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وتعتمد على نوع من التفكیر یطلق علیھ التفكیر االستقرائي یتم  -:الطریقة االستقرائیة  - ٤
لتفكیر من الجزء  الى الكل ، من خالل دراسة عدد بموجبھ انتقال ذھن المتعلم خالل عملیة ا

كاف من الحاالت الفردیة ثم استنتاج الخاصیة التي تشترك فیھا ھذه الحاالت وصیاغتھا على 
  .  صورة قانون أو نظریة

إذ یقوم المعلم .من حاالت خاصة متعددة) تعمیمات ، قوانین( ویقصد بھا إستخالص قاعدة عامة 
ن من األمثلة أو الحقائق والتجارب والمشاھداتحول موضوع معین أو بتقدیم أكبر قدر ممك

  .مشكلة معینة

 الخطوات اإلجرائیة ·

  .التي تشترك فیھا خاصیة ریاضیة ما) أمثلة ( یقدم المعلم عدد من الحاالت الفردیة  -١

بینھا یساعد المعلم التالمیذ في دراسة ھذه األمثلة ویوجھھم حتى یكتشفوا الخاصیة المشتركة  -٢
.  

یساعد المعلم تالمیذه على صیاغة عبارة عامة تمثل تجریدًا للخاصیة المشتركة أو القانون  -٣
  .بین تلك األمثلة 

  .التأكد من مدى صحة ما تم التوصل إلیھ من تعمیم بالتطبیق -٤

                         :                                                                                 مثال
، أما برسمھا علىالسبورة )حاالت فردیة ( یعرض المعلم على تالمذتھ مثلثات متنوعة   

 .أوبتوزیع نماذج مصنوعة من الخشب أو الورق المقوى على تالمیذه

      .                                 یطلب المعلم من تالمذتھ قیاس زوایا كل مثلث ثم حساب مجموعھا -

یطلب المعلم من تالمذتھ كتابة أو ذكر التعمیم الذي توصلوا إلیھ وصیاغة القاعدة العامة -  
).                                                                                      ˚ ١٨٠مجموع قیاسات زوایا أي مثلث تساوي :(وھي

حاد الزاویة ، وقائم الزاویة ، ( برسم حاالت مختلفة للمثلث  وقد یعطي المعلم الفرصة للتالمذه -
في الدفتر للتأكد من صحة )ومنفرج الزاویة، ومثلث متساوي الساقین،ومثلث متساوي األضالع

ویطلب منھم القیام بقیاس الزوایا الداخلیة لكل مثلث وتسجیلھا وجمع قیم القیاسات، وقد . القاعدة
وھنا ... ) ،١٨٠، ١٧٩، ١٨١( لضبط عند بعض التالمیذ مثًال تكون القیاسات ھنا لیست با

یوجھ التالمیذ إلى أھمیة الدقة في استخدام وسائل القیاس،وھكذا باستخدام الطریقة االستقرائیة 
یستنتج قاعدة عامة أو التعمیم من ھذه الحاالت الخاصة وھي ان مجموع قیاسات زوایا أي مثلث 

  .درجة  ١٨٠یساوي 

ویحاول ) ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١(فالتلمیذ الذي یكون جدول الجمع لألعداد الطبیعیة  مثال آخر -
  : من الجدول الحصول على 

١٢= ٧ +٥  ،  ١٣= ٦ + ٧  ،  ٧= ٤ + ٣  

١٢= ٥ + ٧  ،  ١٣= ٧ + ٦  ،    ٧= ٣ + ٤  

 من ھذه الحاالت المتعددة والمتنوعة یستطیع التلمیذ استقراء خاصیة التبدیل لعملیة جمع األعداد
  .الطبیعیة



  ٢   
 

  : والتلمیذ الذي یستطیع حل المعادالت اآلتیة 

)١(  

  )١(      ١١ = ٥ −س     

  )٢(  ٥ + ١١ =)٥+( +٥ –س     

  )٣(    )٥( +١١ =س    

 )٢(  

  )١(      ٦ +س  =س ٣    

(−)س٣       )٢(    ٦)+س (−+س =س+

  )٣(    ٦ =) س−( +س٣    

 )٣(  

  )١(             ٤ =س  −١١

  )٢(    س+٤=س+س-١١

  )٣(      )س( +٤=١١

)٤(  

  )١(      ٣ −س ٥ =١٧    

  )٢(    ٣+٣−س٥=٣+١٧    

  )٣(            س٥ = ٣ +١٧    

  

الى كل من طرفي المعادلة ) النظیر الجمعي لحدود المعادلة(باستخدام طریقة االضافة المتساویة 
یستطیع المعلم مقارنة الخطوة االولى والثالثة في كل مثال من االمثلة السابقة الى ان یصل الى 

