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ْه ُهَو قَاوٌِت آوَاء اللَّْيِل َساِجداً َوقَائِماً يَْحَذُر اْْلِخَزةَ أ﴿ َويَْزُجو َرْحَمتَ مَّ

ُز أُْولُوا  َربِِّه قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَه يَْعلَُموَن َوالَِّذيَه ََل يَْعلَُموَن إِوََّما يَتََذكَّ

﴾اْْلَْلبَابِ   
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بطاعخً .. والجطيب اللحظاث ئال  ئلهي الًطيب الليل ئال بشىزن والًطيب النهار ئال 

 بذهزن .. وال جطيب آلاخزة ئال بعفىن .. وال جطيب الجىت ئال بزؤيخً

 جالله هللا جل

 .. ئلى من بلغ الزضالت وأدي ألاماهت .. وهصح ألامت .. ئلى هبي الزحمت وهىر العاملين

 سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم

 ئلى من أرضعخني الحب والحىان 

 الحب وبلطم الشفاء ئلى رمش 

 من وان دعائها ضز هجاحي وحىانها بلطم جزاحي ئلى أغلى الحباًب..ئلى 

 والدجي الحبيبة

 ئلى من أحمل أضمه بيل افخخار.. .. ئلى من علمني العطاء بدون اهخظار

 والدي العسيس

 ئلى من ضار معي هحى جحليم الحلم... خطىة بخطىة 
ً
ئلى من جزع الىأص فارغا

ت أهامله ليلدم لىا لحظت ضعادة، ئلى من حصد ليطليني 
ّ
كطزة حب، ئلى من ول

 ألاشىان عن دربي ليمهد لي طزيم العلم

 إلى زوجي العسيس

 حتى جحليم الهدف، ئلى من سرع الخفاٌؤ في دربي آسرويئلى من 
ً
 ومعىىيا

ً
 مادًا

 حماي العسيس

 ئلى روح جدي وحماحي أضىنهما هللا فطيح جىاجه
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ئت ئلى رياحين حياحيئلى الللىب  ئلى من رافلخىوي مىذ  ، الطاهزة الزكيلت والىفىص البًر

أن حملىا حلائب صغيرة ومعهم ضزث الدرب خطىة بخطىة وما ًشالىا ًزافلىوي حتى 

 آلان، ئلى من جطلعخم لىجاحي بىظزاث ألامل

 إلى إخىجي

بالىفاء والعطاء ئلى  ن ئلى ألاخىاث اللىاحي لم جلدهن أمي .. ئلى من جحلى باإلخاء وجميز 

ة الحلىة في دروب الحيا نًىابيع الصدق الصافي ئلى من معهم ضعدث ، وبزفلته

 معي على طزيم الىجاح والخير  هنوالحشيىت ضزث ئلى من 

 نوعلمىوي أن ال أضيعه نئلى من عزفت هيف أجده

 صدًقاجي

 ئلى ول هإالء أهدي جهدي املخىاضع

 ميادة أبى ضهير
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 ذكروتقدور

 شكزوتقديز

صمى اهلل عميو -الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا محمد
 كعمى الو كصحبو كمف سار عمى ىديو إلى يـك الديف،أما بعد: -كسمـ

كعمى كالدم كأٌف أعمؿ صالحان  يقكؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز:"رب أكزعني أٌف أشكر نعمتؾ عمىٌ 
 .(19النمؿ:ني برحمتؾ في عبادؾ الصالحيف")خمترضاه كأد

" ال يشكر اهلل مف ال يشكر الناس" )ركاه أحمد -صمى اهلل عميو كسمـ-كانطبلقان مف حديث الرسكؿ
 .كأبك داككد  كالترمذم(

دارتيا الحكيمة  أتقدـ بجزيؿ الشكر مف  الجامعة اإلسبلمية ممثمة برئيسيا، كعميد كمية التربية كا 
 المكقرة فييا لما تقدمو مف جيد إلتاحة الفرصة لي لمكاصمة مشكارم العممي.كىيئة التدريس 

عمى ما قدمو لي مف جيد  الفاضؿ الدكتكر: إبراىيـ األسطؿكأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير الستاذم 
رسالتي عمى أكمؿ كجو، كما أشكره عمى صبره كاحتمالو لي  إتماـكالذم كاف لو األثر الكبير في 

 طيمة فترة البحث، مراعيان لظركفي، كأدعك اهلل أٌف يبارؾ في عممو كعممو كأٌف يجزيو خير الجزاء .
إلى مف زرعكا التفاؤؿ في دربنا كقدمكا لي المساعدات كالتسييبلت  أتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير كما

دكتكر الفاضؿ: محمد مقاط ، ال :، فميـ مني كؿ الشكر، كأخص منيـكاألفكار كالمعمكمات
، كاألستاذ محمد بربخ ، كاألستاذ  النحاؿكاألستاذة الفاضمة كئاـ شيخ العيد ، كاألستاذ محمد 

الذيف لـ يبخمكا يكمان بعمميـ كجيدىـ في سبيؿ إتماـ الرسالة جعمو اهلل في ميزاف عدناف شعت 
 حسناتيـ.

كىما أ.د. عزك  إلى  أستاذم الفاضميف عضكم لجنة المناقشة أتقدـ بالشكر كالتقدير كال أنسى أفٌ 
ثرائيا بالتكجييات النافعة، عفانة كد. مكسى جكدة ، عمى  تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كا 

قامكا لمسادة المحكميف الذيف كما أتكجو بالشكر  كالتقدير  ، فأسأؿ اهلل أٌف يبارؾ ليما في عمميما
 بتحكيـ أدكات الدراسة.

األستاذة أحالـ أتقدـ بجزيؿ الشكر إلدارة مدرسة دير ياسيف األساسية العميا ،كمدرسة الرياضيات ك 
 الجعيدم

أخيران ال يفكتني أٌف أشكر أفراد أسرتي جميعان لتحمميـ انشغالي كبعدم عنيـ كخاصة زكجي الذم 
الذم أرل التفاؤؿ في عينيو، كما أشكر كالدم كحمام  الكبيركأخي  ساندني طيمة مشكارم البحثي،

لما قدماه مف دعـ مادم كمعنكم في سبيؿ إتماـ دراستي، كال أنسى أٌف أستذكر جدم العزيز الذم 
 .، كأقكؿ لمجميع جزاكـ اهلل عنا حيسف الجزاءأفتقده كثيران كأفتقد لدعمو رحمو اهلل كأسكنو فسيح جناتو

 كاهلل كلي التكفيؽ 
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 الدرادةىُملخص

 الدراسة صُممخ
فاعمية استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ ىدفٍت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى 
 ، رفح محافظةدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بكميارات التفكير التأممي في الرياضيات ل

 -كلتحقيؽ ىذا اليدؼ سعت الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية:

السؤاؿ الرئيس: ما فاعمية استخداـ نمكذج إدليسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير 
 رفح ؟  محافظةبالتأممي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي 

 مجمكعة مف األسئمة الفرعية اآلتية :  كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس

 البات الصؼ التاسع بمدارس محافظة رفح ؟ما المفاىيـ الرياضية المراد تنميتيا لدل ط .ُ
 ما ميارات التفكير التأممي المراد تنميتيا لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس محافظة رفح ؟ .ِ
ما الصكرة المقترحة لنمكذج إديمسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير التأممي لدل  .ّ

 طمبة الصؼ التاسع ؟
( بيف متكسط درجات طالبات α≤0.05مستكل الداللة )ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند  .ْ

المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ 
 الرياضية ؟

( بيف متكسط درجات طالبات α≤0.05ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) .ٓ
لمجمكعة الضابطة في اختبار ميارات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات ا

 التفكير التأممي؟
ـٌ اختيار مدرسة دير ياسيف  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمٍت الباحثة المنيج التجريبٌي، حيثي ت
العيميا لمبنات التابعة لمدارس الحككمة بصكرة قصدية؛ كتكٌكنت عينة الدراسة مف شعبتيف دراسيتيف 

طالبات الصؼ التاسع األساسي في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ ( طالبة مف 62بمغ عددىما)
ـٌ اختيار الشعبتيف بالطريقة العشكائية  ( في صكرة  مجمكعتيف2015 -2014الدراسي) كقد ت

إحداىما مجمكعة تجريبية التي درست باستخداـ نمكذج لتمثؿ ، البسيطة مف أربعة صفكؼ دراسية 
( طالبة، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية كبمغ 31إديمسكف لمتعمـ كبمغ عددىا)



 

 

 و 
 

 الدرادةىُملخص

(طالبة ، بعد التأكد مف تكافؤ ىذه الصفكؼ في ) العيمر، كالتحصيؿ في الرياضيات، 31عددىا)
 التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ الرياضية كاختبار كميارات التفكير التأممي(.

ت في: اختبار لمفاىيـ الرياضية كاختبار ميارات قامٍت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالتي تمثم
التفكير التأممي في اليندسة كحدة الدائرة، كلمتأكد مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة، كإليجاد 

 33)معامبلت الصعكبة كالتمييز قامٍت الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى عينة استطبلعية مككنة مف)
)ت(لعينيتيف مستقمتيف لقياس الفركؽ بيف متكسطٌي  طالبة، كقد قامٍت الباحثة باستخداـ اختبار

درجات طالبات المجمكعتيف، كمربع ايتا لقياس حجـ تأثير نمكذج إديمسكف لمتعمـ في  تنمية 
 المفاىيـ الرياضية كالتفكير التأممي .

 -كمف أىـ النتائج التي تكٌصمت إلييا الدراسة:
( بيف متكسط درجات طالبات  α=0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )  .ُ

المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ 
 لصالح المجمكعة التجريبية". -الرياضية

( بيف متكسط درجات طالبات  α=0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )  .ِ
طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات  المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات

 لصالح المجمكعة التجريبية". -التفكير التأممي 
ركرة استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في تعميـ الرياضيات الدراسة تكصي الباحثة ضفي ضكء نتائج 

داؼ التربكية مف قبؿ المعمميف، كدعـ ىذا التكجو مف قبؿ المشرفيف التربكييف؛ لتحقيؽ العديد مف األى
إعادة  ، كالعممية المرجكة، كالتي منيا: التفكير التأممي، كالمفاىيـ الرياضية في مادة الرياضيات

النظر في تخطيط المناىج الحالية الخاصة بالمرحمة اإلعدادية بحيث يركز محتكاىا عمي نمكذج 
إعداد  ، كميارات التفكير التأمميإديمسكف لمتعمـ، كيتناسب مع متطمبات تنمية ميارات التفكير خاصة 

أدلة لمعممي الرياضيات تتضمف دركسان معدة كفقان لمخطكات اإلجرائية لمراحؿ نمكذج إديمسكف لمتعمـ 
الذم أثبت جدكاه في تعميـ الرياضيات، بحيث يتضمف مكاقؼ كمسائؿ رياضية تنمي ميارات التفكير 

 التأممي، كالمفاىيـ الرياضية. 
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 الفصؿ األكؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 :المقدمة
إف التطكر العممي كالتكنكلكجي الذم يشيده العالـ في اآلكنة األخيرة ، كتزايد االكتشافات 
يكما بعد يكـ فرض عمى العامميف في المؤسسات عامة ، كالمؤسسات التربكية بشكؿ خاص ،إعادة 

 االنفجار المعرفي كالثكرة التكنكلكجية اليائمة . النظر في المناىج لمكاكبة ىذا

كمف أىـ ما يميز مادة الرياضيات أنيا تعد مف مجاالت المعرفة التي تسيـ بدكر كبير في 
تنمية القدرات العقمية لدارسييا، لما ليا مف تطبيقات مباشرة أك غير مباشرة في مكاقؼ الحياة 

كاد الدراسية ، كمما ضاعؼ مف أىمية الرياضيات أنو " لـ اليكمية، مما أكسبيا مكانة بارزة بيف الم
جراء العمميات الحسابية ىك اليدؼ األساسي مف  يعد إكساب التبلميذ المعمكمات الرياضية كا 
تعميميا ، حيث أصبحت اآللة الحاسبة تؤدم ىذه العمميات بدقة كسرعة، كبذلؾ أصبح التركيز 

عمى حؿ المشكبلت مف أىـ األىداؼ التي تسعى طرؽ عمى الفيـ كتنمية طرؽ التفكير كالقدرة 
 (2:  2010التدريس إلى تحقيقيا " )عبد اهلل ، 

"كلما كاف أىـ ما تتميز بو الرياضيات أنيا ليست عمميات ركتينية منفصمة أك ميارات ، بؿ 
ىي أبنية محكمة يتصؿ بعضيا ببعض اتصاال كثيقا، مشكمة في النياية بنيانا متكامبل متينا ، 

قكاعد كالمبنات األساسية ليذا البناء ىي المفاىيـ الرياضية، كباقي ما يرتبط مع ىذه المفاىيـ مف ال
كالتعميمات كالميارات الرياضية تعتمد اعتمادا كبيرا عمى المفاىيـ في تككينيا كاكتسابيا " )جكدة ، 

2007  :3 ). 

( إلى أف " المفاىيـ الرياضية تعد المبنات األساسية 88: 2010كيشير عفانة كآخركف ) 
ات المتكامؿ كالمتناسؽ لمنيج الرياضيات، حيث تمثؿ أحد أربع أساسيات يتشكؿ منيا جسـ الرياضي

لعبلقات، الميارات كالخكارزميات، كاستراتيجيات كطرؽ حؿ ، كاكالتعميمات، كىي : المفاىيـ، 
 المسألة 

كلما كاف االىتماـ في العقكد األكلى قد تركز عمى تعمـ المفاىيـ ، فقد اتجو المربكف في 
السياسة التعميمية الجديدة كالتي تؤكد المؤسسات التربكية إلى تكجيو العممية التعميمية لتتكافؽ مع 

عمى ضركرة تعمـ المفاىيـ بالبحث كالتحميؿ مف حيث معناىا كتصنيفيا ، ككيفية تعمميا ، كالبحث 
 .(2007:48عف أفضؿ الطرؽ كاألساليب في تعمـ المفاىيـ بدقة ككضكح )صكالحة كبني خالد ، 
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، كأف تعمميا يعتبر ىدفا لرياضيةكبالرغـ مف أف المفاىيـ الرياضية ىي جكىر العممية ا
خبراء المناىج فقط بتحصيؿ المفاىيـ  ، كلـ يكتؼلكي تصبح الرياضيات أكثر كضكحا كفيما ان رئيس

نما دعك كسابيا لمطالب، كا  عطا الرياضية كا  الفرصة ئو لضركرة تزكيد الطالب بأدكات المعرفة كا 
 (3: 2012لمبحث ، كالتأمؿ ، كلحدكث ذلؾ البد مف االىتماـ بتنمية التفكير عنده ) أبك سمطاف، 

كنظرا لمتعقيدات التي فرضتيا ثكرة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات في شتى مناحي 
لمدرسة مف أىداؼ التربية كالتعميـ  في ا ان نمية ميارات التفكير  ىدفا رئيسالحياة ، فقد أصبحت ت

الحديثة ، كقد ظير االىتماـ بتنمية ميارات التفكير في القراف الكريـ ، فقد خمؽ اهلل اإلنساف ليتفكر 
لى الجباؿ  لى السماء كيؼ رفعت، كا  في الككف قاؿ تعالى "أفبل ينظركف إلى اإلبؿ كيؼ خمقت، كا 

لى األرض كيؼ سطحت ") سكرة الغاشية ،  ا " كسخر (، كيقكؿ أيض 20 -17كيؼ نصبت، كا 
لكـ ما في السمكات كما في األرض جميعا منو إف في ذلؾ آليات لقكـ يتفكركف " )سكرة الجاثية 

عماؿ العقؿ مف أجؿ 13، ( ، كغيرىا الكثير مف اآليات التي تحثنا عمى التفكر في خمؽ الككف ، كا 
 الكصكؿ لمحقائؽ . 

بي ىريرة رضي اهلل عنو أف لؾ دعت السنة النبكية إلى التفكير في مكاطف كثيرة فعف أذك
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: "مف سمؾ طريقا يمتمس فيو عمما سيؿ اهلل لو بو طريقا إلى 

 الجنة ") ركاه مسمـ (

كيعرؼ أبك شمالو التفكير عمى أنو "عممية عقمية معرفية تعبر عف العبلقات بيف األشياء ، 
كىك عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقـك بيا دماغ اإلنساف عند التعرض لمثير ما 
بيدؼ الحصكؿ عمى نتيجة أك قرار أك حؿ مشكمة ، كأىـ ميارات التفكير ىك التفكير االستداللي 

 (205: 2003شقيو االستقرائي كاالستنتاجي " ) أبك شمالو ، ب

أف مف أىـ ميارات التفكير التي يجب أف نسعى لتنميتيا لدل الطبلب ىي  ةالباحث ترلك 
أف التفكير  (50:   2003) عبيد كعفانة ،ميارات التفكير التأممي ، حيث يرل عبيد كعفانة 

عقمية إلى أىداؼ محددة فالمشكمة تحتاج مجمكعة التأممي ىك تفكير مكجو ، يكجو العمميات ال
استجابات معينة مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ معيف كبذلؾ نجد أف التفكير التأممي ىك النشاط العقمي 

 اليادؼ لحؿ المشكبلت .

عمى األدب التربكم ، كمف  ابعد إطبلعي ةلمقياـ بيذا الجيد ىك أف الباحث ةكالذم دفع الباحث
ضعؼ  تفي ميداف التعميـ بالنظاـ اليكمي، كاستطبلع أػراء مدرسي الرياضيات، الحظ اكاقع خبرتي

 كىذا ما تؤكده العديد مف الطبلب في تعمـ المفاىيـ الرياضية كاستيعابيا، كخاصة المفاىيـ اليندسية
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أكدت فاعمية  استخداـ  التي2010))دراسة أبك سمطاف مثؿالدراسات التي تناكلت المفاىيـ الرياضية 
في تنمية المفاىيـ كالتفكير المنطقي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ K.W.Lإستراتيجية  

( التي أكدت فاعمية التمثيبلت الرياضية عمى اكتساب 2012التاسع األساسي ، كدراسة أبك ىبلؿ )
( 2009سركر )المفاىيـ كالميؿ نحك الرياضيات لدل طبلب الصؼ السادس األساسي، كدراسة 

التي أكدت فاعمية استخداـ المدخؿ المنظكمي في تدريس المفاىيـ الرياضة عمى التحصيؿ كبقاء 
أثر التعمـ كتنمية ميارات التفكير اليندسي لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي ، كما أكدت دراسة 

حتفاظ بيا لدل طبلب ( استخداـ إستراتيجية دينز في اكتساب المفاىيـ الرياضية كاال 2009لكا )
كما أف ضعؼ المفاىيـ لدل الطبلب أدل لضعؼ ميارات التفكير  ،الصؼ السادس األساسي بغزة 

(، كما إف 2012 )كدراسة  أبك سمطاف ، (  2009 )لدل الطبلب ، كىذا ما تؤكده دراسة سركر 
دة ألنيـ يعتمدكف عمى أف الطمبة ال يمتمككف ميارات التفكير الجي أظيرتالدراسات التربكية الحديثة 

حفظ المعمكمات كاسترجاعيا، أم أف ميارات التفكير ال تنمك عند الطبلب تمقائيا ) القكاسمة كأبك 
 .( 35: 2013غزالة ، 

( التي أكدت عمى 2013عشا )عياش ك كمف الدراسات التي تناكلت التفكير التأممي دراسة 
إستراتيجية العقكد في تحصيؿ المفاىيـ في مادة العمكـ الحياتية كميارات التفكير التأممي ، فاعمية 

التي أكدت عمى فاعمية تكظيؼ إستراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية  (2012كدراسة الجدبة) 
( لمكشؼ عف فاعمية 2010المفاىيـ كميارات التفكير التأممي ، كما أكدت  دراسة القطراكم)

 يجية المتشابيات في تنمية عمميات العمـ في تنمية ميارات التفكير التأممي .  إسترات

نحف اليكـ بحاجة أكثر إلى استراتيجيات  كنماذج تعميـ كتعمـ تساعد طبلبنا عمى إثراء 
معمكماتيـ كتنمية مياراتيـ العقمية المختمفة ، كتنمية مفاىيميـ الرياضية ، كميارات التفكير التأممي 

ىذه النماذج نمكذج إدليسكف لمتعمـ القائـ عمى االستخداـ ، الذم يعد إطارا لتصميـ تعميمي ، كمف 
تعممي ، ، كيبنى النمكذج عمى أساس التكامؿ بيف المحتكل المعرفي كعمميات التعمـ ، كيركز عمى 

مع اآلخريف قياـ المتعمـ ببناء معرفتو العممية بنفسو ، ككذا مف خبلؿ تفاعمو المباشر كغير المباشر 
، كما يشجع الطبلب عمى استخداـ المعرفة كتطبيقيا مع إعطاء الطبلب الفرصة  لمتفكير كالتأمؿ 
كمقارنة معرفتيـ السابقة بمعرفتيـ الجديدة ، كيركز أيضا عمى األنشطة التعميمية التي تعطى 

 تعميمي لمطبلب لتنمية خبراتيـ في مكاقؼ كاقعية تعمؿ عمى تحقيؽ فيـ أعمؽ لممحتكل ال

 (  87:  2013)صالح ، 
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كيمر التعمـ مف خبللو بثبلث خطكات لكؿ منيا عمميات مطمكبة كلكؿ عممية استراتيجيات 
 لمقابمة متطمبات كؿ عممية كتشمؿ ىذه الخطكات :

 . التحفيز أك إثارة الدافعية 
 . بناء المعرفة 
                        . تنقيح أك تنقية المعرفة كصقميا 

(Edelson,2001:358-361 ) ، Edelson etal.,2002:4 )) 

كقد أجريت العديد مف الدراسات التي استخدمت نمكذج إديمسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ 
( التي أكدت عمى فاعمية نمكذج  2013 ،دراسة صالح ) في تدريس العمكـ كمف ىذه الدراسات 

إديمسكف لمتعمـ القائـ عمى االستخداـ في تنمية التفكير التأممي كالتحصيؿ في مادة العمكـ لدل 
( كالتي أثبتت فاعمية  2007بعاره ، ك طبلب الصؼ الثاني المتكسط بالسعكدية ، كدراسة )العديمي 
 Edelson)كدراسة ،اىيـ اليندسية  النمكذج في اكتساب طبلب الصؼ التاسع في األردف لممف

etal.,2002,  التي أكدت عمى فاعمية التعمـ القائـ عمى االستخداـ في تدريس مادة عمـ األرض )
 لممرحمة المتكسطة .

ضركرة استخداـ طرائؽ كأساليب تدريسية متطكرة كمتجددة تساىـ في ة الباحث تنا رأكمف ى
كميارات التفكير التأممي بشكؿ يساعد في تكظيؼ المعرفة في مكاقؼ  ،تنمية المفاىيـ الرياضية

حياتية جديدة ، كيساعد في ربط الرياضيات بالعمكـ األخرل،  كقد يككف استخداـ نمكذج إديمسكف 
كميارات التفكير لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ مف النماذج التي تساىـ في تنمية المفاىيـ الرياضية 

يتككف مف خطكات متناسقة كمترابطة في طريقة عرضيا ، مما يساىـ في إنو التأممي،  حيث 
تحقيؽ تعمـ ذا معنى، كقد اتضح لمباحثة مف خبلؿ تتبعيا لمدراسات السابقة فقر الدراسات التي 

كمف  –طبلع الباحثة اى االستخداـ في فمسطيف_ في حدكد تناكلت نمكذج إديمسكف لمتعمـ القائـ عم
مة الدراسة في معرفة فاعمية استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ مف أجؿ ىنا نبع الشعكر بمشك

 االستخداـ في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي . 

 : الدراسة مشكمة
في ميداف التعميـ بالنظاـ اليكمي، كاستطبلع أػراء مدرسي  خبلؿ عمؿ الباحثة كمعممةكمف 

كتدني مستكل التفكير  ، ضعؼ الطبلب في تعمـ المفاىيـ الرياضية كاستيعابيا تالرياضيات، الحظ
، كىذا ما دعا الباحثة الستخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ  حمة اإلعداديةر التأممي لدل طالبات الم
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  المفاىيـ الرياضية كالتفكير التأممي ، كلمكاجية ىذه المشكمة أٌف يسيـ في تنمية كالذم مف الممكف

 السؤاؿ الرئيس التالي : عفتـ تحديد مشكمة الدراسة في اإلجابة 

ما فاعمية استخداـ نمكذج إدليسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير التأممي في الرياضيات 
 ألساسي بمحافظة رفح ؟ لدل طالبات الصؼ التاسع ا

 الفرعية التالية : السابؽ األسئمة  عف السؤاؿ الرئيسكيتفرع 
 ما المفاىيـ الرياضية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ التاسع بمدارس محافظة رفح ؟ .ُ
 ما ميارات التفكير التأممي المراد تنميتيا لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس محافظة رفح ؟ .ِ
نمكذج إديمسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير التأممي لدل طمبة  خطكاتما  .ّ

 الصؼ التاسع ؟
( بيف متكسط درجات  α≤0.05ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )  .ْ

طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار 
 المفاىيـ الرياضية ؟

( بيف متكسط درجات  α≤0.05ؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) ى .ٓ
طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار 

 ميارات التفكير التأممي؟

 : الدراسة فركض
 الية:قامٍت الباحثة بكضع الفركض الت سؤالي الدراسة الرابع كالخامسكلئلجابة عف 

( بيف متكسط درجات طالبات  α≤0.05عند مستكل الداللة ) دالة إحصائيا ال تكجد فركؽ  .ُ
المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ 

 الرياضية .
( بيف متكسط درجات طالبات  α≤0.05ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )  .ِ

المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار ميارات 
 التفكير التأممي .
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 : الدراسة أىداؼ
 تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية :

 . تحديد المفاىيـ الرياضية المراد تنميتيا لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس محافظة رفح .ُ
تحديد ميارات التفكير التأممي المراد تنميتيا لدل طمبة الصؼ التاسع بمدارس محافظة  .ِ

 رفح 
تحديد الصكرة المقترحة لنمكذج إديمسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير  .ّ

 التأممي لدل طمبة الصؼ التاسع .
لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ في تنمية المفاىيـ في  يمسكفأثر نمكذج إدإلى التعرؼ  .ْ

 الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدارس محافظة رفح.
لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ في تنمية ميارات التفكير  إديمسكفأثر نمكذج إلى التعرؼ  .ٓ

 التأممي  في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدارس محافظة رفح.

 :الدراسة ىميةأ

 أىمية الدراسة في أنيا: تنبع

لممعمـ يتضمف تدريس كحدة الدائرة لمصؼ التاسع األساسي باستخداـ  كفر الدراسة دليبلن تي  .ُ
 كفيك الترب كفـ ، كالذم قد يستفيد منو المشرفنمكذج إدليسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخدا

في تدريس الرياضيات لطالبات الصؼ التاسع   الدكرات لمعممي الرياضيات دككمع كالمعممكف
 .األساسي

لميارات التفكير التأممى في اليندسة قد يستفيد  تبارا لممفاىيـ الرياضية، كاختباران كفر الدراسة اختي  .ِ
 منو طمبة الدراسات العميا كالباحثكف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس .

 : لدراسةا حدكد

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى:

 رسة دير ياسيف اإلعدادية لمبنات الحدكد البشرية :عينة مف طالبات الصؼ التاسع بمد
 .بمحافظة رفح 

  :ـ.2015/ 2014عاـ الدراسي الفصؿ الدراسي األكؿ في الالحدكد الزمانية 
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  الحدكد المكضكعية: الكحدة الثالثة) الدائرة  ( مف كتاب الرياضيات المقرر تدريسو عمى
 سي.الصؼ التاسع األسا

 :الدراسة مصطمحات
 بتعريؼ مصطمحات الدراسة إجرائيا كما يمي : ةالباحث ت  قام
 : نمكذج إدليسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ 

نمكذج تعميمي تعممي يعتمد عمى النظرية المعرفية كالمدخؿ البنائي ، يركز عمى قياـ المتعمـ ببناء 
معرفتو بنفسو ، كمف خبلؿ التفاعؿ المباشر كغير المباشر مع اآلخريف ، كما يشجع الطبلب عمى 

ابقة بمعرفتيـ استخداـ المعرفة كتطبيقيا مع إعطاء الفرصة لمتفكير كالتأمؿ ، كمقارنة المعرفة الس
)التحفيز أك إثارة الدافعية، بناء المعرفة، تنقيح الجديدة ، كيتـ التعمـ فيو مف خبلؿ ثبلث خطكات 

 المعرفة كصقميا(
 : المفاىيـ الرياضية 

تصكر ذىني لمجمكعة مف األشياء كالخصائص التي تتعمؽ بالمضاميف الرياضية المتشابية  التي 
ؼ مف االسـ كالداللة المفظية ، كسيتـ قياسيا مف خبلؿ الدرجة التي تتعمؽ بكحدة ) الدائرة ( كتتأل

 سكؼ يحصؿ عمييا المتعمـ في اختبار المفاىيـ الميستخدـ في ىذه الدراسة .
 : التفكير التأممي 

مف النشاطات كالقدرات العقمية ، التي يقكـ بيا عقؿ الفرد لتعامؿ مع المكاقؼ التعميمية  ةىك مجمكع
ا بعمؽ مف خبلؿ ممارسة بعض الميارات العقمية المتمثمة في )الرؤية البصرية ، بيقظة كتحميمي

عطاء تفسيرات مقنعةك الكصكؿ إلى استنتاجات ،  كضع حمكؿ مقنعة( ، الكشؼ عف المغالطات ، كا 
لمكصكؿ لمقرار المناسب بشأف المشكمة الرياضية التي يكاجييا المتعمـ، كسيتـ قياسيا مف خبلؿ ك 

 الميستخدـ في ىذه الدراسة . التأمميسكؼ يحصؿ عييا المتعمـ في اختبار التفكير الدرجة التي 
  : طالب الصؼ التاسع األساسي 

 كالمصنفكف في المرحمة ( سنة15 -14أعمارىـ بيف ) تتراكح الذيف كالطالبات الطبلب ىـ 
 األساسية العميا في المدارس الحككمية.

 
 
 
 



 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 انثاني انفصم
 اننظري اإلطار
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار النظرم

ة ذات صمة بمكضكع الدراسة كىي: طار النظرم إلى ثبلثة محاكر رئيسقٌسمٍت الباحثة اإل
 التأممي، نمكذج إديمسكف لمتعمـ. المفاىيـ الرياضية، التفكير

 الرياضية المفاىيـ :األكؿ المحكر
لما كاف تطكر كؿ مجتمع مرتبط ارتباطان كثيقان بالتقدـ العممي كالتقني، ذلؾ فرض التطكر الكبير في 
إعداد مناىج الرياضيات كطرائؽ تدريسيا، ككاف البد مف إعادة النظر في تعميـ المفاىيـ في تمؾ 

كـ أىـ مستكيات البناء المعرفي لذلؾ العمـ، كتحتؿ المناىج، إذ تمثؿ المفاىيـ في أم عمـ مف العم
مكانة مميزة في ىيكمو البنائي، كتساعد الطبلب عمى الفيـ العميؽ لطبيعة ىذا العمـ، كقد أصبح 

 اكتساب المتعمـ لممفاىيـ الصحيحة ىدفان رئيسان مف أىداؼ التربية.

كتينية منفصمة أك ميارات، بؿ ليا كيرم أبك زينة أف أىـ ما يميز الرياضيات أنيا ليست عمميات ر 
أصكليا كتنظيميا كبنيتيا المعرفية، كالمبنات األساسية ليذا البناء ىي المفاىيـ الرياضية، إذ أٌف 
المبادئ كالتعميمات الرياضية، كالميارات كالخكارزميات، كحؿ المسالة الرياضية تعتمد اعتمادان كبيران 

 (199: 2003أبك زينة، عمى المفاىيـ في تككينيا كاكتسابيا.)

 .الرياضية المفاىيـ تعريؼ
المفيـك ليس شيئان محسكسان قائمان في الكاقع، فاألشياء المحسكسة التي تدؿ عمييا المفاىيـ 

كقد حاكؿ العديد مف ليست سكل نماذج أك أمثمة تطبؽ عميو، كتتمثؿ فييا سماتو األساسية، 
صعكبة كبيرة في االتفاؽ عمى تعريؼ محدد لممفيـك العمماء كضع تعريؼ لممفيكـ كلكنيـ كجدكا 

 كمف التعريفات المختمفة لممفيكـ:

الصكرة الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة تعميـ المفيـك بأّنو "  (201: 2003)ُيعّرؼ أبك زينة 
       "صفات كخصائص استنتجت مف أشياء متشابية عمى أشياء متشابيو  ىي أمثمة ذلؾ المفيـك 

مجمكعة مف األشياء المدركة بالحكاس أك األحداث (" 159: (2000المفيـك كما عّرفو عقيالف 
التي يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس مف الخصائص المشتركة كالمميزة كيمكف 

 .اإلشارة إلييا باسـ أك رمز خاص" 
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الخصائص المشتركة مجمكعة مف المفيـك الرياضي عمى أّنو"  (2006:10)كيعّرؼ عفانة 
لممضاميف الرياضية التي ترتبط مع بعضيا البعض في إطار رياضي مكحد لبناء األساس المنطقي 

 "لمصطمح المفيـك أك قاعدتو

المفيكـ بأٌنو" مجمكعة مف  Nelson & Michael ,1980 ):(67ؿ   كييعٌرؼ نيمسكف كميش
معٍت معان  عمى أساس مف الخصائص المشتركة  األشياء أك الرمكز أك األحداث الخاصة التي جي

 التي يمكف الداللة عمييا باسـ أك رمز معيف".

بأٌف المفيكـ عبارة عف " بناء عقمي أك تجريد ذىني، أم  (84: 2006 ) كيرل أبك زينة كالعباينة
أنو الصكرة الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة تعميـ صفات أك خصائص استينتجت مف أشياء 

 أمثمة ذلؾ المفيـكمتشابية ىي 
كبناءن عمى ما سبؽ؛ قامت  الباحثة بتعريؼ المفاىيـ الرياضية إجرائيان بأنيا " الصكرة الذىنية 

لمجمكعة مف األشياء المدركة بالحكاس أك األحداث التي يمكف  التي تتككف لدل الطالبات نتيجة
دائرة كيمكف اإلشارة تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس مف الخصائص المشتركة في كحدة ال

 .إلييا باسـ أك برمز، كيتـ قياسيا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في االختبار الميعد لذلؾ" 

 :المفيـك مككنات
 ( ثبلثة مككنات أساسية لممفيـك كىي: 27 : 1996حدد الشارؼ )

 : كيشمؿ جميع الحاالت التي ليا صفات كخصائص المفيـكفراغ المفيـك -1
: كىك االسـ أك الرمز الذم يطمؽ عمى المفيكـ في ضكء الخكاص المشتركة المفيـكمصطمح  -2

 بيف عناصر فراغو.
. أم تمخص محتكل المفيـك -3 : كىك تمؾ العبارة التي تحدد الشركط الضركرية كالكافية لممفيـك

كتجمع الخكاص المتكفرة في عناصر الفراغ كالتي تميزىا عف غيرىا، كصياغتيا في جممة تعطي 
 معنى، كتعكس الصكرة العامة لتمؾ الخكاص

 :ؿ مجمكعة مف العناصر كىي كالتاليأٌف كؿ مفيكـ يشتم  (2010: 64-65)كيرل حمداف
- :  كييقصد بو تمؾ الكممة أك الرمز الذم ييستخدـ لئلشارة لممفيكـ. اسـ المفيـك
- : كييقصد بو تمؾ العبارات التي تحدد كؿ الصفات المميزة لممفيـك كتحدد كيفية ارتباط  داللة المفيـك

 ىذه الصفات مع بعضيا.
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- : ، أما تشكت صفات المفيـك مؿ عمى الصفات المميزة لممفيـك كالصفات المتغيرة غير المميزة لممفيـك
، غير المميزة لو الصفات  أما الصفات المميزة لممفيكـ فيي الصفات الضركرية لتحديد ذلؾ المفيـك

 فيي صفات غير كثيقة الصمة بالمفيكـ.
- :  مى كييقصد بيا تمؾ الكممات التي تشير إلى كؿ مف األحداث كاألشياء الدالة ع أمثمة المفيـك

  )المفيكـ) األمثمة المكجبة(، كأيضان األحداث كاألشياء غير الدالة عميو) األمثمة السالبة
السابقة ترل الباحثة أّف التصنيفات األساسية التي يمكف اعتمادىا كمف خالؿ التصنيفات 

 لممفيـك ىي :
 : كيشمؿ جميع الحاالت التي ليا صفات كخصائص المفيـكفراغ المفيـك - أ

: - ب  كييقصد بو تمؾ الكممة أك الرمز الذم ييستخدـ لئلشارة لممفيكـ. اسـ المفيـك
ط الضركرية كالكافية لممفيكـ. أم تمخص : كىك تمؾ العبارة التي تحدد الشرك محتكل المفيـك - ت

كتجمع الخكاص المتكفرة في عناصر الفراغ كالتي تميزىا عف غيرىا، كصياغتيا في جممة 
 .الخكاص تعطي معنى، كتعكس الصكرة العامة لتمؾ

 :المفيكـ استعماالت
 ( ثبلثة استعماالت لممفيـك ىي:202:(2011يذكر أبك زينة 

 يتحدث عف خصائص األشياء التيـكاالستعماؿ االصطالحي لممفي : 
تدخؿ ضمف إطار أك حدكد المفيكـ أك المصطمح الداؿ عمى المفيكـ فنتكمـ مثبلن عف خصائص 

 كصفات األعداد التي يطمؽ عمييا األعداد النسبية أك عف الشركط التي تحدد العدد النسبي.
 البلأمثمة عمى المفيكـ فقد نستخدـ : كىك أف نفرز أمثمة المفيـك مف االستعماؿ الداللي لممفيـك

 مفيـك العدد النسبي لنميزه عـ غيره مف األعداد.
 ىك استعماؿ لغكم أك لفظي إذ أف بعض المفاىيـ ال تدرؾ إال االستعماؿ التضميني لممفيـك :

 بتعريفيا عف طريؽ األلفاظ الكبلمية مثؿ مفيـك الحجـ كالمساحة.

 :الرياضي المفيكـ خصائص
 بعض الخصائص التي يتصؼ بيا المفيـك الرياضي: (2012: 38) ؿيذكر أبك ىبل

 يتككف المفيـك مف فكرة أك مجمكعة أفكار عقمية تككف ذلؾ المفيكـ. - أ
 أٌف المفيكـ ىك المبنة األساسية لممعرفة الرياضية. - ب
 يمكف التعبير عف المفيكـ بتمثيمو بأكثر مف طريقة سكاء كاف لفظيان أك رمزيان أك بالصكرة. - ت
 قصان في أذىاف المتعمميف.الد المفاىيـ عف طريؽ الخبرة كالممارسة، كبدكنيا يككف المفيكـ نتتك  - ث
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 تعتمد عمى الخبرات السابقة لمطالب. - ج
كمما استطاع المتعمـ التعبير عف المفيكـ بمغتو الخاصة، كربطو بمفاىيـ كتطبيقات أخرل كمما  - ح

 ترسخ المفيـك في بنيتو المعرفية.
 إلى أىـ خصائص المفيـك الرياضي: (72:(2002كآخركفُيشير عبد اليادم، 

  لكؿ مفيكـ رياضي سمة مميزة كخاصية حرجة أك أكثر كىي الصفات التي تتكفر في جميع
األمثمة الدالة عمى المفيكـ) متكازم األضبلع: شكؿ رباعي مغمؽ يتكازل فيو كؿ ضمعيف 

 متقابميف(.
  األضبلع كأطكاؿ أضبلعو كمساحتو(.السمات غير المتميزة أك الحرجة)زكايا متكازم 

 أّف المفيـك يجب أّف يتصؼ بالخصائص التالية : ةسبؽ يتضح لمباحث كمف خالؿ ما

  اختبلؼ المفاىيـ في درجة تعمميا، كما إف المتعمميف يختمفكف في إمكانية تعمـ المفاىيـ كفقان
 لدرجة نضجيـ.

  ـٌ اختبلؼ المفاىيـ في درجة استخداميا سكاء  استخداميا في حؿ المشكبلت أك فيـ القكانيف.ت
 .تتحدد بنية المفاىيـ بالعبلقة المكجكدة بيف مككناتيا 
 .تختمؼ المفاىيـ في عدد األمثمة الدالة عمييا، كما إنيا تختمؼ في نكعية األمثمة الدالة عمييا 

 :الرياضية المفاىيـ تعمـ أىمية
كبرل، حيثي تشكؿ ميمة اكتساب المفيكـ جزءان  إٌف تعمـ كتعميـ المفاىيـ الرياضية لو أىمية

أساسيان مف عممية التعميـ، حيثي يقكـ المعممكف كبشكؿ مستمر بتعميـ مفاىيـ جديدة كمتنكعة تتبايف 
في عرضيا طرقيـ أساليبيـ، حتى أٌف التبايف قد يحدث لدل المعمـ في عرض نفس المفيكـ لصفيف 

 .(217: 2007مختمفيف)أبك زينة كعباينة،
إدراؾ المفاىيـ ىك األسمكب الكحيد لجعؿ المادة الدراسية  إفٌ  (50: (2003كيرل عبد القادر

في متناكؿ الطالب حيثي تزداد فاعميتو في حؿ التماريف كيككف تعممو قاببلن لبلنتقاؿ إلى المكاقؼ 
ربط جسكر التكاصؿ بيف مختمؼ مككنات المادة  فكالظركؼ الجديدة، كما تمكنو ىذه المفاىيـ م

الدراسية، حيثي تنظيميا في إطار ىيكمي مفاىيمي يسيؿ دمجيا كتكييفيا مف طرؼ البنية المعرفية 
 لمطالب

أىمية اكتساب المفاىيـ الرياضية بالنسبة  2012: 45 )( كفنكنو )70: 2010كيمخص حمداف )
 لممتعمـ في النقاط التالية:

 ـ تساعد عمى تجميع الحقائؽ كتصنيفيا كالتقميؿ مف تعقدىا.إٌف المفاىي -



 

 

13 
 

 الثانيىالفصل

تساىـ في تنمية الميارات العقمية مثؿ التنظيـ كالربط كالتمييز كتحديد الخصائص المشتركة  -
 كالتجريد.

إٌف تعمـ المفاىيـ يساعد عمى التفسير كالتطبيؽ مما يساعد عمى تفسير المكاقؼ كاألحداث  -
 كانت جيدة أك غير مألكفة بالنسبة لو. التي يتعرض ليا الفرد سكاء

 اختزاؿ الحاجة لمتعمـ المستمر. -
 إثراء البناء المعرفي لمفرد. -
عادة كضع الفركض كاختبارىا لمكصكؿ  - حؿ المشكبلت باستخداـ المفاىيـ كالربط بينيا كا 

 لحمكؿ ذات معنى.
 تكفر المفاىيـ الرئيسة في مجاؿ تخطيط المناىج. -
 تسييؿ التعمـ كاالتصاؿ. -
 تزيد الدافعية نحك التعمـ. -
 ليا دكر في اختيار المكضكعات المناسبة لممادة العممية أك المقرر المدرسي. -
مف خبلؿ اختبار في المفاىيـ خبلؿ تحيد إدراؾ  ةيا الباحثتتصمح كأداة مقياس كما استخدم -

 الطبلب لمفاىيـ المادة التي يدرسكنيا
 : المفاىيـ الرياضيةفكائد ( 21-22:  (1988كيمخص سعادة كاليكسؼ

 .المساىمة الفاعمة في تعمـ التبلميذ بصكرة سميمة 
 .تساعد عمى تنظيـ عدد ال يحصى مف المبلحظات كالمدركات الحسية 
 تساعد عمى تنظيـ الخبرة العقمية. 

المعمميف كالطمبة عمى تكظيؼ مف عمى ما سبؽ ترل الباحثة أٌنو البد أٌف يحرص كؿ  كبناءن 
المفاىيـ الرياضية في العممية التدريسية، بحيث تساىـ في زيادة فيـ التبلميذ لممادة الدراسية، مما 
يساعد عمى التعامؿ بفاعمية مع المشكبلت الطبيعية كاالجتماعية لمبيئة، كتسيـ في مساعدة التبلميذ 

 عميمية. في البحث عف المعمكمات كفي تنظيـ الخبرات الت
 :الرياضية المفاىيـ تصنيفات

 -ىناؾ عدة تصنيفات لممفاىيـ الرياضية نذكر منيا التصنيفات التالية:
 أكالن: تصنيؼ جكنسكف كرازينخ: 

المفاىيـ الرياضية تنقسـ  أفٌ   (Johnson & Rising,1972:47)كؿ مف جكنسكف كرازينج  يرل
 إلى أربعة أنكاع كىي:
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بالمجمكعات: يتـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تعميـ الخصائص عمى األمثمة أك مفاىيـ متعمقة  .ُ
 3)الحاالت الخاصة عمى المفيـك مثؿ: مفيـك المعيف، مفيـك العدد )

 مفاىيـ متعمقة باإلجراءات: تركز عمى طرؽ العمؿ كمفيكـ: جمع المصفكفات، االقترانات. .ِ
ة، كالربط بيف عناصر مجمكعة أك مفاىيـ متعمقة بالعبلقات: تركز عمى عمميات المقارن .ّ

 مجمكعات، كمفاىيـ: المساكاة، عبلقة الترتيب:< ،>،=.
مفاىيـ متعمقة بالبنية أك الييكؿ الرياضي: كمفيـك االنغبلؽ، العنصر المحايد، العممية  .ْ

 الثنائية.
  ثانيان: تصنيؼ عفانة:

 ( المفاىيـ إلى التصنيفات التالية:2006:52صنؼ عفانة )
لبعض الظكاىر الفيزيقية كيتـ تدريسيا عادة في المراحؿ األكلى ان كىي تمثؿ تجريدقالية: مفاىيـ انت

 لدراسة الرياضيات كغالبان ما يعاد بناء ىذه المفاىيـ في مراحؿ متقدمة لتككف أكثر تجريدان.
 كىي المفاىيـ غير المعرفة في ينية أم نظاـ رياضي معيف. مفاىيـ أكلية:

 بنية النظاـ الرياضي.مفاىيـ تتعمؽ بخكاص 
كىي المفاىيـ التي تتكفر في عناصر فراغيا أكثر مف خاصية كتستخدـ أداة الربط مفاىيـ ربطية: 

.  "ك" عند صياغة العبارة التي تصؼ محتكل المفيـك
كىي المفاىيـ التي تبرز فييا خاصية كاحدة مف بيف عدة خكاص تتكفر في  مفاىيـ فصمية:

 اة الربط" أك" عند صياغة العبارة التي تصؼ محتكل المفيكـ.عناصر فراغيا كتستخدـ أد
 كىي المفاىيـ تشتمؿ عمى عبلقات معينة بيف عناصر فراغيا. مفاىيـ عالقات:

 مفاىيـ إجرائية) تتعمؽ بالعمميات(
 ثالثان: تصنيؼ عبيد كاخركف:

 لمفاىيـ الرياضية إلى:(  79 1998:)عبيد كاخركف صٌنؼ
 تدؿ عمى أشياء يمكف مبلحظتيا. مفاىيـ حسية:
 كىي تدؿ عمى أشياء ال يمكف مبلحظتيا مثؿ مفيـك االقتراف. مفاىيـ مجردة:
 ، .....  .2، 1مثؿ األعداد:  مفاىيـ مفردة:
 مثؿ المجمكعات األعداد المكجبة كاألعداد الصحيحة. مفاىيـ عامة:
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 :قيالفرابعان: تصنيؼ ع
 تصنيفات لممفاىيـ كىي:( عدة 2000:110حدد عقيبلف )

حيثي أٌف المفاىيـ الحسية تنتمي لؤلشياء المادية التي يمكف المفاىيـ الحسية كالمجردة: 
كىي مفاىيـ داللية غير حسية ، كمعظـ المفاىيـ الرياضية مف  مفاىيـ المجردة:مبلحظتيا، أما 
 النكع المجرد. 

المفاىيـ المفردة ىي التي تنتمي لمجمكعات أٌف  : حيثالمفاىيـ العامةك المفاىيـ المفردة 
 أحادية، كالمفاىيـ العامة تتككف مف أكثر مف عنصر.

 : كىي المفاىيـ التي ترتكز عمى طرؽ العمؿ.مفاىيـ متعمقة باإلجراءات
 : كىي المفاىيـ التي تشتمؿ عمى عبلقة بيف مفيكميف أك أكثر.مفاىيـ عالئقية

ة تككف قابمة لمتعريؼ مف : حيثي أٌف المفاىيـ المعرفٌ فة المعرّ فة كالمفاىيـ غير المفاىيـ المعرّ 
ة تككف غير قابمة لمتعريؼ، حيثي ال يمكف خبلؿ عبارة تحدد ىذا المفيكـ، أما المفاىيـ غير المعرفٌ 

 إيجاد عبارة تصؼ ىذا المفيكـ كصفان محددان.
 خامسان: تصنيؼ حمزة كالبالكنة:
( المفاىيـ الرياضية إلى عدة 103-104:  (2011صنؼ كٌؿ مف حمزة كالببلكنة

 تصنيفات كىي:
 التصنيؼ األكؿ: حسب درجة تعقيدىا المعرفي أك مستكل تجريدىا:

 كىي التي ليا أمثمة محسكسة كمفيكـ: الكرة كالمكعب. مفاىيـ حسية: -ُ
 كىي التي ليس ليا أمثمة محسكسة كمفيكـ: االقتراف كالنسبة مفاىيـ مجردة: -ِ

 حسب حاجتيا لمتعريؼ:التصنيؼ الثاني: 
ىي مفاىيـ ال تككف كاضحة كتحتاج لتعريؼ مثؿ: مفيـك العدد  :فةالمفاىيـ المعرّ  -ُ

 الزكجي، المربع، المستطيؿ.....
تعريؼ مثؿ: مفيـك مىي مفاىيـ تككف كاضحة، كال تحتاج ل فة :المفاىيـ غير المعرّ  -2

 النقطة، المستقيـ.....
 التي تحتاجيا:التصنيؼ الثالث: حسب عدد الخصائص 

كىي تمؾ المفاىيـ التي تشتمؿ عمى خاصية كاحدة مثؿ مفاىيـ ذات خاصية كاحدة:  -1
 مفيـك الشكؿ المغمؽ.
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كىي المفاىيـ التي تستخدـ أداة الربط "ك" عند صياغة العبارة التي تصؼ مفاىيـ ربطية:  -ِ
 المثمث.ك محتكل المفيـك مثؿ مفيـك المعيف، 

لتي تبرز فييا خاصية كاحدة مف بيف عدة خكاص تتكفر في كىي المفاىيـ ا مفاىيـ فصمية: -ّ
كتستخدـ أداة الربط" أك" عند صياغة العبارة التي تصؼ محتكل المفيكـ مثؿ  ،عناصر فراغيا

 مفيكـ : أكبر أك يساكم، االتحاد في المجمكعات.
كىي المفاىيـ التي تشتمؿ عمى عبلقات معينة بيف عناصر فراغيا مثؿ  مفاىيـ عالقات: -ْ

.> ، <،= :  مفيـك
بالرغـ مف تعدد التصنيفات  وكمف خبلؿ العرض السابؽ لتصنيفات المفاىيـ الرياضية، نبلحظ أنٌ 

يـ العبلقية اتفؽ فعمى سبيؿ المثاؿ: نبلحظ  أٌف المفاى كتداخميا، إال أٌنيا متشابيو إلى حد كبير،
، (2011)الببلكنة" ، ك حمزة(1972) ك جكنسكف كرازينخ،  2000)) عقيبلف عمييا كؿ مف :

، ( 1998) كعبيد(، 2000) كأيضان المفاىيـ الحسية اتفؽ عمييا كؿ مف: عقيبلف (،2006)"عفانة"
 دعبيك ، 2000))كما إٌف المفاىيـ المجردة اتفؽ عمييا كؿ مف: عقيبلف( 2011) ك حمزة الببلكنة

 ( 2011) ، كحمزة الببلكنة"( 1998)
لممفيكـ، ألٌنو مناسب لممفاىيـ الرياضية الكاردة في كحدة ( 2006)تصنيؼ عفانة  ةالباحث تكقد تبن

 الدائرة التي ىي مكضكع ىذه الدراسة.
 التحركات في تعميـ المفاىيـ الرياضية: 

عند قياـ المعمـ بتعميـ مفيكـ ما يقكـ بتصرفات تدريسية تيسمى " تحركات " كقد تختمؼ مف معمـ 
 كمف مكقؼ آلخر.آلخر بؿ عند المعمـ نفسو مف صؼ آلخر 

ان مف عممية التعميـ داخؿ غرفة الصؼ حيثي يقكـ المعممكف يمة اكتساب المفيـك جزءان رئيستشكؿ م
كبشكؿ مستمر، بتعميـ مفاىيـ جديدة لمطمبة تتبايف في عرضيا طرقيـ كأساليبيـ، حتى إٌف التبايف 

 .(2010:226،قد يحدث لدل نفس المعمـ في عرض مفيكميف مختمفيف لصؼ كاحد)أبك زينة

 ( تحركات تعمـ المفاىيـ باالتي:227-233:(2010كييجمؿ أبك زينة
 : نذكر منيا ما يمي:التحركات االصطالحية (أ 
ُ-  . تحرؾ الخاصية الكاحدة: أٌف نذكر خاصية كاحدة فقط مف عناصر مجمكعة اإلسناد لممفيـك

 لو ثبلثة أضبلع.مثاؿ: المثمث لو ثبلثة أضبلع، فالمفيكـ ىك: المثمث كالخاصية ىي: أٌف 
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كىك مناقشة خاصية كاحدة أك أكثر مف عناصر مجمكعة اإلسناد  تحرؾ الشرط الكافي: -ِ
لممفيكـ، كىنا نستخدـ أداة الربط الكافي: إذا..... فإٌف، مثاؿ: إذا حقؽ عدد ما معادلة ما فإٌنو 

 ييككف جذران ليا، فالمفيكـ ىك: الجذر كالخاصية ىي إذا حقؽ عدد ما معادلة ما  .
ليككف عنصران في  ءالشيلشركط البلزمة تكفرىا في كىك مناقشة ا تحرؾ الشرط الضركرم: -ّ

مجمكعة إسناد المفيكـ، كىذا التحرؾ يحكم كممة يجب، مثاؿ: حتى تككف الدالة قابمة 
لبلشتقاؽ عند نقطة، يجب أٌف تككف متصمة عند تمؾ النقطة، فالمفيكـ ىك: الدالة قابمة 

 النقطة. لبلشتقاؽ عند نقطة، كالشرط الضركرم ىك االتصاؿ عند تمؾ 
تكجد مجمكعة أشمؿ تحكم إسناد المفيكـ، كىك عادة يقدـ المفيـك كتعريؼ،  تحرؾ التصنيؼ: -ْ

مثاؿ: دالة الدرجة الثانية ىي دالة كثيرة حدكد، فالمفيكـ دالة الدرجة الثانية، كالمجمكعة 
 األشمؿ ىي دالة كثيرة حدكد.

، عف طريؽ ذكر خصائصو  ءالشييتـ فيو تحديد  تحرؾ التحديد: -ٓ الذم يطمؽ عميو المفيـك
اياه قكائـ، فالمفيكـ ىك: ك الكافية كالضركرية، مثاؿ: المربع شكؿ رباعي متساكم األضبلع ز 

 اياه قكائـك المربع، كخصائصو الكافية كالضركرية ىي:  شكؿ رباعي متساكم األضبلع ز 
، مثاؿ فيو نسمي مجمكعة جزئية أك أكثر مف مجمك  تحرؾ التحميؿ: -ٔ عة إسناد ذلؾ المفيـك

: قطكع مخركطية  الدائرة كالقطع المكافئ كالقطع الناقص ىي قطكع مخركطية، فالمفيـك
 كمجمكعة األشياء الجزئية ىي: الدائرة كالقطع المكافئ كالقطع الناقص.

كىك مقارنة بيف عناصر مجمكعة إسناد المفيكـ مع عناصر تنتمي ليذه  تحرؾ المقارنة: -ٕ
مثاؿ: يختمؼ القطع الناقص عف القطع المكافئ في أٌف لو بؤرتاف بدالن مف بؤرة  المجمكعة،

 كاحدة، فالمفيكـ ىك القطع الناقص كالمقارنة ىي: بؤرتاف بدالن مف بؤرة كاحدة
كىي التي تيتـ بإيراد األمثمة عمى المفيكـ كالبلأمثمة عميو كىذه التحركات  التحركات الداللية: (ب 

 . مف أمثمة ىذه التحركات:ةالداللي مقصكرة عمى المفاىيـ
 ىي  أعداد أكلية. 5,3حيثي ييعطي مثاؿ أك أكثر عمى المفيكـ مثؿ: األعداد  تحرؾ  المثاؿ: -ُ
ليست عدد  πحيثي ييعطي مثاؿ غير منتمي إلى مجمكعة إسناد المفيـك مثؿ  تحرؾ الالمثاؿ: -ِ

 نسبي.
عدد أكلي ألٌف عكاممو 7لتبرير مثؿ: : كفيو ييعطي مثاؿ انتماء مع اتحرؾ المثاؿ مع التبرير -ّ

7,1. 
ىناؾ الكثير مف  المفاىيـ الرياضية تحتاج إلى استخداـ ىذا  تحركات الرسـ كالتمثؿ البياني: (ج 

النكع مف التحركات لتكضيحيا مثؿ: المفاىيـ اليندسية كالمربع كالقطع الناقص فنحتاج رسميا 
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لتحركات أخرل مثؿ شرح دالة الدرجة  مكمبلن  ان بيانيان، كىناؾ مفاىيـ يككف التمثيؿ البياني جزء
 األكلى.

،  تحرؾ التعريؼ: (د  كىذا مف أكثر التحركات شيكعان؛ ألنو ييعتبر سيبلن كأكثر دقة كتحديدان لممفيـك
 عف طريؽ إعطائو تفسيران لغكيان يكضح معناه. ءالشيكيتناكؿ المفظ الداؿ عمى مفيـك 

 :المفاىيـ تدريس في أساسية مبادئ
بعض المقترحات التي يمكف أف تفيد في صياغة كتشكيؿ  109): 2011) حمزة كالببلكنةيذكر 

 : المفاىيـ الرياضية

  المفاىيـ ال يمكف إعطاؤىا لممتعمـ، أم أف المتعمـ يجب أف يبينيا مف خبراتو كأفكاره كلذلؾ
 فاف التدريس الفعاؿ ىك الذم يعمؿ عمى تكفير خبرات تعميمو لكؿ طالب.

