29، األردن،  " لوالمستقب الحاضر  :والمجتمع التربية
684 -712 

 https://search.mandumah.com/Record/119015متاح على الرابط :          

 م 9:30بتوقيت       11/9/2017الرجوع اليه بتاريخ :  تم          

في  اإلبداعي( . معوقات تنمية مهارات التفكير 2013براهيم عوض اهلل )إسامح 
الفلسفة لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب والمعلمين . 

 . 438-377( ، 1) 21 –مصر  – مجلة العلوم التربوية

https://search.mandumah.com/Record/119015
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                      https://search.mandumah.com/Record/469936لرابط : على امتاح            
 م 10:45م    بتوقيت 5/8/2017تم الرجوع اليه  بتاريخ 

( . فاعلية استراتيجية حل المشكالت في تنمية التحصيل 2013سعيد محمد عزمي )
ي )رسالة اإلعدادلدى تالميذ الصف الثاني  اإلبداعيات التفكير ومهار 

 ماجستير (. معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة .

.  التفكير أساسياته وأنواعه وتعليمه وتنمية مهاراته( . 2011سناء محمد سليمان )
 القاهرة :عالم الكتب .

ج في الرياضيات قائم على نظرية ( . فاعلية برنام2012براهيم جالل )اصابر 
الذكاءات المتعددة لتنمية بعض مهارات حل المسائل اللفظية والتحصيل 

ية )رسالة ماجستير (. كلية التربية بقنا ، اإلعدادلدى تالميذ المرحلة 
 جامعة جنوب الوادي .

( . أثر استخدام استراتيجية مقترحة قائمة على حل  2014عامر عوين عواد )
ت في تدريس الجبر على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم المشكال

ة بدولة الكويت وتنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ المرحلة المتوسط
 . معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة .)رسالة ماجستير (

 على قائم الرياضيات في تكاملي برنامج( . 2010عثمان علي علي القحطاني )
 حل مهارات تنمية على أثره بيان و االقتصادية المفاهيم بعض تضمين
 الرياضي القلق خفض و المألوفة غير و المألوفة الحياتية اللفظية المسألة
 - والتربوية النفسية البحوث مجلة.  االبتدائي الرابع الصف تالميذ لدى
 . 260- 291( ، 2) 25، المنوفية جامعة ، التربية كلية

https://search.mandumah.com/Record/469936
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( . فاعلية برنامج مقترح لتنمية القدرة على حل 2003ي )أو لمشهر عفاف محمد موسى ا
المسائل الجبرية اللفظية لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة )رسالة 

 ماجستير (. كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة .

  http://www.library.iugaza.eduمتاح على            

 م 6:30م بتوقيت 8/3/2017تاريخ تم الرجوع اليه ب             

عمان  . طرق تعليم الرياضيات وتاريخ تطورها .(2013طمة عبدالسالم أبو الحديد )فا
  .: دار صفاء للنشر والتوزيع

ان : دار الفرقان . عمالرياضيات مناهجها وأصول تدريسها. (2001بو زينة )فريد أ
 .للنشر والتوزيع

. القاهرة بنيتها المعرفية واستراتيجيات تدريسها الرياضيات. (2005فؤاد محمد موسى )
 .ة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع: دار ومكتب

. فاعلية برنامج مقترح في التفاضل والتكامل القائم على (2009فوزي عبداهلل خالد )
أساليب التفكير الرياضي في تنمية اإلبداع لدى طالب كلية التربية بجامعة 

 ، جامعة أسيوط.ه ( . كلية التربية)رسالة دكتوراصنعاء 

. القاهرة: مكتبة تعليم الرياضيات بين النظرية والتطبيق. (2000محبات ابو عميرة )
 الدار العربية للكتاب.

من خالل المناهج  اإلبداعيتنمية مهارات التفكير (.  2005محمد جهاد جمل )
 . العين : دار الكتاب الجامعي.الدراسية
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(. فاعلية برنامج قائم على عادات العقل الهندسية في 2016ي )محمد حسن عبدالشاف
نجاز لدى تالميذ ودافعية اإل اإلبداعيتنمية مهارات التفكير الرياضي 

ية ) رسالة دكتوراه (. كلية التربية بقنا، جامعة جنوب اإلعدادالمرحلة 
 الوادي .

