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     :مستخلص ال

تمقيف المعمومات  دودمسئولية معمـ الرياضيات تحقيؽ أهداؼ تربوية تتخطى حأصبحت 

مف خالؿ تخطيط المواقؼ  ، لتصؿ الى اكتساب تدريس مهارات التفكير العميا فى الرياضيات ،

التعميمية التى تجمعهـ قادريف عمى اكتساب المعارؼ ، وتنمية مهارات الرياضيات المختمفة 

مهارات تدريس التفكير الرياضى ، لذا تقدـ تمؾ الدراسة قائمة برياضى لا كمهارات تدريس التفكير

لدى الطالب المعمميف شعبة الرياضيات بكمية التربية ، حيث تشمؿ الدراسة مفهوـ مهارات 

تدريس التفكير الرياضى و بعض مهارات تدريس التفكير الرياضى منها " مهارات تدريس التعبير 

االستقراء ، مهارات تدريس االستنتاج ، مهارات تدريس البرهاف  بالرموز ، مهارات تدريس

حيث أنها تجعؿ عممية التدريس الرياضى " و أهمية تنمية مهارات تدريس التفكير الرياضى 

عممية تتسـ باالثارة والمشاركة بيف الطالب وتساعد فى رفع معنويات المعمميف وثقتهـ بأنفسهـ 

 . الب وتحدى قدراتهـ الرياضيةوتعمؿ عمى استثارة التفكير الط

 الطالب المعمـ –مهارات تدريس التفكير  الكممات المفتاحية :
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Abstract                                           

Achieving educational outcomes beyond spoon-feed knowledge teaching 

has become math teacher responsibility, these outcomes help learners to 

gain higher thinking skills in mathematics.These outcomes are achieved 

by planning activities to help learners to acquire knowledge and develops 

maths skills . This study is going to introduce a list of teaching skills of 

mathematical thinking for learners at faculty of education, maths 

department, and this study includes concept of teaching mathematical 

thinking and some skills to teach it e.g teaching maths symbols, teaching 

induction, deduction and mathematical proofing, plus the importance of 

developing skills of mathematical thinking which contribute to make 

teaching process exciting and raise participation between students and 

promote students thinking by challenging their maths abilities and raise 

teachers spirit and confidence as well. 

Keywords: Teaching Thinking Skills - Student Teacher 
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 مقدمة :

تعػػػػػػػػد تنميػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػر ومهاراتػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػئولية كػػػػػػػػػؿ مؤسسػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػع ، وعمػػػػػػػػػى رأسػػػػػػػػػها 
المؤسسػػػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػػػػة ، فمػػػػػػػػػػػف المعمػػػػػػػػػػػوـ أف تنميػػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػدى العػػػػػػػػػػػامميف فػػػػػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػػػػػة 
التعميميػػػػػػػة والمسػػػػػػػػتفيديف منهػػػػػػػا يمكػػػػػػػػف أف تػػػػػػػػتـ مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ المنػػػػػػػػاه  الدراسػػػػػػػية المختمفػػػػػػػػة أو مػػػػػػػػف 

التػػػػػػػى تسػػػػػػػاهـ و مة عػػػػػػػف المنػػػػػػاه  الدراسػػػػػػػية والبػػػػػػػرام  التربويػػػػػػة ، خػػػػػػالؿ البػػػػػػػرام  التدريبيػػػػػػة المسػػػػػػػتق
لػػػػػػػذلؾ ينػػػػػػػادى كثيػػػػػػػر مػػػػػػػػف فػػػػػػػى تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر والقػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى حػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكالت لػػػػػػػديهـ ، 

عممػػػػػى متتػػػػػػابع  دريبالتقميػػػػػػدى الػػػػػى تعمػػػػػيـ منػػػػػػتظـ وتػػػػػ التربػػػػػوييف والبػػػػػاحثيف بػػػػػػالتحوؿ مػػػػػف التعمػػػػػيـ
 التفكير العميا . مهاراتتفكير األساسية ويتدرج الى بمهارات ال، يبدأ 
 مهارات التفكير الرياضى: ر األوؿ المحو 
لمػػػػػا لهػػػػػػا مػػػػػػف طبيعػػػػػػة تبػػػػػرز الرياضػػػػػػيات مػػػػػػف المنػػػػػػاه  كوسػػػػػط لتنميػػػػػػة تفكيػػػػػػر الطالػػػػػػب         

ذلػػػػػػؾ ألنهػػػػػػا تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى ادراؾ العالقػػػػػػات لموصػػػػػػوؿ الػػػػػػى النتػػػػػػػائ   ،تسػػػػػػاعد عمػػػػػػى تنميػػػػػػة التفكيػػػػػػر
والنظريػػػػػات  ، وجػػػػػوهر التفكيػػػػػػر الرياضػػػػػى هػػػػػػو ادراؾ عالقػػػػػات جديػػػػػػدة تػػػػػؤدى الػػػػػػى تنوعػػػػػات مػػػػػػف 

 الحموؿ لممشكمة الرياضية .
وتنميػػػػػػػػة مهػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػػر لػػػػػػػػدى الطالػػػػػػػػػب المعمػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػاعد  عمػػػػػػػػػى مشػػػػػػػػاركة الطػػػػػػػػػالب       

التجػػػػػػػػػارب والخبػػػػػػػػرات المختمفػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػى تعػػػػػػػػدهـ لمتكيػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػع  الفعالػػػػػػػػة فػػػػػػػػػى المجتمػػػػػػػػع ، وتكسػػػػػػػػػبهـ
 (.44،  5102مقتضيات الحياة وتهيؤهـ لمنجاح فى المستقبؿ )رباب شعباف ، 

حيػػػػػػػث أف تنميػػػػػػػػة مهػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػر المختمفػػػػػػػػة تهػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػى تنميػػػػػػػػة القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى االكتشػػػػػػػػاؼ      
واالبتكػػػػػار وتعويػػػػػػد الطالػػػػػػب المعمػػػػػػـ عمػػػػػػى عمميػػػػػػة التجريػػػػػػد والتعمػػػػػػيـ ) محمػػػػػػد مصػػػػػػطفى العبسػػػػػػى 

 ،5105  ،52  .) 
ويعػػػػػػػد التفكيػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػى أحػػػػػػػػد مجػػػػػػػػاالت التفكيػػػػػػػر المختمفػػػػػػػػة ، وهػػػػػػػػو عمميػػػػػػػة يػػػػػػػػتـ بهػػػػػػػػا        