  المفاىيـ يتـ كجزء مف عممية نمائية ، فالمعاني العميقة كالتضمينات الكاسعة تنمي تككيف
 خبرات متنكعة  لدل  الطمبة.

  أم مفيكـ يصبح أكثر نفعا كأكثر داللة عندما يرتبط بالبناء الكمي لممحتكل الذم يتككف
ؿ المحتكل كلذا فاف المفاىيـ الرياضية التي يتـ تعميميا  كؿ يكـ يجب أف تنسج خبل و،من

 الرياضي المتضمف في  دركس ذلؾ اليكـ.
 وغير مفيكم تنمك المفاىيـ مف خبلؿ الخبرات المتنكعة كليس عف طريؽ تدريبات مكررة 

، كأنشطة االكتشاؼ ىي أكثر فعالية مف التكرار الممؿ في تعمـ كلذا فاف حؿ المشكبلت
 الرياضيات.

 المتعمـ، كلذا ينبغي مراعاة  الفركؽ  مستكل تقديـ المفيـك يعتمد عمى مستكل كدافعية
 الفردية كالدافعية لدل  الطمبة في الدركس اليكمية.

  عممية  تشكيؿ المفاىيـ  عندما يككف المتعمـ نشطا في بيئتو كيعيد بناء تفكيره بصكرة
أفضؿ مف ينفذ تعميمات في مكقؼ يعتمد فييا المعمـ كلذا فاف درس الرياضيات يجب اال 

 ف قبؿ المعمـ  كلكف كنشاط جمعي.يككف محاضرة م
  العمؿ اليدكم كاستخداـ النماذج أفضؿ مف الصياغة المفظية كاأللفاظ تسبؽ الكتابة لذا يجب

 أف يتعامؿ المتعمـ يدكيا مع األشياء ثـ الرسـك ثـ الكممات كأخيرا الرمكز.

 :الرياضي المفاىيـ تعميـ استراتيجيات
المفيكـ الرياضي ىامة، كتختمؼ االستراتيجيات المستعممة في تعتبر إستراتيجية المعمـ في تقديـ 

فيناؾ مف المعمميف كالمعممات عند تقديـ المفاىيـ الرياضية مف حيث عدد التحركات كتنظيميا ،
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مثمة عمى تقديمو لمفيـك معيف يبدأ بإعطاء تعريؼ المفيكـ أم انو يقكـ بتحرؾ التعريؼ ثـ يعطي أ
 كيتبع ذلؾ بإعطاء ال أمثمو عمى المفيـك ، ،تخدـ تحرؾ المثاؿسباالمفيكـ أم ٌأٌنو يقكـ 

  ،كمف المعمميف أك المعممات مف يكتفي بتحرؾ أك اثنيف كمنيـ مف يستخدـ أربع تحركات أك أكثر
 -( بعض االستراتيجيات  الشائعة في تعميـ المفيـك كىي:219: 2007) أبك زينة كعباينة، كيذكر

 نتماء.سمسمة مف تحركات أمثمة اال (ُ

 سمسمة مف تحركات أمثمة االنتماء ك تحركات أمثمة عدـ االنتماء .  (ِ

سمسمة مف تحركات أمثمة االنتماء ك تحركات أمثمة عدـ االنتماء ليس بترتيب ثابت  أك     (ّ
 محدد.

 استراتيجيات الترتيب:  (ْ

   أمثمة عدـ انتماء. –أمثمة انتماء  –تعريؼ 

   تعريؼ. –أمثمة عدـ انتماء  –أمثمة انتماء 

   تحرؾ المقارنة. –تحرؾ رسـ 

 استراتيجيات تعميـ المفاىيـ الرياضية: اعميةتقكيـ مدل ف 
حتى يستطيع المعمـ تقكيـ مدل فعالية االستراتيجيات المستخدمة، البد مف تكفر معايير يقيس بيا 

تقكيـ  (عدة معايير يتـ مف خبلليا31-32 2009:مدل إتقاف فيـ الطبلب لممفاىيـ، كتيحدد دعنا)
 -مدل اكتساب الطالب لممفيـك الرياضي، كالتي تتمثؿ في النقاط التالية :

 تحديد نكع المفيكـ. .ُ
 صياغة تعريؼ المفيـك المراد تعممو. .ِ
، كالتي مف خبلليا تصنؼ المثيرات في صنؼ المفيكـ. .ّ  تحديد الصفات المميزة لممفيـك
.تحديد قاعدة المفيكـ، حيثي تختمؼ القكاعد المعرفية لمم .ْ  فيكـ باختبلؼ طبيعة المفيـك
 تحديد مكقع المفيـك مف ىـر المفاىيـ األخرل. .ٓ
، كالتي ال تنطبؽ عميو في تعميـ المفيكـ. .ٔ  اختيار األمثمة التي تنطبؽ عمى المفيـك
 هتطبيؽ المفيكـ كانتقاؿ أثر  .ٕ
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.ي  كجد نمكذجاف لقياس مدل إتقاف الطالب لممفيـك
( قائمة باألعماؿ التي يقـك بيا الطالب لقياس مدل  2011:215أبك زينة) كضع النمكذج األكؿ:

 -( يكضح القائمة:4-1إتقاف الطالب لممفيكـ، كالجدكؿ رقـ) 
 

 (1-2جدكؿ رقـ ) 
 قائمة باألعماؿ التي يقكـ بيا الطالب لقياس إتقاف تعمـ المفيكـ

 العمؿ الذم يقـك بو الطالب المعطى ءالشي ـ

 مثاالن عميو يعطي إذا أعطي اسـ المفيـك .1

 يعطي مثاالن ال ينطبؽ عمى المفيـك إذا أعطي اسـ المفيـك .2

 يختار اسـ المفيـك إذا أعطي مثاالن عمى المفيـك .3

 يختار الصفة المرتبطة بالمفيـك إذا أعطي اسـ المفيـك .4

 يختار صفة ال ترتبط بالمفيـك إذا أعطي اسـ المفيـك .5

 يختار اسـ المفيـك إذا أعطي تعريؼ المفيـك .6

 يعطي تعريؼ المفيـك إذا أعطي اسـ المفيـك .7

 ييبيف العبلقة التي تربطيما إذا أعطي اسـ المفيكميف .8

 
  Davis "(Davis & Handrson ,1975 : 102-105)النمكذج الثاني: نمكذج ديفيس" \

 في اكتساب المفاىيـ:
 مستكييف :يقسـ ىذا النمكذج درجة تنمية المفاىيـ إلى 

 المستكل األكؿ:
 كيقيس قدرة الطالب عمى التمييز بيف أمثمة المفيـك مف ال أمثمو، كيستطيع الطالب أف يقـك

 بالتحركات التالية:  
 ييعطى أمثمة لممفيكـ أك يقـك بتحديد أمثمة المفيكـ مف األمثمة المتنكعة. .ُ
 ييعٌمؿ سبب اختيار أمثمة المفيكـ. .ِ
، أك يحددىا مف بيف أمثمة متنكعة.ييعطي أمثمة سمبية  .ّ  لممفيـك
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 ييعٌمؿ سبب اختيار األمثمة السمبية.  .ْ
 المستكل الثاني:

، كيستطيع الطالب أف يقكـ بالتحركات التالية:    كيقيس قدرة الطالب عمى تمييز خصائص المفيـك
 ييحدد األشياء التي يجب تكفرىا في أمثمة المفيكـ. .ُ
 حتى يككف أم مثاؿ ىك مثاؿ عمى المفيكـ.ييحدد الخكاص كالشركط الكافية  .ِ
 ييحدد الصفات المشتركة بيف مفيكميف كالصفات غير المشتركة. .ّ
 ييعطي تعريفان دقيقان كمحددان لممفيكـ. .ْ
ٓ. .  يذكر طرؽ استخداـ المفيـك

كفي ىذه الدراسة استفادت الباحثة مف النمكذجيف في بناء فقرات اختبار المفاىيـ الرياضية الذم 
العينة التجريبية كالضابطة لقياس الفركؽ في متكسط درجات المجمكعتيف في اكتساب طيبؽ عمى 

 المفاىيـ الرياضية.  
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 Reflective Thinkingالتأممي التفكير: الثاني المحكر
التفكير ىك اليبة العظمى التي منحيا اهلل سبحانو كتعالى لئلنساف كفضمو بذلؾ عمى سائر 

كقد جعؿ اهلل اإلنساف خميفتو في األرض كميزه بالعقؿ عمى كثير مف الخمؽ، كحثو عمى الكائنات، 
عماؿ العقؿ كالتدبر، قاؿ تعالى:} كىك الذم مٌد األرض كجعؿ فييا ركاسي  النظر في ممككتو كا 

لقـك  آلياتالميؿ النيار إف في ذلؾ  ييغشى كمف كؿ الثمرات جعؿ فييا زكجيف اثنيف ان كأنيار 
 .(3)الرعد:  يتفكركف{

ذا بحثنا في السنة النبكية نجد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كجينا إلى التفكير كالتأمؿ في الككف  كا 
 فما كاف خركجو إلى غار حراء إال تعبدان هلل كتفكران في آياتو.

كسيمة اإلنساف لتعديؿ سمككو بما يتفؽ كظركؼ الحياة التي يكجد فييا، كما إف التفكير  التفكير ىك
 اإلنساف، حيث كاف البد مف استخداـ عقمو لمتكيؼ مع البيئة. مكجكده منذ كجد

يقكؿ الغزالٌي رحمو اهلل تعالى" أنا ال أخشى عمى اإلنساف الذم يفكر، ألنو سيعكد إلى الحؽ. كلكف 
ف اىتدل ألٌنو سيككف كالقشة في ميٌب الريح"أخشى عمى اإل  .نساف الذم ال يفٌكر كا 

:" العالـ الذم أبدعناه ىك نتاج تفكيرنا، كليس في مقدكرنا تغيير العالـ مف (ألبرت أنشتايف)كيقكؿ 
 .دكف تغيير تفكيرنا "

 التفكير لغة:

التفكير في المغة يشتؽ مف مادة)فكر( كىك إعماؿ الخاطر في الشيء كالتفكر اسـ التفكير كىك  -
 (1418:307 )ابف منظكر، التأمؿ

كأفكر في األمر فكر فيو فيك مفكر كفكر في المشكمة: أم أعمؿ عقمو فييا ليتكصؿ إلى حميا  -
أعمؿ عقمو  كر في األمر:فيك مفكر، كفكر فبلف باألمر: أخطره في بالو. كأفتكر: تذكر، كف

 .724): 1985 فيو، كتفكر في األمر: أفتكر)مذككر،
 التفكير اصطالحان:

سمسمة مف النشاطات غير المرتبة التي يقكـ بيا الدماغ عندما يتعرض ُيعّرؼ جركاف التفكير بأنو: 
ي لمثير خارجي كيتـ استقبالو عف طريؽ كاحد أك أكثر مف الحكاس الخمس، بحثان عف معنى ف

 (.2003:242)جراكف،  المكقؼ أك الخبرة
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المعالجة العقمية لممدخبلت الحسية مف أجؿ بأّنو "  (23:(2013 القكاسمي كأبك غزالةكُيعّرفو 
تشكيؿ األفكار، كمف ثـ إدراؾ األمكر كالحكـ عمييا بصكرة منطقية، كاتخاد القرار كحؿ 

 (.2013:23المشكبلت")أبك غزالة كالقكاسمي، 
" العممية الذىنية التي يتـ بكاسطتيا الحكـ  :( التفكير بأنو2003:23ُيعّرؼ عبيد كعفانة)بينما 

عمى كاقع األشياء كذلؾ بالربط بيف كاقع الشيء كالمعمكمات السابقة عف ذلؾ الشيء مما يجعؿ 
 التفكير عامبلن ىامان في حؿ المشكبلت".

" سمسمة مف النشاطات العقمية  عبارة عفأّف التفكير  لىإ 28):2010كالحالؽ )كينشير طعيمة 
التي يقـك بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة، أك أكثر مف الحكاس 
الخمس، كىك مفيكـ مجرد ينطكم عمى نشاطات غير مرئية، كغير مممكسة، كما نبلحظو أك نممسو 

 مرئية" ك أك منطكقة أك حركية أ كبة،ىك في الكاقع نكاتج فعؿ التفكير سكاء أكانت بصكرة مكت
 أكأٌنو نشاط عقمي يقكـ بو دماغ الفرد عندما يكاجو مشكمة  كمما سبؽ مف تعريفات التفكير يتضح

 مكقؼ معيف مف أجؿ الحكـ عميو بصكرة منطقية، كاتخاذ القرار.

 :التفكير تنمية مبادئ
: 2003)زيتكفكما حددىا  يمكف تحديد مبادئ تنمية التفكير بعد االطبلع عمى األدب التربكم

 ( فيما يمي:1999:278 ) ، كجراكف(144-143

مف خبلؿ محتكل المادة الدراسية التي يدرسيا الطمبة في المنياج ، تتـ تنمية قدرات التفكير .ُ
 المقرر.

محتكل المادة يحدث نمك تدريجي في قدرات التفكير؛ نتيجة انخراط الطمبة في التفكير في  .ِ
الدراسية كخبلؿ الكثير مف الدركس. فميارة المقارنة مثبلن يمكف أف تنمك تدريجيان مف خبلؿ 

 قياـ الطبلب بعقد مقارنات بيف األشياء كاألفكار في عدد مف الدركس.
)أصالة، كمركنة ، كطبلقة، الخ( في الدرس  يمكف أف يمارس الطمبة أكثر مف ميارة تفكير .ّ

 الكاحد.
ي الدرس طرائؽ أك أساليب تدريسية تعمؿ عمى حث الطمبة عمى االنخراط  بعمؽ تكظؼ ف .ْ

في التفكير كمف ىذه الطرائؽ طريقة العصؼ الذىني كاألسئمة المفتكحة كالتعميـ التعاكني 
 كغيرىا.

 تنمية التفكير عممية مستمرة طكاؿ سنكات الدراسة كفي كافة المكاد الدراسية. .ٓ
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 :التفكير خصائص
 تتمثؿ فيما يمي: ير( ست خصائص لمتفك 179: (2012عاذرة أبكد يكر 

 التفكير سمكؾ ىادؼ. .ُ
 التفكير سمكؾ تطكرم يزداد تعقيدان كحذقان مع نمك الفرد كتراكـ خبراتو. .ِ
التفكير الفعاؿ الذم يستند إلى أفضؿ المعمكمات الممكف تكفرىا، كيسترشد باألساليب  .ّ

 كاإلستراتيجيات الصحيحة.
ير أمر غير ممكف في الكاقع، كالتفكير الفعاؿ غاية يمكف بمكغيا بالمراف الكماؿ في التفك .ْ

 كالتدريب.
يتشكؿ التفكير مف عناصر المحيط التي تضـ الزماف كالمكقؼ أك المناسبة كالمكضكع الذم  .ٓ

 يجرم حكلو التفكير.
)لفظية، رمزية، كمية، مكانية، شكمية( لكؿ منيا  يحدث التفكير بأشكاؿ كأنماط مختمفة .ٔ

 خصكصية.

 :التفكير أىمية
تيتـ المدرسة بتنمية تفكير الطالب ليتمكف مف الكصكؿ إلى النتائج السميمة في المكاقؼ 

 مف خبلؿ: 42):  (2005كالمشكبلت التي تكاجيو داخؿ المدرسة كخارجيا، كىذا ما بينو إبراىيـ
 مساعدة الطبلب عمى فيـ المحتكل الدراسي، مما يؤدم إلى رفع مستكل التحصؿ لدييـ.  .ُ
ساىمان في تنمية ميسيـ التفكير في تككيف شخصية التمميذ كبناءىا بطريقة صحيحة ليككف  .ِ

 مستقبمو.
 ينمي لديو القدرة عمى االستقبلؿ في الكصكؿ إلى النتائج السميمة. .ّ
 بالسيطرة عمى أفكاره. يعطي التفكير الطالب إحساسان  .ْ

 :التفكير تعميـ مبررات
 إلى مجمكعة مف مبررات تعميـ التفكير:( 28-31: (2005ييشير الخميمي 

 تعمـ التفكير يعكد بالفائدة عمى الطبلب مف عدة أكجو. .ُ
 التفكير ضركرة حيكية لئليماف كاكتشاؼ لقكاميس الحياة. .ِ
نما تشتمؿ ميارات يتعاظـ الرجكع إلى األساسيات كالتي ال تتعمؽ با .ّ لقراءة كالكتابة كالحساب كا 

 ،التركيب، التطبيؽ.  االتصاؿ كحؿ المشكبلت، التحميؿ كالرجكع إلى المصادر
 أفن التفكير الحاذؽ ال ينمك تدريجيان  .ْ
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 ال بد مف تعميـ الطمبة أسمكب التعمـ بأنفسيـ. .ٓ
 التدريب عمى التفكير يعتبر محكران أساسيان الستيعاب كفيـ كؿ المكاد المعرفية.  .6

 التفكير: أنكاع
 ة كىي:رئيس نكاعالتفكير إلى ثالثة أ (180-182: 2012أبك عاذرة ) ُيصنؼ

) يشتمؿ عمى المعرفة كاالستدعاء، االستيعاب كالتفسير، المبلحظة، التطبيؽ، أساسي: -ُ
 التمخيص، تنظيـ المعمكمات(المقارنة، التصنيؼ، 

 ) كيشتمؿ عمى الناقد، اإلبداعي، حؿ المشكبلت، اتخاذ القرار( :المركب -ِ
 ) كيشتمؿ عمى التخطيط، مراقبة، تقكيـ( فكؽ المعرفي: 

 ( بشكؿ مختصر إلى أنكاع التفكير39:  (2003كيشير عبيد كعفانة
 .التفكير البصرم .ُ
 .التفكير االستداللي .ِ
 .التفكير التأممي .ّ
 .التفكير الناقد .ْ
 .التفكير اإلبداعي .ٓ
 .التفكير المنظكمي .ٔ
مكضكع  يناسب تطرقت الباحثة في ىذه الدراسة لمتفكير التأممي بشيء مف التفصيؿ ككنوكقد 

 الدراسة
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  Reflective Thinkingالتأممي التفكير
الطبلب عمى ممارستيا، التفكير التأممى ىك أحد أنماط التفكير التي  يجب االىتماـ بيا كتشجيع 

كلف يككف ذلؾ إال عند فيـ المعمـ ليذا النمط مف التفكير كاستخداـ الطرؽ المحفزة لو. كال يعد 
ألنو يتطمب تركيزان مستمران ليس فقط في المكضكع، كلكف أيضان في  ،التفكير التأممي عممية سيمة

مكانية تغيير طريقة التفكير في ضكء الخبرة السابقة كالحالية، فيك  كيفية تصكر المعرفة الكمية كا 
 يشمؿ النظر الكمي إلى النشاط فضبلن عف طريؽ تحميمو كىذا ما يميزه عف التفكير المنٌظـ المعتاد.

 (Moseley, 2005:314( 
ألف فكير التأممي ىدفان لمتربية؟ كما تضيؼ ليكنز مف مقالة جكف ديكم لماذا يجب أف يككف الت

التسرع كالتفكير بشكؿ ركتيني، كيمكننا مف التبصر في األمكر، كالعمؿ التفكير التأممي يقمؿ مف 
مختمفة كفؽ خطكط العمؿ أفكار بطريقة مدركسة كمعتمدة لتحقيؽ أغراض محددة عف طريؽ كضع 

ؿ الشخص مف مستيمؾ إلى منتج لممعرفة عف  قبؿ العقؿ، كما تؤكد عمى أف ممارسة التفكير يحكن
 (  (Lyons, 2010:12 لسابرة.طريؽ االنخراط في األسئمة ا

الميؿ إلى التفكير التأممي عادة ال  أفٌ  Kovalik & Olsen, 2010:4 ).)كترل ككفاليؾ كاكلسف 
تقدر بثمف بالنسبة لمعقؿ، فيك يقمؿ مف اإلجياد، كيحٌسف التعمـ كصنع القرار، كيعزز األداء، كيتيح 
لمطبلب االنتقاؿ مف"ماذا في ذلؾ؟" إلى " كيؼ يمكنني استخداـ ىذا في الحاضر كالمستقبؿ؟"، كما 

 مة المدل.(يساعدىـ عمى تخزيف التعمـ في الذاكرة طكي
 تعريؼ التفكير التأممي:

 بأّنو (Schon, 1987:49) فعرفو شكفلقد اجتيد الباحثكف في تعريؼ التفكير التأممي، 
:استقصاء ذىني نشط ككاع كمتأف لمفرد حكؿ معتقداتو كخبراتو كمعرفتيا المفاىيمية كاإلجرائية في 
ظيار المعرفة الضمنية إلى  ضكء الكاقع الذم يعمؿ فيو ، يمكنو مف حؿ المشكبلت العممية، كا 

يا في سطح الكعي بمعنى جديد كيساعده ذلؾ المعنى في اشتقاؽ استدالالت لخبراتو المرغكب تحقيق
 المستقبؿ.  

عمى اٌنو تبصر في األعماؿ يؤدم إلى تحميؿ اإلجراءات كالقرارات كالنكاتج مف   كعرفو جكف ديكم
 خبلؿ تقييـ الكصكؿ بيا إلى تمؾ اإلجراءات كالقرارات كالنكاتج.

 (Killion &Ttodnem, 1991:14) 
( فييعرؼ التفكير التأممي عمى أٌنو تأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو، كتحميمو 46: 1996) أما حبيب

النتائج، ثـ يأتي بعد ذلؾ تقكيـ النتائج  إلىإلى عناصره، كرسـ الخطط البلزمة الستيعابو، لمكصكؿ 
 في ضكء الخطط المرسكمة.
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" عممية عقمية فييا نظر، كتدبر، كتبصر، أّف التفكير التأممي ( 37 2010:)كيرل أبك نحؿ
كتكليد، كاستقصاء تقكـ عمى تحميؿ المكقؼ المشكؿ إلى مجمكعة مف العناصر، كتأمؿ الفرد 
لممكقؼ الذم أمامو، كدراسة جميع الحمكؿ الممكنة كالتحقؽ مف صحتيا، لمكصكؿ لمحؿ السميـ 

 .لممكقؼ المشكؿ 
بأٌنو " نمط مف أنماط التفكير التي تعتمد عمى  مميفُيعرؼ التفكير التأ (2005:39أما كشكك )

 المكضكعية كالسببية في مكاجية مشكمة أك تفسير ظاىرة حدثت. 
التفكير التأممي استقصاء ذىني لمفرد حكؿ مفاىيمو  (إلى أفّ 34:(1994كُيشير مصطفى 

ت تساعده عمى كمعتقداتو كسمككياتو مف أجؿ الكعي بالمعاني الجديدة لمخبرات كاشتقاؽ استدالال
 تحقيؽ أىدافو العممية.

تأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو كيحممو عمى عناصره كرسـ بأّنو:  (2001:50)كُيعرفو الشيخمي 
صؿ عمى النتائج، ثـ تقكيـ ىذه في ضكء الخطط المرسكمة، كييتـ حالخطط البلزمة لفيمو حتى ي

 استنادان إلى البراىيف كاألدلة. التفكير التأممي بفحص أسس األفكار كالبحث في مقكماتيا 
" تأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو كتحميمو   التفكير التأممي بأّنو (2003:50عرؼ عبيد كعفانة )

إلى عناصره كرسـ الخطط البلزمة لفيمو حتى يصؿ إلى النتائج في ضكء الخطط، فالتفكير التأممي 
حددة، فمجمكعة معينة مف الظركؼ التي تفكير مكجو، حيث يكجو العمميات العقمية إلى أىداؼ م

نسمييا بالمشكمة تتطمب مجمكعة معينة مف استجابات ىدفيا الكصكؿ إلى حؿ معيف كبيذا يعرؼ 
 بأنو النشاط العقمي اليادؼ لحؿ المشكبلت.

: " قدرة الطالب المتعمـ عمى تبصر المكاقؼ كتحديد بأّنو .(5-4: 2002) كُيعرفو عفانة كالمكلك
كالضعؼ ككشؼ المغالطات المنطقية في ىذه المكاقؼ كاتخاذ القرارات كاإلجراءات  نقاط القكة

 .يالمناسبة بناءن عمى دراسة كاقعية لممكقؼ التعميم
 نالحظ مف التعريفات السابقة لمتفكير التأممي أنيا اتفقت عمى:

 التفكير التأممي يتبع المنيج العممي في معالجة األمكر. -
لمتعمـ مف كافة الجكانب) العقمية كالبدنية كاالجتماعية يساعد في بناء شخصية ا -

 كالنفسية(.
يساعد المتعمـ في تأمؿ الفرد لممكقؼ الذم أمامو كتحميمو إلى عناصره كرسـ  -

 الخطط البلزمة لفيمو حتى يصؿ إلى النتائج في ضكء الخطط.
تساعده عمى تنمي لدل الفرد الكعي بالمعاني الجديدة لمخبرات كاشتقاؽ استدالالت  -

 تحقيؽ أىدافو العممية.
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تعتبر عممية استقصائية تقكـ عمى تحميؿ المكقؼ المشكؿ إلى مجمكعة مف  -
 العناصر، حتى يصؿ الى النتائج المطمكبة .

لمفرد حكؿ معتقداتو كخبراتو كمعرفتو المفاىيمية  يان كمتأن يان كاع ان يعتبر نشاط -
 كنو مف حؿ المشكبلت العممية.كاإلجرائية في ضكء الكاقع الذم يعمؿ فيو ، يم

 التفكير التأممي تفكير مكجو، حيث يكجو العمميات العقمية إلى أىداؼ محددة. -

أٌف التفكير التأممي نشاط ذىني كاع كمتأف يقكـ عمى تأمؿ  ةل الباحثتر كبناء عمى ماسبؽ 
إلى النتائج  الفرد لممكقؼ الذم أمامو كتحميمو إلى عناصره كرسـ الخطط البلزمة لفيمو حتى يصؿ

في ضكء الخطط المرسكمة كدراسة جميع الحمكؿ الممكنة كالتحقؽ مف صحتيا، لمكصكؿ لمحؿ 
 السميـ لممكقؼ المشكؿ، كييقاس باألداة المعدة لذلؾ.

 ف الكريـ:آ التفكير التأممي في القر  

مكاضع كثيرة منيا  التأمؿ ىك نكع مف أنكاع العبادة، فقد دعا اهلل اإلنساف إلى التأمؿ كالتفكر في
لى الجباؿ كيؼ قكلو تعالى:"  لى السماء كيؼ رفعت، كا  أفبل ينظركف إلى اإلبؿ كيؼ خمقت، كا 

لى األرض كيؼ سطحت" ) الغاشية: نصبت  (20 -17، كا 

ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاألىٍرًض كىاٍخًتبلىًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجًرم ًفي ا يىنفىعي النَّاسى  }ًإفَّ ًفي خى اٍلبىٍحًر ًبمى
تى  بىثَّ ًفييىا ًمف كيؿِّ دىآبَّةو كى ٍكًتيىا كى اًء ًمف مَّاء فىأىٍحيىا ًبًو األٍرضى بىٍعدى مى ا أىنزىؿى الٌموي ًمفى السَّمى مى ٍصًريًؼ كى

ًر بىٍيفى السَّمىاء كىاألىٍرًض آليىاتو لِّقىٍكـو يىٍعقً  اًب اٍلميسىخِّ يىاًح كىالسَّحى {الرِّ  (ُْٔ: البقرة)ميكفى

ًمف كيؿِّ الثَّمىرىاًت ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آليىةن لِّقى  ٍيتيكفى كىالنًَّخيؿى كىاألىٍعنىابى كى ٍرعى كىالزَّ {}يينًبتي لىكيـ ًبًو الزَّ كفى  ٍكـو يىتىفىكَّري
 (ُُ: لنحؿ)

ف الكريـ عممية عقمية تمكف الفرد مف عبكر العالـ المحسكس إلى خالؽ آكتعد عممية التأمؿ في القر 
ىذا العالـ، فيؤمف بأف ال الو إال اهلل كال رب سكاه، كيتميز أكلك األلباب بالقدرة عمى التفكير التأممي 
دراكاتيـ الحسية في  في خمؽ السمكات كاألرض، إذ أنيـ يستطيعكف أف يستفيدكا مف خبراتيـ كا 

 46):2005بيد اهلل خاضعان إلرادتو.)كشكك،  ءشيخمؽ اهلل تعالى، كيركف أف كؿ التفكير ب
كلذا فإف اإلنساف الذم يخشى اهلل تعالى في كؿ عمؿ يقكـ بو يتضرع إلى اهلل في أٌف يككف ىذا 

كبالتالي فإف التفكير التأممي في ذاتية اهلل  ،العمؿ هلل سبحانو كتعالى خكفان مف عقاب يكـ القيامة
مرغكب فيو، حيث أٌف التعمـ ال يحدث مف خبلؿ النظر فقط لؤلشياء كالتأمؿ فييا عف طريؽ  أمر

استخداـ أداتي المبلحظة كاالكتشاؼ، حيثي أٌف التفكير التأممي يعد عممية عقمية عميا يمجأ إلييا 
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عمى أف عندما يقع في مشكمة معينة يتضرع إلى اهلل سبحانو كتعالى متأمبلن في خمقو كقدرتو  الفرد
 (7: 2002يخفؼ عنو كطأة ىذه المشكمة. )عفانة كالمكلك، 

 العمميات العقمية التي يتضمنيا التفكير التأممي:  
البد أٌف تتكفر عمميات عقمية تعتمد عمى القدرة كالميؿ كالخبرة عند مكاجية الفرد لممكقؼ 
المشكؿ لديو، كعمى الفرد أٌف يختار ما بيف خبراتو كالعادات كالمعارؼ التي تبلءـ المكقؼ المشكؿ 

تنطبؽ عميو أٌف يعيد تجميع ىذه الخبرات في نمط جديد مف االستجابات التي  لذلؾالذم يكاجيو، 
 عمى الظركؼ المشكمة لديو.

 (52:  2003كما ذكرىا عبيد كعفانة ) كيمكف أٌف تتضمف العمميات العقمية قي التفكير التأممي لديو
 بما يمي
 الميؿ كاالنتباه المكجياف نحك اليدؼ            اتجاه 
 إدراؾ العبلقات              تفسير 
   اختيار كتذكر الخبرات المبلئمة           اختيار 
 تمييز العبلقات بيف مككنات الخبرات            استبصار 
 تككيف أنماط عقمية جديدة            ابتكار 
  تقكيـ الحؿ كتطبيؽ عممي            نقد 

 
التفكير التأممي  التي يتضمنيا مجمكعة أخرل مف القدرات العقمية446):  (2005كيحدد إبراىيـ 

 كتتمثؿ في:
 القدرة عمى تحديد المشكمة. .ُ
 القدرة عمى تحميؿ عناصر المكقؼ في المشكمة. .ِ
القدرة عمى استدعاء القكاعد العامة التي يمكف تطبيقيا ككذلؾ األفكار كالمعمكمات التي ترتبط  .ّ

 بالمشكمة.
في ضكء المعايير القدرة عمى تككيف فركض محددة لحؿ المكقؼ المشكؿ كاختيار كؿ فرض  .ْ

 المقبكلة.
القدرة عمى تنظيـ النتائج التي يمكف الكصكؿ إلييا بطريقة يمكف االستفادة منيا لمتكصؿ إلى  .ٓ

 حمكؿ لممشكمة.
مما سبؽ ينبغي االىتماـ بالعمميات العقمية في التفكير التأممي بشكؿ متكامؿ كالتدرج في 

تعممو ،كىذا يساىـ في تنمية مستكيات النشاطات  ألف التعمـ يتطمب اندماج العقؿ فيما يتـ تنميتيا،
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العقمية عند المتعمـ ،حيثي أٌف التفكير التأممي يقكـ عمى تأمؿ كتمعف الطالب في كؿ ما يعرض 
عميو مف معمكمات، كبذلؾ ييصبح المتعمـ قادران عمى ربط األفكار بالخبرات السابقة كانتقاء المفيد 

 خاذ القرار الصائب. منيا الذم لو عبلقة بالمشكمة، كات

 :خصائص التفكير التأممي
 تفكير فعاؿ يتبع منيجية دقيقة، ككاضحة كييبنى عمى افتراضات صحيحة. .ُ
يكجد بو استراتيجيات حؿ المشكبلت كاتخاذ القرار، كفرض الفركض،  تفكير فكؽ معرفي، .ِ

 كتفسير النتائج، كالكصكؿ إلى الحؿ األمثؿ لممشكمة.
 العممي لئلنساف، كيدؿ عمى شخصية اإلنساف. يرتبط بشكؿ دقيؽ بالنشاط .ّ
 و تفكير ذاتي اإلدراؾ يستمـز النظر في المكقؼ كتأممو.إنٌ تفكير ناقد حيث  .ْ
كيجب أف تككف مقاييسو عالية  ،يستمـز استخداـ المقاييس، كالرؤية البصرية الناقدة .ٓ

 المستكل.
 تفكير كاقعي كىك يعني التفكير بالمشكبلت الحقيقية. .ٔ
 عقبلني تبصرم ناقد، يتفاعؿ بحيكية كيكصؿ إلى حؿ المشكبلت.تفكير  .ٕ
 تفكير يستمـز شد االنتباه كضبطو، كتعزيز اإلمكانيات الشخصية لمفرد.  .ٖ

 :التأممي التفكير أىمية

 ( فيما يمي:178 -177: (2005عبد الكىاب  كما حددىا تكمف أىمية  التفكير التأممي
يحدث أثناءىا ما كاتخاذ القرار، كقد يسبؽ عممية التعمـ ك يتضمف التفكير التػأممي التحميؿ  .ُ

 كبعدىا.
عندما يفكر المتعمـ تفكيران تأمميان يصبح قادران عمى ربط األفكار بالخبرات السابقة كالحالية  .ِ

 كالمتنبأ بيا.
إٌف المتأمؿ ىك الذم يخطط كيراقب دائمان، كيقيـ أسمكبو لمعمميات كالخطكات التي يتخذىا  .ّ

 لحكـ.إلصدار ا
 يساعد المتعمـ عمى التفكير بعمؽ في العمميات البلزمة لحؿ المشكبلت كالخطكات المتبعة بيا. .ْ
 يساىـ في تنمية اإلحساس بالمسؤكلية كالعقؿ المتفتح كالخبلؽ. .ٓ
 يصبح الفرد المتأمؿ أكثر قدرة عمى تكجيو حياتو، كأقؿ انسياقان لآلخريف. .ٔ
 ره كاستخدامو بنجاح.يعطي الطالب إحساسان بالسيطرة عمى تفكي .ٕ
 ينمي شعكر الثقة بالنفس في مكاجية الميمات المدرسية كالحياتية. .ٖ
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كما أٌف التفكير التأممي ضركرم، حيث يتطمب التعمـ اندماج العقؿ فيما يتـ تعممو، كمع تنقؿ 
 التبلميذ مف معمـ إلى آخر يتعزز التفكير إذا تكررت أنماط التفكير في مجاالت المحتكل العديدة،
ذا تككنت عبلقات بيف خبرات حؿ المشكبلت  ذا انتقمت الميارات عبر المكضكعات الدراسية كا  كا 

 (1997:11 التي يمكف المقارنة بينيا كالتي تكاجييـ في اليـك الدراسي.)عبد الحميد،
ف التفكير التأممي يجعؿ الطالب يخطط دائمان كيراقب كيقيـ أسمكبو أ" (47:2010 كيرل القطراكم )

لعمميات كالخطكات التي يتبعيا التخاذ القرار، كيقـك التفكير التأممي عمى تأمؿ كتمعف الطالب في ا
في كؿ ما يعرض عميو مف معمكمات؛ كىذا بدكره يبقي أثر التعمـ في عقؿ المتعمـ، كىذا يؤكد عمى 

 .التعمـ ذم المعنى كىك جكىر ما تركز عميو استراتيجيات التدريس الحديثة
أٌف التفكير التأممي يجعؿ المتعمـ قادران عمى ربط األفكار  بالخبرات  سبؽ نجد مف خالؿ ما

السابقة، ألف المعمكمات تقدـ في صكرة مشكبلت كاضحة، مع إتاحة الفرصة لممتعمـ لمقياـ بعمميات 
التفكير كالتأمؿ كالبحث كالتحميؿ، كتشجيع الطمبة عمى طرح أسئمة عمى أنفسيـ ككضع إجابات ليا 

ؿ العمؿ في مجمكعات تعاكنية، مما يساعد المتعمـ عمى تنمية اإلحساس بالمسؤكلية كالثقة مف خبل
مما يجعؿ الطالب يستمع  ،وبالنفس، كتكسبو القدرة عمى اتخاذ القرار في المشكبلت التي تكاجي

ة، لذلؾ ألفكار اآلخريف كيتجنب االندفاع بالعمؿ كالتأني كالمركنة، ألف الحياة اليكمية متطكرة كنامي
ينبغي أف يعد األفراد لئلفادة مما تعممكه مف معمكمات كميارات كاتجاىات في التعامؿ مع مكاقفيا 

 كمشكبلتيا الجديدة .   

 :التأممي التفكير مراحؿ
آخر، كما أٌف عمميات التفكير ال تسير في اتجاه محدد إلى تختمؼ مراحؿ التفكير مف نمط 

لى الخمؼ حسب كثابت، فقد يبدأ الفرد بأم مف ال عمميات التي ترتبط بالتفكير، كينتقؿ إلى األماـ كا 
احتياجات المكقؼ مستخدمان في ذلؾ استراتيجيات مختمفة، كلقد اجتيد الباحثكف في تحديد خطكات 
إستراتيجية لكؿ نمط مف أنماط التفكير التي تساعد في اكتساب المتعمميف ىذه األنماط، كحظي 

 (9 2002 :ك، الباحثيف)عفانة كالمكل ي باىتماـالتفكير التأمم

 : فيما يميمراحؿ التفكير التأممي  ( 50:  (2003عبيد كعفانة  فقد حدد
 . الكعي بالمشكمة 
 .فيـ المشكمة 
 .كضع الحمكؿ المقترحة كتصنيؼ البيانات كاكتشاؼ العبلقات 
 .استنباط نتائج الحمكؿ عمميان 
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 التفكير التأممي في :فقد حدد مراحؿ  schon ,1987:49)) أما 
 .كصؼ األحداث الصفية 
 .تحميؿ األحداث الصفية 
 .اشتقاؽ استدالالت لؤلحداث الصفية 
 .تكليد قكاعد خاصة 
 .تقييـ النظريات الشخصية 
 .الكعي بما يجرم في المكاقؼ الصفية 
 راءات كالقرارات المنكم اتخاذىا.تكجيو اإلج 

 التأممي في:قد حدد مراحؿ التفكير ( Ross,1999: 13 )أما
 .التعرؼ عمى مشكبلت تربكية 
 .االستجابة لممشكمة مف خبلؿ إجراء مشابو بينيا كبيف مشكبلت أخرل جرت في سياقات ممثمة 
 .تفحص المشكمة كالنظر إلييا مف عدة جكانب 
 .تجربة الحمكؿ المقترحة كالكشؼ عف نتائج الحمكؿ كالمغزل مف اختيار كؿ حؿ 
 نية لكؿ حؿ تـ تجريبو.تفحص النكاتج الظاىرة كالضم 
  .تقييـ الحؿ المقترح 

كال تسير خطكات التفكير التأممي باستمرار بنفس التتابع الذم حدده ديكم كما أنيا ليست 
بالضركرة مراحؿ فكرية منفصمة، كلكف يحدث كثير مف التداخؿ فيما بينيا، كما أف التفكير 

حؿ المشكبلت كميارتيا غالبان ما يتضمنيا التأممي ليس مرادفأ لطريقة حؿ المشكبلت، عمى أف مرا
 .(70:2006 التفكير التأممي)عكدات،

أٌف أراء الباحثيف تعددت حكؿ تحديد مراحؿ التفكير التأممي فمنيـ مف ينظر إليو  مما سبؽ يتضح
كجزء مف التفكير الناقد، كمنيـ مف يصنؼ مراحمو كمراحؿ حؿ المشكبلت ككنو يتعامؿ مع مكقؼ 
يمثؿ مشكمة، ترل الباحثة أٌف أسمكب حؿ المشكبلت كالتفكير الناقد في مجمميما تفكيران تأمميان ال 

االستغناء عنو لرسـ جكانب المكقؼ المشكؿ، ككشؼ المغالطات، كالخركج باستنتاجات  يمكف
 تساعد في كضع حمكؿ منطقية لممكقؼ المشكؿ.  

 :التأممي التفكير ميارات
ييعرؼ عفانة كالمكلك ميارات التفكير التأممي بأنيا: "النسبة المئكية لمتكسط الدرجة التي يحصؿ 

يارات التفكير التأممي الذم يشتمؿ عمى خمس ميارات أساسية لمتفكير عمييا الطمبة في اختبار م
 (2005:58ككشكك ) (2003:52)( كعبيد كعفانة 5-2002:4عفانة كالمكلك،التأممي.)
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 .ىي(2011:44( كالحارثي )2009:70( كالعماكم)52: 2010كالقطراكم )
كاف ذلؾ مف خبلؿ  عرض كالتعرؼ عمى مككناتيا سكاءال: القدرة عمى التأمؿ كالمالحظة .ُ

المشكمة أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف مككناتيا بحيث يمكف اكتشاؼ العبلقات المكجكدة 
 بصريان.

: القدرة عمى تحديد الفجكات في المشكمة كذلؾ مف خبلؿ تحديد الكشؼ عف المغالطات .ِ
 إنجازالعبلقات غير الصحيحة أك غير المنطقية أك تحديد بعض الخطكات الخاطئة في 

 مات التربكية.المي
: القدرة عمى التكصؿ إلى عبلقة منطقية معينة مف خبلؿ رؤية الكصكؿ إلى استنتاجات .ّ

 مضمكف المشكمة كالتكصؿ إلى نتائج مناسبة.
: القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أك العبلقات الرابطة، كقد إعطاء تفسيرات مقنعة .ْ

 عمى طبيعة المشكمة كخصائصيا. يككف ىذا المعنى معتمدان عمى معمكمات سابقة أك
كتقكـ تمؾ  ،: القدرة عمى كضع خطكات منطقية لحؿ المشكمة المطركحةكضع حمكؿ مقترحة .ٓ

 الخطكات عمى تطكرات ذىنية متكقعة لممشكمة المطركحة.

 :األخرل التفكير بأنكاع التأممي التفكير عالقة
جو الباحثيف فيما يتعمؽ ( إلى ،أٌف ىناؾ صعكبات تكاRedgers,2002:842ييشير ركدجز )

بتعريؼ كاضح لمتفكير التأممي كىي عدـ كضكح كيفية اختبلؼ التفكير التأممي عف أنماط التفكير 
 األخرل، كالمعيار المستخدـ لحدكث عممية التأمؿ، كعدـ كضكح ما ييقصد بعممية التأمؿ.  

 التفكير التأممي كالتفكير الناقد: 
التفكير الناقد يشتمؿ  عمى عدة ميارات ينبغي أف تتكفر لدل ( أٌف 1998:41حيث ييؤكد عفانة )

الطمبة حتى يستطيعكا أٌف يحمكا مشكمة معينة، كيتضمف كذلؾ العديد مف الميارات التفكيرية مثؿ 
 التفكير االستنتاجي، كالتفكير االستداللي، كالتفكير التأممي.

رة التصرؼ الصحيح كالمبني عمى أٌف التفكير الناقد عبارة عف ميا ((Ennis, 1985:14كيرل 
 التفكير التأممي كاالستداللي كأٌنو يقسـ إلى قسميف أساسييف ىما:

  أٌنو تفكير معقكؿ بمعنى أٌنو يؤدم إلى استنتاجات كقرارات سميمة كمبررة أك مدعكمة بأدلة
 مقبكلة.

  أٌنو تفكير تأممي يظير فيو كعي تاـ لخطكات التفكير التي يتـ التكصؿ مف خبلليا إلى
 االستنتاجات كالقرارات. 
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"أٌف التفكير الناقد ىك تفكير تأممي يقكـ بو الفرد عندما يكاجو مكقؼ  ( 372: (2005إبراىيـكيرل 
لبيانات الختبارات عقمية يتطمب منو إصدار حكـ أك إبداء رأم، كيتـ ذلؾ بإخضاع المعمكمات كا

 " كمنطقية كذلؾ إلقامة الشكاىد كاألدلة كالتعرؼ عمى القرائف
مما سبؽ ترل الباحثة أٌف التفكير التأممي يتضمف في معظـ أساليب التفكير، ك أٌف التفكير التأممي 

صدار لؤلحكاـ حكؿ ما تـ اتخاذه مف  ،يدعـ كيعزز التفكير الناقد حيث يتـ فيو عمميات تحميؿ كا 
 إجراءات أثناء التفكير في الحؿ، كما أنو يتضمف الدقة كالمكضكعية في استخبلص النتائج.

 التفكير التأممي كاالستقصاء:
(أٌف االستقصاء ىك " البحث عف المعنى الذم يتطمب مف الشخص القياـ 76: 2005يرل إبراىيـ )

العمميات العقمية لفيـ الخبرة التي يمر بيا" كيمكف تعريفو بأٌنو طريقة تعمـ تركز عمى العممية أكثر ب
مف النتاجات، كعمى صكغ الفرضيات كالمشاركة الفاعمة في العممية التعميمية التعممية حيثي يقـك 

المشكمة أك االستقصاء عمى أساس تحقيؽ مجمكعة مف الخطكات المنطقية عمميان كمنطقيان لحؿ 
 لتفسير مكقؼ محير".

قد يظف البعض أٌف التفكير التأممي كاالستقصاء يعبراف عف نفس الشئ ، لكف يرل زيتكف أٌف 
االستقصاء العممي يقكـ عمى عمميات عقمية معينة تسمى عمميات االكتشاؼ كىي المبلحظة 

اف في التأمؿ كاكتشاؼ كالقياس كالتصنيؼ كالتنبؤ كاالستدالؿ كىذه العمميات يستخدميا اإلنس
 ( 138: 1996المفاىيـ كالمبادئ العممية".) زيتكف، 

ة محددة تصؿ ي(  أٌف التفكير التأممي يقـك عمى استراتيج11:(2002كتتفؽ الباحثة مع عفانة كالمكلك
بالمتأمؿ إلى صكرة متكاممة مف المكقؼ الميشكؿ كال تحتاج اتخاذ خطكات عممية إجرائية مباشرة 

 رة المكقؼ الميشكؿ إلى صكرة أخرل. لتحكيؿ صك 

 :المشكالت كحؿ التأممي التفكير
(حؿ المشكبلت بأٌنو " إجراءات عممية يقكـ المتعمـ بيا مف أجؿ إيجاد 11:(2001عٌرؼ عفانة 

مخرج لممكقؼ الميحير الذم ىك فيو مستعينان بقكانيف رياضية صحيحة تمكنو مف الكصكؿ لمحؿ 
 المطمكب"
أٌف ىناؾ صعكبة في كضع المشكبلت التي يختارىا المعمـ كالطمبة كفؽ ( 173:(1999يرل رياف 

التفكير التأممي، نظران لتعقدىا كصبغتيا العاطفية كقصر اإلمكانيات، كأقصى ما يستطيع الدارس 
بداع، بينما طريقة  عممو إزاء ىذه المشكبلت المعقدة أف يشعر بالمسئكلية نحكىا، كيعمؿ فييا بأناة كا 

شكبلت يككف كضع الحمكؿ ليا سيؿ، مع أٌف مراحؿ حؿ المشكبلت غالبان ما يتضمنيا حؿ الم
 .التفكير التأممي
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كعمى ىذا فإٌف كؿ مف حؿ المشكبلت كالتفكير التأممي طريقة أك عممية أكثر منيا نتاج نيائي، ففي 
التعميمات في تكضيح التفكير التأممي ال قيمة سكل أٌنيا تفيد كمادة لمتحميؿ، بينما تفيد المفاىيـ ك 

ثراء التأمؿ كتدعيمو. )عفانة كالمكلك،  (2002:11كا 
كؿ خطكة مف ّف إ أفى ىناؾ تداخبلن بيف التفكير التأممي كحؿ المشكبلت، حيثكمما سبؽ يتضح 

 .المشكبلت حؿ المشكبلت تتضمف تفكيران تأمميان، لكنو ال يعتبر مرادفان لحؿ خطكات

 :التأممي التفكير كيفية
التفكير التأممي عندما يتأمؿ المتعممكف في تفاعبلتيـ، كعندما يتكافر ليـ الكقت الكافي يحدث 

 لمتفاعؿ كالتأمؿ بما يتيح ليـ ربط األفكار القديمة بخبراتيـ الجديدة.
( أٌنو يمكف تنمية التفكير التأممي مف خبلؿ مركر المتعمـ 178: (2005كيرل عبد الكىاب 
 بالخطكات  التالية:

 .الفعؿ -
 .مرجعية الفعؿ  -
 .الكعي باألكجو األكلية  -
 .إيجاد طرؽ بديمة  -
 .تجربة الفعؿ  -

 التفكير التأممي كالمنياج:
يحتؿ التفكير التأممي مكانان محكريان في المنيج، مع مراعاة أٌنو عندما يقدـ الطالب أسئمة جيدة عما 

 47).: 2011)الحارثي، تحسف لديو مستكل التفكير التأممييتصكره ي
التفكير التأممي ىك أحد األنماط المستخدمة في التفكير المكجو نحك حؿ مشكمة معينة مف إف 

الظركؼ التي نسمييا المشكمة كىي تتطمب مجمكعة معينة مف استجابات تيدؼ لمكصكؿ إلى حؿ 
معيف. كتضميف أسس التفكير التأممي في المنيج الدراسي يفيدنا في التخمص مف التسرع، كالتفكير 

 (102: 2014كتيني، كتكجيو أنشطتنا.) التياف،بشكؿ ر 
(أٌنو يمكف تحديد مؤشرات محكرية لمتفكير التأممي في الفصؿ الدراسي 447: (2005كيرل إبراىيـ 

ليستخدميا المعممكف في إقرار ما إذا كاف طبلبيـ يتعممكف تككيف كتطبيؽ المعمكمات الجديدة أـ ال، 
 كىي: 

 فكير قبؿ أٌف ييطمب منيـ اإلجابة عف األسئمة.إعطاء الطبلب الكقت الكافي لمت -ُ
 التركيز عمى اختيار عدد قميؿ مف المكضكعات كليس فقط التغطية الشكمية لمعديد منيا. -ِ
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 .آراءىـ جعؿ الطبلب يكضحكف كيبرركف -ّ
 إنتاج الطبلب ألفكار أصيمة كغير تقميدية أثناء التفاعؿ. -ْ

(إلى عدة طرؽ  ييستخدـ فييا التفكير التأممي في حؿ المشكبلت 52: (2003عفانة عبيد ك ييشير 
 في مكاقؼ التعمـ إلثارة كمساندة التبلميذ لذلؾ عمى المعمـ القياـ بما يمي: 

 جعؿ التبلميذ يحددكف المشكبلت مكضكع البحث، كاستيعابيا بكضكح في عقكليـ. .ُ
 مف خبلؿ تشجيعيـ عمى: حث التبلميذ عمى استدعاء األفكار المتعمقة بالمشكمة، كذلؾ .ِ
 .تحميؿ المكقؼ 
 .تككيف فركض محددة كاستدعاء األفكار القكاعد العامة التي يمكف أٌف تنطبؽ 
 حث التبلميذ عمى تقكيـ كؿ اقتراح بعناية بتشجيعيـ عمى: .ّ
 .تككيف اتجاه غير ميتحيز، تعميؽ الحكـ أك النتيجة 
 .نقد كؿ اقتراح 
 .اختيار أك رفض االقتراحات بنظاـ 
  اجعة النتائج.مر 
 حث التبلميذ عمى تنظيـ المادة حتى  تساعد في عممية التفكير بتشجيعيـ عمى: .ْ
 .إحصاء النتائج مف حيف كآخر 
 .استخداـ طرؽ الجدكلة كالتعبير البياني 
 التعبير عف النتائج المؤقتة باختصار مف حيف آلخر خبلؿ البحث. 

كىي التي  خمس ميارات أساسيةالمتمثمة في أٌف تنمية ميارات التفكير التأممي  مما سبؽ يتضح
صكؿ الك ،الكشؼ عف المغالطات،  التأمؿ كالمبلحظة) سكؼ تستخدميا الباحثة في ىذه الدراسة

يجب أٌف تككف  مف أىـ أىداؼ المناىج الستنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، كضع حمكؿ مقترحة( 
لتأممي في حؿ المشكبلت في مكاقؼ التعمـ لذا يجب أٌف تككف ىناؾ طرقان يستخدـ فييا التفكير ا

إلثارة كمساندة التبلميذ، كضركرة االىتماـ باألنشطة التعميمية كأسئمة التقكيـ التي تنمي قدرة التبلميذ 
 عمى التفكير التأممي.

مف خبلؿ ما سبؽ تتضح أىمية التفكير التأممي في حياة الطمبة المدرسية، أك الحياتية ألٌف التفكير 
ي يقكـ عمى تأمؿ كتمعف الطالب في كؿ ما يعرض عميو مف معمكمات، كبذلؾ ييصبح المتعمـ التأمم

، وقادران عمى ربط األفكار بالخبرات السابقة كانتقاء المفيد منيا الذم لو عبلقة بالمشكمة التي تكاجي
تساىـ في كاتخاذ القرار الصائب، كىذا ما دفع الباحثة لمبحث عف نماذج أك استراتيجيات تعميمية 

تنمية التفكير التأممي كمف ىذه النماذج نمكذج إديمسكف لمتعمـ الذم يعتبر التأمؿ كالمبلحظة خطكة 
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تطبيؽ مياـ أك أنشطة تمد المتعمميف بفرص ييتـ ب إننوضركرية في بناء المعرفة كصقميا حيثي 
مما يتيح لممتعمميف  ،لمتأمؿ يمكف مف خبلليا إعادة إدراؾ كتأمؿ معرفتيـ كخبراتيـ كفيرستيا

إلعادة  تنظيـ الفيـ كتقكيتو كتعزيزه ليصبح فيما ذا معنى،  ،استخداـ المعرفة بطرؽ ذات معنى
 .يككف مفيدا ليـك 
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 ( L.F.U)   االستخداـ أجؿ مف لمتعمـ إديمسكف نمكذج: الثالث المحكر

في ضكء التطكر العممي كالتكنكلكجي في العصر الحديث كتغمغؿ التقنيات الحديثة في جميع  
نشاطات اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كحتى التعميمية لـ يعد االىتماـ فيو مقتصرا عمى اختيار 

يضاح الخبرات الت ي لـ الكسائؿ أك إنتاجيا لتعيف المدرس في تقريب المفاىيـ ألذىاف الطبلب، كا 
يستطع شرحيا بالكممة  المجردة  بؿ أصبح لزاما استخداـ تقنيات التعميـ في العممية التعميمية 
التعميمة  ضركرة حتمية  كذلؾ لمتغمب عمى  تحديات كثيرة تكاجو التربكييف في ىذا العصر  منيا 

 فيما يمي: (1989:29) أشار إلييا الفرجاني ما

االستعانة بتقنيات التعميـ يساعد في التغمب عمى مشكمة التكسع األفقي في التعميـ: إف  .ُ
 زيادة عدد الدارسيف النامي مع النمك العددم لمسكاف، كاإلقباؿ المتزايد عمى التعميـ.

التدفؽ المعرفي:  لمقابمة المعرفة المتزايدة كتخصصاتيا كفركعيا المتزايدة يكما بعد يـك  .ِ
 يككف االستعانة بتقنيات التعميـ.

مصادر المعرفة كأكعيتيا: ال يستطيع المعمـ االعتماد عمى الكتاب المدرسي كمصدر تعدد  .ّ
كحيد لمتعمـ في الكقت الذم تكجد فيو األقبلـ كالشرائط السمعية كالمصكرات كبرامج 

 الكمبيكتر كغيرىا مما يثرم التعمـ كيحقؽ أىدافو.
ية بيف مجمكعات حؿ مشكبلت الفركؽ الفردية: فبل يمكف حؿ مشكبلت الفركؽ الفرد .ْ

 المتعمميف بدك ف االستعانة بتقنيات التعميـ.
ىذا كلكي تحقؽ تقنيات التعميـ أدكارىا في مجاؿ التعميـ كلبلستفادة مف خصائصيا يتطمب 

 (ُٗٗٗ:ّّٕ)السيد:إليو تما أشار  ذلؾ تكافر منظكمة متكاممة مف العكامؿ مف أىميا
 جيات متطكرة في عممية التعميـ.تكافر تقنيات التعميـ البلزمة لتنفيذ استرات .ُ
 كعي المدرسيف بتمؾ التقنيات كأىميتيا في  العممية  التعميمية. .ِ
 تكظيؼ المدرسيف لتقنيات التعميـ  خبلؿ ممارستيـ لمتدريس. .ّ

في  ضكء ما  تقدـ جاءت ىذه الدراسة  لمبحث عف استراتيجيات كنماذج تدريسية تتغمب 
سد الفجكة في ىذا المجاؿ لبلرتقاء بالعممية عمى الصعكبات التعميمية، كذلؾ بيدؼ 

 التعميمية كمسايرة التطكر الحادث في التعميـ عربيا كعالميا.
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 النظرية البنائية: : أكالن 
تشكمت النظرية البنائية كنماذجيا مف أعماؿ كؿ مف )بياجيو( ك)فيجكتسكي( ك)بركنر( 
كأظيرىا)جبلسرزفيمد( في أبحاثو في العمكـ كالرياضيات، كبعمـ الرياضيات بصفة خاصة تمحكرت 

 عمى أفكارىـ جميعان. 

ميـ كالتعٌمـ، حيث تمقى النظرية البنائية اآلف مف أىـ االتجاىات التربكية الحديثة في عممية التعتعد 
ركاجان كاسعان في الفكر التربكم الحديث، لذلؾ أصبح مف الضركرم أٌف يككف المعمـ عمى دراية 

 (36: 2013)أبك عطا،  كافية بيذه النظرية كعبلقتيا بعممية التعميـ كالتعٌمـ.

