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Research Summary 
 
     The traditional teaching methods and encountered many objections 
by many educators and specialists and it merely indoctrination 
operations and explanation of one side is the teacher, especially in 
math this identified problem Current search to answer this Question. 
    Teaching Mathematics and in accordance with the active learning 
and its impact on the academic achievement of female vocational 
schools in the province of Diyala and the development of their 
deductive thinking. 
     Based on that and put the following hypotheses: 
1. There are statistically significant differences animate at a 
significance level (0.05) between the mean scores of experimental 
group students who are studying math in a way that active learning 
and degrees of control group students following studying the same 
article in the traditional way in the achievement test in favor of the 
experimental group. 
2. There are statistically significant differences animate at a 
significance level (0.05) between the mean scores of the control group 
students in pre and post test of deductive thinking and the post test. 
3. There are statistically significant differences animate at a 
significance level (0.05) among the middle-level students in the 
experimental group pre and post test of deductive thinking and in 
favor of the post test. 
4. There animate statistically significant differences at the level (0.05) 
between the mean scores of experimental group students who are 
studying math in a way that active learning and degrees of control 
group students who are studying the same article in the traditional way 
in the post-test of deductive thinking in favor of the experimental 
group. 
       To investigate the research hypotheses were selected sample 
Qsidia of students fourth grade career in junior high challenge 
professional for girls in Diyala province for the academic year       
(2011-2012) has reached a policemen (54) student and distributed this 
sample into two divisions, one representing the experimental group 
and the other representing the control group and by (27) student in a 
row and held the parity on the two search variables IQ and average for 



 

the previous year and achievement in mathematics for the previous 
year and age in months and the educational level of parents and 
thinking inferential) has been teaching experimental group according 
to the strategies of active learning and the control group according to 
the method Routine. 
      The researcher created the necessary supplies for research and of 
identifying scientific material and behavioral formulation purposes of 
the specific material and prepare lesson plans to teach the 
experimental and control groups, according to active learning method 
and the normal way. 
    Two tests had been prepared, one Achievement and the other for 
inferential think  , achievement test consisted of (50) paragraph and 
inferential think  test consisted of (36) paragraph , objective of type 
(test multiple) was investigated types of honesty and then by 
coefficient firmness using equation Corder Richardson 020 was   
(0.972 ) for test grades (0.875) as for the test deductive experiment 
lasted (47) share by three servings per week, and use the researcher 
experimental design of two unequal where she studied experimental 
group way of active learning, while I studied the control group in the 
traditional way after identifying four seasons of the Platform math for 
fourth grade and the views of professional experts and arbitrators 
determine the scientific content and formulation of behavioral goals 
and write daily lesson plans. 
      Experience has applied starting from the second semester of the 
academic year (2011 - 2012) as a pre-test procedure for mathematical 
thinking of students sample search on (2/2/2012) The trial began on 
(03/02/2012) and lasted three full months three servings per week for 
a total college classes (47) share for each group, and after the 
completion of the experiment on (05/15/2012) was applied 
instruments (achievement test and dimensional deductive thinking 
test). 
      In light of these results, exited researcher with a number of 
conclusions, including the effectiveness of the way of active learning 
to collect fourth-grade students professional in mathematics and 
develop their thinking inferential compared the way normal as well as 
the possibility of implementing these strategies in the teaching of 
mathematics with students fourth grade career in Iraqi schools, as 
recommended researcher with a number of recommendations, 



 

including the establishment of training courses for teachers and 
teachers of mathematics for the preparatory phase on the use of 
modern strategies in teaching, including active learning strategies 
which enhances the students thinking in general and mathematical 
thinking, in particular, and a complement to search current and placed 
researcher proposals for future research. 
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  ملخص البحث

ان طرائـق التــدريس التقليديـة واجهــت اعتراضــات كثيـرة مــن قبــل الكثيـر مــن المــربين      
ا اكتفــت بعمليــات التلقــين والشــرح مــن جانــب واحــد هــو المــدرس وذوي االختصــاص والنهــ

  وخاصـــــة فـــــي مـــــادة الرياضـــــيات بهـــــذا تحـــــددت مشـــــكلة البحـــــث الحـــــالي لالجابـــــة علـــــى 
  :ين اآلتيين السؤال

تدريس الرياضيات وفقًا للـتعلم النشـط فـي تحصـيل طالبـات المـدارس المهنيـة ما أثر  -
  ؟في محافظة ديالى 

فقـــا للـــتعلم النشـــط فــــي تنميـــة التفكيراالســـتداللي لــــدى مـــا أثـــر تـــدريس الرياضــــيات و  -
  طالبات الصف الرابع المهني ؟

  : وبناءًا على ذلك وضعت فرضيات البحث اآلتية 
بــين متوســطي  ( 0.05 )توجــد فــروق ذوات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة  .1

درجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة اللـــواتي يدرســـن مـــادة الرياضـــيات بطريقـــة 
يدرسـن المـادة نفســها  اللـواتيعلم النشـط ودرجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة الـت

 .  بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي

 بــين متوســط ( 0.05 )توجــد فــروق ذوات داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة ال .2
البعـــدي للتفكيـــر االســـتداللي االختبـــار درجـــات فـــي االختبـــار القبلـــي و الفـــروق فـــي 

 ات المجموعة الضابطةطالب لدى

 بــين متوســط ( 0.05 )داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة  اتق ذو ال يوجــد فــر  .3
البعـــدي للتفكيـــر االســـتداللي االختبـــار درجـــات فـــي االختبـــار القبلـــي و الفـــروق فـــي 

 .التجريبية طالبات المجموعة  لدى

 بــين متوســط ( 0.05 )داللــة احصــائية عنــد مســتوى داللــة  اتق ذو ال يوجــد فــر  .4
يدرســـن مـــادة الرياضـــيات بطريقـــة  اللـــواتيرجـــات طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة د

يدرسـن المـادة نفســها  اللـواتيالـتعلم النشـط ودرجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة 
 .بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي للتفكير االستداللي 

وتوزعــت هــذه  طالبــة)  54(  ، اختيــرت عينــة مــنق مــن فرضــيات البحــث يــولتحق      
العينـــــة الـــــى شـــــعبتين احـــــداهما تمثـــــل المجموعـــــة التجريبيـــــة واالخـــــرى تمثـــــل المجموعـــــة 

 طالبـات العينـة طالبة على التوالي واجريت عملية التكـافؤ علـى )  27( الضابطة وبواقع 



 

حاصـــل الـــذكاء والمعـــدل للســـنة الســـابقة والتحصـــيل فـــي مـــادة الرياضـــيات  ( متغيـــرالفـــي 
وقـد تـم ) مر باالشهر والمستوى التعليمي لالبـوين والتفكيـر االسـتداللي للسنة السابقة والع

التعلم النشط والمجموعـة الضـابطة وفقـًا للطريقـة  لطريقةتدريس المجموعة التجريبية وفقًا 
   .، وتم اختيار العينة من إحدى مدارس مدينة ديالى االعتيادية 

تمثلـــــة بتحديـــــد المـــــادة العلميـــــة وهيـــــأت الباحثـــــة المســـــتلزمات الضـــــرورية للبحـــــث والم   
وصــــــياغة االغــــــراض الســــــلوكية للمــــــادة المحــــــددة واعــــــداد الخطــــــط التدريســــــية بتــــــدريس 

  . المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك وفقًا لطريقة التعلم النشط والطريقة االعتيادية 
ر تـــم اعـــداد اختبـــارين احـــداهما تحصـــيلي واالخـــر للتفكيـــر االســـتداللي تـــألف االختبـــا    

فقرة موضـوعية مـن  ( 36 )تألف االختبار االستداللي من يفقرة و  ( 50 )التحصيلي من 
وتـم التحقـق مـن أنـواع الصـدق ومـن ثـم حسـب معامـل ثباتـه ) ار مـن متعـدد ياالخت( نوع 

بالنسبة بالنسبة لالختبـار  ( 0.972 )فكان ،  20 ون سباستعمال معادلة كوردر ريتشارد
)  47( اســتمرت التجربــة فقــد بالنســبة لالختبــار االســتداللي امــا )  0.875( التحصــيلي 

ــــــالث حصــــــص اســــــبوعيا ، واســــــتعمل ــــــع ث ــــــ تحصــــــة وبواق التصــــــميم التجريبــــــي  ةالباحث
لمجموعتين متكافئتين حيث درست المجموعة التجريبية بطريقة الـتعلم النشـط ، فـي حـين 

ربعــة مــن منهــاج درســت المجموعــة الضــابطة بالطريقــة التقليديــة بعــد تحديــد الفصــول اال
مــادة الرياضــيات للصــف الرابــع المهنــي وأخــذ آراء الخبــراء والمحكمــين بتحديــد المحتــوى 

  .العلمي وصياغة االهداف السلوكية وكتابة الخطط الدراسية اليومية 
إذ )  2012 – 2011( وقــد طبقــت التجربــة بــدءًا مــن الفصــل الثــاني للعــام الدراســي     

 2/2/2012( عينـة البحـث بتـاريخ  للطالباتللتفكير الرياضي تم اجراءا االختبار القبلي 
واســــتمرت ثــــالث اشــــهر كاملــــة بواقــــع ثــــالث )  3/2/2012( وبــــدأت التجربــــة بتــــاريخ ) 

حصــــــة لكــــــل    )  47( حصــــــص اســــــبوعيا ليكــــــون مجمــــــوع الحصــــــص الدراســــــية الكليــــــة 
  داتــــين      تــــم تطبيــــق اال)  15/5/2012( مجموعــــة ، وبعــــد االنتهــــاء مــــن التجربــــة بتــــاريخ 

  ) . االختبار التحصيلي واختبار التفكير االستداللي البعدي ( 
وفــي ضــوء نتــائج البحــث ، خرجــت الباحثــة بعــدد مــن االســتنتاجات منهــا فاعليــة        

الصــف الرابــع المهنــي فــي مــادة  طالبــاتتحصــيل فــي رفــع مســتوى طريقــة الــتعلم النشــط 
فضـــال عـــن امكانيـــة  التقليديـــةارنـــة بالطريقـــة االســـتداللي مق نالرياضـــيات وتنميـــة تفكيـــره

فـي تـدريس مـادة الرياضـيات مـع طالبـات الصـف الرابـع المهنـي فـي  الطريقـةتطبيق هـذه 



 

المــدارس العراقيــة ، كمــا أوصــت الباحثــة بعــدد مــن التوصــيات منهــا اقامــة دورات تدريبيــة 
تراتيجيات لمدرســـي ومدرســـات مـــادة الرياضـــيات للمرحلـــة االعداديـــة علـــى اســـتخدام االســـ

الـتعلم النشـط ممـا يعـزز لـدى الطالبـات التفكيـر بشـكل  طريقـةالحديثة في التدريس ومنهـا 
عــــام والتفكيــــر الرياضــــي بصــــفة خاصــــة ، واســــتكماًال للبحــــث الحــــالي وضــــعت الباحثــــة 

  . مقترحات لبحوث مستقبلية 
      

  



  

 

  ثبت المحتويات 

  الصفحـة  الموضـــــوع

  ج-ب-أ  ملخص البحث باللغة العربية
  د  ثبت المحتويات

  هـ  ثبت الجداول
  و  ثبت االشكال
  ي  ثبت المالحق
  17-1  التعريف بالبحث: الفصل االول 

  4-2  مشكلة البحث
  12-5  أهمية البحث
  12  هدف البحث

  12  فرضيات البحث

  13  حدود البحث

  17-13  تحديد المصطلحات
  78-18  خلفية نظرية ودراسات سابقة: الفصل الثاني 

  19  خلفية نظرية: أوال 

  19  مفهومه –التعلم النشط 

  26  عناصر التعلم النشط

  27-26  دور المعلم في التعلم النشط
  30-28  دور الطالبات في التعلم النشط

  31-30  المقارنة بين التعلم النشط والتعلم التقليدي
  32-31  التعلم النشط

  



  

 

  الصفحـة  الموضـــــوع

  32  التعلم التقليدي

  32  تعريفها –ستراتيجيات التعلم النشط ا

  38-33  مواصفات االستراتيجيات الجديدة
  39-38  التحصيل الدراسي

  44  اهمية التعلم النشط 

  47-46  مفهومه -التفكير االستداللي : الثاني 
  49 خصائص التفكير االستداللي

  50 مستويات التفكير االستداللي

  52-50 مهارات التفكير االستداللي
  53-52 تنمية التفكير االستداللي

  54-53 معوقات تنمية التفكير االستداللي عند الطالبات
  73-55  دراسات سابقة 

  78-74  مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة
  122-79  اجراءات البحث: الفصل الثالث 

  80  اجراءات البحث

  81-80  اختيار التصميم التجريبي: اوال 
  82-81  البحث وعينته مجتمع: ثانيا 
  83  اجراءات الضبط : ثالثا 

  106  مستلزمات البحث: خامسا 

  109  تطبيق االداتين : تاسعا 

  



  

 

  الصفحـة  الموضـــــوع

  109  تصحيح اداتي البحث : عاشرا 

  111-109  الوسائل االحصائية : حادي عشر 
  117-112  نتائج البحث : الفصل الرابع 

  120-118  تفسير النتائج 
  122-121  االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

  121  االستنتاجات

  121  التوصيات

  122  المقترحات

  135-123  المصـــادر

  132-124  المصادر العربية
  135-133  المصادر االجنبية

  209-136  المالحــق

 A- C  ملخص البحث باللغة االنكليزية
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  ا�3.- ا/ول
  

B'+��5 Cا�����  
�2 ا�+'B   : أوً/ ��Problem  of  the Research  
يجمع الكثيرون من الباحثين على ان درس الرياضـيات مـن الـدروس التـي تعـاني فيـه       

عمليــة إيصــال المعلومــة الرياضــية لطالبــات المــدارس اذ  فــيت التربويــة كثيــرًا مــن المشــكال
مــازال الــدرس الرياضــي مــرتبط بمجموعــة مــن االســاليب التربويــة التقليديــة التــي تعتمــد علــى 

  . عملية التحفيظ االلي بعيدًا على التعلم والتطبيق والتحليل واالستقاللية بالتفكير 
مـا يقــال لهـا دون وعــي ، وحــول الـدرس مجموعــة مــن  ممـا ادى الــى جعـل الطالبــة تــردد    

القوالب الجامدة التي تؤدي الى سلب ارادة الطالبة في التفكير وكـذلك الـى محـو شخصـيتها 
   وتحويلها الى انسان ال يستطيع التصدي لمشكالت الحياة اليومية التي تمر به  

  )  2، ص  2002الشرع ، (                                                          

ان موضوع تعلم وتنمية التفكير لدى الطالبات هو مثير باهتمام الكثيـر مـن التربـويين       
فــي العــالم ألهميتــه بالنســبة للفــرد والمجتمــع اذ انــه يتــيح للطلبــة فرصــة رؤيــة االشــياء بشــكل 

فضــًال عــن انــه أوضــح وأوســع ونظــرة ابداعيــة فــي حــل المشــكالت ليفكــروا تفكيــرًا منتجــًا ، 
  .يوصل الى افكار جديدة بعد ان يتجاوز االنماط التقليدية 

ان الباحثـــة فــــي هــــذه االشــــكالية ال تســــتطيع ان تخـــرج فــــي بحثهــــا عمــــا تعــــارف عليــــه      
ثــم  المحتــوىتتكــون مــن المــدرس ثــم الطالــب ثــم والتــي المربــون فــي اركــان العمليــة التربويــة 

رى ان مدرســي الرياضــيات قــد تــرتــه فــي التــدريس ان علــى خب اً لــتمس بنــاءتالطريقــة وبهــذا 
حولـــوا الـــدرس الـــى مجـــرد ترديـــد لـــبعض القـــوانين الرياضـــية التـــي تلقـــى امـــام مجموعـــة مـــن 

دون تحفيــز لهــؤالء علــى ربــط القــوانين بــالتفكير الصــحيح والمنطقــي وحرمانــه مــن  الطالبــات
ا بيئة التعليمية يصـرف إعطاءه الوقت الكافي لكي يفكر ويبدع إذ ان معظم الوقت في هكذ

على التلقـين واشـغال الوقـت بالتمـارين والواجبـات الروتينيـة وعلـى هـذا يـرى ان المـدرس يعـد 
الهدف االسمى لـه فـي تدريسـه هـو نقـل مـا جـاء فـي الكتـب الـى اذهـان طلبتـه وتأكيـده علـى 

 حفـظ اكثـر دون ان يـدركوا بـأنتمـن  ياألفضـل هـ الطالبـةلمحتوى هذه الكتـب وان  نحفظه
الطريقــة المنطقيــة للبحــث والتــي تقــوم علــى التفكيــر واالســتدالل وصــوًال الــى حــل المشــكالت 

  .هي ما يفترض ان تتبع في تدريسهم 
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واما مناهج الرياضيات فقد كانت من كثرة التغيرات منها مدروسـة ومنهـا غيـر مدروسـة     
المعلومــــات  ندركال يــــ اتت الطالبــــلــــكمــــا وجع اتوالتــــي ال عالقــــة لهــــا بواقــــع حيــــاة الطالبــــ

ـــذا فـــإن مـــن العقـــل  ـــة المدرســـية ل ـــب إال فـــي البيئ والمفـــاهيم الرياضـــية وال يســـمعها فـــي الغال
على مـا هـو مسـتجد ومسـتحدث مـن  الطالباتوالحكمة ان نأخذ بالتجديد والتحديث وتدريب 

تقنيات واختيـار االسـاليب التـي مـن شـأنها ان تسـاعد فـي العمليـة التربويـة كمـا تسـاعد علـى 
  .ء المعلومة واستخدامها في حياته المستقبلية بقا

  )  182، ص  2002الحربي ، (                                                                

كمــا يالحــظ ان هنــاك قصــورًا واضــحًا فــي عــدم مالئمــة نظــام تــدريس المســتجدات فــي       
عمـا كانـت عليـه فـي العصـور السـابقة مجال طرائق التـدريس فحياتنـا اصـبحت اكثـر تعقيـدًا 

بسبب متغيرات كثيرة واصبح كيان الدولة مرهونـًا بمـدى قـدرتها علـى اعـداد االفـراد القـادرين 
علــــى التعامــــل مــــع هــــذه المتغيــــرات والتكيــــف معهــــا لكــــي تســــتطيع مســــايرة التقــــدم العلمــــي 

ي مجــال تــدريس والتكنولــوجي المتســارع فــي العــالم ، ومــن خــالل خبــرة الباحثــة المتواضــعة فــ
ان واقـع التـدريس لهـذه المـادة ولمختلـف  تالرياضيات والفترة تجاوزت العشرين عامـًا الحظـ

المراحل الدراسية ال يزال يركـز علـى تـدريس الحقـائق والمعلومـات العلميـة المفككـة والتـي ال 
يكتشـــف المتعلمـــون مـــا بينهـــا مـــن عالقـــات وال يـــدركون لهـــا معنـــى او وظيفـــة فـــي حيـــاتهم 

ؤدي الــــــى الحفــــــظ يــــــميــــــة وال تــــــؤدي الــــــى تنميــــــة معلومــــــاتهم ومهــــــاراتهم المختلفــــــة بــــــل اليو 
 ةواالســتظهار ونســيان المتعلمــين لهــذه المعلومــات بعــد االنتهــاء مــن االمتحــان ولكــون الباحثــ

ولعـدة سـنوات فضـًال عـن التـدريس فـي الـدورات  اعدادية التحـدي المهنيـة للبنـاتفي  ةمدرس
ان هنــــاك ضــــعف فــــي تركيــــز معظــــم  االجــــدد اتضــــح لهــــســــات والمدر التدريبيــــة للمدرســــين 

وقــد يعــود ذلــك  الطالبــاتالمدرســين والمدرســات علــى تنميــة مهــارات التفكيــر المختلفــة لــدى 
وان كــل ذلــك يســتدعي اســتعمال اســتراتجيات  وبنيتــهفــي معرفــة طبيعــة العلــم  نالــى ضــعفه

القـدرة علـى  ةان تتـيح للطالبـحديثة تالئم المسـتجدات فـي مجـال التربيـة والتعلـيم قـادرة علـى 
عن الـدور السـلبي والمسـاعدة فـي تنشـيط  افي عملية التعلم وابعاده تكون فاعلةً و مؤثرةان 

  .    العقلية والمعرفية والذي يؤدي بدوره الى زيادة  التحصيل  اقدراته
ويالحــظ ان تعلــم وتنميــة التفكيــر اصــبح حاجــة ملحــة اكثــر مــن أي وقــت مضــى ألن      
م اصبح اكثر تعقيـدًا نتيجـة للتحـديات التـي تفرضـها تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت العال
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في شتى مناحي حياة اإلنسان وربما كان النجاح في مواجهـة هـذه التحـديات ال يعتمـد علـى 
  .الكم المعرفي بقدر ما يعتمد على كيفية استخدام المعرفة وتطبيقها 

  ) 24، ص  2010جروان ، (                                                        

ان الــتعلم النشــط يركــز علــى المــتعلم ويجعــل منــه مشــاركًا نشــطًا فــي المناقشــة الصــفية      
كمــا انــه يركـــز علــى تنميـــة مهــارات التفكيــر وفـــي هــذا النـــوع مــن الــتعلم يمـــنح الطالبــة حـــق 

        .    االختيار ويتوقع منه المزيد منه المبادرة الذاتية 
  ) 3، ص  2007الرؤساء ، (                                                                 

، ومــدح   Ha11(2002) ,Carss (2007)كمـا اثبتــت عـدة دراســات منهـا دراســة      
) 2010(والمــــــــالكي ) 2010(والحربــــــــي ) 2009(وبــــــــوقس ) 2009(والزايــــــــري ) 2009(

م الــتعلم النشــط فــي تــدريس بعــض المــواد والرياضــيات يــؤدي اان اســتخد) 2010(واالســطل 
إلى تنمية المفاهيم ومساعدة المتعلمين على استيعاب المجردات وتكوين صور ذهنيـة علـى 
التفكير فيما يقومون وهذا يمكنهم من استيعاب المفاهيم وفهم جزيئات الموضوع فهمًا واعيـًا 

ين واالقنـــاع والمالحظـــة وفهـــم الخصوصـــيات دقيقـــًا ممـــا يســـاعد علـــى القيـــام بعمليـــة التخمـــ
  .والعموميات وبناء المعرفة بأنفسهم 

ان طريقـة تـدريس الرياضـيات وفـق الـتعلم النشــط ال تقـل اهميـة عـن العناصـر األخــرى      
المكونـــة لمــــادة الـــتعلم أن لــــم تكـــن مــــن اهمهـــا وان دراســــة المراحـــل العمريــــة بصـــورة عامــــة 

صة علـى ذلـك دفـع الباحثـة الـى إثـارة سـؤال مـرتبط بدراسـة ومرحلة الرابع المهني بصورة خا
  :ذلك ، هما 

وفقا للـتعلم النشـط فـي تحصـيل طالبـات المـدارس المهنيـة الرياضيات تدريس ما أثر  -
   في محافظة ديالى ؟

وفقـــا للـــتعلم النشـــط فـــي تنميـــة التفكيـــر االســـتداللي لـــدى الرياضـــيات تـــدريس مـــا أثـــر  -
   طالبات الصف الرابع المهني ؟

�ً�
�� : B'+ا�    Importance of the Researchأه��

شهد العام تطورًا علميًا وتكنولوجيًا بصورة لم تعرفها البشرية في تاريخها من قبل وقـد       
التطـــور العلمـــي والتكنولـــوجي فالطاقـــة  فـــيســـاهم الرياضـــيات مـــادة وطريقـــة مســـاهمة فعالـــة 

اعية والســــفن الفضــــائية والصــــواريخ واجهــــزة النوويــــة والحاســــبة االلكترونيــــة واالقمــــار الصــــن
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التســـيير الـــذاتي وغيرهـــا مـــن مظـــاهر التقـــدم العلمـــي التكنولـــوجي تعتمـــد اعتمـــادًا كبيـــرًا علـــى 
  . الرياضيات بصورة عامة 

 )  387، ص  1990الشرقاوي ، (                                                    

ـــة مســـتوى الت رفـــعان العمـــل علـــى        حصـــيل للطالبـــات بصـــورة عامـــة وطالبـــات اعدادي
التحدي المهنية للبنات على وجه الخصـوص هـي مـن اهـداف تـدريس مـادة الرياضـيات فـي 
ـــم تقـــديمها بنحـــو يجعـــل مـــن   ـــة ان هـــذه المـــادة إذا ت ـــد الباحث جميـــع المراحـــل الدراســـية وتعتق

ـــالي المـــتعلم محـــورًا سياســـيًا فإنـــه ســـيكون اكثـــر قـــدرة فـــي التفاعـــل مـــع المـــا دة العلميـــة وبالت
سيجعل من طالبات االعدادية اكثـر نجاحـًا وتفـاعُال فـي الوسـط التربـوي بعـد التخـرج وتعتقـد 
الباحثــة ان مشــاركة الطالبــات فــي االنشــطة العلميــة وفــي  تنظــيم المعرفــة يمكــن ان يســاعد 

لـى هـات والقـيم اضـافة ااعلى اكتساب مجموعة من المعـارف والمعلومـات والمهـارات واالتج
ذلك فإن تزويدهم باستراتيجيات تعلـم حديثـة تمكـنهم مـن االسـتقاللية فـي الـتعلم والقـدرة علـى 

الـــتعلم  طريقـــةحـــل المشـــكالت الحياتيـــة واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة وتحمـــل مســـؤليتها وتعـــد  
م والـتعلم وتنشـط يالنشط واستعمالها في تـدريس مـادة الرياضـيات مهمـة جـدًا فـي تفعيـل التعلـ

  .وتجعله يشارك بفاعلية في الموقف التعليمي  المتعلم
  )  18، ص  2000مجدي ،(                                                        

ومــن بــين هــذه المؤسســات تقــف التربيــة بواقــع خــاص فــي مــدى التــأثير بــذلك كونهــا       
ة إذ مـن خاللهـا يـتم مسؤولة عن أهم واخطر قطاع من قطاعـات التنميـة هـو التنميـة البشـري

ووجدانــه  هرات ايجابيــة فــي ســلوك المجتمــع بفكــر اث تغيــعمليــة التخطــيط المقصــود الــى احــد
وتنظم صورة الحياة بصورة افضل تتوافق مع المحـيط وتسـاعد علـى اكتسـاب مواهـب يمكـن 

  .توجيها وتنقيتها واالستفادة منها لصالح الفرد والمجتمع 
  ) 20، ص  2008الهاشمي والدليمي ، (                                              

ـــــى مســـــاعدة       ـــــة إل ـــــاتكمـــــا ويجـــــب إن تســـــعى التربي ـــــف اعمـــــاره الطالب ـــــى مختل  نوعل
ويكون ذلك من خـالل تخطـيط صـحيح وفـق  نإلى تنمية التفكير لديه نوقدراته نومستوياته

بإمكانهـــا ان جيات وطـــرق واضـــحة و يمنـــاهج معـــدة لهـــذا الغـــرض قـــادرة علـــى وضـــع اســـترات
  .تطبق 

 ( Blurton ;1991 ; P10 )                                                          
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وان العلوم الرياضية تبقى تخصصًا متميزًا يتصل بكل علم مـن العلـوم واألهـم مـن ذلـك     
ر تدريســها والــذي يعتبــر مــن اصــعب انــواع التــدريس مــن حيــث اعــداد المعلــم وتأهيلــه وتطــوي

الطالبات ليصل إلى اعلى مستوى فـي فهـم الرياضـيات ليكـون ليكـون لديـه الحـس الرياضـي 
الذي يستطيع استخدامه في حياته العلميـة ولـذلك البـد مـن االهتمـام بأسـاليب واسـتراتيجيات 
تدريس الرياضيات في القرن الحادي والعشرين  كونها تسهم في تنمية التفكير وربط مـا يـتم 

  .بالحياة تعليمه وتعلمه 
  )  15، ص  1996حمدان ، (                                                         

أن علـم الرياضـيات هـو مـن أهـم الـدعائم األساسـية ألي تقـدم  ( 2007 )أشـار سـالمة     
وتدريس الرياضيات المعاصرة أصبح ضرورة من ضروريات عصر ثـورة المعلومـات  علمي
ت والمعارف بعد أن تداخلت الرياضيات في جميع العلوم الطبيعيـة وحتـى عت المهارانو إذ ت

العلوم االنسانية واصـبحت مهمـة الـتعلم فـي عصـرنا كيـف يـتعلمَ الطالـب وكيـف يـداوم علـى 
تهــا الهائلــة لــم ءعمليــة الــتعلم طــوال فتــرات حياتــه فلــوال الدقــة واالبــداع  فــي الرياضــيات وكفا

  .الن تصل العلوم الى ما وصلت اليه ا
  )   6، ص  2007سالمة ، (                                                          

 اوقــد اهتمــت دول العــالم اهتمامــاً كبيــرًا بمنــاهج الرياضــيات الحديثــة ونوعيــة محتوياتهــ     
 عواالنشــطة المعروضــة فيهــا ودرجــة عمــق وطريقــة عرضــها بــاختالف الدارســين الــذين وضــ

من اجلهـم مـن حيـث القـدرات والمسـتويات اإلدراكيـة والمعرفيـة واالهـداف التـي  هذا المحتوى
يســـعون  لتحقيقهـــا وتجلـــى ذلـــك عـــن طريـــق االبحـــاث والدراســـات الكثيـــر والكتـــب والمقـــاالت 
العديـدة المتعلقـة بهـذا الموضـوع الحيـوي الــذي شـغل الخبـراء والمتخصصـين والمهتمـين بهــذا 

ا الحاضــر فقــد اجتمعــت لجــان وهيئــات عمليــة عالميــة المجــال منــذ مــدة طويلــة وحتــى وقتنــ
متخصصة وعقدت عدة مؤتمرات واجتماعات فمن بينها المؤتمر العاشر المنعقـد فـي مدينـة 

حيـث كــان مـن بــين ابحـاث ذلــك المـؤتمر  فــي محـاوره هــي تطــوير  ( 2004 )كوبنهـاكن 
لتعلـيم الرياضـيات  المـؤتمر الـدولي( الرياضيات ومناهجها ومحتويات كل مرحلة فيهـا      

 ،2004 . (  
  )  15، ص  2008الكبيسي ، (                                                      
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ولكــي نــتمكن مــن تــدريس مــادة الرياضــيات علينــا ان نتطلــع الــى العديــد مــن الطرائــق      
رائـق بصورة عامة من حيث الخصائص واالساليب واالستراتجيات المتبعـة وعكسـها علـى ط

التدريس الرياضـيات وبمـا يسـتفيد منهـا عنـد عمليـة تدريسـها وبهـذا يـرى بعـض البـاحثين مـن 
يـرى أن طريقـة التـدريس  (Husen , 1985 )يؤكـد اهميـة هـذه الطريقـة علـى تلـك إال أن 

األفضــل عبــارة عــن مجموعــة مــن االجــراءات واالفعــال المختلفــة بتحقيــق مخرجــات تعليميــة 
  . مرغوب بها 

                                                              )( Husen :1985 : P.748    

يــرى ان طريقــة التــدريس االفضــل هــي التــي تكــون متناســبة مــع )  2002 الحيلــة( امــا      
  .        ورغباتهم المستقبلية واحاياجاتهم وميولهمقدرات الطالبات ووثيقة الصلة بالحياة 

  ) 25، ص  2002والمرعي ،  الحيلة(                                                       

امــا االخــرون فيــرى ان الطريقــة االفضــل قــد تكــون علــى شــكل اثــارة مشــكلة او تهيئــة      
موقـــف معـــين يـــدعو الطلبـــة الـــى التســـاؤل او فـــرض فـــروض او اجـــراءات تتطلـــب خطـــوات 

  .مكن تحقيقه يؤدي االنتقال بها الى تحقيق غرض من الم
  )    19، ص  2008الهاشمي ، (                                                     

الصـف ،   طريقة التعلم النشط تستند على تنظيم العمل داخل حجرة الدراسة وٕادارة  إن    
فالمــدرس يعــرف مــا عليــه عنــد جعــل الطلبــة قــادرين علــى اكتســاب المعرفــة ذلــك عــن طريــق 

عنــد طــرح االســئلة واتاحــة الفرصــة لهــم للنقــاش وبنــاء الثقــة لــديهم واشــعارهم بــأنهم  تحــديهم
يستطيعوا ان يحلوا ويتوصلون الى الحل بأنفسهم كما ويتحول الـى موجـه عنـدما يشـعر بـأن 
الطلبة قد عجزوا على الحل وقائـد عنـد اجـراء عمليـات التقـويم او تكلـيفهم بالواجبـات البيتيـة 

                .      
  )  27، ص  2007الكبيسي ، (      

والرياضـــيات مـــن وجهـــة نظـــر كثيـــر مـــن المـــربين والمهتمـــين بتدريســـها هـــي اداة مهمـــة      
لتنظــيم االفكــار وفهــم المحــيط الــذي نعــيش فيــه ، فضــًال عــن كونهــا موضــوع يســاعد الفــرد 

لرياضـــيات علــى فهـــم البيئــة المحيطـــة بــه والســـيطرة عليهــا ، وبـــدال مــن ان يكـــون موضــوع ا
مولدا لنفسه فإن الرياضيات تنمو وتزداد وتتطـور مـن خـالل خبراتنـا الحسـية فـي فهـم الواقـع 

  .ومن خالل احتياجاتنا ودوافعنا المادية لحل مشكالتنا وزيادة فهمنا لهذا الواقع 
  ) 24، ص  2010ابو زينة ، (                                                               
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وقد تنوعت االسـتراتيجيات التدريسـية التـي تحفـز تفكيـر المتعلمـين للمشـاركة بكامـل مـا      
تتســم مــن قــدرات وتعزيــز الصــلة االجتماعيــة فيمــا بيــنهم اذ اســتخدمت هــذه االســتراتيجيات 
الفكريــة فــي حــل مشــاكل اجتماعيــة بيئيــة متنوعــة ، وأدت الــى كشــوف وحلــول جديــدة مكنــت 

قرارات جماعية وقبول الرأي اآلخر ، والوصول الى الحلـول االبداعيـة المشاركين من اتخاذ 
 .  

  )  67، ص  2007وم وآخرون ، تالع(                   

وعنـــدما يكـــون الـــتعلم نشـــطا فـــإن الطلبـــة يقومـــون بمعظـــم العمـــل ويســـتخدمون عقـــولهم      
يــق مــا بفاعليــة ويدرســون االفكــار جيــدًا ويعملــون علــى حــل المشــكالت مــن جهــة وعلــى تطب

تعلمــوه مــن جهــة أخــرى ممــا يــؤدي الــى ســرعة الفهــم لــديهم واالســتمتاع فيمــا يقومــون بــه مــن 
  . االنشطة وهذا ما أكده سيلبرمان 

   ( Silberman , 1996 )      

وعنــدما يــتعلم الطالبــات بشــكل افضــل فــإن علــيهم االصــغاء االيجــابي لمــا يــدور حــولهم     
ســئلة ذات العالقــة ومناقشــة القضــايا والموضــوعات مــن فعاليــات والتفكيــر بعمــق وطــرح اال

ذات الصــــلة واكتشــــاف االمــــور المتعــــددة والعمــــل علــــى تمحيصــــها وطــــرح االســــئلة حولهــــا 
وتطبيق المهارات المطلوبة والقيام بالواجبات او المسؤوليات التي تعتمد علـى المعرفـة التـي 

  . لديهم او التي يجب عليهم اكتشافها 
 ( Silberman , 1996 : 21 )    

تـه علـى اختيـار االنشـطة المالئمـة فـي ويمثل الـتعلم النشـط تحـديا للمـتعلم مـن حيـث قدر     
ذلك النوع من التعلم وتطبيقها في الوقـت المناسـب ممـا يجعـل ممارسـته مـن االهميـة بمكـان 

  . في ضوء هذه االنشطة 
التفكيــر اليوميــة لــدى الــتعلم النشــط يمثــل اساســا فــي اثــارة عــادات طريقــة فالهــدف مــن       

الطالبــات كــي يفكــرن كيــف يــتعلمن ومــاذا يــتعلمن معــا محــاولتهن زيــادة مســتوى المســؤولية 
  .      الملقاة على عاتقهن لتعليم انفسهن بأنفسهن 

  )  39، ص  2006سعادة وآخرون ، (                                                        

ميـــز بـــه الكائنـــات البشـــرية عـــن بقيـــة الكائنـــات الحيـــة ، فهـــو يمثـــل فـــالتفكير النشـــط تت      
سـلوكًا معقـدًا يمكـن االنسـان مـن التعامـل والسـيطرة علـى المثيـرات والمواقـف المتعلقـة ، كمــا 
يتم مـن خاللـه اكتسـاب المعـارف والخبـرات وفهـم طبيعـة االشـياء وتفسـيرها وحـل المشـكالت 
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وينظـر الـى التفكيـر علـى انـه عمليـة معرفيـة معقـدة  واكتشاف والتخطيط واتخاذ القرار ، كما
( تتضـــمن معالجـــة المعلومـــات وتقـــوم علـــى اســـتخدام الرمـــوز والتصـــورات واللغـــة والمفـــاهيم 

بهــدف الوصــل الــى نتــائج معينــة ، ولــذلك فــإن موضــوع التفكيــر يعــد مــن ) المــادة والمجــردة 
داف الرئيســـية التـــي تســـعى المواضـــيع التربويـــة الهامـــة إذ تنـــتج اهميتـــه مـــن كونـــه مـــن االهـــ

  . العملية التعليمية والتربوية الى تحقيقها لدى المتعلمين 
  ) 289، ص  2002الزغول ، (                                                             

ــم التفكيــر إذ تعــد مــن الطرائــق التــي       امــا اهميــة طريقــة حــل المشــكالت فــي عمليــة تعل
المنطق االساسـية كـالتفكير االسـتداللي والعمليـات المجـردة والقيـاس المنطقـي تمزج عمليات 

    .بعمليات حل المشكالت 
  ) 3، ص  1993مايرز ، (                                       

لذا اصبح من االمور التي يجب معرفتها أن تعي كيـف يفكـر الطلبـة ومـا هـي قـدراتهم      
وير مهارات التفكير لديهم ليس فقط التوصل الـى حـل وكيف يمكن مساعدتهم وتحسين وتط

ل وطبيعة العصر تحتاج الى مفكـرين غيـر تقليـديين يمتـازون بمهـارات ب) الناتج ( المشكلة 
  . تتوافق مع االبتكارات التي تغير مسارات الحياة 

   ( Common & Richards , 1995 , P. 17 )   
ن التفكيــر يزيــد مــن حالــة االســتماع واالســتيعاب ا ةرى الطالبــتــفمــن الجانــب التعليمــي      

وتفســير مــا يقــال وابــداء الــرأي ونقــد آراء االخــرين وتصــحيحها بــدال مــن الــرفض بــدون مبــرر 
  . كما ويزيد من الثقة بالنفس وثقة االخرين به 
      )  11، ص  2006الكبيسي ، (                                                                

كما ويحقق التفكير االستداللي انقالبا في طريق التـدريس وتحسـين نوعياتـه ومخرجاتـه      
العقلية وبالتالي يكون أكثر من مطلـب للتفكيـر فـي العمليـة التربويـة منهـا بـدعوة الـى الـذكاء 

 , Debono( ومنها بدعوى الى زيادة التحصيل وصقل المواهب ، لذا يرى المربي ديبونو 

1986   (.  
يجب ان تدرس مـن خـالل مـواد مسـتقلة مثلهـا مثـل بقيـة االستداللي ان مهارة التفكير       

المــواد االخــرى كالرياضــيات وخــرج بوصــايا منهــا الــى ضــرورة التركيــز علــى التفكيــر وبنــاء 
  . مناهج على أسس التفكير بالنسبة للطلبة 

  )      27، ص  2007الكبيسي ، (                                                                 
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اما الرأي اآلخر يرى ان تدريس التفكير االستداللي وتطوير عملياته الدنيا والعليـا عـن      
طريق الحصص اليومية للمـواد الدراسـية ومـادة الرياضـيات بـاالخص يمكـن ان تكـون كفيلـة 

   ) . Judith( بذلك ، ومن المؤيدين لهذا االتجاه امثال 
 ( Judith ; L et al : 1999 . P:144-170 )    

ان قــدرات الفــرد العقليــة والمعرفيــة تســير وفــق المرحلــة االخــرى ويــرى أن  هويشــير بياجيــ    
المراحــل مترابطــة بأعمــار وأزمنــة معينــة وأن مفتــاح االنتقــال مــن مرحلــة الــى اخــرى الخبــرة 

الحقيقـــة تمثـــل وقوفـــًا بوجـــه أســـاليب  الحســـية تـــأتي أوال ثـــم االنتقـــال الـــى التجريـــد وهـــذه هـــي
التعليم التقليدية التي تقـدم المجـردات أوال ثـم تسـعى الـى قيـام الطالبـات بتوكيـد تلـك المفـاهيم 
بـدال مـن أن يأخـذ بأيـديهم الـى االكتشـاف لــذا يجـب وضـع الطالبـات فـي بيئـة نشـطة وفعالــة 

  . لتسهيل التعليم وممارسة اساليب االكتشاف الذاتي 
  ) 189، ص  2002الزغلول ، (                                                              

ـــد اكـــدت البحـــوث أن الفشـــل فـــي تنميـــة المهـــارات يمثـــل ســـببًا اساســـيًا فـــي ظهـــور       ولق
صعوبات التعلم والتعثر في الدراسة ، ومن ناحية اخرى تحتل عملية التفكيـر مكانـة خاصـة 

يــث تــدرب الطالبــات علــى اســاليب التفكيــر الســليم وتنميتهــا هــدفًا فــي منــاهج الرياضــيات ح
اساسيًا من اهداف تدريس الرياضيات وذلك ألن طبيعة مادة الرياضيات ومحتواهـا وطريقـة 

  . معالجتها وتدريسها يجعل منها ميدانًا خصبًا للتدريب على اساليب التفكير العلمي 
  )  299ص ،  2005ابراهيم ، (                            

فـي  تحـدث التـي ةان التغيرات التـي حـدثت نتيجـة التطـور السـريع فـي التقنيـات السـريع     
الرياضيات البحتة والتطبيقيـة ، كـل ذلـك سـاهم فـي احـداث تغيـر فـي اسـاليب واسـتراتيجيات 

الـة لـتعلم الرياضـيات عوفي ضـوء هـذه التغيـرات البـد مـن تـوفير بيئـة ف. تدريس الرياضيات 
درات التفكير الرياضي والمنطقي عند الطالبات وذلك من اجـل فهـم الواقـع وتنميـة وتطوير ق

  . قدراتهم على حل المشكالت التي تواجههم 
  )  17، ص  2004الهويدي ، (                                                                 

ربــوي وتهــدف المنــاهج الدراســية كمــا تتصــدر عمليــة التفكيــر مكانــة مهمــة فــي العمــل الت     
فـــي معظـــم دول العـــالم المتقـــدم الـــى جعـــل المـــتعلم قـــادرًا علـــى تعلـــم طرائـــق التفكيـــر ، واذا 
استطاع المتعلمون السيطرة على اساليب التفكير الرياضـي ، فـإنهم يضـمنون تحقيـق فـرص 

اسـتخدامها  واقعية في تعلم الرياضيات ، كما ان هذه االساليب تكسبهم قدرات بعينهـا يمكـن
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في تعلم المواد الدراسـية االخـرى وذلـك يـؤدي الـى تحقيـق النجـاح والفـالح فـي تعلمهـم ألنهـم 
  . يفهمون ما يقومون به فهمًا واضحًا جليًا 

  ) 13، ص  2009ابراهيم ، (                                                                 

  : ية متغيراته في الجوانب اآلتية مما تقدم تتضح اهمية البحث بأهم 
أهمية مادة الرياضيات للصف الرابع المهني ومـا رافقتهـا مـن تغيـر فـي    محتواهـا  -1

 .  
الــتعلم النشــط فــي تــدريس الرياضــيات وامكانيــة تطبيقهــا مــع طالبــات  طريقــةاهميــة  -2

 . الصف الرابع المهني 

 . لبات الرابع المهني كتسبها طاتاهمية الجانب المعرفي لمادة الرياضيات التي س -3

اهمية التفكير االستداللي وما له من دور فاعل في بناء عقلية متطورة وبنـاءه لـدى  -4
 .الصف الرابع المهني  طالبات

يعـــّد هـــذا البحـــث جهـــدًا متواضـــعًا علـــي الصـــعيد المحلـــي واســـتكماال للبحـــوث التـــي  -5
 . التعلم النشط ومهارات التفكير االستداللي  بطريقةاهتمت 

هــذا البحــث انطالقــة لبــاحثين اخــرين وطلبــة الدراســات العليــا الســتكمال مــا لــم  يعــدّ  -6
 . تحققه الباحثة 

اغنــــاء المكتبــــة المحليـــــة والعربيــــة ومواقـــــع االنترنيــــت بجهــــد علمـــــي متواضــــع بعـــــد  -7
 . استكماله 

 . اهمية التعلم النشط بالنسبة للطالبات  -8

  
 �ًE��� : B'+اه"اف ا�The  Aim of  the Research   
تدريس الرياضيات وفقا للـتعلم النشـط وأثـره فـي تحصـيل أثر يهدف البحث الحالي الى      

  .طالبات المدارس المهنية في محافظة ديالى وتنمية تفكيرهن االستداللي 
  �����ت ا�+'B : را�5ً� 
  : ألغراض التحقق من اهداف البحث الحالي تم صياغة الفرضيات التالية      

بـين )  0.05( ال توجـد فـروق ذوات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة  : الفرضية االولـى
متوسـطي درجـات تحصـيل طالبــات المجموعـة التجريبيـة الالتــي يدرسـن الرياضـيات بطريقــة 
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يدرســن المــادة نفســها بالطريقــة  اللــواتيالــتعلم النشــط ودرجــات طالبــات المجموعــة الضــابطة 
  .   التقليدية 

بـين )  0.05( د فـروق ذوات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة ال توجـ:  الفرضية الثانيـة
البعـــدي للتفكيـــر االســـتداللي لـــدى االختبـــار متوســـط الفـــروق فـــي درجـــات االختبـــار القبلـــي و 

  .طالبات المجموعة الضابطة 
بــين )  0.05( ال توجــد فـروق ذوات داللـة احصـائية عنــد مسـتوى داللـة :  الفرضـية الثالثـة

جـــات االختبـــار القبلـــي واالختبـــار البعـــدي للتفكيـــر االســـتداللي لـــدى متوســـط الفـــروق فـــي در 
  .طالبات المجموعة التجريبية 

بـين )  0.05( ال توجـد فـروق ذوات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة :  الفرضية الرابعـة
يدرسـن مـادة الرياضـيات بطريقـة الـتعلم  اللواتيمتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 

درجات طالبـات المجموعـة الضـابطة الالتـي يدرسـن المـادة نفسـها بالطريقـة توسط مالنشط و 
  .   االختبار البعدي االستدالليفي التقليدية 

  
 �ً���F : B'+4"ود ا�Limitations of the Research     

   : يتحدد البحث باآلتي     
قضــاء / طالبــات الصــف الرابــع المهنــي فــي المــدارس المهنيــة فــي محافظــة ديــالى  -1

  .  2012/  2011الخالص للعام الدراسي 
 .  2012 – 2011الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -2

، ) الــــــدوال الحقيقيــــــة ( ، والثالــــــث ) المتغيــــــرات والمتباينــــــات ( الرابــــــع [ الفصــــــول  -3
مـــن كتـــاب الرياضـــيات المقـــرر ) ] المنطـــق ( ، و) حســـاب المثلثـــات ( والســـادس 

للــدكتور عمــاد )  2010( الطبعــة الخامســة لســنة / مهنــي تدريســه للصــف الرابــع ال
  .متعب محمد وآخرون 

   Definition of Basic Terms#'"�" ا��.�G'�ت : ��د�ً� 
�  : أوً/ �  Active Learning ا����� ا��

  : عرفه كل من 
1- Sharon Martha ( 2001 )  : علــى أنــه عمليــة ديناميكيــة فــي موقــف تعليمــي

  . لب الحركة والمشاركة الفعالة تحت توجيه واشراف المعلم وتتطلب من الطا
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 ( Sharon Martha  , 2001 : 3 ) 

  
بأنــه أي شــيء يقــوم بــه المــتعلم فــي الصــف بخــالف  ) : 2002بولســون وفوســت ، (  -2

االســـتماع الســـلبي للمعلـــم مـــن تـــدريبات شـــفوية او تـــدريبات تحريريـــة الـــى تـــدريبات جماعيـــة 
  . يق ما تعلمه في مواقف الحياة المختلفة او حل المشكالت معقدة تساعده على تطب

  ) 2002بولسون وفوست ، (                                                                  
انـــه ممارســـة الطلبـــة لـــدور فاعـــل فـــي عمليـــة الـــتعلم عـــن طريـــق  ) : 2003( شـــحاتة  -3

ن فـي الصـف ويقومـون بالمالحظـة والمقارنـة التفاعل مـع مـا يسـمعون او يشـاهدون او يقـرأو 
والتفســــــير وتوليــــــد االفكــــــار وفحــــــص الفرضــــــيات واصــــــدار االحكــــــام واكتشــــــاف العالقــــــات 

  .هم بصورة ميسرة يويتواصلون مع زمالئهم ومعلم
  ) 189ص :  2003شحاتة ، (                                                                 

ــي -4 ــائي وعل بأنــه الــتعلم الــذي يشــارك فيــه المــتعلم مشــاركة فعالــة مــن  ) : 2003(  اللق
خــالل قيامــه بــالقراءة واالطــالع والبحــث ومشــاركته فــي االنشــطة الصــفية والالصــفية ويكــون 

  . فيه المعلم موجهًا ومرشدًا لعملية التعلم 
  ) 120، ص  2003،  اللقاني وعلي(                                                          

  
5- Lorenzen ( 2006 ) : طريقــة تعلــيم الطلبــة بشــكل يســمح لهــم بالمشــاركة  بأنــه

الفاعلة في االنشـطة التـي تـتم داخـل الحجـرة الدراسـية بحيـث تأخـذهم تلـك المشـاركة الـى مـا 
هــو ابعــد مــن دور المســتمع الســلبي الــذي يقــوم بتــدوين المالحظــات بالدرجــة االســاس الــى 

ي يأخذ زمام المبادرة في االنشطة المختلفة التي تـتم مـع زمالئـه خـالل العمليـة الشخص الذ
  . التعليمية داخل غرفة الصف 

   ( Lorenzen , 2006 : 19 )      
فـــي آن واحـــد حيـــث  بأنـــه طريقـــة للـــتعلم والـــتعلم النشـــط) :  2006( ســـعادة وآخـــرون  -6

ليـة كبيـرة مـن خـالل بيئـة تعليميـة غنيـة يشارك الطلبة في االنشطة والتمارين والمشاريع بفاع
متنوعــة تســمح لهــم باالصــغاء االيجــابي والحــوار البنــاء والمناقشــة الثريــة والتفكيــر الــواعي و 

والتحليـل المسـتمر والتأمــل العميـق لكـل مــا تـتم قراءتــه او كتابتـه او طرحـه مــن مـادة دراســية 
ــــين بعضــــهم بعضــــا مــــع وجــــود معلــــم ي شــــجعهم علــــى تحمــــل او امــــور او قضــــايا او آراء ب
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دفعهم الـى تحقيـق االهـداف الطموحـة يـمسؤولية تعليم انفسهم بأنفسهم تحت اشرافه الـدقيق و 
كز على بنـاء الشخصـية المتكاملـة واالبداعيـة لطالـب اليـوم ورجـل تللمنهج الدراسي والتي تر 

  . الغد 
  )   33، ص  2006ادة ، سع(                                                                   

  
انــه ذلــك الــتعلم الــذي يجعــل الطالــب يشــارك فــي الموقــف التعليمــي  ) : 2007( احمــد  -7

بفاعلية ونشاط من خالل ما يقـوم بـه مـن بحـث وقـراءة وكتابـة تقـارير تحـت اشـراف وتوجيـه 
  . المعلم 

  ) 65، ص  2007احمد ، (                                                                    

  : وتعرفه الباحثة اجرائيا بأنه 

هــو كــل مــا حققتــه طالبــات الصــف الرابــع المهنــي فــي قــدرتها علــى معرفــة مــا اكتســبته      
مـــن حقـــائق ومفـــاهيم ومبـــادىء فـــي مـــادة الرياضـــيات وتطبيقهـــا فضـــال عـــن تحليلهـــا نتيجـــة 

اس بالدرجــة التــي تحصــل عليهــا لمرورهــا بــالخبرات التعليميــة والتعلميــة المخطــط لهــا ، ويقــ
  . الطالبات في استجابتها على فقرات االختبار التحصيلي المعد لهذا الغرض 

  

 �ً�
   Achievementا��'.�-    :��

  : عرفه كل من      
1- ( Good , 1973 ) :  

انــــه مجموعــــة مــــن المعــــارف والمهــــارات التــــي اكتســــبت او تكونــــت مــــن خــــالل تعلــــم       
اسية فـي مـنهج مـا وتحسـب وتـنظم مـن خـالل درجـات االختبـارات التحصـيلية المواضيع الدر 

  . او درجات المدرس او االثنين معًا 
   ( Good , 1973 : P. 7 )  

   ) : 1988( عاقل  -2
انــه المســتوى الــذي يتوصــل اليــه المــتعلم فــي التعلــيم المدرســي او غيــره مقــدرًا بوســاطة       

  ) المعلم او بوساطة االختبارات 
  )  12، ص  1988عاقل  ، (                                                                   

   ) : 1991( الخليلي وآخرون  -3
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انــه النتيجــة النهائيــة التــي تبــين مســتوى الطالــب ودرجــة تقدمــه فــي تعلــم مــا يتوقــع منــه       
  . ان يتعلمه 

  ) 6، ص  1991الخليلي ، (                                                                  

  

4- ( Oxford , 1998 )   :  

  . النتيجة المكتسبة النجاز او تعلم شيء ما بنجاح وبجهد     
   ( Oxford , 1998 : P. 10 ) 

5- ( Webester , 1998 )   :  

   .النتيجة النوعية والكمية المكتسبة خالل بذل جهد تعلمي معين     
   ( Webester , 1998 , P. 9 ) 

  ) :  2004عبيد ، (  -6

مــــن معــــارف ومهــــارات وأســــاليب تفكيــــر وقــــدرات علــــى حــــل  الطــــالبهــــو مــــا يكتســــبه     
  . المشكالت نتيجة لدراسة مقرر 

  )  307، ص  2004عبيد ، (                                                                 

   ) : 2004العقيل ، (  -7
المعرفــة والمهــارة المكتســبة مــن قبــل الطــالب كنتيجــة لدراســة موضــوع معــين او وحــدة      

  . تعليمية معينة 
  )  39، ص  2004العقيل ، (                                

   ) : 2006( الشعيلي ومحمد  -8
اقـــف هـــو مـــا يكتســـبه الطالـــب مـــن معـــارف ومهـــارات وقـــيم بعـــد مـــروره بـــالخبرات والمو      

  . التعليمية المعدة مسبقًا 
  )  54، ص  2006الشعيلي ومحمد ، (                                                           

9-  Style ( 2009 )  :  
هو نوعية وكميـة عمـل الطالـب كالنجـاح فـي المدرسـة ، ويعنـي اختبـار القـدرة ويسـتخدم     

  . المهنية  لتقويم مهارة الطالب االكاديمية او
   ( Style , 2009 : Net )  

هو عبارة عن النتيجة العامة التي يحصل عليهـا الطالـب فـي ) :  2010( نصر اهللا  -10
نهاية العام الدراسي والتي تضم جميع النتائج التي حصل عليها في كل يوم وفي كـل شـهر 
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لموضــوع وكــل فصــل ونهايــة الســنة فــي كــل موضــوع وموضــوع حيــث التحصــيل الدراســي ل
  . الواحد مستوى الطالب في هذا الموضوع نقاط الضعف والقوة لديه 

  ) 407، ص  2010نصر اهللا ، (                                                              
 (Hا/��ا Cا����� :  

  
) عينــة البحــث ( الدرجــة النهائيــة التــي تحصــل عليهــا طالبــات الصــف الرابــع المهنــي      

الالتــي يدرســن محتــوى الفصــول االربعــة االخيــرة لمــادة الرياضــيات فــي اثنــاء تجربــة البحــث 
  . في اختبار تحصيلي أعدته الباحثة لهذا الغرض 

  
    
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  



  

 27

  
 
 
 

(
�Eا�3.- ا�  
  

�	
"# ��$�%  
  درا'�ت '��&�


ات ود++ت �* ا��را'�ت ا�(��&�,-�  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 28

  
(
�Eا�3.- ا�  


 �3�F� ودرا��ت ��5��&  
  

تضمن هذا الفصل قسمين هما خلفيـة نظريـة ودراسـات سـابقة وكمـا موضـح علـى النحـو    
  : اآلتي 

