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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 

 السِـنِنيَ عَدَدَ لِتَعْلَمُوا مَنَاشِلَ وَقَدَّزَهُ نُوزاً وَالقَمَسَ ضِيَاءً الشَّمْسَ جَعَلَ الَّري هوَ"

 ." يَعْلَمُون لِقَومٍ األياتِ يُفصِّلُ بِاحلقِّ إِالَّ ذلكَ اهلل خَلَقَ مَا وَاحلِسَاب
 

 [5 اآل   : ينس]



 ت 

 إهداء
 

 ..حب العيوف البلمعة، التي تشع نورًا وحبًا وحناناً إلى صا

 ..كاف رضاه جزًءا مف طموحي وسيري في طريؽ العمـ إلى مف
 "والدي العزيز" .ليًا افتخارًا بو عمى مر الزماف.رفعت رأسي عاإلى مف  
 رضيت عني؟ فيؿ   ،د أرضاني ا فيؾ يا أبت  لق
 

 تي..وبمسـ سعادتي، ومصدر قو  إلى رفيقة أيامي،
 ..إلى التي تغزؿ األمؿ في قمبي حتى تبقى روحي مشرقة

 دربي..إلى التي رافقتني دعواتيا عمى مدى 
 "والدتي الغاليةإلى مف سيرت الميالي لتنزع التعب واأللـ مف قمبي "

 يؾ رسالتي لتيديني الرضا والدعاءلؾ يا والدتي الحبيبة يا سيدة القمب والحياة أىد
 

 ..مف روحي ي  إلقرب أإلى مف ىـ 
صراري قوتيـ وبيـ استمد ألاحضف  ونيإلى مف شارك  ..وا 

 "خوتي وأخواتي"إ. إلى توائـ روحي وشموع حياتي.
 

 "جدي وجدتي" ..وحنانيـ مف غمروني بدعائيـإلى 
جػػػداد واألقػػػارب رحمػػػة ا أرواح مػػػف غػػػادروا دنيانػػػا ولػػػـ يغػػػادروا ذاكرتنػػػا مػػػف األ إلػػػى

 عمييـ..
 

 ..إلى أقاربي الكراـ
 

 وزمبلئي..إلى صديقاتي وزميبلتي 
 

 ..إلى أساتذتي الكراـ أعضاء الييئة التدريسية
 

 ..وجريح فمسطيني إلى كؿ شييد.. وأسير..
 

 ..إلى كؿ مف وقؼ بجانبي وصحبني في رحمتي مع ىذا البحث
 

 ..أىدييـ جميعًا ىذا الجيد المتواضع تقديرًا وعرفاناً 
 الباحث 



 ث 

 ــرــتقــــد ــي  ـــرشــكـــ
الػػذي تػػتـ بنعمتػػو الحمػػد  سػػبحانؾ الميػػـ ال عمػػـ لنػػا إال مػػا عممتنػػا، إنػػؾ أنػػت العمػػيـ الخبيػػر، 

خػػػاتـ  -صػػػمى ا عميػػػو وسػػػمـ-عمػػػى أشػػػرؼ المرسػػػميف سػػػيدنا محمػػػد  ووسػػػبلما ، وصػػػبلة الصػػػالحات
 ورحمة ا ومغفرتو، )وعمى آلو وصحبو( أجمعيف. ،األنبياء والرسؿ

"، فػػننني أتقػػدـ "مػػف ال يشػػكر النػػاس ال يشػػكر ا :-و وسػػمـصػػمى ا عميػػ-انطبلقػػًا مػػف قولػػو 
رئاسػػة بعمػػادة الدراسػػات العميػػا بعتي الشػػامخة "جامعػػة األزىػػر" مم مػػة بجزيػػؿ شػػكري وامتنػػاني إلػػى جػػام

، انـــــمحمــد محمــد عم ور/ ػػػػػػا الدكتػػػػػػػػػػادة كميػػة التربيػػة مم مػػة بعميدىػػػػػوعم ،أمــ ن حمــد /األسػػتاذ الػػدكتور
 .وبارؾ ا لو في عممو وعممو ،جعمو ا نبراسًا لمعمـ والعمماء

ألىػؿ آيػات الشػكر والتقػدير  ىبأسػم أتقػدـكما أنني وأنا عمػى وشػؾ إتمػاـ ىػذا الجيػد المتواضػع 
سػعادة  عػف مػد يػد العػوف والمسػاعدة لػي، ظػةالفضؿ الذيف بمساعدتيما وخبراتيما السديدة ولـ يتأخرا لح

الػػرأي السػػديد وجػػدت فييمػػا  فذيمػال ،ميــا محمــد الشــقرة/ ةالػػدكتور سػػعادة و  ،نصــار محمــد يعمــالػدكتور/ 
لتوجيياتيمػا شػكرًا ف والتوجيو الحكيـ والعمؿ الدؤوب ما ساعدني عمى إتماـ دراستي لتخرج بيذه الصورة،

رشا  .جزاىما ا الخير كمود، و القيمة وأرائيما السديدة، ولما قدماه مف نصح وا 
 وسػػعادة الػػدكتور/ سػػعادة الػػدكتور/ محمػػد مقػػاط، ميف،لمفاضػػـ بخػػالص الشػػكر والتقػػدير كمػػا أتقػػد

ه عبد الكريـ لبد، لتفضميما بقبوؿ مناقشة رسالتي وا قة كؿ ال قة فػي أف توجيياتيمػا وآرائيمػا سػت ري ىػذ
 .الحكيمةسائمة ا تعالى أف ينفع بعمميما وتوجيياتيما وآرائيما  ،الدراسة وتزيدىا قوة واكتماالً 

فػػي تحكػػيـ لمػػا بػػذلوه مػػف جيػػد ووقػػت  إلػػى السػػادة المحكمػػيف  وأتقػػدـ بخػػالص الشػػكر والتقػػدير
أمػد  شػجعني وتػابعني فػي دراسػتي الػذي حسيف األسمر،الدكتور/ سعادة وأخص بالذكر  أدوات الدراسة،
 ا في عمره.

اعتداؿ شموط، حمدي  ،بير العجرميع ،يؿ، أشكر زمبلئي/ تحرير الزعانيفوعرفانًا مني بالجم
الذيف لـ يتوانوا لحظة في تقديـ المسػاعدة لػي، فػوفقيـ  ،فارس، ىاني األغا، ميند الكحموت، والء كراجة

 ا في حياتيـ العممية والعممية.
 قػػاموالمػػا  )أ(أبػػو تمػػاـ لمبنػػات كمػػا وأتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر والتقػػدير لمييئػػة التدريسػػية فػػي مدرسػػة 

 تسييؿ أمور الدراسة.ب
الػػذيف شػػرفوني  رب واألصػػدقاء والػػزمبلء والػػزميبلتمػػا أشػػكر الجمػػع الكػػريـ مػػف األىػػؿ واألقػػاك

 بالحضور لمساندتي.
 ىوصػػمأخيػػرًا أسػػأؿ ا العظػػيـ رب العػػرش الكػػريـ أف يجعػػؿ ىػػذا العمػػؿ خالصػػًا لوجيػػو الكػػريـ، 

 أجمعيف. وصحبو ا وسمـ وبارؾ عمى سيدنا محمد وعمى آلو
 الباح ة 



 ج 

 س الدرا ممخص
 

 التفكيػػر لتنميػػة اليندسػػة تػػدريس فػػي الظػػؿ مسػػرح توظيػػؼ "أ ػػر معرفػػة إلػػى الدراسػػة ىػػذه سػػعت
ولئلجابػة عػف أسػئمة  غزة"، شماؿ محافظة فيالصؼ الخامس  طالبات لدى الدراسي والتحصيؿ التأممي
 اآلتيتيف: الفرضيتيف الباح ة وضعت ،ياأىداف تحقيؽو  الدراسة

 المجموعة طالبات درجات متوسط بيف (α ≤ .0.5) داللة مستوى عند اً إحصائي داؿ فرؽ وجدي ال -1
 الضػػابطة المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي التجريبيػػة
 ؟التأممي التفكير الختبار البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف البلتي

 المجموعة طالبات درجات متوسط بيف (α ≤ .0.5) لةدال مستوى عند اً إحصائي داؿ فرؽ وجدي ال -2
 الضػػابطة المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي التجريبيػػة
 ؟الدراسي التحصيؿ الختبار البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف البلتي

 

الصػػػؼ  مػػػف طالبػػػة (98) وعػػػددىا الدراسػػػة عينػػػة واختػػػارت التجريبػػػي، المػػػنيج الباح ػػػة واتبعػػػت
 وعددىا تجريبية مجموعة مجموعتيف، إلى توزيعيف تـ لمبنات "أ"مدرسة أبو تماـ األساسية  مفالخامس 

 تدريسػيف تػـ طالبػة (48) عػددىا ضابطة ومجموعة الظؿ، مسرح ستراتيجيةبن تدريسيف تـ طالبة (.5)
 االعتيادية. بالطريقة

إلػى أداتػي الدراسػة اختبػار  باإلضػافةقامت الباح ة بنعػداد دليػؿ معمػـ،  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة
 .لتأممي، واختبار التحصيؿ الدراسيالتفكير ا

 الظػػؿ مسػػرحإسػػتراتيجية  بتطبيػػؽ بػػدأتطبقػػت الباح ػػة االختبػػاريف عمػػى عينػػة الدراسػػة قبميػػًا،  ػػـ 
 خػػبلؿ وذلػػؾ ،االعتياديػػة قػػةبالطري الضػػابطة المجموعػػة تػػدريس اسػػتمرار مػػع التجريبيػػة المجموعػػة عمػػى

 الدراسػػة أدوات بتطبيػػؽ الباح ػػة قامػػت  ػػـ ،(ـ2.15-2.14) الدراسػػي العػػاـ مػػف األوؿ الدراسػػي الفصػػؿ
 بعديًا.

 الحػػػػػـز برنػػػػػامج الباح ػػػػػة اسػػػػػتخدمت فرضػػػػػياتيا مػػػػػف والتحقػػػػػؽ الدراسػػػػػة أسػػػػػئمة عمػػػػػى ولئلجابػػػػػة
 إحصػائياً  داؿ فػرؽ وجود عف ئجالنتا كشفت حيث اإلحصائية، المعالجات إلجراء (SPSS) اإلحصائية

 التػػأممي التفكيػػر الختبػػاري   البعػػدي التطبيػػؽ فػػي الضػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػة المجموعػػة طالبػػات بػػيف
عمػى الترتيػب،  (0.47)و (0.80)حيث بمغ حجـ اال ػر، التجريبية المجموعة لصالح الدراسي والتحصيؿ

يعػػػزى إلػػػى والتحصػػػيؿ الدراسػػػي ي كيػػػر التػػػأمموىػػػي قيمػػػة كبيػػػرة تؤكػػػد عمػػػى أف التحسػػػف الحػػػادث فػػػي التف
 .استراتيجية مسرح الظؿ

 مػػػػادة تػػػػدريس فػػػػي الظػػػػؿ مسػػػػرح توظيػػػػؼ بضػػػػرورة الباح ػػػػة أوصػػػػت النتػػػػائج ىػػػػذه ضػػػػوء وفػػػػي
دراجيا الرياضيات  التدريس. طرؽ تنوع بيدؼ لممنياج المعمـ دليؿ كتاب في وا 
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Abstract 
 

This study seeks to find out "The Effect of Employing Shadow Theater on 

Teaching Geometry on Enhancing Reflective Thinking and Academic Achievement 

Among 5
th

 Grade Students in North Gaza Governorate". 

To answer the questions of the study and to achieve its objectives, the 

researcher has put the following two hypotheses: 
1. There is no statistic significant difference in the level of significance (α ≤ 0.05) 

between the average scores of the experimental group students who studied 

using shadow theater and the average scores of their peers in the controlled 

group who studied using the usual method of measurement of the dimensional 

reflective thinking test. 

2. There is no statistic significant difference in the level of significance (α ≤ 0.05) 

between the average scores of the experimental group students who studied 

using shadow theater and the average scores of their peers in the control group 

who studied using the usual way in the dimensional measurement of the test of 

academic achievement. 
 

The researcher followed the experimental method, and chooses the study 

sample of (98) students from the primary level of fifth grade of Abu Tammam 

School for Girls section (a), the sample were distributed into two groups, and 

experimental group of (50) students, whom have been teaching by using the 

strategy of shadow theater, and a controlled group of (48) student, whom have been 

teaching using the usual way. 

The researcher prepares a teacher guide, the reflective thinking test, and the 

academic achievement test. 

The researcher applies  the tools of the study sample beforehand, followed by 

the application of shadow theater strategy on the experimental group and continues 

the teaching in the usual way with the controlled group, during the first semester of 

the academic year 2014-2015, then the researcher applies the tools of the study in 

the long distance. 

To answer the questions of the study and verify hypotheses, the researcher 

used statistical packages (SPSS) program to conduct statistical treatments, hence the 

results reveals the presence of a statistic significant difference between the students 

in the experimental group and in the controlled group in the post application of the 

reflective thinking test and in the academic achievement in favor of the 

experimental group and the size of the effect (0.80), (0.47), This big value 

emphasize an improvement in the reflective thinking and in  the academic 

achievement in due to the shadow theater. 

 In the light of these findings the researcher recommends of the employment 

of the shadow theater in the teaching of mathematics and includes it in the book of 

teacher curriculum guide in order to diversify the teaching methods. 
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 الفصل األيل
 خمف   الدراس 

 

 :الدراس  مقدم 
 فػػػي االتمجػػػ عػػػدة وغيػػػرت الحيػػػاة منػػػاحي كػػػؿ عمػػػى أ ػػػرت كبيػػػرة معموماتيػػػة  ػػػورة العػػػالـ يشػػػيد
 مػػف ذلػػؾ وغيػػر واإلعػػبلـ وال قافػػة المعرفػػة إلػػى وصػػوالً  واالقتصػػاد بالسياسػػة بػػدءً  المعاصػػرة، المجتمعػػات
 حيػػث ،التعمميػػة التعميميػػة العمميػػة عمػػى المترتبػػة نعكاسػػاتباال المتعمقػػة تمػػؾ خاصػػة ،األخػػرى الميػػاديف
 السػػػريع التطػػػور ىػػػذا تواكػػػب أف المنػػػاىج تسػػػتطيع حتػػػى التػػػدريس ؽوطػػػر  المنػػػاىج التطػػػور ىػػػذا شػػػمؿ

 اليائمة. التكنولوجية وال ورة المعرفي االنفجار عصر مع وتتماشى
 لكونيػا عمػره كبػر ميمػا عنيػا ستغناءاال لمفرد يمكف ال التي الميمة العموـ مف الرياضيات وتعد

 عالمنػػا فػػي والصػػناعية والزراعيػػة قتصػػاديةواال التربويػػة المشػػكبلت حػػؿ فػػي تسػػاعد معروفػػة عالميػػة لغػػة
 المعاصر.

 تػػػػدريس ووسػػػػائؿ طػػػػرؽ تطػػػػوير إلػػػػى منيػػػػا المتقدمػػػػة وخاصػػػػة الػػػػدوؿ مػػػػف ك يػػػػر تسػػػػعى لػػػػذلؾ
 العمميػػػة المنافسػػػة عػػػالـ فػػػي والػػػدخوؿ المجتمػػػع تنميػػػة فػػػي المػػػادة ىػػػذه ألىميػػػة منيػػػا اً إدراكػػػ الرياضػػػيات

 المختمفة. التقنيات وتطوير
 يػوـ بعد اً يوم ويتجدد يتطور حي، عمـ ذاتيا بحد الرياضيات فأ إلى (1995) عفانة أشار وقد

  .(3:1995 ،عفانة) خرىاأل العموـ مف كغيره
 وطػػرؽ حدي ػػة، تكنولوجيػػة وسػػائؿ بمسػػاعدة يػػتـ أف البػػد الغػػرض ىػػذا تحقيػػؽ أف البػػدييي ومػػف

 التربويػػة بحػػاثاأل تطػػور نتيجػػة الرياضػػيات تػػدريس طػػرؽ تطػػورت األخيػػرة الفتػػرة وفػػي حدي ػػة، تدريسػػية
 جديػػداً  دراسػػياً  محتػػوى ليسػػت الرياضػػيات فػػي الحدي ػػة فالمنػػاىج ،اوفمسػػفتي المجتمعػػات وتطػػور ،ةوالنفسػػي
نمػا فحسػب، الحػالي الرياضػيات محتػوى تنظػيـ إعادة وليست فحسب،  حدي ػة تػدريس طػرؽ أيضػاً  ىػي وا 

 .(7:1985 ،)خميفة فاعمية أك ر وتجعمو الحياة فيو تنفخ
 حتػػػى الفمسػػػطينية المػػػدارس فػػػي الرياضػػػيات منػػػاىج فػػػي النظػػػر إلعػػػادة ممحػػػة ةالحاجػػػ فنفػػػ لػػػذا

يصاؿ الفرد رغبات وتمبية العصر، متطمبات مع تتماشى  السػبب ولعػؿ ،لؤلفػراد ويسػر بسيولة المعرفة وا 
 مواجيػػة عمػى القػػادر المػتعمـ الفػرد إعػػداد فػي المسػػاىمة ىػو الرياضػيات تػػدريس مػف اليػػدؼ أف ذلػؾ فػي

 بػػدأت كونيػػا اليندسػػة فػػي وبخاصػػة الرياضػػيات مػػادة فػػي األساسػػية بالميػػارات تزويػػده ؿخػػبل مػػف الحيػػاة
 لمعممػػػي القػػػومي المػػػؤتمر أوصػػػى عنػػػدما أوجػػػو االىتمػػػاـ بمػػػغ حيػػػث بأكممػػػو، الرياضػػػيات ميػػػداف تغػػػزو

 جميػػػع فػػػي اليندسػػػة تعمػػػيـ عمػػػى التركيػػػز ضػػػرورةب (1989) عػػػاـ فػػػي المنعقػػػد مػػػؤتمر فػػػي الرياضػػػيات
 اليندسػػػية المعرفػػػة ألف وذلػػػؾ العشػػػريف، القػػػرف فػػػي التسػػػعينات عقػػػد معػػػايير أبػػػرز ىاوعػػػد   المسػػػتويات،

دراكيا  .(9..5:2 ،)كساب اليومية وحياتو الفرد ببيئة مرتبطة وا 
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 األشػػكاؿ أف وبمػػا ،اليندسػػية باألشػػكاؿ يفػػيض ـفالعػػال اليندسػػة، مقػػرر أىميػػة يتضػػح سػػبؽ ممػػا
 عػػػف شػػػيئاً  تعممنػػػا لػػػو أفضػػػؿ لعالمنػػػا وتقػػػديرنا منػػػافي سػػػيكوف لػػػذلؾ جانػػػب كػػػؿ مػػػف بنػػػا تحػػػيط اليندسػػػية
 فػي أساسػي كيػدؼ التفكيػر تنميػة فػي ااسػت مارى يمكػف التػي المجػاالت أفضػؿ مػف تعتبػر فيػي اليندسة،
 أو نسأليا التي لؤلسئمة إجابة أفضؿ إلى لموصوؿ التفكير أنماط استخداـ كيفية عمى والتدريب تدريسيا،
 مػػا وىػػذا ،اليندسػػة فػػي منخفضػػا الطمبػػة تحصػػيؿ زاؿ مػػا وأنػػو حػػبًل، اليػػ نجػػد أف نحػػاوؿ التػػي المشػػكبلت

 .خواصيا وفيـ اليندسية واألشكاؿ ،بالمفاىيـ االىتماـ إلى الباح ة دفع
 بنيػة إلػى المباشػر التقريػري الجامػد سػياقيا مف الدراسية المناىج تحويؿ أف التربويوف يرى حيث

 سػيزيد والتواصػؿ المشػاركة فرصػة الطمبػة إعطػاء مػع مشػوؽ، مسػرحي قالػب فػي متحركػة ناطقػة جمالية
 .(7..15:2 )يوسؼ، الممسرحة المواد ليذه العممي التحصيؿ عمى قدرتيـ مف

 ممموسػػة، نتػػائج وتحقػػؽ الطمبػػة عنػػد لمدافعيػػة والم يػػرة المحببػػة األسػػاليب مػػف الػػدراما أسػػموب إف
 ال والطالػب األذىػاف فػي وت بتيػا وتقربيػا المعمومػات تبسػط التػي الطػرؽ أفضػؿ مػف الطريقػة ىذه وتعتبر
 مػػفوىػػذا مػػا أكدتػػو العديػػد  .(3:2.12 ،عمػػواف) فعػػاالً  الحػػوار كػػاف ذاإ خصوصػػاً  أمامػػو يػػراه مػػا ينسػػى

 ،(2.13) جػودة ودراسػة ،(2.13) البػدي دراسػة ومنيػا الدراما تدريسأىمية  عمى أكدت التي الدراسات
 .(6..2) الشحات دراسةو  ،(.2.1) اليباش ودراسة ،(2.11) النباىيف ودراسة

 أو األدوار تم يؿ أف دراستو في (2.13) جودة أشار فقد ،الرياضيات في الدراما ألىمية ونظراً 
 مادة جمود مف التخفيؼ في تساعد أف ليا يمكف التي الحدي ة االستراتيجيات مف تعتبر التعميمية الدراما

 ك يػر لنفػوس محبػب شػيء عمػى محمولػة دةالجامػ الرياضػيات مػادة تقديـ في تساعد وكذلؾ ،الرياضيات
بػػػداعات قػػػدرات بػػػدوره يظيػػػر دواراأل لعػػػب أو تم يػػػؿ أف حيػػػث ،الطمبػػػة مػػػف  واالتجػػػاه الكامنػػػة الطمبػػػة وا 

 في الدراسات بعض يوعم أكدت ما وىذا .(6:2.13 ،جودة) الرياضيات مادة وتعمـ حب نحو اإليجابي
 .(9..2) العماوي ودراسة ،(.2.1) المصري دراسة منيا: ،األدوار لعب تدريس

 المػػادة فػػي الحيػػاة يبعػػث المسػػرحي الشػػكؿ ىػػذا اسػػتخداـ "أف (6..2) الشػػحات دراسػػة وأشػػارت
 ذواتيػـ فػي وترسػخ بسػيولة األطفػاؿ نفػوس إلػى الحقػائؽ فتنسػاب حياً  واقعاً  الماضي ويبعث بؿ الدراسية

 .(6..1.5:2 ،الشحات) "جيد دوف
 لغات بكؿ ينطؽ أف يستطيع الذي المكاف ىو فالمسرح ،عمينا الغريب بالشيء ليس المسرح إف

 المنػاىج إلػى الػدراما إدخػاؿ إف المسػتقبؿ. وتخيبلت والحاضر الماضي ويعرض أحاسيسيـ وبكؿ البشر
  بالبيجة ممموءة األطفاؿ حياة وتجعؿ أرحب، أفاقاً  تفتح االبتدائية والمدارس األطفاؿ رياض في الدراسية
 مسػػػتقبؿ فػػػي الحقيقيػػػة بػػػأدوارىـ والقيػػػاـ مسػػػؤولياتيـ، تحمػػػؿ عمػػػى القػػػدرة اباكتسػػػ عػػػف فضػػػبلً  والسػػػعادة
 فػػي ويبعػث التشػويؽ، عنصػر الدراسػػي الجػو فػي يبعػث المسػرحي اإللقػػاء طػرؽ سػتخداـا إف  ػـ حيػاتيـ،
 .(7..1.7:2 المنعـ، )عبد المسرح وحب النشاط عامؿ الصغار
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 والتحصػيؿ التػأممي التفكيػر تنميػة وىػ الظػؿ خيػاؿ مسػرح اسػتخداـ فػي الحدي ػة االتجاىات ومف
 التقػػدـ بحركػة واسػعة دراسػة عمػػى األطفػاؿ كػاف إذا" قولػو فػي (1996) المصػػمح هأكػد مػا ىػذاو  ،الدراسػي
 كفػاءة مػف يرفػع الػذي األمػر ،مختمفػاً  سػيكوف العممي الخياؿ لقصص استقباليـ فنف والتكنولوجي العممي
 (.53-52 :1996 ،المصمح) "التأممي لتفكيرا لدييـ يتعزز الذي الوقت في لدييـ المخيمة

 تحصػػيؿ مسػػتوى رفػػع فػػي فعاليػػة لػػو المسػػرحة اسػػتخداـ أف (8..2) والمػػوح عفانػػة أيضػػاً  وأكػػد
 يتمقػى ال فيػو التعميميػة، العمميػة في الطالب بو يقوـ إيجابي دور مف لو لما التحصيؿ منخفضي الطمبة
 عمػػى وتعمػػؿ ،التعميميػػة المواقػػؼ فػػي لممشػػاركة اً اسػػتعداد أك ػػر تجعمػػو بػػؿ فحسػػب، المعمػػـ مػػف المعرفػػة
 ،المػػػوحو  عفانػػػة) لمػػػتعمـ المػػػتعمـ دافعيػػػة وتزيػػػد العممػػػي الواقػػػع إلػػػى أقػػػرب أخػػػرى بخبػػػرات المػػػتعمـ تزويػػػد

211:2..8). 
 متكػامبلً  فنػاً  يم ػؿ إذ بذاتػو قػائـ مسػرح إنو المسرحية الفنوف أنواع أرقى أحد الخياؿ ظؿ ويعتبر

 أصػوؿ ذو ومضػموناً  شػكبلً  أصػيؿ فػف لػذلؾ إضػافة ،كونػو رائعػة صػورة فػي الخياؿ تقديـ عمى القدرة لو
 .(2..124:2 ،)النقيب خالصة شرقية

 اسػتخدمت التػي العربية الدراسات أف وجد السابقة، والدراسات التربوي األدب عمى اإلطبلع بعد
 عمػػى الظػػؿ خيػػاؿ مسػػرح اسػػتخداـ إلػػى دراسػػة أي تتطػػرؽ ولػػـ المختمفػػة المػػواد تػػدريس فػػي نػػادرة المسػػرح
 الضػوء إلقػاء إلػى ىػدفت التػي (.2.1) عمػي دراسػة سػوى الباح ػة عمـ حسب ،والعربي المحمي الصعيد
 بعػػض الروضػػة طفػػؿ اكتسػػاب فػػي المقتػػرح البرنػػامج فاعميػػة مػػدى وبيػػاف الظػػؿ خيػػاؿ مسػػرح أىميػػة عمػػى

 كػوف الدراسػة ىػذه إجػراء إلػى ةالباح ػ دفعػت التي المبررات مف الك ير وىناؾ ،الطبيعية الظواىر مفاىيـ
 مػف عػدد ويشػكو ،الرياضػيات مػادة منػاىج في وخاصة الدرامية األنشطة لتنفيذ يفتقر الفمسطيني المنيج
 موضػػوعات وخاصػػة ،الرياضػػيات مػػادة فػػي ألبنػػائيـ الدراسػػي التحصػػيؿ انخفػػاض مػػف واألىػػالي الطمبػػة
 يسػتخدميا الػذي التدريس طريقة بذلؾ قترفا وقد ،فيميا وصعوبة والجمود بالجفاؼ ويصفونيا ،اليندسة
 التفكيػػر فػػي قػػدراتيـ مارسػػت ال لمطمبػػة الفرصػػة إتاحػػة دوف التمقػػيف طريقػػة عمػػى تعتمػػد والتػػي ،المعممػػيف
 والتأمؿ.

 وتأخذه الطفؿ تجذب التي الترفييية الوسائؿ أحد ىو الظؿ مسرح أف يتضح سبؽ ما خبلؿ مف
 الدراسػة ىػذه أجريػت لػذا العػالـ، ىػذا داخػؿ لحظػات ليعػيش بخيالػو وينطمػؽ معػو ىيحيػ سػاحر عػالـ إلي

 لػػدى الدراسػػي والتحصػػيؿ التػػأممي التفكيػػر تنميػػةل اليندسػػة تػػدريس فػػي الظػػؿ مسػػرح توظيػػؼ أ ػػر لمعرفػػة
 .غزة شماؿ محافظة في الخامس الصؼ طالبات
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 :يأسئمتيا الدراس  مشكم 
 :التالي الرئيس السؤاؿ في الدراسة مشكمة تتحدد

 طالبػات لدى الدراسي والتحصيؿ التأممي التفكير تنميةل اليندسة تدريس في الظؿ مسرح توظيؼ أ ر ما
 ؟غزة شماؿ محافظة فيالصؼ الخامس 

 :التالية الفرعية األسئمة السابؽ الرئيس السؤاؿ مف ويتفرع
 طالبػػػػات درجػػػػات متوسػػػػط بػػػػيف (α ≤ .0.5) داللػػػػة مسػػػػتوى عنػػػػد اً إحصػػػػائي داؿ فػػػػرؽ وجػػػػدي ىػػػػؿ -1

 المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي التجريبيػػة المجموعػػة
 ؟التأممي التفكير الختبار البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف البلتي الضابطة

 طالبػػػػات درجػػػػات متوسػػػػط بػػػػيف (α ≤ .0.5) داللػػػػة مسػػػػتوى عنػػػػد اً إحصػػػػائي داؿ فػػػػرؽ وجػػػػدي ىػػػػؿ -2
 المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي يػػةالتجريب المجموعػػة
 التحصػػػػيؿ الختبػػػػار البعػػػػدي القيػػػػاس فػػػػي االعتياديػػػػة الطريقػػػػة باسػػػػتخداـ درسػػػػف البلتػػػػي الضػػػػابطة
 ؟الدراسي

 

 الدراس : فرض ات
 :التالية الصفرية الفروض صياغة تتم الدراسة أسئمة عف لئلجابة

 المجموعػة طالبات درجات متوسط بيف (α ≤ .0.5) داللة مستوى عند اً إحصائي داؿ فرؽ وجدي ال -1
 الضػػابطة المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي التجريبيػػة
 التأممي. التفكير الختبار البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف البلتي

 المجموعػة طالبات درجات متوسط بيف (α ≤ .0.5) داللة توىمس عند اً إحصائي داؿ فرؽ وجدي ال -2
 الضػػابطة المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي التجريبيػػة
 الدراسي. التحصيؿ الختبار البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف البلتي

 

 :الدراس  أىداف
 التالية: األىداؼ قيؽتح إلى الدراسة ىذه تسعى

 لػدى الدراسػي والتحصػيؿ التػأممي التفكيػر تنميػةل اليندسػة تػدريس فػي الظػؿ مسرح توظيؼ أ ر بياف -1
 .الخامس الصؼ طالبات

 لػدى الدراسػي والتحصػيؿ التػأممي التفكيػر تنميػةل اليندسة تدريس في الظؿ مسرح توظيؼ أ ر قياس -2
  .الخامس الصؼ طالبات

 لػدى الدراسػي والتحصػيؿ التأممي التفكير تنميةل اليندسة تدريس في لظؿا مسرح توظيؼ أ ر معرفة -3
  الضابطة. المجموعة في أقرانيف مقابؿ التجريبية المجموعة طالبات
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 :الدراس  أىم  
 الدراسػػػة جػػػودة عمػػػى الضػػػوء تسػػػمطمػػػف خػػػبلؿ تحقيػػػؽ األىػػػداؼ، حيػػػث  الدراسػػػة أىميػػػةتتضػػػح 

 الدراسة: مف مستفيدةال الجيات عمى وكذلؾ ،مضمونيا في وتميزىا
 تنميػةل اليندسػة تػدريس فػي الظؿ مسرح ؼتوظ التي -الباح ة عمـ حدود في – األولى الدراسة أنيا -1

 .مما مة أخرى لدراسات مجاالً  وتفتح الدراسي والتحصيؿ التأممي التفكير

 تػػدريس فػػي الظػػؿ مسػػرح اسػػتخداـ  ػػرأ مػػدى عػػف عممػػي تصػػور تكػػويف فػػي الدراسػػة ىػػذه تسػػيـ قػػد -2
 .الخامس الصؼ طالبات لدى الدراسي والتحصيؿ التأممي التفكير لتنمية سةاليند

 تشػػجيع ضػػرورة إلػػى أنظػػارىـ لفػػت خػػبلؿ مػػف الرياضػػيات مبحػػث فػػي التربػػوييف المشػػرفيف تفيػػد قػػد -3
 .الرياضيات معممي عمى إشرافيـ أ ناء الظؿ خياؿ استخداـ عمى المعمميف

 تعمػػػـ فػػػي جديػػػدة اسػػػتراتيجيات إلػػػى أنظػػػارىـ لفػػػت خػػػبلؿ مػػػف وذلػػػؾ ،الرياضػػػيات معممػػػي تفيػػػد قػػػد -4
 معنػػػػى ذات الرياضػػػػيات حصػػػػة وجعػػػػؿ ة،فعاليػػػػ أك ػػػػر التعميمػػػػي الموقػػػػؼ لجعػػػػؿ وذلػػػػؾ الرياضػػػػيات
 المنيج. مف استفادة أكبر لتحقيؽ لممتعمميف

زالػة الطمبػة نظػر وجيػة مػف الرياضػيات وحػب العاطفيػة االتجاىػات تعػزز قد -5  يشػعر الػذي الحػاجز وا 
 .المادة ليذه حبيـ وزيادة الطمبة داءأ مف يحسف قد مما ،اليندسة دراسة أ ناء الطمبة بو

 

 :الدراس  حديد
 .(ـ2.15-2.14) العاـ مف األوؿ الدراسي الفصؿ في الدراسة ىذه إجراء تـ -1
 فػػي بػو والمعمػػوؿ ،سالخػام لمصػػؼ الفمسػطيني المنيػػاج مػف اليندسػػة وحػدة عمػػى الدراسػة تطبيػػؽ تػـ -2

  .(ـ2.15-2.14) يالدراس عاـال في الفمسطينية المدارس
 

 :الدراس  مصطمحات
 تعر ؼ الباح ة مصطمحات الدراسة إجرائيًا عمى النحو التالي

مػػف وراء السػػتار مػػف القمػػاش األبػػيض  عرضػػو عمػػؿ مسػػرحي تخيمػػي يػػتـ :الظــل خ ــال مســرح .1
بعػػػػد اإلعػػػػداد المسػػػػرحي لموضػػػوع معػػػػيف لتسػػػػييؿ الفيػػػػـ والشػػػػرح ونقػػػػؿ ، المسػػػمط عميػػػػو الضػػػػوء

مػػات، وتصػػنع األشػػكاؿ اليندسػػية والشخصػػيات مػػف الػػورؽ المقػػوى الممػػوف، ويػػتـ ت بيتيػػا المعمو 
بيػػػدؼ تنميػػػة التفكيػػػر  فيبعصػػػى خشػػػبية تسػػػاعد فػػػي تحريػػػؾ ىػػػذه األجػػػزاء عػػػف طريػػػؽ المخػػػايم

 التأممي والتحصيؿ الدراسي.

 فػػػي الموجػػػودة وخواصػػيا اليندسػػػية ؿاألشػػػكا فػػػرع مػػف فػػػروع الرياضػػػيات تػػدرس ىػػي : يندســـال .2
 الخامس. لمصؼ المقرر الفمسطيني يجالمن
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قػدرة الطالبػة عمػى التفكيػر العقمػي المتعمػؽ تقػوـ بػو عنػد تعرضػيا لموقػؼ  ىػو :التأممي التفك ر .3
عمى التعامؿ مػع المشػكبلت مػف خػبلؿ اسػتخداـ الخبػرات السػابقة، والقػدرات  جديد لتصبح قادرة

 تحصػػؿ التػػي بالدرجػػة ئيػػاً إجرا ويقػػاس ،والرمػػوز بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ صػػحيح ،والميػػارات
 .لذلؾ خصيصاً  المعد باالختبار الطالبة عمييا

مػػف خػػبلؿ  لطالبػػةحصػػؿ عمييػػا اتالتػػي الرياضػػية يتم ػػؿ فػػي المعرفػػة بأنػػو  :الدراســي لالتحصــ  .4
كتسػػبو تمػػا  قػػداراسػػتخدـ فيػػو إسػػتراتيجية جديػػدة أو طريقػػة اعتياديػػة، ويقػػاس بممػػنيج مدرسػػي 

والمعيػار بالدرجػة التػي تحصػؿ  ،ويكوف ىذا التحصيؿ مياريػاً  الطالبات مف المفاىيـ والخواص،
 نياية اختبار الوحدة الدراسية.عمييا الطالبات في 

 ،بنجػػاح األساسػػي الرابػػع الصػػؼ دراسػػة فيأنيػػ البلتػػي الطالبػػات ف  ىػػ :الخــامس الصــف طالبــات .5
 لتابعػةا بالمػدارسالصػؼ الخػامس  فػي والمسػجبلت عامػًا، (11-.1) بػيف مػا أعمارىف   وتتراوح
 .(ـ2.15-2.14) الدراسي لمعاـالعالي  والتعميـ التربية لوزارة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 :عام مدخل
 أربعػة إلػى بتقسػيمو الباح ػة قامػت وقػد النظريػة، الناحيػة مػف لدراسػةا أدبيػات الفصؿ ىذا يتناوؿ

 أساسية: مباحث
 الرياضػػػيات، )أىميػػة الباح ػػة تسػػتعرض وفيػػو ،الرياضػػػيات ماىيػػة األوؿ المبحػػث يتنػػاوؿ حيػػث

 .(الرياضية المعرفة وعناصر وفروعيا،
 )تعريػػػؼ  ػػػةالباح تسػػػتعرض وفيػػػو الظػػػؿ، مسػػػرح إلػػػى ال ػػػاني المبحػػػث فػػػي الباح ػػػة تتطػػػرؽ  ػػػـ
 خطوات المسرحية، أنواع التعميمي، المسرح مجاالت المسرحية، وخصائص سمات ،التعميمية المسرحية
 التربيػػة فػػي المسػػرح دور التعميميػػة، المسػػرحية أىميػػة الطفػػؿ، مسػػرحيات تقػػديـ طرائػػؽ المسػػرحية، طريقػػة

 الظػػؿ، خيػػاؿ رائسعػػ أنػواع الظػػؿ، مسػػرح خصػائص الظػػؿ، مسػػرح تعريػػؼ الظػؿ، مسػػرح نشػػأة والتعمػيـ،
 سػػمات الظػػؿ، خيػػاؿ لعػػرائس الفنيػػة المميػػزات الظػػؿ، دميػػة عمػػؿ خطػػوات الظػػؿ، وخيػػاؿ السػػيميويت فػػف

 خطػػػوات الظػػػؿ، مسػػػرح فػػػي الشخصػػػيات ظيػػػور طػػػرؽ الظػػػؿ، مسػػػرح تصػػػميـ الظػػػؿ، المسػػػرحي الػػػنص
 .(الظؿ لعرائس التربوي األ ر الظؿ، مسرح ميارات عمى األطفاؿ تدريب

 )تعريفػػو، حيػػث مػػف تناولػػو سػػيتـ والػػذي التػػأممي، التفكيػػر إلػػى تطػػرؽ فقػػد ،ال الػػث المبحػػث أمػػا
 التػأممي، التفكيػر ميػارات ،التػأممي التفكيػر وخطػوات مراحػؿ التأممية، الشخصية وخصائص خصائصو،

 التػػػػأممي، التفكيػػػػر تنميػػػػة فػػػػي المعمػػػػـ دور وشػػػػروطو، التػػػػأممي التفكيػػػػر تنميػػػػة ،التػػػػأممي التفكيػػػػر أىميػػػػة
 التفكيػر ،التػأممي التفكيػر ميػارات اكتسػاب خطػوات ،التػأممي لمتفكيػر المدعمػة التعميمية البيئة خصائص
 والمنياج(. التأممي

 )تعريفػػػو، حيػػػث مػػػف الدراسػػػي التحصػػػيؿ موضػػػوع الرابػػػع المبحػػػث فػػػي الدراسػػػة تناولػػػت وأخيػػػراً 
 .(الدراسي التحصيؿ في المؤ رة العوامؿ أنواعو،

 التفصيؿ. ض ليده المباحث بشيء مفوفيما يمي عر 



 1. 

 الر اض ات ماى   األيل: المبحث
 

 العراقػة، بالغػة العمػوـ مػف وىػو البشػري، العقػؿ أبػدعيا التػي المجػردة العمػوـ أحد الرياضيات تعتبر
 أخػػر، عػالـ إلػى عػالـ مػف انتقمػػت المعرفػة، أسػاس والرياضػيات العقػوؿ، بنػػاء فػي خاصػة بجاذبيػة يتميػز
 أصػػبحت حتػى الفنيػة، أو االجتماعيػػة أو البيولوجيػة، أو ،عيػةالطبي سػواء الحيػػاة مجػاالت جميػع ودخمػت

 العديدة تطبيقاتيا خبلؿ مف وذلؾ ،األخرى المعرفية المجاالت تطور في وتسيـ األرض، عموـ لكؿ أداة
 الحيػاة فػي تطبيقػو ومػدى الىتماماتػو تبعػا   ألخػر، باحث مف تختمؼ النظر ووجيات المجاالت، ىذه في

 عممو. ومجاؿ اليومية
 وتقػػرر المنطقػػي البرىػػاف تػػنظـ فيػػي التفكيػػر فػػي ونمػػط طريقػػة أنيػػاب (1997) شػػوؽ إلييػػا ينظػػر 
 فتسػػيؿ بدقػػة ومعرفػػة محػػددة ورمػػوز تعػػابير تسػػتخدـ ولغػػة مػػا، طريقػػة أو فرضػػية صػػحة احتمػػاؿ نسػػبة

 يػعالجم عنػد الموحػدة ورموزىػا بتعابيرىػا معروفة عالمية لغة بأنيا وتتصؼ الناس، بيف الفكري التواصؿ
 تتكامػؿ أف إلػى معرفػة غير بتعابير بدءً  وتسمسميا وتنظيميا أصوليا ليا بنية في منظمة ومعرفة تقريًبا،
 فػػي والتتػػابع التسمسػػؿ أي ،(Patterns) األنمػػاط بدراسػػة وتعنػػي ونتػػائج، وتعػػاميـ نظريػػات إلػػى وتصػػؿ
 المحػيط مػف أجػزاء بػذلؾ  ػؿفتم حياتيػة أو ماديػة لمواقػؼ بنمػاذج تزودنا وىي والرموز واألشكاؿ األعداد
 (.124-123 :1997 ،شوؽ) فيو نعيش الذي المادي

 

 :(8..15:2، الشنطاوي)الر اض ات أن إلى (1008) الشنطايي يتتطرق
 كبيػرة المعمومػات أو البيانػات وتركيػب وتحميػؿ لتنظػيـ باسػتراتجيات تزودنػا فيػي :رالتفك ـ فـي طرق -1

 الك ير مواجية في يستخدميا المعرفة مف لقدر المالؾ بالفرد عددية تكوف أف بالضرورة وليس العدد
 ال فػػػنحف التػػػأ ير، تبادليػػػة عبلقػػػة والتفكيػػػر المغػػػة بػػػيف العبلقػػػة أف ننسػػػى وال اليوميػػػة المواقػػػؼ مػػػف

 التفكير. مع تنمو والمغة لغة بدوف التفكير نستطيع
 األفكػػار بػػيف العبلقػػاتو  المتكػػررة األفكػػار يػػدركوا ألف بحاجػػة فاألطفػػاؿ :يالعالقــات األنمــاط دراســ  -2

 مػع موضػوع أي منيػاج يػرتبط خبلليػا مػف الوحػدة محاور واألفكار العبلقات ىذه وتشكؿ الرياضية،
 سبقتو. الذي المواضيع

 أف وىػو ،واحد رأي تحت تنصب أنيا إال النظر ووجيات اآلراء اختمفت ميما أنو الباح ة وترى
 مؤشػػراً  تعػػد حيػػث ،األخػػرى العمػػوـ فػػي والمميػػز يجػػابياإل تأ يرىػػا وليػػا العمػػوـ أرقػػى مػػف عمػػـ الرياضػػيات

 .الحضارة لتطور
 

 :(39-38 :3995 )المفتي، ىي رئ س  فريع أربع  من الر اض ات يتتكين
 فػػػي والمجسػػمات المسػػتوى فػػي اليندسػػية األشػػكاؿ خػػػواص فػػي يبحػػث الػػذي الفػػرع وىػػي :اليندســ  -1

 والنظريات. ؽوالحقائ المسممات بعض خبلؿ مف بينيما والعبلقات الفراغ
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 يػرتبط ومػا األعػداد بػيف والعبلقػات والحقػائؽ العدديػة األنظمػة فػي يبحػث الػذي الفػرع وىو :الحساب -2
 والقسمة. والضرب والطرح الجمع م ؿ عمميات مف بيا

 بعػػػد األعػػػداد خػػػواص فػػػي يبحػػػث حيػػػث لمحسػػػاب وتعميمػػػاً  تجريػػػداً  يعتبػػػر الػػػذي الفػػػرع وىػػػو :الجبـــر -3
 مميات.ع مف بذلؾ يرتبط وما تجريدىا

 النيايػػػػات، فكػػػػرة عمػػػػى تنبنػػػػي التػػػػي واألسػػػػاليب المفػػػػاىيـ فػػػػي يبحػػػػث الػػػػذي الفػػػػرع وىػػػػو :التحم ــــل -4
 والتكامؿ. والتفاضؿ البلنيائية والمتسمسبلت

 

 الخػػواص أو األساسػػية المبػػادئ دراسػػة ىػػي (الرياضػػية البنيػػة) الرياضػػية المعرفػػة دراسػػة وتعتبػػر
 ىػذه ومكونػات مشػتركة، بنيػة ليػا الرياضػيات أنظمػة يػعجم أف بمعنػى الرياضػية الػنظـ لجميػع المشتركة

 الخػػط، كالنقطػػة، تعريػػؼ إلػػى الحاجػػة دوف معانييػػا تفيػػـ الحػػدود مػػف فئػػة وىػػي بالبلمعرفػػات، تبػػدأ البنيػػة
 المعرفػػات،  ػػـ منػػو، تنطمػػؽ الػػذي الرياضػػي النظػػاـ بػػاختبلؼ المفػػردات ىػػذه وتختمػػؼ العػػدد، المجموعػػة،

 جمػػؿ أو عبػػارات وىػػي المسػػممات  ػػـ مفيوميػػا، وتحديػػد األلفػػاظ وأ المصػػطمحات لمعنػػى توضػػيح وىػػي
 صػحتيا عمػى البرىنػة يمكػف منطقيػة نتػائج وىػي النظريات اً وأخير  عمييا، البرىنة إلى الحاجة دوف نقبميا

 .(19:1997 زينة، أبو) اً سابق المبرىنة والنظريات لتعاريؼوا المسممات مجموعة إلى باالستناد
 عمميػات مجػرد ليست الرياضية المعرفة أف اعتبار إلى لمرياضيات الحدي ة النظرة أدت وقد ىذا

نمػػػا ،واليندسػػػة والحسػػػاب الجبػػػر م ػػػؿ التقميديػػػة فروعيػػػا تعطػػػي منفصػػػمة، روتينيػػػة  متكاممػػػة بنيػػػة ىػػػي وا 
 الفروع. ىذه بيف تدمج مترابطة

 )عبػػاس التاليػػة العناصػػر مػػف يتكػػوف ،الرياضػػية لممعرفػػة جديػػد تصػػنيؼ لػػذلؾ نتيجػػة ظيػػر وقػػد
 :(7..83:2 العبسي،و 
 والمصطمحات. المفاىيـ -1

 والتعميمات. المبادئ -2

 والميارات. الخوارزميات -3

 والتطبيقات. المسائؿ -4
 

 تتبنى الباحث  التعر فات اإلجرائ   التال   كما  مي: ي 
 معرفيػة "قاعػدة بأنػو: الرياضػي المفيػوـ ويعرؼ الرياضية، المعرفة في األساسية المبنات وىى :المفاى م
 )نشػواتي، األم مػة" مػف محػددة مجموعة إلى بالتالي ويشير ،معينة تصنيفية صفة تحديد مف الفرد تمكف

435:1997). 

 بػبعض، بعضػيا المفاىيـ مف عدداً  تربط خبرية جمؿ" بأنيا الرياضية التعميمات تعرؼ :التعم مات -1
 عمػػػى يبػػػرىف نظريػػػات بمسػػػتوى أو بصػػػحتيا يسػػػمـ مسػػػممات بمسػػػتوى تكػػػوف أف لمتعميمػػػات ويمكػػػف
 .(37:1997 زينة، )أبو "الرياضي باالستدالؿ صحتيا
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 م ػؿ إجرائيػاً  عمػبلً  ذلػؾ كػاف سػواء الطالػب بيػا يقػوـ التػي األعمػاؿ مجموعػة بيػا ويقصػد :الميارات -2
 والمشػكبلت المسائؿ وحؿ المفاىيـ إدراؾ م ؿ عقمياً  عمبلً  أو واليندسية والجبرية الحسابية العمميات
 .(55:1989 )معوض،

 حمػو ويتطمػب ،الطالػب لػو يتعػرض حيػاتي أو رياضػي موقؼ الرياضية المسألة :الر اض   المسائل -3
 الطالػب ليػا يتعػرض التػي المسػائؿ تكوف أف الضروري ومف السابقة، الرياضية المعمومات استخداـ
 يجػبو  كمػا الرياضػية، والميػارات والتعميمػات لممفػاىيـ تطبيقػاً  تتطمب التي لممواقؼ وشاممة متنوعة

 )أبػػو حميػػا فػػي المكتسػػبة الرياضػػية المعرفػػة تسػػتخدـ حياتيػػة مواقػػؼ عمػػى المسػػائؿ ىػػذه تشػػتمؿ أف
 .(38:1997 ،زينة

 

 لموحػػػدة الدراسػػػي المحتػػػوى لتحميػػػؿ الرياضػػػية المعرفػػػة بعناصػػػر باالسػػػتعانة الباح ػػػة قامػػػت وقػػػد
 والتعميمػػػػات، المبادئ،األساسػػػية )المفػػػاىيـ ىػػػي أقسػػػاـ أربعػػػػة إلػػػى وتقسػػػيميا الدراسػػػة موضػػػع الدراسػػػية

 ،تطبيػػؽ ،الفيػػـ ،)التػػذكر وىػػي بمػػوـ بمسػػتويات ربطيػػا وتػػـ ،(المشػػكبلت حػػؿ ،الخوارزميػػاتالميػػارات و 
 عميا(. ميارات
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 الظل مسرح الثاني: المبحث
 

 ،واإلرادة العاطفػة عميػو وأضفى والذاكرة بالعقؿ وميزه ،حواس خمس لو وجعؿ اإلنساف ا خمؽ
 الجدلية عبلقتيما في والمشاىد ،المم ؿ مف كؿ عمييا يقؼ التي القدرة وىي لحمـ،وا التخيؿ عمى والقدرة
 العالـ. ىذا في وتأ يره حولو بالعالـ المم ؿ تأ ير عبر

 وتعػػدد مجاالتػػو، تنػػوع مػػدى نػػرى وقػػد ومتشػػابؾ ومتسػػع مفتػػوح عػػالـ والػػدراما المسػػرح عػػالـ إف
 الػدراماب والبػاح يف والتربػوييف الكت ػاب مػف الك يػر تماـاى نرى فنننا لذا تطبيقو، طرائؽ واختبلؼ منطمقاتو
 عمػى تسػاعد التػي التػدريس أسػاليب مػف تعػد نيػاأ حيػث والػتعمـ التعمػيـ فػي ةأىميػ مف ليا لما يةوالمسرح
 واالجتماعيػة النفسػية احتياجػاتيـ عمػى تركػز ألنيػا مػنيـ الصػغار وخاصػة لئلنسػاف الػتعمـ عمميػة تعميؽ

 العقمية. والعمميات
بػداعي بشػري ونشػاط قػديـ فػف وىػو ،الػدراما جوىر المسرح يعتبرو   لقمػوب الفنػوف وأقػرب رفيػع وا 
 عنػدما فالطفػؿ ،بيوتنػا فػي نمارسػيا اليوميػة حياتنػا فػي الحػاؿ بطبيعػة موجػود المسرح ألف الناس وعقوؿ
 أكبػر مرحمػة إلػى الطفػؿ يصػؿ عنػدما أما ،معيـ بالسعادة يشعر ألنو معيـ يمعب رفاؽ عف يبحث ينمو
 اليوميػة حاجاتو مف أساسية حاجة لديو التم يؿ يصبح حتى التقميد عمى بقدرتو أىمو انتباه ويمفت يسعى
 أعطنػػي" قيػػؿ: وقػػد والمعرفػػة ةبال قافػػ يػػزوده والمسػػرح ونشػػاط بفرحػػة العػػالـ عمػػى ويقبػػؿ يػػتعمـ طريقػػو عػف

 .(7:1991 ،العناني) متحضرًا" شعباً  ؾ  أعط   مسرحاً 
 وسيمة أصبح بؿ  فحسب والترفيو لمتسمية وسيمة يعد لـ المسرح" (5..2) مافسمي أكده ما وىذا

 تػػدريس فػػي المعممػػيف مسػػاعدة فػػي فاعمػػة كػػأداة يسػػتخدـ وصػػار األفكػػار، ونشػػر والت قيػػؼ، لمػػتعمـ فعالػػة
 كمػا ،والتبسػيط التشػويؽ عنصري يعتمد بأسموب األطفاؿ إلى ونقميا والمنيجية، العممية المواد مف ك ير
 .(5..224:2 ،سميماف) "األطفاؿ لقموب الفرحة جمب إلى يسعى لمسرحا أف

 التػػي بالتربيػػة اىتمػػت العػػالـ دوؿ مػػف فالعديػػد ،التكنولوجيػػا وعصػػر التطػػور نواكػػب اليػػوـ ولعمنػػا
  ممكػف وجػو أفضػؿ عمػى الذىنيػة وقدراتيـ المتعمميف تنمية عمى االىتماـ ركزت حيث بالجودة، تتصؼ
 العمميػػػة محػػػور الطالػػػب يكػػػوف حدي ػػػة تػػػدريس وطػػػرؽ اسػػػتراتجيات عػػػف مبحػػػثل الحاجػػػة أمػػػس فػػػي فنننػػػا
 التعميمية. العممية مكانة تناسب نتائج لنحقؽ ومواىبو ميولو عمى والتركيز ةيالتعميم

 يػػػتـ أف لزامػػػاً  كػػػاف مسػػػتقؿ، كمتغيػػػر الظػػػؿ مسػػػرحإسػػػتراتيجية  عمػػػى اعتمػػػدت الدراسػػػة إف حيػػػث
 تحػػد ت التػػي المراجػػع لقمػػة لكػف ،التربػػوي األدب فػػي المتغيػػر ابيػػذ المتعمػؽ النظػػري الجانػػب إلػػى التطػرؽ

 ربطػو  ػـ خػاص بشػكؿ الظػؿ ومسػرح عػاـ بشػكؿ المسػرح إلػى التطػرؽ سػيتـ المسػرح مػف النػوع ىذا عف
 الدراسي. والتحصيؿ التأممي التفكير تنمية وىو التابع بالمتغير
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   :التعم م   المسرح   تعر ف
 عرضػيا يػتـ مسػرحية نصوص إلى الدراسي المنيج تحويؿ يؽطر  عف تأتي التعميمية المسرحية

 بعامػػة المسػػرحية عػػاريؼتال وتعػػددت ،لمطمبػػة والميػػارات والمفػػاىيـ المعمومػػات تبسػػيط بيػػدؼ الطمبػػة أمػػاـ
 :اريؼالتع ىذه مف اً بعض -يمي فيما– وسنسرد بخاصة التعميمية والمسرحية

 صػورة في بالحياة الخاصة فكاراأل عف التعبير مف فف" بأنيا المسرحية (3..2) عموش يعرؼ
 يسػمع محتشػد جميػور قمػوب فػي االىتمػاـب والم يػر مم ميف، بوساطة يضاحاإل ممكف التعبير ىذا تجعؿ
 .(3..73:2 ،عموش) "يرى ما ويشيد يقاؿ ما

 وال ،أداؤىا ونقد أدوارىا، وحفظت إعدادىا، سبؽ رواية" بأنيا (7..2) مبارزو  سويداف ويعرفيا
 دوره في التصرؼ لو يحؽ وال يفعمو، أو سيقولو ما اختيار لو يحؽ وال اآلخر، دوف اختيار  ؿملمم يحؽ
 .(7..155:2 ،مبارزو  سويداف) "نصو في يظير كما بو يقوـ الذي الدور بروح مقيد وىو

 والمػواد المنػاىج بعػض تحػوؿ تعميميػة وسيمة" بأنيا التعميمية المسرحية (5..2) حسيف يعرؼو 
 العمميػػة فػػي لئلسػػياـ المسػػرحية الخبػػرات توظيػػؼ خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ بسػػيطة، مسػػرحية أعمػػاؿ إلػػى المقػػررة
  .(5..31:2 ،حسيف) خاصة بصفة التعميمية والعممية عامة بصفة التربوية

 العصػػر فػػي شػػاعت التػػي الحدي ػػة الفنػػوف مػػف فػػف" نيػػاأ عمػػى (3..2) والجمػػؿ المقػػاني وعرفيػػا
 موضػػوعاً  أو فكػػرة تعػػرض أو المتعممػػيف، أمػػاـ واألحػػداث تمضػػ التػػي المواقػػؼ تجسػػيد يحػػاوؿ الحػػديث،

 فػي الناجحػة الوسػائؿ حػدىإ وىػي الغػرض ليػذا معػدال العػرض مكػاف فػي دواراأل تم يؿ خبلؿ مف معيناً 
 .(3..24:2 ،الجمؿو  المقاني) "المتعمميف إلى النظر ووجيات والمعمومات فكاراأل ونقؿ نشر

 
 

  مي: ف ما اتفقت السابق  فار التع نأ  تضح سبق ما عمى يبناء
 مم ميف. بوساطة موضوع أو فكرة تعرض فف وىي األشكاؿ مختمفة المسرحية فأ -1

 .والمعمومات األفكار ونقؿ الخبرات توظيؼ في أىمية ليا وسيمة المسرحية -2

 .مسرحية أعماؿ إلى المناىج بعض تحوؿ وسيمة أنيا عرفيا األغمب وىـ البعض أف في -3
 

 ىيئة عمى منظـ محتوى لممتعمميف يقدـ تعميمي نمط" بأنيا التعم م   ح  المسر  الباح ة وتعرؼ
 البيضػاء الشاشػة باسػتخداـ وعرضػيا ،الميمػة واألفكػار المعمومات ونقؿ ،المفاىيـ لتبسيط مسرحي قالب

 ."الدراسي الفصؿ داخؿ (الظؿ مسرح)
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 :التعم م   المسرح   يخصائص سمات
 المسػػػرحية بيػػػا تتميػػػز التػػػي السػػػمات أىػػػـ اسػػػتخبلص لنػػػا يمكػػػف السػػػابقة التعريفػػػات خػػػبلؿ ومػػف

 :(8..55:2 الموح،و  )عفانة يمي فيما والمتم مة التعميمة
 مواقؼ. في وتشكيمو الدراسية لممادة العممي المحتوى تنظيـ فييا يتـ -1

 لممتعمـ. توصيميا المراد اليامة واألفكار العناصر تتضمف -2

 مشاىد. عدة وأ ك رأ وأ واحد فصؿ مف المسرحية تتكوف -3

 التعميمية. المراحؿ لمختمؼ المرجوة التعميمية األىداؼ تحقيؽ إلى تيدؼ -4

 وخبػػرات واتجاىػػات وقػػيـ ومفػػاىيـ ومعمومػػات، حقػػائؽ مػػف التعميميػػة المػػادة محتػػوى بػػداخميا تتضػػمف -5
 .ويسر بسيولة لممتعمـ لتقدـ

 المتعمميف. أماـ حد ت التي واألحداث المواقؼ خبلليا مف تتجسد -6

 الممسرح. التدريس في الرئيسية داةاأل نياأ -7
 

 :(3..73:2، عموش)  مي كما (1001) عميش عند المسرح   خصائص أما
 (أنظارنػا أمػاـ ويتكمـ يمشي والذي )األدب النقاد بعض يسمييا وليذا المسرح عمى لتم ؿ تكتب أنيا -1

 فييا. أساسياً  شيئا النظارة وجود يكوف ليذا

 نقػػيض عمػػى أوصػػاؼ، وال فييػػا سػػرد فػػبل ،حػػواراً  إال ليسػػت فيػػي ارالحػػو  عمػػى كميػػاً  المسػػرحية تعتمػػد -2
 والحوار. والوصؼ السرد مف تتكوف التي القصة

 .مشاىد أو رومناظ فصوؿ إلى المسرحية تقسـ -3

 والمفػػاىيـ الرمػػوز تحػػوؿ أنيػػا ىػػي سػػمة أىػػـ أف إال ك يػػرة المسػػرحية سػػمات أف مػػف الػػرغـ عمػػىو 
 لمتعمػيـ حتمػاً  سػيجعؿ ممػا بحواسػو، يػدركيا أف الطالػب يسػتطيع محسوسػة أشياء إلى والميارات المجردة
 .(48:2.13 )جودة، سيولة ولمفكر معنى،

 

 :التعم مي المسرح مجالت
  :(5..34:2 )حسيف،مايمي التعميمية المؤسسات في التعميمي( مجاالت المسرح 5..2عرض حسيف )

 والػذي التعميميػة، المؤسسػات داخػؿ التعميمػي المسػرح أنشػطة مجاؿ بيا: ويقصد :المسرح   الترب   -1
كسػػابيـ المسػػرح فػػف وحرفيػػة تقنيػػات عمػػى الطمبػػة وتػػدريب تعمػػيـ إلػػى ييػػدؼ  بػػالعروض يػػرتبط مػػا وا 
 ومعرفية. واجتماعية تربوية قيـ مف المختارة

 والػذي التعميميػة، المؤسسػات داخػؿ التعميمػي المسػرح أنشػطة مجػاؿ بيػا: ويقصػد :المنـاىا مسرح  -2
 الفنيػػػة المتعػػػة مػػػف إطػػػار فػػػي تقديمػػػو بقصػػػد مػػػا، مقػػػرر مػػػف كػػػؿ أو لجػػػزء لمسػػػرحيا باإلعػػػداد ييػػػتـ

 بو. المعرفي الجانب وتوضيح والشرح، الفيـ لتسييؿ
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 وعػػبلج الطمبػػة، سػػموؾ تعػػديؿ بقصػػد التعميمػػي المسػػرح أنشػػطة مجػػاؿ بػػو: ويقصػػد :الســميك تعــد ل -3
 خػػبلؿ مػػف الواقػػع، مػػع يػػؼالتك عمػػى بمسػػاعدتيـ لػػدييـ، واالنفعاليػػة السػػموكية االضػػطرابات بعػػض
 ويمعبػوف أدائيا، في بيا يشاركوف التي المسرحية األعماؿ في ليا يتعرضوف التي والنماذج الخبرات
 بالدراما. العبلج أو كالسيكودراما، المسرح تقنيات تستخدـ عبلجية جمسات في أو أدوارىا،