ى موقػػػػػػػؼ أو خبػػػػػػػرة مػػػػػػػرتبط بسػػػػػػػياؽ رياضػػػػػػػى ، فهػػػػػػػو تفكيػػػػػػػر فػػػػػػػى مجػػػػػػػاؿ البحػػػػػػػث عػػػػػػػف معنػػػػػػػى فػػػػػػػ
الرياضػػػػػػيات ، حيػػػػػػػث تتمثػػػػػػؿ عناصػػػػػػػر أو مكونػػػػػػػات الموقػػػػػػؼ أو الخبػػػػػػػرة فػػػػػػى أعػػػػػػػداد أو رمػػػػػػػوز أو 

ة و عبػػػػػػػػدا  وسػػػػػػػػع أنػػػػػػػواع التفكيػػػػػػػػر ) فريػػػػػػػػد أبػػػػػػػػو زينػػػػػػػػأية ، وهػػػػػػػػو يعػػػػػػػػد رياضػػػػػػػػأشػػػػػػػكاؿ أو مفػػػػػػػػاهيـ 
 (.522،  5112عبابنة ، 

ولقػػػػػػد تعػػػػػػددت تعريفػػػػػػات مهػػػػػػػارات التفكيػػػػػػر الرياضػػػػػػى مػػػػػػف قبػػػػػػػؿ التربػػػػػػوييف ، ومػػػػػػف تمػػػػػػػؾ 
 التعريفات ما يمى : 

  : نشػػػػػػػػػاط عقمػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػا  بالرياضػػػػػػػػػػيات يتضػػػػػػػػػمف مجموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المظػػػػػػػػػػاهر تتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػى
، االسػػػػػػػػػػػتقراء ، االسػػػػػػػػػػػتنباط ، التعبيػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػالرموز ، التفكيػػػػػػػػػػػر المنطقػػػػػػػػػػػى ، البرهػػػػػػػػػػػاف التعمػػػػػػػػػػيـ
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المظػػػػػػػػػػاهر عمػػػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػدرات الرياضػػػػػػػػػػى ويعتمػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػؿ مظهػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػذ  
 ( . 52،  5112والمهارات الرياضية ) ناعـ بف محمد بف سمطاف العمرى ، 

  ، قػػػػػدرة المػػػػػػتعمـ عمػػػػػى التفكيػػػػػػر مػػػػػف أجػػػػػػؿ فهػػػػػػـ وتحميػػػػػؿ جميػػػػػػع جوانػػػػػب المسػػػػػػألة الرياضػػػػػػية
فيسػػػػػػػػػاعد  ذلػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػديـ حمػػػػػػػػػوؿ نمطيػػػػػػػػػػة وابداعيػػػػػػػػػة لتمػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػألة ، عمػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػاس 

عقميػػػػػػػػػة وامكانػػػػػػػػػات ذهنيػػػػػػػػػػة ، وفػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػذ  الحالػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػالـز التفكيػػػػػػػػػػر مايمتمكػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدرات 
الرياضػػػػى المكتسػػػػػب الفػػػػػرد طيمػػػػػة حياتػػػػػ  ، ويكػػػػوف بمثابػػػػػة خبػػػػػرة حياتيػػػػػة ودراسػػػػػية تترسػػػػػب 
فػػػػػػػػػى أعمػػػػػػػػػاؽ أعماقػػػػػػػػػػ  ، بحيػػػػػػػػػث يسػػػػػػػػػػتطيع اسػػػػػػػػػتدعاءها وقتمػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػاء) مجػػػػػػػػػدى عزيػػػػػػػػػػز ، 

5112  ،02 . ) 
  واالعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػى القواعػػػػػػػد التفكيػػػػػػر الػػػػػػػذى يشػػػػػػمؿ اسػػػػػػػتخداـ المعػػػػػػادالت السػػػػػػػابقة االعػػػػػػداد ،

والرمػػػػػوز والنظريػػػػػات والبػػػػػراهيف ، والتػػػػػى تمثػػػػػؿ اطػػػػػارا فكريػػػػػا يحكػػػػػـ العالقػػػػػات بػػػػػيف األشػػػػػياء 
 (. 012،  5101) عيسى العوفى و عبدالرحمف عموى ، 

  نشػػػػػػاط عقمػػػػػػػى مػػػػػػػرف ومػػػػػػػنظـ يهػػػػػػػدؼ الػػػػػػى حػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكالت الرياضػػػػػػػية باسػػػػػػػتخداـ التفكيػػػػػػػر
قػػػػػػػػػػػػات الرياضػػػػػػػػػػػية ) ماجػػػػػػػػػػػػد حمػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػديب ، االسػػػػػػػػػػػتداللى والتعبيػػػػػػػػػػػػر الرمػػػػػػػػػػػػزى وادراؾ العال

5100  ،22 . ) 
  نشػػػػػػػػاط عقمػػػػػػػػى مػػػػػػػػػرف ومػػػػػػػػنظـ يتمثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػى قػػػػػػػػدرة الطالػػػػػػػػب المعمػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ طػػػػػػػػػرؽ

التصػػػػػػػػور  ،واسػػػػػػػػاليب التفكيػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػى الخاصػػػػػػػػة بكػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف  : االسػػػػػػػػتقراء ، االسػػػػػػػػتنباط 
البصػػػػػػػػرى ، ادراؾ العالقػػػػػػػػات ، التعبيػػػػػػػػػر بػػػػػػػػالرموز ليؤديػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػهولة وسػػػػػػػػرعة ودقػػػػػػػػة وذلػػػػػػػػػؾ 

 (.50،  5105نما يواج  موقؼ أو مشكمة رياضية )رباب ط  ، حي
  أحػػػػػػد أنمػػػػػػػاط التفكيػػػػػػر الػػػػػػػذي يمجػػػػػػأ إليهػػػػػػػا الػػػػػػػدماغ لحػػػػػػؿ المشػػػػػػػكالت الرياضػػػػػػية حػػػػػػػال ذهنيػػػػػػػا

ويتحػػػػػػػػػػػػػدد بالمهػػػػػػػػػػػػػاارت التاليػػػػػػػػػػػػػة: السػػػػػػػػػػػػػػتقراء، االسػػػػػػػػػػػػػتنتاج، التخمػػػػػػػػػػػػػيف، النمذجػػػػػػػػػػػػػة، التعبيػػػػػػػػػػػػػػر 
 (.2،  5105بالرموز، التفكير المنطقي ) هب  عبدالحميد جمع  ، 

