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  ب الصف التاسع في دولة الكويت باستخدام نمطين من أنماط تدريس الرياضيات لطال
  الذكاءات المتعددة وأثر ذلك في التحصيل والدافعية  

 
 
  إعــداد

  نواف الرشيدي

  إشـراف 

  أحمد المساعيدجودت الدكتور األستاذ 

  ملخصال

 تحصيلفي  الذكاءات المتعددة    استخدام نمطين من أنماط     أثر  تعرف  هدفت هذه الدراسة إلى           

  .تهم نحو هذا المبحث ودافعيدولة الكويتب  في الرياضياتطالب الصف التاسع

جميع طالب الصف التاسع المتوسط في جميع محافظات دولـة       مجتمع الدراسة من     تألفوقد       

، التاسـع الـذكور     من طالب الـصف    طالباً) 75(  الدراسة على    في حين اشتملت عينة    ،الكويت

طالباً للمجموعة التجريبية األولى التي تم تدريسها وفق نمط         ) 25 (مجموعات على ثالث    موزعين

الـذكاء   لمجموعة التجريبية الثانية التي تم تدريـسها وفـق نمـط          طالباً ل ) 25(الذكاء المنطقي، و  

   .طالباً للمجموعة الضابطة) 25( والبصري،

تبار تحصيلي قام الباحـث بإعـداده       باخاألولى  األداة  تمثلت    في الدراسة   أداتين استخدام وتم      

 وتـم   . الذي تبناه الباحـث    نجاز الدراسي إلبمقياس الدافعية ل   الثانية    األداة تمثلت، في حين    وتطويره

 عن طريق عرضهما على لجنة من المحكمين، في حين تـم اسـتخدام طريقـة          التأكد من صدقهما  

بات الذي بلغ لالختبـار التحـصيلي        لحساب معامل الث   )Test-Re-test(االختبار وإعادة االختبار    

  ) .0.83 ( إلى، بينما وصل بالنسبة لمقياس الدافعية)0.81(
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 وال سـيما    ،تحليل البيانـات  ل )SPSS ( للعلوم االجتماعية   حزمة التحليل اإلحصائي   تم    واستخد

  :اآلتيعلى النحو ت النتائج  وكان)ANCOVA(   المصاحباألحاديتحليل التباين 

 دولـة  فـي  التاسـع  الصف البطلل  تحصيال اتمتوسط بين إحصائية داللة ذات قفرو وجود  -

المستخدم في تـدريس الرياضـيات      )  الرياضي -نطقيمالذكاء ال ( نمط الذكاء  باختالف الكويت

  .المنطقي عند مقارنتها بالذكاء البصري وبالطريقة االعتياديةلصالح الذكاء 

 الكويت دولة في التاسع الصف البطل الدافعية اتمتوسط بين إحصائية داللة ذات قفرو وجود -

  الرياضـي -نطقـي مالـذكاء ال ولصلح المستخدم في تدريس الرياضيات    نمط الذكاء  باختالف

  .ا بالطريقة االعتياديةمعند مقارنته ،والذكاء البصري

  : الباحث بما يأتيء النتائج التي تم التوصل إليها أوصى    وفي ضو

 في تدريس الرياضيات، المتعددة الذكاءات نظرية الستراتيجيات ياتالرياض معلمي استخدام -

  .نظراً لما أشارت إليه الدراسات بفاعليتها في دعم تحصيل الطالب، وزيادة دافعيتهم

 على المعلمين بتدريب العالقة ذات األخرى والجهات والتعليم التربية وزارة في المهتمين قيام -

 هذه طبيعة لتوضيح دورات بعقد وذلك ،المتعددة ذكاءاتال نظرية استراتيجيات استخدام

 واإلجرائي النظري باإلطار المدارس تزويد وكذلك ،استراتيجياتها استخدام وكيفية ،النظرية

  .النظرية لهذه

، ن أدلة المعلم مقترحات من استراتيجيات تدريس الذكاءات المتعددة لتنفيذ تلك المناهجي تضم-

   .وكيفية تطبيقها
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Abstract  

  
    This study aimed at defining the effect of using two types of multiple 
intelligences and its impact on the Kuwaiti ninth grade students achievement 
and motivation.  
     The study population consisted of all ninth-grade students average in all 
Kuwaiti Educational Directorates . The study sample was consisted of (75) 
students, (25) of them are the first experimental group that have been taught 
according to the pattern of logical intelligence, and (25) students  for the 
second experimental group who taught according to the pattern of visual 
intelligence, and (25) students of the control group, who taught by the 
ordinary method .  
           Two instruments were used : the first was an achievement test that  
developed by the researcher . The second one was a scale of  motivation that 
has been adopted by the researcher. Reliability were calculated for  the two 
instrument by using test – retest method and it was (0.81) for the 
achievement test, while it reached (0.83) for the motivation scale . The 
validity for the instruments was insured by distributing them to a group of 
jurey .    
                Data were analyzed by using averages, standard deviation  Fisher 
equation, Cronbach alpha equation, Spearman Brown equation, and 
ANCOVA . The results were as follows: 
- There were statistical significant differences between the means of 
achievement of the ninth-grade students in the State of Kuwait, according to 
the type of   the Intelligence used in teaching mathematics. in favor of  
logical/ mathematical intelligence. 
- There were statistical significant differences between the means compared 
with the visuals spatial intelligence and vsual (method) of motivation of the 
ninth-grade students in the State of   Kuwait, according to the type of  
intelligence used in the teaching of mathematics compared to the usual 
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method, in favor of  visual/spatial intelligence, and logical/mathematical 
intelligence when both compared with usual method   .  
      In the light of the results reached by the researcher, he recommended  the 
followings:  
- using of mathematics teachers strategies of multiple intelligences in 

teaching mathematics, because many studies indicated effectiveness in 
supporting student achievement, and increasing motivation.  

- Training teachers to use strategies of multiple intelligences theory and 
holding sessions to clarify the nature of this theory, and how to use 
strategies, as well as providing schools with the framework of theoretical 
and procedural aspects of this theory.  

- Developing curriculum guides for using multiple intelligence theory types 
and how to implement them. 
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  األولالفصل 

  الدراسة  مقدمة

   تمهيد

مالمـح  ب  جليـاً  ظهـر  وأساليب نموه وتطويره، ي    هاتوإمكانإن االهتمام الكبير بالعقل البشري            

عقول المتعلمين ورعايتها لتكون في مستوى تطلعـات        عيل  التي تراهن على تف   ،  المنظومة التربوية 

ذلـك،  كل  وسعياً وراء تحقيق     .سلوباً عالياً من التكيف المعرفي    ب من الفرد أ   ل يتط مماعاتها،  مجتم

 على أسـس نتـائج المعطيـات العلميـة       رهايتطوالمناهج الدراسية و  تخطيط  اتجهت الجهود نحو    

  .للدراسات السيكولوجية المعاصرة، وبخاصة في ميدان علم النفس المعرفي

  للبحوث والدراسات المعرفية األساسية التي قـام بهـا  اًءات المتعددة نتاج وتعد نظرية الذكا          

ـ   من خاللها   بذل إذ ، في مجال النمو والتعلم عند األطفال      )Gardner ( جاردنر المربي راً  جهداً كبي

 بمحاولة فهم الطرق والكيفية التي تتشكل بهـا          النظرية  كما اهتمت  ،إلعادة النظر في قياس الذكاء    

أحدثت منذ ظهورها ثـورة فـي مجـال الممارسـة التربويـة               حيث ،الذهنية لإلنسان ات  اإلمكان

مة للتعامل معهم وفق    ئن طالبهم، وأوضحت األساليب المال    ين ع علمالتعليمية، فقد غيرت نظرة الم    و

كما شكلت تحدياً مكشوفاً للمفهوم التقليدي للذكاء، ذلك المفهوم الـذي لـم يكـن                .قدراتهم الذهنية 

 .ى بشكل واحد من أشكال الذكاء الذي يظل ثابتاً لدى الفرد في مختلف مراحل حياتـه               يعترف سو 

قد رحبت نظرية الذكاءات المتعددة باالختالف بين الناس في أنواع الذكاءات التي لـديهم وفـي                و

 نحـو    وتطـويره  مفرداته وبنيتـه   وتنويع   ، المجتمع  ثقافة أسلوب استخدامها، وهذا من شأنه إغناء     

  .)2008لجراجرة،ا( األفضل
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نظريتـه عـن   ) 1983(عـام  ق د وض ع   )  Howard Gardner ( هاورد جـاردنر كانو        

 والتي تكونت في البداية من سبعة أنماط (Multiple Intelligence Theory)الذكاءات المتعددة 

أنمـاط   األول والثاني مـن      النمطانأما  . من الذكاءات، إذ كانت قائمة الذكاءات التي أعدها مؤقتة        

 فقد تم تقييمها فـي    ،الذكاء اللغوي و  الرياضي -المنطقي   الذكاء   : وهما الذكاء التي وضعها جاردنر   

 اللـذان  النمطان هما   والنمطان اآلخران المدارس؛ بينما ارتبطت األنماط الثالثة التي تليها بالفنون؛         

 الذكاء لتـصبح أنـواع     نوعين آخرين من     إضافةوتم فيما بعد    ،  "الذكاءات الشخصية "أطلق عليهما   

  ).2006،الفضلي( الذكاءات تسعة

ن الوقت قد حان للـتخلص مـن المفهـوم    أ إلى) Gardner(  جاردنروبهذه الذكاءات أشار         

 نظريـة الـذكاءات المتعـددة مـن         نإإذ  ،  عامل العقلـي  الالكلي للذكاء، ذلك المفهوم الذي يقيسه       

ية استخدام األفراد ألنماط الذكاءات التي يمتلكونهـا  وصف كيف إلى   النظريات المعرفية، التي تسعى   

التكـوين البيولـوجي،   : وقد ارتكزت هذه النظرية على أساسين هما ،لحل المشكالت التي تواجههم 

   .والثقافة

 أن التكوين البيولوجي والثقافة هما أساس تكـوين الـذكاءات          )Gardner( جاردنرافترض  و      

أظهرت نتائج األبحاث في علم األعصاب، أن التعلم ينتج عـن التكيـف       المتعددة لدى األفراد، فقد     

،  بعـضا  ببعضها دماغ اإلنسان، والتي تربط الخاليا العصبية        داخلوالتغير في التشعبات العصبية     

ولة عن أنواع معينة من التعلم، فإذا أصيبت         محددة من الدماغ البشري هي المسؤ      ك مناطق وأن هنا 

ماً    فإن الثقافة تؤدي دوراً مه     حياءوفضالً عن علم األ   . من التعلم  ذلك النوع    انقدفُيتم  تلك المنطقة   

في تطوير أنماط الذكاء لدى اإلنسان، ألن كل ثقافة تعطي قيمة مختلفة لتلك األنماط، وهذه القيمـة              

 وتوفر لهـم الدافعيـة      ، نحو اإلنجاز في مهمة مرتبطة بذلك النمط الذكائي        الطلبةقدرة لدى   متوجد  
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            ظهور نمـط ذكـائي فـي مجتمـع مـا دون غيـره        رليصبحوا ماهرين فيه، وهذا ما يبر     لقوية  ا

 ),1996  Bruald(.   

، حيـث   التعلميةدوار المعلم في العملية التعليمية  أتعديل  على  الذكاءات المتعددة   نظرية  تعمل       و

 مـع مراعـاة     ،ية الذكاء المطلـوب   يقوم المعلم بالتحضير لألنشطة والمواد التعليمية الالزمة لتنم       

 فـإن دور    ، ولذا . األهداف المنشودة  نحوتدريب المتعلمين على استخدام المواد التعليمية وتوجيههم        

شارحاً أو مفسراً للجوانـب المعرفيـة       و  ملقناً  وليس اً ومرشد اً موجه  هنا يظل  المعلم في هذه الحالة   

 ولتنمية  .متنوعةيجب أن تكون     وفق هذه النظرية  وبالتالي فإن طرق التدريس المستخدمة       التقليدية،

 المناقـشة  وأسـاليبه ك    يمكن للمعلم استخدام العديد من طرق التدريس       ،األنواع المختلفة من الذكاء   

 ولعـب   ، والـتعلم الـذاتي    ،إبداعية بطريقة    وحل المشكالت  ، والتعلم التعاوني  ، واالكتشاف ،الفعالة

 والمحاضـرة   ، والقصة ذات االتجاهين   ، والمحاكاة ، الذهني  والعصف ،والتعلم االلكتروني  ،األدوار

 والتدريس بمساعدة   ،ومخططات المفاهيم  ، والمجموعات الصغيرة  ، والحوار والتعلم النشط   ،المعدلة

  ).2003ة،عفان وعبيد (الحاسوب وغيرها

قـدرات  الرياضيات دور مهم فـي تنميـة         يات التدريس التي يستخدمها معلمو    وإلستراتيج       

وذلك من خالل مـشاركة المـتعلم فـي العمليـة            ، مما ينعكس على تحصيلهم     على التفكير  الطلبة

   . )2007أبو عمارة،( بفاعلية   التعلمية-التعليمية 

 التعلمية من األدوار المهمة جداً، ال -ويظل الدور الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية       

 استخدام الطرق واألساليب المتنوعة وذلك من خاللطلبة وحيويتهم، سيما في التأثير على دافعية ال

 كزيرو .األكاديمي نحو التحصيل طاقاتهم وترفع من اهتماماتهمالتي توجه انتباه الطلبة وتثير 

 ،ينالمعلم بللتعلم المرتبطة الطلبة دافعية  مدى أهميةلتربوي علىصون في علم النفس اصختالم



 
  

 

5 

 أو بالنسبة الختيارهم الستراتيجيات التدريس ة بينهم وبين المتعلم،حيث شكل العالق سواء من

  ).Orpen,1994( لديهمدافعية ال دورهم في تعزيز المناسبة التي تبرز وتؤكد

 الطلبـة داخـل الحجـرة    تنمية دافعية الطالب واستثارتها للتعلم والمشاركة فـي أنـشطة    لو      

ربط الموضوعات بواقـع حيـاة       متنوعة، و  تدريس جيات استراتي ماستخدفإنه ال بد من ا    ،  الدراسية

، لتنويع بالمثيراتوا ،واالجتماعية للمتعلم ةفسيربط أهداف الدرس بالحاجات الذهنية والنو الطالب،

  .)2002،مرعي( مي في التخطيط لعملهم التعلةب الطلمشاركةو

 )Goodnough, 2001(  حيث يشير جودنوفنظرية الذكاءات المتعددةمن هنا تبرز أهمية       

تفتح الباب على مصراعيه إلى اسـتراتيجيات تـدريس منوعـة      نظرية الذكاءات المتعددةإل ى أن   

استراتيجيات التـدريس    ة من النظرية أنه ال توجد مجموعة واحد     تقترح  وتنفيذها في الصف،     يمكن

 ومـن   .الذكاءاتنزعات مختلفة في     ألن لديهم وقات،   في جميع األ   ةبضل عمل لجميع الطل   تعمل أف 

 وأقـل   ،ةبنجاحاً عالياً مع مجموعة من الطل      هنا فإن أي استراتيجية معينة يحتمل أن تكون ناجحة        

  .نجاحاً مع مجموعة أخرى

 مـن   أكبـر سـتخدام عـدد      يحتم على المعلمـين ا     ةب بين الطل   االختالفات  مثل هذه  وجود و      

هم مع التأكيد علـى المعلمـين أن        تبمتع بها طل  اءات المتعددة التي يت   لتتالءم مع الذك   االستراتيجيات

ة بمن أجل إعطاء الوقت الكافي للطل     وذلك   ،عروضهم وأن ينتقلوا من عرض إلى آخر       ينوعوا من 

  .م في إطار عملية التعلم والتعليم، وأن يزيدوا فعاليتهأداءهم  يطورواكي

حصيل الطلبة وتعزيزها لمفهوم  في االرتقاء في تنظرية الذكاءات المتعددة         ونظراً ألهمية

  ،يجابياًدعمها إة ولذي يساعد على تنمية دافعية الطلب اتدريسالاستراتيجيات  التنويع في استخدام

الذكاء البصري، ( :ماوه الذكاءات  هذه أنماط مننمطين استخدام فقد وقع اختيار الباحث على
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الرياضيات لطالب الصف مادة تدريس في ا ممن أجل تطبيقه ) الرياضي-المنطقي الذكاء و

  .لديهم التحصيل والدافعية فيذلك  وأثرفي دولة الكويت التاسع 

  مشكلة الدراسة

 مع الطلبة في تدريس الرياضيات، يالحظ  أنها أساليب التدريس المتبعة حالياًهتم بإن الم       

ين المباشر، كما أن أساليب عامة أعدت مسبقاً لتناسب جميع الطلبة، وتقوم على استخدام التلق

المهمات التعليمية تقدم في أغلب األحيان بطرق جافة ومملة، دون مراعاة بيئة المتعلمين 

 لميولهم ومقدراتهم وما تقتضيه هذه الكثير من االهتمام فضالً عن كونها ال تعير ،وحاجاتهم

به في التعلم، المقدرات من تنوع في أساليب التدريس لمخاطبة كل طالب بما يتناسب مع  أسلو

الشيء الذي جعل فئة من الطلبة يحققون نتائج متدنية في اختبارات التحصيل، وما يرافق ذلك من 

 وقد .المدرسة بشكل عام وأالمدرسين المواد الدراسية، أو  اتجاهات سلبية نحو ظهورنفور وملل و

أنماط واستراتيجيات أشارت العديد من الدراسات إلى أن الطرق التقليدية تطبق دون النظر إلى 

  الرياضي-المنطقي العادة على الذكاء اللغوي أو  التفكير الخاصة بكل طالب، وأن التركيز يتم في

  .)2001الوقفي،(وإهمال بقية الذكاءات 

 لتحسين  في دولة الكويت وزارة التربية والتعليممن جانبعلى الرغم من الجهود المبذولة      و

 أنجح الطرق الحديثة في هذا تباعا الرياضيات من خالل ادة ممستوى تحصيل الطلبة في

المضمار، إال أن مشكلة تدني التحصيل ما تزال في مادة الرياضيات من المشكالت القديمة 

 هذه المشكلة  الحظ لهذه المادة مدرساً كونهوالباحث من خالل عمله الميدان،الحديثة القائمة في 

   .وتعايش مع الكثير من تفصيالتها
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يواجه الطلبة العديد من المشكالت التعليمية التي تؤثر سلبياً في تحصيلهم الدراسـي فـي               و      

، وذلك نتيجة   ضعف قدرة هؤالء الطلبة على تطبيق ما تعلموه في مواقف حياتية           ومنها   الرياضيات

دون الـتمكن مـن    ،ضيةللمفاهيم والتعميمات الرياالحفظ اآللي الطرق التقليدية التلقينية المتمثلة في   

 .الضعيفة على حـل المـشكالت     كذلك قدرتهم     و  الوصول إلى القدر الكافي من فهمها واستيعابها،      

 المستخدمة فـي مبحـث       التدريس تدني في التحصيل له أسباب متعددة، وتمثل استراتيجيات       هذا ال و

   .)2007أبو عمارة، ( في عالج هذا التدني العامل األساسالرياضيات

البحث  االستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة و الحاليةالدراسةل ذلك كله، حاولت ومن أج      

المنطقي الذكاء البصري، والذكاء ( :هذه النظرية وهما  أنماط مننمطيناستخدام في مدى فاعلية 

ذلك على التحصيل   وأثر، الرياضيات لطالب الصف التاسع مادةتدريس في ) الرياضي-

  .لديهموالدافعية 

  أهداف الدراسة   

  : تحقيق األهداف اآلتية إلى الدراسة الحالية سعت   

طالب لدى التحصيلفي   الذكاءات المتعددة أنماط مننمطين باستخدام  الكشف عن أثر التدريس-

  . الرياضيات في مبحثالصف التاسع المتوسط بدولة الكويت 

طالب الصف في دافعية اءات المتعددة الذك أنماط مننمطين باستخدام  الكشف عن أثر التدريس-

  . الرياضيات نحو مبحثالتاسع المتوسط بدولة الكويت 
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  أنماط مننمطيناستخدام ب  التدريسللتعرف إلى إجراءات لمعلمي الرياضيات ر الفرصةيوفت -

  .القيام بتوظيفها في المدارس  ومن ثم،وأساليب تطبيقها ،الذكاءات المتعددة

  . في تدريسهم أنماط من الذكاءات المتعددةى استخدام  تشجيع المعلمين عل-

      أسئلة الدراسة

  :جابة عن األسئلة اآلتية اإلب  الحالية الدراسةقامت     

اسـتراتيجية   بـاختالف  الكويت دولة في التاسع الصف البط تحصيل يختلف هل :األولالسؤال  

  ؟ ) الرياضي-والذكاء المنطقي الذكاء البصري، ( في تدريس الرياضيات ةالمستخدمالتدريس 

اسـتراتيجية   بـاختالف  الكويـت  دولة في التاسع الصف البط دافعية ختلفت هل :الثانيالسؤال  

  ؟ ) الرياضي-الذكاء البصري، والذكاء المنطقي (في تدريس الرياضيات التدريس المستخدمة 

   الدراسةفرضيات

   :اآلتية الصفرية الفرضيات اختبار تم دراسة الحاليةال أسئلة عن لإلجابة     

 دولـة  فـي  التاسـع  الصف البط تحصيل اتمتوسط بين إحصائية داللة ذات قفرو توجد ال -

الـذكاء  والـذكاء البـصري،     (نمط الذكاء المستخدم في تدريس الرياضيات        باختالف الكويت

  . مقارنة بالطريقة االعتيادية) الرياضي-المنطقي 

 الكويت دولة في التاسع الصف البط دافعية متوسطات بين ئيةإحصا داللة ذات قفرو توجد ال -

 -المنطقـي   الذكاء  والذكاء البصري،   (نمط الذكاء المستخدم في تدريس الرياضيات        باختالف

  . مقارنة بالطريقة االعتيادية)الرياضي
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 الكويت دولة في التاسع الصف البط دافعية متوسطات بين إحصائية داللة ذات قفرو توجد ال -

 -الذكاء البصري، والذكاء المنطقـي      (نمط الذكاء المستخدم في تدريس الرياضيات        باختالف

  .)الرياضي

  أهمية الدراسة

  :اآلتي       جاءت أهمية هذه الدراسة من خالل 

ير  عرضها لنظرية الذكاءات المتعددة كتصور حديث للذكاء اإلنساني يمكـن بوسـاطته تفـس              .1

الفـروق  بطريقة تلبـي الحاجـات و     االرتقاء بتحصيلهم   بة وتوظيفه في    الفروقات الفردية بين الطل   

  .  الفردية لديهم في التعلم

 ، الذي يمكن أن يساعد المعلم علـى تكييـف         ين الذكاءات المتعددة عند الطلبة    معرفة العالقة ب   .2

التـي   ،الطلبـة  أنواع الذكاءات الموجودة عند      متالئ حتى   ،أساليبه وطرائقه واستراتيجيات تدريسه   

ومـن ثـم يمكـن     . من أنواع الذكاءات المتعددةأكثرتمتع به كل طالب من نوع أو        يتقوم على ما    

خـر   طالب يتعلم بطريقة مختلفة عن اآل       فكل ،المواءمة  بين أساليب التدريس وطرائق تعلم الطلبة       

  . حسب ما يتمتع به من ذكاءات متعددة مستقلة بعضها عن بعض أحيانا

عدد الذكاءات ومن االختالفات المحتمل وجودها داخل الفصل الدراسي من حيث            من ت  انطالقاً  .3

أن يلقى كافة المتعلمين الفرص المتساوية للتعلم والنمو وتحقيـق الـذات         ال بد من    هذه الذكاءات، ف  

وبناء على هذا، فإن أهمية هذه الدراسة تكمن في أن المنـاهج والمـواد              . داخل الفضاء المدرسي  

لبة بتنويع المحتويات المدرسية وتنويع المداخل للهدف التربوي نفسه، وتكييف المادة           المدرسية مطا 
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التدريسية حسب الذكاءات والمهارات المتوافرة لدى المتعلمين، مما سوف يحقـق مجموعـة مـن      

  .النتائج التربوية اإليجابية

  تعريف المصطلحات

نواتج ذات قيمة في نطاق ثقافة  تكار ابأو على حل المشكالت المقدرة يه" :الذكاءات المتعددة

  . )Blake & Paxson, 1999, 17 ("، وسياق مناسب وموقف طبيعياألقلواحدة على 

تم استخدامها في تدريس التي  األنماط  بأنها: "إجرائياً في الدراسة الحاليةت فرعو     

 -لمنطقي االذكاء والذكاء البصري، ( : وهيالتاسع المتوسطالرياضيات لطالب الصف 

  .ضبطها الباحثوذلك وفق الخطط التدريسية التي أعدها و، )الرياضي

 التي اكتسبها اتالرياضيفي مبحث المهارات المعرفة والفهم و "هو  : التحصيل في الرياضيات

 ).12، 2005السعدي،" (مر بها المتعلم نتيجة خبرات تربوية محددة

الب في االختبار  الدرجة التي حصل عليها الطه بأنف إجرائياً في الدراسة الحاليةرعو    

 . في مادة الرياضياتعده الباحث للصف التاسع المتوسطالتحصيلي الذي أ

 على توجهه نحو تحقيق عبارة عن عملية داخلية تنشط لدى الفرد وتقوده وتحافظ" هي :الدافعية 

طاقة أو ، وهي هكعلية سلوفاو  أهدافه وهذه العملية الداخلية هي التي تستخدم إلنجازأهدافه،

  Baron) .،451999," (تحقيقها محرك هدفها تمكين الفرد من اختيار أهداف معينة والعمل على

الطالب في مقياس  التي حصل عليها الدرجة  إجرائياً في الدراسة الحالية بأنهاتم تعريفهاو    

 . في دولة الكويتوسطلصف التاسع المت للتطبيق على طالب اختاره الباحثالدافعية الذي ا
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   الدراسةحدود 

  :  تتمثل أهم حدود هذه الدراسة في اآلتي 

  .  مجتمع الدراسة في دولة الكويتانحصر: الحد المكاني -1

  .2011 / 2010الفصل الثاني للعام الدراسي تطبيق هذه الدراسة خالل تم : الحد الزماني -2

  .المتوسط الصف التاسع طالب: الحد البشري -3

   دات الدراسة محد

تحصيلي، الختبار اال:على أداتي الدراسة المتمثلتين فيبياناتها في جمع الدراسة الحالية اعتماد  -1

  .ما وثباتهما النتائج بدالالت صدقهتحددوت ومقياس الدافعية،

 منه عينة الدراسة والمجتمعات تسحبة ال يتم إال على المجتمع الذي تعميم نتائج هذه الدراس -2

  .اثلةالمم
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  الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 السابقة لدراساتاوذي العالقة بالذكاءات المتعددة،  النظري لألدب عرضاً الفصل هذا يتضمن     

  : العربية واألجنبية ذات الصلة، وعلى النحو اآلتي 

  : األدب النظري:أوالً

الذكاءات المتعددة، : سيتم التطرق تحت هذا العنوان إلى موضوعات فرعية متعددة تتمثل في    

ومعايير نظرية الذكاءات المتعددة، وأشكال الذكاءات المتعددة، واألساس النظري لنظرية الذكاءات 

ت التدريس باالستناد إلى المتعددة، واألهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة، واستراتيجيا

 :نظرية الذكاءات المتعددة، وفيما يأتي توضيح لكل ذلك

 الذكاءات المتعددة

 مطلع منذ والتربوية النفسية والبحوث الدراسات في مهمة مكانة وقياسه الذكاء موضوع احتل     

 فروقال حول تمركزت التي النفس علم ميدان في األولى الدراسات همتسأو ،لعشرينا القرن

ذّكاء من أهم  الديع و.النفسي القياس حركة تطور في العقلية والقدرات ،الذكاء في الفردية

درة قم ألهميته ك نظراًين،صختصت الم جانب من كبيراًالّذي نال اهتماماً سموضوعات علم النّف

 التكيف معو ،التك وحّل المشواالبتكار، ، المهنيحجان وال،صيل الدراسيالتّح ىعامة تساعد عل

ماعي للفرد وتفاعله مع اآلخرين للذكاء أهميته الفائقة في النشاط االجتو. ةمتغيرات المحيطال

من التكيف مع فرد  في تمكين الدور األساسالللذكاء ، كما أن عضواً في المجتمع نجاحه بوصفهو

     ).2006العنيزات، (يريشروط البيئة المعقدة ودائمة التغ
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ن الوقت قد حان للتخلص من المفهوم الكلي للذكاء، ذلك أإلى ) Gardner( ر جاردن    وأشار

وب عامل العقلي، والتفرغ لالهتمام بشكل طبيعي للكيفية التي تنمي بها الشعالالمفهوم الذي يقيسه 

كتابه الشهير  )1983(في عام  جاردنر  فقد نشر).1999أوزي،( الكفاءات الضرورية لنمط عيشها

 ،" نظرية الذكاءات المتعددة"أطلق عليها عرض فيه نظرية جديدة في الذكاء لذي ا) أطر العقل(

والدراسات الخاصة ، ج األبحاث والدراسات الخاصة بإصابات الدماغئإلى نتا  في ذلكستندوقد ا

 سبعة منها إلىتم التعرف ،  عديدة من الذكاء أنواعاًك بأن هنانوقد بي من هم دون ذلك،بالعباقرة و

   ).2008الجراجرة،(ان آخران لتصبح بذلك تسعة ذكاءات بداية ثم أضيف إليها نوعفي ال

استند التصور الجديد للذكاء إلى التطور الكبير واالستكشافات العلمية الحديثة في مجال قد      و

ي بداية القرن الماضي أي في عصر بينيه األعصاب والعلوم الذهنية التي لم تكن معروفة ف علوم

)Binet( ،ددة، حيث يؤكد جاردنر وقد أطلق على التصور الجديد اسم نظرية الذكاءات المتع

)(Gardner الذي يقيسه المعامل العقلي قد حان التخلص منه،المفهوم الكلي للذكاء أن ، 

  الكفايات الالزمة لنمط عيشهافرادطبيعي للكيفية التي تنمي بها األ واالنصراف لالهتمام بشكل

)Bruald, 1996.(  

أجـرى عـدداً مـن األبحـاث         جاردنر إلى أن    (Armstrong,2003)أشار آرمسترونج   و       

والدراسات الخاصة بإصابات الدماغ، ودراسات ثقافية خاصة بالعباقرة والمعتوهين، أوصلته فـي            

ءات المتعـددة، وهـذه   النهاية إلى عدد من الفرضيات التي شكلت في مجموعهـا نظريـة الـذكا             

  : الفرضيات هي

، ويمتلـك تركيبـة   شخص فريد بذكائـه ، وكل  من الذكاء كاٍف األفراد مزودين بقدر  جميع يولد* 

  .ذهنية خاصة به
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 ، وهذه األنواع تعمل معـاً بطرق معقدة  بعضاوتتفاعل مع بعضهاالمتعددة  اتتعمل أنواع الذكاء * 

  . لعمليات الذهنية أثناء القيام با فيبأسلوب تفاعلي فيما بينها، وال يمكن الفصل بين أثرها

قدرتها على العمـل باسـتقاللية   متتمركز أنماط الذكاءات في مناطق محددة من الدماغ، وتتميز ب  * 

  .بشكل منفرد، أو مجتمعة حسبما تقتضي الحاجة لذلك

  .متعددة ومختلفة  بل أنواع،واحداً الذكاء ليس نوعاً* 

 من الذكاءات لكن    اً معين اًفرد يمتلك قدر  ات، وإن كل    يوجد لدى الفرد الواحد جميع أنواع الذكاء       *

  .  بنسب متفاوتة تميزه عن غيره من األفراد

 إذا تـم تـوفير التـشجيع        ،يستطيع كل فرد أن يطور ذكاءه بأبعاده المختلفة إلى أعلى مستوى          * 

  .  لهوالتعليم المناسبين

 ءات المتعددةاألفكار الرئيسة في نظرية الذكا )Goodnough, 2001(جودنوف  وقد لخص     

  :اآلتي وهي مفتاحية نقاط أربع في

إن نظرية الذكاءات المتعددة ليست نظرية أنماط تحدد  :يمتلك كل شخص أنواع الذكاءات كلها. 1

عن األداء الوظيفي المعرفي، وتقترح أن لدى كل شخص  الذكاء الذي يالئم شخصاً، إنها نظرية

 تؤدي وظيفتها معاً بطرق فريدةإن هذه القدرات الحال ف ، وبطبيعةفي الذكاءاتمتعددة قدرات 

يملكون مستويات عالية جداً من األداء الوظيفي في  من الناسمن لنسبة لكل شخص، و بامميزة

بينما يملك أناس آخرون مستويات منخفضة جداً من األداء  ا،أو في معظمهجميع أنواع الذكاءات 

ة ن، أي أن بعض أنواع الذكاء متطورين القطبيما بين هذ الوظيفي فيها، ومعظمنا يقع في موضع

  .والباقي نموه منخفض نسبياً جداً، وبعضها نام على نحو متواضع
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قدرة فعالً مر جاردنر أن لكل فرد الشيي: الكفاية من عاٍل مستوى إلى ذكاء كل تنمية إمكانية . 2

   البيئةذا تيسر له على نحو معقول إ،األداء على تنمية أنواع الذكاءات إلى مستوى عال من

  .التشجيع المناسب واإلثراء والتعليمو  واإلمكانيات الالزمة

يبرز جاردنر أن كل نوع من  :تعمل أنواع الذكاءات عادة معاً بطرق مركبة وبشكل جماعي. 3

يوجد بذاته في الحياة باستثناء  لذكاء يتفاعل مع أنواع الذكاءات األخرى وأنه ال ذكاءاأنواع 

، فلكي تطهو دماغفي ال  واألفراد الذين لديهم تلف،ثلة نادرة عند الطفل المعجزةوجوده في أم

نصفين   تقسيم مقادير الوصفة إلى ثانياًويحتمل) ذكاء لغوي ( الوصفة  أوالًوجبة ينبغي أن تقرأ

أعضاء  قائمة بألوان الطعام المقدمة في الوجبة تُرضي جميعثالثاً ، وتضع )ذكاء منطقي، رياضي(

  ).ذكاء شخصي(ترضي شهية الفرد في الوقت نفسه رابعاً و) ذكاء اجتماعي(رة األس

يرى جاردنر أنه ال توجد  حيث :يكون المتعلم بها ذكياً في كل فئةحتى ائق كثيرة هناك طر. 4

ذكياً في مجال معين، فقد ال  مجموعة مقننة من الخصائص ينبغي أن تتوافر ألي فرد لكي يعد

ألنه يستطيع أن يحكي  لى القراءة، ومع ذلك، يكون ذا قدرة لغوية عاليةشخص قادراً عاليكون 

الذكاءات المتعددة  لديه حصيلة كبيرة من المفردات الشفوية، ونظريةتكون قصة ممتعة أو أن 

  .الروابط بينها تؤكد ثراء وتنوع الطرق التي يظهر بها الناس مواهبهم في الذكاءات وكذلك في

جاردنر عبارة عن إمكانية بيولوجية يجد له تعبيره فيما بعد عند الذكاء      مما سبق يتضح أن

 ويختلف الناس في مقدار الذكاء الذي .كنتاج للتفاعل بين العوامل التكوينية والعوامل البيئية

ذلك أن . همئ ذكاعملون بواسطتها على تنميةفي الكيفية التي ي و يختلفون في طبيعتهيولدون به، كما

  ، أصناف الذكاء، لحل مختلف المشكالت التي تعترضهم في الحياةباختيارهم يسلكون معظم الناس

 والنظر إليها وفهمها ، للشخص باستكشاف مواقف الحياة المعيشية هذه النظرية  تسمحوبذلك
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 تستمر محددةن الذكاء قيمة بأ السائد الذي يقول االعتقاد جاردنر  نفىكما.  نظر متعددةبوجهات

 تبقى ثابتة لديه غيره من أفضلقدرات ذكائية من الفرد الذي يمتلك أ و،ن مدى الحياةمع اإلنسا

  . للتعديل أو التغييرةوغير قابل

  معايير نظرية الذكاءات المتعددة 

 إال  ، يشير إلى أن الذكاء البشري متعدد      نموذج الرغم من أن نظرية جاردنر ليست أول         على      

 ،كاألنثروبولوجيـا تكازها على مدى واسع من العلوم و المـصادر  نظرية هو ار ال هيعزز هذ أن ما   

 التـي  Case study الحالة ةدراسو والقياس لنفسي، وعلم النفس التطوري، وعلم النفس المعرفي،

  األعصاب علم و ،وعلم وظائف األعضاء   والطب البشري والبيطري،    السيرة الذاتية لألفراد،   تتناول

 )Armstrong,2003(. عنـد  الحسبان  عدة معايير يجب أن تؤخذ ب      نرجارد   وضع ذاه كل   ومن

وهـذه    وليس مهارات أو مواهب،، ذكاء من الذكاءات المتعددةالعتبارهاقدرة مقترحة   مدراسة أي   

   : كاآلتي)Gardner،1983( كما وردت عند جاردنروهي  العلوم السابقة،منالمعايير مشتقة 

  :ية البيولوجالعلوم من المشتقة رالمعايي -1

  :وتتمثل هذه المعايير في اآلتي    

 جاردنر في هذا المعيار علـى       اعتمدحيث  : و استقاللية القدرة في حالة التلف الدماغي      أ ةعزل -

 التي توصلت إلى تحديد المناطق الدماغية والعصبية المسؤولة عن كل نشاط حيـوي  الدماغأبحاث  