 

   :المسرح   أنياع
 والمػػوح عفانػػة عػػدد حيػػث التعميميػػة، المواقػػؼ فػػي توظيفيػػا يػػتـ التػػي لممسػػرحية أنػػواع عػػدة ىنػػاؾ

 وىي: ،لممسرحية أنواع عدة (2.11) حجر وأبو ،(...2) وشحاتة ،(8..2)
 :األديار تمث ل مسرح   أيًل:

 التبلميػػػذ يقػػػوـ وفييػػػا مختمفػػػة، لمشخصػػػيات متعػػػددة مواقػػػؼ تتضػػػمف التػػػي المسػػػرحية تمػػػؾ وىػػػي
 تمػؾ أم مة ومف ،المتعددة المواقؼ تمؾ في أدوارىا وتم يؿ المحاكاة، خبلؿ مف الشخصيات تمؾ يدسبتج

 الشػرطي، لػدور وتم يمػو محاكػاة األدوار تم يػؿ مسػرحية فػي أدوارىػا بػأداء المتعمـ يقوـ التي الشخصيات
 .(8..62:2 والموح، )عفانة الخ ...والميندس والصيدلي،

 :التمث م   المياقف مسرح   ثان ًا:
 الحمػػوؿ تقػػديـ بالػػدور يقػػوـ مػػف وعمػػى واقعػػي، لموقػػؼ م ػػاؿ أو نمػػوذج عمػػؿ عػػف عبػػارة وىػػي
 لمتصػػػرؼ الطمبػػػة أمػػػاـ الفرصػػػة التم يميػػػة المواقػػػؼ وتتػػػيح ،الموقػػػؼ ىػػػذا فػػػي تواجيػػػو التػػػي لممشػػػكبلت
 المواقػؼ تم يػؿ فػي التمميػذ سػموؾ ويختمػؼ القػرارات، أفضػؿ واتخػاذ ،الحمػوؿ أنسػب واختيػار ،والمفاضمة

 .(...236:2 ،شحاتو) ليا وتقديره نظرتو ختبلؼاب
 :الجتماع   المشكالت مسرح   ثالثًا:

 فعالػػة وسػػيمة وىػػي فيػػو، المرغػػوب االجتمػػاعي السػػموؾ مػػف نػػوع لتعمػػيـ المسػػرحية تمػػؾ تسػػتخدـ
 مػػف مشػػكمة المسػػرحية وتتنػػاوؿ المجتمػػع فػػي تحػػدث والتػػي المعاصػػرة، االجتماعيػػة المشػػكبلت لمعالجػػة

 وأخبلقيػػػات اجتماعيػػػة وعبلقػػػات اجتماعيػػػة مواقػػػؼو  أوضػػػاع مػػػف تتضػػػمنو بمػػػا االجتماعيػػػة المشػػػكبلت
 عمػػػى المػػػتعمـ مسػػػاعدة فػػػي االجتماعيػػػة لممشػػػكبلت المسػػػرحيات تمػػػؾ أىميػػػة وتكمػػػف التقميديػػػة، المجتمػػػع
كسابو االجتماعي التكيؼ  .(8..68:2 والموح، )عفانة افيي المرغوب االجتماعية السموكيات وا 
 :النفس   المشكالت مسرح   رابعًا:

 غػػػػػراضاأل فػػػػػي تسػػػػػتخدـ والتػػػػػي درامػػػػػا"، "السػػػػػيكو النفسػػػػػية المشػػػػػكبلت سػػػػػرحيةم عمػػػػػى يطمػػػػػؽ
 بالمشػكبلت يتصػؿ فيمػا ،المدرسة في النفسي واإلرشاد التوجيو ألغراض وكذلؾ ،والعبلجية التشخيصية
 .(325:2.11 حجر، )أبو الطمبة بعض لدى الحادة الشخصية
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 :الصامت  المسرح   خامسًا:
 عػػػف التعبيػػػر عمػػػى القػػػدرة بأنيػػػا تعػػػر ؼ والتػػػي الصػػػامتة مسػػػرحيةال الممسػػػرح التػػػدريس يسػػػتخدـ

 لبلتصاؿ أداة الجسد عمى يعتمد فيو الكبلـ، مف بدالً  بالحركة االتصاؿ طريؽ عف واألفكار األحاسيس
 ،الصػامتة المسػرحية فػي المم ؿ فميمة وتعبيراتو، ،الجسـ عضبلت وحركات ،والرمز واإلبياـ ،واالتجاه
 بتعبيرات الحبكة تؤدي ففيو الجسد، بمغة يعرؼ ما وىو الجسد بيذا التعبير وروعة الجسد عمى السيطرة
 (.8..72:2 والموح، )عفانة الكممات استعماؿ دوف الجسمية المم ؿ
 :التار خي الستعراض مسرح   سادسًا:

 )أبػػػو الػػزمف مػػف طويمػػة حقبػػاً  حػػدو يا اسػػتغرؽو  التػػاريخ مػػف ووقػػائع أحػػدا اً  تعػػرض التػػي وىػػي
 .(324:2.11 حجر،
 :الح   الميح  مسرح   :سابعاً 

 دوف معػيف حػدث أو ،قصػة أو ،لمنظػر حيػة صػورة ،الحيػة الموحػة مسػرحية خػبلؿ مف ويعرض
ضػاءة خمفيػة ومنػاظر صػور الحيػة الموحػة عػرض فػي ويستخدـ ،والحركة ،الكبلـ استخداـ إلى المجوء  وا 

 أو واحػػد طالػػب الحيػػة الموحػػة المسػػرحية ـتقػػدي فػػي ويشػػترؾ الواقػػع، إلػػى أقػػرب لتكػػوف وديكػػور وموسػػيقى
 .(8..75:2 والموح، )عفانة طمبة عدة
 :الحرة المسرح   :ثامناً 

 لػػدى وينمػػي المسػػبؽ التػػدريب أو النصػػوص، أو بالحركػػات، التقييػػد وعػػدـ التمقائيػػة عمػػى تعتمػػد
 )أبػو لمشػكبلتا وحػؿ القػرارات، واتخػاذ التعبيػر عمػى والقدرة الطارئة الحاالت في التصرؼ حسف الطمبة
 (.324:2.11 حجر،
 :)الدمى( العرائس مسرح   :تاسعاً 

 حيػػث التبلميػػذ، نفػػوس إلػػى محببػػة وسػػائؿ وىػػي المسػػرح أشػػكاؿ أقػػدـ مػػف العػػرائس مسػػرح يعتبػػر
 توضػع عػرائس عػف عبػارة وىػي ،األساسػي التعمػيـ ومراحػؿ األطفػاؿ ريػاض مرحمػة فػي اسػتخداميا يك ر
 تربويػػة موضػػوعات تنػػاوؿ فػػي اسػػتخداميا ويمكػػف اليػػد، أصػػابع ؾتحريػػ عمػػى حركتيػػا وتعتمػػد اليػػد، فػػي

 وتبسػيطيا إليػو الػدروس تحبيػب فػي الوسػائؿ وأقػدر طفػاؿ،األ لػدى الخياؿ  ارةإ عمى تعتمد ألنيا ىادفة،
 لحاجاتػو تسػتجيب التػي والميػارات النبيمػة، واألفكػار القيـ مف الك ير يتفيـ كي المجاؿ لو وتفسح لذىنو،
 .(8..75:2 والموح، )عفانة فعاليةواالن النفسية

 عرفػت طريقػة وىػي الظػؿ مسػرح طريقة الباح ة تتبنى السابقة المختمفة المسرح أنواع خبلؿ مف
 العقػؿ، إغنائػو جانػب إلػى لمػنفس إمتاعػاً  الفنػوف أك ػر ومػف الدمى مسرحال أنواع مف نوع وىو القدـ، منذ
 الباح ػػة تجػػري لػػذا والسياسػػية، االجتماعيػػة ـرسػػائمي توصػػيؿ فػػي المشػػاىديف نفػػوس فػػي كبيػػر تػػأ ير لػػو

 والتحصػػيؿ التػػأممي التفكيػػر تنميػػة عمػػى تػػأ ير لػػو كػػاف إذا مػػا الستقصػػاء الظػػؿ مسػػرح لتوظيػػؼ دراسػػتيا
 الخامس. الصؼ طالبات لدى الدراسي
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 :(8..176:2 غا،األو  لمولو)ا التعم م   المسرح   طر ق  خطيات
 :ياإلعداد التخط ط -3

 وبػػيف بينػػو والعبلقػػة مفيػػوـ كػػؿ دور يتناوليػػا التػػي العمميػػة المفػػاىيـ وتحديػػد المسػػرحي الػػنص إعػػداد - أ
 .األخرى المفاىيـ

 التػػػػي الشخصػػػػيات وطبيعػػػػة يتناسػػػػب بمػػػػا اختيػػػارىـ عنػػػػد والتػػػػدقيؽ األدوار لتم يػػػػؿ الطػػػػبلب اختيػػػار - ب
 .الشخصيات مع التعامؿ وفف والحوار واإللقاء األدوار أداء عمى وتدريبيـ بتم يميا يقوموف

 :لتنف ذا -1
ضاءة وألواف ديكورات مف المسرح واحتياجات يتناسب بما الصفية البيئة إعداد .أ   ..الخ.وا 
 .لمعرض والمشاىديف التبلميذ ىدوء عمى والمحافظة ىـر اأدو  لتم يؿ لمتبلميذ الفرصة عطاءإ .ب 

 :التقي م -1
 .ـالمفاىي عمى لمتركيز متنوعة أسئمة وطرح ذكرىا تـ التي بالمفاىيـ التبلميذ مناقشة - أ

 البلزمػػػػة واالحتياجػػػػات األدوات لجميػػػػع الجيػػػػد واإلعػػػػداد المسػػػػبؽ، التحضػػػػير أف الباح ػػػػة وتػػػػرى
 األىػػداؼ لتحقيػػؽ جػػداً  ميػػـ المسػػرحية أحػػداث فػػي الطالبػػات ومناقشػػة تنفيػػذىا وطريقػػة المسػػرحية لعػػرض
 المرجوة.

 

   :الطفل مسرح ات تقد م طرائق
 :(117-116: 2..2)النقيب،  مابيف الطفؿ مسرحيات تقديـ طرؽ تتعدد

 لممػؤدي تبعػاً  النػوع ىػذا وينقسػـ ،المسػرح ىذا في المختمفة األدوار دميوفاآل يؤدي :البشري المسرح -3
 إلى:

 .الكبار فيو األدوار يؤدي مسرح - أ

 .الصغار فيو األدوار يؤدي مسرح - ب

 .الكبار مع مشاركة الصغار فيو األدوار يؤدي مسرح - ت

 واليندية ،عامة بصفة واليونانية المصرية الحضارات في العرائس مسرح عرؼ لقد :العرائس مسرح -2
 إلػى إضػافة لمصػغار، المحببػة الشػعبية الفنػوف مػف واحػداً  الفػف ىػذا يم ؿ ذإ خاصة بصفة والصينية

 .ةالمكبوت ورغباتيا مالياآ عف لمتعبير كوسيمة الشعوب استخدمتيا التي القديمة األساليب أحد كونو
 

 :التعم م   المسرح   أىم  
 :(177-176: 8..2 األغا،و  المولو)يمي فيما لممسرحية التربوية األىمية (8..2) واألغا المولو دحد
 .اآلخر واحتراـ المسؤولية وتحمؿ التعاوف م ؿ: القيـ اكتساب في المتعمـ مساعدة -1

 ومشػػػػاىدة العمميػػػػة والمفػػػػاىيـ الحقػػػػائؽ عمػػػػى المسػػػػرحية تركػػػػز حيػػػػث والػػػػتعمـ، الفيػػػػـ عمميػػػػة تيسػػػػير -2
 .أطوؿ مدة وتذكرىا األحداث فيـ عمى تساعد المسرحية
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 جاد. عممي بأسموب المشكبلت حؿ عمى المتعمميف وتدرب العممية، لممشكبلت الحساسية زيادة -3

 مشػػػػاركة خػػػبلؿ مػػػػف والجمػػػالي الفنػػػي والػػػػذوؽ اإللقػػػاء وفػػػػف الصػػػحيح والنطػػػؽ القػػػػراءة ميػػػارة تنميػػػة -4
 الممونة. اتوالخمفي الورقية واألقنعة الديكورات عمؿ في المتعمميف

 حدث. بما والتنبؤ األحداث تخيؿ خبلؿ مف بداع،اإل وميارات العممي الخياؿ تنمية -5

 ممػػا والمػػتعمـ، المعمػػـ بػػيف والػػود الصػػداقة مػػف جػػو وتػػوفير المتعممػػيف لنفػػوس والبيجػػة المتعػػة إدخػػاؿ -6
 .يجابيةاإل االتجاىات ينمي

 تعمػؿ التػي الجديػدة التػدريس أسػاليب مػف أسػموب يعتبػر المسػرح أف يتضػح سػبؽ ما عمى وبناء
 والخبػػػػرة بػػػالواقع الرتباطػػػػو التعميميػػػة لممػػػادة وتحفيػػػػزىف الطالبػػػات انتبػػػػاه وشػػػد الػػػتعمـ عمميػػػػة إ ػػػراء عمػػػى

دخاؿ المباشرة،  الطالبات. لنفوس والسرور المتعة وا 
 

   :يالتعم م الترب   في المسرح دير
 جزءً  بؿ التعميمية، لمعممية واالستمرارية االستقرار تحقيؽ في قوياً  عنصراً  الدراسية الحجرة تعتبر

 الفاعميػػة لتحقيػؽ األدوار مػف مجموعػػة المسػرح ويػؤدي ،فشػػميا أو التربويػة المنظومػة نجػػاح مػف يتجػزأ ال
 (:...149:2 ،سبلمة) األدوار ىذه ومف ،التعميمية لمعممية

 داخمو. في عما التعبير عمى الفرد قدرة ي ري -1

 معيا. التكيؼ ويحاوؿ حموالً  ويضع ختمفةالم الحياة ؼمواق الفرد ليجرب الفرصة يتيح -2

 .توالكب الضارة االنفعاالت بعض مف الفرد تخميص في يساعد -3

 شخصيتو. تنمية عمى يساعد وىذا ومواىبو قدراتو :نفسول الفرد فيـ عمى يساعد -4

 الفرد. معمومات مف يزيد -5

 الدراسية. المواد بعض تبسيط في يساعد -6

 غوي.الم المتعمـ قاموس ي ري -7

 والبيجة. بالمتعة يشعر -8
 

 تعميػػػؽ منيػػػا ةلمطالبػػػ تحصػػػى ال فوائػػػد لػػػو المنػػػاىج تػػػدريس فػػػي المسػػػرح أف يتضػػػح سػػػبؽ ممػػػا
 مػا بعكػس طػويبلً  أ ػره يبقى حيث األطفاؿ نفوس في الكبير األ ر ولو األفكار، وترتيب وتسييؿ المعرفة
 تعمػؿ التػي التربويػة سػساأل ترسػيخ إلى باإلضافة ،والتمقيف( )الحفظ التقميدية الطريقة طريؽ عف يتعممو
 وتنميػػة والنظػػاـ المػػتعمـ لػػدى المكبوتػػة الطاقػػات تفجيػػر عمػػى تعمػػؿ وكػػذلؾ الطالػػب شخصػػية تقويػػة عمػػى
بػداع خياؿ  تكػوف مػا عػادة التػي العمميػة المعطيػات تقبػؿ عمػى بشػغؼ فيقػبم اتالطمبػ ويجعػؿ ،المػتعمـ وا 
 .المعتادة بالطريقة إلييـ قدمت ما جافة



 2. 

 :الظل مسرح ةنشأ
 اختمػؼ وقػد ،العربػي الػوطف فػي المسػرح بػدايات بػذور مػف األولػى البػذرة الظِّؿ   خياؿ مسرح يعد  
، ىذا أصؿ تحديد في المستشرقوف ػح مػف ومػنيـ الينػد، بػبلد إلػى عودتو رج ح مف فمنيـ الفف   عودتػو رج 

ػػيف إلػػى  والمنبػػع ،المنشػػأ ىػػي لصػػيفا أف عمػػى البػػاح يف مػػف إجماعػػاً  ىنػػاؾ أف إال .(2.11 مقػػدـ،) الص 
 .(1999:.16 )حسيف، األوروبي  ـ والعربي األسيوي العالـ إلى الظؿ مسرح منو انتشر الذي

 انتقػؿ أو العربػي الػوطف فػي ظيػر قػد المتنقػؿ، البػدائي المسػرحي الفػف   ىػذا فػنف   أصػمو كػاف وأياً 
 كػؿ   بطبػاع الفػف   ىػذا تطب ػع فمقػد ،العربية والتقاليد والعادات والتاريخ، الفكر، مع تتناسب بحم ة ولكف   إليو
 تشبو الفرعوني الظِّؿ   خياؿ في فالشخصيات )شخصياتو(، شخوصو في جمياً  يظير وىذا فيو، ظير بمد

 .وىكذا الصينييف، تشبو الصيني الظِّؿ   خياؿ وفي الفراعنة،
ػيف أو اليند مف الفف   ىذا انتقؿ وقد  فالعػال م يف فأوروبػا، آسػيا، إلػى العػالـ، أنحػاء سػائر إلػى الص 

 إلػػى الظػػؿ لخيػػاؿ واإلسػػبلمي العربػػي العػػالـ معرفػػة فضػػؿ ويرجػػع .(2.11 )مقػػدـ، واإلسػػبلمي العربػػي
 العربيػة، البمػداف بػاقي إلػى ومنيػا فػارس إلػى منشػأه مػف نقموه الذيف الشرقييف واألتراؾ السبلجقة، األتراؾ

 فػي دائػـ مسػتمر وجػود لػو أصػبح مػا فسػرعاف ك يػراً  غائبػاً  العربػي العالـ عمى الوافد الفف ىذا يستمر ولـ
 .(.17:2.1 ،عمي) الظؿ خياؿ فف في عمؿ الذي (الموصمي دانياؿ بفا) رائده بفضؿ مصر

 وسػائؿ فأو  خاصػة الشػعب طبقػات لجميػع وال قافػة التسػمية تحقيػؽ إلػى ييػدؼ دانيػاؿ ابف وكاف
 بػػػيف الحػػػوار وجػػػود مػػػع تػػػتـ المسػػػرحية المشػػػاىد كانػػػت وقػػػد ،العصػػػر ذلػػػؾ فػػػي متػػػوفرة تكػػػف لػػػـ التسػػػمية

 نظػراً  سػاخرًا، مػؤ راً  ،متحركػاً  تصػويراً  االجتماعيػة الحيػاة الفػف ىػذا صػور وقد الفف، ىذا مف الشخصيات
 .(2..128:2 ،وآخروف اليادي )عبد غالباً  نسافاإل شكؿ تصميـ عمى الظؿ مسرح شخصيات ألف

 إال العربػي العػالـ ودخولػو الظػؿ مسػرح ةنشػأ حػوؿ اآلراء اخػتبلؼ مػف بػالرغـ وأنػ الباح ػة وترى
 والحػروب والتقاليػد العػادات م ػؿ والعمميػة العمميػة الحيػاة مجػاالت دخولػو خػبلؿ مػف واضػح تػأ ير لو أنو

 أعمارىـ. بمختمؼ الناس لنفوس المسرح أحب كاف أنو إلى باإلضافة
 

 الظل: مسرح تعر ف
 الظؿ: مسرح اريؼتع حوؿ اآلراء تعددت

 الػورؽ رقائؽ مف تصنع الجماىير مواجية في شاشة عف عبارة" بأنو (1999) حسيف عرفو فقد
 مصػػدراً  الجمػػاىير مػػف اآلخػػر الجانػػب وعمػػى أقػػداـ، ببضػػع وخمفيػػا خشػػبي إطػػار عمػػى وت بػػت األبػػيض
 الشاشػة عمػى الظميػة الصػورة لتحقػؽ لمشاشػة مبلصػقة مسػطحة عػرائس عمى نوره يضفي والذي لمضوء،
 .(88:1999 ،حسيف) "العصا بواسطة العرائس هىذ تحريؾ ويتـ البيضاء،

 رقيقػة مػادة يةأ أو المقوى الورؽ مف تصنع التي الدمى تمؾ ىي" بقولو: (...2) الحيمة وعرفو
 وتتخػذ ،األجػزاء ىذه تحريؾ في تساعد بمفاصؿ أجزاؤىا وترتبط ،الشكؿ مسطحة تكوف ما وغالباً  أخرى
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 مػػف يزيػػد ممػػا ،الخياليػػة القصػػص مػػف ك يػػر سػػرد فػػي عدوتسػػا ،جمػػاد أو حيػػواف أو ،إنسػػاف شػػكؿ الدميػػة
 .(a2... :324 ،الحيمة) "التعبير عمى وقدرتيـ والمشاىديف المشاركيف أفؽ سعة

 المشػػاىديف يفصػػؿ الصػػالة بعػػرض خشػػبي حػػاجز" عػػف عبػػارة بأنػػو (1998) حمػػادة عرفػػو بينمػػا
 بعد وعمى وسطو وفي السقؼ، مف اقتراباً  فوقيا ويرتفع األرض، عمى الحاجز ىذا ويرتكز البلعبيف عف
 األبػيض القماش مف ستارة عمييا وتشد ونصؼ( متر في )متر مستطيمة فتحة األرض مف ونصؼ متر

 فػي المشػتركة الػدمى ليحمػؿ الخشػب مػف مفػرغ قضػيب البلعبػيف جيػة مػف الشاشػة أسػفؿ وفػي الشػفاؼ،
 الحيوانػػػات" جمػػػد مػػػف مصػػػنوعة الشػػػخوص مػػػف مجموعػػػة يحػػػوي كبيػػػر صػػػندوؽ األرض وعمػػػى المعػػػب،

 (.22-21 :1998 ،حمادة)

 يتكػوف الػذي المسػرح بواسػطة نصػفيف إلػى تقسػـ صالة عف عبارة" بأنيا (.2.1) عمي وعرفتيا
 بجميػػور خػاص األوؿ النصػؼ بيضػاء، شاشػة عمييػا ويشػد مناسػبة وأطػواؿ قػوائـ ذي خشػبي إطػار مػف

 تكػػػوف والتػػػي الظميػػػة العػػػرائس ببلعبػػػي وخػػػاص الشاشػػػة خمػػػؼ ال ػػػاني والنصػػػؼ )األطفػػػاؿ(، المشػػػاىديف
 بواسػطة تحريكيػا ويتـ ،جماد( –حيواف -)بشر ىيئة عمى وتكوف ركة،متح أو  ابتة تكوف وقد مسطحة،
 ،عمػػػي) الشاشػػػة عمػػػى ظميػػػا فيػػػنعكس عمييػػػا وئضػػػو  يعكػػػس )مصػػػباح( ضػػػوء مصػػػدر وبخمفيػػػا عصػػػا،

15:2.1.). 
 لمسػػرح العامػػة الرؤيػػة مػػع ؽتتفػػ الباح ػػة أف إال خػػر،آل باحػػث مػػف اريؼالتعػػ ىػػذه تنوعػػت ميمػػا

عطػػاء المسػػارح، مػػف النػػوع ىػػذا لتصػػميـ المسػػتخدمة العناصػػر ناحيػػة مػػف الظػػؿ   لممسػػرح عامػػة صػػورة وا 
 .اإلضاءة ونوع المستخدمة العرائس إلى تشير التي والشخصيات

مػػف وراء السػػتار  عرضػػو عمػػؿ مسػػرحي تخيمػػي يػػتـ " بأنػػوإجرائيػػًا  الظــل مســرح الباح ػػة وتعػػرؼ
بعد اإلعداد المسػرحي لموضػوع معػيف لتسػييؿ الفيػـ والشػرح ، األبيض المسمط عميو الضوء مف القماش

ونقؿ المعمومات، وتصنع األشكاؿ اليندسية والشخصيات مف الورؽ المقوى المموف، ويتـ ت بيتيا بعصى 
ؿ ، بيػدؼ تنميػة التفكيػػر التػأممي والتحصػػيفيخشػبية تسػاعد فػػي تحريػؾ ىػذه األجػػزاء عػف طريػؽ المخػػايم

 الدراسي.
 

 :الظل مسرح خصائص
  منيا: ميمة معينة بخصائص الظؿ خياؿ عرائس تمتاز

 بمسػػاعدة السػػتار عمػػى يسػػقط الػػذي ظميػػا طػػرؽ عػػف مباشػػر غيػػر بشػػكؿ العػػرض أ نػػاء تشػػاىد أنيػػا -1
 مػػػف ويتيميسػػػ مجػػػرد مػػػف المشػػػاىد يراىػػػا التػػػي الصػػػورة تحقيػػػؽ مجػػػرد دوره يتعػػػدى والػػػذي الضػػػوء،
 .(3..166:2 ،حسيف) بالخبل وجماليا الخاص سحرىا يال شخصيات إلى الكارتوف



 22 

 مػف ويمكػف كاريكاتوريػة، بحركػات تتميػز لػذا التحريػؾ  وسػيمة ومرنة بسيطة الظؿ خياؿ عرائس أف -2
 اخػتبلؼ عمػى بمػد كػؿ وتقاليػد طبيعػة تسػاير يجعميا مما الخيالية والحكايات األساطير تقديـ خبلليا
 .(176:1999 زيد، وال قافات)أبو العصور

 الطبيعيػػة الظػػواىر عػػف والمعمومػػات الحقػػائؽ بعػػض تقػػديـ فػػي الظػػؿ خيػػاؿ عػػرائس اسػػت مار يمكػػف -3
 .(.19:2.1 ،)عمي الروضة ألطفاؿ

 الخػػػاص والجػػػو المفرغػػػة اليندسػػػية واألشػػػكاؿ الظػػػؿ خيػػػاؿ عػػػرائس أف الباح ػػػة تػػػرى ىنػػػا ومػػػف
 فػي فعػاؿ بػدور تسػيـ إنيػا حيػث ،الطالبػات نفػوس فػي مؤ راً  اً وسيط تعتبر المناسبة والموسيقى بالمسرح
سػعادىفو  تفػاعميفو  فيانتبػاى لفػت إلػى باإلضػافة الطالبات، إلى والميارات المجردة المفاىيـ تقديـ  مػف ا 
 اليادفة. المواضيع مختمفة العروض تقديـ خبلؿ

 

   :الظل عرائس أنياع
 )أحمػػد،بيانيا يمػػي وفيمػا العػػرائس، مػػف غيرىػا عػػف تميزىػػا الظػؿ خيػػاؿ عػػرائس مػف مختمفػػة أشػػكاؿ ىنػاؾ
2..7 :81-83): 

 احتماليػا لقػوة والخنػازير والحميػر والبقػر الجمػاؿ جمػد مػف تصػنع وىػي :الشفاف  الظل خ ال عرائس -1
 الزخارؼ. لعمؿ باأللواف تصنع  ـ شفافة قشرة تصير حتى وترقؽ تدبغ حيث

 فتبػدو األجػزاء بعػض عتػاـإ يمكػف كػذلؾ ،شػفافة بػألواف تمػوف  ـ الببلستيؾ مف تصنع أف يمكف كما
  ػػـ تمػػوف بيضػػاء بطاقػػة مػػف العروسػػة تصػػنع حيػػث مػػؤخراً  اسػػتخدمت تقنيػػة وىنػػاؾ سػػوداء ظبلليػػا
 العروسػػة لجعػػؿ جػػداً  رقيقػػة خاصػػة بطاقػػات وجػػدت وحػػدي اً  شػػفافة، نصػػؼ لجعميػػا الػػنفط فػػي توضػػع
 فواأللػػػوا المبػػػاد وأقػػػبلـ (الخميػػػؾ حػػػامض ممػػػح) بواسػػػطة بيػػػا الخاصػػػة الشػػػفافة عمػػػؿ ويمكػػػف مرنػػػة،
 بالمفاصػؿ زودت وقػد ،اً سنتيمتر  (.7-.3) بيف العرائس تمؾ طوؿ حاو يتر  ما وغالباً  شفافة، النصؼ
 الحديدية. باألسياخ تتحرؾ التي

 المقوي الورؽ مف تصنع فيي ظبلليا، منيا ترى مسطحة أشكاؿ وىي :المعتم  الظل خ ال عرائس -2
 نصػفي بػيف ترشػؽ لػذلؾ ًا،سػنتيمتر  (..1–.7) بػيف حاو تتػر  الحجػـ كبيػرة اأنيػ كمػا الجمػد أو الخشػب
 وىػي مفصػمية تكػوف عػادة وأطرافيػا العروسػة، تن نػي ال حتػى خشبية صبلبات وىي مشقوقة عصى
 األبػػػػيض المػػػػونيف فتعطػػػػي زخرفيػػػػو أشػػػػكاؿ ذات  قػػػػوب تتخمميػػػػا أو سػػػػوداء، ظػػػػبلؿ ذات تكػػػػوف إمػػػػا

 مػػف تصػنع الحالػة مػؾت وفػي حجميػػا لكبػر نظػراً  تماسػكيا أضػعاؼ ةيخشػػ ذلػؾ ينػدر ولكػف واألسػود،
 أخػرى أنػواع وىنػاؾ كبيػرة أجزاء قطع عدـ يفضؿ المقوى الورؽ مف كانت إذا أما تحممو، لقوة الجمد

 (45-35) بيف اطولي حاو يتر  صغيرة عرائس وىي شفافة نصؼ بأوراؽ تغطي التي بال قوب تزخرؼ
 .احجمي صغرل خشبية صبلبات إلى تحتاج وال لمتحريؾ رفيعة عصى بيا وت بت ًا،سنتيمتر 
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 نفػس مػف قاعػدة عمػى م بتػة خشػبية مسػطحة تما يػؿ عػف عبػارة وىػي :الخشب   الظل خ ال عرائس -3
 خبلليا مف والتي وال قوب، القطع ببعض معقد بشكؿ المزيف الرقيؽ الخشب مف تصنع فيي الخامة
 كػػاف الفػػف ذلػػؾ لكػػف الشاشػػة جوانػػب كمتػػا مػػف تػػرى لكػػي العػػرائس تمػػؾ صػػنعت ولقػػد الظػػبلؿ، تظيػػر
 .المستوى ورفيعي باألغنياء اً خاص

 وتمػػػؾ مجسػػػمة، الظػػػؿ خيػػػاؿ عػػػرائس تكػػػوف حيػػػافاأل بعػػػض وفػػػي :المجســـم  الظـــل خ ـــال عـــرائس -4
 .المسطحة العرائس عف مختمفة بكيفية تحريكيا ويتـ األقصى الشرؽ ببلد في تندر النوعية

 

  :(124:2002 ،النقيب)ف ما  مي المخا م  عرائس أشكال (1001) النق ب تدحدّ  ب نما
 الخشب. أو األسود الكرتوف مف ويتيسيم -1
 والنشارة. العجائف مف المصنعة التما يؿ -2

 .ذاتيا المخايميف أجساـ -3
 

 :(4..1.8:2 ،شكري) الظل يخ ال الس م ي ت فن
 فقػػد ،الػػبمح مػػف المصػػنوعة ليػػةاآل خػػبلؿ مػػف الػػدمى عرفػػوا العربيػػة الجزيػػرة فػػي العػػرب كػػاف ذاإ
 خياؿ أو الخياؿ دمى عرفوا وقد ،والقماش النخؿ وجريد والصوؼ الجمؿ بروو  الجمد مف أيضاً  صنعوىا
 صػػػورة وىػػػي ،(Silhouette) بالسػػػيميويت المعروفػػػة بالطريقػػػة مقصوصػػػة مسػػػطحة ىنػػػا والػػػدمى الظػػؿ،

 سػػـاال بيػػذا سػػمي وقػػد ،صػػماء ككتمػػة ترسػػـ أو الوجػػو جانػػب ظيػػور أي ،)بروفيػػؿ( عػػف عبػػارة شخصػػية
 حيػث الضػرائب، تحصػيؿ فػي يغػالي كػاف الػذي عشػر ال اني القرف في رنساف في المالية وزير سـا عمى
 .ظمو مف يممؾ مما شيئاً  لمشخص يترؾ ال أنو اقالو 

 أو الظػػؿ خيػػاؿ ومسػػرح ،ضػػوء خمفيػػا بيضػػاء شاشػػة عمػػى خياليػػا يظيػػر ىنػػا المسػػطحة والدميػػة
 )بورمػا( ميانمار دونيسيا()ان جاوة وجزيرة والصيف الياباف عرفتو شرقية خاصية الخياؿ دمى أو العرائس
  وروبا.أ إلى الصميبية الحروب افب  إ منيا انتقؿ  ـ أيضاً  مصر في وعرفت ،وتركيا

 

 التال  : لألسباب المعتم  الظل خ ال عرائس الباحث  استخدمت سبق ما خالل من
 وتفريغيا. اليندسية واألشكاؿ الشخصيات رسـ سيولة -1

 آلخر. مكاف مف نقميا سيولة -2

 المسرحي. العرض أ ناء الشخوص تحريؾ يف مرونتيا -3
 

   ظل:ال خ ال دم   عمل خطيات
 :(a2...: 324-325 ،)الحيمة اآلتية الخطوات تبعن ظؿ دمية عمى لمحصوؿ

 مقػػوى ورؽ قطعػػة عمػػى أخػػر شػػيء أي أو أرنػػب شػػكؿ م ػػؿ إنتاجيػػا تريػػد التػػي الدميػػة شػػكؿ ارسػػـ -1
 .ورؽ مقص أو مشرط باستعماؿ رسمتو الذي الشكؿ قص ،مباشرة
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 قػػػد الدميػػػة تكػػػوف وبػػػذلؾ ،رفيػػػع بقضػػػيب الصػػػقة لزجػػػة مػػػادة أي أو الصػػػؽ باسػػػتعماؿ الشػػػكؿ  بػػػت -2
  .أنتجت

 بحيػث وشاشػة ضػوئي مصػدر بيف عمودياً  الدمية بمسؾ وذلؾ الدمية الستخداـ العرض مكاف ىيئ -3
 يسقط. الذي ظميا يرى ولكف الدمية ترى ال

 أو قصػػة لؤلطفػػاؿ اسػػرد ـ ػػ ،المصػػباح ضػػاءةإ أ نػػاء فػػي الشاشػػة عمػػى ظميػػا فيتحػػرؾ الدميػػة حػػرؾ -4
 قصػػػة سػػػرد عنػػد دميػػػة مػػف أك ػػػر عػػادة ويسػػػتعمؿ ،الدميػػػة حركػػة مػػػع والمتناسػػب المصػػػاحب الػػنص
 .لؤلطفاؿ

 

 :(2000b: 134-135 ،)الح م  تياآل مراعاة من لبد الظل خ ال دم   عمل يعند
 شػػاىدت ال حتػػى وذلػػؾ الخمػػؼ مػػف العػػرض يػػتـ بحيػػث لمضػػوء منفػػذة شػػبو الشاشػػة تكػػوف أف يفضػػؿ -1

  .الضوئي المصدر وال بالعرض يقوـ الذي الشخص الباتالط
 وىػػػذه أجزائيػػػا وتحريػػػؾ قاعدتػػػو عمػػى الدميػػػة بوضػػػع وذلػػػؾ العمػػوي العػػػرض جيػػػاز اسػػػتعماؿ يمكنػػؾ -2

 الظؿ. دمى عرض في م مى الطريقة
 ألػػواف ذات ممونػػة أقػػبلـ باسػػتعماؿ تموينيػػا  ػػـ شػػفافة ببلسػػتيكية مػػادة مػػف الدميػػة تصػػنع أف يمكنػػؾ -3

 .العموي العرض بجياز الخاصة األقبلـ م ؿ ،شفافة
 مػػف وقميػػؿ بسػػيطة أدوات باسػػتخداـ المختمفػػة واألشػػكاؿ الػػدمى صػػنع ميػػارة تػػتعمـ أف لمطالبػػة يمكػػف -4

 التخيؿ.
 

 :(86 :7..2،أحمد) الظل خ ال لعرائس الفن   المم زات
 المحدودة. البسيطة الخامات بعض خبلؿ مف مفيدة أعماالً  الظؿ خياؿ عرائس تقدـ -1

 واسػػع وكػػاف المشػػاىديف لػػدى قبػػوالً  ىالقػػ الػػذي الكوميػػدي، الفػػف مػػف اً نوعػػ الظػػؿ خيػػاؿ عػػرائس تقػػدـ -2
  .االنتشار

 بعػػػض فقػػػدمت ت قيفيػػػاً  دوراً  أدت فقػػػد خبلقيػػػة،األ القػػػيـ لتعمػػػيـ اً قصصػػػ الظػػػؿ خيػػػاؿ عػػػرائس قػػػدمت -3
 المشاىد. وبيف بينيا عورياً وش فكرياً  تجاوباً  تشكؿ لكونيا ،ياالجتماع النقد موضوعاتيا

 متنقمة. مسارح ذات كانت حيث الحمؿ سيمة بسيطة عرائس الخياؿ عرائس -4

 .فييا مبالغ كاريكاتورية بحركات تتميز لذا بالبساطة، وتحريكيا العرائس تمؾ تركيب طبيعة تتميز -5

 تعمػػػد إذ المسػػػرحية العػػػروض فػػػي خاصػػػة جاذبيػػػة تكتسػػػب الػػػدمى عػػػرائس أف الباح ػػػة وتضػػػيؼ
 حياتػػػو فػػػي أو الطفػػػؿ عػػػالـ فػػػي مكانػػػة مػػػف تم مػػػو لمػػػا عمييػػػا االعتمػػػاد إلػػػى األطفػػػاؿ مسػػػرحيات ضبعػػػ

 لتنميػػػة شػػرحو المػػراد الموضػػػوع حػػوؿ وأفكػػار معمومػػات تقػػػديـ فػػي الظػػؿ مسػػػرح يسػػاعد وكمػػا ،الخاصػػة
 الدراسي. والتحصيؿ التأممي التفكير
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 :(123:1987 ،)الطالب الظل لخ ال المسرحي النص سمات
 بنػػائيال عمػػودال تعتبػػر التػػي المسػػرحية نػػص أمػػاـ نقػػؼ أف لنػػا البػػد المسػػرح، عػػف حػػد نات كممػػا

 ىػذه ومػف ىػدفيا وتحقيػؽ لنجاحيػا األوؿ الحػافز ىي المسرحية الكتابة وجودة فتقنيات المسرحي، لمعمؿ
 يمي: ما السمات

 بطريقػة مشػاعرىاو  أفكارىػا عػف الشخصػيات وتعبر جيدًا، توزيعاً  الشخصيات بيف الحوار يوزع :أيلً  -
 المنشودة. الغاية نحو النص تطور مع ومنسجمة سميمة

يماف المؤلؼ جرأة وىي كبيرة استيانة والمكاف بالزماف النص يستييف :ثان اً  -  بالمتفرج محدود غير وا 
 المسػػرحية أىػػداؼ عمػػى التركيػػز ألػػواف مػػف لػػوف وىػػو تم يػػؿ، إال ىػػو مػػا يجػػري مػػا أف يعػػرؼ الػػذي

 اليامة.

 المعقػوؿ غيػر التركيػب وبسػبب ك يػرة. جانبيػة وشخصػيات بأحػداث لحشػوه طواعية النص في :ثالثاً  -
 ما وبقدر المؤلؼ. مخيمة تسمح ما بقدر إضافية عديدة لشخصيات النص استيعاب يمكف لؤلحداث
 بالظيور طبلقاً إ ليا مميد غير شخصيات تفاجئنا ما وك يراً  الجمد، مف المصنوعة الشخوص تسمح
 المسرح. عمى

 تبػػايف وعمػػى  جيػػة مػػف المتبلحقػػة وحركاتيػػا األحػػداث عمػػى الػػنص فػػي التػػأ ير عوامػػؿ تقػػوـ :بعــاً را -
 خرى.أ جية مف األحداث مف ومواقفيا الشخصيات

 

 حػوار تسػجيؿ مػع المخايمػة بػدور الباح ة قامت حيث التم يميات مف نوع الظؿ مسرح يعتبر ىنا مف
 ،الشخصػيات المكػاف، )الزمػاف، المسػرحية صػرعنا مػع يتناسػب بمػا مختمفػة صػوت بنبػرات الشخصيات
 وتختمػػػؼ ،(موسػػػيقى ء،بيضػػػا ةسػػػتار ) فنيػػػة جوانػػػب إلػػػى باإلضػػػافة ،الحػػػؿ( ،العقػػػدة ،اليندسػػػية األشػػػكاؿ
 حيث: ،(1987) الطالب ذكره ما مع الباح ة

 التربيػة وزارة تعقػدىا التػي السػنوية بالخطػة تمتػـز الباح ػة ألف والزمػاف المكاف نص االستيانة ترفض -1
 .المدارس في الدراسية الوحدات شرح في والتعميـ

نما التم يؿ ليس المسرحية مف اليدؼ -2  مقصودة. مفيدة معمومات توصيؿ وا 
 

 :(255-254 :5..2 ،)سميماف الظل خ ال مسرح تصم م
 أعمػاؿ بتقػديـ يسػمح فيػو ،المتحركػة الػدمى مف إىمالو يمكف ال جانباً  الظؿ خياؿ مسرح يشكؿ

 ،المحػػرؾ سأر  فػػوؽ األشػػكاؿ تتحػػرؾ يػػثح ،جيػػاز إلػػى يحتػػاج وىػػو محػػدودة مػػواد مػػف انطبلقػػاً  ،مفيػػدة
 مف: ويتكوف

 رأسو. فوؽ سنتمترات بضعة حتى المحرؾ قدمي أسفؿ مف يمتد ستار -1
 .الستار فوؽ م بتة شاشة -2
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 األشػػػػكاؿ بندخػػػػاؿ تسػػػػمح المعػػػػاكس الخشػػػػب أو الكرتػػػػوف مػػػػف الشاشػػػػة جيتػػػػي عمػػػػى تقػػػػع كػػػػواليس -3
خراجيا  .وا 

 كػي الكربتػوف لمبة م ؿ فولت( 6) منخفض فولت ذات لمبات أو قنديؿ أو شمعة بلؿخ مف إضاءة -4
 وتوضػع منػتظـ. أو ،دقيػؽ أو ،واضػح غيػر أو متمػوج، بشػكؿ ظيػوره وعػدـ الظػؿ تكبير في تساعد
 عمييا. ظبلليـ تظير ال حتى الشاشة وراء (سـ .12) بعد وعمى المحركيف رأس فوؽ الممبة ىذه

 كبيرة. بيضاء شاشة مف تتكوف اعدةق عمى األشكاؿ تتحرؾ -5

 عميو. األشكاؿ تنتقؿ والممبة الشاشة بيف يوضع خشبي قضيب يوجد -6

 المفاصؿ. مف ممكف قدر أقؿ وتحمؿ متينة المصنوعة األشكاؿ -7
 

عبػػد اليػػادي )  مــي ف مــا الظــل مســرح تياجــو التــي المشــاكل (1001) يآخــرين اليــادي عبــد  حــدد
 :(2..128:2، وآخروف

 صور. إلى القصة تحويؿ -1

 .مقاطع إلى الموضوع تقسيـ -2
 

ضاف  لما سبق ي    : مي ف ما الظل بمسرح التعمم صعيبات أىم الباحث  تحددا 
 وتجييػز المسػرحية النصوص كتابة مف التحضيرات في المعمـ يستغرقو الذي والجيد الطويؿ الوقت -1

 .اليندسية واألشكاؿ الشخصيات
 .ياضياتالر  مادة في خاصة المسرحية النصوص افتقار -2
 الظؿ. بمسرح معرفتيـ عف المسرحي بالعمؿ المختصيف خبرة قمة -3

 تػػػدريبات إلعطػػػاء المسػػػرحي بالعمػػػؿ والمختصػػػيف الخبػػػراء مػػػف عمػػػؿ فريػػػؽ إعػػػداد ينبغػػػي لػػػذلؾ
 العمػػوـ لتػػدريس تصػمح مسػػرحية نصػوص كتابػػةو  الظػؿ، مسػػرح طريػػؽ عػف التػػدريس كيفيػة فػػي لممعممػيف

 .كافة
 

 :الخ ال مسرح في تظيير الشخص ا طرق
 المنػػاظر تغييػػر معيػػا يسػػيؿ الشاشػػة عمػػى الشخصػػيات ظيػػور فػػي وممتزمػػة متبعػػة طريقػػة ىنػػاؾ

 :(5..255:2 ،سميماف) يمي كما تكوف الطريقة وىذه متتابعة، وظيورىا
 لمشاشة. األيمف الجانب في الدخوؿ -1

 لمشاشة. األيسر الجانب في الدخوؿ -2

 الشاشة. قاعدة مف الصعود -3

 .شةالشا أعمى مف النزوؿ -4

 أف المعمػػـ عمػػى لػػذا التعميميػػة، المنظومػػة ركػػائز مػػف ركيػػزة الظػػؿ مسػػرح معمػػـ أف الباح ػػة وتػػرى
 تنفيذه. وكيفية الظؿ مسرح مف متمكناً  يكوف وأف المسرحي المعمـ بمواصفات يتسـ
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 :الظل مسرح ميارات عمى األطفال تدر ب خطيات
 :(236-235: 7..2 )بدير، اآلتي في ذلؾ ويتم ؿ

 الحركػػػات لتحديػػػد األطفػػػاؿ مػػػع مضػػػمونيا تنػػػاقش لؤلطفػػػاؿ، قصػػػيرة قصػػػة المعممػػػة تحكػػػي أف بعػػػد  -1
 دوف اوال   الحركػػػة وممارسػػػة التجريػػػب فػػػرص ليػػػـ وتتػػػرؾ ،العػػػرض فػػػي إبرازىػػػا ينبغػػػي التػػػي المميػػػزة
 التدريب بداية في الصمت عمييـ يخيـ  ـ ومف وتفكيرىـ انتباىيـ عمى تستحوذ الحركة ألف الكبلـ،
 .الحركات عمى

 مقػدـ المعممػة تسػأؿ وقػد يشػاىدونيا، التػي الحركات تفسير المشاىدوف يحاوؿ  العرائس تشغيؿ عند -2
 المفظي. التعبير في فيبدأ ذكرياتو، تجميع عمى ومساعدتو خيالو بذجل سؤاالً  العرض

 غالبًا. تتابع في الظؿ خياؿ األطفاؿ يقدـ -3

 فػي الجميػع ويشترؾ العروض تفيد اقتراحات وتقدـ المممة، التكرارات لحذؼ األطفاؿ المعممة تناقش -4
 ال ال ة. أو ال انية لممرة العرض تنظيـ

 العػػرض، فػػي يتبعونػػو الػػذي النمػػوذج ليػػـ تقػػدـ أو العػػرض ت ػػري بفكػػرة لؤلطفػػاؿ المعممػػة تػػوحي قػػد -5
 .األطفاؿ خبرات التجريب ي ري فشيئاً  وشيئاً 

 التعبير في يستخدـ الظؿ سرحم وأف الخطوات مف الغرض في الباح ة تتفؽ سبؽ ما خبلؿ مف
 عػػػرض مػػػف المقصػػػودة الػػػدرس أىػػػداؼ واسػػػتنباط المشػػػاىد وتفسػػػير والمواقػػػؼ والميػػػارات، ،األفكػػػار عػػػف

 مسػرح عمػى األطفػاؿ بتػدريب تقػـ لػـ الباح ػة لكػف لمطالبػات، وممتػع وبسػيط جيد بشكؿ ونقميا المسرحية
 مسػرح توظيػؼ خطػوات اسػتخدمت حيػث الظؿ، مسرح بتنفيذ الخاصة المياـ بجميع قامت ولكنيا الظؿ
 وىػي: والتعمػيـ التربيػة وزارة فػي المتبػع الػدرس تحضػير عناصػر مراعيػة اليندسة تدريس في الظؿ خياؿ

 توظيػػؼ معػػيف، لموضػػوع المناسػػب المسػػرحي الػػنص ،البلزمػػة األدوات ،الحػػافزة التييئػػة ،الػػدرس "عنػػواف
 إنيػػػػاء ،ختػػػػامي تقػػػػويـ ،المسػػػػرحية( داثوأحػػػػ الػػػػدرس بموضػػػػوع متعمقػػػػة أسػػػػئمة عمػػػػى )تشػػػػتمؿ المسػػػػرحية
 الدرس".

 

 :(7..87:2أحمد،) الظل خ ال لعرائس التربيي ثراأل 
 فنػػاء فػػي تقػػدـ فأل صػػالحة يجعميػػا ممػػا الحركػػة ومرونػػة الصػػنع بسػػيولة الظػػؿ خيػػاؿ عػػرائس تسػػـت -1

 الدراسي. الفصؿ م ؿ مغمؽ مكاف داخؿ أو المدرسة

 المحبػب الشػكؿ ىػوو  الشػعبي األدب فػي الشػفيي عبيرالت أشكاؿ مف شكبلً  الظؿ خياؿ عرائس تم ؿ -2
 بسػػماع يسػػتمتعوف فاألطفػػاؿ ظيورىػػا بدايػػة فػػي لؤلطفػػاؿ كمعبػػة نشػػأت ألنيػػا وذلػػؾ األطفػػاؿ، عػػالـل

 حركاتيا. مشاىدةو  كمماتيا

 تحتويو الذي الخياؿ فأل بالمعب، الطفؿ عبلقة مع األطفاؿ بأدب الظؿ خياؿ عرائس عبلقة تتشابو -3
 الظبلؿ. خبلؿ مف بالصورة يياـإ عف عبارة ألنيا الطفؿ عقؿ عمتاإ عمى يعمؿ
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 الظل: لمسرح التربي   الق م  (1004) قند ل ي رى
 لمجموعػة اكتسػابيـ نحػو لؤلطفػاؿ التوجيػو بعمميػة يقػوـ أف يمكنو الجذاب العرائسي المسرح ىذا

 الحػس تنميػة عمػى لتسػاعدىـ ميػةوالعم والفنيػة واألدبيػة العامػة وال قافػة والميػارات والمعػارؼ الخبرات مف
 .(4..25:2 ،قنديؿ) ومتزنة متكاممة نسانيةإ شخصية لبناء والفكاىي والفني والخمقي الجمالي
 في:  سيم أن  مكن الظل خ ال مسرح نأ الباحث  يترى

 .ومغزاىا وراءىا وما الشخصيات خياؿ متابعةل الفضوؿ وا  ارة األطفاؿ جذب -1

 البعيد. المدى عمى الذاكرة في والرسوخ واالستيعاب لفيـا وتيسير غنية معمومات تقديـ -2

 عرضيا. يتـ التي الشخصيات خبلؿ مف متنوعة عواطؼ إ ارة -3

 لممتمقي. واالجتماعي األخبلقي الجانب تعزيز عمى يعمؿ -4
 .يشاىده ما حوؿ النقدية األسئمة بن ارة وذلؾ التأممي التفكير يذكي -5
 .الجيد واإللقاء المتقف األداءو  الصحيح النطؽ أساليب تنمية عمى يعمؿ -6

 الدمى. صناعة وكيفية ووأشكال الظؿ بخياؿ الفرد معرفة ت ري -7

 أ ػر الظػؿ لمسرح أف الباح ة ترى ،الظؿ مسرح عف المحور ىذا في مفصؿ بشكؿ الحديث بعد
 دىم التعمـ أ ر بقاء والحظت كما الطالبات، لدى والميارات المجردة المفاىيـ واكتساب تبسيط في كبير
 ودراسػة (،2.13) جػودة دراسة م ؿ السابقة الدراسات بعض أكدتو ما وىذا ،المعتادة الطريقة مف أطوؿ
 بشػكؿ واليندسة عامة الرياضيات مادة نحو إيجابية اتجاىات ينمي أف الممكف مف كما ،(.2.1) عمي

 خاص.
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 التأممي التفك ر الثالث: المبحث
 

 ،بالعقػؿ مكػـر اإلنسػافف اإلطػبلؽ، عمػى اإلنساف يممكيا التي األشياء أ مف البشري العقؿ يعتبر
 بيػػا اه  اخػػتص عظيمػػة ربانيػػة نعمػػة نػػوإ ،يفكػػر ،يتحػػرؾ ،ينمػػو ،اإلعجازيػػة اإلدراكيػػة القػػوة بيػػذه مكػػـر

 .المخموقات بقية مف غيره عف بيا ومي زه اإلنساف  
 َأَفاَل ﴿ :تعػالى قولو منيا روالتدب التفكر عمى تحث التي ياتاآل مف الك يرب الكريـ القرآف ويزخر

 [.18 اآلية :المد ر] ﴾َيَقدَّرَ  َفكَّرَ  ِإنَّوُ ﴿ [،24 اآلية محمد:] ﴾َأْقَفاُلَيا ُقُميب   َعَمى َأمْ  اْلُقْرَآنَ  َ َتَدبَُّرينَ 
 وأشرفيػػا، األعػػماؿ أفضػؿ مػف تعػد والتأمؿ والتدبر التفك ر منزلة أف عمى العمػماء بعض نص وقد

 ،طالػػػب أبػػػي بػػػف عمػػػي عػػػف حبػػػاف ابػػػف رجػػػوأخ كػػػالتفكير" عبػػػادة "ال شػػػريؼ نبػػػوي يثحػػػد فػػػي جػػػاء وقػػػد
 مػا إلػى لتصػؿ البشػرية كانػت وما ،نسانيةاإل الحضارة منو تستفيد الذي تقدـوال العمـ إلى يدعو فاإلسبلـ
 العممي. والبحث العمـ عمى المبني العقمي النتاج لوال إليو وصمت

 مػػػـاأل إلييػػا تسػػػعى التػػي ةالتربويػػ األىػػػداؼ مقدمػػة فػػي اؿجمػػػاإل فػػي التفكيػػر تعمػػػيـ أصػػبح حيػػث
 المجتمعات. تعيشيا التي السريعة التغيرات لمواجية

 

 التأممي: التفك ر تعر ف
 بػػأف التأكػػد تػػـ أف بعػػد والبػػاح يف والعممػػاء التربػػوييف مػػف رالك يػػ اىتمػػاـب التػػأممي التفكيػػر حظػػي

مكاناتػو البشػري بالعقػؿ االىتماـ جاء لذلؾ وتقدمو، المجتمع تطوير في أىمية البشرية لم روة  وأسػاليب وا 
 ،المتعمميف ورعاية عقوؿ وتفعيؿ تنمية عمى تعمؿ التي التربوية المنظومة مبلمح لتوضيح وتطويره نموه
 .التأممي التفكير تعريؼ حوؿ نظرىـ وجيات تباينت حيث

 االجػػػراءات تحميػػػؿ إلػػػى يػػػؤدي األعمػػػاؿ فػػػي تبصػػػر" بأنػػػو التػػػأممي التفكيػػػر ديػػػوي جػػػوف وعػػػرؼ
 "والنواتج راتاوالقر  اإلجراءات تمؾ إلى بيا الوصوؿ يتـ التي العمميات تقييـ خبلؿ مف والنواتج والقرارات

(Killion, Todnem, 1991:14). 
 القػوة نقػاط وتحديػد واألحػداث الرمػوز فيػو يسػتخدـ عقمػي نشاط" بأنو (2.12) بشير أبو تعرفوو 
عطػػاء اسػػتنتاجات، إلػػى والوصػػوؿ المغالطػػات، عػػف كشػػؼالو  البصػػرية، والرؤيػػة والضػػعؼ،  تفسػػيرات وا 

 .(2.12:.7 ،بشير أبو) "مرسومة خطط ضوء في نتائج إلى يصؿ حتى مقترحة حموؿ ووضع مقنعة،
 وخبراتو معتقدات حوؿ العموـ لمعمـ ومتأف نشط ذىني استقصاء" بأنو (2.11) األستاذ ويعرفو

 /التعميميػػة تالمشػػكبل حػػؿ مػػف يمكنػػو فيػػو يعمػػؿ الػػذي الواقػػع وءضػػ فػػي ئيػػةواإلجرا ةالمفاىيميػػ ومعرفتػػو
ظيار تواجيو، التي التعممية  المعنػى ذلػؾ ويسػاعده جديػد، بمعنػى الػوعي سػطح إلػى الضػمنية المعرفة وا 
 المرغػوب لمممارسػات بػو خاصػة نظريػة تكػويف إلػى تقػوده التػي الحسػية لخبراتػو استدالالت اشتقاؽ عمى

 .(1338:2.11 ،األستاذ) "المستقبؿ في تحقيقيا
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 وتوليػد الفكػر، اعتبارو  وتبصر، وتدبر، نظر، فييا عقمية عممية" بأنو (.2.1) نحؿ أبو وعرفو
 الػػذي لمموقػػؼ الفػػرد وتأمػػؿ العناصػػر، مػػف مجموعػػة إلػػى المشػػكؿ الموقػػؼ تحميػػؿ عمػػى تقػػوـ واستقصػػاء

 الحػػؿ إلػػى لموصػػوؿ صػػحتيا مػػف والتحقػػؽ ،الممكنػػة الحمػػوؿ جميػػع ودراسػػة ،فكػػاراأل واسػػتمطار ،مامػػوأ
 .(.37:2.1 ،نحؿ أبو) "المشكؿ لمموقؼ السميـ

 التػي التعميميػة المواقػؼ فػي لمفػرد عقمػي نشػاط" بأنػو التػأممي التفكيػر فعرؼ (5..2) كشكو أما
 المناسػبة واإلجػراءات القػرارات تخاذاو  ،المنطقية المغالطات وكشؼ ،والقوة الضعؼ نقاط وتحديد ،أمامو
 .(5..2:.4 ،كشكو) "التعميمي لمموقؼ منطقية واقعية سةدرا عمى بناءً 

 ،محػػددة أىػػداؼ إلػػى التفكيريػػة العمميػػات توجػػو حيػػث موجػػو تفكيػػر" ىػػو (2.11) القيػػؽ وعرفتػػو
 إلػى تيػدؼ اسػتجابات مػف معينػة مجموعػة تتطمػب المشػكمة نسػمييا التػي الظػروؼ مػف معينػة فمجموعة
 (.17:2.11 ،القيؽ) "معيف حؿ إلى الوصوؿ

 عناصره إلى ويحممو أمامو الذي لمموقؼ الطالب تأمؿ عمى يعتمد أنو (2.13) النجار فيار وتع
 ويقػوـ ،الموقػؼ ىػذا يتطمبيػا سػميمة نتػائج إلػى ليصػؿ لفيمػو البلزمة المحكمة الخطط ويضع ،األساسية

 .(24:2.13 ،النجار) الموضوعة الخطط عمى بناءً  النتائج تمؾ بتقويـ ذلؾ بعد
 :التأممي التفك ر أن في تتفق أنيا  تضح السابق  ار فعالت عرض ضيء في
 التعميمية. المواقؼ في لمفرد متأف واع ذىني ونشاط عقمية عممية -1

 والنواتج. اإلجراءات تحميؿ إلى يؤدي األعماؿ في تبصر -2

 إلػى لموصوؿ خطط ويضع عناصر إلى ويحممو أمامو الذي الموقؼ الطالب يتأمؿ فيو موجو تفكير -3
 .نتائج
 

قػػدرة الطالبػػة عمػػى التفكيػػر العقمػػػي  ىػػػو :التــأممي التفك ــر الباح ػػػة ؼتعػػر   سػػبؽ مػػا عمػػى نػػاءوب
 خػػبلؿ مػػف المشػػكبلت مػػع التعامػػؿ عمػػى المتعمػػؽ تقػػوـ بػػو عنػػد تعرضػػيا لموقػػؼ جديػػد، لتصػػبح قػػادرة

 ويقػػػاس ،صػػػحيح حػػػؿ إلػػػى الوصػػػوؿ بيػػػدؼ والرمػػػوز ،والميػػػارات ،والقػػػدرات ،السػػػابقة الخبػػػرات اسػػػتخداـ
 .بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة باالختبار المعد خصيصًا لذلؾ إجرائياً 

 

 :التأممي التفك ر خصائص
 األنػػػواع عمػػػى تتػػػوزع أف يمكػػػف التػػػي اإلنسػػػاف لتفكيػػػر المميػػػزة الخصػػػائص مػػػف مجموعػػػة توجػػػد

 الخصػػائص ىػػذه أىػػـ اسػػتخبلص وتػػـ بينيػػا، وحقيقػػي مػػادي فاصػػؿ وجػػود لعػػدـ نظػػراً  لمتفكيػػر، المختمفػػة
  التأممي: بالتفكير قةالمتعم
 :(2202222، العارضة) من ،(Soso, 1998) سيسي أيردىا كما الخصائص ىذه يمن
 السموؾ. مف استنتاجو يمكف ذلؾ ومع ،اإلنساني العقؿ داخؿ" " يحدث أنو بمعنى :معرفي التفكير -1
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 ومػػاتالمعم استحضػػار بمعنػػي المعرفػػي: النسػػؽ داخػػؿ المعمومػػات مػػف أنػػواع تعػػالج عمميػػة التفكيػػر -2
 الحالية. لممشكمة حؿ إلى لموصوؿ الجديد الموقؼ في وتوظيفيا السابقة

 وعكػػس الحػػؿ، نحػػو يتجػػو أنػػو أو مػػا، مشػػكمة حػػؿ باتجػػاه يسػػير أنػػو بمعنػػى :موجيػػة عمميػػة التفكيػػر -3
 يحػػدث ال وىػػذا واضػػحة، خطػػة أو ىػػدؼ ضػػمف تسػػير ال أنيػػا أي " عشػػوائية " كممػػة موجيػػة  كممػػة
 العادة. في

 مجموعػة ىػو دماغنا داخؿ الواقع في معو التعامؿ يتـ ما أف بمعنى :المفاىيـ ىي كيرالتف مف مادة -4
 عناصػر بػيف تشػيع التػي الخصائص لمجموعة الذىني التجريد إلى تشير التي المجردة المفاىيـ مف
  .األفكار أو األشياء مف فئة

 

   التأمم  : الشخص   خصائص
 فػي وسػموكيا شخصػيتيا تقػدـ مػدى فػي نفسػيا وتراقػب الذاتيػة المسػئولية الطالبة تتحمؿ أف البد

 (...2) األميػػر عبػد ويحػدد منتجػة، مفكػرة وتصػبح التأمميػػة الشخصػية بخصػائص تتحمػى حتػى التعمػيـ
 :(2002222، األمير عبد) يمي كما التأممية الشخصية خصائص

 المتنوعة. توالمشكبل المواقؼ في الحقيقة إدراؾ عمى والقدرة المحيط لمواقع العالي اإلدراؾ -1

 القرارات. تخاذاو  المشكبلت حؿ في التسرع وعدـ الموقؼ أو المشكمة مواجية في التأني إلى الميؿ -2

 الموقؼ. أو لممشكمة المعمومات مف ممكف قدر أكبر لجمع السعي -3

 المشكمة. لحؿ الموضوعة لمبدائؿ االفتراضات مف ممكف عدد أكبر وضع -4

 تمػػؾ تسػػتغرقو الػػذي الوقػػت عػػف النظػػر بغػػض والكفػػاءة صػػائبةال القػػرارات اتخػػاذ أىميػػة عمػػى التركيػػز -5
 القرارات.