  
: ا���� ا/ول ��&
 �3�F  

�3 ا��&�� �5"�0 ه�� �Iا� 	��J# :  
� : ا/ول �  : ا����� ا��

  : مفهومه 

للـتعلم النشـط علـى مفهومـًا  Bonwell and Eison)  1990( طـرح بونويـل دايسـون     
انه اتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في بعض االنشطة التي تشجعهم على التفكير والتعليـق 
علـــى المعلومـــات المعروضـــة للنقـــاش بحيـــث ال يقـــوم الطلبـــة باالصـــغاء العـــادي بـــل علـــيهم 
تطوير مهارات التعامل مع المفاهيم المختلفة في ميادين المعرفة المتعددة وذلك عـن طريـق 

يــامهم بتحليـــل تلـــك المهـــارات وتركيبهـــا وتقويمهـــا مــن خـــالل المناقشـــة مـــع اآلخـــرين وطـــرح ق
االســئلة المتنوعــة أو القيــام باالعمــال المكتبيــة علــى ان ينهمــك الطلبــة فــي انشــطة تجيــرهم 

عديـدة لتلـك  قعلى ان يستجيبوا لالفكار واآلراء المطروحة وكيفية تطبيقها وذلك ضمن طـر 
  . ادة الدراسية أو الموضوعات المعروضة للنقاش المشاركة تبعًا للم

                                                     ( Bonwell and Eison 1991 . P: 7 )   
د فقال ان التعلم الناشط كأسلوب تعلم مارسه االنسان منـذ القـدم فهـو قـديم قـدم يأما عب     

االنســـــان القـــــديم ســـــعى الكتســـــاب الكثيـــــر مـــــن البشـــــرية فالمتأمـــــل لحيـــــاة االنســـــان يجـــــد ان 
المعلومـــات والمعــــارف والمهــــارات الالزمــــة المتــــه وبقــــاءه واســــتمراريته مــــن خــــالل نشــــاطاته 

ه ومحاوالتــــه الفرديــــة والجماعيــــة الكتشــــاف العــــالم المجهــــول المحــــيط بــــه بمــــا تواستقصــــاءا
  .يتضمن من ظواهر ومشكالت 

  )  47، ص  2004عبيد ، (                                                                     

الى ان الـتعلم النشـط يعنـي مشـاركة الطـالب  Mckeachie ( 1998 )ويشير مكاشي     
بشكل مباشر ومؤثر في عملية التعلم نفسها من خالل تشجيعهم على العمل باالضـافة الـى 
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العمــل مــع بعضــهم الــبعض االســتماع وكتابــة المالحظــات ويمكــن ان يشــارك الطــالب فــي 
  .كما يمكنهم من التذكير بشكل منفرد 

                                                          ( Mckeachie , 1998 . P : 11 )   
طالـب تغيـر اليـوم للتعلم النشـط الـالى ان نمطية اسـلوب  New stu – 1996 ويشير      

هـا لـذا سـيكون منالتعلم ينبغي النظر  طريقةضيالت وان هناك تباينات اكثر في مجموعة تف
مـن الحكمـة ان نفهـم مـا هــي تفضـيالت اسـاليب الـتعلم النشــط وكيفيـة مخاطبتهـا عنـد اعــداد 

  . المواد التعليمية الطالب خاصة البالغين منهم 
   ( New stu – 1996 : 143 )  

ات مثيرة فـي الطـرف التـي الى انه مثلما ان هناك تباين 1995ويشير بيركي ورودمان ،    
يتعلم بها الناس ويعـالجون بهـا المعلومـات هنـاك أيضـًا اختالفـات كبيـرة فـي اسـاليب تعلمهـم 
يجــب تعرفيهــا وقياســها ولعــل اهــم شــي يمكــن ان يفعلــه المعلــم هــو ان درك ان هنــاك تنوعــًا 

  .في اساليب تعلم مجتمع الطالب 
  )  143، ص  1995ورودمان ، (                                                              

بشـكل يسـمح لهـم  للطالبـاتان طريقـة الـتعلم النشـط  ( Lornzen , 2006 )كما يـرى      
بالمشــــاركة الفاعلــــة فــــي االنشــــطة التــــي تــــتم داخــــل الحجــــرة الدراســــية بحيــــث تأخــــذهم تلــــك 

قـــــوم بتـــــدوين المشـــــاركة الـــــى مـــــا هـــــو أبعـــــد مـــــن دور الشـــــخص المســـــتمع الســـــلبي الـــــذي ي
المالحظات بالدرجة االساس الى الشخص الـذي يأخـذ زمـام المبـادرة فـي االنشـطة المختلفـة 
التي تتم مع زمالئه خالل العملية التعليمية داخل غرفـة الصـف علـى ان يتمثـل دور المعلـم 

حــافز بدرجــة أقــل وان يوجــه الطلبــة الــى اكتشــاف المــواد التعليميــة التــي كــون هنــا فــي ان ي
لـى فهــم المـنهج المدرســي بدرجـة أكبــر بحيـث تشــمل فعاليـات الــتعلم النشـط مجموعــة تـؤدي ا

من تقنيات أو أسـاليب تـدريس متنوعـة مثـل اسـتخدام مناقشـات المجموعـات الصـغيرة ولعـب 
االدوار المختلفة وعمل المشاريع البحثية المتنوعة وطرح االسـئلة متعـددة المسـتوات والسـيما 

الهدف االول واالساس من كـل هـذه االنشـطة تشـجع الطلبـة علـى السايرة منها بحيث يتمثل 
  . تعليم انفسهم تحت اشراف معلمهم 

                                                                )Lornzen . 2006 , P:19  (  

ــتعلم النشــط مــرتبط بمفــاهيم النظريــة  ( 2001 )ويعتبــر عبــد الواحــد والخطيــب      ان ال
معرفية والنظرية البنائية فالطلبة يتعلمون من خالل مشاركتهم الفاعلة في العملة التعليميـة ال
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ث يفكرون ويحللون ويتحدثون ويكتبون مما تعلمـوه ويربطونـه بحيـاتهم اليوميـة مـن خـالل يح
  .  الممارسة الواقعية 

  ) 2001لخطيب ، عبد الواحد وا(                                                      

) New Hampshire University( شـــير االمريكيـــةبطرحـــت جامعـــة نيوهامكمـــا     
ــتعلم النشــط علــى انــه عبــارة عــن تحمــل الفــرد للمســؤولية كــي يعلــم نفســه ويطــور عــادات  لل
عقلية واستراتيجيات دراسـية سـتمثل فـي نهايـة المطـاف وسـائل أو أسـاليب لتحقيـق االهـداف 

ر المسؤولية الجزء االصـعب فـي االمـر كلـه حيـث تتوقـه المدرسـة بـأن الخاصة به وهنا تعتب
يأخــذ المــتعلم دوره فــي الــتعلم مثــل حضــوره للحصــص الدراســية وتأديتــه للواجبــات المطلوبــة 
علــى ان تعتبــر حــاالت الغمــوض واالجابــات الخاطئــة عــن االســئلة المطروحــة ســبيًال للعديــد 

    .      من الفرص االخر للمحاولة من جديد 
  )  30،  2006سعادة وآخرون ، (                                                             

وهنـــا فأنـــه توجـــد مجـــاالت متنوعـــة للمســـاعدة علـــى تخطـــي هـــذه الصـــعاب تتمثـــل فـــي     
المعلمــين والمــدير والمشــرفين والتربــويين والمرشــدين النفســيين ومــع ذلــك فــأن الخطــوة االولــى 

لى عاتق المتعلم نفسه ، وعلى الـرغم مـن ان المسـؤولية النهائيـة للـتعلم تقـع علـى والمهمة ع
عـــاتق الطلبـــة اال ان التـــدريس الجيـــد يشـــجع علـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد لبـــذل مزيـــد مـــن 
الفـــرص الكافيـــة للممارســـة والتـــدريب مـــن جهـــة ويـــوفر تغذيـــة راجعـــة حـــول ادائهـــم ويمـــنحهم 

تعلم النشـط الـذي يـربط المـتعلم لـمن الصفات الضـرورية لالحرية في التعلم حيث تعتبر هذه 
بالمادة الدراسية التي يتعلمها ففي داخل الحجرة االساسية يقوم المعلم بتـدريس الطلبـة كيفيـة 
العمـــل وكيفيـــة القيـــام بالمهمـــة أو الواجـــب الـــذي يتمشـــى مـــع المقـــرر الدراســـي أو يـــدور مـــن 

  . زيع مسؤولية التعلم بين الطلبة والمعلم مناقشات أو فعاليات مع االخرين بحيث يتم تو 
 وقــــد أوضــــح احــــد المــــربين فــــي هــــذا الصــــدد ، ان فكــــرة الــــتعلم النشــــط ليســــت بــــالفكرة      

الجديــدة رغــم التعريفــات العديــدة التــي تــم طرحهــا فيهــا فــي الواقــع نفــوذ الــى ايــام ســقراط كمــا 
ع ذلــك فلــو أي شــخص يــوي ومــدكانــت تثــار اهتمــام المــربين المطــورين وعلــى رأســهم جــون 

بجــوالت تفقديــة لمــا يــدور داخــل الحجــر الدراســية الصــفية لتبــين لــه ان مــا يــدور مــن عمليــة 
ضـمن  الطالبـاتتعليمية هي عبارة عن اجراءات نشطة في حد ذاتها فهي تقوم على وضع 

ـــة  نأو تشـــجعه ناوضـــاع تجبـــره ـــى القـــراءة والحـــديث واالســـتماع والتفكيـــر بعمـــق والكتاب عل
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مستويات عليا من التفكير وذلك بعكس ما يتم في المحاضرة المقدمـة بشـكل  نهوتتطلب من
دقيــق وجيــد والمنتشــرة بشــكل واســع فمســتوى التفكيــر المطلــوب فيهــا ال يتعــدى فهــم المعلومــة 
ونقلها من االذن التي تسمع الى اليد التي تكتب ثم الـى العقـل الـذي تتركـه دون حـدوث أي 

ه مستوى تفكير متدِن ال يتحـدى قـدرات الطلبـة وامكانيـاتهم وال تأثير من أي نوع عليه أي ان
يلبــي احتياجــاتهم لــذا فــأن الــتعلم النشــط بصــنع مســؤولية تنظــيم مــا يجــب تعلمــه بيــد الطلبــة 
أنفسهم مما يسـتدعى بطبيعـة الحـال اسـتخدام باقـة متنوعـة مـن االسـاليب التعليميـة المختلفـة 

 .  
  )17، ص  2010الحربي ، (                                                           

ويعتبر بعـض المـربين ان الـتعلم التعـاوني والـتعلم القـائم علـى حـل المشـكالت وأسـلوب      
دراســة الحالــة والمشــاريع البحثيــة والمحاكــاة واســتخدام تكنولوجيــا الــتعلم تعتبــر أمثلــة واضــحة 

كافآت تعمل على تشجيع الطلبـة علـى التفكيـر على اساليب التعلم النشط كما ان المنح والم
الناقـــد وعلـــى مســـتويات اعلـــى مـــن الـــتعلم كالتحليـــل والتركيـــب والتقـــويم للمعلومـــات المختلفـــة 

  . مقارنة بالحفظ أو االسترجاع 
ويؤكد عدد من المهتمين بالتعلم النشط ان الطلبة قد امضوا في السابق الوقـت االكبـر      

بيئة تعلم سلبية حيث كان المعلمون ينقلون المعلومات فقـط وعلـى من حياتهم المدرسية في 
الطلبة حفظها غيبًا وتذكرها عندما يطلب منهم المعلم ذلك أمـا بيئـة الـتعلم النشـط فتشـجعهم 
على االشتراك في عملية بنـاء النمـاذج العقليـة الخاصـة بهـم مـن المعلومـات التـي يحصـلون 

رها المتعلم على ان يصبح دور المعلم ميسـرًا للـتعلم عليها واختبارها وضمن بيئة يكون محو 
  .ومشجعًا للطلبة على الحوار مع بعضهم ومع معلمهم 

  )  20، ص  2005 سلوى ،  (                                                                

يئـات الـتعلم النشـط بكونـه ب Meyers and Jones ( 1993 )يقـول مـايرز و جـونز       
ــتعلم التــي تســمح للطــالب بالتحــدث واالســتماع والقــراءة والكتابــة والتأمــل عنــدما يعــالجون  ال
محتــــوى المقــــرر خــــالل تمــــارين حــــل المشــــكلة والمجموعــــات الصــــغيرة الشــــكلية أو الرســــمية 
والمحاكــــاة ودراســــات الســــيرة وانتحــــال االدوار والنشــــاطات االخــــرى وجميعهــــا يتطلــــب مــــن 

 Kathleenتشــير ميكننــي  ( 1993 )وه مستشــهدة بمــا بمــايرز الطــالب تطبيــق مــا تعلمــ

mckinney  الى ان التعلم النشط مستمد من اثنتين من الفرضيات االساسية :  
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  . ان التعلم بطبيعته مسعى نشط  .1
 . ان الناس على اختالفهم يتعلمون بطرق مختلفة  .2

 )  149، ص  1993 ايرز وجونز ، م(                                                          

  
الـى ان الـتعلم النشـط هـو فلسـفة تربويـة تعتمـد علـى  ( 2006 )فـي حـين اشـارت علـي      

ايجابية المتعلم في الموقف التعليمـي وتتضـمن عـددًاَ◌ مـن الممارسـات التربويـة واالجـراءات 
العمــل والبحــث التدريســية التــي تــؤدي الــى تفعيــل دور المــتعلم بحيــث يــتم الــتعلم مــن خــالل 

والتجريــب ومــن ثــم يتوصــل المــتعلم للمعلومــة عــن طريــق االعتمــاد علــى نفســه وكــذلك فــي 
اكتساب المهارات وتكوين القيم واالتجاهات فهو ال يركـز علـى الحفـظ و التلقـين وانمـا علـى 
تنمية التفكير والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل الجمـاعي والـتعلم التعـاوني ومـن هنـا 

كيز في التعلم النشط ال يكـون علـى اكتسـاب المعلومـات وانمـا علـى الطريـق واالسـلوب فالتر 
ــــى  ــــاء حصــــوله عل ــــي يكتســــبها اثن ــــيم الت ــــب المعلومــــات والمهــــارات والق ــــذي يكســــب الطال ال
المعلومات فالتعلم النشط هو تعلم قائم على االنشـطة المختلفـة التـي يمارسـها المـتعلم والتـي 

مشــــاركة المــــتعلم الفاعلــــة وااليجابيــــة فــــي الموقــــف التعليمــــي عنهــــا ســــلوكيات تعتمــــد علــــى 
  .      التعلمي 

  )  2، ص  2006علي ، (                                                                     

  
الى ان التعلم النشط طريقة تعلم وتعلـيم فـي آن واحـد  ( 2006 )واشار سعاد وآخرون      

ة فــي االنشــطة والتمــارين والمشــاريع بفاعليــة كبيــرة مــن خــالل بيئــة غنيــة حيــث يشــارك الطلبــ
متنوعــة لهــم باالصــغاء االيجابيــة والحــوار البنــاء والمناقشــة الثريــة والتفكيــر الــواعي والتحليــل 
السليم والتأمل العميق لكل ما تتم قراءاتـه أو كتابتـه أو طرحـه مـن مـادة دراسـية أو امـور أو 

عضـــهم بعضـــًا مـــع وجـــود معلـــم يشـــجعهم علـــى تحمـــل مســـؤولية تعلـــيم قضـــايا أو آراء بـــين ب
أنفســــهم بأنفســــهم تحــــت اشــــرافه الــــدقيق ويــــدفعهم الــــى تحقيــــق االهــــداف الطموحــــة للمــــنهج 

  .     المدرسي والتي تركز على بناء الشخصية المتكاملة واالبداعية لطالب ورجل الغد 
  )  33، ص  2006سعادة وآخرون ، (                                                            
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بأن التعلم النشـط هـو طريقـة ينهمـك  Mathews ( 2006 )في حين أشارت ماثيوس      
الطالب من خاللها في االنشطة الصفية بدًال من أن يكون فردًا سلبيًا يتلقى المعلومات مـن 

ركة ضـــمن العمـــل فـــي غيـــره حيـــث ان الـــتعلم النشـــط يشـــجع الطـــالب علـــى التفاعـــل والمشـــا
مجموعـات وطــرح العديــد مــن االســئلة المتنوعــة واالشــتراك فــي اكتشــاف المفــاهيم والتــدريبات 
القائمة على حل المشـكالت ممـا يسـمح لهـم بأسـتخدام مهـارات التفكيـر المتنوعـة وان تحليـل 
الطلبــــة العميـــــق لالعمـــــال ومشــــاركتهم فـــــي االنشـــــطة يكســــبهم المفـــــاهيم ومهـــــارات التفكيـــــر 

  .                                  ستقصاء وحل المشكالت ويشجعهم على صنع القرار واال
                                                               ( Mathews . 2006 . P: 3 )  

  
ـــى حـــل       ـــتعلم القـــائم عل ـــتعلم التعـــاوني وال ومـــن جهـــة اخـــرى يبعـــد بعـــض المـــربين ان ال

ســلوب دراســة الحالــة والمشــاريع البحثيــة والمحاكــاة واســتخدام التكنولوجيــا امثلــة المشــكالت وأ
واضـحة علـى اســاليب الـتعلم النشـط كمــا ان المـنح والتغريـر والمكافــآت علـى تشـجيع الطلبــة 
ـــى التفكيـــر وعلـــى مســـتويات اعلـــى مـــن الـــتعلم كالتحليـــل والتركيـــب والتقـــويم للمعلومـــات  عل

  .          سترجاع المختلفة مقارنة بالحفظ واال
  )  23، ص  2008بدير ، (                                                                    

ـــة      ـــالكثير مـــن التعريفـــات والتـــي تباينـــت طريقـــة لقـــد عـــرف علمـــاء التربي ـــتعلم النشـــط ب ال
فـي العبـارة أو  واختلفت في تناولها لمفهوم التعلم النشط بـين الدقـة فـي الوصـف واالختصـار

العموميــة والتفصــيل فــي العبــارة ولكــن الشــيء المشــترك بــين كــل تلــك التعريفــات والنظــرات 
الــتعلم للعمليــة التعليميــة المختلفــة للــتعلم النشــط هــو التأكيــد علــى اهميــة مثــل هــذا النــوع مــن 

ميـــة وخاصـــة فـــي هـــذا الـــزمن الـــذي تـــدفقت فيـــه المعرفـــة والمعلومـــات بشـــكل يصـــعب والتعل
طة به مما يجعل السبيل الوحيد للتعامل معها هو ايجاد نوع من الـتعلم كـالتعلم النشـط االحا

الــذي يعطــي االســس و القواعــد فــي التعامــل مــع تلــك المعرفــة والمعلومــات وحســن االختيــار 
  .والتوظيف الفعال للمعلومات 

  )  39، ص  2010ي ، المالك(                                                                 

وتؤكـــد مـــاثيوز كـــذلك علـــى ان العمـــل الجمـــاعي مطلـــوب مـــع االقـــران أو المعلمـــين أو      
افراد المجتمع المحلي بحيث يمكن تقسـيم الطلبـة الـى مجموعـات والطلـب مـنهم ابـالغ بفنيـة 
زمالئهــم بمــا توصــلوا اليــه مــن معلومــات أو قــرارات أو نتــائج ومــن بــين االحتمــاالت االخــرى 
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لمناســبة الطلــب مــن التالميــذ اعــادة تــذكر مــا دار فــي المحاضــرة وذلــك عــن طريــق كتابــة ا
  . ثالثة أشياء تعلموها وشيء ما زال غامضًا وشيء يحتاج الى مزيد من  المعلومات 

  ) 51، ص  2001الخطيب ، (                                                                

تعريفـًا للـتعلم النشـط علـى انـه عبـارة عـن طريقـة ) ودت سـعادة وزمـالؤه ج. د( ويطرح      
تعلـــم وطريقـــة تعلـــيم فـــي آن واحـــد حيـــث يشـــارك الطلبـــة فـــي االنشـــطة والتمـــارين والمشـــاريع 
بفاعلية كبيرة من خـالل بيئـة تعليميـة غنيـة متنوعـة تسـمح لهـم باالصـغاء االيجـابي والحـوار 

الـواعي والتحليـل السـليم والتأمـل العميـق لكـل مـا تـتم قراءاتـه البناء والمناقشة الثرية والتفكيـر 
أو كتابتـــه أو طرحـــه مـــن مـــادة دراســـية أو أمـــور أو قضـــايا أو آراء بـــين بعضـــهم مـــع وجـــود 
معلم يشجعهم على تحمل مسؤولية تعليم أنفسهم بأنفسهم تحـت اشـرافه الـدقيق ويـدفعهم الـى 

تركـــز علـــى بنـــاء الشخصـــية المتكاملـــة تحقيـــق االهـــداف الطموحـــة للمـــنهج المدرســـي والتـــي 
  . واالبداعية لطالب اليوم ورجل الغد 

  ) 2006جودت سعادة ، (                                                                     

  
  
  

 ��  :���K ا����� ا��
  

�  �Lا3K�ت -أ�  :ا����� ا��
  :  اآلتيةيتميز التعلم النشط بتوفر العناصر      
 . يرتبط التعلم النشط بحياة المتعلم اليومية ودوافعه واحتياجاته واهتماماته  -

ـــتعلم النشـــط مـــن خـــالل تفاعـــل المـــتعلم وتواصـــله مـــع اقرانـــه وأهلـــه وأفـــراد  - يحـــدث ال
 . مجتمعه وعبر اختبار البيئة المحيطة به اختبارًا مباشرًا 

ه وايقـاع تعلمـه وفـي ذلـك ووتيـرة نمـوه وتطـور  المـتعلميرتكز التعلم النشط على قدرات  -
 . احترام للفروق الطبيعية العادية بين المتعلمين الخاص به 

 . حقًا في مركز العملية التعليمية  المتعلمالتعلم النشط يضع  -

المعلومـات غيبـًا ويرددونهـا باتقـان ولكـنهم ال  الطالبالمتعة اساس التعلم فقد يحفظ  -
 .  ى المعلوماتيتعلمون ما لم يجدوا المتعة في الوصول ال
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 . دعم الكبار وتشجيعهم للمتعلم يزيد من نجاحه  -

للــتعلم فــي اوجهــا  الطــالبتضــمن المبــادرة الذاتيــة نجــاح المــتعلم ، بمعنــى ان قابليــة  -
 . لتعلم موضوع ما اذا كان ال يثير اهتمامه  المتعلمومن الصعب ان يبادر 

ن فــي البيــت والمدرســة ، يحــدث الــتعلم فــي جميــع االمــاكن التــي ينشــط فيهــا المتعلمــو  -
 .في الشارع والحي ، في النادي وفي الطبيعة 

 الطــالبولــيس نتيجــة لــه فغالبــًا مــا يقــاس تعلــم  المــتعلميحــدث الــتعلم خــالل نشــاط  -
 بكمية 

  ) 56، ص  2006سعادة وآخرون ، (                                                       

  
 ��  : دور ا����� �) ا����� ا��

ــــا االتصــــاالت فــــي القــــرن       ــــم فــــي عصــــر المعلومــــات وتكنولوجي  الحــــاديان دور المعل
والعشــرين قــد تحــول مــن مصــدر او مركــز المعرفــة الــى مــزود ومرشــد للمعرفــة ومــتعلم لهــذه 

  . المعرفة كلما دعت الحاجة لذلك 
، كمـا  الطلبـة فهو يوفر بيئات وخبرات غنية للتعلم تسـتلزمها المتعاونـة المشـتركة ألفـراد    

يقــــوم بارشــــاد التالميــــذ عــــن طريــــق عــــرض االعمــــال النموذجيــــة والشــــروح العمليــــة ومتابعــــة 
تعلمهــم باالضــافة الــى المبــادرة بــتعلم مــا ينقصــه مــن معــارف ومهــارات خــالل قيــام التالميــذ 
بالمشـــاريع والبحـــوث والتعيينـــات التـــي يكلفهـــم بهـــا أي يتحـــول الـــى مـــتعلم آنـــي مـــع تالميـــذه 

ن دون تــردد او اســتحياء او مخــاوف شخصــية ، ومهمــا يكــن يمكــن توضــيح أدوار المتعلمــي
  : المعلم أكثر بالنقاط الموجزة التالية 

أي واحـد ( للعمل المتسـاهم معـًا  للطلبةيوفر المعلمون فرصًا : مسهل المعرفة / مزود  -1
فـة والمسـؤولية لحل المشـكالت والقيـام بمهمـات واقعيـة للـتعلم ويشـاركون بالمعر ) يقوم محدد 
  . خالل ذلك 

  . المعلم هو مزود مبدئي لمعلومات ومواد التعلم * 
للتأكــد مــن  نبالتنقــل فيمــا بيــنه نفــرص تعلــم محكمــة ويراقــب انجــازه للطلبــةالمعلــم يــوفر * 

  . التعليمات  ناتباعه
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 للطلبـــةالمعلـــم بالمســـاهمة مـــع اآلخـــرين مثـــل المختصـــين المكتبيـــين يـــوفر فـــرص الـــتعلم * 
وطــــرح  نبالتنقــــل فيمــــا بيــــنه نواعمــــال مشــــاريعه نويشــــجع مناقشــــاته نب انجــــازهويراقــــ

  . االسئلة واقتراح المصادر كلما طلب منه او كان ذلك مفيدًا لمواقف التعلم 
  
بالمالحظــــة  نلتطــــوير فهمهــــ الطالبــــاتفــــي الــــتعلم يســــاعد المعلمــــون  الطالبــــاتمرشــــد  -2

 : الفردية    نحسب حاجاته للطالباتوالدعم والتقليد والمتابعة ويعدلون مستوى المعلومات 

  .  نلتعييناته الطالباتالمعلم يعطي توجيهات مباشرة لكيفية انجاز * 
كيف ومتى ولماذا يتعلمن اسـتراتيجيات وخبـرات الـتعلم كمـا يـوفر  الطالباتالمعلم يساعد * 

علـــى  بنـــاء الطالبـــاتاشـــارات ومنبهـــات وتغذيـــة راجعـــة اخـــرى لكـــل الفصـــل أو لمجموعـــات 
  . أو مشاركتهم في حل مشكالت  امالحظته الفراده

  
 الطالبــاتثــم يشــجع  نخــالل تعلمهــ الطالبــاتباحــث مشــارك يــتعلم المعلــم مــع / مــتعلم  -3

  : الن يكونوا معلمين له كلما ناسب الموقف التعليمي لذلك 
  . المعلم يمتلك الخبرة في مجال الدراسة وفي استعمال مواد التدريس * 
لكشف مجاالت اكاديمية أو دراسية خارج خبراته االكاديميـة  للطالباتيوفر فرصًا  المعلم* 

  .  الطالباتلكن المعلم يبقى في وضع اكاديمي متقدم عن 
  . بمهمات التعلم  الطالباتقوم تالمعلم يوسع معرفته باستمرار بينما * 

  )  212-119، ص  2006،  سعادة وآخرون(                                                 

  
 أدوار +�Gا�  ��  : �) ا����� ا��

ان الدور االساسي للطالبات في التعلم النشط هـو مكتشـف ومسـتطلع وباحـث وممـارس     
للخبـــرة والمعرفـــة مـــن خـــالل التفاعـــل مـــع االقـــران والكـــوادر والبيئـــة المدرســـية واالجتماعيـــة 

  . والتربوية والمادية الشكلية 
وار الطالبــات فــي الــتعلم والتحصــيل هنــا الــى انتــاج وممارســة ومهــارات الــتعلم وتتعــدى اد   

من خالل مالحظة وتطبيق عمليات التفكير والـتمهن بمرافقـة واشـراف وتوجيـه المعلمـين فـي 
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الفرق الصفية ومراكـز البحـث والـتعلم المدرسـية يمكـن تفصـيل ادوار الطالبـات اكثـر بالنقـاط 
  :التالية 

ـــاهيم وعالقـــات المعـــارف االكاديميـــة التـــي مكتشـــف أو مســـتط -1 لع يكتشـــف الطالبـــات مف
يدرسنها ويقمن بتطبيق المهارات بالتفاعل مع اآلخرين ومواقف العـالم الـواقعي ومـواد الـتعلم 
ـــم التالميـــذ فـــي بيـــتهم النشـــطة  وتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــال وفـــي العـــادة يشـــجع المعل

تيادهن على المواد التدريسـية وتكـوين فهـم مبكـر مفتوحة من اجل اثارة فضولهن وتطوير اع
  . لمهمات التعلم 

الطالبـــات يـــتعلمن مـــن خـــالل انشـــطة مدروســـة تـــوفر الفـــرص لهـــن لكشـــف واســـتخالص * 
 . في التعلم  ناستنتاجاته

الطالبات يمـتلكن فرصـًا السـتطالع مواضـيع تهمهـن بـدون ربـط ذلـك بمنـاهجهن الدراسـية    * 
 .  
رصـــــًا لطـــــرح اســـــئلة والمبـــــادرة بمشـــــاريع واســـــتطالع قضـــــايا تـــــرتبط الطالبـــــات يمـــــتلكن ف* 

بمناهجهن الدراسـية بـامتالكهم عـادة لخلفيـة معرفيـة متطـورة اضـافة المـتالكهن وقتـًا اضـافيًا 
  . الستطالع مجاالت غير مقررة على االنترنيت 

يــر الــتمهن االدراكــي يالحــظ ويطبــق وينفــتح الطالبــات مــن خــالل ممارســة عمليــات التفك -2
المســـتخدمة مـــع المختصـــين العـــاملين فـــي المجـــاالت االكاديميـــة ، وتتلقـــى الطالبـــات تغذيـــة 
راجعة متواصلة في العديد من مظاهر أو متطلبات المشكالت المركبـة التـي يقومـون بحلهـا 

  . أو المهارات التي يتعلمونها 
نــاتهم خــالل الطالبــات يتلقــين تغذيــة راجعــة علــى شــكل تقــادير وعالمــات تحصــيلية لتعيي* 

  . وبعد االنتهاء عادة من االنجاز أو التعلم المطلوب 
المعلمون يالحظون الطالبات خالل عملهن على تحصيل مهمات التدريس مـن أجـل تـوفير 

  . تغذية راجعة مستمرة لهن 
المعلمــون وكــوادر التــدريس االخــرى يعرضــون للتالميــذ بأنتظــام نمــاذج عمليــات تفكيــرهم * 

فـي عملهـم علـى تحصـيل المهمـات التدريسـية للتحقـق مـن  الطلبةيالحظون واستراتيجياتهم و 
تطبـيقهم للعمليــات التفكيريــة وتزويــدهم بالتغذيــة الراجعـة المناســبة كمــا يعمــل المعلمــون علــى 
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ربــط التالميــذ بخبــراء مناســبين لتــوفير نمــاذج مــن تفكيــرهم ومهــاراتهم وتغذيــة راجعــة للتالميــذ 
  . لمزيد من التحصيل 

  
معلــم خـــالل الــتعلم يطلـــب مــن الطالبـــات حتـــى يســتطيعوا تعلـــيم االخــرين الـــتمكن مـــن ال -3

  . دمج وتعامل ما تعلموه بوجه عام 
الطالبــات يمــتلكن فرصــًا لتقــديم مــا تعلمــوه لالخــرين بواســطة تقــارير شــفوية مــثال تعــرض * 

  . على فصولهم او مجموعاتهم الصفية 
ومناقشــــة مــــا تعلمنــــه مــــع االخــــرين بواســــطة الطالبــــات يمــــتلكن فرصــــًا مســــتمرة لمشــــاركة * 

والعـروض والتطبيقـات داخـل ) طالبتـان تعلـم احـداهما االخـرى ( الحوارات والتعليم المتبـادل 
  . وخارج الغرفة الصفية 

 

الطالبـــات ينـــتجن معرفــة وانجـــازات ألنفســـهن والمجتمــع المحلـــي بصـــيغ تـــدمج : منــتج  -4
  . معًا المعارف والمهارات التي يتعلمنها 

  
التعيينــات تطلــب عمومــًا مــن التالميــذ الدراســة او االســتجابة للمعرفــة المتاحــة لهــم فــي  •

  . كتب العمل واسئلة الفصول بالكتب المقررة 
التالميذ يمتلكون فرصًا للقيام ببحوث تستعمل مصادر ومـواد أصـيلة ومـن ثـم تلخـيص  •

 . نتائجهم في تقارير وعروض متخصصة 

ـــم يبتكـــرون خاللهـــا اشـــياء وأفكـــارًا جديـــدة تجســـد التالميـــذ ينشـــغلون عـــادة بأنشـــ • طة تعل
  . تعلمهم 

  ) 44، ص  2010المالكي ، (                                                             

  
� وا����� ا�����"ي �  :ا����ر
 0�5 ا����� ا��

ى طرفــي نقــيض ان الــتعلم النشــط والــتعلم التقليــدي يقعــان علــ)  2006( أوضــح ســعادة     
من حيث الخصائص او الصفات مـن جهـة ، ومـن حيـث العالقـة بـالمتعلم والمـادة الدراسـية 
مــن جهــة ثانيــة وذكــر مجموعــة مــن الفروقــات بــين الــتعلم النشــط والــتعلم التقليــدي وضــعتها 

  :الباحثة في الجدول التالي 
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  التقليديالمقارنة بين التعلم النشط والتعلم ) 1(جدول 

  التعلم التقليدي  طالتعلم النش

لديه استجابة واسعة ألنماط التفكير الخاصـة 
ـــــالمتعلم ، بمـــــا يتناســـــب مـــــع قـــــدرات الفـــــرد  ب
واتجاهاتــــــــــــه المتنوعــــــــــــة ، وبالتــــــــــــالي قابــــــــــــل 

  . لالستخدام او التطبيق في الحياة اليومية 

يـــتم التركيـــز فيـــه علـــى تعلـــم الطلبـــة للمعرفـــة 
ــــــــــذكر  ــــــــــدة ، وفهمهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل ت الجدي

فظهـــا غيبـــًا ، دون اســـتخدامها المعلومــات وح
او توظيفهـــا او تطبيقهـــا فـــي مواقـــف تعليميـــة 

  . جديدة 

ـــة والتطبيقيـــة فـــي  ـــين الجوانـــب النظري يـــربط ب
  .الموضوعات الدراسية 

التركيــــز يكــــون علــــى انهــــاء المــــادة الدراســــية 
  . بأي شكل وبأية طريقة 

يمثــــــل الطالــــــب المحــــــور االساســــــي للعمليــــــة 
  . التعليمية والتعلمية 

يـــتم التركيـــز علـــى المعلـــم ، ومـــا يـــراه مناســـبًا 
ـــــــب  ـــــــم ، والطال للمتعلمـــــــين ، فيتحـــــــدث المعل

  .يستمع إليه 

  التعلم الحالي  التعلم النشط

تكــــون البيئــــة التعليميــــة فيــــه غنيــــة بــــالخبرات 
التــي يحتاجهــا المــتعلم ؛ حيــث تمثــل الحجــرة 

  .الدراسية مركز تعلم حقيقي 

وجـــودة داخـــل اســـتخدام الوســـائل التعليميـــة الم
الحجــــرة الدراســــية ، واذا لــــم تتــــوفر فــــال يلــــزم 

  . توفرها 

ـــذ  ـــرة فـــي تنفي ـــة كبي ـــة بفعالي ـــه الطلب يشـــارك في
االنشــــــــطة والوســــــــائل التعليميــــــــة ، وتطبيــــــــق 

  . خطوات الدرس 

يتلقى المتعلمون المعرفـة بشـكل سـلبي ، كمـا 
لو كان كل واحد منهم عبارة عن وعـاء فـارغ 

  . يصب فيه المعلم المعرفة 

يشـارك المــتعلم ضــمن عمليــة فيهــا قــدر كبيــر 
  . من تحمل المسؤولية 

  . يتحمل المعلم وحده مسؤولية تعلم الطلبة 

يطور المتعلم من خالله استراتيجيات تعلميـة 
يســـاعده علـــى الـــتعلم والتفكيـــر وفهـــم المعرفـــة 

  . وتوظيفها في مواقف تعلمية جديدة 

صـــــــعوبة قيـــــــام المـــــــتعلم بصـــــــناعة القـــــــرارات 
ـــه اال اعـــادة ا لمســـتقلة أو اتخاذهـــا ، فمـــا علي

ـــــه ؛ مـــــن  ـــــم تخزينهـــــا لدي ـــــي ت المعلومـــــات الت
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  . خالل االختبارات التقليدية 

يشــترط المــتعلم ضــمن عمليــة الــتعلم ؛ حيــث 
يتفاعــــل المــــتعلم مــــن خاللــــه مــــع اآلخــــرين ، 

  . ويتعاون معهم 

ــــــة وعــــــدم  ــــــى الهــــــدوء مــــــن الطلب ــــــاظ عل الحف
نـــدر ، حتـــى   التحـــرك مـــن مقاعـــدهم ، اال مـــا 

  . ال تعم الفوضى 
  )  414-415،  2006سعادة وآخرون ، (                                                    

 ��  : ا����� ا��

اديـــة اســـتجابة واســـعة ألنمـــاط التفكيـــر الخاصـــة بـــالمتعلم بمـــا يتناســـب مـــع قـــدرات الفـــرد     
التطبيــــق فــــي الحيــــاة اليوميــــة يــــربط بــــين  واتجاهاتــــه المتنوعــــة بالتــــالي قابــــل لالســــتخدام او

  .  الجوانب النظرية والتطبيقية في الموضوعات الدراسية 
يمثل الطالب المحـور االساسـي للعمليـة التعليميـة او التعلميـة تتكـون البيئـة التعليميـة فيـه    

ك غنية بالخبرات التي يحتاجها المتعلم حيث تمثل الحجرة الدراسية مركـز تعلـم حقيقـي يشـار 
  .فيه الطلبة بفعالية كبيرة في تنفيذ االنشطة والوسائل التعليمية وتطبيق خطوات الدرس 

  يشارك المتعلم ضمن عملية فيها قدر كبير من تحمل المسؤولية 
يطــور المــتعلم مــن خاللــه اســتراتيجيات تعليمــه يســاعده علــى الــتعلم والتفكيــر وفهــم المعرفــة 

  . وتوظيفها في مواقف تعلمية جديدة 
  

  ا����� ا�����"ي 

يــتم التركيــز فيــه علــى تعلــم الطلبــة للمعرفــة الجديــدة وفهمهــا مــن خــالل تــذكر المعلومــات    
  . وحفظها غيبًا دون استخدامها او توظيفها او تطبيقها في مواقف تعليمية جديدة 

  .التركيز يكون على انهاء المادة الدراسية بأي شكل وبأي طريقة 
  .وما يراه مناسبًا للمتعلمين فيتحدث المعلم والطالب يستمع اليه  يتم التركيز على المعلم

استخدام الوسائل التعليمية الموجودة داخل الحجرة الدراسية ، واذا لم تتـوفر فـال يلـزم توفرهـا 
 .  

يتلقــى المتعلمــون المعرفــة بشــكل ســلبي كمــا لــو كــان كــل واحــد مــنهم عبــارة عــن وعــاء فــارغ 
  . يصب فيه المعلم المعرفة 

  يتحمل المعلم وحده مسؤولية تعلم الطلبة 
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صعوبة قيام المـتعلم بصـناعة القـرارات المسـتقلة او اتخاذهـا فمـا عليـه اال اعـادة المعلومـات 
  . التي تم تخزينها لديه من خالل االختبارات التقليدية 

الحفــــاظ علــــى الهــــدوء مــــن الطلبــــة وعــــدم التحــــرك مــــن مقاعــــدهم إال مــــا نــــدر حتــــى ال تعــــم 
  .     الفوضى

  )   414 – 415، ص  2006سعادة ، (                                                          

  
���,  ��  :ا����� ا��

  : تعريفها 

هــي خطــة عمــل عامــة توضــع لتحقيــق اهــداف معينــة وتمتــع مخرجــات كثيــرة مرغــوب      
ط مـــن االفعـــال يؤديهـــا فيهـــا هـــي مجموعـــة قـــرارات يتخـــذها وتـــنعكس تلـــك القـــرارات فـــي انمـــا

  . المعلم والتالميذ في الموقف التعليمي 
 ( Mantyla , 1999 , P. 19 )  

� �Lا3K�ت � ا�N"�"ة ������ ا�����Gا� :  
  .   أن تكون شاملة بمعنى انها تتضمن كل المواقف واالحتماالت المتوقعة  -
 . ادية ان ترتبط ارتباطا واضحا باالهداف التربوية واالجتماعية واالقتص -

 . ان تكون طويلة المدى بحيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة التي تليها  -

 . ان تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير  -

 . ان تكون جاذبة وتحقق المتعة للمتعلم اثناء عملية التعليم  -

 . ان توفر مشاركة ايجابية من المتعلم وشراكة فعالة بين المتعلمين  -

 )  207، ص  1996الخليلي ، (                                                            

عديــدة تعتمــد علــى مشــاركة المــتعلم بفعاليــة فــي الموقــف التعليمــي  طــرقوللــتعلم النشــط     
ومــن هــذه االســتراتيجيات المناقشــة ، حــل المشــكالت ، لعــب االدوار ، العصــف الــذهني ، 

  .م التعاوني شارك االكتشاف التعل – زاوج –فكر 
المناقشــــة والعصــــف الــــذهني (  طريقتــــيوقـــد اقتصــــرت الدراســــة الحاليــــة علــــى اســـتعمال    

  . اعدادية التحدي للبناتلطالبات  الرياضياتفي تدريس مادة ) والمناقشة 
، ولكــــن هنــــاك طريقــــة تحقــــق بعــــض ليســــت هنــــاك اســــنتراتيجية معينــــة افضــــل مــــن غيرهــــا 

  . عليمي ما أفضل من غيرها االهداف للتعلم المنشود في موقف ت
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  : التعلم النشط هي  طريقة

  .الحوار والمناقشة  -
 .التعلم التعاوني  -

 . لعب االدوار  -

 . العصف الذهني  -

 . حل المشكالت  -

 . الخرائط المعرفية  -

 . االسئلة  -

 . التعلم الذاتي  -

 . تعلم االقران  -

  االكتشاف   -
   � ا������N�#ا���اDiscussion Strategy   

( تعتمد هذه االستراتيجية على تبادل اآلراء واالفكـار وتفاعـل الخبـرات بـين االفـراد          
داخـــل قاعــــة الـــدرس ، وهـــي تســـهم فــــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر لــــدى ) المعلـــم والمتعلمـــين 

المتعلمـــين مـــن خـــالل االدلـــة التـــي يقـــدمها المـــتعلم لـــدعم اجابتـــه اثنـــاء الحـــوار والمناقشـــة ، 
ــــة ، ( وتؤكــــد  ــــذ اســــتراتيجية )  2005علي ــــة عنــــد تنفي علــــى ضــــرورة اتبــــاع الخطــــوات اآلتي

  : المناقشة 
  . يحدد المدرس اهداف المناقشة  -1
 . يقسم موضوع المناقشة الى عدة عناصر وفق دليل معد لهذا الغرض  -2

 . يعمل المدرس على صياغة اسئلة تناسب عناصر المناقشة  -3

وم بإمـدادهم بقواعـد المناقشـة مثـل يطرح المدرس االسئلة على المتعلمـين بعـد ان يقـ -4
 . االنصات عندما يتكلم اآل خرون ، احترام وجهات نظر اآلخرين وغيرها 

يناقش المتعلمون كل عنصـر علـى حـدة فـي ضـوء االسـئلة المطروحـة ويجـب علـى  -5
 .المدرس توفير مصادر التعلم المناسبة 

 . ر والمعلومات يلخص المتعلمون ما تم التوصل اليه من ربط المفاهيم واالفكا -6

 . يستخلص المتعلمون االستنتاجات والتوصيات في ضوء عناصر المناقشة  -7
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  ) 33، ص  2005علية ، (                                                                
 � ا������O�أ C�9L# وط�> :  

ة المناقشــة ، هنــاك عــدد مــن الشــروط يجــب علــى المــدرس مراعاتهــا عنــد توظيــف أســئل    
  : وكاألتي 

  . التوزيع العادل لالسئلة على المتعلمين  -1
 .عدم اقتراح االجابة عند طرح السؤال  -2

 . التركيز على النقاط الرئيسية او المهمة عند طرح السؤال  -3

 . تحديد نوع االسئلة على اساس المعلومات والخبرات المتوفرة لدى المتعلمين  -4

 . سربين ذهنيا من الدرس توجيه االسئلة للمتعلمين المت -5

 . السماح للمتعلمين بوقت كاٍف للتفكير بعد كل سؤال  -6

 . استخدام اساليب التعزيز بعد استجابة المتعلمين مباشرة  -7

وفــي ضــوء أهــداف الــدرس وعــدد الطلبــة داخــل الصــف واالمكانــات الماديــة المتــوفرة      
  : اشكال ، منها للمدرس يتم تنفيذ استراتيجية المناقشة وفق عدة صور او 

ــــى ان يكــــون : المناقشــــة الجماعيــــة  - أ ويشــــترك فيهــــا جميــــع طلبــــة الصــــف عل
  . عددهم مناسب وليس كبيرًا جدًا 

)  7 – 5( ويقســم فيهــا طلبــة الصــف مــن : مناقشــة المجموعــات الصــغيرة  -ب
  . طالب في كل مجموعة 

 وفيهـــا يختـــار المـــدرس المشـــكلة محـــور الجـــدال ويعرضـــها علـــى: المنـــاظرة  -ج
الطلبة بعد ان يقسمهم الى فريق يتكون من ثالثة الى اربعـة طـالب ثـم يحـدد 

  . المدرس فريقين تتم المناظرة بينهما ويستمع باقي الطلبة لهم 
  )  24 – 25، ص  2009السيد ، (                                               

 ���,  (
  ا����� ا����و
 (
  : �L)3م ا����� ا����و

التعلم التعاوني هو احـد اسـاليب الـتعلم التـي تتطلـب مـن التالميـذ العمـل فـي مجموعـات     
ويشـعر كـل مـن افـراد ... صغيرة لحل مشكلة ما أو الكمال عمل معين او تحقيق هدف ما 

المجموعـــة بمســـؤوليته نحـــو مجموعتـــه فنجاحـــه او فشـــله هـــو نجـــاح او فشـــل لمجموعتـــه لـــذا 
  :عة لمساعدة زميله وبذلك تشيع روح التعاون بينهم يسعى كل فرد من افراد المجمو 
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  ) 130، ص  1999المحيسن ، (                               
 (
  : ا�����K ا/���� ������ ا����و

 يجـبحيـث  ) :المسؤولية الفردية والمسؤولية الرمزيـة ( االعتماد المتبادل االيجابي  -1
اجل اكمـال مهمـة المجموعـة والمتمثلـة ان يشعر الطالب بأنهم يحتاجون لبعضهم من 

  : ويمكن تكوين مثل هذا الشعور من خالل ... في ان ينجحوا معًا او يغرقوا معًا 
وضــع اهــداف مشــتركة فــإذا حصــل جميــع المجموعــة علــى درجــات تفــوق فــإن كــل  -     

  . منهم سيحصل على نقاط اضافية 
  ) . لكل مجموعة ورقة واحد ( المشاركة في المعلومات والمواد  -    
  . تعيين االدوار المختلفة لكل عضو في المجموعة  -    

  : التفاعل المعزز وجهًا لوجه  -2

م بعضــهم بعضــًا مــن خــالل مســاعدة او تبــادل وتشــجيع الجهــود يمــن تعلــ الطلبــةيزيــد  -    
  . التعليمية حيث يشرحون ويناقشون ويعلمون ما يعرفونه لزمالئهم 

المجموعات بحيث يجلس االعضاء على نحو متقـارب ويتحـدثون عـن  المعلم ويشكل -    
  . كل ناحية من نواحي العمل 

  : المهارات البينشخصية والمهارات الرمزية  -3

ن علــى الطــالب فــي مجموعــات الــتعلم التعــاوني ان يتعلمــون المــادة االكاديميـــة ييتعــ -    
هم كأعضاء فـي مجموعـة عمـل وأن يتعلموا كذلك المهارات البينشخصية والرمزية لعمل

رمــــزي حيــــث ال تســــتطيع المجموعــــات ان تعمــــل بفاعليــــة إذا لــــم يكــــن لــــدى الطــــالب 
  . المهارات االجتماعية الالزمة وكذلك القدرة على استخدامها 

فيجب على المعلمين ان يعلموا الطالب هذه المهارات على نحو مماثـل للـتعلم الـدقيق  -   
ة ، وتشـمل المهـارات التعاونيـة مثـل اتخـاذ القـرارات ، بنـاء والهادف للمهارات االكاديمي

  . الثقة ، التواصل ، مهارات حل النزاعات او الخالفات 
  :معالجة عمل المجموعة  -4

تحتــاج المجموعــات الـــى تخصــيص وقــت لمناقشـــة تقــدمها فــي تحقيـــق اهــدافها وفـــي        
موعــات بحاجــة الــى حفاظهــا علــى عالقــات عمــل فاعلــة بــين االعضــاء حيــث ان المج
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بيان تصرفات االعضاء المقيدة وغير المقيدة التخاذ قرار حول التصرفات التي يجـب 
  . أن تستمر وتلك التي يجب ان يتم تعديلها 

  
 (
  :  و,��Rأ����Q ا����� ا����و

  . فرق التحصيل  -1
 . أسلوب الصور المقطوعة  -2

 . أسلوب البحث الجماعي  -3

 . أسلوب مسابقات الفرق  -4

 . التنافس الجماعي أسلوب  -5

 . أسلوب التنافس الفردي  -6

دور ا����� �) ���,  (
  :  ا����� ا����و
  . تحديد االهداف التعليمية  -1
 . تحديد حجم مجموعات العمل  -2

 . تكوين المجموعات  -3

 . ترتيب الفصل ونظام جلوس المجموعات  -4

 . تحديد معايير النجاح على المستوى الفردي وعلى مستوى المجموعة  -5

 .ديم غلق الدرس تق -6

 . تحديد االدوار ألفراد المجموعة  -7

  
 (
  : ���Sات ا����� ا����و

  . جعل التلميذ محور العملية التعليمية  -
 .  الطلبةتنمية المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية لدى  -

 .  الطلبةتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين  -

 .  الطلبةت اعطاء الميسر فرصة لمتابعة ومعرفة حاجا -

 .  الطلبةتبادل االفكار بين  -

 .احترام آراء اآلخر وتقبل وجهات نظره  -

 .  الطلبةتنمية اسلوب التعلم الذاتي لدى  -
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 . على حل المشكلة او االسهام في حلها  الطلبةتدريب  -

 . على اتخاذ القرار  الطلبةزيادة قدرة  -

 . تنمية مهارة التعبير عن المشاعر ووجهات النظر  -

 . ة الثقة بالنفس والشعور بالذات تنمي -

 . على االلتزام بآداب االستماع والتحدث  الطلبةتدريب  -

 .على ابداء الرأي والحصول على تغذية راجعة  الطلبةتدريب  -

ــــــــــة حاجــــــــــة  - ــــــــــةتلبي ــــــــــة مناســــــــــبة ضــــــــــمن مجموعــــــــــة               الطلب ــــــــــديم انشــــــــــطة تعليمي بتق
  . العمل بروح الفريق والتعاون في العمل الجماعي 

 . مهارات القيادة واالتصال والتواصل مع اآلخرين  الطلبةإكساب  -

 . كسر الروتين وخلق الحيوية والنشاط في غرفة الصف  -

ويـؤدي الـى نمـو الـود  الطلبـةتقوية روابط الصداقة وتطور العالقـات الشخصـية بـين  -
 . واالحترام بين اعضاء المجموعة 

ت الـتعلم بأعضـاء المجموعـة ويطـور يربط بطيئـي الـتعلم والـذين يعـانون مـن صـعوبا -
 .انتباههم 

  
ان جميــع مــا ســبق ذكــره يحتــاج الــى تخطــيط مــن قبــل المعلــم وتعزيــز الطالبــات بصــفة     

  .                              مستمرة 
  )  130، ص  1999المحيسن ، (        

  : ا��'.�- ا�"را�) 
يحــــرزه المــــتعلم فــــي مجــــال دراســــته  يســــتعمل مفهــــوم لالشــــارة الــــى درجــــة النجــــاح الــــذي    

ومستواه ، فهو يمثل اكتساب المعارف والمهـارات والقـدرة علـى اسـتعمالها فـي مواقـف حاليـة 
  .  وُيعّد التحصيل الدراسي على انه النتائج النهائية للتعلم . او مستقبلية 

لتــــي بــــأن التحصــــيل يمثــــل المعرفــــة او الفهــــم والمهــــارات ا)  2006ماجــــدة ، ( وتؤكــــد     
اكتسبها المتعلم نتيجـة خبـرات تربويـة ، ويقصـد بالمعـارف المكتسـبة كمعرفـة تـواريخ حـوادث 
معينــة ومعرفــة اســماء علمــاء اشــتهروا فــي مــادة علــوم الرياضــيات ، والفهــم يعبــر عــن القــدرة 
على التعبير عما تعرف عليه المتعلم بطرائق عديدة مثل ايجاد عالقة معرفة بمعرفـة اخـرى 
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ــ ى تطبيقهــا واســتخدامها فــي مواقــف جديــدة او القــدرة علــى المالحظــة والتصــنيف والقــدرة عل
  . وغيرها من المهارات الفعلية 

  )  292، ص  2006ماجدة ، (                                                                   

  :ي منها ان هناك عدة عوامل تؤثر في التحصيل الدراس)  1996حمدان ، ( ويؤكد    
اهمها المعلم والطالب ، وهذه العوامل تتفاعل مـع بعضـها : عوامل مباشرة أساسية  -1

  .في الموقف التعليمي 
جماعــــة االقــــران واالرشــــاد الطالبــــي والخــــدمات البشــــرية : عوامــــل مباشــــرة ثانويــــة  -2

 . والمادية والنفسية والتنظيمية 

رسية مثل وسـائل االعـالم وهي عوامل توجد خارج البيئة المد: عوامل غير مباشرة  -3
 . والمؤسسات االجتماعية كاالسرة والنادي واالسواق والمراكز الثقافية واالجتماعية 

  )  15، ص  1996حمدان ، (                                                                 

مــين ان يكونــوا وتعتقــد الباحثــة مــن خــالل ذلــك ان التحصــيل الدراســي يتطلــب مــن المتعل    
علــــى معرفــــة مســــتمرة بمــــا يحصــــلون عليــــه مــــن معلومــــات وانهــــم يحتــــاجون الــــى التــــدريب 

  .والمعلومات الجديدة التي تواكب التطور الحاصل في المجال المعرفي 
للــتعلم النشـــط موزعـــة حســـب  الطـــرقايضـــا مجموعــة مـــن )  2009( وذكــرت الزايـــدي      

  . مراحل الدرس 
  

  )  2( جدول 

  لم النشط موزعة حسب مراحل الدرسالتع طرق

  

  طريقة التعلم النشط  المرحلة

  .طريقة العمل الفوري  -1  مقدمة الدرس
  .طريقة السؤال التحفيزي  -2
  .طريقة االتفاق على الدرس  -3

  .طريقة التفكير بصوت مرتفع  -1  عرض الدرس
  . طريقة خاليا التعلم  -2
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  طريقة فكر زاوج شارك -3
  .عات الثقافية طريقة المجمو  -4
  .طريقة تكلم اكتب  -5
  . طريقة التعلم التعاوني  -6

  طريقة اختبار الفريقي  ختام الدرس
  طريقة الجمل المعبرة عن الناتج  التقويم

  )  2009الزايدي ، (                                                                           

  : يح هذه االستراتيجيات وعلى النحو اآلتي وقد ارتأت الباحثة توض    
  

�  :ا���- ا�L3ري  ,��
ويقصد بها توجيه المتعلمين للعمل فور دخولهم الى الصف ، والهدف منـه الحصـول       

  . على مشاركة فعالة من قبل المتعلمين من البداية المبكرة للدرس 
  ) 53، ص  2009الزايدي ، (                                                                  

�  :ا��Tال ا��'S�3ي  ,��
يركــز علــى انتبــاه المتعلمــين ، ويثيــر تفكيــرهم ، والهــدف الــذي وهــو عبــارة عــن الســؤال      

  . منه زيادة اهتمامهم ورغبتهم في الدرس وتركيز انتباههم اليه 
  )  252، ص  2006سعادة وآخرون ، (                                                        

  
�  :ا/#3�ق :�$ ا�"رس  ,��
هــي خطــة بســيطة ومتكاملــة للنقــاط او العناصــر التــي ســيتم شــرحها فــي الــدرس بحيــث      

يأخذ المتعلم فكرة عما يدور في الحصة ، وتتكـون لديـه نظـرة شـاملة عـن الـدرس قبـل البـدء 
درس ويذكرهم بعناصر الدرس التي يـود شـرحها فيه بحيث يبين المعلم للمتعلمين موضوع ال

 .  
  ) 54، ص  2009الزايدي ، (                                                                 

���,  V3#�� تL.5 ��23ا��:  
ويقصد بها التحدث بصـوت مرتفـع اثنـاء العمـل فـي حـل مسـألة ، والهـدف منهـا اعطـاء     