  عمميػػػػػػػػة عقميػػػػػػػػة داخميػػػػػػػػة تحػػػػػػػػدث أثنػػػػػػػػاء حػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػكالت ، وال يمكػػػػػػػػف مالحظتػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػالطرؽ
المباشػػػػػرة ، وانمػػػػػػا يمكػػػػػف االسػػػػػػتدالؿ عميػػػػػ  مػػػػػػف السػػػػػػموؾ النػػػػػات  مػػػػػػف الفػػػػػرد عنػػػػػػد مواجهتػػػػػػ  
لممشػػػػػكمة التػػػػػػى تتطمػػػػػب التفكيػػػػػػر ، وهػػػػػذا السػػػػػػموؾ يكػػػػػوف نتيجػػػػػػة نشػػػػػاطات عقميػػػػػػة يمارسػػػػػػها 

،  5102خػػػػػػر ) سػػػػػعيد محمػػػػػػد عزمػػػػػػى ، الفػػػػػرد ، وهػػػػػػذ  النشػػػػػاطات تختمػػػػػػؼ مػػػػػػف موقػػػػػؼ ال
42 .) 

  نشػػػاط عقمػػػػى يهػػػػدؼ الثػػػػارة ذهػػػػف الطالػػػػب المعمػػػـ عنػػػػدما يواجػػػػ  مشػػػػكمة مػػػػا أو يريػػػػد القيػػػػاـ
 (. 04،  5104بعمؿ ما ) عبد المجيد عبدالتواب ، 
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  نشػػػػػػػػاط عقمػػػػػػػػػى ، الهػػػػػػػػدؼ منػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتخداـ كػػػػػػػػػؿ أو بعػػػػػػػػض صػػػػػػػػػور التفكيػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػد مواجهػػػػػػػػػة
ريف الرياضػػػػػػػػػػػػػػية المختمفػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػنه  المشػػػػػػػػػػػػػكالت الرياضػػػػػػػػػػػػػػية والتعامػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػع التمػػػػػػػػػػػػػا

الرياضػػػػػػيات وتحػػػػػػدد  عػػػػػػدة مهػػػػػػارات تتعمػػػػػػؽ )باالسػػػػػػتقراء ، واالسػػػػػػتنتاج ، وحػػػػػػؿ المشػػػػػػكالت 
 (. 42،  5102، والتفكير المنطقى ( )عبدالعزيز محمد عايد ، 

  نشػػػػػاط عقمػػػػػػى مػػػػػػنظـ يتسػػػػػـ بالمرونػػػػػػة ويهػػػػػػدؼ الػػػػػػي حػػػػػؿ المشػػػػػػكالت الرياضػػػػػػية باسػػػػػػتخداـ
 ( . 22،  5102سعد محمد جمعة البمولى ، مهارات التفكير الرياضى ) م

  نشػػػػػػػػػػاط عقمػػػػػػػػػػى يقػػػػػػػػػػوـ عمػػػػػػػػػػى مجموعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف المهػػػػػػػػػػارات الرياضػػػػػػػػػػية ويتطمػػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػػػتنتاج
والتفكيػػػػػػػػػػر العميػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػى األفكػػػػػػػػػػار الرياضػػػػػػػػػػية ، ويػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػف خاللػػػػػػػػػػ  التوصػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػػؿ 

 ( . 42،  5102المشكالت ) محمد حسف عبدالشافى ، 
بصػػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػػػة ومػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػػػػػتعراض مفػػػػػػػػػػػاهيـ التفكيػػػػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػػػػى ممػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػبؽ 

  االتفكيػػػػػر الرياضػػػػػػى بأنهػػػػػػمهػػػػػػارات التفكيػػػػػػر الرياضػػػػػى بصػػػػػػفة خاصػػػػػة ، أمكػػػػػػف تعريػػػػػؼ مهػػػػػارات و 
التعبيػػػػػػػػػػر  مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدرات  التفكيػػػػػػػػػر العميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػى الرياضػػػػػػػػػيات تشػػػػػػػػػمؿ المهػػػػػػػػػارات التاليػػػػػػػػػة 

 . بالرموز و االستقراء و االستنتاج و البرهاف الرياضى
  التفكير الرياضىتذريس ارات لمحىر الثانى:مها

( ، و محمػػػػػػػػػػػػػػد  212-214،  5112يتفػػػػػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػػػػػدى عزيػػػػػػػػػػػػػػز ابػػػػػػػػػػػػػراهيـ )         
( و  24-22،  5112( ، و زكريػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػابر حنػػػػػػػػػػػػػػػػػاوى )  522،  5112محمػػػػػػػػػػػػػػػػود حمػػػػػػػػػػػػػػػػادة )

،  5105( ، و محمػػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػػطفى العػػػػػػػػػػػبس )  022 -011،   5112فػػػػػػػػػػوزى عبػػػػػػػػػػدا  خالػػػػػػػػػػػد ) 
 Janine (2012,377) , Lio،  (5102ومحمػػد حسػػف عبدالشػػافى )( ،  022-502

القػػػػػػػػدرات والمهػػػػػػػػارات  عمػػػػػػػػى أف التفكيػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػى يتضػػػػػػػػمف مجموعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  (2014,70-73)
 :الرياضية هى

 Inductionاالستقراء :  - أ

عامػػػػػػػػة ) نظريػػػػػػػة أو نتيجػػػػػػػػة او  هػػػػػػػو عمميػػػػػػػة يػػػػػػػػتـ عػػػػػػػف طريقهػػػػػػػػا الوصػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػى قاعػػػػػػػدة
مػػػػػف الحػػػػاالت الفرديػػػػة ، او الوصػػػػوؿ الػػػػػى نتيجػػػػة مػػػػا مػػػػػف  ( مػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػػة عػػػػدد كػػػػاؼقػػػػانوف

بعػػػػػػػػػػض المشػػػػػػػػػػػاهدات أو المالحظػػػػػػػػػػػات او االمثمػػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػػة ، أو هػػػػػػػػػػػو التوصػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػى األحكػػػػػػػػػػػاـ 
يػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ المشػػػػػػػػػػاهدات العامػػػػػػػػػة أو التعميمػػػػػػػػػػات والمبػػػػػػػػػادئ والقػػػػػػػػػػوانيف مػػػػػػػػػف الحقػػػػػػػػػػائؽ الجزئ