 األخطاء. في الوقوع قمة -6

 .الفشؿ مف والقمؽ الخوؼ -7
 

 :(51-.5: 5..2)عمايرة،   مي ف ماخصائص الشخص   التأمم    (1005) عما رةحدد  ب نما
 التيور. أو االندفاع مف يقمؿ -1

 .العاطفي وتقمصيـ فيميـ مع لآلخريف االستماع -2

 التفكير. مرونة -3

 التفكير. لممكية اإلدراؾ -4

 .والضبط التدقيؽ -5

 المشاكؿ. واستيضاح المسائمة -6

 جديدة. مواقؼ في وتطبيقيا السابقة المعرفة تصوير -7

 واالعتقاد. المغة في الدقة -8
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 األحاسيس. كافة استخداـ -9

 التعمؽ. التبصر، األصالة، اإلبداع، -.1

 إ ػػارة طريػػؽ عػػف المشػػكبلت بحػػؿ االسػػتمتاع االسػػتطبلع، حػػب والتحقيػػؽ، البحػػث حػػب التسػػاؤؿ، -11
 واالعتقاد. الظف م ؿ األحاسيس
 حػػؿ ميػػارات تمتمػػؾ قػػد التأمميػػة الشخصػػية فػػي السػػابقة الصػػفات تػػوافرت إذا أنػػو الباح ػػة وتػػرى

 مػف العديػد بتػوفير العالقػة القضػايا حػؿ فػي تساعد جديدة منظورات وتبني بعمؽ تفكر حيث ،المشكبلت
 .التعميـ نوعية مف يحسف مما المناسبة الحموؿ

 

 :التأممي التفك ر يخطيات مراحل
 لفيمػػو البلزمػػة الخطػػط ورسػػـ عناصػػر، إلػػى وتحميمػػو أمامػػو الػػذي لمموقػػؼ الفػػرد تأمػػؿ بػػو يقصػػد

 إلى العمميات يوجو حيث موجو، تفكير وىو الخطط، ضوء في النتائج تقويـ تـ النتائج، إلى يصؿ حتى
 مراحػؿ تحديػد فػي البػاح يف آراء تعػددتو  المشػكبلت، لحػؿ اليػادؼ يالعقم النشاط ويم ؿ محددة أىداؼ
 يمػػر التػػأممي التفكيػػر أف (Simmon, et al, 1989) وآخػػروف سسػػيمون يػػرى حيػػث التػػأممي التفكيػػر
 :(Simmon, et. al, 1989:4)التالية بالمراحؿ

 .ةمناسب واقعية بمغة األحداث وصؼ -1

 تنفيذىا. تـ التي األحداث فسيرلت واألخبلقية االجتماعية األبعاد استخداـ -2

 باألحداث. المتصمة والنتائج العبلقات إيجاد -3

 المناسبة. السياسات في األحداث وضع -4
 س

 :(Rose, 1990:13)ما  مي ف  التأممي التفك ر مراحل حدد فقد (Rose, 199) ريس أما
 التربوية. المشكبلت عمى التعرؼ -1

 مما مة. سياقات في جرت مشكبلت وبيف ابيني مشابو إجراء خبلؿ مف لممشكمة االستجابة -2

 الجوانب. جميع مف إلييا والنظر المشكمة تفحص -3

 حؿ. كؿ اختيار مف والمغزى الحموؿ نتائج عف والكشؼ المقترحة الحموؿ تجربة -4

 تجربتو. تتم حؿ لكؿ والضمنية الظاىرة النواتج تفحص -5

 .المقترح الحؿ تقييـ -6
 

 :(2.11:.4رياف، ) يىي ،التأممي متفك رل مراحل خمس قّدم فقد (3990) عمران أما

 .بالمشكمة الوعي -1

  .المشكمة فيـ -2

  العبلقات. واكتشاؼ البيانات وتصنيؼ المقترحة الحموؿ وضع -3
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 .المشكمة لحؿ المقترحة الحموؿ نتائج استنباط -4

 تجريبيا. أي عممياً  الحموؿ اختيار -5
 

 عطيػػػة،و  )لطػػػؼ ا تضـــمن  التـــأممي التفك ـــر أن إلـــى ف شـــ ر Mezirow, 1991)) م ـــزري أمـــا
8:2..9): 

 ويعمؿ. ويفكر ويشعر ويفيـ يعي فيما الفرد يتأمؿ وفيو :ىالمحتو  تأمؿ -1

 ينجػػز كيػػؼ الفػرد يفحػػص وفيػو بػػو يفكػػر الػذي واألسػػموب بالطريقػة الفػػرد ييػػتـ وفيػو العمميػػات: تأمػؿ -2
 .األداء؟ كفاءة يقيـ وكيؼ والتفاعؿ؟ اإلحساس أو بالتفكير يقوـ وكيؼ ما؟ ميمة

 غالبػػاً  تم مػػت التػػي والقػػيـ المعتقػػدات مجموعػػة فػػي والتأمػػؿ التفكيػػر يجػػب وفيػػو االفتراضػػات: تأمػػؿ -3
  المحيطة البيئة مف واعية غير بصورة

 

 :(2..2:.1)عفانة والمولو،  ىي (1001) يالميلي عفان  عند التأممي التفك ر مراحل أما
 مناسب. بشكؿ ووصفيا منطقية بطريقة المشكمة دراسة -1
 ذلؾ. عمى بتتتر  التي والنتائج مشكمة حدوث إلى أدت التي األسباب بيف عبلقات عف البحث -2
 تحػػػػيط التػػػػي واالجتماعيػػػػة المينيػػػػة الجوانػػػػب مػػػػف االسػػػػتفادة خػػػػبلؿ مػػػػف المختمفػػػػة الجوانػػػػب تفسػػػػير -3

 بالمشكمة.
  .الدراسة موضوع لممشكمة منطقية توقعات عمى بناء حموؿ اقتراح -4
 

 :(Meek, et. al, 2013:98) ىي مراحل خمس (Meek, et. al, 2013) م ك عند أما
 والفوريػػػة، السػػػريعة، الفعػػػؿ ردود عػػػف عبػػػارة وىػػػي :(Reflective Practice) التأمميػػػة الممارسػػػة -1

 والتمقائية.

 الفور. عمى تنشط ما وغالباً  اعتيادية األك ر وىو  :(Repair reflection) اإلصبلحي التأمؿ -2

 التقيػػيـ إلعػػادة تسػػتغرؽ التػػي زمفالػػ مػػف فتػػرةال وتشػػمؿ :(Review reflection) المراجعػػة تأمػػؿ -3
 أياـ. إلى ساعات مف يمتدو 

 وقػػد الحػػاد، والتركيػػز المنيجػػي، النظػػامي التأمػػؿ ووىػػ :(Research reflection) البح ػػي التأمػػؿ -4
 شيور. عدة ستغرؽي

 بشػػكؿ صػػاغي ودقيػػؽ مجػػرد تأمػػؿ ووىػػ :(Reformulation reflection) الصػػياغة إعػػادة تأمػػؿ -5
  .سنوات عدة إلى متدي وقد ،اضحو 

 سنوات منذ الباح يف اىتماـ شغمت التأممي التفكير عممية مراحؿ أف يتضح سبؽ ما عمى وبناءً 
 وتبدأ ،الذاتي الوعي عمى تساعده حيث ،اإلنساف حياة في التأممي التفكير أىمية عمى يدؿ وىذا ،عديدة
 وتحديػد فيػـ عمػى فيعمػؿ ،لحميػا يسػعى مسػألة أو يواجييػا مشػكمة تجػاه باالرتبػاؾ اإلنسػاف يشعر عندما

 .سميمة نتائج إلى لموصوؿ تساعده حتى البلزمة الخطط ووضع ،الفروض وفرض المشكمة
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   :التأممي التفك ر ميارات
 يحػػؿ أف يسػػتطيع حتػػى الفػػرد لػػدى تتػػوفر أف ينبغػػي ميػػارات عػػدة عمػػى يشػػتمؿ التػػأممي التفكيػػر

 يتضػمف التػأممي التفكيػر أف (Hatton & Smith, 1995) يثوسػم ىػاتوف دراسة تشير حيث المشكمة
 :(Hatton & Smith, 1995:36) ىي ميارات أربع
 معيف. موقؼ أو حدث وصؼ -1

 .المتوافرة البيانات كافة تفسير -2

 .الموقؼ لحدوث الممكنة األسباب تحديد -3

 ما. قرار اتخاذ أسباب تحديد -4
 

 إلػػػى التػػػأممي التفكيػػػر يػػػاراتم (Yost, Sentner, 2000) وسػػػنتنر يوسػػػت يصػػػنؼ بينمػػػا
 :((Yost, Sentner, 2000:44  مي كما ،الميارات مف مجموعتيف

 وتكػػػويف لممعمومػػػات، الػػػدقيؽ والفحػػػص وتحميميػػػا، البيانػػػات تجميػػػع وتتضػػػمف :الستقصـــاء ميـــارات -1
 منطقية. تفسيرات وتقديـ مناسبة، استنتاجات إلى والتوصؿ المناسبة، الفروض

 .والمناقشات الحجج وتقويـ واالستنتاج، واالستدالؿ، االستنباط، وتتضمف :الناقد التفك ر ميارات -2
 

 :2..2 المولػو، )عفانػة، التـأممي لمتفك ـر التال ـ  الميـارات إلـى (1001) يالميلـي عفان  دراس  يتش ر
4-5): 
ـــل -1  المشػػػكمة جوانػػػب عػػػرض عمػػػى القػػػدرة وىػػػي ،الناقػػػدة البصػػػرية الرؤيػػػة وتعنػػػي :يالمالحظـــ  التأم

 يبػػيف شػكؿ أو رسػـ إعطػاء أو الموضػوع طبيعػة خػبلؿ مػف ذلػؾ كػاف سػواء مكوناتيػا عمػى والتعػرؼ
 .بصرياً  الموجودة العبلقات اكتشاؼ يمكف بحيث ،مكوناتو

 تحديػد خػبلؿ مػف وذلػؾ ،الموضػوع فػي الفجػوات تحديػد عمػى القػدرة وىػي :المغالطـات عن الكشف  -2
 .االختبلؼ أوجو تم ؿ والتي ركةتالمش غير السمات أو المنطقية غير أو الصحيحة غير العبلقات

 رؤيػػة خػػبلؿ مػػف معينػػة منطقيػػة عبلقػػة إلػػى التوصػػؿ عمػػى القػػدرة وىػػي :اســتنتاجات إلــى اليصــيل -3
 مػػف يعػػرض مػػا كػػؿ فػػي الػػتمعف خػػبلؿ مػػف وذلػػؾ مناسػػبة، نتػػائج إلػػى والتوصػػؿ المشػػكمة مضػػموف
 التعميمي. الموقؼ في متشابيات

 وقػد ،الرابطػة العبلقػات أو لمنتػائج منطقػي معنػى إعطػاء ىعمػ القػدرة وىػي :مقنعـ  تفسـ رات إعطاء -4
 وخصائصو. الموضوع طبيعة عمى أو سابقة معمومات عمى معتمداً  المعنى ىذا يكوف

 وتقػػوـ ،المطروحػػة المشػػكمة لحػػؿ منطقيػػة خطػػوات وضػػع عمػػى القػػدرة يعنػػي :مقترحــ  حمــيل يضــع  -5
 المطروحة. لممشكمة متوقعة ذىنية تصورات عمى الخطوات تمؾ
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 :(115: 2.11)إبراىيـ،  مي كما ،التأممي التفك ر ميارات (1033) إبراى م صنفت
 لتحديػػد بدقػػة وتحميمػػو المشػػكؿ، الموقػػؼ أبعػػاد فحػػص عمػػى القػػدرة :لممشــكم  الــرئ س الســبب تحد ــد -1

 المشكمة. حدوث إلى أدى الذي الرئيس السبب

 فػي تنفيػذىا تػـ التػي الخطػأ طػواتالخ تحديػد عمػى القػدرة :المشـكم  حل في الخطأ اإلجراءات تحد د -2
 ما. موقؼ تناوؿ أو ما، مشكمة حؿ

ــى التيصــل -3  معمومػػات خػػبلؿ مػػف معينػػة نتيجػػة اسػػتخبلص عمػػى القػػدرة :المناســب  الســتنتاجات إل
 وبػػػيف الموقػػػؼ عمػػػى المترتبػػػة االسػػػتنتاجات بػػػيف التمييػػػز يمكػػػف بحيػػػث الموقػػػؼ يتضػػػمنيا وبيانػػػات

 قؼ.المو  عمى المترتبة غير االستنتاجات

 فػي المتضػمنة األحػداث مجموعة بيف والروابط العبلقات إدراؾ عمى القدرة :منطق   تفس رات تقد م -4
 لذلؾ. منطقي تفسير وتقديـ بيا، المتعمقة والنتائج األسباب بيف والربط المشكؿ، الموقؼ

ــ  قــرارات أي مقترحــ  حمــيل تقــد م -5  ةلممشػػكم منطقيػػة وحمػػوؿ نتػػائج إلػػى التوصػػؿ عمػػى القػػدرة :مع ن
 تحديػػد  ػػـ وأبعادىػػا، وخصائصػػيا، المشػػكمة، طبيعػػة عػػف المتػػوفرة المعمومػػات خػػبلؿ مػػف المطروحػػة
 لحميا. البلزمة اإلجرائية الخطوات

 

 لمػػػادة مناسػػػبة األك ػػػر ألنيػػػا التػػػأممي تفكيػػػرلم ميػػػارات أربػػػع الباح ػػػة تتبنػػػي سػػػبؽ مػػػا عمػػػى بنػػػاءً 
 عمميػات إجػراء إلػى والحاجػة وأشػكاؿ رسػومات عمػى الحتوائيػا نظػراً  بالػذات اليندسة ولوحدة الرياضيات
عطاء  :التالي النحو عمى وىي ،تفسيرات وا 

 خػبلؿ مػف عمييػا والتعػرؼ المسػألة أبعػاد وفحػص عػرض عمػى القدرة وىي :الناقدة البصر   الرؤ   -1
 .بصرياً  الموجودة العبلقات اكتشاؼ يمكف بحيث خواصو، يوضح ىندسي شكؿ إعطاء

 األشػكاؿ بػيف المشػتركة غيػر الخػواص أو السػمات تحديػد عمػى القدرة وىي :المغالطات عن الكشف -2
 اليندسية.

 المسػػألة رؤيػة خػػبلؿ مػف الصػػحيح الحػؿ إلػػى التوصػؿ عمػى القػػدرة وىػي :اســتنتاجات إلــى اليصـيل -3
 السابقة. بالخبرات واالستعانة فييا والتمعف

 المعنػػى ىػػذا يكػػوف وقػػد ،لمنتػائج منطقػػي تفسػػير إعطػػاء عمػى القػػدرة ىػػيو  :مقنعــ  تفســ رات إعطــاء  -4
 وخصائصو. الموضوع طبيعة عمى مداً معت
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 :التأممي التفك ر أىم  
 ال مػػػا إبصػػػار عمػػػى قػػػدرة الفػػػرد يكسػػػب األمػػػور فػػػي والمتعمػػػؽ المتػػػأني التفكيػػػر أف شػػػؾ مػػػف مػػا

 المواقػػؼ وفػػي التفاصػػيؿ، فػػي وتػػدبر تفحػػص دوف سػػطحية نظػػرة األمػػور إلػػى ينظػػر ممػػف غيػػره يبصػػره
: 5..2 )عبػػػد الوىػػػاب، عمػػػى القػػػدرة المتعممػػػيف إكسػػػاب عمػػػى التفكيػػػر مػػػف الػػػنمط ىػػػذا يسػػػاعد التعميميػػػة

177-178): 
 السابقة. بالخبرات الجديدة المعرفة ربط -1

صدار والمراقبة التخطيط -2  القرار. واتخاذ والتحميؿ األحكاـ وا 

 المشكمة. لحؿ المناسبة الخطوات إتباع -3

 بنجاح. واستخدامو عميو، والسيطرة المجردة لممفاىيـ بالتفكير االرتقاء -4

 بالمسؤولية. واإلحساس االستقبللية، تنمية -5

 النفس. في بال قة الشعور -6

 .والحياتية المدرسية الميمات مواجية -7
 

ـــرى ـــأن (1008) العارضـــ  ي  ـــر  ممارســـ ب ـــأممي التفك  ـــدرة الطـــالب تكســـب الت ـــى الق ، العارضػػػة) عم
9:2..8): 

 سابؽ. بفيـ الجديدة المعرفة ربط -1

 المفاىيمية. المجردة لمحدود تفكيربال االرتقاء -2

 م يؿ. ليا يسبؽ لـ جديدة ميمات عمى محددة استراتيجيات تطبيؽ -3

 التعممية. واستراتيجياتيـ بيـ الخاص التفكير فيـ -4

 ترتيػػػػب عمػػػػؿ التػػػػأممي التفكيػػػػر إدراؾ خػػػػبلؿ مػػػػف لمطمبػػػػة يمكػػػػف أنػػػػو: (5..2) عمػػػػايرة ويػػػػرى
 والفكػرة لؤلىػداؼ، والشػرح والتوضػيح الموضوع تشكيؿ ادةبنع ويسمح كما ،بينيا والمقارنة لممتناقضات،

 الشػػخص، عنػد األمػور فػي والتبصػر التعمػؽ فػي الخبػرة يزيػد التػأممي التفكيػر ممارسػة أف كمػا الرئيسػية،
 ويعمػػؿ المشػػكبلت، ىػػذه يواجػػو أف يجػػب التفكيػػر ليػػذا لمممػػارس الفرديػػة المشػػكبلت تشػػابو مػػف وبػػالرغـ
 الضػروريات مػف وىػذه الممموسػة غيػر إلػى الممموسػة المعرفػة عػف عقمػو فػي يخرج ما وغالباً  حميا، عمى
 .(49-48 :5..2 ،)عمايرة التأممي" التفكير في المشكمة حؿ لفنوف

 والتحميػػػػؿ الػػػػربط عمػػػػى القػػػػدرة فػػػػي التبلميػػػػذ يسػػػػاعد التػػػػأممي التفكيػػػػر أف (2.14) أحمػػػػد وتػػػػرى
 البحػػث وموضػػوع التػػأممي التفكيػػر بػػيف الػػربط زإبػػرا كػػذلؾ حيػػاتيـ، فػػي منػػو واالسػػتفادة والنقػػد واالسػػتنتاج

 .(71:2.14 )أحمد،
 التفكيػػر مػػف النػػوع ىػػذا اسػػتخداـ عمػػى لطبلبػػو المعمػػـ تػػدريب بػػأف (2.11) الحػػار ي تػػرى بينمػػا

 الخبػرة أو بالمعرفػة الحاليػة المعرفػة ربػط خػبلؿ مػف ببعض بعضيا المعمومات ربط زيادة عمى يساعدىـ
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 والطػػبلب المعممػػيف عنػػد تطػػويره بينمػػا جديػػدة، معرفػػة إلػػى المعرفػػة بتعػػديؿ لمطالػػب يسػػمح لػػذلؾ ،السػػابقة
 معالجػػة أ نػػاء والتػػأني التحميػػؿ عمػػى الطالػػب ويسػػاعد الخارجيػػة، المعمومػػات تجػػاه اإليجابيػػة إلػػى يػػؤدي

 أساسية أسئمة عمى التركيز خبلؿ مف نظر وجيات مختمؼ بيف االرتباط ويعزز ،المختمفة الموضوعات
 (.38:2.11 ،)الحار ي

 المؤسسػة عمػى لػذا ،التعميميػة التعممية العممية في أىمية لو التأممي التفكير أف الباح ة وتضيؼ
 المشػكمة وربػط بعمػؽ التفكيػر عمػى تسػاعدىا حتػى الطالبة لدى التأممي التفكير بتنمية تيتـ أف التعميمية

تباع ومراقبة والمتوقعة، السابقة والخبرات بالمعمومات  وحميػا، المشػكمة مػع لمتعامػؿ لمناسبةا الخطوات وا 
 اتواجييػ التػي العقبػات مػع التعامػؿ كيفيػة فػي ابنفسػي ال قػة وزيػادة التفكيػر، فػي باالستقبللية ايشعرى مما
 التحصػيؿ مستوى ورفع الدراسي المحتوى لفيـ أفكارىا عمى السيطرة في ومساعدتيا ،اليومية احياتي في

 لدييا.
 

 التأممي: التفك ر تنم  
 التفكيػػر تنميػػة فػػي أ ػػره أ بتػػت التػػأممي التػػدريس تناولػػت التػػي التجريبيػػة الحدي ػػة الدراسػػات ظػػـمع
 القػدرة الطمبة لدى تكوف حينما (2.12) والعفوف الصاحب يرى كما التأممي التفكير تنمية ويتـ التأممي،
 أو لدراسػػػةا حجػػػرات داخػػػؿ يسػػػمعونو أو يقرؤونػػػو عمػػػا وميمػػػة فعالػػػة معػػػاني ذات األسػػػئمة تقػػػديـ عمػػػى

 فػي وممارسػتو اكتسػابو يمكػف إذ األكاديميػة المػواد مع تربطو التي العبلقة عمى يقتصر ال وأف خارجيا،
 مػػا تقػػديـ ويتطمػػب ليػػا، ممكنػػة قػػوة أقصػػى إلػػى التفكيػػر عمميػػة تصػػؿ أف يمكػػف وبػػذلؾ ،والمدرسػػة البيػػت
 الدراسػػية العػػادات اكتسػاب وفػػي الواعػػدة، القويػة العقػػوؿ تكػػويف فػي تسػػيـ بأسػػاليب التػدريس يػػتـ أف تقػدـ

 .(2.12:.22 ،والعفوف )الصاحب والنافعة المفيدة
 خػػػبلؿ مػػػف تنميتػػػو يمكػػػف التػػػأممي التفكيػػػر أف يقتػػػرح (Grossman, 2009) جروسػػػماف مػػػاأ
)صػػػػالح،  وىػػػػي متصػػػػؿ مػػػػدى عمػػػػى مسػػػػتويات أربعػػػػة إلػػػػى تتمػػػػايز التػػػػي التأمميػػػػة التعميميػػػػة األنشػػػػطة

156:2.14): 
 نحػو والتوجػو خاصػة، تعميمية تجربة ضوء عمى الفرد تأمؿ نمو يعني :المحتيى عمى القائم التأمل -1

 التعميميػة األىػداؼ "ربػط وىػي المحتػوى عمػى القػائـ التأمػؿ لتعزيز استراتيجيات  بلث واقترح اليدؼ
 المرتدة. التغذية توفير ،االعتيادي لمتأمؿ الفرص إتاحة التعمـ، بخبرات

 المعرفة. وراء فيما التأمؿ ولتشجيع الفرد، بتفكير والمعرفة الوعي يعني :المعرف  يراء ما -2

 مرحمتيف: في يحدث تأمؿ ىو :الذاتي التأل ف -3

  المعرفة. وراء ما ميارات خبلؿ مف المرء أفكار تقييـ . أ

 سموكو. عمى األفكار ىذه  ارآ فيـ . ب

 يمة.بد نظر وجيات تبني خبلؿ مف الشخصية نظر وجيات تغيير عممية ىو :التحي مي التأمل -4
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 :(2.12:.22 ،والعفوف الصاحب) التأممي التفك ر تنم   شريط
 :اآلتية الشروط توفير الضروري مف الصؼ داخؿ الطمبة لدى التأممي التفكير لتنمية

 األسئمة. عمى اإلجابة قبؿ لمتفكير الكافي الوقت الطمبة إعطاء -1

 محددة. غير أو واضحة غير إجابة أي المعمـ يقبؿ ال أف -2

 والطمبة. المعمـ بيف التفاعبلت تستمر أف -3

 المفكر. اإلنساف بمواصفات الخاصة النماذج بعض لمطمبة المعمـ يعرض أف -4

 تقميدية. وغير أصيمة أفكار إلنتاج المناسبة الفرص لمطمبة المعمـ يتيح أف -5
 

 التأممي: التفك ر تنم   في المعمم دير
 التػأممي التفكيػر تنمػي والتػي معمػـال بيػا يقػوـ التػي األدوار مػف مجموعػة (2.13) الشريؼ ذكر

 :(26:2.13)النجار،  ومنيا
 لمطبلب. االستماع مراعاة -1

 واالنفتاح. التنوع احتراـ -2

 والتعبير. المناقشة تشجيع -3

 النشط. التعمـ تشجيع -4

 الطبلب. أفكار تقبؿ -5

 لمتفكير. كاؼ وقت إعطاء -6

 بأنفسيـ. الطمبة  قة تنمية -7

 إيجابية. راجعة تغذية إعطاء -8

 الطبلب. رأفكا ت ميف -9

 لمتطػور نظػراً  الحػالي العصػر فػي رئيسػياً  مطمبػاً  يعػد التػأممي التفكيػر تنميػة فػنف الباح ػة رأي في
 المسػتحد ات ىػذه لتوظيػؼ المتعممػيف لػدى اسػتغبللو عمى قدرة وجود يتطمب ما والمتسارع اليائؿ التقني
 .لدييـ التأممية الطاقات وتفجير وتنميتيا العقمية القدرات استغبلؿ مع

 :التأممي لمتفك ر المدعم  التعم م   الب ئ  خصائص

 التعميميػػة، المخرجػػات ومواصػػفات نػػوع فػػي بػػارزاً  دوراً  المتعػػددة بمكوناتيػػا التعميميػػة البيئػػة تمعػػب
 ولئلجابػة ،المتعممػيف لػدى التػأممي لمتفكيػر المدعمػة البيئة خصائص حوؿ سؤاؿ لطرح يدفع الذي األمر
 :(6..99:2 )بشير، التالية ائصالخص نورد التساؤؿ ىذا عمى

 منيـ. طمب فيما لمتفكير كافياً  وقتاً  الطبلب امنح -1
 نتائج. مف ليوإ توصموا ما تقويـ إعادة عمى الطبلب تساعد تعميمية بيئة ىيئ -2



 39 

ِـّ  -3  لػػػـ ومػػاذا الطالػػػب؟ عػػرؼ مػػاذا التعميمػػػي: الموقػػؼ فػػػي النظػػر عػػادةإ عمػػػى القػػدرة الطػػػبلب لػػدى نػػ
 يعرؼ؟

 النشػػػاطات خػػػبلؿ بيػػػا واقػػػام التػػػي األعمػػػاؿ فػػػي التفكيػػػر عمػػػى تشػػػجعيـ زليػػػةمن واجبػػػات ليػػػـ ىيػػػئ -4
 التعميمية.

بداء لمتعميؿ المتعمميف دفعت أسئمة اطرح -5  والمسببات. واألسباب الرأي وا 

 إلبداء لممتعمميف فرصة تكوف صغيرة مجموعات وفي ال نائي العمؿ خبلؿ مف اجتماعية بيئة تييئة -6
 .اآلخر الرأي ومعرفة الرأي

عطػػاء مػػواقفيـ عػػف المتعممػػوف ليعبػػر رأي مجمػػة إصػػدار عمػػى لعمػػؿا -7  أفكػػار، مػػف يػػروف لمػػا تعميػػؿ وا 
 .والمعارضة المعاكسة بالمواقؼ دراية عمى أنيـ وإلبراز

 وطبيعػة الطمبػة لػدى التػأممي التفكيػر تنميػة فػي ودوره المعمػـ عمػى يكمف التركيز أف نبلحظ ىنا
 تحتػاج التػي المشاكؿ أو المواقؼ بعرض يقوـ حيث الربط عمى وـتق والتي يستخدميا التي اإلستراتيجية

 الوصػوؿ تيػدؼ التػي االسػتنتاجات مػف مجموعػة وتتطمػب ،لممشػكمة والكامنػة الظػاىرة األسباب ربط إلى
 التأممي. التفكير بناء في أىمية لو الذي واالستبصار التأمؿ طريؽ عف يتـ وىذا ،دقيقة نتائج إلى

 

 :التأممي التفك ر ميارات اكتساب خطيات
 مف إتباعيا والطالب المعمـ عمى يجب التي واألمور الخطوات مف العديد (.2.1ذكر الغافري)

  :(16:2.12 ،حبار)ال وىي ،التأممي التفكير ميارة اكتساب أجؿ
 والمفػاىيـ والمصػطمحات العبػارات أف مػف يتأكػد حتػى الدقيقػة الواعيػة القػراءة أي الموقؼ في التأمؿ -1

 مألوفة. تكوف الموقؼ توييايح التي

 اؤىػاإجر  ينبغي التي العمميات يحدد أف عمى الطالب بيا يساعد التي المناسبة الطريقة المعمـ يختار -2
 توضػح والتػي الموقػؼ لطبيعة المناسبة الطريقة مناقشة طريؽ عف وذلؾ ،الموقؼ لمعالجة وترتيبيا
 السميـ. ؿالح إلى توصؿ التي العمميات اختيار في الرؤية لمطالبة

 المطمػػوب ىػػو مػػا تحديػػد  ػػـ فييػػا المعطػػاة البيانػػات لتحديػػد جيػػداً  الموقػػؼ عبػػارات الطالػػب يفيػػـ أف -3
 .(والمطموب المعطيات بيف التمييز أي) إيجاده

ذا ،أفضػػؿ طريقػػة ىنػػاؾ أـ مناسػػبة ىػػي وىػػؿ ،الموقػػؼ معالجػػة فػػي اتبعػػت التػػي الطريقػػة ـقػػو  ي أف -4  وا 
 عمػى يتعرؼ أف المعمـ عمى فيجب ،الطمبة عند األخطاء عضب الحؿ وتسجيؿ مناقشة أ ناء اتضح
 .عبلجيا وكيفية أسبابيا

 

 :يالمنياج التأممي التفك ر

 عمػى يجػب أمػور مػف البػد الرياضيات تدريس في التأممي التفكير عف الحديث إلى التطرؽ قبؿ
 يستخدـ أساليب عدة جدتو  حيث ،المنياج في التأممي التفكير توظيؼ أ ناء االعتبار بعيف أخذىا المعمـ



 4. 

 المعمػػـ عمػػى لػػذلؾ ،التبلميػػذ ومسػػاندة إل ػػارة مـالػػتع مواقػػؼ فػػي المشػػكبلت حػػؿ فػػي التػػأممي التفكيػػر فييػػا
:2.13أبػػو غزالػػة، و  القواسػػمة) يمػػي كمػػا وىػػي ،(1984) موسػػى ذكرىػػا اإلجػػراءات مػػف مجموعػػةب القيػػاـ

155-156): 

 عقوليـ. في بوضوح تيعابياواس البحث، موضوع المشكبلت يحددوف التبلميذ جعؿ -1
 عمى: تشجيعيـ خبلؿ مف وذلؾ بالمشكمة المتعمقة األفكار استدعاء عمى التبلميذ حث -2

 .وقؼمال تحميؿ - أ
 .الموقؼ عمى تنطبؽ أف يمكف التي سساأل أو العامة القواعد واستدعاء محددة فروض تكويف - ب
 عمى: بتشجيعيـ بعناية اقتراح كؿ تقويـ عمى التبلميذ حث -3

 النتيجة. وأ الحكـ تعميؽ متحيز، غير تجاها تكويف - أ
 اقتراح. كؿ نقد - ب
 .بنظاـ المقترحات رفض أو اختبار - ت
 النتائج. مراجعة - ث
 عمى: بتشجيعيـ التفكير عممية في تساعد حتى المادة تنظيـ عمى التبلميذ حث -4

 خر.آل حيف مف النتائج إحصاء - أ
 البياني. والتعبير الجدولة طرؽ استخداـ - ب
 .البحث خبلؿ خرآل حيف مف باختصار المؤقتة النتائج عف التعبير - ت

 

 :(5..477:2، إبراىيـ)  مي كما (1005) إبراى م عند أما 
 األسئمة. عف اإلجابة منيـ يطمب أف قبؿ الكافي الوقت الطبلب إعطاء -1

 منيا. لمعديد الشكمية التغطية فقط وليس الموضوعات مف قميؿ اختيار عمى المتفاعؿ التركيز -2

 وتبريرىا. رائيـآ توضيح عمى يفقادر  الطبلب جعؿ -3

 المفكر. لمشخص النموذج المعمـ يضع -4

 .التفاعؿ أ ناء تقميدية وغير أصيمة ألفكار الطبلب نتاجإ -5

 عناصػرىا إلػى المشػكمة تحميػؿ يتطمػب الرياضػيات تػدريس فػي التػأممي التفكير أف الباح ة وترى
 عندما التأممي التفكير الطالبة تستخدـ ثحي العناصر، ىذه بيف الداخمية العبلقات عف والبحث المختمفة
 االحتمػاالت ىػذه اختبػار وتحػاوؿ ،لحميػا االحتمػاالت وتفػرض حميػا، تود لةأمس أو مشكمة بوجود تشعر
 .وصحيحة سميمة نتائج إلى والوصوؿ التماريف حؿ عند سابقة وميارات معمومات إلى بحاجة ألنيا

 عػف العميػؽ التفكير مف األسموب ىذا اكتساب عمى تبلميذه الرياضيات معمـ يساعد أف ويمكف
 لمعالجػػػة بديمػػػة طػػػرؽ وباسػػػتعماؿ المسػػػائؿ تحميػػػؿ عمػػػى ومسػػػاعدتيـ بأفكػػػارىـ، االىتمػػػاـ إبػػػداء طريػػػؽ

  أواًل. الحؿ خطة رسـ أي المشكمة معالجة عند التفكير خطوات وعرض المشكبلت
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 الدراسي التحص ل الرابع: المبحث
 

 لػو لمػا الػنفس، وعمػـ التربيػة ميػداف فػي فيالمختصػ مػف كبيػر اـاىتمػب الدراسػي التحصػيؿ حظي 
 بحياة الصمة و يقة ألنيا وذلؾ جدًا، اليامة التعميمية النتاجات مف "يعتبر كونو الطالب، حياة في أىمية

 الدراسػػػية، االمتحانػػػات فػػػي أدائػػػو خػػػبلؿ مػػػف رسػػػوبو أو الطالػػػب نجػػػاح عميػػػو ويترتػػػب ،التربويػػػة الطالػػػب
 درسػػيا التػػي المػػواد جميػػع يفػػ وأ مػػادة فػػي الػػتعمـ مسػػتوى عػػف الكشػػؼ إلػػى ييػػدؼ سػػيالدرا فالتحصػػيؿ
 .(8..2.8:2 ،الموحو  )عفانة "الطالب

 الػذي العقمػي لمنشػاط اليامػة الجوانػب أحػد" الدراسػي التحصػيؿ أف إلى (.2.1) األسطؿ وأشار
 وقػػد األولػػى، بالدرجػػة عقميػػة عمميػػة بأنػػو الدراسػػي التحصػػيؿ إلػػى وينظػػر المدرسػػة، فػػي الطالػػب بػػو يقػػوـ

 .(.11:2.1 ،األسطؿ) "معرفياً  متغيراً  التحصيؿ صنؼ
 دوراً  يمعب الدراسي التحصيؿ أف إلى أشار حيث ،(8..2) دقة أبو معو اتفؽ الذي األمر وىو

 مػف اليػدؼ فأ إذ التعمـ، عممية في الوحيد المتغير ليس وولكن وتحديدىا، التعمـ عممية تشكيؿ في كبيراً 
 المزاجيػػة وصػػفاتو واسػػتعداداتو وقدرتػػو بػػالمتعمـ يتعمػػؽ بعضػيا مختمفػػة، وقػػوى بعوامػػؿ يتػػأ ر ميػػةالعم ىػذه

 ،دقػة )أبػو إمكانيػات مػف بػالفرد يحػيط ومػا تعمميػا، وطريقػة المتعممػة بػالخبرة متعمػؽ وبعضيا والصحية،
87:2..8). 

 

 :الدراسي التحص ل تعر ف
 الػػدرجات مجمػػوع مػػف عميػػو يسػػتدؿ مطالػػبل معرفػػي عقمػػي نشػػاط "بأنػػو (3..2) الخالػػدي يعرفػػو

 .(91-.9 :3..2 ،الخالدي) "الدراسة لمتطمبات أدائو في عمييا يحصؿ التي
 والحقائؽ والمعارؼ المعمومات اكتساب خبللو مف يتـ عقمي نشاط "بأنو (.2.1) بارود ويعرفو

 سػػواء منظمػػة آليػػات بلؿخػػ مػػف والدافعيػػة واالجتماعيػػة المعرفيػػة بالجوانػػب المرتبطػػة واالتجاىػػات والقػػيـ
 مػػف الطالػػب عمييػػا يحصػػؿ التػػي بالػػدرجات الػػتعمـ ىػػذا عمػػى ويسػػتدؿ ،تعميميػػة مؤسسػػة أو معممػػة كانػػت
 فػي م بتػة ىػي اوكمػ ،النيػائي االمتحػاف فػي الطالػب إجابػات عمػى بنػاء الدراسي العاـ نياية في المعممة
 .(.15:2.1 ،)بارود "الرصد كشوفات

 وحػػػػدة مػػػػف المعرفػػػػي المجػػػػاؿ فػػػػي الطالبػػػػة اكتسػػػػبتو مػػػػا مقػػػػدار" بأنػػػػو (2.11) طػػػػافش وتعرفػػػػو
 أعدتػػو الػػذي التحصػػيمي االختبػػار فػػي الطالػػب أو الطالبػػة عمييػػا تحصػػؿ التػػي بالدرجػػة ويقػػاس ،اليندسػػة
 فػػػػي المختػػػػارة الوحػػػػدة فػػػػي المتضػػػػمنة العمميػػػػة والمفػػػػاىيـ لممعمومػػػػات التحصػػػػيؿ مػػػػدى لقيػػػػاس الباح ػػػػة

 .(33:2.11 )طافش، "التطبيؽ( ،الفيـ ،كر)التذ ال بلث المعرفية المستويات
 وحػػػدة مػػػف المعرفػػػي المجػػػاؿ فػػػي الطالبػػػة اكتسػػػبتو مػػػا مقػػػدار" بأنػػػو (2.13) ا خمػػػؼ وتعرفػػػو

 لقيػاس الباح ػة أعدتػو الػذي التحصػيمي االختبػار فػي الطالبػة عمييػا تحصػؿ التي بالدرجة ويقاس القياس
 المعرفيػػة المسػػتويات فػػي المختػػارة الوحػػدة فػػي ةالمتضػػمن العمميػػة والمفػػاىيـ لممعمومػػات التحصػػيؿ مػػدى
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 غيػػر المشػػكبلت حػػؿ ،النمطيػػة المشػػكبلت حػػؿ ،اإلجرائيػػة المعرفػػة ،المفاىيميػػة المعرفػػة :وىػػي األربعػػة
 (.77:2.13 ،ا )خمؼ "النمطية

 ويقػػاس ،والػػتعمـ التعمػػيـ عمميػػة نتػػاج أو المكتسػػبة، الخبػػرات جممػػة بأنػػو (2.13) األقػػرع وعرفػػو
 .(43:2.13 )األقرع، لذلؾ مصمـ اختبار في الفرد عمييا يحصؿ التي درجاتال بمجموع

 لطالبةا عمييا حصؿت التي الرياضية المعرفة في يتم ؿ "بأنو الدراسي التحص ل الباح ة وتعرؼ
 كتسػػبوت مػا قػػداربم ويقػاس ،اعتياديػػة طريقػة أو جديػدةإسػػتراتيجية  فيػو اسػػتخدـ مدرسػي مػػنيج خػبلؿ مػف

 عمييػػا تحصػػؿ التػػي بالدرجػػة والمعيػػار مياريػػاً  التحصػػيؿ ىػػذا ويكػػوف والخػػواص، مفػػاىيـال مػػف الطالبػػات
 ."الدراسية الوحدة اختبار نياية في الطالبات

 

 :الدراسي التحص ل أنياع
 إلى: ينقسـ الدراسي التحصيؿ أف الرياضيات في الميتموف يرى
 :المعرفي الدراسي التحص ل :أيلً 

 المعمومػػات اسػػترجاع مجػػرد مػػف مسػػتوياتيا بمختمػػؼ لممػػتعمـ ميػػةلعقا العمميػػات التحصػػيؿ يشػػمؿ
  ػـ ومػف متداخمػة، عبلقػات مػف بينيػا مػا تحميؿ إلى أو تعنيو ما وتطبيؽ فيـ إلى سمعيا، أو قرأىا التي
 .(.15:2.1 ،األسطؿ) والحدا ة والموضوعية الدقة حيث مف مضمونيا عمى الحكـ

 يمػي فيمػا تتم ػؿ متفاوتػة مسػتويات سػتة إلػى بتقسػيمو المعرفػي لممجاؿ تصنيفو في بموـ قاـ وقد
 (:4..76:2 ،والمولو )عفانة

 .تذكر -1

 .فيـ -2

 تطبيؽ. -3

 تحميؿ. -4

 تركيب. -5

 تقويـ. -6
 

 :(3..2:.8 ،وعفانة )عبيد كالتالي فيي المعرفي الجانب تصن ف في الحد ث  التجاىات أما
 .المفاىيمية المعرفة -1

 اإلجرائية. المعرفة -2

 السياقية. المعرفة -3
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 المياري: الدراسي التحص ل : اً ثان
 .الجسـ ألطراؼ الحركية الميارات يشمؿ الذي الدراسي التحصيؿ وىو 

 :(44:2.13 ،)األقرع التال   المستي ات إلى الحركي المياري المجال سمبسين صنف يقد
 الحسي. اإلدراؾ مستوى -1

 االستعداد. أو الميؿ مستوى -2

 المعقدة. الظاىرية االستجابة مستوى -3

 التعويد. أو اآللية مستوى -4

 التعديؿ. أو التكيؼ مستوى -5

 .اإلبداع أو األصالة مستوى -6
 

 :اليجداني الدراسي التحص ل :ثالثاً 
 سموكو في تؤ ر قد التي والميوؿ والمشاعر األحاسيس مف بكؿ المتم ؿ الدراسي التحصيؿ وىو  

 المختمفة. األنشطة المتعمـ تنفيذ عند
 

 :(79:2.13 ،ا )خمؼ ىي مستي ات خمس  لىإ اليجداني المجال كراثيل صنف
 التقبؿ. أو االستقباؿ مستوى -1

 االستجابة. مستوى -2

عطاء التقييـ مستوى -3  القيمة. وا 

 التنظيـ. مستوى -4

 .بالقيمة الرسـ أو ،الذات تشكيؿ مستوى -5
 

  :الدراسي التحص ل في المؤثرة العيامل
 (:8..2:.8 )دويؾ، في ءجا كما أىميا الدراسي التحصيؿ في تؤ ر عديدة عوامؿ ىناؾ

 ذاتية. عوامؿ -1
 األسرية. البيئة -2
 واالجتماعي. وال قافي االقتصادي المستوى -3
 ومينيًا. عممياً  المعمـ كفاءة -4
 الوالديف. تعميـ مستوى -5
 الفيزيقية. الدراسية البيئة -6
 التعميمية. التكنولوجيا استخداـ -7
 .المتعمميف بيف الفردية الفروؽ -8
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 :لمدراس  النظري اإلطار عمى التعق ب
 فػػي أسػػيبت حيػػث دراسػػتيا، بموضػػوع المتعمػػؽ التربػػوي األدب الفصػػؿ ىػػذا فػػي الباح ػػة ناولػػتت
 لمطالػػػب، أىميػػػة مػػػف ليػػػا ومػػػا الرياضػػػية المعرفػػػة وعناصػػػر وفروعيػػػا الرياضػػػيات ماىيػػػة حػػػوؿ الحػػػديث
 نشػػأتو، عمػػى تناوليػػا فػػي وركػػزت بػػو المتعمػػؽ واألدب خاصػػة الظػػؿ ومسػػرح عامػػة مسػػرحال عػػف وتحػػد ت

 الػػنص سػػمات الظػػؿ، خيػػاؿ لعػػرائس الفنيػػة المميػػزات الظػػؿ، دميػػة عمػػؿ وخطػػوات أنواعػػو، خصائصػػو،
 واالستقصػػػاء بالبحػػػث وتناولػػػت الظػػػؿ، لعػػػرائس التربػػػوي األ ػػػر الظػػػؿ، مسػػػرح تصػػػميـ الظػػػؿ، المسػػػرحي
 فػػي المعمػػـ ودور وخطواتػػو، ومراحمػػ خصائصػػو،و  ومياراتػػو مسػػتوياتو استعرضػػت حيػػث التػػأممي التفكيػػر
 جزئػو وفػي والمنيػاج. التػأممي التفكيػر ،التػأممي التفكيػر ميػارات اكتسػاب خطوات التأممي، التفكير ةتنمي

 .(الدراسي التحصيؿ في المؤ رة العوامؿ ،أنواعو ،)تعريفو الدراسي التحصيؿ الباح ة تناولت األخير
 وتنميػػة طبلبنػػا تحصػػيؿ زيػػادة شػػأنو مػػف مػػا كػػؿ تنػػاوؿ عمػػى التركيػػز ضػػرورة الباح ػػة وتػػرى ىػػذا

 مػػف يسػػتجد مػػا كػػؿ ومبلحقػػة فيػػو نعػػيش الػػذي العصػػر تطػػورات لمواكبػػة لػػدييـ المتنوعػػة التفكيػػر ميػػارات
 الدراسػػػػات فػػػػي سػػػػيماال الظػػػػؿ بمسػػػػرح المتعمػػػػؽ التربػػػػوي باألد فػػػػي نػػػػدرة الباح ػػػػة الحظػػػػت وقػػػػد ،عمػػػػوـ

 لمواقػع تجسػيده يفػ خاصػة بأنواعو لممسرح استخدامو مف الفمسطيني التراث بو يزخر ما رغـ الفمسطينية
 .نعيشو التي

 أ رىػػا ليػػا التعميميػػة العمميػػة فػػي المتبعػػة التػػدريس وطػػرؽ االسػػتراتيجيات أف الباح ػػة وتسػػتخمص
 مػػف ومتمكنػػاً  حريصػػاً  يكػػوف أف المعمػػـ عمػػى لػػذا تفكيػػره، وطريقػػة العممػػي ومسػػتواه المػػتعمـ شخصػػية عمػػى

 المرجوة. وأىداف يحقؽ أف المعمـ يستطيع حتى ماإستراتيجية  استخداـ
 تنميػة في دورىا عمى يؤكد تدريسيا وأساليب الرياضيات مناىج في الحاصؿ والتقدـ التطور إف

 مػع التعامؿ عمى قادراً  مفكرًا، متأمبلً  طالباً  وجعمو األفضؿ، نحو الدراسي وتحصيمو لمفرد السميـ التفكير
 التميز. نحو ونيضتيا تطورىا طريؽ في المتقدمة الدوؿ إليو تسعى ما وىذا  قة، بكؿ الجديدة المواقؼ
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 الثالث الفصل
 السابق  الدراسات

 
 التعميمية والدراما الظؿ خياؿ رحمس تناولت دراسات :األيل المحير 
 األوؿ المحور دراسات عمى تحميمية نظرة 
 التأممي التفكير تناولت راساتد :الثاني المحير 
 ال اني المحور دراسات عمى تحميمية نظرة 
  الدراسي التحصيؿ تناولت دراسات :الثالث رالمحي 
 ال الث المحور دراسات عمى تحميمية نظرة 
 السابقة الدراسات كؿ عمى العاـ بالتعقي 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابق 

 
 الحاليػػة لمدراسػػة النظػػري طػػاراإل بمػػورة فػػي منػػو فػػادةاإل الفصػػؿ ليػػذا عرضػػيا مػػف الباح ػػة تيػدؼ

 بيا. الخاصة التقويـ واتدأ وبناء فروضيا، وصياغة
 الظػؿ، خيػاؿ مسػرح في المتم ؿ الدراسة بموضوع مباشرة المرتبطة السابقة الدراسات لقمة ونظراً 

 التػػػػي الدراسػػػػات نػػػػدرة مبلحظػػػػة مػػػػع الحاليػػػػة، الدراسػػػػة متغيػػػػرات مػػػػف اقتربػػػػت دراسػػػػات إلػػػػى التطػػػػرؽ تػػػػـ
 إتبػاع سػيتـ كمػا الرياضػيات، مبحػث خاصػة الدراسػية المباحػث تػدريس فػي اإلسػتراتيجية ىػذه اسػتخدمت
 تناولػت دراسػات مف: كؿ عف الحديث سيتـ حيث القديـ إلى الحديث مف زمنياً  الدراسات ترتيب منيجية
 التحصػػػيؿ تناولػػػت دراسػػػات التػػػأممي، التفكيػػػر تناولػػػت دراسػػػات التعميميػػػة، والػػػدراما الظػػػؿ خيػػػاؿ مسػػػرح

 بقة.السا والبحوث الدراسات كؿ عمى العاـ التعقيب الدراسي،
 :التعم م   يالدراما الظل خ ال مسرح تنايلت دراسات األيل: المحير

 الصػػؼ لطالبػػات المناسػػبة الحياتيػػة الميػػارات عػػف الكشػػؼ إلػػى 2013)) البــدي دراســ  ىػػدفت
 والتعػػرؼ األساسػػي، الرابػػع لمصػػؼ العربيػػة المغػػة كتػػاب فػػي المتػػوافرة الميػػارات وتحديػػد ساسػػي،األ الرابػػع
 الرابػػػع الصػػؼ طالبػػػات لػػدى العربيػػة المغػػػة يفػػ الحياتيػػػة الميػػارات تنميػػو يفػػػ اماالػػدر  توظيػػػؼ أ ػػر عمػػى

 تكونػػت حيػػث والتجريبػػي، الوصػػفي، المنيجػػيف الباح ػػة اسػػتخدمتو  غػػزة، شػػماؿ محافظػػة فػػي ياألساسػػ
 لطالبػػػات المناسػػػبة الحياتيػػػة الميػػػارات قائمػػػة فػػػي الدراسػػػة أداة وتم مػػػت طالبػػػة، (84) مػػػف الدراسػػػة عينػػػة
 العربيػة المغػة دروس فػي دراميػة نصػوص إلػى باإلضػافة المحتوى، تحميؿ وأداة األساسي، عالراب الصؼ
 ،المناسػبة الحياتية الميارات مف قائمة إلى توصمت الحياتية، الميارات ختباراو  األساسي، الرابع لمصؼ

 راختبػػا فػػي طالبػػات درجػػات متوسػػط فػػي إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػف الدراسػػة نتػػائج وأظيػػرت
 توصػيات بعػدة الدراسة أوصت البعدي. التطبيؽ لصالح والبعدي القبمي التطبيقيف في الحياتية الميارات

 الػدراما بأىميػة المعممػيف توعيػة طريػؽ عػف وذلؾ العربية، المغة تدريس في الدراما استخداـ ضرورة منيا
 مفة.المخت والميارات الدراسي، التحصيؿ تنمية في الفعاؿ ودورىا التدريس، في

 تم يؿإستراتيجية  عمى معتمد مقترح برنامج فاعمية استقصاء إلى (1031) جيدة دراسة سعتو 
 نحوىػا، واتجاىاتيـ الرياضيات مادة في بغزةالصؼ الخامس  طمبة لدى اليندسي التفكير لتنمية األدوار
 أداتػي الباحػث واسػتخدـ وطالبػة، طالػب (184) مػف العينػة وتكونػت التجريبػي، المػنيج الباحث واستخدـ
 البرنػامج فاعميػة أف إلػى الدراسػة وتوصػمت الرياضػيات. نحػو االتجػاه ومقيػاس اليندسػي، التفكير اختبار
 مػػػادة نحػػػو واتجاىػػػاتيـ اليندسػػػي، تفكيػػػرىـ تنميػػػة فػػػي واإلنػػػاث الػػػذكور مػػػف العينػػػة أفػػػراد عمػػػى المقتػػػرح

 المرتفػػػع االتجػػػاه يذو  الطمبػػػة دىلػػػ اليندسػػػي التفكيػػػر تنميػػػة فػػػي المقتػػػرح البرنػػػامج وفاعميػػػة الرياضػػػيات.
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 جميػع منػاىج بؿ الرياضيات مناىج تضميف بضرورة الدراسة توأوص الرياضيات. مادة في لمنخفضوا
 اتجاىػػاتيـ مػػف وتزيػػد المختمفػػة، المفػػاىيـ وتكسػػبيـ الطمبػة، تفكيػػر تنمػػي ىادفػػة تعميميػػة مسػػرحيات المػواد
 المواد. نحو يجابيةاإل

 ,Masoum)كالنترن ـــــا ،خال فـــــا مالـــــك ،ماســـــيم راسػػػػػةد ىػػػػػدفت سػػػػػبؽ مػػػػػا مػػػػػع واتسػػػػػاقاً 

Malkhalifeh, Kalantarnia, 2013) الرياضيات مفاىيـ تعمـ في الدراما دور عمى التعرؼ إلى 
 ،ـ(2.12-2.11) العػاـ مف لمبنات االبتدائية زاىادف مدرسة مف األساسي ال الث الصؼ طالبات لدى

 اختبػػار الدراسػػة واسػػتخدمت طالبػػة، (36) مػػف العينػػة توتكونػػ ،التجريبػػي شػػبو المػػنيج الدراسػػة واتبعػػت
 مػف أفضػؿ الرياضػيات تعمػـ فػي الػدراما اسػتخداـ أف إلػى بوضػوح الدراسػة نتػائج أشػارت وقػد رياضيات،
 فػي وخاصػة االبتدائيػة المرحمػة طمبػة لػدى األفضؿ ىي (ا)الدرام ىذه أف ويبدو كما االعتيادية، الطريقة
 .المقترحة والدراسات التوصيات بعض بتقديـ الدراسة متوخت الرياضيات، مفاىيـ تعمـ

 فػػي بالفيػػديو والػػدراما المسػػرح توظيػػؼ أ ػػر عػػف الكشػػؼ (1033) النبــاى ن دراسػػة حاولػػت كمػػا
 المػػػنيج الباح ػػػة اسػػػتخدمت حيػػػث ،فػػػي غػػػزة العاشػػػر الصػػػؼ طالبػػػات لػػػدى اإلسػػػبلمي الفكػػػر اكتسػػػاب
 تحميػػؿ أداة فػػي المتم متػػيف الدراسػػة أداتػػي طبقػػتو  ،طالبػػة (.8) مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت التجريبػػي،
 ذات فػروؽ وجػود الدراسػة نتػائج أظيػرت قدو  ،المفاىيـ اكتساب واختبار اإلسبلمية التربية كتاب محتوى
 اختبػػػار فػػػي الضػػػابطة والمجموعػػػة التجريبيػػػة المجموعػػػة طالبػػػات درجػػػات متوسػػػط بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة

 متوسػط بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود بينت كما يبية،التجر  المجموعة لصالح المفاىيـ اكتساب
 مػف فأقػراني درجات ومتوسط التجريبية المجموعة في التحصيؿ اتومنخفض اتمرتفع طالباتال درجات

 دراسػػػػةال وأوصػػػػت التجريبيػػػػة، المجموعػػػػة لصػػػػالح المفػػػػاىيـ اكتسػػػػاب اختبػػػػار فػػػػي الضػػػػابطة المجموعػػػػة
 المفػاىيـ الطالبػات خػبلؿ مػف يكتػب ىادفػة تعميميػة وتم يميػات قػؼموا اإلسبلمية التربية مناىج تضميفب

 .العممية المادة نحو االيجابية واالتجاىات األخبلؽ غرس عمى وتعمؿ
 في أ ره وقياس المناىج مسرحة عمى مستند تدريسي برنامج بناءب (1033) سم م دراسة اىتمت

 المرحمػػػة طمبػػػة لػػػدى الوطنيػػػة التربيػػػة مبحػػػث فػػػي االجتمػػػاعي التواصػػػؿ وميػػػارة المواطنػػػة مفيػػػوـ تنميػػػة
 (78) مػف الدراسػة عينػة تكونت حيثو  التجريبي المنيج ةالباح  تواستخدم ،في األردف العميا األساسية
 الدراسػة وتوصػمت االجتمػاعي، التواصػؿ لميػارة ومقياسػاً  المواطنة لمفيوـ اختباراً  الباح ة وأعدت ،طالبة
 إلػػى يعػػزى البعػػدي المواطنػػة مفيػػوـ اختبػػار فػػي الطالبػػات درجاتلػػ اً إحصػػائي لػػةاد فػػروؽ توجػػد أن ػػو إلػػى

 كمػا المنػاىج، مسػرحة باسػتخداـ التػدريس تمقػت التػي التجريبيػة المجموعػة أفػراد ولصالح التدريس طريقة
 إلػى يعػزى االجتمػاعي التواصػؿ ميػارة مقيػاس عمػى الطالبػات لػدرجات اً إحصػائي دالػة فػروؽ وجود بينت
 تحويػؿ فػي البرنػامج ىػذا مػف اإلفػادة ضػرورةب الباح ػة وأوصػت .المنػاىج مسػرحة عمػى المسػتند رنامجالب

 أدوات مػف واإلفػادة لمطمبػة، وتدريسيا دراما إلى الوطنية التربية مقررات في الدراسية الوحدات مف المزيد
 تماعي.االج التواصؿ ميارة تنمية مقياس أـ المواطنة مفيوـ تنمية اختبار سواء بناؤىا تـ التي القياس
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  المفاىيـ بعض اكتساب في الدراما مدخؿ أ ر عمى التعرؼ إلى (1030) اليباش دراسة ىدفت
 عينػة تكونػت ،التجريبػي المػنيج الباحػث واسػتخدـ غػزة، بمحافظػة السػابع الصؼ طالبات لدى الجغرافية

 اسػػػةالدر  أدوات الباح ػػػة واسػػػتخدمت ،مدرسػػػة كػػػؿ مػػػف فصػػػميف اختيػػػار وتػػػـ طالبػػػة (155) مػػػف سػػػةاالدر 
 نتػائج وتوصػمت الجغرافيػا، منيػاج مػف المختػارة الػدروس محتػوى وتحميػؿ تحصػيمي، اختبػار في المتم مة
 الضػػابطة المجموعػػة طالبػػات درجػػات متوسػػط بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد أن ػػو إلػػى الدراسػػة

 وأوصػػت دي،البعػػ القيػػاس فػػي الجغرافيػػة المفػػاىيـ فػػي التحصػػيمي االختبػػار عمػػى يػػةالتجريب والمجموعػػة
 أف وضػرورة الدراسػة المػادة تخدـ التي الدراما التبلميذ لممارسة المناسبة األماكف توفير بضرورة الدراسة
 .الدراسية المناىج في الدراما بندخاؿ والمناىج مصمـ يقوـ

 القػػػيـ اكتسػػػاب فػػػي األدوار لعػػػب اسػػػتخداـ أ ػػػر عػػػف الكشػػػؼ (2010) المصـــري دراسػػػة حاولػػػت
 واتبعػت غػزة، محافظػة فػي األساسػي الرابع الصؼ طمبة لدى الجميمة لغتنا مادة ىمحتو  في االجتماعية

 فػػػي الدراسػػػة أدوات تم مػػػت ،وطالبػػػة طالبػػػاً  (66) مػػػف الدراسػػػة عينػػػة تكونػػػت التجريبػػػي، المػػػنيج الباح ػػػة
عػػداد االجتماعيػػة، لمقػػيـ المحتػػوي تضػػميف مػػدى لقيػػاس واسػػتبانة الجميمػػة، لغتنػػا كتػػاب محتػػوى تحميػػؿ  وا 
 المرتبػػػة احتمػػػت واآلخػػػريف الوالػػػديف احتػػػراـ قيمػػػة أف إلػػػى وتوصػػػمت ،معمػػػـ دليػػػؿ إلػػػى باإلضػػػافة ار،اختبػػػ

 أدنػى فأخػذت والصػبر الوقػت عمػى المحافظػة قيمػة أمػا ،ال انية المرتبة احتمت النظافة قيمة تمييا،األولى
 والمجموعػػػة الكميػػػة التجريبيػػػة المجموعػػػة بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود أظيػػػرت كمػػػا النسػػػب،
 منيػا توصػيات بعػدة دراسػةال وأوصػت التجريبية، المجموعة لصالح البعدي التطبيؽ في الكمية الضابطة
 المغػػة منػػاىج فػػي االجتماعيػػة القػػيـ توزيػػع كيفيػػة لتحديػػد المنػػاىج إعػػداد عنػػد المسػػبؽ التخطػػيط ضػػرورة
 مناسبة. بنسب الدنيا األساسية لممرحمة العربية

 مػػػدى وبيػػػاف ،الظػػػؿ خيػػػاؿ مسػػػرح أىميػػػة عمػػػى الضػػػوء إلقػػػاء إلػػػى (1030) عمـــي دراسػػػة سػػػعت
، فػػػػي مصػػػػر ظػػػواىر الطبيعيػػػػةال مفػػػػاىيـ بعػػػػض الروضػػػة طفػػػػؿ اكتسػػػػاب فػػػي المقتػػػػرح البرنػػػػامج فاعميػػػة

اؿ المسػػػتوى أطفػػػ مػػػف طفػػػبلً  (.3) مػػػف الدراسػػػة عينػػػة وتكونػػػت التجريبػػػي، المػػػنيج دراسػػػةواسػػػتخدمت ال
 متضػمنة المسػرحيات مػف مجموعػة عمى وحدة كؿ تحتوي دراسية وحدات خمس دراسةال اني، وقدمت ال

 ،وحدة الزالزؿ ،وحدة الرياح ،وحدة البرؽ والرعد ،ة موضوع الدراسة وىي )وحدة المطرالطبيعي الظواىر
 وتوصػمت الػتعمـ، وبعػد قبػؿ األطفاؿ لتقييـ الطبيعية الظواىر مفاىيـ مقياس أعدت كما البراكيف(، وحدة

 ،الطبيعيػػة الظػػواىر مفػػاىيـ بعػػض الروضػػة طفػػؿ اكتسػػاب فػػي الظػػؿ خيػػاؿ حمسػػر  فاعميػػة إلػػى الدراسػػة
 المفػاىيـ وتقػديـ األطفػاؿ ريػاض بػرامج فػي وتفعيمػو الظػؿ خيػاؿ بمسرح االىتماـ بزيادة الدراسة وأوصت
 الحالية. لمدراسة استكماالً 

 ستػػدري فػػي الػػدراما أ ػػر عمػػى التعػػرؼ إلػػى (Demirciolu, 2010) د مــاركيل دراسػػة حاولػػت
 الدراسػػة عينػػة وتكونػت التجريبػػي، المػنيج الدراسػػة واتبعػػت الصػغار، لممتعممػػيف االنجميزيػة المغػػة مفػردات

 توصػػمت وقػػد ختبػار،اال أداة الدراسػػة واسػتخدمت األساسػػي، ال الػػث الصػؼ مػػف وطالبػة طالبػػاً  (.5) مػف
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 عاليػة تقنيػة ىػو الػدراما باسػتخداـ االنجميزيػة المفػردات الصػغار المتعممػيف تػدريس أف إلػىنتائج الدراسة 
 مختمفػة قصػص إلػى اسػتمعوا الطػبلب أف إلى يرجع وىذا التقميدية، الطرؽ مف فاعمية أك ر وىو الكفاءة
 جديدة. مفردات لتعمـ

 تػػػدريس فػػػي التعميمػػػي المسػػػرح اسػػػتخداـ أ ػػػر باستقصػػػاء (1009) ىـــداف أبـــي دراسػػػة اىتمػػػت
 الباحػػػث واسػػتخدـ ،فػػي غػػػزة ال ػػػامف الصػػؼ لطمبػػػة الدراسػػي التحصػػػيؿ عمػػى العربػػػي النحػػو موضػػوعات

 الػػػدروس مػػػف تتكػػػوف أداة بنعػػػداد وقػػػاـ وطالبػػػة، طالػػػب (..1) مػػػف العينػػػة وتكونػػػت التجريبػػػي، المػػػنيج
 البرنػػػػامج خػػػػبلؿ مػػػػف النحػػػػو لموضػػػػوعات الطمبػػػػة فيػػػػـ مػػػػدى لقيػػػػاس التحصػػػػيمي واالختبػػػػار الممسػػػػرحة،
 موضػػوعات درسػػت التػػي التجريبيػػة جموعػػةالم لصػػالح الواضػػح التميػػز الدراسػػة نتػػائج وأظيػػرت المقتػػرح،
 العربيػة والمغػة النحػو قواعػد منيػاج بتضػميف الباحث وأوصى التعميمي، المسرح خبلؿ مف العربي النحو

 المػػػػادة نحػػػػو يجابيػػػػةاإل االتجاىػػػػات وتنمػػػػي المختمفػػػة المفػػػػاىيـ الطمبػػػػة تكسػػػػب ىادفػػػػة تعميميػػػػة تم يميػػػات
 .والنح قواعد تدريس في تعميميال المسرح طريقة استخداـ وضرورة التعميمية،

 القػراءة تػدريس فػي األدوار لعب طريقة استخداـ أ ر معرفة إلى (1009) العمايي دراسة ىدفت
 واسػتخدمت ،في غزة يونس خاف بمدارس األساسي ال الث الصؼ طمبة لدى التأممي التفكير تنمية عمى

 والمجموعػػػة طالبػػػا (1.3) التجريبيػػػة المجموعػػػة مػػػف الدراسػػػة عينػػػة وتكونػػػت التجريبػػػي، المػػػنيج الباح ػػػة
 فػػروؽ وجػػود إلػػى وتوصػػمت التػػأممي، التفكيػػر اختبػػار فػػي الدراسػػة أداة وتم مػػت ،طالبػػاً  (..1) الضػػابطة

 االختبػػػار فػػػي الضػػػابطة والمجموعػػػة التجريبيػػػة المجموعػػػة درجػػػات متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات
 التفكير أبعاد جميع في إحصائية داللة ذات وؽفر  وجود بينت كما التجريبية، المجموعة لصالح البعدي
 الفػروؽ كانػت ولقػد والضػابطة التجريبيػة المجمػوعتيف فػي التحصػيؿ مرتفعػي بػيف الكمية والدرجة التأممي
 األدوار لعػب طريقػة مػف االستفادةب الدراسة وأوصت التجريبية، المجموعة في التحصيؿ مرتفعي لصالح

 عمػى تعمػؿ ومبتكػرة حدي ػة تػدريس وأسػاليب منػاىج وضػع عمػى تركيزوال العربية المغة فروع مختمؼ في
 التأممي. التفكير تنمية

 ياتضػػػالريا تػػػدريس فػػػي المبتكػػػرة الػػػدراما فاعميػػػة فػػػي البحػػػث (1006) الشـــحات دراسػػػة حاولػػػت
 المػػػنيج الباحػػػث واسػػػتخدـ التحصػػػيؿ، عمػػػى ذلػػػؾ وأ ػػػر فػػػي مصػػػر، االبتػػػدائي السػػػادس الصػػػؼ لطػػػبلب

 ،وطالبػػػػػة طالبػػػػاً  (..1) التجريبيػػػػة المجموعػػػػة مػػػػف المكونػػػػة العينػػػػة عمػػػػى دراسػػػػةال وطبقػػػػت التجريبػػػػي،
 الدراسػػػػي التحصػػػػيؿ اختبػػػػار فػػػػي الدراسػػػػة دواتأ وتم مػػػػت وطالبػػػػة، طالبػػػػاً  (95) الضػػػػابطة والمجموعػػػػة
 بػػػػيف اً حصػػػػائيإ دالػػػػة فػػػػروؽ توجػػػػد أنػػػػو النتػػػػائج وأظيػػػػرت واالجتمػػػػاعي، االقتصػػػػادي المسػػػػتوى واشػػػػتمالو
 الباحػػث وأوصػػى التجريبيػػة، المجموعػػة لصػػالح الدراسػػي التحصػػيؿ فػػي والضػػابطة ةالتجريبيػػ المجموعػػة

 مػف المزيد أجؿ مف لمتدريس جديدة طريقة باعتبارىا المبتكرة الدراما طريقة استخداـ في التوسع ضرورةب
طػػبلؽ واالسػػتيعاب الفيػػـ  المراحػػؿ مختمػػؼ فػػي لمتبلميػػذ الدراسػػية المنػػاىج وتطػػوير ،اإلبداعيػػة طاقػػاتيـ وا 



 5. 