التعميـ عمكمان، ( أٌف النظرية البنائية" إحدل النظريات المعاصرة الفٌعالة في 2004:3يرل عبيد)
 كجاءت لمتكائـ مع فسيكلكجية العقؿ البشرم، كتجسيد مفيـك التعمـ كعممية بناء"

 :البنائية النظرية تعريؼ
لـ تيعٌرؼ البنائية تعريفان محددان ألٌف ذلؾ يشكؿ عقبة كبيرة في حد ذاتو إال أٌف المعجـ الدكلي لمتربية 

كنمك الطفؿ، قكاميا أٌف الطفؿ يككف نشطان في بناء أنماط "رؤية في نظرية التعمـ،  اعرفيا عمى أٌني
 .(2003:17زيتكف،ك  )زيتكف. التفكير لديو، نتيجة تفاعؿ قدراتو الفطرية مع الخبرة"

( فقد عرؼ البنائية بأنيا" نظرية التعمـ الذم يعني التكيفات  Wheatly,1991:9-21أما كيتمي )
مف أجؿ معادلة التناقضات الناشئة عف تفاعمو مع  الحادثة في المنظكمات المعرفية الكظيفية

 معطيات العالـ التجريبي".

يا" عممية تفاعؿ بيف ثبلث عناصر في إنٌ النظرية البنائية  339):2006ييعرؼ عفانة كأبك ممكح)
المكقؼ التعميمي: الخبرات السابقة، المكاقؼ التعميمية المقدمة لممتعمـ، كالمناخ البيئي الذم تحدث 

كذلؾ مف أجؿ بناء كتطكير تراكيب معرفية جديدة، تمتاز بالشمكلية كالعمكمية  عممية التعمـ؛فيو 
 مقارنة بالمعرفة السابقة، كاستخداـ ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة مكاقؼ بيئية جديدة".

جديدة داخؿ ( بأٌنيا" عممية استقباؿ تحكم إعادة بناء المتعمميف لمعاني 212 2002:كيرل زيتكف)
مع خبرتيـ السابقة كبيئة التعمـ إذ تمثؿ كؿ مف خبرات الحياة الحقيقية  اآلتيةسياؽ معرفتيـ 

 .كتتفؽ الباحثة مع ىذا التعريؼ كالمعمكمات السابقة بجانب مناخ التعمـ األعمدة الفقرية لمبنائية"
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 :البنائي لمتعمـ الرئيسية المبادئ

بو تميزه عف التعمـ في ظؿ النظريات األخرل فتظير فيو يأخذ التعمـ البنائي صكرة مخصكصة 
، (351: : 2006(، كالترتكرم كالقضاة )19-2003:20العديد مف المبادئ كالتي حددىا زيتكف)

براىيـ) 12-13: 2002(، كالطناكم)133-2003:134كعبيد كعفانة)  :371):2004(، كا 

 التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة كغرضية التكجو. .ُ
 عرفة القبمية شرط أساسي لبناء التعمـ ذم المعنى.الم .ِ
اليدؼ مف عممية التعمـ ىك إحداث تكيفات تتكاءـ مع الضغكط المعرفية الممارسة عمى  .ّ

 خبرة الفرد.
 مكاجية المتعمـ بمشكمة حقيقية تييئ أفضؿ ظركؼ التعمـ. .ْ
تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خبلؿ عممية تفاكض اجتماعي مع  .ٓ

 اآلخريف. 
 إٌف فعؿ بناء المعنى ىك فعؿ عقمي يحدث داخؿ الدماغ. .ٔ
 التعمـ عممية تحتاج لكقت. .ٕ

 :افتراضات النظرية البنائية
البنائية تقكـ عمى عدة ( أٌف النظرية 96-2003:104كزيتكف)، يرل البنائيكف كما أكضح زيتكف

 افتراضات أساسية كىي:
 أكالن: التعمـ عممية بنائية نشطة كمستمرة غرضية التكجو:

، كأٌف يسعى الكتشاؼ ويجب عمى المتعمـ أٌف يبذؿ جيدان عقميان لمكصكؿ لحؿ مشكمة ما تكاجي
 المعرفة بنفسو، كيبني  خبرات جديدة.

يرل البنائيكف أٌف التعمـ   كاجو المتعمـ مشكمة حقيقية:ثانيان: تتييأ أفضؿ الظركؼ لمتعمـ عندما ي
عمى بناء معنى لما  يفكاع التعمـ الذم  يساعد المتعممالقائـ عمى حؿ المشكبلت مف أفضؿ أن

 يتعممكف كينمي ليـ الثقة في قدرتيـ عمى حؿ المشكبلت.
 .اكض مع اآلخريفثالثان: تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية تف

  .المعرفة القبمية شرط أساسي لبناء التعمـ ذم المعنى رابعان:
لمعرفية خامسان: اليدؼ الجكىرم مف عممية التعمـ ىك إحداث تكيفات تتكاءـ مع الضغكط ا

  .الممارسة عمى خبرة الفرد
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 :البنائي المتعمـ دكر

االستقصاء كأنشطة تشغيؿ اليديف كالعقؿ ينظر التعمـ  البنائي لممتعمـ ككائف حي لو إرادة كيشجع 
 معان.

 لتشمؿ كؿ مف: 175-176): 2003)مـ البنائي كما أشار إلييا زيتكفكتتعدد أدكار المتع
: الذم يقـك بالمناقشة كفرض الفركض كالتقصي بدالن مف االستقباؿ السمبي المتعمـ النشط .ُ

 لممعمكمات.
 حيث يٌككف المتعمـ معرفتو مف خبلؿ التفاكض مع اآلخريف المتعمـ االجتماعي: .ِ
 تؤكد البنائية عمى ضركرة أٌف يكتشؼ الطبلب المعرفة بأنفسيـ.  المتعمـ المبتكر: .ّ

 57-59):2007)زيتكف لمتعمـ البنائي  كما أشار إلييا كلتفعيؿ دكر المتعمـ فإٌف ثمة مبادئ ميمة
 كىي:
 طرح مشكبلت كثيقة الصمة بالطالب.  .ُ
 ة. بناء التعمـ حكؿ المفاىيـ الرئيس .ِ
 تقدير آراء الطبلب كأفكارىـ. .ّ
 تكييؼ المنياج لمعالجة تصكرات الطمبة كافتراضاتيـ. .ْ

 :البنائي المعمـ دكر
إٌف المعمـ البنائي مطالب بتصميـ كتبني استراتيجيات كنماذج تدريسية تتفؽ مع االستخداـ النشط 

 لممعرفة كمياراتيا.
( 98: 2002)الكىرك  ، (61-2007:64) أدكار المتعمـ البنائي كما أشار إلييا زيتكفكبذلؾ تتعدد 

 لتشمؿ كؿ مف:
: حيث يتـ العمؿ داخؿ مجمكعات تعاكنية يتفاعؿ كيتفاكض تكفير بيئة صفية بنائية تفاعمية .ُ

 الطبلب مع بعضيـ كمع المجمكعات األخرل. 
 البنائية.تبني كتصميـ استراتيجيات تدريسية تنطمؽ مف فكر  .ِ
 تكظيؼ الخبرات السابقة لمطمبة في المكاقؼ التعميمية الجديدة. .ّ
. يجب عمى المعمـ البنائي تكفير أنشطة كمياـ تعميمية تتفؽ مع تعرؼ خصائص الطالب .ْ

 خصائص الطبلب كتطكرىا بشكؿ يجعميا أكثر مبلئمة لبناء مكاقؼ تعميمية جديدة.
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كيعتقد البنائيكف أٌف التقييـ يجب أٌف يستخدـ  .البنائياستخداـ أساليب التقييـ المناسبة لمتعمـ  .ٓ
كأداة لتعزيز تعمـ الطالب ، ال أٌف يستخدـ كأداة مساءلة تجعؿ بعض الطبلب يشعركف جيدان 

 حكؿ أنفسيـ بينما تسبب لآلخريف اإلحباط مف التعمـ 
عمى البحث كبذلؾ أصبح دكر المعمـ البنائي ميسران لمعممية التعميمية، كمشجعان لمطبلب 

 كالتفكير كاالستقصاء.
 مقارنة بيف الطريقة التقميدية كالطريقة البنائية: 

تختمؼ الطريقة البنائية عف الطريقة التقميدية في إحداث تغيرات معرفية في الرياضيات لدل 
( أىـ 306: 2005( ، كاليكيدم ) 135:  2003كيمخص كؿ مف عبيد كعفانة )المتعمميف، 

 :التاليىذا ما يكضحو الجدكؿ  كتيف الفركؽ بيف الطريق
 (  2-2جدكؿ رقـ )

 مقارنة بيف الطريقة التقميدية كالطريقة البنائية
 الطريقة البنائية الطريقة التقميدية

 المعرفة تكجد داخؿ التمميذ المعرفة تكجد خارج التمميذ

 محكرىا التمميذ محكرىا المعمـ

 التمميذ إيجابي مف ناحية تمقي المعمكمات التمميذ سمبي مف ناحية تمقي المعمكمات 

 أنشطة تفاعمية أنشطة فردية

 تعمـ تعاكني تعمـ تنافسي

 تغيير المفاىيـ تذكر المعرفة

 التمميذ يبني معارفو مف مصادر مختمفة االعتماد عمى الكتاب المدرسي 

كفي مجمؿ الحديث عما سبؽ يرل الباحث أٌف التعمـ البنائي في الرياضيات يساعد المتعمـ عمى 
بناء المعرفة الرياضية بطريقة ذات معنى مف خبلؿ ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة ،كتحسيف 

 قدرة الطالب عمى حؿ المشكبلت كابتكار مكاقؼ تعميمية جديدة 

تراتيجيات كالنماذج التي تتبنى الفكر البنائي، فقد اختارت الباحثة نمكذج كعمى الرغـ مف تعدد االس
يعتبر إطاران لتصميـ تعميمي منيجي يبنى عمى أساس التكامؿ بيف المحتكل إديمسكف لمتعمـ ألٌنو 

المعرفي كعمميات العمـ، كيركز عمى قياـ المتعمـ ببناء معرفتو بنفسو ككذلؾ مف خبلؿ تفاعمو مع 
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كيركز عمى األنشطة التعميمية التي تعطي فرصة لمطبلب لمتفكير كالتأمؿ كمقارنة اآلخريف، 
 معرفتيـ السابقة بمعرفتيـ الجديدة لتحقيؽ فيـ أعمؽ لممحتكل التعميمي.

 Learning For Use Modelثانيان: نمكذج إديمسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ:
لعمميات التعمـ التي يمكف استخداميا مف ( بأنو كصؼ ,Edelson (356 :2001ُيعرفو إديمسكف

 أجؿ تفعيؿ المنيج كأنشطة التعمـ القائمة عمى االستقصاء.

بأنو نمكذج لتنظيـ المحتكل  (89: 2013( نقبلن عف صالح )49: 2003ـ )كتيشير عبد الكري
كنمكذج تعميمي تعممي يعتمد عمى نظريات تعمـ معاصرة كثيرة كيسيـ في تحقيؽ  معايير تعميـ 
العمكـ ، كيراعي فيو أساس عمميات التعمـ القائمة عمى المعنى كعمى الفيـ مف خبلؿ بيئة ثرية ، 

أنشطة تعميـ العمكـ المبنية عمى كالتي يمكف استخداميا لتدعيـ التكامؿ بيف المحتكل المكثؼ ك 
 االستقصاء.

بأنو نمكذج تعمـ يستند إلى ( 90:  2013( نقبلن عف صالح )208:  2007ييعرفو العديمي كبعاره )
النظرية المعرفية كالمدخؿ البنائي في التدريس ، كييدؼ إلى إكساب التعمـ معرفة مفيدة كقابمة 

ستثمار الكقت في تعميـ محتكل أكثر مف خبلؿ أنشطة لبلسترجاع عند تطبيقيا مستقببل ، ككذلؾ ال
 كاقعية . 

بأٌنو نمكذج تعمـ يستند إلى النظرية المعرفية كالمدخؿ البنائي في  ( فييعرفو 89:  2013أما صالح )
التدريس كيتـ التعمـ فيو مف خبلؿ ثبلث خطكات كىي ) الدافعية التي تركز عمى إثارة فضكؿ 
المتعمـ، كبناء المعرفة كتركز عمى بناء المتعمـ معرفتو بنفسو مف خبلؿ المبلحظة كالتكاصؿ مع 

 معرفة عف طريؽ التأمؿ كالتطبيؽ  لممعرفة. اآلخريف، تنقية كصقؿ ال

يستند إلى  إديمسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخداـنمكذج  أفٌ كمف خبلؿ التعريفات السابقة ترل الباحثة 
النظرية المعرفية كالمدخؿ البنائي في التدريس، كيبنى عمى أساس التكامؿ بيف المحتكل المعرفي 

ؿ ثبلث خطكات كىي  الدافعية التي تركز عمى إثارة فضكؿ كعمميات العمـ، كيتـ التعمـ فيو مف خبل
المتعمـ، كبناء المعرفة كتركز عمى بناء المتعمـ معرفتو بنفسو مف خبلؿ المبلحظة كالتكاصؿ مع 

 عف طريؽ التأمؿ كالتطبيؽ لممعرفة .  اآلخريف، تنقية كصقؿ المعرفة

 فمسفة نمكذج إديمسكف:

البنائية، حيثي يعتبر إديمسكف أٌف المعرفة القبمية شرط أساسي لبناء التعمـ يستند النمكذج إلى الفمسفة 
 ذم المعنى.
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 منطمقات نمكذج إديمسكف:
يعتبر نمكذج إديمسكف لمتعمـ إطاران لتصميـ تعميمي منيجي يبنى عمى أساس التكامؿ بيف المحتكل 

سو ككذلؾ مف خبلؿ تفاعمو مع المعرفي كعمميات العمـ، كيركز عمى قياـ المتعمـ ببناء معرفتو بنف
اآلخريف، كيركز عمى األنشطة التعميمية التي تعطي فرصة لمطبلب لمتفكير كالتأمؿ كمقارنة 

 معرفتيـ السابقة بمعرفتيـ الجديدة لتحقيؽ فيـ أعمؽ لممحتكل التعميمي.

 (أٌف ىناؾ مجمكعة مف المنطمقات التي يقكـ عمييا نمكذج 90:  (2013كمف ىنا يرل صالح 
 إديمسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ تتمثؿ في :

 لف يككف بمقدكر المتعمـ أف يتعمـ معرفة جديدة ما لـ يكف مندمجا كمعنيا بيا . .ُ
تبقى المعرفة التي يتمقاىا  المتعمـ غير مفيدة لو ما لـ يكف قد بناىا بشكؿ يدعـ استخداميا  .ِ

 الحقا .
 و مف فيـ  الفائدة التي ستعكد عميو  مف تعمميالكي يندمج المتعمـ في بناء المعرفة ، ال بد ل .ّ

 :مبادئ نمكذج إديمسكف 
(،  (Edelson  , 2001:  357ييبنى النمكذج عمى أربعة مبادئ أساسية ذكرىا كؿ مف إديمسكف 

 ك يمكف إيجازىا فيما يمي:2013: 91-90 )) كصالح

: كىك أساس النظرية البنائية  التعمـ يحدث مف خبلؿ بناء كتعديؿ البنية المعرفيةالمبدأ األكؿ :
كلبيا كجكىرىا ، كيمثؿ عممية بناء ىياكؿ جديدة لممعرفة كإلقامة كصبلت جديدة بيف ىياكؿ المعرفة 
في شبكة متداخمة كمترابطة مف المعرفة ، كال يمكف لممعرفة أف تنتقؿ مباشرة مف فرد ألخر ، 

ريدة مف نكعيا لو ، كيجب تطكير فيـ كنتيجة  لذلؾ فإف ىياكؿ المعرفة لكؿ فرد تعكس تجارب ف
متزايد مف خبلؿ كضع ىياكؿ متدرجة لممعرفة ، كتطبيؽ ىذا المبدأ في التعمـ الصفي يجعؿ الفيـ 

 مبنيا عمى الخبرة كاالتصاؿ كيمـز تكسيع البناء المعرفي .

نى، حيثي أف كىذا المبدأ يتفؽ مع البنائيكف أٌف المعرفة القبمية شرط أساسي لبناء التعمـ ذم المع
التفاعؿ بيف معرفة المتعمـ الجديدة أك معرفتو القبمية يعد أحد المككنات الميمة في عممية التعمـ ذم 
المعنى فقط تككف ىذه المعرفة بمثابة الجسر الذم تعبر عميو المعرفة الجديدة إلى عقؿ المتعمـ، 

يمنع أك يحكؿ دكف مركر ىذه كما قد تككف عكس ذلؾ حيثي تعمؿ بمثابة العقبة أك  الحاجز الذم 
 ( 96-104: 2003المعرفة إلى عقؿ المتعمـ كىذا ما أشار إليو) زيتكف، زيتكف،
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معمكمات  المتعمـ كخبراتو السابقة تمعب دكرا إٌف تضح أىمية الخبرات السابقة حيث كمما سبؽ ي
ة لدل المتعمميف ميما في تشكيؿ المعرفة الجديدة ،لذلؾ يجب عمى المعمـ اكتشاؼ الخبرات السابق

كربطيا بالتعمـ الجديد لمساعدة الطالب عمى بناء الخبرات الجديدة المكتسبة بشكؿ ينتج تعممان 
مدمجان بشكؿ سميـ في البناء المعرفي لمطالب ، ألٌف الفيـ المسبؽ لممعرفة عندما يككف غير صحيح 

 كيقاكـ التغيير فإنو سيؤثر سمبان عمى تعمـ تمؾ المعرفة الجديدة .

المتعمـ بعممياتو  تعريؼما كراء المعرفة كييدؼ إلى  يعتمد ىذا المبدأ عمميات المبدأ الثاني
المعرفية ، كيركز عمى أف يككف  التعمـ بمبادرة مف المتعمـ سكاء كاف ذلؾ بكعي أك بدكف كعي ، 
كتطبيقات ىذا المبدأ في الصؼ أف التعمـ يبدأ بالمتعمـ كحاجتو ليذا التعمـ مف خبلؿ األىداؼ التي 

 يككف عمى كعي بيا .

ؽ التعمـ عمى تسييؿ تكصيؿ المعرفة كسيكلة يصؼ ىذا المبدأ تأثير سيا المبدأ الثالث:
استرجاعيا مف الذاكرة في المستقبؿ مف خبلؿ استخداـ إشارات أك كممات مفتاحيو أك تمميحات أك 
رمكز تعتمد عؿ السياؽ الذم يحدث فيو التعمـ ، أم أف التعميـ في المدارس يجب أف يعتمد عمى 

ال لف يككف المتعمـ قادرا المتعمـ في إيجاد مؤشرات مناسبة في سياقات ال تعمـ ليياكؿ المعرفة . كا 
عمى استرجاع المعرفة في المستقبؿ عند الحاجة إلييا، كتتـ عممية تنظيـ المعرفة عف طريؽ جمع 
المعمكمات المتناثرة معا كترتيبيا بطريقة تجعمو أكثر إدراكا بالتفاصيؿ كالعبلقات المتداخمة بيف 

خداـ المنظمات التمييدية كىي تككف في صكرة رسـك أك صكر عناصر المعرفة كذلؾ يحدث باست
 أك أسئمة أك مشاىدة جزء مف كتاب كتقدـ لمطبلب قبؿ دراسة المكضكعات . 

المعرفة يتـ تنظيميا في ذاكرة المتعمـ بشكؿ يدعـ أّف (  Marazano,1992: 45 )مارزانككيرل 
فيما بعد، أك التدرب عمى تذكرىا حتى  تخزينيا في الذاكرة طكيمة المدل بصكرة تسيؿ استدعائيا

يصؿ المتعمـ إلى درجة تمنو مف االسترجاع اآللي ليا مف خبلؿ مجمكعة مف األنماط التنظيمية 
 مثؿ:

 لتنظيـ الخصائص الحقائؽ المتصمة بأشخاص أك أماكف .األنماط الكصفية: 

 لتنظيـ المعمكمات أك الميارات في تتابع شبكي. األنماط السببية:

 لتنظيـ المعمكمات في تعميـ معيف.  نماط التعميمية:األ 

ينبغي بناء المعرفة في الشكؿ الذم يدعـ االستخداـ قبؿ التطبيؽ كيركز ىذا المبدأ المبدأ الرابع :
عمى الفرؽ بيف المعرفة التقريرية كالمعرفة اإلجرائية ، حيث يككف لدل المتعمـ  المعرفة اإلجرائية 
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ف يككف قادرا عمى تحكيميا لمعرفة إجرائية ، فعمى سبيؿ أمعرفة التقريرية أك التي تمكنو مف تطبيؽ ال
المثاؿ يككف المتعمـ قادرا عمى استرداد كقراءة الكقائع التي ىي ذات صمة بمشكمة ما دكف أف يككف 
قادرا عمى الجمع بيف عدة حقائؽ لبناء حؿ ليذه المشكمة ، كلتطبيؽ ىذا المبدأ في  غرفة الصؼ 

أف يككف التعمـ مفيدا كقاببل لمتطبيؽ ، أم يجب أف تككف كيفية استخداـ المتعمـ لممعرفة ينبغي  
 المفاىيمية  جزءا مف عممية التعمـ . 

فيما  فة التقريرية كالمعرفة اإلجرائيةبيف المعر  الفرؽ (Marzano, 1992: 62) مارزانك كيكضح
 :يمي

  كالقضايا كالتتابع الزمني كاألسباب كالمشكبلت المعرفة التقريرية تضـ الحقائؽ كالمفاىيـ
متى( كتكتسب عف طريؽ بناء المعنى كتنظيـ  أيف، ،كالمبادئ فيي تيتـ ب)مف، ماذا كالحمكؿ
 .ى أم تنظيـ المعمكمات ثـ تخزينياالمعن

  المعرفة اإلجرائية تكتسب مف خبلؿ قياـ المتعمـ بعدة عمميات في صكرة خطكات مرتبة ترتيبان
ترتيبان غير خطيان. كىذا النكع ف المعرفة يكتسبو المتعمـ خبلؿ ممارسة ميارات معينة  خطيا أك

كإجراء تجربة أك كتابة مقاؿ أك تمخيص مكضكع أك تنظيـ بيانات أك تصنيؼ مجمكعة مف 
 األشياء.

 خطكات نمكذج إديمسكف:
 (، (NSF Funding, 2006: 7ك، (Edelson, 2001,358-361) إديمسكف كؿ مف حدد
 ككىنجك (، 391: 2003(، كزيتكف)93-91: 2013) صالحك 

(Koohang&Schreurs,2009: 93-94) 
 ثبلث خطكات لتطبيؽ نمكذج التعمـ مف أجؿ االستخداـ يمكف تناكليا فيما يمي:

 MOTIVATIONالتحفيز أك إثارة الدافعية  .1
يككف كاعيا ،كيحدث االعتراؼ بالرغبة كالحاجة لممعرفة الجديدة ، كىذا االعتراؼ ال يمزمو أف 

عندما يقؼ  المتعمـ في مكاجية مشكمة أك فجكة أك نشاط أك حدث يظير قصكر معرفتو السابقة 
كحاجتو لمتعمـ مف أجؿ حؿ المشكمة الجديدة في المعرفة ، كىذا يحدث تػأثيراف لدل المتعمـ ىما : 

مييد إلدخاؿ المعرفة الجديدة خمؽ الرغبة كالدافعية الكتساب المعرفة الجديدة ، كخمؽ السياؽ أم الت
في الذاكرة كتكامميا مع المعرفة السابقة . ككجكد الدافعية ىنا يحقؽ كجكد ىدؼ مكجو لطبيعة 
التعمـ، كيحقؽ الفيـ الكاعي لطبيعة التعمـ ، كمف ثـ يتحقؽ خبلؿ المرحمة المبدأ الثاني مف مبادئ 

 النمكذج .
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طبلب لمتعمـ مف خبلؿ تكجيييـ إلى تحمؿ مسؤكلية كمف أدكار المعمـ في ىذه المرحمة تحفيز ال
التعمـ أثناء إجراء األنشطة المختمفة التي تقكدىـ إلى كضع التنافر بيف ما يمتمككف مف معارؼ  

 كمعتقدات كبيف ما تـ التكصؿ إليو مف خصائص لممفاىيـ كاألحداث كالظكاىر.
ا: إثارة الحاجة إلى الخبرة )مطمب كيتـ تحقيؽ خطكة التحفيز في النمكذج مف خبلؿ عمميتيف ىم

ثارة الفضكؿ لمتعمـ )ال  .(حب االستطبلعخبرة (، كا 
 ( مجمكعة مف النقاط تساعد في إعداد األنشطة كالمكاقؼ التحفيزية:391: 2003كيشترط زيتكف )

 مكقؼ ذا صمة مباشرة بمكضكع الدرسأف يككف ال. 
  يحفز دافع حب االستطبلع لدييـ .أف يككف مثيرا لبلنتباه كجديدا عمى الطبلب بحيث 
 . أف يسيؿ فيمو مف قبؿ الطبلب 
 . أف يككف حقيقيا كأصيبل كذا عبلقة بحياة الطبلب ككاقعيـ المعايش كذا معنى بالنسبة ليـ 
 . أف يكشؼ عما لدل الطبلب مف أفكار أكلية كبخاصة األفكار أك التصكرات الخطأ 
 . أف يتـ تنفيذه في فترة زمنية معقكلة 
 يككف مدخبل لقياـ الطبلب بنشاط استكشافي مكسع . أف 
 Knowledge Constructionبناء المعرفة   .2

بناء اليياكؿ لممعارؼ الجديدة أم تطكير المعرفة الجديدة، كتركز ىذه الخطكة عمى بناء ىياكؿ 
ليذا لممعرفة الجديدة في الذاكرة لكي يمكف تحقيؽ التكامؿ كربطيا بالمعارؼ السابقة ، كنتيجة 

التكامؿ كالترابط يتـ تنظيـ تمؾ المعارؼ  كاستيعابيا كاستدخاليا كتشكيميا كمف ثـ تصبح جزءا مف 
تتاح لو الفرصة لممبلحظة كاالندماج في االنشط تعمـ الماعاة أف الذاكرة طكيمة المدل ، مع مر 

 األنشطة أك مف خبلؿ التكاصؿ مع اآلخريف أك االثنيف معا 
 عدة أمكر أشار إلييا  نشطة البنائية كتنفيذىا مراعاة كينبغي عند إعداد األ

 (Koohang &  Schreurs, 2009: 93-94)   ما يميافي: 
 كمرتبطة ببيئتيـ.قة لممتعمميف كتتناسب مع قدراتيـتراعي ىذه األنشطة الخبرات الساب ، 
  أف تككف ىذه األنشطة حقيقية كتكفر ليـ خبرات جديدة كمرتبطة بأىداؼ الدركس كتكجيو

 المتعمميف نحك تحقيؽ ىذه األىداؼ 
 . التركيز عمى األنشطة  التي تساعد المتعمميف عمى اكتشاؼ المعرفة بأنفسيـ 
 ير العميا ، التركيز عمى أنشطة التعمـ التفاعمية التي تشجع عمى البحث كتنمية ميارات التفك

كالقياـ بعمميات المبلحظة كالتفسير كاالستنتاج ، كحث المتعمميف عمى التأمؿ الذاتي مع تكفير 
 التفاعؿ االجتماعي بيف المتعمميف .
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   أف تكفر ىذه األنشطة لممتعمميف التعامؿ مع الخبرات الحسية المباشرة كالمكاد كاألجيزة
 رده أك مف خبلؿ التعاكف مع زمبلئو .بأنفسيـ كيمكف أف يقـك بذلؾ كؿ متعمـ بمف

  أف تككف ىذه األنشطة ذات معنى لممتعمميف كتكفر ليـ تطبيؽ المعمكمات التي تكاصمكا إلييا
 في مكاقؼ جديدة .

 Refinementتنقيح أك تنقية المعرفة كصقميا  .3
ساكنة في الذاكرة طكيمة المدل، فيي تتغير باستمرار نتيجة خبرات أك  إف المعرفة المكتسبة ال تبؽ

معمكمات أك مكاقؼ تعميمية جديدة، لذلؾ كاف البد مف تنظيـ كتنقية كربط البنيات المعرفية 
، مما يسيؿ الحصكؿ عمى المعرفة كتطبيقيا في التعمـ لبلستخداـ ، كتركز ىذه الخطكة ()الصقؿ

يا بالمعارؼ األخرل كتعزيزىا مما يسيؿ استرجاعيا كاستخدماىا كتطبيقيا عمى تنظيـ المعرفة كربط
ككذلؾ إعادة تنظيـ المعرفة التقريرية كتحكيميا إلى معرفة إجرائية لتصبح ذات معنى، ، في المستقؿ

كبتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ عمميتيف ىما التطبيؽ كالتأمؿ، كفي ىذه الخطكة يتحقؽ المبدآف الثالث 
 ادئ النمكذج .كالرابع مف مب

( أنشطة أك مياـ تعميمية تساعد Marzano & Kedal, 1998: 269) كقد حدد مارزانك ككبداؿ
، كتتمثؿ ىذه األنشطة في التفسير، فة كالتدقيؽ بيا كصقميا كتقنينياعمى تكسيع مجاؿ المعر 

األدلة الداعمة، كاالستنتاج ، التصنيؼ ، المقارنة ، االستقراء ، االستنباط، تحميؿ األخطاء ، بناء 
 . يد كتحميؿ الشخصية أك كجية النظرالتجر 

 مميزات نمكذج إديمسكف:
 التفكير، كما تساعد في ربط المعمكمات السابقة بالبلحقة  .مي تنشط المعرفة السابقة كتن 
 . تشجيع التبلميذ عمى البحث كتنمية ميارات التفكير العميا 
  مكاقؼ جديدة .مساعدة التبلميذ عمى تكظيؼ المعرفة في 
 . تنمية القدرة عمى التأمؿ كصياغة الفركض 
 .إتاحة الفرصة أماـ المعمـ لبناء خبرات كأنشطة تعميمية في ضكء احتياجات المتعمـ 

 : نمكذج إديمسكف عيكب

 .التكمفة كخاصة إذا اشتممت عمى العديد مف الكسائؿ كاألنشطة العممية 
  حتى أثناء التنفيذ .الكقت سكاء عند التحضير كالتخطيط لمدرس ك 
 . تكفر الخبرة كاأللفة لدل المعمـ 
  . الكثافة الصفية 
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أٌف نمكذج إديمسكف لمتعمـ ىك نمكذج تعميمي تعممي ييدؼ إلكساب المتعمـ معرفة  مما سبؽ يتضح
مفيدة كقابمة لبلسترجاع عند تطبيقيا مستقببل مف خبلؿ تطبيؽ أنشطة تمكف الطمبة مف بناء 

 المعرفة الجديدة بطريقة ذات معنى تسمح بتطبيقيا مستقببل .

 كيمكف تمخيص خطكات النمكذج فيما يمي:

 مسكف ثالث خطكات لتطبيؽ نمكذج التعمـ مف أجؿ االستخداـ يمكف تناكليا فيما يمي :حدد إدي

 (MOTIVATION) التحفيز أك إثارة الدافعية  .ُ
االعتراؼ بالرغبة كالحاجة لممعرفة الجديدة، كىذا االعتراؼ ال يمزمو أف يككف كاعيا، كيحدث عندما 

حدث يظير قصكر معرفتو السابقة كحاجتو  يقؼ  المتعمـ في مكاجية مشكمة أك فجكة أك نشاط أك
لمتعمـ مف أجؿ حؿ المشكمة الجديدة في المعرفة، كىذا يحدث تػأثيراف لدل المتعمـ ىما: خمؽ الرغبة 
كالدافعية الكتساب المعرفة الجديدة، كخمؽ السياؽ أم التمييد إلدخاؿ المعرفة الجديدة في الذاكرة 

الدافعية ىنا يحقؽ كجكد ىدؼ مكجو لطبيعة التعمـ، كيحقؽ كتكامميا مع المعرفة السابقة، ككجكد 
 الفيـ الكاعي لطبيعة التعمـ .

 (KnowledgeConstructionبناء المعرفة ) .ِ
تركز ىذه الخطكة عمى بناء ىياكؿ لممعرفة الجديدة في الذاكرة حتى يمكف تحقيؽ التكامؿ كربطيا 

ـ تنظيـ تمؾ المعارؼ،  كاستيعابيا، كاستدخاليا بالمعارؼ السابقة، كنتيجة ليذا التكامؿ كالترابط يت
كتشكيميا، كمف ثـ تصبح جزءا مف الذاكرة طكيمة المدل، مع مراعاة أف متعمـ نشطا كتتاح لو 

 الفرصة لممبلحظة كاالندماج في األنشطة أك مف خبلؿ التكاصؿ مع اآلخريف أك االثنيف معان .
 Refinementتنقيح أك تنقية المعرفة كصقميا  .3
يزىا مما يسيؿ استرجاعيا ركز ىذه الخطكة عمى تنظيـ المعرفة كربطيا بالمعارؼ األخرل كتعز ت

يا كتطبيقيا في المستقؿ، ككذلؾ إعادة تنظيـ المعرفة التقريرية كتحكيميا إلى معرفة إجرائية ماكاستخد
 لتصبح ذات معنى، كبتحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ عمميتيف ىما التطبيؽ كالتأمؿ.

التالي الخطكات اإلجرائية لمنمكذج كالعمميات التي تشتمؿ عمييا كؿ خطكة يبيف الجدكؿ 
 كما كضحيا كاالستراتيجيات كاألنشطة أك المياـ المقترحة لتنفيذ كؿ عممية

 (Edelson  , 2001:  360)ك ،(Edelson et.al , 2002: 4)  , كقد قامت الباحثة )
 لمصؼ التاسع األساسي . باعتماد ىذا الجدكؿ في تحضير دركس كحدة الدائرة

 
 



 

 

51 
 

 الثانيىالفصل

   (3-2جدكؿ رقـ)
كالعمميات التي تشتمؿ عمييا كؿ خطكة كاالستراتيجيات إديمسكف الخطكات اإلجرائية لنمكذج 

 فيذ كؿ عمميةتنكاألنشطة أك المياـ المقترحة ل

 تصميـ اإلستراتيجية Processالعمميات  الخطكة

 الدافعية

Motivation 
 إثارة الحاجة لمخبرة 

 مطمب الخبرة () 

 إثارة الفضكؿ لمتعمـ

 ) حب االستطبلع (

تطبيؽ أنشطة تساعد عمى تنمية الحاجة 
 لممعرفة 

تطبيؽ أنشطة الستثارة فضكؿ المتعمميف 
كحب االستطبلع  لدييـ كذلؾ بإظيار الفجكة 
أك القصكر بيف ما يمتمكو المتعممكف أصبل 
كما يجب أف يمتمككه لحؿ الميمة الجديدة 

 بنجاح 

 بناء المعرفة

Knowledge 
construction 

 بالمبلحظة

 

 

 

 التكاصؿ

مباشرة تطبيؽ أنشطة لتزكيد المتعمميف بخبرة 
تمكنيـ مف مبلحظة العبلقات في الظاىرة 
مكضكع الدراسة كبالتالي بناء المعرفة 

 بأنفسيـ كربط العبلقات بالمعرفة الجديدة .

تطبيؽ أنشطة تمكف المتعمميف مف االتصاؿ 
المباشر أك غير المباشر مع اآلخريف ، 
كتسمح ليـ ببناء المعرفة الجديدة المبنية 

 عمى التكاصؿ مع اآلخريف .  

تنقيح أك تنقية 
 المعرفة كصقميا

Refinement 

 التطبيؽ

 التأمؿ

تطبيؽ مياـ أك أنشطة تتيح لممتعمميف 
ذات معنى إلعادة  استخداـ المعرفة بطرؽ 

تنظيـ الفيـ كتقكيتو كتعزيزه ليصبح فيما ذا 
 معنى ، كفي النياية يككف مفيدا ليـ .

تطبيؽ مياـ أك أنشطة تمد المتعمميف بفرص 
لمتأمؿ يمكف مف خبلليا إعادة إدراؾ كتأمؿ 

 معرفتيـ كخبراتيـ كفيرستيا .
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 كيبيف الشكؿ التالي العالقة بيف ىذه الخطكات : 
 

 الدافعية أك التحفيز 

 

 

 

 بناء المعرفة

 

 

 تنقيح المعرفة كصقميا

 

 

 

 

 

 
 

 ((NSF Funding, 2006: 7(  ا خطكات نمكذج إديمسكف لمتعمـ 1شكؿ )

 
في إثارة دافعية  كترل الباحثة أفن نمكذج إديمسكف لمتعمـ بما يتضمنو مف الخطكات الثبلث؛ ييسيـ

الطالبات لمتعمـ، كتكضيح المفاىيـ الرياضية بطريقة تجذب اىتماـ الطالبات كتنمي حب االستطبلع 

تابع ، مع اإلكثار مف ساعد عمي تقديـ المفاىيـ اليندسية بشكؿ متسمسؿ كمتيلدييـ ، كما أننو 

 مطمب الخبرةإثارة 

 التأمؿ

التكازف بيف الخبرات المباشرة كالخبرات غير المباشرة 

 كتفسير كؿ منيا 

 التأمؿ

 التطبيؽ

 التأمؿ
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استيعابيا كتشكيميا في بني معرفية جديدة،  مف الطالبات ،كىذا يمكفاألمثمة المعطاة بعد كؿ مفيـك 

و يشجع الطالبات عمي استخداـ المعرفة أنٌ كمف ثـ تصبح جزءان مف الذاكرة طكيمة المدم، كما 

معرفتيف السابقة بمعرفتيف الجديدة كتطبيقيا مع إعطاء الفرصة لمطالبات لمتفكير كالتأمؿ كمقارنة 

لمكصكؿ إلي استنتاجات كتفسيرات كمقترحات كالتعبير عف أفكارىف كتأمميا كتعديميا كممارسة 

 .العديد مف ميارات التفكير كمف ىذه الميارات ميارات التفكير التأممي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انثانث انفصم

 انسابقة انذراسات
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة
متغيرات الدراسة الحالية، كلتحقيؽ مف ييدؼ ىذا الفصؿ إلى بياف مكقؼ الدراسات السابقة 

ذلؾ تـ تقصي الدراسات السابقة مما أتيح لمباحثة االطبلع عمييا مف مصادر متعددة تمثمت في 
كاألبحاث المنشكرة في الدكريات، كالمؤتمرات العممية، كالمكاقع المتخصصة عمى الرسائؿ العممية، 
 شبكة االنترنت.

االنتقاء مف بيف الدراسات أكثرىا ارتباطان بالدراسة الحالية مف حيث بكلقد قامٍت الباحثة 
جراءاتيا، فضبلن عف التركيز عمى اختيار الدراسات الحديثة، ألٌف  الحداثة أكثر أىدافيا، أك أدكاتيا كا 

قربان لمكاقع الحالي، كما تـٌ عرض الدراسات السابقة بشكؿ يبيف ىدؼ كؿ دراسة، كأدكاتيا، كأىـ 
 النتائج التي تكصمت إلييا بما يخدـ أغراض الدراسة،مع مراعاة الترتيب الزمني مف الحديث لمقديـ.

 كلقد تـٌ عرض الدراسات السابقة في ثبلثة محاكر عمى النحك التالي:

 .سكف لمتعمـيمنمكذج إددراسات تناكلت  -المحكر األكؿ

 .دراسات تناكلت المفاىيـ الرياضية -المحكر الثاني

 .دراسات تناكلت التفكير التأممي -المحكر الثالث

 كفيما يمي عرض الدراسات بالتفصيؿ مع التعقيب عمى كؿ محكر.

 . االستخداـ عمى القائـ لمتعمـ سكفيمإد بنمكذج تتعمؽ دراسات:  األكؿ المحكر
 ( :2013دراسة صالح)-1

سكف لمتعمـ القائـ عمى االستخداـ في تنمية ميارات يمىدفت ىذه الدراسة لمعرفة فاعمية نمكذج إد
التفكير التأممي كالتحصيؿ في مادة العمكـ لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط بالمممكة العربية 

 السعكدية 

ذم  التجريبيتصميـ بالالمعركؼ  المنيج التجريبي الباحثكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، استخدـ 
( طالبا مكزعيف عمى مدرستيف مف  107، كقد طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف ) المجمكعتيف

( لممجمكعة الضابطة ، 55( لممجمكعة التجريبية ، ك) 52مدارس المممكة العربية السعكدية ، ) 
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لمتفكير التأممي كاختبار لمتحصيؿ يتـ تطبيقو قبؿ كبعد االنتياء كقد تمثمت أداة البحث في اختبار 
 مف التجربة .

كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

مكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ، في مقياس تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المج -
 ميارات التفكير التأممي لصالح المجمكعة التجريبية. 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف طبلب المجمكعة التجريبية كطبلب المجمكعة  -
 الضابطة في اختبار التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية.

 (:2007)العديمي كبعاره دراسة  -2
طالب المرحلة  اكتسابفي  االستخدامالتعلم من أجل  ىذه الدراسة لمعرفة فاعمية نمكذجىدفت 

 األساسية العليا في األردن المفاهيم الكيميائية المرجوة
، كقد طبقت الدراسة عمى عينة مككنة المنيج التجريبيكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، استخدـ الباحث 

التاسع األساسي مف مديرية تربية الزرقاء لمفصؿ األكؿ (طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ  151مف )
، تكزعكا عمى أربعة صفكؼ في مدرستيف، كاحدة لمذككر كاألخرل 2004/2005مف العاـ الدراسي 

ـٌ تدريس  لئلناث. كتـ تحديد شعبتيف في كؿ مدرسة لتككف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة. كت
جؿ االستخداـ في حيف تـ تدريس المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية بنمكذج التعمـ مف أ

حصة دراسية ، كقد تمثمت أداة  18بالطريقة التقميدية، كاستمرت التجربة حكالي الشيريف بكاقع 
في كحدتي " نشاط الفمزات" ك"  الدراسة في اختبار تحصيمي لقياس اكتساب المفاىيـ الكيميائية

 .الكيمياء الكيربية"

ة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة كبعد تطبيؽ الدراس
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

لطريقة التدريس في اكتساب المفاىيـ  (α=0.05)عند  فركؽ ذات داللة إحصائية ن كجكد  -
 الكيميائية لصالح المجمكعة التجريبية.

لطريقة التدريس في اكتساب المفاىيـ  α=0.05) )عند داللة إحصائية فركؽ ذاتكجكد  -
 الكيميائية تعزم لمجنس، لصالح اإلناث. 

لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس  (α=0.05 )ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند -
 في اكتساب المفاىيـ الكيميائية.
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 ((Edelson, 2001إديمسكف دراسة 3-
إلى تكضيح أسس كخطكات نمكذج التعمـ مف أجؿ االستخداـ كدكره في دعـ  ىدفت ىذه الدراسة

في تدريس مادة عمكـ األرض بمدارس المرحمة المتكسطة  أنشطة التعمـ التي تقكـ عمى التكنكلكجيا
 في مدينة شيكاغك.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، قاـ الباحث بتصميـ كحدة دراسية تتعمؽ بمادة عمكـ األرض راعي فييا 
ـٌ تقديـ  تطبيؽ خطكات النمكذج باستخداـ أنشطة تعمـ تدعـ التكنكلكجيا كتقنيات الحكسبة، حيثي ت
كصفان لخطكات النمكذج، مع التركيز عمى الدكر الذم تمعبو التكنكلكجيا في تصميـ أنشطة التعمـ 

األساسييف القائـ عمى االستخداـ، كقد قاـ بتطبيؽ ىذه الكحدة عمى طبلب الصفيف السابع كالثامف 
 في ست مدارس في شيكاغك

كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

دة عمـك فعالية الكحدة الدراسية المعدة كفقان لنمكذج التعمـ مف أجؿ االستخداـ في تدريس ما -
 األرض بمدارس المرحمة المتكسطة في مدينة شيكاغك.

 (:,( Edelson etal. , 2002ة إديمسكفراسد4-

 إحداث التغير المفاهيميفي  االستخدامالتعلم من أجل  ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة فاعمية نمكذج
 لطمبة المرحمة المتكسطة في مدينة شيكاغك في مادة عمـك األرض.

كقد طبقت الدراسة عمى تـ استخداـ تصميـ قبمي بعدم لمجمكعة كاحدة ،، الدراسةؼ كلتحقيؽ أىدا
ـٌ تطبيؽ الدراسة عمى تلمرحمة المتكسطة في مدينة شيكاغك، مف طمبة ا(طالبان 27عينة مككنة مف )

كحدة عمكـ األرض لمعرفة عبلقة الشمس باألرض كالفصكؿ، عمى نطاؽ ضيؽ كخطكة لتطبيقو 
الطمبة بتسجيؿ المبلحظات كقد  ، حيثي قاـثي استغرقت الدراسة ثبلثة أسابيععمى نطاؽ أكسع، حي

طبلب، يقكـ المعمـ بتزكيد المتعمـ بأنشطة عممية مصحكبة  3-5عممكا في مجمكعات صغيرة مف 
بأنشطة عمى الحاسكب لمعرفة مدل قدرة النمكذج عمى إحداث تغير مفاىيمي، تساعده عمى بناء 

كزعكا عمى أربعة صفكؼ في مدرستيف، ، كقد تمثمت أداة الدراسة في عنى المعرفة بطريقة ذات م
 المقابمة لمحصكؿ عمى تفسيرات عميقة مف الطبلب مصحكبة برسـ الطبلب صكران تدعـ تفسيراتيـ،
ـٌ مقابمة خمسة طبلب قبؿ دراسة الكحدة كبعد دراسة الكحدة، كلمحصكؿ عمى نتائج أعمؽ تـ  حيثي ت
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ـٌ مقابمة خمسة طبلب قبؿ دراسة الكحدة  استخداـ اختبار عمى شكؿ اختيار مف متعدد ، حيثي ت
 كبعد دراسة الكحدة ، كقد تـ تحميؿ نتائج ثبلثة مف المتسابقيف الخمسة.

كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 تكصمت إلييا الدراسة : فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي 

لطمبة المرحمة المتكسطة في مدينة شيكاغك في  عدـ قدرة النمكذج عمى إحداث تغير مفاىيمي -
 مادة عمـك األرض

  كؿالتعميؽ عمى دراسات المحكر األ: 
 أكالن: بالنسبة  ألىداؼ الدراسات:

، (2013صالح) ىدفٍت الدراسات إلى استخداـ نمكذج التعمـ القائـ عمى االستخداـ كدراسة  -
ة دراسك (، (Edelson, 2001إديمسكف دراسة (، 2007) العديمي كبعاره دراسة ك 

 (,( Edelson etal. , 2002إديمسكف
كبناءن عمى ما سبؽ فإٌف الدراسة الحالية تتفؽ مع كؿ الدراسات السابقة في استخداـ نمكذج إديمسكف 

 لمتعمـ.
 ثانيان: بالنسبة لمنيج الدراسات:

العديمي دراسة ، ك (2013صالح) كدراسة اتفقت معظـ الدراسات في استخداميا لممنيج التجريبي، ا
  ,Edelson etal )ة إديمسكفدراسك  (،(Edelson, 2001إديمسكف دراسة (، 2007)كبعاره 

 2002 ),),   
 فإٌف الدراسة الحالية تتفؽ مع جميع الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي. كبناءن عمى ما سبؽ

 ثالثان: بالنسبة لعينة الدراسات:

 فبعض الدراساتاختمفٍت الدراسات السابقة في تناكليا لجنس العينة  المرحمة التعميمية لمعينة:
 ة إديمسكفدراس، ك (2013دراسة صالح)  عمى عينة دراستيا عمى الذككر مثؿ اقتصرتٍ 

Edelson etal. , 2002)) إديمسكف دراسة ، كEdelson, 2001))  كىناؾ دراسات شممٍت
 (2007) العديمي كبعاره دراسة  الذككر كاإلناث مثؿ

 المرحمة التعميمية : اتفقت معظـ الدراسات في اختيار المرحمة المتكسطة.  

الدراسات مف حيثي المرحمة التعميمة التي أيجريٍت كبناءن عمى ما سبؽ؛ فإٌف الدراسة الحالية تتفؽ مع 
عمييا الدراسة الحالية كىي المرحمة اإلعدادية فالدراسة الحالية كانٍت عينتيا طالبات الصؼ التاسع 

 .(األساسي
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 رابعان: بالنسبة لبيئة الدراسات:

دراسة ، ك ((Edelson etal. , 2002تباينت الدراسات ما بيف دراسات عالمية كدراسة إديمسكف 
، (2013صالح) كدراسة دراسات عمى المستكل العربي ، كىناؾ ، ((Edelson , 2001إديمسكف 

 (2007) العديمي كبعاره دراسة ك 
 خامسان: بالنسبة ألدكات الدراسات:  

تنكعت أدكات الدراسات السابقة كذلؾ تبعان لممتغيرات التابعة التي تتضمنيا، فبعض الدراسات 
دراسة ك (،  2013صالح) كدراسة استخدمٍت اختبار لقياس التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات 

، كبعض الدراسات ((Edelson etal. , 2002، كدراسة إديمسكف (2007) العديمي كبعاره 
 ((Edelson etal ., 2002كدراسة إديمسكف  مقابمة  شخصيةاستخدمٍت 

مف حيثي  الدراسات السابقةلـ تتفؽ مع أم مف  كبناءن عمى ما سبؽ؛ فإف الدراسة الحالية:
المستخدمة، فجميع الدراسات لـ تتطرؽ إلى دراسة أثر تنمية المفاىيـ الرياضية كالتفكير  المتغيرات

 اختبار المفاىيـ الرياضية كاختبار التفكير التأممي.   التأممي، كلذلؾ أدكاتيا تخمك مف

 ما استفادت بو الدراسة الحالية مف دراسات المحكر األكؿ:
 .بناء اإلطار النظرم 
 .)تحديد نكع التصميـ المستخدـ في الدراسة) التصميـ التجريبي 
 .تحديد  طريقة اختيار عينة الدراسة، كعدد أفراد العينة 
  األساليب اإلحصائية؛ منح الباحثة خبرة في كيفية اختبار فركض الدراسة االطبلع عمى

 إحصائيان، كالتحميؿ اإلحصائي لمدراسة.
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 الرياضية بالمفاىيـ تتعمؽ دراسات:  الثاني المحكر
 (2014)  دراسة الجميمي كالطائي1-

الرياضية كاستبقائيا أنمكذج ) جيرالؾ كايمي( في اكتساب المفاىيـ ىدفت الدراسة الستقصاء أثر 
 لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط .

طالبات  حيث طبقت الدراسة عمى عينة مفالتجريبي، سة، تـ استخداـ المنيج كلتحقيؽ أىداؼ الدرا
( طالبة اختارتيف الباحثة قصديان مف مجتمع الدراسة مكزعيف 60الصؼ الثاني متكسط كعددىـ )

مثؿ تعشكائيا ل مجمكعتيف، كقد تـ اختيار أحد الؿ مجمكعة( طالبة في ك30عمى مجمكعتيف بكاقع )
مثؿ المجمكعة الضابطة ، كلقد تمثمت أدكات الدراسة تل األخر  مجمكعةالمجمكعة التجريبية ، كال

 .بإعداد اختبار اكتساب المفاىيـ الرياضية 

حقؽ مف صحة كبعد تطبيؽ الدراسة، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمت
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

( بيف متكسطي درجات  α =0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح المجمكعة  -الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ الرياضية 

 التجريبية .
 (2014)  مالعنز دراسة -2

لمعرفة درجة أىمية استخداـ معممي الرياضيات لبعض النماذج التدريسية في تدريس ىدفت الدراسة 
 المفاىيـ الرياضية.

حيثى تككف مجتمع الدراسة مف  لكصفي المسحي،سة، تـ استخداـ المنيج اكلتحقيؽ أىداؼ الدرا
في تمثمت أدكات الدراسة معممان، ك  101)جميع معممي المرحمة المتكسطة بمدينة حائؿ عددىـ )

 اإلستبانة لجمع المعمكمات.

كبعد تطبيؽ الدراسة، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

التدريسية في تدريس المفاىيـ الرياضية أف درجة استخداـ معممي الرياضيات لبعض النماذج  -
كاف بدرجة متكسطة، كأف درجة أىمية ىذه النماذج التدريسية في تدريس المفاىيـ الرياضية مف 
كجية نظر المعمميف جاءت بدرجة متكسطة، ككذلؾ معكقات استخداـ ىذه النماذج التدريسية في 

 كسطة.تدريس المفاىيـ الرياضية مف كجية نظرىـ جاءت بدرجة مت
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 (2013)  كالده كسييؿجدراسة ال3-
الرياضية لدل المفاىيـ  بعض في تنمية األلعاب التعميميةىدفت الدراسة الستقصاء أثر استخداـ 

 . الطمبة المعكقيف سمعيان 

مفيكمى المجمكعة التجريبية  ، كذلؾ بتدريسسة، تـ استخداـ المنيج التجريبيكلتحقيؽ أىداؼ الدرا
حيث طبقت  ،، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميديةاأللعاب التعميميةباستخداـ الجمع كالطرح 

الطمبة المعكقيف سمعيان بالصؼ األكؿ األساسي بمحافظة عماف باألردف ،  الدراسة عمى عينة مف
 ان.( طالب17) حيثي اختيرت العينة بصكرة مقصكدة مف طمبة مدرسة األمؿ لمصـ كالبالغ عددىـ 

 .الجمع كالطرحم اختبار عمى األلعاب التعميمية ،ك تمثمت أدكات الدراسة ك 

كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 : لنتائج التي تكصمت إلييا الدراسةفركض الدراسة ، كمف أىـ ا

( بيف متكسطي درجات  α=0.05)  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة -
التطبيؽ لصالح  - الجمع كالطرح مالختبار  في التطبيقيف القبمي كالبعدمٌ الطالبات في 

 . البعدمٌ 
( بيف متكسطي درجات  α =0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

المجمكعة لصالح  -الجمعالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار 
 . التجريبية

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح المجمكعة  -الطرحالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار 

 التجريبية
 (2013)دراسة األقرع-4

المفاىيـ اليندسية عمى تحصيؿ طبلب تكظيؼ نمكذج جانييو لبناء ىدفت الدراسة الستقصاء أثر 
 الصؼ التاسع بكحدة اليندسة بشماؿ غزة.

 بتصميـ شبو تجريبي، كذلؾ بتدريس سة، تـ استخداـ المنيج التجريبيكلتحقيؽ أىداؼ الدرا
، كاألخرل ضابطة درست األلعاب التعميميةباستخداـ مفيكمى الجمع كالطرح المجمكعة التجريبية 

ـٌ اختيارىا بطريقة عشكائية مف 72)حيث طبقت الدراسة عمى عينة مف ،بالطريقة التقميدية ( طالبان ت
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ـٌ تقسيميا بالتساكم إلى  طبلب الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية )ق(،ت
 عمى اختبار التحصيؿ .تمثمت أدكات الدراسة ك  مجمكعة تجريبية كضابطة.

كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

لنمكذج جانييو عمى التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ اليندسيةعند تطبيقو عمى  ان كبير  ان كجكد أثر  -
 .الطبلب

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح المجمكعة  -تحصيؿ اليندسةالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار 

 . التجريبية
 (2012دراسة  أبك سمطاف ) -5

في تنمية المفاىيـ كالتفكير المنطقي في الرياضيات  K.W.Lىدفت الدراسة الستقصاء أثر استخداـ 
 لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي .

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـ استخداـ المنيج التجريبي ، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مككنة 
( طالبة مف شعبتيف مف مدرسة الشيخ عجميف ، حيث تـ اختيار ىاتيف الشعبتيف بطريقة 76مف) 
كقد بمغ عددىا )  K.W.Lة لتككف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ إستراتيجية عشكائي

( طالبة ، تمثمت  38( طالبة ، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية كقد بمغ عددىا ) 38
أدكات الدراسة في أداة تحميؿ المحتكل لكحدة الدائرة مف كتاب الصؼ التاسع األساسي ، باإلضافة 

 تبار المفاىيـ الرياضية ، كاختبار التفكير المنطقي .الخ

كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح  -الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ الرياضية 

 المجمكعة التجريبية .
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

لصالح المجمكعة  -الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار التفكير المنطقي
  التجريبية .



 

 

62 
 

 الثالثىالفصل

 ( 2012دراسة أبك ىالؿ )  -6
ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر التمثيبلت الرياضية عمى اكتساب المفاىيـ كالميؿ نحك الرياضيات 

  لدل طبلب الصؼ السادس األساسي .
( 80)   كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، ثـ استخداـ المنيج التجريبي ، كلقد تككنت عينة الدراسة مف

، مف مدرسة ذككر مصطفي حافظ مف طبلب الصؼ السادسطالبا مكزعيف عمى فصميف دراسييف 
االبتدائية ) ب( التابعة لككالة الغكث بمدينة خانيكنس ، كقد تـ اختيار أحد الفصميف عشكائيا 

الدراسة ليمثؿ المجمكعة التجريبية ، كالفصؿ األخر يمثؿ المجمكعة الضابطة ، كلقد تمثمت أدكات 
بإعداد دليؿ المعمـ لكحدتي " النسبة كالتناسب كالنسب المئكية " كاختبار اكتساب المفاىيـ 

 الرياضية، كمقياس الميؿ نحك الرياضيات .
جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية:  كبعد تطبيؽ الدراسة كا 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05د مستكل الداللة ) تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عن -
لصالح  -الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ الرياضية 

 المجمكعة التجريبية .
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

لصالح  -الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمقياس الميؿ نحك الرياضيات 
 المجمكعة التجريبية .

 (2010)  محمد كعبيدات دراسة-7
المفاىيـ  حصيؿ بعضفي ت األلعاب التربكية المحكسبةأثر استخداـ  ستقصاءىدفت الدراسة ال

 .ألساسي في مديرية إربد األكلىالخامس ادل تبلميذ الصؼ لالرياضة 
( تمميذ 68)عينة الدراسة مف نتالتجريبي ، حيث تكك  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج

ـٌ اختيارىـ بطريقة قصدية مف مدرستيف، كاحدة  كتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثالث األساسي ت
ـٌ تكزيع مجمكعات الدراسة في كؿ مدرسة عشكائيان إلى مجمكعتيف تجريبية  لمذككر، كاألخرل، ت

 .الدراسة باختبار لقياس التحصيؿ ، كتمثمت أدكات كضابطة بالتساكم
جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :   كبعد تطبيؽ الدراسة كا 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ، تعزم الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار 

 لصالح المجمكعة التجريبية .  - لطريقة التدريس
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( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال  -
التحصيؿ المباشر كالمؤجؿ، بطة في اختباراختبار الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضا

 .تعزم لمجنس
 (2009) سركردراسة  8-

استخداـ المدخؿ المنظكمي في تدريس بعض المفاىيـ الرياضية عمى ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر 
 . التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنمية ميارات التفكير اليندسي لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي

مف فصميف مف فصكؿ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـ استخداـ المنيج التجريبي ، حيث تككنت عينة 
، ، كتمثمت أدكات الصؼ الخامس االبتدائي لمدرسة عبد اهلل كىدم االبتدائية في محافظة سكىاج

 .  يندسي، كاختبار ميارات التفكير ال التحصيؿ الدراسة في اختبار
جر   اء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :كبعد تطبيؽ الدراسة كا 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ المعرفي 

 لصالح المجمكعة التجريبية . -التطبيؽ (  -الفيـ –عند مستكل ) التذكر 
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم المؤجؿ الختبار التحصيؿ  الطالبات في
 لصالح المجمكعة التجريبية . -المعرفي

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
 -ر اليندسي الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار التفكي

 لصالح المجمكعة التجريبية .
 
