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 ب

 نموذج دينز في االلعاب :  -01

تقتضي ان تقدم موضوعات بشكل متتابع عن طريق تقديم التمثيالت المحسوسة لمرياضيات طبيعة 
المجردة،وتعمم الرياضيات عند دينز يسير في دورات متعاقبة تتكون من ثالثة مراحل )المعب،التكوين او 

 البناء،التحقق( والىمية االلعاب في تعمم المفاىيم فقد قسم االلعاب الى ثالثة اقسام وىي :

 يقدم المتعمم بنفسو وبدون توجيو. التمييديو .1
 منظمة وتستخدم في المراحل الوسطى. .2
 التدريبية وتمارس في المراحل االخيرة لمتثبيت والتطبيق. .3

 اما مبادئ التعمم االساسية عند دينز فيي اربعة : 

فمتجريد  -مبدأ الديناميكية : وينص ىذا المبدأ عمى انو جميع التجريدات )المفاىيم( اساسيا خبرات حسية .1
 الفكرة ثالثة مراحل :

 التمييدية: تقديم الفكرة بأشياء حسية. ( أ
 المتوسطة: عند مالحظة الفرد لبعض خواص الفكرة. ( ب
 التثبيت والتطبيق: عندما تكتمل مكونات الفكرة لدى الفرد. ( ت

مختمفة مبدأ التفكير االدراكي : ان تعمم الفكرة او المفيوم من خالل اشياء او تجارب حسية او شبو حسية  .2
في المظير يؤدي الى التجربة عن طريق ادراك الصفات لعدد من الحوادث او االشياء الى مجموعات 

 وتبنى عمى اساس ىذه الصفات.
مبدأ التفكير الرياضي : ويظير من خالل توالي االحداث مثل : محمد اطول من حسن،وحسن اطول من  .3

 طول من محمد عميو فأن خالد اطول من الجميع.عمي بمعنى ان محمد اطول من االثنين ثم يظير خالد ا
مبدأ البنائية او التكوينية : يعتمد عمى ان بناء الفكرة يسبقو تحميميا مثل: عندما تكون لدى المتعمم فكرة عن  .4

 الشعاع                                 ب     أ      ونقطة بدايتو )أ(.

نسمي الشكل الزاوية والتحميل وانيا متكونو من شعاعين ىما الشعاع )أ، فعندما نقدم اواًل  الزاوية     ب     
 ب( 

 أ                  ج    أ    والشعاع ) أ، ج( وبنقطة بداية.                                 
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 ج

 بعدىا                       

 خطوات دينز االساسية لتعميم المفهوم الرياضي :

 تحديد االىداف المرجو تحقيقيا لكل وحدة وكذلك لكل درس. .1
 

 تحديد الوسائل واالدوات التعميمية لكل مرحمة. .2
 

مرحمة المعب الحر :وتبدأ بتقديم المعمم انشطة واىدافيا التعميمية واضحة وتييئو وسائل متنوعو واحداث  .3
 تربط بين بيئة التعمم وخبراتو.

 
طة تحكميا قواعد معينة تصل بالتمميذ الى اتمام المعبو وبتوجية وارشاد مرحمة االلعاب : وفييا تقدم انش .4

 المعمم التي تقود الى تحقيق اىداف المعبو التي ىي اىداف الدرس.
 

مرحمة البحث عن خواص مشتركة: عن طريق اعطاء التالميذ اسئمة حسية تساعدىم عمى اكتشاف  .5
 الخواص العامة لمبنية الرياضية 

 
 : عن طريق تقديم المعمم لمثااًل يشكل تجريدًا وىدفو تعميق ادراك التمميذ لممفيوم.مرحمة التمثيل  .6

 
مرحمة التمييز : عن طريق تقديم امثمة متشابيو وال امثمة لكي يميز التمميذ بين المفيوم المستيدف في  .7

 تعممو من المفيوم غير المستيدف.
وبشكمو المجرد )تقديم تعريف ورمزه مثاًل( كي يستخدمو في مرحمة التجريد : تقديم الصورة النيائية لممفيوم  .8

 المسائل الالحقة.