 الطريقػة نشػر عمػى يساعد مما مختمفة دراسية مواد في ممسرحة نصوص عمى تشتمؿ بحيث ،التعميمية
 التدريس. في الجديدة

 التواصػػؿ مػػدخؿ ضػػوء فػػي الشػػفوي التواصػػؿ ميػػارات تنميػػة إلػػى (1005) المــيح دراسػػة ىػػدفت
 المػػنيج دراسػػةت الواسػػتخدم التعميمػػي، المسػػرح باسػػتخداـ األساسػػي السػػابع الصػػؼ طػػبلب لػػدى المغػػوي

 بنعداد الباحث وقاـ ،في غزة األساسية المرحمة مف السابع الصؼ طبلب مف العينة وتكونت التجريبي،
 فػػي التعميمػي المسػرح باسػتخداـ المقتػػرح البرنػامج فعاليػة  بػوت الدارسػػة نتػائج وأظيػرت مبلحظػة، بطاقػة
ت وأوصػػ األساسػػي، السػػابع الصػػؼ طػػبلب لػػدى والتحػػدث" "االسػػتماع الشػػفوي التواصػػؿ ميػػارات تنميػػة

 عمػػى المعممػػيف وتػػدريب وتأىيػػؿ الصػػعبة، الموضػػوعات تػػدريس فػػي التعميمػػي المسػػرح باسػػتخداـ الدراسػػة
 المسرح. فنوف تعميميـ مع التدريس في المسرح استخداـ

 

 يأثرىـا  الدراما التعم م  ي  مسرح خ ال الظلالتي تنايلت  نظرة تحم م   عمى دراسات المحير األيل
 .المختمف م م المياد في تع

 :أيجو التشابو ب ن الدراس  الحال   يالدراسات السابق  - أ
 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3

( فػػي أىميػػة مسػػرح خيػػاؿ الظػػؿ فػػي .2.1عمػػي ) يتشػػابو موضػػوع الدراسػػة وىػػدفيا مػػع دراسػػة
 التعميـ.

 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

وىػي تتفػؽ بػذلؾ الصػؼ الخػامس سػة مػف طالبػات يتكوف مجتمػع الدراسػة وعينتيػا فػي ىػذه الدرا
 .مف طمبة الصؼ الخامس في اختيار العينة (Carr, 2012) (، ودراسة كار2.13مع دراسة جودة )

 من ح ث المنيا المستخدم في الدارس : -1

اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسػات فػي اسػتخداميا المػنيج التجريبػي كمػنيج يناسػب طبيعػة 
عمػػي  (،.2.1(، اليبػػاش )2.11) ، سػػميـ(2.11) (، النبػػاىيف2.13دراسػػة جػػودة )ىػػذه الدراسػػة م ػػؿ 

 .(Demirciolu,2010) (، دراسة ديماركوال9..2) (، العماوي.2.1)
 من ح ث أداة الدارس : -4

( باسػػتخداـ االختبػػار التحصػػيؿ الدراسػػي 9..2) اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة أبػػو ىػػداؼ
 ( في اختبار التفكير التأممي. 9..2) عماوي، ودراسة الوالدروس الممسرحة
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  :أيجو الختالف ب ن الدراس  الحال   يالدراسات السابق  - ب

 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3

تناوؿ موضوع ىذه الدراسة أ ر توظيؼ مسرح الظؿ في تدريس اليندسة لتنمية التفكيػر التػأممي 
وىػػػذا يم ػػػؿ أحػػػد نقػػػاط  ،حافظػػػة شػػػماؿ غػػػزةفػػػي مالصػػػؼ الخػػػامس والتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى طالبػػػات 

 االختبلؼ عف الدراسات السابقة لعدـ تناوليا نفس متغيرات الدراسة الحالية.
 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

وىي بذلؾ لـ تتفؽ الصؼ الخامس يتكوف مجتمع الدراسة وعينتيا في ىذه الدراسة مف طالبات 
دراسػػػة  (،.2.1(، دراسػػػة عمػػػي )2.11النبػػػاىيف )(، دراسػػػة 2.11مػػػع دراسػػػة كػػػؿ مػػػف دراسػػػة سػػػميـ )

 (.5..2(، ودراسة الموح ).2.1اليباش )
 من ح ث المنيا المستخدم في الدارس : -1

اسػػتخدمت ىػػذه الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي كمػػنيج يناسػػب طبيعػػة الدراسػػة، حيػػث جػػاءت مختمفػػة 
( التػػػي 2.13سػػػة البػػػدي )ألغمػػػب الدراسػػػات العربيػػػة واألجنبيػػػة والتػػػي اسػػػتخدمت منػػػاىج أخػػػرى م ػػػؿ درا

 استخدمت منيجيف تجريبي ووصفي.
 من ح ث أداة الدارس : -4

واختبػػػار التفكيػػػر  ،اعتمػػػدت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى أداة الدراسػػػة وىػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػي
(، 2.11) (، النبػػاىيف2.13) البػػدي (،2.13وىػػي بػػذلؾ لػػـ تتفػػؽ مػػع دراسػػة كػػؿ مػػف جػػودة ) ،التػػأممي
( التػػػػػػي اسػػػػػػتخدمت أدوات أخػػػػػػرى 5..2) المػػػػػػوح (،.2.1عمػػػػػػي ) (،.2.1) (، اليبػػػػػػاش2.11) سػػػػػػميـ

 .كمقاييس اتجاه، استبيانات، اختبارات المفاىيـ العممية، نصوص درامية
 

 أفادت دراسات ىذا المحير الباحث  ف ما  مي:
 )الدراما والمسرح(. إعداد اإلطار النظري لمدراسة الحالية والمرتبط بموضوع دراسات ىذا المحور -1
نوع عينة الدراسة فػي دراسػات ىػذا المحػور، مػنح الباح ػة مجػااًل لمتعػرؼ إلػى مػدى تػأ ير اسػتخداـ ت -2

 الدراما والمسرح عمى مجموعات أخرى مف الطبلب.

  ة الستخدامو في الدراسة الحالية.التعرؼ إلى المنيج األك ر مبلئم -3
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 :التأممي التفك ر تنايلت دراسات :الثاني المحير
 تنمية في شارؾ( زاوج، )فكر،إستراتيجية  توظيؼ أ ر معرفة إلى (1031) النجار دراسة سعت

 ،فػػي غػػزة يػػونس خػػاف بمحافظػػة األساسػػي التاسػػع طالبػػات لػػدى الجبػػر فػػي التػػأممي والتفكيػػر التحصػػيؿ
 بنعػػداد الباح ػػة قامػػت حيػػث طالبػػة، (74) مػػف الدراسػػة ةعينػػ تكونػػتو  التجريبػػي، المػػنيج الباح ػػة اتبعػػت
 إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود إلػى الدراسػة نتائج وأشارت التأممي، التفكير واختبار تحصيمي اختبار
 الدراسػي ؿالتحصػي اختبػاري فػي الضػابطة والمجموعػة التجريبيػة المجموعػة طالبات درجات متوسط بيف

 تييئػػػة ضػػػرورةب الدراسػػػة وأوصػػػت البعػػػدي، التطبيػػػؽ فػػػي التجريبيػػػة وعػػػةالمجم لصػػػالح التػػػأممي والتفكيػػػر
 ووسػػائؿ وأجيػػزة، وأ ػػاث، ،حدي ػػة وصػػفوؼ قاعػػات، مػػف النشػػط الػػتعمـ اسػػتراتيجيات تطبيػػؽ مسػػتمزمات
إسػػتراتيجية  وخاصػػة الحدي ػػة واالسػػتراتيجيات الطرائػػؽ وفػػؽ التػػدريس عمميػػة نجػػاح عمػػى تسػػاعد تعميميػػة،
 شارؾ(. زاوج، )فكر،

ــدة دراسػػة تمػػتاى  الرياضػػيات تػػدريس فػػي التفكيػػر اسػػتوديو اسػػتخداـ أ ػػر بدراسػػة (1033) عب 
 تبلميػذ لػدى الرياضػيات فػي التأممي التفكير ميارات اكتساب إلى باإلضافة المنتج، العقؿ عادات لتنمية
 عينػة تكونػت الوصػفي، المػنيج الباحث واستخدـ ،في المممكة العربية السعودية اإلعدادي األوؿ الصؼ
 عػػػادات مقيػػػاس تػػػدريس، دليػػػؿ التاليػػػة: األدوات الباحػػػث واسػػػتخدـ ،وطالبػػػة طالبػػػاً  (175) مػػػف الدراسػػػة
 عنػػد إحصػائية داللػػة ذات فػروؽ وجػػود إلػى الدراسػػة وتوصػمت التػػأممي، التفكيػر ميػػارات واختبػار ،العقػؿ

 التطبيػػػؽ فػػػي والضػػػابطة التجريبيػػػة المجمػػػوعتيف تبلميػػػذ درجػػػات متوسػػػطي بػػػيف (α ≤ .0.1)مسػػػتوى 
 تبلميػػذ لصػػالح التػػأممي التفكيػػر واختبػػار عامػػة بصػػفة المنػػتج العقػػؿ عػػادات مقيػػاس مػػف كػػؿ فػػي البعػػدي

 عػػػادات لمقيػػػاس التجريبيػػػة المجموعػػػة تبلميػػػذ درجػػػات بػػػيف طرديػػػو عبلقػػػة ووجػػػود التجريبيػػػة، المجموعػػػة
 بمراعػػػاة الدراسػػػة توأوصػػػ البعػػػدي، التطبيػػػؽ فػػػي التػػػأممي التفكيػػػر اختبػػػار فػػػي ودرجػػػاتيـ المنػػػتج العقػػػؿ

 تنميػػة مػع التػػأممي، التفكيػر وميػػارات العقػؿ عػػادات لتنميػة نشػػطةأ تضػميف الرياضػػيات منػاىج مصػممي
 المنػتج العقػؿ عػادات وقياس تنمية ومتطمبات التفكير استوديو وفؽ الرياضيات لمعممي التدريسي األداء

 التأممي. والتفكير
 تػػػدريس فػػػي المنظػػػومي المػػػدخؿ اسػػػتخداـ فاعميػػػة عمػػػى التعػػػرؼ (1033) عمـــي دراسػػػة حاولػػػت

فػي  األساسػي التعمػيـ مػف األولػى الحمقػة تبلميػذ لػدى التػأممي التفكيػر وتنميػة التحصػيؿ عمى الرياضيات
 عمػػػييـ طبػػػؽ طالبػػػًا، (.16) مػػػف الدراسػػػة عينػػػة تكونػػػت ،التجريبػػػي المػػػنيج ت الدراسػػػةواسػػػتخدم ،مصػػػر
ت الدراسػػػػػة واسػػػػػتخدم التػػػػػأممي، التفكيػػػػػر اختبػػػػػارو  تحصػػػػػيميال ختبػػػػػاراال فػػػػػي المتم متػػػػػيف دراسػػػػػتو أداتػػػػػي

 المنظػومي بالمدخؿ درسوا الذيف الطمبة تفوؽ إلى الدراسة وتوصمت اإلحصائية، لممعالجات اختبار)ت(
 بتقػديـ الباحػث وخػتـ التػأممي، والتفكيػر التحصػيؿ فػي المعتػاد الخطػي بالمدخؿ درسوا الذيف الطمبة عمى
 .المقترحة والدراسات التوصيات بعض
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 لػػدى التػأممي التفكيػػر مسػتويات فػي التمػػايز داللػة فحػص إلػػى (1030) ر ـان دراسػػة سػعت كمػا
 دراسػػتو أىػػداؼ لتحقيػػؽو  ،فػػي غػػزة الرياضػػية الػػذات فاعميػػة ضػػوء فػػي األساسػػي العاشػػر الصػػؼ طمبػػة

 وطالبػػة، طالبػػا   (333) مػػف الدراسػػة عينػػة تكونػػت حيػػث التحميمػػي، الوصػػفي المػػنيج ت الدراسػػةسػػتخدما
 أف الدراسػػػة نتػػػائج أظيػػػرت الرياضػػػية، الػػػذات وفاعميػػػة التػػػأممي التفكيػػػر مسػػػتويات مقياسػػػي عمػػػييـ طبػػػؽ
 الناقد، التأمؿ تـ التأمؿ، مستوى يميو حسابي متوسط بأعمى وؿاأل الترتيب عمى حصؿ قد الفيـ مستوى
 رةضػػرو  أىميػػا توصػػيات بعػػدة الباحػػث وأوصػػى االعتيػػادي، العمػػؿ مسػػتوى جػػاء األخيػػر الترتيػػب وفػػي
 تػرتبط تعميميػة بخبػرات الطمبػة تزويػد خػبلؿ مػف التػأممي التفكيػر لممارسػة لمطمبػة المناسبة الفرص إتاحة

 فييا. لمتأمؿ الكافي الوقت ومنحيـ بواقعيـ،
 التعمـ لمداخؿ المباشر وغير المباشر األ ر دراسة إلى ىدفت دراسة (1009) الرب جاد وأجرى

 التحصػػػيؿ عمػػى التػػأممي التفكيػػر مسػػتويات أ ػػر وكػػذلؾ لئلحصػػاء دراسػػتيـ أ نػػاء الطػػبلب يتبناىػػا التػػي
 وطالبػػػة، اً طالبػػ (252) مػػػف الدراسػػة عينػػػة تكونػػت ،فػػي مصػػػر حصػػػاءاإل مػػادة فػػػي لمطػػبلب األكػػاديمي
 واختبػػػػار ،التػػػػأممي التفكيػػػػر ومسػػػػتويات حصػػػػاء،اإل تعمػػػػـ مػػػػداخؿ مقياسػػػػي فػػػػي الدراسػػػػة أدوات وتم مػػػػت
 السػطحي المػدخؿ بػيف لمعبلقػة النمطػي التفكيػر مستوى توسط عف الدراسة كشفت األكاديمي، التحصيؿ

 كػؿ بػيف لمعبلقػة الناقػد والتأمؿ الفيـ مستويات توسط عف وكذلؾ األكاديمي، والتحصيؿ اإلحصاء لتعمـ
 بعػػػػدة ت الدراسػػػػةوأوصػػػػ األكػػػػاديمي، والتحصػػػػيؿ اإلحصػػػػاء لػػػػتعمـ والعميػػػػؽ االسػػػػتراتيجي المػػػػدخؿ مػػػػف

 إرشػاد يتسػنى حتػى اإلحصػاء لػتعمـ الطػبلب يتبناىػا التػي المػداخؿ فعػ الكشؼ ضرورة أىميا توصيات
 العميػػػؽ والمػػػدخؿ االسػػتراتيجي كالمػػػدخؿ الفعالػػػة الػػتعمـ بمػػػداخؿ المرتبطػػػة الػػتعمـ إلسػػػتراتجيات الطػػبلب
 المرتفع. الدراسي بالتحصيؿ يجابياإل الرتباطيا الحالية الدراسة توصمت والتي

 مدرسػػػي بػػػيف التػػػأممي التفكيػػػر فػػػي التمييػػػز معرفػػػة إلػػػى (Tee, 2007) تـــي دراسػػػة اىتمػػػت
 ممارسػػة عمػػى تػػؤ ر التػػي العوامػػؿ تمػػايزو  والػػتعمـ، التعمػػيـ عمميػػة فػػي ال انويػػة المدرسػػة فػػي الرياضػػيات

 الدراسػة عينػة تكونػت حيػث الوصػفي، المػنيج الباحػث اسػتخدـ دراسػتو أىداؼ لتحقيؽو  التأممي، التفكير
 أظيػػرت حيػث سػػابقة، دراسػات عمػػى بنػاء أعػػدت بح يػة كػػأداة بانةاسػت عمػػييـ طبقػت ًا،معممػػ (147) مػف

 بػػػيف اخػػػتبلؼ يوجػػػد ال وأنػػػو باعتػػػداؿ، التػػػأممي التفكيػػػر يمارسػػػوف الرياضػػػيات معممػػػي أف الدراسػػػة نتػػػائج
 بعػػػػض بتقػػػػديـ الدراسػػػػة وختمػػػػت المعممػػػػيف، خمفيػػػػة عوامػػػؿ إلػػػػى مسػػػػتندة التػػػػأممي التفكيػػػػر فػػػػي المعممػػػيف
 .حةالمقتر  والدراسات التوصيات

ــي دراسػػة حاولػػت آخػػر جانػػب وعمػػى  لػػدى التػػأممي التفكيػػر مسػػتويات معرفػػة ( ,1006Lie) ل
 طبقػػػت الدراسػػة أىػػػداؼ ولتحقيػػؽ المشػػكبلت، حػػػؿ عمػػى القائمػػػة المختمفػػة التعميميػػة البيئػػػات فػػي الطمبػػة
 سػػػنة، (26-16) بػػػيف أعمػػػارىـ تحػػػو ترا ممػػػف وطالبػػػة طالبػػػاً  (391) مػػػف مكونػػػة عينػػػة عمػػػى اسػػػتبانة
 التفكيػر مقيػاس مسػتويات عمػى الطمبػة اسػتجابات متوسطات أظيرت دراسية، مراحؿ أربع عمى موزعيف
 الترتيػب وفػي الناقػد التأمػؿ تػـ التأمػؿ، مسػتوى يميػو وؿ،األ الترتيػب عمػى الفيػـ مستوى حصوؿ التأممي،
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 توياتمسػ فػي الطمبػة بػيف إحصػائية دالػة فػروؽ وجػود النتػائج بينػت كمػا االعتيػادي، العمؿ مستوى جاء
 التأمػػؿ عمػػى التركيػز بضػػرورة الباحػث وأوصػػى الدراسػية، لممرحمػػة وفقػاً  الناقػػد والتأمػؿ االعتيػػادي، العمػؿ
 التعممية. التعميمية العممية في الناقد

 

 نظرة تحم م   عمى دراسات المحير الثاني التي تنايلت التفك ر التأممي في الر اض ات 
 راسات السابق  أيجو التشابو ب ن الدراس  الحال   يالد - أ

 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3
اتفقػػت معظػػـ الدراسػػات أف ىنػػاؾ قصػػورًا فػػي طػػرؽ تػػدريس الرياضػػيات وتباينػػت أىػػدافيا وطػػرؽ 
عبلجيػػا، حيػػػث تناولػػػت أغمػػب الدراسػػػات أ ػػػر اسػػتخداـ اسػػػتراتيجيات وطػػػرؽ تػػدريس متنوعػػػة فػػػي تنميػػػة 

 (، دراسة عمػي.2.1) (، دراسة رياف2.11عبيدة )(، دراسة 2.13) التفكير التأممي م ؿ دراسة النجار
 .(Lei, 2006) (، ودراسة لي2.11)
 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

وىػي تتفػؽ بػذلؾ الصػؼ الخػامس يتكوف مجتمػع الدراسػة وعينتيػا فػي ىػذه الدراسػة مػف طالبػات 
 .(، في اختيار العينة مف المرحمة األساسية2.11مع دراسة عمي )

 مستخدم في الدارس :من ح ث المنيا ال -1

اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسػات فػي اسػتخداميا المػنيج التجريبػي كمػنيج يناسػب طبيعػة 
 (.2.11(، ودراسة عمى )9..2) (، دراسة جاد الرب2.13) ىذه الدراسة م ؿ دراسة النجار

 من ح ث أداة الدارس : -4

أدوات الدراسػػػة لتحقيػػؽ أىػػػداؼ  اعتمػػدت ىػػذه الدراسػػػة عمػػى أداة اختبػػار التفكيػػػر التػػأممي كأحػػد
فقػد اسػػتخدمتا االختبػػار  ،(.2.1(، ودراسػػة عمػػي )2.13) الدراسػة، وىػػي بػػذلؾ تتفػؽ مػػع دراسػػة النجػار

 التحصيؿ الدراسي والتفكير التأممي.
 

 : دراس  الحال   يالدراسات السابق أيجو الختالف ب ن ال - ب

 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3

اسة أ ر توظيؼ مسرح الظؿ في تدريس اليندسة لتنمية التفكيػر التػأممي تناوؿ موضوع ىذه الدر 
وىػػػذا يم ػػػؿ أحػػػد نقػػػاط  ،فػػػي محافظػػػة شػػػماؿ غػػػزةالصػػػؼ الخػػػامس والتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى طالبػػػات 

 االختبلؼ عف الدراسات السابقة لعدـ تناوليا نفس متغيرات الدراسة الحالية.
 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

ونوعػًا، ففػي حػيف اىتمػت بعػض  راسة التي استيدفتيا دراسات ىذا المحور كمػاً تنوعت عينة الد
الدراسػػات بطػػبلب المراحػػؿ التعميميػػة المدرسػػية كعينػػة لمدراسػػة، وتناولػػت دراسػػات أخػػرى طمبػػة المراحػػؿ 
الجامعيػػػة المتنوعػػػة لتطبيػػػؽ أدوات الدراسػػػة عمييػػػا، ومنيػػػا مػػػا جمػػػع أك ػػػر مػػػف مرحمػػػة، وبػػػذلؾ لػػػـ تتفػػػؽ 



 55 

(، عبيػػدة .2.1(، ريػػاف )9..2(، جػػاد الػػرب )Tee, 2007لحاليػػة مػػع كػػؿ مػػف دراسػػة تػػي )الدراسػػة ا
 .(Lie, 2006) (، ودراسة لي2.11)

اسػػتخدمت ىػػذه الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي كمػػنيج يناسػػب طبيعػػة الدراسػػة، حيػػث جػػاءت مختمفػػة 
، ريػػػػػاف (2.11)عبيػػػػػدة والتػػػػػي اسػػػػػتخدمت منػػػػػاىج أخػػػػػرى م ػػػػػؿ  ،ألغمػػػػػب الدراسػػػػػات العربيػػػػػة واألجنبيػػػػػة

 .(Lie, 2006) (، ودراسة لي.2.1)
 من ح ث أداة الدارس : -1

اعتمػػدت ىػػذه الدراسػػػة عمػػى أداة اختبػػار التفكيػػػر التػػأممي كأحػػد أدوات الدراسػػػة لتحقيػػؽ أىػػػداؼ 
 ، ودراسػة تػي(Lie, 2006) (، دراسػة لػي.2.1الدراسة، وىي بذلؾ لـ تتفػؽ مػع دراسػة كػؿ مػف ريػاف )

(Tee, 2007). 
 

 ت ىذا المحير الباحث  ف ما  مي:ساعدت دراسا
إعػػداد اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة الحاليػػة والمػػرتبط بموضػػوع دراسػػات ىػػذا المحػػور )ميػػارات التفكيػػر  -1

 التأممي(.
 تحديد ميارات التفكير التأممي التي تـ عمى أساسيا بناء اختبار التفكير التأممي في وحدة اليندسة. -2

سػات السػابقة فػي التعػرؼ إلػى كيفيػة بنػاء اختبػار التفكيػر إعداد أدوات الدراسػة، حيػث سػاىمت الدرا -3
 التأممي.

 التعرؼ إلى أساليب التحميؿ اإلحصائي األك ر مناسبة لئلجابة عمى أسئمة الدراسة وفروضيا. -4

وتحديػػد موضػػع الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات  ،تفسػػير النتػػائج التػػي توصػػمت ليػػا الدراسػػة الحاليػػة -5
   االتفاؽ واالختبلؼ بينيما وبيف الدراسات السابقة. السابقة مف حيث إبراز نقاط
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 :الدراسي التحص ل تنايلت دراسات :ثالمحير الثال
 وحػػدة تػػدريس فػػي المحسوسػػة النمػػاذج توظيػػؼ أ ػػر معرفػػة إلػػى (1031) دان أبــي دراسػػة ىػػدفت 
 غػػزة،ب األساسػػي الرابػػع الصػػؼ طالبػػات لػػدى البصػػري التفكيػػر وميػػارات التحصػػيؿ تنميػػة عمػػى الكسػػور
 الباح ػػة واسػػتخدمت طالبػػة، (60) مػػف الدراسػػة عينػة وتكونػػت ،التجريبػػي المػػنيج عمػػى الباح ػػة واعتمػدت

 ذات فػروؽ وجػود إلػى وتوصػمت دراسػة، كػأدوات البصػري التفكيػر ميػارات واختبػار تحصيميال ختباراال
 البعػػػدي ؿالتحصػػي اختبػػػار فػػي والضػػػابطة التجريبيػػة المجموعػػػة درجػػات متوسػػػطي بػػيف إحصػػػائية داللػػة

 اسػػػتخداـ بضػػػرورة دراسػػػةال وأوصػػػت التجريبيػػػة، المجموعػػػة لصػػػالح البصػػػري التفكيػػػر ميػػػارات واختبػػػار
 تعمػؿ والتػي الفعالػة الػتعمـ األسػاليب كأحػد خاصة والرياضيات عامة المواد تعمـ في المحسوسة النماذج
 كيفيػػػة لتوضػػػيح بمعمومػػػات المعمػػػـ أدلػػػة وتضػػػميف الرياضػػػيات تػػػدريس أىػػػداؼ مػػػف العديػػػد تحقيػػػؽ عمػػػى

 .الرياضيات تدريس في المحسوسة النماذج استخداـ

 فػػي الرياضػػيات معمػػؿ توظيػػؼ فاعميػػة عػػف الكشػػؼ إلػػى (1031) اهلل خمــف دراسػػة سػػعت كمػػا
ت واسػػػتخدم ،فػػػي غػػػزة رفػػح بمحافظػػػة السػػػابع الصػػؼ طالبػػػات لػػػدى والتحصػػيؿ اليندسػػػي التفكيػػػر تنميػػة
 لمدراسػة أداتػيف ببنػاء الباح ػة وقامػت طالبػة، (75) مػف راسػةالد عينة وتكونت التجريبي، المنيج الدراسة
 بميػارات قائمػة بنػاء عػف الدراسػة نتػائج وأظيرت ،ىندسي تفكير ميارات واختبار تحصيمي اختبار وىما

 ذات فػروؽ وجػود إلػى باإلضػافة ،األساسػي السػابع الصػؼ طالبػات لػدى تنميتيا المراد اليندسي التفكير
 التفكيػػر اختبػػار فػػي والضػػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات درجػػات سػػطيمتو  بػػيف إحصػػائية داللػػة

 منيػػا التوصػػيات مػػف عػػددب الدراسػػة وأوصػػت التجريبيػػة، المجموعػػة لصػػالح التحصػػيؿ واختبػػار اليندسػػي
عػادة التدريسػية المراحػؿ جميػع فػي اليندسػة مقػررات فػي النظر إعادة  طبقػا   تتػابع فػي وتنظيميػا بنائيػا وا 

 .الرياضيات معمؿ ضوء في اليندسي فكيرالت لميارات
 عمػى اليندسػية المفػاىيـ لبنػاء جانييػو نمػوذج توظيػؼ أ ر معرفة (1031) قرعاأل دراسة حاولت

 وتكونػت التجريبػي، المػنيج لدراسةا واستخدـ غزة، بشماؿ اليندسة بوحدة التاسع الصؼ طبلب تحصيؿ
 وجػود إلػى الدراسػة نتػائج وتوصػمت التحصػيؿ، اراختبػ دراسػةال واسػتخدـ طالبػا ، (72) مػف الدراسة عينة
 ووجػود الطػبلب، عمػى تطبيقػو عنػد اليندسػية لممفػاىيـ الدراسػي التحصػيؿ عمى جانييو لنموذج كبير أ ر

 والمجموعػػػة التجريبيػػػة المجموعػػػة فػػػي الطػػػبلب تحصػػػيؿ درجػػػات متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائية دالػػػة فػػػروؽ
 توأوصػػػ التجريبيػػػة، المجموعػػػة لصػػػالح لبعػػػديا التطبيػػػؽ فػػػي اليندسػػػة تحصػػػيؿ اختبػػػار فػػػي الضػػػابطة
 مػف النمػوذج ىػذا ويمتمكػ لمػا جانييو بنموذج االىتماـ عمى المعمميف حث أىميا توصيات بعدة الدراسة 
 .المفاىيـ بناء في وسيمة سمسة خطوات

ـــ ال دراسػػػة اىتمػػػت  تحصػػػيؿ عمػػػى بػػػاألقراف الػػػتعمـإسػػػتراتيجية  أ ػػػر معرفػػػةب (Tella, 2013) ت
 وتكونػػت التجريبػػي، المػػنيج الدراسػػة واسػػتخدمت الرياضػػيات، مػػادة فػػي االبتدائيػػة مػػدارسال فػػي الطػػبلب
 الدراسػة نتػائج وتوصػمت واسػتبانة، تحصػيمي اختبػار الدراسة استخدمت ،طالباً  (.17) مف الدراسة عينة
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 وعػدـ ،تالرياضػيا في الطبلب نجازإ عمى باألقراف التعمـ إلستراتيجية بالنسبة كبير تأ ير ىناؾ أف إلى
 الرياضيات معمـ يستخدـ أف ضرورة منيا توصيات بعدة الدراسة وأوصت ،ؿالتحصي عمى الجنس تأ ير

 المنػاىج فػي لمتطػوير وحاجػة الرياضػيات، فػي الطػبلب مسػتوى تحسػيف فػي تساعد تعميمية استراتيجيات
 الدراسية.

 بواسػطة المعػب طريػؽ عػف الػتعمـ اسػتخداـ أ ػر معرفػة إلػى Carr, 2012)) كـار دراسة ىدفت
 االبتػػدائي، الخػػامس طػػبلب لػػدى الرياضػػيات مػػادة فػػي الطػػبلب تحصػػيؿ عمػػى حسػػابية كوسػػيمة يبػػاداآل

 دراسػةال واستخدمت ،اً طالب (1.4) مف الدراسة عينة وتكونت تجريبي، الشبة المنيج دراسةال واستخدمت
 وأوصػػت ،ك يػػراً  مختمفػػة ليسػػت االختبػػاريف بػػيف النتػػائج أف الدراسػػة نتػػائج وتوصػػمت التحصػػيؿ، اختبػػار
 وتزويػػد إضػػافييف، مشػػاركيف باسػػتخداـ وذلػػؾ يبػػاد،اآل اسػػتخداـ مػػدة زيػػادة منيػػا توصػػيات بعػػدة الباح ػػة
 ساعة. (24) مر عمى أياـ سبع اأقصاى فترة خبلؿ باآليباد الطبلب

 الرياضػػي التواصػػؿ ميػػارات فػػي مقتػػرح برنػػامج أ ػػر معرفػػة إلػػى (1033) طــافش دراسػػة سػػعت
 ،بغػػزة األساسػػي ال ػػامف الصػػؼ طالبػػات لػػدى البصػػري التفكيػػر وميػػارات الدراسػػي التحصػػيؿ تنميػػة عمػػى

 دراسػػةال واسػػتخدمت طالبػػة، (74) مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت التجريبػػي، شػػبو المػػنيج دراسػػةال واتبعػػت
 فػػػي المقتػػػرح البرنػػػامج أ ػػػر وجػػػود إلػػػى النتػػػائج وأشػػػارت البصػػػري، التفكيػػػر وميػػػارات التحصػػػيؿ اختبػػػاري

 عنػد البصػري التفكير وميارات الدراسي التحصيؿ لتنمية اليندسة وحدة عمى الرياضي التواصؿ راتميا
 المجموعػػة فػػي الطالبػػات درجػػات متوسػػطي بػػيف إحصػػائية دالػػة فػػروؽ ووجػػود الطالبػػات، عمػػى تطبيقػػو

 التطبيػػػؽ فػػػي البصػػػري التفكيػػػر ميػػػارات واختبػػػار تحصػػػيؿ اختبػػػار فػػػي الضػػػابطة والمجموعػػػة التجريبيػػػة
 ضرورة منيا توصيات عدةب الدراسة أوصت النتائج ىذه ضوء وفي التجريبية، المجموعة لصالح لبعديا

 تحقيػؽ عمى تعمؿ والتي الفعاؿ التعمـ أساليب كأحد الرياضيات في الرياضي التواصؿ ميارات استخداـ
 الرياضيات. مادة تدريس أىداؼ مف العديد

 المسػػػػائؿ لحػػػػؿ مقترحػػػػةإسػػػػتراتيجية  سػػػػتخداـا أ ػػػػر معرفػػػػة إلػػػػى (1033) د ــــاب دراسػػػػة اىتمػػػػت
 ،فػي غػزة الرياضػيات نحػو واتجاىػاتيـ األساسي ال امف الصؼ طبلب تحصيؿ عمى اليندسية الرياضية
 اختبػػػػاراً  الباحػػػث وصػػػمـ طالبػػػػة، (96) الدراسػػػة عينػػػة وبمغػػػت ، التجريبػػػػي المػػػنيج مت الدراسػػػةواسػػػتخد
 النتػػائج وأظيػػرت واالتجػػاه، التحصػػيؿ مػػف كػػؿ عمػػى اإلسػػتراتيجية أ ػػر لمعرفػػة اتجػػاه ومقيػػاس تحصػػيمياً 

 الضػػابطة والمجموعػة التجريبيػة المجموعػة طمبػػة درجػات متوسػط بػيف إحصػػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود
 نحػػو االتجػػاه فػػي إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود وعػػدـ التجريبيػػة، المجموعػػة لصػػالح التحصػػيؿ فػػي

 ىػػػػذه توظيػػػػؼ بضػػػػرورة الدراسػػػػة وأوصػػػػت لضػػػػابطة،وا التجريبيػػػػة المجمػػػػوعتيف طمبػػػػة بػػػػيف الرياضػػػػيات
 التعميمية. ممارساتيـ في استخداميا عمى المعمميف وتشجيع اليندسية المسائؿ حؿ في اإلستراتيجية
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 لمتعمػػيـ الرياضػػيات دروب برنػػامج اسػػتخداـ فاعميػػة معرفػػة إلػػى (1009) الســع د دراسػػة ىػػدفت
ت واسػػػتخدم الريػػػاض، بمنطقػػػة االبتػػػدائي ادسالسػػػ الصػػػؼ لتبلميػػػذ الدراسػػػي التحصػػػيؿ فػػػي االلكترونػػػي

 اختبػػػار لدراسػػػةا تواسػػػتخدم تمميػػػذًا، (.4) مػػػف الدراسػػػة عينػػػة وتكونػػػت التجريبػػػي، شػػػبو المػػػنيج الدراسػػػة
 المجمػػوعتيف بػػيف إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ منيػػا النتػػائج مػػف العديػػد وأظيػػرت تحصػػيمي،
 مػػػػػادة فػػػػػي ككػػػػػؿ واالختبػػػػػار والفيػػػػػـ التػػػػػذكر سػػػػػتوييفالم عنػػػػػد البعػػػػػدي األداء فػػػػػي والضػػػػػابطة التجريبيػػػػػة

 ترسػػيخيا وسػػبؿ الرياضػػية، المفػػاىيـ شػػرح أسػػموب مػػف االسػػتفادة بضػػرورةت الدراسػػة وأوصػػ الرياضػػيات،
 مػف أيضػاً  واالسػتفادة االلكترونػي، لمتعمػيـ الرياضػيات دروب برنػامج فييػا يتميػز والتػي التبلميذ ذىف في

 دروب برنػامج في والموجودة السادس لمصؼ الرياضيات وضوعاتبم ربطيا وطرؽ الحياتية المشكبلت
 االلكتروني. لمتعميـ الرياضيات

 تنميػة عمػى المتبػايف التػدريس إسػتراتجية اسػتخداـ أ ػر معرفػة (1009) الطي رقي دراسػة حاولت
 رةالمطػػو  بال انويػػات ال ػػانوي األوؿ الصػػؼ طالبػػات لػػدى الرياضػػي والتفكيػػر الدراسػػي والتحصػػيؿ الدافعيػػة
 شػػػبو المػػػنيج الباح ػػػة واسػػػتخدمت ،فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية الرياضػػػية لممعػػػادالت دراسػػػتيف عنػػػد

 الطالبػػات دافعيػػة مقيػػاس أداتػػي الباح ػػة واسػػتخدمت طالبػػة، (58) مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت التجريبػػي،
 داللػة ذات وؽفػر  وجػود عػف الدارسػة وتوصػمت الرياضػي، والتفكيػر التحصػيؿ واختبػار الدراسي لئلنجاز

 فػػػي التجريبيػػػة المجموعػػػة لصػػػالح والضػػػابطة التجريبيػػػة المجمػػػوعتيف درجػػػات متوسػػػطي بػػػيف إحصػػػائية
 بػػػػيف إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػروؽ لوجػػػػود باإلضػػػػافة فئاتيػػػػا، ولجميػػػع الدراسػػػػة ألدوات البعػػػػدي التطبيػػػؽ
 المجموعػػػة لصػػالح والضػػػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف فػػػي المختمػػؼ التحصػػيؿ فئػػػات درجػػات متوسػػطي
 بػػػيف الفػػػروؽ تكػػػف فمػػػـ المػػػنخفض التحصػػػيؿ ذوات الطالبػػػات فئػػػة عػػػدا البعػػػدي، التطبيػػػؽ فػػػي التجريبيػػػة
 فػي إحصػائية داللػة ذات الدراسػة مجمػوعتي فػي المػنخفض التحصػيؿ ذوات الطالبػات درجات متوسطي
 راسػػػػاتوالد التوصػػػػيات بعػػػػض بتقػػػػديـ الباح ػػػػة وختمػػػػت الرياضػػػػي، التفكيػػػػر الختبػػػػار البعػػػػدي التطبيػػػػؽ
 ة.المقترح

بمادة الرياضيات  برمجية في البنائي التعمـ توظيؼ أ ر معرفة إلى (1008) رزق دراسة سعت
 ،عمػػػى تحصػػػيؿ طالبػػػات الصػػػؼ األوؿ المتوسػػػط بمدينػػػة مكػػػة المكرمػػػة فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية

 أداة وتم مػػت ،طالبػػة (.5) مػػف الدراسػػة عينػػة تكونػػت حيػػث التجريبػػي، شػػبو المػػنيج الباح ػػة واسػػتخدمت
 عمػػػى التجريبيػػػة المجموعػػػة طالبػػػات تفػػػوؽ الدارسػػػة نتػػػائج وأظيػػػرت تحصػػػيمي،ال ختبػػػاراال فػػػي الدراسػػػة

 المسػتويات وجميع التطبيؽ، الفيـ، التذكر، ال بل ة: المعرفية المستويات جميع عند الضابطة المجموعة
 الػتعمـ برمجيػة ندراجبػ دراسػةال وأوصت البعدي، التحصيمي االختبار درجات متوسط في وذلؾ مجتمعة،
 وضػرورة الػتعمـ، فػي إيجابيػة نتػائج مػف حققتػو لمػا المتوسػطة، لممرحمػة الرياضػيات مػنيج ضػمف البنائي
 لممفاىيـ التعميمية البرمجيات بناء في المشكمة عمى القائـ التعمـ لنموذج البنائي التعمـ بتوظيؼ االىتماـ

 الرياضية.
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 إلػى المؤديػة األسػباب عػف الكشؼ (Gorard, Smith, 2008) يسمث كيراد دراسة حاولت
 المػػنيج الدراسػة واسػتخدمت بريطانيػا، فػي األساسػية المرحمػػة طمبػة لػدى الرياضػيات فػي التحصػيؿ تػدني

 أداة الدراسػة واسػتخدمت ،الرياضػيات فػي وطالبػة، طالبػاً  (2312) مػف الدراسػة عينة وتكونت التجريبي،
 تعػػػزى الرياضػػػيات فػػػي إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ التوجػػػد أنػػػو لػػػىإ الدراسػػػة نتػػػائج وتوصػػػمت اختبػػػار،
 فػػي ومتطػػورة حدي ػػة أسػػاليب اسػػتخداـ بضػػرورة الدراسػػة وأوصػػت والعػػرؽ، والجػػنس، الصػػؼ، لمتغيػػرات
 الرياضيات. مادة عف السمبية االتجاىات لتغيير التدريس

 والتكامػؿ لتفاضػؿا لتػدريس مقتػرح برنامج أ ر عمى التعرؼ إلى 2007)) األسطل دراسة ىدفت
 ،بغػػػزة األزىػػر جامعػػػة طمبػػة مػػف لعينػػػة المكػػاني والتفكيػػػر التحصػػيؿ مسػػتويي عمػػػى الحاسػػوب باسػػتخداـ
 أداة وتم مػػت وطالبػػة، اً طالبػػ (.12) مػػف الدراسػػة عينػػة تكونػػت حيػػث التجريبػػي، المػػنيج لدراسػػةا واتبعػػت
 وطالبػػػػات طػػػػبلب تفػػػػوؽ إلػػػػى وتوصػػػػمت المكػػػػاني التفكيػػػػر واختبػػػػار التحصػػػػيمي االختبػػػػار فػػػػي الدراسػػػػة

 واختبػػػار والتكامػػػؿ التفاضػػػؿ تحصػػػيؿ فػػػي الضػػػابطة المجموعػػػة فػػػي أقػػػرانيـ عمػػػى التجريبيػػػة المجموعػػػة
 كطريقػة الحاسػوب باسػتخداـ االىتمػاـ منيػا توصيات بعدة الدراسة وأوصت )البصري(، المكاني التفكير
 برنػػػامج م ػػػؿ المحوسػػػبة البػػػرامج باسػػػتخداـ االىتمػػػاـ والسػػػيما المختمفػػػة، بالمراحػػػؿ التػػػدريس فػػػي مسػػػاعدة

(Maple) المجػػردة الرياضػػية لمتراكيػػب الفيػػـ وعمػػؽ التحصػػيؿ زيػػادة فػػي كبيػػر  ػػرأ مػػف لػػو لمػػا العػػالمي 
 نقمػػو إلػػى دىأ ممػػا فيػػو واضػػحة زيػػادة عمػػى عمػػؿ حيػػث ،)البصػػري( المكػػاني التفكيػػر عمػػى أيضػػاً  وأ ػػره
 والطالبات. الطبلب مف كؿ عند ةنوعي

ػػيب (1006) امــسد أبــي دراسػػة اىتمػػت  دورةإسػػتراتيجية  باسػػتخداـ اليندسػػة تػػدريس فعاليػػة تقص 
 وفػػػػؽ التػػػػدريس مػػػػع مقارنػػػػة اليندسػػػػي تفكيػػػػرىـ ومسػػػػتويات السػػػػابع الصػػػػؼ طػػػػبلب تحصػػػػيؿ فػػػػي الػػػػتعمـ

 الدراسػػة عينػػة تكونػػت حيػػث التجريبػػي، المػػنيج ت الدراسػػةواسػػتخدم ،فػػي األردف االعتياديػػة اإلسػػتراتيجية
 كشػػػفتو  اليندسػػػي، التفكيػػػر واختبػػػار ،يتحصػػػيمال ختبػػػاراالأداتػػػي  دراسػػػةلا خدـواسػػػت طالبػػػًا، (77) مػػػف

 فػي السػابع الصػؼ طػبلب لعبلمػات الكمػي التحصػيؿ فػي إحصػائية داللػة ذات فروؽ وجود عف الدراسة
 لصػػػالح المسػػػائؿ وحػػػؿ والخوارزميػػػات، التعميمػػػات :األربعػػػة التحصػػػيؿ أبعػػػاد مػػػف  بل ػػػة وفػػػي اليندسػػػة،
 طػبلب تحصػيؿ فػي إحصػائية داللػة ذي فػرؽ وجػود عػدـ النتائج أظيرت حيف في ة،التجريبي المجموعة
 عمػػى لتػػدريبيـ الرياضػػيات لمعممػػي تدريبيػػة دورات بعقػػد الباحػػث وأوصػػى ،المفػػاىيـ فػػي السػػابع الصػػؼ
 بنػاء يػتـ وأف التػدريس، عممية في وتوظيفيا ىايؿ فاف بنظرية وتعريفيـ التعمـ، دورةإستراتيجية  استخداـ

 اليندسي. لمتفكير ىايؿ فاف نظرية وفؽ اليندسة موضوع المدرسية اىجالمن
 عمػى المفػاىيـ خرائط في استراتيجييف استخداـ أ ر معرفة إلى (1001) البرياني دراسة حاولت

 المػػػػنيج الباحػػػػث واسػػػػتخدـ ،فػػػػي سػػػػمطنة عمػػػػاف الرياضػػػػيات فػػػػي اإلعداديػػػػة المرحمػػػػة طػػػػبلب تحصػػػػيؿ
 وأظيػػرت تحصػػيمي، اختبػػار بنعػػداد الباحػػث وقػػاـ طالبػػة،( 84) مػػف الدراسػػة عينػػة وتكونػػت التجريبػػي،

 اسػػتخدموا الػػذيف الطػػبلب درجػػات متوسػػطات بػػيف حصػػائيةإ داللػػة ذات فػػروؽ وجػػود عػػدـ الدارسػػة نتػػائج



 6. 

 درسػػػػوا الػػػػذيف الطػػػػبلب مػػػػف نظػػػػرائيـ درجػػػػات ومتوسػػػػط والمبرمجػػػػة العامػػػػة المفػػػػاىيـ خػػػػرائطإسػػػػتراتيجية 
 الطػبلب درجات متوسطات بيف حصائيةإ داللة ذات فروؽ وجود عدـ إلى باإلضافة المعتادة، بالطريقة
 اسػػػػتخدموا الػػػػذيف الطػػػػبلب درجػػػػات ومتوسػػػػطات العامػػػػة المفػػػػاىيـ خػػػػرائطإسػػػػتراتيجية  اسػػػػتخدموا الػػػػذيف

 المفػاىيـ خػرائط عمػى البحػوث مػف المزيػد نجراءبػ ت الدراسػةوأوص ،المبرمجة المفاىيـ خرائطإستراتيجية 
 مختمفة. دراسية مراحؿ وفي مختمفة رياضية مواضيع عمى والمبرمجة العامة

 

 نظرة تحم م   عمى دراسات المحير الثالث التي تنايلت التحص ل الدراسي في الر اض ات 
 :دراس  الحال   يالدراسات السابق أيجو التشابو ب ن ال - أ

 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3
ت وطػرؽ تػػدريس متنوعػػة فػػي تنميػػة التحصػػيؿ تناولػت أغمػػب الدراسػػات أ ػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجيا

، (Carr, 2012) ، كػػار(Tella, 2013) (، تػػيبل2.13الدراسػي فػػي الرياضػيات م ػػؿ دراسػػة األقػرع )
ودراسة  ،(2.13(، خمؼ ا )2.11(، دياب )6..2(، أبو دامس )8..2(، رزؽ )9..2الطويرقي )
 (.2..2البرواني )

 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

وىػي تتفػؽ بػذلؾ  ،سػة مػف طالبػات الصػؼ الخػامسجتمع الدراسة وعينتيا في ىذه الدرايتكوف م
(، Tella,2013) دراسػػػة تػػػيبل ،(2.13) مػػػع دراسػػػات اىتمػػػت بالمرحمػػػة األساسػػػية م ػػػؿ دراسػػػة أبػػػوداف

(، ودراسػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػورارد وسػػػػػػػػػػػػمث 9..2) ، دراسػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػعيدCarr, 2012)) دراسػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػار
(Gorard,Smith,2008في اختيار العين ).ة مف المرحمة األساسية 
 من ح ث المنيا المستخدم في الدارس : -1

اتفقػػت معظػػـ دراسػػات ىػػذا المحػػور فػػي اسػػتخداميا لممػػنيج التجريبػػي لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة، ذلػػؾ ألف 
التحصيؿ ورد في جميع ىذه الدراسات كمتغير تابع يراد قياس أ ر متغير مستقؿ عميو وىو ما استدعى 

(، 2.13(، أبو داف)2.13يبي لتحقيؽ ىذا اليدؼ م ؿ دراسة كؿ مف خمؼ ا )استخداـ المنيج التجر 
 ,Gorard & Smith) (، كػػورارد وسػػمث2.11، ديػػاب )(Tella, 2013) (، تػػيبل2.13األقػػرع )

 (.2..2) (، البرواني6..2(، أبو دامس )7..2، األسطؿ )(2008
 من ح ث أداة الدارس : -4

ؾ تبعػًا لممتغيػرات التػي تناولتيػا كػؿ دراسػة، إال أف معظػـ تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة وذلػ
الدراسات السابقة في ىذا المحور استخدمت االختبار التحصيؿ الدراسي كأداة دراسة م ؿ دراسػة األقػرع 

 & Gorard) (، دراسػة كػورارد وسػمث9..2) ، دراسػة السػعيد(Carr, 2012) (، دراسػة كػار2.13)

Smith, 2008)(.2..2) (، دراسة البرواني8..2) ، دراسة رزؽ 
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 :أيجو الختالف ب ن الدراس  الحال   يالدراسات السابق  - ب

 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3

تناوؿ موضوع ىذه الدراسة أ ر توظيؼ مسرح الظؿ في تدريس اليندسة لتنمية التفكيػر التػأممي 
وىػػػذا يم ػػػؿ أحػػػد نقػػػاط  ،فػػػي محافظػػػة شػػػماؿ غػػػزةالصػػػؼ الخػػػامس والتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى طالبػػػات 

 االختبلؼ عف الدراسات السابقة لعدـ تناوليا نفس متغيرات الدراسة الحالية.
 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

ونوعػًا، ففػي حػيف اىتمػت بعػض  تنوعت عينة الدراسة التي استيدفتيا دراسات ىذا المحور كمػاً 
ة، وتناولػػت دراسػػات أخػػرى طمبػػة المراحػػؿ الدراسػػات بطػػبلب المراحػػؿ التعميميػػة المدرسػػية كعينػػة لمدراسػػ

األقػػػػرع  ،(2.13الجامعيػػػػة المتنوعػػػػة لتطبيػػػػؽ أدوات الدراسػػػػة عمييػػػػا، م ػػػػؿ دراسػػػػة كػػػػؿ مػػػػف خمػػػػؼ ا )
(، 7..2) (، األسػػطؿ8..2(، رزؽ )9..2(، الطػػويرقي )2.11ديػػاب ) ،(2.11) طػػافش ،(2.13)

 (. 2..2البرواني ) ،(6..2أبو دامس )

 م في الدارس :من ح ث المنيا المستخد -1

حيػػث لػػـ تختمػػؼ مػػع  اسػػتخدمت ىػػذه الدراسػػة المػػنيج التجريبػػي كمػػنيج يناسػػب طبيعػػة الدراسػػة،
 دراسات ىذا المحور في المنيج المستخدـ.

 من ح ث أداة الدارس : -4

اعتمدت ىذه الدراسة عمػى أداة اختبػار التحصػيؿ الدراسػي كأحػد أدوات الدراسػة لتحقيػؽ أىػداؼ 
 تختمؼ مع دراسات ىذا المحور في اختيار االختبار كأداة دراسة.وىي بذلؾ لـ  ،الدراسة

 

 ساىمت دراسات ىذا المحير الباحث  ف ما  مي:
 إعداد اإلطار النظري لمدراسة الحالية والمرتبط بموضوع دراسات ىذا المحور التحصيؿ الدراسي. -1
بناء اختبار التحصػيؿ  إعداد أدوات الدراسة، حيث ساىمت الدراسات السابقة في التعرؼ إلى كيفية -2

 الدراسي.

 التعرؼ إلى أساليب التحميؿ اإلحصائي األك ر مناسبة لئلجابة عمى أسئمة الدراسة وفروضيا. -3

وتحديػػد موضػػع الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات  ،تفسػػير النتػػائج التػػي توصػػمت ليػػا الدراسػػة الحاليػػة -4
 الدراسات السابقة.السابقة مف حيث إبراز نقاط االتفاؽ واالختبلؼ بينيما وبيف 
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 :لعام عمى كل الدراسات السابق التعق ب ا
مف خبلؿ عػرض الدراسػات السػابقة وتحميػؿ عناصػرىا الرئيسػية يمكػف رصػد العديػد مػف جوانػب 
التشػػابو وجوانػػب االخػػتبلؼ بينيػػا وبػػيف ىػػذه الدراسػػة، والتػػي كػػاف ليػػا أ ػػر كبيػػر فػػي بنائيػػا ولرصػػد ىػػذه 

 كػػػؿ نػػػوع مػػػف ىػػػذه الدراسػػػات،  ػػػـ نمقػػػي نظػػػرة لمقارنػػػة الدراسػػػة الحاليػػػةالنقػػػاط نمقػػػي نظػػػرة تحميميػػػة عمػػػى 
 ، وأىـ ما تتميز بو ىذه الدراسة.االختبلؼ بالدراسات السابقة مف حيث أوجو التشابو، وجوانب

 :دراس  الحال   يالدراسات السابق أيجو التشابو ب ن ال - أ

 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3

( في أىمية مسػرح خيػاؿ الظػؿ فػي .2.1وىدفيا مع دراسة عمي )يتشابو موضوع ىذه الدراسة  
 التعميـ.

 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

يتكوف مجتمع الدراسة وعينتيػا فػي ىػذه الدراسػة مػف طالبػات المرحمػة األساسػية عامػة وطالبػات 
وىي تتفؽ بػذلؾ مػع دراسػة جػودة  ،الصؼ الخامس خاصة مف مدارس الحكومة في محافظة شماؿ غزة

  في اختيار العينة مف طمبة الصؼ الخامس األساسي. (Carr, 2012) (، ودراسة كار2.13)
 من ح ث المنيا المستخدم في الدارس : -1

يناسػػػب  اشػػػتركت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع معظػػػـ الدراسػػػات فػػػي اسػػػتخداميا المػػػنيج التجريبػػػي كمػػػنيج
(، .2.1(، اليبػاش )2.11) سػميـ ،(2.11) (، النبػاىيف2.13طبيعة ىذه الدراسػة م ػؿ دراسػة جػودة )

العماوي  ،((Demirciolu,2010دراسة ديماركوال  ،(2.11عمي ) ،(.2.1عمي ) ،(.2.1) المصري
الشػػػحات  ،(Gorard & Smith, 2008) دراسػػػة كػػػوراد وسػػػمث ،(9..2ىػػػداؼ ) أبػػػو ،(9..2)
داف  أبػو ،(2.13خمػؼ ا ) ،(9..2) ودراسػة جػاد الػرب ،(2.13النجػار) ،(5..2المػوح ) ،(6..2)
البروانػي  ،(6..2أبػو دامػس ) ،(7..2األسطؿ ) ،(2.11دياب ) ،(2.13ودراسة األقرع ) ،(2.13)
(2..2.) 
 من ح ث أداة الدارس : -4

( باسػػتخداـ االختبػػار 2.11ودراسػػة عمػػي ) ،(2.13) اتفقػػت الدراسػػة الحاليػػة مػػع دراسػػة النجػػار
 .لتحصيؿ الدراسي والتفكير التأمميا
 

 راس  الحال   يالدراسات السابق : أيجو الختالف ب ن الد - ب

 من ح ث ميضيع الدراس  يأىدافيا: -3

تناوؿ موضوع ىذه الدراسة أ ر توظيؼ مسرح الظؿ في تدريس اليندسة لتنمية التفكيػر التػأممي 
وىػػػذا يم ػػػؿ أحػػػد نقػػػاط  ،فػػػي محافظػػػة شػػػماؿ غػػػزةالصػػػؼ الخػػػامس والتحصػػػيؿ الدراسػػػي لػػػدى طالبػػػات 
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وىػذا يػدلؿ عمػى  ،السابقة لعػدـ تناوليػا نفػس متغيػرات الدراسػة الحاليػةاالختبلؼ عف الدراسات والبحوث 
 أصالة الموضوع وحدا تو.

 من ح ث مجتمع يع ن  الدراس : -1

لمصػػؼ  تم مػػت عينػػة ىػػذه الدراسػػة ومجتمعيػػا فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػي محافظػػة شػػماؿ غػػزة
 ػؿ المجموعػة الضػابطة أحػدىما يم حيث تكونػت عينػة الدراسػة مػف فصػميف دراسػييف ،الخامس األساسي

والتي –وأخر يم ؿ المجموعة التجريبية  ( طالبة،48وعدد طالباتو ) –والتي درست بالطريقة االعتيادية–
وىػػذا مػػػا تتميػػػز بيػػا دراسػػػتي عػػػف الدراسػػػات  ،( طالبػػػة.5وعػػػدد طالباتػػػو ) -درسػػت بمسػػػرح خيػػػاؿ الظػػؿ

 السابقة.
 من ح ث المنيا المستخدم في الدارس : -1

دراسػػة المػػنيج التجريبػػي كمػػنيج يناسػػب طبيعػػة الدراسػػة، حيػػث جػػاءت مختمفػػة اسػػتخدمت ىػػذه ال
ألغمػػب الدراسػػات العربيػػة واألجنبيػػة والتػػي اسػػتخدمت منػػاىج أخػػرى م ػػؿ دراسػػة كػػؿ مػػف دراسػػة عبيػػدة 

( .2.1التػػي اسػػتخدمت المػػنيج الوصػػفي، بينمػػا دراسػػة ريػػاف ) (Tee, 2007) (، ودراسػػة تػػي2.11)
( التػػي اسػػتخدمت منيجػػيف تجريبػػي 2.13لتحميمػػي، وأخيػػرًا دراسػػة البػػدي )اسػػتخدمت المػػنيج الوصػػفي ا

 ووصفي.
 من ح ث أداة الدارس : -4

واختبػػػار التفكيػػػر  ،اعتمػػػدت ىػػػذه الدراسػػػة عمػػػى أداة الدراسػػػة وىػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿ الدراسػػػي
 لي ،(5..2) الموح (،2.11) النباىيف (،2.13وىي بذلؾ لـ تتفؽ مع دراسة كؿ مف جودة ) ،التأممي 

(Lie, 2006)تػػػي ، (Tee, 2007)( النبػػػاىيف2.13(، البػػػدي ).2.1، ريػػػاف ،) (سػػػميـ2.11 ،) 
( التػػي اسػػتخدمت أدوات أخػػرى كمقػػاييس اتجػػاه، اسػػتبيانات، اختبػػارات المفػػاىيـ .2.1) (، عمػػي2.11)

 العممية، نصوص درامية.
 

