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بل هو قديم ومستمر ، االهتامم برتبية املتفوقني يف أي جمتمع ليس باألمر اجلديد

ًحيث يمثل االهتامم باملتفوقيـن رضورة حتميـة ألي جمتمع يريد ،  السننيفمنذ آال
ونمو العلـم واملعرفـة ، واحلضـارة، أن يكون لـه دور وإسهام يف صنع التقـدم

 . اإلنسـانيـة
ٍومن املتفق عليه أن املتفوقني عقليا يف املجاالت والقطاعات إنتاجيـة خمتلفـة  ً

ًيمثلون قطاعا مهام من القوى اإلنسانية  وقدرات، بام لدهيم من طاقات واستعدادات، ً
فهم أكثر األفراد قدرة عىل فتح آفاق جديدة للتغلب عىل املشكالت ، عىل اإلبداع

ٍويعد التعليم أهم وسيلة من وسائل ، ية يف جمتمعاهتمالـتي تواجه التقدم والتنم
لذا هتتم الدول املتقدمة برعايـة تالميذها املتفوقني عن ، التنمية هذه القوى اإلنسانية

تفي بحاجاهتم وتساعدهم عىل حل الكثري من ، طريق إعداد برامج دراسية متنوعة
 . موتنري الطريق ملواصلة إبداعاهت، املشكالت التي تواجههم

ام إسرتاتيجيات تدريسية استخد ًوأيضاوهلذا فإن إعداد برامج تعليمية متميزة 
ًيا للطلبة املتفوقني الستثامر قدراهتم اإلبداعية الالزمة حلل أساسًحديثة تعد مطلبا 

املشكالت التي يتوقع أن تواجهها املجتمعات البرشية يف القرن احلادي والعرشين 
 . بطريقة إبداعية
ام أساليب عدة يف تنمية التفكري اإلبداعـي استخددب الرتبوي إىل ويشري األ

ام استخدفمنهم من يعتقد أن ديناميات اجلامعة مهمة يف العملية اإلبداعية وجيب 
، )Brain Storming(والعصف الذهنـي ، )Synectics(تآلف األشتـات : أساليب مثل

 .  يستند عىل املحاولـة واخلطأالذي) Addison(بينام يعتقد اآلخرون بأسلوب أديسون 
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 امها يف تنمية التفكري اإلبداعياستخدهناك بعض النامذج املعارصة التي تم إال أن 
 CORTنموذج الكورت لتعليم التفكري ، Six Thinking Hatsنموذج القبعات الست 

program ،نظرية تريز TRIZ م فيه ألول مرة مفهوم التفكيـر اجلانبـياستخدالذي 
)Lateral Thinking (وهو أداة ، الذي جيمع فيه بني التفكري التحلييل والتفكري الناقد

 . تساعد يف حل املشكالت الصعبة بطريقة إبداعية
 أما الربنامج التدريبي املستخدم يف تنمية التفكري اإلبداعي الذي تضمنه هذا

وفيتي الكتاب فقد أستند عىل األدب املستخلص من نظرية ظهرت يف االحتاد الس
 حلل TRIZ ((Teoria Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch)(عرفت بنظرية تريز 

 من النظريات احلديثة نسبيا يف جمال TRIZونظرية تريز ، املشكالت بطريقة إبداعية
وقد ، بالرغم من أن جذورها تعود إىل األربعينيات من القرن املنصـرم، اإلبداع

) Henry Altshuller(النظرية عىل يد هنري التشلر  أجريت البحوث األصليـة يف هذه
 . الذي تنسب له هذه النظرية

ومن هذا املنطلق فإن تنامي الدور الذي تلعبه التقنيات احلديثة يف جمتمعات 
 Mathematicalاليوم يصنع حاجة أكرب لتسليح طالبنا املتفوقني بالقدرة الرياضية

Powerالت الرياضية من خالل تطوير اسرتاتيجيات  واملتمثلة يف قدرهتم عىل حل املشك
وتساعدهم يف ربط لغتهم اليوميـة بلغة ، ًحلل هذه املشكالت إبداعيا وتوظيفها

 ،Mathematical Communicationالرياضيـات ورموزها وهو ما يسمى بالتـواصل الرياضـي 
وزها ام مفردات الرياضيات ورماستخدوالتواصل الرياضـي يعني قـدرة الفرد عىل 

 . وبنيتها يف التعبري عن األفكار والعالقات وفهمها
ومن هنا فإن قدرات الطالبة املتفوقة يف الرياضيات واملتمثلة يف القراءة والكتابة 
واالستامع والتفكري اإلبداعي والتواصل من خالل حل املشكالت التي تنمي 

يبي ملتفوقات دعت إىل رضورة تصميم برنامج تدر، وتعمق لدهين فهم الرياضيات
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يساعد عىل تنمية TRIZالصف الثالث املتوسط يف الرياضيات يف ضوء نظرية تريز
 . التفكري اإلبداعي ومهارات التواصل الريايض لدهين

 تم تناول األول املتفوقونالفصل  ؛هذا وقد تضمن الكتاب مخسة فصول
ون وبخاصة  تنظيم اخلربات التعليمية للمتفوقتاسرتاتيجيا، تعريف املتفوق فيه

، برامج تعليم املتفوقون، النظم اإلدارية املختلفة لرعاية املتفوقون، بالرياضيات
 يف حني كان الفصل الثاين عن حل .خصائص الطلبة املتفوقون يف الرياضيات

أهداف حل ، املشكالت الرياضية وتم احلديث فيه عن ماهية حل املشكلة الرياضية
العالقة بني ،  تنمية مهارات حل املشكالت الرياضيةنامذج لربامج، املشكلة الرياضية

 أما الفصل الثالث كان عن التفكري اإلبداعي .حل املشكالت والتفكري اإلبداعي
قدرات التفكري اإلبداعي ، تعريف اإلبداع، وتناولت فيه أمهية اإلبداع واحلاجة إليه

التفكري اإلبداعي ، )األصالة، املرونة، الطالقة(تي تم قياسها يف هذا البحث وهي ال
، العالقة بني التفوق والتفكري اإلبداعي، سامت التالميذ املبدعني، يف الرياضيات

نظريات مثلت دراسة اإلبداع عىل أنه حل مشكالت بطريقة ، برامج تدريب اإلبداع
 وتم احلديث فيه عن نشأة TRIZ يف حني كان الفصل الرابع عن نظرية تريز .إبداعية

مرحلة نظرية تريز TRIZ مرحلة نظرية تريز التقليدية،  وتطورهاTRIZنظرية تريز 
منهجية ، TRIZية يف تريز ساس األاتفرتاضاال، TRIZماهية نظرية تريز ، املعارصة

 / الظاهرةاحللول ، مستويات احللول اإلبداعية، يف حل املشكالت TRIZنظرية تريز 
، االكتشاف، املفاهيم اجلديدة، يةالتحسينات الرئيس، التحسينات الثانوية، التقليدية

االسرتاتيجيات اإلبداعية هذا وتناول الكتاب يف الفصل اخلامس مهارات التواصل 
، أشكال التواصل الريايض، الريايض وفيه حتدثت عن مفهوم التواصل الريايض

، أساليب تقويم التواصل الريايض، التمثيل، االستامع، التحدث، الكتابة، القراءة
املهام املفتوحة ، العمل يف جمموعات متعاونة، املقابالت، سجالت العمل، املالحظة
  .كتابات التالميذ، تقييم األداء، واملمتدة
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وقد تضمن الكتاب جمموعة من املشكالت يف مادة الرياضيات تم حلها 
 عليها يف بناء الربنامج عتامد التي تم االإسرتاتيجية) ١٦( من إسرتاتيجيةام استخدب

بي وقد تم توضيح هذه االسرتاتيجيات يف بداية الفصل السادس الذي تضمن التدري
 الفصل السابع فتضمن بعض املشكالت التي وردت يف أما، الربنامج التدريبي

 . TRIZ من اسرتاتيجيات نظرية تريز إسرتاتيجيةالربنامج ويمكن حلها بأكثر من 
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ًيشكل التفكري دورا هاما يف عملية التعليم والتعلم األمر الذي أدى إيل دفع ، ً

ًاملؤسسات الرتبوية أن توفر فرصا تعليمية مناسبة تعمل عىل حتفيز الطالب عىل 
 . التفكري وممارسته يف املواقف الصفية والالصفية

هدف العملية التعليمية يف ضوء املتغريات املتسارعة يقترص عىل حيث مل يعد 
بل جيب أن يتعداها إىل تنمية قدراته يف ، إكساب الطالب املعارف واحلقائق املتداولة
وعىل التعامل بوعي مع املعلومات ، التفكري والتفكري اإلبداعي بشكل خاص

 . وعىل تلمس احللول للمشكالت، املتسارعة
أ تعليم مهارات التفكري يقف عند حد التحليل املعريف والتذكر فإذا كان مبد

فإن ذلك يتناىف ، وال يتجاوز ذلك إىل التفكري املتعمق والتحليل الواعي، واملناقشة
لبناء جيل قادر عىل ، مع مبدأ احلاجة املاسة لتعليم الطالب مهارات التفكري املبدع

 . اإلبداع
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م عىل فهم الواقع وإدراك طبيعة احلياة فالتعليم الذي ننشده هو الذي يقو
ًويتناول املتعلم ومشكالته تناوال عميقا قائام عىل إطالة النظر والتفكري وصوال إىل  ًً ً

 . احلقيقة أي التعليم عن طريق التفكري
وإزاء هذا الواقع فقد بات من الرضوري أن متنح املؤسسات التعليمية موضوع 

 اإلبداعي أمهية بالغة وأن تتعامل مع مهارات التفكريتعليم مهارات التفكري والتفكري 
وأن تتخذ اسرتاتيجيات تعليمية متطورة تشكل نواة لكل جديد  بصورة مبارشة

ألن الغاية من تعليم هذه املهارات تكمن يف رسم معامل الطريق أمام الطالب ، ومبدع
ىل تعزيزها وتطويرها ويعملوا ع،  هلم وتتوفر بني أيدهيمتاحةلينهلوا من املعلومات امل

والذي حيقق ملجتمعاتنا نظام يكفل رعاية ، ليتحقق بعد ذلك مبدأ التعليم الذي نريد
حقيقة لفئة تعد أغىل ثروة تعتمد عليها أية أمة وهي الطالب املتفوقني وتتمثل هذه 
الرعاية يف إعداد مناهج وبرامج ونظم رعاية خاصة تتناسب وقدراهتم ومهاراهتم 

 . تي تنميتها إىل أقىص حد ممكن وذلك لبناء جمتمع عرصي متقدماخلاصة وال

-DefinitionGifted 
 : مت للتعبري عن التفوق مثلاستخدهناك العديد من املصطلحات التي "

 »العبقـري«، )Creative (»دعمب«، )Talented (»وبموه«، )Advanced( »متقـدم«
)Genius( ،» ًعقليااملتفوق«) Mentally Superlative(. 

ًاما خمتلفا استخدم استخدكل من هذه املصطلحات  أن وجتدر اإلشارة هنا إىل ً
 . )١١٩، ٢٠٠١، يوسف، روفائيل ("متهاستخدباختالف البحوث التي 

 

والتفوق من .  ماالتفوق من الناحية اللغوية هو العلو وارتفاع الشأن يف ناحية«
والتفوق من الناحية االصطالحية خيتص بالتفوق . والفوق نقيض التحت، الفوق
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ًواملتفوق عقليا هو الشخص الذي يتفوق عىل أقرانه يف النشاطات التي يقوم ، العقيل
  .)٢٥، ٢٠٠٠، منصور، التوجيري (»هبا

 األطفال أن ىلوتشري الصيغة املعدلة لتعريف مكتب الرتبية األمريكي للمتفوق إ
ًاملتفوقني هم أولئك الذين يعطون دليال عىل اقتدارهم عىل األداء الرفيع يف املجاالت 

وحيتاجون خدمات ، العقلية واإلبداعية والفنية والقيادية واألكاديمية اخلاصة
 وأنشطة ال تقدمها املدرسة عادة وذلك من أجل التطوير الكامل ملثل هذه االستعدادات

 . )Clark, 1992( تأو القابليا
، خليفة(، )١٩٩١، عمرية أبو(ومن خالل مراجعة الكتب والدراسات مثل  
، )٢٠٠٠، منصور، التوجيري(، )١٩٩٨، جروان(، )١٩٩٨، إسامعيل(، )١٩٩٥

هناك جمموعة من  أن تم التوصل إىل )م٢٠٠٥، آل عامر(، )٢٠٠٠، الرسور(
اختبارات : ري عن التفوق وهياالجتاهات واملعايري التي يمكن من خالهلا التعب

، ء املدرسنيارآمالحظات و، التحصيل السابق، االختبارات التحصيلية، الذكاء
 . السجالت املدرسية

ام أكثر من أسلوب لتحديد استخدوتؤكد هذه املراجع والدراسات عىل 
، وهذا ما سار عليه البحث احلايل يف حتديد الطالبات املتفوقات، التالميذ املتفوقني

 عليها يف عتامدوفيام ييل عرض ألهم االجتاهات املعربة عن التفوق والتي تم اال
 : البحث احلايل

 

تعددت اختبارات الذكاء حيث يزيد عددها عن األربعة و تعترب مجيعها مقياس 
 ملا ًونظرا، للذكاء ولكنها ليست متساوية يف نتائجها ألن طبيعتها خمتلفة ومتباينة

 فإن املتفوق يف هذه البيئة واملنطقة، يرتبط بالبيئة واملجتمع من خصوصيات وحاجات
بمعنى أنه إذا كانت متطلبات بيئة معينة  قد ال يكون كذلك يف منطقة أو بيئة أخرى
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 فإن منطقة أخرى تكون متطلباهتا بنسبة ذكاء أدناها ١٤٠ًحدا أدنى من الذكاء هو 
 . )٢٠٠٢، خوري (١١٠

رف اليلوك املتفوق بأنه ذو املستوى العايل من القدرة العقلية العامة أو فيع
 . )Laycok ، 1957( الذكاء العام

. العام ًويرى عبد الغفار أن املتفوق هو الذي يعطي مستوى مرتفعا من الذكاء
 . )١٩٩٧، عبد الغفار (١٢٠ل معامل الذكاء عن بحيث ال يق. بمفهوم سبريمان

 املتفوق بأنه ذو الذكاء العايل الذي يفوق معدله ويعرف عاقل الطفل
 ).١٩٨٦، عاقل(١٤٠

 فأكثر يف اختبار ذكاء فردي من ١٢٠أن املتفوق من حيصل عىل  يضيف النافعو 
وقد تقنن هلذا اهلدف اختبار وكسلر لذكاء األطفال املعدل . املوهوبني يف الذكاء

 . )١٩٩٧، رونالنافع وآخ(امه يف حتديد األطفال األذكياء ستخدال
 ١٢٥-١٢٠ويرى بعض العلامء أن األطفال الذين ترتاوح نسبة ذكائهم ما بني 

، منصور، التوجيري( % من املجتمع١٠-٥وأكثر يطلق عليهم متفوقني وحيتلون 
٢٠٠٠( . 

وهناك اختالف يف نسبة الذكاء التي تدل عىل التفوق بني العاملني يف هذا 
 : )١٩٦، الشيخ، عبد الغفار( املجـال

 . فأكثر١٤٠ نسبة الذكاء بـ Termanحدد تريمان   =
 . فأكثر١٨٠ نسبة الذكاء بـ Hollingworthحدد وهولنجورث   =
 : بثالثة مستويات بحسب نسبة الذكاءDaunloapوحددها دونالب   =

 . ١٣٩ -١٢٥ًاملتفوق عقليا من حصل عىل نسبة ذكاء من    -١
 . ١٦٩ -١٤٠ من ًاملمتاز عقليا من حصل عىل نسبة ذكاء   -٢
 .  فأكثر١٧٠العبقري من حصل عىل نسبة ذكاء من    -٣
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ً يف البحث احلايل بناء عىل وقوعها ضمن ة املتفوقةهذا وقد تم اختيار الطالب
 . اإلرباعي األعىل يف اختبار مصفوفات رافن املتتابعة للذكاء

 

 أن حتصيل املتفوق يف االختبارات يكون أساسعىل عادة ما يقوم هذا االجتاه    
 . ًعاليا

وقد حدد الباحثون التفوق يف التحصيل الدرايس الذي يدل عىل االستعداد 
% من ٩٠للتفوق باحلصول عىل درجات أعىل من الدرجات التي حيصل عليها 

عند جامعة جو نزهو  %٩٨، )موكس(% عند ٩٥، )جوان(و) تريمان(املتعلمني عند 
 . )Keating) Stanely , 1976نز كيتبج بك

ويستخدم التفوق يف التحصيل الدرايس كداللة عىل التفوق يف كثري من البالد 
ة من كل حمافظة عداديففي مرص يعتربون العرشة األوائل يف امتحانات اإل، العربية

ًويف الكويت يعتربون الطالب متفوقا يف التحصيل الدرايس إذا كان ، من املتفوقني
العليا من تالميذ  %٥جمموع درجاته يف االمتحانات املدرسية يضعه ضمن النسبة لـ 

 . )١٩٨٣، أبو عالم ( فصله الدرايس
ًويف اململكة العربية السعودية يعتربون الطالب متفوقا يف التحصيل الدرايس إذا 

، منصور، التوجيري( وأكثر من درجات االمتحانات املدرسية، %٩٠حصل عىل 
٢٠٠٠( . 

ًويعرف املتفوق حتصيليا بأنه الطالب الذي يرتفع يف إنجازه أو حتصيله الدرايس   =
بمقدار ملحوظ فـوق األكثرية أو املتوسطني من أقرانه أي إذا زادت نسبة 

 .)٢٠٠٠، الرسور( % ٩٠حتصيله األكاديمي عن 
د أن التحصيل األكاديمي من املقاييس املناسبة يف حتدي) ١٩٩٣، أخرض(وتعترب   =

ويعترب املفحوص ، قدرة املفحوص التحصيلية والتي يعرب عنها عادة بنسبة مئوية
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ًمتفوقا من الناحية التحصيلية األكاديمية إذا زادت نسبة حتصيله األكاديمي عن 
٩٠%. 

أن املتفوق هو الذي يؤدي مستوى حتصييل مرتفـع ) ١٩٩٧، عبد الغفار(ويرى   =
 .موعتهمن جم %١٥ عىل األقل ضمن أعىل يضعه

 املتفوق هو من يصل حتصيله األكاديمي Fligler & Bish ويعرف فليجلري وبيش  =
% من املجموعة التي ينتمي إليها من ٢٠-١٥إىل مستوى يضعه ضمن أفضل 

 & Fligler( املواهب التي تظهر يف جمال الرياضيات والعلوم وغريها أصحاب

Bish, 1959(. 
ً دراسيا هو التلميذ الذي حيصل عىل جمموع  املتفوقKanderionوتعرف كاندريان   =

درجات أعىل من املتوسط احلسايب بانحراف معياري واحد أو أعىل درجات يف 
 .)Kanderion , 1969(التحصيل 

أن الطالب املتفوق هو الذي يظهر أداء  Krik & Gallagherويرى كريك جاالغري   =
ًمتميزا يف التحصيل األكاديمي أو استعدادا أكاديم ًيا متخصصا ً ً)Krik & Gallagher, 

1976.( 
% ٩٠ًهذا وقد تم اختيار الطالبة املتفوقة يف البحث احلايل بناء عىل حصوهلا عىل 

 . والتحصيل السابق ملادة الرياضيات، فام فوق يف اختبار التحصيل السابق العام
 

أنه عبارة «تفوق من ناحية ترشيح املعلمني امل) ١٥٤، ٢٠٠٣، جروان(يعرف    
عن جمموعة من الطلبة يتم ترشيحهم من قبل املعلمني عىل أمل أن يتجاوز املحكات 

 .  »املقررة لالختبار وااللتحاق بربنامج خاص عىل مستوى املدرسة أو املنطقة التعليمية
ًويعترب أسلوب ترشيح املعلمني للطالب املتفوقني أسلوبا قديام  ًومهام جداً ً ،
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ويذكر أن ترشيحات املعلمني كانت الطريقة الوحيدة املستخدمة يف الواليات 
 . )م٢٠٠٠، الرسور(املتحدة األمريكية 
أن الكثري من الواليات يف الواليات املتحدة ) James, 1996(ويؤكد مجس

  .ورضورة تدريبهم عىل عمليات الكشف، األمريكية تركز عىل أمهية ترشيح املعلمني
ام تقديرات وترشيحات املعلمني للحكم عىل استخد يف سايسواملنطق األ
أن املعلمني أكثر قدرة من غريهم يف احلكم عىل املتعلمني ألهنم ، الطلبة املتفوقني

وكذلك فإهنم أكثر قدرة عىل مالحظة جوانب أخرى ، ويتفاعلون معهم، يعايشوهنم
لذكاء والتحصيل ا، طالقة اللفظيةمن قدرات التالميذ مثل التخيل والتذكر يف ال

 . )م٢٠٠٥، بيبي(الدرايس وغريها 
وتستند عملية الرتشيح عادة إىل أسس ورشوط ختتلف من برنامج إىل آخر 
ويتم حتديدها من قبل إدارة الربنامج لتسهيل مهمة املعلمني يف اختاذ قرارات ترشيح 

 . )م٢٠٠٥، فلمبان(مستنرية 
 

ٌيعترب اآلباء أكثر التصاقا بأطفاهلم فهم أكثر معرفة بخصائص سلوكهم التي ال    
إال  باملحاباة ًأحيانايمكن أن تكشف عنها االختبارات املتنوعة رغم أهنا قد تتصف 

رف عىل نواحي التفوق لدى الطفل هلا قيمتها اخلاصة يف املراحل املبكرة للتعأن 
 ).م١٩٨٣، الفقي(

ً تبعا خلصائصهم التي متيز املتفوقني أبنائهمويبني اآلباء تقويمهم ملستويات ذكاء 
منهم عن العاديني من حيث اتساع املعلومات ورسعة فهمهم وكثرة مفرداهتم 

وينبغي ، وتعدد اهتامماهتم وميوهلم وحب استطالعهم والقدرة عىل الرتكيز واالنتباه
معلومات مساعدة إىل جانب حمكات أخرى أهنا  االستعانة بمالحظات اآلباء عىل

 . )م١٩٩٣، الغفييل(
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كانت هذه بعض االجتاهات التي اهتمت بتعريف املتفوقني من ناحية الذكاء 
 . والتحصيل الدرايس وترشيحات املعلمني

- 
 : ئيسيتان لتنظيم اخلربات التعليمية للطالب املتفوقني مهاهناك إسرتاتيجيتان ر

 . Acclelerationاألتساع  ،Enrichment  اإلثراء
 : من التفصيلء وسوف تتناول الباحثة فيام ييل كال من اإلسرتاتيجيتني بيش

Enrichment 

 الطالب يقصد باإلثراء إدخال تعديالت أو إضافات عىل املناهج املقررة عىل   
 العاديني حتى تتالءم مع احتياجات الطلبة املتفوقني يف املجاالت االنفعالية واإلبداعية

)Joseph el. at, 2003( . 
اإلثراء هو عملية لتنظيم وربط «اإلثراء فيقول  Lessingerكام يعرف ليسنجر 

مع إعطاء أكرب قدر ممكن من ، وتصميم املواد العلمية حول مفاهيم مرتابطة
، علومات مع إيضاح املحتوى وترابط املعلومات ونقل العملية من علم إىل آخرامل

وجيب أن تشمل برامج اإلثراء اجليدة عىل حتد لقدرات الطالب وتوسيع ملعرفته مع 
 .)Marker , 1986, p 215 (»هتعميق لفهم

وتظهر أمهية اإلثراء كإسرتاجتية تتيح إمكانية تزويد الطالب املتفوقني بواجبات 
ًتتناسب مع رسعة بدهيتهم وقدرهتم عىل الفهم مع إعطائهم فرصا لتحصيل مزيد 

مع الرتحيب بتعليقاهتم املختلفة عىل ، من املعرفة من خالل القراءات املتعددة
 . )م١٩٩٩، الشخص ؛ الرسطاوي(األشياء واحلوادث 

 : يان يف إثراء مناهج املتفوقون مهاأساسوهناك اجتاهان 
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، ًنهج اإلضايف املقدم للمتفوقني مرتبطا بموضوعات املنهج األصيلأال يكون امل   -١
 ال توجدحيث ترى كالرك أن اإلثراء هو إضافة مفردات أو جماالت تعليمية 

 . )م٢٠٠٤، عبد العال(يف املنهج العادي 
والتي ) م١٩٩٥، خليفة(ت التي تبنت هذا االجتاه دراسة ومن أمثلة الدراسا

 .  يف املنطق الريايض واألخرى يف االستدالل الريايضقدم فيها وحدتني األوىل
ً أن يكون املنهج اإلضايف مرتبطا ارتباطا وثيقا باملنهج األصيل بحيث يكون -٢ ً

 . ًامتدادا له وتعميقا ملادة املنهج األصيل
والتي قدم ) م١٩٩٩محادة (ومن أمثلة الدراسات التي تبنت هذا االجتاه دراسة 

ة هبدف االرتقاء بتحصيلهم وقدرهتم بتدائيًئيا للتالميذ يف املرحلة االًفيها برناجما إثرا
والتي قدمت فيها أنشطة إثرائية ) م٢٠٠٣، آل عامر(دراسة ، يبتكارعىل التفكري اال

 . ملتفوقات الصف األول الثانوي لتنمية مهارات التفكري العليا يف الرياضيات
أن لإلثراء بعدين  Vencent ويرى العديد من الرتبويني مثل عبيد وفينسنت

 : رئيسني مها
 

ويقصد به إضافة بعض املوضوعات اجلديدة إىل املقرر العادي بحيث تكون 
عبد (ًهذا املقرر وتكون استمرارا له ًهذه املوضوعات امتدادا وتوسيعا ملوضوعات 

 . ) م٢٠٠٤، العال
 إضافة مادة تعليمية أنه« Breacth Enrichmentفينس اإلثراء التوسعي  ويعرف

 .)Vance , 1983 , p23( »إىل الربنامج النظامي
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 إليهًويتضمن تعميقا للمستوى العادي الذي يدرسه الطالب بحيث تضاف 
بعض التطبيقات غري املبارشة أو املشكالت احلياتية الواقعية التي يلجأ الطالب عند 

أو تعترب بمثابة تطبيقات عىل ، حلها إىل ما درسوه من موضوعات املنهج العادي
موضوعات املنهج العادي بشكل غري مبارش من أجل تنمية قدرة الطالب عىل حل 

 . ) م٢٠٠٠، شهاب(ت والتفكري اإلبداعي والتأميل املشكال
هو الذي يعمل عىل تنمية استبصارات  depth enrichmentواإلثراء التعمقي 

 . )Vance , 1983 , p23(لفصل ككل جديدة يف املادة التعليمية التي تدرس ل
، جروان(، )م١٩٩٨، سليامن ؛ غازي(، )م١٩٩٥، أبو عمرية(ًويرى كال من 

، إندجياين(، )م٢٠٠٠، الرسور(، )م٢٠٠٠، التوجيري ؛ منصور(، )م١٩٩٨
 : ًأن اإلثراء يمكن أن يأخذ أشكاال عدة لعل من أمهها) م٢٠٠٥

 . الدراسة املستقلة   -١

 . املستويات العليا من املهارات العقليةالتعامل مع   -٢ 

 . تدريس جزء من املواد املقررة عىل الصف الدرايس التايل  -٣

 . اإلفادة من خربة املتخصصني يف املجاالت املختلفة  -٤
 

يقصد باإلرساع الربامج التي تسمح للطالب بالتقدم عرب السلم التعليمي 
ويتضمن ،  إىل املحددات العمرية أو الزمنيةبرسعة تتناسب مع قدراته دون النظر

القبول املبكر يف ، اجتياز الصفوف، برنامج اإلرساع القبول املبكر يف الدراسة العادية
 . )Mila et al , 2003(اجلامعات 

ختطي « اإلرساع بأنه Green Law & Makntoshكام يعرف جرين لو و ماكنتوش 
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 Green Law (»ل استيعاب املادة الدراسيةالطفل مراحل دراسية قبل زمالئه من خال

& Makntosh , 1988 , p170( . 
 

 ،)م١٩٩٩، الشخص ؛ الرسطاوي(، )Swiatwk & Benbow , 1991(ًيرى كال من 
، ) م٢٠٠٠، الشخص(، )م٢٠٠٠، املعايطة ؛ البواليز(، )م١٩٩٨، سليامن ؛ غازي(
، )م٢٠٠٥، بخيت(، )م٢٠٠٠، الرسور(، )م٢٠٠٠، التوجيري ؛ منصور(
 : ًأن اإلرساع يمكن أن يأخذ أشكاال عدة وهي )م٢٠٠٥، السلمي(

 . االلتحاق املبكر باملدرسة  -١
 . ختطي بعض الصفوف الدراسية  -٢ 
 . التخطي اجلزئي للصفوف الدراسية  -٣ 
 . تركيز املقررات الدراسية  -٤ 
 . االلتحاق املبكر باجلامعة  -٥ 

- 
ًتنوع أساليب رعاية املتفوقني تبعا لعدة عوامل حاكمة لعل من أمهها قناعات 
القائمني عىل العملية الرتبوية واإلمكانات املادية املتاحة وإعداد الطالب املوجودين 

 . يف املدرسة أو عىل مستوى اإلدارة التعليمية
 : م هذه األساليب والنظم بالتفصيلوستتناول الباحثة أه

 

ا عىل فلسفة تنادي بعدم عزل الطالب املتفوقني عن أساسيقوم هذا األسلوب    
، زمالئهم العاديني وأن تقدم هلم الرعاية الرتبوية الالزمة ضمن إطار الفصل الدرايس
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، سليامن ؛ غازي(الطالب ضمن الفصول العادية مها ء وهناك أسلوبان لرعاية هؤال
 : )م١٩٩٨

 أن يقوم الطالب املتفوقني بمرشوعات متعمقة حول موضوعات املقرر بام يسمح   -١
 . باالستفادة من طاقاهتم العالية

 ًأن يرتك األطفال املتفوقني يف فصوهلم لفرتات حمدودة يتلقون فيها دروسا متعمقة   -٢
 . رة ثانية إىل فصوهلميعودون بعدها م

Grouping 

إال أن الغرض من ، تتعدد األشكال التي يتم فيها جتميع الطالب املتفوقني
عملية التجميع عادة ما يكون حماولة مجع الطالب املتفوقني مع بعضهم البعض حتى 

ويقوم التجميع ، شكل ممكنيتسنى تقديم اخلدمات الرتبوية املالئمة هلم بأفضل 
 يف إطار الفصل الدرايس عادة نسبة عىل لتعذر تقديم هذه اخلدمة الرتبوية للمتفوقني

 . )م٢٠٠٥، اجلديبي(العادي 
يوشك ، )Rogers, 1991(روجرز ، )Shields, 1996( ويرى كال ًمن شيلدز

(Yewchuck , 1993) ،)ال أن للتجميع أشك) م٢٠٠٥، فراش(، )م٢٠٠٥، السبعان
 : خمتلفة منها

 

 . فصول طوال الوقت  -١
 . Part time Classesفصول بعض الوقت   -٢

وقد تم يف الدراسة احلالية جتميع الطالبات املتفوقات يف الصف الثالث املتوسط 
 . TRIZيف فصول بعض الوقت لدراسة الربنامج التدريبي املستند لنظرية تريز 
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 : هيتم هذا البعد باستعراض

 . برامج تعليم الطالب املتفوقني   )أ  
 . عرض لبعض حماوالت ختطيط الربامج اخلاصة هبم  ) ب
 . أهداف تلك الربامج  )  ج

 

The Study of Mathematically Precocious Youth (SMPY) 
 

وهو عبارة عن برنامج ترسيعي هيدف لتنمية القدرات املتقدمة يف مادة    
وائل أواخر الستينات وأوكانت بداياته يف ، الرياضيات يف املراحل املبكرة من العمر

 .  ستانيلالسبعينات يف جامعة جون هوبكنز بأمريكا عىل يد كاميال بينبو و جوليان
 عىل التعريف العميل للموهبة الرياضية عند الطلبة SMPYويعتمد برنامج 

ًالطالب املوهوب رياضيا  أن ًاملتميزين بدال من التعريف املفاهيمي بحيث يؤكد عىل
 Scholastic Aptitude يف اختبار الرياضيات ٥٠٠هو الذي حيصل عىل درجة أعىل من 

Test-Mathematics (SAT-M). 
وقد صمم االختبار لقياس قدرة الطالب عىل املحكات ،  عام١٣ سن قبل

العقلية يف املرحلة الثانوية بام يتعلق باملوهبة الرياضية كالقدرة عىل اإلثبات والربهنة 
 )كاجلرب املتقدم(ية املتقدمة ام العلوم الرياضاستخدبطريقة غري عادية والقدرة عىل 

 . )م٢٠٠٠، الرسور(
 

م عىل يد وليم عبيد وآخرون كنتيجة إلنشاء ١٩٩٥بدأ هذا الربنامج يف عام    
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ً أوال تطبيقهوقد تم ، إدارة الرتبية اخلاصة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف الكويت
، اء بقدراهتم العقلية هبدف االرتقبتدائيعىل التالميذ املتفوقني بالصف الرابع اال

وقد تم اختيار املتفوقني لاللتحاق بأنشطة الربنامج يف ضوء جمموعة من املحكات 
 : هي
 لرافن واملرتجم Progressive Matriens Testيف اختبار + احلصول عىل درجة ب  =

 .واملعدل بام يالئم البيئة الكويتية
ي للذكاء لألطفال  فأكثر يف مقياس وكسلر الكويت١٢٠احلصول عىل درجة   =

Kuwaiti Wechsler Intelligence Scale for Children. 
 .% فأكثر يف اللغة العربية والرياضيات٩٠احلصول عىل   =

 ،ًويتم تقديم أنشطة رياضية معدة خصيصا للطلبة املتفوقني تشمل العاب تعليمية
 . )م٢٠٠١، قطامي(مواقف مرتبطة باحلياة ، مفاهيم هندسية، مهارات تفكري

سبعة معامل لربامج املتفوقني والتي اتفق خرباء تعليم  Renzulliقد حدد رنزويل 
 : ية لنجاح الربنامج وهيأساس أهنا املتفوقني عىل

 . اختيار وتدريب املعلمني
 .تصميم منهج لتنمية املقدرات عىل األداء املتميز يف املجاالت األكاديمية والفنون  =
 .حص وحتديد املتفوقنيإجراءات مناسبة ومتعددة لف  =
 .تعاون وتأييد األفراد املسئولني عند تنفيذ الربنامج  =
 .حتديد فلسفة األهداف التي تؤيد تفريد تعليم املتفوقني  =
 .خطة لتقويم فعالية الربنامج  =
 .)Renzulli , 1975 , pp327-329(توصيف املسئوليات اإلدارية   =
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ًضيات باعتبار أن للرياضيات دورا رئيسيا يف أما بالنسبة لربامج املتفوقني يف الريا ً
) NCTM , 1987(فقد ذكر املجلس القومي ملعلمي الرياضيات بأمريكا ، تنمية التفكري

: املكونات التي جيب أن تراعى عند تصميم برنامج املتفوقني يف الرياضيات وهي
مهارات ، تطبيقات وحل مشكالت، معلم كفء، تدريس جيد، رياضيات جديدة

 . التقويم، مصادر التعلم، يةبتكارتشجيع اال، عادات عمل، مهارات دراسية، صالات
 األهداف العامة لربامج Herberger & Wheatlyوقد خلص هرسريجر و وتييل 

 : الرياضيات للتالميذ املتفوقني يف اآليت
 .تنمية مهارات حل املشكالت  =
 .تنمية مهارات التفكري والتعلم  =
 .يد مشكالت ألجل استقصائهااملشاركة يف حتد  =
 .)(Herberger & Wheatly , 1980تنمية التفكري احلديس التصوري   =

أهداف برنامج مقرتح يف الرياضيات لتالميذ الصف  وقد حددت أبو عمرية
 : السابع املتفوقني بام ييل

 .أن يكتسب املهارة يف تقويم الذات  =
 .أن ينمي أساليب التقويم لديه  =
 .ارات االتصالأن يتقن مه  =
 .أن ينمي مهارات التفكري العليا  =
 .)م١٩٨٩، أبو عمرية(أن ينمي القدرة عىل حل املشكالت   =

ًهذا ويعد التخطيط أمرا رضوريا لبناء وتطوير برنامج تعليمي للتالميذ املتفوقني ً، 
، حيث جيب توفري خربات تعليمية تناسب كل من فلسفة املجتمع وحاجات التالميذ

 . )م٢٠٠٥، اخلوجا، اإلمام( إطار اإلمكانات املتاحة ذلك يفو
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 TRIZوبذلك يمكن حتديد أهداف الربنامج التدريبي املستند إىل نظرية تريز 
 : واملصمم ملتفوقات الصف الثالث املتوسط يف الرياضيات بام ييل

 تدريب الطالبات املتفوقات يف الصف الثالث املتوسط عىل استخدام اإلسرتاتيجية  =
 .بداعية املناسبة ذات العالقة يف توليد أكرب عدد من احللول للمشكلة الرياضيةاإل

، اخلطط وتنفيذها متكني الطالبات املتفوقات يف الصف الثالث املتوسط من وضع  =
 .وزيادة وعيهن بأمهية اإلبداع يف كل املجاالت

ة تنمية مهارات الطالبات املتفوقات يف الصف الثالث املتوسط يف صياغ  =
 .املشكالت الرياضية وحتديد جوانب التناقض فيها

تنمية قدرة الطالبات املتفوقات يف الصف الثالث املتوسط عىل حل املشكلة   =
 .TRIZ اسرتاتيجيات نظرية تريز باستخدامًالرياضية إبداعيا 

 بعض مهارات تنمية قدرة الطالبات املتفوقات يف الصف الثالث املتوسط يف  =
 .)، أصالةمرونة، طالقة(عي التفكري اإلبدا

لدى ) ، متثيلاستامع، حتدث، قراءة، كتابة(تنمية مهارات التواصل الريايض   =
 .متفوقات الصف الثالث املتوسط

وبالرغم من مظاهر االهتامم بالطالب املتفوقني إال أنه توجد الكثري من األدلة 
ء برامج تعليمية  الطالب املتفوقني وبنااحتياجاتالتي تشري إىل رضورة دراسة 