مشكالت في . فاعلية برنامج قائم على حل ال(2015مسعد محمد جمعة البلوي )
لدى  اإلبداعيتدريس الرياضيات لتنمية مهارات التفكير الرياضي والتفكير 

. ة ) رسالة ماجستير (تالميذ المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودي
 ، جامعة القاهرة.ةمعهد البحوث والدراسات التربوي

دى األفراد والتجديد ل اإلبداعسيكولوجية . (2005مدوح عبد المنعم الكناني  )م
 .قاهرة : دار الفكر العربي. الوالمنظمات

 في ساسياأل الرابع للصف الجميلة لغتنا كتاب تحليل .(2010ميسون نصر الفرا )
. كلية ) رسالة ماجستير ( له الطلبة اكتساب ومدى اإلبداعي التفكير ضوء

 .، الجامعة االسالمية بغزةلتربيةا

متاح على الرابط :             
https://search.mandumah.com/Record/695068 

 ص 11:15بتوقيت        10/9/2017تم الدخول بتاريخ :                 

 حل تنمية يف ينأو التع التعلم استخدام أثر. (2016ي )أو علي سعيد آل مد نوره
 مجلة. ياالبتدائ الخامس الصف طالبات لدى يةاللفظ الرياضية المشكالت

https://search.mandumah.com/Record/695068
https://search.mandumah.com/Record/695068
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- 287، ( 3)19 ،كلية التربية ، جامعة بنها  – الرياضيات تربويات
325 . 

. برنامج مقترح في ضوء المعايير الدولية (2016عبد القادر عثمان االغا )هاني 
وحل المشكالت الحياتية في الرياضيات للطلبة  اإلبداعيلتنمية التفكير 

مرحلة الثانوية )رسالة دكتوراه (. كلية التربية، جامعة عين ن بالالمتفوقي
 . شمس

. فعالية برنامج تدريس قائم على الخرائط الذهنية (2011هشام ابراهيم إسماعيل )
ومهارات ما وراء المعرفة في تحسين مهارات المشكالت الرياضية اللفظية 

( 2) 144، ببنها مجلة كلية التربيةلدى تالميذ ذوي صعوبات التعلم . 
،129-186. 

. المتفوقون وتنمية مهارات التفكير في الرياضيات. (2011يحيى صالح ماضي )
 .ديبونو للنشر والتوزيععمان : دار 

 –. مجلة رسالة المعلم  اإلبداعيبداع والتفكير . اإل(2014يسري عبدالقادر العرواني )
 .45- 43، 51، مجلد 2. العدد ردناأل

على الرابط :  متاح         
https://search.mandumah.com/Record/625136 

 م 11:00بتوقيت     20/8/2017تم الدخول بتاريخ          
 
 
 

https://search.mandumah.com/Record/625136
https://search.mandumah.com/Record/625136
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 :ثانيا : المراجع األجنبية

Anat , L .& Roza , K . (2012) . The role of multiple solution tasks in 

developing knowledge and creativity in geometry. Journal of 

Mathematical Behavior, 31 ,73-90.            

Anderson ,A & Linderoth ,J & Saljo R (2009) .What is the problem ? 

Meaning making and learning to mathematical word 

problem in the context of digital tools .Instruction Science ,  

37 ,325-343. 

Andrew, Merwood (2016) . Divergent Thinking  and ADHD A 

Systematic Review : Journal of A attention Disorders,1, (1-

80). 

Bangi, Birgili (2015 ) . Creative and Critical Thinking Skills in 

Problem based Learning Environments . Journal of Gifted 

Education and Creative , 2(2) ,(71 -80). 

Byron John Bunt (2012) . The Extent to which Teachers Nurture 

Creative   Thinking in the Grade , Social Sciences Classroom 

Through the Choice Teaching Methods , ( megastar 

Dissertation ) . Faculty of Humanities , North – West 

University. 

Carine Lewis ( 2012 ) . The Relationship Between Improvisation and 

Cognition (Doctoral Dissertation) . University of in 

Hertfordshire.     

Charles Edward Leach (2008 ) . An Investigation of Training in 

Creative Problem Solving and its Relationship to Affective 

Idea Generation of Entrepreneurial Learners ( Doctoral 

Dissertation ) . college of Engineering and computer , Nova 

Southeastern University . 