 أفادت الدراسات السابق  الباحث  ف ما  مي:
 مباحث المسرح، وميارات التفكير التأممي، والتحصيؿ الدراسي. إعداد اإلطار النظري، في -1
تنػػوع عينػػة الدراسػػة فػػي الدراسػػات السػػابقة، مػػنح الباح ػػة مجػػااًل لمتعػػرؼ إلػػى مػػدى تػػأ ير اسػػتخداـ  -2

 الدراما والمسرح عمى مجموعات أخرى مف الطبلب.

 التعرؼ إلى المنيج األك ر مبلئمة الستخدامو في الدراسة الحالية.  -3

 د ميارات التفكير التأممي التي تـ عمى أساسيا بناء اختبار التفكير التأممي في وحدة اليندسة.تحدي -4

إعداد أدوات الدراسػة، حيػث سػاىمت الدراسػات السػابقة فػي التعػرؼ إلػى كيفيػة بنػاء اختبػار التفكيػر  -5
 التأممي والتحصيؿ الدراسي.

  اختبار التفكير التأممي في وحدة اليندسة.تحديد ميارات التفكير التأممي التي تـ عمى أساسيا بناء  -6
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 التعرؼ إلى أساليب التحميؿ اإلحصائي األك ر مناسبة لئلجابة عمى أسئمة الدراسة وفروضيا. -7

وتحديػػد موضػػع الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات  ،تفسػػير النتػػائج التػػي توصػػمت ليػػا الدراسػػة الحاليػػة -8
 ينيما وبيف الدراسات السابقة.السابقة مف حيث إبراز نقاط االتفاؽ واالختبلؼ ب

 

 :تم زت الدراس  الحال   عن البحيث يالدراسات السابق 

عػدـ وجػػود دراسػة تناولػػت موضػػوع الدراسػة الحاليػػة بصػػفة مباشػرة حيػػث تعػػد الدراسػة الحاليػػة )عمػػى  -1
حػػد عمػػـ الباح ػػة ( أوؿ الدراسػػات التػػي تيػػتـ بدراسػػة أ ػػر توظيػػؼ مسػػرح الظػػؿ فػػي تػػدريس اليندسػػة 

التفكيػػر التػػأممي والتحصػػيؿ الدراسػػي معػػًا فػػي مقػػرر اليندسػػة كأحػػد فػػروع الرياضػػيات عمػػى  لتنميػػة
حيػث لػـ تجػد الباح ػة مػف خػبلؿ بح يػا ،المستوى المحمي عمى وجو الخصوص والعربػي بشػكؿ عاـ

 .عف أي مف الدراسات التي تناولت نفس متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة سوياً 
ليندسة لما ليذه الوحدة مف أىمية فبلبػد أف يػتمكف الطالػب مػف التمييػز اىتمت ىذه الدراسة بوحدة ا -2

 بيف األشكاؿ اليندسية.

إعػػػداد دليػػػؿ معمػػػـ يتضػػػمف خطػػػوات توظيػػػؼ مسػػػرح الظػػػؿ فػػػي تػػػدريس اليندسػػػة مراعيػػػة عناصػػػر  -3
تحضير الدرس المتبع في وزارة التربية والتعميـ.
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 الرابعالفصل 
 إجراءات الدراس 

 
 الدراسة منيج. 
 الدراسة مجتمع. 

 الدراسة عينة. 

 الدراسة متغيرات. 

 الدخيمة المتغيرات ضبط. 

 المهساعدة الوسائؿ. 

 الدراسة أدوات. 

 الدراسة خطوات. 

 اإلحصائية المعالجة ساليبأ. 



 66 

 الرابع الفصل

 ياإلجراءات الطر ق 
 

 حيػث ،الدراسػة ىػذه فػي اتبعػت التػي جػراءاتئلل مفصػبلً  عرضػاً  الفصؿ ىذا في الباح ة تعرض
 التػػأممي التفكيػػر تنميػػةل تػػدريس اليندسػػة فػػي الظػػؿ مسػػرح توظيػػؼ أ ػػر إلػػى لمتعػػرؼ الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت

 مػنيج الفصػؿ ىػذا ويتنػاوؿ ،غػزة شػماؿ محافظػة فػيالصػؼ الخػامس  طالبػات لػدى الدراسػي والتحصيؿ
 ،إعػػػدادىا ريقػػػةوط الدراسػػػة وأدوات اختيارىػػػا، وكيفيػػػة العينػػة وتحديػػػد الدراسػػػة، متغيػػػرات المتبػػػع، الدراسػػة

 األسػػاليب إلػػى باإلضػػافة المجموعػػات، وتكػػافؤ و باتيػػا، صػػدقيا مػػف لمتأكػػد المتبعػػة اإلجرائيػػة الخطػػواتو 
 الدراسة. تساؤالت عف لئلجابة المستخدمة اإلحصائية

 العناصر: ليذه تفص ل  مي يف ما
 الدراس : منيا :أيلً 

 لمجمػػوعتيف البعػػدي -القبمػػي التصػػميـو ذ التجريبػػي، المػػنيج الحاليػػة دراسػػتيا فػػي الباح ػػة اتبعػػت
 عمػػى أ ػػره وقيػػاس لمتجربػػة (الظػػؿ مسػػرح)إسػػتراتيجية  المسػػتقؿ المتغيػػر بنخضػػاع قامػػت  ػػـ متكػػافئتيف،
 المجموعػػػة طالبػػػات لػػػدى (فػػػي اليندسػػػة الدراسػػػي التحصػػػيؿالتفكيػػػر التػػػأممي و ) وىمػػػا التػػػابعيف المتغيػػػريف
 رقـ جدوؿ في موضح ىو كما التصميـ ىذا بيؽتط خطوات تمخيص ويمكف ،الخامس لمصؼ التجريبية

 :التالي (1)
 (3رقم ) جديل

 بعدي – قبمي ق اس مع يالضابط  التجر ب   لممجميعت ن التجر بي التصم م  يضح
 البعدي الق اس المعالج  القبمي الق اس الدراس  مجميع 

 التجريبية المجموعة
 التفكير ميارات اختبار

 التأممي
 التحصيؿ اختبار
 دراسيال

 مسرح باستخداـ التدريس
 الظؿ

 التفكير ميارات اختبار
 التأممي

 الدراسي التحصيؿ اختبار
 المجموعة
 الضابطة

 االعتيادي التدريس

 17/12-16/12 13/12 -11/.1 11 /6. ،5/11. التطبيؽ زمف

 

 :الدراس  مجتمع :ثان اً 
 مديريػػة فػػي الحكوميػػة سمػػدار ال فػػيالصػػؼ الخػػامس  طالبػػات جميػػع مػػف الدراسػػة مجتمػػع تكػػوف

 الدراسػػي الفصػػؿ فػػي الرياضػػيات مػػادة يدرسػػف بلتػػيوال ،العػػالي والتعمػػيـ التربيػػة لػػوزارة التابعػػة غػػزة شػػماؿ
 عػددىف والبػالغ سػنة، (11-.1) بػيف مػا أعمػارىف حاو وتتر  ،ـ(2.15-2.14) الدراسي العاـ مف األوؿ

 الدراسػػي لمعػػاـ والتعمػػيـ التربيػػة ةار بػػوز  تربػػويال لمتخطػػيط العامػػة اإلدارة إلحصػػائية وفقػػاً  بػػةطال (1507)
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الصػػػػؼ  طالبػػػػات عػػػػدد البػػػػالغمدرسػػػػة أبػػػػو تمػػػػاـ األساسػػػػية "أ" لمبنػػػػات   تحديػػػػد وتػػػػـ ،ـ(2.14-2.15)
 طالبة. (147) فيياالخامس 

 

   :الدراس  ع ن  :ثالثاً 
  ىما: عينتيف مف الدراسة عينة تألفت
 الستطالع  : الع ن  -3

 )أ(  لمبنػات األساسػية تمػاـ أبػو مدرسػة مػف السػادس الصػؼ لبػاتطا مف طالبة (40اختيار) تـ
 تطبيقيما. المراد االختباريف صبلحية مف لمتأكد وذلؾ

  األساس  : الع ن  -1

 العػػاـ فػػي الػػتحقف المػػواتي الطالبػػات وىػػف طالبػػة، (98) مػػف تكونػػت التػػي الدراسػػة عينػػة تم مػػت
 وزارة لمديريػة التابعػةاألساسػية "أ" لمبنػات  مدرسػة أبػو تمػاـ ب األوؿ الفصػؿ ،ـ(2.15-2.14) الدراسي
 اختيػار وتػـ عامػًا،( 11-.1) بػيف مػا أعمػارىف وتتػراوح ،الخػامس الصػؼ طالبػات وىػف والتعمػيـ التربية
 عػددىـ البػالغالصػؼ الخػامس  صفوؼ مف صفيف اختيار تـ كما ،البسيطة العشوائية بالطريقة المدرسة

 التدريس يتمقيف طالبة (48) بواقع الضابطة المجموعة (1/5) الصؼ طالبات م مف حيث ،صفوؼ (3)
 التػػدريس يتمقػػيف طالبػػة (.5) بواقػػع التجريبيػػة المجموعػػة فمػػ مف (3/5) الصػػؼ طالبػػات أمػػا ،االعتيػػادي
 والبيئػة المعمػـ، ،الجػنس فػي الدراسػية الشػعب طالبات تكافؤ مف التأكد بعد وذلؾ الظؿ، مسرح باستخداـ

 وتحميػؿ تطبيػؽ خػبلؿ مػف الرياضػيات مػادة فػي التحصيمي والمستوى واالقتصادية وال قافية االجتماعية،
 والجػػدوؿ، التجربػػة قبػػؿ المجمػػوعتيف عمػػى التػػأممي التفكيػػر واختبػػار الدراسػػي التحصػػيؿ االختبػػار النتػػائج
 والضابطة. التجريبية المجموعتيف في الدراسة عينة طالبات توزيع يوضح التالي

 

 (1) رقم جديل

 ليا المئي   يالنسب  يالضابط  التجر ب   المجميعت ن في لباتالطا عدد

 المجميع
 الضابط  المجميع 
(3/5) 

 التجر ب   المجميع 

(1/5) 
 الطالبات

 العدد .5 48 98

 المئي   النسب  51% 49% %..1

 .اليندسة وحدة وىي األساسي، خامسال الصؼ كتاب مف دراسية وحدة اختيار وتـ
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 :الدراس  متغ رات :رابعاً 
 :التالية المتغيرات عمى الحالية الدراسة اشتممت

 طريقتيف: إلى تنقسـ وىي التدريس طريقة في ويتم ؿ :ستقلالم لمتغ را 

 .التجريبية المجموعة لطالبات الظؿ مسرح باستخداـ اليندسة وحدة تدريس -1
 الضابطة. المجموعة لطالبات االعتيادية بالطريقة اليندسة وحدة تدريس -2

  في الحالية الدراسة في ويتم ؿ : التابع راتالمتغ: 

 المتم مػػة التػػأممي التفكيػػر ميػػارات بقيػػاس عنػػو ويعبػػر ،التػػأممي التفكيػػر وىػػو األوؿ التػػابع المتغيػػر  -1
 تفسػػيرات إعطػػاء اسػػتنتاجات، إلػػى الوصػػوؿ المغالطػػات، عػػف الكشػػؼ الناقػػدة، البصػػرية في"الرؤيػػة

 (.6) ممحؽ في الباح ة أعدتو الذي اليندسة وحدة يف التأممي التفكير اختبار خبلؿ مفنعة" مق

 الرياضػػػية المعرفػػػة عناصػػػر بقيػػػاس عنػػػو ويعبػػػر الدراسػػػي، التحصػػػيؿ وىػػػو ال ػػػاني التػػػابع المتغيػػػر -2
 مف المشكبلت" حؿ والخوارزميات، الميارات والتعميمات، المبادئ األساسية، "المفاىيـ في المتم مة
 (.8) ممحؽ في الباح ة أعدتو الذي اليندسة وحدة في التحصيؿ الدراسي االختبار خبلؿ

 

 :الدخ م  المتغ رات ضبط خامسًا:

 التفكيػر تنميػةل تػدريس اليندسػة في الظؿ مسرح توظيؼ أ ر إلى لمتعرؼ الحالية الدراسة تىدف
 مػػف فبلبػػد ولػػذلؾ  غػػزة شػػماؿ محافظػػة فػػيالصػػؼ الخػػامس  طالبػػات لػػدى الدراسػػي والتحصػػيؿ التػػأممي
 مسػػرح مػػف بػػدالً  التفكيػػر وميػػارات ،التحصػػيؿ مسػػتوى عمػػى تػػؤ ر أف الممكػػف مػػف التػػي تالمتغيػػرا ضػػبط
 المتغيػػرات ضػػبط تػػـ الدراسػػة مجتمػػع عمػػى صػػائبة بصػػورة وتعميميػػا النتػػائج، سػػبلمة عمػػى حرصػػاً  الظػػؿ
 المتغيرات: ىذه ومف التجريب، فترة في البدء قبؿ
 الدراسة. تنفيذل الطالبات مف مكونة عينة الباح ة اختارت حيث :الجنس -1

 مما والضابطة  التجريبية المجموعتيف طالبات وتدريس الدراسة، بتنفيذ نفسيا الباح ة قامت :المعمم -2
 المتغير. ىذا ضبط عمى يدلؿ

 مػػف واحػػدة مدرسػة طالبػػات عمػى الدراسػػة ىػػذه إجػراء تػػـ :يالقتصــاد   يالثقاف ــ  الجتماع ــ  الب ئـ  -3
 نفػس مػف واالقتصػادية وال قافية االجتماعية الظروؼ أف حيث (الىيا بيت منطقة) شماؿال محافظة
 .المستوى

 درجػػات متوسػػطي بمقارنػػة الباح ػػة قامػػت :لمدراســ  المعــد الختبــار فــي الدراســ  مجمــيعتي تكــافؤ -4
 المجمػػوعتيف تكػافؤ مػف لمتأكػد وذلػػؾ والضػابطة، التجريبيػة لممجمػوعتيف القبمػػي االختبػار فػي الطمبػة

 :ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ ،الدراسي والتحصيؿ التأممي فكيرالت اختباري في المستيدفة
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 (1جديل رقم )
 يالضابط  التجر ب   المجميعت ن ب ن الفريق لمعرف  "ت" اختبار نتائا

 لمدراس  المعد القبمي الختبار في

 المتيسط العدد المجميع  المتغ ر
 النحراف
 المع اري

 "ت"
 ق م 
 الدلل 

 مستيى
 الدلل 

 التفكير اختبار
 التأممي

 1.133 .12422. .2233. .5 تجريبية

 

.260. 

 

 دالة غير
 .09931. .2491. 48 ضابطة إحصائياً 

 اختبار
 التحصيؿ
 الدراسي

 .10448. .2176. .5 تجريبية
.634 

 

.527. 

 

 دالة غير
 .08791. .2300. 48 ضابطة إحصائياً 

 1 = (α ≤ 0005) دلل  مستيى نديع (96) حر   درج  عند الجديل   "ت" ق م * 
 1066 = (α ≤ 0003) دلل  مستيى يعند (96) حر   درج  عند الجديل   "ت" ق م ** 

 

 التجريبيػػػة المجمػػػوعتيف بػػػيف إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ (3) الجػػػدوؿ مػػػف يتضػػػح
 بػػدء قبػػؿ اليندسػػة وحػػدة فػػي الدراسػػي التحصػػيؿ واختبػػار التػػأممي التفكيػػر اختبػػار متغيػػري فػػي والضػػابطة
 متكافئتاف. المجموعتيف أف يعني وىذا ،التجربة

 

 :الُمساعدة اليسائل :سادساً 

 :المعمم دل ل -3

 لتحقيػؽ الخطط تصورات عرض ويتـ ليا  والمنفذ الدليؿ لفعاليات المخطط بيف الربط حمقة ىو 
 شػػػػػادات،واإلر  النصػػػػػائح مػػػػػف لمجموعػػػػػة عرضػػػػػو خػػػػػبلؿ مػػػػػف التعميمػػػػػي بػػػػػالموقؼ المرتبطػػػػػة األىػػػػػداؼ
 المعدة. والفعاليات األنشطة، تنفيذ بشأف لممعمـ والتوجييات

عػػادة القيػػاس(و  اليندسػػة)  ال ػػةال الدراسػػية الوحػػدة اختيػػار تػػـ السػػياؽ ىػػذا وفػػي  وفقػػاً  صػػياغتيا وا 
 إلى: باالستناد اليندسة وحدة في معمـ دليؿ بنعداد الباح ة قامت حيث ،الظؿ مسرح الستخداـ

 الكتاب. بمحتوى المتعمقة المراجع وبعض ،خامسال الصؼ طالبات عمى ررالمق الرياضيات كتاب - أ

 الػدروس، تنظػيـ طريقػة عمػى االطػبلع تػـ حيػث الحاليػة، لمدراسػة المشػابية السػابقة الدراسات بعض - ب
 (..2.1) عمي دراسة منيا الظؿ مسرح استخداـ ضوء في وعرضيا
 أسػػػاتذةو  الظػػػؿ مسػػػرح فػػػي االختصػػػاص ذوي مػػػف مجموعػػػة عمػػػى وعرضػػػو الػػػدليؿ إعػػػداد تػػػـ  ػػػـ
 الرياضػػيات  ومعممػػي مشػػرفي، مػػف عػػدد وعمػػى الرياضػػيات، تػػدريس وطػػرؽ منػػاىج تخصػػص الجامعػػات

 المحكمػيف آراء عمػى بنػاء الػدليؿ بتعػديؿ الباح ػة قامػت حيػث تعديمػو، إمكانيػة وحػوؿ حولو آرائيـ إلبداء
 الزمنػػي والتوزيػػع ،الحػػافزة تييئػػةال تعمميػػا، المػػراد السػػموكية األىػػداؼ الػػدليؿ: تضػػمف حيػػث (.4) ممحػػؽ



 7. 

 إلػى بيتػي نشػاط ،الػدرس غمػؽ التقويـ، أسئمةو  المسرحية توظيؼ المسرحي، النص ،األدوات لمحصص،
 (..1)رقـ  ممحؽ في موضح ىو كما النيائية صورتو في الدليؿ خرج أف

 

 :يثباتيا صدقيا من التحقق يك ف   الدراس  أديات :سابعاً 
 التالية: األدوات ببناء الباح ة قامت فروضيا مف والتحقؽ سة،الدرا أسئمة عف لئلجابة

 الموضػػوعية األسػػئمة نػػوع مػػف االختبػػار الباح ػػة أعػػدت حيػػث ،اليندسػػة فػػي التػػأممي التفكيػػر اختبػػار -1
 و باتيا. صدقيا معدؿ بارتفاع تتميز والتي متعدد( مف )اختيار

 الموضػوعية األسػئمة نػوع مػف ختبػاراال الباح ة أعدت حيث ،اليندسة في التحصيؿ الدراسي اختبار -2
 و باتيا. صدقيا معدؿ بارتفاع تتميز والتي (متعدد مف )اختيار

 

 :األديات ىذه بناء لك ف   تفص ل  مي ف ما
 :التأممي التفك ر اختبار إعداد :أيلً 

 حيػث الطالبػات، لدى التأممي التفكير ميارات لقياس التأممي التفكير اختبار ببناء الباح ة قامت
 مراجعػػة عمػػى بنػػاء بنػػاؤه تػػـ الػػذي التػػأممي التفكيػػر ميػػارات اختبػػار خػػبلؿ مػػف (الظػػؿ )مسػػرح تطبيػػؽ تػػـ

 ،(2.13) النجػػار دراسػػة وخاصػػة الدراسػػة، بموضػػوع عبلقػػة ليػػا التػػي السػػابقة والدراسػػات التربػػوي األدب
 (.2.12) بشير أبو ودراسة

 

 :التأممي التفك ر ميارات اختبار بناء خطيات
 المتعمقػػة التعميميػػة األىػػداؼ بتحديػػد قامػػت كمػػا التػػأممي، التفكيػػر ميػػارات بحصػػر ح ػػةالبا قامػػت

 فقػرة،( 25) عػددىا وكػاف االختبػار، يتضػمنيا التي الميارات تحديد تـ  ـ ومف التأممي، التفكير باختبار
 طػاءإع اسػتنتاجات، إلػى الوصػوؿ المغالطػات، عػف الكشػؼ الناقػدة، البصرية ىي)الرؤية الميارات وىذه

 مقنعة(. تفسيرات
 لؤلسباب األساسي خامسال لمصؼ والقياس اليندسة وحدة الباح ة اختارت الدراس  : اليحدة تحد د -3

 اآلتية:
 .اليندسية األشكاؿ وك رة ،المعرفية الناحية مف وتراكميا الوحدة ترابط -
 .اليندسة لعمـ أساس ىي التي والنتائج والقوانيف التعميمات ك رة -

 .اليندسة وتعمـ تعميـ صعوبة مف المعمميفو  الطمبة شكوى -
 الدراسػة موضػع الدراسػية، لموحدة الدراسي المحتوى بتحميؿ الباح ة قامت :الدراسي المحتيى تحم ل -1

 إلػى الوصػوؿ المغالطػات، عػف الكشػؼ الناقػدة، البصرية )الرؤية التأممي التفكير ميارات أربعة إلى
 .األربعة الميارات عمى الدراسة ىذه في تركيزال وتـ، مقنعة( تفسيرات إعطاء استنتاجات،
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 تػػػدريس طػػػرؽ فػػي المختصػػػيف المحكمػػػيف مػػف مجموعػػػة عمػػػى التحميػػؿ عػػػرض تػػـ :التحم ـــل صـــدق -1
 .(4ممحؽ رقـ ) التحميؿ ومحتوى التحميؿ عناصر في آرائيـ إلبداء وذلؾ الرياضيات 

 مػف اليندسػة( )وحػدة ال ػةال  الوحػدة محتػوى بتحميػؿ الباح ػة قامػت :الدراسـي المحتـيى تحم ـل ثبات -4
 مجػاؿ فػي آخػر باحػث قاـ التحميؿ  بات عمى ولمحكـ األساسي، الخامس الصؼ الرياضيات كتاب

 الخاصػػػة اإلجػػػراءات جميػػػع عمػػػى االتفػػػاؽ بعػػػد وذلػػػؾ المحتػػػوى، نفػػػس بتحميػػػؿ الرياضػػػيات تػػػدريس
 أخػػرى مػػرة تػػوىالمح تحميػػؿ إعػادة وتػػـ الوحػػدة، فػػي األساسػية المواضػػيع التحميػػؿ وتضػػمف بالتحميػؿ،

 االتفػاؽ معامػؿ لحسػاب )ىولسػتي( معامػؿ وباستخداـ التحميؿ،  بات درجة مف لمتأكد أسبوعيف بعد
 وىػي (9604) التحميػؿ معامؿ كاف حيث المحمميف قبؿ مف الدراسي التحميؿ  بات معامؿ حساب تـ

 الدراسي. لممحتوى التحميؿ عممية  بات عمى يؤكد مما عالية نسبة
 

 (4) رقم جديل

 يلاأل  الجزء الخامس لمصف اليندس  يحدة محتيى تحم ل ثبات لق اس جديل

 التحم ل ثبات معامل
 ت( )م

 التفاق فقرات عدد
 )م(

 التحم ل فقرات عدد
 (1ن) الثاني

 التحم ل فقرات عدد
 (3)ن األيل

9604 68 68 73 

 
 (5) رقم جديل

 ترت بيا حسب ميضيع لكل نسبيال ياليزن )اليندس ( الثالث  لميحدة المحتيى تحم ل نتائا

 الميضيعات

 التأممي التفك ر ميارات

 المجميع
 اليزن
 البصر   الرؤ   النسبي

 الناقدة
 عن الكشف

 المغالطات
 إلى اليصيل

 استنتاجات

 إعطاء
 تفس رات
 مقنع 
 %8 6 1 1 2 2 المنحن ات 

 %22 16 5 2 5 4 المضمع
 %7 5 1 1 1 2 األضالع متيازي
 %33 24 6 6 5 7 خاص  حالت

 %23 17 3 6 2 6 المثمث
 %7 5 - 1 1 3 الدائرة
 %..1 73 16 17 16 24 المجميع

   %22 %23 %22 %33 النسبي اليزن
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 ميػارات التفكيػر التػأممي لػدى قياس إلى اختبار التفكير التأممي ييدؼ :الختبار من الغرض تحد د -5
 اقتصػػرت حيػػث األوؿ(، )لجػػزء الرياضػػيات كتػػاب مػػف اليندسػػة وحػػدة فػػيالصػػؼ الخػػامس  طالبػػات
 .التأممي التفكير ميارات تحت تندرج التي المعرفية األىداؼ قياس عمى الباح ة

 وخصػػػػائص وأىدافػػػػو، الموضػػػػوع طبيعػػػػة ضػػػػوء فػػػػي االختبػػػػار نػػػػوع يتحػػػػدد :الختبــــار نــــيع تحد ــــد -6
 تمكػػػف ألنيػػػا (متعػػػدد مػػػف )اختيػػػار الموضػػػوعية األسػػػئمة نػػػوع ىنػػػا الباح ػػػة اختػػػارت وقػػػد المتعممػػػيف،

 تصحيحيا. وسيولة التعمـ بنواتج المرتبطة التربوية األىداؼ جميع تحقؽ مدى قياس مف الباح ة
ــار تعم مــات يضــع -7  تعميمػػات بصػػياغة الباح ػػة قامػػت وصػػياغتيا، الفقػػرات عػػدد تحديػػد بعػػد :الختب

 عنػد باح ػةال راعػت وقػد ممكنػة، صػورة أبسػط في االختبار عف فكرة شرح إلى تيدؼ التي االختبار
 يمي: ما االختبار تعميمات وضع

 والشعبة. والصؼ االسـ وىي بالطالبة، خاصة بيانات - أ
 الصفحات. وعدد البدائؿ، وعدد الفقرات، عدد وىي: االختبار بوصؼ خاصة تعميمات - ب

 .المناسب المكاف في الصحيح البديؿ ووضع األسئمة، جميع عف باإلجابة خاصة تعميمات - ت

 خالل: من المياصفات جديل إعداد -8
 .التعميمية األىداؼ مف ىدؼ لكؿ النسبي الوزف تحديد - أ

 سؤااًل. (25) االختبار أسئمة عدد تحديد - ب

 التالية: المعادلة حسب وذلؾ المادة مف جزء لكؿ األسئمة عدد تحديد - ت

 النسػػبي الػػوزف × الكميػػة األسػػئمة عػػدد = المواصػػفات جػػدوؿ خبليػػا مػػف خميػػة لكػػؿ األسػػئمة عػػدد
 .المستوى ألىداؼ النسبي الوزف × الموضوع ألىمية
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 (6) رقم جديل
 جديل مياصفات اختبار التفك ر التأممي

 

المحتيى/ 
 األىداف

الرؤ   البصر   
 النافذة

11% 

الكشف عن 
 المغالطات

11% 

اليصيل إلى 
 استنتاجات

11% 

إعطاء تفس رات 
 مقنع 

11% 
 عدد األسئم 

 المنحيات
8% 

3% 
1 

2% 
1 

2% 
. 

2% 
. 

2 

 المضمع
22% 

7% 
2 

5% 
2 

5% 
1 

5% 
1 

6 

 متوازي أضبلع
7% 

3% 
1 

1% 
. 

2% 
. 

1% 
. 

1 

 حاالت خاصة
33% 

11% 
2 

7% 
2 

8% 
2 

7% 
2 

8 

 الم مث
23% 

8% 
2 

5% 
2 

5% 
1 

5% 
1 

6 

 الدائرة
7% 

2% 
1 

1% 
. 

2% 
1 

1% 
. 

2 

 15 4 5 7 9 عدد األسئم 
 

 (7) رقم جديل
 ميارة لكل بيالنس ياليزن التأممي التفك ر اختبار أسئم  تيز ع

 السؤال رقم الميارة
 عدد
 األسئم 

 اليزن
 النسبي

 %33 9 9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1 الناقدة البصرية الرؤية
 %22 7 16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،.1 المغالطات عف الكشؼ
 %23 5 21 ،.2 ،19 ،18 ،17 استنتاجات إلى الوصوؿ
 %22 4 25 ،24 ،23 ،22 مقنعة تفسيرات إعطاء

 3 15 المجميع
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 لالختبار: الستطالعي لتجر با -9
 (.4) مػػف مكونػػة اسػػتطبلعية عينػػة عمػػى االختبػػار طبػػؽ األوليػػة، بصػػورتو االختبػػار إعػػداد بعػػد

 عينػػػة خػػػارج )أ(، لمبنػػػاتاألساسػػػية  تمػػػاـ أبػػػو بمدرسػػػة األساسػػػي السػػػادس الصػػػؼ طالبػػػات مػػػف طالبػػػة
 صػبلحيتو مػف لمتأكػد األوؿ الفصػؿ في اليندسة( وحدة) ال ال ة الوحدة دراسة ليف سبؽ والبلتي الدراسة،

 يمي: مما التحقؽ بغرض ـ1/11/2.14. تاريخ في وذلؾ واضح، بشكؿ تعميمو قبؿ
 االختبار. ألسئمة والتمييز الصعوبة معامبلت حساب -1

 االختبار. و بات صدؽ مدى حساب -2

 اسة.الدر  عينة عمى تطبيقو عند االختبار إجابة تستغرقو الذي الزمف دتحدي -3

 االختبار. فقرات لصياغة الطالبات فيـ مدى تحديد -4

 .االختبار تصحيح طريقة -5
 الختبار: يتعم مات المعاني يضيح من التأكد

 االختبػار، أسئمة عف اإلجابة كيفية توضيح مع لمطالبات باالختبار الخاصة التعميمات قراءة تـ
 مفرداتػو أو االختبػار، بتعميمػات يتعمػؽ يمػاف استفسػارات أية لدييف يكف لـ الطالبات جميع أف لوحظ وقد
 لمطالبات. ومناسباتيا االختبار أسئمة ومبلئمة والتعميمات، المعاني وضوح عمى يدؿ وىذا

 

 الختبار: زمن تحد د
 حسػػاب طريػػؽ عػػف أسػػئمة عػػف اإلجابػػة فػػي الطالبػػة تسػػتغرقو الػػذي الػػزمف إلػػى الباح ػػة تعرفػػت

 خمػس أوؿ زمػف حسػاب تػـ حيػث ،االمتحاف االستطبلعية لعينةا طالبات تقديـ لزمف الحسابي المتوسط
ػػبف طالبػػات ػػبف طالبػػات خمػػس أخػػر زمػػف إليػػو مضػػافاً  االختبػػار، عػػف أ ج   عػػددىف، عمػػى مقسػػوماً  عنػػو أ ج 
  اآلتية: المعادلة بتطبيؽ وذلؾ دقيقة  (37) تساوي الطالبات استغرقتيا التي الزمنية المدة فكانت

 
 االختبار= إجابة زمف

 
 

 الختبار: تصح ح
 كػؿ عػف واحػدة درجػة بتحديػد فقػرة (25) مػف يتكػوف والػذي ،التفكيػر التػأممي اختبار تصحيح تـ

 )صفر( لبلختبار الدنيا والدرجة ،درجة (25) لبلختبار النيائية الدرجة بحتصل االختبار أسئمة مف سؤاؿ
 درجة. (-25.) بيف محصورة الطالبات عمييا صمتح التي الدرجة تكوف بذلؾ

 

(28+31 +33+35+37(+)38+4.+41+43+45) 

1. = 37 
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 الختبار: نتائا تحم ل
 لتحسػػيف سػػيمةو  وذلػػؾ االسػػتطبلعية العينػػة طالبػػات عمػػى االختبػػار تطبيػػؽ بعػػد الباح ػػة قامػػت

 إلى: التعرؼ بيدؼ نوعيتو،
 .االختبار صدؽ -1
 .االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ -2

 .االختبار راتفق مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ -3
 .االختبار  بات -4

 

 الختبار: صدق حساب
 أف بمعنػى لقياسػو، وضػع الػذي لمشػيء االختبػار قيػاس عمػى قدرتػو ىػو االختبػار بصػدؽ يقصد

 التمييػز عمػى قػادراً  االختبػار يكػوف وأف ،قياسػيا المػراد بالخاصػية و يقػة عبلقة عمى االختبار بنود تكوف
 تحققػت وقػد الضػعيؼ، واألداء الجيػد األداء بػيف يميػز أنػو معنػىب أي يقيسػيا التػي الخاصػية طرفي بيف

 طريؽ: عف االختبار صدؽ مف الباح ة
 المحكم ن: صدق :أيلً 

 عرضػو طريػؽ عػف االختبػار صدؽ مف بالتحقؽ الباح ة وقامت لقياسو، وضع ما يقيس أف ىو
 مػػػف ومجموعػػػةس فػػػي المنػػػاىج وأسػػػاليب التػػػدري المتخصصػػػيف الجػػػامعييف األسػػػاتذة مػػػف مجموعػػػة عمػػػى

 فقراتػػػو مناسػػػبة حػػػوؿ ومبلحظػػػاتيـ آرائيػػػـ بنبػػداء قػػػاموا حيػػػث (.4) ممحػػػؽ الرياضػػػيات ومعممػػػي مشػػرفي
 أبػػػدى وقػػػد ،االختبػػػارميػػػارة مػػػف ميػػػارات  كػػػؿ إلػػػى الفقػػػرات انتمػػػاء ومػػػدى المغويػػػة صػػػياغتيا ووضػػػوح
 منيا: االختبار في واآلراء المبلحظات بعض المحكموف

 األسئمة. بعض صياغة إعادة -1
 الطالبات. مستويات تناسب بحيث األسئمة بعض في األعداد بعض تبسيط -2

  فقرة. (25) مف مكونة النيائية صورتيا في االختبار فقرات بقيت لذلؾ
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 :الداخمي التساق صدق :ثان اً 
 الكميػػة، االختبػػار ودرجػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي مػػف كػػؿ درجػػات بػػيف االرتبػػاط قػػوة بػػو يقصػػد

 إليػػػػػو تنتمػػػػػي التػػػػػي الكمػػػػػي األىػػػػػداؼ بمسػػػػػتوى االختبػػػػػار فقػػػػػرات مػػػػػف فقػػػػػرة كػػػػػؿ بػػػػػاطارت درجػػػػػة وكػػػػػذلؾ
 عمػى االختبػار بتطبيػؽ لبلختبار، الداخمي االتساؽ صدؽ مف التحقؽ جري وقد ،(516:2.11 ،حسف)

  خبلؿ مف ذلؾ ويتـ ،الدراسة عينة أفراد خارج مف طالبة (.4) مف مكونة استطبلعية عينة
 يضحيا كما ،التأممي التفك ر لالختبار الكم   الدرج  مع سؤال كل  نب الرتباط معامالت سابح  

 :(8) رقم جديل
 

 (8) رقم جديل
 التأممي التفك ر لالختبار الكم   الدرج  مع سؤال كل ب ن ارتباط معامالت

 الرتباط معامل الفقرة رقم الرتباط معامل الفقرة رقم الميارة

 الناقدة البصر   الرؤ  

1 .429**. 6 .620**. 

2 .487**. 7 .482**. 

3 .638**. 8 .678**. 

4 .484**. 9 .642**. 

5 .673**.  

 المغالطات عن الكشف

1. .376*. 14 .643**. 

11 .718**. 15 .431**. 

12 .531**. 16 .685**. 

13 0.465**  

 استنتاجات إلى اليصيل

17 .726**. 2. .844**. 
18 .706**. 21 .377*. 
19 .687**.  

 مقنع  تفس رات إعطاء
22 .416**. 24 .569**. 
23 .638**. 25 .735**. 

 00311 (=0005) دلل  مستيى يعند (38) حر   درج  عند الجديل   )ر( *
 00401 (=0003) دلل  مستيى يعند (38) حر   درج  عند الجديل   **)ر(

 ،0.1.) الداللػػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائية ةدالػػػ األسػػػػئمة جميػػػع أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف يتضػػػح
 .الداخمي االتساؽ مف عالية بدرجة يتمتع االختبار أف عمى النتائج تؤكد مما ،(0.5.
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 الجـديل  يضـحيا كمـا يىـي ،لمميـارة الكم ـ  الدرجـ  مـع سـؤال كـل ب ن الرتباط معامالت حساب 
 :(9) رقم

 (9) رقم جديل
 لمميارة الكم   ج الدر  مع سؤال كل ب ن الرتباط معامالت

 الرتباط معامل الفقرة رقم الرتباط معامل الفقرة رقم الميارة

 الناقدة البصر   الرؤ  

1 .523**. 6 0.627** 

2 .696**. 7 .627**. 
3 .738**. 8 .645**. 
4 .529**. 9 .680**. 
5 .633**.  

 المغالطات عن الكشف

1. .594**. 14 .727**. 
11 .777**. 15 .442**. 
12 .599**. 16 .732**. 
13 .550**.  

 استنتاجات إلى اليصيل
17 .765**. 2. .820**. 
18 .801**. 21 .471**. 
19 .801**.  

 مقنع  تفس رات إعطاء
22 .519**. 24 .624**. 
23 .746**. 25 .835**. 

 00311 =(0005( يعند مستيى دلل  )38)ر( الجديل   عند درج  حر   ) *
 00401 (=0003( يعند مستيى دلل  )38**)ر( الجديل   عند درج  حر   )

 

 ،0.1.) الداللػػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائية دالػػػة األسػػػػئمة جميػػػع أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف يتضػػػح 
  الداخمي. االتساؽ مف عالية بدرجة تتمتع الميارات أف عمى النتائج تؤكد مما ،(0.5.

 

 لالختبار الكم   الدرج  مع الميارات ب ن الرتباط معامالت حساب. 
 (30) رقم جديل

 التفك ر التأممي لختبار الكم   الدرج  مع الميارات ب ن الرتباط معامالت

 المفاى م
 البصر   الرؤ  

 الناقدة

 عن فالكش
 المغالطات

 إلى اليصيل
 استنتاجات

 حل
 المشكالت

 الدرج 
 الكم  

     1 الناقدة البصر   الرؤ  

    1 .**768. المغالطات عن الكشف

   1 .**711. .**827. استنتاجات إلى اليصيل

  1 .**721. .**632. .**701. مقنع  تفس رات إعطاء

 1 .**865. .**918. .**867. .**914. الكم   الدرج 

 00311 (=0005( يعند مستيى دلل  )38)ر( الجديل   عند درج  حر   ) *
 00401 (=0003( يعند مستيى دلل  )38حر   )**)ر( الجديل   عند درج  
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 ارتباطػات تحققػ التػأممي، التفكيػر اختبػار ميػارات مف ميارة كؿ أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 جميػػػع أف النتػػػائج تشػػػير ممػػػا ،(0.5. ،0.1.) الداللػػػة مسػػػتوى عنػػػد لبلختبػػػار الكميػػػة الدرجػػػة مػػػع دالػػػة

 لمدراسة. االختبار ةصبلحي يؤكد مما ،قوياً  ارتباطاً  ترتبط الفقرات
 

 :الختبار ألسئم  الصعيب  معامالت حساب
 عػف عبػارة وىػو االختبػار، فػي مػا سػؤاؿ صػعوبة أو سػيولة مػدى يضػاحإ صػعوبةال معامؿ فيدي
 .(161 :8..2 دقة، )أبو صحيحة إجابة السؤاؿ عف أجابوا الذيف طمبةال مف المئوية النسب

 )القػػدومي، التاليػة: بالمعادلػة االختبػار فقػرات مػف ةفقػر  كػؿ صػعوبة درجػة بتحديػد الباح ػة قامػت 
19:2..8) 

 = السؤاؿ صعوبة معامؿ
 السؤاؿ عف خطأ أجابوا الذيف طمبةال عدد

 
 السؤاؿ عف أجابوا الذيف طمبةال عدد

 

 :االختبار ألسئمة الصعوبة معامؿ نتائج يوضح (11) رقـ والجدوؿ
 

 (33) رقم جديل
 التأممي التفك ر تبارخا ألسئم  الصعيب  معامالت

 الصعيب  معامل الفقرة رقم الصعيب  معامل الفقرة رقم الميارة

 الناقدة البصر   الرؤ  

1 0.12 6 0.12 

2 0.12 7 0.12 

3 0.20 8 0.40 

4 0.17 9 0.17 

5 0.32  

 المغالطات عن الكشف

1. 0.40 14 0.30 

11 0.27 15 0.20 

12 0.22 16 0.37 
13 0.13  

 استنتاجات إلى اليصيل

17 0.27 2. 0.37 

18 0.25 21 0.15 

19 0.30  

 مقنع  تفس رات إعطاء
22 0.30 24 0.25 

23 0.32 25 0.45 
 

-012.) بػػيف تراوحػػت االختبػػار أسػػئمة لكػػؿ الصػػعوبة معػػامبلت أف السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػح
 ( وىي قيـ مقبولة.045.
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 :لختبارا ألسئم  التم  ز معامالت حساب
 فػػي العميػػا( التحصػػيؿ)المجموعة مرتفعػػات الطالبػػات بػػيف التمييػػز عمػػى فقػػرة كػػؿ قػػدرة بػػو يقصػػد

 ،الصػفة تمػؾ فػي (الػدنيا المجموعػة) التحصػيؿ منخفضات الطالبات وبيف االختبار، يقيسيا التي الصفة
 ية:اآلت بالمعادلة االختبار فقرات مف فقرة كؿ تمييز معامؿ بحساب الباح ة قامت حيث

 
  = التمييز معامؿ

  
 .صحيحة إجابة العميا المجموعة مف الفقرة عمى أجابوا الذيف عدد :)ص( ع -
 صحيحة. إجابة الدنيا المجموعة مف الفقرة عمى أجابوا الذيف عدد :)ص( د -

 .الدنيا أو العميا المجموعتيف إحدى أفراد عدد :ف -

 معامػػؿ يقػػؿ التػػي الفقػػرات حػػذؼ ىػػو االختبػػار قػػراتلف التمييػػز معامػػؿ حسػػاب مػػف اليػػدؼ وكػػاف
 .(8..172:2 ،دقة أبو) ضعيفة تعتبر ألنيا  (0.20) عف تمييزىا

 

 االختبار: لفقرات التمييز معامبلت يوضح التالي والجدوؿ
 (31) رقم جديل

 التأممي التفك ر الختبار ألسئم  التم  ز معامالت
 التم  ز معامل لفقرةا رقم التم  ز معامل الفقرة رقم الميارة

 الناقدة البصر   الرؤ  

1 .04 6 .03 
2 .03 7 .04 
3 .02 8 .02 

4 .05 9 .03 
5 .04  

 المغالطات عن الكشف

1. .04 14 .03 

11 .04 15 .04 

12 .05 16 .03 
13 .06  

 استنتاجات إلى اليصيل

17 .07 2. .03 

18 .06 21 .05 
19 .03  

 مقنع  راتتفس  إعطاء
22 .03 24 .02 
23 .04 25 .02 

 

 (07.-02.)بػيف تراوحػت االختبػار فقػرات لكػؿ التمييػز معػامبلت أف السػابؽ الجدوؿ مف يتضح
 .االختبار فقرات جميع عمى الباح ة تبقي النتائج وبيذه (،0.328) الكمي التمييز معامؿ متوسط وكاف

 

 د)ص( - ع)ص(

 ف



 8. 

 :(Test Reliability) الختبار ثبات حساب

 نفػػػس فػػػي األداة نفػػػس باسػػػتخداـ القيػػػاس تكػػػرار عنػػػد النتػػػائج نفػػػس عمػػػى الحصػػػوؿ بػػػو يقصػػػدو 
 مػػف طالبػػة (40) قواميػػا اسػػتطبلعية عينػػة عمػػى بتطبيقػػو الباح ػػة قامػػت االختبػػار إعػػداد وبعػػد الظػػروؼ،
 بنيجػاد الباح ػة قامػت وقػد عديدة، طرؽ بعدة ال بات معامؿ ويحسب األساسي  ادسالس الصؼ طالبات
 :التالي النحو عمى وىي ،النصفية( التجزئة ،كرونباخ ألفا )طريقة ىما: قتيفبطري ال بات معامؿ

 :(Cronbach's Alpha) كرينباخ ألفا طر ق  -3
 مدى مف لمتأكد وذلؾ ،االختبار أداة  بات قياس يالخبل مف يمكف التي الطرؽ مف العديد ىناؾ

 كرونباخ ألفا طريقة استخداـ تـ الدراسة ىذه في ولكف لقياسيو، وضعت ما لقياس الدراسة ىذه صبلحية
(Cronbach's Alpha) (13) رقػػـ بالجػدوؿ موضػح ىػو كمػا النتػائج وكانػت  بػات االختبػار لحسػاب 

 :أدناه
 (31) رقم جديل

 كرينباخ ألفا طر ق  نتائا
 كرينباخ ألفا معامل الفقرات عدد ميارات التفك ر التأممي

 .808. 9 الناقدة البصرية الرؤية

 .752. 7 المغالطات عف الكشؼ
 .794. 5 استنتاجات إلى الوصوؿ
 .622. 4 مقنعة تفسيرات إعطاء

 .923. 25 ككؿ االختبار
 

 فقػػرات علجميػػ (0923.) بمغػػت الكميػػة كرونبػػاخ ألفػػا قيمػػة أف السػػابؽ الجػػدوؿ ؿخػػبل مػػف يتضػػح
 السػابؽ الجدوؿ في عمييا الحصوؿ ـت التي كرونباخ ألفا قيـ وتشير ،ةفقر  (25) عددىا والبالغ الختبارا

 إعداد االختبار بصورتو النيائية. تـ وبالتالي ،االختبار في ؿ  عا  بات لوجود
 النصف  : التجزئ  طر ق  -1

 درجػات بػيف االرتبػاط معامػؿ بنيجػاد وذلػؾ النصػفية، التجزئػة بطريقػة ختبػاراال  بػات حساب تـ
 المكونػػػة الزوجيػػػة، الفقػػػرات عمػػػى ودرجػػػاتيـ ،ختبػػػارلبل الفرديػػػة الفقػػػرات عمػػػى االسػػػتطبلعية العينػػػة أفػػػراد
 معادلػػػػة اسػػػػتخدمت  ػػػػـ ،(0.801) التعػػػديؿ قبػػػػؿ المعامػػػػؿ قيمػػػػة بمغػػػت وقػػػػد ،التػػػػأممي التفكيػػػػر ختبػػػارلبل

 التعديؿ بعد ال بات معامؿ قيمة بمغت وقد ،فقرات االختبار لتعديؿ متساوييف( )النصفيف براوف سبيرماف
األمػػر الػػذي يػػدلؿ عمػػى  (0889.) (Guttman)تمػػاف و ج ا بمغػػت معادلػػة، فيمػػ(.889.) المعادلػػة بتمػػؾ

 في االختبار.  ال باتقوة مف 
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 :لالختبار النيائي التطب ق
 مراعيػة لبلختبػار، النيائيػة الصػورة بنعػداد االسػتطبلعية التجربة مف االنتياء بعد الباح ة قامت

 "أ"مدرسػة أبػو تمػاـ األساسػية  طالبػات مػف الدراسػة عينػة عمػى تطبيقػو تـ حيث مبلحظتو، تمت ما فييا
  عمى بنفسيا الباح ة أشرفت حيث ـ،2014/12/16 يوـ وبعدياً  ـ،/52014/11 يوـ قبمياً  تطبيقاً لمبنات  

 لبلختبار. والبعدي القبمي التطبيقيف سير
 

 الدراسي: التحص ل اختبار إعداد :ثان اً 
 التالية: الخطوات ةمتبع الدراسي التحصيؿ اختبار بنعداد الباح ة قامت

 الدراس  : اليحدة تحد د -3
  اآلتية: لؤلسباب األساسي خامسال لمصؼ والقياس اليندسة وحدة الباح ة اختارت 
 .اليندسية األشكاؿ وك رة ،المعرفية الناحية مف وتراكميا الوحدة ترابط - أ
 .اليندسة لعمـ أساس ىي التي والنتائج والقوانيف التعميمات ك رة - ب
 اليندسة. وتعمـ تعميـ صعوبة مف والمعمميف الطمبة شكوى - ت

 الماضية. األعواـ في المادة معممو بو أفاد لما وفقاً  بالذات الوحدة ىذه في الطمبة تحصيؿ تدني - ث
 :الدراسي المحتيى تحم ل -1

 ىػي أقسػاـ أربعػة إلػى الدراسػة موضػع الدراسػية، لموحػدة الدراسػي المحتوى بتحميؿ الباح ة قامت
 ربطيػػػػا وتػػػػـ ،(المشػػػػكبلت حػػػػؿ ،خوارزميػػػػاتوال الميػػػػارات والتعميمػػػػات، المبػػػػادئ ،األساسػػػػية )المفػػػػاىيـ
  عميا(. ميارات التطبيؽ، الفيـ، )التذكر، وىي بموـ بمستويات

 :التحم ل صدق -1

 وذلؾ الرياضيات  تدريس طرؽ في المختصيف المحكميف مف مجموعة عمى التحميؿ عرض تـ 
 لتحميؿ.ا ومحتوى التحميؿ عناصر في آرائيـ إلبداء

 :الدراسي المحتيى تحم ل ثبات -4
 صػػػؼلم الرياضػػػيات كتػػػاب مػػػف اليندسػػػة( )وحػػػدة ال ال ػػػة الوحػػػدة محتػػػوى بتحميػػػؿ الباح ػػػة قامػػػت

 بتحميػػؿ الرياضػػيات تػػدريس مجػػاؿ فػػي خػػرآ باحػػث قػػاـ التحميػػؿ  بػػات عمػػى ولمحكػػـ ،األساسػػي الخػػامس
 المواضػيع التحميػؿ وتضػمف التحميػؿ،ب الخاصة اإلجراءات جميع عمى االتفاؽ بعد وذلؾ المحتوى، نفس

 التحميؿ،  بات درجة مف لمتأكد أسبوعيف بعد أخرى مرة المحتوى تحميؿ إعادة وتـ الوحدة، في األساسية
 قبػؿ مػف الدراسػي التحميػؿ  بػات معامػؿ حسػاب تػـ االتفػاؽ معامؿ لحساب )ىولستي( معامؿ وباستخداـ
 التحميػػؿ عمميػػة  بػػات عمػػى يؤكػػد ممػػا ،عاليػػة نسػػبة وىػػي (9508) التحميػػؿ معامػػؿ كػػاف حيػػث ،المحممػػيف
 الدراسي. لممحتوى
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 (34) رقم جديل

 يلاأل  الجزء الخامس لمصف اليندس  يحدة محتيى تحم ل ثبات لق اس جديل

 التحم ل ثبات معامل
 ت( )م

 التفاق فقرات عدد
 )م(

 التحم ل فقرات عدد
 (1ن) الثاني

 التحم ل فقرات عدد
 (3)ن األيل

9508 58 59 62 

 
 (35) رقم جديل

 ترت بيا حسب ميضيع لكل النسبي ياليزن )اليندس ( الثالث  لميحدة المحتيى تحم ل نتائا

 الميضيعات
 الر اض   المعرف  عناصر

 المجميع
 اليزن
 مشكالت حل يميارات خيارزم ات يتعم مات مبادئ أساس   مفاى م النسبي

 %8 9 - 3 1 5 المنحن ات
 %16 18 2 6 3 7 المضمع

 %15 17 2 4 5 6 األضالع متيازي
 %33 38 6 11 14 7 خاص  حالت

 %18 .2 2 2 8 8 المثمث
 %.1 12 - 4 1 7 الدائرة
  114 12 .3 32 .4 المجميع

   %11 %26 %28 %35 النسبي اليزن
 

 :الختبار من الغرض تحد د -5
 وحػػػدة فػػػيؼ الخػػػامس الصػػػ طالبػػػات تحصػػػيؿ قيػػػاس إلػػػى التحصػػػيؿ الدراسػػػي االختبػػػار ييػػػدؼ

 التي المعرفية األىداؼ قياس عمى الباح ة اقتصرت حيث األوؿ(، )لجزء الرياضيات كتاب مف اليندسة
 .بموـ مستويات مع المرتبطة الرياضية القوة عناصر تحت تندرج

 الختبار: نيع تحد د -6
 ختػػارتا وقػػد ،فيمػػالمتعم وخصػػائص ،وأىدافػػو الموضػػوع طبيعػػة ضػػوء فػػي االختبػػار نػػوع يتحػػدد

 تحقػػؽ مػػدى قيػػاس مػػف الباح ػػة تمكػػف ألنيػػا متعػػدد( مػػف )اختيػػار الموضػػوعية األسػػئمة نػػوع ىنػػا الباح ػػة
 تصحيحيا. وسيولة التعمـ بنواتج المرتبطة التربوية األىداؼ جميع
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 :الختبار تعم مات يضع -7

 إلػى تيػدؼ التػي االختبػار تعميمػات بصػياغة الباح ػة قامت وصياغتيا، الفقرات عدد تحديد بعد
 مػػا االختبػػار تعميمػػات وضػػع عنػػد الباح ػػة راعػػت وقػػد ممكنػػة، صػػورة أبسػػط فػػي االختبػػار عػػف فكػػرة شػرح
 يمي:

 والشعبة. والصؼ االسـ وىي بالطالبة، خاصة بيانات - أ

 الصفحات. وعدد البدائؿ، وعدد الفقرات، عدد وىي: االختبار بوصؼ خاصة تعميمات - ب

 .المناسب المكاف في الصحيح البديؿ وضعو  األسئمة، جميع عف باإلجابة خاصة تعميمات - ت
 

 :خالل من المياصفات جديل إعداد -8
 .التعميمية األىداؼ مف ىدؼ لكؿ النسبي الوزف تحديد - أ

 .سؤاالً  (25) االختبار أسئمة عدد تحديد - ب

 :التالية المعادلة حسب وذلؾ المادة مف جزء لكؿ األسئمة عدد تحديد - ت

 ألىميػػة النسػػبي الػػوزف × الكميػػة األسػػئمة =عػػدد واصػػفاتالم جػػدوؿ خبليػػا مػػف خميػػة لكػػؿ األسػػئمة عػػدد
 .المستوى ألىداؼ النسبي الوزف × الموضوع

 

 (16) رقم جديل
 الدراسي التحص ل الختبار مياصفات جديل

المحتيى/ 
 األىداف

 مفاى م أساس  
15% 
 

مبادئ 
يتعم مات 

18% 

خيارزم ات 
 يميارات

16% 

 حل مشكالت
33% 
 

 عدد األسئم 

 تذكر
31% 

11% 
3 

9% 
2 

8% 
2 

3% 
1 

8 

 فيـ
27% 

9% 
2 

8% 
2 

7% 
2 

3% 
1 

7 

 تطبيؽ
23% 

8% 
2 

6% 
1 

6% 
1 

3% 
1 

5 

 ميارات عميا
19% 

7% 
2 

5% 
1 

5% 
1 

2% 
1 

5 

 15 4 6 6 9 عدد األسئم 
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 (37) رقم جديل
 مستيى لكل النسبي ياليزن الدراسي التحص ل اختبار أسئم  تيز ع

 النسبي اليزن سئم األ عدد السؤال رقم الق اس مستيى

 ،23 ،17 ،15 ،13 ،.1 ،7 ،4 ،1 ساسيةاأل مفاىيـل
25 

9 35% 

 %28 6 24 ،21 ،19 ،6 ،5 ،3 تعميماتالو  مبادئال
 %26 6 22 ،.2 ،14 ،11 ،9 ،2 خوارزمياتالو  مياراتال

 %11 4 18 ،16 ،12 ،8 مشكبلت حؿ
 1 25 المجموع

 

 :لالختبار الستطالعي التجر ب -9
 (.4) مػػف مكونػػة اسػػتطبلعية عينػػة عمػػى االختبػػار طبػػؽ األوليػػة، بصػػورتو االختبػػار إعػػداد بعػػد

 عينػػػة خػػػارج )أ(، لمبنػػػاتاألساسػػػية  تمػػػاـ أبػػػو بمدرسػػػة األساسػػػي السػػػادس الصػػػؼ طالبػػػات مػػػف طالبػػػة
 صػبلحيتو مػف لمتأكػد األوؿ الفصػؿ في (اليندسة )وحدة ال ال ة الوحدة دراسة ليف سبؽ والبلتي الدراسة،

 :يمي مما التحقؽ بغرض ـ2/11/2.14. تاريخ في وذلؾ ،واضح بشكؿ موتعمي قبؿ
 االختبار. ألسئمة والتمييز الصعوبة معامبلت حساب -1

 .االختبار و بات صدؽ مدى حساب -2

 .الدراسة عينة عمى تطبيقو عند االختبار إجابة تستغرقو الذي الزمف دتحدي -3

 االختبار. فقرات لصياغة الطالبات فيـ مدى تحديد -4

 .االختبار تصحيح ةطريق -5
 
 

 الختبار: يتعم مات المعاني يضيح من التأكد
 االختبػار، أسئمة عف اإلجابة كيفية توضيح مع لمطالبات باالختبار الخاصة التعميمات قراءة تـ

 مفرداتػو أو االختبػار، بتعميمػات يتعمػؽ فيمػا استفسػارات أية لدييف يكف لـ الطالبات جميع أف لوحظ وقد
 لمطالبات. ومناسباتيا االختبار أسئمة ومبلئمة والتعميمات، المعاني وضوح عمى يدؿ وىذا

 

 الختبار: زمن تحد د
 حسػػاب طريػػؽ عػػف أسػػئمة عػػف اإلجابػػة فػػي الطالبػػة تسػػتغرقو الػػذي الػػزمف إلػػى الباح ػػة تعرفػػت

 خمػس أوؿ زمػف حسػاب تػـ حيػث ،االمتحاف االستطبلعية العينة طالبات تقديـ لزمف الحسابي المتوسط
ػػبف البػػاتط ػػبف طالبػػات خمػػس أخػػر زمػػف إليػػو مضػػافاً  ،االختبػػار عػػف أ ج   ،عػػددىف عمػػى مقسػػوماً  عنػػو أ ج 

  :اآلتية المعادلة بتطبيؽ وذلؾ  دقيقة (3604) تساوي الطالبات استغرقتيا التي الزمنية المدة فكانت
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 االختبػػػار= إجابػػػة زمػػػف  

 

 ختبار:ال تصح ح
 عػف واحػدة درجػة بتحديػد فقػرة (25) مػف يتكػوف والػذي الدراسػي، التحصػيؿ اختبار تصحيح تـ 

 الػػػػػػدنيا والدرجػػػػػػة درجػػػػػػة. (25) لبلختبػػػػػار النيائيػػػػػػة الدرجػػػػػػة لتصػػػػػػبح االختبػػػػػار أسػػػػػػئمة مػػػػػػف سػػػػػػؤاؿ كػػػػػؿ
 درجة. (25-.) بيف محصورة الطالبات عمييا حصمت التي الدرجة تكوف بذلؾ لبلختبار)صفر(

 

  الختبار: نتائا لتحم 
 لتحسػػيف سػػيمةو  وذلػػؾ االسػػتطبلعية العينػػة طالبػػات عمػػى االختبػػار تطبيػػؽ بعػػد الباح ػػة قامػػت

 إلى: التعرؼ بيدؼ نوعيتو،
 .االختبار صدؽ -1
 .االختبار فقرات مف فقرة لكؿ الصعوبة معامؿ -2

 .االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ -3
 .االختبار  بات -4
 

 :الختبار صدق حساب 
 أف بمعنػى لقياسػو، وضػع الػذي لمشػيء االختبػار قيػاس عمػى قدرتػو ىػو االختبػار بصػدؽ يقصد

 التمييػز عمػى قػادراً  االختبػار يكػوف وأف ،قياسػيا المػراد بالخاصػية و يقػة عبلقة عمى االختبار بنود تكوف
 تحققػت وقػد الضػعيؼ، واألداء الجيػد األداء بػيف يميػز أنػو بمعنػى أي يقيسػيا التػي الخاصػية طرفي بيف

 طريؽ: عف االختبار صدؽ مف الباح ة
 

 :المحكم ن صدق :أيلً 
 عرضػو طريػؽ عػف االختبػار صدؽ مف بالتحقؽ الباح ة وقامت لقياسو، وضع ما يقيس أف ىو

 مػػػف ومجموعػػػةفػػػي المنػػػاىج وأسػػػاليب التػػػدريس  المتخصصػػػيف الجػػػامعييف األسػػػاتذة مػػػف مجموعػػػة عمػػػى
 فقراتػو مناسػبة حػوؿ ومبلحظػاتيـ آرائيػـ بنبػداء قػاموا حيث ،(4) رقـ ممحؽ الرياضيات ومعممي مشرفي
 بعػض المحكموف أبدى وقد االختبار، عناصر مف عنصر كؿ انتماء ومدى ،المغوية صياغتيا ووضوح

 منيا: االختبار في واآلراء المبلحظات
 األسئمة. بعض صياغة إعادة -1
 طالبات.ال مستويات تناسب بحيث األسئمة بعض في األعداد بعض تبسيط -2

  فقرة. (25) مف مكونة النيائية صورتيا في االختبار فقرات بقيت لذلؾ
 

(27+28+32+34+35) + (39+4.+42+42+45) 

1. 
= 36.4 
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 :الداخمي التساق صدق :ثان اً 
 وكػذلؾ الكميػة، االختبػار ودرجػة األىػداؼ مسػتويات مػف كػؿ درجػات بيف االرتباط قوة بو يقصد

 ،حسػػػػػف) إليػػػػػو تنتمػػػػػي التػػػػػي الكمػػػػػي األىػػػػػداؼ بمسػػػػػتوى االختبػػػػػار فقػػػػػرات مػػػػػف فقػػػػػرة كػػػػػؿ ارتبػػػػػاط درجػػػػػة
 عينػػة عمػػى االختبػػار بتطبيػػؽ لبلختبػػار الػػداخمي االتسػػاؽ صػػدؽ مػػف التحقػػؽ ىجػػر  وقػػد (،516:2.11
 خبلؿ: مف ذلؾ ويتـ ،الدراسة عينة أفراد خارج مف طالبة (.4) مف مكونة استطبلعية

 

 الدراسي التحص ل لالختبار الكم   الدرج  مع سؤال كل ب ن الرتباط معامالت حساب: 
 (18) رقم جديل

 الدراسي التحص ل لالختبار الكم   الدرج  مع سؤال كل ب ن ارتباط معامالت
 الرتباط معامل الفقرة رقم الرتباط معامل الفقرة رقم الق اس مستيى

 
ساس  األ مفاى مال  

 

1 .356*. 13 .896*. 