 نوعـاً مـن     تتيحو باستقاللية نسبية في وظائفها       والتي أثبتت أن هذه المناطق تتمتع      ، به الفرد  يقوم

 ، تبقى سليمة  األخرى أو الذكاءات    قدراتمالن  إف  للتلف، ة معين ةبحيث إذا تعرضت قدر    التخصص،

 لجـزء ا( ) Broca(  إصابة في منطقـه بروكـا   إلى تعرضوا الذين عند األفراد    ويظهر ذلك جلياً  

 فـي التحـدث     صـعوبة  فيظهر لديهم    ،قدرة اللغوية  الذكاء أو ال   لديهم يتأثرحيث    ) الجبهي األيسر 
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 والفاعلية كالقـدرة الرياضـية    نفسهاالكفاءةو لكن تبقى القدرات األخرى تعمل ب   الكتابة،والقراءة و 

 يتعرضـون   نكذلك األشخاص الذي    االنفعالي، والذكاءالمنطقية والقدرة الموسيقية والقدرة الحركية      

 جـزء بينما تلـف ال     األيمن تتأثر قدراتهم الموسيقية،    رويالك الجبهي في النصف     جزءلتلف في ال  

  .)Klein ,2003 (، وهكذا تبعا للمنطقة المسؤولة عن كل ذكاءالشخصيالجبهي يؤثر على الذكاء 

 يبحـث   الذيلى علم النفس التطوري     إ هذا المعيار    يستندو: وجود تاريخ تطوري ونمائي للذكاء     -

 عبر  اً تطوري اً قدرة تاريخ  لكلالزمنية وهو يؤكد على أن        في تطور القدرات البشرية مع العصور       

 ،القـدرة  البيولوجية التي تعتمد على االنتقاء و االستخدام و اإلهمال لهذه   القوانينالزمن يقوم على    

 الصيد والتنقل والهجرة بحثـا  ةنشط أ الذكاء الطبيعي منوفمثال بدأ تاريخ الذكاء الجسدي الحركي     

  .)  ,Gardner 1983( الزراعة  الرعي ونشاطاتثم في الغذاء عن األمن و

  : المشتقة من التحليل المنطقي المعايير -2

  : هذه المعايير اآلتي    وتتضمن

 يـشبه و :  الصورة النهائية لهذا الـذكاء     إلى يشتمل عليها الذكاء التي تؤدي       التياإلجراءات   -

راءات ليات واإلج ــموعة من العم  ـــ يحتاج إلى مج   الذي الحاسوبجاردنر كل ذكاء ببرنامج     

حيث يعمل على استقبال المعلومـات مـن        ،  لذلك الذكاء  المختلفة ةو المعالجات التي تنظم األنشط    

 معرفية متـصلة  عملياتلكل ذكاء  و ثم إخراجها بصورة نهائية مفهومة، معالجتهاالعالم الخارجي و  

 الذاكرة المسؤولة عن األلحـان      تكونوقد    وحل المشكالت،  ، واإلدراك ، واالنتباه ،بمجاالت الذاكرة 

 للفـرد القـدرة علـى إدراك األلحـان          يكونوقد   هي نفسها المسؤولة عن حفظ األرقام والوجوه،      

   . )  Armstrong , 1999(يو الشفالكالمالموسيقية ولكن ليس لديه القدرة على تمييز 
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 قدرةنه للحكم على أي     أيار إلى    هذا المع  يشيرو: بصورة رمزية  على التعبير عن الذكاء      القدرة -

 أو األرقام أو    الصورنه البد أن تكون قابلة للترميز أو التعبير عنها بالرموز أو            إف ، على أنها ذكاء  

و الذكاء    أو بالرسوم البيانية،   باألرقامفالذكاء المنطقي يمكن التعبير عنه       الكلمات تبعا لنوع الذكاء؛   

 الرمـوز والتمثـيالت     وهذه واإليحاءات الجسدية،    التعبيريةالجسدي يمكن التعبير عنه بالحركات      

 ثالثة  تتضمنونقلها عبر الثقافات المختلفة و        اإلنسان منذ القدم في التعبير عن المعرفة،       استخدمها

 الرمـزي  النظـام و  والنظام الرمـزي التـصويري،   النظام الرمزي اللغوي،  : أنظمة رمزية هي    

 على التعبير عنـه  القدرةن الخاصية األساسية للذكاء تكمن في     ويرى جاردنر أ   المنطقي الرياضي، 

  .) , 1983Gardner(و تجسيده في أحد األنظمة الرمزية السابقة 

  : المشتقة من علم النفس التطوري المعايير -3 

  : وتشمل اآلتي     

يس سمة  لالذكاء جاردنر من خالل هذا المعيار على أن يؤكدو: وجود تاريخ نمائي لكل ذكاء  -

 من ذكاءن لكل  إبل ،  للذكاءمطلقة ثابتة منذ الميالد وخالل الحياة كما ترى النظرية التقليدية 

فالذكاء   به يبدأ منذ الطفولة وينمو خالل المراحل النمائية المتتالية،اً خاصاًنمائي اًالذكاءات نمط

الموسيقار   فمثالً،وخة مثال يبدأ في مرحلة عمريه مبكرة و يبقى مرناً حتى الشيخالموسيقي

بقيت موهبته  الموسيقى في سن الثالثة وكتب السيمفونيات في سن التاسعة وألّفموزارت المشهور 

 يظهر في حيثتلف المسار النمائي له أما بالنسبة للذكاء المنطقي في  رغم تقدمه في العمر،متألقة

 في التقدميتدهور مع  و، ويبلغ ذروته في مرحلة المراهقة،مرحلة متأخرة من الطفولة

 ؛ في سن المراهقةكانتالمتأمل في تاريخ الذكاء الرياضي يتبين أن االكتشافات المهمة و.العمر

 ويجب ، )Armstrong, 1999( في سن السادسة عشرة النسبية قدم نظريته نشتاينالعالم آيف
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 من ظروف تساعد على  إلى ما تقدمه البيئة و الثقافةيخضع إلى أن هذا التاريخ النمائي اإلشارة

مؤشرات تدل  حرجة وفترةفلكل ذكاء  تالشيه، تدهوره وأو الفردنمو هذا الذكاء وظهوره لدى 

ن الذكاء سوف إ ف، الفترة في هذهبهوإذا لم يتم االهتمام والعناية   في مرحلة عمريه معينة،هعلي

خذ هذه أ األنظمة التربوية  يجب على حيثمةهمالولهذه الفكرة أبعادها التربوية  .يتالشىيتدهور و

 1983(  تتبعهاالتيالتشخيص   الدراسية وفي إجراءات التقييم والمناهج عند بناء الحسبان بالحقيقة

Gardner, ( .  

ـ     األفرادمثل   العاديةوجود عدد من الحاالت غير       -  ،ون ومبـدع  ون المعاقين ولكـنهم موهوب

 بـاألفراد غيـر العـاديين أو        والمقصود : صعوبات التعلم   الذين يواجهون  نوالموهوبواألفراد  

 في   يظهرونبينما    في قدرة أو ذكاء معين،     اًفراد الذين يظهرون تطوراً و تفوق      األ  :االستثنائيين

 النسبية للقـدرات    العزلةوهذا يؤكد     تدنياً ملحوظاً في القدرات أو الذكاءات األخرى،        نفسه الوقت

في  الرياضية المنطقية و الفراغية و     القدراتتفوقاُ في   ومثال ذلك األفراد الذين يظهرون       العقلية،

  معهم التفاعل االجتماعي  مع اآلخرين و   التواصل لديهم قصور واضح في القدرة على        ت ذاته الوق

ياً واضـحاً فـي    تـدن يظهرون الذين    األفراد المعاقون عقلياً   كذلك. ) 2004،   اولسنكوفاليك و (

  في القـدرة الجـسدية الحركيـة،       مبدعونلكنهم  طقية و منالقدرات الرياضية ال  القدرات اللغوية و  

لرقص وأداء الحركات   أو مبدعون في ا    الجمال،وفينتجون أعماالً يدوية وحرفية غاية في اإلتقان        

لحان، كذلك األفـراد    تفاعل مع األ  فيرقصون بانسجام و   ،الموسيقىالتعبيرية والحساسية لأللحان و   

 في بعض المهـارات     اًالذين يحققون تفوقاً ملحوظ    تعلم، ذوو صعوبات ال   المتفوقونالموهوبون و 

   .  األخرى في الجوانب األكاديمية ةت تعلمييظهرون صعوبا ت ذاتهالوقفي و األكاديمية

   :التقليدية المشتقة من األبحاث السيكولوجية المعايير -4

  :وتتمثل هذه المعايير في اآلتي     
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 النفسية جاردنر من نتائج البحوث التجريبية استفاد فقد : الدعم من المهمات النفسية التجريبيـة   -

 مثل الذاكرة   المعرفيةكالدراسات التي تبحث في القدرات       الستخدامها كمعيار للحكم على الذكاءات،    

تدنياً فـي    تفوقاً في بعض القدرات و     الفردنه قد يظهر    أالتي جاءت تؤكد على      واإلدراك واالنتباه، 

لكن ية على تذكر الكلمات و األسماء و       الفرد قدرة عال   لدىة للذاكرة قد يكون      فبالنسب ؛بعضها األخر 

  ) . Klein , 2003(  أو األماكن الوجوه غير قادر على تذكر ه ذاتالوقتفي 

 جاردنر االسـتفادة مـن نتـائج    استطاع حيث:الدعم من نتائج القياس النفسي للقدرات العقلية       -

 مـصداقيتها قاييس الذكاء التقليدية علـى الـرغم مـن عـدم             الفرعية الموجودة في م    االختبارات

 للـذكاء يـضم     وكـسلر   مقياسفمثال في    ومحدوديتها للتأكيد على وجود هذه الذكاءات المتعددة،      

 وذكاء ،)كالرياضيات  (  ذكاء منطقياً و) معلومات ومفردات    ( لغوياً ذكاء   تتطلب ةاختبارات فرعي 

قد يتفاوتون في   واألفراد   ).كتجميع الصور   (  جسمياً   ذكاء أقل   ةوبدرج) كترتيب الصور   ( مكانياً  

 الفقرات الخاصة باأللفاظ والمعـاني      ن الفرد على عالمة مرتفعة ع     يحصلفقد    فقراته، ناإلجابة ع 

وهذا التفاوت فـي      الفقرات الخاصة بترتيب الصور أو التجميع،      نعالمة متدنية ع  و ،المترادفاتو

   . )Denig , 2004( ستقاللية النسبية للذكاءات المتعددة يدعم فكرة االالعالمات

  المتعددة الذكاءات أشكال

  : تتمثل في اآلتيالذكاءاتتوجد عدة أشكال أو أنماط لهذه     

  :(The Verbal / Linguistic Intelligence) اللفظي/ الذكاء اللغوي -1

كما فـي روايـة الحكايـات       ( تابيا  كأو  / ووياً   استخدام الكلمات بكفاءة شف    علىقدرة  م ال هو     

وهذا الذكاء يتضمن قـدرة الفـرد علـى          ،)التأليفكتابة الشعر والتمثيل والصحافة و    والخطابة  و

 االستخدام  كذلك تصريفها،إيقاعها و و  البناء اللغوي وترتيب الكلمات وفهم معاني الكلمات،       معالجة
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اسـتخدام اللغـة    (التذكرأو بهدف    ،)خرين اآل إلقناع( وذلك بهدف البالغة أو البيان       ،العملي للغة 

 الدماغية المسؤولة عـن     المنطقةو   ،)إليصال معلومة معينة  (أو التوضيح   ) لتذكر معلومات معينة  

   . ) Armstrong, 2003(  األماميلجزءوا  الصدغي األيسر،لجزءهذا الذكاء هي ا

علية في العالم بدون إلمام كبير       بمواصلة أية فا   يأمل يمكن للمرء أن     ال "كما يقول جاردنر    و      

ــم األصــوات الكالميــة و ــات التركيــببعل ــم دالالت األلفــاظ و الرمــوز أو العالم   " وعل

Gardner, 1983, p 166) (  .   

  :(The Logical/ Mathematical Intelligence) الرياضي /الذكاء المنطقي -2

  المـشكالت حـل   لى التفكير المنطقي و    والقدرة ع  ،بكفاءةقدرة على استخدام األرقام       م ال هو     

الـسبب    (االفتراضـية ساسية للنمـاذج والعالقـات المنطقيـة و       أو تكوين نواتج جديدة والح    / و

 والتعمـيم،  االسـتدالل، و التـصنيف، و التجميع في فئـات،    : تية، ويشمل العمليات اآل   )النتيجةو

لتـي تتطلبهـا أعمـال المحاسـبة      االعدديةفهم الرموز و المعالجة الحسابية، و واختبار الفروض، 

 بالفص الجـداري األيمـن والفـص         الذكاءويرتبط هذا       الحاسوب، برامجواإلحصاء وتصميم     

  .)  (Gardner, 1983 األيسر األمامي

 العلوم و الرياضيات هو الوصف الذي       أساسالوصف الكالسيكي لنمو هذا الذكاء الذي هو        و     

 ،الطفل لتطور هذه القدرة عند       لهذا الذكاء ودعماً    دقيقاً له وصفاً  عم عد ي إذ ، Piagetقدمه بياجيه     

 عدو ي  ،األربعينحيث يظهر الذكاء في مرحلة مبكرة من حياة الفرد و يبلغ الذروة في الثالثين و                

األفراد الذين   ىما يظهر لد  ومن الشواهد على ذلك       عن بقية القدرات األخرى،    هذا الذكاء مستقالً  

 يستطيعون القيام بعمليات رياضية و حسابية معقدة في         حيث،   المعتوهين النابغين   لفظ يطلق عليهم 

  . )2008الجراجرة،( األخرى  أو الذكاءات القدراتغياب



 
  

 

23 

  :)Visual/Spatial Intelligence(المكاني / الذكاء البصري -3

  أو األمـاكن،   لى االتجاهات إوالتعرف   ،بدقةقدرة على التخيل و إدراك العالم البصري        م ال هو    

كذلك القدرة علـى تـصور المكـان    ،  ذهنية له صوروإدراك المجال وتكوين     وإبراز التفاصيل، 

 الرسـامين  مثـل  لـدى ذوي القـدرات الفنيـة      خاصويتجلى بشكل    النسبي لألشياء في الفراغ،   

 المجـسمات   عمـل حيث يظهر في قـدرتهم علـى        مهندسي الديكور والمعماريين والمالحين،     و

 الـداخلي   والتـصميم  والرسومات وتصميم الصفحات وتنسيق األلـوان والـديكور          والمخططات

 والتلوين والرسم   والرسم والتفكير بواسطة الصور والمجسمات بدال من الكلمات والجمل          ،لألماكن

  ).2003حسين، (بدون وعي والتعبير بالخرائط

  :)The Body/Kinesthetic Intelligence (الحركي/ بدنيالذكاء ال -4

 على استخدام جسمه بطرق بارعة وكثيرة التنـوع فـي حـل المـشكالت            الفردقدرة  م هو      

 ة مهـارات جـسمي    يتضمنوهو    لهدف ما،  ة تعبيرية وألغراض موجه   ألغراضوذلك   واإلنتاج،

 ليس فقط أداة طيعة خاضعة الستقبال       فالجسم.  و السرعة  والمرونةالتآزر و التوازن والقوه     : مثل

 مناسبةفإشراك أعضاء الجسم في       التعلم،  عملية  أيضا شريكا نشطا فاعال في     عده ي  بل إن  ،المعرفة

 يزيـد مـن   و ،تعلميه يزيد من النشاط العصبي للدماغ وينشط المناطق المسؤولة عن الحركة فيه     

 يساعد في نقل المعلومات من الذاكرة القصيرة إلـى          الذي Epinephrineتدفق هرمون اإلبنفرن    

و العقـد     هـي المخـيخ،    الـذكاء والمنطقة العصبية المسؤولة عن هـذا          المدى، طويلةالذاكرة  

 لهذا الذكاء فتـضم التـآزر بـين األجهـزة           البيولوجيةأما األسس    و القشرة الحركية،   األساسية،

 هذا الذكاء ما يسمى بالحبسة الحركية التي تـرتبط بتلـف            ويدعم ،اإلدراكيةالعصبية و العقلية و     
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 لديه هذه الحبسة يكون عاجزا عن أداء تتابعـات          ن من إ إذ  ،  الدماغ منيسر  النصف الكروي األ  

فهو يعجز عن أداء سلسلة من الحركات رغم توفر القدرة            للمطلوب منه،  فهمهمن الحركات رغم    

  األنشطة البدنية،  في األفراد الذين يتمتعون بهذه القدرة يتفوقون        إن.  حركة وحدها    كلعلى تنفيذ   

  ).  (Gardner, 1983 األشياءوعندهم ميول للحركة ولمس  ن المرئي والحركي،وفي التنسيق بي

  :)The Musical Rhythmic Intelligence(اإليقاعي / الذكاء الموسيقي -5

 والتعبيـر الموسـيقي، وهـذا    واإلنتاج على إدراك األلحان والنغمات الموسيقية   قدرةمال هو    

الفهم الحدسي الكلـي    و ، والميزان الموسيقي للقطعة   غمةالنو ، الذكاء يتضمن الحساسية لإليقاع   

 تذكر األلحان والتعرف    يستطيعونونجد هذا الذكاء عند المتعلمين الذين       .  ىللموسيقوالتحليلي    

وعنـدهم    االستماع إلى الموسيقى،   يحبون وهذا النوع من المتعلمين    على المقامات واإليقاعات،  

 والملحنينكما لدى المغنين وكتّاب األغاني والراقصين         كبير باألصوات المحيطة بهم،    إحساس

  ).( Chisholm, 1998وأساتذة الموسيقى

  : ) The Social Intelligence(/  االجتماعيالذكاء -6

، نوايـاهم  والتمييـز بينهـا وإدراك       لآلخرين  المزاجيةقدرة على إدراك الحاالت     موهو ال        

 سـلوك اآلخـرين     نحـو اء النظر إلى خـارج الـذات         هذا الذك  يتضمن و .ودوافعهم ومشاعرهم 

 واإليحـاءات ومشاعرهم ودوافعهم، ويتضمن كذلك الحـساسية لتعبيـرات الوجـه والـصوت             

يفيد هذا الذكاء صـاحبه فـي فهـم         و. والمؤشرات المختلفة التي تؤثر في العالقات االجتماعية        

 لصاحبه القدرة علـى العمـل    وتحديد رغباتهم ومشاعرهم وحوافزهم ونواياهم ،كما أن    ،اآلخرين

ولهم  ،الجماعين الذين لديهم هذا الذكاء يجدون متعتهم في العمل          ومتعلّمالف . مع اآلخرين  بفاعلية
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و يتجسد هذا الـذكاء       والتواصل والوساطة والمفاوضات،   التنظيم والقدرة على لعب دور القيادة      

  ).2007الجعافرة، (والزعماء الدينيين واألطباء والتجار والمستشارين والسياسيين المدرسينلدى 

  :(The Intrapersonal Intelligence) /الذاتي الذكاء -7

ويتـضمن أن يكـون       مع هذه المعرفـة،    المتوائمقدرة على التصرف    م معرفة الذات وال   هو     

 المزاجية بالحاالت   الوعيكذلك    )  والضعف لديه    القوهجوانب  (  عن نفسه    ةالشخص صورة دقيق  

بمعنـى أن    ؛الـذاتي وايا والدوافع والرغبات والقدرة على الضبط الذاتي والفهم واالحتـرام           والن

ـ  . الخارجيـة  الضغوطيتوصل الفرد إلى حالة من التوازن ما بين المشاعر الداخلية و            نوالمتعلّمف

 ويحبـذون  ،  بإحساس قوي باألنا، ولديهم ثقة كبيرة بالنفس       يتمتعونالذين يتفوقون في هذا الذكاء      

يبرز هذا الذكاء لدى    و . قوي بقدراتهم الذاتية ومهارتهم الشخصية     إحساسولديهم   العمل منفردين، 

 ، النفسانيين والزعماء الدينيين الذين يتميزون بقـدرتهم علـى التأمـل الـذاتي             واألطباءالفالسفة  

 بالمبادئ  موااللتزا ،ومعالجة المعلومات بصورة ذاتية    ،الذاتشعور ب الدراك و اإلو  الذات، ومراقبة

  .)2004البدور،(  على الشدائدوالصبر ، والثقة بالنفسالتحديوالقيم الخلقية والدينية و 

  ): The Natural Intelligence( الذكاء الطبيعي -8

حيطة بـالفرد،   قدرة على إدراك وتصنيف أنواع عديدة من الكائنات الحية في البيئة الم           موهو ال    

ور؛ وهذا النوع يتضمن الحساسية للظواهر الطبيعيـة كتكـون          أنواع الصخ كتصنيف الحيوانات و  

افي والحضاري والـصناعي  الزالزل وغيرها، كذلك الحساسية لظواهر النمو الثق     حدوث  الغيوم، و 

أمور  من الذكاء تغريهم الكائنات الحية، ويحبون معرفة         نوعن بهذا ال  و المتميز فراداألو. في البيئة 

  . Gardner,1999)( د في الطبيعة ومالحظة مختلف كائناتها الحية عنها، كما يحبون التواجكثيرة
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  ):The Existential Intelligence( الذكاء الوجودي -9

القدرة على  وقدرة على معالجة األمور والقضايا المرتبطة بحقيقة وجود اإلنسان،موهو ال     

 ن ومحاولة اإلجابة ع،يةواألبد كالحياة والموت تخص وجود اإلنسانأساسية  قضايا التأمل في

معرفة معنى الحياة إلى األسئلة العميقة والحساسة نحو تلك القضايا، كاألسئلة التي تسعى 

  ).2006الفضلي،(ب وجود اإلنسان في هذه الحياة مثل ما أسباواقعية، ال

ييـز  وتعدته إلى تم ، التقليدياألحادي   الذكاء نرى أن هذه النظرية ابتعدت عن مفهوم         وهكذا     

ستخدم ي اليومية   ه في حيات   اإلنسان  يجب التأكيد على أن    ولكن ،ثمانية أنواع من الذكاءات اإلنسانية    

 ألداء مهارة أو نشاط معين تختلف فيه نسبة ظهور الذكاءات           الذكاءتوليفة أو مجموعة من أنواع      

فمثال فـي    ، اط الفروق الفردية بين األفراد حسب ما يحدده هذا النش         باختالفباختالف المهمة و    

 يعتمد الراقص على الذكاء الجسمي الحركي و الذكاء الموسـيقي فـي تأديـة               التعبيريالرقص  

 كمـا    ،يؤديهاكذلك يعتمد على الذكاء االجتماعي في تقديم الشخصيات التي            التعبيرية، الحركات

لشخصي فـي   و ااالجتماعييعتمد عالم الرياضيات على الذكاء الرياضي المنطقي و كذلك الذكاء  

/  في كل من الـذكاء الرياضـي         العقليةوالمهندس يتمتع بدرجات متفاوتة من القدرة        نشر علمه، 

  ).2006العنيزات، (الحركي / مي الجسالذكاءو  المنطقي،

 المتعددة الذكاءات لنظریة النظري األساس

ن مواطن  القوة بما أن هذه النظرية تقترح أن األفراد يمتلكون أنماطا فريدة ومتعددة م      

أساليب خاصة من الضروري إعداد وتطوير أدوات ونه يصبح إوالضعف في الذكاءات المختلفة؛ ف

القا من  افتراضين أساسيين بنيت عليهما لكل شخص تتناسب مع نواحي القوة التي لديه انط

   : كاآلتي) 1998السرور، ( كما ورد عند  هماالنظرية و
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   . ذاتهاالطريقةات وبالتالي فهم ال يتعلمون بلقدرات واالهتمام أن البشر يختلفون  في ا- أ

  . ليس باستطاعة أي فرد أن يتعلم كل شيء يمكن تعلمه-ب

 ة المتعدداتالمبادئ التي قامت عليها نظرية الذكاءأن من بين لى إ) 2004(خليل ت أشارو

   : أتي كما ي(Gardner) اردنرجكما وردت في أعمال 

   . بل هو أنواع عديدة ومختلفةواحداً إن الذكاء ليس نوعاً   

  .الديناميكية لذكاءيتمتع بخليط من أنواع ان كل شخص متميز وفريد من نوعه إ   

صعيد الداخلي للشخص أو على صعيد الفي النمو والتطور إن كان على  تختلف أنواع الذكاء   

   .العالقة االجتماعية 

   .الذكاء حيوية وديناميكية إن كل أنواع   

  . ووصفها وتعريفهاهاوتمييز يمكن تحديد أنواع الذكاء     

  .ف ذكائه وتطويره وتنميتهالفرصة لتعر يستحق كل فرد    

  .النظرية التطورية النمائية على نظرية الذكاء المتعدد يمكن تطبيق    

  . قد تتغير بتغير المعلومات عن النظرية نفسهاةالمتعدد اتالذكاءإن     

   .هوتطوير إن استخدام ذكاء بعينه يسهم في تحسين ذكاء آخر    

 صرفنسانية بإتجعله أكثر بديلة وقدرات كامنة   أنواع الذكاء للفرد مصادرجميعتوفر     

   .النظر عن العمر أو الظرف

 للمعرفة بصورة ةمالمه وةجوهريال من األموروتعددها  إن مقدار الثقافة الشخصية     

   .ولكل أنواع الذكاء بصورة خاصة، عامة
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  المتعددة الذكاءات لنظریة التربویة األھمیة

 فـضاء    فهـي  والـتعلّم،  الذكاءات المتعددة تقدم فضاء جديداً وحياً لعملية التعليم          نظرية إن       

 ويتواصل بشكل يحقـق  ، وينتج، يعملبحيثتتمحور فيه العملية التعليمية ـ التعلمية على المتعلم،  

 في األوساط التربوية والتعليمية، لما حققتـه        كبيرومن ثم كان لها صدى      .  ويشبع رغباته  ،فيه ذاته 

ـ ونعرض . في مسارها الصحيح ووضعها ،التعلّميةمن تفعيل العملية التعليمية ـ    أهـم  أتيفيما ي

 كمــا   التعلميــة-  فــي مجــال الممارســة التعليميــةالنظريــةالجوانــب التطويريــة لهــذه 

  :)2006،العثامنة(أوردها

 تساعد نظرية الذكاءات المتعددة المعلم على توسيع دائرة استراتيجياته التدريسية، ليصل ألكبـر             -

التعبيـر بـأكثر    أنهم قادرون علىعدد من الطالب على اختالف ذكائهم، كما أن الطالب يدركون     

  .من طريقة واحدة عن أي محتوى معين

  للتعلم ليس له قواعد محددة، فيما عدا المتطلبـات التـي           اًتقدم نظرية الذكاءات المتعددة نموذج     -

أن  فنظرية الذكاءات المتعددة تقترح حلوالً يمكن للمعلمـين       . تفرضها المكونات المعرفية لكل ذكاء    

أي  ها مناهج جديدة، كما تمدنا بإطار يمكن للمعلمين مـن خاللـه أن يتنـاولوا              يصمموا في ضوئ  

 .محتوى تعليمي ويقدموه بعدة طرق مختلفة

 السماح للمعلمين في توسيع أساليب التقييم، ويؤدي هذا األمر إلى إعطاء الطالب المزيـد مـن                -

قـد   ائل أكثر شمولية للتأكد مما وهذا األمر يوفر للمعلم وس،الخيارات إلظهار ما تعلموه وما فهموه 

 .تعلمه الطالب من مفاهيم ومعارف علمية مختلفة
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  فإذا ،جعل التعلم شخصياً، وهذا يؤدي بالطالب إلى مزيد من االنخراط في التعلم واالستمتاع به              -

  .المنشودة شعر الطالب باالرتياح لما يقومون بتعلمه فهناك احتمال أكبر بتحقيق األهداف المعرفية

 إمكانية التعرف إلى القدرات العقلية لدى الطالب بشكل أوسع، فالرسـم والموسـيقى والتلحـين        -

 والتقاط الصور وغيرها كلها أنشطة حيوية تسمح بظهور نماذج وأنماط تربوية وتعليميـة جديـدة              

  .مثلها في ذلك مثل الرياضيات واللغات

  متعددة في الواليـات المتحـدة مـشروع        ال الذكاءات المشاريع الرائدة التي طبقت نظرية       ومن    

 ) SUMIT(  وهو اختصار لعبـارة  )School Using Multiple Intelligence Theory   (

 فـي   المتعددة طبقت نظرية الذكاءات ، على امتداد الواليات المتحدة  مدرسة) 41( هي عبارة عن  و

) Campbell ,1999 & Campbell (امبـل  كامبل وك من  لخص كٌلوقد .تدريس وتقييم الطلبة

ــا ــي كتابهم ــي  (  ف ــصيل الدراس ــددة والتح ــذكاءات المتع ــة ال ــصص : نظري ــاحق   ) نج

Multiple Intelligence Theory & Student Achievement : Success Stories )    
  : كاآلتي تلك المدارس في تطبيق هذه النظرية تائجن

  .ة الذكاءات المتعددة بفاعلية طبقت التقييم المعتمد على نظريالمدارسمن هذه  % 63 -

   تحسن أداء و تحصيل طلبتها ممن يعانون من مشكالت تعلميةالمدارسمن هذه  78% -

  .ةمع المدرسمن هذه المدارس عبرت عن تحسن في مشاركة و تفاعل أولياء األمور %  80 -

 ةنـسب  قلـة نضباط الطلبة في المدرسة و    مستوى ا  في   اًمن هذه المدارس أظهرت تحسن    %  81 -

  .غيابال

 عن النتائج   وان على هذه المدارس عبر    ي القائم إلى أن  ),2001Patterson(      وأشار باترسون   

  :  التي ظهرت عند الطالب وهي،تيةآل ااإليجابية
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   .التعليمية مفهوم الذات لدى الطلبة و ازدياد حماسهم ألداء المهمات تحسن -

  .  نسبة الغياب نسبة الحضور واالنضباط في المدرسة وقلةتحسن -

  . تحمالً للمسؤولية في عملية تعلمهم أكثر الطالب أصبح -

  .  إبداعاًأكثر الطالب أصبح -

  .من خريجي هذه المدارس في الجامعات%  90 نسبة النجاح حيث دخل  تحسن -

  . مستوى التحصيل الدراسي تحسن -

  .  والتعليمللتدريس دافعيتهم زيادة معنويات المعلمين و عاارتف -

 المميزات التي تتميز بها نظرية الذكاءات المتعددة جعلتها تحدث ثـورة فـي مجـال                هذه إن     

 تجديـد   مـن  التربوية والتعليمية في أمريكا، عقب سنوات قليلة من ظهورها، لما أحدثته             الممارسة

 وجعلـه يواكـب     التربـوي وتغيير، ساعد على استثمار إمكانات المتعلمين وتنميتها وتفعيل العمل          

  المقاربة فـي إطارهـا العلمـي   هذهالعلمي الذي حققته السيكولوجيا المعرفية التي تتحرك     التطور  

 .)2003،جابر(

 وقد فسحت نظرية الذكاءات المتعددة للمتعلم المجال الستكشاف مواقف الحياة المعيشية     

 ختلفة عنوالنظر إليها وفهمها من زوايا متعددة، فالشخص يمكنه إعادة النظر في مواقف حياتية م

 قدراتمطريق معايشتها بقدرات مختلفة، وبذلك يمكن اعتبار الكفايات العقلية لإلنسان جملة من ال

  ).2004أوزي، (والمهارات العقلية التي يطلق عليها الذكاءات 

 حيث أنها ، في الجانب التربوي لنظرية الذكاءات المتعددةكبيرالدور     ومما سبق يظهر جلياً ال

ور غفلت عنها النظريات األخرى، فقد تم إغفال الكثير من المواهب ودفنها بسبب على أم ركزت

 بعكس هذه النظرية التي تساعد على الكشف عن ، واختبارات الذكاء،على التقييم الفردي االعتماد
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، قدراتهم الفردية، كما تساعد بتوجيه كل فرد للوظيفة التي تناسبه التي تالئم ت والفروقاالقدرات

يساعد المتعلم على تحقيق ذاته واالرتقاء بها، وهذا من شأنه زيادة ثقته بنفسه وزيادة دافعيته مما 

  .يجابية نحو تحقيق أهدافه إنجاز والعمل، والتوجه بنحو اإل

  المتعددة الذكاءات نظرية  التدريس باالستناد إلىاستراتيجيات

نوع من االستراتيجيات في مجال التعلم، زودت نظرية الذكاءات المتعددة المعلمين بعدد مت        

 ويهدف هذا التنوع في .ياتهالتتناسب مع قدرات الطالب على اختالف أنواعها ومستو

االستراتيجيات إلى تطوير هذه القدرات لدى الطالب وزيادة فاعليتها في إطار عملية التعليم 

ً لنظرية الذ كاءات المتعددة، مع إمكانية والتعلم، وقد تم تصنيف عدد من االستراتيجيات وفقا

تطبيقها على أي مستوى أو مرحلة، باإلضافة إلى إمكانية تطويرها لتتالءم مع الذكاءات المتعددة 

  :التي يتمتع بها الطالب، ومن هذه االستراتيجيات

   اللفظي/الذكاء اللغوياستراتيجيات تدريس  -1

  : كاآلتي)2008 (الجراجرةوتشمل ثالث استراتيجيات كما أوردها     

  تعد حكاية القصص أداة تدريس حيوية، ولهذا كانت موجودة في الثقافات في:القصصية الحكاية* 

السنين، وحين تستخدم حكاية القصص في الصف تنسج فيها المفاهيم واألفكار  العالم كله آالف

ة القصص وتعد حكاي. األساسية التي تدرس عادة على نحو مباشر للطالب  واألهداف التعليمية

  .المعرفة في العلوم اإلنسانية وسيلة فاعلة لنقل

التي يمكن  وأثناء العصف الذهني ينتج الطالب وابالً من األفكار اللفظية، :العصف الذهني* 

أي   ويمكن أن يدور حول. العلويجمعها وإثباتها على السبورة أو على شفافية جهاز العرض
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أو أفكار لوضع وتطوير مشروع جماعي، أو أفكار  كلمات لقصيدة تؤلف في الصف، : مثلشيء

  .الصف، أو مقترحات لزيارة ميدانية يتم تدريسه داخلمبحث  عن

ا تقدم تدريس الفعالة في غرفة الصف ألنهتعد آلة التسجيل من أدوات ال: التسجيل آلة استخدام* 

ام مهاراتهم اللفظية  من خالله عن قدراتهم اللغوية و تساعدهم على استخدعبروني للطالب وسيطاً

 والتعبير عن مشاعرهم الداخلية وتعد آلة التسجيل وسيلة بديلة المشكالت في التواصل وحل

ويمكن استخدام آلة التسجيل كجامع .  من ضعف في قدراتهم الكتابية يعانون للتعبير للطالب الذين

خطط المدرسون لمهم أن ي وشرائط التسجيل لتوفير معلومات، واالمقابالت للمعلومات في

  . وتنمية عقول الطالبلتحسين ا بانتظامالستخدامه

  :الرياضي/ الذكاء المنطقي استراتيجيات تدريس -2

  : كاآلتي )Paul,1992 (  بولفرعية كما أوردهاوتتضمن ثالث استراتيجيات       

علوم بل  لم يعد استخدام العمليات الحسابية حصراً على الرياضيات وال:والكميات الحسابات*  

عدد المفقودين : هناك منحى الستخدامها في موضوعات مختلفة كالدراسات االجتماعية مثل 

وعلى كل حال . الخ... والجرحى في الحروب، وعدد السكان لبلد ما، أو معلومات عن المناخ 

ة للفكر فإن على المعلم أن يكون يقظاً بالنسبة لألعداد المثيرة لالهتمام ومسائل الرياضيات المتحدي

وباالهتمام باألعداد التي ترد في المواد غير الرياضية، يستطيع المعلم أن يدمج . أينما توجد 

الطالب ذوي التوجه المنطقي على نحو أفضل، وأن يؤكد للطالب أن الرياضيات ليست مطلوبة 

  .فقط في موضوع الرياضيات والعلوم وإنما في حياتنا العامة

 هذه االستراتيجية حقيقة التفكير المنطقي الذي يميل إلى تصنيف  تبين:والتبويب التصنيف* 

األشياء، ووضعها في فئات، وتبويبها وفقاً  لصفة مشتركة بينها، بغض النظر عن نوع المعلومة 
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سواء أكانت لغوية أم علمية أم غير ذلك، وتظهر فائدة هذه االستراتيجية من خالل تنظيمها 

  . كار األساسيةللمعلومات المبعثرة حول األف

 يقوم المعلم بتوجيه أسئلة للطلبة عن وجهات نظرهم، فبدالً من التحدث مع :السقراطي  التساؤل* 

الطالب فإن المعلم في هذه االستراتيجية يحاور الطالب مستهدفاً الكشف عن الصواب والخطأ في 

معلم بدوره يرشدهم معتقداتهم، والطالب من جهتهم يسهمون في الحوار من خالل فرضياتهم، وال

إن أحد أهداف هذه . إلى اختبار هذه الفرضيات بمزيد من الدقة والوضوح من خالل فن المحاورة

االستراتيجية هو تجنب قمع الطالب، ووضعهم في موضع الخطأ، وإنما بدالً  من ذلك المساعدة 

  . على تنمية مهاراتهم في التفكير الناقد بشكل متواصل

  :المكاني/ ذكاء البصريالاستراتيجيات  -3 

  : ست استراتيجيات فرعية تابعة للذكاء البصري تتمثل في اآلتي)1996 (عفونة       لقد طرح 