 بتدائي الالسادس ا كتاب الرياضيات للصفب الحل اإلبداعي للمسائل اللفظية مفاهيم وتعميمات ومهارات

 عبدالرحمن يوسف أحمد محمدالشافي             أ/ محمد حسن عبد /د           حفني إسماعيل محمد    /أ.د

 2019ديسمبر                                    - 550 -                                 واألربعون  حاديالعدد ال

Cherazade , Aboukinane (2007) . A Qualitative Study of Creative 

Thinking Using Experiential Learning in an Agriculture and 

life Sciences Course( Doctoral Dissertation ). Texas A &M 

University. 

Edwina  Portocarraro (2011) .Mirrors for Reflective, Creative Thinking 

, Master of Science in Media Arts and Sciences at the 

Massachusetts Institute of Technology. 

Einov , A & Mirian , A (2011( . Developing The Skills of Critical and 

Creative Thinking by Probability Teaching . Journal of Social 

and Behavior Sciences , 15 , (1087 -1091 ). 

Hanneke Maria Jones (2013) . "Teuben I disagree with My Self " 

Creative Thinking In a Key Stage 1 Community of Enquiry ( 

Doctoral Dissertation ) Newcastle University. 

Harry Ngoc Truong , B .S.(2012 ) . Getting to The Bottom of a caret 

Idea Report Presented to The Faculty of The Graduate 

School Master Of Arts . University of Texas At Austin.    

Jabs . Puryear M .A.(2016) . The Role of Chosen Creative 

Measurements in Observed Relationships to Personality 

(Doctoral Dissertation ) . University of  North Texas . 

Laurie E. Korate (2014) . Collaborative and Creative Thinking Skills 

Development through the Design of Wearable Technologies ( 

Doctoral Dissertation ) . Walden University . 

Mahdi Nadjafikhah , Nargea yaftian ,Shahranz Bakhshalizeden (2012) . 

Mathematical Creativity : Some Definitions and 

Characteristics . Journal of Social and Behavioral Sciences, 

31, (285-291). 
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Monica R . Rush (2009) . Creative Thinking in Engineering Education : 

Lessons from Students at the Massachusetts Institute of 

Technology , Master of Science in Technology any Policy at 

the Massachusetts Institute of Technology. 
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 ( 1ملحق )

 الصورة النهائية لتحليل محتوى موضوعات

  وحدتي " المعادالت والمتباينات والهندسة والقياس " 

 بكتاب الرياضيات للصف السادس االبتدائي

 

 إعداد

 محمد حسن عبدالشافى /د               حفني إسماعيل محمد    /أ.د       

الرياضيات  مدرس المناهج وطرق التدريس           هج وطرق تدريس الرياضياتأستاذ المنا   
      جامعة جنوب الوادي -كلية التربية بقنا   لشئون التعليم والطالب السابق  نائب رئيس الجامعة 

 جامعة جنوب الوادي-كلية التربية بقنا     

 

 من يوسف أحمد محمدعبدالرح

 قسم المناهج وطرق تدريس  –باحث ماجستير 

 جامعة جنوب الوادي  -كلية التربية بقنا 
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 تحليل محتوى وحدتى : المعادالت والمتباينات ، والهندسة والقياس

 جوانب التعلم الموضوع الوحدة
 المهارات التعميمات المفاهيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعادالت 
 والمتباينات

دلة المعا
والمتباينة 
من الدرجة 

 لىو األ

الجملة 
الرياضية 
 المفتوحة 

عند استبدال رمز 
بقيمته العددية تتحول 

الجملة الرياضية 
جملة  إلىالمفتوحة 

 رياضية مغلقة 

التمييز بين الجملة 
الرياضية المفتوحة 
والجملة الرياضية 

 المغلقة

الجملة 
الرياضية 
 المغلقة 

 ـ

أى من الجمل  تحديد ـ المعادلة 
الرياضية يمثل معادلة 

 أم ال
تحديد أى من الجمل  ـ المتباينة 

الرياضية يمثل متباينة 
 أم ال

درجــــــــــــــــــــــــــة 
 المعادلة 

استنتاج درجة المعادلة  ـ
قوة  أكبربناء  على قيمة 

أس مرفوع لها  أو
 المجهول 

حل 
المعادلة 

 أو
 المتباينة

أية عناصر من 
عناصر مجموعة 

حقق طرفى التعويض ي
المعادلة يمثل مجموعة 

استنتاج حل المعادلة 
المتباينة بطريقة  أو

 صحيحة
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 الحل للمعادلة
مجموعة 
 التعويض