) بأنھ عند نقل حد من طرف الى طرف آخر في المعادلة فان اشارتھ تتغیَّر(ي قاعدة عامة وھ
وعندما یصل التالمیذ الى القاعدة العامة بأنفسھم أو بمساعدة المعلم فانھم سوف یطبقونھا في 
مواقف اخرى وھنا یأتي دور المعلم في توجیھ التالمیذ للتأكد من صحة القاعدة التي وصلوا 

  . الیھا 

خدام الطریقة االستقرائیة في تدریس الریاضیات من االفضل ان یقدم المعلم لتالمذتھ عند است
حتى ال یكون التعمیم الذي یصل الیھ التالمذه ناتجًا عن ) حاالت خاصة(عدة أمثلة خاصة او 
  .مثال واحد أو مثالین 

من ) مالتعمی(إن خطورة ھذه الطریقة ھي تسرع بعض المعلمین في الوصول الى القاعدة  
  .حاالت خاصة قلیلة وغیر متنوعة 



  ٣   
 

  ایجابیات الطریقة االستقرائیة ·

یستطیع المعلم، من خالل ھذه الطریقة، تدریب المتعلمین على مھارات جمع الحقائق   - أ
وتفسیرالبیانات والمالحظة الدقیقة، وعلى عملیات المقارنات وإدراك العالقات باإلضافة 

ألدائیة عند القیام بتجارب لالستكشاف تساعد في الى تدریبھم على المھارات الحركیة ا
 .التوصل الى التعمیم

عندما یفكر المتعلماستقرائیا، تكون لدیھ فرصة أكبر لتتبع أفكاره الخاصةوعدم الخضوع  -ب
  . ألفكار غیره

إن المتعلم الذي یتوصل إلى تعمیم، أوقاعدة فأنھ یستطیع ولو بعد حین أن یتوصل إلىتعمیم   -ج 
  .قاعدة ذاتھا بعد نسیانھاتلك ال

فھم وإدراك المتعلمین للتعمیمات التي یتوصلون إلیھا أكثر من فھمھم وإدراكھم للتعمیمات   -د  
 .التي یقدمھا إلیھم المعلم جاھزة

إن األسلوب االستقرائي في التفكیر یسایر طبیعة العقل البشري في التدرج من الجزئیات   -ھ 
  .أو القوانین أو األحكامالعامةأوالحاالتالخاصة إلى الكل 

  .تعد طریقة ممتعة ألن التلمیذ یشترك في تقدیم األمثلة ویسھم في استنتاج القاعدة -و

تحث التالمیذ على التفكیر في بحث الحاالت المختلفة والتعرف على الموضوع واستنباط  -ز
  .القاعدة العامة

  

  :إال أن ھناك سلبیات للطریقة االستقرائیة منھا

تحتاج ھذه الطریقة الى وقت طویل لعرض األمثلة الكثیرة من أجل الوصول الى القاعدة  -أ
  .العامة ، مما یتعارض مع الوقت المحدد لكل موضوع

لیس باستطاعة جمیع تالمیذ الصف التوصل الى القانون او القاعدة من دون مساعدة المعلم  -ب
  .من أجل الوصول الى النتائج الصحیحة 

ینفرد المعلم بفعالیة الدرس لیكون ھو الذي یعطي األمثلة والحاالت الخاصة ، یخشى أن  -ج
  .وھو الذي یوضح ویستنتج القاعدة فیصبح دور التالمیذ سلبیًا فیھا

  

  الطریقة االستنتاجیة – ٥

یقصد بالطریقة االستنتاجیة استخالص نتائج خاصة من حالة عامة مسلم بھا أو ھي تطبیق 
القانون العام على حاالت منفردة ، وانھا تسیر من العام الى الخاص أو من القاعدة العامة أو 

ویقدم فیھا المعلم لتالمیذه . الكل الى الجزء أي من القاعدة العامة إلى األمثلة والحاالت المنفردة
القوانین العامة والنظریات ویطلب منھم التوصل الى الحقائق واألمثلة التي تطابقھا، حیث یقوم 

  .یذ بتطبیق القوانین أو التعمیمات على األمثلة أو المواقفالتلم
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ویتم بموجبھ ،وتعتمد الطریقة االستنتاجیة على نوع من التفكیر یطلق علیھ التفكیر االستنتاجي
انتقال ذھن المتعلم خالل عملیة التفكیر من الكل إلى الجزء، أو بعبارة أخرى تطبیق القواعد أو 

