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أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

فاعمية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوىا لدى
طالب الصف الثامن األساسي بغزه

أقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىو نتاج جيدي الخاص ،باستثناء ما تمت اإلشارة إليو

حيثما ورد ،وان ىذه الرسالة ككل أو أي جزء منيا لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب عممي أو
بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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أهدي لكم هذا الجهد المتواضع

ج

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على أشرف الخلق وامام المرسلين  ،نبيناا محماد وعلاى
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين ،وبعد ،،،

اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ،علمنا ما ينفعناا ،وانفعناا بماا علمتناا ،وزدناا
علمااً ياا كاريم ،انطالقااً مان قاول المصاطفى صالى اهلل علياه وسالم " :ال يشاكر اهلل مان ال يشاكر

الناس"( .أبو داود )278 :

فإني أشكر اهلل تبارك وتعالى الذي من علي من فضله وكرمه واحسانه وأسبغ علاي الانعم ظااهرة
وباطنة وهداني ووفقني لطلب العلم وأعانني على إتمام هذا البحث المتواضع فله الشكر
والحمد أوالً وآخ اًر

شكر فشكري لن يوفيكم
إن قلت ًا
مشكور
ًا
حقًا سعيتم فكان السعي
إن جف حبري عن التعبير يكتبكم
قلب به صفاء الحب تعبي ًار

أتقدم بالشكر لوالدي الكريمين اللذين عنيا بتعليمي وتشجيعي على مواصلة العلم جزاهم اهلل عني
خير الجزاء  ،ثم أتقدم بالشكر إلى الجامعة اإلسالمية على تيسيرها سبل العلم النافعة ،وحرصها
على تذليل صعابه علاى طاالب العلام والشاكر موصاول لكلياة التربياة وقسام الد ارساات العلياا بهاذا
الصرح العلماي الشاام  ،حياث أتااح لاي فرصاة الد ارساة والاتعلم والبحاث كماا أجاد ل ازماًا علاي أن

أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي ومشارفي األساتاذ الادكتور  :عازو إساماعيل عفاناة لتفضاله بقباول
اإلشراف على هذه الرسالة  ،وعلى ما بذله مان جهاد وماا أساداه إلاي مان نصاح وتوجياه  ،والاذي
كاان لتوجيهاتاه وارشااداته األثار األكبار فاي كتاباة هاذا البحاث  ،أسالل اهلل سابحانه أن يعيناه وأن

د

يكتاب لاه المثوباة واألجار فاي ماا قدماه مان نصاح وارشااد  ،وماا بذلاه مان جهاد ووقات فاي سابيل
إرشادي وتسديدي
كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لعضاوي لجناة المناقشاة والحكام الادكتور :اباراهيم االساطل

مناقشا داخليًا والدكتور  :أشرف أبو عطايمناقشا خارجيًا

وال أنساى أن أتقادم بجزيال الشاكر والتقادير للساادة المحكماين الفضاالء الاذين قااموا مشاكورين
بتحكيم أدوات الدراسة  ،والشكر موصول إلى الهيئاة التدريساية بمدرساة ذكاور رفاح اإلعدادياة "ج"
لالجئاين وخاصاة األساتاذ الفاضال حمازة ظهيار  ،كماا أتوجاه بخاال

مشااعر الشاكر والتقادير

واالمتنان واالعتراف بالجميل إلى جميع أفراد أسرتي لما عانوه معي طوال إعداد هذه الرسالة .
وفاي الختاام ال أدعاي أنناي أحطات بهاذا الموضاوع مان جمياع جوانباه  ،ولكنناي باذلت جهادي

ووردت ببضااعة قليلاة فهمااً وتحصايالً  ،وأعتارف بالن هاذا العمال فاوق طااقتي العلمياة واإلدراكياة

 ،وحسبي أني اجتهدت قدر استطاعتي  ،فسددت وقاربت وفق ما وفقت إليه  ،مدرًكا أن الكماال
هلل سابحانه وتعاالى  ،والانق

والقصاور صافة الزماة لبناي البشار  ،فماا كاان مان صاواب فاذاك

ال وأخي ًار  ،وما كان من حيف أو خطال فهاذا مناي ومان الشايطان  ،واهلل
توفيق من اهلل وتسديده أو ً
ورسوله بريئان من ذلك  ،فرحم اهلل أخاً رأى خي اًر فغنم  ،ورأى نقصاً فستر.

وأساللك ياا مناان العفاو والغفاران عماا بادر وكاان  ،وأساللك أن تجعال هاذا العمال خالصااً لوجهاك
الكريم  ،وتجعله ذخ اًر يوم الدين .

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
.

الباحث
عيسى جربوع

ه

ملخص الدراسة
هدفت هذه الدراسة للتعرف الى فاعلية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير
في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة  ،وتكونت عينة الدراسة

من ( )06طالب من طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة ذكور رفح اإلعدادية "ج"
لالجئين في الفصل الثاني من العام  ، 2014/2013وقسمت العينة الى مجموعتين  ،مجموعة
تجريبية و تكونت من ( (30طالب درست باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي  ،ومجموعة
ضابطة تكونت من ( (30طالب درست بالطريقة التقليدية  ،وألغراض الدراسة قام الباحث

بإعداد األدوات التالية :

 .1إ ختبار لقياس مهارات التفكير في الرياضيات وبلغ ثبات االختبار عن طريق التجزئة
النصفية ( ، )0.929وبلغ (  )0.930عن طريق كودر -ريتشارد سون .86
 .8مقياس االتجاه نحو الرياضيات  ،وبلغ ثبات المقياس عن طريق التجزئة النصفية
( ، )0.991وبلغ (  )0.984عن طريق ألفا كرونباخ
وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي :
 .1وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( ) 0.01 = αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية و متوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في
اختبار التفكير في الرياضيات لصالح طالب المجموعة التجريبية .
 .8وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( ) 0.01 = αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية و متوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في
مقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح طالب المجموعة التجريبية .

و

وفي ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إلى التوصيات التالية :وفي ضوء نتائج الدراسة تمكن
الباحث بالخروج بالتوصيات التالية :
 -1ضرورة استخدام استراتيجيه التدريس التبادلي في تعليم الرياضيات من قبل المعلمين
والمشرفين والطلبة لتحقيق العديد من األهداف التربوية العلمية المرجوة والتي منها تنمية
التفكير في الرياضيات.
 -8إعادة تنظيم محتوى الرياضيات بحيث يوظف نماذج مثل استراتيجيه التدريس التبادلي .

 -3تشجيع المعلمين لالشتراك في إنتاج الوحدات الدراسية المبنية باستخدام استراتيجيه التدريس
التبادلي .
 -4ضرورة عمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على استخدام اإلستراتيجيات الحديثة وخاصة
استراتيجية التدريس التبادلي في التدريس حيث األساليب والطرق المستخدمة ال تزال هي

الطرق التقليدية.
 -5إجراء دارسة تهدف إلى تقويم كتب الرياضيات الفلسطينية في ضوء استراتيجيه التدريس
التبادلي ومدى اكتساب الطلبة لها.
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الفصل األول
خلفية الدراسة
مقدمة الدراسة :
يتميز العصر الذي نعيشه بالتطورات السريعة المتالحقة في جميع المجاالت  ،وهذا التطور
يحتاج إلى إنسان قادر على تكييف ظروفه و حاجاته مع هذه التطورات التي تحدث حتى يكون
قاد اًر على مسايرة هذه التطورات  ،و يقع على عاتق التربية مسئولية تطوير العقل البشري

القادر على تطوير و رقي المجتمع  ،وبالتالي فإن أهداف التعليم ازدادت وتعددت فلم تعد
مقصورة على نقل المعارف إلى التالميذ أو تدريبهم على بعض المهارات المحدودة  ،بل
أصبحت تتناول جميع إبعاد الشخصية اإلنسانية  ،ومن ثم ظهرت محاوالت في تطوير أساليب
التدريس لتحقيق أهداف التعليم و مناهج المواد العلمية بصفة عامة  ،ومنهج الرياضيات بصفة

خاصة يمكن أن يلعب دو ارً هاماً في إعداد الفرد إعداداً يتناسب مع التغير السريع و التطور
المتالحق الذي يشهده العصر في مختلف نواحي الحياة ،ولقد بدأ دور تعليم الرياضيات يتحول

من عملية يكون فيها الطالب متلقيًا سلبيًا لمعلومات يختزنها في شكل جزئيات صغيرة  ،يسهل

استرجاعها بعد قدر من التدريب والمران المتكرر ،إلى نشاط يبني فيه الطالب بنفسه المعلومة

الرياضية  ،وبطريقته الخاصة التي تُكسبه معنى يتواءم مع بنيته المعرفية  ،ويعالجها مستثم ًار
كل إمكانياته المعرفية واإلبداعية .وانطالقاً من أهمية مادة الرياضيات في إثارة و تنمية أنماط
مختلفة من التفكير فقد أوليت أهمية خاصة فيما يتعلق بمناهجها وطرق تدريسها  ،فنجد أن

قوائم أهداف تدريس الرياضيات في مراحل التعليم العام المختلفة ال تخلو من التلكيد علي أهمية
تنمية قدرة الطلبة على التفكير  ،و تنمية القدرة على التفكير تعتبر من األهداف الملحة إلعداد
التالميذ لمواجهة مشكالت الحياة.
"وتؤكد االتجاهات الحديثة في مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها أن الرياضيات أسلوب في
التفكير أساسه الفهم والمنطق ويعتمد أسلوب االكتشاف والمناقشة للوصول إلى الحل"

( .(Lutfiyya,1998:267
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ويشير عودة )  ( 1985إلى أن معظم المربين يؤكدون على أهمية التركيز على غرس بذور
االتجاهات المرغوب فيها وتنميتها في مادة الرياضيات  ،إال أن االهتمام ما يزل مترك ًاز على

المجال المعرفي دون المجال الوجداني  ،فقياس نواتج التعلم وتقويمه في المجال الوجداني ما

يزال يحظى باهتمام قليل عند مقارنته بالمجال المعرفي  ،إذ ترتبط االتجاهات نحو الرياضيات
ببعض األهداف المحددة لتدريسها في المجال الوجداني .
ويعتبر بل ) )1993: 19أن األهداف الوجدانية في الرياضيات أكثر صعوبة في قياسها من

األهداف المعرفية ولعل هذا يفسر ما كنا نراه في كتب الرياضيات المدرسية من تصدرها بقوائم

لألهداف المعرفية وبتذييلها باختبارات للقدرات الرياضية المعرفية  ،بينما يندر أن نجد فيها
إشارة ولو بسيطة لألهداف الوجدانية أو لطرق قياسها.
والمتتبع لتطور مناهج الرياضيات األخيرة يجد التغير الواضح في طبيعة أهداف تدريس
الرياضيات ،فلم يعد المجال المعرفي هو األهم بل أصبحت أهداف مناهج الرياضيات تتصف

بالشمولية ،فنجد باإلضافة إلى االهتمام بالمجال المعرفي اهتمامًا واضحًا بالمجال االنفعالي

للرياضيات ،من خالل التركيز على تقدير قيمة الرياضيات ومكانتها ،وتذوق البعد الجمالي،

وتنمية التفكير المنطقي ،والدقة في التعبير ،وادراك طبيعتها وتطبيقاتها المهمة في الحياة اليومية
ودورها في تقدم الحياة )عبابنة .(24 :1995،

األمر الذي دفع كثي ًار من الباحثين في المناهج وطرائق التدريس إلى ضرورة البحث عن الحلول

التي من شلنها أن تساعد المتعلم على القيام بدور إيجابي في العملية التعلمية .وبما أن طرائق
التدريس وأساليبها هي األداة المحورية في ترجمة المنهج إلى حقيقة واقعية والعنصر المهم
ضمن العناصر الرئيسة المكونة له ،فضالً عن ارتباطها ارتباطاً وثيقًا باألهداف والمحتوى

ودورها في تحديد دور كل من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية ،وتحديدها لألساليب
واألنشطة الواجب استخدامها (الخوالدة (6:2012 ،

كما أنه برزت الحاجة إلى تطوير األطر المستخدمة في التدريس من خالل تبني اتجاه بحثي
يطالب باستخدام المنظور البنائي على نحو أساسي إلصالح استراتيجيات التدريس وزيادة
فاعلية طرائقها وفق ما أكدته مؤسسات عديدة للبحث التربوي كالرابطة األمريكية لتقدم العلوم،

حيث يؤكد هذا المنظور ) البنائي ( أهمية دور المتعلم في عملية التعلم ،
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ويرجح أن التعلم عملية يقوم فيها المتعلم بالمقام األول بإيجاد عالقة بين الجديد الذي تعلمه
وبين ما لديه من معلومات سابقة (الغافري. ) 8: 2004 ،
ومن خالل زيارة استطالعية قام الباحث بها لطالب الصف الثامن األساسي بمدرسة ذكور رفح

االعدادية " ج " بمدينة رفح  ،فالحظ أن هناك مشكلة في التفكير الرياضي بحيث أ ن الطالب
يريد سؤاالً جاه ًاز للحل بصورة مباشرة دون إعمال للعقل وتفكير وابداع طرق جديدة للحل ،

وعند سؤالهم عن مدى حبهم لمادة الرياضيات وجد أ ن معظم الطالب لديه اتجاهات سلبية
للمادة بسبب الصعوبات التي يواجهونها ،وبناء على ما تم سرده أارد الباحث استراتيجية تجمع
بين تنمية التفكير في الرياضيات وتعزيز االتجاه نحوها  ،وهذا ما تؤكده وتستند إليه طريقة

التدريس التبادلي بما تنضوي عليه من أنشطة تعليمية تعزز الدور اإليجابي للمتعلم حيث يعمل
من خاللها على االشتراك في تنظيم تعلمه وزيادة حيويته واثارة دافعيته بما يقوم به من

استجابات وتغذية راجعة فورية يمر فيها من جراء ما ينتج من أفكار يتم تعديلها واثراؤها من

زمالئه أو من المعلم فور ظهور االستجابة  ،األمر الذي يساعد المتعلمين على إدراك االتجاه
الصحيح نحو المعرفة الجديدة وتمثيلها داخل بنيتهم المعرفية وزيادة فاعلية تحصيلها واستيعابها،

األمر الذي ينعكس على زيادة التحصيل الدراسي على نحو إيجابي .

ووفقا (لبراون) وهو الذي عرض هذه التقنية فإنه عرف التدريس التبادلي بلنه عبارة عن أنشطة
تعليمية تلتي على هيئة حوار بين المعلم والطالب  ،أو بين الطالب بعضهم البعض  ،بحيث
المتضمنة ( التنبؤ – والتساؤل – والتوضيح –
يتبادلون األدوار طبقًا لالستراتيجيات الفرعية ُ
والتصور الذهني – والتلخي ) بهدف فهم المادة المقروءة  ،والتحكم في هذاالفهم عن طريق

مراقبته وضبط عملياته ).)Brown, 1992:46
لذا يرى الباحث وحسب إطالعه على أدبيات الموضوع ,والدراسات المتعلقة به أن أغلب الذين

وظفوا استراتيجية التدريس التبادلي في التدريس في مواضيع قراءة النصو

وأثبتت جدارتها في

الفهم وزياد التحصيل في مواد أغلبها إنسانية ولم يجد الباحث على حد علمه دراسة تخصصت
بالرياضيات من حيث تنمية التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها على سبيل المثال  ،والحظ

أيضًا ليس من السهولة أن يق أر طالب ن

رياضي ويفهم منه كون النصو

مصاغة بلسلوب رياضي بحت قد يصعب استيعابه فقط من قراءة الن
دليل المعلم إلى صياغة المادة العلمية إلى نصو

الرياضية

 ،لذا سعى الباحث في

يسهل على الطالب قراءتها  ،ومن الممكن

أن نطبق ا ستراتيجية التدريس التبادلي على الرياضيات وقياس أثره على تنميه التفكير في
الرياضيات واالتجاه نحوها.
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مشكلة الدراسة:
تتحدد مشكلة الدراسة فى طرح السؤال الرئيسي التالي :
ما فاعلية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في الرياضيات واالتجاه
نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة ؟
ولإلجابة عن السؤال الرئيسي تم تحديد األسئلة الفرعية التالية :

 -1ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة ؟
 -8ما اإلطار العام الستراتيجية التدريس التبادلي ؟
 -3هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية و متوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في
اختبار التفكير في الرياضيات ؟
 -4هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية و متوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في مقياس
االتجاه نحو الرياضيات ؟

فرضيات الدراسة :
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية في اختبار التفكير في الرياضيات و متوسط درجات أقرانهم
في المجموعة الضابطة لصالح طالب المجموعة التجريبية.
 -8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات
طالب المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو الرياضيات و متوسط درجات أقرانهم
في المجموعة الضابطة لصالح طالب المجموعة التجريبية.
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أهداف الدراسة :
 -1تحديد مهارات التفكير في الرياضيات المناسبة لطالب الصف الثامن األساسي.
 -8تحديد اإلطار العام الستراتيجية التدريس التبادلي وخطواتها االجرائية.
 -3الكشف عن فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في الرياضيات لدى
طالب الصف الثامن االساسي.
 -4الكشف عن فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تكوين االتجاه نحو الرياضيات لدى
طالب الصف الثامن االساسي.

أهمية الدراسة :
 -1قد تفيد المعلمين في كيفية استخدام استراتيجية )التدريس التبادلي( في تدريس
الرياضيات من حيث تشجيع الطالب على التفاعل و التعبير عن احتياجاتهم والمشاركة
في تخطيط األنشطة حتى يحدث التعلم ذا المعنى.
 -8تعتبر هذه الدراسة إحدى االتجاهات التي دعت لالهتمام باستراتجيات التعلم لمواكبة
متطلبات العصر الحديث.
 -3إطالع معلمي الرياضيات على استراتيجية التدريس التبادلي وكيفية تطبيقها ودور كل
من المعلم والطالب فيها لتطوير أساليب التدريس لديهم.
 -4قد تزود معلمي الرياضيات بلدوات موضوعية يمكن أن تستخدم في قياس التفكير في
الرياضيات و الميل نحو الرياضيات ،مما يتيح الفرصة أمام المعلمين في توجيه
التالميذ و إرشادهم و قياس الجوانب الوجدانية لديهم.
 -5قد تفيد الدراسة معلمي ومعلمات الرياضيات بلهمية التفكير الرياضي والتعرف على
مهاراته و السيما في المرحلة المتوسطة لما لهذه المرحلة من أهمية في نمو القدرات

العقلية لدى الطالب.
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حدود البحث:
 -1الحد المكاني -:
اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة ذكور رفح
االعدادية " ج " في محافظة رفح .

 -2الحد الزماني -:

تم تطبيق الدراسة في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي . 2014/2013
 -3الحد الموضوعي -:
ال  :وحدة الهندسة في مقرر الصف الثامن االساسي
أو ً

ثانيًا :مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها وهي:
 -1االستقراء
-8االستنتاج

 -3التعبير بالرموز
 -4التفكير البصري

 -5التخمين(الحدس)
مصطلحات الدراسة:
االستراتيجية:
عرفها زيتون ( )2003بأنها  :طريقة التعليم والتعلم المخطط أن يتبعها المعلم داخل الصف
الدراسي أو خارجه لتدريس محتوى موضوع دراسي معين بغية تحقيق أهداف محددة سلفًا

وينضوي هذا األسلوب على مجموعتين من المراحل هي الخطوات – اإلجراءات المتتابعة

والمتناسقة فيما بينها المنوط للمعلم والطالب القيام بها في أثناء السير في تدريس ذلك المحتوى
( زيتون.)6 :2003 ،
التعريف االجرائي لالستراتيجية :مجموعة من األفعال المتتابعة والمخططة لما يقوم بها مدرس
الرياضيات والتي تؤدي إلى الوصول إلى نتائج معينة مقصودة عند الطلبة من كتاب
الرياضيات الصف الثامن األساسي.
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التدريس التبادلي:
عرفه بالنكسار ( ) 1986بأنه  :هو نشاط تعليمي يلخذ شكل حوار بين المعلمين والطالب أو
طبقا لالستراتيجيات الفرعية المتضمنة
بين الطالب بعضهم البعض ،بحيث يتبادلون األدوار ً
( بهدف فهم المادة المقروءة ،والتحكم في هذا
) التنبؤ – والتساؤل  -والتوضيح  -والتلخي
الفهم عن طريق مراقبته  ،وضبط عملياته ).) Palincsar , 1986:200
التعريف االجرائي للتدريس التبادلي  :استراتيجية تدريسية يتم التعاون بين المعلم والمجموعات
الطالبية من خالل تنفيذ استراتيجيات فرعية معرفية في مادة الرياضيات للصف الثامن

االساسي وهي ) :التنبؤ  ،القراءة  ،التوضيح  ،االستجواب  ،التلخي

 ،تبديل القائد( .

التفكير الرياضي:
عرفه حسين ( )1998بأنه" :التفكير المصاحب للفرد في مواجهة المشكالت والمسائل
الرياضية أثناء محاولة حلها والذي تحدده عده اختبارات تتعلق بالعملية العقلية التى تتكون فيها
عملية الحل" (حسين)6:1998 ،
التعريف االجرائي للتفكير الرياضي  :قدرة طالب الصف الثامن االساسي على استخدام بعض
نتيجة ذات عالقة

المعلومات الرياضية في ربط المواقف المعروضة عليه واستخال

بالمقدمات  ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها في االختبار الذي أعده الباحث ويتضمن
االستراتيجيات اآلتية :
-1

االستقراء

:

الوصول

إلى

نتيجة

ما

اعتمادًا

على

حاالت

خاصة.

-8االستنتاج  :الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً على مبدأ أو قاعدة عامة.
 -3التعبير وبالرموز  :استخدام الرموز للتعبير عن األفكار الرياضية أو المعطيات اللفظية.

 -4التفكير البصري  :أنشطة بصرية وعقلية تؤدي إلى تخيل حلول للمسللة الهندسية
 -5التخمين(الحدس)  :تفكير تخميني للحل دون أن يعرف السبب
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االتجاه نحو الرياضيات :
حالة استعداد عقلي عصبي تنظم عن طريق الخبرة ،وتباشر تلثي اًر موجهاً أو ديناميكيًا في

استجابات الفرد نحو جميع الموضوعات أو المواقف المرتبطة بها ".وهو أيضًا "تنظيم مكتسب،
له صفة االستمرار النسبي للمعتقدات التي يعتقدها الفرد ،نحو موضوع أو موقف ،ويهيئه

لالستجابة ،باستجابة تكون لها األفضلية عنده" ويعرف أيضًا " استجابة غير ظاهرة نتيجة
لحافز ،وتعد ذات مغزى اجتماعي في مجتمع الفرد( ".منصور)56:1112 ،

عرف على أنه درجة استجابات القبول أو الرفض
التعريف االجرائي لالتجاه نحو الرياضيات ُ :ي َّ
لدى الطالب لفقرات مقياس االتجاه نحو الرياضيات نتيجة توظيف إسترتيجية التدريس التبادلي.
الصف الثامن االساسي -:
أحد صفوف المرحلة األساسية من مراحل التعليم التي تبدأ من الصف األول حتى الصف
العاشر وفي وكالة الغوث من الصف األول حتى التاسع وتتراوح أعمار الطلبة في هذا الفصل
ما بين ( )13.5 – 14.5سنه

1

الفصل الثاني

اإلطار النظري

المحور األول  :استراتيجية التدريس التبادلي
المحور الثاني :التفكير في الرياضيات

9

الفصل الثاني
اإلطار النظري
تناول الباحث في هذا الفصل تعريف استرتيجية التدريس التبادلي وخطواتها وأدوار المعلم فيها
وخصائصها و أسسها واالجراءات التفصيلية لتطبيقها ومزاياها ومحدداتها  ،كذلك تم تناول
التفكير في الرياضيات كمفهوم وطبيعته ومهاراته  ،وتعليم التفكير في الرياضيات وأهميته
وعملياته ودور المناهج في تنميته  ،ومعوقات التفكير السليم .

المحور األول :التدريس التبادلي
مقدمة:
إن السبيل لتحسين مستوى الطالب في عملية التعلم هو تنمية قدرتهم على استخال
استراتيجيات مناسبة للتعلم  ،وكيفية تنشيط المعرفة السابقة  ،وتوظيفها في مواقف التعلم الحالية
 ،وتركيز االنتباه على النقاط والعناصر البارزة في المحتوى  ،وممارسة أساليب التقويم الناقد

لألفكار والمعاني ،ومراقبة النشاطات الذهنية والمعرفية واللغوية المستخدمة للتحقق من مدى
بلوغ الفهم ،وهذه العمليات وغيرها هي جوهر الحديث عن  :استراتيجية التدريس التبادلي

باستراتيجياته الفرعية كما سيرد في اإلطار النظري الستراتيجية التدريس التبادلي وهو أحد
األمثلة التي توضح تطبيق ونظام التدريس القائم على المساندة والدعم التدريجي في العديد من
بناء على األفكار األولية التي
المجاالت األكاديمية  ،أن فكرة التدريس التبادلي تطورت ً
صاغتها أعمال ) (Vygotskyوالتي مفادها أن التفاعل االجتماعي أثناء الحوار الصفي له

تلثير فعال جدًا في عملية التعليم مما حدا بكل من  plaincsarمن جامعة متشكان وان Anne
 brownمن جامعة الينوى  ،لألعوام  1986- 1984لتطوير تكنيك التدريس التبادلي بهدف

زيادة الفهم القرائي لدى الطالب بصفة عامة والطالب ذوي صعوبات التعليم بصفه خاصة
)الكبيسي.) 10:2011 ،

إن المبدأ األساسي الذي يعتمد عليه دور المعلم أثناء التدريس التبادلي هو مبدأ التدعيم المتدرج
في التضاؤل وهذا المبدأ من أهم المبادئ التي تعتمد عليها برامج واستراتيجيات التدريس فوق

المعرفية ،حيث يمد المعلم الطالب بالتدعيم والمساندة كي يمكنهم من إنجاز أهدافهم والتي ال
يمكن إنجازها بدون هذا التدعيم والذي يكون مؤقتًا وقابالً للضبط (متحكم فيه) فالهدف النهائي
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هنا هو جعل الطالب يتعلمون مستقلين  ،ولقد أكدت العديد من نتائج الدراسات كدراسة كل من
 :بلجون (  , ) 2006الحارثي (  , ) 2008المنتشري ) , ( 2008العصيل ( )2009
عفانة وحمش (  , )2011الكبيسي (  , ) 2011الخوالده (  ،) 2012العالن ( ) 2012

على أهمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي لما له من مزايا عديدة للطالب أهمها اكتساب
مهارات اجتماعية مثل التعاون وتحمل المسئولية تجاه أهداف الجماعة المرجعية وااللتزام تجاه
عملية التعليم واالستقالل الذاتي فيها  ،وأيضا اكتساب مهارات إدارة الحوار الجيد مع اآلخرين
سواء الزمالء من نفس العمر أو المدرسين واحترام الرأي األخر ،حيث أكدت هذه الدراسات
على فاعلية التدريس التبادلي في تنمية الفهم القرائي ومهارات التفكير العلمي ومهارات

االستقصاء والتفكير الناقد ،كما أن الطلبة يكتسبون معلومات مناسبة ونماذج جديدة من التفكير
واستراتيجيات من خالل تفاعالتهم وحواراتهم مع قرنائهم ،.حيث يكتسبون عبر مبادالتهم
الجماعية استراتيجيات جديدة يستخدمونها في اتصاالتهم (حسن . )28:2006 ،
استراتيجية التدريس التبادلي  ( :عفانة والجيش )252 :2008 ،
ال للتدريس المباشر الذي يقوم على إعطاء المعلومات للمتعلمين
تعد هذه االستراتيجية بدي ً
مباشرة من المعلم  ،إال أ ن التدريس التبادلي يقسم فيه المتعلمون إلى مجموعات صغيرة ويعمل
المعلمون كقدوة ونماذج ألنماط سلوكية معينة أمام المتعلمين في مجموعات الفصل الدراسي ،
حيث يقوم المعلم بتزويد مجموعات المتعلمين بالتشجيع والمساندة المنظمة .
ويقوم التدريس التبادلي على أربع استراتيجيات فرعية تكتيكية في التنظيم الذاتي للفهم :

التلخي

 ،طرح األسئلة  ،االستيضاح والتنبؤ  ،وتستخدم استراتيجية التدريس التبادلي في تعلم

اللغة وخاصة الفهم القرائي  ،إذ يق أر المعلم أنموذجًا من المهارات أمام المتعلمين  ،تلخي

فقرة

 ،طرح سؤال أو سؤالين عنها  ،توضيح او استيضاح النقاط الصعبة والتنبؤ بما ستقوله الفقرة
التالية ومع تقدم الدرس يتناوب المتعلمون االدوار  ،قائمين بدور المعلم بقيادة المناقشة في

المجموعه  ،ويوفر المعلم المساندة والتغذية الراجعة والتشجيع التكتيكية ( المهارات األربع ) ،
وعندما يتم اتقان تلك االستراتيجيات من أفراد المجموعة يوقف المعلم المساندة للمجموعة ثم
يعمل في مجموعات اخرى  ...وهكذا ،وتتطلب مهارة التلخي
للمعرفة السابقة مع المعلومات في الن
الن

استرجاع فهم ما قرئ وتنشيط

 ،كما تتطلب طرح األسئلة القائم على المعلومات في

من المتعلم أن يراقب المحتوى ليميز النقاط الهامة  ،ويقضى التوضيح تقويماً ناقدًا
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للمحتوى  ،وأخي ار يتطلب التنبؤ استخال

استنباطات ثم اختبارها  ،باستخدام المعرفة الحالية،

والمهارات األربع مطلوبة للفهم القرائي الكفء.
خطوات هذه االستراتيجية :
تتضمن هذه االستراتيجية خمس خطوات هي  ( :عفانة والجيش : )254 :2008 ،

 -1عرض بيان المعلم

تكمن أهمية هذه الخطوة في عرض أنموذج لالستراتيجية التي سوف يتبناها المتعلمون في
جلسات الحوار في الخطوتين ( ، )4( ، )3وفي هذه الخطوة تتوافر لدى المعلم ( الخبير )
المعرفة و المهارات  ،بينما يكون المتعلمون المبتدئون غير قادرين على تطبيق المهارات

المعرفية

 -8التعلم والممارسة

يستمر قيام المعلم بدور الخبير على الرغم من أ ن اندماج المتعلم يزداد عن طريق حث المعلم
له والممارسة الموجهة

 -3مجموعات المعلم – المتعلم
في هذه الخطوة ينتقل التركيز إلى موقف المجموعة الصغيرة  ،حيث يبادئ المعلم ويبادر في
الحوار عن استراتيجيات الفهم األربع  ،ويشجع المتعلمون  ،ليقوموا بدور أكثر نشاطاً عن ذي

قبل  ،وبمضي الوقت يتبادل المتعلمون األدوار في قيادة المجموعة  ،عند هذه النقطة يحدث
تغير في لغة التدريس من لغة المعلم الى لغة المتعلم  ،مع تقبل المتعلمين لمسئولية توليد

األسئلة  ،وتوفير التغذية الراجعة للمتعلمين اآلخرين  ،ومراجعة استراتيجيات الفهم األربع
 -4االعتماد على الذات

يتحرك المعلم اآلن ليخرج من المجموعة ثم يدبر المتعلمون المجموعة بمفردهم  ،ويوفر المعلم
ال من أن يتم ذلك على مستوى مجموعة واحدة ثم يستمر
الدعم والمساندة عبر المجموعات بد ً
المتعلمون في استخدام االستراتيجيات نفسها كما في الخطوة رقم ( )3موفرين المساندة

للمتعلمين اآلخرين في المجموعة .
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 -5االستيعاب والفهم
ما أن يصل المتعلمون إلى هذه الخطوة إال ويكونون قد كسبوا استراتيجيات الفهم األربع ،
واستدخلوا واستدعوا القيام بها  ،عندئذ يستغنون عن المساندة  ،ألنه لم تعد هناك أي حاجة
إليها.

أدوار المعلم في تلك االستراتيجية :

يحدد عفانة والجيش ( )256 : 2008خمس خطوات ألدوار المعلم وهي :
 .1يقسم المتعلمين الى مجموعات غير متجانسة (  6 –3أفراد )
 .8يمتلك المهارات التدريسية الكافية ليكون قدوة وأنموذجًا
 .3يشخ

قدرات المتعلمين ومهاراتهم قبل توقف المساندة

 .4يراقب عمل المجموعات التى خرج منها حتى يتلكد من فعالية االستراتيجيات
 .5يقدر المواقف الصحيحة ويعززها ويعدل المواقف الخاطئة ويقويها

االستراتيجيات المتضمنة بالتدريس التبادلي :
تشتمل هذه االستراتيجيات كما أوردها براون على ( Brown & Campione, 1992 ) :
أ -استراتيجية التنبؤ Predicting :

ٍ
توقعات عما سيناقشه المؤلف
فروضا أو يصوغ
تتطلب هذه االستراتيجية من القارئ أن يضع
ً
 ،األمر الذي يوفر هدفًا أمام القارئ ،ويضمن التركيز في أثناء
في الخطوة التالية من الن

فرصا أمام القارئ لربط
القراءة ؛ لمحاولة تلكيد أو دحض هذه التوقعات  ،كما أنه يتيح
ً
ال  ،باإلضافة إلى
المعلومات الجديدة التي سيحصل عليها من الن مع تلك التي يمتلكها فع ً
ما يؤدي إليه ذلك من تمكين القارئ من عملية استخدام تنظيم الن

العناوين الرئيسة والفرعية واألسئلة المتضمنة في الن

المحتوى في كل جزء من أجزاء الن

المقروء .

عندما يتعلم ويدرك أن

تعد وسائل مفيدة لتوقع ما يدور حوله

أي أنها تهتم بصنع توقعات أو افتراضات عن المقروء قبل القراءة الفعلية  ،وهذا يعمل على
ربط الخبرات السابقة بما سيتناوله الموضوع  ،مما ييسر فهمه من ناحية  ،ومن ناحية أخرى
فهو يهيئ الذهن لعملية نقد المقروء من خالل استدعاء بعض المعلومات التي قد تكون معاني
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كلمات أو حقائق أو مفاهيم مما يحتاجه القارئ لتقييم المادة المقروءة واصدار حكم يشلنها
وأيضا الكشف عن أساليب الدعاية في ضوء ما تحث عليه األلفاظ المستخدمة سواء في
التحفيز على عمل ما أم التحذير من عمل آخر.
ويمكن للمعلم أن يساعد طالبه على أن يتوقعوا ما ستتناوله قطعة قرائية ما من خالل
المساعدات التالية:
◘قراءة العنوان األصلي والعناوين الفرعية.
◘االستعانة بالصور ( إن وجدت).

يضمنها الكاتب متن الن
◘االستعانة باألسئلة التي
ِّ
◘قراءة بعض الجمل في الفقرة األولى.

◘قراءة السطر األول من كل فقرة في الن

.

.

◘قراءة الجملة األخيرة من الفقرة األخيرة.
◘مالحظة األسماء  ،والجداول  ،والتواري  ،واألعداد .

ويجب على المعلم أن يوضح للقارئ  :أنه يمكنه االكتفاء بواحدة فقط من هذه المساعدات وفق
مستواه القرائي.
ب -استراتيجية التلخيص Summarizing:
هذه االستراتيجية تتيح الفرصة أمام القارئ لتحديد األفكار الرئيسة في الن
إلحداث تكامل بين المعلومات المهمة في الن

أيضا
المقروء  ،و ً

 ،من خالل تنظيم وادراك العالقات بينها.

وتشير هذه االستراتيجية إلى العملية التي يتم فيها اختصار شكل المقروء  ،واعادة إنتاجه في
صورة أخرى من خالل مجموعة من اإلجراءات تُبقي على أساسياته وجوهره من األفكار الرئيسة
للنقاط األساسية  ،مما يسهم في تنمية مهارة القارئ في التركيز على المعلومات المهمة من
الحقائق

واألدلة

،

أيضا
و ً

تعرف

غير

وعلى المعلم أن يبين لطالبه أن القارئ يمكنه تلخي

) أورلي وآخرون .)503 : 2003 ،

المهم

من

خالل

استبعاده.

المقروء بشكل جيد من خالل:

◘التلكيد على استخدام كلمات الطالب الخاصة  ،وليس االقتباسات من أجل تعزيز فهم
المقروء
◘ تحديد الفترة الزمنية للتلخي

 ،سواء أكانت كتابية أم شفهية ؛ للتلكد من أن الطالب قد
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حكموا على األهمية النسبية لألفكار.
◘ترك الطالب ُيناقشون ُملخصاتهم  ،وخاصة وضع معايير لقبول أو استبعاد المعلومات .
◘حذف المعلومات غير الضرورية.
◘حذف المعلومات المكررة.

◘االهتمام بلدوات استفهام مثل ( من  ،ماذا  ،متى  ،أين  ،لماذا  ،وكيف(
◘التركيز على مصطلحات العناوين أو المصطلحات المهمة أو األفعال.
كما يمكن للمعلم أن يرسم الجدول التالي على السبورة أمام الطالب:
ماذا سللخ

؟ بماذا يبدأ التلخي

؟

؟ ما المضمون األساسي ؟ بماذا ينتهي التلخي

ثم يطلب منهم أن يفكروا بصوت مرتفع  ،عما ينبغي اتباعه لملء الجدول الموضح.

ثم يكتب جملة التلخي

كل عمود من الجدول.

مستخدما المعلومات الموجودة في
(عندما ينتهي من ملء الجدول )
ً

ثم يرشدهم لكي يسللوا أنفسهم األسئلة التالية – بصوت مرتفع -بعد كتابة الملخ
•هل هناك معلومة مهمة غير متضمنة بالملخ

؟

:

• ما الخطوات التي اتبعت ؟ وما الطرق الصعبة التي توصلوا إليها ؟ وما المشاكل التي طرأت
عليهم ؟ وما النتيجة النهائية ؟
•هل المعلومات في ترتيبها الصحيح كما عبر عنها الكاتب ؟

•هل ُسجلت المعلومات التي اعتقد الكاتب أنها أكثر أهمية من غيرها ؟
وعلى المعلم أن يكون على وعي تام بلن مهارة التلخي ليست بالعمل السهل  ،بل هي
استراتيجية صعبة بالنسبة للطالب  ،وعليه إعادة النمذجة مرة تلو األخرى ؛ للتلكد من تمكن

الطالب منها .

ج  -استراتيجية التساؤل Questioning:
عندما ِّ
يولد القارئ أسئلة حول ما يق أر  ،فإنه بذلك يحدد درجة أهمية المعلومات المتضمنة
بالن

المقروء  ،وصالحيتها أن تكون محور تساؤالت  ،كما أنه يكتسب مهارات صياغة

األسئلة ذات المستويات المرتفعة من التفكير.
وهنا يجب على المعلم أن يساعد طالبه على توليد مجموعة من األسئلة الجيدة حول أهم
األفكار الواردة في القطعة  ،ثم محاولة اإلجابة عنها  ،مما يساعد القارئ على تحليل المادة
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المقروءة  ،وتنمية مهارته في الموازنة بين المعلومات المهمة وغير المهمة.
وعليه كذلك أن يوضح لطالبه أن هناك مجموعة من أدوات االستفهام تستخدم في صوغ أسئلة
حول المعلومات السطحية الظاهرة في الن

 ،ومنها ( من ؟  /ماذا ؟  /أين ؟  /متى ؟ ) وأن

هناك أدوات أخرى لصوغ أسئلة حول العالقات بين المعلومات أو المعاني الكامنة ،ومنها

( لماذا ؟  /كيف ؟  /هل يجب ؟  /هل سوف؟  /هل كان ؟  /فيم يتشابه أو يختلف ؟ ).
بعضا من األسئلة حول الفقرة المعروضة  ،ثم يلفت نظر طالبه
ثم بعد ذلك يصوغ المعلم
ً
للتفكير بصوت مرتفع وتوضيح كيفية انتقاء المعلومات ( متون األسئلة ) وكيفية صياغتها

بشكل جيد  ،وكذا ما يتبع لإلجابة عنها.