والتجريػػػػػػػد ، ويتضػػػػػػػمف  ، ويتضػػػػػػػمف االسػػػػػػتقراء عمميتػػػػػػػيف متػػػػػػرابطتيف همػػػػػػػا : التعمػػػػػػيـوالمالحظػػػػػػات
 االستقراء المهارات الفرعية التالية :

 استنتاج القاعدة العامة مف حاالت خاصة . -
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 استخال  النتائ  مف المعمومات المعطاة .  -
 معرفة االستنتاجات الصحيحة . -
 اكتشاؼ العالقة بيف القواعد العامة والحاالت الخاصة . -
 المعطاة .اكتشاؼ العالقات بيف المعمومات  -
 Deductionاالستنباط ) القياس أو االستنتاج ( :  -ب

هػػػػو تطبيػػػػػؽ قاعػػػػػدة عامػػػػػة أو مبػػػػػدأ عػػػػػاـ عمػػػػى حالػػػػػة فرديػػػػػة مػػػػػف الحػػػػػاالت ، أو عمميػػػػػة 
عقميػػػػػػة يػػػػػػػتـ مػػػػػػػف خاللهػػػػػػػا اسػػػػػػػتنتاج الجػػػػػػػزء مػػػػػػػف الكػػػػػػػؿ ، أو اسػػػػػػػتخال  الحقػػػػػػػائؽ والمفػػػػػػػاهيـ مػػػػػػػف 

و عمميػػػػػػػػة عقميػػػػػػػػػة المنطػػػػػػػػؽ ، أالتعميمػػػػػػػػات ، أو معالجػػػػػػػػة األفكػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػتخداـ قواعػػػػػػػػػد 
نتقػػػػؿ فيهػػػػا مػػػػف تعمػػػػيـ رياضػػػػى أو نظريػػػػة ثبػػػػت صػػػػػدقها الػػػػى حالػػػػة خاصػػػػة تقػػػػع فػػػػى اطػػػػار هػػػػػذا ي

 التعميـ أو تنطبؽ عميها هذ  النظرية ، ويتضمف االستنباط المهارات الفرعية التالية : 
 تطبيؽ القاعدة العامة عمى حاالت خاصة . -
 صحيحة عمى متغيرات وأفكار جديدة .تطبيؽ العالقات واستخدامها بطريقة  -
 تطبيؽ المبادئ والتعميمات والنظريات فى مواقؼ جديدة .  -
 تحديد العالقة بيف القواعد العامة والحاالت الخاصة . -
 التمييز بيف المعمومات الصحيحة والمعمومات الخاطئة . -
 تفسير القواعد العامة . -
 Symbolismالتعبير بالرمىز :  -ج

او المعطيػػػػػػػات لمفظيػػػػػػػة   اسػػػػػػػتخداـ الرمػػػػػػوز لمتعبيػػػػػػػر عػػػػػػػف األفكػػػػػػار الرياضػػػػػػػية يقصػػػػػػد بػػػػػػػ
حػػػػػػػدى مهػػػػػػػارات الترجمػػػػػػػة الرياضػػػػػػػية التػػػػػػػى تهػػػػػػػتـ بتحويػػػػػػػؿ المغػػػػػػػة الرياضػػػػػػػبة مػػػػػػػػف ا. ويمثػػػػػػػؿ هػػػػػػػذا 

صػػػػػػػورة ألخػػػػػػػػرى ، واالهتمػػػػػػػاـ ينصػػػػػػػػب عمػػػػػػػى تحويػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػورة المفظيػػػػػػػػة الػػػػػػػى الصػػػػػػػػورة الرمزيػػػػػػػػة ، 
مػػػػػػع األعػػػػػػداد تحقػػػػػػؽ الخاصػػػػػػية االبداليػػػػػػة ف عمميػػػػػػة جأمثػػػػػػاؿ عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ : يمكػػػػػػف التعبيػػػػػػر عػػػػػػف و 

 مف خالؿ الرموز التالية : أ + ب = ب + أ
 ويتضمف التعبير بالرموز المهارات الفرعية التالية :

 القدرة عمى كتابة العالقة التى تمثؿ شكال بيانيا . -
 القدرة عمى الترجمة مف الصور المفظية الى صور و أشكاؿ بيانية .  -
 الصور المفظية الى معادالت وعالقات رياضية . القدرة عمى ترجمة -
 القدرة عمى ترجمة األشكاؿ والرسوـ الى صيغ ومعادالت . -
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 القدرة عمى ترجمة الصور المفظية الى جداوؿ رياضية . -
 
 Proot  Mathematical:  البرهان الرياضى  -و

والمنطػػػػػػؽ مة مػػػػػػف العبػػػػػارات لبيػػػػػاف صػػػػػػحة نتيجػػػػػة مػػػػػا عػػػػػػف طريػػػػػؽ االسػػػػػتدالؿ سػػػػػهػػػػػو سم
وتقػػػػديـ الػػػػػدليؿ اسػػػػتنادا الػػػػػى نظريػػػػة او مسػػػػػممة سػػػػػابقة ، أو هػػػػو عبػػػػػارة معالجػػػػة لفظيػػػػػة أو رمزيػػػػػة 
تتمثػػػػؿ فػػػػػى تتػػػػػابع مػػػػػف العبػػػػػارات ن بحيػػػػػث تسػػػػػتنبط كػػػػؿ عبػػػػػارة منهػػػػػا مػػػػػف سػػػػػابقتها . اسػػػػػتنادا الػػػػػى 
شػػػػػػواهد معتػػػػػػػرؼ بصػػػػػػحتها واسػػػػػػػتنباطا بأسػػػػػػاليب يقرهػػػػػػػا المنطػػػػػػؽ ، ويتضػػػػػػػمف البرهػػػػػػاف الرياضػػػػػػػى 

 (:5100لفرعية التالية ) أسامة محمود محمد ، المهارات ا
 مهارات التخطيط للبرهان :

 تحديد المعطيات فى المسألة . -
 تحديد المطموب فى المسألة . -
 (.ى ترجمة المسألة الى ) شكؿ هندسى ، شكؿ تخطيطى ، رسـ توضيح -

 مهارات بناء وصياغة البرهان والتعبير عنه :

 المعطيات .اشتقاؽ النتائ  مف  -
 اشتقاؽ خطوة رياضية جديدة . -
 الربط بيف نتيجتيف سابقتيف لموصوؿ الى نتيجة جديدة . -
 التوصؿ الى المطموب مف خالؿ متابعة النتائ  فى صورة مكتوبة . -