 واجب / اكتب خطة يومية عمى وفق نموذج دينيز لاللعاب عمى الطمبة.

 

 

 أ



 اعداد                                 اتجاهات في مناهج الرياضيات و طرائق التدريس                                       
 أ. د فائق فاضل السامرائي                                                                                                                              

 

 مكتبة الشروق / بعقوبة  مقابل كلية التربية االساسية 

 

 نموذج بياجيه في تعمم الرياضيات

الرياضيات يعد من ان فيم النظريات التى تتعمق  بكيفية تعمم الناس والقدرة عمى تطبيق النظريات في تدريس 
( Jan piajet( )1896-1981المتطمبات اليامة لتدريس فعال في الرياضيات ،وان نظرية )جان بياجيو( )

التي قامت عمى دراسة مراحل نمو التفكير، وقد بينت ابحاث بياجيو اىمية مراحل نمو التفكير ان االطفال 
ىذه المراحل باربعة مراحل اساسية وحدد كل منيا  يمرون بيذه المراحل من سن الميالد الى المراىقو ،وحددت

 فتره زمنية تقريبية ،وىذه المراحل االربعو ىي :

 المرحمة الحسية الحركية من الميالد وحتى نياية السنة الثانية  : .1
يحدث التعمم بشكل رئيسي في ىذه الفترة عبر االحساسات والمعالجات اليدوية وتكون افعال الطفل غير 

مترابطة في البداية ثم يبدأ بعد ذلك تدريجيًا في تطوير ردود الفعل، فمثاًل يمد يده عندما تقدم منتظمة او 
لو شيئًا ويمتفت عند سماع صوت ما ،وتظير بداية التفكير عند الطفل وخصوصًا االذكياء منيم ،اذ يظير 

 ( .intelligenceاتجاىًا نحو االفعال المتصفة بالذكاء )

ون الخبرة مترابطة بالحواس مما يجعل اي نقص في ىذه المرحمة معوقًا من معوقات االبنية وفي ىذه المرحمة تك
( وىكذا يتأثر النمو structuresالعقمية ،كما ان البيئة التي تقل فييا الخبرات الحسية تؤثر عمى ىذه البنى )

 العقمي بالنقص الموجود لدى الفرد، ولدى البيئو سواء بسواء.

( object permanenceىذه المرحمة تمييز المثيرات ،ويكتسب في نيايتيا فكرة بقاء االشياء )يتعمم الطفل في 
( في النمو، وفي نياية ىذه المرحمة ينيمك الطفل في memoryاذ لم يعد وجود االشياء مرتبطًا بأدراكو الحسي )

شياء ويبدا  في نيايو ىذه )تممس طريقو بشكل مباشر(،اذ انو يبدأ يجرب ليرى ماذا سيحدث عندما يمعب باال
 المرحمة ايضًا اكتساب المغة.

 الثانية حتى نياية السنة السابعة مرحمة ماقبل العمميات من السنة  -1
Pre – Operation) (stage)) 

في ىذه المرحمة يستطيع الطفل التعامل مع البيئة بصورة غير مباشرة ،حيث تتميز ىذه المرحمة بتزايد 
النمو المغوي،واتساع استخدام الرموز المغوية،مما يساعده كثيرًا من االتصال مع االخرين والتعمم منيم 
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قبل ساعات منيا اذا مرحمة  وبمقدور الطفل ايضَا اعادة تكوين او تقميد بعض االفعال التي جرت امامو
( ويتمكن الطفل من تمثيل االشياء عقميًا   representation and symbolish)التطوير الرمزية()

 وخزن االمور لالستخدام الالحق.
ويكٌون الطفل ايضًا بعض المفاىيم ،ولكنو  اليمارس العمميات العقمية ، فيو يقارن بين االشياء في المجال 

 تمد عمى النشاط العقمي الداخمي في القيام بيذه المقارنو.الخارجي، واليع
 

( مثل : صف البيض وصف مساٍو لو بالعدد من الكؤوس والسؤال اييما اكثر؟ فيكون جواب 1امثمة: 
 االطفال )صف الكؤوس( النو اطول.