د -استراتيجية التصور الذهني Visualization :
يقوم القارئ بالتعبير عن انطباعاته الذهنية حول المحتوى المقروء من خالل رسم الصورة
الذهنية التي انعكست في مخيلته عما ق أر  ،مما يساعده على الفهم الجيد للمعاني التي تعبر

عنها األلفاظ المستخدمة في الن

المقروء.

وهنا يجب أن يبين المعلم لطالبه أنه عندما يق أر اإلنسان حول موضوع معين  ،فثمة تصور
ذهني تحضره الكلمات والتعبيرات المختلفة إلى عقله  ،فقد يرى أشياء أو يسمع أصواتًا تبعثها
الكلمات وتعكسها األحداث  ،واالستراتيجية تشير إلى اإلجراءات التي تساعد القارئ أن يتوقف
أمام هذه الحالة الوسيطة بين استثارة األلفاظ واستجابات المعنى ليرسم صورة عن انطباعه عما
ق أر  ،مما يساعده في فهمه  ،ومن أجل النقد فإن هذه االستراتيجية تنمي مهارة القارئ في
يحا فيما يق أر  ،أو التي ال تكفي التلميحات في
التوصل إلى األغراض غير المعلن عنها تصر ً
توضيحها.
ها -استراتيجية التوضيح Clarifying:
عندما ينشغل القارئ في توضيح الن

 ،من خالل تحديد نقاط الصعوبة فيه سواء من

المصطلحات أم المفاهيم أم التعبيرات  ،فإن هذا اإلجراء يوجهه إلى االستراتيجية البديلة للتغلب

على هذه الصعوبات إما بإعادة القراءة أو االستمرار أو طلب المساعدة .
عائقا في فهم
أي أن المقصود بهذه االستراتيجية  :اإلجراءات التي تتبع لتحديد ما قد يمثل
ً
المعلومات المتضمنة بالمقروء سواء كلمات أم مفاهيم أم تعبيرات أم أفكار  ،مما يساعد القارئ
على اكتشاف قدرة الكاتب على استخدام األلفاظ واألساليب في التعبير عن المعاني ،
واالستعانة بمساعدات من داخل القطعة أو خارجها للتغلب على هذه الصعوبات من مثل:
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◘نطق الكلمات جهرًيا الستدعاء مرادفات من الذاكرة.
◘االستعانة بالسياق لتوضيح المعنى.
◘تحديد نوع الجمل والعبارات أهي خبرية أم استفهامية.

◘االستعانة بعالمات الترقيم لتوضيح العالقات بين الكلمات والجمل .
◘استخدام المعجم للكشف عن المعاني .
ويمكن للمعلم تحقيق ذلك بتوجيه الطالب إلى وضع خط تحت الكلمات أو المفاهيم أو

التعبيرات التي قد تكون غير مللوفة أو تمثل صعوبة في الفهم  ،أو مطالبته الطالب بتطبيق
بعضا منها بغرض التوضيح  ،والتفكير بصوت مرتفع حول كيفية
اإلجراءات الموضحة أو
ً
تحديد عوائق الفهم  ،وكيفية استخدام إجراءات التوضيح.
وكما يتضح من االستعرا ض السابق لالستراتيجيات الفرعية أن كل استراتيجية تتطلب
مجموعة من األنشطة واالجراءات  ,ولقد قام ريتشاردس) )Richards , 2006بتصنيف
هذه االجراءات على النحو التالي :
االستراتيجية

االجراءات

استراتيجية التنبؤ
Predicting strategy

-

استدعاء وتنشيط المعرفة السابقة
وضع توقعات حول الموضوع
تحديد الهدف من القراءة
وضع مجموعة من الفروض حول
المقروء

استراتيجية التساؤل

-

توليد أكبر عدد من االسئلة حول
الموضوع  ,طرح األسئلة بصورتها
الحرفية  ,والمباشرة  ,ومن ثم
التحليلية
أن يستخدمه الطالب ما لديه من
خبرات ومعلومات ومعارف لإلجابة
عن كافة التساؤالت المطروحة
وقفات تأملية في النص  ,توضيح
الكلمات ,والجمل والفقرات ومن ثم
توضيح الفقرة بكاملها
تحديد العناصر الهامة في الموضوع ,
ومعرفة عناصره
معرفة الفكرة العامة في الموضوع
تحديد األفكار الفرعية

Questioning strategy
استراتيجية التوضيح

-

Clarifying strategy
استراتيجية التلخيص

-

Summarizing strategy
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وتتطلب استراتيجيات التدريس التبادلي أن يكون المعلم أنموذجاً يحتذى لطالبه  ،على أ ن يقل

دوره تدريجياً حتى يصبح الطالب أنفسهم قادة  ،ويقوموا بصياغة وتخطيط االستراتيجية وتقديم

التغذية الراجعة ألقرانهم  ،وتلتي القراءة كلحد العناصر الهامة في استراتيجية التدريس التبادلي ،
فالمراحل كلها ال تتم إال مع ممارسة القراءة سوء فردية أو جماعية  ،جهرية أو صامتة .

ولقد أوضحت بلجون ( ، )140 : 2012العمليات أثناء القراءة حين تطبيق استراتيجية التدريس
التبادلي وهي على النحو التالي :

أوال  :مرحلة ما قبل القراءة (  , )Before Reading Stageوتشمل :
 -تنشيط المعرفة السابقة ،والتنبؤ والتساؤل

ثانيا  :مرحلة أثناء القراءة (  , )During Reading Stageوتشمل :
 بحث واستيضاح من الطالب حول األفكار المقروءة ممارسة القيادة التبادلية بين الطالب أثناء القراءةثالثا :مرحلة ما بعد القراءة ( ,)After Reading Stageوتشمل:
االستفسار والمناقشة  ،ثم الرجوع الى التنبؤات األولى  ،ثم طرح األسئلة  ،ومن ثم عملية
التلخي
أسس التدريس التبادلي:
يرى  )2000 : 92) Jeffreyأن التدريس التبادلي يقوم على األسس التالية :
.1أن اكتساب االستراتيجيات الفرعية المتضمنة في التدريس التبادلي مسئولية مشتركة بين
المدرس والطالب.
.8بالرغم من تحمل المدرس المسؤولية المبدئية للتعليم ونمذجة االستراتيجيات الفرعية فإن

المسئولية يجب أن تنتقل تدريجيًا إلى الطالب.

 .3يتوقع أن يشترك جميع الطالب في األنشطة المتضمنة  ،وعلى المدرس التلكد من ذلك

،وتقديم الدعم والتغذية الرجعة  ،أو تكييف التكليفات وتعديلها في ضوء مستوى كل طالب على
حدة.
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.4ينبغي أن يتذكر الطالب باستمرار أن االستراتيجيات المتضمنة وسائط مفيدة تساعدهم على
تطوير فهمهم لما يقرءون  ،وبتكرار محاوالت بناء معنى للمقروء يتوصل الطالب إلى التحقق
من أن القراءة ليست القدرة على فك رموز الكلمات فقط  ،وانما فهمها وتمييزها والحكم عليها

أيضًا.

" ولعل األسس السابقة لمفهوم التدريس التبادلي واستراتيجياته الفرعية المتضمنة به يقدم دعماً

نظريًا حول شموليته  ،وتعبيره الحقيقي عن التفاعل اإليجابي في عملية القراءة  ،مما يضمن
نشاط القارئ وفعاليته في التعامل مع الن

المقروء  ،أي أن هذه اإلستراتيجية تصلح

لالستخدام في أي فرع من فروع المعرفة و تتكون من عناصر عديدة منها المناقشات

واالستقصاءات والتفكير وما وراء التفكير " )دونالد وآخرون ) 503: 2003 ،
اإلجراءات التفصيلية لتطبيق التدريس التبادلي باستراتيجياته المختلفة:
لقد أورد حسين ) (3-2: 2007االجراءات بالنقاط التالية :
 -1في المرحلة األولى من الدرس يقود المعلم الحوار مطبقًا االستراتيجيات الفرعية على فقرة

من ن

ما.

 -8يقسم طالب الصف إلى مجموعات تعاونية) كل مجموعة خمسة أفراد) ،طبقًا

لالستراتيجيات الفرعية المتضمنة.

 -3توزع األدوار التالية ما بين أفراد كل مجموعة بحيث يكون لكل فرد دور واحد منها
الملخ

– المتسائل – الموضح -المتوقع.

 -4تعيين قائد لكل مجموعة(يقوم بدور المعلم في إدارة الحوار) مع مراعاة أن يتبادل دوره مع

غيره من أفراد المجموعة.
 -5بدء الحوار التبادلي داخل المجموعات بلن يدير القائد/المعلم الحوار ،ويقوم كل فرد داخل

كل مجموعة بعرض مهمته لباقي أفراد المجموعة ،ويجيب عن استفساراتهم حول ما قام به.

-0تدريب الطال ب من قبل المعلم على ممارسة األنشطة السالفة الذكر لمدة أربعة أيام متعاقبة
وفي كل يوم يتم تعريف الطالب بواحد من هذه األنشطة وكيفية تنفيذه من خالل بيان عملي

يقوم به المعلم ثم التدريب على ممارسته من قبل الطالب.

 -7توزع قطعة قراءة من كتاب ..صحيفة ......و أن يكون الن

المستخدم في التدريس

التبادلي مناسب من حيث االتساع خاصة مع تالميذ الصفوف  4-1من التعليم األساسي و
في مستوى فهم الطالب حتى تسمح بحرية الحركة الفكرية واتمام المراحل بصورة جيدة.
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 -2إعطاء الفرصة لكل فرد في المجموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما يشاء من
خطوط أسفل األفكار أألساسية أو يكتب في ورقة مستقلة بعض األفكار التي سيطرحها على
زمالئه في المجموعة فيما يعقب ذلك قيام الملخ

بدوره ثم المتسائل ثم الموضح ثم المتوقع

ويتخلل ذلك مناقشة بين أفراد المجموعة الواحدة في حين يتابع المعلم ما يجري في كل مجموعة

ويستمع لما يجري من حوارات ويقدم العون والدعم متى كان ضروريا.
 -1تكليف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض اإلجابة عن أسئلة التقويم.
 -16أن يطبق هذه التدريس لفترة طويلة من الوقت) نحو  20حصة (على نحو متتابع حتى
يحقق فاعليته المرجوة.

كيف يقيم المعلم أداء التالميذ التفكيري في التدريس التبادلي ؟
عن طريق االستماع للتالميذ خالل الحوار تكون هناك إشارات ذات قيمة تعكس ما إذا كان

الطالب قد تعلموا االستراتيجيات الخمس  ،أو ما إذا كانت هذه االستراتيجيات لم تساعدهم ،
وفي كل األحوال فإنه يجب على التالميذ أن يكتبوا األسئلة  ،ومحاوالت التلخي

مما يتيح

للمعلم أو الطالب اآلخرين أن يراجعوها.

ماذا يحتاج المعلم الستخدام الطريقة ؟
المعلمون الذين يرغبون في استخدام طريقة التدريس التبادلي يجب أن تكون لديهم ملخصات
مزودة بمنظمات تخطيطية يتم ملؤها بنتائج تطبيق استراتيجيات التساؤل والتلخي
والتنبؤ والتصور الذهني  ،كما يلزمهم بعض التفكير حول الن

والتوضيح

لرصد األهداف التعليمية

خالل مرحلة التعلم  ،كما أن مستوى قدرات الطالب يجب أن يؤخذ في االعتبار عند اختيار

القطع التى تنمي للتفكير  ،ويمكنهم االستعانة بالجرائد اليومية كمؤشرات مهمة النتقال التالميذ
إلى فئات ومعدالت تفكيرية أخرى.
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مزايا التدريس التبادلي:
أسرد حسين ( (3-2:2007المزايا في النقاط التالية :
 -1سهولة تطبيقه في الصفوف الدراسية في معظم المواد.
 -8تنمية القدرة على الحوار والمناقشة.

 -3إمكانية استخدامه في الصفوف الدراسية ذات األعداد الكبيرة.
 -4زيادة تحصيل الطالب في كافة المواد الدراسية.
 -5تنمية القدرة على الفهم القرائي خاصة لدى الطالب ذوي القدرة المنخفضة في الفهم القرائي
والمبتدئين في تعلم القراءة.

 -0اتفاقه مع وجهة النظر المعاصرة للقراءة باعتبارها نشاط يتفاعل فيه القارئ مع الن

.

-7تشجيع مشاركة الطالب الخجولين في استراتيجيات التدريس التبادلي األربع سالفة الذكر
حيث تزيد ثقة الطالب بنفسه.
محددات طريقة التدريس التبادلي:
حدد حسين ) (227 : 2007المحددات بالنقاط التالية :
يحتاج بعض المتعلمين وقتًا نسبيًا للتدريب على األنشطة الصباحية للتدريس التبادلي.-قلة مشاركة المتعلمين الخجولين في أنشطة التدريس التبادلي

-إضاعة الوقت من قبل بعض أفراد المجموعة أثناء الحوار والخوض في جزئية أكثر من

غيرها.
تحتاج لبيئة تعليمية خاصة يتسنى للمتعلمين فيها الحوار بحرية.وخالصة االمر فان الباحث خلص إلى اإلجراءات التفصيلية التالية :
 في البداية يتم تعريف الطالب على استراتيجية التدريس التبادلي وتدريبه على كيفيةاستخدامها وتطبيقها ( مشار اليه ببداية الدليل)
 -في المرحلة األولى من الدرس يقود المعلم الحوار مطبقا االستراتيجيات الفرعية والتي هي:

أوال  :التنبؤ

ثانيا :القراءة
ثالثا :التوضيح

رابعا  :االستجواب
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خامسا  :التلخي
سادسا  :تبديل القائد
 -يقسم طالب الصف إلى مجموعات تعاونية ( كل مجموعة خمسة أفراد)  ،طبقا

لالستراتيجيات الفرعية المتضمنة.

 توزع األدوار التالية ما بين أفراد كل مجموعة بحيث يكون لكل فرد دور واحد منها :– المتسائل – الموضح -المتوقع.

الملخ

 -تعيين قائد لكل مجموعة( يقوم بدور المعلم في إدارة الحوار)مع مراعاة أن يتبادل دوره مع

غيره

أفراد

من

المجموعة.

 -بدء الحوار التبادلي داخل المجموعات بلن يدير القائد/المعلم الحوار  ،ويقوم كل فرد داخل

كل مجموعة بعرض مهمته لباقي أفراد المجموعة ،ويجيب عن استفساراتهم حول ما قام به.

 تدريب الطالب من قبل المعلم على ممارسة األنشطة السالفة الذكر لمدة أربعة أيام متعاقبةوفي كل يوم يتم تعريف الطالب بواحد من هذه األنشطة وكيفية تنفيذه من خالل بيان عملي

يقوم به المعلم ثم التدريب على ممارسته من قبل الطالب.

 -توزع قطعة قراءة من كتاب  ،ورقة عمل  ،و أن يكون الن

المستخدم في التدريس التبادلي

مناسب من حيث االتساع و مستوى فهم الطالب حتى تسمح بحرية الحركة الفكرية واتمام
المراحل بصورة جيدة.

 إعطاء الفرصة لكل فرد في المجموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما يشاء منخطوط أسفل األفكار األساسية  ،أو يكتب في ورقة مستقلة بعض األفكار التي سيطرحها على
زمالئه في المجموعة فيما يعقب ذلك قيام الملخ

بدوره ثم المتسائل ثم الموضح ثم المتوقع

ويتخلل ذلك مناقشة بين أفراد المجموعة الواحدة في حين يتابع المعلم ما يجري في كل مجموعة

ويستمع

لما

يجري

من

حوارات

ويقدم

العون

والدعم

متى

كان

ضروريا.

 -تكليف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض اإلجابة عن أسئلة التقويم
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المحور الثاني :التفكير في الرياضيات
مقدمة:
نظ ار للتقدم المعرفي الهائل  ،وعدم قدرة الطالب على تخزين كل المعلومات في ذاكرته  ،فإن
التربية المعاصرة تسعى لتعليم الفرد كيف يتعلم وكيف يفكر  ،واذا أردنا من الطالب أن يكون
مفك ار جيدا  ،فال بد من تعليمه مهارات التفكير من خالل مجموعة خطوات واضحة تالئم مرحلة

نموه وقدرة استيعابه  ،ويستند هذا التوجه إلى ما ذهب إليه الباحثون من أن المقدرة على التفكير
آثار إيجابية
مكتسبة أو مستحدثة أكثر من كونها فطرية  ،وأن تعليم مهارات التفكير حقق ً ا
بالنسبة للتحصيل واإلبداع.
التفكير في الرياضيات :
يمثل التفكير أعقد أنواع السلوك اإلنساني  ،فهو يلتي في أعلى مستويات النشاط العقلي  ،كما
يعتبر من أهم الخصائ

التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات  ،فوجود اإلنسان مرتبط

بنشاطه العقلي وقدرته على التعامل بذكاء مع األمور من حوله  ،فاإلنسان يتعلم أكثر ما يتعلمه
عن طريق التفكير  ،والتفكير دوما يرتبط بحل مشكلة ما.

وقد اهتم العلماء على اختالف تخصصاتهم بقضية التفكير وحاول كثير من المتخصصين في
التربية وعلم النفس وعلوم أخرى وضع تعريفات تحدد مفهوم التفكير من أجل التعرف عليه
ودراسته  ،ومن هذه التعريفات اآلتي:

يعرف قطامي (" : )608 :1990التفكير بلنه الطريقة التي يستقبل بها الفرد الخبرة وينظمها

ويسجلها ويخزنها وبالتالي يدمجها في مخزونه المعرفي".
ويعرف الحسن( " : )78: 1990التفكير بلنه عمليات النشاط العقلي التي يقوم بها الفرد من

أجل الحصول على حلول دائمة أو مؤقتة لمشكلة ما وهي عملية مستمرة في الدماغ ال تتوقف ،

أو تنتهي طالما أن اإلنسان في حالة يقظة" .
ويعرف الكثيري والنذير ( " : )19 : 2000التفكير بلنه عملية عقلية يوظف فيها الفرد خبراته
وتجاربه السابقة وقدراته الذهنية الستقصاء ما يقابله من مواقف أو مشكالت بغرض الوصول
إلى نتائج أو ق اررات مللوفة أو غير مللوفة  ،وتتطور هذه العملية بناء على ما يتلقاه من تعليم
أوتدريب .
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ويعرف حبيب ( " : )20 :1996التفكير بلنه عملية عقلية يستخدمها الفرد في التعامل مع
المعلومات  ،وهو نوعين  :تفكير تقاربي ،و تفكير تباعدي" .
ويعرف أبو شمالة (" )205 : 2003التفكير على أنه عملية عقلية معرفية تعبر عن العالقات
بين األشياء وهو عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها دماغ اإلنسان عند
التعرض لمثير ما بهدف الحصول على نتيجة أو قرار أو حل مشكلة  ،وأهم مهارات التفكير
هو التفكير االستداللي بشقيه االستقرائي واالستنتاجي".
ويعرف عبيد وعفانة ( " : )23 :2003التفكير بلنه العملية الذهنية التي يتم بواسطتها الحكم
على واقع األشياء وذلك بالربط بين واقع الشئ والمعلومات السابقة عن ذلك الشئ مما يجعل

التفكير عامالً هامًا في حل المشكالت" .

ومن التعريفات السابقة وغيرها يتضح لنا أن التفكير عملية عقلية  ،يقوم بها الفرد لبحث
موضوع معين أو الحكم على واقع شئ معين  ،أو حل مشكلة معينة  ،وهو من أكثر النشاطات
الدماغية تقدما وتشير إلى عمليات داخلية وهذه ليست موجودة إال عند اإلنسان ،وهذا السلوك له
خصائ

محددة أهمها وجود خاصية الربط وهي ربط المعلومات بالواقع والقدرة على

االستبصار واالختيار واعادة التنظيم.
مفهوم التفكير الرياضي وطبيعته ومهاراته :
أ) مفهوم التفكير الرياضي
يوجد خالف في مفهوم التفكير الرياضي حسب نواحي اهتمام الباحثين ونظرتهم لمكوناته
وأساليبه ووظيفته:

فعرفه عفانه ونبهان) " (109:2003مجموعه من العمليات العقلية المنظمة التي يقوم بها

الطالب عندما يواجه موقفا أو مشكلة أو مسللة تتحدى قدراته  ،وال توجد إجابة جاهزة لها  ،مما
يدفع الطالب إلى مراجعتها  ،مما يساعده على ترتيب خبراته الرياضية السابقة للقيام بعملية
البحث والتنقيب عن الحل النهائي".
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ويعرفه عبيد و عفانه (  " (176 :2003عملية إبداعية تشمل على تخيل االستراتيجيات
والعمليات التي تثير عقل الفرد مثل التمثيل  ،الترميز  ،الشرح  ،الوصف  ،المناقشة ،
االفتراض  ،التعميم  ،التصنيف  ،التفسير  ،البرهان قبل االكتشاف ".
وأضاف الطويل ( )7:1991بلنه " شكل من أشكال التفكير أو النشاط العقلي الخا
بالرياضيات الذي يعتمد على مجموعة من المظاهر الخاصة بالتفكير االستداللي ) االستقرائي
،االستنباطي ( والتفكير الرمزي واالحتمالي والعالقي والتصور البصري المكاني واإلدراك
المكاني والبرهان الرياضي".

بالرجوع إلى الكتابات المتخصصة في أدبيات تربويات الرياضيات  ،وكذلك البحوث والدراسات
المهتمة بتدريس الرياضيات  ،يمكن القول بلن هناك أربعة آراء رئيسية حول تعريف أو مفهوم

التفكير الرياضي  ،وهى:
ال  :أن التفكير الرياضي هو القدرة على حل المشكالت الخاصة بمادة الرياضيات .ومن
أو ً
الدراسات المؤيدة لهذا الرأي دراسة :

خير اهلل و زيدان ( ، )1996الليثي )  ، )1999حسين ()1998
ثانيًا :أن التفكير الرياضي أسلوب تفكير خا

(اإلستقراء – اإلستنباط -التعبير الرمزي

بدراسة الرياضيات ويشمل المهارات التالية :
التفكير اإلحتمالى  -التفكير المنطقي  -إدراك

العالقات  -اإلدراك المكاني والتصور البصري  -البرهان الرياضي  -التعميم ( مع اختالف
عدد هذه المهارات ونوعيتها حسب عينة الدراسة ونوع المحتوى الدراسي.

ومن األبحاث والدراسات التي أيدت هذا الرأي دراسة :
أبو زينة (  ، )1986عبد الحفيظ (  ، )1992الليثى()1999
ثالثًا :يضم هذا الرأي مهارة حل المشكالت مع مهارات التفكير السابقة في الرأي الثاني  ،حيث

بمادة الرياضيات  ،ومن مظاهره )اإلستقراء –

يعرف التفكير الرياضي بلنه أسلوب تفكير خا

اإلستنباط -التفكير المنطقي – التعميم  -حل المشكالت ( ومن األبحاث والدراسات المؤيدة

لهذا الرأي  ،دراسة خليفة ) ) 1982
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رابعًا :يدمج الرأي الرابع بين الرأيين األول والثاني ،حيث يعرف التفكير الرياضي بلنه نشاط
عقلي خا

بدراسة الرياضيات ،يهدف إلى حل المشكالت باستخدام بعض أو كل المهارات

الواردة في الرأي الثاني .ومن األبحاث المؤيدة لهذا الرأي :

عبد الرحيم (  ، )1999الكرش(  ، )46 : 2000هالل) ) 46:2002
في ضوء هذه اآلراء األربعة السابقة يعرف الباحث التفكير الرياضي قدرة طالب الصف الثامن

االساسي على استخدام بعض المعلومات الرياضية في ربط المواقف المعروضة عليه
واستخال

نتيجة ذات عالقة بالمقدمات  ،ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها في االختبار

الذي أعده الباحث ويتضمن الجوانب االتية :
-1

االستقراء

:

الوصول

إلى

نتيجة

ما

اعتمادًا

على

حاالت

خاصة.

-8االستنتاج  :الوصول إلى نتيجة خاصة اعتماداً على مبدأ او قاعدة عامة.
 -3التعبير بالرموز :استخدام الرموز للتعبير عن األفكار الرياضية أو المعطيات اللفظية.

 -4التفكير البصري  :أنشطة بصرية وعقلية تؤدي إل ى تخيل حلول للمسللة الهندسية
-5

التخمين(الحدس)

:

تفكير

تخميني

للحل

دون

أن

يعرف

السبب

ب) طبيعة التفكير الرياضي:
يذكر أبو حطب ( )115 - 116 :1996أن الكاتب اإلنجليزي ( ) Hamleyتوصل في
دراسته إلى ثالث عمليات تعتبر عناصر أو مكونات التفكير الرياضي وهى:
-الفئات :وتعنى التصنيف أو التقسيم إلى مجموعات ذات خصائ

مشتركة.

-الترتيب :ويعنى إيجاد النظام السائد في هذه المجموعة وذلك بوصف محتواها.

التطابق :ويعنى اكتشاف العالقات المتطابقة بين وحدات الموضوعات المختلفة.عنصر رابعًا هو المتغير  ،ويرى أن هذه العناصر تمثل
ًا
وأضاف أبو حطب للعناصر السابقة
أسس تصميم وبناء اختبارات التفكير الرياضي والقدرات الرياضية  ،كما يذكر أن التفكير
الرياضي يختلف عن أنواع التفكير األخرى في اشتماله على مصطلحات محددة بدقة من حيث
العالقات بين األعداد والرموز والمفاهيم والتي يمكن تمثيلها إما بالرسم أو األشكال األخرى ،كما

أنه يعتمد على األنشطة العقلية التي يجب أن يتبعها المعلم في تدريس الرياضيات لتنمية هذا
النوع من التفكير.
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وأشار خليفة (  )1 :1982إلى أن التفكير الرياضي يتكون من مجموعة من العمليات العقلية
تشمل (:تحليل المواقف إلى مركباتها  -تصنيف هذه المركبات  -التلخي

(.

ويذكر خير اهلل و زيدان (  )71 - 78 :1966أن التفكير الرياضي قدرة مركبة من ثالث
قدرات:

- ١القدرة العددية :وتتكون من ) إدراك العالقات العددية  -إدراك المتعلقات العددية -
اإلضافة العددية).

- ٢القدرة اإلستداللية :وتتكون من االستقراء  ،االستنباط.
- ٣القدرة المكانية :وهى تبدو في كل نشاط عقلي معرفي يتميز بالتصور البصري لحركة

األشكال المسطحة والمجسمات  ،وهى تضم ( قدرة مكانية ثنائية  ،قدرة مكانية ثالثية(.
وتصنف خضر(  )39 : 1991مستويات التفكير الرياضي حسب درجة تعقيد العمليات
الرياضية لحل األلغاز الرياضية إلى مستوى عال من التفكير ومستوى منخفض من التفكير.

مما سبق يتضح للباحث أن التفكير الرياضي يختلف عن أنواع التفكير األخرى في احتوائه
على مجموعة من المصطلحات الخاصة به  ،ومجموعة من القدرات والعمليات العقلية المرتبطة

بمادة الرياضيات وكذلك مستويات عليا من التفكير ومستويات دنيا من التفكير.
ج) مهارات التفكير الرياضى:
عرف كرم (  )189:1993مهارات التفكير بلنها  :نشاط عقلي يكتسب الفرد من خالله
المعلومات  ،أي أنها نشاط عقلي يساعد على تكوين فكرة أو حل مشكلة أو اتخاذ قرار.
ويعرف حبيب ( )15 - 20 : 1996مهارات التفكير بلنها :قدرة المتعلم على شرح وتعريف
وفهم وممارسة العمليات العقلية المطلوبة منه بسهولة ودقة واتقان وتضم بعض المهارات
الفرعية من تحليل وتركيب وتفسير.
أما أبو زينة ( )150 – 151 :1986فقد حدد مهارات التفكير الرياضي في (التعميم ،
االستقراء االستدالل التعبير بالرموز ،المنطق الشكلي أو الصوري  ،البرهان الرياضي) .
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أما الطويل( ( 7 : 1991فقد حدد سبعة مهارات للتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول
الثانوي بدولة قطر كالتالي( التفكير االستقرائي ،التفكير االستنباطي  ،التفكير الرمزي ،التفكير
االحتمالي  ،التفكير العالقي  ،اإلدراك المكاني والتصور البصري  ،البرهان الرياضي( .

من خالل العرض السابق لوجهات النظر المختلفة حول تحديد مهارات التفكير الرياضي ،
باإلضافة إلى مراجعة بعض األدبيات التربوية األخرى التي تناولت أساليب التفكير الرياضي
يعرف الباحث مهارات التفكير الرياضي بلنها قدرة المتعلم على أداء المهارات الفرعية لكل مهارة
من مهارات التفكير الرياضي ( االستقراء  ،االستنتاج  ،تعبير بالرموز ،التفكير البصري ،
الحدس ( بفهم وسرعة واتقان  ،لتكوين فكرة أو حل مشكلة أو اتخاذ قرار.

وقد اختلف الباحثون فيما بينهم حول تحديد مهارات التفكير الرياضي ،نظ ًار الختالف خصائ

تالميذ كل مرحلة وطبيعة مادة الرياضيات في كل مرحلة ،باإلضافة إلى تعدد المسميات
للمفهوم الواحد.

ويالحظ مما سبق أنه بالرغم من تعدد وجهات النظر حول مهارات التفكير الرياضي إال أن

الباحث حدد خمس مهارات أساسية ومناسبة للمستوى العقلي لطالب الصف الثامن األساسي
وذلك بعد اإلطالع على الدراسات السابقة والتي تناولت مهارات التفكير الرياضي ,باإلضافة إلى
قابليتها للقياس وفيما يلي بيانها وتعريفها:
- ١مهارات رئيسية)مركبة)  :وهى اإلستقراء  ،اإلستنباط  ،التعميم  ،المنطق الرياضى ،
استخدام الرموز  ،البرهان الرياضي التفكير االحتمالي التفكير العالقى ،التصور البصرى
المكانى.

- ٢مهارات أساسية ( فرعية ( :وتضم كل المهارات التى تندرج تحت كل مهارة رئيسية.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل مهارة من المهارات موضع الدراسة:
 -1االستقراءInductive :
هو من أهم أنواع التفكير الخاصة بمادة الرياضيات واكتشافها  ،ألن الرياضيات تعتمد أساسًا
على تحليل الحاالت المختلفة إلدراك خصائصها والوصول منها إلى الخصائ

العامة الستخال

قاعدة معينة أو حالة عامة محددة (العطروني.( 94: 1986 ،
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المشتركة

ويعرفه أبو زينة ( )150:1986بلنه عملية عقلية يتم بها استنتاج الحالة العامة من الحاالت
الخاصة.
وعلى هذا تعرفه الدراسة الحالية بلنه عملية عقلية يتم من خاللها فح
وتحليلها الشتقاق القاعدة العامة منها.

الحاالت الفردية

وينقسم االستقراء من حيث الوصول إلى النتيجة كما ذكره جروان ()308 - 309 :2002وعبيد وعفانه (  )47 :2003إلى نوعين:
فردا ثم الوصول إلى القاعدة أو التعميم.
فردا ً
استقراء تام  :ويكون بسرد كل أفراد المجموعة ًاستقراء ناق :وهو الوصول إلى القاعدة العامة بفح عدد من الحاالت الفردية وليس كلالحاالت.
ومن المالحظ أن االستقراء الناق
الرياضيات.

هو الشائع استخدامه في معظم المواد الدراسية خصوصًا

لذلك ترى خضر ) (39 : 1985أن الوصول إلى القاعدة باالستقراء في الرياضيات البد أن

تثبت عن طريق البرهنة عليها باالستنتاج الرياضي أو بطرق البرهان األخرى.

ولذا يؤكد كل من جروم ومافيلد على ( ) Groome ,1999 ) & )Mayfied,1991
عدم الثقة في نتائج االستقراء الناق

،واعتبار القاعدة التي نحصل عليها من هذا االستقراء

فرض يجب التلكد من صحته .ويمكن تحديد مهارات االستقراء في:
أ -استخراج األحكام أوالقواعد المتعلقة لمجموعة من االشياء.
ب -فهم وتحليل كل حالة فردية.

ج -تحديد العالقة بين مقدمات ونواتج كل حالة على حده.
د -استنتاج الخاصية المشتركة بين الحاالت.
ه -اكتشاف العالقات التي توجد بين المتغيرات أو األفكار.

و -تطبيق العالقات التي تم التوصل إليها على متغيرات جديدة.
ز -صياغة القاعدة أو القانون.
ح -التحقق من صحة القانون.
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 -2االستنتاج Deductive :
هو مكون آخر من مكونات التفكير االستداللي ،كما أنه مهارة تفكير مهمة جداً لدراسة
الرياضيات وتطبيق النظريات والتعميمات.

يعرفه السيد(  ) 359 : 1997بلنه أداء عقلي يتميز بالقدرة على اشتقاق األجزاء من القاعدة

العامة.

كما يعرفه المفتى(  ) 32 :2004بلنه العملية التي يتقدم فيها العقل من القضية العامة إلى
القضية الخاصة.

ويعرفه حبيب ( )43:1996بلنه التفكير الذي يعتمد على انتقال الفرد من العموميات أو
الكليات أو المفاهيم أو النظريات إلى الخصوصيات أو الجزئيات أو المالحظات والتجارب.
حاالت خاصة من حالة عامة مسلم بها.

وكذلك يعرفه هندام( ) 25:1982بلنه استخال

من خالل العرض السابق يمكن تعريف التفكير االستنتاجي بلنه قدرة المتعلم على تطبيق
القاعدة العامة على حالة خاصة من الحاالت التي تنطبق عليها هذه القاعدة العامة.

كمثال علي ذلك:
مجموع قياسات زوايا أي مضلع عدد أضالعه يساوي ن = (ن – ١٨١× )8

من هذه القاعدة العامة يمكن استخال

أن مجموع قياسات زوايا الشكل الخماسي مثال

( ١٨١× ) 8 – 5
ويتفق كل من أبو العباس والعطر ونى(  ، ) 95:1986شعراوي( (20 :1985على أن التفكير
االستنتاجي هو تفكير قياسي ،تطبق فيه القواعد العامة على الحاالت الخاصة  ،ويعتبر مكمالً

للتفكير االستقرائي.

تلكيدا وصدقًا منطقيًا
كما أشار أبو زينة (  ) 150 :1986أن نتائج عملية االستنتاج أنها أكثر
ً

عن نتائج عملية االستقراء غير المؤكدة ،وذلك ألن نتائج االستنتاج تبنى على المقدمات

الموجودة المثبتة ،إال أن هذه الميزة تجعل نتائجه بسيطة.
ويمكن تحديد مهارات االستنتاج في:
أ -فهم القاعدة العامة أو القانون.
ب -فهم الحالة الخاصة أو المثال.

ج -إدراك العالقة بين القاعدة العامة والحالة الخاصة.
د -تطبيق القاعدة العامة على الحالة الخاصة.
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 .3التعبير بالرموز:
عرفه الطويل) (90 : 1991بلنه أسلوب يقوم على استخدام الرموز في التعبير عن المعطيات
اللفظية أو األفكار الرياضية والعكس.
كما عرفه أبو زينة (  )150 :1986بلنه استخدام الرموز في التعبير عن األفكار أو المعطيات

اللفظية ،أي اتجاه واحد من اتجاهي التفكير الرمزي

وعلى ذلك يعرف الباحث مهارة التعبير بالرموز بلنها قدرة المتعلم على التعبير عن األفكار أو
المعطيات اللفظية أو المسائل باستخدام الرموز الرياضية.

كمثال على ذلك :مربع مجموع عددين موجبين أكبر من مجموع مربعي هذين العددين فيعبر
عن القاعدة السابقة باستخدام الرموز كما يلي:
(س +

) ≤ ²س+ ²

²

وقد أشار كل من عبد الحفيظ و سيدهم ( ) 88:1999أن مهارة التعبير بالرموز لها عالقة
وثيقة بمهارات الترجمة الرياضية التي تضم تحويل األلفاظ أو األشكال إلى رموز والعكس.
ويمكن تحديد مهارات التعبير بالرموز في:أ -فهم العبارات اللفظية المعطاة أو التعميم أو المسللة.
ب -تحديد العالقات المتضمنة في العبارة أو التعميم أو المسللة.
ج -تحديد المصطلحات في هذه العبارة.
د -تحديد الرموز الرياضية لأللفاظ والمصطلحات والعالقات.

ه -الترجمة اللفظية للعبارة المعطاة أو التعميم أو المسللة.
و -القدرة على الترجمة من صيغ رمزية إلى صيغ لفظية.

ويمكن توضيح أهمية هذه المهارات في مادة الرياضيات فيما يلي:

-أنها تكسب مادة الرياضيات سمة الدقة واإليجاز والتجريد  ،وهى أهم ما يميز الرياضيات

عن غيرها من المواد  ،بل تحتاج المواد األخرى للرياضيات إلكسابها هذه السمة.
-تعد من أهم مهارات القراءة الرياضية التي يجب أن يتقنها كل الطالب لتساعدهم على الفهم.
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. ٤التصور البصري المكاني:
تمثل هذه القدرة أحد عوامل القدرة المكانية وان كانت األبحاث األولية في مجال القدرة المكانية
هي نفسها القدرة على التصور البصري المكاني حيث عرفه منصور( ) 90 :1998بلنها القدرة
على التصور البصري لحركة األشكال الهندسية وعالقة األجزاء المختلفة في الشكل الهندسي.
وفي الستينات من القرن الماضي توصل  ) 27 :1199( Groomeإلى ثالثة عوامل مكونة
للقدرة المكانية:
 -1عامل إدراك االتجاه المكاني ( )spatial orientationوهي القدرة على تكوين التنظيمات
المدركة لألشكال بالنسبة لجسم الشخ

نفسه.

 -8عامل التصور البصري المكاني ( )spatial visualizationوهي القدرة على تخيل الحركة
واإلحالل المكاني للشكل أو بعض أجزاءه.
 -3التصور الحركي المكاني ( )kinesthetie imageryهي القدرة على تمييز األشكال
اليمينية عن األشكال اليسارية.
ويقصد بالتصور البصري المكاني المعالجة العقلية لثني السطوح أو إعادة ترتيب أجزاء شيء
ما ويقاس هذا العامل  :بلن يعرض على المفحو

شيء مسطح علي اليمين ثم يطلب منه

اختيار أي من البدائل علي اليسار وتشير إلي تخيل الشيء بعد ثني جوانبه وأسطحه.
ويقسم السيد وعبيد ( )305 :1997القدرة المكانية إلي نوعين:

 ) ١قدرة مكانية ثنائية . tow dimensional spatial ability s8
 )٢قدرة مكانية ثالثية .three – dimensional spatial ability s3

حيث ()2s

تدل على التصور البصري لحركة األشكال المسطحة كمثل دورة األشكال

المسطحة(  )3sتدل على التصور البصري لحركة األشكال في دورتها خارج سطح الورقة أي

في البعد الثالث للمكان) الفراغ).
ويتضح للباحث مما سبق أن  :هناك عالقة وثيقة بين القدرة المكانية والتصور البصري المكاني
وأثبتت األبحاث الحديثة أن عامل التصور البصري المكاني يمثل أحد عوامل القدرة المكانية.
القدرة المكانية نوعين :قدرة مكانية ثنائية ،قدرة مكانية ثالثية.
القدرة المكانية لها عالقة بدراسة مادة الهندسة وحركة األشكال الهندسية في المستوي والفراغ.
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ومما سبق يعرف الباحث التصور البصري المكاني بلنه  :المعالجة الذهنية وتخيل وضع
وحركة األشكال الهندسية المستوية في أي اتجاه على سطح المستوي (الورقة) أو في الفراغ أي
في بعدين أو ثالث أبعاد.

