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انتخيم يف اهلنذصت نتنًيت  اصرتاتيجيتفاعهيت 
انتحصيم وانقذرة املكانيت وامليم حنىها نذي 

 تتبتذاييتالييذ املزحهت اإل
 

 بحث مقدـ مف

 إيماف صبحي قاسـ
 ةدرجػة الماجسػتير في التربيػ عمىلمحصوؿ 

 ()مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات
 

 إشراؼ
 

 ذذ امحذ حمًذ املـشد / حمً الانعي أتبى الح نطفش صنيأ.و.د/ نا

 الرياضيات المساعدتعميـ أستاذ المناىج و 
 جامعة عيف شمس –كمية البنات 

 الرياضياتتعميـ مدرس المناىج و 
 جامعة عيف شمس –كمية البنات 
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 كهٛح انثُاخ نآلداب ٔانؼهٕو ٔانتزتٛح

 لظى انًُاْج ٔطزق انتذرٚض



 

 

 

 

 



 

 

 

َجاَجحُ كَ   ْظثَاُح فِٙ ُسَجاَجٍح انشُّ ًِ َٓا ِيْظثَاٌح اْن ْشَكاٍج فِٛ ًِ ِِ َك األَْرِع َيثَُم َُِٕر َٔ اِخ  َٔ ا ًَ ُ َُُٕر انظه َكٌة َّللاه ْٕ َٓا َك أََه

ٌّ٘ ُٕٚلَُذ ِيٍ  َظْظُّ ََاٌر َُّ ُدرِّ ًْ ْٕ نَْى تَ نَ َٔ َٓا ُِٚضُٙء  ْٚتُ ّل َغْزتِٛهٍح ََٚكاُد َس َٔ ْٚتٍََُٕح ّّل َشْزلِٛهٍح  ثَاَرَكٍح َس ٌٕر َػهَٗ َشَجَزٍج يُّ

ٍء َػهِٛىٌ  ْٙ ُ تُِكمِّ َش َّللاه َٔ ُ األَْيثَاَل نِهُهاِص  َْٚضِزُب َّللاه َٔ ِِ َيٍ ََٚشاء  ُ نُُِِٕر ِْٓذ٘ َّللاه     ٍَُٕر َٚ
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 رسالة ماجستير
 

 إٌّبْ صجؾً لبسُ  :اطى انثادثح

 

 التخيؿ في اليندسة لتنمية التحصيؿ كالقدرة استراتيجيةة عميفا :ػُٕاٌ انزطانح
 ة.تبتداييالمكانية كالميؿ نحكىا لدل تبلميذ المرحمة اإل                  
 (.اٌزشثٍخ )ِٕب٘ظ ٚطشق رذسٌس اٌشٌبضٍبدعسزٍش فً ِب انذرجح انؼهًٛح:

 

 إشزاف

 ذذ امحذ حمًذ املـشد / حمً   أ.و.د/ نانيش صالح نطفي أتبى انعال       

  الرياضيات المساعدتعميـ أستاذ المناىج و 
 جامعة عيف شمس –كمية البنات     

 الرياضياتتعميـ مدرس المناىج و 
 جامعة عيف شمس –كمية البنات 

 

 وٕٙٔٓ/  /    :   انثذثتارٚخ 

 اؼهٛانذراطاخ ان

 و ٕٙٔٓ/   /       أجٛشخ انزطانح تتارٚخ               ختى اإلجاسج                       

وٕٙٔٓ/   /       يٕافمح يجهض انجايؼح       وٕٙٔٓ/  /   يٕافمح يجهض انكهٛح

 ٔانتزتٛحكهٛح انثُاخ نآلداب ٔانؼهٕو 

 لظى انًُاْج ٔطزق انتذرٚض



 
 أ 

 شكروتقدير
 الرحيمبسم اهلل الرمحن 

ْر ِلي َأْمِري* َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني * يَ ْفَقُهوا قَ ْوِلي  َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري* َوَيسِّ