4 0.532** 15 .454**. 

7 0.437** 17 .623**. 

1. .533**. 23 .532**. 

25 .530**.  

تعم ماتالي  مبادئال  

 

3 .297*. 19 .352*. 

5 .380*. 21 .553**. 

6 .686*. 24 ..805* 

تخيارزم االي  مياراتال  

2 .505*. 14 .474**. 

9 .280*. 20 .417*. 

11 .453*. 22 ..488** 

مشكالت حل  8 .589**. 16 .591**. 

12 .685**. 18 .749**. 

 00311 (=0005( يعند مستيى دلل  )38ج  حر   ))ر( الجديل   عند در  *
 00401 (=0003( يعند مستيى دلل  )38**)ر( الجديل   عند درج  حر   )

 ،0.1.) الداللػػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائية دالػػػة األسػػػػئمة جميػػػع أف السػػػابؽ الجػػػدوؿ مػػػف يتضػػػح
 داخمي.ال االتساؽ مف عالية بدرجة يتمتع االختبار أف عمى النتائج تؤكد مما ،(0.5.
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 ليا المنتمي عنصرلم الكم   الدرج  مع سؤال كل ب ن الرتباط معامالت حساب: 

 (39) رقم جديل
 ليا المنتمي عنصرلم الكم   الدرج  مع سؤال كل ب ن الرتباط معامالت

 

 00311 (=0005( يعند مستيى دلل  )38)ر( الجديل   عند درج  حر   ) *
 00401 (=0003( يعند مستيى دلل  )38**)ر( الجديل   عند درج  حر   )

 

 ،0.1.) الداللػػػػة مسػػػػتوى عنػػػػد اً حصػػػػائيإ دالػػػػة األسػػػػئمة جميػػػػع أف السػػػػابؽ الجػػػػدوؿ مػػػػف يتضػػػػح
 .الداخمي االتساؽ مف عالية بدرجة تتمتع الميارات أف عمى النتائج تؤكد مما (،0.5.

 

 لالختبار الكم   الدرج  مع لعناصرا ب ن الرتباط معامالت حساب: 

 (10) رقم جديل
 لالختبار الكم   الدرج  مع المعرف   عناصرال ب ن الرتباط معامالت

 عناصر المعرف 
 الر اض  

 مفاى مال
 ساس  األ

 مبادئال
 تعم ماتالي 

 مياراتال
 خيارزم اتالي 

 حل
 مشكالت

 الدرج 
 الكم  

     1 ساس  األ مفاى مال

    1 .**697. تعم ماتالي  مبادئال

   1 .**532. .**723. خيارزم اتالي  مياراتال

  1 .**406. .**412. .**609. مشكالت حل

 1 .**771. **0.793 .**803. .**909. الكم   الدرج 

 00311 (=0005( يعند مستيى دلل  )38)ر( الجديل   عند درج  حر   ) *
 00401 (=0003( يعند مستيى دلل  )38**)ر( الجديل   عند درج  حر   )

 الرتباط معامل الفقرة رقم الرتباط معامل الفقرة رقم الق اس مستيى

ساس  األ مفاى مال  

1 .503**. 13 .468**. 

4 .508**. 15 .503**. 
7 .462**. 17 .591**. 
1. .424**. 23 .522**. 
25 .360*     .  

 تعم ماتالي  مبادئال

3 .593**. 19 .499**. 
5 .346*. 21 .657**. 
6 .361*. 24 .468**. 

 خيارزم اتالي  مياراتال

2 .503**. 14 .645**. 
9 .418**. 20 .420**. 
11 .591**. 22 .576**. 

 مشكالت حل
8 0.355* 16 .528**. 
12 .578**. 18 .585**. 
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 ومػػع الػبعض، بعضػيا مػع األربعػةالعناصػر  االرتبػاط معػامبلت أف السػابؽ الجػدوؿ مػف يتضػح
 درجػة أف النتػائج تشػير ممػا (،0.5. ،0.1.) الداللػة مسػتوى عنػد إحصائياً  دالة لبلختبار الكمية الدرجة
 لمدراسة. االختبار صبلحية يؤكد مما مرتفعة، الداخمي االتساؽ

 

 :الختبار ألسئم  الصعيب  معامالت حساب
 الطالبػػات عػػدد نسػػبة ضػػوء فػػي االختبػػار، فػػي سػػؤاؿ كػػؿ صػػعوبة درجػػة بتحديػػد الباح ػػة قامػػت

 السؤاؿ. ذلؾ عف خاطئة إجابة بفأج المواتي
 االختبار: ألسئمة الصعوبة معامؿ نتائج يوضح (21) رقـ والجدوؿ

 (13) رقم جديل
 الدراسي التحص ل الختبار ألسئم  الصعيب  معامالت

 الصعيب  معامل الفقرة رقم الصعيب  معامل الفقرة رقم الق اس مستيى

ساس  األ مفاى مال  

1 0.50 13 0.32 

4 0.17 15 0.17 

7 0.12 17 0.22 

10 0.10 23 0.17 

25 0.25  

تعم ماتالي  مبادئال  

3 0.22 19 0.27 

5 0.25 21 0.17 

6 0.07 24 0.20 

خيارزم اتالي  مياراتال  

2 0.17 14 0.27 

9 0.22 20 0.30 

11 0.30 22 0.25 
مشكالت حل  

8 0.47 16 0.15 

12 0.20 18 0.27 
 

-.01.) بػػيف تراوحػػت االختبػػار أسػػئمة لكػػؿ الصػػعوبة معػػامبلت أف السػػابؽ وؿالجػػد مػػف يتضػػح 
 (، وىي قيـ مقبولة.047.

 

 :الختبار ألسئم  التم  ز معامالت حساب
 فػػي العميػػا( التحصػػيؿ)المجموعة مرتفعػػات الطالبػػات بػػيف التمييػػز عمػػى فقػػرة كػػؿ قػػدرة بػػو يقصػػد

 الصػفة، تمػؾ فػي الػدنيا( المجموعػة) التحصػيؿ اتمنخفض الطالبات وبيف االختبار، يقيسيا التي الصفة
 .االختبار فقرات مف فقرة كؿ تمييز معامؿ بحساب الباح ة قامت حيث

 االختبار: لفقرات التمييز معامبلت يوضح التالي والجدوؿ
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 (11) رقم جديل
 الدراسي التحص ل الختبار سئم أل التم  ز معامالت

 

 ،(07.-02.) بيف تراوحت االختبار فقرات لكؿ التمييز معامبلت أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 .االختبار فقرات جميع عمى الباح ة تبقي النتائج وبيذه

 

 :(Test Reliability) الختبار ثبات حساب
 نفػػػس فػػػي األداة نفػػػس اسػػػتخداـب القيػػػاس تكػػػرار عنػػػد النتػػػائج نفػػػس عمػػػى الحصػػػوؿ بػػػو ويقصػػػد

 مػػف طالبػػة (40) قواميػػا اسػػتطبلعية عينػػة عمػػى بتطبيقػػو الباح ػػة قامػػت االختبػػار إعػػداد وبعػػد الظػػروؼ،
 بنيجػاد الباح ػة قامػت وقػد عديدة، طرؽ بعدة ال بات معامؿ ويحسب األساسي  ادسالس الصؼ طالبات
 التالي: النحو عمى وىي النصفية( التجزئة،كرونباخ ألفا )طريقة ىما: بطريقتيف ال بات معامؿ

 :(Cronbach's Alpha) كرينباخ ألفا طر ق  -3
 مػدى مػف لمتأكػد وذلػؾ ،الدراسػة أداة  بات قياس لياخبل مف يمكف التي الطرؽ مف العديد ىناؾ

 كرونباخ ألفا طريقة استخداـ تـ الدراسة ىذه في ولكف لقياسيو، وضعت ما لقياس الدراسة ىذه صبلحية
(Cronbach's Alpha)  موضػح ىػو كما النتائج وكانت(، الدراسي التحصيؿ) الختبارالحساب  بات 

 أدناه: (23) رقـ بالجدوؿ

 معامل التم  ز رقم الفقرة معامل التم  ز رقم الفقرة مستيى الق اس

ساس  األمفاى م ال  

1 .03 13 .04 
4 .05 15 .03 

7 .02 17 .06 

1. .02 23 .05 

25 .02  

تعم ماتالمبادئ ي ال  

3 .03 19 .02 
5 .06 21 .04 

6 .02 24 .04 

خيارزم اتالميارات ي ال  

2 .07 14 .05 

9 .03 2. .05 

11 .05 22 .02 

 حل مشكالت
8 .04 16 .05 

12 .02 18 .02 



 9. 

 (11) رقم جديل
 كرينباخ ألفا طر ق  نتائا
 معامل ألفا كرينباخ عدد الفقرات عناصر المعرف  الر اض  

 0547. 9 ساسيةاأل مفاىيـال
 0572. 6 تعميماتالمبادئ و ال
 0678. 6 خوازرمياتالت و مياراال

 0542. 4 حؿ المشكبلت
 0844. 25 الدرجة الكمية لبلختبار

 

 علجميػػ (0844.) بمغػػت الكميػػة كرونبػػاخ ألفػػا قيمػػة أف السػػابؽ الجػػدوؿ ؿخػػبل مػػف يتضػػح حيػػث
 الجػدوؿ فػي عمييػا الحصػوؿ تػـ التػي كرونباخ ألفا قيـ وتشير ،ةفقر  (25) عددىا والبالغ ختباراال فقرات
 .إعداد االختبار بصورتو النيائية تـوبالتالي  ،االختبار في عالي  بات لوجود ؽالساب

  :النصف   التجزئ  طر ق  -3
 درجػات بػيف االرتبػاط معامػؿ بنيجػاد وذلػؾ النصػفية، التجزئػة بطريقػة ختبػاراال  بػات حساب تـ

 والمكونػػة الزوجيػػة، تالفقػػرا عمػػى ودرجػػاتيـ ،ختبػػارلبل الفرديػػة الفقػػرات عمػػى االسػػتطبلعية العينػػة أفػػراد
 بػػػػراوف سػػػػبيرماف معادلػػػػة اسػػػػتخدمت  ػػػػـ ،(0.813) التعػػػػديؿ قبػػػػؿ المعامػػػػؿ قيمػػػػة بمغػػػػت وقػػػػد ،ختبػػػػارلبل

 المعادلػة بتمػؾ التعػديؿ بعػد ال بػات معامػؿ قيمة بمغت وقد ،االختبار فقرات لتعديؿ متساوييف( )النصفيف
 الػذي يػدلؿ عمػى قػوة مػف ال بػات األمػر (0897.) (Guttman)تمػاف و ج ، فيما بمغػت معادلػة(0.897)

 في االختبار. 
 

 :النيائ   الصيرة في الختبار تطب ق
 مراعيػة لبلختبػار، النيائيػة الصػورة بنعػداد االسػتطبلعية التجربة مف االنتياء بعد الباح ة قامت

 "أ"مدرسػة أبػو تمػاـ األساسػية  طالبػات مػف الدراسػة عينػة عمػى تطبيقػو تـ حيث مبلحظتو، تمت ما فييا
 بنفسػػيا الباح ػػة أشػػرفت حيػػث ،2014/12/17 يػػوـ وبعػػدياً  ـ،62014/11/0 يػػوـ قبميػػاً  تطبيقػػاً لمبنػػات  

 لبلختبار. والبعدي القبمي التطبيقيف سير عمى
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 الدراس : خطيات :ثامناً 
 الدراسة: أىداؼ لتحقيؽ اآلتية الخطوات الباح ة اتبعت لقد

 خاصػةال والدراسػات الظػؿ، خيػاؿ بمسػرح المتعمقػة قةالسػاب والدراسػات التربوي، األدب عمى االطبلع -1
 الرياضيات. مادة في الدراسي والتحصيؿ التأممي بالتفكير

 تػػػأمميال التفكيػػػر لميػػػارات وفقػػػاً  األنشػػػطة محتػػػوى وتصػػػنيؼ والقيػػػاس اليندسػػػة وحػػػدة محتػػػوى تحميػػػؿ -2
 تفسػػػيرات إعطػػػاء ،اسػػػتنتاجات إلػػػى الوصػػػوؿ ،المغالطػػػات عػػػف الكشػػػؼ ،الناقػػػدة البصػػػرية رؤيػػػةال)

 الميػػػػػػارات ،والتعميمػػػػػػات المبػػػػػػادئ ،األساسػػػػػػية )المفػػػػػػاىيـ الرياضػػػػػػية المعرفػػػػػػة وعناصػػػػػػر ،(مقنعػػػػػػة
 .(المشكبلت حؿ ،والخوارزميات

 المحكمػػػػػػيف مػػػػػػف مجموعػػػػػػة عمػػػػػػى وتوعرضػػػػػػ ،تػػػػػػأمميال التفكيػػػػػػر ميػػػػػػارات اختبػػػػػػار الباح ػػػػػػة أعػػػػػػدت -3
 ومعممػػػػي ومشػػػػرفي الجامعػػػػات، أسػػػػاتذة مػػػػف الرياضػػػػيات تػػػػدريس طػػػػرؽ مجػػػػاؿ فػػػػي والمتخصصػػػػيف
 .(4 رقـ ممحؽ) البلزمة التعديبلت إلجراء الرياضيات 

 مصػػػداقيتو عمػػػى لمحكػػػـ المحكمػػػيف مػػػف مجموعػػػة عمػػػى وتوعرضػػػ ،تحصػػػيمياً  اً اختبػػػار  الباح ػػػة أعػػػدت -4
 .(4 رقـ ممحؽ)

 عمػى وعرضػو الظؿ خياؿ مسرحإستراتيجية  عمى بناء اليندسة وحدة في المعمـ دليؿ الباح ة أعدت -5
 والمعمميف. والمشرفيف، بالمسرح، االختصاص ذوي فالمحكمي مف مجموعة

 التربيػػػة لػػػوزارة موجيػػػاً  العميػػػا الدراسػػػات عمػػػادة مػػػف ميمتيػػػا لتسػػػييؿ خطػػػاب عمػػػى الباح ػػػة حصػػػمت -6
 .(1 رقـ ممحؽ) والتعميـ

 التربيػػػة لمديريػػػة موجيػػػاً  والتعمػػػيـ التربيػػػة وزارة مػػػف ميمتيػػػا لتسػػػييؿ خطػػػاب عمػػػى الباح ػػػة حصػػػمت -7
 .(2 رقـ ممحؽ) غزة شماؿ محافظة في والتعميـ

 موجيػػػاً  غػػػزة شػػػماؿ والتعمػػػيـ التربيػػة مديريػػػة مػػػف الدراسػػػة لتطبيػػؽ خطػػػي إذف عمػػػى الطالبػػػة حصػػمت -8
 .(3 رقـ ممحؽ)الصؼ الخامس  طالبات عمى تحتوي التي )أ( لمبنات تماـ أبو مدرسة لمديرة

 لتكػػوف تجربػػة،ال لمتطبيػػؽ فصػػوؿ  ػػبلث أصػػؿ مػػف عشػػوائية بطريقػػة فصػػميف باختيػػار الباح ػػة قامػػت -9
 طالبة. (48) مف مكونة الضابطة والمجموعة ،طالبة (.5) مف مكونة التجريبية المجموعة

 الدراسػػة الختبػػارات اإلحصػػائي لمتحميػػؿ اسػػتطبلعية عينػػة عشػػوائية بطريقػػة باختيػػار الباح ػػة قامػػت -.1
 األساسي. السادس الصؼ طالبات مف طالبة (.4) وعددىا المدرسة نفس مف

 زمػػػف لحسػػػاب االسػػػتطبلعية العينػػػة عمػػػى التػػػأممي والتفكيػػػر التحصػػػيمي الختبػػػارا الباح ػػػة طبقػػػت -11
 لمتطبيػػػؽ، وصػػػبلحيتو و باتػػػو، صػػػدقو مػػػف ولمتأكػػػد والتمييػػػز، السػػػيولة معامػػػؿ وحسػػػاب االختبػػػار،
 لو. النيائية الصورة إلى والوصوؿ
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 ؽالموافػػػػػػػػ األربعػػػػػػػػاء يػػػػػػػػوـ التجربػػػػػػػػة تطبيػػػػػػػػؽ قبػػػػػػػػؿ التػػػػػػػػأممي التفكيػػػػػػػػر االختبػػػػػػػػار الباح ػػػػػػػػة طبقػػػػػػػت -12
 المتوسػطات بحسػاب والضػابطة التجريبيػة المجمػوعتيف تكافؤ مف لمتحقؽ وذلؾ ـ،5/11/2.14.

 .المجموعتيف بيف تكافؤ أكدت التي المعيارية واالنحرافات الحسابية

 ،ـ6/11/2.14. الموافػػؽ الخمػػيس يػػوـ التجربػػة تطبيػػؽ قبػػؿ التحصػػيمي االختبػػار الباح ػػة طبقػػت -13
 الحسػػػػػػابية المتوسػػػػػػطات بحسػػػػػػاب والضػػػػػػابطة التجريبيػػػػػػة فالمجمػػػػػػوعتي تكػػػػػػافؤ مػػػػػػف لمتأكػػػػػػد وذلػػػػػػؾ

 .المجموعتيف بيف تكافؤ أكدت التي المعيارية واالنحرافات

 بتػدريس الباح ػة قامػت حيػث ـ،11/2.14/.1 الموافػؽ اال نػيف يوـ الدراسة بتطبيؽ الباح ة بدأت -14
 تػػـ حيػػث ،يػػةاالعتياد بالطريقػػة الضػػابطة المجموعػػة وتػػدريس ،الظػػؿ مسػػرح التجريبيػػة المجموعػػة

 ـ(.13/12/2.14 إلى ـ11/2.14/.1) فترة مف التجربة تطبيؽ

 الموافػػػػػػؽ ال بل ػػػػػػاء يػػػػػػوـ المجمػػػػػػوعتيف عمػػػػػػى البعػػػػػػدي التػػػػػػأممي التفكيػػػػػػر اختبػػػػػػار الباح ػػػػػػة طبقػػػػػػت -15
 .ـ16/12/2.14

 الموافػػػػػػػػؽ األربعػػػػػػػػاء يػػػػػػػػوـ المجمػػػػػػػوعتيف عمػػػػػػػػى البعػػػػػػػػدي التحصػػػػػػػيمي االختبػػػػػػػػار الباح ػػػػػػػػة طبقػػػػػػػت -16
 ـ.17/12/2.14

جراء اتالبيان جمع تـ -17  .النتائج واستخراج اإلحصائية المعالجات وا 

 .الدراسة فروض ضوء في وتفسيرىا ،ومناقشتيا ،النتائج عرض تـ -18

 النتائج. عنو أسفرت ما ضوء في المناسبة والمقترحات التوصيات الباح ة قدمت -19
 

 :اإلحصائ   المعالج  سال بأ :تاسعاً 
 مجمػػوعتي تكػػافؤ وكػػذلؾ ،الدراسػػي لتحصػػيؿوا ،تػػأمميال التفكيػػر ياختبػػار  صػػبلحية مػػف لمتحقػػؽ

 :التالية اإلحصائية األساليب استخداـ تـ الفروض صحة والختبار ،الدراسة

 .لبلختبار الداخمي االتساؽ صدؽ مف لمتأكد  بيرسوف ارتباط معامؿ استخداـ تـ -1

 س.المقيا  بات معامؿ إليجاد  المتساوية النصفية لمتجزئة وجوتماف براوف سبيرماف معادلة -2

 .لممقياس ال بات لمعامؿ األدنى الحد إليجاد  كرونباح ألفا معادلة -3

 معادلػة باسػتخداـ المحممػيف قبؿ مف الدراسي التحميؿ  بات معامؿ حساب تـ االتفاؽ معامؿ لحساب -4
 :يمي كما التحميؿ  بات مف لمتحقؽ  ىوليستي

 

 

 ـ  × 2    ر=
 2ف + 1ف

 :حيث
 )ىولستي. اتفاؽ معامؿ أو ليولستي االتفاؽ معامؿ ىي )ر 
 )الباح اف. عمييا اتفؽ التي الفئات عدد )ـ 
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 األوؿ التحميؿ مفردات عدد 1ف. 

 ال اني التحميؿ مفردات عدد 2ف. 

  المحمميف مف كؿ قبؿ مف حممت التي الفئات عدد (2ف ،1)ف. 

 .تغيػراتالم بعػض فػي المجمػوعتيف تكػافؤ مػف والتحقػؽ لبلختبػار التمييػزي الصدؽ إليجاد  (ت) اختبار -5
يجاد  .البعدي التطبيؽ بعد المجموعتيف بيف الفروؽ وا 

 الظؿ مسرح جيةيإسترات تأ ير مدى عف لمكشؼ وذلؾ :(Size Effect) التأ ير حجـ إليجاد إيتا معامؿ -6
  .الدراسي والتحصيؿ التأممي التفكير تنمية في
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 الخامسالفصل 
 نتائا الدراس  يمناقشتيا

 

 وتفسيرىا األوؿ سؤاؿبال المتعمقة النتائج. 

 وتفسيرىا ال اني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج. 

 الدراسة نتائج عمى العاـ التعقيب. 

 الدراسة توصيات. 
 ةالدراس مقترحات. 
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 الخامس الفصل
 يالتيص ات الدراس  نتائا

 

 المتم ػػؿ الدراسػة بيػػدؼ والمتعمقػة ،دراسػػةال إلييػا توصػػمت التػي لمنتػػائج عرضػاً  الفصػػؿ ىػذا يقػدـ
 مادة في اليندسة تدريس في الدراسي والتحصيؿ التأممي التفكير تنمية في الظؿ مسرح توظيؼ "أ ر يف

 معمػـ دليػؿ إعػداد تػـ ذلػؾ ولتحقيػؽ ،"غػزة شػماؿ محافظػة فػيالصػؼ الخػامس  طالبػات لدى الرياضيات
 وتحميميا، اسةالدر  نتائج عرض وتـ التحصيمي، ختباراالو  التأممي، التفكير ميارات واختبار الرياضيات،
 .والضابطة التجريبية الدراسة: لمجموعتي البعدي القياس خبلؿ مف وتفسيرىا

 وتحميميػػػػا ،الدراسػػػػة مشػػػػكمة مػػػػف المنب قػػػػة التسػػػػاؤالت نتػػػػائج عػػػػرض الفصػػػػؿ ىػػػػذا فػػػػي تػػػػـ وبيػػػذا
 .الدراسة نتائج عنو أسفرت ما ضوء في والمقترحات ،التوصيات وصياغة وتفسيرىا،

 :ايتفس رى األيل البالسؤ  المتعمق  النتائا -3

 بػػػيف (α ≤ .0.5) داللػػػة مسػػػتوى عنػػػد إحصػػػائياً  داؿ فػػػرؽ يوجػػػد ىػػػؿ" يمػػػي مػػػا عمػػػى يػػػنص والػػػذي
 درجػػػات ومتوسػػػط الظػػػؿ مسػػػرح باسػػػتخداـ درسػػػف البلتػػػي التجريبيػػػة المجموعػػػة طالبػػػات درجػػػات متوسػػػط
 الختبػار البعػدي القيػاس فػي االعتياديػة الطريقة باستخداـ درسف البلتي الضابطة المجموعة في أقرانيف
 "التأممي؟ التفكير
 اآلت  : البد م  الفرض   ص اغ  تم السؤال عن لإلجاب 

 طالبػػػػػات درجػػػػػات متوسػػػػػط بػػػػػيف (α ≤ .0.5) داللػػػػػة مسػػػػػتوى عنػػػػػد إحصػػػػػائياً  داؿ فػػػػػرؽ يوجػػػػػد "ال -
 المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي التجريبيػػة المجموعػػة
 التأممي". التفكير الختبار البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف تيالبل الضابطة

 مسػػػػػػػػػػػػػتقمتيف لعينتػػػػػػػػػػػػػيف "ت" اختبػػػػػػػػػػػػػار اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػػػػابؽ الفػػػػػػػػػػػػػرض صػػػػػػػػػػػػػحة والختبػػػػػػػػػػػػػار -
 "T. test independent sample"  طالبػػات درجػػات متوسػػطي بػيف ؽالفػػر  داللػػة عػف لمكشػػؼ 

 )المتضػمنة التػأممي التفكيػر ميػارات ختبػارال البعػدي قيػاسال فػي والضػابطة التجريبية المجموعتيف:
 :(24) رقـ التالي الجدوؿ في ذلؾ ويتضح ،(اليندسة وحدة في
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 (14) رقم جديل
 ككل التأممي التفك ر لختبار البعدي التطب ق في "ت" اختبار نتائا

 يالضابط  التجر ب   :المجميعت ن لطالبات الفرع   يمياراتو

 العدد يع المجم الميارات
 المتيسط
 الحسابي

 النحراف
 المع اري

 اختبار ق م 
 )ت(

 مستيى
 الدلل 

 الرؤ   البصر   الناقدة
 13.188 .15974. 0.8756 50 التجريبية

 
.00. 

 .18922. .4097. 48 الضابطة

 الكشف عن المغالطات
 19.152 0.19805 0.7971 50 التجريبية

 
.00. 

 0.11539 .16670. 48 الضابطة

 اليصيل إلي استنتاجات
 14.925 0.23702 0.8120 50 التجريبية

 
.00. 

 0.15979 .2000. 48 الضابطة

 إعطاء تفس رات مقنع 
 13.334 0.27124 .7300. 50 التجريبية

 
.00. 

 0.14501 .1406. 48 الضابطة

 الدرج  الكم  
 لالختبار

 19.683 .17982. .8037. 50 التجريبية
 

.00. 
 .09430. .2293. 48 الضابطة

 1= (α ≤ 0005) دلل  مستيى يعند (96) حر   درج  عند الجديل   "ت" ق م  *
 1066= (α ≤ 0003) دلل  مستيى يعند (96) حر   درج  عند الجديل   "ت" ق م  *

 

 أن: (14) رقم جديل من  تضح
 البصر  : الرؤ   لميارة بالنسب  :أيلً 

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ دوؿالجػػ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو ،(.4097.) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمة مف أكبر (13.188) تساوي المحسوبة )ت( قيمة وكانت (،.8756.) تساوي الذي
 الرؤيػػػة ميػػػارة تنميػػػة فػػػي الكبيػػػر أ رىػػػا ليػػػا الظػػػؿ مسػػػرح اسػػػتراتيجية أف يعنػػػي وىػػػذا (،2) تسػػػاوي التػػػي

 التركيػػز إلػػى الطالبػػة يػػدعو وىػػذا ،البيضػػاء الشاشػػة عبػػر تم يميػػة مواقػػؼ تعػػرض ألنػػو الناقػػدة البصػػرية
 األشػػػكاؿ تتأمػػػؿ وجعميػػػا إيجػػػابي بشػػػكؿ انعكػػػس بػػػدوره وىػػػذا ،الشاشػػػة عبػػػر يعػػػرض مػػػا بعػػػةومتا بصػػػرياً 
 .المسرحي العرض خبلؿ مف خواصيا عمى والتعرؼ بينيا والتمييز اليندسية
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 :المغالطات عن الكشف ميارة ثان ًا:
 يػػةالتجريب المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو (،0.1406) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 ليػةالجدو  )ت( قيمة مف أكبر (19.152) تساوي المحسوبة )ت( قيمة وكانت (،.7300.) تساوي الذي
 عمميػػة وا  ػػارة تحفيػػز عمػػى الظػػؿ مسػػرح اسػػتراتيجية قػػدرة إلػػى ذلػػؾ فػػي السػػبب يرجػػعو  (،2) تسػػاوي التػػي

 الصػحيحة غيػر العبلقػة تحديػد خػبلؿ مػف وذلػؾ ،الفجوات توضيحو  المشكمة فيـل الطالبات لدى التفكير
 .الميمات إنجاز في والخطأ والمنطقية

 :استنتاجات إلى اليصيل ميارة :ثالثاً 

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو ،(.2000.) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمة مف أكبر (14.925) تساوي المحسوبة )ت( قيمة وكانت (،.8120.) ساويت الذي
 ،والجيػد الوقػت اسػت مار عمػى تساعد التي الظؿ مسرحإستراتيجية  إلى السبب ويعزى (،2) تساوي التي
 مػػع مبلئمػػة حمػػوؿ إلػػى لمتوصػػؿ المشػػكمة مضػػموف وفيػػـ والتأمػػؿ لمتفكيػػر الفرصػػة لمطالبػػات يتػػيح ممػػا

 .المحددة المنطقية العبلقة إيضاح
 :مقنع  تفس رات إعطاء ميارة رابعًا:

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو (،0.2000) يساوي طةالضاب لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمة مف أكبر (13.334) تساوي المحسوبة )ت( قيمة وكانت (،0.8120) تساوي الذي
 حيػػث والميػػارات المفػػاىيـ تبسػػيط فػػي تسػػاعد الظػػؿ مسػػرح اسػػتراتيجية أف يعنػػي وىػػذا ،(2) تسػػاوي التػػي
 التصػػورات خػػبلؿ مػػف الصػػحيحة والمعرفػػة المعمومػػات عمػػى مبنيػػة مقترحػػات إعطػػاء إلػػى الطالبػػات تػػدفع

 .الغامضة المستخدمة العبارات بيف مف الصحيحة اإلجابة اختيار في تساعد التي لممشكمة الدماغية
 :التأممي التفك ر لختبار الكم   الدرج  خامسًا:

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو ،(.2293.) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمة مف أكبر (19.683) تساوي المحسوبة )ت( قيمة وكانت (،.8037.) تساوي الذي
 " أنػػو: عمػػى يػػنص الػػذي البػػديؿ الفػػرض ونقبػػؿ الصػػفري الفػػرض نػػرفض فنننػػا بػػذلؾو  (،2) تسػػاوي التػػي
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 طالبػػػػات درجػػػػات متوسػػػػط بػػػػيف (α ≤ .0.5) داللػػػػة مسػػػػتوى عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ توجػػػػد
 المجموعػػػة فػػػي أقػػػرانيف اتدرجػػػ ومتوسػػػط الظػػػؿ مسػػػرح باسػػػتخداـ درسػػػف البلتػػػي التجريبيػػػة المجموعػػػة
 ".التأممي التفكير الختبار البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف البلتي الضابطة
 عمػػى أ ػػر الػػذي الظػػؿ( )مسػػرح التجريبػػي المتغيػػر إلػػى التجريبيػػة المجموعػػة تفػػوؽ سػػبب رجػػعوي

 بالمتعػة ممزوجػة سػيمة يقػةبطر  البعض ببعضيا الموضوع معمومات ربط عمى وساعدىف الطالبات أداء
 كػؿ مػع تتفػؽ النتػائج وىػذه ،الدراسة في المطروحة لدييف التأممي التفكير ميارات لتنمية الطالبات وا  ارة
 .(Lie, 2006) لي دراسة ،(.2.1) رياف ،(2.11) عبيدة ،(2.13) النجار دراسة مف

 وعبػد )محمػد التاليػة معادلةال باستخداـ التأ ير حجـ بحساب الباح ة قامت التأ ير حجـ ولتقدير
 (:.43 :2.12 العظيـ،

t2 
= η

2 

t2 + df 
η" طريؽ وعف

 المعادلػة باسػتخداـ التػأ ير حجػـ عػف تعبػر التػيd"  " قيمػة حسػاب قيمػة إيجػاد أمكػف " 2
  (271 :2.11 ،حسف) التالية:

  
 

d، η قيمة مف كؿ بواسطة التأ ير حجـ يوضح (25) رقـ التالي والجدوؿ
2: 

 (15) رقم جديل
 مق اس من مقا  س حجم التأث ر لكل بالنسب  التأث ر حجم مستي ات لتحد د المقترح المرجعي الجديل

 المستخدم  األداة
 التأث ر حجم

 جداً  كب ر كب ر متيسط صغ ر
D 0.2 0.5 0.8 1.1 

η
2

 0.01 0.06 0.14 0.20 

 (38: ...2)عفانة، 

 التػػػابع العامػػػؿ عمػػػى الظػػػؿ( )مسػػػرح المسػػػتقؿ العامػػػؿ تػػػأ ير ـحجػػػ بحسػػػاب الباح ػػػة قامػػػت قػػػدو 
η" مف كؿ   بواسطة التأ ير حجـ يوضح (26) والجدوؿ التأممي( التفكير )ميارات

2،" "d." 
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 (16) رقم جديل
η ي d ق م  نتائا

 ككل التأممي التفك ر ميارات لختبار البعدي التطب ق في التأث ر يحجم 2
 .يالضابط  التجر ب   :المجميعت ن تلطالبا الفرع   يمياراتو

 األثر حجم d ق م  η2 ا تا مربع ق م  الميارة
 جداً  كبير 3014 064. الناقدة البصر   الرؤ  

 جداً  كبير 5059 079. المغالطات عن الكشف 
 جداً  كبير 3077 0.69 استنتاجات إلى اليصيل
 جداً  كبير 3013 0.64 مقنع  تفس رات إعطاء
 جداً  كبير 603 0.80 لالختبار م  الك الدرج 

 

 : مي ما  تضح (16) رقم جديل نتائا عمى بناءً 
 :الناقدة البصر   الرؤ   لميارة بالنسب  :أيلً 

η)  ايتػا مربػع قيمػػة أف السػابؽ الجػػدوؿ مػف يتضػح
 أف عمػػى تػدؿ قيمػػة وىػي ،(064.) بمغػػت (2

 عمػػى تػػأ ير لػػو الظػػؿ( مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 لصػالح الفعاليػة مف كبيرة بدرجة الناقدة البصرية الرؤية ميارة تنمية في التأممي( التفكير) التابع المتغير

 .التجريبية المجموعة
 :المغالطات عن الكشف ميارة ثان ًا:

 عمى تدؿ قيمة وىي (،079.) بمغت (η2) ايتا مربع قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح التأ ير
 عمػى تػأ ير لػو (الظػؿ مسػرح إسػتراتيجية) المسػتقؿ المتغيػر أف عمػى يػدؿ ممػا جداً  كبير التأ ير حجـ أف

 الفعاليػػػة مػػػف كبيػػػرة بدرجػػػة المغالطػػػات عػػػف الكشػػػؼ ميػػػارة تنميػػػة فػػػي (التػػػأممي التفكيػػػر) التػػػابع المتغيػػػر
 .التجريبية المجموعة لصالح
 :اجاتاستنت إلى اليصيل ميارة ثالثا:

 أف عمػػى تػدؿ قيمػة وىػي ،(0.69) بمغػػت (η2)  ايتػا مربػع قيمػة أف السػػابؽ الجػدوؿ مػف يتضػح
 عمػػى تػػأ ير لػػو الظػػؿ( مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ

 الفعاليػػة مػػف كبيػػرة بدرجػػة اسػػتنتاجات إلػػى الوصػػوؿ ميػػارة تنميػػة فػػي التػػأممي( التفكيػػر) التػػابع المتغيػػر
 .التجريبية المجموعة لصالح



 1.. 

 :مقنع  تفس رات إعطاء ميارة رابعًا:
 أف عمػػى تػػدؿ قيمػػة وىػػي (0.64) بمغػػت (η2)  ايتػػا مربػػع قيمػػة أف السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػح

 عمػػى تػػأ ير لػػو (الظػػؿ مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 لصػالح الفعالية مف كبيرة بدرجة مقنعة تفسيرات إعطاء ميارة تنمية في (التأممي التفكير) التابع المتغير

 .التجريبية المجموعة
 :التأممي التفك ر لختبار الكم   الدرج  خامسًا:

η)  ايتػا مربػع قيمػػة أف السػابؽ الجػػدوؿ مػف يتضػح
 أف عمػػى تػدؿ قيمػػة وىػي (،0.80) بمغػػت (2

 عمػػى تػػأ ير لػػو (الظػػؿ مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا ،جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 لصػػالح الفعاليػػة مػػف كبيػػرة بدرجػػةفػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر التػػأممي  (التػػأممي لتفكيػػرا) التػػابع المتغيػػر

 .التجريبية المجموعة
 

 :ايتفس رى الثاني بالسؤال المتعمق  النتائا -1

 بػػيف (α ≤ .0.5) داللػة مسػػتوى عنػد إحصػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػد ىػػؿ" يمػي مػا عمػػى يػنص والػذي
 درجػػػات ومتوسػػػط الظػػػؿ مسػػػرح باسػػػتخداـ درسػػػف البلتػػػي التجريبيػػػة المجموعػػػة طالبػػػات درجػػػات متوسػػػط
 الختبػار البعػدي القيػاس فػي االعتياديػة الطريقة باستخداـ درسف البلتي الضابطة المجموعة في أقرانيف

 الدراسي". التحصيؿ
 اآلت  : البد م  الفرض   ص اغ  مت السؤال عن لإلجاب 

 طالبػػػػػات درجػػػػػات متوسػػػػػط بػػػػػيف (α ≤ .0.5) داللػػػػػة مسػػػػػتوى عنػػػػػد إحصػػػػػائياً  داؿ فػػػػػرؽ يوجػػػػػد "ال -
 المجموعػػة فػػي أقػػرانيف درجػػات ومتوسػػط الظػػؿ مسػػرح باسػػتخداـ درسػػف البلتػػي التجريبيػػة المجموعػػة
 التحصػػػػيؿ الختبػػػػار البعػػػػدي القيػػػػاس فػػػػي االعتياديػػػػة الطريقػػػػة باسػػػػتخداـ درسػػػػف البلتػػػػي الضػػػػابطة
 الدراسي".

 ومتسػػػػػػػاويتيف مسػػػػػػػتقمتيف لعينتػػػػػػػيف "ت" اختبػػػػػػػار اسػػػػػػػتخداـ تػػػػػػػـ السػػػػػػػابؽ الفػػػػػػػرض صػػػػػػػحة والختبػػػػػػػار -
 "T. test independent sample"  طالبػػات درجػػات متوسػػطي بػيف ؽالفػػر  داللػػة عػف لمكشػػؼ 

 رقػػـ دوؿوالجػػ الدراسػػي". التحصػػيؿ ختبػػارال البعػػدي القيػػاس فػػي والضػػابطة التجريبيػػة المجمػػوعتيف:
 .ذلؾ يوضح (27)



 1.1 

 (27) رقم جديل
 في طالبات درج  ب ن ككل الدراسي التحص ل لختبار البعدي التطب ق في األثر يحجم "ت" اختبار نتائا

 الر اض   المعرف  عناصر عند يالضابط  التجر ب   المجميعت ن
 (كالتمش حل -خيارزم اتالي  مياراتال -تعم ماتالي  مبادئال -األساس   )المفاى م

 العدد المجميع  عناصر المعرف  الر اض  
 المتيسط
 الحسابي

 النحراف
 المع اري

 اختبار ق م 
 )ت(

 مستيى
 الدلل 

 المفاى م األساس  
 0.24941 0.4514 48 الضابطة

8.592 .00. 
 0.17545 0.8244 50 التجريبية

 تعم ماتالمبادئ ي ال
 0.25871 0.5625 48 الضابطة

7.453 0.00 
 0.17418 0.8933 50 لتجريبيةا

 خيارزم اتالميارات ي ال
 0.27790 0.4722 48 الضابطة

6.554 .00. 
 0.22000 0.8033 50 التجريبية

 حل المشكالت
 0.31773 0.3854 48 الضابطة

7.235 .00. 
 0.25400 0.8050 50 التجريبية

 لالختبار الكم   الدرج 
 0.21967 0.4679 48 الضابطة

9.383 .00. 
 0.16056 0.8315 50 التجريبية

 1= (α ≤ 0005) دلل  مستيى يعند (96) حر   درج  عند الجديل   "ت" ق م  *
 1066= (α ≤ 0005) دلل  مستيى يعند (96) حر   درج  عند الجديل   "ت" ق م  *
 

 :أن (17) رقم جديل من  تضح
 :األساس   لممفاى م بالنسب  أيًل:

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ ائجنتػػ عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث (،α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو (،.4514.) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمػة مػف أكبػر (8.592) تسػاوي المحسػوبة )ت( قيمػة وكانػت (،.8244.) تساوي الذي
 المفػاىيـ فيػـ في تساعد (الظؿ مسرح استراتيجية) التجريبي المتغير بأف ذلؾ نفسرو  ،(2) تساوي والتي

 مػػف وذلػػؾ خصائصػػيا، بػػيف فيمػػا اليندسػػية األشػػكاؿ ربػػط مػػف الطالبػػات تمكػػيفو  ،وتبسػػيطيا اليندسػػية
 .المسرحية عرض طواتخ خبلؿ

 

 :يالتعم مات لممبادئ بالنسب  ثان ًا:
 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث (،α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
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 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو ،(.5625.) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي
 الجدوليػة )ت( قيمػة مػف أكبػر (7.453) تسػاوي المحسػوبة )ت( قيمػة وكانػت (،0.8933) تساوي الذي

 المبػػػػادئ يعػػػػزز الػػػػذي (الظػػػػؿ مسػػػػرح إسػػػػتراتيجية) التجريبػػػػي المتغيػػػػر إلػػػػى ذلػػػػؾ يرجػػػػعو  ،(2) تسػػػػاوي
 الشاشػػػػة عبػػػػر المسػػػػرحي العػػػػرض خػػػػبلؿ مػػػػف بينيػػػػا التمييػػػػز مػػػػف والػػػػتمكف الطالبػػػػات لػػػػدى والتعميمػػػػات

 .البيضاء
 :يالخيارزم ات مياراتلم بالنسب  ثالثًا:

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 لمتوسػػطا أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو (،.4722.) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمػة مػف أكبػر (6.554) تسػاوي المحسػوبة )ت( قيمػة وكانػت (،0.8033) تساوي الذي
 حػؿ مػف نيفتمكػ حيث ،الميارات تبسيط في تساعد الظؿ مسرح استراتيجية أف يعني وىذا ،(2) تساوي
 اليندسية. المسائؿ
 :المشكالت لحل بالنسب  رابعًا:

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي النتػػائج توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو (،.3854.) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمػة مػف أكبػر (7.235) تسػاوي المحسػوبة )ت( قيمػة وكانػت (،.8050.) تساوي الذي
 بخبػػرات الطالبػػات زود الػػذي الظػػؿ مسػػرح اسػػتراتيجية إلػػى ذلػػؾ فػػي السػػبب يرجػػعو   (،2) تسػػاوي التػػي
 بشػػكؿ وحميػػا المشػػكمة لفيػػـ والتفاعػػؿ االسػػتجابة عمػػى الطالبػػات شػػجع ممػػا الحياتيػػة المواقػػؼ إلػػى أقػػرب

 وممموس. صحيح
 :الدراسي التحص ل لختبار الكم   الدرج  خامسًا:

 التجريبيػػة المجمػػوعتيف طالبػػات بػػيف إحصػػائياً  داؿ فػػرؽ يوجػػد السػػابؽ الجػػدوؿ نتػػائج عمػػى بنػػاء
 المتوسػػط أف البعػػدي التطبيػػؽ فػػي ئجالنتػػا توصػػمت حيػػث ،(α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد والضػػابطة
 التجريبيػة لممجموعػة الحسػابي المتوسػط مف أقؿ وىو (،0.4679) يساوي الضابطة لممجموعة الحسابي

 الجدوليػة )ت( قيمػة مػف أكبػر (9.383) تسػاوي المحسػوبة )ت( قيمػة وكانػت (،0.8315) تساوي الذي
 توجػػد" أنػػو: عمػػى يػػنص الػػذي البػػديؿ الفػػرض ونقبػػؿ الصػػفري الفػػرض نػػرفض فنننػػا بػػذلؾو  ،(2) تسػػاوي
 المجموعػػة طالبػػات درجػػات متوسػػط بػػيف (α ≤ .0.5) داللػػة مسػػتوى عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ

 البلتػي الضػابطة المجموعػة فػي أقػرانيف درجػات ومتوسط الظؿ مسرح باستخداـ درسف البلتي التجريبية
 ".الدراسي التحصيؿ تبارالخ البعدي القياس في االعتيادية الطريقة باستخداـ درسف
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 عمػػى أ ػػر الػػذي الظػػؿ( )مسػػرح التجريبػػي المتغيػػر إلػػى التجريبيػػة المجموعػػة تفػػوؽ سػػبب رجػػعوي
 التحصيؿ وارتفاع الدراسة في المطروحة الرياضية المعرفة عناصر إتقاف عمى وساعدىف الطالبات أداء

 وزاد ،المسػرحيات عػرض أ نػاء ـنتبػاىا وجذب الحواس جميع مشاركة في دور لئلستراتيجية لما الدراسي
 ،(2.13) داف أبػو دراسة مف كؿ مع تتفؽ النتائج وىذه ،المادة نحو السمبية اتجاىاتيـ وتغير حبيـ مف

 الطػػويرقي ،(9..2) السػػعيد ،(2.11) ديػػاب ،(2.11) طػػافش ،(2.13) األقػػرع ،(2.13) ا خمػػؼ
 .(2..2) لبروانيا ،(6..2) دامس أبو ،(7..2) األسطؿ ،(8..2) رزؽ ،(9..2)

η) ايتػا مربػع بواسطة بحسابو الباح ة قامت التأ ير حجـ ولتقدير
 يضػح (28) رقػـ والجػدوؿ ،(2

 :ذلؾ
 (18) رقم جديل

η ي d ق م  نتائا
 المعرف  عناصر عند ككل الدراسي التحص ل لختبار البعدي التطب ق في األثر يحجم 2

 .يالضابط   ب  التجر  المجميعت ن في طالبات درج  ب ن الر اض  
η2  ا تا مربع ق م  الر اض   المعرف  عنصر

 األثر حجم d ق م  
 جداً  كبير 1062 0.43 األساسية المفاىيـ

 جداً  كبير 10349 0366. تعميماتالو  مبادئال
 جداً  كبير 101.6 .03.9. خوارزمياتالو  مياراتال

 جداً  كبير 103.2 0.352 المشكبلت حؿ
 جداً  كبير 10873 0.478 ارلبلختب الكمية الدرجة

 

 :(18) رقم السابق الجديل من  تضح
 :األساس   لممفاى م بالنسب  :أيلً 

η)  ايتػػا مربػػع قيمػػة أف السػػابؽ الجػػدوؿ مػػف يتضػػح
 أف عمػػى تػػدؿ قيمػػة وىػػي (0.43) بمغػػت (2

 عمػػى تػػأ ير لػػو الظػػؿ( مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 لصػػػالح الفعاليػػػة مػػػف كبيػػػرة بدرجػػػة األساسػػػية المفػػػاىيـ تنميػػػة فػػػي الدراسػػػي( التحصػػػيؿ) التػػػابع المتغيػػػر

 التجريبية. المجموعة
 :يالتعم مات لممبادئ بالنسب  ثان ًا:

η)  ايتػا مربػع قيمػة أف السػابؽ الجدوؿ مف يتضح
 أف عمػى تػدؿ قيمػة وىػي ،(0.366)بمغػت (2

 عمػػى تػػأ ير لػػو الظػػؿ( مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى دؿيػػ ممػػا جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 لصػػػالح الفعاليػػة مػػف كبيػػرة بدرجػػػة والتعميمػػات المبػػادئ تنميػػة فػػػي الدراسػػي( التحصػػيؿ) التػػابع المتغيػػر

 التجريبية. المجموعة
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 :يالخيارزم ات مياراتلم بالنسب  ثالثًا:
 أف عمػى تػدؿ قيمػة )وىػي ((0.309 بمغت (η2)  ايتا مربع قيمة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح

 عمػػى تػػأ ير لػػو الظػػؿ( مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 لصػالح الفعاليػة مػف كبيػرة بدرجػة والخوارزميػات الميػارات تنميػة فػي الدراسػي( )التحصػيؿ التابع المتغير

 التجريبية. المجموعة
 :المشكالت لحل بالنسب  رابعًا:

η)  ايتػا مربػع قيمػة أف السػابؽ الجدوؿ مف يتضح
 أف عمػى تػدؿ قيمػة وىػي (0352.) بمغػت (2

 عمػػى تػػأ ير لػػو الظػػؿ( مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 المجموعة لصالح ليةالفعا مف كبيرة بدرجة المشكبلت حؿ تنمية في الدراسي( التحصيؿ) التابع المتغير

 التجريبية.
 :الدراسي التحص ل لختبار الكم   الدرج  خامسًا:

η)  ايتػا مربػع قيمػة أف السػابؽ الجدوؿ مف يتضح
 أف عمػى تػدؿ قيمػة وىػي (0.478) بمغػت (2

 عمػػى تػػأ ير لػػو (الظػػؿ مسػػرح إسػػتراتيجية) المسػػتقؿ المتغيػػر أف عمػػى يػػدؿ ممػػا جػػداً  كبيػػر التػػأ ير حجػػـ
 .التجريبية المجموعة لصالح الفعالية مف كبيرة بدرجة (الدراسي التحصيؿ) ابعالت المتغير
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 الدراس : نتائا عمى العام التعق ب
 عمػى التجريبيػة المجموعػة طالبػات تفػوؽ الباح ة تعزو الدراسة ألسئمة السابقة النتائج خبلؿ مف

 :وىي ،عوامؿ لعدة سيالدرا والتحصيؿ التأممي التفكير تنمية في الضابطة المجموعة طالبات
 الدراسػي التحصػيؿ تحسػيف عمػى الكبيػر أ رىػا ليا اإلحصائية النتائج وحسب الظؿ مسرح إستراتجية -3

 عمػى القػائميف لػدى الدراسػي التحصػيؿ يم ػؿ حيػث الدراسة، عينة مفالصؼ الخامس  طالبات لدى
 التحصػػػيمي المسػػػتوى وزيػػػادة وتنميػػػة رفػػػع إلػػػى دومػػػاً  يسػػػعوف وىػػػـ ،كبيػػػرة أىميػػػة التعميميػػػة العمميػػػة

 منيػػا والتػػي ،وفعالػػة جديػػدة تدريسػػية ومػػداخؿ اسػػتراتيجيات بنػػيت إلػػى بالباح ػػة اذحػػ ممػػا لممتعممػػيف،
 والبحػػػوث الدراسػػػات مػػػف العديػػػدو  الدراسػػػة خػػػبلؿ مػػػف  بػػػتأ والػػػذي المسػػػرحة، عمػػػى القػػػائـ التػػػدريس
 المراحػػػؿ وبكافػػػة عممػػػيفالمت لػػػدى الدراسػػػي التحصػػػيؿ وزيػػػادة رفػػػع عمػػػى فائقػػػة قػػػدرة ذو أنػػػو التربويػػػة
 : مي لما ذلك ي عزى ،الدراسية

 التعميميػة واألنشػطة واألدوات الوسػائؿ مػف فعالػة مجموعػة يسػتوعب والذي الممسرح التدريس مرونة - أ
 ومشوؽ. ممتع سياؽ في

 حػي بشػكؿ األحػداث يجسد ألنو إدراكو ويستطيعوف،الطمبة إليو يميؿ ما مع الممسرح التدريس يتفؽ - ب
 ممموس.

 .الطمبة لدى البصري االنتباه زيادة عمى تساعد المسرحية طةاألنش - ت

 .الفصؿ في البيجة مف جو يضفي التم يؿ - ث

 يكتسػبيا التػي المعمومػات مػف  باتػاً  أك ػر سػوية نفسية ةحال في وىـ الطمبة يكتسبيا التي المعمومات - ج
 .متحافاال أو العقاب مف خائؼ أو مضطرب وىو

 فػي يتفػاوتوف فالطمبػة الواحػد الفصػؿ طمبػة بػيف الفرديػة الفػروؽ االعتبار في يأخذ الممسرح التدريس - ح
 تعطػي كمػا التعميميػة، العمميػة فػي يبػدع أف المتفػوؽ لمطالػب الفرصػة يعطػي حيػث ،والذكاء القدرات
 ذوي الطالػب أمػا ،الػنفس إلػى محببػة عمميػة بصػورة الدرس في يشارؾ أف المتوسط لمطالب الفرصة

 بيػػػده يممسػػػيا أف يسػػػتطيع حقيقػػػة وكأنيػػػا المعمومػػػة لػػػو فتجسػػػد الػػػتعمـ بطػػػيء المػػػنخفض التحصػػػيؿ
 .(211-2.9: 8..2 ،الموح ،)عفانة

 لػدى التػأممي التفكيػر تنمية عمى الكبير أ رىا ليا اإلحصائية النتائج وحسب الظؿ مسرح استراتيجية -2
 عمميػةال عمػى القػائميف لػدى التػأممي التفكيػر يم ػؿ حيػث ،الدراسػة عينة مفالصؼ الخامس  طالبات
 ،خاصػة التػأممي والتفكيػر عامػة بأنواعػو التفكيػر تنميػة إلػى دوماً  يسعوف وىـ ،كبيرة أىمية التعميمية

 القػائـ التػدريس منيػا والتػي ،وفعالة جديدة تدريسية ومداخؿ استراتيجيات بنيت إلى بالباح ة اذح مما
 دراسػة م ػؿ التربويػة حػوثوالب الدراسػات مػف العديػدو  الدراسػة خػبلؿ مػف  بػتأ والذي المسرحة، عمى

 عمػػى التػػأممي التفكيػػر الميػػارات تنميػػة فػػي األدوار لعػػب طريقػػة أ ػػر أ بتػػت التػػي (9..2) العمػػاوي
 وجو. أكمؿ
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ضػاءة حػوار مف تتضمنو وما الظؿ مسرح -3  جػذب ذلػؾ كػؿ ،مسػمية وأفكػار جذابػة ىندسػية وأشػكاؿ وا 
 عػػػرض أ نػػػاء الحػػػواس جميػػػع ومشػػػاركة ،أحػػػداث مػػػف يػػػدور مػػػا لمتابعػػػة اىتمػػػاميف وأ ػػػار انتبػػػاىف

 اليندسة. بمواضيع وربطيا المسرحيات

 ايجػابي أ ػر تركػت حيػث اسػتيعابو يسػتطيعوف ومػا الطالبات ميوؿ مع تتفؽ الظؿ مسرح استراتيجية -4
 اليندسة. لتعمـ ودفعيف ساعدىف مما الطالبات نفوس في

 

 الدراس : تيص ات
 وىي: التوصيات مف عدد ضعو  تـ الدراسة إلييا توصمت التي النتائج عمى بناءً 
 ميػػارات تنميػػة فػػي أ ػػر مػػف لػػذلؾ لمػػا ،الرياضػػيات مػػادة تػػدريس فػػي الظػػؿ مسػػرح توظيػػؼ ضػػرورة -1

 .الدراسي والتحصيؿ التأممي التفكير

 أ نػاء الظػؿ مسػرح وخاصػة التعميـ، عممية في المسرح أىمية عمى التربوييف المشرفيف تأكيد ضرورة -2
 لممعمميف. الميدانية زيارتيـ

 التدريس. طرؽ تنوع بيدؼ لممنياج المعمـ دليؿ كتاب في اإلستراتيجية ىذه إدراج رةضرو  -3

  التفكير ميارات تنمية عمى تساعدىـ متنوعة استراتيجيات استخداـ عمى وتشجيعيـ المعمميف تدريب -4
 التأممي. التفكير ميارات وخاصة

 الرياضيات. محتوى خبلؿ مف مميالتأ التفكير ميارات عمى وتدريبيـ بالطمبة االىتماـ عمى التأكيد -5
 

 الدراس : مقترحات
 التالية: والبحوث الدراسات اقتراح يمكف ونتائجيا، الحالية الدراسة أىداؼ ضوء في
 .اليندسة غير الرياضيات فروع باقي تدريس في الظؿ مسرح توظيؼ أ ر -1

 العربيػػة المغػػة ؿم ػػ المختمفػػة، بفروعيػػا الدراسػػية المػػواد بػػاقي تػػدريس فػػي الظػػؿ مسػػرح توظيػػؼ أ ػػر -2
 .وغيرىا االنجميزية والمغة

 األساسي. الخامس الصؼ غير أخرى لصفوؼ الرياضيات تدريس في الظؿ مسرح توظيؼ أ ر -3

 الرياضيات. مادة في أخرى تدريس واستراتيجيات الظؿ، مسرحإستراتيجية  طريقة بيف مقارنة دراسة -4

 .تطبيقيا عمى جيعيـوتش الظؿ مسرح إلستراتيجية الرياضيات معممي تقبؿ مدي  -5

 الرياضيات. في المختمفة التفكير أنماط تنمية في الظؿ مسرح توظيؼ أ ر -6

 التػػأممي التفكيػػر بميػػارات الرياضػػيات مدرسػػي اىتمػػاـ مػػدى لمعرفػػة وصػػفية مسػػحية دراسػػات إجػػراء -7
 .الصفية الغرفة داخؿ
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 المراجع
 :العرب   المراجعأيًل: 

 التحصػيؿ عمػى العمػوـ تدريس في البصري التفكير شبكات استخداـ أ ر (.2.11) عطيات ،إبراىيـ -1
 العربيػػػة بالمممكػػػة المتوسػػػط ال الػػػث الصػػػؼ طالبػػػات لػػػدى التػػػأممي التفكيػػػر ميػػػارات وتنميػػػة الدراسػػػي
 .141-1.3 :(1)14 ،العمم   الترب   مجم  ،السعودية

 ،أنماطو –تنم تو –ميارتو –وطب عت –تعر فو تربيي منظير من التفك ر (.5..2) مجدي إبراىيـ، -2
 الكتب. عالـ :القاىرة

 التفك ـر ميـارات تنم   في المعرف  يراء ما استرات ج ات استخدام أثر .(2.12) أسػماء ،بشير أبو -3
 رسػػالة ،اليســطى بمحافظــ  األساســي التاســع الصــف طمبــ  لــدى التكنيليج ــا منيــاج فــي التــأممي
 غزة. ،األزىر جامعة ،منشورة غير ماجستير

 مكتبػة :األزىػر( )جامعػة غػزة ،إبـداع( -فـن –)عمـم التعم م ـ  اليسـائل (.2.11) فايز حجر، أبو  -4
 الطالب.

 طــالب تحصــ ل فــي الــتعمم ديرة باســتخدام اليندســ  تــدر س فعال ــ  (.6..2) حسػػيف ،دامػػس أبػػو -5
 ،الياشػػمية الجامعػػة ،منشػػورة غيػػر ماجسػػتير رسػػالة ،اليندســي تفك ــرىم يمســتي ات الســابع الصــف

 .ردفاأل

 تنم ـ  عمـى الكسـير يحـدة تـدر س فـي المحسيس  النماذج تيظ ف أثر (.2.13) مػريـ ،داف أبو -6
 ،ماجسػتير رسػالة ،بغـزة األساسـي الرابـع الصـف طالبـات لـدى البصـري التفك ـر يميارات التحص ل
 غزة. ،اإلسبلمية الجامعة

 غػػزة ،2ط ،فعــال لــتعمم ياإلجــراءات المفــاى م الصــفي: يالتقــي م الق ــاس (.8..2) سػػناء دقػػة، أبػػو -7
 والتوزيع. والطباعة لمنشر آفاؽ دار :)فمسطيف(

 المصرية. المعارؼ دار )مصر(: القاىرة ،5ط ،الظل خ ال تمث م ات (.1999) عمي ،زيد أبو -8

 الفرقاف. دار :عماف ،4ط ،تدر سيا يأصيل مناىجيا الر اض ات (.1997) فريد ،زينة أبو -9

 لمصـف اإلسالم   الترب   منياج محتيى في التأممي تفك رال ميارات .(.2.1) جماؿ ،نحؿ أبو -.1
 ،اإلسػبلمية الجامعػة ،منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة ،ليا الطمب  اكتساب يمدى األساسي العاشر
 غزة.

 العربــي النحــي ميضــيعات بعـض تــدر س فــي المســرح اسـتخدام أثــر (.2009) رائػػد ىػداؼ، أبػو -11
 اإلسػبلمية، الجامعػة منشػورة، غيػر ماجسػتير لةرسػا ،األساسـي الثامن الصف طمب  تحص ل عمى
 غزة.
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 دار :مصػر ،1ط ،طفالاأل ير اض الحضان  لدير المسرح عرائس إعداد (.7..2) نيمػة ،أحمد -12
 .والتوزيع لمنشر واإليماف العمـ

 المغػة مقػرر تػدريس فػي والتبريريػة التوضػيحية السابرة األسئمة استخداـ أ ر (.2.14) سناء أحمد، -13
 ،اإلعػػػدادي ال ػػػاني الصػػػؼ تبلميػػػذ لػػػدى التػػػأممي والتفكيػػػر الدراسػػػي التحصػػػيؿ تنميػػػة عمػػػى العربيػػػة
 .85-.5 :35 العدد ،سيىاج جامع  التربي   المجم 

 المرحمػػة فػػي العمػػوـ معممػػي لػػدى التػػأممي التفكيػػر عمػػى القػػدرة مسػػتوى .(2.11) محمػػود ،سػػتاذاأل -14
 ..137-1329 :(1) 13 ،(إلنسان  ا العميم )سمسم  بغزة األزىر جامع  مجم  ،بغزة األساسية

ــ  العيامــل (..2.1) كمػػاؿ ،األسػػطؿ -15 ــى المؤد  ــدني إل ــي التحصــ ل ت ــدى الر اضــ ات ف ــذ ل  تالم 
 ،اإلسػػبلمية الجامعػػة ،ماجسػتير رسػػالة ،الديل ـ  الغــيث يكالــ  بمــدارس العم ــا األساســ   المرحمـ 

 غزة.

 الحاســيب باســتخدام كامــليالت التفاضــل لتــدر س مقتــرح برنــاما أثــر (.7..2) سػػماح ،سػطؿاأل -16
 ماجسػتير رسػالة ،بغـزة األزىـر جامعـ  طمبـ  مـن لع ن  المكاني يالتفك ر التحص ل مستي ي عمى
 غزة. األزىر، جامعة ،منشورة غير

 تحصــ ل عمــى اليندســ   المفــاى م لبنــاء جان  ــو نمــيذج تيظ ــف أثــر .(2.13) غسػػاف ،األقػػرع -17
 ،األزىػر جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،غزة بشمال اليندس  بيحدة التاسع الصف طالب
 غزة.

 التحصـــ ل بتـــدني يعالقتيـــا يالجتماع ـــ  النفعال ـــ  المتغ ـــرات بعـــض (..2.1) سػػػعيد ،بػػػارود -18
 جامعػة ،ورةمنشػ غيػر ماجسػتير رسػالة ،غزة محافظات في اإلعداد   المرحم  طمب  لدى الدراسي
 غزة. األزىر،

 لـدى العرب ـ  المغـ  فـي الح ات ـ  الميـارات تنم ـو فـي ماالـدرا تيظ ف أثر (.2.13) مراـ ،البدي -19
 جامعػػة منشػػورة، غيػػر ماجسػػتير رسػػالة ،غــزة شــمال محافظــ  األساســي الرابــع الصــف طالبــات
 غزة. األزىر،

 والتوزيػع لمنشػر المسػيرة دار عمػاف: ،1ط ،الطفـل لنمي النفس   األسس .(7..2) كريمػاف ،بدير -.2
 والطباعة.