 (2009دراسة لكا )-9

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر استخداـ إستراتيجية دينز في اكتساب المفاىيـ الرياضية كاالحتفاظ 
 بيا لدل طبلب الصؼ السادس األساسي بغزة .

( طالبا 81الدراسة مف )كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج التجريبي ، حيث تككنت عينة 
تيف مف طبلب الصؼ السادس األساسي مكزعيف عمى صفيف دراسييف ، قسمت العينة لمجمكع

( ، كقد تمثمت 40(طالبا، بينما األخرل ضابطة عدد طبلبيا )41مجمكعة تجريبية عدد طبلبيا )
 أدكات الدراسة في اختبار المفاىيـ الرياضية  . 

جراء ال  تحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :كبعد تطبيؽ الدراسة كا 
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( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح  -الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية 

 المجمكعة التجريبية. 
( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

الطبلب مرتفعي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ 
 لصالح المجمكعة التجريبية. -الرياضية 

( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
الطبلب منخفضي التحصيؿ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ 

 لصالح المجمكعة التجريبية . -الرياضية 
( بيف متكسطي α = 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -

لمفاىيـ درجات الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ا
 الرياضية كمتكسط درجاتيـ عند التطبيؽ المؤجؿ لنفس االختبار .

( بيف متكسطي درجات α=0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ 

 لصالح المجمكعة التجريبية. -الرياضية  
 (2009دراسة المعيكؼ )-10

ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر التدريس كفؽ نظرية فيجك تسكي في اكتساب طمبة المرحمة المتكسطة 
 لممفاىيـ الرياضية كتفكيرىـ اإلبداعي.

( طالبا تـ 58، حيث تككنت عينة الدراسة ) سة ، تـ استخداـ المنيج التجريبيكلتحقيؽ أىداؼ الدرا
متكسطة المأمكف لمبنيف مف المديرية العامة لتربية الكرخ األكلى، تـ اختيارىـ مف اختيارىـ مف 

(المجمكعة التجريبية كحجميا ُشعبتيف مف شعب الصؼ الثالث المتكسط عشكائيا ، لتمثؿ الشعبة)
( طالبا كدرست المادة المقررة ) األعداد الحقيقية( باستخداـ نظرية فيجكتسكي في حيف اختيرت 30)

( طالبا درست المادة نفسيا بالطريقة العادية ، كتمثمت أدكات 28مكعة الضابطة كحجميا )المج
 الدراسة في اختبار المفاىيـ الرياضية ، كاختبار ميارات التفكير اإلبداعي . 

جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :  كبعد تطبيؽ الدراسة كا 
( بيف متكسطي درجات  α=0.05كؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) تكجد فر  -

لصالح  -الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ الرياضية 
 المجمكعة التجريبية . 
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( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح  -تيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير اإلبداعي الطبلب في المجمكع
 المجمكعة التجريبية .

كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة كمقبكلة بيف اكتساب المفاىيـ الرياضية كالتفكير اإلبداعي لدل  -
 طبلب المجمكعة التجريبية 

فكير اإلبداعي لدل كجكد عبلقة ارتباطيو مكجبة كمقبكلة بيف اكتساب المفاىيـ الرياضية كالت -
 طبلب المجمكعة الضابطة  

 ( Mousley & Peery, 2009دراسة مكسيمي كبيرم )  -11
إلى تطكير المفاىيـ الرياضية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف خبلؿ مجمكعة مف ىدفت ىذه الدراسة 

 األنشطة التفاعمية التي تعزز تنمية المفاىيـ الرياضية.
مف أطفاؿ تتراكح كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج التجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة  

( مدرسة مف األقاليـ كالريؼ " 64( سنكات، حيثي أخذٍت عينة ممثمة ؿ )0-5أعمارىـ ما بيف )
ى مجمكعة باستخداـ مقابمة احتكت عمكتمثمت أدكات الدراسة بنيكساكث كيمز كككينمند كفكتكرياط" . 

مف األسئمة المركبة، باإلضافة إلى تسجيبلت الفيديك لتكضيح جكانب التفكير الرياضي، كتنمية 
 األطفاؿ الصغار كجمع بيانات كمسكحات عف المشاركيف في العينة.

جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :  كبعد تطبيؽ الدراسة كا 
كذلؾ مف خبلؿ المعب، كأٌنو يكجد إىماؿ  طفاؿ قادريف عمى تعمـ المفاىيـ الرياضيةأٌف األ -

المفاىيـ الرياضية في مراحؿ أبكر  في تعمـ المفاىيـ الرياضية في سف مبكرة، كيمكف تنمية
 . سنكات4 مف سف 

 (:2007دراسة جكدة)12-
بالفكر اإلسبلمي عمى تحصيؿ طمبة إثراء بعض المفاىيـ الرياضية ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر 

 .‘الصؼ العاشر األساسي بغزة كاتجاىاتيـ نحكىا
 ( طالبان 92تجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة )كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـ استخداـ المنيج ال

مدينة رفح بكاقع فصؿ كاحد مف كؿ في  مدرستيفتـ اختيارىـ مف مف الصؼ العاشر  كطالبة
التعامؿ مع العينة بنظاـ المجمكعة الكاحدة باعتبارىا الصؼ األعمى الذم سبؽ لو حيثي تـ ، مدرسة

، كتمثمت كأٌف تمقى المفاىيـ المختارة بالطريقة التقميدية، كبالتالي لـ تكف ىناؾ مجمكعة ضابطة
 مقياس لبلتجاه نحك الرياضيات.، ك التحصيؿأدكات الدراسة في اختبار 

جراء ال  تكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية تحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ الكبعد تطبيؽ الدراسة كا 
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ىناؾ أثر كبير لممادة اإلثرائية عمى أفراد العينة مف الذككر كاإلناث في تحصيميـ لمرياضيات  -
 كاتجاىاتيـ نحكىا.

( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
 الذككر.لصالح  - التحصيؿفي اختبار  باتكالطال الطبلب

( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )ال  -
 مقياس االتجاه .في  كالطالبات الطبلب

 ) Mahryar,2003ير) ر ماى دراسة– 13
الرياضية كالقدرة  لى استخداـ أساليب مبتكرة لتنمية خمفية الطبلب عف المفاىيـإىدفت ىذه الدراسة 

عمى التعمـ كاستخداـ المزيد مف التقنيات المتقدمة، ككذلؾ تيدؼ إلى معرفة أثر استخداـ أساليب 
 . التدريس المبتكرة) الكسائط المتعددة كشبكة االنترنت( في تعمـ الطبلب لممفاىيـ الرياضية

مف طبلب  عينة الدراسةتجريبي ، حيث تككنت كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـ استخداـ المنيج ال
مدرسة تكمبا الثانكية في استراليا، كقد جمع الباحث عبلمات الطبلب في مبحث الرياضيات، كأجرل 

% مف الطبلب يتمتعكف بحصص 73مقاببلت شخصية مع عينة الدراسة فكجد أٌف أكثر مف 
امان بحصص الرياضيات، كبعد أستخداـ األساليب المبتكرة كجد أٌف الطبلب أصبحكا أكثر اىتم

% عف السنكات السابقة، كذلؾ يثبت 15الرياضيات، كأٌف عبلمات الطبلب أصبحت مرضية بزيادة 
 أٌف استخداـ الكسائط المتعددة كسيمة فعالة في  تعزيز عممية تعمـ المفاىيـ الرياضية.

 2002)دراسة مطر)14-
ياضية كاالحتفاظ بيا لدل استخداـ القصة في تنمية المفاىيـ الر  ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر

 .تبلميذ الصؼ األكؿ األساسي بغزة
مف شعبتيف مف تجريبي ، حيث تككنت عينة الدراسة كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـ استخداـ المنيج ال

الباحث عمى مجمكعتيف ضابطة  تمميذان كتمميذه، كٌزعيا( 82)  مدرسة كاحدة مشتركة عبارة عف
المفاىيـ الرياضية ، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار ( تمميذان كتمميذه لكؿ 41كتجريبية بكاقع )

 كمعيار القصص التعميمية.
جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ ال  تكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية كبعد تطبيؽ الدراسة كا 

( بيف متكسطي  α =0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال  -
 في اختبار المفاىيـ الرياضية. تبلميذ المجمكعة التجريبية كتبلميذ المجمكعة الضابطةدرجات 
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( بيف متكسطي  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال  -
في اختبار المفاىيـ  تمميذات المجمكعة التجريبية كتمميذات المجمكعة الضابطةدرجات 
 ة.الرياضي

( بيف متكسطي  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال  -
تبلميذ المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدٌم لبلختبار، كدرجاتيـ في التطبيؽ المؤجؿ درجات 

 .كذلؾ في االحتفاظ بالمفاىيـ الرياضية 
 (2001دراسة مداح)15-

فاعمية استخداـ التعمـ التعاكني كمعمؿ الرياضيات في تنمية بعض  ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر
 المفاىيـ الرياضية لدل تمميذات الصؼ السادس االبتدائي بالمدارس الحككمية بمدينة مكة المكرمة.

مف تجريبي، حيث تككنت عينة الدراسة الالشبو كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـ استخداـ المنيج 
الباحث عمى  ات الصؼ السادس االبتدائي في مدينة مكة المكرمة، كٌزعياتمميذه مف تمميذ( 108)

بتدريس المفاىيـ الرياضية في كقد قاـ الباحث ، ( تمميذة36ثبلث مجمكعات تكٌكنت كؿ منيا مف )
كحدة "القياس كالمساحة" باستخداـ التعمـ التعاكني) لممجمكعة التجريبية األكلى(، كمعمؿ 

 تجريبية الثانية(، بينما درست المجمكعة الثالثة بالطريقة التقميدية المعتادة.الرياضيات)لممجمكعة ال
 المفاىيـ الرياضية.كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار 

جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ ال  تكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية كبعد تطبيؽ الدراسة كا 
في التحصيؿ البعدٌم بيف ( α≤0.05الداللة )  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل -

 -متكسطات درجات الطبلب المجمكعتيف التجريبيتيف، كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة
 لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف.

في التحصيؿ البعدٌم اآلجؿ ( α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
المجمكعتيف التجريبيتيف، كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة بيف متكسطات درجات الطبلب 
لصالح المجمكعتيف  -التطبيؽ( كالتحصيؿ الكمي -الفيـ -في كؿ مف مستكيات) التذكر

 التجريبيتيف.
بيف المجمكعتيف  ( α=0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال تكجد  -

 د جميع المستكيات الثبلث كمستكل التحصيؿ الكمي.التجريبيتيف في التحصيؿ البعدٌم اآلجؿ عن
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 ثانيالتعميؽ عمى دراسات المحكر ال: 
 أكالن: بالنسبة  ألىداؼ الدراسات:

ىدفٍت بعض الدراسات إلى تنمية المفاىيـ الرياضية باستخداـ نماذج كاستراتيجيات مختمفة  -ُ
( ،كدراسة Mahryar ،2003، كدراسة ) 2002) )دراسة مطر، ك  (2001) مداحكدراسة 
، ( 2009)سركر(، كدراسة (Mousley & Peery, 2009(، كدراسة 2007)جكدة 

، (2010) محمد كعبيدات دراسةك ،  (2009اا )دراسة لك ك ، ( 2009) المعيكؼ دراسة ك
، (2013) كدراسة األقرع، (2012 )دراسة  أبك سمطاف ك ،( 2012)دراسة أبك ىبلؿك 
 (2014)دراسة الجميمي كالطائيك، (2013)كالده كسييؿجدراسة الك

لمعرفة درجة أىمية استخداـ معممي الرياضيات لبعض ىدفت  الدراسات كما أٌف بعض -ِ
 (2014)مالعنز النماذج التدريسية في تدريس المفاىيـ الرياضية كدراسة 

كبعض الدراسات ىدفٍت إلى تطكير المفاىيـ الرياضية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف خبلؿ 
 & Mousleyمجمكعة مف األنشطة التفاعمية التي تعزز تنمية المفاىيـ  الرياضية كدراسة ) 

Peery, 2009 ) 
، (2014،)الجميمي كالطائيكبناءن عمى ما سبؽ فإٌف الدراسة الحالية تتفؽ مع دراسة  -

حيثي إٌنيا ىدفٍت إلى تنمية المفاىيـ الرياضية باستخداـ نمكذج  (2013)ة األقرعكدراس
 تدريس معٌيف.

 ثانيان: بالنسبة لمنيج الدراسات:
 دراسة مطر، ك  (2001)مداح اتفقت معظـ الدراسات في استخداميا لممنيج التجريبي، مثؿ دراسة-

 & Mousley(، كدراسة 2007 (( ،كدراسة جكدةMahryar ،2003، كدراسة ) ( 2002)
Peery, 2009) (2009 كا)ل دراسةك ، ( 2009 )المعيكؼدراسة ، ك( 2009)سركر( ، كدراسة  ،

، (2012 )دراسة أبك سمطاف ك  ،( 2012 )دراسة أبك ىبلؿك ، (2010،)محمد كعبيدات دراسةك 
 (2014)دراسةلجميمي كالطائيك، (2013)دراسة الجكالده كسييؿك، (2013)كدراسة األقرع

 2014))العنرمكبعض الدراسات استخدمت المنيج الكصفي التحميمي كدراسة -
فإٌف الدراسة الحالية تتفؽ مع جميع الدراسات التي استخدمت اختباران لممفاىيـ  كبناءن عمى ما سبؽ

 التي استخدمت المنيج الكصفي التحميمي.(2014 )العنرمالرياضية، كتختمؼ مع دراسة 
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 لعينة الدراسات:ثالثان: بالنسبة 

عمى  اقتصرتٍ  اختمفٍت الدراسات السابقة في تناكليا لجنس العينة فبعض الدراساتجنس العينة: 
 )سركر،كدراسة  ،(2012 )أبك سمطاف  ، كدراسة(2014)الجميمي كالطائياإلناث مثؿ دراسة 

، كبعض الدراسات كانت عينة دراستيا مٍف الذككر مثؿ دراسة  (2001)مداح ،  دراسة(2009
 كدراسة ،(2012 ،أبك ىبلؿ) ، كدراسة(2013 )األقرع، كدراسة (2013)الجكالده كسييؿ

(، كىناؾ دراسات شممٍت  Mahryar، 2003، كدراسة )(2009)المعيكؼ دراسةك ، (2009)لكا
، ، ( (Mousley & Peery,2009كدراسة، (2010 )محمد كعبيداتالذككر كاإلناث مثؿ دراسة 

 .(2014 ) العنرم، كبعض الدراسات اقتصرٍت عمى المعمميف دراسة 2002))مطر دراسةك 

شممٍت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنكعت ما بيف المرحمة االبتدائية  المرحمة التعميمية لمعينة:
، كدراسة (2010) كعبيدات محمد، دراسة (2012)أبك ىبلؿ  ،كدراسة(2014)الحربيكدراسة 
، كالمرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة (2001) مداح ، كدراسة2002))مطر دراسة، ك ( 2009)سركر

، ، كالمرحمة الثانكية (2009) لكا ،كدراسة(2012 )أبك سمطاف  ، كدراسة(2013)األقرعكدراسة 
 (2014)العنرم(،، كالمرحمة الجامعية كدراسة 2007 )مثؿ دراسة جكدة

، (2010محمد كعبيدات)كبناءن عمى ما سبؽ؛ فإٌف الدراسة الحالية تتفؽ مع دراسة كؿ مف:
مف  2002))دراسة مطر(، ك 2007 )( ، كدراسة جكدة  (Mousley & Peery,2009كدراسة

حيثي اقتصار عينة الدراسة عمى اإلناث فقط، فالدراسة الحالية شممٍت الطالبات فقط، ككذلؾ تتفؽ 
رحمة التعميمة التي أيجريٍت عمييا الدراسة الحالية كىي المرحمة اإلعدادية فالدراسة مع مف حيثي الم

 ، كدراسة(2013)األقرعالحالية كانٍت عينتيا طالبات الصؼ التاسع األساسي كبذلؾ تتفؽ مع دراسة 
 .(2012 )أبك سمطاف 

 رابعان: بالنسبة لبيئة الدراسات:

، كدراسة (  (Mousley & Peery,2009كدراسة كدراسة تباينت الدراسات ما بيف دراسات عالمية
(Mahryar، 2003 كىناؾ دراسات عمى المستكل العربي كشممٍت دراسة ،) الجميمي(

كدراسة  ( في السعكدية،2001 )مداح كدراسة ،(2010)كدراسة محمد كعبيدات، (2014،كالطائي
 ( 2009 )في األردف، كدراسة سركر (2010محمد كعبيدات)،كدراسة 2013))الجكالده كسييؿ
أبك سمطاف  ، كىناؾ دراسات عمى المستكل المحمي كدراسة كدراسة(2009 )لكا في مصر، كدراسة
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،دراسة جكدة، (2009)لكا  ،كدراسة( 2012) بك ىبلؿ ، كدراسة((2013، كدراسة األقرع(2012 )
 .2002))مطر (،كدراسة(2007

 أبك سمطاف  الحالية تتفؽ مع دراسة كؿ مف كدراسةكبناءن عمى ما سبؽ؛ فإٌف الدراسة 
دراسة  ،(2009،لكا  )كدراسة ،( 2012 ) أبك ىبلؿ ، كدراسة(2013) األقرع، كدراسة (2012 )

في اختيار البيئة المحمية لمدراسة ، كتختمؼ مع دراسة  2002))دراسة مطرك  (،2007) جكدة،
في  (2001 )مداح ،كدراسة(2010)محمد كعبيداتكدراسة  ،(2014 )الجميمي كالطائي

في األردف، كدراسة  (2010) محمد كعبيدات،كدراسة 2013))لجكالده كسييؿكدراسة  السعكدية،
 .(2009)لكا في مصر، كدراسة ( 2009)سركر

 خامسان: بالنسبة ألدكات الدراسات:  
تنكعت أدكات الدراسات السابقة كذلؾ تبعان لممتغيرات التابعة التي تتضمنيا، فبعض الدراسات 

، (2014)الحربياستخدمٍت اختبار لقياس التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات مثؿ دراسة  
 ، (2010)محمد كعبيدات،كدراسة (2013)األقرع، كدراسة 2013))الجكالده كسييؿكدراسة 
 فقد استخدمٍت إستبانة لجمع المعمكمات  (2014)العنرمأٌما دراسة  -
 (2012 )أبك سمطاف  كبعض الدراسات استخدمٍت اختبار التفكير المنطقي كدراسة -
 .فقد استخدمٍت مقياس الميؿ نحك الرياضيات ( 2012)أبك ىبلؿ اٌما دراسة  -
 .ميارات التفكير اإلبداعي  اختبار استخدمتٍ  ( 2009)المعيكؼ دراسة  -
 فقد استخدمٍت اختبار ميارات التفكير اليندسي  ( 2009)أٌما دراسة سركر -
(،   (Mousley & Peery,2009مقابمة  شخصية كدراسة كبعض الدراسات استخدمٍت  -

 (.Mahryar ،2003كدراسة )
 .كاختبار تحصيمي( قد استخدمٍت مقياس االتجاه 2007 )جكدة دراسة -
 ، كدراسة(2009)لكا كىناؾ دراسات اقتصرٍت عمى اختبار المفاىيـ الرياضية مثؿ دراسة  -

 (.2001 ) ، كدراسة مداح2002) )مطر

كقد تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت اختبار المفاىيـ الرياضية 
 . (2001) مداح ، كدراسة 2002) )مطر دراسةك  ،(2009)لكا

مف حيثي األدكات  الدراسات السابقةلـ تتفؽ مع أم مف  عمى ما سبؽ؛ فإف الدراسة الحالية:كبناءن 
المستخدمة، فجميع الدراسات لـ تتطرؽ إلى دراسة أثر تنمية المفاىيـ الرياضية كالتفكير التأممي، 

 كلذلؾ أدكاتيا تخمك مف اختبار المفاىيـ الرياضية كاختبار التفكير التأممي.  
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 دت بو الدراسة الحالية مف دراسات المحكر األكؿ:ما استفا
 بناء اإلطار النظرم. -
 تحديد نكع التصميـ المستخدـ في الدراسة) التصميـ التجريبي(. -
 تحديد  طريقة اختيار عينة الدراسة، كعدد أفراد العينة ز -
االطبلع عمى األساليب اإلحصائية؛ منح الباحثة خبرة في كيفية اختبار فركض الدراسة  -

 إحصائيان، كالتحميؿ اإلحصائي لمدراسة.

 .تأمميال بالتفكير تتعمؽ التي الدراسات: الثالث المحكر

 (2014)دراسة التياف -1
استخداـ استراتيجتي الفكرمات كالتدريس التبادلي عمى تنمية أثر  ىدفت الدراسة الستقصاء

 .غزة ي في العمـك لمصؼ الثامف األساسيميارات التفكير التأمم

طبقت الدراسة ، حيث بتصميـ شبو تجريبي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج التجريبي
مف طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدرسة الماجدة كسيمة بف ( طالبة 82عمى عينة مككنة مف)

ـٌ تكزيعيا في مجمكعتي الدراسة  بطريقة ىاحيث تـ اختيار عمار ب لمبنات  عشكائية بسيطة، كت
عة المجمك ، ماتالفكر  إستراتيجية التي درست باستخداـ األكلى عة التجريبيةالمجمك  لتساكمبا

، تمثمت أدكات الدراسة في  التدريس التبادلي إستراتيجية باستخداـ الثانية التي درست التجريبية
 اختبار التفكير التأممي .

ت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلكبعد تطبيؽ الدراسة
 فركض الدراسة، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة: 

( بيف متكسطي درجات α=0.05لة إحصائية عند مستكل الداللة )تكجد فركؽ ذات دال -
التأمميع لى بعدم الختبار التفكير  ألكلى كالثانيةك  تيفالطالبات في المجمكعتيف التجريبي

 األكلى. لصالح المجمكعة التجريبية -ككضع حمكؿ مقترحة( )الرؤية البصرية،
( بيف متكسطي درجات  α=0.01تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) ال  -

التأممي عمى األبعاد الختبار التفكير  األكلى كالثانية تيفالطالبات في المجمكعتيف التجريبي
لصالح  -تنتاجات، إعطاء تفسيرات(  التالية )الكشؼ عف المغالطات، الكصكؿ الس

  .األكلى كالثانيةالمجمكعة التجريبية 
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 (2014دراسة فالتو )- 2
فاعمية إستراتيجيتي التساؤؿ الذاتي كالتدريس التبادلي في تنمية التحصيؿ ىدفت الدراسة الستقصاء 

 الدراسي كالتفكير التأممي لدل طالبات مقرر طرؽ تدريس التربية اإلسبلمية بجامعة 
 أـ القرل.

طبقت الدراسة ، حيث بتصميـ شبو تجريبي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج التجريبي
قصدية مف طالبات مقرر طرؽ تدريس بطريقة  ىا( طالبة حيث تـ اختيار 94مف) عمى عينة مككنة

ثانية، تجريبية عة مجمك  أكلى،تجريبية عة مجمك التربية اإلسبلمية مقسمة لثبلث مجمكعات: 
، التجريبية لمتدريس باإلستراتيجيات المختارة  ضابطة حيث تـ إخضاع المجمكعاتعة مجمك 

اختبار ضابطة درست بالطريقة التقميدية، تمثمت أدكات الدراسة في أما المجمكعة الكاألخرل 
 الختبار التفكير التأممي .، باإلضافة التحصيؿ الدراسي

كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح المجمكعة  -الضابطة الختبار المفاىيـ ك تيف لطالبات في المجمكعتيف التجريبيا

 األكلى كالثانية التجريبية
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

لصالح المجمكعة  -التأمميكالضابطة الختبار التفكير تيف لطالبات في المجمكعتيف التجريبيا
 .األكلى كالثانيةالتجريبية 

 (2013دراسة الزىراني )3-
استخداـ الخرائط اإللكتركنية في تحصيؿ مقرر الجغرافيا كتنمية سة الستقصاء أثر اىدفت الدر 

 ثالث متكسط بمدينة مكة المكرمة.لدل طالبات الصؼ الميارات التفكير التأممي 

الدراسة  طبقت، حيث بتصميـ شبو تجريبي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج التجريبي
ثالث الصؼ القصدية مف طالبات بطريقة  ىا( طالبة حيث تـ اختيار 70عمى عينة مككنة مف)

، الخرائط اإللكتركنية عة التجريبية التي درست باستخداـالمجمك  متكسط مقسمة لمجمكعتيف بالتساكم
، لدراسياختبار التحصيؿ اكاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية، تمثمت أدكات الدراسة في 

 الختبار التفكير التأممي .باإلضافة 
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كبعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
لصالح المجمكعة  -الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ 

 التجريبية 
( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -

كعة لصالح المجم -التأمميالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار التفكير 
 التجريبية.

 (2013) كعشا عياشدراسة 4 -
في مادة العمـك الحياتية كتنمية المفاىيـ  إستراتيجية العقكد في تحصيؿىدفت الدراسة الستقصاء أثر 

 . في مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردف  لدل طالبات الصؼ التاسع األساسيالتفكير التأممي 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـ استخداـ المنيج التجريبي ، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مككنة 
، حيث تـ اختيار  إناث مخيـ عماف التابعة لككالة الغكث( طالبة مف شعبتيف مف مدرسة 78مف) 

لعقكد اىاتيف الشعبتيف بطريقة عشكائية لتككف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ إستراتيجية 
(  39( طالبة ، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية كقد بمغ عددىا ) 39كقد بمغ عددىا ) 

، باإلضافة  اختبار تحصيمي في المفاىيـ العممية لمادة األحياءطالبة ، تمثمت أدكات الدراسة في 
 لمقياس التفكير التأممي .

راء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة كبعد تطبيؽ الدراسة، كجمع البيانات كتحميميا تـ إج
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
 - في العمكـ الحياتيةالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ 

 لصالح المجمكعة التجريبية .
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

لصالح المجمكعة  -التأمميالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار التفكير 
 التجريبية.
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 (2013) النجاردراسة -5

تكظيؼ استراتيجية ) فكر ، زاكج ، شارؾ ( في تنمية التحصيؿ ىدفت الدراسة الستقصاء أثر 
 بمحافظة خاف يكنس لدل طالبات الصؼ التاسع األساسيكالتفكير التأممي في الجبر 

استخداـ المنيج التجريبي ، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مككنة  كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، تـٌ 
، حيث تـ اختيار  مخيـ عماف التابعة لككالة الغكثإناث ( طالبة مف شعبتيف مف مدرسة 74مف) 

العقكد ىاتيف الشعبتيف بطريقة عشكائية لتككف المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ إستراتيجية 
( 37( طالبة ، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية كقد بمغ عددىا )37كقد بمغ عددىا ) 

كبعد تطبيؽ الدراسة،  كاختبار التفكير التأممي ، ختبار تحصيمي اطالبة ، تمثمت أدكات الدراسة في 
كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة فركض الدراسة، كمف 

 أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
لصالح المجمكعة  - التحصيمي بلختبار لالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

 .التجريبية
( بيف متكسطي درجات α=0.05لة إحصائية عند مستكل الداللة )تكجد فركؽ ذات دال -

لصالح المجمكعة  -التأمميالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار التفكير 
 التجريبية 

 (2012) أبك بشيردراسة  6-
استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية التفكير التأممي في ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر 

 . منياج التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ التاسع بمحافظة الكسطى
( 104ي ، حيث تككنت عينة الدراسة مف )كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  تـ استخداـ المنيج التجريب

قسميف إلى مجمكعتيف، مجمكعة تجريبية ع األساسي كالمساتطالبا كطالبة مف طمبة الصؼ ال
كالمكزعيف عمى مدرستيف ؛ مدرسة ركدلؼ فالتر ، (52كمجمكعة ضابطة عددىا )،  (52عددىا )

  ي اختبار التفكير التأممكتمثمت أدكات الدراسة في )أ (لمبنيف ، كمدرسة ركدلؼ فالتر )ب( لمبنات ، 
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جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ   لتكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :اكبعد تطبيؽ الدراسة كا 
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -ّ

 –الختبار التفكير التأممي الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم
 لصالح المجمكعة التجريبية .

( بيف متكسطي درجات  α = 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -ْ
طمبة المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التفكير التأممي لصالح 

 التطبيؽ البعدم.

 ( 2012)  الجدبةدراسة -7
فاعمية تكظيؼ إستراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ كميارات ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة 

 التفكير التأممي في العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي.
 ة( طالب77كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، ثـ استخداـ المنيج التجريبي، كلقد تككنت عينة الدراسة مف )

لمديرية التربية ) ب( التابعة  التفاح األساسية العميامدرسة ذككر ب مف طالبات الصؼ التاسع
كقد تـ اختيار أحد الفصميف عشكائيا ليمثؿ المجمكعة مكزعيف عمى فصميف ،  كالتعميـ شرؽ غزة

التجريبية، كالفصؿ األخر يمثؿ المجمكعة الضابطة، كلقد تمثمت أدكات الدراسة بإعداد دليؿ المعمـ 
اختبار ميارات التفكير التأممي ، ك العممية" كاختبار اكتساب المفاىيـ  الزىرم كتركيبوالنبات "  لكحدة

. 
جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية:  كبعد تطبيؽ الدراسة كا 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح  - العممية الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ 

 المجمكعة التجريبية .
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

لصالح  - التأمميالختبار ميارات التفكير الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
 المجمكعة التجريبية .

تكجد عبلقة ارتباطيو بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية في اختبار  -
 المفاىيـ العممية كاختبار ميارات التفكير التأممي.
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 2012)دراسة كركاف)-8
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التفكير التأممي لتنمية ميارة اإلعراب لدل  ىدفت الدراسة الستقصاء
 طمبة الصؼ التاسع بغزة .

، حيث طبقت الدراسة بتصميـ شبو تجريبي كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج التجريبي
ثالث الصؼ القصدية مف طالبات بطريقة  ىا( طالبة حيث تـ اختيار 70عمى عينة مككنة مف)

، الخرائط اإللكتركنية المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ متكسط مقسمة لمجمكعتيف بالتساكم
، اختبار تحصيؿ الدراسيكاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية، تمثمت أدكات الدراسة في 

 الختبار التفكير التأممي .باإلضافة 

تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة  كبعد تطبيؽ الدراسة، كجمع البيانات كتحميميا
 فركض الدراسة، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 

( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -
لصالح المجمكعة  -الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ 

 بية التجري
( بيف متكسطي درجات α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -

لصالح المجمكعة  -التأمميالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار التفكير 
 .التجريبية

 (2011)الحارثي دراسة -9
األسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي كالتحصيؿ الدراسي في مقرر ىدفت الدراسة الستقصاء أثر 

 . متكسط في مدينة مكة المكرمةال األكؿلدل طالبات الصؼ العمـك  

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ المنيج التجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف) 
( طالبة مف شعبتيف، حيث تـ اختيار ىاتيف الشعبتيف بطريقة عشكائية لتككف المجمكعة 59

، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة األسئمة السابرةالتجريبية التي درست باستخداـ إستراتيجية 
 الختبار التفكير التأممي .، باإلضافة  اختبار تحصيمي العمكـالتقميدية، تمثمت أدكات الدراسة في 

بعد تطبيؽ الدراسة ، كجمع البيانات كتحميميا تـ إجراء التحميبلت اإلحصائية لمتحقؽ مف صحة ك 
 فركض الدراسة ، كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة : 
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( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح  - في العمكـ الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار المفاىيـ 

 المجمكعة التجريبية .
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

لصالح المجمكعة  -ميالتأمالطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار التفكير 
 التجريبية .

 (2010) نحؿ أبك دراسة10- 
 اإلسبلمية التربية محتكل في تكافرىا الكاجب التأممي التفكير ميارات تحديد إلى الدراسة ىدفت
 المنيج استخداـ تـ الدراسة، أىداؼ كلتحقيؽ ليا، الطمبة اكتساب كمدل األساسي العاشر لمصؼ
 التربية كمعممات معممي جميع مف مككنة عينة عمى الدراسة طبقت حيث ، التحميمي الكصفي
 العاشر الصؼ طمبة مف كطالبة طالبان ( ِّٔ)ك كمعممة، معممان ( َْ  عددىـ كالبالغ اإلسبلمية
 عشكائية  بطريقة اختيارىـ تـ األساسي
  محتكل تضميف مدل عمى لمحكـ لممعمميف استبانة الباحث استخدـ الدراسة ىدؼ كلتحقيؽ
 التأممي  التفكير ميارات كاختبار التأممي، التفكير لميارات المنياج
 صحة مف لمتحقؽ اإلحصائية التحميبلت إجراء تـ كتحميميا البيانات كجمع الدراسة، تطبيؽ كبعد

 : الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج أىـ كمف الدراسة، فركض
 درجات متكسطي بيف (  α=0.05)  الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -

 الرؤية)  ميارات في التأممي التفكير الختبار كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في الطالبات
 .التجريبية المجمكعة لصالح  -( المغالطات عف كالكشؼ – الستنتاجات الكصكؿ - البصرية

 درجات متكسطي بيف  (  α=0.05) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد  -
 لصالح -لمجنس تعزم التأممي التفكير الختبار كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في الطالبات
 .الطالبات

 ( 2010)  القطراكمدراسة 11 -
تنمية عمميات العمـ كميارات في  إستراتيجية المتشابياتىدفت ىذه الدراسة لمعرفة أثر استخداـ 

 .طالبات الصؼ الثامف األساسي التفكير التأممي في العمـك لدل
( 64كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج شبو تجريبي، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مف )

عيف الحمكة الثانكية لمبنيف التي تـ اختيارىا في مدرسة  الثامف األساسيمف طبلب الصؼ  طالبان 
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( طالبا ، كمجمكعة تجريبية 32لمجمكعتيف مجمكعة ضابطة قكاميا ) ة، مقسم بطريقة قصدية
أداة تحميؿ المحتكل لكحدة المجير كالخمية مف كتاب ( طالبا، كتمثمت أدكات الدراسة في 32قكاميا )

جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة  تأممي، كاختبار لمتفكير الالصؼ الثامف . كبعد تطبيؽ الدراسة كا 
 ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية:

( بيف متكسطي درجات  α=0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  تكجد -
 -الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم في االختبار التحصيمي 

 لصالح المجمكعة التجريبية . 
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

بلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير الط
 لصالح المجمكعة التجريبية . -الرياضي

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
الطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التفكير 

لصالح  -الرياضي  ) ميارة االستنتاج ، ميارة االستقراء ، ميارة البرىاف الرياضي (
 المجمكعة التجريبية .

 (2005) كشكك دراسة -12
ضكء اإلعجاز العممي عمى تنمية التفكير  في تقني مقترح برنامج أثر ىدفت ىذه الدراسة لمعرفة

 .التأممي في العمـك لدل طمبة الصؼ التاسع بغزة

 كطالبة ( طالبا70كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي، تككنت عينة الدراسة مف )
ريبية كاألخرل ع األساسي، مكزعيف عمى مجمكعتيف بالتساكم إحداىما تجساتمف طبلب الصؼ ال

 .  التأمميضابطة ، تمثمت أدكات الدراسة مف اختبار التفكير 
جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :  كبعد تطبيؽ الدراسة كا 

( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
لصالح  -  تأمميالطبلب في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير ال

 المجمكعة التجريبية .
( بيف متكسطي درجات  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -

لصالح  -  تأمميلفي اختبار ميارات التفكير اكالطالبات في المجمكعة التجريبية الطبلب  
 . الطالبات
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 (2002دراسة عفانة كالمكلك)  -13
لتحديد مستكل ميارات التفكير التأممي في مشكبلت التدريب الميداني لدل طمبة ىدفت ىذه الدراسة 

 .المستكل الرابع بالجامعة اإلسبلمية

التخصصات  كافة ، تككنت عينة الدراسة مف لكصفياكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحث المنيج 
، تمثمت أدكات الدراسة مف طالبان 103)ة، كعدد الطبلب )( طالب296)حيثي بمغ عدد الطالبات 

 .  التأمميالتفكير  لميارات اختبار
جراء التحميبلت اإلحصائية المناسبة ، تـ التكصؿ إلى نتائج الدراسة التالية :  كبعد تطبيؽ الدراسة كا 

(في اختبار التفكير  α=0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )  -
 . الطالباتلصالح  -  تعزم لمتغير الجنس تأمميال

مستكل التفكير التأممي لـ يصؿ إلى مستكل التمكف ألف الطمبة يعتمدكف في تعمميـ عمى  -
 . كتابة المحاضرات كتدكيف المبلحظات اليامة

 (:Westbrook and Rogers ,1991كيستبركؾ كركجرز )دراسة  -14
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر دكرة التعمـ في إثارة الطمبة إلى دكافع التفكير التأممي كتطكير 

 كقد تـ تطبيؽ الدراسة في فكنتانا في كالية قدراتيـ عمى الفيـ كتسييؿ عمميات التحقيؽ العممي، 

ـٌ اختيار عينة عشكائية مف طمبة الصؼ  األمريكية الكاليات المتحدةفي  كيسككنسف كلتحقيؽ ذلؾ ت
صفكؼ دراسية( حيثي شارؾ أفراد المجمكعتيف  4التاسع األساسي الذيف درسكا العمكـ الفيزيائية)

ـٌ االكتفاء في  التجريبيتيف في تعمـ مكضكع اآلالت البسيطة لثبلثة أنكاع لدكرة التعمـ، بينما ت
راسة المكضكعات الفيزيائية بالطريقة التقميدية ، كقد لكحظ أٌف ىناؾ تحسنان المجمكعة الضابطة بد

لدل أفراد المجمكعتيف  التجريبيتيف مقابؿ المجمكعة الضابطة في كؿ مف التفكير التأممي كالقدرة 
 عمى القياـ بعمميات التحقؽ العممي، كذلؾ لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف.

  الثالثالتعميؽ عمى دراسات المحكر: 
 أكالن: بالنسبة  ألىداؼ الدراسات:

ىدفٍت بعض الدراسات إلى تنمية التفكير التأممي باستخداـ نماذج كاستراتيجيات مختمفة كدراسة 
، (2011)(، كدراسة الحارثي2012 )، كدراسة كركاف 2014)) ( ، كدراسة التياف2014)فبلتو
،كدراسة أبك (2012ة)الجدبدراسة ، ك  (2013)عشا كعياش دراسةك  ،(  2013)النجاردراسة ك

دراسة عفانة ، ك(2005)دراسة كشكك، ك(2010)دراسة القطراكم، ك(2012)بشير
   Westbrook and Rogers,1991) ، )(2002)كالمكلك
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كما أٌف بعض الدراسات ىدفٍت لتحديد مستكل ميارات التفكير التأممي في مشكبلت التدريب 
 (2002)عفانة كالمكلكدراسة ك .اني لدل طمبة المستكل الرابع بالجامعة اإلسبلميةالميد

 )التياف دراسة، ك (2014 )تتفؽ مع دراسة فبلتو كبناءن عمى ما سبؽ فإّف الدراسة الحالية
  دراسةك ، (2013)النجاردراسةك ، (2011)الحارثي)(، كدراسة 2012 )كدراسة كركاف ،2014)

دراسة ك، (2012 )أبك بشيركدراسة  ،(2012 )الجدبةدراسة ك ، (2013 )عشا كعياش
 Westbrook)، )(2002)عفانة كالمكلكدراسة ك، (2005)كشككدراسة ك، (2010)القطراكم

andRogers,1991 حيثي إٌنيا ىدفٍت إلى تنمية ميارات التفكير التأممي باستخداـ نمكذج تدريس
 معٌيف.

 ثانيان: بالنسبة لمنيج الدراسات:
 (، كدراسة2014)فبلتو معظـ الدراسات في استخداميا لممنيج التجريبي، مثؿ دراسة اتفقت -1

 ،(2013 )النجار دراسةك  ،(2011(، كدراسة )الحارثي،2012، كدراسة )كركاف، 2014) )التياف
كدراسة  ،(2012) ، كدراسة أبك بشير(2012) الجدبةدراسة ك  ،(2013 )عشا كعياش دراسةك 

  (Westbrook and Rogers,1991) ،(2005)دراسة كشكك،ك(2010 )القطراكم
 ثالثان: بالنسبة لعينة الدراسات:

عمى  اقتصرتٍ  اختمفٍت الدراسات السابقة في تناكليا لجنس العينة فبعض الدراساتجنس العينة: 
 (، كدراسة 2012 )، كدراسة كركاف2014))التياف (، كدراسة2014 )اإلناث مثؿ دراسة فبلتو

 2012)الجدبةدراسة ، ك (2013 )عشا كعياشدراسة، ك (2013)النجار دراسة ، ك(2011)الحارثي
 كبعض الدراسات كانت عينة دراستيا مٍف الذككر مثؿ دراسة ، (2002)دراسة عفانة كالمكلك، ك(

، (2012)كىناؾ دراسات شممٍت  الذككر كاإلناث مثؿ دراسة كدراسة أبك بشير، ،(2010)القطراكم
 ،  (Westbrook and Rogers,1991)، (2005)دراسة كشككك

شممٍت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنكعت ما بيف المرحمة  المرحمة التعميمية لمعينة:
 دراسةك  (،2012 )، كدراسة كركاف( 2013)النجار دراسةك  ،2014))اإلعدادية مثؿ دراسة التياف

 كدراسة ، (2012 )بشيرأبك كدراسة  ،(2012)الجدبةدراسة ك  ،(2013 )عشا كعياش
، كالمرحمة  (Westbrook and Rogers,1991)،(2005)كشككدراسة ك، (2010 )القطراكم
 .(2002 )عفانة كالمكلكدراسة الجامعية 

 التياف (، كدراسة2014 )فبلتو مع دراسة كؿ مف كبناءن عمى ما سبؽ؛ فإّف الدراسة الحالية تتفؽ
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 دراسة، ك (2013)النجاردراسةك ، (2011 )كدراسة الحارثي(، 2012 ) ، كدراسة كركاف 2014)) 
مف حيثي  (2002)دراسة عفانة كالمكلك، ك(2012) الجدبة دراسة، ك (2013 )عشا كعياش

مف حيثي  أٌمااقتصار عينة الدراسة عمى اإلناث فقط، فالدراسة الحالية شممٍت الطالبات فقط، 
المرحمة التعميمة التي أيجريٍت عمييا الدراسة الحالية كىي المرحمة اإلعدادية فالدراسة الحالية كانٍت 

، (2013 )النجار ،2014) )التياف دراسةعينتيا طالبات الصؼ التاسع األساسي كبذلؾ تتفؽ مع 
دراسة ، ك(2012)، كدراسة أبك بشير(2012 )الجدبةدراسة ، ك (2013 )عشا كعياش،دراسةك 

 Westbrook and Rogers,1991) ، )(2005)كشكك

  رابعان: بالنسبة لبيئة الدراسات:
   (Westbrook and Rogers,1991) تباينت الدراسات ما بيف دراسات عالمية كدراسة 
(، كدراسة 2012 )، كدراسة كركاف(2014)فبلتو كىناؾ دراسات عمى المستكل العربي شممٍت دراسة

 )التياف  دراسةفي السعكدية،، كىناؾ دراسات عمى المستكل المحمي مثؿ  ( 2011)الحارثي
 دراسة ك ،2013))عشا كعياش ، كدراسة( (2013النجاردراسة ، ك2014) 
، (2005)كشككدراسة ك،(2010)القطراكمكدراسة )،(2012،أبك بشيركدراسة )،( 2012)الجدبة

 (2002)عفانة كالمكلكدراسة ك

دراسة ، ك2014) )التياف دراسة مع دراسة كؿ مف سبؽ؛ فإّف الدراسة الحالية تتفؽكبناءن عمى ما 
 )أبك بشيركدراسة  ،(2012 )الجدبةدراسة ك  ،2013) )عشا كعياش ، كدراسة( 2013)النجار
 (2002 )عفانة كالمكلكدراسة ك، (2005 )كشككدراسة ك ،(2010)القطراكمكدراسة  ،(2012

 .  لمدراسةي اختيار البيئة المحمية ف
 بالنسبة ألدكات الدراسات:خامسان: 

تنكعت أدكات الدراسات السابقة كذلؾ تبعان لممتغيرات التابعة التي تتضمنيا، فبعض الدراسات 
 ،دراسة (2014،فبلتو)استخدمٍت اختبار لقياس التحصيؿ الدراسي في مادة الرياضيات مثؿ دراسة 

، عشا (2011)كدراسة لحارثي (، (2013كدراسة النجار(، 2012 )، كدراسة كركاف2014)) التياف
 2013) )كعياش
 اختبار المفاىيـ الرياضية.فقد استخدمٍت  (2012)الجدبةاٌما دراسة  -
 .( قد استخدمٍت مقياس االتجاه2007 )دراسة جكدة -
 ، كدراسة 2014) )كىناؾ دراسات اقتصرٍت عمى اختبار التفكير التأممي مثؿ دراسة التياف -
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دراسة عفانة ، ك(2005 )دراسة كشكك، ك(2010 )، كدراسة القطراكم(2012)بشيرأبك  -
كقد تشابيت الدراسة الحالية مع  (Westbrook and Rogers,1991)، (2002 )كالمكلك

 )الدراسات السابقة التي استخدمت اختبار ميارات التفكير التأممي مثؿ دراسة التياف
، (2005)دراسة كشكك، ك(2010)كدراسة القطراكم، (2012 )، كدراسة أبك بشير2014)

 (Westbrook and Rogers,1991)، (2002)دراسة عفانة كالمكلكك
لـ تتفؽ مع أم مف دراسة مف حيثي األدكات  كبناءن عمى ما سبؽ؛ فإف الدراسة الحالية:

المستخدمة، فجميع الدراسات لـ تتطرؽ إلى دراسة أثر تنمية المفاىيـ الرياضية كالتفكير 
 التأممي، كلذلؾ أدكاتيا تخمك مف اختبار المفاىيـ الرياضية كاختبار التفكير التأممي.  

 ني :ما استفادت بو الدراسة الحالية مف دراسات المحكر الثا
 بمكرة مشكمة البحث كتحديدىا. -
 تحديد ىدؼ البحث ، كصياغة فرضياتو. -
 تحديد ميارات التفكير التأممي المراد تنميتيا في ىذه الدراسة -
 بناء اإلطار النظرم.  -
 إعداد أدكات الدراسة. -
 تحديد نكع التصميـ المستخدـ في الدراسة) التصميـ التجريبي(. -
 تحديد  طريقة اختيار عينة الدراسة، كعدد أفراد العينة  -
االطبلع عمى األساليب اإلحصائية؛ منح الباحثة خبرة في كيفية اختبار فركض الدراسة  -

 إحصائيان، كالتحميؿ اإلحصائي لمدراسة.
 تحميؿ نتائج البحث كتفسيرىا بطريقة مكضكعية . -

 -:السابقة الدراسات عمى العاـ التعميؽ
الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي سبؽ عرضيا في تنمية المفاىيـ اتفقٍت  .ُ

الرياضية كميارات التفكير التأممي، كاختمفٍت عنيا في أنيا بحثت في  فاعمية نمكذج 
 إديمسكف في تنمية المفاىيـ الرياضية كميارات التفكير التأممي لمصؼ التاسع األساسي.

لمنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف اتفقت معظـ الدراسات عمى استخداـ ا .ِ
ضابطة(، كاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج التجريبي حيث -متكافئتيف)تجريبية

درست المجمكعة التجريبية باستخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ بينما درست المجمكعة 
 باستخداـ الطريقة التقميدية.المجمكعة الضابطة 
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ف بعض الدراسات استخدـ اختبار المفاىيـ الرياضية فقط، تنكعت أدكات الدراسة، كلك .ّ
كبعض الدراسات استخدـ اختبار التفكير التأممي فقط، كلكف ىذه الدراسة استخدمت   

 في ىذه الدراسة اختبار المفاىيـ الرياضية، كاختبار التفكير التأممي.
رحمة اإلبتدائية اختمفت الدراسات السابقة في اختيار المرحمة التعميمية ما بيف الم .ْ

كاإلعدادية كالثانكية كالتعميـ العالي، بينما تككنت عينة الدراسة الحالية مف طالبات 
 الصؼ التاسع األساسي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انرابع انفصم
 واإلخراءات انطريقة
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 الفصؿ الرابع
 كاإلجراءاتالطريقة 

ديد تستعرٍض الباحثة في ىذا الفصؿ بالتفصيؿ اإلجراءات التي قامٍت بيا، مف حيثي تح
ككيفية اختيارىا، كمتغيرات الدراسة،  كمجتمع الدراسة ، كعينة الدراسةالمنيج المستخدـ في الدراسة

سة ميدانيان، كالخطكات التي مٌرت بيا أدكات الدراسة، كما تستعرٍض الباحثة خطكات تطبيؽ الدرا
 كاألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات كتحميميا.

 :الدراسة منيج: أكالن 
التصميـ القبمي البعدٌم لمجمكعتيف  ذك ية في ىذه الدراسة المنيج التجريبالباحث اعتمدت

عمى متكافئتيف، حيثي قامٍت بإخضاع المتغير المستقؿ )نمكذج إديمسكف( لمتجربة كقياس أثره 
المتغيريف التابعيف كىما )تنمية المفاىيـ الرياضية كميارات التفكير التأممي( لدل طالبات المجمكعة 

 التجريبية لمصؼ التاسع األساسي.
 التالي يكضح التصميـ التجريبي لمدراسة. مخططكال

\ 

\ 
 
 

 (4-1شكؿ )
 التصميـ التجريبي لمدراسة

 

 :الدراسة مجتمع: ثانيان 
طالبات الصؼ التاسع األساسي في المدارس الحككمية في تكٌكٌف مجتمع الدراسة مف جميع 

 -2014كؿ لمعاـ الدراسي)محافظة رفح، كالبلتي يدرسٌف مادة الرياضيات في الفصؿ الدراسي األ
( شعبة، حيثي يبمغ متكسط 16( طالبة مكزعات عمى )(525(، كقد بمغ عدد الطالبات 2015

 .(2014التربية كالتعميـ العالي،سنة ) كزارة 16 -14أعمار الطالبات ما بيف 

التطبيؽ القبمي 

الختبار المفاىيـ 

الرياضية كاختبار 

 التأمميالتفكير 

سكف يمالتدريس بنمكذج إد التجريبيةالمجمكعة 

لمتعمـ 
 التدريس بالطريقة التقميدية

 البعدمالتطبيؽ 

الختبار المفاىيـ 

الرياضية كاختبار 

 التأمميالتفكير 

 المجمكعة الضابطة
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 :الدراسة عينة: ثالثان 
ـٌ اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ التاسع في مدرسة دير ياسيف األساسية العيميا  ت

 -رفح بصكرة قصديو، كذلؾ لؤلسباب التالية:–التابعة لمديرية التربية كالتعميـ 
 سييكلة تعامؿ الباحثة مع عينة الدراسة. .ُ
 رة المدرسة مع الباحثة.تعاكف إدا .ِ

اشتممت عينة الدراسة عمى في  مف طالبات الصؼ التاسع األساسي ( طالبة62) حيث ي
في صكرة  مجمكعتيف، إحداىما مجمكعة  (2015 -2014) كؿ لمعاـ الدراسيالفصؿ الدراسي األ

( متمثمة في الصؼ 31) تجريبية التي درست باستخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ كبمغ عددىا
طالبة متمثمة في الصؼ  (31) (، كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية كبمغ عددىا4)التاسع
ـٌ اختيار الشعبتيف بالطريقة العشكائية البسيطة مف أربعة صفكؼ دراسية بعد 1)التاسع ( ، كقد ت

بار في )العيمر، كالتحصيؿ في الرياضيات، التطبيؽ القبمي الخت ىذيف الصفيفالتأكد مف تكافؤ 
ـٌ الحصكؿ عمى أعمار الطالبات مف  المفاىيـ الرياضية كاختبار ميارات التفكير التأممي(، حيث ت
ـٌ التأكد مف تكافؤ التحصيؿ في الرياضيات بالرجكع إلى كشؼ درجات  سجؿ أحكاؿ الطالبات، كت

ـٌ  تطبيؽ كتحميؿ نتائج اختبار 2014 -2013)الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  المفاىيـ (، كت
 الرياضية كاختبار كميارات التفكير التأممي عمى المجمكعتيف قبؿ التجربة.

 :الدراسة متغيرات: رابعان 
 تكٌكنت متغيرات الدراسة مف:

 .استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ  المتغير المستقؿ: كيتمثؿ في .ُ
 -المتغير التابع:كتمثؿ في متغيريف تابعيف كىما: .ِ

 .المفاىيـ الرياضية 
 فكير التأممي.الت 

 :مكاد كأدكات الدراسة: خامسان 
 قامت الباحثة بإعداد أدكات الدراسة كالتي تمٌثمت فيما يمي:

 : كتشمؿ ما يمي:أدكات بحثية لجمع البيانات - أ
 .اختبار المفاىيـ الرياضية 
 .اختبار التفكير التأممي 
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المقررة عمى طالبات الصؼ : كتشمؿ دليؿ المعمـ لتدريس مفاىيـ كحدة الدائرة المكاد التعميمية - ب
 التاسع األساسي) الفصؿ الدراسي األكؿ( مصاغة في ضكء نمكذج إديمسكف.

 إعداد مكاد كأدكات الدراسة:
 / إعداد أدكات الدراسة) اختبار المفاىيـ الرياضية كاختبار التفكير التأممي(أكالن 

المتضمف في كحدة الدائرة مف كتاب  الرياضية قامت  الباحثة بتحميؿ المحتكل لتحديد المفاىيـ
 .الصؼ التاسع األساسي

ييعرؼ بدكم تحميؿ المحتكل بأٌنو " أسمكب ييدؼ إلى كصؼ المحتكل التعميمي كصفان مكضكعيان 
 2003: 60) كمنيجيان، ٌمما يؤدم إلى تحديد العناصر األساسية لمتعمـ")بدكم،

 المفاىيـ الرياضية: أكالن: خطكات تحميؿ المحتكل:
 اليدؼ مف التحميؿ: (أ 

 تيدؼ أداة تحميؿ المحتكل إلى تحديد المفاىيـ الرياضية الكاردة في كحدة ) الدائرة(

 عينة التحميؿ: (ب 
اقتصرٍت عممية التحميؿ عمى الكحدة الرابعة) الدائرة( مف كتاب الصؼ التاسع األساسي) الجزء 

 األكؿ(.

 كحدة التحميؿ: (ج 
ـٌ اعتماد المفيكـ ككحدة تحميؿ.  ت

 عممية التحميؿ: ضكابط (د 
قامٍت الباحثة بمراعاة عددان مف الضكابط خبلؿ عممية التحميؿ؛ كذلؾ لزيادة الدقة كضبط 

 -عممية التحميؿ، كمف ىذه الضكابط:

 .ـٌ التحميؿ في ضكء التعريفات اإلجرائية لممفاىيـ الرياضية  ت
 التحميؿ عمى الكحدة الرابعة) الدائرة( مف كتاب الصؼ التاسع األساسي) الجزء األكؿ(. اقتصر 
 الكاردة بعد كؿ  درس؛ فيي تشتمؿ مفاىيـ  األشكاؿ كالرسكمات ـ استبعاد األمثمة كأسئمة التقكيـت

 معرفة سابقة بالنسبة لمطالب. تيعدثانكية ك 
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 صدؽ التحميؿ: (ق 
لمتأكد مف صدؽ التحميؿ؛ قامٍت الباحثة بتحديد قائمة بالمفاىيـ الرياضية الكاردة في كحدة) الدائرة(، 

حيثي -(1ممحؽ رقـ ) -المحكميف مف ذكم االختصاصمف كبعد ذلؾ تـ عرضيا عمى مجمكعة 
 أكد المحكمكف عمى صبلحية ىذا التحميؿ.

 ثبات التحميؿ: (ك 
ـٌ التأكد مف ثبات التحميؿ مف خبل د، حيثي قامٍت الباحثة بتحميؿ محتكل اؿ االتساؽ عبر األفر ت

ـٌ أيعيد التحميؿ مرة أخرل مف قبؿ  الكحدة الرابعة؛ كذلؾ لتحديد المفاىيـ الرياضية الكاردة فييا، ث
ـٌ قامٍت الباحثة بحساب معامؿ االتفاؽ، مستخدمة معادلة ىكليستي التالية الميشار  معممة المادة، ث

  226 ) :2004ة، إلييا في ) طعيم
R =   

       

     

 

 : معامؿ الثبات Rحيثي 
C1.2 المفاىيـ المتفؽ عمييا بيف المحمميف : عدد. 
C1 المفاىيـ لممحمؿ األكؿ : عدد     ||C2 اآلخر . المفاىيـ لممحمؿ : عدد 

 كبالتعكيض في المعادلة ينتج أٌف:
 

    معامؿ الثبات= 

     
 =  0.95 

 يكضح نتائج عممية التحميؿ: التالي (1-4) كالجدكؿ 

 (1-4جدكؿ رقـ )
 المفاىيـ الرياضية لحصرنتائج تحميؿ المحتكل 

 نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني التحميؿ األكؿ المفاىيـ الناتجة
13 12 12 1 

إلييا الباحثة، ( كىي نسبة تطمئف 0.95يتضح مف الجدكؿ السابؽ أٌف متكسط معامؿ الثبات بمغ)
ـٌ تحديد قائمة لممفاىيـ الرياضية كعددىا)  -( مفيكمان رياضيان 12كبناءن عمى نتائج التحميؿ السابقة؛ ت

  مشار إلييا في دليؿ المعمـ
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 عداد اختبار المفاىيـ الرياضية:إ ( أ
قامٍت الباحثة بإعداد اختبار مكضكعي مف نكع االختيار مف متعدد كاختارت ىذا النكع مف 

ختبارات لخمكه مف التأثر بذاتية المصحح، كلتغطيتو جزء كبير مف المادة المراد اختبار الطالبات اال
ثـ قامت الباحثة بعمؿ تحميؿ محتكل لمكحدة الرابعة  ، كيقيس مستكيات تعميمية متنكعة،فييا

 حدة.، لتحديد المفاىيـ الرياضية التي تضمنتيا الك  مف كتاب الصؼ التاسع األساسي)الدائرة(  

ـٌ  مجمكعة  عرضت عمىالكاردة في دليؿ المعمـ، ثـ المحددة في البحث تحديد المفاىيـ الرياضية ت
 مدل تغطيتيا لممحتكل.في   رائيـمف المحكميف لمتعرؼ عمى آ

 خطكات بناء اختبار المفاىيـ الرياضية:
 تحديد المادة الدراسية: .1

 ( مف كتاب الصؼ التاسع األساسي. ) كحدة الدائرةرابعةحيثي اختارت الباحثة الكحدة ال
 تحديد اليدؼ مف االختبار: .2

حيثي ىدؼ االختبار لقياس مستكل المفاىيـ الرياضية لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في 
 كحدة الدائرة.