 طذق َّللا انؼظٛى

المتبعكث رحمة لمعالميف سيدنا محمد كآلو  عمى، كالصبلة كالسبلـ العالميفالحمد هلل رب  
 ،  ... كتبعد.يـك الديف إلىكصحتبو المنتجتبيف كمف تتبعيـ تبإحساف  الطاىريف الطيتبيف
ـ بلمف يقؼ الك إلى إلىيؿ الشكر كالعرفاف تبعد شكر اهلل تعز ال يسعني إال أف أتقدـ تبج 

  نانيس صبلح لطفياألستاذ المساعد الدكتكر  كصفياحايرا عف تكريميا كتعجز الكممات عف 
الكريمة مف جيد كعمـ كما شممتني تبو مف رعاية كتكجيو مما لما كفرتو لي تبتكاضعيا كأخبلقيا 

  .المحسنيف كاف لو األثر في انجاز ىذا العمؿ، فتبارؾ اهلل فييا كجزاىا عني خير جزاء
لما قدمو لي   محمد احمد محمد المشدالدكتكر  إلىكعظيـ تقديرم  مشكر كما أقدـ جزيؿ   

رشاداتو العممية األثر الكتبير في انجاز ىذا التبحث فمو مني  مف عكف كمساعدة فكاف لتكجيياتو كا 
 .كؿ الشكر كالتقدير

كانو لشرؼ عظيـ اف يقتبؿ تبمناقشة ىذه الرسالة عمميف مف اعبلـ الترتبية كرايديف مف ركاد  
 العزب محمد زىرافاألستاذ الدكتكر ك   محبات أبو عميرةاألستاذ الدكتكر الفكر الترتبكم كىما 

 .فمسيادتيما خالص الشكر كالتقدير مع خالص الدعكات ليما تبالصحة كالعافية 
 تبأسمى آيات الشكر كعظيـ التقدير  كتبكممات مضيية كحركؼ مف نكر أتقدـ 

تبرعايتو في عمؿ صالح كصحة كافرة  اكـعمر أرعاكما اهلل تبفضمو كاطاؿ في  أمي وأبي() إلى
 .حؽ لكما تبو مف نفسيو اثمر كينع فأنتما تقطفانو كىك أىاىك نتاج غرسكما لعم

ف جؼ حتبرم عف إ فشكرم لف يكفيؾ حقا سعيت فكاف سعيؾ مشككران  كاف قمت شكران  
ؾ لما حفظؾ اهلل لنا كامد في عمرؾ ككفق زوجي العزيزالتعتبير يكتتبؾ قمب تبو صفاء الحب تعتبيرا 

  يحب كيرضى.
 (  عباس ,افناف , رسيؿ) االعزاء تبناييأجمؿ ىدية كىتبيا اهلل لي الى أ مشكر اكجو كما  

 .يف ر مف االتبناء التبا حفظيـ اهلل كجعميـ
مف أرل فييـ الحناف كاألماف كأدعك اهلل أف يسدد  إلىكما أتقدـ تبخالص الشكر كالتقدير  
 .حفظيـ اهلل أخوتي خطاىـ
قمكب سكنت قمتبي كأنارت أيامي تبرفقتيا صديقاتي  إلىكما أتقدـ تبخالص الشكر كالتقدير  
 عميوكما تكفيقي إال تباهلل  ،، كاف الكماؿ هلل كحدهيرا فإف أصتبت فتبفضؿ اهلل كتبرحمتوكأخ اتيلاالغ

ليتككمت ك   .و أنيبا 



 
 ة 

 مستخمص البحث
انتخيم يف اهلنذصت نتنًيت انتحصيم وانقذرة  اصرتاتيجيتفاعهيت 

 تتبتذايياملكانيت وامليم حنىها نذي تالييذ املزحهت اإل
 إعداد: إيماف صبحي قاسـ

  عيف شمسجامعة  – لبناتكمية ا –( )رياضياتقسـ المناىج وطرؽ التدريس  –ماجستيررسالة 

التخيؿ في اليندسة لتنمية التحصيؿ  استراتيجيةفاعمية الكشؼ عف  إلىىدؼ ىذا التبحث 
كقد استخدـ المنيج شتبو التجريتبي ذك ، ةتبتداييكالقدرة المكانية كالميؿ نحكىا لدل تبلميذ المرحمة اإل