خاصة هبم سواء عىل املستوى العريب أو عىل مستوى براجمنا التعليمية يف اململكة 
 : ومن هذه األدلة، العربية السعودية

من  )م٢٠٠٥، جاب(، )م٢٠٠٥، الطحان(ًالتوصيات التي قدمها كال من   =
 :رضورة تناول بعض املوضوعات بالبحث والدراسة من بينها

 . القدرة العقلية للطالب املتفوقني واحتياجاهتمدراسات عن    -١
 . أن تناسب املقررات القدرات العقلية للمتفوقني   -٢
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  حيث أكد املجلس القومي ملعلميًأيضاوهذا ما ينطبق عىل املتفوقون يف الرياضيات 
 ًأن أكثر الطالب إمهاال من حيث التحقيق الكامل لقدراهتم) NCTM , 2000(الرياضيات 

تفوقون يف الرياضيات بالرغم من متتعهم بالقدرة الرياضية التي تعترب من أهم هم امل
 . مصادر املجتمع الالزمة للمحافظة عىل القيادة يف عامل التكنولوجيا

 : من العرض السابق يتضح أن
 . حجم االهتامم بالتالميذ املتفوقون ضئيل   -١
 . عدم وجود فصول خاصة بالتالميذ املتفوقون  -٢
 . دم تدريس أي مقررات إضافية إثرائية يف الرياضيات وباقي املواد الدراسيةع  -٣

 
هؤالء الطلبة نجد أن بالنظر إىل خصائص الطلبة املتفوقني يف الرياضيات    

  ،)م١٩٨٦، بل. فريدريك هـ(، )م١٩٨٧، الطناوي(، )م١٩٨٩، شوق(قادرون عىل 
)Vance,1983( ،)م٢٠٠٥، اهلران(، )م٢٠٠٥، اخلليفة(، )م١٩٩٤، أمحد( : 
 .األصالة، املرونة، التفكري اإلبداعي يف الرياضيات من حيث الطالقة  =
 .يظهرون كفاءة يف حل املشكالت الرياضية  =
 .يدركون املادة الرياضية  =
 .يفهمون الرتكيب الشكيل للمشكالت  =
 .ل للمشكلةيستطيعون إجياد أكثر من ح  =
 .يفكرون يف مشاكل مرتبطة هبذه املشكلة  =

واخلصائص السابقة للطلبة املتفوقون يف الرياضيات تشري إىل أهنم ال يالقون 
  من خصائصهمألنالصعوبة التي يالقيها غريهم من الطالب عند حلهم للمشكالت 

  عىل تنميتهاألمر الذي يوجب االهتامم هبذا اجلانب والعمل، هو حبهم حلل املشكالت
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ًبمستويات أعىل تتالئم وقدراهتم العقلية نظرا ملا حتتله مهارات حل املشكالت من 
وهذه ، ية بني أهداف تعليم الرياضيات للمتفوقني بصفة خاصةأساسمكانة هامة و

األمهية نابعة من أن مهارات حل املشكالت تتطلب حتليل وتركيب وتقويم 
 . ) م٢٠٠٣، آل عامر( الرياضيات املعلومات الكتشاف حقائق جديدة يف
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عند مواجهة مشكلة يبدأ الفرد باالنخراط يف مهمة تكون طريقة احلل فيها غري 

ومن خالل هذه العملية ،  الطالب يف ذلك عىل معرفتهمويعتمد، ًمعروفة مقدما
ًإن حل املشكلة ليس هدفا لتعليم الرياضيات ، ًسوف يطورون فهام للرياضيات

 . فحسب بل وسيلة رئيسية لتحقيق ذلك
عملية أوسع من جمرد حل مسألة «حل املشكلة الرياضية بأنه  وحيدد أبو العباس
قة تفكري عامة تستخدم يف حل مجيع املسائل وإنام هي طري، معينة يف موضوع معني

 . ) م١٩٨٩، أبو العباس (»برصف النظر عن نوع هذه املسائل
تلك اإلجراءات واألنشطة « أن حل املشكلة الرياضية هو ويذكر عبد القوي

ًالتي يقوم هبا التلميذ مستخدما خالهلا املعلومات التي سبق له تعلمها وأساليب 
ي سبق له اكتساهبا للتغلب عىل موقف مشكل غري مألوف وإسرتاتيجيات احلل الت

 من أساليب ه من معارف وما أكتسبهمن قبل بحيث خيتار من بني ما سبق تعلم
 . )٢١، م١٩٩٣، عبد القوي (»وإسرتاتيجيات حل يف موقف ما ليطبقه يف موقف آخر
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العمليات التي تتضمن مهارات «ويرى بدوي أن حل املشكلة الرياضية هو 
وتبدأ هذه ، لومات يستخدمها املتعلم للوصول إىل حل للمشكلة التي تواجههومع

 . )١٩٤، م٢٠٠٤، بدوي( »املهارة بتحديد املشكلة وتنتهي بحلها
ومن هنا يتضح أن عملية حل املشكالت هي طريقة للتفكري يمكن أن تكون 

 . طريقة للتفكري العلمي

 
ويف ، ية حل املشكلة الرياضية من خالل األهداف التي ينتظر حتقيقهاتتضح أمه

هذا الصدد وضعت جمموعة دراسة الرياضيات املدرسية بالواليات املتحدة 
 جمموعة األهداف التالية School Mathematics Science Group (SMSG)األمريكية 

 : حلل املشكالت الرياضية
 .املعلومات وجدولتها واالستفادة منها يف احللحتسني مهارة الطالب يف تنظيم   =
تطوير بعض الطرق لالستفادة من التمثيالت اهلندسية يف إنتاج معلومات حل   =

 .املشكلة
 .حتسني مهارة الطالب يف تنظيم املعلومات وجدولتها  =
 .تعويد الطالب عىل إعطاء تقديرات عددية للحل  =
عبد (عاجلة والرشوع يف حل املشكالت تطوير املرونة لدى الطالب يف طريقة امل  =

 .)م١٩٩٦، الفتاح
 NCTMأما اجلمعية الوطنية ملعلمي الرياضيات يف الواليات املتحدة األمريكية 

 : فقد حددت األهداف التالية حلل أي مشكلة رياضية وهي
 .تطوير طرق وأساليب التفكري والتعليم املنطقي  =
 . بدوهنا ال يكتمل التعليمحتصيل طرق وأساليب حل املشكالت التي  =
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 .تطوير طرق وأساليب التفكري اخلالق  =
 .تعليم قراءة الرياضيات  =
   .)NCTM , 2000(معرفة التالميذ املوهوبني   =

فوضعت أهداف حل املشكالت خاصة بالطالب ) Crabbe , 1982(أما كراب 
 : املتفوقني من أمهها

ًأن يصبح املتفوق أكثر إبداعا وإدراكا لل  =  .مستقبل ويأخذ األمور بتعمق ومتعنً
 .وراء املنطق ًيصبح أكثر إبداعا ويتعلم ما  =
 .يطور مهارات االتصال والكالم والكتابة بشكل أوضح  =
، السؤال، الكالم، يطور املهارات املطلوبة لفريق العمل من خالل االستامع  =

 .املقابلة، الفهم
 .حيلل األمور احلياتية اليومية  =
 ).Davis & Rimm , 1989 , p154(فية مجع البيانات ويطور مهارات البحث يتعلم كي  =

 
 جمموعة من مهارات حل املشكالت الرياضية كام حددها ًأوالتستعرض املؤلفة 

 :  ييلبتحديد مهارات حل املشكالت الرياضية بام فقد قام شوق، بعض املختصني
أن حيدد السؤال املطلوب إجابته يف املشكلة واملعلومات التي وردت صياغتها   =

 . عليها يف احللعتامدويمكن اال
 .أن حيدد املعلومات الناقصة والتي حيتاجها حل املشكلة  =
 .أن حيدد ما قد تتضمنه املعلومات املعطاة عن املشكلة من معلومات زائدة  =
وحيدد املصطلحات والرموز ، عالقات وأشكال هندسيةأن يرتجم املشكلة إىل   =

 .الالزمة للحل
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 . عليها يف احللعتامدات واحلقائق التي يمكن االفرتاضأن يميز بني اال  =
 .أن يصل إىل احلل ويصوغه صياغة منطقية  =
 .وحياول البحث عن أكثر من طريقة للحل، أن يراجع احلل ويتأكد من صحته  =
 .ملشكالت بصورة أفضلأن جييد صياغة بعض ا  =
 .أن حياول االستفادة من حل املشكالت السابقة فيام يواجهه من مشكالت جديدة  =
 .)م١٩٨٩، شوق( ية ويطورهاساسأن يقرتح مشكالت مماثلة للمشكلة األ  =

 : كام يرى عزيز أن مهارات حل املشكالت تتمثل يف
 عليها عتامدالتي يمكن االواملعلومات ، حتديد السؤال املطلوب إجابته يف املشكلة  =

 .يف املشكلة التي وردت يف صياغتها
 .حتديد املعلومات الناقصة والتي حيتاجها حل املشكلة  =
 .حتديد ما قد تتضمنه املعلومات املعطاة عن املشكلة من معلومات ال وظيفة هلا  =
لالزمة ترمجة املشكلة إىل عالقات وأشكال رياضية، واإلملام باملصطلحات والرموز ا  =

 .للحل
 . عليها يف احللعتامدات واحلقائق التي يمكن االفرتاضالتمييز بني اال  =
ًصياغة احلل صياغة منطقية سليمة وتدعيم خطواته تدعيام رياضيا سليام  = ًً. 
 .كذا حماولة البحث عن أكثر من طريقة للحل، مراجعة احلل والتأكد من صحته  =
 .صياغة بعض املشكالت صياغة جيدة  =
 .االستفادة من حل املشكالت السابقة فيام يواجهه التلميذ من مشكالت جديدة  =
، عزيز(اقرتاح مشكالت من تأليف التلميذ أو تطوير املشكلة التي يقوم بحلها   =

 .)م١٩٨٩
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كالت الفرعية التي من العرض السابق يتضح تشابه وتداخل مهارات حل املش
، فيام بينها حيث إهنا ال ختتلف) م١٩٨٩، عزيز(، )م١٩٨٩، شوق(حددها كل من 

وهذه املهارات تعترب مهارات فرعية أو ضمنية ملهارات ، إال يف األلفاظ املعربة عنها
وخاصة نموذج ، أخرى رئيسية مصنفة يف ضوء أحد النامذج الشهرية حلل املشكالت

 . بوليا حلل املشكالت
م ١٩٨٠ياضية حلل املشكالت الر) ايوا(ومن هذه التصنيفات تصنيف فريق 

Iowa Problem Solving Project والذي صنف مهارات حل املشكالت الرياضية يف 
 :  ذو اخلطوات األربع كام ييلPolyaضوء نموذج بوليا 

 . مهارة فهم املشكلة   -١
 . مهارة التخطيط للحل  -٢
 . مهارة تنفيذ احلل  -٣
 . مهارة مراجعة احلل  -٤

 .  تتضمن مهارات فرعيةوهذه املهارات الرئيسية السابقة
واآلن يتم عرض مهارات حل املشكالت الرياضية التي تم تنميتها يف الربنامج 

 : TRIZالتدريبي واملستند إىل نظرية تريز 
 .أن تفهم الطالبة املتفوقة املصطلحات الرياضية الواردة باملشكلة  =
 .ةأن حتدد الطالبة املتفوقة املطلوب واملعطى يف املشكلة املعطا  =
 .أن حتدد الطالبة املتفوقة املعلومات الناقصة التي حتتاجها يف حل املشكلة الرياضية  =
 .أن حتدد الطالبة املتفوقة املعلومات الزائدة التي ال حتتاجها يف حل املشكلة الرياضية  =
 .أن تعرب الطالبة املتفوقة عام جاء يف املشكلة الرياضية بلغتها اخلاصة  =
 .ة املتفوقة املشكلة اللفظية إىل صورة رمزيةأن حتول الطالب  =
 .أن حتدد الطالبة املتفوقة السؤال الوارد يف املشكلة يف صورة رمزية  =
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، رسومات هندسية( السؤال من الصورة اللفظية إىل أن حتول الطالبة املتفوقة  =
 .والعكس) كثريات حدود

 .يحةأن ترتب الطالبة املتفوقة خطوات احلل بصورة منطقية صح  =
 املستخدمة حلل سرتاتيجيةأن تنفذ الطالبة املتفوقة خطوات احلل حسب اإل  =

 .TRIZاملشكلة من اسرتاتيجيات نظرية تريز 
 .أن جتري الطالبة املتفوقة العمليات اجلربية املتضمنة باملشكلة بدقة  =
 مع TRIZ نظرية تريز إسرتاتيجيةأن تراجع الطالبة املتفوقة خطوات احلل حسب   =

 .علمتها وزميالهتام
أن تتحقق الطالبة املتفوقة من فاعلية احللول املقدمة للمشكلة الرياضية مع   =

 .معلمتها وزميالهتا

 
تتضح أمهية حل املشكالت يف جمال تدريس الرياضيات من خالل العنارص    

 : التالية
 

بالنظر إىل قائمة أهداف تدريس الرياضيات كام حددهتا وزارة الرتبية والتعليم 
سحاب (األنشطة املختلفة حلل املشكالت غالبية تلك األهداف هتتم بنجد أن 
 . ) م٢٠٠١، وآخرون

أن حل املشكالت يعد ) م١٩٨٦، بل، فريد ريك هـ(ذا الصدد يقول ويف ه
وتعلم إجراءات حل املشكلة بصفة ، لرياضيات املدرسيةمنشط هام ومناسب يف ا

ًعامة هدفا هاما وجوهريا للمجتمع ً ً . 
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 املتحدة األمريكية تهذا ويؤكد املجلس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليا
NCTM  رضورة أن متكن الربامج التعليمية يف الرياضيات مجيع الطالب من : 

 . حل املشكلةبناء معرفة رياضية جديدة من خالل  =
 .حل مشكالت تظهر يف الرياضيات ويف سياقات أخرى  =
 .)NCTM , 2000(مالحظة عملية حل املشكالت الرياضية والتأمل هبا   =

وتذكر خرض أن تدريس حل املشكالت يعترب أحد األركان الرئيسية لتدريس 
ام طرق التفكري املختلفة كام يساعد حل استخدالرياضيات وبواسطته يمكن 

ام املعلومات وطرق التفكري ونقل التعلم إىل أحوال استخدشكالت عىل تكامل امل
 . )م١٩٨٩، خرض(وإثارة حب االستطالع ، أخرى

 
، )م٢٠٠٣، بدوي(، ) م٢٠٠٤، السواعي(، )Alfred ,1981(يؤكد ذلك الفريد 

من أن تعليم التالميذ حل املشكالت خيلق ) م٢٠٠١، بدر(، )م١٩٩٣، عبد القوي(
الثقة يف نفوس التالميذ ويدفعهم إىل اكتشاف حل املشكالت التي تعرض عليهم فيام 
بعد وتزيد من قدرهتم عىل التعامل مع هذه املشكالت بشكل صحيح وبالدقة 

 . والرسعة املناسبة


 

أن املرادف حلل املشكالت هو تعليم التفكري يف  يف هذا الصدد يذكر كوكت
 . )Kokt , 1992(احلل ثم القيام باختباره وتقييمه 

) م٢٠٠٣، جروان(، )م٢٠٠٢، مصطفى(، )م٢٠٠٣، عرص(من ًويشري كال 
ام معظم مهارات التفكري استخد هو عملية تفكري مركبة تتضمن حل املشكالت أن إىل
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اإلبداعي والتفكري الناقد وفق خطوات منطقية متعاقبة ومنهجية هبدف التوصل إىل 
 . أفضل احللول للخروج من مأزق أو وضع مغلق باجتاه هدف مطلوب أو مرغوب

الرئيسية ويؤكد الطيطي أن التفكري العلمي هو سلوك حل املشكالت والفكرة 
وبعد أن حيدد املشكلة ، فيه هي أن الشخص يفكر إذا ما واجهه موقف حمري أو مربك

ثم يسعى جلمع البيانات ، ًيف صيغة سؤال غالبا ما يضع الفروض أو احللول املختلفة
التي يف ضوئها يقبل بعض الفروض ويرفض بعضها ويتأكد من صحة الفروض 

ويف ضوء احلديث عن حل املشكالت ، مشكلةالتي قبلها ليصل إىل احلل األمثل لل
تربز أمهية هذه املهارة يف أهنا تساعد التالميذ عىل التفكري اإلبداعي الذي يعد 
أسلوب يسلكه الفرد إلجياد حل للمشكالت التي تواجهه والتي يسعى حللها 

 . )م٢٠٠٤، الطيطي(بطريقة إبداعية 
حيث أن تربية ، ة احلديثةويعد التفكري اإلبداعي من أهم األهداف الرتبوي

ية التي أدت إىل ساسوتعليم التالميذ املبدعني يف الدول املتقدمة كان من العوامل األ
 . )م٢٠٠٣، الصباغ(مي واالقتصادي يف العرص احلديث التقدم العل

ًوإذا كان اإلبداع واالهتامم باملبدعني مهام بالنسبة للمجتمعات املتقدمة صناعيا ً ،
، تربز أمهيته يف الدول النامية بل وتتفوق عىل غريها يف االهتامم بهفإنه ينبغي أن 

فاملتعلم بام يملكه من قدرات عقلية واجتاهات إبداعية يمكنه ممارسة العملية 
اإلبداعية من خالل ممارسة النشاطات التعليمية التي تعرضه ملشكالت تستثري 

بح مشاركة املتعلم وبدون توافر هذه القدرات تص، وتتحدى قدراته العقلية
ً يف العملية اإلبداعية أمرا مشكوكا فيههنغامساو ً . 

 
ًيلعب التفكري دور كبري يف حل املشكالت إبداعيا وتأيت أمهية الربط بني التفكري 

مشاكلها اإلبداعي وحل املشكالت من أن احلضارات تقوم عىل اإلبداع يف حل 
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حل مشاكل العامل املستقبلية حيتاج إىل حلول  أن باإلضافة إىل، العامة واخلاصة
وعادة ما جتمع نامذج حل ، مبتكرة وذكية لتحقيق التقدم املنشود للحضارة العاملية

حل املشكالت والتفكري اإلبداعي املشكالت املختلفة بني التدريب عىل خطوات 
 . )م١٩٨٩، مانع(

موعة من النامذج التي جتمع بني التفكري اإلبداعي وحل وباستعراض جم
وهو ما يمكن توضيحه بالشكل ، املشكالت نجد التداخل احلادث يف تلك النامذج

 : التايل
 

 
 

 العالقة بني التفكري اإلبداعي وحل املشكالت) ١(شكل رقم 
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يتضح من الشكل أن حوايل سبعة من نامذج حل املشكالت تعتمد عىل التفكري 
  ويقودنا هذا االرتباط إىل التحدث عن مهارة التفكري(Howely , et. al ,1986) إلبداعيا

 . اإلبداعي
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- 
 - عىل السواء - املبدعني يف الدول املتقدمة والناميةأصبح االهتامم باإلبداع و

ويرجع ذلك إىل أمهية اإلبداع بشتى صوره ، رضورة قصوى يف العرص احلديث
وكذلك لكونه ، ويف النظام احلضاري الراهن، وحماوالته يف تقدم اإلنسان املعارص

يات املستقبل األداة الرئيسية لإلنسان يف مواجهة املشكالت احلياتية املختلفة وحتد
 . ًمعا

 والقوة الدافعة نحو احلضارة والرقي، أن املبدعني يف أي جمتمع هم الثروة القومية
 ،عن طريق املبدعني توصلت اإلنسانية لإلخرتعات احلديثة يف شتى امليادين واملجاالت
، وعن طريقهم ازدهرت احلضارة وتقدمت اإلنسانية خطوات واسعة لإلمام

ًاك فكرا خالقا وعقوال وتصبح احلضارة يف نمو مستمر مادام هنوسوف يتقدم العامل  ً ً
 . )م١٩٩٤، عطية ؛ خمتار(مبدعة 

 بمزيد من طاقة اإلبداع يف مرحلتنا التارخيية الراهنة رضورة ءإن تزويد النش
وهنا تتضح مسئولية التعليم يف ، يقتضيها التسليم باستمرار و السعي إىل حفظ البقاء
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و أن يعمل هذا التعليم عىل بناء ، لتي يواجهها إنسان هذا العرصمواكبة التغريات ا
قدرات ومهارات اإلنسان املبدع القادر عىل التفاعل واملشاركة الواعية يف إنتاج ما 

، عبد اللطيف(ًويكون متمشيا مع تطورات العرص يتالءم مع جمتمعة وثقافته 
 . )م٢٠٠٢

ًوتكتسب أمهية التعلم اإلبداعي بعدا جديدا  يف ترسيع عمليات التعلم القائم ً
 أي من تنفيذ سلسة من ألوان النشاط والتي تؤدي إىل إحداث تغريات اجيابية يف عىل

، )واملبادئ، واملفاهيم، احلقائق، املعلومات، املدركات، املعارف(بناء العقلية املعرفية 
، الرتكيب، لالتحلي، التحصيل، مهارات التفكري( بناء قدراته األدائية املهارية أو

ًأو يف املهارات احلركية التي تتطلب تآزرا ) حل املشكالت واإلبداع، االستدالل
لكتابة والرسم كمهارات القراءة وا(ًقا بني العقل والنفس والعضالت وتنسي

غري أو يف اجتاهاته ومواقفه إزاء عنارص الثقافة والبيئة املادية و) واملهارات اليدوية
وقيمه اخللقية كالصدق واألمانة والوطنية حيث يؤدي ) ًجيابياًسلبيا أو ا(املادية 

واملقوم واملوجه لعملية التعلم املدرس دور املرشف واملنظم وامليرس واملساعد 
 : هذا وتربز احلاجة إىل التفكري اإلبداعي فيام ييل، )م٢٠٠٢، الطيطي(
ساب الطالب مل يعد هدف العملية التعليمية يف ضوء املتغريات املتسارعة إك  =

بل يتعدها إىل تنمية قدراته عىل التفكري اإلبداعي والتعامل بوعي مع ، املعارف
 .املعلومات املتسارعة

رضورة منح املؤسسات التعليمية موضوع تعليم التفكري اإلبداعي أمهية بالغة   =
ألن الغاية من تعليم التفكري اإلبداعي رسم معامل جديدة أمام املتعلمني ليزدادوا 

ًقتناعا باملعلومات التي تتوفر هلم ويعملوا عىل تعزيزها وتطويرها ليتحقق مبدأ ا
 .التعلم الذي نريده

 . من حتديات كثرية ومتنوعةهاالنفتاح والعوملة وما تفرض  =
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دد حياة كثرة املشكالت التي نشأت عن التقدم العلمي والتي أصبحت هت  =
 .)م٢٠٠١، الزعبي، األلويس(اإلنسان يف هذا العرص 

-Creativity Definition 
من األمور التي الحظتها الباحثة كثرة التعاريف املطروحة يف جمال اإلبداع 

يزال بعضها  اختفى بعضها وال، حيث ظهرت هذه التعاريف يف فرتات زمنية خمتلفة
دة لإلبداع فنالحظ أن املهتمني هبذا املجال مجعوا تعريفات عدي، ًاآلخر مستمرا

وكذلك استطاع ، )Taylor , 1959( حيث قام تايلور بجمع ما يزيد عن مائة تعريف
 ،)م١٩٩٧، رعبدا لغفا (ًأيضاعبد السالم عبد الغفار بجمع ما يقرب عىل مائة تعريف 

 . )م١٩٧٨، خري اهللا (ً تعريفا ٦٠وسيد خري اهللا مجع 
 يشري قاموس ويبسرت حيث، وتعرض الباحثة أهم التعريفات يف هذا املجال

Webster   يتميز باإلبداعءاحلالة التي تؤدي إىل تقديم يش«إىل اإلبداع عىل أنه  ،
ً أصيل مل يكن معروفا ءويعني ذلك رضورة أن يبدو العمل اإلبداعي عىل شكل يش

سواء كان ذلك يف جمال اإلنتاج العلمي أو امليكانيكي أو الفني بجميع ، من قبل
 . )Webster, 1968 (»أشكاله

ويعرف ريرب اإلبداع بأنه تعبري يستخدمه املختصون وغريهم لإلشارة إىل 
العمليات العقلية التي تؤدي إىل حلول أو أفكار أو أشكال فنية أو نظريات أو 

 . )(Reber , 1985 انتاجات فريدة أو جديدة
 املبادأة التي يبدهيا الفرد يف قدراته عىل«بأنه  Simpsonويعرفه سيمبسون 

، الطيطي (»تخلص من السياق العادي للتفكري وإتباع نمط جديد من التفكريال
 . )٤٨، م٢٠٠٤

ن اإلبداع هو ظهور إلنتاج جديد نابع من التفاعل أ بRogers كام يذكر روجرز
 . )Rogers , 1980(بني الفرد وما يكتسبة من خربات 
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الروتني العادي اإلبداع هو قدرة الفرد عىل جتنب ى أن  فرتPriceأما بريس 
 أو هوالطرق التقليدية يف التفكري مع إنتاج أصيل جديد أو غري شائع يمكن تنفيذ

 ).Price , 1977 (هحتقيق
ستعدادية تضم الطالقة يف انه سامت أ اإلبداع بGuilfordوقد عرف جيلفورد 

 التفكري واملرونة واألصالة واحلساسية للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها
 . )Guilford , 1986(التفصيالت أو اإلسهاب ب

يمكن تصنيفها إىل أربع ، ومن العرض السابق للتعاريف املكتوبة عن اإلبداع
 : أبعاد رئيسة هي

ويتبناها علامء االجتامع وعلامء ، تعريفات حمورها املناخ الذي يقع فيه اإلبداع  -١
 . اإلنسان

ويتبناها علامء ،  الشخصية واملعرفيةتعريفات حمورها اإلنسان املبدع بخصائصه  -٢
 . نفس الشخصية

تعريفات حمورها العملية اإلبداعية ومراحلها وارتباطها بحل املشكالت   -٣
 . ويتبناها علامء النفس املعرفيون، وأنامط التفكري ومعاجلة املعلومات

 األصالة أساستعريفات حمورها النواتج اإلبداعية واحلكم عليها عىل   -٤
ًوهذه التعريفات هي األكثر شيوعا ألهنا تعكس اجلانب املادي ، ئمةواملال

 . امللموس لعملية اإلبداع وهذا هو جوهر مفهوم اإلبداع الكالسيكي

التي ترمز إىل ) 4p(ويشار إىل هذه األبعاد بصيغة خمترصة يف مايسمى بـ 
لية اإلقناع  عمProduct الناتج اإلبداعي Process العملية اإلبداعية Personالشخص 

ًويمكن تصنيفها مجيعا يف تعريف شامل يلخص املفهوم  Persuasion بأصالة الناتج
 :  وينص هذا التعريف عىل أن،بطريقة ذات مدلول تربوي واضح
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اإلبداع مزيج من القدرات واالستعدادات واخلصائص التي إذا ما وجدت بيئة «
 نتاجات أصيلة ومفيدة سواء مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إىل

بالنسبة خلربات الفرد السابقة أو خربات املؤسسة أو املجتمع أو العامل إذا كانت 
 »النتاجات من مستوى االخرتاقات اإلبداعية يف أحد ميادين احلياة اإلنسانية

 . )م١٩٩٨، جروان(

- 
املختلفة لإلبداع جيب أن نتعرض للقدرات أو بعد التعرف عىل التعريفات 

ذلك ألنة ال يمكننا تنمية ،  من التفصيلبيشءاملهارات املكونة للتفكري اإلبداعي 
كام ذكر ، التفكري اإلبداعي لدى الطالب دون تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدهيم

رات أو ولكنه جمموعة من القد، بأن اإلبداع ليس بالعامل الواحد) جليفورد(
مها استخدإذا ما استطعنا تنمية هذه املهارات لدى الطالب وتدريبهم عىل ، املهارات

 . ألمكننا تنمية التفكري اإلبداعي لدهيم
ة ومن خالل استعراض جمموعة كبرية من أدبيات الرتبية والدراسات السابق

 , Grobley(، )م١٩٨٧، األشول(، )م١٩٧٩، وهبه(التي تعرضت للتفكري اإلبداعي 
1996( ،)Jensen, 1996( ،)عيسى(، )م١٩٩٨، إسامعيل(، )م١٩٩٦، حبيب ،

عبد (، )م٢٠٠١، فؤاد(، )م٢٠٠٠، ديسقورس(، )م٢٠٠٠، إسامعيل(، )م١٩٩٨
، )م٢٠٠٣، ةخليف(، )م٢٠٠٣، شوق(، )م٢٠٠٣، راغب(، )م٢٠٠٢، اللطيف

جد أهنا ن، )م٢٠٠٦، الصاعدي(، )م٢٠٠٣، نبهان(، )م٢٠٠٣، متويل ؛ عبد املجيد(
 : اتفقت عىل القدرات واملهارات الرئيسية التالية

-Fluency 

ًوتعني قدرة التلميذ عىل إنتاج أو كتابة عددا من األفكار أو احللول أو الكلامت 
أو الطرق أو املقرتحات التي يمكن أن يستدعيها التلميذ يف فرتة زمنية حمددة مقارنة 
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لتي يتعرض لدراسته ومتثل زيادة كم املعلومات أو وذلك حول املوقف ا، بغرية
الطالقة ، الطالقة اللفظية، طالقة األشكال: وللطالقة مكونات فرعية هي، األفكار

 . الطالقة التعبريية، الفكرية الطالقة اإلرتباطية
-Flexibility 

ر مرونة يف وتعني القدرة عىل تغيري احلالة الذهنية بتغيري املوقف ليكون أكث
وأن تكون األفكار التي ،  مألوفءتوليد جمموعة من االستجابات غري املألوفة ليش

، وتقاس بعدد األفكار املتنوعة والالنمطية، يتوصل إليها التلميذ متنوعة وخمتلفة
وتتعدد مظاهر املرونة ، وتتمثل يف تباين واختالف األفكار واملعلومات اجلديدة

 . املرونة التكيفية، املرونة التلقائية: إلبداعي يفكقدرة ومهارة للتفكري ا
-Originality 

والقيام بتداعيات بعيدة ألفكار ، تعني القيام باستجابات غري مألوفة أو معتادة
تكون غري شائعة مع عدم تكرار األفكار والتميز ى أن بمعن، وموضوعات معينة

وختتلف ، وعة التالميذ التي ينتمي إليهاوتكون قليلة التكرار داخل جمم، والتفرد
بل تعتمد ، األصالة عن الطالقة واملرونة يف أهنا ال تشري إىل كمية األفكار اإلبداعية

 . عىل قيمة تلك األفكار ونوعيتها وجودهتا

- 

اإلبداعي يف سوف تلقي الباحثة الضوء عىل بعض التعريفات اخلاصة بالتفكري 
 : الرياضيات كام يراها املتخصصون

التفكري اإلبداعي يف الرياضيات بأنه القدرة عىل ) Lay Cock , 1970(يرى يل كوك   =
لوفة حتليل املسألة بطرق متعددة ورؤية نقاط التشابه واالختالف بطريقة غري مأ

 .) م٢٠٠١، عيل(بناء عىل اخلربات السابقة 
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 إلبداعي يف الرياضيات أنه اإلسهام الدال واألصيل والفريدويعرف أمحد التفكري ا  =
، أمحد(ًدع هو من أنتج إنتاجا إبداعيا والفرد املب، يف حل املسائل الرياضية

 .)م١٩٩٣
 أن اإلبداع يف الرياضيات هو القدرة عىل ربط األفكار Romey ويرى رومي  =

 .)Romey , 1970(والعالقات والرموز بطريقة جديدة 
 عىل ما جاء يف التعريفات السابقة بقولة أن الرياضيات) م١٩٩٥، املفتي(ويؤكد 

ًواحدة من املواد الدراسية التي هتدف لتنمية اإلبداع كام يمكن اختاذها كوسط لتنمية 
فطبيعتها الرتكيبة تسمح باستنتاج أكثر من نتيجة منطقية لنفس املقدمات ، اإلبداع
،  املرونة يف أسلوب تنظيم حمتوى الكتاب املدريسوبنيتها االستداللية تعطي، املعطاة

كام أن ، أو من اجلزئيات إىل الكليات، فيمكن تنظيمها من الكليات إىل اجلزئيات
الرياضيات كامدة دراسية غنية باملوقف املشكلة التي يوجه إليها الطالب لكي جيدوا 

 ة الرياضياتوعالوة عىل ذلك فدراس، ومتنوعة وجديدة، لكل موقف حلوال متعددة
وهذه يف جمموعها تكسب الطالب ، تعود الطالب عىل النقد املوضوعي للمواقف

 . ية للعملية اإلبداعيةساسبعض القدرات األ
، لرياضيات ليست جمرد جمموعة من احلقائق واملعلومات يف ميادين معينةفا

، ًأيضاتلفة واجتاها يف مواجهة املشكالت املخ، ولكنها بالدرجة األوىل طريقة للتفكري
ومن أجل ذلك فإن االهتامم بتدريس الرياضيات جيب أال يقترص عىل توصيل 

ولكن جيب أن هنتم باكتشاف احلقائق وطريقة احلصول عليها ، احلقائق للتالميذ
ولتأكيد نجاح عملية التدريس يف حتقيق األهداف ، امها وعالقتها مع غريهااستخدو

 هتتم عملية التدريس بأن يكتسب التالميذ جيب أن املرجوة من تعليم الرياضيات
 . قدرات ومهارات أساليب التفكري اإلبداعي

ية التي تعتمد دراستها ساسوملا كانت اهلندسة واجلرب من فروع الرياضيات األ
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فهي بالتايل من أحسن املجاالت ، بالدرجة األوىل عىل األساليب املتقدمة يف التفكري
 . ري اإلبداعيالتي يمكن استثامرها يف التفك

وقد تبنت كثري من الدراسات تعليم اإلبداع وتنميته من خالل املواد الدراسية 
ويتم هذا بتنويع طرق ، باعتباره أحد خمرجات العملية التعليمية وليس مدخال هلا

أبو (، )Nancy , 1991( ،)Jensen , 1996(التدريس كام تبني ذلك دراسات كال من 
 . )م٢٠٠٦، الصاعدي(، )م٢٠٠١، عيل(، )م٢٠٠٠، إسامعيل(، )م١٩٩٥، عمرية

 ةاإلبداع يف جمال اهلندسة واجلرب يمكن تعليمينجد أن ويف ضوء ما سبق 
ًنظرا ألن كل متعلم يمتلك قدرا ، ومن ثم تنميته بمزيد من التدريب عليه، كمهارة ً

تعد واهلندسة واجلرب بصفة خاصة شأهنا شأن باقي املواد األخرى ، من هذا التفكري
فهي تشتمل عىل ، االهتامم بكيفية تدريسها إذا ما تم، مناسبة لتنمية التفكري اإلبداعي

ومن ثم ، كثري من املشكالت التي يمكن من خالهلا تعليم التفكري اإلبداعي كمهارة
 . تنميتها

 

 : يسيةصنف العديد من الباحثني خصائص املبدعني يف ثالث فئات رئ
 

تضم اخلصائص املعرفية للمبدعني جمموعة من اخلصائص يمكن تلخيصها بام 
 : ييل
 .األصالة  =
 .الطالقة اللغوية والبالغة  =
 .الذكاء املرتفع  =
 .اخليال اخلصب  =
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 .املرونة واملهارة عىل اختاذ القرار  =
 .القدرة عىل تكوين أو إجياد تصورات ذهنية  =
 .رب من األوضاع اجلامدة واملقيدة للتفكريالته  =
 .ام األنظمة املوجودةاستخدًام أنظمة جديدة بدال من استخد  =
 .ام معارفهم احلالية لتوليد أفكار جديدةاستخد  =
 .القدرة عىل حتديد مشكالت جيدة للبحث واملتابعة  =
 

 : ا ييلتشمل اخلصائص الشخصية والدافعية م
 .املثابرة  =
 .حب االستطالع وامليل للتساؤل واملساءلة  =
 .االهنامك الزائد يف العمل  =
 .الدافعية الذاتية املرتفعة  =
 .القدرة عىل التأثري يف اآلخرين  =
 .تنوع االهتاممات  =
 .السلوك بطريقة غري تقليدية  =
 .تقدير األصالة واإلبداع  =
 .الدافعية لإلنجاز والتميز  =
 .حلاجة للدعم والثناء واالهتامما  =
 

 : ترتبط اخلصائص التطورية باخلربات املبكرة ومراحل النمو نورد منها ما ييل
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 .األجواء األرسية للمبدعني مثرية ومتنوعة وغنية باخلربات  =
 .تفضيل صحبة الكتب عىل صحبة الناس  =
 .لدهيم هوايات كثرية  =
 .ملطالعةقارئون ومهتمون با  =
 .حب املدرسة والنجاح فيها  =
 .ًلدهيم عادات عمل متطورة دائام  =
 .تقديم مبادرات وإسهامات دالة عىل النبوغ والسبق  =
ــ  = ــاجهم متمي ــهباه(، )Dellas & Gaier , 1970(. ز وضــخمانت ، )م١٩٩١، هب

)(Sternberg , 1993،) م٢٠٠١، عيل(، )م٢٠٠٠، القذايف(، ) ١٩٩٤، اجلاسم( ،
 .)م٢٠٠٥، النوري(، )م٢٠٠٥، ادوأبوج(

 

يمثل اإلبداع والتأمل أحد األهداف الرئيسة التي من خالهلا حيقق املتفوقون 
إذ يسعى املتفوقون يف تعلمهم إىل حتقيق هذه احلاجات التي ترتبط بقدرهتم ، ذاهتم

 اجيايب من خالل املشاركة واملسامهة ويتم إشباع حاجاهتم بشكل، ومهاراهتم اخلاصة
 . يف البحوث واألنشطة التي تنمي لدهيم التفكري اإلبداعي

 Gifted Behaviorأن يصل بالتلميذ إىل السلوك املتفوق  Renzulliوحياول رنزويل 
 وهو عبارة عن الناتج احلاصل من تفاعل ثالث جتمعات هي املستوى فوق املتوسط

 :  الشكل التايلهما يوضح املثابرة وهذا واالجتهاد - اإلبداع -
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 نموذج رنزويل للسلوك املتفوق: )٢(شكل رقم 