 طـالب تحصـ ل عمـى المفـاى م خـرائط فـي اسـترات ج  ن استخدام أثر (.2..2) براىيـإ ،البرواني -21
 عماف. سمطنة ،قابوس السمطاف جامعة ،التربية كمية ،الر اض ات في اإلعداد   المرحم 

 البحــــيث )مركــــز معاصــــرة تربي ــــ  ألعمــــال ترجمــــ  ،التػػػػأممي الفكػػػػر (.6..2) ا عبػػػػد بشػػػير، -22
 ...1-97 :(3) العدد ،( ش ب في المعمم ن كم   –التربي   يالدراسات



 11. 

 التفكيػػػر ومسػػػتويات اإلحصػػػاء تعمػػػـ مػػػداخؿ بػػػيف العبلقػػػات نمذجػػػة (.9..2) ىشػػػاـ ،الػػػرب جػػػاد -23
 ،شـمس( )عـ ن الترب ـ  كم ـ  مجمـ  ،الجامعيػة المرحمة طبلب لدى األكاديمي والتحصيؿ التأممي
  .91-45: 33 العدد

 التفك ــر لتنم ــ  األديار تمث ــل إســتراتج   عمــى معتمــد مقتــرح برنــاما (.2.13) موسػػى ،جػػودة -24
ــدى اليندســي ــي بغــزةالصــف الخــامس  طمبــ  ل ــادة ف  رسػػالة ،نحيىــا ياتجاىــاتيم الر اضــ ات م
 لبناف. ،الجناف جامعة ،دكتوراة

 الدراسـي يالتحصـ ل التـأممي التفك ـر تنم ـ  فـي السـابرة األسئم  أثر (.2.11) حفصػة ،الحار ي -25
 ،ماجسػتير رسػالة ،المكرمـ  مكـ  مد ن  في المتيسط األيل الصف طالبات لدى العميم مقرر في

  السعودية. العربية المممكة ،القرى أـ جامعة

أ ر استخداـ طريقة االكتشاؼ في اكتساب القيـ اإلسبلمية وتنمية التفكير  ،(2.12) ندى ،حبارال -26
-1(:1)12 ،، مجمـ  أبحـاث كم ـ  الترب ـ  الساسـ  التأممى لدى طبلب الصؼ الخػامس العممػي

34. 

 باســــــتخدام تطب قــــــات يالتربــــــيي النفســــــي اإلحصــــــاء (.2.11) الحميػػػػػػد عبػػػػػػد عػػػػػػزت حسػػػػػػف، -27
SPSS(18)، العربي. الفكر دار )مصر(: القاىرة 

ــــق المصــــطمح :التعم مــــي المســــرح .(5..2) كمػػػػاؿ ،حسػػػػيف -28  الػػػػدار مصػػػػر(:) القػػػػاىرة ،يالتطب 
 المبنانية. المصرية

 مطبعػة :.القػاىرة1ط ،األطفـال اضلر ـ الطفـل يدرامـا مسـرح فـي مقدم  (.1999) ________ -29
 لؤلوفست. العمرانية

 مطبعػة القػاىرة: ،1ط ،األطفـال لر ـاض الطفـل يدرامـا مسـرح في مدخل (.3..2)___ _____ -.3
 لؤلوفست. العمرانية

 الدراسػػػات مكتبػػػة القػػػاىرة: ،2ط ،دان ـــال ابـــن يتمث م ـــات الظـــل خ ـــال (.1998) إبػػػراىيـ ،حمػػػادة -31
 .الشعبية

نتاج تصم م (....a2) محمد ،الحيمة -32  المسػيرة دار عمػاف: ،1ط ،التعمم ـ  التعم م ـ  اليسـائل يا 
 والطباعة. والتوزيع لمنشر

33- _____ ___(b2....) المسػػيرة دار عمػػاف: ،2ط ،يالتطب ــق النظر ــ  بــ ن التعمــ م تكنيليج ــا 
 والطباعة. والتوزيع لمنشر

 لمنشر. وائؿ دار العراؽ: ،يالعقم يالتفيق الفرد   الفريق س كيليج   .(3..2) أديب ،الخالدي -34

 لدى يالتحص ل اليندسي تنم   في الر اض ات معمل تيظ ف فاعم   .(2.13) مػروة ،ا خمؼ -35
 غزة. ،اإلسبلمية جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،رفح بمحافظ  السابع الصف طالبات
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ــ م فــي الر اضــ ات تــدر س (.1985) خميفػػة السػػميع عبػػد ،خميفػػة -36  :القػػاىرة ،2ط ،األساســي التعم
 المصرية. األنجمو مكتبة

 لــدى الدراســي يالتحصــ ل بالــذكاء يعالقتيــا اليالد ــ  المعاممــ  أســال ب (.8..2) نجػػاح ،دويػػؾ -37
 غزة. ،اإلسبلمية الجامعة ،ماجستير رسالة ،المتأخرة الطفيل  مرحم  في األطفال

 عمػػى اليندسػػية ياضػػيةالر  المسػػائؿ لحػػؿ مقترحػػةإسػػتراتيجية  اسػػتخداـ أ ػػر (.2.11) سػػييؿ ،ديػػاب -38
 القـــدس جامعـــ  مجمـــ  ،الرياضػػػيات نحػػػو واتجاىػػػاتيـ األساسػػػي ال ػػػامف الصػػػؼ طػػػبلب تحصػػػيؿ
 .146-117 :(24)1 ياألبحاث، لمدراسات المفتيح 

 تحصـ ل عمـى الر اضـ ات بمـادة برمج ـ  فـي البنـائي الـتعمم تيظ ـف أثـر (.8..2) حناف ،رزؽ -39
 أـ جامعػػة منشػورة، غيػر ماجسػتير رسػالة ،كرمـ الم مكـ  بمد نـ  المتيسـط األيل الصـف طالبـات
 .المكرمة مكة ،القرى

 العاشػػر الصػػؼ طمبػػة لػػدى التػػأممي التفكيػػر مسػػتويات فػػي التمػػايز داللػػة (..2.1) عػػادؿ ،ريػػاف -.4
 ،يالدراسـات لألبحـاث المفتيحـ  القدس جامع  مجم  ،الرياضية الذات فاعمية ضوء في األساسي

 ..8-49 :.2 العدد

 الحضــاري لمرقــي يتعم ميــا تعمميــا ،بتكــاريال يالتفك ــر الناقــد التفك ــر (.2.11) ىاشػػـ ،ريػػاف -41
 والتوزيع. لمنشر الفبلح مكتبة الكويت: ،1ط ،العممي يالتقدم

ــ  (.9..2) ممػػدوح ،السػػعيد -42 ــاما اســتخدام فاعم  ــ م الر اضــ ات دريب برن  فــي اللكترينــي لمتعم
 ،االجتماعيػة العمػوـ كميػة ،الر ـاض نطقـ بم البتدائي السادس الصف لتالم ذ الدراسي التحص ل
 الرياض. ،اإلسبلمية سعود بف محمد اإلماـ جامعة

 لمطباعػػة الفكػػر دار :عمػػاف ،1ط ،يالمــنيا التعم م ــ  اليســائل .(...2) الحػػافظ عبػػد ،سػػبلمة -43
 والتوزيع. والنشر

 نم ـ ت فـي أثـره يق اس المناىا مسرح  عمى مستند تدر سي برناما بناء .(2.11) ىبة ،سميـ -44
 المرحمــ  طمبــ  لــدى اليطن ــ  الترب ــ  مبحــث فــي الجتمــاعي التياصــل يميــارة المياطنــ  مفيــيم

 عمػػػاف جامعػػػة ،والنفسػػػية التربويػػػة العمػػػوـ كميػػػة ،منشػػػورة غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ،العم ـــا األساســـ  
 .األردف العربية،

 ،1ط ،ىالميســـ ق التشـــك م   الفنين،المســـرح األطفال،الـــدراما، تعمـــ م (.5..2) نػػػايؼ سػػػميماف، -45
 والتوزيع. لمنشر صفاء دار عماف:

 الفكر. دار :عماف ،1ط ،التعم م في التقن   .(7..2) مناؿ ،مبارز ،مؿأ ،سويداف -46
 الصػػؼ لطػػبلب الرياضػػيات تػػدريس فػػي المبتكػػرة الػػدراما فعاليػػة (.6..2) محمػػد السػػيد ،الشػػحات -47

 ،النيع ــ  الترب ــ  البحــيث جمــ م ،(تجريبيػػة )دراسػػة التحصػػيؿ عمػػى ذلػػؾ وأ ػػر االبتػػدائي السػػادس
 .129-1.2 :8 العدد
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 المبنانية. المصرية الدار :القاىرة ،1ط ،المدرسي النشاط (....2) حسف ،شحاتو  -48
  والتوزيع. لمنشر العربي مصر: ،1ط ،التعم مي المسرح .(4..2) المجيد عبد ،شكري -49
 المسػيرة دار :األردف ،1ط ،اليندسـ   يالمفـاى م الر اضـ ات أسـس (.8..2) فاضػؿ ،الشنطاوي -.5

 والتوزيع. لمنشر
ـــي الحد ثـــ  التجاىـــات .(1997) محمػػػود ،شػػػوؽ -51  دار :الريػػػاض ،2 ط ،الر اضـــ ات تـــدر س ف

 .المريخ
 ،يتعممـو تعم مـو يأسـال ب ينظر اتـو أنماطـو التفك ر (.2.12) نادية العفوف، ،منتيى الصاحب، -52

 والتوزيع. لمنشر صفاء دار عماف:،1ط

 التفكير تنمية في الكيمياء لتدريس الويب عبر المعرفية الرحبلت اعميةف (.2.14) صالح صالح، -53
 يعمــم الترب ــ  فــي عرب ــ  دراســات ال انويػػة، المرحمػػة الطػػبلب لػػدى الدراسػػي والتحصػػيؿ تػػأمميال

 .178-128: 45 العدد ،النفس

 التحصـ ل تنم ـ  فـي الر اضـي التياصـل ميارات في مقترح برناما أثر (.2.11) إيماف ،طافش -54
 ،منشورة غير ماجستير رسالة ،بغزة الثامن الصف طالبات لدى البصري التفك ر يميارات لعمميا

 غزة. األزىر، جامعة
 الجديدة. اآلفاؽ دار :المغرب ،1ط ،العرب   المسرح   مالمح .(1987) عمر ،الطالب -55
 حصــ ليالت الدافع ــ  تنم ــ  عمــى المتبــا ن التــدر س إســتراتج   أثــر (.9..2) حنػػاف ،الطػػويرقي -56

 دراسـتين عند المطيرة بالثاني ات الثانيي األيل الصف طالبات لدى الر اضي يالتفك ر الدراسي
 ،العزيػػػز عبػػد الممػػؾ جامعػػة ،التربيػػػة كميػػة ،منشػػورة غيػػر ماجسػػػتير رسػػالة ،الر اضــ   لممعــادلت
 السعودية. العربية المممكة

 في الذىن   المعالج  أسميب عمى التأممي لمتفك ر تدر بي برناما أثر (.8..2) جبر ،العارضة -57
ــتعمم ــدى ال ــات ل ــ  طالب ــرة كم  ــ  األم  ــ  عال  ــ  الجامع  ــك يعالق ــأدائين ذل  التطب قــي التدر ســي ب

 األردف. ،األردنية الجامعة ،دكتوراة غير منشورة رسالة ،الذىن   يمرينتين

 دار :فاألرد ،1ط ،الر اض ات تدر س يأسال ب مناىا (.7..2) محمد ،العبسي ،محمد ،عباس -58
 والتوزيع. لمنشر المسيرة

 تنم ـــ  فـــي العمم ـــ  يالعـــريض الصـــير   األلغــاز اســـتخدام أثـــر (....2) محمػػد األميػػػر، عبػػد -59
 رسػػالة ،العمــيم مــادة فــي البتــدائي الخــامس الصــف تالم ــذ لــدى يالتحصــ ل التــأممي التفك ــر
 ، العراؽ.الموصؿ جامعة ،منشورة غير ماجستير

 نشػػػػرلم الكتػػػػب عػػػػالـ )مصػػػػر(: القػػػػاىرة ،األطفــــال يدرامــــا مســــرح (.7..2) زينػػػػب ،المػػػػنعـ عبػػػػد -.6
 توزيع.الو 
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 تحصػيؿ فػي المعرفػة وراء مػا اسػتراتيجيات بعػض اسػتخداـ فاعمية (.5..2) فاطمة الوىاب، عبد -61
 ال ػػػانوي ال ػػػاني الصػػػؼ طػػػبلب لػػػدى اسػػػتخداميا نحػػػو واالتجػػػاه التػػػأممي التفكيػػػر وتنميػػػة الفيزيػػػاء
 .212-159 :(4)8 العمم  (, لمترب   المصر     )الجمع  العمم الترب   مجم  ،األزىري

 ،الطفل ترب   في يالدراما يالميس قى الفن (.2..2) وآخروف محمد الحموز، ،نبيؿ اليادي، عبد -62
 والتوزيع. لمنشر صفاء دار :عماف ،1ط

 الفبلح. مكتبة بيروت: ،1ط ،المدرسي يالمنياج التفك ر .(3..2) عزو ،عفانة ،وليـ ،عبيد -63

 العقػػؿ عػػادات لتنميػػة الرياضػػيات تػػدريس فػػي التفكيػػر اسػػتوديو اسػػتخداـ (.2.11) ناصػػر ،بيػػدةع -64
 دراســات ،اإلعػػدادي األوؿ الصػؼ تبلميػذ لػػدى الرياضػيات فػػي التػأممي التفكيػػر ومسػتويات المنػتج
 .147-1.3 :173 العدد ،التدر س يطرق المناىا في

 عمـــى تطب ق ـــ  إجـــراءات ،الحد ثـــ  اتلمر اضـــ  الســـترات جي التـــدر س (.1995) عػػػزو ،عفانػػػة -65
 .اإلسبلمية الجامعة :غزة ،1ط ،الطفل

 التػػػدريب مشػػػكبلت فػػػي التػػػأممي التفكيػػػر ميػػػارات مسػػػتوى (.2..2) فتحيػػػة ،المولػػػو ،عػػػزو ،عفانػػػة -66
 .36-1 :(1)5،العمم   الترب   مجم  ،بغزة اإلسبلمية بالجامعة التربية كمية طمبة لدى الميداني

 ،تطـي ره أسـال ب ،ياقعـو ،أساسـ اتو المدرسـي: المنيـاج (.4..2) فتحيػة ،المولو ،عزو ،عفانة  -67
 غزة. ،اإلسبلمية الجامعة

 لمنشػػػػر المسػػػػيرة دار :عمػػػػاف ،1ط ،الممســــرح التــــدر س (.8..2) أحمػػػػد ،المػػػػوح ،عػػػػزو ،عفانػػػػة -68
 والطباعة. عوالتوزي

 البحػوث فػي النتػائج مصػداقية عػف الكشػؼ فػي واسػتخداماتو التػأ ير حجػـ (....2) عػزو ،عفانة -69
 .92-65 :(3) العدد ،الفمسط ن   التربي   يالدراسات البحيث مجم  ،والنفسية التربوية

 تدر س في بو يالحتفاظ التحص ل عمى التعم م   الدراما تيظ ف أثر .(2.12) صػييب ،عمواف -.7
 الجامعػة ،منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة ،األساسـي الرابـع الصـف تالمـذة لـدى األدب ـ  النصيص

 غزة. ،سبلميةاإل

 لمنشر. العربي المجتمع مكتبة عماف: ،1ط ،األدب   الكتاب  في فصيل .(3..2) جميؿ ،عموش -71
 مفــاى م بعــض الريضــ  أطفــال اكتســاب فــى الظــل خ ــال مســرح فاعم ــ  (..2.1) شػػيماء ،عمػي -72

 ،األساسػػية العمػػوـ قسػػـ -األطفػاؿ ريػػاض كميػػة ،منشػورة غيػػر ماجسػػتير رسػالة ،الطب ع ــ  الظــياىر
 مصر. القاىرة، معةجا

 عمـى الر اضـ ات تـدر س فـي المنظـيمي المـدخل اسـتخدام فاعم ـ  (.2.11) جمعة مفرح ،عمي -73
ــذ لــدى التــأممي التفك ــر يتنم ــ  التحصــ ل ــى الحمقــ  تالم   رسػػالة ،األساســي التعمــ م مــن األيل
. ،الفيوـ جامعة ماجستير،  الفيـو
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 تنم ــ  عمــى القــراءة تــدر س فــي دياراأل لعــب طر قــ  اســتخدام أثــر (.9..2) جييػػاف ،العمػػاوي -74
ــر ــأممي التفك  ــدى الت ــ  ل ــث الصــف طمب  الجامعػػة ،منشػػورة غيػػر ماجسػػتير رسػػالة ،األساســي الثال

 غزة. اإلسبلمية،

 لـدى يالتحصـ ل التـأممي التفك ـر فـي المفـاى م يخـرائط الـتعمم ديرة أثـر (.5..2) أحمد ،عمايره -75
 األردف. ،اليرموؾ جامعة ،دكتوراه رسالة ، يالمدن  اليطن   الترب   في العاشر الصف طمب 

 لمنشػػػر الفكػػػر دار :عمػػػاف ،2ط ،الطفـــل تعمـــ م فـــي يالمســـرح الـــدراما (.1991) حنػػػاف ،العنػػػاني -76
 .والتوزيع

 االلكتروني: الموقع اسـ ،إعدادىا يطرق التحص م   الختبارات (.9..2) الناصر عبد القدومي، -77
http://www.ifm.illaf.net/uploads/illaf_84180186083.pdf. الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ 

 ـ.12/2.14/.3
 .25-24 :24العدد ،خطية ،الظؿ خياؿ (.4..2) محمد ،قنديؿ -78
 :عمػاف،1ط ،يالبحـث يالتفك ر التعمم ميارات تنم   (.2.13) محمد غزالة، أبو ،أحمد ،القواسمة -79

 والتوزيع. لمنشر صفاء دار

 العامـ  الثاني ـ  طمبـ  لـدى التـأممي بـالتفك ر يعالقتيـا الشخص   سمات (.2.11) منػار ،القيؽ -.8
 .غزة ،األزىر جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة،غزة محافظ  في

 مرحم  ر اض ات كتب في المتضمن  اليندس  ميضيعات جيدة مستيى .(9..2) سناء ،كساب -81
 رسػػالة ،الر اضــ ات يمــلمعم القــيمي المجمــس معــا  ر ضــيء فــي بفمســط ن األساســي مــ مالتع

 .غزة ،اإلسبلمية الجامعة ،منشورة غير ماجستير

 التفك ر تنم   عمى بالقران العممي اإلعجاز ضيء في مقترح برناما أثر (.5..2) عماد ،كشكو -82
ــيم فــي التــأممي  ،منشػػورة غيػػر ماجسػػتير لةرسػػا ،بغــزة األساســي التاســع الصــف طمبــ  لــدى العم
 .غزة ،اإلسبلمية الجامعة

 ومستوياتو التأممي التفكير لتنمية مقترح تدريبي برنامج (.9..2) عفاؼ ،عطية ،نادية ،ا لطؼ -83
 .41-1 :(4)12 ،العمم   الترب   مجم  ،العموـ معمـ الطالب لدى

 المنيـــاج فـــي معرفـــ ال التربي ـــ  المصـــطمحات معجـــم (.3..2) عمػػػي ،والجمػػػؿ ،أحمػػػد المقػػػاني، -84
 القاىرة. ،الكتب عالـ مصر: ،2ط ،التدر س يطرق

 التياصل ميارات لتنم   التعم مي المسرح باستخدام مقترح برناما فعال   (.5..2) أحمد ،الموح -85
 دكتػوراه رسػالة ،المغـيي التياصـل مـدخل ضـيء فـي األساسـي السـابع الصـف طالب لدى الشفيي

 بالقاىرة. شمس عيف جامعة مع اوفبالتع األقصى جامعة ،منشورة غير

 الجامعػػة :غػػزة ،2ط ،العــام التعمــ م فــي العمــيم تــدر س (.8..2) إحسػػاف األغػػا، ،فتحيػػة المولػػو، -86
 .اإلسبلمية

http://www.ifm.illaf.net/uploads/illaf_84180186083.pdf
http://www.ifm.illaf.net/uploads/illaf_84180186083.pdf
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 العمـــيم فـــي المـــنيا محتـــيى تحم ـــل (.2.12) أحمػػػد ريػػػـ العظػػػيـ، عبػػػد ،ا عبػػػد وائػػػؿ محمػػػد، -87
 لمنشر. الميسرة دار )األردف(: عماف ،1ط ،اإلنسان  

 محتـيى فـي الجتماع ـ  القـ م اكتسـاب فـي األديار لعـب اسـتخدام ثـرأ (..2.1) دينا ،مصريال -88
 منشػورة، غير ماجستير رسالة ،غزة محافظ  في األساسي الرابع الصف طمب  لدى الجم م  لغتنا

 غزة. ،اإلسبلمية الجامعة

 مجمـ  ،لعربػيا الطفػؿ شخصػية تكػويف في وأىميتو العممي الخياؿ أدب (.1996) أحمد ،المصمح -89
 .53-48 :(38) العدد ،الثقاف  

 البتكـاري التفك ـر لتنم ـ  الر اضـ ات تـدر س في مقترح إسترات ج    .(1989) أسامة ،معوض -.9
 جامعػػػة ،منشػػػورة غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ،األساســـي التعمـــ م مـــن الســـادس الصـــف تالم ـــذ لـــدى

 مصر. ،بنيا فرع الزقازيؽ

 المصرية. األنجمو مكتبة مصر: ،1ط ،الر اض ات  متعم في قراءات (.1995) محمد ،المفتي -91

 :االلكترونػػػػػػػي الموقػػػػػػػع اسػػػػػػػـ ،لياأل  الجـــــــزء الظـــــــل خ ـــــــال مســـــــرح .(2.11) أحمػػػػػػػد مقػػػػػػػدـ، -92
http://www.majalla.jammoul.net/index.php?option=com_content&view=
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 (3) رقم ممحق

 خطاب من عم د الدراسات العم ا يالبحث العممي
 الباحث ميجو إلى يك ل يزارة الترب   يالتعم م العالي لتسي ل ميم  

 

 



 12. 

 

 (1) رقم ممحق
 ب   يالتعم م العاليخطاب من مد ر عام التخط ط التربيي في يزارة التر 

 الباحث ميجو إلى مد ر الترب   يالتعم م )شمال غزة( لتسي ل ميم  
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 (1) رقم ممحق
 خطاب من مد ر الترب   يالتعم م )شمال غزة(

 الباحث لتسي ل ميم  لمبنات   "أ"مدرس  أبي تمام األساس   ميجو إلى مد رة 
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 (4) رقم ممحق
 الدراس  ألديات نالمحكم  السادة بأسماء قائم 

 

 التخصص العمم   الدرج  السم م.
 الرياضيات تدريس وطرؽ مناىج دكتوراه السر خالد د. .1

 مسرحي مخرج دكتوراه األسمر حسيف د. .2

 رياضي إحصاء دكتوراه زيد أبو عمي د. .3

 الرياضيات تدريس وطرؽ مناىج دكتوراه مقاط محمد د. .4

 مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات دكتوراه مغاري ير د. يس .5

 رياضيات تربوي ؼر مشماجستير / أرواح كـر أ. .6

 مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات ماجستير/معمـ ىاني األغا أ. .7

 مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات ماجستير حمدي فارس أ. .8

 رياضيات بكالوريوس/ معممة نسمة أبو عاصي أ. .9
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 (5) رقم ممحق
 التفك ر التأممي ختباركتاب تحك م ا

 

 غــــــــــــــــــزة –جامعــــــــــــــــــ  األزىـــــــــــــــــر
ـــــــــــــــم ا عمــــــــــــــادة ـــــــــــــــات العـ  الدراسـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كم  الترب 
 قســـــم المنـــــاىا يأســـــال ب التـــــدر س

 

 
 ،حفظو اهلل يرعاه  ............................................................../ الس د الفاضل

 

 التفك ر التأمميالميضيع:  تحك م اختبار 
ات التفكير تحية طيبة وبعد يشرفني دعوة سيادتكـ لممشاركة في تحكيـ اختبار لقياس ميار 

الرؤية البصرية الناقدة، الكشؼ عف المغالطات، الوصوؿ إلى استنتاجات، إعطاء " التأممي المتم مة في
 س "أثر تيظ ف مسرح الظل في تدر  :تفسيرات مقنعة"، في وحدة اليندسة وذلؾ ضمف دراسة بعنواف

في محافظ  شمال الصف الخامس اليندس  لتنم   التفك ر التأممي يالتحص ل الدراسي لدى طالبات 
 غزة. -لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في كمية التربية بجامعة األزىر "غزة

بداء وجية نظركـ فيو مف حيث: ،لذا أرجو مف سيادتكـ التكـر بقراءة االختبار  وا 
 صياغة فقرات االختبار. 
 محؿ الدراسةالتأممي اة فقرات االختبار لميارات التفكير مراع. 
 مراعاة فقرات االختبار لمفروؽ الفردية بيف الطمبة. 
 حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مبلحظات أخري ترونيا مناسبة. 

 ..شاكر ن لكم حسن تعاينكم يداع ً  اهلل عز ي جل أن  جعمو في م زان حسناتكم
 ..لحتراميتفضميا بقبيل فائق الشكر يا

 :الباحث 
 نار مان صادق عم ان

 الب انات الشخص   لممحكم:
 ................................ :التخصص ...........................: الدرج  العمم   .....................................: السم
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 (6ممحق رقم )
 اختبار التفك ر التأممي

 ،،الطالب  عز زتي
ا االختبار إلى قياس ميارات التفكير التأممي لديؾ في وحدة اليندسػة، والميػارات ييدؼ ىذ 

اسػتنتاجات، إعطػاء تفسػيرات  ىي )الرؤية البصرية الناقدة، الكشؼ عف المغالطات، الوصػوؿ إلػى
كػػػؿ بنػػػد أربعػػػة أبػػػداؿ )إجابػػػة ، ( بنػػػدًا اختياريػػػًا مػػػف متعػػػدد25)ويتضػػػمف ىػػػذا االختبػػػار  ،(مقنعػػػة

 ريـ تقػر  ػ ،طريؽ قراءة كػؿ بنػد بدقػة عنيا عف يأف تجيب عميؾ   و بلث محيرات(،صحيحة واحدة 
 .الذي يم ؿ إجابتؾيار االختدائرة حوؿ  يـ تضع  ،إجابتؾ

 
 :تعم مات خاص  بتنف ذ الختبار

 يرجى قراءة األسئمة بدقة قبؿ البدء باإلجابة. -
 . ر مف إجابة لمسؤاؿأك يلذلؾ يجب أال تختار ،أف لكؿ سؤاؿ إجابة واحدة صواب يالحظ -
 .( دقيقة45زمف االختبار محدد بحصة واحدة ) -
أود إعبلمؾ بأف ىذا االختبار قد وضع لغرض البحث العممي فقط، ولف يتـ االعتماد عميو و  -

 .في أي مف إجراءات تقييـ المشاركيف بو في المدرسة
 

 ..النجاح والتوفيؽبلمجميع  أمنياتي مع
 الباح ة

 ناريماف صادؽ عمياف
 

  اسم الطالب 
  الصف
  الشعب  
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 اختبار ميارات التفك ر التأممي
 

 رمز اإلجاب  الصح ح  لألسئم  التال  : يحيط
 ميارة الرؤ   البصر   الناقدة:



 :أحد األشكاؿ اآلتية ال تم ؿ منحنى مقفؿ بسيط -1
 

 د(أ(ب(ج(



 

 :يم ؿ طائرة األطفاؿمنيا وبيف أي ،التالية األشكاؿ يتأمم -2




 ج(                             د(                    ب(                   أ(



 
   :أي مف األشكاؿ التالية يسمى مستطيبلً  -3



 أ(سفقط    

 ب(ص،عمعاً

ج(س،صمعاًسصع

د(كلهامستطيالت





 :الشكؿ الذي ال يم ؿ مضمعاً  ياؿ التالية   ـ حدداألشك تأممي -4
 ج(                د(    ب(                             أ(  

 
 أ                     

 الشكؿ المقابؿفي  -5 : يسمي  الخط أجػ
 

 ج                           
     رتفاع لمشكؿ المرسوـد( ا محور التما ؿ       ج(    وتر        ب( قطر         ( أ
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 :أي مف األشكاؿ التالية يم ؿ م مث متساوي األضبلع -6



د(ج(ب(أ(



               
                                                                            :مضمعاً الشكؿ المقابؿ يسمى  -7

 خماسيًا   ( أ
 سباعياً   ( ب
  بل ياً  ج(

 د( سداسياً 




 القطعة المستقيمة أب في الدائرة تسمى:    -8
 قطر  ( أ

  وتر ( ب

نصفقطرج(

 د(ليسمماذكر

     

    

 
        :الشكؿ المرسـو             يسمي -9

                                                                 
 د( مكعب          ب(  منحنى مفتوح      ج(  دائرة   منحنى مغمؽ     ( أ
 

 :ميارة الكشف عن المغالطات
 
 أف تكوف أضبلع م مث: ل تصمحأي األضبلع التالية  -10

        5 ،4 ،3د(          6 ،6 ،6ج(          3 ،2 ،1ب(      7 ،6 ،5أ( 
 

 :عدا ياحدةكؿ ما يمي مف خواص القطر في الدائرة  -11
 بر وتر في الدائرةأ( يمر بمركز الدائرة                       ب( أك 
 ج( يقطع المحيط في نقطتيف                  د( وحيد في الدائرة            

 ـ.

 ب

 أ
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 :عدا ياحدةدرجة  360جميع ما يمي مجموع قياسات زواياىا  -12
 د(     ب(                     ج(                                      أ(

 
 

 :ا ياحدةعداألشكاؿ التالية ليست مضمعات  -13
 د(  ب(                      ج(                       أ(                

 
 :عدا ياحدةجميع ما يمي مف خواص متوازي األضبلع  -14
 .قطراه ينصؼ كؿ منيما اآلخر ( أ
 .يوجد زاوية قائمة  ( ب
 قياس كؿ زاويتيف متقابمتيف متساوياف  ( ت
 .كؿ ضمعيف متقابميف متساوياف  ( ث

 

 ىو: عدا ياحدة جميعيا متشابية في الخواص األشكاؿ التالي -15
 د(    ج(                    ب(                       أ(                           

 
 :عدا ياحدةجميع ما يمي مف خواص المستطيؿ  -16
 أضبلع المستطيؿ متساوية في الطوؿ. ( أ
 لممستطيؿ جميع خواص متوازي األضبلع.  ( ب

 ائـ.ج( زوايا المستطيؿ قو 
 د( قطرا المستطيؿ متساوياف في الطوؿ.

 اليصيل إلى استنتاجات 
الشكؿ المجاور يم ؿ حدود حديقة منزؿ أطواؿ أضبلعيا باألمتار كما ىو مبيف  -17

 ؟ما طوؿ السمؾ البلـز بالرسـ يراد إحاطتيا بسمؾ مف جميع النواحي،
                                                         4           5 

                                                                                 10   
                                                                          5                     

                                                                                 10 
 ـ 43د(  ـ              15ج(      ـ           34ب(   ـ         30أ(             
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 سـ، ما طوؿ ضمع المسدس ؟30محيط شكؿ سداسي )مسدس( منتظـ  -18
 سـ2د(   سـ         10ج(        سـ        8ب(   سـ          5أ(            

 
سـ، 8سـ، وطوال قاعدتيو 5طوؿ كؿ مف ساقيو  شبو منحرؼ متساوي الساقيف -19

 سـ فما محيطو ؟14
 سـ23سـ           د(   32سـ          ج(   25سـ            ب( 2أ( 

 
         :تسايي ؿ المقابؿ قياس الزاوية المجيولةفي الشك -20
 ص                            س                                                                            

 100                                                             °30 أ(   
  °85ب(   
 ؿ                    ؟                                                               °55ج(   
 ع                                                                                                                                                                 °80 د(  

 

 : سمىسـ( 7 سـ،7سـ، 7الم مث الذي أطواؿ أضبلعو) -21
 .أ( متساوي الساقيف

  .مختمؼ األضبلعب(             
 .متساوي األضبلعج(             

 .منفرج الزاويةد(            
 

 إعطاء تفس رات مقنع  
 :ألن سـ 5جػ د =  ،سـ 5=  أب فيو أضبلعأ ب جػ د متوازي  -22
  .كؿ ضمعيف متقابميف متساويافأ(            
 .كؿ ضمعيف متقابميف غير متساوياف  ب(          
      .ج( القطراف ينصؼ كؿ منيما اآلخر  
 .°360 ؿ الرباعيد( مجموع قياسات زوايا الشك  
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 :الشكؿ الرباعي ألن ° 360= الزوايا الداخمية ألي شكؿ رباعي مجموع قياسات -23
 °. 180ا فيو كؿ زاويتيف متقابمتيف مجموعيمأ(             
 .ب( فيو زاويتاف مستقيمتاف            
                   .ج( عبارة عف م م يف    
 .د( عبارة عف مربع    

 

 :ألنربع مضمع منتظـ يسمي الم -24
 أطواؿ أضبلع متساوية وقياسات زواياه متساوية.  أ(           
 طواؿ أضبلعو غير متساوية.                     ب(          
 ج( أطواؿ أضبلع متساوية وقياسات زواياه غير متساوية.           

 د( قياسات زواياه متساوية.           
 

 :ألنمح لرسـ م مث ( تص 3،4،5األطواؿ ) -25
 في الم مث أكبر مف طوؿ الضمع ال الث.أ(  مجموع طولي أي ضمعيف    
 في الم مث أصغر مف طوؿ الضمع ال الث. مجموع طولي أي ضمعيف ب(          
 في الم مث يساوي  طوؿ الضمع ال الث.ج( ألف مجموع طولي أي ضمعيف           
 د( جميع ما سبؽ صحيح.           

 

 نتيت األسئم ا



 13. 

 (7) رقم ممحق
 التحص ل الدراسيكتاب تحك م اختبار 
 

ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــ  األزىـ  غـــــــــــــــــــزة –جامعــ
 الدراســــــــــــــــــات العــــــــــــــــــم ا عمــــــــــــــــادة

 الترب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ــــــدر س ــــــاىا يأســــــال ب الت  قســــــم المن

 

 
 ،حفظو اهلل يرعاه  ............................................................../ الس د الفاضل

 

 التفك ر التأمميالميضيع:  تحك م اختبار 
مستوى التحصيؿ تحية طيبة وبعد يشرفني دعوة سيادتكـ لممشاركة في تحكيـ اختبار لقياس 

عناصر المعرفة الرياضية "المفاىيـ األساسية، المبادئ والتعميمات، الميارات والذي شمؿ  ،الدراسي
"أثر تيظ ف مسرح الظل  :ؾ ضمف دراسة بعنوافوذلفي وحدة اليندسة والخوارزميات، حؿ المشكبلت" 

في الصف الخامس  لدى طالبات فك ر التأممي يالتحص ل الدراسيتنم   التتدر س اليندس  لفي 
 غزة. -لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في كمية التربية بجامعة األزىر"، محافظ  شمال غزة

بداء و  ،لذا أرجو مف سيادتكـ التكـر بقراءة االختبار  جية نظركـ فيو مف حيث:وا 
 صياغة فقرات االختبار. 
  محؿ الدراسةالتأممي مراعاة فقرات االختبار لميارات التفكير. 
 مراعاة فقرات االختبار لمفروؽ الفردية بيف الطمبة. 
 حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مبلحظات أخري ترونيا مناسبة. 

 ..و في م زان حسناتكمشاكر ن لكم حسن تعاينكم يداع ً  اهلل عز ي جل أن  جعم
 ..يتفضميا بقبيل فائق الشكر يالحترام

 :الباحث 
 نار مان صادق عم ان

 الب انات الشخص   لممحكم:
 ................................ :التخصص ...........................: الدرج  العمم   .....................................: السم
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 (8) ممحق رقم
 اختبار التحص ل الدراسي

 
 ،،الطالب  عز زتي
مسػػػتوى عػػػف وحػػػدة اليندسػػػة "الجػػػزء األوؿ" ليكشػػػؼ ىػػػذا االختبػػػار الػػػذي وضػػػع فػػػي  صػػػمـ 

( بنػدًا اختياريػًا 25) ا االختبػارويتضمف ىػذ ،بغزةالصؼ الخامس دراسي لدى طالبات التحصيؿ ال
عنيػا  يأف تجيبػ عميػؾ   ث محيػرات(،و ػبل ،حػدةكؿ بند أربعة أبداؿ )إجابػة صػحيحة وا ،مف متعدد

الػػذي يم ػػؿ يػػار االختدائػػرة حػػوؿ  يـ تضػػع ػػ ،إجابتػػؾ تقػػرريـ  ػػ ،طريػػؽ قػػراءة كػػؿ بنػػد بدقػػة عػػف
 .إجابتؾ

 
 :تعم مات خاص  بتنف ذ الختبار

 يرجى قراءة األسئمة بدقة قبؿ البدء باإلجابة. -
 .مف إجابة لمسؤاؿأك ر  يلذلؾ يجب أال تختار ،أف لكؿ سؤاؿ إجابة واحدة صواب يالحظ -
 .( دقيقة45زمف االختبار محدد بحصة واحدة ) -
أود إعبلمؾ بأف ىذا االختبار قد وضع لغرض البحث العممي فقط، ولف يتـ االعتماد عميو و  -

 .في أي مف إجراءات تقييـ المشاركيف بو في المدرسة
 

 ..النجاح والتوفيؽبلمجميع  أمنياتي مع
 الباح ة

 ناريماف صادؽ عمياف
 

  الطالب  اسم
  الصف
  الشعب  
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 اختبار التحص ل الدراسي
 

 :ىوتقابميف متساوييف وزواياه قوائـ شكؿ فيو  كؿ ضمعيف م -1
 د( م مث ج(  المستطيؿ            ب(   المعيف        أ(  المربع               
 

 :يساويمحيطو  ،سـ5المضمع الخماسي  الذي طوؿ كؿ  ضمع منو  -2
 سـ 5د(          سـ 15ج(               سـ 20ب(           سـ  25أ(           
 
 :إذا تساوى طوال ضمعيف في م مث فننو يسمي م م اً  -3
 الزاوية منفرجد(   األضبلع  ج(  متساوي األضبلع ب(  مختمؼ ي الساقيف أ( متساو           

 

 سـ ىو:7سـ، ج د = د أ = 5كؿ فيو أ ب = ب ج =ش -4
 طي ارة األطفاؿد(                مربعج(        و منحرؼشبب(       مستطيؿ ( أ

 
 شكؿ: مضمع عدد أضبلعو خمسة ىو -5
 شكؿ  ماني د(    شكؿ سداسي    ج(   ب( شكؿ خماسي      أ( شكؿ رباعي              

 
 :                   الشكؿ الرباعي يساوي مجموع قياسات زوايا -6

 °360د(              °270ج(                   °90ب(          °180أ(            
 
 لمضمع الذي تتساوى فيو أطواؿ أضبلعو وقياسات زواياه ىو:ا -7
 د( دائرة ج(  مضمع غير منتظـ    منتظـ    ب(  مضمعع  متوازي األضبلأ(            
 
يمكف تكويف م مث مف  (9،11،19، 2)ىي  بالسنتيمترأشرطة خشبية أطواليا   -8

 :األشرطة
 9،11، 19د(            2،19، 9ج(         11،19، 2ب(       9،11، 2أ(            
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 س                  ؿ                             المجيولة تساوي    الزاوية المقابؿ قياس في الشكؿ -9
                                               60        70                                                    °50أ(              

                                               °70 ب(    
 ؟                                                   120                                          °   110 ج(     
                   ص                         ع                                                                    °90د(      
                                                         

                                                    
 :امتداده ىوالعمود النازؿ مف أحد رؤوسو عمى الضمع المقابؿ أو  -10
  أ( القطر             

 القاعدة   ب(           
       الوترج(           

 ارتفاع متوازي األضبلع   د(            
 
  :عدد محاور التما ؿ في الم مث المتساوي األضبلع -11

 1 د(                 3 ج(                 2 ب(            4 ( أ
 
  :د متساوياف فيكوف قياس كؿ منيما ىو ،الزاويتيف أفي الشكؿ المجاور، قياسا  -12
       °60 أ(         
 °70 ب(        
  °80ج(         
 °120 د(         

 
 :المنحنى الذي تنطبؽ نقطة بدايتو عمى نقطة نيايتو يسمى منحني -13
 سيط د( غير ب            بسيط    ج(           مقفؿ   ب(      مفتوح أ(            

 

 ع ؿ

 ص س
 ـ
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 :سـ فنف محيطو يساوي 4مضمع  ماني منتظـ طوؿ ضمعو  -14
 سـ 40د(           سـ   24ج(            سـ 16ب(         سـ 32أ(          

 

 :مستطيؿ وجميع أضبلعو متساوية في الطوؿ ىو -15
 متوازي األضبلع    ج(  الشكؿ الرباعي    د( المربع ب(   أ( المعيف             

 
 سـ، فنف طوؿ ضمعو: 40شكؿ مربع محيطو  ببلط عمى -16
 سـ 6سـ           د(  12سـ       ج(  10سـ         ب(   7أ(             

 
 :شكؿ رباعي أضبلعو متساوية وقطراه متعامداف وغير متساوياف -17
 د( شبو المنحرؼ     متوازي األضبلع    ج(          ربعب( الم   المعيف    أ(            

 
فنف قياس  °300ىا ال بلث تساوي زوايا اتمجموع قياسأرض شكميا رباعي  قطعة -18

  :الزاوية الرابعة تساوي
 °180 د(                °90 ج(             °60 ب(   °       40 أ(           
 
 :يسمى م م ا إذا كانت إحدى زوايا الم مث قائمة -19
 مختمؼ األضبلع  د(     ج(  قائـ الزاوية   ة   حاد الزاويب(     أ( متساوي الساقيف           

 
 سـ فنف طوؿ أد3وطوؿ ب جػ = ،سـ 5طوؿ أب= فيو مستطيؿ جػ د  أ ب -20

 :يساوي
 سـ                       15د(               سـ 3ج(           سـ 8ب(            سـ5 ( أ

                                                                                  
                                      :سمىيالدائرة  أكبر وتر في -21
   مركز الدائرة د(      نصؼ قطر      ج(       ب( وتر             قطر  أ(            
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                              :في الم مث أ ب جػػ يساوي( أ) قياس زاوية -22
  °140 أ(    
 °50 ب(   
                                                     °40 ج(    
 °60 د(    

 

        فقط:  شكؿ رباعي فيو ضمعاف متقاببلف متوازياف  -23
 متوازي األضبلعد(      شبو المنحرؼ   ب( المعيف       ج( المستطيؿ    أ(           

 

 محيط المضمع ىو:          -24
 ياسات زوايا المضمع.أ( مجموع ق    
 ب( مجموع أطواؿ أضبلع المضمع.           
 ج( مجموع أطواؿ أضبلعو وقياسات زواياه.           
 د( أ، ب معًا.            

 

 منحنى مقفؿ بسيط كؿ نقطة فيو تبعد بعدًا  ابتًا عف نقطة  ابتة )المركز( ىي: -25
  ةلدائرة        د(  وتر الدائر أ( المنحنى       ب( مركز الدائرة       ج( ا    

 
 انتيت األسئم 
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 (9ممحق رقم )
 دل ل معمم كتاب تحك م
 

ــــــــــــــــر ــــــــــــــــ  األزىـ ــــــــــــــــزة –جامعــ  غــ
ــــــــــــــادة ـــــــــــــــم ا عم ـــــــــــــــات العـ  الدراسـ

 الترب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ـــــدر س ـــــاىا يأســـــال ب الت  قســـــم المن

 

 
 ،حفظو اهلل يرعاه  ............................................................../ الس د الفاضل

 

 دل ل المعممالميضيع:  تحك م 
تنم   ل تدر س اليندس  "أثر تيظ ف مسرح الظل في تقـو الباح ة بنجراء دراسة بعنواف:

لمحصوؿ ، "في محافظ  شمال غزةالصف الخامس التفك ر التأممي يالتحص ل الدراسي لدى طالبات 
 زىر بغزة.عمى درجة الماجستير في كمية التربية بجامعة األ

، ولذا أرجو مف ًا إلستراتيجية مسرح الظؿإجراءات الدراسة إعداد دليؿ المعمـ وفق وتتطمب بعض
بداء وجية نظركـ فيو مف حيث: ،سيادتكـ التكـر بقراءة الدليؿ  وا 

 .السبلمة العممية والمغوية 
 ارتباط أىداؼ كؿ درس بالموضوع. ىصحة التحضير، ومد ىمد 
 التقويـ. مناسبة الميمات وأسئمة 
 .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مبلحظات أخري 

 ..شاكر ن لكم حسن تعاينكم يداع ً  اهلل عز ي جل أن  جعمو في م زان حسناتكم
 ..يتفضميا بقبيل فائق الشكر يالحترام

 :الباحث 
 نار مان صادق عم ان

 الب انات الشخص   لممحكم:
 ........................................: الدرج  العمم    ...............................................................: السم

 .............................................مكان العمل:  ........................................................ :التخصص
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 (10ممحق )
 دل ل المعمم

 
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــ  األزىـ ـــــــــــــــــز  –جامعــ  ةغــ

ـــــــــــــــادة ــــــــــــــــم ا عم ــــــــــــــــات العـ  الدراسـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كم  الترب 

 قســــــم المنــــــاىا يأســــــال ب التــــــدر س
 

 
يالتحص ل  تنم   التفك ر التأمميفي تدر س اليندس  ل أثر تيظ ف مسرح الظل

 في محافظ  شمال غزةالصف الخامس  الباتلدى طالدراسي 
 

 الطالب إعداد 
 نار مان صادق محمد عم ان

 
 إشراف

 د. ميا محمد الشقرة           عمى محمد نصار  د.
 الرياضيات المساعد أستاذ المناىج وطرؽ تدريس   الرياضيات المساعد أستاذ المناىج وطرؽ تدريس

 غزة –ألزىرجامعة ا           غزة  –جامعة األزىر   
 
 

 قدمت ىذه الرسال  استكماًل لمتطمبات الحصيل عمى درج  الماجست ر
 غزة –جامع  األزىر -س من كم   الترب  في المناىا يأسال ب التدر 

 
 

 م1035 - ىـ3416
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 دل ل المعمم
 :مقدم  الدل ل 

أ نػاء تأديػة عممػو أنػو بحاجػة إلػى مسػاندة تعينػو عمػى تحقيػؽ األىػداؼ التػي  يشعر المعمـ
تقاف، حيث يعتبر دليؿ المعمـ أحد الوسائط التربويػة والمصػادر الرئيسػية مػف  يسعى إلييا بنجاح وا 

ويػػد المعممػػيف والميتمػػيف فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ بالمعمومػػات والخبػػرات التػػي تسػػيـ فػػي تسػػييؿ أجػػؿ تز 
تنمية ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي لدى الطمبة التي تمكنيـ مف التعامؿ بفعالية مع 

 المفاىيـ الرياضية.
ت السػػػابقة، لػػػذلؾ تػػػـ االطػػػبلع عمػػػى األدب التربػػػوي ودليػػػؿ المعمػػػـ التػػػي تناولتيػػػا الدراسػػػا

والمجبلت التربوية المحكمة،ومف الضروري نعد دليبًل معممًا مفيػدًا معتمػدًا عمػى اسػتراتيجية مسػرح 
الصؼ الخامس الظؿ في تدريس اليندسة لتنمية التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات 

بػػة لنفػػوس فػػي محافظػػة غػػزة، لمػػا لمسػػرح الظػػؿ مػػف دور فعػػاؿ فػػي توصػػيؿ المعمومػػة بصػػورة محب
 األطفاؿ.
 

 :فمسف  بناء الدل ل 
يعتبر خياؿ الظؿ مف الوسائط الميمة والفاعمة في تنمية األطفاؿ معرفيًا وعقميػًا ووجػدانيا  
كسابيـ االتجاىات العممية السميمة كما  وجماليا  ولغويا  و قافيا  وتنمية قدراتيـ عمى التفكير السميـ وا 

 (.13: 2010ة )عمي: أ بتت ذلؾ ك ير مف الدراسات السابق
 :ي تم تنف ذ مسرح الظل بعدة خطيات يىي

 .تحضير النص المسرحي الخاص بالموضوع 
 .تحضير األشكاؿ المفرغة المناسبة لمنص المسرحي 
 .تحضير المصباح والشاشة البيضاء 
 .تحضير موسيقى مناسبة لمعرض المسرحي 
 .)التييئة الحافزة )المتعمقة بالمتطمبات السابقة لمدرس 
 رض المسرحية.ع 
 .حوار ومناقشة مع الطالبات 
 .التقويـ 
 .واجب بيتي 
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 :أىداف الدل ل المقترح 
يعتبػػر التحديػػد الػػدقيؽ والواضػػح لؤلىػػداؼ التربويػػة مػػف أىػػـ خطػػوات الػػدليؿ ونجاحػػو لػػذا 
فبلبػػد مػػف تحديػػد األىػػداؼ المرجػػوة، والتػػي يػػتـ عمػػى أساسػػيا تحديػػد الخبػػرات واألنشػػطة واألدوات 

 تعميـ والتعمـ وطرؽ التقويـ.وأساليب ال
 

 : عام  لدل ل مسرح الظلاألىداف ال 
 .تنمية التفكير التأممي لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي 
 .تحسيف التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي 
 .تنمية قدرة الطالب عمى التفكير التأممي 
 لعرض المسرحي.تعبر الطالبة عف فيمو العاـ لمضموف الدرس مف خبلؿ ا 
 .ربط المفاىيـ الرياضية مف خبلؿ الشخصيات في العرض المسرحي 
  .تنمية التفكير اإليجابي لمطالب اتجاه مادة الرياضيات 

 
 الدريس المقترح  في تطب ق مسرح الظل: 
 .المنحنيات 
 .المضمع 
 .متوازي األضبلع 
 .حاالت خاصة 
 .الم مث 
 .الدائرة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 14. 





  
 
 

 :البة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أفيتوقع مف الط
 المنحنى تهعر ؼ الطالبة. 
  المنحنيات إلى مقفمة وغير مقفمة. الطالبة صنؼته 
 تهصنؼ المنحنيات المقفمة إلى بسيطة وغير بسيطة. 
 
  
 

  تسػػمية ىػػذه ويطمػػب مػػف الطالبػػات  ،باسػػتخداـ مسػػرح الظػػؿ ىندسػػية مختمفػػةعػػرض أشػػكاؿ ته
 األشكاؿ.

  المنحنيات "معرض األشكاؿ الجميمة"بعنواف عرض مسرحية ته(). 
 
 
 

  منحنيػات مقفمػة  –منحنيات مقفمة بسػيطة –أشكاؿ مفرغة )منحنى مقفؿ، منحنى غير مقفؿ
 غير بسيطة(.

 .شاشة عرض، مصباح، ستارة بيضاء، نص تم يمي، موسيقى ىادئة 
 
 
 
 سمر. -شيماء  

 1 :لحصصعدد ا المنحن ات

 سميك  ال ىدافاأل

 الحافزة التي ئ  

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس األوؿ
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 السبلـ عميكـ  :ش ماء 

o ؟كيؼ حالؾ ،االسبلـ ورحمة  : وعميكـسمر 

 ؟وأنت   ،بخير  أنا الحمد:ش ماء 

o ؟ذاىبةأنت   إلى أيف  ، : الحمدسمر 

 لـ تخبركـ المعممة ناريماف عنو ،ذاىبة إلى معرض األشكاؿ الجميمة :ش ماء! 

o نعـ أخبرتنا وأنا في طريقي إليو :سمر. 

 رائع جدًا ىيا بنا نذىب سوياً  :ش ماء.  

 .الحوار بيف سمر وشيماء دأكاؿ الجميمة عمى التوالي(  ـ يبشيتـ عرض األ) 
o ؟اسمياشيماء ما  تعرفيف يا !: ما أجمؿ ىذه األشكاؿسمر 

 نعـ ىذه األشكاؿ تسمى منحنيات :ش ماء! 

o ؟: منحنياتسمر 

 أنواع : نعـ منحنيات ولياش ماء! 

o ؟وما ىي أنواعيا !: أنواعرسم 

 طػة نيايػة، لػو نقطػة بدايػة ونق منحنػى مفتػوح ذا الشػكؿ، ىػذا اسػموانظري عمػى ىػ :ش ماء
 .كما تبلحظيف غير مقفؿ

o جميؿ سمر : 

 دايػة وال يسػتطيع أحػد : وىذا الشكؿ اسمو منحنى مقفؿ لو نقطة واحدة وىي نقطة بش ماء
 .فتحيا

o عرفت اآلف حسنًا،: سمر. 

 تعرفي بعد أنواع المنحنى المقفؿ)وىي تضحؾ( ولكف لـ  !عرفتي :ش ماء! 

 المسرحي النص
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o كيؼ :سمر! 

 سػمر لقػد وجدتػو انظػري ىػا  ،،نبحػث عػف أنواعػو مػف بػيف األشػكاؿ،: تعػالي معػي ش ماء
 .ويسمى منحنى مقفؿ بسيط ،ال يقطع نفسو ،كما تبلحظيف منحنى مقفؿ ؟ىو

o رائعسمر :.  

 منحنى مقفؿ غير بسيط : والنوع ال اني ىذا الشكؿ،ش ماء.  

o ؟صح ياشيماء: ألنو يقطع نفسو )وىي تضحؾ( سمر 

 ا دليؿ انؾ فيمت أنواع المنحنياتىذ ،يح ما قمت ياسمر: صحش ماء. 

o بمرافقتؾ وأنا سعيدة جداً  ،المعمومات الرائعة : أشكرؾ يا شيماء عمىسمر. 

 ولكف تأخرت عمى والداتي ألني طمبت منيا  ،جميؿ جداً : تعرفيف ياسمر المعرض ش ماء
 .قطع الكيرباء ريد أف أنجزىا قبؿأبقى لمدة نصؼ ساعة ألف عندي واجبات ك يرة أ

 ؿ النيار والوقت لئلنجاز أعمالنافعبًل قطع الكيربا مشكمة وعمينا أف نستغ ،حسناً : ش ماء 
 ىيا بنا. 

 انتيت المسرحية
 
 
 

بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعممػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿ أحػػػػداث 
 المسرحية، وتبدأ األسئمة عمى النحو التالي:

 ؟اؿ التي رأيتياما ىي األشك 
 عرفي المنحنى المفتوح؟ 
 عرفي المنحنى المقفؿ؟ 
 كيؼ نميز بيف المنحنى المقفؿ والمنحنى المفتوح؟ 
  كيؼ نميز بيف المنحنى المقفؿ البسيط والمقفؿ غير البسيط؟ 
 ( 49أناقش مع الطالبات األشكاؿ الموجودة صفحة.) 

 

 المسرحية توظيؼ
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 .المدرسيمف الكتاب  (50)صفحة تدريب  حؿأطمب مف الطالبات 

 
 
 

 ماذا تعممت مف درس اليوـ؟

 
 

 
 .مف الكتاب المدرسي( 51( صفحة )2نشاط رقـ )حؿ الطالبات ب تكمف

 التقي م
 

 الدرس غمق
 

 نشاط ب تي
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 :يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أف
  المضمعالطالبة عر ؼ ته. 
  يطة.بيف المضمعات مف بيف مجموعة منحنيات مقفمة بسالطالبة ميز ته 
  المضمعات حسب عدد أضبلعيا الطالبة سميته. 
 
  
 

  ًيطمػػب مػػف الطالبػػات تصػػنيؼ و  ،عػػرض أشػػكاؿ منحنيػػات مختمفػػة باسػػتخداـ مسػػرح الظػػؿت
 .(القطعة المستقيمة ،المنحنى المفتوح ،منحنى المقفؿ البسيط)لى إاألشكاؿ 

  ً(المضمع) "حارة المضمعات"عرض مسرحية لمدرس التالي بعنواف ت. 
 

 
 

 أشػكاؿ رباعيػة  – م م ػات –مضػمع سداسػي الشػكؿ  ،كاؿ مفرغة )منحنى مقفؿ حمزونيأش
 .شكؿ خماسي( –بع( مر  ،)مستطيؿ

 موسيقى ىادئة. ،نص تم يمي ،ستارة بيضاء ،مصباح ،شاشة عرض 

 
 
 
 .مضمع سداسي الشكؿ -مقفؿ حمزوني  منحنى  
 

 1 :حصصعدد ال المضمع

 سميك  ىداف الاأل

 التي ئ  الحافزة 

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس ال اني
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 .يأتي المنحنى المقفؿ الحمزوني ويزور حارة المضمعات
 ىذه الحارة ىي حارة المضمعات فقطأال تعمـ أف  ؟: لماذا جئت إلى حارتنامضمعال. 

o وأعمػػـ أنيػػا حػػارة المضػػمعات ولكننػػا جميعػػًا مػػف  !: عجبػػًا ىكػػذا يسػػتقبؿ الضػػيوؼالمنحنــى
 .عائمة المنحنيات المقفمة البسيطة

 نػت لػيس وأ ،ولكننا نختمؼ عنؾ ك يرًا، فنحف نتميز عنؾ بأف لنا أضػبلعاً  ،: أعمـالمضمع
 .م ؿ الزواحؼ لؾ أضبلع وتمشي

o ىؿ تكرىني ؟: لماذا تتكمـ معي ىكذاالمنحنى! 

 ولكف ال أحب زيارة الغرباء ،: ال أكرىؾالمضمع. 

o ؟وبماذا تزيد عني ؟: قمت لؾ أنني مف عائمتؾالمنحنى 

 انظػر! مكونػة مػف عػدد مػف  ،صػحيح أنػا منحنػى مقفػؿ بسػيط ولكػف لػي أضػبلع :المضمع
لػي أف  مػع العمػـ  !ولذلؾ يسمونني مضمعًا أما أنت فمػيس عنػدؾ أضػبلع القطع المستقيمة

 ،حسػػػب عػػػدد أضػػػبلعومػػػنيـ يحمػػػؿ اسػػػمًا مختمفػػػًا عػػػف اآلخػػػر، وكػػػؿ واحػػػد  يفأخػػػوة ك يػػػر 
 ؟مارأيؾ أعرفؾ عمييـ

o يضحؾ( موافؽ ولي الشرؼ أف أتعرؼ عمى إخوتؾ)وىو :المنحنى. 

 الشرؼ لنا يا منحنى (وىو)يضحؾ :المضمع. 

ًا وأوالده ليػػـ لػػو  ػػبلث أضػػبلع يسػػمى م م ػػضػػمع أخػػي )يعػػرض الم مػػث( كمػػا تػػرى ىػػذا الم  
لػػو أربعػػة ت(، وىػػذا المضػػمع أخػػي ال ػػاني )يعػػرض عػػدة م م ػػات أمػػاـ الطالبػػانفػػس عػػدد األضػػبلع 
يعرض أماـ الطالبات أشػكاؿ رباعيػة م ػؿ ) ؿ رباعي وأوالده ليـ نفس األضبلعأضبلع يسمى شك

عًا خماسػػيًا، وىكػػذا نسػػمى أخػػوتي ي لػػو خمسػػة أضػػبلع ويسػػمى مضػػموىػػذا أخػػ ،المربع(،المسػػتطيؿ
 .المضمعات حسب عدد أضبلعيـ

o ؟وىؿ لي بسؤاؿ ،: تشرفت بكـالمنحنى 

 تفضؿ المضمع : 

o أال يوجد التواءات في أي ضمع مف أضبلعؾ أو أضبلع أخوتؾالمنحنى :! 

 النص المسرحي
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 ذا ،مستحيؿ: ال، المضمع  .حدث ذلؾ يطرد مف حارتنا وا 

o مى المضمع عندكـ منحنى مقفؿ بسيط مكوف مف قطع مستقيمة: إذف يسالمنحنى.  

 (يضحؾ وىو)أفيـ أنؾ حفظت أسماء اخوتي  ،: صحيحالمضمع. 

o عيد جدًا بمعرفتكـ وزيارة حارتكـنعـ وس (وىو يضحؾ): المنحنى . 

 وسامحني عمى سوء األستقباؿ في بداية األمر ،ونحف لنا الشرؼ :المضمع.  

o تؾ، واآلف اسمح لي بالمغادرةأعجبت بحرصؾ عمى حار أنا  ،: ال أبداً المنحنى. 

 ذنؾ معؾالمضمع  .تزور حارتنا في األياـ القادمة وحاوؿ أف ،: تفضؿ وا 

o مع السبلمة إف شاء ا، :المنحنى.  

 مع السبلمة.المضمع : 

 انتيت المسرحية
 

 
 
 

أحػػػػداث بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعممػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿ 
 :وتبدأ األسئمة عمى النحو التالي ،المسرحية
 ؟ما ىي األشكاؿ التي رأيتيا 
 ؟يفلو كنت مكاف المضمع ماذا تفعم ؟ما رأيؾ في استقباؿ المضمع لممنحنى 
  ؟مع ذكر السبب ؟ما ىي األشكاؿ التي تعتبر مف المضمعات 
  ؟مع ذكر السبب ؟ما ىي األشكاؿ التي ال تعتبر مف المضمعات 
  ؟المضمع يعر ف 
  ؟أعطي أم مة عمى المضمعات مف البيئة الصفية 

 تيظ ف المسرح  
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 مف الكتاب المدرسي.  52( صفحة 1أطمب مف الطالبات حؿ نشاط )
 

 
 

 ؟ماذا تعممت مف درس اليوـ

 
 

 

 .مف كتاب المدرسي 53( صفحة 2)كمفت الطالبات بحؿ نشاط رقـ 

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي
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 :أف تكوف قادرة عمى أفيتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس 
  المضمع المنتظـ الطالبة عر ؼته. 
  المنتظمة. المضمعات المنتظمة والمضمعات غيربيف الطالبة ميز ته 

 
 

  
 مسػتطيؿ، شػكؿ  ،مربػع ،م مث)رض أشكاؿ ىندسية مختمفة باستخداـ مسرح الظؿ م ؿ تع

يؼ ويطمػػب مػػف الطالبػػات تصػػن (منحنيػػات ،نجمػػة ،شػػكؿ  مػػاني ،خماسػػي، شػػكؿ سداسػػي
مضػػػػػمعات وليسػػػػػت مضػػػػػمعات ويسػػػػػمى المضػػػػػمعات عمػػػػػى حسػػػػػب عػػػػػدد  إلػػػػػىاألشػػػػػكاؿ 
 (.أضبلعيا

 المضمع المنتظـ()عرض مسرحية لمدرس التالي بعنواف الطالبة المتفوقة ت. 
 