  .ت خاصةالقوانین العامة على حاال

 متى تستخدم ھذه الطریقة ؟  ·

تستخدم في تدریس القواعد العامة مثل القوانین، وعندما نرید تدریب المتعلمین على أسلوب 
  .  حل المشكالت بمختلف صورھا

 الخطوات اإلجرائیة                                                                                       ·

على المتعلمینویشرح المصطلحات ) قانون، نظریة، مسلمة (المعلم القاعدة العامة یعرض  -
.                                                                              والعبارات المتضمنة بتلك القاعدة

حل تلك ویوضح كیفیة استخدامالقاعدة في ) أمثلة ( یعطي المعلم عدة مشكالت متنوعة  -
.                                                                                                           األمثلة

.                                                             القاعدة علیھا یكلفالمعلم المتعلمین لحل عدة مشكالت بتطبیق –

  : مثال

  سم فما مساحتھا ؟ ٢٠اذا كان طول أحد أضالع المنطقة المربعة 

  مساحة المنطقة المربعة  ٢سم  ٤٠٠  =  سم ٢٠ ×سم  ٢٠   =  نفسھ× طول الضلع  =مساحة المنطقة المربعة :   الحل 

  :مثال

، ...=٦٣ ×٢ ٣ثم یطلب من تالمذتھ حل التمرین       ن+مأ=نأ ×م یقدم المعلم القانون اآلتیأ 
  وھكذا... =٣س ×٥لتمرین     سوا

  :                                              مثال

  ٢ب +أب٢ +٢أ =) ب +أ )  (ب +أ =( ٢ )ب +أ : (عرض القاعدة  

ویتضمن العرض توضیح القاعدة بالرسم أوالوسیلة التعلیمیة حتى یدرك المتعلمون فكرة   
                                                         .                               القاعدة

إعطاء أمثلة متنوعة على تلك القاعدة بحیث یوضح المعلم كیفیة تطبیق القاعدة العامة على   -
  .ھذه األمثلة

 .ثم نأتي الى التطبیق إذ یكلف المعلم المتعلمین بحل عدد من التمارین باستخدام القاعدة -

  یقة أالستنتاجیة في التدریسأھم ما یمیز الطر ·

  . أنھا صورة موسعة للخطوة األخیرة من الطریقة االستقرائیة وھي خطوة التطبیق  - أ

 . في ھذه الطریقة یتم عادة تقدیم األسس العامة والقواعد والقوانین إلى المتعلمین جاھزة    - ب



  ٥   
 

 . قة االستقرائیةإن ھذه الطریقة ال تأخذ من المتعلمین وقتًا طویًال بخالف ما علیھ الطری-ج

وال بد لمعلم الریاضیات أن یعي بأن تعلم المفاھیم في ریاضیات المرحلة االبتدائیة یتم من خالل 
استخدام الطریقة االستقرائیة من جھة والطریقة االستنتاجیة من جھة ُأخرى ، فعند تعلیم 

یم الریاضیة متوافرة موضوع جدید یقدم بالطریقة االستقرائیة ، حتى إذا تقدمنا وأصبحت المفاھ
أي ان االستقراء . ، وجدنا أن االستنتاج مفید في مراجعة المفاھیم السابقة وترتیبھا وحل مسائلھا 

  .طریقة الكتشاف المفاھیم ، واالستنتاج طریقة تعلم ھذه المفاھیم

  ایجابیات الطریقة  االستنتاجیة  ·

    .منھجال تحتاج ھذه الطریقة الى وقت طویل إلكمال تدریس ال -١

یستفید منھا التالمیذ الذین یصعب علیھم استنتاج القاعدة النھم یأخذون القواعد والتعمیمات  -٢
  بصورة جاھزة

  .ال تكلف ھذه الطریقة نفقات باھضھ او جھود كبیرة العتمادھا على نتائج سابقة-٣

  سلبیات الطریقة االستنتاجیة ·

ر الطریقة وھو الذي یقدم القاعدة ویذكر االمثلة دور التالمیذ فیھا سلبیًا الن المعلم فیھا محو-١
  .وتكون استفادة التالمیذ قلیلة لعدم بذلھم جھدا كافیا في عملیة التعلیم

طریقة غیر ممتعة وقد یصاحب التالمیذ الملل والضجر نتیجة استمرار المعلم في اعطاء -٢
  .مواضیع كثیرة من دون توضیح كاف

الصغار لضعف مقدرتھم على االصغاء لمدة طویلة وعدم  ال تصلح ھذه الطریقة للتالمیذ-٣
  .تمكنھم من ربط االمثلة بالقاعدة ربطا وثیقا

