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  الشكر والتقدیر

الحمد هللا على نعمة اإلسالم وكفى بها نعمة، والشكر له على توفیقه، والصالة 
  :نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم وبعدوالسالم على الهادي البشیر سیدنا و

یـسعد الباحثـة وقـد انتهـت مـن إعــداد هـذه الرسـالة أن تتقـدم بالـشكر والتقـدیر إلــى 
الدكتور صالح الدین یاسین المشرف علـى هـذه الدراسـة، والـذي كـان لتوجیهاتـه الفـضل 

ء أعــضإفـي إنجازهـا بالـشكل الــصحیح، فجـزاه اهللا عنـي خیـر الجــزاء علـى جهـوده، والـى 
علـى جهـودهم المبذولـة  الدكتور معین حسن جبر والدكتور وجیـه الظـاهر لجنة المناقشة

  .في تقدیم مالحظاتهم اإلثرائیة القیمة، لتخرج الدراسة بشكلها النهائي

ًكما ویزیدني فخرا على فخر، أن أبث آیات الشكر والعرفان إلى الدكتور أحمد 
  . القیمةمٕ وارشاداتهمحظاته ومالم لمساندته والدكتور علي الشكعةضبابات

وأتقدم بالشكر الجزیل إلى المحكمین الذین حكموا أدوات هذه الدراسة، وجادوا 
  .ّعلي بالتوجیه

وال یفوتني أن أزجي شكري وتقدیري إلدارة مدرسة بنات أریحا األساسیة، لما 
  .قدموه لي من دعم ومساندة لتسهیل تطبیق هذه الدراسة

 وأفراد عائلتي، وكل تقدیري واحترامي إلى كل من ساهم ًوأخیرا فإني أشكر أهلي
   .في مساعدتي حتى خرجت هذه الرسالة إلى النور

  واهللا ولي التوفیق

  الباحثة
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أثر الواجبات البیتیة المصاحبة في رفع التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات لدى طلبة الصف 
  الثامن األساسي في مدارس محافظة 

  واتجاهاتهم نحوهاأریحا في فلسطین 
  إعداد 

  كوثر عبد القادر محمد بشارات 
  إشراف 

  الدكتور صالح الدین یاسین 

  الملخص

        هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة في التحصیل 

ستویات لدى طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة أریحا الحكومیة، وفي أي من م

سوف تؤثر هذه الواجبات البیتیة في تحصیل ) ، مستویات تفكیر علیامعرفة، فهم، تطبیق(التفكیر 

  :اآلتیةالطلبة والتعرف على اتجاهاتهم نحوها، وحددت مشكلة الدراسة في صیاغة األسئلة 

ات لدى ما أثر استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة في رفع التحصیل الدراسي في مادة الریاضی -

  طلبة الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة أریحا؟

ما اتجاهات طلبة الصف الثامن األساسي نحو استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة في مادة  -

  ؟    أریحاالریاضیات في مدارس محافظة 

وقد تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الثامن األساسي في مدارس محافظة أریحا     

حكومیة، و تم اختبار فروض الدراسة عن طریق إجراء دراسة  تجریبیة بتصمیم شبه تجریبي على ال

ًطالبا وطالبة من طلبة الصف الثامن األساسي في مدرسة بنات أریحا ) 54(عینة تألفت من  ً

 محافظة أریحا تم اختیارها بطریقةب) 2015- 2014(األساسیة في الفصل الدراسي األول للعام



  ز 

) 54(تم توزیع العینة إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، وقد تكونت عینة الدراسة من ، وقصدیة

، وتكونت المجموعة  المصاحبةتعلمن المادة التعلیمیة باستخدام الواجبات البیتیة) 27(طالبة، منهن 

  .طالبة  تعلمن المادة التعلیمیة بالطریقة االعتیادیة) 27(الضابطة من 

ــــ ـــم إعـــــداد أداتـ ــ ــالع :ین للدراســـــة        وت ـــد االطـــ ــــصیلي بعــ ـــار التحـ ـــــة باالختبــ األداة األولـــــى المتمثل

والتحـــضیر التفـــصیلي للمـــادة التعلیمیـــة، وتحلیـــل محتـــوى ســـتة دروس مـــن مقـــرر الریاضـــیات للـــصف 

ــاء ـــ ــــالیب، وبن ـــداف واألسـ ـــى األهــ ــ ــــشتمل عل ــــامن األساســـــي فـــــي الفـــــصل الدراســـــي األول یـ ــدول  الثـ جـــ

احبة حــسب تــصنیف بلــوم تــشمل األهــداف المعرفیــة المختلفــة ٕمواصــفات، واعــداد واجبــات بیتیــة مــص

، وتــم عــرض المــادة التعلیمیــة والواجبــات بیتیــة المــصاحبة )تطبیــق، مــستویات علیــا  المعرفــة، الفهــم،(

واختبـارات فحـص التحـصیل الدراسـي علـى لجنـة مـن محكمـین مـن ذوي االختـصاص والخبـرة لتحقیــق 

مـــن ) 0.84(بحـــساب ثبـــات االختبـــار، الـــذي بلغـــت قیمتـــه صـــدق أداة الدراســـة، كمـــا قامـــت الباحثـــة 

خالل تطبیقه على عینة استطالعیة من غیر عینة الدراسـة ، وهـي قیمـة مقبولـة تربویـا تفـي بـأغراض 

الدراســة، وبعــد تطبیــق الدراســة علــى العینــة تــم معالجــة نتــائج االختبــار التحــصیلي باســتخدام برنــامج 

بهـدف التعـرف علـى أثـر اسـتخدام الواجبـات البیتیـة فـي  SPSS الـرزم اإلحـصائیة للعلـوم االجتماعیـة

تحـصیل طالبــات الـصف الثــامن األساسـي فــي منهـاج الریاضــیات حـسب تــصنیف مـستویات المعرفیــة   

وبالنــسبة لــألداة الثانیــة فقــد تمثلــت فــي بنــاء مقیــاس  .)معرفــة، فهــم، وتطبیــق، مــستویات تفكیــر علیــا(

  . المصاحبةلالتجاهات  نحو الواجبات البیتیة

أظهرت نتائج الدراسة أن للواجبات البیتیة أثر في زیادة التحصیل لصالح المجموعة 

معرفة، فهم، تطبیق، (التجریبیة في مادة الریاضیات، وتفوقا حسب مستویات بلوم المعرفیة 

وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البیتیة . )مستویات تفكیر علیا



  س 

  .(%73) وبنسبة مئویة تساوي (2.2)لمصاحبة بشكل عام ایجابیة بمتوسط مقداره ا

وعلى ضوء نتائج الدراسة الحالیة وتفسیراتها أوصت الباحثة بضرورة استخدام الواجبات 

في ) معرفة، فهم، تطبیق، مستویات تفكیر علیا(البیتیة وتنوعها حسب مستویات بلوم المعرفیة الدنیا 

ٕاألساسیة بمدارس محافظة أریحا لزیادة التحصیل الدراسي، واجراء المزید من تدریس المرحلة 

الدراسات التي تبحث في الواجبات البیتیة المصاحبة وفاعلیتها في مواد أخرى غیر الریاضیات، 

وكذلك إلى تنویع أشكال وأنماط الواجبات البیتیة المصاحبة لتعزیز االتجاهات االیجابیة لدى 

  .الطلبة
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهمیتها

 :مقدمة الدراسة

التـي  للمعلومـات ًوتأكیـدا الـصف فـي الطلبـة یدرسـه لمـا ًتطبیقـا البیتیـة الواجبـات       وتعـد
 التربیـة والتعلـیم میـدان فـي المهمـة المـسائل من مسألة البیتیة الواجبات وتشكل المدرسة، في یكتسبها

 والـصعوبة والـسهولة ،الكثـرة أو القلة حیث من الحوار، حولها یدور التي الموضوعات أكثر من فهي
 تحـصیل البیتیـة فـي الواجبـات تـؤثر  سـوف)فة، فهم، تطبیقمعر(الدنیا التفكیر مستویات من أي وفي

 ومراحـل العقلیـة ومـستویاتهم لقـدراتهم مراعـاة دون الطلبـة كاهـل تثقل أنها على إلیها ینظر إذ الطلبة،
 علـى ًوالـذي قـد یـنعكس بـدوره سـلبا ، تفاعـل الطلبـة معهـاعلـى الـسلبي األثـر لـه كـان مـا وهـو نمـوهم،

  .الدراسة في تحصیلهم

 للطلبـة، التحـصیلي تحـسین المـستوى علـى تعمـل البیتیـة الواجبـات أن المعلمـین غالبیـة     ویـرى   
 واضـحة أهـداف وذات سـلیما ًلهـا تخطیطـا مخططـا البیتیـة الواجبـات كانـت إذا ویتأكـد ذلـك ویـصدق
  .)2011الرحمن،  عبد(ومیولهم  وقدراتهم الطلبة بحاجات ومرتبطة

 وجـــود اتجاهـــات ایجابیـــة) Camile)،2014  كامیـــلمثـــل دراســـة  وأظهـــرت بعـــض نتـــائج الدراســـات 
نحــو حــل الواجبــات البیتیــة، وكــذلك بینــت وجــود عالقــة موجبــة بــین حــل الواجبــات البیتیــة المــصاحبة 

  .ومستوى التحصیل العام في مادة الریاضیات

 مـنهمیطلـب  بحیـث طالبهـم المعلمـون بهـا یكلـف مهمـات أنهـا علـى البیتیـة الواجبـات وعرفـت      
 بـه یقوم موجه نشاط أي أنه في المنزلي الواجب عرف المدرسي كما الدوام ساعات غیر في إنجازها
  .)2009العمري، (العلمیة المادة من التمكن بهدف الصف الدراسي خارج الطالب

ومـدى  الـدرس ألهـداف تقـویم عملیـة وهـو التـدریس،  مهمـاتأصـول مـن البیتـي الواجـب       ویعـد
معالجتهـا،  یمكـن وبالتـالي الطلبـة، لـدى والقـصور الـضعف مـواطن معرفـة بواسـطته ویمكـن تحققهـا
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 العملیـة التعلیمیـة تحـسین فـي البیتـي الواجـب أهمیـة مـن وبـالرغم تعزیزهـا، یـتم حتـى القـوة ومـواطن
 یفقـدهقـد ممـا  الـسلبیة أو الكمـال عـدم یعتریـهمـا زال  الطلبـة قبـل مـن بـه القیـام فـإن ٕواثرائهـا المدرسـیة

أو  ،الغـش مثـل مـستحبة غیـر عـادات ًأحیانـا لـدیهموقـد ینمـي  أجله، مـن یعطـى الـذي الهـادف دورالـ
 میـول تكـوین أو لـه، زمیـل دفتـر مـن للواجـب طالـب نـسخ عنـد الحـال هـو كمـا الغیـر علـى االعتمـاد

 بـسبب عـدم قیـامهم بواجبـاتهم الحـصة مـن الـبعض تـسرب فـي الحـال هـو كمـا المـادة سـلبیة تجـاه
  .للتعلیم المعیق الصفي السلوك أنواع ببعض قیامهم وأ ،البیتیة

 الدراسـیة فـي المقـررات البیتیـة الواجباتدراسة أثر  ضرورةالباحثة  ىتر تقدم، ما ضوء       وعلى  
 تـؤثر الـدنیا التفكیـر مـستویات مـن أي في التحصیل ومعرفـة فـي أهمیة من لها لما األساسیة للمرحلة

للمقـرر  ٕواتقـان التحـصیل بزیـادة المنـشود الهدف إلى والوصول الطالب عقل في إثراء البیتیةالواجبات 
 أثـر إلـى معرفـة الدراسـة هـذه وتهـدف الجدیـد، الفلـسطیني للمنهـاج بـذلك مكملـة للمرحلـة الدراسـي

 علــى تحــصیل طلبــة الــصف الثــامن األساســي فــي الریاضــیات اســتخدام الواجبــات البیتیــة المــصاحبة
  .نحوهاواتجاهاتهم 

  الدراسةمشكلة

ــشكلة واضـــحة فـــي  األساســـيلقـــد الحظـــت الباحثـــة أثنـــاء تدریـــسها الـــصف الثـــامن  أن هنـــاك مـ
 علــى متابعــة ومالحظــة والبحــث عــن مالحظاتهــا اســتندت الریاضــیات، وقــد فــي مــادة تحــصیل الطلبــة

 .امنالتربویة لدى طالبات الصف الثمشكالت تعیق سیر العملیة 

حیـث تـم  ، للریاضـیاتسـیر العملیـة التدریـسیةإعاقـة فـي ل مثـتووقع االختیـار لمـشكلة حقیقیـة وت
ٕ الـسبیل األمثـل لفهـم وادراك موضـوعات أن مفادهـا مقولةاختیار الباحثة لها بالتحدید ألنها تتوافق مع 

 .وتكــرار حلهــا الموضـوعات بتلــكالریاضـیات عامــةً  هـو كثــرة أداء وحــل تمـارین وأســئلة وأمثلـة تتعلــق 
 بــأداء الواجبــات البیتیــة  معظمهــن دائمــا وال یقــومیهملــن الطالبــاتن غالبیــة أًأیــضا والحظــت الباحثــة 

مــن التعــرض ن ، األمــر الــذي یحـرمه فــي نهایــة كـل درسة مــن قبــل المعلمـإلـیهن  والموكلــةالمـصاحبة
المرتبطـة بتطبیـق الحقـائق والمفـاهیم والتعمیمـات إلى خبرات مهمة في التعامل وحل المواقف واألمثلة 

 .نالمستوى التعلیمي لدیهب التي من الممكن أن تعیق تحسین وتطویر واالهتمامو، الریاضیة
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والتــي مــن حیــث أســبابها ونتائجهــا  مــن البحــث فــي هــذه المــشكلة ّلــذلك وجــدت الباحثــة انــه البــد
 طلبــة الــصف  الدراســي لــدىتحــصیلال  رفــع فـي المــصاحبةتتمحـور حــول دراســة أثــر الواجبــات البیتیــة

 وفـي ،الـشمالیة واألغـوار أریحـابحث الریاضیات في المـدارس التابعـة لمحافظـة  في ماألساسيالثامن 
ســوف تــؤثر ) تركیــب، تحلیــل، تقــویم(والعلیــا ) فهــم، تطبیــق معرفــة،(أي مــن مــستویات التفكیــر الــدنیا 

  .البیتیةالواجبات تلك 

  أهمیة الدراسة     

یــة التربویــة والتــي تبــرر  العملفــي  الواجبــات البیتیــة المــصاحبةأهمیــةتنبــع أهمیــة الدراســة مــن 
  :یلي مساعدة الطلبة على ما إمكانیةمن خالل 

 .أنفسهم تعزیز قدرات الطلبة على التعلم الذاتي معتمدین على  .1
 مثــل ان تكــون أســس محــددة ال ســیما عنــدما تكــون ضــمن تحــصیلهم،تحــسین وزیــادة مــستوى  .2

ً توجیهـــا ســـلیما، مكملـــة وموضـــحة لمـــا یعطـــى داخـــل غرفـــة الـــصف، ومخطـــط لهـــا وموجهـــة
 . للطلبة على سبیل العقابإعطائهاوكذلك عدم 

ــم مـــن  .3 ــیاتأعإنجـــاز مـــا ینـــاط بهـ ــال مرتبطـــة بأهـــداف درس الریاضـ  مـــع إعطـــائهم فرصـــة ،مـ
 .المبادرة

ًفهما كامالوفهم العالقة بینهما  السابقة الخبرات الجدیدة بالخبراتربط  .4 ً. 
 .الطلبةإبراز الفروق الفردیة بین  .5

ــباب وفــــي ضــــوء تعــــدد   التــــي قــــد تــــسهم فــــي عــــدم القیــــام بالواجبــــات البیتیــــة المــــصاحبةاألســ
 فقــد تبــرز أهمیــة الدراســة التربویــة،واختالفهــا تبعــا للبیئــة والمنطقــة الجغرافیــة ومــدى تــوفر اإلمكانــات 

ـــيبـــالتعرف  ـــة للواجبـــات األول ـــى أســـباب إهمـــال الطلب ـــى البیتیـــة، عل  والتعـــرف علـــى أثـــر متابعتهـــا عل
  . تحصیل الطلبة

 أهداف الدراسة 

 اسـتخدام الواجبـات البیتیـة المـصاحبة فـي تحـصیل أثـرتهدف هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى 
 واتجاهــاتهم نحوهــا وفــي أي مــن مــستویات أریحــا فــي مــدارس محافظــة األساســيطلبــة الــصف الثــامن 

  .تؤثر سوف )بلوممستویات (التفكیر 
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  أسئلة الدراسة 
  :اآلتیین السؤالین الرئیسیین  عنتتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة

مــا أثــر اســتخدام الواجبــات البیتیــة المــصاحبة فــي رفــع التحــصیل الدراســي فــي مــادة الریاضــیات  -
  ؟ن األساسي في مدارس محافظة أریحالدى طلبة الصف الثام

مــا اتجاهــات طلبــة الــصف الثــامن األساســي نحــو اســتخدام الواجبــات البیتیــة المــصاحبة فــي مــادة  -
  ؟أریحاات في مدارس محافظة الریاضی

  :اآلتیةالسؤالین الرئیسیین األسئلة الفرعیة هذین وینبثق عن 
 فــي متوســطات تحـــصیل طالبــات الــصف الثـــامن األساســي فــي مبحـــث جوهریـــةهــل توجــد فــروق -

تخدام الواجبـات البیتیـة اسـ(الریاضیات عند مستوى المعرفة من مستویات بلوم تعـزى لطریقـة التـدریس 
  .) االعتیادیة،المصاحبة

 فــي متوســطات تحــصیل طالبــات الــصف الثــامن األساســي فــي مبحــث جوهریــة هــل توجــد فــروق -
تخدام الواجبــات البیتیــة اسـ(الریاضـیات عنــد مـستوى االفهــم مـن مــستویات بلـوم تعــزى لطریقـة التــدریس 

  .) االعتیادیة،المصاحبة
 األساســي فــي مبحـــث  فــي متوســطات تحـــصیل طالبــات الــصف الثـــامنجوهریـــةهــل توجــد فــروق -

اسـتخدام الواجبـات البیتیـة (الریاضیات عند مستوى التطبیق من مستویات بلوم تعزى لطریقة التـدریس 
  .) االعتیادیة،بةالمصاح

 فــي متوســطات تحـــصیل طالبــات الــصف الثـــامن األساســي فــي مبحـــث جوهریـــةهــل توجــد فــروق -
ـــستویات التفكیــــر ــــد مـ ــوم  الریاضــــیات عن ـــن مــــستویات بلــ ــــا مـ تخدام اســــ(تعــــزى لطریقــــة التــــدریس العلی

  .) االعتیادیة،الواجبات البیتیة المصاحبة
 فــي متوســطات تحــصیل طالبــات الــصف الثــامن األساســي فــي مبحــث جوهریــة هــل توجــد فــروق -

ــــدریس  ــــة التـ ــــزى لطریقـ ــــر تعـ ــــستویات التفكیـ ـــد جمیـــــع مـ ــــیات عنــ ــــ(الریاضـ ـــــات البیتیـــــة اسـ تخدام الواجب
  .) االعتیادیة،المصاحبة

 بــین متوســطات تحــصیل طالبــات الــصف الثــامن األساســي فــي مبحــث جوهریــة عالقــة  هــل توجــد-
  . ة عند طالبات المجموعة التجریبیةالریاضیات واتجاهاتهم نحو الواجبات البیتیة المصاحب
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  فرضیات الدراسة 
ــستوى - ــد مــ ــــة إحــــصائیة عنــ ـــد فــــروق ذات دالل ـــطات تحـــــصیل  ) α ≥ 0.05(  ال توجـ فــــي متوسـ

ن األساســـي فـــي مبحـــث الریاضـــیات عنـــد مـــستوى المعرفـــة مـــن مـــستویات بلـــوم طالبـــات الـــصف الثـــام
  ) .استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة ،االعتیادیة (تعزى لطریقة التدریس 

ــستوى  - ــد مــ ــــة إحــــصائیة عنــ ـــد فــــروق ذات دالل ـــطات تحـــــصیل  ) α ≥ 0.05( ال توجـ فــــي متوسـ
ستوى الفهـم مـن مـستویات بلـوم تعـزى طالبات الـصف الثـامن األساسـي فـي مبحـث الریاضـیات عنـد مـ

  ) .استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة ،االعتیادیة (لطریقة التدریس 
ــستوى - ــد مــ ــــة إحــــصائیة عنــ ـــد فــــروق ذات دالل ـــطات تحـــــصیل  ) α ≥ 0.05(  ال توجـ فــــي متوسـ

طالبــات الــصف الثـــامن األساســي فـــي مبحــث الریاضـــیات عنــد مـــستوى التطبیــق مـــن مــستویات بلـــوم 
  ) .استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة ،االعتیادیة (طریقة التدریس تعزى ل

ــستوى - ــد مــ ــــة إحــــصائیة عنــ ـــد فــــروق ذات دالل ـــطات تحـــــصیل  ) α ≥ 0.05(  ال توجـ فــــي متوسـ
العلیــا مــن مــستویات  طالبــات الــصف الثــامن األساســي فــي مبحــث الریاضــیات عنــد مــستویات التفكیــر

  ) .لواجبات البیتیة المصاحبة ،االعتیادیة استخدام ا(بلوم تعزى لطریقة التدریس 
ــستوى - ــد مــ ــــة إحــــصائیة عنــ ـــد فــــروق ذات دالل ـــطات تحـــــصیل  ) α ≥ 0.05(  ال توجـ فــــي متوسـ

طالبــات الــصف الثــامن األساســي فــي مبحــث الریاضــیات عنــد جمیــع مــستویات التفكیــر تعــزى لطریقــة 
  ) .استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة ،االعتیادیة (التدریس 

ــستوى  - ــد عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائیة عنــــد مــ ــین متوســــطات تحــــصیل  ) α ≥ 0.05( ال توجــ بــ
طالبات الصف الثـامن األساسـي فـي مبحـث الریاضـیات واتجاهـاتهم نحـو الواجبـات البیتیـة المـصاحبة 

  . عند طالبات المجموعة التجریبیة 

 حدود الدراسة 

  . األساسیةأریحاها على مدرسة بنات تقتصر نتائج هذه الدراسة في تطبیق :الحدود المكانیة

علــى طلبــة الــصف الثــامن األساســي فــي مدرســة بنــات  الدراســة  هــذهتقتــصر نتــائج :الحــدود البــشریة
  . األساسیةأریحا
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ــــةالحــــدود  ــــین  :الرمانی ـــي الفتــــرة مــــا ب ـــا فـ -9/10/2014تقتــــصر نتــــائج هــــذه الدراســــة فــــي تطبیقهـ
4/11/2014.  