 أوفى حالة المعادلة 
المتباينة فى مجهول 
واحد ـ للمجهول قيمة 

واحدة هى أحد 
عناصر مجموعة 

 التعويض 

استنتاج مجموعة 
التعويض التى ينتمى 

المجهول فى  إليها
 المتباينة . أوعادلة الم

مجموعة 
 الحل

مجموعة الحل 
مجموعة جزئية من 
 مجموعة التعويض 

استنتاج مجموعة الحل 
التى تحقق عناصر 

 لمتباينة ا أوالمعادلة 

 جوانب التعلم الموضوع الوحدة
 المهارات التعميمات المفاهيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعـــــــادالت 

 
 

حل 
المعادلة 
ة من الدرج

لى في و األ
مجهول 

 واحد

خاصية 
 ضافةاإل

 الحذف

كـــــان أ ، ب ، جــــــ  إذا
ـــة أعـــداد فـــي ص  ثالث
 ، وكان أ = ب فإن 
 أ + جـ = ب + جـ ، 

 أ ـ جـ = ب ـ جـ

اســـــــــــــتخدام خاصـــــــــــــية 
والحــذف فــي  ضــافةاإل

حــــــل معادلــــــة الدرجــــــة 
لــى ذات المجهــول و األ

 الواحد في ط ، ص
التحقـــــــق مـــــــن صـــــــحة 
حـــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــادالت 

 نطقيةبطريقة م
خاصــــــــــــــــــية 
الضــــــــــــــــــرب 

 والقسمة

كـــــان أ ، ب ، جــــــ  إذا
ـــة أعـــداد فـــي ص  ثالث
 ، وكان أ = ب فإن :

 جـ ،× جـ = ب × أ 

اســـــــــــــتخدام خاصـــــــــــــية 
الضـــرب والقســـمة فـــي 
حــــــل معادلــــــة الدرجــــــة 

لــى ذات المجهــول و األ
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جــــ ، ÷ جــــ = ب ÷ أ  والمتباينات
 0 ≠جـ 

 الواحد في ط ، ص

حـــل المتباينـــة 
مـــــــن الدرجـــــــة 

لـــــــى فــــــــي و األ
 مجهول واحد

كـــــان أ ، ب ، جــــــ  إذا ـ
 أوثالثة أعـداد فـي ط 

فــــي ص ، وكــــان أ   
ب فـــإن : أ+جــــ   ب 
+ جـــــ حيــــث جـــــ عــــدد 

 سالب أوموجب 

اســـــــــــــتخدام خاصـــــــــــــية 
والحــذف فــي  ضــافةاإل

ـــــة الدرجـــــة  حـــــل متباين
لــى ذات المجهــول و األ

 الواحد في ط

كـــــــــــــان أ ، ب ، جــــــــــــــ  إذا ـ 
أعـداد صـحيحة ، وكـان أ 

   ب ، 
فــــإن أ جـــــ   ب  0جـــــ   

 جـ 
 فإن  0أ   ب ، جـ > 
 أ جـ > ب جـ

اســـــــــــــتخدام خاصـــــــــــــية 
الضـــرب والقســـمة فـــي 
ـــــة الدرجـــــة  حـــــل متباين

لــى ذات المجهــول و األ
 الواحد في ط

طــــــرح  أو إضــــــافةيمكــــــن  ـ 
مــــــن المتباينــــــة ،  أو إلــــــى

 ها اتجاهدون أن يتغير 

 ـ

 ـ 
 
 
 
 

قســــــمة  أويمكــــــن ضــــــرب 
 أوطرفـــي المتباينـــة ) فـــي 

على ( عدد ثابـت موجـب 
 اتجــــــــاهدون أن يتغيــــــــر ، 

 عالمة التباين .