 ( سنو ،وان العالقة بين الحجم والوزن التزعجو.4-2عمميات تصنيف بسيطة في سن ) (2
جسم كبير خشبي مثاًل يطفو عمى سطح الماء بينما جسم صغير )حصاه مثال( تغطس في (  ))3

 الماء((.
 
 ( سنة :7-2( تطبيقات تربوية في الرياضيات لممرحمة )4

 .استخدام في التدريس الرياضيات معينات حسية وبصرية 
 .استخدام االفعال اضافة الى الكالم 
 اساسًا لتعمم المفاىيم والمغة. زود التالميذ مدى واسع من الخبرات لتكون 
 .تعريف التالميذ لعدد كبير من الميارات 
 .ربما يكون االطفال غير متسقين في رؤيتيم لمعالم من وجيو نظر االخرين 

 Concreteo( سنة : 12-7مرحمة العمميات المادية من ) -3

المرحمة يوصف تفكير الطفل بأنو يفكر  ىذه المرحمة ميمو بالنسبة الى المدرسة ومعمم المرحمة االبتدائية في ىذه
عمميات مادية ألعتماده عمى المجسمات والمحسوسات،كما يستطيع حل بعض المشاكل عن طريق المحاكاه بدل 

 المحاولة والخطاء، ويتكون في ىذه المرحمة ثبات الوزن والكتمة والحجم وتتمثل فييا مظاىر كثيره منيا :

 سبع سنوات،والوزن في تسع سنوات تطور مفيوم البقاء لمكتمو في سن 
 .نمو قدرة الطفل عمى التصنيف والترتيب مثل تصنيف المثمثات والمربعات وكذلك الترتيب حسب الطول 
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 . يتعمم الطفل ان الكميات ال تتغير حتى لو تغيرت اشكاليا 
 أس طويل.الحفاظ عمى الحجم مثاًل حجم الماء يبقى ثابتًا حتى لو تغير موضعو من كأس عريض الى ك 
 .التقدم في ادراك مفيوم الزمن بطئ 
 ( مفيوم المقموبية او المعكوسية reversibility يتطور مثل مقموب الكسور او معكوس الصورة في )

 المرأة.

 ( سنو:12-7تطبيقات تربوية لممرحمة )

 .االستمرار بأستخدام المعنيات المحسوسة والوسائل البصرية المساعده 
 فل بمعالجة واختبار االشياء،مثل اعداد فرصة لمطفل عند تعمم االعداد وترتيبيا ترك فرصة مناسبة لمط

 لتقنيا.
 .الواجبات وعمميات التقويم قصيرة ولكنيا دقيقة ومنظمة 
  استخدام االمثمة المألوفة لتوضيح االفكار وخصوصًا عندما يراد بيا الن تكون اكثر تعقيدًا مثل ترك

ستطيمتين،او اعطاء امثمة من واقع الحياة عن المربع،المعين، االطفال يقيسون مساحة غرفتين م
 المتوازي،...الخ

  تقديم مشكالت )مسائل رياضية( تتطمب تفكيرًا منطقيًا تحميميًا مثل )اشكال الزاوية المتبادلة( او مجموع
 قياسات زوايا المثمث.

 ( format operational stageمرحمة العمميات المجردة فوق سن الثانية عشرة ) -4
( منطقية ويعمل بناء عمى فرضيات perhapsفي ىذه المرحمة يفكر الفرد بالمجردات،وتبع افتراضات )

،ويعزل عناصر المشكمة،ويعالج كل الحمول الممكنو حيث تنمو قدرتو عمى التكفير المنطقي االستداللي 
المرحمة،وكذلك التناسب وىناك )االفتراضي( مفيوم النسبة من اىم المفاىيم التي تصبح سبورة في ىذه 

 تطور تدريجي خالل ىذه المرحمة وفيما يمي وصفًا لبعض المراحل الفرعية:
  المرحمة االولى : تكوين عكس التبادل : بمعنى تكون انواع سمبية،ورؤية االشياء التبادلية مثل محيط