 
هذا ومن املتفق علية أن ما من دراسة عن اإلبداع والتفوق إال وهلا هدف 

أو  Personداريس اإلبداع سواء درسوه كخصائص للفرد ى أن بمعن، تنموي
أو درسوه  Process  لإلبداعكمالمح لنشاط اجتامعي يتم يف وسط اجتامعي ميرس

ً تكون أعينهم دائام منصبة نحو التطبيقات التنشيئية والرتبوية Productكنتاج إبداعي 
وهذا ما يؤكده اجتاه ، املمكنة من أجل النهوض بالفرد وتنمية اجلامعة يف آن واحد

 . العامل يف تبني سياسة رعاية التفوق واإلبداع
بحث يقدم برنامج تدريبي للطالبات املتفوقات يتم ًوبناء عىل ما سبق فإن هذا ال

 . من خالله تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدهين
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ًسوف يتم تقديم عدد من أكثر الربامج شيوعا لإلفادة منها يف جمال تدريب 
 : اإلبداع وهذه الربامج هي

Creative Problem Solving CPS 
 :  املراحل الستة التاليةCPSيتضمن نموذج احلل اإلبداعي للمشكالت 

 . Mess-Findingإجياد املأزق    -١
 . Data-Finding إجياد املعلومات  -٢
 . Problem-Finding إجياد املشكلة  -٣
 . Idea-Findingإجياد األفكار   -٤
 . Solution-Findingإجياد احلل   -٥
 . )(Acceptance-Finding Isaksen & Treffinger,1985إجياد القبول   -٦
Syenctics 

 : يذكر جروان أن خطوات العمل يف نموذج توليف األشتات هي
 .عرض املشكلة  =
 .حتليل املشكلة  =
 .املقرتحات الفورية  =
 .املشكلة أو األهداف كام فهمت  =
 .كلةالرشود عن املش  =
 .املطابقة اخليالية  =
 .املطابقة العملية  =
 .)م٢٠٠٣، جروان(وجهة نظر أو مشكلة جديدة   =
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De Bono Lateral Thinking 

ًالتفكري اجلانبي اجتاها عقليا يتضمن الرغبة يف حماولة النظر إىل  يعترب ديبونو ً
ذلك فهم الكيفية التي يستخدم فيها العقل ويتضمن ك، األشياء بطرق متعددة

ومدى احلاجة للتخلص من النامذج املؤطرة يف التفكري والتحول إىل نامذج ، النامذج
 . أخرى ليست كذلك

وسوف نعرض ، هذا وقد وضع ديبونو برامج تدريبية لتنمية التفكري اإلبداعي
 : اثنني من هذه الربامج

=Six Thinking Hats 

، هيدف الربنامج إىل السامح للفرد بتغيري نمط تفكريه من موقف آلخر
فالقبعات الست امللونة عبارة عن جمموعة من األدوات يستخدمها الفرد يف املواقف 

 : وفيام ييل وصف هلذه القبعات، احلياتية املختلفة
ء احلقائق دون تعرب عن التفكري املوضوعي الذي يعني بإعطا: القبعة البيضاء  -١

 . االهتامم بتفسريها
 .  املنطق وتقديم املربراتدتعرب عن املشاعر واستبعا: القبعة احلمراء  -٢
 . تعرب عن التفكري اإلجيايب والبناء واملنتج وتقديم االقرتاحات: القبعة الصفراء  -٣
 . هتتم بالتقديرات السلبية وإظهار اجلوانب اخلاطئة: القبعة السوداء  -٤
 . تعرب عن التفكري اإلبداعي وتقديم البدائل املثالية: قبعة اخلرضاءال  -٥
 . )De Bono , 1994(وهتتم بتنظيم التفكري وضبطه : القبعة الزرقاء  -٦

=CORT program 
 : أجزاء هذا الربنامج ست وهي

 . Breadthتوسيع جمال اإلدراك   -١
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  .Organizationالتنظيم   -٢
 . Interactionالتفاعل   -٣
 . Creativityاإلبداع   -٤
 . Information & Feelingاملعلومات واملشاعر   -٥
 . )م٢٠٠٠، الرسور( Actionالعمل   -٦

 
، جروان(، )م٢٠٠١، عيل(، )م٢٠٠٠، القذايف(قد تناول عدد من الباحثني 

الظاهرة اإلبداعية يف إطار ) م٢٠٠٥، النوري(، )م٢٠٠٥، جادو أبو(، )م٢٠٠٣
 باعتبارها عملية حلل ةونظروا إىل العملية اإلبداعي، معاجلتهم لعملية حل املشكالت

ومن النظريات التي مثلت هذا االجتاه يف ، املشكالت غري العادية بطريقة إبداعية
 : دراسة اإلبداع

Guilford Theory 

متكن جيلفورد يف نموذجه حلل املشكالت الذي طوره من حتديد ست قدرات 
 : فرعية وقدرة عامة ترتبط مجيعها هبدف حل املشكلة وهي

 املرتبط باملشكلة ءالقدرة عىل املعاجلة الرسيعة ملجموعة الصفات املميزة لليش  -١
 . هبدف سرب أعامق املوقف املشكل

ً القدرة عىل تصنيف العنارص واألفكار الرئيسة املتضمنة يف املوقف املشكل استنادا  -٢
 . إىل معايري حمددة

 . القدرة عىل إجياد عنارص وعالقات مشرتكة بني الصفات املكونة للموقف املشكل  -٣

 . القدرة عىل التفكري يف النواتج البديلة ملشكلة معينة أو موقف معني  -٤
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 . ىل بناء قائمة تتضمن الصفات املرتبطة هبدف حل املشكلةالقدرة ع  -٥
 . القدرة عىل استنباط املقدرات السابقة املطلوبة يف املوقف املشكل  -٦
 . القدرة العامة حلل املشكالت  -٧

 وخيلص جيلفورد إىل االستنتاج بأن حل املشكالت قد يشتمل عىل مجيع أنواع 
ًوأن كال من حل ، التفكري اإلبداعي عىل بعضهابينام يقترص ، عمليات البناء العقيل

املشكالت والتفكري اإلبداعي قد يتضمن أيا من املحتويات املعلوماتية للبناء العقيل 
)Guilford , 1986( . 
Osborn Theory 

قد توصل أوسبورن إىل أربعة أساليب يمكن عن طريقها الوصول إىل حلول 
 : هي، تإبداعية للمشكال

 . وتأجيل ذلك إىل وقت الحق، استبعاد نقد األفكار بمجرد ظهورها  -١
 . إذ أن أصالتها تكمن يف ذلك، عرض أية أفكار ختطر ببالك مهام كانت غريبة  -٢
والعمل عىل زيادة عدد ، تشجيع إبراز أكرب عدد ممكن من األفكار املتدفقة  -٣

 . األفكار وأصالتها
 .هبدف الوصول إىل األفكار اإلبداعية، ألفكار بمختلف الطرقإنشاء الروابط بني ا  -٤

 . )م١٩٨١، روشكا(
Theory Of Inventive Problem 

وعرفت باسم نظرية احلل ، ًظهرت هذه النظرية يف اإلحتاد السوفيتي سابقا
وهي ) Tearia Resheniqy Izobreatatelskikh zadatch , TRIZ(اإلبداعي للمشكالت 

 TRIZوسيتم احلديث عن نظرية تريز ، ًمن النظريات احلديثة نسبيا يف جمال اإلبداع
 . بالتفصيل بالفصل التايل
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 .  وتطورهاTRIZنشأة نظرية تريز : ًأوال
 . TRIZ Classicalمرحلة نظرية تريز التقليدية    - أ  

 . Contemporary TRIZمرحلة نظرية تريز املعارصة    -ب

 . TRIZماهية نظرية تريز   : ًثانيا
 . TRIZية يف تريز ساسات األفرتاضاال  : ًثالثا

  .يف حل املشكالت TRIZمنهجية نظرية تريز  : ًرابعا

 . Levies of Creative Solutionsمستويات احللول اإلبداعية : ًخامسا
 . Apparent of Conventional Solutionsالتقليدية  / ةاحللول الظاهر  - أ  

 . Minor Improvementالتحسينات الثانوية    -ب
 . Major Improvement/ Inventionsالتحسينات الرئيسية    -ج 
 . New Conceptsاملفاهيم اجلديدة   - د 

 . Discovery االكتشاف   -هـ

  .Inventive Strategiesاالسرتاتيجيات اإلبداعية : ًسادسا
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-TRIZ 
وعرفت باسم نظرية احلل ، ً يف اإلحتاد السوفيتي سابقاTRIZولدت نظرية تريز 

وهي تقنية ذات قاعدة معرفية تتضمن جمموعة غنية من ،  للمشكالتاإلبداعي
كام يشري أنصارها من ، وتنبع قوة هذه النظرية، الطرائق حلل املشكالت التقنية

وتعميم ، ها عىل التطور الناجح للنظم وقدرهتا عىل جتاوز العوائق النفسيةاعتامد
، توى اإلبداعي املتقدممت يف حل عدد كبري من املشكالت ذات املساستخدطرائق 

ووظائف العمليات من أجل ، وتتمتع هذه النظرية بقدرة كبرية عىل حتليل املنتجات
 . ام األفضل للمصادر املتاحة وحتديد أفضل الفرص لتطورهاستخداال

 الذي ولد يف  H. Ahshullerوتنسب هذه النظرية إىل العامل الرويس هنري التشلر
هذا العامل من انجاز أول اخرتاعاته عندما كان يف حيث متكن ، م١٩٢٦روسيا عام 

ومتكن من ، م١٩٤٦وقد بدأ العمل يف هذه النظرية عام ، الرابعة عرش من عمره
 البحثية التي وراقًفضال عن العديد من األ، TRIZ كتابا حول نظرية تريز ١٤تأليف 

 . )Rantaneen, 1999(تضمنت الكثري من املوضوعات يف جمال االخرتاعات اإلبداعية 
 : وقد تم تقسيم التاريخ التطوري يف هذه النظرية إىل مرحلتني رئيسيتني مها

TRIZClassical 

م ١٩٤٦تضمنت هذه املرحلة البداية التي شهدت انطالق هذه النظرية يف عام 
ئرة توثيق االخرتاعات عندما بدأ التشلر اهتاممه هبذه النظرية من خالل عمله يف دا

 . )Rantaneen , 1999(م ١٩٨٥وحتى عام 
يف جملة  TRIZم نرش التشلر ورفيقه ورقة علمية حول نظرية تريز ١٩٥٦ويف عام 
 وقد اشتملت هذه الورقة البحثية عىل عدد »ت يف علم النفسمشكال«عرفت بأسم 

  .)م٢٠٠٥، أبو جادو( TRIZية يف نظرية تريز ساسمن املفاهيم األ
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م متكن صاحب هذه النظرية ١٩٥٩وبعد ذلك بثالث سنوات أي يف عام 
هنري التشلر من تقديم أحد األعمدة الرئيسية يف هذه النظرية أطلق عليها اسم احلل 

 . )Terninko et. al , 2001(املثايل النهائي 
م بدأ التشلر بتطوير جوهر هذه النظرية واملتمثل باملبادئ ١٩٤٦ويف عام 

 ٣٥م من الكشف عن ١٩٦٨اإلبداعية حيث متكن حتى عام ) تيجياتاالسرتا(
م ١٩٧١ويف عام ،  إبداعية أطلق عليها اسم مبادئ التفكري اإلبداعيإسرتاتيجية

متكن التشلر من إضافة مخسة مبادئ أخرى وبذلك اكتمل عقد االسرتاتيجيات 
 . )Zusman et. al , 1999(األربعني 

 يةساس هذه املرحلة هي اكتشاف التشلر للنامذج األولعل النتيجة األكثر أمهية يف
ومبادئ التطور واإلبداع القابلة للتطبيق يف خمتلف جماالت النشاط اإلنساين التي 

 . )Clarke , D ,W ,1997( ًتتطلب حلوال إبداعية
Contemporary TRIZ 

 : مهاتم تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني فرعيتني 
م حيث تركزت أولوية ١٩٩٠م حتى عام ١٩٨٥متتد من عام  :املرحلة األوىل  -١

 عىل تطوير هذه TRIZالعمل يف هذه املرحلة من قبل املهتمني بنظرية تريز 
النظرية بحيث تعمل عىل استيعاب أفضل ما يوجد يف أساليب تنمية اإلبداع 

، ًل املشكالت إبداعياوتوفري الفرصة لكل فرد كي يتعلم كيفية ح، األخرى
وأن تعمل عىل تلبية احتياجات األفراد واملؤسسات يف املجاالت غري 

وأن ، وتوليد أفكار جديدة قادرة عىل تطوير املنتجات والعمليات، التكنولوجية
تعمل كذلك عىل حتقيق التكامل بني القضايا النفسية وعملية حل املشكالت 

 . )Zusman et. al ,1999(للمساعدة يف تبني أفكار جديدة 
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 خارج TRIZ م حتى اآلن حيث تم طرح نظرية تريز١٩٩٠من عام  :املرحلة الثانية  -٢
حدود االحتاد السوفيتي وعىل وجه التحديد يف الواليات املتحدة األمريكية 

 . )Rantaneen , 1999(وأملانيا واليابان وغريها من دول العامل 

-TRIZ 

 منهجية منتظمة ذات توجه إنساين تستند TRIZأن نظرية تريز  يرى سافرنسكي
 . )Savransky , 2002(هتدف إىل حل املشكالت بطريقة إبداعية ، إىل قاعدة معرفية

وترى زوسامن وآخرون أن نظرية تريز أكثر من جمرد طريقة حلل املشكالت 
التي يمكن توظيفها يف خمتلف وهي علم يشبه إىل حد بعيد الرياضيات ، التكنولوجية

وتستند إىل دراسة وتطبيق نامذج تطور العديد من النظم ، جوانب اإلنسان
، وبناء عىل هذه النامذج تطورت طرق البحث عن احللول اإلبداعية، التكنولوجية

 : ية هيأساستكونت من ثالثة مكونات و
فهم جوهر املشكلة للتمكن من ، التحليل املنطقي للنظام ذي العالقة ومشكالته  =

 .وإزالة التناقض الذي يعيق عملية حل املشكلة
توظيف قاعدة املعرفة املتخصصة التي تتضمن أكثر طرق حل املشكالت فاعلية   =

 .ام هذه الطرقاستخدًجنبا إىل جنب مع أمثلة توضح كيفية 
ام الوسائل واألدوات املناسبة لتجاوز العوائق النفسية التي حتول دون استخد  =

 ,Zusman et. al(التمكن من الوصول إىل احللول الناجحة واملناسبة للمشكالت 

1999(. 
أن تريز تتميز بأربع خصائص رئيسية تتمثل يف كوهنا نظرية  ويعتقد ساوشكوف

وأهنا جمموعة من الطرائق واألساليب ، يف تطور النظم التقنية ذات أصول هندسية
 عن اشتامهلا عىل أساليب لتحليل املشكالت فضال، اهلادفة لتجاوز العوائق النفسية
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ًوإجياد احللول املناسبة هلا بطريقة إبداعية وأخريا فإهنا متثل مؤرشات لتنظيم العالقة 
بني الوظائف التقنية وحلول مشكالت التصميم املحددة يف جمال العلوم الطبيعية 

)Souchkov , 1999 ( 

TRIZ 
  النتاجاتأساسبدأت تريز بفرضية مفادها أن هناك مبادئ إبداعية عامة تشكل 

وأن هذه املبادئ يمكن حتديدها ونقلها لآلخرين جلعل عملية اإلبداع ، اإلبداعية
ومتخضت البحوث يف جمال هذه النظرية عن ، أكثر قابلية للتعليم بإمكانية حدوثها

 : )Domb ,1998) (Apte & Mann , 2001( ،)Clapp & Slocum, 2000(النتائج التالية  
 .تتكرر املشكالت وحلوهلا عرب املجاالت الصناعية والعلمية املختلفة  =
 .تتكرر نامذج التطور التقني والتكنولوجي عرب الصناعات واملجاالت العلمية املختلفة  =
الت تستخدم اآلثار العلمية واملبادئ املكتشفة من جماالت أخرى يف حل املشك  =

 .والوصول إىل النتاجات اإلبداعية
إذ أن ،  عدة أدوات جلعل اإلبداع عملية منهجية منتظمةTRIZوتستخدم تريز    

ويرى ، ًوجهة النظر التي تعتقد أن اإلبداع عملية إهلام حتدث عشوائيا مل تعد قائمة
 ,Kunst & Clapp(ية هي أساسات افرتاض تقوم عىل TRIZأنصار هذه النظرية أن تريز 

2000( ،)Zusman et. al ,1999( ،)Gardner , 1993( : 
 .ليهاإالتصميم املثايل هو النتيجة النهائية املرغوب يف حتقيقها والوصول   =
 .ًيا يف حل املشكالت بطريقة إبداعيةأساسًتلعب التناقضات التقنية واملادية دورا   =
 . اخلطواتاإلبداع عملية منهجية منتظمة تسري وفق سلسلة حمددة من  =
 .ًتتطور معظم النظم التقنية وفق نامذج حمددة مسبقا وليس بطريقة عشوائية  =
 .يمكن اكتشاف نامذج التطور واالستفادة منها يف ترسيع عملية تطور هذه النظم  =
 .والتنبؤ باألخطاء النمطية املصاحبة هلا، يمكن حتديد مراحل تطور النظم  =
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يواجه الناس نوعني من املشكالت يتضمن النوع األول مشكالت يوجد هلا 

ًويتبع يف حل هذه املشكالت عادة نموذجا عاما يظهر يف الشكل ، حلول معروفة ً
 : )Mazur,1996(التايل 

 
 
 
 
 
 

 نموذج عام حلل املشكالت) : ٣(شكل 

 
وال توجد هلا ، نوع الثاين مشكالت حتوي متطلبات متناقضةيف حني يتضمن ال

وتستخدم طرائق خمتلفة مثل العصف الذهني واملحالة واخلطأ يف ، حلول معروفة
ويتباين عدد املحاوالت الالزمة للوصول إىل احلل بناء عىل درجة تعقيد ، حلها

، ت يكون أقلفإذا كانت احللول تقع ضمن خربة الفرد فإن عدد املحاوال، املشكلة
أما إذا كانت احللول تقع خارج حدود خربة الفرد فإن عدد املحاوالت يصبح أكثر 

)Mazur ,1996( . 
والتي عرفها ، وقد كان التشلر مهتام باملشكالت التي تتطلب حلوال إبداعية

أو أن هلا حلول معروفة ولكن ، بتلك املشكالت التي ال يوجد هلا حلول معروفة
 . )Schweizer , 2002(الت أخرى يرتتب عليها مشك

 املشكلة املناظرة) ٢( املشكلة املحددة) ١(

 احلل املناظر) ٤( حل املشكلـة) ٣(

 املحاولة واخلطأ
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ًوضع التشلر نظام لتصنيف هذه ، ولتطوير نظرية حلل املشكالت بطريقة إبداعية
وبذلك فإن حل املشكالت ، وحدد لكل مشكلة مبدأ أو أكثر حللها، املشكالت

 : )Kaplan , 1996(بطريقة إبداعية نتبع اإلجراءات الواردة يف الشكل التايل 
 
 
 
 
 
 
  

 TRIZاألسايس حلل املشكالت يف نظرية تريز النموذج ) ٤(شكل 
 

يتضح من الشكل أننا نبدأ باملشكلة املحددة وهي املشكلة املراد حلها يف موقف 
كي يتسنى لنا ) حتويلها إىل مشكلة عامة(من ثم نقوم بتجريد هذه املشكلة و، معني

ام استخدوب، الشكليف ) ٢(وضعها ضمن إحدى فئات املشكالت املجردة رقم 
إحدى االسرتاتيجيات اإلبداعية يتم البحث عن احللول املناسبة هلذه املشكلة رقم 

يف ) ٤( املناسبة ننتقل إىل رقم سرتاتيجيةام اإلاستخدًوأخريا يتم ، يف الشكل) ٣(
الشكل املتمثل يف االنتقال من احللول املجردة العامة إىل البحث عن حل أو حلول 

 . )Kaplan , 1996( املراد حلها خاصة للمشكلة

 

 فئة الطول املجردة) ٣( فئة املشكلة املجردة) ٢(

 حل املشكلة املحددة) ٤( املشكلة املحددة) ١(

 املبادئ اإلبداعيـة
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Levies of Creative Solutions 
ًيرى التشلر أن املشكلة التي تتطلب حال إبداعيا هي التي حتتوي تناقضا واحدا  ً ً ً

وعرف التناقض بأنه املوقف الذي تؤدي فيه حماولة حتسني إحدى ، عىل األقل
وقد ،  ظهور جوانب سلبية يف خصائص أخرى يف هذا النظامخصائص النظام إىل

صنف التشلر احللول املختلفة يف براءات االخرتاع إىل مخسة مستويات رئيسية يمكن 
 ,Michael , 2003( ،)Nesterenko(، (Terninko et. al , 1998) وصفها عىل النحو التايل

1994( ،)Fey ,2001( ،)Soderlin ,2002( ،)Royzen , 1997( : 
-Apparent of Convetional Solutions 

 ،% من احللول التي تضمنتها براءات االخرتاع٣٢ومتثل احللول يف هذا املستوى 
 والتجديدات يف هذا املستوى عبارة عن حتسينات عىل النظام القائم ال تعرب عن تغيريات

 . جوهرية
-Minor Improvement 

% من احللول التي احتوت عليها براءات ٤٥ومتثل احللول يف هذا املستوى 
وتقدم هذه احللول حتسينات طفيفة عىل النظم القائمة عن طريق خفض ، االخرتاع

 . مستوى التناقضات املتضمنة فيها
- Major Improvement/ Inventions 

% من ١٨ومتثل ، حتسينات بارزة وذات أمهية عىل النظم املوجودةوتؤدي إىل 
ويف هذا املستوى يتم حل التناقض ضمن ، احللول التي تضمنها براءات االخرتاع

النظام القائم ويمكن أن يتضمن هذا النوع من احللول مئات األفكار يتم اختبارها 
 . عن طريق املحاولة واخلطأ
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-New Concepts 
يف هذا املستوى توجد احللول يف املجاالت العلمية املختلفة وليس يف جمال 

% من ٤وبلغت نسبة االخرتاعات اإلبداعية يف هذا املستوى حوايل ، التكنولوجيا
 . جمموع براءات االخرتاع التي متكن التشلر من دراستها وحتليلها

-Discovery 

% من براءات االخرتاع ١دية يف هذا النوع من احللول أقل من متثل احللول الريا
وحيدث هذا النوع من احللول عندما يتم اكتشاف ، التي متت دراستها ومراجعتها

 . ظاهرة جديدة وتوظيفها يف حل املشكالت بطريقة إبداعية

Inventive Strategies 
اعدة البيانات الضخمة التي قام بتحليلها أن هناك أدرك التشلر من خالل ق

وبعد ، عددا قليال من االسرتاتيجيات التي تتكرر عرب العديد من املجاالت املختلفة
مت مرارا استخدًدراسة عميقة هلذه النامذج العامة تبني أن هناك أربعني مبدأ إبداعيا 

ام هذه استخديف وتتمثل املهارة ، يف الوصول إىل حلول إبداعية للمشكالت
 املناسبة سرتاتيجيةاالسرتاتيجيات يف القدرة عىل تعميم املشكلة لتحديد اإل

ام هذه االسرتاجتيات يف املجاالت غري التقنية كاإلدارة استخدويمكن ، امستخدلال
 . )Hipple , 2002(واألعامل والرتبية وغريها 

وقد ، إليها التشلر التي توصل إسرتاتيجيةوفيام ييل سوف يتم عرض لألربعني 
 سوف يتم عرضها يف الفصل السادس من إسرتاتيجية ١٦الربنامج التدريبي  تضمن

 ام هذه االسرتاتيجيات كمحور رئيس للمواقف التدريبيةاستخدهذا الكتاب وقد تم 
ًالتي هدفت إىل تنمية التفكري اإلبداعي وحل املشكالت الرياضية إبداعيا ومهارات 

 د تم اختيار هذه االسرتاتيجيات بعد دراسة عميقة لالسرتاتيجياتوق، التواصل الريايض
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تبني أن هذه االسرتاجتيات هي األكثر سهولة ، امهااستخداإلبداعية وجماالت 
أبو (، )م٢٠٠٤، أبو جادو(وهذه املبادئ األربعني هي ، ومالءمة ملادة الرياضيات

 : )Raviv , 2000( ،)Rawlinson , 2001( ،)Runhau, 2002(، )م٢٠٠٣، جادو
Segmentation 

  ًجزاء يكون كل منها مستقالأ عدة إىلهي عبارة عن حل املشكلة بتقسيم النظام  
ًو عن طريق تصميم هذا النظام بحيث يكون قابال للتقسيم يمكن أ، عن اآلخر

مكن زيادة درجة ًأما إن كان النظام مقسام عىل نحو مسبق في، ه وتركيبهفك
ًيصبح حل املشكلة أمرا ممكنا أن  إىلهو جتزئتأ هتقسيم ً . 

Separation (Taking out / Extraction) 

هي عبارة عن حل املشكالت يف اليشء أو النظام أو أي جانب حمدد عن طريق 
أو عن طريق استبقاء  ،يف النظام فصل املكونات التي تؤدي إىل حدوث أرضار

 . األشياء واملكونات املفيدة للنظام
Local Quality 

 هي عبارة عن حل املشكالت التي يواجهها النظام عن طريق حتسني نوعية األداء
 وذلك من خالل تغيري البيئة املنتظمة، يف كل جزء أو موقع من أجزاء هذا النظام

وكذلك عن طريق ،  أو بيئته اخلارجية بحيث تصبح غري منتظمةهسللنظام نف
ً وأخريا، جعل كل جزء يف هذا النظام يعمل يف أفضل الظروف التي توفر له ذلك

ً قادرا عىل أداء وظيفة جديدة هعن طريق االستفادة من كل جزء يف النظام بجعل
اصية املكانية وبذلك يتم حتقيق االستفادة من اخل، خرى مفيدةأأو عدة وظائف 
 . ألجزاء النظام
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Asymmetny 

هي عبارة عن حل املشكالت التي يمكن أن تنشأ عن االتساق أو التامثل عن 
ما أ، طريق تغيري حالة التامثل أو االتساق يف النظام إىل حالة عدم متاثل أو اتساق

فيمكن حل املشكلة ، متاثل أو أتساق  حالة الً أو النظام أصال يفءإذا كان اليش
 . أو الال تناسق/ عن طريق زيادة درجة الالمتاثل 

(Merging / Combining) 

 بني هي عبارة عن إمكانية حل املشكالت عن طريق الربط املكاين أو الزماين
وتعرب ، تشاهبة أو متجاورةاألشياء أو األنظمة التي تقوم بعمليات ووظائف م

 عن ربط األشياء أو املكونات املتامثلة التي تؤدي وظائف سرتاتيجيةهذه اإل
 . وعمليات متقاربة بحيث تكون متجاورة من حيث املكان أو الزمان

universality 

أو جعل كل جزء ًهي عبارة عن جعل النظام قادرا عىل أداء وظائف أو مهامت 
وبذلك تقل ، ًمن أجزاء النظام قادرا عىل القيام بأكرب عدد ممكن من الوظائف

 . احلاجة لوجود أنظمة أخرى
Nesting 

وهذا بدوره ، وهي عبارة عن حل املشكلة عن طريق احتواء يشء يف يشء آخر
ن طريق مترير يشء معني يف جتويف أو ع، يمكن احتواؤه يف يشء ثالث وهكذا

 . يشء آخر
Weight Countet - 

عن طريق ،  أو قوتهءوهي عبارة عن حل املشكلة وذلك بتعويض وزن يش
 أو دفعه أو ء بنظام آخر يزوده بالقدرة عىل رفع هذا اليشءربط هذا اليش
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 بقدرة رفع هوزن جسم معني من خالل تزويدأو عن طريق تعويض ، تقويته
 . هوائية أو هيدروليكية

Preliminary anti-action 

وهي عبارة عن حل املشكلة وذلك بالقيام بعمل له آثار اجيابية مفيدة وأخرى 
مضادة لضبط جراءات إبحيث يصبح مهام يف هذه احلالة القيام ب، سلبية ضارة

ًوإذا تبني أن نظاما معينا يمكن ،  الضارةالثار ختالالت ان يعاين من توترات أو أً
 . فال بد كذلك من توفري اإلجراءات املضادة الحتواء هذا التوتر، هيف بعض جوانب

Preliminary Action 

ًالقيام بتنفيذ التغيريات املطلوبة يف النظام جزئيا أو كليا قبل هي عبارة عن  ً
امها يف استخدًوترتيب األشياء مسبقا بحيث يمكن ، ًظهور احلاجة فعليا لذلك

أكثر املواقف مالئمة لتجنب هدر الوقت الذي يمكن أن حيدث بسبب عدم 
 . وجود هذه األشياء يف املكان املناسب

Cushion in advance 

عن طريق ، هي عبارة عن تعويض االنخفاض النسبي يف موثوقية نظام معني
 .  الالزمة للتصدي هلذه املشكالت قبل وقوعهااإلجراءاتاختاذ 

Equipotentiality 

 التغيريات يف إجراء يف أمكنك بالتقليل ما هي عبارة عن حل املشكلة وذل
 إجراء ًأيضاويتضمن ذلك ،  رشوطهأوحميط العمل أو بيئته اخلارجية أو ظروفه 

حيث يتم تغيري الرشوط الفاعلة ملنع احلاجة إىل رفع ، تغيريات حمدودة يف املركز
 . أو خفض األنظمة يف احلقل املغناطييس

Inversion 

هي عبارة عن تغري معاكس لإلجراءات املستخدمة يف حل املشكلة وجعل 
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ًوقلب العمليات رأسا ، األشياء أو األجزاء املتحركة ثابتة والثابتة تصبح متغرية
 . عىل عقب

Spheroidality (Curvature) 

 اخلطية أو السطوح املنبسطة زاءاألج باستبدالهي عبارة عن حل املشكلة  
ام استخدو، واستبدال األشكال املكعبة بأشكال كروية، بأخرى منحنية

بدال احلركة اخلطية تًوأخريا اس،  والكرات احللزونيةتواالسطواناالبكرات 
 . بحركة دورانية واالستفادة من قوة الطرد املركزي

Dynamics 

 وبيئته اخلارجية أو ه أو خصائصءهي عبارة عن حل املشكلة بتصميم اليش 
، العمليات التي يقوم هبا بحيث يمكن تغيريها إلجياد أفضل ظروف العمل

 وجعل األشياء، ً إىل أجزاء بحيث يكون كل منها قادرا عىل احلركةءوتقسيم اليش
 . ةأو العمليات اجلامدة غري املرنة قابلة للتعديل أو احلرك

 
Partial or Excessive Action 

هي عبارة عن حل املشكلة عندما يكون من الصعوبة بمكان احلصول عىل أثر 
% فإنه يمكن إنجاز أكثر أو أقل من ذلك من أجل تبسيط ١٠٠مرغوب بنسبة 

 . املشكلة وحلها بطريق خمتلفة
Another Dimension 

هي عبارة عن حل املشكلة بتحويل احلركة التي يسري هبا اجلسم يف خط  
ام أشياء مكونة استخدو، مستقيم إىل حركة يف جمال ذي بعدين أو ثالثة أبعاد

 ءًوأخريا إمالة اليش، ام أشياء من طبقة واحدةاستخدًمن عدة طبقات بدال من 
 . ام األشياء يف نفس االجتاه فقطاستخده وعدم االكتفاء بإىل جانب
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Mechaical Vibration 

 أو النظم تتمتع بخاصية االهتزاز أو األشياءهي عبارة عن حل املشكلة بجعل 
صية  أو النظم تتمتع هبذه اخلااألشياءذا كانت هذه إو، )االرجتاح(التذبذب 

إضافة ، ًمسبقا فيمكن زيادة درجة التذبذب أو االهتزاز إىل مستوى فوق صويت
 .  دمج االهتزازات يف املجالني فوق الصويت والكهرومغناطييسإمكانيةإىل 

Periodic Action 

ًبدال من أو املتقطع ) الدوري(ام طريقة العمل الفرتي استخدهي عبارة عن 
ًوإذا كان العمل دوريا أو فرتيا متقطعا عىل نحو مسبق، العمل املستمر ً فإنه يتم ، ً

ًوأخريا يمكن االستفادة من فرتات ، تغري مقدار العمل املتقطع أو نسبة تكراره
 . التوقف أو االنقطاع عن العمل يف أداء أعامل أخرى

Continuity of Useful Action 

هي عبارة عن جعل مجيع أجزاء اليشء أو النظام تعمل بشكل متواصل دون  
والعمل يف الوقت نفسه عىل التخلص ، توقف بكامل قدرهتا وطاقتها اإلنتاجية

من احلركات أو األنظمة الفرعية املتداخلة وغري الالزمة التي تعمل بدرجة 
 . حمدودة أو ال تعمل عىل نحو مطلق

Skipping 

، ًهي عبارة عن املشكلة بتنفيذ العمليات أو املراحل املحددة برسعة كبرية جدا
إضافة إىل القيام بإصالح العمليات املؤذية أو الضارة التي تنطوي عىل خماطر 

 . ًأيضابرسعة كبرية 
Blessing in Disguise 

 و اآلثار الضارة يف البيئة للحصولأام العنارص استخدهي عبارة عن حل املشكلة ب
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والتخلص من العنارص الضارة عن طريق إضافتها إىل عنارص ، عىل آثار اجيابية
 ويف بعض األحيان يمكن زيادة الرضر أو اآلثار النامجة عنه إىل، ضارة أخرى

 . تصبح مفيدةأن 
Feed back 

وإذا ، هي عبارة عن تقديم تغذية راجعة لتحسني العمليات أو اإلجراءات
 . ًكانت التغذية الراجعة متوفرة أصال فيمكن تغيري مقدارها أو أثرها

Intermediary 

أو دمج أحد ، جاز العملام نظام أو عملية وسيطة إلناستخد وهي عبارة عن
األشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر لتحقيق هدف معني رشيطة التمكن 

 . من إعادة اليشء أو النظام بسهولة إىل ما كان عليه قبل الدمج
Self - Service 

ائف ًهي عبارة عن جعل النظام قادرا عىل خدمة ذاته من خالل القيام بوظ
 اماستخدويمكن ، ام املصادر املهدورة وخملفات املواد والطاقةاستخدو، مساعدة
 يف حل املشكالت من خالل تصميم النظم أو تطويرها سرتاتيجيةهذه اإل

بحيث تكون قادرة عىل تنفيذ عمليات الصيانة الرضورية واملساندة الرضورية 
 . ملساعدة هذه النظم عىل االستمرار يف العمل

Copying 

 اماستخدًام نسخة بسيطة ورخيصة بدال من استخدهي عبارة عن حل املشكلة ب
واستبدال اليشء بصورة عنه بحيث ، أشياء ثمينة ومعقدة وهشة قابلة للكرس

 . يمكن تصغري احلجم أو تكبريه حسب مقتضيات املوقف
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Use Cheap Replacement Events 

ام األشياء رخيصة الثمن التي تستخدم استخدهي عبارة عن حل املشكلة ب 
ًلفرتات زمنية قصرية نسبيا بدال من   غالية الثمن التي األشياءام تلك استخدً

 . ًيمكن أن تستخدم لفرتات زمنية أطول نسبيا
Replacement of Mechanical System 

لوسائل امليكانيكية بأخرى حسية هي عبارة عن حل املشكلة باستبدال ا 
ام املجاالت الكهربائية واملغناطيسية استخدو) شمية، برصية ذوقية، سمعية(

واالنتقال من املجاالت ، األشياءوالكهرومغناطيسية للتفاعل مع األحداث أو 
 . االت غري املنظمة إىل تلك املنظمةالثابتة إىل تلك متحركة ومن املج

 

Use a pneumatic or Hydraulic Construction 

هي عبارة عن حل املشكلة باستبدال احلالة الصلبة من اجلسم باحلالة السائلة  
أو ، أو املاء النتفاخهاام اهلواء استخد بإمكاهناإن هذه األجزاء ، أو الغازية

 . ام وسائل هيدروستاتيكيةاستخد
Flexible Shells and Thin Films 

 يام البناستخدًام القشور املرنة األغشية الرقيقة بدال من استخدهي عبارة عن 
ام القشور استخدباإلضافة إىل عزل النظام عن حميطه اخلارجي ب، ثالثية األبعاد

 . واألغشية الرقيقة
Porous Materials 

 بعنارص هً نفاذا أو عن طريق تزويدءهي عبارة عن حل املشكلة بجعل اليش 
ًأما إذا كان النظام مساميا أو نفاذا عىل نحو مسبق فيمكن ، نفاذة أخرى إضافية ً

 . املء املسامات بامدة م
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Color Changes 

 إضافة،  أو تغيري لون بيئته اخلارجيةءهي عبارة عن حل املشكلة بتغيري لون اليش
 .  أو درجة شفافية بيئته اخلارجيةءإىل تغيري درجة شفافية اليش

Homogeneity 

أو مادة هلا ( آخر من نفس املادة هي عبارة عن جعل األشياء تتفاعل مع يشء
 . )نفس اخلصائص

Discarding and Recovering 

 هي عبارة عن العمل عىل التخلص من األشياء أو النظم الرئيسية أو الفرعية التي
دة انتهت من القيام بدورها أو تعديل هذه األشياء أثناء القيام بالعمليات املسن

 كام يمكن أن يتضمن هذا املبدأ املحافظة عىل األشياء املستنفذة التي أكملت، إليها
 . مهمتها وإعادهتا لالستفادة منها مرة أخرى

Parameters Changes 

 أو النظام إىل غازية أو سائلة ءهي عبارة حل املشكلة بتغيري احلالة املادية لليش
ًوأخريا تغيري ، وتغيري درجة املرونة، وتغيري درجة الرتكيز أو التامسك، ةأو صلب

 . درجة احلرارة
Phase Transitions 

 االنتقال أثناءهي عبارة عن حل املشكلة باالستفادة من الظواهر التي حتدث  
كام هو احلال يف التغيري ،  إىل أخرىأو التحول من حالة إىل أخرى أو من مرحلة

 . وما إىل ذلك من ظواهر، وفقدان احلرارة أو اكتساهبا، يف احلجم
Themal Expansion 

ام مواد متنوعة بمعامالت متدد حراري استخدهي عبارة عن حل املشكلة ب
 . باحلرارة أو تقلصها بالربودةام خاصية متدد املواد استخدباإلضافة عىل ، خمتلفة
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Strong Oxidant 