 مهارات تقىيم البرهان :

لمتأكػػػػد مػػػػػف صػػػػػحة أو خطػػػػأ برهػػػػػاف رياضػػػػػى مػػػػػع  مراجعػػػػة كػػػػػؿ خطػػػػػوة مػػػػف خطػػػػػوات البرهػػػػػافن -
 سباب التى استند عميها.بياف األ

 خر أو أكثر .آالوصوؿ الى برهاف رياضى محاولة  -
 مهارات تدريس التفكير الرياضىأهمية تنمية  -
 National Council of Teachers of Mathematics) دتؤكػػػػ    

(NCTM,2000  ضػػػػػػػػػػروة أف تركػػػػػػػػػػز منػػػػػػػػػػػاه  الرياضػػػػػػػػػػيات وأسػػػػػػػػػػاليب تعميمهػػػػػػػػػػػا وتعممهػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى
تنميػػػػػػػػة مهػػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػػى والتفكيػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػتقرائى والتفكيػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػتنتاجى ، مػػػػػػػػػع تقػػػػػػػػػديـ 
مػػػػػػادة الرياضػػػػػػيات بصػػػػػػفتها أداة لمتفكيػػػػػػر بمػػػػػػا يسػػػػػػاعد الطػػػػػػالب المعممػػػػػػيف عمػػػػػػى جعمهػػػػػػـ مفكػػػػػػريف 

 ال متمقيف لممعارؼ فقط.
الرياضػػػػػػػي  طرقػػػػػػػًا قويػػػػػػة لتطػػػػػػػوير األفكػػػػػػػار عػػػػػػػف ظػػػػػػػواهر عديػػػػػػػدة حيػػػػػػث يػػػػػػػوفر التفكيػػػػػػػر 

والتعبيػػػػػػػػر عنهػػػػػػػػا، وفهػػػػػػػػـ الرياضػػػػػػػػػيات وقػػػػػػػػد أشػػػػػػػػار المجمػػػػػػػػس القػػػػػػػػػومي لمعممػػػػػػػػي الرياضػػػػػػػػيات إلػػػػػػػػػى 
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أهميػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ تحديػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػايير لػػػػػػػػػػ  وهػػػػػػػػػػػي : إدراؾ أهميػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػر 
قيػػػػػػيـ حجػػػػػػ  وبػػػػػػػراهيف الرياضػػػػػػي والبرهػػػػػػاف، بنػػػػػػاء تخمينػػػػػػػات رياضػػػػػػية والتحقػػػػػػؽ منهػػػػػػا، تطػػػػػػػوير وت

 ( .NCTM,2000رياضية، استخداـ أنماط مختمفة مف التفكير وأساليب البرهاف  )
و التفكيػػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػػػى ال يسػػػػػػػػػتخدـ فقػػػػػػػػػػط فػػػػػػػػػػى الرياضػػػػػػػػػيات ، وانمػػػػػػػػػػا ينتقػػػػػػػػػؿ أثػػػػػػػػػػر  فػػػػػػػػػػى 
دراسػػػػة المػػػػػواد األخػػػػػرى ، كمػػػػػا تظهػػػػػر فاعميتػػػػػ  فػػػػػى حػػػػػؿ المشػػػػػكالت الدراسػػػػػية والعمميػػػػػة والحياتيػػػػػة 

 (. 02،  5112عزيز ابراهيـ ، عمى حد سواء ) مجدى 
ـ و يسػػػػػػػػػػػػػاعد تعمػػػػػػػػػػػػػػـ مهػػػػػػػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػػف المفػػػػػػػػػػػػػػاهي

التػػػػػػى اكتسػػػػػبها الطالػػػػػب المعمػػػػػـ الشػػػػػػتقاؽ نتػػػػػائ  جديػػػػػدة عمػػػػػػى  اتيمهػػػػػارات الرياضػػػػػوالتعميمػػػػػات و 
اسػػػػػس وقواعػػػػػػد منطقيػػػػػػة ، تمكنػػػػػػ  مػػػػػػف ابتكػػػػػػار حمػػػػػػوؿ جديػػػػػػدة لممشػػػػػػكالت الرياضػػػػػػياتية والحياتيػػػػػػة 

 (.  015،  5100التى تواجه  ) يحي صالح ماضى ، 
و تعػػػػػػػد تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػر الرياضػػػػػػػى مػػػػػػػػف أهػػػػػػػـ األهػػػػػػػداؼ التػػػػػػػى يسػػػػػػػعى تػػػػػػػػدريس 

حقيقهػػػػػػا نظػػػػػػػرا ألهميتػػػػػػػ  ودور  الفعػػػػػػاؿ فػػػػػػػى مسػػػػػػػاعدة الطالػػػػػػب عمػػػػػػػى مواجهػػػػػػػة الرياضػػػػػػيات نحػػػػػػػو ت
 (. 24،  5104المشكالت بفعالية ) مها بنت محمد السرحانى ، 

( أهميػػػػػػػػة تنميػػػػػػػػػة مهػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػػى 5112رى جػػػػػػػػػودت أحمػػػػػػػػد سػػػػػػػػػعادة ) يػػػػػػػػو 
 بالنسبة لممعمميف تتمثؿ فى :

 ذلؾ فى العممية التعميمية مساعدتهـ فى االلماـ بمختمؼ انماط التعمـ ومراعاة 
 زيادة الدافعية والنشاط والحيوية لدى المعمميف 
 جعؿ عممية التدريس عممية تتسـ باالثارة والمشاركة والتعاوف بينهـ وبيف التالميذ 
  التخفيؼ مف التركيز عمى عممية االلقاء لممادة الدراسية 
   رفع معنويات المعمميف وثقتهـ بانفسهـ 

( عمػػػػػػػػػػػػػػػػى أهميػػػػػػػػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 522،  5112عيؿ محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد ) و يؤكػػػػػػػػػػػػػػػػد حفنػػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػػما
 :  تاليةلمعمـ فى مجموعة مف النقاط الالرياضى وتنمية مهارات  لدى الطالب ا