 ان تمميذ َّ ،ان ( تمميذَٔالدراسة مف ) مجمكعةكتككنت المجمكعتيف الضاتبطة كالتجريتبية 
 تبتداييمف تبلميذ الصؼ الخامس اإل لممجمكعة الضاتبطة ان تمميذ َّلممجمكعة التجريتبية ك
 اختتبار" ك تحصيمي في كحدتي "القياس كالتحكيبلت اليندسية اختتبار عمىكاشتممت أدكات الدراسة 

كمف ثـ تنفيذ استراتيجية  قتبميان كتـ تطتبيقيا القدرة المكانية في اليندسة كمقياس الميؿ نحك اليندسة 
  :النتايج اآلتية إلىكتكصمت الدراسة  المجمكعتيف الضاتبطة كالتجريتبية عمى تبعديان التخيؿ كتطتبيقيا 

تبلميذ  درجات متكسطي تبيف (0ََُعند مستكل ) إحصايية داللة ذك فرؽ دك كج -ُ
 لصالح التحصيؿ ختتبارال التبعدم التطتبيؽ في الضاتبطة كالمجمكعة التجريتبية المجمكعة
 .التجريتبية المجمكعة

 تبلميذ درجات متكسطي تبيف( 0ََُعند مستكل ) إحصايية داللة ذك فرؽ دك كج -ِ
لصالح  المكانية القدرة ختتبارال التبعدم التطتبيؽ في كالضاتبطة التجريتبية المجمكعتيف

 المجمكعة التجريتبية.

تبلميذ  درجات متكسطي تبيف( 0ََُعند مستكل ) إحصايية داللة ذك فرؽ دك كج -ّ
 لصالح لمقياس الميؿ التبعدم التطتبيؽ في الضاتبطة كالمجمكعة التجريتبية المجمكعة
 .التجريتبية المجمكعة

الدراسة تبعدد مف التكصيات كالتي مف أىميا ضركرة  كفي ضكء ىذه النتايج أكصت
 التعميميةالتخيؿ كطريقة لتدريس اليندسة كفي جميع المراحؿ  استراتيجية استخداـاالىتماـ تب

عطاء التبلميذ الفرصة كالكقت البلـز لممارسة التخيؿ داخؿ الفصكؿ الدراسية  كزيادة االىتماـ كا 
 .ير القدرة المكانية لدل التبلميذتبتطك 

  



 
 ط 

 قايًت احملتىياث
 انفصم األول

 هبحث ن اإلطار انعاو 
 6 مقدمة

 01 اإلحساس بالمشكمة 

 04 مشكمة البحث

 05 فروض البحث

 06 وعينتوحدود البحث 

 07 منيج البحث 

 07 أىمية البحث 

 07 أدوات البحث 

 08 إجراءات البحث 

 09 مصطمحات البحث

 انفصم انثاني
 اإلطار اننظزي نهبحث

 61 مفيـو التخيؿ وأىميتو
 67 استراتيجيات التخيؿ العقمي

 68 ستراتيجية تدريساالتخيؿ ك أىمية
 16 القدرة المكانية

 17 والقدرة المكانيةاليندسة 
 18 اليندسة والتفكير البصري والتخيؿ

 19 الميوؿ
 



 
 د 

 
 

 

 

 انفصم انثانث
 انذراصاث انضاتبقت

الدراسات التي تناولت إستراتيجية التخيؿ في مجاؿ الرياضيات والمجاالت األخرى 
 والتعميؽ عمييا

46 

 51 الدراسات التي تناولت القدرة المكانية والتعميؽ عمييا
 60 الدراسات التي تناولت اليندسة وصعوبات تدريسيا والتعميؽ عمييا  