 واستبدال، هي عبارة عن املشكلة باستبدال اهلواء العادي هبواء معزز باألكسجني
 وعن طريق تعريض اهلواء أو األكسجني لالشعاعات، اهلواء الغني باألكسجني النقي

 . ًخريا استبدال األكسجني املؤين باألوزونأو، ملؤينام األوكسجني ااستخدو، املؤينة
Inert Atmosphere 

وعن طريق ، هي عبارة عن حل املشكلة باستبدال البيئة العادية بأخرى خاملة 
 . ءضافات خاملة لليشإإضافة أجزاء حمايدة أو 

Composite Materials 

 . هي عبارة عن حل املشكلة باستبدال املواد املتامثلة بمواد مركبة 

ام إحدى اسرتاتيجيات استخد أن TRIZيتضح من العرض السابق لنظرية تريز 
هذه النظرية حلل املشكالت سواء كانت مشكالت من احلياة العامة أو مشكالت من 

ام خطوات استخدعلمة لكيفية املواد الدراسية يتطلب قراءة جيدة واستامع لرشح امل
ًوتأسيسا عىل توصيات ،  وبالتايل كتابة هذه اخلطوات بشكل جيدسرتاتيجيةاإل

 NCTM , 2000املجلس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية 
برضورة إجياد اسرتاتيجيات حديثة تعمل عىل تنمية مهارات التواصل الريايض لدى 

 TRIZؤلفة أنه يمكن من خالل توظيف اسرتاتيجيات نظرية تريز رأت امل، التالميذ
، حتدث، كتابة، قراءة (ًحلل املشكالت إبداعيا يف تنمية مهارات التواصل الرياضـي

يف الفصل التايل مهارات التواصل الريايض  وسوف تتناول املؤلفة، )متثيل، استامع
 . بيش من التفصيل
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ية ساس أحد املكونات األMathematical Communicationيعد التواصل الريايض 

 ، والتي متثل اهلدف الرئييس لتعليم الرياضياتMathematical Powerللمقدرة الرياضية 
والقدرة عىل حل ، الثقة بالنفس جتاه الرياضياتحيث تتضمن املقدرة الرياضية 

والتواصل الريايض مع اآلخرين حول األفكار ، والقدرة عىل االستدالل، املشكالت
 . )Cantlon , 1998( ،)NCTM , 1989( ،)NCTM , 1996(واحللول 

بالتواصل ) NCTM , 1989(ولقد أهتم املجلس القومي ملعلمي الرياضيات 
 بجعله ضمن مستويات املنهج والتقويم Mathematics As Communicationالريايض 

وتبع هذا االهتامم إقامة ورش ، يف الرياضيات املدرسية جلميع الصفوف الدراسية
عمل من اهليئات املهتمة بتعليم وتعلم الرياضيات مثل مكتب الرتبية بوالية 

 . )New Jersy Mathematics Coalition , 1997(نيوجريس بالواليات املتحدة األمريكية 
 : وسوف يتم تناول التواصل الريايض من حيث
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 . مفهوم التواصل الريايض: ًأوال
 . أشكال التواصل الريايض: ًثانيا
 . أساليب تقويم التواصل الريايض: ًثالثا

 
اضيات التواصل يف الري) Cantlon , 1998 ( ،)Baroody , 1993(يعرف كال من 

Communication in Mathematics ام لغة الرياضيات استخد بأنه قدرة املتعلم عىل
Language of Mathematics بام حتويه من رموز ومصطلحات وتعبريات للتعبري عن 

 . األفكار والعالقات وفهمها وتوضيحها لآلخرين
ام رموز وبنية استخدقدرة الفرد عىل «ويعرف التواصل الريايض بأنه 

 . )٢٧٢، ٢٠٠٣، بدوي (»بري عن األفكار والعالقات وفهمهاالرياضيات يف التع

 

البان ، )Baroody ,1993(بارودي ، )Morgan , 1999(ًيتفق كال من مورجان 
 : أشكال التواصل الريايض هي أن عىل) Lappan & Schran ,1989(وسرشان 

 .Writing الكتابة  =
 .Readingلقراءة ا  =
 .Speakingالتحدث   =
 .Listeningاالستامع   =
 .Representing التمثيل  =

 : ًوفيام ييل عرضا لطبيعة أشكال التواصل الريايض وخصائصها
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-Writing 

تزايد االهتامم بالكتابة يف التعليم بصفة عامة وتعليم الرياضيات بصفة خاصة 
كتابة عن األفكار واملفاهيم والعالقات الرياضية وتوصيل ًنظرا ألمهية التعبري بال

ذلك لآلخرين مما قد يساعد يف تنمية قدرة التالميذ عىل التواصل الريايض فالتلميذ 
فالكتابة ، يعيد اكتشاف املعرفة الرياضية بالكتابة عنها وفهمها وتوضيحها لآلخرين

 . )Miller , 1992(تستحق االهتامم من املعلمني والتالميذ 
 Informal أو كتابة غري شكلية Formal Writingام كتابة شكلية استخدسواء تم 

Witing فإن هلا فوائد كثرية منها )Masingila ,1996( ،)Brown , 1994( . 
  لدى التالميذ ومعرفة أفكارهم وعاداهتمMisunderstandingاكتشاف الفهم اخلاطئ   =

 .واعتقاداهتم
 .واصل بني املعلم وكل تلميذفتح وتعزيز قنوات الت  =
 .تزيد كفاءة وثقة كل تلميذ بالرياضيات  =
 .التعرف عىل فهم التالميذ املتنوع لنفس الفكرة  =
 .إعطاء دليل واضح عن التالميذ عىل التواصل والتحصيل يف الرياضيات  =

التواصل الريايض جيب   أن تعليم الكتابة كأداة من أدواتBaroodyويرى بارودي 
 : ف بام ييل يتصأن
 .الكتابة توجه لآلخرين  =
 .الكتابة تستخدم لإلخبار التبليغ أو لإلقناع  =
 .تركز عىل جودة الناتج النهائي  =
 .تركز عىل وضوح وتنظيم األفكار ومراعاة قواعد التهجي  =
 متر بمراحل خطية متتابعة هي عمل ملخص ثم ختطيط مسودة ثم الوصول للناتج  =

 .)Baroody , 1993(النهائي 
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وهناك عدة أنواع من األسئلة التي يمكن أن يوجهها املعلم للتالميذ حلثهم عىل 
وتتضمن  Prompts Writingالكتابة الرياضية وتسمى هذه األسئلة بمحثات الكتابة 

)Dougherty , 1996( ،)Newborn , 2000( : 
يكتب  وفيها Mathematical Content Promptsحمثات خاصة باملحتوى الريايض   =

التالميذ عن أحد املفاهيم الرياضية اجلديدة قبل وبعد دراستهم هلذه املفاهيم 
 .وذلك ملقارنة أفكارهم قبل وبعد التدريس

 يكتب فيها التالميذ أثناء حلهم Process Promptsحمثات خاصة بالعمليات   =
حيث يربروا سبب اختيارهم وتفضيلهم السرتاتيجيات ، للمشكالت الرياضية

 .موهااستخدل التي احللو
 وفيها Affective Attitudinal Promptsحمثات خاصة باجلانب الوجداين واالجتاهات   =

يسأل املعلم التالميذ عن مدى ثقتهم بأنفسهم عند دراسة الرياضيات ويشجعهم 
 .ليكتبوا عن مشاعرهم وخرباهتم واجتاهاهتم نحو الرياضيات

نذكر منها ما أورده ، عدة تصنيفات Mathematical Writing وللكتابة الرياضية
 : ميلر و انجالند فلقد صنفا أنشطة الكتابة إىل

 . تقليد ونقل املعلومات   =
 .ترمجة الرموز الرياضية إىل كلامت التلميذ  =
 .رشح وتلخيص املادة بأسلوب وكلامت التلميذ  =
 .التعبري بالكتابة عن حمتوى املشكالت الرياضية واألفكار واملواقف  =
 .(Miller & England , 1989)ًاستخدام اللغة املكتوبة لالستكشاف واإلقناع رياضيا   =

ويمكن توظيف الكتابة الرياضية بأنواعها املختلفة يف تعليم الرياضيات لزيادة 
 . التواصل هبا لدى التالميذ فهمها وتنمية مهارات
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تابة الرياضية التي تتيح أحد األنواع املهمة للك Journal Writingفالكتابة املقالية 
فهي عبارة عن سلسة ) Nicol , 1999(تعزيز التواصل الريايض يف املامرسات الصفية 

متتابعة من األسئلة يوجهها املعلم للتالميذ تطلب منهم استجابة قصرية مكتوبة بلغة 
التلميذ العادية مما قد يزود املعلمني بأداة تشخيصية تكاد تكون الوحيدة لكشف 

ًبات التي يواجهها التالميذ والعمل عىل عالجها مما يتيح تعلام فرديا عندما الصعو ً
ام هذا النوع من استخدويوىص بعىل كتابات التالميذ ويعيدها هلم، يعلق املعلم 

 . الكتابة ثالث مرات أسبوعيا يف هناية احلصة مدة ال تزيد عن مخس دقائق
 فتجعل حصص الرياضيات Explorative Writingالكتابة االستكشافية أما 

فالتالميذ يكتشفون معرفتهم عن املفاهيم والتعميامت الرياضية ، كمعمل مثري وفعال
بالكتابة عنها بأسلوهبم وبالتايل فهذا النوع من الكتابة يصقل أفكار التالميذ خاصة 

ام الكتابة االستكشافية بفعالية يف تعلم استخدويمكن ، بعد مناقشة الفصل لكتاباهتم
ام هذا النمط من أنامط استخدوقد تم ، (Sowder & Harel , 1998)ل املشكالت ح

 . الكتابة يف هذا البحث
ففي بداية ، تستخدم يف بداية احلصة أو هنايتها Free Writingالكتابة احلرة و

احلصة تعطى خالل الثالثة دقائق األوىل لتساعد التالميذ عىل الرتكيز واالنتباه 
ا يف هناية احلصة تعطى لتلخيص الدرس أو الكتابة عن املفاهيم أم، ملحتوى الدرس

 - Openويمكن أن تتضمن أنشطة الكتابة احلرة مهام مفتوحة ، املتعلمة من الدرس

Ended Tasks أو حمددة لسؤال التالميذ عن معرفتهم ومشاعرهم عن الرياضيات 
)Elliott , 1996( . 

 إىل نوع من أنواع الكتابة الرياضية Impromptu Writingالكتابة االرجتالية وتشري 
التي تتطلب من التالميذ كتابة استجاباهتم خالل مخس دقائق من وقت احلصة عىل 

ويستخدم هذا النوع من الكتابة لفهم املحتوى ، سؤال أو مشكلة تطرح عليهم
 . )Miller , 1992(وإظهار املشاعر جتاه الرياضيات  Mathematical Contentالريايض 
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تسأل التالميذ ليرشحوا ويربروا  Expository Writingالكتابة الكاشفة بينام 
ويمكن أن تتضمن أنشطة الكتابة الكاشفة الكتابة ، اإلجراءات والنواتج لآلخرين

يف درس  لصديق غائب حقيقي أو خيايل إلخباره عن املفاهيم والعالقات املعطاة
تواجههه عند تعلم بعض موضوعات اليوم أو لرشح أحد الصعوبات التي يمكن أن 

 . )Shield & Galbraith , 1998(الرياضيات
-Reading 

تساعد القراءة يف تعليم وتعلم الرياضيات التالميذ عىل اإلحساس القوى 
كام تساعدهم عىل ، باملفاهيم واإلجراءات ورؤية االرتباطات بني الرياضيات واحلياة

 . )Siegel et. al , 1996(وفهمها  Textيف النص تقييم األفكار املعروضة 
وتتضمن قراءة الرياضيات االهتامم بقراءة الرموز واملصطلحات والعالقات 
والرسوم واألشكال واجلداول مما يلزم أن تكون العبارات الرياضية دقيقة ويصعب 

 . )Hellyer et. al , 1998(فهم كل منها دون فهم املفاهيم والرموز التي حتتوهيا 
ولعل هذا يفرس رضورة أن تتصف قراءة الرياضيات بالتأين لفهم املعنى حتى 
يستطيع املتعلم أن يتعرف عىل املعنى الدقيق لكل مصطلح أو رمز ريايض ويأيت ذلك 

ئ املعنى أكثر من مرة ليتضح للقار Mathematical Textبتكرار قراءة النص الريايض 
 . )م١٩٩٤،  بلفريدريك هـ(الصحيح واملقصود للنص 

ورغم أمهية القراءة يف الرياضيات فإن املالحظة امليدانية للمامرسات الصفية 
تشري بوضوح إىل إمهال كثري من املعلمني االهتامم بقراءة التالميذ لكتاب الرياضيات 
أو نصوص رياضية أخرى واالكتفاء برشحهم املعنى املقصود للكلامت واجلمل 

، مريس(ياضيات دون قراءة التالميذ هلا ة بكتب الروالرموز الرياضية املتضمن
 .)م١٩٩٦، سدرة(، )م١٩٩٠
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ولعل ما تقدم يؤكد رضورة تقديم أنشطة ومداخل واسرتاتيجيات تساعد عىل 
 . تنمية مهارة القراءة يف الرياضيات

إىل بعض األنشطة واملداخل لتنمية مهارة قراءة الرياضيات لدى  ويشري فكري
 : التالميذ منها

توجيه ومساعدة التالميذ عىل فهم املفردات الرياضية خاصة عند قراءة   -١
 . املشكالت الكالمية بصوت عال

 . تعليم التالميذ كيفية قراءة الكتاب املدريس  -٢

 . مساعدة التالميذ عىل مواصلة القراءة إذا ما توقفوا أثنائها  -٣

 . لتالميذ بمفردات اللغة الرياضيةتوجيه أسئلة تفسريية أثناء القراءة إلثراء فهم ا  -٤

، فكري( الرئيسية بعد قراءة النص الريايض ةاستنتاج التالميذ لألفكار العام  -٥
 . )م١٩٩٥

-Speaking 

ام استخد تشري إىل Oral Mathematical Discussionإن املناقشة الرياضية الشفهية 
ناقشة الشفهية تعرب عن التحدث هذا وسوف نعترب امل، لغة الرياضيات بشكل شفهي

Speakingوإن كانت املناقشة الشفهية حتوي مهارات أخرى كاالستامع  . 
 لدهيم Speakersواملناقشة الرياضية بصفة عامة تعني وجود عدد من املتحدثني 

فكرة ورؤية واضحة يقدمون لبعضهم البعض املعرفة الرياضية أثناء جلسة ثقافية 
فالتالميذ هم حمور املناقشات يوجهوهنا ، ال من سيطرة املعلمحماطة بجو اجتامعي خ

بأفكارهم وآرائهم وينمون املفاهيم واألفكار الرياضية من خرباهتم داخل وخارج 
 . )Sherin , 2000( ،)Lo et. al , 1994(املدرسة 

) تلميذ ومعلم(أو بني )  وتلميذتلميذ(أن تتم املناقشات الرياضية بني ويمكن 
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 - تلميذ(أو بني ) تلميذ - مادة تعلم - تلميذ(أو بني ) تلميذ ومادة تعلم(أو بني 
ام التعلم التعاوين بني استخدكام يمكن أن تتم يف بيئة قائمة عىل ) معلم - مادة تعلم

التالميذ داخل جمموعاهتم أو بني املجموعات التعاونية واملعلم أو بني املعلم 
 )Bussi , 1996( ،Leikin et. al , 1997)(والفصل كله 

وتساعد املناقشة الرياضية الشفهية املعلمني عىل تقييم أفكار التالميذ ألهنم ربام 
استوعبوا املفاهيم واألفكار الرياضية ومع ذلك فقد تظهر تناقضات يف أفكارهم إذا 

ًعربوا عنها شفهيا ألن استقبال املعلومات خيتلف متاما عن نقلها  ً)Lappan & Schran, 

1989(.  
وتعترب املناقشة الرياضية أحد أشكال التواصل الريايض املهمة التي يامرس 

ففيها يرتك للتالميذ احلرية ليتحدثوا ، التالميذ فيها مهارات التواصل الشفهية
ويستجيبوا ألسئلة املعلم واآلخرين مستخدمني لغة الرياضيات للتعبري عن األفكار 

 , Baroody(ات احلل ملشكلة رياضية والعالقات وعرض حلول بديلة ووصف إجراء
1993( . 

 Rowan & Robles, 1998( ،)Schielach et. al, 2000( ،)Sowder(ًويشري كال من 
& Hael, 1998( ،)Silver & Smith, 1996( ،)Morgan, 1999 ( إىل دور املعلم أثناء

 : املناقشات الرياضية ويتمثل ذلك يف اآليت
التالميذ يفكرون ويشاكون بفاعلية ويوضحون طرح أسئلة أو مشكالت جتعل   =

 .ويربرن أفكارهم
 .االستامع باهتامم شديد ألفكار التالميذ  =
 .تشجيع كل تلميذ عىل املشاركة يف املناقشات  =
 .تقرير متى يرشد التالميذ ويوجههم ومتى يرتكهم ليواجهوا الصعوبة  =

 : ة مثلوهناك بعض العوائق يمكن أن تظهر يف املناقشات الرياضي
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 . قلة اشرتاك التالميذ يف املناقشات لشعورهم بالرتدد واخلوف  =
 .االنرصاف عن االستامع ألفكار اآلخرين حينام يتحدثون  =
 .عدم حتكم املعلم يف توجيه املناقشات ملسارها الصحيح  =
 .)Waston, 2000(ًضعف قدرة التالميذ عىل التواصل رياضيا مع اآلخرين   =

ائق التي ربام تظهر إثناء املناقشات الرياضية وذلك عن طريق ويمكن عالج العو
)Baroody , 1993( ،)Vace , 1994( : 
ًترك التالميذ يتحدثون مع إعطائهم وقتا كافيا لالستجابة  = ً. 
 .ام أسئلة تتطلب االستجابة يف كلامت قليلة لتحث التالميذ عىل املشاركةاستخد  =
 .أمام الفصل إلثراء املناقشات حوهلاعرض تعليقات ومقرتحات التالميذ   =
 .ًمعلومات رياضية ليست شكلية متاما يف البداية طلب  =
 .تقليل سيطرة املعلم وكثرة تقييمه للتالميذ  =

 يف الرياضيات بام حتويه من Speakingيتضح من العرض السابق أمهية التحدث 
وهذا ، ريايضرموز ومفاهيم وعالقات كأحد األشكال املهمة لتعلم التواصل ال

الشكل يركز عىل قدرة التلميذ لعرض وتقديم معرفته الرياضية بالتعبري عنها شفاهة 
خالل حتدثه مع التالميذ اآلخرين أو املعلم يف بيئة تتسم باحلرية والتشجيع عىل 

 . املشاركة التي تقوم عىل آراء ومقرتحات التالميذ
-Listening 

م لتعليقات وآراء وأسئلة اآلخرين من األشكال املهمة يعترب االستامع باهتام
، لتعلم التواصل الريايض حيث يمكننا االستامع من فهم اآلخرين والتواصل معهم

فالتالميذ ربام ، واالستامع يف حجرة دراسة الرياضيات مهم لكل من املعلم والتالميذ
م رؤى واسرتاتيجيات يستفيدوا من االستامع آلراء اآلخرين ألهنم ربام يكون لدهي
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، )Baroody, 1993(للتعامل مع أنشطة الرياضيات تفيد يف املواقف املشاهبة واجلديدة 
)Nicol, 1999( . 

خطائهم وسوء أواستامع املعلم للتالميذ يساعد يف تقييم التالميذ ومعرفة 
فهمهم لبعض املفاهيم واألفكار الرياضية مما قد يساعد املعلم عىل وضع برامج 

 , Arvold et. al(جية واختيار أسلوب التعلم املناسب ملستوى التالميذ وتفكريهم عال

1996( ،)Atkins , 1999( . 
مما تقدم يتبني أمهية التدريب عىل االستامع بعناية ألفكار املعلم والتالميذ 

حيث يمكن تشجيع التالميذ عىل االستامع وذلك بأتباعه ألسئلة املعلم أو ، اآلخرين
ًذ اآلخرون حتى يكون االستامع هادفا وموجها التالمي ً)Davis , 1997( . 

-Representation 

 إعادة تقديم الفكرة الرياضية Mathematical Representationيعني التمثيل الريايض 
أو املشكلة يف صورة أخرى أو يف شكل جديد مما قد يساعد يف فهم الفكرة الرياضية 

 . )Baroody , 1993(  مناسبة حلل املشكلةسرتاتيجيةاالهتداء إلأو األفكار أو 
تتضمن مهارات الرتمجة من إحدى الصور  أهنا وينظر ملهارات التمثيل الريايض عىل

ًإىل صورة أخرى برشط أن تكون الصورة الثانية التي يرتجم إليها مكافئة متاما 
 . )م١٩٩٣، حممد(، )م١٩٩٩، حممد ؛ أسكندر(للصورة األوىل التي نرتجم منها 

وذلك يعني أن تتضمن الصورة اجلديدة التي تعرب عن املوقف أو املشكلة مجيع 
 . عنارص املوقف الريايض أو املشكلة الرياضية دون إمهال ألي منها

فنجاح التالميذ يف حل ، ومهارات التمثيل مهمة ألداء خمتلف املهام الرياضية
مد عىل مدى متكنهم من مهارات التمثيل املشكالت اللفظية اجلربية مثال يعت

Representation Skills ومهارات املعاجلة الرمزية Symbol Maniputation Skills ، حيث
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 Graphs أو الرسوم البيانية Wordsام الكلامت استخدهتتم مهارات التمثيل بتكوين و
زية فرتتبط  أما مهارات املعاجلة الرمEquations أو املعادالت Tablesأو اجلداول 

 . )Kinzel , 1999(بقدرة التالميذ عىل تنفيذ اخلطوات احلسابية واجلربية حلل املشكلة 
أن عملية إنتاج متثيالت رياضية متر بأربعة مراحل  ويرى سوافورد والنجرال

 : متتالية هي
 .إنتاج متثيل واحد  =
 .إنتاج أكثر من متثيل واحد  =
 .ة لنفس املشكلة أو الفكرةعمل ارتباط بني التمثيالت املختلف  =
 .)Swafford & Langrall , 2000(تكامل ومرونة التحويل بني التمثيالت املختلفة   =

فعندما ينتج ، مما سبق يتضح أمهية تدريب التالميذ عىل إنتاج متثيالت رياضية
ًالتلميذ متثيال رياضيا عند حل مشكلة رياضية فإن ذلك يعطى مؤرشات حقيقة عن ، ً

كام ويساعده يف عملية ،  التفكريية لدى هذا التلميذ ومدى فهمه للمشكلةالعمليات
 . )Schultz & Watrs , 2000(احلل نفسها 

- 
تشري مستويات املنهج والتقويم للرياضيات املدرسية باملجلس القومي ملعلمي 

التواصل الريايض لدى التالميذ إىل إمكانية تقويم ) NCTM , 1989( الرياضيات
 : بقياس مهارات التواصل الريايض التالية

 .ًالتعبري عن األفكار الرياضية وتوضيحها ورشحها لآلخرين شفاهة وكتابة  =
 .مرئية، مكتوبة، شفهية: فهم وتفسري وتقييم األفكار الرياضية املقدمة يف صور  =
رض األفكار ووصف ام مصطلحات ورموز وتراكيب الرياضيات لعاستخد  =

 .العالقات ونمذجة املواقف
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ويتطلب تقويم مهارات التواصل الريايض أساليب تقويم متعددة تناسب كل 
 . شكل من أشكاله ومهاراته املختلفة

 : وفيام ييل عرض ألساليب تقويم مهارات التواصل الريايض وبيان لطبيعتها
Observation 

يب تقويم مهارات التواصل الريايض الشفهية لدى تعد املالحظة أحد أسال
حيث يتم سؤال التالميذ أثناء ممارستهم ألنشطة الرياضيات للحصول عىل ، التالميذ

، معلومات قيمة عن عمليات تفكري التالميذ ومستويات التواصل الريايض لدهيم
قائمة ام كارت تعليق أو استخدويستطيع املعلم تسجيل املالحظات بصورة خمترصة ب

 . )Chick List Lestor & Kroll, 1191)( ،)Long & Benson, 1998مالحظة 
Portfolios 

  يسجل فيها عينات من عمله يف الرياضياتأوراقسجل عمل التلميذ عبارة عن 
ويتضمن سجل العمل االسم والتاريخ وعنوان ، ويعلق عليه املعلم بالكتابة فيه

هذا ويمكن أن تتضمن سجالت ، و املشكلة واستجابة التلميذالنشاط والنشاط أ
،  متعددة مثل كتابات التالميذ ألفكارهم والقيام برشحهاأنشطةعمل التالميذ عىل 

ًويعتمد تقويم سجالت عمل التالميذ عىل قراءة املعلم هلا وتصنيفها لعدة حماور مثال 
 Need وحتتاج حتسينات، Satisfactoryومرضية ، Excellentسجالت عمل ممتازة 

Improvementام مقياس متدرج استخد ثم حتدد درجات لكل سجل عمل بRating 

Scale  ذو مستويات مخسة هتتم بتنظيم التلميذ لسجل عمله وجوده عمله ووضوح
ثم يضع املعلم تعليقات ، التفكري ورشح املفاهيم وحتليل املشكالت الرياضية

 & Lester( قوه ونقاط القصور يف سجل عملهشخصية لكل تلميذ توضح له نقاط ال
Preston , 1997.( 

 



 الريايضمهارات التواصل  
 

 

  
 

 

Interviews 

واملقابلة ، أحد الوسائل املهمة لتقويم التواصل الريايض الشفهي لدى التالميذ
تكون مناسبة لفحص تفكري التالميذ بعمق واستدالهلم بوضوح وحتديد فهمهم 

وتتضمن ، ًصيل املعرفة الرياضية لفظياوتشخيص صعوباهتم وقياس قدرهتم لتو
ويراعى التزام القائم باملقابلة باحلياد التام مع ، استامرة املقابلة أسئلة هلا هدف حمدد

  .)Lester & Preston , 1997(التالميذ 
Cooperative Group 

ويم أداء املجموعة كلها حيث يتم تقويم عمل التالميذ يف جمموعات تعاونية بتق
و األداء الفردي لكل تلميذ فيها لذلك يمكن االستعانة بقائمة مالحظة لتتبع 
التالميذ يف املناقشات داخل املجموعة التعاونية التي يمكن أن تتضمن عرض 
احللول واالسرتاتيجيات ورشحها لآلخرين داخل أو خارج املجموعة التعاونية مما 

ويناسب هذا األسلوب تقويم مهارات ،  مع اآلخرينيسمح بالتواصل الريايض
 ,Artzt & Newman(ام التعلم التعاوين استخدالتواصل الشفهية لدى التالميذ يف ظل 

1999( . 
Open - Ended and Extended Tasks 

 ه الدراسةيف الرياضيات النشاط أو األنشطة املتضمنة يف حجر Task تعني املهمة
ام املهام املفتوحة لتقويم عمل التالميذ عىل مواقف تتعلق بإحدى استخدويمكن 

مهارات التواصل الريايض وتتطلب منهم اختيار إجابة مناسبة وكتابتها مع توضيح 
ًأما املهام املمتدة تكون ضمن مرشوع تعليمي ربام يستمر أياما أو ، وتربير احلل

 . )Bussi, 1996(يقي ويتم التخطيط هلا وتنفيذها وتقويمها أسابيع وتتعلق بالعامل احلق
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Performance Assessment 

لتقويم فهم التالميذ للرياضيات  Tasksام مهام استخديف هذا األسلوب يتم 
حيث يوصل التالميذ معرفتهم الرياضية يف شكل حقيقي ذي معنى قائم عىل 

وحيكم ، ملهام املمتدة أو مرشوعات عمل استقصاءاتام مهام حياتية مثل ااستخد
 الذي يستخدم فيه معايري أداء Task Rubricعىل أداء التالميذ يف ضوء مؤرش املهمة 

ًام بطاقات املالحظة لتسجيل أداء التالميذ فرديا أو يف استخدويمكن ، مهمة معينة
أثناء العام ام تقويم األداء من أربعة إىل ست مرات استخدويفضل ، جمموعات
 . )Parke & Lane, 1997( ،)Persessini & Basseh, 1996(الدرايس 

 

يمكن تقويم كتابات التالميذ الناجتة عن كتاباهتم عىل املهام املحددة واملهام 
 واملرشوعات وأنشطة املجموعة Journalsاملفتوحة وسجالت العمل واملقاالت 

 يتم توصيفها لتناسب كل Scoring Rubricsؤرشات تسجيل ام ماستخدالتعاونية ب
تتصف املهمة بالسامح للتالميذ إما ى أن ويف هذه احلالة يراع، مهمة يراد تقويمها

 Multiple Strategies أو اسرتاتيجيات متعددة Multiple Solutionsبإنتاج حلول عديدة 
لتواصل الريايض ويناسب هذا أسلوب تقويم مهارات ا، للحصول عىل حل وحيد

 . )Cai & Jakabcsin, 1996( ،(Taylor & Bidlingmaier, 1998)الكتابة لدى التالميذ 
ومن العرض السابق نتوصل إىل أنه يمكن توظيف اسرتاتيجيات نظرية تريز 

TRIZية يف تنمية بعض مهارات التفكري اإلبداعي ومهارات التواصل ساس بمبادئها األ
 . الريايض
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TRIZ 

 
 

 
 من االسرتاتيجيات إسرتاتيجية) ١٦(استند هذا الربنامج التدريبي إىل 

يات هذه االسرتاتيج وقد تم اختيار، األربعني التي توصل إليها صاحب هذه النظرية
ًام يف الربنامج التدريبي نظرا لسهولة استيعاهبا وقابلية تطبيقها يف حل ستخدلال

 : املشكالت الرياضية وهذه االسرتاتيجيات هي
  Segmentationالتجزئة /  التقسيم إسرتاتيجية   -١
 . )Separation (Taking out / Extractionاالستخالص /  الفصل إسرتاتيجية  -٢
 . Inversionالعكس / لقلب  اإسرتاتيجية  -٣
 . Combining / Mergingالدمج /  الربط إسرتاتيجية  -٤ 
 . universalityالشمولية /   العموميةإسرتاتيجية  -٥ 
  .Self - Service اخلدمة الذاتية إسرتاتيجية  -٦ 
 . Continuity of Useful Action استمرار العمل املفيد إسرتاتيجية   -٧
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 . Nesting )االحتواء أو التداخل(تعشيش  الإسرتاتيجية   -٨
 . Copying النسخ إسرتاتيجية   -٩
 . Feed back التغذية الراجعة إسرتاتيجية   -١٠
 . Flexible Shells and Thin Filmsاملرنة /  األغشية الرقيقة إسرتاتيجية   -١١
 . Discarding and Recovering النبذ أو التجديد إسرتاتيجية   -١٢
 . Preliminary Action العمل القبيل اتيجيةإسرت   -١٣
 . Intermediary )الوساطة( الوسيط إسرتاتيجية   -١٤
 . Homogeneity التجانس إسرتاتيجية   -١٥
 . Periodic Action )الدوري( العمل الفرتي إسرتاتيجية   -١٦

 ًوسوف يتضمن الربنامج التدريبي رشحا لكل إسرتاتيجية من هذه االسرتاتيجيات
ًرفقا هبا مثال عىل مشكلة من احلياة العامة نابعة من البيئة السعودية باإلضافة إىل م

ام إحدى هذه االسرتاتيجيات وسوف يتم تقديم استخدمشكلة رياضية تم حلها ب
ًالربنامج بلغة بسيطة خالية من املصطلحات الغامضة حتى يصبح الربنامج قابال 

 . ام من قبل املعلمةستخدلال
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(Merging / Combining)

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل   

 باعتبارها إحدى )Merging / Combining(الربط /  الدمجإسرتاتيجيةتعريف    -١
 . تفكري اإلبداعي للTRIZاسرتاتيجيات تريز 

 /التعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجية الدمج  -٢
 . )Merging / Combining (الربط

 الربط/  الدمجإسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها ب -٣
)Merging / Combining(.  

 )Merging/ Combining(الربط / مجحل مشكلة رياضية باستخدام إسرتاتيجية الد  -٤
 . بمهارة

 . قراءة املشكلة الرياضية بام حتتويه من معطيات ومطلوب  -٥
 . ترمجة املشكلة الرياضية من كالم إىل شكل هنديس  -٦
 . معلومية ثالث نقاط منهابرسم دائرة   -٧
 . استنتاج خصائص القطر عىل دائرة معلومة  -٨

 
 عمل أوراق - جهاز عرض - أدوات اهلندسة - طباشري ملونة -السبورة 

 . لكتابة خطوات حل املشكلة الرياضية
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 Merging (الربط/  الدمجإسرتاتيجيةتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 

Combining( إمكانية حل املشكالت عن طريق الربط املكاين أو : وهي عبارة عن
، األشياء أو األنظمة التي تقوم بعمليات ووظائف متشاهبة أو متجاورةالزماين بني 

 عن ربط األشياء أو املكونات املتامثلة التي تؤدي وظائف سرتاتيجيةوتعرب هذه اإل
 . وعمليات متقاربة بحيث تكون متجاورة من حيث املكان أو الزمان

 . داء مهمة معينةًأي أدجمي يف نفس املكان األجزاء التي جيب أن تعمل معا أل
 .  بلغتك اخلاصةسرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل 

................. .................................................................................. 
..................................................................................... .............. 

"Merging / Combining 

 

ًحتتل مدينة الرياض مركزا جوهريا بني مدن اململكة العربية السعودية كوهنا  ً
ي أدى إىل ازدحامها األمر الذ، وكون مجيع الدوائر احلكومية ترتكز فيها، العاصمة
الربط كيف يمكنك حل مشكلة ازدحام /  الدمجإسرتاتيجيةام استخدب، بالسكان

 . مدينة الرياض بالسكان
مناقشة الطالبات املتفوقات باملوقع احليوي الذي حتتله مدينة الرياض كوهنا   =

 .عاصمة اململكة العربية السعودية
ل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عم  =

 .طالبات) ٦-٥( بني
 :تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =
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 . صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات
، ملدينةيؤدي وجود مجيع املرافق احلكومية يف مدينة واحدة إىل زيادة أمهية هذه ا   -١

 . ولكن هذا األمر يزيد من ازدحام هذه املدينة بالسكان

، يؤدي وجود مجيع املرافق احلكومية يف مدينة واحدة إىل زيادة أمهية هذه املدينة  -٢
 . ولكنه يؤدي إىل إمهال باقي املناطق

 ويالحظ يف صياغة املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظهور جوانب
 . النظام نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرىسلبية يف 

ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل ، صياغة احلل املثايل النهائي للمشكلة  =
 إليها الطالبات املتفوقات 

 . جيب أن تكون مجيع املرافق احلكومية يف مدينة واحدة    -١
  .القضاء النهائي عىل مشكلة ازدحام السكان يف مدينة الرياض    -٢

ام استخدب اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة ازدحام مدينة الرياض بالسكان  =
ويف هذه األثناء تنتقل املعلمة بني جمموعات العمل ، الدمج/  الربطإسرتاتيجية

 . وتوجههم وتشجعهم وتقدم هلم التغذية الراجعة املناسبة، املختلفة
 : تومن احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات املتفوقا

يمكن القضاء عىل مشكلة ازدحام السكان يف مدينة الرياض عن طريق   -١
الربط املكاين بحيث يتم فتح فروع جلميع املرافق احلكومية يف / الدمج

اجلنوبية ختدم أبناء مجيع هذه املناطق ، الشاملية، الغربية، املنطقة الرشقية
 .  العاصمةويمكن من خالهلا إهناء مجيع معامالهتم دون الرجوع إىل

 جتميع دمج املرافق احلكومية يف مناطق بعيدة عن وسط املدينة والرتكيز عىل  -٢
ًاألبنية عموديا والتقليل من انتشارها أفقيا ً . 
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عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه   =
 .احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 .وفاعليتها يف حل مشكلة ازدحام مدينة الرياض بالسكان

 إسرتاتيجيةام استخداآلن يمكنك إعطاء مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب
 . )Merging / Combining(الربط / الدمج

 

 

تعتزم وزارة التعليم العايل إنشاء جامعة ختدم كل ثالث مدن متجاورة من مدن 
وعند البدء يف تنفيذ املرشوع . وليست عىل استقامة واحدة، اململكة العربية السعودية

 واجهت إدارة املشاريع مشكلة حتديد املكان املناسب للجامعة بحيث ختدم أبناء هذه
الربط /  الدمجإسرتاتيجيةو، كونك قد درست الدائرة، املناطق بشكل متساوي

 . ميهام يف وضع حل هلذه املشكلةاستخد
? 