التفكيػػػػػػر سػػػػػػموؾ هػػػػػػػادؼ وال يحػػػػػػدث فػػػػػػى فػػػػػػػراغ أو بػػػػػػال هػػػػػػدؼ ، عنػػػػػػػد اكسػػػػػػاب الطالػػػػػػب المعمػػػػػػػـ  -
مفكػػػػػػػػػػػريف هػػػػػػػػػػذا السػػػػػػػػػػػموؾ ، يصػػػػػػػػػػػبحوف واثقػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػدراتهـ ، ولػػػػػػػػػػػديهـ الدافعيػػػػػػػػػػػة ألف يكونػػػػػػػػػػػوا 

 ومبدعيف بأرادتهـ .
التفكيػػػػػػر سػػػػػػػموؾ تطػػػػػػػورى ، يػػػػػػػزداد تطػػػػػػػورا وحػػػػػػػذقا مػػػػػػػع نمػػػػػػػو الفػػػػػػػرد وتػػػػػػػراكـ خبراتػػػػػػػ  ، واذا فػػػػػػػاف  -

مشػػػػػاركة الطالػػػػػب المعمػػػػػػـ فػػػػػى اكتسػػػػػػاب المعمومػػػػػات والػػػػػربط بينهػػػػػػا ، ولػػػػػيس حفظهػػػػػػا فقػػػػػط ، يتػػػػػػي  
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ة فػػػػػػػى لهػػػػػػـ التحػػػػػػػرر مػػػػػػػف الجمػػػػػػػود فػػػػػػى التفكيػػػػػػػر ، ومػػػػػػػف أسػػػػػػػر االتجػػػػػػا  الواحػػػػػػػد ، والنظػػػػػػػرة الواحػػػػػػػد
 التعامؿ مع القضية أو المشكمة .

التفكيػػػػػػػػر الفعػػػػػػػػػاؿ ، هػػػػػػػػػو التفكيػػػػػػػػر الػػػػػػػػػذى يسػػػػػػػػػتند الػػػػػػػػػى أفضػػػػػػػػؿ المعمومػػػػػػػػػات الممكػػػػػػػػػف توافرهػػػػػػػػػا ،  -
ويسترشػػػػػػػػػد باألسػػػػػػػػػاليب و االسػػػػػػػػػػتراتيجيات الصػػػػػػػػػحيحة . ومػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ بػػػػػػػػػرام  تنميػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػػر ، 

رائهػػػػػػػػـ ، آمنفػػػػػػػت  العقػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى أفكػػػػػػػار االخػػػػػػػريف و يصػػػػػػػب  الطالػػػػػػػب المعمػػػػػػػـ محبػػػػػػػا لالسػػػػػػػتطالع ، و 
 ومقدرا لالنجازات االبداعية فى كؿ صورها .

يتشػػػػػكؿ التفكيػػػػػػر مػػػػػػف تػػػػػػداخؿ عناصػػػػػػر المحػػػػػػيط التػػػػػػى تضػػػػػػـ الزمػػػػػػاف والموقػػػػػػؼ ، أو المناسػػػػػػبة  -
والموضػػػػػػوع الػػػػػػذى يجػػػػػػػرى حولػػػػػػ  التفكيػػػػػػر ، لػػػػػػػذا ، فػػػػػػاف بػػػػػػرام  تنميػػػػػػػة التفكيػػػػػػر ، تجعػػػػػػؿ الطػػػػػػػالب 

 ومهارات التغمب عميها . أكثر وعيا بطبيعة العوامؿ والظروؼ المرتبطة بالتفكير ،
يحػػػػػػدث التفكيػػػػػػػر بأشػػػػػػػكاؿ و أنمػػػػػػاط مختمفػػػػػػػة ) لفظيػػػػػػػة ، رمزيػػػػػػة ، كميػػػػػػػة ، مكانيػػػػػػػة ، شػػػػػػػكمية (  -

لكػػػػػػؿ شػػػػػػكؿ أو نمػػػػػػط منهػػػػػػا خصوصػػػػػػيت  ، ويمارسػػػػػػػها الطالػػػػػػب المعمػػػػػػـ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ بػػػػػػرام  تنميػػػػػػػة 
 التفكير .

ـ ، وأكثػػػػػر بػػػػػرام  تنميػػػػػة التفكيػػػػػر ، تجعػػػػػؿ الطالػػػػػب المعمػػػػػـ أكثػػػػػر وعيػػػػػا بالمشػػػػػكالت مػػػػػف حػػػػػوله -
 قدرة عمى مواجهتها بالحموؿ االبداعية المفيدة والمناسبة .

( اف هنػػػػػػػػػػػػػاؾ مجموعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف  51-02،  5112ويػػػػػػػػػػػػرى مجػػػػػػػػػػػػدى ابػػػػػػػػػػػػػراهيـ عزيػػػػػػػػػػػػز ) 
 الخطوات ينبغى عمى معمـ الرياضيات اتباعها لتنمية مهارات التفكير الرياضى هى :

فػػػػػػى التػػػػػػػى تظهػػػػػػػر واضػػػػػػػحة المعمػػػػػػـ كنمػػػػػػػوذج : عنػػػػػػػدما يمتمػػػػػػؾ المعمػػػػػػػـ مقومػػػػػػػات السػػػػػػػموؾ المعر  -
نػػػػػػػػ  يكػػػػػػػوف نموذجػػػػػػػا معرفيػػػػػػػػا اس ، فة فػػػػػػػى ممارسػػػػػػػات الحيػػػػػػػػاة اليوميػػػػػػػة ، وفػػػػػػػى أدوات التػػػػػػػدرييػػػػػػػجم

 .فيحاوؿ المتعمموف االهتداء ب  داخؿ الفصؿ وخارج 
 ربط األلفاظ والتعبيرات المتداولة فى الموقؼ التدريسى بمهارات التفكير وعمميات  -
 ا بعمميات التفكيرالتى يقوـ بها المتعمـاهتماـ أساليب التقويـ التى يطبقه-

يتضػػػػ  ممػػػػػا سػػػػبؽ وجػػػػػود مجموعػػػػة مػػػػػف العوامػػػػؿ التػػػػػى ينبغػػػػى عمػػػػػى معمػػػػـ الرياضػػػػػيات 
 اتباعها لتنمية مهارات التفكير الرياضى هى :

 توجي  الطالب الى قراءة المشكمة الرياضية قراءة جيدة فاهمة . -
 الرياضية .شرح المعمومات غير المألوفة الموجودة بالمشكمة  -
 مساعدة الطالب عمى تفسير القواعد العامة والنظريات وتحويمها الى صورة رمزية -
عػػػػػدة ر التػػػػػى تػػػػـ اسػػػػػتنتاج القاتطبيػػػػؽ القاعػػػػػدة التػػػػى تػػػػػـ التوصػػػػػؿ اليهػػػػا عمػػػػػى امثمػػػػػة جديػػػػدة غيػػػػػ -