 تعتمد هذه االستراتيجية على ترجمة مبحث الكتاب إلى صور ذهنية وذلك بأن :البصري  التخيل* 

وتتضمن الممارسة يطلب المعلم من طالبه إغالق أعينهم وتصور ما تم دراسته في الحصة، 

العملية لهذه االستراتيجية جعل الطالب يخترعون لوحاً داخلياً خاصاً بهم أو شاشة تلفازية في 

: أذهانهم، بحيث يمكنهم عرض ما هو مدون في اللوح العقلي ألي مبحث يريدون تذكرها مثل 

ؤال عن وعند الس. كلمات هجائية، صيغ رياضية، حقائق تاريخية، أو أية معلومات أخرى 

  .معلومات محددة عليهم أن يعيدوا إلى الذاكرة هذا اللوح العقلي ويروا البيانات الموجودة عليه

غالباً ما تكون الحساسية العالية لأللوان من إحدى سمات الطالب الذين يملكون ف: اللون استشعار* 

وبة باألسود واألبيض  ومن المالحظ أن اليوم المدرسي حافل بالنصوص المكت.ذكاء مكانياً عالياً
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سواء في الكتب المدرسية أو على السبورة، وهناك طرق كثيرة مبدعة إلدخال اللون إلى غرفة 

الصف كأداة تعلم، حيث يمكن للمعلم استخدام ألوان مختلفة من الطباشير، واألقالم، والوسائط 

ت المبحث الدراسية، المتعددة، وأن يشجع المعلم طالبه على استخدام األلوان في تلوين موضوعا

مثل الكلمات المفتاحية، والقواعد، والقوانين، والمعادالت الرياضية، أثناء عملية التدريس، أو عمل 

  .الواجبات اليومية

إن القيمة التربوية للمجاز تكمن في تكوين الترابطات بين ما يعرفه الطالب : المصورة المجازات*

لى المعلم أن يفكر في النقطة المفتاحية أو المفهوم من قبل وما يقدم لهم أو يعرض عليهم، وع

  .الرئيس الذي يريد من طالبه إتقانه ثم ربط تلك الفكرة بصورة بصرية

 تتضمن هذه االستراتيجية أن يطلب المعلم من الطالب أن يرسموا النقطة المفتاحية :الفكرة رسم* 

ال ينبغي التأكيد عليها؛ ألن التأكيد يوجه والمفهوم المركزي الذي يتم تدريسه، وأن الدقة والواقعية 

إن هذه . إلى تتابع الرسوم المتخصصة السريعة التي تساعد على تحديد الفكرة وتوضيحها

االستراتيجية يمكن استخدامها لتقويم فهم الطالب لفكرة ما، والتأكيد على مفهوم معين، أو إلتاحة 

بعد االنتهاء من نشاط الرسم تتم مناقشة و. فرص كثيرة للطالب ليتفحصوا الفكرة بعمق أكبر

على تقييم الرسوم  عملمة ال تمهالعالقة بين الرسوم وموضوعات المبحث الدراسية وهذه المناقشة 

  .، وإنما بدالً من ذلك تستخرج فهم الطالب من الرسم التخطيطيذاتها

ة المكانية ،لذا، فإن  إن الصورة قد تكون مهمة جداً لفهم الطالب ذوي النزع:الصورية الرموز* 

 والرموز البيانية والتوضيحية والتصورية ون أن يدعموا تدريسهم بالرسومالمعلمين الذين يستطيع

وهذه االستراتيجية تتطلب ممارسة الرسم . وكذلك بالكلمات قد يبلغون مدى أوسع من المتعلمين 

  .على األقل في جزء من الدرس
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 كتابة يومياتهم الشخصية بشكل مستمر ليبقوا على اتصال  يمكن حث الطالب على:اليوميات كتابة

بالكتابة في مجال محدد، ويمكن أن يكون هذا المجال عريضاً ومفتوح النهاية أو محدداً  مستمر

ً  أن تستوعب أنواع الذكاءات . ويمكن أن تتم بمشاركة المدرس للطالب ،اًتمام ويمكن أيضا

سوماً تخطيطية وصوراً، وحوارات وغيرها من البيانات يسمح بأن تضم رسوماً، ور المتعددة بأن

 .غير اللفظية

  : الحركي/ بدنيالذكاء الاستراتيجيات تدريس  -4

  :)2006 (الفضليكما أوردها في أربع استراتيجيات   وتتلخص هذه االستراتيجيات 

هم كوسـيط   يمكن للمعلم أن يطلب من الطالب االستجابة للتعليم باستخدام أجـسام           :إجابات الجسم 

يطلب منهم رفع أيديهم داللة على الفهم ويمكن تنويع هذه االستراتيجية بعدة طـرق،               للتعبير، كأن 

كن للطالب أن يعبروا باالبتسام، أو أن يرفعوا إصبعاً واحداً ليبينوا فهمـاً             ماأليدي ي  فبدالً من رفع  

روا إجابات جسمية فـي أثنـاء    ليظهروا فهماً تاماً ، ويستطيع الطالب أن يوف خمسة قليالً، وأصابع 

  . ما قلته حاالً ضع يداً فوق يد وإذا لم تفهم ضع يدك على رأسكفهمت الحصة، مثالً إذا

 كل طالب مـن طالبـه وأن        موهبة التمثيل الموجودة في    ظهريمكن للمعلم أن ي   : المسرح الصفي 

لمهـا أو عـن      والمشكالت وغيرها من المواد التي علـيهم تع        للنصوص يطلب منهم تمثيل حركي   

على سبيل المثال، قد يمثـل الطـالب مـسألة حـسابية     ف .المحتوى طريق لعب الدور الذي يتناول   

 فالمسرح الصفي قد يكـون      . مسرحية من ثالثة فصول    وتمثيل تتطلب ثالث خطوات لحلها بإعداد    

مـسرح  " وقد يكون مخططـاً لـه أي         ، لعدة دقائق  ارتجالية مسرحاً ارتجالياً كقراءة القطعة قراءة    

  .يعد له الطالب إعداداً جيداً بحيث يتضمن مشاهد يفهمها قطاع واسع من الطالب" رسمي
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قديم المفـاهيم للطـالب   تتطلب إما تالتي  تراتيجية المفاهيم الحركية    تتضمن اس و: المفاهيم الحركية 

أو فيزيائية أو أن يطلب من الطالب القيام بحركات إيمائية عن مفاهيم محـددة               كاتمن خالل حر  

 ويتطلب هذا من الطالب أن يترجموا المعلومات مـن نظـم رمزيـة    الدرس، عن ألفاظ واردة في   

 ويمكن استخدام هذه االستراتيجية في موضوعات ومواد كثيرة         حركية، لغوية إلى تعبيرات جسمية   

 انقسام الخلية، والحت والتعرية، وطرح األعداد، وحركة الكواكب،         مفهوم :ومن األمثلة على ذلك     

  .وتآكل التربة

تشجع نظرية الذكاءات المتعددة المعلمين على تقديم المعرفة العلمية إلى الطـالب  : باأليدي التفكير

 -رون عالمـات علـى الـذكاء الجـسمي          فالطالب الذين يظه   .تهم المتعددة مع ذكاءا  بما يتناسب 

 .ها باستخدام أيديهم  ألشياء أو صنع  تتاح لهم الفرص ليتعلموا عن طريق معالجة ا        الحركي ينبغي أن  

قد تتطلـب وحـدة    : مثالًف. المشاريع يستخدم الطالب أيديهم في التعبير عن تفكيرهم          فهناك بعض 

أكواخ أو عمل غابة، كما يمكن للطالب تهجئة كلمات أو تعلم كلمـات جديـدة                دراسية معينة بناء  

عبروا عن مفـاهيم معقـدة       وفي المراحل العليا بإمكان الطالب أن ي       ،بالصلصال بتكوينها وتشكيلها 

  .باستخدام النحت، أوالحفر على الخشب

  : الذكاء الموسيقياستراتيجيات تدريس -5

  :كاآلتي ) Rose,1987(وهي كما أوردها 

تقوم هذه االستراتيجية على وضع أي محتوى تعليمي و: التراتيل، واألغاني، واإلنشاد، واإليقاع

عية يمكن للطالب غناؤه أو إنشاده وكذلك يمكن للمعلم أن إيقا يريد المعلم تعليمه لطالبه في صيغة
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 .األساسية في موضوع الدرس ثم يضع ذلك في صيغة إيقاعية يحدد النقاط الرئيسة أو األفكار

على أن يبدعوا بأنفسهم أغنيات أو أناشيد تلخص أو تتضمن  كذلك يمكن للمعلم أن يحث طالبه

مستوى أعلى من التعلم، ويمكن تحسين هذه االستراتيجية  المعاني التي درسوها، وهذا ينقلهم إلى

  .الطالب في أناشيدهم أو أغنياتهم عن طريق توظيف آالت موسيقية ترافق

يمكن للمعلم أن يحدد موسيقى معينة تخلق مزاجاً مناسباً، أو مناخاً انفعالياً :  الموسيقيزاجالم

 طبيعية، وقطعاً توأصواصوتية، يمكن أن تضم مؤثرات سيقى مثل هذه المو لدرس معين إن

قبل قراءة الطالب فإنه  وعلى سبيل المثال .معاصرة تيسر حاالت انفعالية معينة كالسيكية أو

أمواج ترتطم (البحر، يمكن تشغيل شريط مسجل عليه أصوات البحر  لقصة تحدث قريباً من

  .)النورس بالشاطئ، أو أصوات

  :   االجتماعيالذكاء استراتيجيات تدريس -6

  :تشمل اآلتي ) 2006(العنيزاتوهي كما أوردها 

تتطلب هذه االستراتيجية أن يشكل مجموعة من الطالب خلية يوجـدون  و:  ولعب األدوار   المحاكاة

على سبيل المثال يرتدي الطالب الذين يدرسـون فتـرة         ف .بموضوع الدرس  من خاللها بيئة متعلقة   

ولون الغرفة الصفية إلى مكان يحاكي تلك الفترة، ثـم          الخاص بتلك الفترة ويح    تاريخية معينة الزي  

وعلى الرغم مـن أن هـذه االسـتراتيجية         . أنهم يعيشون في ذلك العصر        التمثيل كما لو   يبدءون

الجسمي الحركي، و اللغوي، والمكاني، إال أنها متـضمنة فـي الجـزء              : ةتتطلب ذكاءات متعدد  

ث تساعد الطالب على تنمية مستوى جديد من الفهم،         اإلنسانية التي تحد   االجتماعي ألن التفاعالت  
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وغيرها من التفاعالت، يبدأ الطالب في التوصل إلى نظـرة ممتعـة             وعن طريق النقاش والحوار   

  .للموضوع الذي يدرسونه

إن استخدام المجموعات الصغيرة لتحقيق أهداف تعليمية مشتركة هـو المكـون             :التعاونيالتعلم  

-3(ي، ويحتمل أن تعمل هذه المجموعات بفاعلية إذا كان عدد أفرادها من             المحوري للتعلم التعاون  

مـات التعليميـة بطـرق      وبإمكان الطالب في المجموعات التعاونية أن يعالجوا المه       ،  أعضاء) 8

 يسهم كل عضو في تقديم أفكار معينـة تـساعد فـي          بواجب مدرسي المجموعة    قيام مختلفة، مثل 

 وثانِ  بالمراجعة للتأكد مـن  ،أو أن يقوم عضو بكتابة موضوع ما  ،بالشكل المطلوب  إخراج العمل 

  . ورابع بقيادة المناقشة وهكذا،وثالث بقراءة التقرير للصف، سالمة الهجاء

   :الذاتي الذكاء استراتيجيات تدريس -7

  : في اآلتي ) 2006 (العثامنة     وقد لخصها

اتيجية أن يتاح للطالب في أثناء الدروس سترتقترح هذه اال حیث: الواحدة الدقیقة تأمل فترات

والتفكير العميق، وفترات التأمل لمدة دقيقة تتيح للطالب وقتاً ليفهموا   للتأملاً متكرراً مستقطعاًوقت

، وفترة التأمل لمدة دقيقة يمكن عليهم من أجل ربطها بأحداث في حياتهم المعلومات التي عرضت

 ، وقد تكون مفيدة بشكل خاص بعد عرضلدراسيأثناء اليوم ا أن تحدث في أي وقت في

يمكن تمديدها أو اختصارها والتي (أثناء فترة الدقيقة هذه  في و،المعلومات التي تتحدى التفكير

ا، والصمت  عرض عليهم بالطريقة التي يحبونهبالتفكير فيما يتوقف التحدث، ويقوم الطالب) قليالً

لما وصلوا ال يشعر الطالب بأنهم مضطرون للمشاركة يجب أ عادة يكون أفضل بيئة للتأمل، ولكن

  . في أفكارهرفاقهمنهم يرغب بمشاركة  ، بل يمكن سؤالهم فيما إذا كان أيإليه من تأمل
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االستراتيجية أن يخلق المعلمون لحظات وجدانية في التدريس  يمكن من خالل: اللحظات االنفعالية

عور بالغضب أو التعبير عن وجهات النظر بقوة ضحك أو ش بحيث يكون الطالب أحياناً في حالة

بمدى واسع من العواطف األخرى، ويستطيع المعلم أن يساعد  أو يستمتعون بالموضوع أو الشعور

 : تتمثل في اآلتي انفعالية بطرق عديدة في خلق وتوفير لحظات ذات صبغة

 .درس بنمذجة هذه االنفعاالت بنفسه وهو ي) :أ(

 بذلك، مأمونة السماحشاعرهم في غرفة الصف من األمور  الطالب عن مبأن يجعل تعبير) : ب(

 مصادر تعليميةا حين تحدث، وأخيراً بتوفير  وباالعتراف بالمشاعر وتقديره،وبتقليل النقد

  .التي تثير ردود أفعال ذات طبيعة انفعالية) كاألفالم، والكتب(

  ): The Natural Intelligence(الذكاء الطبيعي استراتيجيات تدريس  -8

  :وتشمل هذه االستراتيجيات اآلتي 

إذ يمكن للمعلم أن ينظم رحالت لمواقع طبيعية، أو أثرية ذات صلة وثيقة : الرحالت المنهجية

وفير البيئة الخصبة لتنمية الذكاء الطبيعي لدى الطلبة من خالل التأمل تمن شأنها بالمحتوى، 

  .ليهابيئات أخرى سبق للطالب التعرف إ بالطبيعة المحيطة، ووصفها، ومقارنتها مع

تنوعة، وفي مواد أكاديمية  ويمكن للمعلم أن يوظف هذه المهارة لدى الطلبة وفق مواقف م:الرسم

 يمكن للطالب أن يرسم الجداول البيانية، أو المجسمات، أو ،رياضياتل فمثالً في ا.متعددة 

. ان الذي يعبر عنه النص من خالل تخيله لهواللغة العربية يمكن للطالب أن يرسم المك. األشكال

والعلوم على اختالف تخصصاتها يمكن للطلبة رسم المسائل والتجارب واألماكن الواردة معهم في 

  .المحتوى
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 على المعلم أن يوجه طلبته للربط بين المفاهيم الواردة في المحتوى لتشكيل :الخرائط المفاهيمية

  .وباألشكال واأللوان الطبيعية التي تروق له . فق تخيلهخرائط مفاهيمية يرسمها كل طالب و

  ):The Existential Intelligence(الذكاء الوجودي استراتيجيات تدريس  -9

  :وتتلخص هذه االستراتيجيات في اآلتي 

إذ يمكن للمعلم من خالل المناقشة والحوار أن يدعم الذكاء الوجودي للطلبة، : المناقشة والحوار

 يوفره من مساحة حرية للتعبير عن آرائهم ومعلوماتهم، وكذلك يتسنى للمعلم تنمية من خالل ما

  .هذا الذكاء لديهم من خالل ما يزودهم به من خبراته ومعلوماته الشخصية

من خالل تطبيق هذه االستراتيجية يستطيع الطلبة التعبير عن جميع ما لديهم من ف: العصف الذهني

ن من أهم قواعد العصف إدد نتيجة الحكم على خطئها أو صحتها، إذ أفكار دون أن يتخللهم التر

  .الذهني قبول جميع األفكار ثم تنقيحها 

وتعدته إلى تمييز ، التقليدياألحادي  الذكاء نرى أن هذه النظرية ابتعدت عن مفهوم وهكذا     

ستخدم ي اليومية ه حيات في اإلنسان يجب التأكيد على أنولكن ،ثمانية أنواع من الذكاءات اإلنسانية

 ألداء مهارة أو نشاط معين تختلف فيه نسبة ظهور الذكاءات الذكاءتوليفة أو مجموعة من أنواع 

 في ،فمثالً .  الفروق الفردية بين األفراد حسب ما يحدده هذا النشاطباختالفباختالف المهمة و 

كاء الموسيقي في تأدية  يعتمد الراقص على الذكاء الجسمي الحركي و الذالتعبيريالرقص 

 كما  ،يؤديهاكذلك يعتمد على الذكاء االجتماعي في تقديم الشخصيات التي   التعبيرية،الحركات

 و الشخصي في االجتماعييعتمد عالم الرياضيات على الذكاء الرياضي المنطقي و كذلك الذكاء 
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/  من الذكاء الرياضي  في كلالعقليةوالمهندس يتمتع بدرجات متفاوتة من القدرة  نشر علمه،

 ).2006العنيزات، (الحركي / مي الجسالذكاءو  المنطقي،

  :الدراسات السابقة: ثانياً

ة بموضوع البحث قام الباحث باالطالع على العديد من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصل      

 ومقارنة اإلدراك هدفت إلى تحديد من دراسة) Harms,1998 (ز هارميتمثل أهمها فيما قام بهو

في ضوء نظرية ، الحادي عشرطالب الصف الثالث والتاسع والذاتي لهيمنة الذكاء المتعدد بين 

أن كافة البشر يمتلكون على األقل  و، الدماغ البشري مركبالذكاءات المتعددة التي تؤكد على أن

اختبارات القدرات تعتمد  واختبارات التحصيل ون اختبارات الذكاء التقليديةإ إذو. ثمانية ذكاءات

ن  فإ، المنطقي-فوي والذكاء الرياضي الش-بشكل شامل على كل من الذكاء اللغويغالباً و

 أهمية  علىهذه الدراسةنتائج الطالب، وقد أكدت الذكاءات المختلفة األخرى ال يتم قياسها لدى 

  . ألساسيةالذكاء اللغوي والذكاء الرياضي واالهتمام بهما لدى الطالب المرحلة ا

األمريكية تم  مدارس داكوتا الجنوبية في الواليات المتحدة طالبتكونت عينة الدراسة من     و

 كما تم داة مسح مستندة إلى نموذج قياس قام تطويره،استخدم الباحث أاختيارهم عشوائيا، حيث 

 العينة أفرادتوقعات لقياس إدراك المشاركين وخماسي التدريج ) Likert(كرت ياستخدام مقياس ل

  .اعل الشخصي على قراراتهم الشخصيةالتفلهيمنة الذكاء الطبيعي و

 أن هناك فروقا ذات داللة ،للمتوسطات المستقلة) t-test(قد أظهرت نتائج اختبارات ت و      

متعددة من بين الذكاءات إحصائية بين اإلناث و الذكور فيما يتعلق بستة أنواع من الذكاءات ال

 إلى  للذكاءات المتعددة تعزىالطالب في توقعات وجود فروق ذات داللة إحصائيةوكذلك ، الثمانية

     .لصالح الذكور ولجنس ضمن كل صفا
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 فاعلية برنامج مبنـي  لتحديدبإجراء  دراسة   ) Moon et. al. ,1999( آخرون وقام مون و     

صفتهما نـوعين مـن أنـواع    ب أو الذاتي على أساليب كل من الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي 

 طـالب وطالبـات   ) 410( تكونت عينة الدراسة من     و . المتعددة على التحصيل الدراسي    الذكاءات

 ، حيث تم تطبيق مقياس الذكاءات النمائيـة المتعـددة          الجنوبية  مدارس ابتدائية في كوريا    تسعمن  

 نوع من أنواع الذكاء     كل ل فقرات) 10( منها   ، من نوع االختيار من متعدد      فقرة )85( المكون من و

 اإلضافية فكانت  للكشف عن عـدم الدقـة فـي االسـتجابة لـدى                الخمسالمتعدد، وأما الفقرات    

وقد صمم المقياس بطريقة يتم فيها تعريض  المفحوصين لمواقف شـبيهة بـالواقع،               .المفحوصين

 وبعـد  .ث ذكور واإلناحيث أظهرت النتائج فاعلية المقياس في تحديد الذكاء المتعدد لدى األفراد ال         

ة نتائج كل مـن االختبـار     مقارنذوي الذكاء الشخصي واالجتماعي و    تطبيق البرنامج على األفراد     

  .البعدي ، أظهرت النتائج فاعلية البرنامج في رفع تحصيل الطلبة القبلي و

ليل دددة و دراسة لعمل مقارنة بين دليل نظرية الذكاءات المتع       ) Beam,2000(أجرى بيم    و      

 تم اختيارهم مـن     ةلطلب) مناهج التربية االجتماعية    (المعلم التقليدي في مادة الدراسات االجتماعية       

الصف الخامس األساسـي     من طلبة     طالباً )24(وقد شارك في الدراسة     . ساسيالصف الخامس األ  

س تـم تـدري   لضابطة بوسـاطة المنـاهج التقليديـة، و        تم تدريس المجموعة ا    ،لمدة خمسة أسابيع  

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فـروق     و. استخدام نظرية الذكاءات المتعددة   المجموعة التجريبية ب  

  . المجموعة التجريبيةلصالح الطالبذات داللة إحصائية في مستوى التحصيل بين 

تيجيات التعليم المبنيـة علـى   إلى استخدام استرا ) Fotini ,2001(فوتيني        وهدفت دراسة  

ذلك على افتراض أن معرفـة   من قلق الرياضيات لدى الطلبة، ولذكاءات المتعددة للتخفيف ا نظرية

 الـتعلم والتـي مـن    تالطالب لنوع الذكاء القوى لديه سوف يساعده في تطوير أفضل استراتيجيا         
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طالبا وطالبة طبقت عليهم    ) 17(وقد بلغت عينه الدراسة     . خاللها يستطيع مواجهه قلق الرياضيات    

المالحظة المباشرة ، وتحليل سجالت األعمال، وأداة مسح الـذكاءات المتعـددة،            :   اآلتية األدوات

كما تم تشجيع الطالب على استخدام أساليب ذكاءاتهم في تعلم مادة الرياضـيات وحـل المـسائل                 

وقد أظهـرت  . الرياضية والمنطقية باألسلوب والطريقة التي يفضلونها، ولمدة ثالثة فصول دراسية 

  .ئج تحسن أداء عينة الدراسة في مادة الرياضيات وزيادة دافعيتهم وحماسهم لتعلمها النتا

فقد كانت دراسة حالة لمعلم قام بتدريس وحدة تعليمية         ) Karene,2001( أما دراسة كارين    

عن الفلك في مادة العلوم لتالميذ الصف التاسع بمدرسة ثانوية، حيث اعتمدت أساليب تدريسه على               

كاءات المتعددة، وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة، أن التدريس وفقاً لنظريـة الـذكاءات              نظرية الذ 

المتعددة قد ساعد هذا المعلم على ابتكار أنشطة تعليمية غير تقليدية تتماشى مع ذكـاءات التالميـذ     

سين المتعددة، مما أدى إلى تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، كما بينت فروقاً في النتائج بين القيا              

  .القبلي والبعدي لمستوى تحصيل التالميذ

 هدفت التعرف إلى أثر استخدام نظرية الذكاءات دراسةً) Vivona,2001(  فيفوناوطبقت     

تحصيلهم الدراسي  المتعددة وبرامج تدريب الموهوبين على مدى إدراكهم للمنهاج والتحسن في

الذكاءات  ة المعرفة الحالية في مجالصممت دراسة كمية لمقارنوقد . ودافعيتهم نحو التعلم 

في  ثيراتها في الدافعية والمنهاج والتحصيل األكاديمية مقارنة مع برامج الموهوبين وتأالمتعدد

 تكونت عينة   و. ة في الواليات المتحدة األمريكيةمدرسة ثانوية ضمن مقاطعة نيوجرسي الشمالي

مدرسة في المقاطعة ) 24(رسة متوسطة بين  للموهوبين في مد ومعلمةمعلماً) 30(الدراسة من 

 ايار عينة الدراسة تبعاً لمشاركتهوقد تم اخت .مجتمعات متماثلة ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً في

ستبانة ا تم تطوير ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة. في برنامج الموهوبين على مستوى المقاطعة
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ج الدراسة أن أظهرت نتائو. الموهوبين بةللطل تعددةللمعلمين حول تنفيذ منهاج الذكاءات الم

على أساس نظرية الذكاءات المتعددة ليس لها أهمية في   الموهوبين القائمةبةتوقعات معلمي الطل

أكثر من مستوى البرامج  وتحصيلهم الموهوبين  الطلبةدافعيةالتأثير في المناهج المدرسية وعلى 

  .العادية

أثر استخدام كل من استراتيجيات نظرية  بدراسة هدفت إلى تحديد) 2006 (العثامنة     وقام 

المرحلة  واستراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الذكاءات المتعددة

ل تكونت عينة الدراسة من شعبتين من شعب الصف األوو.الثانوية في مبحث الجغرافية في األردن

األولى تعلمت الشعبة  :طالباً، تم اختيارهم بطريقة عشوائية) 61(اد أفرادهالثانوي األدبي بلغ عد

الثانية وفقاً الستراتيجية التعلم  الشعبة  تعلمتفي حين ،وفقاً الستراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة

 ماكينزيللمربي أداة مسح الذكاءات المتعددة  :م أداتين،األولىااستخد وتم .التعاوني

)Mckenzie,2000 (بعد ترجمتها وتعديلها لتتوافق مع البيئة األردنية، ثم التأكد  االتي استخدمه

  KR-20  حيث بلغ معامل الثبات باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون،من صدقها وثباتها

المعدل للبيئة ) أ(للتفكير اإلبداعي، صورة األلفاظ " تورانس"اختبار : واألداة الثانية  .) 0.83(

 قام بها الشنطي ة التيلدراسا لىاس صدق وثبات األداة واعتمد ع قام الباحث بقيحيث ة،األردني

ا للتفكير اإلبداعي التي أثبتت جمعيه" تورانس"لى دالالت صدق وثبات اختبار إ وآخرون للتعرف

  .بدالالت صدق وثبات كافية ألغراض الدراسة بأن االختبار يتمتع

  :بيانات الدراسة ما يأتيظهرت المعالجات اإلحصائية لوقد أ
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 ومهارة الطالقـة، والمرونـة،   فروق ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير اإلبداعي      عدم وجود  -

اسـتراتيجيات  ( ألول ثانوي تعزى إلى كل من    اي مبحث الجغرافية لدى طالب الصف        ف واألصالة

  .)دة واستراتيجية التعلم التعاونيالمتعد نظرية الذكاءات

الطالقة والمرونة (ق ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير اإلبداعي الكلي ومهارات فرو  وجود-

االختبارين القبلي والبعدي  ألول ثانوي بينافي مبحث الجغرافية لدى طالب الصف  )واألصالة

  .     )واستراتيجية التعلم التعاوني استراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة(  باستخدام كل من

هدفت إلى تطوير قائمة رصد لقياس الذكاءات المتعددة دراسة ) 2006( وأجرى الفضلي       

تكونت عينة الدراسة النهائية و. على طلبة المرحلة االبتدائية في دولة الكويت كما يدركها المعلمون

سة، ولتحقيق أهداف الدرا .المرحلة االبتدائية بدولة الكويتتلميذاً وتلميذة من تالميذ ) 236(من 

 أداة الدراسة باالعتماد على قائمة رصد للذكاءات المتعددة للعالم وتصميمهاقام الباحث بإعداد 

  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية،(Gardner)جاردنر 

أن مستوى استجابة أفراد العينة بالنسبة للمتوسط حول فاعلية فقرات الدرجة الكلية للقائمة كان  -

) الذكاء اللغوي(درجات، وجاء مجال ) 3(من أصل ) 2.567(ط حسابي بلغ ، بمتوس)مرتفعاً(

) الذكاء االجتماعي(المرتبة الثانية، وجاء مجال ) الذكاء الطبيعي(بالمرتبة األولى، واحتل مجال 

الذكاء الشخصي، والذكاء البصري، والذكاء البدني، (بالمرتبة الثالثة، في حين احتلت المجاالت 

الرابعة، والخامسة، والسادسة، (المراتب )  الرياضي، والذكاء الموسيقي–قي والذكاء المنط

 .على التوالي، من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة) والسابعة، والثامنة

فيما بين  (α ≤ 0.01)وجود عالقات ارتباط موجبة وذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -

 .ة الكلية للقائمة في البيئة الكويتيةمجاالت قائمة الذكاءات المتعددة والدرج
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، بين )α ≥ 0.01( و)α ≥ 0.05 (وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستويات الداللة -

 –الذكاء اللغوي، والذكاء المنطقي (اتجاهات أفراد العينة حول فاعلية فقرات المقياس لمجاالت 

في البيئة ) لبصري، والذكاء الطبيعيالرياضي، والذكاء االجتماعي، والذكاء الشخصي، والذكاء ا

  ).إلناثا(الكويتية، تُعزى إلى متغير الجنس ولصالح 

، بين اتجاهات أفراد العينة )α ≥ 0.01 (وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة -

تُعزى في البيئة الكويتية، ) الذكاء البدني، والذكاء الموسيقي(حول فاعلية فقرات المقياس للمجالين 

   ).الذكور(إلى متغير الجنس ولصالح 

دراسة هدفت إلى بناء برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات ) 2006(وأجرت العنيزات     

المتعددة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، وقياس أثر هذا البرنامج في تحسين مهارات القراءة والكتابة 

 وطالبة من الطلبة الملتحقين بغرف مصادر صعوبات طالباً) 60(بلغ عدد أفراد الدراسة . لديهم 

التعلم، من الصفوف الرابع والخامس والسادس األساسي في المدارس التابعة لمديرية التربية 

والتعليم لمنطقة عمان الرابعة، وألغراض هذه الدراسة تم استخدام مقاييس الذكاءات النمائية 

وأظهرت نتائج . بارات تحصيلية للقراءة والكتابة، واخت)2004(المتعددة التي طورتها القيسي 

، الحركي/  في كل من الذكاء الجسميتطبيق مقاييس الذكاءات النمائية المتعددة تفوق عينة الدراسة

الرياضي ، / التفاعلي ، والذكاء المنطقي / البصري ، والذكاء االجتماعي / والذكاء المكاني 

ر البرنامج التعليمي والجنس والتفاعل بينهما على التحصيل ولتحليل بيانات الدراسة المتعلقة بأث

، و قد ) ANCOVA(الدراسي في مهارات القراءة والكتابة تم استخدام تحليل التباين المشترك 

أظهرت النتائج أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات أفراد المجموعة 

ختبار البعدي لمهارة القراءة وأبعاده الفرعية ولصالح التجريبية والمجموعة الضابطة على اال
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المجموعة التجريبية، كذلك أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات 

الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية على االختبار البعدي لمهارات القراءة وعلى فقرات 

ن هنالك اثر ذو داللة إحصائية للتفاعل بين مستوى المقطع ولصالح الذكور، في حين لم يك

  .متغيري البرنامج التعليمي والجنس على التحصيل الدراسي لمهارات القراءة 

إلى تقصي أثر استراتيجية تـدريس قائمـة علـى        دراسة هدفت   ) 2008( الجراجرة   وأجرى     

ة اإلسـالمية لـدى طلبـة       نظرية الذكاءات المتعددة في التحصيل والتفكير الناقد في مبحث التربي         

 من طلبـة الـصف الـسابع        اًطالب) 65(عينة الدراسة من    وتألفت   المرحلة األساسية في األردن،   

الثانية للعـام   األساسي الذكور في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان            

 شعب طلبة الـصف الـسابع        قصدياً من   اختياراً تينشعب تم اختيار    حيث. 2007-2006الدراسي  

إلـى  تم تقسيمهم   .  في محافظة العاصمة   لذكوراألساسية ل  األساسي في مدرسة أبي فراس الحمداني     

 على نظرية الذكاءات المتعددة، وضابطة       التدريس القائمة  استراتيجية ب تجريبية تعلمت : مجموعتين

 االختبـار   :بعـدياً وهـي    قبلياً و  طبيقاًأدوات الدراسة ت  تطبيق  تم  وقد   ،تعلمت بالطريقة االعتيادية  

ليل تم تحليل البيانات باستخدام تح    كما  . الدراسة يمجموعتعلى   ،دالتفكير الناق ، واختبار   التحصيلي

  :وأظهرت الدراسة النتائج اآلتية) ANCOVA(التباين المشترك 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ألداء مجموعتي الدراسـة علـى               -

ختبار البعدي، بعد اجتزاء أثر االختبار التحصيلي القبلي، وكان الفرق لصالح المجموعـة             اال

  .التجريبية
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات المعدلة ألداء مجموعتي الدراسة على -

ن لصالح وكا اختبار التفكير الناقد البعدي، بعد اجتزاء أثر اختبار مهارات التفكير الناقد القبلي،

  .ةالمجموعة التجريبي

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

تقصي أثر استراتيجية تدريس قائمة علـى نظريـة الـذكاءات        تناولت بعض الدراسات السابقة      -

 ،) 2008 (الجراجـرة  دراسـة    التفكير الناقد كمـا ورد فـي      :  متغيرات متنوعة مثل   المتعددة في 

دراسـة كـارين   كمـا فـي    والتحصيل ،) 2006 (لعثامنةا دراسة  د في  كما ور  التفكير اإلبداعي و

)Karene,2001 (فيفونا ودراسة )Vivona,2001 ( كمـا فـي    تحديد ومقارنة اإلدراك الذاتي   ، و  

 Fotini(فوتيني  دراسة كما في  والتخفيف من قلق الرياضيات  ،)Harms,1998 (زاسة هارمدر

 من الذكاءات المتعـددة وأثـر ذلـك فـي           نمطينية تقصي   ، بينما تناولت الدراسة الحال    ) 2001,

  .التحصيل والدافعية

تقصي أثر استراتيجية تدريس قائمة علـى نظريـة الـذكاءات           تناولت بعض الدراسات السابقة      -

، )2008(الجراجـرة     مثل دراسة  مبحث التربية اإلسالمية    مثل  مباحث متعددة   تدريس المتعددة في 

ـ ، بينما الدراسة الحالية ت    )2006(راسة العثامنة   ومبحث الجغرافية كما في د     تقـصي أثـر     تناول

   . تدريس الرياضياتاستراتيجية تدريس قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في

  

  

  

 



 
  

 

49 

 

 

 

 

  

  

  

  

  الفصل الثالث
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  الفصل الثالث

  الطريقـة واإلجـراءات

 اإلجراءات  ثم وصف وعينتها،،ها، ومجتمعةمنهجية الدراس وصف يتناول هذا الفصل

ات التي سيتم إعدادها وتطويرها، ومتغير، وأدوات الدراسة ةعينة الدراسالتي سيتم بها اختيار 

  :الدراسة، والمعالجة اإلحصائية، وفيما يأتي توضيح لكل ذلك 

  منهج البحث المستخدم

 مجموعة تجريبية: ين باستخدام مجموعت المنهج شبه التجريبي بتطبيققام الباحث

  .ومجموعة ضابطة 

  مجتمع الدراسة

اسة من جميع طالب الصف التاسع المتوسط في المدارس الحكومية في تكون مجتمع الدر    

  محافظة العاصمة بدولة الكويت التي تضم الصف التاسع المتوسط خالل الفصل الدراسي الثاني 

  . طالباً) 22250(والبالغ عددهم  ، 2011 /2010للعام الدراسي 

  عينة الدراسة

تم اختيار ثالث من المدارس الحكومية في محافظة العاصمة بدولة الكويت، التي تضم 

، وتم بعد ذلك اختيار شعبة واحدة من كل مدرسة ليتم القصديةالصف التاسع المتوسط بالطريقة 

  : وهذه المدارس هي .تخصيصها عشوائياً للمجموعتين التجريبية والضابطة

باستخدام  وضمت المجموعة التجريبية األولى التي تم تدريسها: مدرسة الفردوس المتوسطة -

  .نمط الذكاء البصري
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  تم تدريسها التيوضمت المجموعة التجريبية الثانية:  مدرسة عبد العزيز العتيقي المتوسطة- 

  .  الرياضي- المنطقي باستخدام نمط الذكاء

  .  الطريقة االعتياديةبتم تدريسها التي جموعة الضابطة وضمت الم:  مدرسة صفية المتوسطة-

   : الدراسةاتاأد

    :تينالدراسة في اآلتي ااتتمثلت أد

  االختبار التحصيلي:األداة األولى

 الرياضيات للصف التاسع المتوسط، اختبار تحصيلي في مبحث بإعداد وتطوير قام الباحث     

بعد ، وذلك  بإجابات محدودةوضوعية وأسئلة مقاليةتنوعت ما بين أسئلة م تضمن خمسة أسئلة،

التي الخمسة األولى من الوحدة األخيرة  الدروس  وهي،تحديد الدروس المستهدفة في الدراسة