 ـ

 جوانب التعلم الموضوع الوحدة
 المهارات التعميمات المفاهيم

 ـقسمة  أويمكن ضرب    
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طرفــي المتباينــة ) فــي 
علـــى ( عـــدد ثابـــت  أو

ســــــالب ، مــــــع تغييـــــــر 
 عالمة التباين . اتجاه

 
 
 
 
 
 
 
 

الهندســـــــــــــــة 
 والقياس

المســـــــــــــــــــافة 
بين نقطتين 
فــى مســتوى 

 ياتاإلحداث

 
 
 

مستوى 
اإلحداثيات 

 ص

حســــاب المســــافة بــــين  ـ
 نقطتين على شعاع

يتحـــــــــدد موضـــــــــوع أي 
ــــــــي مســــــــتوى  نقطــــــــة ف

الطبيعيـــــــــــــة  اإلعـــــــــــــداد
 بزوج مرتب وحيد 

حســــاب المســــافة بــــين 
ـــــي مســـــتوى  ـــــين ف نقطت

 اإلحداثيات ط 

القيمة المطلقة = عدد 
نقطــة النهايــة ـ عـــدد 

 نقطة البداية

حســــاب المســــافة بــــين 
لــــــــى خــــــــط نقطتــــــــين ع

 مستقيم
يتحـــــــــدد موضـــــــــوع أي 
ــــــــي مســــــــتوى  نقطــــــــة ف

الصــــــــــحيحة  اإلعـــــــــداد
بـــــــــزوج مرتـــــــــب )س ، 

 ص(

حســــاب المســــافة بــــين 
ـــــي مســـــتوى  ـــــين ف نقطت

 اإلحداثيات ص

التحــــــويالت 
 الهندسية

التحويلــــــــــــــــة 
 الهندسية 

تحـــــول كــــــل نقطــــــة أ فــــــي 
نقطـة أ  فـي  إلىالمستوى 

 نفس المستوى 

 ـ

يتحــــــــــــدد االنتقــــــــــــال فــــــــــــي  االنتقال
ســـتوى بمعرفـــة شـــرطين الم

 اتجـــاه: مقـــدار االنتقـــال ، 
 االنتقال

 ـ

صـــــــورة نقطـــــــة  إيجـــــــاد ـمســـــــــــــــــــــتوى 
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 جوانب التعلم الموضوع الوحدة
 المهارات تعميماتال المفاهيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الهندســـــــة 
 والقياس

انتقـــــــــــــــــــــال  
قطعــــــــــــــــــــــة 
مســــــــــتقيمة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 المستوى

صــــــــورة قطعــــــــة  إيجــــــــاد ـ
مســـتقيمة باإلنتقـــال فـــى 

 مستوى اإلحداثيات

انتقـــــــــــــــــــــال 
شـــــــــــــــــــــــــكل 
هندســــــــــــــي 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
 المستوى

صــــــــورة شـــــــــكل  إيجــــــــاد ـ
ــــال فــــى  هندســــي باإلنتق

 مستوى اإلحداثيات

مســـــــــــــــــــــــــاحة 
 الدائرة

القطــــــــــــــــاع 
 يالدائر 

 إلىطح الدائرة تقسيم س ـ
قطاعــــــــــــــــــات دائريــــــــــــــــــة 

ـــال فـــى مســـتوى  الصفحة باإلنتق
 الصفحة

مســـــــــــــــــــــتوى 
 اإلحداثيات

 ـ ـ

انتقال نقطة 
 فى مستوى 

صـــــــورة نقطـــــــة  إيجـــــــاد ـ
ـــال فـــي مســـتوى  باالنتق

 اإلحداثيات
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 يةو امتس
مساحة 
سطح 
 الدائرة

مساحة سطح الـدائرة = 
 2ط نق

حســـاب مســــاحة ســــطح 
 الدائرة بطريقة عملية

حســـاب مســــاحة ســــطح 
الدائرة بمعلومية نصـف 

 قطرها
النســـــــــــــــــــبة 
التقريبيـــــــــــة 

 ط

 ط = 
اســـــــــــــــــــتنتاج النســـــــــــــــــــبة 
 التقريبية بطريقة عملية

المســـــــــــــــــــاحة 
لجانبيــــــــــــــــــــــة ا

ـــة لكـــل  والكلي
مــن المكعــب 
ــــــــــ متــــــــــوازى  ـ
 المستطيالت

المســـــــــاحة 
 الجانبية

المســـــــــــــــاحة الجانبيـــــــــــــــة 
للمكعــــــــــــــب = محــــــــــــــيط 

