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 تعميم المفاهيم الحسابية والهندسية )الرياضية(

تعريف المفيوم: جرت محاوالت كثيرة من قبل العمماء لتعريف المفيوم الى انيم وجدوا صعوبة كبيرة في 
ذلك،واختمفوا في تقديم تعريف موحد لو فيرى ادورد ىندرسون : ان المفيوم ىو الصفة المجردة المشتركة بين 

طبق عمى مواصفات او خصائص شي ما جميع امثمة ذلك المفيوم. او انو قاعده اتخاذ قرار او حكم ، عندما تت
 نستطيع ان نحدد فيما اذا كان باالمكان اعطاء التسمية )المصطمح( لذلك الشي ،او عدم اعطائو ىذه التسمية.

ويعرف )فردي ابو زينة( المفيوم عمى انو بناء عقمي او تجريد ذىني،انو الصورة الذىنية التي تتكون لدى الفرد 
 استنتجت من اشياء متشابيو عمى اشياء تم التعرض الييا فيما بعد.نتيجة تعميم صفات وخصائص 

 استعماالت المفيوم: نذكر منيا االتي:

 االستخدام االصطالحي: عندما نتحدث عن خصائص االشياء التي تدخل ضمن حدود او مصطمح المفيوم. ( أ
عن االخر ، فعندما نتحدث عن االستخدام الداللي : الستخدام المفيوم دون اخر ،نستخدم داللو تميز الواحد  ( ب

 مفيوم الزاوية القائمة لتمييزىا عن بقية انواع الزوايا.
استخدام تضميني لممفيوم : عندما يستخدم المفيوم ضمن مجموعة المفاىيم ذات العالقة مثل ) مفيوم العدد  ( ت

 االولي( ضمن مفيوم مجموعو االعداد النسبية.
 

 نذكر منيا : تصنيف المفاىيم : ىناك عدد من تصنيفات

  تصنيف برونر : يصنفيا برونر الى : مفاىيم ربطية تستخدم ادارة الربط )و(،عندما يجب ان تتوفر اكثر
من خاصية لكي تحقق ذلك المفيوم مثل المعين )شكل رباعي اضالعو االربعة متساوية في 

ر من او يساوي(.اما القياس(،والصنف الثاني مفاىيم فصمية تستخدم اداة الفصل )او( مثل مفيوم )اكب
 الشكل الثالثي مفاىيم عالقية وىي التي تشمل من مفيوم.

  : تصنيف جونسون ورازينج لممفاىيم ويتكون من 
مفاىيم متعمقة بالمجموعات ويتم التوصل الييا من خالل تعميم الخصائص عمى االمثمة او الحاالت  ( أ

 ،او مفيوم العدد االولي. ( ضمن مجموعات االعداد3الخاصة الواردة مثل مفيوم العدد )
مفاىيم متعمقة باالجراءات والتي تركز عمى طرق العمل لمفيوم جمع كسرين اعتياديين مقاماتيما  ( ب

 متشابو.
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مفاىيم متعمقة بالعالقات والتي تركز عمى عمميات المقارنة والبرط بين مجموعات المفاىيم مثل : مفيوم  ( ت
 رة.مساحة المستطيل ،او مفيوم قانون محيط الدائ

مفاىيم متعمقة بالنسبة او الييكل الرياضي مثل مفيوم )نقطة( تنتمي الى الدائرة ،داخل الدائرة ، خارج  ( ث
 الدائرة.او مفيوم عنصر المحايد الجمعي او العنصر المحايد الضربي.

ان ميمة اكتساب )تعمم ( المفيوم ميمة او جزء رئيسي في عممية التعميم  تحركات في تعميم المفهوم :
اخل غرفة الصف كون المعممون يقومون دائمًا او بشكل مستمر بتعميم مناىج جديدة ومتنوعة لمطمبة د

المعمم نفسو في طريقة تقديمو لمفيومين مختمفين لصف واحد فعند  مفتتباين في طرق عرضيا وقد يخت
ذلك بأعطاء مثال ال تعمم اي مفيوم قد يبدأ المعمم بأعطاء تعريف لمفيوم ثم يعرض امثمة عميو فيما يتبع 

 د يتناقض ذلك عند تقديمو لمفيوم اخر.المثال( وق مثال، يتفق مع المفيوم بمعنى )تحرك التعريف،