يـــة التـــي يســـير عليهـــا التفكيـــر ، والكيفيـــة التـــي بهـــا حـــل المســـألة حيـــث الطلبــة نموذجـــًا للكيف
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يطلب المعلم من المتعلم ان يعبر بصوت مرتفع ومسموع عن افكاره التي تدور في ذهنـه ، 
وعن كل شيء يفكر فيه اثناء انجازه لمهمة الحل ، وما هي االسـئلة التـي قـد يسـألها لنفسـه 

أن يتحدث عن كل شـيء حتـى لـو كـان تافهـًا حيـث وجـد اثناء قيامه بعملية حل المسألة ، و 
  . ان ذلك له أثر في اكتشاف االسس والقواعد التي طبقتها في حل المسألة بنجاح 

  ) 38، ص  2008هارمن ، (                                                                

  : ات التالية يقوم المتعلم باتباع الخطو  طريقةولتطبيق هذه ال     
  .قراءة وفهم المسألة  -1
  .تحديد المعطيات المطلوبة في صورة رمزية  -2
  . تحديد القانون المستخدم  -3
  . التعويض في القانون  -4
  .تنفيذ العمليات الحسابية  -5
  . مراجعة خطوات الحل  -6
  . تفسير الحل  -7

ـــد     ة وعمـــل الخطـــوات نفســـها ، وبعـــد انتهـــا الخطـــوات الســـبع يـــتم اســـتعراض مســـألة جدي
 . والتصميم التالي يوضح خطوات التفكير بصوت مرتفع 
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  ) 1( شكل رقم 

  يوضح خطوات التفكير بصوت مرتفع

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                           

  ) 18، ص  2008هارمن ، (                                                               
�  : �WF� ا�����  ,��

مســاعدة المتعلمــين علــى التفاعــل معــًا وتحقيــق الــتعلم الفعــال  طريقــةالغــرض مــن هــذه ال    
ازواج بحيــث تجلــس كــل مجموعــة مــن المتعلمــين معـــًا  وذلــك بتنظــيم المتعلمــين فــي صــورة

علــــى منضــــدة واحــــدة او علــــى مقعــــدين متجــــاورين ، علــــى ان يــــتم اختيــــار االزواج بشــــكل 
  . عشوائي 

تكــــز دور المعلــــم علــــى المشــــاركة فــــي اعــــداد االســــئلة المناســــبة ، وتهيئــــة الفرصــــة ر وي    
نــاء العمــل ، واعطــاءهم التغذيــة ة ، ومالحظــتهم وتــوجيههم اثبــللمناقشــة والتعــاون بــين الطل

  . الراجعة المناسبة لنوع العمل الذين يقومون به ، وشرح وتوضيح المفاهيم الصعبة 
  ) 156، ص  2000الخليلي ، (                                                                

�  :<�رك .. زاوج .. ��2  ,��

 قراءة وفهم المسألة

 ي صورة رمزيةتحديد المعطيات المطلوبة ف

 تحديد القانون المستخدم

 التعويض في القانون

 تنفيذ العمليات الحسابية

 مراجعة خطوات الحل

 تفسير الحل
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ك مـــن االســـتراتيجيات التـــي تســـتخدم لتنشـــيط مـــا لـــدى شـــار .. زاوج .. فكـــر  طريقـــةتعـــد     
المتعلمين من معرفة سابقة للموقف التعليمي ، كما تستخدم الحداث رد فعل حـول موضـوع 
ما ، فبعد ان يتم التأمل والتفكير بشكل فردي في المشكلة او الموضوع لبعض الوقـت يقـوم 

، ثــم يشــاركان زوجــا آخــر مــن  علــى زوج مــن الطالبــات مناقشــة افكارهمــا لحــل المشــكلة معــاً 
المتعلمــين فــي مناقشــتهما حــول نفــس الفكــرة وتســجيل مــا توصــلوا اليــه جميعــًا ، ليمثــل فكــرًا 

  . واحدًا للمجموعة في حل المشكلة المثارة 
                                                                  )Carss , 2007 , P. 21 (  

LGFات �  : <�رك .. زاوج . .��2   ,��
  

 Thinkingالتفكير : الخطوة االولى 

يطـــرح المعلـــم ســـؤاًال او مســـألة تـــرتبط بمـــا تـــم شـــرحه مـــن معلومـــات علـــى المتعلمـــين         
ويطلب منهم أن يبقوا دقيقة ، يفكـر كـل مـنهم فـي السـؤال بمفـرده ، ويمنـع الحـديث والتجـول 

  . في وقت التفكير 
  
  

  

   Sharingكة المشار : الخطوة الثانية 

وفيهــا يطلــب المعلــم مــن االزواج الواحــد تلــو اآلخــر ان يعرضــوا مــا توصــلوا اليــه مــن      
حلـــول وافكـــار حـــول الســـؤال المطـــروح ، وقـــد يكتفـــي بربـــع االزواج او نصـــفهم تبعـــا للوقـــت 

  . المتاح 
  ) 121 – 120، ص  2010عبيد ، (                                                          

   Pairingالمزاوجة : الخطوة الثالثة 

يطلب المعلم من المتعلمين ان ينقسموا الى ازواج ويتناقشـوا فيمـا بيـنهم ، ويفكـروا معـا      
  . في السؤال المطروح ، وتستغرق هذه الخطوة نحو خمس دقائق 

  
���,  ��2# .. Qاآ�:  
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رس ، وتحتــوي علــى محطــات توقــف عــن زيــادة مثاليــة المــتعلم للــد طريقــةتعمــل هــذه ال     
ضــرورية ، يعــرف المتعلمــين بأنهــا مخصصــة لكتابــة ردود أفعــالهم الشخصــية حــول مــا تــم 
طرحــه مــن قبــل المعلــم ، وذلــك كــردة فعــل يستشــف مــن خاللهــا المعلــم تفكيــر المتعلمــين ، 

لة ورؤيتهم ، ما توصلوا اليه ، يظهر ذلك من خالل كتابتهم ملخصًا لمـا سـمعوه ، أو االسـئ
التـي لــديهم حـول الموضــوع ، حيـث يشــرح المعلـم جــزءًا مـن الــدرس الـى ان يصــل الـى جــزء 
مالئـــم مـــن الـــدرس ، ثـــم يتوقـــف ويوضـــح للمتعلمـــين ان دورهـــم قـــد بـــدأ ، بحيـــث يكتبـــون مـــا 

  : توصلوا اليه ، ولديهم أربع خيارات لألشياء التي سيكتبونها   وهي 
 . عن السبورة الملخص  ملخص لما سمعوه ، ويكتب المعلم: الملخص  .1

 . أسئلة حول ما قاله المعلم ويكتب المعلم االسئلة على السبورة : االسئلة  .2

ردود افعــــالهم علـــى مــــا تـــم شــــرحه ، ويكتـــب المعلــــم ردود الفعـــل علــــى : ردود فعـــل  .3
 . السبورة 

أي شـــيء يكتـــب المتعلمـــون أي شـــيء آخـــر يختارونـــه ، أو يرســـمون شـــيئًا قبـــل فـــي  .4
 .  الدرس كتعبير عنه

  )  34، ص  2007بدري ، (                                                                 

  
  

�  :ا�F+�ر ا��3ق  ,��
وهــــو اســــلوب جمــــاعي يقســــم خاللــــه طالبــــات الصــــف الــــى فــــريقين أو ثالثــــة ، يختبــــر      

ادة والهــــدف منهــــا زيــــ. احـــدهما االخــــر ، مــــن خــــالل مجموعـــة مــــن االســــئلة بمــــادة الـــدرس 
  . مسؤولية الطالبات عما يتعلمن ومراجعتهن بطريقة مرحة غير رسمية 

  : متبعًا االجراءات التالية  طريقةويمكن للمعلم ان يختم الدرس باستخدام ال
 . يختار المعلم موضوع الدرس ويقسمه الى ثالث اقسام  .1

 ) . أ ، ب ، ج ( نقسم الطالبات الى ثالثة فرق تسمى ت .2

وٕان لــم يـتمكن اعضــاء هــذا الفريــق مــن ) ب ( اعضــاء الفريــق )  أ( يختبـر الفريــق  .3
 ) . ج ( االجابة على السؤال ينتقل السؤال الى الفريق 

 . بنفس الطريقة السابقة ) ج ( و ) أ ( الفريقين ) ب ( يختبر الفريق  .4

  . بنفس الطريقة السابقة ) ب ( و ) أ ( الفريقين ) ج ( يختبر الفريق  .5
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  ) 63، ص  2009الزايدي ، (                                                                

  
�  :ا��N- ا���+�ة :0 ا���#]  ,��
من االمور المهمة فـي الـدرس ، وهـو عبـارة عـن خاتمـة تتضـمن اهـم  طريقةتعد هذه ال     

،  االفكار الرئيسة التـي جـاءت فـي الـدرس وبشـكل مركـز ومكثـف ، وتـؤدي الـى بـذل الجهـد
وربط االفكار ، وتنظيمها ، وتحديد النقـاط الرئيسـية التـي شـملها الـدرس ، واعـادة صـياغتها 

  .في بمناطيق محددة تعطي خالصة ما توصل اليه المتعلم من فهم وتفكير 
  ) 77، ص  2008هارمن ، (                                                                 

�� أه�� ا����� ا�� :  
  . يوفر التعلم النشط فرصًا للتفكير االعلى مرتبة بدًال من مجرد االستماع السلبي  -1
  . يعزز االستماع الى اآلخر ويعطي فرصة لردود الفعل الفوري ولتعديل التفكير  -2
  . تحدث الطالبات معا يوفر فرصًا للمساهمة واالستماع  -3
وافكـار االخريـات لتحديـد مـا اذا كانـت مناسـبة  غالبا ما يجعل الطالبات يقّيمن افكـارهن -4

  .لهم سواء كّن يختلفن معها او يتفقن معها جزئيا 
  . يتيح فرص للطالبات للتحدث عن افكارهن والتفكير مع سياقات افضل  -5
  . بعض الطالبات كثير ما يقلن انا لم افكر في هذا او هذه وجهة نظر متخلفة  -6
  . حتفاظ بالمعلومات عند الطالبات ويحدد من القلق يزيد من درجة ومستوى اال -7
  .الطالبات ليسوا مشمولين بالمعلومات  -8
  . الطالبات يحصلن على وقت للتفكير حول المعلومات والتحدث عنها ومعالجتها  -9

  . يسمح بفرص لربط المحتوى بالحياة الواقعية  -10
عندما تكون المناقشـة آلراء خاصة الطالبات غالبا ما يترددن في الكالم وفي عرض ا -11

  .  طويلة
الطالبــات يمكــن ان يقــدمن امثلــة حياتيــة واقعيــة للمحتــوى الــذي تجــري مناقشــته ، ممــا  -12

  . يزيد من عملية التعلم 
  ) 180، ص  2010رمضان ، (                                                                 
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 (
�Eا����23 ا/�: ا�(�/"�  
�L)3ـ� R :  

هــو عمليــة عقليــة منطقيــة تتضــمن مجموعــة مــن المهــارات الفرعيــة التــي تبــدو فــي كــل     
نشــاط عقلـــي معرفــي يتميـــز باســتخدام القاعـــدة مـــن جزئياتهــا ، واســـتنباط الجــزء مـــن الكـــل ، 

  . ذهنيا معرفة المجهول الى بصحتها مسّلم قضايا معرفة او حقائق من الفرد فيه حيث يسير 
يهـــتم التفكيـــر االســـتداللي باســـتنتاج نتـــائج جديـــدة مـــن قضـــايا مســـّلم بصـــحتها ، أي انـــه     

بــأن التفكيــر االســتداللي )  Nicerson( يســير مــن المعلــوم الــى المجهــول ، ويــرى نيكــرس 
يشــتمل علــى مجموعــة مــن العمليــات العقليــة التــي نســتخدمها فــي تكــوين وتقيــيم افكارنــا فيمــا 

يم البــــــراهين والحجـــــج ، والبحــــــث عـــــن ادلــــــة ، والتوصـــــل الــــــى نعتقـــــد بأنـــــه صــــــحيح ، ويقـــــ
  . االستنتاجات ، واختبار الفروض ، وتوليد معرفة جديدة 

                                                                           )Small , 1999  (  

اهيم المجــردة او يكــون يكــون عقليــا خاصــًا يتعامــل مــع المفــ اوان التفكيــر االســتداللي امــ   
ادراكيــًا ، أي ان االبــداع نتــاج لتفاعــل بــين خيــال الفــرد الــذي يظهــر تأملــه لالشــياء وصــوره 

  .وبين العمليات العقلية كاالستدالل والتجريد واالدراك 
  )  1995عبد الحميد ، (                                                                       

عـــــاملين )  Hitt( دراســـــة تحليليـــــة للعمليـــــة االبداعيـــــة ، اظهـــــرت دراســـــة هانـــــت  وفـــــي    
اساسيين هما االصالة واالستدالل المنطقي قائًال بأنهمـا يشـكالن جانبـا متكـامال فـي االبـداع 
وبعبــارة اخــرى ان بينهمــا اعتمــادًا متبــادًال إذا عمــال معــًا ، امكــن لهمــا انتــاج افكــار ابداعيــة 

المبدع ينتج افكارًا جديدة ثم يقيمها بتطبيق منطقًا اسـتدالليًا صـارمًا فـي ويبدو بأن الشخص 
مهاراته االستداللية للتحقق من صحة مـا )  1981سويف ، ( اختبار مدى صالحية افكاره 

  . توصل اليه 
العالقــــة بــــين مراحــــل النمــــو العقلــــي والتفكيــــر االبــــداعي الــــى )  1991( صــــالح  واشــــار   

الة لــدى عينــة مــن طــالب الصــف الثالــث الثــانوي خلصــت الــى وجــود الممثــل فــي بعــد االصــ
عالقـة طرديــة بـين قــدرة التفكيـر التجريــدي والقـدرة علــى االصـالة ، أي االفــراد االكثـر تجريــد 

  .ألفكارهم يستطيعون انتاج افكار اكثر اصالة وجدة 
  )  1991صالح ، (                                                                              
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فـــي ايجــاد حلـــول للمشـــكالت ادراك كـــل منهــا يـــتلخص واالبــداع والواقــع ان االســـتدالل      
العالقـــات ، فـــاالفراد ذوي القـــدرة المرتفعـــة فـــي االســـتدالل واالبـــداع لـــديهم القـــدرة علـــى ادراك 

غــم انهــا الحلــول الموجــودة اال انــه فــي االســتدالل عبــارة عــن كشــف عالقــات كانــت خفيــة ر 
 الفــارقموجــودة فــي االصــل ، بينمــا االبــداع انتــاج عالقــات لــم تكــن موجــودة مــن قبــل ولــيس 

بينهما مـن الوهلـة االولـى مطلـق فكـل اكتشـاف يمكـن اعتبـاره ابـداعًا وان جـاء بحلـول جديـدة 
واصـــيلة مهمـــا كانـــت اصـــالتها ، فهـــو الشـــك يســـتعين بمـــواد موجـــودة مـــن قبـــل والجديـــد هـــو 

  . المواد  التأليف بين هذه
  ) 1999جروان ، (                                                             

علــى ان مفهــوم التفكيــر االســتداللي هــو عمليــة بحــث )  2007( وقــد اشــار ابــو زينــة      
عن معنى في موقف او خبرة مرتبطة بسياق رياضي ، أي انه تفكير في المجال الرياضـي 

مكونــات الموقــف الخبــرة فــي اعــداد او رمــوز او اشــكال او مفــاهيم حيــث تتمثــل عناصــر او 
رياضــــية ، ولمــــا كــــان باالمكــــان نمذجــــة وتمثيــــل العديــــد مــــن المواقــــف والمشــــكالت بنمــــاذج 

  .وتمثيالت رياضية ، لذا يعتبر في عمليات التحليل والفهم وادراك العالقات 
  )  274، ص  2007ابو زينة ، (                                                              

ـــه )  2009( واشـــار ايضـــا ابـــراهيم       ان التفكيـــر االســـتداللي مهـــارة مهمـــة للطـــالب ألن
يمكــنهم مــن التحليــل وترجمــة البيانــات بهــدف ان يســتقل المــتعلم بتفكيــره ويشــعر بالثقــة فــي 

  .وادراك العالقات  قدراته الرياضية وينمي تفكيره الرياضي في عمليات التحليل والفهم
  ) 301، ص  2009ابراهيم ، (                                                              
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  ,��\ ه��5ت ا/��"/�� �) ا��"ر�� 
تنسب هذه الطريقة الى فريدريك هربرت ، االلماني الذي لمع في سماء البحث التربـوي     

  . عشر الميالدي وبداية القرن التاسع عشر الميالدي  في نهاية القرن الثامن
وقــد جمــع هربــرت الطــريقتين االســتنباطية واالســتقرائية فــي طريقــة واحــدة ، اطلــق عليهــا     

  . الطريقة االستداللية او الهربارتية 
  

 �Hا�� ا/�����Gا� :  
  .و القواعد العامة هي طريقة تعتمد على االنتقال من الجزئيات الى القضايا الكلية ا    

  ا/���+�,����Gا� :  
  . هي طريقة تعتمد على االنتقال من القضايا الكلية الى الجزئيات     

  ) 16، ص  2002سمير ، (                                                                    
  ا�(�5�ر#����Gات ا�LGF :  

لمعلومات السابقة والتشـويق الـى الـدرس    الجديـد الغرض منها استثارة ا: المقدمة  -1
 . 

وفيــــه تعــــرض المــــادة مرتبــــة وتقــــدم االمثلــــة والجزئيــــات تســــتخدم وســــائل : العــــرض  -2
 . االيضاح 

وفي هذه الخطوة يربط المعلم مادة الدرس بغير ما سـبقت دراسـته : الربط والموازنة  -3
 .ويوازن بينهما 

 . يف والكليات على امثلة جزئية جديدة وفيه تطبيق القواعد والتعار : التطبيق  -4

وفيــه يصــل المــدرس الــى التعريــف او القاعــدة التــي تســتنتج االمثلــة او : االســتنتاج  -5
 . الكليات التي تستخلص من الجزئيات 

  )  13، ص  2005سعد ، (                                                                 
 ا�(�5�ر#���Gات ا�S��� � :  

  . مشوقة ومثيرة للطالب  -1
 . تتيح الفرصة للمتعلمين كي يذكروا ويتوصلوا الى التصحيحات  -2

 .                                      ميمات والقواعد عتدريب الطالب على تطبيق الت -3

 . تهتم بترتيب المعلومات في اذهان الطالب  -4
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 . تربط بين المتغيرات السابقة والمتغيرات الجديدة  -5

تدريب الطالب على مقارنة الحقائق بعضـها بـبعض واظهـار مـا بينهـا مـن خالفـات  -6
 . 

  )  2005سمير ، (                                                                          
  ا�(�5�ر#����Gب ا�L�: :  

كــز علــى ال تمثــل المــتعلم الــذي ينبغــي ان يكــون محــور العمليــة التعليميــة حيــث تر  -1
  . المدرس 

 . لم تبَن هذه الطريقة على اساس من التجريب العلمي  -2

تهمل الدوافع الداخلية للفرد وكل مـا يتعلـق باسـتعداداته ونواحيـه النفسـية واالنفعاليـة  -3
 . 

 . تصلح في دروس كسب المعرفة اما دروس كسب المهارة يصعب اتباعها  -4

 . تركز اهتمامها على المادة والحقائق  -5

 . عي الفروق الفردية بين الطالب ال ترا -6

  ) 2005سمير وسعد ، (                                                                     
  :.F�H^ ا����23 ا/��"/�) 

  : يتميز التفكير االستداللي بخصائص اجمالها اآلتي     
  . التفكير االستداللي سلوك صادق ال يحدث في فراغ او بال صدق -1
 .التفكير االستداللي قدرة تطويرية تزداد تعقيدا او خرقا مع الفرد وتراكم     الخبرة  -2

لفظيـــــة ورمزيـــــة ومكانيـــــة ( يحـــــدث التفكيـــــر االســـــتداللي بأشـــــكال وانمـــــاط مختلفـــــة  -3
 . ولكل منها خصائصها ) وشكلية

 . يتشكل التفكير االستداللي من خالل تداخل مستوياته المختلفة والمتدرجة  -4

ال في التفكيـر االسـتداللي غيـر ممكـن فـي الواقـع والغايـة االساسـية هـي تنميتـه الكم -5
 . الى اقصى درجة ممكنة 

  )  36، ص  2010جروان ، (                                                              
  : ����L�ت ا����23 ا/��"/�) 

  : ينقسم التفكير االستداللي الى مستويين     
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وينقســــم الــــى ثالثــــة مســــتويات فرعيــــة هــــي ، الترجمــــة والتفســــير : توى االســــتيعاب مســــ -1
  . واالستكمال 

وينقسـم الـى مجموعـة مــن المسـتويات الفرعيـة المتعــددة : مسـتوى القـدرات العقليـة العليــا  -2
منه ، االستقراء ، واالستدالل ، والقيـاس ، والتصـحيح ، واالسـتنتاج ، والتعبيـر بـالرموز 

 .شكلي او الصوري والبرهان الرياضي وحل المشكالت ، والمنطق ال

  ) 16، ص  2009ابراهيم ، (                                                                  
  : �رات ا����23 ا/��"/�) (�

يعـــّد التفكيـــر االســـتداللي اشـــهر انـــواع التفكيـــر ، ويتحـــدد التفكيـــر االســـتداللي فـــي عـــدة    
  : فيما يلي وصف موجز لكل مهارة من تلك المهارات  مهارات ،

  

  :  Inductionاالستقراء   -1

اتهــا ئييشــير الــى االداء العقلــي المعرفــي الــذي يتميــز باســتنتاج القاعــدة العامــة مــن جز      
  . وحاالتها الفردية ، حيث يتقدم بواسطته الفرد من القضايا الخاصة الى القضية العامة 

ـــ ي لهـــذه المهـــارة فـــي هـــذه الدراســـة هـــو الدرجـــة الخاصـــة باختبـــار مهـــارات التعريـــف االجرائ
  . التفكير االستداللي الذي يستخدم لقياس مهارة االستقراء 

  
  :االستنباط   -2

ويشــير الــى االداء العقلــي المعرفــي الــذي يتميــز باســتنباط االجــزاء مــن القاعــدة العامــة      
  .امة الى القضايا الخاصة حيث يتقدم بواسطته الفرد من القضايا الع

التعريـــف االجرائـــي لهـــذه المهـــارة فـــي هـــذه الدراســـة هـــو الدرجـــة الخاصـــة باختبـــار مهـــارات 
  . التفكير االستداللي الذي يستخدم لقياس مهارة االستنباط 

  
  

  :   Deductionاالستنتاج  -3

ات وبيانـات هو العملية التي يتم بواسـطتها اسـتخالص نتيجـة جديـدة مترتبـة علـى مقـدم     
  .تم مالحظتها 
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التعريـــف االجرائـــي لهـــذه المهـــارة فـــي هـــذه الدراســـة هـــو الدرجـــة الخاصـــة باختبـــار مهـــارات 
  .التفكير االستداللي الذي يستخدم لقياس مهارة االستنتاج 

  

  :   Generalizationالتعميم  -4

علــى امثلــة او اعتمــادًا ) بــالرموز او بااللفــاظ ( هــو صــياغة عبــارة او منطوقــة عامــة      
  . حاالت خاصة ، كأن يتوصل الطالب الى خاصية التبديل في االعداد 

  

  : Symbolismالتعبير بالرموز  -5

أي اســتخدام الرمــوز للتعبيــر عــن االفكــار الرياضــية والمعطيــات اللفظيــة ، فمــثًال يعبــر      
  . عن قانون توزيع الضرب على الجمع 

  

  : Conjecture) الحدس ( التخمين  -6

ـــى       الحـــدس او التخمـــين هـــو الحـــزر الـــواعي لالســـتنتاجات مـــن المعطيـــات ، ويشـــار ال
، وقــد يبنــى الحــزر الــواعي )   Intuitive thinking( التخمــين عــادة بــالتفكير الحدســي 

على التقدير واالستبصار ، وليس مـن الضـروري ان يـؤدي التخمـين الـى عطـاء اسـتنتاجات 
خدم العطــاء اســتنتاجات تقديريــة او اعطــاء اجابــات صــحيحة او اجابــات دقيقــة ، ولكــن يســت

  . مختارة من بين عدة بدائل ، وقد يؤدي احيانا الى اجابات او استنتاجات صحيحة 
  

  :   Modelingالنمذجة  -7

النمذجــة هــي تمثيــل رياضــي لشــكل لــو مجســم او عالقــة للموقــف ، وٕان قــوة الرياضــيات     
  . ة المواقف تبرز واضحة في قدرتها على نمذج

  

  :   Formal Logicالتفكير المنطقي الشكلي او الصوري  -8

هــو اســتخدام قواعــد المنطــق فــي الوصــول الــى االســتنتاجات مــن مقــدمات او معطيــات     
)  ~( ، والنفــي )  7( ، والفصــل )  8( وقواعــد المنطــق الشــكلي تتمثــل فــي عمليــات الضــم 

ص النتائج من المقدمات تخضـع لقواعـد المنطـق للعبارات ، وان استخال)  >-( والتضمين 
  . المتفق عليها 

  
 ا����23 ا/��"/�) ���# :  
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ان تنمية مهارات التفكيـر ، مـن االمـور الضـرورية فـي اثـارة فكـر المـتعلم وتحـري قدراتـه     
العقليــة ، خصوصــًا عنــد دراســته للرياضــيات ألن الرياضــيات تعتبــر لغــة التفكيــر ، والتفكيــر 

رياضيات ، فإذا لم تتوفر قدرة للمتعلم علـى التفكيـر الرياضـي فـإن الرياضـيات تصـبح لغة ال
  . مادة مكونة من مجموعة من االجراءات المقلدة او الصورية دون فهم مصدرها 

  )    218، ص  2004عفانة ، (                             

الرمــــوز والمفــــاهيم ويعــــد التفكيــــر عمليــــة ناتجــــة عــــن قــــدرة االنســــان علــــى التعامــــل مــــع     
والقضــايا مــن اجــل حــل المشــكالت التــي يواجههــا مواقــف حياتيــة ، والعالقــة التــي تــربط بــين 
التفكير والرياضيات هي ما يسمى بالتفكير الرياضـي ، وتنطـوي اهـداف تـدريس الرياضـيات 
في مختلف دول العالم على تنمية مهارات التفكيـر المختلفـة ، إذ يهـدف تـدريس الرياضـيات 

  .ى تنمية القدرة على االكتشاف واالبتكار والتجريد والتعميم ال
  )  310، ص  2005ابراهيم ، (                                                                

فــالخبرات المكتســبة فــي درس الرياضــيات تكــون حــافزا للطــالب علــى اكتشــاف افكــارهم      
للطـــالب لتفســـير االفكـــار الرياضـــية وتوضـــيحها ، وكـــذلك والتعبيـــر عنهـــا ، واتاحـــة الفرصـــة 

  . القواعد والمبادئ الرياضية 
وتلعــــب البيئــــة التعليميــــة دورًا كبيــــرًا فــــي اثــــارة وتحفيــــز تفكيــــر الطــــالب باالضــــافة الــــى     

ــــوفير المــــواد واالدوات الملموســــة ومســــاندة  ــــة للطــــالب وت التشــــجيع واعطــــاء الفرصــــة الكافي
ــــى ممارســــة ال ــــى اســــتخدام الطــــالب عل ــــدريبهم  عل ــــي وت ــــد واالســــتداللي والتحليل ــــر الناق تفكي

  .التمثيالت الرياضية كلها ، وهي عوامل تسهم في تنمية التفكير االستداللي 
  ) 100، ص   2006المالكي ، (                                                              

مهمًا في تنمية التفكيـر الرياضـي وذلـك مـن خـالل  وتلعب االستراتيجيات المتنوعة دوراً      
االنشطة المتنوعـة التـي يقـوم بهـا الطالـب مـن خـالل اسـتخدام عـدة اسـتراتيجيات تعمـل علـى 
اكسابهم مهارات التفكير الرياضي بدال من التركيز على الحفظ وتلقين المعلومـات والحقـائق 

لمــا تتميــز بــه هــذه النوعيــة مــن االســئلة الــى ضــرورة االهتمــام باالســئلة المعرفيــة العليــا نظــرا 
بمــا تتيحــه مــن حريــة كبيــرة امــام الطــالب فــي البحــث عــن الحلــول لهــا ، كمــا تتــيح مــداخل 

  .عديدة لالجابة عنها 



  

 61

وتســـتثير هـــذه االســـئلة تفكيـــرا تباعـــديا يبـــدأ مـــن مشـــكلة تتبـــع بـــدائل متنوعـــة تـــؤدي الـــى      
   .حلول مختلفة تثري التدريس والمنهج المدرسي 

  ) 311، ص  2005ابراهيم ، (                                                                

  
  : ويمكن تنمية مهارات التفكير االستداللي من خالل تحقيق المهام اآلتية      

ان يســتخدم المــدرس منهجيــة القــاء االســئلة علــى الطــالب التــي تســاعدهم علــى التفكيــر  -1
  . س صحيح في الحل على اسا

 .ان يستخدم المدرس استراتيجيات تدريس متنوعة  -2

 . ان يتيح المعلم الفرص المناسبة ليصف للطالب الخطوات التي قام بها  -3

ان يوفر المدرس الفـرص المناسـبة التـي يسـتطيع عـن طريقهـا قيـاس قـدرة الطالـب علـى  -4
 . التفاعل مع زمالئه اآلخرين 

 . ثر من طريقة وتجنب الحل بطريقة آلية ان يشجع المدرس الطالب على الحل بأك -5

أن يعطي المدرس الفرصـة لمسـتويات التفكيـر المختلفـة عنـد الطالـب بزيـادة الـزمن عنـد  -6
 . انتظار االجابات المختلفة 

  
  : ���L�ت #��� ا����23 ا/��"/�) :�" ا�WGب 

  : هناك معوقات عديدة لعل اهمها ما يأتي 
قـــــين دون مشـــــاركة الطـــــالب اثنـــــاء حـــــل المســـــائل او اســـــتمرار المعلـــــم فـــــي عمليـــــة التل -1

  . المشكالت التي تعرض عليهم في الفصل الدراسي 
 . تركيز المعلم على تعليم الرياضيات باسلوب التلقين وليس بأسلوب الفهم  -2

القلق الرياضي يمنع التفكير االستداللي لذلك ال يشغل العديد مـن الطـالب فـي التفكيـر  -3
عضـــــهم قـــــادرًا علـــــى التفكيـــــر االســـــتداللي ولكـــــن فـــــوقهم مـــــن االســـــتداللي وقـــــد يكـــــون ب

 . الرياضيات يمنعهم من التفكير االستداللي 

رفـــض الحلـــول التـــي يتوصـــل اليهـــا الطـــالب النهـــا ناقصـــة او ال تتفـــق مـــع الحـــل الـــذي  -4
 . يقترحه المعلم 

 .التسرع في التفكير عند حل المشكلة وعدم التامل والدقة في جوانبها المختلفة  -5
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 . يم اجابات او حلول االسئلة او مسائل لم يطرحها ولم يسألها الطالب تقد -6

 .زيادة عدد الطالب في الفصل الدراسي الواحد عن المعدالت القياسية  -7

  
  ) 213، ص  2005ابراهيم ، (                                                                 

  
  

ــ�ت �ـدرا��5�  
الدراسات السابقة كونها تـزود الباحـث بـالخبرة الالزمـة فـي تحديـد المشـكلة  تزداد اهمية     

عـن طريـق بعـض المقترحـات مـن جهـة ومـن جهـة اخـرى  تـزود الباحـث بـالخبرات  الالزمــة 
فــي تحديــد وتتبــع اجــراءات وبهــذا تكــون الدراســات الســابقة بالنســبة  للباحــث المنطلــق الــذي 

جـال الواسـع للمناقشـة والمقارنـة واالسـتنتاج فـي إثنـاء يسير بـه كمـا وتـوفر تلـك الدراسـات الم
مــن  ةالباحثــ تعمليــة البحــث بــل تكــون نقطــة مــن البــدء مــن حيــث انتهــى البــاحثون اذ تمكنــ

ن مــــن تناولهــــا افمــــن الطبيعــــي يمعرفــــة تنــــاول الــــربط بــــين المتغيــــرات والتــــي لــــم تــــتح للبــــاحث
   . والواجب معرفة ما تواصل إليه الباحثون السابقون

  )  1979سفر (اسة در  -1

هـــدفت الدراســـة الـــى الكشـــف عـــن العمـــر الـــذي يتكـــون فيـــه المفهـــوم الشـــكلي والبحـــث عـــن 
-19)طالب تراوحت اعمـارهم بـين  (159)الفروق بين الجنسين اجريت الدراسة على عينة

فــرد تقريبــًا مــن كــل عمــر ومــن  20متســاو مــن كــال الجنســين وبمعــدل  دســنة وبعــد  (12
غــــداد اتبعــــت الباحثـــة اســــلوب أســــلوب المقابلـــة الفرديــــة وســــجت مــــدارس وثانويـــات ب بعـــض

اســتجابات العينــة علــى اســتمارة خاصــة عــن طريقــة عــرض جهــاز بســيط يمثــل جهــاز بســيط 
م طـــول الســـلك مـــع الثقـــل يكيفيـــة تنظـــه مختلفـــة ويخيـــر  نايمثـــل رقـــاص ومجموعـــة مـــن األوز 

  وزيادة سرعة الرقاص 
   بعـــد ســـن الســـابعة عشـــر عنـــد  يتكـــون اال ال ياالســـتداللتوصـــلت الباحثـــة الـــى ان المفهـــوم 

والثامنة عند االناث أي ان هناك تأخر سنة واحدة بين الذكور واالناث وان هنـاك  ،الذكور 
وتـاخر فـي تكـوين المفهـوم الشـكلي  تأخر ثالث سنوات مع النتائج التي توصـل اليهـا  وتـرى

جمــع مراحلهــا اضــافة الــى ان نــاجم عــن االســاليب التعلميــة التــي يتبعهــا مدرســو المــدارس ب
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خدم تتسـ ال    اليوميـة وان  الخيـرات المدرسـية  الواقعيـةالحياة المدرسية تختلف عن الحياة 
  . اال في االمتحانات

ة تجعـل الطالـب دائمـًا امـام مشـكلة يق تدريسـائـكما وتقترح الباحثـة علـى المدرسـين اتبـاع طر 
زة ممــا يشــجع علــى االبــداع والخلــق فــي ان يتلقــى حلــوال جــاه يســعى إليجــاد حلــول بنفســه ال

  .التفكير وهو العنصر االساسي في مرحلة حل المشكالت 
  ) 1979 ، سفر(                                                                             

   1996) دراسة محمد( -2

عــــاوفي تة الــــتعلم الم اســــتراتجياهــــدفت هــــذه الدراســــة الــــى التعــــرف علــــى فعاليــــة اســــتخد    
كاستراتجية  لتنشطه تركز علـى التفـاعالت اللفظيـة بـين افـراد المجموعـات التعاونيـة وتبـادل 
 .األدوار علــى تنميــة مهــارات عمليــات الــتعلم وتكــوين اتجاهــات ايجابيــة نحــو مــادة الفيزيــاء 

طالـــب تـــم ) 161(اجريـــت الدراســـة بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة وتضـــمنت مجموعـــة الدراســـة 
ـــتهم الـــى مجمـــوعتين تجريبيـــة درســـت باســـتخدام اســـتراتتن  وضـــابطة جية الـــتعلم التعاونيـــةيقي

درست بالطريقـة االعتياديـة وبعـد اجـراء المعالجـات االحصـائية علـى نتـائج الدراسـة  اتضـح 
تفــوق مجموعــة الــتعلم التعــاوني علــى مجموعــة الضــابطة فــي تكــوين االتجاهــات نحــو مــادة 

  .الفيزياء 
  ) 23، ص  1996محمد ، (                                                                   

  )  1997احمد ، ( دراسة  -3

هدفت الدراسة الى التعرف  علـى اسـتخدام انمـوذج بوليـا لحـل المشـكالت الرياضـية     
 ( 64)تكونـت عينــة البحـث مــن .  فـي تنميــة االسـتدالل لطــالب الصـف الرابــع الثــانوي

متناصــفة علــى كــل مجموعــة بعــد ان تــم اجــراء التكــافؤات فــي عــدد مــن المتغيــرات  طالبــاً 
العمــــر والتحصــــيل فــــي مــــادة الرياضــــيات للصــــف الثالــــث متوســــط والمســــتوى التعليمــــي 

  .لالبوين والذكاء 
بعـــد اجـــراء بعـــض  (1989)اعتمـــد الباحـــث االختيـــار الـــذي اعـــده الكبيســـي عـــام      

االختبـــار القبلـــي كمـــا لتكـــافؤات عنـــد قيامـــه بـــاجراء التغيـــرات عليـــه واعتبـــره مـــن ضـــمن ا
  :  ما يليواعتمد االختبار البعدي بعد انتهاء التجربة فأظهرت النتائج 
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وجـــــود فـــــرق دال احصـــــائيًا فـــــي التفكيـــــر االســـــتداللي بـــــين مجمـــــوعتين التجربـــــة  .1
 . التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية 

تبـارين القبلـي والبعـدي فـي التفكيـر االسـتداللي وجود فرق دال احصائيًا بين االخ .2
 . للمجموعة التجريبية ولصالح االختبار البعدي 

عــــدم وجــــود فــــرق دال احصــــائيًا بــــين القبلــــي والبعــــدي فــــي التفكيــــر االســــتداللي  .3
 .للمجموعة الضابطة 

 )  34، ص  1997احمد ، (                                                           

  ) :  2002محمد ، ( دراسة  -4

هـــدفت هـــذه الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى اثـــر تنـــوع اســـتخدام بعـــض اســـتراتيجيات الـــتعلم    
اجريــت . الناشــط فــي تعلــيم وحــدة بمقــرر االحيــاء علــى اكتســاب بعــض المفــاهيم البيولوجيــة 

 هــذه الدراســة بجمهوريـــة مصــر العربيــة علـــى طــالب الصــف االول الثـــانوي الزراعــي ، قـــام
الباحـــث بتقســـيمهم الـــى مجمـــوعتين ، المجموعـــة االولـــى تجريبيـــة والثانيـــة ضـــابطة ، وبعـــد 
( اجراء المعالجات االحصائية اتضح للباحث ان استعمال استراتيجيات التعلم الناشـط      

قـــــد ) والعصـــــف الـــــذهبي  –وخـــــرائط المفـــــاهيم  –وخليـــــة الـــــتعلم  –شـــــارك  –زواج  –فكـــــر 
ريبية على اكتساب بعـض المفـاهيم البيولوجيـة وتقـدير الـذات ساعدت طالب المجموعة التج

  . واالتجاه نحو االعتماد االيجابي المتبادل 
  )  185، ص  2002محمد ، (                                                               

  ) :  2005ي ، الموسو ( دراسة  -5

تعليمي للتفكيـر العلمـي فـي الفيزيـاء لطالبـات  –هدفت الدراسة الى بناء برنامج تعليمي     
  . الصف الرابع الثانوي والتعرف على اثر البرنامج في التحصيل وقدرتهن حل المشكالت 

 )طالبـة بواقـع  ( 60 )اجريت الدراسة بأسـلوب قصـدي علـى مجمـوعتين تكونـت مـن      
لكن مـن معلومـات طالبة في كـل مجموعـة بعـد اجـراء التكـافؤات للكشـف علـى مـا يـتم ( 30

كـأداة احصـائية لمعرفـة التكـافؤات بنـاء اختبـار  T . testاستعملت الباحثة االختبـار التـائي 
حــل المشــكالت مــن اعــداد الباحثــة ثــم تطبيقــه قبــل وبعــد اجــراء التجربــة واســتخدمت الباحثــة 

  .  kuder – Richardson – 20معادلة 
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البرنــــامج لــــم يقتصــــر فاعليتــــه فــــي رفــــع لمعرفــــة ثبــــات االختبــــار واســــتنتجت الباحثــــة ان    
تحصيل الطالبات وقـدرتهن علـى حـل المشـكالت بـل سـاهم فـي تعزيـز جوانـب اسـتراتيجيات 
التفكيــر وتطبيــق مهــارات التفكيــر العلمــي فــي مشــكالت ومواقــف الحيــاة المختلفــة واعتبرتهــا 

وصــوًال الــى الســمة الرئيســية فــي العمليــة التعليميــة التعلميــة وفــق خطــوات منظمــة ومنتظمــة 
  .حل المشكالت 

  ) 2005ي،الموسو (                                                                        

  

  )  2007معدي،( دراسة  -6

طالبــات الصــف العاشــر االساســي علــى اســتراتجيات  بهـدفت الدراســة الــى معرفــة اثــر تــدري
حــل المســألة الرياضــية اجريــت الدراســة  ألة الرياضــية فــي قــدرتهن علــىســالم) المشــكلة(حــل 

طالبة حيث كان تصميم البحث مـن نـوع مجموعـة واحـدة كـون  (37)على عينة البحث من 
تـــت عـــن طريـــق تـــدريب الطالبـــات علـــى أار قبلـــي ومعالجـــة بـــت الـــى اختضـــالمجموعـــة تعر 

جيات خاصـــة بحـــل المشـــكلة الرياضـــية ومـــن ثـــم تعرفـــت يجيات بوليـــا العامـــة واســـتراتياســـترات
  . ار بعدي بلطالبات الى اختا

لحســاب الفــروق بــين  T.testاســتعملت الباحثــة اداة االختبــار احصــائيًا اختبــار التــائي     
االختبارين توصلت الدراسة الى ان تلك االستراتيجيات ادت الـى تحسـين قـدرتهن علـى حـل 

  : المشكلة الرياضية كما واستنتجت الى ما يأتي 
ة اكثر فـي التعامـل مـع المسـائل فبعـد ان اوضـح لهـن ان الطالبات بحاجة الى جدي .1

اهمية المشكلة الرياضية وضرورة اكتساب مهارة حلها تغيرت اتجاهاتهن نحـو حـل 
 . المشكلة الرياضية 

ان الطالبــات قــد تفــاعلن مــع المســألة العلميــة التــي تحــوي مواقــف حياتيــة وبعــد ان  .2
 . كالت ومسائل اكثر يرفضن المشكالت والمسائل الرياضية اصبحن يطلبن مش

ان الطالبــــــات اصــــــبحن يتعــــــاملن بمنطقيــــــة بعــــــد ان تــــــدربن علــــــى االســــــتراتيجيات  .3
ال   واصبحن يتعاملن مع المشكالت على انها مواقف يسهل حلها وليسـت مواقـف 

 . يمكن حلها 
 )  2007معدي ، (                                                                     
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  ) :  2009( دراسة مداح  -7

اجريــت هــذه الدراســة فــي الســعودية ، وكانــت هــدفها التعــرف علــى اثــر اســتخدام الــتعلم     
النشط في تحصيل بعض المفاهيم الهندسية واالتجاه نحو الرياضيات لدى تلميذات الصـف 

  . الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة 
لمرحلـة االبتدائيـة ثـم تـوزيعهم عشـوائيًا علـى طالبة من طـالب ا)  68( وقد شملت عينة    

ـــتعلم النشـــط واالخـــرى  ـــة درســـنا علـــى وفـــق ال ودرســـت  ضـــابطةمجمـــوعتين احـــداهما تجريبي
بالطريقــة االعتياديــة ومــن متطلبــات البحــث وجــود اختبــارين االول اختبــار تحصــيلي المكــون 

فقــــرة )  64(  فتــــرة والثــــاني اختبــــار االتجــــاه نحــــو الرياضــــيات المكــــون مــــن  )  26( مــــن 
ـــل البيانـــات اســـتخدم الباحـــث االختبـــار التـــائي لعينتـــين مســـتعملتين غيـــر متســـاويتين  ولتحلي

  : واظهرت الدراسة النتيجتين االثنين 
يوجـــد فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـط مجمـــوعتين الدراســـة مـــن االتجـــاه نحـــو  .1

 . الرياضيات والمصلحة المجموعة التجريبية 
حصائية بين متوسط مجمـوعتين الدراسـة فـي تحصـيل المفـاهيم يوجد فرق ذو داللة ا .2

 .       الهندسية ولمصلحة المجموعة التجريبية 
 ) 2009مداح ، (                                                                          

  

 ) : 2009( س قدراسة بو  -8

التعـرف علـى اثـر اسـتخدام اسـتراتيجيات  اجريت هذه الدراسة في السعودية وكان هدفها    
الــــتعلم النشــــط والتــــدريب المباشــــر علــــى التحصــــيل الجــــل ونتيجــــة مهــــارات التــــدريس لــــدى 

  . الطالبات المعلمات 
طالبــة مــن طالبــات كليــة التربيــة للبنــات تــم تــوزيعهن )  252( وقــد شــملت عينــة البحــث    

فـــق اســـتراتيجيات الـــتعلم النشـــط عشـــوائيًا علـــى مجمـــوعتين احـــداهما تجريبيـــة درســـت علـــى و 
والتدريب المباشر واالخرى ضابطة ودرست بالطريقة االعتيادية وتم تكافؤ المجمـوعتين فـي 
متغيــرات الــذكاء والتحصــيل الســابق والعمــر الزمنــي ومــن متطلبــات البحــث وجــود اختبــارين 
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ة االول اختبـــــار تحصـــــيلي والثـــــاني اختبـــــار مالحظـــــة مهـــــارات التـــــدريس واظهـــــرت الدراســـــ
  : النتيجتين اآلتيتين 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات الطالبـــات مـــن االختبـــار  .1
 . المجموعة التجريبية  ولمصلحةالتحصيلي 

مهـــارات لوجـــود فـــروق ذات دالـــة احصـــائية بـــين متوســـط درجـــات بطاقـــة المالحظـــة  .2
 .التدريس ولمصلحة المجموعة التجريبية 

  ) 2009س ، قبو (                     

  

  ) :  2009( دراسة الزايدي  -9

اجريت هذه الدراسة في السعودية وكان هدفها التعرف على اثر التعلم النشط في تنميـة     
التفكيــر االبتكــاري والتحصــيل الدراســي بمــادة العلــوم لــدى طالبــات الصــف الثالــث المتوســط 

  . بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة 
طالبــــة مـــن طالبــــات الصــــف الثالــــث المتوســــط تــــم )  56( عينــــة البحــــث  وقـــد شــــملت     

تــوزيعهن عشــوائيًا علــى مجمــوعتين احــداهما تجريبيــة درســت علــى وفــق اســتراتيجيات الــتعلم 
 النشط واالخرى 

ضــــابطة ودرســــت بالطريقــــة االعتياديــــة وثــــم  نكــــافؤ المجمــــوعتين فــــي متغيــــرات الــــذكاء 
مســـتوى التعلمـــي لالبـــوين ومـــن متعلمـــات البحـــث والتحصـــيل الســـابق والعمـــر الزمنـــي وال

ار التفكيـر بـفقـرة والثـاني اخت) 35(وجـودًا اختبـارين االول اختيـار تحصـيلي المكـون مـن 
 التـــائياالخيـــار ة الباحثـــ اســـتخدمتفقـــرة ولتحليـــل البيانـــات ) 30(مـــن  االبتكـــاري يتكـــون
   :جتين االتيتين يواظهرت الدراسة النت،  لعينتين مستقلتين

 االبتكــاريار التفكيــر بــاحصــائية بــين متوســطي درجــات اخت داللــة اتذ فــروق وجــود -1
   .التجريبية ولمصلحة المجموعة 

ار بــــوجــــود فــــروق ذات دالــــة احصــــائية بــــين متوســــطي درجــــات طالبــــات فــــي االخت -2
 .التحصيلي ولمصلحة المجموعة التجريبية 

  ) 2009الزايدي ، (                    

 )2010(دراسة الحربي  -10
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اجريت هذه الدراسـة فـي السـعودية وكـان هـدفها التعـرف علـى اثـر الـتعلم النشـط فـي     
التحصيل واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي بالمدينـة المنـورة 

طالبــــًا مــــن طــــالب الصــــف الثــــاني الثــــانوي ، تــــم )  66( وقــــد شــــملت عينــــة البحــــث . 
ن ، احــداهما تجريبيــة ُدرســت علــى وفــق اســتراتيجيات تــوزيعهم عشــوائيا علــى مجمــوعتي

ـــــتعلم النشـــــط ، واالخـــــرى ضـــــابطة ودرســـــت بالطريقـــــة االعتياديـــــة ، وقـــــد تـــــم تكـــــافؤ  ال
المجموعتين فـي متغيـرات الـذكاء والتحصـيل السـابق والعمـر الزمنـي والمسـتوى التعليمـي 

( ون مـــن لالبــوين ومـــن متطلبـــات البحــث وجـــود اختبـــارين االول اختبــار تحصـــيلي ومكـــ
فقـــــرة ولتحليـــــل )  30( ار االتجـــــاه ومكـــــون مـــــن fفقـــــرة موضـــــوعة والثـــــاني اخـــــت)  32

البيانات اسـتخدم الباحـث االختبـار التـائي لعينتـين مسـتقلتين واظهـرت الدراسـة النتيجتـين 
  : اآلتيتين 
وجـــود فـــروق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات طـــالب فـــي االختبـــار  .1

  . التجريبية التحصيلي لمصلحة المجموعة 
وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجـات مقيـاس االتجـاه ولمصـلحة  .2

 .المجموعة التجريبية 
  ) 2010الحربي ، (           

  ) :  2010( دراسة االسطل  -11

اجريت هذه الدراسة في االردن ، وكان هدفها التعرف على اثر تطبيق إسـتراتيجيتين    
طــالب الصــف التاســع فــي مــادة التــاريخ وفــي تنميــة تفكيــرهم للــتعلم النشــط فــي تحصــيل 

  . الناقد 
ــًا مــن طــالب الصــف التاســع االساســي وزعــت )  109( شــملت عينــة البحــث      طالب

علـــى ثـــالث مجموعـــات اثنتـــين تجـــريبيتين وواحـــدة ضـــابطة ، أمـــا التجريبيـــة االولـــى فقـــد 
ة الثانيــة وفــق اســتراتيجية درســت علــى وفــق اســتراتيجية المناقشــة النشــطة ودراســة التجربــ

المحاضــرة المعدلــة وضــابطة درســت بالطريقــة االعتياديــة وتــم تكــافؤ المجوعــات الــثالث 
في متغيرات الذكاء والتحصيل السابق والعمـر الزمنـي والمسـتوى التعليمـي لالبـوين ومـن 

فقـرة والثـاني )  34( ار تحصيلي مكون من بمتطلبات البحث وجود اختبارين االول اخت
  . فقرة )  50( تبار التفكير الناقد مكون من اخ
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ــــاين االحــــادي وأظهــــرت الدراســــة      ولتحليــــل البيانــــات اســــتخدمت الباحثــــة تحليــــل التب
  : النتيجتين اآلتيتين 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات الطـــالب فـــي االختبـــار  -1
  . التحصيلي ولمصلحة المجموعة التجريبية االولى 

روق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات اختبـــار التفكيـــر الناقـــد وجـــود فـــ -2
  . ولمصلحة المجموعة التجريبية االولى 

  ) 2010االسطل ، (                                                                       

  ) : 2011( دراسة حسين  -12

هـــدفها تـــدريس الرياضـــيات وفقـــًا للـــتعلم . الموصـــل / أجريـــت هـــذه الدراســـة فـــي العـــراق     
  . النشط وأثره في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي وتنمية تفكيرهم الرياضي 

طالبـًا مـن طـالب الصـف الخـامس العلمـي ، وزعـت علـى )  68( شملت عينة الدراسة     
مجمــــوعتين احــــداهما تجريبيــــة درســــت علــــى وفــــق اســــتراتيجيات الــــتعلم النشــــط ، واالخــــرى 

  .  يقة االعتياديةطة درست بالطر ضاب
وقـــد تــــم تكـــافؤ المجمــــوعتين مـــن متغيــــرات الـــذكاء والتحصــــيل الســـابق والعمــــر الزمنــــي     

فقـرة موضــوعية )  20( والمسـتوى التعليمـي لالبـوين ، ومـن متطلبـات البحـث وجـود اختبـار 
  . فقرة )  30( والثانية اختبار االتجاه وتكون من 

تخدم الباحث االختبار التائي لعينتـين مسـتقلتين ، واظهـرت الدراسـة ولتحليل البيانات اس    
  : النتيجتين اآلتيتين 

وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائية بـــــين مجمـــــوعتي البحـــــث فـــــي تحصـــــيل مـــــادة  -1
  . الرياضيات ، ولصالح المجموعة التجريبية 

وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة احصـــــائية بـــــين مجمـــــوعتي البحـــــث فـــــي تنميـــــة مهـــــارات  -2
، االســـتقراء ، التصـــميم والتفكيـــر الرياضـــي ككـــل ، ولصـــالح المجموعـــة  االســـتنتاج
 . التجريبية 

ال يوجــــــد فــــــرق ذو داللــــــة احصــــــائية بــــــين مجمــــــوعتي الدراســــــة فــــــي تنميــــــة مهــــــارة           -3
 .  )التعبير بالرموز ، البرهان الرياضي ( 

  )  2011حسين ، (                                                                              
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 (
�Eر ا�L'ا����23 ا/��"/�) : ا�� 	و��ت ا��) #��ا�"را�:  

  
  )  2000( دراسة عبد الكريم  -1

ـــة والقـــدرة علـــى       ـــة فـــي تحصـــيل المفـــاهيم الفيزياوي ـــا لنظريـــة بياجي فاعليـــة التـــدريس وفق
  التفكير االستداللي الشكلي مقارنة بالطريقة التقليدية ؟ 

ما فاعلية التدريس وفقا لنظرية بياجية على كل من تحصيل الطالبـات لـبعض المفـاهيم     
 الفيزياوية وقدرتهن على التفكير االستداللي الشكلي مقارنة بالطريقة التقليدية ؟ 

مــا الفــرق التــدريس وفقــا لنظريتــي بياجيــة وفيجوتســكي علــى كــل مــن تحصــيل الطالبــات     
  قدرتهن على التفكير االستداللي الشكلي ؟لبعض المفاهيم الفيزياوية و 

طالبــة مثلــث المجموعــة التجريبيــة االولــى )  97( اقيمــت الدراســة علــى العينــة تكونــت مــن 
طالبــة مثلــث )  153( وقــد درســت وفــق نظريــة بياجيــة وامــا المجموعــة الثانيــة تكونــت مــن 

موعــة الثالثــة كانــت المجموعــة التجريبيــة الثالثــة ودرســتا وفــق نظريــة فيجوتســكي ، امــا المج
طالبة درست بالفرصة التقليدية عـن مرحلـة الصـف الرابـع الثـانوي )  88( عدد افراد العينة 

االســـتدالل الفرضـــي ( قامـــت الباحثـــة ببنـــاء اختبـــار للتفكيـــر الشـــكلي وقـــد حـــددت المهـــارات 
رات االســتنباطي االســتدالل التناســبي االســتدالل التبــادلي االســتدالل المتعلــق بضــبط المتغيــ

 21وتم حساب ثبـات باسـتخدام معادلـة كيـودر ريتشادسـون الصـيغة ) االستدالل االحتمالي 
 .  