  .ه الدراسة على المفاهیم والمصطلحات اإلجرائیة الواردة فیهاتقتصر نتائج هذ :الحدود المفاهیمیة

  .تقتصر نتائج هذه الدراسة على األدوات المستخدمة فیها ومدى صدقها وثباتها :الحدود اإلجرائیة

تقتــصر نتــائج هــذه الدراســـة فــي تطبیقهــا علــى وحــدة الهندســة المقــررة للـــصف  :الحــدود الموضــوعیة
  .2014/2015 من العام الدراسي الثامن للفصل الدراسي األول

 مصطلحات الدراسة اإلجرائیة 

  :     تم تعریف المصطلحات الواردة في الدراسة كما یلي

  بتنفیــذهنهـا كــل مـا یكلـف بـه التلمیـذأ بالبیتیـةًوتعـرف الباحثـة إجرائیـا فـي هــذه الدراسـة الواجبـات       
 وقــد یكـون هـذا التكلیــف أثنائـه، فـي أومـن قبـل المعلـم خــارج وقـت الحـصة بعــد دراسـتهم لموضـوع مــا 

 عمـــل أو تجـــارب أو تعیینـــات أو اختبـــارات أوعلـــى شـــكل مـــادة تعلیمیـــة كـــالقراءة والكتابـــة والحـــساب 
  .الهندسةوسائل تعلیمیة ذات ارتباط بموضوع الحصة لطلبة الصف الثامن في وحدة 

 خــالل مــا یمــر بــه مــن  یعــرف التحــصیل بأنــه مــا یــستطیع الطالــب اكتــسابه مــن:الدراســيالتحــصیل 
  ).2013ورده ،( متكاملة متعددة أنشطةخبرات في الریاضیات تقدمها المدرسة على شكل 

الــذي تــم ًوتعرفــه الباحثــة إجرائیــا بأنــه الدرجــة التــي یحــصل علیهــا الطلبــة فــي اختبــار التحــصیل 
  . من قبل الباحثة لهذه الدراسةإعداده

 تعـین للطلبـة ویـتم تحـضریها مـن قبـل معلمـیهم، ویـتم هو عبارة عن مهمـة: الواجب البیتي المصاحب

إنجازها خارج الحصة الصفیة ویتضمن قراءة أو حل للتمرینات وغیرها ممـا یناسـب المرحلـة التعلیمیـة 

 .یتم متابعتها وتصحیحها ونقل عالمتها وتعزیز الطلبةعة المادة، وتكون تمارین إضافیة وطبی
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  الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري

ا أنهـــا ، ویـــرى مؤیـــدوهالبیتیـــة      هنـــاك قلیـــل مـــن القـــضایا فـــي التربیـــة مثیـــرة للجـــدل مثـــل الواجبـــات 
ــق مــــا تــــم تعلمــــه فــــي  تــــشجع الطلبــــة وتنمــــي مهــــارات الــــتعلم الــــذاتي، وتــــسمح بوقــــت لممارســــة وتطبیــ

ً كونهــا مــصطلحا كمیــا ولــیس كیفیــا البیتیــةوتنظــر الدراســات األولیــة للواجبــات . المدرســة ً بینمــا تركــز ، ً
ًالدراســات الحدیثــة علــى نوعیــة الواجبــات المــستخدمة وتقــدم دعمــا واضــحا لوجهــة الن ظــر التــي تظهــر ً

  ).Coulter ،1991(  المنتظمةالبیتیةالعالقة بین التحصیل المدرسي وأنواع معینة من الواجبات 

 أولیـاء أمـور الطلبـة ومعرفـةالتواصل بین البیت والمدرسة  حلقة      وتعد الواجبات البیتیة المصاحبة
  .المشكالت الریاضیةحل  أبنائهم وبناتهم وحاجاتهم ومشكالتهم للمساهمة في لمستوى اداء

قامت   والتحصیل الدراسي ماالبیتي االستقصاءات لدراسة العالقة بین زمن الواجب أكثر      ومن 
 The International Association for the Evaluation of) به الجمعیة الدولیة

Educational Achievement)   ع  معاملت هذه الدراساتت وقد الدراسي، لتقویم التحصیل
ً بصفته مصطلحا كمیا البیتيالواجب  وقارنت الدراسة تحصیل أكثر .  تقدر طبیعته وسیاق تقدیمهلمً

أشارت إلى  حیث  خالل مستویات عمریة مختلفة مندولة في سبعة مجاالت دراسیة) 20(من 
ْالعالقة اإلیجابیة بین الزمن الذي یقضى في الواجب    .)Coulter،1991( والتحصیل الدراسيالبیتيُ

دراسة هدفت إلى معرفة أنماط إدارة الطالب ) Xu Corno,2006(اك���سو كورن���و       وأجرى  
ــــــةلواجباته  ـــــ ـــــ ـــــ في انجاز ل  وعالقتها بمتغیرات الجنس والمرحلة الدراسیة ومدى مساعدة األهالبیتی
ـــيالواجب  ـــــ ـــــــذكور  أظهرت نتائج الدراسة أن حیث، البیتــ ـــ إلنجاز ل الذین یتلقون مساعدة من األهال

ــسبون هم واجبات ـــــ ــاءدافعیة ذاتیة یكتــــ ـــــ انجازهم ل  انجاز واجباتهم ویتحلون بضبط مشاعرهم خالأثنــــ
ــــــةللواجبات  ـــــ ـــــ ـــــ ولم تُظهر نتائج الدراسة فروقا ل  مقارنة مع الذین ال یتلقون مساعدة من األهالبیتیــــ

  . دالة إحصائیا تبعا لمتغیر المرحلة الدراسیة



 10 

ـــدا شخــــصیا لمــــساعدة الفــــرد ع ـــیم جهـ ــذلك یعتبــــر التعلـ ًلــ ـــتعلم للوصــــول إلــــى األهــــداف التربویــــة ً لــــى الـ
ٕالمحـددة، فعملیــة التعلــیم هــي عملیــة تحفیــز واثــارة قــوى المــتعلم العقلیــة ونــشاطه الــذاتي باإلضــافة إلــى 
تــوفیر األجــواء واإلمكانیــات المالئمــة التــي تــساعد المــتعلم علــى القیــام بتغییــر فــي ســلوكه النــاتج عــن 

 .كد على حدوث التعلمالمثیرات الداخلیة والخارجیة مما یؤ

  : في تعلم الریاضیاتالبیتیةأهمیة الواجبات 

 ال جح الدراســـي مـــن أجـــل الحـــصول علـــى تقـــدیر نـــاالـــصفإن حـــصر تعلـــیم الریاضـــیات فـــي 
 ومــن أكثــر ، الدراســي الــصف إلــى خـارج یمتــد أنالریاضــیات یجــب ؛ فـتعلمالــصحیحیـؤدي إلــى الــتعلم 

 للعمــل علــى تعزیــز تعلــم بیتــي هــو الواجــب الصف الدراســياألســالیب التطبیقیــة فائــدة للــتعلم خــارج الــ
  : لألسباب اآلتیةالریاضیات المتنوعةمهارات 
  . بوقت إضافي لتعلم الریاضیاتلبةالتزام الط �
  .لبةوضع قاعدة لنظام العمل للط �
   . الدراسيالصف لمراجعة ما تعلمه في لبةإتاحة فرصة للط �
   .تيالذاوالتعلم  الطلبة أسلوب التدریب اكتساب �
الریاضــیات لــدیهم  ً للعمــل وفقــا لــسرعتهم الفردیـة، فــضعاف المــستوى فــيللطلبــةإتاحـة الفرصــة  �

  فرصة إضافیة للعمل حسب قدراتهم مع احتمال حصولهم على مساعدات إضافیة خارجیة
 العمل المستمر في اللغة حیـث إن تعلـم الریاضـیات ال یقتـصر تعلمـه فقـط علـى اعتیاد الطلبة �

  .د االختباردراسته قبل موع
ً تعلم الریاضیات مشروعا جدیا ألنه یعمل به في المدرسة والمنزلالطلبةیعتبر  � ً.  
 الدراسـي وبهـذا یــستطیع المتعلمـون توسـیع أعمـالهم المدرســیة للفـصلزیـادة فـي الوقـت المحــدد  �

   .باإلكثار من الممارسة، وتعزیز التعلم الفردي مع تمكین المتعلمین من التقدم حسب قدراتهم
ـــي  � ــتعلم یعن ـــرى أن الـ ـــي ت ــین وتحـــررهم مـــن وجهـــة النظـــر الـــسائدة الت ــتقاللیة المتعلمـ تنمـــي اسـ

وتغـرس لـدیهم وجهـة النظـر التـي تـرى . ًالجلوس بسلبیة في مجموعة لتلقي شیئا ما من المعلـم
   .أن التعلم هو شيء یفعله المتعلم بنفسه وألجله
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یات، فــإن تنظیمـه مهــم للـسماح للتــأثیرات  مـن فوائــد فـي تعلــم الریاضـالبیتــيًونظـرا لمــا للواجـب 
 فـالتنظیم الجیــد یـؤدي إلــى الـشعور بالثبـات أو االســتقرار فـي العمــل ،اإلیجابیـة لإلتیـان بنتــائج مرغوبـة

ًویشارك الطالب فـي تحمـل هـذه المـسؤولیة التـي تمتـد خـارج حـدود المدرسـة ویواجـه قـدرا مـن المعرفـة 
  ).2011صفوت، (العلمیة المتنوعة

  :لواجبات البیتیةأنواع ا
لـیس لـه رؤیـة إلیجـاد تـشابه بالنـسبة للمفهـوم الریاضـي قبـل العـرض الطبیعـي : النمط العمودي )1(

للمفهـــوم فـــي الـــصف، ویوجـــد بعـــض نقـــاط الـــضعف للـــنمط العمـــودي تمثـــل بعـــضها فـــي عمـــل 
ًوظـائف ریاضــیة تعتمـد علــى مفهـوم واحــد فقـط، ونــادرا مـا تجــد جهـد یبــذل للتمهیـد أو اكتــشاف 

مـــستقبلي مـــن خـــالل حـــل بعـــض المـــسائل، باإلضـــافة لعـــدم وجـــود أي جهـــد لتعزیـــز موضـــوع 
موضــوع ســابق، حیــث أن هــذا الــنمط ال یــزود بــالخبرة التــي تــدعم التمییــز بــین المفــاهیم التـــي 
تــساعد علــى جعـــل الریاضــیات أكثــر فعالیـــة علــى حـــل المــسائل والمــشاكل التـــي تظهــر خـــارج 

  .حصة الریاضیات
ـــوزیعي )2(  خبـــرة الطلبـــة لمفهـــوم ریاضـــي معـــین لفتـــرة زمنیـــة أطـــول مـــن الـــنمط یوســـع: الـــنمط الت

العمودي، بحیث یسمح بوقت إضافي عنـد الـتعلم األولـي لمفهـوم ریاضـي جدیـد، ویـزود الطلبـة 
بالخبرة بحل المـسائل الریاضـیة للمفهـوم المتـداول قبـل أن یطـرح فـي الكتـاب المقـرر مـن خـالل 

أو المهــارة المــشروحة ســابقا فــي حــصة الریاضــیات وكــذلك مراجعــة المفهــوم الریاضــي . الــشرح
 .الیومیة

  : تطبیق هذا النمط لتحقیق األهدافوالخطة المتبعة في

 .لیة للمفهوم لمدة یومان متتالیینتعیین تمارین ومسائل من مجموعة التمارین األو -
 .المفهومتعیین مسائل من تمارین المراجعة بعد فترات حصول سیاق  -

 :لمائل نمط الوظائف شبه ا )3(

  وهنــاك نمــط آخــر لترتیــب وظــائف الریاضــیات وحــصص الریاضــیات لتــساعد علــى تقویــة ضــعف 
الــنمط العمــودي فــي الوظــائف الریاضــیة هــو اســتخدام الــنمط شــبه المائــل، حیــث یكــشف هــذا الــنمط 
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للطالـب الموضــع المنــوي شــرحه وتغطیتــه مــن نتــائج وتمــارین الموضــوع الحــالي، وال یوجــد أي تعزیــز 
ًونظریــا یعــد نمــط شــبه المائــل . فــي هــذا الــنمط لحــل تمــارین مــن الموضــوع الریاضــي الــسابقوتقویــة 

لــیس تعزیــز وتقویــه مفاهیمــه الیــومي للطالــب، بــل هــو العمــل علــى مفــاهیم الغــد أیــضا وأســهل طریقــة 
تحتـوي علـى أسـئلة وتمـارین ال وظیفـة یجـب أن  وكـل ،مط ترتیب شبه المائل هو بالوظائفلتطبیق ن
  .ن ومسائل وظیفیة لمفاهیم یومیة على األقل للمستقبلبل تماری

، ولكــن وضــع النظریــة فــي َ ویعــد هــذا الــنمط مــن أفــضل األنمــاط الثالثــة الــسابقة:الــنمط المائــل )4(
ــئلة  ــت الكــــافي لكتابــــة أســ ــین لــــدیهم الوقــ ــنا أن معظــــم المدرســ التطبیـــق مهمــــة صــــعبة، فلــــو فرضــ

جــود مــشكلة رئیــسیة علــى وجــه الخــصوص اكتــشاف وأســئلة تعزیــز وتقویــة فــإن هنــاك احتمــال لو
ــوزیعي .  هـــو وقـــت الطالـــب ــودي وشـــبه المائـــل والتـ ّویعـــد نمـــط الترتیـــب المائـــل أفـــضل مـــن العمـ

ونقتــرح علــى المدرســین اســتخدام نمــط الترتیــب المائــل فــي الوظــائف الیومیــة للریاضــیات وكــذلك 
  .قیام أبحاث لقیاس مدى فعالیة هذا النمط

ــد   وبالنــــسبة لطریقــــة اســــتخدا ــــة المــــصاحبة فــــي هــــذه الدراســــة نجــــد أن الباحثــــة قــ ـــات البیتی م الواجبـ
اسـتخدمت الـنمط المائـل فــي دراسـتها مـن خــالل إعـداد وتحـضیر الواجبــات البیتیـة المـصاحبة، حیــث 

 والمهـــارات، وكـــذلك تعزیـــز مكانـــت تهـــدف إلـــى تزویـــد الطلبـــة بتمـــارین اكتـــشاف ومناقـــشتهم بالمفـــاهی
. حیـث كـان یعطـي لكـل طالـب نفـس كمیـة العمـل لكـل مفهـوم. حها سـابقاوتقویة المفاهیم التي تـم شـر

باإلضـــافة إلـــى . ویـــتم بعـــد ذلـــك تـــصحیح الواجبـــات وعـــالج ضـــعف الطلبـــة فـــي المهـــارات والمفـــاهیم
ًتعزیز الطلبة تعزیزا مادیا ومعنویا ً   .)2014یاسین،  (ً

 الدراسات السابقة

ـــذلك العلمـــي،ة مـــن خطـــوات إعـــداد البحـــث            تعـــد مراجعـــة الدراســـات الـــسابقة خطـــوة مهمـــ  ل
قامـت الباحثــة بمراجعــة مـا أمكــن مــن الدراســات التـي بحثــت فــي موضـوع الواجبــات البیتیــة المــصاحبة 

 علــى أهــم النتــائج التــي توصــلت االطــالع، وأیــضا وتأثیرهــا علــى مــستویات بلــوموعالقتهــا بالتحــصیل 
  .إلیها
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 :ضیاتالریا مجال  فيواألجنبیة الدراسات العربیة 

      في هذا الفصل سیتم عرض بعض من الدراسات التي قامت الباحثة باالطالع علیها، حیث 

ًیتضح أن هناك مجموعة من الضوابط التي یجب أن تحكم الواجبات المنزلیة لتؤدي دورا إیجابیا  ً

ا كشفت كم. في عملیة التعلم، وبالتالي إكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي وعادة العمل الجید

الدراسات السابقة التي تناولت الواجبات المنزلیة ندرة الدراسات العربیة في هذا المجال بشكل عام، 

في حین أن الدراسات األجنبیة تناولت الواجبات المنزلیة من جوانبها المختلفة، من حیث األهمیة، 

  :تومن هذه الدراسا ،ليوأنواعها، وكیفیة التخطیط لها والتي تم االستفادة منها في البحث الحا

وهدفت إلى استكشاف تصور الطلبة للواجبات  )Camile, 2014(لكامیلي  الدراسة األولى

البیتیة، وأدائهم المسجل في مدارس المرحلة الوسطى في مبحث الریاضیات في والیة كونیتیكت في 

ً ایجابیا وكانت عالماتهم ًوقد أظهرت النتائج أن الطلبة أظهروا اتجاها. الوالیات األمریكیة المتحدة

ًمعقولة في حصة الریاضیات تبعا لمتغیرات الجنس ومستوى التحصیل العام في مادة الریاضیات، 

وكذلك كان . ًوأظهرت النتائج أیضا وجود عالقة بین اتجاهات الطلبة واستخدام الواجبات البیتیة

ة والثقة بالنفس وحل الواجبات هناك عالقة بین استخدام الكمبیوتر وفهم الدرس في الحصة الصفی

 .البیتیة

 هدفت إلى التعرف على مستوىو ) (Ruben- etal, 2015 الثانیة لروبن و آخرونالدراسة 

أداء المراهقین في حل الواجبات البیتیة في مادة الریاضیات والعلوم وعالقتها ببعض العوامل 

ج الدراسة عدم وجود عالقة خطیة بین تبین من نتائو ،الشخصیة والممارسات التعلیمیة في اسبانیا

حل الواجبات البیتیة والتحصیل األكادیمي للطلبة، وكذلك أظهرت نتائج الدراسة بأن قضاء ساعة 

ًفي الیوم على حل الواجبات البیتیة یعتبر زمنا معقوال وفاعال ً   بأنوعالوة على ذلك أظهرت النتائج . ً
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  .  اإلنجاز األكادیمي للطلبةكمیة الواجبات البیتیة وتكرارها ترتبطان ب

وهــدفت إلـى التحقــق مــن فحـص العالقــة بــین  ) ,2013Abu Hilal (الدراسـة الثالثــة ألبــو هــالل 

االتجاهـات نحـو الواجبـات المدرســیة المعطـاة  ومجموعـة مـن المتغیــرات مثـل والوقـت المـستغرق علــى 

ـــذات ، ـــوم الــ ــــوم ،مفهــ ــیات والعلـ ــــة الریاضـــ ـــادة العلمیـ ـــا ،قیمـــــة المــ ــــن انجازهــ ـــل مـ  واألثـــــر االیجـــــابي لكــ

وكــان مــن نتــائج الدراســة هنــاك عالقــة بــین األثــر االیجــابي للریاضــیات والعلــوم  .الریاضــیات والعلــوم

ومفهوم الذات، أي كلما كان هناك تشجیع من قبل المعلم وحث الطـالب علـى بـذل أكبـر جهـد ممكـن 

 رت النتـــائج أن الواجبـــات البیتیـــةوأیـــضا أظهـــ. فـــي حلهـــا فـــان ذات یرافقـــه تقـــدیر عـــال لمفهـــوم الـــذات

المعطــاة تــرتبط معنویــا بالقیمــة وبــاألثر االیجــابي للریاضــیات والعلــوم، ولكنهــا ال تــرتبط بمفهــوم الــذات 

وبالنسبة للعالقة بین الوقت المستغرق فـي حـل الواجبـات البیتیـة بقیمـة مـادة الریاضـیات . في المادتین

  .للریاضیات والعلوم، فلم تظهر النتائج عن وجود عالقةوالعلوم، مفهوم الذات، واألثر االیجابي 

وهدفت الى فحص العالقة بین الواجبات  )(Sarah J. Quade, 2013 الدراسة الرابعة لسارة

 لم یكن المنزلیة النتائج بان الواجبات وأشارت .عند طلبة المرحلة الثانویةالبیتیة والتحصیل الدراسي 

  . على هذه النتائجوواضحة ایجابیه األهلب وكانت مساهمات  واضح على تحصیل الطالتأثیرلها 

 الواجبات البیتیة على أثرهدفت الدراسة لمعرفة و (Jennifer ,2010) الدراسة الخامسة لجینیفر

 ومدى تأثیرها المنزلیة كیفیة انجازات الواجبات والتحقق منفي مادة الریاضیات تحصیل الطلبة 

هناك العدید من : ، تبین أن من أهم النتائجاألخطاء على الطالب بشكل محدد وتصحیح

 من خالل مقارنة العالمات قبل التدخل وبعد التدخل ومن خالل رصد واضحةاالستنتاجات تكون 

  .هذه العالمات یشعر الطالب انه من المهم االهتمام بالواجبات البیتیة بسبب عالماتهم

   %.70 إلى البیتیة وارتفعت نسبة عالماتهم  الواجباتبأهمیةمن الطالب یشعرون % 43كان     
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 بینت نتائج الدراسة انه كلما صحح الطلبة أخطائهم الموجودة في الواجبات البیتیة بأنفسهم ككذل

  .كلما كان أداء الطلبة أفضل في مادة الریاضیات

  أثر متابعة الواجباتإلى التعرف إلىهدفت هذه الدراسة و ،)2005(الدراسة السادسة لضمرة 

البیتیة وربطها بحیاة الطالب الیومیة في تحصیل طلبة الصف السادس في مدارس وكالة الغوث في 

في ) α=0.05( عند مستوى داللة إحصائیةوجود فروق ذات داللة  إلى النتائج وأشارت .األردن

، وكذلك البیتي في مادة الریاضیات لصالح متابعة الواجب األساسي الصف السادستحصیل طلبة 

 الصف السادسفي تحصیل طلبة ) α=0.05( عند مستوى داللة إحصائیةد فروق ذات داللة وجو

ثرائیة تربط الریاضیات إ في مادة الریاضیات لصالح الطلبة الذین قدمت لهم واجبات األساسي

في تحصیل طلبة ) α=0.05( عند مستوى داللة إحصائیةوجود فروق ذات داللة وكذلك  ،بالحیاة

 في مادة الریاضیات تعزى للتفاعل بین متابعة الواجب ونوعه ولصالح ساسياأل الصف السادس

 .بالحیاةثرائیة تربط الریاضیات إابعة واجباتها وقدمت لها واجبات المجموعة التي تم مت

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى معرفة التغذیة الراجعة في ، )2003 (لمدنيلالدراسة السابعة 

،  على التحصیل الدراسي في مادة الریاضیات لطلبة الصف الثالث األساسيالواجبات المنزلیة

وأسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة 

  والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة، 

خدام برنامج مقترح في  استقصاء أثر استإلىهدفت الدراسة  و،)2002 (للعنزي الدراسة الثامنة

 إذا الریاضیات، وما في مادة األساسي تحصیل طلبة الصف الخامس البیتیة فيمتابعة الواجبات 

 بین إحصائیاوقد كشفت نتائج الدراسة وجود فروق دالة ، الطالب تحصیل مرتبط فيكان لذلك أثر 

یة باستخدام البرنامج  الطلبة الذین تمت متابعة واجباتهم البیتالطلبة لصالحمتوسط عالمات 
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 مرتبطة بالتفاعل بین البرنامج المقترح إحصائیة تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة المقترح، ولم

  .الطالبومستوى تحصیل 

أثر استخدام ثالث استراتیجیات لتقییم "حیث كانت بعنوان  ،)2001 (الدراسة التاسعة لرحال

 في اإلحصاء لمادة األساسيدى طلبة الصف التاسع الواجبات البیتیة على التحصیل واالحتفاظ ل

  معرفة ما هيإلىهدفت الدراسة و ،)نابلسالریاضیات للمدارس التابعة لوكالة الغوث في منطقة 

 والتعرف. ممكن لتقییم الواجبات البیتیة بحیث تعطي أفضل تحصیل واحتفاظ إستراتیجیةأفضل 

  وضعإستراتیجیة أنحیث أظهرت النتائج  .یلالتحص على واألم لألبعلى أثر المؤهل العلمي 

 االستراتیجیات المستخدمة في تقییم الواجبات البیتیة والتي أفضلعالمات على الواجبات البیتیة هي 

 عملت على زیادة معرفة اإلستراتیجیة هذه أنتعطي أفضل تحصیل واحتفاظ بالمعلومات كما 

  .األخرى أكثر من الطرق )المسائلوحل ،  إجرائیةمعرفة مفاهیمیة،( الطلبة بالمستویات

�العاشرة اسة هدفت الدراسة إلى مقارنة نتائج مجموعات الدراسة و ،)1998( سریس ألبو رالد

حیث كشف تحلیل  ،تاللتعرف إلى أثر توظیف الواجبات البیتیة في تحصیل الطلبة في الریاضی

     ودل اختباراألربع، الشعب التباین الثنائي عن وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات

(t) واجبات بیتیة كان تحصیلها أفضل من تحصیل الشعب الضابطة إعطاؤهاأن الشعب التي تم 

كما أظهرت نتائج الدراسة تفوق الطالبات تحصیل اإلناث في الشعبة  .التي لم تعط واجبات بیتیة

  . التي كلفت بواجبات بیتیة كان أفضل من تحصیل الذكور في الشعبةبیتیة،التي ملفت بواجبات 

 :أخرىالدراسات العربیة واألجنبیة في مواضیع 

وهدفت إلى التعرف إلى وجهات نظر معلمي المدارس ، ) Fawzi,2012 (فوزياألولى لدراسة ال

 الدولیة   بالنسبة للواجبات البیتیة  في القاهرة وذلك من أجل معرفة الفروقات (الحكومیة والخاصة 
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أهم  النتائج التي توصل الیها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین وجهات نظر  ومن ،بینهم 

المعلمین في المدارس الحكومیة والمدارس الدولیة حول الهدف من الواجبات البیتیة ، وأن الواجبات 

البیتیة لها ثقافتها الخاصة والتي تؤثر على ممارسات وادراكات المعلمین لها بغض النظر عن كون 

  .لمدرسة حكومیة أو دولیةا

 استخدام الواجبات التعرف على أثر إلىهدفت هذه الدراسة و ،)2011(صفوت ل الدراسة الثانیة  

 في مدارس األساسي في التحصیل الدراسي لدى طلبة الصف الرابع لبیتیة لمادة اللغة العربیةا

 سوف تؤثر )فة، فهم، تطبیقمعر( وفي أي من مستویات التفكیر الدنیا الحكومیة،محافظة طولكرم 

وعلى ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث مجموعة من الطلبة،  في تحصیل بیتیةهذه الواجبات ال

التوصیات منها ضرورة استخدام الواجبات المنزلیة وتنوعها حسب مستویات بلوم المعرفیة الدنیا في 

 .الدراسي لزیادة التحصیل األساسیةتدریس المرحلة 

 استخدام فاعلیة مدى على التعرف إلى الدراسة هذه وهدفت ،)2008(لثة لبلجون الدراسة الثا