  .ال تساعد على تنمیة التفكیر لدى التالمیذ كما ھو الحال في الطریقة االستقرائیة -٤

ھو ال تساعد المتعلمین على تنمیة التفكیر العلمي الذي یتطلبھ البحث العلمي الصحیح كما   -٥
  . الحال في الطریقة االستقرائیة

  

  الطریقة االكتشافیة - ٦

وتتلخص ھذه الطریقة بكل األسالیب والوسائل الممكنة التي تتیح للتلمیذ أن یكتشف بنفسھ أو     
یعید اكتشاف المفاھیم واألفكار الریاضیة عن طریق إفساح المجال أمامھ لممارسة ھذا األسلوب 

و تساؤل یثیر أذھان التالمیذ، ویعرضھم لموقف جدید، یؤدي إلى ، وذلك من خالل عرض موقفأ
حثھم واستثارتھم الستخدام الخبرات والمعلومات التي یعرفونھا لتعلم خبرات جدیدة، مع توجیھ 
التالمیذ لسلسلة من األفكار واألمثلة المنتمیة وغیر المنتمیة، حتى یصلون إلى صحة المعلومة، 

التالمیذ لربط األفكار والمفاھیم الجدیدة بخبرات مخزونة عنطریق  ویتمثل دور المعلم بتوجیھ
أن أفضل سبیل لتعلم أي شيء ھو أن ( g. polyaوھنا یقول بولیا  .توجیھ سلسلة من األسئلة

  ).تكتشفھ بنفسك



  ٦   
 

ویتعین على التالمیذ الذین یرومون اكتشاف المفاھیم واألفكار والقوانین الریاضیة من إتباع 
ي سار علیھ المكتشفون األوائل والذي یبدأ بمواجھة مواقف حیاتیة تستدعي وضع األسلوب الذ

صیغ ریاضیة عن طریق االستقراء ثم تطبیقھا على مواقف وحاالت أخرى مماثلة لھا بإتباع 
  .أسلوبا الستنتاج لكي تصبح تلك التعمیمات قوانین وقواعد عامة

  :مثال

تقود التالمیذ وترشدھم إلى استنتاج التعمیم أو یبدأ  یبدأ المعلم بتقدیم عدد من األمثلة التي 
بمعلومات متوفرة لدى التالمیذ ویطرح عدد من األسئلة التي تؤدي في النھایة إلى استنتاج 

  التعمیم والتوصل إلیھ

  ) ٤مربع أي عدد حقیقي أما أن یكون عدد فردي أو یقبل القسمة على  ( 
١٦= ٢ ٤        ٩=   ٢ ٣            ٤=  ٢ ٢              ١=  ٢١    

  وھكذا ...             ٣٦=  ٢  ٦      ٢٥=    ٢ ٥

ولكن أسلوب االكتشاف ھذا یجابھ باعتراضات كثیرة ، منھا صعوبة قیام التالمیذ  
  .باكتشاف ما یراد اكتشافھ ، وأنھ یحتاج إلى بعض الوقت والجھد

  مراحل التعلم باالكتشاف * 

  :بالمراحل اآلتیة یمر التعلم باالكتشاف

وتعد من اولى عملیات االكتشاف ویكون المتعلم  قادرًا على مالحظة جمیع : المالحظة .١
  .العوامل والظروف المصاحبة للموضوع ذي العالقة

عملیة عقلیة ارقى من عملیة المالحظة یكون من نتائجھا معرفة اوجھ الشبھ : التصنیف .٢
  .او المعلومات واالختالف بین االشیاء او المفاھیم

  .وفیھ یتم التقریر عن ماھیة االشیاء قیاسًا على شيء معلوم لدیھ: القیاس .٣

  .لم تكن موجودة في الخبرة االولى" حاالت "یكون التلمیذ قادرًا على ذكر مواد : التنبؤ.٤

وصف الظاھرة او الحادثة او المادة وصفًا یمیزھا عن غیرھا ویبین الخصائص : الوصف .٥
یة لھا وعندما یبلغ المتعلم مرحلة الوصف یكون قد استوعب الظاھرة من جوانبھا االساس

  .كافة

  .وبھ یتوصل المتعلم إلى تعمیم یجمع فیھ العملیات العقلیة السابقة جمیعھا: االستنتاج .٦

  

  أنواع التعلم باالكتشاف* 

ختلف ھذه توجد اكثر من طریقة واحدة للتدریس تحمل كل منھا اسم طریقة االكتشاف وت
الطرائق في مدى الحریة التي تعطى للتلمیذ في اثناء عملیة التعلیم فمنھا ما یدعو إلى اشراف 
المعلم على نشاط التلمیذ وتوجیھھ توجیھًا محدودًا ، ومنھا ما یدعو إلى عدم تدخل المعلم على 
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شاف إلى أنواع ویمكن تقسیم االكت.  نشاط التلمیذ وتركھ یعمل لوحده من دون توجیھ او اشراف 
  :عدة وكما یأتي