اوصــــت الباحثــــة باالهتمــــام بالتــــدريس مــــن اجــــل تنميــــة التفكيــــر ليســــتطيع المــــتعلم مواجهــــة 
  . تحديات القرن الحالي 

  ) 2000عبد الكريم ، (                                 

  )  2002( دراسة الشرع  -2

هدفت الدراسة الى بناء برنامج تعليمي وفق اسلوب حل المشكالت في الرياضـيات لطـالب 
لكشـــف عـــن اثـــر البرنـــامج المقتـــرح فـــي التحصـــيل وفـــي التفكيـــر االصـــف الثـــاني المتوســـط و 

  . الرياضي 
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طالبـًا للمجموعـة التجريبيـة )  35( طالبـًا وبواقـع )  68( اجريت الدراسة على عينة من    
لبــًا للمجموعــة الضــابطة بعــد ان قــام بــإجراءات التكــافؤ بــين المجمــوعتين وقــد طا)  33( و 

مسـتوى العلمـي الاستعمل االختبار الزائي لحساب بعض التكـافؤات ومربـع كـاي فـي حسـاب 
 Gutmanلالبــوين كمــا وقــام باعــداد وبنــاء اختبــار للتفكيــر الرياضــي وقــد اســتعمل معادلــة 

وذلـــك بأخـــذ الفـــرق بـــين  Rulonذلك باســـتعماله لحســـاب معامـــل ارتبـــاط الثبـــات وتحقـــق بـــ
االســـئلة الفرديـــة والزوجيـــة اســـفرت نتـــائج الدراســـة الـــى تفـــوق المجموعـــة التـــي درســـت وفـــق 
البرنـــــامج التعليمـــــي التعليمـــــي المقتـــــرح بطريقـــــة حـــــل المشـــــكالت علـــــى طـــــالب المجموعـــــة 

  . الضابطة والذين درسوا بالطريقة االعتيادية 
  : أوصت الدراسة الى 

يب الطــالب علــى اســلوب حــل المشــكالت الــذين يتضــمن مجمــوعتين رئيســيتين تــدر  .1
مـــن العوامـــل همـــا التـــدريب علـــى تحديـــد المفـــاهيم والمهـــارات والتعميمـــات والتـــدريب 
على استراتيجيات الحل التي تتضمن الخطوات او العمليات التي يقوم بها الطالـب 

 . مستخدمًا معارفه العقلية للوصول الى حل المشكلة 
تشــجيع الطــالب علــى فــرض الفــروض لحـــل أي مســألة بغــض النظــر عــن صـــحة  .2

الفــروض او اخطائهــا وان يشــجع المــدرس طالبــه علــى اســتعمال الطريقــة التحليليــة 
 . في التفكير مع اعطاء سبب لكل خطوة 

تنظيم محتوى كتاب الرياضيات بشكل يسمح باستخدام اسلوب فـي حـل المشـكالت  .3
 . في تدريس الرياضيات 

  )  2002الشرع ، (                                                                             

  ) :  2005( دراسة الجاف  -3

اجريـــت هـــذه الدراســـة فـــي العـــراق وكـــان هـــدفها التعـــرف علـــى اثـــر الـــتعلم التعـــاوني فـــي    
  . تحصيل طالب المرحلة المتوسطة وتفكيرهم الرياضي 

طالبًا مـن طـالب المرحلـة المتوسـطة وقـد وزعـت علـى )  64( ينة البحث وقد شملت ع    
ثالث مجموعات اثنتين تجريبيتين وواحدة ضابطة ، أما التجريبية االولى درسـت علـى وفـق 
ـــــة  ـــــتعلم التنافســـــي وضـــــابطة درســـــت بالطريق ـــــق ال ـــــة درســـــت وف ـــــة الثاني التعـــــاوني والتجريبي

ت الــذكاء والتحصــيل الســابق والعمــر الزمنــي االعتياديــة وثــم تكــافؤ المجمــوعتين فــي متغيــرا
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والمستوى التعليمي لالبوين واختبار التفكير الرياضي ومن متطلبات البحث وجـود اختبـارين 
  االول اختبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلي مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

فقــرة ولتحليــل البيانــات )  50( فقــرة والثــاني اختبــار التفكيــر الرياضــي ومكــون مــن )  43( 
  : اين االحادي واظهرت الدراسة النتيجتين اآلتيتين استخدام الباحث اختبار التب

ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـط درجـــات التفكيـــر الرياضـــي للطـــالب  .1
ـــتعلم التعـــاوني  ـــم تدريســـهم بطريقـــة ال ـــذين ت ومتوســـط درجـــات التفكيـــر ) االقـــران ( ال

ــــي ) المجموعــــة الضــــابطة ( الرياضــــي لطــــالب  ــــادة ف التــــي درســــت بالطريقــــة المعت
 . التدريس 

وجود فرق ذو داللة احصائية بين متوسـط درجـات التفكيـر الرياضـي للطـالب الـذين  .2
ومتوســط درجــات التفكيــر ) التنــافس الجمــاعي ( تـم كريســهم بطريقــة الــتعلم التعــاوني 

ــــي ) المجموعــــة الضــــابطة ( الرياضــــي لطــــالب  ــــادة ف التــــي درســــت بالطريقــــة المعت
 . الثانية التدريس ولصالح المجموعة التجريبية 

  ) 2005الجاف ، (                                                                           

  ) :  2005( دراسة المختار  -4

  : اجريت هذه الدراسة في العراق وكان هدفها االول     
ــــدى مدرســــي ومدرســــات الرياضــــيات فــــي  الكشــــف عــــن انمــــاط التفاعــــل الصــــفي الســــائدة ل

رس االعداديــــة ومــــدى تمركزهــــا علــــى نشــــاط كــــل مــــن المــــدرس والطــــالب فــــي دروس المــــدا
  . الرياضيات 

التعــرف علــى اثــر االنمــاط التدريســية الثالثــة والمصــنفة تبعــًا لنســبة تمركــز : وهــدفها الثــاني 
التفاعــل الصــفي فــي متغيــرات التفكيــر الرياضــي والتحصــيل واالتجــاه نحــو الرياضــيات وقــد 

طالبــًا وطالبــة مــن طــالب الصــف )  213( مدرســًا ومدرســة )  54( شــملت عينــة البحــث 
العمر الزمني ، المعدل العام للـدرس : الرابع االعدادي وتم تكافؤ المجموعتين في متغيرات 

، درجــة الرياضــيات ، تحصــيل االم واالب ، التفكيــر الرياضــي ، االتجــاه نحــو الرياضــيات 
)  30( ول اختبـــار تحصـــيلي مكـــون مـــن ومـــن متطلبـــات البحـــث وجـــود ثـــالث اختبـــارات اال

فقــرة والثالــث مقيــاس االتجــاه )  30( فقــرة ، والثــاني اختبــار التفكيــر الرياضــي ومكــون مــن 
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فقــرة وقــد حللــت البيانــات احصــائيًا واظهــرت الدراســة )  15( نحــو الرياضــيات المكــون مــن 
  : النتيجتين االتيتين 

ي التفكيـــر الرياضـــي واالتجـــاه نحـــو ان الـــنمط التشـــاركي هـــو الـــنمط االكثـــر تـــأثيرًا فـــ .1
 . الرياضيات لدى الطلبة بشكل عام وال تأـثير لنوع النمط على التحصيل 

 . الطالبات افضل في تفكيرهن الرياضي وتحصيلهن من الطالب  .2
  ) 2005المختار ، (            

                                                                                     )                                                  2006(دراسة المالكي  -5

ــــر اســــتخدام المــــدخل  ــــى اث ــــي الســــعودية وكــــان هــــدفها التعــــرف عل اجريــــت هــــذه الدراســــة ف
تفكيـر الرياضـي لـدى طـالب العلـى ) وحدة الـدائرة(المنظومي في تدريس الهندسة المستوية 

طالبـــًا مـــن طـــالب ) 42(لمـــين بالطـــائف ولقـــد شـــملت عينـــة البحـــث الرياضـــيات لكليـــة المع
المرحلــة الجامعيــة تــم تــوزيعهم عشــوائيًا علــى مجمــوعتين احــدهما تجريبيــة درســت علــى وفــق 

بالطريقة االعتيادية وتم تكافؤ المجمـوعتين درست المدخل المنظومي واالخرى ضابطة وقد 
منـــي واختيـــار التفكيـــر الرياضـــي ومـــن فـــي متغيـــرات الـــذكاء والتحصـــيل الســـابق والعمـــر الز 

متطلبــات البحــث وجــود اختبــارين االول اختبــار تحصــيلي والثــاني اختبــار التفكيــر الرياضــي 
فقـرة ، ولتحليـل البيانــات اسـتخدم الباحـث االختبـار التـائي لعينتــين ) 20(والـذي يتكـون  مـن 

  :مستقلتين واظهرت الدراسة النتيجتين االتيتين 
ــــ -1 ــــروق ذات دال ــــار وجــــود ف ــــي االختب ــــين متوســــطي درجــــات طــــالب ف ة احصــــائية ب

  التحصيلي ولمصلحة المجموعة التجريبية 
يوجـــــد فـــــرق ذات داللـــــة احصـــــائية بـــــين متوســـــط مجمـــــوعتي الدراســـــة فـــــي التفكيـــــر  -2

ـــــة فـــــي المهـــــارات  ـــــالرموز ( الرياضـــــي ولمصـــــلحة المجموعـــــة التجريبي  –التعبيـــــر ب
 ) . الرياضي البرهان  –التصور البصري المكاني  –االستدالل 

  ) 2006المالكي ، (          

  ) :  2006( دراسة العمري  -6

اجريت هذه الدراسة في السعودية وكان هدفها التعرف على اثر اسـتخدام تقنيـة الحاسـب    
اآللـي علــى التحصـيل وتنميــة التفكيـر الرياضــي لــدى تالميـذ الصــف السـادس االبتــدائي وقــد 

مـن تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة تـم تـوزيعهم عشـوائيًا علـى  تلميـذاً )  66( شملت عينة البحث 
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مجموعتين احداهما تجريبية درست على وفق الحاسب االلي واالخـرى ضـابطة وقـد درسـت 
بالطريقـة االعتياديـة وتـم تكـافؤ المجمـوعتين فــي متغيـرات الـذكاء والتحصـيل السـابق والعمــر 

بحـــث وجــــود اختبـــارين االول اختبــــار الزمنـــي واختيـــار التفكيــــر الرياضـــي ومــــن متطلبـــات ال
فقـرة ولتحليـل البيانـات )  53( تحصيلي ، والثـاني فـي اختيـار التفكيـر الرياضـي مكـون مـن 

  : استخدام الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين واظهرت الدراسة النتيجتين اآلتيتين 
عنــــد يوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائية بــــين متوســــط درجــــات االختبــــار التحصــــيلي  -1

  . المجموعتين التجريبية ولمصلحة المجموعة التجريبية 
ـــر الرياضـــي للمجمـــوعتين  -2 ـــين متوســـط نمـــو التفكي ـــة احصـــائية ب يوجـــد فـــرق ذو دالل

 . التجريبية والضابطة ولمصلحة المجموعة التجريبية 

  ) 2006العمري ، (                  

  ) :  2007( دراسة النعيمي  -7

فـــي العـــراق وكـــان هـــدفها التعـــرف علـــى فعاليـــة نمطـــين مـــن تقـــديم اجريـــت هـــذه الدراســـة    
 –خرائط المفاهيم الجبرية في التحصـيل وتنميـة التفكيـر الرياضـي لـدى طلبـة الصـف االول 

طالبــًا وطالبــة مــن طــالب المرحلــة الجامعيــة )  70( كليــة التربيــة وقــد شــملت عينــة البحــث 
رسـت علـى وفـق الـنمط االول مـن تقـديم وقد وزعت على مجموعتين التجريبيـة االولـى وقـد د

المفاهيم الجبرية والتجريبية الثاني وقد درست وفق النمط الثـاني مـن تقـديم المفـاهيم الجبريـة 
الذكاء والعمر الزمني واختيار التفكير الرياضـي ومـن : وتم تكافؤ المجموعات في متغيرات 

فقــــرة ، )  25( ن مــــن متطلبــــات البحــــث وجــــود اختبــــارين ، االول اختبــــار تحصــــيلي يتكــــو 
فقــرة ، وقــد حللــت البيانــات )  20( والثــاني اختبــار الفكيــر الرياضــي والــذي يتكــون مــن     

  : احصائيا وأظهرت الدراسة النتيجتين اآلتيتين 
يوجــــــد فــــــرق داللــــــة احصــــــائية بــــــين متوســــــط درجــــــات االختبــــــار التحصــــــيلي عنــــــد  -1

  . المجموعتين التجريبيتين ولمصلحة النمط االول 
وجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات اختبار التفكيـر الرياضـي عنـد ال ي -2

 .  التجريبيتينالمجموعتين 

  ) 2007النعيمي ، (                                                                   
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  ) :  2009( دراسة القريشي  -8

لتعرف على اثر تصميم مقترح لمحتـوى اجريت هذه الدراسة في السعودية وكان هدفها ا    
وحــــدة الــــدائرة فــــي ضــــوء مهــــارات التفكيـــــر االبتكــــاري علــــى التحصــــيل الدراســــي والتفكيـــــر 

طالبـًا مـن طـالب الصـف الثالـث المتوسـط تـم )  56( الرياضي ، وقـد شـملت عينـة البحـث 
يــر تــوزيعهم عشــوائيا علــى مجمــوعتين ، احــداهما تجريبيــة وُدرســت علــى وفــق مهــارات التفك

االبتكــاري ، واالخــرى ضــابطة ودرســت بالطريقــة االعتياديــة ، وتــم تكــافؤ المجمــوعتين فــي 
ــــار التفكيــــر الرياضــــي ، ومــــن  ــــي واختب ــــذكاء والتحصــــيل الســــابق والعمــــر الزمن متغيــــرات ال

فقـــرة والثـــاني اختبــــار )  27( متطلبـــات البحـــث وجـــود اختبـــارين االول اختبـــار مكـــون مـــن 
  . فقرة )  24( ن التفكير الرياضي المكون م

  : وقد حللت البيانات احصائيا واظهرت الدراسة النتيجتين االتيتين    
يوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائية بــــين متوســــط درجــــات االختبــــار التحصــــيلي عنــــد  -1

  . المجموعتين ولمصلحة المجموعة التجريبية 
ـــر الرياضـــي للمجمـــوعتين  -2 ـــين متوســـط نمـــو التفكي ـــة احصـــائية ب يوجـــد فـــرق ذو دالل

 . لتجريبية والضابطة ولمصلحة المجموعة التجريبية ا

  )  2009القريشي ، (                                                                  

  ) :  2010( دراسة الشهراني  -9

اجريت هذه الدراسة  في السعودية وكان هدفها التعرف على اثر استخدام انمـوذج دورة     
ــتعلم فــي تن ميــة التفكيــر الرياضــي والتحصــيل الدراســي فــي مــادة الرياضــيات لــدى طــالب ال

طالبــًا مــن طــالب )  56( الصــف الثــاني فــي المرحلــة المتوســطة وقــد شــملت عينــة البحــث 
الصــف االول الثــانوي تــم تــوزيعهم عشــوائيًا علــى مجمــوعتين احــداهما تجريبيــة درســت علــى 

درســــت بالطريقــــة االعتياديــــة وتــــم تكــــافؤ وفــــق انمــــوذج دورة الــــتعلم واالخــــرى ضــــابطة وقــــد 
المجمــــوعتين فـــــي متغيـــــرات الــــذكاء والتحصـــــيل الســـــابق والعمــــر الزمنـــــي واختبـــــار التفكيـــــر 
الرياضـــي ومـــن متطلبـــات البحـــث وجـــود اختبـــارين االول اختبـــار تحصـــيلي والثـــاني اختبـــار 

مســـتقلتين  التفكيـــر الرياضـــي ولتحليـــل البيانـــات اســـتخدام الباحـــث االختبـــار التـــائي لعينتـــين
  : واظهرت الدراسة النتيجتين اآلتيتين 
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يوجــــد فــــرق ذو داللـــــة احصــــائية بـــــين متوســــط درجــــات االختبـــــار التحصــــيلي عنـــــد  .1
 . المجموعتين ولمصلحة المجموعة التجريبية 

يوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائية بــــين متوســــط نمــــو التفكيــــر الرياضــــي للمجمــــوعتين  .2
 . لتجريبية التجريبية والضابطة ولمصلحة المجموعة ا

  ) 2010الشهراني ، (                 

  ) :  2010( دراسة البالونة  -10

قـائم التقـويم الاجريت هذه الدراسة في السعودية وكان هدفها التعرف الى اثـر اسـتراتيجية    
علــى االداء فــي تنميــة التفكيــر الرياضــي والقــدرة علــى حــل المشــكالت لــدى طلبــة المرحلــة 

لت علـــى حـــل المشـــكالت لـــدى طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة وقـــد شـــملت عينـــة الثانويـــة وقـــد شـــم
ـــــى )  74( البحـــــث  ـــــوزيعهم عشـــــوائيًا عل ـــــم ت ـــــانوي ث ـــــة مـــــن طـــــالب الصـــــف االول الث طالب

مجمــــوعتين احــــداهما تجريبيــــة ودرســــت علــــى وفــــق اســــتراتيجية التقــــويم القــــائم علــــى االداء 
لمجمــوعتين فـي متغيــرات الــذكاء واالخـرى ضــابطة ودرسـت بالطريقــة االعتياديــة وتـم تكــافؤ ا

والتحصــيل الســابق والعمــر الزمنــي واختبــار التفكيــر الرياضــي ومــن متطلبــات البحــث وجــود 
ـــار حـــل المشـــكالت مكـــون مـــن  ـــارين االول اختب ـــار التفكيـــر )  30( اختب ـــاني اختب فقـــرة والث

ـــات اســـتخدام الباحـــث االختبـــار التـــ)  32( الرياضـــي المكـــون مـــن  ائي فقـــرة ولتحليـــل البيان
  : لعينتين مستقلتين وأظهرت الدراسة النتيجتين اآلتيتين 

يوجـــد فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـط درجـــات اختبـــار حـــل المشـــكالت عنـــد  .1
 . المجموعتين التجريبية ولمصلحة المجموعة التجريبية 

يوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائية بــــين متوســــط نمــــو التفكيــــر الرياضــــي للمجمــــوعتين  .2
 . بطة ولمصلحة المجموعة التجريبية التجريبية والضا

  ) 2010البالونة ، (                                                                  

  ) :  2011( دراسة الرزوكي  -11

 )اجريت هذه الدراسة في العراق وكان هدفها التعرف على اثر اسـتخدام انمـوذج دينـز     

Dienes ) صف الرابع االساسي في مادة الرياضيات وتنمية التفكيـر في تحصيل تالميذ ال
ـــة البحـــث  ـــديهم وقـــد شـــملت عين ـــم تـــوزيعهم )  45( الرياضـــي ل ـــة ت ـــذًا المرحلـــة االبتدائي تلمي

عشوائيًا على مجموعة احداهما تجريبيـًا ودرسـت علـى وفـق انمـوذج دينـز واالخـرى ضـابطة 
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متغيـــرات الـــذكاء والعمـــر الزمنـــي درســـت بالطريقـــة االعتياديـــة وتـــم تكـــافؤ المجمـــوعتين فـــي 
  . ودرجة الرياضيات واختبار التفكير الرياضي والمستوى التعليمي لالبوين 

فقـرة )  25( ومن متطلبات البحث وجود اختبارين ، االول اختبار تحصيلي مكون مـن     
 فقــرة ، ولتحليــل البيانــات اســتخدم)  21( ، والثــاني اختبــار التفكيــر الرياضــي المكــون مــن 

  . الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين 
  : وأظهرت الدراسة النتيجتين االتيتين     

يوجــــد فــــرق ذو داللــــة احصــــائية بــــين متوســــط درجــــات االختبــــار التحصــــيلي عنــــد  -1
  .المجموعتين ولمصلحة المجموعة التجريبية 

ـــر الرياضـــي للمجمـــوعتين  -2 ـــين متوســـط نمـــو التفكي ـــة احصـــائية ب يوجـــد فـــرق ذو دالل
  .     التجريبية والضابطة ، ولمصلحة المجموعة التجريبية 

  ) 2011الرزوكي ، (               

  :  ( Grayson , 1985 )دراسة  -12

هــدفت الدراســة الــى تقيــيم اثــر التــدريب علــى تســهيل اســتخدام اســتراتيجيات معرفيــة فــي     
الخـامس والثـامن والصـف التفكير االبداعي واداء حل المشكلة الرياضية لدى طلبـة الصـف 

فــي العــراق اســتعمل الباحـث التصــميم ذو المجموعــات التجريبيــة االربعــة ) الثـاني متوســط ( 
طالـب مـن طلبـة الصـف الخـامس )  142( وقد وزع افراد العينة الدراسية والتـي تألفـت مـن 

النحـو والثامن عشوائيًا على المجاميع االربع وكانت اجراءات التجربة على المجاميع وعلى 
  : اآلتي 

  . اختبار بعدي  –تدريب  –اختبار قبلي : المجموعة االولى 
  . اختبار بعدي  –تدريب  –اختبار قبلي : المجموعة الثانية 
  . اختبار بعدي : المجموعة الثالثة 
  . عدم تدريب على االختبار البعدي : المجموعة الرابعة 

كاختيــــار قبلــــي للمجمــــوعتين االولــــى  ورانس للتفكيــــر االبــــداعيتــــاســــتعمل الباحــــث اختبــــار 
ثــم تلقــت المجموعــة الثالثــة معهــا التــدريب واخضــع افــراد ) الشــكل الصــوري ، ب ( والثانيــة 

العينــة الــى ســت مشــكالت رياضــية تتطلــب اعــادة التركيــب ثــم تلقــى جميــع افــراد العينــة الــى 
  ) . الشكل الصوري ، أ ( ورانس كاختبار بعدي تاختبار 
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التدريب لم يكن فعاًال في زيـادة االسـتجابات االبداعيـة او عـدد المشـكالت  اكدت النتائج ان
  . الرياضية المحلولة 

ـــار  ـــى فـــي الطالقـــة تـــامـــا فـــي اختب ورانس فقـــد ســـجل طـــالب الصـــف الخـــامس درجـــات اعل
والمرونــة واالصــالة بينمــا حصــل طــالب الصــف الثــامن علــى درجــات اعلــى فــي التفصــيل 

ذا المعيــــار يــــرتبط اراتباطــــًا كبيــــرًا فــــي اعــــادة تركيــــب حــــل وهــــ) تكســــر الحــــدود ( والتوســــيع 
  . المشكالت كما وتمكنوا من حل مزيد من المشكالت مقارنة مع طالب الصف الخامس 

    ( Grayson , 1985 , P: 2973 )        

  

  :  ( Shayer – Adey – 1993 )دراسة  -13

يــق اســتخدام برنــامج تــم بنائــه هــدفت الدراســة الــى تســريع نمــو التفكيــر الشــكلي عــن طر     
  . ولمدة سنتين لدى طالب المرحلة المتوسطة واالعدادية

طالبـــًا مـــوزعين علـــى مجمـــوعتين )  191( تكونـــت مـــن  5اجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة     
سـنة تكـون )  13( طالبـًا والبقيـة ضـابطة بعمـر محـدد )  88( احداهما تجريبية مكونة من 

ـــاس القـــومي البريطـــاني البرنـــامج مـــن مجموعـــة دروس وب عـــد انهـــاء البرنـــامج اســـتعمل المقي
ســنة توصــلت الدراســة )  16( المســتعمل فــي االمتحانــات النهائيــة للمراحــل الثانويــة ولعمــر 
فـــي مـــادة العلـــوم بنســـبة %  72الـــى تفـــوق المجموعـــة التجريبيـــة بمـــادة الرياضـــيات بنســـبة 

ر علــى االنــاث فــي المجموعــة كمــا وجــد تفــوق الــذكو % 69وبمــادة اللغــة االنكليزيــة % 67
  . التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة 

  ( Shayer – Adey , 1993 ) 

  :  ( Mastromatteo , 1994 )دراسة  -14

هــدفت الدراســة الــى التعــرف علــى اثــر اســتخدام اســتراتيجيات حــل المشــكالت فــي حــل     
شـعب مـن )  6( لى عينة مـن المسائل الرياضية لدى طلبة السنة الثامنة اجريت الدراسة ع

الصف الثامن تم توزيعهم على مجموعتين ثالث شعب قامت الباحثـة بتدريسـها أمـا الشـعب 
ـــــى  الـــــثالث االخـــــر قـــــام مـــــدرس آخـــــر بتكليفـــــه بتدريســـــهم بعـــــد ان قســـــموا المجموعـــــة االول
والمجموعة الثانية الـى ثـالث مجـاميع حيـث كانـت الشـعبة االولـى مـن كـل مجموعـة تـدريس 

وب حــل المشــكالت ولمــدة خمســة ايــام ، امــام المجموعــة الثانيــة مــن كــل مجموعــة وفــق اســل
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فقــد درســت لمــدة ثالثــة ايــام فــي االســبوع بطريقــة حــل المشــكالت أمــا اليــومين االخــرين فــتم 
التدريس فيها باسـتعمال اسـلوب حـل مسـائل الكتـاب المقـرر فـي حـين درسـت الشـعبة الثالثـة 

 )للمجمـوعتين اسـتعملت الباحثـة اداة التجربـة اختبـار  بالطريقـة االعتياديـة وكانـت ضـابطة
NIBS )  وهو االختبار الوطني للمهارات االساسية في الرياضـيات كـذلك اختبـار تحصـيلي

تـــم تحقيـــق االغـــراض الســـلوكية مـــن قبـــل الباحثـــة نفســـها اســـتعملت الباحثـــة لتحقيـــق النتـــائج 
ى الطـالب فـي حـل المسـائل فـي تحليل التبـاين كمـا وتوصـلت النتـائج الـى ان هنـاك نمـو لـد

الرياضيات وان هناك فروق دال بين مجموعتين البحث االولـى والثانيـة ولصـالح المجموعـة 
  . االولى 

   ( Mastromatteo , 1994 , P: 182-190 )   

  :  ( Stalheim , 1998 )دراسة  -15

الل تـدريس مقـرر هدفت الدراسة الى تحقيق مبدأ التعلم النشط والتعلم ذي المعنى من خـ   
تعلـــم تقـــوم علـــى مشـــاركة  طريقـــةفـــي علـــم البيولوجيـــا لطـــالب المرحلـــة الجامعيـــة باســـتخدام 

الطالب في المؤقت التعليمي مثل مجموعات الهمس ، والتعلم في فريق واحد ، والـتعلم فـي 
مجموعات صغيرة واسفرت نتائج الدراسة على خلق بيئة تعليميـة نشـطة تقـوم علـى مشـاركة 

فـــي الموقــف التعليمـــي واوصــى الباحـــث اســتخدام اســـتراتيجيات الــتعلم النشـــط عنـــد الطــالب 
  . تعليم العلوم 

  ( Stalheim , 1998 , P.208 ) 

  :  Hall ( 2002 )دراسة  -16

اجريت هذه الدراسـة فـي بريطانيـا وكـان هـدفها التعـرف علـى اثـر تنـوع اسـتخدام بعـض      
مفـاهيم البيولوجيـة واالتجـاه نحـو االعتمـاد االيجـابي استراتيجيات التعلم النشط فـي اكسـاب ال

طالبـــًا مـــن طـــالب الصـــف االول تـــم تـــوزيعهم عشـــوائيًا )  141( وقـــد شـــملت عينـــة البحـــث 
علــى مجمــوعتين احــداهما تجريبيــة درســت علــى وفــق اســتراتيجيات الــتعلم النشــط واالخــرى 

ول اختبــار االبــارين ضــابطة ودرســت بالطريقــة االعتياديــة ومــن متطلبــات البحــث وجــود اخت
تحصــــيلي والثـــــاني اختبـــــار االتجـــــاه نحـــــو االعتمـــــاد االيجـــــابي ولتحليـــــل البيانـــــات اســـــتخدام 

  : االختبار التائي لعينتين مستقلتين غير متساويتين واظهرت الدراسة النتيجتين اآلتيتين 
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يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسط مجمـوعتين الدراسـة فـي تحصـيل المفـاهيم  .1
 . لوجية ولمصلحة المجموعة التجريبية البيو 

يوجـــد فـــرق ذو داللـــة احصـــائية بـــين متوســـط مجمـــوعتي الدراســـة فـــي االتجـــاه نحـــو  .2
 . االعتماد االيجابي ولمصلحة المجموعة التجريبية 

( Hall , 2002 ) 

  :  Carss ( 2007 )دراسة  -17

( تخدام اســتراتيجية اجريـت هــذه الدراســة فــي امريكــا وكــان هـدفها التعــرف علــى اثــر اســ     
طالبـًا )  36( في درس القراءة الموجهة ، وقد شملت عينـة البحـث ) شارك  – زاوج –فكر 

من طالب المرحلة االبتدائية تم توزيعهم عشوائيًا علـى مجمـوعتين احـداهما تجريبيـة درسـت 
 شارك واالخرى ضابطة ودرست بالطريقة االعتيادية ومـن زاوجعلى وفق استراتيجيات فكر 

متطلبات البحث وجود اختبار تحصيلي ولتحليل البيانـات اسـتخدام الباحـث االختبـار التـائي 
  : لعينتين مستقلتين غير متساويتين واظهرت الدراسة النتيجة اآلتية 

وجــــود فــــروق ذات داللــــة احصــــائية بــــين متوســــط مجمــــوعتين الدراســــة فــــي دروس القــــراءة 
  . الموجهة ولمصلحة المجموعة التجريبية 

    (Carss , 2007 ) 

  :  ( Orhan – Rnhan , 2007 )دراسة  -18

هــدفت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى اثــر تعلــيم العلــوم باســتخدام اســلوب الــتعلم النشــط    
القائم على المشكالت على كل من التحصـيل االكـاديمي واالتجـاه نحـو مـادة العلـوم اجريـت 

لدارسـة بتالميـذ الصـف االول االعـدادي بمـادة تركيا وتمثلت عينة ا –الدراسة في اسطنبول 
العلــوم وبينــت نتــائج الدراســة بعــد اجــراء المعالجــات االحصــائية ان اســلوب الــتعلم النشــط لــه 

عينـــة  الطالبـــاتاثـــر ايجـــابي وفعـــال علـــى كـــل مـــن التحصـــيل واالســـتيعاب المفـــاهيمي لـــدى 
  . الدراسة وعلى تنمية اتجاهاتهم نحو مادة العلوم 

  ( Orhan – Rnhan , 2007 , 71 ) 
 �  :�T<�ات ود//ت �0 ا�"را��ت ا���5

بعد ان اطلعت الباحثة على اهم الدراسات السابقة التي اقيمت لها والتـي اختـارت منهـا     
ما تراه مناسبًا الهداف بحثها ، وسيتناول تلـك الدراسـات متعرضـًا مـدى اتقانهـا او اختالفهـا 

  : لي من جهة اخرى ، وذلك وفقًا للمتغيرات االتية مع بعضها من جهة ومع البحث الحا
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  : االهداف : اوًال 

هــدفت دراســات المحــور االول جميعهـــا الــى التعــرف علــى اثـــر الــتعلم النشــط كمتغيـــر      
مســتقل فــي عــدد مــن المتغيــرات التابعــة مثــل التحصــيل ، واالتجــاه ، والتفكيــر االبتكــاري ، 

   . مهارات التدريس ، وتنمية ساب المفاهيم اكوالتفكير الناقد و 
امـــا دراســـات المحـــور الثـــاني فقـــد اســـتخدمت المـــنهج التجريبـــي وهـــدفت الـــى عـــدد مـــن     

المتغيرات المستقلة وأثرها في التفكيـر االسـتداللي بوصـفه متغيـرًا تابعـًا فضـًال عـن عـدد مـن 
ضــيات وفقــًا المتغيــرات التابعــة االخــرى ، أمــا هــذا البحــث فهدفــه التعــرف علــى تــدريس الريا

للــــتعلم النشــــط واثــــره فــــي تحصــــيل طالبــــات المــــدارس المهنيــــة فــــي ديــــالى وتنميــــة تفكيــــرهن 
  . االستداللي 

  
  : العينة : ثانيًا 

ـــة       تباينـــت عينـــات الدراســـة الســـابقة فـــي المحـــورين مـــن حيـــث الحجـــم والجـــنس والمرحل
  : ادناه )  3( الدراسية والمادة العلمية وكما موضح في جدول رقم 
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  )  3( جدول رقم 

  عينات الدراسات السابقة من حيث الحجم والجنس والمرحلة الدراسية والمادة العلمية 
حجم   السنة  الدراسة  ت  المحور

  العينة

المرحلة   الجنس

  الدراسية

المادة 

  العلمية

المحور 
االول 
دراسات 
التعلم 
  النشط

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
  
12  

  سفير
  محمد
  احمد
  محمد

  الموسوعي
  معدي
  مرام
  يونس
  الزايدي
  المرعي
  االسطل

  
  حسين

1979  
1996  
1997  
2002  
2005  
2007  
2009  
2009  
2009  
2010  
2010  
  

2011  

159  
161  
64  
68  
60  
37  
68  
252  
56  
66  
109  
  
68  

  طالبة
  طالبة
  طالباً 
  طالبة
  طالبة
  طالبة
  طالبة
  طالبات
  طالبات
  طالب
  طالب
  
  طالبا

  متوسطة
  اعدادية
  ثانوي

  نويثا
  ثانوي
  ثانوي
  ابتدائي
  جامعة
  متوسط
  متوسط
التاسع 
  االساسي
  اعدادي

  رياضيات
  فيزياء

  رياضيات
  االحياء
  فيزياء

  رياضيات
  رياضيات
  رياضيات
  فيزياء
  فيزياء
  تاريخ
  

  رياضيات
المحور 
الثاني 
التفكير 
  االستداللي

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

  عبدالكريم
  الشرع
  الجاف
  المختار
  المالكي

  يالعمر 
  النعيمي
  القريشي
  الشهواني

2000  
2002  
2005  
2005  
2006  
2006  
2007  
2009  
2010  

97  
68  
74  
213  
42  
66  
70  
56  
56  

  طالب
  طالباً 
  طالب
  مشترك
  طالب
  مشترك
  مشترك
  طالبة
  طالب

  ثانوي
  متوسط
  متوسطة
  اعدادية
  جامعة
  ابتدائي
  جامعة
  متوسط
  متوسط

  فيزياء
  رياضيات
  رياضيات
  رياضيات
  رياضيات
  حاسوب
  رياضيات
  رياضيات
  رياضيات
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10  
11  

  البالونة
  الرزوكي

2010  
2011  

74  
45  

  طالبات
  مشترك

  متوسطة
  االبتدائية

  رياضيات
  رياضيات

الدراسات 
  االجنبية

1  
2  
  
3  
  
4  
5  
6  
  

7  

Caryson 

Shayer 

Adey 

Meatrom 

Attco  
Stelneim 

Tlall 

Ornon 

Ruhon 

Cross 

1985  
1993  
  

1994  
  

1998  
2002  
2007  

  
2007  

142  
191  
  
90  
  
48  
141  
48  
  
36  

  طالب
  طالب
  

  طالب
  

  طالبة
  طالب
  تالميذ
  

  مشترك

  متوسط
  اعدادية

  
  الصف الثامن

  

  جامعة
  متوسطة
  االعدادي

  
  االبتدائية

  رياضيات
  رياضيات

  
  رياضيات

  

  علوم
علوم 
  حياة
  علوم
  
  اللغة

  
  :االدوات :  ثانياً 

كمـا يـأتي وفيمـا  تباينـت الدراسـات السـابقة مـن محـورين مـن حيـث االدوات المسـتخدمة منهـا
يتعلق بدراسات المحور االول ، فقد تم اعتماد االختبار التحصيلي كـاداة ومتغيـر تـابع مثـل 

مـداح ، ( ودراسـة  ( Hall , 2002 )وامـا دراسـة هيـل  ( carss , 2007 )دراسة كـارس 
فقد استعملت االختبـار التحصـيلي ومقيـاس االتجـاه )  2010الحربي ، ( ودراسة )  2009
واالختبار التحصيلي والتفكيـر االبتكـاري )  2009الزايدي ، ( ا وكما استعملت دراسة بينهم

االختبــار التحصــيلي والتفكيــر االبتكــاري )  2010االســطل ، ( فــي حــين اســتعملت دراســة 
االختبـــــار التحصـــــيلي واســـــتمارة )  2009بـــــوقس ، ( فـــــي الوقـــــت الـــــذي اســـــتعملت دراســـــة 

   .المالحظة لقياس مهارات التدريس 
وأما فيما يتعلق بدراسات المحور الثاني ، فقد تـم اعتمـاد واختبـار التفكيـر االسـتداللي كـاداة 

القريشــــــي ، ( و)  2007القمــــــي ، ( و)  2007المــــــالكي ، ( ومتغيــــــر تــــــابع مثــــــل دراســــــة 
االختبــار التحصــيلي والتفكيــر )  2011الرزوكــي ، ( و)  2010الشــهراني ، ( و)  2009
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فقــــد اســــتعملت اختبـــــارًا )  2005المختــــار ، ( لبحــــث ، أمــــا دراســـــة االســــتداللي كــــاداتين ل
تحصــيليًا واختبــارًا للتفكيــر االســتداللي ومقيــاس االتجــاه كــأدوات للبحــث فــي حــين اســتعملت 

اختبار حل المشكالت واختبار التفكيـر االسـتداللي كـأدوات أمـا )  2010بالونة ، ( دراسة 
  : هذا البحث فانه يتضمن اختبارين 

  . ل هو اختبار تحصيلي والثاني هو اختبار للتفكير االستداللي االو 
  

  : القائم بالتدريس :  ثالثاً 

من خالل استعراض السياسات السابقة ولكال المحورين تبـين ان بعضـهما تضـمنت قيـام    
الباحـــث نفســـه بعمليـــة التـــدريس للمجـــاميع التجريبيـــة والضـــابطة ، والـــبعض االخـــر تـــم فيهـــا 

مادة بالقيام بعمليـة التـدريس ، وفـي هـذا البحـث سـيتم التـدريس وفقـًا لالتجـاه تكليف مدرس ال
االول ان قامت الباحثة بتدريس مادة الرياضيات لطالبات المجموعتين التجريبية والضـابطة 

  . وذلك الن الباحثة هي مدرسة في نفس االعدادية ولها خبر كبير في مجال التدريس 
  

  : عدد المجموعات :  رابعاً 

كــان عـــدد المجموعــات الخاضـــعة للتجربـــة فــي جميـــع الدراســـات الســابقة بمحوريهـــا هـــو     
ك مجموعــات تحــوى علــى ثــالث مجــاميع الــاثنــان ، احــداهما تجريبيــة واالخــرى ضــابطة وهن

اثنــــان تجريبيــــة واالخــــرى ضــــابطة ، أمــــا هــــذا البحــــث فانــــه سيتضــــمن مجمــــوعتين احــــدهما 
  . ظم الدراسات السابقة عع متجريبية واالخرى ضابطة متفقًا بذلك م

  
  : تكافؤ مجموعات البحث :  خامساً 

تنوعــت المتغيــرات التــي حــاول البــاحثون فــي الدراســات الســابقة بمحوريهــا اجــراء التكــافؤ     
( العمــر الزمنــي ، والتحصــيل الســابق : االحصــائي فيهــا بــين مجموعــات دراســاتهم مــا بــين 

، والمســــتوى  والجـــنسدراســــي لالبـــاء واالمهــــات ، والــــذكاء والتحصـــيل ال) المعرفـــة الســـابقة 
العلمي ، والتفكير االستداللي ، والتحصيل السابق للرياضيات ، والعمـر الزمنـي ، ومسـتوى 

  . التحصيل لالبوين والتفكير االستداللي 
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  : الوسائل االحصائية :  سادساً 

فقــد تــم اســتخدام  مــن خــالل اطــالع الباحثــة علــى الوســائل االحصــائية للدراســات الســابقة ،
، ومعامـل ارتبـاط  ( OWA )وتحليـل التبـاين االحـادي  ( T . test )االختبـار التـائي 

، ومعـادالت القـوة  ( K – R – 20 ) 20 –سـون دار يشر  – كيـودربيرسـون ، ومعادلـة 
يزيـة ومســتوى الصـعوبة وفعاليــة البـدائل الخاطئــة ، أمــا فـي هــذا البحـث فســيتم اســتخدام يالتم

لعينتـين مسـتقلتين وذلـك لتحقيـق فرضـيات البحـث ، وكـذلك  ( t . test ) لتـائي االختبـار ا
، ومعـادالت  الثبـاتلحسـاب   ( K – R – 20 ) 20 –سـون دار يشر  – كيـودرمعادلـة 

  . زية ومستوى الصعوبة وفعالية البدائل الخاطئة يالقوة التمي
  

 �  : ا�3�H"ة �0 ا�"را��ت ا���5
قة فــــي المحـــــورين اســــتفادت منهــــا الباحثــــة فــــي الجوانـــــب      بعــــد اســــتعراض الدراســــات الســــاب

  : اآلتية 
 . االستفادة منها في بلورة مشكلة البحث واهميته  .1
 . االستفادة منها في التعرف على المصادر والمراجع ذات العالقة بموضوع البحث  .2
 . االستفادة منها في التعرف على متغيرات التكافؤ  .3
 . النتائج االستفادة منها في مقارنة  .4

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

 86

  

 

 

B��Eا�3.- ا�  
  

  ا/
اءات ا���� 
 0�	
  ا�� ��2 ا��1

  �1��3 ا���� 
  �4�5 ا���� 

  ا/
اءات ا�����- ��* �56�1�0 ا����
  !��	� ا����8
ات ا��%��� و����7 

  �(����9ت ا���� 
  اداة ا���� 

�$4; !1
�� ا���� !  
  !���> ادا!� ا����

  ! ��= ادا!0 ا����
� �?�� ا�6'�?< ا+  
 

 

 

 

 

 



  

 87

 

  
B��Eا�3.- ا�  

  
 B'+ا��اءات ا�:  

يتضــــمن هــــذا الفصــــل عرضــــًا لالجــــراءات المســــتعملة فــــي البحــــث مــــن حيــــث اختيــــار      
التصـــميم ومجتمـــع البحـــث والعينـــة واالداة والوســـائل التـــي اتبعـــت مـــن اجـــل تحقيـــق اهـــداف 

  . البحث وفرضياته 
  

  :  Experimental Design    ا��.��� ا����N+): أوً/ 

عــد اســتخدام تصــميم تجريبــي مناســب امــرًا مهمــًا فــي البحــوث التجريبيــة او انــه يســاعد ي    
  في الحصول على اجابات لفرضيات البحث كما انه يساهم في الضبط التجريبي للبحث 

( kerlinger , 1978 , p 275 ) 

  
ـــيو      ي تضـــبط البحـــث عـــد التصـــميم التجريبـــي الهيكـــل الســـليم واالســـتراتيجية المناســـبة الت

وتوصــله الــى النتــائج التــي يمكــن االعتمــاد عليهــا علــى االجوبــة عــن االســئلة التــي فرضــتها 
  . مشكلة البحث وفروضه 

  )  118، ص  2008العزاوي ، (                                                    

  
المتكافئــــة ذات  وقــــد اعتمــــدت الباحثــــة تصــــميمًا تجريبيــــًا يعــــرف بتصــــميم المجموعــــات     

االختبارين القبلي والبعدي ، والجل ذلك اختارت الباحثة التصـميم التجريبـي ذا المجمـوعتين 
  . احداهما تضبط االخرى كونه مناسبًا لطبيعة غرض البحث 

( Campell , stanley , 1966 , p10 ) 

  :أدناه )  4( وكما مبين في جدول 
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  ) 4( جدول 

  التصميم التجريبي للبحث
  المتغير التابع  االختبار البعدي  المتغير المستقل  االختبار القبلي  المجموعة

  ا������������ا��ا�����ت ا�����   ا������ ا�

  ا����
ا����ر ا������ 


 ا����ر ����ا�

�����  

ا������ 
 
����ا�
����  ا��


  ا�!� ������ا����ر ا������   ا����$� ا�#���د��  ا������ ا�

 ا����ر ����ا�


�����  

ا������ 
 
����ا�
����  ا��

  

 �ً�
�� : R���:و B'+ا� V��N�Research population and its sample  :  

  :  Population of the Researchتحديد مجتمع البحث  –أ 

)  57( البــالغ عــددهن يتكــون مجتمــع البحــث مــن جميــع طالبــات الصــف الرابــع مهنــي    
اعداديـــة التحــــدي المهنيــــة للبنـــات والتابعــــة لمحافظــــة ديـــالى قضــــاء الخــــالص فــــي طالبـــة ، 

  .  2012-2011والتابعة الى مديرية تربية ديالى للعام الدراسي 
  

  :  Sample of the Researchا��F�ر :�� ا�+'B  –ب 

 ا��"ارس  -1��: :  

 عشـوائياً اختـارت بعد حصول الباحثة على الموافقات النهائية علـى موضـوع بحثهـا هـذا     
اعدادية التحدي المهنية للبنات كون الباحثة هي مدرسـة فـي نفـس المدرسـة ولتحقيـق تجربـة 

  : البحث لالسباب اآلتية 
 . وقوعها في مركز القضاء وكون الباحثة قد كلفت بالتدريس بها لسنوات طويلة  .1
 . ها الجادة في التعاون معمع الباحثة ورغبتها ادارة المدرسة  تعاون .2
المعرفة المسبقة من الباحثة بمستويات الطالبـات ومـدى انضـباطهن وااللتـزام بالـدوام  .3

 . 
ناســـب مـــع تمالئمـــة بنايـــة المدرســـة ومـــا تمتـــع بهـــا مـــن وجـــود شـــعب وجـــو دراســـي م .4

  . الظروف تحقيق التجربة 
2-   B'+ا� ��:  
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( د افرادهــا والبــالغ عــد) أ ( اختبــرت شــعبة ) ب ( و ) أ ( يوجــد فــي المدرســة شــعبتين     
ـــتعلم )  29 طالبـــة لتمثـــل المجموعـــة التجريبيـــة التـــي تـــدرس مـــادة الرياضـــيات علـــى وفـــق ال

طالبــة تمثــل المجموعــة الضــابطة التــي )  28( والبــالغ عــدد افرادهــا ) ب ( النشــط وشــعبة 
  . تدرس المادة عينها بالطريقة االعتيادية 

( البحـث احصـائيًا والبـالغ عـددهن  وقد استبعدت الباحثة الطالبات الراسبات من مجموعتين
طالبـة ، وكمـا موضـح فـي الجـدول )  54( طالبات وبذلك اصـبحت العينـة مكونـة مـن )  3
  : اآلتي )  5( 

  ) 5( جدول 

  عدد افراد عينة البحث

  

عدد الطالبات   المجموعة  الشعبة

  قبل االستبعاد

عدد الطالبات 

المستبعدات مع 

  السبب

عدد الطالبات 

  النهائي

اثنان بسبب   29  تجريبيةال  أ
  الرسوب

  طالبة 27

واحدة بسبب   28  الضابطة  ب
  الرسوب

  طالبة 27

  طالبة  54  ثالث طالبات  57  المجموع  
  

( يوضح الجدول استبعاد ثالث طالبات لرسـوبهن فـي الصـف الرابـع المهنـي للعـام الدراسـي 
لمدرســـية لكـــل الطالبـــات بـــالرجوع الـــى البطاقـــات ا بـــاقيوتـــم التأكـــد مـــن )  2010-2011

طالبة ومراجعـة سـجل قيـد العـام لكافـة طالبـات تلـك المرحلـة ، وبهـذا اصـبحت عينـة البحـث  
  . طالبة لكل شعبة )  27( طالبة بواقع )  54( 
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 �ًE��� : �+Jا��اءات ا� Control procedures  :  
نتــائج قبــل الشــروع بالتجربــة قامــت الباحثــة بضــبط مــا مــن شــأنه ان يــؤثر فــي مصــداقية     

  : التجربة وكما يأتي 
بهدف التحقق من السالمة الداخلية للتصـميم :  السالمة الداخلية للتصميم التجريبي: أوًال 

  . التجريبي 
  : تم معالجة العوامل اآلتية 

حرصت الباحثـة الـى اجـراءات التكـافؤات بـين المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي  .1
علــى بحــوث ســابقة ، بأنهــا تــؤثر فــي فاعليــة  اومــن اطالعهــ تعتقــدالمتغيــرات والتــي 

المتغيــر المســتقل بالدرجــة المطلوبــة وتفــرده فــي التــأثير فــي المتغيــر التــابع ، وقــد تــم 
العمــر ، التحصــيل فــي مــادة الرياضــيات ( تكــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي المتغيــرات 

ئج للصف الثالث المتوسط ، التحصيل العام للصف الثالـث المتوسـط ، الـذكاء ، نتـا
 . اختبار التفكير االستداللي القبلي ، التحصيل الدراسي لالبوين 

  
  : ا���ـ� 

ويقصــد بــه عمــر الطالبــات محســوبًا بالشــهر وقــد تــم الحصــول علــى البيانــات المتعلقــة      
بهذا المتغير مـن ادارة المدرسـة عـن طريـق البطاقـات المدرسـية اذ حسـبت اعمـار الطالبـات 

)  1( اليـــــوم االول للســـــماح بالقيـــــام بالتجربـــــة والملحـــــق رقـــــم وهـــــو )  3/2/2012( لغايـــــة 
لعينتــين  ( T . test )يوضــح ذلــك كمــا واســتعملت الباحثــة احصــائيًا االختبــار التــائي 

واستخرج المتوسـط الحسـابي )  52( ودرجة الحرية  ( 0.05 )مستقلتين عند مستوى داللة 
)  6( لمحسـوبة ، وكمـا مبـين فـي جـدول لالعمار ، واالنحـراف المعيـاري ، والقيمـة التائيـة ا

 .  
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  ) 6( جدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة للعمر الزمني لطالبات 

  مجموعتي البحث باالشهر

االنحراف   العدد  المجموعة
  المعياري

درجة 
  الحرية

مستوى   القيمة التائية
الداللة 
0.05 

  ةالجدولي  المحسوبة

  غير دال o.516 2.0084  52 4.90  27  التجريبية
  غير دال o.516 2.0084  52 4.619  27  الضابطة

 
يتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية فــي متغيــر العمــر الزمنــي     

الجدوليــــة البالغــــة     ) ت ( هــــي اقــــل مــــن قيمــــة )  0.516( باالشــــهر ألن القيمــــة المحســــوبة 
 )2.0084  . (  
  

  ا��'.�- �) ��دة ا�������ت
ويقصــد بــه المعــدل الســنوي لمــادة الرياضــيات ألفــراد عينــة البحــث فــي الصــف الثالــث      

وقــد تــم الحصــول علــى الــدرجات مــن الســجل , ) 2012 -2011(المتوســط للعــام الدراســي 
ـــابع للمدرســـة والملحـــق  ـــين ذلـــك ) 2(العـــام الت ولغـــرض التحقـــق مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتين , يب

لعينتي البحـث عنـد مسـتوى )  T- test(ث استعملت الباحثة  إحصائيا االختبار التائي البح
ودرجــة الحريــة واســتخرج المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والقيمــة )  0.05(داللــة 

  .) 7(وكما مبين في جدول . التائية المحسوبة 
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  )7(جدول 

يمة التائية المحسوبة لمتغير التحصيل والق, واالنحراف المعياري , المتوسط الحسابي 

  لطالبات مجموعة البحث) 2012 -2011(في مادة الرياضيات للعام الدراسي 

المتوســــــــــــــــــــــــط   العدد   المجموعة 
  الحسابي 

االنحـــــراف 
  المعياري

درجــــــــــــة 
  الحرية 

مســـــــــــــــــتوى       القيمة التائية
ــــد                                              ــــة عن الدالل

0.05 
  ةالجدولي  المحسوبة 

  غير دالة  2.0084 0.862  52 11.341 63.592  27  التجريبية 
  غير دالة 2.0084 0.862  52 12.925 66.44  27  الضابطة

  
يتضح من الجـدول عـدم وجـود فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين طالبـات مجمـوعتي البحـث فـي 

- 2011(ام الدراســـي متغيـــر التحصـــيل فـــي مـــادة الرياضـــيات للصـــف الثالـــث متوســـط للعـــ
ـــــــــة وأن ) ت(هـــــــــي أقـــــــــل مـــــــــن ) 0.862(المحســـــــــوبة ) ت(ألن القيمـــــــــة , ) 2012 الجدولي

  .لذا فأن المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير ) 2.0084(
  

� ����م ا�"را�) �L�� B��Eا� C.) ا��م �ى ا��'.�- ا��L(���2011 -2012 (  
التجريبيــة والضــابطة مــن معلومــات للتعــرف علــى مــا تمتلكــه طالبــات مجمــوعتي البحــث     

مســتويات درجــات االختبــار التحصــيلي  لــىع اعامــة عــن عينــة البحــث عــن طريــق اطالعهــ
ولمجـــــوعتي البحـــــث وقـــــد تـــــم ) 2011- 2010(العـــــام ولكافـــــة المواضـــــيع للعـــــام الدراســـــي 

يبـــين ذلـــك ) 2(الحصـــول علـــى هـــذه الـــدرجات مـــن الســـجل العـــام إلدارة المدرســـة والملحـــق 
تكــافؤ بــين مجمــوعتي البحــث اســتعملت الباحثــة إحصــائيا االختبــار التــائي  ولغــرض تحقــق

)T.test  ( مســـــتوى داللـــــه عنـــــد لعينتـــــين مســـــتقلتين ذات نهـــــايتين)ودرجـــــة الحريـــــة  ) 0.05
, المحســوبة    والقيمــة التائيــة , واالنحــراف المعيــاري , واســتخراج المتوســط الحســابي ) 52(

  ) 8(وكما مبين في جدول 
  

  

  )8(جدول 
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والقيمة التائية والمحسوبة لمتغير التحصيل , واالنحراف المعياري , المتوسط الحسابي 

 لطالبات مجموعتي البحث)  2011 – 2010( العام للعام 

المتوســـــــــــــــــــــــــط   العدد  المجموعة
  الحسابي 

االنحراف  
  المعياري 

درجـــــــــــــــــــــة 
  الحرية 

مســــــــــــــــــتوى   القيمة التائية
الدالـــة عنـــد 

0.05 

   ةيالجدول  المحسوبة 

  غير دالة 2.0084 0.764 52 8.554 69.851  27  التجريبية 
  غير دالة  2.0084 0.764 52 10.559 71.814  27  الضابطة 

 

يتضح من الجدول عدم وجود فرق ذي داللـة إحصـائية بـين طالبـات مجمـوعتي البحـث فـي 
- 2011(متغيــــر مســــتوى التحصــــيل للعــــام فــــي الصــــف الثالــــث المتوســــط للعــــام الدراســــي 

والبالغـــة  ةالجدوليـــ) ت(هـــي اقـــل مـــن قيمـــة ) 0.764(المحســـوبة ) ت(ألن القيمـــة ) 2012
  .متغير اللذا فان مجموعتي البحث متكافئتان في ) 2.0084(
  

  : ����- ا�`آ�ء 
ـــة التـــي يمتلكهـــا الطلبـــة ويمارســـونها مـــن مواقـــف وخبـــرات  يوصـــف الـــذكاء بالقـــدرات الذهني

  ويات مختلفة تتطلب منهم التفكير االستداللي بمست
  ) 4ص ,  1994, قطامي وقطامي (                                                     

  
ولغـــرض تحقيـــق التكـــافؤ بـــين مجمـــوعتي البحـــث فـــي حاصـــل ذكـــاء خضـــعت طالبـــات     

المجمـــوعتين إلـــى اختبـــار رافـــن للمصـــفوفات المتتابعـــة والمقـــنن للبيئـــة العراقيـــة كمـــا يتصـــف 
والثبــات وصــالحية االســتعمال للبيئــة العراقيــة وكونــه غيــر لفظــي ويمكــن  بالدقــة مــن الصــدق

تطبيقــه بســهولة وعلــى مجمــوعتي البحــث الحــالي ويصــلح للفئــات العمريــة التــي تنتمــي لهــا 
  عينة البحث 

  ) 60-1ص,  1983, الدباغ (                                                         

يبــين درجــات ذلــك  5ملحــق (وتــم تصــحيح اإلجابــات  2012 /3/2وقــد طبــق االختبــار فــي 
والقيمــة التائيــة المحســوبة , االنحــراف المعيــاري , واســتخراج المتوســط الحســابي ) االختبــار 
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) 0.05( عنــد مســتوى الدالــة   , لعينتــين مســتقلتين ) T.test(وقــد اســتعمل االختبــار التــائي 
 .) 9(كما مبين في جدول ) 52( ودرجة 

 

  )9(جدول 

القيمة التائية المحسوبة لدرجات معامل , االنحراف المعياري , الحسابي , المتوسط 

  الذكاء لطالبات مجموعتي البحث

 

  
يتضــح مــن الجــدول عــدم وجــود فــرق ذي دالــة إحصــائيا بــين طالبــات مجمــوعتي البحــث فــي 

البالغـة  ةالجدوليـ) ت(هي اقل من قيمـة ) 0.759(المحسوبة ) ت(مستوى الذكاء ألن قيمة 
  . ان المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير لذا ف) 2.0084(
  

  :  نتائج اختبار التفكير االستداللي القبلي
(                 قبل بدء التجربـة يـوم)   7(تم تعريف التفكير االستداللي ملحق رقم      

فــي نفــس الظــروف وفــي نفــس الوقــت لكــال المجمــوعتين وفــق تــم تصــحيح  ) 2012/ 2/ 3
ولغــرض التحقــق مــن تكــافؤ ) 2(علــى النتــائج قبــل بــدء التجربــة ملحــق االختبــار وحصــوله 

لعينتـين مسـتقلتين ) T.test(مجموعتي االختبار استعملت الباحثة إحصائيا االختبار التائي 
  ) .10(   كما مبين في جدول ) 52( ودرجة ) 0.05( عند مستوى الداللة , 

 
 
 

المتوســـــــــــــط   العدد  المجموعة
  الحسابي 

االنحـــراف  
  المعياري 

درجـــــــــة 
  الحرية 

مســــــــــــــــــتوى   القيمة التائية
الداللـــــــــــــــــــــة 
عنــــــــــــــــــــــــــــــــد 

0.05 

   ةالجد ولي  المحسوبة 

  غير دالة 2.0084 0.759 52 8.474 34.777  27  التجريبية 
  غير دالة  2.0084 0.759 52 9.077 36.592  27  الضابطة 
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  )10(جدول 

القيمة التائية المحسوبة لدرجات التفكير , ري االنحراف المعيا, الحسابي ,المتوسط 

  االستداللي لطالبات مجموعتي البحث
 

المتوســـــــــــــــــــــــــط   العدد  المجموعة
  الحسابي 

االنحراف  
  المعياري 

درجـــــــــــــــــــــة 
  الحرية 

مســــــــــــــــــتوى   القيمة التائية
الدالـــة عنـــد 

0.05 

   ةالجدولي  المحسوبة 

  الةغير د 2.0084 0.711 52 4.034  5.1481  27  التجريبية 
  غير دالة  2.0084 0.711 52 4.414 14.33  27  الضابطة 