 .5التخمين) الحدس):تتمثل في قدرة الطالب على فرض الفروض المعقولة للوصول لحل

المشكالت ,والتحقق من هذه الفروض.
والتخمين أو الحدس كما عرفه عيد )  )72 : 2009هو الحرز الواعي لالستنتاجات من
المعطيات ويشار له بالتفكير الحدسي.
خصائص التفكير الرياضي:
يرى المجبر (  ) 22 :2000أن من خصائ

التفكير:

- ١ينطلق التفكير من الخبرة الحسية ،ولكنه ال ينحصر فيها بل يحتاج إلى خبرات سابقة لدى

الفرد.
- ٢التفكير عملية شعورية) واعية) .

- ٣التفكير مظهر من مظاهر النشاط اإلنساني مثله في ذلك مثل أي نشاط سلوكي آخر
يمارسه الفرد اإلنساني.
- ٤التفكير نشاط يحدث في العقل بمعنى أنه نشاط مضمر ضمني كامن ال يمكن مالحظته

مباشرة ولكن نستدل عليه من أثره ،شلنه في ذلك شلن التكوينات الفرضية  ،والمشكلة هنا في
كيفية وصف هذه العمليات المضمرة.
- ٥التفكير عمل هادف  ،ينشل عندما يكون لدى الفرد موقف مشكل  ،فيوجه نشاطه نحو
الحل.
ويرى خير اهلل وزيدان(  )401 :1996أن التفكير من أبرز خصائصه هي:
أ -القدرة على إدراك العالقات األساسية في الموقف المشكل.
ب -القدرة على اختيار بديل من عدد كبير من البدائل.

ت -القدرة على إعادة تنظيم األفكار المتاحة وذلك بهدف الوصول إلى أفكار جديدة.
ث -القدرة على االستبصار واعادة تنظيم الخبرات السابقة.
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تعليم التفكير الرياضي:
يرى الباحث إن عملية تعليم الطالب كيفية التفكير في حل المشكلة الرياضية أفضل من حل
المشكلة ذاتها  ,لذلك يتوجب على المعلمين تعليم طالبهم كيفية التفكير وذلك من خالل توفير
بيئة تعليمية خالقة تساعد على توليد األفكار من خالل استخدام األدوات والوسائل المناسبة.
وقد أشار جمل (  )45 :2005أن التعليم المعتمد على التفكير يقوم على الدمج بين مهارات

التفكير ومحتوى المادة الدراسية بحيث يتم تعليم المحتوى ومهارات التفكير في وقت واحد.
كما و أشار دي بونو ( )De Bono, 1994:27أن التفكير مهارة يمكن أن تتحسن بالتدريب
والمراس والتعلم ,ويرى أن مهارة التفكير ال تختلف عن أي مهارة أخري ويشبه التفكير بمهارة

قيادة السيارة  ,وعن طريقه يعمل الذكاء ويؤثر في خبرات اإلنسان كما تعمل قوة محرك السيارة
عن طريق قيادتها.

" فالتفكير عملية كلية نستخدمها للتعامل الذهني مع المدخالت الحاسية ,وبها نستدعي؛ لنكون
األفكار  ,ونتعقلها ,ونستدل عليها ,أو نستدل بها على غيرها أو لنحكم على أمور ما أحكاماً

معينة .ويتضمن التفكير اإلدراك والخبرات السابقة  ,والتناول الواعي) الشعوري( والمزاوجة ,

والدمج ,كما يتضمن الحدس  ,وبهذا التفكير ,ومن خالله  ,وعن طريقه نوجد معنى الخبرات"

(عيد)68 :2001 ،

أهمية تعليم التفكير الرياضي:
للتفكير أهمية كبيرة في الحياة بشكل عام وبكل نواحيها المتعددة من مدراس ومؤسسات مختلفة
و لالستعانة به في حل المشكالت لذا برزت أهمية تعليم التفكير ومنه التفكير الرياضي

وترى السرور (  )271:2000أن من أهمية تعليم التفكير ما يلي:

- ١يتيح للطلبة رؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع وتطوير نظرة أكثر إبداعاً في حل المشكلة

بشكل أوضح وأوسع.

تفكير إيجابيًا وهو التفكير الذي يوصل إلى أفكار جديدة.
- ٢إتاحة الفرصة للطلبة لكي يفكروا ًا
- ٣تحويل الطلبة إلى مفكرين منطقيين.
- ٤إعداد الطلبة للتنافس على الفر

التعليمية والوظائف واالمتيازات.

- ٥اإلسهام في تحسين الحالة النفسية للطلبة.

- ٦اكتساب المعرفة الجديدة واستبدال المعرفة القديمة لها.
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- ٧مساعدة الطلبة في االنتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى مرحلة توظيفها في استقصاء
معالجة المشكالت الحقيقية في عالم الواقع.
- ٨تنمية مفهوم الذات وتقوية مشاعر االنتماء واإلحساس بالمسئولية نحو المجتمع.
عمليات التفكير الرياضي:
لقد تم اإلجماع على أن التفكير كعملية عقلية معقده تتللف من مجموعة من العمليات العقلية
التي يتم نشاط التفكير منها  ،ولعل أبرز هذه العمليات اآلتي( :عمران )97 :1990 ،
- ١التصنيف :وهو تلك العملية التي يتم فيها تجميع ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة على

أساس ما يميزها من خصائ

مشتركة ضمن فئات معينة من هذه األشياء واألحداث.

- ٢التنظيم  :وهو العملية التي يتم فيها ترتيب وتنسيق الفئات أو األشياء أو الظواهر في نظام
معين وفقا لما يوجد بين هذه الفئات من عالقات متبادلة.

- ٣التجريد :وهو العملية التي يتم فيها تجريد األشياء عن ذواتها ،فلكي تتحقق عملية التفكير،
فمن الضروري التفكير فيها بطريقة مجردة عن األشياء ذاتها ،ويعني هذا استبعاد كل العالقات

واألشياء التي ال تشترك في شئ عام مع الموضوع الحالي،والتفكير على أساس ما يميز
الموضوع من خصائ

أو معالم جوهرية.

- ٤التعميم :وهو العملية العقلية التي تقوم على التوصل إلى الخاصية العامة أو المبدأ العام
للظاهرة وتطبيقه على الحاالت أو المواقف األخرى التي تشترك في هذه الخاصية العامة أو
المبدأ العام ،وهذا يؤدي إلى تكوين المفاهيم التي تعبر عن التصورات الذهنية للظواهر في
المواقف المختلفة.

غالبا عملية عقلية عكسية وهي االنتقال مرة أخرى
- ٥االرتباط بالمحسوسات :يتطلب التجريد ً
من التجريد إلى التعميم إلى الواقع الحسي ،مثل ضرب أمثلة من الواقع الحي المحيط من أجل

تقريب المفاهيم المجردة إلى الذهن.

- ٦التحليل :وهو العملية العقلية التي يتم بها فك ظاهرة كلية إلى عناصرها المكونة لها أو إلى
مكوناتها الجزئية.

- ٧التركيب :وهو عكس عملية التحليل ،ويقصد بها العملية العقلية التي يتم بها عادة توحيد

الظاهرة المركبة من عناصرها التي تحددت في عملية التحليل ،وتمكننا عملية التركيب من
الحصول على مفهوم كلي عن الظاهرة من حيث إنها تتللف من أجزاء مترابطة.
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- ٨االستدالل :يقوم االستدالل العقلي على استنتاج صحة حكم معين من صحة أحكام أخرى
ويؤدي االستدالل الصحيح إلى تحقيق الثقة في ضرورة وحتمية النتائج التي يتم التوصل إليها.
مبررات تعليم التفكير الرياضي:
قد أشار الكثيري والنذير ( )22 : 2006أنه من خالل التفكير نتعامل مع ما يحيط بنا من
مشكالت بيئية أو اجتماعية أو نفسية  ,وال بد من أخد ذلك بعين االعتبار  ,ولهذا ال بد من
وجود مبررات لتعليم التفكير  ,وهي على النحو التالي:

أ  -مشكالت نفسية وبيولوجية :إن هذه المشكالت تستدعي عملية التفكير للوصول إلى حلول
لها.
ب -مشكالت اجتماعية :إن المشكالت االجتماعية تعد من الجوانب المهمة في حياة اإلنسان,

ولذلك تتطلب منه التفكير بشكل جدي للوصول إلى حلول ذات أهمية في تخلصه منها.
ت  -مشكالت تتعلق بالظواهر الطبيعية والتفسير العلمي ,وهذه المشكالت تتطلب من الفرد أو
الباحث تفسي ار لها بشكل منطقي متسلسل مستندًا إلى الفرضيات والتحليل المنطقي ,ولذلك البد

من اتباع التفكير للوصول إلى حلول تستند على التفسير والتحليل الصحيح المنطقي.
ث -مشكالت تتعلق بالخوف والقلق  :وهذه المشكالت لها أهمية في إثارة التفكير لدى اإلنسان.
ج -مشكالت تتعلق بتفسير األمور الغيبية والتي ال يمكن التوصل إلى حلول لها أو تفسيرها

بشكل دقيق ,لكن يمكن اإليمان بها عن طريق التسليم بها.
ويرى الباحث مجموعة من المبررات والتي تدعو لتعليم التفكير وهي:
 -1حاجة المجتمعات المختلفة إلى تنمية القدرة على التفكير لدى أبنائها التي تجعلهم قادرين
على إيجاد حلول للمشكالت التي تط أر على حياتهم.

 -8يجعل الحصة الدراسية مملوءة بالحيوية والنشاط وينعكس ذلك على المستوى التحصيلي
للطالب.
 -3يعمل على تنمية ثقة الطالب بنفسه وتحسين مفهومه عن إمكانياته.

 -4التفكير ال ينمو تلقائيًا بل هو بحاجة إلى تعليم منظم وهادف ,وال يتحقق إال بتنمية القدرة
على التفكير.
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دور المناهج في تنمية مهارات التفكير الرياضي:
إن التحدي الحقيقي للمنهج في عصر العولمة بالنسبة إلدارة التفكير يتمثل في أن القوى التي
وضعتها التكنولوجيا بين أيدينا اآلن تتطلب درجة من الدراسة والتبصر لم تكن مطلوبة منا من
قبل وعلى الخصو

تلك التي تهتم بمناهج القرن الحادي والعشرين بتفعيل عمليات تعلم

مهارات التفكير في المناهج الدراسية واعادة صياغة وهيكلة هذه المناهج في صورة جديدة
يتكامل فيها المحتوى التعليمي وطرائق التدريس مع مهارات التفكير والتركيز في التطبيقات
العملية لهذه المهارات مثل االستكشاف والمناقشة والتحليل والدفاع عن اآلراء والمعتقدات
الشخصية ,وتوفير المواقف التي يوظف فيها الطلبة العمليات العقلية المعرفية.
وقد أشار نبهان ( )32 :2001أن المناهج الدراسية تهتم بعملية التفكير وذلك بتفاوت معين,
مستخدما طرق واستراتيجيات  ،مختلفة  ,ولكن مناهج الرياضيات تعتبر وسطًا بين تنمية

التفكير والقدرة على حل المشكالت.

فالقدرة على تنمية التفكير من أكثر القدرات العقلية القابلة للتطبيق ازاء المشكالت الحياتية التي
يواجهها المتعلم في الحاضر والمستقبل ,حيث إن تقديم المعارف والمعلومات للطالب من خالل
محتوى المناهج ليس مهما بقدر كون محتوى المنهج من حيث المستوى والتنظيم وسيلة لتنمية
مهارات التفكير لدى الطالب ( عمار )2 :2009 ،
ويرى الباحث أن تنمية مهارات التفكير من خالل محتوى المنهاج الدراسي تتم بتوفير أنشطة
تدفع الطالب إلى االنخراط في عمليات التفكير وممارسة مهارته المختلفة في حل المشكالت,

باإلضافة إلى استخدام أساليب تدريس متنوعة تحث الطالب على التفكير في المحتوى الدراسي
بعمق ,حيث يتم ذلك في كافة المواد الدراسية وعلى وجه الخصو

الرياضيات.

دور البيئة المدرسية والصفية في تنمية مهارات التفكير الرياضي:
ال يمكن تحقيقه في عدد من
ال سه ً
حيث يرى الباحث إن عملية تنمية مهارات التفكير ليست عم ً
الحص

الدراسية  ,فمهارات التفكير ال تنمو تلقائيًا بل هي بحاجة إلى تعليم منتظم وهادف

باإلضافة إلى التدريب والمران ,فالممارسة المستمرة لعمليات ومهارات التفكير تعمل على
تنميتها.
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كما أن التعليم الواضح المباشر لعمليات ومهارات التفكير المتنوعة يساعد على رفع مستوى
التحصيل الدراسي للطالب  ,ويعطيه إحساسا بالسيطرة الواعية على تفكيره ,وينمي لديه شعور
الثقة بالنفس الذي ينعكس إيجابًا على إنجازه في التحصيل الدراسي .كما يرفع تعليم التفكير
والتعليم من أجل التفكير درجة اإلثارة والجذب للخبرات الصفية ,وذلك يجعل دور الطالب
ايجابيا وفاعالً مما يرفع من مستوى التحصيل والنجاح في االمتحانات المدرسية ,ويحقق

األهداف التعليمية مما يعود بالنفع على المعلم والمدرسة والمجتمع ( ابراهيم )88 :2005 ،

ومن أجل تنمية مهارات التفكير في مدارسنا فإننا بحاجة لتوفير المناخ المناسب ووضع
األهداف التعليمية التي تدعم عمليات التفكير وطرح األسئلة السابرة والتي تحتاج إلى مستويات
عليا من التفكير واعطاء التالميذ الوقت الكافي للتفكير واصدار األحكام المنطقية.
وقد أشار حمادة ( )312 :2009إلى بعض الشروط الواجب توافرها في البيئة التعليمية التي
تشجع على التفكير الرياضي:

 -1تشجع التالميذ على الحوار والمناقشة.
 -8أن يكون المحتوى مرتبط بحاجات وميول التالميذ وقدراتهم.
 -3ممارسة األنشطة المختلفة والهادفة والمناسبة للتالميذ.

 -4إتاحة الفرصة أمام التالميذ للعمل داخل مجموعات مع أقرانهم مع متابعة عمل كل تلميذ.
وقد تم االستفادة من دور كل من المعلم والطالب في تنمية مهارات التفكير في إعداد
البرنامج المقترح لتنمية مهارات التفكير الرياضي.
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تنمية مهارات التفكير الرياضي لدى الطلبة:
يرى الباحث إن أهم أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة األساسية إكساب الطالب طرق
التفكير السليمة  ,وذلك من خالل تنمية مهارات التفكير الرياضي المختلفة لديهم والتي تتالءم
مع المرحلة العمرية لطالب المرحلة األساسية.

حيث تمتاز الرياضيات بالدقة والوضوح واإليجاز ,كما أن لها من المميزات في محتواها

وطريقتها ما يجعلها مناسبة لتدريب التالميذ على أساليب التفكير في استخال

النتائج ,وكذلك

وضوح الحقائق يجعل للرياضيات دورها الرائد في تنمية التفكير عامة والتفكير الرياضي بشكل
خا

,بل إن الهدف األساسي للرياضيات هو تنمية التفكير وتعليم الطلبة أن يفكروا ويستنتجوا

بلنفسهم) ابراهيم ) 14:1995 ،

لذا ينبغي استخدام أساليب واستراتيجيات تدريسية معاصرة لالنتقال بتعليم الرياضيات من

الصورة التقليدية إلى صورة حديثة تهدف لالرتقاء بالتفكير وتنظيم أفكار التالميذ بصورة عملية
للمحتوى األكاديمي وتجعل المتعلم إيجابيًا في العملية التعليمية التعلمية
( حمادة . )300 :2009،

فقد أكد  (2002:107) Ballعلى أهمية التفكير الرياضي ودور المعلم في تنمية مهارته لدى
الطالب كما أن التفكير الرياضي له دور هام في العملية التعليمية ألنه يزيد من دافعية الطالب
لتعلمهم الرياضيات.

ويرى ذياب )  )82 :2000انطالقا من أن التعلم تواصل وتفاعل ,فقد كان على المدرسة
التي نريد أن تعمل على أن يتمتع المربون فيها بعدد من المهارات التي تساعدهم على تحقيق
اتصال وتواصل إنساني مع طالبهم ,ومن بين هذه المهارات :تقويم اآلراء  ,واتاحة الفر

للتفاعل الفكري والتواصل الوجداني ,وتحقيق التوازن ,والترابط بين عمليات التواصل المختلفة من
أجل مساعدة طلبتهم على التوصل إلى استنتاجات وتعميمات معينة ,وتوقعات تنتهي إلى تنمية
مهارات التفكير لديهم.
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وقد أشار عفانة وآخرون( )108 - 109 : 2007من أجل تنمية سليمة للمهارة البد من أخذ
المقترحات اآلتية في االعتبار:
-1تنمية الفهم قبل المهارة :من المسلم به أن الطالب يتحسن أداؤه في إجراء مهارة ما إذا تحقق

الفهم لما يقوم به ,وهو في جميع األحوال أفضل من صم قواعد جامدة ,وتنفيذها آليًا دون فهم
أو معنى.

 -8االبتعاد عن التدريب الروتيني :أن يوفر المعلم تمارين متنوعة ,بحيث ال تكون على نمط
واحد ,وبحيث تشجع على التفكير ,وتراعي الفروق الفردية.

 -3أصالة التفكير :يجب أن يشجع المعلم الطلبة على التفكير بحلول جديدة ,وابتكار طرق
خاصة بهم ,وال يجبرهم على الحل بطريقة بعينها ,وأن بناء المهارة يجب أن يفسح الطريق

لمسارات متعددة في التفكير.

-4أن يتم التدريب على الحلول واإلجراءات الصائبة وليس الخاطئة ,وهذا يستلزم تتبع أخطاء

الطلبة والعمل على عالجها أول بلول.
- 5أن يتم تفريد التدريب حسب قدرات الطالب واستعداداتهم ,والعمل على مراعاة االحتياجات

الفردية.

 - 0أن يتم التدريب على فترات موزعة بال إسراف.
- 7أن يعطى الطلبة إرشادات وتوجيهات ,وأن يتم تزويدهم بمدى تقدمهم.
 -2يجب أال يكون التدريب عقابًا بل تحسينًا وتطوي ًار .

- 1إثارة الحماس والدافعية للتعلم من خالل التشجيع ,والتنويع ,والدعم النفسي ,والتوجيه السليم.
ويتم التركيز عادة في التدرب على التفكير على العملية ألنها هي األدوات التي يتم تطويرها

لدى المتعلم وتدريبه على استخدامها ورفع مستوى أدائه باستخدامها إلى أن ترقى إلى مستوى
المهارة ,وعندما تصل المهارة إلى مستوى اآللية ,فإنه بذلك يتحقق الهدف من استخدام النموذج
التدريبي على التفكير السابر) قطامي )243 :2001 ،
معوقات التفكير الرياضي السليم:

يوجد العديد من األسباب التي تعوق دون تعليم التفكير الفعال في مدارسنا  ,فقد بين
جروان (  )11 : 1999مجموعة من األسباب والتي تعيق تعليم التفكير من أهمها :
 .1سيطرة المفهوم التقليدي حول التعليم على تعميم المناهج وبرامج تدريب المعلمين وأساليب
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التدريس فما زال المفهوم السائد عن التعليم أنه عبارة عن عملية نقل معلومات من المعلم الذي
يمثل مصدر المعرفة إلى الطالب  ,لهذا المفهوم فإن التعليم يكون بمثابة " حشو دماغ الطالب
عن طريق المحاضرة والتلقين.

 .8عدم وضوح مفهوم التفكير وعدم االتفاق على تعريف محدد له  ,ولهذا يبقي مفهوم التفكير
أردوا  -في
مغلفا بالضبابية وعدم الوضوح ,وبالتالي ال يتوقع أن ينجح والمعلمون  -حتى ولو ا
تحقيق شئ

ملموس باتجاه

تطوير

أساليب فعالة

في تعليم

مهارات التفكير.

 .3إن المواد التدريبية التي يتلقها المعلمون هي مواد نظرية ال ترقي إلى مستوى الممارسة

الميدانية أو الخبرة التعليمية.

ويرى عفانة (  )32 :2003أن التفكير يتعرض إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر على
وضوحه وموضوعيته واستقامته

مثل:

أ  -األخطاء المنطقية  :مثل التسرع في االنتقال إلى التتابع من مقدمات ومعلومات بسيطة أو
التسليم بمقدمات معينة قد تكون خاطئة مما يؤدي إلى الوصول لنتائج خاطئة.
ب -العوامل االنفعالية الوجدانية  :تؤثر رغبتنا على تفكيرنا ,وهذا هو التفكير االرتغابي الذي

يوجه الرغبات ال الواقع.

ت  -المعلومات الخاطئة.
ث -التقبل السلبي ألراء السلطة.
ج -انتقاء المعلومات واالستنتاجات ,فيميل الشخ

نظره ,والى تجاهل المعلومات التي تناقضه.
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إلى انتقاء لمعلومات التي تؤيد وجهة

الفصل الثالث

الدراسات السابقة
أوال :دراسات تناولت التدريس التبادلي.
-الدراسات العربية.

-الدراسات األجنبية.

-التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت التدريس التبادلي:

ثانيا :دراسات تناولت التفكير في الرياضيات .
-الدراسات العربية.

-الدراسات األجنبية.

التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت التفكير في الرياضيات: التعقيب العام على الدراسات السابقة
 أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة
 بماذا تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ؟
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
تناول الباحث في هذا الفصل مجموعة من الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع دراسته
الحالية والذي يسعى في هذه الدراسه إلى بيان فاعلية توظيف استراتيجية التدريس التبادلي في
تنمية التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة  ،لذا قام

الباحث باالطالع على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع دراسته الحالية  ،وذلك من أجل
تحديد موقع دراسته بالنسبة للدراسات السابقة  ،باإلضافة إلى االستفادة منها في االجراءات
وتصميم األدوات  ،واختيار عينة الدراسة  ،وكذلك االستفادة منها في تفسير النتائج.
أوال :دراسات تناولت التدريس التبادلي:
الدراسات العربية:
 .1دراسة بلجون ( ) 2006
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارة االستدالل العلمي
لدى تلميذات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية في مادة العلوم ،وتكونت عينة
البحث من (  ) 100تلميذة من صفي الرابع والخامس وزعت كل مرحلة إلى مجموعتين
تجريبية مكون من (  ) 25تلميذة من صفي الرابع والخامس وكذلك المجموعة الضابطة وزعت

الطالبات من مستويات ذات التحصيل ( :العالي،والمتوسط ،والمنخفض(،واستخدمت الباحثة
اختبار مهارات االستدالل إعداد عالء عبدالعظيم (  ( 2001ثم عدت الباحثة خطط التدريس
بلسلوب التدريس التبادلي ،وكان من نتائج البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى ) (α=0.05في اختبار مهارات االستدالل تعزى إلى المستوى التعليمي أي بين الرابع
والخامس  ،بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α =0.05في اختبار مهارات
االستدالل وحسب متغير التحصيل لصالح المجموعات التجريبية وكانت أعلى المستويات ذات

التحصيل المرتفع.
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 .2دراسة الحارثي ( ) 2008
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات ما
وراء المعرفة في القراءة " التخطيط للقراءة  ،المراقبة والتحكم في القراءة  ،وتقويم القراءة "
منفصلة ومجتمعة ،في مادة القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية .وقد تم اختبار تلك الفروض

ائيا من مجتمع الدراسة  ،حيث
عن طريق إجراء دراسة شبه تجريبية على عينة مختارة عشو ً
شمل طالب الصف الثاني الثانوي شرعي في ثانوية جرير بمحافظة جدة خالل الفصل الدراسي

طالبا يمثلون مجموعتي
األول  1428ه  1429 /ه وتكونت عينة الدراسة من ( ً ( 60
الدراسة  ،المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي وعدد طالبها

طالبا ،والمجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة التقليدية وعدد طالبها " 30
" ً " 30
طالبا .وقد اختار الباحث الوحدات الدراسية المخصصة للدراسة ،وأعد استراتيجية التدريس
" ً
التبادلي لتدريس المجموعة التجريبية ،كما قام بإعداد اختبار تحصيلي تلكد من صدقه وثباته،

وبعديا( ،وباستخدام تحليل التباين
قبليا
ً
وتم تطبيقه على المجموعتين التجريبية والضابطة ) ً
المصاحب كلسلوب إحصائي ( ، )ANCOVAوقد تم التوصل إلى انه توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ) (α =0.05بين متوسط درجات المجموعتين في مهارات ( التخطيط

للقراءة  ،والمراقبة والتحكم في القراءة  ،وتقويم القراءة ( وذلك لصالح المجموعة التجريبية.
 .3دراسة المنتشري )( 2008

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء اثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض
مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية  ،ولتحقيق
ذلك تم إعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي الالزمة لهؤالء الطالب  ،وكما تم تصميم وبناء

دليال للمعلم يوضح كيفية استخدام استراتيجية
اختبار لقياس هذه المهارات ،وأيضا أعد الباحث ً

التدريس التبادلي لالسترشاد به أثناء تدريس موضوعات القراءة .وتم تجريب هذه الدراسة على

عينة من الطالب بلغ عددها ستون طالبًا من طالب الصف األول المتوسط  ،قسمت هذه

العينة إلى مجموعتين :تجريبية وعددها ثالثون طالبًا ،وضابطة وعددها ثالثون طالبًا ،وقد

أثبتت الدراسة األثر االيجابي إلستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائي
بشكل إجمالي  ،وفي تنمية كل مهارة من مهارات الفهم القرائي على حدة .

كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها :ضرورة االسترشاد باختبار الفهم القرائي عند

تصميم وبناء اختبارات القراءة للطالب .
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ضرورة االستعانة بدليل المعلم لالسترشاد به عند تدريس موضوعات القراءة المقررة على
الطالب ،استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي  ،عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية
وللمشرفين التربويين لتدريبهم على استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي.
 .4دراسة العصيل ( )2009
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل
طالب الصف األول الثانوي في مادة التفسير وبقاء أثر التعلم" وقد تم اختبار تلك لفروض عن
طريق إجراء دراسة شبه تجريبية على عينة مختارة من مجتمع الدراسة ،حيث شمل طالب
طالبا يمثلون
الصف األول الثانوي في محافظة األحساء .وتكونت عينة البحث من ( ً ) 62
مجموعتي الدراسة ( المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي،
والمجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة التقليدي)،
وتم تطبيق التجربة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1430/1431ه  ،وقد
اختار الباحث الوحدات الدراسية المخصصة للباحث ،وأعد دليل المعلم وفق إستراتيجية التدريس

التبادلي لتدريس المجموعة التجريبية  ،كما قام بإعداد اختبار تحصيلي تلكد من صدقه وثباته،
وبعديا ( وقد تم التوصل الى أنه
قبليا
ً
وتم تطبيقه على المجموعتين التجريبية والضابطة ( ً
توجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست
باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي ومتوسطي درجات المجموعة الضابطة التي درست
بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي البعدي العاجل ،كما أنه عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي العاجل والبعدي

اآلجل

 .5دراسة عفانة وحمش ( )2011
هدفت هذه الدراسة التعرف إل ى اثر استخدام التدريس التبادلي في تنمية مهارات التواصل
الرياضي لدى تالمذة الصف الرابع األساسي بغزة ،ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بإعداد

اختبار لقياس مهارات التواصل الرياضي والذي يتضمن عشرون فقرة تتعلق بلربعة أبعاد
للتواصل الرياضي وهي  :تنظيم التفكير ال رياضي وتمثيل المواقف والعالقات الرياضية بصور

مختلفة ،نقل العبارات الرياضية بشكل مترابط وواضح لآلخرين ،تحليل وتقويم الحلول
والمناقشات الرياضية المقدمة من قبل اآلخرين استخدام اللغة الرياضية للوصف،
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والتعبير عن األفكار الرياضية بوضوح ،حيث تم تطبيق هذا االختبار قبلياً وبعدياً على

مجموعتين الضابطة والتجريبية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )86طالبا وطالبة )43( ،طالب
و( )43طالبة ،حيث كانت عينة الدراسة عينة عشوائية ،ولقد اتبع الباحثان المنهج التجريبي في

هذه الدراسة ،واستخدم الباحثان األساليب االحصائية التالية :اختبار"ت" لعينتين مستقلتين،

واختبار مان ويتني ،واختبار حجم التلثير ،وتم التوصل إلى أنه توجد فروق دالة احصائيا في
متوسط درجات اختبار التواصل الرياضي لصالح االستراتيجية المستخدمة والمجموعة التجريبية.
 .6دراسة الكبيسي ( ) 2011
هدفت الدراسة إلى قياس أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي على التحصيل و التفكير

الرياضي لطلبة الصف الثاني متوسط في مادة الرياضيات  ،واتبع الباحث المنهج شبه التجريبي
ذات االختبار البعدي ،وكانت عينة الدراسة قد تكونت من )  (42طالبًا تقسموا إلى مجموعتين
 ،تجريبية وعددها )  ( 21طالبًا درست باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي والضابطة

وعددها ) ( 21طالبًا درست بالطريقة االعتيادية وتمت مكافئة المجموعتين في المتغيرات
الدخيلة .وأعد الباحث اختبارين األول تحصيلي تكون من ) (50

فقرة  ،والثاني للتفكير

الرياضي تكون من (  ) 38فقرة وأجري لكالهما الصدق والثبات والتحليل اإلحصائي لفقراتهما .

وكان من نتائج البحث تفوق المجموعة التجريبية التي باستخدام استراتيجية التدريس التبادلي
على المجموعة الضابطة في التحصيل والتفكير الرياضي.
 .7دراسة الخوالده ( ) 2012
هدفت هذه الدراسة إلى فاعلية برنامج تعليمي قائم على إستراتيجية التدريس التبادلي لتنمية

مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم في المرحلة األساسية في األردن ،وقد

تكونت العينة الكلية للدراسة من (  )40تلميذة من التلميذات ذوات صعوبات التعلم في
الصفوف الثالث والرابع والخامس ،حيث قسمت عينة الد ارسة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين

إحداها ضابطة واألخرى تجريبية  ،قوام كل منهما )  ( 15تلميذة .ولتحقيق هدف الدراسة تم
استخدام ثالثة نصو

قرائية من محتوى المناهج الدراسية في الصفوف الثالث و الرابع

والخامس األساسي للتلكد من امتالك التلميذات لمهارات القراءة الصحيحة  ،واختبار مهارات

الفهم القرائي) إعداد الباحث )  ،والبرنامج التعليمي القائم على إستراتيجية التدريس التبادلي
لتنمية مهارات الفهم القرائي.
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وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات افراد
المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات الفهم القرائي على االختبار البعدي تعزى للبرنامج
التعليمي ،ولصالح المجموعة التجريبية  ،وهذا يشير إلى تحسن عالمات التلميذات اللواتي

تعرضن للمعالجة في الفهم القرائي .

وأيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات افراد المجموعة التجريبيه في
مهارات الفهم القرائي على االختبار البعدي في الصفوف الثالث والرابع والخامس تعزى للبرنامج
التعليمي ،وهذا يدل على أن االستفادة من البرنامج كانت بنفس الدرجة أو المستوى.
 .8دراسة العالن ( ) 2012
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي على التحصيل الدراسي في مادة
التربية القومية االشتراكية لتالميذ الصف الثامن من مرحلة التعليم األساسي ،في الجمهورية

العربية السورية  ،بمحافظة ريف دمشق ،منطقة الغوطة الشرقية .اعتمدت الدراسة على المنهج
التجريبي ،لكشف أثر استخدام طريقة التدريس التبادلي في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف

الثامن من مرحلة التعليم األساسي في مادة التربية القومية االشتراكية .وتكون مجتمع الدراسة

من جميع تالميذ الصف الثامن األساسي في منطقة الغوطة الشرقية )المليحة( التابعة لمحافظة

ريف دمشق والمكون من )  ( 504تالميذ اختير منهم بالطريقه العشوائية )  (132تلميذاً

بوصفهم عينةً ضابطة وتجريبية  ،وكان من نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى داللة )  (α = 0.01بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار وبين متوسطي درجات ٍ
كل من المجموعتين التجريبية
والضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار.
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الدراسات األجنبية :
 .1دراسة فرانس وايكارت )( Frances & Eckart, 1992
هدفت هذه الدراسة الى قياس فعالية استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في الفهم القرائي لدى
طلبة الصف السابع  ،فقد اختار أربعين طالبًا  ،قسموا بالتساوي إلى مجموعتين  ،إحداهما

تجريبية تدرس باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي ،واألخرى ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة
 ،وأشارت النتائج إلى داللة الفروق عند مستوى )  )0.05بين درجات تالميذ المجموعتين في

التطبيق البعدي الختبار القراءة لصالح المجموعة التجريبية  ،حيث استطاع طلبة المجموعة
التجريبية إتمام االختبار  ،بينما لم تتمكن المجموعة الضابطة من إكماله.
 .2دراسة بوتملي واسبورن )( Bottomley & Osborn, 1993
هدفت هذه الدراسة الى معرفة أثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي مع سبعة وستين تلميذاً
من تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائيين عند قراءاتهم لكتب الدراسات االجتماعية والعلوم
 ،وقد أوضحت المالحظات حول استخدام اإلستراتيجية أن مسئوليات أكثر – سواء في بدء

الدرس أم االستمرار فيه – وقد انتقلت من المعلمين إلى التالميذ ،وبعد عشرين يومًا أصبح
استخدام معظم إجراءات االستراتيجيات المتضمنة بالتدريس التبادلي أكثر مرونة وبلسلوب

مناسب من قبل التالميذ  ،بعد استخدام عدد من مقاييس التقويم على فترات متفاوتة خالل

الدراسة للكشف عن فعالية اإلجراءات في فهم التالميذ  ،وأثبتت جميعها أن استخدام إجراءات

التدريس التبادلي كان لها أثر دال في تطوير قدرات التالميذ على فهم المقروء
 .3دراسة جفري (( Jiffrey, 1997
هدفت هذه الدراسة إلى تفح

فاعلية طريقة التدريس التبادلي في تحسين الفهم القرائي لدى

تالميذ الصف الرابع والخامس والسادس في المدرسة االبتدائية من خالل الدراسات االجتماعية
و تكونت عينة الدراسة من )  ( 128تلميذاً في المدرسة الريفية بنيوماكسيكو  ،ومن ثم أثبتت
الدراسة تحسن أداء التالميذ في المجموعة التجريبية على مقياس الفهم القرائي ،مقارنة

بالمجموعة الضابطة وحتى التالميذ ذوو الصعوبات في التعلم ،فقد تحسنت لديهم القدرة على
إعداد الملخصات مقارنة بالمجموعة الضابطة.
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 .4دراسة تيلر وكوكس ()Taylor & Cox , 1997
هدفت هذه الدراسة الى معرفة كفاءة استراتيجيتي النمذجة والتدريس التبادلي على التحصيل ،
لذا تم اختيار ثالثة فصول من فصول الصف الرابع كعينة للدراسة ثم تم تقسيمهم الى
مجموعتين متكافئتين  :مجموعة تدرس بالنمذجة ومجموعة تدرس بالتدريس التبادلي  ،وفي كل
مجموعة تم تشكيل مجموعة مكونة من أربعة طلبة بشكل عشوائي وكل مجموعة كانت تحتوى

على طلبة منخفضي تحصيل  ،وطلبة متوسطي تحصيل  ،وطلبة مرتفعي تحصيل  ،وعلى
الرغم من أن كال الفريقين أثبتا كفاءتهما في حل المشكالت الرياضية  ،وقد أظهر طلبة
مجموعة التدريس التبادلي فهما أفضل وقدرة أكبر على استخدام الم عرفة لترتيب معنى الن

وحل المسائل الرياضية اللفظية .

 .5دراسة هيرتزق وليملك )( Hertzog & Lemlech, 1999
هدفت إلى التحقق من المردود التعليمي لكل من المدرسين في أثناء الخدمة  ،والطالب

المدرسين نتيجة تطبيق إستراتيجية التدريس التبادلي في تدريب المدرسين على بعض الكفايات

التدريسية  ،وتكونت مجموعة البحث من مجموعتين  ،إحداهما تجريبية ) 8مدرسين ( و ( 16
)طالبا/مدرسا  ،باستخدام إستراتيجية التدريس التبادلي  ،واألخرى ضابطة ) ( 56

أكاديميا كامالً  ،وجمعت
طالبًا/مدرساً ،تدرس بالطريقة المعتادة  ،وقد استغرقت الدراسة عامًا
ً
البيانات عن طريق المالحظة واالستفتاءات والمقابالت الشخصية
وكانت أهم النتائج األثر اإليجابي لدى عينة المستخدمين إلستراتيجية التدريس التبادلي في كل
من :التنمية المهنية  ،والتفاعل  ،والتعلم الضمني  ،والتدريب على النماذج واالستراتيجيات

التعليمية الخاصة والعامة  ،وتخطيط الدروس  ،والتقييم  ،وادارة الصف
 .6دراسة ويدمان )( Weedman, 2003

هدفت هذه الدراسة لمعرفة تلثيرات التدريس التبادلي على مستويات الفهم القرائي  ،حيث

استخدمت الدراسة منهج الدراسات االسترجاعية على عينة من تالميذ الصف التاسع من
المرحلة الثانوية بهدف تعرف تلثيرات برنامج في القراءة باستخدام استراتيجيات التدريس التبادلي
على الفهم القرائي  ،وتكونت مجموعة البحث من ثالث مجموعات  ،األولى تجريبية )( 1

تدرب على استخدام أربع استراتيجيات للتدريس التبادلي  ،وهي  :توليد األسئلة  ،التلخي
التنبؤ  ،التوضيح.
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،

والثانية تجريبية ) ( 2تدرب على استخدام استراتيجية واحدة من استراتيجيات التدريس التبادلي
وهي :استراتيجية :توليد األسئلة فقط ،والثالثة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة .
واعتمد الباحث على اختبارين مختلفين  ،وهما :اختبار  Gates-MacGinitieلقياس الفهم

القرائي  ،واآلخر محكي المرجع  ،وباستخدام أسلوب تحليل التباين المصاحب لدرجات طالب
المجموعتين في التطبيقين القبلي والبعدي كانت هناك فروق لصالح المجموعتين التجريبيتين
إحصائيا  ،كما كان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن المجموعة
ولكنها لم تكن دالة
ً
التجريبية األولى التي تلقت تدر ًيبا على االستراتيجيات األربع قد أظهرت مستوى أعلى مقارنة

بالمجموعة التجريبية الثانية التي تلقت تدريبا علة استراتيجية واحدة.
 .7دراسة ساندرا وأخرون ((Sandra et al. , 2007

هدفت الدراسة لمعرفة أثر استراتيجية التدريس التبادلي على استيعاب طلبة الصف الثالث

للقراءة  ،وقد تكونت عينة الدراسة من 15طالبا وطالبة من طلبة الصف الثالث للقراءة ،
وللحصول على النتائج المرجوة استخدم الباحث المنهج القائم على قياس تحقيقات المتاهة (

تدابير بناء الثقة  ،متاهة التحقيقات) وذلك لتقييم نمو القراءة والفهم المشكل لدى الطالب  ،وقد
اظهرت النتائج ان التدريس التبادلي كان تدخال فعاال في زيادة قدرات القراءة والفهم لدى طلبة

العينة  ،وقد حقق طلبة العينة النمو المستمر على مقياس تدابير الفهم يومياً في جميع المراحل.
 .8دراسة ليكر () Licker ,2010
هدفت الدراسة الى معرفة أثر التدريس التبادلي على االستيعاب لدى طلبة الصف الخامس في
مدرسة واحدة في وسط الواليات المتحدة  ،ولقد تم اختيار أفراد كل من المجموعه التجريبية

والمجموعة الضابطة عشوائيًا  ،ثم قام الباحث بتدريس كال من المجموعتين حيث قام بتدريس
المجموعة التجريبية باستخدام التدريس التبادلي  ،ثم قام باستخدام األساليب التالية في تدريس

المجموعة الضابطة  :ن

القراءة في مجموعة صغيرة  ،تخطيط درس كمجموعة ثم قام المعلم

بنمذجة اإلجراءات وذلك باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني ،والقراءة الصامتة التي تتبعها
اإلجابة عن اسئلة الفهم  ،واعتمدت تقييمات (  )wwcعلى نتائج المقارنات بين الطالب
العشرين الذين درسوا بالتدريس التبادلي والطالب التسعة عشر الذين كانوا كمجموعة ضابطة .