يتم مناقشة الطالبات املتفوقات بأهم املفاهيم التي تتعلق بالدائرة ورسمها ثم   =
 .بأمهية التعليم اجلامعي

موعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل يتم تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جم  =
 عمل عليهن لتدوين خطوات حل أوراقوتوزيع ، طالبات) ٦-٥( منها بني
 .املشكلة

 :تبدأ الطالبات املتفوقات بتنفيذ احلل من خالل املهام التالية  =
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صياغة املشكلة مع االهتامم بإبراز جوانب التناقض فيها أي إظهار جوانب 
 . يجة حماولة حتسني بعض اجلوانب األخرىسلبية يف املشكلة نت

 : ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات
قررت وزارة التعليم العايل إنشاء جامعة ختدم ثالث مدن متجاورة يف اململكة     -١

 . وقد أنشأت اجلامعة بالقرب من مدينتني أكثر من الثالثة
لعايل خطة إلنشاء عدد من اجلامعات بحيث تقع كل وضعت وزارة التعليم ا   -٢

ولكن من املمكن أال تقع اجلامعة عىل مسافة ، جامعة بني ثالث مدن متجاورة
 . هذه املدن متساوية بني

ومن هذه الصياغات التي يمكن أن ، صياغة احلل املثايل النهائي للمشكلة  =
 :تتوصل إليها الطالبات املتفوقات

 . بعد مسافة متساوية من املدن الثالث املتجاورةإنشاء جامعة ت    -١
كل ثالث مدن متجاورة تقرر إنشاء جامعة هلا بحيث تقع هذه اجلامعة عىل   -٢

 . أبعاد متساوية من هذه املدن

جيب أن ال ، إلنشاء جامعة تبعد مسافة متساوية من املدن الثالث املتجاورة  -٣
 . تكون هذه املدن عىل استقامة واحدة

 د إنشاء جامعة بني ثالث مدن متجاورة جيب أن تقع يف املركز بني الثالثعن  -٤
 . مدن

 إسرتاتيجيةام استخديتم اآلن اختيار احللول املناسبة حلل مشكلة إنشاء اجلامعة ب  =
وتقدم ، يف هذه األثناء تنتقل املعلمة بني جمموعات العمل، الدمج/ الربط

 .صحيحيةالتوجيه والتشجيع والتغذية الراجعة الت
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إلنشاء جامعة تابعـة لـوزارة التعلـيم 
العايل يتم العمل عىل ربط كل ثالث مدن 
متجاورة بحيث ال تقع هـذه املـدن عـىل 
، اسـتقامة واحــدة بخـط مــن اإلســفلت

، )ا(أن املدينــة األوىل هــي ولنفــرض 
والعمـل عـىل ) ج( والثالثة ،)ب(والثانية 

) ب(، )ا(قيــاس املــسافة بــني املدينــة 
ني املدينـة ها ثم قيـاس املـسافة بـوتنصيف

ــصيفها) ج(، )ب( ــط ، وتن ــم رب ــضاث  ًأي
 . )م(نصفات يف نقطة التالقي ونسميها امل

 : وبذلك نالحظ
  | ب م | = | ج م | = | م ا |أن املسافة بني    -١

 . )ج(، املدينة )ب(، املدينة )ا(هي املركز بني املدينة ) م(وتكون 
تبعد البعد نفسه عن رؤوس ) م(قطة واحدة هي األعمدة املنصفة تلتقي بن   -٢

 . ج ب ا املثلث

كام هو موضح ، ًهي املركز إذا هو املكان املناسب إلنشاء اجلامعة) م(وبام أن 
 . بالشكل

ويتم تدوينها عيل ، كل جمموعة عمل إليهايتم عرض احللول التي توصلت   =
 .السبورة يف املكان املخصص لكل جمموعة

طالبات املتفوقات يف احللول التي توصلت إليها كل جمموعة ملشكلة يتم مناقشة ال  =
 .)الدمج/ الربط (إسرتاتيجية ام استخدإنشاء اجلامعة ب
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 شكل مثلث يقع عىل ميدان دائري الشكل ومن عىلقاعدته  جمسم إنشاءيراد 
  . لرسم خمطط هذا املجسم ، الزاويةة قائم املجسم أن قاعدتهخصائص هذا

  سم ٨ = واألخرى،  سم٦= قاعدته  أضالع احد أنفريض ا

إلثبات أن رؤوس ) الدمج/ الربط (سرتاتيجيةاإلام هذه استخدكيف يمكنك 
  ؟واوجدي طول نصف القطر، تقع عىل امليدان الدائري الشكل) املجسم (قاعدة
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Segmentation

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

  باعتبارها إحدى اسرتاتيجياتSegmentationالتجزئة /تعريف إسرتاتيجية التقسيم   -١
 .  للتفكري اإلبداعيTRIZتريز 

 /سيمالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجية التق  -٢
 . Segmentationالتجزئة 

ة التجزئ/ إعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجية التقسيم  -٣
Segmentation . 

  عىل مشكلةSegmentationالتجزئة / تطبيق خطوات استخدام إسرتاتيجية التقسيم  -٤
 . رياضية بمهارة

 . رياضيةقراءة املشكلة الرياضية بام حتتويه من رموز وصيغ   -٥

 . دائرة حلل مشكلة رياضية ام الطالبة املتفوقة خصائص القطر يفاستخد  -٦

 
  جهاز لعرض االسرتاتيجيات- أدوات هندسة - طباشري ملونة -السبورة 

 .  عمل لكتابة خطوات حل املشكلة الرياضيةأوراق -واملشكالت 
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 Segmentationالتجزئة /خالل هذا الدرس إسرتاتيجية التقسيمتعرض املعلمة من 

 : وهي عبارة عن
وزيادة درجة التقسيم ، ًتقسيم اليشء إىل أجزاء مستقلة وجعل اليشء قابال للتفكيك

 يمكن حل املشكلة عن طريق تقسيم سرتاتيجيةام هذه اإلاستخدوب، أو التجزئة
أو عن طريق تصميم النظام ،  عن اآلخرًالنظام إىل عدة أجزاء يكون كل منها مستقال

ًأما إن كان النظام مقسام عىل نحو ، ًبحيث يكون قابال للتقسيم ويمكن فكه وتركيبه
 . مسبق فيمكن زيادة درجة تقسيمه أو جتزيئه

 . إىل أجزاء مستقلةءأي قسمي اليش  =
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل 

................. .................................................................................. 
....................... ............................................................................ 

"Segmentation 

 

تعاين املدن الكربى يف اململكة العربية السعودية كالرياض وجدة من مشكالت 
حادة تعيق حركة املرور يف شوارعها التي ال تستطيع استيعاب الزيادة الكربى يف 

ملرور يف وقد كان من أبرز النتائج مشكلة ا، أعداد السيارات ووسائل النقل األخرى
التي تؤدي إىل ضياع وقت املواطنني يف ، هذه املدن وزيادة حدة االختناقات املرورية

أثناء تنقالهتم نتيجة ازدحام الشوارع األمر الذي ترتب عليه حدوث مشكالت 
عديدة من املوظفني ومنها صعوبة الوصول إىل األماكن التي يعملون فيها يف الوقت 

 . املناسب
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 ? 

وتوضيح األماكن ، ن تناقش املعلمة الطالبات يف مفهوم االختناقات املروريةاآل  =
وإتاحة الفرصة للطالبات لتحديد ، التي يكثر فيها حدوث هذه االختناقات

 .العوامل التي تؤدي إىل حدوث هذه املشكلة
تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها   =

 . عمل عليهن لتدوين خطوات حل املشكلةأوراقوتوزيع ، طالبات) ٦-٥(بني 
 :تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 
 : املتفوقات

 وث االختناقاتزيادة أعداد السيارات لتلبية احتياجات املواطنني تؤدي إىل حد    -١
 . املرورية

تركيز الدوائر احلكومية يف املدن الرئيسية يسهل وصول املواطنني إليها ولكن     -٢
 . يؤدي إىل زيادة مشكلة االختناقات املرورية

هتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظهور ويالحظ يف صياغة املشكلة اال
 . جوانب سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني بعض جوانبه

صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =
 :تتوصل إليها الطالبات املتفوقات

 . القضاء عىل مشكلة االختناقات املرورية يف املدن الكربى   -١
تيسري حركة مرور السيارات يف املدن الكربى وجتنب حدوث أية اختناقات    -٢

 . مرورية
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اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة االختناقات املرورية من خالل العمل يف   =
ويف أثناء ذلك تقوم املعلمة ، التجزئة/  التقسيم إسرتاتيجيةام استخدجمموعات ب

وجه الطالبات وتشجعهم وتقدم هلم بالتنقل بني جمموعات العمل املختلفة وت
ومن احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات ، التغذية الراجعة التصحيحية

 :املتفوقات
وحتديد أوقات معينة ، تقسيم مستخدمي وسائل املواصالت إىل فئات   -١

كأن ختصص ، ام وسائل املواصالتستخدمتفاوتة لكل من هذه الفئات ال
 . وغريهم، العامل، اجلنود، لبةأوقات معينة لكل من الط

امها لوسائل النقل الثقيلة استخدتقسيم الطرق إىل كباري وإنفاق حيث يتم    -٢
ام الطرق العادية لسيارات استخدويتم ، كالباصات والسيارات الكبرية

 . النقل الصغرية
عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل وتقويم أمهيتها وفاعليتها يف   =

 .مشكلة االختناقات املروريةحل 
 اآلن هل يمكنك إعطاء مثال عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها باستخدام

 . Segmentationالتجزئة /  التقسيم إسرتاتيجية

 
 : اقرئي النص التايل

يف حفل خترج أمحد أراد أن يدعو مخسة ً 
فطلب من  ،من أصدقائه إىل هذه احلفلة

والدته إعداد احللوى بحيث تكفيه وأصدقائه 
فأعدت األم احللوى كام هو موضح ، اخلمسة
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وقامت برسم دائرة داخلية وضعت عليها ست حبات من الكرز تقسم ، بالشكل
ثم قامت بتقسيمها بحيث حيتوي كل جزء عىل حبة ، الدائرة إىل ستة أجزاء متساوية

 . كرز واحدة
 لتوضيح بكم طريقة Segmentationالتجزئة /  التقسيمإسرتاتيجيةمي استخد

 . ًفرسي ما قمت به هندسيا، يمكن لألم تقطيع احللوى

? 
 .يتم مناقشة الطالبات املتفوقات باألوضاع النسبية لدائرتني  =
يتم تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =

 عمل عليهن لتدوين خطوات حل أوراقوتوزيع ، طالبات) ٦-٥( منها بني
 .املشكلة

 :تبدأ الطالبات املتفوقات بتنفيذ احلل من خالل املهام التالية  =
أمثلة الصياغة التي يمكن التي صياغة املشكلة مع إبراز جوانب التناقض ومن 

 :  الطالبات املتفوقاتإليهاتتوصل 

ووضعت عليه ست ، احللوى حلفلة خترج أبنهاقامت أم أمحد بإعداد قالب من    -١
تقسيم القالب كانت بعض القطع ال حتتوي عىل حبات حبات من الكرز وعند 

 . كرز

  أمحد بصنع قالب من احللوى حيتوي عيل ست حبات من الكرز، ولكنأمقامت   -٢
 . جزاء احتوت بعض األجزاء عىل أكثر من حبة كرزأ إىل ست هتقسيمعند 

د بأعداد قالب من احللوى حيتوي عىل ست حبات من الكرز ثم قامت أم أمح  -٣
 . قامت بتقطيع هذا القالب عىل شكل قطع مربعة
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 ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =
 : إليها الطالبات املتفوقات

بة كرز تقسيم قالب احللوى إىل ست أجزاء بحيث حيتوي كل جزء عىل ح  -١
  .واحدة

 . جيب أن حيصل كل واحد من أصدقاء امحد عىل حبة كرز واحدة  -٢

 إسرتاتيجيةام استخداختيار احللول املناسبة حلل مشكلة تقطيع قالب احللوى ب  =
 : )التجزئة/التقسيم(

 قالب احللوى الذي حيتوي عيل ست حبات كرز تقسيمملساعدة أم أمحد يف   
/  التقسيمإسرتاتيجيةام استخدبة كرز واحدة ببحيث حتتوي كل قطعة عىل ح

 : التجزئة وخصائص القطر يف الدائرة كام ييل
 قالب أنجعل نصف القطر يقسم أو جيز  -١

احللوى بحيث تكون كل نصف حبة كرز 
موجودة عىل طرف قطعة احللوى كام 

 : يلبالشكل التا
 
يقسم أ أو يمكن جعل نصف القطر جيز  -٢

وي كل قطعة عىل حتتقالب احللوى بحيث 
 : كام بالشكل التايلحبة كرز واحدة كاملة 
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 أو أيمكن جعل نصف القطر جيز  -٣
يقسم قالب احللوى بحيث تكون كل 

 كرز يف طرف من قطعة حبةربع 
 احلبة يف الطرف أرباعوثالثة ، احللوى
 :  من القطعة كام بالشكل التايلاآلخر

 
ويتم تقويم أمهيتها ، موعة عملكل جم إليهايتم عرض احللول التي توصلت   =

 .وفاعليتها يف حل مشكلة تقطيع قالب احللوى

 
استعانت معلمة الرياضيات بساعة دائرية 

كرب عدد أالتايل لرشح بالشكل الشكل موضحة 
درسـت كونـك قـد  ،من املفاهيم عن الـدائرة

ـــرتاتيجية ـــسيم إس ـــة /التق ـــدإكالتجزئ  ىح
 حلل املشكالت TIZR تريز اسرتاتيجيات نظرية

ام هـذه اسـتخدكيف يمكنـك إبداعية بطريقة 
كرب عدد مـن املفـاهيم أ لتوضيح سرتاتيجيةاإل

  ؟ التي درستها عن الدائرة
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Nesting

 
  :من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 باعتبارها إحدى اسرتاتيجيات Nestingالتداخل /  االحتواءإسرتاتيجيةتعريف    -١
 .  للتفكري اإلبداعيTRIZتريز 

 /التعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجية االحتواء  -٢
 . Nestingالتداخل 

 التداخل/ االحتواءإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجية   -٣
Nesting . 

  عىل مشكلة رياضيةNestingالتداخل / تطبيق خطوات استخدام إسرتاتيجية االحتواء  -٤
 . بمهارة

 . كتابة خطوات حل املشكلة الرياضية بمهارة  -٥
 . ام األوضاع النسبية لدائرتني إلثبات املطلوباستخد  -٦

 
 سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- أدوات هندسة -ة  الطباشري امللون-السبورة 

 .  عمل لتدوين خطوات حل املشكلةأوراق -واملشكالت عليها 

 
 Nestingالتداخل /  االحتواءإسرتاتيجيةتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 
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وهذا ، والتي يمكن من خالهلا حل املشكلة عن طريق احتواء يشء يف يشء آخر
أو عن طريق مترير يشء معني يف جتويف ، ره يمكن احتواؤه يف يشء ثالث وهكذابدو

 . يشء آخر
 . آخرء داخل يشءأي احتواء اليش  =

  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل 
.......................................................................................... ........ 
.......... ........................................................................................ 

 "Nesting 

 

 يف اململكة يواجه مصنع إنتاج املواد البالستيكية
العربية السعودية مشكلة خاصة بإنتاج املقاعد البالستيكية 
والتي يتم إنتاجها بإعداد كبرية وهي مشكلة ختزين هذه 
املقاعد حيث تتطلب عملية التخزين وجود حيز كبري يف 

كيف يمكنك التغلب عىل مشكلة احليز ، هذا املصنع
 . لالتداخ/  االحتواء إسرتاتيجيةام استخدالكبري ب

 اآلن تناقش املعلمة الطالبات املتفوقات يف كيفية صناعة املقاعد البالستيكية وإتاحة  =
 .الفرصة للطالبات لتحديد العوامل التي تؤدي إىل حدوث هذه املشكلة

تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها   =
 .ل عليهن لتدوين خطوات حل املشكلة عمأوراقوتوزيع ، طالبات) ٦-٥(بني 

 :تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =
 : صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات
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يؤدي إىل زيادة ، زيادة إنتاجية مصانع البالستيك للكرايس البالستيكية -١
 . مشكلة التخزين

تج مصانع البالستيك أعداد كبرية من الكرايس البالستيكية الرخيصة تن  -٢
الثمن من ناحية ولكنها تواجه مشكلة غالء إجيار املخازن التي توضع فيها 

 . هذه الكرايس

صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =
 :تتوصل إليها الطالبات املتفوقات

 . ىل مشكلة احليز الكبري الذي تتطلبه عملية ختزين الكرايس البالستيكيةالقضاء ع  -١
 . زيادة إنتاج الكرايس البالستيكية وجتنب مشاكل ختزينها  -٢

اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة احليز الكبري الذي تتطلبه عملية ختزين الكرايس   =
/  االحتواء جيةإسرتاتيام استخدالبالستيكية ومن خالل العمل يف جمموعات ب

التداخل ويف تلك األثناء تقوم املعلمة بالتدخل بني جمموعات العمل املختلفة 
ومن ، وتوجه الطالبات وتشجعهم وتقدم هلم التغذية الراجعة التصحيحية

 :احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات املتفوقات
 كبرية يف حيز يتم تصميم هذه الكرايس البالستيكية بحيث يتم ختزينها بأعداد

 . صغري عن طريق وضع كل منها يف اآلخر وهكذا
عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =

 .وفاعليتها يف حل مشكلة ختزين الكرايس البالستيكية
 اآلن هل يمكنك إعطاء مثال عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها باستخدام

  .Nesting االحتواء إسرتاتيجية
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 : اقرئي النص التايل
مرام ورغدة طالبتان متميزتان يف إعداد الكعك بنفسيهام 

ام خالط احللوى استخديف املنزل وعند جتهيز الكعكة ب
ذو الذراعني وجدتا أنه حيدث دوائر متقاطعة عىل سطح 

 ناتج عىلقامت الصديقتان برسم الشكل الف اخلليط
 : بالشكلشكل اخلليط كام هو موضح 

 
) م( يف الدائرة ] جا [ ثم قامت بتسمية نقاط التقاطع للدائرتني كام رسمت القطر

، كونك قد درست األوضاع النسبية لدائرتني، )ن(يف الدائرة ] با [والقطر 
 : التداخل/  االحتواء إسرتاتيجيةو

 . كن استنتاجها من الشكلأذكري املفاهيم واألفكار التي يم    -١
  .ستقامة واحدةاتقع عىل   ج،   د،  باثبتي أن     -٢

 ? 

يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف كيفية حتضري الكعك وما هي املقادير التي   =
،  النسبية لدائرتنياألوضاع،  أي قالب كعكإعدادتستخدمها كل طالبة عند 
 .لنسبية لدائرتنياحلاالت املختلفة لألوضاع ا
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 جمموعات عمل ترتاوح عدد الطالبات يف كل إيليتم تقسيم الطالبات املتفوقات   =
 . عليهن لتدوين خطوات حل املشكلةأوراقوتوزع . اتطالب) ٦-٥(جمموعة ما بني 

 :  الطالبات املتفوقاتإليها تتوصل أنأمثلة الصياغة التي يمكن صياغة املشكلة ومن 
 الشكل الذي ينتج عىل سطح أنب الكعك وجدت مرام ورغدة عند جتهيز قال   -١

وعندما قامت برسم الشكل وجدتا العديد ،  هندسيةأفكاراخلليط حيتوي عىل 
 . من النقاط املتجاورة التي ال تقع عيل استقامة واحدة

 ورغدة مرام إعدادعند رسم الشكل اهلنديس الناتج عىل سطح اخلليط عند    -٢
ولكن ،  دروس وحدة الدائرةإحدىوائر متقاطعة وهي لقالب الكعك نتج د

 . الشكل املرسوم ال حيتوي عىل أي نقاط متجاورة
 . ويالحظ عند صياغة املشكلة االهتامم بإبراز جوانب التناقض فيها

ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل ، صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =
 :إليها الطالبات املتفوقات

قامتا برسم الشكل الناتج عىل ،  مرام ورغدة لقالب الكعكإعدادعند   -١
) ن(الدائرة ، )م(الدائرة ، سطح اخلليط فوجدتا انه ينتج دائرتني متقاطعتني

 . تقع عىل استقامة واحدة  ب،  د ، ج أنبحيث 
وجدتا انه ينتج دوائر متقاطعة ،  مرام ورغدة لقالب الكعكإعدادعند   -٢

 يمكن ج ، د،  ب أنل الناتج عىل سطح اخلليط وجدتا وعند رسم الشك
) م( تقع عىل استقامة واحدة وذلك بمد خط مستقيم من الدائرة أهنا إثبات

 . ب جيكون موازيا لـ ) ن( الدائرة إىل
 تقع عىل استقامة واحدة د ، ج ، ب أناختيار احللول املناسبة حلل ملشكلة إثبات   =

 :)التداخل/اءاالحتو (إسرتاتيجيةام استخدب
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، راعينيذ الوعند جتهيز مرام ورغدة لقالب الكعك بواسطة اخلالط الكهربائي ذ
فرسمتا الشكل الناتج عىل سطح اخلليط ، وجدت الصديقتان انه ينتج دوائر متقاطعة

 : كام هو موضح بالشكل

 
هاتني الدائرتني حتتويان نجد أن التداخل / االحتواء إسرتاتيجيةام استخدب

وهاتان  ، عىل استقامة واحدةب ، ج، د أن ام عىل أفكار هندسية عديدة منهابداخله
بدوره عىل نقطة  حيتوي د ااملستقيم  ، د ، ايف النقطتني الدائرتان بدورمها تتقاطعان 

 وبذلك ناملركز ، ميمكن رسم مستقيم منها يصل للمركز ، ـه هي منتصفه تقع يف
 . د ا منتصف ـتكون ه

 ه يف د ا الذي يقطع ن مركزين نقوم برسم خط امل
 )ن(، )م(وتر مشرتك للدائرتني  ]اد[    مب

 . )م(قطر يف الدائرة  ]جا[  
  . )ن(قطر يف الدائرة   ٍ]با[  
خط املركزين لدائرتني متقاطعتني  ( ٍ ]اد[منتصف ـ ه،  اد عمودي عىل ن م

 . )ًموديا عىل الوتر املشرتك وينصفهيكون ع
 : األشكال اهلندسية نأخذ منهانجد يف الشكل جمموعة من 
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  جاداملثلث 
 .]جا[منتصف   م ، ]اد[ منتصف ه
املستقيم املار بمنتصف ضلعي مثلث يوازي ، نتائج نظرية طالس( د ج ] ه م إ

 . )الضلع الثالث
  م ه  عمودي عىلإ ا د 
  ج ب  عمودي عىلإ ا د 

     ْ ٩٠ =  ، ا د ب ظ   ٩٠ْ = إ ج د ب ظ 
    ْ ١٨٠   =   ْ ٩٠ +     ْ ٩٠ = ا د ب ظ + ج د اظ = ظ ج د ب إ ج د ب ظ 

 وهو املطلوب إثباته .... تقع عىل استقامة واحدة  إ ج ، د ، ب 
 

 
 

ويتم تقويم أمهيتها ، كل جمموعة عمل إليهايتم عرض احللول التي توصلت   =
 .  استقامة واحدة تقع عىلب، د، ج أنوفاعليتها يف حل مشكلة أثبات 
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عىل نفس الشكل الناتج عىل سطح اخلليط السابق رسمت الصديقتان شكل 
 :  وهوأخر

 

 
 
 

   أن إثبات االحتواء والتداخل ساعدي الصديقتان يف إسرتاتيجيةام استخدب
 ‘ د و ‘ = ‘ ه ج ‘
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Inversion

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 باعتبارها إحدى اسرتاتيجيات Inversionالعكس /  القلب إسرتاتيجيةتعريف   -١
 .  للتفكري اإلبداعيTRIZتريز 

 القلب إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Inversion العكس/ 

العكس /  القلب إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها ب  -٣
Inversion . 

 عىل مشكلة Inversionالعكس /  القلب إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
 . رياضية بمهارة

 . قراءة املشكلة الرياضية بام فيها من معطيات ومطلوب  -٥

 . ة املركزية حلل املشكلة الرياضيةام خصائص الزاوياستخد  -٦

 ام خصائص قياس األقواس حلل املشكلة الرياضيةاستخد  -٧

 
 سرتاتيجيةجهاز لعرض اإل - أدوات هندسة -  الطباشري امللونة-السبورة 

 .  عمل لتدوين خطوات حل املشكلةأوراق -وخطوات حل املشكلة 
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 Inversionالعكس /  القلب إسرتاتيجيةعلمة من خالل هذا الدرس تعرض امل
 : وهي عبارة عن

تغري معاكس لإلجراءات املستخدمة يف حل املشكلة وجعل األشياء أو األجزاء 
 . ًوقلب العمليات رأسا عىل عقب، املتحركة ثابتة والثابتة تصبح متغرية

 . ًرأسا عىل عقبء أي أقلبي اليش
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجية صياغة هذه اإلاآلن هل يمكنك 

..... ............................................................................................. 

.......... ........................................................................................ 

"Inversion 

- 

 

يواجه املسافرون الذين يستخدمون املطارات الدولية يف اململكة مشكلة السري 
عالوة عىل ذلك فإن هؤالء املسافرون ، ذه املطاراتملسافات طويلة داخل ه

ًيضطرون إىل محل األمتعة واحلقائب بأيدهيم نظرا لقلة العاملني والعربات التي يتم 
ًفضال عن وجود بعض من املسافرين كبار يف السن واملرىض الذين ، محل األمتعة فيها

املطارات وحلل هذه تزداد معاناهتم يف االنتقال من مكان آلخر داخل قاعات هذه 
 :  نتبع ما ييلInversionالعكس /  القلب إسرتاتيجيةام استخداملشكلة ب

تناقش املعلمة الطالبات املتفوقات يف أمهية الطريان باعتبارها من وسائل   =
 . املواصالت و ما هي الرشوط الواجب توفرها يف املطارات
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مل يرتاوح عدد الطالبات يف تقسيم املعلمة الطالبات املتفوقات إىل جمموعات ع  =
 . طالبات) ٦-٥(كل منها بني

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =
صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 

 : املتفوقات

 رغبة املسافرين يف الوصول إىل األماكن التي يريدون السفر إليها برسعة  -١
ولكن أغلب املطارات ال توفر أماكن للتنقل ، جتعلهم يلجئون إىل املطارات

 . بداخلها بشكل مريح

أدى إىل إمهال املطارات لتوفري ، زيادة إقبال املسافرين عىل السفر بالطائرة  -٢
 . سبل الراحة هلؤالء املسافرين

هور ويالحظ يف صياغة املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظ
 . جوانب سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني بعض اجلوانب األخرى

صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =
 تتوصل إليها الطالبات املتفوقات 

رضورة توفري القائمني عىل املطارات لكافة متطلبات الراحة التي تضمن     -١
 . حةللمسافر السفر بكل را

رضورة تزويد املطارات الدولية بأحدث الوسائل التي يتم من خالهلا محل   -٢
 . أمتعة املسافرين

/  القلب إسرتاتيجيةام استخداقرتاح احللول املناسبة ملشكلة تنقل املسافرين ب  =
 : العكس
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ًيتم حتويل الطرق الثابتة أصال التي تستخدم للسري عليها يف املطارات إىل   -١
دون أن ، ركة تنقل املسافرين بأمتعتهم من نقطة إىل أخرىطرق متح

 . يضطروا لبذل جهود مضنية يف ذلك
وضع أماكن خمصصة لكل رحلة يضع فيها املسافر أمتعته بمجرد وصوله   -٢

 . للمطار ويتم نقل هذه األمتعة إىل أماكنها بواسطة السري املتحرك

املختلفة وتدوين هذه عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل   =
 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . وفاعليتها يف حل مشكلة تنقل املسافرين

ام استخداآلن هل يمكنك إعطاء مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب
 . Inversion  القلب أو العكساتيجيةإسرت

 
 : اقرئي النص التايل

قطعت دانه برتقالة إىل نصفني متساويني فالحظت العديد من األفكار اهلندسية 
 . إعتربي اجلزء املقطوع هو سطح الدائرة، درستها يف هندسة الدائرة

كيف يمكنك مشاركة دانة بكتابة تقرير 
 إسرتاتيجيةام استخدهذه األفكار بعن 

وكيف يمكنك قياس ، العكس/ القلب
 .  ظج م ا
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 فاكهة الربتقال يف تزويد اجلسم بفيتامني أمهيةيتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف   =
 . القطاع الدائري، قياسها، والزاوية املركزية ومفهومها، )ج(

 جمموعات عمل ترتاوح عدد الطالبات يف كل إيلات يتم تقسيم الطالبات املتفوق  =
 عليهن لتدوين خطوات حل أوراقوتوزع ، طالبة) ٦-٥(جمموعة ما بني 

 . املشكلة
 الطالبات إليهاأمثلة الصياغة التي يمكن التي تتوصل صياغة املشكلة ومن   =

 : املتفوقات

ا ال حتصل عىل إذا مل تستخدم دانة السكني يف تقطيع الربتقالة نصفني فإهن  -١
 . أفكار هندسيه عن الدائرة

إذا قامت دانة بتقشري الربتقالة من اخلارج فإهنا ال حتصل عىل أفكار هندسيه   -٢
 . عن الدائرة

إذا قطعت دانة الربتقالة بالسكني من املنتصف ومل يمكنها حتديد املفاهيم   -٣
قرير عن تستطيع أن تكتب ت ية للدائرة للجزء املقطوع فإهنا الساساأل

 . ية للدائرةساساملفاهيم األ
والتي تؤدي إيل ، ويالحظ يف صياغة املشكلة االهتامم بإبراز جوانب التناقض

 . ظهور جوانب سلبية نتيجة حتسني بعض اجلوانب األخرى
ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل ، صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =

  :إليها الطالبات املتفوقات

كتابة مجيع األفكار واملفاهيم اهلندسية عن هندسة الدائرة عند قطع الربتقالة   -١
 . إىل نصفني متساويني
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القطاع ، األقواس، الزاوية املركزية: استنتاج املفاهيم اهلندسية التالية  -٢
 . الدائري

 هندسية عن هندسة الدائرة يف جزء أفكاراختيار احللول املناسبة ملشكلة وجود   =
 : )العكس/القلب (إسرتاتيجيةام استخدلربتقالة التي قامت دانه بقطعه با

 اهلندسية التي درستها عن األفكار برتقالة والحظت العديد من ةقطعت دان
 . العكس/ القلبإسرتاتيجيةام استخد باألفكارالدائرة لكتابة تقرير عن هذه 

 متحرك فنحصل  وجعل كل جزء مقطوع ثابتأجزاء إىلويتم تقطيع الربتقالة 
 : عىل العديد من الزوايا املركزية كام هو موضح بالشكل التايل

 
 : أنويالحظ 

 : كل زاوية مركزية حتد بني ضلعيها قوسا مثل  =
 ل ج ا حتد بني ضلعيها القوس    ج م ا   الزاوية املركزية  =
 ل ه د  حتد بني ضلعيها القوس   ه  م د الزاوية املركزية   =
     ل   ص   س حتد بني ضلعيها القوس  ص   م س ة املركزية الزاوي  =
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يمكن تقطيع نصف الربتقالة وإخراج منه جزء متحرك يمثل قطاع دائري كام 
 : هو موضح بالرسم

 
 : فإن  ْ س= ظ  ج م ا لو اعتربنا أن قياس

   ْ ١٨٠ آ    ْس آ  ٠ْ هو القوس األصغر إذا كانت ل ج ا
   ْ ٣٦٠ آ    ْس آ   ْ ١٨٠ذا كانت  هو القوس األكرب إل ج ا
   ْ ١٨٠ = س يسمى نصف دائرة إذا كانت ل ج ا
ويتم تقويم أمهيتها ، كل جمموعة عمل إليهايتم عرض احللول التي توصلت   =

 . وفاعليتها يف حل مشكلة كتابة تقرير عن جزء الربتقالة املقطوع
 

/  القلبإسرتاتيجيةمي ، استخدتقالةعىل نفس اجلزء املقطوع من نصف الرب
 : بالشكل التايلواملوضحة  ‘ط  ع‘= ‘ ص س‘ أن إثباتالعكس يف 

 



 الربنامج التدريبي 
 

 

  
 

 


Self - Service

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 اعتبارها إحدى اسرتاتيجياتب  Self - Serviceمة الذاتية تعريف إسرتاتيجية اخلد  -١
 .  للتفكري اإلبداعيTRIZتريز 

 اخلدمة إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Self - Serviceالذاتية 

  اخلدمة الذاتيةإسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها ب  -٣
Self - Service . 

عىل مشكلة  Self - Service اخلدمة الذاتية إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
 . رياضية بمهارة

 . كتابة خطوات حل املشكلة الرياضية بمهارة  -٥
الربط بني خصائص املامس لدائرتني وخطوات حل املشكلة الرياضية املعطاة   -٦

 . Self - Service اخلدمة الذاتية إسرتاتيجيةام استخدب

 
 سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- أدوات اهلندسة - الطباشري امللونة -السبورة 

 .  عمل لتدوين خطوات حل املشكلةأوراق -واملشكلة 
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 Self - Service اخلدمة الذاتية إسرتاتيجيةتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 
ًجعل النظام قادرا عىل خدمة ذاته من خالل القيام بوظائف  :وهي عبارة عن

ام استخدويمكن ، ام املصادر املهدورة وخملفات املواد والطاقةاستخدو، مساعدة
 يف حل املشكالت من خالل تصميم النظم أو تطويرها بحيث سرتاتيجيةهذه اإل

ية ملساعدة هذه تكون قادرة عىل تنفيذ عمليات الصيانة الرضورية واملساندة الرضور
 . النظم عىل االستمرار يف العمل

 .  بأن يقوم بوظائف مساعدة إضافيةهخيدم نفساليشء أي أجعيل   =
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل   

............................................................................................... ... 

.......... ........................................................................................ 

"Self - Service 

- 
ًلسعودية كمنطقة حائل مثال مشكلة عدم تواجه بعض املدن يف اململكة العربية ا

األمر الذي أدى إىل قلة منسوب ، وجود آبار جوفية يمكن احلصول عىل املياه منها
كيف يمكنك التغلب عىل مشكلة ، املياه من جهة وزيادة أسعارها من جهة أخرى

 .  اخلدمة الذاتيةإسرتاتيجيةام استخدقلة املياه يف املنطقة ب
أمهية ، بات املتفوقات يف مشكلة العجز املائي يف منطقة حائليتم مناقشة الطال  =

 . املياه لكافة املخلوقات
تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها   =

 .  طالبات)٦ - ٥(بني 
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 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

 الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة
 : املتفوقات

وهذا يؤدي إىل ، تعترب منطقة حائل من املناطق الزراعية املهمة يف اململكة  -١
استهالك كميات كبرية من املياه األمر الذي يؤدي إىل زيادة العجز املائي يف 

 . املنطقة
، ألمطار بصورة مستمرةتعد مدينة حائل من املناطق التي هتطل عليها ا  -٢

ولكن عدم وجود سدود يف املنطقة يؤدي إىل هدر هذه املياه وبالتايل عدم 
 . االستفادة بصورة جيدة من مياه األمطار

ويالحظ يف صياغة املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظهور 
 . جوانب سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني جوانب األخرى

 احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن صياغة  =
 تتوصل إليها الطالبات املتفوقات 

 . اماتستخدجيب توفري املياه بكميات كافية يف املنطقة تفي بكافة اال  -١

 . ًالتخلص هنائيا من مشكلة العجز املائي يف املنطقة  -٢

ائي يف منطقة حائل من خالل العمل يف اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة العجز امل  =
 اخلدمة الذاتية وأثناء ذلك تنتقل املعلمة بني إسرتاتيجيةام استخدجمموعات ب

جمموعات العمل املختلفة وتوجههم وتشجعهم وتقدم هلم التغذية الراجعة 
 : ومن احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات املتفوقات، التصحيحية

أهم املصادر التي يعتمد عليها يف احلصول عىل املياه ويمكن تعد مياه األمطار من 
 اخلدمة إسرتاتيجيةام استخدحل مشكلة قلة منسوب املياه يف منطقة حائل ب
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 . الذاتية عن طريق جتميع مياه األمطار يف األوقات التي ينقطع فيها نزول املطر

ين هذه وتدو، عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة  =
 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . وفاعليتها يف حل مشكلة العجز املائي يف منطقة حائل

ام استخداآلن هل يمكنك إعطاء مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب
  ؟؟ Self - Service  اخلدمة الذاتية تيجيةإسرتا

 

الحظ سامي أن أحد العبي ، وليد ألحد عروض السريك ويف زيارة لسامي
 : رسومة يف الشكل التايلملالسريك يستخدم دراجة كا

 
 

 انه قد درس يف هندسة الدائرة حالة مشاهبه لشكل الدراجة اهفاخرب سامي أخ
 : ملرسوم فقام سامي برسم الشكل التايلا
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ساعدي  اخلدمة الذاتية إسرتاتيجية و الدائرة وعنارصهاكونك قد درست

  . قائم الزاويةج ب اسامي يف أثبات أن املثلث 

 ? 