 إعداد جدكؿ المكاصفات لالختبار: .3
كاألىداؼ جدكؿ المكاصفات لبلختبار ىك عبارة عف جدكؿ يربط بيف المحتكل التعميمي 

 التعميمية مع تحديد األكزاف النسبية ألجزاء المحتكل.
كييعرؼ أبك زينة جدكؿ المكاصفات بأنو "عبارة عف جدكؿ لو بعديف أحدىما تحميؿ محتكل  

 الكحدة إلى عناصره، كالبعد الثاني يمثؿ األىداؼ التعميمية ) النكاتج(".
 ( 35:32010)أبك زينة،  

ـٌ تحديد األكزاف  كالجدكؿ التالي يكضح جدكؿ المكاصفات الختبار المفاىيـ الرياضية، حيثي ت
النسبية ألجزاء المحتكل بناءن عمى األمثمة كالتماريف كعدد الصفحات لكؿ درس، أٌما بالنسبة 
ـٌ تحديدىا بناءن عمى االىداؼ المتكقعة مف  لؤلكزاف النسبية الخاصة بمستكيات األىداؼ ت

كاصفات الختبار المفاىيـ مجدكؿ اليكضح  التالي(2-4)تدريس المفاىيـ، كالجدكؿ 
 :الرياضية
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 (2-4جدكؿ)
 يةر المفاىيـ الرياضجدكؿ المكاصفات الختبا

 الصكرة األكلية إلعداد فقرات االختبار .4

االطبلع استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة الخاصة ببناء اختبارات المفاىيـ الرياضية بعد 
ـٌ االستفادة بشكؿ كبير مف نمكذجٌي أبك زينة )  2000عقيبلف)، ك )   (215: 2011عمييا، كما ت

 في بناء فقرات االختبار. (115:

ممحؽ  -( سؤاالن 30حيثي استعانت الباحثة بقائمة المفاىيـ الرياضية في بناء االختبار المككف مف  )
جميع أسئمة االختبار مف أسئمة االختيار مف أربعة بدائؿ، بديؿ كاحد منيا  كتككنت -(ٔرقـ)

 صحيح.

التطبيؽ(،  -الفيـ -كتشمؿ فقرات االختبار ثبلثة أبعاد مف مستكيات بمـك المعرفية ىي) التذكر
كذلؾ بعد أف تـٌ عرضيا عمى المحكميف كىي األنسب لمكضكع الدراسة مف حيثي مبلءمتيا لطبيعة 

 الكحدة
الكزف 
النسبي 
 لممحتكل

 الكزف النسبي لألىداؼ
مجمكع 
 تذكر الفقرات

46.6 % 
 فيـ
36.6 % 

 تطبيؽ
16.6 % 

الزاكية 
المركزية 
 كالمحيطية

33.3 % 4 5 1 10 

الشكؿ 
الرباعي 

 الدائرم

23.3 % 3 2 2 7 

 5 1 1 3 % 16.7 أكتار الدائرة
المماس 
كالزاكية 
 المماسية

26.7 % 4 3 1 8 

 30 5 11 14 % 100 المجمكع
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كحدة الدراسية، كما أٌف األىداؼ المتكقعة مف تدريس المفاىيـ لكحدة الدراسة كانت محتكل ال
ـٌ التكصؿ إليو عند تحميؿ األىداؼ(.  مستكيات التذكر كالفيـ كالتطبيؽ ) حسب ما ت

 -ارية ما يمي:بكقد راعت الباحثة عند صياغة البنكد االخت

 .أف تككف البنكد سميمة لغكيان، كعمميان 
  البنكد شاممة لمكحدة الدراسية المختارة )كحدة الدائرة(أف تككف 
 .البنكد كاضحة كمحددة كخالية مف الغمكض 
 .البدائؿ كاضحة كمتجانسة مع المقدمة 
 .أف تككف األسئمة مناسبة لمستكل الطالبات 

 كتابة تعميمات االختبار: .5
رشادات لمطالبات في الصفحة األكلى  -، كاشتممت عمى:قامت الباحثة بتقديـ عدة تعميمات كا 

 .عدد فقرات االختبار 
 .طريقة اإلجابة عف فقرات االختبار 
 .مفتاح إجابة لبلختبار 

 :صدؽ المحكميف .6
بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية، قامٍت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف 

التربية كالتعميـ، أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية، كمشرفيف تربكييف في كزارة 
 -كذلؾ إلبداء أرائيـ حكؿ النقاط التالية: -(ُممحؽ رقـ)-كبعض مدرسي الرياضيات

 . صياغة فقرات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية 
 .مناسبة فقرات االختبار لمستكم طالبات الصؼ التاسع 
 .حذؼ أك إضافة أك إبداء أية مبلحظات أخرم 
  فيـ-فقرات االختبار لممستكل المعرفي الذم تقيسو ) تذكرمدل انتماء كؿ فقرة مف- 

 تطبيؽ(.
كقد اقترح السادة ( يكضح بطاقة تحكيـ اختبار المفاىيـ الرياضية في كحدة الدائرة، ّكالممحؽ رقـ )

 -المحكمكف التعديالت التالية:
 ضركرة استبداؿ بعض البدائؿ لككنيا ضعيفة. -
 مراعاة دقة الرسـ. -
 األخطاء في الصياغة المغكية. ضركرة تعديؿ بعض -
 حذؼ بعض األسئمة التي ال تؤثر عمى المحتكل المراد قياسو. -
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 كبعد إجراء التعديبلت المطمكبة أصبح االختبار جاىزان لمتطبيؽ االستطبلعي.
 تجريب االختبار) التطبيؽ االستطالعي(: .7

عمي عينة مف طالبات الصؼ العاشر  (2014/ 11/ (30قامت الباحثة  بالتطبيؽ  االستطبلعي  
، ككانت العينة مككنة ألف سبؽ ليـ دراسة الكحدة بالصؼ التاسعمف مدرسة شفا عمرك ؛ األساسي 
كقد ىدؼ التطبيؽ  –ثبلثة أياـ( طالبة ، كقد تـ التطبيؽ قبؿ البدء بالتجربة  ب 33مف ) 

 -االستطبلعي إلى:
 .تحديد زمف االختبار 
 كمعامؿ التمييز لفقرات االختبار.إيجاد معامؿ الصعكبة ، 
  مف صدؽ االختبار؛ كذلؾ بحساب معامبلت االتساؽ الداخمي. التأكد 
 .حساب ثبات االختبار 

 ف االختبار.حساب زم .8
تـ حساب زمف تأدية الطالبات لبلختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف استجابة أكؿ طالبة 

خر طالبة ، بينما زمف استجابة آ( دقيقة30حيثي بمغ )انتيت مف االستجابة عمى فقرات االختبار 
( دقيقة، كىك الزمف 40( دقيقة؛ لذا بمغ متكسط الزمنيف يساكم )50عمى فقرات االختبار بمغ )

 المناسب لبلستجابة عمى أسئمة اختبار مفاىيـ كحدة الدائرة.
 تصحيح زمف االختبار: .9

ددت درجة كاحدة تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة  االستطبلعية عمى فقراتو، حيثي حي
( درجة، حيثي تكٌكف 0-30لكؿ فقرة، كبذلؾ تككف الدرجة التي حصمت عمييا الطالبة محصكرة بيف)

 ( فقرة في صكرتو النيائية.30االختبار مف )
 تحميؿ نتائج االختبار: .11

لكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ صعكبة كمعامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار؛ قامت بتقسيـ 
مف مجمكع الطالبات البلتي حصمف عمى  %27الطالبات إلى مجمكعتيف مجمكعة عميا ضمت 

مف مجمكع الطالبات البلتي حصمف  %27أعمى الدرجات في االختبار، كمجمكعة دنيا ضمت 
 طالبات. ثماني في االختبار، كقد بمغ عدد طالبات كؿ مجمكعة عمى أدنى الدرجات 
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 أكالن: حساب معامؿ الصعكبة:

تبار باستخداـ المعادلة قامٍت الباحثة بحساب درجة صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االخ
 (90 :2012)عفانة،التالية

 الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة خطأ درجة الصعكبة لمفقرة =    عدد

 عدد الذيف حاكلكا اإلجابة عف السؤاؿ                              

ككاف اليدؼ مف حساب درجة الصعكبة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة 
 .0.70، أك تزيد عف 0.30سيكلتيا عف 

 ( ييبٌيف معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار المفاىيـ الرياضية.3-4كالجدكؿ رقـ )
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 (3-4جدكؿ رقـ )
 معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار المفاىيـ الرياضية

 معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ
1 0.63 2 0.57 

3 0.63 4 0.66 

5 0.60 6 0.61 

7 0.66 8 0.60 

9 0.61 10 0.60 

11 0.61 12 0.60 

13 0.75 14 0.64 

15 0.57 16 0.66 

17 0.57 18 0.60 

19 0.61 20 0.70 

21 0.58 22 0.67 

23 0.60 24 0.76 

25 0.67 26 0.64 

27 0.73 28 0.58 

29 0.57 30 0.57 

( كعميو فإف 0.76- 0.57يتضح مف الجدكؿ السابؽ أٌف: معامبلت الصعكبة تتراكح ما بيف )
 جميع الفقرات مقبكلة.
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 :تمييز: حساب معامؿ الثانيان 

بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة قامٍت الباحثة 
 ( 2012:91عفانة،التالية:)

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا =  معامؿ التمييز لمفقرة

 المجمكعتيف إحدلعدد أفراد  

ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة سيكلتيا 
 .ضعيفة تيعدألنيا  0.30عف 

 فقرات اختبار المفاىيـ الرياضية.ييبٌيف معامؿ التمييز لالتالي كالجدكؿ 

 (4-4جدكؿ رقـ )
 لفقرات اختبار المفاىيـ الرياضية تمييزعامؿ الم

 تمييزمعامؿ ال رقـ السؤاؿ تمييزمعامؿ ال رقـ السؤاؿ
1 0.88 2 0.77 
3 0.77 4 0.77 
5 0.88 6 0.77 
7 0.88 8 0.55 
9 0.66 10 0.88 
11 0.88 12 0.66 
13 0.55 14 0.88 
15 0.55 16 0.55 
17 0.55 18 0.44 
19 0.66 20 0.88 
21 0.55 22 0.55 
23 0.55 24 0.88 
25 0.55 26 0.66 
27 0.44 28 0.55 
29 0.55 30 0.77 
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( كعميو فإف جميع 0.88-0.44يتضح مف الجدكؿ السابؽ أٌف: معامبلت التمييز تتراكح ما بيف )
 .مقبكلة  الفقرات

 ثالثان: صدؽ االختبار:
د بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو فعبلن، كاقتصرت الباحثة عمى نكعيف مف الصدؽ  كييٍقصى

 بالغرض كىما صدؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخمي.يما يفياف إنحيثي 

 :صدؽ المحكميف 
(، ُبعد إعداد االختبار تـٌ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص ممحؽ رقـ )

ألخذ آرائيـ بيدؼ إجراء التعديبلت البلزمة، مف حيثي صياغة فقرات االختبار مف الناحية العممية 
 -فيـ-فقرة مف فقرات االختبار لممستكل المعرفي الذم تقيسو ) تذكركالمغكية، مدل انتماء كؿ 

مناسبة فقرات االختبار لمستكم طالبات الصؼ التاسع مناسبة، حذؼ أك إضافة أك إبداء ك تطبيؽ(، 
ـٌ تعديمو بناء عمى آراء المحكميف، بحيث بقي االختبار في صكرتو النيائية  أية مبلحظات أخرم، كت

 (( 6بندان اختباريا ممحؽ رقـ( 30مككنان مف)
 :صدؽ االتساؽ الداخمي 

ـٌ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة مف  ت
تـٌ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات  ثـ،،، مف خارج أفراد عينة الدراسةطالب 33))

 كضح ذلؾ:ي، كالجدكؿ التالي الدرجة الكمية لبلختباراالختبار مع 
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 (5-4جدكؿ رقـ )
 مفاىيـ الرياضيةالاختبار مف فقرات معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة 

 كالدرجة الكمية لالختبار

رقـ 
 السؤاؿ

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط
رقـ 

 السؤاؿ
معامؿ 
 االرتباط

مستكل 
 الداللة

1 0.68 0.01 2 0.54 0.01 

3 0.39 0.05 4 0.637 0.01 

5 0.66 0.01 6 0.59 0.01 

7 0.62 0.01 8 0.48 0.01 

9 0.43 0.05 10 0.66 0.01 

11 0.66 0.01 12 0.46 0.01 

13 0.42 0.05 14 0.64 0.01 

15 0.49 0.01 16 0.66 0.01 

17 0.42 0.05 18 0.39 0.05 

19 0.39 0.05 20 0.46 0.01 

21 0.63 0.01 22 0.63 0.01 

23 0.49 0.01 24 0.42 0.05 

25 0.38 0.05 26 0.45 0.01 

27 0.39 0.05 28 0.49 0.01 

29 0.37 0.05 30 0.54 0.01 
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 0.433ساكم ت31) كدرجة حرية) 0.01الجدكلية عند مستكل  rقيمة(**)

 0.337 تساكم 31) كدرجة حرية) 0.05الجدكلية عند مستكل  rقيمة (*)
ارتباطنا داالن أف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مرتبطة مع الدرجة الكمية (5-4 )يتضح مف الجدكؿ

(، كىذا عمى أٌف جميع فقرات االختبار تمتاز باالتساؽ 0.05،  0.01عند مستكل )احصائيان 
 الداخمي مما ييطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.

،  البعد الذم تنتمي إليو الفقرةارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع تـٌ حساب معامؿ ثـ 
 كضح ذلؾ:يكؿ التالي دكالج
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 (6-4جدكؿ رقـ )
كالبعد الذم  مفاىيـ الرياضيةالاختبار مف فقرات معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة 

 تنتمي إليو الفقرة
 أكالن: مستكل  التذكر

معامؿ  رقـ السؤاؿ
مستكل  معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ مستكل الداللة االرتباط

 الداللة
1 0.76 0.01 2 0.60 0.01 
3 0.44 0.05 4 0.67 0.01 
5 0.67 0.01 6 0.69 0.01 
7 0.69 0.01 8 0.52 0.01 
9 0.58 0.01 10 0.67 0.01 

11 0.67 0.01 12 0.41 0.05 
13 0.41 0.05 14 0.75 0.01 

 ثانيان: مستكل الفيـ
15 0.64 0.01 16 0.60 0.05 
17 0.49 0.01 18 0.52 0.01 
19 0.54 0.01 20 0.47 0.01 
21 0.51 0.05 22 0.51 0.01 
23 0.63 0.01 24 0.38 0.05 
25 0.51 0.01 

 
 ثالثان: مستكل التطبيؽ

26 0.65 0.01 27 0.54 0.01 
28 0.60 0.01 29 0.55 0.01 
30 0.46 0.01  

ارتباطنا داالن أف جميع الفقرات مرتبطة مع البعد الذم تنتمي إليو (6-4)يتضح مف الجدكؿ 
(، كىذا عمى أٌف جميع فقرات االختبار تمتاز باالتساؽ 0.05،  0.01عند مستكل )احصائيان 

 الداخمي مما ييطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
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بعد مف األبعاد كالدرجة الكمية الختبار المفاىيـ الرياضية ، تـٌ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ ثـ 
 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 (7-4جدكؿ رقـ )
 كالدرجة الكمية الختبار بعد مف األبعاد معامؿ االرتباط بيف كؿ
 مفاىيـ الرياضيةال

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط عدد الفقرات البعد

 0.01 0.92 14 تذكر

 0.01 0.93 11 فيـ

 0.01 0.80 5 تطبيؽ

ارتباطنا أف كؿ بعد مف أبعاد االختبار مرتبط مع الدرجة الكمية لبلختبار (7-4)يتضح مف الجدكؿ 
أٌف جميع فقرات االختبار تمتاز باالتساؽ  يعني، كىذا (0.05،  0.01)عند مستكل  ان حصائيداالن ا

 الداخمي مما ييطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
 رابعان: ثبات االختبار:

عمى الطبلب  كييعٌرؼ ثبات االختبار بأنو يعطي االختبار النتائج نفسيا تقريبان إذا أعيد تطبيقو     
ـٌ إيجاد ثبات االختبار باستخداـ طريقتي التجزئة كقد ت69) : 1998انفسيـ مرة اخرل )أبك زينة، 

 .20ريتشاردسكف -النصفية، كطريقة ككدر
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 20ريتشاردسكف -طريقة ككدر. 
ـٌ   (2005 :263)ممحـ،20ريتشاردسكف -طريقة ككدراستخداـ لمعرفة مدل ثبات االختبار؛ ت

K-R20 : rxx  =   
 

   
[  

∑    

  
] 

 : إفٌ حيث 

n عدد الفقرات : 

 : نسبة اإلجابات الصحيحة عف الفقرة  أك السؤاؿ  

 : نسبة اإلجابات الخاطئة عف الفقرة  أك السؤاؿ   
 التبايف لجميع اإلجابات  : 

قيمة معامؿ الثبات  أفٌ نجد  20ريتشاردسكف -طريقة ككدركبعد حساب معامؿ الثبات ب
كىذا دليؿ ( كىي قيمة تيطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة، 0.78لبلختبار)

 . جيدعمى أٌف االختبار يتمتع بمعامؿ ثبات 
 :طريقة التجزئة النصفية 

ـٌ تجزئة األسئمة إلى  قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية، حيثي ت
ذات الفقرات الفردية ىي أسئمة النصؼ األكؿ، كاألسئمة الزكجية ىي نصفيف، كاٍعتيبرٍت األسئمة 

أسئمة النصؼ الثاني، ثـٌ حساب معامؿ االرتباط بيف  مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات 
(، ثـ قامٍت 0.76النصؼ الثاني لبلختبار، فقد بمغ معامؿ االرتباط بيرسكف بيف النصفيف يساكم)

 التالية: سبيرماف  براكف بمعادلة بتصحيح معامؿ االرتباط
 (3: 2012، عفانةر                         )      2معامؿ الثبات= 

 + ر 1                    
(، كيتضح ٌمما سبؽ أٌف االختبار يتمتع بدرجة 0.85كبالتعكيض في السابقة ينتج معامؿ الثبات )

 ثبات جيدة.
 اختبار المفاىيـ الرياضية لكحدة الدائرة.كبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ كثبات 

 ياضية:ر الصكرة النيائية الختبار المفاىيـ ال
كبعد تأكد الباحثة مف صدؽ كثبات اختبار المفاىيـ الرياضية، أصبح االختبار جاىزا في صكرتو 

 (.ٔممحؽ رقـ) -النيائية
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 اختبار التفكير التأممي: ( ب
ع االختيار مف متعدد كاختارت ىذا النكع مف قامٍت الباحثة بإعداد اختبار مكضكعي مف نك 

مف المادة المراد اختبار  ان كبير  ان االختبارات لخمكه مف التأثر بذاتية المصحح، كلتغطيتو جزء
ـٌ بناؤه في ضكء مجمكعة مف الدراسات مثؿ  الطالبات فييا، كيقيس مستكيات تعميمية متنكعة كقد ت

 .2013)صالح)كدراسة (، ، 2002دراسة عفانة كالمكلك)
 التفكير التأممي:خطكات بناء اختبار 

 تحديد المادة الدراسية: .11
 حيثي اختارت الباحثة الكحدة الثالثة) كحدة الدائرة ( مف كتاب الصؼ التاسع األساسي.

 تحديد اليدؼ مف االختبار: .12
لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي  ميارات التفكير التأمميحيثي ىدؼ االختبار لقياس مستكل 

 في كحدة الدائرة.
 تحديد ميارات التفكير التأممي التي يقيسيا االختبار : .13

 دراسةك ، (2014مف خبلؿ االطبلع عمى األدب التربكم كالدراسات السابقة، مثؿ دراسة فبلتو )
ـٌ  (،2002دراسة عفانة كالمكلك)ك  ،2012)ة كركاف)دراسك  (،2014التياف ) ميارات التفكير تحديد ت

في  ئيـار آمجمكعة مف المحكميف لمتعرؼ عمى  عرضت عمى، ثـ التأممي المحددة في البحث
 إمكانية استخداـ ىذه الميارات لطالبات الصؼ التاسع األساسي

 (8:4جدكؿ رقـ)
 ميارات التفكير التأممي

 ميارة التفكير التأممي رقـ التسمسؿ

 المبلحظة كالتأمؿ 1

 عف المغالطاتالكشؼ  2

 الكصكؿ إلى استنتاجات 3

 إعطاء تفسيرات مقنعة 4

 كضع حمكؿ مقترحة 5
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 الصكرة األكلية إلعداد فقرات االختبار

 ببناء اختبارات ميارات التفكير التأممي مثؿاستفادت الباحثة مف الدراسات السابقة الخاصة لقد 
كبعد االطبلع عمييا فقد اعتمدت الباحثة عمى خمس ميارات)  (، ،2002دراسة عفانة كالمكلك)

كضع  -إعطاء تفسيرات مقنعة-الكصكؿ الستنتاجات -الكشؼ عف المغالطات -المبلحظة كالتأمؿ
كتتككف أسئمة االختبار مف -(ٖممحؽ رقـ ) -(20حمكؿ مقترحة( في بناء االختبار المككف مف)

 ( أسئمة مقالي.3بعة بدائؿ، بديؿ كاحد منيا صحيح، )مككنة مف أر  ( سؤاؿ اختيار مف متعدد17)

 -كقد راعت الباحثة عند صياغة البنكد االختيارية ما يمي:

 .أف تككف البنكد سميمة لغكيان، كعمميان 
 )أف تككف البنكد شاممة لمكحدة الدراسية المختارة )كحدة الدائرة 
 .البنكد كاضحة كمحددة كخالية مف الغمكض 
  كمتجانسة مع المقدمة.البدائؿ كاضحة 
 .أف تككف األسئمة مناسبة لمستكل الطالبات 

 كتابة تعميمات االختبار: .14
رشادات لمطالبات في الصفحة األكلى، كاشتممت عمى:  -قامت الباحثة بتقديـ عدة تعميمات كا 

 .عدد فقرات االختبار 
 .طريقة اإلجابة عف فقرات االختبار 
 .مفتاح إجابة لبلختبار 

 :صدؽ المحكميف .15
بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية، قامٍت الباحثة بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف 
أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الفمسطينية، كمشرفيف تربكييف في كزارة التربية كالتعميـ، 

 -كذلؾ إلبداء أرائيـ حكؿ النقاط التالية: -(ُممحؽ رقـ)-كبعض مدرسي الرياضيات
  االختبار مف الناحية العممية كالمغكية .صياغة فقرات 
 .مناسبة فقرات االختبار لمستكم طالبات الصؼ التاسع 
 .حذؼ أك إضافة أك إبداء أية مبلحظات أخرم 
 .مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار لمبعد الذم تنتمي إليو 
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ائرة، كقد اقترح ( يكضح بطاقة تحكيـ اختبار التفكير التأممي في كحدة الدْكالممحؽ رقـ )
 -السادة المحكمكف التعديبلت التالية:

 ضركرة استبداؿ بعض البدائؿ لككنيا ضعيفة. -
 مراعاة دقة الرسـ. -
 ضركرة تعديؿ بعض األخطاء في الصياغة المغكية. -
 حذؼ بعض األسئمة التي ال تؤثر عمى المحتكل المراد قياسو. -

 زان لمتطبيؽ االستطبلعي.كبعد إجراء التعديبلت المطمكبة أصبح االختبار جاى
 تجريب االختبار) التطبيؽ االستطالعي(: .16

عمي عينة مف طالبات الصؼ  (2014/ 11/ (30قامت الباحثة  بالتطبيؽ  االستطبلعي  
  .( طالبة ، مف مدرسة شفا عمرك 33العاشر، ككانت العينة مككنة مف ) 

 -كقد ىدؼ التطبيؽ االستطبلعي إلى: –ثبلثة أياـكقد تـ التطبيؽ قبؿ البدء بالتجربة  ب 
 .تحديد زمف االختبار 
 .إيجاد معامؿ الصعكبة، كمعامؿ التمييز لفقرات االختبار 
 .التأكد مف صدؽ االختبار؛ كذلؾ بحساب معامبلت االتساؽ الداخمي 
 .حساب ثبات االختبار 

 ف االختبار.حساب زم .17
المتكسط الحسابي لزمف استجابة أكؿ طالبة تـ حساب زمف تأدية الطالبات لبلختبار عف طريؽ 
خر طالبة ، بينما زمف استجابة آ( دقيقة30انتيت مف االستجابة عمى فقرات االختبار حيثي بمغ )

( دقيقة، كىك الزمف 40( دقيقة؛ لذا بمغ متكسط الزمنيف يساكم )50عمى فقرات االختبار بمغ )
 كحدة الدائرة.ل تأمميالتفكير الالمناسب لبلستجابة عمى أسئمة اختبار 

 االختبار: تصحيح  .18
ددت درجة  تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطبلعية عمى فقراتو، حيثي حي

( درجة، 0-20كاحدة لكؿ فقرة، كبذلؾ تككف الدرجة التي حصمت عمييا الطالبة محصكرة بيف)
 ( فقرة في صكرتو النيائية.20حيثي تكٌكف االختبار مف )

 تحميؿ نتائج االختبار: .19
لكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ صعكبة كمعامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار؛ قامت 

مف مجمكع الطالبات البلتي حصمف  %27بتقسيـ الطالبات إلى مجمكعتيف مجمكعة عميا ضمت 
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مف مجمكع الطالبات البلتي  %27عمى أعمى الدرجات في االختبار، كمجمكعة دنيا ضمت 
 تاتسع طالبحصمف عمى أدنى الدرجات في االختبار، كقد بمغ عدد طالبات كؿ مجمكعة 

 تحميؿ نتائج االختبار: .1
لكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ صعكبة كمعامؿ تمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار؛ قامت 

مكع الطالبات البلتي حصمف % مف مج27بتقسيـ الطالبات إلى مجمكعتيف مجمكعة عميا ضمت 
% مف مجمكع الطالبات البلتي 27عمى أعمى الدرجات في االختبار، كمجمكعة دنيا ضمت 

 حصمف عمى أدنى الدرجات في االختبار، كقد بمغ عدد طالبات كؿ مجمكعة تسع طالبت

 :أكالن: حساب معامؿ الصعكبة

 التالية:حيثي قامٍت الباحثة بحساب درجة صعكبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة 
 (90: 2012)عفانة،

 درجة الصعكبة لمفقرة =    عدد الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة خاطئة

 عدد الذيف حاكلكا اإلجابة عف السؤاؿ                              

ككاف اليدؼ مف حساب درجة الصعكبة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة 
 .0.70، أك تزيد عف 0.30سيكلتيا عف 

 كالجدكؿ التالي ييبٌيف معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار التفكير التأممي.
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 (9-4جدكؿ رقـ )
 معامؿ الصعكبة لفقرات اختبار التفكير التأممي

 معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ
1 0.52 2 0.61 

3 0.76 4 0.67 

5 0.58 6 0.58 

7 0.76 8 0.64 

9 0.69 10 0.58 

11 0.58 12 0.61 

13 0.58 14 0.61 

15 0.69 16 0.69 

17 0.52 18 0.67 

19 0.76 20 0.64 

( كعميو فإف 0.76 -0.52بيف )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أٌف: معامبلت الصعكبة تتراكح ما 
 جميع الفقرات مقبكلة.

 Discrimination Coefficient)ثانيان: حساب معامؿ التمييز)

 تبار باستخداـ المعادلة التالية:حيثي قامٍت الباحثة بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االخ
 (91 :2012)عفانة،

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا –المجمكعة العميا  عدد اإلجابات الصحيحة في=  معامؿ التمييز لمفقرة

 المجمكعتيف إحدل عدد أفراد 

ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة سيكلتيا 
 ألنيا تعد ضعيفة. 0.20عف 
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 التأممي.كالجدكؿ التالي ييبٌيف معامؿ التمييز لفقرات اختبار التفكير 
 (10-4جدكؿ رقـ )

 معامؿ التمييز لفقرات اختبار التفكير التأممي

 معامؿ التمييز رقـ السؤاؿ معامؿ التمييز رقـ السؤاؿ
1 0.51 2 0.83 

3 0.83 4 0.55 

5 0.67 6 0.83 

7 0.83 8 0.51 

9 0.83 10 0.67 

1` 0.83 12 0.33 

13 0.67 14 0.83 

15 0.83 16 0.67 

17 0.51 18 0.67 

19 0.83 20 0.83 

( كعميو فإف جميع 0.83-0.33يتضح مف الجدكؿ السابؽ أٌف: معامبلت التمييز تتراكح ما بيف )
 الفقرات مقبكلة.

 ثالثان: صدؽ االختبار:
د بو أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو فعبلن، كاقتصرت ا لباحثة عمى نكعيف مف الصدؽ كييٍقصى

 كىما صدؽ المحكميف كصدؽ االتساؽ الداخمي. يما يفياف بالغرضحيثي إن

 :صدؽ المحكميف 
بعد إعداد االختبار تـٌ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص ممحؽ رقـ 

(، ألخذ آرائيـ بيدؼ إجراء التعديبلت البلزمة، مف حيثي صياغة فقرات االختبار مف الناحية 1)
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، مناسبة فقرات لمبعد الذم تنتمي إليوالعممية كالمغكية ، مدل انتماء كؿ فقرة مف فقرات االختبار 
االختبار لمستكم طالبات الصؼ التاسع مناسبة، حذؼ أك إضافة أك إبداء أية مبلحظات أخرم، 

ـٌ تعديمو بناء عمى آراء المحكميف، بحيث بقي االختبار في صكرتو النيائية مككنان مف ( بندان 20)كت
 (8.ممحؽ رقـ )  اختباريان 

 صدؽ االتساؽ الداخمي:
ـٌ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة  ت

،،ثـ تـٌ حساب معامؿ ارتباط درجة كؿ فقرة مف ةطالبة، مف خارج أفراد عينة الدراس 33)مف )
 لبلختبار، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: فقرات االختبار مع الدرجة الكمية

 (11-4جدكؿ رقـ )
 الكمية لالختبار التفكير التأممي كالدرجةاختبار مف فقرات معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة 

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ مستكل الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ
1 0.58 0.01 2 0.56 0.01 
3 0.74 0.01 4 0.36 0.01 
5 0.61 0.01 6 0.69 0.01 
7 0.74 0.01 8 0.45 0.01 
9 0.73 0.01 10 0.61 0.01 
11 0.69 0.01 12 0.39 0.05 
13 0.43 0.05 14 0.56 0.01 
15 0.72 0.01 16 0.73 0.01 
17 0.59 0.01 18 0.42 0.05 
19 0.74 0.01 20 0.51 0.01 

 0.433تساكم 31) كدرجة حرية) 0.01الجدكلية عند مستكل  rقيمة(**)

  0.337تساكم 31) كدرجة حرية) 0.05الجدكلية عند مستكل  r(قيمة *)
أف كؿ فقرة مف فقرات االختبار مرتبطة مع الدرجة الكمية ارتباطنا داالن  (10-4)يتضح مف الجدكؿ

الداخمي مما (، كىذا عمى أٌف جميع فقرات االختبار تمتاز باالتساؽ 0.01احصائيان عند مستكل )
 ييطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
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،  ارتباط درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع البعد الذم تنتمي إليو الفقرةتـٌ حساب معامؿ ثـ 
 كضح ذلؾ:يكؿ التالي دكالج

 (12-4جدكؿ رقـ )
م التفكير التأممي كالبعد الذاختبار مف فقرات معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة 

 تنتمي إليو الفقرة
 أكالن: ميارة المالحظة كالتأمؿ

معامؿ  رقـ السؤاؿ
 االرتباط

مستكل  معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ مستكل الداللة
 الداللة

1 0.66 0.01 3 0.74 0.01 
2 0.58 0.01 4 0.67 0.01 

 ثانيان: ميارة الكشؼ عف المغالطات
5 0.63 0.01 6 0.86 0.01 
7 0.66 0.01 8 0.64 0.01 

 ثالثان: ميارة الكصكؿ الستنتاجات
9 0.58 0.01 10 0.77 0.01 

11 0.72 0.01 12 0.61 0.01 
 رابعان: ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة

13 0.45 0.01 14 0.59 0.01 
15 0.81 0.01 16 0.81 0.01 
17 0.61 0.01 

 خامسان: ميارة كضع حمكؿ مقترحة
18 0.61 0.01 19 0.74 0.01 
20 0.67 0.01 

أف جميع الفقرات مرتبطة مع البعد الذم تنتمي إليو ارتباطان داالن (11-4)يتضح مف الجدكؿ 
أٌف جميع فقرات االختبار تمتاز باالتساؽ الداخمي مما  يعني(، كىذا 0.01عند مستكل ) ان إحصائي

 ييطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
كؿ د، كالج الدرجة الكمية لبلختباراالختبار مع  بعد مف أبعادارتباط درجة كؿ تـٌ حساب معامؿ ثـ 

 كضح ذلؾ:يالتالي 
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 (13-4جدكؿ رقـ )
 التفكير التأمميكالدرجة الكمية  بعد مف األبعاد معامؿ االرتباط بيف كؿ

 مستكل الداللة معامؿ االرتباط عدد الفقرات البعد

 0.01 0.84 4 المالحظة كالتأمؿ

 0.01 0.88 4 الكشؼ عف المغالطات

 0.01 0.89 5 الكصكؿ الستنتاجات

 0.01 0.94 4 إعطاء تفسيرات مقنعة

 0.01 0.826 3 كضع حمكؿ مقترحة

أف كؿ بعد مف أبعاد االختبار مرتبط مع الدرجة الكمية لبلختبار (12-4)يتضح مف الجدكؿ 
أٌف جميع فقرات االختبار تمتاز باالتساؽ  يعني، كىذا ( 0.01) عند مستكل ان ارتباطان داالن إحصائي

 الداخمي مما ييطمئف الباحثة إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
 رابعان: ثبات االختبار:

ـٌ إيجاد ثبات االختبار باستخداـ طريقتي التجزئة النصفية، ك  لمعرفة  20 ريتشاردسكف -ككدركقد ت
ـٌ   (2005 :263. )ممحـ، 20ريتشاردسكف -طريقة ككدراستخداـ مدل ثبات االختبار؛ ت

K-R20 : rxx  =   
 

   
[  

∑    

  
] 

 : إن  حٍث 

n  عذد الفقزاث : 

 : وسبت اإلجبببث الصحٍحت عه الفقزة  أو السؤال  

 : وسبت اإلجبببث الخبطئت عه الفقزة  أو السؤال  

 الخببٌه لجمٍع اإلجبببث  : 

قيمة معامؿ الثبات  أفٌ نجد  20ريتشاردسكف -ككدرطريقة كبعد حساب معامؿ الثبات ب
( كىي قيمة تيطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة، كىذا دليؿ 0.78) لبلختبار

 . جيدعمى أٌف االختبار يتمتع بمعامؿ ثبات 
 :طريقة التجزئة النصفية 
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ـٌ تجزئة األسئمة إلى قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة  النصفية، حيثي ت
نصفيف، كاٍعتيبرٍت األسئمة ذات الفقرات الفردية ىي أسئمة النصؼ األكؿ، كاألسئمة الزكجية ىي 
أسئمة النصؼ الثاني، ثـٌ حساب معامؿ االرتباط بيف  مجمكع فقرات النصؼ األكؿ كمجمكع فقرات 

(، ثـ قامٍت 0.92بيرسكف بيف النصفيف يساكم)النصؼ الثاني لبلختبار، فقد بمغ معامؿ االرتباط 
 بتصحيح معامؿ االرتباط بمعادلة سبيرماف براكف التالية:

 (3: 2012، عفانةر                         )      2معامؿ الثبات= 
 + ر 1                   

االختبار يتمتع بدرجة (، كيتضح ٌمما سبؽ أٌف 0.95كبالتعكيض في السابقة ينتج معامؿ الثبات )
 ثبات عالية.

 كبذلؾ تأكدت الباحثة مف صدؽ كثبات اختبار التفكير التأممي لكحدة الدائرة.
 :الختبار التفكير التأمميالصكرة النيائية 

كبعد تأكد الباحثة مف صدؽ كثبات اختبار التفكير التأممي ، أصبح االختبار جاىزا في صكرتو 
 (.8ممحؽ رقـ) -النيائية

/ إعداد مكاد الدراسة )دليؿ المعمـ لتدريس كحدة الدائرة في ضكء نمكذج ثانيان 
 إديمسكف(

بعد االطبلع عمي األدب التربكم الخاص بالمفاىيـ الرياضية كاستراتيجيات تدريسيا، 
كإلعداد الدليؿ ككذلؾ األدب التربكم الخاص بنمكذج إديمسكف قامٍت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ، 

 الباحثة الخطكات التالية:اتبعٍت 
تحديد األىداؼ العامة لتدريس كحدة الدائرة؛ مف خبلؿ االطبلع عمى مكضكعات الكحدة  - أ

في كتاب الطالب، كأىداؼ تدريس الرياضيات في الصؼ التاسع األساسي كما كردت في 
 كتاب المعمـ.

 تحميؿ محتكل كحدة الدائرة كفؽ ما تـٌ عرضو سابقان. - ب
الدراسات كالبحكث السابقة التي طبقت نمكذج إديمسكف لمتعمـ كمنيا االطبلع عمى بعض  - ت

 , Edelson et.al، كدراسة((Edelson et.al, 2001(، كدراسة 2013) دراسة صالح
2002 ),). 
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 حيُث اشتمؿ دليؿ المعمـ عمى ما يمي:
 مقدمة: تضمنت التحدث عف أىمية الدليؿ،  كأىدافو. .ُ
( مف كتاب الرياضيات الجزء لدائرةاتدريس الكحدة الرابعة كحدة )كالخاصة في  األىداؼ العامة .ِ

 .األكؿ مف مقرر الصؼ التاسع
 .تقديـ نبذة مختصرة عف نمكذج إديمسكف لمتعمـ كمراحؿ النمكذج  .ّ
 .كؿ درس خطة زمنية لتدريس .ْ
 قائمة المفاىيـ الرياضية المتضمنة في كحدة الدراسة. .ٓ
 .عمى تدريس الكحدة الكسائؿ كاألنشطة التعميمية المعينة  .ٔ
 .أىـ المراجع التي يمكف االستعانة بيا  .ٕ
 .مسكف لمتعمـيباستخداـ نمكذج إد تخطيط كتنفيذ الدركس .ٖ

 تخطيط الدركس بدليؿ المعمـ:
 -تخطيط الدركس كفقان لنمكذج إديمسكف لمتعمـ، كقد تضمف كؿ درس العناصر التالية:

  .عنكاف الدرس 
 .األىداؼ السمككية لكؿ درس 
  .الخبرات السابقة كمتطمباتيا السابقة 
 تضٌمف كؿ درس مجمكعة مف الكسائؿ كاألنشطة التي تـ استخداميا في تنفيذ الدرس ،

 . الكسائؿ كالفرجار كالمسطرة كبطاقات بأشكاؿ مختمفة
  .المفاىيـ الرياضية المتضمنة في كؿ درس 
 كقد تـٌ عمؿ صفية ؽ، حيثي تضمف كؿ درس أكراأساليب التقكيـ المناسبة لكؿ مكضكع ،

 مراعاة أنكاع التقكيـ ا لمختمفة في كؿ درس:
: يتمثؿ في مناقشة الطالبات في الخبرات السابقة المكجكدة لدل التقكيـ القبمي -

 .الطالبات في بداية  كؿ درس
كتكجيو  : كيتمثؿ في مبلحظة أداء الطالبات أثناء تنفيذ األنشطة،التقكيـ التككيني -

 البات.األسئمة إلحدل الط
 : كيتمثؿ في تطبيؽ أدكات الدراسة  بعد نياية التدريس لكحدة الدائرة.  التقكيـ النيائي -
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بعد إعداد الصكرة األكلية لدليؿ المعمـ في ضكء نمكذج إديمسكف، قامٍت الباحثة بعرضو عمى 
بغرض إبداء -(ُممحؽ رقـ ) -مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج كطرائؽ تدريسيا

 -آرائيـ فيو في ضكء:
 المعمـ مع خطكات نمكذج إديمسكف. مدل تكافؽ دليؿ 
 .مناسبة دليؿ المعمـ لمستكم طالبات الصؼ التاسع 
 لصياغة المغكية كالعممية لمدليؿ.سبلمة ا 
 مبلئمة األنشطة ، كأكراؽ العمؿ ، كأساليب التقكيـ لمستكل الطالبات. 

المعمـ كفقان لنمكذج إديمسكف، كبعد إجراء ( يكضح بطاقة تحكيـ دليؿ ِكالممحؽ رقـ )
التعديبلت التي أشار إلييا السادة المحكمكف؛ أخذ الدليؿ صكرتو النيائية، كتأكدت الباحثة مف 
صبلحية الدليؿ لبلستخداـ لتدريس الكحدة الميعٌدة لطالبات الصؼ التاسع األساسي، كبذلؾ يصبح 

 .(10يا في ممحؽ رقـ )الدليؿ صادقان ظاىريان في صكرتو المشار إلي
 ضبط متغيرات الدراسة:

عكامؿ الدخيمة، فقد قامت بضبط تكافؤ آلثار الكتجنبان  انطبلقان مف الحرص عمى سبلمة النتائج،
 -المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة، مف خبلؿ المتغيرات التالية:

 العمر الزمني. .ُ
 التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات. .ِ
 لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية الختبار المفاىيـ الرياضية.االختبار القبمي  .ّ
 لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية الختبار التفكير التأممي. االختبار القبمي .ْ

 -كفيما يمي عرض مكجز لتكافؤ المجمكعتيف لكٌؿ مف المتغيرات السابقة :
 أكالن: ضبط متغير العمر الزمني:

السجؿ المدرسي، قبؿ بدء التجريب كاستخرجت متكسطات تـٌ رصد أعمار الطبلب مف خبلؿ 
 .2014األعمار ابتداءن مف أكؿ أكتكبر

ـٌ استخداـ  كلمتعرؼ إلى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ البدء في التجربة؛ ت
 -يكضح ذلؾ:التالي اختبار )ت(، كالجدكؿ 
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 (14-4جدكؿ رقـ)
المعيارية كقيمة )ت( كمستكل الداللة لممجمكعتيف المتكسطات كاالنحرافات 

 التجريبية كالضابطة تعزم لمتغير العمر الزمني:

مستكل  قيمة )ت( االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد العينة المتغير
 الداللة

العمر 
 الزمني

 0.46 14.71 31 التجريبية
 0.41 14.81 31 الضابطة غير دالة  0.88

 (2) تساكم0.05 كمستكل داللة  60قيمة )ت( الجدكلية عند درجة حرية 
العمر الزمني، كذلؾ  متغير في يتضح مف الجدكؿ السابؽ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 .( 0.05ألف قيمة )ت( غير دالة إحصائية عند مستكل داللة )
 :التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات: ضبط متغير ثانيان 

، 2014تـٌ رصد درجات الطالبات في مادة الرياضيات لمفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
 قبؿ بدء التجريب كاستخرجت متكسطات الدرجات.

ـٌ استخداـ  كلمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ البدء في التجربة؛ ت
 -يكضح ذلؾ:التالي اختبار )ت(، كالجدكؿ 

 (15-4) رقـ جدكؿ
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة )ت( كمستكل الداللة لممجمكعتيف 

 :التحصيؿ السابؽ في مادة الرياضيات لمتغيرالتجريبية كالضابطة تعزم 

االنحراؼ  المتكسط العدد العينة المتغير
مستكل  قيمة )ت( المعيارم

 الداللة
التحصيؿ 

السابؽ في مادة 
 الرياضيات

 19.7 69.12 31 التجريبية
غير دالة  0.975

 19.9 73.8 31 الضابطة 0.05عند 

لتحصيؿ السابؽ في يتضح مف الجدكؿ السابؽ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، مف حيثي ا
( كىذا يعني 0.05، كذلؾ ألف قيمة )ت( غير دالة إحصائية عند مستكل داللة )مادة الرياضيات
 ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف. عدـ كجكد فركؽ
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 االختبار القبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية الختبار المفاىيـ الرياضية:: ثالثان 
ـٌ استخداـ  لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ البدء في التجربة؛ ت

 -يكضح ذلؾ:التالي اختبار )ت(، كالجدكؿ 

 (16-4جدكؿ رقـ)
لمتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة )ت( كمستكل الداللة لممجمكعتيف ا

 التجريبية كالضابطة في اختبار المفاىيـ القبمي

االنحراؼ  المتكسط العدد العينة المتغير
 المعيارم

قيمة 
 الداللة اإلحصائية )ت(

 0.6 2 6.7 31 التجريبية تذكر
 

غير دالة عند 
 2 6,4 31 الضابطة 0.05

غير دالة عند  1.5 1.5 6.7 31 التجريبية فيـ
 1.7 6.1 31 الضابطة 0.05

غير دالة عند  0.8 1.1 1.5 31 التجريبية تطبيؽ
 1 1.3 31 الضابطة 0.05

اختبار المفاىيـ 
 القبمي

غير دالة عند  1.4 2.9 15 31 التجريبية
 3.4 13.8 31 الضابطة 0.05

 2( تساكم 60( كدرجة حرية )α = 0,05) قيمة "ت " الجدكلية عند
يتضح مف الجدكؿ السابؽ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، مف حيثي درجات الطالبات 

( 0.05، كذلؾ ألف قيمة )ت( غير دالة إحصائية عند مستكل داللة )الختبار المفاىيـ الرياضية
المجمكعتيف في متكسطين درجات الطالبات كىذا يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 الختبار المفاىيـ الرياضية.
 االختبار القبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية الختبار التفكير التأممي:: رابعان 

ـٌ استخداـ  لمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ البدء في التجربة؛ ت
 -يكضح ذلؾ:التالي اختبار )ت(، كالجدكؿ 
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 (17-4جدكؿ رقـ)
المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة )ت( كمستكل الداللة لممجمكعتيف 

 التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير التأممي القبمي

االنحراؼ  المتكسط العدد العينة المتغير
الداللة  قيمة )ت( المعيارم

 اإلحصائية
المالحظة 

 كالتأمؿ
غير دالة  1.3 0.9 2.4 31 التجريبية

 0.9 2.1 31 الضابطة 0.05عند 
الكشؼ عف 

 المغالطات
غير دالة  0.5 0.7 1.8 31 التجريبية

 0.8 1.7 31 الضابطة 0.05عند 
الكصكؿ 

 الستنتاجات
غير دالة  0.9 0.9 1.8 31 التجريبية

 1 1.5 31 الضابطة 0.05عند 
إعطاء تفسيرات 

 مقنعة
غير دالة  1 1 2.6 31 التجريبية

 0.9 2.1 31 الضابطة 0.05عند 
كضع حمكؿ 

 مقترحة
غير دالة  0.6 0.4 0.2 31 التجريبية

 0.4 0.1 31 الضابطة 0.05عند 
اختبار التفكير 

 التأممي
 

غير دالة  1.6 2.1 8.9 31 التجريبية
 2.2 8 31 الضابطة 0.05عند 

التجريبية كالضابطة، مف حيثي درجات الطالبات  يتضح مف الجدكؿ السابؽ تكافؤ المجمكعتيف
( كىذا 0.05، كذلؾ ألف قيمة )ت( غير دالة إحصائية عند مستكل داللة )الختبار التفكير التأممي

يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في متكسطين درجات الطالبات 
 .التفكير التأمميالختبار 
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 :الدراسة الميدانيةإجراءات تطبيؽ 
االطبلع عمى األدبيات ، كالبحكث التربكية المتعمقة بنمكذج إدليسكف لمتعمـ القائـ عمى  .ُ

 . التأمميالتفكير ك االستخداـ ، كتنمية المفاىيـ الرياضية ، 
( ، لتحديد المفاىيـ الرياضية ، كميارات  الدائرة) الثالثةكحدة متحميؿ المحتكل العممي ل .ِ

 . تأمميالتفكير ال
 إعداد اختبار لقياس مدل تحصيؿ الطالبات لممفاىيـ الرياضية كتحديد صدقو كثباتو . .ّ
 كتحديد صدقو كثباتو . تأمميإعداد اختبار لقياس مدل امتبلؾ الطالبات لميارات التفكير ال .ْ
إعداد دليؿ المعمـ بحيث تعرض دركس الكحدة كفقا لنمكذج  إدليسكف لمتعمـ القائـ عمى  .ٓ

 ـ االستخدا
، عمى مجمكعة  مف المحكميف  في  تأمميعرض دليؿ المعمـ كاختبارم المفاىيـ كالتفكير ال .ٔ

 مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس . 
بطمب رسمي لكزارة التربية كالتعميـ لممكافقة عمى تطبيؽ الدراسة في مدرسة  تقدمت الباحثة .ٕ

 اإلعدادية برفحدير ياسيف 
تاسع عمى عينة استطبلعية مف طالبات الصؼ التأممي تطبيؽ اختبارم المفاىيـ كالتفكير ال .ٖ

ثبات ، كمدل صعكبة الفقرات كمعامؿ التمييز ألدكات الصدؽ ك ال، لمتأكد مف  األساسي
 الدراسة .

 . بصكرة عشكائية مف طالبات الصؼ التاسع اختيار المجمكعة التجريبية كالضابطة .ٗ
لممجمكعتيف ، لمتأكد مف  تأمميالتفكير الإجراء التطبيؽ القبمي الختبارم المفاىيـ الرياضية ك  .َُ

 تكافؤىما .
المجمكعة  درستتطبيؽ النمكذج المقترح عمى طالبات المجمكعة التجريبية ، بينما  .ُُ

 الضابطة بالطريقة التقميدية .
عمى مجمكعتي الدراسة  تأمميإجراء التطبيؽ البعدم الختبارم المفاىيـ الرياضية كالتفكير ال .ُِ

 ، كذلؾ لمعرفة أثر استخداـ النمكذج عمى المجمكعة التجريبية . التجريبية كالضابطة
تصحيح اإلجابات ، كجمع البيانات كتحميميا ، ثـ عرض النتائج كمناقشتيا كتفسيرىا في  .ُّ

 ضكء فركض الدراسة .
 كضع التكصيات كالمقترحات المناسبة في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج . .ُْ
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 :مةاألساليب اإلحصائية المستخد
 :Independent samples T – test) اختبار ) ت ( لعينتيف مستقمتيف -

، كلمتأكد مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة في لقياس الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف 
كؿ مف )العمر، التحصيؿ في الرياضيات، التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ كاختبار ميارات 

 2010))عفانة،  .التفكير التأممي(
 : ( Effect Sizeحجـ األثر ) -

نمكذج إدليسكف لمتعمـ القائـ عمى االستخداـ في تنمية المفاىيـ الرياضية كالتفكير  أثر لقياس
 .تأمميال

 -كيحسب حجـ التأثير بالمعادلة التالية:
  حجـ التأثير= 

      
 
 (43: 2000)عفانة،   

عف نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذم يمكف أف يرجع إلى  ريتا كييعبإ= مربع η 2حيثن 
 المتغير المستقؿ.

t2 )قيمة ت المحسكبة عند استخداـ اختبار )ت = 
df ترمز لدرجات الحرية كتساكم =N1+N2-2 

 .الجدكؿ المرجعي لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكؿ مقياس مف مقاييس حجـ التأثير
 منخفض متكسط مرتفع المستخدمةاألداة 

η 2 0.14 0.06 0.01 

 .كىذه النسب التي اعتمدتيا الباحثة في الدراسة
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 اخلايس انفصم

 وتفسريها انذراسة نتائح
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 الفصؿ الخامس
 نتائج الدراسة كتفسيرىا

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الباحثة ، كالمتعمقة بيدؼ الدراسة 
المتمثؿ في " ما فاعمية استخداـ نمكذج إدليسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير التأممي 
ج في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بمحافظة رفح "، حيث تـ استخداـ البرنام

" في معالجة بيانات الدراسة ، كسيتـ عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،  spssاإلحصائي " 
 .ككذلؾ مناقشة النتائج كتفسيرىا، كفي ضكءىا كضعت الباحثة مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات

 :كتفسيرىا األكؿ بالسؤاؿ المتعمقة اإلجابة
الرياضية المراد تنميتيا لدل طالبات الصؼ التاسع ما المفاىيـ ما يمي "  ىينص السؤاؿ األكؿ عم
 "بمدارس محافظة رفح ؟

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ؛ قامت الباحثة باالطبلع عمي األدب التربكم كالدراسات السابقة     
ـٌ قامت الباحثة بتحميؿ كحدة )الدائرة( مف كتاب الرياضيات  المتعمقة بالمفاىيـ الرياضية، كمف ث

األساسي، كتحديد المفاىيـ الرياضية الكاجب تنميتيا بالنسبة لطالبات ىذه المرحمة، لمصؼ التاسع 
مجمكعة مف المختصيف كالخبراء في  ىحيث قامت الباحثة بحصر المفاىيـ الرياضية، كعرضيا عم

لممحتكم ، كمف أجؿ التعديؿ  مكافقتيالمتأكد مف  -(1ممحؽ رقـ ) –المناىج كطرؽ التدريس 
بداء الرأم ، كبعد جمعيا كرصدىا؛ تكصمت الباحثة لمجمكعة مف المفاىيـ كالحذؼ أك اإل ضافة ، كا 

 دليؿ المعمـالرياضية كالمشار إلييا في 

 :كتفسيرىا الثاني بالسؤاؿ المتعمقة اإلجابة
المراد تنميتيا لدل طمبة الصؼ  تأمميما ميارات التفكير الينص السؤاؿ الثاني عمي ما يمي " 

 "التاسع ؟

عمي األدب التربكم كالدراسات السابقة في مجاؿ  باالطبلعكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ؛ قامت الباحثة 
(، كدراسة 56: 2011(، كدراسة الجدبة )4: 2002التفكير التأممي مثؿ: دراسة عفانة كالمكلك )

؛ (، كبعد البحث كالتقصي عف ميارات التفكير التأممي المناسبة لمكحدة25: 2013العبادلة )
، الكشؼ عف المغالطات، الكصكؿ ارات التالية )المبلحظة كالتأمؿاستخمصت الباحثة المي

 الستنتاجات، إعطاء تفسيرات مقنعة، كضع حمكؿ مقترحة(
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 إلىمؿ كمبلحظة جكانب المشكمة ، كالتعرؼ أت ىالمبلحظة كالتأمؿ: كتعني القدرة عم -ُ
حيث يمكف اكتشاؼ العبلقات محتكاىا مف خبلؿ بياناتيا،  أك شكؿ يبيف مككناتيا ب

 المكجكدة بصريا.
الكشؼ عف المغالطات: القدرة عمي تحديد الفجكات في المشكمة كذلؾ مف خبلؿ تحديد  -ِ

 العبلقات غير الصحيحة أك تحديد بعض الخطكات الخاطئة في إنجاز المياـ التربكية.
خبلؿ رؤية  الكصكؿ إلي استنتاجات: القدرة عؿ التكصؿ إلي عبلقة منطقية معينة مف -ّ

 مضمكف المشكمة كالتكصؿ إلي نتائج مناسبة.
إعطاء تفسيرات مقنعة: القدرة عمي إعطاء معني منطقي لمنتائج أك العبلقات الرابطة  -ْ

أك عمي طبيعة المشكمة أك خصائصيا.  كقد يككف المعني معتمدان عمي معمكمات سابقة ن
شكمة المطركحة كتقـك كضع حمكؿ مقترحة: القدرة عمي كضع خطكات منطقية لحؿ الم -ٓ

 تمؾ الخطكات عمي تصكرات ذىنية متكقعة لممشكمة المطركحة.