 عند الدراسي التحصیل تنمیة على ذلك وأثر المنزلیة الواجبات تعلیمیة ألداء كوسیلة اإلنترنت

 ثانوي األول الصف لطالبات الكیمیاء مقرر في) تذكر ،فهم ، تطبیق ( الثالث  المعرفیة المستویات

 تعلیمیة كوسیلة اإلنترنت الستخدام فاعلیة هناك أن من البحث نتائج المكرمة، ودلت كةم بمدینة

 األول الصف طالبات لدى الدراسي التحصیل تنمیة على ًإیجابیا ًوأثرا المنزلیة، ألداء الواجبات

 المستویات ، عند)0.05( داللة مستوى عند ًإحصائیا داال التفوق هذا وكان الكیمیاء ثانوي في

  ).التطبیق الفهم، التذكر،( لمعرفیة الثالثةا

  

 إلىهدفت الدراسة و ،(Knollmann and Wild, 2007) یلدوواالدراسة الرابعة لنولمان 

 خالل انجازهم للواجبات ألبنائهم واألمهات اآلباءتقصي العالقة بین نوعیة الدعم الذي یقدمه 
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 مشاعر الطلبة الواجبات، وطبیعة إلنجاز )ارجیةخ داخلیة، دافعیة دافعیة( الطلبة المنزلیة، ودافعیة

 الطلبة الذین یمتلكون دافعیة خارجیة فكانت مشاعرهم أنوأظهرت نتائج الدراسة  ،انجازهاخالل 

 الواجب تجنبهم إلنجاز الدافع الواجبات، وكان إلنجازجیدة عند تلقیهم المساعدة من الوالدین 

  .للفشل

 إدارة معرفة أنماط إلىهدفت و، (Xu and Corno ,2006)الدراسة الخامسة ألكسو وكورنو 

 في األهل مساعدة الدراسیة، ومدى الجنس، والمرحلةالطالب لواجباته البیتیة وعالقتها بمتغیرات 

 إدارة على الذكور في جوانب اإلناث نتائج الدراسة تفوق أظهرتوقد  ،المنزليانجاز الواجب 

 النتائج أظهرت كما الواجب، المشاعر وضبطها عند انجاز اقبةذاتیة، ومر واالحتفاظ بدافعیة الوقت،

 انجاز أثناء واجباتهم یكتسبون دافعیة ذاتیة األهل إلنجاز الذكور الذین یتلقون مساعدة من أن

 مقارنة مع الذین ال یتلقون للواجبات، بضبط مشاعرهم من خالل انجازهم واجباتهم، ویتحلون

 تبعا لمتغیر المرحلة الدراسیة إحصائیاج الدراسة فروقا ذات داللة  ولم تظهر نتائاألهلمساعدة من 

 .المقیاسعلى جمیع مجاالت 

 معلمو یستخدمها التي البیتیة الواجبات تقییم إلى هدفتو، )2002( الدراسة السادسة ألبو عواد

 طلبةوال المعلمین من  كلومعتقدات آراء بمسح قامت .الكبرى عمان منطقة في األساسیة المرحلة

 المستخدمة البیتیة الواجبات أن إلى الدراسة نتائج أشارتو ،البیتیة الواجبات حول األمور وأولیاء

 التعاوني، العمل تشجع وال فردي، بشكل وتنفذ المعرفیة، األهداف من الدنیا بالمستویات تهتم

 أجمعوا والطلبة راألمو وأولیاء المعلمین أن النتائج أظهرت ،وكذلكالمقرر أنشطة على فقط وتقتصر

  .بالنفس الثقة وزیادة التعلم وتثبیت التحصیل زیادة في البیتیة الواجبات أهمیة على

   معرفة اتجاهات المعلمین وطلبة الصفوف السابعىــإلت ـــهدفو ،)1991(الدراسة السابعة لرشید 
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 د الحكومیة،والتاسع نحو الواجبات البیتیة في مادة اللغة العربیة في مدارس مدینة ارب والثامن

 اتجاهات المعلمین والطلبة تمیل أنأظهرت نتائج الدراسة أدائها، وومعرفة المشكالت التي تعوق 

 في اتجاهات الطلبة نحو إحصائیة االیجابیة ،كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إلى

لدراسیة ،لصالح  ،والمرحلة ااإلناثوكانت الفروق لصالح  الواجبات البیتیة تعزى لمتغیر الجنس،

 الواجبات أداءكما بین أن معیقات .طلبة الصفین السابع والثامن مقارنة بطلبة الصف التاسع 

وعدم تصحیح الواجبات البیتیة بعنایة ودقة لتقدیم  بالعالمة ، الطالبعدم مكافأة البیتیة تكمن في

  .التغذیة الراجعة 

 معرفة إلىهدفت و ،(Chen and Stevensons, 1989)الدراسة الثامنة لشن وستیفنسن 

 اتجاهات الطلبة الصینیین أنوقد بینت نتائج الدراسة  ،اتجاهات الطلبة نحو الواجبات البیتیة

وكانت  ، سلبیةاألمریكیةبینما كانت اتجاهات الطلبة  ،و الواجبات البیتیة كانت ایجابیةوالیابانیین نح

 أنكما أظهرت النتائج  . والصینییناألمریكیینبة اتجاهات الطلبة الیابانیین تقع بین اتجاهات الطل

 األولمقارنة بطلبة الصف  ، السلبیةإلىاتجاهات طلبة الصف الخامس نحو الواجبات البیتیة تمیل 

  .األساسي

     :السابقةالتعلیق على الدراسات 

 الحالیة یتضح لنا من العرض السابق للدراسات العربیة واألجنبیة ذات الصلة باهتمامات الدراسات

   :یليأنها تمیزت بما 

  .أثر الواجبات البیتیة على تحصیل الطلبة عدد من هذه الدراسات بدراسة أهتم .1

  .واألجنبیةتعدد البیئات التي أجریت فیها الدراسات فمنها العربیة  .2

  .األلفیة الثانیةت حدیثة حیث أجریت بعد معظم الدراسا .3
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على تحصیل الطلبة في مادة الریاضیات لمصاحبة الواجبات البیتیة اثر أتتناول هذه الدراسة  .4

 .وفي مواد أخرى

   :فيقد تم االستفادة من الدراسة السابقة 

  .الدراسةتحدید مشكلة  .1

   . وفرضیاتهاالدراسة أسئلةصیاغة  .2

  .الدراسةتحدید مفاهیم  .3

  .الحسابیةتحدید المعالجات اإلحصائیة منها المتوسطات  .4

 في تفسیر نتائج الدراسة الحالیة واالسترشاد بها في مناقشة یمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسات .5

 .النتائجهذه 

   :فيتتشابه الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة 

  .للواجبات البیتیة وأثرها على تحصیل الطلبةتناولها  �

 .للدراسة كمنهج تجریبياستخدام المنهج ال �

  تختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة 

األدوات المستخدمة لم تتناوله الدراسات السابقة من حیث لذي تناولته الدراسة الموضوع اأن  في

  .والعینة المستهدفة

  :دراسات السابقة في الجدول التاليویمكن تلخیص ال
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  )1(جدول رقم 
  ملخص للدراسات السابقة

  النتائج  صف العینة  المجال  السنة  الدراسة الرقم
1 Camile 2014 إیجابیة  ع، ثامن، تاسعساب  ریاضیات  

2 
Fernandes 2015 وآخرون 

الریاضیات 
  ثانویة والعلوم

ال یوجــــــــــــــــــــــــد 
  ارتباط 

3 
 2013  هاللأبو

الریاضــــــــــــــــــــــیات 
  إیجابي  الثامن والعلوم

4 Sarah J. Quade 2013 ال یوجد اثر  الثامن ریاضیات  
  إیجابیة  الثامن ریاضیات 2010 جیننیفر وهیوارد 5
  إیجابیة  ادسس ریاضیات 2005 ضمرة 6
  إیجابیة  الثالث ریاضیات 2003 المدني 7
  إیجابیة  الخامس ریاضیات 2002 العنزي 8
  إیجابیة  التاسع ریاضیات 2001 رحال 9
  إیجابیة  الخامس ریاضیات 1998 سیأبو سر 10

11 
 غیر ذلك 2012  نجالء فوزي

مرحلــــــــــة أساســـــــــــیة 
  ال یوجد اثر   وسطىوأساسیة

  إیجابیة  لرابعا لغة عربیة 2011 صفوت 12
  إیجابیة  األول ثانوي الكیمیاء 2008 بلجون 13
  سلبیة  مرحلة أساسیة غیر ذلك 2012 أبو عواد 14
  إیجابیة  سابع، ثامن، تاسع لغة عربیة 1991 رشید 15
  إیجابیة  السادس غیر ذلك 2007 نولمان وواید 16
  إیجابیة   الثامن السابع غیر ذلك 2006 اكسو وكورنو 17
  إیجابیة  األول، والخامس  غیر ذلك 1989 وستیفنسنشن  18
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 الفصل الثالث

  الطریقة واإلجراءات

  مقدمة

  منهج الدراسة

  مجتمع الدراسة

  عینة الدراسة

  أدوات الدراسة

  إجراءات تطبیق الدراسة

  تصمیم الدراسة

  اإلحصائیةالمعالجات 
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  الفصل الثالث

  اإلجراءات المنهجیة للدراسة

 المقدمة

ـــین مجتمـــع وعینـــة الدراســـة، كمـــا یتطـــرق لبنـــاء أداة  یتنـــاول هـــذا الفـــصل مـــنهج الدراســـة، ویب

الدراســـة واإلجـــراءات التـــي تـــم إتباعهـــا للتحقـــق مـــن صـــدقها وثباتهـــا، ویوضـــح كیفیـــة تطبیـــق الدراســـة 

  .میدانیا، وأسالیب المعالجة اإلحصائیة التي تم استخدامها في معالجة بیانات الدراسة

 :اسة  منهج الدر

 بعـدي – قبلـي تجریبـي شـبه بتـصمیم التجریبـي المـنهج دراسـتها فـي الباحثـة اسـتخدمت

 التحـصیل، فـي دراسـي لمقـرر البیتیـة الواجبـات تـأثیر فحـص بهـدف ضـابطة-تجریبیـة لمجمـوعتین

 أخـرى ومجموعـة تجریبیـة مجموعـة تـدریس عملیـة فـي البیتیـة الواجبـات توظیـف خـالل مـن وذلـك

 دراسـي مقـرر مـنلوحـدة دراسـیة تتـضمن مجموعـة مـن الـدروس  عتیادیـةا بطریقـة تـدرس ضـابطة

  .2014/2015 الدراسي العام من األول الفصل فيلعلیا ا األساسیة المرحلةمن  الثامن للصف

 :  مجتمع الدراسة

 تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع طلبــة الــصف الثــامن األساســي الــذین یدرســون فــي مدیریــة 

ــث  ـــیم أریحــــا حیــ ) 2014/2015(ًطالبــــا وطالبــــة فــــي العــــام الدراســــي ) 499(بلــــغ عــــددهم تربیــــة وتعلـ

  .موزعین على خمسة عشر مدرسة من مدارس محافظة أریحا

  : عینة الدراسة

 اختیـار تـم وقـد الثـامن األساسـي الـصف طالبـات مـن طالبـة (54) مـن الدراسـة عینة تكونت

 تـم حیـث الدراسـة، أداة لتطبیـق أریحـا محافظـة فـي الحكومیـة المـدارس مـن األساسـي الثامن  الصف
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 عـدد وتـوفر الدراسـة، لتطبیـق الالزمـة اإلمكانـات تـوفر بنـات أریحـا األساسـیة، بـسبب  مدرسة اختیار

) أ(تمثـل الـشعبة  مجمـوعتین إلـى العینة توزیعتم و ،المدرسة  في األساسي الثامن للصف الشعب من

  مـن التجریبیـة المجموعـة تكونـت وقد. بطةتمثل المجموعة الضا) ب(المجموعة التجریبیة، والشعبة 

 مـن الضابطة المجموعة وتكونت ،)البیتیة الواجبات باستخدام التعلیمیة المادة تعلموا (طالبة   (27)

ویوضـح الجـدول ). بیتیـةال الواجبـات بـدون عتیادیـةاال بالطریقـة التعلیمیـة المـادة تعلمـوا( طالبـة )27 (

  .المجموعتینتوزیع عینة الدراسة بین ) 1(رقم 

  )2(جدول رقم 
  توزیع أفراد عینة الدراسة بین المجموعتین

  النسبة المئویة  عدد أفراد المجموعة  المجموعة
  %50  27  المجموعة التجریبیة
  %50  27  المجموعة الضابطة

  %100  54  المجموع

 : الدراسةأدوات

  : المادة التعلیمیة

من منهاج الصف الثامن األساسي ) هندسةال(قامت الباحثة بتحلیل محتوى الوحدة الثالثة 

من حیث تحدید المفاهیم والمصطلحات، وتحدید التعمیمات واإلجراءات والمهارات الریاضیة وحل 

 بإعطاء واجبات بیتیة مصاحبة ، وقامت الباحثة بتحضیر المادة التجریبیة4)(ملحق رقم . التمارین

اد المادة التعلیمیة والواجبات البیتیة المصاحبة للشعبة التجریبیة فقط في نهایة كل درس، وجاء إعد

  .المادة التعلیمیة والواجبات البیتیة) 5(كما مبین في الملحق 

  

من مادة الریاضیات للصف الثامن األساسي ) الهندسة(استخدمت الباحثة الوحدة الثالثة 

الهندسة بحیث قامت الباحثة بوضع خطة دراسیة لتدریس الشعبتین في ستة دروس من وحدة 
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دقیقة وموزعة على ثالثة أسابیع، وكان نصیب كل ) 40(حصة مدة كل حصة ) 15(موزعة على 

  .حصص للشعبتین بواقع خمسة حصص لكل شعبة من كل أسبوع) 10(أسبوع دراسي 

  .یبین إعداد الخطة الدراسیة) 3(   والجدول رقم 

  )3(جدول رقم 
  أسابیعإعداد الخطة الدراسیة في ستة دروس خالل ثالث 

  المادة  التاریخ  الیوم  األسبوع
  المثلث  12/10/2014  األحد
  المثلث  13/10/2014  االثنین
  المثلث المتساوي الساقین  14/10/2014  الثالثاء
  المثلث المتساوي الساقین  15/10/2014  األربعاء

  األول

  المثلث المتساوي األضالع  16/10/2014  الخمیس
  المثلث المتساوي األضالع  19/10/2014  األحد
  التباین وخصائص المتباینة  20/10/2014  االثنین
  التباین وخصائص المتباینة  21/10/2014  الثالثاء
  التباین وخصائص المتباینة  22/10/2014  األربعاء

  الثاني

  متباینة المثلث  23/10/2014  الخمیس
  متباینة المثلث  26/10/2014  األحد
  متباینة المثلث  27/10/2014  االثنین
  نظریة فیثاغورس  28/10/2014  الثالثاء
  نظریة فیثاغورس  29/10/2014  األربعاء

  الثالث

  نظریة فیثاغورس  30/10/2014  الخمیس
 وقد قامت الباحثة بتطبیق اختبارین على المجموعتین التجریبیة والضابطة قبل وبعد إجراء التجربة 

  :اختبارلتحقیق هدف الدراسة وفیما یلي وصف كل 

  : القبليراالختبا 

 لجنة من ٕوارشاد توصیات على بناء متعدد من االختیار نوع من ًقبلیا ًاختبارا الباحثة أعدت      

 مع سابقة سنوات في الطلبة تعلمه ما على احتوت فقرة (25) على االختبار اشتمل بحیث محكمین

 من تینالشعب فيطلبة ال تحصیل لقیاس وذلك ،لمختلفةا المعرفیة بلوم مستویات على التركیز
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 في تینمتكافئ تینالشعب أن تبین حیث بینها التكافؤ مدى لمعرفة والضابطة التجریبیة المجموعتین

 إجراء قبل والضابطة التجریبیة المجموعتین على االختبار هذا بتطبیق الباحثة قامت وقد التحصیل،

 للعلوم االجتماعیة اإلحصائیة الرزم امجببرن القبلي االختبار بیانات معالجة وبعد التجربة،

(SPSS) طات تحصیل طلبة المجموعة متوس بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم تبین

 التالي الجدول و ،)التجربة إجراء قبل تحصیلهم حساب عند (الضابطة المجموعة طلبة والتجریبیة 

  .ذلك یوضح

  )4(جدول رقم 
بین متوسطات تحصیل الطالب في االختبار القبلي حسب نوع  لدراسة الفروق (t)نتائج اختبار 

  )تجریبیة، ضابطة(المجموعة 

المتوسط   عدد األفراد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجات 
  الحریة

مستوى  tقیمة 
  الداللة

 15.4 62.66 27  التجریبیة
 14.3 59.55  27  الضابطة

52 0.76 0.447 

 لبةنتائج الط متوسطات بین للفروق المحسوب الداللة مستوى قیمة أن  (4)الجدول من     یتضح

 وحیث أن القیمة (0.76) لالختبار الكلیة النتیجة على بلغت قد والضابطة التجریبیة للمجموعتین

 أي عدم وجود (1.67) تساوي (0.05)ومستوى داللة ) 52( عند درجات حریة (t)الجدولیة لـ 

 تقارب أي التحصیل متوسطات حیث المجموعتین من تكافؤ ذلك يفروق بین المجموعتین، ویعن

  التحصیلختبارا یبین) 3 (والملحق إجراء التجربة، قبل المجموعتین في لبةالط تحصیل مستوى

  .القبلي

  :االختبار التحصیلي البعدي

   وبالنسبة لالختبار التحصیلي البعدي المستخدم من أجل تحقیق هدف الدراسة، قامت الباحثة

معرفة فهم تطبیق، مستویات (بإعداد جدول مواصفات یبین عناصر المادة التعلیمیة ومستویات بلوم 
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في ستة دروس من منهاج الریاضیات للصف الثامن األساسي والمتضمنة في وحدة ). تفكیر علیا

  .الهندسة

  )5(جدول رقم 
بلوم في ستة دروس تصنیف فقرات اختبار التحصیل بجدول مواصفات حسب األهداف المعرفیة ل

  الریاضیات للصف الثامن األساسي من مبحث
اسم الدرس وأرقام 

  فقرات االختبار
معرفة   المحتوى

  وتذكر
فهم 

  واستیعاب
مستویات   تطبیق

  تفكیر علیا
مجموع  
  الفقرات

  المثلث
1  

تطابق  ،أنواع المثلث
  المثلثات

1        1  

المثلث المتساوي 
  الساقین
3،9  
  1فرع  :السؤال الثاني

  السؤال الثالث

 نظریات ،خواص المثلث
ونتائج على المثلث 
  المتساوي الساقین

  2  1  1  4  

المثلث المتساوي 
  األضالع
2،7،5  

  السؤال الثاني فرع ب

نظریة  ،محاور التماثل
الضلع المقابل للزاویة      (

   تساوي نصف الوتر30
1  1  1  1  4  

التباین وخصائص 
  المتباینة

8،6  

 خواص ،المتباینة
 التباین في ،تباینةالم

أطوال المثلث وقیاس 
  زوایاه

1  1      2  

  متباینة المثلث
فرع :السؤال األول

  4،10  
فرع  :السؤال الثاني
  د،ج،

  السؤال الرابع

موع طولي مج(تعمیم 
أي ضلعین في المثلث 

  ) من الضلع اآلخراكبر
3    1  1  5  

  نظریة فیثاغورس
  فرع د :السؤال الثاني

  السؤال الخامس
  2  1  1      یةنص النظر

  18  4  4  4  6    المجموع
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  :والنسب المئویة لالختبار التحصیلي حسب مستویات بلوم

���الوزن النسبي للمعرفة  )
18

6
(10034%  

��� الوزن النسبي للفهم )
18

4
(10022%  

��� الوزن النسبي للتطبیق )
18

4
(10022%  

���الوزن النسبي لمستویات التفكیر العلیا  )
18

4
(10022%  

وحدة الهندسة من منهاج  من دروس (6) في بعدي تحصیلي اختبار بإعداد الباحثة قامت    

 مر وقد ل،التحصی في البیتیة الواجبات استخدام أثر لمعرفة األساسي  الثامنللصف الریاضیات 

  الریاضیاتلمادة على جمیع الدروس المتضمنة في وحدة الهندسة  االطالع بعد االختبار إعداد

 لهذه للمحتوى تحلیل من واإلجراءات والمفاهیم السلوكیة األهداف وتحدید الثامن األساسي  للصف

 من ته النهائیة والذي تكونبصور ى جدول المواصفاتعل بناء االختبار فقرات تم اخراجو الدروس،

 ،،مستویات تفكیر علیا تطبیق واستیعاب، فهم معرفة،: المعرفیة بلوم مستویات تقیس ةفقر )18(

  :التالي الجدول في مبین كما

  )6(جدول رقم 
  یوضح النسب المئویة لالختبار التحصیلي حسب مستویات بلوم المعرفیة المختلفة

مستویات تفكیر   تطبیق  فهم  معرفة  
  علیا

  المجموع

  18  4  4  4  6  عدد فقرات االختبار
  %100  %22  %22  %22  %34  النسبة المئویة

 علـى بنـاء لبلـوم   المعرفیـة األهـداف علـى التركیـز مـع التحـصیلي االختبـار فقـرات إعـداد تم وقد    
 لمبحـث الریاضـیات التحـصیل اختبـار لفقـرات مواصـفات جـدول فـي موضـحة المحكمـین لجنـة تأكیـد

) 8(المختلفـة، ویبـین الملحـق  المعرفیـة لألهـداف بلـوم تـصنیف حـسب األساسـي الثـامن للـصف
  .االختبار البعدي
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  :صدق االختبار البعدي

 أعضاء من عددتكونت من   من المحكمینلجنة على ضهاعر تمأداة الدراسة  صدق لتحقیق     

 في طویلة خبرة لهم ومعلمین المشرفین التربویین من وعدد الوطنیة النجاح جامعة في التدریس هیئة

 القیاس في خصصینمت على تم عرضه كما ، العلیااألساسیة للمرحلة الریاضیات مقرر تدریس

 على التعدیل تم ٕوارشادهم مالحظاتهم وتوصیاتهم على وبناء الجیدة، الكفاءات ذوي ومن والتقویم

 في الباحثة قامتو. النهائیة بصورته االختبار صیاغة تمت ثم ومن حظاتهم،بمال واألخذ االختبار

 لهذه للمحتوى تحلیل من تواإلجراءا والمفاهیم السلوكیة دافهاأل بتحدید االختبار إعداد مرحلة

 النهائیة صورته في االمتحان خرج تم االنهایة وفي التحصیلي، االختبار فقرات إعداد وتم الدروس

 في موضحة یلي كما وهي لبلومالمختلفة  المعرفیة األهداف على التركیز مع فقرة 18 من مكونا

  :التالي  )7 ( رقم الجدول

   )7( جدول رقم 
  ار حسب مستویات بلوم المعرفیةتوزیع فقرات االختب

  رقم الفقرة او السؤال  المستوى

  10+8+7+4+2+1فرعالسؤال األول   معرفة
  4السؤال الثاني فرع +

  9+6+5+3فرع :السؤال األول   فهم

  5فرع :السؤال الثاني   تطبیق
  السؤال الرابع+السؤال الثالث +

  3+2+1فرع:السؤال الثاني   مستویات تفكیر علیا
  الخامسالسؤال +
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  ثبات االختبار 

طالبة من طالبات الصف ) 20(بعد تطبیق االختبار التحصیلي على عینة استطالعیة تكونت من  

 وذلك بطریقة التجزئة (SPSS) اإلحصائیة باستخدام الرزمة ثباته معامل الثامن ج تم حساب

  :براون استخدمت معادلة سبیرمان االختبار، حیثالنصفیة لفقرات 

Reliability Coefficient) =
r

r

�1

2
  معامل الثبات ) 

وهي %) 84( بلغ معامل الثبات وقد. الفردیة والزوجیة معامل االرتباط بین الفقرات  هوrحیث 

  .الدراسة  ألغراضًقیمة مقبولة تربویا

  : باستخدام العالقات   كذلك تم حساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار

  :بة لألسئلة الموضوعیةمعامل الصعو

  

  :حیث

  . السؤال إجابة صحیحة عناأجابو الذین لبة عدد الط:س 

  طلبة المجموع: ن

  :معامل الصعوبة لألسئلة المقالیة

  

  )0.58-0.35(وقد تراوحت قیم معامل الصعوبة ما بین      

). 0.67- 0.38(وتراوحت معامالت التمییز بین   حساب معامل التمییز لفقرات االختباركذلك تم

  .الدراسة ألغراض ً قیم مقبولة تربویايوه
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 : الدراسةإجراءات 