 : تحمل العناوين اآلتية

  .العبارة البسيطة والعبارة المركبة: الدرس األول -

  .دالمعادلة من الدرجة الثانية في متغير واح: الدرس الثاني -

  .المتباينة من الدرجة األولى في متغير واحد : الدرس الثالث-

  .المعادلة من الدرجة األولى في متغيرين الدرس الرابع :الجزء األول :الدرس الرابع -

  .تمثيل معادلة الدرجة األولى في متغيرين بيانياً :الجزء الثاني                  

  .ادلتين آنيتين من الدرجة األولى في متغيرينحل مع* : الجزء األول: الدرس الخامس -

  .حل معادلتين آنيتين من الدرجة األولى في متغيرين جبرياً                          *  

  .حل معادلتين آنيتين من الدرجة األولى في متغيرين * : الجزء الثاني           
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  .ن من الدرجة األولى في متغيرين بيانياًحل معادلتين آنيتي                              *     

  صدق االختبار التحصيلي 

على مجموعة من   تم عرضه بصورته األولية،للتأكد من صدق محتوى االختبار التحصيلي     

 في مدى مناسبة الصياغة  آرائهم، إلبداء)5(، والمبينة أسماؤهم في الملحق المختصينالمحكمين 

 على بعض فقرات االختبار، طلوبة الم التعديالتتنفيذتم ى اقتراحاتهم  علوبناء. اللغوية للفقرات

  ).3(ووضع االختبار التحصيلي بصورته النهائية كما في الملحق 

 ثبات االختبار التحصيلي 

 على عينة استطالعية مـن      تم تطبيقه بصورته النهائية    ،لتحقق من ثبات االختبار التحصيلي          ل

 طريقة االختبار وإعادة االختبـار    استخدام   حيث تم ،  طالباً) 31(تكونت من   واسة،   الدر أفرادخارج  

)test-retest(، على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة بلغ   بصورته النهائيةبتطبيق االختبار

، وحـسب    ذاتهـا   العينة قه مرة ثانية بعد أسبوعين على      إعادة تطبي  تطالباً، وتم ) 31(عدد أفرادها   

 الدراسـة يـة ألغـراض   كافت هذه القيمة واعتبر، )0.81( حيث بلغباط بيرسون بينهما    معامل ارت 

  . الحالية

  تصحيح االختبار التحصيلي

  : كاآلتي بفروع متعددةتضمن االختبار التحصيلي خمسة أسئلة    

  فيصبح مجموع العالمات لهذا السؤال لكل فرع عالمتان وتضمن ثمانية فروع: السؤال األول  -

   . عالمة)16(

وتضمن عشرة فروع لكل فرع ثالث عالمات ، فيصبح مجموع العالمات لهذا  :السؤال الثاني  -

   . عالمة)30  (السؤال
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) 4 (فيصبح مجموع العالمات لهذا السؤالن تضمن فرعين، لكل فرع عالمتا: ثالث السؤال ال-

  .عالمات

يصبح مجموع العالمات لهذا ف تضمن عشرة فروع، لكل فرع أربع عالمات: السؤال الرابع -

  . عالمة)40 (السؤال

       فيصبح مجموع العالمات لهذان، تضمن خمسة فروع، لكل فرع عالمتا: السؤال الخامس  -

  .عالمات) 10 (السؤال

  .عالمة) 100( وبذلك يكون المجموع النهائي 

  مقياس الدافعية : األداة الثانية

 وهـو   ،)4(كما في الملحـق     ) 2000( ة اإلنجاز للريماوي  مقياس دافعي      قام الباحث باستخدام    

، كما بلـغ معامـل     مقياس يتسم بدالالت صدق وثبات عالية، إذ يتمتع بصدق البناء وصدق المحك           

خمساً وثالثين فقرة، ويحتوي    ، وشمولية فقراته البالغ عددها      الحداثة يتسم ب  وهو،  )0.84(استقراره  

ار موقف ينطبق على حالة الفرد من بين أربعـة مواقـف            على مواقف افتراضية، والمطلوب اختي    

  .في الخانة المناسبة في ورقة اإلجابة) ×(بوضع إشارة وذلك متوقعة، 

  ثبات مقياس الدافعية

طريقة ، تم استخدام )2000الريماوي،( مقياس دافعية اإلنجاز للريماوي ثبات      للتأكد من

 البتم عرض المقياس على عينة استطالعية من طيث ح ،)test-retest(االختبار وإعادة االختبار

 الدراسة، وبعد طالباً، وهي من غير أفراد عينة) 33(التاسع المتوسط بلغ عدد أفرادها الصف 

امل ارتباط بيرسون بين ب معاحستم  من القياس األول، تم تطبيق القياس الثاني، وبوعينأس
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، واعتبرت هذه القيمة )3.8(مقياس وبلغت قيمته  والثاني ليمثل معامل الثبات لل األولالقياسين

  .كافية ألغراض هذه الدراسة

  تصحيح مقياس الدافعية

، عالمـات لهذا االختبار أسلوب تدرج ال  في طريقة تقدير الدرجات     ) 2000(الريماوي اتبع          

ح مـدى   على الترتيب، وبهذا يتـراو    ) 1،  2،  3،  4 (عالماتال) أ، ب، ج، د    (البدائلبحيث تعطى   

 التـي   عالمـة ال وتم تـصنيف     .عالمة) 140(إلى  ) 35(العالمات على اختبار دافعية اإلنجاز من       

  :   كاآلتيلإلنجاز المستخدم في هذه الدراسةحصل عليها الطالب في اختبار الدافعية 

  . إلى مستوى مرتفع من الدافعية لإلنجاز تشيرفي هذا المقياس) 140 – 88(الدرجة  -

  . مستوى منخفض من دافعية االنجاز إلى تشيرفي هذا المقياس) 87- 35(الدرجة  -

   .الوسيط هو النقطة التي تفصل بين المستويين -

  الخطط التدريسية 

باستخدام نمط الذكاء البصري  تم إعدادها ألولىا  الباحث بإعداد خطتين تدريسيتين،قام       

تم  الثانية  التدريسيةةالخط، و)1(، كما في الملحق لتطبيقها على المجموعة التجريبية األولى المكاني

لتطبيقها على المجموعة التجريبية الثانية، كما في  الرياضي - المنطقينمط الذكاء باستخدام إعدادها

 معلم ادية التي أعدها والمجموعة الضابطة تم تدريسها بالخطة التدريسية االعتي).2(الملحق 

في  على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص طط وقد تم عرض هذه الخ.الرياضيات

، والمبينة أسماؤهم في  من الميدان رياضياتيومعلم تربويين ينومشرف ،المناهج وطرق التدريس

  ).  5(الملحق 
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  متغيرات الدراسة

  :  تتمثل متغيرات الدراسة في اآلتي 

  :  ثالثة مستويات ا ولهتعددة،أنماط الذكاءات المطريقة التدريس وفق : المتغير المستقل. 1    

  الذكاء البصرينمط                *         

     الرياضي-الذكاء المنطقي نمط                        * 

  .الطريقة االعتيادية                       * 

  : المتغيرات التابعة وتشمل. 2 

  التحصيل *                       

  الدافعية  *                      

 تصميم الدراسة

المخطـط  و  باختبار قبلي وبعدي،  Factorial Designاستخدم الباحث التصميم العاملي      

   :حي التالي يبين ذلكالتوضي
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O1       X1          O2                                                                 

O1           X2          O2                                                    

O1      –        O2                                                    

  : حيث 

 O1:تشير إلى القياس القبلي للتحصيل أو الدافعية .  

 O2 :تشير إلى القياس البعدي للتحصيل أو الدافعية .  

 X1  : نمط الذكاء البصري المكانيالتدريس باستخدام (المعالجة التجريبية األولى.(  

X2  :  الرياضي-نمط الذكاء المنطقيالتدريس باستخدام (المعالجة التجريبية الثانية  .(  

  ).الطريقة االعتيادية ( المجموعة الضابطة   : -  

   :اإلحصائية المعالجة

تم تحليل البيانات باسـتخدام     تها،  سعياً من الباحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضيا              

   :     (SPSS) للعلوم االجتماعية حزمة التحليل اإلحصائيما يأتي من 

  .والثانية األولى الفرضيتين الختبار ANCOVA  المصاحب األحادي تباينال تحليل -

  .  اختبار شافيه للمقارنات البعدية لتحديد الفروق الفردية -

مقياس للتأكد من ثبات  ومعامل ارتباط بيرسون ،)test-retest (االختبار وإعادة االختبار -

  .الدافعية

  إجراءات الدراسة 

   :باإلجراءات اآلتية    لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث

  .جامعة الشرق األوسطرئيس  من كتاب تسهيلالحصول على  -
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  .وزارة التعليم الكويتية لتطبيق الدراسة من كتاب تسهيلالحصول على  -

  .الدراسة والعينة تحديد مجتمع -

   . تحديد المادة الدراسية التي ينبغي تطبيق البحث عليها-

تتمثل هذه الخطط في و خطتين تدريسيتين وعرضهما على مجموعة من المحكمين،  إعداد-

      :  اآلتي

  . الذكاء البصري نمطباستخدامخطة للتدريس *          

  . الرياضي-الذكاء المنطقي نمط دام باستخخطة للتدريس           *

  الذي طوره واختيار مقياس الدافعية،صيلي للرياضياتاالختبار التح وتطوير  إعداد- 

  .)2000(الريماوي

-test( باستخدام االختبار وإعادة االختبار الدافعيةمقياسو التأكد من ثبات االختبار التحصيلي -

retest( ، بينهماواستخراج معامل ارتباط بيرسون.  

ومقياس الدافعية القبلي على مجموعات الدراسة الضابطة  تطبيق االختبار التحصيلي القبلي - 

  .     في التحصيل والدافعيةتكافُئهما اختبار، وذلك بهدف والتجريبية

، لتدريس الموضوعات  للشعب الصفية التي وقع عليها االختيارالرياضياتمعلمي  التنسيق مع -

 المؤهالت  مراعاة اختيار معلمين يحملونخطط التدريسية التي تم إعدادها، معالالمحددة وفق 

  .العلمية ذاتها، ومارسوا العدد المتقارب من سنوات التدريس

البعدي، ومقياس تم تطبيق اختبار التحصيل  المادة المحددة، مين من تدريس بعد انتهاء المعل-

  .التجريبية الثالثالضابطة و  المجموعاتشعبلبعدي على االدافعية 

  .           جمع البيانات ورصدها في جداول خاصة  -
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  .  SPSS باستخدام الرزمة اإلحصائية تحليل البيانات إحصائياً -

  .  استخالص النتائج ومناقشتها-

  . تقديم التوصيات والمقترحات ِوفقَ ما تم التوصل إليه من نتائج-
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  عالفصل الراب
  نتائج الدراسة
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  الفصل الرابع
  نتائج الدراسة

مـدى فاعليـة   معرفة   إلى التي هدفت    ،يتناول هذا الفصل النتائج التي توصلت إليها الدراسة               

 ) الرياضي -الذكاء البصري، والذكاء المنطقي     ( : وهما  الذكاءات المتعددة   أنماط  من نمطيناستخدام  

 وذلـك   ،لـديهم  التحصيل والدافعية    فيذلك   لطالب الصف التاسع وأثر    الرياضيات    مادة تدريسفي  

  :  على أسئلتهاوفيما يأتي نتائج الدراسة بناء. ، والتحقق من فرضياتهاباإلجابة عن أسئلة الدراسة

  : السؤال األول ب النتائج المتعلقة: أوالً 

فـي دولـة الكويـت      هل يختلف تحصيل طالب الصف التاسـع         : على اآلتي     األول ينص السؤال 

الذكاء البصري، والذكاء المنطقي    (باختالف استراتيجية التدريس المستخدمة في تدريس الرياضيات        

  ؟)  الرياضي-

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد        هذا السؤال   ولإلجابة عن           

 –المنطقـي   نمط الذكاء( طريقة التدريس لمتغير البعدي، وفقاًو  القبلي التحصيلالدراسة على اختبار    

  : يبين ذلك) 1(، والجدول ) الطريقة االعتيادية، البصري نمط الذكاء ،الرياضي

  )1(الجدول 
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد الدراسة على اختبار التحصیل البعدي وعالماتھم

  ریسطریقة التدالقبلیة تبعًا لمتغیر 

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  المتوسط  العدد  طريقة التدريس

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 10.73 86.44 7.74 16.40 25 ذكاء منطقي

 12.67 81.64 5.98 15.32 25 ذكاء بصري

 14.69 77.60 7.88 16.96 25 الطریقة االعتیادیة
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 التحصيلأن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة على اختبار ا) 1(يالحظ من الجدول        

  الرياضي المستخدم في تدريس الرياضيات-المنطقي  نمط الذكاءالبعدي، الذين درسوا باستخدام 

نمط ، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام )86.44(قد بلغ 

ألداء أفراد الدراسة الذين وأخيراً جاء المتوسط الحسابي ، )81.64(  والذي بلغالبصري ذكاءال

 ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين  .)77.60( الطريقة االعتيادية إذ بلغ درسوا باستخدام 

ال يمكن إنشاء كائنات من ! خطأ≥ 0.05(المتوسطات الحسابية ذات داللة عند مستوى الداللة 

) 2(الجدول و ،)ANCOVA( المصاحب األحاديحليل التباين تم إجراء ت) .تحرير رموز الحقول

   :يبين نتائج التحليل

  )2(الجدول 
اختبار التحصیل ألداء  أفراد الدراسة على )  ANCOVA( المصاحب األحادينتائج تحلیل التباین 

  البعدي تبعا لنمط الذكاء المستخدم في تدریس الریاضیات

  مصدر التباين
  مجموع
  المربعات

  درجات 
  الحرية

  متوسط
  المربعات

قيمة 
  اإلحصائي

  )ف(

مستوى 
  الداللة

 0.103 2.725 435.93 1 435.93  االختبار القبلي
 0.047 3.183* 509.145 2 1018.289  طريقة التدريس

     159.972 71 11357.99  الخطأ 
       74 12812.209  المجموع 

  لها داللة إحصائية*                  

 – النطقي الذكاء(طريقة التدريس ة لبالنسبـ) ف( من الجـدول السابـق أن قيمة يظهرو      

، وبمستوى داللة يساوي )3.183(بلغت ) الرياضي، الذكاء البصري، الطريقة االعتيادية

 الدراسة ات، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء مجموع)0.047(

  الفرضية الصفرية األولى التي تنص علىرفض، وهذا يعني  البعدييلالتحصاختبار على الثالث 
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 دولة في التاسع الصف البط تحصيل اتمتوسط بين إحصائية داللة ذات قفرو توجد ال: اآلتي

الذكاء البصري، والذكاء المنطقي (نمط الذكاء المستخدم في تدريس الرياضيات  باختالف الكويت

وتم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة، والتي تظهر . العتيادية مقارنة بالطريقة ا) الرياضي-

  :اآلتي ) 3 (في الجدول

   )3(الجدول 
 التحصیل أفراد الدراسة على اختبار  ألداء المعدلة المعياريةواألخطاءالمتوسطات الحسابية 

  ريقة التدريس طلمتغیر البعدي تبعاً

 العدد  طريقة التدريس
المتوسط 

 ل المعدالحسابي

  الخطأ
  المعياري

 2.53 86.38 25 ذكاء منطقي
 2.54 81.95 25 ذكاء بصري

عتیادیةاال  25 77.35 2.53 
 1.46 81.89 75  المجموع

          

 ألداء أفراد الدراسة على اختبار المعدل أن المتوسط الحسابي) 3(يالحظ من الجدول و

 الرياضي المستخدم في تدريس -لمنطقي ا نمط الذكاء البعدي، الذين درسوا باستخدام التحصيلا

 ألداء أفراد الدراسة الذين المعدل ، وهو أعلى من المتوسط الحسابي)86.38( قد بلغ الرياضيات

 المعدل وأخيراً جاء المتوسط الحسابي، )81.95(  والذي بلغالبصري نمط الذكاءدرسوا باستخدام 

ومن أجل  .)77.35( بلغ قة االعتيادية حيث الطريألداء أفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام 

وتظهر النتائج في الجدول  تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تم ، فقدمعرفة عائدية الفروق

  :اآلتي) 4(
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  )4(الجدول 

فراد الدراسة على اختبار أل  المعدلةمتوسطاتالاختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة للفروق بین 
   طریقة التدریسلمتغیر عًاتب التحصیل البعدي
المتوسط 
 الحسابي

  نمط الذكاء المستخدم  الضابطة  ذكاء بصري  ذكاء منطقي
 86.38 81.95 77.35 

 *9.03 4.43 - 86.38  ذكاء منطقي

 4.60 -  81.95  ذكاء بصري
 -   77.35  االعتیادیة

  حصائياًالفرق دال إ •

ة التجريبية التي استخدمت نمط أن الفرق كان لصالح المجموع) 4( من الجدول ويتبين

 مع متوسط المجموعة الضابطة  المعدل الرياضي عند مقارنة متوسطها الحسابي–الذكاء المنطقي 

في حين لم يوجد فرق بين متوسط المجموعة التي استخدمت  التي استخدمت الطريقة االعتيادية،

موعة الضابطة، وكذلك لم نمط الذكاء البصري عند مقارنة متوسطها الحسابي مع متوسط المج

 الرياضي عند مقارنة –يوجد فرق بين متوسط المجموعة التي استخدمت نمط الذكاء المنطقي 

  .متوسطها الحسابي مع متوسط للمجموعة التي استخدمت نمط الذكاء البصري 

  :السؤال الثاني ب النتائج المتعلقة: ثانياً 

طالب الصف التاسـع فـي دولـة الكويـت           فعيةختلف دا ت هل :ينص هذا السؤال على اآلتي          

الذكاء البصري، والذكاء المنطقي    (باختالف استراتيجية التدريس المستخدمة في تدريس الرياضيات        

  ؟)  الرياضي-

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفـراد         هذا السؤال   ولإلجابة عن          

المنطقي  نمط الذكاء  (طريقة التدريس   لمتغير ، وفقاً  والقبلي البعدي فعية مقياس الدا  الدراسة على عينة  

   :يبين ذلك) 5 ( اآلتي، والجدول) الطريقة االعتيادية، البصري نمط الذكاء ، الرياضي–
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  )5(الجدول 
  مالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد الدراسة على مقیاس الدافعیة  البعدي وعالماتھ

  طریقة التدریسالقبلیة تبعا لمتغیر 

  التطبيق البعدي  التطبيق القبلي
  المتوسط  العدد  طريقة التدريس

  الحسابي
  االنحراف
  المعياري

  المتوسط
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

 20.40 115.00 15.90 78.40 25 ذكاء منطقي

 23.93 106.92 15.49 77.52 25 ذكاء بصري

 17.77 89.68 15.48 77.52 25  االعتیادیةالطریقة 

 23.16 103.87 15.37 77.81 75  المجموع

  

مقياس  الدراسة على  عينةأن المتوسط الحسابي ألداء أفراد) 5(يالحظ من الجدول و          

 الرياضي المستخدم في تدريس –المنطقي  نمط الذكاءالبعدي، الذين درسوا باستخدام   الدافعية

، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة الذين درسوا )115.00( قد بلغ الرياضيات

ألداء أفراد وأخيراً جاء المتوسط الحسابي ، )106.92(  والذي بلغالبصري نمط الذكاءباستخدام 

ما إذا كانت في ولمعرفة  .)89.68( بلغ  الطريقة االعتيادية حيثالدراسة الذين درسوا باستخدام 

ال يمكن ! خطأ≥ 0.05( ذات داللة عند مستوى الداللة  البعديةالمتوسطات الحسابيةالفروق بين 

(  المصاحب األحاديتم إجراء تحليل التباين  ).إنشاء كائنات من تحرير رموز الحقول

ANCOVA(، اآلتيالجدولو ) يبين نتائج التحليل) 6:   

  )6(الجدول 
  مقیاس الدافعیة ألداء  أفراد الدراسة على)  ANCOVA(نتائج تحلیل التباین االحادي المصاحب 

  طریقة التدریسلمتغیر  البعدي تبعًا

  مجموع  مصدر التباين
  المربعات

  درجات 
  الحرية

  متوسط
  المربعات

قيمة 
  اإلحصائي

مستوى 
  الداللة
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  )ف(

 لمقياس التطبيق القبلي
   الدافعية 

7414.379 1 7414.379 22.025 0.000 

 0.000 11.952 4023.296 2 8046.592  طريقة التدريس

     336.632 71 23900.901  الخطأ 

       74 39361.872  المجموع 
     

، و )11.952( بلغت طريقة التدريسلة بالنسبـ) ف ( يظهر من الجـدول السابـق أن قيمة و    

، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات )0.000(بمستوى داللة يساوي 

 الفرضية الصفرية رفض، وهذا يعني البعدي مقياس الدافعية علىث الثال الدراسة اتأداء مجموع

 البط دافعية متوسطات بين إحصائية داللة ذات قفرو توجد ال:  أنه  التي تنص علىالثانية

الذكاء (نمط الذكاء المستخدم في تدريس الرياضيات  باختالف الكويت دولة في التاسع الصف

وتم استخراج المتوسطات .  مقارنة بالطريقة االعتيادية) الرياضي–البصري، والذكاء المنطقي 

  :اآلتي) 7 (الحسابية المعدلة، والتي تظهر في الجدول

  ) 7(الجدول 
المتوسطات الحسابیة واألخطاء المعیاریة المعدلة ألداء أفراد الدراسة على مقیاس الدافعیة  البعدي 

  طریقة التدریسلمتغیر  تبعًا

 العدد  طريقة التدريس
متوسط ال

  المعدلالحسابي

  الخطأ
  المعياري

 3.67 114.62 25 ذكاء منطقي
 3.67 107.11 25 ذكاء بصري

 3.67 89.87 25  االعتیادیةالطریقة 
 2.12 103.87 75  المجموع
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مقياس  ألداء أفراد الدراسة على المعدل أن المتوسط الحسابي) 7( من الجدول تبينيو

 الرياضي المستخدم في تدريس -المنطقي  نمط الذكاءن درسوا باستخدام البعدي، الذي الدافعية

 ألداء أفراد الدراسة الذين المعدل ، وهو أعلى من المتوسط الحسابي)114.62( قد بلغ الرياضيات

 وأخيراً جاء المتوسط الحسابي، )107.11(  والذي بلغالبصري نمط الذكاءدرسوا باستخدام 

ومن  .)89.87( بلغ حيث الطريقة االعتيادية اسة الذين درسوا باستخدام ألداء أفراد الدر المعدل

 وتظهر النتائج في الجدول تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعديةأجل معرفة عائدية الفروق تم 

  : اآلتي)8(

  )8(الجدول 
قیاس فراد الدراسة على مأل  المعدلةمتوسطاتالاختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة للفروق بین 

  طریقة التدریسلمتغیر  تبعًاالدافعیة  البعدي 
المتوسط 
 الحسابي

ةاالعتیادی ذكاء بصري ذكاء منطقي   نمط الذكاء المستخدم 
 114.62 107.11 89.87 

 *24.75 7.51 - 114.62 ذكاء منطقي
 *17.24 -  107.11 ذكاء بصري
 -   89.87 الضابطة

  حصائياًالفرق دال إ* 

أن الفرق كان لصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت نمط ) 8(ول يالحظ من الجدو

  مع متوسط المجموعة الضابطةالمعدل  الرياضي عند مقارنة متوسطها الحسابي–الذكاء المنطقي 

المجموعة التي استخدمت نمط الذكاء وكذلك لصالح  التي استخدمت الطريقة االعتيادية،  المعدل

، في حين المعدل  مع متوسط المجموعة الضابطةالمعدل ها الحسابيالبصري عند مقارنة متوسط

 الرياضي عند – التي استخدمت نمط الذكاء المنطقي المعدل لم يوجد فرق بين متوسط المجموعة

  . مع متوسط للمجموعة التي استخدمت نمط الذكاء البصري المعدل مقارنة متوسطها الحسابي
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

  
  
  
  
  



 
  

 

68 

  
  

  

  الفصل الخامس
  مناقشة النتائج والتوصيات

ليها هذه الدراسة في ضوء أسئلتها، ثم يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إ

  : وكما يأتيطرح مجموعة من التوصيات المناسبة 

 يختلف تحصيل هل :"  اآلتي الذي نص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

طالب الصف التاسع في دولة الكويت باختالف استراتيجية التدريس المستخدمة في تدريس 

  ؟)  الرياضي-الذكاء البصري، والذكاء المنطقي (الرياضيات 

 ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي اًفروقهناك  أنإلى أشارت النتائج      

 الرياضي عند مقارنة متوسطها الحسابي مع متوسط –قي استخدمت نمط الذكاء المنط

ألداء أفراد ن المتوسط الحسابي إ إذ التي استخدمت الطريقة االعتيادية،المجموعة الضابطة 

 الرياضي -المنطقي  نمط الذكاء الذين درسوا باستخدام  البعديالتحصيلالدراسة على اختبار 

، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء )86.38( قد بلغ المستخدم في تدريس الرياضيات

وأخيراً جاء ، )81.95(  والذي بلغالبصري نمط الذكاءأفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام 

 الطريقة االعتيادية إذ بلغ ألداء أفراد الدراسة الذين درسوا باستخدام المتوسط الحسابي 

)77.35(.  
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 –نمـط الـذكاء المنطقـي        لية التـدريس باسـتخدام    فاع يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى     و       

 ، المالئـم للـتعلم النـشط      ناخالم رتوفاستراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة      حيث أن  الرياضي،

 وهذا أدى بـالطالب إلـى       ،والحوار يتيح الفرصة للطالب للمناقشة    مما الطالب، والمتمركز حول 

تخدام استراتيجيات تراعي الفروق الفرديـة بـين    وتقديم الحصة باس   ،مزيد من االنخراط في التعلم    

قد يتـيح فرصـة      مناسبة خالل عملية التعليم،    و متنوعة الطالب من خالل استخدام وسائل تعليمية     

عرفة الرياضية لفتـرة     على االحتفاظ بالم   ممما يساعده  تحصيل أفضل وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم،    

تـي   العقلية للطالب، وذلك مقارنة بالطرق االعتيادية ال       ، وهذا يعمل على زيادة القدرة     زمنية طويلة 

  . في إيصال المعلومات واألفكار الرياضية للطلبةءلقاواإلتعتمد على أسلوب التلقين 

 الـذكاء   استراتيجيةوفق ن طبيعة تصميم المادة التعليميةوقد تعزى هذه النتيجة أيضاً إلى أ      

ب على بنـاء المفـاهيم والتعميمـات بطريقـة          بشكل متسلسل، ساعد الطال     الرياضي -المنطقي  

وقد يكون لتجزئة الوحـدات التعليميـة إلـى          . في زيادة تحصيل الطالب    يسهمتراكمية، وهذا قد    

 وفق مـا يـدعم الـذكاء    مهمات صغيرة يستطيع الطالب إنجازها في سلسلة متوالية من الخطوات       

افعاً له في إنجـاز مهمـات أكثـر         ، ونجاح الطالب في إنجاز المهمات الصغيرة، يشكل د        المنطقي

 ثـر األويمكن أن يكـون لـه        صعوبة، وذلك ينقل مركز العملية التعليمية من المعلم إلى الطالب،         

  .  في زيادة تحصيل الطالبيجابياإل

 بين متوسط المجموعة فروق ذات داللة إحصائيةد ووج عدم  إلىأشارت النتائج أيضاًو 

 ند مقارنة متوسطها الحسابي مع متوسط المجموعة الضابطةالتي استخدمت نمط الذكاء البصري ع

  .التي استخدمت الطريقة االعتيادية
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 استراتيجيات التدريس باستخدام نمط الذكاء البصري  أنإلى  يمكن أن تعزى هذه النتيجةو    

دور هذه الرسومات واألشكال لم يكن لها ال إال أن، واألشكال، واأللوان، عزز من استخدام الرسومت

  .الطالب واستيعابهم للمفاهيم والتعميمات المطروحة الواضح في التأثير على مدى فهم

بيم ، ودراسة  )Moon et. al. ,1999 (    وتتفق هذه النتائج مع دراسة مون  

)Beam,2001(،ودراسة كارين  )Karene,2001( ،  الجراجرة ودراسة )2008(.  

هل تختلف دافعية طالب الصف  :"الذي نص على   الثانيسؤالمناقشة النتائج المتعلقة بال: ثانياً 

الذكاء (التاسع في دولة الكويت باختالف استراتيجية التدريس المستخدمة في تدريس الرياضيات 

  ؟)  الرياضي-البصري، والذكاء المنطقي 

 استخدمت  ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التياًفروقأن هناك  إلى أشارت النتائج

 الرياضي عند مقارنة متوسطها الحسابي مع متوسط المجموعة الضابطة –نمط الذكاء المنطقي 

مقياس  الدراسة على  عينةن المتوسط الحسابي ألداء أفرادإ إذ .التي استخدمت الطريقة االعتيادية

ي تدريس  الرياضي المستخدم ف-المنطقي نمط الذكاء الذين درسوا باستخدام البعدي الدافعية

، وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة الذين درسوا )115.00( قد بلغ الرياضيات

ألداء أفراد وأخيراً جاء المتوسط الحسابي ، )106.92(  الذي بلغالبصري نمط الذكاءباستخدام 

  .)89.68( الطريقة االعتيادية إذ بلغ الدراسة الذين درسوا باستخدام 

 –التدريس باستخدام نمط الذكاء المنطقي  استراتيجيةأن بة  تفسير هذه النتيجنيمكو      

 وفق خطوات منظمة قتطبهذه االستراتيجية ن إ إذالب بأنفسهم،  زادت من ثقة الطالرياضي

 يؤدي إلى أن ، وهذايتجدد فيها دور الطالب، بحيث يعتمد على ذاتهو تعليمات واضحة،  تضمنت

ف يصل إلى الهدف وفق تسلسل يتعلم كيووحيوياً، وفاعالً، ومنظماً لتعلمه، يكون الطالب نشطاً، 
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 يثقونالب عندما والط  بنفسه، ثقة الطالبزيادة وهذا مما قد يكون له األثر االيجابي في .منطقي

تزداد دافعيتهم نحو المادة واإلقبال على دراستها  الرياضيات على تعلم متهاقدربأنفسهم و

 التدريس باستخدام نمط ةاستراتيجيأثناء تطبيق في  لبيئة التعلم التي سادت أنكما  .ومتابعتها

، دافعية الطالب نحو الرياضيات تنمية اإليجابي فياألثر   الرياضي قد يكون لها –الذكاء المنطقي 

شة النتائج التي  ومناق،تبادل الخبراتتم ، و تفاعل بين الطالب داخل الحجرة الدراسية حيث ساد 

 بطريقة الرياضيات التعامل مع دروس  وزيادة،الب، وإزالة الحواجز بين الط التوصل إليهاتم

   .  يشترك بها المتعلم بكل إيجابيةشطة التياألنمختلفة مفعمة ب

هـذه  فـي        ويمكن أن تعزى هذه النتيجة أيضاً إلى الخطوات التمهيدية األولـى المـستخدمة              

وإثـارة   الحافزة والمشوقة التي من شأنها جـذب انتبـاه الطـالب            التهيئة  توفر  التي االستراتيجية

  .دافعيتهم

بين متوسط المجموعة التي  ذات داللة إحصائية اًفروق أن هناك  إلىوأشارت النتائج أيضاً

  .استخدمت نمط الذكاء البصري عند مقارنة متوسطها الحسابي مع متوسط المجموعة الضابطة

البصري  استراتيجيات التدريس باستخدام نمط الذكاء  أن ىيمكن أن تعزى هذه النتيجة إلو

الجاذبية  في زيادة  الواضحيكون له األثر ، واألشكال، واأللوان، مما قدتعزز من استخدام الرسوم

  .  وزيادة دافعيتهم نحو المادةالتشويق لدى الطلبة في التعامل مع الموضوع المطروحو

  مـن أن الخبـرات التخيليـة       )2006دوفي،( بما أشارت إليه     ويمكن تفسير هذه النتيجة أيضاً         

 تتيح الفرصة للمتعلم لتطوير إمكاناته اإلنسانية إلى أقصى حـد ممكـن، وأنهـا تغـذي                 البصرية

المشاعر واألحاسيس، وتساعد على اكتشاف القيم، مما ينعكس إيجاباً على الدافعيـة نحـو المـادة          

  .التعليمية
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استراتيجيات التدريس باسـتخدام نمـط الـذكاء         أن إلىأيضاً  النتيجة  يمكن أن تعزى هذه           و

وينسجم هذا مع مـا      وطريقة التعلم التي يفضلونها ويرغبون بها،     البصري تتفق مع ميول الطالب      

الذي يرى بأن الطريقة المناسبة في التدريس توفر الوقت والجهد، وتقلل مـن             ) 2001(يراه الحيلة   

وتستثير دافعية الطالب إلى الدرس، وتحرك اهتمامهم به، وانتباههم إليه،          التعب العقلي والجسدي،    

ومتى كان هناك شغف بالتعليم، وولع بالتحصيل فإن الطالب يقبلون على الدرس كل اإلقبال مـن                

  .غير إجهاد وبمستوى عال من الدافعية

جموعة التي  متوسط المفروق ذات داللة إحصائية بين إلى عدم وجود كذلكوأشارت النتائج 

 عند مقارنة متوسطها الحسابي مع متوسط للمجموعة ، الرياضي–استخدمت نمط الذكاء المنطقي 

نمطي الذكاء   وهذا يشير إلى أن تدريس الطالب باستخدام.التي استخدمت نمط الذكاء البصري 

ويمكن أن ، ثر على دافعية الطالب بشكل متساٍو الرياضي، والذكاء البصري كان لهما أ–المنطقي 

ً نفسر ذلك  باعتبار أن التغيير في األسلوب، وفي استراتيجيات التدريس المستخدمة في أيضا

 النظر عن نمط ية الطالب نحو مادة الرياضيات بصرفالعملية التعليمية ساعد على تحسين دافع

  .الذكاء المستخدم

لتدريس وفق هذين  تم إعدادها لالخطط الدراسية التيأن ب  أيضاًيمكن تفسير هذه كذلكو

 من شأنها دعم العملية خطوات وإجراءاتكل منهما النمطين من الذكاء كانت محكمة، وتضمنت 

التعليمية التعلمية، وتم عرض هاتين الخطتين على مجموعة من الخبراء والمحكمين، وبالتالي من 

  .تالفالممكن أنهما كانتا لهما األثر الواضح على نتائج الطالب على السواء دون اخ

ولدى مراجعة الباحث لمصادر البحث المتعددة، تبين تناول الذكاءات المتعددة مع متغيرات      

كما في دراسة  ، والتفكير الناقد)2006(عديدة مثل التفكير اإلبداعي كما في دراسة العثامنة 
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 يفونافودراسة   ).Fotini ,2001(فوتيني  ، وقلق االمتحان كما في دراسة )2008(الجراجرة 

)Vivona,2001( حيث لم تؤثر نظرية الذكاءات المتعددة على دافعية الطلبة الموهوبين ،

  .   وتحصيلهم مقارنة بالبرامج العادية

  

       التوصيـــات

  : في الدراسة الحالية، فإن الباحث يوصي باآلتي    في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها

 في تدريس الرياضيات، المتعددة الذكاءات نظرية تيجياتالسترا الرياضيات معلمي استخدام -

  .نظراً لما أشارت إليه الدراسات بفاعليتها في دعم تحصيل الطالب، وزيادة دافعيتهم

 بتحضير  القيام ثم ومن الطالب لدى الموجودة المتعددة الذكاءات بمسح  معلمي الرياضياتقيام -

  .المتعددة الذكاءات أشكال مع سبتتنا التي االستراتيجيات باستخدام دروسهم

 دورات بعقد وذلك ،المتعددة الذكاءات نظرية استراتيجيات استخدام على المعلمين تدريب -

 باإلطار المدارس تزويد وكذلك ،استراتيجياتها استخدام وكيفية ،النظرية هذه طبيعة لتوضيح

  .النظرية لهذه واإلجرائي النظري

استراتيجيات ب ط الذكاءات المتعددة وتضع أدلة المعلم المزودةتستفيد من أنما مناهج تخطيط -

  . تدريس الذكاءات المتعددة لتنفيذ تلك المناهج

 في المتعددة الذكاءات نظرية استراتيجيات تتناول التيالميدانية والتجريبية  الدراسات إجراء -

، وفي دافعية التحصيل والغير أخرى متغيرات مع وكذلك الرياضيات، غير أخرى مجاالت

 .مستويات ومراحل تعليمية مختلفة 
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  المراجع
  :المراجع العربية: أوالً 

المبنية  )المعدلة( أثر اسـتخدام َأنموذجين لدورة التعلم".  )2007 ( طـــالل یوسـفأبو عمارة،

ل وتنمية إســتراتيـجية بوليا لحّل المشـكالت و التسـاؤل الذاتي في التحصي على 

أطروحة ( ." الرياضية لدى طلبة المرحلة األساسية في اُألردنالقدرة على حل المشكالت

  .، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن)دكتوراه غير منشورة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 تحكیم خطط تدریسیة: الموضوع

  المحترم:................حضرة الدكتور

تدریس الریاضیات لطالب الصف التاسع في دولة  : "یقوم الباحث بدراسة تحت عنوان

 بغرض ."تعددة وأثر ذلك في التحصیل والدافعیة الكویت باستخدام نمطین من أنماط الذكاءات الم

الحصول على درجة الماجستیر في المناھج وطرق التدریس من جامعة الشرق األوسط 

ؤّملھ فیكم ولما ُعرف من قدرتكم وخبرتكم في التحكیم في المیدان التربوي ، وما ُن). األردن/عمان(

  :ما یأتي من تعاون، فإنني أضع بین أیدیكم 

  ). الریاضي–الذكاء المنطقي( التدریسیة باالستناد إلى الذكاءات المتعددة الخطة* 

  .)الذكاء البصري(الخطة التدریسیة باالستناد إلى الذكاءات المتعددة * 

  .االختبار التحصیلي الذي أعده الباحث ، لقیاس تحصیل الطالب * 

الحظاتكم حول الخطتین  وكلي أمل من حضرتكم قراءة التحضیر قراءة سابرة، وكتابة م    

 والتي من المؤكد أنھا ستسھم بإخراجھما بصورة تلیق باألھداف ،التدریسیتین  بدقة وموضوعیة

 شاكرًا لكم .  وكذلك قراءة االختبار التحصیلي، وتقدیم ما یلزم من مالحظات حولھ.المنشودة للدراسة

  .تعاونكم لما فیھ من خیر للبحث التربوي وتطویره نحو األفضل
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  الباحث

  نواف الرشیدي
2011  

  
  
  

  

  :تعریف الذكاءات المتعددة* 

     تعد نظریة الذكاءات المتعددة نتاجًا للبحوث والدراسات المعرفیة األساسیة التي قام بھا  

وقد بذلت ھذه النظریة جھدًا كبیرًا إلعادة .  في مجال النمو والتعلم عند األطفال)Gardener(جاردنر

لذكاء، كما اھتمت بمحاولة فھم الطرق والكیفیة التي تتشكل بھا اإلمكانات الذھنیة النظر في قیاس ا

والواقع أن نظریة الذكاءات المتعددة أحدثت منذ ظھورھا ثورة في مجال الممارسة التربویة . لإلنسان

ق والتعلیمیة، فقد غّیرت نظرة المدرسین عن طالبھم، وأوضحت األسالیب المالئمة للتعامل معھم وف

كما شكلت ھذه النظریة تحدیًا مكشوفًا للمفھوم التقلیدي للذكاء، ذلك المفھوم الذي لم . قدراتھم الذھنیة

یكن یعترف سوى بشكل واحد من أشكال الذكاء الذي یظل ثابتًا لدى الفرد في مختلف مراحل حیاتھ، 

ات التي لدیھم وفي أسلوب وقد رحبت نظریة الذكاءات المتعددة باالختالف بین الناس في أنواع الذكاء

    .)2008الجراجرة،(استخدامھا، وھذا من شأنھ إغناء ثقافة المجتمع وتنویع مفرداتھ وبنیتھ وتطویره 

  :مفھوم الذكاء في النقاط األساسیة التالیة" جاردنر"    وقد حدد 

  . القدرة على حل المشكالت لمواجھة الحیاة الواقعیة -   

  . ل جدیدة للمشكالت  القدرة على تولید حلو-   

  . القدرة على إنتاج أو إبداع شيء ما تكون لھ قیمة داخل ثقافة معینة-   
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الذكاء : وھذا المفھوم الجدید للذكاء ارتكز في األساس على وجود سبعة أنواع من الذكاء ھي         

اإلیقاعي، / وسیقيالبصري، الذكاء الم/ الریاضي، الذكاء المكاني/ اللفظي، الذكاء المنطقي/ اللغوي

   (Gardner,1983التفاعلي / الذاتي، الذكاء االجتماعي/ الحركي، الذكاء الشخصي/ الذكاء الجسمي

الذكاء الطبیعي والذكاء الوجودي لتصبح تسعة : أضیف إلى ھذه الذكاءات ) 1994(وفي عام ). 