 االرتفاع× القاعدة 

حســــــــــــــــاب المســــــــــــــــاحة 
الجانبيـــــــــــــــة للمكعــــــــــــــــب 
بمعلوميـــــــــــــــــة محـــــــــــــــــيط 

 القاعدة واالرتفاع
المســـــــــــــــــــاحة الكليـــــــــــــــــــة 
للمكعـــــــــــب = مســـــــــــاحة 

 6× الوجه الواحد 

حســاب المســاحة الكليــة 
بمعلوميـــــــــــــة للمكعـــــــــــــب 

 مساحة الوجه الواحد
المســـــــــاحة 

 الكلية
المســـــــــــــــاحة الجانبيـــــــــــــــة 
لمتــــــوازي المســــــتطيالت 
× = محـــــــــيط القاعـــــــــدة 

 االرتفاع

حســــــــــــــــاب المســــــــــــــــاحة 
الجانبيــــــــــــــــة لمتــــــــــــــــوازي 
المســـتطيالت بمعلوميـــة 
محـــــــــــــــــــــيط القاعـــــــــــــــــــــدة 

 واالرتفاع
 

 جوانب التعلم الموضوع الوحدة
 المهارات التعميمات المفاهيم
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الهندسة 
 لقياسوا

المساحة الكلية لمتوازي  ـ 
المستطيالت = مساحته 

الجانبية + مجموع 
 مساحتي القاعدتين

حساب المساحة الكلية 
لمتوازي المستطيالت 
بمعلومية مساحته 
الجانبية ومجموع 
 مساحتي قاعدتيه

حل مسائل حياتية  
مرتبطة بالمساحة 

الجانبية والكلية لكل من 
المكعب ومتوازي 

 تالمستطيال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2ملحق )

 للمسائل اللفظية اإلبداعيالصورة النهائية لقائمة مهارات الحل 
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 لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

 

 إعداد

 د. محمد حسن عبدالشافى                    حفني إسماعيل محمد   أ.د    

  الرياضيات رق التدريسمدرس المناهج وط       أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات      

 جامعة جنوب الوادي -نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب السابق       كلية التربية بقنا 

 جامعة جنوب الوادي -كلية التربية بقنا  

 

 عبدالرحمن يوسف أحمد محمد

 قسم المناهج وطرق تدريس  –باحث ماجستير 

 جامعة جنوب الوادي  -كلية التربية بقنا 

 

 

 

 

 

 للمسائل اللفظية في صورتها النهائية اإلبداعيالحل  قائمة مهارات

 للمسائل اللفظية اإلبداعيمهارات الحل 
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 ال : الطالقة في حل المسألة اللفظية أو 

 :أ (  فهم المسألة
 .ة قراءة تحليلية من جوانب متعددةيقرأ المسألة اللفظي -1
 .اللفظية المعطاةى مكافئة للصورة خر أيصوغ صور لفظية  -2
 .         لفظية الموجودة بالمسألة اللفظيةيعدد المصطلحات ال -3
 .من طريقة أكثريفهم مدلوالت المتغيرات المسألة اللفظية ب -4
 .دلول لكل مصطلح بالمسألة اللفظيةمن م أكثريشتق  -5
        .من صورة أكثريحدد الرموز الرياضية للمتغيرات بالمسألة اللفظية ب -6
 .ددة من المسألة اللفظية المطروحةيشتق معطيات متع -7
 .الوصول للحل أجزاء متعددة تسهل إلىيحدد المطلوب ويقسمه  -8

 :ب ( التخطيط لحل المسألة
 .صور رمزية متعددة إلىيترجم المسألة اللفظية  -1
 دة.صور رياضية متعد إلىيترجم المسألة اللفظية من صورتها اللفظية  -2
 .خرى مشابهة للمسألة اللفظيةأيحدد مسائل لفظية  -3
اســـتنتاجات متعـــددة بـــالربط بـــين المســـألة اللفظيـــة المطروحـــة ومســـائل لفظيـــة  إلـــىيتوصـــل  -4
 .      خرى متعددة مشابهة لهاأ
 .صريحة الموجودة بالمسألة اللفظيةيستنتج معلومات ضمنية متعددة من المعطيات ال - 5