 منها. 
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مسػػػػػػػػػاعدة الطػػػػػػػػػالب فػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػتدعاء الحقػػػػػػػػػػائؽ والقػػػػػػػػػوانيف والنظريػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػبؽ أف تعممهػػػػػػػػػػا  -
 بالرموز الرياضية ووضعها فى صورة رسـ تخطيطى . وصياغتها

مػػػػػػػػػن  الطػػػػػػػػػػالب الوقػػػػػػػػػػت المناسػػػػػػػػػب لتكػػػػػػػػػػويف أدلػػػػػػػػػػة وتبريػػػػػػػػػػرات لممشػػػػػػػػػكمة التػػػػػػػػػػى تشػػػػػػػػػػتمؿ عمػػػػػػػػػػى  -
 خطوات استنتاجية .
ومهػػػػػػػػارات التفكيػػػػػػػػر التفكيػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػى تعريفػػػػػػػات  ؽ ومػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ اسػػػػػػػػتعراضممػػػػػػػا سػػػػػػػػب

التوصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى أف معظػػػػػػػـ أمكػػػػػػػف الرياضػػػػػػى وأهميػػػػػػػة تنميػػػػػػػة مهػػػػػػػارات تػػػػػػػدريس التفكيػػػػػػػر الرياضػػػػػػػى 
الدراسػػػػػات لػػػػػػـ تتوصػػػػػؿ الػػػػػػى قائمػػػػػة صػػػػػػريحة لمهػػػػػػارات تػػػػػدريس التفكيػػػػػػر الرياضػػػػػى لػػػػػػدى الطػػػػػػالب 

لمهػػػػػػػػارات تػػػػػػػػػدريس التفكيػػػػػػػػر الرياضػػػػػػػػى لمطالػػػػػػػػػب لؾ أمكػػػػػػػػف التوصػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػى قائمػػػػػػػػة المعممػػػػػػػػيف وبػػػػػػػػذ
 المعمـ وهى :

 بالرمىز التعبير تذريس مهارات
 المسػػػػػػػػػػػألة أو المعطػػػػػػػػػػػاة المفظيػػػػػػػػػػػة العبػػػػػػػػػػػارات لفهػػػػػػػػػػػـ الجيػػػػػػػػػػػدة القػػػػػػػػػػػراءة عمػػػػػػػػػػػى طالبػػػػػػػػػػػ  يحػػػػػػػػػػث -0

 .الرياضية

 .ومدلوالتها المفظية العبارة متغيرات تحديد عمى طالب  يساعد -5

 .المفظية العبارة متغيرات بيف المتضمنة العالقات تحديد عمى طالب  يساعد -2

 . الرياضية والعالقات لممتغيرات الرياضية الرموز تحديد عمى طالب  يساعد -4

 . رمزية صورة الى المفظية العبارة تحويؿ عمى طالب  يساعد -2

 . ومعادالت صيغ إلى والرسوـ األشكاؿ ترجمة عمى طالب  يساعد -2

 اإلستقراء تدريس مهارات

 . المعطاة لممسألة الفردية لمحاالت الجيدة القراءة الى طالب  يوج  -2

 . الفردية الحاالت مف حالة كؿ خصائ  تحديد عمى طالب  يساعد -2

  ونتيجتها فردية حالة كؿ مقدمات بيف العالقة تحديد عمى طالب  يساعد -2

  المعطاة الفردية لمحاالت المشتركة الخاصية استنتاج عمى طالب  حث -01

 .سميـ رياضى بأسموب وصياغتها العامة القاعدة استنتاج عمى طالب  يحث -00

 الفرديػػػػػة الحػػػػاالت دراسػػػػػة عمػػػػى بنػػػػػاءً  جديػػػػدة وقػػػػوانيف قواعػػػػػد اسػػػػتنتاج عمػػػػػى طالبػػػػ  يسػػػػاعد -05
 . المعطا 

 اإلستنتاج تذريس مهارات

  المعطاة النظرية أو القانوف أو لمقاعدة الجيدة القراءة عمى طالب  يحث -02

 . المستخدـ التعميـ صحة تبيف أدلة استنتاج عمى طالب  يحث -04
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 . المستخدمة الفردية الحاالت فهـ عمى طالب  يحث -02

 .  العامة والقاعدة الفردية الحاالت بيف العالقة تحديد عمى طالب  يساعد -02

 .العامة القاعدة عميها تنطبؽ التى الفردية الحالة تحديد عمى طالب  يساعد -02

 . الفردية الحالة عمى العامة القاعدة تطبيؽ نحو طالب  يوج  -02

 . جديدة فردية حالة عمى الخاصة القاعدة تطبيؽ عمى طالب  يساعد -02

  الرياضى البرهان تذريس مهارات

 . فاهمة قراءة المطروحة الرياضية المشكمة قراءة الى طالب  -51

  الرياضية المشكمة مف المطموب و المعطيات تحديد  عمى طالب  يساعد -50

 هندسػػػػػػػػػي شػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػى الهندسػػػػػػػػية لممشػػػػػػػػكمة المفظيػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػورة ترجمػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى طالبػػػػػػػػ  يوجػػػػػػػػ  -55
  مناسب

 .   المطروحة لممشكمة مناسب هندسي عمؿ رسـ إلى طالب  يوج  -52

 . المطروحة المشكمة لبرهنة المناسب البرهاف أسموب يحدد -54

 . المطروحة لممشكمة المناسب الرياضى التعميـ استدعاء فى طالب  يساعد -52

 . المستخدـ الرياضى التعميـ مف نتائ  اشتقاؽ عمى طالب  يساعد -52

 رياضػػػػػػػػػى بأسػػػػػػػػػموب الهندسػػػػػػػػػية لممشػػػػػػػػػكمة الرياضػػػػػػػػػى البرهػػػػػػػػػاف كتابػػػػػػػػػة طالبػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف يطمػػػػػػػػػب -52
  صحي 

 . المطروحة الهندسية المشكمة لبرهنة أخرى بطرؽ اإلتياف عمى طالب  يساعد -52

 . المطروحة المشكمة لبرهنة الطالب قبؿ مف المقدمة بالطرؽ يرحب -52
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 : العربية المراجعوال أ

لتدريس فاعمية استخداـ استراتيجيات التفكير المتشعب  ( .5100أسامة محمود محمد )
الرياضيات فى تنمية مهارات البرهاف الرياضى و االتجا  نحو التعمـ التعاونى لدى تالميذ المرحمة 

 االعدادية ) رسالة ماجستير ( . كمية التربية ، جامعة أسيوط .
تدريس مهارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية.عماف : دار  ( .5112جودت أحمد سعادة )

 الشروؽ .
تعميـ وتعمـ الرياضيات بأساليب غير تقميدية . الرياض :  ( . 5112اسماعيؿ محمد ) حفنى 

 مكتبة الرشد ناشروف .
( . فاعمية استراتيجية االستقصاء فى تنمية التحصيؿ 5102رباب شعباف عبدالحكيـ محمود )

ماجستير ( . معهد وبعض مهارات التفكير العميا فى مادة الفمسفة لمصؼ الثالث الثانوى ) رسالة 
 الدراسات والبحوث العميا ، جامعة القاهرة .