وأكدت النتائج على عدم وجود أثر ذي داللة احصائية للتدريس التبادلي على االستيعاب لدى
طلبة الصف الخامس .
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التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت التدريس التبادلي:
يتبين مما سبق من سرد ما تسنى للباحث من مسحه لمجموعة من الدراسات السابقة أهمية
التدريس التبادلي في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم وتنمية مهارات االستدالل العلمي ومهارات
ما وراء المعرفة ومهارات التواصل الرياضي والفهم القرائي و تنمية قدرات التفكير في مختلف

المواد التعليمية  ،ومن خالل ما تم التوصل إليه من دراسات يتضح ما يلي:

 .1تعد هذه الدراسة األولى التي أجريت في فلسطين ( في حدود علم الباحث) حيث وجدت
بعض من الدراسات المتعلقة بموضوع التدريس التبادلي في بعض الدول العربية واألجنبية.
 .8اتفقت معظم الدراسات التي سبق عرضها على استخدام التدريس التبادلي كمتغير مستقل ،

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في هذا الجانب.

 .3وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في االهتمام بالتفكير في الرياضيات
واالتجاه نحوها كمتغيرين تابعين.
 .4من حيث األهداف :

حيث هدفت دراسة بلجون(  ) 2006إ لى فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارة االستدالل
العلمي  ،وهدفت دراسة الحارثي( ) 2008الى معرفة فاعلية استخدام استراتيجية التدريس

التبادلي في تنمية مهارات ما وراء المعرفة في القراءة  ،وهدفت بعض الدراسات الى استقصاء

اثر استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائي :
مثل دراسة المنتشري ( )2008ودراسة الخوالده (  ) 2012ودراسة فرانس وايكرت
) (Frances & Eckart, 1992ودراسة جيفري ) (Jiffrey, 1997ودراسة ويدمان

) ( Weedman, 2003ودراسة بوتملي و أسبورن )، ( Bottomley & Osborn, 1993
وهدفت بعض الدراسات الى أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل الطالب
وبقاء أثر التعلم مثل دراسة العصيل ( )2009و دراسة الكبيسي ( ) 2011و دراسة العالن

(  ) 2012ودراسة تيلر وكوكس ( )Taylor & Cox , 1997ودراسة ساند ار وأخرون

( (Sandra et al. , 2007ودراسة ليكر ( ) Licker ,2010وهدفت بعض الدراسات إلى
التعرف الى مدى استخدام المعلمين لطريقة التدريس التبادلي في المدارس مثل دراسة

العمري

والوشاح ( )2010ودراسة هيرتزوق وليملك ) ، ( Hertzog & Lemlech, 1999وأخي ًار
هدفت دراسة عفانة وحمش( ) 2011إلى التعرف إلى أ ثر استخدام التدريس التبادلي في تنمية

مهارات التواصل الرياضي .
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 .5بيئات وزمن الدراسة :
لقد أجريت تلك الدراسات في بيئات مختلفة فمنها ما أجري في فلسطين مثل دراسة عفانة
وحمش ( ، ) 2011ومنها ما أجري في السعودية مثل دراسة بلجون (  ) 2006ودراسة
الحارثي (  ) 2008ودراسة المنتشري ( (2008ودراسة العصيل ( )2009ومنها ما اجري في
األردن مثل دراسة العمري والوشاح ( )2010ودراسة الخوالده (  ) 2012ومنها ما أجري في
العراق مثل دراسة الكبيسي ( ) 2011ومنها ما أجري في سوريا مثل دراسة العالن ( ) 2012
ومنها ما أجري في دول غربية مثل دراسة تايلور ( )Taylor , 1997و دراسة ليكر

( ، ) Licker ,2010أما عن السنوات التي أجريت فيها الدراسة فقد أجريت أقدم دراسة في
عام( )1992مثل دراسة فرانس وايكرت ) ، ( Frances & Eckart, 1992وأحدث دراسة تم
إجراؤها عام ( )2012مثل دراسة العالن ( ) 2012و دراسة الخوالده ( ، ) 2012وذلك يدلل
أهمية موضوع الدراسة والحاجة للمزيد من الدراسة  ،وأما بالنسبة لهذه الدراسة فقد أجريت في

البيئة الفلسطينية
 .0عينات الدراسة :

لقد تفاوتت أحجام العينات في تلك الدراسات فقد كانت أقل عينة في الدراسات السابقة ()15

فردا وهي دراسة ساند ار وأخرون ( ، (Sandra et al. , 2007وبلغ عدد أكبر العينات حجما

( )523فردا وهي دراسة العمري والوشاح( . )2010

أما عن جنس األ فراد فقد اقتصرت بعض عينات الدراسة على الذكور مثل دراسة كل من دراسة

الحارثي(  ) 2008ودراسة المنتشري(( 2008ودراسة العصيل ( )2009و دراسة الكبيسي

(  ) 2011ودراسة العالن(  ) 2012ودراسة تايلور ( )Taylor , 1997و دراسة ليكر
( ) Licker ,2010ودراسة جيفري ( ( Jiffrey, 1997ودراسة بوتملي وأسبورن
) ( Bottomley & Osborn, 1993ودراسة هيرتزوق وليملك

) ، (Hertzog & Lemlech, 1999و دراسة فرانس وايكرت
) (Frances & Eckart, 1992و دراسة ويدمان ) ، ( Weedman, 2003وعينات أخرى

اشتملت على اإلناث فقط مثل دراسة بلجون (  ) 2006و دراسة الخوالده (  ، ) 2012وعينات
أخرى اشتمات الجنسين مثل دراسة عفانة وحمش(  ) 2011ودراسة ساند ار وأخرون

( ، (Sandra et all. , 2007أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد كان حجم العينة (  )70فردا
مقسومين لمجموعتين متجانستين من طالب الصف الثامن األساسي ذكور فقط
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 .7أدوات الدراسة :
تنوعت أدوات الدراسات السابقة  ،وكان تنوعها يتوافق وطبيعة فروض تلك الدراسات  ،ففي
حين اشتركت كثير من الدراسات السابقة ذكرها في استخدام أداة تمثلت في االختبار مثل كل

من دراسة الحارثي ( )2008ودراسة المنتشري (( 2008ودراسة العصيل(  )2009ودراسة
الكبيسي( ) 2011ودراسة العالن (  ) 2012ودراسة تايلور ( )Taylor , 1997و دراسة
ليكر( ) Licker ,2010ودراسة بوتملي وأسبورن )، ( Bottomley & Osborn, 1993
و

دراسة

فرانس

وايكرت

)1992

Eckart,

&

(Frances

ودراسة

ويدمان

) ، ( Weedman, 2003وهناك دراسة جيفري ( ( Jiffrey, 1997التي استخدمت مقياس

الفهم القرائي و دراسة هيرتزوق وليملك ) ( Hertzog & Lemlech, 1999التي استخدمت
المالحظة والمقابالت الشخصية .
أما هذه الدراسة فقد استخدمت أداتان هما اختبار التفكير في الرياضيات ومقياس االتجاه نحو
الرياضيات.

 .2منهج الدراسات :
حيث استخدمت جميع الدراسات المنهاج التجريبي عدا دراستي كل من العمري والوشاح
( )2010و دراسة هيرتزوق وليملك) ( Hertzog & Lemlech, 1999حيث استخدمتا

المنهج الوصفي  ،أما هذه الدراسة فقد استخدمت المنهج التجريبي ذا المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة

 .1نتائج الدراسات :
اتفقت جميع الدراسات على فعالية استراتيجية التدريس التبادلي ووجود فروق بين المجموعة

التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ( التي استخدمت التدريس التبادلي )
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ثانيا :دراسات تناولت التفكير في الرياضيات:
الدراسات العربية. .1دراسة خضر ( )1991
هدفت الدراسة إلى دراسة فاعلية الحكاية مع اللغز الرياضي في تنمية التفكير الرياضي

االبتكاري لتلميذ المرحلة اإلعدادية بما في ذلك التلميذ المتفوق والتلميذ منخفض التحصيل،
واتبعت الباحثة المنهج التجريبي وكانت العينة عشوائية .اختارت الباحثة عينة مكونة من ) ( 30
تلميذا أو تلميذة لصف متوسط عدد الطلبة في كل صف(  )30تلميذا أو تلميذة ،اشترك في
التجربة )  ( 15معلما ومعلمة من مدارس مختلفة ،اختار كل معلم صفين من فصوله بطريقة
عشوائية .اختيرت الحكايات الثالث ،األولى من سلسلة حكايات وألغاز رياضية وجربت كل

حكاية على خمسة فصول((150تلميذا أو تلميذ .أعطي الحل النهائي إلى الحصة التالية ،أما
بالنسبة للمجموعة الضابطة أعطى لها لغز الحكاية كتجربة في الحصة األولى وأعطيت األلغاز

التالية في الحصة الثانية ،استخدمت النسبة المئوية لمعرفة فاعلية البرنامج .توصلت النتائج إلى
أن للبرنامج) اللغز مع الحكاية (فاعلية في تنمية التفكير الرياضي للتلميذ الضعيف ،وكذلك
فاعلية البرنامج في تنمية التفكير الرياضي للتلميذ المتفوق وبنسبة أكبر من الضعيف.
 .2دراسة منصور ) ) 1998
هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية التفكير الرياضي واالتجاه نحو
الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي األزهري ،واهتم الباحث بمكونات التفكير الرياضي
اآلتية ( :التفكير التلملي  -التفكير العالقي – التفكير االستداللي – البرهان الرياضي –التفكير

الرمزي )  ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( (112طالب من طالب الصف األول الثانوي

األزهري قسمت إلى مجموعتين إحداهما تجريبية تضمنت ) ) 56طالبًا واألخرى ضابطة

تضمنت )  ( 56طالبًا ،واستخدمت الدراسة األدوات التالية:
-اختبار التفكير الرياضي.

اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح.-مقياس االتجاه نحو الرياضيات.
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وتوصلت الدراسة إلى أن للبرنامج المقترح فاعلية في تنمية التفكير الرياضي وتنمية االتجاه نحو
الرياضيات لدى طالب الصف األول الثانوي األزهري ،كما دلت النتائج على وجود ارتباط دال
إحصائيا بين اتجاهات التالميذ عينة الدراسة وتفكيرهم الرياضي.
 .3دراسة المشهراوي) ) 1999
هدفت الدراسة إلى تقديم برنامج في الرياضيات المدرسية من أجل تنمية التفكير الرياضي لدى
طلبة الصف الثامن األساسي بغزة .اتبع الباحث المنهج التجريبي ،وذلك من أجل التعرف على
أثر البرنامج المقترح على تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة عينة الدراسة في مجال الرياضيات
المدرسية ،وكانت عينة الدراسة عشوائية مكونة من فصلين،

) فصل من الذكور وفصل من اإلناث( ،ثم اختيارهم من بين فصول مجتمع الدراسي ،وتم

استخدام اختبار التفكير الرياضي من إعداد الباحث واختبار التحصيل الرياضي في الرياضيات
المدرسية المقررة على طلبة الصف الثامن األساسي ،واستبانه استطالع الرأي في مهارات

التفكير الرياضي واستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة .توصلت نتائج الدراسة إلى أن

للبرنامج أثر فعال وواضح في تنمية التفكير الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي كما
اضحا في التفكير الرياضي قد حصل لدى جميع الطلبة.
يتبين من نتائج الدراسة أن نموًا و ً
 .4دراسة العديني ( ( 2003
هدفت الدراسة إلى قياس التفكير الرياضي لدى طلبة كلية التربية -جامعة بغداد وتكونت عينة
البحث من  400طالب وطالبة وبني مقياس للتفكير الرياضي من)  ( 50فقرة موزعة على
أربعة مستويات من التفكير الرياضي وتبين من نتائج البحث أن الطلبة لم يتمكنوا من تجاوز
المتوسط الفرضي للمقياس الكلي للتفكير الرياضي ،

ثم وجدت عالقة بين درجات المقياس للتفكير الرياضي ودرجات التحصيل العام سواء على
مستوى الجنس أو المرحلة الدراسية.
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 .5دراسة مطر ()2004
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي لدى
طالب الصف الثامن األساسي بغزة.
اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من شعبتين ،ذكور ،حيث

بلغ عدد الطلبة (  ) 80طالبًا من طالب الصف الثامن بمدرسة ذكور جباليا اإلعدادية(ج) .

وقد استخدم الباحث مخططات المفاهيم ،التي تتعلق بالوحدة الدراسية ودليل المعلم واختبار قبلي
وبعدي ،للوصول إلى نتائج الدراسة و هي:
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) α=0.01في التفكير الرياضي

(االستنتاجي ،الناقد ،اإلبداعي) لدى طالب الصف الثامن ،تعزى الستخدام مخططات المفاهيم
لصالح المجموعة التجريبية.
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) α=0.01في التفكير الرياضي لدى طالب

الصف الثامن ذوي التحصيل المرتفع في المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة،
تعزى الستخدام مخططات المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية.
 -توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) α=0.01في التفكير الرياضي لدى طالب

الصف الثامن ذوي التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة
الضابطة ،تعزى الستخدام مخططات المفاهيم لصالح المجموعة التجريبية.
 .6دراسة النديم ( ) 2007

هدفت هذه الدراسة للتعرف الى كيفية توظيف المخططات المفاهيمية في تقيم التفكير الرياضي
لدى طلبه الصف الثامن األساسي بغزة ،كلداة تقييم مثل االختبارات واالستبانة وغيرها ،

واستخدم الباحث طريقه إعاده االختبار لحساب معامل الثبات  ،فكان معامل الثبات بهذه
الطريقه يساوي  0.743وهو معامل ثبات جيد في هذه االختبارات  ،كما قام الباحث بتدرب
الطلبه على كيفية إعداد المخططات المفاهيم لمدة اسبوعين  ،وذلك بعد أن كا ن المدرس المقيم
في المدرسه قد أنهى الوحدة االولى في كتاب الرياضيات للصف الثامن االساسي  ،ثم طبق
هذا االختبار على عينة الدراسة المكونة من ( )334طالبًا وطالبة  ،منهم ( )164طالبًا ،

و( )170طالبة موزعين على مدرستين تابعتين لوكالة الغوث وثالث مدارس تابعة لمديرية
التربية والتعليم .
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ثم قام الباحث بتحليل نتائج الدراسة مستخدمًا النوع االحصائي (ت) للتعرف على داللة الفروق

لمتغيري الدراسة الجنس  ،والمؤسسة التعليمية

وقد خلصت النتائج إلى أنه توجد فروق دالة احصائيًا في التفكير الرياضي تعزى لمتغير

الجنس ( الذكور )  ،وتعزى أيضًا لمتغير المؤسسة التعليمية ( طلبة وكالة الغوث )
 .7دراسة نجم ( ) 2007

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى التفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاوات لدى طلبة
الصف الحادي عشر بغزة  ،فاشتملت عينة الدراسة على (  ) 362طالبًا وطالبة من الصف

الحادي عشر في المدارس الحكومية برفح  ,وقد تم اختيار )  ) 3مدارس ذكور و ( ( 3مدارس
إناث ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة ،استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واألدوات التالية:
( اختبار التفكير الرياضي ،البصري ،االستداللي ،الناقد ،اإلبداعي ( لما سبق دراسته في
السنوات الدراسية الماضية ،وقائمة " تيلي "للذكاوات المتعددة ،واستخدم الباحث األساليب

اإلحصائية  . "T. test " .التالية :المتوسطات ومعامل ارتباط بيرسون واختبار "ت"
وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية :

 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  (α = 0.05بين بعض مستويات التفكير

الرياضي

والذكاوات

المتعددة

لدى

طلبة

الصف

الحادي

عشر.

-8توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (( α =0.01في مستوى التفكيرالرياضي لدى
طلبة الصف الحادي عشر يعزى لمتغير القسم (علمي ،أدبي) لصالح القسم العلمي

 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ( α =0.05في مستوى الذكاوات المتعددة
لدى طلبة الصف الحادي عشر تعزى لمتغير القسم ) علمي ،أدبي ( لصالح القسم العلمي في

الذكاء الرياضي والبين شخصي  ،ولصالح القسم األدبي في الذكاء المكاني .
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ) α =0.01في مستوى التفكير الرياضي

يعزى لمتغير الجنس ( ذكور ،إناث ) لصالح الذكور في التفكير البصري.
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 .8دراسة الخزرجي ( ( 2008
هدفت الدراسة إلى  :معرفة أثر أنموذج هيلدا تابا في تحصيل والتفكير الرياضي طالبات
الصف الثاني المتوسط في العراق  ،بلغ مجموع عينة البحث )  )64طالبة وزع بين مجموعتين
وبواقع )  ( 32طالبة في المجموعة التجريبية و) (32طالبة في المجموعة الضابطة واجري
التكافؤ للمجموعتين  ،وتحقيقًا ألهداف البحث فقد تطلب األمر توفير أداتين إحداهما اختبار

تحصيلي للطالبات في مادة الرياضيات )  ( 50فقرة .

و األخرى مقياس لقياس التفكير الرياضي لدى الطالبات )  ( 38فقرة مقالية وموضوعية ،
أما أهم النتائج التي توصل إليها البحث الحالي فكانت-:

-وجود فرق ذي داللة احصائية بين متوسطات درجات طالبات الصف الثاني المتوسط في

االختبار التحصيلي للمجموعتين التجريبية ( التي درست على وفق أنموذج هيلدا تابا

و

الضابطة ) التي درست على وفق الطريقة المعتادة ( و لصالح المجموعة التجريبية.
وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات الصف الثاني المتوسط فياختبار التفكير الرياضي البعدي للمجموعتين التجريبية ) التي درست على وفق أنموذج هيلدا

تابا ( والضابطة ) التي درست على وفق الطريقة المعتادة).
 .9دراسة المقاطي ()2008
هدفت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين-:

 -1ما مهارات التفكير الرياضي لطالبات الرياضيات بالصف األول المتوسط؟
 -8ما درجة األھمية لكل مهارة من مهارات التفكير الرياضي الالزم امتالكها لطالبات للصف
األول متوسط في الرياضيات من وجهة نظر معلمات الرياضيات؟ ولتحقيق هدف الدراسة ،تم

استخدام

المنهج

الوصفي

المسحي

من

خالل

 -١بناء استبانة لجمع المعلومات ،تشتمل على  37مهارة

اإلجراءات

التالية:

موزعه على  5محاور،

تم تحكيمها من قبل  26عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في عدد من جامعات وكليات

المملكة لتحقيق الصدق الظاھري ،فيما بلغ ثباتها وفق معادلة الفاكر ونباخ ( .(%94

 -٢تطبيق االستبانة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  1427 - 1428ھ على عينة
قوامها  200معلمة من معلمات الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمة .وبعد
معالجة البيانات إحصائياً باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ،وبواسطة "spss
"الرزمة اإلحصائية "
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وقد تم التوصل للنتائج التالية :
 -1بلغ متوسط استجابة معلمات الرياضيات لمهارات المحور األول/التعبير بالرموز
( )2.709من)  )3ويندرج هذا في المقياس(عالي( ويدل على أن مهارة التعبير بالرموز مهمة

بدرجه عالية والزمة لطالبات رياضيات الصف األول متوسط من وجهة نظر عينة الدراسة
 - 8بلغ متوسط استجابة معلمات الرياضيات لمهارات المحور الثاني  /االستنباط من

(  (2.481الى ( )3ويندرج هذا في المقياس(عالي)  ،ويدل على أن مهارة االستنباط مهمة
بدرجة عالية لطالبات رياضيات الصف األول متوسط من وجهة نظر عينة الدراسة.
3

 -بلغ متوسط استجابة معلمات الرياضيات لمهارات المحور الثالث  /االستقراء من

()2.435

الى ) )3ويندرج هذا في المقياس (عالي)  ،ويدل على أن مهارة االستقراء مهمة

بدرجة عالية لطالبات رياضيات الصف األول متوسط من وجهة نظر عينة الدراسة.
 .10دراسة عبد وعشا () 2009
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التفكير
الرياضي  ،و االتجاهات نحو الرياضيات  ،لدى طلبة الصف السادس األساسي بالمملكة
األردنية بمدينة عمان ،وقد تم اختيار أفراد الدراسة بصورة قصدية عينة متيسرة  ،واختيرت

إحدى الشعب بصورة عشوائية مجموعة تجريبية وأخرى مجموعة ضابطة  ،وبلغ عدد أفراد
الدراسة (  ) 56طالبة .وبعد االنتهاء من تدريس وحدة الهندسة في الرياضيات من خالل ()20
تعليميا ،باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني ،تم تعريض الطلبة الختبار في التفكير
موقفًا
ً
الرياضي ،من نوع اختيار من متعدد  ،اشتمل على  30فقرة  ،ومقياس لالتجاهات نحو

الرياضيات والختبار فرضيات الدراسة تم تحليل نتائج الطالبات  ،وحسبت المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية  ،كما استخدم تحليل التباين المصاحب لعالمات الطالبات في
المجموعتين التجريبية والضابطة .وكشفت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

نتائج الطلبة في مجموعتي الدراسة  ،في الرياضي واالتجاهات نحو الرياضيات  ،لصالح
المجموعة التجريبية .

وقد خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس
الرياضيات ،واالهتمام بتصميم مناهج الرياضيات ،وبما يعزز تنمية القدرة على التفكير

الرياضي.
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 .11دراسة عيد ( ) 2009
هدفت هذه الدراسه الى معرفة أثر برنامج مقترح قائم على جانبي الدماغ لتنمية مهارات التفكير
في الرياضيات لدى طالب الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة مقارنة بالطريقة
العادية  ،ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بإجراء تجربة على عينة مكونة من ()77

األساسية الدنيا " أ " للبنين  ،وتم اختيارها

طالبًا من طالب مدرسة سعد ابن أبي وقا

قصدياً  ،وتم توزيعهم إلى مجموعتين  ،مجموعه تجريبية خضعت للبرنامج المقترح وعددها

( )38طالبا ،ومجموعه ضابطه تم تدريسهم بالطريقة العادية وعددها ( )39طالبا ،
كما قام الباحث بتبني اختبار السيطرة الدماغية من ترجمة عفانه والجيش(  ) 2008وذلك من

أجل تطبيقه على عينة استطالعية من ( )30طالبا  ،ومن ثم إعادة االختبار للتلكد من ثباته ،
كذلك قام الباحث بإعداد اختبار التفكير في الرياضيات .

وتم عرضه على مجموعة من المحكمين للتلكد من صدقه  ،ومن ثم تم تطبيقه على عينه

استطالعيه من ( )30طالبا ،للتلكد من ثباته باستخدام طريقه التجزئة النصفية
وقد خلصت النتائج الى أنه يوجد فروق دالة احصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة

الضابطة في اختبار التفكير في الرياضيات تعزى للبرنامج المقترح
 .12دراسة الخطيب وعبابنه ( ) 2011

هدفت هذه الد ارسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت على
التفكير الرياضي  ،واالتجاهات نحو الرياضيات لدى طالب الصف السابع األساسي في
األردن .تكونت عينة الدراسة من (  )104طالب من الصف السابع األساسي ،قسموا إلى
مجموعتين عشوائياً ،تجريبية درست باستخدام استراتيجية تدريسية قائمة على حل المشكالت،

وضابطة درست بالطريقة االعتيادية .وقد أظهرت النتائج المتعلقة بالتفكير الرياضي تفوق

طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في التفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين استراتيجيه التدريس والمستوى التحصيلي.

وأن اتجاهات طالب المجموعة التجريبية كانت أفضل من اتجاهات أقرانهم من المجموعة
الضابطة ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطالب نحو الرياضيات تعزى

لطريقة التدريس.
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 .13دراسة نجم ( ) 2012
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير الرياضي في
التحصيل المباشر والمؤجل (االحتفاظ) في الرياضيات لدى طلبة الصف السابع األساسي .
ولتحقيق هذا الغرض  ،تكونت عينة الدراسة من)  ) 182طالبًا وطالبة من طلبة الصف السابع

األساسي والموزعين على أربع شعب .شعبتان للذكور إحداهما تمثل المجموعة التجريبية

واألخرى المجموعة الضابطة ،وشعبتان لإلناث إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ،حيث درست
المجموعات التجريبية البرنامج التدريبي الذي هدف إلى تنمية أنماط ومهارات التفكير الرياضي
اآلتية .االستقراء ،االستنتاج ،البرهان الرياضي ،التفكير المنطقي ،التعليل والتبرير (السببية)،

وحل المسللة الرياضية الكالمية .بينما درست المجموعات الضابطة الكتاب المدرسي بالطريقة

التقليدية .وتكونت أداة القياس من اختبار تحصيلي في الرياضيات ،والذي تم استخدامه لقياس
تحصيل الطلبة بعد تنفيذ الدراسة مباشرة ( التحصيل المباشر (

وبعد أربعة أسابيع من تنفيذه (التحصيل المؤجل(

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار

عند ) (Tow-Way Analysis of Varianceفرضياتها  ،تم استخدام تحليل التباين الثنائي
)  ، ( 0.05 = αحيث أشارت النتائج إلى األثر اإليجابي للبرنامج مستوى الداللة التدريبي

المقترح لتنمية التفكير الرياضي في تحسين التحصيل المباشر والمؤجل (االحتفاظ) في
الرياضيات وذلك لدى كل من الطلبة الذكور واإلناث  ،وتفوقه في ذلك على الطريقة التقليدية
في التدريس.
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الدراسات األجنبية:
 .1دراسة ليونز( (Lyons, 1991
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين التفكير الرياضي والحالة النفسية والمزاجية عند طلبة
المدارس العليا والمرحلة الجامعية .لقد اعتبرت الباحثة التفكير الرياضي بلنه تفكير حل المسللة

الرياضية  Problem – Solving Mathematicalكما اعتبرت الحالة النفسية والحالة
المزاجية بلنها الغضب والعصاب والتفاؤل والتعاون والثقة بالنفس والهدوء والضبط واإلحباط

اختارت الباحثة عينتين غير متكافئتين في عدد األفراد من طلبة الجامعة  ،وعينة أخرى من
طلبة المدارس العالية عدد أفراد األولى (  )450فردا (  239طالبا  211 ،طالبة ) أما الثانية
فقد بلغ عدد أفرادها (  ) 252فردا (  132طالبا 120 ،طالبة (.

مقياسا للتفكير الرياضي لطلبة العينتين كما استخدم اختبار فيرلي
استخدمت الباحثة
ً
) )Farleys T- Testلقياس الحالة النفسية المزاجية استخدمت قائمة " هورث "
"  " Howrths, Mood Adjective checklistوطريقة" فيلتين"

) )Velten's Mood Inductive Prodedureمن أجل تقدير الحاالت النفسية للطلبة.
بينت نتائج الدراسة ما يلي:

- ١ال يوجد عالقة ذات داللة بين الحالة المزاجية والمستويات  Temperamentالعليا من

التفكير الرياضي  Higher order mathematical thinkingلدى طلبة المرحلة العليا
والمرحلة الجامعية.
- ٢ال يوجد أثر للجنس على التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة العليا والمرحلة الجامعية.

- ٣تم رصد مستوى عال من التفاؤل والتعاون والهدوء والثقة بالنفس والضبط عند طلبة المرحلة
الجامعية.
- ٤تم رصد مستوى عال من اإلحباط والغضب والعصاب ،والضبط والهدوء عند الطلبة في

المدارس العليا.
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 .2دراسة بوتكاوزاكي وأخرون )(Butkawski et al.,1994
هدفت هذه الدراسة إلى اقتراح برنامج تدريبي للطلبة من أجل تحسين قدراتهم في التفكير
الرياضي اختار الباحث ورفاقه ثالث عينات من الصفوف الثالث والخامس والسادس األساسي
بلغ )(17 ، 27 ، 27على الترتيب من فئة الطلبة المتوسطين في الرياضيات  ،وقد تم اختيار
ثالثة أنماط تدريسية هي:

-1التعليم التعاوني لتنمية الثقة بالنفس عند الطلبة وتحسين التحصيل.
-2تعلم استراتيجيات حل المسائل الرياضية.
-3مراجعة من المنهاج المقرر مع إضافة برنامج إضافي في حل المسائل الرياضية وتم توجيه
استراتيجيات الحل نحو تحسين تحصيل الطلبة وتحسين مهارات التفكير الرياضي.
وقد أظهرت نتائج الدراسة:
 -١تحسن واضح في استخدام الطلبة الستراتيجيات حل المسللة الرياضية يعود إلى البرنامج

المقترح.

 -٢تحسن في مستويات الثقة بالنفس لدى جميع مجموعات الدراسة في تعلم الرياضيات.
 -٣تحسن في حل المسائل الرياضية الروتينية وغير الروتينية التي تتطلب مهارات تفكير

رياضي.

 .3دراسة هسيه ((Hsieh, 1996
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن الفروق بين الطلبة المتفوقين في الرياضيات  ،وغيرهم من
المستوى نفسه في تطبيق عمليات التفكير الرياضي عند حل المسائل في الرياضيات .اتبع

الباحث المنهج الوصفي وكانت العينة قصديه تكونت من مجموعتين في الصف الرابع

والخامس ( )10 - 11سنة  ،تتكون كل مجموعة من مستويين متفوقين في الرياضيات
وعاديين.
تم استخدام اختبار الفروق في مسار التفكير واستراتيجيات الحل ،وفي استخدام مهارات التفكير

ذي المستوى العالي  ،ومعدالت حلهم للمسائل  ،وتم استخدام ثالثة نماذج من المسائل التي

أعطيت لجميع أفراد العينة من المستويين ،وقد بنى كل نموذج من أجل مالحظة جميع طرق
وأساليب حل المسللة بشكل عام.
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وتوصلت الدراسة إلى أن عمليات التفكير الرياضي تتنوع من مسللة إلى أخرى ،وأن التركيز في
المسللة على نوع معين من عمليات التفكير ونقله إلى موقف آخر في المسائل يؤدي إلى نتائج
أفضل في تعليم التفكير الرياضي من خالل حل المسللة.
 .4دراسة تورنر وروسمان ()Turner & Rossman, 1997
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج قائم على األنشطة التي تعتمد على تحدي
العقل في تنمية التفكير الرياضي والدافعية نحو تعلم الرياضيات  ،وبلغت عينة الدراسة ()230
ٍ
طالب بالمرحلة اإلعدادية،واستخدمت الدراسة برنامج في الرياضيات يقوم على ) األنشطة

اإلبتكارية ) التي تعتمد على تحدي العقل إلثارة وتنمية التفكير الرياضي ،واستخدمت الدراسة
األدوات التالية :
أ -اختبار في مهارات التفكير الرياضي.
ب  -اختبار تحصيلي في الرياضيات

ج  -مقياس للدافعية نحو دراسة الرياضيات.
وتوصلت الدراسة إلى أن البرنامج المقترح يشجع الطالب على التحصيل الرياضي نحو
المهارات العليا في التفكير وزيادة الدافعية نحو تعلم الرياضيات  ،كما أن استخدام الطالب
لألنشطة اإلبداعية يساعد على تشجيعهم على التفكير الرياضي.
 .5دراسة جينفا () Jinfa, 2000
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الفرق بين التفكير الرياضي لدى الطالب األمريكيين
عددا
والطالب الصينيين أثناء حل المهام المغلقة والمهام المفتوحة،وضمت عينة الدراسة ً

متساويًا من طالب الصف السادس الصينيين و األمريكيين ،واستخدمت الدراسة األدوات

التالية:

اختبار المهام المغلقة ) يتضمن  6مهام ) .-اختبار المهام المفتوحة ( يتضمن  6مهام ) .

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

-وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الصينيين واألمريكيين في اختبار المهام

المغلقة لصالح الطالب الصينيين.
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الصينيين واألمريكيين في اختبار المهامالمفتوحة لصالح الطالب األمريكيين.
 .6دراسة نانسي )) Nancy , 2000
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التفكير الرياضي للتالميذ في المرحلة االبتدائية ذوي
صعوبات التعلم في الرياضيات،وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من تالميذ الصف الثاني
االبتدائي وعددهم ( (49تلمي ًذا  ،واعتمدت الدراسة على التصميم التجريبي ذي المجموعة

الواحدة،واستخدمت الدراسة اختبار التفكير الرياضي و اختبار في حل المشكالت .وتوصلت

الدراسة إلى عدة نتائج منها:

 التالميذ ذو صعوبات التعلم في الرياضيات فقط لديهم قصور شامل في التفكير الرياضي. -التالميذ ذو صعوبات التعلم في الرياضيات والقراءة لديهم عجز أكثر خاصة في مهارة حل

المشكالت.

 .7دراسة كاثلين و ان ((Kathleen & Ann, 2001
هدفت هذه الدراسة إلى تحسين مهارات التفكير الرياضي للطالب من خالل تحسين المفردات

الرياضية والعمليات العددية  ،وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من الطالب  ،المجموعة

األولى من طالب المرحلة اإلعدادية في التعليم العام بمدرسة ضمن طبقة متوسطة لجالية
ريفية .والمجموعة الثانية من طالب الصف التاسع من المرحلة الثانوية من التعليم
الخا

بمدرسة ضمن طبقة متوسطة لجالية حضرية.