 :كتفسيرىا الثالث بالسؤاؿ المتعمقة اإلجابة
عند مستكل الداللة  ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان ينص السؤاؿ الثالث عمي ما يمي " 

(α≤0.05 بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط ) درجات طالبات
 "ختبار المفاىيـ الرياضية ؟القياس البعدٌم ال المجمكعة الضابطة في

 -كلئلجابة عمي ىذا السؤاؿ؛ تـ كضع الفرض اآلتي:
( بيف متكسط درجات طالبات α≤0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) "ال

ختبار ال القياس البعدمٌ  الضابطة فيالمجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة 
 ."المفاىيـ الرياضية 

؛قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات  كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض
المعيارية، كاستخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متكسطٌي األداء 

التالي جدكؿ ال: المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ، ك  في اختبار المفاىيـ الرياضية لكؿ مف
 -يكضح ذلؾ :
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 (1-5جدكؿ رقـ )
نتائج اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفركؽ بيف متكسطّي درجات 

 المجمكعتيف )تجريبية كضابطة( في اختبار المفاىيـ الرياضية لمتطبيؽ البعدمّ 

 األبعاد
التطبيؽ 

المتكسط  العدد البعدلّ 
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  قيمة"ت" المعيارم

 الداللة

 0.01 3.1 1.5 11.9 31 تجريبية تذكر
 1.7 10.7 31 ضابطة

 0.01 3.5 1.3 9.1 31 تجريبية فيـ
 1.6 7.7 31 ضابطة

 0.01 3.6 1.2 3.1 31 تجريبية تطبيؽ
 8. 2.2 31 ضابطة

الدرجة 
 الكمية

 0.01 5.7 2 .3 24.1 31 تجريبية
 3.1 20.5 31 ضابطة

 2( تساكم 60( كدرجة حرية )α = 0,05) قيمة "ت " الجدكلية عند
 2.66( تساكم 60( كدرجة حرية ) α = 0.01) قيمة "ت " الجدكلية عند

 ضح مف الجدكؿ ما يمي :يت
 : أكالن / بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد االختبار- 

( كىك أكبر مف المتكسط 11.9لمعينة التجريبية يساكم )كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ 
(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة 10.7الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم) 

عند ة إحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01(كىي دالة إحصائيا عند 3.1تساكم)
طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط ( بيف متكسط درجات α=0.01مستكل الداللة )

لصالح -البعدّم  التذكر الختبار المفاىيـ الرياضية د  ع  درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بُ 
 ."المجمكعة التجريبية

 : ثانيان / بالنسبة لمفيـ كأحد أبعاد االختبار- 
كبر مف المتكسط الحسابي ( كىك أ9.1)كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم

( كىي 3.5(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم)7.7في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)
عند مستكل الداللة  ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0,01عند  دالة إحصائيان 
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(α=0.01 بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط ) درجات طالبات
لصالح المجمكعة  -الفيـ الختبار المفاىيـ الرياضية البعدمّ  المجمكعة الضابطة في ُبع د  

 " التجريبية
 : ثالثان / بالنسبة لمتطبيؽ كأحد أبعاد االختبار- 

( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 3.1 )كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم
( كىي 3.6) (، ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم2.2) لمعينة الضابطة الذم يساكمفي التطبيؽ 
عند مستكل الداللة  ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01عند  دالة إحصائيان 

(α=0.01 بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات )
لصالح المجمكعة  –التطبيؽ الختبار المفاىيـ الرياضية البعدّم  ُبع د  المجمكعة الضابطة في 

 "التجريبية
 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار : 

( كىك أكبر مف المتكسط 24.1كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
 قيمة " ت " المحسكبة تساكمككانت (،  (20.5 الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم

عند  ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01عند  ان دالة إحصائي( كىي 5.7)
( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط  α=0.01مستكل الداللة ) 

لصالح المجمكعة  –ختبار المفاىيـ الرياضية البعدّم ات طالبات المجمكعة الضابطة في ادرج
 "التجريبية

 .الفرض الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿكبذلؾ يتـ رفض 
قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في تنمية المفاىيـ الرياضية، بناءن 
عمي الجدكؿ المرجعي المشار إليو في الفصؿ الرابع مف الدراسة ) األساليب اإلحصائية 

 المستخدمة(.
 .ختبار المفاىيـ الرياضيةتأثير نمكذج إديمسكف لمتعمـ في ايكضح حجـ  التاليكالجدكؿ 
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 (2-5جدكؿ رقـ)
 " إليجاد حجـ تأثير نمكذج إديمسكف لمتعمـ في الختبار 2ηقيمة "ت" كقيمة" 

 المفاىيـ الرياضية 

 األبعاد
درجات 

 حجـ التأثير قيمة مربع إيتا قيمة" ت " DFالحرية

 مرتفع 0.14 3.1 60 تذكر

 مرتفع 0.17 3.5 60 فيـ

 مرتفع 0.18 3.6 60 تطبيؽ

 مرتفع 0.35 5.7 60 الدرجة الكمية

 -يتضح مف الجدكؿ ما يمي :
 : أكالن / بالنسبة لمتذكر كأحد أبعاد االختبار- 

 " لمدرجة الكمية لمجاؿ التذكر في اختبار المفاىيـ الرياضية2ηكيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة " 
 0.14)) تساكم"  2ηكىي كبيرة ؛ ألف قيمة " ( 0.14) بمغت
 : ثانيان / بالنسبة لمفيـ كأحد أبعاد االختبار- 

 كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة " " لمدرجة الكمية لمجاؿ الفيـ في اختبار المفاىيـ الرياضية بمغت
 0.14)" أكبر مف ) 2η؛ ألف قيمة " مرتفعةكىي ( 0.17)
  لمتطبيؽ كأحد أبعاد االختبار :ثالثان / بالنسبة- 

" لمدرجة الكمية لمجاؿ التطبيؽ في اختبار المفاىيـ الرياضية η 2كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة " 
 0.14)" أكبر مف ) 2η؛ ألف قيمة "مرتفعة( كىي 0.18)بمغت

 -بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار : 
كىي ( (0,35الختبار المفاىيـ الرياضية بمغت" لمدرجة الكمية η 2كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة " 

 0.14)" أكبر مف ) 2ηألف قيمة "  مرتفعة
يؤكد أٌف استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في عممية تدريس المفاىيـ الرياضية أفضؿ مف  كىذا

 -الطريقة التقميدية، التي اٍستيخدمىٍت مع المجمكعة الضابطة، كتعزك الباحثة ذلؾ إلي :
التدريس كفؽ النمكذج الحالي قد ساعدت عمي إثارة دافعية الطالبات لمتعمـ، أف إجراءات  .ُ

ي حب االستطبلع لدييـ كتكضيح المفاىيـ الكاردة بالكحدة بطريقة تجذب اىتماـ الطالبات كتنم
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عمي الكشؼ عما لدم الطالبات مف أفكار كخاصة األفكار أك التصكرات ، كما ساعدت 
 الخطأ.

ـ اليندسية بشكؿ تقديـ المفاىيعمي أف إجراءات التدريس كفؽ النمكذج الحالي قد ساعدت  .ِ
لبات عمي مما ساعد الطامتسمسؿ كمتتابع ، مع اإلكثار مف األمثمة المعطاة بعد كؿ مفيـك 

 استيعابيا كتشكيميا في بني معرفية جديدة، كمف ثـ تصبح جزءان مف الذاكرة طكيمة المدم.
د أتاحت لمطالبات تنفيذ مجمكعة مف األنشطة أف إجراءات التدريس كفؽ النمكذج الحالي ق  .ّ

بصكرة فردية أك االندماج كالتكاصؿ مع اآلخريف مما ساعد عمي جعؿ التعمـ ذات معني 
 كساىـ في استدعاء المعمكمات كتذكرىا كربطيا بالمعرفة الجديدة.

سات السابقة التي أعطت نتائج ايجابية، حيثي أٌف نمكذج مع معظـ الدرا كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة 
إديمسكف لمتعمـ أثر ايجابيان عمى المتغيرات التابعة في ىذه الدراسات، ككاف ىذا األثر داالن مف 

دراسة (، 2007) العديمي كبعاره دراسة ، ك (2013صالح) كدراسة الناحية اإلحصائية، كما في: 
 ((Edelson, 2001إديمسكف 

التي تكٌصمت إلى ( ( Edelson etal. , 2002إديمسكفكتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
 عدـ قدرة النمكذج عمى إحداث تغير مفاىيمي لطمبة المرحمة المتكسطة .

كذلؾ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة التي أعطت نتائج ايجابية فيما يتعمؽ 
، (2012، أبك سمطاف  )دراسة ك  ،( 2012 ،أبك ىبلؿ ) ا في دراسة بالمفاىيـ الرياضية، كم

حيثي تفكقت في ىذه الدراسات المجمكعة التجريبية  (،(Mousley & Peery, 2009 كدراسة
عمى المجمكعة الضابطة، ككاف ىذا التفكؽ داؿ مف الناحية اإلحصائية، كذلؾ حسب اإلستراتيجية 

 أك األسمكب المقترح.

 :كتفسيرىا رابعال بالسؤاؿ المتعمقة اإلجابة
( α≤0.05ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) ينص السؤاؿ الرابع عمي ما يمي " 

درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة  بيف متكسط
 "؟ تأمميٌ ال التفكير ختبارالقياس البعدٌم ال في

 -عمي ىذا السؤاؿ؛ تـ كضع الفرض اآلتي: كلئلجابة
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( بيف متكسط درجات طالبات α≤0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة ) "ال
ختبار ال القياس البعدمٌ  المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في

 .التفكير التأممٌي"
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض؛قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، 
كاستخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة الفرؽ بيف متكسطٌي األداء في اختبار 

يكضح  كالجدكؿ التاليالتفكير التأمميٌ لكؿ مف : المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة ، 
 -ذلؾ:

 (3-5جدكؿ رقـ )
نتائج اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لدراسة الفركؽ بيف متكسطّي درجات 

 لمتطبيؽ البعدمّ التفكير التأممي ّ المجمكعتيف )تجريبية كضابطة( في اختبار 

 األبعاد
التطبيؽ 

المتكسط  العدد البعدمّ 
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  قيمة"ت" المعيارم

 الداللة

المبلحظة 
 كالتأمؿ

 0.01 2.2 0.6 3.5 31 تجريبية
 0.7 3.2 31 ضابطة

الكؼ عف 
 المغالطات

 0.01 2.3 0.6 3.5 31 تجريبية
 0.9 3.1 31 ضابطة

الكصكؿ 
 الستنتاجات

 0.05 2.5 0.9 3.1 31 تجريبية
 0.9 2.5 31 ضابطة

إعطاء تفسيرات 
 مقنعة

 0.01 2.9 1.1 3.6 31 تجريبية
 1.0 2.8 31 ضابطة

كضع حمكؿ 
 مقترحة

 0.01 2.7 0.8 1.3 31 تجريبية
 0.9 0.7 31 ضابطة

 0.01 4.5 2.5 15.1 31 تجريبية الدرجة الكمية
 2.5 12.3 31 ضابطة

 2( تساكم 60( كدرجة حرية )α = 0,05) قيمة "ت " الجدكلية عند
 2,66( تساكم 60( كدرجة حرية ) α = 0.01) قيمة "ت " الجدكلية عند
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 :يتضح مف الجدكؿ ما يمي
  كأحد أبعاد االختبار لممالحظة كالتأمؿأكالن / بالنسبة:- 

( كىك أكبر مف المتكسط 3.5كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم ) 
" المحسكبة (، ككانت قيمة " ت 3.2الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم) 

عند ة إحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01(كىي دالة إحصائيا عند  .2تساكم)
( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط α=0.01مستكل الداللة )

-البعدّم التفكير التأممي الختبار  لمالحظة كالتأمؿ اد  ع  درجات طالبات المجمكعة الضابطة في بُ 
 ."لصالح المجمكعة التجريبية

  كأحد أبعاد االختبار : لمكشؼ عف المغالطاتثانيان / بالنسبة- 
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 3.5)كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم

( كىي 2.3تساكم)(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة 3.1في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)
عند مستكل الداللة )  ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01عند  دالة إحصائيان 

α=0.01  بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات )
لصالح  -البعدمّ التفكير التأممي الختبار  الكشؼ عف المغالطات المجمكعة الضابطة في ُبع د  

 " المجمكعة التجريبية
  كأحد أبعاد االختبار : لمكصكؿ إلستنتاجاتثالثان / بالنسبة- 

( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 3.1كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )
ي ( كى2.5(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم)2.5في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)

عند مستكل الداللة )  ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01عند  دالة إحصائيان 
α=0.01  بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات )

لصالح  –البعدّم  التفكير التأممي الختبار الكصكؿ الستنتاجات المجمكعة الضابطة في ُبع د  
 "المجمكعة التجريبية

  كأحد أبعاد االختبار : إلعطاء تفسيرات مقنعة / بالنسبةرابعان- 
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 3.6كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )

كىي ( 2.9(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم)2.8في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)
عند مستكل الداللة )  ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01عند  دالة إحصائيان 

α=0.01 بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات )
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لصالح  –البعدّم  التفكير التأممي الختبار إعطاء تفسيرات مقنعة المجمكعة الضابطة في ُبع د  
 "المجمكعة التجريبية

  كأحد أبعاد االختبار : لكضع حمكؿ مقترحة/ بالنسبة  خامسان- 
( كىك أكبر مف المتكسط الحسابي 1.3كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم )

كىي  (2.7(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم)7.في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)
عند مستكل الداللة  ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01عند  الة إحصائيان د
(α=0.01 بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط درجات طالبات )

لصالح  –البعدّم  التفكير التأممي الختبار كضع حمكؿ مقترحة المجمكعة الضابطة في ُبع د  
 "المجمكعة التجريبية

 : ثانيان / بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار- 
( كىك أكبر مف المتكسط (15.1كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم 

(، ككانت قيمة " ت " المحسكبة 12.3الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة الذم يساكم)
 ةإحصائي داللةتكجد فركؽ ذات ؛ كىذا يعني أنو " 0.01عند  ان دالة إحصائي( كىي 4.5تساكم)

( بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كبيف متكسط α=0.01عند مستكل الداللة )
لصالح المجمكعة  –البعدّم  التفكير التأمميختبار ا جات طالبات المجمكعة الضابطة فيدر 

 "التجريبية
 كقبكؿ الفرض البديؿ .كبذلؾ يتـ رفض الفرض الصفرم 

قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في تنمية التفكير التأممي، بناءن 
األساليب اإلحصائية يو في الفصؿ الرابع مف الدراسة )عمي الجدكؿ المرجعي المشار إل

 المستخدمة(.
 ختبار التفكير التأممي:تعمـ في انمكذج إديمسكف لم يكضح حجـ تأثير التاليكالجدكؿ 
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 (4-5جدكؿ رقـ)
 " إليجاد حجـ تأثير نمكذج إديمسكف لمتعمـ فيη 2قيمة "ت" كقيمة" 

 التفكير التأمميختبار ا
 حجـ التأثير قيمة مربع إيتا قيمة" ت " DFدرجات الحرية األبعاد

 طمتكس 0.07 2.2 60 المبلحظة كالتأمؿ
 متكسط 0.08 2.3 60 الكشؼ عف المغالطات
 متكسط 0.09 2.5 60 الكصكؿ الستنتاجات
 متكسط 0.13 2.9 60 إعطاء تفسيرات مقنعة
 متكسط 0.12 2.7 60 كضع حمكؿ مقترحة
 مرتفع 0.25 4.5 60 الدرجة الكمية

 -يتضح مف الجدكؿ ما يمي :
 كأحد أبعاد االختبار : ممبلحظة كالتأمؿأكالن / بالنسبة ل- 

التفكير في اختبار  المبلحظة كالتأمؿ" لمدرجة الكمية لمجاؿ 2ηكيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة " 
  0.14)كأقؿ مف ) 0.06) )أكبر مف"  2ηقيمة "  ؛ ألف متكسطة ( كىي0.07بمغت )  التأممي
  كأحد أبعاد االختبار : لمكشؼ عف المغالطاتثانيان / بالنسبة- 

التفكير في اختبار  الكشؼ عف المغالطات" لمدرجة الكمية لمجاؿ 2η "كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة 
 0.14)كأقؿ مف ) 0.06))أكبر مف "  2ηقيمة "  ؛ ألف متكسطة ( كىي0.08بمغت )  التأممي
 كأحد أبعاد االختبار : مكصكؿ الستنتاجاتثالثان / بالنسبة ل- 

التفكير في اختبار الكصكؿ الستنتاجات لمدرجة الكمية لمجاؿ  "η 2كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة "
 0.14)كأقؿ مف ) 0.06))أكبر مف "  2ηقيمة "  ؛ ألف متكسطة( كىي 0.09) بمغت التأممي

 -كأحد أبعاد االختبار : إلعطاء تفسيرات مقنعة/ بالنسبة  رابعان 
في اختبار إعطاء تفسيرات مقنعة " لمدرجة الكمية لمجاؿ  η 2كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة "

كأقؿ مف  0.06))أكبر مف "  2ηقيمة "  ؛ ألفمتكسطة( كىي (0.13بمغت  التفكير التأممي
((0.14 
  كأحد أبعاد االختبار :كضع حمكؿ مقترحة / بالنسبة لخامسان- 

التفكير في اختبار كضع حمكؿ مقترحة " لمدرجة الكمية لمجاؿ 2η كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة " 
 0.14)كأقؿ مف ) 0.06))أكبر مف "  2ηقيمة "  ؛ ألفمتكسطة ( كىي  0.12بمغت )  التأممي
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 : بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار- 
كىي  (0.25)بمغت التفكير التأممي " لمدرجة الكمية الختبار2η كيتضح مف الجدكؿ أٌف قيمة " 

 0.14)" أكبر مف ) 2ηألف قيمة "مرتفعة 
يؤكد أٌف استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في عممية تدريس التفكير التأممي أفضؿ مف الطريقة  كىذا

 -التقميدية، التي اٍستيخدمىٍت مع المجمكعة الضابطة، كتعزك الباحثة ذلؾ إلي :
إف استخداـ النمكذج الحالي قد أتاح لمطالبات ممارسة األنشطة التعميمية بصكرة فردية أك في  -

 مجمكعات كبناء المعرفة بأنفسيف مما يجعؿ التعمـ ذات معني.صكرة 
كحب  اتتطبيؽ أنشطة الستثارة فضكؿ المتعممإف استخداـ النمكذج الحالي قد أتاح لمطالبات  -

أصبل كما يجب  اتمتمكو المتعممتكذلؾ بإظيار الفجكة أك القصكر بيف ما  فاالستطبلع  لديي
 لحؿ الميمة الجديدة بنجاح نوأف يمتمك

بخبرة مباشرة  اتالمتعمم تزكدتطبيؽ أنشطة إف استخداـ النمكذج الحالي قد أتاح لمطالبات  -
 فمف مبلحظة العبلقات في الظاىرة مكضكع الدراسة كبالتالي بناء المعرفة بأنفسي فتمكني

 كربط العبلقات بالمعرفة الجديدة .
طالبات عمي استخداـ المعرفة كتطبيقيا مع إعطاء إف استخداـ النمكذج الحالي يشجع ال -

الفرصة لمطالبات لمتفكير كالتأمؿ كمقارنة معرفتيف السابقة بمعرفتيف الجديدة لمكصكؿ إلي 
استنتاجات كتفسيرات كمقترحات كالتعبير عف أفكارىف كتأمميا كتعديميا كممارسة العديد مف 

 ات التفكير التأممي.ميارات التفكير التأممي كمف ىذه الميارات ميار 
مع معظـ الدراسات السابقة التي أعطت نتائج ايجابية فيما يتعمؽ بالتفكير  تتفؽ نتائج ىذه الدراسة
 (، كدراسة )الحارثي،2012، كدراسة )كركاف،  2014)كدراسة) التياف،التأممي، كما في دراسة 

 ، )الجدبةدراسة ك  ،(2013 ، عشا كعياش )دراسة، ك (  2013) النجار،دراسة ، ك( 2011
، (2005 ، كدراسة )كشكك،(2010 كدراسة )القطراكم،، (2012 كدراسة )أبك بشير، ،( 2012

، حيثي تفكقت في ىذه Westbrook and Rogers,1991) ، )(2002 كدراسة )عفانة كالمكلك،
الدراسات المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة، ككاف ىذا التفكؽ داؿ مف الناحية 

 إلستراتيجية أك اإلسمكب المقترح.اإلحصائية، كذلؾ حسب ا
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 :التعقيب العاـ عمى نتائج الدراسة
في تنمية المفاىيـ لمتعمـ ىدفت ىذه الدراسة إلى  التعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذج إديمسكف 

ئج الرياضية كالتفكير التأممي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي. كقد أظيرت النتا
كما يتضح مف العرض السابؽ تفكؽ المجمكعة التجريبية) الذيف درسكا كحدة الدائرة باستخداـ 
نمكذج إديمسكف( عمى المجمكعة الضابطة ) الذيف درسكا بالطريقة التقميدية(. حيثي دٌلت النتائج إلى 

ي كؿ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ف
لصالح طالبات المجمكعة التجريبية؛ كىذا يعني  -اختبار المفاىيـ الرياضية كاختبار التفكير التأممي

أٌف استخداـ نمكذج إديمسكف قد أعطى نتائج ايجابية في كؿ مف تنمية المفاىيـ الرياضية ك التفكير 
 التأممي في الرياضيات.

 لى حد بعيد حيثي يعتبر نمكذج إديمسكف نمكذج بنائياقعية إاكترل الباحثة أٌف النتائج السابقة ك 
ـ اليندسية بشكؿ متسمسؿ كمتتابع ، مع اإلكثار مف األمثمة المعطاة بعد تقديـ المفاىييعمؿ عمى 
تنفيذ مجمكعة  معلبات عمي استيعابيا كتشكيميا في بني معرفية جديدة، مما ساعد الطاكؿ مفيكـ 

مف األنشطة بصكرة فردية أك االندماج كالتكاصؿ مع اآلخريف مما ساىـ في استدعاء المعمكمات 
عطاء الفرصة لمطالبات لمتفكير كالتأمؿ كمقارنة معرفتيف ك كتذكرىا كربطيا بالمعرفة الجديدة ،  ا 

عبير عف أفكارىف السابقة بمعرفتيف الجديدة لمكصكؿ إلي استنتاجات كتفسيرات كمقترحات كالت
 كتأمميا كتعديميا.

إديمسكف دراسة ك (، 2007) العديمي كبعاره دراسة كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع 
Edelson,2001) ، مف حيثي التأثير االيجابي لنمكذج إديمسكف في تنمية المفاىيـ الرياضية ،)

 (Edelson etal. , 2002) إديمسكفكتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة 
، مف حيثي التأثير االيجابي لنمكذج إديمسكف في تنمية ميارات (2013صالح) كتتفؽ مع دراسة 

 التفكير التأممي
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 -:تكصيات الدراسة 
 الدراسة تكصي الباحثة فيما يمي:في ضكء نتائج 

ركرة استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في تعميـ الرياضيات مف قبؿ المعمميف، كدعـ ىذا التكجو مف ض .ُ
قبؿ المشرفيف التربكييف؛ لتحقيؽ العديد مف األىداؼ التربكية العممية المرجكة، كالتي منيا: التفكير 

 التأممي، كالمفاىيـ الرياضية في مادة الرياضيات.
إعادة النظر في تخطيط المناىج الحالية الخاصة بالمرحمة اإلعدادية بحيث يركز محتكاىا عمي  .ِ

 مع متطمبات تنمية ميارات التفكير خاصة ميارات التفكير التأممي. نمكذج إديمسكف لمتعمـ، كيتناسب
إعداد أدلة لمعممي الرياضيات تتضمف دركسان معدة كفقان لمخطكات اإلجرائية لمراحؿ نمكذج إديمسكف  .ّ

لمتعمـ الذم أثبت جدكاه في تعميـ الرياضيات، بحيث يتضمف مكاقؼ كمسائؿ رياضية تنمي ميارات 
 كالمفاىيـ الرياضية. التفكير التأممي، 

االىتماـ بتدريب المعمميف عمى استخداـ نمكذج إديمسكف في عممية التدريس، كتكفير الدكرات التدريبية  .ْ
 البلزمة لذلؾ، كتكفير الكسائؿ المعينة لتطبيقيا في المدارس.

 -:المقترحات
 في ضكء نتائج الدراسة تقترح الباحثة اجراء المقترحات التالية:

ستخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ في تنمية بعض المتغيرات التابعة : تعديؿ التصكرات دراسة أثر ا .ُ
 . إحدلث تغير مفاىيميالبديمة لممفاىيـ الرياضية ، كتنمية التفكير المركب، 

 برنامج مقترح لتدريب معممي الرياضيات )قبؿ الخدمة( عمي استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة. .ِ
المقارنة بيف أثر استخداـ نمكذج إديمسكف لمتعمـ، كنماذج أخرم في بناء المفاىيـ الرياضية، لمعرفة  .ّ

 أييا أكثر فاعمية في بناء المفاىيـ الرياضية. 
دراسة تحميمية تقكيمية لؤلنشطة التي تتضمنيا كتب الرياضيات؛ كذلؾ لمعرفة تركيزىا عمي ميارات  .ْ

 التفكير التأممي.
 .لأخرم مماثمة لمدراسة الحالية عمي مراحؿ دراسية مختمفة كمستكيات تحصيمية أخر  إجراء دراسات .ٓ
بناء برامج لتنمية ميارات التفكير التأممي كميارات التفكير األخرل لدم طالبات المراحؿ المختمفة،  .ٔ

 كذلؾ لتحسيف مستكاىـ الفكرم.
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  القراف الكريـ .ُ
 المراجع:

 ، األردف: دار المسيرة.  1الجزء األكؿ، طمكسكعة التدريس. (: 2004) ،مجدم عزيزإبراىيـ  .ِ
تعريفو كطبيعتو كمياراتو  –التفكير مف منظكر تربكم (: 2005) ،مجدم عزيزإبراىيـ  .ّ

 .عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع كالطباعة لبناف :، كأنماطو
دار بيركت :  ، الطبعة الثانية، الجزء األكؿ،لساف العرب(: 1985ابف منظكر، أبك الفضؿ) .ْ

 إحياء التراث العربي،.
 التربية منياج محتكل في التأممي التفكير ميارات( :ََُِ)  الناصر عبد جماؿ ، نحؿ  أبك  .ٓ

 ، منشكرة غير ماجستير رسالة ، ليا الطمبة اكتساب كمدل األساسي العاشر لمصؼ اإلسبلمية
 . غزة-اإلسبلمية الجامعة ، التربية كمية

فاعمية تكظيؼ خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة ( :2009أبك  طير ، ببلؿ )  .ٔ
، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة لممفاىيـ العممية لطالب الصؼ الثامف 

 غزة-اإلسبلمية
أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية التفكير ( : 2012أبك بشير ، أسماء )  .ٕ

رسالة التأممي في منياج التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ التاسع بمحافظة الكسطى ، 
 غزة . –كمية التربية ، جامعة األزىر ،  ماجستير غير منشكرة

مكتبة الفبلح : ت ، الككي1ط ،مناىج الرياضيات المدرسية كتدريسيا (:2003أبك زينة، فريد ) .ٖ
 لمنشر كالتكزيع.

مكتبة ، الككيت :  2ط ،أساسيات القياس كلتقكيـ في التربية (:1998أبك زينة، فريد )   .ٗ
 الفبلح لمنشر كالتكزيع، الككيت.

،عماف: دار المسيرة لمنشر مناىج الرياضيات المدرسية كتدريسيا  (:2010أبك زينة، فريد ) .َُ
 كالتكزيع.  

مكتبة الفبلح ،الككيت: 2ط،،مناىج الرياضيات المدرسية كتدريسيا (:2011أبك زينة، فريد ) .ُُ
 لمنشر كالتكزيع،.

 مناىج تدريس الرياضيات لمصفكؼ األكلى، (:2007أبك زينة، فريد كعباينة، عبد اهلل ) .ُِ
 ،عماف: دار المسيرة لمنشر.   2ط
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في تنمية المفاىيـ كالتفكير المنطقي  K.W.Lأثر استخداـ ( :2012أبك سمطاف ، كميميا )  .ُّ
، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية  في الرياضيات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي

 غزة . –التربية ، الجامعة اإلسبلمية 
" فاعمية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدل ( :  2003أبك شمالة ، فرج )  .ُْ

" ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة ة طالب الصؼ التاسع بمحافظة غز 
 مصر .–عيف شمس 

 ،عماف: دار الثقافة.  1 ، طاالتجاىات الحديثة في تدريس العمـك (:2012أبك عاذرة، سناء ) .ُٓ
أثر تكظيؼ دكرة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية ميارات ( : 2013أبك عطا، أحمد )  .ُٔ

بات الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة ، رسالة ماجستير التفكير اإلبداعي لدل طال
 غزة . –، جامعة األزىر  غير منشكرة ، كمية التربية

أثر استخداـ التمثيالت الرياضية عمى اكتساب المفاىيـ كالميؿ  ( :2012أبك ىبلؿ، محمد )  .ُٕ
كمية  ، رسالة ماجستير غير منشكرة ،نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ السادس األساسي 

 غزة-التربية ، الجامعة اإلسبلمية
أثر تكظيؼ نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية عمى ( :  2013األقرع، غساف )  .ُٖ

، رسالة ماجستير غير منشكرة ، تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بكحدة اليندسة بشماؿ غزة
 غزة . –كمية التربية ، جامعة األزىر 

،عماف: دار الفكر استراتيجيات في تعميـ كتقكيـ تعمـ الرياضيات  (:2003بدكم، رمضاف ) .ُٗ
 لمنشر.  

المعمـ الجديد: دليؿ المعمـ في اإلدارة الصفية  (:2006الترتكرم، محمد  كالقضاة ، محمد ) .َِ
 ،عماف: دار الحامد لمنشر كالتكزيع. الفّعالة

التدريس التبادلي عمى أثر استخداـ استراتيجيتي الفكرمات ك ( :  2014التياف، إيماف )  .ُِ
بغزة، رسالة ماجستير  غير  تنمية ميارات التفكير التأممي في العمـك لمصؼ الثامف األساسي

 غزة . –منشكرة ، كمية التربية ، جامعة األزىر 
: فاعمية تكظيؼ إستراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ ( 2012الجدبة ، صفية )  .ِِ

، رسالة ماجستير  العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي كميارات التفكير التأممي في
 غزة .-غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية

 .عماف: دار الفكر لمنشر كالتكزيع تعميـ التفكير مفاىيمو كتطبيقاتو".(: "2003جراكف، فتحي) .ِّ
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مي( في اكتساب جيرالؾ كاي( : أثر أنمكذج ) 2014الجميمي، ىاشـ كالطائي، ابتياؿ )  .ِْ
، مجمة جامعة بابؿ ،العراؽالمفاىيـ الرياضية كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط ، 

 .1109 1901 -ص ص ،(5( ، العدد ) 22المجمد )
أثر استخداـ األلعاب التعميمية في تنمية بعض ( :  2013كالدة، فؤاد كتامر، سييؿ ) جال .ِٓ

مجمة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات ، المعكقيف سمعيان المفاىيـ الرياضية لدل الطمبة 
 .234  -195ص  ص ،( 3( ، العدد ) 1، المجمد )التربكية كالنفسية،عماف

أاثر إثراء بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر اإلسالمي عمى ( :" 2007جكدة ، مكسى )  .ِٔ
رسالة تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا "، 

 غزة . –ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية 
لتأممي كالتحصيؿ " أثر األسئمة السابرة في تنمية التفكير ا(: " 2011الحارثي، حصة ) .ِٕ

رسالة  الدراسي في مقرر العمـك  لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مدينة مكة المكرمة،
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

 ، القاىرة :مكتبة النيضة.التفكير األسس كاالستراتيجيات( : 1996حبيب ، مجدم ) .ِٖ
دراسة مقارنة لمستكل استيعاب المفاىيـ الرياضية بيف طالب (: "2014محمد)الحربي،  .ِٗ

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، تحفيظ القراف الكريـ كطالب مدارس التعميـ العاـ"
 جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

ة في كتب الرياضيات ( : مدل مطابقة المفاىيـ الرياضية المتضمن2010، عماد ) حمداف .َّ
في فمسطيف ، رسالة ماجستير غير  NCTMالمرحمة األساسية  العميا لممعايير الدكلية 

 غزة . –، جامعة األزىر  منشكرة ، كمية التربية
، 1مناىج الرياضيات كاستراتيجيات تدريسيا ".ط"(:  2011حمزة، محمد كالببلكنة، فيمي)  .ُّ

 .دار جميس الزماف لمنشر كالتكزيع عماف : 
 عماف: دار صفاء لمنشر كالتكزيع . الطفؿ كميارات التفكير".(: "2005الخميمي، أمؿ) .ِّ
(. المفاىيـ الرياضية كمياراتيا لطفؿ الركضة. عماف: دار الفكر لمنشر 2009دعنا، زينات) .ّّ

 كالتكزيع.
" فاعمية برنامج مقترح في تنمية التفكير لدل طمبة المرحمة ( :  2002الديب ، ماجد )  .ّْ

–" ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية البنات ، جامعة عيف شمس الثانكية بمحافظات غزة 
 مصر .
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 4( : "التدريس :اىدافة أسسو ، أساليبو ، تقكيـ نتائجو تطبيقاتو  ". ط 1999رياف، فكرم )  .ّٓ
 عالـ الكتب. القاىرة:،
أثر استخداـ الخرائط اإللكتركنية في تحصيؿ مقرر الجغرافيا (: "2013اني، ىيمة )الزىر  .ّٔ

"، كتنمية ميارات التفكير التأممي لدل طالبات الصؼ الثالث متكسط بمدينة مكة المكرمة
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.

، " التعمـ كالتدريس مف منظكر النظرية البنائية(: " 2003كماؿ) زيتكف، حسف  كزيتكف، .ّٕ
 .عالـ الكتبالقاىرة: ،1ط
 .دار الشركؽاألردف: ، ُطتدريس العمـك "، (: " أساليب 1996زيتكف، عايش) .ّٖ
دار عماف: ، ُطتدريس العمـك "، (: " النظرية البنائية كاستراتيجيات 2007زيتكف، عايش) .ّٗ

 .الشركؽ
 عالـ الكتب.لقاىرة:  ،2طتدريس العمـك لمفيـ) رؤية بنائية("، (: " 2002زيتكف، كماؿ) .َْ
المؤتمر الخامس عشر. (: " تصميـ التعميـ مف منظكر النظرية البنائية" 2003زيتكف، كماؿ) .ُْ

 ( يكليك 21-22مناىج التعميـ كاإلعداد لمحياة المعاصرة، جامعة عيف شمس، )
ة عمى يخؿ المنظكمي في تدريس المفاىيـ الرياضاستخداـ المد( :  2009سركر ، أماني )  .ِْ

التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنمية ميارات التفكير اليندسي لدل تالميذ الصؼ الخامس 
 مصر . -رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، سكىاج االبتدائي ، 

تدريس مفاىيـ المغة العربية كالرياضيات كالعمـك (: " 1988جماؿ) سعادة، جكدت كاليكسؼ، .ّْ
 ، دار الجبؿ: بيركت.1طكالتربية االجتماعية "، 

،دار 1طتنمية المفاىيـ كالميارات العممية كطرؽ تدريسيا "، (: " 2004سبلمة، عادؿ) .ْْ
 الفكر،عماف: األردف.

لتكنكلكجية التدريس نحك تكظيؼ التجييزات ا أعضاء ىيئة : اتجاىات1999 )السيد، يسرل) .ْٓ
كعبلقتيا بدرجة استخداميا ليا كمدل استفادة طمبة الشعب في كميات التربية في جامعة جنكب 

، المؤتمر العممي الثالث لمجمعية المصرية لمتربية العممية، مجمة التربية العمميةالكادم منيا، 
 يكليك. 25-28اإلسماعيمية، 

 طرابمس،الجامعة المفتكحة.الرياضيات"، المدخؿ  لتدريس (: " (1996الشارؼ، أحمد العريفي .ْٔ
 Seven Eʾsأثر تدريس كحدة مقترحة قائمة عمى إستراتيجية( : 2012شيخ العيد ، كئاـ )  .ْٕ

في تنمية ميارات التكاصؿ الرياضي في اليندسة كاالحتفاظ بيا  لدل طالبات الصؼ   
 .غزة –جامعة األزىر ،، كمية التربية رسالة ماجستير غير منشكرةالتاسع األساسي في غزة ، 
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 ". عماف: كزارة الشباب."تنمية التفكير االبداعي(: 2001، عبد القادر )الشيخمي .ْٖ
( : فاعمية نمكذج إديمسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ في تنمية 2013صالح، مدحت محمد ) .ْٗ

بعض ميارات التفكير التأممى في مادة العمكـ لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط بالمممكة 
-118ص ، ص(1(، العدد )16، المجمد )، مصرمجمة التربية العمميةربية السعكدية ، الع
85. 

( : " أثر النمط المعرفي كطريقة التدريس في تعمـ 2007صكالحة ، محمد كبني خالد محمد ) .َٓ
، المجمد  مجمة العمـك التربكية كالنفسيةالمفاىيـ لدل طمبة الجمد الصؼ العاشر األساسي " 

 دد الثاني .الثامف ، الع
تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية: مفيكمو، أسسو، (:2004طعيمة، رشدم ) .ُٓ

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.استخداماتو
المغة كالتفكير الناقد: أسس نظرية كاستراتيجيات (:2010طعيمة، رشدم كالحبلؽ، عمي) .ِٓ

 ، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.2ط ،تدريسية
 1.ط أساليب التعميـ كالتعمـ كتطبيقاتيا في البحكث التربكية(: 2002الطناكم، عفت ) .ّٓ

 ،القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية.
، القاىرة :دار النيضة قراءات في تعميـ التفكير كالمنيج( : 1997عبد الحميد، جابر ) .ْٓ

 العربية.
كراء المعرفة في تدريس  أثر استخداـ استراتيجيات ما( "  2010عبد اهلل ، منى محمكد ) .ٓٓ

" ، رسالة  اليندسة عمى التحصيؿ كالتفكير اليندسي لدل التالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم
 مصر . –ماجستير غير منشكرة ، جامعة سكىاج 

 دار صفاء. عماف: ،العمـك كالرياضيات(: 2002عبد اليادم، آخركف ) .ٔٓ
( : " فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات ما كراء  2005عبد الكىاب ، فاطمة محمد )  .ٕٓ

المعرفة في تحصيؿ الفيزياء كتنمية التفكير التأممي كاالتجاه نحك استخداميا لدل طبلب الثاني 
 .159-213  ص ص (،4( ، العدد ) 8، المجمد ) مجمة التربية العمميةالثانكم األزىرم "، 

تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضكء متطمبات المعايير كثقافة  ( : 2004عبيد ، كليـ ) .ٖٓ
 الطبعة األكلى ، األردف ، دار المسيرة لمنشر. التفكير.

، 1" ط"تعميـ كتعمـ الرياضيات في المرحمة االبتدائية ( :  1998عبيد ، كليـ كآخركف ) .ٗٓ
 .لمنشر كالتكزيع مكتبة الفبلحالقاىرة: 



 

 

131 
 

 المصادر

مكتبة القاىرة : ، 1ط،  التفكير كالمنياج المدرسي ( : 2003ك )عبيد ، كليـ كعفانة ، عز  .َٔ
 .لمنشر كالتكزيعالفبلح 

( : فعالية نمكذج التعمـ مف أجؿ اإلستخداـ في  2007العديمي،عبد السبلـ كبعاره، حسيف )  .61
المجمة إكتساب طبلب المرحمة األساسية العميا في األردف المفاىيـ الكيميائية المرجكة ، 

 . 250 -205ص ص،85)( ،العدد )22، جامعة مؤتة، األردف ، المجمد )التربكية
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=26998 

( : " مستكل ميارات التفكير الناقد لدل طمبة كمية التربية بالجامعة  1998عفانة ، عزك )  .ِٔ
 (1العدد )غزة، فمسطيف ، مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينيةاإلسبلمية بغزة، 

( : أثر استخداـ ثبلث استراتيجيات لمخططات المفاىيـ في تعميـ  1999عفانة ، عزك )  .ّٔ
الرياضيات عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثامف كاتجاىاتيـ نحك كؿ مف الرياضيات 

 61، العدد  مجمة الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريسكاالستراتيجيات المستخدمة ، 
يات الحديثة، غزة ، فمسطيف، دار االستراتيجي لمرياض التدريس( :  2006عفانة ، عزك ) .ْٔ

 مقداد .
( : أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية  2006عفانة ، عزك كأبك ممكح، محمد ) .ٓٔ

المؤتمر في تنمية التفكير المنظكمي في اليندسة لدل طبلب الصؼ التاسع األساسي بغزة. 
، )الكقائع ي إعداد المناىجالتجربة الفمسطينية ف بعنكاف العممي األكؿ لكمية التربية

 (. 1لمجمد )ا ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية، غزة ،كالتطمعات(
،  ، غزة2، ط ي" الجزء الثاني: اإلحصاء االستداللاإلحصاء التربكم( : "2010عفانة، عزك ) .ٔٔ

 مطبعة مقداد. فمسطيف: 
" . التقكيـ عمميات في اإلحصاء لتكظيؼ الفمسطيني المعمـ إعداد( : "2012) عزك عفانة، .ٕٔ

 .التربية كمية - غزة- اإلسبلمية الجامعة
رة عمى حؿ المسائؿ أثر استخداـ المدخؿ البصرم في تنمية القد( : " 2000عفانة، عزك )  .ٖٔ

المؤتمر ، بحث مهقدـ في  حتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزةالرياضية كاال
كالثكرة  لممناىج كطرؽ التدريس : مناىج التعميـالعممي الثالث عشر، الجمعية المصرية 

 (2المعرفية التكنكلكجية المعاصرة. القاىرة، مصر، مج)
( : "حجـ التأثير كاستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في  2010عفانة، عزك ) .ٗٔ

 ،مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينيةالبحكث كالدراسات التربكية كالنفسية، 
 .80 -75،ص ص (4د)العد

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=26998
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مستكل ميارات التفكير التأممي في مشكالت التدريب ( :" 2002عزك كالمكلك، فتحية)  عفانة، .َٕ
كمية التربية، ،  الميداني لدل طمبة كمية التربية بالجامعة اإلسالمية "مجمة التربية العممية

 .36 1-ص ص ، ( 1)، العدد(  5)المجمدجامعة عيف شمس 
دار  :،عماف مناىج الرياضيات كأساليب تدريسيا( :  2000محمد )عقيبلف ، إبراىيـ  .ُٕ

 المسيرة لمنشر كالتكزيع. 
أثر استخداـ طريقة لعب األدكار في تدريس القراءة عمى تنمية ( :" (2009العماكم ، جيياف .ِٕ

رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التفكير التأممي لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي"، 
 غزة . –معة اإلسبلمية التربية، الجا

" أثر دكرة التعمـ كخرائط المفاىيـ في التفكير التأممي كالتحصيؿ ( :  2005عمايرة ، أحمد )  .ّٕ
" ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية لدل طمبة الصؼ العاشر في التربية الكطنية كالمدنية 

 األردف .–التربية ، جامعة اليرمكؾ 
أىمية استخداـ معممي الرياضيات لبعض النماذج التدريسية درجة (: " 2014م، ىميؿ )ز العن .ْٕ

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، " في تدريس المفاىيـ الرياضية
 المممكة العربية السعكدية.

" أثر استخداـ طرائؽ العصؼ الذىني كالقبعات الست ( :  2006عكدات، ميسر )  .ٕٓ
التحصيؿ كالتفكير التأممي لدل طمبة الصؼ العاشر في مبحث كالمحاضرة المفعمة في 

 األردف .–" ، رسالة دكتكراه غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة اليرمكؾ التربية الكطنية 
( : أثر إستراتيجية العقكد في تحصيؿ المفاىيـ في 2013عياش ، آماؿ كعشا ، انتصار )  .ٕٔ

لتأممي لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في مدارس مادة العمكـ الحياتية كتنمية التفكير ا
 ( ( ، الممحؽ(40، مصر ، المجمد  مجمة  العمـك التربكيةككالة الغكث الدكلية في األردف ، 

 1430-1440ص ،ص(4
 (: تكنكلكجيا المكاقؼ التعميمية، القاىرة :دار النيضة العربية.(1989الفرجاني، عبد العظيـ  .ٕٕ
فاعمية إستراتيجيتي التساؤؿ الذاتي كالتدريس التبادلي في تنمية (: " 2014فبلتو، رقيو) .ٖٕ

التحصيؿ الدراسي كالتفكير التأممي لدل طالبات مقرر طرؽ تدريس التربية اإلسالمية 
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة بجامعة أـ القرل"

 السعكدية . العربية
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أثر استخداـ نمكذج التعمـ التكليدم كالعصؼ الذىني في تنمية ( :  2012فنكنة ، زاىر ) .ٕٗ
، رسالة \المفاىيـ كاالتجاه نحك األحياء لدل طالب الصؼ الحادم عشر بمحافظات غزة 

 غزة .-ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية
 عماف، دار الشركؽ.، سيككلكجية التدريس( :  2000قطامي ، يكسؼ كنايفة، قطامي ) .َٖ
أثر استخداـ إستراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات ( :  2010القطراكم ، عبد العزيز ) .ُٖ

، رسالة  العمـ كميارات التفكير التأممي في العمـك لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي
 غزة .-ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية

 "تنمية ميارات التعمـ كالتفكير كالبحث(:  2013القكاسمة ، أحمد كأبك غزالة ، محمد )  .ِٖ
 عماف.–، دار صفاء لمنشر كالتكزيع 1".ط

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التفكير التأممي لتنمية ميارة ( : 2012كركاف ، غادة )  .ّٖ
غير منشكرة ، كمية  اإلعراب لدل طمبة الصؼ التاسع األساسي بغزة ، رسالة ماجستير

 غزة . –، جامعة األزىر  التربية
: أثر برنامج تقني مقترح في ضكء اإلعجاز العممي عمى تنمية  (  2005كشكك ، معاذ ) .ْٖ

، رسالة ماجستير غير منشكرة ،  التفكير التأممي في العمـك لدل طمبة الصؼ التاسع بغزة ة
 غزة .-كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية

أثر استخداـ إستراتيجية دينز في اكتساب المفاىيـ الرياضية ( :2009كسؼ ) لكا ، ي .ٖٓ
، رسالة ماجستير غير منشكرة ،  كاالحتفاظ بيا لدل طالب الصؼ السادس األساسي بغزة

 غزة .-كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية
سبة في أثر استخداـ األلعاب التربكية المحك : (  2010محمد ، جبريف كعبيدات، لؤم )  .ٖٔ

تحصيؿ بعض المفاىيـ الرياضة لدل تبلميذ الصؼ الخامس األساسي في مديرية إربد األكلى. 
 .672 -643 ص ، ص( 2( ، العدد )  26، كمية ابف الييثـ ، المجمد ) جامعة بغداد، 

فاعمية استخداـ التعمـ التعاكني كمعمؿ الرياضيات في تنمية بعض (: " 2001مداح، سامية) .ٕٖ
المفاىيـ الرياضية لدل تمميذات الصؼ السادس االبتدائي بالمدارس الحككمية بمدينة مكة 

 رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة.المكرمة"، 
 منشكرات مجمع المغة العربية.القاىرة:  ،المعجـ الكسيط(: 1985مذككر، إبراىيـ) .ٖٖ
"، تعميـ التفكير كتنميتو تأمميان لدل المعمميف كالمعممات( : "1994مصطفى، شريؼ )  .ٖٗ

 ،عماف: المدرسة األىمية لمبنات.3ط
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استخداـ القصة في تنمية المفاىيـ الرياضية كاالحتفاظ بيا ( : أثر 2002مطر، محمكد )  .َٗ
رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، الجامعة  "،سي بغزةلدل تالميذ الصؼ األكؿ األسا

 غزة . –اإلسبلمية 
أثر التدريس كفؽ نظرية فيجك تسكي في اكتساب طمبة المرحمة : (  2009المعيكؼ ، رافد )  .ُٗ

، مجمة القادسية في اآلداب كالعمـك التربكية المتكسطة لممفاىيـ الرياضية كتفكيرىـ اإلبداعي ، 
 .256 - 237صص ، ( 2( ، العدد )  8غداد ، كمية ابف الييثـ ، المجمد ) جامعة ب

أثر استخداـ طريقة االستقصاء الجماعي في الرياضيات عمى ( : 2006مقاط ، ياسر )  .ِٗ
رسالة ماجستير غير منشكرة ، تحصيؿ طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة كاتجاىاتيـ نحكىا، 

 . غزة –كمية التربية ، جامعة األزىر 
،عماف: دار 3"، طالقياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس ( : " 2005ممحـ، سامي )  .ّٗ

 المسيرة لمنشر كالتكزيع.
أثر تكظيؼ استراتيجية ) فكر ، زاكج ، شارؾ ( في تنمية ( :  2013النجار، أسماء )  .ْٗ

افظة التحصيؿ مفاىيـ كالتفكير التأممي في الجبر لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بمح
 غزة –، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة األزىر خاف يكنس 

 العيف،-اإلمارات  "،أساليب كاستراتيجيات تدريس الرياضيات( : " 2002اليكيدم، محمد )  .ٓٗ
 دار الكتاب الجامعي.

 .فمسطيف ، غزة الحككمية، المدارس في  الطبلب إحصائيات(: َُِْ)كالتعميـ التربية كزارة. ٔٗ
(: " درجة معرفة معممي العمكـ النظرية البنائية كأثر تأىيميـ األكاديمي 2002الكىر، محمد) .ٔٗ

 .126-93صص ، ، العدد الثاني كالعشركف، جامعة قطر"، مجمة البحكث التربكيةكالتربكم 
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 ( 1ممحؽ رقـ )

 قائمة أسماء السادة المحكميف

 العمميةالدرجة  االسـ الرقـ
في  أستاذ في المناىج كطرؽ التدريس رياضيات عزك إسماعيؿ عفانة 1

 الجامعة اإلسالمية
في الجامعة  العمـك أستاذ في المناىج كطرؽ التدريس فتحية صبحي المكلك 2

 اإلسالمية
في المناىج كطرؽ التدريس رياضيات  شارؾأستاذ م محمد أبك شقير 3

 في الجامعة اإلسالمية رياضيات
 أستاذ مساعد في المناىج كطرؽ التدريس رياضيات عمي نصار 4

 في جامعة األزىر
في  دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس رياضيات صالح الناقة 5

 الجامعة اإلسالمية
 أستاذ مساعد في المناىج كطرؽ التدريس رياضيات ميا محمد الشقرة 6

 في جامعة األزىر
 المناىج كطرؽ التدريس رياضياتأستاذ مساعد في  محمد مقاط 7

 في جامعة األزىر
 أستاذ مساعد في المناىج كطرؽ التدريس رياضيات مكسى جكدة 8

 في جامعة األقصى
 ماجستير رياضيات/ مشرؼ تربكم سييؿ شبير 9

 مشرؼ تربكم في الرياضياتدبمـك عالي في التربية/  عدناف شعت 10

 رياضياتماجستير تربية  كئاـ شيخ العيد 11

 بكالكريس تربية رياضيات/ معممة أحالـ جربكع 12

 بكالكريس تربية رياضيات/ مديرة مدرسة مناؿ عقؿ 13
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 ( 2ممحؽ رقـ )
لتدريس مفاىيـ الكحدة الرابعة )الدائرة( مف كتاب بطاقة تحكيـ دليؿ المعمـ 

 الرياضيات الجزء األكؿ لمصؼ التاسع األساسي كفقان لنمكذج إديمسكف

 السيد الدكتكر / األستاذ ............المحتـر                الدرجة العممية :................

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو:  

 كفقان لنمكذج إديمسكف تحكيـ دليؿ المعمـالمكضكع / 

نمكذج إديمسكف  استخداـ فاعمية: " بإجراء دراسة بعنكافميادة حساف أبك ضيير  تقـك الباحثة /
لدل طالبات الصؼ التاسع  تأممي في الرياضياتالتفكير الكميارات تنمية المفاىيـ في  لمتعمـ

"  كذلؾ لمحصكؿ عمي درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس مف األساسي بمدينة غزة
بكحدة  لنمكذج إديمسكفذلؾ إعداد دليؿ لممعمـ كفقا   استمـزقد ك ،  كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية

 . )الدائرة ( مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي

 -بتحكيـ الدليؿ في ضكء خبرتكـ ، كذلؾ مف حيث:كلذا أرجك مف سيادتكـ التكـر 

 . مدل تكافؽ دليؿ المعمـ مع خطكات نمكذج إديمسكف 
 .مناسبة دليؿ المعمـ لمستكم طالبات الصؼ التاسع 
  المغكية كالعممية لمدليؿ .سالمة الصياغة 
  مالءمة األنشطة ، كأكراؽ العمؿ ، كأساليب التقكيـ لمستكل الطالبات 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم ، وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 ضييربك أميادة حساف  /  مع تحيات الباحثة                                             

 

 

 



 

 

147 
 

 المالحقىقائمة

 (3ممحؽ رقـ )

 بطاقة تحكيـ اختبار المفاىيـ الرياضية

 السيد الدكتكر / األستاذ ............المحتـر                الدرجة العممية :................

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو:

 المكضكع / تحكيـ اختبار المفاىيـ الرياضية 

نمكذج إديمسكف  استخداـ فاعمية: " افبإجراء دراسة بعنك ميادة حساف أبك ضيير  تقـك الباحثة /

لدل طالبات الصؼ التاسع  تأممي في الرياضياتالتفكير الكميارات تنمية المفاىيـ في  لمتعمـ

"  كذلؾ لمحصكؿ عمي درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس مف األساسي بمدينة غزة

لكحدة ) الدائرة (  إعداد اختبار لممفاىيـ الرياضيةاستمـز ذلؾ قد ك ،  كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية

 . ب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسيمف كتا

 -بتحكيـ االختبار في ضكء خبرتكـ ، كذلؾ مف حيث:كلذا أرجك مف سيادتكـ التكـر 

 صياغة فقرات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية . .1

 لتاسع.مناسبة فقرات االختبار لمستكم طالبات الصؼ ا .2

 حذؼ أك إضافة أك إبداء أية مالحظات أخرم. .3

 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم ، وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 

 ضييربك أميادة حساف  /  مع تحيات الباحثة                                             
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 (4) قـر  ممحؽ
 بطاقة تحكيـ اختبار التفكير التأممي

 الدكتكر / األستاذ ............المحتـر                الدرجة العممية :................السيد 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو:

 المكضكع / تحكيـ اختبار التفكير التأممي

نمكذج إديمسكف  استخداـ فاعمية: " بإجراء دراسة بعنكافميادة حساف ابكضيير  تقـك الباحثة /
لدل طالبات الصؼ التاسع  تأممي في الرياضياتالتفكير الكميارات تنمية المفاىيـ في  لمتعمـ

"  كذلؾ لمحصكؿ عمي درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس مف األساسي بمدينة غزة
 . كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية

التأممي الذم تـ إعداده مف قبؿ  كلذا أرجك مف سيادتكـ التكـر بإبداء أرائكـ في بنكد اختبار التفكير
 : ( مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي مف حيثالدائرةالباحثة كالمرتبط بكحدة )

 صياغة فقرات االختبار مف الناحية العممية كالمغكية .  .1
 مناسبة فقرات االختبار لمستكم طالبات الصؼ التاسع. .2
 حذؼ أك إضافة أك إبداء أية مالحظات أخرم . .3

 

 ميادة حساف اضيير /  مع تحيات الباحثة                                             

 

المالحظة  الميارة
 كالتأمؿ

الكشؼ 
عف 

 المغالطات

الكصكؿ 
 الستنتاجات

إعطاء 
تفسيرات 

 مقنعة

كضع حمكؿ 
 مقترحة

 20 - 18 17- 13 12 - 9 8 - 5 4 - 1 الفقرات الممثمة بيا
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 5)ممحؽ رقـ )

 الصكرة األكلية الختبار المفاىيـ الرياضية

 الشعبة : )      (       الدرجة :   )    (    ....اسـ الطالبة :.............

 الطالبة ،،،، عزيزتي

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

نمكذج إديمسكف  استخداـ فاعمية: " بإجراء دراسة بعنكافميادة حساف ابكضيير  تقـك الباحثة /

لدل طالبات الصؼ التاسع  تأممي في الرياضياتالتفكير الكميارات تنمية المفاىيـ في  لمتعمـ

 كيتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار المفاىيـ الرياضية . "  األساسي بمدينة غزة

 –ييدؼ االختبار بيف يديؾ إلى قياس مدل امتبلكؾ لممفاىيـ الرياضية الخاصة بالكحدة الثالثة 

في مبحث الرياضيات ، الرجاء االطبلع عؿ االختبار كتعميماتو كاإلجابة عنو ، عمما بأف  –الدائرة 

نما لغرض البحث العممي .  ىذا االختبار ليس لو عبلقة بالدرجة المدرسية كا 

 تعليمات االختبار : 

 ( فقرة  30يتككف االختبار مف ) ت ، لكؿ سؤاؿ أربع إجابامف نكع اختيار مف المتعدد

 كاحدة منيا فقط إجابة صحيحة.

 . إقرائي السؤاؿ جيدا قبؿ البدء باإلجابة 

 كفيما يمي مثاال محمكال لتكضيح طريقة اإلجابة : 

 الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة تككف ........

 د( مستقيمة              قائمةحادة    ب( منفرجة     ج(أ ( 
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 اختبار المفاىيـ الرياضية

 حكط حكؿ اإلجابة الصحيحة فيما يمي :

 الزاكية المركزية ىي زاكية يقع رأسيا عمى مركز الدائرة كضمعييا ....... في الدائرة  .1
 كتريف     -أ 
 قطريف -ب 
 نصفي قطر -ج 
 مماسيف -د 

 في الشكؿ المقابؿ الزاكية ا ـ ب تسمى زاكية ...... .2
 محيطية  -أ 
 مركزية  -ب 
 مماسية -ج 
 غير ذلؾ -د 

 الزاكية المحيطية ىي زاكية يقع رأسيا عمى ......... كضمعييا أكتار في الدائرة  .3
 محيط الدائرة -أ 
 ركز الدائرة -ب 
 خارج الدائرة -ج 
 داخؿ الدائرة -د 

 في الشكؿ المقابؿ الزاكية ا ب ج تسمى زاكية ......... .4
 مركزية                                -أ 
 منعكسة -ب 
 محيطية -ج 
 مماسية                                        -د 

 أحد األشكاؿ التالية يمثؿ زاكية محيطية  .5
 ب(                      ج(                        د(                            ( أ

 

 

 أ

 ب

 ج

 

 ـ

 

 

 ـ 
 

 ـ
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 ةمركزي يةالشكؿ الذم يعبر عف زاك  .6
 
 ب(                      ج(                      د(                                  ( أ

 
فإف قياس الزاكية المحيطية المشتركة معيا في نفس  51إذا كاف قياس الزاكية المركزية  .7

 القكس يساكم 
 90د(      100ج(      25ب(         60 ( أ

 ...........  الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة .8
 مستقيمةد(    منفرجةج(     حادةب(   قائمة (أ 

 في الشكؿ المقابؿ > ا ب ج تمثؿ             .9
 زاكية محيطية                                    -أ 
 زاكية مركزية                                    ا                      -ب 
 زاكية مماسية                                                                             -ج 
 زاكية منعكسة -د 

 جزء مف محيط الدائرة يسمى  .11
 قكسا     ب( قطر     ج( كترا     د( مماسا  ( أ

 دائرم شكؿ رباعيإحدل األشكاؿ التالية  .11
 المستطيؿ   ب( المعيف    ج( المربع    د( شبو المنحرؼ  ( أ

 يسمى الشكؿ الرباعي دائريا إذا كقعت جميع رؤكسو  .12
 في الدائرة  -أ 
 خارج الدائرة  -ب 
 داخؿ الدائرة  -ج 
 عمى الدائرة  -د 

 

  

 

 ب ج

 أ

 
 ـ  ـ



 

 

152 
 

 المالحقىقائمة

 يعتبر الشكؿ الرباعي دائريا إذا كانت الزاكيتيف المتقابمتيف فيو  .13
 متتامتاف -أ 
 متكاممتاف -ب 
 متبادلتاف -ج 
 متساكيتاف -د 
فإف الزاكية المقابمة ليا  100في الشكؿ الرباعي الدائرم إذا كاف قياس إحدل زكاياه  .14

 تساكم 
 º100د(      º 87ج(       º80ب(     78º ( أ
الزاكية التي تككف محصكرة بيف امتداد أحد أضالع الشكؿ الرباعي الدائرم ككتر فيو  .15

 تسمى 
 زاكية مماسية  -أ 
 الدائرمزاكية خارجة عف الشكؿ الرباعي  -ب 
 زاكية مركزية -ج 
 زاكية محيطية -د 

 عدد الزكايا الخارجة في الشكؿ الرباعي الدائرم يساكم ........ .16
 6د(     3ج(     4ب(      8 ( أ
 قيمة > ع في الشكؿ المقابؿ  .17

 25º -أ 
 ع                                                    100º -ب 
 º 50 -ج 
 130º -د 

 الكاصمة بيف مركز الدائرة كأم نقطة عمى الدائرة يسمى ......القطعة المستقيمة  .18
 قطر     ب( قاطع     ج( مماس      د( نصؼ قطر  ( أ
 القطعة المستقيمة الكاصمة بيف أم نقطيتيف عمى محيط الدائرة تسمى ........ .19
 أ، ج معا د(   قطركتر      ب( قاطع    ج(  ( أ

 

130 
 ع



 

 

153 
 

 المالحقىقائمة

سمى كتمر بالمركز ت ى محيط الدائرة القطعة المستقيمة الكاصمة بيف أم نقطتيف عم .21
....... 