  
يتضح مـن الجـدول عـدم وجـود فـرق ذي دالـة إحصـائية بـين طالبـات مجمـوعتي البحـث فـي 

هــي اقــل ) 0.711(المحســوبة ) ت(ألن قيمــة , درجــات اختبــار التفكيــر االســتداللي القبلــي 
مجمــــوعتين متكــــافئتين فــــي هــــذا لــــذا فــــان ال) 2.0084(البالغــــة  ةالجــــد وليــــ) ت(مــــن قيمــــة 

  . المتغير 
  

 0�L5a� (�ا��'.�- ا�"را  :  
تـم تصـنيف , لمعرفة مدى تكافؤ طالبات مجمـوعتي البحـث فـي المسـتوى التعليمـي للوالـدين 

, كليـة , معهـد   , إعداديـة , متوسـطة , ابتـدائي ( تلك المستويات إلى ستة مستويات وهي 
ـــا  ـــى) شـــهادات علي ـــم الحصـــول عل بطاقـــات مـــن المعلومـــات المتعلقـــة بهـــذا المتغيـــر  وقـــد ت

  ) 3(الطالبات المدرسية ملحق 
   -: المستوى التعليمي لألب  -1

ـــارا  ـــة اختب حيـــث ) 2كـــا(لغـــرض التحقـــق مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث اســـتعملت الباحث
  ) 11(كما هي في جدول , وجدت أوال إن بيانات المجموعتين 
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  ) 11(جدول 

  لتعليمية لآلباء  ع حال المستويات اقوا

مستويات 
  المجموعة

شهادات   كلية  معهد  إعدادية  متوسطة   ابتدائية
  عليا

  المجموع

 27 2 11 4 1 7 2  التجريبية 

 27 1 11 3 5 6  1  الضابطة 

 54 3 22 7 6 13 3  المجموع

  
الكلية ( و) اإلعدادي مع المعهد ( و) االبتدائي مع المتوسطة ( وقد تم دمج الخاليا 

  )5(لكون التكرار المتوقع فيها اقل من ) شهادات العليا مع ال
)kurts,lmayo ,1979,p.366(  

  ) 12(وكما مبين في جدول , وبذلك يمكن التحقق من تكافؤ المجموعتين عند عرضه
 )12(جدول 

 
  المستويات التعليمية بعد الدمج لآلباء

مستويات 
المجموعة  

  ابتدائية
  ومتوسط 

إعدادي 
  ومعهد 

كلية 
هادات وش

  عليا

قيمة   المجموع
  المحسوبة2كا

  مستوى الدالة 

غير دالة عند مستوى  0.982 27  13 5 9  التجريبية
0.05 

غير دالة عند مستوى  0.982 27  12 8 7  الضابطة 
0.05 

غير دالة عند مستوى  0.982 54  25  13 16  المجموع
0.05  

بــين  مجمــوعتي البحــث  يتضــح مــن نتــائج الجــدول إلــى عــدم وجــود فــرق ذي دالــة إحصــائية
وبـــذلك تكـــون المجموعتـــان متكـــافئتين كـــون قيمـــة  2=وبدرجـــة حريـــة ) 0.05(عنـــد مســـتوى 
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لذا فـان المجمـوعتين ) 5.99(الجدولية تساوي  2إما قيمة كا)  0.982= ( المحسوبة ) 2كا(
  .   متكافئتين في هذا المتغير 
  :  ا��'.�- ا�"را�) �aم 

حيـث وجـد ) 2كـا(ي البحـث اسـتعملت الباحثـة اختبـارا لغرض التحقق من تكـافؤ مجمـوعت
 ) .13(أوال إن بيانات المجموعتين وكما يبينها جدول 

 

  ) 13(جدول 

     واقع حال المستويات التعليمية لألمهات
مستويات 
  المجموعة

شهادات   كلية  معهد  إعدادية  متوسطة   ابتدائية
  عليا

  المجموع

 27 0 6 4 4 4      9  التجريبية

 27 0 1 9  2  7     8  طةالضاب

  13    6  11  17  المجموع

    
7       0 54  

 

الكليــة ( و) اإلعداديــة مــع المعهــد ( و) االبتــدائي مــع المتوســطة ( وقــد تــم دمــج الخاليــا 
  )5(لكون التكرار المتوقع فيها اقل من ) مع الشهادات العليا 

)kurtz,lmayo ,1979,p.366(  

 ) 14(وكما موضح في جدول, جموعتين عند عرضه وبذلك يمكن التحقق من تكافؤ الم
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 )14(جدول 
 

  المستويات التعليمية بعد الدمج لألمهات

مستويات 
المجموعة  

  ابتدائية
  ومتوسط 

إعدادي 
  ومعهد 

كلية وشهادات 
  عليا

  2قيمة كا  المجموع
  المحسوبة

  مستوى الداللة 

لة عند غير دا 0.982 27      10     8      9  التجريبية
 0.05مستوى 

غير دالة عند  0.982 27  10 9 8  الضابطة 
 0.05مستوى 

غير دالة عند  0.982 54  20  17  17  المجموع
  0.05مستوى 

ـــى عـــدم وجـــود فـــرق ذي دالـــة إحصـــائية بـــين  مجمـــوعتي      ـــائج الجـــدول إل يتضـــح مـــن نت
ئتين كــون وبــذلك تكــون المجموعتــان متكــاف 2=ة يــوبدرجــة حر ) 0.05(البحــث عنــد مســتوى 

ـــــذا فـــــان ) 5.99(الجدوليـــــة تســـــاوي  2إمـــــا قيمـــــة كـــــا) 0.12= ( المحســـــوبة ) 2كـــــا(قيمـــــة  ل
  .   المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير 

  
المجمــوعتين فضــال عــن ذلــك جعــل اختبــار التفكيــر  اســتعملت أدوات قيــاس واحــدة لكــال -2

يجعل االختبارين أكثـر دقـة اختيار من متعدد مما  نوعاالستداللي واإلختبار التحصيلي من 
  . وموضوعية وبإمكان إعادة االختبار وتصحيح االختبار وبنتائج ثابتة 

  
  العشوائي لمجموعتي البحث وفقا لطريقة التدريس  راياالخت -3
  
  .لم يكن هناك فرق بين إفراد المجموعتين فيما يتعلق بالنضج  -4

ــــارب أعمــــار المجمــــوعتين وتكافؤهمــــا مــــن جهــــة ومــــن جهــــ ــــة بــــين لتق ــــام التجرب ة أخــــرى قي
  . مجموعتين في الوقت نفسه 
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العـدادات المصـاحبة مـن االنتشـار التجريبـي  لاإلعداد المسبق والتخطيط يعد من عوام -5
  . لهذا فأنه يمكن إن يعزى األثر في المتغير التابع للمتغير وليس لغيره 

  
 ��
�� : (+��Nا�� ���.���  ا�I�ر���Wا�� :External validly   
  . درست الباحثة مجموعتي البحث التجريبية والضابطة طيلة مدة التجربة بنفسها  -1
     تعرضــــــت مجمــــــوعتي البحــــــث إلــــــى المــــــدة الزمنيــــــة نفســــــها فــــــي العــــــام الدراســـــــي   -2

 ) 2012/  5/  20(وحتى ) 2012/  2011(

أعطيــت نفــس كميــة المحتــوى مــن المــادة التعليميــة ولكــل مجموعــة حســب الطريقــة   -3
  .ضمانا لتساوي خبرات مجموعتي البحث  المتبعة

ـــة والشـــهرية وكانـــت معـــدة   -4 ـــارات ذاتهـــا اليومي ـــار مجمـــوعتي البحـــث باالختب ـــم اختب ت
 .ضمن تخطيط مسبق 

) 3(تساوي عدد الحصص التدريسية لمجموعتي البحث التجريبية والضـابطة بواقـع   -5
 حصص يوميا 

ــدفاتر مــع كــل تكليــف المجمــوعتين بالواجبــات اليوميــة ذاتهــا ومراجعته -6 مــا ومتابعــة ال
 . واجب معطى 

الحضـــور والتـــداخل مـــع غيـــر مجمـــوعتهم مهمـــا بعـــدم الســـماح لمجمـــوعتي البحـــث   -7
 .كانت األسباب 

خصصــــــت حصــــــص االختبــــــارات خــــــارج الحصــــــص المقــــــررة وبأوقــــــات متطابقــــــة   -8
 . ومتساوية لكال المجموعتين وبإشراف الباحثة نفسها 

  
 B'+أدوات ا�Instrumentation   

ألول االختبــــــار االســــــتداللي والثــــــاني االختبــــــار التحصــــــيلي ااختبــــــارين  ةالباحثــــــ تاعــــــد   
  : كل منها على النحو اآلتي اعداد وخطوات 

  
  ا�F+�ر ا����23 ا/��"/�) 

  تحديد هدف االختبار  -1
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فــــا للمصــــطلحات األساســــية الــــواردة فيــــه وهــــي يإن تحديـــد هــــدف االختبــــار يتطلــــب تعر  
ديد مهاراته وبما يتناسب مع طالبات  الصف الرابع المهني وقـد وتح االستدالليالتفكير 

  . في الفصل األول وتحديد المهارات في الفصل الثاني التعريف ورد 
  إعداد االختبار   -2

  فقرات االختبار  -2-1   

تم تحديد المفاهيم والتعميمات الرياضية مما تعرض له إفراد عينة البحـث عـن طريـق       
ختبـارات التـي تناولـت التفكيـر الة وبعد االطـالع علـى األدبيـات والمصـادر وادراستهم السابق

االســتداللي تــم صــياغة فقــرات كــل مجــال لتكــون منســجمة مــع التعريــف النظــري واخــذ بنظــر 
االعتبـار األهــداف التـي تنســجم مـن اجلهــا االختبــار وخصـائص المجتمــع الـذي يطبــق عليــه 

مســــتويات طالبــــات الصــــف الرابــــع مهنــــي  االختبــــار حيــــث صــــاغت الفقــــرات متالئمــــة مــــع
فقـرة موضـوعية مـن ) 45(بصـورته األوليـة مـن  تكـونومستوى قابليتهم وقدراتهم العقلية وقد 

 .نوع االختيار من متعدد 

  صالحية الفقرات  -2-2

عرضـــت فقـــرات االختبـــار علـــى عـــدد مـــن المحكمـــين فـــي الرياضـــيات وطرائـــق تدريســـها 
ضــوء أراء  يولغــرض تحديــد مــدى صــالحيتها وفــ) 6(ق قيــاس والتقــويم والمنــاهج ملحــالو 

فــأكثر واعتمــدت قيمــة %) 85(صـالحياتها  بلغــتعلــى الفقـرات التــي  انصــبالمحكمـين 
لخلية واحدة إليجاد الفرق بـين المحكمـين المـوافقين وغيـر المـوافقين علـى  )x( 2مربع كا

  ) .0.05(لة الالفقرة وعند مستوى د
  ) 181، ص 1993, عالم (                                                       

فقـــرة صـــالحة عـــدد المتفقـــين عليهـــا دال إحصـــائيا مـــن المجمـــوع ) 36(فتبـــين إن هنـــاك 
وزعـــت فقـــرات االختبـــار علـــى تســـعة مجـــاالت مـــن مهـــارات التفكيـــر ) 7( الكلـــي ملحـــق 

االفتراضـي     االسـتدالل( تمثل مجـال )  4،  3،  2،  1(   االستداللي إذ إن الفقرات
 10،  9( والفقـرات ) االستدالل االستنتاجي ( تمثل مجال )   8،  7،  6( والفقرات ) 
تسـاوي ) 1(ودرجـة حريـة ) 0.05(عنـد مسـتوى داللـة ) x(2تمثل مربع كا)  12،  11، 
تمثـــــل )  16،  15،  14،  13( والفقـــــرات ) االســـــتدالل التناســـــبي ( مجـــــال ) 3.84( 

( تمثـــــل مجـــــال )   20،  19،  18،  17( والفقـــــرات ) لتركيبـــــي االســـــتدالل ا( مجـــــال 
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التعليـل ( تمثـل مجـال )   24،  23،  22،  21( والفقـرات ) تحديد وضـبط المتغيـرات 
االســتدالل االحتمــالي ( تمثــل مجــال )   28،  27،  26،  25( والفقــرات ) االرتبــاطي 

 33( والفقــرات ) ح الحلــول اقتــرا( تمثــل مجــال )   32،  31،  30،  29( والفقــرات ) 
ـــــاك ) حـــــل المشـــــكالت ( تمثـــــل مجـــــال )   36،  35،  34،  فقـــــرات ) 9( كمـــــا إن هن

  ) .  5ملحق ( استبعدت 
  
  إعداد تعليمات االختبار  -3

  تعليمات اإلجابة   -1

ألجل إتمام الصـيغة النهائيـة لالختبـار تـم إعـداد ورقـة اإلجابـة موضـح عليهـا كيفيـة اإلجابـة 
ر ، روعـــي فيهـــا إن تكـــون ســـهلة وواضـــحة ، أدرجـــت علـــى شـــكل نقـــاط عـــن فقـــرات االختبـــا

 ةتضـــمنت طريقـــة اإلجابـــة عـــن االختبـــار وكيفيـــة اســـتعمال ورقـــة اإلجابـــة الخاصـــة باألســـئل
  . االستداللييبن اإلجابات الصحيحة الختبار التفكير ) 9(والملحق 

  
  تعليمات التصحيح   -2

ات االختبــار بعــد إن تــم تحديــد وزن وضــع درجــة الســتجابة الطالــب علــى فقــرة مــن فقــر     
الــدرجات بإعطــاء درجــة واحــدة لإلجابــة الصــحيحة وصــفر لإلجابــة الخاطئــة أو التــي أجيــب 

علــى أفقــرة لــذا كانــت ) 36(عنهــا بــأكثر مــن جــواب ولمــا كــان االختيــار باجمعــه يتكــون مــن 
  ) 36(درجة يمكن إن يحصل عليها المجيب من الناحية النظرية هي 

  
  لتعليمات وفقرات االختبار مدى وضوح ا  -3

ار علــى عينــة مــن طالبــات تــم اختيــارهن مــن مجتمــع البحــث األصــلي بــطبــق االخت    
وذلـك )  2012/ 2/ 30( طالبة ، يوم ) 30(بعيدا عن عينة البحث وكان عدد أفرادها 

بــــدئيا علــــى مــــدى وضــــوح الفقــــرات للكشــــف عــــن مــــدى وضــــوح التعليمــــات واالطــــالع م
ولحســاب الوقـــت المناســب لإلجابـــة عليــه فقـــد تـــم رصــد وقـــت إتمــام إجابـــات  الطالبـــات 

كما تم التحقق من مدى وضـوح التعليمـات وفقـرات االختبـار مـن مالحظـة ) 90(بمعدل 
  .قلة االستفسار عن كيفية اإلجابة أو وضوح الفقرات 
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 االستداللي التحليل أإلحصائي لفقرات االختبار   -4

طالبـة تـم اختيـارهن مـن طالبـات ) 100(االختبار على عينـة تكونـت مـن  ت الباحثةطبق
وقـد تـم   2012/  2/ 30-31 مجتمع البحث األصـلي وبعيـدا عـن عينـة البحـث لأليـام 

ترتيــب درجــات الطالبــات المستحصــلة مــن التطبيــق تنازليــا وأخــذت الــدرجات التــي تمثــل 
  دني الدرجات من أعلى الدرجات وا%) 27(

وتــم الحصــول علــى مجمــوعتين بأقصــى مــا يمكــن مــن قــيم وتمــايز إذ أجريــت علــى     
   -:المجموعتين التحليالت اإلحصائية اآلتية  

  

  

  صعوبة فقرات االختبار   -4-1

تقــاس درجــة الصــعوبة لكــل فقــرة بنســبة مجمــوع الــذين أجــابوا عــن الفقــرة إجابــة صــحيحة 
الـدنيا ( علـى مجمـوع الـذين حـاولوا اإلجابـة علـى الفقـرة )  دنيا والعليا( من المفحوصين 

  . ) والعليا
  )  170، ص  2004 ,ع يالصامدي والدراي(                                          

وللتحقــــق مـــــن مــــدى صـــــعوبة فقـــــرات االختيــــار التفكيـــــر االســــتداللي طبقـــــت المعادلـــــة  
ملحــق )  0.52  - 0.39( ت بـين الخاصـة بــذلك فوجــد إن معــامالت الصــعوبة تراوحــ

ويشــير بلــوم إلــى إن فقــرات االختبــار تعــد مقبولــة إذا تــراوح معامــل صــعوبتها ) 10(رقــم 
  % )  80 -%20(بين 

  )107 ، ص  1983 , بلوم (                                                      

  .وعلى هذا األساس كان مستوى صعوبة فقرات االختبار مناسبا  
  
  قوة تمييز فقرة االختبار -2 -4

يقصد بالقوة التمييزيـة لفقـرات االختبـار مـدى قـدرتها علـى التمييـز بـين اإلفـراد الممتـازين 
  .في الصفة التي يقيسها االختبار وبين األفراد الضعفاء في االختبار 

                                                  )Gronlund , 1977 , p . 184-170(  
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وللتأكــد مــن تمييــز فقــرات االختبــار يــتم حســاب القــوة التميزيــة لفقــرة مــن فقــرات االختبــار 
عـــن طريـــق طـــرح عـــدد الطالبـــات الألتـــي اجـــبن بصـــورة صـــحيحة فـــي المجموعـــة العليـــا 

  مقسوما على عدد إفراد احد المجموعتين العليا أو الدنيا 
  )  170، ص  2004 ,ع يالصامدي والدراي(                                                   

  ويكون معامل التمييز مقبول إذا) 7(ملحق )  0.33 ,0.55( فوجد أنها تتراوح بين 
  )  .  0.30(كان اكبر من 

  ) 73، ص    2005الجلبي ،(                                                               

  ) العليا والدنيا ( ى التمييز بين طالبات ألمجموعتي عل ةقادر  لذا عدت فقرات االختبار
  
  

  فاعلية البدائل  - 4-3

عبارة عن إجابات خاطئة وتكون جذابة وبالذات لألفـراد الضـعفاء الـذين ال يعرفـون اإلجابـة 
ومعنى الذين يكون عـدد المنتمـين مـن الفئـة العليـا  اقـل مـن عـددهم فـي الفئـة  ∩الصحيحة 

  .الدنيا 
  ) 75، ص    2005الجلبي ،(                                                        

وقــد اســتعملت فاعليــة البــدائل علــى درجــات الفئتــين العليــا والــدنيا لمعامــل التمييــز فظهــر إن 
البــدائل الخاطئــة قــد جــذبت إليهــا مــن طالبــات الفئــة الــدنيا اكبــر منهــا فــي الفئــة العليــا حيــث 

ية جميع البدائل سالبة لـذلك تـم اإلبقـاء علـى البـدائل كمـا هـي دون وجدت إن معامالت فعال
  .يبين ذلك )  11 ( تغير ملحق 

  
  ار بصدق االخت -5

بمعنـــى الوظيفــة التــي يــزعم انـــه  هكــان يقـــيس مــا وضــع لقياســاذا ار صــادقا يعــد االختبــ
  .يجب إن يقيسها 

  ) 373، ص   200 , حم مل(                                                       

ار أو المقيـــاس  لقيـــاس مـــا وضـــع لقياســـه بـــار يشـــير إلـــى قـــدرة االختبـــكمـــا وان صـــدق االخت
 بالدرجة التي يكون فيها قادرا على تحقيق أهداف محددة 

                                                     )Stanly .hopkins.1972, p: 107 ( 
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   -:لي من الصدق وكما يأتي وقد تحقق لالختبار الحا
 الصدق الظاهري -1 -5

يعتمــد علــى قيــام مجموعــة مــن الخبــراء بفحــص فقــرات االختبــار وتحديــد مــدى قــدرتها فــي  
  . قياس الخاصة التي وضعت ألجلها 

                                                         )Eble, 1972 , p:408   (  

      ختبـــار مســـبقا عنـــد عرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين وقـــد وجـــد الصـــدق الظـــاهري لال
للحكــم علــى مــدى صــالحية الفقــرات لقيــاس التفكيــر االســتداللي بصــورة عامــة ) 6ملحــق  (

)  7ملحــق( وعلــى المهــارات بصــورة خاصــة وتعــين مــدى اكتســاب الفقــرات للســمة المقاســة 
هـذه الفقـرات صـالحة فأكثر وبذالك عـدت %)  85(فقرة على نسبة االتفاق ) 36(وحصلت 

  : لقياس التفكير االستداللي 
  صدق البناء  - 5-2

  .  السيكولوجيةعبارة عن تحليل معنى درجات االختبار في ضوء المفاهيم 
  ) 102، ص    2005الجلبي ،(                                                             

موجه لخدمـة االختبـار نفسـه بمعنـى االنتقـال مـن إذ أنه يمثل اإلطار النظري لالختبار وهو 
  . الشك في إن االختبار يقيس السمة التي اعد لقياسها 

  ) 201، ص   2004الصامدي والدراييع ،(                                                 

لالختبـار ويمكن اإلشـارة الـى إيجـاد العالقـة االرتباطيـة بـين درجـة كـل الفقـرة والدرجـة الكليـة 
إلـــى أي نـــوع مـــن أنـــوع صـــدق البنـــاء تحـــذف الفقـــرة عنـــدما يكـــون معامـــل االرتبـــاط بالدرجـــة 

  .الكلية واطئا على اعتبار إن الفقرة ال تقيس الظاهرة التي يقيسها االختبار بأكمله 
  ) 75، ص  2005الجلبي ،(                                                                 

مكــن التحقــق مــن صــدق البنــاء بحســاب عالقــة الفقــرة بالدرجــة الكليــة لالختبــار باســتخدام وي 
  . ويتضح إن جميع الفقرات صالحة )  person( ن و معامل ارتباط بيرس

  

  ثبات اختبار التفكير االستداللي  -5-3

  .20ريتشارددسون  –تم حساب ثبات التفكير االستداللي باستخدام  معادلة كودر
  )  216، ص  2004ي والدراييع ، الصامد( 
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وهي إحدى الطرائق التي تقيس االتساق الـداخلي ويفـاد مـن هـذه المعادلـة فـي حسـاب ثبـات 
االختبارات التي تحوي على فقرات موضوعية فضال علـى االختبـار يطبـق لمجموعـة واحـدة 

  .  
  ) 354، ص  1998,عودة (                                                              

ار الحـالي وعـدم تسـاوي مسـتويات الصـعوبة بـكما وتـم اختيـار هـذه المعادلـة لمالئمتهـا لالخت
وهــذه القيمـــة ) 0.815(لفقــرات االختبــار وقـــد بلــغ معامــل الثبـــات المحســوب بهــذه المعادلـــة 

) 0.75( تشـــير إلـــى إن معامـــل الثبـــات يمكـــن الوثـــوق بـــه إذا معامـــل الثبـــات عـــال إذا يبلـــغ 
  .كثر فأ

  )  1989,120, سماره وآخرون(                                                     

  
  ثبات التصحيح  -5-4

تميزت فقرات التفكير االستداللي الذي وضعت بفقراتها الموضوعية وتحملها لنوع واحد مـن 
ـــار يتكـــون مـــن بـــديلين خـــاطئين وبـــديل واحـــد صـــحيح والملحـــق  ) 12(اإلجابـــة كـــون االختب

  . حل جميع فقرات االختبار بوصفه أنموذجاً  حةيوضح اإلجابات الصحي
  

 ��
  :ا/�F+�ر ا��'.��) : ��
يعرف االختبار التحصيلي بأنه أداة قياس تعد وفق طريقة منظمة لتحديد مسـتوى تحصـيل  

لمعلومـات فـي مـادة دراســية تـم تعليمهـا مسـبقا عـن طريــق اإلجابـة علـى عينـة مــن  الطالبـات
  .لة التي تمثل محتوى المادة الدراسية نفسها األسئ

  ) 52، ص  1998,عودة (                                                              

ومن متطلبات البحث الحالي قياس تحصـيل مجمـوعتي البحـث فـي مـادة الرياضـيات ولعـدم 
ي مـادة الرياضـيات على اختبار تحصيلي جاهز يقيس مسـتوى التحصـيل فـ ةحصول الباحث

البحــث الحــالي ليســتطيع عــن طريقــه تحديــد مســتوى  ألغــراضببنــاء اختبــار تحصــيلي  تقامــ
تحصــيل الطالبــات فــي مــادة الرياضــيات وبشــكل عــام فــان الباحثــة تتبــع الخطــوات األساســية 

  :التي تشكل الهيكل العام لعملية بناء االختبار وهي 
  
  تحديد الغرض الرئيسي لالختبار   -1
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الطالبــات بــين طــريقتين للتــدريس والحكــم علــى أي الطــريقتين أفضــل فــي  ءاقارنــة فــي ادللم
تحقيــق األهــداف التدريســية وكــون هــذا اإلجــراء يشــكل جانبــا هامــا مــن جوانــب البحــث فــي 

  . مجال المناهج والدرس 
  )  51، ص  2004الصامدي والدراييع ، (                                              

  

   -:تحديد المحتوى  -2

فـــــي مـــــادة  ةبتحديـــــد محتـــــوى الفصـــــول األربعـــــة األخيـــــر  ةالباحثـــــ تلتحقيـــــق ذلـــــك قامـــــ     
المنطـــق –المعـــادالت والمتباينـــات ( الرياضـــيات والتـــي حـــددت فـــي حـــدود البحـــث وتتضـــمن 

ها علـى مجموعـة مـن توعرضـ) 13(ملحـق ) حسـاب المثلثـات  –الرياضي والدوال الحقيقية 
االختصـــــاص فـــــي مـــــادة الرياضـــــيات وطرائـــــق تدريســـــها ومشـــــرف تربـــــوي  المحكمـــــين وذوي

  .) 6(ومدرسي تلك المادة ملحق 
  

     -:صياغة األهداف السلوكية  -2

في ضـوء تحديـد المحتـوى ولغـرض تحقيـق هـذه الخطـوة صـاغت الباحثـة أهـدافا سـلوكية 
كر التـذ( ذات عالقة بالمحتوى وحسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي عند مسـتويات    

، ثــــم عرضــــت الباحثــــة تلــــك ) 14(ملحــــق ) التركيــــب , التحليــــل , التطبيــــق , الفهــــم , 
األهـــداف علـــى عـــدد مـــن المحكمـــين مـــن ذوي االختصـــاص بمـــادة الرياضـــيات وطرائـــق 
التــــدريس ومــــن ذوي الخبــــرة فــــي مجــــال العلــــوم التربويــــة والنفســــية ومشــــرف اختصــــاص 

ـــــك المـــــادة ملحـــــق  ـــــآراء وبعـــــد إجـــــراء التعـــــدي)  6(ومدرســـــي تل الت المناســـــبة واألخـــــذ ب
المحكمــين بلــغ عــدد األهــداف الســلوكية بصــيغتها النهائيــة وعلــى مــا مبــين فــي الجــدول 

 .هدف سلوكي ) 300) (15(
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  ) 15( جدول 

  عدد األهداف السلوكية ومستوياتها  لكل فصل

مستوى 

  الفصل

  المجموع  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

 75 1 1 24 23 21  األول

 65 3 3 21 15 23  ثانيال

 80 2 4 26 15 33  الثالث

  85 6 4 19 28 28  الرابع
 300 12 12 90 81 105  المجموع

  ) الخارطة االختبارية ( إعداد جدول المواصفات  -3

لكي يكون االختبار مقياسا صادقا البد من إعداد جـدول المواصـفات والـذي فـي ضـوئه يـتم 
  .أعداد االختبارات بشكل علمي وسليم 

  ) 43، ص  2004,العقيل ( 

  
فاالختبار الجيد هو الـذي يوفـق بـين اإلغـراض السـلوكية مـن ناحيـة والمحتـوى التعليمـي     

  . من ناحية أخرى 
)Carson,1997,p:73 (  

  

  : وتبعا لهذا فعند بناء اختبارات تحصيلية يجب األخذ بالحسبان جانبين رئيسين     
  ) لمقررمن المنهج ا( جانب المحتوى :  اوال

  جانب اإلغراض السلوكية : ثانيا 
إن مثل هذه اإلجراءات هي ما يحصل االختبارات أكثر موضوعية وشموله ودقة 

)Dembo,1977,p.240 (  

  
لـــذا تـــم اعـــداد جـــدول المواصـــفات لمحتـــوى الفصـــول األربعـــة مـــن كتـــاب الصـــف الرابـــع     

النســـبة المئويـــة لألهـــداف  المهنـــي فبالنســـبة ألوزان األهـــداف الســـلوكية فقـــد حـــددت بحســـاب
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             الســـــــلوكية فـــــــي كـــــــل مســـــــتوى مـــــــن المســـــــتويات الخمســـــــة األولـــــــى التـــــــي وضـــــــعها العـــــــالم 
  )11(في المجال المعرفي مقسوما على عددها الكلي ملحق )   bloom,بلوم ( 
  
 100 ×ــــــــــ =تحديد وزن اإلغراض السلوكية   

  
الباحثــة اخــتالف بــين البــاحثين مــن ذوي االختصــاص أمــا بالنســبة ألوزان المحتــوى رأت    

  . فمنهم من يرى تقسيم المحتوى على أساس عدد صفحات الكتاب 
  ) 81، ص  2004الدليمي ، (                                                         

كـل إما الرأي األخر يرى إن النسبة يمكن إيجادها من عدد الحصص والوقـت المتفـق علـى 
  . فصل ويمكن الحصول على ذلك من ذوي الخبرة ومتخصصي ومشرفي ومدرسي المادة 

  )2002,105,الشرع (                                                                

  
 100 ×ــــــــــ     = تحديد وزن األهداف السلوكية

  
الرياضــيات قـد تختلــف عـن بــاقي المــواد وتؤكـد الباحثــة الـرأي الثــاني كـون طبيعــة مـادة      

, الخطيـــة( فهــم وتطبيـــق مفهــوم أوســع مجـــال الدالــة  ىاألخــرى فمــثال قـــد تحتــاج الطالبــة الـــ
بينمــا ) مــن الكتـاب المقــرر  30صـفحة ( إلـى أكثــر مـن حصــة واحــدة ) الجذريــة , الكسـرية 

 -42 صــفحة( يحتــاج إلــى حصــة واحــدة لفهــم وتطبيــق مفهــومي التغيــر الطــردي والعكســي 
وبعـــد تحديـــد العـــدد الكلـــي لفقـــرات االختبـــار التحصـــيلي وكانـــت ) مـــن الكتـــاب المقـــرر  48

ـــى النحـــو    تفقـــرة حســـب) 50( ـــة وفـــق جـــدول مواصـــفات عل الباحثـــة عـــدد األســـئلة لكـــل خلي
  :اآلتي 

 ×النسـبة المئويــة لألهـداف الســلوكية  ×النســبة المئويـة للمحتــوى = عـدد األسـئلة لكــل خليـة 
  الكلية عدد الفقرات 

  )16(وعلى ما مبين في الجدول 
  
  

 عدد االهداف

 زمن التدريس 

زمن تدريس .

 زمن التدريس
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  )16(جدول 

  يبين الخارطة لالختبار النهائي لمادة الرياضيات
 

المحتـــــــوى   ت

  التعليمي

عــــــــــــــــــــدد 

  الحصص

  

ـــــــــــــــــــت  وق

الحصــــــص 

  بالدقائق

نسبة 

اهمية 

  المحتوى

  االوزان

عــــــــــــــــــدد   المستويات المعرفية

ـــــــــرات  الفق

  االختبارية

  %100  التركيب  التحليل   التطبيق  الفهم  التذكر

35%  27%  30%  4 %  4%  
الفصـــــــــــــل  1

  األول  

10 450 21%  4 3 3 _  _  10 

الفصـــــــــــــل  2

  الثاني 

12 540 26%  4 3 4 1 _  12 

الفصـــــــــــــل  3

  الثالث

10 450 21%  4 3 3 1 1 12 

الفصـــــــــــــل  4

  الرابع

15 675 32%  6 4 5 _  1 16 

 50 2 2 5 13 18  %10 2115 47  المجموع  5

 

   اختبار نوع الفقرات -6
) 50(الباحثة اختبارا تحصيليا موضوعيا من نوع االختيـار مـن متعـدد تكـون مـن  اعدت

ارات بـختيـار مـن متعـدد مـن أكثـر االختاالعـد يو . بـدائل  ةفقرة تحوي كل فقرة علـى اربعـ
, شيوعا بسبب قدرته على قياس نواتج تضم تعليم مستويات معرفية كالتحليـل والتركيـب 

   . والضعفاء  ة عالية بين الطلبة األقوياء كما إن لديها قدرة تمييزي
  -:مؤشرات هدف االختبار  -6

يمثل هدف االختبار قياس السمة التـي وضـع مـن اجلهـا ويكـون قـادرا علـى التمييـز بـين 
الــذين يملكــون قــدرات عاليــة وبــين األشــخاص الــذين ال يملكــون تلــك القــدرات أو يملكــون 

 .لك الموضوع ذقدرات منخفضة في 

  ) 47, 2004, الهويدي (                                                                   



  

 110

وللتحقــق مــن صــدق االختبــار ثــم عرضــه علــى عــدد مــن المحكمــين مــن ذوي الخبــرة     
) 4(واالختصــــاص فــــي مجــــال الرياضــــيات وطرائــــق تدريســــها والقيــــاس والتقــــويم ملحــــق 

ي يقيسه ووضوح فقراته وصـياغتها بصـورة جيـدة لتحديد أرائهم حول شموله للمحتوى الذ
ومدى قياسها لمستويات األهداف السـلوكية المحـدد لهـا ومنطقيـة البـدائل وجإذبيتهـا وايـة 

مــن نوعيــة االختبــار وقــد تــم األخــذ بــآراء هــؤالء المحكمــين مــن  نمالحظــات أخــرى تحســ
ة اتفـاق أكثـر إعادة صياغة بعض الفقرات أو تغيير ترتيبهـا وحصـلت الفقـرات علـى نسـب

وبـــذلك عـــدت جميعهـــا صـــالحة لقيـــاس تحصـــيل الطلبـــة ، كمـــا اعتمـــدت % ) 90(مـــن 
إن اســتعمال جــدول . ، كمــا ذكــر ســابقا ) 16(الباحثــة اعــداد جــدول المواصــفات جــدول 

  . المواصفات بعد مؤشر من مؤشرات صدق المحتوى لالختبار 
  ) 373, 1998, عودة (                                                          

عــــد االختبــــار صــــادقا فــــي تمثيلــــه يوبــــذلك وفــــي ضــــوء مؤشــــرات الصــــدق التــــي ذكــــرت     
  ) 15(المحتوى واألهداف التي يقيسها ملحق 

 

  -:صياغة تعليمات االختبار  -4

  :وتتضمن ما يأتي 
   -:تعليمات اإلجابة  -7 -5

عــن فقراتـــه حيـــث تضـــمنت تــم صـــياغة التعليمـــات الخاصــة باالختبـــار وكيفيـــة اإلجابـــة  
وفكــرة عــن أهــداف االختبــار وزمــن اإلجابــة وتوزيــع الــدرجات  ةمعلومــات خاصــة بالطلبــ

علــى فقراتــه مــع وضــع مثــال يبــين كيفيــة اإلجابــة وعــدم تــرك فقــرة مــن دون إجابــة وعــدم 
  . اختيار أكثر من إجابة للفقرة 

  تعليمات التصحيح  -702

 16ملحـق ( تبـار التحصـيلي بصـيغته المثاليـة تم وضع اجابة نموذجية لفقـرات االخ    
لجميــع فقــرات درجتــان لكــل إجابــة صــحيحة ، وصــفرًا لكــل إجابــة خاطئــة  يــت، وأعط) 

اجابـــة فقـــد أكثر مـــن لفقـــرات التـــي أجيـــب عنهـــا بـــمتروكـــة أو ااالختبـــار ، امـــا الفقـــرات ال
( ات مــن عوملــت معاملــة االجابــة الخاطئــة ، وبــذلك تراوحــت الدرجــة الكليــة لتلــك الفقــر 
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كحــد ادنــى ، وتــم تصــحيح فقــرات االختبــار مــن قبــل ) صــفر ( كحــد اعلــى الــى ) 100
  .يبين االجابات الصحيحة )  16( الباحثة نفسها ، والملحق 

  مدى وضوح التعليمات  -7-2

لغــرض معرفــة الــزمن الــذي يحتاجــه االختبــار تمهيــدا للتجربــة االســتطالعية وللتأكــد مــن 
طالبـة ) 30(للتأويل طبقا لالختبار علـى عينـة مؤلفـة مـن  وضوح فقراته وعدم خضوعها

وبعـــد .  2012/ 4/ 25مـــن طالبـــات المجتمـــع وبعيـــدا عـــن مجتمـــع عينـــة البحـــث يـــوم 
دقيقـة ) 105 -75(تطبيق االختبار اتضح إن الزمن المستغرق في اإلجابة يتـراوح بـين 

داء االختبــار وبحســاب متوســط الــزمن المســتغرق فــي الحــالتين حــدد الــزمن المناســب أل
لبــات ادقيقــة كمــا وتبــين مــن مــدى وضــوح التعليمــات مــن قلــة استفســارات الط) 90(وهــو 

  . عن كيفية اإلجابة أو وضوح الفقرات 
  
   -:التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار -6

مـن تحليـل فقـرات االختبـار إحصـائي هـو تحسـين االختبـار وصـالت للتطبيـق   الغرضإن  
  . الكشف عن مستوى صعوبة وقوة تمييز الفقرات وتضمن هذه العملية أيضا 

                                                       )Scannell,1975 p : 215 (  

ـــذا طبـــق  االختبـــا    ـــة اســـتطالعي رل ـــى عين ـــة ممـــن درســـ)  60( بلغـــت  ةعل كامـــل  نطالب
عـن  اً ن المجتمـع بعيـدالمقرر للصف  الرابع المهني ومـ بالفصول االربعة األولى من الكتا

،  ولضـــمان عـــدم حصـــول عمليـــة تعلـــم جديـــد فـــي  2/2/2012عينـــة البحـــث وذلـــك بتـــاريخ 
تنازليــا الطالبــات الفصـول الالحقــة للكتـاب المقــرر ، وبعــد تصـحيح اإلجابــات رتبــت درجـات 

  :من اعلى درجة إلى ادنى درجة وأخذت مجموعتين من درجات الطالبات وكما يأتي 
مـن ادنـى الـدرجات وحسـبت عـدد اإلجابـات الصـحيحة %  27درجات مـن اعلـى الـ % 27

وغير الصحيحة من كل فقرة من فقرات االختبار على حـدة لكلتـا المجمـوعتين العليـا والـدنيا 
  :ثم أجريت عليها التحليالت اإلحصائية اآلتية 

   
  

  معامل صعوبة الفقرة   -10



  

 112

هـو نسـبة الطلبـة الـذين أجـابوا إجابـة  ف التقليدي واألكثـر شـيوعا لمعامـل الصـعوبةيالتعر    
صحيحة عن الفقرة من بـين جميـع اإلفـراد الـذين حـاولوا اإلجابـة عنهـا ، أي هـي عبـارة عـن 
النســبة المئويــة لعــدد المفحوصــين الــذين أجــابوا عــن الفقــرة إجابــة صــحيحة لــذلك تعــد الفقــرة 

منهم وفي الحالـة  سهلة إذا أجاب معظم المفحوصين وتعد صعبة إذا أجاب عنها عدد قليل
  تكون درجة الصعوبة منخفضة   الثانيةعالية وفي الحالة  ةاألولى تكون درجة الصعوب

  )168ص , 2004 ,الصامدي والدرابيع (                                                       

  )0.68    -0.59(وفي هذا االختبار حصرت معامل صعوبة الفقرات ما بين 
إلـى إن تعـد سـهولة أو )  Ebel,1972  p : 185(وقـد أشـار ) 17(ن في الملحق وكما مبي

  ) .0.80 - 0.02(صعوبة الفقرات مقبولة إذا بلغت 
  
   -:  الفقرةقوة تمييز  -2 -8

المقصـود بقـوة التمييـز مـدى الفقـرة علـى التمييـز بـين الطـالب ذوي المسـتويات العليـا        
  . يقيسها االختبار والسؤال الجيد هو ما يخدم هذا الغرض  والدنيا بالنسبة إلى السمة التي

  )293,1998,عودة ( 

وعنــــد حســــاب القــــوة التمييزيــــة لكــــل فقــــرة مــــن فقــــرات االختبــــار تراوحــــت نســــبتها مــــا بــــين             
وهــذه نســبة جيــدة تــدلل علــى إن فقــرات االختبــار لهــا قــوة ) 17(الملحــق ) . 0.35 -047( 

  . فأكثر ) 0.30( فقرات االختبار جيدة إذا كانت قوة تمييزها تمييزية مقبولة وتعد 
  )  73، ص  2005 الجلبي،(                                                                     

   : �+�ت ا/�F+�ر ا��'.��) 
الثبات من الصفات المرغوب توفرها في االختبار ويقصد به أيضا دقة  الفقرات    

  . اقها في قياس الخاصية المراد قياسها واتس
  )  354، ص  1998, عودة (                                                                     

كمـــا توجـــد عـــدة طـــرق لتقـــدير معامـــل الثبـــات ومـــن بـــين تلـــك الطـــرق طريقـــة االتســـاق       
ود االختبـار مـع بعضـها الـبعض آو هذه الطريقة على مدى اتساق بن أالداخلي إذ يعتمد مبد

تكــون جمــع الفقــرات تــدور حــول الســمة  بحيــثاتســاق كــل فقــرة وارتباطهــا مــع االختبــار ككــل 
  . المراد قياسها والتي صمم من اجلها االختبار 
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ريتشــارد ســون  دروقــد اســتعملت الباحثــة لقيــاس ثبــات االختبــار التحصــيلي معادلــة كــو       
ـــــى االت 20 ـــــي هـــــي مؤشـــــر عل ـــــات      والت ـــــت قيمـــــة الثب ـــــم حســـــابه وكان ـــــداخلي وقـــــد ت ســـــاق ال

وهذه القيمة تشير إلى إن معامل الثبات يمكن الوثوق به إذا يعـد معامـل  الثبـات ) 0.972(
  . فأكثر ) 0.75(عالي إذا بلغ 

  ) 120، ص  1989سمارة وآخرون ، (                                                       

  
 ����F :�� B'+ت ا���S��  :Research  Procedure 

لضمان سـير الـدروس بشـكل يـتالءم مـع طبيعـة التجربـة قامـت الباحثـة بإعـداد عـدد مـن 
خطة يومية لكل مجموعة من مجموعتي البحث متفقـة مـع ) 47(الخطط اليومية وبواقع 

عــــدد الحصــــص ومــــع طبيعــــة كــــل مجموعــــة وطريقــــة تدريســــها ومشــــتقة مــــن المحتــــوى 
راض ســلوكية كـــل حســـب الحصـــة المعـــدة  لـــذلك غـــســـلوكية وتحويلهـــا إلـــى أواألهــداف ال

الـتعلم النشـط استوجب عرض نمإذج من الخطط وكل حسب الطريقة المتبعة ، وطريقـة 
لبيـان مـدى ) 6(وقد تـم عرضـها علـى عـدد مـن المحكمـين ملحـق  .ية داوالطريقة االعتي

حظـــات تـــم تعـــديلها تحقيقهـــا لألهـــداف التـــي وضـــعت مـــن اجلهـــا وفـــي ضـــوء جمـــع المال
  ) 18(وأخذت الصيغ النهائية وعلى ما مبين ملحق 

  
1-  ��L�  ��ا4- ا��
 انلغــرض الــتحكم فــي المســيرة التعليميــة وتتابعهــا بموضــوعية ومعرفــة مــدى مــا يمكــن   

تقدم صاغت الباحثة عدد من االختبارات شملت عدد من أنـواع التقـويم التمهيديـة وذلـك 
وعـــة عـــن طريـــق طـــرح بعـــض األســـئلة الشـــفوية ولكـــال مـــن معرفـــة المســـتويات لكـــل مجم

المجمــــوعتين مــــن كتــــاب الصــــف الثالــــث والتأكــــد مــــن ذلــــك باطالعــــه علــــى مســــتويات 
وبهـــذا ) 2012-2011( المجمـــوعتين التحصـــيلي لمـــادة الرياضـــيات والتحصـــيل العـــام 

التجربة  والتحكم بها ، كما وتم إجراء هـذا  بدءأصبحت الفكرة واضحة من تحديد نقطة 
أمـا النـوع الثـاني  .النوع من االختبار مع ابتـداء كـل حصـة مـن حصـص إجـراء التجربـة 

مــــن التقــــويم فهــــو التقــــويم البنــــائي وتــــم فــــي هــــذا النــــوع مــــن التقــــويم التحقــــق مــــن تنفيــــذ 
وتصــحيح مســارها وقــد تــم هــذا النــوع عــن التعليميــة للتجربــة اإلجــراءات وتحســين العمليــة 

ء كـل فصـل مـن الفصـول مـع مراعـاة األسـئلة وتطابقهـا اختبـارات مـع انتهـا اجراءطريقة 
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كمـــا وتـــم ، المخصـــص لطـــول االختبـــار لكـــال المجمـــوعتين  مــن حيـــث المحتـــوى والوقـــت
لألغــــراض  الطالبــــاتإجــــراء اختبــــار بعــــد انتهــــاء كــــل حصــــة للتأكــــد مــــن مــــدى تحقيــــق 

النـوع مـن  فهـو التقـويم النهـائي ويـتم فـي هـذا اتاالختبار من ما النوع الثالث ، االسلوكية 
االختبــار التعــرف علــى مــدى فاعليــة تجربــة البحــث وقــد تــم التحقــق مــن ذلــك عــن طريــق 

ــــوم ــــد جــــرى ي ــــاري التحصــــيل وق ــــائج  14/5/2012 إجــــراء اختب ولكــــال المجمــــوعتين ونت
باإلشراف المباشر ولكـال المجمـوعتين وفـي الوقـت ) 16( االختبار كما مبين في ملحق 

اختبـار التفكيـر االســتداللي  قامــت الباحثـة بـإجراء 15/5/2012نفسـه وفـي اليـوم التـالي 
   . ، وبهذا تم انهاء التجربة )  17( وفي نفس الظروف كما مبين في محلق 

   
1- �+��Nا�� :L�Nا��  : 
  :درست هذه المجموعة وفقا لطريقة التعلم النشط وبالمراحل اآلتية  
  مقدمة الدرس   - أ

مـع أفـراد المجموعـة التجريبيـة  تفـق الباحثـةتطريقة االتفاق على الدرس في هذه الخطـوة 
علــى تحديــد عناصــر الــدرس واألنشــطة المنظمــة خاللــه فضــال عــن تعيــين أدوارهــم فــي 

  طريقة عرض الحقا 
  عرض الدرس  - ب

الرياضــيات مــن أفــراد المجموعــة  ةطلــب مدرســت :طريقــة التفكيــر بصــوت مرتفــع  -1
ع  عمـا يـدور فـي ذهنـه مـن أفكـار فرد فيها بصوت مرتفع ومسمو  كلالتجريبية أن يعبر 

   .  إثناء انجاز مهمة حل المسألة
الرياضـيات أفـراد  ةوجـه مدرسـتفـي هـذه الطريقـة :  )فكر ، زاوج ، شـارك ( طريقة  -2

أو  ةلأو المســــأالمجموعــــة التجريبيــــة إلــــى التأمــــل بشــــكل فــــردي والتفكيــــر فــــي المشــــكلة 
بمناقشــة أفكارهمــا   طالبــاتالطلــب مــن كــل زوج مــن تموضــوع الــدرس لــبعض الوقــت ثــم 

فــي مناقشــتهما حــول الفكــرة  الطالبــاتمــن  أخــرىلحــل المشــكلة معــا ثــم يشــاركان أزواجــا 
  .إليه جميعا  ننفسها وتسجيل ما توصل
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ــة  -3 ــب ( طريق ــم اكت تخصــص هــذه الطريقــة لكتابــة اســتجابة إفــراد المجموعــة :  )تكل
تابتهــا علــى الســبورة مــن قبــل حــول األســئلة المطروحــة عــن طريــق قرائتهــا مــن قــبلهم وك

إلـــى تلخـــيص الشـــرح  مالمدرســـة ثـــم تشـــرح المدرســـة موضـــوع الـــدرس وبعـــد ذلـــك تـــوجهه
  . وتهيئة أسئلة عن موضوع الدرس 

  
وفـــي هـــذه الطريقـــة تقســـم مدرســـة الرياضـــيات إفـــراد  :طريقـــة االختبـــار الفـــرق  – 4   

عــة مــن األســئلة وتختبــر أحــداهما األخــرى مــن خــالل مجمو ) 3-2(المجموعــة إلــى فــرق 
  . عن موضوع  الدرس 

  
 G5�Jا� :L�Nا��: 

   -:درست هذه المجموعة بالطريقة االعتيادية وبحسب الخطوات اآلتية 
الرياضــــيات إلفــــراد المجموعــــة الضــــابطة  ةإعطــــاء مقدمــــة تمهيديــــة مــــن قبــــل مدرســــ -أ

هم وتهيئــتهم لدراســة جديــد فضــال عــن اســتعادة لــدرس جديــد فضــال عــن اســتعادة معلومــات
  السابقة 

كتابــة عنــاوين الــدروس الرئيســة والفرعيــة لمكــان بــارز فــي حالــة كــون المــادة شــرح  –ب 
يوضــح المــدرس تفاصــيل المــادة مــن مفــاهيم وقــوانين شــفهيا إليصــال الفكــرة إلــى إذهــان 

  لها باالستعانة بالوسائل المتاحة   مطلبة واستيعابه
رس منطوق السؤال وخطوات حلـه وفي هذه حالة كون الدرس مسألة رياضية يشرح المد

   . ثم ينفذه على السبورة ويطلب من الطلبة نقله إلى دفاترهم
دور فـــي االستفســـار والمناقشـــة حـــول  بـــاتلاللط ةعطـــي المدرســـتوفـــي كلتـــا الحـــالتين   

  بعض خطوات الحل واألفكار الغامضة 
عنـد مسـتوى  مجموعة من األسئلة التقويمية للوقـوف ةقدم المدرستفي نهاية الدرس  –د 

  . استيعاب مستوى إفراد المجموعة لمحتوى الدرس

  
  :#G+�\ اcدا0�# : #���� 
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اعلمــــــت مدرســــــة المــــــادة أفــــــراد  15/5/2012بعــــــد إنهــــــاء تجربــــــة البحــــــث فــــــي تــــــاريخ 
المجموعتين موعد االختبار التحصيلي كجزء من االمتحانات الشهرية إذ ابلغتهم بموعـد 

ار بـاخت 18/5/2012علـيهم فـي يـوم  كمـا طبقـت 16/5/2012االمتحانات يوم األحد  
  . التفكير االستداللي 

  
  ا�+'d�'.#( B  ادا#  ::�<�ا 

  -:صححت الباحثة أداتي البحث على النحو اآلتي 
االختبار التحصيلي تـم وضـع إجابـة نموذجيـة لفقـرات االختبـار التحصـيلي بصـيغته  –أ 

يحة وصـفرا لكـل اجابـة خاطئـة أو وٕاعطاء درجة لكل إجابة صح)  16( النهائية ملحق 
متروكة أو اإلجابة على أكثر من بـديل لفقـرات األسـئلة الموضـوعة وبهـذا بلغـت الدرجـة 

  )  100( الكلية لالختبار التحصيلي 
اختبـــــار التفكيـــــر االســـــتداللي يجـــــري التصـــــحيح بإعطـــــاء درجـــــة واحـــــدة لإلجابـــــة  –ب 

متروكـــة كإجابـــة خاطئـــة وبـــذلك الصـــحيحة وصـــفرا لإلجابـــة الخاطئـــة وتعامـــل اإلجابـــة ال
  .)  9( كما في ملحق درجة )  30( وتكون الدرجة الكلية لالختبار 

  
 ��  -: 4�دي :�H�.4eا -H��Lا� Statitical procedures  

  
ــــين مســــتقلتين – 1 ــــائي لعينت ــــار الت اســــتخدم ألغــــراض تحقيــــق التكــــافؤ بــــين  :االختب

  مجموعتي البحث واختبار الفرضيات
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n 1,n2   : عدد طالب مجموعتي البحث  
X1,X2 : المتوسطات الحسابية للمجموعتين  

S2
2,S1

  تباين المجموعتين :   2
  )227، ص  2004, البلداوي ( 
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ــــع كــــاي  -2 ــــة مرب اســــتخدم إلجــــراء التحقــــق مــــن تكــــافؤ تحصــــيل األبــــوين بــــين   :معادل
  المجموعتين 

  
  ـــــــــــمج =  2كا
  

  التكرار المتوقع= ع . ت   
  ) 174، ص  2008البدري والنجم ، (                                              

  
 kuder –Richardson - 20)  ( 20 –ريتشادسون  –معادلة كودر  – 3

  لحساب احتساب اكتساب المفاهيم     








 ∑−
−

= 21
1 xS

pq

n

n
Rxx  

 :إذ أن 

n    : عدد الفقرات  
P    :إلجابات الصحيحة نسبة ا  
   q  : اإلجابات الخاطئة  
  2

xS   تباين االختبار الكلي   :
                                                )         ( Ferguson , 1981 ,243 

  إليجاد صعوبة فقرات اختبار اكتساب المفاهيم الرياضية  :   معامل الصعوبة – 4

N

TT
S u 1−

=  

  :إذ أن 
Tu : عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا  
T1  : عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا  
N  : إحدى المجموعتين  أفرادعدد  

  ) 194، ص  2004النبهان ، (                                                      

ت ع  –ت م ( 

 ت ع
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ختبـارين التفكيـر االسـتداللي والتحصـيل  االإيجـاد تميـز ت فـي لاستعم: معادلة التميز  – 5
  . علمًا ان المعادلة تختص بالفقرات الموضوعية 

  
  ـــــــــــ=  ت
  

  مؤشر قوة تميز المفردة : ت 
  عدد الطالب الناجحين من المجموعة العليا:  4مج

  عدد الطالب الناجحين من المجموعة الدنيا: مج د 
  ي المجوعة العليا والدنيا  مجموع عدد الطالب ف: ن 

  )  330، ص  2005ابو عالم  ، (                                               

  : فعالية البدائل من خالل استخدام المعادلة   – 6
  

  ــــــــ=  مت 
  : إذ آن 
  معادلة فعالية البدائل = ت م 

  العليا عدد الذين اختار البديل الخاطئ من الفئة  = ت ع م  
  عد الذين اختاروا البديل  الخاطئ من الفئة الدنيا = ت د م  
  ) 291، ص  2002عودة ، (  العدد الكلي إلفراد العينة                     = ن     

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دمج  – عمج 
 

 ن

 م د ن  – م ع ن

 ن
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V5ا�3.- ا��ا  
  

  #��?@ ا����
  ا+'�4��/�ت

  وا����A6ت  
�ــــ�ت
  وا��&�
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  Vـــا�3.- ا��ا5
B'+ا� [H��
  

يتضــــمن هــــذا الفصــــل عرضــــا شــــامال لنتــــائج البحــــث التــــي تــــم التوصــــل أليهــــا علــــى وفــــق 
ــــائج ومناقشــــاتها وفقــــا  ــــك النت ــــي الفصــــل األول مــــع تفســــير لتل ــــي وضــــعت ف الفرضــــيات الت
للمعطيات النظرية والدراسات السابقة فضال عن االستنتاجات التـي تـم التوصـل إليهـا وعـدد 

   -: فضال عن تفسير النتائج وعلى النحو اآلتي  من التوصيات المستنبطة
  عرض النتائج  -:أوال 

   -:وفقا لتسلسل فرضيات البحث وعلى النحو اآلتي  جيتم عرض النتائ
  

���3 اcو�$ ��5 �  : ا����H] ا�����
   -: ينص الفرض الصفري األول بأنه 

متوســـطي درجـــات يبـــين )   0.05(اليوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة 
يدرسـن مـادة الرياضـيات بطريقـة الـتعلم النشـط  اللواتيتحصيل طالبات المجموعة التجريبية 

  .ودرجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن المادة نفسها بالطريقة التقليدية 
بــار التحصـيلي لكــل مـن مجمــوعتي تدرجـات األخ ثللتحقـق مــن صـحة الفرضــية األولـى حيــ

  )  21( بية  والضابطة ملحق البحث التجري
ار التــائي لعينتـين مسـتقلتين وحصـول المجموعــة التجريبيـة  علـى وســط بـبعـد اسـتعمال االخت

أمـا المجموعـة ) 644 .90(وتبـاين )   520 . 9(وانحـراف معيـاري )  148 . 76( حسـابي 
ين والتبـا)  12.402(واالنحـراف المعيـاري )   259. 67(الضـابطة فكـان الوسـط الحسـابي 

وبعـد معالجـة البيانـات علـى وفـق معادلـة االختبـار التـائي لعينتـين مسـتقلتين )   153.821(
وعلــى مــا )   0084 .2(   الجدوليــة )   2.954(المحسـوبة بلغــت ) ت (تبـين أن القيمــة 
 ) 14(مبين في جدول 

  
  