ض ما هي العرو، لدائرتني يتم مناقشة الطالبات املتفوقات باألوضاع النسبية  =
 . التي يمكن أن تشاهدها الطالبة عند ذهاهبا حلضور عروض السريك

يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات ترتاوح عدد الطالبات يف كل   =
 . طالبات) ٦-٥(جمموعة من 

ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل هلا الطالبات ، صياغة املشكلة  =
 : املتفوقات

 ب، امماس للدائرتني يف  ص، س، تان من اخلارج يف نقطة دائرتان متامسن،  م  -١
وال يمكن احلصول عىل أي أشكال هندسية من الشكل املرسوم غري ، ًتواليا

  . الدائرتني
، امماس للدائرتني يف  ص، س ،ج دائرتني متامستان من اخلارج يف نقطة ن، م  -٢

 .  مثلث ليس قائم الزاويةب ج ا  م، ًتواليا  ب
 إظهار املشكلة مع االهتامم بإبراز جوانب التناقض فيها أي وجيب صياغة

 . األخرىجوانب سلبية يف املشكلة نتيجة حماولة حتسني بعض اجلوانب 
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 ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =
 : إليها الطالبات املتفوقات

، امماس مشرتك للدائرتني يف  ص س، ج  دائرتني متامستني من اخلارج يفن، م  -١
 . يساوي جمموع نصفي قطرهيام ] ن م[ طول خط املركزين ، ً توالياب

، امماس مشرتك للدائرتني يف  ص س، ج دائرتني متامستني من اخلارج يف ن، م  -٢
  . قائم الزاويةج ب ا ]، ً توالياب

ام استخدم الزاوية ب قائج ب ا ]اختيار احللول املناسبة ملشكلة إثبات أن   =
 نقوم بإنشاء بعض املستقيامت حتى يكون الشكل  اخلدمة الذاتيةإسرتاتيجية

 : ًاملرسوم قادرا عىل خدمة ذاته
عندما رسم سامي شكل مشابه للدراجة التي شاهدها يف عرض السريك   -١

 يثبت أن هذا أنوأراد  ج ب ا الشكل حيتوي مثلث قائم سامه أن إيلتوصل 
 . م الزاويةاملثلث قائ

  جاملتامستان من اخلارج يف ) ن(الثانية ، )م (األوىلنسمي الدائرة   -٢
 . ًتواليا ب، ا للدائرتني عند ص سنرسم مماس   -٣
 .  نقطة التامسجاملار يف ]  ٍن م [نرسم خط املركزين   -٤
  جنرسم املامس للدائرتني عند النقطة   -٥
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 : إثبات أن
   اخلدمة الذاتيةإسرتاتيجيةام ستخداقائم الزاوية ب  ج ب ا  م

  د يف ص سنرسم خط مستقيم يقطع 
  .٢  ج،  ١  ج إىل قسمني مها ج قسم الزاوية دنالحظ أن 

 : خدم نفسه وحصلنا منه عىل مثلثني مها ج ب انالحظ أن املثلث 
 د ٢   جب ، د ١  ج امها   م  م

 د ١  ج ا  ميف 
 ن من نقطة واحدةمماسان منطلقا         | د ج | = | د ا |
  قطاعان زاويان مقابلني لضلعني متطابقني       ١  ج ال  = ا ال  إ

 )١( --- الضلعنييف مثلث متطابق 
 ظ د١  ج ا = ظ١  ج ا ب

 د ٢   ج ب  ميف 
 مماسان منطلقان من نقطة واحدة        | د ج | = | ب د |
 قطاعان زاويان مقابلني لضلعني متطابقني       ٢   ج  ال = ب ال  إ

 )٢ (---- الضلعني مثلث متطابق يف
 ظب ٢   ج د = ظ ا ب٢   ج

 ج ب ا  ميف نجد أن ) ٢(، )١(من 
    ْ ١٨٠= ب  ال  +  ٢  ج ال +  ١  ج ال +   ا ال
 ْ ١٨٠= ٢  ج ال   +٢  ج ال +  ١  ج ال   +١  ج ال
  ْ ١٨٠) = ٢   جال + ١  ج(٢

 ث. ط  . ه                                           ْ ٩٠ = ٢  زج + ١ زج
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 :قائم الزاوية باستخدام إسرتاتيجية اخلدمة الذاتية ج ب ا  م حل آخر إلثبات أن
ًيمكن أيضا عىل نفس الشكل أن نجعل الشكل قادرا عىل خدمة ذاته من خالل  ً

   ٢ ا ال ، ١ ا ال إىلا  ال تقسيم

   ٢  ب ال  + ١ ب ال =ب ال 
  ٤  ج ال + ٣  ج ال + ٢  ج ال + ١  ج ال  =  ج ال

  ظ  دا ج +ظ ج ا م =ظ م  ا د   أننالحظ 
   ظدب  ج +ظ ج ن ب   =ظن ب د

   ظ  نجب  + ظ  بج د +ظ  دجا + ظ ا ج م = ظ نج م
 متطابق الضلعني  ج م ا  م ، م ا  ع     س ص

 .أنصاف أقطار يف دائرة واحدة ‘ م ج ‘ = ‘ م ا ‘ 
  ) ١ ا ال  - ْ  ٩٠ (= ٢ ا ال ، ْ  ٩٠ = ٢ ا ال +١ ا ال =ا  ال  ، ١  ج ال = ١ ا  ال

 )١ (----زاويتان متتامتان    
  ج م M  ج د

 )٢(  --------                    )١  ج ال  - ْ  ٩٠(=  ٢  ج ال
 )٢(، ) ١(من 
     ،ن ب   M س ص ، ٢ ا ال = ٢  ج ال
 متطابق الضلعني  ن ب ج  م  نأل    ج ال = ١ ب ال
 ) ٣( ---   )١  ب ال –ْ  ٩٠ (= ٢  ب ال  ،  ْ  ٩٠ = ٢  ب ال + ١ ب ال =ب  ال
     جن  M جد 
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 )٤(  --------                   )٤  ج ال  -ْ  ٩٠(=  ٣  ج ال
 )٤(، ) ٣(من 
       فيه  ج ب ا  م،  ٢  ج ال = ٢  ب ال
  ْ ١٨٠ =  ٢  ب ال  + ٣  ج ال + ٢  ج ال + ا ال
  ْ ١٨٠= ٣  ج ال + ٣  ج ال + ٢  ج ال + ٢  ج ال

  ْ ١٨٠ = )٣  ج ال + ٢  ج ال( ٢
 ث . ط  . ه                    ْ ٩٠ = ٣  ج + ٢  ج ال

  
ويتم تدوينها عيل ، كل جمموعة عمل إليهايتم عرض احللول التي توصلت   =

 . السبورة يف املكان املخصص لكل جمموعة

 

 نقطة متاس جحيث ، عىل نفس الدائرتني اللتان متثالن عجالت الدراجة
 . ب، اويلتقي الدائرتني يف ،  مستقيمب ا، الدائرتني

   ؟ب ن ] ا م أن إثبات اخلدمة الذاتية إسرتاتيجيةام استخدكيف يمكنك ب
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Copying

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 TRIZتيجيات تريز  باعتبارها إحدى اسرتاCopying النسخ إسرتاتيجيةتعريف   -١
 . للتفكري اإلبداعي

 النسخ إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
Copying .  

 . Copying النسخ إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها ب  -٣
  عىل مشكلة رياضيةCopying النسخ إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤

 . بمهارة
 Copying النسخ إسرتاتيجيةام استخدرشح خطوات حل مشكلة رياضية ب  -٥

 . ملعلمتها وزميالهتا
 . إجياد زاوية حميطية من الشكل اهلنديس املرسوم  -٦

 
 سرتاتيجيةجهاز لعرض اإل - أدوات هندسية -الطباشري امللونة  -السبورة 

 . ن خطوات حل املشكلة عليها عمل لتدويأوراق -واملشكلة 
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 وهي عبارة Copying النسخ إسرتاتيجيةتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 

 : عن
ام أشياء ثمينة استخدًام نسخة بسيطة ورخيصة بدال من استخدحل املشكلة ب

واستبدال اليشء بصورة عنه بحيث يمكن تصغري ، ومعقدة وهشة قابلة للكرس
 . جم أو تكبريه حسب مقتضيات املوقفاحل
 . أي استعميل نسخة بسيطة شبيهة بالنسخة األصلية  =

  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل  
................. .................................................................................. 

....................... ............................................................................ 

"Copying 

 

تواجه معلمة العلوم يف مدرستك مشكلة التعامل مع بعض الوسائل 
يمكن أن تلحق هبا وبطالباهتا الرضر أو األذى عند إجراء بعض واألدوات التي 

أو التعرف ، التجارب اخلطرية التي تتضمن تفاعالت كياموية نتائجها غري مضمونة
كيف يمكنك حل هذه املشكلة ، عىل بعض احليوانات يف الغابة كالفيلة أو األسود

 .  النسخإسرتاتيجيةام استخدب
فوقات يف مشكلة إجراء التجارب الكياموية اخلطرية يتم مناقشة الطالبات املت  =

 . وكيفية دراسة خصائص بعض حيوانات الغابة
تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها   =

 . طالبات) ٦ - ٥(بني 
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 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن 
 : املتفوقات

ولكن بعض ، من املمكن إجراء جتارب عملية ملادة العلوم يف املعمل    -١
 . التجارب خطرية ويمكن أن تؤذي الطالبات

دراسة اخلصائص املتنوعة للكائنات احلية ممتع ومفيد ولكن من املستحيل   -٢
 . لدراسة خصائصهإحضار فيل إىل املدرسة 

ويالحظ يف صياغة املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظهور 
 . جوانب سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرى

صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =
 تتوصل إليها الطالبات املتفوقات 

 . ت إجراء التجارب الكيميائية للطلبةرضورة توضيح خطوا  -١
 . رضورة دراسة خصائص مجيع الكائنات احلية  -٢

اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة إجراء التجارب الكيميائية وخصائص احليوانات   =
 ويف أثناء Copying النسخ إسرتاتيجيةام استخدمن خالل العمل يف جمموعات ب

ل املختلفة وتوجههم وتشجعهم وتقدم ذلك تنتقل املعلمة بني جمموعات العم
ومن احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات ، هلم التغذية الراجعة التصحيحية

 : املتفوقات
يتم االستعاضة عن احليوانات املفرتسة وكبرية احلجم لدراسة خصائصها   -١

 . بصور هلا أو جمسامت
 بأفالم مصورة يتم االستعاضة عن إجراء التجارب الكيامئية اخلطرية  -٢

 تعرض خطوات إجراء هذه التجارب 
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وتدوين هذه ، عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة  =
 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . شكلة إجراء التجارب الكيامئية ودراسة خصائص احليواناتوفاعليتها يف حل م

 إسرتاتيجيةام استخداآلن هل يمكنك عرض أمثلة من احلياة اليومية يمكن 
 . Copyingالنسخ 

 

 
  

 
 
 

 

 
 : اقرئي النص التايل

قته إهنا وعندما نظر إىل دراجته قال لشقي، يامرس أمحد رياضة ركوب الدراجة
 هل يمكنك إثبات Copying النسخ إسرتاتيجيةام استخدب، حتتوي عىل شكل رباعي

ثم عيني قياس الزاوية املحيطية التي ، أن الرباعي هو متوازي أضالع ما قاله أمحد
 . حتتوهيا الدراجة
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مراجعة خصائص ، يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف مكونات صنع الدراجة  =
 . الزاوية املحيطية مفهومها وكيفية إجياد قياسها، وازي األضالعمت

تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها   =
 .  طالبات)٦ - ٥(بني 

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

 تتوصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن
 : املتفوقات

حتتوي الدراجة اهلوائية عىل العديد من األشكال اهلندسية ولكن ال يمكن   -١
 . احلصول عىل شكل رباعي فيها

يف إحدى تصاميم الدراجة اهلوائية يكون هناك شكل رباعي ولكن قد ال   -٢
 . يكون هذا الشكل متوازي أضالع
هتامم بإبراز جوانب التناقض أي ظهور ويالحظ عند صياغة املشكلة اال

 . جوانب سلبية نتيجة حتسني بعض اجلوانب األخرى
ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن تتوصل إليها ، صياغة احلل النهائي املثايل  =

 : الطالبات املتفوقات
 اهلوائية شكل رباعي وهذا الشكل يمثل ةإثبات أنه يف تصميم الدراج  -١

 . متوازي أضالع
حتتوي عجالت الدراجة اهلوائية عىل العديد من الزوايا ويمكن إثبات ذلك   -٢

 . بسهولة
 :  النسخإسرتاتيجيةام استخدصياغة احلل ب  =
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يامرس أمحد ركوب الدراجة وعندما نظر إىل دراجته قال لشقيقته إهنا حتتوي 
 . عىل متوازي أضالع

 يستخدم Copying  النسخإسرتاتيجيةام استخدلتوضيح صحة ما قاله أمحد ب
نسخة بسيطة ليست معقدة عن الدراجة وذلك باالستعاضة عن جمسم الدراجة 
بشكل مرسوم هلذه الدراجة بواسطة ورق شفاف يمكن توزيعه عىل الطالبات لنسخ 

 : شكل الدرجة لينتج الشكل التايل

 : من الشكل املرسوم للدراجة نجد أن
 . شكل رباعي د ج ب ا

  :نجد أنرباعي هو متوازي أضالع إلثبات أن الشكل ال
 ْ ٤٠ =  ظج ب ا
  ب ا ] ج ب
A ‘ م ا ‘ = ‘ ج ب ‘  
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 قطر الرباعي  ]  ٍج ا[
A   ‘ م ا ‘ = ‘ ب ج ‘  
  م ا ]  ب ج

 بالتبادل  ٢ ج  ال = ١ا  ال إ 
   فيها  ج ا م،ب ا ج  املثلثانإ  

 لع مشرتك ض] ج ا[
   سم٦٤= ‘ ا م ‘ = ‘ ب ج ‘ 
    ٢  ج ال = ١ ا ال
   املثلثان متطابقان إ
  ‘ ج م ‘ = ‘ ب ا ‘ إ 
 فيه كل ضلعني متواجهني متوازيني ا ب ج م  الرباعيإ 
 .هو متوازي أضالع إ 

 
والزاوية املحيطية التي ضلعاها وتران يف الدائرة  د ه ال  إلجياد قياس الزاوية

   .لو ه ورأسها يقع عىل الدائرة ويقابلها القوس
  لو ه وتشرتك مع الزاوية املحيطية يف القوس  م ه ال وهي حتد زاوية مركزية

B قياس الزاوية املحيطية يساوي نصف قياس الزاوية املركزية املشرتكة معها  
 .يف القوس 

  م جب  ا هي زاوية يف متوازي األضالع  ظو م ه
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 ويف نفس الوقت زاوية مركزية 
B  ٤٠=  ظ و م ه قياس الزاوية ْ  
B  ٢٠ = ظ  م ده الزاوية املحيطية ْ    

ويتم تدوينها عيل ، كل جمموعة عمل إليهايتم عرض احللول التي توصلت   =
   . السبورة يف املكان املخصص لكل جمموعة

 
 ملساعدة أمحد يف Copying النسخ إسرتاتيجيةمي ، استخدتأميل صورة دراجة أمحد

ائرتني اللتني متثالن أكرب عدد من املامسات للد،  قياسهاواوجديإجياد زاوية مركزية 
 . عجالت الدراجة
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Flexible Shells and Thin Films

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 Flexible Shells and Thin Films األغشية املرنة والرقيقة إسرتاتيجيةتعريف   -١
 .  للتفكري اإلبداعيTRIZباعتبارها إحدى اسرتاتيجيات تريز 

 إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Flexible Shells and Thin Filmsاألغشية املرنة والرقيقة 

 األغشية املرنة إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها ب  -٣
 . Flexible Shells and Thin Filmsوالرقيقة 

 Flexible Shells األغشية املرنة والرقيقة إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
and Thin Filmsعىل مشكلة رياضية بمهارة  . 

 Flexible Shells األغشية املرنة والرقيقة إسرتاتيجيةام استخدمناقشة خطوات   -٥
and Thin Films وخصائص الرباعي الدائري حلل املشكلة الرياضية مع معلمتها 

 . وزميالهتا

 
 سرتاتيجية جهاز لعرض اإل-أدوات اهلندسة  - الطباشري امللونة -السبورة 

   .  عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليهاأوراق -واملشكلة 
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   األغشية املرنة والرقيقة إسرتاتيجيةعلمة من خالل هذا الدرس تعرض امل

Flexible Shells and Thin Filmsام القشور املرنة األغشية استخد:  وهي عبارة عن
باإلضافة إىل عزل النظام عن حميطه ، ام البنى ثالثية األبعاداستخدًالرقيقة بدال من 

  .ام القشور واألغشية الرقيقةاستخداخلارجي ب
 . مي أغشية مرنة ورقيقة منبسطة بدل من الرتاكيب ثالثية األبعاداستخدأي   =

  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل    
..... ............................................................................................. 
........................... ....................................................................... 

 "         Flexible 
Shells and Thin Films  

 

ودية يف فصل الصيف األمر ترتفع درجات احلرارة يف اململكة العربية السع
ًالذي يعرض زجاج النوافذ لدرجات حرارة عالية جدا وبالتايل جيعلها عرضة 

 إسرتاتيجيةام استخدكيف يمكنك التغلب عىل هذه املشكلة ب، للتلف والتشقق
 األغشية املرنة إسرتاتيجيةام استخدوحلل هذه املشكلة ب. األغشية املرنة والرقيقة

 Flexible Shells and Thin Filmsوالرقيقة 
وما هي املواد ، يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف كيفية صناعة الزجاج  =

 . املستخدمة يف صنعه
تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها   =

 .  طالبات)٦ - ٥(بني 
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 : ةتنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالي  =

صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 
 : املتفوقات

يكون إنتاجها لزجاج  أن حترص املصانع اخلاصة بصناعة الزجاج إىل   -١
النوافذ عايل اجلودة ولكن هذا الزجاج عند تعرضه للربودة الشديدة 

 . واحلرارة الشديدة سوف يكون عرضة للتشقق
 صياغة هذه املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظهور ويالحظ يف

 . جوانب سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرى
صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =

 تتوصل إليها الطالبات املتفوقات 
صفات عالية اجلودة تقاوم رضورة صنع الزجاج اخلاص بالنوافذ بموا  -١

 . احلرارة الشديدة والربودة الشديدة
 . رضورة محاية زجاج النوافذ من التشقق والتلف  -٢

اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة تلف زجاج النوافذ من خالل العمل يف جمموعات   =
 Flexible Shells and Thin Films  األغشية املرنة والرقيقةإسرتاتيجيةام استخدب
وتوجههم وتشجعهم  يف أثناء ذلك تنتقل املعلمة بني املجموعات املختلفةو

ومن أمثلة احللول التي يمكن أن ، وتقدم هلم التغذية الراجعة التصحيحية
 : تقرتحها الطالبات املتفوقات

ام رقائق الياقوت استخدحلامية زجاج النوافذ من التشقق والتلف يتم   -١
م تلبيسه عىل الزجاج الذي يتعرض لدرجات يت، األزرق املائل إىل اخلرضة

 . ام هذه الرقائق آثار سلبية أخرىستخدحرارة عالية دون أن يكون ال
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وتدوين هذه ، عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة  =
 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

ا جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها مناقشة احللول التي توصلت إليه  =
 . وفاعليتها يف حل مشكلة توزيع الطالب يف الفصول الدراسية

ام استخداآلن هل يمكنك إعطاء أمثلة من احلياة العامة يمكن حلها ب
 . Flexible Shells and Thin Films األغشية املرنة والرقيقة إسرتاتيجية

 

 
 : اقرئي النص التايل

حتتوي غرفة اجللوس يف منزل رمحة عىل طاولة دائرية الشكل بداخلها سطح 
ام استخدب، أثناء تنظيف الطاولة كرس هذا سطح، زجاجي عىل شكل معني

 ومعلوماتك عن Flexible Shells and Thin Films  األغشية املرنة والرقيقةإسرتاتيجية
 . هندسة الدائرة

 . ة يف إجياد بديل للسطح الزجاجي املكسورساعدي رمح  =
هل شكل املعني املوجود داخل الطاولة الدائرية يمكن أن يكون رباعي دائري ؟   =

 . ناقيش معلمتك وزميالتك يف إجابتك
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? 

 . يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف خصائص كل من املعني ـ الرباعي الدائري  =
وقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها تقسيم الطالبات املتف  =

 .  طالبات)٦ - ٥(بني 
 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 
 : املتفوقات

 الثمن ولكن هذا يمكن تصميم الغطاء املكسور ألي طاولة بامدة رخيصة  -١
 . جيعله عرضه للكرس مره أخرى

كرس غطاء زجاجي عىل شكل معني يف الطاولة الدائرية املوجودة يف غرفة   -٢
 . اجللوس يف منزل رمحة يمكن أن يكون هذا املعني رباعي دائري

ويالحظ يف صياغة هذه املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظهور 
 . لنظام نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرىجوانب سلبية يف ا

صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =
 تتوصل إليها الطالبات املتفوقات 

كرس غطاء زجاجي لطاولة دائرية عىل شكل معني يمكن هلذا املعني أن   -١
 . يكون رباعي دائري يف حالة واحدة هي تساوي طول قطريه

يمكن االستعاضة عن الغطاء الزجاجي املكسور ألي طاولة بامدة أخرى   -٢
 . رخيصة الثمن

 :  األغشية املرنة والرقيقةإسرتاتيجيةام استخداحلل ب  =



 الربنامج التدريبي 
 

 

  
 

 

حتتوي غرفة اجللوس يف منزل رمحة عىل طاولة دائرية الشكل بداخلها غطاء 
 إسرتاتيجيةام داستخحلل هذه املشكلة ب، كرس هذا الغطاء، زجاجي عىل شكل معني
ام رقائق بالستيكية شفافة هلا نفس شكل الزجاج  استخداألغشية املرنة والرقيقة

 . وتقص عىل شكل املعني املكسور ووضعها يف الطاولة الدائرية، رخيصة
يمكن لرمحة رسم شكل ، وملعرفة هل املعني يمكن أن يكون رباعي دائري أم ال

 . د ج ب ااملعني كام هو موضح بالشكل وتسميته 
 

 
 

A  قطري املعني غري متساوين يف الطول بوجه عام . 

  ‘د ب ‘ آل ‘ ا ج ‘ إ 
  ‘ ب د ‘  ٢؛!آل    ‘ جا ‘ ٢؛!  إ 
  ‘  بم‘   آل‘  ج م‘ إ  
   ج ب م  م  يف

  ‘ ب م‘ آل  ‘ ج م‘   نجد أن
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  ب ج م آل م ب ج 
A   ب ج ] ا د  

 قاطع هلام  د ب 
   تبادلبال د ب ج ظ =إ ا د ب ظ 

  م ج ب ظ آل ا د ب ظ وهذا يعني أن
  ا ب  ومها زاويتان عىل القاعدة

 .ليس رباعي دائري د جب اإ 
  
 
 
 
 

ويتم تقويم أمهيتها ، كل جمموعة عمل إليهايتم عرض احللول التي توصلت   =
 . وفاعليتها يف حل مشكلة كرس غطاء زجاجي لطاولة دائرية
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 رسومة يف الشكل ثم أقرئي النص تأميل القالدة امل
حتتوي عىل  ،يعرض حمل لبيع املجوهرات العديد من القالئد غالية الثمن

 األغشية املرنة أو الرقيقة كيف يمكنك إسرتاتيجيةأحجار كريمة كونك قد درست 
هل يمكن ، مساعدة صاحب املحل للمحافظة عىل جموهراته من اخلدش أو التلف

 برري إجابتك ؟، داخل القالدة رباعي دائريأن يكون الشكل املرسوم 
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Intermediary

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 باعتبارها إحدى Intermediary) الوساطة( الوسيط إسرتاتيجيةتعريف   -١
 .  للتفكري اإلبداعيTRIZجيات تريز اسرتاتي

 إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Intermediary) الوساطة( الوسيط

 الوسيط إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها ب  -٣
 . Intermediary ) الوساطة(

 عىل Intermediary) الوساطة(الوسيط  إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
 . مشكلة رياضية بمهارة

 Intermediary) الوساطة( الوسيط إسرتاتيجيةام استخدمناقشة خطوات   -٥
وخصائص الزاوية اخلارجة يف الشكل الرباعي حلل املشكلة املعطاة هلا مع 

 . معلمتها وزميالهتا

 
 أدوات - املستخدمة سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- الطباشري امللونة -السبورة 

 .  عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليهاأوراق -اهلندسة 
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) الوساطة ( الوسيطإسرتاتيجيةتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 

Intermediaryأو ، ام نظام أو عملية وسيطة إلنجاز العملاستخد:  وهي عبارة عن
ألشياء أو األنظمة بشكل مؤقت مع آخر لتحقيق هدف معني رشيطة دمج أحد ا

 . التمكن من إعادة اليشء أو النظام بسهولة إىل ما كان عليه قبل الدمج
 . بشكل مؤقت إلمتام العمليةيشء أي أدجمي اجلسم مع   =

  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل               
............. ..................................................................................... 
.......... ........................................................................................ 

"Intermediary 

 
تعقد وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية العديد من الندوات 

متثل إحدى اجلوانب املهمة للطالب واملعلمني يف خمتلف  واملحارضات والتي
بة ملن املستويات لذا يمثل وجود الطالب واملعلمني يف أماكن خمتلفة مشكلة بالنس

ام استخدكيف يمكنك حل هذه املشكلة ب، يعقدون مثل هذه املحارضات والندوات
 . الوساطة/  الوسيط إسرتاتيجية

يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف أمهية عقد ندوات وحمارضات بالنسبة   =
 . للطالب وما هي أهم املواضيع التي يمكن أن تطرح يف هذه االجتامعات

املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها تقسيم الطالبات   =
 . طالبات) ٦ - ٥ (بني

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =
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صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 
 : املتفوقات

وبة يف جتميع أكرب عدد من عىل الرغم من أمهية الندوات إال أنة يوجد صع  -١
 . الطالب أو املعلمني من أماكن خمتلفة

ٌبالرغم من انعقاد عدد كبري من الندوات إال أننا نجد عزوفا من احلضور   -٢
 . تلبي الناس حاجاهتم ال واهتامماتللمشاركة ألهنا ال تالمس 

هور ويالحظ يف صياغة هذه املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب عن ظ
 . جوانب سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرى

صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =
 : تتوصل إليها الطالبات املتفوقات

 . تسهيل حضور الطالب واملعلمني حلضور الندوات  -١
 التي تعقد يف أماكن رضورة إجياد وسائل نقل مبارش للندوات واملحارضات  -٢

 . ال يمكن الوصول إليها حتى يشارك املهتمني هبا بفاعلية
اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة حضور الندوات واملحارضات من خالل العمل   =

أثناء ذلك تنتقل و) الوساطة ( الوسيطإسرتاتيجيةام استخديف جمموعات ب
وتقدم هلم التغذية وتوجههم وتشجعهم  املعلمة بني املجموعات املختلفة

ومن أمثلة احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات ، الراجعة التصحيحية
 : املتفوقات

يمكن ، عند عقد ندوة أو حمارضة يصعب الوصول إليها من قبل املهتمني  -١
ام أجهزة وسيطة يتم من خالهلا نقل هذه املحارضات والندوات عرب استخد

 . األقامر الصناعية
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ول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه عرض احلل  =
 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . وفاعليتها يف حل مشكلة جتميع الطلبة

ام استخدة العامة يمكن حلها باآلن هل يمكنك إعطاء أمثلة من احليا
 . Intermediary ) الوساطة( الوسيط إسرتاتيجية

 

  
 : أقرئي املشكلة التالية بتمعن

  :يمتلك سامي سلك معدين قابال للطي متكن من صنع الشكل التايل منه
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  الوسيطإسرتاتيجيةام استخدب، قابال للحركة لفكر سامي يف جعل هذا الشك
 . الوساطةو

كيف يمكن جعل هندسة الدائرة  وسرتاتيجيةهلذه اإلمن خالل دراستك 
هي الفكرة اهلندسية التي حيتوي عليها الشكل املرسوم  وما، الشكل قابال للحركة
 . وكيف يمكن إثباهتا

? 
الزاوية اخلارجة ، كال الرباعية الدائريةمناقشة الطالبات املتفوقات يف األش  =

 . للشكل اخلارجي
تقسيم الطالبات املتفوقات إيل جمموعات يرتاوح عدد الطالبات يف كل جمموعة   =

 . طالبات) ٦-٥(من
 الطالبات إليها تتوصل أنأمثلة الصياغة التي يمكن صياغة املشكلة ومن   =

 : املتفوقات

وال يمكن هلذا ، ين قابل للطيصنع سامي شكل هنديس من سلك معد  -١
 .  يكون قابال للطيأنالشكل 

يمكن هلذا الشكل  الصنع سامي شكل هنديس من سلك معدين قابل للطي   -٢
 . أن يكون قابال للحركة

 ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =
 : إليها الطالبات املتفوقات

متكن من جعل  و،كل هنديس من سلك معدين قابل للطيصنع سامي ش  -١
 .  دائريإطارذلك بوضعه داخل  وهذا الشكل قابال للحركة

متكن من جعل  و،صنع سامي شكل هنديس من سلك معدين قابل للطي  -٢
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حصل بذلك  و، دائريإطارذلك بوضعه داخل  وهذا الشكل قابال للحركة
 . عىل رباعي دائري حيتوي عىل زاوية خارجية

ام استخدًاختيار احللول املناسبة ملشكلة جعل الشكل اهلنديس قابال للحركة ب  =
 )الوساطة والوسيط (إسرتاتيجية

جلعل الشكل اهلنديس الذي قام سامي بصنعه من السلك املعدين القابل للطي 
بعد االنتهاء منه يمكن  و، دائري حييط بهإطاريتم وضعه داخل ، قابال للحركة
 :  سوف يصبح الشكل كالتايلًإذا.  وضعه كام كانإىل الشكل إعادة وهاالستغناء عن

 
 
 

  د ج ب ايتم تسمية الشكل الرباعي الدائري 

 

 تساوي قياس الزاوية اخلارجة يف الشكل الرباعي الدائري  أنأثباتويمكن 
  :الزاوية الداخلة املقابلة هلذا الرأسقياس 
 

A  ١٨٠) = ا(ق+ ) د( ق ْ 
A١٨٠) = ١(ق) + ا(  ق ْ 
     )د(ق) = ٢( قإ

 ث  .ط .ه  
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 :طريقة أخرى إلثبات قياس الزاوية اخلارجة يف الشكل الرباعي الدائري
 زاوية مستقيمة ) ١(......         ْ ١٨٠ =  ٢   ب ال   +١   ب ال
 . متقابلتان يف رباعي دائري) ٢ (......        ْ ١٨٠  = د ال  + ١   ب ال
   د ال  + ١  ب ال = ٢  ب ال   +١  ب ال  إ
   د  ال  = ٢   بال إ 
 ) ١...... (    ْ ١٨٠=  ج ب ا ال  + ه ب  ج ال
 ) ٢...... (    ْ ١٨٠= ج ب  ا  ال+ ج  د ا  ال

 نجد أن ) ٢(، ) ١(من 
  ج ب ا  ال  +ج د  ا  ال =ج ا ب  ال  +ه ب  ج  ال
 ث . ط . ه    ج د ا    ال  =ه ب ج  ال إ 

 

 
ويتم تقويم أمهيتها ، كل جمموعة عمل إليهاتي توصلت يتم عرض احللول ال  =

 . وفاعليتها يف حل مشكلة الزاوية اخلارجية يف الشكل الرباعي الدائري
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 : عرضت عليك معلمة الرياضيات الشكل الرباعي التايل
 

 
 : الوساطة و الوسيطإسرتاتيجيةكونك قد درست 

 ًه مع الشكل املرسوم جلعله قابال للحركة؟اماستخدما هو اليشء الذي يمكن   -١
    دج با اخلارجة عن الشكل الرباعي ظدن ا ينصف  ه د كان إذا  -٢

 . شكل رباعي دائري   دج با أن اثبتي -
  ج با ينصف ه ب -

 . لسابقللسؤال ا الوسيط والوساطة ساعدينا يف إجياد احلل إسرتاتيجيةام استخدب
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Homogeneity 

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 باعتبارها إحدى اسرتاتيجيات تريز Homogeneity التجانس إسرتاتيجيةتعريف   -١
TRIZللتفكري اإلبداعي  . 

 رتاتيجيةإسام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Homogeneityالتجانس 

 التجانس إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها ب  -٣
Homogeneity . 

عىل مشكلة  Homogeneity التجانس إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
 رياضية بمهارة 

  وحاالتHomogeneity التجانس سرتاتيجيةامها إلاستخدًكتابة تقريرا عن   -٥
 . هندسة الدائرة املستخدمة يف حل املشكلة الرياضية

 
 سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- أدوات هندسية - الطباشري امللونة -السبورة 

 .  عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليهاأوراق -واملشكلة عليها 
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 وهي Homogeneity التجانس يجيةإسرتاتتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 

أو مادة هلا نفس  (جعل األشياء تتفاعل مع يشء آخر من نفس املادة: عبارة عن
 )اخلصائص

 . أي أجعيل األشياء تتفاعل مع أشياء ذات خواص متشاهبة  =
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل     

................................... ............................................................... 

.......... ........................................................................................ 

"Homogeneity 

 

تعاين أغلب املدارس التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف اململكة يف مجيع املراحل 
الدراسية من توزيع الطالب عىل عدة صفوف دراسية يف املدرسة دون مراعاة 

األمر الذي يؤدي إىل ، خلصائص هؤالء الطالب العقلية والنفسية واالنفعالية
كيف يمكنك التغلب عىل هذه املشكلة ، لتعليميةحدوث مشكالت يف سري العملية ا

 .  التجانسإسرتاتيجيةام استخدب
يتم مناقشة الطالبات املتفوقات بأبرز اخلصائص التي يمكن أن يتمتع هبا الطلبة   =

وما هي الفئات العمرية التي من املفرتض أن تكون يف كل ، يف املرحلة املتوسطة
 . فصل درايس

وقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها تقسيم الطالبات املتف  =
 . طالبات )٦-٥( بني

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =
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صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 
 : املتفوقات

س عدد الطالب يف يتم توزيع الطالب والطالبات يف املدارس بمراعاة نف  -١
كل فصل ولكن يف الوقت نفسه يمكن أن يكون بني هؤالء الطالب فئات 

 .  التعلميبطيئ ومن املتفوقني
، يتم توزيع الطالب بفئات خمتلفة عىل الفصول الدراسية بمختلف املراحل  -٢

 . ولكن املناهج الدراسية ال تراعي الفروق الفردية
كلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن صياغة احلل النهائي املثايل للمش  =

 تتوصل إليها الطالبات املتفوقات 
رضورة مراعاة اخلصائص النفسية والعقلية واالنفعالية عند توزيع الطالب   -١

 . يف الفصول الدراسية
جيب أن تراعي املناهج الفروق الفردية بني الطالب وذلك بوجود تدريبات   -٢

 . ي التعلمبطيئ وخاصة بالطالب املتفوقني

اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة توزيع الطالب يف الفصول من خالل العمل يف   =
أثناء ذلك  وHomogeneity التجانس إسرتاتيجيةام استخداملجموعات املختلفة ب

تنتقل املعلمة بني املجموعات وتوجههم وتشجعهم وتقدم هلم التغذية الراجعة 
 : ن تقرتحها الطالبات املتفوقاتومن احللول التي يمكن أ، التصحيحية

يتم مجع الطلبة الذين يتمتعون بنفس اخلصائص يف صفوف خاصة يسهل   -١
 . من خالهلا التعامل مع كل فئة

يتم مجع الطلبة الذين يعانون من مشكالت يف التعلم يف فصول خاصة   -٢
 . ليسهل معاجلة مشكالهتم



 الربنامج التدريبي 
 

 

  
 

 

وتدوين هذه ، املختلفةعرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل   =
 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . وفاعليتها يف حل مشكلة توزيع الطالب يف الفصول الدراسية

  التجانس اتيجيةإسرتام استخداآلن هل يمكنك عرض أمثلة يمكن حلها ب 
Homogeneity . 

 

 : أقرئي النص التايل
قامت فاطمة برشاء جمموعة الدوائر املوضحة بالشكل أدناه والتي هلا نفس طول 

 : نصف القطر لعمل شكل زخريف مكمل للشكل التايل
 
 
 
 
 

 . امسة مثنى مثنىوتكون هذه الدوائر مت) م( بحيث متس كل دائرة منها الدائرة
ام نفس الدوائر التي قامت فاطمة برشائها ما أكرب عدد من الدوائر استخدب
 . وال تتامس أو تتقاطع فيام بينها، مامها بحيث متس الدائرة استخديمكن 
 برشائها ما أكرب عدد من الدوائر ةستخدام نفس الدوائر التي قامت فاطماب
 .  وال تتقاطع فيام بينها)م(امها بحيث متس الدائرة استخديمكن 
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 ? 

 متاس دائرتني أو أكثر تقاطع -يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف مفهوم التامس   =
وما هي أفضل التصميامت التي يمكن أن خترج هبا الطالبات املتفوقات ، الدوائر

 . من هذه املشكلة
الطالبات يف كل منها تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد   =

 . طالبات) ٦ - ٥ (بني
 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

 : صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات

ام الدوائر التي قامت برشائها يمكن تصميم العديد من األشكال استخدب  -١
 . ال يمكن هلذه الدوائر أن تتامس فيام بينهاالزخرفية ولكن 

اشرتت فاطمة جمموعة الدوائر املتطابقة التي يمكن عمل أي تصميم زخريف   -٢
منها ولكن يف الوقت نفسه يمكن هلذا التصميم أن حيتوي عىل دوائر تتقاطع 

 . فيام بينها
ن ظهور ويالحظ يف صياغة هذه املشكلة االهتامم بإبراز التناقض الذي يعرب ع

 . جوانب سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرى
صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن   =

 . تتوصل إليها الطالبات املتفوقات
ام الدوائر املتطابقة التي قامت فاطمة استخديمكن تصميم شكل زخريف ب  -١

 . ائر متامسة مثنى مثنىبرشائها بحيث تكون هذه الدو
ام الدوائر املتطابقة التي قامت فاطمة استخديمكن تصميم شكل زخريف ب  -٢

  . برشائها بحيث تتامس هذه الدوائر وال تتقاطع فيام بينها
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اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة تصميم الشكل الزخريف من خالل العمل يف   =
ثناء ذلك تنتقل املعلمة بني  التجانس ويف أإسرتاتيجيةام استخدجمموعات ب

وتوجههم وتشجعهم وتقدم هلم التغذية الراجعة  املجموعات املختلفة
 : ومن احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات املتفوقات، التصحيحية

اشرتت فاطمة جمموعة الدوائر املتطابقة املوضحة بالشكل وترغب يف تصميم 
وط وهي أن تتامس هذه الدوائر ولكن برش، شكل زخريف مكمل للشكل املرسوم

 . ممثنى مثنى ومتس كل منها الدائرة 
ام الدوائر التي هي من نفس استخد التجانس يمكن إسرتاتيجيةام استخدب

 والدائرتني األخريتني املوضحتني بالشكل وتكون هلا نفس طول مالنوع للدائرة 
 : نصف القطر وبذلك يمكن إكامل التصميم ونحصل عىل الشكل التايل

 
 
 
 
 
 
 

أما بالنسبة ألكرب عدد من الدوائر التي يمكن رسمها بحيث متس الدائرة وال 
 .  دوائر٦تتامس أو تتقاطع فيام بينها فهو 

ام خصائص األوضاع النسبية لدائرتني حيث كانت استخديف هذه املشكلة تم 
 . مجيع الدوائر متامسة من اخلارج

  م
  ھـ

  د

  ن

  ب

  و

  جـ
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هذه الدوائر يساوي جمموع نصفي وحصلنا عىل طول خط املركزين ألي من 
 :  فإنم، نًقطرهيام فمثال لو أخذنا الدائرتني 

  ‘ ن ج ‘ + ‘ ج م ‘ = ‘ ن م ‘
 ٢نق + ١نق = ‘ ن م ‘ أي أن 
 . هي نقطة متاس الدائرتني) ع (حيث

 
 

 

عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه   =
 . ان املخصص لكل من هذه املجموعاتاحللول عىل السبورة يف املك

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . وفاعليتها يف حل مشكلة تصميم الشكل الزخريف

 

 : انظري إىل األشكال التالية كم هي مجيلة
 
 
 

 

ًتجانس صممي من وحي خيالك أشكاال أخرى  الإسرتاتيجيةام استخدب
 .ًواكتبي تقريرا عن خصائص هندسة الدائرة التي استعنت هبا

 

  م

  ن

 ع
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Separation (Taking out / Extraction)

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 Separation (Taking out/Extraction)االستخالص /  الفصلإسرتاتيجيةتعريف   -١
 .  للتفكري اإلبداعيTRIZباعتبارها إحدى اسرتاتيجيات تريز 

/  الفصل إسرتاتيجيةام استخدقراءة مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . )Separation (Taking out / Extraction االستخالص

 أمثلة عىل مشكالت يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجية الفصلإعطاء   -٣
 .)Separation (Taking out / Extraction االستخالص /

 Separationاالستخالص /  الفصل إسرتاتيجيةام استخدحل مشكلة رياضية ب  -٤
(Taking out / Extraction). 