واستخدمت الدراسة األدوات التالية:

اختبار في التفكير الرياضي  -قاموس للمفردات الرياضية  -مشكالت القصةوأشارت نتائج الدراسة إلى:

زيادة في قدرات الطالب على االستخدام الصحيح للمفردات الرياضية في جمل مجردة
إثبات أجزاء المعادالت الرياضية.
التعرف على الكلمات اإليحائية الصحيحة في مشكالت القصة  ،زيادة قدرات الطالب التي

تؤهلهم إلكمال المشكالت اللفظية وعنونة إجابانهم وتحديد العملية المطلوبة لحل المشكلة.
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 .8دراسة بابي وأخرون () Pape et al., 2003
هدفت الدراسة إلى تطوير التفكير الرياضي والتنظيم الذاتي  ،وتكونت عينة الدراسة من طالب
الصف األول المتوسط ،و استخدمت الدراسة:
إعادة توصيف محتويات الرياضيات الخاصة بهم ( تنظيم المحتوى).التمثيل المتعدد والمهام الرياضية الغنية ( أنشطة إثرائية).االهتمام ببيئة الفصل واحتياجاتها.وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

-إن المتعلمين المنظمين ألنفسهم مشاركين فاعلين في تعلمهم قادرين على اختيار

االستراتيجيات وعلى عرض تقدمهم في استخدام هذه االستراتيجيات نحو الهدف.
ذاتيا مع االعتماد على بعض التنظيم النفسي
كذلك أفادت هذه إلى إمكانية تطوير المتعلم ًفي مجتمع العمل.
 .9دراسة روبين ) ( Robin, 2004
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج كمبيوتر باستخدام لغة ) (Logoعلى التحصيل

وتنمية مهارات التفكير الرياضي لدى طلبة المرحلة الثانوية وتكونت عينة الدراسة من ) ( 60
طالبا ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما تجريبية درست باستخدام البرنامج واألخرى ضابطة
درست بالطريقة المعتادة وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق فردية في اختبار التحصيل للمفاهيم
الرياضية ولصالح المجموعة التجريبية وكذلك في اختبار مهارات التفكير الرياضي،كما وجد

الباحث عالقة ارتباطية مرتفعة بين التحصيل والتفكير الرياضي لدى طلبة عينة البحث.
التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت التفكير في الرياضيات :
يتبين مما سبق من سرد ما تسنى للباحث من مسحه لمجموعة من الدراسات السابقة أهمية
وقياس التفكير في الرياضيات و تنميته وتقييمه ومستواه عند الطالب والعالقة بين التفكير في
الرياضيات والحالة النفسية للطالب ومقارنات بين الطالب في مهارات التفكير في الرياضيات ،
ومن خالل ما تم التوصل إليه من دراسات يتضح ما يلي:

 .1اتفقت معظم الدراسات التي سبق عرضها في التفكير في الرياضيات كمتغير تابع  ،وقد

اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسات في هذا الجانب.
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 .8وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المتغير المستقل أال وهو التدريس
التبادلي
 .3من حيث األهداف :
حيث هدفت بعض الدراسات الى تنمية التفكير في الرياضيات مثل دراسة خضر ))1991
ودراسة منصور )  ) 1998ودراسة المشهراوي )  ) 1999ودراسة مطر (  ) 2004و دراسة
الخزرجي( (2008ودراسة عبد وعشا (  ) 2009ودراسة عيد (  ) 2009ودراسة الخطيب
وعبابنه (  ) 2011ودراسة بوتكاوزاكي واخرين) (Butkawski et al.,1994ودراسة نجم
(  ) 2012ودراسة تورنر( )Turner, 1997ودراسة نانسي ) ) Nancy, 2000و دراسة
روبين )  ( Robin, 2004ودراسة باب واخرين ( ) Pape et al. , 2003وأخرى هدفت
لقياس التفكير في الرياضيات مثل

دراسة العديني )  ، )2003ودراسة النديم ( ) 2007التي

هدفت لتقييم التفكير في الرياضيات  ,ودراسة نجم ( ) 2007التي هدفت لمعرفة مستوى

التفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاوات  ،ودراسة ليونز ((Lyons, 1991التي هدفت إلى
معرفة العالقة بين التفكير الرياضي والحالة النفسية والمزاجية عند الطالب وهدفت دراسة
المقاطي( )2008و دراسة كاثلين وأن ( (Kathleen & Ann, 2001لمعرفة أهمية مهارات
التفكير في الرياضيات وتحسينها  ،ودراسة هسيه

( ، (Hsieh, 1996ودراسة جينفا

( ) Jinfa, 2000حيث هدفتا لمقارنة بين الطالب في تطبيق عمليات التفكير
 .4بيئات وزمن الدراسة

:

لقد أجريت تلك الدراسات في بيئات مختلفة فمنها ما أجري في فلسطين مثل دراسة المشهراوي

(،)1999النديم (  ،) 2007عيد (  ،) 2009مطر ( ، ) 2004نجم (  ، ) 2007ومنها ما
أجري في العراق مثل دراسة العديني)  )2003ودراسة الخزرجي( ، ( 2008ومنها ما أجري

بمصر مثل دراسة منصور(  ، )1998ومنها ما أجري في السعودية مثل دراسة
المقاطي( ، )2008ومنها ما أجري في األردن مثل دراسة الخطيب وعبابنه ( ) 2011ودراسة
نجم ( ،) 2012ومنها ما أجري في دول غربية مثل دراسة تورنر ( )Turner, 1997و دراسة
نانسي ) ) Nancy, 2000ودراسة بوتكاوازاكي وأخرون

) (Butkawski et al.,1994ودراسة روبين ) ( Robin, 2004
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ودراسة باب واخرون ( ) Pape et al., 2003ودراسة ليونز (  (Lyons, 1991ودراسة
هسيه

(1996

(Hsieh,

ودراسة

جينفا(2000

)Jinfa,

ودراسة

كاثلين

وان

( ، (Kathleen & Ann, 2001أما عن السنوات التي أجريت فيها الدراسة فقد أجريت أقدم

دراسة في عام( )1991مثل دراسة خضر ) ) 1991و ليونز(  ، (Lyons, 1991وأحدث
دراسة تم اجراؤها عام ( )2012مثل دراسة نجم ( ،) 2012وذلك يدلل أهمية موضوع الدراسة

والحاجة للمزيد من الدراسة  ،وأما بالنسبة لهذه الدراسة فقد أجريت في البيئة الفلسطينية
 .0عينات الدراسة :

لقد تفاوتت أحجام العينات ف ي تلك الدراسات فقد كانت أقل عينة في الدراسات السابقة ()30

فردا وهي دراسة خضر) ،( 1991وبلغ عدد أكبر العينات حجما ( )450فردا وهي دراسة ليونز

(  ، (Lyons, 1991أما عن جنس االفراد فقد اقتصرت بعض عينات الدراسة على الذكور
مثل دراسة منصور ) ) 1998ودراسة مطر( )2004ودراسة عيد (  ) 2009ودراسة الخطيب

وعبابنه ( ( 2011ودراسة تورنر ( )Turner, 1997و دراسة روبين (( Robin, 2004
ونانسي) ) Nancy, 2000ودراسة باب واخرون ( ) Pape et al., 2003ودراسةجينفا
( ) Jinfa, 2000ودراسة كاثلين وان ( ، (Kathleen & Ann, 2001وعينات أخر اشتملت
على االناث فقط مثل دراسة المقاطي( ،)2008الخزرجي(،)2008عبد وعشا (،)2009

وعينات أخرى اشتمات الجنسين مثل دراسة خضر (  ،)1991و دراسة نجم (  ) 2012و
المشهراوي (  ) 1999و النديم (  ) 2007والعديني ) )2003و نجم (  ) 2007ودراسة
ليون( (Lyons, 1991ودراسة ( (Hsieh, 1996ودراسة

باتكاواوزكي وأخرون

) ، (Butkawski et al.,1994أما بالنسبة لهذه الدراسة فقد كان حجم العينة (  )70فردا
مقسومين لمجموعتين متجانستين من طالب الصف الثامن األساسي ذكور فقط
 .7أدوات الدراسة :

تنوعت أدوات الدراسات السابقة  ،وكان تنوعها يتوافق وطبيعة فروض تلك الدراسات  ،ففي
حين اشتركت كثير من الدراسات السابقة ذكرها في استخدام أداة تمثلت في االختبار مثل كل
من خضر ) ،)1991ودراسة

نجم (  ) 2012ودراسة العديني)  )2003و ودراسة

مطر( )2004ودراسة هسيه ( (Hsieh, 1996ودراسة نانسي ) ) Nancy , 2000و دراسة
روبين)  (Robin, 2004ودراسة باب واخرون ( ) Pape et al., 2003ودراسة جينفا
( ) Jinfa, 2000ودراسة باتكاوزاكي )، (Butkawski et al.,1994
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وهناك دراسة المقاطي( )2008التي استخدمت أداة االستبانة فقط  ،ودراسة كل من
المشهراوي( )1999و النديم (  )2007التي استخدمتا أداتا االختبار واالستبانة
 ،ودراسة نجم( ) 2007التي استخدمت أداتا االختبار وقائمة " تيلي" للذكاوات المتعددة

،ودراسة كاثلين وأن( (Kathleen & Ann, 2001التي استخدمت ثالثة أدوات وهي االختبار
وقاموس مفردات رياضية ومشكالت القصة  ،ومنها ما استخدم أداتا االختبار والمقياس مثل
دراسة عبد وعشا(  ، )2009عيد ( ، ) 2009الخزرجي ( ، )2008تورنر ()Turner, 1997
الخطيب وعبابنه ( ) 2011ودراسة ليونز ( . (Lyons, 1991
أما ه ذه الدراسة فقد استخدمت أداتان هما اختبار التفكير في الرياضيات ومقياس االتجاه نحو
الرياضيات

 .2منهج الدراسات :
حيث استخدمت جميع الدراسات المنهاج التجريبي عدا ثالث دراسات  ،حيث استخدمت دراسة

هسيه ( (Hsieh, 1996المنهج الوصفي بشكل عام  ،واستخدمت دراسة المقاطي ()2008
المنهج الوصفي المسحي  ،واستخدمت دراسة نجم (  ) 2007المنهج الوصفي التحليلي ،
أما هذه الدراسة فقد استخدمت المنهج التجريبي ذا المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
 .1نتائج الدراسات :
اتفقت جميع الدراسات على أهمية تنمية التفكير في الرياضيات والدور االيجابي لالستراتيجيات

والبرامج المعدة في تحقيق ذلك
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التعقيب العام على الدراسات السابقة :
من خالل استعراض وتحليل الدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة الحالية والتي أوضح
الباحث أهمية كل منها بالنسبة إلى هذه الدراسة من حيث أوجه التشابه أو االختالف مع
الدراسة الحالية ،ولذا يخل

الباحث إلي التعقيب التالي:

 .1اتفقت معظم الدراسات التي سبق عرضها على استخدام التدريس التبادلي كمتغير مستقل ،
والتفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها كمتغيرين تابعين وقد اتفقت الدراسة الحالية مع هذه
الدراسات في هذا الجانب.

 .8اتفقت معظم الدراسات السابقة على استخدام المنهج التجريبي القائم على مجموعتين

متكافئتين ( مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ) ،وقد أفاد الباحث في هذا الجانب بجعل
المنهج التجريبي للبحث الحالي قائم على مجموعتين متكافئتين  ،مجموعة تجريبية تدرس

الرياضيات باستخدام التدريس التبادلي  ،ومجموعة ضابطة تدرس الرياضيات بالطريقة العادية.
 .3أجريت الدراسات السابقة في مراحل تعليمية مختلفة.
 .4تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث متوسط حجم عينتها.

 .5تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة  ،في أن الباحث قام بإعداد أداتين
وهما اختبار التفكير في الرياضيات ومقياس االتجاه نحو الرياضيات  ،ولقد استفاد الباحث من
الدارسات السابقة في إعداد اختبار الدراسة الحالية ومقياس االتجاه الرياضيات.
 .0تناولت الدراسة الحالية موضوع الهندسة في الرياضيات كمجال لتجريب أسلوب التدريس

باستخدام التدريس التبادلي وأثره على التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها ،وهذا الموضوع لم
تتناوله الدراسات السابقة.
ويتضح مما سبق أن هناك اهتمامًا كبي ًار وواضحاً بالتدريس التبادلي في جميع المراحل التعليمية

لما لها من أهمية في تبسيط الموضوعات الرياضية  ،وتنمية التفكير في الرياضيات الذي يؤدي

إلى الرغبة واالتجاه إلى كل ما هو طريف وجديد في الرياضيات وسرعان ما تتطور هذه الرغبة
إلى زيادة االتجاه في دراسة الرياضيات.
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أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة:
يمكن تلخي

أوجه إفادة الباحث في دراسته الحالية من الدراسات السابقة فيما يلتي:

 .1تطوير إطار فكري عن كل من التدريس التبادلي والتفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها.

 .8تحديد التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة والمتمثلة في التدريس التبادلي والتفكير في
الرياضيات واالتجاه نحوها.
 .3اختيار التصميم التجريبي المناسب لهذه الدراسة وهو التصميم التجريبي القائم على
مجموعتين متكافئتين ( مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة(.

 .4تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي تستخدم في اختبار الفرضيات وتحليل البيانات.
ال في اختبار التفكير في الرياضيات و مقياس االتجاه
 .5إعداد أدوات الدراسة الحالية متمث ً

نحو الرياضيات

 .0المساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسي ًار علمياً وموضوعياً.

 .7التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة
الحالية.
بماذا تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ؟
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالنقاط التالية :
 . 1تميزت الد راسة الحالية عما سبقها من الد راسات بتناولها لموضوع فاعلية
توظيف إ ست راتيجية التدريس التبادلي في تنمية التفكير في الرياضيات واإل تجاه
نحوها  ،وذلك ما لم تتطرق اليه أي من الد راسات السابقة .
 .8شملت الدراسة الحالية عينة من البيئة الفلسطنية وهي طالب الصف الثامن األساسي في
مدارس وكالة الغوث الدولية في محافظة رفح بقطاع غزة.
 .3إعداد وبناء إختبار مهارات التفكير في الرياضيات.
 .4إعداد مقياس خماسي اإلستجابة لإلتجاه نحو الرياضيات.
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الفصــل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة -عينة الدراسة

 أدوات الدراسة -ضبط المتغيرات

 إجراءات الدراسة -المعالجة اإلحصائية
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الفصـل الرابـع
الطريقة واإلجراءات
يتن اااول ه ااذا الفص اال طريق ااة واجا اراءات البح ااث الت ااي اتبعه ااا الباح ااث لإلجاب ااة ع اان أس اائلة الد ارس ااة
واختبااار فروضااها ثاام الحااديث عاان ماانهج البحااث المتبااع فااي الد ارسااة  ،ووصااف لمجتمااع وعينااة
الد ارساااة وأسا االوب اختيارهاااا  ،وبيا ااان بنااااء أداة الد ارسا ااة  ،واسا ااتخراج صا اادقها وثباتهاااا  ،واتسا اااقها
الاداخلي والتصااميم التجريبااي  ،وضابط المتغيارات  ،كمااا يحتاوي الفصاال علااى كيفياة تنفيااذ الد ارسااة
واجرائها ،والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات.
منهج البحث:
استخدمت الدراسة المنهج التجريبي حيث يتفق مع الدراسة الحالية  ،بحيث يعرف المنهج
التجريبي بلنه منهج يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيرات في أحد العوامل أو أكثر  ،ورصد

نتائج التغير في هذه الظاهرة ( .األغا واألستاذ (68:1999 ،

حيث أخضع الباحث المتغير المستقل في الدراسة وهو " استراتيجية ( التدريس التبادلي )
لقياس المتغيرين التابعين وهما " التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها " على طالب الصف

الثامن االساسي حيث يعتبر المنهج التجريبي أكثر توافقًا للدراسة الحالية  ،ولتسهيل اجراءات
تطبيق الدراسة الحالية تم اختيار تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس

قبلي _ بعدي ويعبر عنه بصورة اجرائية كما هو موضح بالشكل التالي :

التطبيق القبلي
الختبار التفكير
في الرياضيات
واالتجاه نحوها

المجموعة
التجريبية

التدريس باستخدام
التدريس التبادلي

المجموعة
الضابطة

التدريس باستخدام
الطريقه المعتادة

شكل رقم ()1
التصميم التجريبي للدراسة الحالية
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التطبيق البعدي
الختبار التفكير
في الرياضيات
واالتجاه نحوها

عينة الدراسة:
تكوناات عينااة الد ارسااة ماان ( )60طالب ااً ماان طااالب الصااف الثااامن األساسااي بمدرسااة ذكااور رفااح

االعدادي ااة "ج" لالجئ ااين للس اانة الد ارس ااية ( )2014/2013وت اام اختي ااار المدرس ااة قص ااديًا  ،حي ااث
يوج ااد بالمدرس ااة أربع ااة صااافوف م اان الص ااف الث ااامن  ،وجااارى اختي ااار ص اافين منهم ااا باالختيا ااار

العشا اوائي وت اام تعي ااين أح ااداهما عشا اوائياً كمجموع ااة تجريبي ااة ت اادرس المف اااهيم العلمي ااة ف ااي (وح اادة
الهندسة ) من خاالل اساتراتيجية التادريس التباادلي  ،والمجموعاة األخارى ضاابطة تادرس المفااهيم
العلمية في نفس الوحدة بالطريقة االعتيادية  ،والجدول رقم ( (1يوضح عدد أفراد العينة :
جدول رقم ()1
عدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطة
المدرسة

الصف

العدد

النسبة المئوية

ذكور رفح االعدادية

الصف الثامن (( 1

30

%50

"ج" لالجئين

الصف الثامن ( )3

30

%50

60

%100

المجموع

مواد وأدوات الدراسة :

إعداد دليل المعلم:

قاام الباحاث بإعاداد دليال المعلام لتادريس وحادة ) الهندساة ( فاي ماادة الرياضايات للصاف الثاامن
األساسي بالتدريس التبادلي  ،ليسترشد به في تدريسه للوحادات الد ارساية التاي تتكاون مناه الوحادة
الدراسية .انظر ملحق ) .( 2

والعداد الدليل اتبع الباحث الخطوات التالية :
أ .تحدياد االهااداف العامااة لتاادريس وحاادة الهندسااة  ،وماان خااالل االطااالع علااى موضااوعات
الوحاادة فااي كتاااب الطالااب واهااداف تاادريس الرياضاايات فااي الصااف الثااامن األساسااي كمااا
وردت في كتاب المعلم.

ب .تحليل محتوى وحدة الهندسة أنظر ملحق (. )8
ت .االطا ااالع علا ااى بعا ااض الد ارسا ااات والبحا ااوث السا ااابقة التا ااي طبقا اات اسا ااتراتيجية التا اادريس
التبادلي في الرياضايات لالساتفادة منهاا  ،ومنهاا د ارساة عفاناة وحماش( ، )8611ود ارساة
الكبيسي(.)8611
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وقد تضمن دليل المعلم المكونات التالية :
 .1مقدمة  :تضمنت التحدث عن اهمية الدليل وأهدافه.
 .8نبذة مختصرة عن استراتيجية التدريس التبادلي وكيفية استخدامها في التدريس.
 .3قائمة بالدروس المتضمنة في الوحدة والخطة الزمنية لتدريسها.
 .4تحليل محتوى وحدة الهندسة.
 .5الهدف العام من الدرس.
 .0األهداف السلوكية التي تشتق من الهدف العام.
 .7الوسائل التعليمية المستخدمة.
 .2األساليب واألنشطة المستخدمة لتحقيق األهداف.
 .1أساليب التقويم.

استراتيجية التدريس :
نظ ار لعدم دراية المعلم بكيفية استخدام استراتيجية التدريس التباادلي فاي التادريس ،فقاد تام توضايح
كيفية توظيفها في التدريس  ،وقد قد تضمن ذلك توضيح ما يلي :

 شرح االجراءات المتضمنة في المراحل الست لالستراتيجية. -دور كل من المعلم والطالب في االستراتيجية.

تخطيط الدروس بدليل المعلم :
تم تخطيط الدروس وفقا الستراتيجية التدريس التبادلي ،وقد تضمن كل درس العناصر التالية:
 عنوان الدرس.
 عدد الحص

.

 االهااداف المتوقعااة ماان التاادريس  :تاام صااياغة أهااداف كاال درس فااي صااورة اجرائيااة وقااد
روعااي فااي صااياغتها أن تكااون واضااحة المعنااى والصااياغة  ،ويمكاان مالحظتهااا وقياسااها

وتكون سهلة الفهم ومتنوعة وتبنى على سلوك المتعلم.

 الوس ا ا ااائل واالدوات التعليمي ا ا ااة  :تض ا ا اامن ك ا ا اال درس مجموع ا ا ااة م ا ا اان الوس ا ا ااائل واالدوات
الهندسية.

 خطوات السير في الدرس أنظر ملحق (.)8
حياث قاام الباحاث بعارض دليال المعلام علاى مجموعاة مان المحكماين المتخصصاين فاي مجاال
تدريس الرياضيات .انظر ملحق رقم )  ، ( 1و تام االساتفادة مان آرائهام ومقترحااتهم فاي إخاراج
دليل المعلم بصورته النهائية ليتم االسترشاد به.
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أدوات الدراسة:
جرى استخدام أداتين لجمع البيانات هما :
 -1اختبار التفكير في الرياضيات
 -2مقياس االتجاه نحو الرياضيات.
أوالا :اختبار التفكير في الرياضيات:
 إعداد اختبار التفكير في الرياضيات:
يهدف االختبار إلى قياس قدرة طالب الصف الثامن على التفكير في الرياضيات المتضمنة في
" وحدة الهندسة " ولقد تم بناء االختبار تبعاً للخطوات التالية:
 -1تحديد أهداف االختبار :

وهو قياس التفكير الرياضي لطالب مجموعة الدراسة في الوحدة المقترحة وهي
" وحدة الهندسة ".
 -2تحليل المحتوي لوحدة الهندسة :
اختاار الباحاث وحادة الهندساة للصاف الثاامن األساساي لتحليلاه وتضامينه هاذه الد ارساة لألساباب
اآلتية:

أ -ترابط وحدة الهندسة والقياس وتراكمها من الناحية المعرفية.
ب -كثرة المفاهيم والتعميمات والمهارات المتضمنة فيه.

ت -تعاد األفكاار الهندساية مثيارة لتفكيار التالمياذ وذلاك الرتبااط حلهاا بتعميماات متنوعاة ومتعاددة
تحتاج إلى استدعاء معلومات ومفاهيم سبق تعلمها
ث .-شكوى المعلمين والطالب من صعوبة تدريس ودراسة موضوعات الهندسة .
وتتضمن عملية التحليل ما يلي :
أ -هدف التحليل:
تهدف عملية التحليل إلى تحديد مهارات التفكير الرياضي في وحدة الهندسة المتضمنة في
كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي – الفصل الثاني للعام 2014/2013
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ب -عينة التحليل:
تم تحديد الوحدة السادسة" وحدة الهندسة " من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي –
الفصل الثاني للعام 2014/2013
ج -وحدة التحليل:
ويقصد بوحدة التحليل  " :أصغر جزء في المحتوى ويختاره الباحث ويخضعه للعد والقياس

حيث يعتبر ظهوره أو غيابه أو تك ارره ذو داللة معينة في رسم نتائج التحليل وقد تكون وحدة

التحليل كلمة أو الموضوع أو الشخصية المفردة أو قياس المسافة والزمن.
( طعيمة  )104 :1987 ،واختار الباحث صنوف مهارات التفكير الرياضي لفئات التحليل.
د -فئة التحليل:
ويقصد بفئة التحليل  " :العناصر الرئيسة أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليل فيها سواء
كانت كلمة أو موضوع أو قيم أو غيرها والتي يمكن وضع كل صفة من صفات المحتوى فيها
وتصنف على أساسها "  ( .طعيمة )62 :1987 ،
وحدد الباحث فئات التحليل في هذه الدراسة مهارات التفكير الرياضي الخمسة المشار لها في
الحد الموضوعي للدراسة في وحدة الهندسة وذلك من خالل تحليل األشكال الهندسية واألمثلة

والتدريبات.
ه -ضوابط عملية التحليل:
للوصول إلى تحليل دقيق تم وضع ضوابط لعملية التحليل تتمثل في التالي:

 تم التحليل في إطار المحتوي العلمي والتعريف اإلجرائي لمهارات التفكير الرياضي.
 التحليل في ضوء كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي – الفصل الدراسي الثاني
–الوحدة السادسة ( وحدة الهندسة ) للعام 2014/2013
 التحليل في إطار المحتوى واألشكال الهندسية واألمثلة والتدريبات.

وتم تحديد الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في الكتاب وقراءتها جيداً لتحديد المفاهيم
العلمية التي تضمنها الوحدة وجدول رقم )  (2يوضح ذلك
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جدول رقم ()2
الصفحات التي خضعت لعملية تحليل الكتاب المدرسي في وحدة الهندسة

الموضوع
األشكال الرباعية

المواضيع المتضمنة

الصفحة

األشكال الرباعية

30 – 32

متوازي األضالع

33- 36

خواص متوازي األضالع
متى يكون الشكل الرباعي

37
38 – 42

متوازي أضالع
حاالت خاصة لمتوازي

43 – 46

األضالع

القطع المتوسطة

المستطيل

47 – 48

المربع

49 – 51

نظريات المنتصفات والقطع

52 – 55

المتوسطة
حقائق ونظريات آخري على

56 – 58

المنتصفات

تكافؤ األشكال الهندسية

المجسمات

القطع المتوسطة

59 – 61

تكافؤ األشكال الهندسية

62 – 63

تكافؤ متوازي األضالع

64

تكافؤ متوازيين األضالع

65

عالقة المثلث و المستطيل

66 – 67

تكافؤ مثلثين

68 – 70

الكرة

75 – 77
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و -صدق أداة التحليل:
هو أن تقيس األداة ما وضعت لقياسه  ،وقد تم تقدير األداة باالعتماد على صدق المحكمين ،
حيث تم عرضها في صورتها األولية على مجموعة من المختصين  .أنظر ملحق رقم ) (1
وذلك للتلكد من صدق أداة التحليل وفي ضوء ذلك قام الباحث بتعديل ما طلب تعديله بحسب

اتفاق المحكمين.

ي -ثبات أداة التحليل:
لتحديد ثبات التحليل قام الباحث باستخدام نوعين من الثبات وهما:
أ -ثبات عبر الزمن:
حيث قام بإعادة تحليل محتوى الوحدة السادسة (وحدة الهندسة) مرة ثانية بعد شهر من عملية

التحليل األول  ،والجدول ( ) 3يوضح عملية التحليل
جدول()3

يبين تحليل المحتوى من قبل الباحث

التحليل

التحليل األول
76

التحليل الثاني
79

نقاط االتفاق
76

نقاط االختالف
3

وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي بالمعادلة اآلتية  ( :عفانة ) 58 :1998 ،
معامل الثبات =

حيث أن :

الرمز  : Rتشير إلى الفئات التي تم االتفاق عليها من قبل الباحث مع نفسه.
 : N1التحليل األول.
 : N2التحليل الثاني.
معامل الثبات =

= 0. 981

ويتضح من خالل ثبات أداة التحليل أن معامل الثبات بلغ ( ) 0. 981وهذا يدل على ثبات
عال للتحليل  ،وبناء على نتائج التحليل تم تحديد قائمة مهارات التفكير الرياضي المتضمنة في
وحدة الهندسة.
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ب -ثبات التحليل عبر األفراد:
ويقصد به مدى االتفاق بين نتائج التحليل التي توصل إليه الباحث وبين التحليل التي توصل
إليها مختصون في مجال تدريس الرياضيات  ،وقد اختار الباحث زميل له معلم رياضيات
للصف الثامن وطلب منه القيام بعملية التحليل وأسفرت النتائج عن وجود اتفاق كبير في
عمليات التحليل  ،وهذا يدل على صدق عملية التحليل والجدول ( ) 4يوضح ذلك:
الجدول ()4
تحليل المحتوى من قبل الباحث والمعلم

التحليل

تحليل الباحث
76

تحليل المعلم
78

نقاط االتفاق
74

نقاط االختالف
2

وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة هولستي بالمعادلة اآلتية  (:عفانة ) 58 : 1998 ،
معامل الثبات =

حيث أن :

الرمز  : Rتشير إلى الفئات التي تم االتفاق عليها من قبل الباحث مع نفسه.
 : N1يشير إلى الفئات التي حللت من قبل المحلل األول.
 : N2تشير إلى الفئات التي حللت من قبل المحلل الثاني.
معامل الثبات =

= 0. 961

ويتضح من خالل ثبات أداة التحليل أن معامل الثبات بلغ ( ) 0. 961وهذا يدل على ثبات
عال للتحليل  ،وبناء على نتائج التحليل تم تحديد قائمة مهارات التفكير الرياضي المتضمنة في

وحدة الهندسة.

 -3إعداد فقرات االختبار :
قاام الباحاث بااإلطالع علاي مجموعاة مان المقااييس واالختباارات والد ارساات التاي تتعلاق باالتفكير
في الرياضيات وقد راعى الباحث عند صياغة البنود االختيارية أن تكون:
 .1سليمة من الناحية اللغوية والعلمية.

 .8محددة وواضحة وخالية من الغموض.
11

 .3منتمية للمحتوى الدراسي.
 .4ممثلة لألهداف التعليمية ومناسبة لمهارات التفكير في الرياضيات المراد قياسها.
 .5مناسبة لمستوى الطالب العقلي والزمني.

 .0كماا ارعاى الباحاث فاي كتاباة التعليماات أن تكاون مختصارة وبسايطة لكاي يفهمهاا الطاالب
ومزودة بمثال للتلكد من فهم الطالب لطريقة اإلجابة عن أسئلة االختبار.
 -4تحديد مهارات التفكير :
قااام الباحااث بحصاار مهااارات التفكياار الرياضااي المتضاامنة فااي وحاادة " وحاادة الهندسااة"  ،كمااا قااام

بتحدي ااد مخرج ااات ال ااتعلم الخاصاااة بالمه ااارات وق ااد تكون اات القائماااة م اان ( ) 5مه ااارات ث اام جا اارى
صياغة أسئلة اختيار من متعدد لقياس تلك المهارات .
وقااد تك ااون اختب ااار المه ااارات م اان ( )22سا اؤاال حي ااث وزع اات األس اائلة عل ااى دروس الوح اادة ف ااي

كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي ،والجدول ( )5يوضح مواصفات االختبار:
جدول رقم ( (5

جدول مواصفات االختبار

عدد األسئلة

الوزن النسبي للمهارة

رقم السؤال

مهارة التفكير في الرياضيات
االستنتاج

7,5,4,2

4

%18.2

االستقراء

, 19 , 18 , 10 , 6 , 3

6

%27.3

التعبير بالرموز

17 , 16 , 14 , 13

4

%18.2

التفكير البصري

22 , 12 , 11 , 9 , 8

5

%22.7

التخمين

21 , 15 , 1

3

%13.6

المجموع

22

22

%100

20

 -5صياغة تعليمات االختبار :

تم صياغة تعليمات االختبار واعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار  ،وقد تم توضيح
الهدف من االختبار  ،وكيفية اإلجابة عن فقراته  ،وقد روعي السهولة والوضوح عند صياغة
هذه التعليمات .وأخي ًار طبق االختبار في صورته األولية لتجريبه على عينة استطالعية من
الطالب  ،وذلك لحساب صدقه وثباته.
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 -6تصحيح االختبار :

حااددت درجااة واحاادة لكاال فق ارة ماان فقارات االختبااار لتصاابح الدرجااة النهائيااة لالختبااار( )22درجااة

والدرجة الدنيا لالختبار ( . ) 0
 أعد الباحث مفتاحًا مثقبًا لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطالعية . ق ااام الباح ااث بتص ااحيح األوراق بالمفت اااح المثق ااب  ،وأعي اادت عملي ااة التص ااحيح ما ارة ثاني ااةللتلكد من الدرجات قبل تحليلها .

 رتبت أوراق اإلجابة ترتيباً تنازلياً  ،وتم رصد الدرجات الخام للطلبة. -7تجريب االختبار :
تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشوائية قوامها ( )30طالباًا مان نفاس مجتماع الد ارساة

الذي ن سبق لهم دراسة هذه الوحدة وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:
 حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار . تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز . -حساب ثبات االختبار.

 -8صدق االختبار :

ال  ،واقتصار الباحاث علاى ناوعين مان الصادق
ويقصد به أن يقيس االختباار ماا وضاع لقياساه فعا ً
حيث أنهما يفيان بالغرض وهما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي .
أ -صدق المحكمين :

بع ااد إع ااداد االختب ااار ف ااي ص ااورته األولي ااة ت اام عرض ااه ف ااي ص ااورته األولي ااة عل ااى مجموع ااة م اان
المحكم ااين م اان ذوي االختص ااا ف ااي المن اااهج وط اارق ت اادريس الرياض اايات  ،ومش اارفي ومعلم ااي
الرياضا اايات ما اان ذوي الخب ا ارة وقا ااد بلا ااغ عا ااددهم ( )13محكا اام  .أنظا اار ملحا ااق رقا اام ( ) 1وذلا ااك
الستطالع آرائهم حول مدى:
 تمثيل فقرات االختبار للعمليات.
 صحة فقرات االختبار لغويًا وعلميًا.
 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف الثامن األساسي .

 مدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد االختبار.
 وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها:
 إعادة الصياغة لبعض األسئلة.
 تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة.
 اختصار بعض األسئلة.
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فاي ضاوء تلااك اآلراء تام األخااذ بمالحظاات المحكمااين وتام تعااديل فقارات االختبااار مان ( )35فقارة
الى ( )22فقرة .
ب -صدق االتساق الداخلي :
ويقصاد باه " مادى ارتبااط درجاة كال فقارة مان فقارات االختباار بالدرجاة الكلياة لالختباار وذلاك عاان
طريق حساب معامل بيرسون " .
والجدول التالي يوضح ذلك :
الجدول رقم ()6
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
رقم السؤال

معامل االرتباط

رقم السؤال

معامل االرتباط

1

**0.736

12

**0.807

2

**0.612

13

**0.901

3

**0.636

14

**0.790

4

**0.693

15

**0.770

5

**0.747

16

**0.894

6

*0.326

17

**0.872

7

**0.625

18

**0.730

8

**0.565

19

**0.811

9

**0.815

20

**0.741

10

**0.655

21

**0.850

11

**0.770

22

**0.859

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05
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يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة ()0.01،0.05
وللتلكااد ماان التناسااق الااداخلي لمجاااالت االختبااار تاام حساااب معااامالت االرتباااط بااين درجااة كاال
مستوى تعليمي والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في جدول رقم (:)7
جدول ()7
معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار
معامل االرتباط

مستوى الداللة

االستقراء

**0.938

دالة عند 6.61

االستنتاج

**0.880

دالة عند 6.61

التعبير بالرموز

**0.904

دالة عند 6.61

التفكير البصري

**0.901

دالة عند 6.61

التخمين"الحدس"

**0.844

دالة عند 6.61

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من جدول ( )7أن معامالت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار دالة
احصائياً على مستوى الداللة ( )0.01مما يدل على التناسق الداخلي لمجاالت االختبار.
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 -9حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار:
أ -معامل الصعوبة:
يقصد بمعامال الصاعوبة" النسابة المئوياة لعادد األفاراد الاذين أجاابوا علاى كال ساؤال مان االختباار
إجاباة صاحيحة مان المجماوعتين المحكيتاين العلياا والادنيا  ،حياث تمثال كال مجموعاة  %27مان
أعداد العيناة االساتطالعية  ،فيكاون عادد األفاراد فاي كال مجموعاة ( )8فارداً ،ويحساب بالمعادلاة

التالية ( :الزيود وعليان )170 :1998 ،

مجموع اإلجابات الخاطئة على الفقرة

صعوبة الفقرة =

عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجد الباحث أن
معامالت الصعوبة تراوحت ما بين)  )0.75-0.38وكان متوسط معامل الصعوبة
الكلي ) ،(0.62وبهذه النتائج يبقي الباحث على جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى
درجة صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  0.20وأقل من .0.80

ب -معامل التمييز:

تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقاً للمعادلة التالية ( :الزيود وعليان )171 :1998 ،
معامل تمييز الفقرة

ن – 1ن2

=

ن : 1عدد االجابات الصحيحة في الفئة العليا.
ن : 2عدد االجابات الصحيحة في الفئة الدنيا.
ك

ك

 :عدد عناصر احدى المجموعتين.

حيث تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين
( )0.75-0.38للتمييز بين إجابات الفئتين العليا والدنيا ،وقد بلغ متوسط معامل التمييز الكلي
( (0.58ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من( ) 0.20وبذلك يبقى الباحث على
جميع فقرات االختبار.
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

جدول ()8
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
معامالت
معامالت
معامالت
معامالت التمييز م
التمييز
الصعوبة
الصعوبة
0.69

0.63

0.63

0.50

0.56

0.63

0.69

0.63

0.75

0.50

0.50

0.50

0.69

0.63

0.38

0.75

0.50

0.75

0.69

0.63

11
0.63
معامل الصعوبة
الكلي

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0.75
0.62

0.75

0.50

0.56

0.38

0.50

0.75

0.75

0.50

0.50

0.50

0.69

0.38

0.50

0.50

0.69

0.63

0.63

0.50

0.63

0.75

0.75

0.50

معامل التمييز الكلي

0.58

 -10ثبات االختبار:
ويقصد به الحصول على نتائج متقاربة عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس
الظروف" ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة  ،وقد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات بطريقتي
التجزئة النصفية وكودر -ريتشاردسون  20على النحو التالي :
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أ -طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية ،حيث
قام الباحث بتجزئة االستبانة إلى نصفين  ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مستوى
من مستويات االختبار  ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين  ،ثم جرى تعديل الطول
باستخدام معادلة سبيرمان بروان
الثبات =

8ر
ر

ملحم (. )263:2005
والجدول ( )9يوضح معامالت ثبات االختبار:
جدول()9
معامالت ثبات االختبار
عدد الفقرات

معامل االرتباط

معامل الثبات

االستقراء

6

0.712

0.831

االستنتاج

4

0.563

0.721

التعبير بالرموز

4

0.699

0.822

التفكير البصري

*5

_

0.852

التخمين"الحدس"

*3

_

0.792

الدرجة الكلية

22

0.867

0.929

* تم استخدام معادلة جتمان أل ن النصفين غير متساويين

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.929وهذا يدل على أن االختبار
يتمتع بالثبات مما يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
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ب -طريقة كودر -ريتشارد سون Kuder _ Richardson 20 : 20
استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار ،حيث
حصلت على قيمة معامل كودر ريتشارد سون 86للدرجة الكلية لالختبار والجدول ()10
يوضح ذلك :
معامل الثبات " ث " =

مج س

ن
ن

س
ع

حيث أن  :س  :نسبة اإلجابة الصحيحة على الفقرة
(- 1

س)  :نسبة اإلجابة الخاطئة على الفقرة

ع : 2التباين الكلي لالختبار
الجدول ()10
عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 20

عدد

التباين

معامل كودر ريتشارد شون 20

االستقراء

6

3.757

0.725

االستنتاج

4

1.706

0.589

التعبير بالرموز

4

2.993

0.888

التفكير البصري

5

3.614

0.786

التخمين"الحدس"

3

1.413

0.688

االختبار ككل

22

52.533

0.939

الفقرات

يتضااح ماان الجاادول السااابق أن معاماال كااودر ريتشااارد شااون  20لالختبااار ككاال كاناات ()0.939
وهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.
و بذلك تلكد الباحث من صدق و ثبات االختبار ،و أصابح االختباار فاي صاورته النهائياة ()22
فقرة  .انظر ملحق رقم ( ) 4
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وتلخيصا لما تام سارده عان االختباار فقاد قاام الباحاث ببنااء اختباار لقيااس التفكيار فاي الرياضايات
ألف اراد العينااة فااي محتااوى (وحاادة الهندسااة) أعااد خصيص ااً لهااذا الغاارض  ،وتكااون االختبااار فااي

صااورته األوليااة ماان ( )35فق ارة ماان نمااط ( االختيااار ماان متعاادد)  .أنظاار ملحااق (  ، ) 3ثاام بعااد
عرضه على مجموعة محكمين مان اسااتذة جاامعيين ومشارفين تام تعديلاه الاى (  )22فقارة .أنظار

ملحق رقم ( . )4و تم اختيار هذا الانمط مان األسائلة ألنهاا تمكان الباحاث مان قيااس مادى تحقاق
جميااع األه ااداف التربوي ااة المرتبطااة بنا اواتج ال ااتعلم  ،كمااا أن درج ااة الص اادق والثبااات فيه ااا مرتفع ااة
وسهولة تصاحيحها  ،إذ يمكان تصاحيحها بالمفتااح المثقاب .كماا يمكان تحليال نتائجهاا إحصاائياً ،

عالوة على أنها تقلل من درجة التخمين والسيما أنه تم صياغة أربعة بدائل لكال فقارة مان فقارات

االختبار المعد لهذه الدراسة.

ثاني ا :مقياس االتجاه:
ولقد تم بناء المقياس ضمن الخطوات التالية:
-

تحديد هدف المقياس  :هدف المقياس الى معرفة اتجاه الطالب نحو الرياضيات.

-

تحديد ابعاد المقياس  :اشتملت األبعاد على أربعة محاور وهي كالتالي :
 .1اتجاه الطالب نحو فائدة الرياضيات
 .8اتجاه الطالب نحو النجاح في الرياضيات
 .3اتجاه الطالب نحو الثقة في تعلم الرياضيات
 .4اتجاه الطالب نحو معلم الرياضيات

-

صياغة فقرات المقياس  :بلغ عدد فقارات المقيااس بعاد صاياغتها النهائياة ( )30فقارة أنظار
ملح ااق (  ، ) 0حي ااث أعطا اي لك اال فقا ارة وزن م اادرج وف ااق مقي اااس ليك اارت الخماس ااي حس ااب
الجدول التالي:

19

أعارض

االستجابة

موافق جد ا

موافق

غير متأكد

أعارض

الدرجة +

5

4

3

2

1

الدرجة -

1

2

3

4

5

بشدة

وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين ( )156 – 36درجة  ،والملحق رقم
(  ) 0يوضح المقياس في صورته النهائية .
-

وضع تعليمات المقياس  :أنظر ملحق ( ) 0

-

عرض المقياس على المحكمين  :تم عرض المقياس على ثالثاة عشار محكمااً متخصصااً،
بعضااهم أعضاااء هيئااة تاادريس فااي الجامعااة اإلسااالمية  ،واألزهاار ،وجامعااة األقصااى ،وو ازرة
التربية والتعليم ،والملحق رقم (  ) 1يبين أعضاء لجنة التحكيم.

صدق المقياس  :ويقصد بصدق المقياس :أن تقيس فقرات المقياس ما وضعت لقياسه وقام
الباحث بالتلكد من صدق المقياس بطريقتين:
 -1صدق المحكمين :
تم عرض المقياس في صورتها األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين  .أنظر ملحق رقم
(  ) 1من المتخصصين ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية  ،حيث قاموا بإبداء آرائهم
ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات المقياس  ،ومدى انتماء الفقرات للمقياس  ،وكذلك وضوح
صياغاتها اللغوية ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر

ليصبح عدد فقرات المقياس (  )30فقرة .
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 -2صدق االتساق الداخلي :Internal consistency validity
جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للمقياس بتطبيق المقياس على عينة استطالعية
مكونة من ( )30طالب ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس
والدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي إليه ،وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (. )SPSS
الجدول ()11
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية له
م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**0.708

16

**0.885

2

**0.807

17

**0.770

3

**0.855

18

**0.893

4

**0.754

19

**0.899

5

**0.798

20

**0.883

6

**0.861

21

**0.925

7

**0.902

22

**0.926

9

**0.859

24

**0.827

10

**0.806

25

**0.800

11

**0.905

26

**0.771

12

**0.846

27

**0.882

13

**0.873

28

**0.894

14

**0.890

29

**0.914

15

**0.948

30

**0.769

** دالة عند مستوى داللة 0.01

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01

وللتلكد من االتساق الداخلي أل بعاد المقياس تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مجال

والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح في جدول رقم (:)12

98

الجدول ()12
معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية

البعد

المجاالت

معامل االرتباط

الداللة االحصائية

األول

اتجاه الطالب نحو فائدة الرياضيات

**0.984

0.01

الثاني

اتجاه الطالب نحو النجاح في الرياضيات

**0.978

0.01

الثالث

اتجاه الطالب نحو الثقة في تعلم الرياضيات

**0.965

0.01

الرابع

اتجاه الطالب نحو معلم الرياضيات

**0.983

0.01

يتضح من الجدول السابق أن جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتباطًا ذا داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.01وهذا يؤكد أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من االتساق

الداخلي.