  االكتشاف الموجھ:اوًال

وفي ھذه الطریقة یقوم المعلم بالتخطیط لخطوات عملیة التعلم حیث انھ یوجھ التلمیذ خطوة 
فخطوة إلى ان یصل إلى االكتشاف المطلوب وبالتالي فأن فرصة اختیار التالمیذ ألسلوب 

یة ان لم تكن منعدمة ، ومن اجل ذلك یشعر الوصول إلى الحل المطلوب اكتشافھ محدودة للغا
  .التالمیذ برضا قلیل عن ذاتھم الن اغلبیة خطوات التفكیر تكون محدودة مسبقًا 

یفضل استخدام ھذه الطریقة عند بدایة تدریس التالمیذ على اكتشاف بعض القواعد العلمیة ، 
  :یقة والخطوات ھيتوجد خطوات یمكن للمعلم ان یطبقھا في اثناء استخدامھ لھذه الطر

  .یعطي المعلم بعض المعلومات المرتبطة بالقاعدة او القانون المطلوب اكتشافھ. ١

توجیھ المعلم لتالمیذه خطوة في فحص المعلومات او البیانات التي اعطاھا ألدراك القاعدة او .٢
  .القانون بین عناصرھا

  .لمطلوب الوصول الیھیوجھ المعلم تالمیذه إلى اكتشافھم القاعدة او القانون ا.٣

  .یطلب المعلم من تالمیذه التحقق من صحة القاعدة او القانون بالنسبة لحاالت اخرى مماثلة.٤

"  ٣"وفیما یأتي مثال لتطبیق الخطوات السابقة وسوف نحاول ایجاد قاعدة لقابلیة القسمة على 
  .من دون باٍق 

  :هیعرض المعلم جدوًال كالجدول في أدنا: مرحلة الشرح .١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجموع االرقام المطلقة   االرقام المطلقة للعدد  االعداد الطبیعیة
  للعدد

  ١٢   ٤و ٨   ٤٨

  ١٨  ٣و  ٦و  ٩   ٣٦٩

٥٥٤١      

١٢٤٨      

١٤٣١      

٢١٦٠      

٣٨٧٩      

٦٢٣٤      

٣٢٢٥      
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  مرحلة التوجیھ.٢

موجودة في یطلب المعلم من تالمیذه اكمال الجدول بإیجاد االرقام المطلقة لكل عدد من االعداد ال
الجدول الذي امامھم ثم ایجاد مجموع االرقام المطلقة لكل عدد على حدة وبعد ذلك یطلب منھم 

  .مقارنة مجموع االرقام المطلقة لكل عدد ومقارنتھ بمجموع االرقام المطلقة بالعدد الثاني

  مرحلة االكتشاف.٣

من دون " ٣"یة القسمة علىقاعدة قابل"یطلب المعلم من تالمیذه في ھذه المرحلة ان یكتشفوا 
اذا كان " بدون باقي " ٣"یقبل العدد القسمة على "في االعداد المكتوبة في الجدول وھي " باقي

مجموع االرقام المطلقة لذلك العدد یساوي ثالثة او من مضاعفات العدد ثالثة ، وقد یكتشف 
حالة ینبغي على المعلم ان بعض التالمیذ ھذه القاعدة وقد ال یكتشفھابعضھم اآلخر، وفي ھذه ال

  .یذكر القاعدة لھؤالء التالمیذ

  

  

  مرحلة التحقیق.٤

، ٧٦٢،  ٢٤،   ١٢" بدون باقي مثل " ٣"یعطي المعلم لتالمیذه اعداد طبیعیة تقبل القسمة على 
  .ویترك المعلم تالمیذه للتأكد من صحة القاعدة التي توصلوا الیھا بالنسبة لھذه االعداد"  ٦٤٢٦

  االكتشاف شبھ الموجھ: ثانیًا 

في ھذه الطریقة تعطى للتالمیذ الفرصة للتعلم بأنفسھم خطوة خطوة ، وللوصول إلى اكتشاف 
دون توجیھ المعلم لھم مباشرة وكذلك تتاح للتالمیذ فرصة (القاعدة او القانون او التعمیم العلمي 

فسھم وفي ھذه الحالة یفكر التفكیر الذاتي ومحاولة الوصول إلى اكتشاف القاعدة المطلوبة بأن
التالمیذ كعالم عندما یرید ان یصل إلى اكتشاف شيء معین بنفسھ وبالتالي یشعرون بالرضا عند 
اكتشافھم للشيء المطلوب فیتمكن قسم من التالمیذ الوصول إلى االكتشاف المطلوب بینما یصل 