 68 أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة في البحث الحالي
 انفصم انزاتبع

 انذراصت انتجزيبيت أدواتها وإجزاءاتها
 71 إعداد أدوات البحث وضبطيا

الدراسي الثاني مف تحميؿ محتوى وحدتي " القياس والتحويبلت اليندسية" لمفصؿ 
 مقرر كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس اإلبتدائي

71 

 76 أدوات المعالجة التجريبية
إعداد دليؿ التمميذ ) كتاب التمميذ + أوراؽ العمؿ ( في وحدتي " القياس والتحويبلت 

اليندسية" لمفصؿ الدراسي الثاني مف مقرر كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس 
 إستراتيجية التخيؿاإلبتدائي في ضوء 

76 

 71 إعداد دليؿ المعمـ وفؽ إستراتيجية التخيؿ لتدريس الوحدتيف
 74 أدوات القياس 

 74 القياس والتحويبلت اليندسية" في وحدتي " يختبار التحصيماإل
 76 ختبار القدرة المكانية في اليندسةإ

 78 مقياس الميؿ نحو اليندسة
 86 إجراءات البحث التجريبية

 86 ختيار مجموعة البحثإ
 86 إجراءات التجربة

 85 سموب المعالجة اإلحصائيةإ



 
 ٖ 

 
 انفصم اخلايش
 نتايج انبحث 

 87 مناقشة نتائج البحث
نتائج االختبار التحصيمي في وحدتي"القياس والتحويبلت اليندسية"لتبلميذ الصؼ 

 الخامس اإلبتدائي الفصؿ الدراسي الثاني 
87 

 95 القدرة المكانية في اليندسةنتائج اختبار 
 011 ؿ نحو اليندسةنتائج مقياس المي

 018 مبلحظات أثناء تطبيؽ تجربة البحث
 019 الجديد الذي قدمو البحث

 019 توصيات البحث
 001 مقترحات البحث
 006 بالمغة العربية  ممخص  البحث

 املزاجع
 060 المراجع العربية   
 011 المراجع األجنبية 

 املالحق
 016 قائمة بأسماء السادة المحكميف :  (0ممحؽ ) 
 018 ( : استمارة تحميؿ محتوى لوحدتي القياس والتحويبلت اليندسية 6ممحؽ ) 
 046 ( : االختبار التحصيمي في وحدتي القياس والتحويبلت اليندسية1ممحؽ  )
 056 ( : اختبار القدرة المكانية في اليندسة 4ممحؽ ) 
 059 ( : مقياس الميؿ نحو اليندسة5)  ممحؽ

 061 ( : دليؿ المعمـ 6ممحؽ ) 
 099 في وحدتي " القياس والتحويبلت اليندسية"( : دليؿ التمميذ 7ممحؽ ) 
 669 الدراسة االستطبلعية لمبحث( : 8ممحؽ ) 
 671 ( : الموافقات الكتابية الخاصة بالتطبيؽ 9ممحؽ ) 

 االجنهيزيتيهخص انبحث تبانهغت 
 



 
 ٚ 

 

 قايًت اجلذاول
 70 نتائج التحميؿ مف قبؿ الباحثة ( 0جدوؿ ) 
 76 نتائج التحميؿ مف قبؿ الباحثة وباحثة أخرى ( 6جدوؿ ) 
مواصفات االختبار التحصيمي في وحدتي القياس والتحويبلت  ( 1جدوؿ ) 

 اليندسية
74 

 77 مواصفات اختبار القدرة المكانية ( 4جدوؿ ) 
 79 توزيع مفردات مقياس الميؿ عمى أبعاده ( 5جدوؿ ) 
 81 ؿ نحو اليندسةطريقة تصحيح مفردات مقياس المي ( 6جدوؿ ) 
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( وداللتيا  ( 7جدوؿ ) 

اإلحصائية  لمتوسطي درجات تبلميذ مجموعتي البحث التجريبية 
 والضابطة في اختبار الذكاء