ن ىناك عدد غير قميل من انواع تحركات التي يمكن ان يستخدم المعمم عند نياية تقديم المناىج اعميو 
 الرياضيو نذكر منيا :

 : التحركات االصالحية منها 
 ( .3تحرك الخاصية الواحدة : مثل )المجموعات المتكافئو بثالث عنصر (يمتمكيا العدد ) .1
 (.09تحرك الشرط الكافي : مثل )يكفي ان تكون الزاوية قائمو ىو ان يكون قياسيا  .2
الشرط الضروري : )لكي يكون الشكل الرباعي مستطياًل شرطًا ضروريًا ىو ان يكون متوازي  .3

 اضالع(.
و : ان الفرق بين متوازي اضالع والمستطيل ىو ان كل منيما متوازي اضالع اال ان تحرك المقارن .4

 احدى زواياه قائمة. عالمستطيل ىو متوازي اضال
 

 : وىي التي تقدم امثمة المفيوم وال امثمة عميو ومثل : التحركات الداللية 
  تسمى زاوية حادة مثل : 09الزاوية التي قياسيا اقل من 

 ،اذا فيي زاوية حادة. 55 زاوية أ قياسيا
 ،اذا فيي ليست زاوية حادة. 199زاوية ب قياسيا 

 يقصد ىنا المفظ الدال عمى مفيوم الشئ عن طريق اعطائو تفسيرا لغويا  التحركات الخاصه بالتعريف :
يوضح معناه ويعتبر تحرك التعريف من اكثر التحركات شيوعًا باالستعمال وسيولة االستخدام ،واكثر 

تحديد لممفيوم اال انو ىناك ما يشير انو من اصعب التحركات عمى الطمبة،وبخاصة الطمبة الذين  ىادفة
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اليكونون ذو خبرة مفاىيمية والذين اليستطيعون اكتشاف حقائق مفاىيم بسيولة مما يرفعيم الى ضغط 
 التعاريف وبشكل عالي.

 )فريد ابو زينة (
 

ىنالك وجيتا نظر حول الوقت المناسب لتقديم التعريف فاالولى ترى ان نبدأ بأعطاء يعرف المفيوم 
اواًل مثل امثمة توضح التعريف )المفيوم(،وال امثمة الزالة سوء الفيم الذي قد يحدث عند الطمبة اما 

م ومن ثم نفرزىا امثمة وجيو النظر الثانية فترى ان نقدم امثمة عن المفيوم ومن ثم نقدم تعريف المفيو 
 انتماء لممفيوم وامثمة ال انتماء لو.

ان مايميز التحركات في تقديم المفيوم سابق الذكرى  استراتيجيات في تعميم المفاهيم الرياضيه :
ستراتيجيات التي تستخدم في تعميم ليا االستراتيجيات في تعميم المفاىيم التي سنتناول منيا ىو ان اال

مًا من )التحرك( فضاًل من ان التحرك يقيده اقدية بتعريفيا وخطواتيا فتكون اكثر انتظالية منتظمة ون
 ستراتيجية.قد يكون )التحرك( خطوة من خطوات اال ة)مدخل المحاضرة اكثر من خالليا(.عميو فأن

 بيا البحوث والدراسات نذكر منيا: ات وخصوصًا التي اىتمت ستراتيجيومن ىذه اال
 ،تحرك امثمة عدم االنتماء. تحرك امثمة االنتماء ي تتضمن تحركات : تحرك التعريف،ستراتيجية التاال -1
 

 مثل/عند تعميم مفيوم زاوية :

 .تحرك التعريف : الزاوية مجموعة نقط التي عناصرىا )نقاطيا( من شعاعين بنقطة بداية واحدة 
 ب                                  

          أ   تمثيل زاوية  ج                امثمة انتماء 
 تمثيل زاوية امثمة عدم االنتماء                       ال 

 
 الستراتيجية التي تحركاتيا : امثمة انتماء ،امثمة عدم انتماء،تعريف -2

 ه                   ب                            مثل عند تقديم مفيوم الزاوية :       
 ء       ج        أ          ه                                            

 )انتماء( ماذا نالحظ : في كل من الشكمين : شعاعين بنقطة بداية واحدة تسمى كل منيا )زاوية (.
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 )عدم انتماء( ماذا نالحظ؟ : شكمين ال توجد خاصية مشتركة بينيما : 