  :التالیة باإلجراءات بالنسبة لالختبار التحصیلي في مادة الریاضیات قامت الباحثة: أوال

تحدید اإلطار النظري من خالل االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي  -1
  .ة المصاحبة والتحصیل الدراسيبموضوع الواجبات البیتیتتعلق 

محافظة األساسي بمدارس الثامن لصف  لالمقررة) وحدة الهندسة(اختیار الوحدة الدراسیة  -2
 .  لدى أفراد عینة الدراسةأریحا لتدریسها

 المجموعتین التجریبیة أفراد مستویات بلوم المعرفیة المختلفة لدىبناء اختبار یقیس  -3
 .والضابطة

 الدراسي في مادة الریاضیات لوحدة الهندسة المتضمنة في منهاج التحصیلعرض اختبار  -4
 على مجموعة من المحكمین للتأكد من صالحیته لقیاس جوانب الصف الثامن األساسي

 . في الوحدة المذكورةالثامن األساسي طالب الصف المختلفة لدىالتفكیر مستویات 

المجموعة الضابطة قبلیاً  وذلك وة  المجموعتین التجریبیاالختبار التحصیلي علىتطبیق  -5
 .للتأكد من تكافؤ المجموعات وحساب صدق ثبات االختبار

، وعمل جدول مواصفات یتضمن مستویات السلوك )الهندسة وحدة(ٕتحضیر واعداد دروس  -6
 ) م2015 /10 / 1. ( المختلفة

رست  المجموعة الضابطة دباستخدام الواجبات البیتیة، أماتدریس المجموعة التجریبیة  -7
  )30/10 _ 10 /12. ( االعتیادیةبالطریقة

 التحصیل في مادة الریاضیات على المجموعتین الضابطة والتجریبیة تطبیق اختبار  -8

 ).م 2015/ 11/ 3( 

 .تحلیل النتائج ومناقشتها ووضع التوصیات والمقترحات -9
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 :تصمیم الدراسة

  :وصف التجربة 
  

  :ة من خالل الخطوات التالیةباسة بوصف التجر الدرأهدافجل تحقیق أقامت الباحثة من      

یتضمنه من  بما تحضیر المادة التعلیمیة المكونة من ستة دروس وتحلیل محتواها العلمیة -

 .مفاهیم ومهارات وتعمیمات وحل مسائل

 أنهاة وعرضها على المحكمین وذلك من اجل التأكد من ب الواجبات البیتیة المصاحإعداد -

 . الدراسةبأغراضتفي 

ومن خالل استخدام أسالیب التقویم داخل الحصة الصفیة  شرح كل درس من دروس الوحدة -

 وبعد ذلك یكلف الطالبات بواجب یتم حله الباتتم تحدید نقاط الضعف عند الط

كلف ت، وفي نهایة الحصة البات الطأمامكمجموعات داخل الصف ومتابعته ومناقشته 

أقوم بتوزیع ورقة الواجب البیتي ي، ثم  بیتالطالبات بحل بقیة تمارین ومسائل كواجب

 .المصاحب للطالبات

واستالمه وذلك من   عن الواجب البیتي المصاحب،الباتیتم اإلجابة عن استفسارات الط -

 .ورصد عالمة الواجب اجل المتابعة والتصحیح وتعزیز نقاط القوة والضعف،

  :االستبانة �

راسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، قامت        بعد االطالع على أدبیات الدراسة والد

الباحثة بتصمیم استبانة موجهة لطلبة الصف الثامن األساسي وذلك من أجل معرفة اتجاهاتهم نحو 

وتكونت استخدام الواجبات البیتیة في مادة الریاضیات وتم توزیعها على طلبة المجموعة التجریبیة 

ستبانة االتجاهات التي تم أخذها من بحث بعنوان الواجبات وقد طورت الباحثة ا. عبارة) 17(من 
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وقد تم استخدام .  الذي یحدد اإلجابات المحتملة لكل سؤال(closed questionnaire) البیتیة  

كبیر، (للتدرج الثالثي إلجابات أفراد عینة الدراسة عن فقرات األداة مثل  " Likert"مقیاس لیكرت 

عن أقل ) 1(، بینما یعبر الرقم )كبیرة(عن أعلى درجة ) 3(الرقم ، حیث یعبر )متوسط ، متدني

وطلب من المبحوثین من طلبة الصف الثامن األساسي  تحدید آرائهم خالل المقیاس ) متدني(درجة 

  ) .9(المستخدم، ویبین ذلك  الملحق رقم 

  :صدق األداة �

 على مجموعة من المحكمین من في صورتها األولیة) االستبانة(قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة 

ذوي العلم والخبرة والمعرفة في مجاالت البحث العلمي ومن المسؤولین المؤهلین للحكم علیها وكان 

  .أسماء المحكمین) 6(ویبین الملحق رقم . عددهم ثمانیة محكمین

ومدى ) االستبانة( وطلبت الباحثة من المحكمین إبداء الرأي في مدى وضوح عبارات أداة الدراسة 

 لقیاس ما وضعت ألجله، ومدى كفایة العبارات لتغطیة موضوع البحث، وكذلك حذف أو امالءمته

  .إضافة أو تعدیل أي فقرة من الفقرات

 ،  وفي ضوء التوجیهات التي أبداها المحكمون، قامت الباحثة بإجراء التعدیالت التي اتفق علیها

د تحدید مواضع االلتباس والضعف فیها أو سواء بتعدیل الصیاغة أو حذف بعض العبارات بع

مع (مثل التعدیل الذي حصل على السؤال الثاني، حیث طلب وضع جملة . إضافة فقرات جدیدة

  . فقرة25 فقرة إلى 35، وكذلك تم تقلیل عدد الفقرات من )ذكر السبب

  :ثبات أداة الدراسة �

 لدراسة باستخدام طریقة كرونباخ ألفافي هذه ا) االستبانة(  تم احتساب تقدیر ثبات أداة الدراسة 

وذلك من خالل توزیع االستبانة على عینة استطالعیة أخرى من غیر عینة الدراسة تتكون من 
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وهو معامل مقبول في األبحاث ) 0.93(طالبا وطالبة، حیث بلغ معامل ثبات االستبانة ) 30(

  .التربویة
  

  : التالیةباإلجراءاتثة قامت الباح  : الدراسة الستبانة بالنسبة: ثانیا

 االستبانة لقیاس اتجاهات الطلبة نحو استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة  الدراسةأداة إعداد -

  .النهائیةبصورتها 

  .الدراسة عینة أفرادتحدید  -

 حیث ا بنفسهاألداة عینة أفراد بتطبیقها على األداة من صالحیة التأكدقامت الباحثة بعد  -

الفئات المستهدفة  إلىتوجیهها و) جامعة النجاح( الجامعة إدارة من  على خطاب موجهتحصل

 .) 2 (أنظر ملحق رقم . أریحا في محافظة )طالب الصف الثامن األساسي(

 على االستبیان وذلك قبل بدایة التطبیق كما قامت اإلجابةقامت الباحثة بتوضیح تعلیمات  -

 الصدق والصراحة في تعبئة أهمیة وكذلك  العینةألفراد وأهمیتهابتوضیح الهدف من الدراسة 

 واحدة إجابة واختیار اإلجابات وكذلك توضیح ضرورة ترتیب اإلجابة، والدقة في اإلجابات

 .االستبیانفقط لكل عبارة من عبارات 

استبانة ) 27( توزیع الدراسة، واسترجاعها، ونم على عینة األداةقامت الباحثة بتوزیع  -

 )م2015 /11 / 6(جمیعا واسترجاعها 

 للعلوم اإلحصائیة باستخدام الرزمة إحصائیا ومعالجتها اآللي الحاسب إلى البیانات إدخال -

 .(spss)االجتماعیة 

استخراج النتائج وتحلیلها ومناقشتها ومقارنتها مع الدراسات السابقة واقتراح التوصیات  -

 .المناسبة
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 :متغیرات الدراسة

  :نحو التاليحددت الباحثة متغیرات الدراسة على ال

  ).باستخدام الواجبات البیتیة، بدون الواجبات البیتیة(طریقة التدریس : المتغیرات المستقلة �

 .التحصیل، اتجاهات الطلبة نحو استخدام الواجبات البیتیة: المتغیرات التابعة �

 :اإلحصائیةالمعالجات 

 بالحاسوب، ثم البیانات خالٕواد اختبارات عینة الدراسة بعد ترمیزها إجاباتقامت الباحثة بتفریغ 

  :اإلحصائیة التالیةاستخدام برنامج الرزم 

 تكافؤ المجموعتین إلثبات (t-test for independent sets) بین مجموعتین (t)اختبار  -

 .القبليفي االختبار 

 بین) علیا تفكیر معرفة، فهم، تطبیق، مستویات( لدراسة مستویات بلوم المعرفیة (t)اختبار  -

 .البعديین التجریبیة والضابطة في االختبار المجموعت

 .االستبانةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات  -

 .  معامل كرونباخ ألفا لقیاس ثبات االستبانة -
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  الفصل الرابع 

  نتائج الدراسة 

  المقدمة

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

  النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  المقدمة

فــي هـــذا الفـــصل ســـتتناول الباحثـــة النتـــائج المستخلـــصة مـــن المعطیـــات المیدانیـــة ، والمـــدخل 
 التوصــیات ذات العالقــة ،حیــث یعــرض هــذا أهــمالنظــري والدراســات الــسابقة، ونــستخلص فــي النهایــة 

 التــي اســتخدمت علــى اإلحــصائیةالمعالجـات  الباحثــة ، بنــاء علــى إلیهـاالفـصل النتــائج التــي توصــلت 
 ي الدراســـة، وهـــأدوات مــن خـــالل تفریــغ إلیهـــامــا تـــم جمعــه، وتحلیلـــه مـــن البیانــات التـــي تــم التوصـــل 

  نحـــو اســـتخدام  الواجبـــات البیتیـــة األساســـي اتجاهـــات طلبـــة الـــصف الثـــامن للتعـــرف علـــى اســـتبانة 
 وكــذلك مـــن اجــل التعـــرف غـــوار الــشمالیة واألأریحــا فــي مـــادة الریاضــیات  فــي محافظـــة  المــصاحبة

ـــادة  ــتخدام الواجبــــات البیتیــــة المــــصاحبة علــــى تحــــصیل طلبــــة الثــــامن األساســــي فــــي مـ علــــى اثــــر اســ
  .الریاضیات

ـــائج المتعلقـــة بالـــسؤال  ـــى :االولالرئیـــسي النت ـــر اســـتخدام الواجبـــات البیتیـــة "والـــذي نـــص عل مـــا أث
فــي ت لــدى طلبــة الــصف الثــامن األساســي یاالمــصاحبة فــي رفــع التحــصیل الدراســي فــي مــادة الریاضــ

وســـوف یـــتم اإلجابــة عـــن هـــذا الــسؤال الرئیـــسي مـــن خــالل تحدیـــد النتـــائج .؟ "أریحــامــدارس محافظـــة 
  .اآلتیةالمتعلقة باألسئلة الفرعیة 

  :ما يلي والذي نص على : االولالفرعيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

بحـــث بـــات الـــصف الثـــامن األساســـي فـــي م تحـــصیل طالجوهریـــة بـــین متوســـطاتهـــل توجـــد فـــروق " 

  ".  تعزى لطریقة التدریسالریاضیات عند مستوى المعرفة

ـــة " وقـــد انبثـــق عـــن هـــذا الـــسؤال الفرضـــیة األولـــى والتـــي تـــنص علـــى       ال توجـــد فـــروق ذات دالل

بـین متوسـطي تحـصیل طالبـات الـصف الثـامن األساسـي ) α≥ (0.05إحصائیة عند مـستوى الداللـة 

   المجموعة التجریبیة وطالبات المجموعة الضابطة عند مستوى المعرفة من اضیات فيلمبحث الری
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  ".مستویات بلوم

 لعینتـین مـستقلتین ویوضـح الجـدول (t)ومن اجل فحص الفرضیة السابقة تم استخدام اختبـار   
  .التالي النتائج التالیة

  )8( جدول 
  جموعتي الدراسة عند مستوى المعرفة لفحص داللة الفروق في تحصیل م(t-test)نتائج اختبار 
المتوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي
  مستوى الداللة   المحسوبةtقیمة   درجات الحریة

 65.0  27  الضابطة

 71.2 27  التجریبیة
52  2.43 0.018 

  
  یتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

0.05) ≤α (طي المجموعتین التجریبیة والضابطة في تحصیل طالبات الصف الثامن بین متوس

األساسي لمبحث الریاضیات عند مستوى المعرفة لصالح المجموعة التجریبیة التي تم تدریسها 

  . باستخدام الواجبات البیتیة المصاحبة

 :الثانيالفرعي النتائج المتعلقة بالسؤال 

  : والذي نص على ما یلي

 مبحث الصف الثامن األساسي في طالبات تحصیل  متوسطاتبینجوهریة فروق هل توجد "    

  ؟" تعزى لطریقة التدریسالفهم من مستویات بلومالریاضیات عند مستوى 

ال توجد فروق ذات داللة " التي تنص على الثانیةوقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة      

 تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي ات متوسطفي (α≤0.05)إحصائیة عند مستوى الداللة 

  ."عند مستوى الفهم من مستویات بلوم تعزى لطریقة التدریس مبحث الریاضیات في 

   لعینتین مستقلتین ویوضح الجدول (t)    ومن اجل فحص الفرضیة السابقة تم استخدام اختبار 

  



 39 

  .التالي النتائج التالیة

  )9(جدول 
  الفهم الفروق في تحصیل مجموعتي الدراسة عند مستوى لفحص داللة) t-test(نتائج اختبار 

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

  مستوى الداللة   المحسوبةtقیمة   درجات الحریة

 53.54  27  الضابطة

 63.42 27  التجریبیة
52  2.37 0.037 

  
) α≥) 0.05یتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي لمبحث 

 لصالح المجموعة التجریبیة التي تم تدریسها باستخدام الواجبات البیتیة الفهمالریاضیات عند مستوى 

  .المصاحبة

  :لثالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثا

  : ما یلي والذي نص على

 تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي في مبحث بین متوسطاتجوهریة هل توجد فروق  "

  .؟"یات بلوم تعزى لطریقة التدریس من مستوالتطبیقالریاضیات عند مستوى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة " وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة الثانیة التي تنص على   

 في متوسطات تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي في مبحث )α≤0.05(عند مستوى الداللة 

  ". من مستویات بلوم تعزى لطریقة التدریس التطبیقالریاضیات عند مستوى 

لعینتین مستقلتین ویوضح الجدول ) t( ومن اجل فحص الفرضیة السابقة تم استخدام اختبار    

  .التالي النتائج التالیة
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   )10(  جدول
  التطبیقلفحص داللة الفروق في تحصیل مجموعتي الدراسة عند مستوى ) t-test(نتائج اختبار 

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

  مستوى الداللة   المحسوبةtقیمة   درجات الحریة

 50.85  27  الضابطة

 61.07 27  التجریبیة
52  2.03 0.047 

  
  عند مستوى الداللةیتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

0.05 (≤α ( بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في تحصیل طالبات الصف الثامن

 لصالح المجموعة التجریبیة التي تم تدریسها التطبیقاألساسي لمبحث الریاضیات عند مستوى 

  . باستخدام الواجبات البیتیة المصاحبة

  :الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي 

  :ما یلي والذي نص على 

 تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي في بین متوسطاتجوهریة هل توجد فروق "   

  .؟" من مستویات بلوم تعزى لطریقة التدریسمستویات التفكیر العلیامبحث الریاضیات عند 

ال توجد فروق ذات داللة "  وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة الثانیة التي تنص على 

في متوسطات تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي ) α≤0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة 

  ".في مبحث الریاضیات عند مستویات التفكیر العلیا من مستویات بلوم تعزى لطریقة التدریس 

 لعینتین مستقلتین ویوضح الجدول التالي (t)ومن اجل فحص الفرضیة السابقة تم استخدام اختبار 

  .ج التالیةالنتائ
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  )11( جدول 
مستویات التفكیر لفحص داللة الفروق في تحصیل مجموعتي الدراسة عند ) t-test(نتائج اختبار 

  العلیا
المتوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي
 tقیمة   درجات الحریة

  المحسوبة
  مستوى الداللة

 54.4  27  الضابطة

 71.4 27  التجریبیة
52  2.54 0.014 

 من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة یتضح        

0.05 (≤α ( بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في تحصیل طالبات الصف الثامن

 لصالح المجموعة التجریبیة التي تم مستویات التفكیر العلیااألساسي لمبحث الریاضیات عند 

  .ات البیتیة المصاحبةتدریسها باستخدام الواجب

 :الخامسالفرعي النتائج المتعلقة بالسؤال  

  :ما یليوالذي نص على      

 متوسطات تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي في مبحث في جوهریةهل توجد فروق "    

  .؟"مستویات التفكیر تعزى لطریقة التدریسجمیع الریاضیات عند 

ال توجد فروق ذات داللة " ضیة الثانیة التي تنص على  وقد انبثق عن هذا السؤال الفر    

في متوسطات تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي ) α≤0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة 

 ".تعزى لطریقة التدریس تعزى لطریقة التدریس  في مبحث الریاضیات عند جمیع مستویات التفكیر

 لعینتین مستقلتین ویوضح الجدول التالي (t)تبار ومن اجل فحص الفرضیة السابقة تم استخدام اخ

  .النتائج التالیة
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  )12( جدول 
 مستویات  جمیعلفحص داللة الفروق في تحصیل مجموعتي الدراسة عند) t-test(نتائج اختبار 

  التفكیر
المتوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي
  مستوى الداللة   المحسوبةtقیمة   درجات الحریة

 55.94  27  الضابطة

 66.77 27  التجریبیة
52  2.64 0.038 

  
     یتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

)0.05 ≤α ( بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في تحصیل طالبات الصف الثامن
مجموعة التجریبیة التي تم  مستویات التفكیر لصالح ال جمیعاألساسي لمبحث الریاضیات عند

  .تدریسها باستخدام الواجبات البیتیة المصاحبة
 : السادس الفرعيالنتائج المتعلقة بالسؤال

بین تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي  جوهریةهل توجد عالقة "  والذي نص على 

". وعة التجریبیةعند طالبات المجملمبحث الریاضیات واتجاھاتھم نحو الواجبات البیتیة المصاحبة 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة " وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضیة السادسة والتي تنص على 

بین تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي لمبحث الریاضیات ) α≥ (0.05عند مستوى الداللة 

  ." عند طالبات المجموعة التجریبیةواتجاھاتھم نحو الواجبات البیتیة المصاحبة

معامل ارتباط بیرسون من أجل معرفة اختبار ومن أجل فحص الفرضیة السابقة تم استخدام 

قوة ودرجة العالقة بین التحصیل واالتجاهات عند طلبة المجموعة التجریبیة، ویوضح الجدول التالي 

  :ذلك 
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  )13(جدول 
 مدراسة نحو استخدا االرتباط بیرسون لفحص العالقات بین اتجاهات عینة المعاملنتائج اختبار 

  الواجبات البیتیة المصاحبة وتحصیلهم العلمي 
  

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العدد 

27  0.67 0.00 

  
   یتضح من نتائج الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة

0.05) ≤α ( الریاضیات بین تحصیل طالبات الصف الثامن األساسي لمبحثطردیة قویة 

 . %67 بنسبة  وذلك عند طالبات المجموعة التجریبیةواتجاھاتھم نحو الواجبات البیتیة

  الرئیسي الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 

في مادة األساسي نحو استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة اتجاهات طلبة الصف الثامن  ما

  أریحا؟ محافظة الریاضیات في مدارس

 عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة اإلجابة   ومن اجل 

  :النتائج الجدول التالي هذه االستبانة، ویبینلجمیع فقرات 

  



 44 

  )14(جدول رقم 
  یوضح المتوسطات واالنحرافات لجمیع فقرات االستبانة

  االتجاه  الدرجة  االنحراف  المتوسط  الفقرة  التسلسل
  ایجابي  كبیرة 46532. 2.7037  م بمتابعة الواجبات البیتیةمدى االهتما  1

2  
تصحیح الواجبات البیتیة من قبل المعلـم یجعلنـي أتـابع 

 ایجابي كبیرة 64273. 2.5185  الواجب بشكل

3  
مستوى أدائي للواجبات البیتیة في مادة الریاضیات في 

  الصف السابق
 ایجابي كبیرة 59437. 2.7407

4  
ّالبیتیة المصاحبة من المدرس عـادل تصحیح الواجبات 

 ایجابي كبیرة 62017. 2.3333  بشكل

 سلبي  قلیلة 65590. 1.7407  الشعور تجاه الواجبات البیتیة  5

6  
أتلقـى توجیــه بأهمیـة أداء الواجبــات البیتیـة المــصاحبة 

 ایجابي كبیرة 55470. 2.3333  من األهل والمعلم بشكل

7  
تیـــة المـــصاحبة مـــن أتلقـــى حـــوافز لحـــل الواجبـــات البی

 ایجابي كبیرة 64051. 2.2222  األهل والمعلم بشكل

8  
أفــضل اللعــب علـــى حــل الواجبـــات البیتیــة المـــصاحبة 

  بشكل
 سلبي  قلیلة 52569. 1.7407

 سلبي  قلیلة 57735. 1.7778  أفضل الزیارات العائلیة على حل واجب الریاضیات  9

10  
ـــاء األصـــدقاء علـــى حـــل الواجبـــات البیت یـــة أفـــضل لق

  المصاحبة في الریاضیات بشكل
  ایجابي كبیرة 58714. 2.0370

11  
تزیــد الواجبــات البیتیــة المــصاحبة فــي الریاضــیات مــن 
مهـارة الطالـب وتعـزز إدراكـه للمـادة وتحمـل المـسؤولیة 

  بشكل
 ایجابي  كبیرة 69798. 2.1111

12  
تـشكل الواجبـات البیتیـة المـصاحبة عملیـة تـشاركیة مــا 

 سلبي  قلیلة 75107. 1.7778  بیتبین المدرسة وال

13  
التنویع في الواجبات البیتیة المـصاحبة فـي الریاضـیات 

  تشجع الطالب على حلها بشكل
 سلبي  قلیلة 84395. 1.5926

14  
الواجبات البیتیة المصاحبة تخفف من العـبء الدراسـي 

 يسلب  قلیلة 70002. 1.5815  واالستعداد لالمتحانات نهایة الفصل الدراسي بشكل

15  
ــین  ــات البیتیــة لمــادة الریاضــیات تب أداء الطالــب للواجب

 سلبي  قلیلة 83887. 1.6296  مدى فهمه للمادة

16  
یـتم حـل الواجبـات البیتیـة المـصاحبة لمـادة الریاضــیات 

  في المدرسة نقل عن الطالب بشكل
 سلبي  قلیلة 91209. 1.7037

17  
ــــصاحبة لمــــادة  ــــات البیتیــــة الم كلمــــا زاد عــــدد الواجب

 سلبي  قلیلة 87380. 1.9259  ریاضیات زاد فهم الطالب للمادة بشكلال

 إیجابي كبیرة 21958. 2.0218  المجال الكلي
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أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة إلتجاهات الطلبة نحو حل ) 14(   یتضح من الجدول

، كما یتضح 2.02ٕالواجبات البیتیة المصاحبة كانت كبیرة وایجابیة حیث بلغ المتوسط الحسابي لها 

من الجدول ان المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة إلتجاهات الطلبة نحو حل الواجبات البیتیة 

حیث تراوحت األوساط ) 3، 1، 2، 4، 6، 7،  11،10(  المصاحبة كانت إیجابیة عالیة للفقرات

  ).2.74 _2.11(الحسابیة لها من 

بي للدرجة الكلیة إلتجاهات الطلبة نحو حل أن المتوسط الحسا) 14(من الجدولً   ویتضح أیضا 

حیث ) 17، 5، 8، 16، 15، 13، 14(الواجبات البیتیة المصاحبة كانت سلبیة قلیلة للفقرات 

  ).1.9259 _ 1.5815(تراوحت األوساط الحسابیة لها من 
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 الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  المقدمة 

  مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

  مناقشة النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  :المقدمة

 تناقش الباحثة في هذا الفصل النتائج المتعلقة بفرضیات الدراسة والتي تم استعراضها في 

في هذا الفصل بمناقشة كل فرضیة وتفسیر هذه النتائج وستقوم الباحثة . الفصل الرابع من الدراسة

لمعرفة مدى تحقیق الدراسة ألهدافها، ومن ثم ربط هذه النتائج ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة 

  .ذات العالقة بموضوع الدراسة والتي تم الحدیث عنها في الفصل الثاني من الدراسة

 مناقشة النتائج

 