86 

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة )ت( المحسوبة  ( 8جدوؿ ) 
وداللتيا لممجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي 

 الختبار التحصيؿ  

81 

المتوسػػػػط الحسػػػػابي واالنحػػػػراؼ المعيػػػػاري وقيمػػػػة )ت( المحسػػػػوبة  ( 9جدوؿ ) 
التطبيػػػؽ القبمػػػي ضػػػابطة  فػػػي التجريبيػػػة و الوداللتيػػػا لممجمػػػوعتيف 
 الختبار القدرة المكانية

81 

المتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػاري وقيمػػػة )ت(  المحسػػػوبة  (01جدوؿ )
ضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ القبمػػػي التجريبيػػػة و الوداللتيػػػا لممجمػػػوعتيف 

 لمقياس الميؿ نحو اليندسة

84 

االختبػػار  المتوسػػط واالنحػػراؼ المعيػػاري وقيمػػة ت وداللتيػػا لػػدرجات ( 00جدوؿ ) 
 التحصيمي لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة لمتطبيؽ البعدي

88 

( وداللتيػػػػػا تالمتوسػػػػػط الحسػػػػػابي واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػػاري وقيمػػػػػة ) ( 06جدوؿ ) 
اإلحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقػيف 

 البعدي( الختبار التحصيؿ   –) القبمي 

91 

تػػأثير إسػػتراتيجية التخيػػؿ عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ لػػدى تبلميػػذ حجػػـ  ( 01جدوؿ ) 
 المجموعة التجريبية

90 

نسبة الكسب المعدؿ  لببلؾ لمتطبيؽ القبمي والبعدي الختبار  ( 04جدوؿ ) 
 التحصيؿ لممجموعة التجريبية

91 



 
 ص 

 
 اختبػػػار لػػدرجات وداللتيػػػا ت وقيمػػة المعيػػػاري واالنحػػراؼ المتوسػػط (05جدوؿ )

 التطبيػؽ فػي والضػابطة التجريبيػة البحػث لمجموعتي المكانية القدرة
 البعدي

96 

وداللتيا  (ت)وقيمة  المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط (06جدوؿ )
اإلحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف 

 المكانيةالقدرة  الختبار (البعدي –القبمي )

98 

 تبلميذ لدى المكانية القدرة تنمية عمى استراتيجية التخيؿ تأثير حجـ (07جدوؿ )
 تجريبيةال مجموعةال

011 

 القػدرة الختبػار والبعػدي القبمػي لمتطبيؽ لببلؾ  المعدؿ الكسب نسبة (08جدوؿ )
 التجريبية لممجموعة المكانية

010 

مقيػػاس  لػػدرجات وداللتيػػا ت وقيمػػة المعيػػاري واالنحػػراؼ المتوسػػط (09جدوؿ )
 فػػي والضػػابطة التجريبيػػة البحػػث لمجمػػوعتي الميػػؿ نحػػو اليندسػػة

 البعدي التطبيؽ

014 

وقيمػػػػػة )ت( وداللتيػػػػػا  المعيػػػػػاري نحػػػػػراؼواإل  الحسػػػػػابي المتوسػػػػػط (61جدوؿ )
اإلحصائية بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيقػيف 

 البعدي( لمقياس الميؿ نحو اليندسة –)القبمي 

015 

 لػدى اليندسػة نحػو الميػؿ تنميػة عمى استراتيجية التخيؿ تأثير حجـ (60جدوؿ )
 تجريبيةال مجموعةال تبلميذ

016 

 الميػؿ لمقيػاس والبعػدي القبمػي لمتطبيؽ لببلؾ  المعدؿ الكسب نسبة (66جدوؿ )
 التجريبية لممجموعة

017 
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  قايًت االشكال واملخططاث
 88 في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ متوسط درجات مجموعتي البحث ( 0شكؿ ) 
متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي  ( 6شكؿ ) 