 بداية واحدة تسمى زاوية .التعريف : اتحاد شعاعين بنقطة 

 استراتيجية : تعريف،امثمة انتماء. -3
 استراتيجية : امثمة انتماء،تعريف. -4
  اكتساب )تعمم،المفيوم( : ىناك عدد من االساليب التي يمكن لنا التحقق من ان التمميذ قد اكتسب المفيوم

 من عدمو نذكر منيا : 
 اسموب تقديم ) تعريف، مثال، المثال(. - أ

 (.44)ترجمة، تفسير، استكمال( )بل ص اسموب تقديم - ب
 مثل عند تقديم مفهوم الدائرة : 

 : )مجموعة النقط التي بعدىا عن نقطة معمومة يساوي مقدار ثابت(. ةترجم

 لكن يترجم ىذا التعريف : يعبر عنيا بالتمثيل 

 وان نق المقدار الثابت ويقول: أ النقطة المعمومة 

 الدائرة ىي االطار.وان 

 تفسير : يجيب مثال عن سؤال )م تنتمي الى الدائرة( باالجابة ) نعم / ال ( 

 .الدائرة استكمال: نقطة أ تنتمي الى . . . .  االجابة 

 .مجموعة نقط خارج الدائرة نقطة ب تنتمي الى . . . .  االجابة          

 .مجموعة نقط داخل الدائرة نقطة جـ تنتمي الى . . . .  االجابة          

 نموذج ديفيس في اكتساب المفيوم : ويتكون من مستويين : - أ
 المستوى االول : قياس قدرة الطالب عمى التمييز بين امثمة المفيوم ال امثمتو.

 المستوى الثاني : يقيس قدرة الطالب عمى تمييز خصائص المفيوم،

 أ

 نق  م    ج
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 مثل : تقديم :

 .خصائص المثمث المتساوي االضالع 
 .خصائص المعين 
 .خصائص المربع 
 .خصائص الزاويتان المتبادلتان 

 

 المراجع 

 , التقريب و التقدير التقريبي  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,   (1

 اهداف و طرق التدريس . –, الرياضيات  1663ابو العباس , احمد ابو العباس ,  (2

المدرسية مناهجها و اصول , الرياضيات  1692ابو زينة , فريد كامل ابو زينة ,  (3

 تدريسها .

 , تطوير مناهج الرياضيات المدرسية و تعليمها .  2212ابو زينة , فريد كامل ابو زينة ,  (4

, استخدام نموذجي فان هل و حل المشكالت في  1666احمد , فائق فاضل احمد ,  (5

 تدريس الهندسة .

, اسباب الرسوب  1693ي , البزاز , شلبي حكمت عبد هللا البزاز و ابراهيم مهدي شلب (6

 في التعليم االبتدائي .

 , تدريس الرياضيات الحديثة في المدارس االبتدائية . 1692جاسم محمود ,  (9

, تقيم الكتب المدرسية في  1696جامعة بغداد / مركز البحوث التربوية و التقنية ,  (9

 المرحلة االبتدائية في العراق ) كتب الرياضيات ( .

, اتجاهات العالمية المهاصرة في مناهج العلوم و  2212مود زيكون ,زيكون , عايش مح (6

 تدريسها .

 سعيدان , بوليا ترجمه احمد سليمان سعيدان , البحث عن الحل . (12

, اتجاهات حديثة في تدريس الرياضات  1696الصقار , عبد الحميد سليمان الصقار , (11

 المدرسي . 

,  1جـ  1696وح محمد سليمان  , فردريك بل , ترجمة محمد امين المفتي و  ممد (12

 طرق تدريس الرياضيات .

,  1جـ  1696فردريك بل , ترجمة محمد امين المفتي و  ممدوح محمد سليمان  ,  (13

 طرق تدريس الرياضيات .

 , طرق تدريس الرياضيات1696المغيرة , عبدهللا بن عثمان المغيرة , (14

 يس كتب الرياضيات الحديثة ., دليل المعلم في تدر1691وزارة التربية العراقية ,  (15
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, دليل المعلم في تدريس كتب الرياضيات الحديثة 1693وزارة التربية العراقية ,   (16

 للصف الثالث االبتدائي.

 , طرق تدريس الرياضيات.1662وزارة التربية العراقية ,  (19

 , تعليم الرياضيات لجمع االطفال.2212وليم,  (19

دراسات في تعليم الرياضيات ) تدريس  ,1699اليونسكو, روبرت موريس اليونسكو,  (16

 الهندسة(

 

 