 :األولى بالفرضیة مناقشة النتائج المتعلقة

 عند مستوى الداللة إحصائیة على أنه ال توجد فروق ذات داللة األولىنصت الفرضیة 

0.05) ≤α ( لمبحث الریاضیات بین طلبة األساسيبین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن 

  .المعرفة من مستویات بلوم الضابطة عند مستوى التجریبیة والمجموعةالمجموعة 

بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن تائج الفرضیة أن هناك فروقا وقد بینت ن    

 الضابطة عند مستوى التجریبیة والمجموعة لمبحث الریاضیات بین طلبة المجموعة األساسي

وترى الباحثة أن السبب في ذلك قد یعود إلى . المعرفة، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة

القدرة بات بیتیة قد تعلمت المادة التعلیمیة وتدربت علیها مما عزز أن المجموعة التي كلفت بواج

لدیها على فهم المادة وتقویة مهاراتهن وأدى إلى رفع مستوى التحصیل عندهم أكثر من المجموعة 

ـــــویمك. یتیةــواجبات بـــكلف بــم تــي لــالت   مصاحبة ـبیتیة الـواجبات الـــ أن الىـــا إلــرجع ذلك أیضــــن أن یـ
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ة الحقائق والمصطلحات الموجودة والقدرة على تنفیذ الخوارزمیات ساعدت الطلبة على معرف

الریاضیة، أي أنها زادت من قدرتهن على التعامل مع عناصر المسألة على أساس قواعد منظمة 

) 2008بلجون،(و) 2011،صفوت( دراسة إلیه وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما توصلت .سابقا

التجریبیة وتفوقا  لصالح المجموعة زیادة التحصیل أثرا في یةبیت أن للواجبات الإلى أشارتوالتي 

  . مستوى المعرفةبحس

 :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة

نصت الفرضیة الثانیة على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

0.05) ≤α (یاضیات بین طلبة بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن األساسي لمبحث الر

  .المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند مستوى الفهم من مستویات بلوم

وقد بینت نتائج الفرضیة أن هناك فروقا بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن       

. األساسي لمبحث الریاضیات بین طلبة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند مستوى الفهم

ً عامال مساعدا لتعلیم المعلم الصفي ویؤدي  یعتبرلواجب المدرسي أن اإلى یعزى ذلك نأ ویمكن ً

 وفهمها بشكل  زیادة تعلم التالمیذ الخاص بالمادة الدراسیة وتركیز تعلمهم لهاإلى األحوالفي معظم 

 كبرأ ارتفاع كفایتهم الذاتیة في االستجابة لمتطلبات المادة وتهیئة فرص إلى وبالتالي أفضل،

ویمكن أن یرجع ذلك إلى أن استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة تساعد الطالب على . للنجاح فیها

ما، فكرة ترجمة األفكار من شكل لفظي إلى آخر وتعطي التلمیذ الحریة الكافیة بان یعبر بلغته عن 

یجة هذه الدراسة  نتوتتفق. المسألة یستعمل الصیغ والمعادالت المناسبة للتعبیر عن مضمون أن أو

 أن للواجبات إلى أشارت والتي) 2008بلجون، ( و)2011،صفوت( دراسة إلیهمع ما توصلت 

  .التجریبیة وتفوقا حسب مستوى الفهم لصالح المجموعة زیادة التحصیل أثر في البیتیة
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة

ات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة نصت الفرضیة الثالثة على انه ال توجد فروق ذ

0.05)≤ α ( بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن األساسي لمبحث الریاضیات بین طلبة

  .المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند مستوى التطبیق من مستویات بلوم

وقد بینت نتائج الفرضیة أن هناك فروقا بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن 

ألساسي لمبحث الریاضیات بین طلبة المجموعة التجریبیة  والمجموعة الضابطة عند مستوى ا

 ).التجریبیة( وكانت الفروق لصالح المجموعة التي كلفت بالواجبات البیتیة المصاحبة.التطبیق 

د ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن  الواجبات البیتیة المصاحبة تزید من مهارة الطالب في اختیار التجری

المناسب من نظریات وقواعد ومبادئ  واستخدامها بطریقة صحیحة في حل المسائل، والقیام بإجراء 

الحل وتنفیذ الخوارزمیة ،كما أن استخدام الواجبات المنزلیة یساعد الطالب على عمل مقارنات من 

ما أنها خالل استرجاع المعلومات ذات العالقة من مفاهیم وتعمیمات وبنى أو تراكیب ریاضیة، ك

تساعد على استرجاع المعلومات ذات العالقة وتحویل عناصر المسألة  والتعامل مع هذه العناصر 

وتتفق  .في سلسلة متعاقبة من اإلجراءات والتعرف على العالقات التي تؤدي إلى حل المشكلة

إلى  أشارتوالتي ) 2008بلجون،(و) 2011،صفوت( دراسة إلیهنتیجة هذه الدراسة مع ما توصلت 

التجریبیة وتفوقا حسب مستوى  لصالح المجموعة زیادة التحصیل أثرا في البیتیةأن للواجبات 

  .التطبیق

  :الرابعةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة 

نصت الفرضیة الرابعة على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

0.05) ≤α (امن األساسي لمبحث الریاضیات بین طلبة بین متوسطي تحصیل طالب الصف الث  
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  .المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند مستویات التفكیر العلیا

وقد بینت نتائج الفرضیة أن هناك فروقا بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن       

تویات األساسي لمبحث الریاضیات بین طلبة المجموعة التجریبیة  والمجموعة الضابطة عند  مس

 ).لتجریبیة (وكانت الفروق لصالح المجموعة التي كلفت بالواجبات البیتیة المصاحبة .التفكیر العلي

ویمكن أن یعزى ذلك إلى أن استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة یساعد الطالب على حل مسائل 

إعادة تنظیم  غیر روتینیة من خالل نقل الطالب ما سبق وان تعلمه إلى مواقف جدیدة  من خالل 

وتساعده على اكتشاف العالقات من خالل إعادة بناء عناصر  .عناصر المسألة للوصول إلى الحل

وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما  .المسألة بطریقة جدیدة لتكوین عالقات والقدرة على عمل البراهین

بیتیة المصاحبة والتي أشارت إلى أن استخدام الواجبات ال) 2002رحال، (توصلت إلیه دراسة 

  .یؤدي إلى تحصیل أفضل واحتفاظ اكبر للمعلومات والمهارات وحل المسائل 

  :الخامسةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضیة 

نصت الفرضیة الخامسة على انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة      

0.05) ≤ α (ي لمبحث الریاضیات بین طلبة بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن األساس

  .المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند جمیع مستویات التفكیر

وقد بینت نتائج الفرضیة أن هناك فروقا بین متوسطي تحصیل طالب الصف الثامن       

األساسي لمبحث الریاضیات بین طلبة المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة عند جمیع 

 كانت الفروق لصالح المجموعة التي كلفت بالواجبات البیتیة المصاحبة .فكیرمستویات الت

یمكن إرجاع ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى أن اثر استخدام الواجبات البیتیة  ).التجریبیة(

  تعلم ــ عملیة الونها جزءا هاما وأساسیا منــیث كـن حــمحصیل الطلبة ــــلى تـبیرا عــان كــمصاحبة كــال
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ذه النتیجة إلى العالقة االیجابیة الوثیقة بین الواجبات البیتیة المصاحبة وارتفاع وتشیر ه .والتعلیم

والدور الجوهري الذي تلعبه في تلبیة احتیاجات الطلبة المختلفة وتحقیق توقعات  تحصیل الطلبة،

كما تعمل الواجبات البیتیة المصاحبة على تعزیز صفات  اآلباء والمجتمع من الطالب والمدرسة،

وهي تعود الطالب على التنظیم العقالني لعملیة  .بادرة وتحمل المسؤولیة واالعتماد على الذاتالم

وتتفق نتیجة هذه الدراسة .تعلمه ولوقته ،وتعوده على العادات الدراسیة الجیدة وتحقیق أهداف التعلم 

، )2005ضمرة،(ودراسة ) 2011صفوت،( ودراسة Coulter,1991)(مع دراسة كولتر 

، والتي أشارت إلى وجود عالقة ایجابیة بین الواجبات البیتیة المصاحبة )2002العنزي، (ودراسة

  .والتحصیل الدراسي

) ,2013Sarah(بینما تعارضت نتیجة هذه الدراسة مع النتیجة التي توصلت إلیها دراسة 

  .والتي أشارت إلى عدم وجود أثر للواجبات البیتیة على تحصیل الطلبة

 :المتعلقة بالفرضیة السادسةمناقشة النتائج 

نصت الفرضیة السادسة على انه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

0.05) ≤α ( بین تحصیل طالب الصف الثامن األساسي لمبحث الریاضیات واتجاھاتھم نحو

  ".وذلك عند طالب المجموعة التجریبیة الواجبات البیتیة المصاحبة 

 بین تحصیل ختبار التحلیل اإلحصائي على وجود عالقة ذات داللة إحصائیة  دلت نتائج ا

  .طالب الصف الثامن األساسي لمبحث الریاضیات واتجاھاتھم نحو الواجبات البیتیة

 ویمكن تفسیر ذلك من وجهة نظر الباحثة إلى أن الطلبة یدركون بان هناك عالقة قویة بین 

     وكلما كانت . شعور نابع من إیمانهم بفائدتها وأهمیتهاالتحصیل والواجبات البیتیة، وهذا ال

  هناك اتجاهات قویة موجبة نحو الواجبات البیتیة المصاحبة كلما صاحب ذلك تحسن على مستوى
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وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما توصلت إلیه دراسة . التحصیل العلمي للطالب في مادة الریاضیات

 اتجاهات الطلبة نحو والتي اشارتا إلى أن) 1991رشید،(ودراسة ) 1989.شن، وستیفینسن(

  .ایجابیةكانت  الواجبات البیتیة المصاحبة

 ما اتجاهات طلبة الصف : الرئیسي الثاني والذي نص علىمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال

 في مادة تحصیل الطلبةفي  نحو استخدام الواجبات البیتیة المصاحبة األساسيالثامن 

  ؟أریحامحافظة مدارس  الریاضیات في

أن مستوى أداء الواجبات البیتیة المصاحبة في مادة الریاضیات ) 14(  یتضح من نتائج الجدول 

وجاءت في ) 2.74(في الصف السابق كان كبیرا، حیث كان المتوسط الحسابي لالستجابة یساوي 

  .المرتبة األولى

لطلبة بمتابعة الواجبات البیتیة على أن مدى اهتمام ا) 14( ثم كذلك تبین نتائج الجدول 

 هذه لوتد). 2.7(المصاحبة كان كبیرا حیث كان المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة 

النتیجة على أن الطلبة یندمجون في حل الواجبات المعطاة لهم من قبل معلمیهم ویولونها االهتمام 

  .وعلى مستوى تحصیلهم العلمياألكبر لشعورهم بالفائدة التي تعود علیهم من حلها 

  كذلك بینت نتائج الدراسة أن تصحیح الواجبات من قبل المعلم یجعل الطالب یتابع 

حیث كان المتوسط الحسابي لتقدیرات أفراد عینة الدراسة . الواجبات البیتیة المصاحبة بشكل أفضل

یح الواجبات البیتیة  هذه النتیجة على أن هناك عالقة ایجابیة بین تصحلوتد). 2.51(تساوي 

) 2005(وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما توصلت إلیه دراسة ضمرة . المصاحبة ومتابعة الطلبة لها

والتي أشارت إلى أن هناك فروقا ذات داللة في تحصیل طلبة الصف السادس لصالح الطلبة إلي 

  .یتابع المعلم واجباتهم البیتیة
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ل السابق على انه یتم تصحیح الواجبات البیتیة  كذلك تدل النتائج الواردة في الجدو

المصاحبة من قبل المعلم بشكل عادل، حیث كان المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العینة 

، ویمكن تفسیر هذه النتیجة إلى اقتناع المعلمین بأهمیتها وفائدتها حیث أنها تساعد على )2.33(

  .تحقیق أهداف الدرس

أن اتجاهات طلبة الصف الثامن األساسي على ) 14(ول وبشكل عام یالحظ من الجد

ویمكن تفسیر ذلك  بأن الواجبات عادة ما ترتبط . المقیاس الكلي وفقراته تمیل إلى االیجابیة

بموضوعات ومفاهیم درسها الطلبة في الغرف الصفیة ،وتوضح مادة التعلم في الكتاب المدرسي 

لطلبة شعورا بأهمیة تلك الواجبات بما یعزز من الذي یشكل أساس تقویمهم ،وهذا یولد لدى ا

ویمكن إرجاع ذلك إلى أن الطلبة یجدون في الواجبات فرصة مناسبة  .االتجاهات االیجابیة نحوها

لممارسة النشاطات واألعمال الدراسیة دون خوف من الوقوع في الخطأ، خاصة إذا وجد الطالب في 

لتي لم یستوعبها في غرفة الصف ،مما یدفعه بیته مصدر عون له في إیضاح بعض الجوانب ا

األمر الذي یولد لدى الطلبة اتجاهات ایجابیة نحو الواجبات البیتیة  لإلقبال على واجباته وانجازها،

والتي أشارت ) 2002(وتتفق نتیجة هذه الدراسة مع ما توصلت إلیه دراسة أبو عواد .المصاحبة 

 وتثبیت التحصیل زیادة في الواجبات البیتیة المصاحبة ةأهمی إلى أن هناك اتجاهات ایجابیة على 

  .بالنفس الثقة وزیادة التعلم
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 التوصیات 

تدل نتائج البحث الحالي أن الواجبات البیتیة لها أثر في رفع تحصیل الطلبة الممثل بزیادة * 

لك یوجد مستویات بلوم المعرفیة لدیهم ، سبب هذا على األغلب هو تنویع الواجبات البیتیة لذ

حاجة لتنویع الواجبات البیتیة ، ومن ناحیة أخرى تؤدي مراعات الفروق الفردیة وتعلیم مهارة 

  .، وكیفیة توزیعه على التزاماته الیومیة لرفع التحصیلتنظیم الوقت

 البیتیة الواجبات بتصحیح لهم تسمح والتي المعلمین أمام المناسبة الظروف وكذلك إتاحة* 

 تقلیل من خالل وذلك لدیهم، الخاطئ التعلیم وتصویب الراجعة بالتغذیة دهملتزوی لتالمیذهم

 بالواجبات المعلم ألن اهتمام الحصص، من المعلم نصاب وتخفیض بالصف، التالمیذ عدد

 واقع ومناقشة معهم لقاءات علیها، وعقد یحرصون ویجعلهم بدورها التالمیذ یشعر البیتیة

یمكن كل  ما بأقصى واستثمارها ومتابعتها إعدادها سبل تحسینو المدارس في البیتیة الواجبات

  .هذا یساعد في رفع التحصیل

 البیتیة مجال الواجبات في التربویین والمشرفین والمختصین الخبراء من توجیهیة فرق وأن تكوین* 

 المعلمین تواجه التي والعقبات الصعاب تدلیل األساسیة بهدف المرحلة لمدارس التدریس وطرق

  .فیها أدائهم في المعلمین لمتابعة آلیة مناسبة البیتیة ووضع الواجبات وتقویم تقدیم عند

 مثل أخرى متغیرات حسب وفاعلیتها البیتیة الواجبات في تبحث التي الدراسات من المزید إجراء* 

 الواجبات إعداد هذه وطریقة مختلفة، تعلیمیة ومستویات الوالدین األكادیمي، تحصیل مستوى

  .لبیتیة مع توضیحهاا
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  المصادر والمراجع

 :المصادر العربیة: ًأوال

ــى التحــصیل فـــي الریاضـــیات)." 1998(أبــو ســریس، صــالح  .1 ــة عل ــات البیتی ــر الواجب ، رســـالة "اث
 .فلسطین: ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح، نابلس

المعلمـون فـي مرحلـة التعلـــیم تقیـیم الواجبـات البیتیـة التــي یلجـأ إلیهـا )."2002(أبـو عـواد، فـلایر .2
: ، رســالة ماجـستیر غیــر منــشورة، الجامعــة األردنیـــة، عمــان"األساسـي فــي منطقــة عمــان الكبــرى

  .األردن

فاعلیــة اســتخدام االنترنــت كوســیلة تعلیمیــة ألداء الواجبـــات المنزلیـــة ). "م2008(بلجــون، رانیــا  .3
 84لـصف األول ثـانوي فــي الكیمیـــاء وأثـر ذلـك علـى تنمیـة التحـصیل الدراســي لـدى طالبـات ا

، رســـالة ماجــستیر غیـــر منـــشورة، كلیـــة التربیــة بمكـــة المكرمـــة، جامعـــة أم "بمدینـــة مكـــة المكرمـــة
  .القرى، المملكة العربیة السعودیة

أثـر التـدریس باسـتخدام برنـامجي اكـسل وبوربوینـت فـي تحـصیل طلبـة ). " 2013. (جـرار، أكـرم.4
، رســـالة "دة اإلحـــصاء ودافعیـــتهم نحـــوه فـــي منطقـــة نـــابلسالـــصف الثـــامن األساســـي فـــي وحـــ

  .فلسطین: ماجستیر، جامعة النجاح، نابلس

اثر استخدام ثالث استراتیجیات لتقییم الواجبات البیتیـة علــى التحـصـیل ) ."2001(رحال، عالء .5
بعـة واالحتفاظ لدى طلبة الصف التاسع األساسي لمادة اإلحصاء في الریاضـیات للمـدارس التا

: ، رســــالة ماجـــسـتیر غیــــر منـــشـورة، جامعــــة النجـــاح، نـــابلس"لوكالـــة الغـــوث فـــي منطقـــة نـــابلس
  .فلسطین

) الـسابع  والثـامن والتاسـع(اتجاهات المعلمـین وطلبـة الـصفوف الـثالث  ).1991(خلیـل  رشید، .6
 تعــوق مـن المرحلـة األساسـیة نحـو الواجبـات البیتیـة فـي مـادة اللغـة العربیـة والمـشكالت التـي

  .األردن اربد، جامعة الیرموك، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، أداء هذه الواجبات،

تطبیقـــات الریاضــیات هـــي القـــوة المحركـــة للمجتمـــع ملتقـــى التخطـــیط )." 2004(ســالمة، أحمـــد .7
 ".والتطویر
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ـــــالز). 2010(شــــقیر، عبــــد اهللا . 8 ـــــة ب ـــــة، ملتقـــــى التربی ـــــن الولیـــــد االبتدائی  لفيمدرســـــة خالـــــد ب
www.zulfiedu.gov.sa/vb/attachment.php?attachmentid=7806&d 

أثــر اســتخدام الواجبــات المنزلیــة فــي تحــصیل الطــالب للمرحلــة ). " 2011(صـفوت، عبــدالرحمن .9
  .فلسطین: ، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، نابلس"األساسیة في محافظة طولكرم 

اجبــات البیتیـــة وربطهـــا بحیــاة الطالـــب الیومیـــة فـــي أثـــر متابعـــة الو). " 2005(ضــمرة، بــسام .10
تحــصیل طلبــة الــصف الــسادس األساســي فــي مــادة الریاضــیات فــي مــدارس وكالــة الغــوث فــي 

  .األردن: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان"األردن 

ـــــات المنزلیــــــة). 2009(العمـــــري، عطیـــــة .11 ــیة والواجب ـــى اإلدارة المدرســــ ــــین ، ملتقـــ ـــئون المعلمــ شـــ
html.1598-t/php.index/archive/vb/net.multka.www://http  

أثر برنامج مقترح لمتابعة الواجبات البیتیـة علـى تحـصـیل طلبــة ). " 2002. (العنزي، منـصور.12
 : رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، الجامعــة األردنیــة، عمــان، "الــصف الخــامس فــي الریاضــیات

  .األردن

أثـر التغذیـة الراجعـة فـي الواجبـات المنزلیـة علـى التحـصـیل فــي مــادة )." 2003(المدني، یـزن .13
ـــالة ماجـــسـتیر غیــــر منـــشـورة، كلیـــة التربیـــة، "الریاضـــیات علـــى تالمیــــذ المرحلــــة االبتدائیــــة ، رسـ

  .المكرمةجامعة أم القرى، مكة 

 جامعــة النجــاح الوطنیــة، محاضــرة غیــر ،"أنــواع الواجبــات البیتیــة). "2014(یاســین، صــالح . 14
  .منشورة

ــة فــي ). "2013(وردة، یــامین . 15 ــذكاءات المتعــددة والرغب انمــاط التفكیــر الریاضــي وعالقتهــا بال
ــسطین ــة الــصف العاشــر األساســي فــي فل ــدى طلب ر، ، رســـالة ماجــستی"التخــصص والتحــصیل ل

  .فلسطین: جامعة النجاح، نابلس
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  المالحق

ي الصف  التي تحتوواألغوار أریحاأسماء المدارس في محافظة  �

  الثامن وعدد الشعب وعدد الطالب

  الكتب الرسمیة لتسهیل المهمة �

   في صورته النهائیة)التكافؤ(االختبار القبلي  �

   لوحدة الهندسة للصف الثامن األساسي الفصل األولتحلیل المحتوى �

  تحضیر وحدة الهندسة للصف الثامن األساسي  �

   لجنة التحكیمأسماء �

   المصاحبةالواجبات البیتیة �

  تبار التحصیلاخ �

  استبانة الدراسة �
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   واألغوار أریحا أسماء المدارس في محافظة :)1(ملحق رقم 

   2015 / 2014جدول یمثل أعداد الشعب والطلبة للصف الثامن األساسي للعام الدراسي 

  
 عدد الطلبة  عدد الشعب  اسم المدرســــــــــة  الرقم 

 73 2 بنات عائشة أم المؤمنین األساسیة 1

 86 3 بنات أریحــــــا األساسیة 2

 75 2 أبو بكر الصدیــق األساسیة 3

 6 1 عمر بن الخطاب األساسیة المختلطة  4

 70 2 زھرة المدائن األساسیة 5

 5 1 بدو الكعابنة األساسیة المختلطة 6

 8 1 خالد بن الولید األساسیة المختلطة 7

 28 1 فصایل الثانویة المختلطة  8

 20 1 مرج نعجة الثانویة المختلطة  9

 7 1 مرج الغزال األساسیة المختلطة 10

 25 1 بنات مرج الغزال الثانویة  11

 15 1 ذكور الزبیدات الثانویة  12

 53 2 بنات العوجا الثانویة  13

 26 1 ذكور النویعمة الثانویة  14

 13 1 بنات مسقط الثانویة  15

 510 21  المجموع
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  الكتب الرسمیة لتسهیل المهمة) 2(ملحق رقم 
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 في صورته النهائیة) التكافؤ(االختبار القبلي ) 3(ملحق رقم 

   :.................االسم                                                                القبلي االختبار

   :..............الشعبة                         ساعة : الزمن                 الرياضيات : المبحث

  :...............المدرسة                                                      األساسي الثامن : الصف

 إحداھا ، محتملة إجابات أربع فقرة لكل ، متعدد من اختيار نوع من فقرة 25 من القسم ھذا يتكون

   : يلي فيما الصحيحة اإلجابة رمز حول دائرة ضعي ة،صحيح

  :يكتب عشر وخمسة وثمانمائة فآال عشرة العدد )1

 10158) د            10518) جـ            1815) ب             10815  ) أ

  :العدد مضاعفات من 32 العدد )2

  8) د                    6) جـ                 5) ب                      3  ) أ

  :يكافئ الصحيح الواحد )3

  1   ) د                12)   جـ                    8  ) ب              12 )   أ
      12                 7                             7                    12                                 

                                                 =                 3   +    5   جمع ناتج )4

             11       11     

 ) د                              ) جـ       )       ب     )            أ        

  :ھو عشرة من خمسة و صحيح سبعة  يمثل الذي العدد )5

  7.005) د              7.5) جـ     15.7) ب       7.05) أ       

  :التالي العادي الكسر شكل على يكون  1.25 العشري الكسر )6

    125  ) د                1  )   جـ              1   25  ) ب               1   1 )  أ
     4                        1000                        25                    1000  

   =5.8  × 1.25 ضرب حاصل )7

  7.250) د         0.725) جـ     0.7250)ب      5.250) أ

  

8 
 22

8 
11

5 
22 

3 
22 
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   : ھو متساويان متجاوران ضلعان فيه الذي الشكل) 8

   المربع) د    األضالع متوازي) جـ            المستطيل) ب              المعين) ا      

   :السيارة قطعتً مترا كم ،ً مترا كيلو 80 مسافة سيارة قطعت) 9

  م 800) د                   م 80) جـ           م 80000) ب             م 800) أ     

   : ھو  28 ، 16 ، 12 لألعداد األكبر المشترك القاسم) 10

   28) د                      12) جـ                         2) ب               4) أ    