ثبات المقياس :
أجرى الباحث خطوات التلكد من ثبات المقياس وذلك بعد تطبيقها على أفراد العينة االستطالعية
بطريقتين ،وهما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية : Split-Half Method
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية ،حيث
قام الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مجال من

مجاالت المقياس ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول باستخدام
معادلة سبيرمان بروان والجدول ( )13يوضح ذلك:
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الجدول () 13
يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت المقياس وكذلك المقياس ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

البعد

المجاالت

رقم الفقرات

عدد الفقرات معامل االرتباط

معامل الثبات

األول

اتجاه الطالب نحو فائدة الرياضيات

8-1

8

0.879

0.935

الثاني

اتجاه الطالب نحو النجاح في الرياضيات

15 - 9

*7

_

0.940

الثالث

اتجاه الطالب نحو الثقة في تعلم

22 - 16

*7

_

0.953

اتجاه الطالب نحو معلم الرياضيات

30 - 23

8

0.918

0.957

الدرجة الكلية لمقياس االتجاه

30

30

0.982

0.991

الرياضيات
الرابع

*تم استخدام معامل جتمان ألن النصفين غير متساويين

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.991وهذا يدل على أن المقياس يتمتع
بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة.
 -2طريقة ألفا كرونباخ :
استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ ،وذلك إليجاد
معامل ثبات المقياس ،حيث حصلت على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت المقياس،
وكذلك للمقياس ككل والجدول ( )14يوضح ذلك:

الجدول () 14
يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت المقياس وكذلك للمقياس ككل

البعد

المجاالت

رقم الفقرات

عدد الفقرات

معامل ألفا كرونباخ

األول

اتجاه الطالب نحو فائدة الرياضيات

8–1

8

0.928

الثاني

اتجاه الطالب نحو النجاح في الرياضيات

15 – 9

7

0.949

الثالث

اتجاه الطالب نحو الثقة في تعلم الرياضيات

22 - 16

7

0.951

الرابع

اتجاه الطالب نحو معلم الرياضيات

30 - 23

8

0.936

الدرجة الكلية لمقياس االتجاه

30

30

0.984
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يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي ( ،)0.984وهذا يدل على أن المقياس يتمتع
بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة،
ويعني ذلك أن هذه األداة لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانت النتائج
مطابقة بشكل كامل تقريبًا ويطلق على نتائجها بلنها ثابتة.

ضبط بعض المتغيرات قبل بدء التجربة :
انطالقاً من الحر

على سالمة النتائج  ،وتجنبًا آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها

والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم  ،تَ َبنى الباحث طريقة
" المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل التجربة  ،ويعتمد على تكافؤ وتطابق
المج موعتين من خالل االعتماد على االختيار العشوائي ألفراد العينة  ،ومقارنة المتوسطات
الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل لذا قام الباحث بضبط المتغيرات التالية:
 -1العمر الزمني  :نظ ار ألن الطلبة يتم قبولهم في المدرسة بناء على العمر الزمني لذلك فمن
المفترض أن الفروق في العمر الزمني بين المجموعتين بسيطة.
 -2المستوى االجتماعي واالقتصادي  :حيث أن جميع أفراد عينة الدراسة من بيئة واحدة
متقاربة في المستوي االجتماعي واالقتصادي إلى حد كبير تقر ًيبا وهذا يساعد على تجانس
المجموعتين التجريبية والضابطة.
 -3الجنس  :حيث أن جميع أقراد عينة الدراسة من جنس واحد أال وهو الذكور وهذا ساعد
على تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة.
 -4تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل تطبيق االستراتيجية في التحصيل الدراسي العام:
طي الدرجات
للتحقق من تكافؤ المجموعتين في مستوى التحصيل العام تمت المقارنة بين متوس َ
المئوية للتحصيل العام للمجموعتين التجريبية والضابطة من الجنسين في االختبار النهائي
للفصل الدراسي األول من العام ( ) 2014/2013في الصف الثامن باستخدام اختبار( ت)
لتعرف داللة الفروق  ،والجدول التالي يبين ذلك:
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جدول ()15

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل الدراسي العام
قبل تطبيق االستراتيجية

المتغير
التحصيل العام

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

االنحراف
المعياري

"ت "

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

30

71.600

21.661

0.399

0.692

ضابطة

30

73.767

20.409

غير دالة
إحصائيا

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.00 = )α=0.05

**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.66 = )α= 0.01

يتض ااح م اان الج اادول ( )15ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين المجم ااوعتين التجريبي ااة
والضااابطة فااي التحصاايل الد ارسااي العااام قباال باادء التجربااة وهااذا يعنااي أن المجمااوعتين متكافئتااان

في التحصيل الدراسي العام.

 -5تكــــافؤ مجمــــوعتي الدراســــة قبــــل تطبيــــق االســــتراتيجية فــــي متغيــــر التحصــــيل فــــي مــــادة
الرياضيات:
للتحقاق مان تكاافؤ المجماوعتين فاي التحصايل فاي ماادة الرياضايات تمات المقارناة باين متوساطَي
الادرجات فاي ماادة الرياضايات للمجماوعتين التجريبياة والضاابطة مان الجنساين فاي االختباار
النهاائي للفصال الد ارساي األول مان العاام ( )2014/2013فاي الصاف الثاامن باساتخدام اختباار
( ت) لتعرف داللة الفروق  ،والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ()16

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في مادة
الرياضيات قبل تطبيق االستراتيجية

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

التحصيل في
مادة الرياضيات

تجريبية

االنحراف
المعياري

"ت "

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

30

72.433

19.751

0.542

0.590

ضابطة

30

75.133

18.844

غير دالة
إحصائيا

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.00 = )α=0.05
**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.66 = )α=0.01

يتض ااح م اان الج اادول ( )16ع اادم وج ااود ف ااروق ذات دالل ااة إحص ااائية ب ااين المجم ااوعتين التجريبي ااة
والضابطة في متغير التحصيل في مادة الرياضيات قبال بادء التجرباة وهاذا يعناي أن المجماوعتين

متكافئتان في مادة الرياضيات.
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 -0تكافؤ مجموعتي الطالب قبل استراتيجيه التدريس التبادلي في االختبار المعد للدراسة:
جدول ()17

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي

البعد
االستقراء
االستنتاج
التعبير بالرموز
التفكير البصري
التخمين"الحدس"
الدرجة الكلية

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية
ضابطة

30
30

1.333

االنحراف
المعياري

1.267

0.844
1.081

قيمة
"ت"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

0.266

0.791

غير دالة
إحصائيا

تجريبية
ضابطة

30
30

0.967

0.765

0.654

0.515

غير دالة
إحصائي ا

تجريبية
ضابطة

30
30

0.700

0.794

1.398

0.168

غير دالة
إحصائي ا

تجريبية
ضابطة

30
30

1.033

1.033

0.679

0.500

غير دالة
إحصائيا

تجريبية
ضابطة

30
30

0.600

0.675

0.571

0.570

غير دالة
إحصائيا

تجريبية

30

4.633

1.691

1.018

0.313

ضابطة

30

4.200

1.606

غير دالة
إحصائي ا

1.133
0.433
0.867
0.500

1.167
0.679
0.860
0.682

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.00 = )α=0.05

**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.66 = )α=0.01

يتضح من الجادول ( )17عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ()α=0.05
باين طااالب المجموعاة الضااابطة وطاالب المجموعااة التجريبيااة فاي أبعاااد االختباار والدرجااة الكليااة
لالختبار ،وعليه فإن المجموعتين متكافئتان في اإلختبار القبلي للتفكير في الرياضيات.
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 -7تكافؤ مجموعتي الطالب مقياس االتجاه نحو الرياضيات المعد للدراسة:
جدول ()18
نتائج اختبار "ت"  T.testللمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
االختبار القبلي لمقياس االتجاه
المتغير
البعد األول:
اتجاه الطالب
نحو فائدة
الرياضيات
البعد الثاني:
اتجاه الطالب
نحو النجاح
الرياضيات
البعد الثالث:
اتجاه الطالب
نحو الثقة في
تعلم الرياضيات
البعد الرابع:
اتجاه الطالب
نحو معلم
الرياضيات
الدرجة الكلية

المجموعة
تجريبية

العدد
30

المتوسط
18.400

االنحراف
المعياري
2.222

ضابطة

30

18.233

3.370

تجريبية

30

14.000

2.742

ضابطة

30

13.333

2.426

تجريبية

30

15.133

2.543

ضابطة

30

14.333

3.336

تجريبية

30

16.633

1.847

ضابطة

30

16.200

2.355

تجريبية

30

64.167

5.350

ضابطة

30

62.100

4.823

قيمة

"ت"

الداللة

0.822 0.226

0.323 0.997

0.300 1.045

0.431 0.793

0.122 1.571

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.00 = )α=0.05
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.66 = )α=0.01
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قيمة

مستوى
الداللة

غير دالة
إحصائي ا

غير دالة
إحصائي ا

غير دالة
إحصائي ا

غير دالة
إحصائيا

غير دالة
إحصائي ا

يتضح من الجادول ( )18عادم وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى داللاة ()α=0.05
بااين طااالب المجموعااة الضااابطة وطااالب المجموعااة التجريبيااة فااي أبعاااد المقياااس والدرجااة الكليااة
المقياس ،وعليه فإن المجموعتين متكافئتان في مقياس االتجاه نجو الرياضيات.

إجراءات الدراسة :

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتلكيد من صحة فروضها اتبع الباحث الخطوات التالية:
 .1االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث.
 .8كتابة اإلطار النظري الخا

بالتفكير الرياضي واالتجاه نحوها وكذلك استراتيجية

التدريس التبادلي .
وفقا الستراتيجية التدريس التبادلي .
 .3اختيار الدروس التي سيتم تدريسها ً
 .4إعداد دليل للمعلم وفقاً لمراحل استراتيجية التدريس التبادلي ومن ثم ضبط الدليل
بعرضه على مجموعة من المحكمين.
 .5إعداد اختبار مهارات التفكير الرياضي والتلكد من صدقه وثباته وبتطبيقه على العينة
االستطالعية.
 .0إعداد مقياس االتجاه نحو الرياضيات والتلكد من صدقه وثباته.
 .7اختيار عينة الدراسة األساسية (التطبيق) بطريقة قصدية من خالل شعبتين من شعب
الصف الثامن األساسي من مدرسة ذكور رفح اإلعدادية "ج".
 .2اختيار المنهج التجريبي وتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع قياس قبلي-
بعدي.
 .1تطبيق االختبار القبلي على طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ورصد النتائج
وتحليلها إحصائيًا للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.

 .16تطبيق مقياس االتجاه القبلي على طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ورصد
النتائج وتحليلها احصائيًا للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.
 .11تطبيق تجربة الدراسة على المجموعه التجريبية بحيث تدرس الدروس المحددة بطريقة
استراتيجية التدريس التبادلي وتدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
 .18تطبيق االختبار البعدي على طالب المجموعتين ورصد النتائج..
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 .13تطبيق مقياس االتجاه البعدي على طالب المجموعتين ورصد النتائج.
 .14تحليل نتائج الدراسة باستخدام األساليب االحصائية المناسبة.
 .15تفسير النتائج.

المعالجة االحصائية :
الختبار فرضيات الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية اآلتية :
(عفانة )82 : 1998 ,
 -1اختبار" ت " ) (T- testلعينتين مستقلتين ومتساويتين المبين بالمعادلة التالية :
م۱

ت=

م۲
ع۱

ع۲
ن

 -2إيجاد حجم التأثير المبين بالمعادلة التالية ( عفانة : ) 42 , 43: 2000,

ولحساب حجم التلثير قام الباحث بحساب مربع إيتا " " η 2باستخدام المعادلة التالية:
t2

2

=

t2 + df

η

وعان طرياق " " η 2أمكان إيجااد قيماة حسااب قيماة التاي تعبار عان حجام التالثير للمتغيار المساتقل
باستخدام المعادلة التالية:
d
ويوضح الجدول المرجعي ( )5-8حجم كل من قيمة : η 2 ، d
جدول ()19

الجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثير

األداة المستخدمة

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

كبير جدا

D

0.2

0.5

0.8

1.1

η

0.01

0.06

0.14

0.20

2
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيرها ووضع
التوصيات والمقترحات
 إجابة السؤال األول-

إجابة السؤال الثاني
إجابة السؤال الثالث
إجابة السؤال الرابع
التعقيب على النتائج
توصيات الدراسة
مقترحات الدراسة
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الفصل الخامس

نتائج الدراسة وتفسيراتها ووضع التوصيات والمقترحات
سي قوم الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل تطبيق
أدوات الدراسة ،باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابة
على تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها:
نتائج السؤال األول ومناقشتها :

ين

السؤال األول من أسئلة الدراسة على  " :ما مهارات التفكير الرياضي المراد تنميتها لدى

طالب الصف الثامن األساسي بغزة ؟
ولإلجاباااة عا اان هاااذا التسا اااؤل قا ااام الباحاااث با اااالطالع علا ااى األدب التربا ااوي والد ارسا ااات السا ااابقة
المتعلقااة بموضااع الد ارسااة الحاليااة  ،وبالتااالي قااام الباحااث ببناااء مهااارات التفكياار الرياضااي الواجااب
تنميتها لدى طالب الصف الثامن األساسي ،حيث تم تحديدها في اإلطار النظري صفحة
( ) 33 - 22وما تضمنه من مصادر علمية متخصصة في هذا المجال .
وقد خل

الباحث بدراسته الحالية الى خمس مهارات للتفكير الرياضي وهي كالتالي :

 .1االستقراء:
هو عملية عقلية يتم من خاللها فح

الحاالت الفردية وتحليلها الشتقاق القاعدة العامة منها.

 .8االستنتاج :
هو قدرة المتعلم على تطبيق القاعدة العامة على حالة خاصة من الحاالت التي تنطبق عليها
هذه القاعدة العامة.
 .3التعبير بالرموز:
هو قدرة المتعلم على التعبير عن األفكار أو المعطيات اللفظية أو المسائل باستخدام الرموز
الرياضية.
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 .4التصور البصري المكاني:
هو المعالجة الذهنية وتخيل وضع وحركة األشكال الهندسية المستوية في أي اتجاه على سطح
المستوي (الورقة) أو في الفراغ أي في بعدين أو ثالث أبعاد.
 .5التخمين) الحدس):
تتمثل في قدرة الطالب على فرض الفروض المعقولة للوصول لحل المشكالت ,والتحقق من
هذه الفروض.
نتائج السؤال الثاني ومناقشتها :
ين

السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على :

" ما اإلطار العام الستراتيجية التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات ؟

ولإلجاباااة عا اان هاااذا التسا اااؤل قا ااام الباحاااث با اااالطالع علا ااى األدب التربا ااوي والد ارسا ااات السا ااابقة
المتعلقة بموضع الدراسة الحالية  ،وتمات اإلجاباة علياه بشاكل موساع فاي االطاار النظاري صافحة
( )22 - 12وتم االشارة لذلك بداية ملحق رقم (.)8
نتائج السؤال الثالث ومناقشتها :
ياان الس اؤال الثالااث ماان أساائلة الد ارسااة علااى  " :هــل توجــد فــروق ذات دالل ـة إحصــائية عنــد
مستوى ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية و متوسـط أقـرانهم فـي
المجموعة الضابطة في اختبار التفكير في الرياضيات ؟

ولإلجابااة عاان هااذا الس اؤال قااام الباحااث بتحوياال الفاارض الموجااه الااى الفاارض الصاافري التااالي :ال

توجــد فــروق ذات داللـة إحصــائية عنــد مســتوى ( ) 0.05 ≥ αبــين متوســط درجــات طــالب
المجموعـــة التجريبيـــة و متوســـط أقـــرانهم فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي اختبـــار التفكيـــر فـــي
الرياضيات .
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-وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض تاام اسااتخدام اختبااار "ت" لعينتااين مسااتقلتين "

" independent sampleوالجدول ( )86يوضح ذلك.

T. test

الجدول ()20

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات
درجات الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
المجال

االستقراء
االستنتاج
التعبير بالرموز
التفكير البصري
التخمين"الحدس"

الدرجة الكلية

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية بعدي

ضابطة بعدي

30

4.767

االنحراف
المعياري
1.135

30

1.667

0.922

تجريبية بعدي

30

3.433

0.679

ضابطة بعدي

30

2.200

1.518

تجريبية بعدي

30

3.467

0.776

30

2.100

0.712

ضابطة بعدي

30

4.067

1.081

30

2.333

1.093

تجريبية بعدي

30

2.533

0.681

ضابطة بعدي

30

1.167

0.592

تجريبية بعدي

30

18.267

2.959

ضابطة بعدي

30

9.467

2.161

ضابطة بعدي
تجريبية بعدي

قيمة "ت"
11.609
4.063
7.108
6.176
8.292

13.155

قيمة
الداللة

مستوى الداللة

0.000

دالة إحصائياً عند
6.61

0.000

دالة إحصائيًا عند
6.61

0.000

دالة إحصائياً عند
6.61

0.000

دالة إحصائيًا عند
6.61

0.000

دالة إحصائياً عند
6.61

0.000

دالة إحصائياً عند
6.61

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.00 = )α=0.05

**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.66 = )α =0.01

يتضح من الجدول السابق أن :
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميعع المهعارات والدرجعة الكليعة لاختبعار
عند مستوى داللة ( , )0.01 = αوهذا يدل على وجود فعرو اات داللعة صحصعا ية بعين متوسعط
درجععات المجموعععة التجريبيععة ومتوسععط درجععات المجموعععة الضععابطة فععي اختبــار التفكيــر فــي
الرياضيات  ,وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ,أي أنهه توجـد فـروق ذات

دالله إحصائية عند مستوى ( ) 0.01 = αبـين متوسـط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة

و متوسط درجات أقـرانهم فـي المجموعـة الضـابطة فـي اختبـار التفكيـر فـي الرياضـيات لصـالح

طالب المجموعة التجريبية
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ولقد قام الباحث بحساب حجم تلثير المتغير المستقل (استراتيجية التدريس التبادلي) على

المتغير التابع (االختبار) والجدول ( )19يوضح حجم التلثير عن طريق ٍ
كل من "."d" ، " η 2
الجدول ()21
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي
المهارة

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

االستقراء

11.609

0.699

3.049

كبير جدًا

االستنتاج

4.063

0.222

1.067

كبير جدًا

التعبير بالرموز

7.108

0.466

1.867

كبير جدًا

التفكير البصري

6.176

0.397

1.622

كبير جدًا

التخمين"الحدس"

8.292

0.542

2.178

كبير جدًا

الدرجة الكلية

13.155

0.749

3.455

كبير جدًا

فااإن حجام التاالثير كااان كبيا اًر جااداً كمااا يوضااحه جاادول
ااء علااى الجاادول المرجعااي ((19
وبن ً
( ، (21وهااذا ياادل علااى أن اسااتراتيجية التاادريس التبااادلي أثاارت علااى التفكياار الرياضااي للطااالب
بشكل كبير جداً.
ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية :
 .1أن استراتيجية التدريس التبادلي عملت على جلب انتباه الطالب وتشويقهم.
 .8اسااتخدام اسااتراتيجية التاادريس التبااادلي بمااا تتضاامنه ماان أنشااطة مختلفااة فااي كاال مرحلااة
من مراحلها أتاح الفرصة لتنمية التفكير الرياضي بشكل صحيح لدى الطالب.
 .3فاي إساتراتيجية التادريس التباادلي يساتنتج الطالاب مماا يالحاظ ومماا يتنبال  ،وهاي باذلك
تقترب من مهارات التفكير الرياضي.
 .4أظهارت هاذه النتيجاة أن هنالاك أثار ايجاابي إلساتراتيجية التادريس التباادلي وارتباطاه
بالتفكير الرياضي في تعلم مادة الرياضيات.
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 .5أظهارت هاذه النتيجاة أن طريقاة تنظايم المحتاوى بوسااطة إساتراتيجية التادريس التباادلي
تتناسب مع تنمية القدرات العقلية للطالب في هذه المرحلة.
 .0تنظايم الماادة العلمياة باساتخدام اساتراتيجية التادريس التباادلي أدى إلاى تنظايم المعلومااات
الجدياادة بحيااث تك ااون البدايااة فااي تعل اام المهااارة هااي الخبا ارات السااابقة المرتبطااة بالمه ااارة
الجديدة المراد تعلمها.
 .7الترتي ااب المنطق ااي للمعلوم ااات وادخاله ااا ل اادى الط ااالب وذل ااك م اان خ ااالل اتب اااع خطا اوات
استراتيجية يسعى بدوره ترسي التفكير الرياضي المقدم للطالب وتنميته.
 .2قياام الطااالب بخااوض التجرباة والقيااام باألنشااطة المتنوعااة جعلهام يماارون بخبارات تمكاانهم
من فهم ووضوح المهارات.
 .1الجو التعاوني بين الطالب والمعلم جعل من مهارات التفكير موضوعاً جذاباً.
 .16خطوات استراتيجية التدريس التبادلي وما تضمنه من تسلسل بنائي يؤدي إلى حدوث
تنمية للتفكير الرياضي.
 .11أوراق العمل المنظمة سهلت على الطالب التعامل مع المشكلة المطروحة خالل
الحصة.
 .18ما تتيحه استراتيجية التدريس التبادلي من فرصاة أماام الطاالب مان عارض استفسااراتهم
ومناقشاااتهم للتوسااع بتنميااة مهااارات التفكياار الرياضااي و يجعاال الطااالب يسااتوعبون المهااارات
بشكل أكبر.
 .13مجموعات العمل المتعاونة التي تفرضها استراتيجيه التدريس التبادلي تجعل من فهم
مهارات التفكير الرياضية واستيعابها وتنميتها أم ًار سهالً.
نتائج السؤال الرابع ومناقشتها:
ين

السؤال السادس من أسئلة الدراسة على  " :هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند

مستوى ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية و متوسط أقرانه في
المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو الرياضيات ؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بتحويل الفرض الموجه الى الفرض الصفري التالي :ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات طالب
المجموعة التجريبية ومتوسط أقرانهم في المجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو
الرياضيات.
وللتحقااق م اان صااحة ه ااذا الف اارض تاام اس ااتخدام اختب ااار "ت" لعينتااين مس ااتقلتين "

test

T.

" independent sampleوالجدول ( )88يوضح ذلك.
الجدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين متوسطات
مقياس اتجاه الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

البعد

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية بعدي

30

34.800

1.215

ضابطة بعدي

30

19.367

3.596

تجريبية بعدي

30

30.233

1.073

ضابطة بعدي

30

15.067

3.051

تجريبية بعدي

30

30.267

1.507

ضابطة بعدي

30

15.233

3.115

اتجاه الطالب

تجريبية بعدي

30

33.900

1.689

الرياضيات

ضابطة بعدي

30

17.167

2.102

تجريبية بعدي

30

129.200

2.524

ضابطة بعدي

30

66.833

8.359

البعد األول:
اتجاه الطالب
نحو فائدة
الرياضيات
البعد الثاني:

اتجاه الطالب
نحو النجاح
الرياضيات

البعد الثالث:
اتجاه الطالب
نحو الثقة في
تعلم الرياضيات
البعد الرابع:
نحو معلم

الدرجة
الكلية

المعياري

قيمة "ت"

22.272

25.690

23.796

33.989

39.122

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.00 = )α=0.05

**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )58وعند مستوى داللة (2.66 = )α=0.01
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قيمة

الداللة
0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

مستوى الداللة
دالة إحصائياً عند
6.61
دالة إحصائيًا عند
6.61
دالة إحصائياً عند
6.61
دالة إحصائيًا عند
6.61
دالة إحصائياً عند
6.61

يتضح من الجدول السابق أن :
قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية فعي جميعع المهعارات والدرجعة الكليعة للمقيعا
عند مستوى داللة (  , ) α =0.01وهذا يدل على وجود فرو اات داللة صحصعا ية بعين متوسعط
درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضعابطة فعي مقيـاس االتجـاه ,وبعذلك
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ,أي أنه توجد فروق ذات دالله احصائيه عنـد
مســتوى ( ) 0.01 = αبــين متوســط درجــات طــالب المجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات
أقرانهم فـي المجموعـة الضـابطة فـي مقيـاس االتجـاه نحـو الرياضـيات لصـالح طـالب المجوعـة

التجريبية.

ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع صيتا " " η 2والجدول ( )23يوضح ذلك:
الجدول ()23
قيمة "ت" و " " η 2و " "dوحجم التأثير في المقياس الكلي
البعد
البعد األول :اتجاه الطالب نحو فائدة
الرياضيات
البعد الثاني :اتجاه الطالب نحو
النجاح الرياضيات

البعد الثالث :اتجاه الطالب نحو الثقة
في تعلم الرياضيات
البعد الرابع :اتجاه الطالب نحو معلم
الرياضيات

الدرجة الكلية

قيمة "ت"

قيمة η 2

قيمة d

حجم التأثير

22.272

0.895

5.849

كبير جدًا

25.690

0.919

6.746

كبير جدًا

23.796

0.907

6.249

كبير جدًا

33.989

0.952

8.926

كبير جدًا

39.122

0.963

10.274

كبير جدًا

وبناء على الجدول المرجعي (  ، (19فإن حجم التلثير كان كبي ًار جدًا كما يوضحه جدول
ً
( ، (83وهذا يدل على أن المتغير المستقل ( استراتيجية التدريس التبادلي ) أثر على تعزيز
االتجاه بشكل كبير جداً.
ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية :
 .8استخدام استراتيجية التدريس التبادلي بما تضمنه من أنشطة فعالة وأجواء تعليمية تربوية
وفق خطوات منظمة أدى إلى تعزيز االتجاه نحو الرياضيات.

817

 .2استراتيجية التدريس التبادلي جعلت من الطالب محو اًر للعملية التعليمية من خالل قيامهم
باألنشطة  ،وبناء المعرفة بلنفسهم  ،مما أدى الى شعورهم بالنجاح والقدرة على االنجاز في
الرياضيات  ،وهذا عزز الثقة نحو الرياضيات
 .3طبيعة استراتيجية التدريس التبادلي أدت الى شعور الطالب بسهولة المهام الرياضية
المطروحة  ،وسهولة اختيار الطريقة المناسبة لحل كل مهمة  ،وبالتالي تقوية الثقة نحو
الرياضيات لدى كثير من الطالب
 .4تضمين الدروس واألنشطة الصفية لمهام تعليمية حقيقية ( مشكالت حقيقية )  ،أدى الى
شعور الطالب بلن المشكالت التي يتعاملون معها هي مشكالتهم ،فلصبح لديهم رغبة
شديدة في حلها  ،ويتوصلون إلى الحل الصحيح وأصبح لديهم وعي بفائدة الرياضيات
 .5تنمية قدرة الطالب على التفكير  ،واالرتقاء بهم الى مستويات عليا للتفكير وذلك بتحليل
المعلومات المعطاة في مرحلة طرح مهمة التعلم  ،والتعاون مع زمالؤهم البتكار طريقة
للحل في مرحلة المجموعات المتعاونة والنشاركة للوصول الى الحل الصحيح في مرحلة
المشاركة  ،مما أدى الى شعور الطالب بالثقة بلنفسهم
 .6طبيعة استراتيجية التدريس التبادلي

يتعمد على النظام التعاوني بين الطالب أنفسهم وبين

الطالب والمعلم جعلهم يخوضون التجارب العلمية مما أدى إلى تعزيز االتجاه نحو
الرياضيات.
 .7توفير أنماط التعزيز المختلفة التي تتضمنها هذه االستراتيجية حتى يخوض المتعلم تجاربه
بنفسه.
 .1قيام المعلم بإعداد األنشطة وأوراق العمل والتي تعتمد في بنائها على تقم

الطالب لدور

المتعلم الفعال وجعلهم يخوضوا تجاربهم بلنفسهم.
 .1ما توفره استراتيجية التدريس التبادلي من تسلسل منطقي للوصول إلى النتيجة العلمية جعل
الطالب يتبعون هذه العمليات وينموها في معظم تجاربه م للوصول للحقيقة العلمية.
 .81أوراق العمل المنظمة سهلت على الطالب التعامل مع المشكلة المطروحة خالل الحصة.
 .11مجموعات العمل المتعاونة التي تفرضها استراتيجية التدريس (استراتيجية التدريس
التبادلي) عززت االتجاه نحو الرياضيات .
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التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يلي:
 .1ضرورة استخدام استراتيجيه التدريس التبادلي في تعليم الرياضيات من قبل المعلمين
والمشرفين والطلبة لتحقيق العديد من األهداف التربوية العلمية المرجوة والتي منها تنمية
التفكير في الرياضيات.
 .8إعادة تنظيم محتوى الرياضيات بحيث يوظف نماذج مثل استراتيجيه التدريس التبادلي .

 .3تشجيع المعلمين لالشتراك في إنتاج الوحدات الدراسية المبنية باستخدام استراتيجيه التدريس
التبادلي .
 .4ضرورة عمل دورات تدريبية للمعلمين لتدريبهم على استخدام األساليب واإلستراتيجيات
الحديثة في التدريس حيث األساليب والطرق المستخدمة ال تزال هي الطرق التقليدية.

 .5إجراء دارسة تهدف إلى تقويم كتب الرياضيات الفلسطينية في ضوء استراتيجيه التدريس
التبادلي ومدى اكتساب الطلبة لها.

المقترحات:
بناء على ما قام بها الباحث في الدراسة فإنه يقترح ما يلي
 -1إجراء دراسة حول أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس مواد دراسية أخرى
كالعلوم والتكنولوجيا.

 -8تجريب استراتيجية التدريس التبادلي في تدريس الرياضيات على طالب في المراحل
األخرى.
 -3إجراء دارسات للمقارنة بين التدريس التبادلي وغيرها من طرق التدريس الحديثة في تنمية
التفكير الرياضي لدى المتعلمين.
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المراجع
المراجع العربية-المراجع األجنبية
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المراجع العربية :
القرآن الكريم.
السنة النبوية.
 .1إبراهيم  ،مجدي عزيز) ". ) 1989إستراتيجيات في تعليم الرياضيات " .القاهرة  ،النهضة
المصرية.
 .8إبراهيم ،مجدي عزيز( " . (1995تدريس الرياضيات في التعليم ما قبل الجامعي" .
القاهرة  ،مكتبة األنجلو المصرية.
 .3إبراهيم  ،مجدي عزيز)  ". ) 2005التفكير من منظور تربوي (تعريفه -طبيعته -
مهاراته -تنميته -أنماطه) " .ط ، 8القاهرة  ،عالم الكتب للنشر والتوزيع.
 .4أبو الهطل ،ماهر(". (2010أثر استخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات على
تنمية التفكير الرياضي واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الثامن األساسي"  .رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.
 .5أبو حطب  ،فؤاد(". ( 1996القدرات العقلية "  .ط  ، 5القاهرة  ،األنجلوالمصرية.
 .0أبو زينة ،فريد وخطاب ،محمد( ". )1995أثر التعلم التعاوني على تحصيل الطلبة في
الرياضيات واتجاهاتهم نحوها" .مجلة كلية التربية /جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،
م  ،16ع،11

.332

 .7أبو زينة ،فريد( " .) 1986إستراتيجيات التدريس الشائعة لدى معلمي الرياضيات في
المرحلة اإلعدادية" .مجلة أبحاث اليرموك ،ع،2

.30 -16

 .2أبو شمالة ،فرج ( ". )2003فاعلية برنامج مقترح في اكتساب البنية الرياضية لدى طالب
الصف التاسع بمحافظة غزة " .رسالة دكتوراة غير منشورة ،جامعة عين شمس.
 .1أحمد  ،شكري سيد )". ( 1984حل المشكالت في تدريس الرياضيات"  .مجلة البحث في
التربية وعلم النفس ،م ،15ع،1

.06-82
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.16

احمد ،نعيمة حسن( " .( 2006فاعلية إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية الفهم

والوعي القرائي لنصوص علمية واتخاذ القرار لمشكالت بيئية لدى طالبات المرحلة
الثانوية الشعبة األردنية" .المؤتمر العلمي العاشر للتربية العلمية ،تحديات الحاضر ورؤى
المستقبل ،م،1
.11

.250-205

األغا  ،احسان و األستاذ  ،محمود(" .)8666مقدمة في تصميم البحث التربوي" .
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ملحق رقم ()1
أسماء أعضاء لجنة المحكمين ألدوات الدراسة
الرقم

المؤسسة

االسم

التخصص

8

أ  .د فتحية الولو

الجامعة اإلسالمية

مناهج وطرق تدريس

2

أ  .د محمد عسقول

الجامعة اإلسالمية

مناهج وطرق تدريس

3

د  .خالد عبد القادر

جامعة األقصى

مناهج وطرق تدريس

4

د  .جابر األشقر

جامعة األقصى

مناهج وطرق تدريس

5

د  .أشرف أبو عطايا

وكالة الغوث

مناهج وطرق تدريس

6

أ  .هاني أبو سعود

الجامعة اإلسالمية

مناهج وطرق تدريس

7

أ  .عاطف الغوطي

وكالة الغوث

مناهج وطرق تدريس

1

أ  .يحيى جبر

و ازرة التربية والتعليم

مناهج وطرق تدريس

9

أ  .محمد صيام

وكالة الغوث

مناهج وطرق تدريس

81

أ  .محمد العفيفي

و ازرة التربية والتعليم

مشرف تربوي

88

أ  .عدنان شعت

و ازرة التربية والتعليم

مشرف تربوي

82

أ  .حمزة ظهير

وكالة الغوث

معلم رياضيات

83

أ  .عائد الربعي

و ازرة التربية والتعليم

مناهج وطرق تدريس
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ملحق رقم ()2
دليل المعلم

الجامعة اإلسامية_غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطر تدريس

السيد/ة  / ………………………….................................حفظه هللا
السام عليكم و رحمة هللا و بركاته
يقوم الباحث بإجراء دراسة تربوية بعنوان " فاعليه توظيف استراتيجيه التدريس التبادلي في
تنميه التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة "

و تتطلب الدراسة في بعض إجراءاتها إعداد دليل المعلم وفقا لخطوات التدريس التبادلي
والمرجو من سيادتكم قراءة ھذا الدليل المقترح وإبداء وجهة نظركم في الخطوات التي
يتضمنها التدريس التبادلي والواردة فيه من حيث:
 -1أسلوب عرض المحتوى في دليل المعلم لخطوات التدريس التبادلي
 -2مناسبة األنشطة للمحتوى التعليمي
شاكرين لكم حسن التعاون و بارك هللا في جهودكم الطيبة لخدمة البحث العلمي.

الباحث :
عيسى جربوع
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دليل المعلم
دليل المعلم لتدريس الوحدة السادسة ) الهندسة ( بالتدريس التبادلي
أخي المعلم /ة
يشتمل دليل المعلم على كيفية تدريس الوحدة السادسة ) الهندسة ( بالتدريس التبادلي للصف
الثامن ويعتبر الدليل عبارة عن تحضير دروس الوحدة الدراسية  ،حيث تكونت ھذه الوحدة من
سبعة دروس اشتملت على الكثير من المفاھيم والمهارات والتعميمات األساسية والضرورية
للمتعلم في دراسته الالحقة.
وقد وضع ھذا الدليل ليساعدك على -:
 تخطيط وتنفيذ الدروس بطريقة تؤدي على تنمية مهارات التفكير في الرياضيات لدى
طالب وطالبات الصف الثامن الدارسين لمادة الرياضيات.
 قيادة الطالب للتعبير عن احتياجاتهم التعليمية الخاصة بموضوع التعلم  ،وكذلك
تخطيط المواقف التعليمية التي يمكن أن تلبي احتياجاتهم التعليمية  ،وأيضا تقويم التعلم
الذي حصلوا عليه من خالل مرورھم بالخبرات التعليمية المتنوعة.
 إثارة مشكالت حقيقة من واقع خبراتهم الحياتية تتخذ كمحور للتعلم.
 تشجيع المتعلمين على المشاركة في إعداد األنشطة التعليمية التي تساعدھم على
اكتساب مهارات التفكير في الرياضيات.
 إبراز نماذج من التقويم  ،مثل األسئلة التي تحتاج إجاباتها إلى استخدام المتعلم
مستويات
التفكير العليا.
 تنمية دافعية المتعلمين إلى التفكير الفعال من خالل ما يقدمه من أنشطة تدعو إلى
التفكير ،وكذلك استخدام مهارات التفكير في الرياضيات.
 وھذا الدليل يعد مرشدا للمعلم  ،ولست ملزما بتطبيقه حرفيا  ،بل لك أن تضيف ما
تراه مناسبا للموقف التعليمي داخل الفصل الدراسي بعد أن تتم دراسته دراسة متأنية
قبل البدء في التدريس.
قبل أن





تقوم بإدارة عملية تعلم الطالب والطالبات مادة الرياضيات عليك مراعاة ما يلي -:
قراءة ھذا الدليل بإمعان لالسترشاد به واالنتفاع بما جاء فيه من دون أن يكون ذلك قيد
على ابتكارك
قراءة كل موضوع على حدة قراءة دقيقة قبل البدء في إعداد بيئة التعلم للطالب
يتمثل دور المعلم في تيسير عملية التعلم من خالل األربع مراحل التي يتبعها الدليل
والخاصة باستراتيجية " التدريس التبادلي "
تشجيع الطالب على استخدام مهارات التفكير في الرياضيات.
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ويتوقع من التلميذ في نهاية ھذه الوحدة أن يحقق األھداف التالية.
 يتعرف على االشكال الرباعية
 يستوعب مفهوم متوازي االضالع وخواصه
 يتعرف على المعين وخواصه
 يستوعب مفهوم المستطيل وخواصه
 يتعرف على المربع وخواصه
 يستوعب حقائق ونظريات للمنتصفات
 يتعرف على القطع المتوسطة في المثلثات
 يتعرف على الشكالن المتكافئان
 يتعرف على الخوا

الهندسية للكرة ويوظفها بحل المسائل

 يتعرف على مساحة وحجم الكرة ويطبق قوانينها
 يستقصى النظريات الرياضية الهندسية لحل المسائل ويحسن استخدام االدوات الهندسية
وقد اشتمل الدليل على العناصر التالية:
 -1األهداف السلوكية :
حيث يوجد في بداية كل درس أهدافه السلوكيه.
 -2الخبرات و األنشطة :
وهي اإلجراءات التي تحول األهداف إلى نتاجات وهي تشمل األمور التالية:
 دور المعلم  :حيث هو منظم العملية التعليمية. دور التلميذ  :حيث هو محور العملية التعليمية التعلمية.- 3الطريقة :
استخدم الباحث في المجموعة التجريبية طريقة التدريس التبادلي في التدريس  ،وللعلم ليس
هناك طريقة مثلى تشمل كل الصفات والميزات الحسنة ،ولكن لكل طريقة إيجابياتها وسلبياتها.
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 -4إستراتيجية التدريس التبادلي)( Reciprocal Teaching strategy
عبارة عن أنشطة تعليمية تلتي على هيئة حوار بين المعلم والطالب  ،أو بين الطالب بعضهم
المتضمنة )التنبؤ – والتساؤل –
البعض  ،بحيث يتبادلون األدوار ً
طبقا لالستراتيجيات الفرعية ُ
والتوضيح – والتصور الذهني – والتلخي ( بهدف فهم المادة المقروءة  ،والتحكم في هذا
الفهم عن طريق مراقبته وضبط عملياته.
) ( Palincsar A. , 1986
التفصيلية

اإلجراءات

لتطبيق

التدريس

التبادلي

باستراتيجياته

المختلفة

:

 -في البداية يتم تعريف الطالب على استراتيجية التدريس التبادلي وتدريبه على كيفية

استخدامها وتطبيقها ( مشار اليه ببداية الدليل)

 في المرحلة األولى من الدرس يقود المعلم الحوار مطبقا االستراتيجيات الفرعية والتي هي:أوال  :التنبؤ

ثانيا :القراءة
ثالثا :التوضيح
رابعا  :االستجواب
خامسا  :التلخي

سادسا  :تبديل القائد
 يقسم طالب الصف إلى مجموعات تعاونية ( كل مجموعة خمسة أفراد)  ،طبقالالستراتيجيات الفرعية المتضمنة.
 توزع األدوار التالية ما بين أفراد كل مجموعة بحيث يكون لكل فرد دور واحد منها :– المتسائل – الموضح -المتوقع.