المیذ إلى أي شيء بعضھم اآلخر إلى اجزاء منھ في حین قد ال تصل مجموعة اخرى من الت
ولھذا یجب على المعلم ان یطلب في نھایة الدرس من التالمیذ ان یختبروا زمالَءھم في الصف ، 

  .ما توصلوا الیھ وذلك من اجل التأكد من صحة ما توصل الیھ التالمیذ

وفیما یلي الخطوات االجرائیة التي یمكن ان یستخدمھا المعلمفي أثناء القیام بالتدریس على وفق 
  :طریقة االكتشاف االرشادي ، والخطوات ھي

  .قیام المعلم بشرح المعلومات والبیانات المرتبطة بالقانون او القاعدة المراد اكتشافھا.١

یطلب المعلم من التالمیذ اكتشاف القاعدة التي من خالل المعلومات والبیانات المعطاة لھم .٢
  .ویتركھم یكتشفون بأنفسھم من دون تدخل منھ
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  .م المعلم بإرشاد التالمیذ فقط عندما یطلبون منھ التوجیھ او االرشادقیا.٣

  .یعطي المعلم الفرصة للتالمیذ لتبادل ما توصلوا الیھ مع بعضھم البعض.٤

والمثال اآلتي یوضح كیفیة تطبیق الخطوات السابقة بطریقة االكتشاف االرشادي سیتم استخدام  
بدون باق حتى یتضح الفرق بین استخدام " ٣"المثال السابق عن قابلیة القسمة على 

  :االكتشاف الموجھ وبین االكتشاف االرشادي

 مرحلة الشرح  - أ

  .یشرح المعلم الجدول السابق عن االعداد واالرقام المطلقة لكل منھا ومجموع ارقام كل عدد

  مرحلة االكتشاف شبھ الموجھ -ب 

" قابلیة القسمة على ثالثة بدون باق  قاعدة" یطلب المعلم من تالمیذه اكمال الجدول واكتشاف 
وارشاد التالمیذ یأتي في أثناء اكتشافھم للقاعدة ال سیما .. من ازواج االعداد الموضحة بالجدول 

  .عندما یطلب التالمیذ المساعدة وبصورة صریحة من المعلم

  "المعلومات"مرحلة تبادل البیانات  -جـ

رصة لكي یبادلوا ما اكتشفوه مع بعضھم وذلك بعد ان یعطي المعلم لتالمیذه في ھذه المرحلة الف
  .یتأكد من صحة الناحیة الریاضیة

  االكتشاف المفتوح: ثالثًا

تستخدم ھذه الطریقة في المراحل االولیة لتعلم مفھوم علمي معین حتى یكتشف التالمیذ 
دة او خصائص بعض االشیاء او معلومات عنھ ویمكن للتالمیذ ان یتعلموا اما بصورة منفر

المجموعة ویقوم المعلم بوضع وتخطیط انشطة للتعلم ویضع التالمیذ افكار او اشیاء یستخدمونھا 
  . من دون ان یزودھم المعلم بھدف من الدرس وال بأیة معلومات اخرى 

وتمتاز ھذه الطریقة بنھایة مفتوحة الن التالمیذ یتركون الكتشاف أي عالقات او معلومات عن 
  . طاھم المعلم بھا في البدایة االفكار التي اع

یتمكن المعلم من خالل السماح للتالمیذ بالتعلم بھذه الطریقة ابداء مالحظاتھم اثناء تعلمھم 
ویتعرف على طریقة تعلمھم خاصة عندما ال یكون علیھم قیود معینة مفروضة وبالتالي تمكن 

  .من التخطیط الستراتیجیات تعلیم افضل یستخدمھا ھؤالء التالمیذ

  :ولكي یطبق المعلم ھذه الطریقة فیمكن اتباع االتي

  .ان یھیئ المعلم المادة الریاضیة والمناسبة لموضوع الدرس ویجعلھا متاحة للتالمیذ.١

یترك المعلم تالمیذه یلخصون المادة التعلیمیة المراد اكتشافھا للوصول إلى قاعدة دون تدخل .٢
  .یطلب التالمیذ المساعدة منھمنھ اال عند الحاجة القصوى لذلك وعندما 

  :والمثال اآلتي یوضح كیفیة استخدام االكتشاف المفتوح



  ١٠   
 

اذا اراد المعلم ان یكتشف تالمیذه خصائص او العالقات بین المجسمات ذات الرؤوس 
  :واألضالع واألوجھ فیمكن أن یتبع الخطوات اآلتیة