   :ھو ن النسبية األعداد مجموعة في 4 للعدد الجمعي النظير) 11

 )  د    )                   جـ                     4-) ب                4) أ    

   :ھو ص الصحيحة األعداد مجموعة في 20 = س3 – 5 المعادلة حل مجموعة) 12

   8) د                     10) جـ                  5) ب               5-) أ    

   :تساوي الجانبية مساحته فان ، سم 8 ضلعه طول مكعب) 13

    2سم 32) د             2سم 384) جـ          2 سم 64) ب               2سم 256) أ     

  : تساوي  | 5 |–| 7 | قيمة) 14

   12-)                     د12)                   جـ2-)                 ب2)      أ

  سم15    فان ، ص في الزاوية قائم مثلث ع ص ساور في الشكل المج) 15

   :يساوي ص س الضلع قيمة       

 سم9                    سم6) د              سم9) جـ         سم12) ب        سم10  ) أ

   :تساوي سيةاأل غير بالصورة  3 5 قيمة) 16

   243) د                   125) جـ                      25) ب                15) ا   

   :يساوي محيطها طول فان ، سم 14 قطرھا طول دائرة) 17

1 
4 

-1 
4 

 س

 ع ص
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   سم  14) د               سم  196) جـ          سم  49) ب            سم  28) أ   

   :تساوي    قيمة)  18

    6) د                      2) جـ                   4) ب                    8) أ    

 س    تمثل التي المجموعة فان ، } 9 ،4 ، 1 ،5 { = ص ، } 5 ، 3 ، 2 {  =س كانت إذا) 19

   :تساوي ص –

  }1،2،3، 4 ، 5،9 {) د        } 9 ، 4 ، 1 { )جـ           } 5  {)ب            } 3 ، 2 {) أ   

   :تساوي  2 10  × 3 ،4 قيمة) 20

  3400) د                    340) جـ                  34) ب                3 ،4) أ   

  ؟ ) ع – س2 ( – ) ع + س ( 2 تساوي التالية المعادالت من أي) 21

   ع 2 + س 4) د                ع3 + س 4) جـ                ع) ب               ع 3) أ   

   :يساوي  أ 3×   2أ 2  ناتج)  22

   3أ 6) د                         2أ 6) جـ               3أ 5) ب               2أ 5) أ    

 عدد كان إذا ، منى تملكھا التي المعاطف عن 3 بمقدار يزيد ھالة تملكھا التي المعاطف عدد) 23

   :ھو ن اللةبد منى معاطف عدد فان ، ن ھو ھالة معاطف

     ن3) د                  ن – 3) جـ                3 + ن) ب             3 – ن) أ   

 أصبح التنزيالت فترة وخالل . ًدينارا 120 فستان ثمن كان ، التجارية المحالت إحدى في) 24

   :ھي الفستان ثمن لتخفيض المئوية النسبة فان . ًدينارا 84 الفستان ثمن

  36) د                          35) جـ                  30) ب                   25 )أ   

   : تساوي        =         التناسب في س قيمة) 25

   5) د                         7) جـ                 6) ب               8)  أ    

1 
3 

 س
24
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  تحلیل محتوى وحدة الهندسة) 4 (رقم ملحق
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  تحضیر وحدة الهندسة للصف الثامن األساسي): 5(حق مل

  :عدد الحصص المقترحة

ــتخدام الوســــائل الواجبــــات البیتیــــة المــــصاحبة لتــــدریس وحــــدة الهندســــة للــــصف الثــــامن األ  ساســــي باســ
  :المقترحة من قبل الباحثة

 عدد الحصص رقم الصفحة اسم الدرس الرقم

 2 46 المثلث -1

 2 47 المثلث المتساوي الساقین -2

 2 52 المثلث المتساوي األضالع  -3

 3 64 التباین وخصائص المتباینة -4

 3 72 متباینة المثلث -5

 3 75 نظریة فیثاغورس -6

  حصة15  مجموع الحصص 
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  :الدرس األول

  ) حصة2   (المثلث 

  :المحتوى الریاضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 المفاھيم

 المهارات

 األھداف السلوكية

 الوسائل التعليمية

  المثلث  ، حاالت التطابق 
  

يميز الطالب أنواع المثلثات حسب أطوال -
  أضالعها وحسب زواياھا 

   180يدرك أن مجموع زوايا المثلث -
  يقيس الزاوية المجهولة في المثلث -
  
  

  لمثلثين أن يتعرف الطالب شروط تطابق ا-
أن يجد الطالب قياس الزاوية المجهولة في -

  المثلث المعطى
 أن يتعرف الطالب أنواع المثلثات حسب -

  أطوال أضالعه ، وقياسات زواياه 
 أضالعه 

، الكتاب المدرسي ، الطباشير الملونة 
، أوراق عمل ، األدوات الهندسية 

Projector 
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   2: حصص عدد ال، المثلث:درس األول ال
 نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 مقدمة تثیر اهتمام الطالبات 

ــــبعض -1 مراجعـــــة الطلبـــــة بـ
ـــــدد  ـــــ ــث وعــ ــــ ـــــ ــواص المثلـ ـــــ خـــــ

  .أضالعها وعدد زوایاه 
 مراجعــة الطلبــة بمجمــوع -2

  .زوایا المثلث 
ــوم -3  مراجعــــة الطلبــــة بمفهــ

 .التطابق 

  أسئلة ومناقشة صفیة
لمثلثات من تذكر بعض أنواع ا
  حسب أطوال أضالعها؟
  ما مجموع زوایا المثلث؟

ـــابق  ـــــ ــــاالت التطـ ـــــي حـــــ ـــا هــــ ـــــ مـ
  للمثلثات ؟

 ما هو تعریف التطابق؟

  أجوبة الطلبة
ــث  ــواع المثلــ ــذكر بعــــض أنـ ، تـ

مثلــث قــائم : األجوبــة المتوقعــة
ــــــة ـــــ ـــــساوي ، الزاویـ ـــــ ــــــث متــ ـــــ مثلـ

ــالع ـــــ ـــــساوي ، األضـ ــــــث متـــ مثلــ
  .الساقین 

ــث ، یــــذكر مجمــــوع زوایــــا المثلــ
  180: وقعة األجوبة المت

ـــابق  ـــــ ـــات التطـ ـــــ ـــــرف الطالبـ تعــــ
 .بلغتهم الخاصة 

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الریاضیة

 ةتقــوم المعلمــة بعــرض حــص
ــــتخدام  ـــــ ــــــة باســ  lcdالكترونیـــــ

ـــــكال  ـــــ ـــــــض األشــ ــل بعـــــ ـــــ ـــــ تمث
ــــن  ـــــ ــــــب مـــ ــــ ــ ــیة وتطل ـــــ الهندســـــ
الطالبــات تمییـــز المثلــث مـــن 

  غیره من األشكال
  

      
  
  
  

ـــسیم  ــــ ـــــ ــــة بتقــ ـــــ ــــوم المعلمـــــ ـــــ تقـــــ
  وعات الطالبات إلى مجم

  
ـــــسؤال - ـــة الــــ ـــرح المعلمــــــ تطــــــ

ـــادة  ــــ ـــــ ــــــة المــ ـــــ ـــرض المعلمـــ ـــــ ـــــ تعـ
ـــاز  ـــــ ــــتخدام جهــ ــــــة باســــــ التعلیمیــــ
العــرض وتطلـــب مــن الطالبـــات 

  .تمییز المثلث من غیره 
تتــابع المعلمـــة الطالبـــات وتقـــف 
ــــصححها  ـــــاء وتـــــ ــــى األخطــــ علـــــ

  .للطلبة 
  

ــــواع  ـــي أنــــ ــــصف فـــــ ـــــشة الــــ مناقــ
المثلثـــات وكتابـــة أنواعهـــا علـــى 
الــــسبورة مــــع بیــــان رســــم بــــسیط 

  ل منها لشكل ك
ــــل  ــــات حــــ ــــ ــــن الطالب ــب مــــ ــــ ــ تطل
ـــكل  ــــــى شـــ ــفیة عل ـــدریبات صــــ تـــ

  .مجموعات 

ـــــى العــــــرض  ــــة إلـ ـــه الطالبــ تنتبـــ
  وتمیز المثلث من غیره

  
  
  
  
  

ـــسیم  ــــ ـــــي تقـ ــــم فـــ ــــساعد المعلــــ یــــ
ــتم  الــــصف إلــــى مجموعــــات لیــ

  .المناقشة والحل 
  
  

یقـــارن بـــین خطواتـــه وخطـــوات 
  جهاالمعلمة واستنتا

ــــل  ــــي الحــ ـــشارك فــ ــدي ، یـــ ویبــــ
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 فــــي الــــشكل الربــــاعي التــــالي
ــــاور  ـــات ،المجـ مجمـــــوع قیاســ

ـــس  ــو نفـــ ـــــة هــــ ــا األربعـ ــــ الزوای
مجموع زوایـا المثلثـین اللـذین 
  انقسم إلیهما الشكل الرباعي

   
  
  

ــــــة  ـــة لوحــــــ ـــــ ــــرض المعلمــــ ـــــ تعـــ
  كرتونیة لمثلث 

  
  
  

ـــاز  ـــــ ـــــــة جهــ ــــستخدم المعلمـــ ــــ تــ
لعـــــــرض ) LCD( العــــــرض 

 شـــروط تطـــابق المثلثـــات مـــع
عــرض رســم توضــیحي یبــین 

 .ذلك 

ــــاد  ـــات إیجــ ـــ ـــن الطالب ــب مـــ ــــ تطل
  قیاس الزاویة المجهولة

  
  

  شرح الواجب البیتي
ــــل  ـــــة بحــ ــــة الطلبـ تكلــــــف المعلمــ

ــــائهم 34 ص1س  وتقـــــوم بإعطـ
  ورقة واجب بیتي مصاحب

  
  
  
  
  
  
  

ــــة  ــــال علــــى كــــل حال عــــرض مث
ـــاء  ـــــوم بإعطـــ ـــــابق وأقـ ــــن التطـ مــ

ـــى  ـــل علــ ــوم ورقـــــة عمــ ــك لیقـــ ذلـــ
ــوم  ــــا بالبیـــــت وتقـــ الطالـــــب بحلهـ
ــــا ومناقــــــشتها  المعلمـــــة بمتابعتهــ
ــــــة  ــــصة القادمــ ــــة الحــــ ــــــي بدایــــ فـ

 وتحفیز الطالبات 

رأیه في طریقة الحـل لتـدریبات 
ــــــه  ـــن إجابات ـــــر عـــ ــفیة ویعبـ صــــ

  . بعباراته الخاصة
  
  
  
  
  
  

ــــــة  ـــــاد الزاویــ ـــــي إیجـــ ـــشارك فـــ یــــ
ــــع  ـــالل جمــ المجهولــــــة مــــــن خـــ
الزوایــا المعلومــة وطرحهــا مــن 

180  
ــــاالت  ـــــ ــــات حـ ـــــربطن الطالبــــــ یـــــ
ــــع  ــــن واقــــ ـــــة مــــ ــــــابق بأمثلـــ التطــ

  )التعلم بالمشروع (الحیاة 
  

ــــاالت ـــــ ــذكر حـ ـــــ ـــابق یـــ ـــــ ،  التطــ
  : األجوبة المتوقعة

  ض، ز ، ض -
  ز، ض ، ض -
  ض، ض ، ز -

ـــات  ـــ ــــي إثب ـــــة فــ ــــشارك المعلمـ یــ
  النظریة

 

 مرحلة التغذیة الراجعة

فـي بدایـة الحـصة الثانیـة یــتم 
كتابـــة األفكـــار الرئیـــسیة فــــي 
 الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سریعة
ــــسارات  ـــــ ـــــى استفــ ــــــة علــــــ اإلجابـــــ

ب البیتــي الطلبــة فــي حــل الواجــ
ــم  ـــــ ـــــة حلهـــ ــــصاحب ومتابعـــــ المــــــ

  
  

ــئلة  ــب الطلبـــــة علـــــى األســـ یجیــ
 المطروحة
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ـــى  ـــــ ـــــ ــــــد عل ـــــ ــــــزهم والتأكیــ ـــــ وتحفیــ
ــــــص ــــاهیم بالحــ ــــ ـــسابقة، ةالمف ـــــ  ال

ـــي  ـــــ ـــــ ــب البیت ـــــ ــــ ـــتالم الواجــ ـــــ واســـــ
  .وتصحیحه 

  أسئلة وأجوبة
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  :الدرس الثاني

  ) حصة 2 (المثلث المتساوي الساقین

  المحتوى الریاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المفاھيم
 لمثلث المتساوي الساقين ا

 المهارات 

  يميز المثلث المتساوي الساقين -
يدرك العالقة بين المثلث المتساوي الساقين -

  والمثلثات األخرى 
 يدرك خصائص المثلث المتساوي الساقين -

 األھداف السلوكية

  أن يعرف الطالب المثلث المتساوي الساقين-
ين أن يبرھن الطالب أنه إذا تساوى قياس زاويت-

  .في مثلث ، فإن المثلث متساوي الساقين 
أن يبرھن الطالب أنه إذا كان العمود النازل من -

رأس المثلث إلى القاعدة المثلثية ينصف ھذه 
  .القاعدة فإن المثلث متساوي الساقين 

أن يبرھن الطالب أن منصف زاوية الرأس في -
ًالمثلث المتساوي الساقين يكون عموديا على 

  .صفها القاعدة وين
أن يلخص الطالب خواص المثلث المتساوي -

  .الساقين
  .أن يوظف الطالب ما سبق في حل أسئلة منتمية-
أن يجد الطالب جميع زوايا المثلث المتساوي -

 .الساقين إذا علمت إحداھا

 الوسائل التعليمية

لوحة كرتونية ، تبرنامج البوربوين، قطع خشبية 
الطباشير ، ندسية أدوات ھ، لمثلث متساوي الساقين 

واجب  ( ورقة عمل،الكتاب المدرسي ، الملونة 
 )بيتي مصاحب 
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 نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم  المستخدمةالمراجع

 مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

ــوم  ـــــ ـــالب بمفهــــ ـــــ ـــع الطـــ ـــــ یراجـــ
  .المثلث المتساوي الساقین 

  
  

یرســم مثلــث متــساوي الــساقین 
ــــتخدام  ـــــ ـــسبورة باســ ـــــ ــــى الـــ ـــــ علــ

  .الطباشیر الملونة
  
  
  
  
  
  

ـــالب  ـــم علـــــى الطــ ــوزع المعلــ یـــ
  قطع خشبیة بأطوال محددة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اوي الــساقین یرســم مثلــث متــس-
ــــساقین وزوایــــا  ــساوي ال ویبــــین تــ

  .القاعدة المتساویات 
  :یوضح برهان النظریة

ـــــساوي  ـــــ ــــــث متــ ـــــان المثلــــــ ـــــ إذا كــ
ـــي  ــــاس زاویتــــ ـــــإن قیـــ ـــــساقین فــ ــ ال

  .قاعدته متساویتان 
یتوصـــل إلـــى خـــواص المثلـــث -

  .المتساوي الساقین 
   :یطرح السؤال التالي-
ـــــساوي - ــث المتــ ـــو المثلـــــ ــــا هــــ مـــ

  الساقین ؟
ــث ــــ ـــم المثل ــد رســـ ـــــساوي بعــــ  المتـ

ــــشاركة  ــــــل بمــــــ ــــــساقین تتوصــــ الــــ
ــــى النتـــــــائج  ـــــات إلــ ، ) 1(الطالبـ

)2 ( ،)3 ( ،)4. (  
  یقسم الطالب إلى مجموعات-
ــــوین - ـــالب تكـ ـــن الطــ ــب مــ یطلـــ

ــساقین  ـــــ ـــــ ـــساوي الــ ـــــ ــــ ــــــث متــ ـــــ مثلـــ
  باستخدام القطع المعطاة

ــــل - ــالب حــــ ـــن الطـــــ ــب مــــ ـــــ یطل
ــــفي ص ـــــ ــــدریب صـ ـــــ ـــي 55تـ ـــــ ــ  ف

  مجموعات
ولــى أقــوم فــي نهایــة الحــصة األ

ــب بیتــــي مــــ صاحب بتوزیــــع واجــ
ــنهم  ــب مـــ ـــات واطلـــ علـــــى الطالبــ

  .حلها على شكل فردي بالبیت
 

ـــم فــــي التوصــــل - یــــشارك المعلـ
ــث المتــــساوي  إلـــى تعریـــف المثلـ

  الساقین 
  
  
  
  
  
  
ـــشارك فـــــي برهـــــان النظریـــــة - یــ

  .53ص
  
  

یكــون مثلثــات متــساویة الــساقین 
  من القطع الموزعة

  
  

   .55یحل تدریب صفي ص
  
  
  
  
  
  
  
  

ــم  یــــذكر الطلبــــة النتــــائج التــــي تــ
 لتوصل إلیهاا
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 مرحلة التغذیة الراجعة

فــي بدایــة الحــصة الثانیــة یــتم 
ـــي  ـــسة فــ ــ ــــار الرئی ـــــة األفكـ كتاب

  الحصة السابقة على السبورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراجعـــة عامـــة ســـریعة ومتابعـــة 
ـــات  ـــــ ـــــ ــ ــب للطالب ــــ ـــــ ـــــل الواجــــ ـــــ ــــ حـ
وتحفیزهم واستالم الواجب منهم 
،واإلجابة على استفساراتهم فـي 

  .حل الواجب البیتي 
  أسئلة وأجوبة

  :یوضح برهان النظریة
إذا تــساوت قیاســا زاویتــان فــي -

ـــــساوي  ـــث متـ ـــــان المثلـــ ــث كـ مثلــــ
  .الساقین 

 56أقـــوم بتوضـــیح مثـــال ص_ 
الــسبورة وأشــرك الطالبـــات علــى 

  .بالمناقشة 
 و 1تكلــف الطالبــات بحــل س-
ـــــــدریبات 57 ص2س ـــــ ـــن تــ ـــــ  مــــــ

  .صفیة على شكل مجموعات
  

ــــــصفیة  ــــشة الـــ ـــــ ــــشة :المناق ـــــ مناق
  أسئلة تدریبات على السبورة 

  ) 3(أوضح برهان النظریة 
ــود النــــازل مــــن -  إذا كــــان العمــ

رأس مثلث إلى القاعـدة المقابلـة 
ــــــإن  ـــــدة فـــ ـــــذه القاعـــ ـــــصف هـــ ینـــ

  .ثلث متساوي الساقین الم
ومـــن خــــالل مناقــــشة البرهــــان -

  ) .5(یتم التوصل إلى نتیجة 
 مــن 3أكلــف الطالبــات بحــل س

 وأســـئلة 57تـــدریبات صـــفیة ص

ــب البیتــــي ومناقــــشته  حــــل الواجــ
ـــة الحــــــصة  ــــة ببدایـــ ـــع المعلمــ مـــ

  .التالیة
  
  
  
  

  تشارك في برهان النظریة 
  
  
  

ت ایطــرح التــساؤالت واالستفــسار
  على المعلم

  
  
  

ــث  ــــ ـــــ ــــصائص المثلـ ـــــ ــذكر خـــ ـــــ ـــــ ی
  .المتساوي الساقین 
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فــي بدایــة الحــصة الثالثــة یــتم 
ـــي  ـــسة فــ ــ ــــار الرئی ـــــة األفكـ كتاب
 الحـصة الــسابقة علــى الــسبورة
ـــي  ـــاهیم التــــ ومـــــــراجعتهم بالمفــــ

  .ابق مرت بالدرس الس
  
  
  
  
  
  
 

 و ص 58تمـــارین ومـــسائل ص
   كواجب بیتي 61
ــع الواجــــب البیتــــي الرابــــع - توزیــ

  .على الطالبات 
ـــات - ـــــ ــ ـــــل للواجب ــــــة الحـــــ  متابعــــ

ـــات  ـــــ ـــــز الطالبــــ ـــــ ــــــة وتحفیــ البیتیــــــ
ــتالم  ــم واســــ الواجــــــب البیتــــــي رقــــ

واإلجابــــة عــــن استفــــسارات ) 4(
الطالبـــات حـــول الواجـــب البیتـــي 
ــــــائجهم  ـــات نتـــ ــــاء الطالبــــــ ٕواعطـــــ
ـــسابقة  ـــــ ــــة الـــ ـــــ ـــات البیتیــ ـــــ بالواجبـــ

  .وتحفیزهم 
ـــى  ــــي علـــــ ــب البیتـــ ــــــرح الواجــــــ شـ
ـــات  ـــــ ـــــراك الطالبــ ـــسبورة واشـــــ ـــــ ٕالــ
ــــــصحیح  ــشة والت ــل والمناقــــ بالحــــ

  .لهم ومناقشة األخطاء
ــث  ــــ ـــــ ــــصائص المثلـ ـــــ ـــــر خـــ ـــــ اذكــ

 ین ؟المتساوي الساق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــــل  ــع المعلمـــــة والحـ ـــشة مـــ المناقــ
  .على السبورة 
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  : ثالدرس الثال

  ) حصة 2(المدة الزمنیة ، المثلث المتساوي األضالع 

  المحتوى الریاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المثلث المتساوي األضالع  المفاھيم

 المهارات 

  يدرك متى يكون المثلث متساوي األضالع؟-
  .يميز المثلث المتساوي األضالع من غيره من المثلثات-
 .الع يحدد محاور تماثل المثلث المتساوي األض-
 

 األھداف السلوكية

  . أن يتعرف الطالب مفهوم المثلث المتساوي األضالع -
 أن يتعرف الطالب على خصائص المثلث المتساوي -

  األضالع 
  .يحدد محاور تماثل المثلث المتساوي األضالع  أن-
 .  أن يوظف الطالب النظرية السابقة في حل أسئلة منتمية -

 الوسائل التعليمية

، الطباشير الملونة ، وات ھندسية أد، بور بوينت 
  عملأوراق،الكتاب المدرسي 
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  2: عدد الحصص، المثلث المتساوي األضالع: الحصة األولى

 نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

ـــــساوي  ـــــ ـــث المتـ ـــــ ــــــف المثلـــ تعریـــــ
 .األضالع 

ـــع ال ــث یراجـــــ ــــ ـــي المثلــ ـــــــة فـــــ طلبـ
  .المتساوي الساقین

ــث - ــــصائص المثلــــ ــا هـــــي خـ مـــ
 المتساوي الساقین؟

ـــــساوي - ــث المتــــ ــــ ــــــرف المثلـــ یعـــ
  .الساقین 

ــث  ــــ ـــــ ــــصائص المثلـ ـــــ ــذكر خـــ ـــــ ـــــ ی
 .المتساوي الساقین 

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الریاضیة

: یعـرض النظریـة علـى الـسبورة 
ـــــة  ـــول الـــــضلع المقابـــــل للزاوی طــ

، فـــي مثلــــث قـــائم الزاویــــة ° 30
  .یساوي نصف طول الوتر

  
  
  
 

ــث -  مراجعـــــة خـــــصائص المثلـــ
  .المتساوي الساقین 

ـــى - ــــات علـــــ ــــدة مثلثـــ ــــــم عــــ  رسـ
ــــل  ـــن قبـــــ ـــــ ــــــا مـ ــــــسبورة وتمیزهـــ الـــ

  .الطالبات 
ـــــساوي - ـــــ ــث متـــــ ــــ ـــــ ــــــم مثلــــ ـــــ  رســـ

األضــالع واســتنتاج خصائـــصه 
مـع الطالبـات وتوضـیح النظریــة 
ــــــساویة  ـــــاه مت ــتنتاج أن زوایـ واســــ

  .°60وقیاس كل منها 
  
موعـــات یقـــسم الطلبـــة إلـــى مج-

ــدریبات صـــــفیة  ـــ ـــل ت ـــــب حــ ویطل
   .63ص
ـــى - ـــف علــــ ــــــة ویقــــ ـــــابع الطلبـ یتــ

  األخطاء
ــــل - ـــي حــــ ـــــ ـــــة ف ـــــشة الطلبـــ ـــ مناق

  ٕالتدریب واجاباتهم
ــــــصف ــــ ـــشة الــ ـــــ ــــ ــب  : مناق ــــ ـــــ یكتــ

ـــــساوي  ــث المتـ ــــ خــــــصائص المثل

فاعــل مــع المعلــم ویــشارك فــي یت
  النقاش

  
  
  

ــد  ـــشارك المجموعــــة فــــي تحدیــ یـ
ـــــساوي  ــث المتـ ــــ خــــــصائص المثل

  .األضالع 
  
  
  
  
  

یـــشارك فـــي الحـــل والنقـــاش مـــع 
  .أفراد المجموعة 

  
  