الملخ

 -تعيين قائد لكل مجموعة( يقوم بدور المعلم في إدارة الحوار)مع مراعاة أن يتبادل دوره مع

غيره

من

أفراد

المجموعة.

 -بدء الحوار التبادلي داخل المجموعات بلن يدير القائد/المعلم الحوار  ،ويقوم كل فرد داخل

كل مجموعة بعرض مهمته لباقي أفراد المجموعة ،ويجيب عن استفساراتهم حول ما قام به.

 -تدريب الطالب من قبل المعلم على ممارسة األنشطة السالفة الذكر لمدة أربعة أيام متعاقبة
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وفي كل يوم يتم تعريف الطالب بواحد من هذه األنشطة وكيفية تنفيذه من خالل بيان عملي
يقوم به المعلم ثم التدريب على ممارسته من قبل الطالب.
 -توزع قطعة قراءة من كتاب  ،ورقة عمل  ،و أن يكون الن

المستخدم في التدريس التبادلي

مناسب من حيث االتساع و مستوى فهم الطالب حتى تسمح بحرية الحركة الفكرية واتمام
المراحل بصورة جيدة.
 -إعطاء الفرصة لكل فرد في المجموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما يشاء من

خطوط أسفل األفكار األساسية  ،أو يكتب في ورقة مستقلة بعض األفكار التي سيطرحها على
زمالئه في المجموعة فيما يعقب ذلك قيام الملخ

بدوره ثم المتسائل ثم الموضح ثم المتوقع

ويتخلل ذلك مناقشة بين أفراد المجموعة الواحدة في حين يتابع المعلم ما يجري في كل مجموعة
ويستمع لما يجري من حوارات ويقدم العون والدعم متى كان ضروريا.

 -تكليف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض اإلجابة عن أسئلة التقويم

 -5التقويم:
يستخدم التقويم لجمع المعلومات حول ظاهرة ما ،وتصنيفها ،وتحليلها ،وتفسيرها لمعرفة مدى

بلوغ

أهداف التعلم  ،وذلك للوصول إلى أحكام عامة بهدف اتخاذ الق اررات المالئمة  ،وتجمع البيانات
بالطرق والوسائل المختلفة التي نتوصل من خاللها إلى أحكام عن فاعلية العمل التربوي ،

مستندين في أحكامنا إلى معايير الكفاية أو الفاعلية بداللة مدى تحقق األهداف السلوكية ،ومن

أهم الوسائل التقويمية التي استخدمت في قياس أهداف ومهارات منهج الرياضيات مايلي:
المالحظة المباشرة  ،أسئلة شفوية  ،أسئلة كتابية  ،متابعة حل تدريبات الكتاب  ،أوراق عمل
فردية وجماعية  ،متابعة الواجبات البيتية  ،التدريس التبادلي  ،المناقشات الجماعية

حيث يترك ذلك للمعلم الختيار المناسب  ،وتطبيقه على تالميذه .
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الخطة الزمنية لتدريس الوحدة :

الوحدة

موضوع الدرس

عدد

الوسائل والمصادر

الحصص

المحذوف :
(  ) 7 -0الدرس السابع في الوحدة السادسة " المجسمات حجومها ومساحتها الجانبية "
المنشور  ،االسطوانة  ،الهرم والمخروط ( من صفحة ) 74 - 71
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تحليل محتوى الوحدة السادسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن :

الموضوع

المفاهيم

التعليمات والحقائق

األشكال الرباعية

الشكل الرباعي

متوازي األضالع

متوازي األضالع :هو

 -قطرا متوازي األضالع

ضلعين متقابلين

 -كل ضلعين متقابلين

المهارات

المشكالت

مجموع قياسات زوايا

 -ايجاد قياس زاوية مجهولة في شكل

ايجاد قياس

.161

 -ايجاد زوايا المتوازي بمعلومية زاويتين

مجهولتين

 -ايجاد زوايا المتوازي بمعلومية زاوية

في شكل

الشكل الرباعي =

رباعي بمعلومية باقي الزوايا.

فيه.

واحدة.

زاويتين

بينهما عالقة

رباعي.

 -تمييز متوازي األضالع من بين األشكال

الرباعية.
شكل رباعي فيه كل
متوازيين.

اثبات أن

ينصف كل منهما اآلخر.

الشكل

متساويين.

متوازي

الرباعي

 -كل زاويتين متقابلتين

أضالع (في

متساويتن في القياس.

مستوى

 -يكون الشكل الرباعي

متوازي أضالع إذا:

 .3توازى فيه كل ضلعين
متقابلين.

 .4تساوى فيه ضلعين
متقابلين.

 .1إذا تساوت كل

زاويتين متقابلتين.

 .4نصف قطراه كل
منهما اآلخر.

 .5تساوت وتوازي
ضلعان متقابالن.
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المشكالت)

حاالت خاصة

لمتوازي األضالع
"المعين"

 -المعين :هو

 -يكون الشكل الرباعي

ايجاد قياسات زوايا في المعين معلومية

متوازي األضالع فيه

معين في الحاالت

زاوية.

متساويان.

 .3جميع ضالع الشكل

بمعلومية ضلع ونصف القطر.

ضلعان متجاوران

التالية.

الرباعي متساوية.

ايجاد أضالع المعين وأنصاف أقطاره

 .4القطران متعامدان
وينصف كل منهما

اآلخر.

 .1القطران ينصف كل
منهما اآلخر.

 .4إذا كان متوازي

أضالع وقطراه متعامدان.

 .5إذا كان متوازي

أضالع وفيه ضلعان
مجاوران متساويان.

المستطيل

 -المستطيل متوازي

 -قطرا المستطيل

محاكمة

أضالع إحدى زواياه

متساويان وينصف كل

أشكال رباعية

قائمة.

حيث النوع.

منهما اآلخر.

 -الشكل الرباعي الذي

قطراه متساويان في

الطول وينصف كل مهما

اآلخر هو مستطيل.

المربع

المربع متوازي أضالع المربع هو معين فيه

جميع أضالعه

متساوية واحدى
زواياه قائمة.

نظريات المنتصفات
والقطع المتوسطة

زواية قائمة.

 -المربع هو مستطيل

فيه ضلعان متجاوران
متساويان.

 -القطعة الواصلة بين

 -ايجاد طول القطعة الواصلة بين منتصفي

مثلث توازي الضلع

 -ايجاد زوايا في المثلث باستخدام النظرية.

منتصفي ضلعين في

الثالث وطولها يساوي

نصف طوله.
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ضلعين في مثلث بمعلومية الضلع الثالث.

 ايجاد طول القطعة التي تنصف ضلعوتوازي آخر في المثلث.

 -إذا رسم من منتصف

اثبات أن

أحد أضالع مثلث قطعة

المثلث

آخر فإن هذا الضلع

توصيل

المتكون من

مستقيمة توازي ضلعا

منتصفات

الموازي ينصف الضلع

الثالث وطول هذه القطعة

أضالع مثلث

المضلع الذي توازيه.

األضالع هو

متساوي

يساوي نصف طول

مثلث متساوي

األضالع.
شبه المنحرف

شبه المنحرف

القطعة الواصلة بين

منتصفين الضلعين غير

المتوازيين في شبه

ايجاد طول القطعة الواصلة بين منتصفي

الضلعين غير المتوازيين في شبه المنحرف.

المنحرف توازي

ايجاد طول

أحد الضلعين

المتوازيين في

شبه

القاعدتين وطولها يساوي

المنحرف

نصف مجموع طولي

بمعلومية

الضلع اآلخر

القاعدتين.

و القطعة

المتوسطة

فيه.
القطع المتوسطة

القطعة المتوسطة في

 -القطعة المتوسطة في

المثلث هي القطعة

 -ايجاد أجزاء القطع المتوسطة الملتقية في

المثلث

المستقيمة الواصلة من

 -ايجاد طول القطعة الواصلة من رأس

رأس المثلث إلى منتصف

الضلع المقابل.

 -كل مثلث له ثالث قطع

متوسطة.

 -نقطة إلتقاء القطع

المتوسطة تقسم كل

قطعة منها بنسبة 3:4

من جهة الرأس و 4:3
من جهة القاعدة.
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نقطة في المثلث.

القائمة إلى منتصف الوتر بمعلومية الوتر.

 القطعة الواصلة منرأس القائمة إلى منتصف

الوتر تساوي نصف

الوتر.
تكافؤ األشكال
الهندسية

 -الشكالن

المتكافئان هما

شكالن متساويان في
المساحة.

 -كل شكلين متطابقين

ايجاد مساحة متوازي األضالع من مساحة

 -ليس كل شكلين

ومحصوران بين متوازيين.

يكونان متكافئان.

متكافئين متطابقين.

مستطيل مشترك معه في نفس القاعدة

 -متوازي األضالع يكافئ

المستطيل المشترك معه

في القاعدة والمحصور

بين مستقيمين متوازيين.

تكافؤ متوازي

أضالع مع متوازي
آخر

متوازيا األضالع

المشتركان في القاعدة

ايجاد مساحة متوازي من متوازي يكافئه.

والمحصوران بين

متوازيين يكونان

متكافئان.
عالقة المثلث
بالمستطيل

 مساحة المثلث تساوينصف مساحة المستطيل

 -ايجاد مساحة مثلث من مساحة مستطيل

اثبات أن

مستقيمين متوازيين.

تساوي

المشترك معه في القاعدة

مشترك معه في القاعدة والمحصوران بين

متوازيين.

 -تحدد مثلثات متكافئة داخل أشكال

والمحصوران بين

 مساحة أي مثلث =8
2
االرتفاع.

القاعدة 

 -القطعة المستقيمة

المتوسطة تقسم المثلث
إلى مثلثين متكافئين.

 -المثلثان المشتركان

في القاعدة والمحصوران
بين متوازيين يكونان

متكافئان.
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هندسية مختلفة.

مساحة مثلث
مساحة مثلث

المجسمات

المنشور القائم.

 -حجم المنشور =

 -ايجاد حجم منشور ثالثي بمعلومية

المنشور الرباعي.

مساحة القاعدة 

أبعاده ومساحته الجانبية والكلية.

 -المساحة الجانبية

أبعاده ومساحته الجانبية والكلية

مساحات األوجه

والكلية.

 -ايجاد حجم متوازي ومستطيالت بمعلومية

االرتفاع.

 -ايجاد حجم مكعب ومساحته الجانبية

للمنشور = مجموع

 -ايجاد حجم منشور منتظم بمعلومية

الجانبية.

 -المساحة الكلية =

ضلعه ومساحة قاعدته المعلومة.

القاعدتين.

فينتظم بمعلومية مساحة قاعدته ,طول

االسطوانة الدائرية

إيجاد حجم اسطوانة دائرية قائمة ومساحتها

الجانبية  +مساحة

االسطوانة الدائرية
القائمة

االسطوانة الدائرية

القائمة.

 إيجاد المساحة الجانبية والكلية المنشورضلعه قاعدته وارتفاعه.

الكلية.

القائمة هي حالة خاصة

من المنشور القائم.

حجم االسطوانة =

ط نق  4ع

المساحة الجانبية =

 4ط نق  ع

المساحة الكلية =

الجانبية  +مساحة

القاعدتين.
الهرم والمخروط

الهرم

المخروط

راسم المخروط

 -الهرم مجسم له قاعدة

 -ايجاد حجم هرم رباعي قاعدته مربعة.

مثلثات تلتقي في نقطة

بمعلومية نصف القطر واالرتفاع.

وضلعه وأوجهه الجانبية

واحدة هي رأس الهرم.
 -حجم الهرم =

مساحة القاعدة 3
االرتفاع

مساحة القاعدة 

مخروط إذا

علم نصف

قطر قاعدته

وطول الراسم.

8

 -حجم المخروط =

 -ايجاد حجم المخروط ومساحته الجانبية

يحدد حجم

8
3

االرتفاع
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 مساحة المخروطالجانبية = ط نق 4

الراسم
الكرة

الكرة.

مركز الكرة.

نصف قطر الكرة.

قطر الكرة.

مركز الكرةهي النقطة

 -ايجاد مساحة سطح الكرة بمعلومية نصف ايجاد حجم

السطح بمسافة ثابتة.

من مخروط

التي تبعد عن جميع نقاط قطرها.
نصف القطر و البعد بين

المركز وأي نقطة على
السطح.

قطر الكرة هي النقطة
المستقيمة التي تصل

بين نقطتين على سطح

الكرة وتمر بالمركز.
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 -ايجاد حجم الكرة بمعلومية نصف قطرها.

مجسم يتكون
ونصف كرة.

الوحدة السادسة "الهندسة"

الدرس األول  :األشكال

عدد الحص

8:

الرباعية
قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية

أكمل  :مجموع زوايا المثلث =

يذكر مجموع زوايا المثلث

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

درجة
الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
التقويم
االجراءات التعليمية التعلمية
االهداف
تعريف

الطالب

باالستراتيجية

اإلجراءات التفصيلية لتطبيق التدريس التبادلي باستراتيجياته المختلفة :
 في البداية يتم تعريف الطالب على استراتيجية التدريس التبادلي وتدريبه علىكيفية استخدامها وتطبيقها ( مشار اليه ببداية الدليل)
 في المرحلة األولى من الدرس يقود المعلم الحوار مطبقا االستراتيجياتالفرعية على فقرة من نص ما.
 يقسم طالب الصف إلى مجموعات تعاونية( كل مجموعة خمسة أفراد) ،طبقا لالستراتيجيات الفرعية المتضمنة.
 -توزع األدوار التالية ما بين أفراد كل مجموعة بحيث يكون لكل فرد دور واحد

منها الملخ

– المتسائل – الموضح -المتوقع.

 تعيين قائد لكل مجموعة( يقوم بدور المعلم في إدارة الحوار)مع مراعاة أنيتبادل دوره مع غيره من أفراد المجموعة.

 -بدء الحوار التبادلي داخل المجموعات بلن يدير القائد/المعلم الحوار ،ويقوم

كل فرد داخل كل مجموعة بعرض مهمته لباقي أفراد المجموعة ،ويجيب عن
تعريف

الطالب

باالستراتيجية

استفساراتهم حول ما قام به.
 -تدريب الطالب من قبل المعلم على ممارسة األنشطة السالفة الذكر لمدة

أربعة أيام متعاقبة وفي كل يوم يتم تعريف الطالب بواحد من هذه األنشطة
وكيفية تنفيذه من خالل بيان عملي
يقوم به المعلم ثم التدريب على ممارسته من قبل الطالب.
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مناقشة شفوية

 -توزع قطعة قراءة من كتاب ..صحيفة ......و أن يكون الن

المستخدم في

التدريس التبادلي مناسب من حيث االتساع و مستوى فهم الطالب حتى تسمح
بحرية الحركة الفكرية واتمام المراحل بصورة جيدة.
 -إعطاء الفرصة لكل فرد في المجموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما

يشاء من خطوط أسفل األفكار األساسية  ،أو يكتب في ورقة مستقلة بعض

األفكار التي سيطرحها على زمالئه في المجموعة فيما يعقب ذلك قيام الملخ
بدوره ثم المتسائل ثم الموضح ثم المتوقع ويتخلل ذلك مناقشة بين أفراد

المجموعة الواحدة في حين يتابع المعلم ما يجري في كل مجموعة ويستمع لما

يجري من حوارات ويقدم العون والدعم متى كان ضروريا.
 -تكليف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض اإلجابة عن أسئلة

التقويم

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " األشكال الرباعية " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟ أنظر الى
يتعرف الى

األشكال التالية وتوقع ما تشير اليه أو ما تعنيه ؟

مناقشة شفوية

االشكال

الرباعية

المجموعه  :استنادا الى العنوان واألشكال نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
ما هي األشكال الرباعية وما مجموع زوايا األشكال الرباعية

يتعرف الى

االشكال

الرباعية

مناقشة شفوية

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
وتكون القراءة ( صمت او شريك أو مع المجموعه )
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يتعرف الى
االمثلة

مناقشة شفوية

المنتمية

مناقشة شفوية

يتعرف الى

االنشطة
المنتمية

يتعرف الى

االنشطة
المنتمية
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سؤال : 1جد قياس
الزاوية المجهولة ؟

يستنتج أن
مجموع زوايا

أي شكل

رباعي =

٠٦ْ٣

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  - :ما سبب أن مجموع الزوايا األربعه =  ˚306؟
 -كيف يتم حساب الزاوية المجهولة ؟

" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
يتعرف كيفية
حساب
الزاوية
المجهولة في
االشكال
الرباعية

المجموعه "

سؤال :: 8جد قياس
الزاويتين المجهولتين ؟

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي
سؤال  :جد قيمة س المجهولة ؟

844

يجد قياس
زاوية مجهولة

في شكل

رباعي إذا

علمت ثالث
زوايا فيه

يلخص ما
توصل اليه
وفهمه

الخطوة الخامسة  :التلخيص
الفقرة التي تناولناها

القائد - :من فضلك يا  ....لخ

مناقشة شفوية

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

مثال  :يتم ايجاد الزاوية المجهولة في الشكل الرباعي عن طريق
 ( – 306مجموع الزوايا المعلومة )
يحل الواجب

البيتي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....

واجب بيتي  :تمارين ومسائل س 1,8,3
الوحدة السادسة "الهندسة"

ورقة عمل بيتية
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الدرس الثاني  :متوازي

عدد الحص

األضالع
قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يستخرج من شكل مرسوم زوايا متساوية
بالتبادل

استخرج من الشكل زوايا متساوية بالتبادل ؟

845

3:

الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
التقويم
االجراءات التعليمية التعلمية
االهداف

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " متوازي األضالع " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟ أنظر الى
األشكال التالية وتوقع ما تشير اليه وأي من األشكال التالية متوازي أضالع
يتعرف متوازي

وأي منها غير متوازي أضالع ؟
مناقشة شفوية

األضالع

المجموعه  :استنادا الى العنوان واألشكال نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
ما هو متوازي األضالع وما خواصه ؟
يتعرف متوازي
األضالع

مناقشة شفوية

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )

يستنتج أن به وتكون القراءة ( صمت او شريك أو مع المجموعه )

كل ضلعين
متقابلين

متساويين

846

يتعرف الى
االنشطة
المنتمية

مناقشة شفوية

يتعرف الى
النظرية

المنتمية
مناقشة شفوية

847

سؤال  :في الشكل التالي
أكمل :
يستنتج أن به
كل زاويتين
متقابلتين

متساويتين

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
يحل أسئلة
منتمية

المجموعه  - :هل كل ضلعين متقابلين متساويين في متوازي األضالع ؟
 هل كل زاويتين متقابلتين متساويتين في متوازي األضالع ؟" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

زاوية ع =  .............درجة
زاوية

=

طول

ع=

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

طول ل ع =

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لال جابة بشكل تبادلي
سؤال  :في الشكل المقابل أكمل التالي :

يلخص ما
توصل اليه
وفهمه

مناقشة شفوية

841

درجة

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

سم

سم

يحل الواجب
البيتي

ورقة عمل بيتية

الخطوة الخامسة  :التلخيص
الفقرة التي تناولناها

القائد - :من فضلك يا  ....لخ
 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

مثال  :يتم ايجاد الضلع المجهول في متوازي االضالع من خالل النظر للضلع
الذي يقابله حيث انه يتساوى معه  ,وبنفس الطريقه يتم ايجاد الزاوية المجهولة

الخطوة السادسة  :تبديل القائد

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
واجب بيتي :
أ ب ج د متوازي أضالع فيه زاوية ب =  ١١١درجة و زاوية ج =  ٨١درجة و
أ ب = ٩سم  ،أ د=  ١١سم  .جد الزوايا واألضالع المجهولة ؟
الوحدة السادسة "الهندسة"

الدرس الثاني  :متوازي

عدد الحص

األضالع ()8
قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يجد محيط شكل رباعي معطى

جد محيط الشكل التالي ؟

849
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الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
االجراءات التعليمية التعلمية

االهداف

التقويم

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان وتوقع ما محتوى الفقرة ؟ أنظر الى المثال التالي وتعرف
يجد جميع

على طريقة ا

مناقشة شفوية

زوايا متوازي

األضالع إذا

علمت أحداها

مناقشة شفوية

851

يتعرف الى
امثلة منتمية
بقرأ المقطع

المشار اليه
مناقشة شفوية

يستنتج

مناقشة شفوية

خطوات الحل

تبادل االسئلة
واالجابات بين

اعضاء

المجموعه

يجد محيط
متوازي

سؤال  :جد جميع زوايا

لحل اليجاد الزوايا المجهولة واألضالع

متوازيات األضالع اآلتية

أضالع معطى

المجموعة  :استنادا الى المثال التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن طريقة
الحل اليجاد الزوايا المجهولة واألضالع
يلخص احد

الطالب ما

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
858

 ،بين السبب ؟

فهمه

المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
وتكون القراءة ( صمت او شريك أو مع المجموعه )

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  - :ما هي خطوات الحل اليجاد الزوايا المجهولة
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

سؤال  :أ ب ج د متوازي
أضالع فيه أ ب = ٦سم
 ،ب ج = ٩سم  ،جد

محيط هذا المتوازي ؟

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي
مثال  :أكمل من الشكل اآلتي  ،إذا علمت أنه متوازي أضالع
يحل الواجب

البيتي

مثال  :جد محيط متوازي األضالع ه و ن د الذي فيه ه و = ٣سم  ،و
ه د = ٥سم.

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
واجب بيتي :
سؤال 8 ، 1

35

852
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الوحدة السادسة "الهندسة"

عدد الحص

الدرس الثاني  :متوازي
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األضالع ()3
المتطلبات األساسية

قياس المتطلبات األساسية

يذكر خواص متوازي األضالع من التعريف
والنظرية

مناقشة شفوية

الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
االهداف

االجراءات التعليمية التعلمية

الخطوة األولى  :التنبؤ
يقرأ العنوان

المشار اليه

القائد  :اق أر العنوان وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

التقويم
مناقشة شفوية

" قط ار متوازي األضالع ينصف كل منهما األخر "
المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن قط ار
متوازي األضالع وماذا ينتج عنهما

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
يتعرف الى

النظرية

المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )

وتكون القراءة ( صمت او شريك أو مع المجموعه )

المنتمية

مناقشة شفوية

يستنتج أن

قطرا متوازي
األضالع

ينصف كل

منهما اآلخر

853

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  - :هل كل ضلعين متقابلين متساويين في متوازي األضالع

مناقشة شفوية

" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "
يحل اسئلة

منتمية

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي
يتعرف الى

امثلة منتمية

مثال  :أكمل من الشكل اآلتي  ،إذا علمت أنه متوازي أضالع
مج

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

مد

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

= سم

أج

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

=

بد
يلخص احد

الطالب ما

فهمه

= سم

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

سؤال  :أكمل من الشكل
اآلتي  ،إذا علمت أنه
متوازي أضالع

= سم

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
يحل الواجب

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....

البيتي

واجب بيتي  :تمرين ص ٠٧0

ورقة عمل بيتية
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الوحدة السادسة "الهندسة"

عدد الحص

الدرس الثالث  :متى يكون
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الشكل الرباعي متوازي أضالع

المتطلبات األساسية

قياس المتطلبات األساسية

يذكر خواص متوازي األضالع
يجد زاوية مجهولة في شكل رباعي

مناقشة شفوية

الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
التقويم
االجراءات التعليمية التعلمية
االهداف

الخطوة األولى  :التنبؤ
يقرأ العنوان

المشار اليه

يستنتج

محتويات

الموضوع

القائد  :اق أر العنوان وتوقع ما محتوى الفقرة ؟ يناقش المعلم مع الطالب الخوا
التي تتحقق فيما إذا كان الشكل المعطى متوازي أضالع

مناقشة شفوية

المجموعة  :استنادا الى المثال التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
شروط تتحقق في الشكل الرباعي ليكون متوازي اضالع

الخطوة الثانية  :القراءة

القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب ) ومن ثم يطرح التساؤالت
الموجودة في الكتاب

يتعرف

الحاالت التي
يكون فيها

32

وتكون القراءة ( صمت او شريك أو مع المجموعه )

نظرية

 :يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع في أي من الحاالت اآلتية:

( ١إذا توازى فيه كل ضلعين متقابلين  (٢إذا تساوى فيه كل ضلعين متقابلين

الشكل متوازي ( ٣إذا تساوت فيه كل زاويتين متقابلتين ( ٤إذا نصف قطراه كل منهما اآلخر

أضالع

( ٥إذا تساوى وتوازى ضلعان متقابالن

855

مناقشة شفوية

الخطوة الثالثة :التوضيح
تبادل االسئلة

واالجابات بين

اعضاء

المجموعه

القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  - :متى يكون الشكل الرباعي متوازي أضالع ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

مثال  :ضع عالمة )√( أمام الشكل الذي تعتقد أنه متوازي أضالع  ،بين
يستخدم هذه

السبب

سؤال  :يناقش المعلم
والتالميذ س ١

من التدريبات الصفية
سؤال  :أثبت أن الشكل
أ ب ج د متوازي

الحاالت في

أضالع

الحكم على

شكل معطى
بأنه متوازي

أضالع

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ
يلخص احد

الطالب ما

توصل اليه

 -من فضلك يا  ....لخ

 -من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها
طريقة الحل

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد

مناقشة شفوية

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
يحل الواجب

البيتي

٤١

واجب بيتي :

ورقة عمل بيتية

س  ٢ص 41

856

الوحدة السادسة "الهندسة"

الدرس الثالث  :يكون الشكل الرباعي

عدد الحص

3:

متوازي أضالع ()8
قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية

مناقشة شفوية

يذكر حاالت يكون فيها الشكل الرباعي
متوازي أضالع
يذكر قياس الزاوية المستقيمة
الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
التقويم
االجراءات التعليمية التعلمية
االهداف

الخطوة األولى  :التنبؤ
يقرأ العنوان

المشار اليه

القائد  :اق أر العنوان وتوقع ما محتوى الفقرة ؟ يناقش المعلم مع حاالت يكون
فيها الشكل الرباعي متوازي أضالع
المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
حاالت يكون فيها الشكل الرباعي متوازي أضالع

مناقشة شفوية

الخطوة الثانية  :القراءة

يقرأ المقطع

المشار اليه
يستنج حاالت

متوازي

االضالع

القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )

مناقشة شفوية

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟

المجموعه  :ما حاالت يكون فيها الشكل الرباعي متوازي أضالع ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

تبادل االسئلة

واالجابات بين

اعضاء

المجموعه

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي
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سؤال  :أثبت أن الشكل

مثال  :أثبت أن كال من األشكال التالية هو متوازي أضالع

أ ب ج د متوازي أضالع

يثبت أن شكل
معطى هو
متوازي

أضالع

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ
يلخص احد
الطالب ما
توصل له

سؤال  :أثبت أن الشكل

الفقرة التي تناولناها

س

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

ع ل متوازي

أضالع

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
يحل الواجب

البيتي

واجب بيتي  :س  ٠ص  ٤٤من التدريبات الصفية

الوحدة السادسة "الهندسة"

قياس المتطلبات األساسية

يجد زاوية الناشئة من منصف القاعدة في

زاوية ١

مثلث متساوي الساقين

السبب

يذكر خصائ

عدد الحص

الدر الرابع  :حاالت خاصة
لمتوازي األضاع (المعين)

المتطلبات األساسية

متوازي األضالع

ورقة عمل بيتية

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

=

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

مناقشة شفوية

الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(

851
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االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " المعين " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

التقويم
مناقشة شفوية

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
تعريف المربع وخواصه

يقرأ المقطع

المشار اليه

يتعرف المعين

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
مناقشة شفوية

يبرهن أن قطرا

المعين

متعامدان

وينصف كل

منهما اآلخر

مناقشة شفوي

تبادل االسئلة
واالجابات بين

اعضاء

المجموع

الخطوة الثالثة :التوضيح

القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟

المجموعه  :متى يكون الشكل الرباعي معين ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "
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سؤال :س

عل

معين  ،فيه س ع = ١٢

سم ،

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ل =  ١٦سم ،

س ل =  ١١سم

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي
يحل أسئلة

مع

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

مل

عل

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

= سم
= سم

= سم

منتمية

مثال  :أ ب ج د معين  ،فيه أ ج =
ج د=
أم

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

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

بم

٢٤سم ب د =  ١٨سم  ،أكمل

سم

= سم

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

= سم

يلخص احد

الطالب ما
توصل له

سؤال  :برهن أن أ ب ج

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ

د معين  ،إذا علمت أنه

الفقرة التي تناولناها

متوازي

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
يحل الواجب

البيتي

واجب بيتي  :س  ٢ص  ٤٤من التمارين والمسائل

الوحدة السادسة "الهندسة"

ورقة عمل بيتية

الدرس الرابع  :حاالت خاصة لمتوازي

عدد الحص

األضالع (المستطيل)
المتطلبات األساسية

قياس المتطلبات األساسية

يذكر خواص متوازي األضالع

مناقشة شفوية
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الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " المستطيل " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

التقويم
مناقشة شفوي

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
تعريف المستطيل وخواصه

يقرأ المقطع

المشار اليه

يتعرف

المستطيل

الخطوة الثانية  :القراءة

القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا

المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )

مناقشة شفوي

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  :متى يكون الشكل الرباعي مستطيل ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي
ما صفات قط ار المستطيل ؟

متى يكون الشكل الرباعي مستطيل ؟
مناقشة شفوي

يستنتج أن

الشكل الذي

قطراه

متساويان

نظرية  :قطرا المستطيل متساويان في الطول وينصف كل منهما اآلخر
868

وينصف كل
منهما اآلخر

هو المستطيل

البرهان :
∵المستطيل هو متوازي أضالع
∴ قطراه ينصف كل منهما اآلخر
طبق المثلثين أ ب ج & د ب ج ينتج أن أ ج = د ب

نظرية  :الشكل الرباعي الذي قطراه متساويان وينصف كل منهما اآلخر هو
المستطيل

مثال  :أ ب ج د مستطيل  ،م نقطة تقاطع قطريه  ،فيه أ د =  ١٢سم ،
أ م =  ٥,٧سم  ،أ ب = ٩سم.

يحل أسئلة
منتمية

أكمل ب م
دج

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

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

= سم

= سم م د
بج

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

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

= سم

= سم

زاوية أ ب ج

منتمية

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

الفقرة التي تناولناها

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي
ييتعرف امثلة

ع ل مستطيل ،

س

م نقطة تقاطع قطريه  ،م

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ

سؤال :

= درجة

ع = ٥سم ،
س

= ٦سم ،

ع = ٨سم

أكمل :
م

=

لع=

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

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

سل=

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

زاوية ع ل س =

الخطوة السادسة  :تبديل القائد

...............درجة

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....

يلخص احد

الطالب ما
توصل له

واجب بيتي  :ه و ن ع مستطيل  ،جد المجهول
يحل الواجب

ورقة عمل بيتية

البيتي
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سم
سم

سم

الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر الرابع  :حاالت خاصة
لمتوازي األضاع (المربع)

قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يذكر خصائ

متوازي األضالع

يجد طول الوتر مستخدما نظرية فيثاغورث

عدد الحص
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مناقشة شفوية
مثلث أ ب ج القائم في ب  ،فيه أ ب = ٥سم
 ،ب ج = ٥سم  .جد طول أ ج

الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
التقويم
االجراءات التعليمية التعلمية
االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " المربع " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

مناقشة شفوية

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
تعريف المربع وخواصه

يقرأ المقطع

المشار اليه

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا

مناقشة شفوية

المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
يتعرف المربع
مناقشة شفوية

يستنتج
خواص المربع

863

مناقشة شفوية

تبادل االسئلة
واالجابات بين

سؤال  : 1س

اعضاء

المجموع

عل

مربع أكمل :

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  :متى يكون الشكل الرباعي مربع ؟
يحل أسئلة
منتمية

ما هي خوا

المربع ؟

" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

المربع  :هو متوازي أضالع جميع أضالعه متساوية واحدى زواياه قائمة
المربع  :هو معين إحدى زواياه قائمة
يحل أسئلة
منتمية

المربع  :هو مستطيل فيه ضلعان متجاوران متساويان

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي
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ل

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

زاوية ١

= سم

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

=

درجة زاوية = ٢
..................درجة

سؤال : 2مربع طول
ضلعه ٤سم  ،جد طول
قطره (إرشاد قم برسم

المربع واستخدم نظرية
فيثاغورث)

يلخص احد
الطالب ما
توصل له

مثال  :أ ب ج د مربع  ،أكمل :
بد

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

زاوية ١
زاوية ٢

= سم

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

= درجة
= درجة

الخطوة الخامسة  :التلخيص
الفقرة التي تناولناها

القائد - :من فضلك يا  ....لخ
 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

يحل الواجب

البيتي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد

ورقة عمل بيتية

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....

واجب بيتي  :س  3ص  50من التمارين والمسائل
الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر

الخامس  :نظريات المنتصفات

قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يستخرج من شكل مرسوم زاويتين متناظرتين

عدد الحص

اكمل :
زاوية =

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

زاوية .....

(بالتناظر(
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الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " نظريات المنتصفات " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

التقويم
متابعه شفوية

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
العالقة بين القطع المستقيمة التي تصل بين اضالع المثلث

يقرأ المقطع

المشار اليه

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
قراءة النشاط

يستنتج أن

القطعة

المستقيمة

الواصلة بين
منتصفي

ضلعين في

مثلث توازي

الضلع الثالث
وتساوي

نصف طوله

يحل اسئلة
متنمية

 ، ٥٢ثم ملئ الجدول

المالحظات الخاصة بهم

متابعه شفوية

 ٥٣على الكتاب ومن ثم تسجيل

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  :القطعه المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعي في مثلث هل

سؤال  :في المثلث
ع أكمل :

س

توازي الضلع الثالث ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

نستنتج من النشاط النظرية التالية :
نظرية  :القطعه المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث توازي
الضلع الثالث وطولها نصف طوله

السبب :

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

أب

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

= سم

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

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

866

زاوية س أ ب

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

درجة السبب :
.....................................

=

مثال  :ه و قطعة مستقيمة تمر بين

سؤال :

التمارين والمسائل

منتصفي ضلعين في المثلث أ ب ج
أكمل  :ه و
السبب :

شكل  + ١شكل ٢

= سم

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

زاوية أ و ه
السبب :

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

 ٥٤من

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

= درجة

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

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ
 -من فضلك يا  ....لخ

يلخص احد
الطالب ما
توصل له

 -من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها

متابعه شفوية

طريقة الحل

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
يحل الواجب

البيتي

واجب بيتي :

 ٥٤من التمارين والمسائل

الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر

شكل 3

الخامس  :حقائق على

ورقة عمل بيتية

عدد الحص

المنتصفات
قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يذكر خوا
يذكر خوا

المتوازي

المعين

مناقشة شفوية

في متوازي األضالع القطران

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

الشكل الهندسي الذي جميع أضالعه متساوية
هو
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..................................
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الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

الخطوة األولى  :التنبؤ

التقويم
متابعه شفوية

القائد  :اق أر العنوان " حقائق على
المنتصفات " وتوقع ما محتوى الفقرة
؟

المجموعة  :استنادا الى العنوان

التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة
يقرأ المقطع

المشار اليه

ستكون عن العالقة بين القطع

متابعه شفوية

المستقيمة التي تصل بين اضالع المثلث

الخطوة الثانية :

القراءة
يوظف

النظريات في

حل المسائل

القائد  :هل من الممكن
أن تق أر لنا المقطع التالي

متابعه شفوية

يا ......أو  .....أكمل

لنا المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
قراءة

 ٥0وكتابة ما فهمته ملخصا

الخطوة الثالثة :التوضيح

القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟

المجموعه  :القطعه الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث ؟
يتعرف

النظرية

المنتمية

القطعه الواصلة بين منتصفي ضلعين في شبه منحرف ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

نظرية  : 1اذا رسم من منتصف احد اضالع مثلث قطعه مستقيمة توازي ضلعا
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اخر  ،فان هذا الموازي ينصف الضلع الثالث وطول هذه القطعه يساوي نصف
طول الضلع الذي توازيه
سؤال  : 1في الشكل
المقابل أ ج = ٨سم
جد طول أ

نظرية : 8القطعه الواصلة بين

جد طول ب ج

منتصفي الضلعين غير المتوازيين

في شبه المنحرف توازي القاعدتين وطولها يساوي نصف مجموعي طولي
حل أسئلة

منتمية هادفة

القاعدتين
أ ب  //س ل //

أب = ( 8\1س ل +

ع

ع)

سؤال: 2

س  ٢ص ٤٥

مثال  :س ع = ٦سم ،
من

ع = ٨سم  ،أكمل
............

= سم ،

سؤال : 3

سن=

س  ٠ص52

............سم
نع

يلخص احد

الطالب ما
توصل له

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

= سم

مثال  :أ ب ج د شبه منحرف  /جد طول س

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ
يحل الواجب

البيتي

الفقرة التي تناولناها

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي
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الخطوة السادسة  :تبديل القائد
القائد :هل يمك ن أن تتولى القيادة يا .....