 : حل المسألةجـ ( تنفيذ 
 .والمطلوب الستنتاج عالقات متعددةيربط المعطيات  -1
 .رتبطة بالمسألة اللفظية المطروحةيستدعي التعميمات الرياضية الم -2
  .الصلة بالمسألة اللفظية المطروحةيستخدم تعميمات رياضية متعددة ذات  -3
 .حل المسألة اللفظية بصيغ متعددة يكتب خطوات -4

 .المسألة اللفظية بطرق متعددةيحل  -5
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  :د( تقويم حل المسألة
 .ريقةمن ط أكثريتحقق من تسلسل خطوات الحل ب -1
 .طوة من خطوات حل المسألة اللفظيةلكل خ أكثر أويقدم تبريرا   -2
 .بطرق متعددة إليهايختبر صحة الحلول التي تم التوصل  -3

 :: المرونة في حل المسائل اللفظيةثانيا 
 :أ ( فهم المسألة

 .المسألة اللفظية من زوايا مختلفةيقرأ  -1
 .من المسألة اللفظية بطرق متنوعة يحدد المعطيات والمطلوب -2
 .نوعة لكل مصطلح بالمسألة اللفظيةيشتق مدلوالت مت -3
 .متنوعة لمتغيرات المسألة اللفظيةيحدد رموز رياضية  -4
 .صورة أفضل إلىللفظية يعيد تنظيم معطيات المسألة ا -5
 يستبدل المطلوب من المسألة اللفظية بمطلوب اخر مكافئ له رياضيا .  -6

  :ب ( التخطيط لحل المسألة
 .    صور رمزية متنوعة إلىيترجم المسألة اللفظية  -1
صـــور رياضـــية متنوعـــة ) شـــكل هندســـي ،رســـم توضـــيحي ،  إلـــىيتـــرجم المســـألة اللفظيـــة  -2

 ،.......(. ولجدامعادالت ، 
 .ب الستنتاج عالقات رياضية متنوعةيربط بين المعطيات والمطلو  -3
 .اللفظية ينوع في اختيار العمليات الحسابية المناسبة لحل المسألة -4

 :جـ ( تنفيذ حل المسألة
 .والمطلوب الستنتاج عالقات متنوعةيربط بين المعطيات  -1
 .لربط بين المعطيات والمطلوبعة بايستنتج عالقات رياضية متنو  -2
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 .ضية متنوعة لحل المسألة اللفظيةيستدعي تعميمات ريا -3
 يعيد صياغة حل المسألة اللفظية بصورة أفضل. -4
 .يحل المسألة اللفظية بطرق متنوعة -5

 :د ( تقويم حل المسألة
فظيــة بطــرق العمليــات الحســابية المســتخدمة فــي حــل المســألة الل إجــراءيتحقــق مــن صــحة  -1

 . متنوع
 .يعدل من تبريراته للمفاضلة بين الحلول المقدمة للمسألة اللفظية الواحدة -2
 .المسألة اللفظية يعدل من أدلته للتحقق من صحة حل -3

   :/ األصالة في حل المسائل اللفظيةثالثا  

 :أ ( فهم المسألة
 .ظية قراءة تحليلية بأسلوبه الخاصيقرأ المسألة اللف-1
 .ب المسألة اللفظية في صورة جديدةيصوغ مطلو  -2
 .ديدة لكل مصطلح بالمسألة اللفظيةيشتق مدلوالت ج -3
 .متغيرات المسألة اللفظيةيشتق رموز جديدة ل -4

 :ب ( التخطيط لحل المسألة
 .ديدة مناسبة لحل المسألة اللفظيةيختار عمليات حسابية ج -1
 لفظية في صورة  جديدة.يترجم الصيغ الرياضية ال -2
 .ستنتاج معطيات ضمنية غير مألوفةيستخدم المعطيات الصريحة ال -3

 :جـ ( تنفيذ حل المسألة
  .علمها جديدة لحل المسألة اللفظيةيستخدم تعميمات رياضية بناء  على تعميمات سبق ت -1
 .ظم حل المسألة اللفظية بشكل جديدين -2
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 .ريقة غير مألوفةمسألة اللفظية بطيحل ال -3
 :د ( تقويم حل المسألة

 .طوة من خطوات حل المسألة اللفظيةيستنبط أدلة جديدة تبين صحة كل خ  -1
 .مالئمة للمسألة اللفظية أكثريحدد أي من الحلول المقدمة  -2

 