  .ذكاءات 

رھما الباحث لدراستھ وھما الذكاء اللذین اختاوفیما یأتي تعریف للنمطین من أنماط الذكاء       

  . المنطقي- المكاني، والذكاء الریاضي–البصري 

  ):Spatial Intelligence-The Visual ( تعریف الذكاء البصري

، )كما ھو الحال عند الصیاد والكشاف أو المرشد(ھو القدرة على إدراك العالم البصري بدقة          

كما ھو الحال عند مصمم الدیكورات الداخلیة،  (لك اإلدراكات وأن یقوم بتحویالت معتمدًا على ت

، وھذا الذكاء یتطلب الحساسیة نحو اللون والخط، والشكل )والمھندس المعماري والفنان، أو المخترع

والطبیعة، ویتم التعبیر عنھ من خالل الرسم الھندسي والفني والتجریدي وقراءة الخرائط، والتفكیر 

ویتضمن ھذا الذكاء باإلضافة إلى الحساسیة تجاه .  على اإلبحار المالحيفي الصور، والقدرة

األلوان، والخطوط، واألشكال، والفراغ إدراك العالقات بین ھذه العناصر، كما یتضمن الرؤیة 

وإعادة اإلنتاج الشكلي، والبصري لألفكار المكانیة، وتوجیھ اإلنسان لنفسھ ذاتیًا وبشكل مناسب في 

ویوجد ھذا الذكاء عند المتخصصین في فنون الخط وراسمي الخرائط واألشكال . ةمصفوفة مكانی

  . )2005حسین،(الھندسیة والتصامیم والمھندسین المعماریین والرسامین والنحاتین 

  ):Mathematical/ Logical Intelligence( الریاضي–تعریف الذكاء المنطقي

تتیح للشخص مالحظة واستنباط ووضع یغطي ھذا الذكاء مجمل القدرات الذھنیة، التي 

العدید من الفروض الضروریة لآللیة المتبعة إلیجاد الحلول للمشكالت والمسائل في الریاضیات، 

والمتعلمین الذین . وكذا القدرة إلى التعرف على الرسوم البیانیة والعالقات التجریدیة والتصرف فیھا
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مشكالت، ولھم قدرة عالیة على التفكیر، فھم یطرحون یتفوقون في ھذا الذكاء، یتمتعون بموھبة حل ال

ویمكن مالحظة . أسئلة بشكل منطقي ویمكنھم أن یتفوقوا في المنطق المرتبط بالعلوم وبحل المشكالت

ھذا الذكاء لدى العلماء والعاملین في البنوك والمھتمین بالریاضیات ومبرمجي اإلعالمیات والمحامین 

  .والمحاسبین 

  

  

  :المبادئ التي قامت علیھا نظریة الذكاءات المتعددة * 

ً من األبحاث والدراسات الخاصة بإصابات الدماغ، ودراسات ثقافیة           أجرى جاردنر عددا

خاصة بالعباقرة والمعتوھین، أوصلتھ في النھایة إلى عدد من الفرضیات التي شكلت في مجموعھا 

  : (Armstrong,2003) ت ھيفرضیانظریة الذكاءات المتعددة، وھذه ال

 یولد جمیع األفراد مزودین بقدر كاٍف من الذكاء، وكل شخص فرید بذكائھ، ویمتلك كل فرد - 1

  .تركیبة ذھنیة خاصة بھ

 تعمل أنواع الذكاءات المتعددة وتتفاعل مع بعضھا بعضا بطرق معقدة، وھذه األنواع تعمل معا - 2

  . كن الفصل بین أثرھا أثناء القیام بالعملیات الذھنیةًبأسلوب تفاعلي فیما بینھا، وال یم

 تتمركز أنماط الذكاءات في مناطق محددة من الدماغ، وتتمیز بقدرتھا على العمل باستقاللیة بشكل - 3

  .منفرد، أو مجتمعة حسبما تقتضي الحاجة لذلك

ً واحدًا، بل أنواع متعددة ومختلفة، وتتحدى نظریة الذك- 4 اءات المتعددة وجھات  الذكاء لیس نوعا

  .النظر التقلیدیة، بتأكیدھا على أننا نتواصل مع اآلخرین، ونتعلم، ونحل مشاكلنا بأنماط مختلفة

 یوجد لدى الفرد الواحد جمیع أنواع الذكاءات، وإن كل فرد یمتلك قدرًا معینًا من الذكاءات لكن - 5

  .  بنسب متفاوتة تمیزه عن غیره من األفراد
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فرد أن یطور ذكاءه بأبعاده المختلفة إلى أعلى مستوى، إذا تم توفیر التشجیع والتعلیم  یستطیع كل - 6

  .المناسبین لھ

  :التدریس باالستناد إلى الذكاءات المتعددة* 

  زودت نظریة الذكاءات المتعددة المعلمین بعدد متنوع من االستراتیجیات في مجال التعلم،       

اختالف أنواعھا ومستویاتھا، ویھدف ھذا التنوع في االستراتیجیات لتتناسب مع قدرات الطالب على 

إلى تطویر ھذه القدرات لدى الطالب وزیادة فاعلیتھا في إطار عملیة التعلیم والتعلم، وقد تم تصنیف 

ً لنظریة الذكاءات المتعددة، مع إمكانیة تطبیقھا على أي مستوى أو  عدد من االستراتیجیات وفقا

ة إلى إمكانیة تطویرھا لتتالءم مع الذكاءات المتعددة التي یتمتع بھا الطالب، ومن مرحلة، باإلضاف

  :ھذه االستراتیجیات

  :استراتیجیات تدریسیة صممت لتنشیط الذكاء البصري 

 تعتمد ھذه االستراتیجیة على ترجمة مبحث الكتاب إلى صور ذھنیة وذلك بأن :البصري  التخیل* 

ق أعینھم وتصور ما تم دراستھ في الحصة، وتتضمن الممارسة العملیة یطلب المعلم من طالبھ إغال

لھذه االستراتیجیة جعل الطالب یخترعون لوحًا داخلیًا خاصًا بھم أو شاشة تلفازیة في أذھانھم، بحیث 

كلمات ھجائیة، صیغ : یمكنھم عرض ما ھو مدون في اللوح العقلي ألي مبحث یریدون تذكرھا مثل 

وعند السؤال عن معلومات محددة علیھم أن . اریخیة، أو أیة معلومات أخرى ریاضیة، حقائق ت

  .یعیدوا إلى الذاكرة ھذا اللوح العقلي ویروا البیانات الموجودة علیھ

غالبًا ما تكون الحساسیة العالیة لأللوان من إحدى سمات الطالب الذین یملكون  :اللون استشعار* 

ظ أن الیوم المدرسي حافل بالنصوص المكتوبة باألسود واألبیض ذكاًء مكانیًا عالیًا، ومن المالح

سواء في الكتب المدرسیة أو على السبورة، وھناك طرق كثیرة مبدعة إلدخال اللون إلى غرفة 

الصف كأداة تعلم، حیث یمكن للمعلم استخدام ألوان مختلفة من الطباشیر، واألقالم، والوسائط 

ھ على استخدام األلوان في تلوین موضوعات المبحث الدراسیة، مثل المتعددة، وأن یشجع المعلم طالب
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الكلمات المفتاحیة، والقواعد، والقوانین، والمعادالت الریاضیة، أثناء عملیة التدریس، أو عمل 

  .الواجبات الیومیة

إن القیمة التربویة للمجاز تكمن في تكوین الترابطات بین ما یعرفھ الطالب  :المصورة المجازات*

من قبل وما یقدم لھم أو یعرض علیھم، وعلى المعلم أن یفكر في النقطة المفتاحیة أو المفھوم الرئیس 

  .الذي یرید من طالبھ إتقانھ ثم ربط تلك الفكرة بصورة بصریة

تتضمن ھذه االستراتیجیة أن یطلب المعلم من الطالب أن یرسموا النقطة المفتاحیة  :الفكرة رسم* 

الذي یتم تدریسھ، وأن الدقة والواقعیة ال ینبغي التأكید علیھا؛ ألن التأكید یوجھ والمفھوم المركزي 

إن ھذه . إلى تتابع الرسوم المتخصصة السریعة التي تساعد على تحدید الفكرة وتوضیحھا

االستراتیجیة یمكن استخدامھا لتقویم فھم الطالب لفكرة ما، والتأكید على مفھوم معین، أو إلتاحة 

وبعد االنتھاء من نشاط الرسم تتم مناقشة العالقة . ة للطالب لیتفحصوا الفكرة بعمق أكبرفرص كثیر

ال تقوم الرسومات نفسھا، وإنما بدًال . بین الرسوم وموضوعات المبحث الدراسیة وھذه المناقشة ھامة

  .من ذلك تستخرج فھم الطالب من الرسم التخطیطي

ھمة جدًا لفھم الطالب ذوي النزعة المكانیة ،لذا، فإن إن الصورة قد تكون م :الصوریة الرموز* 

المعلمین الذین یستطیعون أن یدعموا تدریسھم بالرسومات والرموز البیانیة والتوضیحیة والتصوریة 

وھذه االستراتیجیة تتطلب ممارسة الرسم على . وكذلك بالكلمات قد یبلغون مدى أوسع من المتعلمین 

 :ذه االستراتیجیة أذكر األمثلة اآلتیةھ. األقل في جزء من الدرس 

 . تمثیل خط األعداد بلون ممیز، وتمثیل األعداد علیھ بلون مختلف-

  :استراتیجیات تدریسیة صممت لتنشیط الذكاء المنطقي* 

لم یعد استخدام العملیات الحسابیة حصرًا على الریاضیات والعلوم بل ھناك : والكمیات الحسابات* 

عدد المفقودین والجرحى في : ي موضوعات مختلفة كالدراسات االجتماعیة مثل منحى الستخدامھا ف

وعلى كل حال فإن على المعلم أن . الخ... الحروب، وعدد السكان لبلد ما، أو معلومات عن المناخ 
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. یكون یقظًا بالنسبة لألعداد المثیرة لالھتمام ومسائل الریاضیات المتحدیة للفكر أینما توجد 

م باألعداد التي ترد في المواد غیر الریاضیة، یستطیع المعلم أن یدمج الطالب ذوي التوجھ وباالھتما

المنطقي على نحو أفضل، وأن یؤكد للطالب أن الریاضیات لیست مطلوبة فقط في موضوع 

  .الریاضیات والعلوم وإنما في حیاتنا العامة

ر المنطقي الذي یمیل إلى تصنیف األشیاء، تبین ھذه االستراتیجیة حقیقة التفكی :والتبویب التصنیف* 

ووضعھا في فئات، وتبویبھا وفقاً  لصفة مشتركة بینھا، بغض النظر عن نوع المعلومة سواء أكانت 

لغویة أم علمیة أم غیر ذلك، وتظھر فائدة ھذه االستراتیجیة من خالل تنظیمھا للمعلومات المبعثرة 

  . حول األفكار األساسیة

یقوم المعلم بتوجیھ أسئلة للطلبة عن وجھات نظرھم، فبدًال من التحدث مع  :اطي السقر التساؤل* 

الطالب فإن المعلم في ھذه االستراتیجیة یحاور الطالب مستھدفًا الكشف عن الصواب والخطأ في 

معتقداتھم، والطالب من جھتھم یسھمون في الحوار من خالل فرضیاتھم، والمعلم بدوره یرشدھم إلى 

إن أحد أھداف ھذه . ذه الفرضیات بمزید من الدقة والوضوح من خالل فن المحاورةاختبار ھ

االستراتیجیة ھو تجنب قمع الطالب، ووضعھم في موضع الخطأ، وإنما بدالً  من ذلك المساعدة على 

  . تنمیة مھاراتھم في التفكیر الناقد بشكل متواصل

  :  المتعددةكیفیة تقویم تعلم الطالب باالستناد إلى الذكاءات* 

      یرى جاردنر بأن نظریتھ تتمیز عن النظریات األخرى، من خالل التغییر الذي تحدثھ في 

عملیتي التعلیم والتعلم، وأن ھذا التمیز بحاجة إلى أسالیب وإجراءات مختلفة في التقویم، بحیث ال 

رقام والعالمات؛ و تقترح  على االختبارات المعیاریة، التي یعبر عنھا من خالل األ-  التقویم- یعتمد

عصفور (ھذه النظریة عددًا من األسالیب المتنوعة لتقویم أداء الطالب، وقد أوردھا كل من 

  :              وھي) 2003وصبري، 
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حیث یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ اإلنجازات التعلیمیة :السجالت الوصفیة - 1

  .د الدراسیةالتحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والموا

ً بكل طالب یضمنھ عینات :عینات من أعمال الطالب - 2 ً خاصا حیث یخصص المعلم فیھا ملفا

 .من عمل الطالب في اللغة، و الریاضیات، والفن والمجاالت األخرى المتنوعة

التي تستخدم لتسجیل قدرات الطالب في مجاالت یصعب توثیقھا بغیر ھذه :أشرطة الفیدیو - 3

 ).التمثیلاللعب، (الطریقة مثل 

 ).مشروع، رحلة(وذلك لحفظ األنشطة التي یؤدیھا الطالب: التصویر الفوتوغرافي - 4

 .حیث یقدم الطالب خبراتھم في المدرسة من خالل ھذه المجلة:مجلة الطالب - 5

 .والتي یحتفظ بھا الطالب وتمثل إنجازاتھم المختلفة: رسوم بیانیة ومخططات - 6

 .تفاعالتھ في الصفویبین عالقات الطالب و:الرسم االجتماعي - 7

 .وتستخدم لجمع معلومات عن قدرة الطالب في مجال معین:االمتحانات غیر الرسمیة - 8

مع عدم التقیید الدقیق بتعلیمات ھذه :االستخدام غیر الرسمي لالختبارات المعیاریة - 9

االختبارات، مثل الوقت، وكیفیة اإلجابة، حیث یقوم المعلم بقراءة التعلیمات للطلبة، 

 ....).كتابة، رسم،(الفرصة لإلجابة بطرق مختلفة عن السؤال الواحدویعطیھم 

والتي تتم بشكل دوري، لمناقشة مدى تقدمھم في  التحصیل الدراسي،                               : مقابالت الطالب-10    

  .وأھدافھم واھتماماتھم، وتحفظ ھذه المقابالت في سجل خاص لھذه الغایة             

ینجزه و  وھي اختبارات تبین ماذا استطاع الطالب أن: استخدام االختبارات محكیة المرجع- 11

  .ما لم یستطع إنجازه

  .حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة معینة:  قوائم الشطب-12    

اث الصفي، وزوایا حیث یرسم المعلم خارطة للصف یبین فیھا مواقع األث:  الخرائط الصفیة- 13  

  .األنشطة الصفیة، ویشیر إلى أنماط الحركة الیومیة داخل الغرفة الصفیة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة
  ) الریاضي–الذكاء المنطقي(

  الدرس األول
  العبارة البسیطة والعبارة المركبة

  :.......................                    الصف والشعبة:....................  المدرسة
  :التاریخ :                                         الـیـوم 

  
  :األھداف التعلیمیة : أوًال 

  
  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 

  .ف مفھوم العبارة یعّر-

  .ة المركبة یمیز بین العبارة البسیطة والعبار-

  . یفسر أھمیة اإللمام بالعبارة البسیطة والعبارة المركبة-

  . یعطي أمثلة لعبارات بسیطة-

  . یعطي أمثلة لعبارات مركبة-

  . یصدر حكمًا على صحة أو خطأ العبارة المركبة-

  . یصنف مجموعة من العبارات إلى بسیطة ومركبة وصحیحة وخاطئة-

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا

  :م استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتيسیت

  . السبورة - 1
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  . البطاقات- 2

  . ورقة عمل- 3

  :التمھید للدرس : ثالثًا

  :یكتب المعلم على السبورة ما یلي 

  :تأمل الجمل الریاضیة اآلتیة* 

- 3 + 4 = 7  

- 6 – 8 = 2  

- 4 + 9 = 12  

- 12 >   7   

   عدد أولي 17 -

- 5 x 60 = 30  

- 14 – 8 = 6  

   بدون باقي 5 یقبل القسمة على 12 -

  صنف الجمل السابقة إلى جمل صحیحة وجمل خاطئة ؟* 

  . أعط مثاًال على جمل صحیحة وجمل خاطئة من مادة الریاضیات* 

  .یستقبل المعلم أمثلة الطالب ویقدم تغذیة راجعة فوریة* 

  :ة یدون المعلم الجمل اآلتیة على السبور* 

   إلى عواملھ األولیة؟18 حلل العدد -

   ؟25 - ھل تستطیع تحلیل المقدار س-

   ؟20 عن العدد 12 بكم ینقص العدد -

   ال تقسم على الصفر-
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  : یوجھ المعلم السؤال التالي الى الطالب * 

  ھل تستطیع الحكم على صحة أو خطأ العبارات السابقة ؟

  .خطأ العبارات السابقةال یمكن الحكم على صحة أو : االستنتاج 

من خالل ما تم عرضھ من جمل نتوصل إلى أن بعض الجمل یمكن الحكم على صحتھا أو خطئھا 

  .وبعضھا ال یمكن ذلك

  : یبرز المعلم البطاقة التي دون علیھا التعمیم التالي ویعرضھا أمام الطالب ویثبتھا على السبورة 

  )طئة تسمى عبارة الجملة التي یمكن وصفھا بأنھا صحیحة أو خا( 

  :عرض الدرس: رابعًا

    الفئة األولى : یدون المعلم العبارات اآلتیة على السبورة ویطلب من الطالب تصنیفھا إلى فئتین

  .العبارات التي تتضمن جملة واحدة، والفئة الثانیة العبارات التي تتضمن أكثر من جملة 

   المثلث شكل رباعي-

   )9   < 6( و  ) 5 + 4 = 9 (-

  )5 > 5(و  ) 3 = 1 + 1 ( -

   6 ، ھي العوامل األولیة للعدد 3 ، 2 ، 1 -

- 3 + 7 = 2 x 5  

   عدد أولي 7و  ) 5  > 9 (-

   عدد أولي 10 -

من خالل التصنیف والتبویب یتوصل الطالب الى التعمیم التالي ویبرز المعلم البطاقة التي دون علیھا 

  : لى السبورة التعمیم ویعرضھا أمام الطالب ویثبتھا ع

  )العبارة قد تكون بسیطة وقد تكون مركبة  ( -
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 للحكم على صحة أو خطأ العبارات المركبة ، نعود للعبارات السابقة ونستنتج صحة أو خطأ -

  .العبارات التي تم تصنیفھا على أنھا مركبة 

تكون العبارة ، و)و(تتألف العبارة المركبة من عبارتین مربوطتین بأداة الربط ( : االستنتاج 

  ).صحیحة إذا كانت كل من العبارتین البسیطتین عبارة صحیحة

  أعط أمثلة تطبیقیة على عبارات مركبة صحیحة، وعبارات مركبة خاطئة؟* 

  .یستقبل المعلم أمثلة الطالب ویقدم تغذیة راجعة فوریة* 

  :یطرح المعلم السؤال اآلتي على السبورة 

  .لتشكالن عبارة مركبة) الواو(بأداة ربط غیر ھل یمكن ربط عبارتین بسیطتین * 

  .یستقبل المعلم إجابات الطالب ویقدم تغذیة راجعة فوریة* 

  : یبرز المعلم البطاقة التي دون علیھا القاعدة اآلتیة، ویعرضھا أمام الطالب ویثبتھا على السبورة 

  ) )أو(یمكن أن تكون العبارة المركبة من عبارتین مربوطتین بأداة الربط  (-

عبارة خطأ إذا كانت كل ) أو(تكون العبارة المركبة من عبارتین بسیطتین مربوطتین بأداة الربط  (-

  )من العبارتین  البسیطتین عبارة خطأ 

  . أعط مثاًال عن القاعدة السابقة یبین عبارة مركبة صحیحة* 

  . أعط مثاًال عن القاعدة السابقة یبین عبارة مركبة خاطئة* 

  . المعلم أمثلة الطالب ویقدم تغذیة راجعة فوریةیستقبل* 

    :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا في :ىأداة التقویم األول

  : وتتضمن ما یأتي. البیت ، ویتم حلھا على السبورة في الحصة القادمة

  : العبارات اآلتیةقدم حكمًا على صحة أو خطأ: السؤال األول

  )            المستطیل متوازي أضالع(و ) المستطیل شكل رباعي   (- 1
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  )                       5 یقبل القسمة على 18(و ) 3 من مضاعفات العدد 18  (- 2

   عدد زوجي                                                      3 عدد أولي أو 3  - 3

   عدد زوجيكل عدد أولي  - 4

  .طول القطعة المستقیمة أقصر بعد بین نقطتي نھایتیھا   - 5

                                                             5 = 8 أو 5 ≠8  - 6

         6 = 4  أو 6 < 4  - 7

8 -  3 + 4 = 11 – 4  

   عدد أولي و عدد زوجي2العدد   - 9

  .بلة متطابقة واألضالع المتقابلة متطابقةفي متوازي األضالع الزوایا المتقا -10

  .طول القطر في الدائرة أكبر من أو یساوي طول أي وتر فیھا  -11

   عدد زوجي أو عدد فردي8العدد  -12

  . عدد فردي12 عدد أولي و 12   -13

14-  7 ≠ 6 + 1  

                                                                                                                                                  7 < 9 أو 7 > 9  -  15

یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ اإلنجازات   ) :السجل القصصي( أداة التقویم الثانیة 

  .التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیة

ً بكل طالب یتضمن   ):ملف أعمال الطالب(ثالثة أداة التقویم ال ً خاصا حیث یخصص المعلم ملفا

  . الطالب في الریاضیاتأعمال
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 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة ):قوائم الشطب(أداة التقویم الرابعة 

  .معینة

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المتعددةتدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات 

  ) الریاضي–الذكاء المنطقي(
  الدرس الثاني

  المعادلة من الدرجة الثانیة في متغیر واحد
  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :تعلیمیة األھداف ال: أوًال 

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  .    یجد مجموعة الحل لمعادلة من الدرجة الثانیة في متغیر واحد-

 یوظف التحلیل إلى العوامل في إیجاد مجموعة الحل لمعادلة من الدرجة الثانیة في -

  .   متغیر واحد

جموعة الحل لمعادلة من الدرجة الثانیة  یوظف خاصیة التوزیع في األقواس في إیجاد م-

  .   في متغیر واحد

 یحل مسائل لفظیة بأفكار متعددة تطبیقًا على حل المعادالت من الدرجة الثانیة في -

  .متغیر واحد
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 أن یقدر أھمیة حل المسائل اللفظیة التطبیقیة على حل المعادالت من الدرجة الثانیة في -

  .متغیر واحد

سائل اللفظیة التطبیقیة على حل المعادالت من الدرجة الثانیة في  أن یوظف حل الم-

  .متغیر واحد في حیاتھ الیومیة

  

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا  

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  :التمھید للدرس : ثالثًا

السبورة لمراجعة ما تم أخذه في الدرس السابق، تمھیدًا یطرح المعلم األسئلة اآلتیة على 

  :لإلضافة علیھ ضمن أھداف ھذه الحصة

  :أوجد مجموعة الحل في كل مما یأتي 

                   و     س تنتمي إلى ن0 = 16 - ²س. 1

                   و     س تنتمي إلى ط6 = 1+ س 2. 2

    س تنتمي إلى ط                   و   4 = 3+ س . 3

  :عرض الدرس: رابعًا

یعرض المعلم  على السبورة مجموعة من األمثلة یوضح من خاللھا خطوات إیجاد     

  .من الدرجة الثانیة في متغیر واحد مجموعة الحل للمعادالت
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  :أوجد مجموعة حل المعادلة) : 1(مثال 

     س تنتمي إلى ح 67 = 5 -  ² س2

  : الحل 

   67 = 5 - ² س2 

  )67بإضافة النظیر الجمعي للعدد          ( 0 = 67 - 5 -  ² س2

  0 = 72 -  ² س2

  ) خاصیة التوزیع             (0) = 36 - ²س(2

  )تحلیل فرق بین مربعین          (0) = 6+س)(6-س(2

   0 = 6+      أو    س 0 = 6-س

  6-=                 س6= س

   }6-،6{=  مجموعة الحل  

  :وجد مجموعة حل المعادلةأ) : 2( مثال 

  0 = 6+ س 5 + ²س

  :الحل 

  0 = 6+ س 5 + ²س

  ) بالتحلیل      ( 0 ) = 3+ س ) (2+ س (

  0= 3+   أو   س0=2+ س

  3-=    أو   س2-=  س
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   }3-،3{=  مجموعة الحل  

  :أوجد مجموعة حل المعادلة) :  3(مثال 

          س تنتمي إلى ط 6) = 1+س) (4-س(

  :الحل 

          6) = 1+س) (4-س(

  ) خاصیة التوزیع       (6 = 4 –س 4 –س  + ²س

  ) جمع الحدود المتشابھة             (6 = 4 –س 3 -  ²س

  ) 6بإضافة النظیر الجمعي للعدد      (0 = 6 - 4 –س 3 - ² س

  )                    جمع الحدود المتشابھة          (0 = 10 –س 3 -  ²س

   0) = 2+س) (5-س(

  0= 2+    أو س0 = 5-س

  2-=             س5=س

  } 5{=  ال تنتمي إلى ط فإن مجموعة الحل 2-وحیث إن 

  :أوجد مجموعة حل المعادلة) :  4(مثال 

           و س تنتمي إلى ن0 = 3 –س 8 -  ² س3

  :الحل 

  0 = 3 –س 8 -  ² س3

  :لتحلیل الطرف األیمن 
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3 × -3 = -9  

   .9- وناتج ضربھا 8- وعھما إذن نبحث عن عددین صحیحین مجم

  : واضح أن العددین المذكورین أحدھما موجب واآلخر سالب ولتعیینھما 

                                      مجموع العاملین  9-عوامل العدد 

      

-1 ، 9                                                 -1 + 9 = 8  

3 ، -3                                                 3 + -3 = 0  

  3 –س )9 – 1 + ( ²س3 = 3 –س 8 - ²س3إذن 

  3 –س 9 –س  + ²س3                          = 

   )3 –س 9 (–) س + ²س3                          = ( 

   )1+ س 3( 3 – ) 1+ س 3(س                           = 

  ) 3 –س  ) (1+ س 3(                          = 

  0) = 3 –س  ) (1+ س 3(إذن 

  0) = 3 –س (                            أو  0 ) = 1+ س 3(إذن 

   نЭ 3= سالب ثلث                            أو س =  إذن س 

  }3  ،⅓ -{ = إذن مجموعة الحل 

احة منطقتھ  أمتار، فإذا كانت مس4یزید طول مستطیل على عرضھ بمقدار  : )5(مثال

  . مترا مربعا فأوجد بعدیھ 96

 1 ، 9  1) + -9 = ( -8 
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  :الحل 

  س متر= بفرض أن عرض المستطیل 

  ²م ) 4+ س ( س = یكون طولھ 

  96 )  = 4+ س ( إذن س 

  0 = 96 –س 4 + ²س

  0 ) = 8 –س ) (12+ س ( 

         وھذا مرفوض12-=            أو س 8= إذن س 

   أمتار8= إذن عرض المستطیل 

   مترًا12 = 4 + 8= وطول المستطیل 

عددان زوجیان متتالیان یقل ناتج ضربھما عن ثالثة أمثال مجموعھما ):6(مثال 

   6بمقدار 

  :الحل 

  س= بفرض أن العدد األول 

  )لماذا ؟         (2+ س = یكون العدد الثاني 

   )2+ س (س = ناتج ضرب العددین 

   )2+ س 2 ( 3 ) = 2+ س + س  (3= ثالثة أمثال مجموعھما 

  )2+ س 2 (3 = 6 ) + 2+ س (                        إذن س  

  6+ س 6 = 6+ س 2 + ²س
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  0= س 4 -  ²إذن س

  0 ) = 4 –س ( س 

  0 = 4=                          أو  س 0= س 

  6 ، 4        أو  2 ، 0إذن العددان ھما 

 

  :التقویم: خامسًا

مل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا في   یقدم المعلم لطالبھ ورقة ع:أداة التقویم األول

  : وتتضمن ما یأتي. البیت ، ویتم حلھا على السبورة في الحصة القادمة

  :أوجد مجموعة حل المعادالت اآلتیة : السؤال األول 

  0 = 6 - س 5 - ²          س-        أ

  0=  س 2 - ²س 2          -       ب

  0=  3 - س 2 -  ²س2        -      ج 

  0 = 81 - ²         س-       د

   0 = 9 – س 10 -  ²         س-      ھـ

  4- =  6+  س 12 + ² س5         -        و

   س4) = 5 -س(         س -       ز

متبعة انجازات الطالب التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت   ) :السجل القصصي( أداة التقویم الثانیة 

  .مع الزمالء

  .تزوید الملف بورقة العمل التي قام الطالب بحلھا  ):ملف أعمال الطالب(قویم الثالثة أداة الت
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 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة ):قوائم الشطب(أداة التقویم الرابعة 

  .معینة

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  ) الریاضي– المنطقيالذكاء(
  الدرس الثالث

 المتباینة من الدرجة األولى في متغیر واحد
  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال 

  :نتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أنبعد اال

  . یعرف المتباینة-

  . الدرجة األولى في متغیر واحد یجد مجموعة الحل لمتباینات من-

  . یستنتج خواص التباین-

 الدرجة األولى في متغیر الحل لمتباینات من یوظف خواص التباین في إیجاد مجموعة -

  .واحد

  .عداد  یمثل مجموعة الحل على خط األ-
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 الدرجة األولى في متغیر  بأفكار متعددة تطبیقًا على حل المتباینات من یحل مسائل لفظیة-

  .    واحد

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . البطاقات- 2

  . ورقة عمل- 3

  :س التمھید للدر: ثالثًا

  :تعلم أن 

             عبارة صحیحة 7  > 9  -

              عبارة خطأ8  > 5 -

  عبارة خط             6  < 9 -

             عبارة صحیحة5  > 12 -

 عبارة صحیحة             9  < 4 -

  :ولكن كًال مما یأتي جملة مفتوحة 

  8 < 2 – س -3                                5 >    س -

  11 ≥ 1+ س 2 -4                            12 >س 3   -

  " .متباینة " كل جملة مما سبق تسمى

  :عرض الدرس:رابعًا
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یعرض المعلم مجموعة من التعمیمات مع األمثلة التطبیقیة علیھا ویعرض بعضھا بالطریقة        

من المثال إلى (قة االستقرائیة ، ویعرض بعضھا اآلخر بالطری)من القاعدة إلى المثال(القیاسیة 

  )  :القاعدة

  :یعرض ھذا التعمیم بالطریقة القیاسیة )  : 1(تعمیم 

  ) متباینة < أو  >تسمى الجملة المفتوحة التي تحتوي على (: التعمیم  

  12  > س 3: اعتبر المتباینة 

                        فھي عبارة خطأ12 > 1 × 3   ، 1=  إذا كانت س -

                        فھي عبارة خطأ12 > 2 × 3   ، 2= ذا كانت س  إ-

                         فھي عبارة خطأ12 > 4 × 3  ، 4=  إذا كانت س -

                        فھي عبارة صحیحة12 > 5 × 3   ، 5=  إذا كانت س -

  .ة  یعطي عبارة صحیح4 واضح أن التعویض عن س بأي عدد أكبر من -

   .12 >س 3 تحقق المتباینة 4 إذن جمیع األعداد األكبر من -

  . } 4 > ح ، س Эس : س { ھي 12 > س 3 إذن مجموعة حل المتباینة -

  :یتم توضیح مجموعة من خواص التباین من خالل التعمیمیات اآلتیة :خواص التباین 

  : یعرض ھذا التعمیم بالطریقة االستقرائیة ) : 2(تعمیم 

   :تعلم أن

   2       >        5  

2 + 4     >  5 + 4  

2  + 10   >  5 + 10  

2 + 12   > 5 + 12  

2) + -3 (> 5) +  -3(  
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2) + -20 (> 5) + -20(  

  : التعمیم 

  ج+  ب <ج +  ب      فإن   أ < إذا كان أ -

  ج+  ب >ج +  ب    فإن   أ > وإذا كان أ -

   حЭ   أ ، ب     ، ج 

  : ا التعمیم بالطریقة االستقرائیة یعرض ھذ) : 3(تعمیم 

  :تعلم أن 

            -5 > 3  

  2 × 3 < 2× ) 5-(وأیضا  

) -5 ( ×7 > 3 × 7  

) -5 ( ×10 > 3 × 10  

  : التعمیم 

    ب ج < ب ،    فإن أ ج  < إذا كان أ -

   ب ج > ب ،    فإن أ ج  > إذا كان أ -

  0 > ح ، ج  Э  أ ، ب ، ج -

   3 < 5- اآلن اعتبر * 

  اضرب كال من الطرفین في عدد سالب، ماذا تالحظ ؟* 

) -5 ( ×)-2 (< 3 × )-2(  

) -5 ( ×)-7 (< 3 × )-7(  

) -5 ( ×)-10 (< 3 × )-10(  

  :یعرض ھذا التعمیم بالطریقة القیاسیة ) : 4(تعمیم 
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   ب ج>       فإن أ ج 0 < ب ، ج  < إذا كان أ -

  ج ب <       فإن أ ج 0 < ب ، ج  < إذا كان أ -

  0 < ح ، ج Э لكل  أ ، ب ، ج -

یعرض المعلم على مجموعة من األمثلة تعمل على توظیف التعمیمیات السابقة في تعیین مجموعة 

  :حل المتباینة وھي كاآلتي

  ) :1(مثال * 

   طЭ         و س 12 > 5+ أوجد مجموعة حل المتباینة س 

  :الحل 

  12 > 5+ س 

  ) 1(  تعمیم )       5- + (12 > ) 5 - + (5+ س 

  7 >س 

 }7 > ط، سЭس : س { = }        .........، 10، 9، 8{مجموعة الحل في ط ھي * 

  ) :2(مثال * 

   صЭ و س11 > 2+ س 3 أوجد مجموعة حل المتباینة 

  :الحل 

  11 > 2+ س 3

  )1(تعمیم )         2-  + (11 >)  2- + (2+ س 3

  9 >س 3

  )2(  تعمیم                       9 ⅓ × >س 3⅓ × 

  3 >س 

   }3 > ص ، س Эس : س { = مجموعة الحل في ص * 
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  ) :3(مثال * 