ورقة عمل بيتية

واجب بيتي  :س  ٤ص 52
الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر

الخامس  :القطع المتوسطة

قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يجد  3\1و  3\8عدد صحيح
يضرب أعداد صحيحة

عدد الحص

2:

أكمل :

إذا كان  3\1عدد =  5فان  3\8العدد =

 3\1العدد  3\8 ، = 1العدد = 1
الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(
االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

الخطوة األولى  :التنبؤ

القائد  :اق أر العنوان " القطع المتوسطة في المثلث " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

التقويم
متابعه شفوية

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
القطع التي توسط اضالع المثلث

يقرأ المقطع

المشار اليه

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )

قراءة

 ٥1وكتابة ما فهمته ملخصا

الخطوة الثالثة :التوضيح
871

متابعه شفوية

القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟

متابعه شفوية

المجموعه  :ما هي القطعة المتوسطة ؟
ماذا تقسم نقط التقاء القطع المتوسطة في المثلث ؟
القطعه المتوسطة هي قطعه مستقيمة واصلة من رأس المثلث الى منتصف
يتعرف مفهوم

القطعة

المتوسطة

الضلع المقابل
نظرية :

القطع المتوسطة تلتقي في نقطة واحدة
نقطة التقاء القطع المتوسطة تقسم هذه القطع بنسب  3\8من جهة الراس و3\1

من جهة القاعدة

القطعه المستقيمة الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي نصف

يوظف

النظريات في

حل المسائل

الوتر

المقابل  ،إذا كان
ب ع =  ١٢سم ،

م

= ٢سم ،

ج م = ٣سم

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتل كد من فهم الن

سؤال  :في الشكل

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

مثال  : 1في الشكل المقابل إذا كان م ب = ٣سم ،
م

حل أسئلة

منتمية هادفة

= ٥سم  ،أ ع = ٦سم

جد طول س م

جد طول ب م  ،س م ،

طول أ م

.م أ ؟

طول م ج

سؤال  :س  ٢ص01
مثال  : 8جد طول م ب في
المثلث المقابل  ،إذا علمت أن أ ج =  ١٦سم
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يلخص احد

الطالب ما
توصل له

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ

متابعه شفوية

الفقرة التي تناولناها

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
يحل الواجب
البيتي

واجب بيتي  :س  ٤ص  , 60س 2ص 61

الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر

الساد

ورقة عمل بيتية

 :تكافؤ األشكال

عدد الحص

الهندسية
قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يجد مساحة شكل مرسوم على لوحة البيانات
يجد مساحة أشكال هندسية كالمربع
والمستطيل والمثلث

أوال  :مناقشة على لوحة البيانات

ثانيا  :جد مساحة األشكال التالية
ً
 :مربع طول ضلعه ٧سم
مستطيل طوله ٣سم وعرضه ٨سم

مثلث قاعدته  ١٦سم وارتفاعه ٣سم
الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(

872

2:

االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

التقويم

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " تكافؤ األشكال الهندسية " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

متابعه شفوية

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
الشكالن المتكافئان وما هما ؟

يقرأ المقطع
المشار اليه

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
قراءة

يتعرف

األشكال

الهندسية
المتكافئة

 03 ، 08وكتابة ما فهمته ملخصا

متابعه شفوية

الخطوة الثالثة :التوضيح

القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  :ما هما الشكالن المتكافئان ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

يستنتج

العالقة بين
الشكلين

المتكافئين

والمتطابقين

والعالقة بين

االشكال

الشكالن المتكافئان هما الشكالن المتساويان في المساحة
كل شكلين متطابقين متكافئين
ليس كل شكلين متكافئين متطابقين
متوازي االضالع يكافئ المستطيل المشترك معه بالقاعدة ومحصور معه بين

متابعه شفوية

مستقيمين متوازيين

متوازيا االضالع المشتركان بالقاعدة وحصوران بين متوازيين يكونا متكافئين

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

سؤال  :مستطيل طوله
٥سم وعرضه ٦سم ،
يشترك في القاعدة مع
متوازي أضالع ومحصور
معه بين متوازيين  ،فما

حل أسئلة

منتمية هادفة

هي مساحة هذا
المستطيل ؟
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مثال  :في الشكل المقابل س

ه ب مستطيل

سمي متوازي أضالع يكافئ هذا المستطيل ؟

سؤال  :تمرين ص ْ٤

مثال  :في الشكل المقابل  .جد مساحة متوازي األضالع س

يلخص احد
الطالب ما
توصل له

وه

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ
 -من فضلك يا  ....لخ

 -من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها
طريقة الحل

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
يحل الواجب

البيتي

واجب بيتي  :نشاط ص  , 64تمرين ص 65

الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر

الساد

 :تكافؤ األشكال

الهندسية" مثلثين  ,مثلث ومستطيل "

874

ورقة عمل بيتية

عدد الحص

2:

قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يستخرج القطع المتوسطة في شكل معطى

كم قطعة متوسطة في الشكل :

يذكر العالقة بين المثلث والمستطيل المشترك
معه في القاعدة والمحصور بين متوازيين
اكمل  :مساحة المثلث

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

= مساحة

المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور
بين متوازيين
الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(

االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية
الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " تكافؤ األشكال مثلث ومستطيل  ،مثلثين " وتوقع ما

التقويم
متابعه شفوية

محتوى الفقرة ؟

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن

يقرأ المقطع

المشار اليه

الشكالن المتكافئان سواء كانا مثلثين او مثلث ومستطيل ؟
الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
قراءة نشاطين

 02 ، 00وكتابة ما فهمته ملخصا

الخطوة الثالثة :التوضيح

القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
يتعرف على

عالقة المثلث
والمستطيل

المشتركان

المجموعه  :عالقة المثلث بالمستطيل؟
عالقة المثلثين المشتركين بنفس القاعدة ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد

875

متابعه شفوية

بنفس القاعدة المجموعه "
مساحة المثلث تساوي نصف مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة
وينحصر معه بين متوازيين
المثلثان المشتركان في القاعدة والمحصوران بين متوازيين متكافئين

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

مثال  :جد مساحة المثلث أ ب ج في الشكل

سؤال  :في المثلث س
ل  ،ع = ٦سم ،

حل أسئلة

ل = ٨سم جد

منتمية هادفة

مساحة المثلث س ه
مثال  :في الشكل المقابل  ،ع = ٥سم  ،ب ج =  ١١سم جد مساحة المثلث
أدج
سؤال  :س

عل

شبه منحرف فيه مساحة

المثلث س
سم
مثال  :أ ب ج د متوازي أضالع فيه مساحة المثلث أ ب ج =  ١٦سم  ، ٢فإن
مساحة المثلث د ب ج

يلخص احد
الطالب ما
توصل له

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

= السبب

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

الخطوة الخامسة  :التلخيص
القائد - :من فضلك يا  ....لخ

 -من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها
طريقة الحل

876

:

ع = ٢١

٢

مساحة المثلث س
................

=السبب :

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

ل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
يحل الواجب
البيتي

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....

ورقة عمل بيتية

واجب بيتي  :تمرين ص  , 76س  ٥ص 76

الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر

عدد الحص

السابع  :الكرة

2:

قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يضرب كسر عشري في عدد صحيح

جد الناتج :

يضرب عدد صحيح في كسر عادي

= 14 × 7\88

= 3.14 × 466

الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(

االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

التقويم

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " الكرة " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟
المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن الكرة
وخواصها الهندسية ومساحتها ؟

877

متابعه شفوية

يقرأ المقطع

المشار اليه

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
قراءة

متابعه شفوية

 70 ، 75وكتابة ما فهمته ملخصا

الخطوة الثالثة :التوضيح
يتعرف

الخواص
الهندسية

للكرة

القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟

المجموعه  :ما الخوا

الهندسية للكرة ؟

ما مساحة سطح الكرة ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

الكرة هي شكل مللوف مثل كرة قدم  ،كرة سلة ......... ،

مركز الكرة  :نقطة داخلية جميع النقاط على سطحها تبعد عن المركز مسافات
متساوية
نصف القطر هو المسافة بين أي نقطة على السطح ومركز الكرة
يتعرف قانون
مساحة سطح

الكرة

قطر الكرة هو عبارة عن قطعه مستقيمة تصل بين نقطتين على السطح ومركز

الدائرة
أنصاف أقطار الكرة الواحدة متساوية في الطول
أقطار الكرة متساوية في الطول

منتمية هادفة

مساحة سطحها ؟

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

مثال  :احسب مساحة سطح كرة نصف قطرها  ٢١سم ؟
يلخص احد

الطالب ما
توصل له

سؤال  :كرة نصف
قطرها  ١١سم  ،احسب

مساحة سطح الكرة =  ×4ط × نق²
حل أسئلة

متابعه شفوية

مثال  :احسب مساحة سطح كرة نصف قطرها  ١٤سم

سؤال  :احسب نصف
قطر كرة مساحة سطحها
 ٣١٤سم  ٢؟

الخطوة الخامسة  :التلخيص

القائد - :من فضلك يا  ....لخ
 -من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها
طريقة الحل
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متابعه شفوية

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
يحل الواجب
البيتي

القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....

ورقة عمل بيتية

واجب بيتي  :س  2 , 1ص 77
الوحدة السادسة "الهندسة"

الدر

السابع  " :حجم الكرة "

عدد الحص

2:

قياس المتطلبات األساسية

المتطلبات األساسية
يضرب كسر عشري في عدد صحيح

جد الناتج = 3.14 × 466 :

يضرب عدد صحيح في كسر عادي
يقسم عدد صحيح على عدد صحيح آخر

= 14 × 7\88

= ١٢٥٦١ ÷ ٣

الوسائل التعليمية :
) أورق العمل – أدوات الهندسة أشكال ھندسية مختلفة الكتاب المدرسي– طباشيرملون –
لوحه تعليمية منتمية(

االهداف
يقرأ العنوان

المشار اليه

االجراءات التعليمية التعلمية

التقويم

الخطوة األولى  :التنبؤ
القائد  :اق أر العنوان " حجم الكرة " وتوقع ما محتوى الفقرة ؟

متابعه شفوية

المجموعة  :استنادا الى العنوان التالي نتوقع أن الفقرة الالحقة ستكون عن
حساب حجم الكرة
يقرأ المقطع

المشار اليه

الخطوة الثانية  :القراءة
القائد  :هل من الممكن أن تق أر لنا المقطع التالي يا ......أو  .....أكمل لنا
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متابعه شفوية

المقطع أو أعد قراءة المقطع ( تتم القراءة بالتناوب )
قراءة
يتعرف قانون

حجم الكرة

 77وكتابة ما فهمته ملخصا

الخطوة الثالثة :التوضيح
القائد  :ما الجوانب في الفقرات التي تناولناها تحتاج الى توضيح ؟
المجموعه  :ما حجم الكرة ؟
" تتم االجابة على األسئلة من اعضاء المجموعه نفسها ويقود الجلسة قائد
المجموعه "

حل أسئلة

منتمية هادفة

حجم الكرة =  × 3\4ط × نق³

الخطوة الرابعه  :االستجواب
القائد  :للتلكد من فهم الن

ما األسئلة التي يمكن طرحها عليكم ؟

المجموعه  :تقوم بطرح أسئلة فيما بينها وتستمتع لالجابة بشكل تبادلي

مثال  :احسب حجم كرة نصف قطرها  ٢١سم ؟

مثال  :كرة حجمها  ٣٦ط  .جد نصف قطرها ؟
يلخص احد

الطالب ما
توصل له

متابعه شفوية

الخطوة الخامسة  :التلخيص

القائد - :من فضلك يا  ....لخ

الفقرة التي تناولناها

 -من فضلك يا  ....لخ

طريقة الحل

 -من فضلك يا  ....لخ

اهم المعلومات التي وردت

سؤال  :كرة نصف
قطرها  ١١سم  ،احسب
حجمها ؟
سؤال  :كرة حجمها
 ٢٨٨ط  .جد نصف
قطرها ؟

المجموعه  :حيث يتطوع احد االفراد داخل المجموعه بتلخي

الخطوة السادسة  :تبديل القائد
القائد :هل يمكن أن تتولى القيادة يا .....
يحل الواجب

البيتي

ورقة عمل بيتية

واجب بيتي  :س  ٤ص 78

تم بحمد اهلل
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ملحق رقم ()3
اختبار التفكير في الرياضيات في صورته األولية

بسم هللا الرحمن الرحيم
الجامعة اإلسامية_غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطر تدريس
السيد/ة  / ………………………….................................حفظه هللا
السام عليكم و رحمة هللا و بركاته
يرجي من سيادتكم التكرم بدراسة محتوي االختبار الخاص بالتفكير في الرياضيات و من ثم
صبداء وجهات النظر التي تري أنها مناسبة علي كل فقرة و كل سؤال يتضمنه هذا االختبار
حيث أن رأيكم السديد يفيد الباحث في صعداد و تنظيم االختبار و الذي يعد احدي أدوات دراسته
الخاصة للحصول علي درجة الماجستير في التربية قسم مناهج و طر تدريس تحت عنوان
" فاعليه توظيف استراتيجيه التدريس التبادلي في تنميه التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها
لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة "
كما أن االختبار يتكون من خمس مهارات وهي :
-8االستنتاج
 -1االستقراء
 -3التعبير بالرموز

 -5التخمين(الحدس)

 -4التفكير البصري

شاكرين لكم حسن التعاون و بارك هللا في جهودكم الطيبة لخدمة البحث العلمي.
الباحث
عيسى جربوع
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اختبار التفكير في الرياضيات
بسم هللا الرحمن الرحيم
الجامعة اإلسالمية_غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناھج وطرق تدريس

عزيزي الطالب:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،
يقوم الباحث باجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير بعنوان:
" فاعليه توظيف استراتيجيه التدريس التبادلي في تنميه التفكير في الرياضيات واالتجاه
نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة "

لذا يرجو منك الباحث اإلجابة على فقرات االختبار وللعلم بان ھذا االختبار ال
عالقة له بدرجاتك
قبل الشروع باإلجابة اقرأ تعليمات االختبار :
زمن االختبار 40 :دقيقة.
يتكون االختبار من  53فقرة من متعدد

الباحث:

عيسى جربوع
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اسم الطالب ___________________ :
الصف _______________ :

اختار رمز االجابة الصحيحة :
 -1مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل الرباعي تساوي :
أ) ˚ 180

ب) ˚ 260

ج) ˚ 360

د) ˚ 270

 -8متوازي أضالع طول قاعدته 2سم  ،وطول ارتفاعه 0سم فان مساحته :
ب) 24سم²

أ) 48سم²

د) 8سم²

ج) 14سم²

 -3نقطة التقاء القطع المتوسطة في المثلث تقسم المتوسطات من الرأس الى القاعدة بنسبة :
ب) 2 : 1

أ) 3 : 2

د) 2 : 3

ج) 1 : 2

 -4مثلث مساحته  16سم ²مشترك مع مستطيل في القاعدة ومحصور بين مستقيمين متوازيين
فان مساحة المستطيل :
ب) 15سم²

أ) 10سم²
ج) 20سم²
 -5جميع ما يلي من العبارات خوا

د)  8سم²
المعين عدا واحدة :
ب) القطران متساويين

أ) القطران تنصف الزوايا

د) القطران المتعامدان

ج) القطران ينصف كل منهما االخر
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 -0واحد من العبارات التالية غير صحيحة :
أ) جميع المعينات هي متوازي أضالع

ب) جميع المربعات هي متوازيات

ج) جميع المستطيالت هي مربعات

د) جميع المربعات هي مضلعات

 -7اذا كانت النسبة بين قياس الزاويتين أ  ،ب في متوازي األضالع أ ب ج د هي 7: 8
فان قياس زاوية أ هي :

ب) ˚ 40

أ) ˚ 20
ج) ˚ 70

 -2من الشكل المقابل ل م =

أ)  4سم

ج)  3سم

د) ˚ 140

ب) 8سم
د) 16سم

 -1الشكالن المتساويان في المساحة يقال انهما :
أ) متطابقان
ج) متشابهان

ب) متكافئان
د) متساويان

 -16واحدة من العبارات التالية صحيحة :
أ) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي ثلث الوتر
ب) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي ريع الوتر
ج) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي نصف الوتر
د) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي الوتر
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 -11أ ب ج د مربع مساحته = 64سم ، ²ھ منتصف ب ج فان مساحة المثلث أ ھ ج =
أ) 16سم²
ج) 32سم²

ب) 8سم²
د) 24سم²

 -18القطعه المستقيمة المتوسطة تقسم المثلث الى مثلثان :
أ) متطابقان
ج) متشابهان

ب) أ  +ج معا
د) متكافئان

 -13في الشكل المقابل قياس زاوية " د " تساوي
:
أ) ˚ 105
ج) ˚ 85

ب) ˚ 60

د) ˚110

 -14في الشكل المقابل أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب فاذا كان أ ج =  16سم فان
بد=
أ)  5سم

ج)3سم

ب) 16سم
د) 7سم

 -15اذا كان مساحة المثلث  15سم ²فان مساحة
متوازي االضالع =

أ)  15سم²

ج) 5.0سم²

ب) 36سم²
د)  16سم²
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 -10أ ب ج د شبه منحرف فيه أ د  //ب ج  ،س
أ د =  16سم  ،ب ج = 0سم فان س
أ) 0سم
ج)  36سم

منتصفي أب  ،ج د فاذا كان

=

ب) 10سم
د) 2سم

 -17في الشكل المقابل قياس زاوية " أ " تساوي
أ) ˚ 75

ب) ˚ 95

ج) ˚ 100

د) ˚ 85

 -12في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضالع فان محيطه يساوي
أ) 1سم
ج)  15سم

ب)  12سم
د)  56سم

 -11في الشكل المجاور أ د =  46سم  ،ب ج =  16سم فان طول س
أ) 5سم

ج) 85سم

ب) 16سم

د)  56سم

 -86أ ب ج د شكل رباعي قطراه متقاطعان في م وينصف
كل منهما االخر فان الشكل هو
أ ) متوازي اضالع
ج) مربع

ب) معين

د) مستطيل
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يساوي

 -81في الشكل المقابل م ملتقى المتوسطات م د =  8سم
فان ام =
ب) 0سم

أ) 8سم

د) 3سم

ج) 4سم

 -88في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي اضالع  ،س نقطة على امتداد ب ج بحيث
ب ج = ج س  ،فان الشكل الناتج أ ج س د هو
أ) معين
ج) مستطيل

ب) مربع
د) متوازي أضالع

 -83في الشكل المقابل أ ب ج د شبه منحرف فيه أ د
 //ب ج  ،رسم قطران أ ج  ،ب د فتقاطعا في ھ  ،فان
المثلث أ ھ ب يكافئ
أ) المثلث ھ ب ج
ج) المثلث أ ھ د

ب) المثلث د ھ ج
د) المثلث ھ ب ج

 -84في الشكل المقابل قياس زاوية " س "
أ) ˚ 60
ج) ˚ 360

ب) ˚ 30
د) ˚ 120

 -85في الشكل المقابل أ ب ج مث لث فيه أ ج سم فان ھ د =
أ) 5سم

ج) 86سم

ب) 16سم
د) 4سم
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 -80في الشكل المجاور أ ب ج د شكل رباعي  ،أ ج = ب د = 16سم س ،

،ع،ن

منتصفات اضالع الشكل بالترتيب فان س ن =
ب) 16سم

أ) 4سم

د) 5سم

ج)  86سم

 -87في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي اضالع فيه ب ج = 18سم  ،د ھ = 3سم ،
أ ب = 4سم  ،فان مساحة متوازي االضالع =

أ)  18سم²
ج)  12سم²

ب)  30سم²
د)  13سم²

 -82من الشكل السابق طول د و =
أ) 84سم
ج) 1سم

ب)  18سم
د) 4سم

 -81في الشكل المقابل مساحة المستطيل أ ب ج د تكافئ
أ) ھ ب ج و
ب) م ب ج
ج) أ ب ج
د) أ  +ب معا

 -36في الشكل المقابل أ د قطعه متوسطة فان مساحة المثلث أ ب د تكافئ
أ) مساحة د و ب
ج) مساحة أ ب ج

ب) مساحة أ د ج
د) مساحة أ د و
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ع مثلث  ،مرت برؤوسه ثالثة مستقيمات توازي اضالعه

 -31في الشكل المقابل س

المقابلة فكونت مثلثا جديدا هو أ ب ج فتكونت ثالثة متوازيات اضالع هي :
جع،سع

أ) س
ب) س ج
ج)

ع،

بعأ،س

د) س

جأ،س

ب،س
جأس،

عأ
بعأ

جع،بأع
بعأ

عأ،

 -38في الشكل المقابل تظهر ثالث اشكال كل منها يكافئ المستطيل أ ب ج د هي :
أ) أ ب س ع  ،أ م و ب  ،أ ع س ب
ب) ن

بأ،أنع،سبو

ج) أ ن ع  ،أ ع س ب  ،ن ب م
د) ن ب م  ،أ م و ب  ،ن

بأ

 -33خزان ماء على شكل كرة نصف قطرها نصف متر فان مساحتها الخارجية :
أ)  3سم²
ج)  0.82سم²

ب)  7سم²
د)  3.14سم²

 -34سعة الخزان في السؤال السابق هو  .....سم: 3
أ) ط

ب)  8\1ط

ج)  0\1ط

د)  4\1ط

 -35قطر الكرة التي نصف حجمها  12ط م
أ) 3

ب) 0

ج) 5

د) 1
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ملحق رقم ()4
اختبار التفكير في الرياضيات في صورته النهائية

بسم هللا الرحمن الرحيم
اختبار التفكير في الرياضيات

الجامعة اإلسالمية_غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناھج وطرق تدريس

عزيزي الطالب:
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،،،
يقوم الباحث باجراء دراسة للحصول على درجة الماجستير بعنوان:
" فاعليه توظيف استراتيجيه التدريس التبادلي في تنميه التفكير في الرياضيات واالتجاه
نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة "

لذا يرجو منك الباحث اإلجابة على فقرات االختبار وللعلم بان ھذا االختبار ال
عالقة له بدرجاتك
قبل الشروع باإلجابة اقرأ تعليمات االختبار :
زمن االختبار 40 :دقيقة.
يتكون االختبار من  22فقرةمن متعدد

الباحث:

عيسى جربوع
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اسم الطالب ___________________ :
الصف _______________ :

اختر رمز االجابة الصحيحة :
 .1نقطة التقاء القطع المتوسطة في المثلث تقسم المتوسطات من الرأس الى القاعدة بنسبة
:
ب) 3 : 2

ب) 2 : 1

ج) 1 : 2

د) 2 : 3

 .8احدى العبارات التالية صحيحة :
أ) كل معين مستطيل

ب) كل مربع معين

ج) كل مستطيل مربع

د) كل متوازي اضالع مستطيل

 .3اذا كانت النسبة بين قياس الزاويتين أ  ،ب في متوازي األضالع أ ب ج د هي 7: 8
فان قياس زاوية أ هي :

ب) ˚ 40

ب) ˚ 20

د) ˚ 140

ج) ˚ 70
 .4الشكالن المتساويان في المساحة يقال انهما :
أ) متطابقان

ج) متشابهان

ب) متكافئان

د) أ  +ج معا
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 .5احدى العبارات التالية صحيحة :
أ) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي ثلث الوتر
ب) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي ريع الوتر
ج) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي نصف الوتر
د) القطعه الواصلة من رأس القائمة الى منتصف الوتر تساوي الوتر

 .0أ ب ج د مربع مساحته = 64سم ، ²ھ منتصف ب ج فان مساحة المثلث أ ھ ج =
ب) 16سم²
ج32سم²

ب) 8سم²
د) 24سم²

 .7القطعه المستقيمة المتوسطة تقسم المثلث الى مثلثين :
ب) متطابقي ن
ج) متشابهي ن

ب) متكافئين
د) أ  +ب معا

 .2في الشكل المقابل قياس زاوية " د " تساوي :
أ) ˚ 105

ب) ˚ 60

ج) ˚ 85

د) ˚110

 .1في الشكل المقابل أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب  ،فاذا كان د منتصف أ ج
 ،د ب =  5سم  ،ج ب = 0سم فان أ ب =
أ)  5سم
ج)2سم

ب) 16سم
د) 7سم
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 .16أ ب ج د شبه منحرف فيه أ د  //ب ج وكان س ،
كان أ د =  16سم  ،س
ب) 2سم
ج)  36سم

منتصفي أب  ،ج د فاذا

= 2سم فان ب ج =
ب) 10سم
د) 0سم

 .11في الشكل المقابل قياس زاوية " أ " تساوي
أ) ˚ 75

ب) ˚ 95

ج) ˚ 100

د) ˚ 85

 .18في الشكل المقابل م ملتقى المتوسطات م د =  8سم
فان أ د =
ب) 0سم
ج) 4سم

ب) 8سم
د) 3سم

 .13في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي اضالع  ،س نقطة على امتداد ب ج بحيث
ب ج = ج س  ،فان الشكل الناتج أ ج س د هو

ب) معين

ج) مستطيل

ب) مربع

د) متوازي أضالع
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 .14في الشكل المقابل أ ب ج د شبه منحرف فيه أ د
 //ب ج  ،رسم القطران أ ج  ،ب د فتقاطعا في ھ ،
فان المثلث أ ھ ب يكافئ
ب) المثلث د ھ ج

ب) المثلث ھ ب ج

د) أ+ب معا

ج) المثلث أ ھ د

 .15في الشكل المقابل قيمة " س " بالدرجات =
ب) ˚ 30

ب) ˚ 60

د) ˚ 120

ج) ˚ 360

ع مثلث  ،مرت برؤوسه ثالثة مستقيمات توازي اضالعه

 .10في الشكل المقابل س

المقابلة فكونت مثلثا جديدا هو أ ب ج فتكونت
ثالثة متوازيات اضالع هي :
أ)

جع،بأع

بعأ،س

ب) س

جع،

ج) س

جع،سع

د) س

جأس،

جأ،س

بأع

ب،س
عأ،

عأ

بأع

 .87في الشكل المقابل تظهر ثالث اشكال كل منها يكافئ المستطيل أ ب ج د هي :
أ) ن

بأ،أنع،سبو

ب) أ ن ع  ،أ ع س ب  ،ن ب م
ج) أ ب س ع  ،أ م و ب  ،أ ن
د) ن ب م  ،أ م و ب  ،ن

ب

بأ
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 .12خزان ماء على شكل كرة نصف قطرها نصف متر فان مساحتها الخارجية :
أ)  3م²

ب)  7م²
د)  3.14م²

ج)  0.82م²

 .11سعة الخزان في السؤال السابق هو  .....م: 3
ب)  0,52م3

أ)  1,4م3

د)  2,1م3

ج) 3,14م3

 .86قطر الكرة التي نصف حجمها  12ط م
أ) 3

ب) 0

ج) 5

د) 1

 .81أ ب ج د معين تقاطع قطراه في م  ،فاذا كان طول القطر أ ج = 10سم  ،وطول
ب د= 18سم فان طول ضلع المعين =
أ) 3

ب) 0
د) 1

ج) 16

 .88في الشكل المقابل طول القطعة المستقيمة أ ج =
أ) 16
ج) 5

ب) 0
د) 1
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ملحق رقم ()5
مقياس االتجاه نحو الرياضيات في صورته األولية

الجامعة اإلسامية_غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناهج وطر تدريس

السيد/ة  / …………………………................................حفظه هللا
السام عليكم و رحمة هللا و بركاته
يقوم الباحث بإجراء دراسة تربوية بعنوان " فاعليه توظيف استراتيجيه التدريس التبادلي في
تنميه التفكير في الرياضيات واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة "
و استلزم بناء مقياس لقياس االتجاه نحو الرياضيات  ،لذا نرجو من سيادتكم المساعدة في
تحكيم المقياس مراعيا ما يلي :
 .1إضافة العبارات التي تري أنها ضرورية.
 .2حذف العبارات التي تري أنها غير ضرورية.
 .3تعديل العبارات التي تري أنها تحتاج إلي تعديل.
شاكرين لكم حسن التعاون و بارك هللا في جهودكم الطيبة لخدمة البحث العلمي.

الباحث :
عيسى جربوع
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مقياس االتجاه نحو الرياضيات
بسم هللا الرحمن الرحيم
الجامعة اإلسالمية_غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناھج وطرق تدريس
اسم الطالب........................
الصف..............................
التاريخ..........................
عزيزي الطالب:
 يهدف هذا المقياس إلى قياس اتجاهات الطالب نحو الرياضيات المدرسية وسوف
يقتصر استخدام نتائجه على األغراض العلمية البحثية.
 سوف تجد أمامك  46عبارة كل منها تمثل حكمًا على الرياضيات كمادة دراسية من
حيث فائدتها او النجاح فيها او الثقة في تعلمها او االتجاه نحو معلميها  ،وأمام كل
عبارة من هذه العبارات مقياس مدرج من خمس درجات هي :موافق جدا – موافق –
متردد – غير موافق – غير موافق أبدا.
 والمطلوب منك أن تضع عالمة × في مربع واحد من بين المربعات الخمسة أمام كل
عبارة من العبارات المذكورة لتعبر عن وجهة نظرك الشخصية بشلن مدى موافقتك
على العبارة  ،فإذا كنت توافق على ما جاء بها تماما فإن عليك أن تضع عالمة × في
المربع األول ) موافق جدا(
 وبالعكس إذا كنت ال توافق مطلقًا على ماجاء بها فضع عالمة × في المربع الخامس
(غيرموافق أبدا) ،أما إذا كنت محايدا فضع العالمة × في المربع الثالث (متردد)  ،أما
إذا كنت بين الموافقة والتردد فضع العالمة × في المربع الثاني (موافق) واذا كنت بين
عدم الموافقة والتردد فضعي العالمة × في المربع الرابع (غير موافق (.
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 ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة  ،وانما إجابتك يجب أن تعكس وجهة نظرك
واتجاهك أو رأيك الشخصي بك نحو مادة الرياضيات كمادة دراسية من عدة جوانب
كما تحس بها أنت بصدق بصرف النظر عما يشيع عنها من آراء.
 حاول اإلجابة عن الفقرات األربعين جميعها دون ترك أية فقرة  ،وال تترد في أية فقرة بل
جيدا.
ضع اإلجابة التي تخطر على ذهنك مباشرة وفور فهمك لمحتوى الفقرة ً

 ليس إلجابتك أي تلثير في أية ناحية ألنها سوف تستخدم اإلجابات في أغراض البحث
العلمي فقط.
الرقم

موافق

العبارة

جدا

موافق

متردد

غير

غير

موافق

موافق
ابدا

البعد األول  :اتجاه الطالب نحو فائدة الرياضيات
3

انا بحاجة الى الرياضيات من اجل عملي أو مهنتي

4

ادرس الرياضيات النني اعرف كيفية االستفادة منها

1

سوف تساعدني الرياضيات في كسب الرزق

4

موضوع الرياضيات ضروري وجدير باالهتمام

5

سلستخدم الرياضيات في كثير من مجاالت الحياة

6

دراسة الرياضيات ال ترتبط بحياتي من قريب أو بعيد

1

الرياضيات ال تشكل أهمية في حياتي

8

ارى ان الرياضيات سيكون موضوع نادر االستخدام

في المستقبل

في حياتنا اليومية
9

يعتبر الوقت الذي اخذ فيه رياضيات من اسوأ
االوقات بالنسبة لي

31

اتوقع بان للرياضيات استخدام قليل عند خروجي من
المدرسة
البعد الثاني  :اتجاه الطالب نحو النجاح في
الرياضيات
891

33

اشعر بالسعادة عندما اكتشف انني طالب ممتاز في
الرياضيات

34

اكون سعيدا عندما احصل على درجات عالية في
الرياضيات

31

سيكون شيئا عظيما اذا حصلت على جائزة في
الرياضيات

34

تفوقي في الرياضيات سوف يثلج صدري

35

محاولة أي احد منافستي في اخذ جائزة الرياضيات

36

يعتقد البعض انني طالب مجد اذا حصلت على

تغضبني

امتياز في الرياضيات
31

اذا حصلت على درجات جيدة في الرياضيات احاول

38

اذا حصلت عل اعلى درجات في الرياضيات فانني

اخفاؤها

افضل اال يعرفها احد
39

تجعل الرياضيات حب الناس لي قليل اذا كنت جيدا

41

اعتقاد الناس بانني متفوق في الرياضيات يحزنني

فيها

البعد الثالث  :اتجاه الطالب نحو الثقة في تعلم
الرياضيات
43

اشعر باالطمئنان عند التعامل مع الرياضيات

44

اثق بانني استطيع ان اعمل عمال متمي از في

41

اعتقد بانني استطيع التعامل مع اكثر المسائل

الرياضيات
صعوبة
44

استطيع ان احصل على درجات عالية في الرياضيات

45

امتلك ثقة كبيرة بنفسي عند التعامل مع الرياضيات

46

اشعر بلنني لست جيدا في الرياضيات
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41

اعتقد بلنني ال استطيع التعامل مع الرياضيات

48

المهارات الجيدة للتعامل مع الرياضيات غير موجودة
عندي

49

بالرغم من دراستي للرياضيات اال انها صعبة بالنسبة

11

استطيع التعامل مع المواد االخرى ولكنني اتهرب من

لي

الرياضيات
البعد الرابع  :اتجاه الطالب نحو معلم الرياضيات
13

يشجعني المعلمون دائما لدراسة المزيد من الرياضيات

14

معلمو الرياضيات يجعلونني اشعر بانني امتلك قدرة

11

يشجعني معلمو الرياضيات بهدف المزيد من

لالستمرار في تحصيلها
التحصيل
14

معلو الرياضيات مهتمون بتقدمي في الرياضيات

15

ال يعيرني معلمو الرياضيات اهتماما

16

يبدو لي انه من الصعب كسب احترام معلمي
الرياضيات

11

يعتقد المعلمون بلن الرياضيات مضيعه للوقت بالنسبة

18

من النادر الحصول على معلم جاد في الرياضيات

19

يعتقد اساتذتي بلنني غير جاد في التعامل مع

لي

الرياضيات
41

اجد صعوبة في التعامل مع معلمين يتحدثون معي
بجدية في الرياضيات

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ،،،،،
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ملحق رقم ()6
مقياس االتجاه نحو الرياضيات في صورته النهائية

الجامعة اإلسالمية_غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم المناھج وطرق تدريس

اسم الطالب........................
الصف..............................
التاريخ..........................

عزيزي الطالب:
 يهدف هذا المقياس إلى قياس اتجاهات الطالب نحو الرياضيات المدرسية وسوف
يقتصر استخدام نتائجه على األغراض العلمية البحثية.
 سوف تجد أمامك  36عبارة كل منها تمثل حكمًا على الرياضيات كمادة دراسية من
حيث فائدتها او النجاح فيها او الثقة في تعلمها او االتجاه نحو معلميها  ،وأمام كل
عبارة من هذه العبارات مقياس مدرج من خمس درجات هي :موافق جدا – موافق –
غير متلكد – أعارض – أعارض بشدة .
 والمطلوب منك أن تضع عالمة × في مربع واحد من بين المربعات الخمسة أمام كل
عبارة من العبارات المذكورة لتعبر عن وجهة نظرك الشخصية بشلن مدى موافقتك
على العبارة  ،فإذا كنت توافق على ما جاء بها تماما فإن عليك أن تضع عالمة × في
المربع األول ) موافق جدا(
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 وبالعكس إذا كنت ال توافق مطلقًا على ماجاء بها فضع عالمة × في المربع الخامس
(أعارض بشدة)  ،أما إذا كنت محايدا فضع العالمة × في المربع الثالث (غير متلكد)
 ،أما إذا كنت بين الموافقة والتردد فضع العالمة × في المربع الثاني (موافق) واذا كنت
بين عدم الموافقة والتردد فضعي العالمة × في المربع الرابع (أعارض (.
 ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة  ،وانما إجابتك يجب أن تعكس وجهة نظرك
واتجاهك أو رأيك الشخصي بك نحو مادة الرياضيات كمادة دراسية من عدة جوانب
كما تحس بها أنت بصدق بصرف النظر عما يشيع عنها من آراء.
 حاول اإلجابة عن الفقرات الثالثين جميعها دون ترك أية فقرة  ،وال تترد في أية فقرة بل
جيدا.
ضع اإلجابة التي تخطر على ذهنك مباشرة وفور فهمك لمحتوى الفقرة ً

 ليس إلجابتك أي تلثير في أية ناحية ألنها سوف تستخدم اإلجابات في أغراض البحث
العلمي فقط.
الرقم

موافق

العبارة

جدا
البعد األول  :اتجاه الطالب نحو فائدة الرياضيات
3

انا بحاجة الى الرياضيات من اجل عملي أو مهنتي
في المستقبل

4

أدرس الرياضيات ألنني أشعر بلهميتها في الحياة

1

موضوع الرياضيات ضروري وجدير باالهتمام

4

تساعدني الرياضيات على تنمية طرق التفكير

5
6
1

السليم
دراسة الرياضيات ليس لها أهمية في حياتي اليومية
الرياضيات ال حاجة لوجودها في المنهج الدراسي
الوقت الذي أقضيه في دراسة الرياضيات أسوأ
االوقات بالنسبة الي

8

أتوقع بلن للرياضيات استخدام قليل عند تخرجي من
المدرسة
212

موافق

غير
متلكد

أعارض

أعارض
بشدة

البعد الثاني :اتجاه الطالب نحو النجاح في
الرياضيات
9

اشعر بالسعادة عندما اكتشف انني طالب ممتاز في

31

سيكون شيئا عظيما اذا حصلت على جائزة في

الرياضيات
الرياضيات
33

حصولي على المرتبة األولى في مسابقة الرياضيات

34

عندما تواجهني مسللة رياضية ال أتركها حتى

سيجعلني فخو ار بنفسي
أستطيع حلها
31

اذا حصلت على درجات عالية في الرياضيات

34

تفوقي في الرياضيات يجعل حب الناس لي قليال

35

عندما أجيب عن أسئلة متعلقة بالرياضيات فانني ال

فانني أفضل أ ال يعرفها احد

أشعر بالسعادة
البعد الثالث  :اتجاه الطالب نحو الثقة في تعلم
الرياضيات
36

اشعر باالطمئنان عند التعامل مع الرياضيات

31

اشعر بلن الرياضيات تقوي ثقتي بنفسي

38

أعتقد بلنني استطيع التعامل مع اكثر مسائل
الرياضيات صعوبة

39

استطيع ان احصل على درجات عالية في

41

أعتقد بلنني ال استطيع التعامل مع الرياضيات

43

بالرغم من دراستي للرياضيات اال أنها صعبة

الرياضيات

بالنسبة الي
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44

أستطيع التعامل مع المواد االخرى ولكنني اتهرب
من الرياضيات
البعد الرابع  :اتجاه الطالب نحو معلم الرياضيات

41

يشجعني المعلمون دائما لدراسة المزيد من
الرياضيات

44

معلمو الرياضيات يجعلونني أشعر بلنني امتلك قدرة
لالستمرار في تحصيلها

45

معلمو الرياضيات مهتمون بتقدمي في الرياضيات

46

معلمو الرياضيات ال يعيروني اهتماما

41

يبدو لي انه من الصعب كسب احترام معلمي

48

يعتقد المعلمون بلن الرياضيات مضيعه للوقت

الرياضيات
بالنسبة لي
49

من النادر الحصول على معلم جاد في الرياضيات

11

يعتقد اساتذتي بلنني غير جاد في التعامل مع
الرياضيات

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ،،،،،
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Abstract
This Study aimed to identify the Impact of Using Reciprocal Teaching
strategy on Developing of Thinking in Mathematics and Attitude
Towards it of The Basic Eighth Graders in Gaza

The study sample consisted of 60 students from eighth grade school
boys Rafah Preparatory School "c" for refugees in the second semester
of the year from 2013 to 2014, and the sample was divided into two
groups, an experimental group and consisted of 30 students studied

using a strategy of reciprocal teaching, The control group consisted of
30 students studied in the traditional manner, for the purposes of the
study, the researcher prepare the following tools:
1. Test to measure thinking skills in mathematics and the Reliability of
the test reached by retail midterm (0.929), and total (0.930)
by Kuder - Richardson 20.

2. scale of the Attitude towards mathematics, and the Reliability of the

scale reached by retail midterm (0.991), and total (0.984) by Cronbach
alpha
The results of the study showed the following:
1. There are statistically significant differences at the level (α = 0.01)
between the average scores of the experimental group students and

the average of their peers in the control group to the test of thinking in
mathematics students in favor of Experimental group.
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2. The presence of statistically significant differences at the level
(α = 0.01) between the average scores of the experimental group
students and the average of their peers in the control group in the

attitude scale toward mathematics students in favor of Experimental
group.
In light of the results of the study enables the researcher to put the
following recommendations:

1 - The need to use a strategy of reciprocal teaching in mathematics

education by teachers and supervisors and students to achieve many
of the goals of educational scientific desired and which ones the
development of thinking in mathematics.

2 - reorganize the content of mathematics so that employs models
such as reciprocal teaching strategy .
3 - To encourage teachers to participate in the production of modules
built using the reciprocal teaching strategy .

4 - need the attention of officials processing of scientific laboratories in
schools , which helps to do using modern models and strategies better
and reduce the use of traditional methods .

5 - need to work training courses for teachers to be trained on the use
of modern methods and strategies in terms of teaching methods and
the methods used are still the traditional methods .

6 - Conduct study aims to evaluate math books in light of the
Palestinian strategy of reciprocal teaching and how students acquire
them.
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