 
 

  (ةآيمستطيؿ(، مجسـ )األـ، و  –مربع )أشكاؿ مفرغة 
  ،موسيقى ىادئة.نص تم يميشاشة عرض، مصباح، ستارة بيضاء ، 

 
 
 

 ـ.آية، األ
 
 

المضمع 
 ظمتالمن

 1 :عدد الحصص

 األىداف السميك  

 التي ئ  الحافزة 

 األديات


 الدرس ال الث

 الشخص ات
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 األـ ،ةآي
 

.تدخؿ أية وىي حيرانة وتكمـ نفسيا   بصوت غير مفيـو
 يا :األم  !ة تكمميف نفسؾ؟ ىؿ جننتآي مابؾ  

o  يا أمي أنا حيرانة ،: ال آ.  

 ؟حيرانة ت  : لماذا أناألم  

o ــ عػػف غيػػره مػػف األشػػكاؿ،  : أريػػد التعػػرؼ عمػػى المضػػمع المنػػتظـ وال أسػػتطيع أف أميػػزه آ 
 ؟ماذا أفعؿ

 أني معممة رياضياتي سوؼ أساعدؾ في ذلؾ، ىؿ نسيت   حبيبت ال تقمقي يا :األم. 

o  ـ يا أمي، ولكف أعمـ أنؾ مشغولة: نع آ. 

 يا ابنتي: ال عميؾ   األم. 

o  كيؼ يا أمي أستطيع أف أتعرؼ عمى المضمع آ :. 

 ؟ماذا يوجد بيا ،وتأممي في الغرفة ،: إنظري حولؾاألم 

o  ة و و و و مرآ ،كاسة: شباؾ، باب، سرير، آ 

 شكبًل شكبلً ، تأممي وأريد ةآي يا : بالراحةاألم! 

o  شباؾ ،: حاضر يا أمي آ. 

 ؟ىؿ لو أضبلع ،: أحسنتاألم 

o أمي يا أربعة..أربعة ، بل ة ،ا ناف ،واحد ،: نعـ  آ.  

 ؟: ىؿ ىي مغمقة أـ مفتوحةاألم 

o  مغمقة آ :.  

 و شػػػػكؿ ربػػػػاعي ويسػػػػمى مقػػػػة وىػػػػىػػػػذا الشػػػػكؿ مػػػػف األشػػػػكاؿ اليندسػػػػية المغ ،: ممتػػػػازةاألم
 .مضمعات

 النص المسرحي
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o  الباب مضمع، الخزانة مضمع والسبورة في المدرسة مضمعامممـ  !: مضمعات آ. 

 ف لممضمعات يا ابنتي أنواع ك يرةولك ،: نعـ مف المضمعاتاألم. 

o  ؟: وكيؼ ذلؾ يا أمي آ 

 و ىنا يسمى مضمع منتظـ أما البػاب مسػتطيؿ ىػ: الشباؾ مربع شكمو رباعي ومضمع،األم
  .منتظـر رباعي ومضمع ولكف مضمع غيشكؿ 

o ـــ يعنػػػي أفيػػػـ مػػػف ذلػػػؾ يػػػا أمػػػي ىنػػػاؾ مضػػػمعات منتظمػػػة ومضػػػمعات غيػػػر  !حسػػػناً :  آ 
 ؟لكف كيؼ أميز بينيـ !منتظمة

 ؟: نعـ، المضمع المنتظـ يكوف أطواؿ أضبلعو متساوية وزواياه متساوية م ؿاألم  

o  المربع آ : . 

 اؿ رباعيػػػػة أضػػػػبلعيا مختمفػػػػة وزواياىػػػػا وىنػػػػاؾ أشػػػػك (،تضػػػػحؾ)وىػػػػي أنػػػػت   رائعػػػػة  :األم
  ىيا! ؟م ؿويطمؽ عمييا مضمعات غير منتظمة مختمقة 

o  أقصد المستطيؿ (تضحؾ الباب )وىي : آ. 

 ؟: ما رأيؾ نبحث عف أشكاؿ أخرىاألم 

o وعرفػػت كيػػؼ أميػػز بػػيف المضػػمعات المنتظمػػة والمضػػمعات غيػػر  ،: ال يػػا أمػػي فيمػػت آ ــ
 المنتظمة؟

 حتى يطمئف قمبي مت،ماذا في: قولي لي األـ.  

o المضػػمع المنػػتظـ ىػػو الشػػكؿ اليندسػػي المغمػػؽ الػػذي تكػػوف جميػػع أضػػبلعو متسػػاوية  : آ ــ
في الطوؿ وجميع زواياه متساوية في القياس م ؿ م مث متساوي األضبلع حيث نرى فيػو 

درجػة ويسػمى مضػمع  60 أف أضبلعو ال بل ة متساوية في الطوؿ وقيػاس كػؿ زاويػة منيػا
 .  بل ي منتظـ

 أكممي ،ممتازة :األم.  

o  وقيػاس  ،ألف أضػبلعو األربعػة متسػاوية ،: وأيضا المربع يسمى مضػمع ربػاعي منػتظـ آ
 .وىناؾ الخماسي والسداسي ،درجة 90كؿ زاوية 
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 سمعؾ ال تتوقفيا (أكممي)وىي تبتسـ  :األم.  

o ــ  : أمػػا المضػػمع غيػػر المنػػتظـ ىػػو الشػػكؿ اليندسػػي المغمػػؽ التػػي تكػػوف أضػػبلعو غيػػر آ 
 .(متساوية في الطوؿ وزواياه غير متساوية في القياس )مع عرض أشكاؿ

 طالبة مجتيدة نتأطمأ : اآلف يا صغيرتياألم وأنت    .عميؾ  

o  تذكرت كيؼ أحسب محيط المضمعأمي  ،: أنا أعجبؾ يا أمي آ.  

 وؿ كػؿ ذا كػاف طػإالشػكؿ السداسػي  مػ بلً ، جدًا، نجمع أطواؿ أضػبلع المضػمع: سيؿ ألما
 ؟؟لماذا مرات، 6سـ فنجمع  6و ضمع في

o  ألف لو ست أضبلع آ :. 

 ونطبؽ ذلؾ عمى كؿ األشكاؿ ،: أحسنتاألم. 

o   والنجاح شكرا لؾ يا أمي ودعواتؾ لي بالتوفيؽ : آ. 

 لى غرفتؾ الستكماؿ واجباتؾإلؾ، واآلف إذىبي  دع  ا: دائما األم. 

o  حاضر يا أمي آ :. 

 انتيت المسرحية
 
 

 
مسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعممػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿ أحػػػػداث بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف ال

 :، وتبدأ األسئمة عمى النحو التاليالمسرحية
 ؟ما ىي األشكاؿ التي رأيتيا 
 ؟ىي األشكاؿ التي تعتبر مف المضمعات ما 
 ؟نو مضمع منتظـإة وقالت آيعنو أـ  ت تحدىو الشكؿ التي  ما 
 ؟لماذا يعتبر المربع مضمع منتظـ 
 مضمع غير منتظـ؟ إنو ة وقالتآيعنو أـ  تالشكؿ التي تحد  ىو ما 
 ؟منتظـغير  لماذا يعتبر المستطيؿ مضمع 
 ؟المضمعات المنتظمة يعرف 

 ف المسرح  تيظ 
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 ؟المضمعات غير المنتظمة يعرف 
 ( صفحة 2أناقش مع الطالبات نشاط رقـ )(54) مف الكتاب المدرسي. 

 

 
 

 .كتاب المدرسيمف ال (54)( صفحة 1رقـ ) سؤاؿأطمب مف الطالبات حؿ 

 
 
 

 ؟تعممت مف درس اليوـ إذا
 
 

 .كتاب المدرسيالمف  (54) صفحة (3 ،2كمفت الطالبات بحؿ سؤاؿ رقـ )

 غمق الدرس
 

 التقي م
 

 ب تينشاط 
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 :يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أف
 .تعر ؼ الشكؿ الرباعي 

 .يحدد األضبلع المتجاورة في الشكؿ الرباعي 

 المتقابمة في الشكؿ الرباعي. يحدد األضبلع 

 .يحدد الزوايا المتقابمة في الشكؿ الرباعي 

 
 
 
 أشػػػكاؿ سداسػػػية(  –أشػػػكاؿ خماسػػػية  –أشػػػكاؿ رباعيػػػة  –أشػػػكاؿ متنوعػػػة)م م ات يعػػػرض

 باستخداـ مسرح الظؿ مع تصنيفيا مف حيث عدد األضبلع.
  الشكؿ الرباعي" "الشكل الضائعيعرض مسرحية لمدرس التالي بعنواف(). 

 
 
 

  شخصية امرأة(  -شكؿ رباعي –أشكاؿ مفرغة )شكؿ  ماني 
 .شاشة عرض، مصباح، ستارة بيضاء، نص تم يمي، موسيقى ىادئة 

 
 
 

 امرأة –المضمع 
 

 1 :عدد الحصص الشكل الرباعي 

 سميك  ىداف الاأل

  الحافزة التي ئ 

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس الرابع
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عميو ويبح وف عف  يمفيـ الحزفخرج ولـ يعد والكؿ  الشكؿ الرباعي الذي ينتظر الجميع رجوع
ـ  الشكؿ الرباعي ل    . يظير المضمع وىو يمشي باكيًا تقابمو جارتو..شمؿ األسرة مف جديد م

 ؟: لماذا تبكيالجارة 

o مف العائمة. : فقدنا شكبلً المضمع 

 ؟: مف أنتالجارة 

o ومكػػػوف مػػػف عػػػدة قطػػػع البسػػػيطة: أنػػػا المضػػػمع مػػػف عائمػػػة المنحنيػػػات المقفمػػػة المضـــمع ،
 مستقيمة. 

 ؟: أه لقد عرفت عائمتكـ، لكف ما ىو الضائعالجارة 

o ع مكوف مف أربع قطع مستقيمة فقط: ىو مضمالمضمع. 

  ؟ىي مواصفاتو: وما الجارة 

o ويسمى مضمعًا رباعيًا  ،ضبلع ولو أربع زوايالو أربعة أ !سيدتي : لحظة أتذكر ياالمضمع
 أو شكبًل رباعيًا.

 وكيؼ شكمو؟ الجارة : 

o لحظة مف فضمؾ، يوجد صور لو في محفظتي. المضمع : 

 أيمكف أف أرى شكمو؟الجارة : 

o حسنأ.. تفضمي )ىنا يعرض أشكااًل رباعية مختمفة(.المضمع : 

 الشػػكؿ الربػػاعي حتػػى نسػػتطيع إيجػػاده ينػػة جػػدًا وسػػأخبر حارتنػػا بمواصػػفات : أنػػا حز الجــارة
  .وفي أقرب وقت

o شكرًا لؾ يا سيدتي. المضمع : 

 ىذا واجبنا وأنتـ تستحقوف كؿ خير، واآلف باإلذف، السبلـ عميكـ.الجارة : 

o سيدتي، وعميكـ السبلـ.: تفضمي يا المضمع 

 النص المسرحي
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بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعممػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿ أحػػػػداث 

 المسرحية، وتبدأ األسئمة عمى النحو التالي:
 مف الذي كاف يبكي؟ ولماذا؟ 
 ما مواصفات الشكؿ الضائع؟ 
  عرؼ الشكؿ الرباعي؟ 
  مف الكتاب المدرسي.  (55)صفحة  (2، 1حؿ نشاط )أناقش مع الطالبات 

 

 
 

  مف الكتاب المدرسي.  (56)صفحة  (3حؿ نشاط )طمب مف الطالبات 

 
 
 

 مف درس اليوـ؟ استفدتماذا 
 

 
 

 ( مف الكتاب المدرسي.69( صفحة )4نشاط رقـ ) الطالبات بحؿ تكمف
 
 

 توظيؼ المسرحية

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي 
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 :يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أف
 بطرؽ مختمفة. °.36ستنتج أف مجموع قياسات زوايا الشكؿ الرباعي تساوي ت 

 تحسب قياس زاوية مجيولة في الشكؿ الرباعي. 

 

 
  

 أشػػكاؿ ىندسػػية مختمقػػة باسػػتخداـ مسػػرح الظػػؿ، ويطمػػب مػػف الطالبػػات أف تمييػػز  عػػرضت
 األشكاؿ الرباعية مف بيف األشكاؿ.

 الشكؿ الرباعي ومجموع زواياه(.ألشكالأم ر ا"بعنواف  يعرض مسرحية لمدرس التالي( " 

 
 
 

 .أشكاؿ رباعية مفرغة 
 .شاشة عرض، مصباح، ستارة بيضاء، نص تم يمي، موسيقى ىادئة 

 

 
 مروة، أنوار، أمير األشكاؿ.

الشكل الرباعي 
 يع زيا اه مجم

 1 :عدد الحصص

 سميك  ىداف الاأل

  الحافزة التي ئ 

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس الخامس
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قامػػػت مػػػروة وأنػػػوار وىػػػف مػػػف طالبػػػات الصػػػؼ الخػػػامس بزيػػػارة أميػػػر األشػػػكاؿ المعػػػروؼ 
 .لعدة أسئمة حوؿ الشكؿ الرباعي إجاباتارتيف إليجاد وخبرتو في الحياة وتيدؼ زي بذكائو
 .يا أميراتي أىبًل وسيبًل بكف :أم ر األشكال ■

o أىبل بؾمرية يأنيار :. 

 ونريػد عات، وتحديػدًا عػف الشػكؿ الربػاعي: لدينا مجموعػة مػف األسػئمة حػوؿ المضػممرية ،
 اعدتؾ في اإلجابة عف ىذه األسئمة.مس

o حد نا عف الشكؿ الرباعيأنيار :. 

والمضػمعات ة المضػمعات، ، الشػكؿ الربػاعي مػف عائمػصػغيرتي : حاضػر يػاأم ر األشكال ■
 ،تسمى بحسب عدد أضبلع الشػكؿ، فػنذا احتػوى الشػكؿ عمػى  ػبلث أضػبلع يسػمى م م ػاً 

ف احتوى عمى  ف احتوى عمى أضبلع سمي شكبًل رباع 4وا   أضبلع سمي؟ 5يًا، وا 

 سمي شكبًل خماسيًا. :مرية 

 أضبلع سمي؟ 6 وأنت  يا أنوار إذا احتوى عمى، سنت: أحأم ر األشكال ■

o سداسياً  :أنيار. 

 .صغيراتي : أحسنتف ياأم ر األشكال ■

 ؟: ىؿ جميع األشكاؿ الرباعية ليا نفس الشكؿ ونفس الخصائصمرية 

األشػػػكاؿ الرباعيػػػة تختمػػػؼ فػػػي شػػػكميا وصػػػفاتيا ولػػػدي عػػػدد مػػػف ، : حسػػػناً أم ـــر األشـــكال ■
 ،ىػػذا شػػكؿ مسػػتطيؿ لػػو أربػػع أضػػبلع ،أعرضػػيا عمػػيكـاألشػػكاؿ والمضػػمعات الرباعيػػة س
 ؟... تعرفينو يا أنوار.لكف ىذا الشكؿ الرباعي يسمى

o إنو المربع: نعـأنيار ،.  

وكمػػػا تبلحظػػػف أف جميػػػع  ،وىنػػػاؾ الك يػػػر مػػػف األشػػػكاؿ الرباعيػػػة ،: برافػػػوأم ـــر األشـــكال ■
 .°360ال وىو األشكاؿ الرباعية ليا نفس عدد األضبلع وتمتمؾ نفس مجموع الزوايا أ

 360: يعني مجموع زوايا المربع مرية° . 

 النص المسرحي
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o 360: ومجموع زوايا المستطيؿ أنيار°. 

 أي أف األشػػكاؿ الرباعيػػة بمختمػػؼ أشػػكاليا مجمػػوع ،يضػػحؾ ويزقػػؼ ليػػف :أم ــر األشــكال ■
 ؟صغيراتي سأخبركف بشيء قبؿ أف أنساه °360زواياىا 

o ؟: ماىومرية ي أنيار 

تكػوف  ،ة تنقسـ إلى نوعيف ىمػا مضػمعات رباعيػة منتظمػةاألشكاؿ الرباعي :أم ر األشكال ■
 .فييا جميع األضبلع متساوية في الطوؿ وجميع الزوايا متساوية في القياس م ؿ المربع

o يعني المربع مف األشكاؿ الرباعية المنتظمة : حسنًا،أنيار.  

كػذلؾ ع و تختمػؼ فػي األضػبل ،أما المضمعات الرباعيػة غيػر منتظمػة ،: نعـأم ر األشكال ■
 .الزوايا تختمؼ في القياس

 م ؿ: مرية! 

 .في األضبلع لكف متساوي في القياس، ىو مختمؼ : م ؿ شكؿ المستطيؿأم ر األشكال ■

o وسعيدة جدًا لمعرفتي بؾ ،: واآلف فيمت يا أمير األشكاؿأنيار.  

 ًا واستفدت ك يرًا مف ىذا المقاء: وأنا أيضمرية. 

  .ى لكف التوفيؽ والنجاح: وأنا سعيد جدًا وأتمنأم ر األشكال ■

o إلى المقاء: شكرًا لؾ، مرية يأنيار.  

 : إلى المقاء.أم ر األشكال ■

 انتيت المسرحية
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بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعممػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿ أحػػػػداث 
 :، وتبدأ األسئمة عمى النحو التاليالمسرحية

 أيف ذىبت أنوار وسمر؟ 
 ة أنوار وسمر ألمير األشكاؿ؟سبب زيار  ما 
 ىو الشكؿ الرباعي؟ ما 
  الرباعية ليا نفس الخصائص؟ األشكاؿ  ؿى 
 لماذا يعتبر المربع شكؿ رباعي منظـ؟ 
 ؟لماذا يعتبر المستطيؿ شكؿ رباعي غير منتظـ 
 كـ تساوي مجموع قياسات زوايا الشكؿ الرباعي؟ 
  لمدرسي. مف الكتاب ا (57) ( صفحة1) نشاطأناقش مع الطالبات 

 
 

 مف الكتاب المدرسي.( 58 (( ص1يطمب مف الطالبات حؿ التدريب )
 

 
 

 

 ؟ماذا تعممت مف درس اليوـ
 

 
 
 

 كتاب المدرسي.المف  (58)( صفحة 2)كمفت الطالبات بحؿ تدريب 
 
 

 تيظ ف المسرح  

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي:
 



 16. 

 

 
 
 

  
 
 
 

 :يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أف
 ى متوازي األضبلع.تتعر ؼ الطالبة إل 
 .تستنتج خواص متوازي األضبلع 
 
  

  
 

 ويطمػػػب مػػػف الطالبػػػات  ،تعػػػرض خطػػػوط متوازيػػػة وغيػػػر متوازيػػػة عػػػف طريػػػؽ مسػػػرح الظػػػؿ
 .مستقيمات غير متوازيةالمستقيمات المتوازية و التمييز 

  األضبلع( متوازي) "سيق األشكال"تعرض مسرحية لمدرس التالي بعنواف. 
 

 
 

 (تمفة(، مجسـ )سيدة، والبائعاؿ ىندسية مخأشكاؿ مفرغة )أشك. 
 موسيقى ىادئة. ،نص تم يمي ،ستارة بيضاء ،مصباح ،شاشة عرض 

 
 
 

 .بائع ،سيدة
 

 1 :عدد الحصص متيازي األضالع

 سميك  ىداف الاأل

 التي ئ  الحافزة 

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس السادس
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o ىيػا تعػالوا وال  األشػكاؿ، وأحمػىتعالوا واشتروا منػي أفضػؿ  (ينادي بصوت مرتفع: )البائع
 ؟سيدتي ما طمبؾ يا تفضمي، تترددوا

 اً أريد شكبًل رباعي :الس دة! 

o غير منتظمةو  ،ك يرة، منحنيات مقفمة ومنتظمةأشكاؿ رباعية  :عنديالبائع. 

 ا: اسمح لي برؤيتيالس دة! 

o السيدة تتفرج عمى األشكاؿ(): تفضمي! البائع. 

 اعدتي في إيجاد الشكؿ الذي أريدهمس : لو سمحت ىؿ يمكنؾالس دة. 

o تريدينو : بكؿ احتراـ، ما اسـ الشكؿ التيالبائع. 

 أسمونسيت  : الس دة. 

o مساعدتؾ وصفو لي حتى أستطيعال بأس لكف يمكنؾ  :البائع! 

 الشكؿ يكوف فيو خطاف متوازيافالس دة :. 

o يعرض عمييا شكؿ مستطيؿ(البائع( :. 

 اف وقطػراه ينصػؼ كػؿ منيمػا تيكوف كػؿ زاويتػيف متقػابمتيف متسػاوي أريد أف ،: ال الالس دة
 .اآلخر

o تفضمي ىذا الشكؿ تي،سيد فيمت ما طمبؾ ياحسنًا، : البائع! 

 وكػػؿ تسػػاوياف، ممتوازيػػاف فمتقػػاببل افيبػػدو ىػػذا ىػػو الشػػكؿ لػػو ضػػمع عمػػى مػػا :الســ دة ،
 .خريتاف، وقطراه ينصؼ كؿ منيما اآلزاويتيف متقابمتيف متساو 

o سيدتي األضبلع يا ( ىذا الشكؿ اسمو متوازييضحؾ : )وىوالبائع. 

 لمساعدتؾ. : نعـ متوازي األضبلع اآلف تذكرتو، شكراً الس دة 

o نحف في الخدمة والمكاف مكانؾ يا سيدتيالبائع :.  

 النص المسرحي
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 سعره؟: كـ الس دة 

o سيدتي فقط يا شيكبلً  20: البائع. 

 السبلـ عميكـ : تفضؿ،الس دة. 

o سبلـ ورحمة اعميكـ ال: البائع. 

 انتيت المسرحية
 
 

 
أحػػػػداث  مػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿبعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعم

 ، وتبدأ األسئمة عمى النحو التالي:المسرحية
 ؟ما ىي األشكاؿ التي رأيتيا 
 ؟ما اسـ الشكؿ الذي عرضو البائع عمى السيدة 
 ؟ما مواصفات الشكؿ الذي تريده السيدة 
 ؟ما اسـ الشكؿ الذي حصمت عميو 
 األضبلع؟ متوازي يعر ف 
 ؟ىو خصائص متوازي األضبلع ما 
 مف الكتاب المدرسي.  (59)صفحة  (1اط )أناقش مع الطالبات حؿ نش 
 

 

 
 مف الكتاب المدرسي. (62)( صفحة 1أطمب مف الطالبات حؿ تدريب )

 

 
 

 ؟ماذا تعممت مف درس اليوـ
 
 

 

 .مف كتاب المدرسي( 64) ( صفحة1كمفت الطالبات بحؿ سؤاؿ رقـ )

 لمسرح  تيظ ف ا

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي
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 :عمى أفيتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة 
 عيفالمالطالبة  تعر ؼ. 
 .تميز شكؿ المعيف مف بيف مجموعة أشكاؿ رباعية 
 تستنتج خواص المربع. 
 المعيف ومتوازي األضبلع. تستنتج العبلقة بيف 
 
  
 

 طالبػات تسػمية ويطمػب مػف ال ،باستخداـ مسرح الظػؿ( عرض األشكاؿ )متوازي األضبلعت
 .الشكؿ مع ذكر خواصو

 المعيف "الميندس الصغ ر" تالي بعنواف عرض مسرحية لمدرس الت(). 

 
 

 

 شخصية المعيف(. –شخصية متوازي األضبلع –)شخصيات لمحضور أشكاؿ مفرغة 

 .شاشة عرض، مصباح، ستارة بيضاء، نص تم يمي، موسيقى ىادئة 

 
 
 الحضور.أحد  – متوازي األضبلع – معيفالميندس ال – ىديؿالمعممة  

 1 :عدد الحصص المع ن

 سميك  ال ىدافاأل

  الحافزة التي ئ 

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس السابع
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  ألوؿ مف اليـو الدراسي.مة االفتتاحية لميـو ابالكم ىديؿتقـو المعممة 
o دراسػػي عمػػى ، سػػنبدأ اليػػـو الالحضػػور السػػبلـ عمػػيكـ ورحمػػة ا : أعزائػػيالمعممــ  ىــد ل

، اليػػػـو سنستضػػػيؼ مينػػػدس اكـ نستضػػػيؼ فػػػي كػػػؿ يػػػـو مينػػػدس جديػػػد، كمػػػا عودنػػػاألوؿ
 .سأتيح لو الفرصة في التعريؼ عف نفسو فميتفضؿ مشكوراً 

بوجػودي بيػنكـ  سػعيد جػداً أنػا بدايػة  ،: السبلـ عمػيكـ ورحمػة ا وبركاتػوالميندس المع ن ■
تاحة الفرصة لي لمتحدث أمامكـ عف أعمالي المتواضعة  .وا 

o ؟:عرؼ عف نفسؾالمعمم  ىد ل  

 .وأنا مف عائمة األشكاؿ الرباعية ،: أنا اسمي المعيفالميندس المع ن ■

o حوؿ ميندس المعيف؟ستفساراتكـ بؾ، واآلف نبدأ با وسيبلً  : أىبلً المعمم  ىد ل 

 ما الشكؿ القريب مف صفاتؾ؟ت أنؾ مف عائمة األشكاؿ الرباعية: أنت قمأحد الحضير ، 

 : أنا حالة خاصة مف شكؿ أسمو متوازي األضبلع.الميندس المع ن ■

 ، أنت تشبيني!: نعـ ماذا قمتمتيازي األضالع □

 ؟ : عفوًا مف حضرتؾالميندس المع ن ■

 ، أنا متوازي األضبلع.اآلف معتؾ أسمي: سمتيازي األضالع □

 .: أىبًل وسيبًل بؾالميندس المع ن ■

 صػػفاتكـ حتػػى نسػػتطيع أف تحػػد وا عػػف  : بعػػد إذنكػػـ، أنػػا لمػػا أفيػػـ شػػيء،أحــد الحضــير
 ؟ نميز

عنػػػدي كػػػؿ أضػػػبلع و  4، لػػػدي أنػػػا شػػػكؿ ربػػػاعي، : أتحػػػدث أنػػػا بالبدايػػػةمتـــيازي األضـــالع □
، باإلضػافة إلػى متقػابمتيف متسػاويتاف فػي القيػاس ، وكػؿ زاويتػيفضمعيف متقابميف متوازيػاف

 . منيما اآلخركبلأف أقطاري ينصؼ 

 النص المسرحي
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جميػع ، أخػذ أنا حالة خاصػة مػف متػوازي األضػبلع: )وىو يضحؾ( أما الميندس المع ن ■
أي  أف كؿ ضمعاف متجاوراف متساوياف، ، باإلضافة إلىصفات متوازي األضبلع جميعيا
 أنا جميع أضبلعي متساوية. 

 ؟أوجو سؤالي لممعيف ماذا بخصوص األقطار: لحضيرأحد ا 

ذا وصػػػمت  جميػػع أضػػبلعي متسػػاوية فػػي الطػػوؿ، : كمػػا قمػػت سػػػابقاً المينــدس المعــ ن ■ وا 
قة وجميعيا م م ات قائمة الزاوية، وىػذا يعنػي قطراي فنبلحظ أنو يكوف أربع م م ات متطاب

 ف المتيف يمر بيما.، كما نبلحظ أف القطر الواحد ينصؼ الزاويتيأف قطراي متعامداف

o ؟اؤالت أخرى، ىؿ ىناؾ تسحسناً : المعمم  ىد ل  

، ومػػػف ىنػػػا نشػػػكر المينػػػدس المعػػػيف عمػػػى حضػػػوره أصػػػبحت المعمومػػػات واضػػػحةباعتقػػػادي 
مػػف ، ونشػكر كػػؿ القػائميف عمػػى أيػػاـ اليػـو الدراسػػي ونشػكر كػػؿ التػي قػػدميا لنػػاوالمعمومػات القيمػػة 

  .إلى المقاء ،مف ا أف نراكـ في اليـو الدراسي ال انيأمميف حضر ودعمنا بمشاركتو واىتمامو، 
 .انتيت المسرحية

 
 
 

والطالبػػػػات حػػػػوؿ أحػػػػداث  بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعممػػػػة
 :، وتبدأ األسئمة عمى النحو التاليالمسرحية
 ؟ما اسـ الميندس التي تـ استضافتو في اليـو الدراسي 
  يشبو المعيف؟ما الشكؿ الذي 
  ؟بماذا يشبو المعيف ومتوازي األضبلع 
 عر في المعيف؟ 
  ؟خصائص المعيف أذكري 
 ( 1أحاور مع الطالبات تدريب رقـ) ( مف الكتاب المدرسي.77صفحة ) 

 تيظ ف المسرح  
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 ( مف الكتاب المدرسي. 77صفحة ) (2يطمب مف الطالبات حؿ سؤاؿ رقـ )

 
 
 

 ؟مف درس اليوـاستفدت  ماذا
 
 
 

 ( مف الكتاب المدرسي.77) ( صفحة3)سؤاؿ رقـ  بات بحؿالطال تكمف

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي
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 :يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أف
 تعر ؼ الطالبة المستطيؿ. 

 خواص المستطيؿ الطالبة ستنتجت. 

 قة بيف المستطيؿ ومتوازي األضبلعستنتج العبلت. 

 
  

 

  تسػػػمية ، ويطمػػػب مػػػف الطالبػػػات تخداـ مسػػػرح الظػػػؿشػػػكؿ متػػػوازي األضػػػبلع باسػػػعػػػرض ته
 الشكؿ مع ذكر خواصو.

  (لمستطيؿ)ا "اليـو الدراسي لمميندس الصغير "عرض مسرحية لمدرس التالي بعنوافته. 

  

 
  شخصػػػػػػػية  –شخصػػػػػػػية متػػػػػػػوازي األضػػػػػػػبلع  –أشػػػػػػػكاؿ مفرغػػػػػػػة )شخصػػػػػػػيات لمحضػػػػػػػور

 المستطيؿ(.

 ىادئة. شاشة عرض، مصباح، ستارة بيضاء، نص تم يمي، موسيقى 

 
 
 

 الطالبات. إحدى –متوازي األضبلع –أحد الحضور –الميندس المستطيؿ –المعممة خمود 
 
 

 1 :عدد الحصص المستط ل

 سميك  ىداف الاأل

  الحافزة التي ئ 

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس ال امف 
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 مف اليـو الدراسي. بالكممة االفتتاحية لميـو ال اني تقـو المعممة خمود
   سػػػنبدأ اليػػػـو الدراسػػػي لميػػػـو ، : أعزائػػػي الحضػػػور أسػػػعد ا أوقػػػاتكـ جميعػػػاً خمـــيدالمعممـــ

مينػػػدس جديػػػد ليتحػػػدث عػػػف إنجازاتػػػو  الي وسنستضػػػيؼ فػػػي يومنػػػا ىػػػذاال ػػػاني عمػػػى التػػػو 
  .فميتفضؿ مشكوراً 

o وزارة التربيػػة والتعمػػيـ التػػي السػػبلـ عمػػيكـ ورحمػػة ا بدايػػة أشػػكر : المينــدس المســتط ل
؟ لكػػف أنػػاالكػؿ يتسػػاءؿ مػف ت لػػي بالمشػاركة فػػي اليػـو الدراسػػي، وأشػكر حضػػوركـ، سػمح

لػي أف أعػػرض عمػػيكـ رسػومات نراىػػا فػي حياتنػػا اليوميػػة ، اسػػمحوا سػتعرفوف اسػػمي الحقػا
 (، يعػػرض رسػػوماتو )البػػاب، بػػرواز، طاولػػة، سػػجادتشػػبو شػػكمي وأتمنػػى أف تنػػاؿ إعجػػابكـ

طفػػاؿ جميعػػا ، يعرفنػػي األروؼ فػػي الػػدنيا وترانػػي فػػي كػػؿ مكػػافكمػػا تبلحظػػوف شػػكمي معػػ
 ؟تفساراتكـ، واآلف بعد رؤيتكـ لمرسومات أنا جاىز السومف يعرفني ال ينساني

 البػػاب يشػػبو شػػكمؾ  إطػػار أفشػػكرا عمػػى رسػػوماتؾ الرائعػػة ولكػػف أالحػػظ : أحــد الحضــير
 ؟والخطوط األربعة غير متساوية

o وىػذا خػط أقصػر منػو ، كما ترى ىذا خط ويقابمو خط بم مو صحيح: الميندس المستط ل
 معيف متقػػابميف متسػػاوياف فػػي( )أي أف كػػؿ ضػػرسػػـ البػػاب ويقابمػػو خػػط م مػػو )مػػع عػػرض

 .الطوؿ

 أرجميا.: وفي الطاولة تشبو الطالبات إحدى ■

o يضحؾ(.وىو ): أحسنت لميندس المستط لا 

  لكف تشبيني في أضبلعي.األضالعمتيازي : 

o مف أنت؟المستط ل لميندسا : 

  األضبلع: أنا متوازي األضالعمتيازي. 

o لكػػف أختمػػؼ عنػػؾ فػػي  ،والقطػػراف أيضػػا األضػػبلع: نعػػـ أشػػبيؾ فػػي لمينــدس المســتط لا
 ؟لزواياا

 ؟: أنا كؿ زاويتيف متقابمتيف متساويتاف وأنتمتيازي األضالع 

 النص المسرحي
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o كؿ الزوايا قوائـ أفدرجة أي  90: أنا كؿ زاوية عندي قياسيالميندس المستط لا 

أفيػػػػـ مػػػػف ذلػػػػؾ أف المسػػػػتطيؿ أخػػػػذ مػػػػف متػػػػوازي  مػػػػف فضػػػػمكـ: لحظػػػػة الطالبــــات إحــــدى ■
قطػػراف ينصػػؼ كػػؿ منيمػػا اوياف والخاصػػيتيف وىمػػا كػػؿ ضػػمعيف متقػػابميف متسػػ األضػػبلع

 .األخر

o ؟ممتازة أنت  صحيح ما قمت، واآلف يوجد أي استفسارات أخرى :لميندس المستط لا 

   يسعني إال أف أشكر  ال ، واآلفمى ما يبدو ال يوجد أي استفسارات: حسنًا عخميدالمعمم
 عمػػى الكػػريـإنجازاتػػو الرائعػػة، وأشػػكر الحضػػور مينػػدس المسػػتطيؿ عمػػى مػػا قدمػػو لنػػا مػػف 

طػػاب ًا فػػي نفػػس الموعػػد مػػع مينػػدس جديػػد، وموعػػدنا غػػداىتمػػامكـ ومشػػاركتكـ الفعالػػة، 
 ، والسبلـ عميكـ ورحمة ا.مساكـ

 انتيت المسرحية 

 
 
 

بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف المعممػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿ أحػػػػداث 
 المسرحية، وتبدأ األسئمة عمى النحو التالي:

 عرضيا الميندس؟ؿ التي ما ىي األشكا 

 ماذا تبلحظ مف رسـ الباب؟ 

 بماذا يشبو متوازي األضبلع والمستطيؿ؟ 

 ؟عر في المستطيؿ 

 خصائص المستطيؿ؟ أذكري 

 .أطمب مف الطالبات إعطاء أم مة عمى مستطيبلت مف بيئة الصؼ أو البيت أو غيرىا 

 ( مف الكتاب المدرسي.67( صفحة )1أنفذ مع الطالبات نشاط ) 

  ( مف الكتاب المدرسي.68( صفحة )2مع الطالبات نشاط )أنفذ 

 

 تيظ ف المسرح  
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 ( الخاص بدرس المستطيؿ.69) يطمب مف الطالبات حؿ تدريب صفحة

 
 
 

 

 ؟مف درس اليوـاستفدت  ماذا
 
 

 
 .كتاب المدرسيالمف ( 70) ( صفحة2)سؤاؿ رقـ  الطالبات بحؿ تكمف

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي
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 :رس أف تكوف قادرة عمى أفيتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الد
 المربعالطالبة  تعر ؼ. 
 تستنتج خواص المربع. 
 .تستنتج العبلقة بيف المربع والمعيف 
 تستنتج العبلقة بيف المربع والمستطيؿ. 

 
  

 

 ظػػػػؿباسػػػتخداـ مسػػػػرح ال المسػػػػتطيؿ( –المعػػػػيف  –عػػػرض األشػػػػكاؿ )متػػػػوازي األضػػػبلع ت ،
 .طالبات تسمية الشكؿ مع ذكر خواصوويطمب مف ال

 المربع "الميندس الصغ ر"عرض مسرحية لمدرس التالي بعنواف ت(). 

 
 

  شخصػية المعػيف  –شخصػية متػوازي األضػبلع  –أشكاؿ مفرغة )شخصػيات لمحضػور- 
 لوحة األزىار(. –شباؾ  -شخصية المستطيؿ

 .شاشة عرض، مصباح، ستارة بيضاء، نص تم يمي، موسيقى ىادئة 

 
 

 

أحػد  –إحػدى المعممػات –المستطيؿ -المعيف –متوازي األضبلع –الميندس المربع –مناؿ المعممة
 الحضور.

 
 

  الحافزة التي ئ 

 األديات
 

 الشخص ات

 1 :عدد الحصص المربع

 سميك  ىداف الاأل

 الدرس التاسع
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 . تقـو المعممة مناؿ بالكممة االفتتاحية لميـو ال الث مف اليـو الدراسي
سػػنبدأ اليػػـو الدراسػػي لميػػـو  ،الحضػػور السػػبلـ عمػػيكـ ورحمػػة ا : أعزائػػيالمعممــ  منــال ■

، اكـ نستضيؼ في كؿ يػـو مينػدس جديػدعودنكما  األخيرال الث عمى التوالي وىو اليوـ 
 .ي التعريؼ عف نفسو فميتفضؿ مشكوراً اليوـ سنستضيؼ ميندس سأتيح لو الفرصة ف

 سػػػعيد جػػػدا  ،أسػػػعد ا صػػػباحكـالسػػػبلـ عمػػػيكـ ورحمػػػة ا وبركاتػػػو،  :المينـــدس المربـــع
ي سػأعرض لكػـ بعػض رسػوماتث أمامكـ عف إنجازاتي المتواضػعة، بوجودي بينكـ والتحد

واآلف بعػػد رؤيػػتكـ ، (األزىػػارلوحػػة  ،شػػباؾ)يعػػرض رسػػوماتو منػػى أف تنػػاؿ إعجػػابكـ، وأت
 ؟ لمرسومات بماذا تشبيني

 متساوية. األربعةالرسومات الخطوط والشبو بينؾ وبيف  ،: رسوماتؾ جميمةأحد الحضير □

 الخطوط عبارة عف أضبلع وىي متساوية في الطوؿ: صحيح الميندس المربع. 

  .خراوية في الطوؿ وينصؼ كؿ منيما األوالحظت أيضا القطراف متس :أحد الحضير □

 أنػػػػا سػػػػعيد جػػػػدا فػػػػي مبلحظػػػػاتكـ السػػػػريعة وىو)يضػػػػحؾ(، ىػػػػؿ مػػػػف  :المينــــدس المربــــع
  ؟مبلحظات جديدة

 ؟: لكف تشبيني في الزواياالمستط ل 

 مف حضرتؾ؟: عفوا الميندس المربع 

 تشبيني في زواياي: أنا مستطيؿالمستط ل ،.  

  الزوايا عندؾ قوائـ م مي تماماً  نعـ ،دعني انظر :المربعالميندس. 

o ؟: وأنا أيضا تشبينيالمع ن 

 ؟: بماذا أشبيؾالميندس المربع 

o المتساوية واألقطار المتعامدة باألضبلعيني : تشبالمع ن. 

 صحيح وأنا حالة خاصة منؾالميندس المربع :. 

 .جميع خواصيأخذتـ  نتـ ال بل ة تشبيونني ألنكـوأ :ضالعمتيازي األ ͏
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خػذت ، مػف خػبلؿ نقاشػؾ فيمػت اف خواصػؾ أمينػدس مف بعػد إذنػؾ يػا :المعممات إحدى ҉
 .ومف المستطيؿ والمعيف األضبلعزي مف متوا

 وأخػذت جميػع خػواص  األضبلعمتوازي  : صحيح، أخذت جميع خواصالميندس المربع
أعػػرفكـ ومػػف ىنػػا سػػأختـ لقػػائي معكػػـ و  ،ى جميػػع خػػواص المعػػيفإلػػالمسػػتطيؿ باإلضػػافة 

تكونوا قد استفدتـ مػف ىػذا عرفتـ خواصي أنا اسمي المربع وأتمنى اف بعد ما عمى نفسي 
 المقاء.

مف معمومات، ونشكر كؿ القػائميف  : نشكر ميندس المربع عمى ما قدمو لناالمعمم  منال ■
مف دعمنا بمشاركتو واىتمامو،أمميف مػف ا أف نػراكـ عمى أياـ اليوـ الدراسي ونشكر كؿ 

 راسية قادمة بمواضيع مختمفة، دمتـ نبراسًا لمعمـ.د أياـ في

 انتيت المسرحية
 
 

 
 ػػػػة والطالبػػػػات حػػػػوؿ أحػػػػداث بعػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف المسػػػػرحية يػػػػدور حػػػػوار ومناقشػػػػة بػػػػيف الباح

 :، وتبدأ األسئمة عمى النحو التاليالمسرحية
 ؟ما ىي األشكاؿ التي عرضيا الميندس 
  ؟باؾتبلحظ مف لوحة األزىار والشماذا 
  ؟بماذا يشبو المربع ومتوازي األضبلع 
 بماذا يشبو المربع المعيف؟ 
 ؟بماذا يشبو المربع المستطيؿ  
 المربع؟ يعر ف 
  ؟ذكري خصائص المربعا 
 .أطمب مف الطالبات إعطاء أم مة عمى مربعات مف بيئة الصؼ أو البيت أو غيرىا 
  ( مف الكتاب المدرسي79)أحاور مع الطالبات تدريب صفحة. 
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  ( مف الكتاب المدرسي.70فحة )( ص1يطمب مف الطالبات حؿ سؤاؿ رقـ )

 
 

 
 ؟مف درس اليوـاستفدت  ماذا

 
 
 

 .كتاب المدرسيالمف ( 70) ( صفحة2سؤاؿ رقـ ) الطالبات بحؿ تكمف

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 تينشاط ب 
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 :يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أف
 .تعر ؼ الم مث 
 م م ات مف حيث األضبلع.تصنؼ ال 
 
  

 
 تسػتخرج  ويطمب مف الطالبػات أف ،عرض مجموعة أشكاؿ مختمفة باستخداـ مسرح الظؿت

 .الم م ات مف بيف األشكاؿ
 الم مث" برنامج المواىب " رض مسرحية بعنوافتع(). 

 
 

 

 م مػػػػػث مختمػػػػػؼ  ،م مػػػػػث متسػػػػػاوي السػػػػػاقيف ،أشػػػػػكاؿ مفرغػػػػػة )م مػػػػػث متسػػػػػاوي األضػػػػػبلع
 .(ة مذيعشخصي ،األضبلع

 موسيقى ىادئة. ،نص تم يمي ،ستارة بيضاء ،مصباح ،شاشة عرض 

 
 
 
 م مث مختمؼ األضبلع. –م مث متساوي الساقيف -م مث متساوي األضبلع -عمذي

 1 :عدد الحصص (1) المثمث

 سميك  ىداف الاأل

  التي ئ  الحافزة

 األديات
 

 الشخص ات

 الدرس العاشر
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 .تي مذيع البرنامج ويبدأ بالترحيبيأ

كمػا عودنػاكـ  ،مساكـ بكؿ خير، وأىبل وسيبل بكـ في برنػامج المواىػب : أسعد االمذ ع ͏
، ولكف ستكوف الحمقة مختمفة عف الحمقات ؿ حمقة نعرض عميكـ شخصيات موىوبةفي ك

 سنستضػػػػيؼ وفػػػػي الحمقػػػػة القادمػػػػة ،السػػػػابقة سنسػػػػتقبؿ شخصػػػػيات مػػػػف حيػػػػث األضػػػػبلع
  ؟مف ىـ الشخصيات مف حيث األضبلع ترى ، ياشخصيات مف حيث الزوايا

  .(وي األضبلعالموىوب )الم مث متسا يأتي(، 1)ىيا بنا نستقبؿ موىبة رقـ 
 ؟ىبل وسيبل بؾ في برنامجناأ 

 : أىبل بؾ أنا مسرور جدا لوجودي في ىذا البرنامج المثمث متسايي األضالع ҉

 ؟: ما اسمؾالمذ ع ͏

 .: م مث متساوي األضبلعالمثمث متسايي األضالع ҉

 ؟: مف أي مدينةالمذ ع ͏

 : أنا مف مدينة األشكاؿ اليندسية متسايي األضالع المثمث ҉

 ، اآلف تفضؿ عرؼ عف نفسؾ وعف مواىبؾ؟شرفنا بؾ: تلمذ عا ͏

ـــث متســـايي األضـــالع ҉ : كمػػػا قمػػػت سػػػابقًا أنػػػا م مػػػث متسػػػاوي األضػػػبلع مػػػف عائمػػػة المثم
، ولػػي طػػوؿ، وزوايػػاي متسػػاوية فػػي القيػػاسالمضػػمعات لػػي  ػػبلث أضػػبلع متسػػاوية فػػي ال

  بلث محاور.

 .ؿتفض (1)ؿ رقـ واآلف انت مشترؾ في برنامجنا وتحم ،: رائع صفات مميزةالمذ ع ͏

 .تشرفنا بوجودؾ في برنامج المواىب، فميتفضؿ (2)ف نستقبؿ المشترؾ رقـ واآل
 أنا أك ر مثمث متسايي الساق ن : 

 ؟: عرفنا عف نفسؾ ومف أي مدينةالمذ ع ͏

 مضػػػمع لػػػي  ػػػبلث أضػػػبلع ولػػػي  ،: أنػػػا مػػػف األشػػػكاؿ اليندسػػػيةمثمـــث متســـايي الســـاق ن
اختمػؼ عػف المشػترؾ رقػـ  ،م مث متسػاوي السػاقيفضمعاف متساوياف يسمونني في حارتنا 
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يتػػا القاعػػدة عنػػدي او وز  ،م م ػػيف متطػػابقيف إلػػىواحػػد بػػأف لػػي محػػور تما ػػؿ واحػػد يقسػػمني 
 .متساويتاف

البرنامج استضػاؼ الشخصػيات مػف مدينػة واحػدة )وىػو يضػحؾ( عمومػًا  أف: أرى المذ ع ͏
مشػػترؾ معنػػا فػػػي  راآلف نسػػتقبؿ أخػػ، ، تفضػػؿ(2)صػػاحب رقػػـ  وأنػػتا بحضػػرتؾ تشػػرفن

وىػػو يبتسػػـ( تفضػػؿ عػػرؼ عػػف )أىبل وسػػيبًل بػػؾ فأنػػت مسػػؾ الختػػاـ ،البرنػػامج فميتفضػػؿ
 ؟نفسؾ

o مختمفػة فػي الطػوؿ وأيضػا زوايػاي  ،أنا مضمع لػي  ػبلث أضػبلع :مثمث مختمف األضالع
 أختمؼ عف زمبلئي ليس لي محاور تما ؿ ،مختمفة في القياس

تشػرفنا بػؾ ، ف ليس لؾ محاور تما ػؿأؼ عنيـ مف نفس مدينتيـ ولكف تختمأنت  :المذ ع ͏
 ؟(3)مشترؾ رقـ  وأنت

فػػي صػػفاتيا  تـأعجبػػألك ػػر شخصػػية  انتظػػار تصػػويت الجميػػورانتيػػت حمقتنػػا، نحػػف فػػي  
مػػة بمواىػػب جديػػدة مػػف حيػػث وانتظرونػػا فػػي الحمقػػة القاد ،وسػػنخبركـ بالنتػػائج فػػي الحمقػػة القادمػػة

  .انتظرونا ،الزوايا
 انتيت المسرحية

 
 
 

 بعػد االنتيػاء مػػف المسػرحية يػدور حػػوار ومناقشػة بػػيف المعممػة والطالبػات حػػوؿ أحػداث المسػػرحية،
 :وتبدأ األسئمة عمى النحو التالي

 ؟ما ىي األشكاؿ التي رأيتيا 

 ؟نص التم يميعف شخصية الم مث المتساوي األضبلع كما ورد في ال تحد ي بنيجاز 

 ؟نص التم يميساقيف كما ورد في التحد ي بنيجاز عف شخصية الم مث المتساوي ال 

 ؟نص التم يميتحد ي بنيجاز عف شخصية الم مث مختمؼ األضبلع كما ورد في ال 

 ىو الم مث الذي لو  بلث محاور؟ ما 

  مف الكتاب المدرسي (76)أناقش مع الطالبات مجموعة مف األشكاؿ كما في صفحة. 
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 اب المدرسي.( مف الكت77)( ص 1يطمب مف الطالبات حؿ التدريب )
 
 
 
 

 ؟ماذا تعممت مف درس اليوـ
 
 
 

 .كتاب المدرسيالمف  (78)( صفحة 2)كمفت الطالبات بحؿ تدريب 

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي:
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 :يتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أف
 .تصنؼ الم م ات مف حيث الزوايا 
 
  
 

 ييػػز ويطمػػب مػػف الطالبػػات أف تم ،عػػرض مجموعػػة أشػػكاؿ مختمفػػة باسػػتخداـ مسػػرح الظػػؿت
 .بيف الم م ات مف حيث األضبلع

 (اف برنامج المواىب )الم مثعرض مسرحية بعنو ت. 
 

 
 . (شخصية مذيع ،م مث منفرج الزوايا ،م مث قائـ الزوايا ،أشكاؿ مفرغة )م مث حاد الزوايا -
 موسيقى ىادئة. ،نص تم يمي ،ستارة بيضاء ،مصباح ،شاشة عرض -
 
 
 
 م مث منفرج الزوايا. -م مث قائـ الزوايا  -الزوايا  م مث حاد -مذيع  

 1 :عدد الحصص

 سميك  ىداف الاأل

  التي ئ  الحافزة

 اتاألدي 
 

 الشخص ات

( 2) المثمث
(2) 

 الحادي عشر الدرس



 18. 

 
 
 

 يأتي مذيع البرنامج ويبدأ بالترحيب 
مساكـ بكؿ خير، وأىػبل وسػيبل بكػـ فػي برنػامج المواىػب كمػا عودنػاكـ  أسعد االمذ ع:  ͏

، فػػػػي الحمقػػػػة الماضػػػػية استضػػػػفنا فػػػػي ؿ حمقػػػػة نعػػػػرض عمػػػػيكـ شخصػػػػيات موىوبػػػةفػػػي كػػػػ
خصيات ، ولكف سنستقبؿ في حمقة اليـو شلمتواضع م م ات مف حيث األضبلعا برنامجنا

 ؟فميتفضؿ (1)موىبة رقـ ، واآلف نبدأ باستقباؿ الشخصيات مف حيث الزوايا

  (يأتي الموىوب )م مث حاد الزوايا 
 ؟أىبل وسيبل بؾ في برنامجنا المذ ع: ͏

 :نامجكـ. أىبل بؾ أنا سعيد جدا الستضافتي في بر  مثمث حاد الزيا ا 

 ؟ما اسمؾ المذ ع: ͏

 :واضع اسمي م مث حاد الزواياأنا بكؿ ت مثمث حاد الزيا ا. 

 ؟مف أي مدينة المذ ع: ͏

 :أنا مف مدينة األشكاؿ اليندسية مثمث حاد الزيا ا.  

 ، اآلف تفضؿ المايؾ معؾ تحدث عف نفسؾ وعف مواىبؾ؟تشرفنا بؾ المذ ع: ͏

 مػث حػاد الزوايػا مػف عائمػة المضػمعات لػي  ػبلث كمػا قمػت سػابقًا أنػا م  :مثمث حاد الزيا ا
 ،ولذلؾ يسػمونني م م ػًا حػاد الزوايػا° 90و بل ة زوايا وجميعيا حادة أي أقؿ مف  ،أضبلع
 .تخدامات ك يرة في الحياة العمميةولي اس

 .تفضؿ (1) مشترؾ في برنامجنا وتحمؿ رقـ أنتواآلف  ،: رائع صفات مميزةلمذ عا ͏

 .امج المواىبتشرفنا بوجودؾ في برن ؿ،فميتفض (2)قـ واآلف نستقبؿ المشترؾ ر 
 أنا أك ر يا عزيزي.مثمث قائم الزيا ا : 

 ؟: عرفنا عف نفسؾ ومف أي مدينةالمذ ع ͏
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 حػدى زوايػاي : أنا مف األشػكاؿ اليندسػيةمثمث قائم الزيا ا ، مضػمع ولػي  ػبلث أضػبلع وا 
يستخدمونني في  ، منيـميعاً ج لمميندسيفمحبوب جدًا ، الزاويةقائمة ولذلؾ يسمونني قائـ 

 . عني االستغناءبناء قواعد البيوت والعمارات ألنني دقيؽ وال يمكف 

( عمومػًا شخصػيات مػف مدينػة واحػدة )وىػو يضػحؾأرى اف البرنامج استضػاؼ ال المذ ع: ͏
اآلف نسػػػتقبؿ أخػػػر مشػػػترؾ معنػػػا فػػػي البرنػػػامج ، (2رقػػػـ)صػػػاحب  وأنػػػتتشػػػرفنا بحضػػػرتؾ 

 .فميتفضؿ

 ؟( تفضؿ عرؼ عف نفسؾيضحؾ وىوالختاـ )بؾ فأنت مسؾ أىبل وسيبًل  
دى زوايػاي و ػبلث زوايػا ولكػف إحػ ،، ولػي  ػبلث أضػبلع: أنػا مضػمعمثمث منفـرج الزيا ـا □

 مث ، كما وأضـ بداخمي المني م م ًا منفرج الزاويةلؾ يسمو ، ولذ°90منفرجة أي أكبر مف 
 .حاد الزوايا والقائـ الزاوية

 ؟(3)مشترؾ رقـ: تشرفنا بؾ وأنت المذ ع ͏

فػي صػفاتيا  أعجبػتـانتيت حمقتنا، نحف فػي انتظػار تصػويت المشػاىديف ألك ػر شخصػية  
 .، دمتـ بخيرفي الحمقة القادمة بمواىب جديدة ، وانتظرونابركـ بالنتائج في الحمقة القادمةوسنخ

 انتيت المسرحية
 
 
 

، البػات حػػوؿ أحػداث المسػػرحيةبعػد االنتيػاء مػػف المسػرحية يػدور حػػوار ومناقشػة بػػيف المعممػة والط
 :وتبدأ األسئمة عمى النحو التالي

 ؟ما ىي األشكاؿ التي رأيتيا 
 ؟حوارتحد ي بنيجاز عف شخصية م مث حاد الزوايا كما ورد في ال 
 ؟حواركما ورد في ال تحد ي بنيجاز عف شخصية م مث قائـ الزوايا 

 ؟حوارتحد ي بنيجاز عف شخصية م مث منفرج الزوايا كما ورد في ال 
 ىو الم مث الذي يشتمؿ عمى زاوية قائمة وزاوية حادة؟ ما 

 ولماذا؟ ؟ىؿ يمكف أف يحتوي الم مث عمى أك ر مف زاوية منفرجة 
 ولماذا؟ ؟ىؿ يمكف أف يحتوي الم مث عمى أك ر مف زاوية قائمة 
 مف الكتاب المدرسي.  (79)( صفحة 6) أناقش مع الطالبات تدريب 
 مف الكتاب المدرسي. (81)( صفحة 4) أناقش مع الطالبات سؤاؿ 
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 مف الكتاب المدرسي. (82)( ص 1يطمب مف الطالبات حؿ التدريب )
 

 
 
 

 ؟ماذا تعممت مف درس اليوـ
 

 
 
 

 كتاب المدرسي.المف  (82)( صفحة 2)كمفت الطالبات بحؿ تدريب 

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي:
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 :فيتوقع مف الطالبة بعد االنتياء مف الدرس أف تكوف قادرة عمى أ
 دائرةتعر ؼ ال. 

 .يتعرؼ عمى عناصر الدائرة 

 
  
 

 الػدائرة ويطمب مف الطالبات أف تمييػز  ،يعرض مجموعة أشكاؿ مختمفة باستخداـ مسرح الظؿ
 .مف بيف األشكاؿ

  (دائرة)ال حفمة عيد ميبلديعرض مسرحية بعنواف. 

 
 
 

 (.معممة ناريماف، مديرة مدرسة،طالباتمفرغة ) شخصيات -
 غة )أشكاؿ ىندسية مختمفة، شكؿ ساعة(.أشكاؿ مفر  -
 موسيقى ىادئة. ،نص تم يمي ،ستارة بيضاء ،مصباح ،شاشة عرض -
 
 
 
 

 .طالبات -مديرة المدرسة -معممة ناريماف
 

 1 :عدد الحصص

 سميك  ىداف الاأل

  التي ئ  الحافزة

 األديات
 

 الشخص ات

 ل اني عشرالدرس ا الدائرة
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تسػػييؿ شػػرح درس الػػدائرة وكػػاف ىػػدفيا حفمػػة عيػػد مػػيبلد لمػػديرة المدرسػػة  ناريمػػافأعػػدت المعممػػة 
 : التالي ويبدأ الحوار لمطالبات،

 نة الفصؿ قبؿ حضور مديرة المدرسة.نبدأ بزيىيا بنا يا طالباتي الجميبلت  المعمم : ■

   يا زميبلتي.، ىيا بنا : حاضر يا معممتيالطالب  ىدا 

 )يتـ تشغيؿ موسيقى ىادئة( بعد االنتياء مف تجييز الزينة والحمويات والمشروبات 
 : السبلـ عميكـ ورحمة ا.مد رة المدرس  □

 وعميكـ السبلـ ورحمة ا. طالبات:المعمم  يال ҉

 أىبًل وسيبل بؾ، تفضمي. :لمعمم ا ■

 ما ىذه الزينة الجميمة والتجييزات، عيد ميبلد مف؟ مد رة المدرس : □

 اآلف ستعرفيف عيد ميبلد مف! ىيا بنا يا طالباتي نبدأ.: لمعمم ا ■

 ة، سنة حموة....(.الجميع يبدأ بالغناء )سنة حموة يا جميؿ وسنة حموة يا مديرتنا الحنون 
 : )تضحؾ( مفاجأة حموة.مد رة المدرس  □

 بألؼ خير. وأنت  كؿ عاـ  :يالطالبات المعمم  ■

 بألؼ خير يا مديرتنا الجميمة. : كؿ عاـ وأنت  الطالبات 

 تبدأ المعممة بتقطيع الكيكة ولكف أ ناء التقطيع يبدأ الحوار.  
 : طالباتي! ما شكؿ الكيكة؟لمعمم ا ■

 كميا دائرة.: شالطالب  عب ر ͏

 عبير، لكف يوجد في الفصؿ شكؿ دائرة أخر!  أحسنت يا :المعمم  ■

o :الساعة. الطالب  تحر ر 

 : ممتازة تحرير، مف تقوؿ أيف مركز الدائرة في الساعة. لمعمم ا ■

 :في المنتصؼ )مركز العقربيف(.  الطالب  يلء 

 النص المسرحي
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افة  ابتػػة مػػف مركػػز والء، الحظػػف يػػا طالبػػاتي العقػػارب تػػدور عمػػى مسػػ رائعػػة يػػا :المعممــ  ■
 العقارب.

 :  يعنػي ىػذه المسػافة ال ابتػة التػي تصػؿ بػيف مركػز العقػرب وأي نقطػة عمػى  الطالب  ىدا
 أي رقـ مف أرقاـ الساعة تسمى نصؼ قطر.

 ىداية، إذف مف تعرؼ نصؼ القطر. برافو يا المعمم : ■

 ىي مسافة  ابتة بيف المركز وأي نقطة عمى الدائرة. الطالب  عب ر: ͏

ــ :المع ■ والعقػػرب  3عبيػػر، حسػػنًا إذا كػػاف العقػػرب الصػػغير عمػػى رقػػـ بػػارؾ ا فيػػؾ يػػا مم
 ما نسمي العقربيف معًا؟ 9الكبير عمى رقـ 

  الطالبة والء: العقرب الصػغير عبػارة عػف نصػؼ قطػر، والعقػرب الكبيػر نصػؼ قطػر، إذا
 جمعنا النصفيف معًا يصبح قطرًا.

 ممكف أف نطمؽ عمى القطر اسـ وتر؟مبدعة يا والء، حسنًا ىؿ مف ال المعمم : ■

 ىؿ تسمحي لي بالمشاركة في ىذا النقاش الممتع! مد رة المدرس : □

 بكؿ سرور تفضمي. المعمم : ■

 نعـ وىو يعتبر أكبر وتر في الدائرة إذا مر بالمركز. مد رة المدرس : □

o ماذا نسمي المنحنى عمى الوتر.الطالب  تحر ر : 

عمى الوتر وقػد يكػوف صػغيرًا أو كبيػرًا، حسػب طػوؿ يسمى القوس، وىو مرسوـ  المعمم : ■
 الوتر.

 : شػػكرًا لػػؾ يػػا معممتػػي عمػػى ىػػذا الػػدرس الممتػػع، ىنػػاؾ أشػػياء ك يػػرة حولنػػا  الطالبــ  ىدا ــ
 تساعدنا عمى فيـ مواضيع الرياضيات.

أشكرؾ أستاذة ناريماف عمى ىذا الدرس، فعبل ممتع بمعنى الكممة، وشكرًا  مد رة المدرس : □
 ه الحفمة التعميمية )وىي تضحؾ(.لؾ عمى ىذ

)وىي تضحؾ( ال شكر عمى واجب، أنا أسعى دائمًا لمساعدة طالباتي عمى فيػـ  المعمم : ■
 المواضيع الصعبة، وىيا بنا نقطع الكيكة.

 انتيت المسرحية
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 ،بعػد االنتيػاء مػػف المسػرحية يػدور حػػوار ومناقشػة بػػيف المعممػة والطالبػات حػػوؿ أحػداث المسػػرحية
 :األسئمة عمى النحو التالي وتبدأ
 ؟لماذا زينت الطالبات الصؼ 

 ؟لماذا تفاجئت المديرة عند حضورىا لمصؼ 

 ىي الوسيمة التي استخدمتيا المعممة لشرح درس الدائرة؟ ما 

 عرفي الدائرة؟ 

 عرفي نصؼ القطر؟ 

 عرفي الوتر؟ 

 مف الكتاب المدرسي. (88)( صفحة 2) أناقش مع الطالبات تدريب 
  

 
 

 
 .مف الكتاب المدرسي (89)( صفحة 3) مف الطالبات تدريبيطمب 

 

 
 

 
 ؟ماذا تعممت مف درس اليوـ

 
 
 
 

 كتاب المدرسي.المف  (89)( صفحة 4)كمفت الطالبات بحؿ تدريب 

 تيظ ف المسرح  

 التقي م
 

 غمق الدرس
 

 نشاط ب تي:
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 (11ممحق )
 من تطبيق استراتيجية مسرح الظلصير 
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