 ح ثم مثل مجموعة الحل على خط Э   و س 1 –س 2 ≥ 1+ س 3 عین مجموعة حل المتباینة 

  .األعداد 

  : الحل 

   1 –س 2 ≥ 1+ س 3

  ) 1- + (1 –≥  س 2 –س 3

  2-≥ س 

   } 2- ≥  ح ، س Эس : س { = مجموعة الحل في ح  * 

  .أحد عناصر مجموعة الحل ) 2-(الحظ أن العدد * 

  ) :4(مثال *

 ح ثم مثل مجموعة الحل على Э   و س 3+ س 14 < 13+ س 10 أوجد مجموعة حل المتباینة 

  .خط األعداد 

  : الحل 

     3+ س 14 < 13+ س 10

  13  +  3  <س  14+ س 10

  16  <س 4-

  )3(      تعمیم                16× ) 1-  (>) س4-(× ) 1- (

  16 > س 4

  4- >س  

   } 2- ≥  ح ، س Эس : س { مجموعة الحل ھي * 

   ال ینتمي إلى مجموعة الحل 4- الحظ أن العدد * 
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  :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا في :أداة التقویم األول

  : وتتضمن ما یأتي. الحصة القادمةالبیت ، ویتم حلھا على السبورة في 

  :السؤال األول

ثم أوجد . اكتب المتباینة التي تعبر عن ذلك .   على األقل 22 یعطي 2 أربعة أمثال عدد مضافًا إلى 

   )22   ≥ على األقل یعني 22: إرشاد .( مجموعة الحل 

   :السؤال الثاني

  . عین أصغر عددین یحققان ذلك . عل األقل وأحدھما أربعة أمثال اآلخر 80مجموع عددین 

  

  : السؤال الثالث

  : أوجد مجموعة حل المتباینة في مجموعة األعداد الصحیحة ص 

  4 > 4 –س 2. 1

  18≤ ) 1 –س 2 (3. 2

  16≥ )  س– 4 (4. 3

  8÷ 3 > 4÷ 3 -س . 4

  5+  س > 1 –س 3. 5

  :السؤال الرابع

  : مثل مجموعة الحل على خط األعدادة ح ثم أوجد مجموعة حل المتباینة في مجموعة األعداد الحقیقی

  3-  > 1+ س 2.  1

  18 < 2 – ص 4.   2

  6 ÷ 5+ ع 8 ÷ 5 ≤ 3÷ 2 - ع 4 ÷ 3.   3
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  4) + 5 –س  (2 > 6 –س 8.   4

  70) + س2 – 1 (30 ≤ 8) + 4 –س 5 (9.   5

  ص3 ÷ 4 + 12 ÷ 5 >ص 3 ÷ 2 – 6 ÷ 1.   6

  14.1+ س 31.4 > 1.35+ س 8.2- .   7

متبعة انجازات الطالب التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت   ) :السجل القصصي( ویم الثانیة أداة التق

  .مع الزمالء

 .تزوید الملف بورقة العمل التي قام الطالب بحلھا  ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم الثالثة 

قنھا الطالب بإشارة  حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أت):قوائم الشطب(أداة التقویم الرابعة 

 .معینة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  ) الریاضي–الذكاء المنطقي(
  الدرس الرابع

  )الجزء األول(المعادلة من الدرجة األولى في متغیرین 
  .............:..........الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال 

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  . من الدرجة األولى في متغیرین باستخدام أحد المتغیرین داللًة لآلخر یحل المعادلة-

  :میةالوسائل التعلی: ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2
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  . سبورة بیانیة - 3

  :التمھید للدرس : ثالثًا

  : یدون المعلم ما یأتي على السبورة

  :فیما یأتي أمثلة لبعض الجمل الریاضیة 

  6 –س 4= س 2 + 5. 2                                                  7 = 3 –س 2. 1

  9+ س  ≤ 5 –س 2. 4                                                11 > 2+ س 3. 3

  0 = 2 –س 3 + ²س. 6                                                      25 = ²س. 5

  5= ص + س . 8                                       0 = 6+ س 5 -  ²س3. 7

   ص– 3= س 5. 10                                            11= ص + س 2. 9

                8= ص 4 –س 2 + ²ص + ²س. 12                            0 = ²ص+ س ص 3 + ²س. 11

  : تالحظ أن كال من 

  معادلة من الدرجة األولى في متغیر واحد  س) 2(، ) 1(

  متباینة من الدرجة األولى في متغیر واحد  س) 4(، ) 3(

  معادلة من الدرجة الثانیة في متغیر واحد  س)  7(، ) 6(، ) 5(

  معادلة من الدرجة األولى في  متغیرین س ، ص) 10(، ) 9(، ) 8(

  معادلة من الدرجة الثانیة في متغیرین س ، ص) 12(، ) 11(

 معادلة من الدرجة أو من الدرجة الثانیة، وكیف نعین وقد تعلمنا حتى اآلن كیف نعین مجموعة حل

  .  مجموعة حل متباینة من الدرجة األولى 

  :واآلن نناقش طریقة تعیین مجموعة حل معادلة من الدرجة األولى في متغیرین 

  :عرض الدرس: رابعًا
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 الدرجة یعرض المعلم مجموعة من األمثلة التي توضح طریقة تعیین مجموعة حل معادلة من      

  :األولى في متغیرین

   ) :1(مثال *

  . ، عین ھذین العددین 7عددان طبیعیان مجموعھما 

  :بفرض أن العدد األول س ، والعدد الثاني ص ، یكون :  الحل 

  7= ص + س 

  :ویكون المطلوب ھو تعیین مجموعة حل المعادلة 

   طЭ   ،   س ، ص 7= ص + س 

  :حیث أن 

0 + 7 = 7 + 0 =  7  

1 + 6 = 6 + 1 = 7  

2 + 5 = 5 + 2 = 7  

3 + 4 = 4 + 3 = 7  

  :فإن مجموعة حل المعادلة المذكورة ھي 

 })0 ، 7 ( ،)7 ، 0 ( ،)1 ، 6 ( ،)6، 1 ( ،)2 ، 5 ( ،)5 ، 2 ( ،)3 ، 4 ( ،)4 ، 3 ({  

   ) :2(مثال * 

  .عین ھذین العددین  . 3عددان صحیحان مجموعھما 

  :الحل 

  :دلة المطلوب ھنا ھو حل المعا

   صЭ                    ، س 3= ص + س 

  :وحیث إن 
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0 + 3 = 3 + 0 = 3  

1 + 2 = 2 + 1 = 3  

-1 + 4 = 4) +  -1 = (3  

-2 + 5 = 5) +  -2 = (3  

  :وھكذا ھناك حلول أخرى كثیرة ومنھا نستنتج أن 

  :مجموعة الحل ھي 

 })0 ، 3 ( ،)3 ، 0 ( ،)1 ، 2 ( ،)2 ، 1 ( ،) -1 ، 4 ( ،)4 ، -1( ، ) -2 ، 5 ( ،)5 ، -2 ( ،)-3 ، 

6 (  ،)6 ،  -3 (  ، ...................{  

   ) :3(مثال * 

   }10.....................  ، 2 ، 1 ، 0{ اعتبر مجموعة التعویض ھي 

  :وعین مجموعة حل المعادلة 

   سЭ                      س ، ص 6= ص + س 2

  :الحل 

  :ث عن ص بالتعویض في المعادلة عن س والبح

   6=                    إذن ص 6= ص  + 0                       ،                      0= س 

  4=                    إذن ص 6= ص  + 2                       ،                      1= س 

  2=            إذن ص         6= ص  + 4                       ،                      2= س 

  0=                    إذن ص 6= ص  + 6                       ،                      3= س 

   ال تنتمي س 2- =                   إذن ص 6= ص  + 8                       ،                      4= س 
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 ، ولكنھا جمیعا  ال تنتمي إلى 10، .............. ........ ، 6 ، 5= كذلك تتعین ص التي تناظر س 

  .مجموعة التعویض س 

  }) 3 ، 0(، ) 2 ، 2(، ) 4 ، 1(، ) 6 ، 0({ = إذن مجموعة الحل 

حاول تعیین مجموعة الحل في المثال السابق من خالل التعویض عن ص ، وتعیین قیم  س * 

  .المناظرة

  :التقویم

لم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا في   یقدم المع:أداة التقویم األول

  : وتتضمن ما یأتي. البیت ، ویتم حلھا على السبورة في الحصة القادمة

  :أوجد مجموعة الحل لكل معادلة مما یأتي 

   طЭ                      ،            س ، ص 8= ص + س . 1

   طЭ          س ، ص                       ،  8=   ص -س . 2

   صЭ                     ،            س ، ص 4= ص +  س . 3

   طЭ                      ،            س ، ص 8=   ص -س . 4

   طЭ                 ،            س ، ص 8= ص 3+  س 2. 5

   }Э  }0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5                     ،            س ، ص 1 -س 2= ص . 6

   }Э  }0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10                    ،            س ، ص 2+ س 3= ص . 7

  

متبعة انجازات الطالب التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت   ) :السجل القصصي( أداة التقویم الثانیة 

  .مع الزمالء

  .ورقة العمل التي قام الطالب بحلھاتزوید الملف ب  ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم الثالثة 
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 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة ):قوائم الشطب(أداة التقویم الرابعة 

  .معینة

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  ) الریاضي–الذكاء المنطقي(
  الدرس الرابع

)     الجزء الثاني(یل معادلة الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا تمث
  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  : التاریخ :                                         الـیـوم 

  :األھداف التعلیمیة : أوًال

  .حداثي یرسم المستوى اإل-

  . من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا بمستقیم في المستوى اإلحداثيمعادلة یمثل -

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا
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  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2

  . سبورة بیانیة - 3

  :التمھید للدرس : ثالثًا

  : معلم التوضیح اآلتيیقدم ال

  بعدد ال نھائي من األزواج المرتبة على 5= ص 2+ س : تتحقق معادلة الدرجة األولى في متغیرین 

یمكن استخدامھا كإحداثیات لنقاط في ) ½ ، 4(، ) 2 ، 1(، ) 4 ، 3-(منھا ) س ، ص(صورة 

  .المستوى اإلحداثي 

  . من الكتاب )6 – 1( شكل  رسم بیانيیرسم المعلم على السبورة البیانیة  ال

معادلة الدرجة : نالحظ من الرسم أن ھذه النقاط على استقامة واحدة، كما في الشكل وعلیھ فإن * 

ویكفي لتحدید المستقیم تعیین نقطتین . األولى في متغیرین تمثل بیانیا بمستقیم في المستوى اإلحداثي 

  .علیھ 

  :عرض الدرس: رابعًا

ة متعددة على السبورة ویوضح أثناء الحل خطوات تمثیل معادلة من الدرجة یقوم المعلم بطرح أمثل

  األولى في متغیرین بیانیًا بمستقیم في المستوى اإلحداثي

   ) :1(مثال *

  3= ص + س 2: مثل  بیانیا المعادلة 

  :الحل 

  3= ص + س 2:  من المعادلة 

  س 2 – 3= ص : نجد أن 
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  س2 – 3= ص 

  2  صفر  س

  1-  3  ص

  

 ، 2(، )3 ،0(، )5 ، 1-( ھي 3= ص + س 2  أن النقاط التي یمر بھا المستقیم والذي معادلتھ الحظ

-1 (  

  :خطوات الحل 

  . نعبر عن أحد المتغیرین بداللة اآلخر - 1

  . نختار بعض القیم البسیطة ألحد المتغیرین - 2

  . نوجد قیم المتغیر اآلخر المناظرة - 3

  .ات  نمثل النقاط في مستوى اإلحداثی- 4

  . نصل بین ھذه النقاط - 5

  . من الكتاب )6 – 2( شكل  رسم بیانيیرسم المعلم على السبورة البیانیة  ال

    ) :2(مثال 

  3= ص + مثل بیانیا المعادلة س 

  :الحل 

  3= ص + س : من المعادلة 

   س– 3= ص : نجد أن 

   س– 3= ص 

  3  صفر  س
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  .......  .......  ص

  

  ..........) ، 3(، ..........)  ، 0(، ) 5 ، 2- (مستقیم ھي والنقاط التي یمر بھا ال

  . من الكتاب )6 – 1( شكل  رسم بیانيیرسم المعلم على السبورة البیانیة  ال

  :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا في :أداة التقویم األول

  : وتتضمن ما یأتي. سبورة في الحصة القادمةالبیت ، ویتم حلھا على ال

  :عین نقاط تنتمي إلى المستقیم المذكور، ثم مثلھ بیانیا، ومن ثم عین خمسة عناصر في مجموعة الحل

   حЭ                       ، س ، ص 3+ س 2= ص . 1

   حЭ                  ، س ، ص 0= 3 -س 3+ ص . 2

   حЭ    ، س ، ص               0 = 1+ س + ص . 3

متبعة انجازات الطالب التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت   ) :السجل القصصي( أداة التقویم الثانیة 

  .مع الزمالء

  .تزوید الملف بورقة العمل التي قام الطالب بحلھا  ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم الثالثة 

معلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة  حیث یشیر ال):قوائم الشطب(أداة التقویم الرابعة 

  .معینة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  ) الریاضي–الذكاء المنطقي(
  الدرس الخامس

  )الجزء األول(
  حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین

  الدرجة األولى في متغیرین جبریًاحل معادلتین آنیتین من 
  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال

   :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة التعویض-
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  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة الجمـع-

  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة الطرح-

  .ن آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة الضرب یحل معادلتی-

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2

  :التمھید للدرس : ثالثًا

  :یقدم المعلم ھذه التھیئة على السبورة 

إذا علم أن الفرق بین طول المستطیل وعرضھ .  مترا 30 مستطیلة یحدھا مستطیل محیطھ منطقة* 

   أمتار، فكم یكون طولھ ؟ وكم یكون عرضھ ؟5

  : الحل 

  :إذا كان العرض س مترا ، والطول ص مترا فإن 

  )1..................... ( ...........................................................................15= ص + س 

  )2  ................................................................................................. (5=  س –ص 

في آن ) 2(، ) 1(إلیجاد طول وعرض المستطیل یلزم أن نبحث عن زوج مرتب یحقق المعادلتین 

  :واحد 

  :، ذلك ألن ) 2(ال یحقق المعادلة و) 1(یحقق المعادلة ) 13 ، 2(

              عبارة صحیحة  15 = 13           + 

                عبارة خطأ5 = 2 – 13ولكن    
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  :، ذلك ألن ) 1(وال یحقق المعادلة ) 2(یحقق المعادلة ) 20 ، 15(كذلك 

              عبارة خطأ 15 = 20 + 15          

            عبارة صحیحة      5 = 15 – 20ولكن    

  :في آن واحد ، ذلك ألن ) 2(ویحقق )  1(یحقق ) 10 ، 5(الزوج 

              عبارة صحیحة  15 = 10 + 5          

                عبارة صحیحة5 = 5 – 10ولكن    

 واحد ھي مجموعة األزواج المرتبة التي تحقق المعادلتین في آن) 2(و ) 1(مجموعة حل المعادلتین 

  .}) 10 ، 5({ وھي 

  "معادلتین آنیتین"سنسمي ھاتین المعادلتین 

  :عرض الدرس: رابعًا

  :یقدم المعلم التوضیح التالي لطالب ویدونھ على السبورة

لحل المعادلتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریا، نحاول الحصول منھما على معادلة واحدة * 

 ونوجد منھا قیمة ھذا المتغیر، ثم نحصل على قیمة المتغیر اآلخر من الدرجة األولى في متغیر واحد،

  :بالرجوع إلى إحدى المعادلتین، وھناك طریقتان لتنفیذ ذلك 

  طریقة التعویض :  اوال 

  طریقة الحذف : ثانیا 

یطرح المعلم على السبورة مثال یوضح استخدام طریقة التعویض لحل المعادلتین من الدرجة * 

  : غیرین جبریا على النحو اآلتياألولى في مت

  ) : 1(مثال *

  :حل المعادلتین اآلتیتین 

  )1    ........................................................................................... (2=  ص –س 



 
  

 

121 

  )2........................ (  ...................................................................7= ص + س 2

  :الحل 

  ) :1(نوجد س بداللة ص من المعادلة 

      2=  ص –س 

  ص + 2= ص +  ص –س 

  ص + 2= س 

  ) :2(نعوض عن س في المعادلة 

  7= ص ) + ص + 2 (2

  7= ص + ص 2 + 4

  7= ص 3 + 4

   3 = 4 – 7= ص 3

  1= إذن ص 

  : في أي المعادالت السابقة 1= نعوض عن ص 

  ) :1( في المعادلة 1= یض عن ص بالتعو

  2 = 1 –س 

  3= إذن س 

  }) 1 ، 3( { ھي ) 2(، ) 1(إذن مجموعة حل المعادلتین 

  :للتحقق من صحة الجواب 

  :نعوض عن س ، ص في المعادلة األولى 

                    عبارة صحیحة2 = 1 – 3

  ) .1(یحقق المعادلة ) 1 ، 3(إذن 
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  :الثانیة نعوض عن س ، ص في المعادلة 

          عبارة صحیحة7 = 1 + 3 × 2

  .أیضا ) 2(یحقق المعادلة ) 1 ، 3(إذن 

  :خطوات الحل * 

  . من أبسط المعادلتین نوجد أحد المتغیرین بداللة المتغیر اآلخر - 1

  . نعوض بالمتغیر الذي حصلنا علیھ في المعادلة الثانیة - 2

  . نحل المعادلة الناتجة - 3

  .في أبسط المعادلتین إلیجاد قیمة المتغیر األول  نعوض بالناتج - 4

  . نتحقق من صحة الحل - 5

ثم التعویض في ) 2(أو المعادلة ) 1(أنھ كان باإلمكان إیجاد بداللة س باستخدام المعادلة : الحظ 

  .علیك أن تختار األنسب واألسھل . المعادلة األخرى 

  :طریقة الحذف : ثانیا 

  :قة یمكن استخدامھا حسب طبیعة المعادلتین وفق اآلتيیوضح المعلم أن ھذه الطری

  . باستخدام الجمع والطرح -أ

أحیانا یفید جمع وطرح المعادلتین اآلنیتین، ونلجأ إلى ذلك عندما ینتج عن الجمع أو الطرح حذف أحد 

  .المتغیرین س أو ص 

  : مثال على الجمع * 

  :حل المعادلتین اآلتیتین 

  )1................................................................................... (    ........5= ص 2 –س 

  )2  ........................................................................................... (7= ص 2+ س 2

  :الحل 
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  12= س 3:            بالجمع 

  4= ن س                       إذ

  4= وبالتعویض عن س 

  ) :2(في أي من المعادلتین ، ولتكن 

  7= ص 2+ س 2

  7= ص 2 + 4 × 2

  7= ص 2 + 8

  1- = ص 2

  ½- = ص 

  }) ½ ، 4( { =إذن مجموعة الحل 

  

  :خطوات الحل * 

   نوحد ترتیب المعادلتین - 1

  .المتغیرین لتوحید معامالت أحد " إن لزم األمر" نضرب طرفي كل معادلة في عدد مناسب - 2

  . نجمع أو نطرح المعادلتین لحذف المتغیر ذي المعامالت الموحدة - 3

  . نوجد قیمة المتغیر األول - 4

  . نوجد قیمة المتغیر الثاني بالتعویض بقیمة المتغیر األول في أبسط المعادلتین - 5

  . نتحقق من صحة الحل - 6

  : مثال على الطرح * 

  :حل المعادلتین اآلتیتین 

  )1    .......................................................................................... (3- = ص 9+ س 6
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  )2 ........................................................................................... (5-= ص 12+ س 6

  :الحل 

  :یر س طرح المعادلتین یساعد على حذف المتغ

  2= ص 3- :           بالطرح 

  3\ 2- =                      ص 

  :مثال ) 1(وبالتعویض في 

   3- = 3\2-  × 9+ س 6

  3- = 6 –س 6

  3= س 6

  ½= س 

  }) 3\2، ½ ( {=إذن مجموعة الحل 

  : مثال * 

  .أوجد العددین  . 1 والفرق بینھما 6عددان مجموعھما 

  :الحل 

  العدد الثاني ص ، فیكون نفرض أن العدد األول س و

  )1   ............................................................................................... (6= ص + س 

  )2   ............................................................................................... (1=  ص –س 

  ) :بالجمع(بطریقة الحذف ) 2(، ) 1(ادلتین بحل المع

  7= س 2

  3½ = 2\ 7= إذن س 

  :مثال ) 1(وبالتعویض في 
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  6= ص  + 3½

  2½ = إذن ص 

  2½  ، 3½العددان ھما 

  : باستخدام الضرب -ب

عندما ال یفید الجمع أو الطرح في حذف أحد المتغیرین، نستعین بعملیة الضرب للوصول إلى وضع 

  :و الطرح، وذلك كما یتضح في المثالین اآلتیین یفید فیھ الجمع أ

  :مثال على الضرب * 

  :حل المعادلتین 

  )1    ........................................................................................... (5=  ص –س 2

  )2...................................... (  .....................................................4= ص 2+ س 3

  :الحل 

  ) :2(في ) 1(بضرب المعادلة 

  )1  ........................................................................................... (10= ص 2 –س 4

  )2..................................... (    ......................................................4= ص 2+ س 3

  :وھنا یفید الجمع في حذف المتغیر ص 

  14= س 7:       بالجمع 

  2=             إذن س 

  ) :1(بالتعویض في 

  5=  ص – 2 ×2

  5=  ص – 4

  4- 5=  ص -
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  1=  ص -

  1- = إذن ص 

  } )1-  ، 2( {=إذن مجموعة الحل 

  ) : 5(مثال * 

  :حل المعادلتین 

  )1  ........................................................................................... (34= س 2+ ص 3

  )2    ........................................................................................... (2-= ص 7 -س 5

  :الحل 

  :نوحد ترتیب المعادلتین 

  )1  ........................................................................................... (34= ص 3+ س 2

  )2    ........................................................................................... (2-= ص 7 -س 5

   :3في ) 2( والمعادلة 7في ) 1(بضرب المعادلة 

  )1   .................................................................................... (238= ص 21+ س 14

  )2     ..................................................................................... (6-= ص 21 –س 15

  232= س 29:     بالجمع 

  8 = 29 \ 232=   إذن س              

  :مثال ) 1(وبالتعویض في 

  34= ص 3 + 8 × 2

  34= ص 3 + 16

  16 – 34= ص 3

  18= ص 3
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  6= إذن ص 

  })6 ، 8({= إذن مجموعة الحل 

  :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا في :أداة التقویم األول

  : وتتضمن ما یأتي.  على السبورة في الحصة القادمةالبیت ، ویتم حلھا

  : حل آنیا كل زوج من المعادالت التالیة جبریا باستخدام طریقة التعویض :ول السؤال األ

    5=  ص –                            ،              س 11= ص + س . 1

  6= ص 2 –                          ،             س 2= ص 2+ س 3. 2

  4 –س =                             ،             ص 10= ص + س . 3

  1+ س =                             ،            ص 2=  ص –س 2. 4

  14=  ص 2+ س 3                            ،           0=  ص –س 2. 5

  :عادالت التالیة  حل جبریا بطریقة الحذف ، كل زوج من الم:ثاني السؤال ال

  4= ص 2 –                                 ،         س 1=ص + س . 1

  0 = 4+ ص +                               ،          س 6=  ص –س 2. 2

   1= ص 2+ س 3                                ،          7= ص + س . 3

  : اآلتیة جبریا  حل كل زوج من المعادالت:السؤال الثالث 

  9- = ص  2 –س 5                        ،                7-= ص 2+ س 3. 1

  23- =  ص –س 5                        ،                15-=  ص –س 3. 2

  0 = 1 –ص 3 –س 4                   ،                0 = 7 –ص 4+ س 3. 3

  5= ص + س 2        ،                             2 = 3\ص  + 2\س . 4
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متبعة انجازات الطالب التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت   ) :السجل القصصي( أداة التقویم الثانیة 

  .مع الزمالء

  .تزوید الملف بورقة العمل التي قام الطالب بحلھا  ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم الثالثة 

 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة ):م الشطبقوائ(أداة التقویم الرابعة 

  .معینة

  

  

  

  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  ) الریاضي–الذكاء المنطقي(
  الدرس الخامس

  )الجزء الثاني(
  حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین

   آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًاحل معادلتین
  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال

  :ادرًا على أن بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب ق

  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا-

  .  یرسم معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین في المستوى اإلحداثي-
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  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2

  . سبورة بیانیة - 3

  :التمھید للدرس :  ثالثًا

  :تعلم أن 

  ح                           ح: د 

   حЭب       حیث أ ، ب + أس = ص ) = س(د 

  .تطبیق خطي مخططھ البیاني مستقیم 

لذي یمثل لذلك فإننا نستطیع حل المعادلتین اآلنیتین من الدرجة األولى في متغیرین برسم المستقیم ا

  .المعادلة األولى، ورسم المستقیم الذي یمثل المعادلة الثانیة، وتعیین نقطة تقاطع ھذین المستقیمین 

  :عرض الدرس: رابعًا

یقوم المعلم بشرح آلیة حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا من خالل األمثلة   

  :اآلتیة

  ) : 1(مثال * 

  :نیتین بیانیا حل المعادلتین اآل

  )1     ........................................................................................... (2+ س 3= ص 

  )2     ........................................................................................... (3+ س 2= ص 

  :الحل 

  . اآلني للمعادلتین نمثل كال منھما بیانیا ، ثم نبحث من الرسم عن نقطة تقاطعھما إلیجاد الحل
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  2+ س 3= ص 

  1  0  1-  س

  5  2  1-  ص

  

  3+ س 2= ص 

  1  0  1-  س

  5  3  1  ص

  

  ) 5 ، 1(، ج ) 2 ، 0(، ب ) 1- ، 1- (نمثل النقاط أ 

لمستقیم أ ب الذي معادلتھ وھي تنتمي لمجموعة حل المستقیم األول في مستوى اإلحداثیات ون سم ا

   .2+ س 3= ص 

في مستوى اإلحداثیات ونرسم المستقیم ) 5 ، 1(، ج ) 3 ، 0(، ب ) 1 ، 1-(وكذلك نمثل النقاط  ل 

   .3+ س 2= ل م  الذي معادلتھ ص 

  ) .5 ، 1(حیث ج } ج { =ل م  ∩ فنجد أن أ ب  

  .} )5 ، 1({وتكون مجموعة الحل ھي

  . من الكتاب )6 – 4( شكل  رسم بیانيورة البیانیة  الیرسم المعلم على السب

  ) :2(مثال * 

  : أوجد مجموعة الحل اآلني للمعادلتین اآلتیتین بیانیا 

  0 = 1+ س +                    ،                     ص 0 = 3 –س 3+ ص 

  : الحل 

  :یمكن كتابة المعادلتین بصورة تساعدنا على إیجاد قیم ص 
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  1 – س -=                        ،              ص 3+ س 3- = ص 

  .ثم نمثل كال من المعادلتین بیانیا 

  3+ س 3 - = ص 

  1  0  1-  س

  6  3  3-  ص

        

  

  

  

  

  

  

یم د ب  في مستوى اإلحداثیات ثم نرسم المستق) 6 ، 1-( ، د ) 3 ، 0(، ب  ) 3-  ، 2(نمثل النقاط ھـ 

   0 = 3 –س 3+ الذي معادلتھ ص 

في مستوى اإلحداثیات ثم نرسم المستقیم ل ن   ) 1- ، 0( ، ل ) 2 ، 3- (ن  ) 3- ، 2(ونمثل النقاط ھـ 

   ) .3-  ، 2(حیث ھـ } ھـ { = ل ن  ∩  فنجد أن د ب 0 = 1+ س + الذي معادلتھ ص 

  }     )3- ، 2({وتكون مجموعة الحل ھي 

  . من الكتاب )6 – 5( شكل  رسم بیانيعلى السبورة البیانیة  الیرسم المعلم 

  ) : 3(مثال * 

  :أوجد مجموعة الحل اآلني للمعادلتین اآلنیتین بیانیا 

     س – 1=                       ،                 ص 3= س + ص 

  1 -  س - = ص 

  3-  0  2  س

  2  1-  3-  ص
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  : الحل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .تنتمي لمجموعة حل المستقیم )  3 ، 0(، د )  0 ، 3(النقطتین ھـ 

 نمثل النقاط 3= س + نمثل البعض في مستوى اإلحداثیات ونرسم المستقیم ھـ  د الذي معادلتھ ص 

 1= س + في مستوى اإلحداثیات ونرسم المستقیم ط ل الذي معادلتھ ص ) 1 ، 0(، ل ) 0 ، 1(ط 

  Ø= ط ل  ∩  ھـ د فنجد أن

   ھـ د\\من الشكل الحظ أن المستقیمین متوازیان أي أن ط ل 

  .إذن ال یتعین حل للمعادلتین المذكورتین 

  Ø= أي أن مجموعة الحل 

  :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا في :أداة التقویم األول

  : وتتضمن ما یأتي. على السبورة في الحصة القادمةالبیت ، ویتم حلھا 

   :حل كل زوج من المعادالت اآلتیة بیانیًا

   س -  3= ص 

  1-  0  3  س

  4  3  0  ص

   س -  1= ص 

  1-  0  1  س

  2  1  0  ص
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  9 –س 3=                              ،                ص 2 –س = ص . 1

   7+ س 4- = س                           ،                ص 2 – 5= ص . 2

  2- = ص 2+          ،                س                  4= س 3+ ص . 3

 2= ص + س 2                          ،                0= س 2+ ص . 4

  

یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ اإلنجازات التعلیمیة   ) :السجل القصصي( أداة التقویم 

ء ھذا الدرس یكتمل السجل القصصي  ومع انتھا.التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیة

للوحدة ، حیث یقوم المعلم بمراجعة ما تم تدوینھ في ھذا السجل، سعیًا منھ لتقدیم الدعم والمساندة، 

  واألنشطة التعلیمیة التعلمیة لمن یحتاج من الطالب

من حیث یخصص المعلم ملفاً خاصاً بكل طالب یتضمن عینات   ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم 

 ومع انتھاء ھذا الدرس یكتمل ھذا الملف، ویقوم المعلم بمراجعة جمیع .عمل الطالب في الریاضیات

  .األعمال التي قام بھا الطالب للحكم على أدائھ وتحدید مستواه

 ومع . حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة معینة):قوائم الشطب(أداة التقویم 

الدرس تكتمل قائمة الشطب الخاصة بھذه الوحدة ویقوم المعلم بمراجعة ما تم تدوینھ فیھا انتھاء ھذا 

  .لتقدم ھذه القائمة تغذیة راجعة للمعلم للحكم على مھارات الطالب

 حیث ینظم المعلم جھود الطالب ویشرف علیھا إلنتاج مجلة تتضمن ):مجلة الطالب(أداة التقویم 

 حیث یبرز من خالل ھذه المجلة ذكائھم البصري من خالل الرسومات محتوى ھذه الوحدة الدراسیة،

وبانتھاء ھذا الدرس . وستتضمن المجلة الدرس السابق .واألشكال التي سیصممونھا في ھذه المجلة

یكتمل المحتوى العلمي للمجلة ویقوم المعلم باإلشراف على المنتج النھائي لما قام بھ الطالب ، 

تساعد على ) جالسیھ(نقیحھ وطباعتھ ورقیًا مع الحرص على استخدام أوراق والعمل على تنسیقھ وت

  .  إبراز الرسومات واأللوان بشكل جذاب
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  )2(الملحق 

  الخطة التدریسیة باالستناد إلى الذكاءات المتعددة

  )الذكاء البصري(
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  ءات المتعددةتدریس الریاضیات حسب نظریة الذكا

  )الذكاء البصري(
  الدرس األول

  العبارة البسیطة والعبارة المركبة
  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :   التاریخ              :                                      الـیـوم 
  

  :لیمیة األھداف التع: أوًال 

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 

  . یعرف مفھوم العبارة-

  . یمیز بین العبارة البسیطة والمركبة-

  . یعطي أمثلة لعبارات بسیطة-

  . یعطي أمثلة لعبارات مركبة-

  . یصدر حكم على صحة أو خطأ العبارة المركبة-

  .كبة وصحیحة وخاطئة یصنف مجموعة من العبارات إلى بسیطة ومر-

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا
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  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

   .  خاصة بالدرسبرمجیة تعلیمیة و)Data Show( جھاز العرض االلكتروني - 2

  . ورقة عمل- 3

  

  :التمھید للدرس : ثالثًا

 ملونة، مكتوب علیھا جمل ریاضیة متنوعة، بحیث یكتب      یعرض المعلم بطاقات

الجمل الصحیحة على لون أزرق ، والعبارات الخاطئة على لون أصفر، وجمل ال یمكن 

یعرض المعلم البطاقات ذو اللون . الحكم على صحتھا أو خطئھا على لون برتقالي

  :األصفر واألزرق ویثبتھا على السبورة، وھي كاآلتي

- 3 + 4 = 7  

- 6 – 8 = 2  

- 4 + 9 = 12  

- 12 >   7   

   عدد أولي 17 -

- 5 x 60 = 30  

- 14 – 8 = 6  

   بدون باقي 5 یقبل القسمة على 12 -
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  :یطرح المعلم السؤال اآلتي

  صنف الجمل السابقة إلى جمل صحیحة وجمل خاطئة ؟* 

  أعط مثاًال على جمل صحیحة وجمل خاطئة؟ * 

  .قدم تغذیة راجعة فوریةیستقبل المعلم أمثلة الطالب وی* 

  :یعرض المعلم البطاقات ذو اللون البرتقالي ویثبتھا على السبورة 

   إلى عواملھ األولیة؟18حلل العدد 

   ؟25 -ھل تستطیع تحلیل المقدار س

   ؟20 عن العدد 12بكم ینقص العدد 

  ال تقسم على الصفر

  : یوجھ المعلم السؤال اآلتي إلى الطالب * 

   على صحة أو خطأ العبارات السابقة ؟ھل تستطیع الحكم

  .ال یمكن الحكم على صحة أو خطأ العبارات السابقة: االستنتاج 

  : یوجھ المعلم السؤال اآلتي إلى الطالب * 

قارن بین البطاقات ذو اللون األصفر والبطاقات ذو اللون األزرق والبطاقات ذو اللون 

  البرتقالي ماذا تستنتج؟

من جمل یتم التوصل إلى أن بعض الجمل یمكن الحكم على من خالل ما تم عرضھ 

  .صحتھا أو خطئھا وبعضھا ال یمكن ذلك

  : یدون المعلم التعمیم التالي على السبورة 
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  أنھا صحیحة أو خاطئة تسمى عبارة الجملة التي یمكن وصفھا ب( 

  :عرض الدرس: رابعًا

لعرض الدرس من ) Data Show(یستخدم المعلم جھاز العرض االلكتروني الداتا شو 

خالل تجھیز برمجیة تعلیمیة تحتوي شرائح متعددة، وتتضمن عرض ملون وحركات 

  .متنوعة تعزز الذكاء البصري وتعمل على تنمیتھ لدى الطالب

  :الشریحة األولى 

الفئة األولى العبارات التي تتضمن جملة واحدة وتدخل من :  تحتوي عبارات من فئتین

ن األحمر، والفئة الثانیة العبارات التي تتضمن أكثر من جملة تدخل یمین الشریحة باللو

  :وھذه العبارات ھي . من یسار الشریحة باللون األزرق 

  المثلث شكل رباعي

   )9   < 6( و  ) 5 + 4 = 9(

   عدد أولي 9

  )5 > 5(و  ) 3 = 1 + 1( 

   6 ، ھي العوامل األولیة للعدد 3 ، 2 ، 1

3 + 7 = 2 x 5  

7 – 4=   2  

   عدد أولي 7و  ) 5  > 9(

   عدد أولي 10
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یطلب المعلم من الطالب التفكیر في العبارات المكتوبة باللون األحمر والعبارات 

  المكتوبة باألزرق 

  :من خالل التصنیف والتبویب یتوصل الطالب إلى التعمیم اآلتي

  )العبارة قد تكون بسیطة وقد تكون مركبة ( 

ارات المركبة ، نعود للعبارات السابقة ونستنتج صحة أو للحكم على صحة أو خطأ العب

  .خطأ العبارات التي تم تصنیفھا على أنھا مركبة 

صحیحة ) و(تكون العبارة المركبة من عبارتین مربوطتین بأداة الربط : ( االستنتاج 

  .عبارة صحیحة إذا كانت كل من العبارتین البسیطتین عبارة صحیحة

  لى عبارات مركبة صحیحة، وعبارات مركبة خاطئة؟أعط أمثلة تطبیقیة ع* 

  .یستقبل المعلم أمثلة الطالب ویقدم تغذیة راجعة فوریة* 

  :الشریحة الثانیة 

  :یظھر على الشریحة السؤال اآلتي

  .لتشكالن عبارة مركبة) و(ھل یمكن ربط عبارتین بسیطتین بأداة ربط غیر * 

  .ة راجعة فوریةیستقبل المعلم إجابات الطالب ویقدم تغذی* 

  : یظھر على الشریحة القاعدة اآلتیة

  ) أو(یمكن أن تكون العبارة المركبة من عبارتین مربوطتین بأداة الربط * 

عبارة خطا ) أو(تكون العبارة المركبة من عبارتین بسیطتین مربوطتین بأداة الربط * 

  )إذا كانت كل من العبارتین  البسیطتین عبارة خطأ 
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  .  على القاعدة السابقة یبین عبارة مركبة صحیحةأعط مثاًال* 

یظھر على الشریحة مثال على القاعدة السابقة یبین عبارة مركبة صحیحة باللون * 

  .األخضر

  . أعط مثال على القاعدة السابقة یبین عبارة مركبة خاطئة* 

ن یظھر على الشریحة مثال على القاعدة السابقة یبین عبارة مركبة صحیحة باللو* 

  .األخضر

  :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا :أداة التقویم 

  : وتتضمن ما یأتي. في البیت ، ویتم حلھا على السبورة في الحصة القادمة

  :قدم حكمًا على صحة أو خطأ العبارات اآلتیة: السؤال األول

  )            المستطیل متوازي أضالع(و ) المستطیل شكل رباعي   (- 1

  )                       5 یقبل القسمة على 18(و ) 3 من مضاعفات العدد 18  (- 2

   عدد زوجي                                                      3 عدد أولي أو 3  - 3

    كل عدد أولي عدد زوجي- 4

  .بین نقطتي نھایتیھا   طول القطعة المستقیمة أقصر بعد - 5

                                                             5 = 8 أو 5 ≠8  - 6

         6 = 4  أو 6 < 4  - 7

8 -  3 + 4 = 11 – 4  
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   عدد أولي و عدد زوجي2  العدد - 9

  . في متوازي األضالع الزوایا المتقابلة متطابقة واألضالع المتقابلة متطابقة-10

  .طول القطر في الدائرة أكبر من أو یساوي طول أي وتر فیھا  -11

   عدد زوجي أو عدد فردي8 العدد -12

  . عدد فردي12 عدد أولي و 12   -13

14-  7 ≠ 6 + 1  

                                                                7 < 9 أو 7 > 9  -  15

 المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ یقوم  ) :السجل القصصي( أداة التقویم 

  .اإلنجازات التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیة

حیث یخصص المعلم ملفاً خاصاً بكل طالب یتضمن   ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم 

  .عینات من عمل الطالب في الریاضیات

علم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة  حیث یشیر الم):قوائم الشطب(أداة التقویم 

  .معینة

 حیث ینظم المعلم جھود الطالب ویشرف علیھا إلنتاج مجلة ):مجلة الطالب(أداة التقویم 

تتضمن محتوى ھذه الوحدة الدراسیة، حیث یبرز من خالل ھذه المجلة ذكائھم البصري 

وستتضمن المجلة .جلةمن خالل الرسومات واألشكال التي سیصممونھا في ھذه الم

 . الدرس السابق 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  )الذكاء البصري(
  الدرس الثاني

  المعادلة من الدرجة الثانیة في متغیر واحد
  ..........:.............الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال 

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  .    یجد مجموعة الحل لمعادلة من الدرجة الثانیة في متغیر واحد-

  .   الحل لمعادلة في متغیر واحد یوظف التحلیل إلى العوامل في إیجاد مجموعة -

  .    یوظف خاصیة التوزیع في األقواس في إیجاد مجموعة الحل لمعادلة في متغیر واحد-

  .    یحل مسائل لفظیة بأفكار متعددة تطبیقًا على حل المعادالت في متغیر واحد-

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا

  :ھذا الدرس تتمثل باآلتيسیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في 

  . السبورة - 1

  . أقالم متعددة األلوان للكتابة على السبورة- 2
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  . ورقة عمل- 2

  

  

  

  :التمھید للدرس : ثالثًا

     یطرح المعلم األسئلة اآلتیة على السبورة لمراجعة ما تم أخذه في الدرس السابق، 

  :تمھیدًا لإلضافة علیھ ضمن أھداف ھذه الحصة

  :الحل في كل مما یأتي أوجد مجموعة 

                   و     س تنتمي إلى ن0 = 16 - ²س. 1

                   و     س تنتمي إلى ط6 = 1+ س 2. 2

                     و     س تنتمي إلى ط4 = 3+ س . 3

  :عرض الدرس: رابعًا

ا خطوات إیجاد  یعرض المعلم  على السبورة مجموعة من األمثلة یوضح من خاللھ      

  :مجموعة الحل للمعادالت، مع الـتأكید على ما یأتي 

  . اللون الرئیس في الكتابة ھو اللون األسود-

 یستخدم اللون األحمر في الكتابة إذا كانت خطوة الحل تتطلب استخدام النظیر الجمعي -

.  
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صیة التوزیع  یستخدم اللون األزرق في الكتابة إذا كانت خطوة الحل تتطلب استخدام خا-

.  