 الختبار التحصيؿ
91 

قيـ تأثير استراتيجية التخيؿ عمى تنمية التحصيؿ لدى تبلميذ المجموعة  ( 1شكؿ ) 
 التجريبية

90 

التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار التحصيؿ نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ في  ( 4شكؿ ) 
 لممجموعة التجريبية

94 

متوسط درجات مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي الختبار القدرة  ( 5شكؿ ) 
 المكانية

97 

متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي  ( 6شكؿ ) 
 الختبار القدرة المكانية

99 

تأثير استراتيجية التخيؿ عمى تنمية القدرة المكانية لدى تبلميذ قيـ  ( 7شكؿ ) 
 المجموعة التجريبية

011 

نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ في التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار القدرة  ( 8شكؿ ) 
 المكانية لممجموعة التجريبية

016 

 014 الميؿمتوسط درجات مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي لمقياس  ( 9شكؿ ) 
 015 متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس الميؿ (01شكؿ )
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 انفصم األول
 هبحثاإلطار انعاو ن

  :مقدمة
مف اىـ المكاد الدراسية المقررة لما ليا مف دكر كتبير في الحياة كلما ليا تعد الرياضيات 

مف اسيامات في نيضة االمـ كرقييا كتباالضافة الى اف الرياضيات ليا دكر ممحكظ في الصحكة 
 .العممية كالتكنكلكجية التي يعيشيا العالـ االف 

 يعتمد عمى ال يكجد مجاؿ مفة كاللمختساس العمـك اأكالرياضيات أساس المعرفة ك 
رة جديدة لـ تكف معركفة كثي عمـ يتطكر تبسرعة ىايمة كينتبثؽ منو فركعه الرياضيات كالرياضيات 
 . (ُ) (ْٕ، ََِّ ،مف قتبؿ )نانيس صبلح

تبداع العقؿ ا ىيك  نيا أ عمىلتبشرم حيث يمكف أف ننظر ليا عمـ تجريدم مف صنع كا 
 تبعد يـك كغيره مف العمـك األخرل. يتطكر كيتجدد يكمان طريقة كنمط لمتفكير كعمـ حي 

الرياضيات كتعمميا يجب أف يمتزج تبتنمية قدرات التفكير كتبالمتعة الذىنية تعميـ ك 
 (.ٖٓ، َََِ كاكتساب لغة عالمية تتخمؿ مختمؼ الحياة المعاصرة كالمقتبمة )محتبات أتبك عميرة،

يبليـ  المنيج المدرسي فجعمتو عصريان كالرياضيات المعاصرة ىي مادة عممية دخمت 
 المنظكرً  مفٍ  المعاصرةً  التطكر المعاصر كيكضح األفكار العممية التي يسكدىا مفيكـ الرياضياتً 

أك  حديثةو  مصطمحاتو  ذاتً  الترتبكم فالرياضيات المعاصرة ليست فقط مادة تصاغ تبمغة جديدةو 
طكر األىداؼ كالمحتكل كطريقة في الرياضيات تبؿ إف مفيكميا يشمؿ ت جديدةو  مكضكعاتو 

ف تناكؿ الجديد كليذا فإ ،كيتأثر تبو ر،التبعض اآلخ عمىالتدريس في كؿ متكامؿ يؤثر تبعضو 
  داؼ يفقد الجديد قيمتو كيقمؿ مفسػمكب القديـ كتبنفس النظرة كاألىتبنفس األ

 (. ِّ، َََِإتبراىيـ محمد،أثره )

  ة كسعة الخياؿ كدقةالتبدييكأتبرز خاصية لمرياضيات أنيا مستخدمة لسرعة 
 (. َُ ،ََِْالمبلحظة )خيرية رمضاف، 

ة الرتتباطيا تبالمجاالت تبتداييكتعد الرياضيات إحدل أىـ المكاد الدراسية في المرحمة اإل
ضركرتيا في  إلى العممية األخرل كلدكرىا الكتبير فيما يشيده العالـ مف تقدـ عممي كتقني إضافةن 