 . ترمجة املشكلة الرياضية إىل شكل هنديس  -٥
 . لومية قوس منهارسم دائرة بمع  -٦
 . رسم دائرة بمعلومية طول نصف قطرها  -٧
 . تعني عنارص الدائرة  -٨
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  جهاز كمبيوتر لعرض االسرتاتيجيات- أدوات هندسة - طباشري ملونة -السبورة 

 عمل مطبوع عليها املشكلة أوراق -املستخدمة يف حل املشكالت وأمثلة عليها 
 . وب حلها واخلطوات املطلوب من الطالبة املتفوقة تنفيذهاالرياضية املطل

 
االستخالص /  الفصل إسرتاتيجيةتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 

وهي عبارة عن حل املشكالت يف اليشء أو النظام أو أي جانب حمدد عن طريق 
 عن طريق استبقاء أو، يف النظام فصل املكونات التي تؤدي إىل حدوث أرضار

 األشياء واملكونات املفيدة للنظام 
 . الفصل أي التخلص من األجزاء غري املفيدة يف النظام  =
 . ستخالص أي اإلبقاء عىل األجزاء املفيدة يف النظاماال  =

 :  بلغتك اخلاصةسرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل  
.......................................... ........................................................ 
.......... ........................................................................................ 

" 

 

أقرئي التقرير التايل الذي نرشته إحدى الصحف املحلية عن تدهور الظروف 
ام استخدالبيئية يف اململكة العربية السعودية بسبب زيادة عدد املصانع من جهة و

كيف يمكنك ، املبيدات احلرشية من جهة أخرى للقضاء عىل احلرشات يف املزارع
 . ضع حل ملشكلة تلوث البيئةاالستخالص يف و/  الفصل إسرتاتيجيةام استخد
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 ؟االستخالص/ كيف يمكنك حل مشكلة تلوث البيئة باستخدام إسرتاتيجية الفصل          
? 
يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف مفهوم تلوث البيئة وابرز مظاهر التلوث يف   =

 وما هي مصادر التلوث ؟، هااملنطقة التي تسكن
 يتم تقسيم املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها بني  =

 . طالبات )٦-٥(
 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

صياغة املشكلة مع االهتامم بإبراز جوانب التناقض فيها وذلك بإظهار جوانب 
 نتيجة حماولة حتسني بعض اجلوانب األخرى من أمثلة الصياغة سلبية يف املشكلة

 التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات 
ام املبيدات احلرشية واملواد الكيميائية إىل حتسني اإلنتاج استخديؤدي   -١

 .  إىل تلوث البيئةيام هذه املبيدات يؤداستخدولكن ، الزراعي يف املزارع
ولكن ، د املصانع يف اململكة إىل التقليل من استرياد البضائعيؤدي زيادة عد  -٢

 . الدخان الصادر من هذه املصانع يؤدي إىل تلوث البيئة
ومن هذه الصياغات التي يمكن أن ، صياغة احلل املثايل النهائي للمشكلة  =

 يتوصل إليها الطالبات املتفوقات 
 . تلوثالوصول إىل بيئة صحية خالية من مجيع أنواع ال  -١
 . القضاء عىل تلوث البيئة بأشكاله كافة  -٢

 إسرتاتيجيةام استخديتم اآلن اختيار احللول املناسبة ملشكلة تلوث البيئة ب  =
 . االستخالص/ الفصل 
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وتقدم التوصية والتشجيع ، يف هذه األثناء تنتقل املعلمة بني جمموعات العمل
يمكن أن تقرتحها الطالبات ومن احللول التي ، والتغذية الراجعة التصحيحية

 املتفوقات 
حتديد العنارص الضارة التي تدخل يف صناعة املبيدات احلرشية واملواد   -١

الكيميائية املستخدمة يف رش املحاصيل الزراعية والعمل عىل فصلها 
وإبقاء املواد املفيدة التي تدخل يف صناعة هذه املبيدات ، والتخلص منها

 .  احلرشات التي تؤذي املحاصيل الزراعيةوالتي يمكن أن تقيض عىل
ويتم تدوينها عىل ،  يتم عرض احللول التي توصلت إليها كل جمموعة عمل  =

 . السبورة يف املكان املخصص لكل جمموعة
مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أمهيتها وفاعليتها يف حل   =

 . مشكلة تلوث البيئة

ام استخداء مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها باآلن هل يمكنك إعط
 . االستخالص/  الفصل إسرتاتيجية

 
، ًدخلت أمل حمال لبيع مواد التجميل لرشاء مسحوق تضعه يف حقيبة يدها

ولكنها تواجه مشكلة يف اختيار علبة املسحوق وهي أن احلقيبة ال تسع إال علبة 
كونك درست ،  سم٦وطول الوتر فيها ،  سم٥ لشكل طول نصف قطرهادائرية ا

 الفصل إسرتاتيجيةام استخدوحدة الدائرة ساعدي أمل يف اختيار العلبة املناسبة ب
 . االستخالص/
? 
 . يتم مناقشة الطالبات يف مفهوم الدائرة وعنارصها  =
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ح عدد الطالبات يف كل يتم تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاو  =
 عمل عليهم لتدوين خطوات حل أوراقوتوزيع ، طالبات) ٦ - ٥ (منها بني
 . املشكلة

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

صياغة املشكلة مع االهتامم بإبراز جوانب التناقض فيها أي إظهار جوانب سلبية 
ض اجلوانب األخرى من أمثلة الصياغة التي يف املشكلة نتيجة حماولة حتسني بع

 : يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات
 سم ال ٥إذا اشرتت أمل علبة مسحوق جتميل طول نصف قطرة أكثر من   -١

 . يمكن وضعه يف حقيبة يدها
 سم ٦إذا اشرتت أمل علبة مسحوق جتميل طول أحد األوتار فيها أكثر من   -٢

 . بة يدهاال يمكن وضعه يف حقي

ومن هذه الصياغات التي يمكن أن ، صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =
 : يتوصل إليها الطالبات املتفوقات

 مرسم علبة مسحوق التجميل املراد رشائها عىل شكل دائرة مركزها   -١
 .  سم٥ي وونصف قطرها يسا

 وطول مها رسم علبة مسحوق التجميل املراد رشائها عىل شكل دائرة مركز  -٢
 .  سم٦الوتر فيها 

 .  سم٦اختيار علبة مسحوق جتميل طول الوتر فيها أقل من أو يساوي   -٣

 إسرتاتيجيةام استخديتم اآلن اختيار احللول املناسبة لعلبة مسحوق التجميل ب  =
 . االستخالص/ الفصل 
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وأثناء ذلك تنتقل املعلمة بني جمموعات العمل وتقدم التوجيه والتشجيع 
 . لتغذية الراجعة التصحيحيةوا

 
 :من احللول التي يمكن أن تقرتحها الطالبات املتفوقات

-رسم علبة مسحوق التجميل املراد رشائها 
،  سم٥وذلك بفتح الفرجار فتحة تساوي 

 ويتم مونركز الفرجار يف ) م (وتسمي الدائرة
رسم شكل العلبة الدائري التي طول نصف 

 سم٥قطرها 
 

 
   

 ٥وطول نصف قطرها ، مئرة مركزها يتم رسم دا
 سم وذلك بأخذ أي نقطة ٦وطول الوتر فيها ، سم
طول ) م( يتم إنشاء وترين للدائرة امن  ،مي  ا

 ٢ب، ١سم ويقطعان الدائرة يف ب٦كال ً منهام 
 فيكون كل منهام ٢أب، ١ويتم التوصيل بني أب

 . سم٦= وتر يف الدائرة وطوله 
 

 

 

 م سم٥

 ا

  م

  سم٦

 ٢ب

 ١ب

  سم٦  م
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  د  جـ

  ب  ا
 سم٦

 سم٥

  األكربالقوس 

 القوس األصغر

 ن املطلوب يف املشكلة املعطاةفصل واستخالص املعطيات ع

 ٥نصف قطره  مسحوق دائري الشكل طوللعلبة  حقيبة يد ال تتسع إال :املعطيات
 . سم٦= طول الوتر ،سم

 . مفهوم الدائرة وعنارصها رسم شكل العلبة املراد رشائها وذلك بتطبيق : املطلوب
م وتر  سم ويتم رس٥وطول نصف قطرها ) م(يتم رسم دائرة مركزها   : العمل

 سم ومن ١٠وسوف يكون طول القطر يف هذه الدائرة ،  سم٦ فيها طوله
 األكربتحديد القوس ب وأحد األوتار والتخلص من اآلخر اإلبقاء عىل

إذا ، حيث أن العلبة تفتح من جهة القوس األكرب، األصغروالقوس 
 : نحصل عىل الشكل التايل لعلبة مسحوق التجميل

 
 
 

   
 
 
 
 

 الرتكيز عيل كافة مستحرضات التجميل التي حتقق هذه الرشوط  يمكن ألملاآلن
واإلبقاء عليها والتخلص من كافة العلب التي ال ، وينطبق عليها الشكل املرسوم

 . حتقق الرشط
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ويتم تدوينها عيل ، كل جمموعة عمل إليهايتم عرض احللول التي توصلت 
 . السبورة يف املكان املخصص لكل جمموعة

 
 

 :  رشكة واملوضح بالشكلرشعا  فاطمةلفت انتباه
 
 
 
 
 
 
 
 

كيف يمكنك ، أن هذا الشعار حيمل أفكار عديدة عن هندسة الدائرة أخاهافأخربت 
لتوضيح يف مساعدة فاطمة ) االستخالص/ الفصل  (سرتاتيجيةاإلام هذه استخد

 هذه األفكار ؟
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 رغبة يف تبسيط إليها احلديثة التي تم التوصل األدواترب من يعترب معمل اجل
مادة الرياضيات وجتسيد مفاهيمها بصورة واضحة ومساعدة الطالب عىل استيعاهبا 

وهذا ، فهو يتعامل معها يدويا وحيركها ويلمسها، ّوتضمن له بقاء التعلم ملدة أطول
 عرض ملكونات معمل اجلرب وفيام ييل. األخرىما ال تتيحه له الوسائل التعليمية 

 .  له وبعد ذلك نتناول املفاهيم الرياضية التي يمكن تدريسهاالالزمةوالبطاقات 
 

وعدد من القطع الزرقاء ، وهي الواحد، منها قطع صفراء اللون متثل الثوابت
 : خمتلفة احلجم متثل املتغريات هي

وأخريا ، @ورابعة لتمثيل ص، @ثة لتمثيل سوثال، س لتمثيل أخرى، صقطعة لتمثيل 
 @ صس، ص @س، #ص، # قطع لتمثيل سأربع إىلباإلضافة ، ص سخامسة لتمثيل 

 : كام بالشكل
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عىل النصف العلوي منها ، هي بطاقة من الورق السميك مقسومة نصفني
 األعدادالبطاقة لتمثل وتستخدم هذه ، )- (إشارةوعىل النصف السفيل  (+) إشارة

 : كام بالرسم التايل. املوجبة والسالبة
 
 
 
 
 
 

 

هي بطاقة من الورق السميك رسم عليها خطان رأسيان سميكان وآخران أفقيان كام 
 : هو موضح بالشكل التايل

 
 
 
 
 
 

-  

+  

+ + 

+ 

- 

- 

- 

+ - 
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Feed Back

 

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 كإحدى اسرتاتيجيات نظرية Feed back التغذية الراجعة إسرتاتيجيةتعريف   -١
 . ً حلل املشكالت إبداعياTRIZتريز 

 التغذية إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Feed backاجعة الر

 التغذية إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة من احلياة عىل مشكالت يمكن حلها ب  -٣
 . Feed backالراجعة 

 Feed التغذية الراجعة إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات حل املشكالت ب  -٤
backعىل مشكلة رياضية بمهارة  . 

 التغذية الراجعة سرتاتيجيةإام استخدب ًكتابة تقريرا عن حل مشكلة رياضية  -٥
Feed backوخصائص املعادلة واملتطابقة  . 

 
 واملشكلة وخطوات سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- الطباشري امللونة -السبورة 

 .  عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليهاأوراق -حلها 
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 Feed back التغذية الراجعة جيةإسرتاتيتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 

وإذا كانت ، تقديم تغذية راجعة لتحسني العمليات أو اإلجراءات: وهي عبارة عن
 . ًالتغذية الراجعة متوفرة أصال فيمكن تغيري مقدارها أو أثرها

 .  للتأكد من حتسني العمليةاليشءأي استعميل تفحص   =
  بلغتك اخلاصة ؟اتيجيةسرتاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل              

..... ............................................................................................. 

.......... ........................................................................................ 

"Feed back 

 

انتهت معلمة الرياضيات من رشح درس يف مادة الرياضيات ثم قامت 
وقامت برتكك دون توجيه األمر الذي ، بإعطائك تدريبات عىل هذا الدرس

حتقيق األهداف ًوهل متكنت فعال من ، وضعك أمام حرية يف معرفة مدى مستواك
 .  التغذية الراجعةإسرتاتيجيةام استخدكيف يمكنك حل هذه املشكلة ب، ةباملطلو

 ألي ةيتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف أمهية التأكد من استيعاب الطالب  =
 أمهية حل التدريبات حتى تصل الطالبة -موضوع درايس قامت بدراسته 

 .  عىل حتديد مستواهاةمشكلة عدم قدرة الطالب، ملستوى التمكن

يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =
 . طالبات )٦-٥( منها بني

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =
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صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 
 : املتفوقات

شكل التدريبات املعطاة لكل موضوع درايس جانب مهم يف استيعاب ت  -١
 بحل التدريبات بطريقة الطالبةولكن يمكن أن تقوم ،  هلذا املوضوعالطالبة
 . خاطئة

ً يمثل إحباطا هلا وبذلك ال يتم تعزيز ا ملستوى أدائهالطالبةعدم معرفة   -٢
 . الطالبةقدرات هذه 

يؤدي إىل ظهور جوانب سلبية نتيجة حتسني يالحظ إبراز جانب التناقض الذي 
  .جوانب أخرى

 : صياغة احلل النهائي املثايل ومن أمثلة الصياغات  =
 فكرة عن مستوى أدائها عند حل أي نوع من الطالبةمن الرضوري إعطاء   -١

 . التدريبات عىل أي موضوع درايس تقوم بدراسته
 . رايس معني نحو أداء موضوع دالطالبةأمهية تعزيز قدرات   -٢

 إسرتاتيجيةام استخد بالطالبةاقرتاح احللول املناسبة ملشكلة حتديدات قدرات   =
 . Feed backالتغذية الراجعة 

 الطالبة بحل تدريبات يف موضوع درايس معني جيب إعطاء الطالبةعند قيام   -١
فكرة عن مستوى أدائها ومدى تقدمها نحو فهم املوضوع األمر الذي 

 . تصحيح مسارها وتعديل إجراءاهتايساعدها عىل 

 بحل تدريبات يف موضوع درايس معني جيب إعطاءها فكرة الطالبةعند قيام   -٢
عن مدى حتقيقها لألهداف املطلوبة األمر الذي يساعدها عىل تعزيز 

 . قدراهتا
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عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه   =
 .  املكان املخصص لكل من هذه املجموعاتاحللول عىل السبورة يف

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . الطالبةوفاعليتها يف حل مشكلة حتديد قدرات 

ام استخداآلن هل يمكنك إعطاء أمثلة من احلياة العامة يمكن حلها ب
 . Feed back التغذية الراجعة إسرتاتيجية

 

 : اقرئي النص التايل
 : وقمتي بإعطاء الطالبات العبارات الرياضية التالية، ختييل نفسك معلمة رياضيات

  ١ - س = ٥+ س ٣    )١
 ) ١ + ص) (١ - ص ( =١ - @ص    )٢
 ٤ - س = ٦+ س ٣    )٣
 ) ١ + س (س = س + @س    )٤

 يستطعن التمييز بني املعادلة وأثناء احلل وجدت أن غالبية الطالبات ال
 . واملتطابقة

ثم اكتبي ،  التغذية الراجعة يف التغلب عىل هذه املشكلةإسرتاتيجيةمي استخد
ًتقريرا كامال عام قمتي به  . ابتكري طريقة مبسطة للتمييز بني املعادلة واملتطابقة، ً

? 
 Feed backالتغذية الراجعة  إسرتاتيجيةيتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف مفهوم   =

 . املتطابقة ـ كيفية التمييز بينهام، املعادلة
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يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =
 . طالبات) ٦ - ٥(منها بني

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة 
 : املتفوقات

ولكن ، هناك العديد من العبارات الرياضية حتتوي عىل مساواة بني طرفيها  -١
 . من الصعب معرفة هل هذه العبارات متثل معادلة أم ال

العبارات الرياضية املعطاة يف املشكلة هي عبارات رياضية طرفيها غري   -٢
 . متساوي

 الرياضية املعطاة يف املشكلة هي عبارات رياضية طرفيها متساوي العبارات   -٣

ويالحظ عند صياغة املشكلة االهتامم بإبراز جوانب التناقض التي تؤدي إىل ظهور 
 . جوانب سلبية نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرى

ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها ، صياغة احلل النهائي املثايل  =
 : بات املتفوقاتالطال

كل عبارة رياضية حتمل مساواة بني طرفيها يمكن أن تكون معادلة أو   -١
 . متطابقة

العبارة الرياضية التي حتمل إشارة املساواة بني طرفيها تكون معادلة إذا   -٢
 . حتققت املساواة عند قيمة حمددة للمتغري

ها تكون متطابقة إذا العبارة الرياضية التي حتمل إشارة املساواة بني طرفي  -٣
 . حتققت املساواة عند قيمة للمتغري
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 التغذية الراجعة إسرتاتيجيةام استخدحل مشكلة التمييز بني املتطابقة واملعادلة ب  =
Feed back . 

 :عند قيام معلمة الرياضيات بإعطاء الطالبات جمموعة العبارات الرياضية التالية

  ١ - س = ٥ + س٣    )١
 ) ١ + ص) (١ - ص ( =١ - @ص    )٢

 ٤ - س = ٦ + س٣    )٣

 ) ١ + س (س = س + @س    )٤

، اكتشفت أن العديد من الطالبات ال يمكنهن التمييز بني املعادلة واملتطابقة
 . Feed back التغذية الراجعة إسرتاتيجيةام استخدوللتغلب عىل هذه املشكلة ب

لسؤال عن تعريف بعد اتبدأ املعلمة بإعطاء الطالبات فكرة عن مستوى أدائهن 
 .  بحل العبارات الرياضية املعطاةاملعادلة واملتطابقة ثم بعد ذلك تطلب منهن البدء

  ١ - س = ٥ + س٣  )١
 ٠ = س

 ٥ = ٥ + ٣ × ٠ =   ٥ + س٣  الطرف األيمن
 ١-  =١ - ٠ =   ١ - س الطرف األيرس

 الطرف األيرس  آلإذا الطرف األيمن 
 ١ = سلو فرضنا أن 

 ٨ = ٥ + ٣=  ٥ + ١ × ٣ = ٥ + س٣ =الطرف األيمن 
  ٠  =١ - ١  =١ - س=  األيرسالطرف 
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  الطرف األيرس آل الطرف األيمن مت 
 ٣- = سلو فرضنا أن 

 ٤- = ٥ + ٩-=  ٥ + ٣- × ٣ = ٥ + س٣ الطرف األيمن
 ٤-=  ١ - ٣-  =١ - س الطرف األيرس

B   الطرف األيرس=  الطرف األيمن 
 ٣- = س وهي س للمتغريمة واحدة فقط إذا املساواة حتققت عند قي

  ليهإاآلن تطلب املعلمة من الطالبات تسجيل مالحظتهن من خالل ما توصلن 
دائهن وتبدأ بتصحيح آثم تقدم هلن فكره عن مستوى ،  الرياضية السابقةةيف العبار

 . مسارهن يف حالة اخلطأ
 : اآلن تبدأ املعلمة بحل العبارة التالية مع الطالبات

 )١ + ص) (١ - ص ( =١ - @ص   )٢
 ١ - @ص = الطرف األيمن
 ١ - ص + ص - @ص=  الطرف األيرس

 ١ - @ص         =
B  الطرف األيرس  = الطرف األيمن 

وكذلك ، تطلب اآلن املعلمة من الطالبات تسجيل مالحظاهتن عن العبارتني
 . صتطلب منهن جتريب قيم خمتلفة بالنسبة للمتغري 

ثم تبدأ بتصحيح مسارهن يف ، فكرة عن مستوى أدائهنبعد ذلك تقدم هلم 
 . حالة اخلطأ
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 ) ٣ (بعد ذلك تبدأ املعلمة بالطلب من كل جمموعة حل العبارة رقم
 ٤ - س = ٦ + س٣  )٣

 ١ = س
 ٩ = ٦ + ٣ = ٦ + ١ × ٣ = ٦ + س٣ الطرف األيمن
 ٣- = ٤ - ١ = ٤ - س الطرف األيرس

B   الطرف األيرس  آل الطرف األيمن 
 ٥- = س

 ٩- = ٦ + ١٥- = ٦ + ٥- × ٣ = ٦ + س٣ الطرف األيمن
 ٩- = ٤ - ٥- = ٤ - س الطرف األيرس

B الطرف األيرس =  الطرف اليمن 
 
 )١ + س (س = س + @س  )٤

 س + @س=  الطرف األيمن
 س + @س=  الطرف األيرس

 الطرف األيرس = الطرف اليمن إذا
ثم تقدم املعلمة هلن ، نيتبدأ الطالبات بتسجيل املالحظات عن العبارت

ً أيضاثناء ذلك أمالحظاهتا من خالل حلوهلن وتطلب منهن جتريب قيم أخرى يف 
 . يتم تعزيز اإلجابات الصحيحة واملالحظات يف القيمة

 . وبذلك يتمكن الطالبات املتفوقات من التمييز بني املعادلة واملتطابقة
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 .املعادلة التي تتحقق بقيمة حمددة للمجهول  §
 .تطابقة التي تتحقق مهام كانت قيمة املجهول امل §

عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه   =
 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات

مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أمهيتها يف حل مشكلة   =
 . ة واملتطابقةالتمييز بني املعادل
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Preliminary Action

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

ت  كإحدى اسرتاتيجياPreliminary Action العمل القبيل إسرتاتيجيةتعريف   -١
 . ً حلل املشكالت إبداعياTRIZنظرية تريز 

 العمل إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Preliminary Actionالقبيل 

 إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة من احلياة العامة ملشكالت يمكن حلها ب  -٣
 . Preliminary Actionالعمل القبيل 

 Preliminary العمل القبيل إسرتاتيجيةام استخدخطوات حل املشكالت بتطبيق   -٤

Actionعىل مشكلة من الرياضيات  . 
 Preliminary العمل القبيل إسرتاتيجيةام استخدب مناقشة حل املشكلة الرياضية  -٥

Actionوما سبق أن درسته من صيغ للمتطابقات مع معلمتها وأفراد جمموعتها  . 

 
 أوراق - واملشكلة سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- الطباشري امللونة -السبورة 

 . عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليها
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 Preliminary العمل القبيل إسرتاتيجيةتعرض املعلمة من خالل هذا الدرس 

Actionجزئيا أو كليا قبل القيام بتنفيذ التغيريات املطلوبة يف النظام:  وهي عبارة عن ً ً
امها من أكثر استخدًوترتيب األشياء مسبقا بحيث يمكن ، ًظهور احلاجة فعليا لذلك

املواقف مالءمة لتجنب هدر الوقت الذي يمكن أن حيدث بسبب عدم وجود هذه 
 . األشياء يف املكان املناسب

 . أي جهزي بشكل مسبق بحيث يبدأ العمل دون ضياع للوقت واجلهد  =
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل     

..... ............................................................................................. 

.......... ........................................................................................ 

  "Preliminary Action 
 

تكتظ كثري من الشوارع يف أغلب مدن اململكة بأعداد كبرية من األطفال 
، املرشدين الذين يامرسون التسول عند اإلشارات الضوئية أو يف أماكن التسوق

الشوارع من إفرازات النظم االجتامعية واالقتصادية السائدة التي تؤدي إىل وأطفال 
 مقاعد الدراسة والتوجه إىل الشوارع للحصول عىل فرص عمل األطفالترك هؤالء 

ظاهرة التسول  كيف يمكنك تفادي زيادة انتشار، ًسهلة وجمزية نسبيا للطلبة
 .  العمل القبيلإسرتاتيجيةام استخدب

للتعرف عىل مظاهر ، طالبات املتفوقات يف مشكلة عاملة أطفال الشوارعمناقشة ال  =
 . ومناقشة األسباب التي تؤدي إىل انتشارها، انتشار هذه املشكلة وخماطرها

يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =
 . طالبات) ٦ - ٥ (منها بني
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 : ت احلل من خالل املهام التاليةتنفذ الطالبات املتفوقا  =

صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات 
 : املتفوقات

إال أهنم يفضلون ، بالرغم من وجود مدارس إليواء أطفال األرس الفقرية  -١
 . التسول يف الشوارع

إال أن ، ةبالرغم من وجود مؤسسات الضامن االجتامعي واجلمعيات اخلريي  -٢
 . بعض األرس تسعى يف إرسال أبنائها للشوارع للعمل

ويالحظ يف صياغة املشكلة إبراز جوانب التناقض التي تؤدي إىل ظهور جوانب 
 . سلبية يف النظام نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرى

ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل ، صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =
 : الطالبات املتفوقاتإليها 

 . القضاء الكامل عىل ظاهرة عاملة أطفال الشوارع يف فرتة زمنية مناسبة  -١

 . القضاء الكامل عىل ظاهرة التسول يف اململكة يف فرتة زمنية مناسبة  -٢
 العمل إسرتاتيجيةام استخداقرتاح احللول املناسبة ملشكلة عاملة أطفال الشوارع ب  =

وترشدهم وتوجههم وتزودهم  نتقل املعلمة بني الطالباتوأثناء ذلك ت القبيل
ومن أمثلة احللول التي يمكن أن تتوصل إليها ، بالتغذية الراجعة املناسبة

 : الطالبات املتفوقات
إجياد فرصة عمل مناسبة للطلبة الذين ينتمون إىل أرسة فقرية يمكن أن تدر   -١

ًدخال معقوال يمكن الطلبة من تغطية احتياجاهت  . يةساسم األً
فرض عقوبات قانونية عىل األرس التي تسمح ألي طفل بالعمل والتسول   -٢

 . يف الشوارع
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 . هتيئة املعونات املناسبة للطالب الذين ينتمون ألرس فقرية  -٣
إرشاد األرس الفقرية إىل كيفية وضع حلول ملشكالهتم االقتصادية وذلك   -٤

 . بتوفري بعض السبل لكسب الرزق
حللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه عرض ا  =

 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات
مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أمهيتها وفاعليتها يف حل   =

 . مشكلة عاملة أطفال الشوارع
 لعامة يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجيةاآلن هل يمكنك إعطاء أمثلة من احلياة ا

 .. Preliminary Action العمل القبيل
 

حيتوي أحد الكتب املساعدة لتعليم الرياضيات عىل جمموعة من التامرين نأخذ 
 : منها عىل سبيل املثال أحد هذه األسئلة يف وحدة التحليل إىل عوامل

 : أوجدي ما ييل
 #)م ٣ -  ل٥ (   ،  )ص ٣ - س ٥) (ص ٣ + س ٥ (     ،  @)٥ - ا ٣(

 #)٥٢ (   ،  ٤٨٨ × ١٥٢        ،   @)٣٩٧(: ثم أحسبي
يمكن أن يواجه الطالب مشكلة وهي عدم معرفتهم ما هي القوانني املستخدمة 

 . حلل مثل هذه األسئلة
يها يف ماستخد ، Preliminary Action العمل القبيل إسرتاتيجيةكونك قد درست 

 األسئلة، حتديد اإلجراءات القبلية التي جيب توضيحها للطالب حتى يتمكنوا من حل هذه
 . ناقيش معلمتك وأفراد جمموعتك يف كل خطوة من خطوات حل هذه املشكلة
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يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف أمهية رجوعهن ملراجع حتتوي عىل متارين   =
،  عدد من األسئلة عن أي موضوع يقوموا بدراستهمساعدة متكنهم من حل أكرب

 . يةساسصيغ املتطابقات األ
يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =

 . طالبات) ٦ - ٥ (منها بني
 : يتم تنفيذ احلل من خالل املهام التالية  =

تتوصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن 
 : املتفوقات

حتتوي كتب الرياضيات املساعدة عىل العديد من التامرين التي يتم توضيح   -١
 .  عليها يف احللعتامدالقواعد والقوانني التي يتم اال

 هي مقادير جربية #)م ٣ -  ل٥ (،)ص ٣ - س ٥) (ص ٣ + س ٥ (،@)٥ - ا ٣(
 : دية مثليمكن إجياد قيمتها بطريقة الرضب العا

 )٥ - ا ٣ (×) ٥ - ا ٣ (= @)٥ - ا ٣(
ولكن من املمكن أن حيتوي السؤال عىل مقادير جربية كبرية ال يمكن إجياد ، وهكذا

 . قيمتها بطريقة الرضب العادية
)٥٢ (،٤٨٨ × ١٥٢، ٢)٣٩٧(# 

بد من وجود قاعدة ولكن ال، يمكن أن نحسب قيمتها بواسطة اآللة احلاسبة
 . ل هذه القيمرياضية حلساب مث

ويالحظ إبراز جانب التناقض التي تؤدي إىل ظهور جوانب سلبية يف النظام 
 . نتيجة حماولة حتسني جوانب أخرى
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ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها ، صياغة احلل النهائي املثايل  =
 : الطالبات املتفوقات

موعة القوانني جيب أن حتتوي الكتب املساعدة يف الرياضيات عىل جم  -١
تسمى متطابقة الفرق بني  ٢)٥ - ا ٣ (املستخدمة يف احلل املقادير اجلربية

 . حدين
تسمى متطابقة رضب جمموع حدين بالفرق ) ص ٣ - س ٥) (ص ٣ + س ٥(

 . بينهام
 .  تسمى متطابقة مكعب الفرق بني حدين#)م ٣ -  ل٥(

ن أو متطابقة مربع من متطابقة مربع الفرق بني حدي @)٣٩٧ (يمكن حساب  -٢
 جمموع حدين 

 يمكن حساب قيمتها من متطابقة رضب جمموع حدين ٤٨٨ × ١٥٢
 .بالفرق بينهام

 .  يمكن حساب قيمتها من متطابقة مكعب الفرق بني حدين#)٥٢(
 إسرتاتيجيةام استخداقرتاح احللول املناسبة ملشكلة حساب املقادير اجلربية ب  =

 ل املعلمة بني الطالبات املتفوقات وترشدهموأثناء ذلك تنتق العمل القبيل
ومن أمثلة احللول التي يمكن أن ، وتوجههم وتزودهم بالتغذية الراجعة املناسبة

 : تتوصل إليها الطالبات املتفوقات
حتتوي العديد من كتب الرياضيات املساعدة عىل جمموعة من التامرين التي   -١

ويمكن حل هذه املشكلة ال توضح القوانني املستخدمة حلل أي منها 
 العمل القبيل وذلك عن طريق وضع هامش يف بداية إسرتاتيجيةام استخدب

 . كل جمموعة من التامرين يشري إىل رقم التمرين والقانون املستخدم للحل
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 : ًفمثال جمموعة املقادير اجلربية
  @)٥ - ا ٣(  )١
 ) ص ٣ - س ٥) (ص ٣ + س ٥(  )٢
 #)م ٣ -  ل٥(  )٣

  ية الصفحةيوضع يف بدا
  @ب + ب ا ٢ - @أ  =@)ب - ا(  )١
  @ب - @ا= ) ب + ا() ب - ا(  )٢
  # ب-@ با ٣  + ب  @ا ٣ -  #ا  = #)ب - ا(  )٣

 . وبذلك يصبح حل هذه املقادير سهل بالنسبة للطالب
  @ )٥- ( +٥+ × ا ٣  ×٢ - @ )ا ٣(   =  @ )٥ - ا ٣(

 ٢٥ + ا ٣ - ٢ أ٩  =    
 @ )ص ٣ (- @ )س ٥ (= )ص ٣ - س ٥) (ص ٣ + س ٥(

 @ ص٩ - @ س٢٥=  
  # )م ٣ (- @)م ٣ (× ل ٥ × ٣ + م ٣ × @) ل٥ ( ×٣ -# ) ل٥ ( =# )م ٣ -  ل٥(

 # م٢٧ - @ م٩×  ل ٥ × ٣ + م ٣ × @ ل٢٥ × ٣ - # ل١٢٥=  
 # م٢٧ - @ ل م١٣٥ + م @ ل٢٢٥ - # ل١٢٥=  
الفرق بني حدين كام  فيمكن حساهبا من متطابقة مربع @)٣٩٧ (أما بالنسبة للقيم

 : ييل
)٣ - ٤٠٠ (=   @)٣٩٧(@  

 =) ٣- ( +٣ × ٤٠٠ × ٢ -  @)٤٠٠(@  
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  =٩ + ٢٤٠٠ - ١٦٠٠٠٠ 
  =١٥٧٦٠٩ 

 : أو من متطابقة مربع جمموع حدين كام ييل
)٧ + ٣٩٠ (=  @ )٣٩٧( @ 

 =) ٧ ( +٧ × ٣٩٠ × ٢+  @ )٣٩٠( @  
  =٤٩ + ٥٤٦٠ + ١٥٢١٠٠ 
  =١٥٧٦٠٩ 

 .بأكثر من طريقة @ )٣٩٧( وهكذا يمكن حساب
 : أما بالنسبة للقيمة

١٢ - ٥٠٠) (١٢ + ٥٠٠(  =   ٤٨٨ × ٥١٢( 
=) ١٢ (- @ )٥٠٠( @   
 =١٤٤ - ٢٥٠٠٠٠  
 =٢٤٩٨٥٦ 

  .وهكذا يمكن أن توجد جمموعة أخرى القيمة عن طريق فرض أعداد أخرى
  #)٢ + ٥٠ (=  #)٥٢ (أما بالنسبة لـ

=) ٢ (+ @)٢ ( ×٥٠ × ٣ + ٢×  @)٥٠ ( ×٣+   #)٥٠(#   
 =٨ + ٤ × ٥٠ × ٣ + ٢ × ٢٥٠٠ × ٣ + ١٢٥٠٠٠  
 =٨ + ٦٠٠ + ١٥٠٠٠ + ١٢٥٠٠٠  
 =١٤٠٦٠٨  
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 . وهكذا يمكن أن توجد جمموعة أخرى القيمة بفرض أعداد خمتلفة
عرض احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتدوين هذه احللول عىل السبورة   =

 . جموعاتيف املكان املخصص لكل من هذه امل
مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أمهيتها وفاعليتها يف حل   =

 . مشكلة التامرين املوجودة يف كتب الرياضيات املساعدة
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Periodic Action

 
 : طالبة املتفوقة قادرة عىلمن املتوقع يف هناية الدرس أن تكون ال

 كأحد اسرتاتيجيات تريز Periodic Action العمل الدوري إسرتاتيجيةتعريف   -١
TRIZحلل املشكالت إبداعيا ً . 

 العمل إسرتاتيجيةام استخدالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Periodic Actionالدوري 

 العمل الدوري إسرتاتيجيةام استخدحلها بإعطاء أمثلة عىل مشكالت يمكن   -٣
Periodic Action . 

 Periodic العمل الدوري إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات حل املشكالت ب  -٤

Actionعىل مشكلة من الرياضيات  . 
 Periodic العمل الدوري إسرتاتيجيةام استخدالربط بني خطوات حل املشكلة ب  -٥

Actionر اجلربية وخطوات حتليل املقادي . 

 
 أوراق واملشكالت ـ سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- الطباشري امللونة -السبورة 

، ص، س قطع متثل - البطاقة اجلربية -عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليها 
 . الوحدة
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 الدوري  العمل الفرتيإسرتاتيجيةتبدأ املعلمة الدرس بتوضيح املقصود من 

Periodic Actionأو ) الدوري (ام طريقة العمل الفرتياستخد:  وهي عبارة عن
ًوإذا كان العمل دوريا أو فرتيا متقطعا عىل نحو ، ًاملتقطع بدال من العمل املستمر ً ً

ًوأخريا يمكن االستفادة ، فإنه يتم تغري مقدار العمل املتقطع أو نسبة تكراره، مسبق
 . النقطاع عن العمل يف أداء أعامل أخرىمن فرتات التوقف أو ا

 . أي أجعيل فرتات وقوف بني فعل ألداء أفعال أخرى  =
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل    

..... ............................................................................................. 

............ ...................................................................................... 