  مرحلة العرض.١

ازي المستطیالت والھرم الثالثي والرباعي ویجعلھا یحضر المعلم عددًا كافیًا من المكعبات ومتو
  .متوفرة للتالمیذ لفحصھا وتدقیقھا ومن ثم الوصول إلى الحقائق او العالقات التي فیھا

  مرحلة االكتشاف.٢

یترك المعلم الحریة لتالمیذه لكي یتعلموا من خالل فحص المجسمات الكتشاف ایة معلومات او 
  .حقائق او عالقات علمیة بینھا

  االكتشاف الحر: رابعًا

تبدأ ھذه الطریقة من رغبة التالمیذ بحب االستطالع واكتشاف بعض العالقات المتضمنة في احد 
المواضیع المعلمیة وبالرغم من ان للمعلم دورًا تربویًا یجب ان یقوم بھ وان یظھر للتالمیذ 

وم بھا المعلم ولكنھ یمكن ان اھتمامھ بما یقومون بھ ویشجعھم اال ان البدایة في التدریس ال یق
یقدم للتالمیذ النصح واالرشاد ال سیما اذا ادى ذلك إلى تعلم افضل للتالمیذ من وراء االكتشاف 

  .الذي سیصلون الیھ

إن ھذه الطریقة تحتاج إلى وقت وجھد كبیرین من قبل التالمیذ وتتطلب امكانات مادیة كبیرة    
ان دور المعلم ھنا ھو ان یظھر اھتمامھ . ذ من معلوماتال تتناسب مع ما یتوصل الیھ التالمی

  .بعمل تالمیذه ویشجعھم على التعلم

وبالرغم من ان التلمیذ یأخذ دورًا ایجابیًا في عملیة تعلمھ لطرائق االكتشاف التي ذكرت سابقًا 
اال انھ یوجد تناقص في احتمال وصولھ إلى اكتشاف محدد في بعض ھذه الطرائق ، وكذلك نجد 
ان ھناك تناقص في احتمال خروج التالمیذ بتحصیل متساو في كل المعلومات وذلك الن كفایة 

  .كل طریقة حسب عرضنا یتناقص من حیث قدرتھا على تزوید التالمیذ بالمعلومات

كما ان دور المعلم یتغیر حسب ترتیب عرض الطرائق من الموجھ او الشخص الذي یعطي 
المرشد عند الحاجة إلى من یسھل حدوث التعلم واخیرًا إلى المالحظ تعلیمات یتبعھا التالمیذ إلى 

  .والمشجع

  ـ:وفیما یلي اسلوبین لمساعدة التالمیذ التوصل إلى التعمیم وھما

  التعمیم عن طریق االمثلة: اوًال 

  .انظر إلى مربعات االعداد التالیة وربع االعداد االخرى غیر المربعة

  ):١(مثال

  من دون باٍق"     ٤قسمة على یقبل ال ٤"    ٤=٢٢
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  من دون باٍق"      ٤یقبل القسمة على  ١٦"  ١٦=٤٢
  من دون باٍق "      ٤یقبل القسمة على  ٣٦"  ٣٦ = ٦ ٢

  من دون باٍق"      ٤یقبل القسمة على  ٦٤"  ٦٤=٨٢

  ....   "مربع أي عدد زوجي ھو عدد " نستنتج مما سبق 

  ):٢(مثال 
٤٩ =٧ ٢    ١=١ ٢  

٨١ =٩٢       ٩=٣٢  

 ٢٥  =٥٢  

  .."مربع أي عدد فردي ھو عدد: " نستقرأ من االمثلة السابقة 

  ما التعمیم الذي یمكنك التوصل الیھ من األعداد المذكورة في المثالین
  ......او أعداد تقبل القسمة على... مربعات االعداد ھي أما أعداد ) ٢،  ١(

  التعمیم عن طریق األسئلة: ثانیًا 

  :ي مثال آخرفیما یأت

  .٦×المساحة الكلیة للمكعب تساوي مساحة وجھ واحد 

  ).وارسم شكًال یوضح اجابتك ( اجب عن االسئلة اآلتیة 

  أي شكل من االشكال الھندسیة یشبھ الوجھ الواحد من المكعب؟ -

  یتكون الوجھ الواحد في المكعب؟) ضلع(من كم بعد  -

  تساویة؟ھل جمیع اضالع الوجھ الواحد في المكعب م -

  كیف یمكنك ایجاد مساحة الوجھ الواحد في المكعب ؟ -

  كم عدد أوجھ المكعب؟ -

  ھل جمیع أوجھ المكعب متساویة المساحة ؟ -

  من كم مربع یتكون المكعب؟ -

  ما مساحة االوجھ الستة للمكعب؟ -

  :مزایا التعلم باالكتشاف* 

  :للتعلم بطریقة االكتشاف مزایا منھا



  ١٢   
 

ة مھمة في تقویم المادة التي یتعلمھا التلمیذ ومدى فھمھ لھا، فاذا اكتشف الطریقة الكشفی. ١
التلمیذ مفھوم ما فأننا نستطیع اختبار فھمھ لھا بأن نطلب منھ اعطاَءنا امثلة تطبیقیة من البیئة 