  

  )17(جدول 
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طالبات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت المحسوبة لدرجات تحصيل

  مجموعتي البحث

  
المتوســــــــــــــــــــــط   العدد   المجموعة 

  الحسابي 
االنحــــــــراف 

  المعياري
درجــــــــــــة   التباين

  الحرية 
مســـــــــــــتوى       القيمة التائية

الداللـــة عنـــد                                             
0.05 

  ةالجدولي  المحسوبة 

  دال 2.0084 2.954  52 90.644 9.520 76.148 27  التجريبية 
  دال 2.0084 2.954  52 153.821 12.402 67.259 27  الضابطة

  
الجدوليـة ) ت(وهـي اكبـر مـن قيمـة )  2.954(المحسوبة ) ت(يتضح من الجدول إن قيمة 

احصــائية فــي متوســط درجــات ذو داللــة ممــا يــدل علــى وجــود فــرق )  2.0084( والبالغــة 
الطريقــــة التقليديــــة فــــي االختبــــار و  النشــــطبــــالتعلم  المجموعــــة التجريبيــــة التــــي تــــدرس المــــادة
 الضــابطة التــي درســت المــادة بالطريقــة التقليديــة ،التحصــيلي البعــدي ولصــالح المجموعــة 

 . وبهذا تقبل الفرضية البديلة وترفض الفرضية الصفرية 

 �
�Eا� ���3��5 �  : ا����H] ا�����
داللـة احصـائية عنـد مسـتوى اليوجـد  فـرق ذو : ينص الفـرض الصـفري الثـاني للبحـث بأنـه 

بــين متوســط الفــروق فــي درجــات االختبــار القبلــي واالختيــار البعــدي للتفكيــر ) 0.05(داللــة 
  . االستداللي لدى طالبات المجموعة الضابطة 

  : وللتحقق من صحة الفرضية 
حسبت درجات االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االستداللي لطالبات المجموعـة الضـابطة 

بعد استعمال االختبار التـائي لعينتـين مسـتقلتين وحصـول المجموعـة الضـابطة  22)(ق ملح
)  4.414(وانحراف معيـاري ) 14.33( على وسط حسابي  يفي االختبار االستداللي القبل

واالنحـراف ) 17.185(آمـا فـي اختبـار  البعـدي فكـان الوسـط الحسـابي ) 481 .19(وتباين 
 روبعـد معالجـة البيانـات علـى وفـق معادلـة األختبـا) 13.928(والتبـاين ) 3.732(المعياري 

الجدوليــــــة ) 2.567(المجموعــــــة بلغــــــت ) ت(التــــــائي لعينتــــــين مســــــتقلتين تبــــــين أن القيمــــــة 
   18)(وعلى ما مبين في جدول ) 2.0084(
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  ) 18( جدول 

المحسوبة لفرق الدرجات ) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين وقيمة 

  الختبارين القبلي والبعدي للتفكير االستداللي لطالبات المجموعة الضابطةبين ا

  
الجدوليــة ) ت(وهـي اكبـر مــن قيمـة  2.567)(المحســوبة ) ت(يتضـح مـن الجــدول إن قيمـة 

رجــات ممــا يــدل علــى وجــود فــرق ذي داللــة احصــائية يبــين متوســطي د 2.0084)(والبالغــة 
. المجموعــة الضــابطة فــي األخبــار البعــدي للتفكيــر االســتداللي ولصــالح االختبــار البعــدي 

  .وهذا يعني قبول الفرضية البديلة ورفض الفرضية الصفرية 
  

�ا����H] ا�����  E��Eا� ���3��5 :   
  :ينص الفرض الصفري الثالث بأنه 

لقبلــي واالختبــار البعــدي للتفكيــر بــار اتخال يوجــد فــرق بــين متوســط الفــروق فــي درجــات اال
  االستداللي لدى طالبات المجموعة التجريبية 

 االسـتدالليالختبـارين القبلـي والبعـدي للتفكيـر ادرجات  حسبتوللتحقق من صحة الفرضية 
بعـد اسـتعمال االختبـار التـائي لعينتـين مسـتقلتين  22)(ت المجموعـة التجريبيـة ملحـق الطالب

لي القبلــــــي علـــــى وســــــط حســــــابي االختبــــــار االســـــتداليـــــة فــــــي وحصـــــول المجموعــــــة التجريب
البعـدي فكـان  االختبـارأما فـي ) 16.373(وتباين )  4.034(وانحراف معياري  15.148)(

وبعـــــد ) 21.764(والتبـــــاين ) 4.665(واالنحـــــراف المعيـــــاري ) 20.296(الوســـــط الحســـــابي 
) ت(لتين تبــين أن القيمــة التــائي لعينتــين مســتق رمعالجــة البيانــات علــى وفــق معادلــة االختبــا

  ) 19(وعلى ما مبين في الجدول ) 2.0084(الجدولية ) 4.341(المحسوبة بلغت 
  

  المجموعة
  الضابطة  

المتوســـــــــــــــــــــط   العدد 
  الحسابي 

االنحـــــراف 
  المعياري

درجـــــــــــة   التباين
  الحرية 

مســـــــــــــتوى       القيمة التائية
الداللــة عنــد                                             

0.05 
  ةجد وليال  المحسوبة 

  دال 2.0084 2.567  52 19.481 4.414 14.33 27  القبلي 
  دال 2.0084 2.567  52 13.928 3.732 17.185 27  البعدي
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  ) 19( جدول 

المحسوبة لفرق درجات ) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين وقيمة 

  طالبات المجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي للتفكير االستداللي 

  

  
الجدوليـة ) ت(وهـي اكبـر مـن قيمـة ) 40341(المحسـوبة ) ت(يتضح من الجدول إن قيمة 

داللـــة إحصـــائية متوســـطي درجـــات ذو ممـــا يـــدل علـــى وجـــود فـــرق  2.0084) (والبالغـــة 
لبعـدي ، وهـذا يعنـي المجموعة التجريبية في االختبـارين القبلـي والبعـدي ولصـالح االختبـار ا

تفــوق درجــات االختبــار البعــدي علــى درجــات االختبــار القبلــي وبهــذا تقبــل الفرضــية البديلــة 
  . وترفض الفرضية الصفرية 

  
 ���3 ا��ا�5��5 �  : ا����H] ا�����
  :ينص الفرض الصفري الرابع بأنه 

احصــائية عنــد  ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ال يوجــد فــرق ذو دالــة
يبــين متوســط حســابي درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة الالتــي ) 0.05(مســتوى داللــة 

 اللـواتييدرس مادة الرياضيات بطريقة الـتعلم النشـط ودرجـات طالبـات المجموعـة الضـابطة 
ــــار البعــــدي للتفكيــــر االســــتداللي  نيدرســــ  -: المــــادة نفســــها بالطريقــــة التقليديــــة فــــي االختب

ن صـــــحة الفرضــــية حســـــب درجـــــات االختبـــــار االســــتداللي لكـــــل مـــــن طالبـــــات وللتحقــــق مـــــ
بعــــد اســــتعمال االختبــــار التــــائي ) 22ملحــــق (المجموعــــة التجريبيــــة والمجموعــــة الضــــابطة 

علـــى  نمســـتقلتين وحصـــول المجموعـــة التجريبيـــة فـــي االختبـــار االســـتداللي البعـــدي نلعينتـــي
ــــا) 2.665(وانحــــراف معيــــاري ) 20.296(وســــط حســــابي  آمــــا حصــــول ) 21.764(ين وتب

  المجموعة
  التجريبية 

لمتوســــــــــــــــــــــــط   العدد 
  الحسابي 

االنحـــــراف 
  المعياري

درجـــــــــــة   التباين
  الحرية 

مســــــتو ى       القيمة التائية
الداللــة عنــد                                             

0.05 
  ةالجد ولي  المحسوبة 

  دال 2.0084 4.341  52 16.273 4.034 15.148 27  القبلي 
  دال 2.0084 4.341  52 21.764 4.665 20.296 27  يالبعد
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واالنحـــراف ) 17.185(المجموعـــة الضـــابطة فـــي االختبـــار البعـــدي فكـــان الوســـط الحســـابي 
البيانـات علـى وفـق معادلـة االختبـار  معالجـةوبعـد ) 13.928(والتبـاين ) 3.732(المعياري 

والجدوليــــــة ) 2.705(المحســــــوبة بلغــــــت ) ت(التــــــائي لعينتــــــين مســــــتقلتين تبــــــين أن القيمــــــة 
  ) 20(وعلى ما مبين في جدول ) 2.0084(

  )20(جدول 

المحسوبة لطالبات ) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين وقيمة 

  مجموعتي البحث في اختبار التفكير االستداللي البعدي

  
الجدوليــة ) ت(وهـي اكبــر مـن قيمــة ) 2.705(المحســوبة ) ت(يتضـح مــن الجـدول إن قيمــة 

ود فــرق ذي داللــة إحصــائية فــي متوســطي درجــات ممــا يــدل علــى وجــ 2.0084)(والبالغــة 
المجموعــة التجريبيــة والتــي تــدرس مــادة الرياضــيات بطريقــة التعلــيم النشــط عــن المجموعــة 

مــن االختبــار االســتداللي البعــدي  ةالضــابطة والتــي تــدرس نفــس المــادة بالطريقــة االعتياديــ
  . الفرضية الصفرية  لصالح المجموعة التجريبية وبهذا تقبل الفرضية البديلة وترفضو 
  
  

 ��
�� :���3#  [H�ا��� :   
ــــريتضــــمن هــــذا الجــــزء مــــن الفصــــل  ــــائج التــــي توصــــلت إليهــــا الباحثــــة ومقارنتهــــا  تعبي النت

  . بالدراسات السابقة 
  

���3 اcو�$ ��5 �  : ا����H] ا�����

المتوســـــــــــــــــــــط   العدد   المجموعة 
  الحسابي 

االنحـــــراف 
  المعياري

درجـــــــــــة   التباين
  الحرية 

   مســـــــــــــتوى    القيمة التائية
  ةالجد ولي  المحسوبة   الداللة 

  دال 2.0084 2.705  52 21.764 2.665 20.296 27  التجريبية  
  دال 2.0084 2.705  52 13.928 3.732 17.185 27  الضابطة
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إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين ) 17(أســفرت النتــائج المعروضــة فــي الجــدول  
جمـــوعتي البحـــث فـــي االختبـــار التحصـــيلي لمـــادة الرياضـــيات المجموعـــة التجريبيـــة والتـــي م

درســــت تلــــك المــــادة بطريقــــة الــــتعلم النشــــط والمجموعــــة الضــــابطة والتــــي درســــت بالطريقــــة 
التقليديــة وكانــت النتــائج لصــالح المجموعــة التجريبيــة وتعــزو الباحثــة هــذا الفــرق الــدال إلــى 

   -: اآلتية واحد أو أكثر من األسباب 
إن تنظيم المحتوى على وفـق طريقـة الـتعلم النشـط أو بمـا يتفـق مـع مسـتويات تفكيـر  -1

الطالبــــات وطبيعــــة المــــادة المتعلقــــة أســــهم فــــي تطــــوير خبــــرات ذات معنــــى وأمكــــن 
توظيـــف الطالبــــات وطبيعـــة المــــادة المتعلقـــة أســــهم فـــي تطــــوير خبـــرات ذات معنــــى 

 . التطبيق لديهنوأمكن توظيف مواقف جديدة مع رفع مستوى 

إن العمل الجماعي بين طالبات وتقبل أفكار بلغة بسيطة متقاربة في مسـتوى تفكيـر  -2
بعضهن البعض أدى إلى تبـادل الخبـرات ومـنح الثقـة مـع بعضـهن الـبعض كمـا وان 
تبــادل وجهــات النظــر واألفكــار وتقليــل المركزيــة لــدى الطالبــات زاد مــن الخبــرة فهــم 

إلــى إن التعلــيم فــي الرياضــيات يــتم عــن ) 1986, وريس مــ(األفكــار وهــذا مــا يؤكــده 
 . طريق التفاعل البشري مع بعضهن البعض 

  )  87، ص 1986 , موريس (                                                               

إن طريقـــــة الـــــتعلم النشـــــط كانـــــت تنصـــــب علـــــى كيفيـــــة تعلـــــم المعرفـــــة ولـــــيس علـــــى   -3
  . إبقاء األثر في التعلم مدة أطول  كتسابها مما أتاح ا

إن طريقـــــــة الـــــــتعلم النشـــــــط أتاحـــــــت للطالبـــــــات االنطـــــــالق مـــــــن معلومـــــــات مألوفـــــــة           -4
بالنســـبة لهـــن والتوصـــل إلـــى النتـــائج التدريجيـــة خطـــوة بعـــد خطـــوة ســـاعد علـــى فهـــم 
المفـــــاهيم المســـــتخدمة بطريقـــــة مشـــــوقة أصـــــبح لهـــــا مـــــدلوالت ممـــــا أدى إلـــــى زيـــــادة  

 . التحصيل 

ــــــــائج بعــــــــض الدراســــــــات منهــــــــا دراســــــــة       ــــــــت نتــــــــائج هــــــــذا البحــــــــث مــــــــن نت كمــــــــا واتفق
(Mastromattel , 1994  ودراسـة ) ( 1999, السـامرائي ) ( 1997,احمـد        (

ولم تتفـق مـع ) 2004, دياب (ودراسة ) 2005, المرسومي ( ودراسة ) 2002, الشرع 
  ) .Grayson , 1985(دراسة 
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3��5 � ا����H] ا������
�Eا� ��� :  
فـــروق ذوات ) 18(أســفرت النتــائج المتعلقــة بالفرضــية الثانيـــة والمعروضــة فــي الجــدول 

داللــــة إحصــــائية بــــين االختبــــار القبلــــي واالختبــــار البعــــدي للتفكيــــر االســــتداللي وللمجموعــــة 
  .الضابطة ولصالح االختبار البعدي 

  :ة إلى ما يأتي وتعزي الباحثة هذا الفرق الدال في نمو العمليات العقلي
إن االحتساب بالمعرفة يعد نوعا من التطـور النـاتج عـن تفاعـل الفـرد مـع البيئـة وسـعيه  -1

  . للتوافق معها في نمو مرحلة بعد أخرى 
  ) 116، ص  1984 ,توق وعدس (                                                        

تميزهـا عـن سـابقتها فـي  صعمليـات فيهـا خـواتتميز هـذه المرحلـة عـن سـابقتها بظهـور  -2
المراحل ولكن هذا ال يعني أنها تمثل ذروة سابقتها بل هي مرحلة يظهـر فيهـا تركيـب جديـد 

لـيس كمـي  رأو تعود إلى مستوى عامل من التوازن فالفرق بين ابن الخامسة والخامسة عش
يصـــبح عمليـــة داخليـــة بـــل نـــوعي أيضـــا ، وان انتقـــال عمليـــة التفكيـــر مـــن العـــالم الخـــارجي ل

  . خاصة بالفرد 
  ) 127، ص  2004أبو حويج وأبو مفلي ، (                                                 

ـــة  -3  احتـــواء المـــنهج المقـــرر فـــي فصـــوله األربعـــة علـــى العديـــد مـــن الموضـــوعات العلمي
 .واألنشطة المختلفة والتي درستها الباحثة بموضوعية وفق تخطيط مسبق 

كما وان ليس مـن الطبيعـي أن تمـر الطالبـات بفصـل دراسـي كامـل آو أكثـر مـن فصـل  -4
وعلـى الـرغم مـن وجـود فـرق دال . بدون أن يتحقق شيئا من التغييـر فـي التفكيـر االسـتداللي

بــــين االختبــــارين القبلــــي والبعــــدي اال ان نتــــائج المتوســــط الحســــابي هــــي الزالــــت ادنــــى مــــن 
)  (  1975,العطار والشـيخ ( و)  1979, سفر ( مع دراسة  المتوسط الفرضي وهذا يتفق

  ) . 2003, يالجرجر ( و ) 2000,عبد الكريم 
  وا��ا�5E��E0�����3 ا���5 �  :  ا����H] ا�����
إلــى وجــود فــروق ذات داللــة ) 19 - 20(أســفرت النتــائج والمعروضــة فــي الجــدولين 

البحــث التجريبيــة والتــي درســت وفــق  إحصــائية بــين االختبــار القبلــي والبعــدي  لمجموعــة
طريقــة الــتعلم النشــط ولصــالح االختبــار البعــدي كمــا وجــدت فروقــا ذات داللــة احصــائية 
فــي االختبــار البعــدي لمجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة فــي االختبــار االســتداللي 

ة ولصالح المجموعة التجريبية والتي درست بطريقة التعلم النشط علـى حسـاب المجموعـ
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الضــابطة والتــي درســـت بالطريقــة االعتياديــة ، ولصـــالح المجموعــة التجريبيــة ، وتعـــزي 
 :  الباحثة ذلك الى واحد من االسباب اآلتية 

النشــط أتاحــت فرصــة للطالبــات ممارســة التفكيــر االســتداللي عــن  مطريقــة الــتعل نا -1
 طريق فرض الفـروض والتحقـق منهـا وطـرح عـدد مـن االحتمـاالت الصـحيحة والتـي
بهــا حــل لتناقضــات معرفيــة والتأكــد منهــا ، كمــا تحقــق عمــل العالقــات وارتباطــات 
واســــتنتاجات بــــين مفــــاهيم وبعضــــها داخــــل نظــــام مــــن القــــوانين وعالمــــات تناســــبية 
وتطبيقاتها في مواقف جديدة مع اقتراح لحلول وتعليل أسبابها واستخدام اسـتدالالت 

عــــض االحتمــــاالت والفــــروض الــــتعلم النشــــط كمــــا وان طــــرح ب ىفرضــــية وصــــوال الــــ
النتــائج  ىوالتحقــق منهــا تجريبيــا مــن خــالل ضــبط تجريبــي للمتغيــرات والوصــول الــ

  . فرص إعطاء اثر للتفكير االستداللي  تالممكنة اتاح
ان طريقة الـتعلم النشـط هـي بحـد ذاتهـا عبـارة عـن اسـتدالالت وخطـوات تتبـع كـل خطـوة  - 2

ر في التفكيـر االسـتداللي ومهاراتـه يفتـرض التي سبقتها ، وهذه بطبيعة الحال  تعطي اث
بياجيه أن هنـاك صـلة بـين مسـتويات التفكيـر وبـين القـدرة علـى تكـوين مفـاهيم وعالقـات 

قطـــامي وقطـــامي (يــرتبط ذلـــك مــع الـــتعلم النشـــط وتعــد داللـــة علــى القـــدرة علـــى التفكيــر 
نـت مــن كمـا واتفقـت نتـائج البحــث مـع الدراسـات الســابقة والتـي تب)  179، ص  1994,

ودراسـة ) wither , 1982(ودراسـة ) .1979الشـيخ والعطـار ( قبل الباحثة منها دراسة 
)shyer – adder, 1993 ( ودراســـة ) الجرجـــري ( ودراســـة ) ,2000عبـــد الكـــريم

) 1979ســفر(كمــا وكانــت جــواب لتحقيــق الوصــايا التــي أوصــت بهــا دراســة , ) ,2003
ا رفع قـدرات ومهـارات التفكيـر االسـتداللي وهي ان طريقة التعلم النشط يمكن عن طريقه

  .   لطالبات العراق  
  ا/�������ت  وا���KL�ت وا�����4ــ�ت

  
     Conclusionsا/�������ت  - : أو/

  :في ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة إلى ما يأتي 
إمكانيــة تطبيــق طريقــة الــتعلم النشــط فــي تــدريس مــادة الرياضــيات لطالبــات الصــف  -1

 .المهني الرابع 
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فاعليـــة طريقـــة الـــتعلم النشـــط فـــي تحســـين مســـتوى تحصـــيل طالبـــات الصـــف الرابـــع  -2
 . المهني في مادة الرياضيات 

تنمــــي طريقــــة الــــتعلم النشــــط التفكيــــر االســــتداللي بصــــورة عامــــة ومهــــارات التفكيــــر  -3
 . االستداللي في االستنتاج واالستقراء والتعميم بصورة خاصة 

وانجـــاز  ةنشـــطة والفعالـــة الطالبـــات علـــى تحمـــل المســـؤوليتســـاعد البيئـــة التعليميـــة ال -4
 .المهام التعليمية الموكلة إليهن فضال عن التفكير بعمق وتركيز 

  
 ��
  Recommendations  ا���KL�ت -: ��

  :  بما يأتيتوصي الباحثة 
ــــة  -1 ــــالى بفــــتح دورات تدريبي وحــــدة اإلعــــداد والتــــدريب فــــي المديريــــة العامــــة لتربيــــة دي

  .رسات الرياضيات للمرحلة المهنية على  طريقة التعلم النشط لمدرسي ومد
مفــردات بتضــمين تــوفير اللجنــة القطاعيــة فــي وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي  -2

االهتمــام الــتعلم النشــط ضــمن مــادة طرائــق التــدريس والتربيــة العمليــة لكليــة التربيــة و 
 مهارات التفكير االستداللي لقسم الرياضيات ب

مدرســي ومدرســات الرياضــيات فــي المرحلــة المهنيــة بضــرورة اعتمــاد طريقــة  توجيــه -3
 .التعلم النشط وٕاضفاء دروسهم باألنشطة التعليمية الصفية والالصفية 

  

  

  

  
 �E��� :- 4���    Suggestions�ت ــا��

  استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء الدراسات المستقبلية للتعلم النشط 
الصــــف الرابــــع المهنــــي وتنميــــة  مهــــارات طالبــــاتالنشــــط فــــي اكتســــاب اثــــر الــــتعلم  -1

  االستداللي  نتفكيره
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مقارنـــة اســـتراتيجية فكـــر زواج شـــارك اســـتراتيجية التفكيـــر بصـــوت مرتفـــع مـــن الـــتعلم  -2
النشـــــط فـــــي تحصـــــيل طلبـــــة الصـــــف الثالـــــث المتوســـــط لمـــــادة الرياضـــــيات وتنميـــــة 

 اتجاهاتهم نحو الرياضيات 

لــى الــتعلم النشــط فــي اكتســاب مدرســي ومدرســات الرياضــيات فاعليــة برنــامج قــائم ع -3
  . مهارات التدريس والتفكير االستداللي 
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  ا��.ــــــ�در 
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  ا�� �در ا��
  ا�� �در ا+/���4 
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   ا��.�در ا����5
  

 . القرآن الكريم  .1

، عــالم الكتــب  يــر فـي المنظــور التربــويالتفك، )  2005( ابـراهيم ، مجــدي عزيــز ،  .2
 . مصر  –للنشر والتوزيع والطباعة ، القاهرة 

، عـــالم  التفكيـــر الرياضــي وحـــل المشـــكالت، )  2005( ابــراهيم ، مجـــدي عزيـــز ،  .3
 . مصر  –الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ، القاهرة 

لـــم الـــنفس المـــدخل الـــى ع، )  2004( ابـــو حـــويج مـــروان ، وابـــو المقلـــي ، ســـمير ، .4
 . ، الطبعة العربية والبازوري العلمية للنشر والتوزيع عمان  التربوي

، دار المســــيرة  تطــــور منــــاهج الرياضــــيات، )  2010( ابــــو زينــــة ، فريــــد كامــــل ،  .5
 . االردن  –للنشر ، عمان 

، دار المسـيرة للنشـر  مناهج تـدريس الرياضـيات، )  2007( ابو زينة فريد كامل ،  .6
 . االدن  –باعة ، عمان والتوزيع والط

ـــو عـــالم ، رجـــاء محمـــود ،  .7 ، دار المســـيرة للنشـــر  التقـــويم التعليمـــي، )  2005( اب
 . والتوزيع عمان 

فاعلية تنوع استخدام بعـض اسـتراتيجيات الـتعلم ، )  2007( احمد ، عبد الهادي ،  .8
النشـــط فـــي تـــدريس االقتصـــاد علـــى التحصـــيل واالتجـــاه نحـــو دراســـة االقتصـــاد لـــدى 

، كليـة التربيـة ، جامعـة عـين شـمس ، العـدد  ب المرحلة الثانويـة بسـلطنة عمـانطال
120 . 

اثـــر اســـتخدام نمـــوذج بوليـــا لحـــل المشـــكالت ، )  1997( احمـــد ، احمـــد شـــهاب ،  .9
، الرياضــية فــي تنميــة التفكيــر االســتداللي لــدى طــالب الصــف الرابــع الثــانوي العــام 

 . بية ، جامعة الموصل غير منشورة ، كلية التر ( رسالة ماجستير 

اثر تطبيق إسـتراتيجيتين للـتعلم النشـط ، )  2010( االسطل ، محمد زياد ،  .10
،  فــي تحصــيل طــالل الصــف التاســع فــي مــادة التــاريخ وفــي تنميــة تفكيــرهم  الناقــد

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا 
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 االحصـاء فـي المنـاهج البحثيـة، )  2008( البـدري ، طـارق وسـهيلة نجـم ،  .11
 . ، دار الثقافة للنشر والتوزيع 

اثـــر اســـتراتيجية التقـــويم القـــائم علـــى االداء ، )  2010( البالونـــة ، فهمـــي ،  .12
 في تنمية التفكير الرياضي والقـدرة علـى حـل المشـكالت لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة

 .  8،    العدد  24، مجلد ) نية العلوم االنسا( ، مجلة جامعة النجاح لاليمان ، 

ـــد ،  .13 ـــداوي ، عبـــد الحمي ،  االســـاليب االحصـــائية والتطبيقيـــة، )  2004( البل
 . ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، رام اهللا المنارة  1ط

اثــــر اســــتخدام اســــتراتيجيات ، )  2009( بــــوقس ، نجــــاة عبــــد اهللا محمــــد ،  .14
االجـل وتنميـة مهـارات التـدريس لـدى  التعلم النشط والتدريب المباشر على التحصيل

 .  10، رسالة التعليم العربي ، العدد  الطالبات  المعلمات

 تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكـويني)  1983( بلوم ، بنيامين وآخرون ،  .15
 . ، ترجمة محمد امين المفتي وآخرون ، القاهرة ، الدار العربية للنشر والتوزيع 

، دار الكتـاب الجـامعي ،  تعلم التفكير مفـاهيم وتطبيقـات،   ) 1999( ـــــــــ ،  .16
 . العين ، دولة االمارات العربية المتحدة 

، دار المسـيرة للطباعـة والنشـر  الـتعلم النشـط، )  2008( بدير ، كريمان ،  .17
 . عمان  –، عمان 

 اتقـتعليم التفكيـر مفـاهيم وتطبي، )  2010( جردان ، فتحي عبد الرحمن ،  .18
 . دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ،  5، ط

اثــــر اســــتخدام غيــــر مســــتمر للحاســــبات ،  2002الحربــــي ، طــــالل ســــعيد ،  .19
،  5، 2اليدويــة علــي تحقيــق االهــداف المعرفيــة للحقــائق االساســية لضــرب االعــداد 

، مجلـس النشـر  5، المجلة التربويـة العـدد  لدى طالب الصف الثاني االبتدائي 10
 . مطبعة جامعة الكويت  العلمي ،

ـــد ،  .20 ـــد بـــن عب ـــتعلم النشـــط فـــي التحصـــيل ، )  2010( الحربـــي ، خال ـــر ال اث
،  واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى طالب الصـف الثـاني الثـانوي بالمدينـة المنـورة

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طيبة ، المملكة العربية السعودية 
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ـــــــارات ، )  2005( الجلبـــــــي ، سوســـــــن شـــــــاكر ، ،  .21 ـــــــاء االختب اساســـــــيات بن
، مؤسســـــة عــــالء الـــــدين للطباعــــة والنشـــــر ،  11، ط والمقــــاييس النفســـــية والتربويــــة

 . دمشق 

، صــفاء ،  1، ط التحصــيل الدراســي، )  1996( حمــدان ، محمــود زبــاد ،  .22
 . دار التربية المدينة 

تــدريس العلــوم فــي مراحــل ، )  2000( الخليلــي ، خليــل يوســف وآخــرون ،  .23
 . ، دار القلم ، دبي ، االمارات  التعليم    العام

ـــــل يوســـــف وآخـــــرون ،  .24 ـــــي ، خلي ـــــوم العامـــــة ، )  1990( الخليل ـــــاهج العل من
، وزارة التربية والتعليم ، قطاع التـدريس والتأهيـل ، صـفاء  1، ط وأساليب تدريسهما

 . ، الجمهورية اليمنية 

م فــي مراحــل التعلــيم تــدريس العلـو ، )  1996( الخليلـي ، يوســف وآخــرون ،  .25
 . ، دار القلم للنشر والتوزيع ، دبي ، االمارات العربية المتحدة  العام

،  اختبار رافن للمصـفوفات المتابعـة، )  1983( الدباغ ، فخري وآخرون ،  .26
 . الموصل  –مطابع جامعة الموصل 

اثر العصف الذهني فـي التفكيـر )  2004( الدليمي ، ستار احمد محمود ،  .27
،  اعي والتحصــيل الدراســي لــدى طــالب الصــف الرابــع العــان فــي مــادة االحيــاءاالبــد

 . ، الكلية التربية ، جامعة الموصل ) غير منشورة ( رسالة ماجستير   

فاعليــــة برنــــامج مقتــــرح فــــي تنميــــة ، )  2007( الرؤســــاء ، تهــــاني محمــــد ،  .28
لبـــات بكليـــة نحـــوه لـــدى المعلمـــات الطا االعتقـــاداتســـات الـــتعلم النشـــط وتعـــديل ر مما

، رسالة ماجسـتير دكتـوراه غيـر منشـورة ، جامعـة  التربية االهتمام العلمية بالرياضي
 . الرياض 

اثـر الـتعلم النشـط فـي ، )  2009( الزايدي ، فاطمة بنت خلف اهللا عميـر ،  .29
تنميـــة التفكيـــر االبتكــــاري والتحصـــيل الدراســــي بمـــادة العلـــوم لــــدى طالبـــات الصــــف 

، رســالة ماجســتير غيــر  رس الحكوميــة بمدينــة مكــة المكرمــةالثالــث المتوســط بالمــدا
 . منشورة ، جامعة ام القرى ، المملكة العربية السعودية 
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،  مبــادئ علــى الــنفس التربــوي، )  2002( الزغلــول ، عمــاد عبــد الــرحيم ،  .30
 . ، دار الكتاب العربي ، االمارات العربية المتحدة  2ط

ـــد مراهقـــي بغـــدادنمـــو التف، )  1979( ســـفر ، ســـامية ،  .31 ،  كيـــر الشـــكلي عن
 . بغداد  3مجلة العلوم التربوية والنفسية العدد 

،  التخطـــيط والتطـــوير التربـــوي، )  2007( ســـالمة ، احمـــد عبـــد الخـــالق ،  .32
 / Http : www . tagweer . com / rbمقـال قـي ملتقـى التربيـة علـى الموقـع 

archiveindex . php / 1-1368 . htm . 

الـــتعلم النشـــط بـــين النظريـــة ، )  2006( احمـــد وآخـــرون ،  ســـعادة ، جـــددت .33
 . االردن  –، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان  والتطبيق

بنـــاء برنـــامج تعليمـــي تعليمـــي ، )  2002( الشـــرع ، ريـــاض حميـــد فـــاخر ،  .34
، اطروحـة  على وفق اسلوب حـل المشـكالت واثـر فـي التحصـيل والتفكيـر الرياضـي

 . جامعة بغداد ) ابن الهيثم ( كلية التربية دكتوراه غير منشورة ، 

دراسة ، )  2006( الشعيلي ، علي ابن هوشيل ومحمد بن علي البلوشي ،  .35
ي تــدني تحصــيل طــالب الشــهادة العامــة للــتعلم ليــة للعوامــل التربويــة المؤديــة الــتحلي

يــة ، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربون فالعــام فــي الفيزيــاء كمــا براهــا المعلمــون والمشــر 
 .  91-45، ص)  2( ، العدد )  4( للتربية وعلم النفس المجلد 

القيــــــاس والتقــــــويم / مــــــاهر )  2004( الصـــــامدي ، عبــــــد اهللا ، والــــــدرابيع ،  .36
للنشـر ،    يزيـد، جامعة مؤتة ، مركـز  1، ط رية والتطبيقنظالنفس والتربوي بين ال

 . عمان 

لمعاصــــــرة طبيعتهــــــا الرياضـــــيات ا، )  1990( الشـــــرقاوي ، عبــــــد الفتــــــاح ،  .37
، وقائع ندوة تدريس الرياضـيات والفيزيـاء  ومشكالت تدريسها في مرحلة التعلم العام

في التعليم في دول الخليج العربي ، مكتبـة التربيـة لـدول الخلـيج  العربـي ، الريـاض 
 . 

ـــــاخر ،  .38 ـــــوم النفســـــية، )  1988( عاقـــــل ، ف ـــــد  1، ط معجـــــم العل ، دار الرائ
 . ان لبن –العربي ، بيروت 
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ـــيم ،  .39 ـــد ، ول ـــع األطفـــال فـــي ضـــوء ، )  2010( عبي تعلـــيم الرياضـــيات لجمي
، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة ،  1، ط متطلبــات المعــايير وثقافــة التفكيــر

 . عمان 

ارات التفكيـــــر هـــــتنميـــــة م، )  2007( ، عـــــدنان يوســـــف وآخـــــرون ،  العتـــــوم .40
يرة للنشـــــر والتوزيـــــع ، مكتبـــــة ، دار المســـــ 1، ط نمـــــاذج نظريـــــة وتطبيقـــــات عمليـــــة

 . النهضة المصرية ، القاهرة 

ـــ ،  .41 ،  تنميــة مهــارات التفكيــر نمــاذج نظريــة وتطبيقــات عمليــة، )  2007( ـــــــ
 . ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، االردن  2ط 

ـــد الـــرحيم ،  .42 ـــنفس التربـــويمقدمـــة فـــي ، )  2005( الزغلـــول ، عمـــاد عب ،  ال
 . يزيد للنشر ، عمان  مركز

،  1  ط، تعلــــيم الرياضــــيات لجميــــع األطفــــال ، )  2004( عبيــــد ، ولــــيم ،  .43
 . عمان ، دار الميسرة للنشر والتوزيع 

، ط  مقدمــة فــي البحــث العلمــي، )  2008( العــزاوي ، رحــيم يــونس عــزو ،  .44
 . ، دار دجلة ، عمان ، االردن  1

ـــــــي ، هبـــــــة فـــــــوزي ،  .45 ، نقـــــــال عـــــــن موقـــــــع  شـــــــطالـــــــتعلم الن، )  2006( عل
 http://www.alyaser.net  . 

، دار  القيــاس والتقــويم فــي العمليــة التدريســية، )  2002( عــودة ، احمــد ،  .46
 . االمل للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن 

دار  ، القيــاس والتقــويم فــي العمليــة التدريســية، )  1998( عــودة ، احمــد ،  .47
 . االمل للنشر والتوزيع ، عمان 

الشــــــامل فــــــي تــــــدريب المعلمــــــين التفكيــــــر ، )  2004( العقيــــــل ، ابــــــراهيم ،  .48
ــــداعي ــــيم ، دار الــــدرق للطباعــــة والنشــــر  االب ، مؤسســــة ريــــاض نمــــة للتربيــــة والتعل
 . والتوزيع 

،  تصـــــميم التـــــدريس، ، )  1994( ،  نايفـــــةقطـــــامي ، يوســـــف وقطـــــامي ،  .49
 . المفتوحة  دسالقعمان ، جامعة 
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دعــوة التفكيــر مــن خــالل ، )  2006( الكبيســي ، عبــد الواحــد حميــد ثــامر ،  .50
 . ، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان  1 ط، القرآن الكريم 

تنميـــة التفكيـــر بأســـاليب ، )  2007( الكبيســـي ، عبـــد الواحـــد حميـــد ثـــامر ،  .51
 . لتعليم العالي  ، من البحوث التي قدمت في المؤتمر العلمي ل مشوقة

، ترجمـــــة  تعلـــــيم الطـــــالب التفكيـــــر الناقـــــد، )  1993( مـــــايز ز ، جـــــونز ،  .52
 . عزمي جرار ، المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي ، مركز االردني 

اثــر التــدريب علــى اســتراتيجيات حــل ، )  2007( مهــدي ، ايمــان يوســف ،  .53
رسة الثانوية على حل المسألة المسألة في تنمية قدرة طالبات الصف العاشر في مد

 . ، الجامعة العربية المفتوحة ، كلية العلوم التربوية  الرياضية

 القياس والتقويم في التربيـة وعلـم الـنفس، )  2000( ملحم ، سامي محمد ،  .54
 . ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان  1، ط 

ت فــــــي تعلــــــيم دراســــــا، )  2005( الموســــــوعي ، عواطــــــف ناصــــــر علــــــي ،  .55
 . ، القاهرة ، مطبعة االهرام )  3( ، المجلد  الرياضيات لمعلمي المدارس االبتدائية

ــــي ،  .56 ــــاء برنــــامج تعلمــــي ، )  2005( الموســــوي ، عواطــــف ناصــــر عل  –بن
والقـــــدرة علــــى حـــــل  الفيزيــــاءتعليمــــي للتفكيــــر والقيـــــاس واثــــره فـــــي التحصــــيل بمـــــادة 

 . المشكالت لدى طالبت الصف الرابع العام

)  2008( الهاشـمي ، عبـد الـرحمن عبـد ، والـدليمي ، طـه علـي حســين ، ،  .57
 . ، ط  ، الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  استراتيجيات في فن التدريس، 

، ط  أساســــــيات القيــــــاس والتقــــــويم التربــــــوي، )  2004( الهويــــــدي ، زيــــــد ،  .58
 . ة الناشر ، دار الكتاب الجامعي ، العين ، االمارات العربية المتحد

، ط   أســاليب القيــاس فــي العلــوم الســلوكية، )  2004( النبهــان ، موســى ،  .59
 . ،      عمان ، دار الشروق 

اســتراتيجية مقترحــة لتــدريس االدب قائمــة علــى ، )  2005( ســلوى حســن ،  .60
 . ، جامعة عين شمس ، جامعة الزقازيق  تدريس التفاعلي

ريس الرياضـيات اسـاليبه        طـرق تـد)  2008( الكبيسي ، عبد الواحد حميـد ،  .61
 .، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان  )امثلة ومناقشة ( 
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فاعليـــة برنـــامج ، )  2010( المـــالكي ، عبـــد الملـــك بـــن مضـــر بـــن حســـن ،  .62
تدريسي مقترح علـى اكسـاب معلمـي الرياضـيات بعـض مهـارات الـتعلم النشـط وعلـى 

، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ، جامعـة  اتتحصيل واتجاهات طالبهم نحو الرياضي
 . ام القرى ، كلية التربية 

اثـــــر ، )  2006( المــــالكي ، عـــــوض بـــــن صـــــالح بـــــن صـــــالح بـــــن عمـــــر ،  .63
اســتخدام المــدخل المنظــومي فــي تــدريس الهندســة المســتوية علــى التفكيــر الرياضــي 

كليـة  ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، لطالب الرياضيات بكلية المعلمين بالطائف
 .التربية ، جامعة ام القرى 

 تــدريس العلــوم تأهيــل وتحويــل ، الريــاض، )  1999( المحيسـن ، ابــراهيم ،  .64
 . ، مكتبة العبيكان 

اثـر اسـتخدام التعلـيم النشـط ، )  2009( مداح ، سامية بنت صدقة حمزة ،  .65
فــــي تحصــــيل بعــــض المفــــاهيم الهندســــية واالتجــــاه نحــــو الرياضــــيات لــــدى تلميــــذات 

ــــدائي بمدينــــة مكــــة المكرمــــة الصــــف  ــــة دراســــات فــــي المنــــاهج الخــــامس االبت ، مجل
، )  1( ، العــدد   )  1( واالشــراف التربــوي ، المملكــة العربيــة الســعودية ، المجلــد 

 .  59ص 

، دار  ياســتراتيجيات لتنشــيط الــتعلم الصــف، )  2008( هــارمن ، جبريــل ،  .66
 .عودية الكتاب التربوي ، الدمام ، المملكة العربية الس

، دار  5ط         ، تعلـيم التفكيـر ومفـاهيم وتطبيقـات، )  1999( ـــــــــ ،  .67
 .     الكتاب الجامعي ، السيني ، دولة االمارات العربية المتحدة 

ـــ ،  .68 ،  تنميــة مهــارات التفكيــر نمــاذج نظريــة وتطبيقــات عمليــة، )  2007( ـــــــ
 . ة ، عمان ، االردن ، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباع  2ط 

اثـــــر اســـــتعمال بعـــــض اســـــتراتيجيات الـــــتعلم ، )  2012( نصـــــيف جاســـــم ،  .69
ـــات معهـــد اعـــداد المعلمـــات ـــاء لـــدى طالب ، بحـــث  الناشـــط فـــي تحصـــيل مـــادة الفيزي

 . منشور ، العراق ، المديرية العامة لتربية صالح الدين 
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النشـــط تـــدريس الرياضـــيات وفقـــا للـــتعلم ، )  2011( حســـين عبيـــد حمـــدي ،  .70
، رسـالة  وأثره في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي وتنميـة تفكيـرهم الرياضـي

 . ماجستير منشورة ، جامعة الموصل 

اثــــر طريقــــة المشــــكالت فــــي التفكيـــــر ، )  2008( ناصــــر عبيــــد ابــــراهيم ،  .71
 الشكلي والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الرابع الثانوي في مـادة الرياضـيات

 . ير منشورة ، جامعة االنبار ، رسالة ماجست

ـــم ، )  1984( تـــوق ، محـــي الـــدين وعـــدس ، عبـــد الـــرحمن ،  .72 أساســـيات عل
 .  ، دار جرن دايلي وأوالده ، نيويورك النفس التربوي 

،  التفكير االبداعي والتفكيـر االسـتداللي، )  1998( خالد ناصر العتيبي ،  .73
 .  قسم التربية وعلم النفس ، كلية المعلمين بالرياض

،  التفكيـــر دراســـة نفســـية، )  1978( ابـــو حطـــب ، فـــؤاد وعثمـــان ، ســـيد ،  .74
 . القاهرة ، مكتبة االنجلو مصرية 

مراحـــل بياجيـــه للنمـــو العقلـــي وعالقتهـــا )  1991( صـــالح ، احمـــد محمـــد ،  .75
، دراســات تربويــة ، مجلــد   باالصــالة لــدى طــالب الصــف الثالــث الثــانوي بــأبو ظبــي

 .   291 – 263،   32، عدد  6سات تربوية ، مجلد الثانوي بأبو ظبي ، درا

، القـــــاهرة ، دار  علـــــم نفـــــس االبـــــداع، )  1995( عبـــــد الحميـــــد ، شـــــاكر ،  .76
 . غريب 

التــدريس العــام ، ســعد محمــد الرشــيدي ، )  2005( ســمير يــونس صــالح ،  .77
 . ، مكتبة الفالح ، الكويت  2، ط وتدريس اللغة العربية 

ـــــرحيم ، عمـــــ)  2010( نصـــــر اهللا ،  .78 ، تـــــدني مســـــتوى التحصـــــيل ر عبـــــد ال
، دار وائــــــل للنشــــــر واالعــــــالن ، عمــــــان ،     واالنجــــــاز المدرســــــي أســــــبابه وعالجــــــه

 .  االردن 

ـــتعلم الصـــفي، )  2008( صـــارمن ، ميريـــل  .79 ، دار  اســـتراتيجيات لتنشـــيط ال
 . الكتاب التربوي ، الدمام ، المملكة العربية السعودية 

فاعليــــة تنــــوع اســــتخدام بعــــض ، )  2007(  أحمــــد ، عبــــد الهــــادي عبــــد اهللا .80
استراتيجيات التعلم النشط في تدريس االقتصاد على التحصيل واالتجـاه نحـو دراسـة 
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االقتصــاد لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة بســلطنة عمــان دراســات فــي المنــاهج وطــرق 
 . 120، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد  التدريس

ــــن عــــودة  .81 ــــد ب ــــن عيــــد الحربــــي ، خال ــــي ، )  2010( ب ــــتعلم النشــــط ف أثــــر ال
التحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى طالب الصف الثاني الثـانوي بالمدينـة 

 . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة طيبة ، المملكة العربية السعودية  المنورة

 فعاليــة التــدريس وفقــا لنظريــة بياجيــه، )  2000( عبــد الكــريم ، ســمر محمــد  .82
وفيجوتسكي في تحصيل المفاهيم الفيزياوية والقدرة على التفكير االستداللي الشـكلي 

التربيـة العلميـة للجميـع  –، المؤتمر العلمي الرابع لدى طالبات الصف االول ثانوي 
 –يوليـو  31( ، المجلد االول ، مركز تطوير العلـوم ، جامعـة عـين شـمس ،       

 ) . اغسطس  3

أثر التعاوني في تحصـيل طـالب ، )  2005( د محمود الجاف ، مؤيد محم .83
، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، جامعـــة  المرحلـــة المتوســـطة وتفكيـــرهم الرياضـــي

 . بغداد 

أثر اسـتخدام تقنيـة الحاسـوب اآللـي ، )  2006( العمري ، مهدي بن محمد  .84
،  علــى التحصــيل وتنميــة التفكيــر الرياضــي لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي

 . رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الملك سعود 

  
 

أثـــر تصـــميم مقتـــرح لمســـتوى ، )  2009( القريشـــي ، خالـــد بـــن مضـــر عيـــد  .85
الــــدائرة فــــي ضــــوء مهــــارات التفكيــــر االبتكــــاري علــــى التحصــــيل الدراســــي والتفكيــــر 

تير غيــر ، رســالة ماجســ الرياضــي لطــالب الصــف الثالــث المتوســط بمدينــة الطــائف
 . منشورة ، جامعة ام القرى 

انمـــاط التفاعـــل الصـــفي ، )  2005( المختـــار ، رائـــدة نـــزار محمـــد ســـليمان  .86
لمدرسي ومدرسات الرياضيات وأثرها في التفكير الرياضي والتحصيل واالتجاه نحـو 

، رســـالة دكتــــوراه غيـــر منشــــورة ، كليــــة  الرياضـــيات لــــدى طلبـــة المرحلــــة االعداديــــة
 . عة الموصل التربية ، جام
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فاعليــــة نمطــــين مــــن تقــــديم ، )  2007( النعيمــــي ، لمــــى اكــــرم ســــعد الــــدين  .87
المفــاهيم الجبريــة فــي التحصــيل وتنميــة التفكيــر الرياضــي لــدى طلبــة الصــف االول 

 . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الموصل  في قسم الرياضيات

( وذج دينيـز        أثر انمـ، )  2011( الرازوكي ، بهار قهار محمد علي  .88
Dienes  ( في تحصيل تالميذ الصف الرابع االساسي في مادة الرياضـيات وتنميـة

 . ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة زاخو  التفكير الرياضي لديهم

االســاليب االســتداللية البارانتريــة ، )  1993( عــالم ، صــالح الــدين محمــود  .89
، دار الفكـــر العربـــي ،  حـــوث النفســـية والتربويـــةوالالبارامتريـــة فـــي تحليـــل بيانـــات الب

 . القاهرة 

،  مبــادىء القيــاس التربــوي فــي التربيــة، )  1989( ســمارة ، عزيــز وآخــرون  .90
 . دار الفكر ، عمان 

دراســـــات فـــــي تعلـــــيم الرياضـــــيات لمعلمـــــي ، )  1986( مـــــوريس ، روبـــــرت  .91
 . م ، القاهرة ، مطبعة االهرا)  3( ، المجلد  المدارس االبتدائية

اثـــر اســـتخدام اســـترتيجية مقترحـــة لحـــل ، )  2004( ديـــاب ، ســـهيل ، رزق  .92
،  المســـائل الرياضـــية الهندســـية علـــى تحصـــيل الطلبـــة واتجاهـــاتهم نحـــو الرياضـــيات

 . جامعة القدس المفتوحة ، غزة 

أثــــر برنــــامج تعليمــــي لتنميــــة ، )  2003( الجريــــري ، خشــــمان حســــن علــــي  .93
، اطروحــــة دكتــــوراه غيــــر ة المرحلــــة االعداديــــة مهــــارات التفكيــــر الشــــكلي لــــدى طلبــــ

 . منشورة ، كلية التربية ، جامعة الموصل 

نمـــو التفكيـــر ، )  1975( العطـــار ، عبـــاس علـــي ، والشـــيخ ، عبـــد العزيـــز  .94
ـــى النهلـــدر  ـــة الكيمياويـــة االول المنطقـــي عنـــد المـــراهقين العـــراقيين فـــي ضـــوء التجرب

 . ، بغداد  3، العدد  ، مجلة العلوم التربوية والنفسية وبياجيه
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  ) 1 (ملحق 

  لطالبات مجموعتي البحث محسوبا باألشهر يبيانات العمر الزمن

  
  المجموعة التجريبية الثانية  ولىالمجموعة التجريبية اال   

  العمر بالشهر المواليد  ت  العمر باألشهر  المواليد   ت
1 1991/1/25 190.1 1 1992/2/13 188.5 

2 1992/5/15 185.3 2 1992/1/15 189.4 

3 1992/10/1

4 

180.5 3 1992/3/27 187 

4 1991/5/26 197.1 4 1992/5/8  185.7 

5  1992/4/25 186.1 5  1992/1/5  189.1 

6 1992/1/11 189.6 6 1992/6/6 184.7 

7 1992/2/2 188.9 7 1992/711 183.6 

8 1992/2/2 188.9 8 1991/12/2 188.6 

9 1992/5/14 185.5  9  1992 

/10/13 

180.5 

10 1991/11/1

5 

191.5 10 1991/6/4 196.5 

11 1992/9/22 187.2 11 1992/9/26 181.1 

12 1992/5/15 185.4 12 1991//1/29 200 

13 1992/8/11 182.6 13 1992/26 188.1 

14 1991/9/9 199.8 14 1992/11/3 197.8 

15 1992/1/1 189.9 15 1992/3/29 190 

16  1992/9/14 181.5 16 1992/1/25 189.1 

17 1991/9/6 193.5 17 1992/1/26 189  
18 1992/1/1 189.9 18 1992/1/11 1189.6 

19 1992/6/1 184.9 19 1992/7/15 183.5  
20 1992/4/28 186 20 1992/3/22 1881.2 

21 1992/9/5 186 21 1992/1/30  189 

22 1992/1/1 181.6 22 1992/4/12 188.5 

23 1992/73 189.9 23 1992//11/7 179.7 

24 1992/11/2

5 

179.1 24 1992/9/2 193 
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25 1992/6/17 184.3 25 1992/3//1 187.9 

26 1992/11/2 179.9 26 1992/2/2 188.8 

27 1992/1/5 189.8 27  /10/11992 192.9 
 

  ) 2( الملحق 

  بيانات متغيرات التكافؤ لطالبات مجموعتي البحث 

درجات الرياضيات   ت

  للصف الثالث 

المعدل العام في 

الصف الثالث 

  المتوسط 

درجات االختبار 

القبلي للتفكير 

  االستداللي 

  ض  ت  ض  ت  ض  ت ت
1 50 83 54 87 20 14 

2 63 93 63 89 12 15 

3 77 51 54 54 19 7 

4 66 82 79 70 16 24 

5 80  60 84 62 18 10 

6 62 63 67 72 14 7 

7 86 73 86 78 76 18 

8 86 62 83  72 24  10 

9 53 73 52 85 12 22 

10 60 50 65  66  11  8 

11 62 50 66 71 15 19 

12 63 62  77 64 16 16 

13 65 52  74  52 17 13 

14 50 76 61 89 13 17 

15 87 67 76 58 14 15 

16 60 82 61 71 15 14 

17 72 94 64 87 16 20 

18 50 53 66 54 7 12 

19 52 70 76 72 15 8 

20 64 74 76 80 15 19 

21 50 59 66 75 17 13 

22 65 50 69 67 8 11 
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23 61 61 75  81 14 17  
24 70 50 60 68 12 13 

25 61 77 73 81 17 18 

26  50 60 65 66 12 12 

27 52 66 12 68 14 15 

  )   3  (الملحق 

  ) األب( التحصيل الدراسي لألبوين 
  مستوى التحصيل لألب  ت

  ضابطة  تجريبية
  د �&م  د �&م 1
   ���&ر�&س   ���&ر�&س 2
  إ#�ادي   ���&ر�&س 3
�   ���&ر�&س 4&�*  
   ���&ر�&س  د �&م 5
6    ���&ر�&س  �*�&
   ���&ر�&س   ���&ر�&س 7
   ���&ر�&س   ���&ر�&س 8
  ���&ر�&س  إ#�ادي 9

10 
  ا ��ا+
  ا ��ا+
11 �  د �&م  *�&
12 �&�*  �&�*  
13 
�  ا ��ا+&�*  
  درا�ت   ���&ر�&س 14
  إ#�ادي   ���&ر�&س 15
�  دآ�&را, 16&�*  
   ���&ر�&س  د �&م 17
18 �&�*  �&�*  
  �اديإ#  د �&م 19
�   ���&ر�&س 20&�*  
  د �&م   ���&ر�&س 21
   ���&ر�&س   ���&ر�&س 22
   ���&ر�&س   ���&ر�&س 23
24 �&�*  �&�*  
   ���&ر�&س  *�/.��� 25
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26 �   ���&ر�&س  *�&
27 �  إ#�ادي  *�&

  
  
  
  )   4   (الملحق 

  ) األم( التحصيل الدراسي لألبوين 

  
  مستوى تحصيل األم  ت

  ةضابط  تجريبية
1 
  ا ��ا+
   ا ��ا+
2 �&�*  �0�*  
�  إ#�ادي 3&�*  
4 
�  ا ��ا+&�*  
5 
  *�0�  ا ��ا+
6 
  ا ��ا+
  ا ��ا+
  *�0�   ���&ر�&س 7
  *�0�   ���&ر�&س 8
9 
  *�0�  ا ��ا+
10 
  ا ��ا+
  ا ��ا+
  إ#�ادي  إ#�ادي 11
  ا ��ا+
  د �&م 12
13 �&�*  
  ا ��ا+
   ���&ر�&س   ���&ر�&س 14
  *�0�  إ#�ادي 15
�   ���&ر�&س 16&�*  
17 
�  ا ��ا+&�*  
18 
  ا ��ا+
  ا ��ا+
19 
  *�0�  ا ��ا+
  ا ��ا+
  د �&م 20
  *�0�  د �&م 21
  ا ��ا+
  إ#�ادي 22
  إ#�ادي   ���&ر�&س 23
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24 �&�*  �0�*  
�   ���&ر�&س 25&�*  
26  �&�*  �&�*  
27 �0�*  �&�*  

  
  
  )  5  (الملحق 

  تغيرات الذكاء لطالبات مجموعتي البحثبيانات م 

  حاصل الذكاء

  ضابطة  ت  التجريبية  ت
1 40 1 44 

2 26 2 21 

3 40  3 25 

4 24 4 31 

5 30 5 32 

6 25 6 33 

7 50 7 25 

8 48 8 30  
9 42 9 49 

10 26 10 49 

11 48 11 25  
12 38 12 25 

13 27 13 31 

14 27 14 45 

15 42  15 45 

16 36 16 48 

17 47 17 53 

18 27 18 36 

19 27 19 47 

20 37 20 35 

21 43 21 41 

22 24 22 37 
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23 35 23 38 

24 26 24 35 

25 39 25 45 

26 40 26 31 

27 25 27 26 

  
  
  ) 6( ملحق 

  اسماء المحكمين وطبيعة االستشارة
اللقب   اسم المحكم  ت

  العلمي
طبيعة   عنوان الوظيفة  االختصاص

  االستشارة
 × × × ×  ×  الجامعة المستنصرية  علوم رياضيات  د.أ  مشتاق شاكر عبد الحسين  1

      ×    ×  جامعة ميسان  ت رياضيات.ط  د.م.أ  عمار طعمة  2
      ×    ×  وزارة التربية  ت رياضيات.ط  د.م.أ  سديل عادل  3
 × × × ×  ×  الجامعة المستنصرية  ت رياضيات.ط  د.م.أ  هاشم جميل  4

 × × × × ×  جامعة االنبار  ضياتت ريا.ط  م  ناصر عبيد 5

 × × × × ×  جامعة االنبار  ت رياضيات.ط  د.أ  عبد الواحد الكبيسي 6

 × × × × ×  جامعة الكوفة  ت رياضيات.ط  د.م.أ  عبد الحسين شاكر 7

 × × × × ×  جامعة الكوفة  ت رياضيات.ط  د.م.أ  عالء عبد الزهرة 8

 × × × × ×  جامعة تكريت  ت رياضيات.ط  د.م.أ  سعيد التالب 9

 × × × × ×  جامعة تكريت  ت رياضيات.ط  د.م.أ  فائق حنظل 10

  ×       ×  جامعة ديالى  علوم رياضيات  م.م  خالد هادي حميد 11
      ×   × قسم الرياضيات/ جامعة ديالى  علوم رياضيات  م.م  روكان ناجي محمد 12
 × × × × × قسم الرياضيات/ جامعة ديالى  علوم رياضيات  م.م  عماد محمد كاظم 13