 قطر     ب( كتر   ج( نصؼ قطر   د( قاطع  ( أ
 ...............المستقيـ الذم يقطع الدائرة في نقطة كاحدة يسمى  .21
 ( أ ، ب معاقطر   ب( مماس   ج( قاطع    دنصؼ  ( أ

 أطكؿ كتر في الدائرة ................. .22
 ؼ القطر   د ( القطرالقاطع     ب(  المماس     ج( نص ( أ

 ....... ىي زاكية محصكرة بيف مماس الدائرة كأم كتر مار بنقطة التماس ........ .23
 الزاكية المحيطية  -أ 
 الزاكية المنعكسة  -ب 
 الزاكية المماسية -ج 
 الزاكية المركزية  -د 

 إحدل األشكاؿ التالية يعبر عف زاكية مماسية  .24
 

 ج(                      د(                     ب(                     ( أ
 

 
 ضمعا الزاكية المماسية ىما ........ .25
 مماس كقطر   ب( مماس ككتر    ج( مماس كنصؼ قطر   د( مماساف ( أ
الزاكية المحيطية المرسكمة عمى الكتر مف  درجة فإف قياس80ºقياسيا  زاكية المماسية .26

 يساكم  الجية األخرل
 ليس مما سبؽد(     º80ج(    40ºب(    º160 ( أ

 
 نقطة التماس ىك  يحكمالشكؿ الذم  .27
 ج(                       د(                             (  ب                  ( أ

 ـ
 ـ 
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 في الشكؿ المقابؿ المستقيـ ؿ يسمى  .28
 قاطع  -أ 
 مماس  -ب 
 قطر -ج 
 كتر  -د 

 المماس لمدائرة يقطعيا في .......... .29
 ج( ثالث نقط    د( أكثر مف نقطة     نقطتيفنقطة كاحدة     ب(  ( أ

 
 يساكم .........ب في الشكؿ المقابؿ ؽ > ا ج  .31

 50 ( أ
 80 ( ب

 100ج(    
  200د(     

 
5 -أ 

0
º 

8 -ب 
0
º
1
0
0 

  

 ؿ

 

100
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 المالحقىقائمة

 (6ممحؽ رقـ )

 الصكرة النيائية الختبار المفاىيـ الرياضية

 الشعبة : )      (       الدرجة :   )    (    ....اسـ الطالبة :.............

 الطالبة ،،،، عزيزتي

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

نمكذج إديمسكف  استخداـ فاعمية: " بإجراء دراسة بعنكافميادة حساف ابكضيير  تقـك الباحثة /

لدل طالبات الصؼ التاسع  تأممي في الرياضياتالتفكير الكميارات تنمية المفاىيـ في  لمتعمـ

 كيتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار المفاىيـ الرياضية . "  األساسي بمدينة غزة

 –ييدؼ االختبار بيف يديؾ إلى قياس مدل امتبلكؾ لممفاىيـ الرياضية الخاصة بالكحدة الثالثة 

، عمما بأف االختبار كتعميماتو كاإلجابة عنوفي مبحث الرياضيات ، الرجاء االطبلع عؿ  –الدائرة 

نما لغرض البحث العممي .  ىذا االختبار ليس لو عبلقة بالدرجة المدرسية كا 

 : تعميمات االختبار

 ( فقرة 30يتككف االختبار مف ) لكؿ سؤاؿ أربع إجابات مف نكع اختيار مف المتعدد ،

 كاحدة منيا فقط إجابة صحيحة.

 .إقرائي السؤاؿ جيدا قبؿ البدء باإلجابة 

 كفيما يمي مثاال محمكال لتكضيح طريقة اإلجابة: 

 الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة تككف ........

 د( مستقيمة         قائمةحادة    ب( منفرجة     ج(أ ( 
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 اختبار المفاىيـ الرياضية

 حكط حكؿ اإلجابة الصحيحة فيما يمي :

 الزاكية المركزية ىي زاكية يقع رأسيا عمى مركز الدائرة كضمعييا ....... في الدائرة  .1
 كتريف     -أ 
 قطريف -ب 
 يفنصفي قطر  -ج 
 مماسيف -د 

 في الشكؿ المقابؿ الزاكية ا ـ ب تسمى زاكية ...... .2
 محيطية  -أ 
 مركزية  -ب 
 مماسية -ج 
 غير ذلؾ -د 

 الزاكية المحيطية ىي زاكية يقع رأسيا عمى ......... كضمعييا أكتار في الدائرة  .3
 محيط الدائرة -أ 
 ركز الدائرةم -ب 
 خارج الدائرة -ج 
 داخؿ الدائرة -د 

 في الشكؿ المقابؿ الزاكية ا ب ج تسمى زاكية ......... .4
 مركزية                                -أ 
 منعكسة -ب 
 محيطية -ج 
 مماسية -د 

 
 

 

 ـ

 ب ا

 

 أ

 ب

 ج
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 المالحقىقائمة

 

 مثؿ زاكية محيطية تأحد األشكاؿ التالية  .5
 ب(                      ج(                        د(                             ( أ

 

 ةمركزي يةالشكؿ الذم يعبر عف زاك  .6
 

 
 د(              ج(                                         ب(                       ( أ

 
فإف قياس الزاكية المحيطية المشتركة معيا في نفس 50ºإذا كاف قياس الزاكية المركزية  .7

 القكس يساكم 
 90ºد(      100ºج(      25ºبب(         60º ( أ

 ........... لزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة س ااقي .8
 مستقيمةد(    منفرجةج(     حادةب(   قائمة ( أ

 في الشكؿ المقابؿ > ا ب ج تمثؿ             .9
 زاكية محيطية                                    -أ 
 زاكية مركزية                                    ا                      -ب 
 زاكية مماسية                                                                             -ج 
 زاكية منعكسة -د 

 جزء مف الدائرة يسمى  .11
 قكسا     ب( قطر     ج( كترا     د( مماسا  ( أ

 دائرم شكؿ رباعي ال يشكؿ إحدل األشكاؿ التالية .11
 المستطيؿ   ب( المعيف    ج( المربع    د( شبو المنحرؼ  ( أ

 

  

 

  

 

 ج ب

 أ

 ـ 
 

 ـ

 
 ـ  ـ
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 يسمى الشكؿ الرباعي دائريا إذا كقعت جميع رؤكسو  .12
 خارج الدائرة  -أ 
 داخؿ الدائرة  -ب 
 عمى الدائرة  -ج 
 ليس مما سبؽ -د 

 يعتبر الشكؿ الرباعي دائريا إذا كانت الزاكيتيف المتقابمتيف فيو  .13
 متتامتاف -أ 
 متكاممتاف -ب 
 متبادلتاف -ج 
 متساكيتاف -د 
فإف الزاكية المقابمة ليا  º100في الشكؿ الرباعي الدائرم إذا كاف قياس إحدل زكاياه  .14

 تساكم 
 º100د(      º 87ج(       º80ب(     78º ( أ
 الزاكية التي تككف محصكرة بيف امتداد أحد أضالع الشكؿ الرباعي الدائرم ككتر فيو تسمى  .15

 زاكية مماسية  -أ 
 الدائرمزاكية خارجة عف الشكؿ الرباعي  -ب 
 زاكية مركزية -ج 
 زاكية محيطية -د 

 الشكؿ الرباعي الدائرم يساكم ........ عفعدد الزكايا الخارجة  .16
 6د(     3ج(     4ب(      8 ( أ
 قيمة > ع في الشكؿ المقابؿ  .17

 25º -أ 
 ع                                                    100º -ب 
 º 50 -ج 
 130º -د 

 

130 
 ع
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 الكاصمة بيف مركز الدائرة كأم نقطة عمى الدائرة يسمى ......القطعة المستقيمة  .18
 قطر     ب( قاطع     ج( مماس      د( نصؼ قطر  ( أ
 القطعة المستقيمة الكاصمة بيف أم نقطيتيف عمى الدائرة تسمى ........ .19
 أ، ج معا د(   قطركتر      ب( قاطع    ج(  ( أ
 سمى .......كتمر بالمركز ت الدائرةالقطعة المستقيمة الكاصمة بيف أم نقطتيف عمى  .21
 قطر     ب( كتر   ج( نصؼ قطر   د( قاطع  ( أ
 المستقيـ الذم يقطع الدائرة في نقطة كاحدة يسمى ......... .21
 ( أ ، ب معاقطر   ب( مماس   ج( قاطع    دنصؼ  ( أ

 أطكؿ كتر في الدائرة ............... .22
 قطرالقاطع     ب(  المماس     ج( نصؼ القطر   د ( ال ( أ

 .......... ىي زاكية محصكرة بيف مماس الدائرة كأم كتر مار بنقطة التماس  .23
 الزاكية المحيطية  -أ 
 الزاكية المنعكسة  -ب 
 الزاكية المماسية -ج 
 الزاكية المركزية  -د 

 عبر عف زاكية مماسية تالتالية  الزكاياإحدل  .24
 

 ج(                      د(                     ب(                       ( أ
 

 
 ضمعا الزاكية المماسية ىما ........ .25
 مماس كقطر   ب( مماس ككتر    ج( مماس كنصؼ قطر   د( مماساف ( أ

 
 

 ـ  ـ
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 المالحقىقائمة

الزاكية المحيطية المرسكمة عمى الكتر مف الجية  فإف قياس80ºقياسيا  مماسيةزاكية  .26
 يساكم  األخرل

 ليس مما سبؽد(     º80ج(    40ºب(    º160 ( أ
 

 نقطة التماس ىك  يحكمالشكؿ الذم  .27

 

 د(              ج(                                ( ب                                  ( أ
 في الشكؿ المقابؿ المستقيـ ؿ يسمى  .28

 قاطع  -أ 
 مماس  -ب 
 قطر -ج 
 كتر  -د 

 المماس لمدائرة يقطعيا في .......... .29
 ج( ثالث نقط    د( أكثر مف نقطة     نقطتيفنقطة كاحدة     ب(  ( أ

 
 يساكم .........ب في الشكؿ المقابؿ ؽ > ا ج  .31

 50º -أ 
 80º100 -ب 
    100º                                  1 -ج 
 200º -د 

 

 

 ؿ

 

100

 ج أ

 ب
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 المالحقىقائمة

 (7ممحؽ رقـ )

 الصكرة األكلية الختبار التفكير التأممي 

 الدرجة :   )    (       الشعبة : )      (                      ....اسـ الطالبة :.............

  الطالبة ،،، عزيزتي

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

نمكذج إديمسكف  استخداـ فاعمية: " بإجراء دراسة بعنكافميادة حساف ابكضيير  تقـك الباحثة /

لدل طالبات الصؼ التاسع  تأممي في الرياضياتالتفكير الكميارات تنمية المفاىيـ في  لمتعمـ

"  كذلؾ لمحصكؿ عمي درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس مف األساسي بمدينة غزة

 ، كيتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار التفكير التأممي . كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية

 –الدائرة  –الثالثة ييدؼ االختبار بيف يديؾ إلى قياس قدرتؾ عمى التفكير التأممي الخاصة بالكحدة 

في مبحث الرياضيات ، الرجاء اإلطبلع عمى االختبار كتعميماتو كاإلجابة عنو ، عمما بأف ىذا 

نما لغرض البحث العممي .  االختبار ليس لو عبلقة بالدرجة المدرسية كا 

  :تعميمات االختبار

 ( فقرة  20يتككف االختبار مف ) ( ،11 )(  8) مف نكع اختيار مف المتعدد ،  فقرة

 . مقاليفقرات 

 . إقرائي السؤاؿ جيدا قبؿ البدء باإلجابة 

  . أجيبي حسب ما يتطمبو السؤاؿ 
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 اختبار التفكير التأممي

  :اإلجابة الصحيحة فيما يمياختارم 

 مف خالؿ المالحظة كالتأمؿ فإف الشكؿ الذم يمثؿ زاكية مركزية ىك .1
  

              ج(                        د(   ب(                                            أ( 

 

 

 تأممي األشكاؿ التالية كحدد الشكؿ الذم يمثؿ زاكية محيطية  .2
  

 ب(                      ج(                        د(                             ( أ

 

 

 تأممي األشكاؿ التالية كحددم الشكؿ الرباعي الدائرم  .3
  

 ب(                      ج(                        د(                               أ(

 

 

 د المرسكمتاف عمى القكس ا ب   >ج ،  >تأممي الشكؿ الممثؿ كحددم العالقة بيف  .4
 د                                                                                   متتامتاف -أ 
                                                         متكاممتاف -ب 
  متبادلتاف -ج 
 متساكيتاف -د 

 

       

 

ـ  ـ       
ـ 

ـ ـ 

       
               

 

           

 ب

 أ

 ج

 د

 ـ
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 حددم الشكؿ الغير صحيح الذم ال يمثؿ الزاكية الخارجة في الشكؿ الرباعي الدائرم .5

 
  
 ب(                      ج(                        د(                              أ(
 
 

 كؿ ما يمي غير صحيح مف تعريفات الزاكية المماسية ما عدا .6
 ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم نصؼ قطر في الدائرة  -أ 
 ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم كتر في الدائرة -ب 
 الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم قطر في الدائرةىي  -ج 
 ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم قاطع في الدائرة -د 

 
 كؿ ما يمي غير صحيح مف تعريفات الزاكية الخارجة عف الشكؿ الرباعي الدائرم ما عدا  .7

 ىي الزاكية المحصكرة بيف أم ضمعيف مف أضالع الشكؿ الرباعي الدائرم -أ 
 الزاكية التي تقع خارج الشكؿ الرباعي الدائرم ىي -ب 
 ىي الزاكية المحصكرة بيف أحد أضالع الشكؿ الرباعي الدائرم كمماس الدائرة -ج 
 كتر فيو ىي الزاكية المحصكرة بيف امتداد أحد أضالع الشكؿ الرباعي الدائرم ك  -د 
 
 جميع األشكاؿ التالية يعبر عف زاكية مماسية ما عدا .8

  

 د(                             ب(                      ج(                          أ(

 

 

 
 

               

 

        
ـ ـ  
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 مف األشكاؿ التالية نستنتج أف الزاكية المركزية تمثؿ .......... الزاكية المحيطية  .9
  

                                                                     

 أ (                          ب(                        ج (                       د(            

 

 مف األشكاؿ التالية نستنتج  .11

                                       أ (                          ب(                        ج (                    د(               

                                                                            
 

 لمرسكمة عؿ أم كتر في الدائرة ىي زاكية قائمة الزاكية المحيطية ا -أ 
 الزاكية المحيطية المرسكمة عؿ قطر الدائرة ىي زاكية حادة  -ب 
 الزاكية المحيطية عمي نصؼ قطر الدائرة ىي زاكية قائمة -ج 
   الزاكية المحيطية عمي قطر الدائرة ىي زاكية منفرجة -د 

    
 في الشكؿ المقابؿ : .11

 50ج ب د =  >، ؽ   30ج ب د =  >،  ؽ   100د أ ق =  >ؽ 
         نستنتج أف الشكؿ ا ب ج د                                                                                                      

 معيف                                   -أ 
 شكؿ رباعي دائرم -ب 
 شبو منحرؼ                                                              -ج 
 أ ، ب  معا   -د 

 

 

ـ  120
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 في الشكؿ المقابؿ  .12

 ا ـ ج = ......... >، فإف ؽ   60ج ا د =  >إذا كاف ؽ 

 

                                  30 -أ 

                                                                                                                                          120 -ب 

   60 -ج 

                                                   140 -د 

 :أجيبي عف األسئمة التالية

 في الشكؿ المقابؿ .13

  30د ج ب =  >، ؽ  50  ا د ج = >إذا كاف ؽ 

 ، إذكرم السبب في ذلؾ ؟   160ا ـ ج =  >فإف ؽ 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

          
 50 ـ×

 ج
30 

 أ ب

 د

            

 أ

 ب ج

 ـ
 د
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في الدائرة ـ ،  نستنتج أف ا ج ، ب د متكازياف ،  ا ج ، ب د مماساف لمدائرة ا ب قطر .14
 اذكرم السبب في ذلؾ ؟

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 في الشكؿ المقابؿ: .15
سـ  5سـ ، كنصؼ قطرىا  6ا ب ، ج د كتراف متساكياف في دائرة مركزىا ـ ، طكؿ كؿ منيما 

 سـ ، أذكرم السبب في ذلؾ ؟ 4، فإف البعد كؿ منيما عف مركز الدائرة يساكم 
 

 
 
 

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

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

 

            

 

 ب أ

 د ج

 ـ

 

                

 أ

 ج

 د

 ب
 ـ
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 :في الشكؿ المقابؿ   .16
إذا كاف س ص    ا ب مف منتصفو نستنتج مف ذلؾ أف س ص قطر لمدائرة ، أذكرم السبب 

 في ذلؾ ؟
   
 

             

 

                         

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

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

 في الشكؿ المقابؿ : .17
 أ ب ، ج د مماساف لمدائرتيف  ـ ، ف  ، أذكرم السبب في تساكم أب ، ج د ؟                                     

                                              

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 ب

 ـ

 أ

 س

 ص

 

 

 

       

 ب ج

 د أ

 ف ـ

 ك
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 في الشكؿ المقابؿ  .18

 20ـ أ ج =  >، ؽ  30ـ ب ج =  >ؽ
 أ ـ ب ؟ >ىؿ تقترح عدد مف الطرؽ إليجاد ؽ 

 

 

 

 

 

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

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

........................................................................................... 
 أ ـ ب زاكية مركزية قائمة في دائرة مركزىا ـ . أخت النقطة د عمي الدائرة بحيث أف  > .19

مختمفة إليجاد  ، ىؿ تقترح طرؽ . احسب قياس كؿ مف زكايا المثمث أ ب د  140أ ـ د =  >

 د ق ج ؟ >ؽ 

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

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

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

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

 

20 

 ب

 ج

30 

 أ

 ـ
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 في الشكؿ المقابؿ : .21

 ،ىؿ تقترح طرؽ مختمفة إليجاد    50د = >د ق ، د ج مماساف لدائرة مركزىا ـ ، ؽ 

 د ق ج ؟  >ؽ  

                                                                           

                                                                

 

 

 

 

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

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

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

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

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

. 

 

 

 

 

                       

 ج

 ق

 ـ
 د 50
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 (8ممحؽ رقـ )
 الصكرة النيائية الختبار التفكير التأممي

 
 

 غسة –الجامعة إلاسالمية 

 الدراسات العلياقسم  -كلية التربية

 مناهج وطرق ثدريس الرياضيات
 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 الشعبة : )      (       الدرجة :   )    (    ....اسـ الطالبة :.............

 الطالبة ،،،، عزيزتي

 السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

نمكذج إديمسكف  استخداـ فاعمية: " بإجراء دراسة بعنكافميادة حساف ابكضيير  تقـك الباحثة /
لدل طالبات الصؼ التاسع  تأممي في الرياضياتالتفكير الكميارات تنمية المفاىيـ في  لمتعمـ

"  كذلؾ لمحصكؿ عمي درجة الماجستير مف قسـ المناىج كطرؽ التدريس مف األساسي بمدينة غزة
 لتفكير التأممي .، كيتطمب ذلؾ تطبيؽ اختبار ا كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية

 –الدائرة  –ييدؼ االختبار بيف يديؾ إلى قياس قدرتؾ عمى التفكير التأممي الخاصة بالكحدة الثالثة 
في مبحث الرياضيات ، الرجاء اإلطبلع عمى االختبار كتعميماتو كاإلجابة عنو ، عمما بأف ىذا 

نما لغرض البحث العم  مي .االختبار ليس لو عبلقة بالدرجة المدرسية كا 

 :تعليمات االختبار

 ( 11( فقرة  ، )  20يتككف االختبار مف ) فقرات (  8) مف نكع اختيار مف المتعدد ،  فقرة
 . مقالي

 . إقرائي السؤاؿ جيدا قبؿ البدء باإلجابة 
  . أجيبي حسب ما يتطمبو السؤاؿ 
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 اختبار التفكير التأممي

 اإلجابة الصحيحة فيما يمي :اختارم 

 المالحظة كالتأمؿ فإف الشكؿ الذم يمثؿ زاكية مركزية ىكمف خالؿ  .1
 

 ج(                        د(                      ب(                         أ(

 

 

 تأممي األشكاؿ التالية كحدد الشكؿ الذم يمثؿ زاكية محيطية  .2
 

 ب(                      ج(                        د(                             ( ب

 

 

 تأممي األشكاؿ التالية كحددم الشكؿ الرباعي الدائرم  .3
 

 ج(                        د(                            ب(                        أ(

 
 

 ب المرسكمتاف عمى القكس ا ب   >ج ،  >تأممي الشكؿ الممثؿ كحددم العالقة بيف  .4
 د                                                                                   متتامتاف -أ 
 متكاممتاف -ب 
 متبادلتاف -ج 
 متساكيتاف -د 

ـ  ـ  ـ   

ـ 
ـ   

 

 

  
  

 

 

 ب

 أ

 ج

 د

 ـ
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 ما عدا الزاكية الخارجة في الشكؿ الرباعي الدائرم جميع األشكاؿ التالية تمثؿ .ٓ
 

 د(                              ج(                         ب(أ(                         

 
 حددم العبارة غير الصحيحة عف الزاكية المماسية  .6

 ىي زاكية محصكرة بيف مماس الدائرة كأم نصؼ قطر في الدائرة  -أ 
 المماسية ىما مماس كنصؼ قطرضمعا الزاكية  -ب 
قياس الزاكية المماسية يساكم قياس الزاكية المحيطية المرسكمة عمى الكتر مف  -ج 

 الجية االخرل
 ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم كتر في الدائرة -د 

 
 حددم العبارة غير الصحيحة عف الشكؿ الرباعي الدائرم  .7

 عمى الدائرة جميع رؤكس الشكؿ الرباعي الدائرم تقع  -أ 
 في الشكؿ الرباعي  الدائرم الزاكيتاف المتقابمتاف متكاممتاف -ب 
 شبو المنحرؼ شكؿ رباعي دائرم -ج 
الزاكية التي تككف محصكرة بيف امتداد أحد أضالع الشكؿ الرباعي الدائرم ككتر فيو  -د 

 زاكية خارجة عف الشكؿ الرباعي الدائرمتسمى 
 

 يعبر عف زاكية مماسية ما عداجميع األشكاؿ التالية  .8
 

 ج(                        د(                           ب(                          أ(

 

 

   

 

ـ ـ  
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 مف الشكؿ المقابؿ نستنتج أف الزاكية المركزية  .......... الزاكية المحيطية  .9

 ثمثي -أ 

 ضعفي -ب 

 نصؼ -ج 

 تساكم -د 

 

 مف الشكؿ المقابؿ نستنتج أّف  .11

 الزاكية المحيطية المرسكمة عؿ أم كتر في الدائرة ىي زاكية قائمة -أ 

 الزاكية المحيطية المرسكمة عؿ قطر الدائرة ىي زاكية حادة  -ب 

 الزاكية المحيطية عمي نصؼ قطر الدائرة ىي زاكية قائمة -ج 

 الزاكية المحيطية عمي قطر الدائرة ىي زاكية قائمة -د 
 

 الشكؿ المقابؿ :في  .11

 º50ج ب د =  >، ؽ  º 30ج د ب =  >،  ؽ   º100د أ ق =  >ؽ 

         نستنتج أف الشكؿ ا ب ج د                                                                                                      

 معيف                                   -أ 

 شكؿ رباعي دائرم -ب 

 شبو منحرؼ                                                              -ج 

 أ ، ب  معا   -د 
 

 ب

 

 ق

 د

º100

 ب

 ج

 أ

º50 

30º 

 

º100 

º50 
 ×
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 في الشكؿ المقابؿ  .12

 ا ـ ج = ......... >، فإف ؽ  60ºج أ د =  >إذا كاف ؽ 

 30º -أ 

 120º -ب 

 60º -ج 

  140º -د 

 في الشكؿ المقابؿ .13

 30ºد ج ب =  >، ؽ  º50  ا د ج = >إذا كاف ؽ 

 ، يفسر ذلؾ ب º160ا ـ ج =  >فإف ؽ 

 

 

 

 

 أ ب ج >ؽ  ½أ ـ ج =  >ؽ  -أ 

 أ ب ج >ؽ  2أ ـ ج =  >ؽ  -ب 

 أ ب ج >أ ـ ج =  ؽ  >ؽ  -ج 

 ليس مما سبؽ -د 

 

 

 
 50º ـ×

 ج
30 

 أ ب

 د

  د

 أ

 ب ج

 ـ
º60 
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د مماساف لمدائرة  ، أ ب قطر في الدائرة ـ ،  نستنتج أف ا ج ، ب د متكازياف ا ج ، ب  .14

 ، يفسر ذلؾ ب ؟

 

 

 

 

 المستقيماف العمكدياف عمى مستقيـ يككناف متساكياف -أ 

 متكازياف  اف المرسكماف مف نيايتي قطرالمماس -ب 

 المستقيماف العمكدياف عمى مستقيـ يككناف متكازياف -ج 

 معا تب ،  -د 

 المقابؿ :في الشكؿ  .15

سـ ،فإف بعد كؿ منيما عف  6أ ب ، ج د كتراف متساكياف في دائرة مركزىا ـ ، طكؿ كؿ منيما 

 سـ ، يفسر ذلؾ ب 4مركز الدائرة يساكم 

 

 تعامد الكتراف -أ 

 تساكم الكتراف -ب 

 تكازم الكتراف -ج 

 ليس مما سبؽ -د 

 

 

 

 أ

 ج

 د

 ب
 ـ

 

 

 

 ب أ

 د ج

 ـ
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سـ ، فإنو يمكف رسـ دائرة  7سـ ، أ ج =  5سـ ، ب ج =  3أ ب ج مثمث فيو أ ب =  .16

 تمر بالنقط أ ، ب ، ج ، يفسر ذلؾ ب 

 األكتار المتساكية في الطكؿ في الدائرة عمي أبعاد متساكية مف المركز. -أ 

 العمكد الساقط مف مركز الدائرة عؿ أم كتر ينصؼ ىذا الكتر . -ب 

مركز فإنيا متساكية في في الدائرة الكاحدة إذا كانت األكتار عؿ أبعاد متساكية مف ال -ج 

 الطكؿ

األعمدة المقامة عمي أضالع مثمث مف منتصفاتيا تتقاطع في نقطة كاحدة ىي مركز  -د 

 الدائرة 

 م الشكؿ المقابؿ : .17

 أ ب ، ج د مماساف لمدائرتيف  ـ ، ف ، أ ب = ج د ،  يفسر ذلؾ ب

 

 

 

 

 

 

 مف نقطة خارجيا متعامداف المماساف المرسكماف لدائرة -أ 

 المماساف المرسكماف لدائرة مف نقطة خارجيا متكازياف -ب 

 المماساف المرسكماف لدائرة مف نقطة خارجيا متساكياف  -ج 

 ال تكجد عالقة بيف المماساف المرسكماف  لدائرة مف نقطة خارجيا -د 

 

 

 

 

 ب ج

 د أ

 ف ـ

 ك
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 أجيبي عف األسئمة التالية :

 في الشكؿ المقابؿ .  18  

 º20د ب ج = >د يكازم ب ج  ، قياس  دائرة مركزىا ـ ، ـ
 أ ـ د  >اقترحي طريقتيف إليجاد ؽ 

 

 

 

 

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

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

............................................................................... 
 >أ ـ ب زاكية مركزية قائمة في دائرة مركزىا ـ . أخذت النقطة د عمي الدائرة بحيث أف  >.  19

 دقياس كؿ مف زكايا المثمث أ ب . اقترح طريقتيف ل  º140أ ـ د = 
...............................................................................................
...............................................................................................

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

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

 ب ـ

ج
 د
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 ـ
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 في الشكؿ المقابؿ:.  21

 ، اقترحي طريقتيف  إليجاد   º50د = >د ق ، د ج مماساف لدائرة مركزىا ـ ، ؽ 

 د ق ج ؟  >ؽ  

 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج
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 9ىرقمىملحق

 

 

 
 

 
 

9ممحؽ رقـ   

دليؿ المعمـ    
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 مقدمة الدليؿ:

لبلرتقاء بطمبتو إلى مستكل مف الفيـ كاالستيعاب يمكنيـ  مف المعركؼ أف كؿ معمـ يسعى جاىدان 
مف حؿ مشكبلتيـ اليكمية بحكمة، لذلؾ يسعى جاىدا لمبحث عف كسائؿ كأنشطة تحقؽ األىداؼ 
 المنشكدة  مف العممية التعميمية، لذلؾ البد مف تدريب المعمـ عمى طرؽ تعمؿ عمى تنمية التفكير.

لدائرة ( مف ايككف خير معيف عمى تدريس الكحدة الرابعة كحدة)أخي المعمـ أقدـ لؾ ىذا الدليؿ ل
سكف لمتعمـ، حيث يعتبر يمكتاب الرياضيات الجزء األكؿ مف مقرر الصؼ التاسع كفقا لنمكذج إد

 دليؿ المعمـ أداة تساعد المعمـ عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

لدائرة ( مف اتدريس الكحدة الرابعة كحدة ) كيشتمؿ دليؿ المعمـ عمى: أىداؼ الدليؿ، األىداؼ العامة
كتاب الرياضيات الجزء األكؿ مف مقرر الصؼ التاسع، تقديـ نبذة مختصرة عف نمكذج إديمسكف 

كؿ درس، الكسائؿ كاألنشطة التعميمية المعينة عمى  خطة زمنية لتدريسلمتعمـ كمراحؿ النمكذج، 
باستخداـ نمكذج  تخطيط كتنفيذ الدركسبيا، تدريس الكحدة، أىـ المراجع التي يمكف االستعانة 

 -النقاط التالية: ىكيشتمؿ كؿ درس عم مسكف لمتعمـيإد

  .عنكاف الدرس 
 .األىداؼ السمككية لكؿ درس 
  .الخبرات السابقة كمتطمباتيا السابقة 
  .الكسائؿ كاألنشطة التي تـ استخداميا في تنفيذ الدرس 
 أساليب التقكيـ المناسبة لكؿ مكضكع . 
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 :مختصرة عف نمكذج إديمسكف لمتعمـ نبذة
 : كصؼ النمكذج

ىك نمكذج تعميمي تعممي ييدؼ إلكساب المتعمـ معرفة مفيدة كقابمة لبلسترجاع عند تطبيقيا 
مستقببل مف خبلؿ تطبيؽ أنشطة تمكف الطمبة مف بناء المعرفة الجديدة بطريقة ذات معنى تسمح 

 بتطبيقيا مستقببل.

 خطكات النمكذج :
 مسكف ثالث خطكات لتطبيؽ نمكذج التعمـ مف أجؿ االستخداـ يمكف تناكليا فيما يمي :يحدد إد

 (Motivation)  التحفيز أك إثارة الدافعية  .4
كيحدث  االعتراؼ بالرغبة كالحاجة لممعرفة الجديدة، كىذا االعتراؼ ال يمزمو أف يككف كاعيا،

أك نشاط أك حدث يظير قصكر معرفتو السابقة عندما يقؼ  المتعمـ في مكاجية مشكمة أك فجكة 
كحاجتو لمتعمـ مف أجؿ حؿ المشكمة الجديدة في المعرفة، كىذا يحدث تػأثيراف لدل المتعمـ ىما: 
خمؽ الرغبة كالدافعية الكتساب المعرفة الجديدة، كخمؽ السياؽ أم التمييد إلدخاؿ المعرفة 

ككجكد الدافعية ىنا يحقؽ كجكد ىدؼ مكجو  ،قةالجديدة في الذاكرة كتكامميا مع المعرفة الساب
 .لطبيعة التعمـ، كيحقؽ الفيـ الكاعي لطبيعة التعمـ 

 (Knowledge Construction) بناء المعرفة  .5
يمكف تحقيؽ التكامؿ كربطيا  حتىتركز ىذه الخطكة عمى بناء ىياكؿ لممعرفة الجديدة في الذاكرة 

 ،كاستيعابيا  ،بالمعارؼ السابقة، كنتيجة ليذا التكامؿ كالترابط يتـ تنظيـ تمؾ المعارؼ
كمف ثـ تصبح جزءا مف الذاكرة طكيمة المدل، مع مراعاة أف متعمـ نشطا  ،كاستدخاليا كتشكيميا

كاصؿ مع اآلخريف أك االثنيف كتتاح لو الفرصة لممالحظة كاالندماج في األنشطة أك مف خالؿ الت
  . معان 

 Refinement تنقيح أك تنقية المعرفة كصقميا  .6
تركز ىذه الخطكة عمى تنظيـ المعرفة كربطيا بالمعارؼ األخرل كتعزيزىا مما يسيؿ استرجاعيا 

ميا كتطبيقيا في المستقؿ، ككذلؾ إعادة تنظيـ المعرفة التقريرية كتحكيميا إلى معرفة اكاستخد
   .لتصبح ذات معنى، كبتحقيؽ ذلؾ مف خالؿ عمميتيف ىما التطبيؽ كالتأمؿ إجرائية
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 1) جدكؿ رقـ )
كالعمميات التي تشتمؿ عمييا كؿ خطكة كاالستراتيجيات إديمسكف الخطكات اإلجرائية لنمكذج 

 فيذ كؿ عمميةتنكاألنشطة أك المياـ المقترحة ل
 تصميـ اإلستراتيجية  Processالعمميات  الخطكة
إثارة الحاجة لمخبرة ) مطمب  الدافعية

 الخبرة (
 إثارة الفضكؿ لمتعمـ
 ) حب االستطالع (

تطبيؽ أنشطة تساعد عمى 
 تنمية الحاجة لممعرفة 

تطبيؽ أنشطة الستثارة فضكؿ 
المتعمميف كحب االستطالع  

لدييـ كذلؾ بإظيار الفجكة أك 
القصكر بيف ما يمتمكو 

المتعممكف أصال كما يجب أف 
يمتمككه لحؿ الميمة الجديدة 

 بنجاح 
 بناء المعرفة

Knowledge 
construction 

 بالمالحظة
 
 
 
 
 
 
 

 التكاصؿ

تطبيؽ أنشطة لتزكيد 
مباشرة  المتعمميف بخبرة

تمكنيـ مف مالحظة العالقات 
في الظاىرة مكضكع الدراسة 

كبالتالي بناء المعرفة 
بأنفسيـ كربط العالقات 

 بالمعرفة الجديدة .
تطبيؽ أنشطة تمكف 

المتعمميف مف االتصاؿ 
المباشر أك غير المباشر مع 
اآلخريف ، كتسمح ليـ ببناء 
المعرفة الجديدة المبنية عمى 
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 خريف . التكاصؿ مع اآل
 
  

تنقيح أك تنقية المعرفة 
 كصقميا

Refinement 

 التطبيؽ
 التأمؿ

تطبيؽ مياـ أك أنشطة تتيح 
لممتعمميف استخداـ المعرفة 

بطرؽ ذات معنى إلعادة  
تنظيـ الفيـ كتقكيتو كتعزيزه 
ليصبح فيما ذا معنى ، كفي 

 النياية يككف مفيدا ليـ .
تطبيؽ مياـ أك أنشطة تمد 

بفرص لمتأمؿ يمكف  المتعمميف
مف خالليا إعادة إدراؾ كتأمؿ 

معرفتيـ كخبراتيـ كفيرستيا 
. 
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 الخطكات كيبيف الشكؿ التالي العالقة بيف ىذه
 الدافعية 

 

 

 

 بناء المعرفة

 

  

 تنقيح المعرفة كصقميا
 

 

 

 

 خطكات نمكذج إديمسكف لمتعمـ يكضح(1)رقـشكؿ 

 دكر المعمـ  كفقا لمنمكذج:

  .تحفيز الطمبة  مف خالؿ إثارة دافعيتيـ كفضكليـ لمتعمـ .1
 تقكيـ خبرات الطمبة كمفاىيميـ السابقة المرتبطة بمكضكع الدرس. .2
 .األنشطة التعميمية التي تتناسب مع قدراتيـ ، كتساعد عمى اكتشاؼ المعرفة  بأنفسيـاختيار  .3
  .التركيز عمى أنشطة التعمـ التفاعمية التي تشجع عمى البحث كتنمية ميارات التفكير العميا .4

 إثارة الفضكؿ مطمب الخبرة

 التأمؿ

التكازف بيف الخبرات المباشرة كالخبرات 

 غير المباشرة كتفسير كؿ منيا 

 التطبيؽ

 التأمؿ

 التأمؿ
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، القياـ بعمميات المالحظة كالتفسير كاالستنتاج ، كحث المتعمميف عمى التأمؿ الذاتي مع تكفير  .5
 .تفاعؿ االجتماعي بيف المتعمميفال

 استخداـ التقكيـ المستمر مع التركيز عمى األسئمة التفكيرية.  .6
 لتدريس الكحدة الرابعة لكحدة ا)لدائرة ( : األىداؼ العامة

 المرتبطة بالكحدة  الرياضية بعض المفاىيـةإكساب الطالب. 
  بينياالتعرؼ عمى بعض الزكايا المرسكمة داخؿ الدائرة كالعالقة.  
 التعرؼ عمى الشكؿ الرباعي الدائرم. 
 التعرؼ عمى مماس الدائرة كالزاكية المماسية. 
 تنمية قدرة الطالب عمى البرىاف كحؿ المشكمة. 

 األىداؼ السمككية:
 .الزاكية المحيطية كالزاكية المركزية ُتعرؼ .1
 .ميز بيف أكتار الدائرة كأقكاس الدائرة تُ  .2
 .بيف مجمكعة مف األشكاؿ المعطاةحدد الزاكية المركزية مف تُ  .3
 .ميز بيف الزاكية المحيطية كالزاكية المركزيةتُ  .4
 .حدد الزاكية المحيطية  مف بيف مجمكعة مف األشكاؿ المعطاةتُ  .5

 .المرسكمة عميو الزاكيةُ  ما القاس  .6
 .   نج الع ق    ل ال اا   الملك    اال اا   الما ط   المش لك  ل فا نفس القاس .7
 .لع ق    ل ال اا ا الما ط   المش لك  فا نفس القاس   ن ج ا .8
 عمى قطر الدائرة .    ن ج ق اس ال اا   الما ط   المل ام  .9

ُتكظؼ العالقة بيف الزاكية المركزية كالمحيطية المشتركة في نفس القكس في حؿ مسائؿ  .11
 منتمية. 

 ُتستنتج مفيـك الشكؿ الرباعي الدائرم. .11
 لى دائرم كغير دائرم.ُتصنؼ األشكاؿ الرباعية إ .12
 تجد قياس الزاكية المجيكلة في الشكؿ الرباعي الدائرم. .13
 ُتحدد العالقة بيف كؿ زاكيتيف متقابمتيف في الشكؿ الرباعي الدائرم. .14
 ُتعرؼ الزاكية الخارجية في الشكؿ الرباعي الدائرم. .15
 .ُتميز الزاكية الخارجية في الشكؿ الرباعي الدائرم مف مجمكعة أشكاؿ معطاة .16
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ُتحدد العالقة بيف الزاكية الخارجية في الشكؿ الرباعي الدائرم كالزاكية الداخمية المقابمة  .17
 لمجاكرتيا.

 ُتحدد العالقة بيف العمكد النازؿ مف مركز الدائرة كأم كتر فييا ينزؿ عميو العمكد. .18
بيذا ُتحدد العالقة بيف القطعة المستقيمة الكاصمة بيف مركز الدائرة كأم كتر كعالقتيا  .19

 الكتر. 
 تستنتج العالقة بيف أبعاد األكتار المتساكية في الدائرة. .21
 تحؿ بعض التماريف عمى العالقة بيف أكتار الدائرة. .21
 تكظؼ العالقة بيف األكتار المتقاطعة في حؿ تماريف منتمية. .22
 ُتعرؼ مفيـك مماس الدائرة كنقطة التماس. .23
 ُتميز بيف مماس الدائرة كالقاطع ليا. .24
 نقطة التماس مف بيف مجمكعة أشكاؿ المعطاة.ُتحدد  .25
 ُتحدد العالقة بيف مماس الدائرة كنصؼ القطر المشترؾ معو في نقطة التماس. .26
 تستنتج العالقة بيف المماسيف المرسكميف لمدائرة مف نقطة خارجيا. .27
 تستنتج مفيـك الزاكية المماسية.  .28
 تميز الزاكية المماسية مف بيف مجمكعة أشكاؿ معطاة. .29
تستنتج العالقة بيف الزاكية المماسية كالزاكية المحيطية المرسكمة عمى الكتر في الجية  .31

 األخرل 
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 تحميؿ محتكل الكحدة الرابعة  مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي 
 )كحدة الدائرة ( كتحديد المفاىيـ التي تتضمنيا الكحدة

 

 

 الزاكية المركزية

 الزاكية المحيطية

 الشكؿ الرباعي الدائرم

 الزاكية الخارجية عف الشكؿ الرباعي الدائرم

 الكتر كالقطر كنصؼ القطر

 المماس كنقطة التماس

 الزاكية المماسية

 القاطع
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 الجدكؿ الزمني لتدريس مكضكعات الدليؿ

 عدد الحصص المكضكع التسمسؿ
 4 الزاكية المركزية كالمحيطية 1
 4 الشكؿ الرباعي الدائرم 2
 4 أكتار الدائرة 3
 6 المماس كالزاكية المماسية 4

 16 المجمكع

 التي استخدمتيا الباحثة في إعداد الدليؿقائمة بأىـ المراجع 

ما كراء المعرفة في تنمية استخداـ استراتيجيات أثر ( : 2012أبك بشير ، أسماء )  .ُ
التفكير التأممي في منياج التكنكلكجيا لدل طالبات الصؼ التاسع بمحافظة الكسطى ، رسالة 

 غزة . –، جامعة األزىر  ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية
في تنمية المفاىيـ كالتفكير  K.W.Lأثر استخداـ :( 2012أبك سمطاف ، كميميا )  .ِ

، رسالة ماجستير غير منشكرة ،  ات لدل طالبات الصؼ التاسع األساسيالمنطقي في الرياضي
 غزة . –كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية 

أثر تكظيؼ دكرة التعمـ في تدريس الرياضيات لتنمية ( :  2013أبك عطا ،أحمد)  .ّ
جستير ، رسالة ما ميارات التفكير اإلبداعي لدل تالميذ الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة ك

 غزة .-جامعة األزىركمية التربية ، غير منشكرة ، 
: فاعمية تكظيؼ إستراتيجية التخيؿ المكجو في تنمية المفاىيـ ( 2012الجدبة ، صفية )  .ْ

، رسالة ماجستير غير  كميارات التفكير التأممي في العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي
 غزة .-ميةكمية التربية ، الجامعة اإلسبلمنشكرة ، 

أثر إثراء بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر اإلسالمي عمى " :( 2007جكدة ، مكسى )  .ٓ
تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ نحكىا " ، رسالة 

 غزة . –، كمية التربية ، الجامعة اإلسبلمية ماجستير غير منشكرة 
داـ المدخؿ المنظكمي في تدريس المفاىيـ الرياضة استخ :(  2009سركر ، أماني )  .ٔ

عمى التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنمية ميارات التفكير اليندسي لدل تالميذ الصؼ الخامس 
 مصر . -رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربية ، سكىاج االبتدائي ، 
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 Seven إستراتيجية عمى قائمة مقترحة كحدة تدريس أثر( : َُِِ)  كئاـ ، العيد شيخ .ٕ
Eʾs   الصؼ طالبات لدل  بيا كاالحتفاظ اليندسة في الرياضي التكاصؿ ميارات تنمية في 

 .غزة –األزىر جامعة التربية، كمية ، منشكرة غير ماجستير رسالة ، غزة في األساسي التاسع
( : فاعمية نمكذج إديمسكف لمتعمـ مف أجؿ االستخداـ في  2013صالح ، مدحت محمد )  .ٖ

تنمية بعض ميارات التفكير التأممى في مادة العمكـ لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط بالمممكة 
 (ُ( ، العدد ) 16، مصر ، المجمد ) مجمة التربية العمميةالعربية السعكدية ، 

( : فعالية نمكذج التعمـ مف أجؿ اإلستخداـ  2007العديمي،عبد السبلـ كبعاره، حسيف )  .9
المجمة في إكتساب طبلب المرحمة األساسية العميا في األردف المفاىيـ الكيميائية المرجكة ، 

 . 250 -205،ص ص85)( ،العدد )22، جامعة مؤتة، األردف ، المجمد )التربكية
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=26998 

في المفاىيـ  إستراتيجية العقكد في تحصيؿأثر ( : 2013عياش ، آماؿ كعشا ، انتصار )  .َُ
في مدارس ككالة  لدل طالبات الصؼ التاسع األساسيمادة العمكـ الحياتية كتنمية التفكير التأممي 

 ( ( 4، الممحؽ ((40، مصر ، المجمد  مجمة  العمـك التربكيةالغكث الدكلية في األردف ، 
تنمية في  إستراتيجية المتشابياتأثر استخداـ ( :  2010القطراكم ، عبد العزيز ) .ُُ

، رسالة  عمميات العمـ كميارات التفكير التأممي في العمـك لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي
 غزة .-امعة اإلسبلميةكمية التربية ، الجماجستير غير منشكرة ، 

أثر استخداـ طريقة االستقصاء الجماعي في الرياضيات عمى ( :  2006مقاط ، ياسر)  .ُِ
، رسالة ماجستير غير منشكرة ،  تحصيؿ طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة كاتجاىاتيـ نحكىا

 غزة .-جامعة األزىركمية التربية ، 
1. Edelson, D., Salierno, C., Matese, G., Pitts, V., & Sherin  B. (2002). 

Learning-for-Use in Earth Science: Kids as Climate Modelers. 

National Association for Research on Science Teaching, April, 

paper presented in New Orleans, LA ,April 2002 Retrived on(5/10

 /2014) from http;//www.worldwatcher.northwestern.edu 
2.   Edelson, D.C. (2001). Learning-for-use: A framework for the 

design of technology-supported inquiry activities. Journal of 

Research in Science Teaching,Vol. (38) ,No( 3),pp 355-385. 

 

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=26998
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 : مفاىيـ في الدائرة  عنكاف الدرس

 : إكساب الطالب بعض المفاىيـ في الدائرة . اليدؼ الرئيس

 : السبكرة ، الطباشير الممكف ، أكراؽ عمؿ ، األدكات اليندسية  الكسائؿ التعميمية

 2: عدد الحصص

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 تتعرؼ إلى مفيـك الدائرة كعناصرىا

 تتعرؼ إلى مفيـك الزاكية الخارجة عف المثمث
 ماذا تعرفكف عف الدائرة ؟ كما ىي عناصرىا؟

 ماذا تعرفكف عف الزاكية الخارجة عف المثمث ؟
 

 التقكيـ اإلجراءات التعميمية التعممية األىداؼ السمككية
عرؼ الزاكية تُ 

المحيطية كالزاكية 
 المركزية

 
 
 
 
 
 
 
 

الدافعية  ) إثارة الحاجة الخطكة األكلي :  
 لمخبرة (

الفضكؿ لدل الطالبات ُيثير  عرض مكقؼ محير
ثـ  رسـ الشكؿ التالي عمى السبكرةمف خالؿ 

 يناقش الطالب باألسئمة التالية 
 ب ا ج ؟ >ماذا يمكف أف نسمى  .1
 ب ـ ج ؟ >ماذا يمكف أف تسمى  .2

 
 
 
 
 

مالحظة مدل اىتماـ 
 الطالبات 
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عرؼ الزاكية تُ 

 المحيطية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطكة الثانية : بناء المعرفة 
ثـ  مجمكعات ، 5-6يتـ تقسيـ الطالبات إلى 

 يتـ كضع كسيمة تعميمية عمى السبكرة ، ثـ
مالحظة كتأمؿ  تطمب المعممة مف الطالبات

الكسيمة ثـ تطمب مف طالبات كؿ مجمكعة  
ثـ تستمع مناقشة األسئمة التالية مع بعضيف،  

 ؟األسئمة عف  مجمكعاتالإلجابات  المعممة
 ؟رأس > ب ا ج ما ىك  -
 ؟رأس > ب ا ج أيف يقع  -
 ؟ج ا ب ، ا سمى ماذا ن -

ماذا يمكف أف نسمي الزاكية التي يقع رأسيا 
عمى محيط الدائرة كضمعاىا أكتار ؟ حسب 

 مكقع رأسيا؟ 
ثـ تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة صياغة 

 المحيطيةتعريفان لمزاكية 
بعد المناقشة تتكصؿ المعممة مع الطالبات إلى 

 التعريؼ التالي :
بأنيا : ىي  الزاكية المحيطيةإذف تعرؼ 

  مالحظة مدل
 مشاركة الطالبات 

 
 
 
 

 إجاباتاالستماع  إلى 
 الطالبات

 
عرفي الزاكية -

 المحيطية؟
 
 
 
 

مالحظة صحة 
 التعريؼ

 
 

        

 ـ× 

أ

 ج ب
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ُتحدد الزاكية المحيطية 
مف  مف بيف مجمكعة
 األشكاؿ المعطاة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ُتعرؼ الطالبة الزاكية 

 المركزية
 
 
 

 محيط الدائرةالزاكية التي يقع رأسيا عمى 
 . في الدائرة أكتاركضمعييا 

كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لممفيـك 
 تعرض المثاؿ التالي:.

: حددم الزاكية المحيطية في كؿ  (1مثاؿ ) 
 مف األشكاؿ التالية :

 
 
 
 
 
 

( : أم مف األشكاؿ اآلتية يمثؿ زاكية 2مثاؿ ) 
 محيطية مع ذكر السبب؟

 
 
 
 

 السبب / .......
 بناء المعرفة :

 كلتتعرؼ الطالبة عمى الزاكية المركزية 
ثـ  مجمكعات، 5-6يتـ تقسيـ الطالبات إلى 

 يتـ كضع كسيمة تعميمية عمى السبكرة ، ثـ
مالحظة كتأمؿ  تطمب المعممة مف الطالبات

الكسيمة ثـ تطمب مف طالبات كؿ مجمكعة  
مناقشة األسئمة التالية مع بعضيف،  ثـ تناقش 

 ؟باألسئمة  مجمكعاتال المعممة

 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 

مالحظة صحة اإلجابة 
الحؿ كدقتيا كمتابعة 

 عمي السبكرة
 
 
 
 
 

  مدل مالحظة
 مشاركة الطالبات

 
 
 
 
 
 

 ـ× 
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ُتحدد الزاكية المركزية 
مف بيف مجمكعة 

 األشكاؿ المعطاة
 

 في الشكؿ المقابؿ : 
 
 
 
 
 

 ؟ج  ـرأس > ب ما ىك  -
 ؟ج ـ رأس > ب أيف يقع  -
 ؟ج ـ ب ، ـ  سمىماذا ن -
 ؟ج  ـب ، ـسمى ماذا ن -

ماذا نسمي الزاكية التي رأسيا عمى مركز 
الدائرة كضمعاىا أنصاؼ أقطار ؟ حسب مكقع 

 رأسيا ؟
ثـ تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة صياغة 

 تعريفان لمزاكية المحيطية
ى بعد المناقشة تتكصؿ المعممة مع الطالبات إل

 التعريؼ التالي :
بأنيا : ىي  الزاكية المركزيةإذف تعرؼ 

 مركز الدائرةالزاكية التي يقع رأسيا عمى 
 في الدائرة أنصاؼ أقطاركضمعييا 

كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لممفيـك 
 تعرض المثاؿ التالي:

( : حددم الزاكية المركزية في كؿ مف 3مثاؿ ) 
 األشكاؿ التالية :

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
التعريؼ الذم تقدمو 

 الطالبات 
 

 أكمؿ ما يمي:
الزاكية المركزية 

أضالعيا .......في 
الدائرة، كرأسيا يقع 

 عمى ......الدائرة
 

 
 

مالحظة إجابات 
 الطالبات كتقييميا

 

 ـ ـ× 

        

 ـ× 

 ج ب
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تميز بيف الزاكية 
 المركزية كالمحيطية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( : أم مف األشكاؿ اآلتية يمثؿ زاكية 4مثاؿ )

 مركزية مع ذكر السبب؟
 
 
 

 السبب / .......
 

ثـ تعرض المعممة التعريفات التي تـ التكصؿ 
 إلييا باستخداـ كسيمة تعميمية تعميمية 

 : االستنتاج  
 الزاكية المحيطية

 محيط الدائرةالزاكية التي يقع رأسيا عمى ىي 
 في الدائرة  أكتاركضمعييا 

 الزاكية المركزية
 مركز الدائرةالزاكية التي يقع رأسيا عمى ىي 

 في الدائرة  أنصاؼ أقطاركضمعييا 
 

كلكي تستطيع الطالبة تنقية المعمكمة 
 كصقميا:

كؿ مجمكعة تأمؿ   مف طالبات المعممة طمبت
لتحديد  الخطكات األساسية 1 البطاقة رقـ 

 خطكات الحؿ عمى كراساتيفلمحؿ، ثـ تطبيؽ 
، ثـ تطمب المعممة مف الطالبات حؿ أسئمة 

التقكيـ الختامي في بطاقة العمؿ الصفية رقـ 
 كاحد 

 

 
 
 
 
 
 
 

 أكمؿ ما يمي :
ىي الزاكية المركزية 

زاكية يقع رأسيا عمى 
 .........

 .............كضمعييا
 . في الدائرة

ىي الزاكية المحيطية 
زاكية يقع رأسيا عمى 

......... كضمعييا 
في  .............

 الدائرة
 

مالحظة دقة التعريؼ 
الذم تقدمو الطالبات 

 كتقييمو
 
 
 
 
 
 

 ـ
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ميز بيف أكتار الدائرة ت

 كأقكاس الدائرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمي القكس ت

المرسكمة عميو 
 الزاكية

 

 بناء المعرفة:
 ترسـ المعممة الشكؿ التالي عمى السبكرة، ثـ

مالحظة كتأمؿ  تطمب المعممة مف الطالبات
الشكؿ ثـ تطمب مف طالبات كؿ مجمكعة  

التالية مع بعضيف،  ثـ تناقش مناقشة األسئمة 
 ؟ مجمكعات باإلجاباتال المعممة

 في الشكؿ المقابؿ : 
  

           
       

 
 
 

         
 الكتر في الدائرة .....، ....... 
 القطر في الدائرة .....،....... 
 الزكايا في الدائرة ....،......،...... 

الدائرة الذم يقابؿ كؿ الحظ الجزء مف محيط 
 زاكية

 الجزء ا د ب يسمى قكسا ، كيقرأ ا د ب
 يطرح المعمـ التساؤالت التالية :

 ىؿ يمكف أف تسمي قكسا أخر ؟ 
 ىؿ يمكف أف تعط تعريفا لمقكس؟

بعد طرح التساؤالت السابقة يتكصؿ المعمـ مع 
 الطمبة إلى التعريؼ التالي :

بأنو : جزء مف محيط الدائرة  القكسإذف يعرؼ 
 كيسمى بثالث نقط ) طرفاه كنقطة بينيما(

 

 
 
 

مالحظة صحة إجابات 
 الطالبات كتقييميا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكمؿ ما يمي:
جزء مف محيط الدائرة 

يسمى بثالث نقط 
 يسمى ...............

 
 
 
 
 
 
 

 أ

 ج ب ـ× 
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كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لممفيـك 
 تعرض   المثاؿ التالي:

 
ا ب  >: حددم القكس الذم تقابمو  (3مثاؿ ) 

 ج في كؿ مف األشكاؿ التالية :
                                     

 
 
 

 ج                            

 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 
 

 ب ج

 أ

 أ ج

 ب        
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العالقة بيف الزاكية المركزية كالزاكية المحيطية المشتركتيف في نفس  عنكاف الدرس:
 القكس 

  2 عدد الحصص:

 التقكيـ الخطكات يدؼال
ستنج العالقة بيف ت

الزاكية المركزية 
كالزاكية المحيطية 

المشتركتيف في 
 نفس القكس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدافعية  ) إثارة الحاجة  الخطة األكلي :
 ( لمخبرة

الفضكؿ لدل الطالبات مف  يثيرعرض مكقؼ محير  
تكزيع أكراؽ عمؿ عمى كؿ مجمكعة مف خالؿ 

 المجمكعات تحكم النشاط التالي
 
 
 
 
 

 الشكؿ األكؿ                الشكؿ الثاني                  
 
 
 
 

 الشكؿ الثالث                           
العالقة  المحيطية المركزية قياس الزاكية

 بينيما
    (1الشكؿ )
    ( 2الشكؿ )

    ( 3الشكؿ ) 
 

مالحظة مدل اىتماـ 
 الطالبات 
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ج العالقة بيف تستنت

الزاكية المركزية 
كالزاكية المحيطية 

المشتركتيف في 
 نفس القكس

 
 
 
 
 
 

تكظؼ الطالبات 
التعميـ في حؿ 

 أسئمة منتمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطكة الثانية : بناء المعرفة :
كيتـ  مجمكعات ، 5-6يتـ تقسيـ الطالبات إلى 

(عمى كؿ مجمكعة ، ثـ 2تكزيع بطاقة عمؿ ر قـ )
تطمب المعممة مف كؿ مجمكعة  قياس الزكايا 

المحيطية كالمركزية في األشكاؿ الثالثة ثـ كضع 
ثـ تطمب المعممة مف  النتائج في الجدكؿ ،

بينيا النتائج ثـ المقارنة مالحظة كتأمؿ  المجمكعات
لكي يتـ استنتاج العالقة بيف الزاكية المركزية 
  كالمحيطية المشتركة معيا في نفس القكس .