                                                 
 .تـ التكثيؽ عمى النحك التالي: )اسـ المؤلؼ، سنة النشر، أرقاـ الصفحات( (ُ)
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نو مف المفترض أف تككف عممية تطكير تدريس الرياضيات  فإ التاليكتب ،االت الحياة المختمفةمج
 .في ىذه المرحمة التعميـمف أكليات تطكير 

نو مع تعاظـ الدكر الحضارم  كالنفعي أ (ُّ ،ََِْ)كفي ىذا الصدد يشير كليـ عتبيد 
يصتبح مف الذم تقكـ تبو الرياضيات في مجاالت المعرفة المعاصرة كأكجو التقدـ العممي كالتقني 

مف حيث تككيف الحس الرياضي  الرياضياتفي  كذكيان  قكيان  ان ف إعداد التبلميذ إعدادمكاإتب ىميةاأل
تقاف مياراتيا في سياقات مجتمعية كفي مكاقؼ كاقعية دراؾ مفاىيـ الرياضيات كا    .كا 

اليندسة مف المكضكعات الرياضية الكاقعية التي يمكف مشاىدتيا كاإلحساس تبيا  دكتع
الطاتبع عمييا تخيميا تبعكس الكثير مف المكضكعات الرياضية األخرل التي يغمب  عمىكالقدرة 

حياة ف الكثير مف األشكاؿ كالمجسمات اليندسية تكجد في الكما أ ،لتجريدم مثؿ الجتبر كاألعدادا
كالتعميمات اليندسية مف تسييؿ تعمـ المفاىيـ  عمىكىذا يعمؿ رد تبشكؿ مستمر كيستخدميا الف

 كقد ركزت معايير المجمس الكطني لمعممي الرياضيات ،خبلؿ رتبطيا تبالكاقع
تضميف مكضكع اليندسة في منيج الرياضيات تبحيث يتمكف  عمى (NCTM, 2000) األمريكي 

جميع الطمتبة في صفكؼ المرحمة األساسية مف تحميؿ خصايص كصفات األشكاؿ ثنايية كثبلثية 
  (.ُّٓ ،ََِٕ، مصطفى)محمد خميؿ كمحمد  األتبعاد

نو مف خبلؿ أ إلى (NCTM, 2000, 204) قد أشارت كثيقة المستكيات اليندسيةك 
ا كعبلقتيا كالتخيؿ اليندسية ككيفية تحميؿ خصايصي األشكاؿ اليندسة سكؼ يتعمـ التمميذدراسة 
 ،تفسير ككصؼ التبييات الماديةأساليب  إلىكذلؾ لمكصكؿ  ،كمعالجة التقديمات العقمية المكاني

 .كذلؾ لحؿ المشكبلت اليندسية

ف قتبؿ الكثير يا ماستخدامحيث إف كجكد األشكاؿ اليندسية كالمجسمات في الحياة ك 
 المصرييف الفف كعند  ،فف العمارة اإلسبلمية كالركمانيةفمثبلن التبلميذ تعمميا  عمىسر يي

  عاليةاليندسة تبشكؿ كاضح كمممكس كتبنستبة  استخداـالمعمارم يزدىر فيو  

 .(ُٔ ،ََِٓ)خالد محمد،  جدان 

ما  ميا كتعمميا فغالتبان عميلتعمـ اليندسة كزيادة تكجو االىتماـ نحك ت ىميةكرغـ تبركز األ
األدكات  استخداـ عمىتككف ميارات الدارسيف فييا ضعيفة لمغاية ما لـ يكف الدارس تعكد 

نو سيشعر تبالضعؼ التحصيمي إذا ما فشؿ في ممارسة رسـ األشكاؿ اليندسية ، لذا فإاليندسية
 .(َْٔ ،ُٕٗٗ )محمكد احمد، ،نفكره مف دراسة اليندسة عمى، كقد ينعكس ىذا تبدقة