فاعمية أنشطة رياضيات حياتية مقترحة فى تنمية مهارات  ( .5105رباب ط  السيد عبدالهادى )
التفكير الرياضى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ) رسالة ماجستير( . معهد الدراسات والبحوث 

 التربوية ، جامعة القاهرة .
فعالية برنام  مقترح لمتالميذ بطيئى التعمـ فى الرياضيات  .  (5112زكريا جابر حناوى بشاى )

) رسالة دكتورا  (      بالمرحمة اإلعدادية فى تنمية التحصيؿ والتفكير الرياضى والدافعية لإلنجاز
 . كمية التربية ، جامعة أسيوط .
يجية حؿ المشكالت فى تنمية التحصيؿ فاعمية استرات ( .5102سعيد محمد عزمى السعيد )

ومهارات التفكير االبداعى لدى تالميذ الصؼ الثانى االعدادى )رسالة ماجستير( . معهد 
 الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة .

فاعمية برنام  مقترح قائـ عمى التعمـ النشط فى تنمية  ( .5102عبدالعزيز محمد حمد عايد ) 
ر الرياضى والحس العددى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية فى دولة الكويت ) رسالة مهارات التفكي

 دكتوراة ( . معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة .
نماذج ( . القاهرة : دار العموـ -أنواع -التفكير )طبيعت  ( . 5104عبدالمجيد عبدالتواب شيحة )

 لمنشر والتوزيع .
القاموس العربى األوؿ لمصطمحات  ( .5101فى و عبدالرحمف عموى الجميدى )عيسى سعد العو 

 عموـ التفكير . عماف : دار ديبونو .
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:دار  مناه  تدريس الرياضيات لمصفوؼ األوؿ .عماف  (.5112فريد أبوزينة  و عبدا  عبابنة )
 المسيرة.

فى التفاضؿ والتكامؿ قائـ عمى فاعمية برنام  قترح  ( .5112فوزى عبدا  خالد قاسـ الحداد )
أساليب التفكير الرياضى فى تنمية االبداع لدى طالب كمية التربية بجامعة صنعاء )رسالة 

 دكتوراة ( . كمية التربية ، جامعة أسيوط .
فعالية برنام  مقترح فى الذكاءات المتعددة عمى تنمية التحصيؿ  ( .5100ماجد حمد الديب ) 

اء أثر التعمـ لدى طالب المرحمة األساسية بمحافظة غزة . مجمة جامعة والتفكير الرياضى وبق
 WWW.alaqsa.edu.ps. متاح فى  22-21( ، 0)02األقصى )سمسمة العموـ االنسانية ( ، 

 ( .5102\2\51تـ الرجوع الي  بتاريخ )
 تب . القاهرة : عالـ الكالتفكير الرياضى وحؿ المشكالت  ( . 5112مجدى عزيز إبراهيـ ) 
 ( .   التفكير الرياضى مف منظور تربوى . القاهرة : عالـ الكتب .5112مجدى عزيز ابراهيـ )

ـ ) فاعمية برنام  قائـ عمى عادات العقؿ الهندسية فى  ( .5102محمد حسف عبدالشافى عبدالرحي
)رسالة  تنمية مهارات التفكير الرياضى االبداعى ودافعية االنجاز لدى تالميذ المرحمة االعدادية

 دكتوراة ( . كمية التربية ، جامعة جنوب الوادى بقنا .
شارؾ ( واالستقصاء  –زاوج  –فاعمية استراتيجيتى ) فكر  ( .5112محمد محمود حمادة )

القائمتيف عمى أسموب التعمـ النشط عمى نوادى الرياضيات المدرسية فى تنمية مهارات التفكير 
ى تالميذ المرحمة االعدادية . مجمة الدراسات التربوية الرياضى واختزاؿ قمؽ الرياضيات لد

 .   524 -520( ، 2)00واالجتماعية ، كمية التربية ، جامعة حمواف ، 
( . عماف: دار 5األلعاب و التفكير فى الرياضيات )ط ( .5105محمد مصطفى العبسى )

 المسيرة.
ؿ المشكالت فى تدريس فاعمية برنام  قائـ عمى ح ( .5102مسعد محمد جمعة البمولى )

الرياضيات لتنمية مهارات التفكير الرياضى والتفكير االبداعى لدى تالميذ المرحمة المتوسطة 
 بالمممكة العربية السعودية )رسالة دكتوراة( . معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاهرة .

لبنائى عمى تنمية بعض مهارات أثر استخداـ نموذج التعمـ ا ( .5104مها بنت محمد السرحانى )
التفكير الرياضى واالتجا  نحو الرياضيات لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية 

( ، 02السعودية . مجمة تربويات الرياضيات ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ، المجمد )
 ( .5( ، الجزء )5العدد ) 
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( . أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائى فى تدريس 5112ناعـ بف محمد بف سمطاف العمرى ) 
وحدة مف مقرر الرياضيات عمى التحصيؿ الدراسى والتفكير الرياضى لدى طالب الصؼ األوؿ 

 الثانوى ) رسالة دكتوراة ( . كمية التربية ، جامعة أـ القرى .
أثر برنام  مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ لتنمية مهارات التفكير  ( .5105هب  عبدالحميد جمعة )

الرياضى لدى طالبات الصؼ الرابع األساسى بمحافظات غزة )رسالة ماجستير( . كمية التربية 
 بغزة ، جامعة األزهر .
. عماف 5المتفوقوف وتنمية مهارات التفكير فى الرياضيات ، ط .  (5100يحيى صالح ماضى )

 بونو .: دار دي
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