








ر كي 
ف   الت 

صـري   
 الب 



 التفكٌر البصري

 والصور األشكال قراءة على الفرد قدرة فً تتمثل العملٌات من منظومة عن عبارة

 (منطوقة أو مكتوبة) لفظٌة لغة إلى الشكل ذلك ٌحملها التً البصرٌة اللغة وتحوٌل

 لغة إلى اللفظٌة اللغة تحوٌل على القدرة ٌعنً نفسه الوقت وفً .المعلومات واستخالص

 .عنها ٌعبر شكل فً متمثلة بصرٌة



 متطلبات إحدى هً الصور لقراءة الالزمة فالخبرة التعلم مداخل أهم من البصري التعلم

 على الفرد تدرٌب خالل من بها االهتمام ضرورة على الحدٌثة االتجاهات تؤكد حٌث التعلم

 .لخبرة والمعرفة لمعرفة، المعلومة تحوٌل كٌفٌة



ر كي 
ف   مهارات  الت 
صـري  

 الب 



 التفكٌر منهم تتطلب مواقف فً الطالب وضع خالل من ٌتم البصري التفكٌر وتعلٌم

 : على تعتمد أنشطة ممارستهم خالل من

 

 التفسٌر التصنٌف المالحظة المقارنة



طة   ش 
ن   ا 



 مهارة إدراك العالقة  

 بٌن العالقة على والتعرف المثلث ومساحة المستطٌل مساحة الطالب دارسة بعد

   قطع أربع من مثلث تكوٌن منه ٌطلب مساحتٌهما

 أمامك؟ التً مثلثات األربع من مثلث كون



 الشكل بهذا المثلث وسٌكون



 : نشاط

 معٌن لبناء مثلثات األربع استخدم



 بهذا الشكل المعٌنوسٌكون 

 



 أن نجد بعضهما بجوار الشكلٌن وضع وعند



 القطر األصغر= ارتفاع المثلث  القطر األكبر= قاعدة المثلث 

 2 ÷( القطر األصغر  xالقطر األكبر ) = مساحة المعٌن



 :مثل المهارات من العـدٌد الطالب لدى ٌنمً األنشطة هذه مثل استخــــــــــدام إن

 

مهارة تحلٌل 

 المعلومات
مهارة استنتاج 

 المعنى

01 02 03 

مهارات تفسٌر 

 المعلومات



  على تساعـــــد أنشطة

 البصري التفكٌر تنمٌة

 حل المسائل اللفظٌة بصرٌاً من األنشطة التً تساعد على

 تنمٌة التفكٌر البصري 



  7 : 3  هً  صالح لدى ما إلى دمحم لدى ما نسبة

 منهما كل مع فأصبح لدمحم لاير 50 صالح أعطى إذا

 .نفسه المبلغ

 منهما؟ كل مع كان فكم 

 مثال





 ثم سعد جمعها التً الطوابع عدد أضعاف 7 أحمد جمع

ً  سعد أحمد أعطى  كل لدى لٌصبح الطوابع، من بعضا

ً  32 منهما  أحمد أعطاها التً الطوابع عدد فكم .طابعا

 لسعد؟

 مثال





 البراهٌــن الرٌاضٌـة

 غــٌــــر اللفظٌــــــــــة
 تعتبر البراهٌن الرٌاضٌة غٌر اللفظٌة من األنشطة التً تساعد على 

 تنمٌة التفكٌر البصري 



 نظرٌة فٌثاغورث  مثال



 درجة 180=مجموع زواٌا مثلث الداخلٌة   مثال



 درجة 360=مجموع زواٌا مثلث الخارجٌة   مثال



 
 

 الزاويت الخارجيت في مثلث 
 
 



 مساحت شبه المنحرف

عند تكرار الشكل نحصل على متوازي  2و ق 1شبه المنحرف له قاعدتٌن متوازٌتٌن ق•
 فً االرتفاع ( 2ق+1ق) أضالع مساحته تساوي 



 2÷ ( االرتفاع  xالقاعدة = ) مساحة المثلث  مثال



 مساحت شبه المنحرف





 الفرق بين مربعين



 مربع مجموع حذين



 مجموع األعذاد الفرديت



 مجموع األعذاد الفرديت



 مجموع األعذاد المتتاليت   



 مجموع األعذاد المتتاليت



 مساحت الذائرة



 مربع مجموع حذين 



 الفرق بين مكعبين



 مكعب مجموع حدٌن  مثال



 مجموع مربعات األعداد المتتالٌة مثال



 مجموع مربعات األعداد المتتالٌة

 ن تربٌع + ....... +تربٌع  3+تربٌع  2+ تربٌع  1
  

 = 2ن 
 (1+ن 2( ) 1+ن ) ن 

6 

 للبرهان البصري باستخدام المكعبات المتداخلة



أدوار على  3نبنً مجسم من 

 النحو التالً 

 تربٌع 3+تربٌع  2+ تربٌع  1



 مرات على النحو التالً 6نكرر المجسم خمس مرات بحٌث ٌكون المجموع 



 لتكوٌن متوازي مستطٌالت كما فً الشكل التالً مجمسماتنقوم بتجمٌع الست 



 نالحظ أن أبعاد الشكل هً 

3 X 4  x 7 

   2 3+ 2 2+ 2 1ألننا جمعنا فقط 

 3= ن 

 4= 1+ن

 7=1+ن2

وعلٌة فهذا المجسم ٌمثل ستة أضعاف 

   2 3+ 2 2+ 2 1مجموع 

ولذا وجب التقسٌم على ستة مجموعات 

 على المطلوب



 مجموع األعداد المكعبة مثال



 مكونات العشرة  مثال



 نماذج إضافٌـــة مثال



 
 مثال

 



1,3.6.10,15األعداد المثلثٌة   



 
 مجموع األعداد المثلثية

 



 وسوف نتطرق لمزٌد من البراهٌن الرٌاضٌة

 غٌر اللفظٌة من خالل 

www.aghandoura.com عباس حسن غندوره. قناة د aghandoura2000@yahoo.com 



 شكراً لكم 



 رابط الموقع

•https://www.aghandoura.com/ 

 

 رابط العرض الكامل•

•aghandoura.com/A/FINALPRESENTATION.pdfhttps:// 
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