 یستخدم اللون األخضر في الكتابة إذا كانت خطوة الحل تتطلب استخدام تحلیل فرق -

  .بین مربعین 

 یستخدم اللون البرتقالي في الكتابة إذا كانت خطوة الحل تتطلب استخدام جمع الحدود -

  .المتشابھة

  : أوجد مجموعة حل المعادلة) :1(مثال 

  ى ح    س تنتمي إل67 = 5 -  ² س2

  : الحل 

   67 = 5 - ² س2 

  ) الكتابة باللون األحمر  ( 67         بإضافة النظیر الجمعي للعدد 0 = 67 - 5 -  ² س2

  0 = 72 -  ² س2

  ) الكتابة باللون األزرق(           خاصیة التوزیع 0) = 36 - ²س(2

   )الكتابة باللون األخضر(       تحلیل فرق بین مربعین 0) = 6+س)(6-س(2

   0 = 6+      أو    س 0 = 6-س

  6-=                 س6= س

   }6-،6{=  مجموعة الحل  

  : أوجد مجموعة حل المعادلة) :2( مثال 
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  0 = 6+ س 5 + ²س

  :الحل 

  0 = 6+ س 5 + ²س

  )الكتابة باللون األخضر(     تحلیل فرق بین مربعین 0 ) = 3+ س ) (2+ س (

  0= 3+   أو   س0=2+ س

  3-=  أو   س  2-=  س

   }3-،3{=  مجموعة الحل  

  :أوجد مجموعة حل المعادلة) :  3(مثال 

          س تنتمي إلى ط 6) = 1+س) (4-س(

  :الحل 

          6) = 1+س) (4-س(

  ) الكتابة باللون األزرق(       خاصیة التوزیع 6 = 4 –س 4 –س  + ²س

  )الكتابة باللون البرتقالي  (              جمع الحدود المتشابھة 6 = 4 –س 3 -  ²س

  ) الكتابة باللون األحمر    ( 6     بإضافة النظیر الجمعي للعدد 0 = 6 - 4 –س 3 - ² س

  )            الكتابة باللون البرتقالي(           جمع الحدود المتشابھة        0 = 10 –س 3 -  ²س

   0) = 2+س) (5-س(

  0= 2+    أو س0 = 5-س

  2-=     س        5=س
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  } 5{= ال تنتمي إلى ط فإن مجموعة الحل 2-وحیث إن 

  :أوجد مجموعة حل المعادلة) :  4(مثال 

           و س تنتمي إلى ن0 = 3 –س 8 -  ² س3

  

  :الحل 

  0 = 3 –س 8 -  ² س3

  :لتحلیل الطرف األیمن 

3 × -3 = -9  

   .9- وناتج ضربھا 8- إذن نبحث عن عددین صحیحین مجموعھما 

  : أن العددین المذكورین أحدھما موجب واآلخر سالب ولتعیینھما واضح 

                                      مجموع العاملین  9-عوامل العدد 

      

-1 ، 9                                                 -1 + 9 = 8  

3 ، -3                                                 3+  -3 = 0  

  3 –س )9 – 1 + ( ²س3 = 3 –س 8 - ²س3إذن 

  3 –س 9 –س  + ²س3                          = 

   )3 –س 9 (–) س + ²س3                         = ( 

   )1+ س 3( 3 – ) 1+ س 3(س                          = 

 1 ، 9  1) + -9 = ( -8 
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  ) 3 –س  ) (1+ س 3                        = (

  0) = 3 – س ) (1+ س 3(إذن 

  0) = 3 –س (                            أو  0 ) = 1+ س 3(إذن 

   نЭ 3= سالب ثلث                            أو س =  إذن س 

  }3،  ⅓ -{ =إذن مجموعة الحل 

   :5مثال 

 مترا 96 أمتار، فإذا كانت مساحة منطقتھ 4یزید طول مستطیل على عرضھ بمقدار 

  .مربعا فأوجد بعدیھ 

  :الحل 

  س متر= بفرض أن عرض المستطیل 

  ²م ) 4+ س ( س = یكون طولھ 

     96 )  = 4+ س ( إذن س 

  0 = 96 –س 4 + ²س

  )الكتابة باللون األخضر(      تحلیل فرق بین مربعین 0 ) = 8 –س ) (12+ س ( 

         وھذا مرفوض12-=            أو س 8= إذن س 

   أمتار8= إذن عرض المستطیل 

   مترًا12 = 4 + 8= طول المستطیل و

  ) : 6(مثال 
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   .6عددان زوجیان متتالیان یقل ناتج ضربھما عن ثالثة أمثال مجموعھما بمقدار 

  :الحل 

  س= بفرض أن العدد األول 

  )لماذا ؟         (2+ س = یكون العدد الثاني 

   )2+ س (س = ناتج ضرب العددین 

   )2+ س + س  (3= ثالثة أمثال مجموعھما 

   )2+ س 2 ( 3                         = 

     )2+ س 2 (3 = 6 ) + 2+ س (إذن س 

  6+ س 6 = 6+ س 2 + ²س

  0= س 4 -  ²إذن س

  0 ) = 4 –س ( س 

  0 = 4=                          أو  س 0= س 

  6 ، 4        أو  2 ، 0إذن العددان ھما 

  :التقویم: خامسًا

علم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا   یقدم الم:أداة التقویم 

  : وتتضمن ما یأتي. في البیت ، ویتم حلھا على السبورة في الحصة القادمة

یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ   ) :السجل القصصي( أداة التقویم 

  .دراسیةاإلنجازات التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد ال
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حیث یخصص المعلم ملفاً خاصاً بكل طالب یتضمن   ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم 

  .عینات من عمل الطالب في الریاضیات

 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة ):قوائم الشطب(أداة التقویم 

  .معینة

د الطالب ویشرف علیھا إلنتاج مجلة  حیث ینظم المعلم جھو):مجلة الطالب(أداة التقویم 

تتضمن محتوى ھذه الوحدة الدراسیة، حیث یبرز من خالل ھذه المجلة ذكائھم البصري 

وستتضمن المجلة .من خالل الرسومات واألشكال التي سیصممونھا في ھذه المجلة

 . الدرس السابق 

 إنجازاتھم  والتي یحتفظ بھا الطالب وتمثل:أداة التقویم رسوم بیانیة ومخططات

 .المختلفة

حیث یطلب المعلم من الطالب رسم خارطة للصف  : ): الخرائط الصفیة(أداة التقویم 

یبین فیھا مواقع األثاث الصفي، وزوایا األنشطة الصفیة، ویشیر إلى أنماط 

  .الحركة الیومیة داخل الغرفة الصفیة



 
  

 

150 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
   حسب نظریة الذكاءات المتعددةتدریس الریاضیات
  )الذكاء البصري(

  الدرس الثالث
  المتباینة من الدرجة األولى في متغیر واحد

  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة
  :التاریخ :                                         الـیـوم 

  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال 

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  . یعرف المتباینة-

  . یجد مجموعة الحل لمتباینات من الدرجة األولى في متغیر واحد-

  . یستنتج خواص التباین-

  .اینات من الدرجة األولى في متغیر یوظف خواص التباین في إیجاد مجموعة الحل لمتب-

  .مجموعة الحل على خط األعداد  یمثل -

  .     یحل مسائل لفظیة بأفكار متعددة تطبیقًا على حل المتباینات من في متغیر واحد-

  :الوسائل التعلیمیة : ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  .سبورة أقالم متعددة األلوان للكتابة على ال- 2

  . ورقة عمل- 3

  :التمھید للدرس : ثالثًا



 
  

 

151 

  :تعلم أن 

            عبارة صحیحة 7  > 9 

             عبارة خطأ8  > 5

  عبارة خطأ          6  < 9

             عبارة صحیحة5  > 12

 عبارة صحیحة             9  < 4

  :ولكن كال مما یأتي جملة مفتوحة 

  8 < 2 – س -3                                5 > س - 1

  11 ≥ 1+ س 2 -4                            12 >س 3 - 2

  " .متباینة " كل جملة مما سبق تسمى

  :عرض الدرس: رابعًا

حیث سیتم عرض كل . یعرض المعلم مجموعة من التعمیمات مع األمثلة التطبیقیة علیھا

  .تعمیم بلون مختلف عن اآلخر

  :المستخدم في الكتابة ھو اللون األحمر  اللون  :)1 (تعمیم

  . متباینة < أو  >تسمى الجملة المفتوحة التي تحتوي على 

  12  >س 3: اعتبر المتباینة 

                        فھي عبارة خطأ12 > 1 × 3   ، 1= إذا كانت س 

                        فھي عبارة خطأ12 > 2 × 3   ، 2= إذا كانت س 
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                        فھي عبارة خطأ12 > 4 × 3  ، 4=  س إذا كانت

                        فھي عبارة صحیحة12 > 5 × 3   ، 5= إذا كانت س 

  . یعطي عبارة صحیحة 4واضح أن التعویض عن س بأي عدد أكبر من 

   .12 >س 3 تحقق المتباینة 4إذن جمیع األعداد األكبر من 

  . } 4 > ح ، س Эس : س { ھي 12 >س 3نة إذن مجموعة حل المتبای

 سیتم عرض ھذه الخواص من خالل تعمیمیات یدون كل منھا بلون :خواص التباین 

  .مختلف عن اآلخر

   :اللون المستخدم في الكتابة ھو اللون األخضر : تعلم أن 

      2        >        5  

2 + 4     >  5 + 4  

2  + 10   >  5 + 10  

2 + 12   > 5  +12  

2) +  -3 (> 5) + -3(  

2) +  -20 (> 5) + -20(  

   : )1(خاصیة 

  ج+  ب <ج +  ب      فإن   أ <إذا كان أ 

  ج+  ب >ج +  ب    فإن   أ >وإذا كان أ 

   حЭأ ، ب     ، ج    لكل  

  :  اللون المستخدم في الكتابة ھو اللون األزرق:تعلم أن 

                    -5 > 3  
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  2 × 3 < 2× ) 5-(وأیضا  

)-5 ( ×7 > 3 × 7  

)-5 ( ×10 > 3 × 10  

   :)2(خاصیة 

    ب ج < ب ،    فإن أ ج  <إذا كان أ 

   ب ج > ب ،    فإن أ ج  >إذا كان أ 

  0 > ح ، ج  Эأ ، ب ، ج    لكل 

   3 < 5- اآلن اعتبر * 

  ماذا تالحظ ؟........ اضرب كال من الطرفین في عدد سالب  * 

)-5 ( ×)-2 (< 3  ×)-2(  

)-5 ( ×)-7 (< 3 × )-7(  

)-5 ( ×)-10 (< 3 × ) -10(  

  :   اللون المستخدم في الكتابة ھو اللون البرتقالي:) 3(خاصیة 

   ب ج>       فإن أ ج 0 < ب ، ج  <إذا كان أ 

   ب ج<       فإن أ ج 0 < ب ، ج  <إذا كان أ 

  0 < ح ، ج Э أ ، ب ، ج لكل 

األمثلة تعمل على توظیف الخواص السابقة في تعیین یعرض المعلم مجموعة من       

 ، ویستخدم اللون نفسھ الذي تم عرض التعمیم الخاص بالخاصیة ،مجموعة حل المتباینة 

  :كاآلتي
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  :  اللون المستخدم في الكتابة ھو اللون األخضر ) :1(مثال * 

   طЭ         و س 12 > 5+ أوجد مجموعة حل المتباینة س 

  :الحل 

  12 > 5+ س 

  ) 1(خاصیة )         5- + (12 > ) 5 - + (5+ إذن س 

  7 >إذن س 

  }.........، 10، 9، 8{إذن مجموعة الحل في ط ھي 

 }7 > ط، سЭس : س {                                  = 

  ) :2(مثال * 

   صЭ و س11 > 2+ س 3 أوجد مجموعة حل المتباینة 

  :الحل 

  11 > 2+ س 3

  )الكتابة باللون األخضر ()1(خاصیة )          2- + (11 >)  2-  + (2+ س 3إذن 

  9 >س 3إذن 

  )الكتابة باللون األخضر  ()2(                       خاصیة 9 ⅓ × >س 3⅓ × إذن 

  3 >إذن س 

   }3 > ص ، س Эس : س { = إذن مجموعة الحل في ص 
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  ) :3(مثال * 

   ح Э   و س 1 –س 2 ≥ 1+ س 3 عین مجموعة حل المتباینة 

  : الحل 

   1 –س 2 ≥ 1+ س 3

  ) 1- + (1 –≥  س 2 –س 3إذن 

  2-≥ إذن س 

   } 2-≥  ح ، س Эس : س { = إذن مجموعة الحل في ح  

  .أحد عناصر مجموعة الحل ) 2-(الحظ أن العدد 

  ) :4(مثال *

   ح Э   و س 3+ س 14 < 13+ س 10 أوجد مجموعة حل المتباینة 

  :الحل 

     3+ س 14 < 13+ س 10

  13  +  3  <س  14+ س 10إذن 

  16  <س 4-إذن 

الكتابة باللون  ()3(                     خاصیة 16× ) 1- (>) س4- (× ) 1-(إذن 

  )البرتقالي

    16 -   > س 4إذن 

  4-  >إذن س  
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   } 2-≥  ح ، س Эس : س { إذن مجموعة الحل ھي 

  . ال ینتمي إلى مجموعة الحل 4-الحظ أن العدد 

  :التقویم: خامسًا

یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ   ) :السجل القصصي( أداة التقویم 

  .اإلنجازات التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیة

حیث یخصص المعلم ملفاً خاصاً بكل طالب یتضمن   ):ملف أعمال الطالب(أداة التقویم 

  .یاضیاتعینات من عمل الطالب في الر

 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب بإشارة ):قوائم الشطب(أداة التقویم 

  .معینة

 حیث ینظم المعلم جھود الطالب ویشرف علیھا إلنتاج مجلة ):مجلة الطالب(أداة التقویم 

تتضمن محتوى ھذه الوحدة الدراسیة، حیث یبرز من خالل ھذه المجلة ذكائھم البصري 

وستتضمن المجلة .خالل الرسومات واألشكال التي سیصممونھا في ھذه المجلةمن 

 . الدرس السابق 

 والتي یحتفظ بھا الطالب وتمثل إنجازاتھم :أداة التقویم رسوم بیانیة ومخططات

 .المختلفة

حیث یطلب المعلم من الطالب رسم خارطة للصف  : ): الخرائط الصفیة(أداة التقویم 

 األثاث الصفي، وزوایا األنشطة الصفیة، ویشیر إلى أنماط یبین فیھا مواقع

  .الحركة الیومیة داخل الغرفة الصفیة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  )الذكاء البصري(
  )الجزء األول( الدرس الرابع

  المعادلة من الدرجة األولى في متغیرین
  :.......................الصف والشعبة........                      :............المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال 

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن

  .ام أحد المتغیرین داللًة لآلخر یحل المعادلة من الدرجة األولى في متغیرین باستخد-

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2

  :التمھید للدرس : ثالثًا

باللون  متغیر واحد  ت في معادال، حیث یدون الیدون المعلم ما یأتي على السبورة

  ر،األحم

   : باللون األزرق في  متغیرین تمعادالوال

   : فیما یأتي أمثلة لبعض الجمل الریاضیة

  6 –س 4= س 2 + 5. 2                                                  7 = 3 –س 2. 1

  9+ س  ≤ 5 –س 2. 4                                                11 > 2+ س 3. 3
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  0 = 2 –س 3 + ²س. 6                                                      25 = ²س. 5

  5= ص + س . 8                                       0 = 6+ س 5 -  ²س3. 7

   ص– 3= س 5. 10                                            11= ص + س 2. 9

ص 4 –س 2 + ²ص + ²س. 12                        0 = ²ص+ س ص 3 + ²س. 11

 =8              

  : تالحظ أن كال من 

  ) الكتابة باللون األحمر  . (معادلة من الدرجة األولى في متغیر واحد  س) 2(، ) 1(

  )الكتابة باللون األحمر . (متباینة من الدرجة األولى في متغیر واحد  س) 4(، ) 3(

  )الكتابة باللون األحمر. (انیة في متغیر واحد  سمعادلة من الدرجة الث)  7(، ) 6(، ) 5(

الكتابة باللون . (معادلة من الدرجة األولى في  متغیرین س ، ص) 10(، )9(، )8(

  )األزرق

  )الكتابة باللون األزرق . (معادلة من الدرجة الثانیة في متغیرین س ، ص) 12(، ) 11(

ادلة من الدرجة أو من الدرجة وقد تعلمنا حتى اآلن كیف نعین مجموعة حل مع      

  .  الثانیة، وكیف نعین مجموعة حل متباینة من الدرجة األولى 

  .واآلن نناقش طریقة تعیین مجموعة حل معادلة من الدرجة األولى في متغیرین

  :عرض الدرس: رابعًا

تعیین مجموعة حل معادلة من الدرجة األولى في       یخاطب المعلم الطالب بأن طرق 

  .  متعددة ، سنأخذ منھا الیوم طریقة واحدة وھي التعویض رینمتغی
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من منكم یمكنھ تخیل آلیة حل المعادلة : یطرح المعلم على الطالب السؤال اآلتي * 

  .بالتعویض ویعبر عنا برسم یوضح ھذه الفكرة 

یفتح المعلم المجال للطلبة بالتعبیر عن رسوماتھم على السبورة ویقدم المالحظات * 

  اسبةالمن

یعرض المعلم مجموعة من األمثلة التي توضح طریقة تعیین مجموعة حل معادلة       

  :وذلك كما یأتي.  باستخدام طریقة التعویضمن الدرجة األولى في متغیرین

  . اللون الرئیس في الكتابة ھو اللون األسود -

  . كتابة المتغیر س باللون األزرق -

   .  كتابة المتغیر ص باللون األحمر-

   ) :1(مثال *

  . ، عین ھذین العددین 7عددان طبیعیان مجموعھما 

  :بفرض أن العدد األول س ، والعدد الثاني ص ، یكون :  الحل 

  7= ص + س 

  :ویكون المطلوب ھو تعیین مجموعة حل المعادلة 

   طЭ   ،   س ، ص 7= ص + س 

  :حیث أن 

0 + 7 = 7 + 0 =  7  

1 + 6 = 6 + 1 = 7  
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2 + 5 = 5  +2 = 7  

3 + 4 = 4 + 3 = 7  

  :فإن مجموعة حل المعادلة المذكورة ھي 

 })0 ، 7 ( ،)7 ، 0 ( ،)1 ، 6 ( ،)6، 1 ( ،)2 ، 5 ( ،)5 ، 2 ( ،)3 ، 4 ( ،)4 ، 3 ({  

   ) :2(مثال * 

  .عین ھذین العددین  . 3عددان صحیحان مجموعھما 

  :الحل 

  :المطلوب ھنا ھو حل المعادلة 

   صЭ            ، س         3= ص + س 

  :وحیث إن 

0 + 3 = 3 + 0 = 3  

1 + 2 = 2 + 1 = 3  

-1 + 4 = 4) + -1 = (3  

  :وھكذا ھناك حلول أخرى كثیرة ومنھا نستنتج أن    3) = 2- + (5 = 5 + 2-

  :مجموعة الحل ھي 

 })0 ، 3 ( ،)3 ، 0 ( ،)1 ، 2 ( ،)2 ، 1 ( ،)-1 ، 4 ( ،)4 ، -1 ( ،)-2 ، 5 ( ،)5 ،  -

2 ( ،) -3 ، 6 (  ،)6 ، -3 (  ، ...................{  

   ) :3(مثال * 
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وعین مجموعة حل   }10............  ، 2 ، 1 ، 0{ اعتبر مجموعة التعویض ھي 

  :المعادلة 

   سЭ                      س ، ص 6= ص + س 2

  :الحل 

  :بالتعویض في المعادلة عن س والبحث عن ص 

   6=                    إذن ص 6= ص  + 0       ،                                      0= س 

  4=                    إذن ص 6= ص  + 2                       ،                      1= س 

  2=                    إذن ص 6= ص  + 4                       ،                      2= س 

  0=                    إذن ص 6= ص  + 6                   ،                          3= س 

 ال 2-=              إذن ص 6= ص  + 8                      ،                 4= س 

  تنتمي س 

 ولكنھا جمیعا ال تنتمي إلى مجموعة 10، ...  ، 6، 5= كذلك تتعین ص التي تناظر س 

   .التعویض س

  }) 3 ، 0(، ) 2 ، 2(، ) 4 ، 1(، ) 6 ، 0({ = إذن مجموعة الحل 

حاول تعیین مجموعة الحل في المثال السابق من خالل التعویض عن ص ، وتعیین * 

  .قیم  س المناظرة
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  :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة :التقویم األولى أداة 

  : وتتضمن ما یأتي.  في البیت ، ویتم حلھا على السبورة في الحصة القادمةویطلب حلھا

یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ   ) :السجل القصصي (  الثانیةأداة التقویم

  .اإلنجازات التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیة

حیث یخصص المعلم ملفاً خاصاً بكل طالب   ):ملف أعمال الطالب ( الثالثةأداة التقویم

  .یتضمن عینات من عمل الطالب في الریاضیات

 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب ):قوائم الشطب ( الرابعةأداة التقویم

  .بإشارة معینة

 حیث ینظم المعلم جھود الطالب ویشرف علیھا ):مجلة الطالب ( الخامسةأداة التقویم

نتاج مجلة تتضمن محتوى ھذه الوحدة الدراسیة، حیث یبرز من خالل ھذه المجلة إل

ذكائھم البصري من خالل الرسومات واألشكال التي سیصممونھا في ھذه 

 . وستتضمن المجلة الدرس السابق .المجلة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  )ريالذكاء البص(
  الدرس الرابع

  )الجزء الثاني(
  تمثیل معادلة الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا

  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة
  :التاریخ :                                         الـیـوم 

  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال 

  . یرسم المستوى اإلحداثي-

  . یمثل معادلة من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا بمستقیم في المستوى اإلحداثي-

  :الوسائل التعلیمیة: ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2

  . سبورة بیانیة - 3

  :د للدرس التمھی: ثالثًا

  : یقدم المعلم التوضیح اآلتي

  بعدد ال نھائي من األزواج 5= ص 2+ س : تتحقق معادلة الدرجة األولى في متغیرین 

یمكن استخدامھا ) ½ ، 4(، ) 2 ، 1(، ) 4 ، 3-(منھا ) س ، ص(المرتبة على صورة 

  .كإحداثیات لنقاط في المستوى اإلحداثي 

  . من الكتاب )6 – 1( شكل  رسم بیانينیة  الیرسم المعلم على السبورة البیا
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: نالحظ من الرسم أن ھذه النقاط على استقامة واحدة، كما في الشكل وعلیھ فإن * 

ویكفي . معادلة الدرجة األولى في متغیرین تمثل بیانیا بمستقیم في المستوى اإلحداثي 

  .لتحدید المستقیم تعیین نقطتین علیھ 

  :عرض الدرس: رابعًا

یقوم المعلم بطرح أمثلة متعددة على السبورة ویوضح أثناء الحل خطوات تمثیل       

ویراعي . معادلة من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا بمستقیم في المستوى اإلحداثي

أثناء الرسم تخصیص اللون اللون األحمر للمتغیر س في خطوات الحل والرسم، واللون 

  .حل والرسماألزرق للمتغیر ص في خطوات ال

   ) :1(مثال *

  3= ص + س 2: مثل  بیانیا المعادلة 

  :الحل 

  3= ص + س 2:  من المعادلة 

  س 2 – 3= ص : نجد أن 

  س2 – 3= ص 

  2  صفر  س

  1-  3  ص

 ،)5 ، 1-( ھي 3= ص + س 2 الحظ  أن النقاط التي یمر بھا المستقیم والذي معادلتھ 

)0،3 ( ،)2 ، -1. (  



 
  

 

165 

  :خطوات الحل 

  .ر عن أحد المتغیرین بداللة اآلخر  نعب- 1

  . نختار بعض القیم البسیطة ألحد المتغیرین - 2

  . نوجد قیم المتغیر اآلخر المناظرة - 3

  . نمثل النقاط في مستوى اإلحداثیات - 4

  . نصل بین ھذه النقاط - 5

  . من الكتاب )6 – 2( شكل  رسم بیانيیرسم المعلم على السبورة البیانیة  ال

    :) 2(مثال 

  3= ص + مثل بیانیا المعادلة س 

  :الحل 

  3= ص + س : من المعادلة 

   س– 3= ص : نجد أن 

   س– 3= ص 

  3  صفر  س

  .......  .......  ص

  ..........) ، 3(، ..........)  ، 0(، ) 5 ، 2-(والنقاط التي یمر بھا المستقیم ھي 

  . من الكتاب )6 – 1( شكل  رسم بیانيیرسم المعلم على السبورة البیانیة  ال
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  :التقویم: خامسًا

  یقدم المعلم لطالبھ ورقة عمل تتضمن مجموعة من األسئلة ویطلب حلھا :أداة التقویم 

  :وتتضمن ما یأتي. في البیت ، ویتم حلھا على السبورة في الحصة القادمة

ر في عین نقاط تنتمي إلى المستقیم المذكور، ثم مثلھ بیانیا، ومن ثم عین خمسة عناص

  :مجموعة الحل

   حЭ                       ، س ، ص 3+ س 2= ص . 1

   حЭ                  ، س ، ص 0= 3 -س 3+ ص . 2

   حЭ                  ، س ، ص 0 = 1+ س + ص . 3

  :حیث یطلب المعلم من الطالب ما یأتي  :أداة التقویم رسوم بیانیة ومخططات

صفیة بمعادلة بمتغیرین، ویحلھا بالرسم البیاني، مبینًا  تمثیل مساحة ساحة الغرفة ال-

  .أبعاد الغرفة الصفیة بالمتر المربع

 تمثیل مساحة ساحة الملعب بالمدرسة بمعادلة بمتغیرین، ویحلھا بالرسم البیاني، مبینًا -

  .أبعاد الملعب بالمتر المربع

البیاني، مبینًا أبعاد البیت  تمثیل مساحة بیت الطالب بمعادلة بمتغیرین، ویحلھا بالرسم -

  .بالمتر المربع

یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ   ) :السجل القصصي (  األولىأداة التقویم 

  .اإلنجازات التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیة
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خاصاً بكل طالب حیث یخصص المعلم ملفاً   ):ملف أعمال الطالب ( الثانیةأداة التقویم

  .یتضمن عینات من عمل الطالب في الریاضیات

 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب ):قوائم الشطب ( الثالثةأداة التقویم

  .بإشارة معینة

 حیث ینظم المعلم جھود الطالب ویشرف علیھا ):مجلة الطالب ( الرابعةأداة التقویم

 الوحدة الدراسیة، حیث یبرز من خالل ھذه المجلة إلنتاج مجلة تتضمن محتوى ھذه

ذكائھم البصري من خالل الرسومات واألشكال التي سیصممونھا في ھذه 

 . وستتضمن المجلة الدرس السابق .المجلة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة

  )الذكاء البصري(
  الدرس الخامس

  )زء األولالج(
  .حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین

  حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا
  :.......................الصف والشعبة:....................                      المدرسة

  :خ التاری:                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 

  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة التعویض-

  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة الجمـع-

  .ین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة الطرح یحل معادلت-

  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا باستخدام طریقة الضرب-

  : الوسائل التعلیمیة : ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2

   .وتفعیل االنترنت في الحصة الصفیة. )Data Show(جھاز العرض االلكتروني  - 3
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  :التمھید للدرس : ثالثًا

  :یقدم المعلم ھذه التھیئة على السبورة 

  :المثال 

إذا علم أن الفرق بین طول .  مترا 30منطقة مستطیلة یحدھا مستطیل محیطھ * 

  یكون طولھ ؟ وكم یكون عرضھ ؟ أمتار، فكم 5المستطیل وعرضھ 

  : الحل 

  : فإن  ، والطول ص مترًاإذا كان العرض س مترًا

  )1 ................................................................................. (15= ص + س 
  )2............... (  ...................................................................5=  س –ص 

، ) 1(إلیجاد طول وعرض المستطیل یلزم أن نبحث عن زوج مرتب یحقق المعادلتین 

  :في آن واحد ) 2(

  :، ذلك ألن ) 2(وال یحقق المعادلة ) 1(یحقق المعادلة ) 13 ، 2(

              عبارة صحیحة  15 = 13           + 

  أ              عبارة خط5 = 2 – 13ولكن    

  :، ذلك ألن ) 1(وال یحقق المعادلة ) 2(یحقق المعادلة ) 20 ، 15(كذلك 

              عبارة خطأ 15 = 20 + 15          

                عبارة صحیحة  5 = 15 – 20ولكن    

  :في آن واحد ، ذلك ألن ) 2(ویحقق )  1(یحقق ) 10 ، 5(الزوج 

  ة صحیحة              عبار15 = 10 + 5          
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                عبارة صحیحة5 = 5 – 10ولكن    

ھي مجموعة األزواج المرتبة التي تحقق المعادلتین ) 2(و ) 1(مجموعة حل المعادلتین 

  .}) 10 ، 5({ في آن واحد وھي 

  ."معادلتین آنیتین"سنسمي ھاتین المعادلتین 

وتفعیل . )Data Show(جھاز العرض االلكتروني الداتا شویقوم المعلم بتشغیل * 

  AJqI2B0X-M6=v?watch/com.youtube.www: االنترنت على الموقع اآلتي

حیث یتضمن ھذا الموقع برمجیات تعلیمیة مصممة وفق أسس ومعاییر تربویة من شأنھا 

فره من موقف تعلیمي یعمل على رفع التھیئة دعم عملیة التعلیم والتعلم، من خالل ما تو

الحافزة لدى الطالب ، إذ أنھا تعرض حل األمثلة على شرائح متالحقة، تحتوي كل 

من ( شریحة على خطوات تفصیلیة تظھر على شاشة العرض من اتجاھات متعددة 

بحركات متنوعة ) األسفل، ومن األعلى، ومن الجھة الیمنى، ومن الجھة الیسرى

وفیما یأتي یتم تدوین األمثلة وحلولھا، . ، وألوان جذابة منسقة حسب أفكار الحلمنتظمة

  .بینما یتم عرضھا على الطالب الكترونیًا من خالل البرنامج 

  :عرض الدرس: رابعًا

  :یقدم المعلم التوضیح التالي لطالب ویدونھ على السبورة

 نحاول الحصول منھما على ،لحل المعادلتین من الدرجة األولى في متغیرین جبریًا* 

معادلة واحدة من الدرجة األولى في متغیر واحد، ونوجد منھا قیمة ھذا المتغیر، ثم 
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نحصل على قیمة المتغیر اآلخر بالرجوع إلى إحدى المعادلتین، وھناك طریقتان لتنفیذ 

  :ذلك 

  ریقة الحذف ط : ثانیًا                                      طریقة التعویض  : أوًال 

  :  من البرنامج  اآلتيبعرض المثال المعلم یقوم* 

  ) : 1(مثال *

  :حل المعادلتین اآلتیتین 

  )1    ...................................................................... (2=  ص –س 

  )2............ (  ...........................................................7= ص + س 2

  :الحل 

  ) :1(نوجد س بداللة ص من المعادلة 

      2=  ص –س 

  ص + 2= ص +  ص –س 

  ص + 2= س 

  ) :2(نعوض عن س في المعادلة 

  7= ص ) + ص + 2 (2

  7= ص + ص 2 + 4

  7= ص 3 + 4

   3 = 4 – 7= ص 3
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  1= إذن ص 

  : في أي المعادالت السابقة 1= نعوض عن ص 

  ) :1(في المعادلة  1= بالتعویض عن ص 

  2 = 1 –س 

  3= إذن س 

  }) 1 ، 3( { ھي ) 2(، ) 1(إذن مجموعة حل المعادلتین 

  :للتحقق من صحة الجواب 

  :نعوض عن س ، ص في المعادلة األولى 

                    عبارة صحیحة2 = 1 – 3

  ) .1(یحقق المعادلة ) 1 ، 3(إذن 

  :نعوض عن س ، ص في المعادلة الثانیة 

          عبارة صحیحة7 = 1 + 3×  2

  .أیضا ) 2(یحقق المعادلة ) 1 ، 3(إذن 

  :خطوات الحل * 

  . من أبسط المعادلتین نوجد أحد المتغیرین بداللة المتغیر اآلخر - 1

  . نعوض بالمتغیر الذي حصلنا علیھ في المعادلة الثانیة - 2

  . نحل المعادلة الناتجة - 3

  .ادلتین إلیجاد قیمة المتغیر األول  نعوض بالناتج في أبسط المع- 4
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  . نتحقق من صحة الحل - 5

ثم ) 2(أو المعادلة ) 1(أنھ كان باإلمكان إیجاد بداللة س باستخدام المعادلة : الحظ 

  .علیك أن تختار األنسب واألسھل . التعویض في المعادلة األخرى 

  :طریقة الحذف : ثانیا 

  : اآلتيوتتضمنیعرض المعلم ھذه الطریقة من البرنامج 

  . باستخدام الجمع والطرح - أ

أحیانا یفید جمع وطرح المعادلتین اآلنیتین، ونلجأ إلى ذلك عندما ینتج عن الجمع أو 

  .الطرح حذف أحد المتغیرین س أو ص 

  : مثال على الجمع * 

  :حل المعادلتین اآلتیتین 

  )1..................... (    ............................................5= ص 2 –س 