  .التي یعیش فیھا

على االعتماد التعلم باالكتشاف یزید دافعیة ومیل واھتمام التالمیذ في عملیة التعلم ویعودھم . ٢
على انفسھم خالل تعلمھم وان ھذه الطریقة تزود التلمیذ بحافز داخلي یختلف عن الحوافز 

  .التقلیدیة التي تقدم للتلمیذ من وقت آلخر

التلمیذ الذي یتعلم باالكتشاف تتوفر لھ خبرات متنوعة تساعده على استقراء القاعدة ومن ثم . ٣
فان ھذه الطریقة تعزز قدرة التلمیذ على نقل ما یتعلم  استخدامھا في مجاالت كثیرة واخیرًا

  .إلى المواقف الجدیدة 

التعلم باالكتشاف ھو تعلم عن طریق استخدام االسلوب العلمي بخطواتھ المعروفة ابتداًء من . ٤
الشعور بالمشكلة وتحدید الفروض الالزمة لحل ھذه المشكلة واختیار افضلھا لحل ھذه 

للوصول إلى النتائج المطلوبة وھو اسلوب بطبیعتھ فیھ التفكیر الصحیح  المشكلة ثم تقویمھا
  .لحل المشكالت العلمیة

التعلم باالكتشاف ینمي لدى التالمیذ طرائق فعالة للعمل الجماعي والمشاركة في المعلومات . ٥
  .واالستماع إلى اراء االخرى واستخدامھا

ف المفاھیم المعروفة شریطة ان یتم التقدم خطوة التعلم بھذه الطریقة یجب ان یبدأ من اكتشا. ٦
  .خطوة إلى المفاھیم الجدیدة

  .تقدیم اسئلة ومواقف متنوعة لتحفیز التالمیذ وتقودھم إلى االكتشاف.٧

السماح للتلمیذ باكتشاف المفاھیم او المعلومات العلمیة بطرائق متعددة مع توفیر الفرص .٨
  .المناسبة الكتشافات بدیلة

 :موجھ لطریقة االكتشاف النقد ال ·

بالرغم ما للتعلم باالكتشاف من مزایا ایجابیة اال انھ ال یخلوا من بعض االنتقادات والسلبیات 
  :ومنھا

  .یستغرق وقتًا طویًال وجھدًا كبیرًا خاصة اذا تمت المطالبة باستخدامھ بكثرة.١

ر السنین وال یكتمل اللغة اھم وسیلة لنقل المعرفة والتراث االنساني التي تراكمت عب.٢
االكتشاف اال بالتعبیر اللفظي عن المعنى، ولن یكون التعلم باالكتشاف على نقل حضارة 

  .الشعوب وتراثھا لألجیال القادمة بدون اللغة

التالمیذ في حالة وصولھم " مسار"ال یوجد نظام دقیق ومحدود یعمل على تصحیح طریق . ٣
  .یحة ، وحتى في حالة ال توجد اكتشافاتإلى نتائج خاطئة  او اكتشافات غیر صح
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التالمیذ المتعودون على أسالیب متمركزة حول المعلم قد یحبطون نتیجة عدم قدرتھم على . ٤
  .تحمل مسؤولیة الوصول إلى اكتشاف تعمیمات بأنفسھم

ال تتفق مع استراتیجیات االكتشاف او ) المناھج الدراسیة(محتویات بعض المواد الدراسیة .٥
  .تقصاءاالس

التعلم باالكتشاف لیس فعاًال ، ألن الكثیر من المفاھیم المتضمنة في المواد الدراسیة بحاجة . ٦
إلى شرح وتوضیح ویتم تعلمھا بالطریقة المعتادة اسرع وانجح، ال سیما عندما یكون التلمیذ 

  .في المرحلة الرمزیة او التجریدیة من حیث نموه المعرفي

تعلم االكتشافي في الصفوف ذات األعداد الكبیرة ، ألن التالمیذ یصعب العمل بأسلوب ال.٧
األكثر ذكاء وتفوقًا سوف یقومون بمعظم االكتشافات من دون غیرھم، مما یجعل اآلخرین 

  .یستقبلون فقط ما اكتشفھ زمالؤھم

 