مشرف   عبد االمير ياسين 14
  تربوي

 × × × × × قسم الرياضيات/ جامعة ديالى  رياضيات

 × × × × ×  مديرية تربية ديالى رياضياتمشرفة   كوثر فاضل علي 15
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  تربوية
 × × × × ×  اعدادية ابن ماجة رياضيات  مدرس  باسم محمد مهدي 16

 × × × × ×  الصناعية اعدادية الخالص رياضيات  مدرس  مكي عبيد نصيف 17

  

  

  

  )  7(ملحق 

  اختبار التفكير االستداللي بصيغته األولية

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ديالى/ جامعة سانت كلمنتس 

  طرائق تدريس الرياضيات 

  )استبيان آراء المحكمين في صالحية اختبار التفكير االستداللي ( 
  المحترم .................. ...............................االستإذ الفاضل 

  .............................تحية طيبة 
تــدريس الرياضــيات وفقــا للــتعلم النشــط وأثــره فــي ( تــروم الباحثــة اجــراء بحثهــا الموســوم      

ـــــالى وتنميـــــة       ـــــي فـــــي محافظـــــة دي ـــــع المهن ـــــة للراب ـــــي المـــــدارس المهني ـــــات ف تحصـــــيل الطالب
  ) . تفكيرهن االستداللي 

بـع المهنــي علــى االر الصــف ومـن متطلبــات البحـث الحــالي اختبـار يقــيس قــدرة طالبـات      
  .وقد اختارت الباحثة اختبار التفكير االستداللي الذي أعدته الباحثة  يالتفكير االستدالل

ونظرا إلـى مـا نجـده فـيكم مـن خبـرة ودرايـة فـي هـذا المجـال نعـرض علـيكم  االختبـار إلبـداء 
ديدة مــن حيــث صــياغته اللغويــة والعلميــة علمــا إن التفكيــر االســتداللي أرائكــم  العلميــة الســ

الرياضــية التــي تصــادفه وتتطلــب  التمــارينيعــرف علــى انــه مقــدرة الطالبــات علــى اســتخدام 
حال والمكتسبة بشكل تراكمي ويقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة من خـالل إجابتهـا 

  .أعدته الباحثة على فقرات مقياس التفكير الرياضي الذي
  .ولكم جزيل الشكر والتقدير 
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  طالبة الدكتوراه                                                                 
  وفاء عبد الحسين كاظم المهداوي   

  طرائق تدريس الرياضيات         
  
  
  
  

  
  ) 8 (ملحق 

  اختبار التفكير االستداللي بصيغته النهائية

  
  ى أطول من رائد واحمد أطول من مصطفى لذا يفترض أن يكون مصطف: 1س
  زيد أطول من مصطفى ) احمد أطول من رائد   ج) مصطفى أطول من احمد     ب -أ
  

  : درجة ، فإن المثلث  180= اذا علمت ان مجموع قياس زوايا المثلث : 2س
  قائم الزاوية  -حاد الزاوية   ج -منفرج الزاوية   ب -ا         

  
يسـمى عـدد زوجـي لـذا يفتـرض ان يكـون   2العدد الصحيح الـذي يقبـل القسـمة علـى : 3س

  ناتج العدد  
  

  ـــ  عدد زوجي -ـــ  عدد زوجي    ج -ـــ  عدد زوجي        ب  -أ    
  

يتشابه المثلثان اذا تطابقت زواياهما وتناسبت اضالعهما ولو تطابق المثلثان فإنه :  4س 
  : بهان ولو تشابه المثلثان فإن اضالعهما يفترض ان يفترض ان يتشا

  ال تتناسبان -تتناسبان      ج -تتطابقان         ب -أ  
  

 وكانت  ْ 360اذا كانت الدورة الكاملة باالتجاه المعاكس لعقرب الساعة للزاوية  :  5س 
   لذا نستنتج بأن قياسها    ْ 60الزاوية أ ب ج  مقدارها 

12 

3 

20 

4 

2 

4 
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  ) ◌ْ  60(  -ج)               ْ◌ 300 -( - ب)      ◌ْ  300(  -أ        

  
  

في المثلث المتساوي الساقين تكون زوايا القاعدة متساوية لذا نستنتج وكما في :  6س
  الشكل ان المثلث ا ب ج 

  أ                  
  
  

                              100 ْ◌  
  ب                     ج            د        

  
  متساوي الساقين ) مختلف اإلضالع     ج) متساوي اإلضالع       ب) أ

  
  :اذا كان أي مقدار مرفوع للقوة صفر يساوي واحد لذا نستنتج :  7س 

  
 1=  0)ـــــ (  - ج   1= ـــــ  -ب       1=ـــــ   -أ    

  
اع ، لــــذا اذا كــــان حجــــم متــــوازي المســــتطيالت يســــاوي مســــاحة القاعــــدة فــــي االرتفــــ:  8س 

  :نستنتج أن حجم المكعب يساوي 
  ثالث أمثال طول الضلع ) مربع طول الضلع     ج) مكعب طول الضلع    ب) أ

  
إذا كانـــت ســـرعة الســـيارة األولـــى تتناســـب طرديـــا مـــع ســـرعة الســـيارة الثانيـــة وكانـــت :  9س

ساعة ولـو / كم  80ساعة عندما كانت سرعة السيارة الثانية / كم 40سرعة السيارة األولى 
ساعة في نصف الساعة فان سرعة السيارة األولى فـي / كم 50كانت سرعة السيارة الثانية 

  الساعة الثانية 

)5+س(
5 

 5+0 س(

5 

 5+ س 

5 
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/ كم  25 -ج               ساعة / كم  40 -ساعة              ب/ كم  50 -ا
   ساعة

  
  
  

  إمامك شكالن ما مقدار العدد لكي يصبح الشكلين متناسبين ؟ / 10س
    
  
  
  
  

  ◌ْ  100  -أ      ◌ْ  120  -أ         ْ◌     150  -أ                     

  
إذا كان طول متوازي اإلضالع إحـدى زوايـا ه قائمـة يتناسـب مـع العـرض وكـان :  11س 

  :            ثابت التناسب يساوي واحد لذا نستنتج إن الشكل هو
  معين   -ج             مستطيل           -مربع                    ب -ا       

  
يكون الشكالن متشابهان إذا تناسب إضالعهما وتطابقت زواياهما لذا نستدل إن : 12س

  :  الشكل اآلتي 
  

  سم   2سم                              2                
  سم 2سم                                2                

  سم 2 سم                                      2                      
  

  متطابقين  -غير متشابهين       ج -متشابهين     ب -ا                 

               
50 ْ◌  

  

  

  
42

0 ْ◌  

 

20

0 ْ◌  
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إذا كان محيط الدائرة يساوي القطر في النسبة الثابتة وكانت مساحة الدائرة تساوي : 13س
ائرة مع مساحتها عندها مربع نصف القطر ومضروب في النسبة الثابتة ولو تساوي الد

  نصف قطر الدائرة يساوي 
   

  سم 2 -سم                ج 1 -ــــ  سم                       ب -أ     
إذا كانت قاعدة مثلث متساوي الساقين تنطبق على احد إضالع مربـع فـان مسـاحة : 14س

  : المثلث تساوي 
  

   
  ـــ مساحة المربع  -المربع      ج ـــ مساحة -ـــ مساحة المربع     ب -ا
  

فـــي المعادلـــة اآلتيـــة إذا تســـاوت األساســـات تتســـاوى األســـس لـــذا فـــان قيمـــة ب فـــي : 15س
  المعادلة 
  ب 7=  ب       5

  ) ْ◌ 90جا (  -ج)   ْ◌ 0جتا (  -ب)        ْ◌ 90جتا (  -ا
  

نستدل على  1= ج  2جتا+ أ  2في المثلث ا ب ج القائم الزاوية في ب وكان جا: 16س
  إن زاوية ا تساوي 

   605 -ج                    455 -ب                   305 -ا          

  

م بجانب نهر ، فإن شكل السياج لكي نحصل على  44يراد عمل سياج طوله : 17س
  : اكبر مساحة 

  دائري  - مربع                  ج -نصف دائري                   ب - ا         
  

إذا كـــان مجمـــوع ضـــلعي أي مثلـــث اكبـــر مـــن الضـــلع الثالـــث وكـــان طـــول ضـــلعي : 18س
  : سم لذا فان طول الضلع الثالث يقع بين  7سم ،  5المثلث 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

4 
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   }  2 , 12 { -ج )           2 , 12(  -ب                   ] 12 ,2 [  -أ    
  

ْ◌ فـان مجمـوع   360بـع ْ◌  ومجمـوع  زوايـا المر 180إذا كان مجموع زوايا مثلـث :  19 س
  : زوايا سداسي الشكل 

 540) ( -ج         720)   (-ب          1080 )         (-أ 

  

  :تتعين سعة وهيئة المثلث إذا  تحدد :  20س  
  زاويتين وضلع       -زواياه الثالثة    ج -إضالعه الثالث      ب -ا     

ان المثلث متساوي األضالع فان كل فإذا ك 180في أي مثلث مجموع زواياه   21 :س  
 زاوية من زوايا القاعدة تكون قيمتها  

   405 -ج           455 -ب      605 -ا      
  

  من الدرجة الثانية ألن  2+ س ص ) = س(سميت الدالة د: 22س 
   2مجموع الدالة  -ج      2مجموع المتغيرات  -ب       2مجموع الحدود  -ا

زاوية ب م , س درجة  3= وزاوية أم د , س درجة  2= ية ا م ب في شكل الزاو : 23س
  س فان مقدار س       أ 4= د 
  

  ب                م                          
  د                                                       

  ) 405( -ج                    )805( -ب                  )1205( -ا
  

  فان مجموعة الحل  4= | س| في المعادلة س : 24س
   } 2 { - ج}           2 – { ∩  } 2 { -ب             } U{ } -2 2 { -ا     

  

خمسة نقاط ليست على استقامة واحدة يراد توصيل مستقيمات بين تلك النقط فان : 25س
  احتمال عدد النقط 

  مستقيمات  10 -ات          جمستقيم 8 -مستقيمات             ب 5 -ا      
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مــع فريـــق أخـــر فـــان عـــدد احتمـــاالت نتـــائج  ناحتمــال يلعـــب فريـــق كـــرة قـــدم مبـــاريتي: 26س
  الفريق 
  احتماالت  9 -احتماالت              ج 6 -احتماالت          ب 3 -ا      

  

إرســـال   11إرســـال وأرســل عمـــاد   12لعــب عمـــاد ونهــاد كـــرة منضــدة وأرســـل نهــاد : 27س
  : بعد انتهاء المباراة يوجد احد االحتماالت ال تتحقق و 
  خسارة  -تعادل                           ج -فوز                               ب -ا

معادلـــة مـــن الدرجـــة الثانيـــة فـــان احتمـــاالت حلـــول المعادلـــة فـــي مجموعـــة اإلعـــداد : 28س
  الحقيقية 

ال تزيد عن  -احتمالين فقط         ج -ال تقل عن احتمالين          ب -ا    
  احتمالين 

  

لتر ما هـو مقترحـك لكـي تقسـم  80حوض مكعب الشكل مملوء بالماء يحتوي على : 29س
  الماء بالتساوي مع العلم ال توجد أداة للقياس 

                                       505نميل  المكعب بزاوية  -ب              605نميل  المكعب بزاوية  -ا      

          455نميل  المكعب بزاوية  -ج        
  

مكعب مملـوء بالحصـى مـا هـو مقترحـك لكـي تحسـب الفراغـات بـين الحصـى داخـل : 30س
  المكعب 

  . تمأل المكعب بالسائل وهو مملوء بالحصى وتحسب حجم السائل المسكوب  -ا
السائل المسكوب وتحسب  تمأل المكعب بالسائل وهو مملوء بالحصى وتحسب حجم -ب

  . كتلة السائل المسكوب 
 تمأل المكعب بالسائل وهو مملوء بالحصى وتحسب كثافة السائل المسكوب -ج
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   5 -ج                   20 -ب            30 -ا     
  

ح ليس ما هو مقترحك لقيمة م كي تصب 0=  4+ م س +  2أعطيت المعادلة س: 32س
  : للمعادلة حل 

  موجبة = نجعل قيمة م  -صفر    ج= نجعل قيمة م  -سالبة     ب= نجعل قيمة م  -ا
  

ـــق فـــي الـــرأس األخـــر  منـــه ثقـــل  2شـــد احـــد راســـي خـــيط  طولـــه : 33س متـــر بمســـار وعل
مناسب  فإذا كان الثقل يتذبذب يمينا ويسارا بحيث يصنع مع الخـط الراسـي المـار بالمسـار 

  في كل ذبذبة فان البعد بين الوضعين للثقل    305اوية قدرها على جهتي ز 
  
  ــــ م  - م                     ج 1 -م            ب 2 -ا
  

م أضـيف متـران علـى محيطـه  فنقصـت مسـاحته متـران فمـا هـي  16مربـع محيطـه : 34س
  بعدا الشكل الجديد 

  م  4,م  5 -ج           م       3 ,م  6 -ب                م 2 ,م  7 -ا    
  

 3لتـر  100سـقطت كميـة مـن اإلمطـار علـى ارض محـددة فـي شـهر شـباط بمعـدل : 35س
  في كل يوم من هذا الشهر وعلى مرور اربع سنوات لذا فان كمية المياه الساقطة هي 

 3لتر  12000 -ج            3لتر1300 -ب         3لتر 1200 -ا       

  

1 

2  

10 20 

2 

40   
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  عات وما هي المساحة الكلية ما هي عدد المرب: 36س
  سم                               

  سم 1                                                           

  سم 2                                   

  
 2سم  4،  5 -أ             2سم  8،  4 -أ          2سم  4،  4 -أ  

  
  

  ) 9(ملحق 

  لنموذجية لفقرات اختبار التفكير االستداللي اإلجابة ا

  
  االسم                               الصف                 الشعبة

  س     أ           ب          ج        س          أ           ب          ج
1   √    2 √      
3 √      4   √    
5   √    6     √  
     √  8 √      
9 √      10     √  
11 √      12   √    
13     √  14 √      
15 √      16   √    
17 √      18   √    
19   √    20 √      
21 √      22     √  
23     √  24 √      
25     √  26     √  
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27   √    28     √  
29     √  30 √      
31   √    32   √    
33 √      34 √      
35   √    36     √  

  الدرجة
  
  )10(ملحق 

  تفكير االستدالليمعامالت الصعوبة والقوة التمييزية لفقرات اختبار ال

  
قوة تمييز   صعوبة الفقرة  ت  قوة تمييز الفقرة  صعوبة الفقرة  ت

  الفقرة
1 0.52 0.37 19 0.43 0.33  
2 0.48 0.44 20 0.43 0.33  
3 0.43 0.41 21 0.52 0.44  
4 0.54 0.48 22 0.50 0.55 

5 0.43 0.41 23 0.50 0.48 

6 0.59 0.37 24 0.44  0.44  
7 0.46 0.41 25 0.50 0.55 

8 0.48 0.44  26 0.52 0.44  
9 0.54 0.33 27 0.48 0.52 

10 0.54 0.33 28 0.44  0.37 

11 0.52 0.52 29 0.44  0.44  
12 0.43 0.33 30 0.44  0.44  
13 0.39 0.33 31 0.46 0.48 

14 0.50 0.48 32 0.50 0.55 

15 0.52 0.52 33 0.52 0.52 

16 0.50 0.48 34 0.48 0.52 

17 0.43 0.33 35  0.44  0.44  
18 0.41 0.37 36 0.43 0.33  
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  )11(ملحق 

  فعاليات البدائل الخاطئة لفقرات اختبار تفكير االستداللي

  
رقم 

  السؤال

رقم   ج  ب  أ

  السؤال

  ج  ب  أ

1  _
0.19  

/   _
0.19  

19 /  _
0.19 

 _
0.15 

2 /  _
0.22 

 _
0.22 

20 /  _
0.19 

 _
0.18 

3 /  _
0.22 

 _
0.19 

21  _
0.19 

/  _ 
0.26 

4  _
0.26 

/  _
0.22 

22  _
0.29 

 _
0.26 

/ 

5  _
0.22 

/  _
0.19 

23  _
0.22 

 _
0.26 

/ 

6  _
0.19 

 _
0.19 

/ 24 /   _
0.22 

 _
0.22  

7  _
0.19 

 _
0.22 

/ 25  _
0.26 

 _
0.29 

/ 

8 /  _
0.19 

 _
0.25 

26  _
0.22 

 _
0.22 

/ 

9 /  _
0.14 

 _
0.19 

27  _
0.26 

 _
0.26 

/ 

10  _
0.19  

 _
0.14 

/  28 /   _
0.19 

/ 

11 /  _
0.26 

 _
0.26 

29  _
0.26 

 _
0.19 

/ 

12 /  _
0.19 

 _
0.14 

30  _
0.29 

 _
0.26 

 _
0.19 
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13  _
0.15 

 _
0.19 

/  31  _
0.26 

/  _
0.22 

14  _
0.22 

/   _
0.26 

32  _
0.29 

/  _
0.26 

15 /   _
0.22  

 _
0.29 

33 /  _
0.26 

 _
0.26 

16  _
0.22  

/   _
0.26 

34 /  _
0.26 

 _
0.26 

17 /   _
0.19  

 _
0.15 

35  _
0.22 

/   _
0.22 

18  _
0.22  

/   _
0.15 

36  _
0.19 

 _
0.14  

/  

 

  
  

  ) 12(ملحق 

  عالقة الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار

   
تسلسل 

  الفقرة
معامل 
  االرتباط

تسلسل 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط 

تسلسل 
  الفقرة

معامل 
  االرتباط

تسلسل 
  الفقرة

معامل 
  الفقرة

1 0.739 10 0.725 19 0.887 28 0.851 

2 0.739 11 0.754 20 0.851 29 0.851 

3 0.734 12 0.851 21 0.785 30 0.799 

4 0.710 13 0.887 22 0.770 31 0.834 

5 0.851 14 0.785 23 0.751 32 0.817 

6 0.696 15 0.754 24 0.851 33 0.770  
7 0.817 16 0.754 25 0.770 34 0.785 

8 0.799 17 0.834 26 0.754 35 0.817 

9 0.710 18 0.887 27 0.785 36 0.799 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  ديالى / جامعة سانت كلمنتس 

  قسم طرائق تدريس الرياضيات 

   هالدكتورا/ الدراسات العليا 

  استبانة أراء الخبراء بشان صالحية المحتوى / م 
  .استبانة أراء الخبراء بشان صالحية األهداف السلوكية 

صالحية االختبار التحصيلي    استبانة أراء الخبراء بشان صالحية األهداف السلوكية
  استبانة الخبراء بشان صالحية الخطط اليومية 

  المحترم ............................... االستإذ الفاضل
  تحية طيبة 

&*�  ـ &* �وأ;�6, 68
    ��ر�: ا������9ت و78 ا�����6 ا����6  ( ��وم ا����34 إ/�اء درا
         
����66�66� �66���Bت ا��ا A66 ا�?66�0
 *66= د���66@ و��?��66 �����66ه= ا���آ�C66ء *66=  ) �

Dا+7 ��ر�: ا������9ت و�?���8 ه�B 
  �� ا#�اد  اE;� ا*�����ت در/� ا��آ�&را, 8
��66&ى ا���66&ل  -1* �66���� ) H66��3ا� , A66 �66*: , ا��اIا�.�66دس , ا�  ( J66�*66= آ��66ب ا�

  ���9ت ا��ا A ا�?�0
 �?�دة ا���
ا�����76  , ا���60  , ا��D6آ�  (( اEه�اف ا�.�&آ�� و78 ����J  �&م وM.4 ا�?.�6&��ت   -2 

 , �����7 )) ا���آ�M , ا���* 
  ) ��ص  �Eه�اف ا�.�&آ�� (وآ?� *��= 8

 *= R&ع ا����ر *= *���د ذات أر ��6  6�ا+� آ?�6     3 -����*�?&#� 8$�ات ا�����ر ا��

8
 ا�?��7 ا��Iص  �� =��* 
����  ����ر ا��
*�?&#� ا�I�� ا��&*��6S�� �6  ���$�6 ا�����6 ا����6 وا����$�6 ا��$�����6 وآ?�6 *����6           -4

 ��I��  ص�I7 ا���?��   
و�WRا �?� ��?��&ن  V *= ���6ة 68
 هD6ا ا�?��6ل و*�6 ��?��6&ن  V6 *6= روح ���و�6�R �68ن           

  +7 ا���� وا��$���  Yرا+�� ا�$�?� 8
 �$&�� ذ�A* X ا���!� �8 ا����رةا����34 �&د 
  

  ..........................................اسم الخبير 
  ........................................الدرجة العلمية 

  ..............................................الوظيفة 
  ..........................................مكان العمل 

  ................................................التوقيع
  ) 13(ملحق 
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  المحتوى التعليمي 

  العبارة المنطقية/ الفصل األول 

  المحتوى     
  ~تعني العبارة المنطقية 

  العبارة البسيطة 
  العبارة المركبة 
  ۸أداة الربط و 
  ۷أداة الربط أو

  ←أداة الربط إذا كان فان 
  ↔أداة الربط إذا وفقط إذا 

  قتصاء باتجاه واحد األ
  األقتصاء باتجاه واحد نفي

  األقتصاء باتجاهين 
  

  األقتصاء باتجاهين متعاكسين  نفي
  العبارات المتكافئة 

  الجمل المفتوحة 
  المتغير مجموعة التعريض تكافئ الجمل المفتوحة 

  نفي الجمل المفتوحة 
  ارات المسورةالعبارات المسورة العبارات المسورة كليا أو جزئيا نفي العب

  
  
  
  

  الحقائق العلمية  
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  ق ~  ق
  خ  ص
  ص  خ
  ق      ل  ق  ل  ل^ ق   ل         ق
  ص  ص  ص  ص  ص
  خ  خ  ص  خ  ص
  خ  ص  ص  ص  خ
  ص  ص  خ  خ  خ

  
i  )    ق  8ل       ل 8ق                        ق  )     ق  

  ق ~ ←ل          ل ←ق                        ق ۷ل       ل ۷ق 
      iل  8 ق   ل       7ق    i  )               ل   ~۷ق    ل      ←ق 

    ) ل ۸ق (           ل  ~ ۷ق  
  ) س ( د  ~س  فإن    س          ) ]س ( ص  فإن د    س  [    ~
  ) س ( د  ~س  فإن   )     س ( س  فإن د  س   [    
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  )التطبيقات العددية ( ل الحقيقة الدوا/ الفصل الثاني

  المحتوى

  دالة كثيرة الحدود  : ل  ←ك  ) التطبيق( لدالة 
  الجذرية ,التربيعية , الخطية ,الثانية        

  :الدالة الحقيقية 
  المدى , مجال المقابل ,مجال الدالة     

  الدالة متقابلة  ,الدالة شاملة ,ةالدالة متباين 
  :تمثيل الدوال 

  )خط مستقيم ( لدالة الخطية بيان ا
  ) قطع مكافئ(بيان الدالة التربيعية 

  -:التغير 
  التغير المشترك ,التغير العكسي ,الغير الطردي 

  حقائق وتعليمات 

  : ل دالة متباينة إذا تحقق الشرط اآلتي←ك  :د
  1)       س(أو   )   2س(د  ≠) 1س(د     2س ≠ 1ك س     2س, 1س   
  2س=  1فان س) 2س(د) = 1س(إذا كان د,ك 2)       س(

  :ل دالة شاملة إذا تحقق الشرط اآلتي ←ك : د
  ) المجال المقابل = المدى ( أو ) س(د= ص   ل   س  ك بحيث ص 

  ل دالة متقابلة إذا كانت د متباينة وشاملة ←ك : د
  عكس كل دالة متقابلة هو دالة

  ) ثابت(+تمي إلى ح ث س حيث ث تن= تبعا س يعني ص  اص يتغير طردي
  

      ـــ    =  ـــ            
  

  ــــ = ص يتغير عكسيا تبعا س يعني ص
  

  1ص

  2ص 

  1س

  2س 
  ث

  س   
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      ـــ    =  ـــ            

  
  ث س ع= ص يتغير تغير طردي ومشتركا تبعا س ، ع ، يعني ص 

  
      ــــ  × ـــ  =  ـــ            

  
  ـــــ= ، يعني ص  4ك تبعا س ، ص يتغير تغير طردي عكسي مشتر 

  
      ــــ  × ـــ  =  ـــ            

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1ص

  2ص 

  2 س

  1س 

  1ص

  2ص 

  1 س

  2س 

  1ع 

  2 ع

  1ص

  2ص 

  1 س

  2س 

  2ع 

  1 ع

  ث س

  ص
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  الفصل الثالث

  األعداد الحقيقية والمعادالت والمتباينات

  المحتوى

  . حقل اإلعداد الحقيقية 
  . خواص عملية عمليتي الجمع والضرب على ح 

  . عالقة الترتيب على ح 
  . ة هو حقل مرتب حقل اإلعداد الحقيقي

  . خواص عالقة الترتيب 
  الفترات الحقيقية 

  الفترة المغلقة 
  الفترة المفتوحة
  مغلقة) مفتوحة(الفترة النصف 

  مجموعات عددية غير محددة
  التقاطع ، االتحاد ، الفرق ، على الفترات 

  |س | القيمة المطلقة للعدد الحقيقي  
  األسس الصحيحة لإلعداد في ح 

  في حالمعادالت 
  المعادالت اآلسية 
  المتباينات في ح
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  حقائق وتعليمات

  : القيمة المطلقة 

  0س     س إذا كان=       | س | 
  0س إذا كان  س    -               

  خواص القيمة المطلقة 

 0|     س | س    ح   فإن     

  |  س  -| = |  س | س    ح      
  س  -س    |     س  |س    ح   فإن     
  س    ح      2|س | =  2س    
  |   ص | / | س | = | ص /س| ، |  ص |    | س | = |  س ، ص | ح فإن  س       
 |  ص | +| س |  |   ص + س | ح  فإن   ص   ،س     

  قانون حل المعادالت الدرجة الثانية على الصورة 

  هو  0= ج + ب س + ا ب 
  الدستور
 أ ج 4 -  2ب    ±ب  -             

  ـــــــــــــــ= س 
  

  للمعادلة جذران حقيقيان مختلفان  0< أ ج  4 – 2ب: المميز 
  للمعادلة جذران حقيقيان متساويان    0=أ ب  4 – 2ب
  ليس للمعادلة حل في ح 0< أ ج  4 – 2ب

  : خواص االسس 

  م+ نأ =  مأ ×  نأ 

  أ م ن= أ ن / أ م 
 1= أ   

  ب ن/ أ ن =   ن) أ ب ( 
 0ب        0،  أ      نب / أ ن =  ن) ب / أ ( 

  - أ  2
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  : إيجاد المعادلة إذا علم جذراها 

  جذور المعادلة  2، س 1حيث س 0=  2س 1س+ س )  2س+  1س= ( 2س
  فإن   0= ج + ب س +  2في المعادلة التربيعية أ س

  
  ــــ= ــــــ   = مجموع الجذرين 

  
  

  ــــ= ــــــ    =   ذرين الج حاصل ضرب
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معامل س

 2معامل س

  ب

  أ

  القيمة المطلقة

 2معامل س

  ج

  أ
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  الفصل الرابع

  حساب المثلثات 

    المحتوى
  الزاوية ، الزاوية الموجهة 

  الزاوية الموجهة في وضعها القياسي 
  ، التقدير الدائري لقياس الزاوية  ةالزاوية االربعي

  النسب المثلثية لزاوية الحادة جا ، جتا ، ظا 
ية في مثلث قائم الزاوية وأطوال إضالعه بعض العالقات األساسية في النسب المثلثية لزاو 
  حساب المثلثات  

  العالقة  بين النسب المثلثية لزاويتين  متتامتين 
  النسب المثلثية لزوايا خاصة 

  الزوايا 
النسب المثلثية للزوايا ) س، ص ) = ( جتا د ، جا (  ةدائرة الوحدة والنقط المثلثية لزاوي

  ) 0 – 90(حيث ج تنتمي إلى )  ج– 180(
  زاوية االرتفاع 

  زاوية االنخفاض 
  القطاع الدائري 
  القطعة الدائرية 
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  حقائق وتعميمات

  
  ـــ    =ـــ
  

  ـــــــــ = القياس الدائري للزاوية المركزية 
  
 ◌ْ  3 ،  0=  2ر │± │ 1ر

  2=  2ر │+ │ 1ر
  

  ــــ=     هجتا 

  
  

  ــــ=      ه ظا

  
  

  ــــ=      ه ظا

  
  1= هـ  2جتا+ هـ  2جا
  جتا هـ) = هـ  -  90(جا 
   ][0 , 90جا هـ حيث هـ تنتمي ) = هـ  – 180(جا 
  جتا هـ  -) = هـ  – 180جتا 
  ظا هـ -) = هـ  – 180( ظا 

= مساحة القطاع الدائري 
2

  ل نق 1

  حيث ل طول قوس القطاع ، 
= نق طول نصف قطر دائرة القطاع مساحة القطاع الدائري 

2

   2د نق 1

  دائرة القطاعزاوية القطاع ، نصف قطر الدائرة لقياس الحيث د 

 د

 س
 180 
 طول القوس ◌ْ 

 طول نصف القطر

 المقابل

 الوتر

 هجا 

   هجتا 

 المقابل

 المجاور
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  مساحة الدائرة× ـــــ  = مساحة القطاع الدائري 

  
  الستيني  حيث هـ قياس زاوية القطاع بالتقدير

  ل + نق   2= محيط القطاع الدائري 
= مساحة القطعة الدائرية 

2

  )جا هـ  –د ( 2نق 1

  .حيث د قياس زاوية القطعة الدائرية ، نق طول نصف قطر لدائرتها  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

هـ

0  ، 3 
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  )14(ملحق 

  األهداف السلوكية للمحتوى العلمي بصيغها النهائية

  المنطق/ ول الفصل األ 

  
  األهداف السلوكية  ت

  يتوقع من الطالب بعد دراسته الموضوع يكون قادر على أن

مستوى 

  الهدف
  تذكر  يتذكر معنى الجملة  1
  تذكر  يتذكر معنى العبارة 2
  فهم  يميز بين العبارة والجملة 3
  تذكر  يعرف رمز نفي العبارة 4
  تذكر  يحدد جدول نفي العبارة  5
  تذكر  رة البسيطة يعرف العبا 6
  تذكر  يعرف العبارة المركبة  7
  فهم  يميز بين العبارة البسيطة والعبارة المركبة 8
  تذكر  يعرف أداة الربط و  9

  تذكر  يحدد جدول أداة الربط و 10
  فهم  يبين عملية اإلبدال على أداة الربط و 11
  فهم  يبين عملية التجميع على أداة الربط و 12
  تطبيق  لفظي عبارتين تربط بأداة الربط و يترجم تعبير 13
  تذكر  يعرف أداة الربط أو 14
  تذكر  يسطر جدول أداة الربط أو   15
  تطبيق  يترجم تغير لفظي عبارتين تربط بأداة الربط أو 16
  فهم  يبين عملية اإلبدال على أداة الربط أو 17
  فهم  يبين عملية التجميع على أداة الربط أو  18
  فهم  عملية التوزيع أداة الربط وعلى أداة الربط أويبين  19
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  فهم  يبين عملية التوزيع أداة الربط أو على أداة الربط و 20
  تطبيق  يتحقق عن طريق الجدول من عملية اإلبدال ألداة الربط و 21
  تطبيق  يتحقق عن طريق الجدول من عملية اإلبدال ألداة الربط أو 22
  تطبيق  من عملية التجميع ألداة الربط ويتحقق عن طريق الجدول  23
  تطبيق  يتحقق عن طريق الجدول من عملية التجميع ألداة الربط أو 24
  تطبيق  يتحقق عن طريق الجدول من عملية التوزيع أداة الربط وعلى أداة الربط أو 25
  فهم  يبين نفي ربط عبارتين مربوطة بأداة الربط و 27
  فهم  وطة بأداة الربط أويبين نفي ربط عبارتين مرب 28
  تذكر  فأن...... يعرف أداة الربط إذا كان   29
  تذكر  فأن...... يحدد جدول أداة الربط إذا كان  30
  فهم  يميز بين مقدمة العبارة وتالي العبارة  31
  تطبيق  فان...... يترجم تعبير لفظي أداة الربط إذا كان  32
  يقتطب  يعرف أداة الربط إذا وفقط إذا  33
  تذكر  يحدد جدول أداة الربط إذا وفقط إذا   34
  فهم  فان وأداة الربط إذا وفقط إذا ..... يميز بين أداة الربط إذا كان   35
  تطبيق  يترجم بتعبير لفظي أداة الربط إذا وفقط إذا  36
  تطبيق  يتحقق عن طريق الجدول ربط أداة إذا وفقط إذا وأدوات الربط األخرى 37
  تذكر  عنى األقتصاء باتجاه واحديعرف م 38
  فهم  يعرف معنى األقتصاء باتجاهين  39
  فهم  واحد  هيبين نفي األقتصاء باتجا 40
  فهم  يبين نفي األقتصاء باتجاهين  41
  فهم  االقتضاء باتجاه واحد واالقتضاء باتجاهين  نيميز بي 42
  فهم  يميز بين رمز االقتضاء باتجاه واحد ورمز إذا فان  43
  تطبيق  يميز بين رمز االقتضاء باتجاهين ورمز إذا وفقط إذا  44
  تطبيق  يترجم تغير لفظي اقتضاء باتجاه واحد 45
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  تذكر  يحقق اقتضاء باتجاهين  46
  فهم  يتعرف على معنى تكافؤ عبارتين  47
  فهم  يظهر معنى عبارتين غير متكافئتين 48
  قتطبي  يحقق عن طريق الجدول تكافؤ عبارتين  49
  تطبيق )1-2(يحل تمارين  50
  تذكر  يحدد معنى المغير  51
  فهم  يظهر الجملة المفتوحة التي تحوي على أكثر من متغير  52
  فهم  يبين مجموعة التعويض 53
  تذكر  يعرف معنى جملتين متكافئتين  54
  تطبيق  يتحقق من إن الجملتين متكافئتين   55
  تطبيق   نيتحقق من الجملتين غير متكافئتي 56
  تطبيق  يعرف نفي الجملة المفتوحة  57
  تطبيق  يترجم تعبير لفظي نفي جملة مفتوحة 58
  فهم   يبين العالقة بين الجملة المفتوحة ونفي الجملة المفتوحة  59
  تذكر  يعرف معنى مسورا كليا  60
  تطبيق  يتحقق من صدق المسور الكلي  61
  تذكر  يعرف معنا المسور الجزئي 62
  تطبيق  يتحقق من صدق المسور الجزئي 63
  فهم    يظهر نفي المسور الكلي  64
  فهم  يظهر نفي المسور الجزئي  65
  تطبيق  يترجم تعبير لفظي نفي المسور الكلي   66
  تطبيق  يترجم تعبير لفظي لنفي المسور الجزئي 67
  تحليل   يفسر ويناقش هدف المسورات على مجموعات األنظمة العددية  68
  تركيب   يبرهن عن طريق الجداول العالقة بين أدوات الربط 69
  تطبيق  يحل تمارين الفصل  70
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  الفصل الثاني 

  )التطبيقات العددية( الدوال الحقيقية 

  األهداف السلوكية  ت

  يتوقع من الطالب بعد إكمال دراسته الموضوع يكون قادر على إن 

  مستوى الهدف

  تذكر  يتذكر مفهوم الدالة  1
  تذكر  يعرف مجاله الدالة 2
  تذكر  يعرف مجال المقابل الدالة 3
  تذكر  يعرف مدى الدالة 4
  تذكر  الرياضي للدالة  ريذكر التغي 5
  فهم  يميز بين المجال المقابل ومدى الدالة 6
  فهم  يميز بين الثابت والمتغير  7
  تذكر  يبين صفات دوال كثيرة الحدود 8
  رتذك  يعرف الدالة الثابتة  9

  تذكر  يعرف الدالة الخطية 10
  تذكر  ةيعرف الدالة التربيعي 11
  تذكر  يعرف الدالة الجذرية 12
  تذكر  يعرف الدالة الحقيقية 13
  فهم  ينتقي الدالة الكسرية 14
  تطبيق  يجد أوسع مجال الدالة الخطية  15
  تطبيق  يجد أوسع مجال الدالة الكسرية 16
  تطبيق  ريةيجد أوسع مجال الدالة الكس 17
  تحليل  يحلل قيمة أوسع مجال الدالة مقامها دالة جذرية 18
  تركيب  يستتبع طبيعة الدالة الجذرية إذا كان مجالها اإلعداد النسبية  19
  تذكر  يعرف تساوي دالتين 20
  فهم  يظهر نفي تساوي دالتين  21



  

 178

  تطبيق  يبرهن تساوي دالتين 22
  قتطبي  يتحقق من دالة غير متساوية 23
  تذكر  يعرف الدالة المتباينة  24
  فهم  يظهر الدالة الغير المتباينة 25
  تطبيق  يبرهن دالة متباينة  26
  تطبيق  يتحقق من دالة غير متباينة 27
  تذكر  يعرف الدالة الشاملة  28
  فهم  يظهر الدالة الغير شاملة  29
  تطبيق  يبرهن دالة شاملة  30
  طبيقت  يتحقق من دالة غير شاملة 31
  تذكر  يعرف الدالة المتقابلة  32
  تطبيق  يتحقق من دالة متقبلة 33
  تطبيق  يتحقق من دالة غير متقابلة 34
  تذكر  يتذكر الدالة من الدرجة األولى  35
  تذكر  يتذكر الدالة من الدرجة الثانية  36
  فهم  يميز بين الدالة من الدرجة األولى والدالة من الدرجة الثانية  37
  فهم  )دالة خط المستقيم(الدالة من الدرجة األولى ) رسم(يوضح بمخطط  38
  فهم  )دالة الخط المستقيم(الدالة من الدرجة األولى ) رسم(يمثل بمخطط  39
  فهم  )دالة القطع المكافئ (الدالة من الدرجة األولى ) رسم(يوضح بمخطط  40
  تطبيق  )ة قطع مكافئ دال(الدالة من الدرجة الثانية ) رسم(يمثل بمخطط  41
  تطبيق )2-1( يحل تمارين  42
  تذكر  يذكر مفهوم التناسب على اإلعداد 43
  تذكر  يعرف رمز التناسب الطردي  44
  تذكر  يعرف مفهوم التناسب الطردي  45
  تذكر  يبين قوانين التغير الطردي 46
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 يحل مشكالت لفظية تتناول مواقف حياته أو يتطلب في حلها قوانين 47
  التغير 

  تطبيق

  تذكر  يعرف معنى التناسب العكسي طرديا 48
  فهم  يبين قوانين التغير العكسي 49
  تطبيق  يتحقق من اإلعداد ال تتناسب عكسيا 50
يحل مشكالت لفظية تتناول مواقف حياته أو يتطلب في حلها قوانين  51

  على التغير العكسي 
  تطبيق

  فهم  ك يبين معنى التغير الطردي  المشتر  52
مواقف حياته أو  يتطلب في حلها قوانين  ليحل مشكالت لفظية تتناو  53

  التغير الطردي المشترك
  تطبيق

  فهم  يبين معنى التغير الطردي العكسي المشترك 54
يحل مشكالت لفظية تتناول مواقف حياته أو يتطلب في حلها قوانين  55

  التغير الطردي العكسي المشترك
  تطبيق

  فهم  الة تغير طرديا يوضح د 56
  فهم  يظهر دالة تغير عكسيا  57
  فهم  يميز بين دالة تغير طردي وأخرى تغير عكسي  58
  تركيب  يستنتج العالقة بين الدالة الخطية والتغير الطردي  59
  تذكر  )انعكاسية ، متناظرة ، متعدية ( يتذكر مفهوم التكافؤ  60
  تطبيق  يثبت نسب التغير مع بعض العالقات  61
  تحليل  يبرهن خاصية التكافؤ على التغير الطردي  62
  تحليل  يبرهن خاصية التكافؤ التتحقق على التغير العكسي 63
  تركيب   يستنتج دالة تتغير عكسيا  64
  تطبيق  يحل تمارين الفصل  65
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 الفصل الثالث 

  االعداد الحقيقية والمعادالت والمتباينات 

  االحداث السلوكية  ت

 وقع من الطالب بعد اكمال دراسته يكون قادر على أن يت

مســــــــتوى 

 الهدف

 تذكر . يعرف مجموعة االعداد الحقيقة  1

 تذكر . يعرف الفترة المغلقة  2

 فهم . يرسم الفترة المغلقة على خط االعداد  3

 تذكر . يعرف الفترة المفتوحة  4

 فهم . يرسم الفترة المفتوحة على خط االعداد  5

 فهم . يميز بين الفترة المفتوحة والفترة المغلقة  6

 تذكر ) . المغلقة ( يعرف الفترة النصف مفتوحة  7

 فهم ) . المغلقة ( يرسم فترة النصف مفتوحة  8

 تذكر . يعرف مجموعة االعداد الحقيقية الغير معددة  9

 فهم  ) .مغلقة ( يرسم مجموعة االعداد الحقيقة الغير معددة مفتوحة  10

 تذكر  . يعرف معنى التقاطع على المجموعات  11

 فهم . يبين معنى التقاطع بين الفترات على مجموعة االعداد الحقيقية  12

 تطبيق . يجد تقاطع فترتين مختلفتين  13

 تطبيق . يجد تقاطع فترتين مفتوحتين  14

 تطبيق ) . مفتوحة ( يجد تقاطع فترتين نصف مغلقة  15

 تذكر . ف معنى االتحاد على المجموعات يعر  16

 فهم . يبين معنى االتحاد بين الفترات على مجموعة االعداد الحقيقية  17

 تطبيق . يجد اتحاد فترتين مغلقتين  18

 تطبيق . يجد اتحاد فترتين مفتوحتين  19

 تطبيق ) . مفتوحة ( يجد اتحاد فترتين نصف مغلقة  20

 تذكر . ن المجموعات يعرف معنى الفرق بي 21
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 فهم . يبين معنى الفرق بين الفترات على مجموعة االعداد الحقيقية  22

 تطبيق . يجد الفرق بين فترتين مغلقتين  23

 تطبيق . يجد الفرق بين فترتين مفتوحتين  24

 تطبيق ) . مغلقتين ( يجد الفرق بين فترتين نصف مفتوحتين  25

 تحليل  ) . سم ( على الفترات ) الفرق ( تحاد يقارن بين التقاطع واال 26

 تذكر . يعرف القيمة المطلقة لالعداد بصورة عامة  27

 فهم . بين خواص القيمة المغلقة  28

 فهم . يوضع معادلة من الدرجة االولى للقيمة المغلقة  29

  تحليل  . س /  1) = س ( برسم الدالة د   30
  رتذك  . يتذكر رمز الدالة س   31
  تذكر  .االسس بالنسبة لالعداد الطبيعية ) خواص ( يتذكر قوانين   32
  تذكر  . االسس بالنسبة لالعداد الصحيحة ) خواص ( يتذكر قوانين   33
  فهم   . يميز بين قوانين االسس باالعداد الطبيعية واالعداد الصحية   34
  تطبيق  . يختصر في ابسط صورة قوانين االسس    35
  فهم  . نين االسس الفرد¨ة بالنسبة لالعداد الصحيحة يبين قوا  36
  فهم  . يبين قوانين االسس الزوجية بالنسبة لالعداد الصحيحة   37
  تحليل  . يختصر في ابسط صورة حل مقدار مرفوع اسس بينهم ضرب   38
  تركيب  . طرح / يستنتج اسبقية العالقات بين خواص االسس بينهم جمع   39
  تطبيق  ) . 3-1( يحل تمارين   40
  تذكر  . يعرف معنى المعادلة   41
  تذكر   . يعرف معنى المعادلة لمتغير واحد   42
  تذكر   . يعرف معنى المعادلة لمتغيرين   43
  تذكر  0= ب + يحدد صيغة المعادلة من الدرجة االولى أ ب   44
  تذكر  أ=  2س) القياسية ( يحدد صيغة المعادلة من الدرجة الثانية   45
  تذكر   0=جـ+ب س+  2أ س يحدد المعادلة من الدرجة الثانية بصيغتها العامة  46
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  تذكر   يتذكر تحليل المعادلة من الدرجة الثانية من متغير واحد   47
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  ) 15( ملحق 

  ائية النه بصيغتهاالختبار التحصيلي 

  
  تكون الدالة غير متباينة الن  2س) = س(د, ح←ح : إذاكان د/  1س
   1- ≠1لكن ) 1- () = 1(د) ب     1 = -1لكن ) 1-(د) = 1(د) ا

   1- ≠1لكن ) 1- (د ≠) 1(د) د      1- ≠1لكن ) 1 () = 1(د) ج
  

  فان قيمة س تكون محصورة بين  ] 2, 1 [إذا كان س تنتمي لفترة المغلقة / 2س
   5 ≤س  ≤ 1-) ب                                   5< س <  1-) ا 
   5 ≤س <  1-)  د                                  5 ≤س <  1-)  ج
  

  ـــ= إذا  كانت الزاوية أوب في وصفها القياسي وكان قياسها /  3س 
  فان قياسها الثاني بالتقدير الستيني  

  2255 ) ب                                    2255 ) ا
   1355) د                                     1355) ج
  

يسمى الجزء من سطح الدائرة المحدد بقوس من الدائرة وبنصف القطرين المارين / 4س
 .بنهايتي القوس 

  القطعة الدائرية ) القطاع الدائري                                  ب) ا
  المحيط الدائري ) ئري                                  دالوتر الدا) ج
  

  .يسمى الجزء من سطح الدائرة المحدد بقوس فيها وتر مار بنهايتي ذلك القوس / 5س
  القطعة الدائرية ) القطاع الدائري                                  ب) ا

  المحيط الدائري ) الوتر الدائري                                  د) ج
 

5 

4 
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ولها جذران ) ح ( تكون للمعادلة الربيعية حل في مجموعة اإلعداد الحقيقية / 6س
  حقيقيان متساويان إذا كانت قيمة  

                               0≤ا جـ 4 – 2ب) ب                             0 ≥ا جـ  4 – 2ب) ا
                              0=  ا جـ 4+ 2ب) د                           0= ا جـ  4 – 2ب) جـ
  

  متكافئة عند تساوي مجموعة ) س(د, ) س(الجملتين ق/ 7س
  الحل ) التعويض                       ب) ا

  الحدود  ) القوى                          د) ج
  

  ) = 3, 1-( ∩ ] 0, 2-[إن ناتج العملية / 8س
  ] 0, 1-()  ب]                             0, 1-[) ا

  )  0, 1- ()د                        ) 0, 1-[)  ج
  تكملة جدول الصدق ألداة الربط إذا وفقط إذا هو / 9س
  

  ص
  خ

  ص
  خ

  خ  ص
  ص  خ
  

  ب ↔ا      ا       ب
  
  ص ) ص                د) ص                 ج) ص          ب) ا

  خ                      ص                 ص               خ     
  خ                 ص                    خ                      خ 

  ص       خ                 ص                    خ                
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سم تتناسب طرديا مع حجمه فان  10إذا كانت مساحة وجه مكعب طول ضلعه / 10س
   ثابت التناسب هو

  0.01) ب                                    10) ا

   0.001) د                                0.10) ج
  

  =  في أي مثلث قائم الزاوية يكون ظل الزاوية الحادة / 11س
  
  ـــــ) بـــــ                   )  أ

  
  ــــ ) د                        ــــ) ج  
  

  فان نفيها يكون ) 9= س  ,  3= س ( كانت الجملة المفتوحة  إذا/ 12س
 9 ≠ 2ا و س   3≠س ) ا) ب9                ≠ 2و س   3≠س ) ا

   9=  2و س   3≠س ) د    9=  2او س   3=س ) ا) ج
  

  .......تسمى متغير ) ص(فان ) ص(تتغير طرديا تبعا ) س( إذا كانت / 13س
 غير تابع ) ب        مستقل                     ) ا

  تابع  ) غير مستقل                       د) ج 
  

  تعرف المعادلة االسية بصيغها /  14س
                                 27= س   3) ب                    3س=  3س) ا

   3س=  س 3) د                    27=  3 3) ج
  

  س تنتمي الى االعداد الحقيقية تكون  4) = 3 –س ( مجموعة حل  المعادلة س/ 15س
  ]4,  1- [) ب)                         1, 4-) (ا 

   ] 4,  1-[) د                       4}, 1- {) ج

المقاب

 المجاور

المقاب

 الوتر
 المجاور

 المقابل

 المجاور

 الوتر
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  فان الرمز المناسب بين الجملتين هي   8=  3، س  2= إذا كان س / 16س
  )ب)                               ا 
  ) د                      )         ج
  

  :  هو           ــــــ) =     س(أوسع مجال للدالة د/ 17س
  

  3 }               , 2 [/ ح ) ب           3}  -,  2 {/ ح ) ا

  ) 3 -, 2-/ (ح ) د           3 ] -,  2-[/ ح ) ج
  = فإن قيمة د س  45 2جتا +  45= ظا د  5اذا كان /  18س 

  ◌ْ  180) د        ◌ْ  90) ج       ◌ْ  60)      ب ْ o )أ      
  نفي العبارة المسورة      س  ط        عدد زوجي       / 19

  )ب)                                       ا
  )د)                                       ج
  تكون زاوية االنخفاض وكما مبين بالشكل مساوية لزاوية / 20س
  ج                       د                        ا ب ج)  ا ب            بج ) ا

       ا ب ج ) د        د ج ب    ) ج
  ب               أ   العبارة هي جملة خبرية يمكن الحكم على أنها / 21س

  ���ZB دا+?� ) �S+�� دا+?�                                    ب) ا
  إ*� �S+�� أو ���Z ( �ZB                                د�S+�� و��B) ج
  أي من اإلشكال اآلتية تكون زاوية ا ب ج في الوضع القياسي  / 22س
  ج                                                            ج   

  ب                 
                   

  أ        ب                       أ                           
  ج                                         ج  
  
  أ                ب                            أ               ب      

  س 2

 6+  س5+  2س
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  يمكن تعريف الدالة المتقابلة على أنها / 23س
  لة متباينة أو شام) متباينة وشاملة                      ب) ا

  غير متباينة أو شاملة ) غير شاملة ومتباينة                 د) ج
  

  ) س(لتحقيق من الجملة المفتوحة التي تكافئ ق/ 24س
  مع العلم إن مجموعة اإلعداد الصحيحة هي مجموعة التعويض للجملتين هي   1: = س 

  1=  2 س) ب                      1/ = س ) / ا

   1=  4س ) د                         1=  3س ) ج
  

  تكون بالنسبة0        = ج + ب س +  2إن عالقة مجموع جذري المعادلة أ س / 25س
  
  ــــ) ـــ    د) ـــ    ج) ـــ     ب)  أ
  

  . ب ) و( يرمز بأداة الربط / 26س
   7) ب                8) ا

   ↔) د             ←) ج
  

  تكون  3+ س ) = س(ة الحقيقية دتحقق من إن الدال/ 27س
  متباينة )غير شاملة             ب) ا

  متقابلة ) شاملة                 د) ج
  تكون الدالة الشاملة إذا كان / 28س
  المدى = المجال ) المجال المقابل            ب= المجال ) ا

  دى  الم= المجال المقابل ) المدى                      د ≠المجال ) ج
  

  : إذا كانت الزاوية ب ا ج تقع في الربع األول فان قيمة جتا ا هي / 29س
  )[1,0) ب                [1,0]) ا

- 1  

 ب

- 

 أ

 ب

 أ

 أ

 ج
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  ج)                1, 0) ( د)             1, 0) ( ج
  ب           أ                                                   

  
فان قيمة كال من  2هو  0=  6+ س +  5= لة ا س إذا كان احد جذري المعاد/ 30س

  :  ا والجذر األخر على التوالي هي 
  
  ـــ -،  4 –) ، ـــ     د 4 –) ـــ    ج -،  4) ، ـــ      ب 4) أ
  

لكي ) المربع مستطيل , المربع , المستطيل ( اختر رمز مناسب يبين العبارتين /  31س
  تكون صائبة

  ) ب                            8) ا      
  )د )                              ج      

  
سـاعة فاسـتغرق سـاعة واحـدة / كـم بسـرعة  80 سار احمـد علـى طريـق عـام طولـه / 32س

سـاعة فـان مقـدار وقـت وصـول احمـد إلـى نهايـة / كـم  120وفـي اليـوم الثـاني سـار بسـرعة 
  : الطريق هو 

  دقيقة  60) ب               دقيقة             40) ا
  دقيقة   120) دقيقة                        د 90) ج

  
  أي من األشكال اآلتية يكون طول القوس ا ج يساوي الزاوية المقابلة لزاوية        / 33س

  .   ا ب ج        
  ج                      ج                   ج                    ج

  أ                      أ                    أ                     أ                  ب
  

  عدد جذور المعادلة التربيعية في مجموعة اإلعداد الحقيقية / 34س
  ال تقل عن جذرين ) ال تزيد عن جذرين             ب) ا

3 

4  

3 

4 

3 

4 

3 

4 
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  أكثر من جذرين  ) فقط                    د نجذري) ج
  

  أ) =                                ج   - 90(فان جتا , في المثلث ا ب ج / 35س
  سم5                                                                 

  ـــ            ج              ب ) ـــ                                 ب) أ
  
  ـــ                               ) د            ـــ                    ) ج
  

  : سم هي    10وطول احد اضالعة  60إن مساحة معين إحدى زوايا / 36س
 2سم 150) ب                 3   150)  أ

   2سم 100) د                150   3)  ج

  
  دائرة الوحدة هي / 37س

  قطرها واحد وحدة ومركزها على محور  ) أ
 ها واحد وحدة ومركزها على محور الصادات قطر   ) ب

  قطرها وحدتان ومركزها على احد المحوريين ) ج
  قطرها وحدتان ومركزها على المحوريين ) د
  
  = ◌ْ  135ظا ×   ◌ْ  120جتا +   ◌ْ  150ان ناتج جا /  38س 

  ) ب                       0) ا
 3) د                      1) ج

  أ                           زاوية نقطية تمثل زاوية في الشكل ال/ 39س
  ا س ب ) ب س و            د) س ب و ج) ا ب ج                    ب) ا
  

  ل  ←ك :  1ل مجموعة وكانت د, إذا كان كل من ك / 40س
  إذا وفقط إذا  2د 1فان د←ك :  2د

3 

4 

3 

5 

5 

4 

4 

3 

  
  

 س      و
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  ) س(2د ) = س(1دك فإن     )         ا 
  ) س(2د ) = س(1دل بحيث   )        ب
  ) س(2د ) = س(1دس      ل فإن )         ج
  ) س(2د ) = س(1دس     ك بحيث         ) د

 10= عندما ص  5= وان س ) ع(وعكسيا تبعا ) ص(تتناسب طرديا تبعا ) س/ (41س
  فان الصيغة الرياضية للتناسب هي  2= و ع 

  ع س = ص ) ص ع                    ب= س ) ا
  س / ع = ص ) س ص                   د= ع ) ج

  أي من الدوال اآلتية تمثل دالة كسرية /  42س 
                                                                   

  ـــ            = ص ) ــ                        بـــــ = ص  )أ
  
                            1= ص س ) د                             2)  5+  2س= ( ص ) ج

عدد صحيحا زوجيا فاي مما , إذا كان ا ينتمي الى مجموعة اإلعداد الحقيقية م / 43س
  يأتي صائبة 

    0   ≥ا    )  ب                            ≤  0م ) ا
      0>   ا   ) د                0م            <ا  ) ج
قطا كان دائرية فان طول )  8(سم قسم إلى ) 7(قرص دائرة طول نصف قطره / 44س

  القوس لكل قطاع يساوي 
                                                                   

                  ـــ) دـــ          ) ج              ـــ) بـــ          ) أ
  
  

  
  : هي  1-, 1, 0ادلة التكعيبية التي جذورها نستنتج المع/ 45س
   1= س  –س ) ب               0= س + س ) ا

+ س 2+  2س

3 

1 

2 

11 

2 

12 

2 

2 

11 

2 

12 
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    0= س  –س ) س              د=  1+ س ) ج
  

  : نستنتج قيم جتا ب في المثلث ا ب ج القائم الزاوية في ا هي / 46س
   } 0 {/  1], 1 -) (ب                 {0}) /1, 1-) ( ا

                       {0}/] 1, 1-  [) د              0} {) /  1, 1-[) ج
  
  
  
 

  ــــ) = س(استخدم معلوماتك لتجد أوسع مجال للدالة د/ 47س
  س - 1          1≤: س ح ) ب         1≥س : س       ح  ) ا

  1 >س : س   ح ) د               1< س: س ح ) ج
  

  : يكون  0=  4+   س 2×  5 – س2 2بيعية ان مجموعة حل المعادلة التر / 48س
   {0,1}) ب)             0,2) (ا

   ] 1,2 [) د           {0,2}) ج
  

      ــ تكون =  ◌ْ  30ـــ    فإن جتا =   30إذا كان جا / 49س
 

  صائبة الن المقدمة صائبة والتالية صائبة  ) أ
  خاطئة الن المقدمة خاطئة  والتالية خاطئة )ب   

  خاطئة الن المقدمة خاطئة والتالية خاطئة  )ج    
  الن المقدمة خاطئة والتالية خاطئة  صائبة) د    

