

يعترب اجلرب أداة فعالة ملمارسـة  ، ويعد التفكري الرياضي أحد األهداف اهلامة لتعليم الرياضيات 

، الرياضية النجاح يف حل املشكالت مفاهيم وإجراءات تساعد التالميذ علىيتضمنه من التفكري ملا 
على العديد من التالميذ يصعب  جمردة رموز ومفاهيم رياضيةو تتضمن موضوعات اجلرب يف معظمها 

و ارتباط موضوعات اجلرب بتوضيحات وأدوات بصرية ميكن أن يساعد التالميذ على  ،معها التعامل
فهمها، وتعد خرائط التفكري من اجليل الثالث لألدوات البصرية اليت تستخدم لتحليـل األفكـار   

  ار أخرى مكافئة هلا. وتنظيم خطوات احلل بشكل تتابعي، وترمجة األفكار الرياضية إىل أفك
  وحـدة وعليه هدف البحث احلايل إىل التعرف على أثر استخدام خرائط التفكري يف تـدريس  

  على التحصيل املعريف والتفكري الرياضي لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي."األعداد احلقيقية"  
تلميذة من تلميذات الصف الثاين اإلعدادي مبدرسة سـاقلتة   ١١٠وتكونت عينة البحث من 
إىل جمموعتني أحدمها جتريبية درسـت وحـدة "األعـداد     مقسمنياإلعدادية بنات مبدينة ساقلتة، 

  احلقيقية" باستخدام خرائط التفكري، واألخرى ضابطة درست نفس الوحدة بالطريقة املعتادة.
 

الـاليت   اموعة التجريبيةدرجات تلميذات  اتحصائية بني متوسطإداللة  اتق ذووجد فرت  -١
الاليت  وتلميذات اموعة الضابطةستخدام خرائط التفكري اب وحدة "األعداد احلقيقية" درسن
عنـد   املعـريف  الختبار التحصـيل  التطبيق البعدي بالطريقة املُعتادة يف الوحدة نفسها درسن

  .لصاحل اموعة التجريبيةالتطبيق)  -الفهم -(التذكر مستويات
الـاليت   اموعة التجريبيةدرجات تلميذات  اتحصائية بني متوسطإداللة  اتق ذووجد فرت -٢

الاليت  وتلميذات اموعة الضابطةستخدام خرائط التفكري اب وحدة "األعداد احلقيقية" درسن
  يف مهارات التفكري الرياضيالختبار  التطبيق البعدي قة املُعتادة يفبالطري الوحدة نفسها درسن

  .لصاحل اموعة التجريبيةالتعبري بالرموز)  -إدراك العالقات -االستقراء -(االستنباط
يف تنمية مستويات التحصيل  إجيايبوعليه فإن استخدام خرائط التفكري يف تدريس اجلرب له أثر 

  .لدى تلميذات الصف الثاين اإلعدادي الرياضي املعريف ومهارات التفكري
حمتـوى منـاهج الرياضـيات     بإعادة صياغة ويف ضوء ذلك أوصى البحث احلايل باالهتمام 

تنظيم  ، و، وال تقتصر على العرض النصي للمعلوماتباستخدام خرائط التفكري وفقا لطبيعة احملتوى
، التالميذ من ممارسة مهارات التفكري من خالهلـا  كنمتمناهج الرياضيات باملرحلة اإلعدادية حبيث 

  توفري بيئة تعلم تساعد على زيادة حتصيل املتعلمني وتنمية تفكريهم الرياضي.وضرورة 