 سم(.6سم وطولو 4(سم يساوي محيط مستطيل )عرضو 21مربع )
  القدرة عمى تنظيم ثالثة من المقترحات او العالقات:المرحمة الثانية : 

مثل/ اذا كان محمد اكبر من حسن وان حسن اكبر من احمد فأن محمد اكبر من االثنين )حسن  
 واحمد(.
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 بعض التطبيقات التربوية في الرياضيات : 
  سنو . 12اعطاء الطالب فرصة لحل المشكالت عمميًا بعد سن 
 ستكشاف الكثير من االسئمو االفتراضية.اعطاء الفرصة لمطمبة ال 
 .تعميم مفاىيم واسعة،وليست اجرائية 
 .استخدام استراتيجيات تعميم اجرائية 

 نموذج دورة التعمم عند بياجيو :تسير عممية التدريس بيذا النموذج وفقًا لثالثو مراحل اساسية:

                     The Exploration phaseاواًل: مرحمة االستكشاف 

 The conceptual lnvention phaseثانيًا: مرحمة االبداع المفاىيمي )تقديم المفيوم( 

 phase  The conceptual Exploration ثالثًا: مرحمة االتساع المفاىيمي او مرحمة التطبيق

 وفيما يأتي وصفًا ليذه المراحل :

 -اوال: مرحمة االستكشاف :

سيتعمم الطمبة في ىذه المرحمة بخبراتيم الذاتيو والتعامل المباشر مع الخبرات الجديد ويقترح المعمم االنشطة  
التي تقوم عمى تذكر الخبرة القديمة واالنتقال منيا الى الخبرة الحسية الجديدة، ومن خالل االنشطة يتوصل 

قياس والتجريب ومن خالل ىذه العممية قد يستكشف الطمبة الى االفكار الجديدة باالعتماد عمى المالحظة وال
الطمبة اشياء او عالقات لم تكن معروفة لدييم من قبل ومن خالل ىذه المرحمة يمكن لممعمم تقديم الفيم االولي 

 لمطمبة قبل تكوين المفيوم ، كما يقتصر دوره عمى التوجيو واالرشاد اثناء قيام الطالب باالنشطة.

 اع المفاىيمي:ثانيَا مرحمة االبد

في ىذه المرحمة تستخدم الخبرات الحسية التي يمارسيا المتعمم في المرحمة السابقة )مرحمة االستكشاف( كأساس 
لتعميم المفيوم ويرجع تسمية ىذه المرحمة )االبداع المفاىيمي( الن المتعممين في ىذه المرحمة يحاولون ان يصموا 

بخبراتيم الحسية الممارسو في مرحمة االستكشاف يتم ذلك من خالل الى المفاىيم او المبادئ ذات العالقة 
المناقشة الجماعية فيما بينيم تحت اشراف المعمم وتوجييو، وفي حين لم يتمكن الطمبة من الوصول بأنفسيم الى 
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ن اىم المفاىيم والمبادئ بخبراتيم الحسية.اننا نضطر في ىذه المرحمة ويطمق عمييا مرحمة )تقديم المفيوم( وم
 الخصائص في ىذه المرحمة:

 . استخدام الطمبة خبراتيم الحسية في التوصل الى المفيوم 
 .يساعد المعمم طمبتو كمما احتاج الموقف 
 .قيام الطمبة بجمع ادلة حول المفاىيم واالفكار التي يتوصموا الييا 

السابقتين التي توصموا فييا الى )تعميم ثالثًا:مرحمة االتساع المفاىيمي: بعد ان اجتاز الطمبة المرحمتين 
المفاىيم(،تبدأ مرحمة االتساع المفاىيمي ويأتي خالليا عن طريق االنشطة التي يعينيم الى انتقال اثر التعمم 
وعمى تعميم واالضافة الى مواقف جديدة كما يعطي الطمبة الوقت الكافي الن يطبقوا ما تعمموه عمى امثمة 