  )2  ................................................................. (7= ص 2+ س 2

  :الحل 

  12= س 3:            بالجمع 

  4=                       إذن س 

  4= وبالتعویض عن س 

  ) :2(في أي من المعادلتین ، ولتكن 

  7= ص 2+ س 2
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  7= ص 2 + 4 × 2

  7= ص 2 + 8

  1- = ص 2

  }) ½ ، 4( { =إذن مجموعة الحل             ½-= ص 

  :خطوات الحل * 

   نوحد ترتیب المعادلتین - 1

لتوحید معامالت أحد " إن لزم األمر" نضرب طرفي كل معادلة في عدد مناسب - 2

  .المتغیرین 

  . نجمع أو نطرح المعادلتین لحذف المتغیر ذي المعامالت الموحدة - 3

  .نوجد قیمة المتغیر األول  - 4

  . نوجد قیمة المتغیر الثاني بالتعویض بقیمة المتغیر األول في أبسط المعادلتین - 5

  . نتحقق من صحة الحل - 6

  : مثال على الطرح * 

  :حل المعادلتین اآلتیتین 

  )1    ................................................................ (3- = ص 9+ س 6

  )2......................... (.. ......................................5-= ص 12+ س 6

  :الحل 

  :طرح المعادلتین یساعد على حذف المتغیر س 
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  2= ص 3-:           بالطرح 

  3\ 2-=                      ص 

  :مثال ) 1(وبالتعویض في 

   3- = 3\2-  × 9+ س 6

  3- = 6 –س 6

  3= س 6

  }) 3\2، ½ ( {=إذن مجموعة الحل                ½ = س

  : مثال * 

  .أوجد العددین  . 1 والفرق بینھما 6عددان مجموعھما 

  :الحل 

  نفرض أن العدد األول س والعدد الثاني ص ، فیكون 

  )1   .............................................................................. (6= ص + س 

  )2   .............................................................................. (1=  ص –س 

  ) :بالجمع(بطریقة الحذف ) 2(، ) 1(بحل المعادلتین 

  7= س 2

  3½ = 2\ 7= إذن س 

  :مثال ) 1(وبالتعویض في 

  6= ص  + 3½
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  2½  ، 3½العددان ھما                           2½ = إذن ص 

  : باستخدام الضرب -ب

عندما ال یفید الجمع أو الطرح في حذف أحد المتغیرین، نستعین بعملیة الضرب 

  :للوصول إلى وضع یفید فیھ الجمع أو الطرح، وذلك كما یتضح في المثالین اآلتیین 

  :مثال على الضرب * 

  :حل المعادلتین 

  )1............................................. (    ...............................5=  ص –س 2

  )2........................ (....  ................................................4= ص 2+ س 3

  :الحل 

  ) :2(في ) 1(بضرب المعادلة 

  )1...... (  ................................................................10= ص 2 –س 4

  )2.......................... (....    ........................................4= ص 2+ س 3

  :وھنا یفید الجمع في حذف المتغیر ص 

  14= س 7:       بالجمع 

  2=             إذن س 

  ) :1(بالتعویض في 

  5=  ص – 2 ×2

  5=  ص – 4
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  4- 5=  ص -

  1=  ص -

  } )1-  ، 2( {=إذن مجموعة الحل                     1-= إذن ص 

  ) : 5(مثال * 

  :حل المعادلتین 

  )1  ....................................................................... (34= س 2+ ص 3

  )2.............. (...    ......................................................2-= ص 7 -س 5

  :الحل 

  :نوحد ترتیب المعادلتین 

  )1  ........................................................................ (34= ص 3+ س 2

  )2...... (...    ...............................................................2-= ص 7 -س 5

   :3في ) 2( والمعادلة 7في ) 1(بضرب المعادلة 

  )1................... (............   ..................................238= ص 21+ س 14

  )2................ (......     .............................................6-= ص 21 –س 15

  8 = 29 \ 232=   إذن س                       232= س 29:     بالجمع 

  :مثال ) 1(ویض في وبالتع

  34= ص 3 + 8 × 2

  34= ص 3 + 16
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  16 – 34= ص 3

  18= ص 3

  })6 ، 8({= إذن مجموعة الحل                6= إذن ص 

  :التقویم: خامسًا

یطلب المعلم من الطالب الرجوع إلى منتدى محبي الریاضیات،   :التقویم  أداة

فادة من الحلول النموذجیة واستخراج أوراق العمل الخاصة بعنوان الدرس، واالست

المطروحة لھا، لدعم مبدأ التعلم الذاتي ، ونقلھا إلى الدفتر أو سحبھا ورقیًا من جھاز 

  . الحاسوب مباشرة واالحتفاظ بھا في الدفتر 
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یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ   ) :السجل القصصي (  الثانیةأداة التقویم

  .تحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیةاإلنجازات التعلیمیة ال
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حیث یخصص المعلم ملفاً خاصاً بكل طالب   ):ملف أعمال الطالب ( الثالثةأداة التقویم

  .یتضمن عینات من عمل الطالب في الریاضیات

 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب ):قوائم الشطب ( الرابعةأداة التقویم

  .ة معینةبإشار

 حیث ینظم المعلم جھود الطالب ویشرف علیھا ):مجلة الطالب ( الخامسةأداة التقویم

إلنتاج مجلة تتضمن محتوى ھذه الوحدة الدراسیة، حیث یبرز من خالل ھذه المجلة 

ذكائھم البصري من خالل الرسومات واألشكال التي سیصممونھا في ھذه 

  .وستتضمن المجلة الدرس السابق .المجلة
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  تدریس الریاضیات حسب نظریة الذكاءات المتعددة
  )الذكاء البصري(

  )الجزء الثاني( الدرس الخامس
  .حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین

  حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا
  :.......................                     الصف والشعبة:.................... المدرسة

  :التاریخ :                                         الـیـوم 
  

  :األھداف التعلیمیة : أوًال

  :بعد االنتھاء من الدرس سیكون الطالب قادرًا على أن 

  . یحل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا-

  .  یرسم معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین في المستوى اإلحداثي-

  :الوسائل التعلیمیة : ثانیًا

  :سیتم استخدام مجموعة من الوسائل التعلیمیة في ھذا الدرس تتمثل باآلتي

  . السبورة - 1

  . ورقة عمل- 2

نت في داخل وتفعیل االنتر. )Data Show(جھاز العرض االلكتروني الداتا شو - 3

   .الحصة الصفیة

  :التمھید للدرس : ثالثًا

  :تعلم أن 

  ح                           ح: د 
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   حЭب       حیث أ ، ب + أس = ص ) = س(د 

لذلك فإننا نستطیع حل المعادلتین اآلنیتین من ، تطبیق خطي مخططھ البیاني مستقیم

ثل المعادلة األولى، ورسم المستقیم الدرجة األولى في متغیرین برسم المستقیم الذي یم

  .الذي یمثل المعادلة الثانیة، وتعیین نقطة تقاطع ھذین المستقیمین

وتفعیل االنترنت في . )Data Show(جھاز العرض االلكتروني الداتا شو باستخدام -

على ) exel(یقوم المعلم بعرض برنامج خاص على االكسل  .داخل الحصة الصفیة

حیث یقوم  . "محمد الباجس / الریاضیات لألستاذ يمحب" ع منتدى االنترنت على موق

ھذا البرنامج برسم المعادالت التي یتم تدوینھا بیانیًا وبأشكال متعددة األلوان، تحقق 

الفائدة، والمتعة، وتدعم دافعیة الطالب نحو المتابعة وتحقق تعلم نشاط من شأنھ تحقیق 

  .تفاعل الطالب مع المعلم 

  :رض الدرسع: رابعًا

یقوم المعلم بشرح آلیة حل معادلتین آنیتین من الدرجة األولى في متغیرین بیانیًا من 

  :خالل األمثلة اآلتیة

  ) : 1(مثال * 

   :حل المعادلتین اآلنیتین بیانیًا

  )1     ....................................................................... (2+ س 3= ص 

  )2     ....................................................................... (3+ س 2= ص 
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یقوم المعلم بكتابة المعادلتین على البرنامج، ویتم رسمھما بیانیًا على شاشة العرض * 

  :وبعدھا یدون المعلم على السبورة ما یأتي. بخطوات منظمة وألوان متعددة

  :الحل 

ي للمعادلتین نمثل كال منھما بیانیا ، ثم نبحث من الرسم عن نقطة إلیجاد الحل اآلن

  تقاطعھما 

  2+ س 3= ص 

  1  0  1-  س

  5  2  1-  ص

  3+ س 2= ص 

  1  0  1-  س

  5  3  1  ص

  

  ) 5 ، 1(، ج ) 2 ، 0(، ب ) 1- ، 1-(نمثل النقاط أ 

 أ ب وھي تنتمي لمجموعة حل المستقیم األول في مستوى اإلحداثیات ون سم المستقیم

   .2+ س 3= الذي معادلتھ ص 

في مستوى اإلحداثیات ) 5 ، 1(، ج ) 3 ، 0(، ب ) 1 ، 1- (وكذلك نمثل النقاط  ل 

   .3+ س 2= ونرسم المستقیم ل م  الذي معادلتھ ص 

  ) .5 ، 1(حیث ج } ج { =ل م  ∩ فنجد أن أ ب  
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  .} )5 ، 1({وتكون مجموعة الحل ھي

  ) :2(مثال * 

   : اآلني للمعادلتین اآلتیتین بیانیًا أوجد مجموعة الحل

        ....................................................................... 0 = 3 –س 3+ ص 

)1(  

.......................................................................           0 = 1+ س + ص 

)2(  

لمعادلتین على البرنامج، ویتم رسمھما بیانیًا على شاشة العرض یقوم المعلم بكتابة ا* 

  :وبعدھا یدون المعلم على السبورة ما یأتي. بخطوات منظمة وألوان متعددة

  : الحل 

  :یمكن كتابة المعادلتین بصورة تساعدنا على إیجاد قیم ص 

  1 – س -=                        ،              ص 3+ س 3-= ص 

   .ل كال من المعادلتین بیانیًاثم نمث

  3+ س 3 -= ص  

  1  0  1-  س

  6  3  3-  ص

  

  
  1 - س -= ص 

  3-  0  2  س

  2  1-  3-  ص
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في مستوى اإلحداثیات ثم نرسم ) 6 ، 1-( ، د ) 3 ، 0(، ب  ) 3- ، 2(نمثل النقاط ھـ    

 ، 3-(ن  ) 3- ، 2(ونمثل النقاط ھـ . 0 = 3 –س 3+ المستقیم د ب  الذي معادلتھ ص 

س + في مستوى اإلحداثیات ثم نرسم المستقیم ل ن الذي معادلتھ ص  ) 1- ، 0( ، ل) 2

وتكون مجموعة الحل ھي  ) 3- ، 2(حیث ھـ  }ھـ { = ل ن ∩  فنجد أن د ب 0 =1+ 

})2 ، -3(    {  

  ) : 3(مثال * 

   :أوجد مجموعة الحل اآلني للمعادلتین اآلنیتین بیانیًا

  )1................................................................ (    .......3= س + ص 

  )2....................................................................... (     س– 1= ص 

یقوم المعلم بكتابة المعادلتین على البرنامج، ویتم رسمھما بیانیًا على شاشة العرض * 

  :وبعدھا یدون المعلم على السبورة ما یأتي. ان متعددةبخطوات منظمة وألو

  
  
  
  
  
  
  
  

  : الحل 

   س - 3= ص 
  1-  0  3  س
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  .تنتمي لمجموعة حل المستقیم )  3 ، 0(، د )  0 ، 3(النقطتین ھـ 

 3= س + دلتھ ص نمثل البعض في مستوى اإلحداثیات ونرسم المستقیم ھـ  د الذي معا

في مستوى اإلحداثیات ونرسم المستقیم ط ل الذي ) 1 ، 0(، ل ) 0 ، 1(نمثل النقاط ط 

  Ø= ط ل  ∩  فنجد أن ھـ د 1= س + معادلتھ ص 

   ھـ د\\من الشكل الحظ أن المستقیمین متوازیان أي أن ط ل 

  Ø= أي أن مجموعة الحل   .إذن ال یتعین حل للمعادلتین المذكورتین 

  :التقویم: سًاخام

یطلب المعلم من الطالب الرجوع إلى منتدى محبي الریاضیات،   :أداة التقویم 

واستخراج أوراق العمل الخاصة بعنوان الدرس، واالستفادة من الحلول النموذجیة 

المطروحة لھا، لدعم مبدأ التعلم الذاتي ، ونقلھا إلى الدفتر أو سحبھا ورقیًا من جھاز 

  . االحتفاظ بھا في الدفتر الحاسوب مباشرة و

  

  4  3  0  ص

   س - 1= ص 

  1-  0  1  س

  2  1  0  ص



 
  

 

189 
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یقوم المعلم بعمل سجل لكل طالب یقرر فیھ   ) :السجل القصصي (  الثانیةأداة التقویم

 ومع انتھاء ھذا .اإلنجازات التعلیمیة التحصیلیة والتفاعالت مع الزمالء والمواد الدراسیة

ا تم تدوینھ في ھذا الدرس یكتمل السجل القصصي للوحدة ، حیث یقوم المعلم بمراجعة م

السجل، سعیًا منھ لتقدیم الدعم والمساندة، واألنشطة التعلیمیة التعلمیة لمن یحتاج من 

  الطالب

حیث یخصص المعلم ملفاً خاصاً بكل طالب   ):ملف أعمال الطالب ( الثالثةأداة التقویم

ا  ومع انتھاء ھذا الدرس یكتمل ھذ.یتضمن عینات من عمل الطالب في الریاضیات

الملف، ویقوم المعلم بمراجعة جمیع األعمال التي قام بھا الطالب للحكم على أدائھ 

  .وتحدید مستواه

 حیث یشیر المعلم إلى المھارات التي أتقنھا الطالب ):قوائم الشطب ( الرابعةأداة التقویم

 ومع انتھاء ھذا الدرس تكتمل قائمة الشطب الخاصة بھذه الوحدة ویقوم .بإشارة معینة

المعلم بمراجعة ما تم تدوینھ فیھا لتقدم ھذه القائمة تغذیة راجعة للمعلم للحكم على 

  .مھارات الطالب

 حیث ینظم المعلم جھود الطالب ویشرف علیھا ):مجلة الطالب ( الخامسةأداة التقویم

إلنتاج مجلة تتضمن محتوى ھذه الوحدة الدراسیة، حیث یبرز من خالل ھذه المجلة 

ي من خالل الرسومات واألشكال التي سیصممونھا في ھذه ذكائھم البصر

وبانتھاء ھذا الدرس یكتمل المحتوى العلمي . وستتضمن المجلة الدرس السابق .المجلة

للمجلة ویقوم المعلم باإلشراف على المنتج النھائي لما قام بھ الطالب ، والعمل على 
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تساعد على ) جالسیھ( أوراق تنسیقھ وتنقیحھ وطباعتھ ورقیًا مع الحرص على استخدام

  .  إبراز الرسومات واأللوان بشكل جذاب
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  )3(الملحق 

  االختبار التحصیلي 
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 اختبار ریاضیات

 الصف التاسع المتوسط

 

  

  -:بیانات شخصیة 
  

  : .....................................................االسم 

  ...........................................: ........الصف 

  ...............................: ....................الشعبة 

 : .................................................المدرسة 
 

  
  
  
  
  

  ) .حصتان صفیتان(الزمن المخصص لإلجابة عن االختبار ساعة ونصف 
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   :لسؤال األول ا

  

  )          عالمة16:                                                      (العبارات اآلتیة بالحل الصحیح أكمل 

 ھي 2= ص 3+ س 2 مجموعة حل المعادلتین - 1

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

 ھما 4= ص 2+ س 2 ، 5= ص +  المستقیمان اللذان یمثالن س - 2

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

  فإن 0=  ب ص – ، أس 4= ب ص + س ھي نقطة تقاطع المستقیمان أ ) 1،2( إذا كانت النقطة - 3

،...= ...........................................، ب = ..........................................................  أ   

........................................  ھي 0 = 5 –   ، ص 0=  ص +  مجموعة حل المعادلتین س - 4  

..................................... ھي 1= س + ص 3  ، 4=  ص 3+  مجموعة حل المعادلتین س - 5  

................................  ھي 12= ص 2+ س 8  ، 6=  ص + س 4 مجموعة حل المعادلتین - 6  

= ..... متوازیین فإن أ 7 =أ ص + ، س 4= ص 3+  إذا كان المستقیمان الممثالن للمعادلتین س - 7  

....ن ك ال یمكن أن تساوي  حل وحید فإ2= ك ص + س 2 ، 1= ص 2+  إذا كان للمعادلتین س - 8  
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  ) عالمة30                               (                                        :السؤال الثاني  

  :أوجد مجموعة حل كل من المعادلتین اآلتیتین جبریًا

      1= ص + س 2     ، 4= ص + س ) 1

  5= ص 3+    ، س 7= ص + س 3) 2

  ص-  = 6 –س 3   ، 4=  ص –س 3) 3

    14= ص 6+ س 4 ، 6= ص 3+ س 2) 4

  3= ص 6+ س 3   ، 1= ص 2+ س ) 5

  0 = 7 – ص –س 2       ، 0  =2 –س ) 6

                    5= ص + س 2    ، 5= ص 3+ س ) 7

             4= س 2+ ص 3    ، 7= س 3 -ص ) 8

            0= 3+ س 2 -    ، ص 5= ص + س 2) 9

                 1= ص 3 –س 2    ، 7= ص + س ) 10

  ) عالمات4                                                (                                  : السؤال الثالث 

  : أوجد مجموعة حل كل من المعادلتین اآلتیتین بیانیًا

           0 =  8- ص 2 –س 2    ،    6= ص + س )  1

                     5=  ص –     ،    س 3= ص + س ) 2
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  ) عالمة40                                             (                               :السؤال الرابع

  .  أوجد العددین 24 والفرق بینھما 36عددان صحیحان مجموعھما ) 1

  . أوجد العددین 10 والفرق بینھما 42عددان نسبیان مجموعھما ) 2

با ألصبح الثمن  جنیھا وزاد عدد األقالم قلم ونقص عدد الكتب كتا22 أقالم وكتابین 4إذا كان ثمن ) 3

  . جنیھا أوجد ثمن القلم وثمن الكتاب20

 وإذا تغیر الرقمین كان العدد الناتج یزید عن العدد األصلي 9عدد مكون من رقمین مجموعھما ) 4

  . فما ھو العدد األصلي 27بمقدار 

ن عدد مكون من رقمین فإذا كان العدد یساوي خمسة أمثال مجموع رقمیھ وإذا عكس وضع الرقمی) 5

  . فما العدد األصلي 9كان العدد الناتج یزید عن العدد األصلي بمقدار 

 سنة وبعد سنتین من اآلن یصبح عمر 14عمر رجل اآلن یزید عن ثالثة أمثال عمر ابنھ بمقدار ) 6

  . أمثال عمر ابنھ فما عمر كال منھما اآلن 4الرجل 

 سنوات من اآلن یصبح 4لد وبعد منذ خمسة سنوات كان عمر مجدي خمسة أمثال عمر ابنھ خا) 7

  .عمر مجدي ثالثة أمثال عمر خالد فما عمر كال منھما اآلن

   فما ھما العددان ؟15 وضعف أحدھما یزید عن اآلخر بمقدار 24عددان حقیقیان مجموعھما ) 8

   أوجد طولھ وعرضھ ؟3 سم وطولھ یزید عن ضعف عرضھ بمقدار 34مستطیل محیطھ ) 9

، وإذا تغیر وضع الرقمین كان الناتج یزید عن األصلي 15مین مجموع رقمیھ عدد مكون من رق) 10

   فما ھو العدد ؟9بمقدار 

  ) عالمات10                                                                    (:السؤال الخامس 

  :أوجد مجموعة حل المعادالت اآلتیة في ح 

  0 = 6 –س 5 -  ² س- 1
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  0 = س2 -  ²س2 - 2

  0 = 81 -  ² س- 3

  0 = 9= س 10 -  ² س- 4

  0 = 3 – س -  ²س2 - 5

                                                                                                                                                                                                     

  مع أمنیاتي لكم بالتوفیق

  انتھت األسئلة

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

 

199 

  

  

  

  

  

  

  

  )4(الملحق 

  دافعية اإلنجاز الدراسي مقياس
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  دافعية اإلنجاز الدراسي مقياس
  

  :التعليمات
  

 في أي منها فمن المتوقع منك أن أمامك مجموعة من المواقف االفتراضية لو وضعِت

 أي الخبرات الناتجة عن يالمطلوب منك أن تحدد . خبرات وجدانية أو سلوكية معينةيشتعاي

  .هذا الموقف تصدق على حالتك من بين أربع خبرات متوقعة

  :مثال

  :حرص المعلم على اإلجابة التفصيلية لما يطرحه الطلبة من أسئلة يجعلني: الموقف

  .استمر في االندماج في الحصة حتى نهايتها  - أ

  .في االندماج في الحصة معظم الوقتاستمر  - ب

  .أحاول االندماج في الحصة بعض الوقت - ت

  .من السهل أن يتشتت انتباهي في الحصة بعض الوقت - ث

  ؟)د(و ) ج(و ) ب(و ) أ(ما هي الخبرة التي تنطبق عليك من الخبرات 

 المرفقة، مع في الخانة المناسبة لها في ورقة اإلجابة) X(عندما تحددها تضع إشارة 

 إنما اإلجابة الصحيحة هي التي تعبر بصدق ، ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئةهأنلعلم ا

ض اواعلم أن ما تدونه من إجابات ال يستخدم إال ألغر. فكن صادقاً مع نفسك. عن حالتك أنت

  .البحث العلمي

  وشكراً على تعاونكم
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  :فقرات المقياس 

 أي الخبرات الناتجة عن هذا الموقف تصدق يحدد أمامك مجموعة من المواقف االفتراضية* 

  : مدوناً ذلك في نموذج اإلجابة المرفقعلى حالتك 

عندما يكلفنا المعلم باستكشاف أهداف الدرس القادم وأنجز هذه  -1

  :المهمة

  .أحرص بقوة على االنتباه لشرح المعلم  -أ 

  .أحرص على االنتباه لشرح المعلم -ب 

  .أحاول االنتباه لشرح المعلم -ج 

  .انتبهت لشرح المعلمأتمنى لو   -د 

  :عندما أشعر أنني غير قادر على استيعاب ما أذاكره -2

  . أبذل مزيداً من الجهد الستيعاب ما أذاكره-أ      

  .أبذل جهداً الستيعاب ما أذاكرهال  -ب      

  . أبذل بعض الجهد الستيعاب ما أذاكره-ج     

  .يداً ألوم المعلم ألنه لم يشرح لنا المادة شرحاً ج-د      

  : الصفية عن وازع من ضميري كلما شعرتيكلما صدرت سلوكيات -3

  .باندماج أقوى مع األنشطة الصفية  -أ 

  .باندماج ما مع األنشطة الصفية -ب 

  .بضرورة محاولة االندماج مع األنشطة الصفية -ج 

 .باالندماج أحياناً مع األنشطة الصفية  -د 
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إن إعالن المعلم عن تخصيص نسبة مئوية من العالمة الكلية  -4
  :للمشاركة في األنشطة الصفية يجعلني

  .أبذل قصارى جهدي للمشاركة في هذه األنشطة  -أ 

  .أحرص على المشاركة في هذه األنشطة -ب 

  .أحاول المشاركة في هذه األنشطة -ج 

  .أتمنى لو شاركت في هذه األنشطة  -د 

  :إن وعيي بطرق االنتباه التي استخدمها يجعلني -5

  .إليهأجهد نفسي أكثر في محاول إدراك ما انتبهت   -أ 

  .أجهد نفسي في محاولة إدراك ما انتبهت إليه -ب 

  .أصول إدراك ما انتبهت إليه -ج 

  .أتمنى إدراك بعض ما انتبهت إليه  -د 

  :إن إحساسي بقدرتي على حل ما يعرضه علي المعلم من مشكالت يجعلني -6

  .أكثر تكيفاً مع البيئة الصفية  -أ 

  .متكيفاً مع البيئة الصفية -ب 

  .أحاول التكيف مع البيئة الصفية -ج 

  .أهتم أحياناً بالتكيف مع البيئة الصفية  -د 

 إن االعتقاد بأن النجاح والفشل مرتبط بما في ذاكرتي من معلومات  -7
  :منظمة يجعلني

  .أصر  بقوة على تحقيق النجاح وتجنب الفشل  -أ 

  .أصر على تحقيق النجاح وتجنب الفشل -ب 

  .أصول تحقيق النجاح وتجنب الفشل -ج 

 .أتمنى تحقيق النجاح وتجنب الفشل  -د 

    -ه 
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  :الكتاب ومحاولة فهمهامن ما يكلفنا المعلم بقراءة أهداف الدرس القادم عند -8

  .أصر على فهم هذه األهداف  -أ 

  .أحاول فهم هذه األهداف بقدر اإلمكان -ب 

  .أتوقف عن القراءة بعد أول محاولة فاشلة لفهم األهداف -ج 

 .ال أحاول فهم هذه األهداف  -د 

  :عندما ال أنجز ما هو مطلوب مني من واجبات بيتية -9

  .وم نفسي بشدة على هذا التقصيرأل  -أ 

  .ألوم نفسي على هذا التقصير -ب 

  .أجد عذرا لنفسي عن هذا التقصير -ج 

  .أحرص على أن أجد األعذار لنفسي عن هذا التقصير  -د 

كلما فكرت في استغالل جهد غيري ألحصل على درجة أعلى وتراجعت بفعل  -10
  :استنكاري الستغالل جهود الغير أشعر أن لدي

  .اد على نفسي في إنجاز واجباتيعزيمة أقوى لالعتم  -أ 

  .إرادة متوسطة لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي -ب 

  .الرغبة في االعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي -ج 

  .الميل البسيط لالعتماد على نفسي في إنجاز واجباتي  -د 

 إن حرص المعلم على اإلجابة عن أسئلة الطلبة برحابة صدر  -11
  :يجعلني

  .رح أسئلتيال أتردد إطالقا في ط  -أ 

  .أحرص على طرح ما يعن لي من أسئلة -ب 

  .تهمني المشاركة في طرح األسئلة -ج 

 .ال أهتم كثيراً بالمشاركة في طرح األسئلة  -د 
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 إن وعيي بالطريقة التي استخدمتها الستيعاب ما يصلني من معلومات يسهل  -12
  :علي

  .تنويع طرق االستيعاب في التعامل مع المواقف المختلفة  -أ 

  .لطريقة الناجحةاالكتفاء بتلك ا -ب 

  .محاولة التمسك بتلك الطريقة الناجحة -ج 

  .التخلي عن تلك الطريقة أحياناً  -د 

  :إن شعوري بقدرتي على استرجاع ما لدي من معلومات بسهولة يدفع بي إلى -13

  .االندماج القوي في األنشطة الصفية  -أ 

  .االندماج في بعض األنشطة الصفية -ب 

  .المشاركة في األنشطة الصفية -ج 

  .ناً في بعض األنشطة الصفيةالمشاركة أحيا  -د 

قدرتي على إدراك مقدرة على حل المشكالت مرتبطة بمإن االعتقاد بأن ال -14
  :المشكلة من جهة واسترجاع المعلومات ذات العالقة من جهة أخرى يجعلني

  . أصمم بقوة على تنمية قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  -أ 

  .أصمم على تنمية قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي -ب 

  .اول تنمية قدرتي اإلدراك واالسترجاع لديأح -ج 

  .أتمنى تنمية قدرتي اإلدراك واالسترجاع لدي  -د 

  :عندما يكتب المعلم أهداف الدرس على السبورة في بداية كل حصة -15

  .أندمج مع شرح المعلم طوال الحصة  -أ 

  .أحاول المشاركة في الحصة -ب 

  .أرغب في المشاركة في الحصة -ج 

 أتمنى لو أشارك في الحصة  -د 
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  :أشعر بتشتت انتباهي أثناء الحصةعندما  -16

  .أحاول جاهداً استعادة انتباهي  -أ 

  .أحاول استعادة انتباهي -ب 

  .أتمنى استعادة انتباهي -ج 

  .أحمل زمالئي الطلبة مسؤولية تشتت انتباهي  -د 

عندما أتغيب عن المدرسة يخطر في بالي أن أبرر غيابي بادعاء المرض ولكن  -17
  :ا أشعر أن لديأمتنع عن ذلك بفعل قيمة الصدق التي أقدره

  .رغبة جامحة في الذهاب إلى المدرسة  -أ 

  .رغبة في الذهاب إلى المدرسة -ب 

  .ميل في الذهاب إلى المدرسة -ج 

  .آمل في الذهاب إلى المدرسة  -د 

إن حرص المعلم على تنمية الثقة في النفس لدى طلبته أثناء الحصة يشجعني  -18
  :على

  .االنخراط بقوة في األنشطة الصفية  -أ 

  .نشطةالمشاركة في تلك األ -ب 

  .االهتمام بالمشاركة في تلك األنشطة -ج 

  .الميل للمشاركة في األنشطة الصفية  -د 

  :إن وعيي بطرق تحديد المشكلة التي انتبهت إليها يجعلني -19

  .أكثر حماساً لمتابعة الخطوة التالية في حلها  -أ 

  .أتحمس لمتابعة الخطوة التالية في حلها -ب 

  .أحاول متابعة الخطوة التالية في حلها -ج 

 .يال في متابعة الخطوة التالية لحلهاأتراخى قل  -د 
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  :إن قناعتي بقدرتي على استيعاب ما يلقيه علينا المعلم من معلومات يجعلني -20

  .أشارك مشاركة فاعلة في إثارة األسئلة  -أ 

  .أشارك في طرح بعض األسئلة -ب 

  .أحاول طرح بعض األسئلة -ج 

  .ال أتحمس لطرح أسئلة  -د 

 المعلم من معلومات مرده إلى إن االعتقاد بأن قدرتي على استيعاب ما يشرحه -21
  :ضعف قدرتي على االنتباه يجعلني

  .أندمج بقوة في أي برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية القدرة على االنتباه  -أ 

  .أندمج في أي برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية القدرة على االنتباه -ب 

  .أحاول االلتحاق بأي برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية القدرة على االنتباه -ج 

  .أميل إلى االلتحاق بأي برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية القدرة على االنتباه  -د 

  :حصةف الدرس على السبورة في بداية كل عندما يشرح لنا المعلم أهدا -22

  .أتابع بنشاط كبير كيف يحقق المعلم هذه األهداف  -أ 

  .أتابع بنشاط متابعة المعلم وهو يحقق هذه األهداف -ب 

  .يحقق هذه األهدافأرغب في متابعة المعلم وهو  -ج 

  .ال يضايقني لو لم أتابع المعلم وهو يحقق هذه األهداف  -د 

  :عندما أفشل في امتحان ما -23

  .يهمني جداً أن أستكشف الخطأ في عملياتي العقلية  -أ 

  .يهمني أن أستكشف الخطأ في عملياتي العقلية -ب 

  .أرغب في معرفة الخطأ في عملياتي العقلية -ج 

 .االمتحانألوم المعلم على صعوبة أسئلته في   -د 
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كلما سنحت لي فرصة الغش في االمتحان وامتنعت عن فعله ألنني أمين مع  -24
  :نفسي أشعر أن الطريق إلى النجاح تتمثل في

  .الجد واالجتهاد  -أ 

  .بذل جهد معقول -ب 

  .محاولة بذل جهد معقول -ج 

  .محاولة بذل جهد متوسط  -د 

رب إن تفويت المعلم الفرصة على بعض الطلبة الذي يدعون المرض كعذر للته -25
  :من االمتحان بإصراره على أن يؤدوا االمتحان يجعلني

  .أال أفكر إطالقا في التغيب عن االمتحان  -أ 

  .أال أفكر في التغيب عن بعض االمتحانات -ب 

  .أحاول البحث عن أعذار أخرى للتخلص من االمتحان -ج 

  .أجهد في البحث عن أعذار أخرى قد تكون أكثر قبوالً  -د 

  : ذاكرتي تجعلنيإن وعيي بطرق تخزين المعلومات في -26

  .أتحمس بشدة لتنويع تلك الطرق  -أ 

  .أتحمس لتنويع تلك الطرق -ب 

  .أحاول تنويع تلك الطرق -ج 

  .أكتفي بطريقة واحدة  -د 

  :إن ثقتي في قدرتي على أداء ما يطلب مني من واجبات بيتيه تجعلني -27

  .أحرص بقوة على أداء واجباتي البيتية بإتقان  -أ 

  .أحرص على أداء واجباتي البيتية -ب 

  .أداء واجباتي البيتيةأرغب في  -ج 

  .أميل إلى تأجيل أداء واجباتي البيتية  -د 

إن االعتقاد بأن انخفاض مستوى تحصيلي الدراسي يعود إلى إدارتي السيئة  -28
  :لوقتي يجعلني
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  .أصر بقوة على إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  -أ 

  .أصر على إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي -ب 

  .ارة وقتيأحاول إعادة النظر في خطتي إلد -ج 

  .أرغب في إعادة النظر في خطتي إلدارة وقتي  -د 

  :عندما يخبرنا المعلم أنه سيطلب منا تحديد األهداف التي تحققت الحصة -29

  .أبذل كل جهدي في استيعاب ما يقدمه المعلم  -أ 

  .أحاول فهم ما يقدمه المعلم -ب 

  .أحاول فهم معظم ما يقدمه المعلم -ج 

  . أحاول فهم بعض ما يقدمه المعلم  -د 

  :شعر أن مشاركتي في األنشطة الصفية محدودةعندما أ -30

  .أحرص على مراجعة عمليات التفكير لدي  -أ 

  .أحاول مراجعة عمليات التفكير لدي -ب 

  .نادراً ما أحاول مراجعة عمليات التفكير لدي -ج 

  .أبرر مشاركتي المحدودة بطريقة التدريس التلقينية التي يتبعها المعلم  -د 

جباتي المدرسية بإتقان ألدلل على إن اعتقادي الشخصي بأن علي أن أؤدي وا -31
  :ما لدي من مهارات يجعلني

  .أصر على تطوير أساليبي في أداء واجباتي المدرسية  -أ 

  .أطور أساليب في أداء واجباتي المدرسية -ب 

  .أحاول تطوير أساليبي في أداء واجباتي المدرسية -ج 

 .أميل إلى تطوير أساليبي في أداء واجباتي المدرسية  -د 

  

  : النفسية عندما أنجز واجباتي المدرسية بإتقان يدفعني إلىإن إحساسي بالراحة -32

  .المحافظة بكل قوة على هذا المستوى من اإلنجاز  -أ 
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  .محاولة المحافظة على هذا المستوى من اإلنجاز -ب 

  .المحافظة على هذا المستوى في معظم األوقات -ج 

  .المحافظة على هذا المستوى في بعض األوقات  -د 

  :تخدمتها في حل المشكالت يدفع بي إلىإن وعيي بطرق التفكير التي اس -33

  .التقييم المستمر لما يصدر عني من قرارات  -أ 

  .التقييم في بعض األحيان لما يصدر عني من قرارات -ب 

  .محاولة تقييم لما يصدر عني من قرارات -ج 

  .غض الطرف أحيانا عن تقييم ما يصدر عني من قرارات  -د 

  :في التعلم يدفع بي إلىإن إحساسي بقدرتي على توقع نواتج ما أبذله من جهد  -34

  .مزيد من الجهد واالجتهاد لتحقيق هذه التوقعات  -أ 

  .اإلصرار على تحقيق بعض هذه التوقعات -ب 

  .محاولة العمل على تحقيق هذه التوقعات -ج 

  .محاولة العمل على تحقيق بعض هذه التوقعات  -د 

إن االعتقاد بأن ضعف ذاكرتي للخبرات الحديث مرده إلى عدم التعامل المتكرر  -35
  :تلك المعلومات يفرض علي أنمع 

  .أتعامل مع هذه المعلومات بأكثر من طريقة  -أ 

  .أتعامل مع هذه المعلومات بطريقة واحدة فقط -ب 

  .أحاول التعامل مع هذه المعلومات -ج 

  .أرغب في التعامل مع هذه المعلومات  -د 
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  نموذج إجابة مقياس دافعية اإلنجاز

  
  :.......................المدرسة:..................الصف........................:  اسم الطالب

  .في المربع الذي يمثل إجابتك)  x(يرجى وضع إشارة 
  

 د ج ب أ الفقرة

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
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 د ج ب أ الفقرة

19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      

 
 

  
  
  

  

  



 
  

 

212 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )5(الملحق

  قائمة محكمي أداة الدراسة
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  حكّمي أدوات الدراسةقائمة م

  

 التخصص االسم 

 مناهج البحث العلمي واإلحصاء الدكتور عبد الجبار البياتياألستاذ  .1

  المناهج وطرق التدريس  الدكتور غازي جمال خليفة .2

 تكنولوجيا تعليم الدكتور حامد سعيد .3

 تكنولوجيا تعليم الدكتور خالد المريفع .4

  ول التربيةأص  الدكتور غازي الرشيدي .5

  تكنولوجيا تعليم  الدكتور خالد الكندري .6

  أصول التربية  الدكتور حسين الهدبة .7

  موجه رياضيات  األستاذ محمد الفرحات  .8

  موجهة أولى رياضيات  األستاذة جميلة البيدان   .9