  
  لذا يكون قطر الدائرة  30تقابل زاوية قوس  1.44قطعة دائرية مساحتها / 50س
  سم   18) سم         ب 12) ا
  ) لمرتبتينقرب ( سم  30) سم       د 24) ج 

3 

2 

1 

2 

1 
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  )16(ملحق 

  ة لفقرات االختبار التحصيلياالجابة النموذجي
  / الشعبة /                                    اسم الطالب 

  د  ج      ت    د  ج  ب  ا  ت
1   √      2   √      
3       √  4 √        
5   √     6     √    
7   √     8       √  
9 √       10     √    
11 √       12   √     
13       √  14   √     
15     √    16   √     
17 √        18     √    
19   √      20 √        
21       √  22   √      
23 √        24     √    
25   √      26 √        
27 √        28       √ 

29     √    30       √ 

31   √     32 √       
33   √     34 √       
35   √     36 √       
37       √  38     √    
39   √     40 √        
41   √     42       √  
43   √     44 √       
45       √  46 √       
47     √    48     √   
49       √  50     √   
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  ) 17(ملحق 

  معامالت صعوبة والقوة التمييزية لفقرات االختبار التحصيلي 

  
تسلسل 
  الفقرة

صعوبة 
  الفقرة

قوة 
  التمييز 

تسلسل 
  الفقرة 

صعوبة 
  الفقرة

قوة 
  التمييز

صعوبة   
  الفقرة

قوة 
  التمييز

1 0.62 0.41 18 0.56 0.41 34 0.59  0.47  
2 0.62 0.41 19 0.56 0.41 35 0.59 0.47 

3 0,65 0.41 20 0.62 0.41 36 0.59 0.35 

4 0.62  0.41 21 0.56 0.41  37 0.59 0.47 

5 0.56 0.41 22 0.56 0.41 38 0.59 0.47 

6 0.62 0.41 23 0.65 0.35 39 0.59 0.35 

7 0.65 0.41 24 0.59 0.47 40 0.65 0.35 

8 0.62 0.41 25 0.59  0.47 41 0.59 0.47 

9  0.65 0.35 26 0.56 0.41 42 0.56 0.41 

10 0.59 0.47 27 0.59 0.47 43 0.56 0.41 

11 0.65 0.47 28 0.59   44 0.59 0.47 

12 0.59 0.35 29 0.59 0.35 45 0.62 0.41 

13 0.62 0.41 30 0.56 0.41 46 0.65 0.41 

14 0.59 0.35 31 0.56 0.41 47 0.59 0.35 

15 0.65 0.35 32 0.56 0.41 48 0.65 0.47 

16 0.62 0.41   0.62 0.41 49 0.65 0.47 

17 0.59 0.47   50 0.68 0.41 
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  ) 18(ملحق 

  أنموذج خطة تدريسية وفق طريقة التعلم النشط

  الرياضيات                            اليوم االثنين : المادة 
   2012/  2/ 2: التاريخ         الرابع المهني                   : الصف 

  تطبيقات على النسب المثلثية : حساب المثلثات             الموضوع : الفصل الرابع 
  رس الثاني واألربعين                       زاويتا االرتفاع واالنخفاض دال

  : قادرا على إن ) الطالبة ( جعل الطالب 
  يعرف زوايا االرتفاع  -1
    0ا االنخفاض يجد زواي -2
  يميز بين زوايا االرتفاع وزوايا االنخفاض  -3
  .يترجم تغيير لفظي يجد حل زوايا االرتفاع  -4

   .يترجم تغيير لفظي يجد حل زوايا االنخفاض   -5
  : االغراض الوجدانية 

  أن تشعر الطلبة بالمتعة إثناء الحل  -1
  يات الجمالية لمادة الرياض بإن تحس الطلبة بالجوان -2
 إن تكون المشاركة جماعية وتمارين بين الجميع  -3

  إن تكون رغبة لدى الطلبة عند تكليفهن بأداء الواجب   -4
  -: وسائل اإليضاح 

  ) مثلث , منقلة , مسطرة مترية ( أدوات هندسية , طباشير ملون وعادي , سبورة 
  أ                                       

  
  ب                        ج                                      
  ) دقائق   5) ( وتقويم تمهيدي,  التقويم القبلي ( التمهيد والمقدمة 

  ج . ب . فبعد رسم الشكل المجاور ا 
ظـا ,     جتـا ج , القائم الزاوية في ب مـا هـو جـا ج ) ا ب ج ( المثلث , يوجه أسئلة : م 
  ظا ا , جا ا جتا ا , ج 
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  عد التأكد من جميع الطلبة تمكنوا من التدريس السابق يتهيأ لعرض المحتوى الجديد  وب
  
  ) دقيقة  30: (العرض  

بعـــد إن يتـــذكر الطلبـــة فيمـــا بيـــنهم مفهـــوم االرتفـــاع والتمييـــز بينـــه وبـــين القاعـــدة عـــن طريـــق 
  المثلث ا ب  ج 

ذا الـى قمـة البنايـة مـلنفرض إن راصـد واقـف علـى مسـتوى قاعـدة البنايـة ومسـتوى نظـره إ: م
  يكون مستوى زاوية النظر 

وبعـد مناقشـة الطلبـة فيمـا بيـنهم يتوقـع مـن بعضـهم إن يـتمكن مـن صـياغة مفهـوم زاويـة : ط
  االرتفاع 

  هل من صياغة لتعريف زاوية االرتفاع ؟  : م
 فـان الزاويـة) قمة البناية ( ونظر إلى النقطة ا ) قاعدة ( إذا وقف راصد في النقطة ج : ط

زاويــة ارتفــاع ا ( الحاصــلة بــين المســتقيم الواصــل مــن عــين الراصــد إلــى  النقطــة ا تــدعى 
  ) بالنسبة إلى ج 

  ومستوى النظر إلى األسفل , والسؤال األخر إذا كان الراصد على البناية : م
وبعـد مناقشـة الطلبـة فيمـا بيـنهم يتوقـع مـن بعضـهم إن يـتمكن مـن صـياغة مفهـوم زاويـة : ط

  االنخفاض 
  هل من صياغة لتعريف زاوية االنخفاض : م
إذا كان الراصد علـى القمـة فـي النقطـة ا ونظـر إلـى النقطـة ج تحـت األفـق فـان الزاويـة : ط

الكائنـــة بـــين المســـتقيم الواصـــل مـــن عـــين الراصـــد إلـــى النقطـــة ج تـــدعى زاويـــة انخفـــاض ج 
  بالنسبة إلى ا 

اويــة االنخفــاض عــن طريــق التــوازي ثــم يطلــب مــن الطالبــات التمييــز بــين زاويــة االرتفــاع وز 
زاويـة االنخفـاض ومـن ثـم يطلـب أي = بين المسـتقيمات ويسـتنتج الطلبـة إن زاويـة االرتفـاع 

    .سؤال أو تساءل ليتمكن من الدخول في عرض المشكلة 
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ــى  احــد اإلفــراد ( تعــرض المدرســة أوال علــى الطالبــات   :عــرض المشــكلة : الخطــوة األول
ذنــة ديــالى فوجــد مجموعــة يرومــون قيــاس ارتفــاع المئذنــة ولكــن شــكل يســير بــالقرب مــن مئ

المئذنــة كــان عــائق لقيــاس ارتفاعهــا فــإذا بأحــدهم يقــول ســأقوم بقيــاس ارتفــاع المئذنــة علــى 
الــرغم مــن عــدم الصــعود عليهــا كيــف تمكــن هــذا الشــخص مــن قيــاس ارتفــاع المئذنــة كيــف 

يبـة جــدا مــن تلـك القصــة وهــي كيــف الحــل وعليـه فــان مشــكلة اليـوم قــد تكــون قر  ىتوصـل الــ
مـــن دون  45م ويمكـــن النظـــر إليهـــا بزاويـــة  100يمكـــن إيجـــاد ارتفـــاع بنايـــة مجـــاورة تبعـــد 
  . الصعود عليها وانتم داخل حجرة الصف 

ــة  وجــود احــد ان ( يتطلــب مــن احــد الطالبــات كتابــة الســؤال علــى الســبورة  :الخطــوة الثاني
( فمـا        45ْم عـن قاعـدتها تسـاوي  100عـد زاوية ارتفاع ضمن مئذنـة علـى االرض تب

  ) . ارتفاع المئذنة 
  . تطلب من الطالبات قراءة السؤال اكثر من مرة ، ليتمكنوا من استيعابها  -
 . توجه االسئلة في تحديد ما هو المجهول في المشكلة او المطلوب ايجاده  -
 .  45ْم عن قاعدة البناية وبزاوية ارتفاع  100من نقطة تبعد : ط -
 . حاول ان ترسم شكًال أو رسمًا تخطيطيًا للموقف شكًال ونمذجته  -

  
  
  
  

هنــا يمكــن الطالبــة مــن صــياغة المشــكلة بانهــا صــياغة جديــدة حيــث تقــل الواقــع الــى شــكل 
( على السبورة أي تقل ارتفاع البناية الـى ارتفـاع تقريبـي وتحديـد مكـان الطالبـة             

  ) . الرصد 
  . عناصر الموقف ومتروطه والفعل بين كل منها على حدة حاول ان تحلل 

  . نصل بين نقطة وقاعدة البناية ونصل بين النقطة وقمة البناية بخطوط مستقيمة : ط 
نقيس ارتفاع البناية اذن ارتفاع البناية افتراضي ال يمكن قياسه او تحديده االن تـذهب : ط 

بواســطة  45ْمــن احــد الطالبــات تعــين الزاويــة الطالبــات الــى القــراءة مــرة اخــرى بعــدها يتوقــع 
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.                                                    المنقلــة ورســم الشــكل الجديــد وتكملــة الخطــوط بالطباشــير الملــون ومســح الخطــوط الزائــدة 
  أ

  
  ب                    ج                                                           

هنــا تـــتمكن الطالبــة مـــن بلــورة المشـــكلة الــى صـــورة مكافئــة عـــن طريــق مخطـــط هندســـي او 
  . شكل بياني 

  

  . صياغة الفروض : الخطوة الثالثة 

  . المشكلة االن ان نجد طول اب أي ارتفاع المثلث أ ب جـ : ط 
  . بعد فترة تقوم احد الطالبات باعطاء احد الغرض 

  الغرض االول نجد جا جـ :  1ط 
  . الغرض الثاني يمكن تطبيق نظرية فيثاغورس : اخر  2 ط
  . الغرض الثالث يجد جتا جـ : اخر  3ط 
  . الغرض الرابع نجد ظا جـ : اخر  4ط 

  

  . اختبار الفروض وتنفيذ الحل : الخطوة الرابعة 

  . تقوم احد الطالبات من كتابة الفروض االولى 
  

  ــــ  = ◌ْ  45جا                          ــــ =جا ج 
  

  . هنا ظهر مجهوالن اذن ال يمكن تحقق الفرضية االولى 
  . التحقق من الفرض الثاني : ط 
   2) الضلع القائم الثاني + (  2) الضلع القائم اول = (  2) الوتر ( 
   2) ب جـ + (  2) أ ب = (  2) أ جـ ( 

  2)  100+ ( مجهول = مجهول 

  . يمكن تحقيق الغرض الثاني هنا ظهر مجهوالن ايضًا أي ال 

45 

 الوتر

 المقابل

 ب ج

 أ ب
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2

  
         ـــ= ْ◌ 45جتا         ـــــ= جتا ج 

2

  ـــــ= 1

  
   100= نستنتج أ جـ 

  لكن نحن نحتاج الى طول أ ب وليس الى طول أ جـ : ط 
  لنتحقق من الغرض الرابع : ط 
ط الغــــرض الثــــاني مــــع الغــــرض اال يمكــــن تطبيــــق نظريــــة فيثــــاغورس االن أي ان نــــرب: ط 

  . الثالث 
   2) الضلع القائم الثاني + (  2) الضلع القائم اول = (  2) الوتر ( 
   2) ب جـ + (  2) أ ب = (  2) أ جـ ( 
  2) ب ج + (  2)أ ب = (  2)2 100( 

  10000+  2)أ ب = (  2×  10000
  10000 -  20000=  2)أ ب ( 
  10000=  2)أ ب ( 

  100= أ ب 
  احدى الطالبات تتحقق من الفرض الرابع

  الفرض الرابع : ط 
 100=  100 × 1= أب         ــــ=  1        ـــــ= ظا ج 

  
  . تقويم الحل والتأكد منه : الخطوة الخامسة 

  : ويتم ذلك عن طريق توجيه المدرس عدة اسئلة مثل 
  ليه والتأكد من خطواته ؟ هل يمكنك مراجعة الحل الذي حصلت ع -
هـــل يمكنـــك اشـــتقاق النتيجـــة مـــن معلومـــات ســـابقة بحيـــث ال تتعـــارض مـــع بـــديهيات  -

  . منطقية 
وبعـــد اعطـــاء الوقـــت الكـــافي للطالبـــات يتوقـــع مـــن احـــدى الطالبـــات احـــد المســـطرة المتريـــة 

  . سم  100ويتحقق من طول أ ب فيجده 

 الوتر

 المقابل

 ج أ 

 ب ج

 ج أ 

100 

 ب ج

 أ ب

100 

 ب أ
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ث وايضــًا مــن الغــرض الرابــع يســاوي لقــد توصــلنا الــى ان طــول أ ب مــن الفــرض الثالــ: ط 
ســـم عـــن طريـــق الشـــكل وهـــذا يؤكـــد  100ســـم وكـــذلك تأكـــدنا بـــان طـــول أ ب يســـاوي  100

  . صحة الحل 
  . وماذا يعني ايضًا : م 
  . م  100يعني ان ارتفاع البناية شاري : ط 
االن توصــلتم الــى الحــل الصــحيح وتطلــب مــن الطالبــة كتابــة الحــل االنســب أي النتــائج : م 
لفرضية الرابعـة وبعـد ان تأكـد ان جميـع الطالبـات فـامن بكتابـة الحـل الصـحيح فـي الـدفاتر ا

  . الصيفية يطلب من احد الطالبات من اعطاء مشكلة عن زاوية االرتفاع 
اوجــد ارتفــاع  30ْم عــن عمــود كهربــاء ونظــر الــى قمــة العمــود بزاويــة  20بعــد راصــد : ط 

  . يتتبع الخطوات السابقة من التوصل الى الحل العمود تتعاون الطالبات مع المدرسة و 
  . ثم تطلب من الطالبات اخر اعطاء مثال عن زاوية االنخفاض 

م وجــد راصــد مــن قمتهــا ان قيــاس زاويــة انخفــاض نقطــة علــى االرض  50البنايــة ارتفاعهــا 
  . هو البعد بين النقطة والراصد  60ْ

كلة مــــن التوصــــل الــــى الحــــل وتعــــاون الطالبــــات مــــع بعضــــهن ويتتبــــع خطــــوات حــــل المشــــ
  . الصحيح 

  ) . دقائق  5( التقويم 
تجــري المدرســة اختبــار لجميــع الطالبــات ليــتمكن مــن معرفــة نــواتج تلــك الحصــة عــن طريــق 

  . اجابة الطالبات على السؤال التالي 
  .  60ْسم واحدى زوايا  15جد مساحة المثلث المتساوي الساقين طول احد اضالعه 

  ) . دقائق  3( اج الخالصة واالستنت
تتمكن وعن طريق النسب المثلثية ايجاد ارتفاعات ومسافة بين نقطتـين وبهـذا يمكـن تحويـل 

  . االشكال الهندسية الى واقع ومن الواقع الى اشكال هندسية 
  ) . دقيقة  2( الواجب البيتي 
  .  بالتحديد السؤال الثالث والرابع  99صفحة )  3-4( تمارين الكتاب 

  
 )  19 (ملحق 
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  أنموذج خطة تدريسية على وفق التعلم النشط والطريقة االعتيادية 

  
  دقيقة 45: الزمن               الرياضيات: المادة 

  : التاريخ               الرابع مهني: الصف 
  ) الدائرة ( القطوع المخروطية : الفصل الثالث 

  : الدرس 
  

  : االهداف الخاصة بالدرس : أوًال 

  . ابع المهني معلومات وظيفية عن الدائرة وتطبيقها اكساب طالبات الصف الر  .1
تنميــة دافعيــة طالبــات الصــف الرابــع المهنــي نحــو تعلــم مــادة الرياضــيات وتطبيقاتهــا  .2

 . العلمية 

تنميــة مهــارات طالبــات الصــف الرابــع المهنــي فــي حــل المســائل الرياضــية والتفكيــر  .3
 . االستداللي في مواقف رياضية مشابهه 

 

  : راض السلوكية االغ: ثانيًا 

  : من المتوقع في نهاية الدرس ان تكون طالبات الصف الرابع المهني قادرًا على ان    
الـدائرة ، الممـاس ، نصـف القطـر ، نقطـة      المركـز ( تعرض المفاهيم الرياضية  .1

. (  
 . برسم الدائرة بيانيًا  .2

 . يكتب معادلة بالصيغة القياسية  .3

 . قطرها يميز بين مركز الدائرة ونصف  .4

 . يميز بين القطر والمماس  .5

 . وحدات  4ونصف قطرها )  1ر1( يرسم دائرة مركزها النقطة  .6

 . يستقر في مركز ونصف قطر الدائرة من معادلة الدائرة القياسية  .7

 . يستخدم المعادلة القياسية اليجاد مركز الدائرة أو طول نصف قطرها  .8

 . ية اذا علم يستنتج صيغ مختلفة لمعادلة الدائرة القياس .9

 . مركز الدائرة ونصف قطرها  -
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  . نقتين على المحيط  -
 . مركز الدائرة وتمر بنقطة االصل  -

 : الوسائل التعليمية : ثالثًا 

  . السبورة الطباشير الملون  -
  . مخطط بياني للدائرة  -
 ) . الفرجال ، المسطرة ( االدوات الخاصة بالرسم  -

 

  ) : دقائق  5( المقدمة : رابعًا 

درس الجديــد وربــط معلومــاتهن الســابقة بمعلومــاتهن للــمــن اجــل تهيئــة اذهــان الطالبــات     
مــن خــالل قيــام مدرســة  الراهنــة للــدرس اعتمــدت الباحثــة اســتراتيجية االتفــاق علــى الــدرس 

  : الرياضيات باالنشطة االتية 
 درســــنا لهــــذا اليــــوم هــــو الــــدائرة ، معادلــــة ، معادلــــة الــــدائرة: تحديــــد عنــــوان الــــدرس  .1

  . القياسية ، المماس 
االنشطة التي سيقومون بها واالتفاق عليهـا مـن حـل تمـارين : توجه طالبات الصف  .2

 . ، رسم التلخيص ، وتوجيه االسئلة 

 . اخذ رأي الطالبات بموضوع الدرس وانشطته واالستماع الى ردود االفعال  .3

 
  ) : دقيقة  28( عرض الدرس : خامسًا 

( المـادة باعتمـاد اسـتراتيجية        ةبـدأ مدرسـتطة وادوارهـم فيهـا بعد االتفاق على االنش -أ
 : من خالل االنشطة التالية ) 2() اكتب ... تكلم 
شرح موضوع الدائرة باالستعانة بالوسائل التعليمية المتاحـة بـدأ بمفهـوم الـدائرة والتـي  -1

ثابتـة يعبر عنهـا بأنهـا المحـل الهندسـي لنقطـة تتحـرك بحيـث يكـون بعـدها مـن نقطـة 
)  Radiusنصـف القطـر ( يسـاوي مقـدارًا ثابتـًا يسـمى )  Centerالمركـز ( تسمى 

، ونرمــز لنصــف   قطــر الــدائرة  c ( h , k )لــذا ســنرمز لمركــز الــدائرة بــالرمز 
 = circle {أي ان الـدائرة بلغـة المجموعـات                        ( r )بـالرمز 

{ P : Pc = r , r ) 0   
                             P ( x , y )  
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وفقـًا لمـا تقـدم لهـذه  ( plane )فـي المسـتوى  ( point )أ ب النقطـة  ( x , y )حيـث  

االســـــتراتيجية مـــــع الطالبـــــات تعطـــــي المدرســـــة الحريـــــة للطالبـــــة لتوجيـــــه االســـــئلة حـــــول 
ان نقـــاط عـــدم الوضـــوح فـــي الشـــرح ومـــن موضـــوع لبيـــان رايهـــن فيهـــا اســـتيعابهن أو بيـــال

  : المتوقع ان تكون ردود افعال واستفسارات عدد من الطالبات على النحو اآلتي 
  ان النقاط على المحيط تبتعد بالمسافة نفسها عن نقطة المركز ؟ .1
 كيف نحصل على شكل دائري منتظم ؟ .2
  هل الدائرة شكل منتظم ؟  .3
لهـم المهـم منهـا علـى السـبورة يعمـل علـى  استماع المدرسة السئلة الطالبـات وتـدوين .4

ـــز  شـــرحها وتوقيهمـــا باســـلوب آخـــر فضـــًال عـــن مشـــاركة بعـــض الطالبـــات فـــي تعزي
 . االجابة والشرح 

بعــد التأكــد مــن اســتيعاب الطالبــات لمــا رد عــن الــدائرة تنتقــل مدرســة المــادة الــى معادلــة  -
مـــــن خـــــالل االنشـــــطة      الـــــدائرة المماســـــة وتؤكـــــد علـــــى االجـــــراءات الســـــابقة لطالبـــــات وذلـــــك

 : اآلتية 
مـن  ( r )، ونصـف قطرهـا  c ( h , k )كتابة معادلة الدائرة القياسية التي مركزهـا  .1

نقطـة فـي المسـتوى االحـداثي فـان  p ( x , y )والنقطـة  r > 0وحـدات حيـث  
 . ويتربع الطرفين 

Pc = r  √ ( x – h ) 2 + ( y – k )2 = r  

 
                      2 + ( y – k )2 = r2( x – h )الدائرة   الصيغة القياسية لمعادلة

  
  : ثم االشارة الى الحالة الخاصة في الدائرة القياسية وهي 

تصـبح الصـيغة  ( r ) ونصـف قطرهـا  G ( 0 , 0 )فـي حالـة الـدائرة التـي مركزهـا 
  .   y = y2 + y2: القياسية لمعادلة الدائري هي 

C ( h , k 
) 
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لتعبيــر عــن مــدى اســتيعابهن واستفســاراتهن عــن موضــوع اعطــاء الحريــة للطالبــات ل .2
  : الدرس بطرحهم االسئلة ومن المتوقع ان يطرح االسئلة االتية 

  هل يمكن استخدام الحالة الخاصة بدًال من معادلة الدائرة القياسية ؟ :  1ط
  كيف يمكن استخراج نصف القطر من معادلة الدائرة القياسية ؟ :  2ط
  يفضل تطبيق الحالة الخاصة ؟  في أي الحاالت:  3ط

ـــة الســـابقة االســـئلة  .3 فـــي ضـــوء ردود الطلبـــة واستفســـاراتهن تـــدون المدرســـة فـــي الحال
المهمة والمكررة على السـبورة والسـعي الـى توضـيح ومناقشـة الطلبـة فـي     حلولهـا 

 .  
بعــد شــرح مفهــوم الــدائرة ومعادلتهــا القياســية والتوصــيل الــى اســتيعاب الطلبــة لهــذه  -جـــ
)  49، ص 1مثــال( لمعلومــات تنتقــل المدرســة الــى توضــيح مثــال محلــول فــي الكتــاب ا

  : من خالل االنشطة اآلتية )  3( وذلك باعتماد استراتيجية التفكير بصوت مرتفع 
  . كتابة منطوق المثال على السبورة وقراءته والطلب من الطلبة قراءته  .1

  . وحدات  ( 4 )ونصف قطرها  ( 5,3 )جد معادلة الدائرة التي مركزها : مثال 
  : تحديد المعطيات والمطالب  .2

  . المركز ، نصف القطر : المعطيات 
  . معادلة الدائرة القياسية : المطاليب 

اذ توجـــــه المدرســــة طلبـــــتهن الختيــــار القـــــانون المســــتخدم ويكـــــون : تحديــــد القــــانون  .3
  . االتفاق على صيغة القانون 

( y – h )2  + ( y – k )2  = y2   
بعـــــد تحديـــــد صـــــيغة القـــــانون توجـــــه المدرســـــة طالبـــــاتهن : تعـــــويض فـــــي القـــــانون ال .4

  . التعويض المعطيات 
( y – 5 )2  + ( y – 3 )2 = 42   

ــــذ الحــــل  .5 بعــــد التعــــويض تمــــارس الطالبــــات مهــــاراتهن الحــــل وتكــــون الخطــــوة : تنفي
  : الصحيحة المستنتجة من اجابات الطلبة هي 

( y – 5 )2  + ( y – 3 )2 = 16  
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علــى الــرغم مــن كــون المثــال بســيط اال ان المدرســة توجــه : جعــة خطــوات الحــل مرا .6
  . طلبتهن بمراجعة حلولهم في ضوء الحل النموذجي 

بعـد التوصـل الـى حـل المسـألة تكلـف المدرسـة بعـض الطلبـة لتفسـير : تفسير الحـل  .7
.. .تكلـم ( الحل ومناقشة االخرين في الحل المفتـوح تنتقـل المدرسـة الـى اسـتراتيجية 

ـــين المســـتقيم ونقطـــة ومفهـــوم ) اكتـــب  فـــي توضـــيح مفهـــوم المســـافة وقـــانون البعـــد ب
التصنيف والتعامد مـن خـالل تطبيـق الخطـوات االسـتراتيجية نفسـها كمـا هـو مسـتقيم 

 . مع مفهوم الدائرة 
.. باعتمـاد اسـتراتيجية فكـر )  49ص 3مثـال( بعد الشرح والنقاش ينتقـل المـدرس الـى حـل 

  : من خالل االنشطة التالية  شارك ،.. زاوج 
 . تكتب المدرسة منطوق المثال على السبورة : التفكير  -1

  . جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة اصل وتمس المستقيم : مثال 
            3 + 4 y – 15 = 0 

 . ثم تطلب من كل طالبة ان تفكر بمفرده بالوصول الى الحل 

  
  : المزاوجة  -2

ان ) طالب الرحلة الواحـدة ( لمدرسة طالباتهن الى المشاركة على شكل ازواج توجه ا     
يناقشوا فيمـا بيـنهم ويفكـروا معـًا فـي السـؤال المطـروح والوصـول الـى الحـل دون الرجـوع الـى 

  . الحل في الكتاب 
  
  : المشاركة  -3

وافكــار  تطلــب المدرســة مــن االزواج المتعاونــة ان يعرضــوا مــا توصــلوا اليــه مــن حلــول    
  ) . تبعًا للوقت المتاح ( للمثال ويكتفي بعدد منهم 

  
  : الخالصة  -4

  . وبعد االستماع الى الحلول المجاميع توضع المدرسة خطوات الحل على السبورة      
  : الحل 
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  . جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة االصل وتمس المستقيم : مثال 
3X – 4 y – 15 = 0 

units
ccy

d 3
5

1

5

/1/

)4(3

/15)0(4)0(3/

)4(3

/1514/32/
2222

===
−+

−−=
−+

−−=  

d = r = 3 units 
x2 + y2 = 9 

  
  
  
  
  
  
  

  . مستعينًا بالوسائل التعليمية المتاحة وتوجه الطالبات لمناقشة الحل 
  ) دقائق  5( ختام الدرس : سادسًا 

وتنفيــذ هــذا النشــاط وذلــك مــن خــالل تقســيم )  4( اعتمــدت الباحــة طريقــة اختبــار الفريقــي 
ثــة مجموعــات متســاوية ويضــع علــى عــاتق كــل مجموعــة المدرســة طالبــات الصــف الــى ثال

اعداد مجموعة من االسئلة ذات االجابات القصيرة وتوجيهها الـى مجمـوعتين اقـربين وهكـذا 
  : على التناوب لبقية المجموعات االخرى وكما موضح 

الـى تهيئـة الـى تهيئـة اسـئلة للمجمـوعتين عـن الـدائرة  ( A )المدرسـة توجـه افـراد المجموعـة 
فــي اعــداد اســئلة مشــابهة عــن  ( B )ادلــة الــدائرة القياســية فــي حــين يوجــه المجموعــة ومع

العــداد اســئلة مشــابهة عــن المســافة بــين نقطــة  ( C )الممــاس واخيــرًا يوجــه المجموعــة 
ومســتقيم وفــي هــذا االثنــاء تحــاول المدرســة توجيــه وادارة عمــل المجموعــات وتشــجعهن علــى 

  . المشاركة وحفظ النظام 
  ) : دقائق  5( التقويم :  سابعاً 

لغـرض التحقـق مـن اسـتيعاب افـراد المجموعـة التجريبيـة للـدرس تقـوم المدرسـة مجموعـة مـن 
  : االسئلة اآلتية 

3x – 4y – 15 - 0 
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  من تعرف الدائرة ؟ 
  من تكتب معادلة الدائرة بالصيغة القياسية ؟ 

  وحدات ؟  4ونصف قطرها  ( 1,1 )من يرسم دائرة مركزها النقطة 
  ؟  2 + ( y – 2 )2 = 36( x – 4 )ف قطر الدائرة من معادلة استخرج مركز ونص

  . تعرف مستقيم المماس للدائرة لمحور السينات والصادات 
 ) , ( 1,1 )اكتـب معادلـة الـدائرة بالصـيغة القياسـية اذا علـم نقطتـان عـن المحـيط وهمـا  -

3,5 )  .  
لمســـائل الموجـــودة فـــي تكلفـــت المدرســـة الطالبـــات بأنشـــطة اضـــافية حـــل ا: الواجـــب البيتـــي 

  ) .دقيقة  2) (  3-1( تمارين  54الكتاب ص
اتفــاق المدرســة مــع طالبــات حــول عناصــر الــدرس واالنشــطة المنظمــة خاللــه فضــًال  .1

  . عن ادوارهم في استراتيجية عرض المادة الحل 
تخصــص هــذه اســتراتيجية لكتابــة اســتجابة افــراد المجموعــة حــول االســئلة المطروحــة  .2

  . ا من فيلم وكتابتها على السبورة من قبل المدرسة عن طريق قرآته
يــتم بشــكل فــردي التأمــل والتفكيــر فــي المشــكلة أو الموضــوع لــبعض الوقــت ثــم يقــوم  .3

كـــل زوج مــــن الطالبـــات بمناقشــــة افكــــارهن لحـــل المشــــكلة معــــًا ثـــم يشــــاركن ازواجــــًا 
ه اخريـــات مـــن الطالبـــات فـــي مناقشـــتهن حـــول نفـــس الفكـــرة وتســـجيل مـــا توصـــلوا اليـــ

 . جميعًا 

تطلب المدرسة من الطالبات ابن يعبر بصوت مرتفع ومسـموع عمـا يـدور فـي ذهنـه  .4
 . في افكار اثناء انجازه المهمة 

وهــو اســلوب جمــاعي يقســم مــن خاللــه طالبــات الصــف الــى فــريقين أو ثالثــة يختبــر  .5
 . احدهما االخر من خالل مجموعة من االسئلة بمادة الدرس 

 

  
  ) 20( ملحق 

 رس على وفق الطريقة االعتياديةخطة الد
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  دقيقة  45: الزمن             . الرابع المهني : الصف 
  : التاريخ               الثالث : الفصل 
  : اليوم       )   الدائرة ( القطوع المخروطية : الدرس 

  
  : االهداف الخاصة بالدرس : أوًال 

  . طبيقها عن الدائرة وت وظيفيةاكساب طالبات الصف الرابع المهني معلومات  .1
تنمية مهارات طالبات الرابع المهني من المسائل الرياضـية والتفكيـر االسـتداللي فـي  .2

  . مواقف رياضية مشابه 
تنمية دافعية طالبات الصف الرابع نحو تعلم مادة الرياضيات وتطبيقاتها    العلميـة  .3

 . 
 

  : االغراض السلوكية : ثانيًا 

 : ن طالبة الرابع المهني قادرة على ان من المتوقع في نهاية الدرس ان تكو     

  ) . الدائرة ، المماس ، نصف ، القطر ، المركز ( يعرف المفاهيم الرياضية  .1
  . يرسم الدائرة بيانيًا  .2
 . يكتب معادلة الدائرة بالصيغة القياسية  .3

 . يميز بين القطر والمماس  .4

 .يميز بين القطر والمماس  .5

 . وحدات  4ونصف قطرها  ( 1,1 )يرسم دائرة مركزها النقطة  .6

 . يستخرج مركز ونصف قطر الدائرة من معادلة الدائرة القياسية  .7

 . يستخدم المعادلة القياسية اليجاد مركز الدائرة أو طول نصف قطرها  .8

 . يستنتج صيغ مختلفة لمعادلة الدائرة القياسية اذا علم  .9
 

 . مركز الدائرة ونصف قطرها  -

 . نقطتين على المحيط  -

  . دائرة وتمر بنقطة االصل مركز ال -
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  : الوسائل التعليمية : ثالثًا 

 . السبورة الطباشير الملون  -

  . مخطط بياني للدائرة  -
  ) . الفرجال والمسطرة ( االحداث الخاصة بالرسم  -

تقــوم المدرســة بتهيئــة اذهــان الطالبــات للــدرس الجديــد وذلــك مــن خــالل تقــديم مقدمــة قصــيرة 
 . د من االسئلة االستنكارية عن الدرس السابق وتوجيه عد

 
  ) : دقيقة  27( العرض 

(    : تقــوم المدرســة بتقــديم موضــوع الــدرس بكتابــة المحــاور االساســية علــى الســبورة وهــي 
  ) . الدائرة ، معادلة الدائرة القياسية 

هــي مجموعــة الـنقط فــي المســتوى التـي تبعــد علــى نقطــة : يســجل تعريــف الـدائرة : المدرسـة 
طـول نصـف القطـر نـق ( يسمى البعد الثابـت ) ثابتة ( ثابت عن نقطة معلومة من نقاطها 

علــــى الســــبورة مــــع يبــــان كيفيــــة رســــم الــــدائرة ) م ) ( مركــــز الــــدائرة ( والنقطــــة المعلومــــة ) 
  . باالدوات الهندسية باحجام مختلفة تعتمد على طول نصف القطر 

  . لرموز عليها ويوضع لهم مواقع مركز الدائرة ونصف قطرها مع كتابة ا
  . نعيد رسم دائرة علم نصف قطرها على السبورة : الطالبة 

  . تسجل معادلة الدائرة بالصيغة القياسية مع رسمها على السبورة : المدرسة 
  . وحدات  ( 4 )ونصف قطرها  ( 5,3 )جد معادلة الدائرة التي مركزها : مثال 
  . البات ستحل المدرسة على السبورة مع مشاركة الط: الحل 

( x – 5 )2 + ( y – 3 )2 = 42 

( x – 5 )2 + ( y – 3 )2 = 16 
 . وتقوم المدرسة االسئلة االتية مع حلها على السبورة ويتخللها مشاركات من الطالبات 

  ( 3,5 ) , ( 3-,1 )جد معادلة الدائرة التي نهايتي ؟ هو اقطارها النقطتان : مثال 

  . وحدات  5ونصف قطرها  ( 2,3- )مركزها  جد معادلة الدائرة التي: مثال 
وحـدات بـنفس الطريقـة تقـوم المدرسـة برسـم  5مركزها نقطـة االصـل ونصـف قطرهـا : مثال 

  . المماس للدائرة ويحل مجموعة من االمثلة يتخللها مشاركة الطالبات 
  ) :دقائق  4( ملخص الدرس 
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كزهـــا والصـــيغة القياســـية تعطــي المدرســـة ملخصـــًا حـــول تعريـــف الـــدائرة ونصـــف قطرهـــا ومر 
  . لمعادلة الدائرة ومماس الدائرة 

  

  ) : دقائق  6( التقويم 

مــن يعــرف الــدائرة ؟ مــا نصــف قطــر : يقــوم مجموعــة مــن االســئلة الشــفهية للطالبــات منهــا 
  .دائرة معادلتها 

( x – 1 )2 + ( x + 3 )2 = 10  

  ) : دقيقة  3( الواجب البيتي 

 : شطة اضافية وكاآلتي تكلف المدرسة الطالبات بأن

  ) .  3-1( وتمارين  54حل المسائل الموجودة في الكتاب ص
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



  

 215

  )  21( ملحق 
  درجات االختبار التحصيلي لطالبات مجموعة البحث

 المجموعة التجريبية ت المجموعة الضابطة ت

1 74 1 64 

2 88 2 58 

3 60 3 88 

4 72 4 82 

5 56 5 88 

6 62 6 68 

7 64 7 94 

8 50 8 92 

9 76 9 70 

10 58 10 74 

11 60 11 68 

12 70 12 88 

13 62 13 80 

14 86 14 84 

15 82 15 78 

16 80 16 76 

17 92 17 66 

18 54 18 62 

19 72 19 82 

20 78 20 88 

21 66 21 78 

22 52 22 76 

23 50 23 78 

24 52 24 72 

25 80 25 78 

26 50 26 68 

27 70 27 86 
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  )  22  (ملحق 

  القبلي والبعدي لطالبات مجموعتين البحث  االستدالليدرجات اختبار التفكير 

  
 المجموعة التجريبية ت المجموعة الضابطة ت

 االختبار البعدي االختبار القبلي االختبار البعدي االختبار القبلي

1 14 18 1 20 23 
2 15 15 2 12 18 
3 7 12 3 19 24 
4 24 25 4 16 25 
5 10 14 5 18 24 
6 7 18 6 14 26 
7 18 15 7 26 30 
8 10 13 8 24 29 
9 22 24 9 12 14 

10 8 9 10 11 13 
11 19 17 11 15 22 
12 16 20 12 16 20 
13 13 17 13 17 28 
14 17 19 14 13 15 
15 15 18 15 14 22 
16 14 18 16 15 22 
17 20 25 17 16 17 
18 12 18 18 7 12 
19 8 13 19 15 22 
20 19 19 20 15 19 
21 13 18 21 17 20 
22 11 15 22 8 14 
23 17 17 23 14 18 
24 13 15 24 12 17 
25 18 22 25 17 24 
26 12 14 26 12 17 
27 15 17 27 14 19 
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  حماد مجبل / كتورالد االستاذ -- المشرف االستاذ
  

   الملخص
 اكتفت والنها االختصاص وذوي المربين من الكثير قبل من كثيرة اعتراضات واجهت التقليدية التدريس طرائق ان

 البحث مشكلة تحددت بهذا الرياضيات مادة في وخاصة المدرس هو واحد جانب من والشرح التلقين بعمليات
  : اآلتيين السؤالين  على لالجابة الحالي

  ؟ ديالى محافظة في المهنية المدارس طالبات تحصيل في النشط للتعلم وفقاً  الرياضيات تدريس أثر ما -
 المهنـي الرابـع الصـف طالبـات لـدى التفكيراالسـتداللي تنميـة في النشط للتعلم وفقا الرياضيات تدريس أثر ما -

  ؟
  :  اآلتية البحث فرضيات وضعت ذلك على وبناءاً 

 المجموعـة طالبـات درجـات متوسطي بين ( 0.05 ) داللة مستوى عند احصائية لةدال ذوات فروق توجد .5
 الضــابطة المجموعــة طالبــات ودرجــات النشــط الــتعلم بطريقــة الرياضــيات مــادة يدرســن اللــواتي التجريبيــة

 .  التحصيلي االختبار في التقليدية بالطريقة نفسها المادة يدرسن اللواتي

 فـي درجـات فـي الفـروق متوسـط بـين ( 0.05 ) داللـة مسـتوى عنـد ائيةاحصـ داللـة ذوات فـروق التوجـد .6
 الضابطة المجموعة طالبات لدى االستداللي للتفكير البعدي واالختبار القبلي االختبار

 فــي درجـات فــي الفـروق متوســط بـين ( 0.05 ) داللــة مسـتوى عنــد احصـائية داللــة ذوات فـرق يوجـد ال .7
 . التجريبية المجموعة طالبات لدى االستداللي للتفكير البعدي واالختبار القبلي االختبار

 المجموعـة طالبـات درجـات متوسـط بـين ( 0.05 ) داللـة مستوى عند احصائية داللة ذوات فرق يوجد ال .8
 الضــابطة المجموعــة طالبــات ودرجــات النشــط الــتعلم بطريقــة الرياضــيات مــادة يدرســن اللــواتي التجريبيــة

 . االستداللي للتفكير البعدي االختبار في التقليدية بالطريقة نفسها المادة يدرسن اللواتي

 تمثل احداهما شعبتين الى العينة هذه وتوزعت طالبة)  54(  من عينة اختيرت ، البحث فرضيات ولتحقيق      
 كـافؤالت عمليـة واجريـت التـوالي علـى طالبـة)  27(  وبواقع الضابطة المجموعة تمثل واالخرى التجريبية المجموعة

 للســنة الرياضـيات مـادة فــي والتحصـيل السـابقة للسـنة والمعــدل الـذكاء حاصـل(  المتغيـر فــي  العينـة طالبـات علـى
 وفقـاً  التجريبيـة المجموعـة تدريس تم وقد)  االستداللي والتفكير لالبوين التعليمي والمستوى باالشهر والعمر السابقة
 مدينــة مـدارس إحـدى مــن العينـة اختيـار وتــم ، االعتياديـة للطريقـة وفقــاً  الضـابطة والمجموعـة النشــط الـتعلم لطريقـة
  .  ديالى
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 الســـلوكية االغـــراض وصــياغة العلميـــة المـــادة بتحديــد والمتمثلـــة للبحـــث الضــرورية المســـتلزمات الباحثـــة وهيــأت   
 النشـط الـتعلم ريقـةلط وفقـاً  وذلـك والضـابطة التجريبية المجموعتين بتدريس التدريسية الخطط واعداد المحددة للمادة

  .  االعتيادية والطريقة
 فقـرة ( 50 ) مـن التحصـيلي االختبـار تـألف االسـتداللي للتفكيـر واالخـر تحصـيلي احـداهما اختبـارين اعـداد تـم    

 أنـواع مـن التحقـق وتـم)  متعـدد مـن االختيـار(  نـوع مـن موضـوعية فقـرة ( 36 ) مـن االسـتداللي االختبـار ويتـألف
 بالنســبة ( 0.972 ) فكــان ، 20  ريتشاردســون كــوردر معادلــة باســتعمال ثباتــه معامــل بحســ ثــم ومــن الصــدق
 حصــة)  47(  التجربــة اســتمرت فقــد االســتداللي لالختبــار بالنســبة امــا)  0.875(  التحصــيلي لالختبــار بالنســبة
 درســــت ثحيــــ متكــــافئتين لمجمــــوعتين التجريبــــي التصــــميم الباحثــــة واســــتعملت ، اســــبوعيا حصــــص ثــــالث وبواقــــع

ــتعلم بطريقــة التجريبيــة المجموعــة  تحديــد بعــد التقليديــة بالطريقــة الضــابطة المجموعــة درســت حــين فــي ، النشــط ال
  .المهني الرابع للصف الرياضيات مادة منهاج من االربعة الفصول

 القبلـي بـاراالخت اجـراءا تـم إذ)  2012 – 2011(  الدراسـي للعـام الثـاني الفصـل مـن بـدءاً  التجربـة طبقت وقد    
 واسـتمرت)  3/2/2012(  بتـاريخ التجربـة وبـدأت)  2/2/2012(  بتـاريخ البحث عينة للطالبات الرياضي للتفكير
    لكــل حصــة)  47(  الكليــة الدراســية الحصــص مجمــوع ليكــون اســبوعيا حصــص ثــالث بواقــع كاملــة اشــهر ثــالث

 واختبـار التحصـيلي االختبـار(  االداتـين تطبيـق متـ)  15/5/2012(  بتـاريخ التجربـة من االنتهاء وبعد ، مجموعة
  ) .  البعدي االستداللي التفكير

      
�2:  أوً/�� B'+ا�   Problem  of  the Research  

درس الرياضــيات مــن الــدروس التــي تعــاني فيــه كثيــرًا مــن المشــكالت  ان لــىيجمــع الكثيــرون مــن البــاحثين ع      
مـة الرياضــية لطالبـات المـدارس اذ مــازال الـدرس الرياضـي مــرتبط بمجموعـة مــن التربويـة فـي عمليــة إيصـال المعلو 

االساليب التربوية التقليدية التي تعتمد على عملية التحفيظ االلي بعيدًا على الـتعلم والتطبيـق والتحليـل واالسـتقاللية 
  . بالتفكير 

س مجموعــة مــن القوالــب الجامــدة التــي يقــال لهــا دون وعــي ، وحــول الــدر  اتــردد مــ لطالبــةجعــل ا ىممــا ادى الــ    
 التصــديالــى محــو شخصــيتها وتحويلهــا الــى انســان ال يســتطيع  كــذلكالطالبــة فــي التفكيــر و  رادةتــؤدي الــى ســلب ا

  لمشكالت الحياة اليومية التي تمر به   
ألهميتــه  المعــالتربــويين فــي ال نان موضــوع تعلــم وتنميــة التفكيــر لــدى الطالبــات هــو مثيــر باهتمــام الكثيــر مــ      

اذ انــه يتـــيح للطلبـــة فرصــة رؤيـــة االشـــياء بشــكل أوضـــح وأوســـع ونظــرة ابداعيـــة فـــي حـــل  لمجتمـــعوا دبالنســبة للفـــر 
  .منتجًا ، فضًال عن انه يوصل الى افكار جديدة بعد ان يتجاوز االنماط التقليدية  راً المشكالت ليفكروا تفكي

          .  
�ً�
�� : B'+ا�    Importance of the Researchأه��

تطورًا علميًا وتكنولوجيًا بصورة لم تعرفها البشرية في تاريخها من قبل وقد ساهم الرياضيات مـادة  امشهد الع      
الصــناعية  رفالطاقــة النوويـة والحاســبة االلكترونيــة واالقمــا لتكنولــوجيمســاهمة فعالــة فــي التطـور العلمــي وا قـةوطري
وغيرهــا مـن مظــاهر التقــدم العلمــي التكنولــوجي تعتمــد اعتمــادًا  اتيهــزة التســيير الــذوالصــواريخ واج يةالفضــائ نوالسـف

  . كبيرًا على الرياضيات بصورة عامة 
المهنيـة للبنـات علـى  ديالتح اديةبصورة عامة وطالبات اعد تان العمل على رفع مستوى التحصيل للطالبا      

جميع المراحل الدراسية وتعتقد الباحثة ان هذه المـادة وجه الخصوص هي من اهداف تدريس مادة الرياضيات في 
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ســيكون اكثـــر قــدرة فـــي التفاعــل مـــع المــادة العلميـــة  هيجعــل مـــن  المــتعلم محـــورًا سياســيًا فإنـــ بنحـــوإذا تــم تقــديمها 
 نبعــد التخــرج وتعتقــد الباحثــة ا التربــوياالعداديــة اكثــر نجاحــًا وتفــاعُال فــي الوســط  توبالتــالي ســيجعل مــن طالبــا

العلمية وفي  تنظيم المعرفة يمكن ان يسـاعد علـى اكتسـاب مجموعـة مـن المعـارف  شطةشاركة الطالبات في االنم
والمعلومــات والمهــارات واالتجاهـــات والقــيم اضـــافة الــى ذلـــك فــإن تزويــدهم باســـتراتيجيات تعلــم حديثـــة تمكــنهم مـــن 

مسـؤليتها وتعـد  طريقـة  وتحمـلالقرارات المناسبة  اتخاذو  لحياتيةاالستقاللية في التعلم والقدرة على حل المشكالت ا
الـتعلم النشـط واسـتعمالها فـي تـدريس مـادة الرياضـيات مهمــة جـدًا فـي تفعيـل التعلـيم والـتعلم وتنشـط المـتعلم وتجعلــه 

  .الموقف التعليمي  فييشارك بفاعلية 
�ًE���  :اه"اف B'+ا� The  Aim of  the Research   
 طالبـــات تحصـــيل فـــي وأثـــره النشـــط للـــتعلم وفقـــا الرياضـــيات تـــدريس أثـــر دراســـة  الـــى الحـــالي البحـــث يهـــدف     

  . االستداللي تفكيرهن وتنمية ديالى محافظة في المهنية المدارس
     Conclusions ا/�������ت -: أو/
  : يأتي ما إلى الباحثة توصلت البحث نتائج ضوء في

 . المهني الرابع الصف لطالبات الرياضيات ادةم تدريس في النشط التعلم طريقة تطبيق إمكانية -5

 مــــادة فــــي المهنــــي الرابــــع الصــــف طالبــــات تحصــــيل مســــتوى تحســــين فــــي النشــــط الــــتعلم طريقــــة فاعليـــة -6
 .  الرياضيات

 االســتنتاج فـي االسـتداللي التفكيـر ومهــارات عامـة بصـورة االسـتداللي التفكيــر النشـط الـتعلم طريقـة تنمـي -7
 .  خاصة بصورة والتعميم واالستقراء

 الموكلـة التعليميـة المهـام وانجـاز المسـؤولية تحمـل علـى الطالبـات والفعالة النشطة التعليمية البيئة تساعد -8
 . وتركيز بعمق التفكير عن فضال إليهن

  
��
  Recommendations  ا���KL�ت -:  ��

  :  يأتي بما الباحثة توصي
 ومدرســــات لمدرســــي تدريبيــــة دورات بفــــتح يــــالىد لتربيــــة العامــــة المديريــــة فــــي والتــــدريب اإلعــــداد وحــــدة -4

  . النشط التعلم طريقة  على المهنية للمرحلة الرياضيات
 مادة ضمن النشط التعلم مفردات بتضمين العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في القطاعية اللجنة توفير -5

  الرياضيات لقسم االستداللي رالتفكي بمهارات واالهتمام التربية لكلية العملية والتربية التدريس طرائق

 وٕاضــفاء النشـط الـتعلم طريقــة اعتمـاد بضـرورة المهنيــة المرحلـة فـي الرياضــيات ومدرسـات مدرسـي توجيـه -6
  . والالصفية الصفية التعليمية باألنشطة دروسهم

   االستداللي تفكيرهن وتنمية المهني الرابع الصف طالبات مهارات اكتساب في النشط التعلم اثر -7
 طلبـة تحصيل في النشط التعلم من مرتفع بصوت التفكير استراتيجية شارك زواج فكر استراتيجية مقارنة -8

  الرياضيات نحو اتجاهاتهم وتنمية الرياضيات لمادة المتوسط الثالث الصف

 التـــدريس مهـــارات الرياضـــيات ومدرســـات مدرســـي اكتســـاب فـــي النشـــط الـــتعلم علـــى قـــائم برنـــامج فاعليـــة -9
  .  لياالستدال والتفكير
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 للتعلم وفقا الرياضيات تدريس أثراستطاع ان يقدم بحثا تفصيليا عن  باحثتقدم يتبين بان ال مما
  ديالى محافظة في االستداللي تفكيرهن   وتنمية المهنية المدارس طالبات تحصيل في النشط

بشأن  رحاتومقت اتعدة توصي مكما قد. االستنتاجاتو  لنتائجمن ا مجموعةب احثخرج الب وقد
 .موضوع االطروحة 

فى  راهدرجة الدكتو  امنحه ستحقتعبد الحسين كاظم     وفاء ةالباحث أنومما تقدم ف وعليه       
   تدريس الرياضيات   طرائق

  
   برنامج الدكتوراه مدير

 



  

 221

  
  

 
	
�� ��	 ا� ا��� ا

  
  

��D�ْHِ< َوَ/َ�َEَ �D4َ�ْ	Dَ�    َوَ/َ��4َ�ْ ا��Hْ�َ< َوا��7َH4َر َEَ	َEَ �D#َ6ْ�َ�َ�َ *ِ�ْD�َ	Dَ� ا   


ًة ِ�َ�ْ�َ�6DDD8ُا DDD�ِ ��ًDDDLْ�َْ* َر�2ْDDD�ُJ َوِ�َ�ْ�6DDD�ُ�َا DDD5ََ�َد  َDDD ِ�ْ�ُ ِر�DD7َH4ا�

 ��ً� ِ$ْ!َ Mُ�4َ�ْH �َ 0ٍْء,َ H>�4َِ* َواْ�ِ�َ(�َب َوُآJ)12(ا�(  
 
 

                                                                        

   العظيمصدق اهللا

  القرآن الكريم                                                   

  االسراء سورة                                                   

     12اآلية                                                      
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 ا�هــــ�اء
 

 

  ... الى نبع الوفاء ورمز الحنان
  ...الى من تفيض دموعها فرحًا بسعادتي 

  ...الى أول وجه رأيته بعد أن فتحت عيناي على الدنيـا 
  الى والدتــي الحبيبة                                 

  ...إلى من علمنـي فأمعن في تعليمي ورّباني فأحسن تربيتي 
  ...إلى العيون البريئة التي تنظر إلّي بالحب 

  حبـًا وتقديـرًا                                         
إلى من تربطني بهم سلسلة الحب والحنان وأسكنهم ربي في فسيح 

  ...جناتــه 
  )رحمهم اهللا ( إلى والدي وأخي وزوجــي                     

  .وٕالى كل الشرفاء في وطنـي الغالــي 
  

                                                 

 ا������
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  إقرار المشرف
  

 أثر تدريس الرياضيات وفقا للتعلم النشـط ( الموسومة بـأشهد أن اعداد هذه الرسالة 

 في تحصيل طالبات المدارس المهنية في محافظة ديـالى وتنميـة تفكيـرهن االسـتداللي

قـد جــرى ) وفــاء عبـد الحســين كـاظم المهــداوي (  الـدكتوراهالتـي تقــدمت بهـا طالبــة ) 

فـي  الـدكتوراهاشرافي في جامعة سانت كليمنتس وهي جزء من متطلبات نيـل شـهادة ب

  . ، وألجله وقعت ) طرائق تدريس الرياضيات ( 

  

  
  

  
  : التوقيع                                              

  :االسم                                                

  2013/   /   التاريخ                                                   
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�� و����ن� 
 

 

في البدء تحمد الباحثة اهللا الذي بنعمته تتم الصالحات ، الذي مـّن عليهـا بانجـاز     

هـــذا البحـــث والصـــالة والســـالم علـــى خـــاتم النبيـــين ، وعلـــى آلـــه الطيبـــين الطـــاهرين 

  . وصحبته المصطفين االبرار 

ــاء شــكرها فــي نها     ــة إال أن تــدّون بشــعور غــامر بالوف ــة المطــاف ال يســع الباحث ي

الخــالص العميــق ، المقــرون بالعرفــان واالمتنــان لكــل مــن تفضــل وأثــرى جوانــب هــذا 

(  البحث برأي أو توجيه أو تشجيع ، وفي مقدمة هؤالء ، المشـرف علـى االطروحـة   

رعى وسقى غرسها ، ونمـت حتـى الذي تبنى الفكرة وتعهد ببذرها و )  مجبل حماد. د.أ

أتت ثمارهـا ، فلـم يبخـل علـّي بمشـورة او دعـم فـي جميـع خطـوات هـذا البحـث ، فلقـد 

كنت له هاجس القلق في أوقات راحتـه رغـم كثـرة مشـاغله ، فلـم تجـد منـه اال الصـدر 

الرحب والقلب الطيب الكريم المتواضـع الجـم ، والعلـم الغزيـر ، فجـزاه اهللا خيـر الجـزاء 

  .عليه الفضل العظيم والخير العميم  وأدام

للدراسـات    كما تتقدم الباحثة بشكرها وتقديرها الى العاملين في مكتبـة ابـن الهيـثم   

..  

  . وما التوفيق اال من عند اهللا العلي القدير ، انه نعم المولى ونعم النصيـر  

  

  

  الباحثـة                                                                 
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    إقرار لجنة مناقشة

  
نشــهد بأننــا ناقشـــنا ) وفــاء عبــد الحســين كــاظم(نحــن لجنــة مناقشــة الطالبــة

  . الطالبة عن اطروحتها الموسومة 
اثر تدريس الرياضيات وفقـا للـتعلم النشـط فـي تحصـيل طالبـات المـدارس (

ـــالى وتنميـــة تفكيـــرهن االســـتداللي ول قررنـــا قبـــ) المهنيـــة فـــي محافظـــة دي
االطروحــــــــــــة كجــــــــــــزء مــــــــــــن متطلبــــــــــــات نيــــــــــــل درجــــــــــــة الــــــــــــدكتوراه  فــــــــــــي 

  ) جيد جدا  ( بتقدير )            الرياضيات .ت.ط(تخصص
  
  

  رئيس اللجنة                                             عضو اللجنة 
  

ثاني  د.م.ا:االسم ميسون شاكر احمد                              د.م.ا:االسم 
  اجيحسين خ
  :التوقيع :                                            التوقيع 

  
  
عضو اللجنة                                           عضو اللجنة  

  ومشرفًا  
  

د عصـــام عبـــد .م.ا: د جاســـم محمـــد علـــي خلـــف           االســـم .م.ا:االســـم 
  العزيز

  :التوقيع             :                                التوقيع
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  .تصادق رئاسة الجامعة على قرار لجنة المناقشة 

  
  
  

  األستاذ الدكتور     
  نـــــزار الربيعي     

  رئيس الجامعة في جمهورية العراق 
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