 "        Periodic 
Action 

 
يضعك أمام مسئولية كونك طالبة متفوقة عىل مستوى املدرسة هذا األمر 

املحافظة عىل هذا املستوى عن طريق تكثيف ساعات الدراسة املخصصة لكل مادة 
كيف يمكنك ، مما يؤدي إىل شعورك باإلرهاق وتقليص قدرتك عىل الرتكيز

 . الدوري يف وضع حل هلذه املشكلة/  العمل الفرتي إسرتاتيجيةاالستفادة من 
الطرق املناسبة ، فية تنظيم أوقات الدراسةمناقشة الطالبات املتفوقات يف كي  =

 . لعملية االستذكار
تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل منها   =

 . طالبات) ٦ - ٥ (بني



 دسالفصل السا 
 

 

  
 

 

 : تنفذ الطالبات املتفوقات احلل من خالل املهام التالية  =

وصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تت
 : املتفوقات

زيادة عدد ساعات الدراسة اليومية يؤدي إىل زيادة التحصيل ولكنة يؤدي   -١
 . إىل الشعور باإلرهاق

تصنيف الطالبة من ضمن فئة الطالبات املتفوقات جيعلها تشعر بالثقة   -٢
ولكنه يؤدي إىل وضعها يف مواقف مرهقة هلا حتى ، بالنفس واالعتزاز

 . عىل مستواهاحتافظ 
ويالحظ يف صياغة املشكلة إبراز التناقض الذي يتمثل يف ظهور جوانب سلبية يف 

 . املوقف نتيجة حماولة حتقيق جوانب إجيابية
ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل ، صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =

 : إليها الطالبات املتفوقات
 . سةرضورة تنظيم أوقات الدرا  -١

 . رضورة حمافظة الطالبة عىل مستوى التفوق الذي تصل إليه  -٢
ام استخدب اقرتاح احللول املناسبة ملشكلة املحافظة عىل مستوى التفوق  =

ومن احللول التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات ،  العمل الدوريإسرتاتيجية
 : املتفوقات

دون شعورها ، طالبة الإليهللمحافظة عىل مستوى التفوق الذي تصل   -١
الدوري وذلك بتنظيم /  العمل الفرتي إسرتاتيجيةام استخدباإلرهاق ب

 . أوقات الدراسة بحيث تكون عىل فرتات زمنية متقطعة وقصرية
دون شعورها ،  الطالبةإليهللمحافظة عىل مستوى التفوق الذي تصل   -٢
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عن طريق الدوري وذلك /  العمل الفرتي إسرتاتيجيةام استخدباإلرهاق ب
التوقف لفرتات يمكن من خالهلا ممارسة بعض التدريبات أو مشاهدة 

 التلفاز 
عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه   =

 . احللول عىل السبورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعات
وتقويم أمهيتها مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة   =

 . وفاعليتها يف حل مشكلة املحافظة عىل مستوى التفوق
 إسرتاتيجيةام استخداآلن هل يمكنك إعطاء أمثلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  =

 . Periodic Action العمل الدوري
 

رق التقليدية تواجه الطالبات مشكلة يف تعلم مادة الرياضيات ناجتة عن الط
ام الوسائل استخدالتي تقوم املعلمة بالتدريس هبا واملتعلقة بطريقة اإللقاء وعدم 

 . التعليمية مما يؤدي إىل الرتابة وامللل لدى الطالبات
كونك تعرفت عىل البطاقة اجلربية كإحدى الوسائل التعليمية يف مادة 

، ً حلل املشكالت إبداعياPeriodic Action العمل الدوري إسرتاتيجيةالرياضيات و
 . اربطي بينهام لتقديم خطة عمل كاملة ملعلمة الرياضيات

مي هذا الربط يف حتليل استخديمكنها عن طريقها التغلب عىل هذه املشكلة و
  :املقدار اجلربي

 س٢+  @ س٤
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ور شع، تبدأ املعلمة يف مناقشة الطالبات يف مكونات البطاقة اجلربية وأمهيتها  =
الطالبات باململ أثناء الدراسة وما هي أسبابه وكيف يمكن التغلب عىل هذا 

 .  مفهوم التحليل وما هي الطرق املختلفة لعملية التحليل-الشعور 
يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =

 . طالبات) ٦ - ٥(منها بني
 الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة  =

 : املتفوقات
تتطلب دراسة الرياضيات درجة عالية من الرتكيز من قبل الطالب ولكن تقديم 

 . املعلومات بشكل متتابع جيعل الطالب يشعرون بامللل
ام املعلمة طرق إبداعية يف التدريس يؤدي إىل فهم الطالبات ولكنه استخد  -١

 . ت أكثر من زمن احلصةحيتاج إىل وق
 . ًالوسائل التعليمية ترسخ املعلومة لدى الطالبات ولكن توفريها يكلف ماديا  -٢

ويالحظ إبراز جانب التناقض الذي يؤدي إىل ظهور جوانب سلبية نتيجة حماولة 
 . حتسني جوانب أخرى يف املشكلة

ن تتوصل إليها ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أ، صياغة احلل النهائي املثايل  =
 : الطالبات املتفوقات

إعطاء الطالب املعلومات عىل فرتات متقطعة وجمزأة جيعل الطالب ال   -١
 . يشعرون بامللل والرتابة

ام وسائل تعليمية عند تدريس مادة استخدمن  البد جلعل التعلم باقي األثر  -٢
 . الرياضيات
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 اماستخدسة مادة الرياضيات بصياغة احلل ملشكلة شعور الطالب بامللل أثناء درا  =
تنتقل املعلمة بني  أثناء ذلك وPeriodic Action العمل الدوري إسرتاتيجية

، وتوجههم وتزودهم بالتغذية الراجعة املناسبة الطالبات املتفوقات وترشدهم
 : ومن أمثلة احللول التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات

 شعور الطالبات بامللل والرتابة أثناء تقديم تعاين معلمة الرياضيات من  -١
ام استخداملعلومات هلم بشكل متتابع ويمكن التغلب عىل هذه املشكلة ب

 . Periodic Action العمل الدوري إسرتاتيجية

وطلبت منهن  س٢+  @ س٤ ًفمثال لو أعطت املعلمة للطالبات املقدار اجلربي
من  البد Periodic Actionلعمل الدوري  اإسرتاتيجيةام استخدحتليل هذا املقدار ب

ًإعطاء الطالبات فرتة توقف حتى يتم تأمل هذا املقدار جيدا والتفكري بالطريقة 
املناسبة لتحليله وبعد هذا التوقف تبدأ جمموعة من الطالبات بتحليل هذا املقدار عن 

 . طريق إجياد العامل املشرتك وبالطريقة العادية

ام استخدخرى حتليل املقدار عن طريق العامل املشرتك وببينام جتد جمموعة أ  -٢
البطاقة اجلربية يتم التوقف لفرتة قصرية يتم من خالهلا عرض أفكار 

وقمنا بتحليله  س٢+  ٢ س٤ املجموعات ثم البدء باحلل فإذا أخذنا املقدار
 : بالطريقة العادية فإن

 وحللها  @ س٤نأخذ    س٢+  @ س٤
  س × ٢×  س × ٢ = @ س٤
 س × ٢  =س ٢ 

 هو العامل املشرتك للحدين املكونني للمقدار اجلربي س ٢نالحظ أن 
  :وعليه فإن

  .هو ناتج التحليل  )١ + س ٢ (س ٢=  س٢+  @س ٤
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ام استخد لفرتة قصرية قبل البدء بتحليل املقدار بًأيضابعد ذلك يتم التوقف 
قطع املستخدمة يف التحليل وال، وذلك حتى تتأمل الطالبات البطاقة، البطاقة اجلربية

 . وخيرتن منها ما يناسب املقدار
 : يمكن حتليله بإتباع اخلطوات التالية س٢+  @ س٤ وبذلك فإن املقدار

 : كالتايل س٢+  ٢ س٤ نكون مستطيالت من ًأوال
 

 

 
 ونرتبها بحيث يكون هلا بعد مشرتك

 
 
 
 

يتم التوقف فرتة قصرية للتأكد من مدى استيعاب الطالبات لفكرة تكوين املقدار 
 . اجلربي عن طريق القطع املستخدمة

 عىل املجرى س ٢نضع العامل املشرتك األكرب وهو  ونحرض البطاقة اجلربية: ًثانيا
 : األفقي كام ييل

 
 
 

   س   س    @ س    @س    @س    @س

+  

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- - 
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 املشرتك يف املجرى يتم التوقف اآلن حتى تتعرف الطالبة عىل سبب وضع العامل
 : األفقي املوجب بعد ذلك تبدأ الطالبة باخلطوة الثالثة وهي

 : متثيل املقدار املطلوب حتليله عىل البطاقة اجلربية حسب إشارة كل حد كام ييل: ًثالثا
 
 
 
 
 

اآلن يتم التوقف لتسجيل املالحظات بعد ذلك تطلب املعلمة من كل جمموعة إعطاء 
 مالحظاهتا 

  س٢+  @س ٤ن املقدار املمثل عىل البطاقة اجلربية هو املقدار نالحظ أ
 والعامل املشرتك 

 ١ + س ٢إذا يبقى ناتج خارج قسمة املقدار اجلربي عىل العامل املشرتك وهو 
 : ويتم وضعه يف املجرى الرايس املوجب للبطاقة اجلربية كام ييل

 
 
 
 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

-  

- - 

+ 

  + 

 + 

+ 

- 

- 

- - 
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 امللل والرتابة أثناء تقديم وعليه فإن مشكلة املعلمة وهي شعور طالباهتا من
 العمل الدوري وذلك بجعل إسرتاتيجيةام استخداملعلومات قد تم التغلب عليها ب

عملية متقطعة يتخللها فرتة توقف عن  س٢+  @س ٤عملية حتليل املقدار اجلربي 
 . احلل

عرض احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتدوين هذه   =
 . بورة يف املكان املخصص لكل من هذه املجموعاتاحللول عىل الس

مناقشة احللول التي توصلت إليها جمموعات العمل املختلفة وتقويم أمهيتها   =
 . وفاعليتها يف حل شعور الطالبات بامللل والرتابة

 

 وخصائص التحليل Periodic Action العمل الدوري إسرتاتيجيةمي استخد
 :  حتليل املقدار التايلللمقادير اجلربية يف

 ٢ + س٨ - @س ٨
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Continuity of Useful Action

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 Continuity of Useful Action استمرار العمل املفيد إسرتاتيجيةالتعرف عىل   -١
 . ً حلل املشكالت إبداعياTRIZكأحد اسرتاتيجيات نظرية تريز 

 استمرار العمل إسرتاتيجيةالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٢
 . Continuity of Useful Actionاملفيد 

  استمرارإسرتاتيجيةإعطاء أمثلة عىل مشكالت من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٣
  . Continuity of Useful Actionالعمل املفيد 

 Continuity of Useful Action العمل املفيد إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
  .حلل املشكالت عىل مشكلة من الرياضيات

 استمرار إسرتاتيجيةام استخدمناقشة خطوات حل مشكلة من الرياضيات ب  -٥
 وطرق حتليل املقادير اجلربية مع Continuity of Useful Actionالعمل املفيد 

 . معلمتها وزميالهتا

 
 أوراق - واملشكلة سرتاتيجية جهاز لعرض اإل- السبورة -الطباشري امللونة 

 . عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليها
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املتفوقات فكرة عن تبدأ املعلمة الدرس بتنفيذ الدرس من خالل إعطاء الطالبات 

جعل  :  وهي عبارة عنContinuity of Useful Actionإسرتاتيجية استمرار العمل املفيد 
مجيع أجزاء اليشء أو النظام تعمل بشكل متواصل دون توقف بكامل قدرهتا وطاقتها 
اإلنتاجية، والعمل يف الوقت نفسه عىل التخلص من احلركات أو األنظمة الفرعية 

 . ري الالزمة التي تعمل بدرجة حمدودة أو ال تعمل عىل نحو مطلقاملتداخلة وغ
 .  بالعمل املفيد دون توقفيستمراأي   =

  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل   
..... ............................................................................................. 

.......... ........................................................................................ 

 "        Continuity of 
Useful Action 

 
راء عمليات صيانة هلا وملرافقها باستمرار وعادة ما تتطلب املباين املدرسية إج

تكون عمليات الصيانة هذه يف فرتات التوقف عن العمل كعطالت هناية األسبوع أو 
 العطل الصيفية 

وأمهية إجراء ، تبدأ املعلمة بمناقشة مفهوم الصيانة لدى الطالبات املتفوقات  =
عدم إجراء عمليات صيانة اآلثار السلبية ل، عمليات صيانة مستمرة للمدارس

 . للمدارس
يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =

 . طالبات) ٦ - ٥ (منها بني
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صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات   =
 : املتفوقات

األمر الذي يرتتب عليه ، اأمهية إجراء عمليات الصيانة للمدارس ومرافقه  -١
 . توقف هذه املدارس عن تأدية مهمتها

أو ، عادة ما جتري أعامل الصيانة للمدارس ومرافقها يف عطل هناية األسبوع  -٢
 . العطل الصيفية ولكن هناك أعطال طارئة ال يمكن تأجيل صيانتها
ظام نتيجة ويالحظ إبراز جوانب التناقض الذي يؤدي إىل وجود جوانب سلبية يف الن

 . حتسني جوانب أخرى
ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل ، صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =

 : إليها الطالبات املتفوقات
 . رضورة إجراء عمليات صيانة مستمرة للمدارس ومرافقها  -١
جيب أال يرتتب عىل إجراء عمليات صيانة املدارس توقف هذه املدارس عن   -٢

 ية مهامها تأد

 استمرار العمل املفيد إسرتاتيجيةام استخدصياغة احلل ملشكلة صيانة املدارس ب  =
Continuity of Useful Action ويف هذه األثناء تنتقل املعلمة بني جمموعات العمل 

ومن ، وتوجههم وتقدم هلم التغذية الراجعة التصحيحية وترشدهم املختلفة
 : تتوصل إليها الطالبات املتفوقاتأمثلة الصياغات التي يمكن أن 

يمكن إجراؤها بعد ، إذا كانت أعطال املدرسة طارئة وال يمكن تأجيلها  -١
 . انتهاء دوام الطلبة الستمرار هذه املدارس يف تأدية مهامها دون توقف

إذا كانت أعطال املدرسة كثرية وال يمكن إصالحها بعد هناية دوام   -٢
املدرسة وتوزيعهم عىل املدارس املجاورة الطالبات يمكن نقل طالبات 
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نتهاء عمليات الصيانة الستمرار هؤالء الطالبات يف الدراسة وعدم احتى 
 . انقطاعهم عنها

يتم تدوين احللول التي توصلت إليها كل جمموعة عىل السبورة يف املكان   =
 . املخصص هلا

مهيتها وفاعليتها يف يتم مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أ  =
 . حل مشكلة صيانة املدارس

اآلن هل يمكنك إعطاء أمثلة عىل مشكالت من احلياة العامة يمكن حلها  
 . Continuity of Useful Action  استمرار العمل املفيدإسرتاتيجيةام استخدب
 

مل عبارة جربية تتكون من  صادف حسام أثناء دراسته لوحدة التحليل إىل عوا
 أربعة حدود وهي العبارة التالية 

 @ج ا ٦ - ج ب ا ١٢ + @ب ا ٦ - #ا ٦
 Continuity of Useful Action  استمرار العمل املفيدإسرتاتيجيةام استخدب

ناقيش معلمتك ، ساعدي حسام يف وضع أنسب الطرق لتحليل هذا املقدار اجلربي
 وزميالتك يف خطوات احلل ؟

 ? 
يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف مفهوم التحليل إىل عوامل ـ وما هي الطرق   =

 . املختلفة التي يمكن من خالهلا حتليل أي مقدار جربي

يتم تقسيم الطالبات املتفوقات يف جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =
 . طالبات )٦-٥( منها بني



 الربنامج التدريبي 
 

 

  
 

 

  :ياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقاتصياغة املشكلة ومن أمثلة الص  =
ولكن قد ، بعض املقادير اجلربية يمكن حتليلها بإجياد العامل املشرتك األكرب  -١

 . نصادف مقادير جربية ال حتتوي عىل أي عامل مشرتك أكرب بني حدودها
يمكن جتميع املقدار اجلربي إىل عوامل يكون حدين منها عامل مشرتك   -٢

 . لكن قد تصادف أن بعض العوامل ال يوجد فيها عامل مشرتكو
ويالحظ يف صياغة املشكلة إبراز جوانب التناقض التي تؤدي إىل ظهور جوانب 

 . سلبية يف النظام نتيجة حتسني بعض اجلوانب األخرى
ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات ، احلل النهائي املثايل  =

 : اتاملتفوق
يتم جتميع املقدار اجلربي إىل عاملني أو أكثر بحيث يؤدي هذا التجميع إىل   -١

 . وجود عامل مشرتك أكرب
أن يؤول هذا املقدار إىل فرق بني مربعني حيلل  البد عند وجود مقدار رباعي  -٢

 . كاملعتاد
 Continuity of Useful استمرار العمل املفيد إسرتاتيجيةام استخدصياغة احلل ب  =

Actionوتوجههم   ويف هذه األثناء تنتقل املعلمة بني جمموعات العمل املختلفة
ومن أمثلة الصياغات التي ، وتشجعهم وتقدم هلم التغذية الراجعة التصحيحية

 : يمكن أن تتوصل إليها الطالبات املتفوقات
 : ملساعدة حسام إلجياد طريقة مناسبة لتحليل املقدار الرباعي

 @ج ا ٦ - ج ب ا ١٢ + @ب ا ٦ - #ا ٦
ً أوالنعمل  Continuity of Useful Action استمرار العمل املفيد إسرتاتيجيةام استخدب

 : عىل توفري عامل مشرتك جلميع احلدود كام ييل
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 )]@ج - ج ب ٢ + @ب -#ا[ ا ٦( =@ج ا ٦ - ج ب ا ١٢ + @ب ا ٦ - #ا ٦
ثة حدود حتتل مقدار ثالثي نستمر يف جتميع املقدار املتبقي بحيث نحصل عىل ثال

 .  مربع كاملًأيضامربع كامل واحلدود املتبقي 
 )]@ج - ج ب ٢ + @ب[  -@ا(ا ٦ = @ ج ا ٦ - جب  ا ١٢+ @ب ا ٦ -#ا 

وبذلك يستمر املقدار اجلربي يف التمتع بخاصية التحليل املعتادة دون توقف حيث 
 : ييلحصلنا عىل مقدار رباعي يؤول إىل فرق بني مربعني كام 

 )@  ]ج -ب [ -@ا (ا٦=   
 ام متطابقة مربع الفرق بني حدين استخدب

 . حتليل الفرق بني مربعني)  ]ج - ب+ [ ا) ( ]ج - ب [ -ا[  (ا ٦ =  
 ]) ج - ب  +ا) (ج + ب - ا ([ا ٦ =  

وبذلك استمر املقدار اجلربي الرباعي يف عملية التحليل والتمتع بخصائص 
 إسرتاتيجيةام استخدلنا إىل عملية التحليل املناسبة بللعبارات اجلربية حتى توص

 . Continuity of Useful Actionاستمرار العمل املفيد 
يتم تدوين احللول التي توصلت إليها كل جمموعة عىل السبورة يف املكان   =

 . املخصص هلا
 يتم مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أمهيتها وفاعليتها يف  =

   . حل مشكلة حتليل املقدار الرباعي
 

 يف حتليل Continuity of Useful Action استمرار العمل املفيد إسرتاتيجيةمي استخد
ًاملقدار اجلربي التايل حتليال كامال   ١٥ - ص @س ٦ + ص س ٣ - @ ص@ س٣٠   ً
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Discarding and Recovering

 
 : من املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىل

 كأحد Discarding and Recovering النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةتعريف   -١
 . ً حلل املشكالت إبداعياTRIZاسرتاتيجيات نظرية تريز 

 النبذ إسرتاتيجيةام استخدكن حلها بالتعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يم  -٢
 . Discarding and Recoveringوجتديد احلياة 

 إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٣
 . Discarding and Recoveringالنبذ وجتديد احلياة 

 Discarding and النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
Recoveringحلل املشكالت عىل مشكلة من الرياضيات  . 

 Discarding and النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةام استخدالربط بني خطوات   -٥
Recoveringوخطوات حتليل املقادير اجلربية يف حل مشكلة من الرياضيات  . 

 
 أوراق - واملشكلة سرتاتيجيةرض اإل جهاز لع- الطباشري امللونة -السبورة 

 . عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليها
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 النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةتبدأ املعلمة الدرس بتوضيح املقصود ب

Discarding and Recoveringالعمل عىل التخلص من األشياء أو :  وهي عبارة عن
هت من القيام دورها أو تعديل هذه األشياء أثناء النظم الرئيسية أو الفرعية التي انت

كام يمكن أن يتضمن هذا املبدأ املحافظة عىل األشياء ، القيام بالعمليات املسندة إليها
 . املستنفذة التي أمتت مهمتها وإعادهتا لالستفادة منها مرة أخرى

 . أي أجعيل األجزاء التي انتهى دورها يف العمل أن ختتفي  =
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل             

..... ............................................................................................. 

.......... ........................................................................................ 

 "
Discarding and Recovering 

 
يستخدم األطباء خيوط خاصة ملعاجلة اجلروح أو خلياطة العمليات اجلراحية 

 إحدى اجلوانب املؤملة وتتشكل عملية إزالة هذه اخليوط، التي يتعرض هلا الناس
 . هلؤالء املرىض أو املصابني هبذه اجلروح

يتم مناقشة الطالبات املتفوقات بأمهية اإلسعافات األولية يف حالة تعرض أحد   =
 الناس إىل جروح أو حروق أو حوادث، التقنيات احلديثة املستخدمة يف العمليات

 . اجلراحية
موعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل يتم تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جم  =

 . طالبات )٦-٥( منها بني
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يتم صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات   =
 . املتفوقات

يتعرض معظم الناس إىل إصابات وجروح يمكن معاجلتها بأنواع من   -١
ويمكن أن يؤدي ، العقاقري الطبية ولكن هذا األمر قد يستغرق وقت طويل

 . إىل عدم التئام اجلروح
تعترب العمليات اجلراحية من الطرق الناجحة والرسيعة إلزالة بعض اآلالم   -٢

التي يشعر هبا بعض املرىض ولكن مكان إجراء العملية يمثل مصدر إزعاج 
 .  هلؤالء املرىضًأيضاوأمل 

 ظهور جوانب ويالحظ يف صياغة املشكلة إبراز جانب التناقض الذي يؤدي إىل
 . سلبية يف النظام نتيجة حتسني بعض اجلوانب األخرى

ومن أمثلة الصياغات التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات ، احلل النهائي املثايل  =
 املتفوقات 

 . رضورة إجراء عملية خياطة للجروح التي يتعرض هلا بعض الناس  -١
 . مليات اجلراحيةرضورة إجياد بديل للخيوط التي تستخدم يف الع  -٢

 Discarding and استمرار النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةام استخدصياغة احلل ب  =

Recovering . 
لتقدم هلم ، ويف هذه األثناء تقوم املعلمة بالتنقل بني جمموعات العمل املختلفة

 . التوجيه واإلرشاد والتغذية الراجعة املناسبة
وتتشكل ،  اجلروح والعمليات اجلراحيةيستخدم األطباء خيوط ملعاجلة  -١

ام استخدوملعاجلة هذه املشكلة ب،  املرىضئكاللوألعملية إزالة اخليوط أملا 
 متت صناعة Discarding and Recovering النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجية

 .وحأنواع من اخليوط تذوب وتتالشى بعد انتهاء دورها يف التئام اجلر
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خليوط تم االستغناء عنها بام يسمى بعملية الكبس التي يستخدم األطباء ا  -٢
 . تؤدي دورها بفاعلية يف التئام اجلروح والعمليات اجلراحية

يتم عرض احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتدوينها عىل السبورة يف   =
 . املكان املخصص هلا

ا وفاعليتها يف يتم مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أمهيته  =
 . حل مشكلة إزالة اخليوط اجلراحية

اآلن هل يمكنك عرض أمثلة من احلياة اليومية عىل مشكالت يمكن حلها 
 . Discarding and Recovering النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةام استخدب

 

حتليل ثالثي  (انيف بحث قامت معلمة الرياضيات بتكليفك به حيمل عنو
 النبذ وجتديد إسرتاتيجيةام استخدحيث طلبت منك لكتابة هذا البحث ) احلدود
 .  يف حتليل املقدار الثالثيDiscarding and Recoveringاحلياة 

 ١٤ + س ١٧ - @س ٥
كيف يمكنك كتابة . وكتابة كل ما يمكنك مجعه عن موضوع حتليل ثالثي احلدود

 هذا البحث ؟
? 
ما هي الطرق املمكنة . تم مناقشة الطالبات املتفوقات يف صورة املقدار الثالثيي  =

 . لتحليل أي مقدار ثالثي
يتم تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =

 . طالبات )٦-٥( منها بني
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طالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها ال  =
 . املتفوقات

 التأكد هل هو مربع ًأوالجيب  ١٤ + س ١٧ - @س ٥لتحليل املقدار الثالثي   -١
ًفإنه ليست مربعا كامال @س ٥= كامل فإذا أخذنا احلد األول  ً . 

ًإذا ال يمكن حتليله حسب احلالة األوىل لتحليل املقدار الثالثي وهي أن 
 . مربع كامل  ج + س ب - @س ا يكون 

   بحيث أن تتأكد من أن ١٤ + س ١٧ -@س ٥تحليل املقدار الثالثي ل  -٢
 ٠ = ج + ب+ ا

 ١٤ = ج  ،   ١٧- = ب  ،   ٥= ا  حيث 
 ال ينطبق الرشط ،  صفر≠ ٢ = +١٤ + ١٧ - ٥نجد أن 

حسب احلالة الثانية لتحليل  ١٤ + س ١٧ -@س ٥إذا ال يمكن حتليل املقدار 
 : املقدار الثالثي وهي أن يكون

 . )١ - س) (ج - س ا (= ج + س ب -@س ا
ويالحظ يف صياغة املشكلة االهتامم بإبراز جوانب التناقض التي تؤدي إىل ظهور 

 جوانب سلبية يف النظام نتيجة حتسني جوانب أخرى
ومن أمثلة الصياغة التي يمكن أن تتوصل إليها الطالبات ، احلل النهائي املثايل  =

 املتفوقات 
يمكن حتليله باحلالة العامة وإحداها  ١٤ + س ١٧ - @س ٥املقدار الثالثي   -١

 ١ = اهو أن 
 ١ = ا يمكن حتليله باحلالة العامة ١٤ + س ١٧  - @س ٥املقدار الثالثي   -٢
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 Discarding and استمرار النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةام استخدصياغة احلل ب  =

Recovering .ني أفراد املجموعاتويف هذه األثناء تقوم املعلمة بالتنقل ب ،
 : وتوجههم وترشدهم وتقدم هلم التغذية الراجعة التصحيحية

 باستخدام إسرتاتيجية ١٤ + س ١٧  - @س ٥لكتابة بحث عن حتليل املقدار الثالثي 
 Discarding and Recoveringاستمرار النبذ وجتديد احلياة 

ونقوم  ج + س ب - ٢ بأخذ الصورة العامة للمقدار الثالثي وهي اسًأوالنقوم 
 ١٤ + س ١٧ - ٢ س٥بتجربة احلاالت املختلفة لتحليل املقدار الثالثي عىل املقدار 

ومن خالل جتربة احلاالت املختلفة وجدنا أن احلالة األوىل والثانية ال تنطبق عىل 
 : املقدار املعطى لذلك تم استبعاد الطريقتني لعدم جدواها يف حتليل املقدار

 ١٤ + س ١٧  - @س ٥
 ج+ ا = بنبدأ يف احلالة الثالثة لتحليل املقدار الثالثي وهي   -١

  ب = ١٧ - = ١٩ = ١٤ + ٥نجد أن 
B   بنبذ وإبعاد هذه احلالة لعدم انطباق الرشط عىل املقدار ًأيضانقوم 

 . املعطى
  حالتني وهي إىلمة لتحليل املقدار الثالثي وتنقسم ا يف احلالة العاآلننبدأ   -٢

  ١ = ٥  ن أل  ١=  ا ٥ = ايف املقدار املعطى  ١ = ا  ) أ(
B   األوىل باستبعاد احلالة ًأيضانقوم .  
   ١ = ٥    ٥=  انجد أن  ١=  ا  )ب(

B  نبقى عىل هذه احلالة لفاعليتها يف حتليل املقدار املعطى . 
 )@ سمعامل ( ا=  حاصل رضهبام ن،  يف البحث عن عددين هـاآلننبدأ 

  )١، ٥(العددين مها ، ٥=  ا
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 :  وهي١٤ + س ١٧ - @س٥وبذلك نحصل عىل املحاوالت املختلفة لتحليل املقدار 
 )احلد الثالث (ج حاصل رضهبام ماآلن نبحث عن عددين ل ، 

ونكون هبذه األعداد حماولة ) ٧- ، ٢-(أو ) ١٤- ، ١-( ، العددين مها ١٤ = ج
 للتحليل عىل الصورة

 
 ) م + ن س) (ل + س ه(

 
 

 وهي ١٤+ س ١٧- @س ٥ل عىل املحاوالت املختلفة لتحليل املقدار وبذلك نحص
 : كالتايل

 

 
 
 

وبمقارنة جمموع حاصل رضب الطرفني مع جمموع حاصل رضب الوسيطني 
 ) ١٧- ( وهوسبمعامل 
 هي الصحيحة ألن) ٤ (املحاولة رقمنجد أن 

١٧- = ٧ - ١٠-= ) ٧- ( ×١+ ) ٢- ( ×٥ 
B  ٢ - س) (٧ - س ٥ (= ١٤ + س ١٧ -@س ٥ ( 

 الطرفني

 الوسطني

 ن س 

 ل  ه س 

  م

 ١  س ٥

 ١٤  س 

- 
- 

)١( 

 ١٤  س ٥

 ١  س 

- 
- 

)٢( 

   س ٥

 ٧  س 

- 
- 

)٣( 

 ٧  س ٥

 ٢  س 

- 
- 

)٤( 
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 ١٤ + س ١٧-@س ٥ لفاعليتها يف حتليل املقدار) ٤ (يتم اإلبقاء عىل املحاولة رقم  ًإذا
 . واستبعاد باقي املحاوالت

يتم تدوين املحاوالت التي توصلت إليها كل جمموعة عىل السبورة يف املكان   =
 . املخصص هلا

ويم أمهيتها وفاعليتها يف يتم مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتق  =
 . ١٤ + س ١٧ - ٢ س٥حتليل املقدار 

 

 يف حتليل Discarding and Recovering النبذ وجتديد احلياة إسرتاتيجيةمي استخد
 : املقدار الثالثي

 ٢٧ - ا ٦ + @ا ٥
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universality

 
 :  املتوقع يف هناية الدرس أن تكون الطالبة املتفوقة قادرة عىلمن

 كأحد اسرتاتيجيات نظرية universality) الشمول ( العموميةإسرتاتيجيةتعريف   -١
 . ً حلل املشكالت إبداعياTRIZتريز 

 التعرف عىل مشكلة من احلياة العامة يمكن حلها باستخدام إسرتاتيجية العمومية  -٢
 . universality) الشمول(

 إسرتاتيجيةام استخدإعطاء أمثلة عىل مشكالت من احلياة العامة يمكن حلها ب  -٣
 . universality) الشمول (العمومية

 عىل universality) الشمول ( العموميةإسرتاتيجيةام استخدتطبيق خطوات   -٤
 . مشكلة من الرياضيات

  إسرتاتيجية العموميةالربط بني خطوات حل املشكلة الرياضية باستخدام  -٥
 .  وخطوات مجع وطرح العبارات الكرسيةuniversality )الشمول(

 
 أوراق - سرتاتيجية جهاز لعرض املشكالت واإل- الطباشري امللونة -السبورة 

 . عمل لتدوين خطوات حل املشكلة عليها
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) الشمول ( العموميةإسرتاتيجيةتبدأ املعلمة الدرس بعرض املقصود من 

universalityوهي عبارة عن  : 
 ًجعل النظام قادرا عىل أداء وظائف أو مهامت أو جعل كل جزء من أجزاء النظام

وبذلك تقل احلاجة لوجود ، ًقادرا عىل القيام بأكرب عدد ممكن من الوظائف
 . أنظمة أخرى

 .  يقوم بعمل يف النظاماليشءأي جعل كل جزء يف   =
  بلغتك اخلاصة ؟سرتاتيجيةاآلن هل يمكنك صياغة هذه اإل 

..... ............................................................................................. 

.......... ........................................................................................ 

 " Universality 
 

تعاين بعض النساء يف اململكة العربية السعودية من ضعف فرص احلصول عىل 
 بشكل سلبي األمر الذي أثر، التعليم وبذا انترشت مشكلة األمية بني كثري من النساء

كيف يمكنك حل مشكلة انتشار ، عىل الواقع الثقايف والتعليمي للمرأة يف اململكة
 . الشمول/  العمومية إسرتاتيجيةام استخداألمية بني النساء يف اململكة ب

 ? 

مناقشة الطالبات املتفوقات يف مشكلة األمية يف الوطن العريب من حيث مفهومها   =
 . وحجم هذه املشكلة-ماكن انتشارها  أ- أبرز مظاهرها -

يتم تقسيم الطالبات املتفوقات إىل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =
 . طالبات )٦-٥( منها بني



 الربنامج التدريبي 
 

 

  
 

 

  :صياغة املشكلة مع االهتامم بإبراز جوانب التناقض فيها  =

كوين الزواج املبكر الذي تلجأ له بعض األرس يف اململكة بالنسبة لبناهتم لت  -١
 . أرسة يؤدي إيل ابتعاد املرأة عن الدراسة

ولكنة يدفع ،  األرس يف اململكة عىل الرجل كمصدر للدخل يريح املرأةاعتامد  -٢
 . املرأة إىل ترك مقاعد الدراسة

  :صياغة احلل املثايل للمشكلة عن طريق  =
 . والقضاء عىل مظاهرها كافة اململكة يف األميةالتخلص من مشكلة   -١
 أدنى وضامن حصول كل منهم عىل حد األبناءتوفري فرص التعليم جلميع   -٢

 . أميتهميكفي ملحو ، من التعليم
ام استخد ب بالوطن العريباألمية اختيار احللول املناسبة ملشكلة اآلنيتم   =

 : )الشمول ( العموميةإسرتاتيجية

 سرتاتيجيةإام استخديمكن حل مشكلة انتشار األمية بني النساء يف اململكة ب
العمومية الشمول بأن ختصص وزارة الرتبية والتعليم جزء من كوادرها وإمكانياهتا 
إلتاحة الفرصة خلدمة النساء األميات عن طريق توفري التعليم باملنازل هلؤالء النساء 

دورها يف التعليم ودورها يف القضاء عىل مشكلة األمية بني  وبذلك تؤدي الوزارة
 . النساء يف اململكة

يتم عرض احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتدوينها عىل السبورة يف   =
 . املكان املخصص هلا

يتم مناقشة احللول التي توصلت إليها كل جمموعة وتقويم أمهيتها وفاعليتها يف   =
 . حل مشكلة األمية بالوطن العريب
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ام استخدحلها باآلن هل يمكنك إعطاء أمثلة من احلياة العامة ملشكالت يمكن 
 . universality) الشمول ( العموميةإسرتاتيجية

 

والبطاقة اجلربيـة كيـف يمكنـك ، )الشمول ( العموميةإسرتاتيجيةام استخدب
  :: ل حاصإجياد

 ٦- @ س٢ ٦- @ س٢
 ٣ - س +  س٢

 . ربية قومي بحل املقدار اجلربي السابقمن خالل دراستك جلمع املقادير اجل

? 

 . يتم مناقشة الطالبات املتفوقات يف كيفية تبسيط املقادير اجلربية  =
يتم تقسيم الطالبات املتفوقات إيل جمموعات عمل يرتاوح عدد الطالبات يف كل   =

 . طالبات) ٦ -٥(جمموعة بني 
 أن تتوصل إليها الطالبات صياغة املشكلة ومن أمثلة الصياغة التي يمكن  =

 : املتفوقات

يمكن مجع املقادير اجلربية الكرسية ولكن قد حتتوي هذه املقادير عىل   -١
 . مقامات خمتلفة

يمكن مجع املقادير اجلربية الكرسية ولكن قد حتتوي هذه املقادير عىل مقام   -٢
 . يساوي صفر

 إظهارناقض فيها أي وجيب صياغة املشكلة مع االهتامم بإبراز جوانب الت  -٣
  .األخرىجوانب سلبية يف املشكلة نتيجة حماولة حتسني بعض اجلوانب 
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 : صياغة احلل النهائي املثايل للمشكلة  =

 أن كانت املقادير اجلربية الكرسية حتتوي عىل مقامات خمتلفة يمكن إذا  -١
 كسور متكافئة وذلك برضب بسط ومقام كل كرس بكثرية حدود إىلنحوهلا 

 . لكي نحصل عىل كسور هلا نفس املقام، سبةمنا

 املقام ال يساوي الصفر وذلك الن أنيف املقادير الكرسية نفرتض دائام   -٢
 . القسمة عىل الصفر غري معروفة

 إسرتاتيجيةام استخداختيار احللول املناسبة ملشكلة مجع املقادير اجلربية الكرسية ب  =
 :)الشمول (الفصل العمومية

 

  س٦- @ س٢ +  س٦- @ س٢ 
 ٣ - س   س٢

 نفرض أن 
 

 نظام جزئي من النظام  
 

  إجياد عىل القيام بوظيفته أي ًوبالتايل يكون هذا النظام اجلزئي قادرا
 : بواسطة البطاقة اجلربية كام ييل

 . إشارته حسب األفقينمثل املقسوم عليه عىل املحور   =
  ،  األوليف الربع @س ٢فنضع ، إشارتهنمثل كل حد من حدود املقسوم حسب   =

 .  يف الربع الرابعس٦-
 يكون احد بعديه هو املقسوم عليه ويكون أننبني مستطيال من املقسوم رشيطة   =

 :  للمستطيل كام ييلاآلخرخارج القسمة هو الضلع 

 س٦- @ س٢
  س٢ 

 س٦- @ س٢ س٦- @ س٢
 ٣ - س +  س٢

 س٦- @ س٢
  س٢ 
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 ٣ - سالة يكون خارج القسمة يساوي يف هذه احل
  وبنفس الطريقة نوجد املقدار

 
   يمثل الشكل التايل قسمة املقدار

 

 س٦- @ س٢
 ٣ - س

 س٦- @ س٢
 ٣ - س

- 

-  

+ - - 

+ + 

+ 

- 

-  

+ - - 

+ + 

+ 
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  س٢ن خارج القسمة يساوي إوهكذا ف
 :وبذلك يكون

 

  س٦- @ س٢  س٦- @ س٢
 ٣ - س ٣ = س ٢+ ٣ - س ٣ - س +  س٢

 
ويتم تدوينها عيل ، كل جمموعة عمل إليها التي توصلت يتم عرض احللول  =

 . السبورة يف املكان املخصص لكل جمموعة
 

 

 : اوجدي حاصل مجع املقدار اجلربي التايل
 

  س٢  ٣+  س
 ٤ - س +   ٢- س

يف حل املقدار اجلربي ) الشمول ( العموميةإسرتاتيجيةام استخدكيف يمكنك ب
   ؟ السابق

 

-  

+ - - 

+ + 

+ 
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