 إذف نستنتج :
قياس الزاكية المركزية  يساكم ضعؼ الزاكية 

  المحيطية المشتركة معيا  في نفس القكس
 

 مثاؿ :
 جدم قيمة س في كؿ مما يأتي :

  
 
 
 
 
 
 
 

 كلكي يتـ تنقية المعمكمة كثقميا 
ثـ يتـ   2مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ المعممة طمبت

، ثـ حؿ سؤاؿ ج ، د  مف مناقشتيا مع الطالبات 
 .تدريبات صفية 

 
 
 
 
 

االستماع  إلى 
 اجابات الطالبات

 
 

مالحظة مدل صحة 
اإلجابات التي 

يقدميا الطمبة في 
 الكصكؿ لمتعميـ

 
االستماع  إلى 

 الطالبات إجابات
 كتقييميا

 
 
 
 
 

االستماع لإلجابات 
التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 

 

º20 
       ـ

     70 70º 
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ستنتج قياس ت

المحيطية الزاكية 
المرسكمة عمى 

  قطر الدائرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكظؼ التعميـ في 
 حؿ أسئمة منتمية

 
 

 
 تسأؿ المعممة الطالبات :

ىؿ جميع الزكايا المركزية تساكم ضعؼ الزاكية 
 المحيطية ؟ كما ىك شرط تحقؽ التعميـ ؟

خالؿ االستماع إلجابات الطالبات تتكصؿ  كمف
الطالبات إلى أف البد مف تكفر شرط اشتراؾ الزاكية 

 المركزية كالمحيطية في نفس القكس .
 

 بناء المعرفة:
( ثـ  2تطمب المعممة مف الطالبات مالحظة الشكؿ )

 تطرح عمى المجمكعات األسئمة التالية :
 ؟ ماذا نسمي الزاكية ب ا ج  -
 ؟ ج ماذا نسمي ب -
 ما ىك القكس الذم تقابمو الزاكية ب ا ج ؟ -
 ما ىك قياس الزاكية ب ا ج ؟  -

بعد طرح التساؤالت السابقة تتكصؿ المعممة مع 
 الطالبات إلى التعميـ التالي :

 إذف نستنتج :
الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة تساكم 

91 
كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لمتعميـ تعرض   

 مف الكتاب المدرسي .  60( ص 3المثاؿ  رقـ ) 
 تنقية المعرفة:

ثـ  3مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ  المعممة طمبت ثـ
 يتـ مناقشتيا مع الطالبات .

 
 
 

 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
 اإلجابة كدقتيا

 
 
 
 
 
 

مالحظة مدل 
مشاركة الطالبات في 

المناقشة لمكصكؿ 
 إلى االستنتاج

 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي 

تقدميا الطالبات 
 كتقييميا
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ستنتج العالقة بيف ت

الزكايا المحيطية 
المشتركة في نفس 

 القكس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكظؼ التعميـ في 
 حؿ أسئمة منتمية

 

 
 بناء المعرفة:

تعرض المعممة النشاط التالي بكاسطة الحاسكب ثـ 
تطمب مف كؿ مجمكعة تأمؿ الشكؿ المرسـك ، ثـ 

التشاكر مع بعضيف في األسئمة المطركحة ككتابة 
 المالحظات ، ثـ تحصد المعممة أفكار كؿ مجمكعة: 
 

 
                    

 
         

 
              

                              
 د ؟ >ب ،  >ماذا تسمى  
 ما ىك القكس الذم تقابمو  كؿ منيما؟ 
 ـ ؟  >ماذا تسمى 
 ما ىك القكس الذم تقابمو ؟ 
 ما ىك قياس زاكية ب ، د ؟ لماذا ؟ 

بعد طرح التساؤالت السابقة تتكصؿ المعممة مع 
 لتالي :الطالبات إلى التعميـ ا

 إذف نستنتج :
الزاكيتاف المحيطيتاف المرسكمتاف عمى قكس كاحد 

 متساكيتاف
  

كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لمتعميـ تتطمب  
 مف الكتاب المدرسي .  60( ص 4المثاؿ  رقـ ) 

 تنقية المعرفة كصقميا:

 
 
 
 

مالحظة مدل دقة 
 إجابات الطالبات

 
 الفراغ:أكممي 

الزاكية المحيطية 
المرسكمة عمى قطر 

 ......الدائرة تساكم
الزاكيتاف المحيطيتاف 

المرسكمتاف عمى 
 نفس القكس.......

 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة مدل 
مشاركة الطالبات في 

المناقشة لمكصكؿ 
 إلى االستنتاج 

 
 

 ـ

                      

 

        

 د

 أ
 ج

 ب

º80 
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مف  2، س 1تطمب المعممة مف الطالبات حؿ س
مف تماريف كمسائؿ  1تدريبات صفية ، ثـ حؿ س

  61ص 
تطمب المعممة مف الطالبات حؿ أسئمة التقكيـ 

 الختامي
 : نشاط بيتي

 مف الكتاب المدرسي 5،  4،  2حؿ س 

متابعة الطالبات 
 كمراقبة نشاطيف 

 
 
 

متابعة الطالبات في 
 النشاط البيتي
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 أف تميز الطالبة الزاكية المركزية مف بيف مجمكعة أشكاؿ معطاة اليدؼ//       
     

  ةمركزي يةالشكؿ الذم يعبر عف زاك 

 
  

 
          أ(

 ب(                        ج(                     د(                                       
 ......................................................................السبب.

 
 أف تميز الطالبة الزاكية المحيطية مف بيف مجمكعة أشكاؿ معطاة اليدؼ//

  أحد األشكاؿ التالية يمثؿ زاكية محيطية 
 

 د(ا(                      ب(                          ج(                     

 

 .............................................................السبب 

 ( 1عمؿ صفية رقـ )  بطاقة

 الزاكية المركزية كالزاكية المحيطية:  عنكاف الدرس

 نشاط ال

       

 

 ـ×
       

 ـ×
        

 ـ×
        

 اليـك / 

 التاريخ /

        

        
 ـ×

 ـ×   
        

 ـ×
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 أكممي ما يمي :
  في الدائرة .............ىي زاكية يقع رأسيا عمى ......... كضمعيياالزاكية المركزية . 
  في الدائرة .............ىي زاكية يقع رأسيا عمى ......... كضمعييا الزاكية المحيطية  
  ............... جزء مف محيط الدائرة يسمى بثالث نقط يسمى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقكيـ 
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أف تكظؼ العالقة بيف الزاكية المركزية كالمحيطية المشتركة معيا في  نفس           اليدؼ//    

 القكس في حؿ تماريف منتمية.
 
 
 
 
 
 

 الشكؿ األكؿ                      الشكؿ الثاني                             الشكؿ الثالث
 

 

 ( باستخداـ المنقمة)  جدم قياس كؿ مف الزاكية المركزية كالزاكية المحيطية

 

 العالقة بينيما المحيطية المركزية قياس الزاكية

    (1الشكؿ )

    ( 2الشكؿ )

    ( 3الشكؿ ) 

 1 نشاط

 اليـك / 

 التاريخ /
 ((2بطاقة رقـ 
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              أف تكظؼ العالقة بيف الزاكية المركزية كالمحيطية المشتركة معيا في  نفس           اليدؼ//         
 القكس في حؿ تماريف منتمية.

 س في كؿ مف األشكاؿ التالية >جدم قياس 
 

        

 

 

 س = ...                    >س = ...                  ؽ >س = ...                 ؽ >ؽ

..............                   السبب ...........                 السبب السبب  
       ............ 

 

 

 

 نستنتج مما سبؽ :

قياس الزاكية المركزية تساكم ............. قياس الزاكية المحيطية المشتركة 

 معيا في نفس القكس

 ( 2نشاط ) 

    

              
 ـ× 40º س

           

º50 

 س

 ـ×

                          

                          

                         

             

 س
º30 ×ـ 
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 90تستنتج قياس الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة =   اليدؼ//       

 

 س في األشكاؿ التالية : >جدم قياس 

                                           

                           س    
 
 

 س = ............ >س = ............                                 ؽ  >ؽ 

 السبب ..................                                السبب ..................

 

 

 

 

 

 

 ( 1نشاط ) 

 ( (3بطاقة رقـ 
 اليـك / 

 التاريخ /

 

 ـ×
 º60 س

     

             

 

 

 ـ×

 س

º45 
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 اختارم اإلجابة الصحيحة فيما يمي :

 \ فإف قياس الزاكية المحيطية المشتركة معيا في  51إذا كاف قياس الزاكية المركزية
 نفس القكس يساكم 

  91د(      111ج(      25ب(          61ا( 

  قياس الزاكية المركزية يساكم .......... الزاكية المحيطية المشتركة معيا في نفس
 القكس 

 د( غير ذلؾ     يج( نصف    يب( ثمث    يضعف ( أ

 ........ الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة تككف 
 د( مستقيمة      قائمةحادة    ب( منفرجة     ج(  ( أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1سؤاؿ ) 
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 في الشكؿ المقابؿ :                                                        
 ،  70ج ـ د =  >،    20ب ا ـ =  >إذا كاف         

 ب ـ د ، ج أ ـ  >جد قياس       
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

 

                                                                                              

  أ ـ ب زاكية مركزية قائمة في دائرة مركزىا ـ . أخذت النقطة د عمى الدائرة بحيث أف    >      
 .  140أ ـ د =  >

 ( بأكبر عدد مف الطرؽ المختمفة) احسب قياس كؿ مف زكايا المثمث أ ب د 
 
 
 

 أ ب قطر في دائرة مركزىا ـ ، ج نقطة عمى الدائرة ، كصؿ ج أ ، ج ب، ثـ مد ب أ        
عمى استقامتو إلى نقطة د بحيث كاف أ د = أ ج ، أقيـ مف د عمكد عمى أ د ، القي امتداد ج أ  

 في ق ، أثبت أف : أ ق = أ ب
 

 (2سؤاؿ ) 

 (3سؤاؿ ) 

 (4سؤاؿ ) 

 : ةي  الطالبتعزيز 

 يمكنؾ حؿ األسئمة التالية عمى كراستؾ

70 

                

                

 

                            

 ج

º20 

 ب

 ـ×

 أ

 د
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 الشكؿ الرباعي الدائرم:  عنكاف الدرس

 . الرباعي الدائرمتتعرؼ الشكؿ :  اليدؼ الرئيس

 : السبكرة ، الطباشير الممكف ، أكراؽ عمؿ ، األدكات اليندسية  الكسائؿ التعميمية

 4عدد الحصص : 

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 تذكر تعريؼ الشكؿ الرباعي ، كأنكاعو. 
 مجمكع قياس زكايا الشكؿ الرباعي 
 قياس الزاكيتيف المتكاممتيف  

 

بالشكؿ الرباعي ؟ كما ىي ماذا يقصد  
 أنكاعو ؟

 ما مجمكع قياس زكايا الشكؿ الرباعي؟ 
 كـ يساكم قياس الزاكيتيف المتكاممتيف؟ 

 

 التقكيـ كخطكات النمكذج اإلجراءات األىداؼ
تستنتج مفيكـ 
الشكؿ الرباعي 

 الدائرم

الدافعية  ) إثارة الخطكة األكلي إثارة 
 الحاجة لمخبرة (

الفضكؿ لدل  يثيرعرض مكقؼ محير 
قياـ المعممة برسـ الطالبات مف خالؿ 

 األشكاؿ الثالثة عمى السبكرة :
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة مدل اىتماـ 
 الطالبات 
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 الشكؿ األكؿ                  الشكؿ الثاني
 
 
 
 

                                             
 
 

 الشكؿ الثالث
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أف تميز الطالبة 
الشكؿ الرباعي 

الدائرم مف بيف 
مجمكعة أشكاؿ 

 معطاة
 
 

 بناء المعرفة:
 مجمكعات ، 5-6يتـ تقسيـ الطالبات إلى  

ثـ يتـ كضع كسيمة تعميمية عمى السبكرة ، 
مالحظة  تطمب المعممة مف الطالبات ثـ

الكسيمة ثـ تطمب مف طالبات كؿ كتأمؿ 
مجمكعة  مناقشة األسئمة التالية مع 

إلجابات  بعضيف،  ثـ تستمع المعممة
 ؟األسئمة عف  مجمكعاتال
  باعي ؟ما ىك اسـ الشكؿ الر 
 أيف تقع رؤكس الشكؿ الرباعي ؟ 
 ماذا يمكف أف نسمي الشكؿ الثالث ؟ 

تطمب المعممة مف المجمكعات صياغة 
  لمشكؿ الرباعي الدائرمتعريفان 

بأنو :  الشكؿ الرباعي الدائرمإذف يعرؼ 
ىك الشكؿ الذم تقع جميع رؤكس الشكؿ 

 الرباعي عمى الدائرة .
الطالبات لممفيـك كلتتأكد المعممة مف فيـ 

يعرض أمثمة دالة عمى المفيـك كأخرل غير 
    دالة عميو
: حددم الشكؿ الرباعي الدائرم  (1مثاؿ ) 

في كؿ مف األشكاؿ التالية ، مع ذكر 
 السبب؟

 
 
 
 
 

  مالحظة مدل
 مشاركة الطالبات 

 
 
 
 

 إجاباتاالستماع  إلى 
 الطالبات

 
 
 
 
 
 

   عرفي الشكؿ 
 الرباعي الدائرم؟

 
مالحظة صحة 

 التعريؼ
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
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تستنتج الطالبة 
العالقة بيف كؿ 

زاكيتيف متقابمتيف في 
الشكؿ الرباعي 

 الدائرم
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 كلكي يتـ تنقية المعرفة :
 1مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ  المعممة طمبت

 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات .
 

 :بناء المعرفة
الفضكؿ لدل  يثيرعرض مكقؼ محير 
تكزيع أكراؽ عمؿ عمى الطالبات مف خالؿ 

المجمكعات الستنتاج العالقة بيف كؿ زاكيتيف 
 متقابمتيف في الشكؿ الرباعي الدائرم

(  2المعممة المجمكعات في نشاط ) ناقش ت
 مف كرقة العمؿ الصفية: 

 إذا كاف :
 180ج =  >أ +  >ؽ  .1
 180د =  >ب + ؽ  >ؽ   .2

 فإف الشكؿ رباعي دائرم 
 تسأؿ المعممة الطالبات :

ماذا نسمي الزاكيتاف المتاف مجمكعيما = 
180 

بعد طرح التساؤالت السابقة تتكصؿ المعممة 
مع الطالبات إلى العالقة بيف كؿ زاكيتيف 

 متقابمتيف في الشكؿ الرباعي الدائرم :
 

 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة اإلجابة 
 كدقتيا

 
 
 

مالحظة مدم انتباه 
 الطالبات 

 
 
 

مالحظة مدل تعاكف 
الطالبات في 

 المجمكعات
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أف تجد قياسات 
 زكايا مجيكلة في

الشكؿ الرباعي 
الدائرم بمعمكمية 

زكايا أخرل ذات 
 عالقة

 

 االستنتاج : 
المتقابمتيف في الشكؿ مجمكع الزاكيتيف 

 180=  الرباعي الدائرم
 كبالعكس :

يعتبر الشكؿ رباعي دائرم إذا كاف مجمكع 
 180= الزاكيتيف المتقابمتيف 

 
كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لمتعميـ  

مف  3)تناقش المعممة الطالبات في نشاط )
 كرقة العمؿ

 تنقية المعرفة كصقميا:   
)  2تطمب المعممة مف الطالبات حؿ سؤاؿ 

( مف تدريبات صفية صفحة  29-3شكؿ 
( مف  32،  31 – 3، حؿ سؤاؿ )  64

 65تماريف كمسائؿ صفحة 
: بيني إذا ما كاف الشكؿ أ ب ج د  (2مثاؿ )

 رباعي دائرم أـ ال ؟ مع ذكر السبب ؟
 
 
 
 
 

 ) نعـ ، ال (                               
 السبب .........                            

 
 
 

 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي يقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 

مالحظة مدل فيـ 
 الطمبة لمتعميـ

 
 
 

تصحيح كراسات 
الطالبات كمالحظة 

 اجابات الطالبات
 
 
 
 
 

مالحظة دقة اإلجابة 
 كدقة التفسير

 
 
 

 ب

 ب

70º د 

ج
º120

 أ
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أف ُتعرؼ الزاكية 
الخارجة عف الشكؿ 

 الرباعي الدائرم
 
 
 
 
 

 
     

 
                               

 
 

 ) نعـ ، ال ( 
 السبب ............

مف  1سؤاؿ  حؿ مف الطالباتالمعممة طمب ت
ثـ يتـ مناقشتيا مع  تدريبات صفية

 الطالبات.
 : نشاط بيتي

 حؿ سؤاؿ 
  65مف تماريف كمسائؿ ص 4،    3، سؤاؿ

 مف الكتاب المدرسي
  

ثانيا : الزاكية الخارجة عف الشكؿ 
  الرباعي الدائرم

 ) إثارة الحاجة لمخبرة (إثارة الدافعية 
عرض مكقؼ محير يخمؽ الفضكؿ لدل 

التالي عمى رسـ الشكؿ الطالبات مف خالؿ 
 السبكرة الستنتاج التعميـ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مالحظة صحة اإلجابة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة الطالبات في 
 النشاط البيتي

 
 
 
 

مالحظة مدم انتباه 
 التالميذ كمشاركتيـ

 
 
 
 

 ج

 أ

 د

 ب

º130 

º130 
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أف تميز الزاكية 
الخارجة عف الشكؿ 
الرباعي الدائرم مف 

بيف مجمكعة مف 
 األشكاؿ المعطاة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء المعرفة: 
مجمكعات ،  6-5يتـ تقسيـ الطالبات إلى 

ناقش الشكؿ السابؽ تكمف خالؿ مالحظة 
باألسئمة  البات في المجمكعاتالطالمعممة 

 : التالية 
 

 مما تتككف زاكية س ؟ 
  تقع زاكية س مف الشكؿ أيف

 الرباعي الدائرم ؟
 ماذا يمكف أف نسمي زاكية س ؟ 

 ماذا نستنتج : 
تسمي الزاكية س في ىذه الحالة زاكية 

 خارجة عف الشكؿ الرباعي الدائرم
                                     

تعرؼ الزاكية الخارجة عف الشكؿ إذف : 
الزاكية "  الرباعي الدائرم بأنيا ىي

المحصكرة بيف أحد أضالعو كامتداد 
 ضمع آخر "

 

 
 

 مالحظة مدل  
 مشاركة الطالبات

 
 
 
 
 

الزاكية  عرفي
الخارجة عف الشكؿ 

 الرباعي الدائرم
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
التعريؼ كتسجيمو عمى 

 السبكرة مع التعقيب
 
 
 
 
 
 
 

                 

 أ
 د

 ب

 س

 ق ج
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بيف تستنتج العالقة 
الزاكية الخارجية في 

الشكؿ الرباعي 
الدائرم كالزاكية 

الداخمية المقابمة 
 لمجاكرتيا

 
 
 
 
 

الزاكية الخارجة عف  مثاؿ: حددم 
   الشكؿ الرباعي الدائرم

 
         

 
 
 
 

 ) نعـ ، ال (                 ) نعـ ، ال ( 
 السبب :                     السبب : 

 تنقية المعرفة: 
 2حؿ نشاط رقـ مف الطالبات المعممة طمب ت

  2مف  بطاقة رقـ 
 

 بناء المعرفة: 
تعرض المعممة المثاؿ التالي عمى 

السبكرة ثـ يتـ مناقشة المجمكعات في 
المثاؿ مع الحرص عمى إعطاء الفرصة 

 لكؿ مجمكعة لمتشاكر مع بعضيف. 
 في الشكؿ المقابؿ :

 
 
 
 
 
 

 
 

متابعة الطالبات 
كتصحيح الحؿ عمى 

 كرقة العمؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة اإلجابة 
 كمالحظة التفسير

 
 
 
 
 
 

 س

                 
º100 

 أ
 د

 ب
 س

 ق ج
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أف تكظؼ العالقة 
 بيف 

الزاكية الخارجة عف  
الشكؿ الرباعي 
الدائرم يساكم 

الزاكية الداخمية 
المقابمة لممجاكرة لو 

في حؿ تماريف 
 منتمية

 
 

 شكؿ رباعي دائرم  إذا كاف أ ب ج د
 أكمؿ :
  أ ب ج =  >ق ب أ + ؽ   >ؽ

 (  .....1) 
 ما ىك السبب ؟.............

  2د = ....  >أ ب ج + ؽ   >ؽ)) 
 ما ىك السبب؟ ..............

 ينتج  2، 1بطرح 
 ب ج د  >ق أ د = ؽ  >ؽ 

  ق أ د ؟ >ماذا نسمي 
  ب ج د ؟  >ماذا نسمي 

تتكصؿ المعممة بعد طرح التساؤالت السابقة 
مع الطالبات إلى العالقة بيف الزاكية الخارجة 
عف  الشكؿ الرباعي الدائرم كالزاكية الداخمية 

 المقابمة لممجاكرة ليا :
 االستنتاج : 

قياس الزاكية الخارجة عف  الشكؿ 
الرباعي الدائرم يساكم الزاكية الداخمية 

 المقابمة لممجاكرة لو
كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لمتعميـ  

 64( ص  5تعرض   المثاؿ ) 
 تنقية المعرفة:

 2رقـ  نشاط مف الطالبات حؿالمعممة طمب ت
ثـ يتـ مناقشتيا مع  2مف بطاقة رقـ 

 الطالبات .

 
 
 
 
 
 
 

مالحظة مدل فيـ 
 الطالبات لمتعميـ

 
 
 
 
 

متابعة الطمبة أثناء 
 كتصحيح الحؿ ،الحؿ
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 نشاط بيتي :
 ( 30 -  3شكؿ )  2حؿ سؤاؿ 

مف  2، سؤاؿ 64مف تدريبات صفية  ص 
مف الكتاب   65تماريف كمسائؿ ص

 المدرسي

 
 

متابعة الطالبات في 
 حؿ النشاط البيتي
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 أف تميز الطالبة الشكؿ الرباعي الدائرم مف بيف مجمكعة أشكاؿ معطاة اليدؼ//       
 

  تأممي األشكاؿ التالية كحددم الشكؿ الرباعي الدائرم 

  
 ب(                      ج(                        د(                                       أ(
 

  
 ......................................................................السبب.

 

       أف تستنتج الطالبة العالقة بيف كؿ زاكيتيف متقابمتيف في الشكؿ الرباعي          //اليدؼ             
 الدائرم:

 في الشكؿ المقابؿ: 
 )باستخداـ المنقمة(

   أ = ...........  >قياس 
 ج= .......... >قياس 
  ج  = ........>أ + ؽ >ؽ 

 الشكؿ الرباعي الدائرم:  عنكاف الدرس

 ( 1نشاط ) 

 ( 1كرقة عمؿ صفية رقـ ) 

       
        

 

 اليـك / 

 التاريخ /

 ب

 د أ

 ج

       

       

 ( 2نشاط ) 



 

 

221 
 

 

  ج ..............>أ ، ؽ >نسمي 
 بالمثؿ :
  ب = ...........  >قياس 
 د = .......... >قياس 
  د  = ........ >ب + ؽ >ؽ 
  ج ...................>أ ، ؽ >نسمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أف تجد قياسات زكايا مجيكلة في الشكؿ الرباعي الدائرم بمعمكمية زكايا أخرل  اليدؼ//    
 ذات عالقة

 جد قيمة س في كؿ مما يمي  

 
 

 
 

        س= .......> ؽ                                                       س =...... >ؽ   

 نستنتج مما سبؽ :

 180مجمكع الزاكيتيف المتقابمتيف في الشكؿ الرباعي الدائرم = 

 ( كالعكس صحيح) 

 ( 3نشاط ) 

                     

  

                

                

 50º س
                

               

80º 

 س
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أف تميز الزاكية الخارجة عف الشكؿ الرباعي الدائرم مف بيف               اليدؼ//        
 مجمكعة مف األشكاؿ المعطاة

 حددم الشكؿ الغير صحيح الذم ال يمثؿ الزاكية الخارجة في الشكؿ الرباعي الدائرم
 
  

 ب(                      ج(                        د(                                     أ(
 
 

 

 أف تجد قياس الزاكية الخارجة في الرباعي الدائرم اليدؼ//    
 جدم قياس الزاكية المجيكلة    

                                       
 

                                   
                                                            

                                  
 
 

 س = ........... >س = .........                                           ؽ  >ؽ 
 
 
 

                 

 أ
 د

 ب ج

100º 

 س

 (1نشاط )

 2بطاقة رقـ 
 اليـك / 

 التاريخ /

 
 

               

 

      

                

 ج

 ب

 أ

 30º 80º د

 ؟
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 أكممي ما يمي :        

 ............يعتبر الشكؿ الرباعي دائريا إذا كانت الزاكيتيف المتقابمتيف فيو  .1
فإف الزاكية المقابمة ليا  111في الشكؿ الرباعي الدائرم إذا كاف قياس إحدل زكاياه  .2

 .........تساكم 
 شبو المنحرؼ المتساكم الساقيف  يعتبر شكؿ رباعي ......... .3
 يعتبر الشكؿ الرباعي دائريا إذا كانت جميع رؤكسو ............الدائرة .4
 لدائرم ............عدد الزكايا الخارجة في الشكؿ الرباعي ا .5
قياس الزاكية الخارجة عف  الشكؿ الرباعي الدائرم ............الزاكية الداخمية المقابمة  .6

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

 

 

 

 

 

 

 

التقكيـ 

  (1سؤاؿ ) 
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  أكتار الدائرة:  عنكاف الدرس

 تتعرؼ الطالبة عمى أكتار الدائرة. اليدؼ الرئيس:

 : السبكرة ، الطباشير الممكف ، أكراؽ عمؿ ، األدكات اليندسية  الكسائؿ التعميمية

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة 
تستذكر خصائص المثمث المتساكم  

 الساقيف 
 ُتعرؼ القطر كالكتر كنصؼ القطر 
 ُتذكر نص نظرية فيتاغكرث 

 

 أكمؿ ما يمي 
العمكد النازؿ مف رأس المثمث متساكم  

 القاعدة ........الساقيف عمى 
القطعة المستقيمة الكاصمة بيف رأس  

المثمث المتساكم الساقيف كمنتصؼ 
 القاعدة تككف ....... عمى القاعدة

 اذكرم نص نظرية فيتاغكرث 
 

 التقكيـ الخطكات اليدؼ
تحدد العالقة بيف 
العمكد النازؿ مف 

مركز الدائرة كأم كتر 
 فييا 

 

إثارة الدافعية  ) الخطكة األكلي : 
  .الحاجة لمخبرة

الفضكؿ لدل  ثيرعرض مكقؼ محير ي
رسـ دائرة عمى السبكرة الطالبات مف خالؿ 

كرسـ عمكد نازؿ مف مركز الدائرة عمى كتر 
 ، تسأؿ المعممة الطالبات  : فييا

 
ما العالقة بيف القطعة المستقيمة الكاصمة 

 بيف مركز الدائرة كالكتر ؟
 

مالحظة مدل اىتماـ 
 الطالبات 
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تحدد العالقة بيف 
العمكد النازؿ مف 

مركز الدائرة كأم كتر 
 فييا 

 
 
 
 
 

تحدد العالقة بيف 
القطعة المستقيمة 
الكاصمة بيف مركز 

الدائرة كأم كتر 
 كعالقتيا بيذا الكتر 

 

 بناء المعرفة
، مجمكعات ،  6-5يتـ تقسيـ الطالبات إلى 

عمؿ عمي المجمكعات ثـ يتـ تكزيع أكراؽ 
مف خالؿ مالحظة مرسـك عمييا الشكؿ ، ك 

  :كتأمؿ الشكؿ
 ـ د أ ؟ >ما ىك قياس  -
 ـ د ب ؟  >ما ىك قياس   -
 ماذا نستنتج ؟  -

 االستنتاج :
 90ـ د ب =  >=  ـ د أ >ؽ 

 (  1ـ د        أ ب         ) 
 ما ىك طكؿ د أ  ، د ب ؟ -
 ماذا تستنتج ؟ -

 االستنتاج : 
 (2، د منتصؼ أ ب   )   د أ  = د ب

 (ماذا نستنتج ؟2( ، ) 1مف ) 
بعد طرح التساؤالت السابقة تتكصؿ المعممة 

 مالحظة مدل  
 مشاركة الطالبات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االستماع  إلى اجابات 
 كتقييميا الطالبات

 
 
 
 
 

 

 

               

 د   

 ـ

 أ
 ب
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 مع الطالبات إلى التعميـ التالي :
العمكد النازؿ مف مركز الدائرة عمى أم كتر 

 ينصؼ ذلؾ الكترفييا 
القطعة المستقيمة الكاصمة بيف كبالمثؿ : 

 تككفمركز الدائرة كمنتصؼ أم كتر فييا 
 عمكديو عميو

 كبالمثؿ : 
كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لمتعميـ 

 تعرض   المثاؿ التالي:.
 :  (1مثاؿ ) 

 أكممي حسب المطمكب :
 
 
 
 
 سـ                   14أ ب =  -
 أ ج = ....... -

 السبب :........
 ـ ج ب = .......درجة >ؽ 

 السبب : ...............
 ( : 2مثاؿ ) 

مف  76( ص 2تعرض المعممة مثاؿ ) 
 الكتاب المدرسي 
 تنقية المعرفة:

 1مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ  المعممة طمبت
 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات .

 

 
 
 

مالحظة صحة التعميـ 
 الذم تصيغو الطالبات

 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة اإلجابة 
 كدقتيا

 
 

 أ
 ج

 ب
 ـ
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تستنتج العالقة بيف 
أبعاد األكتار 

 المتساكية في الدائرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء المعرفة :
  العالقة بيف أكتار الدائرةكلكي تستنتج الطالبة 

(  2تناقش المعممة الطالبات في نشاط رقـ ) 
لكي تستنتج الطالبة  3مف كرقة العمؿ 

 التعميـ
بعد مناقشة النشاط تتكصؿ المعممة مع 

 الطالبات إلى التعميـ التالي :
إذا تساكل كتراف في دائرة فإف بعدييما 

 . متساكيافعف مركز الدائرة 
كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لمتعميـ 

 تعرض   المثاؿ التالي:.  
 
 

                 
    

 
 
 

 ( :2مثاؿ ) 
 في الشكؿ أعاله :                     

 سـ     6إذا كاف طكؿ أ ب = ج د = 
سـ ، فإف طكؿ ـ ص 3 ، ك طكؿ ـ س = 

......... = 
 السبب .............

 تنقية المعرفة: 
 1مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ المعممة طمب ت

 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة اإلجابة 
 كدقتيا

 
 

 

      

 ب

 د

 ج

 أ

 ص ـ

 س
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 أف تحؿ الطالبة تماريف منكعة عؿ حاالت أكتار الدائرة . اليدؼ//       
   

 : أجيبي حسب المطمكب 

  
  
 
 

 سـ                            6أ ب =
 سـ   5ـ ج = 

 ـ ج أ = ......                        السبب : ....................      >ؽ 
 السبب : ......................                       أ ج = ......        

 أ ـ = .......                             السبب : ......................
 
 

 

 ( 1كرقة عمؿ صفية رقـ ) 

 أكتار الدائرة:  عنكاف الدرس

 (1)نشاط ال

 اليـك / 

 التاريخ /

        

 ـ

 أ ب ج
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 أف تستنتج الطالبة العالقة بيف أكتار الدائرة اليدؼ//          
 

 تأممي الشكؿ المقابؿ كأجيبي حسب المطمكب :
 باستخداـ المسطرة ( )

 طكؿ أ ب = .........      طكؿ  د ج = ........ -
 ماذا تستنتج ؟

.................................................... 
 ...............................يسمي أ ب ، د ج  -
 ( = ......... ـ ق)  بعد الكتر عف مركز الدائرة -

 ( = .........ـ ك)  بعد الكتر عف مركز الدائرة -

 ماذا تستنتج ؟
                                          

 

 

 

 

 

 نستنتج مما سبؽ :

 الدائرة متساكيافإذا تساكم كتراف في دائرة فإف بعدييما عف مركز 

 اليـك / 

 التاريخ /
 ((2بطاقة رقـ 

 د

 ج

 أ

 ب

 ـ

 (1)نشاط ال
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  مماس الدائرة:  عنكاف الدرس

 . في الدائرة  التعرؼ عمى مماس الدائرة كالزاكية المماسية:  اليدؼ الرئيس

 : السبكرة ، الطباشير الممكف ، أكراؽ عمؿ ، األدكات اليندسية  الكسائؿ التعميمية

 2:  عدد الحصص

  

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 الطالب حاالت تطابؽ المثمث تذكر 
  تذكر خكاص المثمث المتساكم

 الساقيف 
 تذكر نص نظرية فيثاغكرث 

 عددم حاالت تطابؽ المثمث -
  اذكرم خكاص المثمث المتساكم

 الساقيف 
 اذكرم نص نظرية فيثاغكرث -

 

 التقكيـ التعميمية التعممية اإلجراءات ىداؼ السمككيةاأل
ُتعرؼ مفيكـ مماس 

 التماس الدائرة كنقطة
الدافعية  ) إثارة الخطكة األكلي : 

 الحاجة لمخبرة 
الفضكؿ لدل  يثيرعرض مكقؼ محير 

إحضار شكؿ دائرم  الطالبات مف خالؿ
، ثـ تطمب مف الطالبات مالحظة  كعصا

مكضع العصا مف الشكؿ الدائرم ، ثـ ترسـ 
، ثـ تعيف  المعممة دائرة عمى السبكرة 

النقطة  أ ، ثـ تطمب مف الطالبات أف تعيف 
 مف أ مستقيـ باتجاه الدائرة ـ 

 
 

مالحظة مدل اىتماـ 
 الطالبات 
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                                   ا                      
                                    

                      
                                       

 
أف ُتعرؼ  مفيكـ 

المماس كنقطة 
 التماس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء المعرفة: 
 مجمكعات، 6-5يتـ تقسيـ الطالبات إلى 

تعرض المعممة مجمكعة مف األشكاؿ 
بكاسطة الحاسكب، كتطمب مف كؿ مجمكعة 

إلجابات كؿ  حؿ األسئمة التالية، كتستمع
مجمكعة ، ثـ يتـ نقاش اإلجابات مع كؿ 

 الطالبات 
 ؿ
 

 
 
 
 

 في الشكؿ المقابؿ :
ما ىك مكضع المستقيـ بالنسبة لمدائرة  

 ؟
في كـ نقطة المستقيـ ؿ يقطع الدائرة  

 ـ ؟

مشاركة  مالحظة مدل
 الطالبات 

 
 
 
 
 
 
 

االستماع  إلى 
 اجابات الطالبات

 
 
 
 
 

مالحظة صحة 

        

 ـ× 

أ

 ـ×
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 ماذا يمكف أف نسمي المستقيـ ؿ ؟ 
 ماذا نستنتج ؟

في  ال يقطع الدائرةالمستقيـ ؿ  .1
أية نقطة كيسمى ؿ في ىذا 

 .........خارج الدائرة.... الحالة
 
 
 

        
 
 
 
 

 في الشكؿ المقابؿ :
 ؟ في كـ نقطة المستقيـ ؿ يقطع الدائرة ـ

 ماذا يمكف أف نسمي المستقيـ ؿ ؟
 ماذا نستنتج ؟
في نقطتيف  يقطع الدائرةالمستقيـ ؿ 

قاطع .... كيسمى ؿ في ىذا الحالة
 .........لمدائرة

 
 
 
 
 
 

 في الشكؿ المقابؿ :

 االستنتاج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي يقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ

 ب

 ـ×

 أ
 ـ×
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 في كـ نقطة المستقيـ ؿ يقطع الدائرة ـ ؟
 ماذا يمكف أف نسمي المستقيـ ؿ ؟

 ماذا نستنتج ؟
في نقطة  يقطع الدائرةالمستقيـ ؿ 

 كاحدة كيسمى ؿ في ىذا الحالة
كتسمى النقطة أ .، مماس الدائرة....
 .........نقطة التماس...

بعد طرح التساؤالت السابقة تتكصؿ المعممة 
 مع الطالبات إلى التعريفات اآلتية:

ىك المستقيـ الذم يقطع :  مماس الدائرة
 .الدائرة في نقطة كاحدة

ىك المستقيـ الذم يقطع الدائرة :  القاطع
 في نقطتيف.

ىي نقطة تالقي المماس :  نقطة التماس
 بالدائرة .

كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لممفيـك 
مف تدريبات   74ص 1تعرض   المثاؿ س 

 صفية:
 

 تنقية المعرفة:
 1مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ المعممة طمب ت

 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات .
 

 بناء المعرفة:
لكي تستطيع الطالبة استنتاج العالقة بيف 

المماس كنصؼ القطر تناقش المعممة 
 النشاط التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
التعريفات التي 

تقدميا الطالبات 
 كمدل دقتيا

 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي يقدميا 

 الطالبات كتقييميا
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أف تستنتج العالقة 
بيف المماس كنصؼ 

 القطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

 
 
 
 
 

           
 

ما ىك المستقيـ الذم يمثؿ المماس  
 لمدائرة ـ ؟

 القطر ؟ ما ىك نصؼ 
ـ ب  >استخدـ المنقمة إليجاد قياس  

 أ
 ما ىك طكؿ ـ أ ، ـ ب ، ـ ج ؟ 
 قارني بيف طكؿ ـ أ ، ـ ب ، ـ ج  
 ما ىي أقصر مسافة ؟ 
 ماذا تستنتج ؟ 

بعد طرح التساؤالت السابقة تتكصؿ المعممة 
 مع الطالبات إلى التعميـ التالي :

عمى  عمكدياإذف مماس الدائرة يككف 
 نصؼ القطر عند نقطة التماس

كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لممفيـك 
 تعرض   المثاؿ التالي:

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

مالحظة دقة اإلجابات 
 الذم تقدميا الطالبات 

 
 

مالحظة دقة التعميـ 
الذم تقدميا الطالبات 

 كتقييميا
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي يقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 

صحة مالحظة 
 اإلجابة كدقتيا

 

 ج أ

 ـ× 

 ب

 1نشاط 
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 :  (2مثاؿ ) 

 في الشكؿ  المقابؿ :
 
 
 
 
 
 

 جد طكؿ ـ ب
 تنقية المعرفة صقميا:  

 2مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ المعممة طمب ت
 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات .

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سـ6

 ب سـ8

 ـ× 

 أ
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 التقكيـ كاإلجراءاتخطكات ال اليدؼ
تستنتج العالقة بيف 

المماسيف المرسكميف 
لمدائرة مف نقطة 

 خارجيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ارسمي دائرة مركزىا ـ 
  خذم نقطة أ خارج الدائرة 
 ارسمي مف أ المماسيف أب ، أ ج 
  ، باستخداـ المسطرة جدم طكؿ أ ب

 أ ج 
 ..........= أب 
 ........ = أ ج 
 ماذا تستنتج ؟ 

 نظرية :
 
 
 
 
 تنقية المعرفة كصقميا: 
 3مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ  المعممة طمبت

، ثـ حؿ سؤاؿ ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات 
 .ج ، د  مف تدريبات صفية 

 
 نشاط بيتي : 

تماريف    74مف ص   4، 2،  1حؿ سؤاؿ
 كمسائؿ مف الكتاب المدرسي                                            

 
 

مشاركة  مالحظة مدل
 الطالبات 

 
 
 

مالحظة مدل صحة 
اإلجابات التي تقدميا 
الطالبات في الكصكؿ 

 لمتعميـ
 

االستماع  إلى 
 الطالبات إجابات

 كتقييميا
 
 
 
 

مالحظة صحة 
 إجابات الطالبات

 
 
 

متابعة الطالبات في 
 النشاط البيتي

 

  

المماساف المرسكماف لدائرة مف 

 متساكيافنقطة خارجيا 

 

 2نشاط 
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 أف ترسـ الطالبة الدائرة مف نقطة معطاة اليدؼ//             
     

 ارسمي مماسا لمدائرة مف نقطة أ 

 النقطة س تسمى .....................
 
 

 أف تميز الطالبة بيف القاطع كالمماس اليدؼ//          
 ........... المستقيـ الذم يقطع الدائرة في نقطة كاحدة يسمى 
 .................المستقيـ الذم يقطع الدائرة في نقطتيف يسمى 

 
 // أف تميز نقطة التماس مف بيف مجمكعة أشكاؿ معطاة ليدؼا      

  نقطة التماس ىك  يحكمالشكؿ الذم 

 ج(                       د(                         ( بب                 ( ب
 
 

 ( 1رقـ )  عمؿبطاقة 

 مماس الدائرة :  عنكاف الدرس

 1نشاط ال

 اليـك / 

 التاريخ /

        

 ـ×

 2 نشاط

 3 نشاط
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 أف تستنتج العالقة بيف المماس كنصؼ القطر المشترؾ معو عند نقطة التماس          

                                                      
           

 ما ىك المستقيـ الذم يمثؿ المماس لمدائرة ـ ؟ 
 ما ىك نصؼ القطر ؟ 
 ـ ب أ >استخدـ المنقمة إليجاد قياس  
 ما ىك طكؿ ـ أ ، ـ ب ، ـ ج ؟ 
 قارني بيف طكؿ ـ أ ، ـ ب ، ـ ج  
 ما ىي أقصر مسافة ؟ 

 
 
 

 عمى نصؼ القطر عند نقطة التماس عمكدياإذف مماس الدائرة يككف 
 
 

 

 

 

 اليـك / 

 التاريخ /
 2بطاقة رقـ 

 ج أ

 ـ× 

 ب

 نستنتج مما سبؽ

 عمى نصؼ القطر عند نقطة التماس عمكديا مماس الدائرة يككف

 1 نشاط
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 أف تكظؼ العالقة بيف  المماس كنصؼ القطر في حؿ تماريف منتمية. اليدؼ//              
 
 
 
 
 
 
 

 ص س ـ ..... >جد طكؿ أ ب ............                                      جد قياس 
 ............................................................السبب 

      

 في الشكؿ المقابؿ:             

  ما العالقة بيف المماسيف أ ب ، = د ج 

 الحؿ : 

 المماس أ ب .......أ ج 

 المماس ج د ......أ ج 

 

 

 

 إذف أ ب ........... د ج 

 االستنتاج :

 2 نشاط

 3 نشاطال

 عمى مستقيـ يككناف متكازيافالمستقيماف العمكدياف 

 المماساف المرسكماف مف نيايتي أم قطر متكازياف

 ـ× أ

 ب

 ج

 د

 سـ5

 أ

 ـ×

 سـ13

 ب

 ص ـ×

 س

60º 
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 أف تستنتج العالقة بيف المماسيف المرسكميف لمدائرة مف نقطة خارجيا اليدؼ//      

 
  ارسـ دائرة مركزىا ـ 
  خذ نقطة أ خارج الدائرة 
 ارسـ مف أ المماسيف أب ، أ ج 
  باستخداـ المسطرة جد طكؿ أ ب ، أ ج 
 ..........= أب 
 ........ = أ ج 
  تستنتج ؟ماذا 

 نظرية :
 
 

 

 

 

 

 (1نشاط )

 اليـك / 

 3بطاقة رقـ  التاريخ /

 متساكيافالمماساف المرسكماف لدائرة مف نقطة خارجيا 

 

                          

                          

                         

             

 ب

 ـ× أ

 ج
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  أف تثبت العالقة بيف المماسيف المرسكميف لمدائرة مف نقطة خارجيا  اليدؼ//             

 العمؿ // 

 كصمي ـ ب ، ـ ج ، أ ـ  -
 البرىاف //

 أ ب ج ،    أ ج ـ   فييما  
 ...... = .......... >ج = ؽ  >ؽ  .1

 السبب .................................................................
 ................. ضمع مشترؾ  .2
3. ......=..... 

 السبب .................................................................
 ..............          ........ 

 ينتج أ ج = ..............
  
 
 
 

 

 

 

 متساكيافالمماساف المرسكماف لدائرة مف نقطة خارجيا 

 

 (2نشاط )

                          

                          

                         

             

 ب

 ـ× أ

 ج
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في  أف تكظؼ العالقة بيف المماسيف المرسكميف لمدائرة مف نقطة خارجيا اليدؼ//          
 حؿ تماريف منتمية

 في الشكؿ المقابؿ :

 70ج =  >أج ، أب مماساف ، ؽ 

 سـ  5طكؿ أب = 

 أ ، طكؿ الضمع أ ج >جد ؽ 

 

 في الشكؿ المقابؿ :             

 جدم محيط المثمث المرسـك عمما بأف 

 سـ 3سـ ، ج ص =   4سـ ، ب ع =  6أس = 

 

 

        

 

 

 
 

 2نشاط ) 

 (3نشاط )

                          

                          

                         

             

 ب

 ـ× أ

 ج

 ص

 ج

 

 ـ×

 أ

 س

 ع

 ب
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  الزاكية المماسية: عنكاف الدرس

 . في الدائرة  التعرؼ عمى الزاكية المماسية: اليدؼ الرئيس

 : السبكرة ، الطباشير الممكف ، أكراؽ عمؿ ، األدكات اليندسية  الكسائؿ التعميمية

 2:  عدد الحصص
 

 قياس الخبرات السابقة الخبرات السابقة
 تعرؼ الطالبة الزاكية المحيطية 
 تعرؼ الطالبة المماس 
  تفرؽ الطالبة بيف المماس كالقاطع 

 .عرفي الزاكية المحيطية 
 .عرفي المماس 
 ما ىك الفرؽ بيف المماس كالقاطع ؟ 

 
 

 التقكيـ كاإلجراءات خطكاتال يدؼال
تستنتج مفيكـ 

 الزاكية المماسية
الخطكة األكلى :الدافعية )إثارة الحاجة 

 لمخبرة(
الفضكؿ لدل  ثيرعرض مكقؼ محير ي

إحضار الكسائؿ المجسمة  الطالبات مف خالؿ
 ، ثـ تسأؿ الطالبات : شكؿ دائرم كعصا

  ماذا يحدث إذا دار أحد ضمعي زاكية
محيطية مبتعدا عف األخر كما بالشكؿ 

أمامؾ )الذم يعرضو المعمـ عمى 
 الطالبات ( ؟

  ماذا يحدث إذا أصبح الشعاع
 المتحرؾ مماسا؟

مالحظة مدل اىتماـ 
 الطالبات 
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 تي أمامؾ ؟مـ تتككف الزاكية ال 
  ىؿ ىناؾ عالقة بيف الزاكية المماسية

كالمحيطية المشتركة معيا في نفس 
 القكس ؟

 ما ىي ىذه العالقة ؟ 
تخبر المعممة أف ىذه نظرية ، مف يعيد 

 صياغة النظرية ؟
  
 
 

                                   ا                      
                                    

                      
                                       

تستنتج مفيكـ 
 الزاكية المماسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الخطكة الثانية : بناء المعرفة
 مجمكعات ، 6-5يتـ تقسيـ الطالبات إلى 

تعرض المعممة مجمكعة مف األشكاؿ بكاسطة 
الحاسكب، كتطمب مف كؿ مجمكعة حؿ 

إلجابات كؿ مجمكعة  األسئمة التالية، كتستمع
 ، ثـ يتـ نقاش اإلجابات مع كؿ الطالبات 

 : 1نشاط 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة  مالحظة مدل
 الطالبات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 ـ× 

أ
ب

أ

ب

ج

ـ×
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تميز الزاكية 
المماسية مف بيف 

مجمكعة أشكاؿ 
 معطاة

 
 
 
 
 

 ماذا تسمى النقطة أ ؟ .2
 ماذا يسمى الضمع أ ج ؟ .3
 ماذا  يسمى الضمع أ ب ؟ .4
ماذا يمكف أف نسمي الزاكية ج أ  .5

 ب؟
ىؿ يمكف أف تعرؼ الزاكية  .6

 المماسية؟
تتكصؿ المعممة بعد طرح التساؤالت السابقة 

 مع الطالبات إلى التعريؼ  التالي:
ىي الزاكية المحصكرة :  الزاكية المماسية 

بيف مماس الدائرة كأم كتر في الدائرة مار 
 . بنقطة التماس

كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لممفيـك 
 تعرض   المثاؿ التالي :

 ( :1مثاؿ ) 
مماسية إحدل األشكاؿ التالية تعبر عف زاكية 

 مع ذكر السبب ؟
 
 
 
 
 

 السبب .......
 
 
 
 
 

 
 
 

 إجاباتاالستماع  إلى 
 الطالبات

 
 
 
 
 

صحة مالحظة 
التعريؼ الذم تقدمو 

 الطالبات
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة اإلجابة 
 كدقتيا

 

 ـ× 

 ـ× 
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تستنتج العالقة بيف 
الزاكية المماسية 

كالزاكية المحيطية 
المرسكمة عمى الكتر 

 . في الجية األخرل
 
 
 
 
 

 السبب ............................... 
 

  تنقية المعرفة:
 1مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ المعممة طمب ت

 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات .
 

 بناء المعرفة:
لكي تستطيع الطالبة استنتاج العالقة بيف 

الزاكية المماسية كالزاكية المحيطية، تناقش 
 المعممة النشاط التالي: 

 
 
 

        
                                       

              
           

               
 
 
 

 ج أ ب ؟ ماذا تسمى الزاكية 
 ماذا تسمى الزاكية ج  د أ ؟ 
ما ىك القكس الذم تقابمو الزاكية ج  

 د أ ؟
ج د  >استخدـ المنقمة إليجاد قياس  

 ج أ ب ؟ >أ ، ؽ 
ج  >ج د أ ،  >ما العالقة التي تربط  

 
 
 
 

تصحيح إجابات 
 التالميذ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 
 

 1نشاط 

 د

أ

ب

ج

ـ×

 ق
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 أ ب ؟
 ماذا تستنتج ؟ 

بعد طرح التساؤالت السابقة تتكصؿ المعممة 
 مع الطمبة إلى التعميـ التالي :

 نظرية : 
الزاكية  تساكمالزاكية المماسية 

المحيطية المرسكمة عمى الكتر مف 
 الجية األخرل 

كلتتأكد المعممة مف فيـ الطالبات لممفيـك 
 :تعرض   المثاؿ التالي

 :  (2مثاؿ ) 
 في الشكؿ  المقابؿ :

 
 
 
 
 
 
 
 

 ج أ ب ................ >جد ؽ 
 ...............................السبب 

 د أ ق ...................... >ؽ 
 السبب ........................

 
 تنقية المعرفة كصقميا:

 2مف الطالبات حؿ بطاقة رقـ المعممة طمب ت

 
 
 
 
 
 

مالحظة دقة التعميـ 
الطالبات الذم تقدميا 

 كتقييميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة صحة 
اإلجابات التي تقدميا 

 الطالبات كتقييميا
 
 
 
 
 
 
 

ج

 د
 ؟

 ؟

50º 

80º 

أ

ب

 

ـ×

 ق
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 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات .
التقكيـ مف الطالبات حؿ  المعممة طمبت

 ثـ يتـ مناقشتيا مع الطالبات  الختامي
 

 نشاط بيتي : 
تماريف    77مف ص   4، 3،  2حؿ سؤاؿ

 كمسائؿ مف الكتاب المدرسي                                            
 
 

                     

 
مالحظة صحة اإلجابة 

 كدقتيا
 
 
 
 

متابعة الطالبات في 
 النشاط البيتي
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 أف تستنتج الطالبة مفيـك الزاكية المماسية اليدؼ//                 
     

 تأممي الشكؿ المرسكـ أمامؾ ثـ أجيبي عف األسئمة األتية
 

 النقطة أ  تسمى ................ .1
 ............لمدائرة الضمع أ ج  يعتبر .2
 الضمع أ ب يعتبر ............لمدائرة  .3
 الزاكية ج أ ب محصكرة بيف الضمعيف ......ك .........  .4

 نستنتج مما سبؽ أف الزاكية ب أ د تسمى زاكية مماسية
 ؟.......................... ىؿ يمكف أف تعرؼ الزاكية المماسية .5

  
 
 
 
 
 

 ( 1رقـ )  عمؿ بطاقة

 الزاكية المماسية :  عنكاف الدرس

 1رقـ نشاط ال

 أ

 اليـك / 

 التاريخ /

أ

ب

ج

ـ×

 نستنتج مما سبؽ

دائرة كأم ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس ال الزاكية المماسية

 كتر مار بنقطة التماس
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 أف تميز الطالبة شكؿ الزاكية المماسية مف بيف مجمكعة أشكاؿ معطاة اليدؼ//                

 

 حكطي حكؿ اإلجابة الصحيحة فيما يمي:

  زاكية مماسية ما عداجميع األشكاؿ التالية يعبر عف 

  
 ب(                      ج(                        د(                               ( أ

 

 

 كؿ ما يمي غير صحيح مف تعريفات الزاكية المماسية ما عدا 
 ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم نصؼ قطر في الدائرة  (أ 
 المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم كتر في الدائرةىي الزاكية  (ب 
 ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم قطر في الدائرة (ج 
 ىي الزاكية المحصكرة بيف مماس الدائرة كأم قاطع في الدائرة (د 

 

 

 

 

 

 

 2رقـ نشاط 

 

ـ ـــ
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أف تستنتج العالقة بيف الزاكية المماسية كالزاكية المحيطية المرسكمة    اليدؼ//              
 عمى الكتر في   الجية األخرل .

                                       
              

           
               

 
 
 

 الزاكية ج أ ب تسمى زاكية ...........  
 تسمى زاكية ...........الزاكية ج  د أ  
 القكس الذم تقابمو الزاكية ج د أ  ىك ............. 
 ج أ ب ؟  >ج د أ ، ؽ  >استخدـ المنقمة إليجاد قياس  
 ج د أ ............... >قياس  
 ج أ ب ............ >ؽ  
 ج أ ب ............ >ج د أ ،  >العالقة التي تربط  
 ماذا تستنتج ؟ 

 
 

 اليـك / 

 التاريخ /

 2بطاقة رقـ 

 1 نشاطال

 نستنتج مما سبؽ

أ

ب

ج

ـ×

 ق

 د
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 أف تكظؼ العالقة بيف الزاكية المماسية كالزاكية المحيطية المرسكمة عمى  اليدؼ//           

 
 الكتر في الجية األخرل في حؿ تماريف منتمية.

 
 
 
 
 
 
 

 =......                 أ ب ج >قياس =  ............                      جد  أ ـ  ب >ؽ جد 
 ..........................   السبب .............................                    السبب 

 

 

 

 2 نشاط

الزاكية المحيطية المرسكمة عمى الكتر  تساكمالزاكية المماسية 

 مف الجية األخرل 

 نظرية

 ج

 أ د

 ـ×

 ب

70º 

 ج

 أ د

 ـ×

 ب

º60 

º70 
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 أكممي ما يمي :          

 ............................... الزاكية المماسية ىي الزاكية 
  الزاكية المماسية ......... الزاكية المحيطية المرسكمة عمى .......... مف

 الجية األخرل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقكيـ 

 (1سؤاؿ ) 
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 في الشكؿ المقابؿ :                                                        
  ]ج ـ د =  >،    64أ =  >أ ب ، أ ج مماساف لدائرة مركزىا ـ ، قياس         

 س بأكبر عدد مف الطرؽ المختمفة >جد قياس       
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                       

 في الشكؿ المقابؿ           
 20أ د ب =  >،  ؽ 55ق أ د =  >ق د مماس لمدائرة عند أ بحيث أف ؽ   

  ج أ ب >أ ب ج ،  >د أ ج،  >أ ج ب ،  >أكجد ؽ كؿ مف 
 ماذا تستنتج بالنسبة لمقطعة المستقيمة ب ج 

 (2سؤاؿ ) 

 (3سؤاؿ ) 

 عزيزم  الطالب :

 كراستؾيمكنؾ حؿ األسئمة التالية عمى 

                          

                          

                         

             

º64 

 ج

 ـ× أ

 ب

 س

 د
20º 

 ب

 

 ج

 ـ×

 أ

55º 



                                                                                        

Abstract 

This study aimed at identifying the effectiveness of using of Edilson's 

Learning Model for learning on  developing the concepts and the skills of 

reflective thinking in Mathematics of the ninth grade female students in 

Rafh Governorate.. In order to reach this objective, the study sought to 

answer the following questions: 

The leading question is "What is the effectiveness of using Edilson's 

Learning Model on developing the concepts and the skills of reflective 

thinking in mathematics for the ninth grade female students in Rafah 

Governorate. 

 

A number of sub-questions emerge from the leading one: 

1. What are the mathematical concepts that the study aims to develop 

for the ninth grade female students at Rafah Governorate schools? 

2. What are the skills of reflective thinking that the study aims to 

develop for the ninth grade female students at Rafah Governorate 

schools? 

3.What's the proposed manner of Edilson's Learning Model for 

developing the concepts and the skills of reflective thinking in 

mathematics for the ninth grade female students in Rafah Governorate? 

4. Are there statistically significant differences at the level of  

(α≤ 0.05) between the score average for the experimental group female 

students and their counterparts in the control group on  the skills of 

reflective thinking test? 

In order to realize the objectives of the study, the researcher used the 

experimental method, where she deliberately chose Deir Yassin High 

School for Girls to apply her study. The study sample consisted of two 

groups about 62 ninth grade female students in the first semester of the 

academic year (2014-2015). The two groups have randomly been 

selected from four classes. One group, about 31 female students, 

represents the experimental group which was taught by following 

Edilson's Model for learning. The other group (31 female students) 



represents the control group which was taught by following the 

traditional method after making sure that these classes were equal in 

(age, achievement in mathematics, prior application to test the 

mathematical concepts and the skills of reflective thinking). 

 

The researcher prepared the study tools, which were represented in: a 

test of mathematical concepts and a test of reflective thinking in 

engineering, circle unit. In order to make sure of the validity and 

reliability of study tools and find out difficulty and discrimination 

factors, the researcher applied the study to a prospective sample of (33 

female students),the researcher used a t-test for two independent 

samples to measure the differences between the marks of the two 

groups. She also used an ETAsquare to measure the size of the effect of 

Edilson's Model for learning in the development of mathematical 

concepts and reflective thinking. 

Among the most important findings of the study are the following: 

1. There are statistically significant differences at the level of  

(α = 0.05) between the average grades of the female students in the 

experimental group and the average grades of the female student in the 

control group about concepts test - for the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level of  

(α = 0.05) between the average grades of the female students in the 

experimental group and the average grades of the female student in the 

in the control group tested the skills of reflective thinking - for the 

experimental group.  
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