  

ویبـــرر إجابتـــه ، یحـــل التـــدریب 
 بلغته الخاصة
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  .األضالع على السبورة
 أكلــف الطالبـــات بحـــل أســـئلة -

   63تمارین ومسائل ص
توزیع الواجب البیتي الخـامس -

 .على الطالبات 

 مرحلة التغذیة الراجعة

ــتم  فــــي بدایــــة الحــــصة الثانیــــة یــ
ـــي ــــسة فــــ ـــ ـــار الرئی ــــة األفكــــ ـــ  كتاب

  .الحصة السابقة على السبورة

  .مراجعة عامة سریعة -
ــب - ــــ ــــتالم الواجـــ ـــة واســـــ  متابعــــــ

البیتي من الطالبات وتـصحیحه 
لهـــم واإلجابـــة علـــى استفـــسارات 
الطلبــة فــي حــل الواجــب البیتــي 

  .وتعزیز المفاهیم عند الطلبة 
ـــاب - ـــــ ــئلة الكتــــ ـــــ ــــشة أســـــ ـــــ  مناقـــ

ٕالمدرســي علــى الــسبورة واشــراك 
  .ة الطالبات بالحل والمناقش

  .أسئلة وأجوبة

ت ایطــرح التــساؤالت واالستفــسار
  على المعلم

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
80 

  :الدرس الرابع 

  ) حصص 3 (التباین وخصائص المتباینة

  المحتوى الریاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المتباينة ، خصائص المتباينة ، خاصية اإلضافة ، خاصية  المفاھيم
الطرح ، خاصية الضرب بعدد موجب ، خاصية القسمة على 

 .عدد موجب ،خاصية التعدي 

 المهارات 

  يدرك مفهوم التباين -
  .متباينة  يتعرف على مفهوم ال-
  يميز بين المعادلة والمتباينة -
أن يدرك خصائص التباين في أطوال أضالع وزوايا  .-

  .المثلث 
  
 

 األھداف السلوكية

  .أن يحدد الطالب مفهوم التباين -
  .أن يتعرف الطالب خصائص المتباينة -
أن يوظف الطالب خصائص المتباينة في حل أسئلة منتمية -
.  
لث حسب قياساتها إذا علمت أن يرتب الطالب زوايا مث-

  ) .تصاعديا أو تنازليا ( أطوال أضالعه 
  أن يوظف الطالب النظرية  في حل أسئلة منتمية-
 

 الوسائل التعليمية

أوراق ،الكتاب المدرسي ، الطباشير الملونة ، أدوات ھندسية 

 .برنامج بوربوينت، عمل 
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   3: عدد الحصص، التباین وخصائص المتباینة :الحصة األولى

 منشاط المتعل مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

  
  

                          
  
  
 

  یراجع الطلبة بأنواع المثلثات
  طرح األسئلة التالیة

ـــات - ـــــواع المثلثـــــ ـــي أنـــ ــــا هـــــ مــــ
  حسب أطوال أضالعها؟

مــا هــي خــصائص المتــساوي -
  الساقین؟

ـــــكال - ـــــ ـــض األشــ ـــــ ـــر بعــــ ـــــ اذكــــ
  الرباعیة

 

  لة المطروحةئیجیب عن األس
ــواع المثلثــــات حـــــ ـــذكر أنــ سب یـ

   أطوال أضالعها 
ــث  ــــ ـــــ ـــــصائص المثل ـــــ ـــذكر خـ ـــــ ـــ ی

  .المتساوي الساقین 
 

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الریاضیة

  
ـــاین ، - ـــــف التبــــ ــ ـــــرض تعری تعــ

  .وتعریف المتباینة 
ـــار - ـــات بإشــ ت اتـــــذكیر الطالبــ

التبـــــاین وكتابتهـــــا علـــــى لوحـــــة 
  .كرتونیة 

  
  
 4مناقشة الطلبـة فـي حـل س-

 كمثـــال  علـــى الــــسبورة 48ص
  طباشیر الملونةباستخدام ال

 

توضـــح خــــصائص المتباینــــة -
  .على السبورة 

  
ــــــة - ـــــ ــــین المعادل ـــــ ــــز بــ ــــ ـــ  التمیی

والمتباینة من خالك كتابـة كـل 
  .منها على السبورة 

ینـــــاقش الطلبـــــة فـــــي األمثلـــــة -
  .على خصائص المتباینة 

ــــصائص -  ـــــ ـــــ ـــــ ــــــف خـ ـــــ ــــ  یوظـــــ
ــئلة  ـــــ ــــل أســ ــــ ــــي حـ ـــــة فـــــ المتباینــــ

ـــــــة ع ـــــ ــــمتنوعـــ ـــــ ـــــ ـــــسبورة لـ ـــــ ى الـــــ
  .ومناقشتها مع الطالب 

ــب (رقـــة عمـــل  ویـــوزع و- واجــ
ــم  ـــــة الحـــــصة  ) 6رقـــ فـــــي نهای

  .األولى 
 

ـــیة التــــي تمیــــز - یــــدرك الخاصـ
  .المتباینة عن المعادلة 

  
  
ــــل - ـــي حــــ ـــــ ــــــم ف ـــشارك المعلــ ـــــ ی

ــــصائص  ـــــ ـــــى خـــ ـــــ ــــــة علــ ــــ األمثلــ
  .المتباینة 

  
  
  
ـــى - ــــ ــــــال عل ـــــل المثـ ــــاقش حــ ینـــ

  السبورة
  یحل ورقة العمل-
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 مرحلة التغذیة الراجعة

فـــي بدایـــة الحـــصة الثانیـــة یـــتم 
ـــة األ ـــ ـــي كتاب ــــــسة فـــ ـــــار الرئی فكـ

 الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سریعة
ــــسارات  ـــــى استفــــــ ـــــة علــــ اإلجابــــ
  الطلبة في حل الواجب البیتي 
ــتم  ــــي لیـــ ــب البیتـ ــــتالم الواجـــ اسـ
ـــات  ـــد عالمــــ ــــصحیحه ورصــــ ـــ ت
ــــــز  ــــ ــب وتحفیـ ــــ ــــة بالواجـــــ ـــــ الطلبــ

  .الطالبات 
  أسئلة وأجوبة

  ما هو التباین ؟-
ـــاب - ـــــ ـــال الكتـــ ـــــ ــیح مثــ ـــــ  توضـــ

ـــــسبورة 69ص ـــــ ـــــ ــــ ــــى الـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  عل
  .ناقشته مع الطالبات وم
ــــــة - ـــــ ـــ ــیح النظری ــــ ـــــ إذا :  توضـــ

ـــي  ــــلعین فــــ ــــوال ضـــ ـــــف طـــ ــ اختل
ــــــر  ـــــضلع األكبـ ــــــإن الــ ـــث فـ مثلــــ
ـــي  ـــل زاویـــــة أكبـــــر مـــــن التــ یقابــ

  .یقابلها الضلع اآلخر
وعكـــــس النظریـــــة صـــــحیح ، أي 

  :انه 
ـــــین فـــــي  ـــــف قیاســـــا زاویت إذا اختل
مثلـــث فـــإن الزاویـــة األكبـــر تقابـــل 
ــــذي  ــــضلع ال ــــر مــــن ال ًضــــلعا أكب

  .األصغر یقابل الزاویة 
 توضـــیح عـــدة أمثلـــة لتوظیـــف -

النظریـــــة بالحـــــل ومناقـــــشتها مـــــع 
  .الطالبات 

ــــى مجموعــــات - ــــة إل ــــسم الطلب یق
ــــــدریبات صــــــفیة  ویطلــــــب حــــــل ت

   .70ص

یطرح التساؤالت واالستفـسارات 
  على المعلم

  
  
  .یعرف التباین -
  .یذكر خصائص المتباینة -
  
  
  
  
  . یشارك بالمناقشة -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ـــــاقش مـــــع أفـــــراد _  ـــشارك وین یــ

  .المجموعة في الحل 
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ـــى - ــــة ویقــــــف علـــ ـــابع الطلبــ یتـــ
  األخطاء

ــــل - ــــي حـــ ــــــة فـــ ـــــشة الطلبـ ــ مناق
   .التدریب

أكلف الطالبـات بحـل أسـئلة  -
  63تمارین ومسائل ص

   توزیع الواجب البیتي رقم -
  .على الطالبات ) 7( 
 

  
  
  

یشارك بالمناقشة على  -
 .السبورة 

   
  
 

 مرحلة التغذیة الراجعة

ــتم فـــي بدایـــة  الحـــصة الثالثـــة یـ
ـــي  ــــــسة فـــ ـــــار الرئی كتابــــــة األفكـ

 الحصة السابقة على السبورة

  مراجعة عامة سریعة
 متابعـــة حـــل الواجـــب البیتـــي -

ــتالم  ـــــدفاتر ، واســـ وتـــــصحیح ال
ـــي  ـــــ ـــ ــــــب البیت ــتم ) 7(الواجـــــ ــــ ـــــ لی

ــــــه  ـــ ــــــد عالمت ـــــصحیحه ورصـــ ــــ ت
  .وتحفیز الطالبات 

ــــسارات - ــــى استفــ  اإلجابــــــة علــ
ــب  ــــ ـــــل الواجـــ ــــي حــــ ـــــ ــــة ف ــــ الطلبـ

  .البیتي
  ة وأجوبة أسئل-
مناقـــشة حـــل أســـئلة تمـــارین  -

ــــع  ـــسبورة مـــ ـــى الــــ ـــسائل علــــ ومــــ
 .الطالبات 

ــــــساؤالت  ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــرح الت ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ یطـــ
  واالستفسارات على المعلم

  
  
  
  
  
  
  
 یــشارك فـــي مناقـــشة تمـــارین -

 .ومسائل 
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  :الدرس الخامس

  ) حصص2 (متباینة المثلث 

  المحتوى الریاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 متباينة المثلث   المفاھيم

 المهارات 

  .درك العالقة بين أطوال أضالع المثلث ي-
  .يدرك العالقة بين أطول ضلع وأكبر زاوية -
 
 
 

 األھداف السلوكية

  .أن يذكر الطالب متباينة المثلث -
أن يوظف الطالب متباينة المثلث في حل أسئلة تمارين -

  .ومسائل متنوعة 
 

 الوسائل التعليمية

أوراق ،درسي الكتاب الم، الطباشير الملونة ، أدوات ھندسية 
 عمل 
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  2: عدد الحصص  ،  متباینة المثلث: الدرس الخامس 

 نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

  یعرض الشكل التالي
                   أ

  
 ب                 ج

یراجــع الطلبــة فــي التبــاین فــي -
ــث  ــــ ـــــ ـــ ــــــالع المثل ـــــ ـــــوال أضـــ ـــــ أطــــ

  .وقیاسات زوایاه 
  یقسم الطالب إلى مجموعات -
 ورقة عمـل  یوزع على الطلبة-
ویطلب منهم حلها ومناقـشتها ، 

  .مع المجموعة 
ـــات - ـــــ ــــین المجموعـــــ ـــــ ــــــف بــــ ـــــ یلـ

 ویوجهها ویقف على األخطاء

  .یذكر خصائص المتباینة 
  

یحــل ورقــة العمــل ویناقــشها 
 مع المجموعة

 مرحة التفاعل مع المعرفة الریاضیة

ــــع - ــــ ــــل مـ ــــــة العمـــــ ـــــاقش ورقـــ ینــــ
  .الطالب على السبورة

  
  
  
  
  :یعرض السؤال التالي-

س ص ع مثلث إذا كـان طـول 
ــــول 5= س ص  ســـــم وكــــــان طــ
 . 37= ع <ق. 4=ص ع 

  :أجد 
  طول -1
  اكبر زاویة -2
  اصغر زاویة -3

یـــشجع الطـــالب للتعبیـــر عـــم تـــم -
التوصـــل إلیــــه بعبـــاراتهم الخاصــــة 

  .ومالحظاتهم العلمیة 
مناقــــــــشة ورقــــــــة العمــــــــل علــــــــى -

  .السبورة مع الطلبة 
   .72 مناقشة نشاط ص-
ـــــــسؤال- ـــــــسبورة یرســـــــم ال ـــــــى ال  عل

  باستخدام الطباشیر الملونة ع
  

                          4  
  

            ص5 س        
  .یناقش حل السؤال مع الطالب-
 یتوصـل مــع الطــالب إلــى التعمــیم -

  : التالي 
مجموع طولي أي ضلعین في مثلـث 

  .أكبر من طول ضلعه الثالث 

  
  یناقش ورقة العمل مع المعلم

یعــرض مــا توصــل إلیــه مــن -
  .ته الخاصةنتائج بلغ

  
  
  
  
ــــــسؤال مــــــع - ــــــاقش حــــــل ال ین

  المعلم
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توضــــــیح أمثلــــــة الكتــــــاب علــــــى -
  .السبورة 

ب مــــــــن الطــــــــالب حــــــــل  یطلــــــــ-
   73التدریبات الواردة في ص

مناقـــــشة التـــــدریبات مـــــع الطلبـــــة -
  .على السبورة 

  مناقشة الصف وتوجیه أسئلة
أكلـــــف الطالبـــــات بحـــــل أســـــئلة  -

  73تمارین ومسائل ص
  توزیع الواجب البیتي رقم  -
 على الطالبات) 8( 

  
  
  
  
یجیـــــــــــــب عـــــــــــــن األســـــــــــــئلة -

 المطروحة

 )الحصة الثانیة ( مرحلة التغذیة الراجعة 

ــتم  فــــي بدایــــة الحــــصة الثانیــــة یــ
ـــي  ــــسة فــــ ـــ ــــــار الرئی ــــة األفكـ ـــ كتاب

  الحصة السابقة على السبورة
  
  

ـــي  ـــ ــب البیت ــــل الواجــــ ـــشة حــ مناقـــ
 .على السبورة 

  مراجعة عامة سریعة
 متابعــــــة حــــــل الواجــــــب البیتــــــي -

وتـــــــــصحیح الـــــــــدفاتر ، واســـــــــتالم 
لیتم تصحیحه ) 8(الواجب البیتي 

  ورصد عالمته وتحفیز الطالبات 
 اإلجابــــــــــة علــــــــــى استفــــــــــسارات -

   الطالبات في حل الواجب البیتي
ـــــــشة حـــــــل بعـــــــض أســـــــئلة -  مناق

ــــــسبورة  تمــــــارین ومــــــسائل علــــــى ال
  .بمشاركة الطالبات 

ـــى استفـــسارات ال ـــة اإلجابـــة عل طلب
  في حل الواجب البیتي

  شرح الواجب البیتي
 56 ص1حل تمرین 

یطـــــــــــــــــــــــــــرح التــــــــــــــــــــــــــــساؤالت 
  واالستفسارات على المعلم

  
  
  
  
  

ینـــــــاقش حـــــــل األســـــــئلة مــــــــع 
 .المعلم  
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  :الدرس السادس 

  ) حصص3 (نظریة فیثاغورس

  المحتوى الریاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نظریة فیثاغورس، األعداد الفیثاغوریة المفاھیم

 المهارات 

  .یبرھن نظریة فیثاغورس -
  .توظیف نظریة فیثاغورس في حل أسئلة منتمیة-
  .تحدید األعداد الفیثاغوریة -
تمییز المثلث القائم الزاویة من خالل أطوال -

  .أضالعه
 
 

 األھداف السلوكیة

  . الطالب نظریة فیثاغورس أن یبرھن-
 أن یوظف الطالب نظریة فیثاغورس في حل -

  .أسئلة منتمیة 
  .أن یحدد الطالب األعداد الفیثاغوریة  -
یز الطالب المثلث القائم الزاویة من خالل أن یم-

  . .أطوال أضالعه 
  . أن یبرھن الطالب عكس نظریة فیثاغورس - 
  .نتمیةأن یوظف الطالب ما سبق في حل أسئلة م-
  
 

 الوسائل التعلیمیة
الكتاب ، الطباشیر الملونة ، أدوات ھندسیة 

 بوربوینت، أوراق عمل ،المدرسي 
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  3: عدد الحصص  ، نظریة فیثاغورس : الدرس السادس

 نشاط المتعلم مدخالتي كمعلم المراجع المستخدمة

 مقدمة تثیر اهتمام الطلبة

ــــواع - ـــــة فـــــي أنـ ــــة الطلب مراجعـ
  .المثلثات بشكل عام 

مراجعــة الطــالب فــي مفهـــوم -
  .التطابق

 

ـــالب  ـــــ ـــــ ـــــى الطـ ــــ ـــــ ـــــرض عل ــــ یعـــــ
ـــــكال  ـــــ ـــن األشـــ ــــ ـــــ ـــــة مـ ـــــ مجموعـــ
الهندســـیة علـــى لوحـــة مربعـــات 

  .ویطلب منهم إیجاد المساحة
  ؟ التكافؤیسأل الطلبة ما هو -
 1یكلف الطالب بحل نـشاط -

  . ویناقشه معهم 75ص 
یشجع الطالب على صـیاغة -

ــــــه  ـــــ ــــاغورس بلغتـ ـــــ ــــــة فیثـــ نظریــــــ
  .الخاصة

 

  
  
  

یصیغ نظریـة فیثـاغورس بلغتـه 
  .الخاصة 

  
 

 مرحلة التفاعل مع المعرفة الریاضیة

ــــاغورس - ــــــة فیثـــ ــــــة نظریـ  كتابـ
  .على السبورة 

  
  
ـــــافئ - ـــــالع یكــ ـــوازي األضــ متــــ

شترك معـــه فـــي المـــستطیل المـــ
القاعـــدة والمحـــصور معـــه بـــین 

  .مستقیمین متوازیین 
  
  
 

ــــع - ــــ ـــــ ـــــشاط مـــ ــــ ـــــ ــــشة النــ ـــــ ـــــ مناقـ
  .الطالبات

 توضــــیح نظریــــة فیثــــاغورس -
  :وكتابتها على السبورة 

ـــى  ــشأ علــ ـــساحة المربـــــع المنـــ مــ
ــــــة  ـــــائم الزاویـ ــ ـــث الق ــــ ــــر المثل ـــ وت
ــــساحتي  ـــــ ـــوع مــ ـــــ ــــــساوي مجمــ تــــ
ـــى  ـــــ ــشأین علـــ ـــــ ــــربعین المنــــ ـــــ المــ

  .ضلعي القائمة 
ــــ-  ـــــ ـــالب علـــ ـــــ ـــــشجع الطــــ ــــ ى یـــ

ــــاغورس  ــــ ــــــة فیث ــ ـــیاغة نظری صـــــ
  .بالكلمات والرموز 

ـــى - ـــــ ــــــة علــــ ـــــ ــــــرض النظریـ ـــــ یعـ
  .السبورة

  1یحل نشاط-
  
  
ــــــه - ـــــ ـــــة بلغتــ ـــــ ــــــصیغ النظریـــ ـــــ یــ

  الخاصة
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ـــى - ــــدة أمثلــــــة علـــ  مناقــــــشة عــ
ـــات  ـــــ ــــارك الطالبـ ـــــسبورة وأشـــــ الــــ

  .بالحل 
  

  یقسم الصف إلى مجموعات
ــــل - ـــــ ـــالب بحـــــ ــــ ـــــ ــــــف الطــ ـــــ یكلـــ
  77ص2+1س
 المناقــشة الــصفیة باألخطــاء -

  .والصعوبات 
ــــل  -   ـــات بحــــ ـــــ ــــــف الطالب أكلــ

  78أسئلة تمارین ومسائل ص
  توزیع الواجب البیتي رقم  -
  على الطالبات) 9( 

 

  
  
  
ــئلة - ـــــ ـــــ ــن األســـ ـــــ ـــــ ـــب عـــ ـــــ ـــــ ــ یجی

  المطروحة
  

ــــاقش مـــــع أفـــــراد المجموعـــــة  ینـ
 .ویطرح األسئلة 

 مرحلة التغذیة الراجعة

فـــي بدایـــة الحـــصة الثانیـــة یـــتم 
ـــي  ــــــسة فـــ ـــــار الرئی كتابــــــة األفكـ

  رة على السبوالحصة السابقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراجعة عامة سریعة
 متابعـــة حـــل الواجـــب البیتـــي -

ــتالم  ـــــدفاتر ، واســـ وتـــــصحیح ال
ـــي  ـــــ ـــ ــــــب البیت ــتم ) 9(الواجـــــ ــــ لیـــــ
ــــد ـــــصحیحه ورصـــــ ــــــه تــــ ـــ  عالمت

ــــــز  ــــات والتركیــ ـــــز الطالبـــ وتحفیــ
  .على المفاهیم 

ــــسارات - ــــى استفــ  اإلجابــــــة علــ
ــب  ـــــل الواجــــ ـــي حـ ـــات فـــ ـــ الطالب

   .البیتي
ــئلة - ـــض أســ  مناقــــشة حــــل بعـ

تمـــارین ومـــسائل علـــى الـــسبورة 
  .بمشاركة الطالبات 

ــــسارات  ـــــ ـــى استفـ ـــــ ــــــة علــ اإلجابــــ
  الطلبة في حل الواجب البیتي

ــــــساؤالت  ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــرح الت ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ یطـــ
  واالستفسارات على المعلم

  
  
  
  
  

المناقــشة مــع المعلمــة فــي حــل 
  .األسئلة 
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ــتم  فـــي بدایـــة الحـــصة الثالثـــة یـ
ـــي  ــــــسة فـــ ـــــار الرئی كتابــــــة األفكـ

  رةالحصة السابقة على السبو
  
  
  
  
  
  
  

كتابة عكس نظریـة فیثـاغورس 
 .على السبورة 

   مراجعة عامة سریعة-
ــــــس ــــى استفــــ ـــــ ــــــة علـ ارات اإلجابــــ

  .الطلبة 
 علــى 80 توضــیح مثــال ص-

 ومناقشته مع الطالبـات ةالسبور
ـــس  ـــى عكـــــ ــــــل إلـــــ ـــتم التوصــ لیـــــ

  .نظریة فیثاغورس 
ــــــة - ـــــ ـــس نظریـــ ـــــ ــــة عكــــــ ـــــ  كتابــــ

  :فیثاغورس على السبورة 
ــــع  ــــ ـــــساحة المربــ ــــ ــــــت مـ ــــ إذا كان
ــالع  ــــد أضـــــ ــــى أحـــ ـــ ــــشأ عل المنـــ
مثلث تـساوي مجمـوع مـساحتي 
ـــى  ـــــ ــشأین علـــ ـــــ ــــربعین المنــــ ـــــ المــ

یــة الــضلعین اآلخــرین فــإن الزاو
  .التي تقابل هذا الضلع قائمة 

ـــى - ـــــ ـــــ ــــالب إلــــ ـــــ ــــ ــــسم الطــــ ـــــ ـــــ یقــ
  مجموعات 

ـــات - ـــى المجموعـــــ ــــوزع علـــــ  یــــ
أســئلة تــدریبات صــفیة وتمــارین 

ـــاب ـــ ــــن الكت ــنهم ، مــ ــب مــــ ویطلــــ
حلها ومناقشتها مـع المجموعـة 

  ، لیتم مناقشتها على السبورة 
ـــات - ـــــ ــــین المجموعـــ ـــــ ـــف بــ ـــــ یلـــ

  ویوجهها ویقف على األخطاء
ـــى  - ـــــ ـــ ـــئلة عل ـــــ ـــــشة األســـ ـــــ مناقـ

  . مع المجموعات السبورة
ــب ( توزیـــع ورقــــة العمــــل  الواجــ

   .على الطالبات ) 10البیتي 
  
 

  
ــــــساؤالت  ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ ـــــرح الت ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ یطـــ

  واالستفسارات على المعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یحل التدریبات المطلوبة
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 لراجعةمرحلة التغذیة ا

ــتم  فـــي بدایـــة الحـــصة التالیـــة یـ
ـــي  ــــــسة فـــ ـــــار الرئی كتابــــــة األفكـ

 رةالحصة السابقة على السبو

  مراجعة عامة سریعة
ــــسارات  ـــــ ـــى استفـ ـــــ ــــــة علــ اإلجابــــ

  الطلبة في حل الواجب البیتي
یـــتم اســـتالم آخـــر واجـــب بیتـــي 
ــــــة  ــــز الطلبــ ــــصحیحه وتحفیــــ وتـــ

 .والتصفیق لهم 

 .تسلیم الواجب البیتي 
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  )6( ملحق رقم 