 ذه المرحمة بمرحمة االستكشاف.اخرة وتسمى احيانًا ى

 

 تخطيط تدريس الرياضيات عمى وفق نموذج دورة التعميم لبياجيو : 

 وتكون عمى وفق الخطوات االتيو :

 يحدد المعمم اىداف التعمم. -1
 يحدد المعمم المفيوم او المبدأ المراد تعممو مثل )مفيوم العدد االولي(. -2
 اقف ذات موافقة مشكمة بالنسبة لمطمبة(.يصوغ المعمم بعض مشكالت التعمم ) تقديم مو  -3
 يكتب المعمم قائمو بكل ما يمكن توفيره من خبرات حسب وثيقة الصمو بالمفيوم المراد تعممو. -4
 تخطيط المعمم النشطو االبداع المفاىيمي. -5
 تخطيط المعمم انشطة االتساع المفاىيمي . -6

 واجب / اكتب خطة يومية عمى موجب دورة التعمم لبياجيو.
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 المراجع 

 , التقرٌب و التقدٌر التقرٌبً  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,   (1

 اهداف و طرق التدرٌس . –, الرٌاضٌات  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,  (2

, الرٌاضٌات المدرسٌة مناهجها و اصول  1692ابو زٌنة , فرٌد كامل ابو زٌنة ,  (3

 تدرٌسها .

 , تطوٌر مناهج الرٌاضٌات المدرسٌة و تعلٌمها .  2212ابو زٌنة , فرٌد كامل ابو زٌنة ,  (4

, استخدام نموذجً فان هل و حل المشكالت فً  1666احمد , فائق فاضل احمد ,  (5

 تدرٌس الهندسة .

, اسباب الرسوب  1693البزاز , شلبً حكمت عبد هللا البزاز و ابراهٌم مهدي شلبً ,  (6

 االبتدائً . فً التعلٌم

 , تدرٌس الرٌاضٌات الحدٌثة فً المدارس االبتدائٌة . 1692جاسم محمود ,  (9

, تقٌم الكتب المدرسٌة فً  1696جامعة بغداد / مركز البحوث التربوٌة و التقنٌة ,  (9

 المرحلة االبتدائٌة فً العراق ) كتب الرٌاضٌات ( .

المهاصرة فً مناهج العلوم و  , اتجاهات العالمٌة 2212زٌكون , عاٌش محمود زٌكون , (6

 تدرٌسها .

 سعٌدان , بولٌا ترجمه احمد سلٌمان سعٌدان , البحث عن الحل . (12

, اتجاهات حدٌثة فً تدرٌس الرٌاضات  1696الصقار , عبد الحمٌد سلٌمان الصقار , (11

 المدرسً . 

,  1جـ  1696فردرٌك بل , ترجمة محمد امٌن المفتً و  ممدوح محمد سلٌمان  ,  (12

 تدرٌس الرٌاضٌات .طرق 

,  1جـ  1696فردرٌك بل , ترجمة محمد امٌن المفتً و  ممدوح محمد سلٌمان  ,  (13

 طرق تدرٌس الرٌاضٌات .

 انتهى الفصل الدراسً

 بعون هللا
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 , طرق تدرٌس الرٌاضٌات1696المغٌرة , عبدهللا بن عثمان المغٌرة , (14

 , دلٌل المعلم فً تدرٌس كتب الرٌاضٌات الحدٌثة .1691وزارة التربٌة العراقٌة ,  (15

, دلٌل المعلم فً تدرٌس كتب الرٌاضٌات الحدٌثة 1693التربٌة العراقٌة , وزارة   (16

 للصف الثالث االبتدائً.

 , طرق تدرٌس الرٌاضٌات.1662وزارة التربٌة العراقٌة ,  (19

 , تعلٌم الرٌاضٌات لجمع االطفال.2212ولٌم,  (19

 , دراسات فً تعلٌم الرٌاضٌات ) تدرٌس1699الٌونسكو, روبرت مورٌس الٌونسكو,  (16

 الهندسة(

 

 

 

 

 
 