  :اء لجنة التحكیمأسم
 الدكتور صالح یاسین  -1

 الدكتور سهیل صالحه  -2

 الدكتور وجیه ظاهر  -3

 عفونةالدكتورة سائدة  -4

 الدكتور علي الشكعة  -5

 األستاذ یاسر الساحلي  -6

 األستاذ إیاد دویكات  -7

 المعلمة هبه العقاد  -8

 األستاذ مراد عبد الرحیم  -9

  المعلمة رقیة ماللحة-10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
93 

  )الوظائف(الواجبات البیتیة المصاحبة) 7(ملحق رقم 
  

   ) 1( وظیفة رقم 
  :...............................االسم 

  :                                                                              السؤال األول
  .اكتبي في الفراغ نوع كل من المثلثات التالیة حسب أطوال أضالعها  : ًأوال

  
  

  
  __________،       مثلث __________     ،      مثلث ________       مثلث      

  
  

  حددي نوع كل من المثلثات التالیة حسب قیاسات زوایاها : ًثانیا
  
  

  
  

  .____________ مثلث    ،    __________      مثلث     ،   _________   مثلث     
  

  :ًثالثا 
   .°_________= یاسات زوایا المثلث الداخلیة مجموع ق:    أكملي

  

5
 سم

 سم6

  سم4

5120  560 

580 

540  
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 ن

   )2( وظیفة رقم 
                  : ...........االسم :                                                 األول السؤال 

  : تأملي األشكال التالیة ثم اوجدي قیاس الزاویة المطلوبة 

  )      2(          الشكل )                        1(لشكل    ا

  
                                                                    

  °_____ ) =أ ب د (   ق               °_____) =ج(    ق 
    
     )4( الشكل   )3(الشكل 

   
                               

  
  درجة )= ..... هـم ن(       ق     °..... ) =س ص ع(   ق       

  

  :                                                                                الثانيالسؤال

  .س ص ع مثلث قائم الزاویة في ص : في الشكل التالي

  ، 2)__+ ( 2)__ = (2)س ع : ( يلــأكم

  ،   _____ - _____ =  2)ص ع(

   =  2)س ص(

  

  

  

º50 º45 

 ؟

 ب أ

 ج

º4 
 ع

 س

 ؟
 ص

 ل

 جـ
 د

 أ

 º50 ؟

º
30 

 ب

 س

 ع ص

º70 
 و ھـ

 ؟ م
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   )3( وظیفة رقم 
  :..................سم اال

وعللي ،  أوجدي مساحة كل من األشكال الهندسیة التالیة واظهري طریقة حلك :األول السؤال 
  ذلك؟                               

  
  
  

 _______________________________________________=مساحة المستطیل أ ب جـ د
_________________________________________________________________  

 _________________________________________________= مساحة المثلث أ ب جـ 
_________________________________________________________________  

  ______________________________________________ = مساحة المربع س ص ع ل
_________________________________________________________________  

                                                             أكملي: لثاني السؤال ا

  : یتطابق مثلثان في الحاالت التالیة

1-   

2-  

3-   

   انتهت األسئلة 

  

  

  

  

  سم5

 ل س

 ص ع

  سم7

 د

 ج

 أ

  سم6
 ب

 أ

 ج ب

  سم4

  سم7
 د
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   )4( وظیفة رقم 
  :........................االسم 

   تأملي الشكل التالي ثم:ول السؤال األ

  ؟)جـ(    اوجدي قیاس 
  :الحل

  
  

______________________________________________________________________
__  

  :السؤال الثاني 

  : التدریبات التالیة ي حلطالبةي التواآلن عزیز

  : للي ذلكاوجدي قیاس      ب في المثلثات التالیة واظهري طریقة حلك ، وع) أ 

  
  

 

  _________________________________________________) =ب(    ق 

__________________________________________________     )= ب(    ق 

  ___________________________________________________)=ب(    ق 

  _________________________________________________)=ب(     ق 

  : اقرئي نص النظریة التالي بفهم  ) ب 
  " إذا تساوى قیاس زاویتین في مثلث كان المثلث متساوي الساقین" 
  عبر عن نص النظریة بالرسم  -
 ......................................................................ما المعطیات؟  -

 .......................................................................ما المطلوب؟  -

 ج

 أ

  60ْ ب

 ج ب

 أ

5

 أ

 ب جـ

 ج

 ب أ

º130 

 أ

 50ْ جـ ب



 
97 

برهان ال -
......................................................................................:
.......................................................................................

.......................................................................................
.......................................................................................

........................................................................ 

  

  : الرسم التالي یعبر عن نص النظریة) ج
  ..................................اذكري نص النظریة ؟  

...................................................  

؟ )أ جـ ب (    ق > )  أ ب ج (    ق  : ثم اثبتي ان 

...............................................................................................

...........................................................................................  

  تأملي الشكل التالي ثم اوجدي طول  أ ج ؟ وما نوع المثلث ؟ علل إجابتك ؟: )د

  :................... السبب=.................. طول أج :الحل

  .............................:..................نوع المثلث 

  

  

  

  

  

  

 جـ

 أ

 ب
º70 º70 

  سم5 

 أ

 جـ ب

 د
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   )5( وظیفة رقم 
  : ..............االسم 

  :واجب عن األسئلة التي تلیها  نص النظریة التالي قراءة فاهمة ياقرئ: السؤال األول 

إذا كان العمود النازل من رأس مثلث على القاعدة المقابلة ینصف هذه القاعدة فإن المثلث "

  ." متساوي الساقین

 ......................................................0عبر عن نص النظریة بالرسم  .1

....................................................................................  

 .....................................................................ما المعطیات ؟  .2

.................................................................................... 

 .......................................................................ما المطلوب؟  .3

.......................................................................................     .  

  ي  الشكل التالي ثم أوجدتأملي :السؤال الثاني 

  _________________________________= طول أج 

________________________________________  

  ___________________________________التعلیل 

____________________________________________________________

__________________________________________________________  

  

  

 أ

ج  ب
 د

6
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  : حل التدریبات التالیة تي الطالبةواآلن عزیز: السؤال الثالث 

  تأملي الشكل التالي ثم أوجدي طول 

  سم _____ ـ= س ص 

  ____________________________:التعلیل 

__________________________________________________________  

  :شكل التالي في ال

  

  : احسب طول كل مما یلي مع التوضیح والتعلیل 

  سم ___________=ج د 

  ___________________________________________ :السبب 

  سم________________=  أ د 

________________________________________________________:السبب

_________________________________________________________ 

  

   انتهت األسئلة 

  

  

  

  

 ص

 ع س

 سم7

 ب 

 أ  

 د 

 ج 

  سم 8

  سم  5
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   ) 6( وظیفة رقم 
  :........................االسم 

   :المتساوي األضالع المثلث 

  : ي الشكل التالي ثم أكمليتأمل: السؤال األول 

  بالنسبة ألضالعه ___________ المثلث أ ب ج یسمى  )1

 أ ج = ألن أ ب ) ج (    ق ) = ب (    ق )  2

 ________________________ = ألن ب ج ) أ (    ق ) = ج (      ق  

 ) ____(   ق ) = ___(    ق ) = ب (     ق �

 5______= مجموع قیاسات زوایا المثلث أ ب ج ) 3

  5_________=قیاس كل زاویة من زوایا المثلث أ ب ج ) 4

  . لمثلث المتساوي األضالعمحاور تماثل ا) أ :السؤال الثاني *

  

  

  ___  ، ___ ، __ محاور تماثل، وهي ______للمثلث المتساوي األضالع 

   
  تأملي الشكل التالي ثم أوجدي طول  ب ج مع التوضیح والتعلیل ؟) ب

  سم ____=  ب ج 

  ______________________: السبب 

____________________________________________________  

  

 جـ

 أ

 ب

30ْ 

 سم10

 ب

 ھـ و

 ج

 أ

 أ

 ج ب
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  :تأملي األشكال التالیة ثم أوجدي المطلوب  بةي الطالتو اآلن عزیز: السؤال الثالث

  

  

  

  
  

  .سم ___ =سم ،         ل ن _____ ـ= سم ،  س ص _______= ب جـ 

  _____________________________________________: السبب 

______________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أ ج

 ب

30
ْ  

 سم8

 ن

 ل

 م

30
ْ  

 سم3
 ع

 ص

60ْ  

 سم9

 س
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   )7( وظیفة رقم 
  :..........                                                  االسم 2014:   /    / التاریخ 

  : حل التدریبات التالیة تي الطالبةعزیز     

  . باستخدام المسطرة والفرجار ° 60أرسمي زاویة قیاسها) 1

  

  

  

  

  

  .لمسطرة و الفرجار  باستخدام ا120أرسمي زاویة قیاسها ) 2

  

  

  

  

  انتهت األسئلة
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  ) 8( وظیفة رقم 
  :.....................االسم 

  : تأملي األشكال التالیة :السؤال األول 

  

  

  

  

  

  

  :في المكان المناسب < أو> ثم ضعي اإلشارة 

  و هـ____  م ن ) 1

  )م ن ل (     ق ____ ) أ ب ج(     ق ) 2

  )أ ب جـ (     ق  ____)س ص ع(     ق ) 3

  م ن_____ ط ز ) 4

   ماذا تسمي العالمة الناتجة عن عملیة المقارنة في النشاط السابق ؟ -

  :  التدریب التاليّعزیزي الطالب حل: السؤال الثاني 

أمام ) ×(أمام العبارة الصحیحة و إشارة )�( ًإذا كان أ، ب، جـ أعدادا حقیقیة ضعي إشارة 

  :عللي إجابتك العبارة الخطأ ، و

  :...........................، السبب(     ) ج    +ب < جـ + ب فإن أ < إذا كان أ  )1

 :............................، السبب (     ) د < جـ فإن ب < جـ ، د < إذا كان ب  )2

30ْ 

 م

 ن
 ل

  ط ز سم 5 و ھـ
 سم 4

 سم 3 م ن

 ع

 ص
 س

11

 أ

 ب

 جـ
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 : ..............................، السبب (     ) أ   -د>  أ - د فإن جـ > إذا كان جـ  )3

 : ......................السبب (     ) د + ب < جـ + د فإن أ < ب ، ج < إذا كان أ )4

 : ..........، السبب(     ) صفر >حیث أ .  ب× أ > جـ ×ب ، فإن أ > إذا كان جـ  )5

................................................................................ 

  

  :السؤال الثالث 

.  أ جـ ، د جـ بنصف زاویة جـ ، ب د ینصف زاویة ب  = أ ب جـ مثلث فیه أ ب :  الشكل التاليفي

  .أثبتي أن المثلث د ب جـ متساوي الساقین

  

  

  

  

  

  

  انتهت األسئلة 

  

  

  

  

 أ

 ج ب

 د

× 
× 

5 
5 
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  )9( وظیفة رقم 
  :...............االسم 

   : إقرأي نص النظریة التالیة بفهم وأجب عن األسئلة التالیة :السؤال األول
إذا اختلف طوال ضلعین في مثلث فإن الضلع األكبر یقابل زاویة قیاسها أكبر من قیاس الزاویة 

  . التي یقابلها الضلع اآلخر 
 _________________________________. ّعبري عن نص النظریة بالرسم  -

_______________________________________________________
_____________________________________________________  

  
 ____________________________________________ما المعطیات؟  -

______________________________________________________ 

 _____________________________________________ما المطلوب؟  -

  ________________________________________________: البرهان 
______________________________________________________  

_______________________________________________________
____________________________________________________  

  ) من الكبرى إلى الصغرى(ًرتبي زوایا المثلث أ ب جـ تنازلیا  )أ :السؤال الثاني 

  

  

  

  ما أطول ضلع في المثلث س ص ع ، ولماذا ؟ )ب

  ..............................السبب: .........أطوال ضلع هو 

  

 سم4

 ب

 جـ

 سم 5

 أ
 سم 7

 ع س

 ص

30ْ  560 
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  )10( وظیفة رقم 
  : .................االسم 

  . تأملي األشكال التالیة ثم اكتبي اسم أصغر ضلع في المثلث ) 1
   )3(الشكل  )                                                                       2 ( الشكل)                                  1(الشكل 

  

  

  :.......اصغر ضلع هو:..........         أصغر ضلع هو :.......         أصغر ضلع

  :..................السبب:.................       السبب:...............           السبب

  :ي الشكل التالي ملتأ )2

  

  
  

  ) من األصغر فاألكبر(ًثم رتبي أضالع المثلث أ ب ج حسب أطوالها تصاعدیا 

  

  

  : لي وعلليأكمـ )3

  :......................ًاألضالع طوال  وذلك بسبب____ الوتر في المثلث القائم الزاویة هو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ص س

 ع

  و  30ْ
 ن

 ي

º120 

35 
ج  ب

 أ

4

80 

60 

 أ جـ

 ب

50 

100 

30 
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  اختبار التحصیل) 8(ملحق رقم 
    العالمــةتحصیل                                اختبار ال

  في وحدة الهندسة ) البعدي(               االختبار التحصیلي 

   دقیقة 60:                             زمن االختبار   : ............................االسم 

  ) درجة 15(                     :  السؤال األول

  :صحیحة فیما یلي ضعي دائرة حول رمز اإلجابة ال
 :مجموع قیاس زوایا المثلث یساوي  .1

 ° 270)               د° 90)               ج° 180)              ب° 360  ) أ

 

 :زوایا المثلث متساوي األضالع  .2

 متساویة في القیاس  ) مختلفة في القیاس                             ب  ) أ

  .متساویةغیر )             دزوایا القاعدة متساویة فقط          ) ج
  

  :إذا تساوى قیاس زاویتین فقط في مثلث، كان المثلث .  3
  حاد الزوایا) مختلف األضالع     د)   جمتساوي الساقین    ) متساوي األضالع     ب) أ
  
  :واحدة من اآلتیة تمثل أطوال أضالع لمثلث قائم الزاویة . 4

  )  سم6 سم ، 3 سم ، 4) (              ب)       سم 6 سم ، 8 سم ، 5) (     أ
  ) . سم10 سم ، 8 سم ، 6) (د)                   سم 9 سم ، 3 سم ، 5) (   ج

  
  : یساوي 30ْفي المثلث قائم الزاویة طول الضلع المقابل للزاویة  . 5 

  ترنصف طول الو) ثلثي الوتر    د) ضعفي طول الوتر   ج) طول الوتر        ب )      أ 
  
  :جـ  ، فإن <  ب ،  د <إذا كان أ.  6  
  ب > أ )  جـ   د+ب < د + أ ) د      ج+ أ < جـ + ب ) جـ     ب+ د > ب + أ ) أ 
  
  

35 
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 أ

 ج ب

 س

 ع ص
  سم4

530 

  :عدد محاور تماثل المثلث المتساوي األضالع یساوي . 7  
  .4)                 د3)                   ج1)               ب2)     أ 

  
  :ً طوال ضلعین في مثلث فالضلع األكبر طوال یقابله زاویة قیاسها إذا اختلف. 8

  .أكبر من التي تقابل الضلع اآلخر ) أصغر من التي تقابل الضلع اآلخر           ب) أ 

  .نصف الزاویة التي تقابل الضلع اآلخر) یساوي الزاویة التي تقابل الضلع اآلخر     د) ج 

  :ي مثلث عمودا على قاعدته فإن المثلث إذا كان منصف زاویة الرأس ف. 9

   .حاد الزوایا) متساوي الساقین      د) مختلف األضالع      ج) مثلث قائم الزاویة   ب)   أ 

  :مجموع طولي أي ضلعین في المثلث . 10

  .  أكبر من طول الضلع الثالث) یساوي طول الضلع الثالث                ب)   أ

  .نصف طول الضلع الثالث ) ع الثالث            دأصغر من طول الضل)   ج
  
  

  ) درجات5                     (       أكمل حسب المطلوب :السؤال الثاني
  

  
  
  
  
  

  °______)=دأ ج(    ق 
  

  سم______ =طول ب ج 
  :.......................السبب

............................. 

  
  
  
  
  
  

  سم_____=       س ع 
  :.......................السبب

............................. 

  
  
  
  
  
  

(  ق < )ب (       ق 
___(  

  :.................السبب
........................ 

 أ

 ج ب
6 

 سم

4 
 سم

5 
 سم

520 

 د  سم3
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 أ

 ج ب

5100 

530 

  
  
  
  

  > ______أ ج 
  : .........................السبب

................................. 

  
  
  
  
  
  

  ........:..................السبب
............................... 

 

  
    ) درجات4    (                                      :السؤال الثالث 

  أ جـ ، د جـ بنصف زاویة جـ ،= أ ب جـ مثلث فیه أ ب : في الشكل المقابل

  .أثبت أن المثلث د ب جـ متساوي الساقین.   ب د ینصف زاویة ب  

  
  
   
  

     
  

  ) درجات 4:                                    ( ل الرابع السؤا

  سم 7=سم ، ب ج، 5=المثلث أ ب جـ فیه أب )  1     
 فإن طول أ ج یقع بین

  < _____أ جـ ____  < 
  

  :.......................................التعلیل 
........................................................  

  
  

 أ

 ج ب

 د

× 
× 

5 
5 

 أ

  سم8 ج ب

  سم6

 ـسم ـــــــــ= أ ج 

 أ

 جـ ب

 سم7

  سم5
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  ).سم4 سم ، 6 سم ، 5(ه أطوال أضالعه باستخدام المسطرة والفرجار أرسم مثلث إذا علم فی) 2
  

  ) درجات7(         :السؤال الخامس 
  
  ب ج< أب، جـ د < إذا كان أد : في الشكل المقابل ) 1

  ) أ د جـ(   ق< ) أ ب جـ(    برهن أن ق

  
  
  
  
  
  
  
  

 سم 25= سم ،أ جـ20=سم ، ب جـ 15= أ ب برهن أن المثلث أ ب جـ قائم الزاویة حیث )2

  
  

  
  

  
  

  انتهت األسئلة
  
  
  
  
  

 د ب

 أ

 جـ

3 1 
 4 2 
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  )9(ملحق رقم 
 استبانة الدراسة

ـــات البیت ــــو الواجبـــ ــــة نحــ ـــات الطلبــ ـــــاس اتجاهـــ ـــرات أداة قیـ ـــ ـــات وفق ــــتعلیمـــ ــ ـــي  المــــــصاحبة ةی فـــ
  . الریاضیات

  :ة /عزیزي الطالب

وترجـو الباحثـة أن  ،  المـصاحبةةیـتهدف هذه األداة إلى قیـاس اتجاهاتـك نحـو الواجبـات البیت
واإلجابـة تكـون . تجیب عن جمیع فقرات األداة بطریقة تعبر فیها عن حقیقـة رأیـك الشخـصي اتجاههـا

ًمؤكـدا أن هـذه ، فیرجـى التعبیـر عـن رأیـك بكـل حریـة ودقـة. بوضع دائرة حول رمز اإلجابـة المناسـبة 
  .ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط ، اإلجابات ستبقى سریة

 .شاكرین لك تعاونك لما ستبذله من جهد في اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة 

مدى االهتمام بمتابعة الواجبات البیتیة  ) 1
 المصاحبة

  متدني–ج  متوسط       –ب كبیر           -ا

لمصاحبة من قبل تصحیح الواجبات البیتیة ا ) 2
  المعلم یجعلني أتابع الواجب بشكل 

 

  متدني–ج  متوسط       –ب كبیر           -أ

مستوى أدائي للواجبات البیتیة المصاحبة في مادة ) 3
 الریاضیات في الصف السابق  

 -ج متوسط       –ب جید            -أ
 ضعیف

ّتصحیح الواجبات البیتیة المصاحبة من المدرس  ) 4
 عادل بشكل 

 -ج متوسط       –ب كبیر           -أ
 ضعیف

  متعبة-ج مملة          –ب  ممتعه -أ البیتیة المصاحبةالشعور تجاه الواجبات  ) 5
أتلقى توجیه بأهمیة أداء الواجبات البیتیة ) 6

 المصاحبة من األهل والمعلم بشكل 
  متدني–ج متوسط       –ب  كبیر           -أ

تلقى حوافز لحل الواجبات البیتیة المصاحبة أ) 7 
 من  األهل والمعلم بشكل 

  متدني–ج  متوسط       –ب كبیر           -أ

  متدني–ج  متوسط   –ب كبیر           -أ أفضل اللعب على حل الواجبات بشكل ) 8
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أفضل الزیارات العائلیة على حل واجب  ) 9
  الریاضیات

  متدني–ج  متوسط       –ب كبیر           -أ

أفضل لقاء األصدقاء على حل الواجبات البیتیة ) 10
  بة في الریاضیات بشكلالمصاح

  متدني–ج  متوسط       –ب كبیر           -أ

تزید الواجبات البیتیة المصاحبة في الریاضیات )  11
من مهارة الطالب وتعزز إدراكه للمادة وتحمل 

 المسؤولیة بشكل 

 تدني  م-ج  متوسط- ب  كبیر -أ

 تشكل الواجبات البیتیة المصاحبة عملیة  )12
 تشاركیة ما بین المدرسة والبیت 

  متدني-ج  متوسط - ب  كبیر-أ

التنویع في الواجبات البیتیة المصاحبة في ) 13
 الریاضیات تشجع الطالب على حلها بشكل 

  متدني-ج  متوسط - ب  كبیر-أ

لعبء الواجبات البیتیة المصاحبة تخفف من ا) 14
الدراسي واالستعداد لالمتحانات نهایة الفصل  

 الدراسي بشكل 

  متدني -ج  متوسط - ب  كبیر -أ

أداء الطالب للواجبات البیتیة المصاحبة لمادة ) 15
 الریاضیات تبین مدى فهمه للمادة 

  متدني -ج  متوسط - ب  كبیر -أ

یتم حل الواجبات البیتیة المصاحبة لمادة ) 16
 ي المدرسة نقل عن الطالب بشكلالریاضیات ف

  متدني -ج  متوسط - ب  كبیر -أ

كلما زاد عدد الواجبات البیتیة المصاحبة لمادة ) 17
 الریاضیات زاد فهم الطالب للمادة بشكل 

  متدني -ج  متوسط - ب  كبیر -أ
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Abstract 

The Effect of Using Homework Modified Assignments on the 

Achievements of Elementary School Pupils in Mathematics in Jericho 

Governorate and students' attitudes toward homework 

      This study aims to exploring the effect of using a modified homework 

on the eighth  grade students' achievement in  mathematics  of the 

Elementary Schools in Jericho  Governorate, and how the levels of thinking 

in Bloom's Taxonomy (knowledge, comprehension ,and application, high 

thinking levels), will be affected by homework. In addition to, this study 

investigated students' attitudes toward homework in mathematics. 

The problem of the study has been limited for to answering the following 

questions: 

- What is the effect of using homework on students' achievement in 

mathematics according to low levels of Bloom's Taxonomy 

(knowledge, understanding, and application, high thinking)? 

- What are students' attitudes toward homework in Jericho governorate 

schools? 

       The population of the study included all Eighth Grades at government 

Schools in Jericho Governorate. A sample of (54) students (females) from 

the Eighth Grade from Jericho Girls' School   in Jericho Governorate in the 



 C 

First Semester (2014 - 2015). The sample was randomly chosen and 

divided into two groups: Experimental group which was taken from section 

(A) and for the control group the was taken from section (B). The 

experimental group consisted of twenty-seven (27 female students.   These 

students have been taught the learning mathematics material by using 

homework. The control group consisted of twenty-seven (27) students. 

These students have been taught the mathematics material by using the 

traditional method without giving them homework. The achievement test 

was prepared after the preparation and reviewing the learning material. Six 

lessons from eighth grade mathematics book were analyzed. 

  This analysis includes aims, methods, specification table and mathematics 

homework which is prepared according to Bloom's various levels 

(knowledge, understanding and application, high thinking levels). The 

teaching material, the homework and the math achievement tests have been 

given the jury who are specialized and experienced to test the validity of 

the study instrument. 

  The researcher has also used (Spearman Brown Equation) to calculate the 

stability of the test, which was (0.84), and this is a good value that achieves 

the aims of the study. This study has been applied on the sample and the 

results of the math achievement test have been treated by using statistical 

packages for the social science in order to identify the effect of using 

homework on the Eighth Grade students'  mathematics achievement   in the 

syllabus of the Mathematics according the various levels of Bloom's 

Taxonomy (knowledge, understanding, application, high thinking levels). 

  For the second instrument, the researcher was developed a questionnaire 

so as to accomplish the study goals . 



 D 

   The results of study have shown that there is a significant success in 

the achievement of mathematics post-test at the knowledge level, 

understanding level, application level  and at the high thinking levels 

(according to Bloom's Taxonomy) in favor at the experimental group in 

mathematics , They have also shown  that students held positive attitudes 

toward homework. 

   In light of the study results, the research recommends that there is a 

necessity for using different kinds of homework according to Bloom's 

Taxonomy of different levels (knowledge, understanding, application, high 

thinking) in teaching the basic stages in Jericho Governorate to increase the 

achievement levels in mathematics . She also recommends and carrying out 

further studies to search more in homework and its efficiency, and that 

homework should be varied for the reinforcement of positive attitudes 

among students with good and excellent achievement 
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